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২০১৯-২০ অথ থ ফছরয নওগাঁ জেরায় ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প তালরকা: 

 

ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

ভাধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণারয় 

ফাংরারদ লফশ্বলফদ্যারয় ভঞ্জুলয কলভন 

1.  “ায়ায এডুরকন জকায়ালরটি এনযান্পরভন্ট প্ররেক্ট” 

(৩য় ংরালধত)    

(োনুয়ালয, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

2.  “কররে এডুরকন জডরবররভন্ট প্ররেক্ট” 

(জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

3.  “োতীয় লফশ্বলফদ্যাররয়য ৩টি আঞ্চলরক অপ 

স্থান” 

(জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

ভাধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণারয় 

ভাধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষা অলধদপ্তয 

4.  লক্ষায ভান উন্নয়রনয ররক্ষয জেরা দরয অফলস্থত 

যকাযী জাস্ট গ্রাজুরয়ট কররে মূরয উন্নয়ন 

প্রকল্প (১ভ ংরালধত)  

(আগস্ট ২০১০-লডরম্বয ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

5.  তথ্য প্রমৄলি ায়তায় লক্ষা ভান উন্নয়রনয ররক্ষয 

লনফ থালিত (জফযকাযী কররে মূরয উন্নয়ন) (১ভ 

ংরালধত); 

(জুরাই ২০১২-লডরম্বয ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

6.  জরকন্ডাযী এডুরকন জক্টয ইনরবস্টরভন্ট জপ্রাগ্রাভ 

(জল) (২য় ংরালধত); 

(োনুয়াযী ২০১৪-লডরম্বয ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

7.  ভাধ্যলভক লক্ষা উবৃলি প্রকল্প (২য় ম থায়) 

(এইএল-২)  

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

8.  উচ্চ ভাধ্যলভক উবৃলি প্রকল্প; 

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

9.  যকালয কররে মূরয অফকাঠারভা উন্নয়ন ও  

লফজ্ঞান লক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ; 

(োনুয়াযী ২০১৭-জুন ২০২২) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

10.  
যকালয ভাধ্যলভক লফদ্যারয় মূরয উন্নয়ন; 

(োনুয়াযী ২০১৭-জুন ২০২১) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

11.  আইলটিয ভাধ্যরভ ভাধ্যলভক ও উচ্চ ভাধ্যলভক স্তরয 

লক্ষায প্রিরন (২য় ম থায়); 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

(জুরাই ২০১৬-জুন ২০২০) 

12.  ৯ টি যকালয ভাধ্যলভক লফদ্যারয় স্থান 

(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১) 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

ভাধ্যলভক ও উচ্চ লক্ষা লফবাগ 

লক্ষা প্ররকৌর অলধদপ্তয 

13.  লনফ থালিত জফযকালয ভাধ্যলভক লফদ্যারয় মূরয 

অফকাঠারভা উন্নয়ন (১ভ ংরালধত) 

 োনুয়ালয ২০১১ রত জুন ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

14.  লনফ থালিত জফযকালয ভাধ্যলভক লফদ্যারয় মূরয 

উন্নয়ন  

 োনুয়ালয, ২০১৮ রত লডরম্বয,২০২০ 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

15.  লনফ থালিত জফযকালয ভাধ্যলভক লফদ্যারয় মূরয 

উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ োনুয়ালয, ২০১৮ রত 

লডরম্বয,২০২০ 

নওগাঁ ৬৪ জেরা 

16.  দয দপ্তয ও জেরা কাম থারয় স্থারনয ভাধ্যরভ 

লক্ষা প্ররকৌর অলধদপ্তয লিারীকযণ (১ভ 

ংরালধত) োনুয়ালয ২০১৪ রত জুন ২০২০ 

নওগাঁ ৩১টি জেরা 

প্রাথলভক ও গণলক্ষা ভন্ত্রণারয় 
17.  

দালযদ্র ীলিত এরাকায় স্কুরলপলডং কভ থসূিী (৩য় 

ংরালধত); 

(জুরাই ২০১০-লডরম্বয ২০২০) 

নওগাঁ ৩৬টি জেরা 

18.  লযলিং আউটি অফ স্কুর লিররেন (যস্ক) প্রকল্প (২য় 

ংরালধত); 

(োনুয়াযী ২০১৩-লডরম্বয ২০২০) 

নওগাঁ ৩৬টি জেরা 

19.  প্রাথলভক লক্ষায েন্য উ-বৃলি প্রদান (৩য় ম থায়) 

(১ভ ংরালধত); 

(জুরাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

20.  িালদা লবলিক যকালয প্রাথলভক লফদ্যারয় উন্নয়ন 

(১ভ ম থায়) ; 

(জুরাই ২০১৬-লডরম্বয ২০২২) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

21.  িালদা লবলিক নুতন োতীয়কযণকৃত যকালয 

প্রাথলভক লফদ্যারয় উন্নয়ন (১ভ ম থায়); 

(জুরাই ২০১৬-লডরম্বয ২০২২) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

22.  লডলেটার প্রাথলভক লক্ষা 

(জুরাই ২০১৭-লডরম্বয ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

23.  
জভৌলরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ জেরা) 

(জপব্রুয়াযী ২০১৪-জুন ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

24.  
িতূথ থ প্রাথলভক লক্ষা উন্নয়ন কভ থসূলি (লইলডল-৪) 

(জুরাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 



3 

 

ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

25.  প্রাথলভক ম থারয় লক্ষাথীরদয জপ্রাপাইর প্রণয়ন 

(অরক্টাফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

কালযগলয ও ভাদ্রাা লক্ষা লফবাগ 

26.  লস্কর এন্ড জেলনং এনান্পরভন্ট প্ররেক্ট (এটিইল) 

