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List of CCTF Projects (as of 17.11.2014) 
 

Project ID 
 

Project Title 
 

Total Estimated Cost 
 (Lakh Taka) 

1 ঢাকা শহেরর লশান বািরধারা ও ধানমি ড এলাকা এবং চ ােমর নািসরাবাদ 
ও খলুশী এলাকায় বজ  াস, পনুঃব বহার ও পুনঃচ ায়ন (ি আর) পাইলট 
উেদ াগ বা বায়ন শীষক ক  

2183.23 

2 জলবায় ুপিরবতেনর িব প ভাব মাকােবলায় সারােদশব াপী ব াপক 
বনায়েনর লে  চারা উে ালন 

1578.00 

3 Feasibility Study for Establishment of a Ship Recycling  Facility in 
Bangladesh 

200.00 

4 জলবায় ুপিরবতন মাকািবলায় খরা বণ ও উপ লীয়/ লবণা  এলাকার জ  
টকসই ফসল ব ব া উ াবন 

600.00 

5 Risk reduction and adaptive measures in the context of Climate 
Change impact on health sector in Bangladesh. 

1604.34 

6 জলবায় ুপিরবতন মাকােবলায় উ তা এবং লবণা  সিহ  ুিবিভ  ফসেলর 
িমউেট টস/জাত বাছাই এবং চাষাবােদর পাইলিটং কমসূচী 

488.00 

7 Farm Productivity and Food security Enhancement of the 
Vulnerable Farmers in the Char Areas of Jamalpur and Sherpur 
Districts 

99.46 

8 খলুনা িবভােগর আইলা িব  জলাসমেূহ ঘিুণঝড় সহনীয় গহৃ িনমাণ 2441.65 

9 বিরশাল িবভােগর আইলা িব  জলাসমেূহ ঘিুণঝড় সহনীয় গৃহ িনমাণ 2441.45 

10 বিরশাল, খলুনা ও চ াম িবভােগর আইলা িব  জলাসমেূহর চর এলাকায় 
ঘিুণঝড় সহনীয় গহৃ িনমাণ 

2440.40 

11 বিুড়গ া ও তুরাগ নদীেত সি ত পিলিথনসহ অ া  বজ  অপসারণ 2150.00 

12 বাগমারা হেত (েখা াকাটা ল ঘাট, কচয়ুা বাজার ও আদাজড়ুী হেয়) দপাড়া 
পয  মরা বেল রী নদী খনন 

850.00 

13 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অথায়েন চ াম জলার রাং িনয়া ও 
বায়ালখালী উপেজলায় পািন বাহ সম া সমাধান ক  

500.00 

14 চ াম জলার রা িুনয়া উপেজলাধীন কণফুলী সচ ক  (ইছামিত ইউিনট) 
এর আওতায় কণফুলী নদীর বামতীের সরফভাটা, ডানতীের মিরয়ম নগর ও 
বতাগী, এবং ইছামিত নদীর বামতীের পি ম শাি - িনেকতন ও ডানতীের 

উ র পার, পূব সাহা ীনগর- গায়াজপাড়া ইত ািদ ভাংগন কবিলত 

2038.50 

15 জলবায় ুপিরবতন জিনত কারেণ বাংলােদেশর উপ লবতী এলাকায় ভূ- গভ  
পািন ের লবনা তার অ েবশ িচি তকরেণ ায়ী পযেব ণ নটওয়াক 
াপন ও গািণিতক মেডল সমী া 

2064.21 

16 Expansion and Capacity Building of Bangladesh Space Research & 
Remote Sensing Organization (SPARRSO) for CC Research & Impact 
Study 

1293.40 

17 সম  বাংলােদেশর শহর েলার (েপৗরসভা/িমউিনিসপ ািলিট েলার) জব 
আবজনা ব বহার কের ‘‘ া াম ািটক িসিডএম’’ শীষক ক  

1391.58 
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Project ID 
 

Project Title 
 

Total Estimated Cost 
 (Lakh Taka) 

18 ক ীয় অ েলর কার জােন জলবায় ুপিরবতন ি িত াপক বনায়ন 700.00 

19 Introduction of Solar Powered irrigation pump as  well as Power 
management and Distribution system to mitigate energy Crisis and 
Climate Change 

1111.47 

20 ি ন ডেভলপেম ট মকািনজম- এর আওতায় িডএনএ- এর ক  মলূ ায়ন 
এবং উেদ া াগেণর িসিডএম ক  তরীর স মতা অজন এবং িসিডএম 
বইজ লাইন ত সং া  ক  াবনা 

100.00 

21 Development of Dredging System of Chittagong City Corporation 399.00 

22 Revegetation of Madhupur Forest Through Rehabilitation of Forest 
Dependant Local and Ethnic Communities 

1545.00 

23 উপ লীয় এলাকায় পািন উ য়ন বােডর বাঁধ ও বাঁধ সংল  চর এলাকা বনায়ন 
ক । 

1159.30 

24 Strengthening Institutional Capacity of Climate Change Unit of the 
Ministry of Environment and Forests. 

925.00 

25 Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas 
Through Biodiversity Conservation and Social Protection 

1957.88 

26 Institutional Strengthening of Climate Change Study Cell at BUET 
for Knowledge generation and human resource Development 

300.00 

27 পারিক বী - এর পিরেবশগত ব ব াপনা ক  191.50 

28 জলবায় ুপিরবতেন চরম মিকর মেুখ িত ল পিরেবেশ অব ানকারী নারী ও 
িশ র েপয় পািন সরবরাহ ও সামািজক র াকরণ 

300.00 

29 Research Capacity building for Knowledge Management on 
Climate Change 

99.95 

30 কিৃষ আবহাওয়া পূবাভাস ও পূবসতকীকরণ প িত উ য়েনর মাধ েম জলবায় ু
পিরবতেনর িব প ভাব থেক ফসল র া ও কিৃষ উৎপাদন বিৃ র সম েয় 
খাদ  িনরাপ া ব ব ার উ য়ন 

