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২০১৯-২০ থ থ ফছরয সিলট জেরা ফাস্তফানাধীন  প্রকল্প তালরকা: 

 

ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

1.  ফাংরারদরয লফলবন্ন স্থারন পুলররয লফবারগয ৫০টি 

াআর পুলর অউট জাষ্ট লনভ থাণ (২ ংরালধত) 

োনুালয,২০১০ রত জুন,২০১৯ 

সিলেট ২২ টি জেরা  

2.  পুলর লফবাজগয ১০১টি েযােীন থ থানা বফন লনভ থাণ 

 জুরাআ, ২০১২আং জথরক জুন, ২০১৯ 

সিলট ২০ টি জেরা  

3.  ৭টি য যাব কমলেক্স সনম যাণ (২য় িংললাসধত) 

জানুয়ারী ২০১০ হলত জুন ২০১৯ 

সিলট ০৭ টি জেরা  

4.  ফাংরারদ পুলররয লফলবন্ন আউলনরট ১২টি ব্যাযাক বফন 

লনভ থাণ 

জভাদঃ  োনুালয, ২০১৬ রত জুন ,২০১৯ 

সিলট ১০ টি জেরা  

5.  পুলর লফবারগয ১৯টি আউলনরট ১৯টি স্ত্রাগায লনভ থাণ 

জভাদ: জুরাআ,২০১৫ রত জুন,২০১৯ 

সিলট ১৬ টি জেরা  

6.  াআর পুলররয ক্ষভতা বৃলি 

জভাদ: রেফয ,২০১৮-জুন ,২০২১ 

সিলট ২২ টি জেরা 

7.  ফলযার  লররট অভ থড পুলর ব্যাটালরারনয  

(এললফএন) এফং জযন্ে লযোব থ (অযঅয এপ) পুলর 

রাআন লনভ থাণ। 
োনুালয, ২০১৭ রত ভার্ থ ,২০২০ 

সিলট ০২ টি জেরা 

8.  ফাংরারদরয লফলবন্ন স্থারন ফাংরারদ পুলররয েন্য 

৯টি অফালক টাায বফন লনভ থাণ  

নরবম্বয ২০১৮ রত জুন,২০২১) 

সিলট ০৫ টি জেরা 

9.  ফংরারদ পুলররয ক্ষভতা বৃলিয েন্য মানফান  

মন্ত্রালত ক্র 

নরবম্বয ২০১৮আং জথরক লডরম্বয ২০২০। 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

10.  ফড থায গাড থ ফাংরারদরয েন্য লফলবন্ন লফল’য 

লযলভা ফযাফয কাটা তারযয জফড়া লনভ থাণ (১ভ ম থা) 

নরবম্বয ২০১৭ রত জুন,২০২০ 

সিলট ৩২ টি জেরা  

11.   Iঅদৄলনক মন্ত্রালতয ভাধ্যরভ ীভান্ত লনযাত্তা 

লিালরকযণ 

জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০২০ 

সিলট ২৭ টি জেরা  

12.  জেরা দরয  ব্যাটালরন দরযয অনায  

লবলডল’য ব্যাযাক মূরয জবৌত সুলফধালদ ম্প্রাযণ 

জভাদ: জুরাআ,২০১৬ রত জুন,২০১৯/ 

commission  

(জুরাআ ২০১৮ –জুন/২০২২ 

সিলট ২৯ টি জেরা  

সুযক্ষা জফা লফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার 

13.  জদরয গুরুত্বপূণ থ ২৫টি (ংরালধত ৪৬টি) উরেরা 

দয/স্থারন পাায ালব থ  ললবর লডরপন্প জেন 

স্থান (২ ংরালধত) 

সিলট ৩৮ টি জেরা  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

(জুরাআ ২০১১ রত লডরম্বয ২০২৩) 

14.  জদরয গুরুত্বপূণ থ লফলবন্ন উরেরা / স্থারন ১৫৬টি 

পাায ালব থ  লবর লডরপন্প জেন স্থান (১ভ 

ংরালধত) 

জুরাআ ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

সিলট ৫৯ টি জেরা 

15.  ১৬টি অঞ্চলরক ারাট থ লপ লনভ থাণ 

(জুরাআ, ২০১৮ রত জুন ২০২১) 

সিলট ১৭ টি জেরা  

16.  ০৪টি লফবাগী রয ভাদকদ্রব্য লনন্ত্রণ লধদপ্তরযয 

জটলেং ল্যাফরযটযী স্থান 

োনুাযী ২০১৯ রত জুন ২০২০ 

সিলট ০৪ টি জেরা  

ংস্কৃলত লফলক ভন্ত্রণার 

17.  ‘নরাআরন গণগ্রন্থাগায মূরয ব্যফস্থানা  উন্নন’ 

প্রকল্প 

(লডরম্বয ২০১৭ জথরক নরবম্বয ২০১৯) 

সিলট কর জেরা 

18.  লফবাগী  জেরা লল্পকরা একারডভী লনভ থাণ (১ভ 

ংরালধত) 

 

(জভ ২০১৪ রত জুন ২০১৯) 

সিলট ০৬ টি জেরা  

 গৃান  গনপূতথ ভন্ত্রণার সিলট  

19.  োতী গৃান র্কথতক্ষ এয ধীস্ত ১৯৬০ দরক 

ফাস্তফালত াউলেং এষ্টট মুরয ফকাঠারভা উন্নন 

 পূনফ থান 

০১/০১/১৮০রত ৩০/০৬/১৯ 

সিলট  

ফালনেয ভন্ত্রণার 

20.  আ-ফালনেয কযরফা ,লনরেয ব্যফা গড়রফা 

(োনুালয  ২০১৮ রত লডরম্বয ২০২০) 

সিলট ০৮ টি জেরা 

ভলরা  লশু লফলক ভন্ত্রণার 

21.  "তথ্য অা: লডলেটার ফাংরারদ গড়ায ররক্ষয তথ্য 

জমাগারমাগ প্রমৄলিয ভাধ্যরভ ভলরারদয ক্ষভতান 

প্রকল্প  (২ ম থা)”  

এলপ্রর, ২০১৭ জথরক ভার্ থ, ২০২২ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

22.  “জেরালবলত্তক ভলরা কলিউটায প্রলক্ষণ প্রকল্প (৬৪ 

জেরা)’’ 

জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০১৯ 

 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

23.  নগয লবলত্তক প্রালন্তক ভলরা উন্নন (২ ম থা) 

জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২০ 

 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

24.  

। 
োনুাযী ২০১৭ রত ২০২০ 

২৮৩২২.৬০ রক্ষ টাকা 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

25.  “লকরায-লকরাযী ক্লাফ স্থান” োনুালয ১৮ রত 

লডরম্বয ২০২০ 

 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

26.  "থ থননলতক ক্ষভতারন নাযী উরযািারদয লফকা 

াধন প্রকল্প (৩ ম থা)” 

০১-০৭-২০১৫ রত ৩০-০৬-২০২০ 

সিলট  

27.  Strengthening Gender 

Responsive Budgeting in 

Bangladesh ীল থক প্রকল্প 

জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

সিলট  

28.  ২১টি জেরায সুলফধাফলঞ্চত নাযী  লশুয প্রাথলভক 

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

সিলট  

29.  Accelerating Protection for 

Children (APC) 

জুরাআ ২০১৭ রত ৩০ জুন ২০২১  

সিলট  

30.  লশুয লফকার প্রাযলিক লক্ষা (৩ ম থা)  

(রোফয ১৮ রত লডরম্বয ২০২০) 

সিলট  

ধভ থ ভন্ত্রণার 

31.  ভলেদ লবলত্তক লশু  গণলক্ষা কাম থক্রভ (৬ষ্ঠ 

ম থা) (১ভ ংরালধত)  

(োনুাযী ২০১৫ - লডরম্বয ২০১৯) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

32.  ভলিয লবলত্তক লশু  গণলক্ষা কাম থক্রভ (৫ভ 

ম থা)। 
(জুরাআ ২০১৭ রত লডরম্বয ২০২০) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

33.  ভলেদ াঠাগায ম্প্রাযণ  লিারীকযণ-২ 

ম থা প্রকল্প। 
 (জুরাআ ২০১৭ - জুন ২০২০) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