(১ভ ংরালধত) 

 জুরাই ২০১০ রত লডরম্বয ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

27.  ১০০টি উরেরায় ১টি করয জটকলনকযার স্কুর ও 

কররে স্থান (১ভ ংরালধত) 

 োনুয়ালয ২০১৪ রত লডরম্বয ২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

28.  অলধক ংখ্যক লক্ষাথী বলতথয সুরমাগ সৃলিয ররক্ষয 

লফদ্যভান লররটকলনক ইনলস্টটিউট মূরয 

অফকাঠারভা উন্নয়ন  

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

29.  লস্কর-২১ এভাওয়ালযং লটিরেন পয ইনক্লুলব 

এন্ড ারটইরনফর জগ্রাথ  

োনুয়ালয, ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

30.  জদরয ৬৫৩টি ভাদ্রাায় ভালিলভলডয়া ক্লারুভ 

স্থান রাই, ২০১৭  রত  লডরম্বয ২০১৯  

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

31.  লনফ থালিত ভাদ্রাা মূরয উন্নয়ন জুরাই  ২০১৮ রত 

জুন ২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

32.  িট্টগ্রাভ, খূরনা, যাোী এফং যংপুয লফবারগ ১টি 

ইলিলনয়ালযং কররে স্থান  

অরক্টাফয ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

নওগাঁ নওগাঁ জেরা 

৪টি জেরা 

মৄফ ও ক্রীিা ভন্ত্রণারয় 

মৄফ উন্নয়ন অলধদপ্তয 

33.  দালযদ্র লফরভািরনয ররক্ষয ব্যাক প্রমৄলি লনব থয 

ভলিত ম্পদ ব্যফস্থানা (২য় ম থায়) (২য় 

ংরালধত)  

(োনুয়ালয, ২০১৪- জুন, ২০১৯) 

নওগাঁ ৬১টি জেরা 

(লতন াফ থতয 

জেরা ব্যতীত) 

34.  ৬৪ জেরায় তথ্য প্রমৄলি প্রলক্ষণ প্রদারনয েন্য মৄফ 

উন্নয়ন অলধদপ্তরযয ক্ষভতা বৃলিকযণ (১ভ  

ংরালধত) 

(জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

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

লডরম্বয, ২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

মৄফ ও ক্রীিা ভন্ত্রণারয় 

মৄফ উন্নয়ন অলধদপ্তয 

36.  উরেরা ম থারয় লভলন জস্টলডয়াভ লনভ থাণ (১ভ ম থায়) 

(১ভ ংরালধত) (১৩১টি)  
(জুরই, ২০১৬- জুন, ২০১৯) 

নওগাঁ নওগাঁ জেরা 

৫০টি জেরা 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

ফস্ত্র অলধদপ্তয 

37.  ীদ কাভরুজ্জাভান জটক্সটাইর ইন্পটিটিউট স্থান , 

ভান্দা (১ভ ংরালধত) (জুরাই, ২০১৫- জুন, ২০২০) 

নওগাঁ  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় 

ফাংরারদ জযভ উন্নয়ন জফাড থ 

38.  ফাংরারদর জযভ লরল্পয ম্প্রাযণ ও উন্নয়রনয 

েন্য ভলিত লযকল্পনা (২য় ংরালধত) 

(৭টি লফবারগয ৩০টি জেরায ৪২টি উরেরা) 

(জুরাই ২০১৩-জুন ২০২০) 

নওগাঁ এ জেরা 

৩০টি জেরা 

ভৎস্য ও প্রালণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

39.  ভৎস্য ও প্রালণম্পদ খারত ই-জফা কাম থক্রভ 

িালুকযণ  

োনুুঃ ১৯-জুন ২২ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

40.  আদৄলনক প্রমৄলিরত গরু হৃি-পুিকযণ  

োনুুঃ ১৯-লডরুঃ ২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

41.  ললআয জযাগ লনমূ থর এফং ক্ষুযারযাগ োনুুঃ ১৯-

লডরুঃ ২২  

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

42.  ন্যানার এলগ্রকারিায জটকরনারলে প্ররেক্ট (২য় 

ম থায়) (এনএটিল-২) (প্রালণম্পদ অলধদপ্তয অংগ)  

০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

43.  কৃলিভ প্রেনন কাম থক্রভ ম্প্রাযণ ও ভ্রুণ স্থানান্তয 

প্রমৄলি ফাস্তফায়ন (৩য় ম থায়)  

০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০    

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

44.  ফাংরারদ জবরটলযনাযী লযরলফামু সুদৃঢ়কযণ 

এফং নতুন আলফব থাফরমাগ্য ংক্রাভক জযাগমূ 

লনয়ন্ত্ররণয ভাধ্যরভ খাদ্য লনযািা এফং েনস্বারস্থযয 

উন্নয়ন। 
জুরাই ১৬- জুন, ২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

45.  যাোী লফবারগ ভৎস্য ম্পদ উন্নয়ন োনুয়ালয ১৯-

লডরম্ব ২২ 

নওগাঁ ৮টি জেরা 

46.  েরায় ংস্কারযয ভাধ্যরভ ভৎস্য উৎাদন বৃলি 

(ংরালধত) অরক্টাুঃ ১৫- জুন, ২০ 

নওগাঁ ৫৩টি জেরায় 

47.  ন্যানার এলগ্রকারিায জটকরনারলে প্ররেক্ট (২য় 

ম থায়) (এনএটিল-২) (ভৎস্য অলধদপ্তয অংগ) 

অরক্টাফয ১৫- জরন্ফম্বয ২১ 

নওগাঁ ৫৩টি জেরায় 

48.  
ব্রুড ব্যাংক স্থান (৩য় ম থায়) (১ভ ংরালধত)  

