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২০১৯-২০ অথ থ ফছরে ফপনী ফেলায় ফাস্তফায়নাধীন  প্রকল্প তাললকা 

 

ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ, মক্ষা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাদদ মফশ্বমফদ্যার ভঞ্জুময কমভন 

1.  “াায এডুদকন ককাামরটি এনযান্পদভন্ট প্রদেক্ট” 

(৩ াংদামধত)    

(োনুাময, ২০০৯ দত জুন, ২০১৯) 

কপনী  

2.  “কদরে এডুদকন কডদবরদভন্ট প্রদেক্ট” 

(জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০২১) 

কপনী ৬৪ কেরা 

3.  “োতী মফশ্বমফদ্যারদয ৩টি আঞ্চমরক অপ 

স্থান” 

(জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০১৯) 

কপনী ৬৪ কেরা 

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ, মক্ষা ভন্ত্রণার 

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা অমধদপ্তয 

4.  মক্ষায ভান উন্নদনয রদক্ষয কেরা দদয অফমস্থত 

যকাযী কাস্ট গ্রাজুদট কদরে মূদয উন্নন 

প্রকল্প (১ভ াংদামধত)  

(আগস্ট ২০১০-মডদম্বয ২০১৯) 

কপনী ৬৪ কেরা 

5.  তথ্য প্রমৄমি াতা মক্ষা ভান উন্নদনয রদক্ষয 

মনফ বামিত (কফযকাযী কদরে মূদয উন্নন) (১ভ 

াংদামধত); 

(জুরাই ২০১২-মডদম্বয ২০১৯) 

কপনী ৬৪ কেরা 

6.  কদকন্ডাযী এডুদকন কক্টয ইনদবস্টদভন্ট কপ্রাগ্রাভ 

(কম) (২ াংদামধত); 

(োনুাযী ২০১৪-মডদম্বয ২০১৯) 

কপনী ৬৪ কেরা 

7.  ভাধ্যমভক মক্ষা উবৃমি প্রকল্প (২ ম বা) 

(এইএম-২)  

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

কপনী ৬৪ কেরা 

8.  উচ্চ ভাধ্যমভক উবৃমি প্রকল্প; 

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

কপনী ৬৪ কেরা 

9.  যকাময কদরে মূদয অফকাঠাদভা উন্নন   

মফজ্ঞান মক্ষায সুদমাগ ম্প্রাযণ; 

(োনুাযী ২০১৭-জুন ২০২২) 

কপনী ৬৪ কেরা 

10.  যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার মূদয উন্নন; 

(োনুাযী ২০১৭-জুন ২০২১) 

কপনী ৬৪ কেরা 

11.  আইমটিয ভাধ্যদভ ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক স্তদয 

মক্ষায প্রিরন (২ ম বা); 

(জুরাই ২০১৬-জুন ২০২০) 

কপনী ৬৪ কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

12.  ৯ টি যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার স্থান 

(নদবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১) 

কপনী ৬৪ কেরা 

ভাধ্যমভক  উচ্চ মক্ষা মফবাগ 

মক্ষা প্রদকৌর অমধদপ্তয 

13.  মনফ বামিত কফযকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার মূদয 

অফকাঠাদভা উন্নন (১ভ াংদামধত) 

 োনুাময ২০১১ দত জুন ২০১৯ 

কপনী ৬৪ কেরা 

14.  মনফ বামিত কফযকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার মূদয 

উন্নন  

 োনুাময, ২০১৮ দত মডদম্বয,২০২০ 

কপনী ৬৪ কেরা 

15.  মনফ বামিত কফযকাময ভাধ্যমভক মফদ্যার মূদয 

উর্ধ্বমূখী ম্প্রাযণ োনুাময, ২০১৮ দত 

মডদম্বয,২০২০ 

কপনী ৬৪ কেরা 

16.  কনাাখারী  কপনী কেরা ২টি যকাময  ১টি 

কফযকাময মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয অফকাঠাদভা উন্নন  

অদক্টাফয ২০১৮ দত মডদম্বয ২০২০ 

  

প্রাথমভক  গণমক্ষা ভন্ত্রণার 

17.  মযমিাং আউট অফ স্কুর মিরদেন (যস্ক) প্রকল্প (২ 

াংদামধত); 

(োনুাযী ২০১৩-মডদম্বয ২০২০) 

কপনী ৫১টি কেরা 

18.  প্রাথমভক মক্ষায েন্য উ-বৃমি প্রদান (৩ ম বা) 

(১ভ াংদামধত); 

(জুরাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

19.  িামদা মবমিক যকাময প্রাথমভক মফদ্যার উন্নন 

(১ভ ম বা) ; 

(জুরাই ২০১৬-মডদম্বয ২০২২) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

20.  িামদা মবমিক নুতন োতীকযণকৃত যকাময 

প্রাথমভক মফদ্যার উন্নন (১ভ ম বা); 

(জুরাই ২০১৬-মডদম্বয ২০২২) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

21.  মডমেটার প্রাথমভক মক্ষা 

(জুরাই ২০১৭-মডদম্বয ২০১৯) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

22.  কভৌমরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ কেরা) 

(কপব্রুাযী ২০১৪-জুন ২০১৯) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

23.  িতূথ ব প্রাথমভক মক্ষা উন্নন কভ বসূমি (মইমডম-৪) 

(জুরাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

24.  প্রাথমভক ম বাদ মক্ষাথীদদয কপ্রাপাইর প্রণন 

(অদক্টাফয, ২০১৮-কদন্ফম্বয, ২০২১) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

কামযগময  ভাদ্রাা মক্ষা মফবাগ 

25.  মস্কর এন্ড কেমনাং এনান্পদভন্ট প্রদেক্ট (এটিইম) 

(১ভ াংদামধত) 

কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

 জুরাই ২০১০ দত মডদম্বয ২০১৯ 

26.  ১০০টি উদেরা ১টি কদয কটকমনকযার স্কুর  

কদরে স্থান (১ভ াংদামধত) 

 োনুাময ২০১৪ দত মডদম্বয ২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

27.  অমধক াংখ্যক মক্ষাথী বমতবয সুদমাগ সৃমিয রদক্ষয 

মফদ্যভান মরদটকমনক ইনমস্টটিউট মূদয 

অফকাঠাদভা উন্নন  

জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

28.  মস্কর-২১ এভাামযাং মটিদেন পয ইনক্লুমব 

এন্ড াদটইদনফর কগ্রাথ  

োনুাময, ২০১৮ দত জুন ২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

29.  কদদয ৬৫৩টি ভাদ্রাা ভামিমভমডা ক্লারুভ 

স্থান রাই, ২০১৭  দত  মডদম্বয ২০১৯  

কপনী ৬৪টি কেরা 

30.  মনফ বামিত ভাদ্রাা মূদয উন্নন জুরাই  ২০১৮ দত 

জুন ২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার 

মৄফ উন্নন অমধদপ্তয 

31.  দামযদ্র মফদভািদনয রদক্ষয ব্যাক প্রমৄমি মনব বয 

ভমিত ম্পদ ব্যফস্থানা (২ ম বা) (২ 

াংদামধত)  