34.  ধভী ম্প্রীলত  িলকথত রর্তনা বৃলিকযণ প্রকল্প 

(জুরাআ ১৮ রত জুন ২০২০) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

35.  আরাভীক পাউরেরনয োতী ম থার  জেরা 

রাআরেযীরত পুস্তক ংরমােন  াঠক জফা কাম থক্রভ 

ম্প্রাযণ প্রকল্প। 
.(জুরাআ ২০১৬ - জুন ২০১৯) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

36.  প্রলতটি জেরা  উরেরা একটি করয জভাট ৫৬০টি 

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

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

তথ্য  জমাগারমাগ প্রমৄলি লফবাগঃ 

37.  লডলেটার লররট লটি। 
নরবম্বয, ২০১৭ রত জুন, ২০১৯ 

সিলট  

38.  “রালন থং এে অলন থং জডরবররভন্ট প্রকল্প (২ 

ংরালধত)” 

সিলট ৬৪ টি জেরা  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

োনুাযী ২০১৪ - লডরম্বয ২০১৯  

39.  জভাফাআর জগআভ  এযালিরকন এয দক্ষতা উন্নন 

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

সিলট ২৫ টি জেরা 

40.  তথ্য প্রমৄলিয ভাধ্যরভ লনউরযা জডরবররভন্টার 

লডেড থায ফ ধযরণয প্রলতফন্ধী ব্যলিয 

ক্ষভতান। 
জুরাআ ২০১৭ - জুন ২০২০ 

সিলট   ০৭ টি জেরা 

41.  াআরটক াকথ লররট (লররট আররক্ট্রলনক্স লটি-এয 

প্রাথলভক ফকাঠারভা লনভ থাণ (১ভ ংরালধত) প্রকল্প। 
োনুাযী, ২০১৬ রত লডরম্বয, ২০১৯ 

সিলট  

42.  “প্রমৄলিয াতা নাযীয ক্ষভতান” 

জুরাআ ২০১৭ রত 

লডরম্বয ২০১৯  

সিলট ২১ টি জেরা  

43.  জখ কাভার অআটি জেলনং এে আনলকউরফন জন্টায 

স্থান প্রকল্প। 
োনুাযী-২০১৭ রত লডরম্বয২০১৯ 

সিলট ০৭ টি জেরা 

44.  “কালরানকয াআ-জটক াকথ (এফংন্যান্যাআ-জটক 

াকথ)- এযউন্নন (৩ ংরালধত)”। 
োনুালয, ২০১৩ রত লডরম্বয ২০১৯ 

সিলট ০৫ টি জেরা 

45.  “াযারদরয লক্ষা প্রলতষ্ঠারন কলিউটায  বালা 

প্রলক্ষণ ল্যাফ স্থান (৩ ংরালধত)” 

০১/০১/২০১৫ -৩০/০৯/২০১৯ 

সিলট ৬৪ টি জেরা 

46.  োতী তথ্য  জমাগারমাগ প্রমৄু্লি ফকাঠারভা উন্নন, 

আনরপা-যকায ৩ ( ১ভ ংরালধত)  (জুরাআ ২০১৬ 

জুন ২০১৯) 

সিলট ৬৪ টি জেরা  

থ থ লফবাগ 

47.  Skills for Employment 

Investment Program (SEIP) 

জুরাআ ২০১৪ রত লডরম্বয ২০২০ 

সিলট ৬৪ টি জেরা 

লফজ্ঞান  প্রমৄলি ভন্ত্রণার 

48.  আনভা ঢাকা,র্েগ্রাভ, যাোী, খুরনা, লররট, 

লদনােপুয,  যংপুরযয ক্ষভতা বৃলি 

সিলট ০৭ টি জেরা  

প্রধানভন্ত্রীয কাম থার 

49.  উরযািা সৃলষ্ট  দক্ষতা উন্নন সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

50.  অশ্রান ২ সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

ডাক  জটলররমাগারমাগ লফবাগ 

51.  ৩লে প্রমৄলি র্ালুকযণ  ২.৫লে জনটাকথ 

ম্প্রাযণ (জপে-২)  

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

52.  এোফলররভন্ট ফ জারায জফআেড জফে জেন আন 

াড থ টু যীর্ এলযা পয জরংরদলনং জটলরটক 

জনটাকথ কবারযে 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

53.  লডলেটার ংরমারগয েন্য জটলরকলভউলনরকন 

জনটাকথ অদৄলনকীকযণ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

54.  েযােীণ থ ডাকঘয মূরয লনভ থাণ/পুনঃলনভ থাণ (২ 

ম থা) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

55.  জদরয কর কররে/লফশ্বলফযার  জেলনং 

আনলেটিউরট লন্ফকযার পাআফায জনটাকথ স্থান 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

56.  লডলেটার ফাংরারদরয েন্য েডব্যাে াযরর 

জনটাকথ স্থান প্রকল্প 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

57.  ডাক লধদপ্তরযয জবৌত ফকাঠারভা উন্নন  

ম্প্রাযণ 

সিলট ৩২ টি জেরা  

লফদ্যযৎ, জ্বারালন  খলনে িদ ভন্ত্রণার 

58.  ৪০০/২৩০/১৩২ জকলব লগ্রড জনটাকথ জডরবররভন্ট 

প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৩ আরত ৩০/০৬/২০১৯) 

সিলট ১১ টি জেরা 

59.  গ্রীড লবলত্তক লফদ্যযৎ যফযার দক্ষতা উন্নন প্রকল্প, 

(০১/০১/২০১৭ আরত ৩০/০৬/২০২১), জকএপডলিউ, 

সিলট ২০ টি জেরা 

60.  াায গ্রীড জনটাকথ জরনরথলনং প্ররেে অোয 

ললেললফ (লে টু লে), (০১/১০/২০১৬ আরত 

৩০/০৬/২০২১), 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

61.  লফদ্যযৎ লফতযণ ব্যফস্থা উন্নমন প্রকল্প, লররট লফবাগ, 

(০১/০৪/২০১৬ আরত ৩১/০৩/২০১৯),  

সিলট লররট লফবাগ 

62.  ** ল্লী লফদ্যযৎ লফতযণ লরেরভয অরগ্ররডন 

(ঢাকা, র্ট্টগ্রাভ  লররট লডলবন) ীল থক প্রকল্প, 

 (০১/০৭/২০১৪ আরত ৩০/০৬/২০১৮), লফশ্ব ব্যাংক, 

সিলট ঢাকা, র্েগ্রাভ  লররট 

লফবারগয কর জেরা  

63.  ল্লী লফদ্যযতান ম্প্রাযণ র্ট্টগ্রাভ-লররট লফবাগী 

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

সিলট ১২ টি জেরা  

64.  ল্লী লফদ্যযতান ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ ১৫ রক্ষ গ্রাক 

ংরমাগ, (০১/০১/২০১৬ আরত ৩১/১২/২০২০), 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

০৩ টি জেরা ব্যালতত 

65.  লররট লফবাগ ল্লী লফদ্যযতান কাম থক্রভ ম্প্রাযণ,  

(০১/০১/২০১৬ আরত ৩১/১২/২০২০), 

সিলট লররট লফবাগ 

66.  লফতযণ ব্যফস্থায ক্ষভতাফধ থন, পুনফ থান লনলফড়কযণ 

(ঢাকা, ভভনলং, র্ট্টগ্রাভ  লররট লফবাগ),  

(০১/০৭/২০১৬ আরত ৩০/০৬/২০১৯), এলডলফ, 

সিলট ঢাকা,ভভনলং লরযট 

লফবারগয কর জেরা  

67.  কনবা থন ফ লররট ১৫০ জভঃ টু ২২৫ জভঃঃ 

কম্বাআে াআরকর াায িযান্ট, (০১/০১/২০১৩ 

আরত ৩০/০৬/২০১৯) 

সিলট  

68.  অযফান জযলেলররন্প প্ররেে ০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০২০,   

সিলট  

মুলিমৄি লফলক ভন্ত্রণার 

69.  কর জেরা মুলিরমািা কভরিক্স বফন লনভ থাণ প্রকল্প 

Construction of all Districts 

Muktijoddha Complex Project 

(01.07.2010-30.06.2020) 