জরন্ফুঃ ১৪- লডরুঃ ১৯ 

নওগাঁ ২৩টি 

জেরা/লনধ থালযত 

উরেরা 

49.  ইউলনয়ন ম থারয় ভৎস্য িাল প্রমৄলি জফা ম্প্রাযণ 

(২য় ম থায়) (১ভ ংরালধত)  

ভাি থ ১৫- জুন ২০ 

নওগাঁ ৬১টি জেরা 

(াফ থতয ৩ 

জেরা ব্যলতত) 

50.  প্রালণম্পদ ও জডইযী উন্নয়ন  

োনুুঃ ১৯-লডরুঃ ২৩ 

নওগাঁ ৬১টি জেরা 

(াফ থতয ৩ 

জেরা ব্যতীত) 

51.  ভলল উন্নয়ন (২য় ম থায়) অরক্টাফয, ২০১৮ রত নওগাঁ ৪৯টি জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

জরন্ফম্বয, ২০২৩ 

52.  ব্লাক জফঙ্গর োরতয ছাগর উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ  

োনুয়ালয ১৮-লডরম্বয ২১ 

নওগাঁ ২৩টি জেরা 

জফাভলযক লফভান লযফন ও ম থটন ভন্ত্রণারয় 

53.  ম থটন ফল থ উররক্ষয জদরয কলতয় ম থটন 

আকল থণীয় এরাকায ম থটন সুলফধালদয উন্নয়ন োনুুঃ 

১৭-জুন ২০ 

নওগাঁ ২৩টি 

জেরা/লনধ থালযত 

উরেরা 

েনলনযািা লফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

54.  ফাংরারদ পুলররয ক্ষভতা বৃলিয েন্য মানফান 

ও মন্ত্রালত ক্রয় 

নরবম্বয ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

55.  পুলর লফবারগয ১০১টি েযােীণ থ থানা বফন টাই 

প্ল্যারন লনভ থাণ। 
জুরাই ২০১২ জুন ২০১৯ 

নওগাঁ ২০টি জেরা 

56.  ফড থায গাড থ ফাংরারদরয েন্য লফলবন্ন লফওল’য 

লযীভা ফযাফয কাঁটা তারযয জফিা লনভ থাণ (১ভ 

ম থায়) 

(নরবম্বয ২০১৭ রত জুন ২০২০) 

নওগাঁ ৩২টি জেরা 

57.  আদৄলনক মন্ত্রালতয ভাধ্যরভ ীভান্ত লনযািা 

লিারীকযণ 

(জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২০) 

নওগাঁ ২৭টি জেরা 

58.  জেরা দরয ও ব্যাটালরয়ন দরযয আনায ও 

লবলডল’য ব্যাযাকমূরয জবৌত সুলফধালদ ম্প্রাযণ 

(জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০১৯) 

নওগাঁ ২৯টি জেরা 

সুযক্ষা জফা লফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

59.  জদরয গুরুত্বপূণ থ লফলবন্ন উরেরা / স্থারন ১৫৬টি 

পায়ায ালব থ ও লবর লডরপন্প জস্টন স্থান (১ভ 

ংরালধত) 

জুরাই ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

60.  ভলরা কাযাযক্ষীরদয েন্য অফান লনভ থাণ 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

নওগাঁ ৪৯টি জেরা 

61.  ১৭ টি আঞ্চলরক ারাট থ অলপ লনভ থাণ  (১ভ 

ংরালধত)।  
জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২০ 

নওগাঁ ১৭টি জেরা 

ংস্কৃলত লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

62.  ‘অনরাইরন গণগ্রন্থাগায মূরয ব্যফস্থানা ও 

উন্নয়ন’ প্রকল্প 

(লডরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

63.  নেরুররয অপ্রিলরত গারনয সুয ংগ্র , স্বযলরল 

প্রণয়ন, ংযক্ষণ, প্রিায এফং নফীন প্রেন্রক 

উদ্বুিকযণ। 
(জুরাই ১৭ জথরক লডরম্বয ১৯) 

নওগাঁ ৩০টি জেরায় 

তথ্য ও জমাগারমাগ প্রমৄলি লফবাগ 

64.  রালন থং এন্ড আলন থং জডরবররভন্ট প্রকল্প (২য় 

ংরালধত) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

োনুয়াযী ২০১৪ -  লডরম্বয ২০১৯  

65.  “াযারদরয লক্ষা প্রলতষ্ঠারন কলম্পউটায ও বালা 

প্রলক্ষণ ল্যাফ স্থান (৩য় ংরালধত)” 

০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

66.  োতীয় তথ্য ও জমাগারমাগ প্রমৄু্লি অফকাঠারভা 

উন্নয়ন, ইনরপা-যকায ৩ ( ১ভ ংরালধত)  

(জুরাই ২০১৬ জুন ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

67.  “প্রমৄলিয ায়তায় নাযীয ক্ষভতায়ন” 

জুরাই ২০১৭ রত লডরম্বয ২০১৯  

নওগাঁ ২১টি জেরা 

অথ থ লফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয় 

68.  Skills for Employment Investment 

Program (SEIP) 
জুরাই ২০১৪ রত লডরম্বয ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় 

69.  উরদ্যািা সৃলি ও দক্ষতা উন্নয়ন 

োনুয়াযী, ২০১৯ রত জুন, ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

70.  আশ্রয়ন-২  

জুরাই, ২০১০ রত জুন, ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

ডাক ও জটলররমাগারমাগ লফবাগ 

71.  ৩লে প্রমৄলি িালুকযণ ও ২.৫লে জনটওয়াকথ 

ম্প্রাযণ (জপে-২) 

