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টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন গ্রগডি প্রডিবফদন (বটাফয, ২০১৯ ম যন্ত) 

 

০১। এডিডি  কভ যডযকল্পনা(Action Plan)  ফাস্তফায়ন গ্রগডি ডফফযণঃ 

 এডিডি  কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত চরভান  প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৮১* টি 

              (* আবিাভবে কবয়কটি প্রকল্প ভাপ্ত বয়বে) 
 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৪৮৮ টি 
 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ৪৮৮ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাডদি প্রকল্প ংখ্া ২৭ টি এফং 

নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ৪৭ টি 
 
 

 কভ যডযকল্পনা ফড যভূি এডিডি ংডিষ্ট প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ১৬০ টি 

 কভ যডযকল্পনা ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট নুবভাডদি ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন 

প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া মথািবভ ১০৫ টি ও ৫৫টি 

 

 ফ যবভাে নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ২১৯ টি (ভাপ্ত  ও চরভান প্রকল্প ) 
 
 

 

 ফ যবভাে নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ১০২ টি  

০২। কৃডল ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিডি) মূ িযবনয রবযে একটি বুকলে (ভয় ডবডিক 

কভ যডযকল্পনা) প্রণয়লনর কায যক্রম চমান রলয়লে। 

০৩। গি ২৬ অগস্ট, ২০১৯ িাডযবে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারবয় মূখ্ ভন্বয়ক (এডিডি) ভবাদবয়য বাডিবে 

নুডিি টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন বায়  এডিডি ফাস্তফায়বন রযেভাত্রাডবডিক সুডনডদ যষ্ট কাম যিভ 

গ্রবণ ডনবদ যনা প্রদান কযা বয়বে। উক্ত বায় ডনধ যাডযি রযেভাত্রা ফাস্তফায়বন চোবরঞ্জগুবরা নাক্তকযা অবযা 

ডফডফধ ডফলবয় ডনবদ যনা প্রদান কযা বয়বে। মূখ্ ভন্বয়ক (এডিডি) ভবাদবয়য ডনবদ যনায 

অবরাবক এডিডি ফাস্তফায়বন কৃডল  ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট রযেভাত্রা ও সূচকডবডিক সুডনডদ যষ্ট কাম যিভ গ্রবণয উবেবে 

একটি েড়া কভ যডযকল্পনা প্রণয়ন কযা বয়বে। উক্ত েড়া কভ যডযকল্পনা  এডিডি ফাস্তফায়ন গ্রগডি 

ম যাবরাচনায িন্য ডচফ ভবাদবয়য বাডিবে গি ২৩ বটাফয একটি  টস্টকবাল্ডায কনারবেন বা নুডিি 

বয়বে। এোড়া, বীষ্ট ডবডিক এডিডি গ্রগডি ম যাবরাচনায িন্য টকা -ডরি ভন্ত্রণারয় ,বমাডগ ভন্ত্রণারয় , উন্নয়ন 

বমাগীবদয ডনবয় অগাভী ২৮ নববম্বয, ২০১৯ িাডযবে ডিডযক্ত ডচফ (ডডড) ভবাদবয়য বাডিবে একটি বা 

নুডিি বফ।    

০৪। এডিডি স্থানীয়কযণ:  

কৃডল ভন্ত্রণারবয়য অওিাধীন দপ্তয/ংস্থায টিরা/উবিরা কাম যারয় টথবক “টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি)” 

স্থানীয়কযণ ম্পডকযি িথ্যাডদ ংগ্র কযা বয়বে। এ ম যন্ত ৪৩টি টিরা টথবক স্থানীয় ম যাবয় ফাস্তফায়নবমাগ্য এডিডি 

ংডিষ্ট প্রায় ১৪৫টি প্রকল্প/কাম যিবভয প্রস্তাফ াওয়া টগবে 
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টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন গ্রগডি প্রডিবফদন (ববেম্বয, ২০১৯ ম যন্ত) 

 

০১। এডিডি  কভ যডযকল্পনা(Action Plan)  ফাস্তফায়ন গ্রগডি ডফফযণঃ 

 এডিডি  কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত চরভান  প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৮১* টি 