400.00 

31 উপ লীয় পা ার নং ৬৩/১ এ এর িত  সী ডাইক ও অ া  অবকাঠােমা  
মরামতসহ েটকশন কাজ 

100.00 

32 পিরবিতত জলবায় ুউপেযাগী ধানিভি ক যিু  উ াবন ও স সারণ 600.00 

33 িমরা ফির ঘােট গাইড ওয়াল িনমাণ 248.76 

34 Reduction of Carbon emission through establishment of Sonaichari 
Botanical Garden Bangladesh 

1732.00 

35 চর আ ডা- চর ম াজ সড াম িনমােণর মাধ েম ভূিম  পনু ার ক  1210.00 

36 চর আ ডার চারিদেক বড়ী বাঁধ ও অবকাঠােমা িনমােণর মাধ েম জলবায় ু
পিরবতেনর ভাব মাকােবলা ক  

1000.00 

37 চ াম জলার িবিভ  উপেজলায় কণফুলী, হালদা, ইছামিত নদী ও িশলক খাল 
এবং ইহােদর শাখা নদীর িবিভ  ভাংগন কবিলত অংেশ িতর ামলূক ও 
অবকাঠােমা িনমাণ কাজ 

1999.50 
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Project Title 
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 (Lakh Taka) 

38 জলবায় ুপিরবতেনর িতকর ভাব মাকািবলায় উপ লীয় এলাকায় বনায়ন 
ক  (সংেশািধত) 

2405.50 

39 চর মাইনকা- চর ইসলাম- চর ম াজ সড াম িনমােনর মাধ েম ভূমী 
পনু ার ক  

2367.00 

40 Forest Information Generation and Networking System 812.59 

41 জলবায় ু ভাব িন পন ও পিরবী ণ কায ম জারদার করেনর লে  পিরেবশ 
অিধদ েরর চ াম িবভাগীয় গেবষনাগােরর স সারন ও আধিুনকায়ন। 

1432.42 

42 Installation of Solar Powered Plant at Army Headquarters and all 
Formation Headquarters to Mitigate Low Carbon Emission and 
Development of Renewable Energy (T5P4); 

1200.00 

43 বােয়াগ াস  ও উ ত চলুা স ারেণর মাধ েম কাবন িন:রসণ াস ও িবক  
ালানী ব বহার বিৃ করণ 

931.25 

44 দূগম হাওড় এলাকায় নবায়নেযাগ  ালািন িনভর িবদূ ৎ উৎপাদন পাইলট  
ক  

2030.00 

45 চ াম জলার সাতকািনয়া উপেজলাধীন সা  ুনদীর বামতীের চরিত 
ইউিনয়ন  দি ণ চরিত এবং উ র া ন ডা া নামক ােন ভা ন কবিলত 
অংেশ িতর া কাজ 

178.52 

46 ঢাকার রােয়র বাজার সংল  হাই ার খাল ও নারায়নগে র চারারেগােপর 
সি ত পিলিথন সহ অ া  বজ  অপসারণ 

2218.00 

47 Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Chabnnel 
(MBR) of Gopalgonj District due to Climate Change Under Climate 
Change Turst Fund. 

502.37 

48 রবনেক সংর ন ও াকিৃতক স া য িনবাচেন ভাট দােন জনগণেক 
উ ু করণ ক  

189.62 

49 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অথায়েন কাটাখালী নদীর ভাংগন হেত 
গাইবা া জলার কামােলর পাড়া ইউিনয়ন  িবিভ  এলাকা র া ক  

1196.00 

50 Re-excavation of drainage Khal in Upazilla Kalkini, under 
Madaripur District 

675.75 

51 Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazilla-
Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District 

1891.77 

52 “ িত লতা সিহ  ুধান, গম, ডাল ও তলবীজ উৎপাদন, ি য়াজাতকরণ ও 
িবতরণ ক ” 

2443.00 

53 “জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলায় ব া বণ এলাকায় পািন 
সরবরাহ ও ািনেটশন ব ব ার উ য়ন ক ” 

853.50 

54 “জলবায় ুপিরবতন ভাব মাকােবলায় মািনকগ  জলার িশবালয় 
উপেজলাধীন ইছামিত নদী পুন:খনন ক ” 

400.90 

55 “Safe Water Supply, Sanitation & Bio-gas Technology for Rural 
Livelihood Improvement in Climate Victim People of Bangladesh.” 

1398.00 
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Project Title 
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 (Lakh Taka) 

56 চ াম জলার িমর রাই উপেজলার উপ লবতী এলাকায় সচ ও যাগােযাগ 
ব াব ার উ য়ন এবং মহূুরী একিরেটড এলাকায় িসিডএসিপ বড়ী বাধ 
উ ীতকরণ 

1756.52 

57 জলবায় ুপিরবতেনর ফেল পািন স দ স ের উপ লীয় বাঁধ কে র 
আওতায় িনিমত পা ার নং ৬৬/১ এর বাঁধ উ ীতকরণ ও য় িত পনুবাসন 
এবং বাঁকখালী নদীর তীের বাঁধ িতর া ক  

406.88 

58 “Electrification in local area (Upazila Complex) by using Solar 
Energy” 

2460.80 

59 ‘‘পিরেবশ সংর ণ ও ব ব াপনার মাধ েম দাির তা দূরীকরণ ও জীবনযা ার 
িনরাপ া িবধান। 

653.00 

60 Enviornmental improvement of Rangunia Pouroshova to tackle 
Climate Change impacts 

261.75 

61 ‘‘জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর আথায়েন িকেশারগ  জলার অ াম 
উপেজলার আব াহপরু ামেক িবস ীণ হাওেরর বল ঢউেয়র ভা ন হেত 
র া ক  

1698.70 

62 জলবায় ুপিরবতেনর িব প ভাব মাকােবলায় সারােদশব াপী ব পক 
বনায়েনর লে  চারা উে ালন (২য় পযায়) 

1040.00 

63 িবষখালী: পা ার ৫ এর বড়ী বাঁধ ও অবকাঠােমা িনমােনর মাধ েম জলবায় ু
পিরবতেনর ভাব মাকােবলা ক  

1987.00 

64 ‘‘চািলতাবিুনয়ার ও লতার চেরর চািরিদেক বড়ী বাঁধ ও অবকাঠােমা িনমােনর 
মাধ েম জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলা ক  

1542.00 

65 খিলফার চেরর চািরিদেক বড়ী বাঁধ ও অবকাঠােমা িনমােনর মাধ েম জলবায় ু
পিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলা ক  

1103.00 

66 জলবায় ুপিরবতেনর ফেল িত  রজনুদী ও তৎসংল  এলাকার নদী শাসন 
ও কিৃষ উ য়ন ক  

2197.94 

67 Pilot plant study and Production of Cement Bonded Particle Board 
(CBPB) in a small scale industry,as an enviornment friendly durable 
construction material. 