সিলট  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

70.  উরেরা মুলিরমািা কভরিক্স বফন লনভ থাণ প্রকল্প 

Construction of Upazila 

Muktijoddha Complex Project 

(01.07.2012-30.06.2020) 

সিলট  

71.  মুলিমৄরিয স্মৃলত স্থানামূ ংযক্ষণ  পুনলনভ থাণ 

Preservation and 

Reconstruction of Muktijuddho 

Memorial Project  

(01.07.2017-30.06.2020) 

সিলট  

72.  মুলিমৄরিয ঐলতালক স্থানমূ ংযক্ষণ  স্মৃলত 

োদ্যঘয লনভ থাণ 

Construction & Preservation of 

Historical Sites and Memorial 

Museum  

(01.07.2017-30.06.2020) 

সিলট  

73.  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) 

সিলট  

74.  ১৯৭১ এ ভান মুলিমৄিকারর াকানাদায ফালনী 

কতৃথক গণতযায েন্য ব্যফহৃত ফধ্যভূলভমূ ংযক্ষণ 

 স্মৃলতস্তি লনভ থাণ (২ ম থা) 

Construction & Preservation of 

Monuments at Slaughter Places 

Created by Hanadar Forces 

During Liberation War of 1971  

(01.07.2018-30.06.2021) 

সিলট  

75.  লদ মুলিরমািা  ন্যান্য মুলিরমািারদয 

ভালধস্থর ংযক্ষণ  উন্নন (১ভ ম থা) 

Preservation & Development of 

Burial Places of the Freedom 

Fighters  

(01.07.2018-30.06.2021) 

সিলট  

দ্যরম থাগ ব্যফস্ানা  ত্রাণ ভন্ত্রণার 

76.  Strengthening of the Ministry of 
Diseaster Management & Relief 
(MODMR) Program Administration (1st 

Revised), জুরাআ ২০১৩ রত জুন, ২০১৯,  

সিলট  

77.  জেরা ত্রাণ গুদাভ কাভ দ্যরম থাগ ব্যফস্ানা তথ্য জকন্দ্র সিলট  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

লনভ থাণ, ০১.০১.২০১৮- ৩১.১২.২০২০, 

78.  গ্রাভীণ যাস্তা ১৫ লভটায দদঘ থয ম থন্ত জতু/কারবাট থ 

লনভ থাণ (োনুালয ২০১৯ রত জুন ২০২২) 

সিলট  

79.  গ্রাভীণ ভাটিয যাস্তামূ জটকআ কযরণয ররক্ষয জলযং 

জফান ফে(এআর্লফলফ) কযণ (২ ম থা) (োনুালয 

২০১৯ রত জুন ২০২২) 

সিলট  

80.  ফন্যাপ্রফণ  নদী বাঙ্গন এরাকা অশ্ররকন্দ্র লনভ থাণ 

(৩ ম থা), ০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০২২,  

সিলট  

81.  ফন্যাপ্রফণ  নদী বাঙ্গন এরাকা অশ্ররকন্দ্র লনভ থাণ 

(৩ ম থা), ০১/০১/২০১৮- ৩০/০৬/২০২২,  

সিলট  

অআন  লফর্ায লফবাগ 

82.  ফাংরারদরয ৬৪টি জেরা দরয র্ীপ জুলডলার 

ম্যালেররট অদারত বফন লনভ থাণ (জপে-১ ) 

(ংরালধত)(০১/০২/২০০৯-৩০/০৬/২০২০) 

সিলট  

83.  জদরয লফলবন্ন জেরা জেরা জযলেলর  াফ-

জযলেলর লপ বফন লনভ থাণ (২ 

ম থা)(০১/০১/২০১৭-৩০/১২/২০১৯) 

সিলট  

ফাংরারদ যকাযী কভ থ কলভন 

84.  ফাংরারদ যকাযী কভ থ কলভন লর্ফাররয ৭টি 

অঞ্চলরক কাম থার প্রলতষ্ঠা ক্ষভতা বৃলিকযণ 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) 

সিলট  

জ্বারালন  খলনে িদ লফবাগ 

85.  লররট ৯ নং কূ (মূল্যান/উন্নন কূ) খনন প্রকল্প 

(০১/১২/২০১৩-৩০/০৬/২০২০)  

সিলট  

স্থানী যকায লফবাগ 

86.  অযফান াফলরক এে এনবাযনরভন্টার জরথ জেয 

জডরবররভন্ট প্ররেে (২ ংরালধত), 

 

োনুাযী ২০১০ রত  জুন, ২০২০, 

সিলট  

87.  প্রালন্তক েনরগাষ্ঠীয  েীফনভান উন্নন প্রকল্প, 

 

০১ জুরাআ, ২০১৮ জথরক ৩০ জুন, ২০২৩ 

সিলট  

88.  ফাংরারদরয গ্রাভ অদারত লক্রকযণ (২ ম থা) 

প্রকল্প  

 

োনুাযী, ২০১৬ জথরক লডরম্বয ২০১৯ 

সিলট  

89.  তৃতী জরাকার গবর্ণ্থান্প ারাট থ প্ররেে-৩ 

োনুালয, ২০১৭ জথরক লডরম্বয, ২০২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

90.  উরেরা লযর্ারন  উন্নন,  

োনুালয, ২০১৭ জথরক লডরম্বয, ২০২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

91.  অআনী গরফলণায ভাধ্যরভ তাযতম্যমূরক অআন  

নীলত লর্লন্ত পূফ থক ংষ্কায 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

জভ ২০১৯ জথরক এলপ্রর ২০২১ 

92.  জরংরদলনং ার থারভন্ট’ কযাালটি আন পুররন 

এে জডরবররভন্ট আসুযে (এললললড) প্রকল্প, 

ভার্ থ, ২০১৭ জথরক লডরম্বয, ২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

93.  লররট লফবাগ গ্রাভীণ এযাকর ড়ক উন্নন প্রকল্প।  
(জুরাআ/২০১৫ রত জুন/২০২০) 

সিলট ০৪ টি জেরা 

94.  লররট লফবারগয গুরুত্বপূণ থ গ্রাভীণ ফকাঠারভা উন্নন  

জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২২ 

সিলট ০৪ টি জেরা 

95.  ল্লী ড়রক গুরুত্বপূণ থ জতু লনভ থারণয ভীক্ষা (১ভ 

ংরালধত)  

জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২১ 

সিলট ৪৯ টি জেরা 

96.  উরেরা কভরিক্স ম্প্রাযণ( ২ ম থা)। 
রোফয/২০১৭ রত জুন/২০২২ 

সিলট ৬১ টি জেরা 

97.  ফন্যা  দূরম থারগ ক্ষলতগ্রস্ত ল্লী ড়ক ফকাঠারভা 

পুনফ থান প্রকল্প। 
(োনু২০১৮ জথরক জুন ২০২০) 

সিলট  

৬৩ টি জেরা 

98.  
 

সিলট ৬১ টি জেরায ৪৬৬টি 

উরেরা 

99.  ল্লী ড়রক গুরুত্বপূণ থ জতু লনভ থাণ প্রকল্প। 
(োনুাযী/২০১৭ জথরক জুন/২০২১)  

সিলট ৩৮ টি জেরা 

100.  সিলট ৬৪  টি জেরা 

101.  

