
 

২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রতিেক্ষা মন্ত্রণালরেে চলমান ২৫টি উন্নেন প্রকল্প: 

ক্রমিক 

নং 
প্রকল্পের নাি মিয়াদ 

১ তবএএফএ বঙ্গবনু্ধ কমরেক্স তনমথাণ, 

যর াে (সংর াতিি) 

জলুাই ২০১৩ - তিরসম্বে ২০১৯ 

২ এস্টাবতল মযান্ট অব তবএএফ  াহীন সু্কল 

এণ্ড করলজ এযাট বগুড়া 
জানেুাতে ২০১৭ - মাচথ  ২০২০ 

৩ তবএএফ ঘাটি জহুরুল হক চট্টগ্রাম তবমান 

সসনা প্রত ক্ষণ ইনতস্টটিউট স্থাপন 

জানেুাতে ২০১৮ -তিরসম্বে 

২০২১ 

৪ তবএনএ বঙ্গবনু্ধ কমরেক্স তনমথাণ, পরিঙ্গা, 
চট্টগ্রাম (সংর াতিি) 

আগস্ট ২০১৩ - জনু ২০২০ 

৫ বারনৌজা স ে-ই-বাংলা পটুোখালী স্থাপন জানেুাতে ২০১৮ - জনু ২০২১ 

৬ তমতলটাতে ইনতস্টটিউট অব সারেন্স এন্ড 

সটকরনালতজ (এমআইএসটি) তমেপুে 

সসনাতনবাস এে অবকাঠারমাগি সুতবিা 
সম্প্রসােণ 

জানেুাতে ২০১৭ - জনু ২০২০ 

৭ কনস্ট্রাক ন অব সকােস্ অব তমতলটাতে 

পুতল  সসন্টাে এণ্ড সু্কল এযাট সাভাে 

কযান্টনমযান্ট (২ে সংর াতিি) 

মাচথ  ২০১৫ - জনু ২০২০ 

৮ োম ুসসনাতনবারস কযান্টনরমন্ট পাবতলক 

সু্কল এন্ড করলজ স্থাপন 

জলুাই ২০১৬ - তিরসম্বে ২০১৯ 

৯ বঙ্গবনু্ধ সামতেক জাদঘুে তনমথাণ, তবজে 

সেতণ, ঢাকা 
জলুাই ২০১৬ তিরসম্বে -২০২০ 

১০ তসএমএইচ ঢাকা সম্প্রসােণ ও 

আিুতনকােণ (২ে পযথাে) (সংর াতিি) 

জানেুাতে ২০১৩ -তিরসম্বে 

২০১৯ 

১১ পদ্মা বহুমখুী সসিুে সাতবথক তনোপত্তা জলুাই ২০১৫ -  জনু ২০২১ 



তবিানকরল্প ৯৯ করপাতজট তিরগি স্থাপন  

১২ ঢাকা সসনাতনবারস িাইরেক্টরেট 

সজনারেল অব সফারসথস ইতন্টতলরজন্স 

(তিতজএফআই)-এে জনয আনষুতঙ্গক 

কাজসহ অতফসাসথ সমস কমরেক্স ও 

বাসস্থান তনমথাণ 

জলুাই ২০১৬ - তিরসম্বে ২০১৯ 

১৩ ঢাকা সসনাতনবারস সপ্রতসরিন্ট গািথ  
সেতজমযান্ট (তপতজআে) এে জতুনেে 

কতম ন্ড অতফসাে ও অনযানয 
পদিােীরদে বাসস্থান তনমথাণ 

জলুাই ২০১৬ - তিরসম্বে ২০১৯ 

১৪ স খ হাতসনা সসনাতনবাস বতে াল স্থাপন অরক্টাবে ২০১৭ - জনু ২০২১ 

১৫ চট্টগ্রাম আটিথ লাতে সসন্টাে ও সু্করল মতুজব 

বযাটােী কমরেক্স তনমথাণ 

জানেুাতে ২০১৮ - তিরসম্বে 

২০২১ 

১৬ ঢাকা সসনাতনবারস আইএসএসতব'ে 

পেীক্ষার্ী ও প্রত ক্ষণার্ীরদে জনয 
আনষুতঙ্গক সুতবিাতদসহ িেতমটতে ভবন 

তনমথাণ  

জলুাই ২০১৭ -   জনু ২০২০ 

১৭ তিতজএফআই এে সটতলরযাগারযাগ ও 

আইতসটি অবকাঠারমা, মানব সপদ এবং 
কাতেগেী সক্ষমিা উন্নেন 

(টিআইএইচতিটিতসতব)  

 জলুাই ২০১৮ - জনু ২০২১ 

১৮ তবদযমান ১২টি কযারিট করলরজে উন্নেন 

ও সম্প্রসােণ প্রকল্প                

অরক্টাবে ২০১৮ - জনু ২০২১ 

১৯ জলতসতড় পাবতলক সু্কল এন্ড করলজ 

নাোেনগঞ্জ স্থাপন        

জলুাই ২০১৮ - জনু ২০২১ 

২০ সাভাে সসনাতনবারস তজোরবা 
কযান্টনরমন্ট পাবতলক সু্কল এন্ড করলজ 

স্থাপন           

 জলুাই ২০১৮ - জনু ২০২০ 



২১ তেরমাট সসতন্সং ও তজআইএস প্রযুতি 

প্ররোরগে মািযরম বাংলারদর ে সমদু্র 

উপকূরলে সভৌগগতলক ির্য বযবস্থা এবং 
সমরুদ্র মারছে তবচেণরক্ষত্র সমান্তকেণ 

পদ্ধতি স্থাপন 

জানেুাতে ২০১৯ - তিরসম্বে 

২০২১ 

২২ আকা  আরলাকতচত্র িােরণে মািযরম 

ঢাকা  হে ও পাশ্ববিী এলাকাে বহৃৎ 

সস্করলে টরপাগ্রাতফকযাল মানতচত্র প্রণেন    

  জলুাই ২০১৮ - জনু ২০২১ 

২৩ বাংলারদর ে ১৪টি নদীবন্দরে ১ম সেণীে 

আবহাওো পযথরবক্ষণাগাে 

 তি ালীকেণ 

জলুাই ২০১৪ -  জনু ২০২০ 

২৪ ঢাকা ও েংপুেস্থ আবহাওো োিারেে 

উন্নেন 

জলুাই ২০১৬ - জনু ২০১৯ 

২৫ বাংলারদ  আঞ্চতলক আবহাওো ও 

জলবােু সসবা প্রকরল্পে আওিাে 

আবহাওো ির্য সসবা ও আগাম 

সিকথ বাণী পদ্ধতি সজােদােকেণ 

(করপারনন্ট-এ) 

জলুাই - ২০১৬ জনু ২০২১ 

 

   

   


