
�জলা পয �ােয় উ�য়ন �মলা-২০১৮ �ল বরাে�র আেবদেনর তািলকা: 
�লনং �িত�ােনরনাম �লনং �িত�ােনরনাম �লনং �িত�ােনরনাম �লনং �িত�ােনরনাম 
০১ �জলা �শাসন, �ি�য়া ২৩ �জলা পিরবার পিরক�না কায �ালয়, 

�ি�য়া 
৪৫ বাংলােদশ হাউস িবি�ং ফাইনা� 

কেপ �ােরশন 
৬৭ ইসলািমক ফাউে�শন, �ি�য়া 

০২ �িম ম�ণালয়  ২৪ ঔষধ �শাসন অিধদ�র, �ি�য়া ৪৬ নগর উ�য়ন অিধদ�র, �লনা ৬৮ বাংলােদশ িশ�কলা একােডিম, 
�ি�য়া। 

০৩ ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
অিধদ�র 

২৫ পািন উ�য়ন �বাড �, �ি�য়া ৪৭ �জলা �ীড়া সং�া, �ি�য়া।  ৬৯ বাংলােদশ িশ� একােডিম, �ি�য়া 

০৪ �েয �াগ �াব�াপনা ও �াণ 
ম�ণালয় 

২৬ িবআর�এ,  �ি�য়া ৪৮ বাংলােদশেরলওেয় ৭০ িবআরিডিব, �ি�য়া 

০৫ �জলা পিরষদ, �ি�য়া ২৭ পিরসং�ান অিফস,  �ি�য়া ৪৯ বাংলােদশ �ি��� িবষয়ক ম�ণালয় ৭১ এক� বাড়ী এক� খামার 
০৬ গণ�ত� অিধদ�র, �ি�য়া ২৮ পাট অিধদ�র, �ি�য়া ৫০ আ�িলক �ম দ�র, �ি�য়া। ৭২ �জলা সমবায় অিফস 
০৭ গণ�ত� অিধদ�র, �ি�য়া ২৯ পিরেবশ অিধদ�র, �ি�য়া ৫১ জাতীয় �ভা�া অিধকার সংর�ন 

অিধদ�র 
৭৩ �জলা সমাজেসবা কায �ালয়, �ি�যা। 

০৮ �ানীয় সরকার �েকৗশল 
অিধদ�র, �ি�য়া 

৩০ খা� অিধদ�র, �ি�য়া ৫২ কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন 
অিধদ�র 

৭৪ জাতীয় �িতবি� উ�য়ন ফাউে�শন 

০৯ িপইিডিপ-৩ ৩১ �ি�য়া �পৗরসভা ৫৩ মিহলা িবষয়ক অিধদ�র, �ি�য়া। ৭৫ জাতীয় মিহলা সং�া, �ি�য়া 
১০ সড়ক ও জনপথ অিধদ�র, 

�ি�য়া 
৩২ �পা�ার (�ল�াপ) ৫৪ �িষ িবপনন অিধদ�র, �ি�য়া + �লা 

উ�য়ন �বাড �, �ি�য়া । 
৭৬ প�ী দাির� িবেমাচন ফাউে�শন 

১১ ওেজাপািডেকািল, �ি�য়া  ৩৩ কা�ম� এ�াইজ ও ভ�াট, �ি�য়া ৫৫ �ি�কা স�দ উ�য়ন ইনি��উট  ৭৭ িদশা এনিজও 
১২ �জলা �িলশ, �ি�য়া ৩৪ আয়কর িবভাগ, �ি�য়া। ৫৬ �� ম� ৭৮ উ�ীপন এনিজও 
১৩ প�ী িব��ত সিমিত, �ি�য়া ৩৫ জাতীয় স�য় অিধদ�র, �ি�য়া ৫৭ �ি� নারী ও িশ� উ�য়ন সং�া ৭৯ �স� এনিজও 
১৪ �িষ স�সারণ অিধদ�র, �ি�য়া ৩৬ �জলা িহসাব র�ণ অিফস, �ি�য়া। ৫৮ �ি�য়া সরকারী কেলজ ,�ি�য়া। ৮০ �ফয়ার এনিজও 
১৫ বাংলােদশ ধান গেবষণা 

ইনি��উট, �ি�য়া। 
৩৭ �সানালী �াংক িলিমেটড, �ি�য়া ৫৯ �ি�য়া সরকারী মিহলা কেলজ, �ি�য়া। ৮১ িশ�া ও �েকৗশল অিধদ�র 

১৬ বাংলােদশ �িষ উ�য়ন 
কেপ �ােরশন, �ি�য়া। 

৩৮ �বসরকারী �াংক স�হ  ৬০ �ি�য়া পিলেটকিনক ইনি��উট, �ি�য়া। ৮২ �জলা িনব �াচন অিফস , �ি�য়া 

১৭ বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
ইনি��উট, �ি�য়া। 

৩৯ �বসরকাির বীমাব �কা�ানী স�হ ৬১ �ি�য়া সরকারী �টকিনক�াল �ল ও 
কেলজ 

৮৩ সামািজক বনিবভাগ, �ি�য়া 

১৮. �াণী স�দ অিধদ�র, �ি�য়া  ৪০ ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ�, �ি�য়া 
এবং কারা অিধদ�র, �ি�য়া 

৬২ �ি�য়া কািরগির �িশ�ণ �ক�, �ি�য়া। ৮৪ ওয়ালটন 

১৯. মৎ� অিধদ�র, �ি�য়া ৪১ মাদক �� িনয়�ণ অিধদ�র, �ি�য়া ও 
আ�িলক পাশেপাট � অিফস, �ি�য়া। 

৬৩ �জলা কম �সং�ান ও জনশি� অিফস ৮৫ �াক 

২০. িসিভল সাজ�ন অিফস, �ি�য়া ৪২ আনসার ও িভিডিপ, �ি�য়া ৬৪ �জলা িশ�া অিফস ,�ি�য়া।   
২১ �ি�য়া �মিডেকল কেলজ, �ি�য়া ৪৩ �িতর�া ম�ণালয় ( আবহাওয়া অিফস) ৬৫ �জলা �াথিমক িশ�া অিফস, �ি�য়া।   
২২ ২৫০ শ�া িবিশ� �জনােরল 

হাসপাতাল, �ি�য়া 
৪৪ িবিসক �ি�য়া। ৬৬ �জলা ত�  অিফস, �ি�য়া।   

 


