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২০১৯-২০ অথ থ ফছরয কুমভল্লা জজরা ফাস্তফানাধীন প্রকল্প তামরকা 

 

ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা মফবাগ, মক্ষা ভন্ত্রণার 

ফাংরারদ মফশ্বমফদ্যার ভঞ্জুময কমভন 

1.  “াায এডুরকন জকাামরটি এনযান্পরভন্ট প্ররজক্ট” 

(৩ ংরামধত)    

(জানুাময, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯) 

কুমভল্লা  ৬৪ জজরা 

2.  “কুমভল্লা মফশ্বমফদ্যাররয উন্নন” (১ভ ম থা) 

 (জুরাই, ২০১৪ রত জুন, ২০১৯) 

 

কুমভল্লা - 

3.  “কররজ এডুরকন জডরবররভন্ট প্ররজক্ট” 

(জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

4.  “জাতী মফশ্বমফদ্যাররয ৩টি আঞ্চমরক অপ 

স্থান” 

(জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

5.  “কুমভল্লা মফশ্বমফদ্যাররয অমধকতয উন্নন” 

(নরবম্বয, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩) 

 

কুমভল্লা  

ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয 

6.  মক্ষায ভান উন্নরনয ররক্ষয জজরা দরয অফমস্থত 

যকাযী জাস্ট গ্রাজুরট কররজ মূরয উন্নন 

প্রকল্প (১ভ ংরামধত)  

(আগস্ট ২০১০-মডরম্বয ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

7.  তথ্য প্রমৄমি াতা মক্ষা ভান উন্নরনয ররক্ষয 

মনফ থামচত (জফযকাযী কররজ মূরয উন্নন) (১ভ 

ংরামধত); 

(জুরাই ২০১২-মডরম্বয ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

8.  জরকন্ডাযী এডুরকন জক্টয ইনরবস্টরভন্ট জপ্রাগ্রাভ 

(জম) (২ ংরামধত); 

(জানুাযী ২০১৪-মডরম্বয ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

9.  ভাধ্যমভক মক্ষা উবৃমি প্রকল্প (২ ম থা) 

(এইএম-২)  

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

10.  উচ্চ ভাধ্যমভক উবৃমি প্রকল্প; 

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

11.  যকাময কররজ মূরয অফকাঠারভা উন্নন ও  

মফজ্ঞান মক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ; 

(জানুাযী ২০১৭-জুন ২০২২) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 



2 

 

ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

12.  যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার মূরয উন্নন; 

(জানুাযী ২০১৭-জুন ২০২১) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

13.  আইমটিয ভাধ্যরভ ভাধ্যমভক ও উচ্চ ভাধ্যমভক স্তরয 
মক্ষায প্রচরন (২ ম থা); 

(জুরাই ২০১৬-জুন ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

14.  ৯ টি যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার স্থান 

(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১) 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

মক্ষা প্ররকৌর অমধদপ্তয 

15.  মনফ থামচত জফযকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার মূরয 

অফকাঠারভা উন্নন (১ভ ংরামধত) 

 জানুাময ২০১১ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

16.  মনফ থামচত জফযকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার মূরয 

উন্নন  

 জানুাময, ২০১৮ রত মডরম্বয,২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

17.  মনফ থামচত জফযকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার মূরয 

উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ জানুাময, ২০১৮ রত 

মডরম্বয,২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

18.  দয দপ্তয ও জজরা কাম থার স্থারনয ভাধ্যরভ 

মক্ষা প্ররকৌর অমধদপ্তয মিারীকযণ (১ভ 

ংরামধত) জানুাময ২০১৪ রত জুন ২০২০ 

কুমভল্লা কুমভল্লা 

জজরা ৩১টি 

জজরা 

19.  মনফ থামচত ৯টি যকাময করররজয উন্নন  

অরক্টাফয ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

 

কুমভল্লা কুমভল্লা 

জজরা ৬টি 

জজরা 

20.  কুমভল্লা জজরায দাউদকামি উরজরায ভামরগাও 

আদ থ উচ্চ মফদ্যাররয উন্নন জুরাই ২০১৫ রত 

জুন ২০২১  

কুমভল্লা  

কামযগময ও ভাদ্রাা মক্ষা মফবাগ: 

21.  মির এন্ড জেমনং এনান্পরভন্ট প্ররজক্ট (এটিইম) 

(১ভ ংরামধত) 

 জুরাই ২০১০ রত মডরম্বয ২০১৯ 

 

 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

22.  ১০০টি উরজরা ১টি করয জটকমনকযার স্কুর ও 

কররজ স্থান (১ভ ংরামধত) 

 জানুাময ২০১৪ রত মডরম্বয ২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

23.  অমধক ংখ্যক মক্ষাথী বমতথয সুরমাগ সৃমিয ররক্ষয 

মফদ্যভান মররটকমনক ইনমস্টটিউট মূরয 

অফকাঠারভা উন্নন  

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

24.  মির-২১ এভাওামযং মটিরজন পয ইনক্লুমব 

এন্ড ারটইরনফর জগ্রাথ  

জানুাময, ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

25.  জদরয ৬৫৩টি ভাদ্রাা ভামিমভমডা ক্লারুভ 

স্থান রাই, ২০১৭  রত  মডরম্বয ২০১৯  

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

26.  মনফ থামচত ভাদ্রাা মূরয উন্নন জুরাই  ২০১৮ রত 

জুন ২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪ জজরা 

27.  ফাংরারদ ভূমভ জময মক্ষায উন্নন জুরাই ২০১৮ 

রত জুন ২০২১ 

কুমভল্লা ৪টি জজরা 

 প্রাথমভক মক্ষা ও গণমক্ষা ভন্ত্রণার 

28.  মযমচং আউট অফ স্কুর মচররেন (যি) প্রকল্প (২ 

ংরামধত); 

(জানুাযী ২০১৩-মডরম্বয ২০২০) 

কুমভল্লা ৫১টি জজরা 

29.  প্রাথমভক মক্ষায জন্য উ-বৃমি প্রদান (৩ ম থা) 

(১ভ ংরামধত); 

(জুরাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

30.  চামদা মবমিক যকাময প্রাথমভক মফদ্যার উন্নন 

(১ভ ম থা) ; 

(জুরাই ২০১৬-মডরম্বয ২০২২) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

31.  চামদা মবমিক নুতন জাতীকযণকৃত যকাময 

প্রাথমভক মফদ্যার উন্নন (১ভ ম থা); 

(জুরাই ২০১৬-মডরম্বয ২০২২) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

32.  মডমজটার প্রাথমভক মক্ষা 

(জুরাই ২০১৭-মডরম্বয ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

33.  জভৌমরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ জজরা) 

(জপব্রুাযী ২০১৪-জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

34.  চতূথ থ প্রাথমভক মক্ষা উন্নন কভ থসূমচ (মইমডম-৪) 

(জুরাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

35.  প্রাথমভক ম থার মক্ষাথীরদয জপ্রাপাইর প্রণন 

(অরক্টাফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

36.  মডমজটার প্রাথমভক মক্ষা 

(জুরাই ২০১৭-মডরম্বয ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

37.  জভৌমরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ জজরা) 

(জপব্রুাযী ২০১৪-জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

38.  চতূথ থ প্রাথমভক মক্ষা উন্নন কভ থসূমচ (মইমডম-৪) 

(জুরাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

39.  প্রাথমভক ম থার মক্ষাথীরদয জপ্রাপাইর প্রণন 

(অরক্টাফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

মৄফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণার 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

মৄফ উন্নন অমধদপ্তয 

40.  দামযদ্র মফরভাচরনয ররক্ষয ব্যাক প্রমৄমি মনব থয 

ভমিত ম্পদ ব্যফস্থানা (২ ম থা) (২ 

ংরামধত)  

(জানুাময, ২০১৪- জুন, ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

(মতন াফ থতয 

জজরা ব্যতীত) 

41.  ৬৪ জজরা তথ্য প্রমৄমি প্রমক্ষণ প্রদারনয জন্য মৄফ 

উন্নন অমধদপ্তরযয ক্ষভতা বৃমিকযণ (১ভ  

ংরামধত) 

(জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

42.  Technology Empowerment Centre on 
Wheels for Underprivileged Rural 
Young People of Bangladesh 
(TECUYB) (১ভ ংরামধত) (জানুাময, ২০১৫- 

মডরম্বয, ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

জাতী ক্রীড়া মযলদ 

43.  উরজরা ম থার মভমন জস্টমডাভ মনভ থাণ (১ভ ম থা) 

