কমযোনো ংক্রোন্ত অনুমভোদদত এপদি-৭ এফং এপদ-১ প্রকল্প (অনরোইমন আমফদনকৃত ও ব্যুমযোমত জভোকৃত আমফদন দনষ্পদি) দফফযণী ২৩/০৩/২০২০ মত 07/০7/২০২০ দরিঃ ম যন্ত।
কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার
ক্র.নং এনজজও’য নাভ
প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
প্রকে এরাকা
উকাযল্পবাগীয ংখ্যা
অনুমভোদদত
অনুমভোদমনয
টোকো
তোদযখ
Documentation,
১ ব্রাক
এপজ-১ প্রকে
৬১ মজরা
2,00,00,000জন
101,753,185
23-03-20
community Radio,
Printed Materials,
Bilboard, Milking,
Hand wash for public
place, Spry medicine
in bus, Distribution
Musk, Gloves,
Hexasul, Handisol,
Disinfectant,
Infrared
Thermometer, PPE,
Eye protection,
Cleaning Fluid,
Cleaning equipment

মভয়াদঃ

2 ফাভা পাউল্পেন

২৫ ভাচ ব ল্পত ৩০ জুন ২০
এপজ-১

াফ বতয চট্টগ্রাভ মজরা
ব্যতীত
মানাযগাঁও, নাযায়নগঞ্জ াফান, যাে স্যাজনটাআজায, ভাক্স,
জজআ, গ্লাফ, মড কবায, সু
কবায, খাদ্য াভগ্রী (চার,ডার)

মভয়াদঃ ১৮ ভাচ ব ল্পত ৩০ এজপ্রর
২০)

১০০০০

8,500,000

25-03-20

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
3 অর-খাল্পয়য পাউল্পেন
ফাংরাল্পদ জপল্ড জপ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
ঢাকা জটি কল্পবাল্পযন,

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

যােযাফ, জজআ, যােজফর, ব্যানায,

৭০০০

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

820,000

25-03-20

31,255,500

29-03-20

জল্পরট জটি কল্পবাল্পযন ভাআজকং

4 ব্রাক

মভয়াদঃ ২৫ ভাচ ব ল্পত ২৫ মভ
২০২০)
এপজ-১
মভয়াদঃ ২৬ ভাচ ব ল্পত ৩০ জুন
২০২০)

৬১ মজরা

খাদ্য ায়তা-৫১৭৫০, নগদ থ ব৬৫৭৯০
টিজব চযাল্পনল্পরয ভাধ্যল্পভ দুয জক্ষণ
দ্ধজতল্পত জক্ষায সুল্পমাগ১৭,৭০,০০০ জন

১৮৮৭৫৪০ জন

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
5 আন্টাযন্যানার মযজকউ কজভটি
(অআঅযজ)

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
Dhaka-

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার
Infection Prevention
and Control
Materials, Medicine
for Extra measure on
prevention, Printed
Poster(IEC Material),
Leaflet, Printed
Poster(IEC Material),
Leaflet, Emergency
Store and floor
establishment,
Isolation Ward
Construction
material cost,
Isolation Word
stationery and other
logistic cost including
meal for patient,
Isolation Word

Gulshan office Medicine
মভয়াদঃ ১০ ভাচ ব ল্পত ০৯ অগস্ট Cox’s bazarUkhia,Tekhnaf
and Ramu

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা
21250

অনুমভোদদত
টোকো
21,457,806

অনুমভোদমনয
তোদযখ
30-03-20

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
6 ভানফ মুজি ংস্থা (এভএএ)

7 নজভজান অপতাফী পাউল্পেন

8 ফযগুনা নাযী জাগযণ কভবসূচী
(জাল্পগা নাযী)

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭ (২৯ ভাচ ব ল্পত ৩০
এজপ্রর)
এপজড-৭
মভয়াদকারঃ ০১ এজপ্রর-৩০ মভ
২০২০)
এপজ-১

প্রকে এরাকা
গাআফান্ধা মজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

কল্পযানা বাআযা ম্পল্পকব ল্পচতনতা

৪৫৫ জযফায

1,000,000

30-03-20

২০০০ জযফায

1,800,000

29-03-20

৪০০ জযফায

1,000,000

31-03-20

৪৫৫ জযফায

1,005,600

01-04-20

৭৫০০ জযফায

2,666,000

01-04-20

বৃজদ্ধ, ভাআজকং ও াআজজন জকট

গাআফান্ধা দয উল্পজরা। জফতযণ।
ঢাকা-জভযপুয, াবায, চার, ডার, য়াজফন মতর, ভাস্ক
মডভযা
জযাজগঞ্জ-তাড়া
কল্পযানা বাআযা ম্পল্পকব ল্পচতনতা
বৃজদ্ধ, ভাআজকং ও াআজজন জকট
জফতযণ(াফান (গাল্পয় ভাখা, কাড়
কাচা, স্যাজনটাযী মলাথ, ফারজত) ।

9 গণ উন্নয়ন মকন্দ্র (জজ আউ মক)

মভয়াদকারঃ ১ এজপ্রর ল্পত ৩০
এজপ্রর ২০২০
এপজড-৭

ফযগুনা দয উল্পজরা
গাআফান্ধা দয

কল্পযানা বাআযা ম্পল্পকব ল্পচতনতা
বৃজদ্ধ, ভাআজকং ও াআজজন জকট
জফতযণ(াজজবকার ভাস্ক, (াফান
(গাল্পয় ভাখা, কাড় কাচা, স্যাজনটাযী
মলাথ, ফারজত) ।

10 ডু মফটায পয দ্যা জচরল্পেন
(জডজফজ)