এলপ্রর, ২০১৭ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

72.  এস্টাফলররভন্ট অফ জারায জফইেড জফে জস্টন 

ইন াড থ টু যীি এলযয়া পয জরংরদলনং জটলরটক 

জনটওয়াকথ কবারযে 

অরক্টাফয, ২০১৮ রত অরক্টাফয, ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

73.  লডলেটার ংরমারগয েন্য জটলরকলভউলনরকন 

জনটওয়াকথ আদৄলনকীকযণ 

জুরাই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

74.  জদরয কর কররে/লফশ্বলফদ্যারয় ও জেলনং 

ইনলস্টটিউরট অলন্ফকযার পাইফায জনটওয়াকথ স্থান 

জুরাই, ২০১৮ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

75.  লডলেটার ফাংরারদরয েন্য ব্রডব্যান্ড ওয়াযরর 

জনটওয়াকথ স্থান প্রকল্প 

জভ, ২০১৪ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

76.  েযােীণ থ ডাকঘয মূরয লনভ থাণ/পুনুঃলনভ থাণ (২য় 

ম থায়) 

োনুয়াযী, ২০১৭ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

ভলরা ও লশু লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

77.  "তথ্য আা: লডলেটার ফাংরারদ গিায ররক্ষয তথ্য 

জমাগারমাগ প্রমৄলিয ভাধ্যরভ ভলরারদয ক্ষভতায়ন 

প্রকল্প  (২য় ম থায়)” এলপ্রর, ২০১৭ জথরক ভাি থ, 

২০২২ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

78.  “জেরালবলিক ভলরা কলম্পউটায প্রলক্ষণ প্রকল্প 

(৬৪ জেরা)’’ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০১৯ 

79.  নগয লবলিক প্রালন্তক ভলরা উন্নয়ন (২য় ম থায়) 

জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

80.  

। 
োনুয়াযী ২০১৭ রত ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

81.  “লকরায-লকরাযী ক্লাফ স্থান” োনুয়ালয ১৮ রত 

লডরম্বয ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

82.  ২০টি লশু লদফামত্ন জকন্দ্র স্থান 

ভাি থ ২০১৬ রত  

জপব্রুয়ালয ২০২১ 

নওগাঁ  

83.  "নাযী লনম থাতন প্রলতরযাধকরল্প ভালিরক্টযার 

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

নওগাঁ  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় লফবাগ 

84.  ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউরন্ডন ায়তা (২য় ম থায় ) 

প্রকল্প 

জভয়াদ: োনুয়ালয, ২০১৬ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

85.  অংীদালযত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (লআযলডল-

৩)   

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

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

86.  দালযদ্রয লফরভািরনয ররক্ষয পুলি মৃি উচ্চ মূরল্যয অ-

প্রধান স্য উৎাদন ও ফাোযোতকযণ কভ থসুলি 

জভয়াদ: োনুয়ালয, ২০১৯ রত লডরম্বয, ২০২৩ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

87.  ালন াশ্রয়ী আদৄলনক প্রমৄলিয ম্প্রাযণ ও লফস্তায 

এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ পররয উৎাদন বৃলি 

(লফরল ংরালধত )’’ ীল থক প্রারয়ালগক গরফলণা 

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

ম থন্ত। 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

88.  আভায ফালি আভায খাভায-৩য় ংরালধত 

জভয়াদ: জুরাই, ২০০৯ রত জুন, ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

89.  ালফ থক গ্রাভ উন্নয়ন কমৃসূলি (ললবলডল) -৩য় 

ম থায়। 
জভয়াদ: োনুয়ালয, ২০১৮-লডরম্বয, ২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

90.  জৌয লি লনব থয জি িলত ও এয ফহুমুখী 

ব্যফারযয ভাধ্যরভ লদ্ব-স্তয কৃলল প্রমৄলি ম্প্রাযণ 

ীল থক প্রারয়ালগক গরফলণা প্রকল্প  

জভয়াদুঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ রত ৩০ জুন, ২০২২ 

ম থন্ত। 

নওগাঁ ৩৫টি জেরায় 

লযকল্পনা লফবাগ, লযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

91.  ফাংরারদরয উন্নয়ন কভ থকারন্ডয প্রদ থন (২য় 

ংরালধত)। 
জভয়াদ: অরক্টাফয, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরা 

92.  লফআইলডএ ফাংরারদরয যকারযয েন্য লফরল নওগাঁ ৬৪টি জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

গরফলণা কাম থক্রভ। 
জভয়াদ: জপব্রুয়ালয, ২০১৮ রত োনুয়ালয, ২০২১ 

লযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা লফবাগ 

93.  ন্যানার াউেরাল্ড ডাটারফইে (এনএইিলড) প্রকল্প  

(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

94.  National Strategy for the 

Development of Statistics (NSDS) 

Implementation Support” ীল থক 

প্রকল্প।(ভাি থ ২০১৮ রত জপব্রুয়াযী, ২০২২ ম থন্ত) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

95.  “ারব থ এণ্ড স্টযালড লযররটিংটু লেলডল লযরফলেং 

প্রকল্প  

(জুরাই, ২০১৭ রত জুন,২০২০ ম থন্ত।)  

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

96.  “Improvement of GDP Compilation 

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

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

97.  Modernization of National Accounts 
Statistics প্রকল্প  

(এলপ্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

98.  জিনরদলনং স্টযাটিটিকযার কযাালটি অফ লফলফএ 

পয কাররকটিং ডাটা অন পুররন এন্ড 

জডবররভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প  

(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

99.  কৃলল (স্য, ভৎস্য ও প্রালণম্পদ) শুভালয-২০১৭ 

প্রকল্প  

(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

100.  “োতীয় েন্ ও মূতুয লনফন্ধনকযণ তরথ্যয ারথ 

জভৌলরক েনতালত্নক লযংখ্যান (বাওটার 

স্টযাটিলস্টক) উৎাদন এয ংরমাগ সৃলিকযণ 

ীল থক প্রকল্প  

(োনুয়ালয, ২০১৯ রত লডরম্বয, ২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