              (* আবিাভবে কবয়কটি প্রকল্প ভাপ্ত বয়বে) 
 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৪৮৮ টি 
 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ৪৮৮ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাডদি প্রকল্প ংখ্া ২৭ টি এফং 

নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ৪৭ টি 
 
 

 কভ যডযকল্পনা ফড যভূি এডিডি ংডিষ্ট প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ১৫৬ টি 

 কভ যডযকল্পনা ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট নুবভাডদি ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন 

প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া মথািবভ ১০৫ টি ও ৫১টি 

 

 ফ যবভাে নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ২১৩ টি 
 
 

 

 ফ যবভাে নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ৯৮ টি  

০২। কৃডল ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিডি) মূ িযবনয রবযে একটি বুকলে (ভয় ডবডিক 

কভ যডযকল্পনা) প্রণয়লনর কায যক্রম চমান রলয়লে। 

০৩। গি ২৬ অগস্ট, ২০১৯ িাডযবে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারবয় মূখ্ ভন্বয়ক (এডিডি) ভবাদবয়য বাডিবে 

নুডিি টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন বায়  এডিডি ফাস্তফায়বন রযেভাত্রাডবডিক সুডনডদ যষ্ট কাম যিভ 

গ্রবণ ডনবদ যনা প্রদান কযা বয়বে। উক্ত বায় ডনধ যাডযি রযেভাত্রা ফাস্তফায়বন চোবরঞ্জগুবরা নাক্তকযা অবযা 

ডফডফধ ডফলবয় ডনবদ যনা প্রদান কযা বয়বে। মূখ্ ভন্বয়ক (এডিডি) ভবাদবয়য ডনবদ যনায 

অবরাবক এডিডি ফাস্তফায়বন কৃডল  ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট রযেভাত্রা ও সূচকডবডিক সুডনডদ যষ্ট কাম যিভ গ্রবণয উবেবে 

একটি েড়া কভ যডযকল্পনা প্রণয়ন কযা বয়বে। উক্ত েড়া কভ যডযকল্পনা  এডিডি ফাস্তফায়ন গ্রগডি 

ম যাবরাচনায িন্য ডচফ ভবাদবয়য বাডিবে গি ২৩ বটাফয একটি  টস্টকবাল্ডায কনারবেন বা নুডিি 

বয়বে। বায় কৃডল ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট এডিডি ফাস্তফায়বনয াবথ ম্পৃক্ত টকা -ডরি ভন্ত্রণারয় ,বমাডগ ভন্ত্রণারয় ,

উন্নয়ন বমাডগ, ডফশ্বডফদ্যারয়  ,ডফডবন্ন টািীফী ংগিন , এনডিও, এফং প্রাআববে টটবযয প্রডিডনডধগণ এফং কৃডল 

ভন্ত্রণারবয়য  কর দপ্তয/ংস্থায এডিডি ডফলয়ক টপাকার বয়ন্ট কভ যকিযাগণ ংগ্রণ কবযন।  

০৪। এডিডি স্থানীয়কযণ:  
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কৃডল ভন্ত্রণারবয়য অওিাধীন দপ্তয/ংস্থায টিরা/উবিরা কাম যারয় টথবক “টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি)” 

স্থানীয়কযণ ম্পডকযি িথ্যাডদ ংগ্র কযা বয়বে। এ ম যন্ত ৪৩টি টিরা টথবক স্থানীয় ম যাবয় ফাস্তফায়নবমাগ্য এডিডি 

ংডিষ্ট প্রায় ১৪৫টি প্রকল্প/কাম যিবভয প্রস্তাফ াওয়া টগবে 

 

 

 

টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন গ্রগডি প্রডিবফদন (অগস্ট, ২০১৯ ম যন্ত) 

 

 

০১। এডিডি  কভ যডযকল্পনা(Action Plan)  ফাস্তফায়ন গ্রগডি ডফফযণঃ 

 এডিডি  কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত চরভান  প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৮১* টি 

              (* আবিাভবে কবয়কটি প্রকল্প ভাপ্ত বয়বে) 
 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৪৮৮ টি 

 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ৪৮৮ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাডদি প্রকল্প ংখ্া ২৭ টি এফং 

নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ৪৭ টি 
 
 

 কভ যডযকল্পনা ফড যভূি এডিডি ংডিষ্ট প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ১৫৬ টি 