(োনুাময, ২০১৪- জুন, ২০১৯) 

কপনী ৬১টি কেরা 

(মতন াফ বতয 

কেরা ব্যতীত) 

32.  ৬৪ কেরা তথ্য প্রমৄমি প্রমক্ষণ প্রদাদনয েন্য মৄফ 

উন্নন অমধদপ্তদযয ক্ষভতা বৃমিকযণ (১ভ  

াংদামধত) 

(জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

33.  Technology Empowerment 

Centre on Wheels for 

Underprivileged Rural Young 

People of Bangladesh 

(TECUYB) (১ভ াংদামধত) (োনুাময, 

২০১৫- মডদম্বয, ২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

ভৎস্য  প্রামণম্পদ ভন্ত্রণার 

34.  ভৎস্য  প্রামণম্পদ খাদত ই-কফা কাম বক্রভ 

িালুকযণ  

োনুুঃ ১৯-জুন ২২ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

35.  আদৄমনক প্রমৄমিদত গরু হৃি-পুিকযণ  

োনুুঃ ১৯-মডদুঃ ২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

36.  মমআয কযাগ মনমূ বর এফাং ক্ষুযাদযাগ োনুুঃ ১৯-

মডদুঃ ২২  

কপনী ৬৪টি কেরা 

37.  ন্যানার এমগ্রকারিায কটকদনারমে প্রদেক্ট (২ 

ম বা) (এনএটিম-২) (প্রামণম্পদ অমধদপ্তয অাংগ)  

০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

38.  কৃমিভ প্রেনন কাম বক্রভ ম্প্রাযণ  ভ্রুণ স্থানান্তয 

প্রমৄমি ফাস্তফান (৩ ম বা)  

০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০    

কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

39.  ফাাংরাদদ কবদটমযনাযী মযদলফামু সুদৃঢ়কযণ 

এফাং নতুন আমফব বাফদমাগ্য াংক্রাভক কযাগমূ 

মনন্ত্রদণয ভাধ্যদভ খাদ্য মনযািা এফাং েনস্বাদস্থযয 

উন্নন। 
জুরাই ১৬- জুন, ২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

40.  াদটইদনফর ককাস্টার এন্ড কভমযন মপামযে  

জুরাই, ২০১৮ দত জুন, ২০২৩ 

কপনী ১৬টি কেরা 

41.  েরা াংস্কাদযয ভাধ্যদভ ভৎস্য উৎাদন বৃমি 

(াংদামধত) অদক্টাুঃ ১৫- জুন, ২০ 

কপনী ৫৩টি কেরা 

42.  ন্যানার এমগ্রকারিায কটকদনারমে প্রদেক্ট (২ 

ম বা) (এনএটিম-২) (ভৎস্য অমধদপ্তয অাংগ) 

অদক্টাফয ১৫- কদন্ফম্বয ২১ 

কপনী ৫৩টি কেরা 

43.  
ব্রুড ব্যাাংক স্থান (৩ ম বা) (১ভ াংদামধত)  

কদন্ফুঃ ১৪- মডদুঃ ১৯ 

কপনী (ছাগরনাইা) ২৩টি 

কেরা/মনধ বামযত 

উদেরা 

44.  ইউমনন ম বাদ ভৎস্য িাল প্রমৄমি কফা ম্প্রাযণ 

(২ ম বা) (১ভ াংদামধত)  

ভাি ব ১৫- জুন ২০ 

কপনী ৬১টি কেরা 

(াফ বতয ৩ 

কেরা ব্যমতত) 

45.  প্রামণম্পদ  কডইযী উন্নন  

োনুুঃ ১৯-মডদুঃ ২৩ 

কপনী ৬১টি কেরা 

(াফ বতয ৩ 

কেরা ব্যতীত) 

46.  
উকূরী িযাঞ্চদর ভমিত প্রামণম্পদ উন্নন  

জুরাই, ২০১৮ দত জুন, ২০২১ 

কপনী (কানাগােী) ৭টি 

কেরা/মনধ বামযত 

উদেরা 

47.  ভমল উন্নন (২ ম বা) অদক্টাফয, ২০১৮ দত 

কদন্ফম্বয, ২০২৩ 

কপনী ৪৯টি কেরা 

েনমনযািা মফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার 

48.  ফাাংরাদদ পুমরদয ক্ষভতা বৃমিয েন্য মানফান 

 মন্ত্রামত ক্র 

নদবম্বয ২০১৮ দত মডদম্বয ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

49.  ফাাংরাদদদয মফমবন্ন স্থাদন পুমর মফবাদগয ৫০টি 

াইদ পুমর আউট কাস্ট মনভ বাণ (২ 

াংদামধত) 

(োনুাযী-২০১০ দত জুন ২০১৯) 

কপনী ২২টি কেরা 

50.  াইদ পুমরদয ক্ষভতা বৃমি। 
অদক্টাফয ২০১৮ দত জুন ২০২১ 

কপনী ২২টি কেরা 

51.  ফড বায গাড ব ফাাংরাদদদয েন্য মফমবন্ন মফম’য 

মযীভা ফযাফয কাঁটা তাদযয কফড়া মনভ বাণ (১ভ 

ম বা) 

(নদবম্বয ২০১৭ দত জুন ২০২০) 

কপনী ৩২টি কেরা 

52.  আদৄমনক মন্ত্রামতয ভাধ্যদভ ীভান্ত মনযািা 

মিারীকযণ 

(জুরাই ২০১৬ দত জুন ২০২০) 

কপনী ২৭টি কেরা 

53.  কেরা দদয  ব্যাটামরন দদযয আনায  কপনী ২৯টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

মবমডম’য ব্যাযাকমূদয কবৌত সুমফধামদ ম্প্রাযণ 

(জুরাই ২০১৬ দত জুন ২০১৯) 

 সুযক্ষা কফা মফবাগ   

54.  কাযা মনযািা আদমনকান , (ঢাকা  িট্টগ্রাভ 

মফবাগ) (১ভ াংদামধত) 

