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২০১৯-২০ অথ থ ফছরয মরোয জেরোয় ফোস্তফোয়নোধীন প্রকল্প তোলরকো: 

 

ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

ভোধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষো লফবোগ, লক্ষো ভন্ত্রণোরয় 

ফোংরোরদ লফশ্বলফদ্যোরয় ভঞ্জুলয কলভন 

1.  “োয়োয এডুরকন জকোয়োলরটি এনযোন্পরভন্ট প্ররেক্ট” 

(৩য় ংরোলধত)    

(েোনুয়োলয, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯) 

মরোয ৬৪ জেরো 

2.  “মরোয লফজ্ঞোন ও প্রমৄলি লফশ্বলফদ্যথোররয়য 

একোরডলভক ও অফকোঠোরভো উন্নয়ন” 

(লডরম্বয, ২০১৫ রত জুন, ২০২০) 

মরোয  

3.  “কররে এডুরকন জডরবররভন্ট প্ররেক্ট” 

(জুরোই, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

মরোয ৬৪ জেরো 

4.  “েোতীয় লফশ্বলফদ্যোররয়য ৩টি আঞ্চলরক অপ 

স্থোন” 

(জুরোই, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯) 

মরোয ৬৪ জেরো 

ভোধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষো অলধদপ্তয 

5.  লক্ষোয ভোন উন্নয়রনয ররক্ষয জেরো দরয অফলস্থত 

যকোযী জোস্ট গ্রোজুরয়ট কররে মূরয উন্নয়ন 

প্রকল্প (১ভ ংরোলধত)  

(আগস্ট ২০১০-লডরম্বয ২০১৯) 

মরোয ৬৪ জেরো 

6.  তথ্য প্রমৄলি োয়তোয় লক্ষো ভোন উন্নয়রনয ররক্ষয 

লনফ থোলিত (জফযকোযী কররে মূরয উন্নয়ন) (১ভ 

ংরোলধত); 

(জুরোই ২০১২-লডরম্বয ২০১৯) 

মরোয ৬৪ জেরো 

7.  জরকন্ডোযী এডুরকন জক্টয ইনরবস্টরভন্ট জপ্রোগ্রোভ 

(জল) (২য় ংরোলধত); 

(েোনুয়োযী ২০১৪-লডরম্বয ২০১৯) 

মরোয ৬৪ জেরো 

8.  ভোধ্যলভক লক্ষো উবৃলি প্রকল্প (২য় ম থোয়) 

(এইএল-২)  

(জুরোই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

মরোয ৬৪ জেরো 

9.  উচ্চ ভোধ্যলভক উবৃলি প্রকল্প; 

(জুরোই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

মরোয ৬৪ জেরো 

10.  যকোলয কররে মূরয অফকোঠোরভো উন্নয়ন ও  

লফজ্ঞোন লক্ষোয সুরমোগ ম্প্রোযণ; 

(েোনুয়োযী ২০১৭-জুন ২০২২) 

মরোয ৬৪ জেরো 

11.  
যকোলয ভোধ্যলভক লফদ্যোরয় মূরয উন্নয়ন; 

(েোনুয়োযী ২০১৭-জুন ২০২১) 

মরোয ৬৪ জেরো 

12.  আইলটিয ভোধ্যরভ ভোধ্যলভক ও উচ্চ ভোধ্যলভক স্তরয মরোয ৬৪ জেরো 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

লক্ষোয প্রিরন (২য় ম থোয়); 

(জুরোই ২০১৬-জুন ২০২০) 

13.  ৯ টি যকোলয ভোধ্যলভক লফদ্যোরয় স্থোন 

(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১) 

মরোয ৬৪ জেরো 

ভোধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষো লফবোগ, লক্ষো প্ররকৌর অলধদপ্তয 

14.  লনফ থোলিত জফযকোলয ভোধ্যলভক লফদ্যোরয় মূরয 

অফকোঠোরভো উন্নয়ন (১ভ ংরোলধত) 

 েোনুয়োলয ২০১১ রত জুন ২০১৯ 

মরোয ৬৪ জেরো 

15.  লনফ থোলিত জফযকোলয ভোধ্যলভক লফদ্যোরয় মূরয 

উন্নয়ন  

 েোনুয়োলয, ২০১৮ রত লডরম্বয,২০২০ 

মরোয ৬৪ জেরো 

16.  লনফ থোলিত জফযকোলয ভোধ্যলভক লফদ্যোরয় মূরয 

উর্ধ্থমূখী ম্প্রোযণ েোনুয়োলয, ২০১৮ রত 

লডরম্বয,২০২০ 

মরোয ৬৪ জেরো 

17.  দয দপ্তয ও জেরো কোম থোরয় স্থোরনয ভোধ্যরভ 

লক্ষো প্ররকৌর অলধদপ্তয লিোরীকযণ (১ভ 

ংরোলধত) েোনুয়োলয ২০১৪ রত জুন ২০২০ 

মরোয ৩১টি জেরো 

প্রোথলভক ও গণলক্ষো ভন্ত্রণোরয় 

18.  
দোলযদ্র ীলিত এরোকোয় স্কুরলপলডং কভ থসূিী (৩য় 

ংরোলধত); 

(জুরোই ২০১০-লডরম্বয ২০২০) 

মরোয ৩৬টি জেরো 

19.  প্রোথলভক লক্ষোয েন্য উ-বৃলি প্রদোন (৩য় ম থোয়) 

(১ভ ংরোলধত); 

(জুরোই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

20.  িোলদো লবলিক যকোলয প্রোথলভক লফদ্যোরয় উন্নয়ন 

(১ভ ম থোয়) ; 

(জুরোই ২০১৬-লডরম্বয ২০২২) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

21.  িোলদো লবলিক নুতন েোতীয়কযণকৃত যকোলয 

প্রোথলভক লফদ্যোরয় উন্নয়ন (১ভ ম থোয়); 

(জুরোই ২০১৬-লডরম্বয ২০২২) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

22.  লডলেটোর প্রোথলভক লক্ষো 

(জুরোই ২০১৭-লডরম্বয ২০১৯) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

23.  
জভৌলরক োক্ষযতো প্রকল্প (৬৪ জেরো) 

(জপব্রুয়োযী ২০১৪-জুন ২০১৯) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

24.  
িতূথ থ প্রোথলভক লক্ষো উন্নয়ন কভ থসূলি (লইলডল-৪) 

(জুরোই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

25.  প্রোথলভক ম থোরয় লক্ষোথীরদয জপ্রোপোইর প্রণয়ন 

(অরক্টোফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১) 

মরোয ৬৪টি জেরো 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

কোলযগলয ও ভোদ্রোো লক্ষো লফবোগ 

26.  লির এন্ড জেলনং এনোন্পরভন্ট প্ররেক্ট (এটিইল) 

(১ভ ংরোলধত) 

 জুরোই ২০১০ রত লডরম্বয ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

27.  ১০০টি উরেরোয় ১টি করয জটকলনকযোর স্কুর ও 

কররে স্থোন (১ভ ংরোলধত) 

