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

 

 

ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

েনলনযাত্তা লফবাগ, স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারয়  

1.  পুলর লফবাজগয ১০১টি েযােীন থ থানা বফন 

লনভ থাণ। 
 জুরাই, ২০১২ইাং জথরক জুন, ২০১৯ 

খুলনা ২০ টি জেরা 

2.  ৭টি ম থারফ কভরেক্স লনভ থাণ (২য় াংরালধত) 

োনুয়াযী ২০১০ রত জুন ২০১৯ 

খুলনা ০৭ টি জেরা  

3.  ০৯টি পুলর সুায অলপ বফন লনভ থাণ ( লআইলি 

 ললফআই অলপ)   

োনুয়ালয, ২০১৬ইাং জথজক জুন, ২০১৯ইাং 

খুলনা ০৯ টি জেরা 

4.  ০৯টি পুলর সুায অলপ বফন লনভ থাণ ( লআইলি 

 ললফআই অলপ)   

োনুয়ালয, ২০১৬ইাং জথজক জুন, ২০১৯ইাং 

খুলনা ০৯ টি জেরা  

5.  ফাাংরারদ পুলররয লফলবন্ন ইউলনরে ১২টি ব্যাযাক 

বফন লনভ থাণ 

জভয়াদঃ  োনুয়ালয, ২০১৬ রত জুন ,২০১৯ 

খুলনা ১০ টি জেরা  

6.  ১৯টি পুলর পালি  ব্যাযাক লনভ থাণ 

জুরাই,২০১৬ রত জুন,২০১৯ 

খুলনা ১৩ টি জেরা  

7.  ফলযার জভররালরেন  খুরনা জেরা পুলর 

রাইন লনভ থাণ 

জভয়াদ: োনুয়ালয,২০১৭ রত জুন ,২০১৯ 

খুলনা ০২ টি জেরা  

8.  ফাংরারদ পুলররয ক্ষভতা বৃলিয েন্য মানফান 

 মন্ত্রালত ক্রয় 

নরবম্বয ২০১৮ইাং জথরক লিরম্বয ২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

9.  The project for the 

Improvement of Rescue 

Capacities in the coastal and 

Inland Waters 

জুরাই ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

খুলনা ১১ টি জেরা  

সুযক্ষা জফা লফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

10.  জদরয গুরুত্বপূণ থ ২৫টি (াংরালধত ৪৬টি) 

উরেরা দয/স্থারন পায়ায ালব থ  ললবর 

লিরপন্প জেন স্থান (২য় াংরালধত) 

(জুরাই ২০১১ রত লিরম্বয ২০২৩) 

খুলনা ৩৮ টি জেরা  

11.  জদরয গুরুত্বপূণ থ লফলবন্ন উরেরা / স্থারন ১৫৬টি 

পায়ায ালব থ  লবর লিরপন্প জেন স্থান 

(১ভ াংরালধত) 

জুরাই ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

 

খুলনা ৫৯ টি জেরা 

12.  পায়ায ালব থ  ললবর লিরপন্প িবুযী ইউলনে 

ম্প্রাযণ 

খুলনা ০৭ টি জেরা  
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

জুরাই ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

াংস্কৃলত লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

13.  গণতযা লনম থাতন  মুলিমৄি লফলয়ক গরফলণা 

জকন্দ্র লনভ থাণ।  
(োনুয়ালয ২০১৭-লিরম্বয ২০১৯) 

খুলনা  

14.  ‘অনরাইরন গণগ্রন্থাগায মূরয ব্যফস্থানা  

উন্নয়ন’ প্রকল্প 

(লিরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯) 

খুলনা কর জেরা 

15.  লফবাগীয়  জেরা লল্পকরা একারিভী লনভ থাণ 

(১ভ াংরালধত) 

(জভ ২০১৪ রত জুন ২০১৯) 

খুলনা ০৬ টি জেলা 

16.  ১৯৭১: গণতযা-লনম থাতন আকথাইব  োদুঘরযয 

বফন লনভ থাণ। 
(োনুয়ালয২০১৯রতলিরম্বয২০২১) 

খুলনা  

গৃায়ন  গনপূতথ ভন্ত্রণারয় 

17.  খুরনা লইয়াি থ  জযাি প্রস্থকযণ  উন্নয়ন  

০১/০৭/১৩ রত ৩১/১২/২০ 

 

খুলনা  

18.  াতলক্ষযা িক  লটি ফাইা িকরক 

াংমৄি করয াংরমাগ িক  লতনটি লরাংক 

জযাি লনভ থাণ 

০১/০৭/১৮ রত ৩১/১২/২০ 

খুলনা  

19.  আাানাফাদ আফালক এরাকা উন্নয়ন  

০১/০৭/২০১০ রত ৩০/০৬/২০২০ 

খুলনা  

20.  খুরনা জকলিএ জযষ্ট াউে লনভ থাণ     

০১/০১/১৩ রত ৩০/১২/১৯ 

খুলনা  

ফালনেয ভন্ত্রণারয় 

21.  ই-ফালনেয কযরফা ,লনরেয ব্যফা গিরফা 

(োনুয়ালয  ২০১৮ রত লিরম্বয ২০২০) 

খুলনা  

০৮ টি জেরা দরয 

ভলরা  লশু লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

22.  "তথ্য আা: লিলেোর ফাাংরারদ গিায ররক্ষয 

তথ্য জমাগারমাগ প্রমৄলিয ভাধ্যরভ ভলরারদয 

ক্ষভতায়ন প্রকল্প  (২য় ম থায়)”  

এলপ্রর, ২০১৭ জথরক ভার্ থ, ২০২২ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

23.  “জেরালবলত্তক ভলরা কলিউোয প্রলক্ষণ প্রকল্প 

(৬৪ জেরা)’’ 

জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০১৯ 

 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

24.  নগয লবলত্তক প্রালন্তক ভলরা উন্নয়ন (২য় ম থায়) 

জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

25.  

। 
োনুয়াযী ২০১৭ রত ২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

26.  “লকরায-লকরাযী ক্লাফ স্থান” োনুয়ালয ১৮ 

রত লিরম্বয ২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

27.  "অথ থননলতক ক্ষভতায়রন নাযী উরযািারদয 

লফকা াধন প্রকল্প (৩য় ম থায়)” 

খুলনা  

28.  নীররক্ষত কভ থেীলফ ভলরা জারষ্টর াংযযগ্ন নতুন 

১০তরা বফন লনভ থাণ এফাং লফযাভান 

জারষ্টরমূরয জবৌত অফকাঠারভা উন্নয়ন এফাং 

াংস্কায। 
জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

খুলনা  

29.  National Resilience 

Programme. 

(োনুয়ালয ২০১৮ রত ভার্ থ  ২০২১) 

খুলনা  

30.  Accelerating Protection for 

Children (APC) 

জুরাই ২০১৭ রত ৩০ জুন ২০২১  

খুলনা  

31.  লশুয লফকার প্রাযলিক লক্ষা (৩য় ম থায়)  

(অরটাফয ১৮ রত লিরম্বয ২০২০) 

খুলনা  

32.  ২১টি জেরায সুলফধাফলিত নাযী  লশুয 

প্রাথলভক স্বাস্থয  পুলষ্ট জফা প্রদান প্রকল্প। 
(জুরাই ২০১৮ রত জুন ২০২১) 

খুলনা  

ধভ থ লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

33.  ভলেদ লবলত্তক লশু  গণলক্ষা কাম থক্রভ (৬ষ্ঠ 

ম থায়) (১ভ াংরালধত)  

(োনুয়াযী ২০১৫ - লিরম্বয ২০১৯) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

34.  ভলিয লবলত্তক লশু  গণলক্ষা কাম থক্রভ (৫ভ 

ম থায়)। 
(জুরাই ২০১৭ রত লিরম্বয ২০২০) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

35.  ভলেদ াঠাগায ম্প্রাযণ  লিারীকযণ-

২য় ম থায় প্রকল্প। 
 (জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

36.  ধভীয় ম্প্রীলত  িলকথত রর্তনা বৃলিকযণ 

প্রকল্প 

(জুরাই ১৮ রত জুন ২০২০) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

37.  ইরাভীক পাউরেরনয োতীয় ম থারয়  জেরা 

রাইরেযীরত পুস্তক াংরমােন  াঠক জফা 

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

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

38.  প্রলতটি জেরা  উরেরায় একটি করয জভাে 

৫৬০টি ভরির ভলেদ লনভ থাণ (১ভ াংরালধত) 