মভয়াদঃ ৩১ ভাচ ব ল্পত ৩০ এজপ্রর
২০২০)
এপজ-১
ঢাকা জটি

২৫০০ ব্যাগ খাদ্য াভগ্রী ও ৫০০০

কল্পবাল্পযল্পনয
ফাাল্পফা, ঢাকা উত্তয
জটি কল্পবাল্পযল্পনয
যাভপুযা ও জভযপুয।

প্যাল্পকট াআজজন াভগ্রী

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

11 মেেী

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

প্রকে এরাকা

মভয়াদকারঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩১
মভ ২০২০)
এপজ-১
কক্সফাজায মজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

মগ্লাফ, গগর, মপ্রাল্পটকটিব,

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

২০০০০ মযাজঙ্গা

1,700,000

01-04-20

২০০০ জযফায

2,714,250

04-04-20

১৫০০ জযফায

1,000,000

02-04-20

াজজবকার ভাস্ক, যােযাফ, গাওন,
ফাল্পয়া াজাযড ব্যাগ, মপটি ফক্স,
জরকুআড মা,টিসুযফক্ট/মযার,

উজখয়া মযাজংগা কযাম্প াল্পপক্স আতযাজদ)।
০১ এজপ্রর ল্পত ৩০ জুন ২০২০
12 জভ জভ ফাংরাল্পদ

এপজ-১

জল্পরট মজরায দয

কল্পযানা বাআযা ংক্রভন
প্রজতল্পযাল্পধ এফং ভাভাজযয পল্পর সৃষ্ট
অজথ বক ংকট মভাকাজফরায় গযীফ,
ায় ও দুঃস্থল্পদয ভল্পধ্য চার, ডার

13 ওয়াল্ডব কনান ব

২৫ এজপ্রর ল্পত জুন ২০২০)
এপজড-৭

উল্পজরা

আতযাজদ জফতযণ।

টুয়াখারী-করাাড়া

কল্পযানা বাআযা ংক্রভন
প্রজতল্পযাল্পধ মাষ্টায, জরপল্পরট,
জফতযণ, ভাস্ক, যাে গ্লাব, খাদ্য
ায়তা, ধাত মধায়ায় উৎাজত ও
জীফানু না কযায জন্য কজভউজনটিয
৪টি গুরুত্বপূণ ব স্-থাল্পন াজনবজতব োভ
স্থান আতযাজদ।

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
এজপ্রর ২০২০)

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
১৪ জাল্পগা পাউল্পেন ট্রাস্ট

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
ঢাকা মজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

জরুযী ত্রাণ াভগ্রী (চার, ডার, অটা,

২৮,৬০০টি জযফাল্পযয
১,১৪,৪০০ জন ায়
নাযী ও পুরুল ও জশু
উকৃত ল্পফ।

26,690,000

05-04-20

৩২০০টি জযফাল্পযয
১৬০০০ জন ায়
নাযী ও পুরুল ও জশু।

1,900,000

05-04-20

মভাাম্মদপুয ও ফনানী,
চট্টগ্রাভ মজরায দয,
যাজাী দয,

ততর, অলু, রফন, কল্পযানা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

গাআফান্ধা দয,
ফান্দযফান দয,
ভাদাযীপুয দয,

প্রজতল্পযাধক উকযণ, ঔলধ (ভাস্ক,

কক্সফাজায মজরায
মটকনাপ, জফগঞ্জ
মজরায ভাধফপুয,

যাে গ্লাব, নাা, স্যারাআন, াফান,

জদনাজপুয মজরায দয
ও যংপুয মজরায

১৫ মকাস্ট ট্রাস্ট

মভয়াদঃ ০৫ এজপ্রর ল্পত ৩১ মভ
২০২০
এপজ-১

কাউজনয়া উল্পজরা।

াআজজন জকট)

কক্সফাজায মজরায

কক্সফাজায মজরায উজখয়া ও
মটকনাপ উল্পজরায স্থানীয়
মরাকজল্পনয ভাল্পঝ (Host
Community) স্বাস্থয সুযক্ষায়
মগাল্পরয াফান, রজি াফান,
করজ জফতযণ।

উজখয়া ও মটকনাপ
উল্পজরা।
মভয়াদকারঃ ০৩ এজপ্রর ল্পত ০২
মভ ২০২০)

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
১৬ মব দ্যা জচরল্পেন আন্টাযন্যানার

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

মভয়াদঃ ০২ এজপ্রর ল্পত ০১
জুরাআ)

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

ঢাকা মজরায উত্তয জটি N95
mask,Surgical/medica
কল্পবাল্পযন এয ওয়াড ব l mask, Head cover,
Protective Gown,
Protective Goggles,
নং-২,৫,৩১,৩২,৩৪,
Surgical Gloves,
Pocket Hand
কুজভল্লা মজরায দয,
Sanitizer (100 ml),
Hexisol (200 ml),
Hand washing
জল্পরট মজরায দয,
soap/Cash
distribution, Conduct
জজকগঞ্জ, ফারাগঞ্জ,
mass media
campaign using
মগারাগঞ্জ উল্পজরা,
television, radio,
newspaper and social
মনায়াখারী মজরায দয, media platforms to
disseminate key
messages on actions
কক্সফাজায মজরায
for COVID-19
prevention and
দয, উজখয়া ও
control, Develop
animated cartoons
মটকনাপ উল্পজরা
with targeted
messaging for
(Host
children, Celebrity
engagement through
Community)। short video messages
on preventive

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা
২৫০০০ জযফায

অনুমভোদদত
টোকো
42,000,000

অনুমভোদমনয
তোদযখ
06-04-20

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
১৭ উত্তযণ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

প্রকে এরাকা

এপজড-৬ ংল্পাধন এফং
মকাজবট কাম বক্রভ ন্তর্ভবি

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

430,000

06-04-20

১৫৭০ জযফায

2,567,000

07-04-20

২৮০০ জযফায

4,230,000

07-04-20

বয়াফভাভাযীকল্পযানাবাআযাল্পযাল্পধ
ল্পচতনতা, জরপল্পরটজফতযণ, মগ্লাফ,
ভাস্ক, াফান/যােওয়াজফতযণ।