 েোনুয়োলয ২০১৪ রত লডরম্বয ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

28.  অলধক ংখ্যক লক্ষোথী বলতথয সুরমোগ সৃলিয ররক্ষয 

লফদ্যভোন লররটকলনক ইনলস্টটিউট মূরয 

অফকোঠোরভো উন্নয়ন  

জুরোই ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

29.  লির-২১ এভোওয়োলযং লটিরেন পয ইনক্লুলব 

এন্ড োরটইরনফর জগ্রোথ  

েোনুয়োলয, ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

30.  জদরয ৬৫৩টি ভোদ্রোোয় ভোলিলভলডয়ো ক্লোরুভ 

স্থোন রোই, ২০১৭  রত  লডরম্বয ২০১৯  

মরোয ৬৪টি জেরো 

31.  লনফ থোলিত ভোদ্রোো মূরয উন্নয়ন জুরোই  ২০১৮ রত 

জুন ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

32.  ফোংরোরদ ভূলভ েলয লক্ষোয উন্নয়ন জুরোই ২০১৮ 

রত জুন ২০২১ 

মরোয ৪টি জেরো 

মৄফ ও ক্রীিো ভন্ত্রণোরয়, মৄফ উন্নয়ন অলধদপ্তয 

33.  দোলযদ্র লফরভোিরনয ররক্ষয ব্যোক প্রমৄলি লনব থয 

ভলিত ম্পদ ব্যফস্থোনো (২য় ম থোয়) (২য় 

ংরোলধত)  

(েোনুয়োলয, ২০১৪- জুন, ২০১৯) 

মরোয ৬১টি জেরো 

(লতন োফ থতয 

জেরো ব্যতীত) 

34.  ৬৪ জেরোয় তথ্য প্রমৄলি প্রলক্ষণ প্রদোরনয েন্য মৄফ 

উন্নয়ন অলধদপ্তরযয ক্ষভতো বৃলিকযণ (১ভ  

ংরোলধত) 

(জুরোই, ২০১৬-জুন, ২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

35.  Technology Empowerment Centre on 
Wheels for Underprivileged Rural 
Young People of Bangladesh 
(TECUYB) (১ভ ংরোলধত) (েোনুয়োলয, ২০১৫- 

লডরম্বয, ২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

মৄফ ও ক্রীিো ভন্ত্রণোরয়, েোতীয় ক্রীিো লযলদ 

36.  উরেরো ম থোরয় লভলন জস্টলডয়োভ লনভ থোণ (১ভ ম থোয়) 

(১ভ ংরোলধত) (১৩১টি)  

(জুরই, ২০১৬- জুন, ২০১৯) 

মরোয ৫০টি জেরো 

ফস্ত্র ও োট ভন্ত্রণোরয়, ফোংরোরদ জযভ উন্নয়ন জফোড থ 

37.  ফোংরোরদর জযভ লরল্পয ম্প্রোযণ ও উন্নয়রনয 

েন্য ভলিত লযকল্পনো (২য় ংরোলধত) 

(৭টি লফবোরগয ৩০টি জেরোয ৪২টি উরেরো) 

(জুরোই ২০১৩-জুন ২০২০) 

মরোয ৩০টি জেরো 

ভৎস্য ও প্রোলণম্পদ ভন্ত্রণোরয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

38.  ভৎস্য ও প্রোলণম্পদ খোরত ই-জফো কোম থক্রভ 

িোলুকযণ  

েোনুুঃ ১৯-জুন ২২ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

39.  আদৄলনক প্রমৄলিরত গরু হৃি-পুিকযণ  

েোনুুঃ ১৯-লডরুঃ ২১ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

40.  ললআয জযোগ লনমূ থর এফং ক্ষুযোরযোগ েোনুুঃ ১৯-

লডরুঃ ২২  

মরোয ৬৪টি জেরো 

41.  ন্যোনোর এলগ্রকোরিোয জটকরনোরলে প্ররেক্ট (২য় 

ম থোয়) (এনএটিল-২) (প্রোলণম্পদ অলধদপ্তয অংগ)  

০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

42.  কৃলিভ প্রেনন কোম থক্রভ ম্প্রোযণ ও ভ্রুণ স্থোনোন্তয 

প্রমৄলি ফোস্তফোয়ন (৩য় ম থোয়)  

০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০    

মরোয ৬৪টি জেরো 

43.  ফোংরোরদ জবরটলযনোযী লযরলফোমু সুদৃঢ়কযণ 

এফং নতুন আলফব থোফরমোগ্য ংক্রোভক জযোগমূ 

লনয়ন্ত্ররণয ভোধ্যরভ খোদ্য লনযোিো এফং েনস্বোরস্থযয 

উন্নয়ন। 
জুরোই ১৬- জুন, ২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

44.  োরটইরনফর জকোস্টোর এন্ড জভলযন লপোলযে  

জুরোই, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩ 

মরোয ১৬টি জেরো 

45.  বৃিয মরোয জেরোয় ভৎস্য িোল উন্নয়ন েোনুুঃ ১৬- 

লডরুঃ ১৯ 

মরোয ৪টি জেরো 

(মরোয, 

লিনোইদ, 

ভোগুযো, 

নিোইর) 

46.  ইউলনয়ন ম থোরয় ভৎস্য িোল প্রমৄলি জফো ম্প্রোযণ 

(২য় ম থোয়) (১ভ ংরোলধত)  

ভোি থ ১৫- জুন ২০ 

মরোয ৬১টি জেরো 

(োফ থতয ৩ 

জেরো ব্যলতত) 

47.  প্রোলণম্পদ ও জডইযী উন্নয়ন  

েোনুুঃ ১৯-লডরুঃ ২৩ 

মরোয ৬১টি জেরো 

(োফ থতয ৩ 

জেরো ব্যতীত) 

48.  ব্রীড আরগ্ররডন থ্রু প্রুরেনী জটি (৩য় ম থোয়) প্রকল্প  

জুরোই ১৪- জুন ২০ 

মরোয ২২টি জেরো 

49.  দলক্ষণ লিভোঞ্চরীয় প্রোলণম্পদ উন্নয়ন (২য় 

ংরোলধত) 

 এলপ্রর ১৫- লডরুঃ ১৯ 

মরোয ১০টি জেরো 

50.  ব্লোক জফঙ্গর েোরতয ছোগর উন্নয়ন ও ম্প্রোযণ  

েোনুয়োলয ১৮-লডরম্বয ২১ 

মরোয ২৩টি জেরো 

51.  জযড লিটোগোং কযোরটর েোত উন্নয়ন ও ংযক্ষণ (২য় 

ম থোয়)  

েোনুয়োলয ১৮-লডরম্বয ২১ 

মরোয ১০টি 

জেরো/লনধ থোলযত 

উরেরো 

জফোভলযক লফভোন লযফন ও ম থটন ভন্ত্রণোরয় 

52.  ম থটন ফল থ উররক্ষয জদরয কলতয় ম থটন 

আকল থণীয় এরোকোয ম থটন সুলফধোলদয উন্নয়ন েোনুুঃ 

১৭-জুন ২০ 

মরোয ২৩টি 

জেরো/লনধ থোলযত 

উরেরো 



5 

 

ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

েনলনযোিো লফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয় 

53.  ফোংরোরদ পুলররয ক্ষভতো বৃলিয েন্য মোনফোন 

ও মন্ত্রোলত ক্রয় 

নরবম্বয ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

54.  ৯টি পুলর সুোয অলপ বফন লনভ থোণ (লআইলড ও 

ললফআই অলপ) 