101.  Institutional Cooperation (between 

Statistics Sweden and Bangladesh 

Bureau of Statistics) Project ীল থক 

কালযগলয ায়তা প্রকল্প  (োনু ২০১৯ রত জুন 

২০২১) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

লযরফ, ফন ও েরফায়ু লযফতথন ভন্ত্রণারয় 

102.  Sustainable Forest and Livelihood 

(জুরাই ২০১৮ ইরত জুন ২০২৩) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

103.  জরংরদলনং ন্যানার পরযস্ট ইনরবন্টলয এন্ড 

জরটরাইট ল্যান্ড ভলনটলযং লরস্টভ ইন ারাট থ অফ 

জযড+ইন ফাংরারদ (জুরাই ২০১৫ ইরত জুন 

২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

104.  ইউএ-জযড ফাংরারদ ন্যানার জপ্রাগ্রাভ 

ইউএনলডল এন্ড এপএও (জুরাই ২০১৫ ইরত জুন 

২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

105.  ফাংরারদয উিযাঞ্চররয ইরকা-লযরস্টারযন (জুরাই 

২০১৫ ইরত লডরম্ব ২০২০) 

নওগাঁ ১৬টি জেরায় 
 

জনৌ-লযফন ভন্ত্রণারয় 

106.  লডরটইরড স্টালড অন ৪৮ লযবায পয লফলল্ডং 

ডাটারফে এন্ড কনোযরবন অপ লযবায ফ্রভ 

লুন,ইলরগার অকুরন এন্ড আদায এলফউ অপ 

লযবায (১ভ ম থায় ) 

জুরাই ২০১৭- জুন ২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

ভূলভ ভন্ত্রণারয় 

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

অশটাফয ১৫ হশত জুন ২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

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

প্রকল্প (১ভ সংশাধধত) 

জুরাই ১৪ হশত জুন ২০ 

নওগাঁ ৫৯টি জেরায় 

109.  ধিধেটার দ্ধধতশত ভূধভ েধয, রযকি য প্রণয়ন  

সংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ ম যায়) 

জুরাই ১২ হশত ধিশসম্বয ১৯ 

নওগাঁ ৫৫টি জেরায় 

110.  সভগ্র রদশ হয  ইউধনয়ন ভূধভ অধপস ধনভ যাণ 

প্রকল্প 

জুরাই ১৬ হশত জুন ১৯ 

নওগাঁ ৬১টি জেরায় 

লফদ্যযৎ লফবাগ 

111.  ায়ায গ্রীি রনটয়াকয রেনশথধনং প্রশেট আন্ডায 

ধধেধসধফ (ধে টু ধে), (০১/১০/২০১৬ হইশত 

৩০/০৬/২০২১) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

112.  ল্লী লফদ্যযতায়ন ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ ১৫ রক্ষ 

গ্রাক ংরমাগ, (০১/০১/২০১৬ ইরত 

৩১/১২/২০২০) 

নওগাঁ ৬১টি জেরায় 

113. গ্রীড লবলিক লফদ্যযৎ যফযার দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, 

(০১/০১/২০১৭ ইরত ৩০/০৬/২০২১) 

নওগাঁ ২০টি জেরায় 

114.  লফদ্যযৎ লফতযণ ব্যফস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, যাোী জোন। 
 (০১/০৭/২০১৫ ইরত ৩০/০৬/২০১৮) 

নওগাঁ ৮টি জেরায় 

115.  লফতযণ ব্যফস্থায ক্ষভতাফধ থন, পুনফ থান ও 

লনলফিকযণ (যাোী, যংপুয, খুরনা ও ফলযার 

লফবাগ), 

 (০১/০৭/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

নওগাঁ ৩১টি জেরায় 

মুলিমৄি লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

116.  সকর রেরায় মুধিশমাদ্ধা কভশেক্স বফন ধনভ যাণ 

প্রকল্প 

(01.07.2010-30.06.2020) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

117.  উশেরা মুধিশমাদ্ধা কভশেক্স বফন ধনভ যাণ প্রকল্প 

(01.07.2012-30.06.2020) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

118.  মুধিযুশদ্ধয ঐধতহাধসক স্থানসমূহ সংযক্ষণ  স্মৃধত 

োদুঘয ধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

119.  মুধিযুদ্ধকাশর ধহদ ধভত্রফাধহনীয সদস্যশদয স্মযশণ নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

স্মৃধতস্তম্ভ ধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

120.  ১৯৭১ এ ভহান মুধিযুদ্ধকাশর াকহানাদায ফাধহনী 

কর্তযক গণহতযায েন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূধভসমূহ 

সংযক্ষণ  স্মৃধতস্তম্ভ ধনভ যাণ (২য় ম যায়) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

121.  ধহদ মুধিশমাদ্ধা  অন্যান্য মুধিশমাদ্ধাশদয 

সভাধধস্থর সংযক্ষণ  উন্নয়ন (১ভ ম যায়) 

(01.07.2018-30.06.2021) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

122.  মুধিযুশদ্ধয স্মৃধত স্থানাসমূহ সংযক্ষণ  পুনধনভ যাণ 

(01.07.2017-30.06.2020) 

নওগাঁ ৫৬টি জেরায় 

দ্যরম থাগ ব্যফস্থানা ও িাণ ভন্ত্রণারয় 

123.  Strengthening of the Ministry 

of Diseaster Management & 

Relief (MODMR) Program 

Administration (1st Revised), 

জুরাই ২০১৩ হশত জুন, ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

124.  ধদ ধিোস্টাযস ধযক্স ম্যাশনেশভন্ট এনহান্সম্যান্ট 

প্রশেট (কশপাশনন্ট -২ এন্ড কশপাশনন্ট -৩) 