প্রকল্প। (এলপ্রর ২০১৭ রত লিরম্বয ২০২০) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

তথ্য  জমাগারমাগ প্রমৄলি লফবাগঃ 

39.  “রালন থাং এে আলন থাং জিরবররভন্ট প্রকল্প (২য় 

াংরালধত)” 

োনুয়াযী ২০১৪ -লিরম্বয ২০১৯  

খুলনা ৬৪ টি জেরা  

40.  জভাফাইর জগইভ  এযালেরকন এয দক্ষতা 

উন্নয়ন (১ভ াংরালধত)প্রকল্প। 
জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২১  

খুলনা ২৫ টি জেরা  
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

41.  তথ্য প্রমৄলিয ভাধ্যরভ লনউরযা জিরবররভন্টার 

লিেঅি থায ফ ধযরণয প্রলতফন্ধী ব্যলিয 

ক্ষভতায়ন। 
জুরাই ২০১৭ - জুন ২০২০ 

খুলনা ০৭ টি জেরা 

42.  “প্রমৄলিয ায়তায় নাযীয ক্ষভতায়ন” 

জুরাই ২০১৭ রত 

লিরম্বয ২০১৯  

খুলনা ২১ টি জেরা 

43.  “াযারদরয লক্ষা প্রলতষ্ঠারন কলিউোয  

বালা প্রলক্ষণ ল্যাফ স্থান (৩য় াংরালধত)” 

০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯ 

খুলনা ৬৪ টি জেরা  

44.  োতীয় তথ্য  জমাগারমাগ প্রমৄু্লি অফকাঠারভা 

উন্নয়ন, ইনরপা-যকায ৩ ( ১ভ াংরালধত)  

(জুরাই ২০১৬ জুন ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ টি জেরা 

অথ থ লফবাগ 

45.  Skills for Employment 

Investment Program (SEIP) 

জুরাই ২০১৪ রত লিরম্বয ২০২০ 

খুলনা ৬৪ টি জেরা 

লফজ্ঞান  প্রমৄলি ভন্ত্রণারয় 

46.  ইনভা ঢাকা,র্রগ্রাভ, যাোী, খুরনা, লররে, 

লদনােপুয,  যাংপুরযয ক্ষভতা বৃলি 

খুলনা ০৭ টি জেরা 

প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয় 

47.  উরযািা সৃলষ্ট  দক্ষতা উন্নয়ন খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

48.  আশ্রায়ন ২ খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

িাক  জেলররমাগারমাগ লফবাগ 

 

49.  ৩লে প্রমৄলি র্ালুকযণ  ২.৫লে জনেয়াকথ 

ম্প্রাযণ (জপে-২)  

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

50.  এোফলররভন্ট অফ জারায জফইেি জফে জেন 

ইন াি থ টু যীর্ এলযয়া পয জরাংরদলনাং জেলরেক 

জনেয়াকথ কবারযে 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

51.  েযােীণ থ িাকঘয মূরয লনভ থাণ/পুনঃলনভ থাণ (২য় 

ম থায়) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

52.  লিলেোর াংরমারগয েন্য জেলরকলভউলনরকন 

জনেয়াকথ আদৄলনকীকযণ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

53.  জদরয কর কররে/লফশ্বলফযারয়  জরলনাং 

ইনলেটিউরে অলন্ফকযার পাইফায জনেয়াকথ 

স্থান 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

54.  লিলেোর ফাাংরারদরয েন্য েিব্যাে য়াযরর 

জনেয়াকথ স্থান প্রকল্প 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

55.  জভইর প্ররলাং  রলেলেক ালব থ জন্টায 

লনভ থাণ 

খুলনা ১৪ টি জেরা  

লফদুযৎ লফবাগ 

56.  খুরনা ৩৩০ জভঃঃ ডুরয়র ফুরয়র কম্বাইে 

াইরকর লফদুযৎ জকন্দ্র লনভ থাণ প্রকল্প,  

(০১/০১/২০১৭ ইরত ৩০/০৬/২০১৯), 

খুলনা  
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

57.  রুা ৮০০ জভ কম্বাইে াইরকর লফদুযৎ জকন্দ্র  

০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২ 

খুলনা  

58.  ন্যানার ামায রযান্পলভন জনেমাকথ 

জিরবররভন্ট প্ররেট, (০১/০১/২০১৩ -

৩০/১২/২০১৯) 

খুলনা ০৬ টি জেরা 

59.  ফাাংরারদ ায়ায লরেভ লযরারয়লফলরটি এে 

ইলপলরয়লন্প ইভপ্রুবরভন্ট প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৭ ইরত ৩০/০৬/২০২১), লফশ্ব 

ব্যাাংক,  

খুলনা ১২ টি জেরা 

60.  পূফ থািরীয় গ্রীি জনেয়ারকথয লযফধ থন  

ক্ষভতাফধ থন 

০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১ 

খুলনা ১১ টি জেরা 

61.  দলক্ষণ লিভািরীম রান্পলভন গ্রীি ম্প্রাযণ 

প্রকল্প  

০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩ 

খুলনা ২০ টি জেরা 

62.  জরনরদলনাং ায়ায লিলরলফউন লরেভ 

প্ররেট,  

(০১/০৭/২০১৪ ইরত ৩০/০৬/২০২০), 

খুলনা ২০ টি জেরা  

63.  রয়ে জোন এরাকায় লফদুযৎ লফতযণ ব্যফস্থায 

ম্প্রাযণ  আরগ্ররিন প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০১৯),  

খুলনা ২০ টি জেরা 

64.  রয়ে জোন এরাকায় লফদুযৎ লফতযণ ব্যফস্থায 

ম্প্রাযণ  লযফধ থন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ 

ইরত ৩০/০৬/২০২১),  

খুলনা ২০ টি জেরা  

65.  রয়ে জোন ায়ায লিলরলফউন জকািালন 

লরঃ (রোালিরকা) এরাকায েন্য স্মাে থ লপ্র-

জরভন্ট লভোলযাং প্রকল্প,  

(০১/০৭/২০১৭ ইরত ৩১/১২/২০১৮), 

খুলনা ২০ টি জেরা  

66.  ল্লী লফদুযতায়ন ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ ১৫ রক্ষ 

গ্রাক াংরমাগ, (০১/০১/২০১৬ ইরত 

৩১/১২/২০২০), 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

াফ থতয র্রগ্রাভ ব্যালতত 

67.  লফতযণ ব্যফস্থায ক্ষভতাফধ থন, পুনফ থান  

লনলফিকযণ (যাোী, যাংপুয, খুরনা  ফলযার 

লফবাগ), 

 (০১/০৭/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

খুলনা ৩১ টি জেরা 

68.  ভাংরা-খুরনা (দঃ) ২৩০ জকলব িারন রাইন, 

(০১/০১/২০১৫ ইরত ৩১/১২/২০১৮) 

খুলনা  

69.  লিভািরীয় লগ্রি জনেয়াকথ উন্নয়ন, 

(০১/০১/২০১৬ ইরত ৩০/০৬/২০১৯) 

খুলনা ১৩ টি জেরা 

70.  ায়ায গ্রীি জনেয়াকথ জরনরথলনাং প্ররেট 

আোয ললেললফ (লে টু লে), (০১/১০/২০১৬ 

ইরত ৩০/০৬/২০২১), 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

মুলিরমাি লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

71.  কর জেরায় মুলিরমািা কভরেক্স বফন লনভ থাণ 

প্রকল্প 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

Construction of all Districts 

Muktijoddha Complex 

Project 

(01.07.2010-30.06.2020) 