েোনুমোযী ২০১৬ রত জুন ২০১৯ ম থন্ত 

মরোয ৯টি জেরো 

55.  পুলর লফবোরগয ১৯টি ইউলনরট ১৯টি  অস্ত্রোগোয 

লনভ থোণ। 
জুরোই ২০১৫ রত জুন ২০১৯ ম থন্ত 

মরোয ১৬টি জেরো 

56.  লফদ্যভোন পুলর োোতরমূ আদৄলনকীকযণ 

(জুরোই ২০১৬ রত জুন ২০১৯) 

মরোয ১৩টি জেরো 

57.  ফড থোয গোড থ ফোংরোরদরয েন্য লফলবন্ন লফওল’য 

লযীভো ফযোফয কাঁটো তোরযয জফিো লনভ থোণ (১ভ 

ম থোয়) 

(নরবম্বয ২০১৭ রত জুন ২০২০) 

মরোয ৩২টি জেরো 

58.  আদৄলনক মন্ত্রোলতয ভোধ্যরভ ীভোন্ত লনযোিো 

লিোরীকযণ 

(জুরোই ২০১৬ রত জুন ২০২০) 

মরোয ২৭টি জেরো 

59.  জেরো দরয ও ব্যোটোলরয়ন দরযয আনোয ও 

লবলডল’য ব্যোযোকমূরয জবৌত সুলফধোলদ ম্প্রোযণ 

(জুরোই ২০১৬ রত জুন ২০১৯) 

মরোয ২৯টি জেরো 

সুযক্ষো জফো লফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয় 

60.  জদরয গুরুত্বপূণ থ লফলবন্ন উরেরো / স্থোরন ১৫৬টি 

পোয়োয োলব থ ও লবর লডরপন্প জস্টন স্থোন (১ভ 

ংরোলধত) 

জুরোই ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

61.  ভলরো কোযোযক্ষীরদয েন্য অফোন লনভ থোণ 

জুরোই ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

মরোয ৪৯টি জেরো 

ংস্কৃলত লফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

62.  ‘অনরোইরন গণগ্রন্থোগোয মূরয ব্যফস্থোনো ও 

উন্নয়ন’ প্রকল্প 

(লডরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

তথ্য ও জমোগোরমোগ প্রমৄলি লফবোগ 

63.  রোলন থং এন্ড আলন থং জডরবররভন্ট প্রকল্প (২য় 

ংরোলধত) 

েোনুয়োযী ২০১৪ -  লডরম্বয ২০১৯  

মরোয ৬৪টি জেরো 

64.  “োযোরদরয লক্ষো প্রলতষ্ঠোরন কলম্পউটোয ও বোলো 

প্রলক্ষণ ল্যোফ স্থোন (৩য় ংরোলধত)” 

০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

65.  েোতীয় তথ্য ও জমোগোরমোগ প্রমৄু্লি অফকোঠোরভো 

উন্নয়ন, ইনরপো-যকোয ৩ ( ১ভ ংরোলধত)  

(জুরোই ২০১৬ জুন ২০১৯) 

মরোয ৬৪টি জেরো 

66.  জভোফোইর জগইভ ও এযোলিরকন এয দক্ষতো উন্নয়ন 

(১ভ ংরোলধত) প্রকল্প। 
মরোয ২৫টি জেরো 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

জুরোই, ২০১৬-জুন, ২০২১  

67.  “কোলরয়োককয োই-জটক োকথ (এফং অন্যোন্য োই-

জটক োকথ)- এয উন্নয়ন (৩য় ংরোলধত)”। 
েোনুয়োলয, ২০১৩ রত লডরম্বয ২০১৯ 

মরোয ৫টি জেরো 

অথ থ লফবোগ, অথ থ ভন্ত্রণোরয় 

68.  Skills for Employment Investment 

Program (SEIP) 
জুরোই ২০১৪ রত লডরম্বয ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

লফজ্ঞোন ও প্রমৄলি ভন্ত্রণোরয় 

69.  জদরয ৮টি জভলডরকর কররে োোতোর কযোম্পোর 

ইনভো স্থোন 

জুরোই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০ 

মরোয ৭টি জেরো 

প্রধোনভন্ত্রীয কোম থোরয় 

70.  উরদ্যোিো সৃলি ও দক্ষতো উন্নয়ন 

েোনুয়োযী, ২০১৯ রত জুন, ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

71.  আশ্রয়ন-২  

জুরোই, ২০১০ রত জুন, ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

ডোক ও জটলররমোগোরমোগ লফবোগ 

72.  ৩লে প্রমৄলি িোলুকযণ ও ২.৫লে জনটওয়োকথ 

ম্প্রোযণ (জপে-২) 

এলপ্রর, ২০১৭ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

73.  এস্টোফলররভন্ট অফ জোরোয জফইেড জফে জস্টন 

ইন োড থ টু যীি এলযয়ো পয জরংরদলনং জটলরটক 

জনটওয়োকথ কবোরযে 

অরক্টোফয, ২০১৮ রত অরক্টোফয, ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

74.  লডলেটোর ংরমোরগয েন্য জটলরকলভউলনরকন 

জনটওয়োকথ আদৄলনকীকযণ 

জুরোই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

75.  জদরয কর কররে/লফশ্বলফদ্যোরয় ও জেলনং 

ইনলস্টটিউরট অলন্ফকযোর পোইফোয জনটওয়োকথ স্থোন 

জুরোই, ২০১৮ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

76.  লডলেটোর ফোংরোরদরয েন্য ব্রডব্যোন্ড ওয়োযরর 

জনটওয়োকথ স্থোন প্রকল্প 

জভ, ২০১৪ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

77.  েযোেীণ থ ডোকঘয মূরয লনভ থোণ/পুনুঃলনভ থোণ (২য় 

ম থোয়) 

েোনুয়োযী, ২০১৭ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

78.  ডোক অলধদপ্তরযয জবৌত অফকোঠোরভো উন্নয়ন ও 

ম্প্রোযণ 

জুরোই, ২০১৮ রত জুন, ২০২১ 

মরোয ৩২টি জেরোয় 

79.  জভইর প্ররলং ও রলেলস্টক োলব থ জন্টোয লনভ থোণ 

জুরোই, ২০১৮ রত জুন, ২০২০ 

মরোয ১৪টি জেরোয় 

ভলরো ও লশু লফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

80.  "তথ্য আো: লডলেটোর ফোংরোরদ গিোয ররক্ষয তথ্য 

জমোগোরমোগ প্রমৄলিয ভোধ্যরভ ভলরোরদয ক্ষভতোয়ন 

মরোয ৬৪টি জেরো 



7 

 

ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

প্রকল্প  (২য় ম থোয়)” এলপ্রর, ২০১৭ জথরক ভোি থ, 

২০২২ 

81.  “জেরোলবলিক ভলরো কলম্পউটোয প্রলক্ষণ প্রকল্প 

(৬৪ জেরো)’’ 

জুরোই ২০১৩ রত জুন ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

82.  নগয লবলিক প্রোলন্তক ভলরো উন্নয়ন (২য় ম থোয়) 

জুরোই, ২০১৬ রত জুন, ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

83.  