০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

125.  রেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দুশম যাগ ব্যফস্হানা তথ্য 

রকন্দ্র ধনভ যাণ, ০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

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

ধনভ যাণ (োনুয়াধয ২০১৯ হশত জুন ২০২২) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

127. গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তাসমূহ রটকসই কযশণয রশক্ষয 

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

(োনুয়াধয ২০১৯ হশত জুন ২০২২) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

128.  ফন্যাপ্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকায় আশ্রয়রকন্দ্র 

লনভ থাণ (৩য় ম থায়), ০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০২২ 

নওগাঁ ৪২টি জেরায় 

আইন ও লফিায লফবাগ 

129.  ফাংরাশদশয ৬৪টি রেরা সদশয চীপ জুধিধসয়ার 

ম্যাধেশেট আদারত বফন ধনভ যাণ (রপে-১ ) 

(সংশাধধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

130.  রদশয ধফধবন্ন রেরায় রেরা রযধেধে  সাফ-

রযধেধে অধপস বফন ধনভ যাণ (২য় 

ম যায়)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯) 

নওগাঁ ৬১টি জেরায় 

(াফ থতয জেরা 

ব্যতীত) 

েনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

131. ফাংরাশদশয ৩৭টি রেরায় সাধকযট হাা্উশসয উধ্বমুখী 

সম্প্রসাযণ প্রকল্প 

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

নওগাঁ ৩৭টি জেরায় 

খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

132.  ১.০৫ রক্ষ জভুঃ টন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন নতুন খাদ্য 

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

নওগাঁ ৪৩টি জেরায় 

ফালণেয ভন্ত্রণারয় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

133.  ফাংরাশদ ধযধেনার কাশনধটধবটি প্রশেট-১ 

এভধস কশপাশনন্ট। 
(োনুয়াধয ২০১৭ হশত ধিশসম্বয ২০২১) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

134.  গ্রাভীণ েনরগাষ্ঠীয উন্নয়রন প্রিায কাম থক্রভ 

লিারীকযণ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

135.  লশু ও নাযী উন্নরয়ন রিতনতামূরক জমাগারমাগ 

কাম থক্রভ (৫ভ ম থাময়) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

প্রফাী কল্যাণ ও বফরদলক কভ থংস্থান ভন্ত্রণারয় 

136.  ইনলস্টটিউট অফ জভলযন জটকরনারলে এফং

কালযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্রমূরয প্রলক্ষনাথীরদয বৃলি

প্রদান কাম থিভ ৭ভ ম থায়  

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

137.  ৪০টি উরেরায় ৪০টি কালযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্র

িট্টগ্রারভ ১টি ইনলস্টটিউট অফ জভলযন জটকরনারলে 

স্থান ১ভ ম থায়) 

নওগাঁ ৩২টি জেরায় 

ধভ থ লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

138.  ভলেদ লবলিক লশু ও গণলক্ষা কাম থক্রভ (৬ষ্ঠ 

ম থায়) (১ভ ংরালধত)  

(োনুয়াযী ২০১৫ - লডরম্বয ২০১৯) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

139.  ভলন্দয লবলিক লশু ও গণলক্ষা কাম থক্রভ (৫ভ 

ম থায়)। 
(জুরাই ২০১৭ রত লডরম্বয ২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

140.  ভলেদ াঠাগায ম্প্রাযণ ও লিারীকযণ-২য় 

ম থায় প্রকল্প। 
 (জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

141.  ধভীয় ম্প্রীলত ও ম্পলকথত রিতনা বৃলিকযণ 

প্রকল্প 

(জুরাই ১৮ রত জুন ২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

142.  ইরাভীক পাউরন্ডরনয োতীয় ম থারয় ও জেরা 

রাইরব্রযীরত পুস্তক ংরমােন ও াঠক জফা 

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

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

143.  প্রলতটি জেরা ও উরেরায় একটি করয জভাট ৫৬০টি 

ভরডর ভলেদ লনভ থাণ (১ভ ংরালধত) প্রকল্প। 
(এলপ্রর ২০১৭ রত লডরম্বয ২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

144.  প্যারগাডা লবলিক প্রাক-প্রাথলভক লক্ষা (লদ্বতীয় 

ম থারয়) প্রকল্প 

(োনুমাযী ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২৩) 

নওগাঁ ১২টি জেরায় 

সড়ক  ধযফহন  ভহাসড়ক ধফবাগ 

145.  শয়স্টান য ফাংরাশদশ ধিে ইভপ্রুশভন্ট প্ররেক্ট  

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

146.  জপযী ও ন্টুন লনভ থাণ/ পুনফ থান (২য় ম থায়) 

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

147.  গুরুত্বপূণ থ আঞ্চলরক ভািক মথামথ ভান ও 

প্রস্থতায় উন্নীতকযন প্রকল্প (যাোী জোন)  

নওগাঁ ২টি জেরায় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

(১/৩/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

148.  নওগাঁ -আিাই-নারটায ভািরক অভাপ্ত কাে 

ভাপ্তকযণ  

০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০১৯ 

নওগাঁ ২টি জেরায় 

149.  নগাঁ সড়ক ধফবাগাধীন ০১টি আঞ্চধরক (আয-৫৪৯) 

 ২টি রেরা (রেি-৬৮৫২, রেি-৫২০৭) ভহাসড়ক 

মথামথ  প্রস্থতায় উন্নীতকযণ  

(০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

নওগাঁ  

150.  রেরা ভহাসড়ক মথামথ ভান  প্রস্থতায 

উন্নীধতকযণ (যাোহী রোন) 

(০১/০৭/২০১৮-৩১/১২/২০২০) 

