
এক নজরে "বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র ননর্ মাণ (৩য় পর্ মায়) শীর্ মক প্রকরেে অগ্রগনি  

(সেরেরেে/২০২২ পর্ মন্ত) 

       

ক্রঃ নং বিষয় বিিরণ 

১ প্রাক্কবিত ব্যয় ১৫০৭৪৩.০০ িক্ষ টাকা 

২ অর্থ ের উৎস বিওবি 

৩ িাস্তিায়ন কাি িানুয়াবর ২০১৮ হতত জুন ২০২৩ পর্ েন্ত 

৪ র্ াট প্রস্তাবিত িন্যা আশ্রয়তকতের সংখ্যা ৪২৩ টি 

৫ প্রবত তিার আয়তন ৩৯৬.০২ ি: ব . / ৪২৬১.০০ ি. ফুট 

৬ ভিতনর র্ াট আয়তন  ১১৮৮.০৬ িঃব ঃ / ১২৭৮৮.২৫ িঃফুট 

৭ প্রকল্পভূক্ত র্িিা ৪২ টি 

৮ প্রকল্পভূবক্তউপতিিা ২৪৭ টি 

৯ ভিতনর ফাউতেশন ও ভিন ০৩ তিা বিবশষ্ট ফাউতেশতন ০৩ তিা ভিন 

১০ প্রবতিন্ধী ও িয়স্কতের িন্য কক্ষ সংখ্যা  ০২টি (নীচ তিা) 

১১ প্রবতিন্ধী ও িয়স্কতের িন্য িাথরু   ০২টি 

১২ নারী ও বশশুতের কক্ষ সংখ্যা ০৪টি (২য় তিা) 

১৩ নারী ও বশশুতের িাথরু   ০৬টি 

১৪ পুরুষ আশ্রতয়র িন্য কক্ষ সংখ্যা ০৪টি (৩য় তিা)) 

১৫ িাথরু  (পুরুষ) ০৫টি 

১৬ ব্যিস্থাপনা কক্ষ সংখ্যা ০২টি 

১৭ র্ বিতকি ই ারতিবি কক্ষ ০১টি 

১৮ র্ষ্টার রু  ০২টি  

১৯ রান্না ঘর ০১টি 

২০ র্সািার বসতে  ২০০০ ওয়াট প্রবতটি র্কতে -০১টি  ৪২৩টি  

২১ বিপ টিউি ওতয়ি প্রবতটি র্কতে-০১টি ৪২৩টি 

২২ দুতর্ োগ আক্রান্ত  ানুষ আশ্রতয়র ব্যিস্থা  ৪০০ িন (প্রবতটি আশ্রয়তকতে) 

২৩ গিাবে পশু আশ্রতয়র ব্যিস্থা  ১০০ টি (প্রবতটি আশ্রয়তকতে) 

২৪ র্িিা সমূহ 

গাইবান্ধা, কুনিগ্রার্, লালর্ননেহাট, েংপুে, নদনাজপুে, বগুিা, নওগাঁ, নারটাে, পাবনা, োজশাহী, নেোজগঞ্জ, 

সগাপালগঞ্জ, ফনেদপুে, র্াদােীপুে, োজবািী, শেীয়িপুে, র্াননকগঞ্জ, মুনিগঞ্জ, নেনেংদী, নাোয়নগঞ্জ, টাংগাইল, 

ঢাকা, গাজীপুে, নকরশােগঞ্জ, নব-বািীয়া, চাঁদপুে, কুনর্ল্লা,রফনী, লক্ষীপুে, চট্টগ্রার্, র্য়র্ননেংহ, সশেপুে, 

জার্ালপুে, সনত্ররকানা, সর্ৌলভীবাজাে, হনবগঞ্জ, সুনার্গঞ্জ, নেরলট, কুনিয়া, নোইল, র্রশাে, োিক্ষীো। 

  

প্রকতল্পর সাবি েক অগ্রগবতঃ    

      প্রকরেে ক্রর্পূনঞ্জভূি বাস্তব অগ্রগনি ৬7.0০%। প্রকরেে ক্রর্পুনঞ্জভূি ব্যয় ৭৬৬৭১.৯৮৩ লক্ষ টাকা এবং আনথ মক অগ্রগনি 

৫০.৮৬%।  চলনি ২০২২-২০২৩ অথ ম বছরে প্রকরেে জন্য বানর্ মক উন্নয়ন কর্ মসূনচরি ২১,৬৬৮.০৪ লক্ষ টাকা বোরেে নবপেীরি 

২৫২৯.৮৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হরয়রছ। অগ্রগনি ৮.৭৫%। প্রকরেে শুরু হরি এ পর্ মন্ত প্রকে ব্যরয়ে ৬৫.১৫% অথ ম বোে পাওয়া 

নগরয়রছ। চলনি অথ ম বছরে ননর্ মাণ োর্গ্রীে স্বেিা ও মূল্য বৃনিে কােরণ প্রকরেে অগ্রগনি ব্যাহি হরে। র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী 

২৩সর্,২০২১ নি: িানেরে ৩০টি এবং ১৩ অরটাবে,২০২২ নি: িানেরে ৮০টি বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র ভার্চ ময়ানল উরবাধন করেরছন।  

 

খ) চি ান কার্ েক্র ঃ  

 প্রকতল্পর শুরু হতত ০৬টি ধারপ ৩৩৯টি বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র ননর্ মারণে জন্য র্চনি েম্পাদন েম্পন্ন হরয়রছ। হস্তান্তনেি ১১০টি, 

হস্তান্তেরর্াগ্য ৫০টি, নফনননশং কাজ চলর্ান ৭০টি, গাঁথুনীে কাজ চলর্ান-৩০ টি, ৩য় িলাে ছাদ ঢালাই েম্পন্ন-২০ টি, ২য় 

িলাে ছাদ ঢালাই েম্পন্ন -১৭ টি, ১র্ িলাে ছাদ ঢালাই েম্পন্ন -৬ টি, নীচিলাে কলার্ ঢালাই চলর্ান-২ টি, ফাউরেশরনে 

কাজ চলর্ান -২9টি, সল- আউট প্রদান কো হরয়রছ -০5 টি। 