(১ভ ংরামধত) (১৩১টি)  

(জুরই, ২০১৬- জুন, ২০১৯) 

কুমভল্লা ৫০টি জজরা 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার 

ফাংরারদ জযভ উন্নন জফাড থ   

44.  ফাংরারদর জযভ মরল্পয ম্প্রাযণ ও উন্নরনয 

জন্য ভমিত মযকল্পনা (২ ংরামধত) 

(৭টি মফবারগয ৩০টি জজরায ৪২টি উরজরা) 

(জুরাই ২০১৩-জুন ২০২০) 

কুমভল্লা ৩০টি জজরা 

ভৎস্য ও প্রামণম্পদ ভন্ত্রণার 

45.  ভৎস্য ও প্রামণম্পদ খারত ই-জফা কাম থক্রভ 

চালুকযণ  

জানুুঃ ১৯-জুন ২২ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

46.  আদৄমনক প্রমৄমিরত গরু হৃি-পুিকযণ  

জানুুঃ ১৯-মডরুঃ ২১ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

47.  মমআয জযাগ মনমূ থর এফং ক্ষুযারযাগ জানুুঃ ১৯-

মডরুঃ ২২  

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

48.  ন্যানার এমগ্রকারচায জটকরনারমজ প্ররজক্ট (২ 

ম থা) (এনএটিম-২) (প্রামণম্পদ অমধদপ্তয অংগ)  

০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

49.  কৃমিভ প্রজনন কাম থক্রভ ম্প্রাযণ ও ভ্রুণ স্থানান্তয 

প্রমৄমি ফাস্তফান (৩ ম থা)  

০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০    

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

50.  ফাংরারদ জবরটমযনাযী মযরলফামু সুদৃঢ়কযণ 

এফং নতুন আমফব থাফরমাগ্য ংক্রাভক জযাগমূ 

মনন্ত্ররণয ভাধ্যরভ খাদ্য মনযািা এফং জনস্বারস্থযয 

উন্নন। 
জুরাই ১৬- জুন, ২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

51.  জরা ংিারযয ভাধ্যরভ ভৎস্য উৎাদন বৃমি 

(ংরামধত) অরক্টাুঃ ১৫- জুন, ২০ 

কুমভল্লা ৫৩টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

52.  ন্যানার এমগ্রকারচায জটকরনারমজ প্ররজক্ট (২ 

ম থা) (এনএটিম-২) (ভৎস্য অমধদপ্তয অংগ) 

অরক্টাফয ১৫- জরন্ফম্বয ২১ 

কুমভল্লা ৫৩টি জজরা 

53.  ব্রুড ব্যাংক স্থান (৩ ম থা) (১ভ ংরামধত)  

জরন্ফুঃ ১৪- মডরুঃ ১৯ 

কুমভল্লা (জদফীদ্বায) ২৩টি 

জজরা/মনধ থামযত 

উরজরা 

54.  ইউমনন ম থার ভৎস্য চাল প্রমৄমি জফা ম্প্রাযণ 

(২ ম থা) (১ভ ংরামধত)  

ভাচ থ ১৫- জুন ২০ 

কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

(াফ থতয ৩ 

জজরা ব্যমতত) 

55.  প্রামণম্পদ ও জডইযী উন্নন  

জানুুঃ ১৯-মডরুঃ ২৩ 

কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

(াফ থতয ৩ 

জজরা ব্যতীত) 

56.  বৃিয কুমভল্লা জজরা ভৎস্য উন্নন  

জুরাই ১৫- জুন ২০ 

কুমভল্লা কুমভল্লা, 

ব্রাহ্মণফামড়া, 

চাঁদপুয 

57.  ব্রীড আরগ্ররডন থ্রু প্রুরজনী জটি (৩ ম থা) প্রকল্প  

জুরাই ১৪- জুন ২০ 

কুমভল্লা ২২টি জজরা 

58.  ব্লাক জফঙ্গর জারতয ছাগর উন্নন ও ম্প্রাযণ  

জানুাময ১৮-মডরম্বয ২১ 

কুমভল্লা ২৩টি জজরা 

জফাভমযক মফভান মযফন ও ম থটন ভন্ত্রণার 

59.  ম থটন ফল থ উররক্ষয জদরয কমত ম থটন 

আকল থণী এরাকায ম থটন সুমফধামদয উন্নন জানুুঃ 

১৭-জুন ২০ 

কুমভল্লা (ভনাভমত) ২৩টি 

জজরা/মনধ থামযত 

উরজরা 

জনমনযািা মফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার 

60.  ফাংরারদ পুমররয ক্ষভতা বৃমিয জন্য মানফান 

ও মন্ত্রামত ক্র 

নরবম্বয ২০১৮ রত মডরম্বয ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

61.  ফাংরারদরয মফমবন্ন স্থারন পুমর মফবারগয ৫০টি 

াইওর পুমর আউট জাস্ট মনভ থাণ (২ 

ংরামধত) 

(জানুাযী-২০১০ রত জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ২২টি জজরা 

62.  ফাংরারদ পুমররয মফমবন্ন ইউমনরট ১২টি ব্যাযাক 

বফন মনভ থাণ 

জানুাযী ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা ১০টি জজরা 

63.  পুমর মফবারগয ১৯টি ইউমনরট ১৯টি  অস্ত্রাগায 

মনভ থাণ। 
জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০১৯ ম থন্ত 

কুমভল্লা ১৬টি জজরা 

64.  াইওর পুমররয ক্ষভতা বৃমি। 
অরক্টাফয ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

কুমভল্লা ২২টি জজরা 

65.  মফদ্যভান পুমর াাতরমূ আদৄমনকীকযণ 

(জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ১৩টি জজরা 

66.  ফাংরারদরয মফমবন্ন স্থারন  ফাংরারদ পুমররয 

জন্য ৯টি আফামক টাওায বফন মনভ থাণ 

(নরবম্বয ২০১৮ রত জুন ২০২১) 

কুমভল্লা ৫টি জজরা 

67.  ফড থায গাড থ ফাংরারদরয জন্য মফমবন্ন মফওম’য কুমভল্লা ৩২টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

মযীভা ফযাফয কাঁটা তারযয জফড়া মনভ থাণ (১ভ 

ম থা) 

(নরবম্বয ২০১৭ রত জুন ২০২০) 

68.  আদৄমনক মন্ত্রামতয ভাধ্যরভ ীভান্ত মনযািা 

মিারীকযণ 

(জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২০) 

কুমভল্লা ২৭টি জজরা 

সুযক্ষা জফা মফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার 

69.  জদরয গুরুত্বপূণ থ মফমবন্ন উরজরা / স্থারন ১৫৬টি 

পাায ামব থ ও মবর মডরপন্প জস্টন স্থান (১ভ 

ংরামধত) 

জুরাই ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

70.  জদরয গুরুত্বপূণ থ ২৫টি (ংরামধত ৪৬টি) উরজরা 

দয/স্থারন পাায ামব থ ও মমবর মডরপন্প জস্টন 

স্থান (২ ংরামধত) 

(জুরাই ২০১১ রত মডরম্বয ২০২৩) 

কুমভল্লা ৩৮টি জজরা 

71.  কুমভল্লা জকন্দ্রী কাযাগায পুনুঃমনভ থাণ  

প্রকল্প 

(জানুাযী ২০১৯ রত মডরম্বয ২০২১) 

কুমভল্লা  

72.  ভমরা কাযাযক্ষীরদয জন্য অফান মনভ থাণ 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা ৪৯টি জজরা 

73.  কাযা মনযািা আদমনকান , (ঢাকা ও চট্টগ্রাভ 

মফবাগ) (১ভ ংরামধত) 

(জানুাযী ২০১৬ রত মডরম্বয ২০১৯) 

কুমভল্লা ২৮টি জজরা 

 ংস্কৃমত মফলক ভন্ত্রণার   

74.  ‘অনরাইরন গণগ্রন্থাগায মূরয ব্যফস্থানা ও 

উন্নন’ প্রকল্প 

(মডরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

75.  জদব্যাী ভ্রাম্যভান রাইরব্রযী 

(জুরাই ২০১৮ রত মডরম্বয ২০২০) 

