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০১. োমীণ রাস্তায় ১৫র্মটার দদর্ঘ িয প্ িন্ত মসিু/কালভাটি র্নম িাণ প্রকল্প  ৯১-৯৫ 

০২. বহুমুখী র্ঘূর্ণ িঝড় আশ্রয়বকন্দ্র র্নম িাণ প্রকল্প (২য় প্ িায়) ৯৬-৯৮ 

০৩. বনযা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বনযা আশ্রয়বকন্দ্র র্নম িাণ প্রকল্প 

 (৩য় প্ িায়) 

৯৯-

১০২  

০৪. আরবান মরজ্যর্লবয়ন্স প্রকল্পঃ র্ডর্ডএম অংশ  ১০৩-

১০৫ 
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বাণী 

প্রচতমন্ত্রী 

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয় 

গণপ্রযািন্ত্রী বাংলাবদশ 

সরকার। 

 

যার্ির র্পিা বঙ্গবনু্ধ মশখ মুজ্যবুর রহমাবনর উবদযাবগ দুব্ িাগসহনশীল বাংলাবদশ 

র্বর্নম িাবণর প্রথ্ম পদবক্ষপ র্হবসবব ১৯৭২ সাবল র্ঘূর্ণ িঝড় প্রস্তুর্ি কম িসূর্চ  ( র্সর্পর্প) গঠন 

করা হয়। যার্ির র্পিার মদখাবনা পথ্ িবর দুব্ িাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় র্বর্ভন্ন 

দুব্ িাগ মমাকাববলায় দক্ষিার সাবথ্ কায কবর ্াবে। এ মন্ত্রণালবয়র অিীন দুব্ িাগ 

বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর কিৃ িক বাস্তবার্য়ি ্াবিীয় কা্ িক্রবমর উপর বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২১-২০২২ প্রকাবশর উবদযাগবক আর্ম স্বাগি যানাই।      

মটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা, রূপকল্প-২০৪১ , ৮ম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা ও দুব্ িাগ ঝুুঁ র্কহ্রাবস 

মসন্দাই মেমওয়াবকির লক্ষযমাত্রা অযিবনর মািযবম দুব্ িাগসহনশীল বাংলাবদশ গড়ার 

মানবস মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মশখ হার্সনার সার্ব িক র্দকর্নবদিশনা অনু্ায়ী দুব্ িাগ বযবস্থাপনা 

ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর কায কবর ্াবে। র্ববশষ কবর ২০২২ 

সাবল র্সবলট, সুনামগঞ্জ, মশরপুর, কুর্ড়োম, র্সরাযগঞ্জসহ র্বর্ভন্ন মযলায় সংর্ঘটটি 

স্মরণকাবলর ভয়াবহ বনযায় ক্ষর্িেস্থ মানুবষর পাবশ মথ্বক িাবদরবক প্রবয়াযনীয় মানর্বক 

সহায়িা প্রদান করা হয় এবং বনযা পরবর্িিবি ক্ষর্িেস্ত অবকাঠাবমা পুন িগঠন ও ম্ সমস্ত 

মানুবষর র্ঘরবার্ড় আংর্শক বা সম্পূণ ি ক্ষর্ি হবে িাবদর পুনব িাসন কা্ িক্রম েহণ করা 

হবয়বে। এোড়া চট্টোবমর সীিাকুবন্ড র্বএম কবেইনার র্ডবপাবি সংর্ঘটটি ভয়াবহ 

অর্িদুর্ঘ িটনায় হিাহি ও ক্ষর্িেস্থবদর প্রবয়াযনীয় সহায়িা প্রদান করা হবয়বে।   

দুব্ িাগ বযবস্থাপনার মক্ষবত্র ইবিাপূবব ি প্রচর্লি দুব্ িাগ বযবস্থাপনা মবডল (যরুর্র সাড়াদান, 

ত্রাণ ও পুনরুদ্ধার), দুব্ িাবগর প্রস্তুর্ি এবং দুব্ িাগ ঝুুঁ র্কহ্রাবসর সামর্েক পদ্ধর্ি দ্বারা 

http://www.ddm.gov.bd-/
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প্রর্িস্থার্পি হবয়বে। পাশাপার্শ দুব্ িাগ বযবস্থাপনার মক্ষবত্র সার্ব িক সক্ষমিা বৃজ্দ্ধর লবক্ষয 

দুব্ িাগ র্বষয়ক স্থায়ী আবদশাবর্ল ২০১৯ ্থ্া্থ্ভাবব কা্ িকর করা হবয়বে। ফলশ্রুর্িবি 

যীবন ও সম্পবদর ক্ষয়ক্ষর্ি সব ির্নম্ন প্ িাবয় রাখা সম্ভব হবয়বে। দুব্ িাগ বযবস্থাপনার মক্ষবত্র 

সরকাবরর সক্ষমিা বৃজ্দ্ধ , স্বেিা ও যবাবর্দর্হিা র্নজ্িিকবল্প সামাজ্যক র্নরাপত্তা মবষ্টনী 

কম িসূর্চ- োমীণ অবকাঠাবমা সংস্কার (কার্বখা/কার্বটা) , োমীণ অবকাঠাবমা রক্ষণাববক্ষণ 

(টট.আর), গৃহহীনবদর যনয দুব্ িাগসহনীয় বাসগৃহ র্নম িাণ, অর্িদর্রদ্রবদর যনয কম িসংস্থান 

কম িসূর্চ, বনযা, র্ঘূর্ণ িঝড় ও অনযানয প্রাকৃর্িক দুব্ িাবগ মানর্বক সহায়িা কম িসূর্চ র্হবসবব 

ত্রাণ, র্ভজ্যএফ এবং দুব্ িাগ মমাকার্বলায় সহায়ক অবকাঠাবমা ম্মন-বহুমুখী রূ্ঘর্ণ িঝড় 

আশ্রয়বকন্দ্র, বনযা আশ্রয়বকন্দ্র, মুজ্যব র্কল্লা, র্িয-কালভাটি , এইচর্বর্ব রাস্তা র্নম িাণসহ 

মমাট ১৩টট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এোড়া দুব্ িাগ বযবস্থাপনায় িারাবার্হক 

দক্ষিা ও মপশাদার্রত্ব বযায় রাখার স্বাবথ্ ি ্থ্া্থ্ প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হবে। সার্ব িক 

কা্ িক্রম েহবণর ফবল অর্িদুব্ িাগপ্রবণ বাংলাবদবশর যনগণ দুব্ িাগ সহনীয় যনবগাটষ্ঠবি 

পর্রণি হবয়বে এবং দুব্ িাগ বযবস্থাপনায় বাংলাবদশ আয সারার্ববে   বরাল মবডল   র্হবসবব 

স্বীকৃর্ি লাভ কবরবে।   

বাংলাবদবশর অপ্রর্িবরািয অে্াত্রার িারাবার্হকিা বাযায় রাখার প্রিযবয় দুব্ িাগ 

বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালবয়র িত্ত্বাবিাবন দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তবরর সফল প্রবচষ্টা 

অবযাহি থ্াকবব ববল প্রিযাশা কর্র। একই সাবথ্ এ বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশর সাবথ্ 

সম্পৃি সংর্িষ্ট সকলবক আন্তর্রক িনযবাদ জ্ঞাপন করর্ে।  

যয় বাংলা, যয় বঙ্গবনু্ধ  

বাংলাবদশ র্চরযীবী মহাক।   

 

ডাাঃ মমাাঃ এনামুর রহমান  এমচপ 

 

 

 

 

 

 

                                   

বাণী 

সচিি 

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয় 

গণপ্রযািন্ত্রী বাংলাবদশ 

সরকার। 

  

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তবরর ২০২১-২০২২ অথ্ ি বেবরর সার্ব িক কা্ িক্রম ও উবল্লখব্াগয 

অযিবনর প্রর্িের্ব বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশর উবদযাগবক আর্ম স্বাগি যানাই।  



সব িকাবলর সব িবশ্রষ্ঠ বাঙ্গার্ল যার্ির র্পিা বঙ্গবনু্ধ মশখ মুজ্যবুর রহমান বাংলাবদবশ সব িপ্রথ্ম 

দুব্ িাগ ঝুুঁ র্কহ্রাস বযবস্থার প্রচলন কবরন। বঙ্গবনু্ধর সুব্াগয কনযা মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মশখ 

হার্সনা দুব্ িাগ বযবস্থাপনা ও মটকসই উন্নয়নসহ সার্ব িক কা্ িক্রবম বহুমাজ্ত্রক প্রয়াস েহণ 

কবরবেন। দুব্ িাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালবয়র িত্ত্বাবিাবন দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর 

দুব্ িাগ ঝুুঁ র্কহ্রাবস সরকাবরর র্বর্ভন্ন কম ি-পর্রকল্পনা বাস্তবায়বন গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন 

কবর আসবে।  

 দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর দুব্ িাগ ঝুুঁ র্কহ্রাবস বনযা আশ্রয়বকন্দ্র, বহুমুখী রূ্ঘর্ণ িঝড় 

আশ্রয়বকন্দ্র, মুজ্যব র্কল্লা, মসিু-কালভাটি , এইচর্বর্ব রাস্তা, মযলা ত্রাণ গুদাম কাম দুব্ িাগ 

বযবস্থাপনা িথ্য মকন্দ্র র্নম িাণসহ র্বর্ভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। পাশাপার্শ 

সামাজ্যক সুরক্ষা মবষ্টনী সুদৃঢ় কবর গবড় মিালার লবক্ষয োমীণ অবকাঠাবমা সংস্কার, 

োমীণ অবকাঠাবমা রক্ষণাববক্ষণ , গৃহহীনবদর যনয দুব্ িাগসহনীয় বাসগৃহ র্নম িাণ, 

অর্িদর্রদ্রবদর যনয কম িসংস্থান কম িসূর্চ  (ইজ্যর্পর্প) বাস্তবায়ন করবে। এোড়া মানর্বক 

সহায়িা কম িসূর্চ র্ভজ্যএফ ও ত্রাণ কা্ িক্রম পর্রচালনা কবর আবসবে। এসব কা্ িক্রম 

বাস্তবায়ন করার ফবল একর্দবক অসহায় ও অর্িদর্রদ্র মানুবষর যীবনমাবনর উন্নয়ন 

র্ঘবটবে এবং অনযর্দবক যীবন ও সম্পবদর ক্ষয়ক্ষর্ি সব ির্নম্ন প্ িাবয় কর্মবয় আনা সম্ভব 

হবয়বে।    

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তবরর সক্ষমিা বৃজ্দ্ধর লবক্ষয অর্িদপ্তবরর সকল প্ িাবয়র 

কম িকিিা-কম িচারী, সংর্িষ্ট যনপ্রর্ির্নর্ি ও যনগণবক র্বর্ভন্ন িরবনর দক্ষিা উন্নয়নমূলক 

প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হবয়বে। এোড়া দুব্ িাগ বযবস্থাপনায় যরুর্র সাড়াদান পদ্ধর্ি 

শজ্িশালীকরবণর লবক্ষয মযলা , উপবযলা , ইউর্নয়ন, ওয়াডি এবং র্সটট 

করবপাবরশনগুবলার ওয়াডি দুব্ িাগ বযবস্থাপনা কর্মটটর সদসযবদরবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা 

হবে। এ প্রর্শক্ষণ দুব্ িাগ ঝুুঁ র্কহ্রাস ও বযবস্থাপনায় কা্ িকর ভূর্মকা রাখবব ববল আশা কর্র। 

এ বার্ষক প্রর্িববদবনর মািযবম দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তবরর সার্ব িক কা্ িক্রবমর একটট 

স্বে িারণা পাওয়া ্াবব ববল আর্ম দৃঢ়ভাবব র্বোস কর্র। দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তবরর 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশর ফবল যনগণ ও সংর্িষ্ট সবাই উপকৃি হবব ববলও আশা কর্র। 

আর্ম এ প্রর্িববদন প্রকাবশর সাবথ্ সংর্িষ্ট সকলবক িনযবাদ জ্ঞাপন করর্ে।   

যয় বাংলা।  

বাংলাবদশ র্চরযীবী মহাক।   

 

মমাাঃ কামরুল্ হাসান 

এনচডচস 



 

 
 

 

বাণী 

মহাপচরিাল্ক 

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা 

অর্িদপ্তর 

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয় 

গণপ্রযািন্ত্রী বাংলাবদশ 

সরকার। 

 

 

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর দুব্ িাগ ঝুুঁ র্কহ্রাবসর যনয োমীণ অবকাঠাবমা সংস্কার ও 

রক্ষণাববক্ষণ এবং দার্রদ্রয র্ববমাচন ও দুঃস্থ মানুবষর কষ্ট লার্ঘবব ইজ্যর্পর্প, এাণ ও 

র্ভজ্যএফ কম িসূর্চসহ নানার্বি সামাজ্যক উন্নয়ন ও মানর্বক সহায়িা কম িসূর্চ বাস্তবায়ন 

কবর আসবে। মকার্ভড-১৯ মহামারীর মবিযও দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর এ সব কায 

সফলিার সাবথ্ বাস্তবায়ন কবরবে। সব িকাবলর সব িবশ্রষ্ঠ বাঙ্গার্ল যার্ির র্পিা বঙ্গবনু্ধ মশখ 

মুজ্যবুর রহমান এুঁর র্নবদির্শি পবথ্ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মশখ হার্সনার সুব্াগয মনিৃবত্ব 

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালবয়র অিীন দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর দক্ষিার সাবথ্ 

অর্প িি দার্য়ত্ব পালন কবর আসবে। ২০২১-২০২২ অথ্ িবেবর বাস্তবার্য়ি এ সকল 

কা্ িক্রবমর সাফবলযর সর্চত্র প্রর্িববদন উপস্থাপবনর লবক্ষয অনযানয বেবরর মি বার্ষ িক 

প্রর্িববদন ২০২১-২০২২ প্রকাবশর উবদযাগ েহণ করা হবয়বে।        
 

র্ববশষ কবর ২০২২ সাবল র্সবলট, সুনামগঞ্জ ও মনত্রবকানা মযলায় স্মরণকাবলর ভয়াবহ 

বনযায় আশ্রয়হারা র্নরন্ন মানুবষর পাবশ মথ্বক িাবদরবক মানর্বক সহায়িা প্রদাবনর কায 

র্েল খুবই চযাবলবঞ্জর। অনযর্দবক এ অর্িদপ্তর কিৃ িক র্নর্ম িি ও সংস্কারকৃি োমীণ রাস্তার 

পর্রর্চর্ি নম্বর (ID) প্রদান এবং অর্িদর্রদ্রবদর যনয কম িসংস্থান কম িসূর্চর আওিায় 

বাস্তবার্য়ি কা্ িক্রবম শ্রর্মকবদর শ্রমমযরুী মমাবাইল বযাংর্কং ( র্বকাশ , রবকট, নগদ) এর 

মািযবম পর্রবশাবির কাযটটও র্েল চযাবলবঞ্জর। দুব্ িাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালবয়র 

মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী ও সর্চব মবহাদবয়র সাব িক্ষর্ণক র্দকর্নবদিশনা ও সকবলর সহায়িায় 

কাযগুবলা ্থ্া্থ্ভাবব সম্পন্ন হবয়বে।   
   

অর্িদপ্তবরর কা্ িক্রম সুষ্ঠুভাবব পর্রচালনার যনয  যািীয় দুব্ িাগ বযবস্থাপনা গববষণা ও 

প্রর্শক্ষণ ইনর্িটটউট  এর মািযবম বেরবযাপী প্রর্শক্ষণ কা্ িক্রম পর্রচালনা করা হবয় 

থ্াবক। অর্িদপ্তবরর সকল প্ িাবয়র কম িকিিা-কম িচারীবদর যনয র্বর্ভন্ন দক্ষিা উন্নয়ন 

মকাস ি, র্রবেসার মকাস ি, মহড়া ও কম িশালা আবয়াযন করা হবয় থ্াবক। নব র্নবয়াগপ্রাপ্ত 

কম িকিিা-কম িচারীবদর যনয বুর্নয়াদী/বমৌর্লক প্রর্শক্ষণ পর্রচালনা করা হয়। এোড়া র্বর্ভন্ন 

দুব্ িাগ ঝুুঁ র্কহ্রাবস সংর্িষ্ট বযজ্ি /প্রর্িষ্ঠাবনর মার্লক, শ্রর্মক ও কম িচারীগণবক প্রর্শক্ষণ 

প্রদান করা হয়। দুব্ িাগ বযবস্থাপনা আইন , ২০১২ এর ১২ িারা ববল অবকাঠাবমা সুর্বিা 

সম্পন্ন যািীয় দুব্ িাগ বযবস্থাপনা গববষণা ও প্রর্শক্ষণ ইনর্িটটউট র্নম িাণ প্রকল্পটট 

অনুবমাদবনর প্ িাবয় রবয়বে।  
 

অর্িদপ্তবরর সার্ব িক কা্ িক্রবমর পাশাপার্শ দুব্ িাগঝুুঁ র্ক ও ক্ষয়ক্ষর্ি হ্রাস, সামাজ্যক 

র্নরাপত্তা মবষ্টনী বৃজ্দ্ধ, দক্ষ ও দুব্ িাগ সহনীয় যার্ি র্হবসবব মদশবক গবড় মিালার লবক্ষয 



২০২১-২০২২ অথ্ ি বেবর ১৩টট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। ম্মন- বনযা 

আশ্রয়বকন্দ্র, বহুমুখী রূ্ঘর্ণ িঝড় আশ্রয়বকন্দ্র, এইচর্বর্ব রাস্তা, মসিু-কালভাটি , মুজ্যব র্কল্লা, 

মযলা ত্রাণ গুদাম র্নম িাণ। 

এ প্রর্িববদবন দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর কিৃ িক বাস্তবার্য়ি র্বর্ভন্ন কম িসূর্চ ও মানর্বক 

সহায়িা এবং প্রকল্পসমূবহর কা্ িক্রবমর িারাবার্হক বণ িনা ও বাস্তবায়ন প্রর্িববদন প্রকাবশর 

বযবস্থা রাখা হবয়বে ্াবি দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তবরর কা্ িক্রবমর পর্রর্ি বৃজ্দ্ধসহ 

যনগণ উপকৃি হবব ববল আশা কর্র। মূলযায়ন ও পর্রবীক্ষণ অনুর্বভাবগর র্বর্ভন্ন 

সীমাবদ্ধিা ও প্রর্িকূলিা থ্াকা সবত্ত্বও বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশর উবদযাগ প্রশংসনীয়। এ 

প্রর্িববদন প্রণয়বনর সাবথ্ সম্পৃি সকলবক আন্তর্রক িনযবাদ যানাই। আশা কর্র 

আগামীবি সরকাবরর র্বর্ভন্ন কমসূ ির্চ ও প্রকবল্পর কা্ িক্রম বাস্তবায়বন এ প্রর্িববদন 

সহায়ক ভূর্মকা রাখবব।  

 

মমাাঃ আচতকুল্ হক 

 

 

 

               

  সম্পাদকীয় 
     

 

 

 

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তবরর ২০২১-২০২২ অথ্ ি বেবরর সার্ব িক কা্ িক্রবমর উপর 

 বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২  প্রকাবশর উবদযাগ েহণ করা হবয়বে। এ প্রকাশনার 

মািযবম অর্িদপ্তবরর কা্ িক্রবমর স্বেিা ও যবাবর্দর্হিা র্নজ্িি হবব এবং যনগণ 

উপকৃি হবব ববল প্রিযাশা কর্র।  

 দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর সামাজ্যক র্নরাপত্তা মবষ্টনী সুদৃঢ় করার লবক্ষয োমীণ 

অবকাঠাবমা সংস্কার (কার্বখা/কার্বটা), োমীণ অবকাঠাবমা রক্ষণাববক্ষণ (টট.আর), 

গৃহহীনবদর যনয দুব্ িাগ সহনীয় বাসগৃহ র্নম িাণ এবং অর্িদর্রদ্রবদর যনয কম িসংস্থান 

কম িসূর্চ (ইজ্যর্পর্প) বাস্তবায়ন কবর আসবে। এোড়া, মানর্বক সহায়িা কম িসূর্চ 

র্হবসবব র্ভজ্যএফ ও ত্রাণ কা্ িক্রম পর্রচালনা কবর আসবে। পাশাপার্শ দুব্ িাগ 

ঝুুঁ র্কহ্রাবসর লবক্ষয ১৩টট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ম্মন- বনযা আশ্রয়বকন্দ্র, 

বহুমুখী র্ঘূর্ণ িঝড় আশ্রয়বকন্দ্র, এইচর্বর্ব রাস্তা, মসিু-কালভাটি , মুজ্যব র্কল্লা র্নম িাণ, 



সংস্কার ও উন্নয়ন, মযলা ত্রাণ গুদাম কাম দুব্ িাগ বযবস্থাপনা িথ্য মকন্দ্র র্নম িাণ, 

ভূর্মকম্প ও অনযানয দুব্ িাগকাবল অনুসন্ধান , উদ্ধার অর্ভ্ান পর্রচালনা এবং 

যরুর্র ম্াগাব্াবগর যনয ্ন্ত্রপার্ি সংেহ।  

এ বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়বনর মক্ষবত্র অর্িদপ্তবরর র্বর্ভন্ন অর্িশাখা ও প্রকল্প 

কা্ িালয় এবং মযলাসমূবহর ম্ সকল কম িকিিা-কম িচারী ্থ্াসমবয় সটঠক িথ্য-

উপাত্ত এবং ের্ব সরবরাহ কবর গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবরবেন িাবদরবক বার্ষ িক 

প্রর্িববদন প্রণয়ন কর্মটটর পক্ষ মথ্বক আন্তর্রক িনযবাদ যানাই। ম্ মকান মুদ্রণ 

প্রকাশনার কাযটট বাস্তবিার আবলাবক একটট চযাবলজ্ঞ্জং কায। ফবল মুদ্রণযর্নি 

ভুলি্রুটট সকলবক ক্ষমাসুন্দর দৃটষ্টবি মদখার যনয র্বনীি অনরুাি করর্ে।  

বার্ষ িক প্রর্িববদবনর র্বষয়বস্তু ও সার্ব িক কা্ িক্রম সটঠকভাবব িুবল িরা, আবলাকর্চত্র 

র্নব িাচনসহ প্রর্িববদন প্রণয়বনর মক্ষবত্র সাব িক্ষর্ণক র্দকর্নবদিশনা, পরামশ ি ও 

অনুবপ্ররণা প্রদান করায় অর্িদপ্তবরর মহাপর্রচালক যনাব মমাঃ আর্িকুল হক এর 

প্রর্ি রইবলা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃিজ্ঞিা।  

অর্িদপ্তবরর এ বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২১-২০২২ প্রকাবশর মািযবম যনগণ ও সংর্িষ্ট 

সকবল অর্িদপ্তবরর কা্ িক্রম সম্পবকি একটট স্বেিারণা লাভ করবব এবং দুব্ িাগ 

সহনশীল বাংলাবদশ র্বর্নম িাবণ ভূর্মকা রাখবব ববল দৃঢ় র্বোস কর্র।  

 

মমাাঃ আব্দলু্লাহ আল্-মামুন 

পর্রচালক (গববষণা ও প্রর্শক্ষণ) 

ও 

আহবায়ক 

২০২১-২২ অথ্ ি বের বার্ষ িক প্রর্িববদন 

প্রণয়ন কর্মটট 

দুব্ িাগ বযবস্থাপনা অর্িদপ্তর, ঢাকা।  
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প্রশাসন অনুবিভাগ 
১.১.০ জনবল কাঠাম াোঃ 

একটি কার্যকর দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কাঠাম া তৈরর করার রবষমে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা আইন, ২০১২-তৈ 

রনমদযশনা রমেমে। তে লমযয দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর েৃরি হওোর পর অরিদপ্তমরর েংমশারিৈ 

জনবল কাঠাম া তৈররর রনর ত্ত জনবল কাঠাম ার একটি খেড়া দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালমে 

অনুম াদমনর অমপযাে রমেমে। বৈয  ামন দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর প্রিান কার্যালে, তজলা এবং 
উপমজলা কাঠাম ামৈ েবযম াট ২,৭১২ জন ক যকৈয া/ ক যচারীর পদ রমেমে ৈা রনমের েমক তদো হমলাোঃ 

ক্রঃ 
নং 

পদের নাম মঞ্জরুকৃত 

পে 

পরূণকৃত 

পে 

শূনযপে  

১.  হাপররচালক ০১ ০১ ০০  

□  া লা জরনৈ জটিলৈার 

 কারমণ ১  তেরণর 

 উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন  

ক যকৈয ামদর ৫৫টি শূনয 
 পমদ পমদান্নরৈ তদওো 
 েম্ভব হমেনা। 
 

□ ৩ে ও ৪র্য তেরণর 

(৮৩০+৬১)=৮৯১টি শূনয 
পমদর  মিয ৪৮৪টি 

কার্যেহকাররর পদ  ুঞ্জুরর 

র্াকমলও রনমোগ রবরিমৈ উমেখ 

না র্াকাে রনমোগ কার্যক্র  গ্রহণ 

করা েম্ভব হমেনা।  ইমৈা মিয 
২০২টি শূনয পদ পূরণ করা 
হমেমে। 

২. পররচালক ০৮ ০৬ ০২ 

৩. উপপররচালক ১৯ ১৪ ০৫ 

৪. রনবযাহী প্রমকৌশলী ০২ ০০ ০২ 

৫. তপ্রাগ্রা ার ০২ ০১ ০১ 

৬. তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন 

ক যকৈয া 
৬৮ 

(৪টি 

অকার্যকর) 

৪৯ ১৫ 

৭. েহকারী পররচালক ১৩ ০১ ১২ 

৮. কর উরনমকশন র রিো 
তেশারলস্ট 

০১ ০১ ০০ 

৯. রহোবরযণ ক যকৈয া ০১ ০০ ০১ 

১০. গমবষণা ক যকৈয া ০২ ০০ ০২ 

১১. েহকারী প্রমকৌশলী ০২ ০১ ০১ 

১২. প্রকল্প বাস্তবােন 

ক যকৈয া 
 (১  তেরণ) 

২০০ ১৪৫ ৫৫ 

১৩ প্রকল্প বাস্তবােন 

ক যকৈয া 
 (২ে তেরণ) 

৩০৭ ৩২০ শনূয নাই 

(অরৈররক্ত  

১৩ জন) 

১৪ ৈৃৈীে তেরণর ক যচারী ১৩৮৯ ৬১৮ ৭৭১ 

১৫ ৪র্য তেরণর ক যচারী ৬৯৭ ৬৪৫ ৫২ 

 সিবদমাট ২৭১২ ১৮০২ (৯১০-১৩)=৮৯৭ 

 

□ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ২৮-০৯-২০২১ রি. ৈাররমখর 

৫১.০১.০০০০.০০৪.০১.০৪১.২০.৪০৮ নং অরিে আমদশ  ূমল ১৪০ জন অরিে েহকারী, ১৭-০২-

প্রর্  পররমেদ 



2 

 
 

২০২২ রি. ৈাররমখর ৫১.০১.০০০০.০০৪.০১.০৪৫.২২.১৪১ নং অরিে আমদশ  ূমল ০১ জন 

করিউটার অপামরটর, ১৭-০২-২০২২ রি. ৈাররমখর ৫১.০১.০০০০.০০৪. ০১.০৪৫.২২.১৪২ নং 
অরিে আমদশ  ূমল ১১ জন ওেযারমলে অপামরটর (তবৈারর্ন্ত্র চালক), ১৭-০২-২০২২ রি. ৈাররমখর 

৫১.০১.০০০০.০০৪.০১.০৪৫.২২.১৪৩ নং অরিে আমদশ  ূমল ০১ জন োমভয োর, ১৭-০২-২০২২ 

রি. ৈাররমখর ৫১.০১.০০০০.০০৪.০১.০৪৫.২২.১৪৪ নং অরিে আমদশ  ূমল ১৫জন গাড়ীচালক, 

১৭-০২-২০২২ রি. ৈাররমখর ৫১.০১.০০০০.০০৪.০১.০৪৫.২২.১৪৫ নং অরিে আমদশ  ূমল ০১ 

তিেপাে রাইিার, ১৭-০২-২০২২ রি. ৈাররমখর ৫১.০১.০০০০.০০৪.০১.০৪৫.২২.১৪৬ নং অরিে 

আমদশ  ূমল ১১ জন অরিে েহােক ও ১৭-০২-২০২২ রি. ৈাররমখর 

৫১.০১.০০০০.০০৪.০১.০৪৫.২২.১৪৭ নং অরিে আমদশ  ূমল ২২ জন রনরাপত্তা প্রহরী ত াট ২০২ 

জন ক যচারী রনমোগ করা হে। 
□ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ২৪-০২-২০২২ রি. ৈাররমখর 

৫১.০১.০০০০.০০৪.১২.০০৭.১৯.১৬২ নং অরিে আমদশ  ূমল ০২ জন অরিে েহকারী-কা -

করিউটার  ুদ্রাযররকমক উচ্চ ান েহকারী পমদ পমদান্নরৈ প্রদান করা হে। 
□   দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ২৪-০২-২০২২ রি. ৈাররমখর 

৫১.০১.০০০০.০০৪.১২.০০৭.১৯.১৬৩ নং অরিে আমদশ  ূমল ০১ জন অরিে েহােকমক অরিে 

েহকারী-কা -করিউটার  ুদ্রাযররক পমদ পমদান্নরৈ প্রদান করা হে। 
 

১.২.০   িাদেট িরাদ্দঃ 
১.২.১ ২০২১-২২ অর্বিছদর িাদেদটর বিবভন্ন খাদত িরাদ্দ প্রাপ্ত অর্ব, িযবিত অর্ব ও 

অিবশষ্ট/অনদুতাবিত অদর্বর বিিরণঃ 
 ১৪৯০২০১-প্রধান কার্বািি, েদুর্বাগ িযিস্থাপনা অবধেপ্তরঃ 
                                                                                                                                                                       (অংকে হূ শৈ 

টাকাে) 

তকাি নম্বর ও খাৈ ২০২১-২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমর োড়কৃৈ 

অর্য 

ibas++ বযে অবরশি/অনুমত্তা
রলৈ অর্য 

 ন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩১১১১০১ - ূল তবৈন (অরিোর) ৪,৫০,০০০ ৪,৫০,০০০ ৩,৫৪,১১৯ ৯৫,৮৮০  

৩১১১১১০-েুটি নগদােন তবৈন 

(অরিোর) 

১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ৯৩,৫৫৮ ৬,৪৪১  

৩১১১২০১-  ূল তবৈন  (ক যচারী) ৩,৫০,০০০ ৩,৫০,০০০ ৩,০৯,৩৫১ ৪০,৬৪৮  

৩১১১২০৯- েুটি নগদােন তবৈন 

(ক যচারী) 
৫০,০০০ ৫০,০০০ ২২,৫৩৫ ২৭,৪৬৪  

৩১১১৩০১-দারেত্ব ভাৈা  ১,০০০ ১,০০০ ৬৯০ ৩০৯  

৩১১১৩০২-র্াৈাোৈ ভাৈা ৫,০০০ ৫,০০০ ৪,৪৩৭ ৫৬২  

৩১১১৩০৬- রশযা ভাৈা ১৬,০০০ ১৬,০০০ ১৩,২৯১ ২,৭০৮  

৩১১১৩১০-বাড়ীভাড়া ভাৈা ৩,৬০,০০০ ৩,৬০,০০০ ২,৯১,২০৭ ৬৮,৭৯২  

৩১১১৩১১- রচরকৎো ভাৈা ৪০,০০০ ৪০,০০০ ৩৫,৩৯১ ৪,৬০৮  
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তকাি নম্বর ও খাৈ ২০২১-২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমর োড়কৃৈ 

অর্য 

ibas++ বযে অবরশি/অনুমত্তা
রলৈ অর্য 

 ন্তবয 

৩১১১৩১২-ত াবাইল/তেলমিান 

ভাৈা 
২,৩০০ ২,৩০০ ২,০০৫ ২৯৫  

৩১১১৩১৩- আবারেক তটরলমিান 

নগদােন ভাৈা 
৬,০০০ ৬,০০০ ৪,০৪০ ১,৯৫৯  

৩১১১৩১৪- টিরিন ভাৈা ৪,০০০ ৪,০০০ ২,৯৮৪ ১,০১৫  

৩১১১৩১৬-তিালাই ভাৈা ১,০০০ ১,০০০ ৭৩৪ ২৬৬  

৩১১১৩২৫-উৎেব ভাৈা ১,৮৬,৫০০ ১,৮৬,৫০০ ১,৫৮,৮৭৩ ২৭,৬২৬  

*৩১১১৩২৭-অরিকাল ভাৈা ৭০,০০০ ৭০,০০০ ৬৯,৯৭৪ ২৫  

৩১১১৩২৮-োরন্ত ওরবমনাদন ভাৈা ২৮,০০০ ২৮,০০০ ১৬,৯৪৭ ১১,০৫২  

  ৩১১১৩৩১-আপযােন ভাৈা  ১,০০০ ১,০০০ ৩৩৬ ৬৬৪  

৩১১১৩৩২-েম্মানী ভাৈা  ২৫,০০০ ২৫,০০০ ১৭,০১৮ ৭,৯৮২  

৩১১১৩৩৫-বাংলা নববষয   
ভাৈা 

১৬,৫০০ ১৬,৫০০ ১০,৬২১ ৫,৮৭৮  

৩১১১৩৩৮-অনযানয ভাৈা ৫০০ ৫০০ ১১১ ৩৮৯  

৩১১১৩৪৪-তখারমপাষ ভাৈা 
(োেমপনশন) 

৫,০০০ ৫,০০০ ০ ৫,০০০  

উপদমাট-নগে মেরুী ও বিতনঃ ১৭,১৭,৮০০ ১৭,১৭,৮০০ ১৪,০৮,২৩০ ৩,০৯,৫৬৯  

৩২১১১০১-পুরস্কার ২,০০০ ২,০০০ ০ ২,০০০  

৩২১১১০২-পররষ্কার পররেন্নৈা 
ো গ্রী 

৩,৭০০ ৩,৭০০ ২,৯৮৭ ৭১২  

৩২১১১০৬-আপযােন বযে ১২,০০০ ১২,০০০ ২,৪৪৭ ৯,৫৫২  

৩২১১১১০-আইন েংক্রান্ত বযে ১৫,৫০০ ১৫,৫০০ ১৩,৩৩৮ ২,১৬১  

*৩২১১১১১-তের নার/কনিামরন্স 

বযে 

১৭,৬০০ ১৭,৬০০ ১৬,৮৯৬ ৭০৩  

*৩২১১১১৩-রবদুযৎ ৪৬,০০০ ৪৬,০০০ ৩৮,১৫৩ ৭,৮৪৬  

৩২১১১১৪-উপমর্াগ তেবা (Utility 

service) চাজয  
৫০০ ৫০০ ২২১ ২৭৮  

*৩২১১১১৫- পারন ১২,০০০ ১২,০০০ ৮,১৫৪ ৩,৮৪৫  

৩২১১১১৬-কুররোর  ১,০০০ ১,০০০ ২২৪ ৭৭৬  

৩২১১১১৭-ইন্টারমনট/িযাক্স/ 

তটমলক্স 

৫,০০০ ৫,০০০ ৪,৮০০ ২০০  

*৩২১১১১৯-িাক ৩,৫০০ ৩,৫০০ ০ ৩,৫০০  

*৩২১১১২০-তটরলমিান ৩,০০০ ৩,০০০ ১,৪২১ ১,৫৭৮  

*৩২১১১২৫-প্রচার ও রবজ্ঞাপন বযে ১২,০০০ ১২,০০০ ১১,৯৮৪ ১৫  
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তকাি নম্বর ও খাৈ ২০২১-২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমর োড়কৃৈ 

অর্য 

ibas++ বযে অবরশি/অনুমত্তা
রলৈ অর্য 

 ন্তবয 

৩২১১১২৭-বইপত্র ও ো রেকী ৪,০০০ ৪,০০০ ২,৯১৬ ১,০৮৩  

৩২১১১৩০-র্াৈাোৈ বযে ১,৫০০ ১,৫০০ ৫১০ ৯৮৯  

৩২১১১৩৪ –ের ক (অরনের ৈ) 

 জরুর 

৯৯,২০০ ৯৯,২০০ ৮০,২৩১ ১৮,৯৬৮  

৩২১১১৩৫-রনমোগ পরীযা ২,৬৭,০০০ ২,৬৭,০০০ ১,২৭,৭৩০ ১,৩৯,২৬৯  

উপদমাট-প্রশাসবনক িযিঃ ৫,০৫,৫০০ ৫,০৫,৫০০ ৩,১২,০১৮ ১,৯৩,৪৮১  

৩২২১১০২- লাইমেন্স রি ৫০০ ৫০০ ৫৫ ৪৪৪  

৩২২১১০৫- তটরিং রি ২০,০০০ ২০,০০০ ১৪,৭০৪ ৫,২৯৫  

৩২২১১০৭- অনুরলরপ বযে ৫০০ ৫০০ ১৩৬ ৩৬৩  

উপদমাট- বি, চােব  ও কবমশন ২১,০০০ ২১,০০০ ১৪,৮৯৬ ৬,১০৩  

৩২৩১৩০১- প্ররশযণ  ২,০০,০০০ ২,০০,০০০ ১,৯৭,২৪৪ ২,৭৫৫  

উপদমাট-প্রবশক্ষণঃ ২,০০,০০০ ২,০০,০০০ ১,৯৭,২৪৪ ২,৭৫৫  

৩২৪৩১০১-তপমরাল, ওমেল ও  

লুরিমকন্ট 

৬০,০০০ ৬০,০০০ ৩৯,০৫৩ ২০,৯৪৬  

৩২৪৩১০২- গযাে ও জ্বালানী ৬০,০০০ ৬০,০০০ ৪৯,৭২৮ ১০,২৭১  

উপদমাট-বপদরাি ওদিি ও 

িুবিদকন্টঃ 
১,২০,০০০ ১,২০,০০০ ৮৮,৭৮২ ৩১,২১৭  

৩২৪৪১০১-ভ্র ণ বযে ২৫,০০০ ২৫,০০০ ২৪,৭৯৫ ২০৪  

উপদমাট- ভ্রমণ ও িেিীঃ ২৫,০০০ ২৫,০০০ ২৪,৭৯৫ ২০৪  

৩২৫৫১০১-করিউটার ো গ্রী ১০,০০০ ১০,০০০ ৯,৯৯৩ ৬   

৩২৫৫১০২- ুদ্রণ ও বাাঁিাই ৮,০০০ ৮,০০০ ৭,২০৭ ৭৯২  

৩২৫৫১০৪-  িযাি ও েীল ৫০০ ৫০০ ২৫৯ ২৪১  

৩২৫৫১০৫-অনযানয  রনহারর ২৫,০০০ ২৫,০০০ ১৫,৩০৯ ৯,৬৯০  

উপদমাট- মুদ্রণ ও মবনহাবরঃ ৪৩,৫০০ ৪৩,৫০০ ৩২,৭৬৯ ১০,৭৩০  

৩২৫৬১০৬- তপাশাক ১১,৫০০ ১১,৫০০ ১০,৭৪৫ ৭৫৪  

উপদমাট- সাধারণ সরিরাহ ও 

কাাঁচামাি সামগ্ীঃ 
১১,৫০০ ১১,৫০০ ১০,৭৪৫ ৭৫৪  

৩২৫৭১০৩-গমবষণা  ৭,০০০ ৭,০০০ ৬,৯৮০ ২০  

৩২৫৭১০৫-উদ্ভাবন ৫,০০০ ৫,০০০ ৪,৭৫০ ২৫০  

৩২৫৭১০৬-শুদ্ধাচার ৫,০০০ ৫,০০০ ৪,৯৯৩ ৬  

৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/উৎেবারদ ১৫,০০০ ১৫,০০০ ১১,২৯৬ ৩,৭০৩  
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তকাি নম্বর ও খাৈ ২০২১-২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমর োড়কৃৈ 

অর্য 

ibas++ বযে অবরশি/অনুমত্তা
রলৈ অর্য 

 ন্তবয 

উপম াট-তপশাগৈ তেবা েন্মানী ও 

রবমশষ বযেোঃ 
৩২,০০০ ৩২,০০০ ২৮,০১৯ ৩,৯৮০  

৩২৫৮-ত রা ৈ ও েংরযণ      

৩২৫৮১০১-ত াটরর্ান  ৩২,০০০ ৩২,০০০ ৩১,৮৫৬ ১৪৩২  

৩২৫৮১০২-আেবাবপত্র  ২,৩০০ ২,৩০০ ২,২৮৩ ১৬  

৩২৫৮১০৩-করিউটার  ২,৭০০ ২,৭০০ ৯৪৭ ১,৭৫৩  

৩২৫৮১০৫- অনযানয র্ন্ত্রপারৈ ও 

েরঞ্জা ারদ 

২,০০০ ২,০০০ ৯৪৭ ১,২৩৫  

৩২৫৮১০৭-অনাবারেক  ভবন  ৪০,০০০ ৪০,০০০ ৩৯,৯৯৯ ০  

৩২৫৮১১৫-স্বাস্থয রবিান ও পারন 

েরবরাহ  

৬০০ ৬০০ ৫৬৯ ৩০  

৩২৫৮১১৯-তবদুযরৈক স্থাপনা  ২,০০০ ২,০০০ ০ ২,০০০  

৩২৫৮১৪০-ত াটরর্ান রযণামবযণ 

বযে 

৯৮,০০০ ৯৮,০০০ ৭০,১৭৭ ২৭,৮২২  

উপদমাট-বমরামত ও সংরক্ষণঃ ৪,৭৪,৮৮০ ৪,৭৪,৮৮০ ৪,২৪,৮৬৪ ৫০,০১৫  

উপদমাট-পণয ও বসিার 

িযিহারঃ 
     

*৩৮২১১০২- ভুর  উন্নেন কর ২,০০০ ২,০০০ ০ ২,০০০  

*৩৮২১১০৩-তপৌর কর ৬৩,০০০ ৬৩,০০০ ৬১,১৭০ ১,৮২৯  

উপদমাট-আিতব ক স্থানান্তর র্া 
অনযত্র বেবণিদ্ধ নিঃ 

৬৫,০০০ ৬৫,০০০ ৬১,১৭০ ৩,৮২৯  

উপম াট-আবৈয ক বযেোঃ      

৪১১২২০১-ৈর্য তর্াগামর্াগ প্রর্ুরক্ত 

েরঞ্জা ারদ 

২৫,০০০ ২৫,০০০ ২২,২৮৫ ২,৭১৪  

৪১১২২০২-করিউটার ও 

আনুষাংরগক 

২৩,০০০ ২৩,০০০ ২১,৪৮৬ ১,৫১৩  

৪১১২৩০৪-প্রমকৌশল ও অনযানয 
েরঞ্জা ারদ 

৪,০০০ ৪,০০০ ৩,৯৭৮ ২২  

৪১১২৩০৫-অরিরনবযাপক েরঞ্জা ারদ ৩,০০০ ৩,০০০ ২,৫৬৫ ৪৩৫  

৪১১২৩১০-অরিে েরঞ্জা ারদ ৮,৫০০ ৮,৫০০ ২৪৯ ৮,২৫০  

৪১১২৩১৪-আেবাবপত্র ৮,৭০০ ৮,৭০০ ৫,৯৩৮ ২,৭৬২  

উপদমাট-র্ন্ত্রপাবত ও সরঞ্জা ারদোঃ ৭২,২০০ ৭২,২০০ ৫৬,৫০২ ১৫,৬৯৭  

উপম াট-অআরর্যক েিদোঃ      

ত াট -প্রিান কার্যালে, দুমর্যাগ 

বযবস্থাপনা অরিদপ্তর: 

৩২,৮৮,৩৮০ ৩২,৮৮,৩৮০ ২৬,৬০,০৪০ ৬,২৮,৩৩৯  
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১.২.২  ২০২১-২২ অর্ব িছদর িাদেদটর বিবভন্ন খাদত িরাদ্দ প্রাপ্ত অর্ব, িযবিত অর্ব ও 

অিবশষ্ট/অনদুতাবিত অদর্বর বিিরণঃ 
 ১৪৯০২০২- বেিা ত্রাণ ও পনুিবাসন কমবকতব ার কার্বািিসমূহঃ 

                                                                                                                                               (অংকে হূ শৈ  

টাকাে) 

তকাি নম্বর ও খাৈ 

 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২ 

অর্যবেমর োড়কৃৈ 

অর্য  

ibas++ 

বযে 

অবরশি/অনুমত্তারল
ৈ  অর্য 

 ন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩১১১১০১- লূমবৈন  (অরিোর) ৪,৮৪,০০০ ৪,৮৪,০০০ ৩,১৫,৪২

৩ 

১,৬৮,৫৭৭  

৩১১১১১০-েুটি নগদােন তবৈন 

(অরিোর) 

৯৫,০০০ ৯৫,০০০ ৫২,১০৬ ৪২,৮৯৩  

৩১১১২০১-  লূ তবৈন (ক যচারী) ৮,০০,০০০ ৮,০০,০০০ ৭,৩১,০৯

৫ 

৬৮,৯০৪  

৩১১১২০৯-েুটি নগদােন তবৈন 

(ক যচারী) 
১,৩৬,০০০ ১,৩৬,০০০ ১,০১,৪৪

৯ 

৩৪,৫৫০  

৩১১১৩০১- দারেত্ব ভাৈা ৩,০০০ ৩,০০০ ২,৬১৮ ৩৮১  

৩১১১৩০২- র্াৈাোৈ ভাৈা ৪,৫০০ ৪,৫০০ ২,২০৭ ২,২৯২  

৩১১১৩০৬- রশযা ভাৈা ৩৫,০০০ ৩৫,০০০ ২২,৮১২ ১২,১৮৭  

৩১১১৩০৯- পাহারড় ভাৈা ৮,৫০০ ৮,৫০০ ৫,৪৮৭ ৩,০১২  

৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাৈা ৪,৮০,০০০ ৪,৮০,০০০ ৪,২৫,৮৬

৪ 

৫৪,১৩৫  

৩১১১৩১১- রচরকৎো ভাৈা ৮৩,০০০ ৮৩,০০০ ৭৩,৫৮৪ ৯,৪১৫  

৩১১১৩১৪- টিরিন ভাৈা ৯,০০০ ৯,০০০ ৭,৭৪৪ ১,২৫৫  

৩১১১৩১৬- তিালাই ভাৈা ৩,০০০ ৩,০০০ ২,১১৬ ৮৮৩  

৩১১১৩২৫- উৎেব ভাৈা ৩,৩০,০০০ ৩,৩০,০০০ ২,৩৪,৮

৮২ 

৯৫,১১৭  

৩১১১৩২৭- অরিকাল ভাৈা  ১,০৫,০০০ ১,০৫,০০০ ১,০০,৩৫

৪ 

৪,৬৪৫  

০১১১৩২৮-োরন্ত ও রবমনাদন ভাৈা ৩২,০০০ ৩২,০০০ ২৫,৮৭৬ ৬,১২৩  

৩১১১৩৩২- েম্মানী ভাৈা ১,০০০ ১,০০০ ০ ১,০০০  

৩১১১৩৩৫- বাংলা নববষয  ভাৈা ২৮,০০০ ২৮,০০০ ১৬,৬০৬ ১১,৩৯৩  

৩১১১৩৩৮- অনযানয ভাৈা ৫০০ ৫০০ ১১৪ ৩৮৬  

৩১১১৩৪৩-হাওর/দ্বীপ/চরভাৈা ১,০০০ ১,০০০ ০ ১,০০০  

৩১১১৩৪৪-তখারমপাষ ভাৈা 
(োেমপনশন) 

৫,০০০ ৫,০০০ ৪৯৯ ৪,৫০০  

উপদমাট-নগে মেবুর ও বিতনঃ ২৬,৪৩,৫০০ ২৬,৪৩,৫০০ ২১,২০,৮

৪৩ 

৫,২২,৬৫৬  

উপম াট-ক যচারীমদর 

প্ররৈদান(compensation) 

     

৩২১১১১৩- রবদযুৎ ৫,০০০ ৫,০০০ ৬,৪৬৩ -১,৪৬৩  

৩২১১১১৭-

ইন্টারমনট/িযাক্স/তটমলক্স 

১০,০০০ 

 

১০,০০০ 

 

০ ১০,০০০  

৩২১১১১৯- িাক ২,০০০ ২,০০০ ৮০৫ ১,১৯৫  
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তকাি নম্বর ও খাৈ 

 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২ 

অর্যবেমর োড়কৃৈ 

অর্য  

ibas++ 

বযে 

অবরশি/অনুমত্তারল
ৈ  অর্য 

 ন্তবয 

৩২১১১২০- তটরলমিান ৭,০০০ ৭,০০০ ৪,৪৩৭ ২,৫৬২  

৩২১১১৩৪- ের ক (অরনের ৈ 

 জরুর) 

৫,০০০ ৫,০০০ ২,০০০ ৩,০০০  

উপদমাট- প্রশাসবনক িযি: ২৯,০০০ ২৯,০০০ ১৩,৭০৫ ১৫,২৯৪  

৩২৪৩- তপমরাল, ওমেল ও 

লরুিমকন্ট 

     

৩২৪৩১০১- তপমরাল, ওমেল ও 

লরুিমকন্ট 

৭০,০০০ ৭০,০০০ ৬৪,০৭১ ৫,৯২৮  

উপদমাট- তপমরাল, ওমেল এন্ড 

লরুিমকন্ট: 

৭০,০০০ ৭০,০০০ ৬৪,০৭১ ৫,৯২৮  

৩২৪৪-ভ্রমণ ও িেবি      

৩২৪৪১০১-ভ্র ণ বযে ৩৭,৫০০ ৩৭,৫০০ ৩৬,৭৫৮ ৭৭১  

উপদমাট- ভ্রমণ ও িেবিঃ ৩৭,৫০০ ৩৭,৫০০ ৩৬,৭৫৮ ৭৭১  

৩২৫৫-মুদ্রণ ও মবনহাবর      

৩২৫৫১০১- করিউটার ো গ্রী ৯,২৭০ ৯,২৭০ ৯,২২০ ৪৯  

৩২৫৫১০৫-অনযানয  রনহারর  ৪৪,০০০ ৪৪,০০০ ৪৭,৭২০ -৩,৭২০  

উপম াট- দু্রন ও  রনহারর:  ৫৩,২৭০ ৫৩,২৭০ ৫৬,৯৪০ -৩,৬৭০  

৩২৫৬-োিানণ েরবরাহ ও কাাঁচা াল 

ো গ্রী 
     

৩২৫৬১০৬- তপাশাক ১২,৫০০ ১২,৫০০ ১০,৭২৪ ১,৭৭৬  

উপদমাট-োিানণ েরবরাহ ও কাাঁচা াল 

ো গ্রীোঃ 
১২,৫০০ ১২,৫০০ ১০,৭২৪ ১,৭৭৬  

৩২৫৮-ত রা ৈ ও েংরযণ      

৩২৫৮১০১-ত াটরর্ান  ৩০,০০০ ৩০,০০০ ২৮,৭২৯ ১,২৭০  

৩২৫৮১০২- আেবাবপত্র  ১০,০০০ ১০,০০০ ৯,১০১ ৮৯৮  

৩২৫৮১০৩-করিউটার  ২০,০০০ ২০,০০০ ১৮,৬৯১ ১,৩০৮  

৩২৫৮১০৮-অনযানয ভবন ও 

স্থাপনা 
৫০,০০০ ৫০,০০০ ৩৯,৩৮৭ ১০,৬১২  

উপম াট- ত রা ৈ ও েংরযণোঃ ১,১০,০০০ ১,১০,০০০ ৯৫,৯১১ ১৪,০৮৮  

উপদমাট-পণয ও বসিার 

িযিহারঃ 
     

৩৮-অনযানয বযে      

৩৮২১-আবৈযক স্থানান্তর র্া অনযত্র 

তেণীবদ্ধ নে: 

     

*৩৮২১১০২- ভুর  উন্নেন কর ২১,৯৩০ ২১,৯৩০ ১৮,৩০৩ ৩,৬২৬  

উপদমাট- আিতব ক স্থানান্তর  র্া অনযত্র বেণী 

বেণীিদ্ধ নি: 
২১,৯৩০ ২১,৯৩০ ১৮,৩০৩ ৩,৬২৬  

উপদমাট-অনযানয িযিঃ       

উপদমাট- আিতব ক িযি:      

৪১১২-র্ন্ত্রপারৈ ও েরঞ্জা ারদ      

৪১১২২০২-করিউটার ও আনুষারিক ১৭,২৩০ ১৭,২৩০ ১৭,২২৭ ৩  

৪১১২৩১০-অরিে েরঞ্জা ারদ ৫,০০০ ৫,০০০ ৪,৭৯৯ ২০০  

৪১১২৩১৪- আেবাবপত্র  ১৫,০০০ ১৫,০০০ ১৪,৯১৬ ৩  

উপদমাট- র্ন্ত্রপাবত ও 

সরঞ্জামাবেঃ 
৩৭,২৩০ ৩৭,২৩০ ৩৭,০২৩ ২০৬  

ত াট-তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয ার 

কার্যালেে ূহোঃ 
৩০,১৪,৯৩০ ৩০,১৪,৯৩০ ২৪,৫৪,২

৮০ 

৫,৬০,৬৪৯  
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১.২.৩  ২০২১-২২ অর্বিছদর িাদেদটর বিবভন্ন খাদত িরাদ্দপ্রাপ্ত অর্ব, িযবিত অর্ব ও 

অিবশষ্ট/অনদুতাবিত অদর্বর বিিরণঃ 
 ১৪৯০২০৪-বমদটা র্ানা প্রকল্প িাস্তিািন অবিসসমূহঃ  

                                                                                                                                       (অংক ে হূ শৈ টাকাে) 

তকাি নম্বর ও খাৈ 

 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২ অর্য  
বেমর োড়কৃৈ অর্য 

ibas++ বযে অবরশি/অনুমত্তারল
ৈ  অর্য 

 ন্ত
বয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩১১১১০১- ূলমবৈন  (অরিোর) ১০,০০০ ১০,০০০ ৫,৪০৫ ৪,৫৯৪  

৩১১১২০১-  ূল তবৈন (ক যচারী) ৮,০০০ ৮,০০০ ৬,৩৪৪ ১,৬৫৫  

৩১১১৩০২- র্াৈাোৈ ভাৈা ৭৪০ ৭৪০ ১১১ ৬২৯  

৩১১১৩০৬- রশযা ভাৈা ৯৬০ ৯৬০ ১৭০ ৭৯০  

৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাৈা ৮,০০০ ৮,০০০ ৬,১২৫ ১,৮৭৪  

৩১১১৩১১- রচরকৎো ভাৈা ১,৮০০ ১,৮০০ ৮১০ ৯৯০  

৩১১১৩১৪- টিরিন ভাৈা ১০০ ১০০ ৭৪ ২৬  

৩১১১৩২৫- উৎেব ভাৈা ৪,৫০০ ৪,৫০০ ২,২২০ ২,২৭৯  

০১১১৩২৮-োরন্ত ও রবমনাদন ভাৈা ১,০০০ ১,০০০ ২৯০ ৭০৯  

৩১১১৩৩৫- বাংলা নববষয  ভাৈা ১,০০০ ১,০০০ ১৬৮ ৮৩১  

৩১১১৩৩৮- অনযানয ভাৈা ১০০ ১০০ ০ ১০০  

উপদমাট-নগে মেবুর ও বিতনঃ ৩৬,২০০ ৩৬,২০০ ২১,৭২১ ১৪,৪৭৮  

উপম াট-ক যচারীমদর 

প্ররৈদানোঃ (Componsation) 

     

*৩২১১১১৩- রবদুযৎ ১০০ ১০০ ০ ১০০  

*৩২১১১১৯- িাক ৫০ ৫০ ০ ৫০  

*৩২১১১২০- তটরলমিান ৫০ ৫০ ০ ৫০  

৩২১১১৩১-আউট তোরেযং ৬,০০০ ৬,০০০ ৪,৮০৪ ১,১৯৫  

উপদমাট- প্রশাসবনক িযি: ৬,২০০ ৬,২০০ ৪,৮০৪ ১,৩৯৫  

৩২৪৪-ভ্র ণ ও বদরল      

৩২৪৪১০১-ভ্র ণ বযে ১,২৫০ ১,২৫০ ১,০৯৯ ১৫০  

উপদমাট- ভ্রমণ ও িেবিঃ ১,২৫০ ১,২৫০ ১,০৯৯ ১৫০  

৩২৫৫- ুদ্রণ ও  রনহারর      

৩২৫৫১০১-করিউটার ো গ্রী ২,২০০ ২,২০০ ১,৩১০ ৮৯০  

৩২৫৫১০৫-অনযানয  রনহারর  ২,৫০০ ২৫০০ ১,৯০০ ৬০০  

উপদমাট-মুদ্রন ও মবনহাবরঃ ৪,৭০০ ৪,৭০০ ৩,২১০ ১,৪৯০  

৩২৫৮-ত রা ৈ ও েংরযণ      

৩২৫৮১০২- আেবাবপত্র  ৫০০ ৫০০ ৩৭৫ ১২৫  

৩২৫৮১০৩-করিউটার  ১,৫০০ ১,৫০০ ১,১৩০ ৩৭০  

উপম াট-ত রা ৈ ও েংরযণোঃ ২,০০০ ২,০০০ ১,৫০৫ ৪৯৫  

উপদমাট-পণয ও বসিার িযিহারঃ      

উপদমাট- আিতব ক িযি:      

৪০- ূলিন বযে      

৪১-আরর্যক েিদ      

৪১১২-র্ন্ত্রপারৈ ও েরঞ্জা ারদ      

৪১১২৩১৪- আেবাবপত্র  ৬০০ ৬০০ ৪৫০ ১৫০  
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তকাি নম্বর ও খাৈ 

 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২ অর্য  
বেমর োড়কৃৈ অর্য 

ibas++ বযে অবরশি/অনুমত্তারল
ৈ  অর্য 

 ন্ত
বয 

উপম াট- র্ন্ত্রপারৈ ও েরঞ্জা ারদ: ৬০০ ৬০০ ৪৫০ ১৫০  

বমাট-বমদটা র্ানা প্রকল্প 

িাস্তিািন অবিসসমূহ: 

১৩০,৫৮,৫৪০ ১৩০,৫৮,৫৪০ ১০৫,৭৯,৮
১৪ 

২৪,৭৮,৭২৫  

 

 

১.২.৪ ২০২১-২২ অর্বিছদর িাদেদটর বিবভন্ন খাদত িরাদ্দপ্রাপ্ত অর্ব, িযবিত অর্ব ও 

অিবশষ্ট/অনদুতাবিত অদর্বর বিিরণঃ 
 ১৪৯০২০৩-উপদেিা প্রকল্প িাস্তিািন অবিসসমূহঃ  

                                                                                                                                         (অংক ে হূ শৈ টাকাে) 

তকাি নম্বর ও খাৈ 

 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২অর্য  
বেমর োড়কৃৈ অর্য 

ibas++ বযে অবরশি/অনুমত্তারল
ৈ  অর্য 

 ন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩১১১১০১- ূলমবৈন  (অরিোর) ১৫,০০,০০০ ১৫,০০,০০০ ১৩,৩৬,১১২ ১,৬৩,৮৮৭  

৩১১১১১০-েুটি নগদােন তবৈন 

(ক যকৈয া) 
২৫,০০০ ২৫,০০০ ০ ২৫,০০০  

৩১১১২০১-  ূল তবৈন (ক যচারী) ১১,৮০,০০০ ১১,৮০,০০০ ৭,০৪,৪৫৩ ৪,৭৫,৫৪৬  

৩১১১২০৯-েুটি নগদােন তবৈন 

(ক যচারী) 
১,৬৫,০০০ ১,৬৫,০০০ ১,৬৬,৯০৬ -১,৯০৬  

৩১১১৩০১- দারেত্ব ভাৈা ১,০০০ ১,০০০ ০ ১,০০০  

৩১১১৩০৬- রশযা ভাৈা ৫৫,০০০ ৫৫,০০০ ২৯,৯৬০ ২৫,০৩৯  

৩১১১৩০৯- পাহারড় ভাৈা ১৫,০০০ ১৫,০০০ ১১,৭০৪ ৩,২৯৫  

৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাৈা ১০,৯৩,০০০ ১০,৯৩,০০০ ৮,২৯,৭৫৮ ২,৬৩,২৪১  

৩১১১৩১১- রচরকৎো ভাৈা ১,৫৪,০০০ ১,৫৪,০০০ ১,৩৬,৯৬৮ ১৭,০৩১  

৩১১১৩১৪- টিরিন ভাৈা ১০,০০০ ১০,০০০ ৭,৩৪২ ২,৬৫৭  

৩১১১৩২৫- উৎেব ভাৈা ৬,০০,০০০ ৬,০০,০০০ ৪,৫০,৫৬৫ ১,৪৯,৪৩৪  

০১১১৩২৮-োরন্ত ও রবমনাদন ভাৈা ৫৩,০০০ ৫৩,০০০ ৪০,৯১২ ১২,০৮৭  

৩১১১৩৩২- েম্মানী ভাৈা ১,০০০ ১,০০০ ০ ১,০০০  

৩১১১৩৩৫- বাংলা নববষয  ভাৈা ৪৫,০০০ ৪৫,০০০ ৩২,৯৩৪ ১২,০৬৬  

৩১১১৩৩৮- অনযানয ভাৈা ৫০০ ৫০০ ১২ ৪৮৮  

৩১১১৩৪৩-হাওড়/দ্বীপ/চরভাৈা ৯,০০০ ৯,০০০ ৭,১৬৮ ১,৮৩১  

৩১১১৩৪৪-তখারমপাষ ভাৈা 
(োেমপনশন) 

১২,৫০০ ১২,৫০০ ৫,৯৮৮ ৬,৫১২  

উপদমাট-নগে মেবুর ও বিতনঃ ৪৯,১৯,০০০ ৪৯,১৯,০০০ ৩৭,৬০,৭৮

৮ 

১১,৫৮,২১২  

উপম াট-ক যচারীমদর প্ররৈদান: 
(Componsation) 

     