াতক্ষীযা মজরায তারা
ও করাল্পযায়া
চার, ডার, ততর, জচজন, রফন, অটা,
নীরপাভাযী মজরায

১৮ জউম্যান আন জডল্পে (ীড)

তয়দপুয উল্পজরা এফং অলু, জয়াজ, াফান, চা এফং , াত

১৯ নজরুর স্মৃজত ংদ

এপজড-৭
মভয়াদঃ ১০ এজপ্রর ল্পত ০৯ মভ
২০২০
এপজড-৭

যংপুয মজরায দয

মধৌত ও ভাস্ক জফতযণ, াজনয ট্াংক

উল্পজরা।

স্থান াত মধায়ায জন্য

ফযগুনা মজরায দয,

াআজজন এফং জজআ জকট,
যােওয়া জডবাআ,
ল্পচতনতামূরক মপস্টুন,
ল্পচতনতামূরক মভল্পজ ততযী,

অভতরী, ও াথযঘাটা কজভউজনটি মযজডও ও মাশ্যার
জভজডয়ায় ল্পচতনতামূরক মভল্পজ
প্রচায, ল্পচতনতামূরক ভাআজকং,
জিজচং াউডায মে, এল্পপ্রাণ জজআ,

উল্পজরা।
মভয়াদ ৫ এজপ্রর ল্পত ১৯ মভ
২০২০

যাে গ্লাাাবআতযাজদ জফতযণ।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
২০ াল্পরাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজ-১

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

ফাল্পগযাট মজরায ভংরা কল্পযানা বাআযা ংক্রভল্পনয কাযল্পণ

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

১৫০০ জযফায

1,000,000

07-04-20

৬০০ জযফায

4,357,500

07-04-20

কভী ও মস্বচ্ছাল্পফীল্পদয ধাযণাগত
ওজযল্পয়ল্পন্টন, জজআ উকযণ
যফযা, ল্পচতনতামূরক কাম বক্রভ,
যাে স্যাজনটাআজায জফতযণ (াফান,
জিজচং াউডায, জবটাজভন-জ,
প্যাযাজটাভর জফতযণ), ভাস্ক, গ্লাব

২১ ঢাকা অাজনয়া জভন (ডযাভ)

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
এজপ্রর ২০২০
এপজড-৭

উল্পজরা।

জফতযণ আতযাজদ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন

ঢাকা মজরা ঢাকা উত্তয

কল্পযানা বাআযা ংক্রভল্পনয কাযল্পণ
প্রকে এরাকায গযীফ, জদন ভজুয ও

জটি কল্পবাল্পযন,

ায়ল্পদয ভাল্পঝ জরুজয ত্রাণ
জফতযণ, াআজজন জকট জফতযন,

াবায উল্পজরা
মভয়াদঃ ০৬ এজপ্রর ল্পত ২০ মভ
২০২০

ল্পচতনতামূরক প্রচাযনা আতযাজদ।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
২২ খ্রীজষ্টয়ান কজভন পয

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭ প্রকে।

প্রকে এরাকা
কক্সফাজায মজরায

মডল্পবরল্পভন্ট আন ফাংরাল্পদ
(জজজডজফ)

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

টিউফওল্পয়র, মগারখানা ও জযং স্লাফ

৭০০০ জযফায

16,491,715

07-04-20

৮০০ জযফায

1,240,000

08-04-20

ল্যাজট্রন মভযাভত, জযং স্লাফ ল্যাজট্রন
জনভবান, মগারখানা জনভবান, ভয়রা
জডচাজব ব্যফস্থা, মেন মভযাভত,
ভয়রা মপরায স্থাল্পনয যক্ষনাল্পযক্ষ,

উজখয়া উল্পজরাধীন

াআজজন জকট (াফান, ফারজত,
গাভছা জফতযন), স্যাজনটাজয
ন্যাজকন, াআজজন প্রল্পভান, জশু
ফান্ধফ মকন্দ্র জযচারনা, জশুল্পদয
জজজনত্র (খাতা, মজির, ফআ

মযাজংগা কযাল্পম্প।

আতযাজদ), জশু জক্ষা মকন্দ্র মভযাভত

মভয়াদঃ ২০ ভাচ ব২০২০ ল্পত
১৯ মল্পেম্বয২০২০ ম বন্ত।
২৩ সুযবী

এপজড-৭

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ১০ মভ
২০২০

চার, ডার, ততর, জচজন, রফন,
ঢাকা মজরায জভযপুয,
ধানভজে ও কাঠারফাগান
এজযয়া।
জয়াজ, রুন জফতযণ

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
২৪ মাল্পন আন্টাযন্যানার

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
কক্সফাজায মজরায
উজখয়া উল্পজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

ভাস্ক (পুনঃ ব্যফাযল্পমাগ্য), যাে ওয়

২৫০০০ জযফায

2,491,500

08-04-20

1000

1,671,812

08-04-20

104,301,168

08-04-20

ও জযজপর প্যাক/যাে স্যাজনটাআজায,
াফান ও গুড়া াফান, ল্পচতনতায

ারংখারী আউজনয়ন
এফং মযপুয মজরায
জঝনাআগাতী দয,

জন্য জরপল্পরট ও মাষ্টায জপ্রন্ট,
াল্প বানার মপ্রাল্পটডজক্টব আকুআল্পভন্ট
(জজআ) জফতযণ ল্পচতনতামূরক
প্রচাযনা কাম বক্রভ এয াাাজ