 কভ যডযকল্পনা ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট নুবভাডদি ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন 

প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া মথািবভ ১০৫ টি ও ৫১টি 

 

 ফ যবভাে নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ২১৩ টি 
 

 
 

 ফ যবভাে নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ৯৮ টি  

০২। কৃডল ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিডি) মূ িযবনয রবযে একটি বুকলে (ভয় ডবডিক 

কভ যডযকল্পনা) প্রণয়লনর কায যক্রম চমান রলয়লে। 

০৩। গি ২৬ অগস্ট, ২০১৯ িাডযবে প্রধানভন্ত্রীয কাম যারবয় মূখ্ ভন্বয়ক (এডিডি) ভবাদবয়য বাডিবে 

নুডিি টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন বায়  এডিডি ফাস্তফায়বন রযেভাত্রাডবডিক সুডনডদ যষ্ট কাম যিভ 

গ্রবণ ডনবদ যনা প্রদান কযা বয়বে। উক্ত বায় ডনধ যাডযি রযেভাত্রা ফাস্তফায়বন চোবরঞ্জগুবরা নাক্তকযা অবযা 

ডফডফধ ডফলবয় ডনবদ যনা প্রদান কযা বয়বে। মূখ্ ভন্বয়ক (এডিডি) ভবাদবয়য ডনবদ যনায 

অবরাবক এডিডি ফাস্তফায়বন কৃডল  ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট রযেভাত্রাডবডিক সুডনডদ যষ্ট কাম যিভ গ্রবণয উবেবে একটি েক 

প্রণয়ন কযা বয়বে। উক্ত েবক  িথ্যাডদ ংবমািনপূফ যক অগাভী ০৩ বটাফয, ২০১৯ িাডযবেয ভবে অফডেকবাবফ 
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কৃডল ভন্ত্রণারবয় টপ্রযবণয িন্য কৃডল ভন্ত্রণারবয়য কর দপ্তয/ংস্থাবক নুবযাধ িানাবনা বয়বে। উবেখ্ টম,  এডিডি 

ফাস্তফায়ন গ্রগডি ম যাবরাচনায িন্য ডচফ ভবাদবয়য বাডিবে অগাভী ২০ বটাফয একটি বা নুডিি বফ। 

০৪। এডিডি স্থানীয়কযণ:  

কৃডল ভন্ত্রণারবয়য অওিাধীন দপ্তয/ংস্থায টিরা/উবিরা কাম যারয় টথবক “টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি)” 

স্থানীয়কযণ ম্পডকযি িথ্যাডদ ংগ্র কযা বয়বে। এ ম যন্ত ৪৩টি টিরা টথবক স্থানীয় ম যাবয় ফাস্তফায়নবমাগ্য এডিডি 

ংডিষ্ট প্রায় ১৪৫টি প্রকল্প/কাম যিবভয প্রস্তাফ াওয়া টগবে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন গ্রগডি প্রডিবফদন (জুন, ২০১৯ ম যন্ত) 

 

 

০১। এডিডি  কভ যডযকল্পনা(Action Plan)  ফাস্তফায়ন গ্রগডি ডফফযণঃ 

 এডিডি  কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত চরভান  প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৮১* টি 

              (* আবিাভবে কবয়কটি প্রকল্প ভাপ্ত বয়বে) 
 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৪৮৮ টি 

 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ৪৮৮ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাডদি প্রকল্প ংখ্া ২৭ টি এফং 

নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ৪৫ টি 
 
 

 কভ যডযকল্পনা ফড যভূি এডিডি ংডিষ্ট প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ১৫৫ টি 
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 কভ যডযকল্পনা ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট নুবভাডদি ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন 

প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া মথািবভ ১০৫ টি ও ৫০টি 

 

 ফ যবভাে নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ২১৩ টি 
 

 
 

 ফ যবভাে নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ৯৫ টি 

  

০২। কৃডল ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) মূ িযবনয রবযে একটি বুকবরে (ভয় 

ডবডিক কভ যডযকল্পনা) প্রণয়বনয কাম যিভ চরভান যবয়বে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         গ্রগডিয ডফস্তাডযি িথ্যাডদ ‘ংবমািনী-ক’ 
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টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন গ্রগডি প্রডিবফদন (টভ, ২০১৯ ম যন্ত) 