*৩২১১১১৩- রবদুযৎ ৫০,০০০ ৫০,০০০ ৩৯,০৯০ ১০,৯০৯  

৩২১১১১৭-ইন্টারমনট/িযাক্স/তটমলক্স ২০,০০০ ২০,০০০ ০ ২০,০০০  

*৩২১১১১৯- িাক ২,০০০ ২,০০০ ০ ২,০০০  

*৩২১১১২০- তটরলমিান ১২,০০০ ১২,০০০ ৫,৬৭৪ ৬,৩২৫  

৩১১১১২৯-অরিে ভবন ভাড়া ১,০০০ ১,০০০ ৯৭০ ৩০  

৩২১১১৩১-আউট তোরেযং ৯,০০,০০০ ৯,০০,০০০ ৮,৮১,৯৩৬ ১৮,০৬৩  

উপদমাট- প্রশাসবনক িযি: ৯,৮৫,০০০ ৯,৮৫,০০০ ৯,২৭,৬৭১ ৫৭,৩২৮  

৩২৪৪-ভ্র ণ ও বদরল      

৩২৪৪১০১-ভ্র ণ বযে ১,৪৭,২৮০ ১,৪৭,২৮০ ১,৩২,৯৫৪ ১৪,৩২৬  
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তকাি নম্বর ও খাৈ 

 

২০২১-২০২২ অর্য 
বেমরর বামজট 

বরাদ্দ 

২০২১-২০২২অর্য  
বেমর োড়কৃৈ অর্য 

ibas++ বযে অবরশি/অনুমত্তারল
ৈ  অর্য 

 ন্তবয 

উপদমাট- ভ্রমণ ও িেবিঃ ১,৪৭,২৮০ ১,৪৭,২৮০ ১,৩২,৯৫৪ ১৪,৩২৬  

৩২৫৫- ুদ্রণ ও  রনহারর      

৩২৫৫১০১- করিউটার ো গ্রী ১০,০০০ ১০,০০০ ৮,৫৫৮ ১,৪৪১  

৩২৫৫১০৫-অনযানয  রনহারর  ৩,৪৪,০০০ ৩,৪৪,০০০ ৩,২৫,৮৯৩ ১৮,১০৬  

উপদমাট-মুদ্রন ও মবনহাবরঃ ৩,৫৪,০০০ ৩,৫৪,০০০ ৩,৩৪,৪৫১ ১৯,৫৪৮  

৩২৫৭-তপশাগৈ তেবা েম্মানী ও রবমশষ 

বযে 

     

৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/উৎেবারদ ০ ০ ৫০ -৫০  

৩২৫৮-ত রা ৈ ও েংরযণ      

৩২৫৮১০২- আেবাবপত্র  ৩২,০০০ ৩২,০০০ ২৬,৩০৫ ৫,৬৯৪  

৩২৫৮১০৩-করিউটার  ১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ৮৯,৪৩২ ১০,৫৬৭  

উপম াট-ত রা ৈ ও েংরযণোঃ ১,৩২,০০০ ১,৩২,০০০ ১,১৫,৭৩৭ ১৬,২৬২  

উপম াট-পণয ও তেবার বযবহারোঃ      

উপম াট- আবৈয ক বযে:      

৪১১১-ভবন ও স্থাপনাে ূহ      

৪১১১৩১৩-লাইন ও ৈার ০ ০ -৬৯ -৬৯  

উপদমাট ভিন ও স্থাপনাসমূহ ০ ০ -৬৯ -৬৯  

৪১১২-র্ন্ত্রপারৈ ও েরঞ্জা ারদ      

৪১১২২০২-করিউটার ও আনুষারিক ১২,০০০ ১২,০০০ ১১,৯৪৯ ৫০  

৪১১২৩১০-অরিে েরঞ্জা ারদ ৫,০০০ ৫,০০০ ৫,০০০ ০  

৪১১২৩১৪- আেবাবপত্র  ১,৫০,০০০ ১,৫০,০০০ ১,৪৪,১৬৯ ৫,৮৩০  

উপম াট- র্ন্ত্রপারৈ ও েরঞ্জা ারদোঃ ১,৬৭,০০০ ১,৬৭,০০০ ১,৬১,১১৯ ৫,৮৮০  

বমাট-উপদেিা প্রকল্প িাস্তিািন 

অবিসসমূহ: 

৬৭,০৪,২৮০ ৬৭,০৪,২৮০ ৫৪,৩২,৭০২ ১২,৭১,৫৭৭  
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রচত্রোঃ ০১ তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয ামদর োমর্ জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা 

অরিদপ্তর, ঢাকা এর ২০২২-২০২৩ অর্য বেমরর বারষযক ক যেিাদন (এরপএ) চুরক্ত স্বাযর। প্রিান অরৈরর্ রহমেমব 

উপরস্থৈ আমেন জনাব ত াোঃ কা রুল হাোন এনরিরে, েম্মারনৈ েরচব, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে।  

রচত্রোঃ ০২ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যকৈয া-ক যচারীমদর ২০২১-২০২২ অর্য বেমরর শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদান কমরন প্রিান অরৈরর্ জনাব ত াোঃ কা রুল হাোন এনরিরে, েম্মারনৈ েরচব, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ 

 ন্ত্রণালে। েভাপরৈত্ব কমরন জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর, ঢাকা।  
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ত্রাণ অনুবিভাগ 

২.১.০  ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর ত্রাণ কার্বক্রমঃ 
 বাংলামদশ একটি প্রাকৃরৈক দমুর্যাগ প্রবণ তদশ। প্ররৈ বের তকান না তকান প্রাকৃরৈক দমুর্যাগ হমে 

র্ামক এমদমশ রবরভন্ন ঋৈুমৈ রবরভন্ন দমুর্যাগ হমে র্ামক। কালববশাখী ঝড়, ভূর কি, ভবন ধ্বে, 

পাহাড় ধ্বে, ঘূরণযঝড়, জমলাচ্ছ্বাে, টমনযমিা, বজ্রপাৈ, ভূর কি, খরা, বনযা, অরিকান্ড, অরৈবৃরি, 

জলাবদ্ধৈা ইৈযারদ প্রাকৃরৈক ও  ানবেৃিদমুর্যাগ প্ররৈরনেৈ েংঘটিৈ হে। েংঘটিৈ দমুর্যামগ 

যরৈগ্রস্ত দোুঃস্থ জনগমণর পামবয উপরস্থৈ হমে খাদয েহােৈা প্রদান ও গৃহহারা  ানুমষর ঘরবারড় 

রন যাণ ও পুনোঃরন যামণর প্রমোজনীেৈা তদখা তদে। দমুর্যাগকারলন ও দমুর্যাগ পরবৈী ে ে এবং কৃরষ 

ক যহীন (Lean period)  এ জনমগাষ্ঠীর একটি বড় অংশমক ৈামদর জীবন ও জীরবকা রনবযামহর জনয 
েরকার এবং অনযানয উন্নেন েহমর্াগী েংস্থা রবরভন্ন প্রকার  ানরবক েহােৈা রদমে র্ামক। এ 

েহােৈা ক যেূরচ বাস্তবােমন েরকার রবরভন্ন ে মে আলাদা আলাদা পররপত্র জারী কমর র্ামক। 
রবরভন্ন ে মে জারীকৃৈ পররপত্রে ূহ েরকামরর জারীকৃৈ দমুর্যাগ রবষেক স্থােী আমদশাবলী-২০১৯ 

বা Standing Order on Disaster (SOD) 2019 এর আমদশাবলীর োমর্ ো ঞ্জেযপূণয। 

 দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর কৈৃয ক প্ররৈ বের তজলা পর্যামে প্রাকৃরৈক দমুর্যাগ পরররস্থরৈ 

ত াকারবলার জনয রজআর চাল, রজআর কযাশ, তঢউটিন, তঢউটিমনর োমর্ গৃহরন যাণ  ঞ্জরুী, শুকনা ও 

অনযানয খাবার, তগা-খাদয, রশশু-খাদয, কম্বল, শীৈবস্ত্রেহ রবরভন্ন ত্রাণো গ্রীর বরাদ্দ প্রদান করা হে 

এবং স্থানীে প্রশােন/জনপ্ররৈরনরির  ািযম  যরৈগ্রস্তমদর  ামঝ রবদয ান  ানরবক েহােৈা ক যেূরচ 

বাস্তবােন রনমদয রশকা’ ২০১২-২০১৩ ত াৈামবক রবৈরণ করা হমে র্ামক।  

২.১.১  মানবিক সহািতার ধরনঃ 

 ানরবক েহােৈা ক যেূরচর আওৈাে বৈয  ামন চল ান রনেরলরখৈ েহােৈাে ূহ অন্তভূয ক্ত করা 
হমেমেোঃ 
১.  দোুঃস্থমদর খাদয েহােৈা/নগদ টাকা 
(রভরজএি) 

২.  খাদযশেয েহােৈা (রজআর) 

৩.  তঢউটিন েহােৈা (রজআর) 

৪.  শুকনা ও অনযানয খাবার 

৫.  রশশু খাদয েহােৈা (নগদ টাকা) 

৬.  নগদ অর্য েহােৈা (রজআর) 

৭.  শীৈবস্ত্র/কম্বল েহােৈা (রজআর) 

৮.  গৃহ রন যাণ বাবদ নগদ  ঞ্জরুী েহােৈা 
(টাকা) 
৯.  তগা-খাদয েহােৈা (নগদ টাকা) 

উমেখয, েরকার র্রদ প্রমোজমনর রনররমখ অনয তকানরুপ েহােৈা প্রদামনর রেদ্ধান্ত গ্রহণ কমর এবং 
ৈার জনয র্রদ পৃর্ক তকান রনমদযশ ালা জারী করা না হে, তেমযমত্রও এ রনমদয রশকাই প্রমর্াজয হমব।  

২.১.২ মানবিক সহািতা কমবসূবচর প্রদিাগ এিাকাঃ 

রদ্বৈীে পররমেদ 
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বাংলামদমশর েকল তজলা, রেটি করমপযামরশন, উপমজলা, তপৌরেভা, ইউরনেন ও ওোিয  এলাকা েংরিি 

ত্রাণ কার্য েিাদমনর জনয  ানরবক েহােৈা বাস্তবােন রনমদয রশকা ২০১২-২০১৩ প্রমর্াজয হমব।  

২.১.৩ মানবিক সহািতা কমবসূবচর িাস্তিািদন োবিত্বপ্রাপ্ত কবমটিসমূহঃ 

এ রনমদয রশকাে উরেরখৈ জাৈীে পর্যাে, তজলা/উপমজলা/তপৌরেভা/ইউরনেন/ওোিয  পর্যামে  ানরবক 

েহােৈা ক যেূরচ বাস্তবােন কর টিে ূহ স্ব স্ব অরিমযমত্র রনমদযশনাে বরণযৈ রনে  নীরৈ অনুেরমণ 

ক যেূরচ বাস্তবােমনর দারেমত্ব র্াকমব।  

২.১.৪ মানবিক সহািতা কমবসূবচর আওতাভূক্ত 

িযবক্ত/পবরিার/প্রবতষ্ঠান/েনদগাষ্ঠী/সম্প্রোিসমূহঃ 

এ ক যেূরচর আওৈাে েহােৈা প্রারপ্তর জনয রনমোক্ত 

বযরক্ত/পররবার/প্ররৈষ্ঠান/জনমগাষ্ঠী/েম্প্রদােে ূহ অন্তভূয ক্ত হমবোঃ 
 ১. স্বাভারবক অবস্থাে দোুঃস্থ ও অরৈদররদ্র বযরক্ত/পররবারে ূহ; 

 ২. দমুর্যাগকামল ও দমুর্যামগর অবযবরহৈ পমর দদুযশাগ্রস্ত ও অস্বেল বযরক্ত/পররবার/প্ররৈষ্ঠানে ূহ; 

 ৩. ো রেক খাদয েংকমট পরৈৈ রবরভন্ন তপশাে রনমোরজৈ দররদ্র েম্প্রদাে; 

 ৪. অপুরির ঝুাঁ রকমৈ র্াকা প্রার্র ক স্তমরর রশযার্ীবৃন্দ; 

 ৫. ি ীে উৎেব পালমনর জনয রবরভন্ন িম যর অনুোরী দররদ্র ও েুরবিা বরিৈ জনমগাষ্ঠীর 

আহার্য রবষোরদ। 

এছাড়াও প্রদিােদনর বনবরদখ/বিদশষ বিদিচনাি সরকার সহািতার বক্ষত্র সম্প্রসারণ 

কদর অনয বর্ বকান িযবক্ত/পবরিার/প্রবতষ্ঠান/েনদগাষ্ঠী/ সম্প্রোিদক এ কমবসূবচর 

অন্তভূব ক্ত করদত পারদি।  

২.১.৫  েঃুস্থ ও অবতেবরদ্র িযবক্ত/পবরিারঃ 

রনমোক্ত শৈয াবলীর  মিয ক পময ৪টি শৈয  পূরণকারী বযরক্ত/পররবার এ  ানরবক েহােৈা 
ক যেূরচে ূমহর আওৈাে দোুঃস্থ/অরৈদররদ্র বযরক্ত/পররবার রহমেমব গণয হমবোঃ 
 ১. তর্ পররবামরর  ারলকানাে তকান জর  তনই বা রভটাবারড় োড়া তকান জর  তনই; 

 ২. তর্ পররবার রদন জমুরর আমের উপর রনভয রশীল; 

 ৩. তর্ পররবার  রহলা ের মকর আে বা রভযাবৃরত্তর উপর রনভয রশীল; 

 ৪. তর্ পররবামর উপাজয নয  পূণযবেস্ক তকান পুরুষ েদেয তনই এবং পররবারটি অস্বেল; 

 ৫. তর্ পররবামর সু্কলগা ী রশশুমক উপাজয মনর জনয কাজ করমৈ হে; 

 ৬. তর্ পররবামর উপাজয নশীল তকান েিদ তনই; 

 ৭. তর্ পররবামরর প্রিান স্বা ী পররৈযক্তা, রবরেন্ন বা ৈালাকপ্রাপ্তা  রহলা এবং পররবারটি 

অস্বেল; 

 ৮. তর্ পররবামরর প্রিান অস্বেল  ুরক্তমর্াদ্ধা; 
 ৯. তর্ পররবামরর প্রিান অস্বেল ও অয  প্ররৈবন্ধী; 
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 ১০. তর্ পররবার তকান যুদ্র ঋণ প্রাপ্ত হেরন; 

 ১১. তর্ পররবার প্রাকৃরৈক দমুর্যামগর রশকার হমে চর  খাদয/অর্য েংকমট পমড়মে; 

 ১২. তর্ পররবামরর েদেযরা বেমরর অরিকাংশ ে ে দমুবলা খাবার পােনা।  
 

২.১.৬ ক্রি কার্বক্রম ও িরাদ্দ কার্বক্রমঃ 

(ক)   শুকনা ও অনযানয খািার ক্রিঃ ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর ৩৮.০০ বকাটি টাকাি 

৩,০৪,৭৭৮ পযাদকট শুকনা  
ও অনযানয খািার ক্রি করা হদিদছ। ক্রিকৃত শুকনা ও অনযানয খািাদরর ত্রাণ সামগ্ীর 

বিিরণঃ  
ক্রবমক 

নং 
অর্ব িছর িাদেট 

িরাদ্দ 

প্রকৃত িযি ক্রিকৃত শুকনা খািাদরর 

পবরমাণ (িযাগ/িস্তা) 
অগ্গবত 

(%) 

১ ২০২১-২০২২ ৩৮.০০ 

তকাটি 

৩৮.০০ 

তকাটি 

৩,০৪,৭৭৮ ১০০% 

 

 

 

  

(খ) শুকনা ও অনযানয খািার বিতরণঃ ২০২০-২০২১ অর্ব িছদরর মেেু এিং ২০২১-

২০২২ অর্ব িছদরর ক্রিকৃত  

শুকনা ও অনযানয খািার বেিাি িরাদদ্দর বিিরণঃ 

ক্রর ক নং   তজলার না  শুকনা ও অনযানয খাবার 

(বযাগ/বস্তা) 
১ ঢাকা ২১৫৫১ 

২ নারােনগঞ্জ ২০০০ 

৩ গাজীপুর ২০০০ 

৪  রুন্সগঞ্জ ৫০০ 

৫  ারনকগঞ্জ ২০০০ 

৬ টাংগাইল ২০০০ 

৭ নররেংদী ১০০০ 

৮ িররদপুর ৫৫০০ 

৯  াদারীপুর ২০০০ 

১০ তগাপালগঞ্জ ৩০০০ 

১১ শরীেৈপুর ২০০০ 

১২ রাজবাড়ী ১৭০০ 

১৩ রকমশারগঞ্জ ৫০০০ 

১৪ মিমনবসংহ ৫০০ 

১৫ তনত্রমকানা ১০০০০ 

১৬ জা ালপুর ১০০০০ 
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ক্রর ক নং   তজলার না  শুকনা ও অনযানয খাবার 

(বযাগ/বস্তা) 
১৭ তশরপুর ৪৬০০ 

১৮ চরগ্াম ১৫৫০০ 

১৯ কক্সবাজার ৫০০০ 

২০ রাংগা াটি ১৪১৭ 

২১ খাগড়ােরড় ১৯১৭ 

২২ কুর ো ৭২০০ 

২৩ িাহ্মণবারড়ো  ৩০০০ 

২৪ চাাঁদপুর ৩০০০ 

২৫ তনাোখালী ১৫০০ 

২৬ তিনী ৫০০০ 

২৭ লক্ষ্মীপুর ৫০০ 

২৮ বান্দরবান ৯১৭ 

২৯ রােশাহী ১০০০ 

৩০ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০০ 

৩১ নওগাাঁ ১০০০ 

৩২ নামটার ৩০০০ 

৩৩ পাবনা ২৫০০ 

৩৪ রেরাজগঞ্জ ৫৫০০ 

৩৫ বগুড়া ২০০০ 

৩৬ জেপুরহাট ২০০০ 

৩৭ রংপরু ৭৭০০ 

৩৮ কুরড়গ্রা  ৪৫০০ 

৩৯ নীলিা ারী ৫০০০ 

৪০ গাইবান্ধা ৩৫০০ 

৪১ লাল রনরহাট ২০০০ 

৪২ রদনাজপুর ১০০০ 

৪৩ ঠাকুরগাাঁও ৩০৬০ 

৪৪ পিগড় ১০০০ 

৪৫ খুিনা ২২০০ 

৪৬ বামগরহাট ১০০০ 

৪৭ োৈযীরা ১০০০ 

৪৮ র্মশার ১০০০ 

৪৯ রঝনাইদহ ৫০০ 

৫০  াগুরা ১৫০০ 

৫১ নড়াইল ৫০০ 

৫২ কুরিো ৫০০ 

৫৩ ত মহরপুর ১৫০০ 

৫৪ চুোিাংগা ১০০০ 
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ক্রর ক নং   তজলার না  শুকনা ও অনযানয খাবার 

(বযাগ/বস্তা) 
৫৫ িবরশাি ২০০০ 

৫৬ পটুোখালী ১০০০ 

৫৭ তভালা ১০০০ 

৫৮ রপমরাজপুর ৫৫০০ 

৫৯ বরগুনা ১০০০ 

৬০ ঝালকাঠি ১০০০ 

৬১ বসদিট ৩৫৫০০ 

৬২ ত ৌলভীবাজার ২৫০০ 

৬৩ হরবগঞ্জ ৪৫০০ 

৬৪ েুনা গঞ্জ ৩৭৫০০ 

  েবযম াট ২৬৮২৬২ 

 

(গ) কম্বি ক্রিঃ ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর ক্রিকৃত কম্বদির বিিরণঃ  

ক্রবম
ক নং 

অর্ব িছর িাদেট িরাদ্দ প্রকৃত িযি ক্রিকৃত 

কম্বদির 

পবরমাণ 

অগ্গবত 

(%) 

মন্তিয 

১ ২০২১-

২০২২ 

৫০,০০,০০,০০০/

- 

৫০,০০,০০০/- 

 

১৩৬৬১ 

রপে 

১০০% তকন্দ্রীেভামব 

৫০,০০,০০০/- 

টাকার কম্বল ক্রে 

করা হমেমে। 

নগদ 

৪৯৪৫০০০০০/

- 

- ১০০% কম্বল ক্রমের জনয 
তজলা প্রশােকগমণর 

অনকুূমল নগদ 

৪৯৪৫০০০০০/- 

টাকা বরাদ্দ প্রদান 

করা হমেমে।   

 

(ঘ) কম্বি বিতরণঃ ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর ক্রিকৃত কম্বি এিং শীতিস্ত্র (কম্বি) 

ক্রদির েনয নগে টাকা 
বেিাি িরাদদ্দর বিিরণঃ 

ক্রর ক নং তজলার না  কম্বল (রপে) 

শীৈবস্ত্র (কম্বল) ক্রমের 

জনয তজলা প্রশােকগমণর 

অনকুূমল বরাদ্দ (টাকা) 

প্রিান ন্ত্রীর ত্রাণ 

ভান্ডার হমৈ বরাদ্দ 

(কম্বল রপে) 

১ ঢাকা ৭৬০০ ১১৯৭৮১৮১ ৯১২০০ 

২ নারােনগঞ্জ ০ ৬১৮৩০১৮ ৪৬৫০০ 

৩ গাজীপুর ০ ৫১৩১১০৬ ৮৮৪০০ 
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ক্রর ক নং তজলার না  কম্বল (রপে) 

শীৈবস্ত্র (কম্বল) ক্রমের 

জনয তজলা প্রশােকগমণর 

অনকুূমল বরাদ্দ (টাকা) 

প্রিান ন্ত্রীর ত্রাণ 

ভান্ডার হমৈ বরাদ্দ 

(কম্বল রপে) 

৪  রুন্সগঞ্জ ০ ৪৫৬৯০৫০ ৪০৯০০ 

৫  ারনকগঞ্জ ২০০ ৪৪৫৯৭৪১ ৫৪৫০০ 

৬ টাংগাইল ৫০০ ১১৮০১৮৩৯ ৪২৮০০ 

৭ নররেংদী ২০০ ৫৩২৩৫০৮ ৬০৬০০ 

৮ িররদপুর ০ ৯৩৩৬৪৮৭ ৩৬২০০ 

৯  াদারীপুর ০ ৪২৬৮৩৮২ ৩১৫০০ 

১০ তগাপালগঞ্জ ০ ৫৬৩১৩৮০ ৩২৯০০ 

১১ শরীেৈপুর ০ ৬৯০২২৯৮ ৩৩৪০০ 

১২ রাজবাড়ী ০ ৫৪৭৮৫২১ ৩৩৪০০ 

১৩ রকমশারগঞ্জ ০ ১০০৩৯১১৭ ৩৫৭০০ 

১৪ মিমনবসংহ ৫০০ ১৭৭৩৩৭৭৩ ৩৩৪০০ 

১৫ তনত্রমকানা ০ ৯০৬২৪৫৭ ২১১০০ 

১৬ জা ালপুর ৫০০ ৯১৮১২৬৩ ২৬৩০০ 

১৭ তশরপুর ০ ৫৪৫৩৪০৫ ৩০১০০ 

১৮ চরগ্াম ০ ১৪৪০৩১১৬ ১১৬১০০ 

১৯ কক্সবাজার ০ ৭৪২৯২৭৯ ৩৫২০০ 

২০ রাংগা াটি ০ ৬৯৯০৩৫৮ ২৪৪০০ 

২১ খাগড়ােরড় ০ ৫০৬৪৮১৩ ১৯৩০০ 

২২ কুর ো ০ ১৬৬০৫৭২৭ ১০৭২০০ 

২৩ িাহ্মণবারড়ো  ০ ৮৪০৯৭১৮ ৪৯৩০০ 

২৪ চাাঁদপুর ২০০ ১০০৮৫৭০৪ ৪৫৬০০ 

২৫ তনাোখালী ০ ৮০৯৬৯৪৬ ৪৫৬০০ 

২৬ তিনী ০ ৫২৩৪৬২৭ ২২৬০০ 

২৭ লক্ষ্মীপুর ০ ৫০৭৭৮৬৮ ২৯১০০ 

২৮ বান্দরবান ০ ৬২৮৬৫৩০ ১৬৪০০ 

২৯ রােশাহী ৫০০ ৯৯৫১৭২৩ ৫৪৫০০ 

৩০ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ ০ ৪৮২৮৭০২ ৪৭৯০০ 

৩১ নওগাাঁ ০ ৮৪৭০১৬৪ ৩৯০০০ 

৩২ নামটার ০ ৬২৭৭২৮৮ ৪২৩০০ 

৩৩ পাবনা ০ ৮১২১২৮১ ৫৬৪০০ 

৩৪ রেরাজগঞ্জ ৫০০ ৯৬৫৩২৫২ ২৮২০০ 

৩৫ বগুড়া ০ ৯০০১৩৩৪ ২৩০০০ 

৩৬ জেপুরহাট ০ ৩৬১০২৯৬ ১৭৪০০ 

৩৭ রংপরু ০ ১১০৯৩৬০৮ ৫২৬০০ 

৩৮ কুরড়গ্রা  ০ ১১৩০৩২৪৪ ৫২৬০০ 

৩৯ নীলিা ারী ০ ৭৩৪৪৩৬৯ ৩৫৭০০ 

৪০ গাইবান্ধা ০ ৯৪১৯৬৮৮ ২৬৩০০ 
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ক্রর ক নং তজলার না  কম্বল (রপে) 

শীৈবস্ত্র (কম্বল) ক্রমের 

জনয তজলা প্রশােকগমণর 

অনকুূমল বরাদ্দ (টাকা) 

প্রিান ন্ত্রীর ত্রাণ 

ভান্ডার হমৈ বরাদ্দ 

(কম্বল রপে) 

৪১ লাল রনরহাট ০ ৫০০২৯৩২ ২১৬০০ 

৪২ রদনাজপুর ০ ১২৮৭৩১৩০ ৩০১০০ 

৪৩ ঠাকুরগাাঁও ০ ৫০৮৫৯১০ ৩৯৯০০ 

৪৪ পিগড় ০ ৪৮৭৪৭৫৩ ২২১০০ 

৪৫ খুিনা ৫০০ ১০২৯২৫৫২ ৪৭৫০০ 

৪৬ বামগরহাট ০ ৯৮৪৯৪৬৭ ৩৬৭০০ 

৪৭ োৈযীরা ১০০০ ৯১৮৪৯৯৭ ৪৭৫০০ 

৪৮ র্মশার ৫০০ ৯৫৩৬২৪০ ৩২৯০০ 

৪৯ রঝনাইদহ ০ ৫৬৩১৪৯২ ৩৭৬০০ 

৫০  াগুরা ০ ৪১১৬২৩৯ ৩৪৩০০ 

৫১ নড়াইল ০ ৩১০১০৯২ ১৭৪০০ 

৫২ কুরিো ০ ৪৭৩০২৯১ ১৯৭০০ 

৫৩ ত মহরপুর ০ ৩১২৭০৩৯ ৯৪০০ 

৫৪ চুোিাংগা ০ ৪২৭৫৪৩০ ২০২০০ 

৫৫ িবরশাি ০ ১২৯২৫৪৫৭ ৫৮৩০০ 

৫৬ পটুোখালী ০ ৮০৯৫৪৮৩ ৩৮১০০ 

৫৭ তভালা ০ ৭৩০২৬৯৮ ২৬৮০০ 

৫৮ রপমরাজপুর ০ ৭২১৫০৫০ ৩৪৮০০ 

৫৯ বরগুনা ০ ৩৮৩৫৬৪২ ২১৬০০ 

৬০ ঝালকাঠি ০ ৩৪৮০০২৯ ১৬০০০ 

৬১ বসদিট ২০০০ ১১৫১৯২৮৯ ৬৪৪০০ 

৬২ ত ৌলভীবাজার ০ ৭২৯১৯০০ ৩৯৫০০ 

৬৩ হরবগঞ্জ ০ ৬৭৫৮০৩৫ ৪৩২০০ 

৬৪ েুনা গঞ্জ ০ ৯১০১৬৯২ ৩৩৮০০ 

 

                 েবযম াট ১৪৭০০ ৪৯৪৫০০০০০ ২৫১৯০০০ 

 

(ঙ) বঢউটিন ক্রিঃ ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর ক্রিকৃত বঢউটিদনর বিিরণঃ  

ক্রবমক 

নং 
অর্ব িছর িাদেট িরাদ্দ প্রকৃত িযি ক্রিকৃত বঢউটিদনর 

পবরমাণ (িাবিি) 

অগ্গবত 

(%) 

মন্তিয 

১ ২০২১-

২০২২ 

৭৫,০০,০০,০০০/- ৭৫,০০,০০,০০০/- ৫৫,৮০৬ ১০০%   

  

(চ)  বঢউটিন ও গহৃ বনমবাণ মঞ্জরুী িরাদ্দ ও বিতরণঃ 
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ক্রর ক নং তজলার না  তঢউটিন (বারিল) গৃহ বাবদ  ঞ্জরুর 

১ ঢাকা ০ ০ 

২ নারােনগঞ্জ ০ ০ 

৩ গাজীপুর ০ ০ 

৪  রুন্সগঞ্জ ০ ০ 

৫  ারনকগঞ্জ ০ ০ 

৬ টাংগাইল ০ ০ 

৭ নররেংদী ০ ০ 

৮ িররদপুর ০ ০ 

৯  াদারীপুর ১৭ ৫১০০০ 

১০ তগাপালগঞ্জ ১০০ ৩০০০০০ 

১১ শরীেৈপুর ২১০ ৬৩০০০০ 

১২ রাজবাড়ী ০ ০ 

১৩ রকমশারগঞ্জ ৩০০ ৬০০০০০ 

১৪ মিমনবসংহ ০ ০ 

১৫ তনত্রমকানা ১৪৬ ৪৩৮০০০ 

১৬ জা ালপুর ০ ০ 

১৭ তশরপুর ০ ০ 

১৮ চরগ্াম ০ ০ 

১৯ কক্সবাজার ০ ০ 

২০ রাংগা াটি ০ ০ 

২১ খাগড়ােরড় ০ ০ 

২২ কুর ো ২০২ ৬০৬০০০ 

২৩ িাহ্মণবারড়ো   ২০০ ৬০০০০০ 

২৪ চাাঁদপুর ২০ ৬০০০০ 

২৫ তনাোখালী ১০০ ৩০০০০০ 

২৬ তিনী ০ ০ 

২৭ লক্ষ্মীপুর ০ ০ 

২৮ বান্দরবান ০ ০ 

২৯ রােশাহী ০ ০ 

৩০ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ ০ ০ 

৩১ নওগাাঁ ০ ০ 

৩২ নামটার ০ ০ 

৩৩ পাবনা ০ ০ 

৩৪ রেরাজগঞ্জ ০ ০ 

৩৫ বগুড়া ০ ০ 

৩৬ জেপুরহাট ৩০০ ৯০০০০০ 

৩৭ রংপরু ৪০০ ১২০০০০০ 

৩৮ কুরড়গ্রা  ৩০২ ৯০৬০০০ 
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ক্রর ক নং তজলার না  তঢউটিন (বারিল) গৃহ বাবদ  ঞ্জরুর 

৩৯ নীলিা ারী ১০০৪ ৩০১২০০০ 

৪০ গাইবান্ধা ৮০০ ২৪০০০০০ 

৪১ লাল রনরহাট ০ ০ 

৪২ রদনাজপুর ০ ০ 

৪৩ ঠাকুরগাাঁও ০ ০ 

৪৪ পিগড় ০ ০ 

৪৫ খুিনা ০ ০ 

৪৬ বামগরহাট ০ ০ 

৪৭ োৈযীরা ৪০০ ১২০০০০০ 

৪৮ র্মশার ০ ০ 

৪৯ রঝনাইদহ ০ ০ 

৫০  াগুরা ২০০ ৬০০০০০ 

৫১ নড়াইল ০ ০ 

৫২ কুরিো ০ ০ 

৫৩ ত মহরপুর ২০০ ৬০০০০০ 

৫৪ চুোিাংগা ০ ০ 

৫৫ িবরশাি ২০০ ৬০০০০০ 

৫৬ পটুোখালী ১০৮ ৩২৪০০০ 

৫৭ তভালা ৪০০ ১২০০০০০ 

৫৮ রপমরাজপুর ৪০০ ১২০০০০০ 

৫৯ বরগুনা ০ ০ 

৬০ ঝালকাঠি ০ ০ 

৬১ বসদিট ০ ০ 

৬২ ত ৌলভীবাজার ০ ০ 

৬৩ হরবগঞ্জ ০ ০ 

৬৪ েুনা গঞ্জ ০ ০ 

 

েবযম াট ৬০০৯ ১৭৭২৭০০০ 

 

(ছ) তাাঁিু ক্রিঃ ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর তাাঁিু ক্রি করা হিবন। 
বিঃ দ্রঃ ৈাাঁবু বরাদ্দ তদো হে না। ৈমব দমুর্যামগর ে ে িামর বরাদ্দ প্রদানপূবযক ৈাাঁবু বযবহার করা 
হমে র্ামক এবং উক্ত ৈাাঁবু তৈজগাাঁও রেএেরি ত্রাণ গুদা , ঢাকা, চট্টগ্রা  আিরলক ত্রাণ গুদা , 

চট্টগ্রা , খুলনা আিরলক ত্রাণ গুদা , খুলনা এবং রবরভন্ন তজলা ত্রাণ গুদাম  ত াট ২৩,২৯২ তেট ৈাাঁবু 

 জদু আমে। 

(ে) বশশু খােয (টাকা) এিং বগা-খােয (টাকা) িরাদ্দ সংক্রান্তঃ বশশু খােয (টাকা) 
িরাদ্দঃ বেিা 
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প্রশাসকগদণর অনুকূদি সরাসবর িরাদ্দ বেিা হদিদছঃ 

ক্রর ক নং তজলার না  রশশু খাদয (টাকা) 
১ ঢাকা ৮২৫০০০ 

২ নারােনগঞ্জ ৭৭৫০০০ 

৩ গাজীপুর ৮২৫০০০ 

৪  রুন্সগঞ্জ ২১৫৪০০০ 

৫  ারনকগঞ্জ ২২৫৫০০০ 

৬ টাংগাইল ৩৯৮৪০০০ 

৭ নররেংদী ৯৩০০০০ 

৮ িররদপুর ২৮৫৩০০০ 

৯  াদারীপুর ১৭০০০০০ 

১০ তগাপালগঞ্জ ৮৮৫০০০ 

১১ শরীেৈপুর ২১০০০০০ 

১২ রাজবাড়ী ১৫৩১০০০ 

১৩ রকমশারগঞ্জ ২০১৫০০০ 

১৪ মিমনবসংহ ২১২৫০০০ 

১৫ তনত্রমকানা ২৫৫০০০০ 

১৬ জা ালপুর ২৩৫৯০০০ 

১৭ তশরপুর ৭৭৫০০০ 

১৮ চরগ্াম ২৩২৫০০০ 

১৯ কক্সবাজার ১২৪০০০০ 

২০ রাংগা াটি ১৫৫০০০০ 

২১ খাগড়ােরড় ১৩৯৫০০০ 

২২ কুর ো ২৭৪৫০০০ 

২৩ িাহ্মণবারড়ো  ১৪৪৫০০০ 

২৪ চাাঁদপুর ১৩৫০০০০ 

২৫ তনাোখালী ১৪০০০০০ 

২৬ তিনী ১০১০০০০ 

২৭ লক্ষ্মীপুর ৮০০০০০ 

২৮ বান্দরবান ১০৮৫০০০ 

২৯ রােশাহী ২৬৯১০০০ 

৩০ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ ১৫৮৫০০০ 

৩১ নওগাাঁ ১৭০৫০০০ 

৩২ নামটার ১০৮৫০০০ 

৩৩ পাবনা ২৭২৭০০০ 

৩৪ রেরাজগঞ্জ ২৯৩৯০০০ 

৩৫ বগুড়া ৩৮০৪০০০ 

৩৬ জেপুরহাট ৮২৫০০০ 
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ক্রর ক নং তজলার না  রশশু খাদয (টাকা) 
৩৭ রংপরু ১৪৪০০০০ 

৩৮ কুরড়গ্রা  ২৯৫৯০০০ 

৩৯ নীলিা ারী ১১৩০০০০ 

৪০ গাইবান্ধা ২৫৯৩০০০ 

৪১ লাল রনরহাট ১৭৮৫০০০ 

৪২ রদনাজপুর ২০১৫০০০ 

৪৩ ঠাকুরগাাঁও ৮২৫০০০ 

৪৪ পিগড় ৮২৫০০০ 

৪৫ খুিনা ১৪০১০০০ 

৪৬ বামগরহাট ১৩৯৫০০০ 

৪৭ োৈযীরা ১০৮৫০০০ 

৪৮ র্মশার ১২৪০০০০ 

৪৯ রঝনাইদহ ৯৩০০০০ 

৫০  াগুরা ৬২০০০০ 

৫১ নড়াইল ৪৬৫০০০ 

৫২ কুরিো ২১০০০০০ 

৫৩ ত মহরপুর ৪৬৫০০০ 

৫৪ চুোিাংগা ৬২০০০০ 

৫৫ িবরশাি ১৫৫০০০০ 

৫৬ পটুোখালী ১২৪০০০০ 

৫৭ তভালা ১০৮৫০০০ 

৫৮ রপমরাজপুর ১০৮৫০০০ 

৫৯ বরগুনা ৯৩০০০০ 

৬০ ঝালকাঠি ৬২০০০০ 

৬১ বসদিট ৩০১৫০০০ 

৬২ ত ৌলভীবাজার ২১৩৫০০০ 

৬৩ হরবগঞ্জ ১৩৯৫০০০ 

৬৪ েুনা গঞ্জ ২৭০৫০০০ 

  েবযম াট ১০৪০০০০০০ 

 

(ঝ)  বগা-খােয (টাকা) িরাদ্দঃ বেিা প্রশাসকগদণর অনুকূদি সরাসবর িরাদ্দ বেিা 
হদিদছঃ 

ক্রর ক নং তজলার না  তগা-খাদয (টাকা) 
১ ঢাকা ০ 

২ নারােনগঞ্জ ০ 

৩ গাজীপুর ২৮৫০০০ 
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ক্রর ক নং তজলার না  তগা-খাদয (টাকা) 
৪  রুন্সগঞ্জ ৩৬৭২০০০ 

৫  ারনকগঞ্জ ৩৭৯৫০০০ 

৬ টাংগাইল ৭২৭২০০০ 

৭ নররেংদী ২৮৫০০০ 

৮ িররদপুর ৫০৪৯০০০ 

৯  াদারীপুর ৩৫৪০০০০ 

১০ তগাপালগঞ্জ ৫৭৫০০০ 

১১ শরীেৈপুর ৩৭৯৫০০০ 

১২ রাজবাড়ী ২৫৫৩০০০ 

১৩ রকমশারগঞ্জ ১১৭৫০০০ 

১৪ মিমনবসংহ ২৯০০০০ 

১৫ তনত্রমকানা ১৯৫০০০০ 

১৬ জা ালপুর ৪২২৫০০০ 

১৭ তশরপুর ৫৭৫০০০ 

১৮ চরগ্াম ২৯০০০০ 

১৯ কক্সবাজার ২৮৫০০০ 

২০ রাংগা াটি ০ 

২১ খাগড়ােরড় ০ 

২২ কুর ো ২৯৫০০০ 

২৩ িাহ্মণবারড়ো   ২৮৫০০০ 

২৪ চাাঁদপুর ২৯০০০০ 

২৫ তনাোখালী ৮৭৫০০০ 

২৬ তিনী ২৮৫০০০ 

২৭ লক্ষ্মীপুর ২৮৫০০০ 

২৮ বান্দরবান ০ 

২৯ রােশাহী ৪৫৬৩০০০ 

৩০ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৮০৫০০০ 

৩১ নওগাাঁ ১০২৫০০০ 

৩২ নামটার ৭২৫০০০ 

৩৩ পাবনা ৪৭৭১০০০ 

৩৪ রেরাজগঞ্জ ৫৪৫৭০০০ 

৩৫ বগুড়া ৬৭৩২০০০ 

৩৬ জেপুরহাট ৫৭৫০০০ 

৩৭ রংপরু ১০০০০০০ 

৩৮ কুরড়গ্রা  ৪৯১৭০০০ 

৩৯ নীলিা ারী ৮৫০০০০ 

৪০ গাইবান্ধা ৪৯৯৯০০০ 

৪১ লাল রনরহাট ৩০০৫০০০ 
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ক্রর ক নং তজলার না  তগা-খাদয (টাকা) 
৪২ রদনাজপুর ৯৭৫০০০ 

৪৩ ঠাকুরগাাঁও ৫৭৫০০০ 

৪৪ পিগড় ৫৭৫০০০ 

৪৫ খুিনা ৮৭৫০০০ 

৪৬ বামগরহাট ৮৭৫০০০ 

৪৭ োৈযীরা ৭২৫০০০ 

৪৮ র্মশার ৮০০০০০ 

৪৯ রঝনাইদহ ৬৫০০০০ 

৫০  াগুরা ৫০০০০০ 

৫১ নড়াইল ৪২৫০০০ 

৫২ কুরিো ৩৯৬০০০০ 

৫৩ ত মহরপুর ৪২৫০০০ 

৫৪ চুোিাংগা ৫০০০০০ 

৫৫ িবরশাি ৯৫০০০০ 

৫৬ পটুোখালী ৮০০০০০ 

৫৭ তভালা ৭২৫০০০ 

৫৮ রপমরাজপুর ৭২৫০০০ 

৫৯ বরগুনা ৬৫০০০০ 

৬০ ঝালকাঠি ৫০০০০০ 

৬১ বসদিট ১২৯০০০০ 

৬২ ত ৌলভীবাজার ১২৮৫০০০ 

৬৩ হরবগঞ্জ ২৯০০০০ 

৬৪ েুনা গঞ্জ ১২৯০০০০ 

  েবযম াট ১০৩৭১৫০০০ 
 

 (ঞ)  ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর উদ্ধারকারী বনৌর্াদনর জ্বািানী ও রক্ষণাদিক্ষণ সংক্রান্ত 

িরাদ্দঃ 

ক্রবমক 

নং 
বেিার নাম তপমরাল, ওমেল ও লরুিমকন্ট খামৈ বরামদ্দর পরর াণ 

(টাকা) 
০১ রেরাজগঞ্জ ৯৩,৩৩২/- 

০২ টাংগাইল ৪৬,৬৬৬/- 

০৩ জা ালপুর ৯৩,৩৩২/- 

০৪ বগুড়া ৯৩,৩৩২/- 

০৫ গাইবান্ধা ৯৩,৩৩২/- 

০৬ কুরড়গ্রা  ৯৩,৩৩২/- 

০৭ নীলিা ারী ৪৬,৬৬৬/- 

০৮ রপমরাজপুর ৪৬,৬৬৬/- 



25 

 
 

০৯ শরীেৈপুর ৪৬,৬৬৬/- 

১০  াদারীপুর ৪৬,৬৬৬/- 

১১ রাজবাড়ী ৪৬,৬৬৬/- 

১২  ারনকগঞ্জ ১,৪০,০০০/- 

১৩  রুন্সগঞ্জ ৪৬,৬৬৬/- 

১৪ তগাপালগঞ্জ ৪৬,৬৬৬/- 

১৫ িররদপুর ৪৬,৬৬৬/- 

১৬ তনত্রমকানা ৪৬,৬৬৬/- 

১৭ েুনা গঞ্জ ৯৩,৩৫০/- 

১৮ রকমশারগঞ্জ ৯৩,৩৫০/- 

১৯ হরবগঞ্জ ৪৬,৬৬৬/- 

২০ িাহ্মণবারড়ো  ৪৬,৬৬৬/- 

২১ লাল রনরহাট ৪৬,৬৬৬/- 

েবযম াট ১৪,০০,০০০/- 

 

(ট)  ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর  বিবভন্ন প্রাকৃবতক েদুর্বাগ এিং বকাবভড-১৯সহ  বেদশর 

৬৪ বেিাি িরাদ্দকৃত ত্রাণ 

 কার্ব চাি ও ত্রাণ কার্ব নগে বেিাওিারী িরাদদ্দর বহসাি বিিরণীঃ 
 

ক্রবমক 

নং 
বেিার নাম ত্রাণ কার্ব (চাি) ত্রাণ কার্ব (নগে) 

১ ঢাকা ২৩৩১ ৪১৪৬৬৭১৬ 

২ নারােণগঞ্জ ১২৬৭ ১৯৩৩৩৯০২ 

৩ গাজীপুর ১৫৯৯ ১৮৩০৮৯০২ 

৪  রুন্সগঞ্জ ১১১১ ১৮৬২৯৬২৪ 

৫  ারনকগঞ্জ ১৩৫৯ ১৮৬৪৮১৭০ 

৬ নররেংদী ১২০৬ ২৯৪৭০৫২৪ 

৭ টাংগাইল ১৯৯৭ ২১৯৮৬০৭৮ 

৮ রকমশারগঞ্জ ১৫৫৭ ২৩২৯৯২৫৮ 

৯ িররদপুর ১৭২৩ ১৯২৫৪০৮০ 

১০ তগাপালগঞ্জ ১৬৮৪ ১৭৮৮৫৮০৬ 

১১  াদারীপুর ১১৩৫ ১৮৮২৩১৭০ 

১২ শরীেৈপুর ১২৭৪ ১৪৮১৫৩৫৬ 

১৩ রাজবাড়ী ১৪০৩ ২৮৭৩২৩৪৪ 

১৪  ে নরেংহ ১৯৯২ ৪২৭০৩৬১০ 

১৫ তনত্রমকানা ১৮৪৪ ৩০৫৪৩৩৪৮ 
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ক্রবমক 

নং 
বেিার নাম ত্রাণ কার্ব (চাি) ত্রাণ কার্ব (নগে) 

১৬ জা ালপুর ১৬৮৩ ২২৬৭৯৬২৪ 

১৭ তশরপুর ১২৫২ ১৫৮২৮৫৩৬ 

১৮ চট্টগ্রা  ৩১৭৬ ৭০৮৬৯২৩৮ 

১৯ কক্সবাজার ১৭৭২ ২১২৮৬০৭৮ 

২০ রাংগা াটি ১৬৯৬ ১৪২৪০৯০০ 

২১ খাগড়ােরড় ১৩০৪ ১১৫৬৫০৮৪ 

২২ বান্দরবান ১৫২০ ৪৪৯৫৬৮৭৪ 

২৩ কুর ো ২০৩৫ ৩৪৪০৬৮০০ 

২৪ িাহ্মণবারড়ো  ১৪৯৫ ২৩৫৪৯৮০২ 

২৫ চাাঁদপুর ১৫৩৫ ২৪৮০৬২৫৬ 

২৬ তনাোখালী ১৫২৭ ১৪৩৫৯১৭৪ 

২৭ লক্ষ্মীপুর ১০৩০ ১৫৯১৬৪৪৪ 

২৮ তিনী ১০৮৯ ১০৭৯৫৯৯৪ 

২৯ রাজশাহী ২০৬৯ ৩৩৪৭৯৮৯৬ 

৩০ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ ১২০৬ ১৪০৭১৮১০ 

৩১ নওগাাঁ ১৭৩৬ ২৫০৩৭৯৮২ 

৩২ নামটার ১২৭৬ ১৫৪৭৮৫৩৬ 

৩৩ পাবনা ১৫৮১ ২২৬৬৭৫৩২ 

৩৪ রেরাজগঞ্জ ১৫০১ ২৩৮৬১৮৯৪ 

৩৫ বগুড়া ১৬৯৭ ৩০৪০৭৩৪৪ 

৩৬ জেপুরহাট ১২০৫ ১০৯৭৭১৭৬ 

৩৭ রংপুর ১৮৩৬ ২৭১৩০১৬৮ 

৩৮ কুরড়গ্রা  ১৬৫৫ ২৫০৪৮৭১৪ 

৩৯ নীলিা ারী ১৪৮৯ ১৯০০৪০৮০ 

৪০ গাইবান্ধা ১৪৮৫ ২২৩৯৯২৫৮ 

৪১ লাল রনরহাট ১৫৩৮ ১৫৯৯৬৮১০ 

৪২ রদনাজপুর ২২৮৯ ২৭৫৮৮২৫৪ 

৪৩ ঠাকুরগাাঁও ১৪৯৩ ১৪৫৭২৩৫৪ 

৪৪ পিগড় ১১৬০ ১২৩৩৪১৭৪ 

৪৫ খুলনা ১৯১৬ ২৪৪০৪৬২৪ 

৪৬ বামগরহাট ১৫২৫ ২০০১১৩৫০ 

৪৭ োৈযীরা ১৫০৯ ১৯৭৯২৮০৪ 

৪৮ র্মশার ১৭১০ ২৪৮০১৮১৪ 
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ক্রবমক 

নং 
বেিার নাম ত্রাণ কার্ব (চাি) ত্রাণ কার্ব (নগে) 

৪৯ রঝনাইদহ ১২৭৯ ১৮৩৬০৮০৬ 

৫০  াগুরা ১১১০ ১০০৭৭৪৪৮ 

৫১ নড়াইল ১২২৪ ১১১৫৮৯০২ 

৫২ কুরিো ১১৪২ ১৮৬২৩১৭০ 

৫৩ ত মহরপুর ৭৯৮ ৬৩৬৩৭২৪ 

৫৪ চুোিাংগা ৯৬৯ ১১৫৩৩৯০২ 

৫৫ বররশাল ১৭৬৮ ২৯৬০৫৯৮৪ 

৫৬ পটুোখালী ১৩১৬ ২০৪০৫১৬৮ 

৫৭ তভালা ১০৭১ ১৮৫৭৩৪৪২ 

৫৮ রপমরাজপুর ১৩৭১ ১৫১৯৭৩৫৪ 

৫৯ বরগুনা ১০৭৬ ১২৪১৫৩৫৬ 

৬০ ঝালকাঠি ৮৫০ ১০৪২৭১৭৬ 

৬১ রেমলট ৩০৪৯ ৫৩৩৬৯৭০৮ 

৬২ হরবগঞ্জ ১৬৭৬ ২১৬৬০৮০৬ 

৬৩ ত ৌলভীবাজার ২০৮৬ ২৭০৬৭৮০৪ 

৬৪ েুনা গঞ্জ ২৩২৪ ৪২৭৫৫৯৮৪ 

 

সিবদমাট ৯৯৫৬৫ ১৪৪৫৮২৫০০০ 

 
 

 

 

 

(ঠ) ২০২১-২০২২ অর্ব িছদরও ভূবম উন্নিন কর িািে িরাদদ্দর বহসাি বিিরণীঃ 

ক্রর ক 

নং 

তজলার না  চলরৈ অর্য বেমর দাবীকৃৈ ভূর  উন্নেন কমরর 

পরর াণ (টাকা) 

১। বরগুনা ৯৮০.০০ 

২। কুরড়গ্রা  ৫১,১৫৫.০০ 

৩। বররশাল ৩৯,০০০.০০ 

৪। নারােণগঞ্জ ৭৩,৫৪০.০০ 
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৫। ত মহরপুর ৪,৯৭৮.০০ 

৬। পিগড় ২,৭২,৩৩৬.০০ 

৭। গাজীপুর ১,০২,৫৪০.০০ 

৮। গাইবান্ধা ৭৪,৩৩০.০০ 

৯। রাজবাড়ী ১,৫৯,৯৫০.০০ 

১০।  ে নরেংহ ৬,০০০.০০ 

১১। চট্টগ্রা  ৬,১৫,৭৪৪.০০ 

১২। োৈযীরা ৩২,৭০০.০০ 

১৩। নারােণগঞ্জ ৩,২৯,৪২৯.০০ 

১৪। পিগড় ৩,২৬,০৪০.০০ 

১৫। নড়াইল ১৯,৯১৫.০০ 

েবযম াট ২১,০৮,৬৩৭.০০ 
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রচত্রোঃ ০১ িাোঃ ত াোঃ এনা রু রহ ান এ রপ,  াননীে প্ররৈ ন্ত্রী, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে কৈৃয ক 

কুরড়গ্রা  তজলার রাজারহাট উপমজলাে ত্রাণ ো গ্রী রবৈরণ।  

রচত্রোঃ ০২ িাোঃ ত াোঃ এনা রু রহ ান এ রপ,  াননীে প্ররৈ ন্ত্রী, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে কৈৃয ক রেমলট 

তজলাে ত্রাণ ো গ্রী রবৈরণ।  
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রচত্রোঃ ০৩ িাোঃ ত াোঃ এনা রু রহ ান এ রপ,  াননীে প্ররৈ ন্ত্রী, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে কৈৃয ক 

েুনা গঞ্জ তজলার ৈারহরপুর উপমজলাে ত্রাণ ো গ্রী রবৈরণ। এ ে মে উপরস্থৈ রেমলন কযামেন (অব.) এরব 

ৈাজলু ইেলা  এ রপ, েভাপরৈ, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে েিরকয ৈ স্থােী কর টি এবং জনাব ত াোঃ 

রচত্রোঃ ০৪ িাোঃ ত াোঃ এনা রু রহ ান এ রপ,  াননীে প্ররৈ ন্ত্রী, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে এবং জনাব 

ত াোঃ কা রুল হাোন এনরিরে, েরচব, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে, ঢাকা কৈৃয ক েীৈাকুন্ড উপমজলাস্থ 

রব.এ  কমন্টইনার রিমপামৈ েংঘঠিৈ ভোবহ অরিকামন্ড যরৈগ্রস্ত এলাকা পররদশযন ও আরর্যক েহােৈা প্রদান।  
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কাবিখা অনুবিভাগ 

৩.১.০ গ্ামীণ অিকাঠাদমা সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা): 
৩.১.১ গ্ামীণ অিকাঠাদমা সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা) কমবসূবচর িক্ষয ও উদদ্দশযঃ 

ক.  কমবসূবচর উদদ্দশয: ো রগ্রকভামব দমুর্যাগ ঝুাঁ রক-হ্রাে এবং গ্রা ীণ দররদ্র জনমগাষ্ঠীর জীবনর্াত্রার  ান 

উন্নেন। 

  ১. প্রাকৃরৈক দমুর্যামগ যরৈগ্রস্ত গ্রা ীণ অবকাঠাম া রন যাণ/পুনরন যাণ; 

  ২. স্বাভারবক অবস্থাে গ্রা ীণ অবকাঠাম া উন্নেমনর জনয এই ক যেূরচর আওৈাে রবরভন্ন িরমনর প্রকল্প 

বাস্তবােন এবং 
৩. গ্রা ীণ জনমগারষ্ঠর জীবনর্াত্রার  ান উন্নেমন তোলার রিট লাইট ও দমুর্যাগ েহনীে বােগৃমহ তোলার তহা  

রেমস্ট  স্থাপন।   
খ. কমবসূবচর মূি িক্ষযঃ গ্রা ীণ দররদ্র জনগমণর দমুর্যাগ-ঝুাঁ রকহ্রাে এবং জলবােু পররবৈয ন জরনৈ অরভমর্াজমন 

ো ারজক ও খাদয রনরাপত্তা রনরিৈকরমণ েহােৈার জনয- 
  ১. গ্রা ীণ এলাকাে ক যেংস্থান েৃরি; 

  ২. গ্রা ীণ দররদ্র জনগমণর আে বরৃদ্ধ; 

  ৩. তদমশর েবযত্র খাদয েরবরামহর ভারো য আনেন; 

  ৪. দাররদ্রম াচমন ইরৈবাচক প্রভাব েৃরি এবং 
 ৫. গ্রা ীণ এলাকাে শহমরর েুরবিা প্রদান, ক যেংস্থান েৃরিেহ ো রগ্রকভামব জীবন ান উন্নেন। 

৩.১.২ গ্ামীণ অিকাঠাদমা সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা) কমূববচর আওতাি গৃবহত প্রকদল্পর কাদের 

ধরন/পবরবধঃ 
(ক) এই ক যেূরচমৈ পুকুর/খাল খনন/পুনখযনন, রাস্তা রন যাণ/ পুনরন যাণ, জলাবদ্ধৈা দরূীকরমণর জনয নালা ও 

তেচনালা খনন/পুনখযনন, রবরভন্ন জনকলযাণ লূক প্ররৈষ্ঠামনর  ামঠ  াটি ভরাট,  াটির রকো 
রন যাণ/পুনরন যাণ কাজ এবং  ন্ত্রণালমের অনমু াদনক্রম  তোলার পযামনল (রিট লাইট এবং দমুর্যাগ েহনীে 

বােগৃমহ তোলার তহা  রেমস্ট ) প্রকল্প গ্রহণ করা র্াইমব; 

 (খ)  বযরক্ত  ারলকানািীন ও রবমরািপূণয জর মৈ উপমর উরেরখৈ প্রকল্প গ্রহণ করা র্াইমব না; 
 (গ)  বযরক্ত  ারলকানািীন পুকুর র্াহার পারন জনগণ অবামি বযবহার কররমৈ পামর বা পুকুর েংস্কার 

করার পরও ৈাহা অবযাহৈ র্ারকমব এ ন রনিেৈা পাওো তগমল প্রকল্পটি গ্রহমণর রবষমে উপমজলা কর টি 

রবমবচনা কররমৈ পাররমব; 

 (ঘ)  েিূণয নৈুন প্রকল্প গ্রহমণর তযমত্র জর র প্রাপযৈা েংক্রান্ত েনদপত্র েংরিি জর র  ারলক/ওোররশ, 

ইউরপ তচোর যামনর প্রৈযেনপত্র এবং উপমজলা রনবযাহী অরিোমরর প্ররৈস্বাযরেহ প্রকল্প প্রস্তামবর েরহৈ 

আবরশযকভামব দারখল কররমৈ হইমব; 

 (ঙ)  বষযমণর িমল রনর যৈ রাস্তার  াটি র্াহামৈ েররো র্াইমৈ না পামর ৈাহার জনয রাস্তার উভে রদমক 

পাকা ওোল (রাস্তার উচ্চৈার  ে ান অর্বা তর্ই উচ্চৈা পর্যন্ত রন যাণ করা হইমল রাস্তার  াটি িররো রাখা 

ৈৃৈীে পররমেদ 
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েম্ভব হইমব তেই উচ্চৈা পর্যন্ত) রন যামণর জনয প্রকল্প গ্রহণ করা র্াইমব। এইরুপ  াটির কামজর প্রকমল্পর 

তযমত্র ৬০% পর্যন্ত খাদযশেয নগদােন কররো নগদ টাকা বরামদ্দর বযবস্থা করা র্াইমব। 

 (চ)   াটির কামজর প্রকমল্পর অংশ রহোমব প্রমোজমন HBB (ইমটর রাস্তা রন যাণ), CC (Cement Concrete), 

WBM (Water Bound Macadam) করমণর জনয প্রকল্প গ্রহণ করা র্াইমব। এইরুপ  াটির কামজর প্রকমল্পর 

তযমত্র ৬০% পর্যন্ত খাদযশমেযর রবক্রেলব্ধ অর্য বা নগদ অর্য বযে করা র্াইমব। 

 (ে)  রন যাণািীন রাস্তার েী ানা এবং খননািীন পুকুর/জলাশমের পাড় বরাবর খাাঁচা স্থাপনেহ বযৃ 

তরাপণ করা র্াইমব। 

(জ)  েকল প্রকমল্পর স্থােী না  িলক (Indentification Numberেহ) র্ারকমৈ হইমব। 

 

৩.১.৩  কাবিখা-১ শাখার কার্বািিীঃ 
 ১.  ন্ত্রণালে হমৈ প্রাপ্ত বরামদ্দর তপ্ররযমৈ  াঠ পর্যামে বরাদ্দ পত্র জারী; 
 ২. কারবখা ক যেূরচর চূড়ান্ত প্ররৈমবদন তজলা হমৈ েংগ্রহ এবং দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালমে 

তপ্ররণ;  

৩. কারবখা ক যেূরচর আওৈাে গৃরহৈ প্রকল্প পররদশযন ও ৈদাররক েংক্রান্ত কার্যক্র ; 

 ৪. প্রকল্প বাস্তবােমন তকান অরভমর্াগ উত্থারপৈ হমল ৈদন্তক্রম  আইনানগু বযবস্থা গ্রহণ; 

 ৫. বরাদ্দ এবং বরাদ্দ েংক্রান্ত রবরভন্ন রবষমে ৈর্য প্রদান এবং রবরভন্ন প্ররৈমবদন তপ্ররণ; 

 ৬. প্রকল্প ৈারলকা তজলা হমৈ েংগ্রহ এবং ওমেবোইমট প্রকাশ। 
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৩.১.৪  ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর গ্ামীণ অিকাঠাদমা সংস্কার (কাবিটা) 
কমবসূবচর আওতাি বেিাওিারী িরাদ্দ সংক্রান্ত তর্যঃ 

ক্রঃ
নং 

কার্বক্রম/সূচক বেিার নাম বমাট িরাদদ্দর পবরমাণ বেিাবভবত
ক 

উপকার
বভাগীর 

সংখযা 
(েন) 

অর্ব (টাকা) চাি 

(বম.টন) 

গম 

(বম.টন) 

১ [১.১] গ্রা ীণ 

অবকাঠাম া 
উন্নেন (কারবখা-

কারবটা) 
 

[১.১.১] 

উপকারমভাগী 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রদনাজপুর 131105711.03 2536.745 1968.246 32571 

২ ঠাকুরগাাঁও 58544466.91 1110.074 876.310 14425 

৩ রংপুর 109385604.84 2072.907 1607.286 26843 

৪ লাল রনরহাট 57352157.69 1231.011 853.352 14810 

৫ নীলিা ারী 107390286.52 1968.231 1594.696 26087 

৬ কুরড়গ্রা  96414077.13 1872.335 1471.297 24068 

৭ গাইবান্ধা 99163217.26 1895.157 1520.326 24631 

৮ পিগড় 51467833.93 927.175 636.649 11983 

৯ নামটার 76012853.48 1470.788 1207.647 19114 

১০ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ 70498059.23 1188.126 928.654 16212 