কুমভল্লা ১১টি জজরা 

76.  ‘ঢাকাস্থ নজরুর ইনমস্টটিউরটয নতুন বফন মনভ থাণ 

এফং ঢাকা , ভভনমং ও কুমভল্লা মফদ্যভান 

বফরনয মযরনারবন’ প্রকল্প 

(জুরাই ১৮ জথরক মডরম্বয ২০২০) 

কুমভল্লা ৩টি জজরা 

তথ্য ও জমাগারমাগ প্রমৄমি মফবাগ 

77.  রামন থং এন্ড আমন থং জডরবররভন্ট প্রকল্প (২ 

ংরামধত) 

জানুাযী ২০১৪ -  মডরম্বয ২০১৯  

 কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

78.  “াযারদরয মক্ষা প্রমতষ্ঠারন কমম্পউটায ও বালা 

প্রমক্ষণ ল্যাফ স্থান (৩ ংরামধত)” 

০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

79.  জাতী তথ্য ও জমাগারমাগ প্রমৄু্মি অফকাঠারভা 

উন্নন, ইনরপা-যকায ৩ ( ১ভ ংরামধত)  

(জুরাই ২০১৬ জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

80.  জভাফাইর জগইভ ও এযামিরকন এয দক্ষতা উন্নন 

(১ভ ংরামধত) প্রকল্প। 
কুমভল্লা ২৫টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২১  

81.  “প্রমৄমিয াতা নাযীয ক্ষভতান” 

জুরাই ২০১৭ রত মডরম্বয ২০১৯  

কুমভল্লা ২১টি জজরা 

82.  জখ কাভার আইটি জেমনং এন্ড ইনমকউরফন 

জন্টায স্থান প্রকল্প। 
জানুাযী-২০১৭ রত মডরম্বয ২০১৯ 

কুমভল্লা  

অথ থ মফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণার 

83.  Skills for Employment Investment 

Program (SEIP) 
জুরাই ২০১৪ রত মডরম্বয ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

প্রধানভন্ত্রীয কাম থার 

84.  উরদ্যািা সৃমি ও দক্ষতা উন্নন 

জানুাযী, ২০১৯ রত জুন, ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

85.  আশ্রন-২  

জুরাই, ২০১০ রত জুন, ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

ডাক ও জটমররমাগারমাগ মফবাগ 

86.  ৩মজ প্রমৄমি চালুকযণ ও ২.৫মজ জনটওাকথ 

ম্প্রাযণ (জপজ-২) 

এমপ্রর, ২০১৭ রত মডরম্বয, ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

87.  এস্টাফমররভন্ট অফ জারায জফইজড জফজ জস্টন 

ইন াড থ টু যীচ এমযা পয জরংরদমনং জটমরটক 

জনটওাকথ কবারযজ 

অরক্টাফয, ২০১৮ রত অরক্টাফয, ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

88.  মডমজটার ংরমারগয জন্য জটমরকমভউমনরকন 

জনটওাকথ আদৄমনকীকযণ 

জুরাই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

89.  জদরয কর কররজ/মফশ্বমফদ্যার ও জেমনং 

ইনমস্টটিউরট অমন্ফকযার পাইফায জনটওাকথ স্থান 

জুরাই, ২০১৮ রত মডরম্বয, ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

90.  মডমজটার ফাংরারদরয জন্য ব্রডব্যান্ড ওাযরর 

জনটওাকথ স্থান প্রকল্প 

জভ, ২০১৪ রত মডরম্বয, ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

91.  জযাজীণ থ ডাকঘয মূরয মনভ থাণ/পুনুঃমনভ থাণ (২ 

ম থা) 

জানুাযী, ২০১৭ রত মডরম্বয, ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

92.  মডমজটার কারনমক্টমবটি মিারীকযরণ সুইমচং ও 

োন্পমভন জনটওাকথ  

জানুাযী, ২০১৯ রত জুন, ২০২০ 

কুমভল্লা ১০টি জজরা 

93.  ডাক অমধদপ্তরযয জবৌত অফকাঠারভা উন্নন ও 

ম্প্রাযণ 

জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২১ 

কুমভল্লা দয ৩২টি জজরা 

ভমরা ও মশু মফলক ভন্ত্রণার 

94.  "তথ্য আা: মডমজটার ফাংরারদ গড়ায ররক্ষয তথ্য 

জমাগারমাগ প্রমৄমিয ভাধ্যরভ ভমরারদয ক্ষভতান 

প্রকল্প  (২ ম থা)” এমপ্রর, ২০১৭ জথরক ভাচ থ, 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

২০২২ 

95.  “জজরামবমিক ভমরা কমম্পউটায প্রমক্ষণ প্রকল্প 

(৬৪ জজরা)’’ 

জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

96.  নগয মবমিক প্রামন্তক ভমরা উন্নন (২ ম থা) 

জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

97.  
। 

জানুাযী ২০১৭ রত ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

98.  “মকরায-মকরাযী ক্লাফ স্থান” জানুাময ১৮ রত 

মডরম্বয ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

99.  "অথ থননমতক ক্ষভতারন নাযী উরদ্যািারদয মফকা 

াধন প্রকল্প (৩ ম থা)” 

০১-০৭-২০১৫ রত ৩০-০৬-২০২০ 

কুমভল্লা  

100.  মশুয মফকার প্রাযমিক মক্ষা (৩ ম থা)  

(অরক্টাফয ১৮ রত মডরম্বয ২০২০) 

কুমভল্লা  

101.  ২১টি জজরায সুমফধাফমঞ্চত নাযী ও মশুয প্রাথমভক 

স্বাস্থয ও পুমি জফা প্রদান প্রকল্প। 
(জুরাই ২০১৮ রত জুন ২০২১) 

কুমভল্লা  

ল্লী উন্নন ও ভফা মফবাগ 

102.  ক্ষুদ্র কৃলক উন্নন পাউরন্ডন াতা (২ ম থা ) 

প্রকল্প 

জভাদ: জানুাময, ২০১৬ রত মডরম্বয, ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

103.  অংীদামযত্বমূরক ল্লী উন্নন প্রকল্প-৩ (মআযমডম-

৩)   

০১ জুরাই, ২০১৫ইং জথরক ৩০ জুন, ২০২০ইং ম থন্ত 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

104.  দামযদ্রয মফরভাচরনয ররক্ষয পুমি মৃি উচ্চ মূরল্যয অ-

প্রধান স্য উৎাদন ও ফাজাযজাতকযণ কভ থসুমচ 

জভাদ: জানুাময, ২০১৯ রত মডরম্বয, ২০২৩ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

105.  ামন াশ্রী আদৄমনক প্রমৄমিয ম্প্রাযণ ও মফস্তায 

এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ পররয উৎাদন বৃমি 

(মফরল ংরামধত )’’ ীল থক প্রারামগক গরফলণা 

প্রকল্প। 
জভাদুঃ ০১ এমপ্রর , ২০১৫ রত ৩০ মডরম্বয , ২০১৯ 

ম থন্ত। 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

106.  আভায ফামড় আভায খাভায-৩ ংরামধত 

জভাদ: জুরাই, ২০০৯ রত জুন, ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

107.  ামফ থক গ্রাভ উন্নন কমৃসূমচ (মমবমডম) -৩ 

ম থা। 
জভাদ: জানুাময, ২০১৮-মডরম্বয, ২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

108.  জৌয মি মনব থয জচ িমত ও এয ফহুমুখী 

ব্যফারযয ভাধ্যরভ মদ্ব-স্তয কৃমল প্রমৄমি ম্প্রাযণ 

ীল থক প্রারামগক গরফলণা প্রকল্প  

জভাদুঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ রত ৩০ জুন, ২০২২ 

ম থন্ত। 

কুমভল্লা ৩৫টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

109.  ফারড থয জবৌত সুমফধামদ উন্নন প্রকল্প (১ভ 

ংরামধত) 

জভাদ : জানুাযী, ২০১৭ – মডরম্বয, ২০২০ 

কুমভল্লা জকাটফাড়ী, 

কুমভল্লা 

110.  ফাংরারদ ল্লী উন্নন একারডভী আদৄমনকান 

জভাদ: জুরাই, ২০১৯ জথরক জুন, ২০২২ 

কুমভল্লা জকাটফাড়ী, 

কুমভল্লা 

মযকল্পনা মফবাগ, মযকল্পনা ভন্ত্রণার 

111.  ফাংরারদরয উন্নন কভ থকারন্ডয প্রদ থন (২ 

ংরামধত)। 
জভাদ: অরক্টাফয, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

112.  মফআইমডএ ফাংরারদরয যকারযয জন্য মফরল 

গরফলণা কাম থক্রভ। 
জভাদ: জপব্রুাময, ২০১৮ রত জানুাময, ২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

