
 

প্রকল্প/Project 
 

ক্র নং ফপল্ডেয নাভ ংফিপ্ত ফফফযণ উদাযণ 

১ 
Title/প্রকল্ডল্পয 

নাভঃ 

Construction of Flood Shelters in 

the Flood Prone and River 

Erosion Areas (2
nd

 Phase)  

“ফন্যাপ্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকায় ফন্যা 

অশ্রয়ল্ডকন্দ্র ফনভ মাণ (২য় ম মায়) ” ীল মক 

প্রকল্প। 

 

ফাংরা আংল্ডযফি 

“ফন্যাপ্রফণ ও নদী বাঙ্গন 

এরাকায় ফন্যা অশ্রয়ল্ডকন্দ্র 

ফনভ মাণ (২য় ম মায়) ” ীল মক 

প্রকল্প। 

 

Construction of Flood 

Shelters in the Flood 

Prone and River Erosion 

Areas (2
nd

 Phase)  

 

২ Body/ ফফস্তাফযতঃ 

১.ফন্যা অশ্রয় ককন্দ্র ফনভ মাল্ডণয ভাধ্যল্ডভ 

দুল্ডম মাগ কারীন ভল্ডয় উকূরীয় দফযদ্র্য 

িনগল্ডণয    অশ্রয় প্রদান এফং তাল্ডদয 

িান ও ভাল্ডরয দুল্ডম মাগ ঝুঁফকহ্রা কযা। 

২.  ফন্যা অশ্রয় ককন্দ্র গুল্ডরা ফিা কিল্ডে 

স্বাবাফফক ভল্ডয় ফকাঠাল্ডভাগত সুল্ডমাগ 

সুফফধা বৃফি কযল্ডফ। 

 i) To provide shelter to the 

distress poor people during 

flood. 

ii) To save the cattle herds and 

valuable properties. 

iii) To increase institutional 

facilities for education using the 

shelters as 

Scholl/College/Madrasha during 

normal time. 

১.ফন্যা অশ্রয় ককন্দ্র 

ফনভ মাল্ডণয ভাধ্যল্ডভ দুল্ডম মাগ 

কারীন ভল্ডয় উকূরীয় 

দফযদ্র্য িনগল্ডণয    অশ্রয় 

প্রদান এফং তাল্ডদয িান ও 

ভাল্ডরয দুল্ডম মাগ ঝুঁফকহ্রা 

কযা। 

২.  ফন্যা অশ্রয় ককন্দ্র গুল্ডরা 

ফিা কিল্ডে স্বাবাফফক 

ভল্ডয় ফকাঠাল্ডভাগত 

সুল্ডমাগ সুফফধা বৃফি কযল্ডফ। 

 

i) To provide shelter to 

the distress poor people 

during flood. 

ii) To save the cattle 

herds and valuable 

properties. 

iii) To increase 

institutional facilities for 

education using the 

shelters as 

Scholl/College/Madrasha 

during normal time. 

৩ 

Latest 

Project 

Status/ প্রকল্ডল্পয 

স্ট্যাটাঃ 

 ফাস্তফায়নাধীন 

on going 

 

ফাস্তফায়নাধীন on going 

 

 

 

 



 

৪ 
Project Allotment 

Taka/ ফযাল্ডেয ফযভানঃ 

১৭৪.৬১  ককাটি 

174.61 Crore  

ফাংরা আংল্ডযফি 

১৭৪.৬১  ককাটি 

 

174.61 Crore  

৬ 
Project Time 

Duration/কভয়াদকারঃ 

শুরু জুরাআ/২০১৩, ভাফপ্ত 

জুন/২০১৬ 

Start July/2013, 

 Ended June/2016  

০১-০৭-২০১৩ কথল্ডক 

৩০-০৬-২০১৬ 

 

01-07-2013 From 

 30-06-2016 

৭ 
Project Ward/ 

ওয়াড ম নং-: 

ফাংরাল্ডদল্ডয ১৫৪ টি উল্ডিরায় 

154 Upzilla of  Bangladesh 

ফাংরাল্ডদল্ডয ১৫৪ টি 

উল্ডিরায় 

। 

154 Upzilla of  

Bangladesh 

৯ 

Project Work 

Description/কাল্ডিয 

ফণ মনাঃ 

১) ১৫৬টি ফন্যা অশ্রয় ককন্দ্র ফনভ মাণ 

২)১টি িী গাড়ী,১টি ফক অ,  

পল্ডটাকফয়ায,  পযাক্স কভফন, 

কফিউটায পটওয়ায ও 

কফিউটায- ক্রয় 

৩)ফ.অআও কদয প্রফিন 

৪)কটন্ডায ডকুল্ডভন্ট এফং ফডিাআন 

প্রণয়ন। 

৫)মৃফিকা যীিা 

 

(i) Construction of 156 nos 

flood shelters. 

(ii) Procurement of Motor 

Vehicle (1 Jeep, and 1 

Pickup/Multipurpose 

      vehicle-1, Motor Cycle-

5) Computer photocopier, 

and Fax machine. 

(iii) Training PIO 

(iv) Tender document & 

Schedule Drawing and 

design etc. 

(v)  Soil investigation with 

survey. 

 

১) ১৫৬টি ফন্যা অশ্রয় 

ককন্দ্র ফনভ মাণ 

২)১টি িী গাড়ী,১টি 

ফক অ,  

পল্ডটাকফয়ায,  পযাক্স 

কভফন, কফিউটায 

পটওয়ায ও 

কফিউটায- ক্রয় 

৩)ফ.অআও কদয 

প্রফিন 

৪)কটন্ডায ডকুল্ডভন্ট এফং 

ফডিাআন প্রণয়ন। 

৫)মৃফিকা যীিা 

 

(i) Construction of 

156 nos flood 

shelters. 

(ii) Procurement of 

Motor Vehicle (1 

Jeep, and 1 

Pickup/Multipurpose 

      vehicle-1, Motor 

Cycle-5) Computer 

photocopier, and 

Fax machine. 

(iii) Training PIO 

(iv) Tender 

document & 

Schedule Drawing 

and design etc. 

(v)  Soil 

investigation with 

survey. 

 

১০ 
প্রকল্ডল্পয ঠিকাল্ডদয প্রফতষ্ঠাল্ডনয 

নাভঃ 

ঠিকাদায প্রফতষ্ঠান এখনও ফনধ মাফযত 

য় ফন। 

Not yet select 

 

ঠিকাদায প্রফতষ্ঠান এখনও 

ফনধ মাফযত য় ফন। 

 

 

Not yet select. 

 

 