কাংা ও ধানাআর

২৫ অল্লাভা অবুর খাল্পয়য পাউল্পেন

মভয়াদঃ ০৭ এজপ্রর ল্পত ০৬
জুরাআ ২০২০
এপজড-৭

খাদ্য াভগ্রী (চার, ডার, অলু,

আউজনয়ন।

জয়াজ, মতর ও রফন) জফতযণ

চট্টগ্রাভ মজরায

চার, ডার, ততর, জচজন, রফন, জফস্কুট,

অল্পনায়াযা উল্পজরাধীন
যআকযা, চতজয,
যায়পুয আউজনয়ন।

াফান, ভাস্কত্রাণ জফতযণ।

৬১ মজরা

৫১৭৫০ জনল্পক খাদ্য ায়তা,

মভয়াদঃ ১০ এজপ্রর ল্পত ৩০
এজপ্রর ২০২০
২৬ ব্রাক

৬৫৭৯০ জনল্পক নগদ থ ব, প্রাথজভক
স্কুল্পরয ১৭৭০০০০ জক্ষাথীল্পদয দূয
জক্ষণ দ্দজতল্পত জক্ষায সুল্পমাগ

এপজ-১
মভয়াদঃ ২৬ ভাচ ব ল্পত ৩০
মল্পেম্বয ২০২০

াফ বতয মজরা ব্যতীত

১৮৮৭৫৪০ জন

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
২৭ অর-খাল্পয়য পাউল্পেন
ফাংরাল্পদ জপল্ড জপ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
জকল্পাযগঞ্জ মজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

চার, ডার,ভয়দা, জচজন, রফন, মছারা,

৪৬০০ জযফায

2,865,000

08-04-20

৯০০ টি জযফায।

3,226,333

09-04-20

জভঠাভআন, টাংগাআর
মজরায ফাাআর, জল্পরট
মজরায জজকগঞ্জ,
টুয়াখারী মজরায

য়াজফন ততর, মখজুয, গ্লুল্পকাজ

ফাউপর/দয,
ভাদাযীপুয মজরায
জফচয/কারজকজন,
গাআফান্ধা মজরায

াউডায, গুড়া দুধ, এফং যান্না কযা

দয/াদুল্লাপুয,
াতক্ষীযা মজরায তারা
এফং ঢাকা মজরায জটি
কল্পবাল্পযন।

২৮ মুজি কক্সফাজায

মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ১৫ জুন
২০২০
এপজড-৭

জখচুড়ী, মখজুয, াজনয মফাতর আতযাজদ

কক্সফাজায মজরায দয চার, ডার, ততর, অলু, জয়াজ,
রফন, জচজন, সুজজ এফং জরপল্পরট
ততযী ও জফতযণ, ভাআজকং, ভাস্ক,
মডটর াফান, গুড়া াফান, জিজচং
াউডায, মছাট মে মভজন জফতযণ

উল্পজরা।
মভয়াদঃ ০৮ এজপ্রর ল্পত ০৭ মভ
২০২০)

আতযাজদ।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
২৯ মেেী

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
কুজড়গ্রাভ মজরায দয,

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার
মেেজ ংস্থা কর্তবক জযচাজরত

জচরভাযী, যাজজফপুয,
গাআফান্ধা মজরায দয,

কজভউজনটি জলজনক, স্যাল্পটরাআট

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৬৯,০০০ জযফায ও
মভাট জনফর২,৯৬,৭০০মযাজংগা।

32,554,372

09-04-20

১০,০০০ জযফায।

20,000,000

09-04-20

পলুছজড়, সুন্দযগঞ্জ,
াজযয়াকাজন্দ, জাভারপুয জলজনক, স্টযাটিক জলজনক ও বাভান
মজরায ভাদাযগঞ্জ,
জযাজগঞ্জ মজরায

াাতাল্পর স্বাস্থযল্পফা কাম বক্রভ

কাজীপুয, াতক্ষীযা
মজরায শ্যাভনগয,

জযচারনা কযা ল্পফ। প্রজতল্পযাধক

মনায়াখারী মজরায
াজতয়া, কক্সফাজায

জজআ, স্যাজনটাআজায ও ন্যান্য

মজরায কুতুফজদয়া

৩০ জর অজরল্পভন্ট আন
রাআবজরহুড এে মাার
এভাওয়াযল্পভন্ট (ার)
ফাংরাল্পদ

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
এজপ্রর ২০২০
এপজড-৭

উল্পজরা।

উকযণ/াভগ্রী প্রদান

কক্সফাজায মজরায

মযাজংগা জজফল্পয কল্পযানা বাআযা
প্রজতল্পযাল্পধ প্রল্পয়াজনীয় াভগ্রী এফং
যভজান ফুড প্যাল্পকজ, দুল্পম বাগকারীন

উজখয়া উল্পজরাধীন

প্রস্তুজত, টিউফওল্পয়র স্থান, জক্ষা ও
জফল্পনাদন কভবসূজচ ফাস্তফায়ন
অনুলংজগক কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন কযা

মযাজংগা কযাম্প।
মভয়াদঃ ২০ ভাচ ব ল্পত ১৯
মল্পেম্বয ২০২০

ল্পফ।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৩১ এডাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
খুরনা মজরায
মদৌরতপুয, খাজরপুয,

৩২ আা

মভয়াদঃ ০৮ এজপ্রর ল্পত ৩০
মভ ২০২০
এপজড-৭

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

চার,অটা, ডার, অলু, রফন, জয়াজ,

১৬৯৭ জযফায

1,358,000

09-04-20

৯০০ টি জযফায।

3,226,633

10-04-20

স্যারাআন, প্যাযাজটাভর ট্াফল্পরট,
এজন্টজটাজভন ট্াফল্পরট, ভাস্ক।

কক্সফাজায মজরায

চার,ডার,মতর, জচজন, সুজজ এফং
কল্পযানা জফলল্পয় ল্পচতনতা, ভাআজকং,
জরপল্পরট জফতযণ, মাষ্টায, াফান,
ওয়াজং াউডায, ভাস্ক, যাে
মগ্লাফ, এল্পপ্রান, জডল্পপ্রাল্পজফর
ভাস্ক, মড কবায, ঔলধ মে

