
এক নজরে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র ননম যাণ প্রকল্প  

 

নং নবষয় নববেন 

০১. প্রাক্কনলত ব্যয় ১২৭৪১.০০ (লক্ষ) 

০২. অরথ যে উৎস নজওনব 

০৩. বাস্তবায়ন কাল জানুয়ােী/২০১৮ হরত নিরসম্বে/২০২০ 

০৪. জমাট প্রস্তানবত ভবরনে সংখ্যা ৬৬ টি 

০৫. প্রনত তলাে আয়তন ১ম তলা- ২২৬.০৫ বর্ গ মমটার (২৪৩২ বর্ গ ফুট) 

২য় তলা- ১৮১.৭১ বর্ গ মমটার (১৯৫৫ বর্ গ ফুট) 

৩য় তলা- ৯৬.৫২ বর্ গ মমটার (১০৩৯ বর্ গ ফুট) 

০৬. নববেণ (প্রনতটিরকন্দ্র) ১ম তলা-গর্াডাউন এবং র্াড গ রুম (খাদ্য শস্য, গেউটিন, কম্বল ও অন্যান্য সামগ্রী) 

২য় তলা-০৪ টি কক্ষ (শুকনা খাবার, তথ্য গকন্দ্র, কন্ট্রাল রুম ও অমিস কক্ষ) 

৩য় তলা-০৩টি কক্ষ (পমরদশ গন কক্ষ/ন্ট্রস্ট হাউজ) 

০৭. ভবরনে জমাট আয়তন 504.28 বর্ গ মমটার (5426 বর্ গ ফুট) 

০৮. প্রকল্পভূক্ত জজলা ৬৪ টি 

০৯. ভবরনে ফাউরেশন ০৩ (নতন) তলানবনশষ্ট 

১০. ভবন ০৩ (নতন) তলা 

১১. জসালাে নসরেম ১৫০০ ওয়াট প্রনতটি  ৬৬ টি  

১২. গুদারমে ধােন ক্ষমতা (প্রনতটিরকরন্দ্র) ১০০ জমেঃ টন 
 

প্রকরল্পে ক্রমপুনিভুত বাস্তব অগ্রগনত 

 

অথ য বছে সম্পানদত কা্ যক্রম সমূহ বাস্তব অগ্রগনত 

২০১৮-২০১৯ প্রস্তানবত ৬৬টি ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকরন্দ্রে মৃনিকা পেীক্ষাে পোমশ যক ফাম য সমূহ 

ননরয়ারগে নননমি REOI মূল্যায়ন চলমান আরছ, ড্রইং ও নিজাইরনে কাজ সম্পাদরনে জন্য 

পোমশ যক প্রনতষ্ঠান ননরয়ারগে নননমি REOI মূল্যায়ন চলমান আরছ । আউটরসানস যং এে মাধ্যরম 

০৪টি পরদ জনবল ননরয়ারগে জন্য দেপত্র আহবান কো হরয়রছ, সোসনে জনবল ননরয়ারগে জন্য 

মন্ত্রণালরয়ে অনুরমাদরনে জন্য প্রস্তাব জপ্রেণ কো হরয়রছ, ০৯ জন উপ-সহকােী প্ররকৌশলী ননরয়ারগে 

প্রস্তাব মন্ত্রণালরয় নবরবচনাধীন আরছ। ্ানবাহন ক্ররয়ে প্রশাসননক অনুরমাদরনে জন্য মন্ত্রণালরয় প্রস্তাব 

জপ্রেণ কো হরয়রছ। মৃনিকা পেীক্ষা নেরপারট যে উপে নভনি করে ড্রইং নিজাইরনে কাজ সম্পন্ন হরল 

নিরসম্বে/১৮ এে মরধ্য ৬৬টি বন্যা আশ্রয়রকরন্দ্রে ঠিকাদাে ননরয়ারগে জন্য e-GP পদ্ধনতরত দেপত্র 

আহবান কো হরব। 

১.০০ % 

 

প্রকরল্পে ক্রমপুনিভূত আনথ যক অগ্রগনত 

(লক্ষ টাকায়) 

অথ য বছে বোদ্দ অথ য ছাড় ব্যয় (আগষ্ট-২০১৮ প্ যন্ত) আনথ যক অগ্রগনত ক্রমপুনিভুত আনথ যক অগ্রগনত 

২০১৮-২০১৯ ৫০০০.০০ ১২৫০.০০ ০০.০০ ০০.০০% ০.০০% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র ননম যাণ শীষ যক প্রকরল্পে  

আওতায় একরনক কর্তযক অনুরমানদত প্রকল্প তানলকা  

 