২৩

সিলট ৫৯ টি জেরা 

102.  গুরুত্বপূন থ ১৯ (উলন) টি জৌযবা ফকাঠারভা উন্নন 

প্রকল্প। (২ ংরালধত) (োনুাযী/২০১১ রত 

জুন/২০১৯)  

সিলট ১৪ টি জেরা 

103.  উরেরা কভরিক্স ম্প্রাযণ প্রকল্প । (২ 

ংরালধত)(এলপ্রর/২০১১ রত জুন/২০২০)

সিলট ভগ্র ফাংরারদয ২৩৪টি 

উরেরা 

104.  ক্ষুদ্রাকায ালন িদ উন্নন প্রকল্প(২ ম থা)। 
রোফয/২০১৭ রত লডরম্বয/২০২৩ 

সিলট ২৯ টি জেরা 

105.  Rural Transport Improvement Project-

2. (২য় ংরালধত) 

জুরাআ ২০১২ রত জুন ২০২১ 
 

সিলট ২৪ টি জেরা 

106.  আউলনন লযলদ কভরিক্স বফন লনভ থাণ (২ ম থা) । 
জুরাআ/২০১১ রত জুন/২০ 

সিলট ৬৪ টি জেরা 

107.  উরেরা  আউলনন ড়রক দীঘ থ জতু লনভ থাণ প্রকল্প 

(৩ ংরালধত) 

 জপব্রুাযী/২০১০ রত জুন/২০২০ 

সিলট ৬০ টি জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

108.  গ্রাভীণ ড়রক জতু উন্নন াতা কভ থসূলর্ 

(নরবম্বয ১৮ জথরক অগষ্ট ২৩) 
সিলট ৬১ টি জেরা 

109.  জদব্যাী গ্রাভীন ফাোয ফকাঠারভা উন্নন 

জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

110.  গুরুত্বপূন থ গ্রাভীন ফকাঠারভা উন্নণ প্রকল্প (২ 

ম থা)  

জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

111.  গ্রালধকায লবলত্তরত গুরুত্বপূণ থ ল্লী ফকাঠারভা উন্নন 

প্রকল্প-২। (১ভ ংরালধত) (জুরাআ/২০১৫ রত 

জুন/২০২০)  

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

112.  াযারদর পুকুয খার উন্নন প্রকল্প 

জুরাআ/২০১৭ রত জুন/২০২৩ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

113.  সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

114.  থানা দয  জগ্রাথ জন্টারয ফলস্থত জৌযবা মূর 

াআ রাআরনয ভাধ্যরভ ালন যফযা  

এনবাযনরভন্টার স্যালনরটন  (২ফ থ) 

(২ংরালধত) প্রকল্প। 
জুরাআ ২০১২ রত জুন ২০১৯ 

সিলট  

115.  ৪০ জৌযবা  জগ্রাথ জন্টারয ালন যফযা এফং 

এনবাযণরভন্টার স্যালনরটন  (২ফ থ) 

(১ভংরালধত) প্রকল্প 

োনুাযী ২০১৪ রত জুন ২০১৯ 

সিলট  

116.  ালন যফযা , স্যালনরটন   স্বাস্থয লক্ষা প্রকল্প  

(১ভংরালধত 

োনুাযী ২০১৫ রত জুন ২০১৯ 

সিলট  

117.  ালন ংযক্ষণ  লনযাদ ালন যফযারয ররক্ষয 

জেরা লযলরদয পুকুয /লদলঘ/  েরা মূ 

পুনঃখনন/ ংস্কায 

জরন্ফম্বয ২০১৬ রত জুন ২০২০ 

সিলট  

118.  ফাংরারদরয ২৩ টি জৌযবায ালন যফযা  

স্যালনরটন প্রকল্প 

জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২১ 

সিলট  

119.  র্া ফাগান কভীরদয েন্য লনযাদ সুর ালন  

যফযা  স্যালনরটন প্রকল্প 

জুরাআ ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

সিলট  

120.  ল্লী ঞ্চরর ালন যফযা প্রকল্প (১ভ ংরালধত) 

োনুাযী২০১৬ রত লডরম্বয ২০১৯ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

 

121.  োতী স্যালনরটন প্রকল্প (৩ ম থা)। 
োনুালয ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

 

122.  োলড ন লরড এে লপউকযারস্লােম্যারনেরভন্ট 

লরেভ এে লডোআন আন জযরর এে াটায 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

রআন ফাংরারদ প্রকল্প 

েযালড প্রকল্প 

123.  ালন যফযা ংক্রান্ত াভলগ্রক ব্যফস্থানা দক্ষতা 

উন্নন প্রকল্প (১ভংরালধত)       কালযগযী তা 

প্রকল্প 

নরবম্বয ২০১৪ রত জুন ২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

 

124.  গ্রালধকায গ্রাভীন ালন যফযা 

োনুালয ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

সিলট ঢাকা, র্েগ্রাভ,খুরন  

যাোী াাভূি এরাকা 

ব্যতীত ২৭৮টি ংদী 

অরনয অতাধীন 

125.  লররট লটি কর থারযরনয ভরধ্য লদর প্রফালত ১১টি 

ছড়া /খার ংযক্ষণ  অযলল লযটালন থং ার 

লনভ থাণ 

োনুাযী/২০১৭ জথরক লডরম্বয/২০১৮ 

সিলট  

126.  লররট লটি কর থারযরনয ফকাঠারভা লনভ থাণ 

প্রকল্প।  
োনুাযী/১৮-জুন/২০ 

সিলট  

ালন িদ ভন্ত্রণার 

127.  Bangladesh Weather and 

Climate Services Regional 

Project (BWCSRP) Component-

B : Strengthening Hydrological 

Information Services and Early 

Warning Systems (SHISEWS) 

(১ভ ংরালধত) 

 (জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

128.  ৬৪ জেরায বযন্তযস্থ জছাটনদী , খার  েরা 

পুনঃখনন প্রকল্প (১ভ ম থা)  

(নরবম্বয, ২০১৮ রত লডরম্বয, ২০২০) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

129.  ীভান্ত নদী তীয ংযক্ষণ  উন্নন প্রকল্প  (জপে-২) 

(জুরাআ, ২০১৭ রত জুন, ২০২০)   

সিলট ১১ টি জেরা 

ফাংরারদ ায  েরাভূলভ উন্নমন লধদপ্তয (DBHWD)  
130.  েযালড ফ আনটিরযকন লফটুআন ায এে লযবায 

আরকালরেভ আনক্লুলডং ফ আনরবনরটালয এে 

াটাযল্যাে 

জুরাআ ২০১৫ রত জুন ২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

র্কলল ভন্ত্রণার 

131.  ক্ষুদ্র জর্ উন্নরন েলয  লযফীক্ষণ 

লডলেটাআরেনকযণ (৪থ থ ম থা) 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

 

132.  মৃলত্তকা গরফলণা  গরফলণা সুলফধা জোযদাযকযণ  

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) 

সিলট কর লফবাগ, কর জেরা, 

কর লটি 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

কর থারযন/জৌযবা/উরেরা 

133.  র্কলক ম থার জটকআ ফীে  উৎাদন , ংযক্ষণ  

লফতযণ (ডার, জতর  ভরা) ব্যফস্থানা-৩ ম থা 

জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

সিলট ৮টি লফবারগয ৬৪টি জেরায 

কর (৪৯০টি) উরেরা 

134.  র্কলল অফাা তথ্য িলত উন্নতকযণ  

(করিারনন্ট-ল) 

জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

সিলট ৮টি লফবারগয ৬৪টি জেরায 

৪৮৭টি উরেরা এফং ৪০৫১টি 

আউলনন  

লযলদ 

135.  ডাফর লরপটিং এয ভাধ্যরভ ভূ-উলযস্থ ালনয 

াারে জর্ ম্প্রাযণ (৩ ম থা) (১ভ ংরালধত) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

সিলট ২৭ টি জেরা  

136.  ধান, গভ  ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফং 

উন্নন (২ ম থা) 

(০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

সিলট ৩৫ টি জেরা 

137.  লফএলডলয লপ বফন এফং ফকাঠারভা মূ 

ংস্কায, অদৄলনকীকযণ  লনভ থাণ প্রকল্প 

(জুরাআ, ২০১৮ রত জুন, ২০২৩) 

সিলট ৪৮ টি জেরা  

138.  ন্যানার এলগ্রকারর্ায জটকরনারলে জপ্রাগ্রাভ-২ 

ম থা (এনএটিল-২) 

১-১০-২০১৫ রত ৩০-০৯-২০২১ ম থন্ত 

 

সিলট ৫৭ টি জেরা 

139.  খাভায ম থার উন্নত ালন ব্যফস্থানা জকৌররয 

ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃলি 

জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০২০ ম থন্ত 

 

সিলট ৪৬ টি জেরা 

140.  ভলিত র্কলল উন্নরনয ভাধ্যরভ পুলষ্ট  খায লনযাত্তা 

লনলিতকযণ 

জুরাআ ২০১৪ রত জুন ২০২০ ম থন্ত 

সিলট ২৯ টি জেরা 

141.  ফছয ব্যাী পর উৎাদরনয ভাধ্যরভ পুলষ্ট উন্নন (১ভ 

ংরালধত) 

জুরাআ ২০১৫ রত জুন ২০২১ ম থন্ত 

সিলট ৪৫ টি জেরা 

142.  জৌয লি  ালন াশ্রী অদৄলনক প্রমৄলি 

ম্প্রাযরণয ভাধ্যরভ পর উৎাদন বৃলি 

জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

 

সিলট ৪১ টি জেরা  

143.  বাভান জফরড ফলে  ভরা র্াল গরফলণা . 