(োনুাযী ২০১৬ দত মডদম্বয ২০১৯) 

কপনী ২৮টি কেরা 

াংস্কৃমত মফলক ভন্ত্রণার 

55.  ‘অনরাইদন গণগ্রন্থাগায মূদয ব্যফস্থানা  

উন্নন’ প্রকল্প 

(মডদম্বয ২০১৭ কথদক নদবম্বয ২০১৯) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

56.  কদব্যাী ভ্রাম্যভান রাইদেযী 

(জুরাই ২০১৮ দত মডদম্বয ২০২০) 

কপনী ১১টি কেরা 

57.  নেরুদরয অপ্রিমরত গাদনয সুয াংগ্র , স্বযমরম 

প্রণন, াংযক্ষণ, প্রিায এফাং নফীন প্রেন্দক 

উদ্বুিকযণ। 
(জুরাই ১৭ কথদক মডদম্বয ১৯) 

কপনী ৩০টি কেরা 

তথ্য  কমাগাদমাগ প্রমৄমি মফবাগ 

58.  রামন বাং এন্ড আমন বাং কডদবরদভন্ট প্রকল্প (২ 

াংদামধত) 

োনুাযী ২০১৪ -  মডদম্বয ২০১৯  

কপনী ৬৪টি কেরা 

59.  “াযাদদদয মক্ষা প্রমতষ্ঠাদন কমম্পউটায  বালা 

প্রমক্ষণ ল্যাফ স্থান (৩ াংদামধত)” 

০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

60.  োতী তথ্য  কমাগাদমাগ প্রমৄু্মি অফকাঠাদভা 

উন্নন, ইনদপা-যকায ৩ ( ১ভ াংদামধত)  

(জুরাই ২০১৬ জুন ২০১৯) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

অথ ব মফবাগ, অথ ব ভন্ত্রণার 

61.  Skills for Employment 

Investment Program (SEIP) 

জুরাই ২০১৪ দত মডদম্বয ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

প্রধানভন্ত্রীয কাম বার   

62.  উদদ্যািা সৃমি  দক্ষতা উন্নন 

োনুাযী, ২০১৯ দত জুন, ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

63.  আশ্রন-২  

জুরাই, ২০১০ দত জুন, ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

ডাক  কটমরদমাগাদমাগ মফবাগ 

64.  ৩মে প্রমৄমি িালুকযণ  ২.৫মে কনটাকব 

ম্প্রাযণ (কপে-২) 

এমপ্রর, ২০১৭ দত মডদম্বয, ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

65.  এস্টাফমরদভন্ট অফ কারায কফইেড কফে কস্টন 

ইন াড ব টু যীি এমযা পয করাংদদমনাং কটমরটক 

কনটাকব কবাদযে 

অদক্টাফয, ২০১৮ দত অদক্টাফয, ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

66.  মডমেটার াংদমাদগয েন্য কটমরকমভউমনদকন 

কনটাকব আদৄমনকীকযণ 

কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 
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সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

জুরাই, ২০১৭ দত জুন, ২০২০ 

67.  কদদয কর কদরে/মফশ্বমফদ্যার  কেমনাং 

ইনমস্টটিউদট অমন্ফকযার পাইফায কনটাকব স্থান 

জুরাই, ২০১৮ দত মডদম্বয, ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

68.  মডমেটার ফাাংরাদদদয েন্য েডব্যান্ড াযদর 

কনটাকব স্থান প্রকল্প 

কভ, ২০১৪ দত মডদম্বয, ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

69.  েযােীণ ব ডাকঘয মূদয মনভ বাণ/পুনুঃমনভ বাণ (২ 

ম বা) 

োনুাযী, ২০১৭ দত মডদম্বয, ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

70.  মডমেটার কাদনমক্টমবটি মিারীকযদণ সুইমিাং  

োন্পমভন কনটাকব  

োনুাযী, ২০১৯ দত জুন, ২০২০ 

কপনী ১০টি কেরা 

ভমরা  মশু মফলক ভন্ত্রণার 

71.  "তথ্য আা: মডমেটার ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষয তথ্য 

কমাগাদমাগ প্রমৄমিয ভাধ্যদভ ভমরাদদয ক্ষভতান 

প্রকল্প  (২ ম বা)” এমপ্রর, ২০১৭ কথদক ভাি ব, 

২০২২ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

72.  “কেরামবমিক ভমরা কমম্পউটায প্রমক্ষণ প্রকল্প 

(৬৪ কেরা)’’ 

জুরাই ২০১৩ দত জুন ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

73.  নগয মবমিক প্রামন্তক ভমরা উন্নন (২ ম বা) 

জুরাই, ২০১৬ দত জুন, ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

74.  BbKvg †Rbv‡iwUs 

GKwUwfwUm Ad DB‡gb G¨vU 

Dc‡Rjv †j‡fj। 
োনুাযী ২০১৭ দত ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

75.  “মকদায-মকদাযী ক্লাফ স্থান” োনুাময ১৮ দত 

মডদম্বয ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

ল্লী উন্নন  ভফা মফবাগ 

76.  ক্ষুদ্র কৃলক উন্নন পাউদন্ডন াতা (২ ম বা ) 

প্রকল্প 

কভাদ: োনুাময, ২০১৬ দত মডদম্বয, ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

77.  অাংীদামযত্বমূরক ল্লী উন্নন প্রকল্প-৩ (মআযমডম-

৩)   

০১ জুরাই, ২০১৫ইাং কথদক ৩০ জুন, ২০২০ইাং ম বন্ত 

কপনী ৬৪টি কেরা 

78.  দামযদ্রয মফদভািদনয রদক্ষয পুমি মৃি উচ্চ মূদল্যয অ-

প্রধান স্য উৎাদন  ফাোযোতকযণ কভ বসুমি 

কভাদ: োনুাময, ২০১৯ দত মডদম্বয, ২০২৩ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

79.  ামন াশ্রী আদৄমনক প্রমৄমিয ম্প্রাযণ  মফস্তায 

এফাং ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ পদরয উৎাদন বৃমি 

(মফদল াংদামধত )’’ ীল বক প্রাদামগক গদফলণা 

প্রকল্প। 
কভাদুঃ ০১ এমপ্রর , ২০১৫ দত ৩০ মডদম্বয , ২০১৯ 

ম বন্ত। 

কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 
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সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

80.  আভায ফামড় আভায খাভায-৩ াংদামধত 

কভাদ: জুরাই, ২০০৯ দত জুন, ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

81.  ামফ বক গ্রাভ উন্নন কমৃসূমি (মমবমডম) -৩ 

ম বা। 
কভাদ: োনুাময, ২০১৮-মডদম্বয, ২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

