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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
পিরকনা কিমশন

কাযম িবভাগ

২০২১-২০২২ অথ বছেরর সংেশািধত বািষক উয়ন কমসূিচেত সাব সমাপ  কের তািলকা

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩-ধানমীর কাযালয় (২িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ অথৈনিতক অল কতৃপ (১িট ক)

১ বাংলােদশ অথৈনিতক অল উয়ন ক (১ম পযায়) (৩য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৪-৩১ িডেসর ২০২১)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (১িট ক)

সাব-সর: পাট, ব ও রািন িয়াকরণ (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ অথৈনিতক অল কতৃপ (১িট ক)

২ জামালপরু অথৈনিতক অল াপন (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৬-িনবাচন কিমশন সিচবালয় (২িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (২িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (২িট ক)
সংা: বাংলােদশ িনবাচন কিমশন (২িট ক)

৩ িনবাচন কিমশন সিচবালেয়র সমতা বিৃ ও শিশালীকরণ (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
৪ আইেডনিটিফেকশন িসেম ফর এনািং একেসস টু সািভেসস (আইিডইএ) (৩য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১১-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৭-জনশাসন মণালয় (২িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ লাক শাসন িশণ ক (১িট ক)

৫ িবিপএিটিস’র কার কাস সমেূহর সমতা বিৃকরণ (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২৩)
সর: ১০-গহৃায়ন ও কিমউিনিট িবধাবিল (১িট ক)

সাব-সর: ভৗত পিরকনা (১িট ক)
সংা: জনশাসন মণালয় (১িট ক)

৬ িমা সািকট হাউজ সসারণ (২য় সংেশাধনী) (০১ জায়াির ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৮-বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন (১িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)
সংা: সরকাির কম কিমশন (১িট ক)

৭ বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন কমে িনমাণ (৭ম ার থেক ১০ম ার) (৩য় পযায়) (১ম সংেশািধত) (০১ আগ ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১১-অভরীণ সদ িবভাগ (আইআরিড) (১িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)
সংা: জাতীয় রাজ বাড (১িট ক)

৮ জাতীয় রাজ ভবন িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০০৯-৩০ জনু ২০২২)



adp.plancomm.gov.bd | ২৭-০৩-২০২২ ১৩:১৮ পৃা (6/78)

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১৪-পিরকনা িবভাগ (১িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সংা: সাধারণ অথনীিত িবভাগ (১িট ক)
৯ িত পিরকনা (২০১০-২০২১) এর মধবতী মলুায়ন এবং বাংলােদশ পক ২০৪১ ণয়ন (২য় সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১৭-বািণজ মণালয় (১িট ক)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (১িট ক)

সাব-সর: ইিিনয়ািরং এড ইেলকিন (১িট ক)
সংা: বািণজ মণালয় (১িট ক)

১০ িফিজিবিলিট ািড অন এেপাট কেিটিটভেনস অব এো-াডাস এাড জটু ডস অব বাংলােদশ (০১ এিল ২০২০-৩১ জলুাই ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১৮-পররা মণালয় (১িট ক)
সর: ১০-গহৃায়ন ও কিমউিনিট িবধাবিল (১িট ক)

সাব-সর: ভৗত পিরকনা (১িট ক)
সংা: পররা মণালয় (১িট ক)

১১ পররা মণালেয়র িবদমান চের ১িট বতল অিফস ভবন িনমাণ (১ম পযায়) (১ম সংেশািধত) (০১ সের ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১৯-িতরা মণালয় (৪িট ক)
সর: ২-িতরা (১িট ক)

সাব-সর: সামিরক িতরা সবা (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ নৗবািহনী (১িট ক)

১২ িবএনএ ববু কমে িনমাণ, পেতা, চাম (২য় সংেশািধত) (০১ আগ ২০১৩-৩১ িডেসর ২০২১)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (২িট ক)

সাব-সর: ডাক ও টিলেযাগােযাগ (২িট ক)
সংা: বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দূর অধাবন সংা (১িট ক)

১৩ িরেমাট সিং ও িজআইএস যিু েয়ােগর মাধেম বাংলােদেশর সমু উপেলর ভৗেগািলক তথববা এবং সমেূ মােছর িবচরণে সনাকরণ
পিত াপন (০১ জায়াির ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)

সংা: বাংলােদশ জিরপ অিধদর (১িট ক)
১৪ বাংলােদশ জিরপ অিধদেরর মাপ ির-াডাকশন কাযেম সমতা বিৃ করণ (০১ জায়াির ২০২১-৩০ জনু ২০২২)
সর: ১২-ধম, সংিৃত ও িবেনাদন (১িট ক)

সাব-সর: িশ ও সংিৃত (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ সনাবািহনী (১িট ক)

১৫ ববু সামিরক যাঘর কমে িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২১-আইন ও িবচার িবভাগ (২িট ক)
সর: ৩-জন শৃলা ও রা (২িট ক)

সাব-সর: আইন, িবচার ও আদালত (২িট ক)
সংা: আইন ও িবচার িবভাগ (২িট ক)

১৬ বাংলােদেশর ীম কােটর সসারেণর লে আষিক িবধািদসহ নতুন ১২ তলা ভবন িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ িডেসর ২০১৭-৩১ িডেসর
২০২১)

১৭ বাংলােদশ বার কাউিল ভবেনর বতমান জায়গায় ১৫ তলা ভবন িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২২-জন িনরাপা িবভাগ (১১িট ক)
সর: ৩-জন শৃলা ও রা (১১িট ক)

সাব-সর: জন িনরাপা (১১িট ক)
সংা: বাংলােদশ পিুলশ (৭িট ক)

১৮ বাংলােদেশর িবিভ ােন পিুলশ িবভােগর ৫০িট হাইওেয় পিুলশ আউট পা িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১০-৩০ জনু ২০২১)
১৯ বাংলেদশ পিুলেশর িবিভ ইউিনেট ১২িট বারাক িনমাণ (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২১)
২০ ১৯িট নৗ পিুলশ ফাঁিড় ও বারাক িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২১)
২১ বিরশাল মোপিলটন ও খলুনা জলা পিুলশ লাইন িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২২ বাংলােদশ পিুলশ িবভােগর আধিুনকায়ন ও সমতা বিৃর জ এনকম ভবেনর উমখুী সসারণ (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২৩ িবদমান পিুলশ হাসপাতালসমহূ আধিুনকীকরণ (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২৪ সাসবাদ মাকােবলা ও জনিনরাপা িনিতকে ঢাকা মোপিলটন পিুলেশর সমতা বিৃ (০১ নেভর ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সংা: বডার গাড বাংলােদশ (১িট ক)
২৫ িবিজিব সদস ও খেলায়ারেদর জ একিট আধিুনক ইনেডার িডয়াম (মাি িজমসহ) িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)

সংা: কা গাড (২িট ক)
২৬ বাংলােদশ কা গােডর জ িবিভ কার জলযান িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২৭ এনােমট অব অপােরশনাল কাপািবিলিট অব বাংলােদশ কাগাড (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)

সংা: আনসার ও াম িতরা অিধদর (১িট ক)
২৮ জলা সদের ও বাটািলয়ান সদেরর আনসার ও িভিডিপর বারাকসমেূহর ভৗত িবধািদ সসারণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩১ িডেসর

২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৩-লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ (১িট ক)
সর: ৩-জন শৃলা ও রা (১িট ক)

সাব-সর: লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক (১িট ক)
সংা: লিজসেলিটভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ (১িট ক)

২৯ আইিন গেবষণার মাধেম তারতমমলূক আইন ও নীিত িচিতকরণপবূক উহা সংার (০১ ম ২০১৯-৩১ অোবর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৪-াথিমক ও গণিশা মণালয় (৩িট ক)
সর: ১৩-িশা (৩িট ক)

সাব-সর: াথিমক িশা (৩িট ক)
সংা: াথিমক ও গণিশা মণালয় (১িট ক)

৩০ িডিজটাল াথিমক িশা (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
সংা: াথিমক িশা অিধদর (১িট ক)

৩১ দাির পীিড়ত এলাকায় ুল িফিডং কমসূিচ (৩য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১০-৩১ িডেসর ২০২১)
সংা: উপাািনক িশা বুেরা (১িট ক)

৩২ মৗিলক সারতা ক (৬৪ জলা) (০১ ফয়ারী ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৫-মাধিমক ও উ িশা িবভাগ (৭িট ক)
সর: ১৩-িশা (৭িট ক)

সাব-সর: মাধিমক ও উ িশা (২িট ক)
সংা: বাংলােদশ িশা েকৗশল অিধদর (২িট ক)

৩৩ নামগ জলার িতনিট বসরকাির কেলেজর অবকাঠােমা উয়ন (৩১ অোবর ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
৩৪ মাদারীপরু জলার সদর উপেজলার সয়দ আবলু হােসন কেলজ এর অবকাঠােমা উয়ন (০১ নেভর ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)

সাব-সর: িবিবদালয় িশা (৫িট ক)
সংা: িবিবদালয় মিুর কিমশন (৫িট ক)

৩৫ জগাথ িবিবদালেয়র উয়ন (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১১-৩১ িডেসর ২০১৯)
৩৬ চাম েকৗশল ও যিু িবিবদালেয়র অিধকতর সসারণ ও উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
৩৭ িমা িবিবদালেয়র উয়ন (১ম পযায়) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৪-৩১ িডেসর ২০২১)
৩৮ হাজী মাহাদ দােনশ িবান ও যিু িবিবদালেয়র িবেশষ উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)
৩৯ বাংলােদশ েকৗশল িবিবদালেয়র িশপ মেডল টিং সটার াপন (টািয়ং টাংক) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৬-িবান ও যিু মণালয় (৩িট ক)
সর: ১৪-িবান ও তথ যিু (৩িট ক)

সাব-সর: িবান ও যিু (৩িট ক)
সংা: বাংলােদশ পরমাণ ুশি কিমশন (১িট ক)

৪০ নবজাতেকর মেধ জগত হাইেপাথাইরেয়ড রােগর াভাব সনাকরণ (২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) (০১ সের ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সংা: বাংলােদশ পরমাণ ুশি িনয়ণ কতৃপ (১িট ক)

৪১ জনসাধারণ ও পিরেবেশর পারমানিবক িনরাপা ও িবিকরণ রার লে বাংলােদশ পরমাণ ুশি িনয়ণ কতৃপের অবকাঠােমা শিশালীকরণ (০১
মাচ ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সংা: িবান ও যিু মণালয় (১িট ক)
৪২ পপরু পারমানিবক িবৎ কের জ িসগািলংসহ রললাইন সংার ও িনমাণ (০১ এিল ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৭-া সবা িবভাগ (৪িট ক)
সর: ১১-া (৪িট ক)

সাব-সর: া সবা (৪িট ক)
সংা: া অিধদর (৩িট ক)

৪৩ কেণল মােলক মিডেকল কেলজ ও ২৫০ শযা িবিশ হাসপাতাল াপন, মািনকগ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
৪৪ শহীদ এম মনর আলী মিডেকল কেলজ ও ৫০০ শযার মিডেকল কেলজ হাসপাতাল াপন, িসরাজগ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু

২০২২)
৪৫ শখ হািসনা মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল াপন, টাাইল (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)

সংা: াশনাল হাট ফাউেডশন (১িট ক)
৪৬ াশনাল হাট ফাউেডশেনর জ মিডেকল যপািত সংহ (০১ এিল ২০১৯-৩১ িডেসর ২০২১)



adp.plancomm.gov.bd | ২৭-০৩-২০২২ ১৩:১৮ পৃা (17/78)

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৮-তথ ও যাগােযাগ যিু (আইিসিট) িবভাগ (৩িট ক)
সর: ১৪-িবান ও তথ যিু (৩িট ক)

সাব-সর: তথ যাগােযাগ যিু (৩িট ক)
সংা: বাংলােদশ কিউটার কাউিল (িবিসিস) (৩িট ক)

৪৭ বাংলােদেশ ই-গভনেমট ইআরিপ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)
৪৮ তথ যিুর মাধেম িনউেরা ডেভলপেমট িডজাডারসহ সব ধরেনর িতবী বির মতায়ন (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
৪৯ িলভােরিজং আইিসিট ফর এময়েমট এড াথ অফ দ আইিট-আইিটইএস ইডাি ক (০১ অোবর ২০১৯-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৯-সমাজ কলাণ মণালয় (১২িট ক)
সর: ১১-া (৩িট ক)

সাব-সর: া সবা (৩িট ক)
সংা: সমাজেসবা অিধদর (৩িট ক)

৫০ জালাল উিন আহেমদ ফাউেডশন কিমউিনিটিভিক মা, িশ ও ডায়ােবিটক হাসপাতাল িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
৫১ আনপরু আলহা আহদ উাহ-সােলহ আহেমদ কিমউিনিট হাসপাতাল ও আথ-সামািজক উয়ন (০১ ম ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)
৫২ ৫০ শযা িবিশ চাঁপাইনবাবগ ডায়ােবিটক হাসপাতাল াপন (০১ এিল ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সর: ১৫-সামািজক রা (৯িট ক)

সাব-সর: সমাজকলাণ (৯িট ক)
সংা: সমাজেসবা অিধদর (৯িট ক)

৫৩ সমাজেসবা অিধদেরর জ মানব সদ ববাপনা সফটওয়ার (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
৫৪ জাহাীরাবাদ সনািনবাস, বড়া এ য়াস এর সসারণ ও উয়ন (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
৫৫ হাজী নওয়াব আলী খান এিতমখানা িনমাণ (০১ জায়াির ২০১৯-৩১ িডেসর ২০২১)
৫৬ ফিরদপরু ও রাজবাড়ী জলার িবিভ উপেজলার ঃ ও অসহায় নারীেদর আয়বধক কাযেমর উপর িশণ (০১ জলুাই ২০১৯-৩১ িডেসর ২০২১)
৫৭ জাতীয় সমাজেসবা একােডিমর সমতা ও দতা বিৃ (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
৫৮ লালমিনরহাট জলার অিত দির জনেগাীেক িবিবধ িশেণর মাধেম জীবনমান উয়ন (০১ জায়াির ২০২০-৩১ িডেসর ২০২১)
৫৯ ঃ ছেলেমেয়েদর আথ-সামািজক উয়ন ও পনুবাসেন পশািভিক কিউটার/আইট িশণ (০১ জায়াির ২০২০-৩১ িডেসর ২০২১)
৬০ অনসর ও হতদির জনেগাীর জ আকমসংানমলুক কােজর িশেণর মাধেম আথ-সামািজক অবার উয়ন (০১ ফয়ারী ২০২০-৩০ জনু

২০২২)
৬১ অবেহিলত, িবধবা, , অনসর ও পাতপদ জনেগাীর জীবনমান উয়েনর জ কমসংানমলূক িশণ দান (০১ জায়াির ২০২০-৩১ িডেসর

২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩০-মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় (৪িট ক)
সর: ১১-া (১িট ক)

সাব-সর: া সবা (১িট ক)
সংা: মিহলা িবষয়ক অিধদর (১িট ক)

৬২ নািসং িবষেয় মিহলােদর জ ঢাকায় কিমউিনিট নািসং িডী কেলজ াপন (০১ জনু ২০১৭-৩০ জনু ২০২১)
সর: ১৫-সামািজক রা (৩িট ক)

সাব-সর: মিহলা ও িশ িবষয়ক (৩িট ক)
সংা: মিহলা িবষয়ক অিধদর (২িট ক)

৬৩ সানাইমিুড়, কািলগ, আড়াইহাজার, মঠবািড়য়া ও পাথরঘাটা উপেজলায় কমজীবী মিহলা হােল কাম িনং সটার িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু
২০২৩)

৬৪ নীলেেত কমজীবী নতুন মিহলা হােল িনমাণ এবং দেশর িবিভ জলায় িবদমান কমজীবী মিহলা হােলসমেূহর অিধকতর উয়ন (০১ জায়াির
২০১৭-৩০ জনু ২০২২)

সংা: জাতীয় মিহলা সংা (১িট ক)
৬৫ নগরিভিক ািক মিহলা উয়ন ক (২য় পযায়) (২য় সংেশাধন) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩১-ম ও কমসংান মণালয় (৫িট ক)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (৫িট ক)

সাব-সর: ম ও কমসংান (৫িট ক)
সংা: ম অিধদর (২িট ক)

৬৬ দেশর পাবত অেলর িমকেদর কলাণ িবধািদ ও দতা উয়ন কাযম সসারণ এবং জারদারকরেণ রাামািটর ঘাগড়ায় একিট বিবধ িবধাসহ
ম কলাণ কমে িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ এিল ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)

৬৭ নারায়নগ বের এবং চােম কালুুরঘােট মিহলা মজীিব হােেল এবং ০৫ শযার হাসপাতাল িবধাসহ ম কলাণ ক িনমাণ (১ম সংেশািধত)
(০১ এিল ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)

সংা: কলকারখানা ও িতান পিরদশন অিধদর (৩িট ক)
৬৮ িরিমিডেয়শন কাঅরিডেনশন সল এ  কারখানােলার কাপ বাবায়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)
৬৯ জাতীয় পশাগত া ও িনরাপা িবষয়ক গেবষণা এবং িশণ ইনিিটউট াপন (১ম সংেশািধত) (০১ সের ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
৭০ িনবািচত রিডেমড গােমটস, ািক ও কিমকাল কারখানার কাঠােমা, অি ও িবৎ ঝুিক িনপন (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩২-গহৃায়ণ ও গণপতূ মণালয় (১৪িট ক)
সর: ১০-গহৃায়ন ও কিমউিনিট িবধাবিল (১৪িট ক)

সাব-সর: গহৃায়ন (১৪িট ক)
সংা: রাজধানী উয়ন কতৃপ (রাজউক) (১িট ক)

৭১ * উরা লক উয়ন (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু ২০২০)
সংা: রাজশাহী উয়ন কতৃপ (২িট ক)

৭২ নােটার রাড (েয়ট) হেত বাইপাস রাড পয রাা শকরণ (২য় সংেশািধত) (০১ ফয়ারী ২০১৩-৩০ জনু ২০২২)
৭৩ িরিভশন অব ফাংশনাল মাার ান এাড িডেটইলড এিরয়া ান টু মক রাজশাহী মোপিলটান ডেভলপেমট ান (আরএমিডিপ) িডজার ির

সনেসিটভ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
সংা: কবাজার উয়ন কতৃপ (১িট ক)

৭৪ কবাজার উয়ন কতৃপের বতল অিফস ভবন িনমাণ (১ম সংেশাধন) (০১ অোবর ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
সংা: গণপতূ অিধদর (১০িট ক)

৭৫ ঢাকার মািলবােগ সরকাির কমকতা/ কমচারীেদর জ ৪৫৬িট াট িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)
৭৬ ঢাকার আিজমপেুর িবচারকেদর জ বতল িবিশ আবািসক ভবন িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
৭৭ কবাজার জলাধীন গণপতূ অিধদেরর খািল জিমেত িট আধিুনক েযাগ-িবধা িবিশ উদান ও একিট খলার মাঠ উয়ন (০১ অোবর ২০১৭-৩০

জনু ২০২১)
৭৮ ঢাকা মিতিঝল সরকাির কেলািনেত (হাসপাতাল জান ার কাউড) বতল আবািসক ভবন িনমাণ (০১ সের ২০১৭-৩০ জনু ২০২১)
৭৯ ধানমীর কাযালেয়র কােফটিরয়া ও িবিভ হেলর অভরীণ পিরবতন ও পিরবধন কাজ (০১ ফয়ারী ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
৮০ নায়াখালী সদের সরকাির কমকতা/কমচারীেদর জ আবািসক ভবন িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
৮১ ঢাকা িমরপেুরর ৬নং সকশেন সরকাির কমকতােদর জ ২৮৮িট আবািসক াট িনমাণ (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
৮২ ঢাকার তজগাঁওেয় সরকাির কমকতা/কমচারীেদর জ বতল (১৩ তলা) আবািসক াট িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
৮৩ ঢাকা রমনা পােকর অবকাঠােমাগত উয়ন এবং রমনা লকসহ সািবক সৗয বিৃকরণ (০১ অোবর ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
৮৪ বাংলােদশ ীম কাট বার লাইেরী ভবন, এেন ভবন এবং অিডেটািরয়াম নবায়নসহ আষিক কাজ (০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৩-তথ ও সচার মণালয় (৫িট ক)
সর: ১২-ধম, সংিৃত ও িবেনাদন (৫িট ক)

সাব-সর: গণ যাগােযাগ (৫িট ক)
সংা: তথ কিমশন (১িট ক)

৮৫ তথ কিমশন ভবন িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সংা: তথ মণালয় (১িট ক)

৮৬ িশ ও নারী উয়েন সেচতনতামলূক যাগােযাগ কাযম (৫ম পযায়) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
সংা: গণেযাগােযাগ অিধদর (১িট ক)

৮৭ ামীণ জনেগাির উয়েন চার কাযম শিশালীকরণ (০১ এিল ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সংা: বাংলােদশ বতার (২িট ক)

৮৮ জাতীয় বতার ভবেন আধিুনক ও িডিজটাল সচার যপািত াপন (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
৮৯ বাংলােদশ বতােরর মহাশি রণ কে ১০০০ িকেলাওয়াট মধম তর ািমটার াপন (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৪-সাংিৃতক িবষয়ক মণালয় (৫িট ক)
সর: ১২-ধম, সংিৃত ও িবেনাদন (৫িট ক)

সাব-সর: িশ ও সংিৃত (৫িট ক)
সংা: মিনপরুী লিলতকলা একেডমী, মৗলভীবাজার (১িট ক)

৯০ মিনপরুী লিলতকলা একােডমীর িশণ সটার শাসিনক ভবন ও গ হাউজ িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২১)
সংা: িশকলা একােডিম (২িট ক)