495.00 

68 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অথায়েন ঢাকা জলার নবাবগ  উপেজলাধীন 
তুলশীখালী, মািলকা া, মেলং ও পািতলঝাপ  বাজার এলাকায় কািলগংগা 
নদীর ডানতীর সংর ণ ক । 

1668.50 

69 জলবায় ুপিরবতেনর ভােব িত  নামগ  জলার শা া উপেজলার 
আওতাধীন িশয়ারা নদীর ডান তীের ভড়ার ডহর নামক ােন সংর ণ 

ক । 

1200.00 

70 “Establishment of Khagrachair Pourashava as a Climate Resilient 
Town. 

169.47 

71 জলাব তা িনরসনকে  সাত ীরা জলার বতনা নদী পুন:খনন ক  2495.00 

72 শরীয়তপরু জলার নিড়য়া উপেজলাধীন কদারপুর ও ঘিড়শার ইউিনয়েনর 
ের র দরবার শরীফ নামক ােন প া নদীর ডান তীর সংর ণ ক । 

1560.91 
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73 শরীয়তপরু জলার ডামডু া, গাসাইরহাট, শরীয়তপরু সদর এবং নিড়য়া 
উপজলাধীন িন াশন ও সচ খাল জলবায় ুপিরবতন া  অথায়েন পনুঃখনন 

ক  

1290.09 

74 “Solar Energy Development in the Climate Vulnerable Areas of 
Bnagladesh” 

1950.29 

75 বাংলােদশ দি ণ- পবূা েলর উপ লীয় এলাকায় জলবায় ুপিরবতনজিনত 
ঝুিক মাকােবলায় অবকাঠােমা উ য়ন/ সং ার 

2499.54 

76 “জলবায় ুপিরবতেনর িতকর ভাব মাকােবলায় জলাভূিমর বন পুন ার ও 
জীবৈবিচ  সংর ণ” 

682.47 

77 Infrastructural and Environmental improvement of Mirpur 
Pourasava to prevent climate change induce impacts 

200.00 

78 Market Development Initiative for Bondhu Chula Improve Cook 
stoves 

2500.00 

79 জলবায় ুপিরবতেনর ভােব িত  সাত ীরা জলার পা ার নং- ১ এর 
পনূবাসন শীষক ক  

1146.45 

80 Solid Waste Management System Improvement and Plantation 
Program in Benapole Pourashava for Climate Change Risk 
Reduction and Mitigation 

311.83 

81 খলূনা জলার বারাকপুর- িদঘিলয়া কে র বড়ী বাঁধ মরামত ও নদী তীর 
সংর ণ ক  

1888.60 

82 খলুনা জলার পসা উপেজলার অ গত রামনগর- রিহমনগর এলাকায় বাঁধ 
পনুঃিনমাণ ও নদী তীর সংর ণ ক  

1811.00 

83 জামালপরু জলার ইসলামপরু উপেজলার পুরাতন পু  নেদর ভা ন হেত 
র াকে  নদী তীর সংর ণ কাজ ক  

723.42 

84 সাত ীরা জলার উপ লীয় অ েলর জলবায় ুপিরবতেনর কারেন াকিৃতক 
েযােগ িত  গহৃহীনেদর পনুবাসেন আ য় ল িহেসেব গহৃ িনমাণ ও 

সংর ণ ক  

1707.22 

85 মাদারীপরু জলার িশবচর উপেজলার জলবায় ুপিরবতেনর বাব মাকােবলায় 
আিড়য়াল খা নদীর বাম তীেরর ভাংগন হেত বেহরাতলা বাজার সংর ন ক  

1109.40 

86 Structural development to cope with the adverse impacts of 
climate change in Pangsa Pourashava 

195.85 

87 জলবায় ুপিরবতেনর ঝুিক মাকােবলা ও খাদ  িনরাপ ার জ  চ াম জলার 
রা িুনয়া উপেজলায় রবার ড াম িনমােনর মাধ েম সচ উ য়ন ক  

2466.30 

88 জলবায় ুপিরবতন জিনত ভাব মাকােবলার জ  ময়মনিসংহ পৗর এলাকার 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক  

1494.00 

89 Development of Intrastructure to tackle Climate Change Impacts in 
Patuakhali Pourashava. 

244.28 

90 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় আেনায়ারা উপেজলা  পারকী বীচ 
সংল  উপ লীয় এলাকায় বড়ী বাধ উ ীতকরণ ও সংর ন ক । 

1800.00 
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91 Improvement of Drainage System in Patiya Pourasava to Tackle 
Adverse Impacts of Climate Change 

287.56 

92 া নবাড়ীয়া জলার সদর উপেজলাধীন িততাস নদীর ডান তীের কাউতলী 
হেত কা নপরু বাজার পয  ব া িনয় ণ বাঁধ িনমাণ ক । 

1883.19 

93 Enhancement of Environment through the Improvement of 
Drainage System & Sustainable Waste Management in Thakurgaon 
Pourasava. 

1007.00 

94 বাংলােদেশর িনবািচত উপ লীয় িবপদাপ  এলাকার জলবায়ু সহনীয় 
অবকাঠােমা উ য়ন। 

2498.62 

95 ইউিনয়ন তথ  ও সবা কে  সালার িসে ম াপন 2399.58 

96 Eco-restoration of Hill Forests, Cox’s Bazar 550.00 

97 Revegetation of Madhupur Forests through Rehabilitation of 
Forest Dependant Local and Ethnic Communities (Phase-ii) 

942.00 

98 Protection of Chandpur Pourasava from River Bank Erosion and 
Water Logging. 

1150.00 

99 Enhancing the Capacity of CPP Volunteers and Coastal fisherman 
to Cope with Climate Change 

1564.43 

100 Structural Development to Cope with Adverse Impacts of Climate 
Change in Sujanagar Pourasava. 

230.00 

101 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলার জ  বাউফল পৗর এলাকার 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক । 

749.20 

102 প া নদীর ডান তীেরর ভাংগন িতেরাধ কে  ি য়া জলার দৗলতপরু 
উপেজলায় িফিলপনগর আেবদরঘাট এলাকায় অবি ত রায়টা- মিহষ ি ড ব া 
িনয় ন বােধর ১৩.২৩০ িক:িম হেত ১৩.৮০৫ িক:িম পয  িতর ামলূক 
কাজ। 