ক্রমমক নং নবভাগ জজলা প্রস্তানবত প্রকরল্পে নাম 

1 ঢাকা ঢাকা ঢাকা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র-১ 

2 ঢাকা ঢাকা ঢাকা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র-২ 

3 ঢাকা নাোয়ণগি নাোয়ণগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

4 ঢাকা নকরশােগি নকরশােগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

5 ঢাকা টাংগাইল টাংগাইল জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

6 ঢাকা ফনেদপুে ফনেদপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

7 ঢাকা োজবাড়ী োজবাড়ী জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

8 ঢাকা মাদােীপুে মাদােীপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

9 ঢাকা মুনিগি মুনিগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

10 ঢাকা জগাপালগি জগাপালগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

11 ঢাকা গাজীপুে গাজীপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

12 ঢাকা নেনসংদী নেনসংদী জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

13 ঢাকা মাননকগি মাননকগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

14 ঢাকা শেীয়তপুে শেীয়তপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

15 ময়মননসংহ ময়মননসংহ ময়মননসংহ জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

16 ময়মননসংহ জামালপুে জামালপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

17 ময়মননসংহ জনত্ররকানা জনত্ররকানা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

18 ময়মননসংহ জশেপুে জশেপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

19 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

20 চট্টগ্রাম কুনমল্লা কুনমল্লা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

21 চট্টগ্রাম নব. বানড়য়া নব. বানড়য়া জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

22 চট্টগ্রাম চাঁদপুে চাঁদপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

23 চট্টগ্রাম লক্ষ্মীপুে লক্ষ্মীপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

24 চট্টগ্রাম জফনী জফনী জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

25 চট্টগ্রাম জনায়াখালী জনায়াখালী জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

26 চট্টগ্রাম কক্সবাজাে কক্সবাজাে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

27 চট্টগ্রাম োঙামাটি োঙামাটি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

28 চট্টগ্রাম খাগড়াছনড় খাগড়াছনড় জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

29 চট্টগ্রাম বান্দেবান বান্দেবান জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

30 খুলনা কুনষ্টয়া কুনষ্টয়া জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

31 খুলনা জমরহেপুে জমরহেপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

32 খুলনা ্রশাে ্রশাে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

33 খুলনা নিনাইদহ নিনাইদহ জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

34 খুলনা মাগুড়া মাগুড়া জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

35 খুলনা নড়াইল নড়াইল জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

36 খুলনা সাতক্ষীো সাতক্ষীো জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 



ক্রমমক নং নবভাগ জজলা প্রস্তানবত প্রকরল্পে নাম 

37 খুলনা বারগেহাট বারগেহাট জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

38 খুলনা খুলনা খুলনা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

39 খুলনা চুয়ািাঙ্গা চুয়ািাঙ্গা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

40 োজশাহী জয়পুেহাট জয়পুেহাট জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

41 োজশাহী নসোজগি নসোজগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

42 োজশাহী নওগাঁ নওগাঁ জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

43 োজশাহী নারটাে নারটাে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

44 োজশাহী োজশাহী োজশাহী জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

45 োজশাহী চাপাইনবাবগি চাপাইনবাবগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

46 োজশাহী পাবনা পাবনা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

47 োজশাহী বগুড়া বগুড়া জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

48 েংপুে েংপুে েংপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

49 েংপুে নদনাজপুে নদনাজপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

50 েংপুে লামমননেহাট লামমননেহাট জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

51 েংপুে নীলফামােী নীলফামােী জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

52 েংপুে গাইবান্ধা গাইবান্ধা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

53 েংপুে পঞ্চগড় পঞ্চগড় জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

54 েংপুে ঠাকুেগাঁও ঠাকুেগাঁও জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

55 েংপুে কুনড়গ্রাম কুনড়গ্রাম জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

56 বনেশাল বনেশাল বনেশাল জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

57 বনেশাল িালকাঠি িালকাঠি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

58 বনেশাল পটিয়াখালী পটিয়াখালী জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

59 বনেশাল পটুয়াখালী কুয়াকাটা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

60 বনেশাল বেগুনা বেগুনা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

61 বনেশাল নপরোজপুে নপরোজপুে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

62 বনেশাল জভালা জভালা জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

63 নসরলট নসরলট নসরলট জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

64 নসরলট হনবগি হনবগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

65 নসরলট সুনামগি সুনামগি জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 

66 নসরলট জমৌলভীবাজাে জমৌলভীবাজাে জজলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা তথ্য জকন্দ্র 
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