উল্পজরা।
মভয়াদঃ ০৮ এজপ্রর ল্পত ০৭ মভ
২০২০

অনুমভোদমনয
তোদযখ

জযলায মতর, হুআর াফান, খাফায

মানাডাংগা

দয ও উজখয়া

অনুমভোদদত
টোকো

াফজরক স্থল্পর।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৩৩ এল্পকএ পাউল্পেন

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

জযাজগঞ্জ মজরায দয াআজজন জকট জফতযণ (প্রজতটি
জযফাল্পযয জন্য মগাল্পরয াফান
৬টি, জডটাযল্পজন্ট াউডায ২০০ গ্রাভ
এয ২টি প্যাল্পকট, ফারজত ১টি, ভগ
১টি, ভাস্ক-১০টি, স্যাজনটাযী প্যাড ২
প্যাল্পকট, াত মধায়া স্যাজনটাআজায
১টি। জরপল্পরট ততযী ও জফতযণ,
জনফ বাজচত াট/ফাজায ফা
জনভাগভপূণ্য এরাকায় াত
মধায়ায় জডবাআ স্থান (৫১টি), াত
মধায়া স্যাজনটাআজায, ভাস্ক, মগ্লাফ,
কল্পযানা বাআযা প্রজতল্পযাধমূরক
ল্পচতনতা জফলল্পয় ভাআজকং (৭টি

ও কাজজপুয উল্পজরা।
মভয়াদঃ ০৮ এজপ্রর ল্পত ০৭
জুন ২০২০

আউজনয়ল্পন) ,

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা
১৬০০ টি জযফায।

অনুমভোদদত
টোকো
2,820,000

অনুমভোদমনয
তোদযখ
10-04-20

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

প্রকে এরাকা

৩৪ জন জকি আউজনবাজ বটি

এপজ-১

প্রজজক্ষত ব্যজিল্পদয

৩৫ অাল্পন আন্টাযন্যানার

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ২০
মেম্বয ২০২০
এপজড-৭

ঢাকা/জল্পরট/াতক্ষীযা

৩৬ ার (মপ্রাগ্রাভ পয মরল্পর
এে মরগড মাাআটি)

মভয়াদঃ ১০ এজপ্রর ল্পত ২৫
এজপ্রর ২০২০
এপজড-৭

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

কল্পযানা বাআযা ংক্রভল্পনয কাযল্পণ
ংজিষ্ট জফলল্পয়য মাজীজফ,
ভজজল্পদয আভাফ, াংফাজদকল্পদয
ভাধ্যল্পভ এফং
নরাআন প্রজক্ষণ মদয়া
ল্পচতনতা বৃজদ্ধয রল্পক্ষয
ল্পচতনতামূরক জবজডও ততযী ও
ল্পচতনতামূরক জবজডও
প্রদবন, মযজডওয ভাধ্যল্পভ প্রচায
কযা। এছাড়াও এ জফলয়গুল্পরায সুষ্ঠু
প্রচায ও প্রাল্পযয জন্য ংজিষ্ট
এফং মযজডওয ভাধ্যল্পভ
স্থানীয় প্রান এফং জফজবন্ন
মাজীজফল্পদয াল্পথ একল্পমাল্পগ কাজ
প্রচাল্পযয ভাধ্যল্পভ ভগ্র কযায ভাধ্যল্পভ ১,০০,০০,০০০
জযফাযল্পক কল্পযানা বাআযা
প্রজতল্পযাল্পধয জফলল্পয় ল্পচতন কযা
ফাংরাল্পদ।
ল্পফ।

ভাস্ক, মগ্লাফ, স্যাজনটাআজায

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা
১,০০,০০,০০০
জযফাযল্পক

৫০০

অনুমভোদদত
টোকো
2,92,39,575

অনুমভোদমনয
তোদযখ
10-04-20

200,000

10-04-20

1,545,000

11-04-20

(দয)
কক্সফাজায মজরায

াত মধায়ায াফান, কাড় মধায়া
াফান, যাে স্যাজনটাআজায,
াজজবকার ভাস্ক, টিসুয ফক্স, জিজচং
াউডায, আনপযল্পভন প্যাল্পকট
জফতযণ, জশু জকল্পাযল্পদয জক্ষা
উকযণ, জশু জকল্পাযল্পদয জন্য

উজখয়া উল্পজরা

মভল্পভাজয কাড ব

২১০ জশু/জকল্পায

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৩৭ অযজডঅযএ ফাংরাল্পদ

মভয়াদঃ ০৫ এজপ্রর ল্পত ০৪
ল্পক্টাফয ২০২০
এপজড-৭

কক্সফাজায মজরায

ল্যাজট্রন মভযাভত/জলজনং, মেন
মভযাভত/জলজনং, নরকুল্পয প্লাটপভব
মভযাভত/জলজনং, ওয়া জফলয়
ল্পচতনতা মন, াআজজন জকট
জফতযণ, প্রজনন স্বাস্থয মফা এফং
জযফায জযকেনা জফলল্পয়
ল্পচতনতা মন, স্বাস্থয ও সুযক্ষায়
উজখয়া মযাজংগা কযাম্ট জফজবন্ন কাম বক্রভ,প্রজতফন্ধীল্পদয ভাল্পঝ
নন-ফুড অআল্পটভ (ভাজয,
জফতযণ),া মুযগী ারল্পনয
প্রজদণ, খাদ্য ও পুজষ্ট জফলল্পয়
প্রজক্ষণ ও জক্ষামূরক মন,
গববফতী ও ল্যাকল্পটটিং ভাল্পয়ল্পদয
ভল্পধ্য জযপূযক খাদ্য জফতযণ, বৃক্ষ
ও মাস্ট কজভউজনটি
মযান কভবসূজচ।