82.  উন্নত োদতয গাবী ারদনয ভাধ্যদভ সুমফধাফমঞ্চত 

ভমরাদদয েীফনমািায ভান উন্নন প্রকল্প।  
কভাদুঃ ১রা জুরাই ২০১৬ দত ৩০ ক জুন ২০২১ 

ম বন্ত। 

কপনী ২৫টি কেরা 

83.  কৌয মি মনব বয কি িমত  এয ফহুমুখী 

ব্যফাদযয ভাধ্যদভ মদ্ব-স্তয কৃমল প্রমৄমি ম্প্রাযণ 

ীল বক প্রাদামগক গদফলণা প্রকল্প  

কভাদুঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ দত ৩০ জুন, ২০২২ 

ম বন্ত। 

কপনী ৩৫টি কেরা 

মযকল্পনা মফবাগ, মযকল্পনা ভন্ত্রণার 

84.  ফাাংরাদদদয উন্নন কভ বকাদন্ডয প্রদ বন (২ 

াংদামধত)। 
কভাদ: অদক্টাফয, ২০১৬ দত জুন, ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

85.  মফআইমডএ ফাাংরাদদদয যকাদযয েন্য মফদল 

গদফলণা কাম বক্রভ। 
কভাদ: কপব্রুাময, ২০১৮ দত োনুাময, ২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

প্রমতযক্ষা ভন্ত্রণার 

86.  মফদ্যভান ১২টি কযাদডট কদরদেয অফকাঠাদভাগত 

সুমফধামদ ম্প্রাযণ ীল বক প্রকল্প। 
জুরাই, ২০১৭ দত জুন, ২০২০ 

 

কপনী 

১২টি কেরা 

ভােকল্যাণ ভন্ত্রণার 

87.  আনন্দপুয আরাে আম্মদ উল্লা-াদর আদভদ 

কমভউমনটি াাতার  আথ ব াভামেক উন্নন 

(কভ/১৮-মডদম্বয/২০) 

কপনী  

88.  োতী ভােদফা একাদডমভয ক্ষভতা  দক্ষতা 

বৃমিকযণ 

(জুরাই/১৭-মডদম্বয/১৯) 

কপনী  

89.  যকাময মশু মযফায এফাং কছাটভমণ মনফা 

মনভ বাণ/পুন:মনভ বাণ 

(জুরাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১) 

কপনী  

মযাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা মফবাগ 

90.  ন্যানার াউেদাল্ড ডাটাদফইে (এনএইিমড) প্রকল্প  

(১-৭-২০১৩ দত ৩০-০৬-২০১৯ ম বন্ত) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

91.  National Strategy for the 

Development of Statistics 

(NSDS) Implementation 

Support” ীল বক প্রকল্প।(ভাি ব ২০১৮ দত 

কপব্রুাযী, ২০২২ ম বন্ত) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

92.  “াদব ব এণ্ড স্টযামড মযদরটিাংটু মেমডম মযদফমোং 

প্রকল্প  

কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

(জুরাই, ২০১৭ দত জুন,২০২০ ম বন্ত।)  
93.  “Improvement of GDP 

Compilation and Rebasing of 

Indices Project” প্রকল্প। (ভাি ব, ২০১৮ 

দত জুন,২০২১ ম বন্ত) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

94.  Modernization of National 

Accounts Statistics প্রকল্প  

(এমপ্রর ২০১৭ কথদক জুন ২০২০ ম বন্ত) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

95.  কিনদদমনাং স্টযাটিটিকযার কযাামটি অফ মফমফএ 

পয কাদরকটিাং ডাটা অন পুদরন এন্ড 

কডবরদভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প  

(১-১-২০১৭ কথদক ৩১-১২-২০২০ ম বন্ত) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

96.  কৃমল (স্য, ভৎস্য  প্রামণম্পদ) শুভাময-২০১৭ 

প্রকল্প  

(১-৫-২০১৭ কথদক ৩১-১২-২০২০ ম বন্ত) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

97.  “োতী েন্  মূতুয মনফন্ধনকযণ তদথ্যয াদথ 

কভৌমরক েনতামিক মযাংখ্যান (বাটার 

স্টযাটিমস্টক) উৎাদন এয াংদমাগ সৃমিকযণ 

ীল বক প্রকল্প  

(োনুাময, ২০১৯ দত মডদম্বয, ২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

98.  Institutional Cooperation 

(between Statistics Sweden 

and Bangladesh Bureau of 

Statistics) Project ীল বক কামযগময 

াতা প্রকল্প  (োনু ২০১৯ দত জুন ২০২১) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

মযদফ, ফন  েরফায়ু মযফতবন ভন্ত্রণার 

99.  Sustainable Forest and 

Livelihood (জুরাই ২০১৮ ইদত জুন ২০২৩) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

100.  ফাংলারদরশে ফন্যপ্রাণী সংেক্ষণ ও  আফাসস্থল 

উন্নয়ন( জুলাই ২০১৭ হইরত জুন ২০২০) 

কপনী সিগ্র 

ফাংলারদশ 
101.  করাংদদমনাং ন্যানার পদযস্ট ইনদবন্টময এন্ড 

কদটরাইট ল্যান্ড ভমনটমযাং মদস্টভ ইন াদাট ব অফ 

কযড+ইন ফাাংরাদদ (জুরাই ২০১৫ ইদত জুন 

২০১৯) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

102.  ইউএ-কযড ফাাংরাদদ ন্যানার কপ্রাগ্রাভ 

ইউএনমডম এন্ড এপএ (জুরাই ২০১৫ ইদত জুন 

২০১৯) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

  

কনৌ-মযফন ভন্ত্রণার 

103.  মডদটইরড স্টামড অন ৪৮ মযবায পয মফমল্ডাং 

ডাটাদফে এন্ড কনোযদবন অপ মযবায ফ্রভ 

লুন,ইমরগার অকুদন এন্ড আদায এমফউ অপ 

মযবায (১ভ ম বা ) 

জুরাই ২০১৭- জুন ২০২১ 

 ৬৪টি কেরা 

ভূমভ ভন্ত্রণার 

104.  গুচ্ছগ্রাভ ২ ম বা (১ভ াংদামধত)  কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

অদক্টাফয ১৫ দত জুন ২০ 

105.  উদেরা  ইউমনন ভূমভ অমপ মনভ বাণ (৬ষ্ঠ ফ ব) 

প্রকল্প (১ভ াংদামধত) 

জুরাই ১৪ দত জুন ২০ 

কপনী ৫৯টি কেরা 

106.  মডমেটার িমতদত ভূমভ েময, কযকড ব প্রণন  

াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ ম বা) 