 

 

০১। এডিডি  কভ যডযকল্পনা(Action Plan)  ফাস্তফায়ন গ্রগডি ডফফযণঃ 

 এডিডি  কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত চরভান  প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৮১* টি 

              (* আবিাভবে কবয়কটি প্রকল্প ভাপ্ত বয়বে) 
 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৪৮৮ টি 

 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ৪৮৮ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাডদি প্রকল্প ংখ্া ২৭ টি এফং 

নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ৪৫ টি 
 
 

 কভ যডযকল্পনা ফড যভূি এডিডি ংডিষ্ট প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ১৫৫ টি 

 কভ যডযকল্পনা ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট নুবভাডদি ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন 

প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া মথািবভ ১০৫ টি ও ৫০টি 

 

 ফ যবভাে নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ২১৩ টি 
 

 
 

 ফ যবভাে নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ৯৫ টি 

  

 

         গ্রগডিয ডফস্তাডযি িথ্যাডদ ‘ংবমািনী-ক’ 

 

 



E:\Islamul\SDG\aTTACH 3.1.docx 

 

 

 

 

 

টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন গ্রগডি প্রডিবফদন (এডপ্রর, ২০১৯ ম যন্ত) 

 

 

০১। এডিডি  কভ যডযকল্পনা(Action Plan)  ফাস্তফায়ন গ্রগডি ডফফযণঃ 

 এডিডি  কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত চরভান  প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৮১* টি 

              (* আবিাভবে কবয়কটি প্রকল্প ভাপ্ত বয়বে) 
 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৪৮৮ টি 

 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ৪৮৮ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাডদি প্রকল্প ংখ্া ২৬ টি এফং 

নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ৪৪ টি 
 
 

 কভ যডযকল্পনা ফড যভূি এডিডি ংডিষ্ট প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ১৪১ টি 

 কভ যডযকল্পনা ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট নুবভাডদি ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন 

প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া মথািবভ ১০২ টি ও ৩৯টি 

 

 ফ যবভাে নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ২০৯ টি 
 

 
 

 ফ যবভাে নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ৮৩ টি 

  

 

         গ্রগডিয ডফস্তাডযি িথ্যাডদ ‘ংবমািনী-ক’ 
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টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন গ্রগডি প্রডিবফদন (ডিবম্বয, ২০১৮ ম যন্ত) 

 এডিডি  কভ যডযকল্পনায় (Action Plan)  ন্তর্ভ যক্ত চরভান  প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৮১* টি 

              (* আবিাভবে কবয়কটি প্রকল্প ভাপ্ত বয়বে) 
 

 কভ যডযকল্পনায় (Action Plan)  ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৪৮৮ টি 

 

 কভ যডযকল্পনায় ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ৪৮৮ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাডদি প্রকল্প ংখ্া ২৫ টি এফং 

নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ৪২ টি 
 
 

 কভ যডযকল্পনা ফড যভূি এডিডি ংডিষ্ট প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ১২৯ টি 

 কভ যডযকল্পনা ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট নুবভাডদি ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন 

প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া মথািবভ ৯৫ টি ও ৩৪টি 

 

 ফ যবভাে নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ২০১ টি** 
 

(** গি ভা ম যন্ত নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া ডের ১৬৬ টি, ডিবম্বয ভাব  

নতুন নুবভাডদি কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া ৩৫ টি--ডি ১৩টি, ডফবিঅযঅআ ১০ টি এফং ফাযোন ১২টি) 

 
 

 ফ যবভাে নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্াঃ ৮৯ টি 
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         গ্রগডিয ডফস্তাডযি িথ্যাডদ ‘ংবমািনী-ক’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়ন গ্রগডি প্রডিবফদন (নববম্বয, ২০১৮ ম যন্ত) 

 এডিডি  কভ যডযকল্পনায় (Action Plan)  ন্তর্ভ যক্ত চরভান  প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৭৯ টি 
 

 কভ যডযকল্পনায় (Action Plan)  ন্তর্ভ যক্ত নতুন প্রকবল্পয ংখ্াঃ ৪৪৬ টি 
 
 