৫৪৬১ জযফায

8,868,115

11-04-20

৩৮ অল্লাভা অবুর খাল্পয়য পাউল্পেন

মভয়াদঃ ০১ ভাচ ব ৩১ জুরাআ
২০২০
এপজ-১

চট্টগ্রাভ মজরায

২৩০০ জযফায।

6,426,660

12-04-20

চার, মতর, ভয়দা, জচজন, জচড়া,

অল্পনায়াযা উল্পজরাধীন
যায়পুয, জুআদজে,

মছারা,মখজুয, মভাআ, অলু, জয়াজ,

চাতজয, ফাযত
আউজনয়ন।
মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ৩০ মভ
২০২০

ডার।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৩৯ গণ স্বাস্থয মকন্দ্র

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
ঢাকা মজরায াবায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

ভাস্ক, মে (স্বাস্থয মফা প্রদানকাযী),

৩,০০,০০০ জন
ায় নাযী ও পুরুল
ও জশু।

থাভবার স্কযানায, জজআ, ব্যানায,

উল্পজরায াথাজরয়া,

জরপল্পরট, াত মধায়ায কণ বায,

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

960,000

12-04-20

2,820,000

12-04-20

795,000

12-04-20

াজজবকযার মগ্লাফ, ওয়ান টাআভ
মপ্লাফ, মজক্সর, জিজচং াউডায ,

ধাভল্পানা, জমুজরয়া

ন্যাথরীন, যােওয়া, মে মভজন
(এ কর জজজন াাতার ও

আউজনয়ন।

৪০ ভজল্পদফ মৄফ কল্যাণ জভজত

মভয়াদঃ ০১ ভাচ ব ল্পত ৩০ এজপ্রর
২০২০
এপজড-৭
কুজড়গ্রাভ মজরায দয,
যাজাযাট, উজরপুয,
জচরভাযী, মযৌভাযী,
যাজজফপুয উল্পজরা।

৪১ ারা ভজরা ংস্থা

মভয়াদঃ ১৩ এজপ্রর ল্পত ২৭
মভ ২০২০
এপজড-৭

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ল্পত ২০ মভ
২০২০

পজযদপুয মজরায দয
উল্পজরাধীন পজযদপুয
ল্পয ফজস্থত ২টি
মব্রাথল্পর

স্বাস্থয মকন্দ্র জযস্কাল্পযয জন্য)।

াআজজন জকট (মগাল্পরয াফান,
জডটাযল্পজন্ট াউডায, স্যাজনটাযী
কাড়, মুল্পখয ভাস্ক, াত মধায়ায
ফারজত, ভগ, যজঙন জরপল্পরট,
এপ্রান, চভা, যাে মগ্লাফ,
স্যাজনটাআজায।

১১৯০ জযফায

ডার, অলু, মতর,জয়াজ, ঔলধ,

৫৮০ জন।

জরপল্পরট, ভাস্ক, াফান

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৪২ এল্পকএ পাউল্পেন

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

নীরপাভাযী মজরযা

াত মধায়ায প্রদবনী স্থাল্পন ফড়

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা
৪৭০০০ জন

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

3,600,000

12-04-20

202,001,800

12-04-20

ধযল্পণয াত মধায়ায ম্যাল্পজ স্থান,
ল্পচতনতা স্টীকায ততযী, াত
মধায়ায প্রদবনী স্থাল্পন মাষ্টায
ফাল্পনা, জডটাযল্পজন্ট জফতযণ, জিজচং

৪৩ ম্যাল্পনজল্পভন্ট াল্পয়ি পয মরথ
(এভএএআচ)

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
মল্পেম্বয ২০২০
এপজড-৭

তয়দপুয উল্পজরা

াউডায জফতযণ আতযাজদ।

ভগ্র ফাংরাল্পদ

মকাজবড-১৯, আজন্টল্পগ্রল্পটড মকাজড বল্পনন মন্টায, স্বাস্থয জধদেয,
স্বাস্থয ও জযফায কল্যাণ
ভন্ত্রণারয়ল্পক কযা গাউন, গগর,
জুতায কবায, ভাস্ক, াজজবকযার
মগ্রাফ, আউটিজরটি মগ্রাফ, গাভবুট,
ফাল্পয়াাজাড ব ব্যাগ (মলাজায), ফাল্পয়া
যাজাড ব ব্যাগ (জরজথন),
জীফানুনাক/মপনর (মকজজ/জরটায),
ঝাড়ু, কাল্পড়য জন্য ফারজত, মৃতল্পদ
যযাজং ব্যাগ, রজে াফান/মগাল্পরয
াফান, টিজবজ প্রল্পমাজনা, টিজবজ
মটজরকাস্ট, মমাগাল্পমাগ প্রজক্রয়া ও
উকযল্পণ DGHS-মক ায়তা
প্রদান, স্বাস্থয ফাতায়ল্পন মটকজনকযার
যাডবাআজায ায়তা
যফযাকযণ।

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
মল্পেম্বয ২০২০

৫০,০০০ জযফায।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৪৪ নফল্পরাক জযলদ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
খুরনা মজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার
াত মধায়ায তথ্য ম্বজরত মফাড ব

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

১৬৩০০ জযফায।

1,960,000

13-04-20

াআকগাছা মৌযবায

৪৫ ফাংরাল্পদ এল্পাজল্পয়ন পয
মাস্যার এডবািল্পভন্ট (ফাা)