 ম্প্রাযণ 

জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২২ ম থন্ত 

সিলট ২৪ টি জেরা  

144.  র্কলল প্রলক্ষণ আনলষ্টটিউটমূরয কাম থক্রভ 

লিারীকযণ 

জুরাআ-২০১৮ রত জুন-২০২১ ম থন্ত 

সিলট ১৬ টি জেরা  

145.  লযরফফান্ধফ জকৌররয ভাধ্যরভ লনযাদ পর সিলট ৬১ টি জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

উৎাদন  জুরাআ-২০১৮ রত- জুন-২০২৩ ম থন্ত 

146.  কিার পর উন্নন প্রকল্প 

০১/০৩/২০১৯ রত-৩১/১২/২০২৩ ম থন্ত 

সিলট ৫৯ টি জেরা 

147.  র্কলল তথ্য ালব থ অদৄলনকান  লডলেটার র্কলল তথ্য 

 জমাগারমাগ লিারীকযণ 

োনুালয-২০১৮ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

সিলট ১২ টি জেরা  

148.  গভ  ভুট্টায উন্নততয ফীে উৎাদন এফং উন্নন 

প্রকল্প (২ ম থা) 

জুরাআ-২০১৫ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

সিলট ৪১ টি জেরা  

149.  উযানতালিক পররয গরফলণা জোযদাযকযণ এফং 

র্য এরাকা উযান  ভাঠ পররয প্রমৄলি লফস্তায 

এলপ্রর-২০১৬ রত জুন-২০২০ ম থন্ত 

সিলট ২২ টি জেরা 

150.  ফাংরারদর ভরা োতী পররয গরফলণা 

জোযদাযকযণ 

রোফয-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত 

সিলট ৬৪ টি জেরা 

151.  বাভান জফরড ফলে  ভরা র্াল গরফলণা  

ম্প্রাযণ 

জুরাআ-২০১৭ রত জুন-২০২২ ম থন্ত 

সিলট ১৩ টি জেরা  

ভূলভ ভন্ত্রণার 

152.  গুচ্ছগ্রাভ ২ ম থা (১ভ ংরালধত)  

(রোফয ১৫ রত জুন ২০) 

 

সিলট কর জেরা 

153.  উরেরা  আউলনন ভূলভ লপ লনভ থাণ (৬ষ্ঠ ফ থ) 

প্রকল্প (১ভ ংরালধত) 

(জুরাআ ১৪ রত জুন ২০) 

 

সিলট ৫৯ টি জেরা 

154.  ভগ্র জদর য  আউলনন ভূলভ লপ লনভ থাণ 

প্রকল্প 

প্রাক্কলরত ব্য: 

(জুরাআ ১৬ রত জুন ১৯)  

সিলট ৬৪ টি জেরা  

155.  সিসজটা দ্ধসতলত ভূসম জসর, ররকি য প্রণয়ন ও 

িংরক্ষণ প্রকল্প (১ম য যায়) 

জুাই ১২ হলত সিলিম্বর ১৯ 

সিলট ৫৭ টি জেরা  

খায ভন্ত্রণার 

156.  াযারদর পুযাতন খায গুদাভ  অনুলালঙ্গক 

সুলফধালদয জভযাভত এফং নতুন ফকাঠারভা লনভ থাণ 

(Repair of Dilapidated Godown with 

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

সিলট ০৮ টি জেরা 

157.  ১.০৫ রক্ষ জভ: টন ধাযণ ক্ষভতা িন্ন নতুন খায সিলট ৪৩ টি জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

গুদাভ লনভ থাণ প্রকল্প। 
োনু ১৪ রত জুন ২০ 

প্রলতযক্ষা ভন্ত্রণার 

158.  লররট জনালনফার কযান্টনরভন্ট াফলরক স্কুর এে 

কররে স্থান । 
জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

সিলট  

িড়ক সরবহন ও মহািড়ক সবভাগ, িড়ক সরবহন ও রিতু মন্ত্রণায় 

159.  সবমানবন্দর বাইাি ইন্টারলিকলন-াবাগ-

িালুটিকর-রকাম্পানীগঞ্জ-রভাাগঞ্জ িড়কলক জাতীয় 

মহািড়লক উন্নীতকরণ 

(০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) 

সিলট  

160.  জপযী  ন্টুন লনভ থাণ/ পুনফ থান (২ ম থা) 

(১/৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

সিলট িমগ্র বাংালদল 

161.  ওলয়স্টান য বাংালদলল সিজ ইমপ্রুলমন্ট প্ররেে  

(০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) 

সিলট িমগ্র বাংালদল 

162.  সিলট-সুনামগঞ্জ িড়ক উন্নয়ন  

(০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) 

সিলট ০২ টি জেরা 

163.  গুরুত্বপূণ থ অঞ্চলরক ভাড়ক মথামথ ভান  

প্রস্থতা উন্নীতকযন প্রকল্প (লররট জোন)  

সিলট ০৪ টি জেরা 

164.  লররট য ফাআা -গ্যালযন লরংক টু া যাণ 

জতু ঘাট ড়ক ৪ জরন ভাড়রক উন্নন  

(১/৪/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) 

সিলট  

165.  ঢাকা-লররট-তাভালফর-োপরং োতী ভাড়রকয 

দেন্তা রত োপরং ম থন্ত (তাভালফর ল্যােরাট থ 

কারনলেং  ফল্লাঘাট ংরমাগ ড়ক) ড়ক উন্নন 

(০১/১০/২০১৭-৩০/৬/২০২১) 

সিলট  

166.  রজা মহািড়ক যথাযথ মান ও প্রলস্থতার 

উন্নীসতকরণ (সিলট রজান) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

সিলট ০৫ টি জেরা 

167.  ভূলভ লধগ্রণ  আউটিলরটি স্থানান্তয প্রকল্পঃ ারাট থ 

টু ঢাকা (কাঁর্পুয)-লররট-তাভালফর ভাড়ক র্ায 

জররন উন্নীতকযণ এফং উব ারশ্বথ পৃথক ালব থ জরন 

লনভ থাণ 

(০১/০৯/২০১৯-৩১/১২/২০২০) 

সিলট ০৫ টি জেরা 

168.  জটকলনকযার এলেযান্প পয াফ লযলেনার জযাড 

োন্পরাট থ প্ররেে লপ্রারযটযী পযাললরটি-২ 

(এঅযটিললএপ-২) 

(০১/০৭/১৫-৩০/০৬/১৯) 

সিলট ০৭ টি জেরা 

বাংালদল সনব যাচন কসমলন িসচবায় 

169.  লনফ থার্ন ব্যফস্থা তথ্য প্রমৄলি প্ররারগয ররক্ষয 

আররকেলনক জবাটিং জভলন (আলবএভ) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

তথ্য ভন্ত্রণার 

170.  ফাংরারদ জফতারযয লররট জকন্দ্র অদৄলনকান  

লডলেটার ম্প্রর্ায মন্ত্রালত স্থান 

সিলট  

171.  ফাংরারদ জটলরলবরনয ৬টি লফবাগী রয পূণ থাঙ্গ 

টিলব জকন্দ্র স্থান (যাোী,  খুরনা, লররট, 

ফলযার, যংপুয  ভভনলং) ীল থক প্রকল্প ( 

লররট ং) 