2200.00 

103 বিরশাল ও খলুনা িবভােগর আইলা িব স  জলাসমেূহর িনিমত ঘিুনঝড় 
সহনীয় ঘেরর চারপােশ ইেটর দয়াল ও দরজা- জানালা সংেযাজন 

2488.32 

104 জলবায় ুপিরবতেনর সােথ সংি  জনসাধারেনর অিভেযাজেনর জ  পেত া 
সমু  সকেতর ভৗত অবকাঠােমা সং ার ও িনমান 

714.79 

105 ’’কা াই এলাকায় বাগান সৃজেনর মাধ েম কাবন িসংক তরী’’ 1200.00 

106 টাংগাইল জলার িমজাপুর উপেজলাধীন হাট ফেতহপরু নামক ােন বংশাই 
নদীর তীর সংর ণ ক । 

175.32 

107 ঠা রগাঁও জলাধীন রািনসংৈকল উপেজলায় তীরনই নদীর উপর কািশপুর 
সমি ত পািন িনয় ণ কাঠােমা িনমাণ 

993.83 

108 জলবায় ুপিরবতন জিনত ভােব সৃ  েযাগ আ া  জনেগা ীর জ  িব  
পািন সরবারাহ ক  

461.00 

109 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব হেত ভালা জলার চরফ াশন উপেজলাধীন 1499.84 
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চর করী- মকুরী ীপ াকিৃতক িবপযয় থেক র া ক । 

110 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অথায়েন পটুয়াখালী জলাধীন কলাপাড়া 
উপেজলাধীন উপ লীয় পা ার সমেূহর মেধ  অবি ত খালসমহূ পনুঃখনন 
কের বিৃ র পািন সংর েণর মাধ েম অিধক ফসল উৎপাদন ও জলাব তা 
িনরসন ক । 

800.00 

111 Developing a Sustainable Waste Management System and Making 
Compost by using non-hazardous Waste in non-Municipal area 
through Community Particition –A Pilot Project at Juri Upazila 
Township in Moulvibazar District. 

19.00 

112 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অথায়েন চ াম জলার স ীপ উপেজলা  
পা ার নং ৭২ এর দি ণ- পি েমর ভে  যাওয়া বড়ী বাঁধ পুন: িনমাণ 
মরামত ও পনূবাসন কাজ। 

1500.00 

113 ফিরদপরু জলার আলফাডাংগা উপেজলার মধমুিত নদীর ভাংগন হেত কৃ পুর 
এলাকা সংর ণমলূক কাজ ও খাল পনু:খনন কাজ বাস বায়েনর মাধ েম 
জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলা ক । 

500.00 

114 গেবষণা ভবেন সৗর িব ৎ ব ব া াপন। 70.00 

115 মঘনা নদীর ভাংগন হেত বিরশাল জলার মেহি গ  উপেজলার উলািনয়া 
গািব পুর এলাকা র া ক  

1999.90 

116 লালিদয়া সংরি ত বনা েল জীবৈবিচ  সংর ণ ও ইেকাটু িরজম েযাগ বিৃ  
ক  

250.00 

117 িদনাজপরু জলার পাববতীপরু উপেজলাধীন খড়খিড়য়া নদীর উপর র েলটর 
িনমাণ ও নদী পনুঃখনন এবং কাহােরাল উপেজলাধীন ঢপা নদীর তীর 
সংর ণ কাজ। 

1238.40 

118 জলবায় ুপিরবতেনর ফেল িত  টকনাফ উপেজলায় ক বাজার পওর 
িবভােগর আওতাধীন পা ার ৬৮ (েমৗলভী পাড়া)এর  নাফ নদীর ডান তীের 
অবি ত বড়ী বাধ পনু: িনমান ও বাঁেধর ঢাল িতর া কাজ। 

1203.19 

119 টাংগাইল জলার মধুপরু উপেজলাধীন থানা ভবন ও মাহন াম র ােথ ায়ী 
তীর িতর া কাজ বা বায়ন ক । 

310.37 

120 টাংগাইল জলার িমজাপুর উপেজলাধীন বংশাই নদীর ভাংগন হেত পাঠাখালী 
কানাই িবল কে র ব া িনয় ন বাঁধ সংর ন ক  

100.00 

121 কচয়ুা উপেজলার সাচার- ঘগুরার িবল হেত িপতা রদী, নাির া, কাওয়াদী 
বাজার ও নােয়রগাঁও হেয় মঘনা নদী পয  সাচার খাল (েবায়ালজরুী খাল) 
পনুঃখনেনর মাধ েম পিরেবেশর ভারসাম  র াকরণ ক  

1499.72 

122 জলবায় ুপিরবতনজিনত ঝঁুিক িনরসনকে  া নবািড়য়া জলার নবীনগর 
উপেজলাধীন বিড়কাি েত মঘনা নদীর বামতীর সংর ণ ক  

900.00 

123 জলবায় ুপিরবতন মাকােবলায় িম া জলার অ গত মঘনা উপেজলাধীন 
৩৭িট খাল পনু:খনন ক । 

1198.77 
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124 জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলায় ব ড়া জলার সািরয়াকাি  
উপেজলাধীন তালুকদার পাড়া- চ নবাইশা এলাকায় ব ায় ভে  যাওয়া 

পু  ডান তীর ব া বাঁধ সংেযাগকরণ। 

768.00 

125 জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলায় িসরাজগ  জলার আওতাধীন বিতল 
ার- ১ ও এনােয়তপরু ার- ২ পনুবাসন ও শি শালীকরণ ক । 

1300.00 

126 িসেলট জলার িসেলট সদর, দি ণ রমা ও িব নাথ উপেজলায় অবি ত 
বািসয়া নদী পুন:খনন ক  

800.00 

127 শরীয়তপরু জলার নিড়য়া উপেজলাধীন চ ডীপুর ল ঘাট হেত ওয়াপদা 
ল ঘাট এবং ের র ল ঘাট এলাকায় প া নদীর ডান তীর ভাংগন র া 

ক । 

1200.00 

128 পি ম গাঁওিদয়া জােম মসিজদ হেত বজগাঁও পজূা মি র ভায়া খানকা শরীফ 
পয  সড়ক কাম বিড়বাঁধ িনমাণ । 

