
 

 

সংলাগ-১ 

 

জলবায়ু পরিবর্তন রবষয়ক কারিগরি করিটিি ৫২র্ি সভায় উপস্থাপনয াগ্য সংয ারির্ প্রকযেি র্ারলকাাঃ 

            

ক্র.নং প্রকযেি নাি বাস্তবায়নকািী সংস্থা 

০১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উশযাগ ‘জলবায়ু পসরবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন’ সবষশয় 

ব্রাসন্ডিং পসরকল্পনা বাস্তবায়ন-েীষ তক প্রকল্প।     

বািংলাশেে জলবায়ু পসরবর্তন ট্রাস্ট  

০২ বাংলাযেয ি উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ সিস্যা, অরভয াজন প্ররক্রয়া এবং 

জলবায়ু পরিবর্তনযক মিইন-রিরিং কিা-  ীষ তক প্রকে।   

পরিযব  অরিেপ্তি  

০৩ জলবায়ু পরিবর্তযনি প্রভাব মিাকাযবলায় িয়িনরসংহ মজলাি নান্দাইল উপযজলাি অন্তগ তর্ 

নান্দাইল মপৌি এলাকায় নিসুন্দা নেীি বাির্ীযি চািানীপাড়া েিগা হযর্ আচািগাঁও ব্রীজ প তন্ত 

র্ীি সংিক্ষণ প্রকে।    

বাংলাযে  পারন উন্নয়ন মবার্ ত    

০৪ জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ প্রভাব মিাকাযবলাি জন্য গাইবান্ধা মপৌিসভায় মপৌি এলাকায় জলাবদ্ধর্া 

রনিসন ও পরিযব  উন্নয়ন।  

গাইবান্ধা মপৌিসভা, গাইবান্ধা  

০৫ জলবায়ু পরিবর্তযনি ঝুঁরক মিাকাযবলাি জন্য বাযগিহাট মজলাি মিাযড়লগঞ্জ মপৌিসভা অন্তগ তর্ 

মবরড়বাঁি ও িাস্তাঘাট উন্নয়ন প্রকে। 

মিাযড়লগঞ্জ মপৌিসভা, বাযগিহাট   

০৬ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাযেি অর্ তায়যন িাোিীপুি মজলাি সেি উপযজলািীন সাইযলান প্রবন 

এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সরহষ্ণু গ্রািীণ অবকাঠাযিা উন্নয়ন। 

স্থানীয় সিকাি প্রযকৌ ল অরিেপ্তি   

০৭ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাযেি অর্ তায়যন িাোিীপুি মজলাি িাজজি উপযজলািীন সাইযলান প্রবন 

এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সরহষ্ণু গ্রািীণ অবকাঠাযিা উন্নয়ন। 

স্থানীয় সিকাি প্রযকৌ ল অরিেপ্তি  

০৮ জলবায়ু পরিবর্তযনি প্রভাব িকারবলায় রেনাজপুি মজলাি বীিগঞ্জ উপযজলািীন সাদুল্লাপাড়া 

এলাকায় মেপা নেীি বাি র্ীি িক্ষা প্রকে।  

বাংলাযে  পারন উন্নয়ন মবার্ ত    

০৯ Strengthening and consolidation of community Based Adaptation the 

Ecological Critical Areas through Biodiversity Conservation and 

Social Protection (Strengthening and Consolidation of CBA-ECA). 

পরিযব  অরিেপ্তি     

১০ জলবায়ু পরিবর্তযনি প্রভাযব রূপসা নেীি ভাঙ্গন হযর্ রূপসা বাজাি ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ত 

স্থাপনাসমূহ িক্ষা প্রকে।  

বাংলাযে  পারন উন্নয়ন মবার্ ত    

  ১১ জলবায়ু পরিবর্তযনি রবরুপ প্রভাব মিাকাযবলায় ঝালকাঠী মজলাি ঝালকাঠী সেি ও নলরিটি 

উপযজলািীন মবড়ী বাঁি পুনিাকৃরর্কিণ/যিিাির্- ীষ তক প্রকে। 

বাংলাযে  পারন উন্নয়ন মবার্ ত    

১২ বরি াল মজলাি বানারিপাড়া ও উরজিপুি উপযজলায় জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় গ্রািীণ 

অবকাঠাযিা পুনব তাসন- ীষ তক প্রকে। 

স্থানীয় সিকাি প্রযকৌ ল অরিেপ্তি  

১৩ বরি াল মজলাি বাবুগঞ্জ ও মুলােী উপযজলায় জলবায়ু পরিবর্তযনি প্রভাব সরহষ্ণু গ্রািীণ 