। 
েোনুয়োযী ২০১৭ রত ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

84.  “লকরোয-লকরোযী ক্লোফ স্থোন” েোনুয়োলয ১৮ রত 

লডরম্বয ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

85.  "অথ থকনলতক ক্ষভতোয়রন নোযী উরদ্যোিোরদয লফকো 

োধন প্রকল্প (৩য় ম থোয়)” 

০১-০৭-২০১৫ রত ৩০-০৬-২০২০ 

মরোয  

86.  নীররক্ষত কভ থেীলফ ভলরো জোরির ংযযগ্ন নতুন 

১০তরো বফন লনভ থোণ এফং লফদ্যোভোন জোরিরমূরয 

জবৌত অফকোঠোরভো উন্নয়ন এফং ংিোয। 
জুরোই ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

মরোয  

87.  "নোযী লনম থোতন প্রলতরযোধকরল্প ভোলিরক্টযোর 

জপ্রোগ্রোভ (৪থ থ ফ থ)”।  
০১/০৭/১৬ রত ৩০/০৬/২১ 

মরোয  

88.  লশুয লফকোর প্রোযলিক লক্ষো (৩য় ম থোয়)  

(অরক্টোফয ১৮ রত লডরম্বয ২০২০) 

মরোয  

89.  ২১টি জেরোয সুলফধোফলঞ্চত নোযী ও লশুয প্রোথলভক 

স্বোস্থয ও পুলি জফো প্রদোন প্রকল্প। 
(জুরোই ২০১৮ রত জুন ২০২১) 

মরোয  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফোয় লফবোগ 

90.  ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পোউরন্ডন োয়তো (২য় ম থোয় ) 

প্রকল্প 

জভয়োদ: েোনুয়োলয, ২০১৬ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

91.  অংীদোলযত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (লআযলডল-

৩)   

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

মরোয ৬৪টি জেরো 

92.  দোলযদ্রয লফরভোিরনয ররক্ষয পুলি মৃি উচ্চ মূরল্যয অ-

প্রধোন স্য উৎোদন ও ফোেোযেোতকযণ কভ থসুলি 

জভয়োদ: েোনুয়োলয, ২০১৯ রত লডরম্বয, ২০২৩ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

93.  োলন োশ্রয়ী আদৄলনক প্রমৄলিয ম্প্রোযণ ও লফস্তোয 

এফং ব্যফস্থোনোয ভোধ্যরভ পররয উৎোদন বৃলি 

(লফরল ংরোলধত )’’ ীল থক প্রোরয়োলগক গরফলণো 

প্রকল্প। 
জভয়োদুঃ ০১ এলপ্রর , ২০১৫ রত ৩০ লডরম্বয , ২০১৯ 

ম থন্ত। 

মরোয ৬৪টি জেরো 

94.  আভোয ফোলি আভোয খোভোয-৩য় ংরোলধত 

জভয়োদ: জুরোই, ২০০৯ রত জুন, ২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরো 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

95.  োলফ থক গ্রোভ উন্নয়ন কমৃসূলি (ললবলডল) -৩য় 

ম থোয়। 
জভয়োদ: েোনুয়োলয, ২০১৮-লডরম্বয, ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

96.  উন্নত েোরতয গোবী োররনয ভোধ্যরভ সুলফধোফলঞ্চত 

ভলরোরদয েীফনমোিোয ভোন উন্নয়ন প্রকল্প।  
জভয়োদুঃ ১রো জুরোই ২০১৬ রত ৩০ জ জুন ২০২১ 

ম থন্ত। 

মরোয ২৫টি জেরো 

97.  “বৃিয পলযদপুরযয িযোঞ্চর এফং োশ্বথফতী এরোকোয় 

গফোলদশুয েোত উন্নয়ন ও দুরিয ফহুমুখী ব্যফোয 

লনলিতকযণ কোযখোনো স্থোন প্রকল্প” (েোনুয়োলয/২০১৮ 

রত লডরম্বয/২০২১) 

মরোয ১২টি জেরো 

লযকল্পনো লফবোগ, লযকল্পনো ভন্ত্রণোরয় 

98.  ফোংরোরদরয উন্নয়ন কভ থকোরন্ডয প্রদ থন (২য় 

ংরোলধত)। 
জভয়োদ: অরক্টোফয, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

99.  লফআইলডএ ফোংরোরদরয যকোরযয েন্য লফরল 

গরফলণো কোম থক্রভ। 
জভয়োদ: জপব্রুয়োলয, ২০১৮ রত েোনুয়োলয, ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরো 

প্রলতযক্ষো ভন্ত্রণোরয় 

100.  লফ এ এপ এ ফঙ্গফন্ধু কভরিক্স লনভ থোণ, মরোয 

(ংরোলধত) 

জুরোই ২০১৩ রত লডরম্বয ২০১৯ 

মরোয  

ভোেকল্যোণ ভন্ত্রণোরয় 

101.  আভোরদয ফোিী : ভলিত প্রফীণ ও লশু লনফো, 

মরোয।  
(জুরোই/২০১৬-জুন/২০১৯) 

মরোয  

102.  েোতীয় ভোেরফো একোরডলভয ক্ষভতো ও দক্ষতো 

বৃলিকযণ 

(জুরোই/১৭-লডরম্বয/১৯) 

মরোয  

লযংখ্যোন ও তথ্য ব্যফস্থোনো লফবোগ 

103.  ন্যোনোর োউেরোল্ড ডোটোরফইে (এনএইিলড) প্রকল্প  

(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

104.  National Strategy for the 

Development of Statistics (NSDS) 

Implementation Support” ীল থক 

প্রকল্প।(ভোি থ ২০১৮ রত জপব্রুয়োযী, ২০২২ ম থন্ত) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

105.  “োরব থ এণ্ড স্টযোলড লযররটিংটু লেলডল লযরফলেং 

প্রকল্প  

(জুরোই, ২০১৭ রত জুন,২০২০ ম থন্ত।)  

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

106.  “Improvement of GDP Compilation 

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

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

107.  Modernization of National Accounts 
Statistics প্রকল্প  

(এলপ্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

108.  জিনরদলনং স্টযোটিটিকযোর কযোোলটি অফ লফলফএ 

পয কোররকটিং ডোটো অন পুররন এন্ড 

জডবররভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প  

(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

109.  কৃলল (স্য, ভৎস্য ও প্রোলণম্পদ) শুভোলয-২০১৭ 

প্রকল্প  

(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

110.  “েোতীয় েন্ ও মূতুয লনফন্ধনকযণ তরথ্যয োরথ 

জভৌলরক েনতোলিক লযংখ্যোন (বোওটোর 

স্টযোটিলস্টক) উৎোদন এয ংরমোগ সৃলিকযণ 

ীল থক প্রকল্প  

(েোনুয়োলয, ২০১৯ রত লডরম্বয, ২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

111.  Institutional Cooperation (between 

Statistics Sweden and Bangladesh 

Bureau of Statistics) Project ীল থক 

কোলযগলয োয়তো প্রকল্প  (েোনু ২০১৯ রত জুন 

২০২১) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

112.  “ডোটো কনবোযন,জভটোডোটো লপ্রোরযন 

লপ্রেোযরবন এণ্ড টোইভ ললযে ডোটো 

কম্পোইররন” প্রকল্প। (  জুরোই, ২০১৭ রত জুন, 

২০২০ ম থন্ত) 

মরোয ঢোকো ও মরোয 

জনৌ-লযফন ভন্ত্রণোরয় 

113.  লডরটইরড স্টোলড অন ৪৮ লযবোয পয লফলল্ডং 

ডোটোরফে এন্ড কনেোযরবন অপ লযবোয ফ্রভ 

লুন,ইলরগোর অকুরন এন্ড আদোয এলফউ অপ 

লযবোয (১ভ ম থোয় ) 