200.00 

129 ব া ও জলাব  বণ এলাকায় জলবায় ুপিরবতন অিভেযাজন কৗশল িহসােব 
ভাসমান সবিজ ও মসলা উৎপাদন যিু  স সারণ ক । 

1380.00 

130 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় গাপালগ  জলার কাটালীপাড়া 
উপেজলায় খাল পুন:খনন ক । 

1198.64 

131 Supplying of safe drinking water by solar Desalination/Purification 
Panel to the Climate vulnerable areas of Bangladesh (Piloting) 

100.00 

132 রংপুর জলার িমঠাপু র উপেজলার িটবািড়, িমজাপরু এবং রহমতপরু 
এলাকায় নদীতীর ভাংগন রােধ যমেুন রী/ঘাঘট নদীর ডান তীের নদী তীর 
সংর ণ উপ- ক । 

500.00 

133 জলবায় ুপিরবতনজিনত ঝঁুিক িনরসনকে  নায়াখালী জলার হািতয়া 
উপেজলায় গাবতলী ল্ইস সংল  মঘনা নদীর তীর সংর ণ ক । 

598.78 

134 Infrastructural Development of Magura Pourasava to tackle 
Climate Change Impact. 

311.41 

135 রংপুর জলার রংপুর সদর উপেজলার রংপরু সনািনবাস ও সংল  রাধাকৃ পরু 
এবং িনশেবত এলাকায় ঘাঘট নদীর ভাংগন হেত নদী তীর সংর ণ কােজর 
মাধ েম পিরেবেশর ভারসাম  র া ক । 

500.00 

136 বিরশাল জলার বােকরগ  উপেজলায় নলুয়া ইউিনয়েন পা ার িনমােনর 
মাধ েম জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলা ক । 

997.58 

137 বােগরহাট জলার উপ লীয় অ েলর জলবায় ুপিরবতেনর কারেন াকিৃতক 
দূেযােগ িত  গহৃহীনেদর পনুবাসেন আ য় ল িহেসেব গহৃ িনমান ক ’’ 

435.75 

138 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় মাদারীপরু জলার সদর উপেজলা ও 
মাদারীপরু পৗরসভার অ গত বিরশাল খাল (১.২৫ িকঃ িমঃ ক িপিচংসহ) 
পনুঃখনন ক । 

250.00 

139 িসরাজগ  জলার িসরাজগ  সদর ও কািজপুর উপেজলাধীন পু  নদীর 
ডানতীর ব া িনয় ন বােধর ১৩৯ িক:িম হেত ১৬২ িক:িম এর মেধ  ১৭ িক:িম 

1000.00 
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যাগােযাগ ব ব ার উ য়নসহ বাঁধ পনুবাসন ক  

140 জলবায় ুপিরবতেনর ভােব তঁতুিলয়া নদীর ভা ন হেত ভালা সদর 
উপেজলার দি ণ িদঘলদী ইউিনয়েনর কাড়ািলয়া বাজার, লু ও সাইে ান 
স ার র া ক  

999.68 

141 জলবায় ুপিরবতেনর িব প ভাব মাকােবলায় ঝালকািঠ জলার ঝালকািঠ 
সদর ও নলছিট উপেজলাধীন বড়ী বাঁধ পুনরাকিৃতকরণ/েমরামত ক  

427.17 

142 বিলয়াদহ নদীর বাঁেধর উপের ইসলামপরু- টাইল সড়ক উ য়ন ও াপ 
ােটকশন ক  

380.34 

143 জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলায় িসরাজগ  জলার উ াপাড়া 
উপেজলাধীন করেতায়া নদীর বামতীর ভাংগন হেত খান সানাতলা নামক ান 
র া ক  

1000.00 

144 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অথায়েন চ াম জলার পিটয়া উপেজলায় 
‘‘মািলয়ারা- বাঁকখাইন- ভা ডারগাঁও ব া িনয় ণ, িন াশন ও সচ (১ম পযায়) 
শীষক ক  

699.94 

145 জলবায় ুপিরবতনজিনত ঝঁুিক িনরসন কে  উপ লীয় বাঁধ কে র পা ার 
নং ৫৯/৩ িস-  এর পনুবাসন 

1000.00 

146 গাইবা া জলার গািব গ  উপেজলাধীন রাখালবু জ ইউিনয়ন  কাজলা 
ধমপরু াম সংল  করেতায়া নদীর ডানতীর র া ক  

500.00 

147 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব এর কারেন ভালা জলার তজমিু ন এবং 
লালেমাহন উপেজলাধীন পা ার নং- ৫৬/৫৭ এর বড়ী বাঁেধর াপ ও নদীর 
তীর সংর ণ কাজ 

400.00 

148 জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলায় চ াম জলার হাটহাজারী উপেজলায় 
হালদা নদীর ডানতীের উ র মাদাশা (আমতুয়া) এলাকায় িতর া কাজ 

290.00 

149 জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলায় চ াম জলার রাউজান উপেজলার 
হালদা নদীর বামতীের িবিভ  এলাকায় িতর ামলূক কাজ 

550.00 

150 চাঁদপরু জলার ৮িট উপেজলােত জলবায় ুপিরবতেনর ফেল ঝঁুিক মাকােবলায় 
প ালাসাইিডং ারা বাঁধ ও িদিঘ মরামত, খাদ  উৎপাদন বিৃ , আেসিনকমু  
পািন সরবরাহ এবং কেয়কিট জনব ল বাজাের ন ও রা া িনমাণ কের 
পয়ঃ ণালীর - ব ব া করণ 

600.00 

151 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় ময়মনিসংহ জলার ঈ রগ  
উপেজলার অ গত পু  নেদর বামতীের মিরচারচর এলাকায় ৩৭৪ িম: নদী 
তীর সংর ণ কাজ 

500.00 

152 রংপুর জলার বদরগ  উপেজলাধীন যমেুন রী নদীর ডান তীর সংর ণ 508.48 

153 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় িম া জলার চৗ াম 
উপেজলাধীন ঢাল সমু  এলাকায় ব া িনয় ন ও িন াশেনর মাধ েম 
পিরেবেশর ভারসাম  র াকরণ ক  