সিলট  

172.  গ্রাভীণ েনরগাষ্ঠীয উন্নরন প্রর্ায কাম থক্রভ 

লিারীকযণ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

173.  লশু  নাযী উন্নরন রর্তনতামূরক জমাগারমাগ 

কাম থক্রভ (৫ভ ম থাম) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

 শ্রম ও কম মসংস্থান মন্ত্রণালয় সিলট  

174.  “ঝুলকপূণ থ কারে লনরালেত লশুশ্রভ লনযন (৪থ থ 

ম থা)” ীল থক প্রকল্প 

সিলট  

প্রফাী কল্যাণ  দফরদলক কভ থংস্থান ভন্ত্রণার 

175.  ৪০টি উরেরা ৪০টি কালযগলয প্রলক্ষণ জকন্দ্র

র্ট্টগ্রারভ ১টি আনলেটিউট ফ জভলযন জটকরনারলে 

স্থান (১ভ ম থা) 

সিলট  

176.  আনলেটিউট ফ জভলযন জটকরনারলে এফং কালযগলয

প্রলক্ষণ জকন্দ্রমূরয প্রলক্ষনাথীরদয বৃলত্ত প্রদান

কাম থত্রভ ৭ভ ম থা  

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

লযরফ, ফন  েরফায়ু লযফতথন ভন্ত্রণার 

177.  ফন লফবারগয কর প্রলক্ষণ আনলষ্টটিউটমূরয 

সুলফধালদয উন্নন (জুরাআ ২০১৫ আরত জুন ২০১৯) 

সিলট  

178.  ফাংরারদরয ফন্যপ্রাণী ংযক্ষণ   অফাস্থর উন্নন 

(জুরাআ ২০১৭ আরত জুন ২০২০) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

179.  Sustainable Forest and 

Livelihood (জুরাআ ২০১৮ আরত জুন ২০২৩) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

180.  জরংরদলনং ন্যানার পরযে আনরবন্টলয এে 

জরটরাআট ল্যাে ভলনটলযং লরেভ আন ারাট থ ফ 

জযড+আন ফাংরারদ (জুরাআ ২০১৫ আরত জুন 

২০১৯) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

181.  আউএ-জযড ফাংরারদ ন্যানার জপ্রাগ্রাভ আউএনলডল 

এে এপএ (জুরাআ ২০১৫ আরত জুন ২০১৯) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

জনৌ-লযফন ভন্ত্রণার  

182.  ফাংরারদরয ৪টি লভলযন একারডভী স্থান (াফনা, 

ফলযার, লররট  যংপুয) (১ভ ংরালধত)  

জুরাআ ২০১২- জুন ২০১৯ 

সিলট  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

183.  লডরটআরড োলড ন ৪৮ লযবায পয লফলডং 

ডাটারফে এে কনোযরবন প লযবায ফ্রভ 

লুন,আলরগার কুরন এে অদায এলফউ প 

লযবায (১ভ ম থা ) 

জুরাআ ২০১৭- জুন ২০২১  

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

184.  বযন্তযীণ জনৌ-রথয ৫৩টি রুরট কযালটার জেলেং 

(১ভ ম থাঃ ২৪টি জনৌ-থ)  

জুরাআ ২০১২- জুন ২০১৯  

সিলট  

185.  তাভালফর স্থর ফিয উন্নন  

জুরাআ ২০১৪- জুন ২০১৯ 

সিলট  

186.  ফাংরারদ লযলেনার কারনকটিলবটি প্ররেে-১ 

জরা, জবাভযা-যাভগড় স্থর ফিরযয লনযাত্তা 

ব্যফস্থায উন্নন এফং জফনারার স্থর ফিরযয লনযাত্তা 

ব্যফস্থায উন্নন 

জুরাআ, ২০১৭ রত জুন, ২০২১ 

সিলট  

ল্লী উন্নন  ভফা লফবাগ। 
187.  ক্ষুদ্র র্কলক উন্নন পাউরেন াতা (২ ম থা) 

প্রকল্প 

জভাদ: োনুালয,২০১৬ রত লডরম্বয,২০১৯ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

188.  ংীদালযত্বমূরক ল্লী উন্নন প্রকল্প-৩ (লঅযলডল-

৩)   

০১ জুরাআ, ২০১৫আং জথরক ৩০ জুন, ২০২০আং ম থন্ত 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

189.  দালযদ্রয লফরভার্রনয ররক্ষয পুলষ্ট মৃি উচ্চ মূরল্যয -

প্রধান স্য উৎাদন  ফাোযোতকযণ কভ থসুলর্ 

জভাদ: োনুালয, ২০১৯ রত লডরম্বয,২০২৩ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

190.  ালন াশ্রী অদৄলনক প্রমৄলিয ম্প্রাযণ  লফস্তায 

এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যরভ পররয উৎাদন বৃলি 

(লফরল ংরালধত)’’ ীল থক প্রারালগক গরফলণা 

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

ম থন্ত। 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

191.  অভায ফালড় অভায খাভায-৩ ংরালধত 

জভাদ: জুরাআ,২০০৯ রত জুন,২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

192.  ালফ থক গ্রাভ উন্নন কমৃসূলর্ (ললবলডল) -৩ ম থা। 
জভাদ: োনুালয,২০১৮-লডরম্বয,২০২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

193.  জৌয লি লনব থয জর্ িলত  এয ফহুমুখী 

ব্যফারযয ভাধ্যরভ লি-স্তয র্কলল প্রমৄলি ম্প্রাযণ 

ীল থক প্রারালগক গরফলণা প্রকল্প 

জভাদঃ ০১ জুরাআ, ২০১৭ রত ৩০ জুন, ২০২২ 

ম থন্ত। 

সিলট ৩৫ টি জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

প্রলতযক্ষা ভন্ত্রণার 

194.  লররট জনালনফার কযান্টনরভন্ট াফলরক স্কুর এে 

কররে স্থান । 
জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

সিলট  

195.  Improvement and Extension of 
DMO Sylhet & PBO Feni 
জুরাআ ২০১৩ রত জুন ২০১৮ 

সিলট  

196.  লফযভান ১২টি কযারডট করররেয ফকাঠারভাগত 

সুলফধালদ ম্প্রাযণ ীল থক প্রকল্প। 
জুরাআ, ২০১৭ রত জুন, ২০২০ 

সিলট  

ভােকল্যাণ ভন্ত্রণার 

197.  দৃলষ্ট প্রলতফন্ধী লশুরদয েন্য জারের লনভ থাণ এফং 

ম্প্রাযণ 

(জুরাআ/১৬-জুন/২০) 

সিলট  

198.  যকালয লশু লযফায এফং জছাটভলণ লনফা 

লনভ থাণ/পুন:লনভ থাণ 

(জুরাআ, ২০১৮ - জুন, ২০২১) 

সিলট  

199.  র্াআড জরটিব জস্যাার প্ররটকন আন ফাংরারদ 

(লএললফ) (২-জপআে) 

(জুরাআ/২০১৭-জুন/২০২০) 

সিলট  

200.  ৬৪ জেরা জেরা ভােরফা কভরিক্স লনভ থাণ (১ভ 

ম থার ২২ জেরা) ীল থক প্রকল্প। 
(জুরাআ/২০১৭-জুন/২০২০) 

সিলট  

201.  োতী ভােরফা একারডলভয ক্ষভতা  দক্ষতা 

বৃলিকযণ 

(জুরাআ/১৭-লডরম্বয/১৯) 

সিলট  

লযকল্পনা লফবাগ,লযকল্পনা ভন্ত্রণার 

202.  ফাংরারদরয উন্নন কভ থকারেয প্রদ থন ( ২ 

ংরালধত) 

রোফয ২০১৬ রত জুন ২০১৯ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

203.  লফঅআলডএ ফাংরারদরয যকারযয েন্য লফরল 

গরফলণা কাম থক্রভ  

জপব্রুালয ২০১৮ রত োনুালয ২০২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

ফাংরারদ লযংখ্যান বুরযা 
204.  ন্যানার াউেরাড ডাটারফআে (এনএআর্লড) প্রকল্প  

(১-৭-২০১৩ রত ৩০-০৬-২০১৯ ম থন্ত) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