জুরোই ২০১৭- জুন ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

114.  কররোর জস্টন ও   ভলনটলযং জস্টন লতনটি 

লডলেলএ লফকন জস্টন আদৄলনকীকযণ  

জুরোই ২০১৬-জুন ২০১৯  

মরোয ৫টি জেরোয় 

115.  SASEC Road Cnnectivity  

Project Improvement of  

Banaple and Burimari  Land  

Port 

জুরোই ২০১৩- জুন, ২০১৯  

মরোয ৫টি জেরোয়  

মরোয 

(জফনোরোর), 

কুলিগ্রোভ 

(বুলিভোলয) 

116.  ফোংরোরদ লযলেওনোর কোরনকটিলবটি প্ররেক্ট-১ 

জওরো, জবোভযো-যোভগি স্থর ফন্দরযয লনযোিো 

ব্যফস্থোয উন্নয়ন এফং জফনোরোর স্থর ফন্দরযয 

লনযোিো ব্যফস্থোয উন্নয়ন 

জুরোই, ২০১৭ রত জুন, ২০২১ 

মরোয ৪টি জেরোয় 

ভূলভ ভন্ত্রণোরয় 

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

অশটাফয ১৫ হশত জুন ২০ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

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

প্রকল্প (১ভ সংশাধধত) 

মরোয ৫৯টি জেরোয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

জুরাই ১৪ হশত জুন ২০ 

119.  ধিধেটার দ্ধধতশত ভূধভ েধয, রযকি য প্রণয়ন  

সংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ ম যায়) 

জুরাই ১২ হশত ধিশসম্বয ১৯ 

মরোয ৫৫টি জেরোয় 

120.  সভগ্র রদশ হয  ইউধনয়ন ভূধভ অধপস ধনভ যাণ 

প্রকল্প 

জুরাই ১৬ হশত জুন ১৯ 

মরোয ৬১টি জেরোয় 

লফদুযৎ লফবোগ 

121.  ায়ায গ্রীি রনটয়াকয রেনশথধনং প্রশেট আন্ডায 

ধধেধসধফ (ধে টু ধে), (০১/১০/২০১৬ হইশত 

৩০/০৬/২০২১) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

122.  ল্লী লফদুযতোয়ন ম্প্রোযরণয ভোধ্যরভ ১৫ রক্ষ 

গ্রোক ংরমোগ, (০১/০১/২০১৬ ইরত 

৩১/১২/২০২০) 

মরোয ৬১টি জেরোয় 

123.  ফোংরোরদ োওয়োয লরস্টভ লযরোরয়লফলরটি এন্ড 

ইলপলরয়লন্প ইভপ্রুবরভন্ট প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৭ ইরত ৩০/০৬/২০২১) 

মরোয ১২টি জেরোয় 

124.  দলক্ষণ লিভোঞ্চরীম েোন্পলভন গ্রীড ম্প্রোযণ 

প্রকল্প  

০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩ 

মরোয  ২০টি জেরোয় 

125.  জরনরদলনং োওয়োয লডলরলফউন লরস্টভ প্ররেক্ট,  

(০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩০/০৬/২০২০) 

মরোয ২০টি জেরোয় 

126.  ওরয়স্ট জেোন এরোকোয় লফদুযৎ লফতযণ ব্যফস্থোয 

ম্প্রোযণ ও আরগ্ররডন প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

মরোয ২০টি জেরোয় 

127.  ওরয়স্ট জেোন এরোকোয় লফদুযৎ লফতযণ ব্যফস্থোয 

ম্প্রোযণ ও লযফধ থন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ ইরত 

৩০/০৬/২০২১) 

মরোয ২০টি জেরোয় 

128.  ওরয়স্ট জেোন োওয়োয লডলরলফউন জকোম্পোলন লরুঃ 

(ওরেোোলডরকো) এরোকোয েন্য স্মোট থ লপ্র-জরভন্ট 

লভটোলযং প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৭ ইরত ৩১/১২/২০১৮) 

মরোয ২০টি জেরোয় 

129.  লফতযণ ব্যফস্থোয ক্ষভতোফধ থন, পুনফ থোন ও 

লনলফিকযণ (যোেোী, যংপুয, খুরনো ও ফলযোর 

লফবোগ), 

 (০১/০৭/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

মরোয ৩১টি জেরোয় 

মুলিমৄি লফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

130.  সকর রেরায় মুধিশমাদ্ধা কভশেক্স বফন ধনভ যাণ 

প্রকল্প 

(01.07.2010-30.06.2020) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

131.  উশেরা মুধিশমাদ্ধা কভশেক্স বফন ধনভ যাণ প্রকল্প 

(01.07.2012-30.06.2020) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

132.  মুধিযুশদ্ধয ঐধতহাধসক স্থানসমূহ সংযক্ষণ  স্মৃধত 

োদুঘয ধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

133.  মুধিযুদ্ধকাশর ধহদ ধভত্রফাধহনীয সদস্যশদয স্মযশণ 

স্মৃধতস্তম্ভ ধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

134.  ১৯৭১ এ ভহান মুধিযুদ্ধকাশর াকহানাদায ফাধহনী 

কর্তযক গণহতযায েন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূধভসমূহ 

সংযক্ষণ  স্মৃধতস্তম্ভ ধনভ যাণ (২য় ম যায়) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

135.  ধহদ মুধিশমাদ্ধা  অন্যান্য মুধিশমাদ্ধাশদয 

সভাধধস্থর সংযক্ষণ  উন্নয়ন (১ভ ম যায়) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

136.  মুধিযুশদ্ধয স্মৃধত স্থানাসমূহ সংযক্ষণ  পুনধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

মরোয ৫৬টি জেরোয় 

দুরম থোগ ব্যফস্থোনো ও িোণ ভন্ত্রণোরয় 

137.  Strengthening of the Ministry 

of Diseaster Management & 

Relief (MODMR) Program 

Administration (1st Revised), 

জুরাই ২০১৩ হশত জুন, ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

138.  ধদ ধিোস্টাযস ধযক্স ম্যাশনেশভন্ট এনহান্সম্যান্ট 

প্রশেট (কশপাশনন্ট -২ এন্ড কশপাশনন্ট -৩) 

০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

139.  রেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দুশম যাগ ব্যফস্হানা তথ্য 

রকন্দ্র ধনভ যাণ, ০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

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

ধনভ যাণ (োনুয়াধয ২০১৯ হশত জুন ২০২২) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

141.  গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তাসমূহ রটকসই কযশণয রশক্ষয 

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

(োনুয়াধয ২০১৯ হশত জুন ২০২২) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

142.  ফন্যোপ্রফণ ও নদী বোঙ্গন এরোকোয় আশ্রয়রকন্দ্র 

লনভ থোণ (৩য় ম থোয়), ০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০২২ 

মরোয ৪২টি জেরোয় 

143.  মুলেফ লকল্লো লনভ থোণ ংিোয ও উন্নয়ন প্রকল্প 

(জভয়োদ: জুরোই, ২০১৮ রত লডরম্বয, ২০২১) 

মরোয ৩৮টি জেরোয় 

আইন ও লফিোয লফবোগ 

144.  ফাংরাশদশয ৬৪টি রেরা সদশয চীপ জুধিধসয়ার 

ম্যাধেশেট আদারত বফন ধনভ যাণ (রপে-১ ) 

(সংশাধধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

145.  রদশয ধফধবন্ন রেরায় রেরা রযধেধে  সাফ-

রযধেধে অধপস বফন ধনভ যাণ (২য় 

ম যায়)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯) 

 