ম াগায াগ অবকাঠাযিা উন্নয়ন (২য় প তায়)”  ীষ তক প্রকে। 

স্থানীয় সিকাি প্রযকৌ ল অরিেপ্তি  

১৪ রবষখালী মপাল্ডাি-৫ এি মবড়ী বাঁি ও অবকাঠাযিা রনি তাযণি িাধ্যযি জলবায়ু পরিবর্তযনি প্রভাব 

মিাকাযবলা- ীষ তক প্রকে। 

বাংলাযে  পারন উন্নয়ন মবার্ ত  

১৫ জলবায়ু পরিবর্তযনি রবরুপ প্রভাব মিাকাযবলায় পটুয়াখালী মজলাি বাউফল ও ে রিনা 

উপযজলািীন মপাল্ডাি নং-৫৫/২ এফ অন্ততভুক্ত এলাকাি মসচ, বন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনস্কা ন ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন- ীষ তক প্রকে। 

বাংলাযে  পারন উন্নয়ন মবার্ ত 

১৬ পটুয়াখালী মজলাি বাউফল উপযজলািীন আলাউরিন আহযেে রপ্র-কযাযর্ট স্কুল এে গাল তস 

কযলজ কাি সাইযলান ম ল্টাি রনি তাণ- ীষ তক প্রকে।  

স্থানীয় সিকাি প্রযকৌ ল অরিেপ্তি 

১৭ জলবায়ু পরিবর্তযনি প্রভাব মিাকাযবলায় রপযিাজপুি মজলায় দুয তাগ সরহষ্ণু গ্রািীণ অবকাঠাযিা 

উন্নয়ন (৩য় প তায়)- ীষ তক প্রকে।    

স্থানীয় সিকাি প্রযকৌ ল অরিেপ্তি 

১৮ জলবায়ু পরিবর্তযনি রবরূপ প্রভাব মিাকাযবলায় রসিাজগঞ্জ মজলাি রসিাজগঞ্জ সেি ও কারজপুি 

উপযজলািীন ব্রহ্মপুত্র র্ানর্ীি বন্যা রনয়ন্ত্রণ বাঁযিি (রবআিই) রক: রি: ১৩৯.০০ হযর্ রক: রি: 

১৬২.০০ এি িযধ্য ১৭.০০ রক: রি: ম াগায াগ ব্যবস্থাি উন্নয়নসহ বাঁি পুনব তাসন প্রকে।  

বাংলাযে  পারন উন্নয়ন মবার্ ত    

১৯ জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ প্রভাব মিাকাযবলায় কুিািখালী মপৌি এলাকায় জলাবদ্ধর্া রনিসন ও 

পরিযব  উন্নয়ন। 

কুিািখালী মপৌিসবা, কুরিয়া  

২০ মগারবন্দগঞ্জ মপৌি এলাকায় জলাবদ্ধর্া রনিসন ও পরিযব  উন্নয়ন প্রকে।  মগারবন্দগঞ্জ মপৌিসভা, গাইবান্ধা 

 

অপি পৃষ্ঠায় দ্রিব্য 



 
 
 

 
ক্র.নং প্রকযেি নাি বাস্তবায়নকািী সংস্থা 

২১ জলবায়ু পরিবর্তন জরনর্ প্রভাব মিাকাযবলাি লযক্ষয নারলর্াবাড়ী মপৌিসভাি অবকাঠাযিা ও 

পরিযব  উন্নয়ন  ীষ তক প্রকে। 

নারর্লাবাড়ী মপৌিসভা, ম িপুি 

২২ জলবায়ু পরিবর্তন জরনর্ প্রভাব মিাকাযবলাি জন্য নকলা মপৌি এলাকাি জলাবদ্ধর্া রনিসন ও 

পরিযব  উন্নয়ন প্রকে।  

নকলা মপৌিসভা, ম িপুি     

২৩ মক বপুি মপৌি এলাকায় মসৌি রবদুযর্ারয়র্ সড়কবারর্ স্থাপন। মক বপুি মপৌিসভা,  য াি 

২৪ Establishment of Khagrachari Pourashava as a Climate resilient town-

II েীষ তক প্রকল্প। 
Khagrachari Pourashava.  