১১ পাবনা 99163816.64 1933.686 1487.152 24703 

১২ রেরাজগঞ্জ 116977329.56 2268.025 1750.902 29066 

১৩ বগুড়া 167026098.61 2438.392 1867.122 35432 

১৪ জেপুরহাট 38653844.61 835.410 594.835 10078 

১৫ রাজশাহী 98050480.69 1907.922 1459.631 24369 

১৬ নওগাাঁ 114394984.05 2213.183 1706.559 28381 

১৭ কুরিো 72005443.94 1556.212 1083.475 18688 

১৮ চুোিাংগা 45500665.46 768.654 610.939 10512 

১৯ ত মহরপুর 32996483.90 624.046 483.186 8086 

২০ র্মশার 113905825.15 2261.275 1703.649 28554 

২১ রঝনাইদহ 75788780.59 1675.046 1153.986 19897 

২২  াগুরা 43531482.99 944.419 645.258 11282 

২৩ নড়াইল 40817319.35 643.420 520.429 9111 

২৪ খুলনা 109536597.23 1976.085 1547.267 26181 

২৫ োৈযীরা 101173915.21 1870.207 1439.911 24438 

২৬ বামগরহাট 99722990.05 2280.070 1446.546 26301 

২৭ বররশাল 131428974.30 2520.306 1948.770 32457 

২৮ ঝালকাঠি 39591920.02 749.489 584.651 9722 
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২৯ রপমরাজপুর 67405254.58 1480.482 1024.924 17646 

৩০ তভালা 87521067.80 1903.193 1334.486 22832 

৩১ পটুোখালী 91217069.06 1634.623 1289.802 21754 

৩২ বরগুনা 46385515.63 932.456 713.771 11753 

৩৩ জা ালপুর 215599447.51 1962.134 1525.052 36926 

৩৪ তশরপুর 61186295.92 1160.321 916.952 15081 

৩৫  ে নরেংহ 215757980.67 4268.952 3168.095 53814 

৩৬ তনত্রমকানা  109662787.35 2230.658 1650.575 27787 

৩৭ রকমশারগঞ্জ 120615985.63 2286.770 1798.418 29694 

৩৮ টািাইল 161750648.67 3083.322 2348.326 39683 

৩৯ ঢাকা 147842303.03 1773.635 1282.151 28215 

৪০ গাজীপুর 63161308.88 1187.630 908.815 15388 

৪১ নররেংদী 81991180.82 1567.017 1224.888 20254 

৪২ নারােণগঞ্জ  69961683.84 1380.118 1032.480 17448 

৪৩  রুন্সগঞ্জ  61550329.86 1189.357 910.237 15236 

৪৪  ারনকগঞ্জ  58143746.23 1094.890 853.222 14231 

৪৫ িররদপুর 90419590.52 1619.487 1277.542 21556 

৪৬ রাজবাড়ী 52362633.36 997.789 795.716 12967 

৪৭  াদারীপুর 61814375.16 1170.372 914.290 15185 

৪৮ তগাপালগঞ্জ  250968904.42 1244.580 1103.994 35620 

৪৯ শরীেৈপুর 80511136.68 1266.402 991.963 17839 

৫০ রেমলট 142289889.73 2306.233 1805.298 32038 

৫১ ত ৌলভীবাজার 86034354.03 1622.632 1257.991 21054 

৫২ হরবগঞ্জ  84374486.00 1606.219 1278.157 20873 

৫৩ েুনা গঞ্জ  110220930.52 2248.910 1654.555 27946 

৫৪ কুর ো 215232468.57 4061.326 3179.991 52794 

৫৫ িাহ্মণবারড়ো  145229727.38 2240.183 1733.230 31770 

৫৬ চাাঁদপুর 100913926.46 2012.391 1503.691 25322 

৫৭ তনাোখালী 118166126.25 2310.628 1769.182 29458 

৫৮ j²xcyi 72541002.67 1372.734 1067.108 17796 

৫৯ তিণী 62042350.95 1091.534 837.048 14559 

৬০ চট্টগ্রা   218721071.22 4104.584 3186.679 53385 

৬১ কক্সবাজার  90785194.71 1719.626 1347.771 22322 

৬২ রািা াটি 57239005.60 1086.901 868.356 14151 

৬৩ খাগড়ােরড় 43339397.58 822.528 654.514 10703 

৬৪ বান্দরবান  50254405.62 954.056 760.904 12418 
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  বমাটঃ 6190814803.27 110733.07 84668.905 1465500 
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তজলাওোরী ২০২১-২০২২ অর্য বেমর গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার (কারবখা-খাদযশেয/নগদ টাকা) ক যেূরচর আওৈাে বাস্তবারেৈ 

প্রকমল্পর োরাংশেীট 

তজলার না  বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন বরাদ্দকৃৈ 

টাকা/খাদযশেয 
(ত : টন) 

উমত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

বযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

অবযরেৈ 

টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

অনুমত্তারল
ৈ টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

 

উপকারমভাগী ের ক 

েংখযা 
অগ্রগরৈর 

শৈকরা 
হার (%) রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযানয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক: র :) 

 ামঠর 

তযত্রিল 

(ব: র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগোঃ রাজশাহী 

রাজশাহী ৪৮৬ ১৭১ ৮৩ ২৩৬.৫১৮ ২১১১৫৭ 
১৬৮৬৭.৬

৯ 

টাকা- ৯৪৮৫০৪৮০ টাকা- 
৯৪৮৫০৪৮০ 

টাকা- 
৯৪৮৫০৪৮০ 

০ ০ 

৩০৬১১১ 
২০০৩২
৬ 

১০০ চাল ১৮০০৪.৫৭৯ চাল ১৮০০৪.৫৭৯ চাল 

১৮০০৪.৫৭৯ 

০ ০ 

গ  -১৪৫৯.৬২৮ গ  -১৪৫৯.৬২৮ গ  -১৪৫৯.৬২৮ ০ ০ 

নামটার ৪৪৮ ২৬ ১৫ ২১৭.৭২৭ ২০৫৩৫ ০.৮৫২ 

টাকা -
১৭৯৮৪৭৩৭১ 

টাকা -
১৭৯৮৪৭৩৭১ 

টাকা -
১৭৯৮৪৭৩৭১ 

০ ০ 

৯৪১৮৮ ৪৩১৯৪ ১০০ 

চাল -২৭৫৪.০৩৭ চাল -২৭৫৪.০৩৭ চাল -২৭৫৪.০৩৭ ০ ০ 

চাপাইনবাবগ
ঞ্জ 

৩৪৭ ৫৮ ৩৯ ১৯২ ১৭৭৮৯ ১০২৬৭ 

টাকা -
১০৯৩৪৯৩১২ 

টাকা -
১০৯১৪৯৩১২ 

টাকা -
১০৯১৪৯৩১২ 

০ ২০০০০০ 

২৮০৩৮
২ 

১৪৪৮১
৪ 

১০০ চাল -১১৮৮.১৭২ চাল -১১৮৮.১৭২ চাল -

১১৮৮.১৭২ 

০ ০ 

গ -৯২৮.৪৬৯ গ -৯২৮.৪৬৯ গ -৯২৮.৪৬৯ ০ ০ 

নওগাাঁ ৭৩ ৯৬ ৫২ ১৭৪.৬৬৮ 
১০০৯৫৪.০

৮ 
১১৬৩২.৬৬ 

টাকা- ১৪৩৯৫০৭১ টাকা- 
১৪৩৯৫০৭১ 

টাকা- 
১৪৩৯৫০৭১ 

০ ০ 

৩২৬২০৬ 
১০০৭০
৯ 

১০০ 
চাল -৩৯১৯.৫১৫ চাল -৩৯১৯.৫১৫ চাল -

৩৯১৯.৫১৫ 

০ ০ 

বগুড়া ১১০৩ ১৯১ ৪৬ ২০৫৩৬.১২৪ ১৩১৭২০.৩৪ ৩৭৯৩ 

টাকা- 
১২৬১২৬০৯৮ 

টাকা- 
১২৫২৬৬২৫০ 

টাকা- 
১২৫২৬৬২৫০  

০ ৮৫৯৮৪
৮ ৬১৩০৫

৬ 

২৫১৯৯
১ 

৯৯.৯৩ 
চাল -২৩৮৮.৩৭৮ চাল -

২৩৮৬.৩৭৮ 

চাল -

২৩৮৬.৩৭৮  

০ ২.০০০ 
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গ  -১৮৬৭.১১৮ গ  -১৮৬৭.১১৮ গ  -

১৮৬৭.১১৮ 

০ ০ 

জেপুরহাট ২৬২ ৬৫ ৩১ ৭৯.৪২২ 
৭৭০৪৪.২৮

৮ 
৫৫৪৪.৬১৩ 

টাকা- 
৩৮৬৫৩৮৪৪ 

টাকা- 
৩৮৬৫৩৮৪৪ 

টাকা- 
৩৮৬৫৩৮৪৪ 

০ ০ 

৬১৯৫০ ৩৫৭৩৬ ১০০ 
চাল -৮৩৫.৪০৯ চাল -৮৩৫.৪০৯ চাল -৮৩৫.৪০৯ ০ ০ 

গ -৫৯৪.৮৩৯ গ -৫৯৪.৮৩৯ গ -৫৯৪.৮৩৯ ০ ০ 

পাবনা ৬১২ ৭৭ ৮৭ ৩০৭.৭ ৩৩৭০ ৬১২ 

টাকা- 
৯৯১৬৩৮১৬ 

টাকা- 
৯৯১৬৩৮১৬ 

টাকা- 
৯৯১৬৩৮১৬ 

০ ০ 

৩৬৬৯৮
৬ 

২৪৪৬৫
২ 

১০০ 
চাল -৩৩৩৫.৮৩৩ চাল -

৩৩৩৫.৮৩৩ 

চাল -

৩৩৩৫.৮৩৩ 

০ ০ 

রেরাজগঞ্জ 

৯৮৫ ১৪৪ ০ ২২৩.৮৪৯ 
১১৯৫৭১.৪৬

৪১ 
১৮০ 

টাকা- 
১১৩৯৪৫৩২৬ 

টাকা- 
১১৩৯৪৫৩২৬ 

টাকা- 
১১৩৯৪৫৩২৬ 

০ ০ ১৭১৩৯৩ ১০৯৮৮
৭ 

১০০ 

চাল -৪০২০.৮২২২ চাল -৪০২০.৮২২২ চাল -

৪০২০.৮২২২ 

০ ০ 

উপম াট= 

৪৩১৬ ৮২৮ ৩৫৩ 
২১৯৬৮.০০

৮ 
৬৮২১৪১ ৪৮৮৯৭.৮২ 

টাকা- 
৭৭৬৩৩১৩১৮ 

টাকা- 
৭৭৫২৭১৪৭০ 

টাকা- 
৭৭৫২৭১৪৭০ 

০ 
105984

8 
 

২২২০২৭২ 
১১৩১৩
০৯ 

 
চাল -

৩৬৪৪৬.৭৪৫২ 

চাল -

৩৬৪৪৪.৭৪৫২ 

চাল -

৩৬৪৪৪.৭৪৫২ 
০ ২.০০০ 

গ -৬০৩৮.২২৬ 
গ -

৬০৩৮.২২৬ 

গ -

৬০৩৮.২২৬ 
০ ০ 

 

 

তজলার 

না  

বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন বরাদ্দকৃৈ 

টাকা/খাদযশেয 
(ত : টন) 

উমত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

বযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

অবযরেৈ 

টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

অনুমত্তারলৈ 

টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

 

উপকারমভাগী ের ক 

েংখযা 
অগ্রগরৈর 

শৈকরা 
হার (%) রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযা
নয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক: র :) 

 ামঠর 

তযত্রিল 

(ব: র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
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রবভাগোঃ রংপুর 

রংপরু ৬০৯ ৩০৩ ৮ ৪৬৭.০৪ ১৪০৯৮৯ ৯ 

টাকা- 
১১০৩৩৫৬০৫ 

টাকা- ১১০৩৩৫৬০৫ টাকা- 
১১০৩৩৫৬০৫ 

০ ০ 

৩৭৮৩৪
৮ 

১৬৫৩০
৬ 

১০০ 
চাল -২২৭৪.৭০৪ চাল -২২৭৪.৭০৪ চাল -২২৭৪.৭০৪ ০ ০ 

গ  -১৬০৭.২৮৭ গ  -১৬০৭.২৮৭ গ  -১৬০৭.২৮৭ ০ ০ 

রদনাজপুর 

 
৪৭৯ ২৯৮ ১৩৭ ০ ০ ০ 

টাকা- ১২৭৯০৫৭১১ টাকা- ১২৭৯০৫৭১১ টাকা- 
১২৭৯০৫৭১১ 

০ ০ 

৩৫৫৪৮৭ ১৫২৩৫১ ১০০ 
চাল -৩৫৪১.৬৪০ চাল -৩৫৪১.৬৪০ চাল -

৩৫৪১.৬৪০ 

০ ০ 

 

ঠাকুরগাও 

৫০২ 

৮৬ 
৮৬ ৩ ৪০৩.৪২ 

১১৭.৩৬
৮ 

৪৯.৫০ 

টাকা-৫৮৫৪৪৪৬৬ টাকা -৫৭৭৪৪৪৬৬ টাকা -
৫৭৭৪৪৪৬৬ 

০ ৮০০০০০ 
১৮৩৬৩

৭ 

 

১০৫৩৫৩ ১০০ 
চাল-১১০৯.০৭৯ চাল-১১০৯.০৭৯ চাল-১১০৯.০৭৯ ০ ০০ 

গ -৮৭৫.৩০৭ গ -৮৭৫.৩০৭ গ -৮৭৫.৩০৭ ০ ০ 

পিগড় 

 
৩৬২ ১১৭ ২৫ ৪০৭৫৪২ ২৬৮৩৪১ ৬১৪৫ 

টাকা- ৪২৯৭১৮৩২ টাকা- ৪২৯৭১৮৩২ টাকা- 
৪২৯৭১৮৩২ 

০ ০ 

৪৮৩৪৮ ১৭৫৩৬ ১০০ 

চাল -১৪৪৮.৪২২ চাল -১৪৪৬.৪২২ চাল -১৪৪৬.৪২২ ০ ২.০০০ 

গাইবান্ধা ৬২৪ ১১৩ ৪ ৪৬৮.৪৬৫ 
৯৭১৩.২২
৫ 

১২০০ 

টাকা-১০১৯৯৫২১৭ টাকা- ১০১৯৯৫২১৭ টাকা-
১০১৪৫২৭১৭ 

৫৪২৫০০ ০ 

৩১৬৬৬
০৬ 

১৬৯৭৪০ ৯৯.৩৩ 
চাল -১৯৩২.৫৪০ চাল -১৯৩২.৫৪০ চাল -১৯৩১.৫৪০ ১.০০০ ০ 

গ  -১৫২০.৩২৩ গ  -১৫২০.৩২৩ গ  -১৫১৯.৩২৩ ১.০০০ ০ 

কুরড়গ্রা  ৪৭১ ১১১ ১৯ ২০৯৩ ২৫৯৯ ৯১৪০৮ 

টাকা- ৭৪১৮০৪৩২ টাকা- ৭৪১৮০৪৩২ টাকা- 
৭৪১৮০৪৩২ 

০ ০ ৩৫৮৯২১ ১৬৫৯৩
৮ 

৯৯ 

চাল -৯২৪.১৮৪৪ চাল -৯১৪.৬৮৯৫ চাল -

৯১৪.৬৮৯৫ 

০ ৯.৪৯৫ 

গ  -৯১০.২১৪৭ গ  -৯০০.৭১৪৭ গ  -৯০০.৭১৪৭ ০ ৯.৫০ 

লাল রনর
হাট 

 

৪৪৬ ১০২ ৯ ৩৭০৭.৪২৬ 
১৪৫৯৭৬.

০৯ 
১৭২৭.১৪ 

টাকা- ৫৮৫০২১৫৭ টাকা- ৫৮৫০২১৫৭ টাকা- 
৫৮৫০২১৫৭ 

০ ০ ৬৯১৩৩ ৬০৩৪৭ ১০০ 

চাল -৭৭৯.২১৭ চাল -৭৭৯.২১৭ চাল -৭৭৯.২১৭ ০ ০ 

গ  -৪৭৯.৮৩২ গ  -৪৭৯.৮৩২ গ  -৪৭৯.৮৩২ ০ ০ 

নীলিা া
রী 

৫৫২ ৩৪৫ ৫৩ 
৯৩০১.৩৫
২৩ 

২৫১৩৩৮
.১৫৬ 

৬৬৬১.৩৭
৬ 

টাকা- ১০২৩৩২০০৯ টাকা- ১০২৩৩২০০৯ টাকা- 
১০২৩৩২০০৯ 

০ ০ ২৫২৮৬
৭ 

১২০৯৩
৭ 

১০০ 

চাল -১৮৪১.৩১৬ চাল -১৮৪১.৩১৬ চাল - ০ ০ 
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১৮৪১.৩১৬ 

গ  -১৪৮৭.৬৬৬ গ  -১৪৮৭.৬৬৬ গ  -

১৪৮৭.৬৬৬ 

০ ০ 

উপম াট
= 

৩৫৪৩ ১৪৭৫ ২৫৮ ৪২৩৯৮২.৭
০ 

৮১৯০৭৩.

৮৪ 

১০৭২০০.০২ টাকা-৬৭৬৭৬৭৪২৯ টাকা-৬৭৫৯৬৭৪২৯ টাকা-
৬৭৫৪২৪৯২৯ 

টাকা-
৫৪২৫০০ 

টাকা-
৮০০০০০ 

৪৮১৩৩৪৭ ৯৫৭৫০৮  

চাল-১৩৮৫১.১০২ চাল-১৩৮৩৯.৬০৮ 
চাল-

১৩৮৩৮.৬০৮ 
চাল-১.০০ চাল-১১.৪৯৫ 

গ -৬৮৮০.৬২৯৭ গ -৬৮৭১.১২৯৭ 
গ -

৬৮৭০.১২৯৭ 
চাল-১.০০০ গ -৯.৫০০ 
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তজলার না  বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন বরাদ্দকৃৈ 

টাকা/খাদযশেয 
(ত : টন) 

উমত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

বযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

অবযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয 
(ত : টন) 

অনমুত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয 
(ত : টন) 

 

উপকারমভাগী ের ক েংখযা অগ্রগরৈর 

শৈকরা 
হার (%) 

রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযানয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক: র :) 

 ামঠর 

তযত্রিল 

(ব: র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগোঃ চট্টগ্রা   

চট্টগ্রা  ১৬৩৬ ২৪৬ ২২১ ৩১০.৯৬ ১১০৭৯১.৬১ ৪৫০৭৮.১৬ 

টাকা-২১৬৯৮১৭৬৮  টাকা- ২১৬৯৮১৭৬৮ টাকা-২১৬৯৮১৭৬৮ ০ ০ 
১৫৩৯০৫ ৩৮৪৪৭ ১০০ 

চাল- ৪১০৪.৫৭ চাল- ৪১০৪.৫৭ চাল- ৪১০৪.৫৭ ০ ০ 

গ -  ৩১৮৬.৬৭ গ -  ৩১৮৬.৬৭ গ   ৩১৮৬.৬৭ ০ ০    

কক্সবাজার ৫১৬ ১০৬ ৬২ ১৫৩.৭৪৮ ১৭০৮৪৯.০৬ ৫৫৯৮৭.৬৫৫ 

টাকা- ৯০৩৩৩১৯৩ টাকা- ৯০৩৩৩১৯৩ টাকা-৯০৩৩৩১৯৩ ০ ০ 
৬১৯৫০ ৩৫৭৩৬ ১০০ 

চাল- ১৬৭২.০৫৬ চাল- ১৬৭২.০৫৬ চাল ১৬৭২.০৫৬ ০ ০ 

গ - ১৩৪৯.৭৬৯ গ - ১৩৪৯.৭৬৯ গ  ১৩৪৯.৭৬৯ ০ ০    

রািা াটি ৪৬৪ ৪৭ ১৭ ২৮৮.৪৭০ 
৩৩৩১৮.২০ ৪.১৩৯ 

টাকা- ৫৭২৩৯০০৫ টাকা- ৫৭২৩৯০০৫ টাকা- ৫৭২৩৯০০৫ ০ ০ 
৮৩৯১৮ ৫৭৪৭০ ১০০ 

চাল- ১০৮৬.৯০০ চাল-১০৮৬.৯০০ চাল- ১০৮৬.৯০০ ০ ০ 

     গ -  ৮৬৮.৩৫৬ গ -  ৮৬৮.৩৫৬ গ -  ৮৬৮.৩৫৬ ০ ০    

খাগড়ােরড় ২৯৯ ৩৪ ১৯ ২২৮.৮৬৬ ২৩৫৯৪৬ ৭২৫৮ 
টাকা-৩৫৩৬৭১৩৬ টাকা-৩৫৩৬৭১৩৬ টাকা-৩৫৩৬৭১৩৬ ০ ০ 

৪৪৭৯৭৭ ২৬১৪২ ১০০ 
চাল- ৭৫০.৩৮০ চাল- ৭৫০.৩৮০ চাল- ৭৫০.৩৮০ ০ ০ 

       গ - ৬০০.৯৯৭ গ - ৬০০.৯৯৭ গ - ৬০০.৯৯৭ ০ ০    

বান্দরবান ৩৩৪ ৫৭ ৩২ ২৪৫.৬২৫ 
১৫০৫৮৫.২৯

২ 
৪৫৬৪.৮৬৬ 

টাকা- ৫০২৫৪৪০৫ টাকা- ৫০২৫৪৪০৫ টাকা-৫০২৫৪৪০৫ ০ ০ 
২৪১৭২ ১৩৫৬০ ১০০ 

চাল-  ৯৫৪.০৫৬ চাল-  ৯৫৪.০৫৬ চাল-  ৯৫৪.০৫৬ ০ ০ 

       গ -  ৭৬০.৯০৪ গ -  ৭৬০.৯০৪ গ -  ৭৬০.৯০৪ ০ ০    

কুর ো ১৫০৭ ৪৪৯ ২২২ ১০৪৮১ ২৯২৬৪৮ ৮১৯৪৯ 
টাকা- ২১৭৫৬৭৬৬১ টাকা-২১৭৩১৮৯১১ টাকা-২১৭৩১৮৯১১ ০ ২৪৮৭৫০  

৪৯১৯৫২ ২২৪২১২ ৯৯.৮৬ 
চাল- ৭২৫০.৯৬০ চাল-৭২৩২.৭৩৪ চাল- ৭২৩২.৭৩৪ ০ ১৮.২২৬ 

       গ -  ৩১৯১.২৯৪ গ - ৩১৭৯.৪৯৪ গ - ৩১৭৯.৪৯৪ ০ ১১.৮০০    

চাাঁদপুর ৭৭৪ ১৫৫ ৭০ ২৬২.৫৪২ ৫৮৯৬৭.৯৫ ৩৫২৬.৭৯ 
টাকা- ১০০৯১৩৯২৬ টাকা-১০০৯১৩৯২৬ টাকা-১০০৯১৩৯২৬ ০ ০ 

২৩০২৭০ ১৬১৩৬১ ১০০ 
চাল- ১৯১২.৩৮৯ চাল- ১৯১২.৩৮৯ চাল- ১৯১২.৩৮৯ ০ ০ 

       গ -   ১৫০৩.৬৮৯ গ -  ১৫০৩.৬৮৯ গ -  ১৫০৩.৬৮৯ ০ ০    

িাক্ষ্মণবারড়
ো 

৭২৬ ২১৭ ২০ ৪৩৮.৫৬ ২২১২৫৯.৫২৩ ৮৮০৮.২৫ 
টাকা- ১৪৫৫৫৪৭২৫ টাকা-১৪৫৫৫৪৭২৫ টাকা-১৪৫৫৫৪৭২৫ ০ ০ 

৪৯৯০৫৫ ২৬৪৩৭৭ ৯৯ 
চাল- ২২৪৫.৮৩০ চাল- ২২৩৮.৭৬৮ চাল- ২২৩৭.৭৬৮ ১.০০০ ৭.০৬২ 

       গ - ১৭৩৩.২২৬ গ - ১৭৩৩.২২৬ গ - ১৭৩২.২২৬ ১.০০০ ০    

তনাোখালী ৯৬৪ ১১৬ ২৮ ৩৫৮.৯৭১ ২৭৭৮৮০.০০ ৬৬৬০.০০০ 
টাকা-১১০৮০৭৬০২৩ টাকা-১১০৮০৭৬০২৩ টাকা-১১০৮০৭৬০২৩ ০ ০ ৪৯৩৮৭

২ 
২৫৮০৭১ ১০০ 

চাল- ২২৪০.৬২৮ চাল- ২২৪০.৬২৮ চাল- ২২৪০.৬২৮ ০ ০ 

       গ - ১৭৬৯.১৮২ গ - ১৭৬৯.১৮২ গ - ১৭৬৯.১৮২ ০ ০    

লক্ষ্মীপুর ৫০৪ ১০৪ ১৮১ ১০৪.১১৪ ৮৭০৪৫.৬১২ ১৪২১৮.৬৭ 
টাকা- ৭২৫৪১০০২ টাকা- ৭২৫৪১০০২ টাকা- ৭২৫৪১০০২ ০ ০ ১৫৩৮৫

১ 
১০৩৬৯০ ১০০ 

চাল-  ১৩৭২.৬৩৪ চাল- ১৩৭২.৬৩৪ চাল- ১৩৭২.৬৩৪ ০ ০ 

       গ - ১০৬৭.১০৮ গ -  ১০৬৭.১০৮ গ -  ১০৬৭.১০৮ ০ ০    
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তিনী ৩৬৩ ১১৪ ৬৭ ১০২.০১৫ ৪৪৬৪০.১৫১ ৭৫৭৭.৬৪৮ 
টাকা-৬২০৪২৩৫০ টাকা-৬২০৪২৩৫০ টাকা-৬২০৪২৩৫০ ০ ০ 

২৭১২১৪ ১৫২৯২৬ ১০০ 
চাল- ১০৯১.৫৩১ চাল- ১০৯১.৫৩১ চাল- ১০৯১.৫৩১ ০ ০ 

       গ - ৮৩৭.০৪৬ গ - ৮৩৭.০৪৬ গ - ৮৩৭.০৪৬ ০ ০    

উপম াট = ৮০৮৭ ১৬৪৫ ৯৩৯ 
১২৯৭৪.৮৭

১ 

১৬৮৩৯৩১.

৩৯৮ 

২৩৫৬৩৩.১৭
৮ 

টাকা-২১৫৬৮৭১১৯৪ টাকা-২১৫৬৬২২৪৪৪ টাকা-২১৫৬৬২২৪৪৪ ০ টাকা-
২৪৮৭৫০ ২৯১২১৩

৬ 
১৩৩৫৯৯২  

চাল- ২৪৬৮১.৯৩৪ চাল- ২৪৬৫৬.৬৪৬ চাল- ২৪৬৫৫.৬৪৬ চাল-১.০০০ চাল- ২৫.২৮৮ 

গ - ১৬৮৬৮.২৪১ গ - ১৬৮৫৬.৪৪১ গ - ১৬৮৫৫.৪৪১ গ -১.০০০ গ -১১.৮০০ 

 

তজলার না  বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন বরাদ্দকৃৈ 

টাকা/খাদযশেয 
(ত : টন) 

উমত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

বযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

অবযরেৈ 

টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

অনমুত্তারলৈ টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

 

উপকারমভাগী ের ক েংখযা অগ্রগরৈর 

শৈকরা 
হার (%) 

রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযানয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক: র :) 

 ামঠর 

তযত্রিল 

(ব: র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগোঃ রেমলট 

রেমলট 
১০৪
৫ 

১৮৪ ৩৮ ২৭২.৭৪৯ ১১৫৯৫৫.৬২ ১৪৪০৯.১৩ 

টাকা-১৪১৪১৮৪৮৬ টাকা-১২৬৩৭৮৪৮৬ টাকা-১২৬৩৭৮৪৮৬ ০ ১৫০৪০০০০ ১২৩৭০৯ ৬৩৮৬৬ ৯৫.৮১ 

চাল-২৩০৪.০৬৬ চাল-২২৫৭.৫৭০ চাল-২২৫৭.৫৭০ ০ ৪৬.৪৯৪ 

গ -১৮০৪.৪১৮ গ - ১৭৭৮.৮৫৮ গ - ১৭৭৮.৮৫৮ ০ ০ 

ত ৌলভীবা
জার 

৬৩৭ ১০৪ ২৬ ২৫৬.৮৩১৫ ১০৫৯৪৪.৪৫ ১৭৪৫.৪৬৩ 

টাকা-৮৬০৩৪৩৫৪ টাকা-৮৬০৩৪৩৫৪ টাকা-৮৬০৩৪৩৫৪ ০ ০ ২০৬১১৫ ৩৮৭৯০ ১০০ 

চাল-১৬২০.৬২৫ চাল-১৬২০.৬২৫ চাল-১৬২০.৬২৫ ০ ০ 

গ -১২৫৭.৬২৬ গ -১২৫৭.৬২৬ গ -১২৫৭.৬২৬ ০ ০ 

েুনা গঞ্জ ৭৩৩ ৫১ ০ ২১৯.৭০০ ৩৫৭০০ ০ 

টাকা-৯৫৫৫৩৫৯৩ টাকা-৯৫৫৫৩৫৯৩ টাকা-৯৫৫৫৩৫৯৩ ০ ০ ২০৪৩৫ ১৫৭৪২ ১০০ 

চাল-১৮৮৬.৯৪৩ 

 

চাল-১৮৮৬.৯৪৩ চাল-১৮৮৬.৯৪৩ ০ ০ 

গ -১৬৫৪.৫৪৭ গ -১৬৫৪.৫৪৭ গ -১৬৫৪.৫৪৭ ০ ০  

হরবগঞ্জ ৭৪০ ১২২ ৯৭ ২৬১.২৬৮ ১২৬৩২২ ১৭৩৯২ টাকা-৮৪৩৭৪৪৮৫ টাকা-৮৪০৪৭৭৯৭ টাকা-৮৪০৪৭৭৯৭ ০ ৩২৬৬৮৮ ৭৫৬৫৯ ৪০৭৬৭ ৯৯.৫৮ 

চাল-২৮৮৪.৩৭০ চাল-২৮৬৭.৯৯৫ চাল-২৮৬৫.৯৯৫ চাল-

২.০০০ 

 

চাল-১৬.৩৭৫ 

উপম াট= ৩১৫
৫ 

৪৬১ ১৬১ ১০১০.৫৪৯ ৩৮৩৯২২.০
৭ 

৩৩৫৪৬.৫৯
৩ 

টাকা-৪০৭৩৮০৯১৮ টাকা-৩৯২০১৪২৩০ টাকা-৩৯২০১৪২৩০ ০ টাকা-15366688 ৪২৫৯১৮ ১৫৯১৬৫  

চাল-৮৬৯৬.০০৪ চাল-৮৬৩৩.১৩৩ চার-৮৬৩১.১৩৩ চাল -

২.০০০ 

চাল-৬২.৮৭১ 

গ -৪৭১৬.৫৯১ গ -৪৬৯১.০৩১ গ -৪৬৯১.০৩১ ০ ০ 
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তজলার না  বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন বরাদ্দকৃৈ টাকা/খাদযশেয 
(ত : টন) 

উমত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

বযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

অবযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয 
(ত : টন) 

অনুমত্তারলৈ টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

 

উপকারমভাগী ের ক েংখযা অগ্রগরৈর 

শৈকরা 
হার (%) 

রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযানয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক: র :) 

 ামঠর তযত্রিল 

(ব: র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগোঃ ঢাকা 

 ঢাকা ৬১৮ ৮৫ ৬০ ৩৩২.৪৪৩ ৩৭৬৯৩ ৩৬৩০ 

টাকা- ৯৭৩২৬৮৮ টাকা- ৯৭৩২৬৮৮ টাকা- ৯৭৩২৬৮৮ ০ ০ 

২৬৩৩০৫ ১২৯৩৪১ ১০০ চাল -২০৭৪.৭৯৪  চাল -২০৭৪.৭৯৪  চাল -২০৭৪.৭৯৪  ০ ০ 

গ - ১৩১৯.৬৩৪ গ - ১৩১৯.৬৩৪ গ - ১৩১৯.৬৩৪ ০ ০ 

নারােনগঞ্জ ৪৪১ ৬৪ ২৪ ৬৮.০৭০ ৪৬২৩৫ ৯৬৭৬ 

টাকা- ৬৯৩২৫৮০২ টাকা -৬৮০৫৭৮০২ টাকা- ৬৮০৫৭৮০২  ০ ১২৬৮০০০ 

২৩৪৫৭৯ ৯১৩০০ ৯৮.৮৮ চাল -১৪৩০.১১৩ চাল -১৪০৩.১৩৫ চাল -১৪০৩.১৩৫  ০ ২৬.৯৭৮ 

গ - ১০৩২.৪৩২ গ  -১০৩২.৪৩২ গ  -১০৩২.৪৩২  ০ ০ 

গাজীপুর ৩৭৪ ৪৪ ৩ ৫৩.৮০৯ ২৩১৫৫ ০ 

টাকা- ৬২৯৬২৩০৯ টাকা- ৬২৯৬২৩০৯ টাকা- ৬২৯৬২৩০৯ ০ ০ 

১৩৭৪৩২ ৮৩১১২ ১০০ চাল -১১৮৭.৬৩০ চাল- ১১৮৭.৬৩০ চাল- ১১৮৭.৬৩০ ০ ০ 

গ - ৮৫৪.৮১৭ গ  -৮৫৪.৮১৭ গ  -৮৫৪.৮১৭ ০ ০ 

 ুন্সীগঞ্জ ৫০০ ৪২ ৩৩ ৯৯.২৯৩ ১৪৮১৬ ৩৭৪০ 

টাকা- ৬১৫৫০৩২৯ টাকা- ৬১৫৫০৩২৯ টাকা- ৬১৫৫০৩২৯ ০ ০ 

১৩৭৪২১ ৩৯২৮২ ৯৯.৬৮ চাল- ১১৮৯.৩৫৬ চাল- ১১৭৯.৮৬৬ চাল- ১১৭৯.৮৬৬ ০ ৯.৪৯ 

গ - ৯১০.২৩৭ গ - ৯০৮.৩৪৭ গ - ৯০৮.৩৪৭  ০  

নররেংদী ৫৫৫ ১৪৭ ০৬ ০ ০ ৫০০ 

টাকা- ৮১৯৯১১৭৭ টাকা- ৮১৯৯১১৭৭ টাকা- ৮১৯৯১১৭৭ ০  

১০৯১৯১  ৬৬৮৬৬ ১০০ চাল -১৫৬৭.০১৭ চাল- ১৫৬৭.০১৭ চাল- ১৫৬৭.০১৭ ০ ০ 

গ  -১২২৪.৮৮৮ গ - ১২২৪.৮৮৮ গ - ১২২৪.৮৮৮ ০ ০ 

 ারনকগঞ্জ ৫৭০ ৬১ ১১ ১২৬.২৩৬ ৩৯২৪৬ ২১৮০০ 

টাকা- ৫৭৭৭১৮২২ টাকা- ৫৭২৬১১২২ টাকা- ৫৭২৬১১২২ ০ ৫১০৭০০ 

৮২৫৭২ ২৮৩৭৮ ৯৯.৭৮ চাল -১০৯৪.৮৫১ চাল -১০৯২.৩৩৭ চাল- ১০৯২.৩৩৭ ০ ২.৫১৪ 

গ  -৮৫৩.২০৮ গ  -৮৫১.২০৮ গ - ৮৫১.২০৮  ০ ২.০০০ 

রকমশারগঞ্জ ৮৪৬ ১৮০ ৪৬ ২৭৮.৬২৮ ৩৩৫২৫৪ ৭৩০৮ 
টাকা- ১২০৬১৫৯৮৫ টাকা -১২০৬১৫৯৮৫ টাকা- ১২০৬১৫৯৮৫ ০ ০ 

২৪৫৫৯৫ ৯৯৪৩৫ ১০০ 
চাল -২২৮৬.৭৬৫ চাল -২২৮৬.৭৬৫ চাল -২২৮৬.৭৬৫ ০ ০ 
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গ - ১৭৯৮.৪১৫ গ  -১৭৯৮.৪১৫ গ - ১৭৯৮.৪১৫ ০ ০ 

টািাইল ১৪০৫ ১৪৭ ৩১ ৪৮৪.০২ ১০৯৩০১ ০ 

টাকা-১৬১৪০০৬৪৯ টাকা -১৬১৪০০৬৪৯ টাকা -১৬১৪০০৬৪৯ ০ ০ 

১১৯১৪৫ ৪২৩৬০ ১০০ চাল -৩০৮৩.৩১২ চাল- ৩০৮৩.৩১২ চাল -৩০৮৩.৩১২ ০ ০ 

গ  -২৩৪৮.৩২৬ গ - ২৩৪৮.৩২৬ গ - ২৩৪৮.৩২৬ ০ ০ 

 াদারীপুর ৩৭৫ ১১৫ ৩৫ ৮৬.৩৮১ ১২৫২২০.৩১ ৩১১০২.৬ 

টাকা- ৬৪৪৪৬৩৭৫ টাকা- ৬৪৩৪৬৩৭৫ টাকা- ৬৪৩৪৬৩৭৫ ০০ ১০০০০০ 

৬০৬৫৫ ৩৯৫৮৮ ৯৯.৯৯ চাল -১১৭০.৭২২ চাল- ১১৭০.৭২২ চাল -১১৭০.৭২২ ০ ০ 

গ - ৯১৪.২৯০ গ - ৯১৪.২৯০ গ  -৯১৪.২৯০  ০ ০ 

শরীেৈপুর ৬১১ ১২৮ ২২ ১৬৩.০২ ১০৩২৭২৮০৩৫ ১২৬২২ 

টাকা- ৬৬৮৬২৭১৭ টাকা -৬৬৮৬২৭১৭ টাকা -৬৬৬৬২৭১৭ ২০০০০০ ০ 

২৪৫০৫৫ ৪৮১১৫ ৯৯.৯৮  চাল -১২৬৬.৩৯৫ চাল- ১২৬৬.৩৯৫ চাল -১২৬৬.৩৯৫ ০ ০ 

গ - ৯৯০.৯৬১ গ - ৯৯০.৯৬১ গ - ৯৯০.৯৬১ ০ ০ 

িররদপুর ৭১২ ৭১ ৬ ২৩২.২৩ ৬৪৬৫৯ ৪১৪২ 

টাকা -৯০৪১৯৫৯০ টাকা- ৯০৪১৯৫৯০ টাকা -৯০৪১৯৫৯০  ০ ০ 

৪৯৪১৬ ২৫৮৭৪ ৯৯.৮২ চাল -১৬১৯.৪৬১ চাল -১৬১৪.৪৬১ চাল- ১৬১৪.৪৬১  ০ ০ 

গ - ১২৭৭.৫৪১ গ - ১২৭৭.৫৪১ গ - ১২৭৭.৫৪১ ০ ০ 

তগাপালগঞ্জ ৫৪৪ ১৮৪ ০১ ৩৯৬৬৩.৪৯ ৭৯৬৫২ ০ 

টাকা -৬৫১৮৯৬৪৪ টাকা -৬৫১৮৯৬৪৪ টাকা- ৬৫১৮৯৬৪৪ ০ ০ 

১০২৮৪৫ ১৮৩৩৫ ১০০ চাল- ১২৩৪.৫৭৫ চাল -১২৩৪.৫৭৫ চাল- ১২৩৪.৫৭৫ ০ ০ 

গ - ৯৬৬.২২৪ গ - ৯৬৬.২২৪ গ  -৯৬৬.২২৪ ০ ০ 

রাজবাড়ী ৩৭১ ৪৯ ৯৫ ১২৩.৮৭ ৩২৯৯৭.৬ ১০৮২৪ 

টাকা- ৫২৩৬২৬৩৩ টাকা -৫২৩৬২৬৩৩ টাকা- ৫২৩৬২৬৩৩ ০ ০ 

১৮৫২৪৮ ৬০৬৩০ ১০০ চাল- ৯৮৫.১৩৯ চাল- ৯৮৫.১৩৯ চাল- ৯৮৫.১৩৯ ০ ০ 

গ - ৭৯৫.৭১৬ গ -৭৯৫.৭১৬ গ  -৭৯৫.৭১৬ ০ ০ 

উপম াট = ৭৯২২ ১৩১৭ ৩৭৩ ৪১৭১১.৪৯ ১০৩৩৬৩৬২৬
৪ 

১০৫৩৪৫ টাকা-৯৬৪৬৩১৭২০ টাকা-৯৬২৭৫৩০২০ টকা-৯৬২৫৫৩০২০ ২০০০০০ ১৮৭৮৭০০ 

১৯৭২৪৫৯ ৭৭২৬১৬  18115.336 18076.354 18076.354 0 38.982 

গ -১৫২৮৬.৬৮৯ গ -১৫২৮২.৭৯৯ গ -১৫২৮২.৭৯৯ ০ ২.০০০ 

লার না  বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন বরাদ্দকৃৈ 

টাকা/খাদযশেয 
(ত : টন) 

উমত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

বযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয  
(ত : টন) 

অবযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয 
(ত : টন) 

অনমুত্তারলৈ টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

 

উপকারমভাগী ের ক েংখযা অগ্রগরৈ
র 

শৈকরা 
হার (%) 

রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযানয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক: র :) 

 ামঠর 

তযত্রিল 

(ব: র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগোঃ খুলনা 

খুলনা 

৬৪৯ ৩৩২ ৪৫ ২৬৫.৯৪৫ ৩৬১৫৭৩.১
০ 

১৭৭৪১.৪৬১ টাকা-
১০৬৫৯৮৭৬৯ 

টাকা-১০৬৫৯৮৭৬৯ টাকা-
১০৬৫৯৮৭৬৯ 

০ ০ ৩৮৬৭০৮ ২৪৯৩৯ ১০০ 

চাল ১৯২৭.১৮০ চাল ১৯২৭.১৮০ চাল ১৯২৭.১৮০ ০ ০ 

গ  ১৫২৬.৪৩৬ গ  ১৫২৬.৪৩৬ গ  ১৫২৬.৪৩৬ ০ ০ 

বামগরহাট 

৮০৯ ১৮৮ ১২৪ ১৪৬.২৭৪ ১৪৩১১২ ১৮৬৩১ টাকা-৯৯৭২২৯৯০ টাকা-৯৯৭২২৯৯০ টাকা-৯৯৭২২৯৯০ ০ ০ ৯৪৮২০ ৩৩৩২৯ ১০০ 

চাল ২২৮০.০৬৯ চাল ২২৮০.০৬৯ চাল ২২৮০.০৬৯ ০ ০ 

গ  ১৪৪৬.৫৪৪ গ  ১৪৪৬.৫৪৪ গ  ১৪৪৬.৫৪৪ ০ ০ 

োৈযীরা ৬২১ ১২৮ ৮৫ ৩৮০.২০২ ১২৯২১২.৬৭ ৭০৫৬০.৮৯৭ টাকা-১০১১৭৩৯১৫ টাকা-১০১১৭৩৯১৫ টাকা-১০১১৭৩৯১৫ ০ ০ ৮৭৫৭৩ ৩৮৫৮৮ ১০০ 
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চাল  ১৮৭০.১৯৯ চাল  ১৮৭০.১৯৯ চাল  ১৮৭০.১৯ ০ ০ 

গ   ১৪৩৯.৯০৯ গ  ১৪৩৯.৯০৯ গ  ১৪৩৯.৯০৯ ০ ০ 

র্মশার 

৬৬৭ ৭৭ ২০ ২১২৭২.৮২৬ ৮৯২৯৬.৫ ৩৬৮৩.৫৫২ টাকা-১১৩১০৫৮২৫ টাকা-১১৩১০৫৮২৫ টাকা-১১৩১০৫৮২৫ ০ ০ ১৯২৭৯৬ ৯২৪৮ ১০০ 

চাল ২১৪৬.২৭২ চাল ২১৪৬.২৭২ চাল ২১৪৬.২৭২ ০ ০ 

গ  ১৭০৩.৬৪৬ গ  ১৭০৩.৬৪৬ গ  ১৭০৩.৬৪৬ ০ ০ 

রঝনাইদহ 

৪৫৬ ৭০ ৫৫৬ ২৬৩.২৬১১ ৯৪৪৬.৮১২ ৪৯৯৯.৪১ টাকা-৭৪৯৮৮৭৮০ টাকা-৭৪৯৮৮৭৮০ টাকা-৭৪৯৮৮৭৮০ ০ ০ ৩৯৮২০ ৬৮৩০ ১০০ 

চাল ১৪১৬.৭০৫ চাল ১৪১৬.৭০৫ চাল ১৪১৬.৭০৫ ০ ০ 

গ  ১১৪৩.৭৭৩ গ  ১১৪৩.৭৭৩ গ  ১১৪৩.৭৭৩ ০ ০ 

নড়াইল 

২৭৯ ৪০ ২ ১৩১.৫৩১ ৩৯৫০০ ০ টাকা-৪০৮১৭৩১৯ 

 

টাকা-৪০৮১৭৩১৯ 

 

টাকা-৪০৮১৭৩১৯ 

 

০ ০ ১৬৬৪৬ ৬৮৭০ ১০০ 

চাল  ৬৪৩.৪১৯ চাল  ৬৪৩.৪১৯ চাল  ৬৪৩.৪১৯ ০ ০ 

গ   ৫২০.৪২৮৭ গ   ৫২০.৪২৮৭ গ   ৫২০.৪২৮৭ ০ ০ 

 াগুরা 
৪০১ ৭৬ ৪৩ ১১২.২৯৯৮ ৩৭৫৪২.৯৮ ২০১১৩.৭৬৬ টাকা-৪৩৫৩১৪৯১ টাকা-৪৩৫৩১৪৯১ টাকা-৪৩৫৩১৪৯১ ০ ০ ৫৮৫১৬ ৩৪০৭৯ ১০০ 

চাল ৯৭১.৬১৪ চাল ৯৭১.৬১৪ চাল ৯৭১.৬১৪ ০ ০ 

গ  ৬১৮.০৬০ গ  ৬১৮.০৬০ গ  ৬১৮.০৬০ ০ ০ 

চুোিাংগা 
৩২৫ ৩০ ৮ ৯৬.৪৪৬ ৪০৮৪.১৩৭

৫ 

২০৬.৪২ টাকা-৪৫৫০০৬৬৫ 

 

টাকা-৪৫৫০০৬৬৫ 

 

টাকা-৪৫৫০০৬৬৫ 

 

০ ০ ৯৪৪১৯ ৩১৫৯৪ 

১০০ চাল ৬৮৯.৭৯৫ চাল ৬৮৯.৭৯৫ চাল ৬৮৯.৭৯৫ ০ ০ 

গ  ৬৮৯.৭৯৫ গ  ৬৮৯.৭৯৫ গ  ৬৮৯.৭৯৫ ০ ০ 

কুরিো 
৪৯৩ ১৭২ ৫৭ ১১১.১৯ ১১২৬০০.৭৫ ২৬৮০৩.০৫ টাকা-৬৫০৮২৭১৮ 

 

টাকা-৬৫০৮২৭১৮ 

 

টাকা-৬৫০৮২৭১৮ 

 

০ ০ ১৯৪৪৩৩ ১২৬২১৬ 

১০০ চাল ১৩৬৬.২০০ চাল ১৩৬৬.২০০ চাল ১৩৬৬.২০০ ০ ০ 

গ  ১০৮৩.৪৭৩ গ  ১০৮৩.৪৭৩ গ  ১০৮৩.৪৭৩ ০ ০ 

ত মহরপুর 

২৪৬ ১০ ৭ ৪৭.০৭৫ ১১৮০১.০ ১০০৮ টাকা-৩২৯৯৬৪৮৩ টাকা-৩২৯৯৬৪৮৩ টাকা-৩২৯৯৬৪৮৩ ০ ০ 

১১৫১৩৭ ৪৯৩৫৬ ১০০ চাল ৬২৪.০৪৫ চাল ৬২৪.০৪৫ চাল ৬২৪.০৪৫ ০ ০ 

গ   ৪৮৩.১৮৫ গ   ৪৮৩.১৮৫ গ   ৪৮৩.১৮৫ ০ ০ 

উপম াট = ৪৯৪৬ ১১২৩ ৯৪৭ ২২৮২৭.০৫ ৯৩৮১৬৯.

৯৫ 

১৬৩৭৪৭.৫৫
৬ 

টাকা-৭২৩৫১৮৯৫৮ টাকা- ৭২৩৫১৮৯৫৮ টাকা -
৭২৩৫১৮৯৫৮ 

০ ০ ১২৮০৮৬৮  ৩৬১০৪৯  

চাল-১৩৯৩৫.৪৯৮ চাল-১৩৯৩৫.৪৯৮ চাল-১৩৯৩৫.৪৯৮ ০ ০ 

গ -১০৬৫৫.২৫২ গ -১০৬৫৫.২৫২ গ -১০৬৫৫.২৫২ ০ ০ 

 

তজলার না  বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন 
বরাদ্দকৃৈ 

টাকা/খাদযশেয 
(ত : টন) 

উমত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয 
(ত : টন) 

বযরেৈ 

টাকা/ খাদযশেয 
(ত : টন) 

অবযরেৈ 

টাকা/ 
খাদযশেয 
(ত : টন) 

অনমুত্তারলৈ 

টাকা/ খাদযশেয 
(ত : টন) 

 

উপকারমভাগী ের ক েংখযা অগ্রগরৈর 

শৈকরা 
হার (%) 

রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযানয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক: র :) 

 ামঠর 

তযত্রিল 

(ব: র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগোঃ বররশাল  

বররশাল 795 104 60 372.469 108693.43 2152.774 টাকা- ১৩০৭৯৪৯৭০ টাকা- ১৩০৭৯৪৯৭০ টাকা- ১৩০৭৯৪৯৭০ ০ ০ ২৩৩৭০৮ ৮৪৭৯৮ ১০০ 
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চাল 4453.6258 চাল 4453.6258 চাল 4453.6258 ০ ০ 

ঝালকাঠি ২৪০ ৪২ ০২ ১৫৭.৪৯১ ৭৯৬৩৭.৯১ ০.৩১৯ 

টাকা- ৩৯১৮৮৫১৫ টাকা- ৩৮৬৬২৪১৫ টাকা- ৩৮৬৬২৪১৫ ০  ৫২৬১০০ 

১৬৪৭ ৮৮৩ ৯৮ চাল-৭৪৯.৪৮৪ চাল-৭৪৭.৪৮৪ চাল- ৭৪৭.৪৮৪  ০ ২.০০ 

গ  -৫৮৪.৬৫০ গ  -৫৮০.১৫০ গ  - ৫৮০.১৫০  ০ ৪.৫০০ 

রপমরাজপুর 861 90 
                 
78 

147.652 74000.72 
27759.84
7 

টাকা- ৬৭৫৫০৩৪২ টাকা- ৬৭৪৮৮৩৪২ টাকা- ৬৭৪৮৮৩৪২ ০ ৬২০০০ 

১২৮৬৭৩ ৮০২৫২ ৯৯.৯৭ চাল ১৪৭৮.৭৯১৯ চাল ১৪৭৪.২৯১৯ চাল ১৪৭৪.২৯১৯ ০ ৪.৫০০ 

গ  ১০২৪.১১৯৮ গ  ১০২৩.৬১৯৮ গ - ১০২৩.৬১৯৮ ০ .৫০০ 

পটুোখালী ৬৬৪ ১৬৬ ৩০ ১৯৯.৫৬২ ৯১৭০২ ৪৪৩২ 

টাকা-
৯১৬৪৯০৬৮.৫৬ 

টাকা-৯১৬৪৯০৬৮.৫৬ টাকা-
৯১৬৪৯০৬৮.৫৬ 

০ ০ 

৫৭১২৫ ১৯৬১০ ১০০ 

চাল ২৯২২.২১৮৪ চাল ২৯২২.২১৮৪ চাল -২৯২২.২১৮৪ ০ ০ 

বরগুনা ৩৩৬ ৬৫ ২৭ ১৬৪.৭১৩ ১৭৯৭৮ ১৩৮৩৫ 

টাকা-
৪৬৫৭৩৫৪৭.৮৬ 

টাকা-৪৬৫৭৩৫৪৭.৮৬ টাকা-
৪৬৫৭৩৫৪৭.৮৬ 

০ ০ 

১২৩৮৫১ ৭১৩৮৫ ১০০ 
চাল ৮৮১.৬৭৮৩ চাল ৮৮১.৬৭৮৩ চাল- ৮৮১.৬৭৮৩ ০ ০ 

গ  ৭১২.৮১৪৪ গ  ৭১২.৮১৪৪ গ  -৭১২.৮১৪৪ ০ ০ 

তভালা ৪৯৪ ৭৮ ০১ ২৭৪.৬১১ ৮১৫৬৮ ৬৯৪ 
টাকা-৮৭৫২৩৬৬৭ টাকা-৮৭৫২৩৬৬৭ টাকা-৮৭৫২৩৬৬৭   ০ ০ 

১১৩৬৭৩ ৫৩৯০৬ ১০০ 
চাল ৩২২৬.১০০ চাল ৩২২৬.১০০ চাল ৩২২৬.১০০ ০ ০ 

উপম াট = ৩৩৯০ ৫৪৫ ১৯৮ ১৩১৬.৪৯৮ ৪৫৩৫৮০.০৬ ৪৮৮৭৩.৯৪ টাকা ৪৬৩২৮০১১১ টাকা ৪৬৩২১৮১১১ টাকা ৪৬৩২১৮১১১ ০ ৫৮৮১০০ ৬৫৮৬৭৭ ৩১০৮৩৪  

চাল ১৩৭১১.৮৯৮৬ চাল ১৩৭০৭.৩৯৮৬ চাল ১৩৭০৭.৩৯৮৬  ০ ৪.৫০০ 

গ  ২৩২১.৫৮৪৬ গ  ২৩১৬.৫৮৪৬ গ  ২৩১৬.৫৮৪৬ ০ ৫.০০০ 

রবভাগোঃ  ে নরেংহ 

 ে নরেংহ 

 
14 91 09 739.561 68290 420 

টাকা-২১১৭৭৬৮৬৭ টাকা-২১১৭৭৬৮৬৭ টাকা-২১১৭৭৬৮৬৭ ০ ০ 

৩৪৪৬৯৩ ২১০১১৮ ১০০ চাল -৪০৫৬.৯১ চাল- ৪০৫৬.৯১ চাল- ৪০৫৬.৯১ ০ ০ 

গ - ৩০৬৭.১০ গ  –৩০৬৭.১০ গ  ৩০৬৭.১০ ০ ০ 

তনত্রমকানা 788 ৮৬ ৪২ ৩৩১ ৬০৭৩২ ২৩৬৯৪ 
টাকা-১০৯৫৪৯২৯৫ টাকা-১০৭৯৪৯২৯৫ টাকা-১০৭৯৪৯২৯৫ ০ ১৬০০০০০ 

১৪৮৪৮৭ ৭৬৪৮৪ ৯৯.৫ 
চাল- ৩৮৬৭.০০০ চাল- ৩৮৩৮.০০০ চাল -৩৮৩৮.০০০ ০ ২৯.০০০ 

জা ালপুর ৫০৩ ১৪৬ ০১ ৩৮৪.৯৫৯ ১৮৭০৬২.৬৭ ৩৫৫০০ 

টাকা-২১৪৮৩৯৪৪৯ টাকা-২১৪৮৩৯৪৪৯ টাকা-২১৪৮৩৯৪৪৯ ০ ০ 

৪৭৭৫৫ ৩৯২৪২ ১০০ চাল- ১৯৬২.১৩৪ চাল- ১৯৬২.১৩৪ চাল -১৯৬২.১৩৪ ০ ০ 

গ - ১৫২৫.০৫২৪ গ - ১৫২৫.০৫২৪ গ - ১৫২৫.০৫২৪ ০ ০ 

তশরপুর ১৩৫ ২৬ ১৬ ৯৮০২৪৭ ১৩৮০১০.৩৯ ৩৮৫০.৭৭৫ 

টাকা-৫৯৫৮৬২৯৫ টাকা-৫৯৫৮৬২৯৫ টাকা-৫৯৫৮৬২৯৫ ০ ০ 

৬৫৪৩৪  ৩১৫৬২ ১০০ চাল- ১১৩৩.৬৪৮৬ চাল- ১১৩৩.৬৪৮৬ চাল- ১১৩৩.৬৪৮৬ ০ ০ 

গ  ৯১৬.৯৪৯২ গ  ৯১৬.৯৪৯২ গ  ৯১৬.৯৪৯২ ০ ০ 

উপম াট= ১৪৪০ ৩৪৯ ৬৮ ৯৮১৭০২.৫২ ৪৫৪০৯৫.০৬ ৬৩৪৬৪.৭৭
৫ 

টাকা-৫৯৫৭৫১৯০৭ টাকা-৫৯৫৭৫১৯০৭ টাকা-৫৯৪১৫১৯০৭ ০ ১৬০০০০০ ৬০৬৩৬৯ ৩৫৭৪০৬  

চাল ৪১২৬৫৯.৭ চাল ৪১২৬৫৯.৭ চাল ৪১২৬৩০.৬৯২৬ ০ ২৯.০০০ 

গ - ৯৩৭৬.১০১ গ - ৯৩৭৬.১০১ গ - ৯৩৭৬.১০১ ০  ০ 
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            তজলাওোরী ২০২১-২০২২ অর্য বেমর  রুজব শৈবমষয “ভুর হীন ও গৃহহীন” “ক” তেরণর পররবার পুনবযােমন গ্রা ীণ অবকাঠাম া 
েংস্কার (কারবটা) 

ক যেূরচর আওৈাে দমুর্যাগ েহনীে বােগৃহ রন যাণ েংক্রান্ত োরাংশেীট। 

তজলার না  রনর যৈ 

বােগৃমহর 

েংখযা 

বরাদ্দকৃৈ টাকা উমত্তারলৈ টাকা বযরেৈ টাকা অবযরেৈ 

টাকা 
অনমুত্তারলৈ 

টাকা 
উপকারমভা
গী পররবার 

েংখযা 

উপকার
তভাগী 
তলাক 

েংখযা 

অগ্রগরৈ
র 

শৈকরা 
হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রবভাগোঃ রাজশাহী  
রাজশাহী ৪৮১ ১২৭২২৪৫০০ ১২৭২২৪৫০০ ১২৭২২৪৫০০ ০ ০ ৪৮১ ১৯২৪ ১০০ 

নামটার ৪৫৪ ১২০০৮৩০০০ ১২০০৮৩০০০ ১২০০৮৩০০০ ০ ০ ৪৫৪ ২২৭০ ১০০ 

নওগা ৪১৯ ১১০৮২৫৫০০ ১১০৮২৫৫০০ ১১০৮২৫৫০০ ০ ০ ৪১৯ ১৭৪৯ ১০০ 

চাপাোঃনবাবগঞ্জ ৫০৬ ১৩৩৮৩৭০০০ ১৩৩৮৩৭০০০ ১৩৩৮৩৭০০০ ০ ০ ৫০৬ ২৩২৮ ১০০ 

বগুড়া ৫৬১ ১৪৮৩৮৪৫০০ ১৪৮৩৮৪৫০০ ১৪৮৩৮৪৫০০ ০ ০ ৫৬১ ১৯৬০ ১০০ 

পাবনা ৩০৯ ৮০১৮৫৫০০ ৮০১৮৫৫০০ ৮০১৮৫৫০০ ০ ০ ৩০৯ ১২৩৬ ১০০ 

রেরাজগঞ্জ ৩০৫ ৭৯০৫৯০৮০ ৭৯০৫৯০৮০ ৭৯০৫৯০৮০ ০ ০ ৩২২ ১০৪৭ ১০০ 

জেপুরহাট ১১৯ ৩১৪৭৫৫০০ ৩১৪৭৫৫০০ ৩১৪৭৫৫০০ ০ ০ ১১৯ ৫০৮ ১০০ 

উপম াট = ৩১৫৪ ৮৩১০৭৪৫৮০ ৮৩১০৭৪৫৮০ ৮৩১০৭৪৫৮০ ০ ০ ৩১৭১ ১৩০২২  

রবভাগোঃ রংপুর          

রংপুর ৬৭৫ ১৭৮৫৩৭৫০০ ১৭৮৫৩৭৫০০ ১৭৮৫৩৭৫০০ ০ ০ ৬৭৫ ২৭০০ ১০০ 

রদনাজপুর ৯১৮ ২২৪৯১০০০০ ২২৪৯১০০০০ ২২৪৯১০০০০ ০ ০ ৯১৮ ৪৫৯০ ১০০ 

ঠাকুরগাও ১২১৩ ৩২০৮৩৮৫০০ ৩২০৮৩৮৫০০ ৩২০৮৩৮৫০০ ০ ০ ১২১৩ ১০২২২ ১০০ 
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পিগড় ১০১০ ২৬৩২৬০০০০ ২৬৩২৬০০০০ ২৬৩২৬০০০০ ০ ০ ১০১০ ৪৩৩০ ১০০ 

গাইবান্ধা ৬০২ ১৫৯২২৯০০০ ১৫৯২২৯০০০ ১৫৯২২৯০০০ ০ ০ ৬০২ ৩০১০ ১০০ 

কুরড়গ্রা  ৫৬১ ১৪৮৩৮৪৫০০ ১৪৮৩৮৪৫০০ ১৪৮৩৮৪৫০০ ০ ০ ৫৬১ ২২৪৪ ১০০ 

লাল রনরহাট ৯৫০ ২৫১২৭৫০০০ ২৪৬৬০৫৬০০ ২৪৪১৬৮১০০ ২৪৩৭৫০০ ৪৬৬৯৪০০ ৯৫০ ৩৭৬৬ ৯৪ 

নীলিা ারী ১২০৫ ৩১২৬৯৭৫০০ ৩১২৬৯৭৫০০ ৩১২৬৯৭৫০০ ০ ০ ১২০৫ ৪৮২০ ১০০ 

উপম াট = ৭১৩৪ ১৮৫৯১৩২০০০ ১৮৫৪৪৬২৬০০ ১৮৫২০২৫১০০ ২৪৩৭৫০০ ৪৬৬৯৪০০ ৭১৩৪ ৩৫৬৮২  

 

তজলার না  রনর যৈ বােগৃমহর 

েংখযা 
বরাদ্দকৃৈ টাকা উমত্তারলৈ টাকা বযরেৈ টাকা অবযরেৈ টাকা অনুমত্তারলৈ টাকা উপকারমভাগী 