মরোয ৬১টি জেরোয় 

(োফ থতয জেরো 

ব্যতীত) 

েনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় 

146.  ফাংরাশদশয ৩৭টি রেরায় সাধকযট হাা্উশসয উধ্বমুখী 

সম্প্রসাযণ প্রকল্প 

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

মরোয ৩৭টি জেরোয় 

খোদ্য ভন্ত্রণোরয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

147.  ১.০৫ রক্ষ জভুঃ টন ধোযণ ক্ষভতো ম্পন্ন নতুন খোদ্য 

গুদোভ লনভ থোণ প্রকল্প।  
(জুরোই ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত) 

মরোয ৪৩টি জেরোয় 

ফোলণেয ভন্ত্রণোরয় 

148.  ফাংরাশদ ধযধেনার কাশনধটধবটি প্রশেট-১ 

এভধস কশপাশনন্ট। 
(োনুয়াধয ২০১৭ হশত ধিশসম্বয ২০২১) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

তথ্য ভন্ত্রণোরয় 

149.  গ্রোভীণ েনরগোষ্ঠীয উন্নয়রন প্রিোয কোম থক্রভ 

লিোরীকযণ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

150.  লশু ও নোযী উন্নরয়ন রিতনতোমূরক জমোগোরমোগ 

কোম থক্রভ (৫ভ ম থোময়) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

প্রফোী কল্যোণ ও বফরদলক কভ থংস্থোন ভন্ত্রণোরয় 

151.  ইনলস্টটিউট অফ জভলযন জটকরনোরলে এফং

কোলযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্রমূরয প্রলক্ষনোথীরদয বৃলি

প্রদোন কোম থিভ ৭ভ ম থোয়  

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

152.  ৪০টি উরেরোয় ৪০টি কোলযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্র

িট্টগ্রোরভ ১টি ইনলস্টটিউট অফ জভলযন জটকরনোরলে 

স্থোন ১ভ ম থোয়) 

মরোয ৩২টি জেরোয় 

ধভ থ লফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

153.  ভলেদ লবলিক লশু ও গণলক্ষো কোম থক্রভ (৬ষ্ঠ 

ম থোয়) (১ভ ংরোলধত)  

(েোনুয়োযী ২০১৫ - লডরম্বয ২০১৯) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

154.  ভলন্দয লবলিক লশু ও গণলক্ষো কোম থক্রভ (৫ভ 

ম থোয়)। 
(জুরোই ২০১৭ রত লডরম্বয ২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

155.  ভলেদ োঠোগোয ম্প্রোযণ ও লিোরীকযণ-২য় 

ম থোয় প্রকল্প। 
 (জুরোই ২০১৭ - জুন ২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

156.  ধভীয় ম্প্রীলত ও ম্পলকথত রিতনো বৃলিকযণ 

প্রকল্প 

(জুরোই ১৮ রত জুন ২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

157.  ইরোভীক পোউরন্ডরনয েোতীয় ম থোরয় ও জেরো 

রোইরব্রযীরত পুস্তক ংরমোেন ও োঠক জফো 

কোম থক্রভ ম্প্রোযণ প্রকল্প। 
(জুরোই ২০১৬ - জুন ২০১৯) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

158.  প্রলতটি জেরো ও উরেরোয় একটি করয জভোট ৫৬০টি 

ভরডর ভলেদ লনভ থোণ (১ভ ংরোলধত) প্রকল্প। 
(এলপ্রর ২০১৭ রত লডরম্বয ২০২০) 

 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

সড়ক  ধযফহন  ভহাসড়ক ধফবাগ 

159.  শয়স্টান য ফাংরাশদশ ধিে ইভপ্রুশভন্ট প্ররেক্ট  

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

160.  জপযী ও ন্টুন লনভ থোণ/ পুনফ থোন (২য় ম থোয়) 

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

161.  ক্রস-ফি যায রযাি রনটয়াকয ইভপ্রুবশভন্ট প্রশেট 

(ফাংরাশদ) 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০২২) 

মরোয ৫টি জেরোয় 

 

162.  মরোয-খুরনো েোতীয় ভোিরকয মরোয অং 

(োরফোিী রত যোেঘোট অং ) মথোমথ ভোরন 

উন্নীতকযণ 

০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯ 

মরোয  

163.  মরোয জফনোরোর েোতীয় ভোিক (এন-৭০৬) 

মথোমথ ভোরন ও প্রস্থতোয় উন্নীতকযণ 

০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯ 

মরোয  

164.  গুরুত্বপূণ থ আঞ্চলরক ভোিক মথোমথ ভোন ও 

প্রস্থতোয় উন্নীতকযন প্রকল্প (খুরনো জেোন)  

(১/৩/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

মরোয ১০টি জেরোয় 

165.  নড়াইর-ফুরতরা রেরা ভহাসড়কশক মথামথ ভান  

প্রস্থতায উন্নধতকযণ 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

মরোয নিোইর ও 

মরোয 

166.  চুিোভনকোঠি-জিৌগোছো জেরো ভোিক (জেড-৭০৩১) 

মথোমথ ভোরন উন্নীতকযণ।  
(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

মরোয  

জযরথ ভন্ত্রণোরয় 

167.  দ্মো জতু জযর ংরমোগ (১ভ ংরোলধত)।  
(০১.০১.২০১৬ রত ৩০.০৬.২০২৪) 

মরোয ৭টি জেরোয় 

 

168.  ফোংরোরদ জযরওরয়য ৫৭৫ লক.লভ. জরকন্ডোযী 

রোইরন অটিকযোর পোইফোয লবলিক জটলররমোগোরমোগ 

ব্যফস্থো স্থোন এফং িোলুকযণ।  
(০১/০৭/২০১৮ – ৩০/০৬/২০২০) 

মরোয ১৭টি জেরোয় 

ফোংরোরদ লনফ থোিন কলভন লিফোরয় 

169.  লনফ থোিন ব্যফস্থোয় তথ্য প্রমৄলি প্ররয়োরগয ররক্ষয 

ইররকেলনক জবোটিং জভলন (ইলবএভ) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

ভলন্ত্রলযলদ লফবোগ 

170.  ফ্লোটপভ থ পয ডোয়োরগ জরংরদলনং ইনক্লুন এন্ড 

োটি থলরন ইন লডলন জভলকং এন্ড 

অযোকোউরনটলফলরটি জভকোলনেভ ইন ফোংরোরদ  

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

মরোয ১৪টি জেরোয় 

স্থোনীয় যকোয লফবোগ 

171.  তৃতীয় জরোকোর গবর্ণ্থোন্প োরোট থ প্ররেক্ট-৩ 

েোনুয়োলয, ২০১৭ জথরক লডরম্বয, ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

172.  উরেরো লযিোরন ও উন্নয়ন,  

লডরম্বয, ২০১৫ রত জুন, ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

173.  আইনী গরফলণোয ভোধ্যরভ তোযতম্যমূরক আইন ও 

নীলত লিলহত পূফ থক ংষ্কোয 

জভ ২০১৯ জথরক এলপ্রর ২০২১ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

174.  জরংরদলনং োর থোরভন্ট’ কযোোলটি ইন পুররন 

এন্ড জডরবররভন্ট ইসুযে (এললললড) প্রকল্প 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 



14 

 

ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

ভোি থ, ২০১৭ জথরক লডরম্বয, ২০২০ 

175.  উৎোদনীর িোফনোভয় করভ থয সুরমোগ গ্ররণ 

নোযীয োভথ থ উন্নয়ন (স্বপ্ন) 