২৫ সিানাগাজী সপৌরিভার অবকাঠাশমাগর্ উন্নয়ন, বনায়ন সৃজন ও গভীর নলকূল স্থাপন কাজ ”

েীষ তক প্রকল্প। 

সিানাগাজী সপৌরিভা, সফনী  

২৬ জলবায়ু পসরবর্তন জসনর্ প্রভাব সমাকাশবলার জন্য স ৌদ্দগ্রাম সপৌর এলাকার জলাবদ্ধর্া সনরিন 

ও পসরশবে উন্নয়ন” েীষ তক প্রকল্প। 

স ৌদ্দগ্রাম সপৌরিভা, কুসমল্লা 

২৭  ট্টগ্রাম সজলার রাঙ্গুসনয়া উপশজলায় ঘূসণ তঝড় সকাশমশনর প্রভাশব িিংঘটির্ বন্যা ও ফ্লাি ফ্লাশে 

ক্ষসর্গ্রস্থ িড়ক ও সিতুর িিংস্কার ও উন্নয়ন” েীষ তক প্রকল্প। 

স্থানীয় িরকার প্রশকৌেল অসধেপ্তর  

২৮  ট্টগ্রাম সজলার ফ্লাে ফ্লাে এলাকায় জলবায়ু িহনীয় িড়ক অবকাঠাশমা উন্নয়ন” েীষ তক প্রকল্প। স্থানীয় িরকার প্রশকৌেল অসধেপ্তর  

২৯ জলবায়ু পসরবর্তন জসনর্ প্রভাব সমাকাশবলার জন্য বসুরহাট সপৌর এলাকায় জলাবদ্ধর্া সনরিন ও 

পসরশবে উন্নয়ন েীষ তক প্রকল্প। 

বসুরহাট সপৌরিভা, সনায়াখালী 

৩০ জলবায়ু পসরবর্তশনর প্রভাব সমাকাশবলায় চুনারুঘাট সপৌরিভার জলবায়ুর প্রভাব সমাকাশবলা 

িিংক্রান্ত উন্নয়ন েীষ তক প্রকল্প। 

চুনারুঘাট সপৌরিভা, হসবগঞ্জ 

৩১ সিশলট সজলায় জলবায়ু পসরবর্তশনর প্রভাব সমাকাশবলায় কানাইঘাট উপশজলার মূলাগুল ও 

কান্দলা নয়াবাজার নামক স্থানিমূশহ লুবা নেীর র্ীর িিংরক্ষণ েীষ তক প্রকল্প। 

বািংলাশেে পাসন উন্নয়ন সবাে ত 

৩২ সিশলট সজলার জলবায়ু পসরবর্তশনর প্রভাব সমাকাশবলায় েসক্ষণ সুরমা উপশজলার পসিমভাগ 

(শনায়াগাঁও) এলাকায় সুরমা নেীর র্ীর িরিংক্ষণ এবিং সগালাপগঞ্জ উপশজলার সমরগঞ্জ বাজার 

এলাকায় কুসেয়ারা নেীর র্ীর িিংরক্ষণ েীষ তক প্রকল্প। 

বািংলাশেে পাসন উন্নয়ন সবাে ত 

৩৩ জলবায়ু পসরবর্তশনর প্রভাব সমাকাশবলার জন্য োশয়স্তাগঞ্জ সপৌর এলাকায় জলাবদ্ধর্া সনরিন ও 

পসরশবে উন্নয়ন েীষ তক প্রকল্প। 

োশয়স্তাগঞ্জ সপৌরিভা, হসবগঞ্জ 

৩৪ জলবায়ু পসরবর্তন জসনর্ প্রভাব সমাকাশবলায় সিশলট িের উপশজলাধীন সিশলট েহশরর 

কাসনোইল ছড়ার মূশখ সুরমা নেীর  র খনন ও কাসনোইল ছড়ার সলাপ িিংরক্ষণ েীষ তক প্রকল্প। 

বািংলাশেে পাসন উন্নয়ন সবাে ত 

৩৫ জলবায়ু পসরবর্তশনর প্রভাব সমাকাশবলায় সিশলট সজলার সবশ্বনাথ উপশজলায় বাসিয়া নেী 

পুন:খনন (২য় পর্ তায়)” েীষ তক প্রকল্প। 

বািংলাশেে পাসন উন্নয়ন সবাে ত 

৩৬ জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ প্রভাব মিাকাযবলাি জন্য কাঁকনহাট মপৌি এলাকায় জলাবদ্ধর্া রনিসন 

ও পরিযব  উন্নয়ন প্রকে  

কাঁকনহাট মপৌিসভা, িাজ াহী  

৩৭  Chowmuhani Pourosova drainage development project স ৌমুহনী সপৌরিভা, সনায়াখালী 

৩৮ জলবায়ু পরিবর্তনজরনর্ প্রভাব মিাকাযবলায় নীলফািািী মপৌিসভাি দুাঃস্থ জনগযণি জন্য বজতয 

ব্যবস্থাপনা সুযপয় পারন ও স্যারনযট ন সিবিাযহি িাধ্যযি জনস্বাস্থয উন্নয়ন।   

নীলফািািী মপৌিসভা 

 

 

 

 

 