পররবার েংখযা 
উপকারমভা

গী 
তলাক েংখযা 

অগ্রগরৈর 

শৈকরা 
হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রবভাগোঃ চট্টগ্রা  

চট্টগ্রা  ১০১৭ ২৬৯১৩৬৫০০ ২৬৯১৩৬৫০০ ২৬৯১৩৬৫০০ ০ ০ ১০১৭ ৫০৮৫ ১০০ 

কক্সবাজার ৭৫১ ১৯৭৪২৯৫০০ ১৯৭৪২৯৫০০ ১৯৭৪২৯৫০০ ০ ০ ৭৫১ ৩৫৪০ ১০০ 

রািা াটি ২১২ ৫৫০১৪০০০ ৫৫০১৪০০০ ৫৫০১৪০০০ ০ ০ ২১২ ৮৪৮ ১০০ 

খাগড়ােরড় ৭২৬ ১৭৪৯২৯০০০ ১৭৪৯২৯০০০ ১৭৪৯২৯০০০ ০ ০ ৭২৬ ৩৪৩০ ১০০ 

বান্দরবান ২১৪ ৫৭০৩১০০০ ৪৪৪২৯১২৫ ৪৪৪২৯১২৫ ০ ১২৬০১৮৭৫ ২১৪ ১০৭৫ ৯৩.৬৬ 

কুর ো ৬৪০ ১৬০১৭২০০০ ১৬০১৭২০০০ ১৬০১৭২০০০ ০ ০ ৬৪০ ২৭৬৪ ৯৬.৩৬ 

চাাঁদপুর ০৭ ১৮১৬৫০০ ১৮১৬৫০০ ১৮১৬৫০০ ০ ০ ০৭ ৩৫ ১০০ 

িাক্ষ্মণবারড়ো ২৯৮২ ৮০৭৮৯৩০০০ ৮০৭৮৯৩০০০ ৬৭৫০২৯০০০ ১৩২৮৬৪০০
০ 

০ ২৯৮২ ১৪৮২৭ ৮৪.২৭ 

তনাোখালী ২০৮৯ ৫৪৩৮০৫৫০০ ৪২৮৫৮৭৫০০ ৪২৮৫৮৭৫০০ ০ ১১৫২১৮০০০ ২০৮৯ ৮৩৬০ ৯২ 

লক্ষ্মীপরু ১১৬৪ ৩০২০৫৮০০০ ৩০২০৫৮০০০ ৩০২০৫৮০০০ ০ ০ ১১৬৪ ৫৮২০ ১০০ 

তিনী ১৭৯৬ ১৫৭৭২২০০০ ১৫৭৭২২০০০ ১৫৭৭২২০০০ ০ ০ ১৭৯৬ ৩০৫৮ ১০০ 

উপম াট = ১২৫৯৮ ২৭২৭০০৭০০০ ২৫৯৯১৮৭১২৫ ২৪৬৬৩২৩১২৫ ১৩২৮৬৪০০
০ 

১২৭৮১৯৮৭৫ ১১৫৯৮ ৪৮৮৪২  

রবভাগোঃ ঢাকা 
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ঢাকা ৩৭০ ৯৭৯০৫০০০  ৯৭৯০৫০০০ ৯৭৯০৫০০০ ০ ০ ৩৭০ ১৬৬৫ ১০০ 

নারােণগঞ্জ ৩১২ ৮০৯৬৪০০০ ৮০৯৬৪০০০ ৮০৯৬৪০০০ ০ ০ ৩১২ ১৩৬৬ ১০০ 

গাজীপরু ১১০৮ ২৮০২৩২০০০ ২৮০২৩২০০০ ২৮০২৩২০০০ ০ ০ ১১০৮ ৫১৮৫ ১০০ 

 ুন্সীগঞ্জ ৫৬ ১৩৯৭৮৫০০ ১৩৯৭৮৫০০ ১৩৯৭৮৫০০ ০ ০ ৫৬ ২৫১ ১০০ 

নররেংদী ২৮৪ ৭৩৭৯৭৫০০ ৭৩৭৯৭৫০০ ৭৩৭৯৭৫০০ ০ ০ ২৮৪ ১৪২০ ১০০ 

 ারনকগঞ্জ ৬১৫ ১৫৬৯৯৭৫০০ ১৫৬৯৯৭৫০০ ১৫৬৯৯৭৫০০ ০ ০ ৬১৫ ২৪৬০ ১০০ 

রকমশারগঞ্জ ৩৬৪ ১৪৪৫৮০০০ ১৪৪৫৮০০০ ১৪৪৫৮০০০ ০ ০ ৩৬৪ ১৮২০ ১০০ 

টািাইল ৬৮৯ ১৭৮৭৯৫৫০০ ১৭৮৭৯৫৫০০ ১৭৮৭৯৫৫০০ ০ ০ ৬৮৯ ২৭৫৬ ১০০ 

 াদারীপরু ৬৩ ১৫৯৫৮৫০০ ১৫৯৫৮৫০০ ১৫৯৫৮৫০০ ০ ০ ৬৩ ৩২৮ ১০০ 

শরীেৈপুর ২০৮ ৫৪১৯৩৫০০ ৫৪১৯৩৫০০ ৫৪১৯৩৫০০ ০ ০ ২০৮ ৮৬৮ ১০০ 

িররদপরু ১২৭৪ ৩৩০৬০৩০০০ ৩৩০৬০৩০০০ ৩৩০৬০৩০০০ ০ ০ ১২৭৪ ৬৩৭০ ১০০ 

তগাপালগঞ্জ ১০৭৩ ২৮৩৫০২৫০০ ২৮৩৫০২৫০০ ২৮৩৫০২৫০০ ০ ০ ১০৭৩ ৩৮৯৯ ১০০ 

রাজবাড়ী ৬৫৬ ১৭৩৫১২০০০ ১৭৩৫১২০০০ ১৭৩৫১২০০০  ০ ০ ৬৫৬ ২৬২৪ ১০০ 

উপম াট = ৭০৭২ ১৭৫৪৮৯৭৫০০ ১৭৫৪৮৯৭৫০০ ১৭৫৪৮৯৭৫০০ ০ ০ ৭০৭২ ৩১০১২  

 

তজলার না  রনর যৈ বােগৃমহর 

েংখযা 
বরাদ্দকৃৈ টাকা উমত্তারলৈ টাকা বযরেৈ টাকা অবযরেৈ টাকা অনুমত্তারলৈ 

টাকা 
উপকারমভাগী 
পররবার েংখযা 

উপকারমভা
গী তলাক 

েংখযা 

অগ্রগরৈর 

শৈকরাহা
র (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রবভাগোঃ খুলনা  
খুলনা ৪৭৬ ১২৪৪৫৪৫৫০ ১২৪৪৫৪৫৫০ ১২৪৪৫৪৫৫০ ০ ০ ৪৯৫ ২০০৩ ১০০ 

বামগরহাট ২৯৫ ৭৬৫৫২৫০০.০০ ৭৬৫৫২৫০০.০০ ৭৬৫৫২৫০০.০০ ০ ০ ২৯৫ ১২৩৭ ১০০ 

োৈযীরা ২৪৬ ৬৩৮৩৭০০০ ৬৩৮৩৭০০০ ৬৩৮৩৭০০০ ০ ০ ২৪৬ ৯৮৪ ১০০ 

র্মশার ৩৮৮ ১০২৪৪৬০০০ ১০২৪৪৬০০০ ১০২৪৪৬০০০ ০ ০ ৩৮৮ ১৬৭৬ ১০০ 

রঝনাইদহ ৯৬ ২৫৪৫৭০০০ ২৫৪৫৭০০০ ২৫৪৫৭০০০ ০ ০ ৯৬ ৩৮৪ ১০০ 

নড়াইল ৮২ ২১৩৪৩২৮৬.০০ ২১৩৪৩২৮৬.০০ ২১৩৪৩২৮৬.০০ ০ ০ ৮২ ৩৩২ ১০০ 

 াগুরা ১৩০ ৩৪২১৫০০০.০০ ৩৪২১৫০০০.০০ ৩৪২১৫০০০.০০ ০ ০ ১৩০ ৫৯০ ১০০ 

চুোিাংগা ৮২ ২১৭২৯০০০ ২১৭২৯০০০ ২১৭২৯০০০ ০ ০ ৮২ ৪১০ ১০০ 
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কুরিো ১৬৪ ৪২৫৫৮০০০ ৪২৫৫৮০০০ ৪২৫৫৮০০০ ০ ০ ১৬৪ ৭৭৬ ১০০ 

ত মহরপরু ১১ ২৯০৪৫০০.০০ ২৯০৪৫০০.০০ ২৯০৪৫০০.০০ ০ ০ ১১ ৪৪ ১০০ 

উপম াট = ১৯৭০ ৫১৫৪৯৬৮৩৬ ৫১৫৪৯৬৮৩৬ ৫১৫৪৯৬৮৩৬ ০ ০ ১৯৮৯ ৮৪৩৬  

রবভাগোঃ রেমলট 

রেমলট ৬২৮ ১৬৬১০৬০০০ ১৬৬১০৬০০০ ১৬৬১০৬০০০ ০ ০ ৬২৮ ৩১৯৮ ১০০ 

ত ৌলভীবাজার ৫১৫ ১৩৬২১৭৫০০ ১৩৬২১৭৫০০ ১৩৬২১৭৫০০ ০ ০ ১৫১ ২৫৭৫ ১০০ 

েুনা গঞ্জ ৯৫৩ ২২৮৭২০০০০ ২২৮৭২০০০০ ২২৮৭২০০০০ ০ ০ ৯৫৩ ৯৫৩ ১০০ 

হরবগঞ্জ ৭০৫ ১৮৬৪৭২৫০০ ১৮৬৪৭২৫০০ ১৮৬৪৭২৫০০ ০ ০ ৭০৫ ৩১৭৩ ১০০ 

উপম াট = ২৮০১ ৭১৭৫১৬০০০ ৭১৭৫১৬০০০ ৭১৭৫১৬০০০ ০ ০ ২৮০১ ৯৮৯৯  

রবভাগোঃ বররশাল 

বররশাল ১৬৪৩ ৪৩৪৭৩৩৫০০ ৪৩৪৭৩৩৫০০ ৪৩৪৭৩৩৫০০ ০ ০ ১৬৪৩ ৬৯৪১ ১০০ 

বরগুনা ৩০ ৭৯৩৫০০০ ৭৯৩৫০০০ ৭৯৩৫০০০ ০ ০ ৩০ ৯০ ১০০ 

তভালা ১০২৭ ২৭০২৪১৫০০ ২৭০২৪১৫০০ ২৬১৪১৮৫০০ ৮৮২৩০০০ ০ ১০২৭ ৪৪৫৩ ৯৬.৭৪ 

উপম াট = ২৭০০ ৭১২৯১০০০০ ৭১২৯১০০০০ ৭০৪০৮৭০০০ ৮৮২৩০০০ ০ ২৭০০ ১১৪৮৪  

রবভাগোঃ  েন রেংহ 

 ে নরেংহ ১৬২ ৩৮৩১৫০০০ ৩৮৩১৫০০০ ৩৮৩১৫০০০ ০ ০ ১৬২ ৫৩৯ ১০০ 

তনত্রমকানা ৭৬৪ ২০২০১৭০০০ ২০২০১৭০০০ ২০২০১৭০০০  ০ ০ ১৬২৯ ৬৮৬২ ৮৬ 

তশরপরু ২০০ ৫২৭১৫০০০ ৫২৭১৫০০০ ৫২৭১৫০০০ ০ ০ ২০০ ৬৬২ ৯৮ 

উপম াট = ১১২৬ ২৯৩০৪৭০০০ ২৪০৩৩৭০০০ ২৪০৩৩৭০০০  ০ ০ ১৯৯১ ৮০৬৩  
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রচত্রোঃ ০১ জনাব নাজনীন শা ী া, তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, গাজীপুর এবং প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া 
কারলোবকর কৈৃয ক কারলোবকর উপমজলাে গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার (কারবখা) প্রকল্প পররদশযন।  

রচত্রোঃ ০২ জনাব ত াোঃ আোঃ বামেদ, তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, োৈযীরা এবং জনাব ত াোঃ শরিউল বাোর, 

উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া, তদবহাটা, োৈযীরা কৈৃয ক োৈযীরা তজলার তদবহাটা উপমজলাে পারুরলো 

ইউরনেমনর বাস্তবারেৈ গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার (কারবখা) প্রকমল্প কাজ পররদশযন।   
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৩.২.০ গ্ামীণ অিকাঠাদমা রক্ষণাদিক্ষণ (টিআর): 

৩.২.১ কমবসূবচর িক্ষয ও উদদ্দশযঃ  
(ক)    ো রগ্রকভামব দমুর্যাগ ঝুাঁ রক-হ্রামের জনয গ্রা ীণ অবকাঠাম া উন্নেন ও রযণামবযণ এবং গ্রা ীণ দররদ্র 

জনমগাষ্ঠীর জীবনর্াত্রার  ান উন্নেন 

(খ) গ্রা ীণ দররদ্র জনগমণর দমুর্যাগ-ঝুাঁ রকহ্রাে এবং জলবােু পররবৈয ন জরনৈ অরভমর্াজমন ো ারজক রনরাপত্তা ও 

খাদয রনরাপত্তা রনরিৈকরমণ েহােৈার জনয; 
(১) গ্রা ীণ এলাকাে অমপযাকৃৈ দবুযল ও দররদ্র জনগমণর ক যেংস্থান েৃরি; 

(২) গ্রা ীণ এলাকাে খাদযশেয েরবরাহ ও জনগমণর খাদয রনরাপত্তা রনরিৈকরা; 
(৩) দাররদ্রয রবম াচমন ইরৈবাচক প্রভাবেৃরি; 

(৪) তোলার িীট লাইট ও দমুর্যাগ েহনীে বােগৃমহ তোলারমহা  রেমস্ট  স্থাপন এবং েরকারর রবমশষ রনমদযশনার 

তপ্ররযমৈ গ্রা ীণ জনমগাষ্ঠীর জীবন ামনর উন্নেন। 

৩.২.২ গ্ামীণ অিকাঠাদমা রক্ষণাদিক্ষণ (টিআর) প্রকদল্পর কাদের ধরণ/পবরবধঃ 
(ক) গ্রা ীণ অবকাঠাম া রযণামবযণ ক যেূরচর আওৈাে রনেবরণযৈ কার্যাবলী েিাদন করা র্াইমব: 

(১)  রবগৈ বেমরর বাস্তবারেৈ কারবখা প্রকমল্পর রযণামবযণ কাজ; 

(২)   বাাঁি ও রাস্তা রযণামবযণ; 

(৩)   নালা রন যাণ/েংস্কার, নদয া খনন এবং েংরযণ; 

(৪)   ি ীে/রশযা/জনকলযাণ ূলক প্ররৈষ্ঠানে হূ ত রা ৈ/উন্নেন; 

(৫)   তেরনটারী লযাররন রন যাণেহ জনস্বাস্থয এবং পররমবশ উন্নেনকমল্প জনরহৈকর কার্য েিাদন; 

(৬)   গ্রা ীণ র্াৈাোৈ বযবস্থার েুরবিামর্য বাাঁশ/কামঠর োাঁমকা রন যাণ; 

(৭)   রবশুদ্ধ খাবার পারন প্রারপ্তর জনয এলাকা রভরত্তক গভীর নলকূপ প্ররৈষ্ঠা; 
(৮)   বযরক্ত  ারলকানািীন ও রবমরািপূণয জর মৈ উপমর উরেরখৈ প্রকল্প গ্রহণ করা র্াইমব না; 
(৯)   বযরক্ত  ারলকানািীন পুকুর র্াহার পারন জনগণ অবামি বযবহার কররমৈ পামর বা পুকুর েংস্কার কররবার 

পরও ৈাহা অবযাহৈ র্ারকমব এ ন রনিেৈা পাইমল প্রকল্পটি গ্রহমণর রবষমে উপমজলা কর টি রবমবচনা 
কররমৈ পামর; 

(১০)   েিূণয নৈুন প্রকল্প গ্রহমণর তযমত্র জর র প্রাপযৈা েংক্রান্ত েনদপত্র েংরিি জর র  ারলক/ওোররশ, ইউরপ 

তচোর যামনর প্রৈযেনপত্র এবং উপমজলা রনবযাহী অরিোমরর প্ররৈস্বাযরেহ প্রকল্প প্রস্তামবর েরহৈ 

আবরশযকভামব  দারখল কররমৈ হইমব; 

(১১)   বষযমণর িমল রনর যৈ রাস্তার  াটি র্াহামৈ িুইো েররো র্াইমৈ না পামর ৈাহার জনয রাস্তার উভে পামবয 
পাকা ওোল (রাস্তার উচ্চৈার ে ান অর্বা রাস্তার  াটি রযা কররমৈ পামর এ ন উচ্চৈা পর্যন্ত) রন যামণর 

জনয প্রকল্প গ্রহণ করা র্াইমব। এইরুপ প্রকমল্পর তযমত্র ৭৫% পর্যন্ত খাদযশেয রবক্রেলব্ধ অর্য বা বরাদ্দকৃৈ 

নগদ অর্য এই ওোল রন যাণ কামজ বযে করা র্াইমব; 

(১২)   পাবরলক-প্রাইমভট পাটয নারশীপ চুরক্তর আওৈাে স্থানীে ও আন্তজয ারৈক তবেরকারী েংস্থা (এনরজও), 

তবেরকারী প্ররৈষ্ঠান বা বযরক্তরবমশমষর েরহৈ আরর্যক ও বাস্তব উভে তযমত্র অংশগ্রহণ েহমর্ামগ 

জনকলযাণ লূক প্রকল্প গ্রহণ করা র্াইমব; 

(১৩)  স্বল্প খরমচ দররদ্রৈ  পররবামরর জনয জমলাচ্ছ্বাে/বনযা েী ার ঊমিয ঝড়/ঘূরণযঝড়/োইমলান েহনীে 

গৃহরন যাণ; 

(১৪)   কারবখা রনর যৈ িীজ-কালভাটয  ত রা ৈ; 

(১৫)   আিুরনক ও উন্নৈ রশযা েম্প্রোরমণ েহােৈার জনয রশযা প্ররৈষ্ঠামন রশযা উপকরণ রহমেমব লযাপটপ ও 

 ারির রিো প্রমজক্টর েরবরাহকরণ; 

(১৬)   ত রা ৈািীন/েংস্কারািীন েরকারর পুকুর/জলাশে অববি দখল তরামি প্রমোজনীে েী ানা রপলার স্থাপন; 
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(১৭)  ত রা ৈািীন রাস্তার েী ানা এবং েংস্কারািীন পুকুর/জলাশমের পাড় বরাবর খাাঁচা স্থাপনেহ বযৃ তরাপণ; 

(১৮)   গ্রা ীণ রাস্তাে জনে াগ  হে এ ন স্থামন প্রমোজমন তোলার িীট লাইট এবং রনর যৈ দমুর্যাগ েহনীে 

বােগৃমহ তোলার তহা  রেমস্ট  স্থাপন করা র্াইমব। 

(১৯) বজ্র রনমরািক দন্ড, বজ্র রনমরািক র্ন্ত্র (Lightning Arrester) এবং বজ্র রনমরািকোউনী স্থাপন; 

(২০) জনগুরুত্বপূণয রবরভন্ন েরকারর প্ররৈষ্ঠান, রশযা/ি ীে ও ো ারজক প্ররৈষ্ঠান এবং জনবহুল স্থামন 

জনোিারমণর জান ালেহ োরবযক রনরাপত্তা এবং েরকারর েিদ রযামর্য ‘তলাজি োরকয ট কযাম রা স্থাপন’ 

প্রকল্প গ্রহণ করা র্াইমব।  

৩.২.৩ কাবিখা-২ শাখার কার্বািিীঃ 
 ১.  ন্ত্রণালে হমৈ প্রাপ্ত বরামদ্দর তপ্ররযমৈ  াঠ পর্যামে বরাদ্দ পত্র জারী। 
 ২. কারবখা ক যেূরচর চূড়ান্ত প্ররৈমবদন তজলা হমৈ েংগ্রহ এবং দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালমে 

তপ্ররণ।  

৩. কারবখা ক যেূরচর আওৈাে গৃরহৈ প্রকল্প পররদশযন ও ৈদাররক েংক্রান্ত কার্যক্র । 

 ৪. প্রকল্প বাস্তবােমন তকান অরভমর্াগ উত্থারপৈ হমল ৈদন্তক্রম  আইনানগু বযবস্থা গ্রহণ। 
 ৫. বরাদ্দ এবং বরাদ্দ েংক্রান্ত রবরভন্ন রবষমে ৈর্য প্রদান এবং রবরভন্ন প্ররৈমবদন তপ্ররণ। 
 ৬. প্রকল্প ৈারলকা তজলা হমৈ েংগ্রহ এবং ওমেবোইমট প্রকাশ। 
৩.২.৪  ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর গ্ামীণ অিকাঠাদমা রক্ষণাদিদক্ষণ (টিআর) 

কমবসূবচর আওতাি বেিাওিারী িরাদ্দ সংক্রান্ত তর্যঃ 
ক্রর ক 

নং 
কার্যক্র /েূচক তজলার না  ত াট বরাদ্দ তজলারভরত্তক 

উপকারমভাগীর েংখযা 
(লয জন) 

১ [১.২] গ্রা ীণ 

অবকাঠাম াে ূমহর 

রযণামবযণ 

(টি.আর)। 
  

[১.২.১] 

উপকারমভাগী 
 

রদনাজপুর 219511264.9 36599 

২ ঠাাঁকুরগাও 101566008.4 16934 

৩ রংপুর 195616592.4 32615 

৪ লাল রনরহাট 102439660.1 17080 

৫ নীলিা ারী 130259036.7 21718 

৬ কুরড়গ্রা  176679991.9 29458 

৭ গাইবান্ধা 170415549 28413 

৮ পিগড় 73725517.43 12292 

৯ নামটার 133875188.9 22321 

১০ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ 104210562.9 17375 

১১ পাবনা 168427320.3 28082 

১২ রেরাজগঞ্জ 205198500.5 34213 

১৩ বগুড়া 212808174.6 35482 

১৪ জেপুরহাট 74912193.44 12490 

১৫ রাজশাহী 191320647.1 31899 

১৬ নওগাাঁ 183486914.9 30593 
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১৭ কুরিো 114208564.2 19042 

১৮ চুোিাংগা 73592221.75 12270 

১৯ ত মহরপুর 58485190.28 9751 

২০ র্মশার 196884458.7 32827 

২১ রঝনাইদহ 130946293 21833 

২২  াগুরা 77000675.96 12838 

২৩ নড়াইল 66905500.52 11155 

২৪ খুলনা 194061901.2 32356 

২৫ োৈযীরা 153839200.5 25650 

২৬ বামগরহাট 166236587.8 27717 

২৭ ewikvj 224974990.6 37510 

২৮ SvjKvwV 70195504.22 11704 

২৯ wc‡ivRcyi 118425743.5 19745 

৩০ ‡fvjv 141038316.3 23515 

৩১ cUzqvLvjx 141325225.5 23563 

৩২ ei¸bv 82674056.58 13784 

৩৩ Rvgvjcyi 180265664.5 30056 

৩৪ ‡kicyi 108510767.2 18092 

৩৫ gqgbwmsn 353945024.7 59013 

৩৬ ‡bÎ‡Kvbv 181680369.5 30292 

৩৭ wK‡kviMÄ 207953578.2 34672 

৩৮ Uvs&MvBj 265766439 44311 

৩৯ XvKv 512725145.5 85487 

৪০ MvRxcyi 143455318.7 23918 

৪১ biwms`x 150654985.1 25119 

৪২ bvivqbMÄ 135534746.8 22598 

৪৩ gywÝMÄ 104086776.5 17354 

৪৪ gvwbKMÄ 99998576.62 16673 

৪৫ dwi`cyi 145955686.4 24335 

৪৬ ivRevox 88788370.46 14804 

৪৭ gv`vixcyi 109183636.7 18204 

৪৮ ‡MvcvjMÄ 104673038.4 17452 

৪৯ kixqZcyi 113646312.6 18948 

৫০ wm‡jU 200714631.2 33465 

৫১ ‡gŠjfxevRvi 135009102.1 22510 

৫২ nweMÄ 136629243.5 22780 
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৫৩ mybvgMÄ 174975863.9 29174 

৫৪ Kzwgjøv 363940440.9 60680 

৫৫ িাহ্মণবারড়ো 189269850.9 31557 

৫৬ Pvu`cyi 180158403.1 30038 

৫৭ ‡bvqvLvjx 192850159.8 32154 

৫৮ j²xcyi 121304488.6 20225 

৫৯ ‡dনী 101596664.1 16939 

৬০ PÆMÖvg 425212003.1 70896 

৬১ K·evRvi 146453366.3 24418 

৬২ ivsMvgvwU 84983179.16 14169 

৬৩ LvMovQwo 73469060.83 12250 

৬৪ ev›`ievb 76963905.55 12832 

    ১০০৬৫৬০২৩৫৩.

৯ 

16,78,243 
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তজলাওোরী ২০২১-২০২২ অর্য বেমর গ্রা ীণ অবকাঠাম া রযণামবযণ (টিআর-নগদ টাকা) ক যেূরচর আওৈাে বাস্তবারেৈ 

প্রকমল্পর োরাংশেীট                                                                                                                                                                                               

তজলার না  বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন বরাদ্দকৃৈ টাকা উমত্তারলৈ টাকা বযরেৈ টাকা অবযরেৈ 

টাকা 
অনমুত্তারলৈ 

টাকা 
উপকারমভাগী ের ক 

েংখযা 
অগ্রগরৈর 

শৈকরা হার 

(%) রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযানয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক:র :) 

 ামঠর তযত্রিল 

(ব:র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগোঃ রাজশাহী 
রাজশাহী ২৩০ ৪৭ ১৪০৪ ৮৬.৫১৯ ৬৬.৫৯০ ৭৪.০১৫ ১৯১২১৬৫৪৫ ১৯১১৬৬৫৪৫ ১৯১১৬৬৫৪৫ ০ ৫০০০০ ২৫৪৩০৩ ১৫৪২৮৮ ৯৯.৯৯ 

নামটার ৩০৫ ৬৩ ৭৯৪ ৭৬.৫৯০ ৪৮২১১ ৩২৭৩১ ১৩৩৫৬৮৯৩৮ ১৩৩৫৬৮৯৩৮ ১৩৩৫৬৮৯৩৮ ০ ০ ৭২৮৪৭ ৩২৭৪১ ১০০ 

চাপাোঃনবাবগ
ঞ্জ 

৪৬৩ ৬১ ৩৭৫ ২১৬ ২১৪৭৫ ২৬২৫৩ ১০৯৩৪৯৩১২ ১০৯১৪৯৩১২ ১০৯১৪৯৩১২ ০ 

২০০০০০ 

১৫৩৬২৪ ৬৯৬৫৭ ৯৯.৯১ 

নওগাাঁ ৪২৭ ১৪৬ ১৬২৪ ১৬৭.৯০৫ ৭৫৬৫৫.১২ ১১৯৯৩৮.৯ ২০৩১৯৮১৬৩ ২০৩১৪৮১৬৩ ২০৩১৪৮১৬৩ ০ ৫০০০০ ৩১৬৯১৭ ৬১৮৬১ ৯৯.৯৯ 

বগুড়া ৪৯৪ ৭৭ ১৫৬০ ১৮১.৮২৮ ১২৭৪১.৬২ ৫৯০২০.৭৬ ২১১৯৭১৯২৪ ২১১৮৯৮৪৫০ ২১১৮৯৮৪৫০ ০ ৭৩৪৭৪ ৩০৫৬৭৫ ১৪৮৬৮৩ ৯৯ 

জেপুরহাট ১৭৭ ৮৪ ৬৫৩ ৬৫.৬৬৩ ১৮৩৯৮.৩৭ ১০৮৯১৭.৫২৬ ৭৪৬৯৩৪৪২ ৭৪৬৯৩৪৪২ ৭৪৬৯৩৪৪২ ০ ০ ৭৯৫০৫ ৫৬৮৮৫ ১০০ 

পাবনা ৪৫৩ ১৫৫ ১৯৩৯ ৬১.৯২ ৪০২০ ০ ১৬৭১৭১০৭০ ১৬৭১৭১০৭০ ১৬৭১৭১০৭০ ০ ০ ১৫৫৬৯৩ ১০২৯৩১ ১০০ 

রেরাজগঞ্জ ৭৮৭ ১৭৯ ৭৯৭ ৫২৪.৯৫১ ১৫৩৯২৯ ৬৫৪৭২ ২১৬৪৮৩৯৭২৯ ২১৬৪৮৩৯৭২৯ ২১৬৪৮৩৯৭২৯ ০ ০ ১৬৬৯৮৯ ১০২২৮৩ ১০০ 

উপম াট= 3336 812 9146 1381.38 334496.70 412407.20 3256009123 3255635649 3255635649 0 373474 1505553 729329  

রবভাগোঃ রংপুর 

রংপুর ২২৩ ১২৪ ১৫৩৪ ১৩৪.৯৬ ১৭৪৪০১ ১০৫৭৮০ ৩৩৩৪৬৭০৯ ৩৩২৯৬৭০৯ ৩৩২৯৬৭০৯ ০ ৫০০০০ ১৯৭৯৯৮ ৯১৫৮০ ৯৯.৯৯ 

রদনাজপুর ৩১৩ ১৬০২ ৫৩৫ ০ ০ ০ ২১৮৬৪০৭৬৫ ২১৮৬৪০৭৬৫ ২১৮৬৪০৭৬৫ ০ ০ ৬০৬৯৭৪ ২৬০০৩২ ১০০ 

ঠাকুরগাও ১৮৭ ৪৬ ১১৫৩ ৫৫.৮০ ৪৬২৫.৭৫ ৯৮৫৩.৩০ ১০০৯৫৯৬৭৬ ১০০৯৫৯৬৭৬ ১০০৯৫৯৬৭৬ ০ ০ ৫৩.১০১ ৩৬৪৩৫ ১০০ 

পিগড় ২৫৬ ৭২ ৮১৩ ৩৮.৫২০ ৫৮৭০ ৫২৮২৫ ২৭৯১৬১০৩ ২৭৯১৬১০৩ ২৭৯১৬১০৩ ০ ০ ২৬২৪২ ২৯৯৩ ১০০ 

গাইবান্ধা ৭৯৪ ১০৮ ৯৮১ ৯৭.২২৫ ৫২৫১১ ১০০০০ ১৮৪৮২১৭৯৮ ১৮৪৮২১২৩৬ ১৮৪৫৭৮৬৮০ ২৪২৫৫৬ ৫৬২ ১৭৬১৯২ ৮৫২৫৫ ৯৯.৫৬ 

কুরড়গ্রা  ৩২৯ ১১৪ ১২২৯ ১৪১ ৩৫১৪৬ ৯০৯০৩ ২৪২৫৭৬৮৮১ ২৪২৫৭৬৮৮১ ২৪২৫৭৬৮৮১ ০ ০ ১৮৭৮৫২ ৯৬৫২৮ ১০০ 

লাল রনরহাট ৩৪৫ ৮৫ ৫৬০ ২৫২.৭১৮ ৬৭৯০৬ ৪৯৭৫১ ১১৮৬২৯৫৭৬ ১১৮৫০৯৫৭৬ ১১৮৫০৯৫৭৬ ০ ১২০০০০ ৬৮০৮৫ ৫১২৭৩ ১০০ 

নীলিা ারী ২০০ ৮৬ ১৩২৩ ৫৩.০৮ ২২৯৭৫ ২১৫৩৪৬ ১২৮৯০২৭৮৬ ১২৮৯০২৭৮৬ ১২৮৯০২৭৮৬ ০ 

০ 

২৬৪৩০
৬ 

১৪৭৩৪২ 
১০০ 

উপম াট = ২৬৪৭ ২২৩৭ ৮১২৮ ৭৭৩.৩ ৩৬৩৪৩৫ ৫৩৪৪৫৮ ১০৫৫৭৯৪২৯৪ ১০৫৫৬২৩৭৩২ ১০৫৫৩৮১১৭৬ ২৪২৫৫৬ ১৭০৫৬২ ১৫২৭৭০২ ৭৭১৪৩৮  

রবভাগ: চট্টগ্রা  

চট্টগ্রা  ১৭৫৬ ২৩৪ ২২২৪ ২০৪.৪৯ ২৮৩৮৯৩.০০ ১৭৯৫৭১.৯৭ ৪২৫৩০৫১১৩ ৪২৫২০৫১১৩ ৪২৫২০৫১১৩ ০ ১০০০০০ ৯৯৪৯৫ ২০৪৩২ ৯৯.৯৮ 

কক্সবাজার ৩৯৪ ১০৪ ৬৯৭ ১২৭১.৮২৮ ৯২৫৭৯.৪৯ ২৭৫৬২১.৫৬ ১৪৯০৮৩৫২০ ১৪৯০৮৩৫২০ ১৪৯০৮৩৫২০ ০ ০ ৭৫৯৩১ ৪১৪৬৯ ১০০ 
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রািা াটি ২২১ ২৬ ৪২৯ ১২০.৬২০ ৬৩১৭.২২ ৯১৩৮ ৮৩৩৭৬৯২৯ ৮৩৩৭৬৯২৯ ৮৩৩৭৬৯২৯ ০ ০ ৮০১১২ ৫০৫৭৩ ১০০ 

খাগড়ােরড় ১৩৬ ১৩ ৪৮৪ ৫৪.৩৪৫ ৫০১০ ৩০৫৯৭.৬৫ ৭২৩১৬১২১ ৭২৩১৬১২১ ৭২৩১৬১২১ ০ ০ ৩৫৩১৮ ২০৩৭৮ ১০০ 

বান্দরবান ৪৮ ২১ ৪৬০ ৮১৮.৮৪১ ৮৬০৭.৪২ ৬৮৮৭.৯৭২ ৭৫৯৫৭৬৫৫ ৭৫৯৫৭৬৫৫ ৭৫৯৫৭৬৫৫ ০ ০ ২০৬৬৯ ১১৩১৯ ১০০ 

কুর ো ১৭৮৯ ৩২১ ২২৪৯ ৩৪৭ ৭৬৩৪৩ ২৪০৬৭৯ ৩৬৪২৬৭৫৯৩ ৩৬৪০৩৪৯৩২ ৩৬৪০৩৪৯৩২ ০ ২৩২৬৬১ ২৪১২৩৩ ১০৭৪১২ ৯৯.৯৪ 

চাাঁদপুর ৮৮৭ ১৪১ ৯২৬ ১৯১১.২৪৪ ১০৯৫৫.৮৭ ২১১৫০.৮০ ১৮০৫০২১৫৩ ১৮০৫০২১৫৩ ১৮০৫০২১৫৩ ০ ০ ১৯১১১৪ ১৩২০৬০ ১০০ 

িাক্ষ্মণবারড়
ো 

৮৯১ ১৫৮ ৬৮৯ ১২৩.০১৬ ১৪০৫৫৯ ১২৫১০১.০৫ ১৮৮৯৩৮৫৯৬ ১৮৮৯৩৮৫৯৬ ১৮৮৮৯৩৫৯৬ 

৪৫০০০ 

০ ২৭৪৭৮৬ ১৫১৯৪৯ ৯৯.৯৯ 

তনাোখালী ১০৫৬ ১০৬ ৬৪৮ ১৫৮.৭৭ ৬১৮৭৬.৩৩ ১৬৯৮৪০ ১৮৮১১৭১৬০ ১৮৮১১৭১৬০ ১৮৮১১৭১৬০ ০ ০ ৪২৯৭৪৬ ২৬১৫৩৪ ১০০ 

লক্ষ্মীপুর ২৯০ ৬৪ ৭১৭ ৩৮.৩৪৮ ৪১১৩৩.২৪ ৫৩০৪৪ ১২০০৭৩২৩৮ ১২০০৭৩২৩৮ ১২০০৭৩২৩৮ ০ ০ ১২৮৬৪০ ৬৪৪১৩ ১০০ 

তিনী ৩২৩ ৫৬ ৫৫৩ ৪৩.৫১২ ১৬৬৫৭.১৬৭ ২২৭৮৭৬.০৯৬ ১০১৪১৯৭৮৯ ১০১৪১৯৭৮৯ ১০১২১৯৭৮৯ ২০০০০০ ০ ১৬২২০৯ ৮০১৪১ ৯৯.৮৩ 

উপম াট = ৭৭৯১ ১২৪৪ ১০০৭৬ ৫০৯২.০১ ৭৪৩৯৩১.৭৪ ১৩৩৯৫০৮.১ ১৯৪৯৩৫৭৮৬৭ ১৯৪৯০২৫২০৬ ১৯৪৮৭৮০২০৬ 

 

২৪৫০০০ ৩৩২৬৬
১ 

১৭৩৯২৫
৩ 

৯৪১৬৮০  
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তজলার 

না  

বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয / আেৈন বরাদ্দকৃৈ 

টাকা 
উমত্তারলৈ 

টাকা 
বযরেৈ টাকা অবযরেৈ 

টাকা 
অনুমত্তারল
ৈ টাকা 

উপকারমভাগী ের ক 

েংখযা 
অগ্রগরৈ
র 

শৈকরা 
হার (%) 

রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযা
নয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক:র :) 

 ামঠর 

তযত্রিল 

(ব:র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগোঃ ঢাকা 
ঢাকা ৫৪৭ ৫৫ ২৫৮৭ ৯৪.৬৭৩ ৭৫৪০ ১৭৫০৮.৮৫ ৫৫১৯৮৬৬৯

৭ 

৫৫১৯৮৬৬৯
৭ 

৫৫১৯৮৬৬৯
৭ ০ ০ 

১৪৭৯৬
৯ 

৭৩৪৪১ ১০০ 

নারােণগ
ঞ্জ 

৪৬৮ ২৫ ৫৮৫ ৫৩.৮০৩ ১৫৯০৩ ২২৬০০ ১৩৫৮৮৩১
৯৩ 

১৩৫৮৮৩১
৯৩ 

১৩৫৮৮৩১
৯৩ ০ ০ 

১৪১২৩৯ ৭৩৪০১ ১০০ 

গাজীপরু ৫০৩ ১০১ ১১৫৬ ৬০.৮৮৩ ২০৪৭০ ১১০৯০ ১৮৮৭৩৭৭০
৯ 

১৮৮৭৩৭৭০
৯ 

১৮৮৭৩৭৭০
৯ ০ ০ 

২৫০২২৪ ১১৪৮৭৩ ১০০ 

 ুন্সীগঞ্জ ২৭৭ ৩৮ ৫২৭ ৩৩.৬৭৩ ১২৫৬৭ ১৬৫৬৯ ১০৩৬৩৫২১
৩ 

১০৩৩৮৫২১
৩ 

১০৩২৪৭৮৭৫ 

১৩৭৩৩৮ ২৫০০০০ 

৭০৭২২ ২৭৮৫১ ৯৮.৭৯ 

নররেংদী ৯৪৭ ৮৩ ৭০৩ ০ ০ ০ ১৫০৭০৩৪১৭ ১৫০৭০৩৪১৭ ১৫০৭০৩৪১৭ ০ ০ ১৯০৪৭৭ ১২১২৭৭ ১০০ 

 ারনকগঞ্জ ৪১০ ৪৬ ৬৭২ ৫৯.৩৪১ ১৭০০৬ ৪৬৪৫৮ ৯৯৫৩৪৩২৫ ৯৯১৭৮৭৫০ ৯৯১৭৮৭৫০ ০ ৩৫৫৫৭৫ ৩৯৩২৮ ১৮১৭৬ ৯৯.৬৯ 

রকমশারগ
ঞ্জ 

১১২০ ১৪৯ ৮০৬ ২১৮.৭১৯ ১১৩৪৯৭ ২৩৮৮৩৫ ২৩৮০৭০৪৫২ ২৩৭৭৯১৮৮
৯ 

২৩৭৭৯১৮৮
৯ ০ ২৭৮৫৬৩ 

৩১৯৭ ১৬২১ ৯৯.৭৯ 

টািাইল ১৫০০ ১৮৯ ১২৫২ ৩৫৫.০৯৬ ১১২৯৬৫ ২০১৩১ ২৪১১৬৩৭১০ ২৪১১৬৩৭১০ ২৪১১৬৩৭১০ 

০ ০ 

১০৬২৬
১ 

৪৫৮০৯ ১০০ 

 াদারীপরু ৭১০ ৩৫ ৯২২ ৯৩.৯৮৭ ৪৫১৮৪ ১৮১১৫৫ ৮৬৬৭৯০০৯ ৮৬৫৩০০০৯ ৮৬৫৩০০০৯ ০ ১৪৯০০০ ৩৮১২৫ ২৫৫৮৬ ৯৯.৬ 

শরীেৈপু
র 

৪২১ ৮৪ ৬৭৯ ৬৯৫১৫ ১৪২৮২১ ৩০৯৭৬১ ১১২৬৯৭৮৭৪ ১১২৬৯৭৮৭৪ ১১২৬৩৬১২
৪ ৬১৭৫০ ০ 

১৮৫৩৬
৪ 

২৫৯৭৮ ৯৯.৯০ 

িররদপরু ৮২৮ ১৪২ ৩৮০ ১৯২.৯১ ২২৯৯৩ ১৪৯০৮ ১৪৫২১২৪৩৯ ১৪৫১৭১৯৮
৯ 

১৪৫১৭১৯৮
৯  ০ ৪০৪৫০ 

৩৯৪৬৫ ১৯৪৯৩ ৯৯.৯৭ 

তগাপালগ
ঞ্জ 

৩৩০ ১৩০ ৭৯০ ২৯৯৮.৭৩২ ৪৬৫৮৯ ১৩৯৬২০ ১০৩৩৬১৪৭
৬ 

১০৩৩৬১৪৭
৬ 

১০৩৩৬১৪৭
৬ ০ ০ 

৫২৯৫০ ১৮৩৮৮ ১০০ 
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রাজবাড়ী ৩৩৭ ৬৫ ৪৭৯ ৪৫২.৮৪ ১৮২৫০ ৬৫৭৪৩ ৮৮৬৩৬৮০
৮ 

৮৮৬৩৬৮০
৮ 

৮৮৬৩৬৮০
৮ ০ ০ 

৯৫০৩৪ ৩১১২৪ ১০০ 

উপম াট = 

৮৩৯৮ ১১৪২ 

১১৫৩
৮ ৭৪১২৯.৬৫৭ ৫৭৫৭৮৫ 

১০৮৪৩৭৮.

৮৫ 
২২৪৬৩০২৩২২ ২২৪৫২২৮৭৩৪ ২২৪৫০২৯৬৪৬ ১৯৯০৮৮ 

১০৭৩৫৮
৮ 

১৩৬০৩
৫৫ ৫৯৭০১৮ 

 

রবভাগোঃ খুলনা 
খুলনা 

৩৬৪ ৫৯ ২১১৭ ৮২.৮১২ ২৭৩৮৫ 

৪৫৪৯৬৬.৩
৫ ১৯২৯৭১৬৫১ ১৯২৯৭১৬৫১ ১৯২৯৭১৬৫১ 

০ ০ ৩২৯৪৩
৯ ১৩৬৭৯৮ 

১০০ 

বামগরহাট ৬৯৯ ৬৬ ১০৮০ ৬৭.৯৮৯ ২৩৭৯৯ ৮১৮৬২ ১৬৭৩০৫৩৩
৭ 

 

১৬৭৩০৫৩৩
৭ 

১৬৭৩০৫৩৩
৭ 

 

০ ০ ৬৪০৮৫ ২৩৬৭১ ১০০ 

োৈযীরা ৬৪৬ ৭৯ ৯৯৫ ১৫১.৩৭২ ৫২৮০০.৭ ৪৯৭৩৭২.৭৪ ১৫৪০২৭৯৫০ ১৫৪০২৭৯৫০ ১৫৪০২৭৯৫০ ০ ০ ৫৯৫৩৩ ২২৮৩৫ ১০০ 

র্মশার 

৪৯৮ ৭৫ ১১২১ ২৪৯৮.৫৯৬ ১৯৫০২৩ ১৩৮৩১১ 

১৯৩৭০৩৮৩
৪ 

১৯৩৭০৩৮৩
৪ 

১৯৩৭০৩৮৩
৪ 

০ ০ ১৩৯৯০
৭ ১৭০৮৩ 

১০০ 

রঝনাইদহ ৩৫১ ৯০ ৮৯৭ ১০৪.২১৮৬ ২৭৬৯২.২৫ ১৬২৪৮৭.৯
৯ 

৯৯১১৭৯৮০ 

 

৯৯১১৭৯৮০ 

 

৯৯১১৭৯৮০ 

 

০ ০ ১৯২৫৯ ৬১৪২ ১০০ 

নড়াইল ২০২ ৩৯ ৪২৯ ৭৭.৫৩ ২২৯৬. ২০৩৫০.২৪৪ ৬৫৬৯৬১২৫ ৬৫৬৯৬১২৫ ৬৫৬৯৬১২৫ ০ ০ ১২৯৫৪ ৫০৮৬ ১০০ 

 াগুরা ৫৩৮ ৬৭ ৪১০ ৩০৫৫৬ ১৮৩৭০ ১১৪০৬২ ৭৬১৮৮৫২৩ ৭৫৯৮৮৫২৩ ৭৫৯৮৮৫২৩ ০ ২০০০০০ ৪৬২৬৮ ১৮৪৯৬ ১০০ 

চুোিাংগা ১৯৯ ৪৩ ৫১৬ ৭৩.৭ ৩৬৮০ ৮৩৩৫ ৬৫৫৮০৪২১ 

 

৬৫৫৮০৪২১ ৬৫৫৮০৪২১ 

 

০ ০ ৭২৫৮৬ ১৭৩৫০ ১০০ 

কুরিো 
৩৮৪ ১৬৫ ৫১১ ৩৩.৪৯১ ২৭৭৫০ ১৩২০৯০ 

১১৫৩৫৬৩১
৪ 

১১৫৩৫৬৩১
৪ 

১১৫৩৫৬৩১
৪ 

০ ০ 

১৪২৭৪১ ৮৩৫৬০ 

১০০ 

ত মহরপরু 

১৮৮ ৮ ১২০ ১৭.৪৮ ৫২০০ 

১৩৭৪১.৬০
৫ ৫৬৭২৫৯৩৬ ৫৬৭২৫৯৩৬ ৫৬৭২৫৯৩৬ 

০ ০ ৮৩৭৯৯ ৩৭৪৩২ ১০০ 

উপম াট = 

৪০৬৯ ৬৯১ 

৮১৯
৬ 

৩৩৬৬৩.১
৮৯ ৩৮৩৯৯৬ 

১৬২৩৫৭৮.

৯৩ 

১১৮৬৬৭৪০
৭১ 

১১৮৬৪৭৪০৭
১ 

১১৮৬৪৭৪০৭
১ ০ ২০০০০০ ৯৭০৫৭১ 

৩৬৮৪৫
৩  

 

তজলার 

না  
বাস্তবারেৈ প্রকল্প েংখযা প্রকমল্পর তদঘযয  আেৈন 

বরাদ্দকৃৈ টাকা উমত্তারলৈ টাকা বযরেৈ টাকা অবযরে
ৈ টাকা 

অনুমত্তারল
ৈ টাকা 

উপকারমভাগী ের ক 

েংখযা 
অগ্রগ
রৈর 

শৈক
রা হার 

(%) 

রাস্তার 

েংখযা 
 ামঠর 

েংখযা 
অনযা
নয 
প্রকল্প 

েংখযা 

রাস্তার তদঘযয 
(রক:র :) 

 ামঠর 

তযত্রিল 

(ব:র :) 

অনযানয 
(ব:র :) 

পুরুষ  রহলা 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রবভাগ: বররশাল 

বাররশাল ১৩৬৫ ১৩৬ ৭৭৩ ১৪৩..৯২৩৪
১ 

৭৮৯২৭.৬
৪ 

১১৮৭০ ২২৮৮৮৬০৫৭ ২২৮৮৮৬০৫৭ ২২৮৮৮৬০৫
৭ 

০ 

০ 

১৫৫২১৯ ৫৯৪ ১০০ 

ঝালকাঠি ৭১৩ ৩৯ ৩৪০ ৬০.১৫ ৮৯৯৩.৫৪ ১৭১৯০.৭৬ ৬৯৩৩৯০১২ ৬৮৮৮৬০২৫ ৬৮৮৮৬০২
৫ 

০ 

৪৫২৯৮৭ 

১৩০৩৪ ৪০৪২ ৯৯ 

রপমরাজপু
র 

৮৯১ ৬২ ৭৯০ ৮২.৪১৪ ১৫৫৫৯.৮
৫ 

১২৪৯৮২.৯৭
৫ 

১১৮৩৭৮৬৪২ ১১৮৩৭৮৬৪২ ১১৮৩৭৮৬৪
২ 

০ 

০ 

১১৯৯৩০ ৭২২৭৯ ৯৯ 

পটুোখালী ৩৬০ ৭০ ৮৩৭ ১০৮.৯৬২ ৪৬৪০৩.৫
৬ 

৯৮৪৯৮ ১৩৯৩১৮৯৬৯ ১৩৮৮৮১৪৬৯ ১৩৮৮৮১৪
৬৯ 

০ 

৪৩৭৫০০ 

২৯০৬২ ১২৭২৮ ৯৯.৮
৯ 

বরগুনা ৩১৩ ৯৬ ৫৪৪ ৭০.৭৮৪ ৬১৩৬৪ ২৭৭৪৩ ৭৭০০৭৪৭৩ ৭৭০০৭৪৭৩ ৭৭০০৭৪৭৩ ০ ০ ৫৯৮৮৬ ৩২৯৫৪ ১০০ 

তভালা ৩৭১ ৬৮ ৮৪৩ ৮১৭৫৬ ১২৯৩৩.০
২ 

৭২৪৫০ ১৩৮৫৩৬৭১৪ ১৩৮৫৩৬৭১৪ ১৩৮৫৩৬৭১
৪ 

০ 

০ 

৮৯৯৩০ ২৭৪ ১০০ 

উপম াট= 

৪০১৩ ৪৭১ ৪১২৭ 82078.31 

২২৪১৮১.

৬১ ৩৫২৭৩৫ ৭৭১৪৬৬৮৬৭ ৭৭০৫৭৬৩৮০ 

৭৭০৫৭৬৩৮
০ ০ ৮৯০৪৮৭ ৪৬৭০৬১ ১২২৮৭১ 

 

রবভাগোঃ  ে নরেংহ 

 ে নরেং
হ 

২৩৯২ ১৫৮ ১১১২ ৭১৮.১৫৬ ৭১১৬১ ২৫৯৮ ৩৪৯৩৬০০২৩ ৩৪৯৩৬০০২৩ ৩৪৯৩৬০০২
৩ 

০ ০ ২৩৭৬৬১ ১৪৩৬০
০ 

১০০ 

তনত্রমকানা ৯৪২ ৫৪ ৮৯৩ ১৭৫৩৫ ১৭১২১ ১১৩০০১ ১৯৬৮৬৭৩৫২ ১৯৬৮৬৭৩৫২ ১৯৬৮৬৭৩
৫২ 

০ ০ ১৫৮৮৮
৩ 

৭৯৬৪০ ১০০ 

জা ালপরু ৯৯৮ ১৫০ ৮০৫ ২.৯১ ৫৭৩৯৩ ৫৭৭০৬ ১৮২৭৫৯৪১৪ ১৮২৭৫৯৪১৪ ১৮২৭৫৯৪১৪ ০ ০ ৬৬০৪৭ ৬৭৫৪৪ ১০০ 

তশরপরু ৩৫২ ৫০ ৩৪০ ১৭২.৩৯৪ ৪১৫৭৯.৯২ ৮৮১৪ ১০৪৪০৩৩৮৫ ১০৪৪০৩৩৮৫ ১০৪৪০৩৩৮
৫ 

০ ০ ১০৬৩৩২ ৪৮৭৬০ ১০০ 

উপম াট = ৪৬৮৪ ৪১২ ৩১৫০ ১৮৪২৮.৪৬ ১৮৭২৫৫ ১৮২১১৯ ৮৩৩৩৯০১৭৪ ৮৩৩৩৯০১৭৪ ৮৩৩৩৯০১৭৪ ০ ০ ৫৬৮৯২৩ ৩৩৯৫৪৪  

রবভাগ: রেমলট 

রেমলট ৯৮৬ ২৩৯ ৮৫২ ১২৬.৬১৩
২ 

১৬৩৪২৬.

৫৩ 

৮৬৫৩৮.০৩ ২০০৫৯৮৩৭১ ২০০২৩০৮৭১ ২০০০৭০৮৭১ ১৬০০০
০ ৩৬৭৫০০ 

৮৪৩৭২ ৩৪৪৩৬ ৯৯.৭
৩ 

ত ৌলভীবাজা
র 

৫১১ ১২৯ ১০৬৬ ৪৫৮৪৫.৯
৬৫ 

২২৩৮৯১.

৫৬ 

১০৩৬৫৯.৪
৮ 

১৩৪২৫২৮৫২ ১৩৪২৫২৮৫২ ১৩৪২৫২৮৫২ ০ 

০ 

১১৫৫৬
৫ 

১৭৮৯৯ ১০০ 
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েুনা গঞ্জ ২৫৩ ১৮২ ১৫৮২ ৮৫.৪০০ ৯০৭০০ ০০ 174104895 174104895 174104895 ০ ০ ২৬৩৩০ ১৯৪৭৪ ১০০ 

হরবগঞ্জ ৬৭৬ ১৪১ ১০৩৫ ৯৭.৭৫৬ ১৭৯৫০ ৫৪২৫৩ ১৩৬৬৩৫৪৯০ ১৩৬২০৮৮৭০ ১৩৬১৫৮৮৭
০ 

৫০০০০ 

৪২৬৬২০ 

৩৯৫৭২ ২২৭৭৩ ৯৯.৬
৫ 

উপম াট = 

২৪২৬ ৬৯১ ৪৫৩৫ 

৪৬১৫৫.৭৩
৪২ 

৪৯৫৯৬৮.০
৯ ২৪৪৪৫০.৫১ ৬৪৫৫৯১৬০৮ ৬৪৪৭৯৭৪৮৮ ৬৪৪৫৮৭৪৮৮ 

২১০০০
০ ৭৯৪১২০ 

২৬৫৮৩
৯ ৯৪৫৮২ 
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তজলাওোরী ২০২১-২০২২ অর্য বেমর  রুজব শৈবমষয “ভুর হীন ও গৃহহীন” “ক” তেরণর পররবার পুনবযােমন গ্রা ীণ অবকাঠাম া  
রযণামবযণ (টিআর) ক যেূরচর আওৈাে দমুর্যাগ েহনীে বােগৃহ রন যাণ েংক্রান্ত োরাংশেীট। 

 
তজলার না  রনর যৈ বােগৃমহর 

েংখযা 
বরাদ্দকৃৈ টাকা উমত্তারলৈ টাকা বযরেৈ টাকা অবযরেৈ টাকা অনুমত্তারলৈ 

টাকা 
উপকারমভাগী 
পররবার েংখযা 

উপকারমভা
গী তলাক 

েংখযা 

অগ্রগরৈ
র 

শৈকরা 
হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রবভাগোঃ রাজশাহী  
রাজশাহী ৭৮৬ ২০৮০৩৭০০০ ২০৮০৩৭০০০ ২০৮০৩৭০০০ ০ ০ ৭৮৬ ৩১৪৪ ১০০ 

নামটার ৯৮৪ ২৬০৩৯৮০০০ ২৬০৩৯৮০০০ ২৬০৩৯৮০০০ ০ ০ ৯৮৪ ৪৯২০ ১০০ 

নওগা ১৫১ ৩৯৯৩৯৫০০ ৩৯৯৩৯৫০০ ৩৯৯৩৯৫০০ ০ ০ ১৫১ ৫৪৬ ১০০ 

চাপাোঃনবাবগঞ্জ ১১০ ২৯১৩০০০০ ২৯১৩০০০০ ২৯১৩০০০০ ০ ০ ১১০ ৫০৫ ১০০ 

বগুড়া ৬৭৩ ১৭৮১৭৬০০০ ১৭৮১৭৬০০০ ১৭৮১৭৬০০০ ০ ০ ৬৭৩ ৩০১০ ১০০ 

পাবনা ২০০ ৫১৯০০০০০ ৫১৯০০০০০ ৫১৯০০০০০ ০ ০ ২০০ ৮৫০ ১০০ 

রেরাজগঞ্জ ১০৫ ২৭৭৬২৫০০ ২৭৭৬২৫০০ ২৭৭৬২৫০০ ০ ০ ১০৫ ৪০৯ ১০০ 

জেপরুহাট ৯৫ ২৫১২৭৫০০ ২৫১২৭৫০০ ২৫১২৭৫০০ ০ ০ ৯৫ ৩৮৭ ১০০ 

উপম াট = ৩১০৪ ৮২০৪৭০৫০০ ৮২০৪৭০৫০০ ৮২০৪৭০৫০০ ০ ০ ৩১০৪ ১৩৭৭১  

রবভাগোঃ রংপুর 

রংপরু ৪৬৪ ১২২৮২৩০০০ ১২২৮২৩০০০ ১২২৮২৩০০০ ০ ০ ৪৬৪ ১৮৫৬                                                                          ১০০ 

রদনাজপুর ১৫৪৬ ৪০৯১১৭০০০ ৪০৯১১৭০০০ ৪০৯১১৭০০০ ০ ০ ১৫৪৬ ৭৭৩০ ১০০ 

ঠাকুরগাও ১৩০৪ ৩৪৫০৪৮০০০ ৩৪৫০৪৮০০০ ৩৪৫০৪৮০০০ ০ ০ ১৩০৪ ৪৬৭৪ ১০০ 

পিগড় ১৩৭৪ ৩৬৩৫০৩০০০ ৩৬৩৫০৩০০০ ৩৬৩৫০৩০০০ ০ ০ ১৩৭৪ ৫৬০৫ ১০০ 

গাইবান্ধা ৬৫০ ১৭২০২২৫০০ ১৭২০২২৫০০ ১৭২০২২৫০০ ০ ০ ৬৫০ ৩২৫০ ১০০ 

কুরড়গ্রা  ১৮৬ ৪৯২৬৭০০০ ৪৯২৬৭০০০ ৪৯২৬৭০০০ ০ ০ ১৮৬ ৭৪৪ ১০০ 

লাল রনরহাট ৯৯ ২৬২১০৫০০ ২২৩৬১৭০০ ২২৩৪৬৭০০ ০ ৩৮৪৮৮০০ ৯৯ ৩৮৭ ৭৫ 

উপম াট = ৫৬২৩ ১৪৮৭৯৯১০০০ ১৪৮৪১৪২২০০ ১৪৮৪১২৭২০০ ০ ৩৮৪৮৮০০ ৫৬২৩ ২৪২৪৬  
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রবভাগোঃ রেমলট 

রেমলট ৩১৮ ৮৪১৯৬০০০ ৮৪১৯৬০০০ ৮৪১৯৬০০০ ০০ ০০ ৩১৮ ১৭৪৯ ১০০ 

ত ৌলভীবাজার ১৬৪ ৪৩৪২৩০০০ ৪৩৪২৩০০০ ২৯৯৩৩৫০০ ১৩৪৮৯৫০০ ০০ ১৬৪ ৮২০ ৮৩.৩৩ 

েুনা গঞ্জ ৪৭৫ ১২৩২৬২৫০০ ১২৩২৬২৫০০ ১২৩২৬২৫০০ ০০ ০০ ৪৭৫ ৪৭৫ ১০০ 

হরবগঞ্জ ১১০ ২৯১২০০০০ ২৯১২০০০০ ২৯১২০০০০ ০০ ০০ ১১০ ৪৯৫ ১০০ 

উপম াট = ১০৬৭ ২৮০০০১৫০০ ২৮০০০১৫০০ ২৬৬৫১২০০০ ১৩৪৮৯৫০০ ০০ ১০৬৭ ৩৫৩৯  

 

তজলার না  রনর যৈ বােগৃমহর 

েংখযা 
বরাদ্দকৃৈ টাকা উমত্তারলৈ টাকা বযরেৈ টাকা অবযরেৈ 

টাকা 
অনুমত্তারলৈ টাকা উপকারমভাগী 

পররবার েংখযা 
উপকারমভা
গী তলাক 

েংখযা 

অগ্রগরৈ
র 

শৈকরা 
হার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রবভাগোঃ ঢাকা 
নররেংদী ৩১ ৮০৪৪৫০০ ৮০৪৪৫০০ ৮০৪৪৫০০ ০ ০ ৩১ ১৫৫ ১০০ 

রকমশারগঞ্জ ২৬৪ ৬৮৫০৮০০০ ৬৮৫০৮০০০ ৬৮৫০৮০০০ ০ ০ ২৬৪ ১৩২০ ১০০ 

শরীেৈপুর ১১১ ২৯০৭৪৫০০ ২৯০৭৪৫০০ ২৯০৭৪৫০০ ০ ০ ১১১ ৫৪২ ১০০ 

উপম াট = ৪০৬ ১০৫৬২৭০০০ ১০৫৬২৭০০০ ১০৫৬২৭০০০ ০ ০ ৪০৬ ২০১৭  

রবভাগোঃ খুলনা 
খুলনা  ১৪২ ৩০৩৫৫০৫০০ ৩০৩৫৫০৫০০ ৩০৩৫৫০৫০০ ০ ০ ১৪২ ৩৯০ ১০০ 

বামগহাট ৩৭ ৯৬০১৫০০ ৯৬০১৫০০ ৯৬০১৫০০ ০ ০ ৩৭ ১৮০ ১০০ 

রঝনাইদহ ৩৪২ ৯০৫২৪০০০ ৯০৫২৪০০০ ৯০৫২৪০০০ ০ ০ ৩৪২ ১৩৮৬ ১০০ 

 াগুরা ১৪ ৩৬৩৩০০০ ৩৬৩৩০০০ ৩৬৩৩০০০ ০ ০ ১৪ ৬০ ১০০ 

কুরিো ৭৮ ২০২৪১০০০ ২০২৪১০০০ ২০২৪১০০০ ০ ০ ৭৮ ৩৫৪ ১০০ 

উপম াট = ৬১৩ ৪২৭৫৫০০০০ ৪২৭৫৫০০০০ ৪২৭৫৫০০০০ ০ ০ ৬১৩ ২৩৭০  

রবভাগোঃ বররশাল 

বররশাল ১৬৪৩ ৪৩৪৭৩৩৫০০ ৪৩৪৭৩৩৫০০ ৪৩৪৭৩৩৫০০ ০ ০ ১৬৪৩ ৬৯৪১ ১০০ 

ঝালকাঠি ২২৪ ৫৮৬৯৮০০০ ৫৮৬৯৮০০০ ৫৮৬৯৮০০০ ০ ০ ২২৪ ১৩৮৫ ১০০ 

রপমরাজপরু ৩৬৫ ৯৬৫৮৭৫০০ ৯৬৫৮৭৫০০ ৯৬৫৮৭৫০০ ০ ০ ৩৬৫ ১৪৬০ ১০০ 
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পটুোখালী ১০৮৯ ২৮৮১৭৫৫০০ ২৮৮১৭৫৫০০ ২৮৮১৭৫৫০০ ০ ০ ১০৮৯ ৪৩৫৬ ১০০ 