এলপ্রর’২০১৫ জথরক লডরম্বয’২০১৯ 

মরোয  

176.  আযফোন োফলরক এন্ড এনবোয়যনরভন্টোর জরথ 

জক্টয জডরবররভন্ট প্ররেক্ট (২য় ংরোলধত) 

েোনুয়োযী ২০১০ রত  জুন, ২০২০ 

মরোয  

177.  প্রোলন্তক েনরগোষ্ঠীয  েীফনভোন উন্নয়ন প্রকল্প 

০১ জুরোই, ২০১৮ জথরক ৩০ জুন, ২০২৩ 

মরোয  

178.  আযফোন প্রোইভোযী জরথ জকয়োয োলব থর 

জডলরবোযী প্রকল্প (২য় ম থোয়) 

 এলপ্রর ২০১৮ রত  ভোি থ ২০২৩ 

মরোয  

179.  জদব্যোী গ্রোভীন ফোেোয অফকোঠোরভো উন্নয়ন 

জুরোই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

180.  গুরুত্বপূন থ গ্রোভীন অফকোঠোরভো উন্নয়ণ প্রকল্প (২য় 

ম থোয়)  

জুরোই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

181.  অগ্রোলধকোয লবলিরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী অফকোঠোরভো 

উন্নয়ন প্রকল্প-২ । (১ভ ংরোলধত) (জুরোই/২০১৫ 

রত জুন/২০২০)  

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

182.  োযোরদর পুকুয খোর উন্নয়ন প্রকল্প 

জুরোই/২০১৭ রত জুন/২০২৩ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

183.  মরোয ৬৪টি জেরোয় 

184.  উরেরো কভরিক্স ম্প্রোযণ প্রকল্প । (২য় 

ংরোলধত)(এলপ্রর/২০১১ রত জুন/২০২০) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

185.  ইউলনয়ন লযলদ কভরিক্স বফন লনভ থোণ (২য় ম থোয়) 

। জুরোই/২০১১ রত জুন/২০ 

মরোয   ৬৪ জেরো 

186.  ফন্যো ও দূরম থোরগ ক্ষলতগ্রস্ত ল্লী িক অফকোঠোরভো 

পুনফ থোন প্রকল্প। 
(েোনু২০১৮ জথরক জুন ২০২০) 

মরোয ৬৩টি জেরোয় 

187.  উরেরো কভরিক্স ম্প্রোযণ( ২য় ম থোয়)। 
অরক্টোফয/২০১৭ রত জুন/২০২২ 

মরোয ৬১টি জেরোয় 

188.  গ্রোভীণ িরক জতু উন্নয়ন োয়তো কভ থসূলি 

(নরবম্বয ১৮ জথরক আগি ২৩) 
মরোয ৬১টি জেরোয় 

189.  মরোয ৬১টি জেরোয় 

190.  উরেরো ও ইউলনয়ন িরক দীঘ থ জতু লনভ থোণ প্রকল্প 

(৩য় ংরোলধত) 

 জপব্রুয়োযী/২০১০ রত জুন/২০২০ 

মরোয ৬০টি জেরোয় 

191.  খুরনো লফবোগ  ল্লী অফকোঠোরভো উন্নয়ন প্রকল্প।  
(েোনুয়োযী/২০১৭ রত লডরম্বয/২০২১) 

মরোয  ১০টি জেরোয় 

192.  

 

মরোয ৪টি জেরোয় 

193.  মরোয ৫৯টি জেরোয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

২৩  

194.  গুরুত্বপূন থ ১৯ (উলন) টি জৌযবো অফকোঠোরভো 

উন্নয়ন প্রকল্প । ( ২য় ংরোলধত) (েোনুয়োযী/২০১১ 

রত জুন/২০১৯)   

মরোয ১৪টি জেরোয় 

195.  ফোংরোরদ এলগ্রকোরিোয ইনফ্রোষ্ট্রোকিোয 

জডরবররভন্ট প্ররেক্ট। 
(১ভ  ংরোলধত ) (জুরোই/২০১৩ রত জুন/২০২০) 

মরোয ২০টি জেরোয় 

196.  গুরুত্বপূণ থ গ্রোভীণ অফকোঠোরভো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় 

ংরোলধত)  

জুরোই/২০১২ রত জুন/২০২০ 

মরোয ১২টি জেরোয় 

197.  থোনো দয ও জগ্রোথ জন্টোরয অফলস্থত জৌযবো 

মূর োই রোইরনয ভোধ্যরভ োলন যফযো ও 

এনবোয়যনরভন্টোর স্যোলনরটন  (২য়ফ থ) 

(২য়ংরোলধত) প্রকল্প। 
জুরোই ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

মরোয  

198.  গ্রোউন্ড ওয়োটোয ইনরফলস্টরগন এন্ড জডরবররভন্ট 

অফডীগ্রোউন্ড ওয়োটোয জো থ ইন আযফোন এন্ড রুযোর 

এলযয়ো ইন ফোংরোরদ। 
জুরোই ২০১৩ রত জুন ২০১৯ 

মরোয  

199.  ৪০ জৌযবো ও জগ্রোথ জন্টোরয োলন যফযো এফং 

এনবোয়যণরভন্টোর স্যোলনরটন  (২য়ফ থ) 

(১ভংরোলধত) প্রকল্প 

েোনুয়োযী ২০১৪ রত জুন ২০১৯ 

মরোয  

200.  োলন ংযক্ষণ ও লনযোদ োলন যফযোরয ররক্ষয 

জেরো লযলরদয পুকুয /লদলঘ/  েরোয় মূ 

পুনুঃখনন/ ংিোয 

জরন্ফম্বয ২০১৬ রত জুন ২০২০ 

মরোয  

201.  ফোংরোরদরয ২৩ টি জৌযবোয োলন যফযো ও 

স্যোলনরটন প্রকল্প 

জুরোই ২০১৭ রত জুন ২০২১ 

মরোয  

202.  োলন যফযোর আর থলনক ঝুঁলক লনযন 

েোনুয়োলয ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২১ 

মরোয  

203.  প্রস্তোলফত ফোংরোরদ জৌয োলনযফযো এফং 

স্যোলনরটন প্রকল্প প্রণয়ন 

েোনুয়োলয ২০১৮ রত জুন ২০১৯ 

মরোয  

204.  ল্লী অঞ্চরর োলন যফযো প্রকল্প (১ভ ংরোলধত) 

েোনুয়োযী২০১৬ রত লডরম্বয ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

205.  েোতীয় স্যোলনরটন প্রকল্প (৩য় ম থোয়)। 
েোনুয়োলয ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

206.  স্টোলড অন লরড এন্ড লপউকযোরস্লোেম্যোরনেরভন্ট 

লরস্টভ এন্ড লডেোইন ইন জযরওরয় এন্ড ওয়োটোয 

ওরয়ইন ফোংরোরদ প্রকল্প 

স্টযোলড প্রকল্প 

জুরোই ২০১৭ রত জুন ২০১৯ 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

207.  োলন যফযো ংক্রোন্ত োভলগ্রক ব্যফস্থোনো দক্ষতো 

উন্নয়ন প্রকল্প (১ভংরোলধত)       কোলযগযী য়তো 

প্রকল্প 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

208.  অগ্রোলধকোয গ্রোভীন োলন যফযো 

েোনুয়োলয ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

মরোয ঢোকো, 

িেগ্রোভ,খুরন 

ও যোেোী 

ওয়োোভূি 

এরোকো ব্যতীত 

২৭৮টি 

ংদীয় 

আরনয 

আওতোধীন 

োলন ম্পদ ভন্ত্রণোরয় 

209.  Bangladesh Weather and 

Climate Services Regional 

Project (BWCSRP) Component-

B : Strengthening Hydrological 

Information Services and 

Early Warning Systems 

(SHISEWS) (১ভ ংরোলধত) (জুরোই, ২০১৬ 

রত জুন, ২০২১)  