প্রমতযক্ষা ভন্ত্রণার 

113.  মফদ্যভান ১২টি কযারডট করররজয অফকাঠারভাগত 

সুমফধামদ ম্প্রাযণ ীল থক প্রকল্প। 
জুরাই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০ 

কুমভল্লা ১২টি জজরা 

ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার 

114.  দৃমি প্রমতফন্ধী মশুরদয জন্য জারস্টর মনভ থাণ এফং 

ম্প্রাযণ 

(জুরাই/১৬-জুন/২০) 

কুমভল্লা  

115.  জাতী ভাজরফা একারডমভয ক্ষভতা ও দক্ষতা 

বৃমিকযণ 

(জুরাই/১৭-মডরম্বয/১৯) 

কুমভল্লা  

116.  কুমভল্লা ১০০ য্যা মফমি মফরলামত াাতার 

স্থান 

(জুরাই/২০১৭-জুন/২০২০) 

কুমভল্লা  

117.  ‘কুমভল্রা জজরায ৬টি উরজরা মনযাদ ভাতৃত্ব 

কাম থক্রভ (২ ম থা) 

(অরক্টাফয, ২০১৮ - জুন, ২০২১) 

কুমভল্লা  

118.  এস্টাফমররভন্ট অফ জারারউমিন আরভদ 

পাউরন্ডন কমভউমনটি জফইজড জডটিটিউট ভাদায, 

চাইল্ড এন্ড ডাারফটিক মটার 

(জুরাই/২০১৭-জুন/২০২০) 

কুমভল্লা  

119.  ৬৪ জজরা জজরা ভাজরফা কভরিক্স মনভ থাণ (১ভ 

ম থার ২২ জজরা) ীল থক প্রকল্প। 
(জুরাই/২০১৭-জুন/২০২০) 

কুমভল্লা  

120.  ফাংরারদরয প্রামন্তক জনরগাষ্ঠীয জীফন-ভান উন্নন 

(জুরাই/২০১৭-জুন/২০২০) 

কুমভল্লা  

মযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা মফবাগ 

121.  ন্যানার াউজরাল্ড ডাটারফইজ (এনএইচমড) প্রকল্প  

(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

122.  National Strategy for the 

Development of Statistics (NSDS) 

Implementation Support” ীল থক 

প্রকল্প।(ভাচ থ ২০১৮ রত জপব্রুাযী, ২০২২ ম থন্ত) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

123.  “ারব থ এণ্ড স্টযামড মযররটিংটু মজমডম মযরফমজং 

প্রকল্প  

(জুরাই, ২০১৭ রত জুন,২০২০ ম থন্ত।)  

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

124.  “Improvement of GDP Compilation 

and Rebasing of Indices Project” প্রকল্প। 
(ভাচ থ, ২০১৮ রত জুন,২০২১ ম থন্ত) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

125.  Modernization of National Accounts 
Statistics প্রকল্প  

(এমপ্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

126.  জিনরদমনং স্টযাটিটিকযার কযাামটি অফ মফমফএ 

পয কাররকটিং ডাটা অন পুররন এন্ড 

জডবররভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প  

(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

127.  কৃমল (স্য, ভৎস্য ও প্রামণম্পদ) শুভাময-২০১৭ 

প্রকল্প  

(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

128.  “জাতী জন্ ও মূতুয মনফন্ধনকযণ তরথ্যয ারথ 

জভৌমরক জনতামিক মযংখ্যান (বাওটার 

স্টযাটিমস্টক) উৎাদন এয ংরমাগ সৃমিকযণ 

ীল থক প্রকল্প  

(জানুাময, ২০১৯ রত মডরম্বয, ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

129.  Institutional Cooperation (between 

Statistics Sweden and Bangladesh 

Bureau of Statistics) Project ীল থক 

কামযগময াতা প্রকল্প  (জানু ২০১৯ রত জুন 

২০২১) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

মযরফ, ফন ও জরফায়ু মযফতথন ভন্ত্রণার 

130.  Sustainable Forest and Livelihood 

(জুরাই ২০১৮ ইরত জুন ২০২৩) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

131.  ফাংরারদরয ফন্যপ্রাণী ংযক্ষণ ও  আফাস্থর 

উন্নন( জুরাই ২০১৭ ইরত জুন ২০২০ 

কুমভল্লা ভগ্র 

ফাংরারদ 

132.  জরংরদমনং ন্যানার পরযস্ট ইনরবন্টময এন্ড 

জরটরাইট ল্যান্ড ভমনটমযং মরস্টভ ইন ারাট থ অফ 

জযড+ইন ফাংরারদ (জুরাই ২০১৫ ইরত জুন 

২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

133.  ইউএ-জযড ফাংরারদ ন্যানার জপ্রাগ্রাভ 

ইউএনমডম এন্ড এপএও (জুরাই ২০১৫ ইরত জুন 

২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

  

134.  রারভাই াাড় এরাকা উমিদ উদ্যান স্থান 

(জুরাই ২০১৫ ইরত জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা  

জনৌ-মযফন ভন্ত্রণার 

135.  মডরটইরড স্টামড অন ৪৮ মযবায পয মফমল্ডং 

ডাটারফজ এন্ড কনজাযরবন অপ মযবায ফ্রভ 

লুন,ইমরগার অকুরন এন্ড আদায এমফউ অপ 

মযবায (১ভ ম থা ) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

জুরাই ২০১৭- জুন ২০২১ 

136.  ১২ টি গুরুত্বপূণ থ জনৌথ খনন  

অরক্টাফয ২০১১ -জুন ২০১৯  

কুমভল্লা ১২টি জজরা 

137.  মপমজমফমরটি স্টামড পয ভড থানাইরজন অফ জাট থ 

পযামমরটিজ পয খুরনা ফযগুনা এন্ড জডরবররভন্ট 

অফ গরামচা জভাংরা সুনাভগঞ্জ জটরকযাট 

জঘাড়াার কাচপুযরাট থ ভবযফ দাউদকামি-ফাউমা 

মযবাযরাট থ 

জানুাময ২০১৮- মডরম্বয ২০১৮ 

কুমভল্লা ১০টি জজরা 

ভূমভ ভন্ত্রণার 

138.  গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম যায় (১ভ সংশাধধত)  

অশটাফয ১৫ হশত জুন ২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

139.  উশেরা  ইউধনয়ন ভূধভ অধপস ধনভ যাণ (৬ষ্ঠ ফ য) 

প্রকল্প (১ভ সংশাধধত) 

জুরাই ১৪ হশত জুন ২০ 

কুমভল্লা ৫৯টি জজরা 

140.  ধিধেটার দ্ধধতশত ভূধভ েধয, রযকি য প্রণয়ন  

সংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ ম যায়) 

জুরাই ১২ হশত ধিশসম্বয ১৯ 

কুমভল্লা ৫৫টি জজরা 

141.  সভগ্র রদশ হয  ইউধনয়ন ভূধভ অধপস ধনভ যাণ 

প্রকল্প 

প্রাক্কধরত ব্যয়: 

জুরাই ১৬ হশত জুন ১৯ 

কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

মফদ্যযৎ মফবাগ 

142.  ায়ায গ্রীি রনটয়াকয রেনশথধনং প্রশেট আন্ডায 

ধধেধসধফ (ধে টু ধে), (০১/১০/২০১৬ হইশত 

৩০/০৬/২০২১) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

143.  ল্লী মফদ্যযতান ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ ১৫ রক্ষ 

গ্রাক ংরমাগ, (০১/০১/২০১৬ ইরত 

৩১/১২/২০২০) 

কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

144.  ল্লী মফদ্যযৎ মফতযণ মরস্টরভয আরগ্ররডন (ঢাকা, 

চট্টগ্রাভ ও মররট মডমবন) ীল থক প্রকল্প, 

 (০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩০/০৬/২০১৮) 

কুমভল্লা ২৮টি জজরা 

145.  মফতযণ ব্যফস্থায ক্ষভতাফধ থন, পুনফ থান 

ওমনমফড়কযণ (ঢাকা, ভভনমং, চট্টগ্রাভ ও 

মররট মফবাগ),  

(০১/০৭/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

কুমভল্লা ৩২টি জজরা 

146.  সূম থভমননগয (মিপুযা, বাযত) রত কুমভল্লা উিরয 

(ফাঙযারদ)মফদ্যযৎ যফযারয জন্য কুমভল্লা উিরয 

(ফাঙযারদ) ৫০০ জভও এইচমবমডম ব্যাক টুক 

ব্যাক জস্টন মনভ থাণ  

০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১ 

কুমভল্লা  

147.  ৪০০/২৩০/১৩২ জকমব মগ্রড জনটওাকথ 

জডরবররভন্ট প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৩ ইরত 

৩০/০৬/২০১৯) 