550.00 

154 ‘‘জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অলীয় অ েলর জলবায় ুপিরবতেনর কারেন 
াকিৃতক দূেযােগ িত  গহৃহীনেদর পনুবাসেন আ য় ল িহেসেব গহৃ িনমাণ 

400.00 
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155 মগড়া নদীর ভাংগন হেত ন েকানা জলার সদর উপেজলাধীন 
চি শাবাজার,সা য়া গ বপরু শানঘাট এবং মদন পৗর এলাকা সংর েনর 
মাধ েম পিরেবেশর ভারসাম  র া ক  

500.00 

156 িম া জলার নাংগলেকাট উপেজলার পরুাতন ডাকািতয়া নদী পনু:খনেনর 
মাধ েম পিরেবশ ভারসাম  র াকরণ ক  

600.00 

157 জলবায় ুপিরবতেনর ফেল িত  চ াম জলার সাতকািনয়া ও লাহাগড়া 
উপেজলার ডলু নদীর িবিভ  ভাংগন কবিলত জনপদ র ায়  জলবায় ু া  
ফাে ডর অথায়েন ভাংগন িতর ামলূক কাজ 

300.00 

158 ঢাকা জলার করানীগ  উপেজলাধীন ভাঢ া হেত আগানগর পয  শভূাঢ া 
খাল পনুঃখনন ও তীর সংর ণমলূক কাজ বা বায়েনর মাধ েম পিরেবেশর 
ভারসাম  র াকরণ ক  

1000.00 

159 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় আিড়য়াল খাঁ নদীর ভাংগন হেত 
মাদারীপরু জলার কালিকিন উপেজলার মাল ার হাট বাজার (রামারেপাল ও 
আিলমাবাদ) এলাকা র াকে  নদী তীর সংর ণ’’ 

400.00 

160 া ণবািড়য়ার জলার টেনেডা ২০১৩ এ িত  মা েষর জ  েযাগ 
সহনীয় গহৃ িনমান ক  

321.00 

161 জলবায় ুপিরবতনজিনত কারেণ খরা পীিড়ত এলাকায় খাল পনুঃখনন ও বৃ  
রাপেনর মাধ েম জনসাধারেনর আথ- সামািজক উ য়নসহ পিরেবেশর 

ভারসাম  আনয়ন ক । 

795.00 

162 খলুনা জলার দােকাপ উপেজলাধীন পা ার নং-  ৩১ এর অবকাঠােমাসমহু 
পনুবাসন ক  

300.00 

163 ’জলবায়ু পিরবতেনর ফেল িত  সাত ীরা জলার পা ার নং- ৩ এর 
পনুবাসন ক । 

270.00 

164 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় িম া জলার দাউদকাি  ও চাি না 
উপেজলাধীন ঘাগরাজলা সচ ও িন াশন কে র আওতায় ৬িট ডবু  বাঁধ 
ও ৯িট খাল পনু:খনন। 

350.00 

165 িসেলট জলায় জলবায়ু পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় কানাইঘাট উপেজলার 
মলূা ল ও কা লা নয়াবাজার নামক ানসমেূহ লুবা নদীর তীর সংর ণ 

ক  

195.95 

166 জলবায় ুপিরবতেনর ভােব সৃ  কেপাতা  নেদর ব া ও জলব তা হেত 
িঝকরগাছা পৗর এলাকাসহ পা বতী এলাকা র া ক  

300.00 

167 জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলায় িসরাজগ  জলায় বল িচ উপেজলার 
যমনুা নদীর ভা ন হেত রা িুনবািড় ও আ িরয়া নামক ান র া এবং 
শাহাজাদপরু উপেজলাধীন গাপালপরু এলাকায় ব ায় িত  হেয় যাওয়া 

পু  ডানতীর বাঁধ পনুরাকিৃতকরণ ক  

500.00 

168 টা াইল জলার মধুপরু উপেজলাধীন অিডটিরয়াম ও শহীদ িমনার র ােথ 
ায়ী তীর িতর ামলূক কাজ বা াবায়ন ক  

180.00 

169 জলবায় ুপিরবতন জিনত ভাব মাকােবলায় চ াম জলা সাতকািনয়া 
উপেজলার সা  ুনদীর বামতীের চরিত ইউিনয়েন উ র া নডা া ও তুলাতিল 

400.00 
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নামক ান র া ক  

170 িসেলট জলায় জলবায়ু পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় িবয়ানীবাজার 
উপেজলার ড়ারবাজার ানিট িশয়ারা নদীর ভা ন হেত র ােথ িতর া 

ক  

250.00 

171 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় জয় ী ও আিড়য়াল খাঁ নদীর ভা ন 
হইেত বিরশাল জলার মলুাদী উপেজলার নািজরপরু বাজার ও পা বতী 
এলাকা র া ক  

400.00 

172 পটুয়াখালী জলাধীন রা াবালী ও কলাপাড়া উপেজলার উপ লীয় পা ার 
সমেূহর মেধ  অবি ত খাল সমহূ পণু:খনন কের বিৃ র পািন সংর েণর মাধ েম 
অিধক ফসল উৎপাদন ও জলাব তা িনরসেনর মাধ েম জলবায় ুপিরবতেনর 

ভাব মাকােবলা ক । 

200.00 

173 িসেলট জলার জলবায়ু পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় িসেলট সদর 
উপেজলার লামাকাজী, শখপাড়া, িশঘাট, দশা, ঝালুপাড়া, জাংগািলয়া-
যািগরগাঁও, ফেতহপরু ও আিকলপরু নামক ানসমেূহ রমা নদীর তীর এবং 

বাদঘাট ও নায়াগাঁও নামক ানসমেূহ িস ার নদীর তীর সংর ণ ক  

499.90 

174 উপ লীয় মাংলা পাট পৗরসভােক জলবায় ুজিনত িতকর ভাব থেক 
র ার জ  েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনমান ও বৃ েরাপন ক । 

300.00 

175 Protection of Brahmanbaria Pourashava from water logging and 
Sanitation 

300.00 

176 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলার জ  হারাগাছ পৗর এলাকার 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক । 

300.00 

177 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকািবলার জ  রাৈজর পৗর এলাকার 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক । 

500.00 

178 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকািবলার জ  দৗলতখান পৗর এলাকায় 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক । 

300.00 

179 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলার জ  দাগনভূঞা পৗর এলাকার 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক । 