বরগুনা ২২০ ৫৮২৩০০০০ ৫৮২৩০০০০ ৫৮২৩০০০০ ০ ০ ২২০ ৭২৬ ১০০ 

তভালা ৭৬৬ ২০২৭৪২০০০ ২০২৭৪২০০০ ২০২৭৪২০০০ ০ ০ ৭৬৬ ২৯৯০ ১০০ 

উপম াট =  ৪৩০৭ ১১৩৯১৬৬৫০০ ১১৩৯১৬৬৫০০ ১১৩৯১৬৬৫০০ ০ ০ ৪৩০৭ ১৭৮৮৪  

রবভাগোঃ  ে নরেংহ 

 ে নরেংহ ২১৩ ৫৫৭৭৩৫০০ ৫৫৭৭৩৫০০ ৫৫৭৭৩৫০০ ০ ০ ২১৩ ১০৭১ ১০০ 

জা ালপরু ৯৫ ২৬৫১৭৫০০ ২৬৫১৭৫০০ ২৬৫১৭৫০০ ০ ০ ৯৫ ৪২৭ ১০০ 

তনত্রমকানা ৭৬৪ ২০২০১৭০০০ ২০২০১৭০০০ ১১১৯৯৮৩৭৫ ৯০০১৮৬২
৫ 

০ ১৬১৯ ৬৮৬২ 
৫৫.৪৪ 

উপম াট = ১০৭২ ২৮৪৩০৮০০০ ২৮৪৩০৮০০০ ১৯৪২৮৯৩৭৫ ৯০০১৮৬২
৫ 

০ ১৯২৭ ৯০২২  
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রচত্রোঃ ০১ জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচারক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর ও জনাব ত াোঃ আর নলু হক, 

উপপররচালক (প্রশােন-১) দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর এবং তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, রাজশাহীেহ 

অনযানয ক যকৈয াবৃন্দ কৈৃয ক রাজশাহী  হানগমরর টিআর প্রকল্প পররদশযন।  

 

রচত্রোঃ ০২ জনাব শােলা ইোের ন, উপ-েরচব, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে এবং উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া, তদবহাটা, 
োৈযীরা কৈৃয ক তদবহাটা উপমজলাে গ্রা ীণ অবকাঠাম া রযণামবযণ (টি আর) ক যেূরচর আওৈাে বাস্তবারেৈ তদবহাটা রূপেী 

 যানমগ্রাভ (র রন েুন্দরবন) পামকয র উন্নেন কাজ পররদশযন।  
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৩.৩.০ ২০২১-২০২২ অর্ব িছদরর “অবতেবরদ্রদের েনয কমসবংস্থান কমবসূবচ 

(ইবেবপবপ)” িাস্তিািন প্রবতদিেন 

 

 দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে কৈৃয ক পররচারলৈ এবং দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর 

কৈৃয ক বাস্তবােনািীন “অরৈদররদ্রমদর জনয ক যেংস্থান ক যেূরচ (ইরজরপরপ)” েরকামরর অনযৈ  

বৃহৎ ো ারজক রনরাপত্তা তবস্টনী ক যেূরচ। এ ক যেূরচ ক যয  দোুঃস্থ  পররবারে ূমহর জনয 

স্বল্পম োদী ক যেংস্থামনর  ািযম  দাররদ্র রনরেন ও দমুর্যাগ ঝুরকাঁ হ্রামে েয ৈা বৃরদ্ধেহ গ্রা ীণ 

অবকাঠাম া রন যাণ/ত রা ৈ/ েংস্কার/ জা পুকুর, রাস্তা, তেন, বাজার পররষ্কার/ঘমরর রভটা 

উাঁচুকরণ ইৈযারদ ক যেিাদমন উমেখমর্াগয ভূর কা পালন কমর র্ামক। “অরৈদররদ্রমদর জনয 

ক যেংস্থান ক যেূরচ (ইরজরপরপ)”এর েিল বাস্তবােন, র্ুমগাপমর্াগী এবং অরিকৈর স্বেৈা ও 

জবাবরদরহৈা রনরিৈকরমণর লমযয ইমৈাপূমবয জাররকৃৈ রনমদয রশকা েংমশািন/পরর াজয নক্রম  

রনেবরণযৈরূমপ “অরৈদররদ্রমদর জনয ক যেংস্থান ক যেূরচ (ইরজরপরপ)” রনমদয রশকা জারর করা হমলাোঃ  

 

৩.৩.১“অবতেবরদ্রদের েনয কমবসংস্থান কমবসূবচ (ইবেবপবপ)” এর সংবক্ষপ্ত বিিরণঃ  
 

গণপ্রজাৈন্ত্রী বাংলামদশ েরকামরর দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে কৈৃয ক বাস্তবারেৈ 

“অরৈদররদ্রমদর জনয ক যেংস্থান ক যেূরচ (ইরজরপরপ)”-র আওৈাে বেমরর ক যহীন ত ৌেুম  ক যয  

তবকার ের কমদর জনয ২টি পমবয ৮০ রদমনর ক যেংস্থামনর বযবস্থা করা হে। স্বল্পম োরদ 

ক যেংস্থামনর  ািযম  ক যয  দ:ুস্থ পররবারগুমলার দাররদ্র রনরেমনর  ািযম  দমুর্যাগ ঝুাঁ রক হ্রামে 

েয ৈা বৃরদ্ধই এ ক যেরূচর উমদ্দশয। ক যেূরচর প্রর্  পবয অমক্টাবর তর্মক রিমেম্বর পর্ন্তয ত াট ৪০ 

রদন এবং রদ্বৈীে পবয  াচয  তর্মক এরপ্রল পর্ন্তয ত াট ৪০ রদন ক যেংস্থান করা হে। ৈমব েরকার 

প্রমোজনমবামি অিল রভরত্তমৈ কামজর ে েকাল রনিযারণ করমৈ পারমব। ের ক  জরুরর হার 

প্রচরলৈ বাজার দমরর উপর রনভয র কমর ে ে ে ে েরকার কৈৃয ক রনিযারণ করা হমব। 
উপকারমভাগীর েংখযা রনিযারমণর তযমত্র অরিকৈর দাররদ্রপীরড়ৈ উপমজলাে ূমহ অগ্রারিকার তদো 
হমব। 
 

৩.৩.২ বনদেব বশকার উদদ্দশযঃ 
 



66 

 
 

 প্রচরলৈ েরকারর রনমদয রশকা অনুেরণ কমর “অরৈদররদ্রমদর জনয ক যেংস্থান ক যেূরচ 

(ইরজরপরপ)” বাস্তবােন করার জনয এ রনমদয রশকা জারর করা হমেমে। এটি তদশবযাপী ইরজরপরপ 

বাস্তবােন রনমদয রশকা রহমেমব বযবহৃৈ হমব।    
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৩.৩.৩ ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর “অবতেবরদ্রদের েনয কমবসংস্থান কমবসূবচর (ইবেবপবপ)” 

িরাদ্দ ও িযিঃ 
দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর বামজট রবভাজমন অরৈদররদ্রমদর জনয ক যেংস্থান ক যেূরচর 

অনুকূমল ২০২১-২০২২ অর্য বেমর ত াট বামজট বরাদ্দ = ১,৬৫০.০০ (এক হাজার েেশৈ পিাশ) 

তকাটি টাকা। 

 

৩.৩.৪ ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর “অবতেবরদ্রদের েনয কমবসংস্থান কমবসূবচর (ইবেবপবপ)” 

১ম পর্বাি ও ২ি পর্বাি িরাদ্দ ও িযি বিিরণীঃ 
ক্রবমক 

নং 
পর্বাি বিভাদগর 

সংখযা 
বমাট 

বেিার 

সংখযা 

বমাট 

উপদেিার 

সংখযা 

বমাট 

ইউবনিন 

সংখযা 

উপকারদভাগীর 

সংখযা (েন) 

িরাদ্দ িযি অিবশষ্ট 

১ ১  

পর্যাে 

৮ টি ৫১ টি ৩৪০ টি ৩০৭২ টি ৪,৭৭,৯৯০ ৮০৯৯৩৫৯৬৬০ ৬৬২২৯২৪২৫১ ১৪৭৬৪৩৫৪০৯ 

২ে 

পর্যাে 

৪,৭৭,৯৯০ ৮০৯৯৩৫৯৬৬০ ৩৫১২৫১৬৪০০ ৪৫৮৬৮৪৩২৬০ 

দুই 
পর্যাে 

৮ টি ৫১ টি ৩৪০ টি ৩০৭২ টি ৯,৫৫,৯৮০ ১৬২৫৯৪৯৫৩২০ ১০১৯৫০৫৯৬৫১ ৬০৬৪৬৩৫৬৬৯ 

 

৩.৩.৫  ২০২১-২০২২ অর্ব িছদর “অবতেবরদ্রদের েনয কমবসংস্থান কমবসূবচ প্লাস 

(ইবেবপবপ+)” ১ম পর্বাি ও ২ি পর্বাি িরাদ্দ ও িযি বিিরণীঃ 
 

ক্রবমক 

নং 
পর্বাি বিভাদগর 

নাম 

বেিার 

নাম 

বমাট 

উপদেিার 

সংখযা 

বমাট 

ইউবনিন 

সংখযা 

উপকারদভা
গীর সংখযা 

(েন) 

িরাদ্দ 

(বকাটি) 

িযি অিবশষ্ট 

১ ১  

পর্যাে 

চট্টগ্রা  কক্সবাজা
র 

০৮ টি  ৪০,১৭৪ জন ১০০ ৯৯৮৯০১০০
০ 

 

২ে 

পর্যাে 

৪০,১৭৪ জন ১৭৫ ১৫৮৫৪২৫
৮২৪ 
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৩.৩.৬   ২০২১-২২ অর্ব িছদর 'অবতেবরদ্রদের েনয কমবসংস্থান' কমবসূবচ িাস্তিািদনর 

েনয ১ম পর্বাদি উপদেিাওিারী টাকার বিভােনঃ 

ক. ত াট বামজট বরাদ্দ   16,500,000,000 

খ. কক্সবাজার তজলার বরাদ্দ ইরজরপরপ+ ক যেূরচমৈ স্থানান্তর (-) 240,504,680 

গ. প্রশােরনক বযে  (-) 60,776,000 

ঘ. ২(দইু) পর্যামে বাস্তবােমনর জনয ত াট টাকার পরর ান  (ক-

(খ+গ)) 

  16,198,719,320 

ঙ. প্রর্ম পর্বাদি কমবসূবচ িাস্তিািদনর েনয বিভােনকৃত 

টাকা 

  8,099,359,660 

চ. বিতীি পর্বাদি কমবসূবচ িাস্তিািদনর েনয বিভােনকৃত 

টাকা 

  8,099,359,660 

ে. ের ক  জরুী ও েদয ার  জরুীর পরর ান ('ঙ' এর 95%)   7,694,391,677 

জ. েবমক মেরুী িািে টাকার পবরমান ('ছ'-'ঠ')   7,647,847,677 

ঝ. নন-ওমেজ কি বাবদ বরাদ্দ ('ঙ' এর  5%)   404,967,983 

ঞ. বডবেটাি বপদমন্ট এর চােব  িািে টাকার পবরমাণ ('ছ' এর   53,860,742 

রচত্রোঃ ০১ “অরৈদররদ্রমদর জনয ক যেংস্থান ক যেূরচ প্লাে (ইরজরপরপ+)” এর বাস্তবােন েংক্রান্ত ক যশালাে বক্তবয 
প্রদান করমেন জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর, ঢাকা।  
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০.৭%) 

ট. নন-ওদিে কষ্ট িািে টাকার পবরমান ('ঝ'-'ঞ')   351,114,972 

ঠ. 340টি  উপমজলাে ত াট ইউরনেন েংখযা   3,072 

 * 'এ' ও 'রব' কযাটাগরীর প্ররৈ ইউরনেমন ৯টি হামর এবং 'রে'  

কযাটাগরীর 

  23,272 

  প্ররৈ ইউরনেমন ৫ টি হামর ত াট প্রকল্প েংখযা    

 * ের ক েদয ামরর েংখযা   23,272 

 * ের ক েদয ামরর  জরুী বাবদ টাকা    46,544,000 

   (প্ররৈরদন ৫০ টাকার হামর ত াট ৪০ রদমন)    

ি. ত াট উপকারমভাগীর েংখযা   477,990 

ঢ. ের ক  জরুী পরর ান (প্ররৈরদন) টাকা   400 

ণ. ১  পর্যামের ত াট ক যরদবে েংখযা   40 
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Sl. 

No. 

Waitage No. of Upazilla Number of 

Union 

Poverty 

population 

No. of 

Beneficiary 

Wage cost Non-wage 

cost 

Labour 

Sarder 

Allowances 

Service Charge 

for Digital 

Payment (0.7%) 

Total 

1 

2 

50% resource for poverty range 40% and above 112 907 11653948 238,995 3,823,920,000 175,557,486 16,326,000 26,881,722 4,042,685,208 

30% resource for poverty range 29% to 39% 117 1071 8648327 143,397 2,294,352,000 105,334,492 19,278,000 16,195,410 2,435,159,902 

3 20% resource for poverty range 20% to 28% 111 1094 6439384 95,598 1,529,568,000 70,222,994 10,940,000 10,783,556 1,621,514,550 

Total 340 3,072 26741659 477,990 7,647,840,000 351,114,972 46,544,000 53,860,688 8,099,359,660 

 

Sl. No District Population Poverty Population Number of Union No. Of 

Beneficiary 

Wage cost Non-wage cost Labour Sardar 

Allowances 

Total Amount 

(Tk.) 

1. Barguna 815854 250101 42 4109 65744000 3019361 700000 69463361 

2. Barisal 1869829 579416 87 9513 152208000 6987949 1262000 160457949 

3. Bhola 1664870 315879 69 1196 19136000 879184 162000 20177184 

4. Jhalokati 597835 170994 32 2943 47088000 2161880 400000 49649880 

5. Patuakhali 1414526 495964 74 8721 139536000 6406171 1196000 147138171 

6. Pirojpur 1014807 299150 54 4723 75568000 3468764 676000 79712764 

7. Bandarban 318138 196069 33 3965 63440000 2913708 594000 66947708 

8. Brahmanbaria 2537857 221152 100 0 0 0 0 0 

9. Chandpur 1991697 627137 89 10605 169680000 7790067 1322000 178792067 

10. Chittagong 4439312 1014466 192 11783 188528000 8653897 1540000 198721897 

11. Comilla 4686661 1009835 191 11359 181744000 8344925 1390000 191478925 

12. Cox's Bazar 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Feni 1153742 94176 43 0 0 0 0 0 

14. Khagrachhari 517622 234687 38 4719 75504000 3465918 684000 79653918 

15. Lakshmipur 1546536 610268 58 11120 177920000 8168277 964000 187052277 

16. Noakhali 2929669 775332 92 12026 192416000 8841132 696000 201953132 

17. Rangamati 497452 220681 50 4382 70112000 3218601 852000 74182601 

18. Dhaka 2211509 36468 62 0 0 0 0 0 

19. Faridpur 1693694 172151 81 0 0 0 0 0 

20. Gazipur 1448994 165337 39 0 0 0 0 0 

21. Gopalganj 1086954 300264 68 4722 75552000 3468061 904000 79924061 

22. Kishoregonj 2510727 1287828 108 26169 418704000 19222180 1944000 439870180 

23. Madaripur 1037500 45573 59 0 0 0 0 0 

24. Manikganj 1293387 322340 65 4456 71296000 3272996 644000 75212996 

25. Munshiganj 1330841 60597 68 0 0 0 0 0 

26. 

. 

Narayanganj 1940659 68096 39 0 0 0 0 0 

27. Narsingdi 1860515 192152 71 0 0 0 0 0 

28. Rajbari 945044 268195 42 4257 68112000 3126245 588000 71826245 

29. Shariatpur 1039854 227391 65 2521 40336000 1851262 440000 4262726 
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Sl. No District Poverty Population 

 
Number of Union No. Of 

Beneficiary 

Wage cost Non-wage cost Labour Sardar 

Allowances 

Total Amount 

(Tk.) 

30. Tangail 3078161 

737778 

113 10173 162768000 7473087 1134000 171375087 

31. Jamalpur  1906488 

1008397 

68 20680 330880000 15190702 1224000 347294702 

32. Mymensingh  4488748 

1259792 

145 19363 309808000 14223400 1924000 325955400 

33. Netrakona  2046457 

786537 

86 14126 226016000 10376074 1548000 237940074 

34. Sherpur  1175949 

498896 

52 9483 151728000 6965745 936000 159629745 

35. Bagerhat  1365399 

311784 

75 3986 63776000 2928094 628000 67332094 

36. Chuadanga  958121 

276284 

41 4233 67728000 3109298 490000 71327298 

37. Jessore  2307977 

626939 

93 9904 158464000 7274860 1314000 167052860 

38. Jhenaidah  1500073 

520175 

67 8858 141728000 6506094 1118000 149352094 

39. Khulna  1624729 

548868 

68 9102 145632000 6685077 1224000 153541077 

40. Kushtia  1749351 

313005 

67 2232 35712000 1639460 200000 37551460 

41. Magura  820064 

462830 

36 9492 151872000 6972168 648000 159492168 

42. Meherpur  586759 

197569 

18 3660 58560000 2688058 252000 61500058 

43. Narail  634401 

84380 

39 0 0 0 0 0 

44. Satkhira  1844787 78 0 0 0 0 0 

45. Bogra  2761845 

697241 

108 9620 153920000 7066120 1110000 162096120 

46. Chapai Nababganj 1371792 

575260 

45 11643 186288000 8552907 810000 195650907 

47. Joypurhat  762225 

145405 

32 1197 19152000 879323 190000 20221323 

48. Dinajpur  2599364 

1667208 

103 34191 547056000 25115166 1854000 574025166 

49. Gaibandha  2255857 

1005858 

82 20628 330048000 15152453 1476000 346676453 

50. Kurigram  1882243 

1361844 

73 27928 446848000 20515101 1314000 468677101 

51. Lalmonirhat  1182866 

459152 

45 8368 133888000 6145890 810000 140843890 

52. Nilphamari  1598491 

680675 

60 13551 216816000 9954120 1080000 227850120 

53. Panchagarh  932751 

226539 

43 2734 43744000 2008068 350000 46102068 

54. Rangpur  2215021 

920181 

76 17448 279168000 12816091 1368000 293352091 

55. Thakurgaon  1263991 

443429 

53 7353 117648000 5400856 954000 124002856 

56. Habiganj  1917252 

331998 

78 1221 19536000 896661 150000 20582661 

57. Maulvibazar  1774219 

268209 

67 1560 24960000 1145300 150000 26255300 

58. Sunamganj  2226029 

535275 

88 5480 87680000 4026027 524000 92230027 

59. Sylhet  2831637 

395826 

105 0 0 0 0 0 

Grand Total 110579764 

31000215 

4495 477990 7647840000 351114972 46544000 8045498972 
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৩.৩.৭   ২০২১-২২ অর্ব িছদর 'অবতেবরদ্রদের েনয কমবসংস্থান' কমবসূবচ িাস্তিািদনর 

েনয ২ি পর্বাদি উপদেিাওিারী টাকার বিভােনঃ 

ক. ত াট বামজট বরাদ্দ   16,500,000,000 

খ. কক্সবাজার তজলার বরাদ্দ ইরজরপরপ+ ক যেূরচমৈ স্থানান্তর (-) 240,504,680 

গ. প্রশােরনক বযে  (-) 60,776,000 

ঘ. ২(দইু) পর্যামে বাস্তবােমনর জনয ত াট টাকার পরর ান  (ক-

(খ+গ)) 

  16,198,719,320 

ঙ. প্রর্ম পর্বাদি কমবসূবচ িাস্তিািদনর েনয বিভােনকৃত 

টাকা 

  8,099,359,660 

চ. বিতীি পর্বাদি কমবসূবচ িাস্তিািদনর েনয বিভােনকৃত 

টাকা 

  8,099,359,660 

ে. ের ক  জরুী ও েদয ার  জরুীর পরর ান ('ঙ' এর 95%)   7,694,391,677 

জ. েবমক মেরুী িািে টাকার পবরমান ('ছ'-'ঠ')   7,647,847,677 

ঝ. নন-ওমেজ কি বাবদ বরাদ্দ ('ঙ' এর  5%)   404,967,983 

ঞ. বডবেটাি বপদমন্ট এর চােব  িািে টাকার পবরমান ('ছ' এর 

০.৭%) 

  53,860,742 

ট. নন-ওদিে কষ্ট িািে টাকার পবরমান ('ঝ'-'ঞ')   351,114,972 

ঠ. 340টি  উপমজলাে ত াট ইউরনেন েংখযা   3,072 

 * 'এ' ও 'রব' কযাটাগরীর প্ররৈ ইউরনেমন ৯টি হামর এবং 'রে'  

কযাটাগরীর 

  23,272 

  প্ররৈ ইউরনেমন ৫ টি হামর ত াট প্রকল্প েংখযা    

 * ের ক েদয ামরর েংখযা   23,272 

 * ের ক েদয ামরর  জরুী বাবদ টাকা    46,544,000 

   (প্ররৈরদন ৫০ টাকার হামর ত াট ৪০ রদমন)    

ি. ত াট উপকারমভাগীর েংখযা   477,990 

ঢ. ের ক  জরুী পরর ান (প্ররৈরদন) টাকা   400 

ণ. ১  পর্যামের ত াট ক যরদবে েংখযা   40 
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Sl. 

No. 

Waitage No. of Upazilla Number of 

Union 

Poverty 

population 

No. of 

Beneficiary 

Wage cost Non-wage 

cost 

Labour 

Sarder 

Allowances 

Service Charge 

for Digital 

Payment 

(0.7%) 

Total 

1 

2 

50% resource for poverty range 40% and above 112 907 11653948 238,995 3,823,920,000 175,557,486 16,326,000 26,881,722 4,042,685,208 

30% resource for poverty range 29% to 39% 117 1071 8648327 143,397 2,294,352,000 105,334,492 19,278,000 16,195,410 2,435,159,902 

3 20% resource for poverty range 20% to 28% 111 1094 6439384 95,598 1,529,568,000 70,222,994 10,940,000 10,783,556 1,621,514,550 

Total 340 3,072 26741659 477,990 7,647,840,000 351,114,972 46,544,000 53,860,688 8,099,359,660 

 

Sl. No District Population Poverty Population Number of Union No. Of Beneficiary Wage cost Non-wage cost Labour Sardar 

Allowances 

Total Amount (Tk.) 

1. Barguna 815854 250101 42 4109 65744000 3019361 700000 69463361 

2. Barisal 1869829 579416 87 9513 152208000 6987949 1262000 160457949 

3. Bhola 1664870 315879 69 1196 19136000 879184 162000 20177184 

4. Jhalokati 597835 170994 32 2943 47088000 2161880 400000 49649880 

5. Patuakhali 1414526 495964 74 8721 139536000 6406171 1196000 147138171 

6. Pirojpur 1014807 299150 54 4723 75568000 3468764 676000 79712764 

7. Bandarban 318138 196069 33 3965 63440000 2913708 594000 66947708 

8. Brahmanbaria 2537857 221152 100 0 0 0 0 0 

9. Chandpur 1991697 627137 89 10605 169680000 7790067 1322000 178792067 

10. Chittagong 4439312 1014466 192 11783 188528000 8653897 1540000 198721897 

11. Comilla 4686661 009835 191 11359 181744000 8344925 1390000 191478925 

12. Cox's Bazar 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Feni 1153742 94176 43 0 0 0 0 0 

14. Khagrachhari 517622 234687 38 4719 75504000 3465918 684000 79653918 

15. Lakshmipur 1546536 610268 58 11120 177920000 8168277 964000 187052277 

16. Noakhali 2929669 775332 92 12026 192416000 8841132 696000 201953132 

17. Rangamati 497452 220681 50 4382 70112000 3218601 852000 74182601 

18. Dhaka 2211509 36468 62 0 0 0 0 0 

19. Faridpur 1693694 172151 81 0 0 0 0 0 

20. Gazipur 1448994 165337 39 0 0 0 0 0 

21. Gopalganj 1086954 300264 68 4722 75552000 3468061 904000 79924061 

22. Kishoregonj 2510727 1287828 108 26169 418704000 19222180 1944000 439870180 

23. Madaripur 1037500 45573 59 0 0 0 0 0 

24. Manikganj 1293387 322340 65 4456 71296000 3272996 644000 75212996 

25. Munshiganj 1330841 60597 68 0 0 0 0 0 

26. 

. 

Narayanganj 1940659 68096 39 0 0 0 0 0 

27. Narsingdi 1860515 192152 71 0 0 0 0 0 

28. Rajbari 945044 268195 42 4257 68112000 3126245 588000 71826245 

29. Shariatpur 1039854 227391 65 2521 40336000 1851262 440000 42627262 
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Sl. No District Upazila 

Population 

Poverty Population Number of Union No. Of Beneficiary Wge cost Non-wage cost Labour Sardar 

Allowances 

Total Amount (Tk.) 

30. Jamalpur Total 1906488 1008397 68 20680 330880000 15190702 1224000 347294702 

31. Mymensingh Total 4488748 1259792 145 19363 309808000 14223400 1924000 325955400 

32. Netrakona Total 2046457 786537 86 14126 226016000 10376074 1548000 237940074 

33. Sherpur Total 1175949 498896 52 9483 151728000 6965745 936000 159629745 

34. Bagerhat Total 1365399 311784 75 3986 63776000 2928094 628000 67332094 

35. Chuadanga Total 958121 276284 41 4233 67728000 3109298 490000 71327298 

36. Jessore Total 2307977 626939 93 9904 158464000 7274860 1314000 167052860 

37. Jhenaidah Total 1500073 520175 67 8858 141728000 6506094 1118000 149352094 

38. Khulna Total 1624729 548868 68 9102 145632000 6685077 1224000 153541077 

39. Kushtia Total 1749351 313005 67 2232 35712000 1639460 200000 37551460 

40. Magura Total 820064 462830 36 9492 151872000 6972168 648000 159492168 

41. Meherpur Total 586759 197569 18 3660 58560000 2688058 252000 61500058 

42. Narail Total 634401 84380 39 0 0 0 0 0 

43. Satkhira Total 1844787 297211 78 0 0 0 0 0 

44. Bogra Total 2761845 697241 108 9620 153920000 7066120 1110000 162096120 

45. Chapai Nababganj Total 1371792 575260 45 11643 186288000 8552907 810000 195650907 

46. Joypurhat Total 762225 145405 32 1197 19152000 879323 190000 20221323 

47. Naogaon Total 2413962 885807 99 15625 250000000 11478226 1718000 263196226 

48. Natore Total 1478665 375276 52 4557 72912000 3347620 494000 76753620 

49. Pabna Total 2142450 648929 74 10571 169136000 7764620 1076000 177976620 

50. Rajshahi Total 1764498 291098 72 1844 29504000 1354487 232000 31090487 

51. Sirajganj Total 2721057 859315 83 13890 222240000 10203241 1286000 233729241 

52. Dinajpur Total 2599364 1667208 103 34191 547056000 25115166 1854000 574025166 

53. Gaibandha Total 2255857 1005858 82 20628 330048000 15152453 1476000 346676453 

54. Kurigram Total 1882243 1361844 73 27928 446848000 20515101 1314000 468677101 

55. Lalmonirhat Total 1182866 459152 45 8368 133888000 6145890 810000 140843890 

56. Nilphamari Total 1598491 680675 60 13551 216816000 9954120 1080000 227850120 

57. Panchagarh Total 932751 226539 43 2734 43744000 2008068 350000 46102068 

58. Rangpur Total 2215021 920181 76 17448 279168000 12816091 1368000 293352091 

59. Thakurgaon Total 1263991 443429 53 7353 117648000 5400856 954000 124002856 

60. Habiganj Total 1917252 331998 78 1221 19536000 896661 150000 20582661 

61. Maulvibazar Total 1774219 268209 67 1560 24960000 1145300 150000 26255300 

62. Sunamganj Total 2226029 535275 88 5480 87680000 4026027 524000 92230027 

63. Sylhet Total 2831637 395826 105 0 0 0 0 0 

Grand Total 110579764 31000215 4495 477990 7647840000 351114972 46544000 8045498972 
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৩.৪.১   ২০২০-২০২১ অর্ব িছদরর গ্ামীণ অিকাঠাদমা সংস্কার (কাবিখা/ কাবিটা) এিং 
গ্ামীণ অিকাঠাদমা রক্ষণাদিক্ষণ (টিআর) কমবসূবচ, ইবেবপবপ ও বিবভন্ন উন্নিন 

প্রকদল্পর আওতাি িাস্তিাবিত কাে পবরেশবন সংক্রান্ত সবচত্র  প্রবতদিেনঃ  

 

রচত্রোঃ ০২ জনাব রনরিন্ত কু ার তপাদ্দার (রু্ি েরচব), পরচালক(প্রশােন), দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর, এবং 
জনাব  হুাম্মদ রররজবলু ইেলা , তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, র্মশার ও জনাব শুভাগৈ রববাে, উপমজলা 

প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া, রঝকরগাো কৈৃয ক কারবখা  প্রকল্প পররদশযন।  

রচত্রোঃ ০১ জনাব ত াোঃ  ােুদরু রহ ান, তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, বামগরহাট এবং জনাব ত াোঃ জাির রানা, 
উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া, ত াংলা, বামগরহাট কৈৃয ক ত াংলা উপমজলাে টিআর ক যেূরচর আওৈাে 

কানাই গ্রাম র পশুর নদীর পামশ তবড়ীবাাঁি েংস্কার প্রকল্প পররদশযন।  
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রচত্রোঃ ০৩ জনাব  হুাম্মদ রররজবুল ইেলা , তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, র্মশার কৈৃয ক র্মশার তজলার 

তকশবপুর উপমজলাে কারবখা  প্রকল্প পররদশযন। 

রচত্রোঃ ০৪ জনাব ত াোঃ আব্দুর রহ ান, তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, ঢাকা কৈৃয ক তদাহার উপমজলার, 

েুৈারপারা ইউরনেমনর                                         কারজরচর  িুরচর পাকা রাস্তা হমৈ রিজ হমে ভুর হীনমদর 
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রচত্রোঃ ০৫ জনাব েজীব কু ার চক্রবৈী, তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, চট্টগ্রা  এবং জনাব ত াোঃ আল গীর 

তহামেন, রপআইও, েীৈাকুন্ড, চট্টগ্রা  কৈৃয ক েীৈাকুন্ড উপমজলাে গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার 

রচত্রোঃ ০৬ জনাব ত াহাম্মদ জারহদ হাোন খান, তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, তনাোখালী এবং জনাব 

ত াহাম্মদ জরহরুল ইেলা , উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া, তনাোখালী েদর, তনাোখালী কৈৃয ক তনাোখালী 

েদর উপমজলাে গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার (কারবখা) ক যেূরচ পকমল্পর কাজ পররদশযন। 



78 

 
 

রচত্রোঃ ০৭ জনাব ত া: আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর এবং জনাব েজীব কু ার 

চক্রবৈী, তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, চট্টগ্রা  ও জনাব ত াোঃ জার রুল ইেলা , রপআইও, কণযিুলী, চট্টগ্রা  

কৈৃয ক কণযিুলী উপমজলাে গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার (কারবটা/কারবখা) ক যেূরচ প্রকমল্পর কাজ পররদশযন।  

রচত্রোঃ ০৮ জনাব ত াোঃ রজেুর রহ ান তচৌিুরী, রবভাগীে কর শনার, খুলনা এবং জনাব ত াোঃ আরজজরু রহ ান, 

তজলা প্রশােক, বামগরহাট ও অনযানয ক যকৈয াবনৃ্দ কৈৃয ক রা পাল উপমজলাে কারবখা ক যেূরচর আওৈাে 

তকগরদ্দােকাঠি জাহাংগীমরর বাড়ী হমৈ আেেণ-২ প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা েংস্কার কাজ পররদশযন।  
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রচত্রোঃ ০৯ জনাব ও জনাব রনরজৎ কু ার েরকার, তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া, খুলনা এবং উপমজলা 
প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া, তৈরখাদা, খুলনা কৈৃয ক তৈরখাদা উপমজলাে দমুর্যাগ েহনীে বােগৃহ রন যাণ কাজ 

রচত্রোঃ ১০ জনাব ইশরাৈ জাহান, তজলা প্রশােক, হরবগঞ্জ কৈৃয ক দমুর্যাগ েহনীে বােগৃহ রন যাণ কাজ পররদশযন। 
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গমবষণা ও প্ররশযণ অনুরবভাগ 
 

৪.১.০   বেদশর অভযন্তদর প্রবশক্ষণ (০১ েিুাই ২০২১ বর্দক ৩০ েনু ২০২২ 

পর্বন্ত): 

প্রবশক্ষণ কমবসূবচর বমাট সংখযা মন্ত্রণািি এিং আওতাধীন সংস্থাসমূহ বর্দক 

অংশগ্হণকারীর সংখযা 
২৭ ধরদণর ১৫৮ টি প্রবশক্ষণ ৬,৪৫৯ জন 

 

৪.১.১    প্ররশযমণর না োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর নবরনমোগপ্রাপ্ত ক যচারীমদর 

ত ৌরলক  প্ররশযণ।  
  স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ  করিউটার অপামরটর, অরিে েহকারী, তবৈার র্ন্ত্র চালক, োমভয োর, 

গাড়ীচালক, অরিে েহােক ও রনরাপত্তা প্রহরী। 

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
০১. ১   ২৬  তিব্রুোরর হমৈ ০২  াচয  ২০২২ ২৪ জন 

০২. ২ে ২৬  তিব্রুোরর হমৈ ০২  াচয  ২০২২ ১৬ জন 

০৩. ৩ে ২৬  তিব্রুোরর হমৈ ০২  াচয  ২০২২ ২১ জন 

 ত াট= ৬১ জন 

  

চৈুর্য পররমেদ 

বচত্রঃ ০১ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমর নবরনমোগপ্রাপ্ত ক যচারীমদর ত ৌরলক প্ররশযণ এর উমদ্বািনী অনষু্ঠামন 

উপরস্থৈ আমেন জনাব ত াোঃ কা রুল হাোন এনরিরে, েরচব, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে এবং 
জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর । 
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৪.১.২    প্ররশযমণর না োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর আওৈাে ই-গভনযযাে ও উদ্ভাবনী 
ক যপররকল্পনা  

                     বাস্তবােন েংক্রান্ত রদনবযাপী প্ররশযণ। 

 স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

         অংশগ্রহণকারীোঃ  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যকৈয া/ক যচারীবৃন্দ। 

  

৪.১.৩   প্ররশযমণর না োঃ তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া ও উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন 

ক যকৈয ামদর ০২      

            ােবযাপী ১৭ৈ  বযামচর বুরনোদী প্ররশযণ। 

  স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ  তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয া ও উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন 

ক যকৈয াগণ। 

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
০১. ১   ১৬ অমক্টাবর ২০২১ ২৫ জন 

০২. ২ে ১৬ অমক্টাবর ২০২১ ২৫ জন 

০৩. ৩ে ১৭ অমক্টাবর ২০২১ ২৫ জন 

০৪. ৪র্য ১৭ অমক্টাবর ২০২১ ২৫ জন 

 ত াট= ১০০ জন 

বচত্রঃ ০২ িাোঃ ত াোঃ এনা রু রহ ান এ রপ,  াননীে প্ররৈ ন্ত্রী, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে এবং জনাব 

ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর কৈৃয ক নবরনমোগপ্রাপ্ত ক যচারীমদর ত ৌরলক 

প্ররশযণ এর ে াপনী অনষু্ঠামন েনদপত্র রবৈরণ। 
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ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
০১. ১৭ৈ   ৩০ অমক্টাবর ২০২১ হমৈ ৩০ রিমেম্বর 

২০২১ 

২৫ জন 

 ত াট= ২৫ জন 
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বচত্রঃ ০৩  জনাব ত াোঃ রজোউল আহোন, জাৈীে পরা শযক, টিরেএিএি কৈৃয ক ১৭ৈ  বরুনোরদ প্ররশযমণ লাে 

পররচালনা।  

বচত্রঃ ০৪  িাোঃ ত াোঃ এনা রু রহ ান, এ রপ,  াননীে প্ররৈ ন্ত্রী, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে, জনাব 

ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর কৈৃয ক ১৭ৈ  বরুনোরদ প্ররশযমণর ে াপনী 

অনষু্ঠামন তক্রস্ট প্রদান।  
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৪.১.৪    প্ররশযমণর না োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর আওৈাে  াঠ পর্যামের ক যচারীমদর 

প্রশােরনক কার্যাবলী ও IBAS++ রবষেক প্ররশযণ  

  স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর আওৈাে  াঠ পর্যামের ক যচারীবৃন্দ।    

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
০১. ১   ০৬/১১/২০২১ ২০ জন 

০২. ২ে ০৬/১১/২০২১ ২০ জন 

০৩. ৩ে ১১/১২/২০২১ ২০ জন 

০৪. ৪র্য ১১/১২/২০২১ ২০ জন 

০৫. ৫  ১৪/১২/২০২১ ২০ জন 

 ত াট= ১০০ জন 

  

বচত্রঃ ০৫ জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর কৈৃয ক  াঠ পর্যামের 

ক যচারীমদর প্রশােরনক কার্যাবলী ও IBAS++ রবষেক প্ররশযমণ লাে পররচালনা। 
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৪.১.৫   প্ররশযমণর না োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যচারীমদর বনযা, ঘূরণযঝড়, বজ্রপাৈ, 

ভূর কি, ভূর িে রবষমে ০২ রদনবযাপী প্ররশযণ।  

  স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যচারীবৃন্দ। 

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
০১. ১টি ০৭ ও ০৮ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

 ত াট= ২৫ জন 

  

বচত্রঃ ০৬ বনযা, ঘূরণযঝড়, বজ্রপাৈ, ভূর কি, ভূর িে রবষমে ০২ রদনবযাপী প্ররশযমণ 

প্ররশযণার্ীবৃন্দ। 

বচত্রঃ ০৭ জনাব রনৈাই চন্দ্র তদ েরকার, উপপররচালক (প্ররশযণ), দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর কৈৃয ক বনযা, 
ঘূরণযঝড়, বজ্রপাৈ, ভূর কি, ভূর িে রবষমে ০২ রদনবযাপী প্ররশযমণ লাে পররচালনা।  
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৪.১.৬   প্ররশযমণর না োঃ র্ুবক ও তস্বোমেবকমদর জনয দমুর্যাগ প্রস্তুরৈ  ও জরুরর োড়াদান 

রবষেক প্ররশযণ। 

        স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

      অংশগ্রহণকারীোঃ  রবএনরেরে, তরাভার স্কাউট, নগর তস্বোমেবকবৃন্দ। 
ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
০১. ১   ০৯ ও ১০ নমভম্বর ২০২১  ২৫ জন 

০২. ২ে ০৯ ও ১০ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

০৩. ৩ে ১৫ ও ১৬ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

০৪. ৪র্য ১৫ ও ১৬ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

০৫. ৫  ১৫ ও ১৬ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

০৬. ৬ষ্ঠ ১৭ ও ১৮ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

০৭. ৭  ১৭ ও ১৮ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

০৮. ৮  ১৭ ও ১৮ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

০৯. ৯  ২৩  াচয  ২০২২ ৫৫ জন 

 ত াট=         ২৫৫ জন 

 

  

বচত্রঃ ০৮ জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর কৈৃয ক রু্বক ও 

তস্বোমেবকমদর জনয দমুর্যাগ প্রস্তুরৈ ও জরুরর োড়াদান রবষেক প্ররশযমণ লাে পররচালনা।  

বচত্রঃ ০৯ জনাব ত াোঃ রজোউল আহোন, জাৈীে পরা শযক, টিরেএিএি কৈৃয ক রু্বক ও তস্বোমেবকমদর জনয 
দমুর্যাগ প্রস্তুরৈ ও জরুরর োড়াদান রবষেক প্ররশযমণ প্রার্র ক রচরকৎো প্রদামনর লাে পররচালনা। 
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৪.১.৭   প্ররশযমণর না োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যকৈয া/ক যচারীমদর অরি 

রনরাপত্তা ও ভূর কি প্রস্তুরৈ রবষেক রদনবযাপী প্ররশযণ।  
  

  স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যকৈয া/ক যচারীবৃন্দ। 

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
১ ১   ২৯/১১/২০২১ ২৫ জন 

২ ২ে ২০/১২/২০২১ ২৫ জন 

৩ ৩ে ০৪/১২/২০২১ ২৫ জন 

৪ ৪র্য ০৫/১২/২০২১ ২৫ জন 

 ত াট= ১০০ জন 

  

বচত্রঃ ১০ তেেদ আশরাি উল ইেলা , কর উরনমকশন র রিো তেশারলি, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর 

কৈৃয ক অরি রনরাপত্তা ও  

ভূর কি প্রস্তুরৈ রবষেক রদনবযাপী প্ররশযমণ লাে পররচালনা। 



88 

 
 

 

৪.১.৮ প্ররশযমণর না োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যকৈয া/ক যচারীগমণর ইরজরপ  রবষেক 

রদনবযাপী  
প্ররশযণ।  

  স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যকৈয া/ক যচারীবৃন্দ। 

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
১ ১টি ০৯ রিমেম্বর ২০২১ ২০ জন 

 ত াট= ২০ জন 

 

৪.১.৯   প্ররশযমণর না োঃ Training on Introduction Using ICT on Disaster  Management 

&  

 E-File রবষেক প্ররশযণ। 

  স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর ক যচারীগণ 

ক্রবমক 

নং 
িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 

১. ১  ১৫/০১/২০২২ ২০ জন 

২. ২ে  ১৫/০২/২০২২ ২০ জন 

 ত াট= ৪০ জন 

 

  

বচত্রঃ ১১ Using ICT on Disaster Management & E-file রবষেক প্ররশযমণ অংশগ্রহণকারীবনৃ্দ। 
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৪.১.১০   প্ররশযমণর না োঃ ইনরস্টটিউট অব রিজাস্টার  যামনজম ন্ট এন্ড ভালনামররবরলটিজ 

স্টারিজ এর রশযার্ীমদর   

    ইন্টাণযশীপ কার্যক্রম  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর কার্যক্র  েিমকয  অবরহৈকরণ 

প্ররশযণ। 

       স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ ইনরস্টটিউট অব রিজাস্টার  যামনজম ন্ট এন্ড ভালনামররবরলটিজ স্টারিজ এর 

রশযার্ীবৃন্দ। 

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
১. ১   ১৮ ও ১৯ জানেুারী ২০২২ ৪০ জন 

 ২ে ১৫ ও ১৬- তিব্রুোরী ২০২২ ৪১ জন 

 ত াট= ৮১ জন 

 

  

বচত্রঃ ১২ ইনরস্টটিউট অব রিজাস্টার  যামনজম ন্ট এন্ড ভালনামররবরলটিজ স্টারিজ এর রশযার্ীমদর ইন্টাণযশীপ 

কার্যক্রম  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর কার্যক্র  েিমকয  অবরহৈকরণ প্ররশযমণ লাে পররচালনা করমেন 

জনাব রওশন আরা বিগম, অবতবরক্ত সবচি (প্রশাসন), েদুর্বাগ িযিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণািি।  

বচত্রঃ ১৩ ইনরস্টটিউট অব রিজাস্টার  যামনজম ন্ট এন্ড ভালনামররবরলটিজ স্টারিজ এর রশযার্ীমদর ইন্টাণযশীপ 

কার্যক্রম  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর কার্যক্র  েিমকয  অবরহৈকরণ প্ররশযমণ প্ররৈমবদন গ্রহণ করমেন 

জনাব বমাঃ আব্দলু্লাহ আি-মামুন, পবরচািক (গদিষণা ও প্রবশক্ষণ), দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর।  
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৪.১.১১  প্ররশযমণর না োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর নবরনমোগপ্রাপ্ত উপমজলা প্রকল্প 

বাস্তবােন ক যকৈয ামদর  দমুর্যাগ বযবস্থাপনােহ োরবযক কার্যক্রম র উপর ৩রদন বযাপী 
অবরহৈকরণ প্ররশযণ।  
  স্থানোঃ জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর নবরনমোগপ্রাপ্ত উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন 

ক যকৈয াবৃন্দ।   

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
০১ ১  বযাচ ২২ -২৪ ফফফফফফফফফফ ২০২২  ১৪ জন 

০২ ২ে বযাচ ১২-১৬  াচয  ২০২২ ০৬ জন 

বমাট= ২০ জন 

  

বচত্রঃ ১৪ নবরনমোগপ্রাপ্ত উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয ামদর দমুর্যাগ বযবস্থাপনােহ োরবযক কার্যক্রম র উপর 

৩রদন বযাপী অবরহৈকরণ প্ররশযমণ বক্তবয রাখমেন জনাব বমাঃ কামরুি হাসান এনবডবস, সবচি, েদুর্বাগ 

।

বচত্রঃ ১৫ নবরনমোগপ্রাপ্ত উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয ামদর দমুর্যাগ বযবস্থাপনােহ োরবযক কার্যক্রম র উপর 

৩রদন বযাপী অবরহৈকরণ প্ররশযমণ লাে পররচালনা করমেন জনাব বনবিন্ত কুমার বপাদ্দার, পবরচািক 

প্রশাসন েদুর্বাগ িযিস্থাপনা অবধেপ্তর।
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৪.১.১২ প্ররশযমণর না োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর  াঠ পর্যামের ক যচারীগমণর গ্রা ীণ 

রাস্তার ID নাম্বার প্রদান  

রবষেক প্ররশযণ। 

  স্থানোঃ  জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

অংশগ্রহণকারীোঃ   দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর  াঠ পর্যামের ক যচারীবৃন্দ। 

ক্রবমক 

নং 
িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 

০১ ১  বযাচ   ০১  াচয  হমৈ ১০  াচয  ২০২২ ২৫ জন 

০২ ২ে বযাচ ০১  াচয  হমৈ ১০  াচয  ২০২২ ২৫ জন 

 ত াট= ৫০ জন 

  

বচত্রঃ ১৬ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর  াঠ পর্যামের ক যচারীগমণর গ্রা ীণ রাস্তার ID নাম্বার প্রদান রবষেক 

প্ররশযমণ লাে পররচালনা করমেন তেেদ আশরাি উল ইেলা , কবমউদনদকশন বমবডিা বেশাবিষ্ট, 

।
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৪.১.১৩  প্ররশযমণর না োঃ  দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যচারীবৃমন্দর ০৫ রদনবযাপী েরঞ্জবনী 
প্ররশযণ । 

  স্থানোঃ  রািা াটি/খাগড়ােরড়  

অংশগ্রহণকারীোঃ   দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যচারীবৃন্দ। 

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট 

প্রবশক্ষণার্ী 
০১ ১  ১২  াচয  হমৈ ১৬ 

 াচয  ২০২২ 

২৫ জন 

০২ ২ে ২৫  াচয -২৯ 

ফফফফফ ২০২২  

২৫ জন 

                                                                                   বমাট= ৫০ জন 

 

 

  

বচত্রঃ ১৭ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ক যচারীবমৃন্দর ০৫ রদনবযাপী েরঞ্জবনী প্ররশযণ। 
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৪.১.১৪  প্ররশযমণর না োঃ তজলা দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কর টির েদেযমদর ‘জরুরর োড়াদান পদ্ধরৈ 

শরক্তশালীকরণ’  

   রবষেক প্ররশযণ। 

             স্থানোঃ            েংরিি তজলা প্রশােমকর েমম্মলন কয। 

অংশগ্রহণকারীোঃ  তজলা দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কর টির েদেযবৃন্দ। 

ক্রবমক নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
০১ ২০২১-২০২২ অর্যবেমরর ৬৪ তজলার দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কর টির 

েদেযমদর  ‘জরুরর োড়াদান পদ্ধরৈ শরক্তশালীকরণ’  রবষেক 

প্ররশযণ।  

৬৪*৬০ জন 

 ত াট= ৩৮৪০ জন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

বচত্রঃ ১৮ রেরাজগঞ্জ তজলাে তজলা দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কর টির েদেযমদর ‘জরুরর োড়াদান পদ্ধরৈ 

শরক্তশালীকরণ’ রবষেক প্ররশযণ। 

বচত্রঃ ১৯ গাইবান্ধা তজলাে তজলা দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কর টির েদেযমদর ‘জরুরর োড়াদান পদ্ধরৈ শরক্তশালীকরণ’ 

রবষেক প্ররশযণ। 
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৪.১.১৫  প্ররশযমণর না োঃ     ামকয ট/রবপণী রবৈামনর তদাকান  ারলক ও অনযানয ক যচারীমদর 

“অরি  

     রনরাপত্তা/রনবযাপন ও ভূর কি প্রস্তুরৈ” রবষেক ০২ রদনবযাপী  ত ৌরলক 

প্ররশযণ 

   স্থানোঃ    জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা গমবষণা ও প্ররশযণ ইনরস্টটিউট 

            অংশগ্রহণকারীোঃ       ামকয ট/রবপণী রবৈামনর তদাকান  ারলক ও অনযানয ক যচারীবৃন্দ । 

ক্রবমক নং িযাচ নং প্রবশক্ষদণর সমি বমাট প্রবশক্ষণার্ী 
১ ১   ০৮ ও ০৯ তেমেম্বর ২০২১ ২৫ জন 

২ ২ে ০৯ ও ১০ নমভম্বর ২০২১ ২৫ জন 

৩ ৩ে ২৮ নমভম্বর ২০২১ ও ০৫ রিমেম্বর ২০২১ ২৫ জন 

বমাট= ৭৫ জন 
 

 

 

 

 

  

বচত্রঃ ২০  ামকয ট/রবপণী রবৈামনর তদাকান  ারলক ও অনযানয ক যচারীমদর “অরি রনরাপত্তা/রনবযাপন ও ভূর কি 

প্রস্তুরৈ”রবষেক 

বচত্রঃ ২১  ামকয ট/রবপণী রবৈামনর তদাকান  ারলক ও অনযানয ক যচারীবনৃ্দ “অরি রনরাপত্তা/রনবযাপন ও ভূর কি 

প্রস্তুরৈ” রবষেক  

প্ররশযমণ  হড়া পররচালনা করমেন জনাব ত াোঃ  াহ দুলু হাোন (তখাকন), এিএেরেরি।  
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পররকল্পনা ও উন্নেন অনুরবভাগ 
 

৫.১.১  পবরকল্পনা শাখার কার্বািিীঃ 

০১. েদুর্বাগ িযিস্থাপনা অবধেপ্তদরর উন্নিন প্রকল্প সংক্রান্ত র্ািতীি োবিত্বপািন করা 

এিং এ িদক্ষয বিবভন্ন  

 সংস্থার (োতীি, আন্তেব াবতক, সরকাবর/আধাসরকাবর) সাদর্ বর্াগাদর্াগক্রদম 

সমন্বিসাধন; 

০২. নতুন প্রকল্প প্রস্তাি/বডবপবপ প্রস্তুতপিূবক প্রশাসবনক মন্ত্রণািদি বপ্ররণ;  

০৩. চিমান প্রকল্পসমূহ হদত তর্য সংগ্হপিূবক সমবন্বত প্রবতদিেন প্রস্তুত ও প্রশাসবনক 

মন্ত্রণািদি বপ্ররণ; 

০৪. উন্নিন পবরকল্পনাি েদুর্বাগ বমাকাদিিা ও েেুব শা িাঘদির কমবসূচী অন্তভূব বক্তর 

েনয অগ্াবধকার বনণবি; 

০৫. েদুর্বাগ বমাকাদিিার কাদে বনদিাবেত সংস্থা ও প্রকল্পসমূদহর সদে েদুর্বাদগর 

আশঙ্কা মূিযািন, েেুব শািাঘি  

 ও অনযানয িযিস্থা সম্পদকব  পেদক্ষপ গ্হদণর েনয বর্াগাদর্াগকরণ; 

০৬. েদুর্বাগ িযিস্থাপনার সাদর্ সংবিষ্ট সংস্থার সদে বর্াগাদর্াগ করা এিং তাদের 

েদুর্বাগ িযিস্থাপনা পবরকল্পনা,  

কবন্টনদেন্সী পবরকল্পনা প্রণিদন সাহার্য করা এিং বিবভন্ন সংস্থার মদধয সকি 

পর্বাদি বর্াগাদর্াদগর পর্ সুবচবিতকরণ; 

০৭. েদুর্বাগ িযিস্থাপনা অবধেপ্তদরর এবডবপভূক্ত/এবডবপ িবহভূব ত 

উন্নিনপ্রকল্প/কমবসূবচসমূদহর মাবসক অগ্গবত  

পর্বাদিাচনার েনয প্রবত মাদস সভা আদিােনকরণ; 

পি  পররমেদ 
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০৮. েদুর্বাগ িযিস্থাপনা অবধেপ্তদরর কাদের গবতশীিতা ও উদ্ভািনী েক্ষতা িৃবদ্ধ এিং 

নাগবরক বসিাপ্রোন প্রবক্রিা  

সহেীকরদণর পন্থা উদ্ভািন ও চচব া সংক্রান্ত ইদনাদভশন সভা আদিােন ও বসদ্ধান্ত 

িাস্তিািন; 

০৯. েদুর্বাগ বমাকাবিিাি বিবভন্ন সংস্থার সমন্বদি সভা, নীবত বনধবারণ সংক্রান্ত 

বসবমনার, ওিাকব শপ ইতযাবে  

আদিােনকরণ; 

১০. মহাপবরচািক/পবরচািক (পবরকল্পনা ও উন্নিন) কতৃব ক প্রেত অনযানয 

োবিত্বপািন; 

১১. শাখার অনযানয প্রশাসবনক ও োপ্তবরক র্ািতীি কার্বক্রম সম্পােন; 

১২. SDG সংক্রান্ত কার্বািিী; 

১৩.  Disaster Impact Assessment (DIA) বচকবিস্ট এিং গাইডিাইন চূড়ান্তকরণ 

কার্বক্রম িাস্তিািন 

১৪. ৬০টি Multipurpose Rescue Boat ২৪টি বেিাি সরিরাহ করা হদিদছ।  
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রচত্রোঃ ০১ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর  ারিপারপাে হমল “Development of Contingency Plan of DDM 

to contest any Emergency Situation” েংক্রান্ত  ক যশালাে উপরস্থৈ আমেন জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক, 

 হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর এবং অনযানয অরিোরগণ।  
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৫.১.২  প্রশমন শাখার কার্বািিীঃ  

 ০১. দমুর্যামগর ঝুরকাঁ হ্রাে ও দমুর্যাগ ত াকারবলাে েমচৈনৈা, েয ৈা বৃরদ্ধর লমযয “দমুর্যাগ 

বযবস্থাপনা- েংক্রান্ত এনরজওে ূমহর ে ন্বে কর টি” এর েভা বেমরর রবরভন্ন ে মে রবরভন্ন েংস্থার 

ে ন্বমে েভা, তের নার, ওোকয শমপর আমোজন এবং প্রমোজনীে েহােৈা প্রদান।  

০২. “জাৈীে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কাউরন্সল” এর অনুরষ্ঠৈ েভাে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ 

 ন্ত্রণালমের গৃহীৈ রেদ্ধান্ত ও বাস্তবােন েিরকৈ কার্যক্র  করা হে।   

০২.  রন্ত্র পররষদ রবভাগ কৈৃয ক গৃহীৈ রেদ্ধামন্তর আমলামক োরামদমশ প্ররৈবের ১০  াচয  জাৈীে 

দমুর্যাগ প্রস্তুরৈ রদবে পালন উপলমযয  ন্ত্রণালে এবং অরিদপ্তর কৈৃয ক রনমদয রশৈ েকল কার্যক্র  

বাস্তবােন। 

০২. জারৈেংঘ োিারণ পররষমদর রেদ্ধান্ত অনুর্ােী প্ররৈবৎের ১৩ অমক্টাবর তদশবযাপী 
আন্তজয ারৈক দমুর্যাগ প্রশ ন রদবে (International day for disaster reduction) র্র্ামর্াগয 

 র্যাদাে পালন উপলমযয  ন্ত্রণালে এবং অরিদপ্তর কৈৃয ক রনমদয রশৈ েকল কার্যক্র  বাস্তবােন। 

০৩. প্রশমন শাখাে হমৈ SOD-তৈ বরণযৈ তিাকাল পমেন্ট অপামরশনাল তকা-অরিয মনশন গ্রুপ 

(FPOCG) েিরকৈ কর টি, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা েংক্রান্ত এনরজও ে ূমহর ে ন্বে কর টি, 

দমুর্যাগঝুরকাঁ হ্রামে জাৈীে প্লযাটির েহ রবরভন্ন কর টির েভা এবং েকল েভাে দমুর্যাগ ত াকারবলাে 

ও প্রস্তুরৈ গ্রহণকমল্প দাে-দারেত্ব রনিযারণেহ রবরভন্ন রদক রনমদযশনা প্রদান করা হে।  

০৪. “দমুর্যাগ রবষেক স্থােী আমদশাবরল ২০১৯” (SOD) অবরহৈকরণ প্ররশযণ ক যশালা তদমশর 

৬৪টি তজলার ১০০টি উপমজলাে আমোজন করা হে।  

০৫. ভূর কিেহ অনযানয দমুর্যাগ েিমকয  জনমগারষ্ঠর  মিয জনেমচৈনৈা বৃৃ্রদ্ধর জনয হােপাৈাল, 

 ামকয ট ও রবদযালে ও  াদ্রাোে দমুর্যাগ  হড়া আমোজন করা হে।  

০৬. দমুর্যাগ পূবয, দমুর্যাগকালীন এবং দমুর্যাগ পরবৈী পরররস্থরৈ ত াকামবলার লমযয “তজলা দমুর্যাগ 

বযবস্থাপনা ৈহরবল” পররচালনা কর টি গঠন, পররচালনা ও রনেন্ত্রমণর জনয তজলা প্রশােমনর 

রনেন্ত্রমণ একটি চলরৈ রহোব তখালার উমদযাগ গ্রহণ। 

০৭. “রিজাস্টার তরেপন্স এক্সারোইজ এন্ড এক্সমচন্জ “ এর েভাে  অংশগ্রহণ, েদেয  মনানেন ও 

 ৈা ৈ তদো হে।  
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রচত্রোঃ ০১ তগাপালগঞ্জ তজলাে িাোর োরভয মের েহমর্ারগৈাে দমুর্যাগ দঘুযটনাে অরিকামের  হড়া অনরুষ্ঠৈ হে। এ 

ে ে উপরস্থৈ রেমলন তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয ােহ িাোর তস্টশমনর রিএরি, উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন 

ক যকৈয া, রশযকবৃন্দ, োত্রোত্রীবনৃ্দ ও স্থানীে জনোিারন। 

রচত্রোঃ ০২ তগাপালগঞ্জ তজলাে িাোর োরভয মের েহমর্ারগৈাে দমুর্যাগ দঘুযটনাে অরিকামের  হড়া অনরুষ্ঠৈ হে। এ 

ে ে উপরস্থৈ রেমলন তজলা ত্রাণ ও পুনবযােন ক যকৈয ােহ িাোর তস্টশমনর রিএরি, উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন 

ক যকৈয া, রশযকবৃন্দ, োত্রোত্রীবনৃ্দ ও স্থানীে জনোিারন। 
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পবরিীক্ষণ ও মূিযািন অনুবিভাগ 

 পররবীযণ ও  ূলযােন অনুরবভাগ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর  ািযম  বাস্তবারেৈ 

রবরভন্ন ক যেূরচর রনের ৈ পররবীযণ,  ূলযােন ও ভরবষযৎ ক যপররকল্পনা এবং রবস্তাররৈ ৈর্য 

েংরযণ কমর র্ামক। েৃরিলি হমৈ পররবীযণ ও  ূলযােন অনুরবভাগ এ অরিদপ্তমরর  ািযম  

বাস্তবারেৈ গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার (কারবখা) এবং গ্রা ীণ অবকাঠাম া রযণামবযণ (টি,আর) 

ক যেূরচর আওৈাে বাস্তবারেৈ প্রকল্প তর্ ন রাস্তা রন যাণ, পুনোঃ রন যাণ, ত রা ৈ ও েংস্কার, পুকুর 

খনন ও পুনোঃ খনন, ি ীে, রশযা, োংসৃ্করৈক প্ররৈষ্ঠামনর  াঠ উন্নেন ইৈযারদ প্রকল্পে ূহ 

রনের ৈভামব পররবীযণ,পররিারণ ও  ূলযােন কমর আেমে। গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার 

(কারবখা) ক যেূরচর কাজ শুরু হওোর পূমবয গৃহীৈ প্রকমল্পর প্রাক-জররপ র্াচাই, প্রকমল্পর কাজ 

চলাকালীন পররবীযণ এবং কাজ ে াপ্ত হওোর পর কম যাত্তর জররপ র্াচাই করা হে। গ্রা ীণ 

অবকাঠাম া রযণামবযণ (টি,আর) ক যেূরচর প্রকল্পে ুহ শুিু াত্র প্রকমল্পর কাজ চলাকালীন 

পররবীযণ করা হে। এ অনুরবভাগ রবরভন্ন প্রকমল্পর অবযরেৈ/আত্মোৎকৃৈ খাদযশমেযর  ূলয ও 

টাকা আদাে, অবযরেৈ পররবহণ ও আনুষংরগক খরমচর অর্য আদাে এবং স্থানীে অরভমর্ামগর 

রভরত্তমৈ ৈদন্ত কমর অবযরেৈ/আত্মোৎকৃৈ টাকা আদাে করা হে। পররবীযণ ও  ুলযােন 

অনুরবভামগর কার্যাবলীর েংরযপ্ত রববরণ রনমে তদো হমলাোঃ  

 (১) রবরভন্ন উপমজলা হমৈ প্রাপ্ত গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার (কারবখা) ও গ্রা ীণ 