৯১ িবভাগীয় ও জলা িশকলা একােডমী িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ ম ২০১৪-৩১ িডেসর ২০২১)
৯২ বাংলােদশ িশকলা একােডিমর পাঁচিট কের ওপর সাবতা সমীা ক (০১ ম ২০২১-৩০ জনু ২০২২)

সংা: সংিৃত িবষয়ক মণালয় (১িট ক)
৯৩ উিকল মুী িৃতেক িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)

সংা: গণথাগার অিধদর (১িট ক)
৯৪ দেশর সকল লাইেিরেত ববু ও মিুযু কনার াপন (৩১ মাচ ২০২০-৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৫-ধম িবষয়ক মণালয় (৪িট ক)
সর: ১১-া (১িট ক)

সাব-সর: া সবা (১িট ক)
সংা: ইসলািমক ফাউেডশন (১িট ক)

৯৫ িসরতা, ময়মনিসংহ ও কালিকনী, মাদারীপরু ইসলািমক িমশন হাসপাতাল কমে ভবন িনমাণ এবং বায়তুল মাকাররাম ডায়ােগানিক সটার
শিশালীকরণ (০১ িডেসর ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)

সর: ১২-ধম, সংিৃত ও িবেনাদন (২িট ক)
সাব-সর: ধম িবষয়ক (২িট ক)

সংা: ইসলািমক ফাউেডশন (১িট ক)
৯৬ গাপালগ ইসলািমক ফাউেডশন কমে াপন (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)

সংা: ধম িবষয়ক মণালয় (১িট ক)
৯৭ ধমীয় সীিত ও সেচতনতা বিৃকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সর: ১৩-িশা (১িট ক)

সাব-সর: াথিমক িশা (১িট ক)
সংা: বৗ ধমীয় কলাণ া (১িট ক)

৯৮ পােগাডা িভিক াক-াথিমক িশা (২য় পযায়) (০১ জায়াির ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৬-যবু ও ীড়া মণালয় (৯িট ক)
সর: ১২-ধম, সংিৃত ও িবেনাদন (৯িট ক)

সাব-সর: ীড়া (৮িট ক)
সংা: বাংলােদশ ীড়া িশা িতান (৩িট ক)

৯৯ িবেকএসিপ’র আওতায় চাম ও রাজশাহীেত ীড়া ুল িতা (৩য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৫-৩০ জনু ২০২৩)
১০০ িবেকএসিপর িমলা িশণাথীেদর ীড়ার উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
১০১ িবেকএসিপ’র আিলক িশণ ক িসেলট-এর উয়ন এবং আিলক িশণ ক িদনাজপেুরর িসনেথিটক হিক টাফ াপন (১ম সংেশািধত) (০১

জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
সংা: জাতীয় ীড়া পিরষদ (৫িট ক)

১০২ মিুগ জলা ীনগর উপেজলা িডয়াম এবং িদনাজপরু জলা পাবতীপরু উপেজলা িডয়ােমর উয়ন (০১ অোবর ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১০৩ কবাজার বীরে ল আিমন িডয়াম উয়ন এবং একিট ইনেডার িডয়াম িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২১)
১০৪ রংপরু জলা িডয়ােম আধিুনক িমিডয়া সটার ও ইনেডার িডয়াম িনমাণসহ অিধকতর উয়ন (০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২৩)
১০৫ কবাজার জলায় শখ কামাল আজািতক িেকট এবং ফুটবল িডয়াম কমে িনমােণর লে ািড ক (০১ জায়াির ২০২০-৩১ িডেসর

২০২১)
১০৬ ২৫িট জলা সদের িবদমান টিনস অবকাঠােমা সমেূহর উয়ন। (০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২২)

সাব-সর: যবু উয়ন (১িট ক)
সংা: যবু উয়ন অিধদর (১িট ক)

১০৭ িফিজিবিলিট ািড ফর িনউ েজস অব িডওয়াইিড (০১ ম ২০২১-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৭-ানীয় সরকার িবভাগ (৩৮িট ক)
সর: ৮-ানীয় সরকার ও পী উয়ন (১১িট ক)

সাব-সর: ানীয় সরকার ও পী উয়ন (১১িট ক)
সংা: ানীয় সরকার িবভাগ (১িট ক)

১০৮ ইনকাম সােপাট াাম ফর দ পওুের (আইএসিপিপ)-য ক (০১ এিল ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
সংা: ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর (১০িট ক)

১০৯ উপেজলা কমে সসারণ (২য় সংেশািধত) (০১ এিল ২০১১-৩০ জনু ২০২২)
১১০ নদান বাংলােদশ ইিটেেটড ডেভলপেমট েজ (২য় সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৩-৩১ মাচ ২০২২)
১১১ পী অবকাঠােমা উয়ন ক (িমা, াণবািড়য়া ও চাঁদপরু জলা) (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
১১২ পী অবকাঠােমা উয়ন কঃ পাবত চাম (২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৫-৩১ িডেসর ২০২১)
১১৩ বহৃর চাম জলা পী অবকাঠােমা উয়ন (চাম ও কবাজার জলা) (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
১১৪ নেকানা জলার মাহনগ ও আটপাড়া উপেজলার পণূ ামীণ অবকাঠােমা উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ িডেসর ২০১৬-৩০ জনু ২০২১)
১১৫ সাবজনীন সামািজক অবকাঠােমা উয়ন ক (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
১১৬ পণূ ামীণ অবকাঠােমা উয়ন ক ভালা জলা (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু ২০২১)
১১৭ দিণ নামগ ও জগাথপরু উপেজলায় ামীণ অবকাঠােমা উয়ন ক, নামগ জলা (২য় পযায়) (১ম সংেশািধত) (০১ নেভর ২০১৮-৩০ জনু

২০২২)
১১৮ িপেরাজপরু জলার নসারাবাদ উপেজলা হডেকায়াটার হেত গাপালগ জলার টুিপাড়া ভায়া নািজরপরু রাা ও সতু িনমাণ কােজর সাবতা সমীা

(০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২২)
সর: ১০-গহৃায়ন ও কিমউিনিট িবধাবিল (২৭িট ক)

সাব-সর: ভৗত পিরকনা (৭িট ক)
সংা: ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর (৭িট ক)

১১৯ উপলীয় শহর পিরেবশগত অবকাঠােমা ক (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
১২০ িমউিনিসপাল গভারা এড সািভেসস েজ (এমিজএসিপ) (০১ জায়াির ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
১২১ িসিট গভারেন ক (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু ২০২১)
১২২ নেকাণা জলার মাহনগ পৗরসভার অবকাঠােমা উয়ন (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১২৩ চরফাশন পৗরসভা অবকাঠােমা উয়ন (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১২৪ নামগ পৗরসভার সবার মান উয়েন েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
১২৫ কশবপরু-সাগরদািড় মধ ুসড়ক উয়ন (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২১)

সাব-সর: কিমউিনিট উয়ন (৯িট ক)
সংা: ঢাকা উর িসিট কেপােরশন (১িট ক)

১২৬ ঢাকা উর িসিট কেপােরশেনর উয়ন কােজর জ এাসফ াট, সংি যান ও যপািত য় এবং াপন (১ম সংেশািধত) (০১ নেভর ২০১৬-৩০
জনু ২০২২)

সংা: ঢাকা দিণ িসিট কেপােরশন (১িট ক)
১২৭ ঢাকা দিণ িসিট কেপােরশেনর িত সড়ক পনুবাসনসহ নদমা ও ফুটপাত উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)

সংা: িসেলট িসিট কেপােরশন (৩িট ক)
১২৮ িসেলট িসিট কেপােরশেনর অবকাঠােমা িনমাণ (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১২৯ িসেলট মহানগরীর নাগিরক সবা বিৃর লে বজ ববাপনা আধিুনকায়েনর জ আধিুনক যান-যপািত সরবরাহ শীষক ক। (০১ জলুাই ২০১৯-৩০

জনু ২০২২)
১৩০ সািতক (২০১৮) বায় িসেলট মহানগরীর িত রাা ও ফুটপাত সংার শীষক ক। (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)

সংা: রংপরু িসিট কেপােরশন (১িট ক)
১৩১ রংপরু িসিট কেপােরশেনর জলাবতা িনরসন ও অবকাঠােমা উয়ন (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সংা: নারায়ণগ িসিট কেপােরশন (১িট ক)
১৩২ নারায়নগ িসিট কেপােরশেনর কিঠন বজ সংহ এবং অপসারণ ববাপনা (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২০)

সংা: গাজীপরু িসিট কেপােরশন (২িট ক)
১৩৩ গাজীপরু িসিট কেপােরশেনর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ক (রাা ও ন) (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
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১৩৪ গাজীপরু িসিট কেপােরশেনর ০১ থেক ০৫ নং জােনর অভরীণ রাা, নদমা ও ফুটপাত িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সাব-সর: পািন সরবরাহ ও সািনেটশন (১১িট ক)

সংা: ঢাকা ওয়াসা (১িট ক)
১৩৫ ঢাকা মহানগরীর িবিভ এলাকায় পািনর লাইেনর জরী িতাপন (০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২২)

সংা: জনা েকৗশল অিধদর (১০িট ক)
১৩৬ এনভায়রণেমটাল সািনেটশন এড ওয়াটার সাাই ওইথ পাইপড নটওয়াক ইন থানা সদর এড াথ সটার পৗরসভা (২য় পযায়) (২য় সংেশািধত)

(০১ জলুাই ২০১২-৩০ জনু ২০২১)
১৩৭ ৪০ পৗরসভা এবং াথ সটাের অবিত পািন সরবরাহ ও এনভায়রণেমটাল ক (ফইজ-২) (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৪-৩০ জনু

২০২২)
১৩৮ পািন সরবরাহ, সািনেটশন ও া িশা (সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৫-৩১ িডেসর ২০২১)
১৩৯ পী অেল পািন সরবরাহ অল (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
১৪০ জাতীয় সািনেটশন ক (৩য় পযায়) (সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
১৪১ নায়াখািল পৗরসভায় পািন সরবরাহ ও সািনেটশন ববার সসারণ ও উয়ন(১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
১৪২ অািধকারমলূক ামীন পািন সরবরাহ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১৪৩ চা বাগান কমীেদর জ িনরাপদ েপয় পািন সরবরাহ ও সািনেটশন ক (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১৪৪ িপেরাজপরু জলার মঠবািড়য়া উপেজলায় িনরাপদ পািন সরবরাহ ও সািনেটশন (০১ জায়াির ২০২০-৩১ িডেসর ২০২১)
১৪৫ ৩৭িট জলা শহের পািন সরবরাহ ক (২য় সংেশািধত) (০১ িডেসর ২০১০-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৮-পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ (৭িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (১িট ক)

সাব-সর: সচ (১িট ক)
সংা: পী উয়ন একােডিম (আরিডএ), বড়া (১িট ক)

১৪৬ সৗরশি িনভর সচ পিত ও এর বমখুী ববহােরর মাধেম ির কৃিষ যিু সসারণ শীষক ােয়ািগক গেবষণা (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
সর: ৮-ানীয় সরকার ও পী উয়ন (৬িট ক)

সাব-সর: ানীয় সরকার ও পী উয়ন (৬িট ক)
সংা: বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম (বাড), িমা (১িট ক)