কুমভল্লা ১১টি জজরা 

148.  এযানরন্পরভন্ট অফ কযাামটি অফ গ্রীড াফরস্টন কুমভল্লা ১৯টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

এন্ড োন্পমভন রাইন পয রুযার ইররকমেমপরকন।, 
(০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩১/১২/২০১৯) 

149.  গ্রীড মবমিক মফদ্যযৎ যফযার দক্ষতা উন্নন প্রকল্প, 

(০১/০১/২০১৭ ইরত ৩০/০৬/২০২১) 

কুমভল্লা ২০টি জজরা 

150.  ফাংরারদ াওায মরস্টভ মযরারমফমরটি এন্ড 

ইমপমরমন্প ইভপ্রুবরভন্ট প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৭ ইরত ৩০/০৬/২০২১) 

কুমভল্লা ১২টি জজরা 

151.  মফদ্যযৎ মফতযন ব্যফস্থা উন্নন প্রকল্প, কুমভল্লা জজান, 

(০১/০১/২০১৮ ইরত ৩১/১২/২০২১) 

কুমভল্লা ৬টি জজরা 

152.  ল্লী মফদ্যযতান ম্প্রাযণ চট্টগ্রাভ-মররট মফবাগী 

কাম থক্রভ-II, (০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

কুমভল্লা ১২টি জজরা 

153.  মপ্ররইড মভটামযং পয মডমরমফউন কুমভল্লা এন্ড 

ভভনমং 

১-৭-২০১৩ রত ৩১/১২/২০১৯ 

কুমভল্লা ২টি জজরঅ 

154.  সূম থভমননগয রত কুমভল্লা উিরয মফদ্যযত যফযারয 

জন্য কুমভল্লাক উিরয ৫০০ জভও এইচমডমডম ব্যাক 

টুযয ব্যাক জস্টন মনভ থাণ 

১/৭/২০১৮  রত ৩০/৬/২০২১ 

 

কুমভল্লা 

কুমভল্লা 

মুমিমৄি মফলক ভন্ত্রণার 

155.  সকর রেরায় মুধিশমাদ্ধা কভশেক্স বফন ধনভ যাণ 

প্রকল্প 

(01.07.2010-30.06.2020) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

156.  উশেরা মুধিশমাদ্ধা কভশেক্স বফন ধনভ যাণ প্রকল্প 

(01.07.2012-30.06.2020) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

157.  মুধিযুশদ্ধয ঐধতহাধসক স্থানসমূহ সংযক্ষণ  স্মৃধত 

োদুঘয ধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

158.  মুধিযুদ্ধকাশর ধহদ ধভত্রফাধহনীয সদস্যশদয স্মযশণ 

স্মৃধতস্তম্ভ ধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

159.  ১৯৭১ এ ভহান মুধিযুদ্ধকাশর াকহানাদায ফাধহনী 

কর্তযক গণহতযায েন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূধভসমূহ 

সংযক্ষণ  স্মৃধতস্তম্ভ ধনভ যাণ (২য় ম যায়) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

160.  ধহদ মুধিশমাদ্ধা  অন্যান্য মুধিশমাদ্ধাশদয 

সভাধধস্থর সংযক্ষণ  উন্নয়ন (১ভ ম যায়) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

161.  মুধিযুশদ্ধয স্মৃধত স্থানাসমূহ সংযক্ষণ  পুনধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

কুমভল্লা ৫৬টি জজরা 

দ্যরম থাগ ব্যফস্থানা ও িাণ ভন্ত্রণার 

162.  Strengthening of the Ministry 

of Diseaster Management & 

Relief (MODMR) Program 

Administration (1st Revised), 

জুরাই ২০১৩ হশত জুন, ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

163.  ধদ ধিোস্টাযস ধযক্স ম্যাশনেশভন্ট এনহান্সম্যান্ট 

প্রশেট (কশপাশনন্ট -২ এন্ড কশপাশনন্ট -৩) 

০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

164.  রেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দুশম যাগ ব্যফস্হানা তথ্য 

রকন্দ্র ধনভ যাণ, ০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

165.  গ্রাভীণ যাস্তায় ১৫ ধভটায দদঘ যয ম যন্ত রসতু/কারবাট য 

ধনভ যাণ (োনুয়াধয ২০১৯ হশত জুন ২০২২) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

166.  গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তাসমূহ রটকসই কযশণয রশক্ষয 

রহধযং রফান ফন্ড(এইচধফধফ) কযণ (২য় ম যায়) 

(োনুয়াধয ২০১৯ হশত জুন ২০২২) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

167.  উকুরীয়  ঘূধণঝড় প্রফণ এরাকায় ফহুমুখী ঘূধণঝড় 

আশ্রয়শকন্দ্র ধনভ যাণ (২য় ম যায়), জুরাই, ২০১৬-জুন, 

২০২০ 

কুমভল্লা ১৬টি জজরা 

168.  ফন্যাপ্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকা আশ্ররকন্দ্র 

মনভ থাণ (৩ ম থা), ০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০২২ 

কুমভল্লা ৪২টি জজরা 

আইন ও মফচায মফবাগ 

169.  ফাংরাশদশয ৬৪টি রেরা সদশয চীপ জুধিধসয়ার 

ম্যাধেশেট আদারত বফন ধনভ যাণ (রপে-১ ) 

(সংশাধধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

170.  রদশয ধফধবন্ন রেরায় রেরা রযধেধে  সাফ-

রযধেধে অধপস বফন ধনভ যাণ (২য় 

ম যায়)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯) 

কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

(াফ থতয জজরা 

ব্যতীত) 

জনপ্রান ভন্ত্রণার 

171.  কুমভল্লা ামকথট াউজ ম্প্রাযণ 

(০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২১) 

কুমভল্লা  

জ্বারামন ও খমনজ ম্পদ মফবাগ 

172.  চেগ্রাভ-জপনী-ফাখযাফাদ গ্যা ঞ্চারন ভান্তযার 

াইরাইন মনভ থাণ (০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০২০) 

কুমভল্লা ৩টি জজরা 

173.  ৩-মড াইমভক ারব থ প্ররজক্ট অফ ফারক্স 

[ংরামধত] (০১/১২/২০১৩-৩০/১১/২০১৯) 

কুমভল্লা ৭টি জজরা 

174.  রুকল্প-১ খনন প্রকল্পুঃ ৩টি অনুন্ধানকু 

(াযাযগঞ্জ-১, শ্রীকাইর ইস্ট ও ারদা নথ থ-১) ও ২টি 

উন্নন কু (শ্রীকাইর নথ থ-২, কফা-২) 

(০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০১৮)  

কুমভল্লা ৩টি জজরা 

175.  মততা, মফগঞ্জ, নযমংদী ও ফাখযাফাদ গ্যা 

মপরল্ড ৭ টি কূরয ওাকথওবায (০১/০৪/২০১৭-

৩১/১২/২০১৯)  

কুমভল্লা ৪টি জজরা 

176.  চট্টগ্রাভ রত ঢাকা ম থন্ত াইরাইরন জ্বারানী জতর 

মযফন (০১/১০/১৮-৩১/১২/২০) 

কুমভল্লা ৬টি জজরা 

177.  রূকল্প-৫ খনন প্রকল্পুঃ ২টি অনুন্ধান কূ (শ্রীকাইর 

নথ থ-১, জভাফাযকপুয াউথ ইি-১), ১টি মূল্যান 

কাভ উন্নন কূ (জফগভগঞ্জ-৪) এফং ১টি 

ওাকথওবায (জফগভগঞ্জ-৩) [ংরামধত] 

(০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

কুমভল্লা ৩টি জজরা 

খাদ্য ভন্ত্রণার 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

178.  ১.০৫ রক্ষ জভুঃ টন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন নতুন খাদ্য 

গুদাভ মনভ থাণ প্রকল্প।  
(জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত) 