72.  উরেরা মুলিরমািা কভরেক্স বফন লনভ থাণ প্রকল্প 

Construction of Upazila 

Muktijoddha Complex 

Project 

(01.07.2012-30.06.2020) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

73.  মুলিমৄরিয স্মৃলত স্থানামূ াংযক্ষণ  

পুনলনভ থাণ 

Preservation and 

Reconstruction of 

Muktijuddho Memorial 

Project  

(01.07.2017-30.06.2020) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

74.  মুলিমৄরিয ঐলতালক স্থানমূ াংযক্ষণ  

স্মৃলত োদুঘয লনভ থাণ 

Construction & Preservation 

of Historical Sites and 

Memorial Museum  

(01.07.2017-30.06.2020) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

75.  মুলিমৄিকারর লদ লভত্রফালনীয দস্যরদয 

স্মযরণ স্মৃলতস্তি লনভ থাণ 

Construction of Monument 

for the Martyrs of 

Mitrabahini During 

Liberation War of 

Bangladesh  

(01.07.2017-30.06.2020) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

76.  ১৯৭১ এ ভান মুলিমৄিকারর াকানাদায 

ফালনী কতৃথক গণতযায েন্য ব্যফহৃত 

ফধ্যভূলভমূ াংযক্ষণ  স্মৃলতস্তি লনভ থাণ (২য় 

ম থায়) 

Construction & Preservation 

of Monuments at Slaughter 

Places Created by Hanadar 

Forces During Liberation 

War of 1971  

(01.07.2018-30.06.2021) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

77.  লদ মুলিরমািা  অন্যান্য মুলিরমািারদয 

ভালধস্থর াংযক্ষণ  উন্নয়ন (১ভ ম থায়) 

Preservation & Development 

of Burial Places of the 

Freedom Fighters  

(01.07.2018-30.06.2021) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

দুরম থাগ ব্যফস্ানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

78.  Strengthening of the Ministry of 
Diseaster Management & Relief 
(MODMR) Program Administration 

(1st Revised), জুরাই ২০১৩ রত জুন, 

২০১৯,  

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

79.  গ্রাভীণ যাস্তায় ১৫ লভোয দদঘ থয ম থন্ত 

জতু/কারবাে থ লনভ থাণ (োনুয়ালয ২০১৯ রত জুন 

২০২২) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

80.  গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তামূ জেকই কযরণয ররক্ষয 

জলযাং জফান ফে(এইর্লফলফ) কযণ (২য় ম থায়) 

(োনুয়ালয ২০১৯ রত জুন ২০২২) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

81.  উকুরীয়  ঘূলণঝি প্রফণ এরাকায় ফহুমুখী 

ঘূলণঝি আশ্রয়রকন্দ্র লনভ থাণ (২য় ম থায়),  

জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২০ 

খুলনা ১৬ টি জেরা  

82.  লদ লিোোয লযক্স ম্যারনেরভন্ট এনান্পম্যান্ট 

প্ররেট (করিারনন্ট -২ এে করিারনন্ট -৩) 

০১/০৪/২০১৭-৩০/০৬/২০২১ ,  

খুলনা ২১ টি জেরা 

 মুলেফ লকল্লা লনভ থাণ াংস্কায  উন্নয়ন প্রকল্প 

জুরাই ১৮ রত লিরম্বয ২১ 

খুলনা ৩৭ টি জেরা 

83.  Procurement of Saline Water 
Treatment Plant (2 ton truck 

mounted) (1st Revised) ,এলপ্রর ২০১৩ 

রত জরন্ফম্বয ২০১৯,  

খুলনা ০৭ টি জেরা 

84.  জেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দুরম থাগ ব্যফস্ানা তথ্য 

জকন্দ্র লনভ থাণ, ০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০, 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

আইন  লফর্ায লফবাগ 

85.  ফাাংরারদরয ৬৪টি জেরা দরয র্ীপ জুলিলয়ার 

ম্যালেররে আদারত বফন লনভ থাণ (জপে-১ ) 

(াংরালধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

86.  জদরয লফলবন্ন জেরায় জেরা জযলেলর  াফ-

জযলেলর অলপ বফন লনভ থাণ (২য় 

ম থায়)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

০৩ টি জেরা ব্যালতত 

ফাাংরারদ যকাযী কভ থ কলভন 

87.  ফাাংরারদ যকাযী কভ থ কলভন লর্ফাররয়য 

৭টি আিলরক কাম থারয় প্রলতষ্ঠা ক্ষভতা 

বৃলিকযণ (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

খুলনা ০৮ টি জেরা 

স্থানীয় যকায লফবাগ 

88.  Local Government lmitiation  on 

Climate Change (LoGIC), 
জুরাই,২০১৭ জথরক জুন, ২০২১ 

খুলনা  

89.  উৎাদনীর িাফনাভয় করভ থয সুরমাগ গ্ররণ 

নাযীয াভথ থ উন্নয়ন (স্বপ্ন),  

এলপ্রর’২০১৫ জথরক লিরম্বয’২০১৯ 

খুলনা  

90.  আযফান াফলরক এে এনবায়যনরভন্টার জরথ খুলনা  
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

জটয জিরবররভন্ট প্ররেট (২য় াংরালধত),  

োনুয়াযী ২০১০ রত  জুন, ২০২০, 

91.  কাম থকয  েফাফলদলমূরক স্থানীয় যকায 

প্রকল্প, 

োনুয়ালয-১০১৮ রত লিরম্বয ২০২২ 

খুলনা  

92.  প্রালন্তক েনরগাষ্ঠীয  েীফনভান উন্নয়ন প্রকল্প, 

০১ জুরাই, ২০১৮ জথরক ৩০ জুন, ২০২৩ 

খুলনা  

93.  ফাাংরারদরয গ্রাভ আদারত লক্রয়কযণ (২য় 

ম থায়) প্রকল্প  

োনুয়াযী, ২০১৬ জথরক লিরম্বয ২০১৯ 

খুলনা  

94.  তৃতীয় জরাকার গবর্ণ্থান্প ারাে থ প্ররেট-৩ 

োনুয়ালয, ২০১৭ জথরক লিরম্বয, ২০২১ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

95.  উরেরা লযর্ারন  উন্নয়ন,  

োনুয়ালয, ২০১৭ জথরক লিরম্বয, ২০২১ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

96.  আইনী গরফলণায ভাধ্যরভ তাযতম্যমূরক আইন  

নীলত লর্লহত পূফ থক াংষ্কায 

জভ ২০১৯ জথরক এলপ্রর ২০২১ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

97.  জরাংরদলনাং ার থারভন্ট’ কযাালটি ইন 

পুররন এে জিরবররভন্ট ইসুযে 

(এললললি) প্রকল্প,  

ভার্ থ, ২০১৭ জথরক লিরম্বয, ২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

98.  খুরনা লফবাগ  ল্লী অফকাঠারভা উন্নয়ন প্রকল্প।  
(োনুয়াযী/২০১৭ রত লিরম্বয/২০২১)  

খুলনা ১০ টি জেরায় 

99.  খুলনা ০৩ টি জেরায় 

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

াংরালধত)  

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২১

খুলনা ৪৯ টি জেরায় 

101.  উরেরা কভরেক্স ম্প্রাযণ( ২য় ম থায়)। 
অরটাফয/২০১৭ রত জুন/২০২২ 

খুলনা ৬১ টি জেরায় 

102.  ফন্যা  দূরম থারগ ক্ষলতগ্রস্ত ল্লী িক অফকাঠারভা 

পুনফ থান প্রকল্প। 
(োনু২০১৮ জথরক জুন ২০২০) 

খুলনা ৬৩ টি জেরায় 

103.  

 

খুলনা ৬১ টি জেরায ৪৬৬টি 

উরেরায় 

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

খুলনা ৩৮ টি জেরায় 

105.  খুলনা ৬৪ টি জেরায় 

106.  

