
1.0 প্রকল্পের শিল্পরোনোম

2.1 উল্পযোগী মন্ত্রনোলয়/শিভোগ : দুল্প্ যোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রনোলয়

2.2 িোস্তিোয়নকোরী সংস্থো (সংস্থোসমূহ) : দুল্প্ যোগ ব্যিস্থোপনো অশিদপ্তর

2.3 পশরকেনো কশমিল্পনর সংশিষ্ট শিভোগ : কৃশি, পোশন সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন শিভোগ

3.0

লক্ষমোত্রোাঃ

4.0 প্রকল্পের িোস্তিোয়নকোল :

ক) শুরুর তোশরখ : ১লো জুলোই, ২০১8

খ) সমোশপ্তর তোশরখ : ৩১শি শিল্পসম্বর, ২০২১

5.0 প্রকল্পের প্রোক্কশলত ব্যয় (লক্ষ টোকোয়)

শমোট 195749.00 লক্ষ টোকো

শিওশি 195749.00 লক্ষ টোকো

শনিস্ব অর্ য ০.০০ লক্ষ টোকো

অন্যোন্য ০.০০ লক্ষ টোকো

গ) স্বোভোশিক সমল্পয় িহুমূখী ব্যিহোল্পরর লল্পক্ষে শিক্ষো কো্ যক্রম পশরচোলনো 

করো, শখলোর মোঠ ও হোট-িোিোর শহল্পসল্পি ব্যিহোরকরণ

□ গ্রোম ও ইউশনয়ন কশমউশনটির শিশভন্ন সোমোশিক অনুষ্ঠোনোশদ, শিশভন্ন 

সরকোরী/শিসরকোরী প্রশতষ্ঠোনসমূল্পহর কশমউশনটি উন্নয়ল্পনর লল্পক্ষে বিঠক/সভো 

আল্পয়োিন

□ শিশভন্ন সরকোরী/শিসরকোরী প্রশতষ্ঠোল্পনর আওতোয় অনুশষ্ঠতব্য প্রশিক্ষণ 

কো্ যক্রল্পমর স্থোন শহল্পসল্পি ব্যিহোরকরণ।

□ দুল্প্ যোগ পূি যিতী/দুল্প্ যোগকোলীন/দুল্প্ যোগ পরিতী সমল্পয় অস্থোয়ী শসিোল্পকন্দ্র 

শহল্পসল্পি ব্যিহোরকরণ

শদল্পির ঘূশণ যঝড় প্রিণ ১৬টি শিলোর  ৬4টি উপল্পিলো এিং িন্যোপ্রিণ ও নদী 

ভোঙ্গন এলোকোর ২২টি শিলোর  ৮৪টি উপল্পিলোয় শিযমোন ১৭২টি মুশিি শকল্লো 

সংস্কোর ও উন্নয়ন এিং নতুন ৩৭৮টি মুশিি শকল্লো শনম যোণ করো হল্পি।

(শমোট মুশিি শকল্লোর সংখ্যো=৫৫০টি)

"মুশিি শকল্লো শনম যোণ, সংস্কোর ও উন্নয়ন" িীি যক প্রকল্পের সোর-সংল্পক্ষপ

: "মুশিি শকল্লো শনম যোণ, সংস্কোর ও উন্নয়ন" িীি যক প্রকে

প্রকল্পের উল্পেশ্য ও লক্ষেমোত্রো 

(সুশিিোল্পভোগীসহ) (বুল্পলট আকোল্পর শলখল্পত 

হল্পি। পশরমোপ এিং/অর্িো িতকোরো হোল্পর 

উল্পল্লখ করল্পত হল্পি)

উল্পেশ্যাঃ

□ দুল্প্ যোগ কিশলত িনসোিোরন ও তোল্পদর পশরিোল্পরর িীিন রক্ষো এিং 

মুল্যিোন দ্রব্য-সোমগ্রী শনরোপল্পদ সংরক্ষণ;

□ দুল্প্ যোল্পগ আক্রোন্ত গৃহপোশলত প্রোণীল্পদর শনরোপদ আশ্রয় শনশিত করণ;



6.0 প্রকল্পের প্রিোন প্রিোন কো্ যক্রমাঃ

7.0 প্রকে এলোকো

বিভাগ

রংপুর

রাজশাহী

ঢাকা

ময়মনব ংহ

চট্রগ্রাম

িবরশাল

খুলনা

ব ললট

"এ" কেোটোগশরল্পত ১৮৬টি মুশিি শকল্লো তন্মল্পে 55 টি শিযমোন মুশিি শকল্লো পুনাঃশনম যোণ/সংস্কোর করো হল্পি 

এিং 1৩১টি নতুন শনম যোণ করো হল্পি;

"শি" কেোটোগশরল্পত ১৭১টি মুশিি শকল্লো তন্মল্পে 6৩টি শিযমোন মুশিি শকল্লো পুনাঃশনম যোণ/সংস্কোর করো হল্পি 

এিং 1০৮টি নতুন শনম যোণ করো হল্পি;

"শস" কেোটোগশরল্পত ১৯৩টি মুশিি শকল্লো তন্মল্পে 5৪টি শিযমোন মুশিি শকল্লো পুনাঃশনম যোণ/সংস্কোর করো হল্পি 

এিং 139টি নতুন শনম যোণ করো হল্পি।

জজলা

গাইিান্ধা, নীলফামাবর, কুবিগ্রাম, লালমবনরহাট

টাংগাইল, শরীয়তপুর, ফবরদপুর, মাদারীপুর, মাবনকগঞ্জ, জগাপালগঞ্জ, 

মুবিগঞ্জ, বকলশারগঞ্জ

িগুিা, ব রাজগঞ্জ, নালটার, রাজশাহী,

জনত্রলকানা, জামালপুর, জশরপুর

পটুয়াখালী, িরগুনা, জভালা, বপলরাজপুর, িবরশাল, ঝালকাঠি

জফনী, কক্সিাজার, চট্টগ্রাম, জনায়াখালী, লক্ষীপুর, কুবমল্লা, চাঁদপুর,

সুনামগঞ্জ

িালগরহাট,  াতক্ষীরা, খুলনা, যলশার, নিাইল