205.  National Strategy for the 

Development of Statistics 

(NSDS) Implementation 

Support” ীল থক প্রকল্প।(ভার্ থ ২০১৮ রত 

জপব্রুাযী, ২০২২ ম থন্ত) 

 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

206.  “ারব থ এণ্ড েযালড লযররটিংটু লেলডল লযরফলেং 

প্রকল্প  

(জুরাআ, ২০১৭ রত জুন,২০২০ ম থন্ত।)  

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

207.  “Improvement of GDP 

Compilation and Rebasing of 

Indices Project” প্রকল্প। (ভার্ থ, ২০১৮ রত 

জুন,২০২১ ম থন্ত) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

208.  Modernization of National Accounts 
Statistics প্রকল্প  

(এলপ্রর ২০১৭ জথরক জুন ২০২০ ম থন্ত) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

209.  জষ্টনরদলনং েযাটিটিকযার কযাালটি ফ লফলফএ 

পয কাররকটিং ডাটা ন পুররন এে জডবররভন্ট 

(Stat4 Dev) প্রকল্প  

(১-১-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

210.  র্কলল (স্য, ভৎস্য  প্রালণিদ) শুভালয-২০১৭ প্রকল্প  

(১-৫-২০১৭ জথরক ৩১-১২-২০২০ ম থন্ত) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

211.  “ োতী েন্  মূতুয লনফন্ধনকযণ তরথ্যয ারথ 

জভৌলরক েনতালিক লযংখ্যান (বাটার 

েযাটিলেক) উৎাদন এয ংরমাগ সৃলষ্টকযণ ীল থক 

প্রকল্প  

(োনুালয, ২০১৯ রত লডরম্বয, ২০২০) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

212.  Institutional Cooperation 

(between Statistics Sweden and 

Bangladesh Bureau of 

Statistics) Project ীল থক কালযগলয 

াতা প্রকল্প  (োনু ২০১৯ রত জুন ২০২১) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

ভাধ্যলভক  উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণার 

213.  “াায এডুরকন জকাালরটি এনযান্পরভন্ট প্ররেে” 

(৩ ংরালধত)    

(োনুালয, ২০০৯ রত জুন, ২০১৯) 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

214.  “কররে এডুরকন জডরবররভন্ট প্ররেে” 

(জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০২১) 

 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

215.  “োতী লফশ্বলফযাররয ৩টি অঞ্চলরক প 

স্থান” 

(জুরাআ, ২০১৬ রত জুন, ২০১৯) 

 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

216.  “লররট র্কলল লফশ্বলফযাররয  উন্নন”  

(২ ংরালধত) 

(রোফয, ২০১১ রত জুন, ২০১৯) 

সিলট  

217.  “লররট র্কলল লফশ্বলফযাররয দ্যটি একারডলভক বফন 

এফং লডরটালযাভ বফন লনভাণ”  

সিলট  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

(জুরাআ-২০১৩ রত জুন-২০১৯) 

 

218.  “াোরার লফজ্ঞান  প্রমৄলি লফশ্বলফযাররয 

লধকতয উন্নন” 

(োনুালয, ২০১৭ রত জুন, ২০২০) 

 

সিলট  

প্রাথলভক  গণলক্ষা ভন্ত্রণার: 

219.  প্রাথলভক লক্ষায েন্য উ-বৃলত্ত প্রদান (৩ ম থা) 

(১ভ ংরালধত); 

(জুরাআ ২০১৫-জুন ২০১৯) 

সিলট ৬৪ জেরা 

220.  র্ালদা লবলত্তক যকালয প্রাথলভক লফযার উন্নন 

(১ভ ম থা) ; 

(জুরাআ ২০১৬-লডরম্বয ২০২২) 

সিলট ৬৪ জেরা 

221.  র্ালদা লবলত্তক নুতন োতীকযণর্কত যকালয 

প্রাথলভক লফযার উন্নন (১ভ ম থা); 

(জুরাআ ২০১৬-লডরম্বয ২০২২) 

সিলট ৬৪ জেরা 

222.  লডলেটার প্রাথলভক লক্ষা 

(জুরাআ ২০১৭-লডরম্বয ২০১৯) 

সিলট ৬৪ জেরা 

223.  জভৌলরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ জেরা) 

(জপব্রুাযী ২০১৪-জুন ২০১৯) 

সিলট ৬৪ জেরা 

224.  র্তূথ থ প্রাথলভক লক্ষা উন্নন কভ থসূলর্ (লআলডল-৪) 

(জুরাআ, ২০১৮-জুন, ২০২৩) 

সিলট ৬৪ জেরা 

225.  
দালযদ্র ীলড়ত এরাকা স্কুরলপলডং কভ থসূর্ী (৩ 

ংরালধত); 

(জুরাআ ২০১০-লডরম্বয ২০২০) 

সিলট  

226.  লযলর্ং অউটি ফ স্কুর লর্ররেন (যস্ক) প্রকল্প (২ 

ংরালধত); 

(োনুাযী ২০১৩-লডরম্বয ২০২০) 

সিলট  

ভাধ্যলভক  উচ্চ লক্ষা লফবাগ, লক্ষা ভন্ত্রণার (ভাধ্যলভক  উচ্চ লক্ষা লধদপ্তয)  

227.  লক্ষায ভান উন্নরনয ররক্ষয জেরা দরয ফলস্থত 

যকাযী জাে গ্রাজুরট কররে মূরয উন্নন প্রকল্প 

(১ভ ংরালধত)  

(অগে ২০১০-লডরম্বয ২০১৯) 

সিলট ৬৪ জেরা 

228.  তথ্য প্রমৄলি াতা লক্ষা ভান উন্নরনয ররক্ষয 

লনফ থালর্ত (জফযকাযী কররে মূরয উন্নন) (১ভ 

সিলট ৬৪ জেরা 
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

ংরালধত); 

(জুরাআ ২০১২-লডরম্বয ২০১৯) 

229.  জরকোযী এডুরকন জেয আনরবেরভন্ট জপ্রাগ্রাভ 

(জল) (২ ংরালধত); 

(োনুাযী ২০১৪-লডরম্বয ২০১৯) 

সিলট ৬৪ জেরা 

230.  ভাধ্যলভক লক্ষা উবৃলত্ত প্রকল্প (২ ম থা) 

(এআএল-২)  

(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯) 

সিলট ৬৪ জেরা 

231.  উচ্চ ভাধ্যলভক উবৃলত্ত প্রকল্প; 

(জুরাআ ২০১৪-জুন ২০১৯) 

সিলট ৬৪ জেরা 

232.  যকালয কররে মূরয ফকাঠারভা উন্নন   

লফজ্ঞান লক্ষায সুরমাগ ম্প্রাযণ; 

(োনুাযী ২০১৭-জুন ২০২২) 

সিলট ৬৪ জেরা 

233. যকালয ভাধ্যলভক লফযার মূরয উন্নন; 

(োনুাযী ২০১৭-জুন ২০২১) 

সিলট ৬৪ জেরা 

234.  অআলটিয ভাধ্যরভ ভাধ্যলভক  উচ্চ ভাধ্যলভক স্তরয 

লক্ষায প্রর্রন (২ ম থা); 

(জুরাআ ২০১৬-জুন ২০২০) 

সিলট ৬৪ জেরা 

235.  ৯ টি যকালয ভাধ্যলভক লফযার স্থান 

(নরবম্বয, ২০১৮-জুন, ২০২১) 

সিলট ৬৪ জেরা 

236.  লররট, ফলযার  খুরনা রয ০৭ টি যকাযী 

লফযার স্থান  

(জুরাআ ২০১২-লডরম্বয ২০১৯) 

সিলট  

ভাধ্যলভক  উচ্চ লক্ষা লফবাগ (লক্ষা প্ররকৌর লধদপ্তয ং): 

237.  লনফ থালর্ত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযার মূরয 

ফকাঠারভা উন্নন (১ভ ংরালধত) 

 োনুালয ২০১১ রত জুন ২০১৯ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

238.  লনফ থালর্ত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযার মূরয 

উন্নন  

 োনুালয, ২০১৮ রত লডরম্বয,২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

239.  লনফ থালর্ত জফযকালয ভাধ্যলভক লফযার মূরয 

উর্ধ্থমূখী ম্প্রাযণ োনুালয, ২০১৮ রত 

লডরম্বয,২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

240.  লনফ থালর্ত ৯টি যকালয করররেয উন্নন  

রোফয ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

সিলট  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

কালযগলয  ভাদ্রাা লক্ষা লফবাগ: 