মরোয  

210.  ববযফ লযবোয জফলন এরোকোয েরোফিতো দূযীকযণ 

ও জটকই োলন ব্যফস্থোনো উন্নয়ন প্রকল্প  (জুরোই, 

২০১৬ রত জুন, ২০২১)  

মরোয  

211.  মরোয জেরোয ভলনযোভপুয ও জকফপুয 

উরেরোধীন আোয বদ্রো নদী , লযয নদী, বুলিবদ্রো 

নদী ও োশ্বথফতী খোরগুলরয েরোফিতো দূযীকযণ 

প্রকল্প (ভোি থ, ২০১৮রত জুন, ২০২১)  

মরোয  

212.  স্টযোলড অফ ইনটিরযকন লফটুইন োওয এন্ড লযবোয 

ইরকোলরস্টভ ইনক্লুলডং অফ ইনরবনরটোলয এন্ড 

ওয়োটোযল্যোন্ড 

জুরোই ২০১৫ রত জুন ২০২০ 

 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

কৃলল ভন্ত্রণোরয় 

213.  ক্ষুদ্র জি উন্নয়রন েলয ও লযফীক্ষণ 

লডলেটোইরেনকযণ (৪থ থ ম থোয়) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

214.  কৃলল আফোওয়ো তথ্য িলত উন্নতকযণ  

(করম্পোরনন্ট-ল) 

জুরোই ২০১৬ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

215.  কৃলক ম থোরয় জটকই ফীে  উৎোদন , ংযক্ষণ ও 

লফতযণ (ডোর, জতর ও ভরো) ব্যফস্থোনো-৩য় ম থোয় 

জুরোই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

মরোয ৬৪টি জেরোয় 

216.  বৃিয খুরনো ও মরোয জেরোয় ক্ষুদ্ররি উন্নয়ন 

(০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

মরোয ৭ টি জেরো  

217.  লফএলডল উদ্যোন উন্নয়ন লফবোরগয ক্ষভতো বৃলিয মরোয ০৯ টি জেরো  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

ভোধ্যরভ উদ্যোন েোতীয় পর যফযো ও পুলি 

লনযোিো উন্নয়ন 

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

218.  ন্যোনোর এলগ্রকোরিোয জটকরনোরলে জপ্রোগ্রোভ-২য় 

ম থোয় (এনএটিল-২) 

১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত 

মরোয ৫৭ টি জেরো 

219.  ফোংরোরদ পোইরটোস্যোলনটোযী োভথ থ লিোরীকযণ 

(২য় ংরোলধত) 

জুরোই ২০১২ রত জুন ২০১৯ ম থন্ত 

মরোয ১৩ টি জেরো 

220.  খোভোয ম থোরয় উন্নত োলন ব্যফস্থোনো জকৌররয 

ভোধ্যরভ পর উৎোদন বৃলি 

জুরোই ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত 

মরোয ৪৬ টি জেরো 

221.  ফছয ব্যোী পর উৎোদরনয ভোধ্যরভ পুলি উন্নয়ন 

(১ভ ংরোলধত) 

জুরোই ২০১৫ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

মরোয ৪৫ টি জেরো  

222.  জৌয লি ও োলন োশ্রয়ী আদৄলনক প্রমৄলি 

ম্প্রোযরণয ভোধ্যরভ পর উৎোদন বৃলি 

জুরোই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

মরোয ৪১ টি জেরো 

223.  বোভোন জফরড ফলে ও ভরো িোল গরফলণো ও 

ম্প্রোযণ 

জুরোই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

মরোয ২৪ টি জেরো 

224.  ফোংরোরদর োক-ফলে ও োন পররয 

জোকোভোকি ও জযোগফোরোই ব্যফস্থোনোয় বেফ 

ফোরোইনোক লবলিক প্রমৄলি উদ্ভোফক ও ম্প্রোযণ, 

েোনুয়োলয- ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২১ ম থন্ত 

মরোয ১৪ টি জেরো 

225.  লযরফফোন্ধফ জকৌররয ভোধ্যরভ লনযোদ পর 

উৎোদন  জুরোই-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ ম থন্ত 

মরোয ৬১ টি জেরো 

226.  বৃিয কুলিয়ো ও মরোয অঞ্চর কৃলল  উন্নয়ন প্রকল্প 

জুরোই-২০১৮ রত জুন-২০২৩ ম থন্ত 

মরোয ০৬ টি জেরো 

227.  কন্দোর পর উন্নয়ন প্রকল্প 

০১/০৩/২০১৯ রত-৩১/১২/২০২৩ ম থন্ত 

মরোয ৫৯ টি জেরো 

228.  োট লফলয়ক জভৌলরক ও পলরত গরফলণো (২য় 

ংরোলধত) 

জন্ফম্বয-২০১০ রত জুন-২০১৯ ম থন্ত 

মরোয ০৪ টি জেরো  

229.  ম্প্রোলযত তুরো িোল (জপে-১) 

জুরোই-২০১৪ রত জুন-২০১৯ ম থন্ত 

মরোয ৪৬ টি জেরো 

230.  গভ ও ভুট্টোয উন্নততয ফীে উৎোদন এফং উন্নয়ন 

প্রকল্প (২য় ম থোয়) 

জুরোই-২০১৫ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

মরোয ৪১ টি জেরো  

231.  উদ্যোনতোলিক পররয গরফলণো জেোযদোযকযণ এফং 

িয এরোকোয় উদ্যোন ও ভোঠ পররয প্রমৄলি লফস্তোয 

এলপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

মরোয ২২ টি জেরো  

232.  ফোংরোরদর ভরো েোতীয় পররয গরফলণো 

জেোযদোযকযণ 

অরক্টোফয-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত 

মরোয ৬৪ টি জেরো  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নোভ 

(জভয়োদকোর) 

প্রকল্প এরোকো  ভন্তব্য 

233.  ফোংরোরদর োক-ফলে ও োন পররয 

জোকোভোকি ও জযোগফোরোই ব্যফস্থোনোয় বেফ 

ফোরোইনোক লবলিক প্রমৄলি উদ্ভোফক ও ম্প্রোযণ 

েোনুয়োলয-২০১৮ রত লডরম্বয-২০২১ ম থন্ত 

মরোয ১২ টি জেরো  

গৃোয়ন ও গণপূতথ ভন্ত্রণোরয়/ েোতীয় গৃোয়ন কতৃথক্ষ 

234.  েোতীয় গৃোয়ণ কতৃথক্ষ এয অধীস্থ ১৯৬০ এয 

দরক ফোস্তফোলয়ত োউলেং এরিটমূরয 

অফকোঠোরভো উন্নয়ন ও পূনফ থোন 

 (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০১৯) 

মরোয  

235.  মরোয োউলেং এরস্টরট এনএইিএ ফোলণলেযক 

কভজিক্স লনভ থোণ  

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) 

মরোয  

 