কুমভল্লা ৪৩টি জজরা 

ফামণজয ভন্ত্রণার 

179.  ফাংরাশদ ধযধেনার কাশনধটধবটি প্রশেট-১ 

এভধস কশপাশনন্ট। 
(োনুয়াধয ২০১৭ হশত ধিশসম্বয ২০২১) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

তথ্য ভন্ত্রণার 

180.  গ্রাভীণ জনরগাষ্ঠীয উন্নরন প্রচায কাম থক্রভ 

মিারীকযণ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

181.  মশু ও নাযী উন্নরন রচতনতামূরক জমাগারমাগ 

কাম থক্রভ (৫ভ ম থাম) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় 

182.  “ঝুমকপূণ থ কারজ মনরামজত মশুশ্রভ মনযন (৪থ থ 

ম থা)” ীল থক প্রকল্প 

কুমভল্লা  

প্রফাী কল্যাণ ও ভফরদমক কভ থংস্থান ভন্ত্রণার 

183.  ইনমস্টটিউট অফ জভমযন জটকরনারমজ এফং

কামযগময প্রমক্ষণ জকন্দ্রমূরয প্রমক্ষনাথীরদয বৃমি

প্রদান কাম থিভ ৭ভ ম থা  

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

184.  ৪০টি উরজরা ৪০টি কামযগময প্রমক্ষণ জকন্দ্র

চট্টগ্রারভ ১টি ইনমস্টটিউট অফ জভমযন জটকরনারমজ 

স্থান ১ভ ম থা) 

কুমভল্লা ৩২টি জজরা 

ধভ থ মফলক ভন্ত্রণার 

185.  ভমজদ মবমিক মশু ও গণমক্ষা কাম থক্রভ (৬ষ্ঠ 

ম থা) (১ভ ংরামধত)  

(জানুাযী ২০১৫ - মডরম্বয ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

186.  ভমিয মবমিক মশু ও গণমক্ষা কাম থক্রভ (৫ভ 

ম থা)। 
(জুরাই ২০১৭ রত মডরম্বয ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

187.  ভমজদ াঠাগায ম্প্রাযণ ও মিারীকযণ-২ 

ম থা প্রকল্প। 
 (জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

188.  ধভী ম্প্রীমত ও ম্পমকথত রচতনা বৃমিকযণ 

প্রকল্প 

(জুরাই ১৮ রত জুন ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

189.  ইরাভীক পাউরন্ডরনয জাতী ম থার ও জজরা 

রাইরব্রযীরত পুস্তক ংরমাজন ও াঠক জফা 

কাম থক্রভ ম্প্রাযণ প্রকল্প। 
(জুরাই ২০১৬ - জুন ২০১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

190.  প্রমতটি জজরা ও উরজরা একটি করয জভাট ৫৬০টি 

ভরডর ভমজদ মনভ থাণ (১ভ ংরামধত) প্রকল্প। 
(এমপ্রর ২০১৭ রত মডরম্বয ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

191.  প্যারগাডা মবমিক প্রাক-প্রাথমভক মক্ষা (মদ্বতী 

ম থার) প্রকল্প 

(জানুমাযী ২০১৮ রত মডরম্বয ২০২৩) 

কুমভল্লা ১২টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

সড়ক  ধযফহন  ভহাসড়ক ধফবাগ 

192.  শয়স্টান য ফাংরাশদশ ধিে ইভপ্রুশভন্ট প্ররজক্ট  

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

193.  জপযী ও ন্টুন মনভ থাণ/ পুনফ থান (২ ম থা) 

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

194.  কুমভল্লা জনামনফারয অবযন্ততযস্থ ফীযরশ্রষ্ঠ জভাস্তপা 

কাভার এভম জগট রত ফাংরা ফাজায ৪ জরন ম থন্ত 

ভাড়ক উন্নন 

(১/৭/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

কুমভল্লা  

195.  মফজযা ফাজায-মযশ্চয জজরা ভাড়ক ও মযশ্চয -

কামনগয-মভাফাজায জজরা ভাড়ক মথামথ ভান 

ও প্রস্ততা উন্নীতকযণ 

(১/৭/২০১৭-৩০/৬/২০১৯) 

কুমভল্লা  

196.  ফরুড়া উরজরায মত ংমৄি চাঁাপুয -ফরুড়া 

মনভায-ফরুড়া এফং খামজমযা -ফরুড়া জজরা 

ভাড়ক  মতনটি  মথামথভারন ও প্রস্ততা 

উন্নীতকযণ 

(০১/০১/২০১৮-৩০/৬/২০২০) 

কুমভল্লা  

197.  2য় কাঁচপুয, রভঘনা, রগাভতী রসতু ধনভ যাণ এফং 

ধফদ্যভান রসতু সমূশহয পুনফ যাসন  

(০১/০৪/২০১৩-৩১/১০/২০২১) 

কুমভল্লা ৩টি জজরা 

198.  গুরুত্বপূণ থ আঞ্চমরক ভাড়ক মথামথ ভান ও 

প্রস্থতা উন্নীতকযন প্রকল্প (কুমভল্লা জজান)  

(১/৩/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

কুমভল্লা ৪টি জজরা 

199.  কুমভল্লা (টভছভব্রীজ)-জনাাখামর (জফগভগঞ্জ) 

আঞ্চমরক ভাড়ক ৪ জরন উন্নীতকযণ 

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

কুমভল্লা ২টি জজরা 

200.  জজরা ভাড়কমূ মথামথ ভান ও প্রস্থতা 

উন্নীতকযণ (কুমভল্লা জজান) 

 (১/৪/২০১৮-৩০/৬/২০২০) 

কুমভল্লা ৬টি জজরা 

জযরথ ভন্ত্রণার 

201.  আখাউড়া জথরক রাকাভ ম থন্ত ডুরররগজ ডাফর 

জযররাইন মনভ থাণ এফং মফদ্যভান জযর রাইনরক 

ডুরররগরজ রূান্তয।  
(০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২০) 

কুমভল্লা কুমভল্লা, 

ব্রাহ্মণফাড়ীা, 

 

202.  ঢাকা-চট্টগ্রাভ বাা কুমভল্লা/রাকাভ দ্রুত গমতয 

জযরথ মনভ থারণয জন্য িাব্যতা ভীক্ষা এফং 

মফদ মডজাইন (১ভ ংরামধত)।  
(০১.০১.২০১৭ রত ৩১.০৩.২০১৯) 

কুমভল্লা ৭টি জজরা 

203.  ফাংরারদ জযরওরয ৫৭৫ মক.মভ. জরকন্ডাযী 

রাইরন অটিকযার পাইফায মবমিক জটমররমাগারমাগ 

ব্যফস্থা স্থান এফং চালুকযণ।  
(০১/০৭/২০১৮ – ৩০/০৬/২০২০) 

কুমভল্লা ১৭টি জজরা 

ফাংরারদ মনফ থাচন কমভন মচফার 

204.  মনফ থাচন ব্যফস্থা তথ্য প্রমৄমি প্ররারগয ররক্ষয কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

ইররকেমনক জবাটিং জভমন (ইমবএভ) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

স্থানী যকায মফবাগ 

205.  তৃতী জরাকার গবর্ণ্থান্প ারাট থ প্ররজক্ট-৩ 

জানুাময, ২০১৭ জথরক মডরম্বয, ২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

206.  উরজরা মযচারন ও উন্নন,  

মডরম্বয, ২০১৫ রত জুন, ২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

207.  আইনী গরফলণায ভাধ্যরভ তাযতম্যমূরক আইন ও 

নীমত মচমহত পূফ থক ংষ্কায 

জভ ২০১৯ জথরক এমপ্রর ২০২১ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

208.  জরংরদমনং ার থারভন্ট’ কযাামটি ইন পুররন 

এন্ড জডরবররভন্ট ইসুযজ (এমমমমড) প্রকল্প 

ভাচ থ, ২০১৭ জথরক মডরম্বয, ২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

209.  কযাামটি জডরবররভন্ট অফ মটি কর থারযন 

জানুাযী ২০১৭ রত মডরম্বয ২০২০ 

কুমভল্লা  

210.  প্রামন্তক জনরগাষ্ঠীয  জীফনভান উন্নন প্রকল্প 

০১ জুরাই, ২০১৮ জথরক ৩০ জুন, ২০২৩ 

কুমভল্লা  

211.  জদব্যাী গ্রাভীন ফাজায অফকাঠারভা উন্নন 

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

212.  গুরুত্বপূন থ গ্রাভীন অফকাঠারভা উন্নণ প্রকল্প (২ 

ম থা)  