 কভ যডযকল্পনা (Action Plan)  ফড যভূি এডিডি ংডিষ্ট প্রকল্প ংখ্াঃ৯২ টি 
 

 ফ যবভাে নুবভাডদি ডিডড’য ংখ্াঃ ১৪৯*টি 
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               (*ডফগি ভা ম যন্ত নুবভাডদি ১৪৮টি) 

 
 

 ফ যবভাে নুবভাদন প্রডিয়াধীন ডিডড’য ংখ্াঃ৮৯ টি 

 (ডফগি ভা ম যন্ত নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ডের ৬৩টি। ডিএআ কর্তযক নববম্বয, ২০১৮ এ নতুন প্রডিয়াধীন শুরু 

কাম যিভ বয়বে ৬ টি  এফং ফাযোন কর্তযক প্রডিয়াধীন কাম যিভ শুরু বয়বে নতুন ২০ টি প্রকল্প/প্রস্তাফ) 

 

         গ্রগডিয ডফস্তাডযি িথ্যাডদ ‘ংবমািনী-ক’ 
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ফাংরাবদ কৃডল উন্নয়ন কব যাবযন (ডফএডিড) এফং ফবযন্দ্র ফহুমুেী উন্নয়ন কর্তযয (ডফএভডিএ) কর্তযক এডিডি 

ফাস্তফায়বন গৃীি কাম যিবভয ডফফযণঃ  

 

ফাংরাবদ কৃডল উন্নয়ন কব যাবযন (ডফএডিড) কর্তযক গৃীি কাম যিবভয ডফফযণঃ 

০১। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) এয ডফলবয় বচিনিা বৃডিয রবযে ফাংরাবদ কৃডল উন্নয়ন কব যাবযন 

(ডফএডিড) কর্তযক টডভনায/কভ যারা অবয়ািন কযা বয়বে । উক্ত টডভনায/কভ যারায় কৃডল ডচফ ভবাদয়, কৃডল 

ভন্ত্রণারবয়য এডিডি ডফলয়ক টপাকার বয়ন্ট কভ যকিযা, প্রধান ভন্ত্রীয কাম যারবয়য প্রডিডনডধ, ডিআডিয প্রডিডনডধ, কৃডল 

ভন্ত্রণারবয়য ংডিষ্ট াো কভ যকিযা এফং ডফএডিড‘য ডফডবন্ন ম যাবয়য (প্রধান কাম যারয়, অঞ্চডরক কাম যারবয়য) 

কভ যকিযাগণ  উডস্থি ডেবরন।  

০২। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়বন  ডফএডিড কর্তযক িথ্য ভন্বয় ও ভডনেডযং কযায িন্য টপাকার 

বয়ন্ট কভ যকিযা ডনধ যাযণ কযা বয়বে। িাোড়া প্রডিটি উআং বিও একিন কবয টপাকার বয়বন্ট কভ যকিযা ডনধ যাযণ 

কযা বয়বে। 

০৩। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) িযবন প্রণীি কভ যডযকল্পনায় (Action Plan)  ডফএডিড কর্তযক ফাস্তফায়বনয 

িন্য টভাে ডচডিি নতুন ৪৮ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাডদি প্রকল্প ংখ্া ১৭ টি এফং নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প 

ংখ্া ৯ টি।  

০৪। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) িযবন প্রণীি কভ যডযকল্পনায় (Action Plan) ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট 

ডফএডিড‘য নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া ০১ টি এফং ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ 

ংখ্া ০৯  টি।  

০৫। ২০৩০ াবরয ভবে টেকআ উন্নয়ন বীষ্টমূ িযবনয রবযে আবিাভবে একটি ভয় ডবডিক টযাি ম্যা 

(Road Map) প্রণয়বনয কাম যিভ গ্রণ কযা বয়বে। এ টযাি ম্যাব এডিডিয কৃডল ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট 

রযেভাত্রামূবয ফিযভান ফস্থা Quantify (ডযভাবমাগ্য) কযা বফ। ডযফডিযি বফডশ্বক ডযডস্থডি, িরফায়ু 

ডযফিযন, টদবয ডি দাডযদ্র্েপ্রফণ এরাকা, কৃডল িডভ হ্রা, িনংখ্া বৃডি, কৃডল শ্রবভয প্রাপ্যিা,  িনাধাযবণয 