241.  লস্কর এে জেলনং এনান্পরভন্ট প্ররেে (এটিআল) (১ভ 

ংরালধত) 

 জুরাআ ২০১০ রত লডরম্বয ২০১৯ 

 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

242.  ১০০টি উরেরা ১টি করয জটকলনকযার স্কুর  

কররে স্থান (১ভ ংরালধত) 

 োনুালয ২০১৪ রত লডরম্বয ২০২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

243.  লধক ংখ্যক লক্ষাথী বলতথয সুরমাগ সৃলষ্টয ররক্ষয 

লফযভান লররটকলনক আনলেটিউট মূরয 

ফকাঠারভা উন্নন  

জুরাআ ২০১৭ রত জুন ২০২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

244.  লস্কর-২১ এভাালযং লটিরেন পয আনক্লুলব 

এে ারটআরনফর জগ্রাথ  

োনুালয, ২০১৮ রত জুন ২০২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

245.  জদরয ৬৫৩টি ভাদ্রাা ভালিলভলডা ক্লারুভ স্থান 

রাআ, ২০১৭  রত  লডরম্বয ২০১৯  

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

246.  লনফ থালর্ত ভাদ্রাা মূরয উন্নন জুরাআ  ২০১৮ রত 

জুন ২০২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

247.  লররট, ফলযার, যংপুয এফং ভভনলং লফবারগ 

৪টি ভলরা লররটকলনক আনলেটিউট স্থান 

োনুালয, ২০১৮ রত জুন ২০২০ 

সিলট  

মৄফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণার : (মৄফ উন্নন লধদপ্তয) 

248.  দালযদ্র লফরভার্রনয ররক্ষয ব্যাক প্রমৄলি লনব থয 

ভলিত িদ ব্যফস্থানা (২ ম থা) (২ 

ংরালধত)  

(োনুালয, ২০১৪- জুন, ২০১৯) 

সিলট ৬১টি (লতন াফ থব্য জেরা 

ব্যতীত) জেরায ৬৬টি 

উরেরা 

 

249.  ৬৪ জেরা তথ্য প্রমৄলি প্রলক্ষণ প্রদারনয েন্য মৄফ 

উন্নন লধদপ্তরযয ক্ষভতা বৃলিকযণ (১ভ  

ংরালধত) 

(জুরাআ, ২০১৬-জুন, ২০২০) 

সিলট ৬৪ জেরা 

250.  Technology Empowerment Centre on 
Wheels for Underprivileged Rural 
Young People of Bangladesh (TECUYB) 
(১ভ ংরালধত) (োনুালয, ২০১৫- লডরম্বয, ২০২০) 

সিলট ৬৪ জেরা 

251.  লররট জেরা জেলডাভ এফং অবুর ভার অব্দুর 

মুলত ক্রীড়া কভরিক্স এয লধকতয উন্নন (১ভ 

ংরালধত) (জুরাআ, ২০১৭- জুন, ২০১৯) 

সিলট  

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণার: (ফস্ত্র লধদপ্তয) 

252.  লররট জটক্সটাআর আলিলনালযং কররে স্থান 

(জুরাআ, ২০১৭-জুন, ২০২০) 

 

সিলট  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

253.  জখ যারর জটক্সটাআর আলিলনালযং কররে, লররট। 
(োনুালয, ২০১৭-জুন, ২০২০) 

 

সিলট  

ভৎস্য  প্রালণিদ ভন্ত্রণার 

254.  ভৎস্য  প্রালণিদ খারত আ-জফা কাম থক্রভ র্ালুকযণ  

োনুঃ ১৯-জুন ২২ 

 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

255.  আউলনন ম থার ভৎস্য র্াল প্রমৄলি জফা ম্প্রাযণ 

(২ ম থা) (১ভ ংরালধত)  

ভার্ থ ১৫- জুন ২০ 

সিলট ৬১টি জেরা 

(াফ থতয ৩ জেরা ব্যতীত) 

256.  প্রালণিদ  জডআযী উন্নন  

োনুঃ ১৯-লডরঃ ২৩ 

সিলট ৬১টি জেরা 

(াফ থতয ৩ জেরা ব্যলতত) 

257.  অদৄলনক প্রমৄলিরত গরু হৃষ্ট-পুষ্টকযণ  

োনুঃ ১৯-লডরঃ ২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

258.  ললঅয জযাগ লনমূ থর এফং ক্ষুযারযাগ  

োনুঃ ১৯-লডরঃ ২২  

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

259.  ন্যানার এলগ্রকারর্ায জটকরনারলে প্ররেে (২ 

ম থা) (এনএটিল-২) (প্রালণিদ লধদপ্তয ংগ)  

০১/১০/২০১৫-০১/০৯/২০২১ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

260.  র্কলত্রভ প্রেনন কাম থক্রভ ম্প্রাযণ  ভ্রুণ স্থানান্তয 

প্রমৄলি ফাস্তফান (৩ ম থা)  

০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২০    

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

261.  ফাংরারদ জবরটলযনাযী লযরলফামু সুদৃঢ়কযণ এফং 

নতুন অলফব থাফরমাগ্য ংক্রাভক জযাগমূ লনন্ত্ররণয 

ভাধ্যরভ খায লনযাত্তা এফং েনস্বারস্থযয উন্নন। 
জুরাআ ১৬- জুন, ২০ 

সিলট ভগ্র ফাংরারদ 

262.  েরা ংস্কারযয ভাধ্যরভ ভৎস্য উৎাদন বৃলি 

(ংরালধত) রোঃ ১৫- জুন, ২০ 

সিলট  

263.  ন্যানার এলগ্রকারর্ায জটকরনারলে প্ররেে (২ 

ম থা) (এনএটিল-২) (ভৎস্য লধদপ্তয ংগ) 

রোফয ১৫- জরন্ফম্বয ২১ 

সিলট  

264.  ভলল উন্নন (২ ম থা) রোফয, ২০১৮ রত 

জরন্ফম্বয, ২০২৩ 

সিলট  

265.  েীড অরগ্ররডন থ্রু প্রুরেনী জটষ্ট (৩ ম থা) প্রকল্প  

জুরাআ ১৪- জুন ২০ 

সিলট  

266.  িাক জফঙ্গর োরতয ছাগর উন্নন  ম্প্রাযণ  

োনুালয ১৮-লডরম্বয ২১ 

সিলট  

267.  জযড লর্টাগাং কযারটর োত উন্নন  ংযক্ষণ (২ 

ম থা)  

োনুালয ১৮-লডরম্বয ২১ 

সিলট  

জফাভলযক লফভান লযফন  ম থটন ভন্ত্রণার 

268.  ম থটন ফল থ উররক্ষয জদরয কলত ম থটন সিলট  
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ক্রলভক 

নং 

প্রকরল্পয নাভ 

(জভাদকার) 

প্রকল্প এরাকা (ভগ্র 

ফাংরারদ থফা 

সুলনলদ থষ্ট 

জেরা/উরেরায 

নাভ) 

ভন্তব্য 

অকল থণী এরাকায ম থটন সুলফধালদয উন্নন োনুঃ 

১৭-জুন ২০ 

269.  লররট ভানী অন্তেথালতক লফভানফিরযয উন্নন  

োনুালয ২০১৯ রত লডরম্বয ২০২১ 

সিলট লররট দয উরেরা 

270.  দদপুয  ফলযার লফভানফিয উন্নন এফং লররট 

ভানী অন্তেথালতক লফভানফিয উন্নন প্রকরল্পয 

যাভ থক জফা (লডোআন জপআে) (১ভ ংরালধত) 

 োনুালয ২০১৬-জুন ২০১৯ 

সিলট  

271.  লররট ভানী অন্তেথালতক লফভানফিরয লফযভান 

যানর  ট্যালক্সরয লি বৃলিকযণ োনুালয ১৭-

জুন ২০ 

 

সিলট  

 

 

 