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
মেম্বয ২০২০
এপজড-৭

কর আউজনয়ন।

স্থান,

টাংগাআর মজরায

মকাজবড-১৯ বাআযা মথল্পক ফাঁচায
উল্পদ্দল্পশ্য স্বাস্থযবযা গল্পড় মতারায
জন্য াত মধায়া জযস্কায
জযচ্ছন্নতায মডল্পভাল্পনল্পেন প্লট
ততজয কযা, ও ৪২৫২ জন
সুজফধাল্পবাগীল্পক াফানও জিজচং
াউডায জফতযণ

৯২৫২ জযফায।

2,060,000

13-04-20

কক্সফাজায মজরায
উজখয়া উল্পজরাধীন
ারংখারীয

চার, ডার, য়াজফন মতর, অলু,

২০০ জযফায।

213,200

15-04-20

খুরনা মজরায ডুমুজযয়া

কল্পযানা বাআযা ভাভাযী

2,850,000

15-04-20

জখপুয উল্পজরায

জখপুয মৌযবা।

৪৬ আজন্টল্পগ্রল্পডট মাস্যার
মডল্পবরল্পভন্ট আল্পপাট ব

৪৭ দজরত

মভয়াদঃ ১২ এজপ্রর ল্পত ৩০
মল্পেম্বয ২০২০
এপজড-৭

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ল্পত ১৯
মভ ২০২০
এপজড-৭

উল্পজরা, মল্পায
মজরায মকফপুয এফং
াতক্ষীযা মজরায তারা
উল্পজরা।
মভয়াদঃ ১৬ এজপ্রর ল্পত ১৫
জুরাআ ২০২০

চনাবুট, জচজন, াফান জফতযণ

মভাকাল্পফরায় ভাস্ক,
াফান/যােওয়া/ স্যাজনটাআজায,
াজপ্লল্পভন্টাযী মভজডজন, াজপ্লল্পভন্টাযী
ফুড, যিচা জযভাক মভজন,
ওজন জযভাক মভজন, ভাজস্কং
মট আতযাজদ। থাল্পভবাজভটায, এল্পপ্রা

১৪,৪০০ জযফায।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৪৮ ওয়াল্ডব জবন ফাংরাল্পদ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
চট্টগ্রাভ/কুজভল্লা/ঢাকা/

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

চার, ডার, মতর, ফজ, রফন, জচজন,

৫০০০০ জযফায।

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

158,295,668

15-04-20

1,980,000

15-04-20

গাজীপুয/সুনাভগঞ্জ/
জল্পরট/ভয়ভনজং/
মনত্রল্পকানা/মযপুয/টাংগা নগদ থ ব জফতযণ, াত মধায়ায
আর/ জাভারপুয/
মগাারগঞ্জ /ফজযার/
জল্পযাজপুয/ ফযগুনা/

যঞ্জাভাজদ, , ভাস্ক, াফান, গুড়া

ফাল্পগযাট/
খুরনা/মল্পায/
াতক্ষীযা/ গাআফান্ধা/

াফান, তযর াফান, জিজচং

যাজাী/ নওগাঁ/
জয়পুযাট/ ফগুড়া/

াউডায, স্থানীয় স্বাস্থযল্পফা মকল্পন্দ্র

যংপুয
/জদনাজপুযনীরপাভাযী/
ঠাকুযগাঁও।

৪৯ নজভজান অপতাফী পাউল্পেন

মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ১৫
ল্পক্টাফয ২০২০
এপজ-১

স্বাস্থয কভীল্পদয াআজজন ণ্য জফতযণ।

জযাজগঞ্জ মজরায দয, চার, ডার, মতর, রফন, জচজন, মভাআ
তাড়া, ফগুড়া মজরায
দয, জয়পুয াট
মজরায কারাআ উল্পজরা জফতযণ

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩১ মভ
২০২০

২০০০ জযফায

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৫০ াল্পজদা পাউল্পেন

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
ঢাকা দজক্ষণ জটি

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার
প্রকে এরাকায দজযদ্র ও

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৪৮৭১৮ জযফায।

6,800,000

15-04-20

২৬৭৫০ জযফায

8,493,250

15-04-20

৪০০ জন।

5,283,100

15-04-20

কল্পবাল্পযন (ওয়াড ব নং- ফজস্তফাীল্পদয মকাজবড-১৯ বাআযা
1,6,7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 19,

মথল্পক ফাঁচায উল্পদ্দল্পশ্য স্বাস্থযবযা
গল্পড় মতারায জন্য াত মধায়া
জযস্কায জযচ্ছন্নতায মডল্পভাল্পনল্পেন

22, 23, 30, 37, 46, প্লট ততজয কযা, ফানও জিজচং
47, 50, 51)।
াউডায জফতযণ

৫১ অর খাল্পয়য পাউল্পেন
ফাংরাল্পদ জপল্ড জপ

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
মল্পেম্বয ২০২০)
এপজ-১

জল্পরট/ মভৌরবীফাজায/ চার, ভসুয ডার, ভয়দা, জচজন, রফন,
সুনাভগঞ্জ/ জযাজগঞ্জ/
ফগুড়া/ নওগাঁ/
কক্সফাজায/ ঢাকা/

মছারা, য়াজফন মতর, াফান,
স্যারাআন, মখজুয, মুজড়, গুল্পড়া দুধ,

টাংগাআর/ জকল্পাযগঞ্জ/
ফজযার/ জল্পরট/
চট্টগ্রাভ/ াতক্ষীযা/
কুজভল্লা/ জল্পযাজপুয

৫২ অল্লাভা অবুর খাল্পয়য পাউল্পেন

/াফনা/ যাজাী
মভয়াদঃ ০১ মভ ল্পত ৩১ জুরাআ
২০২০
এপজ-১
চট্টগ্রাভ মজরায

যান্না কযা জখচুজড়, াজনয মফাতরন,
াড়ী, লুংগী, মভাআ, জচজন, গুড়া দুধ,
চারন, য়াজযন মতর জফতযণ।