২৩

খুলনা ৫৯ টি জেরায় 

107.  জকাোর ক্লাইরভে জযলেলররয়ন্ট ইনফ্রাষ্ট্রাকর্ায খুলনা ১২ টি জেরায় 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

প্ররেট। (CCRIP) 

(োনুয়ালয/২০১৩ রত লিরম্বয/২০১৯)

108.  ফাাংরারদ এলগ্রকারর্ায ইনফ্রাষ্ট্রাকর্ায 

জিরবররভন্ট প্ররেট। 
(১ভ  াংরালধত ) (জুরাই/২০১৩ রত 

জুন/২০২০) 

খুলনা ২০ টি জেরায় 

109.  উরেরা কভরেক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প । (২য় 

াংরালধত)(এলপ্রর/২০১১ রত জুন/২০২০)

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদয ২৩৪টি 

উরেরা 

110.  ইউলনয়ন লযলদ কভরেক্স বফন লনভ থাণ (২য় 

ম থায়) । জুরাই/২০১১ রত জুন/২০ 

খুলনা ৬৪ টি জেরা 

111.  গুরুত্বপূণ থ গ্রাভীণ অফকাঠারভা উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় 

াংরালধত)   

জুরাই/২০১২ রত জুন/২০২০ 

খুলনা ১২ টি জেরায় 

112.  উরেরা  ইউলনয়ন িরক দীঘ থ জতু লনভ থাণ 

প্রকল্প (৩য় াংরালধত) 

 জপব্রুয়াযী/২০১০ রত জুন/২০২০ 

খুলনা ৬০ টি জেরা 

113.  গ্রাভীণ িরক জতু উন্নয়ন ায়তা কভ থসূলর্ 

(নরবম্বয ১৮ জথরক আগষ্ট ২৩) 
খুলনা ৬১ টি জেরায় 

114.  গুরুত্বপূণ থ ৯টি েীে লনভ থাণ প্রকল্প । (াংরালধত) 

(োনুয়াযী/২০১৫ রত লিরম্বয/২০১৯) 

খুলনা ০৮ টি জেরায়  

115.  জদব্যাী গ্রাভীন ফাোয অফকাঠারভা উন্নয়ন 

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

116.  গুরুত্বপূন থ গ্রাভীন অফকাঠারভা উন্নয়ণ প্রকল্প (২য় 

ম থায়)  

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

খুলনা     ভগ্র ফাাংরারদ 

117.  অগ্রালধকায লবলত্তরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী অফকাঠারভা 

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

রত জুন/২০২০)  

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

118.  াযারদর পুকুয খার উন্নয়ন প্রকল্প 

জুরাই/২০১৭ রত জুন/২০২৩ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

119.  খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

120.  ালন যফযা , স্যালনরেন   স্বাস্থয লক্ষা 

প্রকল্প (১ভাংরালধত 

োনুয়াযী ২০১৫ রত জুন ২০১৯ 

খুলনা  

121.  ালন াংযক্ষণ  লনযাদ ালন যফযারয 

ররক্ষয জেরা লযলরদয পুকুয /লদলঘ/  েরায় 

মূ পুনঃখনন/ াংস্কায 

জরন্ফম্বয ২০১৬ রত জুন ২০২০ 

খুলনা  

122.  খুরনা, ফারগযাে  াতক্ষীযা জেরায ল্লী 

এরাকায লনযাদ ালন যফযা প্রকল্প 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০১৯ 

খুলনা  

123.  ালন যফযার আর থলনক ঝুঁলক লনযন 

োনুয়ালয ২০১৮ রত লিরম্বয ২০২১ 

খুলনা  

124.  ৩২ টি জৌযবায় ালন যফযা  ভানফ ফেথয খুলনা  
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

ব্যফস্থানা  এনবায়যনরভনোর স্যালনরেন 

োনুয়ালয ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

125.  ল্লী অিরর ালন যফযা প্রকল্প  (১ভ 

াংরালধত) 

োনুয়াযী২০১৬ রত লিরম্বয ২০১৯ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

 

126.  োতীয় স্যালনরেন প্রকল্প (৩য় ম থায়)। 
োনুয়ালয ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

 

127.  োলি অন লরি এে লপউকযারস্লােম্যারনেরভন্ট 

লরেভ এে লিোইন ইন জযররয় এে য়াোয 

রয়ইন ফাাংরারদ প্রকল্প 

েযালি প্রকল্প 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

 

128.  ালন যফযা াংক্রান্ত াভলগ্রক ব্যফস্থানা 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প  (১ভাংরালধত)       

কালযগযী য়তা প্রকল্প 

নরবম্বয ২০১৪ রত জুন ২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

 

129.  অগ্রালধকায গ্রাভীন ালন যফযা 

োনুয়ালয ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

 

খুলনা ঢাকা, র্রগ্রাভ,খুরন  

যাোী য়াাভূি এরাকা 

ব্যতীত ২৭৮টি াংদীয় 

আরনয আতাধীন 

130.  খুরনা লটি কর থারযরনয গুরুত্বপুণ থ  ক্ষলতগ্রস্ত 

যাস্তা উন্নয়ন  পুনফা থন 

০১/০১/২০১৯ রত ৩০/০৬/২০২২ 

খুলনা  

131.  খুরনা রযয েরাফিতা দূযীকযরণ জেরনে 

ব্যফস্থায উন্নয়ন 

০১/০১/২০১৯ রত ৩০/০৬/২০২২ 

খুলনা  

132.  খুরনা রযয য়:লনষ্কান ব্যফস্থা লনভ থারনয েন্য 

ভূলভ অলধগ্রণ। 
এলপ্রর ২০১৮ রত জুন ২০১৯ 

খুলনা  

ালন িদ ভন্ত্রণারয় 
133.  দবযফ  রূা নদীয বাঙ্গন রত খুরনা রযয 

গুরুত্বপূণ থ যকাযী স্থানামূ যক্ষা প্রকল্প  

(অরটাফয, ২০১৮ রত জুন, ২০২১)  

খুলনা  

134.  খুরনা জেরায ভূলতয়ায লফর এফাং ফণ থার লরভপুয 

জকারাফাসুখারী ফন্যা লনয়ন্ত্রণ  লনষ্কান প্রকল্প  

(২য় ম থায় ) (২য় াংরালধত ) (০১-১০-২০১৩ 

রত ৩০-০৬-২০২০)  

খুলনা ০২ টি জেরা 

 

135.  Coastal Embankment 

Improvement Project Phase-

1 (CEIP-1) in Satkhira, 

Khulna, Bagerhat, Pirojpur, 

Barguna & Patuakhali 

District (১ভ াংরাধনী প্রলক্রয়াধীন)  

(০১-০৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০২০)   

খুলনা ০৬ টি জেরা 

136.  Bangladesh Weather and 

Climate Services Regional 

Project (BWCSRP) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

Component-B : 

Strengthening Hydrological 

Information Services and 

Early Warning Systems 

(SHISEWS) (১ভ াংরালধত) 

 (জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

137.  ৬৪ জেরায অবযন্তযস্থ জছােনদী , খার  েরায় 

পুনঃখনন প্রকল্প (১ভ ম থায়)  

(নরবম্বয, ২০১৮ রত লিরম্বয, ২০২০) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

138.  ব্লু-জগাল্ড জপ্রাগ্রাভ  (ফাাউরফা করিারনন্ট ) 

(১ভাংরালধত) (০১-০১-২০১৩ রত ৩১ -১২-

২০২০) 

খুলনা ০৪ টি জেরা 

ফাাংরারদ ায  েরাভূলভ উন্নমন অলধদপ্তয (DBHWD) 
139.  েযালি অফ ইনটিরযকন লফটুইন ায এে 

লযবায ইরকালরেভ ইনক্লুলিাং অফ ইনরবনরোলয 

এে য়াোযল্যাে 

জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

নদী গরফলণা ইনলেটিউে 

140.  ব্যারম্বা ব্যালোং এয ভাধ্যরভ ফাাংরারদরয লফলবন্ন 

এরাকায নদীয তীয বাঙ্গন জযাধ, ভূলভ পুনঃরুিায 

 নাব্যতা বৃলি াইরে প্রকল্প। 
অরটাফয ২০১৭ রত জুন ২০২১ 

 

খুলনা ০৭ টি জেরা 

কৃলল ভন্ত্রণারয় 

 ক্ষুদ্র জর্ উন্নয়রন েলয  লযফীক্ষণ 

লিলেোইরেনকযণ (৪থ থ ম থায়) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

 

141.  মৃলত্তকা গরফলণা  গরফলণা সুলফধা জোযদাযকযণ  

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) 