োদ্য বো আিোডদ ডফলয়মূ ডফবফচনাকযিঃ ২০২০, ২০২৫ এফং ২০৩০ াবর  রযেভাত্রা ডক বফ িা মথাম্ভফ 

Quantify (ডযভাবমাগ্য)  কবয ট অবরাবক কাম যিভ গ্রণ কযা বফ।  

০৬।  টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট-এয কৃডল ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট সূচকমূ ডনডফড়বাবফ ডফবিলণ কবয িা কৃডল ভন্ত্রণারয় এফং 

ডফএডিড‘য কাম যিবভয অবরাবক স্থানীয়কযবণয উবদ্যাগও গ্রণ কযা বয়বে। 

০৭। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট )এডিডি ( িযবনয রবযে টেকআ কৃডল ফাস্তফায়বন কৃলক এফং ভাি ম যাবয়য কভ যকিযাবদয 

দযিা বৃডিয উবদ্যাগ টনয়া বয়বে। এরবযে  প্রাথডভকবাবফ কৃলক এফং ংডিষ্ট কভ যকিযাবদয চরভান উন্নয়ন 

প্রকল্প/ডনয়ডভি কাম যিবভয অওিায় টেকআ কৃডলয ডফলবয় বচিনিা/দযিা বৃডিয রবযে প্রবয়ািনীয় দবয 

(AWD, টচ কাবি াডনয াশ্রয়ী ব্যফায আিোডদ ডফলবয় প্রডযণ এফং প্রদ যনী) গ্রণ কযা বে। 
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ফবযন্দ্র ফহুমুেী উন্নয়ন কর্তযয (ডফএভডিএ) কর্তযক গৃীি কাম যিবভয ডফফযণঃ 

০১। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) এয ডফলবয় বচিনিা বৃডিয রবযে ফবযন্দ্র ফহুমুেী উন্নয়ন কর্তযয (ডফএভডিএ)  

কর্তযক টডভনায/কভ যারা অবয়ািন কযা বয়বে । উক্ত টডভনায/কভ যারায় কৃডল ডচফ ভবাদয়  এফং ডফএভডিএ‘য 

ডফডবন্ন ম যাবয়য  কভ যকিযাগণ  উডস্থি ডেবরন।  

০২। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) ফাস্তফায়বন  ডফএভডিএ কর্তযক টপাকার বয়ন্ট কভ যকিযা ডনধ যাযণ কযা বয়বে। 

০৩। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) িযবন প্রণীি কভ যডযকল্পনায় (Action Plan)  ডফএভডিএ কর্তযক 

ফাস্তফায়বনয িন্য টভাে ডচডিি নতুন ১১ টি প্রকবল্পয ভবে নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প ংখ্া ৩ টি।  

০৪। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট (এডিডি) িযবন প্রণীি কভ যডযকল্পনায় (Action Plan) ফডর্ভ যি এডিডি ংডিষ্ট 

ডফএভডিএ‘য নুবভাডদি প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ ংখ্া ০১ টি এফং ও  নুবভাদন প্রডিয়াধীন প্রকল্প/কভ যসূচী/কাম যিভ 

ংখ্া ০৪ টি।  

০৫। ২০৩০ াবরয ভবে টেকআ উন্নয়ন বীষ্টমূ িযবনয রবযে আবিাভবে কৃডল ভন্ত্রণারবয়য ডনবদ যনা নুমায়ী 

ডফএভডিএ কর্তযক ডফডবন্ন কাম যিভ ফাস্তফায়বনয একটি ভয় ডবডিক টযাি ম্যা (Road Map) প্রণয়বনয কাম যিভ গ্রণ 

কযা বয়বে। এ টযাি ম্যা (Road Map) এ এডিডি-২ এয রযেভাত্রামূবয ফিযভান ফস্থা, ডযফডিযি বফডশ্বক 

ডযডস্থডি, িরফায়ু ডযফিযন, কৃডল শ্রবভয প্রাপ্যিা, কৃডল িডভ হ্রা, িনংখ্া বৃডি, িনাধাযবণয োদ্য বো 

আিোডদ ডফলয়মূ ডফবফচনাকযিঃ ২০২০, ২০২৫ এফং ২০৩০ াবর  গ্রগডি ডক বফ িা মথাম্ভফ ডযভাবমাগ্য 