নওগাঁ ৫টি জেরায় 

ফাংরারদ লনফ থািন কলভন লিফারয় 

151.  লনফ থািন ব্যফস্থায় তথ্য প্রমৄলি প্ররয়ারগয ররক্ষয 

ইররকেলনক জবাটিং জভলন (ইলবএভ) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

স্থানীয় যকায লফবাগ 

152.  তৃতীয় জরাকার গবর্ণ্থান্প ারাট থ প্ররেক্ট-৩ 

োনুয়ালয, ২০১৭ জথরক লডরম্বয, ২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

153.  উরেরা লযিারন ও উন্নয়ন,  

লডরম্বয, ২০১৫ রত জুন, ২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

154.  আইনী গরফলণায ভাধ্যরভ তাযতম্যমূরক আইন ও 

নীলত লিলহত পূফ থক ংষ্কায 

জভ ২০১৯ জথরক এলপ্রর ২০২১ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

155.  জরংরদলনং ার থারভন্ট’ কযাালটি ইন পুররন 

এন্ড জডরবররভন্ট ইসুযে (এললললড) প্রকল্প 

ভাি থ, ২০১৭ জথরক লডরম্বয, ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

156.  জদব্যাী গ্রাভীন ফাোয অফকাঠারভা উন্নয়ন 

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

157. গুরুত্বপূন থ গ্রাভীন অফকাঠারভা উন্নয়ণ প্রকল্প (২য় 

ম থায়)  

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

158.  অগ্রালধকায লবলিরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী অফকাঠারভা 

উন্নয়ন প্রকল্প-২ । (১ভ ংরালধত) (জুরাই/২০১৫ 

রত জুন/২০২০)  

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

159.  াযারদর পুকুয খার উন্নয়ন প্রকল্প 

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২৩ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

160.  নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

161.  উরেরা কভরপ্ল্ক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প । (২য় 

ংরালধত)(এলপ্রর/২০১১ রত জুন/২০২০) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

162.  ইউলনয়ন লযলদ কভরপ্ল্ক্স বফন লনভ থাণ (২য় ম থায়) 

। জুরাই/২০১১ রত জুন/২০ 

নওগাঁ   ৬৪ জেরা 

163.  ফন্যা ও দূরম থারগ ক্ষলতগ্রস্ত ল্লী িক অফকাঠারভা 

পুনফ থান প্রকল্প। 
(োনু২০১৮ জথরক জুন ২০২০) 

নওগাঁ ৬৩টি জেরায় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

164.  উরেরা কভরপ্ল্ক্স ম্প্রাযণ( ২য় ম থায়)। 
অরক্টাফয/২০১৭ রত জুন/২০২২ 

নওগাঁ ৬১টি জেরায় 

165.  গ্রাভীণ িরক জতু উন্নয়ন ায়তা কভ থসূলি 

(নরবম্বয ১৮ জথরক আগি ২৩) 
নওগাঁ ৬১টি জেরায় 

166.  নওগাঁ ৬১টি জেরায় 

167.  উরেরা ও ইউলনয়ন িরক দীঘ থ জতু লনভ থাণ প্রকল্প 

(৩য় ংরালধত) 

 জপব্রুয়াযী/২০১০ রত জুন/২০২০ 

নওগাঁ ৬০টি জেরায় 

168.  বৃিয যাোী জেরায গ্রাভীণ অফকাঠারভা উন্নয়ন 

(যাোী, নওগাঁ, নারটায ও িাঁাই নফাফগি) প্রকল্প 

(১ভ ংরালধত) 

(োনুয়াযী/২০১৬ রত জুন/২০২১) 

নওগাঁ ৪টি জেরায়  

169.  যাোী লফবাগ (লযােগি ব্যতীত) ল্লী 

অফকাঠারভা উন্নয়ন 

 অরক্টাফয/২০১৭ রত জুন/২০২২ 

নওগাঁ ৭টি জেরায় 

170.  ল্লী িরক গুরুত্বপূণ থ জতু লনভ থারণয ভীক্ষা (১ভ 

ংরালধত)  

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২১ 

নওগাঁ ৪৯টি জেরায় 

171.  ল্লী িরক গুরুত্বপূণ থ জতু লনভ থাণ প্রকল্প। 
(োনুয়াযী/২০১৭ জথরক জুন/২০২১)  

নওগাঁ ৩৮টি জেরায় 

172. 

২৩  

নওগাঁ ৫৯টি জেরায় 

173.  ৩৭ জেরা রয ালন যফযা প্রকল্প  

(২য়ংরালধত) 

লডরম্বয ২০১০ রত জুন ২০১৯ 

নওগাঁ  

174.  থানা দয ও জগ্রাথ জন্টারয অফলস্থত জৌযবা 

মূর াই রাইরনয ভাধ্যরভ ালন যফযা ও 

এনবায়যনরভন্টার স্যালনরটন  (২য়ফ থ) 

(২য়ংরালধত) প্রকল্প। 
জুরাই ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

নওগাঁ  

175. ালন যফযার আর থলনক ঝুঁলক লনযন 

োনুয়ালয ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২১ 

নওগাঁ  

176.  যাোী, নওগাঁ ও িাাইনফাফগি জেরাদীন লনম্ন 

ালনয স্তয এরাকায় কলভউলনটিলবলিক ালন 

যফযা প্রকল্প 

জুরাই ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

নওগাঁ  

177.  ল্লী অঞ্চরর ালন যফযা প্রকল্প (১ভ ংরালধত) 

োনুয়াযী২০১৬ রত লডরম্বয ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

178.  োতীয় স্যালনরটন প্রকল্প (৩য় ম থায়)। 
োনুয়ালয ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