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

213.  অগ্রামধকায মবমিরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী অফকাঠারভা 

উন্নন প্রকল্প-২ । (১ভ ংরামধত) (জুরাই/২০১৫ 

রত জুন/২০২০)  

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

214.  াযারদর পুকুয খার উন্নন প্রকল্প 

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২৩ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

215.  কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

216.  উরজরা কভরিক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প । (২ 

ংরামধত)(এমপ্রর/২০১১ রত জুন/২০২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

217.  ইউমনন মযলদ কভরিক্স বফন মনভ থাণ (২ ম থা) 

। জুরাই/২০১১ রত জুন/২০ 

কুমভল্লা   ৬৪ জজরা 

218.  ফন্যা ও দূরম থারগ ক্ষমতগ্রস্ত ল্লী ড়ক অফকাঠারভা 

পুনফ থান প্রকল্প। 
(জানু২০১৮ জথরক জুন ২০২০) 

কুমভল্লা ৬৩টি জজরা 

219.  উরজরা কভরিক্স ম্প্রাযণ( ২ ম থা)। 
অরক্টাফয/২০১৭ রত জুন/২০২২ 

কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

220.  গ্রাভীণ ড়রক জতু উন্নন াতা কভ থসূমচ 

(নরবম্বয ১৮ জথরক আগি ২৩) 
কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

221.  কুমভল্লা ৬১টি জজরা 

222.  উরজরা ও ইউমনন ড়রক দীঘ থ জতু মনভ থাণ প্রকল্প 

(৩ ংরামধত) 

 জপব্রুাযী/২০১০ রত জুন/২০২০ 

কুমভল্লা ৬০টি জজরা 
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

223.  ল্লী অফকাঠারভা উন্নন প্রকল্প (কুমভল্লা, 

ব্রাহ্মণফামড়া ও চাঁদপুয জজরা) 

(জুরাই ২০১৪ জথরক জুন ২০২১) 

কুমভল্লা  কুমভল্লা, 

ব্রাহ্মণফামড়া 

ও চাঁদপুয 

224.  কুমভল্লা জজরায দয দমক্ষণ ও নাঙ্গাররকাট 

উরজরায ল্লী অফকাঠারভা উন্নন (২ ম থা) 

ীল থক প্রকল্প। (জরন্ফম্বয/২০১৬ রত 

মডরম্বয/২০১৯)  

কুমভল্লা  

225.  কুমভল্লা জজরায মুযাদনগয উরজরা ল্লী 

অফকাঠারভা উন্নন প্রকল্প। 
(এমপ্রর/২০১৭ জথরক জুন/২০২০) 

কুমভল্লা  

226.  বৃিয কুমভল্লা জজরায গুরুত্বপূণ থ গ্রাভীণ অফকাঠারভা 

উন্নন প্রকল্প(৩ ম থা) 

জুরাই/২০১৭ রত জুন ২০২২ 

কুমভল্লা  

227.  কুমভল্লা  

228.  নাঙ্গররকাট জৌযবায অফকাঠারভা উন্নন প্রকল্প। 
(জানুাময/২০১৭ জথরক মডরম্বয/২০২০)  

কুমভল্লা  

229.  ল্লী ড়রক গুরুত্বপূণ থ জতু মনভ থারণয ভীক্ষা (১ভ 

ংরামধত)  

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২১ 

কুমভল্লা ৪৯টি জজরা 

230.  ল্লী ড়রক গুরুত্বপূণ থ জতু মনভ থাণ প্রকল্প। 
(জানুাযী/২০১৭ জথরক জুন/২০২১)  

কুমভল্লা ৩৮টি জজরা 

231.  

২৩  

কুমভল্লা ৫৯টি জজরা 

232.  Rural Transport Improvement 

Project-2. (২য় ংরামধত) 

জুরাই ২০১২ রত জুন ২০২১ 

কুমভল্লা ২৪টি জজরা 

233.  গুরুত্বপূণ থ গ্রাভীণ অফকাঠারভা উন্নন প্রকল্প । (২ 

ংরামধত)  

জুরাই/২০১২ রত জুন/২০২০ 

কুমভল্লা ১২টি জজরা 

234.  ৩৭ জজরা রয ামন যফযা 

প্রকল্প(২ংরামধত) 

মডরম্বয ২০১০ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা  

235.  থানা দয ও জগ্রাথ জন্টারয অফমস্থত জৌযবা 

মূর াই রাইরনয ভাধ্যরভ ামন যফযা ও 

এনবাযনরভন্টার স্যামনরটন  (২ফ থ) 

(২ংরামধত) প্রকল্প। 
জুরাই ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা  

236.  ৪০ জৌযবা ও জগ্রাথ জন্টারয ামন যফযা এফং 

এনবাযণরভন্টার স্যামনরটন  (২ফ থ) 

(১ভংরামধত) প্রকল্প 

জানুাযী ২০১৪ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা  

237.  ামন যফযা , স্যামনরটন ও  স্বাস্থয মক্ষা প্রকল্প  কুমভল্লা  
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

(১ভংরামধত 

জানুাযী ২০১৫ রত জুন ২০১৯ 

238.  ামন ংযক্ষণ ও মনযাদ ামন যফযারয ররক্ষয 

জজরা মযলরদয পুকুয /মদমঘ/  জরা মূ 

পুনুঃখনন/ ংিায 

জরন্ফম্বয ২০১৬ রত জুন ২০২০ 

কুমভল্লা  

239.  ামন যফযার আর থমনক ঝুুঁমক মনযন 

জানুাময ২০১৮ রত মডরম্বয ২০২১ 

কুমভল্লা  

240.  ৩২ টি জৌযবা ামন যফযা ও ভানফ ফজথয 

ব্যফস্থানা  এনবাযনরভনটার স্যামনরটন 

জানুাময ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

কুমভল্লা  

241.  প্রস্তামফত ফাংরারদ জৌয ামনযফযা এফং 

স্যামনরটন প্রকল্প প্রণন 

জানুাময ২০১৮ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা  

242.  ল্লী অঞ্চরর ামন যফযা প্রকল্প (১ভ ংরামধত) 

জানুাযী২০১৬ রত মডরম্বয ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

243.  জাতী স্যামনরটন প্রকল্প (৩ ম থা)। 
জানুাময ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

244.  স্টামড অন মরড এন্ড মপউকযারস্লাজম্যারনজরভন্ট 

মরস্টভ এন্ড মডজাইন ইন জযরওর এন্ড ওাটায 

ওরইন ফাংরারদ প্রকল্প 

স্টযামড প্রকল্প 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০১৯ 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

245.  ামন যফযা ংক্রান্ত াভমগ্রক ব্যফস্থানা দক্ষতা 

উন্নন প্রকল্প (১ভংরামধত)       কামযগযী তা 

প্রকল্প 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

246.  অগ্রামধকায গ্রাভীন ামন যফযা 

জানুাময ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

কুমভল্লা ঢাকা, 

চেগ্রাভ,খুরন 

ও যাজাী 

ওাাভূি 

এরাকা ব্যতীত 

২৭৮টি 

ংদী 

আরনয 

আওতাধীন 

247.  কুমভল্লা মটি কর থারযরনয জবৌত অফকাঠারভা 

উন্নন 

যাস্তা, জেন, ফুটাত 

০১/০৭/২০১৮ রত ৩০/০৬/২০১৯ 

কুমভল্লা  

248.  কুমভল্লা মটি কর থারযরনয যাস্তা ,জেন, মনভ থাণ ও 

ংষ্কায 

০১/০৭/২০১৮ রত ৩০/০৬/২০১৯ 

কুমভল্লা  

ামন ম্পদ ভন্ত্রণার 

249.  Bangladesh Weather and 

Climate Services Regional 

Project (BWCSRP) Component-

কুমভল্লা  
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

B : Strengthening Hydrological 

Information Services and 

Early Warning Systems 

(SHISEWS) (১ভ ংরামধত) (জুরাই, ২০১৬ 

রত জুন, ২০২১)  

250.  কুমভল্লা জজরায পুযাতন ডাকামতা-নতুন ডাকামতা 

নদী জচ ও মনষ্কান প্রকল্প (অরক্টাফয, ২০১৭ রত 

জুন, ২০২০) 