(Quantify) কবয ট অবরাবক কাম যিভ গ্রণ কযা বে।  

০৬।  টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট-এয কৃডল ভন্ত্রণারয় ংডিষ্ট সূচকমূ ডনডফড়বাবফ ডফবিলণ কবয িা কৃডল ভন্ত্রণারয় এফং 

ডফএভডিএ‘য কাম যিবভয অবরাবক স্থানীয়কযবণয উবদ্যাগও গ্রণ কযা বয়বে। 

০৭। টেকআ উন্নয়ন বীষ্ট )এডিডি ( িযবনয রবযে টেকআ কৃডল ফাস্তফায়বন কৃলক এফং ভাি ম যাবয়য কভ যকিযাবদয 

দযিা বৃডিয উবদ্যাগ টনয়া বয়বে। এরবযে  প্রাথডভকবাবফ কৃলক এফং ংডিষ্ট কভ যকিযাবদয চরভান উন্নয়ন 

প্রকল্প/ডনয়ডভি কাম যিবভয অওিায় টেকআ কৃডলয ডফলবয় বচিনিা/দযিা বৃডিয রবযে প্রবয়ািনীয় দবয 

(AWD, টচ কাবি াডনয াশ্রয়ী ব্যফায আিোডদ ডফলবয় প্রডযণ এফং প্রদ যনী) গ্রণ কযা বে। 

 



ম োট 

প্রকল্পের 

সংখ্যো

ডিডড 
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সংখ্যো

নুল্প োদনকৃত 
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নুল্প োদন 

প্রডিয়োধীন 
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০৯। ডিএএ ১ ১২ ০ ২ ১ ৩ ৩ ১ ২ ১

১০। নোটো ২ ৪ ০ ০ ২ ০ ২ ০

১১। গ  ও ভূট্টো

১২। িোরটোন ২ ৯ ০ ১৫ ০ ১৫ ১৭ ০ ১৭ ০

১৩। ডসডিডি ১ ৩৩ ৩ ৩ ৯ ৯ ১০ ৩ ১০ ১

১৪। ডিএ ডিএ ৪ ১১ ৩ ৩ ১ ৪ ৫ ৫ ৭ ৫ ৭

১৫। এসঅরডিঅআ ৩ ১৯ ৬ ৬ ৬ ১ ৭ ৯ ৭ ৯ ৭

১৬। এসডসএ ০ ৮ ০ ২ ০ ২ ২ ০ ২ ০
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দপ্তর/সংস্থো ডিডিক মটকসআ উন্নয়ন িীষ্ট (এসডিডে) িোস্তিোয়ন গ্রগডত ডিষয়ক  োডসক প্রডতল্পিদন

                                                                                                                     োল্পসর নো ঃ ল্পটোির , ২০১৯

িঃ নং দপ্তর/সংস্থোর নো এসডিডে  ক মডরকেনোয় (Action Plan)  ন্তর্ভ মক্ত প্রকল্পের ডিিরণী ক মডরকেনো িডহর্ভ মত এসডিডে সংডিষ্ট 

প্রকে/ক মসূচী/কোর্ মিল্প র ডিিরণী

প্রডতল্পিদনোধীন  োস র্ মন্ত 

সো ডগ্রক গ্রগডত

গত  োস র্ মন্ত গ্রগডত
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নতুন ডচডিত প্রকল্পের ডিিরণী নুল্প োদন 

প্রডিয়োধীন 

প্রকে/ 

ক মসূচীর 

সংখ্যো

ম োটঃ

নুল্প োদনকৃত 

প্রস্তোি/ ডিডড / 

ক মসূচীর’র 

সংখ্যো
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প্রডিয়োধীন 
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ক মসূচী/ 

প্রস্তোল্পিরর 

সংখ্যো

ম োট 

(৯+১০)
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নুল্প োডদত 

প্রকে/ 

ক মসূচীর 

সংখ্যো 

(৩+৪+৭+৯)

সি মল্প োট  

প্রডিয়োধীন 

প্রকে/ 

ক মসূচীর 

সংখ্যো 

(৮+১০)

নুঃ 

প্রকে/ 
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ক মসূচী 

সংখ্যো
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