খুলনা কর লফবাগ, কর জেরা, 

কর লটি 

কর থারযন/জৌযবা/উরেরা 

142.  কৃলক ম থারয় জেকই ফীে  উৎাদন , াংযক্ষণ 

 লফতযণ (িার, জতর  ভরা) ব্যফস্থানা-৩য় 

ম থায় 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

খুলনা ৮টি লফবারগয ৬৪টি জেরায 

কর (৪৯০টি) উরেরা 

143.  কৃলল আফায়া তথ্য িলত উন্নতকযণ  

(করিারনন্ট-ল) 

জুরাই ২০১৬ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

খুলনা ৮টি লফবারগয ৬৪টি জেরায 

৪৮৭টি উরেরা এফাং ৪০৫১টি 

ইউলনয়ন লযলদ 

144.  ধান, গভ  ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফাং 

উন্নয়ন (২য় ম থায়) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

খুলনা         ৩৫ টি জেরা 

145.  িার  জতরফীে উৎাদরনয ভাধ্যরভ জেকই 

পুলষ্ট লনযাত্তা জোযদাযকযণ (১ভ াংরালধত)  

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

খুলনা           ৪৮ টি জেরা 

146.  বৃত্তয খুরনা  মরায জেরায় ক্ষুদ্ররর্ উন্নয়ন 

(০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

খুলনা           ০৭ টি জেরা 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

147.  লফএলিলয অলপ বফন এফাং অফকাঠারভা মূ 

াংস্কায, আদৄলনকীকযণ  লনভ থাণ প্রকল্প 

(জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩) 

খুলনা ৪৮ টি জেরা 

148.  ফাাংরারদ ইক্ষু গরফলণা  ইনলেটিউে এয 

ভলিত গরফলণা  কাম থক্রভ জোযদাযকযণ 

(০১/০৭/২০১৫ রত ৩০/০৬/২০২০) 

খুলনা ৩১ টি জেরা 

149.  ন্যানার এলগ্রকারর্ায জেকরনারলে জপ্রাগ্রাভ-২য় 

ম থায় (এনএটিল-২) 

১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত 

খুলনা ৫৭ টি জেরা 

150.  ব্লু-জগাল্ড কভ থসূলর্য আতায় কৃলল উৎাদরনয 

েন্য প্রমৄলি স্তান্তয 

(রান্পপায অফ জেকরনারলে পয এলগ্রকারর্াযার 

জপ্রািাকন আোয ব্লু জগাল্ড জপ্রাগ্রাভ) 

োনুয়ালয-২০১৩ রত লিরম্বয ২০২০ ম থন্ত   

খুলনা ০৪ টি জেরা 

151.  খাভায ম থারয় উন্নত ালন ব্যফস্থানা জকৌররয 

ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃলি 

জুরাই ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত 

খুলনা ৪৬ টি জেরা 

152.  ফছয ব্যাী পর উৎাদরনয ভাধ্যরভ পুলষ্ট উন্নয়ন 

(১ভ াংরালধত) 

জুরাই ২০১৫ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

খুলনা ৪৫ টি জেরা 

153.  জৌয লি  ালন াশ্রয়ী আদৄলনক প্রমৄলি 

ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃলি 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

খুলনা ৪১ টি জেরা 

154.  বাভান জফরি ফলে  ভরা র্াল গরফলণা  

ম্প্রাযণ 

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

খুলনা ২৪ টি জেরা 

155.  কৃলল প্রলক্ষণ ইনলষ্টটিউেমূরয কাম থক্রভ 

লিারীকযণ 

জুরাই-২০১৮ রত জুন-২০২১ ম থন্ত 

খুলনা ১৬ টি জেরা 

156.  লযরফফান্ধফ জকৌররয ভাধ্যরভ লনযাদ পর 

উৎাদন  জুরাই-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ ম থন্ত 

খুলনা ৬১ টি জেরা 

157.  কিার পর উন্নয়ন প্রকল্প 

০১/০৩/২০১৯ রত-৩১/১২/২০২৩ ম থন্ত 

খুলনা ৫৯ টি জেরা 

158.  ম্প্রালযত তুরা র্াল (জপে-১) 

জুরাই-২০১৪ রত জুন-২০১৯ ম থন্ত 

খুলনা ৪৬ টি জেরা 

159.  কৃলল তথ্য ালব থ আদৄলনকায়ন  লিলেোর কৃলল 

তথ্য  জমাগারমাগ লিারীকযণ 

োনুয়ালয-২০১৮ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

খুলনা ১২ টি জেরা 

160.  ফাাংরারদর জতরফীে  িার পররয গরফলণা  

উন্নয়ন প্রকল্প 

এলপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২১ ম থন্ত 

খুলনা ৪৭ টি জেরা 

161.  ফাাংরারদর ভরা োতীয় পররয গরফলণা 

জোযদাযকযণ 

অরটাফয-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত 

খুলনা ৬৪ টি জেরা 

162.  বাভান জফরি ফলে  ভরা র্াল গরফলণা  খুলনা ১৩ টি জেরা 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

ম্প্রাযণ 

জুরাই-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত 

163.  জগাারগঞ্জ জেরায় লফএআযআই এয কৃলল 

গরফলণা জকন্দ্র স্ান  জদরয দলক্ষণ 

লিভািররয লযরফ-প্রলতরফ উরমাগী 

গরফলণা কাম থক্রভ জোযদাযকযরণয ভাধ্যরভ 

কৃললয উন্নয়ন, জুরাই-২০১৮ রত জুন-২০২৩ 

খুলনা ০৫ টি জেরা 

164.  ফাাংরারদ ইক্ষু গরফলণা ইনলষ্টটিউরেয ভলিত 

গরফলণা কাম থক্রভ জোযদাযকযণ 

০১/০৭/২০১৫ রত ৩০/০৬/২০২০ 

খুলনা ৩২ টি জেরা 

ভূলভ ভন্ত্রণারয় 

 গুচ্ছগ্রাভ ২য় ম থায় (১ভ াংরালধত)  

(অরটাফয ১৫ রত জুন ২০) 

 

খুলনা কর জেরা 

165.  লিলেোর িলতরত ভূলভ েলয, জযকি থ প্রণয়ন  

াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ ম থায়) 

(জুরাই ১২ রত লিরম্বয ১৯) 

খুলনা ৫৭ টি জেরা 

166.  ভগ্র জদর য  ইউলনয়ন ভূলভ অলপ লনভ থাণ 

প্রকল্প 

 (জুরাই ১৬ রত জুন ১৯)  

খুলনা ৬৪ টি জেরা 

167.  উজেলা ও ইউননয়ন ভূনভ অনপস ননভ মাণ (৬ষ্ঠ 

ফ ম) প্রকল্প (১ভ সংজ ানধত) 

জুলাই ১৪ হজত জুন ২০ 

খুলনা ৫৯ টি জেরা 

খায ভন্ত্রণারয় 

168.  আদৄলনক খায াংযক্ষণাগায লনভ থাণ (Modern 

Food Storage Facilities Project) 
(োনুয়াযী ২০১৪ রত জুন ২০২০) 

খুলনা ০৮ টি জেরা 

169.  াযারদর পুযাতন খায গুদাভ  আনুলালঙ্গক 

সুলফধালদয জভযাভত এফাং নতুন অফকাঠারভা 

লনভ থাণ (Repair of Dilapidated 

Godown with Ancillary Facilities 
and New Construction of 
Infrastructure across the Country) 
(জুরাই ২০১৮ রত জুন ২০২১ ম থন্ত) 

খুলনা ০৮ টি জেরা 

170.  ১.০৫ রক্ষ জভ: েন ধাযণ ক্ষভতা িন্ন নতুন 

খায গুদাভ লনভ থাণ প্রকল্প। 
োনু ১৪ রত জুন ২০ 

খুলনা ৪৩ টি জেরা 

প্রলতযক্ষা ভন্ত্রণারয় 

171.  ফাাংরারদরয ১৪টি নদীফিরয ১ভ জশ্রণীয 

আফায়া ম থরফক্ষণাগায লিারীকযণ 

জুরাই ২০১৪ রত জুন ২০১৮ 

খুলনা  

সড়ক নিফহন ও ভহাসড়ক নফবাগ, সড়ক নিফহন ও জসতু ভন্ত্রণালয় 

172. ভ ওজয়স্টান ম ফাংলাজদজ  নিে ইভপ্রুজভন্ট প্ররেট  

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

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

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

খুলনা সভগ্র ফাংলাজদ  

174.  গুরুত্বপূণ থ আিলরক ভািক মথামথ ভান  

প্রস্থতায় উন্নীতকযন প্রকল্প (খুরনা জোন)  