১৪৭ বােডর ভৗত িবধািদ উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
সংা: বাংলােদশ পী উয়ন বাড (িবআরিডিব) (১িট ক)

১৪৮ উরােলর অিত দিরেদর কমসংান িনিতকরণ কমসূিচ (২য় পযায়) (২য় সংেশািধত) (০১ এিল ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
সংা: পী উয়ন একােডিম (আরিডএ), বড়া (৩িট ক)

১৪৯ ামীণ জনেগাীর জীবনমান উয়ন এবং আধিুনক নাগিরক েযাগ িবধা সিলত সমবায়িভিক বতল ভবন িবিশ ‘পী জনপদ’ িনমাণ (১ম
সংেশািধত) ক (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)

১৫০ পী উয়ন একােডমী (আরিডএ), রংপরু াপন (১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
১৫১ জামালপেুর পী উয়ন একােডমী িতাকরণ ক (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)

সংা: বাংলােদশ  উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড (িম িভটা) (১িট ক)
১৫২ #  উৎপাদন বিৃর লে চােমর পিটয়ায়  কারখানা াপন (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৯-িশ মণালয় (৬িট ক)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (৬িট ক)

সাব-সর: রসায়ন ও খিনজ িশ (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ কিমকাল ইডািজ কেপােরশন (১িট ক)

১৫৩ অায়ী িভিেত রাসায়িনক ব সংরেণর জ দাম িনমাণ (০১ মাচ ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
সাব-সর: ু ও িটর িশ (৩িট ক)

সংা: বাংলােদশ ু ও িটর িশ কেপােরশন (৩িট ক)
১৫৪ িবিসক িশ নগরী, ভরব (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১২-৩০ জনু ২০২২)
১৫৫ রাজশাহী িবিসক িশ নগরী-২ (০১ জলুাই ২০১৪-৩১ িডেসর ২০২১)
১৫৬ িবিসক বিতক পণ উৎপাদন ও হালকা েকৗশল িশ নগরী (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)

সাব-সর: ইিিনয়ািরং এড ইেলকিন (২িট ক)
সংা: বাংলােদশ িশ ও কািরগরী সহায়তা ক (িবআইিটএিস) (১িট ক)

১৫৭ িবটাক চাম, খলুনা ও বড়া কে মিহলা হােল িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
সংা: বাংলােদশ ীল এড ইিিনয়ািরং কেপােরশন (১িট ক)

১৫৮ গাজী ওয়ার িলঃ ক শিশালী ও আধিুনকীকরণ ক (০১ অোবর ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪১-ব ও পাট মণালয় (৩িট ক)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (১িট ক)

সাব-সর: পাট, ব ও রািন িয়াকরণ (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশণ ইনিিটউট (১িট ক)

১৫৯ রশম যিু উয়ন, িবার ও দ জনশি সিৃর মাধেম উৎপাদনশীলতা বিৃকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
সর: ১৩-িশা (২িট ক)

সাব-সর: কািরগির িশা (২িট ক)
সংা: ব ও পাট মণালয় (১িট ক)

১৬০ এ ািড অন িদ ডেভলপেমট অব টটাইল এডুেকশন সর ইন বাংলােদশ টােগিটং িদ ফুলিফলেমট অব লাকাল এইচআর িডমাড (১ম সংেশািধত)
(০১ অোবর ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সংা: ব অিধদর (১িট ক)
১৬১ শখ রােসল টটাইল ইনিিটউট মাদারগ, জামালপরু (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪২-ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ (৩িট ক)
সর: ৬-িবৎ ও ালািন (৩িট ক)

সাব-সর: ালানী ও শি (৩িট ক)
সংা: বাংলােদশ তল, গাস ও খিনজ সদ কেপােরশন (পোবাংলা) (৩িট ক)

১৬২ াচারাল গাস ইিফিসেয়ি েজ (িততাস িফের লােকশন-িস এবং নরিসংিদ িফে ওেয়লহড গাস কেসর াপন) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই
২০১৪-৩০ জনু ২০২২)

১৬৩ ধয়া-এেলা এবং ববু সতুর পিম পাড় নলকা পয গাস সালন পাইপ লাইন িনমাণ ক (িবিড-িপ৭৮◌ঃ াচারাল গাস ইেফিসেয়ি েজ)
(সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)

১৬৪ চাম-ফনী-বাখরাবাদ গাস সালন সমারাল পাইপলাইন িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৩-কৃিষ মণালয় (১১িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (১১িট ক)

সাব-সর: ফসল (৬িট ক)
সংা: বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনিিটউট (বাির) (১িট ক)

১৬৫ বাংলােদেশ তলবীজ ও ডাল ফসেলর গেবষণা ও উয়ন (০১ এিল ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)
সংা: কৃিষ সসারণ অিধদর (৩িট ক)

১৬৬ কৃষক পযােয় উতমােনর ডাল, তল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরণ (৩য় পযায়) ক (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু
২০২২)

১৬৭ িনরাপদ উদানতািক ফসল উৎপাদন ও সংেহার যিু সসারণ (২য় সংেশািধত) ক (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১৬৮ বাংলােদেশ শাকসবিজ, ফল ও পান ফসেলর পাকামাকড় ও রাগবালাই ববপনায় জব বালাইনাশক িভিক যিু উাবন ও সসারণ (িডএই অ)

(১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সংা: কৃিষ িবপণন অিধদর (১িট ক)

১৬৯ বাজার অবকাঠােমা, সংরণ ও পিরবহণ িবধার মাধেম ফুল িবপণন ববা শিশালীকরণ (০১ অোবর ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সংা: মিৃকা সদ উয়ন ইনিিটউট (১িট ক)

১৭০ নগর কৃিষ উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) ক (এসআরিডআই অংগ) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩১ মাচ ২০২২)
সাব-সর: সচ (৫িট ক)

সংা: বাংলােদশ কৃিষ উয়ন কেপােরশন (িবএিডিস) (৫িট ক)
১৭১ কৃিষ উৎপাদন বিৃর লে ভূ-উাির পািন ববহােরর জ রাবার ডাম িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
১৭২ বহৃর বড়া ও িদনাজপরু জলা ুেসচ উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
১৭৩ বহৃর খলুনা ও যেশার জলায় ুেসচ উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
১৭৪ রংপরু অেল ভূউপির পািন সংরেণর মাধেম ুেসচ উয়ন ও সচ দতা বিৃকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১৭৫ ময়মনিসংহ িবভাগ এবং ঢাকা িবভােগর টাংগাইল ও িকেশারগ জলায় ু সচ উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৪-মৎস ও ািণসদ মণালয় (১০িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (১০িট ক)

সাব-সর: মৎস (৫িট ক)
সংা: বাংলােদশ মৎস গেবষণা ইনিিটউট (িবএফআরআই) (২িট ক)

১৭৬ চাঁদপরু নদী কে ইিলশ গেবষণা জারদারকরণ (২য় সংেশািধত) ক (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
১৭৭ বাংলােদশ উপেল সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ উৎপাদন গেবষণা (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)

সংা: মৎস অিধদর (৩িট ক)
১৭৮ বহৃর িমা জলায় মৎস উয়ন ক (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
১৭৯ ইউিনয়ন পযােয় মৎস চাষ যিু সবা সসারণ (২য় পযায়) (২য় সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
১৮০ জলাশয় সংােরর মাধেম মৎস উৎপাদন বিৃ ক (২য় সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)

সাব-সর: ািণসদ (৫িট ক)
সংা: বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা ইনিিটউট (িবএলআরআই) (১িট ক)

১৮১ রড িচটাগাং কােটল জাত উয়ন ও সংরণ ক (২য় পযায়) (০১ জায়াির ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)
সংা: বাংলােদশ ভেটিরনারী কাউিল (১িট ক)

১৮২ আষিক িবধাসহ বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিল ভবন িনমাণ ক (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ িডেসর ২০২১)
সংা: ািণসদ অিধদর (৩িট ক)

১৮৩ ািণসদ উৎপাদন উপকরণ ও ািণজাত খােদর মান িনয়ণ গেবষণাগার াপন ক (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
১৮৪ াক বল জােতর ছাগল উয়ন ও সসারণ ( ১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
১৮৫ বাংলােদশ জাতীয় িচিড়য়াখানা ও রংপরু িচিড়য়াখানার মাার ান ণয়ন এবং অপিরহায অবকাঠােমা সংার ও উয়ন ক (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু

২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৫-পিরেবশ, বন ও জলবায় ুপিরবতন মণালয় (৫িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (৫িট ক)

সাব-সর: বন (৫িট ক)
সংা: বাংলােদশ বন অিধদর (৫িট ক)

১৮৬ ানীয় ও ন-ৃগাী জনগেনর সহায়তায় মধপুরু জাতীয় উদােনর ইেকা-টুিরজম উয়ন ও টকসই ববাপনা (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু
২০২২)

১৮৭ জাতীয় উিদ উদােনর মাারান হালনাগাদকরণ এবং বাসংান সংরণসহ অতাবশকীয় অবকাঠােমা সংার/উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই
২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

১৮৮ মাধবেডা ইেকা পােক কবল কার াপেন সাবতা যাচাই এবং মাার ন নয়ণ (০১ জলুাই ২০২০-৩০ জনু ২০২২)
১৮৯ ববু শখ মিুজব সাফাির পাক, মৗলভীবাজার াপেন সাবতা যাচাই ও মাার ান িত। (০১ জলুাই ২০২০-৩০ জনু ২০২১)
১৯০ চাম, পাবত চাম ও কবাজােরর সােথ িময়ানমার ও ভারেতর াবাউডাির ওয়াইলাইফ কিরেডার াপেন সাবতা যাচাই। (০১ জলুাই ২০২০-

৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৬-ভূিম মণালয় (২িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (১িট ক)

সাব-সর: ভূিম (১িট ক)
সংা: ভূিম মণালয় (১িট ক)

১৯১ উপেজলা ও ইউিনয়ন ভূিম অিফস িনমাণ (৬ পব) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
সর: ৯-পিরেবশ, জলবায় ুপিরবতন এবং পািন সদ (১িট ক)

সাব-সর: পািন সদ ববাপনা (১িট ক)
সংা: ভূিম মণালয় (১িট ক)

১৯২ চর ডেভলপেমট এড সেটলেমট ক-িিজং (িসিডএসিপ-িব) (ভূিম মণালয় অংশ) (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৭-পািন সদ মণালয় (২৪িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (৩িট ক)

সাব-সর: সচ (৩িট ক)
সংা: বাংলােদশ পািন উয়ন বাড (৩িট ক)

১৯৩ িমা জলার পরুাতন ডাকািতয়া-নতুন ডাকািতয়া নদী সচ ও িনাশন (০১ অোবর ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
১৯৪ বিরশাল জলার সাতলা-বাগদা কের পাার পনুবাসন (০১ অোবর ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
১৯৫ নেকানা জলার মাহনগ উপেজলার িডংগােপাতা হাওর উপ-কের খাল পনুঃখনন ও জীবনযাার মান উয়ন ক (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই

২০২০-৩০ জনু ২০২২)
সর: ৯-পিরেবশ, জলবায় ুপিরবতন এবং পািন সদ (২১িট ক)

সাব-সর: পািন সদ ববাপনা (২১িট ক)
সংা: বাংলােদশ পািন উয়ন বাড (২১িট ক)

১৯৬ বিুড়গা নদী পনুার ক (নতুন ধেলরী-পংুলী-বংশাই-তুরাগ-বিুড়গা িরভার িসেম) (২য় সংেশািধত) (০১ এিল ২০১০-৩০ জনু ২০২২)
১৯৭  ুগা াাম (িবডিউিডিব কোেনট) (০১ জায়াির ২০১৩-৩১ িডেসর ২০২১)
১৯৮ চাম জলার বাঁশখালী উপেজলার পাার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১িব এবং ৬৪/১িস এর সময় িত অংেশ ায়ী পনুবাসন (২য় সংেশািধত) (০১ এিল

২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
১৯৯ াণবািড়য়া জলার অগত িততাস নদী (আপার) পনুঃখনন (০১ সের ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
২০০ বােগরহাট জলার পাার ৩৬/১ পনুবাসন (১ম সংেশািধত) (০১ িডেসর ২০১৪-৩০ জনু ২০২১)
২০১ কবাজার জলার টকনাফ উপেজলা শাহপরীর ীেপ পাার নং-৬৮ এর সী-ডাইক অংেশ বাধঁ পনুঃিনমাণ ও িতরা কাজ বাবায়ন (২য় সংেশািধত)

(০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২০২ বােগরহাট জলায় ৮৩িট নদী/খাল পনুঃখনন এবং মংলা ঘিষয়াখালী চােনেলর নাবতা বিৃ (০১ িডেসর ২০১৬-৩১ িডেসর ২০২১)
২০৩ রাজবািড় শহর রা (ফজ-২) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২০৪ যমনুা নদীর ডানতীেরর ভান হেত গাইবাা জলার সদর উপেজলা এবং গণকবরসহ ফুলছিড় উপেজলার িবিভ াপনা রা (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই

২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২০৫ টাাইল জলার ভূঞাপরু উপেজলার অজুনা নামক এলাকােক যমনুা নদীর ভান হেত রােথ নদী তীর সংরণ (১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৭-

৩০ জনু ২০২২)
২০৬ চাম জলার সীপ উপেজলার পাার নং ৭২ এর ভান বণ এলাকায় াপ িতরা কােজর মাধেম পণুবাসন (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই

২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২০৭ ভালা জলার চরফাশন উপেজলাধীন-তঁতুিলয়া নদীর ভান হেত বকসী লঘাট হেত বাবরুহাট লঘাট পয িতরা ও িজং এবং করী-মকুরী ীপ

বা িনয়ণ (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২০৮ মঘনা নদীর ভান হেত ভালা জলার লালেমাহন উপেজলাধীন লডহািড ও ধিলেগৗরনগর বাজার রা (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২০৯ মঘনা নদীর ভান হেত বিরশাল জলার মেহিগ উপেজলার উলািনয়া-গািবপরু এলাকা রা ক (১ম সংেশািধত) (০১ এিল ২০১৮-৩০ জনু

২০২২)
২১০ িপেরাজপরু জলার ভাডািরয়া উপেজলায় ভূবেনর নদী পনুঃখনন এবং পানা নদী ভূবেনর নদীর ভান হেত িবিভ াপনা/সদ র ক (০১

জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২১১ াণবািড়য়া জলার সরাইল উপেজলায় রাজাপরু নামক ােন মঘনা নদীর বামতীর সংরণ ক (১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৮-৩০ জনু

২০২২)
২১২ লীপরু জলার সদর উপেজলায় রহমতখালী খাল ও রায়পরু উপেজলায় ডাকািতয়া নদীর ভান রাধকে তীর সংরণ ক (০১ অোবর ২০১৮-৩০

জনু ২০২২)
২১৩ চাম জলার ফিটকছিড় ও হাটহাজারী উপেজলায় হালদা নদী ও ধরুং খােলর তির সংরণ ও বা িনয়ণ ক (০১ অোবর ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২১৪ ফিরদপরু জলাধীন আিড়য়াল খাঁ নদী তীর সংরণ ও িজং ক (১ম সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২১৫ ময়মনিসংহ জলার গফরগাঁও উপেজলাধীন চর আলগী ইউিনয়েনর চতুিদেক বড়ী বাঁধ িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
২১৬ জয়পরুহাট জলার তুলশী গা, ছাট যমনুা, িচিড় ও হারাবতী নদী পনুঃখনন (১ম সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৮-খাদ মণালয় (১িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (১িট ক)

সাব-সর: খাদ (১িট ক)
সংা: খাদ অিধদর (১িট ক)

২১৭ দেশর িবিভ ােন বসবাসরত দির, অনসর ু নেৃগাী এবং েযাগবণ এলাকার জনেগাীর িনরাপদ খাদ সংরেণর জ হাউজ হা সাইেলা
সরবরাহ (০১ জলুাই ২০২০-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৯-েযাগ ববাপনা ও াণ মণালয় (২িট ক)
সর: ৯-পিরেবশ, জলবায় ুপিরবতন এবং পািন সদ (২িট ক)

সাব-সর: পিরেবশ সংরণ ও জলবায় ুপিরবতন (২িট ক)
সংা: েযাগ ববাপনা ও াণ মণালয় (১িট ক)

২১৮ িকউরেমট অব সালাইন ওয়াটার িটেমট াট (টু টন াক মাউেটড) (িডিপএইচই, এলিজইিড পাট) (২য় সংেশািধত) (০১ এিল ২০১৩-৩০ জনু
২০২২)

সংা: েযাগ ববাপনা অিধদর (১িট ক)
২১৯ উপলীয় ও ঘিূণঝড় বণ এলাকায় বমখুী ঘিূণঝড় আয়েক িনমাণ (২য় পযায়) (১ম সংেশাধন) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫০-সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (৪৪িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (৪৪িট ক)

সাব-সর: সড়ক পিরবহন (৪৪িট ক)
সংা: সড়ক ও জনপথ অিধদর (৪৪িট ক)

২২০ ২য় কাঁচপরু, মঘনা, গামতী সতু িনমাণ এবং িবদমান সতু সমেূহর পনুবাসন (০১ এিল ২০১৩-৩০ জনু ২০২২)
২২১ পাগলা-জগাথপরু-রানীগ- আউশকাি মহাসড়েকর রানীগে িশয়ারা নদীর উপর সতু িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
২২২ িবমান বর বাইপাস ইটারেসকশন-লালবাগ-সালিুটকর- কাানীগ-ভালাগ সড়কেক জাতীয় মহাসড়েক উীতকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ মাচ

২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
২২৩ বড়তািকয়া (আব ুতারাব) থেক িমেররসরাই ইিপেজড সংেযাগ সড়ক িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২২৪ জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭) এর মারা শহর অংেশর রামনগর মাড় হেত আবালপরু পয সড়ক শকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৬-৩০ জনু

২০২২)
২২৫ হিরশপরু বাইপাস মাড় হেত বনেবলঘিরয়া বাইপাস মাড় পয নােটার শহেরর ধান সড়েকর িমিডয়ানসহ পভেমট শকরণ (২য় সংেশািধত) (০১

জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২২৬ গািবগ-ছাতক-দায়ারাবাজার সড়েকর ছাতেক রমা নদীর উপর সতুর অবিশ কাজ সমাকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু

২০২২)
২২৭ চাম জলার জরাজীণ ও সংকীণ কালারপলু-ওিহিদয়া সতুর েল ১৮০.৩৭৩ িমটার সতু িনমাণ (০১ জায়াির ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
২২৮ পণূ আিলক মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরন (গাপালগ জান) (০১ মাচ ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২২৯ আলীকদম-জালানীপাড়া-ককপাতা পায়ামুরী সড়ক িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২৩০ পণু আিলক মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (িসেলট জান) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২৩১ পণু আিলক মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ ক (চাম জান) (১ম সংেশািধত) (০১ মাচ ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২৩২ রাজাপরু-কাঁঠািলয়া-আময়ুা-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (জড-৮৭০৮) উয়ন (ঝালকািঠ অংশ) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২১)
২৩৩ িজিরা-করানীগ-নবাবগ-দাহার-ীনগর মহাসড়ক উয়ন (কদমতলী থেক জিন টাওয়ার িলংক সহ) (আর-৮২০) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু

২০২২)
২৩৪ পাগলা-জগাথপরু-রাণীগ-আউশকাি সড়েকর িত বইিল সতুর েল ৭িট সতু এবং িনয়ামতপরু-তািহরপরু সড়েকর আবয়ুা নদীর উপর ০১িট

সতু িনমাণ ) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২৩৫ ঢাকা-িসেলট-তামািবল-জাফলং জাতীয় মহাসড়েকর জা হেত জাফলং পয (তামািবল লাডেপাট কােনিং ও বাঘাট সংেযাগ সড়কসহ) সড়ক উয়ন

(১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৭-৩০ নেভর ২০২১)
২৩৬ জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (বিরশাল জান) (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৩৭ জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (ঢাকা জান)(১ম সংেশাধন) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৩৮ বড়া উপেজলায় সিহত সংযু চাঁপাপরু-বড়া িনমসার-বড়া এবং খািজিরয়া-বড়া জলা মহাসড়ক িতনিট যথাযথমােন ও শতায় উীতকরণ (০১

জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৩৯ নড়াইল-ফুলতলা জলা মহাসড়কেক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪০ জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ ক (চাম জান) (২য় পযায়) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪১ জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (রাজশাহী জান) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪২ জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (রংপরু জান) (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪৩ জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (গাপালগ জান) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪৪ সানাইমড়ুী-সনবাগ-কলাী-চেরহাট-বরহাট সড়ক উয়ন ক (১ম সংেশািধত) (০১ এিল ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪৫ সানাপরু হেত চয়ারমানঘাট সড়ক উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪৬ ভালকুা-গফরগাঁও-হােসনপরু সড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪৭ টাাইল-দলয়ার জলা মহাসড়ক (জড-৪০১৫), করিটয়া (ভাতড়া)- বাসাইল জলা মহাসড়ক জড-৪০১২) এবং পাললা-দলয়ার-এলািসন জলা

মহাসড়েকর দলয়ার-এলািসন (জড-৪০০৭) অংশেক যথাযথ মােন ও শতায় উীতকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৪৮ গাইবাা-গািবগ ভায়া নাকাইহাটেজলা মহাসড়ক (জড-৫৫৫৪) যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩১

িডেসর ২০২১)
২৪৯ নিাম-তােলাড়া-পচাঁিচয়া-আেলপরু জলা মহাসড়ক (জড-৫২০২) এবং নিাম-কািলগ-রাণীনগর জলা মহাসড়ক (জড-৫২০৭) যথাযথ মান ও

শতায় উীতকরণ (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
২৫০ পিটয়া (মনসারেটক)-আেনায়ারা কসতুরীঘাট সড়েকর (জড-১০৭০) ৯ম িকিম: এ কালীগ সতু িনমাণ (০১ জায়াির ২০১৯-৩০ জনু ২০২১)



adp.plancomm.gov.bd | ২৭-০৩-২০২২ ১৩:১৮ পৃা (40/78)