179.  স্টালড অন লরড এন্ড লপউকযারস্লােম্যারনেরভন্ট 

লরস্টভ এন্ড লডোইন ইন জযরওরয় এন্ড ওয়াটায 

ওরয়ইন ফাংরারদ প্রকল্প 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

স্টযালড প্রকল্প 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০১৯ 

180. ালন যফযা ংক্রান্ত াভলগ্রক ব্যফস্থানা দক্ষতা 

উন্নয়ন প্রকল্প (১ভংরালধত)       কালযগযী য়তা 

প্রকল্প 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

181.  অগ্রালধকায গ্রাভীন ালন যফযা 

োনুয়ালয ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

নওগাঁ ঢাকা, 

িেগ্রাভ,খুরন 

ও যাোী 

ওয়াাভূি 

এরাকা ব্যতীত 

২৭৮টি 

ংদীয় 

আরনয 

আওতাধীন 

ালন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

182.  Bangladesh Weather and 

Climate Services Regional 

Project (BWCSRP) Component-

B : Strengthening Hydrological 

Information Services and 

Early Warning Systems 

(SHISEWS) (১ভ ংরালধত) (জুরাই, ২০১৬ 

রত জুন, ২০২১)  

নওগাঁ  

183.  নওগাঁ জেরায াাায ও জাযা উরেরাধীন 

েফাই লফর ফন্যা লনয়ন্ত্রণ, ালন লনষ্কান ও জি 

প্রকল্প (১ভ ংরালধত) (জরন্ফম্বয, ২০১৬ রত জুন, 

২০২০)  

নওগাঁ  

184.  ীভান্ত নদী তীয ংযক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জপে-২) 

(জুরাই, ২০১৭ রত জুন, ২০২০)   

নওগাঁ ১২ টি জেরা 

185.  স্টযালড অফ ইনটিরযকন লফটুইন াওয এন্ড লযবায 

ইরকালরস্টভ ইনক্লুলডং অফ ইনরবনরটালয এন্ড 

ওয়াটাযল্যান্ড 

জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২০ 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

কৃলল ভন্ত্রণারয় 

186.  ক্ষুদ্র জি উন্নয়রন েলয ও লযফীক্ষণ 

লডলেটাইরেনকযণ (৪থ থ ম থায়) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

187.  কৃলল আফাওয়া তথ্য িলত উন্নতকযণ  

(করম্পারনন্ট-ল) 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

188.  কৃলক ম থারয় জটকই ফীে  উৎাদন , ংযক্ষণ ও 

লফতযণ (ডার, জতর ও ভরা) ব্যফস্থানা-৩য় ম থায় 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

নওগাঁ ৬৪টি জেরায় 

189.  ধান, গভ ও ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফং 

উন্নয়ন (২য় ম থায়) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

নওগাঁ ৩৫ টি জেরা  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা ভন্তব্য 

190.  ডার ও জতরফীে উৎাদরনয ভাধ্যরভ জটকই পুলি 

লনযািা জোযদাযকযণ (১ভ ংরালধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

নওগাঁ ৪৮ টি জেরা  

191.  লফএলডলয অলপ বফন এফং অফকাঠারভা মূ 

ংস্কায, আদৄলনকীকযণ ও লনভ থাণ প্রকল্প 

(জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩) 

নওগাঁ ৪৮ টি জেরা 

192.  স্য উৎাদরন ভান ম্মত ফীে উৎাদন, যফযা 

ও কৃলক প্রলক্ষণ (১ভ ংরালধত) 

(০১/০৭/২০১৫ রত ৩০/০৬/২০২০) 

নওগাঁ ০২ টি জেরা  

193.  ভূ-গবথস্থ জিনারা লনভ থারণয ভাধ্যরভ জি দক্ষতা 

বৃলি প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৫ রত ৩০/০৬/২০১৯) 

নওগাঁ ০৩ টি জেরা 

194.  নওগাঁ জেরায় ভূ-লযস্থ ালনয প্রাপ্যতা বৃলিয 

ভাধ্যরভ জি সুলফধা ম্প্রাযণ ও েরাফিতা 

দূযীকযণ 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) 

নওগাঁ ০২ টি জেরা 

195.  ন্যানার এলগ্রকারিায জটকরনারলে জপ্রাগ্রাভ-২য় 

ম থায় (এনএটিল-২) 

১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত 

নওগাঁ ৫৭ টি জেরা 

196.  ফছয ব্যাী পর উৎাদরনয ভাধ্যরভ পুলি উন্নয়ন 

(১ভ ংরালধত) 

জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

নওগাঁ ৪৫ টি জেরা  

197.  লযরফফান্ধফ জকৌররয ভাধ্যরভ লনযাদ পর 

উৎাদন  জুরাই-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ ম থন্ত 

নওগাঁ ৬১ টি জেরা 

198.  কন্দার পর উন্নয়ন প্রকল্প 

০১/০৩/২০১৯ রত-৩১/১২/২০২৩ ম থন্ত 

নওগাঁ ৫৯ টি জেরা 

199.  ম্প্রালযত তুরা িাল (জপে-১) 

জুরাই-২০১৪ রত জুন-২০১৯ ম থন্ত 

নওগাঁ ৪৬ টি জেরা 

200.  ফাংরারদর জতরফীে ও ডার পররয গরফলণা ও 

উন্নয়ন প্রকল্প 

এলপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২১ ম থন্ত 

নওগাঁ ৪৭ টি জেরা  

201.  গভ ও ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফং উন্নয়ন 

প্রকল্প (২য় ম থায়) 

জুরাই-২০১৫ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

নওগাঁ ৪১ টি জেরা  

202.  ফাংরারদর ভরা োতীয় পররয গরফলণা 

জোযদাযকযণ 

অরক্টাফয-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত 

নওগাঁ ৬৪ টি জেরা  

 