(১/৩/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

খুলনা ১০ টি জেরায় 

175.  জেকলনকযার এলেযান্প পয াফ লযলেনার জযাি 

রান্পরাে থ প্ররেট লপ্রারযেযী পযাললরটি-২ 

(এআযটিললএপ-২) 

(০১/০৭/১৫-৩০/০৬/১৯) 

খুলনা ০৭ টি জেরায় 

জিলথ ভন্ত্রণালয় 

176.  খুরনা রত ভাংরা জাে থ ম থন্ত জযরথ লনভ থাণ (১ভ 

াংরালধত)।  
(০১/১২/২০১০-৩০/০৬/২০২০) 

খুলনা  

177.  ফাাংরারদ জযররয়য খুরনা-দ থনা োাংন 

জকরন িাফর রাইন লনভ থাণ 

খুলনা ০২ টি জেরায় 

ফাংলাজদ  ননফ মাচন কনভ ন সনচফালয় 

178.  লনফ থার্ন ব্যফস্থায় তথ্য প্রমৄলি প্ররয়ারগয ররক্ষয 

ইররকরলনক জবাটিাং জভলন (ইলবএভ) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

খুলনা 

179.  ফাাংরারদ জেলরলবরনয ৬টি লফবাগীয় রয 

পূণ থাঙ্গ টিলব জকন্দ্র স্থান (যাোী, খুরনা, 

লররে, ফলযার, যাংপুয  ভয়ভনলাং) ীল থক 

প্রকল্প  (খুরনা অাং) 

খুলনা  

180.  গ্রাভীণ েনরগাষ্ঠীয উন্নয়রন প্রর্ায কাম থক্রভ 

লিারীকযণ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

181.  লশু  নাযী উন্নরয়ন রর্তনতামূরক জমাগারমাগ 

কাম থক্রভ (৫ভ ম থাময়) 

 

 শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয়   

182.  “শ্রভ লযদপ্তযাধীন লফযভান ৬টি কাম থারয় 

পুনঃলনভ থাণ  আদৄলনকায়ন” ীল থক প্রকল্প। 
খুলনা  

183.  “ঝলকপূণ থ কারে লনরয়ালেত লশুশ্রভ লনযন (৪থ থ 

ম থায়)” ীল থক প্রকল্প 

খুলনা  

প্রফাী কল্যাণ  দফরদলক কভ থাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

184.  ৪০টি উরেরায় ৪০টি কালযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্র

র্ট্টগ্রারভ ১টি ইনলেটিউে অফ জভলযন জেকরনারলে 

স্থান ১ভ ম থায়) 

খুলনা  

185.  ইনলেটিউে অফ জভলযন জেকরনারলে এফাং

কালযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্রমূরয প্রলক্ষনাথীরদয

বৃলত্ত প্রদান কাম থত্রভ ৭ভ ম থায়  

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

লযরফ, ফন  েরফায়ু লযফতথন 

186.  ফাাংরারদরয াঁর্টি উকূরীয় জেরায ফনায়ন 

প্রকল্প (জুরাই ২০১৫ ইরত লিরম্বয ২০২০)

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

187.  ফাাংরারদরয ফন্যপ্রাণী াংযক্ষণ   আফাস্থর খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

উন্নয়ন (জুরাই ২০১৭ ইরত জুন ২০২০) 

188.  Sustainable Forest and 

Livelihood (জুরাই ২০১৮ ইরত জুন 

২০২৩) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

189.  জরাংরদলনাং ন্যানার পরযে ইনরবন্টলয এে 

জরেরাইে ল্যাে ভলনেলযাং লরেভ ইন ারাে থ 

অফ জযি+ইন ফাাংরারদ (জুরাই ২০১৫ ইরত 

জুন ২০১৯) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

190.  ইউএ-জযি ফাাংরারদ ন্যানার জপ্রাগ্রাভ 

ইউএনলিল এে এপএ (জুরাই ২০১৫ ইরত 

জুন ২০১৯) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

জনৌ-লযফন ভন্ত্রণারয় 

191.  লিরেইরি োলি অন ৪৮ লযবায পয লফলল্ডাং 

িাোরফে এে কনোযরবন অপ লযবায ফ্রভ 

লুন,ইলরগার অকুরন এে আদায এলফউ 

অপ লযবায (১ভ ম থায় ) 

জুরাই ২০১৭- জুন ২০২১  

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

192.  অবযন্তযীণ জনৌ-রথয ৫৩টি রুরে কযালোর 

জেলোং (১ভ ম থায়ঃ ২৪টি জনৌ-থ)  

জুরাই ২০১২- জুন ২০১৯  

খুলনা ২৩ টি জেরায় 

193.  লিলেোর জগে াংগ্র  স্থান এফাং জলাফার 

লরেভ পয জভাফাইর (লেএএভ) জনেয়ারকথয 

ভাধ্যরভ উাত্ত াংগ্র 

এলপ্রর  ২০১৭- জুন ২০১৯ 

খুলনা ২৬ টি জেরায় 

194.  লপলেলফলরটি োলি পয ভি থানাইরেন অফ জাে থ 

পযাললরটিে পয খুরনা ফযগুনা এে 

জিরবররভন্ট অফ গরালর্া জভাাংরা সুনাভগঞ্জ 

জেরকযাে জঘািাার কার্পুযরাে থ দবযফ 

দাউদকালি-ফাউলয়া লযবাযরাে থ 

োনুয়ালয ২০১৮- লিরম্বয ২০১৮ 

খুলনা ১০ টি জেরায় 

195.  ঢাকা-ফলযার- খুরনা জনৌ রুরেয েন্য ২টি নতুন 

মাত্রীফাী োাে াংগ্র ীল থক প্রকল্প  

এলপ্রর ২০১৫- লিরম্বয ২০১৮  

খুলনা ০৭ টি জেরায় 

ল্লী উন্নয়ন  ভফায় লফবাগ। 
196.  উন্নত োরতয গাবী াররনয ভাধ্যরভ সুলফধাফলিত 

ভলরারদয েীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন প্রকল্প।  
জভয়াদঃ ১রা জুরাই ২০১৬ রত ৩০ জ জুন ২০২১ 

ম থন্ত। 

খুলনা ২৫ টি জেরায় 

197.  ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউরেন ায়তা (২য় 

ম থায়) প্রকল্প 

জভয়াদ: োনুয়ালয,২০১৬ রত লিরম্বয,২০১৯ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

198.  অাংীদালযত্বমূরক ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ 

(লআযলিল-৩)   

০১ জুরাই, ২০১৫ইাং জথরক ৩০ জুন, ২০২০ইাং 

ম থন্ত 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

199.  দালযদ্রয লফরভার্রনয ররক্ষয পুলষ্ট মৃি উচ্চ মূরল্যয 

অ-প্রধান স্য উৎাদন  ফাোযোতকযণ 

কভ থসুলর্ 

জভয়াদ: োনুয়ালয, ২০১৯ রত লিরম্বয,২০২৩ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

200.  ালন াশ্রয়ী আদৄলনক প্রমৄলিয ম্প্রাযণ  লফস্তায 

এফাং ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ পররয উৎাদন বৃলি 

(লফরল াংরালধত)’’ ীল থক প্রারয়ালগক গরফলণা 

প্রকল্প। 
জভয়াদঃ ০১এলপ্রর, ২০১৫ রত ৩০ লিরম্বয, 

২০১৯ ম থন্ত। 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

201.  আভায ফালি আভায খাভায-৩য় াংরালধত 

জভয়াদ: জুরাই,২০০৯ রত জুন,২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

202.  ালফ থক গ্রাভ উন্নয়ন কমৃসূলর্ (ললবলিল) -৩য় 

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

খুলনা 

203.  “বৃত্তয পলযদপুরযয র্যাির এফাং াশ্বথফতী এরাকায় 

গফালদশুয োত উন্নয়ন  দুরিয ফহুমুখী ব্যফায 

লনলিতকযণ কাযখানা স্থান প্রকল্প” 