300.00 

180 Development of infrastructure to tackle climate change impacts in 
Muladi Pourashava, Barisal. 

300.00 

181 Infrastructural Development of Sengarchar Pourasava to tackle 
Climate Change Impacts. 

390.00 

182 পরমাণু কিৃষ গেবষণার মাধ েম জলবায়ু পিরবতন সহনশীল জাত/ যিু  
উ াবন ও িবিভ  পিরেবশ অ েল অিভেযাজন ক । 

345.00 

183 বাংলােদশ উপ লীয় অ েলর দির  পিরবার েলার জলবায় ুপিরবতনজিনত 
কারেণ ঝঁুিক মাকােবলায় মৎ চাষ ও মৎ  স দ স দ ব ব াপনা উ য়ন 
িবষয়ক স মতা অজন ক  । 

200.00 

184 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অথায়েন িডজা ার রিস া  হাউজ িনমাণ 400.00 
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এবং িরজাভ পু ের িপএসএফ াপন। 
185 বােয়াগ াস যিু  স সারেনর মাধ েম কাবন িনঃসরণ াস ও িবক  ালািন 

ব বহার বিৃ করণ (২য় পযায়) । 
1000.00 

186 জলাব তা িনরসন ও জলবায় ুপিরবতেনর িব প ভাব মাকােবলায় 
পিলিথনজাত মাড়েকর বেজ র পিরেবশস ত ব ব াপনা। 

350.00 

187 জলবায় ুপিরবতনজিনত কারেন খরা বন বের  অ েলর নওঁগা জলার 
পারশা উপেজলায় জলাধার সিৃ র মাধ েম িবিভ  সচ ও পিরেবশ উ য়ন 
ক । 

200.00 

188 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় মধমুিত নদীর বামতীেরর ভাঙগন 
হেত গাপালগ  জলাধীন গাপালগ  সদর উপেজলার ডবুশী মা াপাড়া 
এলাকা র াকে  নদী তীর সংর ণ ক  

300.00 

189 পিরেবেশর িব প ভােবর ফেল মঘনা নদীর শাখার (জিহরাবাদ খাল) ভা ন 
হেত জিহরাবাদ ও তৎসংল  এলাকা সংর ন ক  

500.00 

190 জলবায় ুপিরবতেনর ভােব পসা নদীর ভা ন হেত পসা বাজার ও অ া  
পণূ াপনাসমহূ র া ক  

200.00 

191 নামগ  জলার নামগ  সদর উপেজলার আওতাধীন রমা নদীর বামতীের 
ধারারগাঁও (নবীনগর- হালুয়াঘাট) নামক ােন তীর সংর ন ক  । 

299.95 

192 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় চ াম জলার বাঁশখালী উপেজলায় 
পা ার নং- ৬৪/১এ এর গ ডামারা ও সরল ইউিনয়েন উপ লীয় বাঁেধর  

িবিভ  অংেশ ভা া ব করণ ও িতর ামলূক কাজ 

1200.00 

193 জলবায় ুপিরবতেনর ফেল জেলা ােস অিধক িত  পা ার নং- ৭০ এর 
মেহশখালী উপেজলা  ধলঘাটা ইউিনয়েনর সী- ডাইক র া ক । 

1500.00 

194 িদনাজপরু জলার কাহােরাল ও বীরগ  উপেজলাধীন নয়াবাদ, ইটয়ুা ও 
পা াপরু মৗজায় ঢপা নদীর তীর সংর ণ কাজ। 

400.00 

195 িত লতা সিহ  ুদানাশ  বীজ উৎপাদন, ি য়াজাতকরণ ও িবতরণ ক  253.00 

196 জলবায় ুপিরবতন জিনত কারেন খরা বন বের  এলাকা রাজশাহী জলার 
গাদাগাড়ী উপেজলায় জলাধার সিৃ র মাধ েম ভূ- পির  পািন ারা সচ দান 

ও পিরেবশ উ য়ন ক  । 

120.00 

197 বাংলােদেশর িনবািচত উপ লবতী িবপদাপ  এলাকায় জলবায়ু সহনশীল 
অবকাঠােমা উ য়ন (২য় পযায়) 

1000.00 

198 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর অথায়েন ল ীপরু জলার পৗর এলাকায় 
রহমতখালী খােলর ভা ন রােধ িসিস ক সহ আরিসিস েটকশান ওয়াল, 

আরিসিস ন,  িনমাণ। 

500.00 

199 িকেশারগ  জলার িমঠামইন উপেজলাধীন গাপালপরু াইমারী লু হেত 
ইসলামপরু ফরীঘাট এবং নাগইরারধাইর হেত হাইলারচর পয  ঘারাউ া 
নদীর  পাইলট  লুপকাট খননকাজ 

1800.00 
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200 জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলায় চ াম জলার হাটহাজারী উপেজলার 
মানমদন এলাকা ও চ াম িসিট কেপােরশন এলাকার মাহরা ওয়ােড হালদা 

নদীর ডানতীের িত  বাঁধ সংর ণ ক । 

400.00 

201 িদনাজপরু জলার খানসামা ও িচিররব র উপেজলাধীন আ াই নদীর বামতীর 
সংর ণ কাজ। 

700.00 

202 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় মাদারীপরু জলার মাদারীপরু সদর ও 
রাৈজর উপেজলায় খাল পনু:খনন ক । 

700.00 

203 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় কচা নদীর ভাংগন হেত ভা ডািরয়া 
উপেজলাধীন নদমু া িশয়ালকািঠ ইউিনয়েনর চরখালী এলাকা সংর ণ 

ক । 

1000.00 

204 ব ড়া জলার সানাতলা উপেজলাধীন পাড়াপাইকড় নামক ােন বা ালী 
নদীর ডান তীের নদীতীর সংর ণ কােজর মাধ েম জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক 
মাকােবলা 

400.00 

205 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় পটয়ুাখালী জলার বাউফল ও 
দশিমনা উপেজলাধীন পা ার নং-  ৫৫/২ এফ অ ভু  এলাকার সচ, ব া 
িনয় ণ ও িন াশন ব ব ার উ য়ন ক । 

1136.93 

206 বিরশাল জলার বানািরপাড়া উপেজলা শহর সংল  স া নদীর পবূ ও পি ম 
তীর ভা ন রাধ ক । 