জুরাই ১২ দত মডদম্বয ১৯ 

কপনী ৫৫টি কেরা 

107.  ভগ্র কদদ য  ইউমনন ভূমভ অমপ মনভ বাণ 

প্রকল্প 

জুরাই ১৬ দত জুন ১৯ 

কপনী ৬১টি কেরা 

108.  িয কডদবরদভন্ট এন্ড কদটরদভন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমভ 

ভন্ত্রণারদয অাং)  

োনুাময ১১ দত মডদম্বয ১৮ 

কপনী ৩টি কেরা 

মফদ্যযৎ মফবাগ 

109.  াায গ্রীড কনটাকব করনদথমনাং প্রদেক্ট আন্ডায 

মমেমমফ (মে টু মে), (০১/১০/২০১৬ ইদত 

৩০/০৬/২০২১) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

110.  ল্লী মফদ্যযতান ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ ১৫ রক্ষ 

গ্রাক াংদমাগ, (০১/০১/২০১৬ ইদত 

৩১/১২/২০২০) 

কপনী ৬১টি কেরা 

111.  ল্লী মফদ্যযৎ মফতযণ মদস্টদভয আদগ্রদডন (ঢাকা, 

িট্টগ্রাভ  মদরট মডমবন) ীল বক প্রকল্প, 

 (০১/০৭/২০১৪ ইদত ৩০/০৬/২০১৮) 

কপনী ২৮টি কেরা 

112.  মফতযণ ব্যফস্থায ক্ষভতাফধ বন, পুনফ বান 

মনমফড়কযণ (ঢাকা, ভভনমাং, িট্টগ্রাভ  

মদরট মফবাগ),  

(০১/০৭/২০১৬ ইদত ৩০/০৬/২০১৯) 

কপনী ৩২টি কেরা 

113.  এযানদন্পদভন্ট অফ কযাামটি অফ গ্রীড াফদস্টন 

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

কপনী ১৯টি কেরা 

114.  গ্রীড মবমিক মফদ্যযৎ যফযাদ দক্ষতা উন্নন প্রকল্প, 

(০১/০১/২০১৭ ইদত ৩০/০৬/২০২১) 

কপনী ২০টি কেরা 

115.  ফাাংরাদদ াায মদস্টভ মযরাদমফমরটি এন্ড 

ইমপমদমন্প ইভপ্রুবদভন্ট প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৭ ইদত ৩০/০৬/২০২১) 

কপনী ১২টি কেরা 

116.  মফদ্যযৎ মফতযন ব্যফস্থা উন্নন প্রকল্প, কুমভল্লা কোন, 

(০১/০১/২০১৮ ইদত ৩১/১২/২০২১) 

কপনী ৬টি কেরা 

117.  ল্লী মফদ্যযতান ম্প্রাযণ িট্টগ্রাভ-মদরট মফবাগী 

কাম বক্রভ-II, (০১/০৭/২০১৪ ইদত ৩০/০৬/২০১৯) 

কপনী ১২টি কেরা 

মুমিমৄি মফলক ভন্ত্রণার 

118.  কর কেরা মুমিদমািা কভদেক্স বফন মনভ বাণ 

প্রকল্প 

(01.07.2010-30.06.2020) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

119.  উদেরা মুমিদমািা কভদেক্স বফন মনভ বাণ প্রকল্প 

(01.07.2012-30.06.2020) 

কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

120.  মুমিমৄদিয ঐমতামক স্থানমূ াংযক্ষণ  স্মৃমত 

োদ্যঘয মনভ বাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

121.  মুমিমৄিকাদর মদ মভিফামনীয দস্যদদয স্মযদণ 

স্মৃমতস্তম্ভ মনভ বাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

122.  ১৯৭১ এ ভান মুমিমৄিকাদর াকানাদায ফামনী 

কতৃবক গণতযায েন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূমভমূ 

াংযক্ষণ  স্মৃমতস্তম্ভ মনভ বাণ (২ ম বা) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

123.  মদ মুমিদমািা  অন্যান্য মুমিদমািাদদয 

ভামধস্থর াংযক্ষণ  উন্নন (১ভ ম বা) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

124.  মুমিমৄদিয স্মৃমত স্থানামূ াংযক্ষণ  পুনমনভ বাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

কপনী ৫৬টি কেরা 

দ্যদম বাগ ব্যফস্থানা  িাণ ভন্ত্রণার 

125.  Strengthening of the Ministry 

of Diseaster Management & 

Relief (MODMR) Program 

Administration (1st Revised), 

জুরাই ২০১৩ দত জুন, ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

126.  মদ মডোস্টায মযক্স ম্যাদনেদভন্ট এনান্পম্যান্ট 

প্রদেক্ট (কদম্পাদনন্ট -২ এন্ড কদম্পাদনন্ট -৩) 

০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

127.  কেরা িাণ গুদাভ কাভ দ্যদম বাগ ব্যফস্ানা তথ্য 

ককন্দ্র মনভ বাণ, ০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

128.  গ্রাভীণ যাস্তা ১৫ মভটায দদঘ বয ম বন্ত কতু/কারবাট ব 

মনভ বাণ (োনুাময ২০১৯ দত জুন ২০২২) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

129.  গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তামূ কটকই কযদণয রদক্ষয 

কমযাং কফান ফন্ড(এইিমফমফ) কযণ (২ ম বা) 

(োনুাময ২০১৯ দত জুন ২০২২) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

130.  উকুরী  ঘূমণঝড় প্রফণ এরাকা ফহুমুখী ঘূমণঝড় 

আশ্রদকন্দ্র মনভ বাণ (২ ম বা), জুরাই, ২০১৬-জুন, 

২০২০ 

কপনী ১৬টি কেরা 

131.  ফন্যাপ্রফণ  নদী বাঙ্গন এরাকা আশ্রদকন্দ্র 

মনভ বাণ (৩ ম বা), ০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০২২ 

কপনী ৪২টি কেরা 

132.  মুমেফ মকল্লা মনভ বাণ াংস্কায  উন্নন প্রকল্প 

(কভাদ: জুরাই, ২০১৮ দত মডদম্বয, ২০২১) 

কপনী ৩৮টি কেরা 

আইন  মফিায মফবাগ 

133.  ফাাংরাদদদয ৬৪টি কেরা দদয িীপ জুমডমার 

ম্যামেদরট আদারত বফন মনভ বাণ (কপে-১ ) 

(াংদামধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

134.  কদদয মফমবন্ন কেরা কেরা কযমেমর  াফ-

কযমেমর অমপ বফন মনভ বাণ (২ 

ম বা)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯) 

কপনী ৬১টি কেরা 

(াফ বতয কেরা 

ব্যতীত) 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

েনপ্রান ভন্ত্রণার 

135.  ফাাংরাদদদয ৩৭টি কেরা ামকবট াু্উদয উর্ধ্মুখী 

ম্প্রাযণ প্রকল্প 

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

কপনী ৩৭টি কেরা 

জ্বারামন  খমনে ম্পদ মফবাগ 

136.  িেগ্রাভ-কপনী-ফাখযাফাদ গ্যা ঞ্চারন ভান্তযার 

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

কপনী ৩টি কেরা 

137.  িট্টগ্রাভ দত ঢাকা ম বন্ত াইরাইদন জ্বারানী কতর 

মযফন (০১/১০/১৮-৩১/১২/২০) 

কপনী ৬টি কেরা 

ফামণেয ভন্ত্রণার 

138.  ফাাংরাদদ মযমেনার কাদনমক্টমবটি প্রদেক্ট-১ 

এভম কদম্পাদনন্ট। 
(োনুাময ২০১৭ দত মডদম্বয ২০২১) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

তথ্য ভন্ত্রণার 

139.  গ্রাভীণ েনদগাষ্ঠীয উন্নদন প্রিায কাম বক্রভ 

মিারীকযণ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

140.  মশু  নাযী উন্নদন দিতনতামূরক কমাগাদমাগ 

কাম বক্রভ (৫ভ ম বাম) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

প্রফাী কল্যাণ  দফদদমক কভ বাংস্থান ভন্ত্রণার 

141.  ইনমস্টটিউট অফ কভমযন কটকদনারমে এফাং  কামযগময 

প্রমক্ষণ ককন্দ্রমূদয প্রমক্ষনাথীদদয বৃমি প্রদান 

কাম বিভ (৭ভ ম বা) 

 কপনী ৬৪টি কেরা 

ধভ ব মফলক ভন্ত্রণার 

142.  ভমেদ মবমিক মশু  গণমক্ষা কাম বক্রভ (৬ষ্ঠ 

ম বা) (১ভ াংদামধত)  

(োনুাযী ২০১৫ - মডদম্বয ২০১৯) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

143.  ভমন্দয মবমিক মশু  গণমক্ষা কাম বক্রভ (৫ভ 

ম বা)। 
(জুরাই ২০১৭ দত মডদম্বয ২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

144.  ভমেদ াঠাগায ম্প্রাযণ  মিারীকযণ-২ 

ম বা প্রকল্প। 
 (জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

145.  ধভী ম্প্রীমত  ম্পমকবত দিতনা বৃমিকযণ 

প্রকল্প 

(জুরাই ১৮ দত জুন ২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

146.  ইরাভীক পাউদন্ডদনয োতী ম বাদ  কেরা 

রাইদেযীদত পুস্তক াংদমােন  াঠক কফা 

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

কপনী ৬৪টি কেরা 

147.  প্রমতটি কেরা  উদেরা একটি কদয কভাট ৫৬০টি 

ভদডর ভমেদ মনভ বাণ (১ভ াংদামধত) প্রকল্প। 
(এমপ্রর ২০১৭ দত মডদম্বয ২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

ড়ক  মযফন  ভাড়ক মফবাগ 

148.  দস্টান ব ফাাংরাদদদ মেে ইভপ্রুদভন্ট প্রদেক্ট  

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) 

কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

149.  কপযী  ন্টুন মনভ বাণ/ পুনফ বান (২ ম বা) 

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

150.  কানাপুয (কনাাখারী) –কানাগােী (কপনী)-

কোযাযগঞ্জ (িট্টগ্রাভ) ড়ক উন্নন  

(০১/০৯/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) 

কপনী ২টি কেরা 

151.  কেরা ভাড়কমূ মথামথ ভান  প্রস্থতা 

উন্নীতকযণ (কুমভল্লা কোন) 

 (১/৪/২০১৮-৩০/৬/২০২০) 

কপনী ৬টি কেরা 

152.  দাগনভূ ূঁইা-তারতরী ফাোয-কিৌদৄযীাট-ফসুযাট 

কেরা ভাড়কদক মথামথ ভাদন  প্রস্থতা 

উন্নীতকযণ 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

কপনী কপনী, 

কনাাখারী 

153.  কপনী-কনাাখারী োতী ভাড়দকয (এন-১০৪) ২ 

করন অাং (ভমার দত কিৌমুনী পূফ ব ফাোয 

ম বন্ত) ৪ করদন উন্নীতকযণ 

(০১/০১/২০১৯-৩১/০৬/২০২২) 

কপনী কপনী, 

কনাাখারী 

কযরথ ভন্ত্রণার 

154.  ঢাকা-িট্টগ্রাভ বাা কুমভল্লা/রাকাভ দ্রুত গমতয 

কযরথ মনভ বাদণয েন্য ম্ভাব্যতা ভীক্ষা এফাং 

মফদ মডোইন (১ভ াংদামধত)।  
(০১.০১.২০১৭ দত ৩১.০৩.২০১৯) 

কপনী ৭টি কেরা 

ফাাংরাদদ মনফ বািন কমভন মিফার 

155.  মনফ বািন ব্যফস্থা তথ্য প্রমৄমি প্রদাদগয রদক্ষয 

ইদরকেমনক কবাটিাং কভমন (ইমবএভ) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

ভমন্ত্রমযলদ মফবাগ 

156.  ফ্লাটপভ ব পয ডাারগ করাংদদমনাং ইনক্লুন এন্ড 

াটি বমদন ইন মডমন কভমকাং এন্ড 

অযাকাউদনটমফমরটি কভকামনেভ ইন ফাাংরাদদ  

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

কপনী ১৪টি কেরা 

স্থানী যকায মফবাগ 

157.  তৃতী করাকার গবর্ণ্বান্প াদাট ব প্রদেক্ট-৩ 

োনুাময, ২০১৭ কথদক মডদম্বয, ২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