২৫১ ঢাকা-খলুনা (এন-৮) মহাসড়েকর যাাবাড়ী ইটার সকশন থেক (ইিরয়া-বাববুাজার িলংক সড়কসহ) মাওয়া পয এবং পাঁর-ভাা অংশ ধীরগিতর
যানবাহেনর জ পথৃক লনসহ ৪-লেন উয়ন কের অসমা কাজ সমাকরণ (২য় সংেশািধত) (০১ নেভর ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

২৫২ টকনাফ-শাহপরীর ীপ জলা মহাসড়ক (জড-১০৯৯) এর হািড়য়াখালী হেত শাহপরীর ীপ অংশ পনু:িনমাণ, শকরণ ও শিশালীকরণ (০১ অোবর
২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

২৫৩ কবাজার জলার িলংক রাড-লাবনী মাড় সড়ক (এন-১১০) চরেলেন উীতকরণ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
২৫৪ গািবগ-ছাতক-দায়ারাবাজার (জড-২৮০২) সড়েক িবদমান ৯িট স ও জরাজীণ সতুর েল ৯িট আরিসিস/িপিস গাডাও সতু িনমাণ (০১ জায়াির

২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
২৫৫ মহালছিড়-িসকছিড়-জািলয়াপাড়া সড়েকর িসকছিড় হেত মহালছিড় পয সড়ক উয়ন (০১ ফয়ারী ২০১৯-৩১ িডেসর ২০২১)
২৫৬ লাকসাম (িবনয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার-ওমরগ-নালেকাট জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
২৫৭ সানাহাট সতু এোচ হেত সানাহাট লবর পয সড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (০১ এিল ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
২৫৮ গাছবািড়য়া-চনাইশ-বরকল-আেনায়ারা (জড-১০৪০) সড়েকর ১১তম িকেলািমটার চাদখালী নদীর উপর বরকল সতু িনমাণ (০১ িডেসর ২০১৮-৩০

জনু ২০২২)
২৫৯ নায়াখালী জলার পনূ পরুাতন, স ও ঝুঁিকপণূ ীজ ও কালভাট পনু:িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
২৬০ ফনী (মাারপাড়া)-আেলাকিদয়া-ভালিুকয়া-লরহাট-ছাগলনাইয়া (শািরহাট) জলা মহাসড়কিট যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (০১ অোবর

২০১৯-৩১ িডেসর ২০২২)
২৬১ কবাজার জলার রাম-ুফেতখাঁরল-মিরচা জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৯ এবং ১১৩) যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ (০১ অোবর ২০১৯-৩০ জনু

২০২২)
২৬২ ািড ফর আইেডনিটিফেকশন ােয়ািরটাইেজশন এড ি-িফিজিবিলিট অব িপিপিপ েজস আডার রাস এড হাইওেয় িডপাটেমট (০১ জায়াির

২০২০-৩০ জনু ২০২২)
২৬৩ বােগরহাট জলার কচুয়া (িপংিরয়া হেত হরমা লঘাট পয জলা মহামসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উয়ন (০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫১-রলপথ মণালয় (২িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (২িট ক)

সাব-সর: রলওেয় পিরবহন (২িট ক)
সংা: বাংলােদশ রলওেয় (২িট ক)

২৬৪ িবশদ নকশা ণয়ন ও দরপ দিলল তসহ ভাা জংশন (ফিরদপরু) হেত বিরশাল হেয় পায়রা বর পয রললাইন িনমােণর জ সাবতা সমীা
(১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)

২৬৫ পিমােলর পণূ কসমেূহর সাবতা সমীা (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)



adp.plancomm.gov.bd | ২৭-০৩-২০২২ ১৩:১৮ পৃা (42/78)

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫২-নৗ-পিরবহন মণালয় (৮িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (৮িট ক)

সাব-সর: নৗ-পিরবহণ (৮িট ক)
সংা: বাংলােদশ ল বর কতৃপ (১িট ক)

২৬৬ গাবরাড়া কড়ইতলী লবর উয়ন (1ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
সংা: বাংলােদশ অভরীণ নৗ পিরবহন কতৃপ (৪িট ক)

২৬৭ অভরীন নৗ-পেথর ৫৩িট েট কািপটাল িজং (১ম পযায়, ২৪িট নৗ-পথ) (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১২-৩০ জনু ২০২২)
২৬৮ ২০িট জারসহ সহায়ক যপািত এবং সরামািদ সংহ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
২৬৯ কোল শন ও মিনটিরং শনসহ িতনিট িডিজিপএস িবকন শন আধিুনকীকরণ (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২৭০ আষিক িবধািদসহ িবেশষ ধরেনর টািমনাল পুন িনমাণ ও াপন (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সংা: মাংলা বর কতৃপ (২িট ক)
২৭১ ভেসল ািফক মােনজেমট এড ইনফরেমশন িসেম (িভিটএমআইএস) বতন (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
২৭২ মাংলা বেরর জ অতাবশকীয় যপািত/সরামািদ সংহ (১ম সংেশািধত) (০১ ফয়ারী ২০১৯-৩১ মাচ ২০২২)

সংা: াশনাল মিরটাইম ইনিিটউট (১িট ক)
২৭৩ াশনাল মিরটাইম ইিটিটউট াপন, মাদারীপরু শাখা (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৩-বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন মণালয় (৩িট ক)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (১িট ক)

সাব-সর: পযটন (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ পযটন কেপােরশন (১িট ক)

২৭৪ এনএইচিটিটআই-এর সমতা বিৃ ও সসারণ এবং সানামসিজেদর িত পযটন মােটল পনুঃিনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩০
জনু ২০২২)

সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (২িট ক)
সাব-সর: িবমান পিরবহন (২িট ক)

সংা: বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপ (২িট ক)
২৭৫ * িসেলট ওসমানী আজািতক িবমানবের িবদমান রানওেয় ও টিওেয়র শি বিৃকরণ (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২৭৬ আজািতক িবমান বরসমেূহর িসিকউিরিট ববার উয়ন (০১ জলুাই ২০১৯-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৪-ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ (১িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (১িট ক)

সাব-সর: ডাক ও টিলেযাগােযাগ (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ পা অিফস (১িট ক)

২৭৭ মইল েসিসং ও লিজিক সািভস সটার িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৫-পাবত চাম িবষয়ক মণালয় (৭িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (২িট ক)

সাব-সর: ফসল (২িট ক)
সংা: পাবত চাম উয়ন বাড (২িট ক)

২৭৮ পাবত চােমর ত এলাকায় িম ফল চাষ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
২৭৯ পাবত চােমর ত এলাকায় উমেূলর মসলা চাষ (০১ অোবর ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সর: ৮-ানীয় সরকার ও পী উয়ন (২িট ক)
সাব-সর: ানীয় সরকার ও পী উয়ন (২িট ক)

সংা: পাবত চাম উয়ন বাড (২িট ক)
২৮০ বারবান পাবত জলার িবিভ উপেজলায় ামীণ সড়ক অবকাঠােমা িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২৮১ খাগড়াছিড় পাবত জলায় িবিভ উপেজলার ত জনপেদর সােথ উপেজলা সদেরর যাগােযাগ নটওয়াক গেড় তালার লে ামীণ অবকাঠােমা

িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
সর: ১০-গহৃায়ন ও কিমউিনিট িবধাবিল (৩িট ক)

সাব-সর: ভৗত পিরকনা (৩িট ক)
সংা: পাবত চাম িবষয়ক মণালয় (১িট ক)

২৮২ ঢাকার বইলী রােড পাবত চাম কমে িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
সংা: রাামািট পাবত জলা পিরষদ (১িট ক)

২৮৩ রাামািট পৗরসভাসহ সকল জলার িবিভ উপেজলায় িনরাপদ পািন সরবরাহ ও সািনেটশন ববাপনার সসারণ ও উয়ন ক (০১ মাচ ২০২০-
৩০ জনু ২০২২)

সংা: বারবান পাবত জলা পিরষদ (১িট ক)
২৮৪ বারবান জলার িবিভ উপেজলার পাথেুর এলাকায় িজএফএস ও সকল এলাকায় িডপিটউবওেয়েলর মাধেম েপয় পানীয় জল সরবরাহকরণ ক

(০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৬-িবৎ িবভাগ (২১িট ক)
সর: ৬-িবৎ ও ালািন (২১িট ক)

সাব-সর: উৎপাদন (৭িট ক)
সংা: বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড (বািবউেবা) (১িট ক)

২৮৫ মেহশখালী পাওয়ার হাব এর ভূিম অিধহণ (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
সংা: রাল পাওয়ার কাািন (১িট ক)

২৮৬ লাড এাইিজশন, লাড ডেভলপেমট এড িরেসেটলেমট ফর ইমিেমেটশন অব পটুয়াখালী ১৩২০(২*৬৬০) মঃওঃ কাল ফায়াড থারমাল পাওয়ার
াট (সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)

সংা: কালপাওয়ার জনােরশন কাািন বাংলােদশ িলিমেটড (িসিপিজিসিবএল) (২িট ক)
২৮৭ বাংলােদশ-িসাপরু ৭০০ মঃওঃ আা পার িিটকাল কয়লা িভিক িবৎ কের ভূিম অিধহণ ও রা এবং িফিজিবিলিট ািড (২য় সংেশািধত)

(০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২৮৮ িসিপিজিসিবএল-িমেতােমা ১২০০ ম.ও. আা পার িবৎ ক াপেনর লে সাবতা সমীা (০১ এিল ২০১৯-৩১ িডেসর ২০২১)

সংা: আগ পাওয়ার শন কাািন িলিমেটড (এিপএসিসএল) (১িট ক)
২৮৯ আগ ৪০০ (+- ৫%) মঃওঃ কাইড সাইেকল পাওয়ার াট িনমাণ ক (পবূ) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)

সংা: নথওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলিমেটড (নওপােজেকা) (১িট ক)
২৯০ পায়রা ১৩২০ মঃওঃ তাপিবৎ ক সংেযাগ সড়ক ও আষিক অবকাঠােমা িনমাণ (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সংা: িব-আর পাওয়ারেজন িলঃ (১িট ক)
২৯১ িমরসরাই ১৫০ মঃওঃ ডুেয়ল ফুেয়ল িবৎ ক িনমাণ (সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)

সাব-সর: সালন (৪িট ক)
সংা: পাওয়ার ীড কাািন অব বাংলােদশ িল: (িপিজিসিব) (৪িট ক)

২৯২ াশনাল পাওয়ার ািমশন নটওয়াক ডেভলপেমট েজ (সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৩-৩১ িডেসর ২০২১)
২৯৩ পিমালীয় ীড নটওয়াক উয়ন ক (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
২৯৪ মাতারবাড়ী আা পার িিটকাল কাল ফায়ারড পাওয়ার ক (২) (িপিজিসিব অংশঃ ’’মাতারবাড়ী-মনাঘাট ৪০০ কিভ সালন লাইন’’) (০১

জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
২৯৫ ভারেতর ঝাড়খড হেত বাংলােদেশ িবৎ আমদানী করার লে চাঁপাইনবাবগ জলার রহনপরু থেক মনাকষা সীমা পয ৪০০ ক:িভ: সালন লাইন

িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
সাব-সর: িবতরণ (১০িট ক)

সংা: বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড (বািবউেবা) (৩িট ক)
২৯৬ িবৎ িবতরণ ববা উয়ন ক চাম জান (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৪-৩১ িডেসর ২০২১)
২৯৭ রাজশাহী পাওয়ার িসেম ডেভলপেমট েজ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
২৯৮ িতন পাবত জলায় িবৎ িবতরণ ববার উয়ন (২য় সংেশািধত) (০১ এিল ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)

সংা: বাংলােদশ পী িবতায়ন বাড (বাপিবেবা) (৩িট ক)
২৯৯ পী িবতায়ন সসারেণর মাধেম ১৫ ল াহক সংেযাগ (১৯.৫০ ল াহক সংেযােগর সংানসহ) (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩১

িডেসর ২০২১)
৩০০ শতভাগ পী িবতায়েনর জ িবতরণ নটওয়াক সসারণ (ঢাকা, ময়মনিসংহ, চাম ও িসেলট িবভাগ) (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩০

জনু ২০২২)
৩০১ শতভাগ পী িবতায়েনর জ িবতরণ নটওয়াক সসারণ (রাজশাহী, রংপরু, খলুনা ও বিরশাল িবভাগ) (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩০ জনু

২০২২)
সংা: ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড (ওেজাপািডেকা) (১িট ক)

৩০২ িবৎ িবতরন ববা শিশালীকরণ ক (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৪-৩০ জনু ২০২২)
সংা: ঢাকা ইেলকিক সাাই কাািন িল: (ডসেকা) (১িট ক)

৩০৩ ডসেকা এলাকায় পারভাইজাির কোল ও ডাটা এাইিজশন (াডা) িসেম াপন (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
সংা: ঢাকা পাওয়ার িডিিবউশন কাািন (িডিপিডিস) (১িট ক)

৩০৪ কনাকশন অব িনউ ১৩২/৩৩ কিভ এড ৩৩/১১ কিভ সাব-শন আডার িডিপিডিস (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৩-৩১ িডেসর ২০২১)
সংা: নদান ইেলকিিসিট সাাই কাানী িলিমেটড (১িট ক)

৩০৫ নদান ইেলকিিসিট সাাই কাানী িলিমেটড এলাকায় পাঁচ ল াট ি-পেমট িমটার াপন ক (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু
২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৭-মিুযু িবষয়ক মণালয় (১িট ক)
সর: ১৫-সামািজক রা (১িট ক)

সাব-সর: মিুযু িবষয়ক (১িট ক)
সংা: মিুযু িবষয়ক মণালয় (১িট ক)

৩০৬ মিুযেুর সময় িত জাহাজ এমিভ আকরাম’ক উপজীব কের নারায়নগে একিট নৗ-জাঘর িনমাণ (০১ জায়াির ২০২২-৩০ সের ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৯-সতু িবভাগ (১িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (১িট ক)

সাব-সর: সড়ক পিরবহন (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ সতু কতৃপ (১িট ক)

৩০৭ ঢাকা শহের সাবওেয় (আডার াউড মো) িনমােণ সাবতা সমীা পিরচালনা (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৬১-রা সবা িবভাগ (৫িট ক)
সর: ৩-জন শৃলা ও রা (৫িট ক)

সাব-সর: রা সবা (৫িট ক)
সংা: কারা অিধদর (১িট ক)

৩০৮ কারা িনরাপা আধিুনকায়ন (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
সংা: ফায়ার সািভস এবং িসিভল িডেফ (৩িট ক)

৩০৯ দেশর পণূ ২৫িট উপেজলা সদর/ােন ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ শন াপন (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১১-৩০ জনু ২০২২)
৩১০ দেশর পণূ উপেজলা সদর/ােন ১৫৬িট (সংেশািধত ১৪৩িট) ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ শন াপন (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১২-

৩০ জনু ২০২২)
৩১১ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ডুবিুর ইউিনট সসারণ ক (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সংা: মাদকব িনয়ণ অিধদর (১িট ক)
৩১২ ৪িট িবভাগীয় শহের মাদক ব িনয়ণ অিধদেরর টিং লাবেরটরী াপন (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)

উপ-মাট (িবিনেয়াগ): ৩১২
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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
পিরকনা কিমশন

কাযম িবভাগ

২০২১-২০২২ অথ বছেরর সংেশািধত বািষক উয়ন কমসূিচেত সাব সমাপ  কের তািলকা

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২-সংসদ িবষয়ক সিচবালয় (১িট ক)
সর: ১১-া (১িট ক)

সাব-সর: জনসংখা ও পিরবার কলাণ (১িট ক)
সংা: জাতীয় সংসদ সিচবালয় (১িট ক)

১ ংেদিনং পালােমটস কাপািসিট ইনটু পপেুলশন এড ডেভলপেমটস ইজ (৩০ মাচ ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩-ধানমীর কাযালয় (১িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ িবিনেয়াগ উয়ন কতৃপ (িবআইিডএ) (১িট ক)

২ েমািটং ইনেভেমট এড এনািং ইনডািয়াল কিিটভেনস (িপআইইআইিস) (০১ জায়াির ২০১৯-৩১ মাচ ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪-মিপিরষদ িবভাগ (২িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (২িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (২িট ক)
সংা: মিপিরষদ িবভাগ (২িট ক)

৩ কাপািসিট ডেভলপেমট অব দা কািবেনট িডিভশন এড িফ এাডিমিনেশন (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২১)
৪ াশনাল ইিিিট েটিজ সােপাট েজ (ফজ-২) (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৯-অথ িবভাগ (২িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (২িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (২িট ক)
সংা: অথ িবভাগ (২িট ক)

৫ জলবায়রু ঝুঁিক মাকােবলার অথায়নেক সরকাির বয় ববাপনায় অভুকরণ ক (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ সের ২০২১)
৬ ংেদিনং পাবিলক ফাইানিসয়াল মােনজেমট ফর সাসাল েটকশন আডার এসিজিপ (০১ িডেসর ২০১৪-৩০ জনু ২০২০)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১২-আিথক িতান িবভাগ (১িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ িসিকউিরিটজ ও এেচ কিমশন (১িট ক)

৭ কািপটাল মােকট ডেভলপেমট াাম-৩ (২য় পযায়) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১৪-পিরকনা িবভাগ (১িট ক)
সর: ১১-া (১িট ক)

সাব-সর: জনসংখা ও পিরবার কলাণ (১িট ক)
সংা: সাধারণ অথনীিত িবভাগ (১িট ক)

৮ জনসংখা ও উয়ন িবষয়কসমহূেক পিরকনা ও নীিতমালা সমিতকরেণর লে িজইিড ক শিশালীকরণ (০১ জলুাই ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)



adp.plancomm.gov.bd | ২৭-০৩-২০২২ ১৩:১৮ পৃা (57/78)

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১৬-পিরসংখান এবং তথ ববাপনা িবভাগ (২িট ক)
সর: ১১-া (২িট ক)

সাব-সর: জনসংখা ও পিরবার কলাণ (২িট ক)
সংা: বাংলােদশ পিরসংখান বুেরা (২িট ক)

৯ াশনাল হাউজেহা ডাটােবইজ ক (৪থ সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৩-৩১ িডেসর ২০২২)
১০ ংেদিনং ািটসিটকাল কাপািসিট অব িবিবএস ফর কােলিং ডাটা অন পপেুলশন এড ডেভলপেমট (২য় সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৭-৩১

িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১৭-বািণজ মণালয় (১িট ক)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (১িট ক)

সাব-সর: ইিিনয়ািরং এড ইেলকিন (১িট ক)
সংা: বািণজ মণালয় (১িট ক)

১১ ই-বািনজ করেবা, িনেজর ববসা গড়েবা (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)



adp.plancomm.gov.bd | ২৭-০৩-২০২২ ১৩:১৮ পৃা (59/78)

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ১৯-িতরা মণালয় (১িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (১িট ক)

সাব-সর: ডাক ও টিলেযাগােযাগ (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদর (১িট ক)

১২ “বাংলােদেশ িজও-কমসাট-২এ িরিসিভং এবং এনালাইিসস িসেম াপন” (০১ জায়াির ২০২১-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৭-া সবা িবভাগ (২িট ক)
সর: ১১-া (২িট ক)

সাব-সর: া সবা (২িট ক)
সংা: া অিধদর (১িট ক)

১৩ ঢাকা মিডেকল কেলজ ও হাসপাতােলর আধিুনকায়ন, সসারণ এবং পনুঃিনমাণ এর জ বয় ালনসহ মহাপিরকনা ও িডজাইন ণয়ন (০১ এিল
২০১৯-৩০ জনু ২০২২)

সংা: ইটারাশনাল সটাের ফর িডআররহইল িডিসস িরসাচ, বাংলােদশ (আইিসিডিডআরিব) (১িট ক)
১৪ সইফ মাদারড ােমাশন অপােরশনস িরসাচ অন সইফ মাদারড এড িনউবন সাভাইভাল (০১ জলুাই ২০১৫-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ২৮-তথ ও যাগােযাগ যিু (আইিসিট) িবভাগ (১িট ক)
সর: ১৪-িবান ও তথ যিু (১িট ক)

সাব-সর: তথ যাগােযাগ যিু (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ কিউটার কাউিল (িবিসিস) (১িট ক)

১৫ জাপািনজ আইিট সেরর উপেযাগী কের আইিট ইিিনয়ারেদর দতা উয়ন ক (০১ আগ ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩০-মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় (৩িট ক)
সর: ১৫-সামািজক রা (৩িট ক)

সাব-সর: মিহলা ও িশ িবষয়ক (৩িট ক)
সংা: মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় (৩িট ক)

১৬ এিলােরিটং এাকশন টু এড চাই মােরজ ইন বাংলােদশ (০১ নেভর ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
১৭ এাডভােমট অব উইেমন’স রাইটস (০১ নেভর ২০১৭-৩১ িডেসর ২০২১)
১৮ িশর িবকােশ ারিক িশা (৩য় পযায়) (১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩১-ম ও কমসংান মণালয় (১িট ক)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (১িট ক)

সাব-সর: ম ও কমসংান (১িট ক)
সংা: ম ও কমসংান মণালয় (১িট ক)

১৯ ােমািটং সািসয়াল ডায়ালগ এড হারেমািনয়াস ইডািয়াল িরেলশনস ইন বাংলােদশ রিড-মইড গােমট ইডাি (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩২-গহৃায়ণ ও গণপতূ মণালয় (১িট ক)
সর: ১০-গহৃায়ন ও কিমউিনিট িবধাবিল (১িট ক)

সাব-সর: গহৃায়ন (১িট ক)
সংা: গণপতূ অিধদর (১িট ক)