(োনুয়ালয/২০১৮ রত লিরম্বয/২০২১) 

খুলনা ১২ টি জেরায় 

204.  জৌয লি লনব থয জর্ িলত  এয ফহুমুখী 

ব্যফারযয ভাধ্যরভ লি-স্তয কৃলল প্রমৄলি ম্প্রাযণ 

ীল থক প্রারয়ালগক গরফলণা প্রকল্প  

জভয়াদঃ ০১ জুরাই, ২০১৭ রত ৩০ জুন, ২০২২ 

ম থন্ত। 

খুলনা ৩৫ টি জেরায় 

ভােকল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

205.  র্াইল্ড জরটিব জস্যাার প্ররেকন ইন 

ফাাংরারদ (লএললফ) (২য়-জপইে) 

(জুরাই/২০১৭-জুন/২০২০) 

খুলনা  

206.  ৬৪ জেরায় জেরা ভােরফা কভরেক্স লনভ থাণ 

(১ভ ম থারয় ২২ জেরা) ীল থক প্রকল্প। 
(জুরাই/২০১৭-জুন/২০২০) 

খুলনা  

207.  োতীয় ভােরফা একারিলভয ক্ষভতা  

দক্ষতা বৃলিকযণ 

(জুরাই/১৭-লিরম্বয/১৯) 

খুলনা  

লযকল্পনা লফবাগ,লযকল্পনা ভন্ত্রণারয় 

208.  ফাাংরারদরয উন্নয়ন কভ থকারেয প্রদ থন ( ২য় 

াংরালধত) 

অরটাফয ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

209.  লফআইলিএ ফাাংরারদরয যকারযয েন্য 

লফরল গরফলণা কাম থক্রভ  

জপব্রুয়ালয ২০১৮ রত োনুয়ালয ২০২১ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

ফাাংরারদ লযাংখ্যান বুরযা 

210.  ন্যানার াউেরাল্ড িাোরফইে (এনএইর্লি) 

প্রকল্প  

(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

211.  National Strategy for the 

Development of Statistics 

(NSDS) Implementation 

Support” ীল থক প্রকল্প।(ভার্ থ ২০১৮ রত 

জপব্রুয়াযী, ২০২২ ম থন্ত) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

 

 

 

 

212.  “ারব থ এণ্ড েযালি লযররটিাংটু লেলিল লযরফলোং 

প্রকল্প  

(জুরাই, ২০১৭ রত জুন,২০২০ ম থন্ত।)  

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

213.  “Improvement of GDP 

Compilation and Rebasing of 

Indices Project” প্রকল্প। (ভার্ থ, ২০১৮ 

রত জুন,২০২১ ম থন্ত) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

214.  Modernization of National 
Accounts Statistics প্রকল্প  

(এলপ্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

215.  জষ্টনরদলনাং েযাটিটিকযার কযাালটি অফ 

লফলফএ পয কাররকটিাং িাো অন পুররন এে 

জিবররভন্ট (Stat4 Dev) প্রকল্প  

(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

216.  কৃলল (স্য, ভৎস্য  প্রালণিদ) শুভালয-২০১৭ 

প্রকল্প  

(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

217.  “ োতীয় েন্  মূতুয লনফন্ধনকযণ তরথ্যয ারথ 

জভৌলরক েনতালিক লযাংখ্যান (বাোর 

েযাটিলেক) উৎাদন এয াংরমাগ সৃলষ্টকযণ 

ীল থক প্রকল্প  

(োনুয়ালয, ২০১৯ রত লিরম্বয, ২০২০) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

218.  Institutional Cooperation 

(between Statistics Sweden 

and Bangladesh Bureau of 

Statistics) Project ীল থক কালযগলয 

ায়তা প্রকল্প  (োনু ২০১৯ রত জুন ২০২১) 

 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

ভাধ্যলভক  উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণারয় 

219.  “ায়ায এডুরকন জকায়ালরটি এনযান্পরভন্ট 

প্ররেট” (৩য় াংরালধত)    

(োনুয়ালয, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

220.  “কররে এডুরকন জিরবররভন্ট প্ররেট” 

(জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

221.  “োতীয় লফশ্বলফযাররয়য ৩টি আিলরক অপ 

স্থান” 

(জুরাই, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯) 

 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

222.  “খুরনা লফশ্বলফযাররয়য অলধকতয অফকাঠারভা খুলনা  
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

উন্নয়ন”  

(এলপ্রর, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

223.  “খুরনা প্ররকৌর  প্রমৄলি লফশ্বলফযাররয়য 

অফকাঠারভা  একারিলভক কাম থক্রভ ম্প্রাযণ”  

(অরটাফয, ২০১৮ ত জরন্ফম্বয, ২০২২) 

 

খুলনা  

প্রাথলভক  গণলক্ষা ভন্ত্রণারয়: 
224.  প্রাথলভক লক্ষায েন্য উ-বৃলত্ত প্রদান (৩য় 

ম থায়) (১ভ াংরালধত); 

(জুরাই ২০১৫-জুন ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

225.  র্ালদা লবলত্তক যকালয প্রাথলভক লফযারয় 

উন্নয়ন (১ভ ম থায়) ; 

(জুরাই ২০১৬-লিরম্বয ২০২২) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

226.  র্ালদা লবলত্তক নুতন োতীয়কযণকৃত যকালয 

প্রাথলভক লফযারয় উন্নয়ন (১ভ ম থায়); 

(জুরাই ২০১৬-লিরম্বয ২০২২) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

227.  লিলেোর প্রাথলভক লক্ষা 

(জুরাই ২০১৭-লিরম্বয ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

228.  
জভৌলরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ জেরা) 

(জপব্রুয়াযী ২০১৪-জুন ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

229.  
র্তূথ থ প্রাথলভক লক্ষা উন্নয়ন কভ থসূলর্ (লইলিল-

৪) 

(জুরাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

230.  প্রাথলভক ম থারয় লক্ষাথীরদয জপ্রাপাইর প্রণয়ন 

(অরটাফয, ২০১৮-জরন্ফম্বয, ২০২১) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

231.  
দালযদ্র ীলিত এরাকায় স্কুরলপলিাং কভ থসূর্ী (৩য় 

াংরালধত); 

(জুরাই ২০১০-লিরম্বয ২০২০) 

খুলনা  

ভাধ্যলভক  উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণারয় (ভাধ্যলভক  উচ্চ লক্ষা অলধদপ্তয)  

232.  লক্ষায ভান উন্নয়রনয ররক্ষয জেরা দরয 

অফলস্থত যকাযী জাে গ্রাজুরয়ে কররে মূরয 

উন্নয়ন প্রকল্প (১ভ াংরালধত)  

(আগে ২০১০-লিরম্বয ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

233.  তথ্য প্রমৄলি ায়তায় লক্ষা ভান উন্নয়রনয 

ররক্ষয লনফ থালর্ত (জফযকাযী কররে মূরয 

উন্নয়ন) (১ভ াংরালধত); 

(জুরাই ২০১২-লিরম্বয ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ জেরা 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

234.  জরকোযী এডুরকন জটয ইনরবেরভন্ট 

জপ্রাগ্রাভ (জল) (২য় াংরালধত); 

(োনুয়াযী ২০১৪-লিরম্বয ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

235.  ভাধ্যলভক লক্ষা উবৃলত্ত প্রকল্প (২য় ম থায়) 

(এইএল-২)  

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

236.  উচ্চ ভাধ্যলভক উবৃলত্ত প্রকল্প; 

(জুরাই ২০১৪-জুন ২০১৯) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

237.  যকালয কররে মূরয অফকাঠারভা উন্নয়ন   
লফজ্ঞান লক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ; 

(োনুয়াযী ২০১৭-জুন ২০২২) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

238.  
যকালয ভাধ্যলভক লফযারয় মূরয উন্নয়ন; 

(োনুয়াযী ২০১৭-জুন ২০২১) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

239.  আইলটিয ভাধ্যরভ ভাধ্যলভক  উচ্চ ভাধ্যলভক 

স্তরয লক্ষায প্রর্রন (২য় ম থায়); 