অবকাঠাম া রযণামবযণ (টি,আর) ক যেূরচর আওৈাে বাস্তবারেৈ প্রকমল্পর ে ারপ্ত 

প্ররৈমবদন েংগ্রহপূবযক র্র্ার্র্ েংরযণ ও ে রন্বৈ বারষযক প্ররৈমবদন তৈরীকরণ। 

 (২) বাস্তবােনািীন ক যেূরচর িলপ্রেু ও কার্যকরী ৈদাররকর লমযয  াঠ পর্যামে অরিে 

পররদশযন, ৈর্যারদ, উপাত্ত, প্ররৈমবদন ররমপাট/ররটয ান ইৈযারদ কার্যক্র  গ্রহণ। 

(৩)  াঠ পর্যামে গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার (কারবখা) ও গ্রা ীণ অবকাঠাম া 
রযণামবযণ (টি,আর) ক যেূরচর প্রাক-জররপ, পররবীযণ, কম যাত্তর জররপ 

র্াচাইমের বযবস্থা গ্রহণ।  

ষষ্ঠ পররমেদ 
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(৪) গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার ও গ্রা ীণ অবকাঠাম া রযণামবযণ ক যেূরচর আওৈাে 

বাস্তবারেৈ প্রকল্পে ূমহর অবযরেৈ খাদযশমেযর  ূলয ও অবযরেৈ টাকা আদাে এবং 

অনাদােী অমর্যর জনয েংরিিমদর রবরুমদ্ধ বযবস্থা গ্রহমণর েুপাররশ। 

(৫)  াঠ পর্যামে বাস্তবােনািীন প্রকল্প রনবযাচমন কাররগরী উপমর্ারগৈা  ূলযােন ও 

বাস্তবােন েক্রান্ত  

প্রমোজনীে রনমদয রশকা জারীকরণ। 

(৬) বাস্তবােনািীণ ও বাস্তবারেৈ প্রকমল্পর পরর াপ ও কাররগরী র্াচাই েংক্রান্ত 

কার্যাবলী। 

৬.১.১ পররবীযণ ও  ূলযােমনর উমদ্দশযোঃ 

গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার ক েূযরচর আওৈাে গৃহীৈ প্রকল্পে ূহ বাস্তবােমনর  ািযম  গ্রা  

অিমলর তর্াগামর্াগ বযবস্থার োরবযক উন্নেন ও তেচ বযবস্থা উন্নেমনর  ািযম  খাদয উৎপাদন 

বৃরদ্ধমৈ েহােৈা প্রদান, পুকুর খনন/ পূনোঃ খনমনর  ািযম   ৎেয েিদ বৃরদ্ধমৈ েহােৈা প্রদান 

এবং রশযা, ি ীে ও অনযানয প্ররৈষ্ঠামনর উন্নেমন গুরুত্বপূণয ভূর কা পালন কমর র্ামক। এ োড়া 

পেী অিমলর রবপুল েংখযক তবকার তলাকমদর ক যেিাদামনর  ািযম  ো ারজক রনরাপত্তা এবং 

অর্যবনরৈক উন্নেমন অবদান রাখা। বরণযৈ উমদ্দশযাবলী ো মন তরমখ গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার 

ক যেূরচর আওৈাে তর্ েকল প্রকল্প গ্রহণ করা হে উহার র্র্ার্র্ বাস্তবােন করা হমে রকনা, 
বাস্তবােমন তকান ে েযা হমল ৈা রচরিৈ করা এবং ে েযা ে ািামনর প্রমোজনীে রদক রনমদযশনা 

তদো। বরাদ্দকৃৈ েিদ র্র্ার্র্ বযবহার হমে রক না ৈা রচরিৈ করা এবং ক যেূরচর গুণগৈ ান 

রনরুপণ করা, ক যেূরচর োিলয, বযর্যৈা এবং ভরবষযমৈ অনুেরণীে রদক ৈুমল িরাই পররবীযণ ও 

 ূলযােমনর  ূল উমদ্দশয।  

৬.১.২  গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার ক যেুচীর আওৈাে গৃহীৈ প্রকমল্পর প্রাক-জররপ েংক্রান্ত 

কার্যক্র োঃ 

৬.১.৩ প্রাক-জররপ র্াচাইোঃ 

গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার ক যেূরচর প্রকল্প গ্রহমণর জনয উপমজলা রভরত্তক বরাদ্দ জারীর পর 

 ন্ত্রণালে হমৈ প্রণীৈ ও জারীকৃৈ পররপত্র ত াৈামবক উপমজলা হমৈ প্রকল্পে ূহ প্রণেনপূবযক প্রকল্প 

রভরত্তক বরাদ্দ রনিযারণ কমর উহা অনুম াদমনর জনয েংরিি তজলাে তপ্ররণ করা হে। তজলা ত্রাণ ও 
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পুনবযােন ক যকৈয ার কার্যালমে প্রকল্পগুমলা েঠিক ভামব প্রণেন করা হমেমে রকনা উহা র্াচাই বাোই 

করা হে এবং তজলা কণযিার কর টি কৈৃয ক চুড়ান্ত অনুম াদমনর পর প্রকল্প রভরত্তক বরাদ্দপত্র তজলা 

কার্যালে হমৈ জারী করা হে। প্রকল্প প্রণেনকামল উপমজলা কর টি কৈৃয ক চুড়ান্ত অনুম াদমনর পর 

প্রকল্প কৈৃয পয কৈৃয ক প্রকমল্পর প্রাক-জররপ গ্ররহণ করা হে। গৃরহৈ প্রাক-জররমপ প্রকমল্পর কাজ শুরু 

হওোর পূমবয এ প্রকল্প েঠিকভামব প্রণেন করা হমেমে রকনা, ৈা বাস্তবােমনর পূমবযর অবস্থাে পাবয 

ভরাট এবং গৈয  ভরাট এর জনয রক পরর াণ  াটির প্রমোজন ইৈযারদ রনরুপণ করা হে। উপমজলা 
কৈৃয পয কৈৃয ক গৃহীৈ প্রাক-জররমপর েঠিকৈা এবং প্রকল্প প্রণেন ও প্রাক্কলন েঠিকভামব করা 
হমেমে রকনা উহা রনণযমের জনয এ অরিদপ্তর হমৈ ত াট প্রকমল্পর একটি রনরদযি েংখযক প্রকমল্পর প্রাক-

জররপ র্াচাই গ্রহণ করা হে।  

৬.১.৪ প্রকল্প পররবীযণোঃ  

 াঠ পর্যামে প্রকমল্পর কাজ চলাকালীন বাস্তবােন েংক্রান্ত  প্রমোজনীে ৈর্য েংগ্রহ, বাস্তবােমনর  ান 

র্াচাই করা, পররপত্র অনুর্ােী প্রকল্প বাস্তবােমনর ে েযা রচরিৈকরণ এবং ে েযা ে ািানকমল্প 

প্রমোজনীে পরা শয প্রদান করা প্রকল্প পররবীযমণর উমদ্দশয। প্রকমল্পর কাজ েঠিকভামব বাস্তবােমনর 

রনিেৈা রবিামনর জনয প্রকল্প পররবীযণ অপররহার্য। প্রকমল্পর কাজ চলাকালীন পররলরযৈ ক্রটি 

রবচূযরৈ রচরিৈ কমর উহা ে ািানকমল্প পররপত্র ত াৈামবক েহােৈা প্রদান। এজনয অত্র অরিদপ্তমরর 

 ািযম  গ্রা ীণ অবকাঠাম া েংস্কার ও গ্রা ীণ অবকাঠাম া রযণামবযণ ক যেূরচর আওৈাে 

বাস্তবােনািীন প্রকল্পে ূমহর একটি রনরদযি েংখযক প্রকমল্পর কাজ পররবীযণ করা হে। 

৬.১.৫  কম যাত্তর জররপ র্াচাইোঃ  

পররপত্র ত াৈামবক প্রকমল্পর কাজ র্র্ার্র্ভামব বাস্তবােন েিন্ন হমেমে রকনা, বরাদ্দকৃৈ েিদ 

দ্বারা  াটির কাজ এবং অনযানয আনুষরিক কাজ করা হমেমে রক না ৈা র্াচাই করার জনয কম যাত্তর 

জরীপ করা হে। প্রকমল্পর কাজ ে ারপ্তর পর উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া কম যাত্তর জররপ 

গ্রহণক্রম  বযরেৈ খাদযশেয ে ন্বে কমরন। অর্যাৎ প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া কম যাত্তর পরর ামপ তর্ 

পরর াণ  াটির কাজ এবং অনযানয আনুষরিক কাজ পান তে পরর াণ খাদযশেয/টাকা প্রকমল্পর 

অনুকূমল েবযমশষ রকরস্তমৈ োড় কমরন।িমল গৃহীৈ প্রকমল্পর ১০০%কাজ েিারদৈ হওোর তযমত্র 

প্রকল্প বাস্তবােন কর টির তচোর যামনর রনকট তকান খাদযশেয/টাকা অবযরেৈ র্াকার অবকাশ 

তনই। তর্ ে স্ত প্রকমল্পর আংরশক কাজ েিাদন করা হমে র্ামক তে েকল প্রকমল্পর কম যাত্তর জররপ 
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গ্রহণ কমর তর্ পরর াণ কাজ পাওো র্াে তে অনুর্ােী খাদযশেয/টাকা বযরেৈ তদরখমে বাকী 
খাদযশেয/টাকা (র্রদ র্ামক) অবযরেৈ তদখামনা হে এবং রনে ানুর্ােী ৈা আদামের প্রমোজনীে 

বযবস্থা গ্রহণ করা হে। প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া োরবযক কাজ েঠিকভামব ে ন্বে কমরমেন রকনা, 

কাজ বুমঝ রনমেমেন রকনা, ৈা ে ন্বমের জনয অরিদপ্তমরর ক যকৈয া এবং তজলা পর্যামের 

ক যকৈয ামদর দ্বারা রনরদযি েংখযক প্রকমল্পর কম যাত্তর জররপ র্াচাই করা হে।  

৬.১.৬ ে ারপ্ত প্ররৈমবদনোঃ 

প্রকমল্পর কাজ েিন্ন হওোর পর প্রকমল্পর বাস্তবােন েংক্রান্ত রবস্তাররৈ রববরণ ও বরাদ্দকৃৈ, 

উমত্তারলৈ, বযরেৈ, অবযরেৈ এবং ে ন্বেকৃৈ খাদযশেয/টাকার রবস্তাররৈ ৈর্য ও প্রকমল্পর অনুকূমল 

বরাদ্দকৃৈ পররবহণ ও আনুষংরগক খরচ ে ন্বে েিরকয ৈ ৈর্য পররপমত্রর রনরদযি েমক প্রকল্পওোরী 
ে ারপ্ত প্ররৈমবদন তপ্ররমনর জনয উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া ও উপমজলা রনবযাহী ক যকৈয া 

রনকট পত্র তদো হে। প্রকমল্পর ে ারপ্ত প্ররৈমবদন তপ্ররন না করা পর্যন্ত তকান অবস্থামৈই প্রকল্পটি 

বাস্তবারেৈ হমেমে বমল গণয করা হে না। গৃহীৈ প্রকমল্পর ে ারপ্ত প্ররৈমবদন পাওো না তগমল েংরিি 

প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয ার রবরুমদ্ধ আইনানুগ বযবস্থা গ্রহণ করা হমে র্ামক। প্রকমল্পর অবযরেৈ 

খাদযশমেযর  ূলয/অবযরেৈ টাকা আদাে কমর পররপমত্রর রনমদয রশকা ত াৈামবক েরকারর তকাষাগামর 

জ া প্রদান রনরিৈ করা হে। 

  

রচত্রোঃ ০১ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর  ারিপারপাে হমল অনরুষ্ঠৈ বনযা ও অনযানয প্রাকৃরৈক দমুর্যামগ 

োড়াদানমত্তার  লূযােন রবষেক লারনযং ক যশালাে উপরস্থৈ আমেন জনাব রনরিন্ত কু ার তপাদ্দার, পররচালক 
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ভািনাদরিি গ্রুপ বিবডং (বভবেএি) কার্বক্রম 
 

৭.১.০   ২০২১-২০২২ অর্য বেমর রভরজএি ক যেূরচর কার্যক্র োঃ 

৭.১.১   বভবেএি অনুবিভাদগর কার্বক্রমঃ 

(১) পরবত্র ঈদ-উল-রিৈর এবং ঈদ-উল-আর্হা উপলমযয ৬৪ টি তজলা এবং ৩২৯ টি তপৌরেভাে 

রভরজএি খদযশেয বরাদ্দ। 

(২) রবরভন্ন প্রাকৃরৈক দমুর্যামগ  ানরবক েহােৈা ক যেূরচ বাস্তবােন রনমদয রশকা ত াৈামবক তজলা 
প্রশােকগমণর চারহদার রভরত্তমৈ খাদযশেয বরাদ্দ প্রদান: 

(৩) প্রিান ন্ত্রীর কার্যালমের আেেণ প্রকমল্পর জনয রভরজএি ক যেূরচর আওৈাে খাদযশেয বরাদ্দ। 

(৪) বরাদ্দকৃৈ খাদযশমেযর পররবহন ও আনুষংরগক খরমচর অর্য বরাদ্দ প্রদান; 

(৫) দমুর্যাগ ঝুাঁ রকহ্রাে ক যেূরচ এবং ো রেক তবকারত্ব ত াচন ৈহরবল ক যেূরচর রবৈরণকৃৈ ঋমণর 

টাকা আদামের রহোব েংরযণ। 
 

৭.১.২   বভবেএি কার্বক্রমঃ 
রভরজএি একটি  ানরবক েহােৈা ক যেূরচ, র্ার  ািযম  েরকার দররদ্র পররবামরর  মিয ঈদ-উল-

রিৈর এবং ঈদ-উল-আর্হার  ৈ ি ীে উৎেমবর ে ে খাদয রবৈরণ কমর র্ামক। রভরজএি 

ক যেূরচমৈ প্রাকৃরৈক দমুর্যামগ যরৈগ্রস্থ জনগমণর  মিয খাদযশেয েরবরাহ করা হে। 

৭.১.৩   এই কমবসূবচর উদদ্দশযঃ 
(১) দোুঃস্থ ও গরীব জনগমণর খাদয রনরাপত্তা রনরিৈ করা; 
(২)  পীরড়ৈ জনগণ এবং রশশুমদর তরাগ প্ররৈমরাি করা; 
(৩)  বাজার ূলয রহহরৈশীল রাখা; 
(৪)   ন্দার ে মে ক যহীন জনগমণর  মিয খাদয েরবরাহ করা; 
(৫)  উপকারমভাগীমদরমক ো রেক োহামর্যর  ািযম  দাররদ্রয রনরেমন অবদান রাখা, রবমশষ কমর 

অরৈদররদ্র      

      জনমগারষ্ঠর আর্য-ো ারজক উন্নেমন েহােৈা করা।   
  

৭.১.৪   ২০২১-২০২২ অর্য বেমর রভরজএি ক যেূরচর আওৈাে খাদযশেয বরামদ্দর 

রববরণোঃ 
ক্রঃ
 

নং 

উপিক্ষয মন্ত্রণািদি
র স্মারক 

নং ও 

তাবরখ 

বেিার 

সংখযা 
অবধেপ্তদর
র  স্মারক 

নং ও 

তাবরখ 

কাডব  প্রবত 

খােযশসয 
িরাদদ্দর 

পবরমাণ 

বমাট 

িরাদ্দকৃত 

খােযসশয 
(বমঃটন) 

উপকারদভাগীর 

সংখযা (পবরিার) 

মন্ত
িয 

েপ্ত  পররমেদ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. ঈদ-উল-

আর্হা ,
২০২০ 

উপলমযয 
রভরজএি চাল 

বরাদ্দ  

২৫২ 

৪ /০ ৭ /২০২
১ 

৬৪টি 

তজলা 
৩২৮টি 

তপৌরেভা 

৮৯ 

০৪/৭
/২০২১  

১০ তকরজ ১ ,০০,০ ৭৬.০
৫১ 

১ ,০০, ১৭,৫৫১× ৪ 

=৪,০০,৭০,২০৪ ফফ  

 

৩. ঈদ-উল-

রিৈর ,

২০২১ 

উপলমযয 
রভরজএি চাল 

বরাদ্দ 

১৫৫ 

৩ /০ ৪ /২০২
২ 

৬৪টি 

তজলা 
৩২৯টি 

তপৌরেভা 

১৩৩ 

৪ /৪/২০২ ২ 

৪৫০ /-

টাকা হামর  

১ ,০০,৩৩০. ৫
৪০ 

১ ,০০, ৩৩,০৫৪ × ৪ 

=৪ ,০১,৩২,২১৬ 

ফফ 

  

     ত াট= ২
,০০,৪০৬.

৫৯১ 

২ ,০০,৫০,৬০৫ 

পররবার 

৮ ,০২,০২,৪২০  ফফ  

 

রচত্রোঃ ০১ িাোঃ ত াোঃ এনা রু রহ ান এ রপ,  াননীে প্ররৈ ন্ত্রী, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালে কৈৃয ক ঢাকা 

তজলার োভার উপমজলাে দোুঃস্থমদর  ামঝ রভরজএি চাল রবৈরণ।  
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পবরিীক্ষণ ও তর্য িযিস্থাপনা (এমআইএম) অনুবিভাগ 

৮.১.০ আইবসটি সম্পবকব ত কার্বক্রমঃ 

জরুরর োড়াদান িযাশমবািয  (Emergency Operational Dashboard): দমুর্যাগ পরররস্থরৈমৈ জরুরর োড়াদান এবং 
দ্রুৈ পুনরুদ্ধার কার্যক্রম র পররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােমন অনযৈ  এবং প্রিান শৈয  হমে-দমুর্যাগ উত্তর জরুরর 

চারহদা রনরুপন ও যেযরৈ রনরুপন। গণপ্রজাৈনন্ত্রী বাংলামদশ েরকামরর দমুর্যাগ বযবস্থাপনা স্থােী আমদশাবলী 

(এেওরি)-তৈ স্থানীে পর্যামে েকল দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কর টি গুমলার (তজলা, উপমজলা, তপৌরেভা ও ইউরনেন) জনয 

এ রবষে েুষ্পি রদকরনমদযশনা রমেমে। এেওরি-র রনমদযশনা অনরু্ােী দমুর্যাগকালীন ও দমুর্যাগ পরবৈীকামল জরুরর 

চারহদা ও যেযরৈ েিরকয ৈ ৈর্য েংগ্রমহর জনযয “এেওএে” ির  এবং “রি” ির  বযবহার করা হমে র্ামক। 

ৈৃণ লূ পর্যামে জররমপর  ািযম  জরুরর চারহদা ও যেযরৈ েিযরকয ৈ ৈর্য েংগ্রমহর জনয দমুর্যাগ বযবস্থাপনা 

কর টির েদেযগণ প্রৈযয বা পমরাযভামব ির  দ’ুটি বযবহার কমর র্ামকন।  

উপমজলা পর্যামে দমুর্যাগ বযবস্থাপনা কর টির েদেয েরচব উপমজলা প্রকল্প বাস্তবােন ক যকৈয া ইউরনেন তর্মক 

এেওএে ও রি-িরম র ৈর্য েংগ্রহ এবং ে রন্বৈ কমর তজলাে তপ্ররণ কমর র্ামকন। একইভামব তজলা দমুর্যাগ 

বযবস্থাপনা কর টির েদেয-েরচব তজলা ত্রাণ ও পুণযবােন ক যকৈয া েকল উপমজলার ৈর্য ে রন্বৈ কমর দমুর্যাগ 

বযবস্থাপনা অরিদপ্তমর তপ্ররণ কমর র্ামক। দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর জরুরী োড়াদান তকন্দ্র হমৈ েকল তজলার 

যেযরৈর ৈর্য ে রন্বৈ কমর দমুর্যাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ  ন্ত্রণালমে তপ্ররণ কমর র্ামক। এ িরমনর ির পূরণ ও 

ে রন্বৈ করমৈ একই কাজ বার বার করমৈ হে িমল ে ে তবশী লামগ। এজনয দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর হমৈ 

যেযরৈ, চারহদা ও ত্রাণ ো গ্রী রবৈরমণ ৈর্য েংগ্রহ, েংরযণ ও রবমিষণ করার জনয  একটি েিটওেযার তৈরীর 

অি  পররমেদ 
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উমদযগ গ্রহণ করা হে। এ েিটওেযারটি তৈরীর কাজ ইমৈা মিয তশষ হমেমে এবং পরীযা লূক ৈর্য প্রমবশ কমর 

পরীযা রনরীযাও করা হমেমে। এোড়া গৈ ঘূরণযঝড় “ইোে” এ োৈযীরার শযা নগর উপমজলার যেযরৈ এবং 

ত্রাণ ো গ্রীর ৈর্য অনলাইমন েংগ্রহ এবং েংরযণ ও রবমিষণ েহ রবরভন্ন িরমনর প্ররৈমবদন প্রস্তুৈ করা হে।  

৮.১.১  Disaster Management Knowledge Portal: দমুর্যাগ এবং দমুর্যাগ 

বযবস্থাপনা েংক্রান্ত েকল প্রকাশনা এক জােগা তর্মক র্ামৈ পাওো র্াে তেজনয 
২০২১-২০২২ অর্য বেমর Innovation Plan এর  মিয তেবা রিরজটাইমজশন 

কযাটাগরীমৈ Disaster Management Knowledge Portal তৈরী করা হমেমে। 
বৈয  ামন  তপাটয ামল ৪৭৪টি রবরভন্ন িরমনর প্রকাশনা আপমলাি করা আমে। রিরিএ  

ওমর্ব োইমট রলংক তদো আমে। 

৮.১.২  েদুর্বাদগর আগাম িাতব া বপ্ররদণ বমািাইি বিাদন IVR (Interactive 

Vioce Response) প্ররু্রক্ত বযবহারোঃ ত াবাইল তিামনর  ািযম  জনোিারমণর 

তবািগ য ভাষাে দমুর্যামগর আগা  বাৈয া Interactive Voice Response (IVR) 

পদ্ধরৈমৈ প্রচার করা হমে। এ রবষমে তর্ তকান ত াবাইল তর্মক তটাল রি নম্বর ১০৯০ 

তকামি িাোল কমর ১ চাপ রদমে ে দু্রগা ী তজমলমদর জনয আবহাওো বাৈয া, ২ চাপ 

রদমে নদ-নদী বন্দরে মূহর েৈকয ৈা বাৈয া, ৩ চাপ রদমে তদরনন্দন আবহাওো বাৈয া, ৪ চাপ রদমে ঘূরণযঝমড়র বাৈয া ও 

৫ চাপ রদমে নদ-নদীর পারনর পূবযাভাে জানা র্াে। IVR এর  ািযম  দমুর্যামগর পূবযাভাে জানার আগ্রহ বরৃদ্ধ 

পাওোে IVR রেমিম র েয ৈা বরৃদ্ধর উমদযাগ গ্রহণ করা হমেমে।   

৮.১.৩ ওমেব তপাটয ারল (ddm.gov.bd): ২০১৪ োমল রিরিএ  ওমেব োইটটি নযাশনাল তপাটয াল তি ওোমকয  
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স্থানান্তররৈ হে। বাংলা এবং ইংমরজী দইু ভাষাে রনর যৈ এ ওমেব োইটটি রনের ৈ হালনাগাদ করা হমে। েকল 

অরিে আমদশ, দরপত্র রবজ্ঞরপ্ত, তনাটিশ, তর্াগামর্াগ, রনমোগ রবজ্ঞরপ্ত, দমুর্যাগ পরররস্থরৈ প্ররৈমবদন, ো ারজক 

রনরাপত্তা ক যেূরচর েকল বরাদ্দ আমদশ, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা আইন, নীরৈ ালা, পররকল্পনা, রনমদয রশকা, রিরিএ  

কৈৃয ক বাস্তবারেৈ েকল প্রকমল্পর প্রমোজনীে ৈর্যারদ ইৈযারদ রনের ৈ প্রকাশ করা হমে। ২০১৯ োমল রিরিএ  

বাংলা তিাম মন এ তপাটয ালটি চাল ুকরা হে।    
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৮.১.৪ তিেবকু তপজ ও গ্রুপোঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর তিেবকু তপজ (https://www.facebook.com/ 

ddmbangladesh) এবং তিেবকু গ্রুপ চাল ু করা হমেমে। দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর েকল ক যকৈয া-
ক যচাররবনৃ্দমক Depatrment of Disaster Management-DDM গ্রুমপর ত ম্বার করা হমেমে। দমুর্যাগ বযবস্থাপনা 
অরিদপ্তমরর  াঠ পর্যামে বাস্তবারেৈ কার্যক্র  এই গ্রুমপ ৈুমল িরা হে।    

 

৮.১.৫  ই-নরর্োঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমর ই-নরর্ কার্যক্র   াচয , ২০১৭ োমল শুরু কার হে। এ রবষমে েকলমক 

প্ররশযণ প্রদান করা হে। বৈয  ামন ই-নরর্র কার্যক্র  অরিদপ্তমরর ০৮টি অনরুবভামগর অিীন েকল শাখামৈ চাল ু

আমে। বৈয  ামন ই-নরর্র বযবহারকারীর েংখযা ৯০ জন। প্রমৈযক ক যকৈয া-ক যচাররবৃন্দমক ই-নরর্র উপর প্ররশযণ 

প্রদান করা হমেমে।  

৮.১.৬ ইন্টারমনট ও ওোইিাই েুরবিাোঃ অরিদপ্তমরর ক যকৈয া-ক যচাররবনৃ্দমক করিউটার ও লযান ইন্টারমনট 

েুরবিা প্রদান করা হমেমে। প্ররৈটি তলামর ওোই িাই েুরবিার আওৈাে আনা হমেমে। ইন্টারমনট বযান্ড উইর্ 

২৫ত োঃবাোঃ হমৈ ১০০ত োঃবাোঃ বরৃদ্ধ করা হমেমে। ইন্টারমনট তেবা োবযযরণক রনরিৈ করার জনয রবটিরেএল এর 

https://www.facebook.com/%20ddmbangladesh
https://www.facebook.com/%20ddmbangladesh
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রবকল্প েংমর্াগ তনো হমেমে। এোড়া তলাকাল এররো তনটওোরকয ং ও ওোইিাই বযবস্থা আিুরনকােন করার কার্যক্র  

প্ররক্রোিীন আমে।   

৮.১.৭ DDM MIS Software: SMoDMRPA প্রকল্প হমৈ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর কৈৃয ক বাস্তবারেৈ ৫টি 

ো ারজক রনরাপত্তা ক যেূরচর কার্যক্র  রনমে  DDM MIS শীষবক একটি সিটওিযার ততরী করদছ। এ 

সিটওিযাদরর মাধযদম কাবিখা/কাবিটা, টিআর, ইবেবপবপ বেআর ও বভবেএি এর সকি কার্বক্রম 

িাস্তিাবিত হদি। এ েিটওেযার দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর রনকট এখমন হস্তান্তররৈ।  

৮.১.৮ ইরজরপ (Electronic Government Procurement)t েদুর্বাগ িযিস্থাপনা অবধেপ্তদর ই-বেবপ প্রবক্রিাি 

বম ২০১৭ তাবরখ হদত অনিাইদন েরপত্র আহ্বান কার্বক্রম শুরু করা হি। এ িদক্ষয সকি কমবকতব া ও 

সংবিষ্টদেরদক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হদিদছ। বনযা আেেমকন্দ্র, বহু খুী ঘূরণযঝড় আেেমকন্দ্র, এইচরবরব রাস্তা, 

তেৈু-কালভাটয ,  রুজব রকো, তজলা ত্রাণ গুদা  রন যাণ, SMoDMRPA, DRMEP, NRP, URP, LDRRP, 

PROVATi3. েকল দরপত্র আহ্বান তর্মক শুরু কমর েকল কাজ েিাদন করমে। পর্যােক্রম  েকল অনরুবভাগ ও 

প্রকমল্প েকল ক্রে কার্যক্র  ইরজরপর  ািযম  েিাদন করা হমব।  

৮.১.৯ অরভমর্াগ প্ররৈকার বযবস্থাপনাোঃ দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর GRS (Grievance Redress System) 

চাল ুআমে। এ বযবস্থাে তর্ তকান স্থান হমৈ তর্মকান বযরক্ত অরিদপ্তর েংরিি তকান রবষমে অরভমর্াগ দারখল করমৈ 

পারমবন এবং প্ররৈকার েিমকয  অবরহৈ হমৈ পারমবন। ২০২১-২০২২ অর্য বেমর অরভমর্াগ প্ররৈকার বযবস্থাপনা 

েংক্রান্ত েিটওেযামরর উপর ক যকৈয া-ক যচারীমদরমক প্ররশযণ প্রদান করা হমেমে।  

৮.২.১  বেআইএস শাখার হািনাগাে তর্যঃ 

 Shelter Information Management System: উপকূলীে অিমল রনর যৈ ঘূরণযঝড় আেেমকন্দ্র 

েংক্রান্ত রবস্তাররৈ ৈর্যারদ ওমেবোইট রভরত্তক িাটামবইমজ েংরযণ করা হমেমে। এ 

িাটামবইজটিমৈ আেেমকন্দ্রগুরলর কাঠাম াগৈ এবং আনুষারিক ৈর্য তর্ ন  :তভৌগরলক অবস্থান 

)অযাংশ/দ্রারঘ াংশ( , বযবহার উপমর্াগীৈা  ,িারনয ৈা ,ইৈযারদ েংরযন করা হমেমে। এ 

িাটামবইজটির ৈর্য বযবহার কমর নৈুন ঘূরনযঝড় আআ রেমকন্দ্র রন যামনর েঠিক স্থান রনবযাচন করা ,

ঘূরণযঝমড়র ে ে তলাকজনমক আেেমকমন্দ্র আনার জনয উপ রু্ক্ত পর্ রনিযারন করা এবং 

আেেমকমন্দ্রর বযবস্থাপনা ও ত রা মৈর প্রমোজনীৈা রনরুপণ করা র্ামব। 

 MRVA Atlas (বকান স্থাদনর আপে মানবচত্র  ,ঝুাঁ বক সূচদকর সংবক্ষপ্ত বিিরণ , ঝুাঁ বকদত 

র্াকা বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান  ,অিকাঠাদমা ইতযাবের সমবন্বত তর্য ভািার:(  ররস্ক এটলােটি 

একটি রনরদি উপমজলার ঝুাঁ রকর  ানরচত্র রবমিষমণর তযমত্র প্রমোজনীে তর্ েকল ৈর্য রদমে োহার্য 
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কমর তেগুমলা হমে আপমদর অবস্থা েংক্রান্ত ৈর্যারদ তর্ ন বনযার গভীরৈা ও পররিী ,জমলাোমের 

গভীরৈা ও পররিী এবং রবপদাপন্নৈা ইৈযারদ। 

 প্রভাতী প্রকল্প-বডবডএম কদম্পাদনন্ট: প্রভাৈী প্রকল্প-রিরিএ  কমিামনন্ট কৈৃয ক “স্থানীে 

পর্যামে বনযার আগা  েৈকয বাৈয া ও প্রচার বযবস্থার উন্নেন” শীষযক প্রকমল্পর কার্যক্র  শুরু হমেমে। 

দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তমরর ৈত্ত্বাবিােমন IFAD এর অর্যােমন ও RIMES এর কাররগরর 

েহমর্ারগৈাে এই প্রকল্প কুরড়গ্রা , গাইবান্ধা এবং জা ালপুর তজলার বনযা প্রবণ এলাকা ে ূমহ 

বাস্তবােন করা হমে। এই প্রকমল্পর  ািযম  বনযার ঝুাঁ রকপূণয এলাকাে পূবযাভাে ও আগা  েৈকয বাৈয া 

প্রচার কমর আগা  েৈকয ৈা এবং পূবয প্রস্তুরৈর  ািযম  গ্রা ীণ অবকাঠাম ার েয ৈা বৃরদ্ধ এবং 

জান ামলর যেযরৈ হ্রামে কাজ করা হমব। এই প্রকমল্পর আওৈাে আগা  েৈকয বাৈয া প্রস্তুমৈর জনয 

নদীমৈ পারন ে ৈল তগজ এবং প্লাবন  ানরচত্র প্রস্তুমৈর জনয নদীর ৈীরবরৈয  এলাকাে inundation 

gauge স্থাপন করা হমব। প্রাপ্ত ৈর্য উপামত্তর উপর রভরত্ত কমর বনযার আগা  েৈকয বাৈয া প্রস্তুৈ 

কমর ৈা ভমেে ত মেমজর  ািযম  প্রাে ২০,০০০ (রবশ হাজার)  ানুমষর কামে ৈাৎযরনকভামব 

তপৌাঁমে তদওো েম্ভব হমব। এোড়াও রিরজটাল রিেমপ্ল তবািয , ইম ইল ও অনযানয  ািযম  বনযার 

আগা  েৈকয বাৈয া কর উরনটি পর্যামে তপৌাঁমে তদওোর জনয ক যকান্ড পররচারলৈ হমব। এই প্রকমল্পর 

আওৈাে আগা  েৈকয বাৈয া প্রচামরর পাশাপারশ জাৈীে ও স্থানীে পর্যামে রবরভন্ন িরমণর প্ররশযণ 

ও েমচৈনৈা বৃরদ্ধ ূলক  ক যকাে গ্রহণ করা হমব। 
 

 বটকসই উন্নিদনর েনয ভূ-স্থাবনক তদর্যর িযিহাদর সক্ষমতা শবক্তশািীকরণ: 

UNOSAT নরওমেরজোন এমজরন্সর েহােৈাে এরশো-পযারেরিক ও আরিকাে "তটকেই 

উন্নেমনর জনয ভূ-স্থারনক ৈমর্যর বযবহামর েয ৈা শরক্তশালীকরণ" শীষযক প্রকল্প শুরুর 

প্ররক্রোিীন রমেমে। ০৩ (রৈন) বের ত োদী এই প্রকল্পটি রবমশষ কমর দমুর্যাগ ঝুাঁ রক বযবস্থাপনা 

েংক্রান্ত রেদ্ধান্ত গ্রহমণর জনয ভূ-স্থারনক প্ররু্রক্তর প্রমোমগ বাংলামদশমক রবরভন্ন িরমনর তেবা প্রদান 

করমৈ েয , র্া রনেরুপ - 

(ক) ভূ-স্থারনক ৈর্য প্ররু্রক্তর উপর প্ররু্রক্তগৈ প্ররশযণ এবং েমচৈনৈা বৃরদ্ধ কার্যক্র , 

(খ) জটিল তিটা রবমিষণ েিাদন করমৈ এবং রেদ্ধান্ত গ্রহমন ে র্য প্লযাটি য রহোমব কাজ করার 

জনয স্মাটয  ওমেব-রভরত্তক অযারপ্লমকশনগুরলর রবকাশ, 
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(গ) প্ররু্রক্তগৈ েহােৈার জনয তদমশর  মিয রবমশষজ্ঞ প্রদান, এবং 

(ঘ) ক্র াগৈ েয ৈা রবকামশর জনয একটি জ্ঞান প্লযাটি য এবং "কর উরনটি অি প্রযাকটিে 

(COP)" বাস্তবােন। 
 

 

 

 

রচত্রোঃ ০১ জনাব ত াোঃ আরৈকুল হক,  হাপররচালক, দমুর্যাগ বযবস্থাপনা অরিদপ্তর কৈৃয ক “তিইনমদরনং তিারকাস্ট 

তবইজড্ আররল এযাকশনস্ ইন োইমলান তপ্রান তকাস্টাল রররজওন (তস্টপ)” প্রকমল্পর তবইজলাইন ে ীযার িলািল 

এবং ঘূরণযঝমড়র পূবযাভাে রভরত্তক আগা  কার্যক্র  েংক্রান্ত খেড়া প্রমটাকল উপস্থাপন রবষেক ক যশালাে বক্তবয 
।
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উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ  

গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মমটার দৈর্্ঘয পর্্ন্ত সসতু/কালভাট্ মনম্াণ প্রকল্প 

৯.1.1  প্রকল্পল্পর পটভূমমিঃ 
বাাংলাদেশ একটি অন্যতম েদু্যাগপ্রবণ গ্রাম প্রধান্ দেশ। েদু্যাদগর ফদল প্রায় প্রতত বছর সম্পদের ক্ষয়ক্ষততসহ েদু্যাগ 

কবতলত এলাকা ও মান্দুের সাংখ্যা ক্রমশ বতৃি পাদে। দেদশর জন্সাংখ্যার ৮০ শতাাংশই গ্রামীণ এলাকায় বাস কদর। 
কৃতে খ্াত জাতীয় অর্যন্ীততদত উদেখ্দ্াগয অবোন্ রাদখ্। এ দপ্রক্ষাপদে, দেদশর অতধকাাংশ প্রাতিক জন্দগাষ্ঠীর জীবন্ 

্াত্রার মান্ উন্নয়ন্ গ্রামীণ অর্যন্ীততর তবকাদশর উপর তন্র্য র কদর, ্া মলূত গ্রামীণ দ্াগাদ্াগ বযবস্থা তবদশে কদর 

স্থল দ্াগাদ্াগ বযবস্থার সাদর্ সম্পতকয ত।  

এ প্রকদের মাধযদম গ্রামীণ রাস্তায় দসতু/কালর্ােয  তন্মযাণ করা হয়। দ্খ্াদন্ প্রাতিক জন্দগাষ্ঠী বসবাস কদর শসয 

উৎপােন্; তবদশেত শাকসবতজ, তরকাতর ও গবাতেপশু উৎপােন্ কদর জীতবকা তন্বযাহ কদর। তকন্তু অদন্ক দক্ষদত্র 

গ্রামীণ রাস্তার গযাদপ দসতু/কালর্ােয  ন্া র্াকায় কৃতে পণয পতরবহন্ ও তবপণদন্ বহুতবধ সমসযার সম্মুখ্ীন্ হদত হয়। 
এদত কদর পতরবহন্ সময় ও বযয় বতৃি পায়। প্রাতিক জন্দগাষ্ঠীর এই সমসযা লাঘদব দসতু/কালর্ােয  তন্মযাণ প্রকেটি 

গুরুত্বপূণয অবোন্ রাখ্দছ। তাছাড়া দেদশর প্রাতিক প্যাদয়র তশক্ষা প্রততষ্ঠাদন্ ্াতায়াদতর জন্য অদন্ক সময় বাাঁদশর 

সাাঁদকা তেদয় পার হদত তগদয় তশক্ষার্ীরা েঘূযেন্ার তশকার হয়। এসব জায়গায় দসতু/কালর্ােয  তন্মযাদণর ফদল তশক্ষা 

প্রততষ্ঠাদন্ ্াতায়াত সহজতর হদয়দছ। তবদশের্াদব ন্ারী-তশশু ও গর্য বতী মাদয়দের দ্রুত দসবাোন্-দকদে 

্াতায়াদতর সুতবধা সৃতিসহ েদু্যাগকালীন্ সমদয় আক্রাি জন্দগাতষ্ঠদক তাদের গবাতেপশু ও প্রদয়াজন্ীয় মালামালসহ 

দ্রুততম সমদয় তন্রাপদে আশ্রয়দকদে দপ াঁছাদত দসতু/কালর্ােয  গুদলা গুরুত্বপূণয রূ্তমকা পালন্ কদর আসদছ। 

১৯৮২ সাল হদত তপএল-৪৮০, োইদেল-২ ও োইদেল-৩ এর আওতায় প্রেত্ত গদমর তবক্রয়লব্ধ অর্য দ্বারা সীতমত 

আকাদর গ্রামীণ সড়দক দকয়ার বাাংলাদেশ এর তত্বাবধাদন্ অন্রু্ধ্য ৪০ফুে (১২তমোর প্যি) দেঘযয প্যি দসতু/কালর্ােয  
তন্মযাণ শুরু করা হয়। এ প্যি অত্র অতধেপ্তদর বাস্তবাতয়ত সমাপ্ত প্রকেসমদূহর মাধযদম সবযদমাে ২৪৯,৬৬৮তমোর 

(২৮৪৯৪টি) দসতু/কালর্ােয  তন্তমযত হদয়দছ। চলমান্ প্রকদের আওতায় দেদশর ৬৪ দজলার ৪৯২ টি উপদজলায় ১৪'-০ 

"হদত ১৮'-০" চওড়া ১৫৬০০০ তমোর (সম্ভাবয ১৩০০০ টি) দসতু/কালর্ােয  তন্তমযত হদব। তন্মদধয ৯৩৬০০ তমোর বক্সোইপ 

(৭৮০০টি) এবাং ৬২৪০০ তমোর গার্য ার োইপ (৫২০০ টি) দসতু/কালর্ােয  তন্মযাণ করা হদব।  

৯.1.2 প্রকল্পল্পর উল্পেশ্যিঃ 
(ক) গ্রামীণ মাটির রাস্তার গযাদপ দসতু/কালর্ােয  তন্মযাণ কদর জলাবিতা েরূীকরণ ও দ্াগাদ্াগ বযবস্থার উন্নয়ন্ ; 

(খ্) পাতন্ তন্ষ্কাশন্ বযবস্থার উন্নয়ন্ এবাং েদু্যাদগর সময় জন্সাধারণদক দ্রুত তন্রাপে আশ্রয়ণদকদে স্থান্ািদরর 

মাধযদম েদু্যাগজতন্ত ঝুাঁ তক হ্রাসকরণ; 

ন্বম পতরদেে 
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(গ) দেদশর স্থান্ীয় হাে-বাজার, দগ্রার্দসন্টার, তশক্ষা প্রততষ্ঠান্ ও ইউতন্য়ন্ পতরেদের সাদর্ কাদজর তবতন্মদয় খ্ােয 
কমযসূচীর আওতায় তন্তমযত রাস্তাসমদূহর সাংদ্াগ স্থাপদন্র মাধযদম কৃতে উপকরণ সহজর্াদব পতরবহণ ও তবপণদন্ 

সহায়তা প্রোন্সহ গ্রামীণ দ্াগাদ্াগ বযবস্থার উন্নয়ন্ সাধন্; 

(ঘ) অবকাঠাদমা তন্মযাণকালীন্ সামতয়ক কমযসাংস্থাদন্র সুদ্াগ সৃতির কদর গ্রামীণ এলাকায় োতরদ্র্য েরূীকরণ । 
 

৯.1.3 বরাে ও বযল্পয়র মববরণিঃ  
 

১. দমাে বরাদ্দ  : মলূঃ ৬৫৭৮২০.০০ লক্ষ োকা (তজওতব) 

    সাংদশাতধতঃ 656373.87 লক্ষ োকা (তজওতব) 

২. দময়াে কাল  : মলূঃ জান্য়ুারী ২০১৯ হদত জনু্ ২০২২ 

সাংদশাতধতঃ জান্য়ুারী ২০১৯ হদত জনু্ ২০২4 
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৯.1.4 সেলাওয়ারী সসতু/কালভাট্ বাস্তবায়ন অগ্রগমতর মববরণিঃ  

        ক্রতম
ক ন্াং 

দজলা বরাদদ্দর 

পতরমাণ 

অনু্দমাতেত 

দসতুর 

সাংখ্যা 

বাস্তবাতয়ত 

দসতুর 

সাংখ্যাাং 

বযতয়ত অদর্যর 

পতরমান্ 

অবতশি অদর্যর 

পতরমাণ 

কাদজর 

অগ্রগততর 

হার 

১ 2 4 5 6 7 8 9 

১ কক্সবাজার 4001.86 128 107 2443.96 1557.9 67.88% 

২ তকদশারগঞ্জ 6900.15 218 178 4333.54 2566.61 68.55% 

৩ কুতড়গ্রাম 5138.15 190 178 4208.23 929.92 90.05% 

৪ কুতমো 8321.86 283 238 5506.06 2815.8 69.30% 

৫ কুতিয়া 1938.94 75 69 1557.72 381.22 82.83% 

৬ খ্াগড়াছতড় 4580.78 125 101 3185.57 1395.21 73.63% 

৭ খ্ুলন্া 1409.31 44 44 1398.48 10.83 99.30% 

৮ গাইবান্ধা 6563.34  110 83 2024.81 779.25 66.49% 

৯ গাজীপুর 4899.33 298 233 5463.58 2239.81 70.09% 

১০ দগাপালগঞ্জ 6563.34 196 148 4956.58 1606.76 74.13% 

১১ চট্টগ্রাম 11657.92 366 299 8240.86 3417.06 73.45% 

১২ চাাঁেপুর 5,539.61 186 140 3480.19 2059.42 72.65% 

১৩ 

চাাঁপাই 

ন্বাবগঞ্জ 
2906.7 100 82 2192.32 714.38 79.08% 

১৪ চুয়ার্াঙ্গা 1838.08 60 52 1383.28 454.8 83.31% 

১৫ জয়পুরহাে 1432.35 53 44 1132.92 299.43 78.06% 

১৬ জামালপুর 4,579.78 114 82 2983.51 1596.27 70.63% 

১৭ ঝালকাঠি 2657.64 80 58 1176.87 1480.77 43.26% 

১৮ তঝন্াইেহ 7997.33 282 231 4465.83 3531.5 66.72% 

১৯ োঙ্গাইল 7089.03 198 153 4852.52 2236.51 72.97% 

২০ ঠাকুরগাাঁও 2342.6 73 60 1742.64 599.96 74.23% 

২১ ঢাকা 3597.14 104 82 4257.72 1082.06 68.98% 

২২ তেন্াজপুর 4559.7 161 142 3400.08 1159.62 79.19% 

২৩ ন্ওগাাঁ 4040.48 150 137 2936.03 1104.45 83.38% 

২৪ ন্ড়াইল 2288.88 65 51 1814.7 474.18 81.82% 

২৬ ন্রতসাংেী 2937.91 120 111 2213.76 724.15 84.37% 

২৬ ন্াদোর 2215.37 78 69 1492.88 722.49 77.41% 

২৭ ন্ারায়ণগঞ্জ 1900.53 60 49 1355.46 545.07 87.04% 

২৮ ন্ীলফামারী 3265.84 103 84 2198.52 1067.32 69.26% 

২৯ দন্ত্রদকান্া 4419.14 156 137 2930.51 1488.63 74.10% 

৩০ দন্ায়াখ্ালী 6,699.15 177 129 4081.2 2617.95 65.16% 

৩১ পঞ্চগড় 1968.53 59 51 1599.69 368.84 82.17% 

৩২ পেুয়াখ্ালী 4159.76 117 94 3127.13 1032.63 82.76% 

৩৩ পাবন্া 3962.73 110 87 2759.88 1202.85 70.98% 

৩৪ তপদরাজপুর 3,703.82 99 80 3,114.12 589.7 92.13% 
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৩৫ ফতরেপুর 3685.2 123 111 3039.84 645.36 85.47% 

৩৬ দফণী 1818.77 79 68 1614.51 204.26 90.87% 

৩৭ বগুড়া 5159.04 200 173 3547.78 1611.26 71.87% 

৩৮ বরগুন্া 2191.05 70 61 1456.16 734.89 73.55% 

৩৯ বতরশাল 5695.56 188 157 3933.84 1761.72 72.21% 

৪০ বাদগরহাে 3967.31 131 111 2756.44 1210.87 76.53% 

৪১ বান্দরবান্ 3530.62 108 102 3272.5 258.12 93.71% 

৪২ ব্রাহ্মণবাতড়য়া 1609.47 50 50 1552.85 56.62 96.08% 

৪৩ দর্ালা 3628.17 109 95 2588.96 1039.21 83.82% 

৪৪ ময়মন্তসাংহ 7315.63 225 190 5227.04 2088.59 77.01% 

৪৫ মাগুরা 1540.45 60 57 1420.73 119.72 92.82% 

৪৬ মাোরীপুর 1921.46 63 60 1757.43 164.03 93.96% 

৪৭ মাতন্কগঞ্জ 4733.84 147 121 3544.89 1188.95 84.59% 

৪৮ মুতিগঞ্জ 3152.98 83 66 2339.83 813.15 81.32% 

৪৯ দমদহরপুর 441.61 31 27 377.78 63.83 87.32% 

৫০ 

দম লর্ীবাজা
র 

3580.78 110 94 2711.15 869.63 80.23% 

৫১ ্দশার 2034.31 109 108 1903.05 131.26 94.04% 

৫২ রাংপুর 3903.58 128 108 2925.35 978.23 77.84% 

৫৩ রাাংগামাটি 1720.57 57 57 1636.64 83.93 95.18% 

৫৪ রাজবাড়ী 2216.66 58 46 1364.9 851.76 64.04% 

৫৫ রাজশাহী 2244.12 77 69 1650.57 593.55 79.99% 

৫৬ লক্ষীপুর 3,492.85 110 90 2,547.23 945.62 78.09% 

৫৭ লালমতন্রহাে 1994.66 50 36 1227.77 766.89 61.76% 

৫৮ শরীয়তপুর 2595.54 94 87 2052.78 542.76 86.59% 

৫৯ দশরপুর 2639.95 88 75 1897.8 742.15 76.70% 

৬০ সাতক্ষীরা 2081.91 79 78 1980.54 101.37 95.64% 

৬১ তসরাজগঞ্জ 2702.16 107 105 2529.52 172.64 93.10% 

৬২ তসদলে 5,833.82 184 162 4464.28 1369.54 85.28% 

৬৩ সুন্ামগঞ্জ 5111.29 175 155 3591.28 1520.01 80.03% 

৬৪ হতবগঞ্জ 3516.62 114 101 2402.73 1113.89 80.82% 

  সমাট 232,258.44 7565 6427 169,181.32 63,077.12 72.84% 
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তচত্রঃ ০১  জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর কতৃয ক তসরাজগঞ্জ দজলার 

তসরাজগঞ্জ সের উপদজলায় তন্তমযত দসতু পতরেশযন্।  

তচত্রঃ ০২ জন্াব দমাহাম্মে আদবে আলী, দজলা ত্রাণ ও পুন্বযাসন্ কমযকতয া, কুতমো এবাং েনাব সমািঃ সগালাম 

মাওলা, উপদজলা প্রকে বাস্তবায়ন্ কমযকতয া, দেতবদ্বার, কুতমো  কতৃয ক দেতবদ্বার উপদজলায় তন্তমযত দসতু 
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তচত্রঃ ০৩  জন্াব দমাঃ শতফকুল ইসলাম, প্রকে পতরচালক, গ্রামীণ রাস্তায় ১৫তম. প্যি দসতু/কালর্ােয  তন্মযাণ 

প্রকে, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর কতৃয ক দগাপালগঞ্জ দজলার দকাোলীপাড়া উপদজলায় তন্তমযত দসতু পতরেশযন্।   

তচত্রঃ ০৪ জন্াব দমাঃ ইউসুফ আলী, উপপতরচালক, স্থান্ীয় সরকার মন্ত্রণালয়, খু্লন্া কতৃয ক খু্লন্া দজলার 

োদকাপ উপদজলায় তন্তমযত দসতু পতরেশযন্।  
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উপকূলীয় ও র্ঘূমণ্ঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমখূী র্ঘূমণ্ঝড় আশ্রয়ল্পকন্দ্র মনম্াণ (২য় 

পর্্ায়) শ্ীর্্ক প্রকল্প 

প্রকল্প মশ্ল্পরানামিঃ উপকূলীয় ও ঘূতণযঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখ্ী ঘূতণযঝড় আশ্রয়দকে তন্মযাণ (২য় 

প য্ায়) শীেযক প্রকে। 

মন্ত্রণালয়িঃ েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

বাস্তবায়নকারী সংস্ািঃ  েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর। 

বাস্তবায়নকালিঃ  জলুাই ২০১৬ হদত জনু্ ২০২২ (সাংদশাতধত)। 

প্রকল্প প্রাক্কমলত বযয়িঃ  দমােঃ ৫৫৬,০৬ .৩১১ ) দকাটি োকায়) (সাংদশাতধত (তজওতব। 

বাস্তবায়নকালিঃ  জলুাই ২০১৬ হদত ৩০ জনু্ ২০২২ এ সমাপ্ত হয়। 

 

৯.২.১ প্রকল্পল্পর উল্পেশ্যিঃ 
◊  েতরদ্র্ ও সহায় সম্বলহীন্ জন্দগাতষ্ঠদক েদু্যাগকাদল আশ্রদয়র বযবস্থা করা। গবাতেপশু, সম্পে 

এবাংগৃহস্হলীর  

     অন্যান্য মূলযবান্ দ্র্বযসামগ্রী েদু্যাদগর হাত দর্দক রক্ষা/সাংরক্ষণ করা এবাং আশ্রয়দকেদগাদলাদক 

েদু্যাগ পরবতী  
     সমদয় তশক্ষা প্রততষ্ঠান্ ও অন্যান্য জন্তহতকর কাদজ বযবহার করা।  

 

৯.২.২ প্রকল্পল্পর লক্ষ্যমাত্ািঃ 
 মাধযতমক তবেযালয়/কদলজ/মাদ্র্াসার জতমদত আশ্রয়দকেগুদলা তন্মযাণ করা হদয়দছ। 

 ২২০টি (প্রতযকটি আশ্রয়দকদের দমদঝর আয়তন্ ৭৮০.০২ বগযতমোর তবতশি)। 

 প্রততটি আশ্রয়দকে ততন্ তলা তবতশি, তন্মদধয ন্ীচ তলা ফাাঁকা; 
 তদ্বতীয় তলায় প্রততবন্ধীদের অবস্থাদন্র জন্য একটি কক্ষ তন্তেযি করা আদছ; 

 গর্য বতী মাদয়দের জন্য এবাং তশশুদের মাদয়র বুদকর েধু খ্াওয়াদন্ার জন্য তবদশে কদক্ষর 

সাংস্থান্ রদয়দছ; 

 ২য় এবাং ৩য় তলায় েগুযত মান্ুদের অবস্থাদন্র জন্য আেটি (০৮) কদক্ষর বযবস্থা করা 
হদয়দছ; 

 পুরুে ও মতহলাদের জন্য পৃর্ক েয়দলে ও প্রততবন্ধীদের জন্য হাই কদমাদর্র সাংস্থান্ করা 

হদয়দছ। মতহলাদের জন্য ০৩টি ও পুরুেদের জন্য ০২টি এবাং শাতররীক প্রততবতন্ধদের জন্য 

০১টি পৃর্ক েয়দলে স্থাপন্ করা হদয়দছ। 
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৯.২.৩  প্রকল্প প্রধান কার্্ক্রমিঃ 
 ৩টি তবর্াদগর ১৬টি দজলার ৮৬টি উপদজলায় ২২০টি বহুমূখ্ী ঘূতণযঝড় আশ্রয়দকে তন্মযাণ 

হদয়দছ। 
 ২২০টির মদধয ১২০টি আশ্রয়দকে সাংলগ্ন স্থাদন্ গবাতে পশুর আশ্রয়দকে তন্মযাণ করা হদয়দছ। 
 ২২০টি আশ্রয়দকদে দসালার পযাদন্ল তসদেম স্থাপদন্র কাজ তন্মযাণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

 ২২০টি আশ্রয়দকদের মদধয ১৮৬টি আশ্রয়দকদে গর্ীর ন্লকুপ স্থাপন্ করা হদয়দছ। 
 ২২০টি আশ্রয়দকদের মদধয ১৮৫টি আশ্রয়দকদে আরতসতস সাংদ্াগ সড়ক তন্মযাণ করা 

হদয়দছ। 
 

 

 

 

 

 

তচত্রঃ ০১ জন্াব অঞ্জন্ চে পাল, প্রকে পতরচালক এবাং জন্াব সাইেলু ইসলাম, সহকারী প্রদক শলী এর কুতমো 
দজলার ন্াঙ্গলদকাে উপদজলাধীন্ আতজয়ারা উচ্চ তবেযালয় বহুমখূ্ী ঘূতণযঝড় আশ্রয়দকে তন্মযাণ প্রকেস্থল 

সদরজতমদন্ পতরেশযন্।  
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তচত্রঃ ০২, জন্াব অঞ্জন্ চে পাল  ,প্রকে পতরচালক ও জন্াব দমাঃ মতন্রুজ্জামান্ সরকার  ,সহকারী প্রকে 

পতরচালক বরগুন্া দজলার পার্রঘাো উপদজলাধীন্ হাতড়োন্া ইসলাতময়া ছাদলতহয়া (হাদসতময়া) 
এততমখ্ান্া/মাদ্র্াসা বহুমখূ্ী ঘূতণযঝড় আশ্রয়দকে তন্মযাণ প্রকেস্থল সদরজতমন্ পতরেশযন্ ।  

 

তচত্রঃ ০৩ জন্াব অঞ্জন্ চে পাল, প্রকে পতরচালক এর কুতমো দজলার সের েতক্ষণ উপদজলাধীন্ বাতমশা এ আর 

উচ্চ তবেযালয় বহুমূখ্ী ঘূতণযঝড় আশ্রয়দকে তন্মযাণ প্রকেস্থল সদরজতমন্ পতরেশযন্।  
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বনযা প্রবণ ও নৈী ভাঙ্গন এলাকায় বনযা আশ্রয়ল্পকন্দ্র মনম্াণ (তয় 

পর্্ায়) প্রকল্প 

৯.৩.১ প্রকল্পল্পর তথ্যাবলীিঃ   

ক্রতমক 

ন্াং 

তবেয় তববরণ 

১. প্রাক্কতলত বযয় ১৫০৭৪৩.০০ (লক্ষ) 

২. অদর্যর উৎস তজওতব 

৩. বাস্তবায়ন্কাল জান্য়ুারী/২০১৮ হদত জনু্/২০২৩ 

৪. দমাে প্রস্তাতবত বন্যা আশ্রয়দকদের সাংখ্যা  ৪২৩টি 

৫. প্রতত তলার আয়তন্ ৩৯৬.০২ বঃ তমঃ/ ৪২৬২.৭৫ বঃ তমঃ 

৬. র্বদন্র দমাে আয়তন্ ১১৮৮.০৬ বঃ তমঃ/ ১২৭৮৮.২৫ বঃ তমঃ 

৭. প্রকেরু্ক্ত দজলা ৪২ টি 

৮. প্রকেরু্ক্ত উপদজলা ২৪৭ টি 

৯. র্বদন্র ফাউদেশন্  ০৩ (ততন্) তলা তবতশি 

১০. র্বন্ ০৩ (ততন্) তলা  
১১. দসালার তসদেম ২০০০ ওয়াে প্রততটি আশ্রয়দকদে-০১টি ৪২৩ টি 

১২. তর্পটিউবওদয়ল (পাম্পসহ) ০১ টি 

১৩. েদু্যাগ আক্রাি মান্েু আশ্রদয়র বযবস্থা (প্রততটি দকদে) ৪০০ জন্ 

১৪ গবাতে পশু আশ্রদয়র বযবস্থা (প্রততটি দকদে) ১০০ টি 

 
সম্পামৈত কার্্ক্রমসমূহিঃ 

           প্রকদের ক্রমপূতঞ্জরূ্ত বাস্তব অগ্রগতত ৬৫.০০% এবাং আতর্যক অগ্রগতত ৪৯%। ৩২৫টি 

বন্যা আশয়দকে তন্মযাদণর জন্য চুতক্ত সম্পাতেত হদয়দছ।  ৩২৫টি বন্যা আশ্রয়দকদের তন্মযাণ 

কাজ চলমান্ আদছ। দকাতর্র্ -১৯ এর কারদণ লক- র্াউন্ ও তন্মযাণ সামগ্রীর স্বেতার কারদণ 

প্রকদের অগ্রগতত বযাহত হদয়দছ। ৩০টি বন্যা আশ্রয়দকে হস্তাির করা হদয়দছ,  ৬০টি বন্যা 
আশ্রয়দকে উদদ্বাধদন্র জন্য অদপক্ষমান্ এবাং ২৩৪টি বন্যা আশ্রয়দকদের তন্মযাণ কাজ চলমান্ 

আদছ। ৯৮টি বন্যা আশ্রয়দকদের ক্রয় প্রতক্রয়া চলমান্। গত ২০২১-২০২২ অর্যবছদর ১০৫ 

হাজার বগযতমোর অবকাঠাদমা তন্মযাদণর লক্ষযমাত্রা অতজয ত হদয়দছ। ২০২১-২০২২ অর্য বছদর 

৩৬০০০.০০ লক্ষ োকা আরএতর্তপদত প্রাপ্ত বরাদদ্দর তবপরীদত বযয় ৩৫৯৯৮.৬০ লক্ষ োকা 
বযয় হদয়দছ। বরাদদ্দর তর্তত্তদত অগ্রগতত ১০০%। 
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তচত্রঃ ০১  র্াঃ দমাঃ এন্ামরু রহমান্ এমতপ, মান্ন্ীয়  প্রততমন্ত্রী, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জন্াব দমাঃ 

দমাহসীন্, সতচব, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও প্রকে পতরচালক এবাং দজলা প্রশাসকসহ অন্যান্য 
বযতক্তবগয কতৃয ক দগাপালগঞ্জ দজলার েুাংগীপাড়া উপদজলায় তত্রপেী দশখ্ আব ু ন্াদছর মাধযতমক তবেযালয় বন্যা 

আশ্রয়দকে তন্মযাণ কাজ পতরেশযন্।  

তচত্রঃ ০২  র্াঃ দমাঃ এন্ামরু রহমান্ এমতপ, মান্ন্ীয়  প্রততমন্ত্রী, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জন্াব দমাঃ 

দমাহসীন্, সতচব, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও প্রকে পতরচালক এবাং দজলা প্রশাসকসহ অন্যান্য বযতক্তবগয 
কতৃয ক দগাপালগঞ্জ দজলার েুাংগীপাড়া উপদজলায় তত্রপেী দশখ্ আব ুন্াদছর মাধযতমক তবেযালয় বন্যা আশ্রয়দকে 

তন্মযাণ কাজ পতরেশযন্।  
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তচত্রঃ ০৪  জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর কতৃয ক তকদশারগঞ্জ দজলার 

পাকুতন্দয়া উপদজলায় কাতলয়াচাপড়া তচতন্কল উচ্চ তবেযালয় বন্যা আশ্রয়দকদের তন্মযাণ কাজ পতরেশযন্। 

তচত্রঃ ০৩  তসদলে দজলার দগায়াইন্ঘাে উপদজলায় তন্মযাধীণ েশগাাঁও ন্ওয়াগাাঁও উচ্চ তবেযালয় বন্যা আশ্রয়দকে। 
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তচত্রঃ ০৫  জন্াব দমাহাম্মে তাসারফ দহাদসন্ ফরাজী, প্রকে পতরচালক এবাং জন্াব মতহেলু আলম, সহকারী প্রকে 

পতরচালক কতৃয ক  তকদশারগঞ্জ দজলার বাতজতপুর উপদজলায় তেঘীরপাড় উচ্চ তবেযালয় বন্যা আশ্রয়দকদের তন্মযাণ 

কাজ পতরেশযন্।  
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আরবান সরমেমলল্পয়ন্স প্রকল্প (মিমিএম অংশ্) 
 

৯.4.0 প্রকল্পল্পর তথ্যাবলীিঃ   
৯.4.1 প্রকদের bvমঃ  আরবান সরমেমলল্পয়ন্স প্রকল্প (মিমিএম অংশ্)।  
৯.4.2 উল্পৈযাগী  মন্ত্রণালয় /মবভাগিঃ  

(ক)  অাংশীোরী  মন্ত্রণালয়ঃ  েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 
(খ্)  বাস্তবায়ন্কারী সাংস্থাঃ েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর। 

(গ)   প্রকদের অর্যায়ন্ঃIDA (World Bank)    

(ঘ)    ঋণ চুতক্ত স্বাক্ষতরতঃ ৩০ জনু্ ২০১৫ ( ঋণ চুতক্তর ন্াং-৫৫৯৯)। 
৯.4.3 প্রকদের  বাস্তবায়ন্কালঃ জলুাই ২০১৫ তি.-অদটাবর ২০২৩ তি.।  
৯.4.4 প্রকদের প্রাক্কতলত বযয়ঃ ১২৩.১৫ 

দকাটি 

 

তজওতবঃ ৯.৬৫ দকাটি 

প্রকে সাহা্যঃ ১১৩.৫০ দকাটি 

৯.4.5 প্রকে এলাকাঃ ঢাকা ও তসদলে। 
৯.4.6 প্রকদের উদদ্দশযঃ েদু্যাগ (রূ্তমকম্প) হ্রাদস কা্যকরী পতরকেন্া, েদু্যাগকালীন্ বযবস্থাপন্া ও পুন্রুিার 

কা্যক্রদম সরকাদরর সক্ষমতা বতৃিকরণ।  

৯.4.7 প্রকল্পল্পর মূল কােিঃ  
i) োতীয় পর্্াল্পয় Emergency Response and Communication Center (ERCC) এবং National 

Disaster Management Research and Training Institute (NDMRTI) এর Disaster Risk 

Management (DRM) সুল্পর্াগ সুমবধা (Facilities) সমূল্পহর নকশ্া প্রস্তুত ও প্রল্পয়ােনীয় র্ন্ত্রপামত 

সংস্াপন (Out fit) করা|   
ii) Training Exercise and Drills (TED)  এর মাধযদম জাতীয় প্যাদয় ERCC ও NDMRTI এবাং 

ঢাকা ও তসদলে দজলায় স্থান্ীয় প্যাদয় তসটি কদপযাদরশন্ ও Fire Service & Civil Defence (FSCD) এর 

জরুরী পতরতস্থতত দমাকাদবলার বযবস্থাপন্া ও প্রস্তুততর সক্ষমতা বতৃিকরদণর লদক্ষয আিজয াততক মাদন্র 

প্রতশক্ষণ প্রোন্ করা।   

৯.4.৮ কাল্পের অগ্রগমতিঃ 
1.TED (Training Exercises  

& Drill) : 
আরবান্ দরতজতলদয়ি প্রকে (তর্তর্এম অাংশ) শীেযক প্রকদের আওতায় Training, 

Exercise & Drill (TED) প্রতশক্ষণ প্রোন্ করার লদক্ষয ১৯ ন্দর্ম্বর ২০১৮ সাদল  

পরামশযক প্রততষ্ঠান্ REM-DTCL JV এর সাদর্ চুতক্ত সম্পােন্ করা হয়।  
উক্ত  চুতক্তর আওতায় দমাে ১২৪২ জন্ প্রতশক্ষন্ার্ীর প্রতশক্ষদন্র সাংস্থান্ রাখ্া 
হদয়তছল।  উক্ত ফাদমযর মাধযদম এই প্যি ৩২৯ জদন্র প্রতশক্ষণ প্রোন্ করা হদয়দছ। 
তবশ্ববযাপী কদরান্া র্াইরাস Pandemic এর কারদণ তন্ধযাতরত সমদয় প্রতশক্ষণ 

সম্পন্ন করা সম্ভব হয়তন্ এবাং চুতক্তপত্র অন্সুাদর ১৮ ন্দর্ম্বর ২০২০ তাতরদখ্ 

চুতক্তটি সমাতপ্ত হদয়দছ।  
৫ম তপএসতস সর্ার তসিাি অন্ু্ ায়ী TED Program পূন্রায় শুরু করার বযাপাদর 

তসিাি গৃহীত হদয়দছ। UN Agency এর মাধযদম একক উৎস তর্তত্তক পিতত 

অবলম্বন্ কদর তবশ্ববযাাংদকর সম্মততক্রদম  TED Program শুরু করার লদক্ষয 
কা্যপতরতধ (ToR) প্রস্তুত করা হদয়দছ। ইদতামদধয  কা্যপতরতধ (ToR) তবশ্ববযাাংদক 
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আরবান্ দরতজতলদয়ি প্রকে (তর্তর্এম অাংশ) জনু্ ২০২২ প য্ি বাস্তবায়ন্ অগ্রগততর সার-সাংদক্ষপ 

(লক্ষ্ টাকায়) 

প্রকে বযয় ২০২১-২০২২ 

অথ্্ বছল্পরর  

 আরএমিমপল্পত 

বরাে 

২০২১-২০২২ অথ্্ বছল্পরর  

েনু ২০২২ 

 পর্্ন্ত বযয়  

(বরাল্পের % হার) 

েনু ২০২২ পর্্ন্ত 

ক্রমপমুিত অগ্রগমত  

সমাট োকা প্রকে 

সাঃ 
দমাে োকা প্রকে 

সাঃ 
দমাে 

(%) 

োকা 
(%) 

প্রকে 

সাঃ (%) 

বাস্তব 

অগ্রগতত 

(%) 

আতর্যক বাস্তব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১২৩
১৫ 

৯৬
৫ 

১১৩
৫০ 

১০০
০ 

১১৫ ৮৮
৫ 

৯২৫.৪৮ ১১২.৪১ ৮১৩.০
৭ 

৯২.৫৫
% 

৬৩৪৩.২
২ 

৬৬.০০% 

৯২.৫৫
% 

৯৭.৭৫% ৯১.৮৭
% 

৫১.৫১% 

পাঠাদন্া হদয়দছ এবাং  তবশ্ববযাাংক দর্দক  কা্যপতরতধ (ToR) এর উপর No Objection 

Letter (NoL) পাওয়া দগদছ।  
পরবতীদত Draft contract agreement প্রস্তুতপূবযক clearance এর জন্য তবশ্ববযাাংদক 

পাঠাদন্া হদয়দছ এবাং তবশ্ববযাাংক clearance প্রোন্ কদরদছ।  গত ০৬/০৬/২০২২ তি. 