500.00 

207 জলবায় ুপিরবতেনর কারেন েযাগ বন পিরেবেশ অব ানকারী নারী ও িশ র 
সামািজক র াকরণ 

500.00 

208 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলার লে  টংুগীপাড়া পৗরসভাধীন 
অবকাঠােমা উ য়ন 

1000.00 

209 পিরেবেশর ভারসাম  র ায় জলবায়ু পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় 
গাপালগ  জলার কাটালীপাড়া ও টংুগীপাড়া উপেজলাধীন ৩৭িট খাল 

পনুঃখনন ক  

500.00 

210 জলবায় ুপিরবতেনর ঝঁুিক মাকােবলায় শরপুর জলার নািলতাবািড় 
উপেজলাধীন চ াখালী নদীেত রাবার ড াম িনমান ক  

1499.00 

211 জলবায় ুপিরবতন া  ফাে ডর আওতায় িপেরাজপরু জলার ভা ডািরয়া 
উপেজলাধীন লাপ েটকশন সহ  সংর ণ কাজ 

1000.00 

212 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় ভা ডািরয়া উপেজলাধীন চরখালী 
ফরীঘাট সংল  চর এলাকা বনায়েনর মাধ েম ভূিমর উ য়ন ও পিরেবেশর 

ভারসাম  র া ক  

66.35 

213 জলবায়রু িব প ভাব মাকােবলায় উপ লীয় নায়াখালী জলার হািতয়া 
উপেজলাধীন জাহাই র চর মাি পারপাস সাইে ান স ার িনমান 

271.00 

214 জলবায় ুপিরবতন জিনত ভাব মাকােবলায় মা রা জলার মহা দপরু 
উপেজলার অ গত কািশপরু এবং তৎসংল  এলাকা মধমুিত নদীর ভাংগন 
হইেত র াকে  নদীর ডান তীর সংর ণ ক  

400.00 
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215 জলবায় ুপিরবতন জিনত ভােব ভালা জলার বারহানউি ন উপেজলাধীন 
ততুিলয়া নদীর ভাংগন হেত খােয়র হাট বাজার ও ২৫ শয া িবিশ  সরকারী 

হাসপাতােলর াকিৃতক িবপযয় র া ক  

300.00 

216 জলবায় ুপিরবতনজিনত ঝঁুিক মাকােবলার জ  মঠবািড়য়া পৗর এলাকায় 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক  

800.00 

217 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় পটয়ুাখালী জলার সদর উপেজলা ও 
পটয়ুাখালী পৗরসভার   অ গত ১ নং ওয়ােডর ফুলতলা খাল (১.৫ িক:িম ক 
িপিচং সহ) পনু:খনন কাজ। 

250.00 

218 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলার জ  ভালা পৗর এলাকায় 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক  

300.00 

219 িপেরাজপুর জলায় ৪িট িশ া িত ান কাম সাইে ান শ ার িনমাণ 1200.00 

220 িপেরাজপুর জলায় জলবায় ুপিরবতেন ঝুিকপণূ ও  িত  াম সড়ক উ য়ন 
শীষক ক  

1000.00 

221 উপ লীয় এলাকায় জলবায়রু পিরবতন ভাবসিহ ু অবকাঠােমা উ য়ন 1200.00 

222 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় বিরশাল জলার মলুাদী উপেজলার 
িদঘাটা ােমর সদার বািড়র ঘাট হেত মনসাগ  ল ঘাট পয  িকঃ িমঃ 

০.০০ হইেত িকঃ িমঃ ১.৫০=১.৫০ িকঃ িমঃ এলাকা আিড়য়াল খাঁ নদীর ভা ন 
হেত র া ক  

500.00 

223 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকািবলায় বারহানউি ন পৗরসভার জ  
েয়াজনীয় উ য়ন ক  

500.00 

224 উপ লবতী চরফ াশন পৗরসভার জলবায়রু ভাব মাকািবলায় েয়াজনীয় 
উ য়ন ক  

500.00 

225 জলবায় ুপিরবতনজিনত কারেণ বােগরহাট জলার মংলা উপেজলাধীন 
মাকড়েঢান এলাকায় সৃ  জলাব তা িনরসন ক  

400.00 

226 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় মঘনা নদীর ভা ন হইেত বিরশাল 
জলার িহজলা উপেজলার হিরনাথপরু ইউিনয়ন কমে , বাজার, ল ঘাট ও 

তৎসংল  এলাকা র া ক  

300.00 

227 জলবায় ুপিরবতেনর ভাব মাকােবলায় বিরশাল জলার সদর উপেজলাধীন 
চরবািড়য়া ইউিনয়েনর লামচির, মহারাজ ও বলতলা খয়াঘাট পয  িকঃ িমঃ 
২.৩০০ হেত িকঃ িমঃ ৪.৬০০=২.৩০০ িকঃ িমঃ কীতনেখালা নদীর ভা ন 
হেত র া ক  

300.00 

228 ঢাকা জলার দাহার উপেজলাধীন দওয়ানবাড়ীর মাড় ও তৎসংল  এলাকায় 
প া নদীর বাম তীর সংর েণর মাধ েম পিরেবেশর ভারসাম  র া 

300.00 

229 Supplying of safe drinking water by solar Desalination/Purification 
panel to the climate vulnerable areas of Bangladesh 

1000.00 

230 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকািবলার জ  ি শাল পৗর এলাকায় 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক  

100.00 

231 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলার জ  িপেরাজপরু পৗর এলাকায় 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক  

200.00 
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232 নােটার জলার দাসপরু পৗরসভায় র নহাটা মা াসা হেত বাবলু ময়েরর 
বাড়ী পয  িরেটইিনং দওয়াল এবং িসিস কসহ াপ েটকশন ারা 
ন ন জা নদীর পার র া করণ 

200.00 

233 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলার জ  লালেমাহন পৗরসভা 
এলাকার জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক  

200.00 

234 িম া জলার সদর দি ণ, নাংগলেকাট ও চৗ াম উপেজলায় জলবায় ু 
সহনশীল সড়ক উ য়ন ক  

500.00 

235 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলার জ  প গড় পৗর এলাকার 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক  

200.00 

236 জলবায় ুপিরবতনজিনত ভাব মাকােবলার জ  হািকমপরু পৗর এলাকায় 
জলাব তা িনরসন ও পিরেবশ উ য়ন ক  

200.00 

 Total= 206759.85 
 