২০ গণপতূ অিধদর েযাগ ঝুঁিক ােস ভবন রা উিতকরণ (০১ এিল ২০১৭-৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৬-যবু ও ীড়া মণালয় (১িট ক)
সর: ১২-ধম, সংিৃত ও িবেনাদন (১িট ক)

সাব-সর: যবু উয়ন (১িট ক)
সংা: যবু উয়ন অিধদর (১িট ক)

২১ সােপাট টু ডেভলপেমট াশনাল ান অফ একশন ফর ইমিেমেটশন াশনাল ইয়থু পিলিস এড ইয়থু ডেভলপেমট ইনেড (০১ অোবর ২০১৭-
৩১ িডেসর ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৭-ানীয় সরকার িবভাগ (২িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)
সংা: ানীয় সরকার িবভাগ (১িট ক)

২২ বাংলােদেশর াম আদালত সিয়করণ ক (২য় পযায়) ২য় সংেশািধত (০১ জায়াির ২০১৬-৩০ জনু ২০২২)
সর: ১০-গহৃায়ন ও কিমউিনিট িবধাবিল (১িট ক)

সাব-সর: কিমউিনিট উয়ন (১িট ক)
সংা: নারায়ণগ িসিট কেপােরশন (১িট ক)

২৩ আরবান ইনাাকচার ইমভুেমট িপােরটির ফািসিলিট ফর নারায়নগ িসিট করেপােরশন (০১ জলুাই ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩৯-িশ মণালয় (২িট ক)
সর: ৪-িশ ও অথৈনিতক সবা (২িট ক)

সাব-সর: রসায়ন ও খিনজ িশ (২িট ক)
সংা: িশ মণালয় (২িট ক)

২৪ ফারিটিফেকশন অব এিডবল অেয়ল ইন বাংলােদশ (ফইজ-৩) (০১ জলুাই ২০১৮-৩০ জনু ২০২১)
২৫ িফিজিবিলিট ািড ফর দ এািশেমট অব িটেমট ােরজ এড িডসেপাজাল ফািসিলিট (িটএসিডএফ) ফর িশপ িরসাইিং ইডাি এড আদারস

ইন চাম (০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৪-মৎস ও ািণসদ মণালয় (৩িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (৩িট ক)

সাব-সর: মৎস (১িট ক)
সংা: মৎস অিধদর (১িট ক)

২৬ টকিনকাল অািসা টু িরিডউস ফুড লস ইন িদ কাপচার িফশারীজ সাাই চইন (িটিসিপ/নগদ/৩৭০২) (০১ জলুাই ২০২০-৩০ জনু ২০২২)
সাব-সর: ািণসদ (২িট ক)

সংা: বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা ইনিিটউট (িবএলআরআই) (১িট ক)
২৭ বাংলােদশ (িজএইচএসএ)-এর ল অজেন অািটমাইোিবয়াল রিজা এবং জেুনািসস িতেরাধ (১ম সংেশািধত) (০১ সের ২০১৭-৩০ জনু

২০২২)
সংা: ািণসদ অিধদর (১িট ক)

২৮ িেভিটং এনথা এড রিবস ইন বাংলােদশ বাই এনেহিং সািভেল এড রসপ (০১ ম ২০১৮-৩০ সের ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৪৫-পিরেবশ, বন ও জলবায় ুপিরবতন মণালয় (২িট ক)
সর: ৫-কৃিষ (১িট ক)

সাব-সর: বন (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ বন অিধদর (১িট ক)

২৯ ােটিজক এনভায়রনেমট এেসসেমট (এসইএ) অব সাউথ ওেয় িরিজয়ন বাংলােদশ টু কনসাভ আউট ািডং ইউিনভাসাল ভালজু অব িদ
রবনস (১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৯-৩০ জনু ২০২২)

সর: ৯-পিরেবশ, জলবায় ুপিরবতন এবং পািন সদ (১িট ক)
সাব-সর: পিরেবশ সংরণ ও জলবায় ুপিরবতন (১িট ক)

সংা: পিরেবশ অিধদর (১িট ক)
৩০ এাবিলিসং াশনাল লাড ইউজ এড লাড িডগেরেডশন াপাইল টুওয়াডস মইনিিমং এসআইএম াকিটস ইন সর পিলিস (০১ জলুাই ২০১৭-

৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫০-সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ (৩িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (৩িট ক)

সাব-সর: সড়ক পিরবহন (৩িট ক)
সংা: ঢাকা পিরবহন সময় কতৃপ (িডিটিসএ) (২িট ক)

৩১ িফিজিবিলিট ািড এড কনেসপয়াল িডজাইন অব েপাজড বাস টািমনাল এড িডেপাট (০১ অোবর ২০১৯-৩০ সের ২০২১)
৩২ িফিজিবিলিট ািড ফর রাড সইফিট মােনজেমট এড কাপািসিট িবিং (০১ জায়াির ২০২০-৩০ জনু ২০২২)

সংা: সড়ক ও জনপথ অিধদর (১িট ক)
৩৩ টকিনকাল এিসা ফর সাব-িরিজওনাল রাড ােপাট েজ িপােরটরী ফািসিলিট-২ (এসআরিটিপিপএফ-২) (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই

২০১৫-৩০ জনু ২০২২)



adp.plancomm.gov.bd | ২৭-০৩-২০২২ ১৩:১৮ পৃা (71/78)

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫২-নৗ-পিরবহন মণালয় (১িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (১িট ক)

সাব-সর: নৗ-পিরবহণ (১িট ক)
সংা: বাংলােদশ অভরীণ নৗ পিরবহন কতৃপ (১িট ক)

৩৪ েয়াজনীয় িশণসহ িবআইডিউিটএ এর উারকারী জলযােনর জ হাইিলক ইিনসহ অা খচুরা যাংশ সংহ (০১ জলুাই ২০১৯-৩১ িডেসর
২০২১)



adp.plancomm.gov.bd | ২৭-০৩-২০২২ ১৩:১৮ পৃা (72/78)

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৬-িবৎ িবভাগ (১িট ক)
সর: ৬-িবৎ ও ালািন (১িট ক)

সাব-সর: উৎপাদন (১িট ক)
সংা: টকসই ও নবায়নেযাগ ালািন উয়ন কতৃপ (ডা) (১িট ক)

৩৫ হাউজেহা ইনািজ াটফম াাম ইন বাংলােদশ (০১ জলুাই ২০১৬-৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৮-নীিত দমন কিমশন (১িট ক)
সর: ১-সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)

সাব-সর: সাধারণ সরকাির সবা (১িট ক)
সংা: নীিত দমন কিমশন, ঢাকা (১িট ক)

৩৬ নীিত দমন কিমশেনর ািতািনক সমতা বিৃকরণ (২য় সংেশািধত) (০১ এিল ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৬০-কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ (১িট ক)
সর: ১৩-িশা (১িট ক)

সাব-সর: কািরগির িশা (১িট ক)
সংা: কািরগির িশা অিধদর (১িট ক)

৩৭ িল ২১ এমপাওয়ািরং িসিটেজনস ফর ইনক◌ুিসভ এড সাসেটইনএবল াথ (০১ জায়াির ২০১৮-৩১ িডেসর ২০২১)
উপ-মাট (কািরগির): ৩৭
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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
পিরকনা কিমশন

কাযম িবভাগ

২০২১-২০২২ অথ বছেরর সংেশািধত বািষক উয়ন কমসূিচেত সাব সমাপ  কের তািলকা

: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৩২-গহৃায়ণ ও গণপতূ মণালয় (৭িট ক)
সর: ১০-গহৃায়ন ও কিমউিনিট িবধাবিল (৭িট ক)

সাব-সর: গহৃায়ন (৭িট ক)
সংা: জাতীয় গহৃায়ন কতৃপ (৫িট ক)

১ মাহাদপরু ‘‘এফ’’ েক সীিমত আেয়র লাকেদর িনকট িবেয়র জ ৯০০িট আবািসক াট িনমাণ (সংেশািধত) (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই
২০০৬-৩১ িডেসর ২০২১)

২ িসেলেটর নামগে সাইট এড সািভেসস আবািসক ট উয়ন (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১২-৩১ িডেসর ২০২১)
৩ ঢাকার লালমািটয়া কিমউিনিট সটার কাম অিফস িনমাণ (০১ এিল ২০১৭-৩০ জনু ২০২১)
৪ ঢাকার িমরপরু সকশন-১১ এ বিবাসীেদর জ ভাড়ািভিক ৫৩৩িট আবািসক াট িনমাণ ক (১ম সংেশািধত) (০১ অোবর ২০১৭-৩১ িডেসর

২০২১)
৫ িমরপরু ১৫নং সকশেন ১০০িট াট িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১১-৩১ িডেসর ২০২১)

সংা: রাজধানী উয়ন কতৃপ (রাজউক) (১িট ক)
৬ উরা আদশ শহর (৩য় পব) িনমাণ (২য় সংেশািধত) (০১ জলুাই ১৯৯৯-৩০ জনু ২০২২)

সংা: খলুনা উয়ন কতৃপ (১িট ক)
৭ আহসানাবাদ আবািসক এলাকা উয়ন (সংেশািধত)। (০১ জলুাই ২০১০-৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫২-নৗ-পিরবহন মণালয় (৫িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (৫িট ক)

সাব-সর: নৗ-পিরবহণ (৫িট ক)
সংা: চাম বর কতৃপ (২িট ক)

৮ পেতা কেটইনার টািমনাল িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জলুাই ২০১৭-৩০ জনু ২০২২)
৯ িট উ মতাস (িতিট ৫০০০ িবএইচিপ/৭০ টন (বালাড পলু) টাগেবাট সংহ (২য় সংেশািধত) (০১ সের ২০১৮-৩০ জনু ২০২২)

সংা: পায়রা বর কতৃপ (১িট ক)
১০ রাবনাবাদ চােনেলর (ইনার ও আউটার চােনল) জির রণােবণ িজং (০১ নেভর ২০২০-৩০ জনু ২০২২)

সংা: বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কেপােরশন (িবআইডিবউিটিস) (২িট ক)
১১ িবআইডিবউিটিসর জলযােন ালানী তল সরবরােহর জ ২িট শােলা াফট ওেয়ল টাংকার িনমাণ/সংহ (১ম সংেশািধত) (০১ নেভর ২০১৯-৩০ জনু

২০২২)
১২ িবআইডিউিটিস’র জ ২িট িমিডয়াম ফির িনমাণ (১ম সংেশািধত) (০১ জায়াির ২০১৯-৩০ জনু ২০২১)
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: নং কের নাম
(বাবায়নকাল)

১ ২

মণালয়/িবভাগ: ৫৩-বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন মণালয় (১িট ক)
সর: ৭-পিরবহন ও যাগােযাগ (১িট ক)

সাব-সর: িবমান পিরবহন (১িট ক)
সংা: বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপ (১িট ক)

১৩ ববু শখ মিুজব আজািতক িবমানবর কের িবািরত সাবতা সমীা (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০১৯) (০১ জায়াির ২০১৮-৩০ জনু
২০২২)

উপ-মাট (িনজ অথায়ন): ১৩
সবেমাট (িবিনেয়াগ+কািরগির+িনজ অথায়ন): ৩৬২
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