158.  উদেরা মযিারন  উন্নন,  

মডদম্বয, ২০১৫ দত জুন, ২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

159.  আইনী গদফলণায ভাধ্যদভ তাযতম্যমূরক আইন  

নীমত মিমহত পূফ বক াংষ্কায 

কভ ২০১৯ কথদক এমপ্রর ২০২১ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

160.  করাংদদমনাং ার বাদভন্ট’ কযাামটি ইন পুদরন 

এন্ড কডদবরদভন্ট ইসুযে (এমমমমড) প্রকল্প 

ভাি ব, ২০১৭ কথদক মডদম্বয, ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

161.  প্রামন্তক েনদগাষ্ঠীয  েীফনভান উন্নন প্রকল্প 

০১ জুরাই, ২০১৮ কথদক ৩০ জুন, ২০২৩ 

 কপনী  

162.  কদব্যাী গ্রাভীন ফাোয অফকাঠাদভা উন্নন 

জুরাই/২০১৭ দত জুন/২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

163.  গুরুত্বপূন ব গ্রাভীন অফকাঠাদভা উন্নণ প্রকল্প (২ 

ম বা)  

জুরাই/২০১৭ দত জুন/২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

164.  অগ্রামধকায মবমিদত গুরুত্বপূণ ব ল্লী অফকাঠাদভা 

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

দত জুন/২০২০)  

কপনী ৬৪টি কেরা 

165.  াযাদদদ পুকুয খার উন্নন প্রকল্প 

জুরাই/২০১৭ দত জুন/২০২৩ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

166.  কপনী ৬৪টি কেরা 

167.  উদেরা কভদেক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প । (২ 

াংদামধত)(এমপ্রর/২০১১ দত জুন/২০২০) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

168.  ইউমনন মযলদ কভদেক্স বফন মনভ বাণ (২ ম বা) 

। জুরাই/২০১১ দত জুন/২০ 

কপনী   ৬৪ কেরা 

169.  ফন্যা  দূদম বাদগ ক্ষমতগ্রস্ত ল্লী ড়ক অফকাঠাদভা 

পুনফ বান প্রকল্প। 
(োনু২০১৮ কথদক জুন ২০২০) 

কপনী ৬৩টি কেরা 

170.  উদেরা কভদেক্স ম্প্রাযণ( ২ ম বা)। 
অদক্টাফয/২০১৭ দত জুন/২০২২ 

কপনী ৬১টি কেরা 

171.  গ্রাভীণ ড়দক কতু উন্নন াতা কভ বসূমি 

(নদবম্বয ১৮ কথদক আগি ২৩) 

কপনী ৬১টি কেরা 

172.  

   

কপনী ৬১টি কেরা 

173.  উদেরা  ইউমনন ড়দক দীঘ ব কতু মনভ বাণ প্রকল্প 

(৩ াংদামধত) 

 কপব্রুাযী/২০১০ দত জুন/২০২০ 

কপনী ৬০টি কেরা 

174.  বৃিয কনাাখারী (কনাাখারী, কপনী  রক্ষ্মীপুয 

কেরা) ল্লী অফকাঠাদভা উন্নন প্রকল্প-২ ।(২ 

াংদামধত) জুরাই/২০১৩ দত জুন/২০২০ 

কপনী কনাাখারী, 

কপনী  

রক্ষ্মীপুয 

175.  বৃিয কনাাখারী (কনাাখারী, কপনী, রক্ষ্মীপুয) ল্লী 

অফকাঠাদভা উন্নন-৩ 

অদক্টাফয/২০১৭ দত জুন/২০২২ 

কপনী কনাাখারী, 

কপনী  

রক্ষ্মীপুয 

176.  কানাগােী  মভযযাই অথ বননমতক অঞ্চর াংদমাগ 

ড়দক নদীয উয কতু মনভ বাণ প্রকল্প। 
(জুরাই ২০১৮ দত জুন ২০২২) 

কপনী কপনী  

িট্টগ্রাভ 

177.  ল্লী ড়দক গুরুত্বপূণ ব কতু মনভ বাদণয ভীক্ষা (১ভ 

াংদামধত)  

জুরাই/২০১৭ দত জুন/২০২১ 

কপনী ৪৯টি কেরা 

178.  ল্লী ড়দক গুরুত্বপূণ ব কতু মনভ বাণ প্রকল্প। 
(োনুাযী/২০১৭ কথদক জুন/২০২১)  

কপনী ৩৮টি কেরা 

179.  

২৩

কপনী ৫৯টি কেরা 

180.  Rural Transport Improvement 

Project-2. (২ াংদামধত) 

কপনী ২৪টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

জুরাই ২০১২ দত জুন ২০২১ 

181.  ফহুমুখী দূদম বাগ আশ্রদকন্দ্র মনভ বাণ প্রকল্প । 
(োনুাময/২০১৫ দত মডদম্বয/২০২১) 

কপনী ৯টি কেরা 

182.  ৩৭ কেরা দয ামন যফযা প্রকল্প  

(২াংদামধত) 

মডদম্বয ২০১০ দত জুন ২০১৯ 

কপনী  

183.  ামন াংযক্ষণ  মনযাদ ামন যফযাদয রদক্ষয 

কেরা মযলদদয পুকুয /মদমঘ/  েরা মূ 

পুনুঃখনন/ াংস্কায 

কদন্ফম্বয ২০১৬ দত জুন ২০২০ 

কপনী  

184.  ামন যফযাদ আদ বমনক ঝূঁমক মনযন 

োনুাময ২০১৮ দত মডদম্বয ২০২১ 

কপনী  

185.  ৩২ টি কৌযবা ামন যফযা  ভানফ ফেবয 

ব্যফস্থানা  এনবাযনদভনটার স্যামনদটন 

োনুাময ২০১৮ দত জুন ২০২০ 

কপনী  

186.  প্রস্তামফত ফাাংরাদদ কৌয ামনযফযা এফাং 

স্যামনদটন প্রকল্প প্রণন 

োনুাময ২০১৮ দত জুন ২০১৯ 

কপনী  

187.  ল্লী অঞ্চদর ামন যফযা প্রকল্প (১ভ াংদামধত) 

োনুাযী২০১৬ দত মডদম্বয ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

188.  োতী স্যামনদটন প্রকল্প (৩ ম বা)। 
োনুাময ২০১৬ দত জুন ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

189.  স্টামড অন মরড এন্ড মপউকযারস্লােম্যাদনেদভন্ট 

মদস্টভ এন্ড মডোইন ইন কযরদ এন্ড াটায 

দইন ফাাংরাদদ প্রকল্প 

স্টযামড প্রকল্প 

জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০১৯ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

190.  ামন যফযা াংক্রান্ত াভমগ্রক ব্যফস্থানা দক্ষতা 

উন্নন প্রকল্প (১ভাংদামধত)       কামযগযী তা 

প্রকল্প 

কপনী ৬৪টি কেরা 

191.  অগ্রামধকায গ্রাভীন ামন যফযা 

োনুাময ২০১৮ দত জুন ২০২০ 

কপনী ঢাকা, 

িেগ্রাভ,খুরন 

 যাোী 

াাভূি 

এরাকা ব্যতীত 

২৭৮টি 

াংদী 

আদনয 

আতাধীন 

ামন ম্পদ ভন্ত্রণার 

192.  Bangladesh Weather and 

Climate Services Regional 

Project (BWCSRP) Component-

B : Strengthening Hydrological 

Information Services and 

Early Warning Systems 

 

