
চলমান ১০ টি প্রকল্পের তথ্যাদি দনম্নরুঃ- 

ক্রঃ 

নং 

প্রকল্পের নাম প্রকল্পের ব্যয়সমূহ প্রকল্পের মময়াি প্রকল্পের প্রধান প্রধান ংগ 

১. Strengthening of the Ministry of 

Disaster Management and Relief 

Program Administration 

(SMoDMRPA) শীর্ ষক ব্যয়। 

প্রাক্কদলত মমাট ব্যয়ঃ ৩৯৬.০০ মকাটি জুলাআ, ২০১৩ হল্পত জুন ২০১৯ র্ ষন্ত EGPP কম ষসূদচর 

উকারল্প াগীল্পির 

ডাটাল্পেস প্রণয়ন,  

দিওদেঃ ১৪০.০০ মকাটি 

প্রঃসাঃ ২৫৬.০০ মকাটি 

২. “োংলাল্পিল্পশর উকূলীয় এলাকায় েহুমূখী ঘূদণ ষঝড় 

অশ্রয়ল্পকন্দ্র দনম ষাণ শীর্ ষক । 

প্রাক্কদলত  মমাট ব্যয়ঃ ৫৩৩.১৬ মকাটি জুলাআ, ২০১৬ হল্পত জুন, ২০১৯ র্ ষন্ত ২২০টি ঘূদণ ষঝড় অশ্রয়ল্পকন্দ্র 

দনম ষাণ করা হল্পে । 
দিওদেঃ ৫৩৩.১৬ মকাটি 

প্রঃসাঃ - 

৩. “গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ মটকসআকরল্পণর লল্পযে 

মহদরং মোন েন্ড (এআচদেদে) করণ” শীর্ ষক প্রকে। 

প্রাক্কদলত  মমাট ব্যয়ঃ ১২৩৮.২৭ মকাটি জুলাআ, ২০১৬ হল্পত জুন, ২০১৯ র্ ষন্ত ৩১৪৫.৫০ দক.দম 

(এআচদেদে) করণ দনম ষাণ 

করা হল্পে । 
দিওদেঃ ১২৩৮.২৭ মকাটি 

প্রঃসাঃ - 

৪. “েন্যা প্রেণ ও নিী  াংগণ এলাকায় েন্যা অশ্রয়ল্পকন্দ্র 

দনম ষাণ (৩য় র্ ষাদয়) ” শীর্ ষক প্রকে । 

প্রাক্কদলত  মমাট ব্যয়ঃ ১৫০৭.৪৩ মকাটি িানু, ২০১৮ হল্পত জুন, ২০২২ র্ ষন্ত ৪২৩টি েন্যা অশ্রয়ল্পকন্দ্র 

দনম ষাণ করা হল্পে । 
দিওদেঃ ১৫০৭.৪৩ মকাটি 

প্রঃসাঃ - 

৫. “Disaster Risk Management and 

Enhancement Project (Comp. 2 & 3) 
শীর্ ষক প্রকে । 

প্রাক্কদলত  মমাট ব্যয়ঃ ১০৮৩.১০ মকাটি মম, ২০১৭ হল্পত জুন, ২০২১ র্ ষন্ত  

দিওদেঃ ৬২০.২২ মকাটি 

প্রঃসাঃ ৪৬২.৮৮ মকাটি 

৬. “গ্রামীণ রাস্তায় কম-মেশী (১৫ দমঃ িীঘ ষ র্ ষন্ত) 

মসল্পেু/কাল াট ষ দনম ষাণ”  প্রকে । 

প্রাক্কদলত মমাট ব্যয়ঃ ৩৬৮৪.৩৬ মকাটি িানু, ২০১৬ হল্পত জুন, ২০১৯ র্ ষন্ত ১২৯৯৩ টি মসেু/কাল াট 

দনম ষাণ করা হল্পে । 
দিওদেঃ ৩৬৮৪.৩৬ মকাটি 

প্রঃসাঃ - 

৭. “অরোন মরদিদলল্পয়ন্স প্রকেঃদডদডএম ংশ”শীর্ ষক 

প্রকে  

প্রাক্কদলত  মমাট ব্যয়ঃ ১২৫.৫০ মকাটি জুলাআ, ২০১৫ হল্পত জুন, ২০২০ র্ ষন্ত  

দিওদেঃ ১০.০০ মকাটি 

প্রঃসাঃ ১১৫.৫০ মকাটি 

৮. “National Resilience Programme: 

DDM Part”শীর্ ষক প্রকে। 

প্রাক্কদলত  মমাট ব্যয়ঃ ৩০.১৮ মকাটি িানু, ২০১৮ হল্পত দডল্পসম্বর, ২০২১ মসনডাআ মেমওয়াকষ 

ডায়ালগ মনটওয়াকষ 

প্রদতষ্ঠা, ‘েন্যা প্রস্তুদত 

কম ষসূদচ’ প্রদতষ্ঠা, দনয়দমত 

ও েড় দুল্পর্ ষাগ মর্মন 

ভূদমকম্প ও েড় েন্যা 

মমাকাদেলার িন্য িাতদয় 

দিওদেঃ ২.৭৪মকাটি 

প্রঃসাঃ ২৭.৪৩ মকাটি 



ও স্থানীয় র্ ষাল্পয় প্রস্তুদত 

কম ষসূদচ, মেচ্ছাল্পসেকল্পির 

প্রদশযণ 

৯. “প্রদকউরল্পমন্ট ে স্যালাআন ওয়াটার দিটল্পমন্ট প্রান্ট 

(২ টন িাক মাউল্পন্টড)  “শীর্ ষক প্রকে। 

প্রাক্কদলত  মমাট ব্যয়ঃ ২৬৫.২৯ মকাটি মম, ২০১৩ হল্পত মসল্পেম্বর, ২০১৮ ৩২টি (২ টন িাক মাউল্পন্টড)   

দিওদেঃ ১৫০.৯৬ মকাটি 

প্রঃসাঃ ১১৪.৩৩ মকাটি 

১০. “মিলা ত্রাণ গুিাম কাম দুল্পর্ ষাগ ব্যেস্থানা তথ্য মকন্দ্র 

দনম ষাণ ”শীর্ ষক প্রকে । 

প্রাক্কদলত মমাট ব্যয়ঃ ১২৭.৪১ মকাটি  িানু, ২০১৮ হল্পত দডল্পসম্বর, ২০২০ ৬৬টি মিলা ত্রাণ গুিাম 

দনম ষাণ করা হল্পে । 
দিওদেঃ ১২৭.৪১ মকাটি  

প্রঃসাঃ - 

 

 