তাতরদখ্ েুদ্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র অনু্দমােন্ পাওয়ার পর ০৮ জনু্ ২০২২ 

তি. তাতরদখ্ UNDP এর সাদর্ চুতক্ত সম্পােন্ হয়।  

প্রকদের সময় সীমা বৃতি ও TED এর চুতক্ত পরবতী সকল দেতন্াং সম্পুন্য করার জন্য 
RDPP প্রস্তুত পূবযক গত ২৭/০৩/২০২২ তি. তাতরদখ্ মন্ত্রণালদয়র মাধদম পতরকেন্া 
মন্ত্রণালদয় দপ্ররণ করা হদয়দছ এবাং ১৭ দম ২০২২ তি. তাতরদখ্ পতরকেন্া 
মন্ত্রণালদয়র অন্দুমােন্ পাওয়া দগদছ। ২য় সাংদশাতধত RDPP এর প্রশাসতন্ক 

অন্দুমােন্ ১৯ দম ২০২২ তি. তাতরদখ্ পাওয়া দগদছ।  
2. Renovation Work of 

ERCC  
ERCC Gi ‡iদন্া‡fkb কা্য সম্পােদন্র লদক্ষয 05/11/2019 তি. Zvwi‡L 

ঠিকাোরী প্রততষ্ঠাদন্র সাদর্ Pyw³ m¤úv`b Kiv nq| ঠিকাোরী প্রততষ্ঠান্ SS 

Engineering & Construction Ltd কতৃয ক গত ৩০ তর্দসম্বর ২০২০ তি. তাতরদখ্ 

কাজ সমাপ্ত কদরদছ। সাইে বদুঝ তন্দয় মন্ত্রণালদয়র অন্দুমােন্পুবযক চূড়াি তবল 

পতরদশাধ করা হদয়দছ। 
3. Renovation Work of 

NDMRTI 
NDMRTI এর দরদন্াদর্শন্ কা্য সম্পােদন্র লদক্ষয ২৭/১০/২০১৯ তি. তাতরদখ্ 

ঠিকাোরী প্রততষ্ঠাদন্র সাদর্ Pyw³ m¤úv`b Kiv nq| ঠিকাোরী প্রততষ্ঠান্ M/S 

Kazi Arfanur Rahman কতৃয ক গত ৩০ তর্দসম্বর ২০২০ তাতরদখ্ কাজ সমাপ্ত 

কদরদছ। সাইে বদুঝ তন্দয় মন্ত্রণালদয়র অন্দুমােন্পুবযক চূড়াি তবল পতরদশাধ করা 
হদয়দছ।  
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তচত্রঃ ০১ জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর এর উপতস্থততদত প্রকে পতরচালক 

ও UNDP কতৃয ক টিইতর্ দপ্রাগ্রাদমর চুতক্তস্বাক্ষর। 

 

তচত্রঃ ০২ প্রধান্ অতততর্ জন্াব দমাঃ কামরুল হাসান্ এন্তর্তস, সতচব, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবাং 

সর্াপতত, জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর এর উপতস্থততদত তবআইতসতসদত 

অন্তুষ্ঠত টিইতর্ দপ্রাগ্রাদমর কমযাশালা।    
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গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ সটকসইকরল্পণর লল্পক্ষ্য সহমরং সবান বন্ড 

(এইচমবমব) করণ 

(২য় পর্্ায়) প্রকল্প 
 

৯.৫.০ প্রকল্পল্পর তথ্যাবমলিঃ  

বাস্তবায়ন্কারী মন্ত্রণালয় : েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন্কারী সাংস্থা  : েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর 

প্রকে দেঘযয  : ৫৫৮৮.৭৮ তক:তম: 

প্রকে বরাদ্দ  : ৩৩৪৭২৩.৭২ লক্ষ (রাজস্ব: ২৩১১.৬৯ লক্ষ, মলূধন্: 332412.03 

লক্ষ) োকা  
অদর্যর উৎস : তজওতব 

প্রকে এলাকা : ৬৪ দজলার ৪৯২ টি উপদজলা 
একদন্ক সর্ায় অন্দুমােদন্র তাতরখ্ : ০৪ ন্দর্ম্বর ২০১৮ তি. 

১ম সাংদশাধদন্র তাতরখ্ (বযয় বতৃি 

বযততদরদক) 

: ০২ ন্দর্ম্বর ২০২১ তি. 

প্রকে দময়াে  : জান্য়ুাতর ২০১৯ তিঃ হদত জনু্ ২০২৩ তি. 

 

৯.৫.১  প্রকল্পল্পর সংমক্ষ্প্ত পটভুমম 

 স্বাধীন্তার পর দর্দক এই মন্ত্রণালদয়র মাধযদম কাতবখ্া ও টিআর প্রকদের আওতায় গ্রামীণ কাাঁচা সড়ক 

তন্মযাণ কাজ শুরু হয়। তাছাড়া ২০০৮-২০০৯ সাল হদত ইমপ্লয়দমন্ট দজন্াদরশন্ দপ্রাগ্রাম ফর েয পুওর (ইতজতপতপ) 

কমযসূতচ চাল ুরদয়দছ। এ সকল কমযসূতচর মাধযদম এ ্াবৎ প্রায় ০৩ (ততন্) লক্ষ তকদলাতমোর মাটির রাস্তা তন্মযাণ করা 

হদয়দছ। বেযা দম সুদম মাটির রাস্তাগুতল কেযমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এদত প্রতত বছর রাস্তাগুতল দ্াগাদ্াগ উপদ্াতগ রাখ্দত 

সরকাদরর তবপুল পতরমান্ অদর্যর প্রদয়াজন্ হয়। ্া দেদশর অবকাঠাদমা উন্নয়দন্ দন্ততবাচক প্রর্াব দফদল। এ 

পতরতস্থততদত রাস্তা দমরামত ও রক্ষণাদবক্ষন্ বযয় কতমদয় আন্ার লদক্ষয এইচতবতব প্রকেটি গ্রহন্ করা হয়। 

৯.৫.২  প্রকল্পল্পর উল্পেশ্যিঃ 

 দেদশর প্রততটি উপদজলায় স্থান্ীয় হাে-বাজার, দগ্রার্ দসন্টার, তশক্ষা প্রততষ্ঠান্ ও ইউতন্য়ন্ পতরেে দ্ সকল 

মাটির রাস্তা দ্বারা সাং্ুক্ত রদয়দছ দসগুদলাদক এইচতবতব করদণর মাধযদম েীঘযস্থায়ী ও দেকসই করা।  
 সারা বছর চলাচল উপদ্াতগ ও দেকসই রাখ্দত, উৎপাতেত কৃতেপণয তবপণদন্ সহায়তা প্রোদন্র জন্য 

দ্াগাদ্াগ বযবস্থার উন্নতত করা এবাং পতরবহন্ বযয় কতমদয় আন্া।  
 েদু্যাদগর সময় অে সমদয় েগুযত এলাকার জন্গন্ ্াদত আশ্রয় দকদে আসদত পাদর, সহদজ তচতকৎসা দসবা দপদত 

পাদর, গবাতেপশু দ্রুত তন্রাপে স্থাদন্ সতরদয় দন্য়া এবাং েদু্যাদগ ঝুাঁ তক হ্রাস কদর স্থান্ীয় জন্দগাতষ্ঠর 

কমযসাংস্থাদন্র সুদ্াগ সৃতি করা।    
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 বেযা দম সুদম মাটির রাস্তাগুতল কেযমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এদত প্রতত বছর দ্াগাদ্াগ উপদ্াতগ রাখ্দত সরকাদরর 

অদন্ক অদর্যর প্রদয়াজন্ হয়। এইচতবতব করদণর মাধযদম মাটির ক্ষয় দরাধ করা ও র্তবেযদত দমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষন্ বযয় কতমদয় আন্া।  
 সারা দেদশর গ্রামীণ কু্ষদ্র্ রাস্তাসমহূ মূল দ্াগাদ্াগ দন্েওয়াদকয র সাদর্ সাং্ুক্ত কদর গ্রামীণ জন্পদের অন্গ্রসর 

জন্দগাতষ্ঠদক জাতীয় উন্নয়দন্ সম্পৃক্ত করা।  

৯.৫.৩  প্রকল্প সংল্পশ্াধনিঃ 

প্রকেটি গত ০২ ন্দর্ম্বর ২০২১ তাতরদখ্ বযয় বতৃি বযততদরদক দময়াে ০১ (এক) বৎসর বতৃি করা হদয়দছ। 

সাংদশাতধত অন্দুমাতেত তর্তপতপদত ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্য বছদর সম্পাতেত কাদজর সাশ্রয়ী অর্য এবাং 

আি:খ্াত সমন্বয় কদর দমাে ৫৫৮৮.৭৮ তকদলাতমোর এইচতবতব রাস্তা তন্মযাদণর সাংস্থান্ রাখ্া হদয়দছ।  

 

 

 

 

 

বছরমভমিক ৈরপত্ আহবানিঃ 
অথ্্বছর ৈরপত্ আহবান (মক:মম:) মন্তবয 

২০১৮-২০১৯ ০.০০ 
 

২০১৯-২০২০ ২৬৯৬.৮৭ 
 

২০২০-২০২১ ২০.২৪ 
 

২০২১-২০২২ ১৫৫৩.০৫৬ 
 

২০২২-২০২৩ ০.০০ 
 

দমাে ৪২৭০.১৬৬  

 
২০২১-২০২২ অর্য বছদর ০৩ (ততন্) বাদর (েরপত্র তবজ্ঞতপ্ত ন্াং- ০১, ০২ ও ০৩) দমাে ১৫৫৩.০৫৬ মক.মম. মক.মম. ৈরপত্ আহ্বান 

করা হদয়দছ। আহ্বান্কৃত েরপদত্রর দমাে কার্্াল্পৈশ্ মূলয ৮৯৮০১.৫৯ লক্ষ্ টাকা।  

প্রকদের আওতায় ২০২১-২২ অর্য বছদর আরএতর্তপ ’দত ৮৪৭৭৬ .০০ লললল )রাজস্ব-  ৪৬০ .০০  লক্ষ োকা  +  মূলধন্- 

৮৪৩১৬.০০ লক্ষ  (োকা বরাদ্দ প্রোন্ করা হদয়দছ। েুদ্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র অধীদন্ েুদ্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর 

আওতায় বাস্তবায়ন্াধীন্ প্রকেসমূদহর অনু্কুদল আরএতর্তপদত প্রেত্ত বরাদ্দ উপদ্াজন্ পূবযক ৯৯৯৮.০০ লক্ষ োকা এবাং 

পরবতীদত আরও উপদ্াজন্ পূবযক ৫০০০.০০ লক্ষ োকা সহ দমাে ১৪৯৯৮.০০ লক্ষ োকা বরাদ্দ প্রোন্ করা হয়।   

২০২১-২২ অর্য বছদর আরএতর্তপ ’দত প্রকদের দমাে ৯৯৭৭৪ .০০  লক্ষ )রাজস্ব-  ৪৬০ .০০  লক্ষ োকা  +  মূলধন্- ৯৯৩১৪ .০০ 

লললল(  লক্ষ োকা বরাদ্দ প্রোন্ করা হদয়দছ। প্রাপ্ত বরাদ্দ হদত তন্ধযাতরত সমদয়র মদধয দমাে ৯৬৭৫৭.২৪ লক্ষ (রাজস্ব- 
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৪৪৬.৭৬ লক্ষ ও মুলধন্- 96310.48 লক্ষ) োকা প্রকৃত বযয় করা হদয়দছ। প্রকৃত বযদয়র পর অবযতয়ত অর্য দমাে ৩০১৬ .৭৬  

লক্ষ )রাজস্ব-  ১৩ .২৪ লললল লললল +  মলূধন্- ৩০০৩ .৫২ লললল(  লক্ষ োকা তন্ধযাতরত ছদকর [বাতেযক 

তরকন্তসতলদয়শন্ প্রততদবেন্ (সাংলগ্নী- ১৭)] মাধযদম সরকাতর দকাোগাদর জমা করার জন্য মন্ত্রণালদয় পত্র দপ্ররণ করা হদয়দছ।  

এ প্রকেটি সরকাদরর একটি উন্নয়ন্মূলক প্রকে। ২০২১-২২ অর্য বছদর প্রকদের আওতায় দমাে ১৫৫৩.০৫৬ তক.তম. এইচতবতব 

রাস্তার েরপত্র আহ্বান্ করা হদয়দছ। আহ্বান্কৃত েরপদত্রর দমাে কা্যাদেশ মূলয ৮৯৮০১.৫৯ লক্ষ োকা এবাং জনু্/ ২০২২ প্যি 

কাদজর অগ্রগতত: বাস্তব: ৯৭%, আতর্যক: ৯৬ .৯৮% । ২০২১-২২ অর্য বছদরর আরএতর্তপদত বরাদ্দ হদত এইচতবতব খ্াদত 

৭৫২৭৫.১৩ লক্ষ োকা তবল পতরদশাধ/ অর্য ছাড় করা হদয়দছ এবাং (৮৯৮০১.৫৯ ∑ ৭৫২৭৫.১৩) = ১৪৫২৬.৪৬ লক্ষ োকা 

অবতশি বদকয়া তবল রদয়দছ।  

২০২১-২২ অর্য বছদরর অবতশি বদকয়া তবল ২০২২-২৩ অর্য বছদরর এতর্তপ বরাদ্দ হদত পতরদশাধ করা হদব। প্রকদের 

ক্রমপুতঞ্জরু্ত অগ্রগতত হার; আতর্যক- ৬৫.০৬% ও বাস্তব- ৭২% 

প্রকে কাদজর গুন্গত মান্ তন্তিত করার জন্য বাস্তবাতয়ত/ বাস্তবায়ন্াধীন্ এইচতবতব রাস্তার তন্য়তমত পতরেশযন্ ও মতন্েতরাং 

করা হদে।  
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তচত্রঃ ০১ জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর, ঢাকা কতৃয ক পাবন্া দজলাধীন্ 

ঈশ্বরেী উপদজলায়, োশুতড়য়া ইউতপর র্বান্ীপুর বাজার তবশ্বদরার্ হদত তেকশাইল কামরুদলর বাড়ীর দসাতলাং প্যি ও 

আব্দুস সালাদমর বাড়ী হদত তবশ্বদরার্ অতর্মুতখ্ দসাতলাং রাস্তা এইচতবতবকরণ প্রকে পতরেযশন্। 

 

তচত্রঃ ০২  জন্াব তেপকরঞ্জান্ অতধকারী, প্রকে পতরচালক এবাং উপপ্রকে পতরচালক, ঢাকা কতৃয ক ২০২১-২০২২  

অর্য বছদর চট্টগ্রাম দজলায় বাস্তবায়ণাধীন্ এইচতবতবকরণ তবেদয় দজলা ত্রাণ ও পূণযবাসন্ কমযকতয া ও উপদজলা 

প্রকে বাস্তবায়ন্ কমযকতয াগদণর সাদর্ মত তবতন্ময় সর্া।   
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তচত্রঃ ০৩ উপপ্রকে পতরচালক, সহকারী প্রদক শলী ও উপদজলা প্রকে বাস্তবায়ন্ কমযকতয া কতৃয ক ২০২১ -২০২২  

লললল লললল মতুিগঞ্জ দজলার দল হজাং উপদজলায় তখ্তেরপাড় ইউতপর তপাংগন্ালী পাকা রাস্তার দমাড় হদত 

মালন্ী জাদম মসতজে হদয় ফুলকতচ সীমবাগ প্যি রাস্তা দহতরাং দবান্ বে (এইচতবতব) করণ  এবাং গাওতেয়া ইউতপর 

পতিম পালগাাঁও জাদম মসতজদের তন্কে পাকা ব্রীদজর সামদন্ দর্দক ততন্ রাস্তার দমাড় প্যি রাস্তা দহতরাং দবান্ বে 

(এইচতবতব) করণ  প্রকে পতরেযশন্। 

তচত্রঃ ০৪ জন্াব মীর দমাদশযে রান্া, সহকারী প্রদক শলী এবাং উপদজলা প্রকে বাস্তবায়ন্ কমযকতয া কতৃয ক ২০২১-২০২২  অর্য 
বছদর ময়মন্তসাংহ দজলার র্ালকুা উপদজলার র্াকাততয়া ইউতন্য়দন্র সান্রাইজ সু্কল সাংলগ্ন বাজার হদত র্াঃ মুদন্র বাড়ী 
হদয় মসতজে প্যি রাস্তা এইচতবতবকরণ প্রকে পতরেযশন্।  
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Disaster Risk Management Enhancement project (DRMEP) Project 
 

৯.৬.০ প্রকল্পল্পর তথ্যাবমলিঃ 

০১ প্রকদের ন্াম : Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3) 

০২ প্রকদের 

দময়াে 

: ১ এতপ্রল, ২০১৭ হদত জনু্, ২০২১ প্যি (১ম সাংদশাতধত দময়াে- ১ 

এতপ্রল ২০১৭ হদত জনু্- ২০২২ প্যি) (২য় সাংদশাধন্ী প্রস্তাতবত- 

দময়াে: ১ এতপ্রল, ২০১৭ হদত ৩১ তর্দসম্বর, ২০২৫ প য্ি)। 
০৩ প্রকদের 

দমাে বরাদ্দ 

: ৬২০২২.০০ লক্ষ োকা (তজওতব: ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ োকা, তপএ: 

৪৬২৮৮.০০ লক্ষ োকা) 
০৪ বরাদদ্দর 

উৎস 

: JICA ও GoB। 

০৫ প্রকদের 

উদদ্দশয 
: - প্রাকৃততক েদু্যাদগর উচ্চ ঝুাঁ তকদত অবস্থান্ করা অবকাঠাদমাসমূহ 

দমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর মাধযদম বাাংলাদেশ সরকাদরর সমতন্বত 

েদু্যাগ ঝুাঁ তক বযবস্থাপন্া প্রতক্রয়া শতক্তশালী করা; 
- েদু্যাদগর সময় কা য্করী জরুরী দ্াগাদ্াগ বযবস্থা শতক্তশালী 
করা; 
- দ্রুত ও কা য্করী উিার কা য্ক্রম ও পুন্বযাসদন্র বযবস্থা প্রতততষ্ঠত 

করা; 
- েদু্যাগ প্রততদরাধী সমাজ গঠদন্ অবোন্ রাখ্া। 

০৬ প্রকদে 

জতড়ত সাংস্থা 
: Department of Disaster Management (DDM), Bangladesh Water 

Development Board (BWDB), Local Government Engineering 

Department (LGED), Fire Service & Civil Defense (FSCD). 

 

সভৌত অগ্রগমতিঃ 
Component-2 

 ২০২০-২১ অর্যবছদর Component-2 এর আওতায় েদু্যাগকালীন্ সমদয় জরুরী উিারকাদ্য 
DDM কতৃয ক বযবহাদরর জন্য তবতর্ন্ন উিার সরঞ্জামােী (Telecommunication Equipment, Fire 

Fighting Equipment, Other Local Equipment) ক্রদয়র তন্তমত্ত ৩,১৭,৫৫,৮৩৫ (ততন্ দকাটি সদতর 

লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আেশত পাঁয়তত্রশ) োকার ০৩টি পযাদকদজ আহবান্কৃত েরপদত্রর মাধযদম 

মালামাল সাংগ্রদহর কা য্ক্রম সম্পন্ন হদয়দছ। বতয মাদন্ সাংতিি দজলা ও উপদজলা অতফদস 

তবতরণ ও স্থাপদন্র কাজ চলমান্ রদয়দছ।  

 ২০২১-২০২২ অর্য বছদর Component-2 এর আওতায় েদু্যাগকালীন্ সমদয় ১২টি উপকূলীয় 

দজলায় জরুতর উিারকাদ্য DDM কতৃয ক বযবহাদরর জন্য ১২টি Rescue Speed Boat ক্রদয়র জন্য 
Specification চূড়াি করা হদয়দছ। বতয মাদন্ েরপত্র আহবান্ কা য্ক্রম চলমান্ রদয়দছ।  

 

Component-3 
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 ২০২০-২১ অর্য বছদর Component-3 এর আওতায় ২০২০ সদন্ সাংঘটিত Mega Disaster 

বন্যায় ক্ষততগ্রস্ত ১৩ দজলার ৩০টি উপদজলায় গ্রামীণ রাস্তার সাংস্কার ও দমরামদতর লদক্ষয 
DDM এর অধীন্ গৃহীত ১৫টি, ২০২০ সদন্ সাংঘটিত Super Cyclone Amphan এ 

ক্ষততগ্রস্ত উপকূলীয় ০৩ দজলার ০৮টি উপদজলায় বাাংলাদেশ পাতন্ উন্নয়ন্ দবাদর্য র 

(বাপাউদবা) অধীন্ গৃহীত ১৬টি এবাং উপকূলীয় ০২ দজলার ০৪টি উপদজলায় স্থান্ীয় 

সরকার প্রদক শল অতধেপ্তর (এলতজইতর্) এর অধীন্ গৃহীত ০৪টি দমাে ৩৫টি উপপ্রকদের 

কা য্ক্রদমর অগ্রগতত ৮৯%।  
 এরই ধারাবাতহকতায় ২০২১-২০২২ অর্য বছদর ২০২০ সদন্ সাংঘটিত Mega Disaster 

বন্যায় ক্ষততগ্রস্ত গ্রামীণ রাস্তার সাংস্কার ও দমরামদতর লদক্ষয দেদশর বন্যা কবতলত ১৯ 

দজলার ২৬ উপদজলায় DDM এর অধীন্ ১৪০,০৭,৪৩,০০০/- (একশত চতেশ দকাটি সাত 

লক্ষ দততাতেশ হাজার) োকায় ৩৮টি উপপ্রকদের েরপত্র আহবান্ করা হদয়দছ ্ার 

কা য্ক্রম চলমান্ রদয়দছ। কাদজর বাস্তব অগ্রগতত ১২%।  
 

 
 

২০২১-২২ অথ্্ বছল্পরর আমথ্্ক অগ্রগমতিঃ  

বরাদ্দ   = ৬০০০.০০ (তজওতব- ১২০০.০০, তপএ- ৪৮০০.০০) লক্ষ োকা। 

বযয়-  তজওতব  = ১১৭৭.৫৮ (লক্ষ োকা) 
  তপএ  = ৪৭৮৪.০৮ (লক্ষ োকা) 

দমাে  = ৫৯৬১.৬৬ (লক্ষ োকা) 
আতর্যক অগ্রগতত = ৯৯.৩৬% 

 

প্রকল্পল্পর ক্রমপমুিভুত সভৌত অগ্রগমতিঃ ৫৫% 

প্রকল্পল্পর ক্রমপমুিভুত আমথ্্ক অগ্রগমতিঃ ২২.২৬% 
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তচত্রঃ ০২ জন্াব দমাঃ দমাস্তাতফজার রহমান্, উপ-প্রকে পতরচালক কতৃয ক োঙ্গাইল দজলার ঘাোইল উপদজলার 

চলমান্ সাংস্কার ও দমরামত কাজ পতরেশযন্। 

তচত্রঃ ০৩ জন্াব আবেলু মান্নান্, সহকারী প্রকে পতরচালক কতৃয ক শরীয়তপুর দজলার র্ামরু্যা উপদজলার চলমান্ 

দমরামত ও সাংস্কার কাজ পতরেশযন্। 
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Strengthening of the Ministry of   Disaster Management and Relief 

Program Administration (SMoDMRPA) Project 

 

৯.৭.০  প্রকল্পল্পর তথ্যাবমলিঃ  
৯.৭.১    প্রকে বযয় (প্রাক্কতলত)  দমাে   : ৩৫০০৮.০০ লক্ষ োকা    
                                তজওতব   : ৩০৮.০০ লক্ষ োকা   

                        প্র: সা:   : ৩৪৭০০.০০ লক্ষ োকা ( ঋণ ৩০৫০০.০০ লক্ষ োকা 
এবাং অন্ুোন্ ৪২০০.০০ লক্ষ োকা) 

                            অর্যায়দন্র উৎস   :       তজওতব ও আইতর্এ 
 

৯.৭.২   প্রকদের উদদ্দশয       : সমাদজর েতরদ্র্তম পতরবারসমূদহর   কলযাণ সাধদন্র  

লদক্ষয প্রধান্ প্রধান্ সামাতজক তন্রাপত্তা কমযসতূচসমূহ মাঠ 

প য্াদয়  বাস্তবায়দন্ সমতা আন্য়ন্ এবাং সক্ষমতা ও  

স্বেতা বৃতি ।  
 

৯.৭.৩  প্রকদের সুতন্তেযি লক্ষযসমূহ হদলাঃ 

    (ক) অতধকতর েতরদ্র্বান্ধব কমযসূতচ প্রণয়ন্ এবাং সম্পে তবতরদণ েতরদ্র্তম পতরবার তন্বযাচন্ 

বযবস্থার উন্নয়ন্; 

    (খ্) কমযসতূচ সমূদহর সুষু্ঠ বাস্তবায়দন্র লদক্ষয প্রশাসতন্ক বযবস্থাপন্া, কমযসূতচর তর্য বযবস্থাপন্া এবাং 

পতরবীক্ষণ    বযবস্থা দজারোরকরণ; 

    (গ)  কা য্ক্রদম স্বেতা বৃতির লদক্ষয সুশাসন্ এবাং জবাবতেতহতা তন্তিতকরণ; 

 (ঘ)  েদু্যাগ অতর্ঘাদত ঝুাঁ তকপূণয ও ক্ষততগ্রস্থ েতরদ্র্তম পতরবারসমহূদক সামাতজক তন্রাপত্তা কমযসূতচর 

মাধযদম সুতবধা প্রোদন্ সহায়তাকরণ।  

৯.৭.৪ প্রকদের অঙ্গতর্তত্তক তববরণঃ প্রকদের চারটি কদম্পাদন্ন্ট রদয়দছ, ্ার প্রর্ম, তদ্বতীয় ও চতুর্য  
কদম্পাদন্ন্ট েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তদরর মাধযদম েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কতৃয ক 

বাস্তবাতয়ত হদে এবাং তৃতীয় কদম্পাদন্ন্টটি বাাংলাদেশ বুযদরা অব েযাটিসটিকস কতৃয ক বাস্তবাতয়ত 

হদে। প্রকদের টিএতপতপএর ১ম সাংদশাধন্ীর পর বরাদ্দসহ কদম্পাদন্ন্টগুদলা হদলাঃ-  

    (i)  Support to MoDMR Social Safety Net Programs (USD. 622 Million) 

  (ii)  Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program  

   Administration (SMoDMPA) (USD. 32 Million) এবাং 
 

  (iii) Natonal Housedhold Database (NHD) (USD. 89 Million) 

 (iv) Strengthening Host Comminitig Resilience using EGPP+ (USD. 65 Million) 

তবশ্ববযাাংদকর  আতর্যক  সহায়তায় েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র ৫টি প্রধান্  সামাতজক  

তন্রাপত্তা কমযসূতচর কা য্কর ও সুষু্ঠ বাস্তবায়দন্র জন্য কাতরগরী সহায়তা তহদসদব Strengthening of the 
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Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration প্রকেটি পতরচাতলত 

হদে।  
 

৫।  প্রকদের বাস্তবায়ন্ এলাকা  : সমগ্র দেশ 

৬। প্রকদের বাস্তবায়ন্কাল  : জলুাই ২০১৩ দর্দক জনু্-২০২৩ প য্ি  

৭।  প্রকদের উপকারদর্াগী                  :      এই প্রকদের আওতায় সুতবধাদর্াগী হদবন্ দেদশর েতরদ্র্তম 

জন্দগাষ্ঠী ্ারা প্রাকৃততক ও মনু্েযসৃি উর্য় প্রকার েদু্যাদগ ও বছদরর কমযহীন্ দম সুদম েেূযশার 

সমু্মখ্ীন্ হয়। লক্ষযরু্ক্ত েতরদ্র্ পতরবার তন্বযাচন্ ও সুশাসন্ তন্তিত করার মাধযদম দেদশর েতরদ্র্ 

জন্দগাষ্ঠীর তবশাল অাংশ েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র তন্রাপত্তা দবিন্ী কমযসূতচর 

আওতারু্ক্ত হদব বদল আশা করা ্ায়। 

 

২০২১-২০২২ অথ্্ বছল্পরর প্রকল্পল্পর কাল্পের অগ্রগমতিঃ 
 

➢ কক্সবাোর সেলায় EGPP
+
 কম্সূমচর  Implementation Support ফাম্ , Payment Service Provider 

ফাম্ এবং Third Party Spot Monitoring and Evaluation ফাম্ মনল্পয়াগ; 

➢ মন্ত্রণালয় ও অমধৈপ্তল্পরর A2i আৈশ্্ সনটওয়াক্ বাস্তবায়ল্পনর েনয ফাম্ মনল্পয়াগ; 

➢ কক্সবাোর সেলায় EGPP
+
 কম্সূমচর কক্সবাোর অমফস ভাড়া সম্পন্ন; 

➢ Program Specialist (Public Workfare), Program Specialist (Community Service & Gender), 

Social and Enviromment Safeguard Specialist মনল্পয়াগ; 

➢ EGPP ও EGPP
+
 এর োতীয় মিয়ামরং কমমটির সভা অনুমিত হয় এবং EGPP ও EGPP

+
 এর মনল্পৈ্মশ্কা 

হালনাগাৈ; 

➢ কক্সবাোর সেলায় ০৮টি উপল্পেলায় EGPP
+
 কম্সূমচর উপকারল্পভাগীর মেরুী G-2P পদ্ধমতল্পত প্রৈান 

করা হল্পয়ল্পছ; 

➢ সমগ্র বাংলাল্পৈল্পশ্ ৩৪০টি উপল্পেলার EGPP কম্সূমচর উপকারল্পভাগীর মেরুী G-2P পদ্ধমতল্পত প্রৈান 

করা হল্পয়ল্পছ; 

➢ ২০২১-২০২২ অথ্্ বছল্পরর পমবত্ ঈৈউল-মফতর ও ঈৈউল-আর্হা উপলল্পক্ষ্য VGF উপকারল্পভাগীর বরাে 

মবভােন; 

➢ কক্সবাোর সেলায় EGPP
+
 কম্সূমচর  Monitoring and evaluation Firm এর ১ম রাউল্পন্ডর মরল্পপ্াট 

সম্পন্ন; 

➢ কক্সবাোর সেলায় EGPP
+
 কম্সূমচর কক্সবাোর অমফল্পসর েনয OTM এর মাধযল্পম গামড় ভাড়া সম্পন্ন; 

➢ কক্সবাোর সেলায় EGPP
+
 কম্সূমচর কক্সবাোর অমফল্পসর েনয RFQ এর মাধযল্পম এমস ও ফামন্চার 



118 

 

ক্রয়; 

➢ ২২-২৮ সম ২০২২ ১১েন কম্কত্া মফমলফাইল্পন মশ্ক্ষ্াসফর  অনুমিত হল্পয়ল্পছ; 

➢ কক্সবাোর সেলায় EGPP
+
 কম্সূমচর উপর ০৩টি কম্শ্ালা ও ৩২টি বযাচ প্রমশ্ক্ষ্ণ সম্পন্ন; 

➢  

 

২০২১-২০২২ অথ্্ বছল্পরর এমিমপল্পত বরাে অনুর্ায়ী আমথ্্ক অগ্রগমতিঃ 
                                                                                                                                                                                                                        লক্ষোকা 

বরাে অবমুমি বযয় 

দমাে তজও
তব 

প্র:সা: দমাে 

 

তজওতব 

 

প্র:সা: 
 

(জলুাই-২১ দর্দক জনু্-২০২২ প্যি ক্রমপুতঞ্জত) 

আতর্যক (%) বাস্তব  

% 

 ২৩৩২.০
০ 

৩২.০০ ২৩০০.০
০ 

 

২৩৩২.০
০ 

৩২.০০ ২৩০০.০০ 

 

১৯৩৯.২৯ 

(তজওতব-৩০.৪৬, আরতপএ-

১৯০৮.৮৩) 

৮৩.১৬% 

৯৩  

 

প্রকল্পল্পর সব্ল্পমাট বরাে অনুর্ায়ী আমথ্্ক অগ্রগমতিঃ 
লক্ষ োকা 

প্রকল্পল্পর সমাট বরাে ক্রমপমুিত বযয়/অগ্রগমত (েনু-২০২২ 

পর্্ন্ত) 

সমাট তজওতব প্রঃসাঃ  আতর্যক (%) বাস্তব % 

৩৫০০৮.০০ ৩০৮.০০ ৩৪৭০০.০০ ২০০৩৬.৪৩ 

(তজওতব-২১৫.৮৪, আরতপএ-

১৯৮২০.৫৯) 

৫৭.২৩% 

৬৬% 
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মুমেব মকল্লা মনম্াণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প 

৯.৮.০  প্রকল্পল্পর নামিঃ   মুতজব তকো তন্মযাণ, সাংস্কার ও উন্নয়ন্  

৯.৮.১  উল্পৈযাগী মন্ত্রণালয়/মবভাগিঃ   েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  

৯.৮.২  বাস্তবায়নকারী সংস্ািঃ   েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর   

৯.৮.৩  পমরকল্পনা কমমশ্ল্পনর সংমিষ্ট মবভাগিঃ  কৃতে, পাতন্ সম্পে ও পেী প্রততষ্ঠান্ তবর্াগ 

৯.৮.৪  প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য ও লক্ষ্যমাত্ািঃ    

৯.৮.৫  প্রকল্পল্পর উল্পেশ্যিঃ 
 

ক) েদু্যাগকাদল তকোর আদশপাদশর জন্সাধারণ এবাং তাদের মূলযবান্ দ্র্বয-সামগ্রী রক্ষা; 
 

খ্) েদু্যাদগর সময় গৃহপাতলত প্রাণীদের তন্রাপে আশ্রয় তন্তিতকরণ; 
 

গ) স্বার্াতবক সমদয় তশক্ষা কা য্ক্রম পতরচালন্া এবাং দখ্লার মাঠ ও হাে-বাজার তহদসদব বযবহার; 
 

ঘ) গ্রাম ও ইউতন্য়ন্ কতমউতন্টি কতৃয ক তবতর্ন্ন সামাতজক অন্ুু্ষ্ঠাদন্র এবাং তবতর্ন্ন 

সরকাতর/দবসরকাতর প্রততষ্ঠাদন্র দবঠক/সর্ার দর্ন্ুয তহদসদব বযবহার; 
 

ঙ) তবতর্ন্ন সরকাতর/দবসরকাতর প্রততষ্ঠাদন্র প্রতশক্ষণ কা য্ক্রদমর জন্য বযবহার; এবাং 
 

চ) েদু্যাগপূবয/েদু্যাগকালীন্/েদু্যাগ-উত্তর সমদয় অস্থায়ী দসবাদকে তহদসদব বযবহার। 

৯.৮.৬  লক্ষ্যমাত্ািঃ 
প্রকদের আওতায় দেদশর ঘূতণযঝড়প্রবণ ১৬টি দজলার ৬৪টি উপদজলায় এবাং বন্যা ও ন্েী 
র্াঙন্প্রবণ ২৪টি দজলার ৮৮টি উপদজলায় তবেযমান্ ১৭২টি মুতজব তকোর সাংস্কার ও উন্নয়ন্ এবাং 

ন্তুন্ ৩৭৮টি মুতজব তকো তন্মযাণ করা (দমাে মুতজব তকো ৫৫০, দমাে দজলা ৪০, দমাে উপদজলা 

১৫২)। 

৯.৮.৭  বাস্তবায়নকালিঃ  জলুাই/২০১৮ – তর্দসম্বর/২০২২ 
 

৯.৮.৮  প্রাক্কমলত বযয়িঃ  ১৯৯৭.৪৭ দকাটি োকা (সম্পূণয তজওতব অর্যায়ন্)  
 

৯.৮.৯  প্রধান প্রধান কার্্ক্রমিঃ 
 

এ  কযাোগতরদত ১৯২টি- তন্মদধয ৫৫টি তবেযমান্ মুতজব তকো পুন্ঃতন্মযাণ/সাংস্কার এবাং ১৩৭টি 

ন্তুন্ তকো তন্মযাণ করা হদব (৬,০০০ বগযফুে); 
 

মব  কযাোগতরদত ১৪৪টি- তন্মদধয ৬৩টি তবেযমান্ মুতজব তকো পুন্ঃতন্মযাণ/সাংস্কার এবাং ৮১টি 

ন্তুন্ তকো তন্মযাণ করা হদব (৮,০০০ বগযফুে); এবাং 
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মস  কযাোগতরদত ২০৭টি- তন্মদধয ৫৪টি তবেযমান্ মুতজব তকো পুন্ঃতন্মযাণ/সাংস্কার এবাং ১৫৩টি 

ন্তুন্ তকো তন্মযাণ করা হদব ৯,৩০০ বগযফুে + ৮,০০০ বগযফুে। 

 

 

 

৯.৮.১০ প্রকল্প এলাকািঃ  
রংপরু মবভাগিঃ  গাইবান্ধা (১৪টি), ন্ীলফামারী (৫টি), কুতড়গ্রাম (২৩টি) ও লালমতন্রহাে (৮টি) 

= ৫০টি  

 

রােশ্াহী মবভাগিঃ  বগুড়া (৮টি), তসরাজগঞ্জ (২৫টি), ন্াদোর (২টি) ও রাজশাহী (২টি) = ৩৭টি 

 

ঢাকা মবভাগিঃ  োঙ্গাইল (৯টি), শরীয়তপুর (১১টি), ফতরেপুর (১০টি), মাোরীপুর (১১টি), মাতন্কগঞ্জ 

(৬টি), দগাপালগঞ্জ (১০টি), মুিীগঞ্জ (১টি) ও তকদশারগঞ্জ (১৪টি) = ৭২টি 

 

ময়মনমসংহ মবভাগিঃ দন্ত্রদকান্া (১৬টি), জামালপুর (১১টি) ও দশরপুর (২টি) = ২৯টি  

চট্টগ্রাম মবভাগিঃ  দফন্ী (২টি), কক্সবাজার (৩৪টি), চট্টগ্রাম (২৮টি), দন্ায়াখ্ালী (৩৪টি), 

লক্ষ্মীপুর (১৫টি), কুতমো (১টি), ব্রাহ্মণবাতড়য়া (৩টি) ও চাাঁেপুর (৪৯টি) = ১৬৬টি 

 

বমরশ্াল মবভাগিঃ  পেুয়াখ্ালী (৫১টি), বরগুন্া (৫টি), দর্ালা (৩৮টি), তপদরাজপুর (৪টি), 

বতরশাল (১৬টি) ও ঝালকাঠি (৩টি) = ১১৭টি 

 

খুলনা মবভাগিঃ  বাদগরহাে (১০টি), সাতক্ষীরা (২১টি), খ্ুলন্া (৯টি), ্দশার (৭টি) ও ন্ড়াইল 

(২টি) = ৪৯টি 

 

মসল্পলট মবভাগিঃ  তসদলে (১টি) ও সুন্ামগঞ্জ (২২টি) = ২৩টি 

৯.৮.১১ এক নেল্পর বাস্তব অগ্রগমতিঃ 

দেোর করদত হদব দমাে ৫৫০টি। 
 

দেোর করা হদয়দছ ১৬৯টি।  
 

দেোরকৃত ১৬৯টির মদধয NoA দেওয়া হদয়দছ ১৬১টির। 
 

NoA প্রাপ্ত ১৬১টি কাদজর মদধয layout দেওয়া হদয়দছ ১৬১টির। 

তন্তমযত ৫টি মুতজব তকো মান্ন্ীয় প্রধান্মন্ত্রী কতৃয ক উদদ্বাধন্ করা হদয়দছ। 
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আমথ্্ক ও বাস্তব অগ্রগমতিঃ 
                                                                                            (লক্ষ োকায়) 

 

মিমপমপ বরাে ১৯৯৭৪৭.০০ রােস্ব: 

২০৭২.৫২ 

মূলধন: 

১৯৭৪৯৭.১৫ 

অনযানয: 
১৭৭.৩৩ 

২০২১-২২ অর্যবছদর আরএতর্তপ 

বরাদ্দ প্রস্তাব 

১০০০০.০০ রাজস্ব: ৩১৬.০০ এবাং মূলধন্: ৯৬৮৪.০০  

জনু্/২০২১ প য্ি ক্রমপুতঞ্জত আতর্যক 

অগ্রগতত 

৫৮৫৪.৯৭ ২.৯৯%  

২০২১-২২ অর্যবছদরর ৩০/৬/২২ 

প য্ি বযয় 

৯৬৬৩.৯৫ ৯৬.৬৪%  

শুরু হদত জনু্/২২ প য্ি ক্রমপুতঞ্জত 

বযয়  

১৫৫১৮.৯৪   

শুরু হদত জনু্/২২ প য্ি ক্রমপুতঞ্জত 

বাস্তব অগ্রগতত 

২১.০৭%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 তচত্রঃ ০১  মান্ন্ীয় প্রধান্মন্ত্রী কতৃয ক উদদ্বাধন্কৃত দন্ওয়াপাড়া মুতজব তকো, কলাপাড়া, 

পেুয়াখ্ালী।



122 

 

 

 

 

  

তচত্রঃ ০২ পতিম বােরুতলী লাতময়াপাড়া মুতজব তকো, কলাপাড়া, পেুয়াখ্ালী। 
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তচত্রঃ ০৩ জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর কতৃয ক পূবয গতহরা 
ইফাে সাহা্যপুি মাটির তকো কাম সাইদলান্ দসল্টার, আদন্ায়ারা, চট্টগ্রাম পতরেশযন্। 

তচত্রঃ ০৪ জন্াব দমাঃ আদন্ায়ারুল ইসলাম, সহকারী প্রদক শলী, মতুজব তকো প্রকে কতৃয ক চর কুকরীমকুরী মতুজব 

তকো, চরফযাশন্, দর্ালা পতরেশযন্। 
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তচত্রঃ ০৫ র্া. সঞ্জীব সূত্রধর (উপসতচব), উপপতরচারক (বাদজে ও তহসাব), েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর কতৃয ক 

কৃষ্ণন্গর, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাতড়য়ায় তন্মযাণাধীন্ মতুজব তকো পতরেশযন্।   

তচত্রঃ ০৬ জন্াব কাজী ইমততয়াজ আশফাক, সহকারী প্রদক শলী, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর ও জন্াব দমাঃ 

তমরাজ দহাদসন্, উপদজলা প্রকে বাস্তবায়ন্ কমযকতয া এবাং দমাঃ হাদতম আলী, উপ-সহকারী প্রদক শলী, কাতলগঞ্জ, 

সাতক্ষীরা কতৃয ক সাতক্ষীরা দজলার কাতলগঞ্জ উপদজলায় তবষু্ণপুর ইউতন্য়দন্র "বন্দকাটি মতুজব তকো তন্মযাণ, 

সাংস্কার ও উন্নয়ন্" প্রকদের কাজ পতরেশযন্।  
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সেলা ত্াণ গুৈাম কাম ৈলু্পর্্াগ বযবস্াপনা তথ্য সকন্দ্র মনম্াণ প্রকল্প 

৯.৯.০  প্রকল্পল্পর তথ্যাবমলিঃ  

বাস্তবায়নকারী সংস্ািঃ েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর 

মন্ত্রণালয়িঃ েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

প্রকল্প বযয়িঃ  ১৪৩৯৩.০০ লক্ষ োকা )তজওতব(  

প্রকল্প সময়াৈিঃ জান্ুয়াতর-২০১৮ হদত জনু্-২০২২ 

৯.৯.১  প্রকল্পল্পর উল্পেশ্যিঃ 

 েদু্যাদগ তাৎক্ষতণক সাড়াোদন্র অাংশ তহদসদব ত্রাণসামগ্রী সরবরাদহর তন্তমত্ত প য্াপ্ত ত্রাণ 

মজেুকরণ ও অবকাঠাদমা দতরী; 

 েদু্যাগ পরবতী কা য্ক্রম তোরতক করার তন্তমত্ত দজলা প য্াদয় েদু্যাগ বযবস্থাপন্া সমন্বয় 

দসল-এর কা য্ালয় স্থাপন্ ও প্রদয়াজন্ীয় তর্যাতে সাংরক্ষণ; 

 েদু্যাগ বযবস্থাপন্ার সাতবযক উন্নয়ন্ কমযকাে মতন্েতরাং এর তন্তমত্ত পতরেশযন্ বাাংদলা তন্মযাণ; 

৯.৯.২  প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্্ক্রমিঃ 

 ৮ টি তবর্াদগ ৬৪ টি দজলায় ৬৫ টি দজলা ত্রাণ গুোম কাম েদু্যাগ বযবস্থাপন্া তর্য দকে 

তন্মযাণ। 

 সবযদমাে আয়তন্ ৩৮০৮২০ বঃ ফুে। 

  প্রততটি দজলা ত্রাণ গুোম কাম েদু্যাগ বযবস্থাপন্া তর্য দকদে ১৫০০ ওয়াে তহদসদব ৬৫ 

টিদত দমাে ৯৭.৫ তকদলাওয়াে দসালার তসদেম স্থাপন্। 

 প্রততটি দজলা ত্রাণ গুোম কাম েদু্যাগ বযবস্থাপন্া তর্য দকদে বাউোরী ওয়াল ও সাংদ্াদগর 

জন্য আরতসতস এদপ্রাচ রাস্তা তন্মযাণ। 
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তচত্রঃ ০১   জন্াব সমািঃ কামরুল হাসান এনমিমস, সতচব, ৈলু্পর্্াগ বযবস্াপনা ও ত্াণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা 

কতত্ ক দগাপালগঞ্জ সেলা ত্াণ গুৈাম কাম ৈলু্পর্্াগ বযবস্থাপন্া তর্য দকে তন্মযাণ প্রকে পতরেশযন্।   

তচত্রঃ ০২  জন্াব সমািঃ আমতকুল হক, মহাপতরচালক, ৈলু্পর্্াগ বযবস্াপনা অমধৈপ্তর, 

ঢাকা কতত্ ক বগুড়ায় সেলা ত্াণ গুৈাম কাম ৈলু্পর্্াগ বযবস্থাপন্া তর্য দকে তন্মযাণ প্রকে 

পতরেশযন্। 
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তচত্রঃ ০৪ জন্াব তন্তিি কুমার দপাদ্দার, প্রকে পতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর, ঢাকা কতৃয ক োঙ্গাইল 

দজলা ত্রাণ গুোম কাম েদু্যাগ বযবস্থাপন্া তর্য দকে তন্মযাণ প্রকে পতরেশযন্। 

 

তচত্রঃ ০৩ জন্াব তন্তিি কুমার দপাদ্দার, প্রকে পতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর, ঢাকা,  এবাং জন্াব 

মহুাম্মে তরতজবুল ইসলাম, দজলা ত্রাণ ও পুন্বযাসন্ কমযকতয া, ্দশার, উপদজলা প্রকে বাস্তবায়ন্ কমযকতয া, 
তঝকরগাছা, ্দশার, ও ঠিকাোরসহ দজলা ত্রাণ গুোম কাম েদু্যাগ বযবস্থাপন্া তর্য দকে, তন্মযাণ প্রকে 

।
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নযাশ্নাল সরমেমলল্পয়ন্স সপ্রাগ্রাম (এনআরমপ) মিমিএম অংশ্ 

৯.১০.০  প্রকল্পল্পর তথ্যাবমলিঃ 

প্রকল্পল্পর মশ্ল্পরানামিঃ  ন্যাশন্াল দরতজতলদয়ি দপ্রাগ্রাম (এন্আরতপ): তর্তর্এম অাংশ। 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত বযয়িঃ ৩৬১৯.৩২ লক্ষ োকা। [প্র: সা: ৩২৬০.৯৪ লক্ষ োকা এবাং তজওতব: 

৩৫৮.৩৮ লক্ষ োকা] 

বাস্তবায়নকালিঃ প্রকে দময়ােঃ জান্ুয়ারী ২০১৮ হদত তর্দসম্বর ২০২২ প য্ি।  

দেকসই উন্নয়দন্র জন্য েদু্যাগ সহন্শীলতার (দরতজতলদয়ি) গুরুত্ব অন্ুধাবন্ কদর ন্যাশন্াল 

দরতজতলদয়ি দপ্রাগ্রাম (এন্আরতপ) শীেযক একটি সমতন্বত কমযসূতচ গ্রহণ করা হদয়দছ। চারটি 

মন্ত্রণালদয়র সমন্বদয় এই কমযসূতচর আওতায় প্রততবতন্ধতা অিরু্য তক্তমূলক, দজোর দরসপতির্ এবাং 

ঝুাঁ তক অবতহততমূলক পতরকেন্া প্রণয়ন্ ও বাস্তবায়দন্র দক শল ও েুলস উন্নয়ন্ ও বাস্তবায়ন্ এই 

কমযসূতচর মূল উদদ্দশয।  

৯.১০.১ নযাশ্নাল সরমেমলল্পয়ন্স সপ্রাগ্রাম (এনআরমপ): মিমিএম অংল্পশ্র উল্পেশ্য: 

 েদু্যাগ ঝুাঁ তক হ্রাদস দসন্দাই দেমওয়াকয  বাস্তবায়ন্ ও দসন্দাই দেমওয়াকয  বাস্তবায়ন্ মতন্েতরাং 

েক্ষতা বৃতির জন্য অযার্দর্াদকসী করা;  
 প্রততবতন্ধতা অিরু্য তক্তমূলক ও দজোর দরসপতির্ েদু্যাগ বযবস্থাপন্ায় পুন্ঃপুন্ঃ ঘদে এমন্ 

এবাং বড় মাত্রার েদু্যাগ দমাকাতবলায় প্রতশক্ষণসহ অন্যান্য কা য্ক্রদমর মাধযদম জাতীয় 

সক্ষমতা বৃতি (ঊর্ধ্যতন্ কমযকতয াদের প্রতশক্ষণ);  

 েদু্যাগ ঝুাঁ তক বযবস্থাপন্ায় স্থান্ীয় প য্াদয় জন্দগাষ্ঠীর প্রস্তুতত, সাড়াোন্ ও পুন্রুিাদরর 

েক্ষতা বৃতি।  
 

৯.১০.২   ২০২১-২০২২ অথ্্-বছল্পর প্রকল্পল্পর অগ্রগমতিঃ 

সসন্দাই সেমওয়াক্ বাস্তবায়ন ও সসন্দাই সেমওয়াক্ বাস্তবায়ন মমনটমরং মসল্পিম গঠনিঃ 
“ন্যাশন্াল দরতজতলদয়ি দপ্রাগ্রাম (এন্আরতপ): তর্তর্এম অাংশ” প্রকে েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয়দক দসন্দাই দেমওয়াকয  বাস্তবায়ন্ ও দসন্দাই দেমওয়াকয  বাস্তবায়ন্ মতন্েতরাং ও তরদপাটিয াং 

তসদেম গঠদন্ সহদ্াতগতা করদছ। প্রততদবেন্ সময়কাদল েদু্যাগ ঝুাঁ তক হ্রাদস দসন্দাই দেমওয়াকয  

বাস্তবায়ন্ ও দসন্দাই দেমওয়াকয  বাস্তবায়ন্ মতন্েতরাং তবেয়ক কাতরগতর তেক তন্দেযশন্া ও েক্ষতা 
বৃতির জন্য এ সাংক্রাি কাতরগতর কতমটিদক সাতবযক সহদ্াতগতা করা হয়।  দসন্দাই দেমওয়াকয  

বাস্তবায়দন্র তমর্-োময তরতর্উ-এর জন্য েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়দক দরার্মযাপ 

প্রণয়ন্সহ ও তর্য সাংগ্রদহ সহদ্াতগতা প্রোন্ করা হয়। এছাড়াও দসন্দাই দেমওয়াকয  মতন্েদর লক্ষয 
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অন্ু্ায়ী তর্য  আপদলাদর্র জন্য প্রদয়াজন্ীয় তর্য সতন্নদবশকরদণ কাতরগতর সহদ্াতগতা প্রোন্ করা 
হয়। েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তদরর ২৫ জন্ োফদের ‘‘দসন্দাই কমযকাঠাদমা বাস্তবায়ন্, মতন্েতরাং 

ও তরদপাটিয াং” তবেদয় প্রতশক্ষণ প্রোন্ করা হয়। এপ য্ি দসন্দাই দেমওয়াকয  মতন্েতরাং ও তরদপাটিয াং 

তসদেম প্রততষ্ঠা এবাং তরদপাটিয াং েক্ষতা বৃতির জন্য  কােমাইজর্ মতন্েতরাং দেমওয়াকয  দততর করা 
হদয়দছ। সাংতিি তবেদয় সাংসেীয় কতমটির অাংশগ্রহদণ ১টি দসতমন্ার  এবাং ২ টি কমযশালা ও 

প্রতশক্ষদণর মাধযদম প্রায় ৩০০ জন্দক এতবেদয় অবতহত করা হদয়দছ। এছাড়াও দসন্দাই দেমওয়াকয  

মতন্েদর লক্ষয অন্ু্ায়ী তর্য আপদলাদর্র জন্য প্রদয়াজন্ীয় তর্য সতন্নদবশকরদণ কাতরগতর 

সহদ্াতগতা প্রোন্ করা হয়। েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর হদত প্রাপ্ত ১৯৭০ হদত ২০২০ সাদলর 

তবতর্ন্ন েদু্যাদগ ক্ষয়ক্ষততর তর্য সাংগ্রহ, তবদিেণ ও সমন্বয় কদর উক্ত তর্য দর্তলদর্শদন্র মাধযদম 

দসন্দাই দেমওয়াকয  মতন্েদর আপদলার্ করা হয়।     
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তচত্রঃ ০১ জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক,  েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর এর উপতস্থততদত দসন্দাই 

কমযকাঠাদমা বাস্তবায়ন্, মতন্েতরাং ও তরদপাটিয াং’’ তবেয়ক প্রতশক্ষণ। 

তচত্রঃ ০২ দসন্দাই কমযকাঠাদমা তরদপাটিয াং-এ বাাংলাদেশ অদপক্ষাকৃত র্াদলা অবস্থাদন্ আদছ। 
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৯.১০.৩   প্রমতবমিতা অন্তভ্ুমিমূলক, সেন্ডার সরসপমন্সভ এবং ঝুুঁ মক অবমহমতমূলক 

োতীয় নীমতমালা ও স্ট্রাল্পটমে প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ল্পন সহল্পর্ামগতািঃ 

প্রততবতন্ধতা অিরু্য তক্তমূলক েদু্যাগঝুাঁ তক হ্রাস কমযসূতচর আওতায় এসওতর্ ২০১৯ এর আদলাদক 

স্থান্ীয় প য্াদয়র তবতর্ন্ন েদু্যাগ বযবস্থাপন্া কতমটির েতয়ত্ব ও কতয বয সাংক্রাি সাংতক্ষপ্ত প্রকাশন্া ও 