কপনী 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

(SHISEWS) (১ভ াংদামধত) (জুরাই, ২০১৬ 

দত জুন, ২০২১)  

193.  Irrigation Management 

Improvement Project (IMIP)- 

for Muhuri Irrigation Project 

(MIP) (২ াংদাধনী প্রমক্রাধীন) (জুরাই, 

২০১৪ দত জুন, ২০২০) (প্রস্তামফত ভামপ্তকারুঃ 

জুন, ২০২২) 

কপনী  

194.  ীভান্ত নদী তীয াংযক্ষণ  উন্নন প্রকল্প (কপে-২) 

(জুরাই, ২০১৭ দত জুন, ২০২০)   

কপনী ১২ টি কেরা 

195.  স্টযামড অফ ইনটিদযকন মফটুইন ায এন্ড মযবায 

ইদকামদস্টভ ইনক্লুমডাং অফ ইনদবনদটাময এন্ড 

াটাযল্যান্ড 

জুরাই ২০১৫ দত জুন ২০২০ 

কপনী ৬৪টি কেরা 

কৃমল ভন্ত্রণার 

196.  ক্ষুদ্র কি উন্নদন েময  মযফীক্ষণ 

মডমেটাইদেনকযণ (৪থ ব ম বা) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

কপনী ৬৪টি কেরা 

197.  কৃমল আফাা তথ্য িমত উন্নতকযণ  

(কদম্পাদনন্ট-ম) 

জুরাই ২০১৬ দত জুন ২০২১ ম বন্ত 

কপনী ৬৪টি কেরা 

198.  কৃলক ম বাদ কটকই ফীে  উৎাদন , াংযক্ষণ  

মফতযণ (ডার, কতর  ভরা) ব্যফস্থানা-৩ ম বা 

জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২২ ম বন্ত 

কপনী ৬৪টি কেরা 

199.  ডাফর মরপটিাং এয ভাধ্যদভ ভূ-উমযস্থ ামনয 

াাদে কি ম্প্রাযণ (৩ ম বা) (১ভ 

াংদামধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

কপনী ২৬ টি কেরা  

200.  ধান, গভ  ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফাং 

উন্নন (২ ম বা) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

কপনী ৩৫ টি কেরা  

201.  ডার  কতরফীে উৎাদদনয ভাধ্যদভ কটকই পুমি 

মনযািা কোযদাযকযণ (১ভ াংদামধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

কপনী ৪৮ টি কেরা  

202.  কনাাখারী, কপনী  রক্ষীপুয কেরা ক্ষুদ্র কি 

উন্নন 

(৩১/১২/২০১৭-৩১/১২/২০২১) 

কপনী ৩ টি কেরা 

203.  মফএমডময অমপ বফন এফাং অফকাঠাদভা মূ 

াংস্কায, আদৄমনকীকযণ  মনভ বাণ প্রকল্প 

(জুরাই, ২০১৮ দত জুন, ২০২৩) 

কপনী ৪৮ টি কেরা 

204.  ন্যানার এমগ্রকারিায কটকদনারমে কপ্রাগ্রাভ-২ 

ম বা (এনএটিম-২) 

১-১০-২০১৫ দত ৩০-০৯-২০২১ ম বন্ত 

কপনী ৫৭ টি কেরা 

205.  খাভায ম বাদ উন্নত ামন ব্যফস্থানা ককৌদরয 

ভাধ্যদভ পর উৎাদন বৃমি 

কপনী ৪৬ টি কেরা 
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ক্রলিক 

নং 

প্রকরল্পে নাি 

(ফিয়াদকাল) 

প্রকল্প এলাকা (সিগ্র ফাংলারদশ অথফা 

সুলনলদ থষ্ট ফেলা/উরেলাে নাি) 

িন্তব্য 

জুরাই ২০১৩ দত জুন ২০২০ ম বন্ত 

206.  ফছয ব্যাী পর উৎাদদনয ভাধ্যদভ পুমি উন্নন 

(১ভ াংদামধত) 

জুরাই ২০১৫ দত জুন ২০২১ ম বন্ত 

কপনী ৪৫ টি কেরা  

207.  কৌয মি  ামন াশ্রী আদৄমনক প্রমৄমি 

ম্প্রাযদণয ভাধ্যদভ পর উৎাদন বৃমি 

জুরাই ২০১৭ দত জুন ২০২২ ম বন্ত 

কপনী ৪১ টি কেরা 

208.  কনাাখারী, কপনী, রক্ষীপূয, িেগ্রাভ,  িাঁদপুয কৃমল 

উন্নন  

জুরাই-২০১৮ দত- জুন-২০২৩ ম বন্ত 

কপনী ০৫ টি কেরা  

209.  মযদফফান্ধফ ককৌদরয ভাধ্যদভ মনযাদ পর 

উৎাদন  জুরাই-২০১৮ দত- জুন-২০২৩ ম বন্ত 

কপনী ৬১ টি কেরা 

210.  কন্দার পর উন্নন প্রকল্প 

০১/০৩/২০১৯ দত-৩১/১২/২০২৩ ম বন্ত 

কপনী ৫৯ টি কেরা 

211.  ফাাংরাদদদ কতরফীে  ডার পদরয গদফলণা  

উন্নন প্রকল্প 

এমপ্রর-২০১৬ দত জুন-২০২১ ম বন্ত 

কপনী ৪৭ টি কেরা  

212.  ফাাংরাদদদ ভরা োতী পদরয গদফলণা 

কোযদাযকযণ 

অদক্টাফয-২০১৭ দত জুন-২০২২ ম বন্ত 

কপনী ৬৪ টি কেরা  

213.  স্মরদাল্ডায এমগ্রকারিাযার কমম্পটিটিবদন 

প্রদেক্ট( এএমম) (মডএই, মফএমডম, ডযাভ, ফাময) 

জুরাই-২০১৮ দত জুন-২০২৪ ম বন্ত 

কপনী ১১ টি কেরা 

214.  ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনমিটিউদটয কবৌত 

সুমফধামদ  গদফলণা কাম বক্রভ বৃমিকযণ ( ১ভ 

াংদামধত) 

োনুাময-২০১৬ দত জুন-২০২০ ম বন্ত 

কপনী ১২ টি কেরা 

 