(জুরাই ২০১৬-জুন ২০২০) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

240.  ৯ টি যকালয ভাধ্যলভক লফযারয় স্থান 

(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

241.  লররে, ফলযার  খুরনা রয ০৭ টি যকাযী 

লফযারয় স্থান  

(জুরাই ২০১২-লিরম্বয ২০১৯) 

খুলনা  

ভাধ্যলভক  উচ্চ লক্ষা লফবাগ (লক্ষা প্ররকৌর অলধদপ্তয অাং): 

242.  লনফ থালর্ত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযারয় মূরয 

অফকাঠারভা উন্নয়ন (১ভ াংরালধত) 

 োনুয়ালয ২০১১ রত জুন ২০১৯ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

243.  লনফ থালর্ত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযারয় মূরয 

উন্নয়ন  

 োনুয়ালয, ২০১৮ রত লিরম্বয,২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

244.  লনফ থালর্ত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযারয় মূরয 

উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ োনুয়ালয, ২০১৮ রত 

লিরম্বয,২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

245.  াইকগাছা কৃলল কররে স্থান খুরনা োনুয়ালয 

২০১৪ রত জুন ২০১৯ 

খুলনা  

246.  লভলরোলয কররলেরয়ে স্কুর, খুরনা এয 

অফকাঠারভা উন্নয়ন  

অরটাফয, ২০১৮ রত জুন, ২০২১ 

খুলনা  

কালযগলয  ভাদ্রাা লক্ষা লফবাগ: 

247.  লস্কর এে জরলনাং এনান্পরভন্ট প্ররেট (এটিইল) 

(১ভ াংরালধত) 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

 জুরাই ২০১০ রত লিরম্বয ২০১৯ 

248.  ১০০টি উরেরায় ১টি করয জেকলনকযার স্কুর  

কররে স্থান (১ভ াংরালধত) 

 োনুয়ালয ২০১৪ রত লিরম্বয ২০২১ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

249.  অলধক াংখ্যক লক্ষাথী বলতথয সুরমাগ সৃলষ্টয 

ররক্ষয লফযভান লররেকলনক ইনলেটিউে 

মূরয অফকাঠারভা উন্নয়ন  

জুরাই ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

250.  লস্কর-২১ এভায়ালযাং লটিরেন পয 

ইনক্লুলব এে ারেইরনফর জগ্রাথ  

োনুয়ালয, ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

251.  জদরয ৬৫৩টি ভাদ্রাায় ভালিলভলিয়া ক্লারুভ 

স্থান রাই, ২০১৭  রত  লিরম্বয ২০১৯  

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

252.  লনফ থালর্ত ভাদ্রাা মূরয উন্নয়ন জুরাই  ২০১৮ 

রত জুন ২০২১ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

মৄফ  ক্রীিা ভন্ত্রণারয় : (মৄফ উন্নয়ন অলধদপ্তয) 

253.  দালযদ্র লফরভার্রনয ররক্ষয ব্যাক প্রমৄলি লনব থয 

ভলিত িদ ব্যফস্থানা (২য় ম থায়) (২য় 

াংরালধত)  

(োনুয়ালয, ২০১৪- জুন, ২০১৯) 

খুলনা ৬১টি (লতন াফ থব্য জেরা 

ব্যতীত) জেরায ৬৬টি 

উরেরায় 

 

254.  ৬৪ জেরায় তথ্য প্রমৄলি প্রলক্ষণ প্রদারনয েন্য 

মৄফ উন্নয়ন অলধদপ্তরযয ক্ষভতা বৃলিকযণ (১ভ  

াংরালধত) 

(জুরাই, ২০১৬-জুন, ২০২০) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

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

২০১৫- লিরম্বয, ২০২০) 

খুলনা ৬৪ জেরা 

মৄফ  ক্রীিা ভন্ত্রণারয় : (োতীয় ক্রীিা লযলদ) 

256.  উরেরা ম থারয় লভলন জেলিয়াভ লনভ থাণ (১ভ 

ম থায়) (১ভ াংরালধত) (১৩১টি)  

(জুরই, ২০১৬- জুন, ২০১৯) 

 

খুলনা  

মৄফ  ক্রীিা ভন্ত্রণারয় : (ফাাংরারদ ক্রীিা লক্ষা প্রলতষ্ঠান) 

257.  লফরকএল’য আিলরক প্রলক্ষণ জকরন্দ্রয উন্নয়ন 

(ফলযার, খুরনা  লদনােপুয)  

((জুরাই, ২০১৬- জুন, ২০১৯) 

খুলনা  

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয়: (ফস্ত্র অলধদপ্তয) 

258.  ৪টি জেক্সোইর ইন্পটিটিউে স্থান (৩য় 

াংরালধত) 

(অরটাফয, ২০১০ - জুন, ২০১৯) 

খুলনা  

ভৎস্য  প্রালণিদ ভন্ত্রণারয় 

259.  ভৎস্য  প্রালণিদ খারত ই-জফা কাম থক্রভ 

র্ালুকযণ  

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 
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ক্রলভক 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভয়াদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাাংরারদ অথফা সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায নাভ) 

ভন্তব্য 

োনুঃ ১৯-জুন ২২ 

 

260.  ইউলনয়ন ম থারয় ভৎস্য র্াল প্রমৄলি জফা 

ম্প্রাযণ (২য় ম থায়) (১ভ াংরালধত)  

ভার্ থ ১৫- জুন ২০ 

খুলনা ৬১টি জেরা 

(াফ থতয ৩ জেরা ব্যতীত) 

261.  প্রালণিদ  জিইযী উন্নয়ন  

োনুঃ ১৯-লিরঃ ২৩ 

খুলনা ৬১টি জেরা 

(াফ থতয ৩ জেরা ব্যলতত) 

262.  আদৄলনক প্রমৄলিরত গরু হৃষ্ট-পুষ্টকযণ  

োনুঃ ১৯-লিরঃ ২১ 

 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

263.  ললআয জযাগ লনমূ থর এফাং ক্ষুযারযাগ োনুঃ ১৯-

লিরঃ ২২  

 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

264.  ন্যানার এলগ্রকারর্ায জেকরনারলে প্ররেট (২য় 

ম থায়) (এনএটিল-২) (প্রালণিদ অলধদপ্তয 

অাংগ)  

০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

265.  কৃলত্রভ প্রেনন কাম থক্রভ ম্প্রাযণ  ভ্রুণ 

স্থানান্তয প্রমৄলি ফাস্তফায়ন (৩য় ম থায়)  

০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০    

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

266.  ফাাংরারদ জবরেলযনাযী লযরলফামু সুদৃঢ়কযণ 

এফাং নতুন আলফব থাফরমাগ্য াংক্রাভক জযাগমূ 

লনয়ন্ত্ররণয ভাধ্যরভ খায লনযাত্তা এফাং 

েনস্বারস্থযয উন্নয়ন। 
জুরাই ১৬- জুন, ২০ 

খুলনা ভগ্র ফাাংরারদ 

267.  ারেইরনফর জকাোর এে জভলযন লপালযে  

জুরাই, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩ 

খুলনা  

268.  েরায় াংস্কারযয ভাধ্যরভ ভৎস্য উৎাদন বৃলি 

(াংরালধত) অরটাঃ ১৫- জুন, ২০ 

খুলনা  

269.  ন্যানার এলগ্রকারর্ায জেকরনারলে প্ররেট (২য় 

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

অরটাফয ১৫- জরন্ফম্বয ২১ 

খুলনা  

270.  ভলল উন্নয়ন (২য় ম থায়) অরটাফয, ২০১৮ রত 

জরন্ফম্বয, ২০২৩ 

খুলনা  

271.  েীি আরগ্ররিন থ্রু প্রুরেনী জেষ্ট (৩য় ম থায়) 

প্রকল্প  

জুরাই ১৪- জুন ২০ 

খুলনা  

272.  ইনলেটিউে অফ রাইবেক ারয়ন এে 

জেকরনারেী স্থান প্রকল্প (১ভ াংরালধত)  

জুরাই ১৪- জুন, ২০ 

খুলনা  

273.  দলক্ষণ লিভািরীয় প্রালণিদ উন্নয়ন (২য় 

াংরালধত) 

 এলপ্রর ১৫- লিরঃ ১৯ 

খুলনা  
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