প্রচারণা করা হয়। জাতীয় তরকর্াতর স্ট্র্যাদেতজ (খ্সড়া) প্রণয়দন্ সহদ্াতগতা করা হয়।  
২০২১ সাদলর ১৩ অদটাবর তছল আিজয াততক েদু্যাগ প্রশমন্ তেবদস ‘েদু্যাগ ঝুাঁ তক হ্রাদস, কাজ কতর 

এক সাদর্’-এই প্রততপােযদক তন্দয় তেন্টি উে্াপন্ করা হয়। তেবসটি উে্াপন্ উপলদক্ষ েদু্যাগ 

সহন্শীল বাাংলাদেশ তবতন্মযাদণ সরকাদরর রূ্তমকা সাংক্রাি (“েদু্যাগ সহন্শীল বাাংলাদেশ তবতন্মযাদণ 

দশখ্ হাতসন্া” শীেযক প্রকাশন্া)  প্রকাশন্া ও প্রচার মাধযদম উপস্থাপদন্ সহদ্াতগতা প্রোন্ করা হয়। 
েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়দক তজতপতর্আরআর এ অাংশগ্রহণ ও বাাংলাদেদশর অবস্থান্ 

উপস্থাপদন্ কাতরগতর সহদ্াতগতা প্রোন্ করা হয়। পাশাপাতশ Disaster Response Exercise and 

Exchange (DREE) এবাং COP 26 সদম্মলদন্ অাংশগ্রহণ প্রস্তুততদত েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয়দক কাতরগতর সহদ্াতগতা প্রোন্ করা হয়। েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NEOC 

প্রততষ্ঠা তবেয়ক সর্ায় সাংতিি ধারন্াপত্র, জাতীয় প্যাদয় দসতমন্াদর এসতর্তজ অজয দন্ েদু্যাগ 

বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র অবোন্ তুদল ধরদত এবাং জাতীয় দস্বোদসবক ন্ীততমালা 
প য্াদলাচন্া ও সাংদশাধদন্ এ কাতরগতর সহদ্াতগতা প্রোন্ করা হয়। 
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৯.১০.৪   ফ্লাি মপ্রল্পপয়াি্ল্পনস সপ্রাগ্রাম (FPP): 

ফ্লার্ তপ্রদপয়ার্য দন্স দপ্রাগ্রাদম পাতন্র তন্মজ্জন্ মাত্রার তর্তত্তদত বন্যার আগাম সতকয বাতয া প্রচাদরর 

জন্য সাংদকত (লাল ও হলুে রাং এর পতাকা) পাইলটিাং এর জন্য দতরী করা হয়। এর আওতায় 

র্াইন্াতমক ফ্লার্ তরস্ক মদর্ল হদত প্রাপ্ত তদর্যর তর্তত্তদত পতাকার মাধযদম কুতড়গ্রাম ও জামালপুদরর 

৬টি ইউতন্য়দন্ বন্যা সতকয বাতয া ও সাংদকত প্রচার করা হয়। এর ফলশ্রুততদত বন্যা সতকয বাতয া 
সহদজ মান্ুদের দোরদগাড়ায় দপ ছাদন্া সম্ভব হয়। এই মদর্লটি প্রাততষ্ঠাতন্কীকরদণর জন্য FFWC, 

BMD ও অন্যান্য পােয ন্ারদের কন্সালদেশন্ করা হয়। প্রতশতক্ষত দস্বোদসবকদের বন্যার প্রস্তুতত ও 

দমাকাতবলায় সতকয বাতয া প্রচাদরর জন্য সহায়ক হালকা উিার ও সন্ধান্ সামগ্রী তবতরণ করা 

হদয়দছ। 

সাম্প্রততক বন্যার (২০২২) পতরদপ্রতক্ষদত ফ্লার্ তপ্রদপয়ার্য দন্স দপ্রাগ্রাদমর পাতন্র তন্মজ্জন্ মাত্রার 

তর্তত্তদত বন্যার আগাম সতকয বাতয া মদর্ল (তর্এফআরএম) মাঠ প য্াদয় ্াচাই করা হদয়দছ। বন্যার 

সতকয বাতয া প্রচার, উিার, সাড়াোন্ ও বন্যা সাংক্রাি তর্য প্রোদন্ সহদ্াতগতা কদরদছ প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত 

দস্বোদসবকগণ ও তবতর্ন্ন প য্াদয়র েদু্যাগ বযবস্থাপন্া কতমটি’র সেসয। উদেখ্য দ্, কুতড়গ্রাম ও 

তচত্রঃ ০৪ র্াঃ দমাঃ এন্ামরু রহমান্, এমতপ, মান্ন্ীয় প্রততমন্ত্রী, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জন্াব দমাঃ 

কামরুল হাসান্ এন্তর্তস, সতচব, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও প্রকে পতরচালক (্ুগ্মসতচব) এন্আরতপ: 

তর্তর্এম এবাং অন্যান্যদের অাংশগ্রহদণ ‘তজতপতর্আরআর’ এ অাংশগ্রহণপূবয প্রস্তুততমলূক সর্া। 
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জামালপুদর FPP এর আওতায় দজোর দরসপতির্ ও প্রততবতন্ধতা অিরু্য তক্তমূলক আগাম সতকয  

বাতয া প্রচার ও বন্যা প্রস্তুততর জন্য প্রতশক্ষদণর মাধযদম ১৪৪০ দস্বোদসবক দততর করা হদয়দছ। 
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তচত্রঃ ০৫ কুতড়গ্রাদম বন্যা প্রস্তুতত দস্বোদসবকদের ২০২২ 

সাদলর বন্যায় উিার তৎপরতা। 
তচত্রঃ ০৬ এন্আরতপ’র উদেযাদগ বন্যা প্রস্তুতত 

দস্বোদসবকদের মাদঝ উিার সামগ্রী তবতরণ। 
 

৯.১০.৫  ভূমমকল্পম্পর কার্্কর প্রস্তুমতর মল্পিলিঃ 
প্রতশতক্ষত ন্গর দস্বোদসবকরা দজলা পতরেদের সহায়ক তহদসদব রাঙামাটি দপ রসর্ায় রূ্তমধস হদত 

জান্মাল রক্ষাদর্য ঝুাঁ তকপূণয জন্দগাতষ্ঠদক পূবযার্াস প্রোন্ ও তন্রাপে স্থাদন্ আশ্রয় তন্দত সহদ্াতগতা 
প্রোন্ কদর। োাংগাইল, রাঙ্গামাটি ও সুন্ামগঞ্জ দপ রসর্ায় এবাং রাংপুর তসটি কদপযাদরশদন্র প্রতশতক্ষত 

দস্বোদসবকরা তবতর্ন্ন সামাতজক সদচতন্া বৃতিমূলক কাজ কদর ও দপ রসর্াদক পতরদবশ রক্ষা কাদজ 

সহদ্াতগতা প্রোন্ কদর। দকাতর্র্-১৯ এর ২য় দঢউ দমাকাতবলায় গণ জমাদয়ত স্থান্সমূহ দ্মন্: 

বাজার, পশুর হাে, মসতজে ও পাড়া মহোয় প্রতশতক্ষত দস্বোদসবকরা গণসদচতন্তা বৃতিমূলক 

কা য্ক্রম (মাইতকাং, তলফদলে/দপাোর, মাস্ক ও দফসতশল্ড তবতরণ) গ্রহণ কদর। ফায়ার সাতর্য স সপ্তাহ 

২০২১ উে্াপন্ উপলদক্ষ োাংগাইল, রাঙ্গামাটি ও সুন্ামগঞ্জ দপ রসর্ায় এবাং রাংপুর তসটি 

কদপযাদরশদন্ এন্আরতপ প্রতশতক্ষত দস্বোদসবকবৃন্দ সতক্রয় অাংশগ্রহণ কদর। রূ্তমকম্প দমাকাতবলায় 

প্রস্তুততমূলক কা য্ক্রদমর আওতায় োাংগাইল, রাঙ্গামাটি ও সুন্ামগঞ্জ দপ রসর্ায় এবাং রাংপুর তসটি 

কদপযাদরশদন্ তন্য়তমত কা য্ক্রম তহদসদব সু্কল ও কতমউতন্টি প য্াদয় মহড়ার আদয়াজন্ করা হয়। 

পাশাপাতশ েদু্যাগ বযবস্থাপন্া কতমটি ও দস্বোদসবকদের তন্য়তমত তমটিাং অন্ুতষ্ঠত হয়। ন্গর 

দস্বোদসবকগণ জাতীয় েদু্যাগ প্রস্তুতত তেবস ২০২২ উে্াপন্ উপলদক্ষ ফায়ার সাতর্য স কতৃয ক 

আদয়াতজত রূ্তমকম্প ও অতগ্নকাে দমাকাতবলায় প্রস্তুতত কা য্ক্রম সাংক্রাি মহড়ায় অাংশগ্রহণ কদর। 

এবাদরর প্রততপােয তছলঃ ‘মুতজববদেযর সফলতা, েদু্যাগ প্রস্তুততদত গততশীলতা’ এই সকল কা য্ক্রদমর 

ফদল কুতড়গ্রাম, জামালপুর, োঙ্গাইল, রাঙামাটি, সুন্ামগঞ্জ ও রাংপুর এলাকায় আন্ুমাতন্ক ৩ লক্ষ 

৫০ হাজার মান্ুে দসবা দপদয়দছ। প্রততদবেন্ সময়কাদল ৫ তর্দসম্বর আিজয াততক দস্বোদসবক তেবস 

২০২১ পাতলত হয়। এ তেবদস রূ্তমকম্প দমাকাতবলায় প্রস্তুততমূলক কা য্ক্রদমর আওতায় প্রতশতক্ষত 

রাংপুর ও োঙ্গাইল হদত ২ জন্ ন্গর দস্বোদসবক ২০২১ সাদলর দশ্রষ্ঠ দস্বোদসবক তহদসদব পুরসৃ্কত 

হয়। 
প্রকদের রূ্তমকম্প দমাকাতবলায় প্রস্তুততমূলক কা য্ক্রদমর আওতায় রূ্তমকম্প ঝুাঁ তকহ্রাস কদে 

সুন্ামগঞ্জ, রাঙ্গামাটি ও োাংগাইল দপ রসর্ায় এবাং রাংপুর তসটি কদপযাদরশদন্র খ্সড়া আপেকাতলন্ 

পতরকেন্া দর্তলদর্শদন্র মাধযদম চূড়াি করা হয়। আপেকাতলন্ পতরকেন্া অন্ুসাদর তন্ধযাতরত 
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র্বন্সমূদহর তর্দেইলর্ ইতঞ্জতন্য়াতরাং এযদসসদমন্ট করা হয়। সুন্ামগঞ্জ দপ রসর্ার ‘রূ্তমকম্প 

সাংদবেন্শীল রূ্তম বযবহার পতরকেন্া’ দতরী করা হয়।  
বাতেযক কময সম্পােন্ চুতক্তর আওতায় েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তদরর কতমউতন্দকশন্ ও তমতর্য়া 
দেশাতলে রাঙামাটি দপ রসর্ায় রূ্তমকম্প দমাকাতবলায় প্রস্তুততমূলক কা য্ক্রম পতরেশযন্ কদরন্ ও 

প্রতশতক্ষত ন্গর দস্বোদসবকদের সন্ে তবতরন্ কদরন্। উদেখ্য দ্, রূ্তমকম্প দমাকাতবলায় 

প্রস্তুততমূলক কা য্ক্রদমর আওতায় োাংগাইল, রাঙ্গামাটি ও সুন্ামগঞ্জ দপ রসর্ায় এবাং রাংপুর তসটি 

কদপযাদরশদন্ প্রতশতক্ষত সকল ন্গর দস্বোদসবকদের ফায়ার সাতর্য স ও তসতর্ল তর্দফি হদত 

সাটিয তফদকে প্রোন্ করা হয়। 

 

উদেখ্য দ্, এই কা য্ক্রদমর আওতায় ইদতামদধয এর আওতায় ১৯২০ জন্ ন্গর দস্বোদসবকদক 

রূ্তমকম্প সাচয  অযাে দরসতকউ তবেদয় প্রতশক্ষণ প্রোন্ করা হদয়দছ। 

তচত্রঃ ০৭ রাঙ্গামাটিদত রূ্তমধস সতকয বাতয া প্রচাদর ন্গর 

দস্বোদসবকদের অাংশগ্রহণ। 
তচত্রঃ ০৮ রাংপুদরর ন্ারী দস্বোদসবদকর দসবামলূক 

কা্যক্রদমর স্বীকৃততস্বরূপ পুরস্কার গ্রহণ।  
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তচত্রঃ ০৯ সুন্ামগদঞ্জ বন্যা ২০২২ এর ত্রাণ বযবস্থাপন্ায় 

ন্গর দস্বোদসবকদের অাংশগ্রহণ। 

 

তচত্রঃ ১০ োঙ্গাইদল অতগ্ন তন্বযাপদন্ ন্গর দস্বোদসবকদের 

অাংশগ্রহণ। 
 

৯.১০.৬  সামামেক মনরাপিা সবষ্টনী কম্সূমচসমূহল্পক ৈলু্পর্্াগঝুুঁ মক হ্রাস অন্তভ্ূমিমূলকিঃ 
প্রততদবেন্ সময়কাদল অততেতরদ্র্দের জন্য কমযসৃজন্ কমযসূতচর মাধযদম েদু্যাগ-সহন্শীল 

অবকাঠাদমা (বন্যা তন্য়ন্ত্রণ বাাঁধ, আশ্রয়দকদে সাংদ্াগ সড়ক ইতযাতে) দততর, দমরামত কা য্ক্রম এ 

ঝুাঁ তক তবদবচন্ায় তস্কম তন্বযাচন্ ও প্রকে বাস্তবায়ন্ তবেয়ক এযার্দর্াদকসী করা হয়। ‘েদু্যাগঝুাঁ তক 

অিরু্য তক্তমূলক সামাতজক তন্রাপত্তা কমযসূতচ’র আওতায় উপদজলা প য্াদয়র ১২০ জন্ কমযকতয াদক 

জলবায়ুসহন্শীল কৃতে প্র্ুতক্ত তবেয়ক পতরতচতত ও প্রতশক্ষণ প্রোন্ করা হয়। উক্ত মাঠ প য্াদয়র 

কমযকতয াবৃন্দ তাদের প্রতশক্ষণ মতর্উদল জলবায়ুসহন্শীল কৃতে প্র্ুতক্ত তবেয় অিরূ্য ক্ত করার 

পতরকেণা কদরন্। প্রকে পতরচালক (্ুগ্মসতচব), এন্আরতপ, জন্াব আব ুসাদলহ্ দমাঃ মতহউতদ্দন্ খ্াাঁ 
জামালপুদর মাঠ প য্াদয় েদু্যাগঝুাঁ তক অিরু্য তক্তমূলক সামাতজক তন্রাপত্তা কমযসূতচ’র এবাং ফ্লার্ 

তপ্রদপয়ার্য দন্স দপ্রাগ্রাদমর অগ্রগতত পতরেশযন্ কদরন্। উদেখ্য দ্, এ প য্ি প্রায় ৮৫০ জন্ বযতক্তদক 

দরতজতলদয়ন্ট জীতবকায়ন্ ও স্থান্ীয় প্যাদয় েদু্যাগ দমাকাতবলায় প্রস্তুতত তবেদয় প্রতশক্ষণ দেওয়া 
হদয়দছ। 

  

তচত্রঃ ১১ এতপএ লক্ষযমাত্রা অনু্সাদর তর্তর্এম প্রতততন্তধ 

জামালপুদর েুদ্যাগ সহন্শীল লাোরতর্তত্তক তর্ো পতরেশযন্ 

কদরন্। 

তচত্রঃ ১২ েুদ্যাগঝুাঁ তক হ্রাস অিরূ্য তক্তমূলক সামাতজক 

তন্রাপত্তা দবেন্ী স্কীদম দতরী উাঁচু তর্োর (কমন্ গ্রাউে) 

তবতবধ বযবহার। 
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উদেখ্য দ্, অতত েতরদ্র্দের জন্য কমযসৃজন্ কমযসূতচর মাধযদম েদু্যাগসহন্শীল অবকাঠাদমা (বন্যা 
তন্য়ন্ত্রণ বাাঁধ, আশ্রয়দকদে সাংদ্াগ সড়ক ইতযাতে) দততর , দমরামত কা য্ক্রম এ ঝুাঁ তক তবদবচন্ায় 

স্কীম তন্বযাচন্ ও প্রকে বাস্তবায়দন্ এন্আরতপ সহদ্াতগতা করদছ। এর মদধয আদছ ঈেগাহ মাঠ, 

বসত বাতড়র তর্ো উাঁচুকরণ, আশ্রয়দকে/সু্কল সাংদ্াগ রাস্তা দতরী ও উাঁচু মাটির কাজ, 

অবকাঠাদমাগুদলার স্থায়ীত্ব বাড়াদত ঘাস ও গাছ দরাপণ, বন্যার স্তর তবদবচন্ায় রাস্তা উাঁচু করা, 
রাস্তার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য েইু ধাদর দর্টিবার ঘাস ও বৃক্ষ দরাপণ, বক্স কালর্ােয , প্রদেকশন্ 

ওয়াল, ফ্লার্ দশল্টাদরর সাংদ্াগ সড়ক তন্মযাণ। উদেতখ্ত কা য্ক্রম তসআরএ/আরআরএতপ’র মাধযদম 

বাস্তবায়ন্ করা হয় এবাং তা েদু্যাগঝুাঁ তক হ্রাদস গুরুত্বপূণয রূ্তমকা রাখ্দব।  

 

৯.১০.৭  প্রমতবমিতা অন্তভ্ুমিমূলক ৈলু্পর্্াগঝুুঁ মক হ্রাস (DiDRR): 

প্রততবতন্ধতা অিরু্য তক্তমলূক েদু্যাগঝুাঁ তক হ্রাস কমযসূতচর আওতায় বন্যা-সহন্শীল ও প্রততবতন্ধতা অিরূ্য তক্তমূলক 

মদর্ল বাতড় তন্মযাণ কদর প্রেশযন্ করা হয়। প্রকদের আওতায় তন্তমযত প্রেশযন্ীমূলক প্রততবন্ধীবান্ধব েদু্যাগ সহন্শীল 

গৃহ তন্মযাদণর মদর্লটির অন্রুূপ আদরা ১৮ টি গৃহ তন্মযাণ কদরদছ কুতড়গ্রাদমর একটি স্থান্ীয় এন্তজও।  

কুতড়গ্রাদম প্রততবতন্ধ বযতক্তর সাংগঠন্ দকাতর্র্ ১৯ টিকাোন্ কমযসূতচ বযবস্থাপন্ায় সহদ্াতগতা কদর। স্থান্ীয় প্যাদয়র 

েদু্যাগ বযবস্থাপন্া কতমটি ও প্রততবতন্ধ বযতক্তর সাংগঠদন্ সন্ধান্ ও উিার সামগ্রী তবতরণ করা হয়। অিরু্য তক্তমলূক 

েদু্যাগঝুাঁ তক হ্রাস (DiDRR) কমযসূতচর অযার্দর্াদকসীর মাধযদম তচলমাতর উপদজলার সমাজদসবা অতফদস প্রততবতন্ধ 

প্রদবশগমযতার তফচার স্থাপন্ করা হয়। উদেখ্য, এই কমযসূচীর আওতায় এপ্যি ১৩৩ জন্ প্রার্তমক সাড়াপ্রোন্কারী 
ও তবতর্ন্ন প্যাদয়র ৪০ টি েদু্যাগ বযবস্থাপন্া কতমটিদক অিরু্য তক্তমূলক েদু্যাগঝুাঁ তক হ্রাস (DiDRR) তবেদয় প্রতশক্ষণ 

প্রোন্ করা হদয়দছ। 

তচত্রঃ ১৩ কুতড়গ্রাদম প্রেশযন্ীমলূক প্রততবন্ধীবান্ধব েদু্যাগ 

সহন্শীল গৃহ।  
তচত্রঃ ১৪ প্রেশযন্ীমলূক প্রততবন্ধীবান্ধব েদু্যাগ সহন্শীল 

গৃদহর তবস্তার।  

৯.১০.৮  সরোল্ট সশ্য়ামরং: 

ফ্লার্ তপ্রদপয়ার্য দন্স দপ্রাগ্রাম ও রূ্তমকম্প দমাকাতবলায় প্রস্তুততমূলক সাংক্রাি পাইলটিাং কা য্ক্রম এর 

ওপর দরজাল্ট দশয়াতরাং দসতমন্ার আদয়াজন্ করা হয়। দসতমন্াদর সরকাতর, দবসরকাতর ও উন্নয়ন্ 

সহদ্াগী কমযকতয া অাংশগ্রহণ এবাং মতামত প্রোন্ কদরন্। আদলাচক এবাং অাংশগ্রহণকারীগণ মদর্ল 
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হদত প্রাপ্ত বন্যার আগাম সতকয বাতয া জন্দগাষ্ঠী প য্াদয় দপ াঁছাদন্ার মাধযদম ক্ষয়ক্ষতত আরও কতমদয় 

আন্া ্াদব মদময আশাবাে বযক্ত কদরন্। এছাড়াও দসতমন্াদর রূ্তমকম্প দমাকাতবলায় প্রস্তুতত 

মদর্দলর ্র্া্র্ বাস্তবায়দন্র সুপাতরশ করা হয়।  

উন্নয়ন্ সহদ্াগী সুইদর্ন্ এযাম্বাদসর্র কুতড়গ্রাদম প্রকদের ফ্লার্ তপ্রদপয়ার্য দন্স দপ্রাগ্রাম, 

অিরু্য তক্তমূলক েদু্যাগঝুাঁ তক হ্রাস (DiDRR) কমযসূতচ ও েদু্যাগঝুাঁ তক অিরু্য তক্তমূলক সামাতজক 

তন্রাপত্তা কমযসূতচ’র কা য্ক্রম পতরেশযন্ কদরন্। এছাড়াও এতপএ’র লক্ষযমাত্রা অন্ু্ায়ী তর্তর্এম 

কমযকতয াবৃন্দ ন্যাশন্াল দরতজতলদয়ি দপ্রাগ্রাদমর রাঙ্গামাটি, কুতড়গ্রাম ও জামালপুদর মাঠ প য্াদয়র 

কা য্ক্রম পতরেশযন্ কদরন্। 

রাংপুর তসটি কদপযাদরশদন্ রূ্তমকম্প ঝুাঁ তক দমাকাতবলায় প্রস্তুততমূলক সাংক্রাি পাইলটিাং কা য্ক্রদমর 

লাতন্যাং দশয়াতরাং তমটিাং আদয়াজন্ করা হয়। উক্ত তমটিাং দসতমন্াদর উপতস্থত তছদলন্ রাংপুর তসটি 

কদপযাদরশদন্র দময়র, তসটি কদপযাদরশদন্র সাংতিি কমযকতয া, ফায়ার সাতর্য স ও তসতর্ল তর্দফি 

তবর্াদগর কমযকতয া, ন্গর দস্বোদসবকবৃন্দ। সর্ায় প্রধান্ অতততর্ তহদসদব উপতস্থত তছদলন্ প্রকে 

পতরচালক (্ুগ্মসতচব), এন্আরতপ, জন্াব আব ুসাদলহ্ দমাঃ মতহউতদ্দন্ খ্াাঁ। উক্ত সর্ায় রূ্তমকম্প 

দমাকাতবলায় প্রস্তুতত মদর্লটি পুদরা রাংপুর তসটি কদপযাদরশদন্ তবসৃ্তত করার সুপাতরশ করা হয় এবাং 

রাংপুদর রূ্তমকম্প ঝুাঁ তক তবদবচন্ায় সকদলর সদচতন্া ও োতয়ত্বশীলতা বৃতির উপর গুরুত্ব প্রোন্ 

করা হয়। জামালপুদরর ইসলামপুদর েদু্যাগঝুাঁ তক অিরু্য তক্তমূলক সামাতজক তন্রাপত্তা কমযসূতচ’র এবাং 

ফ্লার্ তপ্রদপয়ার্য দন্স দপ্রাগ্রাদমর উপদজলা প য্াদয় লাতন্যাং ও দশয়াতরাং সর্া অন্ুতষ্ঠত হয়। 

  
তচত্রঃ ১৫ জাতীয় প য্াদয় এন্আরতপ’র দরজাল্ট দশয়াতরাং দসতমন্াদর বক্তবয 
রাখ্দছন্ জন্াব দমাঃ কামরুল হাসান্ এন্তর্তস, সতচব, েুদ য্াগ বযবস্থাপন্া 
ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

তচত্রঃ ১৬ রাংপুর তসটি কদপযাদরশদন্র দময়র, এফএসতসতর্’র 

প্রতততন্তধ, তর্আরআরও এবাং অন্যান্যদের অাংশীজদন্র সাদর্ 

কন্সাদল্টশন্। 
  



139 

 

ভূমমকম্প ও অনযানয ৈলু্পর্্াগকাল্পল অনুসিান, উদ্ধার অমভর্ান 

পমরচালনা এবং েরুমর সর্াগাল্পর্াল্পগর েনয র্ন্ত্রপামত সংগ্রহ প্রকল্প 

(৩য় পর্্ায়) 
 

উল্পৈযাগী মন্ত্রণালয়/ মবভাগিঃ  েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়নকারী সংস্ািঃ  েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর 

প্রাক্কমলত বযয় (সকাটি টাকায়) : দমাে (সম্পূণয তজওতব) ২২৭৫.৯৯১০ 

প্রকল্পল্পর সময়াৈকালিঃ  ন্দর্ম্বর ২০২০ দর্দক অদটাবর ২০২৩ 

 

৯.১১.১  প্রকল্পল্পর সংমক্ষ্প্ত পটভূমমিঃ 
□  দর্ গতলক অবস্থান্, রূ্-প্রকৃততগত দবতশিয এবাং জন্সাংখ্যার ঘন্বসততর কারদন্ বাাংলাদেশ 

পৃতর্বীর অন্যতম েদু্যাগপ্রবণ একটি দেশ। প্রায়শঃই তবতর্ন্ন েদু্যাদগ দেদশর বহুদলাদকর 

প্রান্হাতন্সহ জীবন্ ও জীতবকা, পতরদবশ এবাং অর্যন্ীততর বযাপকক্ষতত সাতধত হয়। প্রাকৃততক 

েদু্যাদগর পাশাপাতশ মনু্েযসৃি েদু্যাগ তর্া অতগ্নকাে, সড়ক েঘুযেন্া এবাং পাহাড় ও র্বন্ 

র্ধ্দসর ঘেন্া তেন্তেন্ বৃতি পাদে; 

□  তবতর্ন্ন প্রাকৃততক েদু্যাদগ অন্ুসন্ধান্ ও উিারকা য্ পতরচালন্ার জন্য বাাংলাদেদশর প্ররূ্ত 

সক্ষমতা অতজয ত হদলও রূ্তমকম্প ও মনু্েযসৃি েদু্যাগ দমাকাতবলাসহ অন্ুসন্ধান্ ও উিারকাদ্য 
সক্ষমতা বৃতি করা প্রদয়াজন্; 

□  অন্ুসন্ধান্ ও উিার কা য্ক্রদমর সক্ষমতা বৃতির লদক্ষয ইত:পূদবয ১ম ও ২য় দফদজর প্রকদের 

আওতায় তকছু ্ন্ত্রপাতত (এক্সদকদর্ের, দমাের্ান্, দক্রন্, দফাকয  তলফোর, দজন্াদরের ইতযাতে) 

সাংগ্রহ করা হদয়দছ; 

□  ১ম দফজটি সম্পূণয তজওতব অর্যায়দন্ ৬৯.০৯ দকাটি োকা বযদয় জলুাই’২০০৩ দর্দক 

তর্দসম্বর’২০১০ দময়াদে বাস্তবাতয়ত হয়। মহামান্য হাইদকাদেয র তন্দেযশন্া দমাতাদবক এ প্রকদের 

২য় দফজ তজওতব ১৫৩.৫২ দকাটি োকা বযদয় জলুাই’২০১৩ দর্দক তর্দসম্বর’২০১৭ দময়াদে 

বাস্তবায়ন্ করা হয়;   

ক) প্রকল্পল্পর উল্পেশ্যিঃ  
□ েদু্যাগকালীন্ উদু্ভত পতরতস্থততদত উন্নত প্র্ুতক্তসম্পন্ন ও সমতন্বত জরুতর সাড়া প্রোন্;   

□ দপশাগত েক্ষতা ও প্রাততষ্ঠাতন্ক সক্ষমতা বৃতির মাধযদম অন্ুসন্ধান্ ও উিার অতর্্ান্ 

পতরচালন্া; এবাং  

□ দেদশর সম্পেহাতন্ হ্রাস এবাং জন্গদণর জীবন্ ও সম্পে রক্ষা করা। 

খ) প্রকল্পল্পর লক্ষ্যমাত্ািঃ  
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□ দ্ দকান্ েদু্যাগ পতরতস্থততদত জরুতর সাড়া প্রোদন্র লদক্ষয অন্ুসন্ধান্ ও উিার অতর্্ান্ 

পতরচালন্ার জন্য প্রাততষ্ঠাতন্ক সক্ষমতা বৃতি; 

□ েদু্যাগকাদল ও েদু্যাদগর পদর দ্রুত সাড়া প্রোন্ এবাং উিার অতর্্ান্ পতরচালন্ায় হালকা ও 

র্াতর ্ন্ত্রপাতত বযবহাদরর মাধযদম দপশাগত েক্ষতা বৃতি; 

□ দেদশর দ্ দকান্ েদু্যাগ কবতলত এলাকায় স্বে সমদয় অতফস ও দ্াগাদ্াগ দন্েওয়াকয  গদড় 

দতালা, ্া National Emergency Operation Center (NEOC) এর সম্পূরক তহদসদব কাজ করদব ;   

৯.১১.২  প্রকল্পল্পর সংমক্ষ্প্ত পটভূমমিঃ 
প্রকদের ১ম ও ২য় দফদজর আওতায় ক্রয়কৃত ্ন্ত্রপাতত তসটি কদপযাদরশন্, ফায়ার সাতর্য স ও তসতর্ল 

তর্দফি ও   

সশস্ত্র বাতহন্ীর তন্কে হস্তাির করা হয়; 

□ রূ্তমকম্প সহ অন্যান্য েদু্যাগ উিারকাজ পতরচালন্ার জন্য ্ন্ত্রপাতত সাংগ্রদহর তবেদয় 

মহামান্য হাইদকােয  তবর্াদগর োদয়র হওয়া তরে তপটিশন্ ন্াং ৯৩২৯/২০০৮ অন্ু্ায়ী প্রেত্ত 

রাদয়র তন্দেযশন্া বাস্তবায়ন্ এবাং অন্ুসন্ধান্ ও উিার কা য্ক্রদমর কাতিত সক্ষমতা অজয দন্র 

লদক্ষয আদরা এদজিী অিরূ্য ক্ত কদর পূদবযর প্রকদের ধারাবাতহকতায় আধুতন্ক ্ন্ত্রপাতত সাংগ্রদহর 

লদক্ষয ৩য় দফদজর প্রকে গ্রহদন্র তবেদয় তসিাি গৃহীত হয়;   

□ জরুতর সাড়ায় তন্দয়াতজত সাংস্থাসমূহদক প্রদয়াজন্ীয় ্ন্ত্রপাতত/সরঞ্জামাতেসহ প্রস্তুত রাখ্া দগদল 

েদু্যাগকাদল মান্ুদের সম্পে ও জান্মাল রক্ষায় তা গুরুত্বপূণয রূ্তমকা রাখ্দত সক্ষম হদব; 

□ উদেখ্য, প্রস্তাতবত প্রকেটি বাস্তবাতয়ত হদল রূ্তমকম্প ও অন্যান্য েদু্যাগকাদল  অন্ুসন্ধান্ এবাং 

উিার অতর্্ান্ পতরচালন্ার জন্য দেদশর দমাে চাতহোর প্রায় ৮% দমোদন্া সম্ভব হদব।  

৯.১১.৩ প্রকল্পল্পর প্রধান প্রধান কার্্ক্রমিঃ 
□  জরুতর দ্াগাদ্াদগর দক্ষদত্র বঙ্গবনু্ধ সযাদেলাইে বযবহার কদর তন্জস্ব দ্াগাদ্াগ/ সাতর্য স 

সম্প্রসারণ; 

□  LTE (Long Term Evolution) Based Core Network স্থাপন্; 

□ একটি Intelligent Network স্থাপদন্র জন্য HSS(Human Service Software) Billing তসদেম, 

Application সমূহ এবাং অন্যান্য কা য্াতে সম্পন্ন; 

□ ১১টি তবতর্ন্ন দজাদন্র অতধন্স্ত দজলাসমূদহ ১৩২টি eNodeB, দরতর্ও সাংদ্াগ, Cloud Server and 

Antenna Subsystem স্থাপন্; 

□  অবকাঠাদমাগত সুতবধাসহ ৬২টি Emergency Response Vehicle (ERV) স্থাপন্; 

□ দ্াগাদ্াগ সরঞ্জামাতে ্র্াঃ VSAT(Very Small Aperture Terminal)   

□ LTE (Long Term Evolution) enable Handset, CPE(Customer-Provided Equipment), UDB 

(Universal Data Bank) Dongle, SIM Card সরবরাহ করা ও স্থাপন্;  



141 

 

□ েদু্যাগকাতলন্ সমদয় দেদশর দ্ দকান্ স্থাদন্ স্থাপন্দ্াগয ও স্থান্াির উপদ্াগী, উচ্চমান্সম্পন্ন 

(দ্মন্ঃ 4th Generation) দসলুলার কতমউতন্দকশন্ এর মাধযদম জরুতর দ্াগাদ্াগ বযবস্থা 
স্থাপন্; 
□ েদু্যাগকাতলন্ সমদয় ও েদু্যাদগর পদর ত্রাণ ও পুন্বযাসন্ কাদজ তন্দয়াতজত গুরুত্বপূণয 
সাংস্থা/বযতক্তদক দ্াগাদ্াদগর আওতায় তন্দয় আসার জন্য প্রদয়াজন্ীয় কা য্ক্রম গ্রহণ; 

□  দসর্ কাম দোদরজসহ অন্যান্য তন্মযাণ ও দমরামত;   

□  প্রাততষ্ঠাতন্ক সক্ষমতা বৃতির জন্য প্রতশক্ষণ প্রোন্ ও কাতরগতর পতরেশযন্; 

□  দপশাগত েক্ষতা বৃতির জন্য কাতরগতর এবাং O & M প্রতশক্ষণ প্রোন্; 

□  জন্বল তন্দয়াগ। 
 

প্রকল্পল্পর আওতায় সংস্ামভমিক সংগতহীতবয প্রধান প্রধান র্ন্ত্রপামতসমহূিঃ 

সংস্াসমহূ 

র্ন্ত্রপামতর ধরণ 

ৈলু্পর্্াগ 

বযবস্াপনা 
অমধৈপ্তর 

আম্ি 

সফাল্পস্স 

মবমেমব ফায়ার 

সামভ্স ও 

মসমভল 

মিল্পফন্স 

রযর্াব পমুলশ্ সনৌবামহনী 
+সকাষ্ট গাি্ 

জল্ান্ (দরসতকউ 

ইতঞ্জন্ দবাে, দহার্ার 

ক্রাফে, এয়ার 

দবাে,েীর্ দবাে, 

সযাে টিগার) 

১০০টি ইতঞ্জন্ 

দবাে+৬০টি 

এয়ার 

দবাে+৫০টি 

েীর্ দবাে) 

 ৮টি 

সযাে 

টিগার 

 ৫টি এয়ার 

দবাে+১০টি 

েীর্  দবাে  

১টি দহার্ার 

ক্রাফে+১০
টি এয়ার 

দবাে  

(২+১)টি 

দহার্ার 

ক্রাফে  

আইতসইউ 

এমু্বদলি/ওয়াোর 

এমু্বদলি/এমাদজয িী 
দরসপি এমু্বদলি 

  ৭টি 

আইতসই
উ 

এমু্বদলি 

  (৪+৪+৮)=

১৬টি 

 

অতগ্ন তন্বযাপক 

সরঞ্জামাতে 

   ৩০৩টি    

দমাের্ান্ ইমাদজয িী 
দরসপি দর্তহদকল 

প্রাইম মুর্ার 

 ৬২টি      
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প্রকল্পল্পর আওতায় সংস্ামভমিক সংগতহীতবয প্রধান প্রধান র্ন্ত্রপামতসমহূিঃ 

সংস্াসমহূ 

র্ন্ত্রপামতর 

ধরণ 

প্রকল্প 

অমফস 

ৈলু্পর্্াগ 

বযবস্াপ
না 
অমধৈপ্ত
র 

মসমপমপ আম্ি 

সফাল্পস্স 

ফায়া
র 

সামভ্
স 

রযর্াব পমুলশ্ সনৌ 
বামহনী+ 

সকাষ্ট 

গাি্ 

সরি 

মক্রল্পসন্ট 

সসাসাইটি 

পমরমাণ/প্রস্তামবত বযয় 

দমাের্ান্ ৪টি ১টি ১১টি  ৪টি  ৯টি  ৮টি 

দমােরসাইদকল ৫টি  ৮০টি       

দেতলদ্াগাদ্াগ 

সরঞ্জামাতে 

  ২০.১৯ 

দকাটি 

োকা 

৩৩০.২৯ 

দকাটি 

োকা 

     

দবেযুততক  

সরঞ্জামাতে-সাচয  
এে দরসতকউ 

   ৩৩৩.৫৬ 

দকাটি 

োকা 

 ১৪.০৯
দকাটি 

৬৯.৩৪
দকাটি 

োকা 

  

তাাঁবু ও অন্যান্য 
্ন্ত্রপাতত 

 ৬.৪১ 

দকাটি 

োকা 

১২০ দকাটি 

োকা 
     ৭.৯৯ দকাটি 

োকা 

৯.১১.৪  অগ্রগমতিঃ  
 □ পযাদকজ-৫ লে-১ এর আওতায় বাাংলাদেশ ফায়ার সাতর্য স ও তসতর্ল তর্দফদি সরবরাদহর তন্তমত্ত 

ন্ূযন্তম ৬৪ তমোদরর ২টি এতরয়যাল প্লােফময লযার্ার ও ন্ূযন্তম ৫৪ তমোদর ৪টি এতরয়যাল 

প্লােফময লযার্ার ক্রদয়র জন্য বাাংলাদেশ দমতশন্ েুল্স ফযাটতর (BMTF)-দক ক্রয়াদেশ প্রোন্ 

করা হদয়দছ;  

 □ পযাদকজ-৬ লে-১ এর আওতায় বাাংলাদেশ ফায়ার সাতর্য স ও তসতর্ল তর্দফদি সরবরাদহর তন্তমত্ত 

ন্ূযন্তম ৩৮ তমোদরর ৫টি এতরয়যাল প্লােফময লযার্ার ক্রদয়র জন্য বাাংলাদেশ দমতশন্ েুল্স 

ফযাটতর (BMTF)-দক ক্রয়াদেশ প্রোন্ করা হদয়দছ; 

□ পযাদকজ-১৯ লে-১ এর আওতায় সাইদলান্ তপ্রদপয়যার্দন্স দপ্রাগ্রাম (তসতপতপ) এর দস্বছাদসবকদের 

জন্য দর্ে, দরইন্ দকােয , হার্য  হযাে, গাম বুে, লাইফ জযাদকে সরবরাদহর তন্তমত্ত বাাংলাদেশ 

দমতশন্ েুল্স ফযাটতর (BMTF)-দক ক্রয়াদেশ প্রোন্ করা হদয়দছ; 

□ পযাদকজ-১৮ লে-১ এর আওতায় সাইদলান্ তপ্রদপয়যার্দন্স দপ্রাগ্রাম (তসতপতপ) এর দস্বছাদসবকদের 

জন্য  Rescue Item, Primary Treatment Accessories এবাং Personal Safety Gear সরবরাদহর 

তন্তমত্ত ক্রয় প্রতক্রয়া চলমান্ রদয়দছ। 
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 তচত্রঃ ০১ র্াঃ দমাঃ এন্ামরু রহমান্ এমতপ, মান্ন্ীয় প্রততমন্ত্রী, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবাং জন্াব দমাঃ 

কামরুল হাসান্ এন্তর্তস, সতচব, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, 

েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর এর উপতস্থততদত েদু্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র সদম্মলন্ কদক্ষ রূ্তমকম্প ও 

অন্যান্য েদু্যাগকাদল উিার কাদজর জন্য ্ন্ত্রপাতত সাংগ্রহ (৩য় প্যায়) প্রকে তবেদয় েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর 

ও বাাংলাদেশ দমতশন্ েুলস্ ফযাটতরর মদধয সমদঝাতা স্মারক স্বাক্ষর।  
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The Project for Capacity Enhancement on Formulation and 

Implementation of Local Disaster Risk Reduction Plan (LDRRP) 

৯.১২.০  প্রকল্পল্পর তথ্যাবমলিঃ 

৯.১২.১ প্রকদের ন্াম : The Project for Capacity Enhancement on Formulation and 

Implementation of Local Disaster Risk Reduction Plan (LDRRP)  

 

৯.১২.২ প্রকদের দময়াে : জনু্ ২০২১ দর্দক জলুাই ২০২৫ সাল প্যি। 
৯.১২.৩ প্রকদের দমাে 

বরাদ্দ 

: ৩৯৬৮. ৯৬ লক্ষ োকা (তজওতব: ৬৮৪.৭৪ লক্ষ এবাং তপএ: ৩২৮৪.২২ লক্ষ 

োকা) 

৯.১২.৪ বরাদদ্দর উৎস : JICA ও GoB। 
৯.১২.৫ প্রকদের উদদ্দশয : জাপান্ ইন্টারন্যাশন্াল দকা-অপাদরশন্ এদজতি (JICA) এর সাদর্ 

অাংশীোতরদত্ব, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া তবর্াগ স্থান্ীয় েদু্যাগ ঝুাঁ তক হ্রাস পতরকেন্া 
(CEFI LDRRP) প্রণয়ন্ এবাং বাস্তবায়দন্ সক্ষমতা বৃতি তর্া ্র্া্র্ 

তবতন্দয়াদগর মাধযদম কা্যকরর্াদব েদু্যাগ ঝুাঁ তক প্রশতমত করার পিতত 

প্রততষ্ঠা করা তবদশে কদর স্থান্ীয় প্যাদয় েদু্যাগ ঝুাঁ তক হ্রাস পতরকেন্া ও 

বাস্তবায়দন্ সক্ষমতা দজারোর করা। 
 

৯.১২.৬ প্রকদে জতড়ত 

সাংস্থা 
: Department of Disaster Management (DDM), Bangladesh Water 

Development Board (BWDB), Local Government Engineering Department 

(LGED), Fire Service & Civil Defense (FSCD), Public Works Department 
(PWD), Department of Agriculture Department (DAE), Bangladesh 

Metrological Department (BMD), Geological Survey in Bangladesh (GSB), 

Survey of Bangladesh (SOB), Department of Public Health & Engineering 

(DPHE), Local government in Pilot Districts and Upazilas. 
 

 

সভৌত অগ্রগমতিঃ 
 গত ৪ঠা ন্দর্ম্বর ২০২১ প্রকদের জদয়ন্ট দকা-অতর্য দন্শন্ কতমটি (দজতসতস) তমটিাং েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া 

অতধেপ্তর এর সদন্মলন্ কক্ষ, ঢাকায় অন্তুষ্ঠত হয়। সর্ায় সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব আততকুল হক, 

মহাপতরচালক, েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর। উক্ত সর্ায় জাইকার প্রতততন্তধসহ তবতর্ন্ন েপ্তর ও 

অতধেপ্তদরর কমযকতয াবনৃ্দ উপতস্থত তছদলন্। 

 তর্তর্এম সাংতিি তবতর্ন্ন কমযকতয াগদণর েদু্যাগ ঝুাঁ তক প্রশমন্ সাংক্রাি জ্ঞান্ ও েক্ষতা ্াচাই এর লদক্ষয একটি 

স্বতন্ত্র মলূযায়ন্ জতরপ কা্যক্রম পতরচালন্া করা হদয়দছ। লললল ললললললললল লললল 

ললললললল লললল ল লললললল লললললললল ললল ললললললললল 

লললললললল ললললল ললল লললললল  

 ওয়াতকয াং গ্রুপ (Working Group) এর মদন্ান্য়ন্ দেয়ার জন্য সাংতিি ১০টি প্রততষ্ঠান্দক োপ্ততরক তচঠি দেয়া 
হদয়তছল, তম্মদধয ১০টি দর্দকই মদন্ান্য়ন্ পাওয়া তগদয়দছ। তারই ধারাবাতহকতায় গত ১৪ ই মাচয , ২০২২ 

তাতরদখ্ ওয়াতকয াং গ্রুপ এর প্রস্তুততমলুক কমযশালা (Preparatory Workshop) েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর, 

ঢাকায় অন্তুষ্ঠত হয়। উক্ত সর্ায় সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদূ্যাগ 

বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর। উক্ত সর্ায় জাইকার প্রতততন্তধসহ তবতর্ন্ন েপ্তর ও অতধেপ্তদরর কমযকতয াবৃন্দ 

উপতস্থত তছদলন্। 
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 গত ২৩ মাচয , ২০২২ তাতরদখ্ প্রকে অবতহতকরন্ সর্া (Project Inception Meeting) কক্সবাজার দজলা 
প্রশাসন্ সদম্মলন্ কদক্ষ অন্তুষ্ঠত হয়। উক্ত সর্ায় সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব মামনু্রু রতশে, দজলা প্রশাসক, 

কক্সবাজার এবাং প্রধান্ অতততর্ তহসাদব উপতস্থত তছদলন্ জন্াব তন্তিি কুমার দপাদ্দার (্ুগ্ম সতচব), 

পতরচালক - পতরকেন্া ও উন্নয়ন্ (অতততরক্ত োতয়ত্ব) ও প্রকে পতরচালক- LDRRP প্রকে, েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া 

অতধেপ্তর, ঢাকা । লললল লললল লললললল ললললললললললল ললললললল ললললল 

ল লললললললললল লললললললললললললল ললল লললললল ললললললল 

লললললল 

 গত ৩০দশ মাচয , ২০২২ তাতরদখ্ প্রকে কণযধার কতমটির (Project Steering Committee Meeting) প্রর্ম সর্া 
েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রন্ালয় সদম্মলন্ কক্ষ, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকায় অন্তুষ্ঠত হয়। উক্ত সর্ায় 

সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব দমাঃ কামরুল হাসান্, এন্তর্তস, মান্ন্ীয় সতচব, েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ 

মন্ত্রন্ালয়।  

 গত ৮ জনু্, ২০২২ তাতরদখ্ ওয়াতকয াং গ্রুপ-১ এর “েদূ্যাগ তবদিেণ এবাং ঝুাঁ তক মলূযায়ন্” তবেয়ক প্রর্ম 

অগ্রগতত প্যাদলাচন্া সর্া “েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর, ঢাকায় অন্তুষ্ঠত হয়। উক্ত সর্ায় সর্াপততত্ব 

কদরন্ জন্াব  তন্তাই চে দে সরকার, পতরচালক (মতন্েতরাং ও তর্য বযবস্থাপন্া), েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া 

অতধেপ্তর, ঢাকা । 
 গত ১৪ জনু্, ২০২২ তাতরদখ্ উপদজলা েদু্যাগ বযবস্থাপন্া কতমটির সেসয, স্থান্ীয় গন্যমান্য বযাতক্ত ও 

সাাংবাতেকদেরদক তন্দয় “েদূ্যাগ ঝুাঁ তক তবদিেণ তবেয়ক প্রর্ম কমযশালা” কক্সবাজার সের উপদজলা 
অতর্দোতরয়াম এ অন্তুষ্ঠত হদয়দছ। উক্ত সর্ায় সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব দমাহাম্মাে জাকাতরয়া, উপদজলা 
তন্বযাহী অতফসার, কক্সবাজার সের উপদজলা এবাং প্রধান্ অতততর্ তহসাদব উপতস্থত  তছদলন্ জন্াব দমাহাম্মাে 

শতফউর রহমান্ (উপসতচব), উপপতরচালক (প্রশাসন্-২), েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর, ঢাকা ও প্রকে 

বযাবস্থাপক LDRRP প্রকে। উক্ত কমযশালায় জাইকা এক্সপােয  টীম এর প্রতততন্তধসহ উপদজলা েদু্যাগ 

বযবস্থাপন্া কতমটির সেসযসহ, স্থান্ীয় গন্যমান্য বযতক্তবগয ও সাাংবাতেকবৃন্দ উপতস্থত তছদলন্। 

 গত ১৬ জনু্, ২০২২ তাতরদখ্ প্রকে অবতহতকরন্ সর্া (Project Inception Meeting) সুন্ামগঞ্জ দজলা প্রশাসন্ 

সদম্মলন্ কদক্ষ অন্তুষ্ঠত হদয়দছ। সর্ায় সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব অসীম চে বতন্ক, অতততরক্ত দজলা 
প্রশাসক (সাঃ), সুন্ামগঞ্জ এবাং প্রধান্ অতততর্ তহসাদব উপতস্থত  তছদলন্  জন্াব  তন্তিি কুমার দপাদ্দার 

(্ুগ্মসতচব),   পতরচালক- পতরকেন্া ও উন্নয়ন্ (অতততরক্ত োতয়ত্ব) ও প্রকে পতরচালক- LDRRP প্রকে, 

েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর, ঢাকা। লললল লললল ললললল ললললললললল ললল লল 

ললললললললত সহ তবতর্ন্ন েপ্তর ও অতধেপ্তদরর কমযকতয াবনৃ্দ এবাং অাংশীজন্ উপতস্থত তছদলন্। 

 গত ২৮ জনু্, ২০২২ তাতরদখ্ প্রকে কণযধার কতমটির (Project Steering Committee Meeting) তদ্বতীয় সর্া 
েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সদম্মলন্ কক্ষ, বাাংলাদেশ সতচবালয়, ঢাকায় অন্তুষ্ঠত হদয়দছ। উক্ত 

সর্ায় সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব দমাঃ কামরুল হাসান্, এন্তর্তস, মান্ন্ীয় সতচব, েদূ্যাগ বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ 

মন্ত্রন্ালয়। 

 গত ৪ঠা জলুাই, ২০২২ তাতরদখ্ েদু্যাগ বযবস্থাপন্া কতমটির সেসয, স্থান্ীয় গন্যমান্য বযাতক্ত ও 

সাাংবাতেকদেরদক তন্দয় “েদূ্যাগ ঝুাঁ তক তন্রুপণ তবেয়ক” প্রর্ম কমযশালা চকতরয়া উপদজলা অতর্দোতরয়াম এ 

অন্তুষ্ঠত হয়। উক্ত কমযশালায় সর্াপততত্ব করদবন্ জন্াব দজতপ দেওয়ান্, উপদজলা তন্বযাহী অতফসার, 

চকতরয়া উপদজলা, কক্সবাজার এবাং প্রধান্ অতততর্ তহদসদব উপতস্থত তছদলন্ জন্াব জাফর আলম, মান্ন্ীয় 
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সাংসে সেসয (সাংসেীয় আসন্ কক্সবাজার-০১) । লললল লললল জাইকা এক্সপােয  টীম এর প্রতততন্তধসহ 

তবতর্ন্ন েপ্তর ও অতধেপ্তদরর কমযকতয াবনৃ্দ এবাং অাংশীজন্ উপতস্থত তছদলন্। 

 কক্সবাজার দজলার েটুি পাইলে উপদজলায় (কক্সবাজার সের ও চকতরয়া) প্রকে কা্যক্রম বাস্তবায়দন্ 

সহদ্াতগতা প্রোদন্র জন্য উপ-পরামশযক বা অাংতশোর এন্তজও (Sub-Consultant/Partner NGO) তহদসদব 

বাাংলা- জামযান্ সম্প্রীতত (BGS) দক তন্দয়াগ দেয়া হদয়দছ। 
 JICA Expert Team এর সেসযগণ েদু্যাগ ঝুতক হ্রাস সাংক্রাি তবতর্ন্ন তর্য ও উপাত্ত সাংগ্রদহর জন্য কক্সবাজার, 

কুতড়গ্রাম ও সুন্ামগঞ্জ দজলাধীন্ তবতর্ন্ন উপদজলা ভ্রমণ কদরদছন্ এবাং সাংতিি তবতর্ন্ন েপ্তর ও অতধেপ্তদরর 

সাদর্ অন্ান্ষু্ঠাতন্ক সর্া ও সাক্ষাত চলমান্ আদছ । 

 

২০২১-২০২২ অথ্্ বছল্পরর আমথ্্ক ও সভৌত অগ্রগমত (লক্ষ্ টাকায়): 

সমাট বরাে সমাট বযয় আমথ্্ক 

অগ্রগমত
র হার 

প্রকল্পল্পর 

ক্রমপমুিভু
ত আমথ্্ক 

অগ্রগমতর 

হার (%) 

প্রকল্পল্পর 

ক্রমপমুিভু
ত সভৌত 

অগ্রগমতর 

হার (%) 

সমাট মেও
মব 

প্রল্পেক্ট 

এইি 

(মপএ) 

সমাট  মেও
মব 

মপএ 

৫০২.০
০ 

৭৩.০০ ৪২৯.০
০ 

৪৬৮.০
০ 

৩৯.০
০ 

৪২৯.০
০ 

৯৯.২২% ১২.০০% ১৩.৮৫% 
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তচত্রঃ ০১ প্রকদের জদয়ন্ট দকা-অতর্য দন্শন্ কতমটি (দজতসতস) তমটিাং েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর, ঢাকায় অন্তুষ্ঠত 

হয়। উক্ত সর্ায় জন্াব দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর সর্াপততত্ব কদরন্। 
সর্ায় উপতস্থত তছদলন্ প্রকে পতরচালক জন্াব তন্তিি কুমার দপাদ্দার এবাং জাইকা প্রতততন্তধসহ অন্যান্য 

তচত্রঃ ০২ প্রকদের অবতহতকরণ সর্া কক্সবাজার দজলা প্রশাসন্ সদম্মলন্ কদক্ষ অন্তুষ্ঠত হয়। উক্ত সর্ায় 

সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব মামনু্রু রতশে, দজলা প্রশাসক, প্রকে পতরচালক জন্াব তন্তিি কুমার দপাদ্দার প্রধান্ 

অতততর্ এবাং জাইকা প্রতততন্তধ, তবদশে অতততর্সহ অন্যান্য কমযকতয া ও অাংশীজন্ উপতস্থত তছদলন্। 
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তচত্রঃ ০৩ প্রকদের অবতহতকরণ সর্া সুন্ামগঞ্জ দজলা প্রশাসন্ সদম্মলন্ কদক্ষ অন্তুষ্ঠত হয়। উক্ত সর্ায় 

সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব অসীম চে বতন্ক, অতততরক্ত দজলা প্রশাসক (সাঃ), সুন্ামগঞ্জ। প্রকে পতরচালক জন্াব 

তন্তিি কুমার দপাদ্দার, প্রধান্ অতততর্ এবাং জাইকা এক্সপােয  টীদমর প্রতততন্তধসহ অন্যান্য কমযকতয া ও অাংশীজন্ 

।

তচত্রঃ ০৪ “েদু্যাগ ঝুাঁ তক তবদিেণ তবেয়ক” প্রর্ম কমযশালা চকতরয়া উপদজলা অতর্দোতরয়াম, কক্সবাজাদর 

অন্তুষ্ঠত হয়। লললল কমযশালায় সর্াপততত্ব কদরন্ জন্াব দজতপ দেওয়ান্, উপদজলা তন্বযাহী কমযকতয া, চকতরয়া, 
কক্সবাজার এবাং প্রধান্ অতততর্ তহসাদব উপতস্থত  তছদলন্ জন্াব জাফর আলম, মান্ন্ীয় সাংসে সেসয (সাংসেীয় 

।



149 

 

Development of Local Flood Early Warning and Dissemination System 

(PROVATi3 Project-DDM Component) 

 

৯.১৩.০  প্রকল্পল্পর তথ্যাবমলিঃ 
১. প্রকদের ন্াম : Development of Local Flood Early Warning and  Dissemination System  

   (PROVATi3 Project-DDM component) 

০২. প্রকদের দময়াে : ৩১ তর্দসম্বর ২০২৪ 

০৩. প্রকদের দমাে বরাদ্দ : ১৯০৯.০০ লক্ষ োকা 
০৪. বরাদদ্দর উৎস : IFAD, GOB 

০৫. প্রকদের উদদ্দশয      :  বন্যাপ্রবণ এলাকার বন্যার আগাম সতকয বাতয ার প্রচার বযবস্থার ঊন্নয়ন্;  

  : ঝুাঁ তকপূণয এলাকাসমূদহর ক্ষয়ক্ষততর পতরমাণ তন্রূপণ এবাং ক্ষয়ক্ষতত হ্রাদসর 

লদক্ষয    
  ঝুাঁ তকপূণয জন্দগাষ্ঠীর সহন্শীলতা ও েক্ষতা বৃতি;    

 : বন্যা দম সুদম আগাম সতকয বাতয া প্রচার এবাং করণীয় বযবস্থা গ্রহদণর 

তন্দেযশন্া প্রোন্;   

 : জাতীয় ও স্থান্ীয় প য্াদয় বন্যার ঝুাঁ তক হ্রাদসর লদক্ষয জন্দগাষ্ঠীর েক্ষতা 
বৃতি। 

০৬. প্রকদে জতড়ত সাংস্থা : Department of Disaster Management (DDM), Local Government  

    Engineering Department (LGED), Regional Integrated Multi-Hazard 

      Early Warning System (RIMES) 
 

 

সভৌত অগ্রগমত 
 

● Component-2.3 এর আওতায় কমযকােসমূহঃ কিাতল্টাং ফাময/জন্বল তন্দয়াগ, জাতীয় ও 

স্থান্ীয় প য্াদয় Inception workshop আদয়াজন্, Inception Report গ্রহণ, Baseline survey 

করার প্রতক্রয়া চলমান্ এবাং survey data collection এর জন্য questionnaire প্রস্তুতকরণ ও মাঠ 

প য্াদয় তর্য সাংগ্রহ সম্পােন্, Technical Advisory Committee (TAC)- গঠন্ ও  Inception 

Meeting অন্ুতষ্ঠত, অতত বন্যা প্রবণ ইউতন্য়ন্ তচতিতকরদণর জন্য জামালপুর ও গাইবান্ধা দজলার 

আওতারু্ক্ত উপদজলা সমূদহ সর্া আদয়াজন্, প্রর্াতী প্রকে এলাকায় বাস্তবায়ন্াধীন্ অন্যান্য 

প্রকেসমূদহর সাদর্ সমন্বয় সাধন্ সর্া এবাং পরবততয  কমযপিতত আদলাচন্া, সুফল-২ প্রকদের সাদর্ 

সতম্মতলতর্াদব গাইবান্ধা দজলার ফুলছতড় উপদজলার পাতন্ সমতল দগজ দেশদন্র তবপেসীমার 

প য্াদলাচন্া সর্া, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া কতমটি র্াোদবজ (DMC database) দততরর লদক্ষয সমন্বয় 

সর্া আদয়াজন্ এবাং তর্য সাংগ্রদহর জন্য format প্রণয়ন্ 
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সামব্ক সভৌত অগ্রগমতিঃ % 
 

২০২১-২২ অথ্্ বছল্পরর আমথ্্ক অগ্রগমতিঃ  
বরাদ্দ  = ১৯০৯.০০ লক্ষ োকা 
অবমুতক্ত  = ২০০ লক্ষ োকা 
ক্রমপুতঞ্জরূ্ত বযয় = ১২৬.০৫ লক্ষ োকা  
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তচত্রঃ ০১ দহাদেল ইন্টারকতন্টদন্ন্টাল এ অন্ুতষ্ঠত প্রর্াতী প্রকদের প্রারতম্ভক কমযশালায় সমাপন্ী 
বক্তবয রাখ্দছন্                      মান্ন্ীয় প্রততমন্ত্রী র্াঃ দমাঃ এন্ামুর রহমান্ এমতপ, েদু্যাগ 

বযবস্থাপন্া ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।  

তচত্রঃ ০২ গাইবান্ধা দজলায় অন্ুতষ্ঠত প্রর্াতী প্রকদের প্রারতম্ভক কমযশালায় বক্তবয রাখ্দছন্ জন্াব 

দমাঃ আততকুল হক, মহাপতরচালক, েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর। 
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তচত্রঃ ০৩ কুতড়গ্রাম দজলায় অন্তুষ্ঠত প্রর্াতী প্রকদের প্রারতম্ভক কমযশালায় উপতস্থত আদছন্ জন্াব তন্তাই চে দে 

সরকার, পতরচালক (এমআইএম-চ.ো) ও প্রকে সমন্বয়ক , েদু্যাগ বযবস্থাপন্া অতধেপ্তর জন্াব দমাঃ দরজাউল 

কতরম, দজলা প্রশাসক, কুতড়গ্রাম জন্াব আব্দুল হাই সরকার, দজলা ত্রাণ ও পুন্বযাসন্ কমযকতয া, কুতড়গ্রাম, জন্াব 

আতরফুজ্জামান্ রু্ইয়া, তন্বযাহী প্রদক শলী, বন্যা পুবযার্াস ও সতকীকরণ দকে এবাং রাইমস কমযকতয াবনৃ্দ। 
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প্রস্তামবত োতীয় ৈলু্পর্্াগ বযবস্াপনা গল্পবর্ণা ও প্রমশ্ক্ষ্ণ 

ইনমিটিউট এর মিোইন ও সস্কস মযাপ। েমমর পমরমান ৮.২০ 

একর, সাতাইশ্ সমৌো, উপল্পেলািঃ গােীপরু সৈর, সেলািঃ গােীপরু।   

  

তচত্রঃ ০১ প্রস্তাতবত জাতীয় েদু্যাগ বযবস্থাপন্া গদবেণা ও প্রতশক্ষণ ইন্তেটিউে এর দস্কস মযাপ। 
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তচত্রঃ ০২ জাতীয় েদু্যাগ বযবস্থাপন্া গদবেণা ও প্রতশক্ষণ ইন্তেটিউে এর প্রস্তাতবত র্বন্।  
 