কুমভল্লা  

251.  স্টযামড অফ ইনটিরযকন মফটুইন াওয এন্ড মযবায 

ইরকামরস্টভ ইনক্লুমডং অফ ইনরবনরটাময এন্ড 

ওাটাযল্যান্ড 

জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২০ 

 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

কৃমল ভন্ত্রণার 

252.  ক্ষুদ্র জচ উন্নরন জময ও মযফীক্ষণ 

মডমজটাইরজনকযণ (৪থ থ ম থা) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

 ৬৪টি জজরা 

253.  কৃমল আফাওা তথ্য িমত উন্নতকযণ  

(করম্পারনন্ট-ম) 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

 ৬৪টি জজরা 

254.  কৃলক ম থার জটকই ফীজ  উৎাদন , ংযক্ষণ ও 

মফতযণ (ডার, জতর ও ভরা) ব্যফস্থানা-৩ ম থা 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

 ৬৪টি জজরা 

255.  ডাফর মরপটিং এয ভাধ্যরভ ভূ-উমযস্থ ামনয 

াারয্য জচ ম্প্রাযণ (৩ ম থা) (১ভ 

ংরামধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

কুমভল্লা ২৬ টি জজরা  

256.  ধান, গভ ও ভুট্টায উন্নততয ফীজ উৎাদন এফং 

উন্নন (২ ম থা) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

কুমভল্লাাা ৩৫ টি জজরা  

257.  ডার ও জতরফীজ উৎাদরনয ভাধ্যরভ জটকই পুমি 

মনযািা জজাযদাযকযণ (১ভ ংরামধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

কুমভল্লা ৪৮ টি জজরা  

258.  মফএমডম উদ্যান উন্নন মফবারগয ক্ষভতা বৃমিয 

ভাধ্যরভ উদ্যান জাতী পর যফযা ও পুমি 

মনযািা উন্নন 

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

কুমভল্লা ০৯ টি জজরা  

259.  মফএমডময অমপ বফন এফং অফকাঠারভা মূ 

ংিায, আদৄমনকীকযণ ও মনভ থাণ প্রকল্প 

(জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩) 

কুমভল্লা ৪৮ টি জজরা 

260.  প্রাকৃমতক দ্যরম থারগ ক্ষমতগ্রস্থ চাঁদপুয ফীজ আলু 

উৎাদন জজারনয চুমিফি চামল পুনফ থান এফং ফীজ 

আলু ংগ্র ও প্রমক্রাজাতকযরণয সুরমাগ সুমফধা 

বৃমি প্রকল্প 

(জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩) 

কুমভল্লা ২টি জজরা  

 



20 

 

ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

261.  ন্যানার এমগ্রকারচায জটকরনারমজ জপ্রাগ্রাভ-২ 

ম থা (এনএটিম-২) 

১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৫৭ টি জজরা 

262.  খাভায ম থার উন্নত ামন ব্যফস্থানা জকৌররয 

ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃমি 

জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৪৬ টি জজরা 

263.  ফছয ব্যাী পর উৎাদরনয ভাধ্যরভ পুমি উন্নন 

(১ভ ংরামধত) 

জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৪৫ টি জজরা  

264.  ইউমনন ম থার কৃলক জফা জকন্দ্র স্থান ও প্রমৄমি 

ম্প্রাযণ (াইরট) ীল থক প্রকল্প 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০১৯ ম থন্ত 

কুমভল্লা ১৩ টি জজরা 

265.  জৌয মি ও ামন াশ্রী আদৄমনক প্রমৄমি 

ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃমি 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৪১ টি জজরা 

266.  বাভান জফরড ফমজ ও ভরা চাল গরফলণা ও 

ম্প্রাযণ 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

কুমভল্লা ২৪ টি জজরা 

267.  ফাংরারদর াক-ফমজ ও ান পররয 

জাকাভাকড় ও জযাগফারাই ব্যফস্থানা ভজফ 

ফারাইনাক মবমিক প্রমৄমি উিাফক ও ম্প্রাযণ, 

জানুাময- ২০১৮ রত মডরম্বয ২০২১ ম থন্ত 

কুমভল্লা ১৪ টি জজরা 

268.  কৃমল প্রমক্ষণ ইনমিটিউটমূরয কাম থক্রভ 

মিারীকযণ 

জুরাই-২০১৮ রত জুন-২০২১ ম থন্ত 

কুমভল্লা ১৬ টি জজরা  

269.  মযরফফান্ধফ জকৌররয ভাধ্যরভ মনযাদ পর 

উৎাদন  জুরাই-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৬১ টি জজরা 

270.  কিার পর উন্নন প্রকল্প 

০১/০৩/২০১৯ রত-৩১/১২/২০২৩ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৫৯ টি জজরা 

271.  ম্প্রামযত তুরা চাল (জপজ-১) 

জুরাই-২০১৪ রত জুন-২০১৯ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৪৬ টি জজরা 

272.  কৃমল তথ্য ামব থ আদৄমনকান ও মডমজটার কৃমল 

তথ্য ও জমাগারমাগ মিারীকযণ 

জানুাময-২০১৮ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

কুমভল্লা ১২ টি জজরা  

273.  ফাংরারদর জতরফীজ ও ডার পররয গরফলণা ও 

উন্নন প্রকল্প 

এমপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২১ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৪৭ টি জজরা  

274.  গভ ও ভুট্টায উন্নততয ফীজ উৎাদন এফং উন্নন 

প্রকল্প (২ ম থা) 

জুরাই-২০১৫ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

কুমভল্লা ৪১ টি জজরা  

275.  উদ্যানতামিক পররয গরফলণা জজাযদাযকযণ এফং 

চয এরাকা উদ্যান ও ভাঠ পররয প্রমৄমি মফস্তায 

এমপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

কুমভল্লা ২২ টি জজরা  

276.  ফাংরারদর ভরা জাতী পররয গরফলণা 

জজাযদাযকযণ 

কুমভল্লা ৬৪ টি জজরা  
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ক্রমভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (কুমভল্লা জজরা) ভন্তব্য 

অরক্টাফয-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত 

277.  ফাংরারদর াক-ফমজ ও ান পররয 

জাকাভাকড় ও জযাগফারাই ব্যফস্থানা ভজফ 

ফারাইনাক মবমিক প্রমৄমি উিাফক ও ম্প্রাযণ 

জানুাময-২০১৮ রত মডরম্বয-২০২১ ম থন্ত 

কুমভল্লা ১২ টি জজরা  

278.  আঞ্চরমক উদ্যানতত্ব গরফলণা জকন্দ্র কুমভল্লারক 

আঞ্চমরক কৃমল গরফলণা জকরন্দ্র উন্নীতকযণ 

জুরাই-২০১৮ রত জুন-২০২৩ ম থন্ত 

কুমভল্লা  

279.  ফাংরারদ ধান গরফলণা ইনমিটিউরটয জবৌত 

সুমফধামদ ও গরফলণা কাম থক্রভ বৃমিকযণ ( ১ভ 

ংরামধত) 

জানুাময-২০১৬ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

কুমভল্লা ১২ টি জজরা 

ভূমভ ভন্ত্রণার 

280.  গুচ্ছগ্রাভ ২ ম থা (১ভ ংরামধত)  

(অরক্টাফয ১৫ রত জুন ২০) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

281.  উরজরা ও ইউমনন ভূমভ অমপ মনভ থাণ (৬ষ্ঠ ফ থ) 

প্রকল্প (১ভ ংরামধত) 

(জুরাই ১৪ রত জুন ২০) 

কুমভল্লা ৫৯ টি জজরা 

282.  মডমজটার িমতরত ভূমভ জময, জযকড থ প্রণন ও 

ংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ ম থা) 

(জুরাই ১২ রত মডরম্বয ১৯) 

কুমভল্লা ৫৭ টি জজরা  

283.  ভগ্র জদর য ও ইউমনন ভূমভ অমপ মনভ থাণ 

প্রকল্প 

প্রাক্কমরত ব্য: 

(জুরাই ১৬ রত জুন ১৯) 

কুমভল্লা ৬৪টি জজরা 

গৃান ও গণপূতথ ভন্ত্রণার/ জাতী গৃান কতৃথক্ষ 

284.  স্বল্প আরয ভানুরলয জন্য উন্নত জীফন ব্যফস্থা 

(০১/০৪/২০১৬-৩১/০৩/২০২০ 

কুমভল্লা  

285.  জাতী গৃাণ কতৃথক্ষ এয অধীস্থ ১৯৬০ এয 

দরক ফাস্তফামত াউমজং এরিটমূরয 

অফকাঠারভা উন্নন ও পূনফ থান 

 (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০১৯) 

কুমভল্লা  

 