৪০০(চাযত) জন আয়াজতভল্পদয জন্য

অল্পনায়াযা উল্পজরাধীন
ারুয়াাড়াস্থ ভাদ্রাা

৩০(জত্র) জদল্পনয জতন মফরা খাফায

অযজফয়া খাআজযয়া ও
এজতভখানায়

কভবসূজচ।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

৫৩ দুঃস্থ স্বাস্থয মকন্দ্র (জডএল্পক)

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
মভয়াদঃ ২১ এজপ্রর ল্পত ২০ মভ
২০২০
এপজড-৭

প্রকে এরাকা

চট্টগ্রাভ জটি

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

২৮টি ফজস্তয ৫৫,৯০৬ জনল্পক

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৫৫,৯০৬ জন

8,000,000

15-04-20

৮০,০০০ জন

15,200,000

15-04-20

জযস্কায জযচ্ছন্নতা জফলল্পয় ধাযণা
প্রদান কযা ল্পফ। এ রল্পক্ষয াত

কল্পবাল্পযন ২৮টি ফজস্ত

মধায়ায জন্য ৫০টি যাে ওয়া
মস্টন ততযী কযা ল্পফ এফং াফান,
জ ওয়াটায মফাতর, জডটাযল্পজন্ট
াউডায, জিজচং াউডায জফতযণ

(ওয়াড ব নং- ২, ৭, ৯,

কযা ল্পফ। কজভউজনটি ল্পচতনতা
বৃজদ্ধয জন্য মভল্পজ মফাড ব স্থান,
মাস্টায প্রদবন ও জস্টকায মুদ্রণ
কল্পয সুজনজদ বষ্ট স্থাল্পন ঝুজরল্পয় যাখা

৫৪ দুঃস্থ স্বাস্থয মকন্দ্র (জডএল্পক)

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
মল্পেম্বয ২০২০
এপজড-৭

১৩, ১৮, ২৯,৩০,৩৫)।

ল্পফ।

ঢাকা উত্তয জটি

২৮টি ফজস্তয ৮০,০০০ জনল্পক
জযস্কায জযচ্ছন্নতা জফলল্পয় ধাযণা
প্রদান কযা ল্পফ। এ রল্পক্ষয াত

কল্পবাল্পযন ২৮টি ফজস্ত

মধায়ায জন্য ৫০টি যাে ওয়া
মস্টন ততযী কযা ল্পফ এফং াফান,
জ ওয়াটায মফাতর, জডটাযল্পজন্ট
াউডায, জিজচং াউডায জফতযণ

(ওয়াড ব নং-২, ৪, ৬,

কযা ল্পফ। কজভউজনটি ল্পচতনতা
বৃজদ্ধয জন্য মভল্পজ মফাড ব স্থান,
মাস্টায প্রদবন ও জস্টকায মুদ্রণ
কল্পয সুজনজদ বষ্ট স্থাল্পন ঝুজরল্পয় যাখা

১৩, ১৯, ২০)।

ল্পফ।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

৫৫ অজয়াফ

৫৬ ব্রাক

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩০
মল্পেম্বয ২০২০
এপজড-৭

মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ১৪ মভ
২০২০
এপজড-৭

প্রকে এরাকা

ভয়ভনজং দয,
জল্পরট দয, াফনা
দয, মফড়া, কুজষ্টয়া
মদৌরতপুয উল্পজরা।

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

চার, ভশুল্পযয ডার, মবাজয মতর,

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

১৯২১ জযফায

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

2,542,000

16-06-20

11,207,878

16-04-20

2,378,000

16-04-20

রফন, াত মধায়ায াফান,

২৩/৪/২০২০ তাজযল্পখয
প্রকে ংল্পাধন

৫৭ এডুল্পকনার, চযাজযল্পটফর এে
ব
জউম্যাজনল্পটজযয়ান গানাআল্পজন
(আল্পকা)

মভয়াদঃ ১৮ ভাচ ব ল্পত ৩০
এজপ্রর ২০২০
এপজড-৭

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩১ মভ
২০২০

এরাকাঃ ঢাকা মজরায চার, য়াজফন মতর, জচজন, ডার,
মভাাম্মদপুয (মজল্পনবা
কযাম্প, কৃজল ফাজাজয
জফাযী কযাম্প ও
মন্ট্রার কযাল্পম্প),
াবায (অশুজরয়া
আউজনয়ল্পনযয
অডাগাও ন্যান্য
গ্রাল্পভ), াতক্ষীযা
মজরায মদফাটা দয ও
কাজরগঞ্জ উল্পজরা,
জদনাজপুয মজরায জফযর
দয।
াফান (হুআর), অলু, রফন ।

10000 জযফায

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৫৮ এযাকন কন্ট্রা রা মপআভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
৬১ মজরা।

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার
৪০০০ জযফাযল্পক ৭৫০০ টাকায

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৩ মকাটি ভানুল।

133,780,000

16-04-20

৪০০০ জযফায

607,250

16-04-20

৪৫০০ জযফায

9,170,000

19-04-20

খাদ্য ায়তা, ৮০০০ জযফাযল্পক
৪৫০০ টাকায খাদ্য ায়তা

৫৯ এরোদক্রটি পয পোবোটি য
এদরদবমেন ইন ফোংরোমদ
(এদএদফ)

মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ১৪
ল্পক্টাফয ২০২০
এপজড-৭

চট্টগ্রাভ মজরায

ভাস্ক, াফান জফতযণ কযা ল্পফ এফং

াটাজাযী উল্পজরায

মআাল্পথ কল্পযানা বাআযা ংক্রভন

জচকনদজে এফং

মযাধ মথল্পক যক্ষায জন্য

ীতাকুন্ডু উল্পজরায

জনাধাযল্পণয ভাল্পঝ ল্পচতনতা

বাটিয়াজয ও মানাআছজড় বৃজদ্ধয জন্য প্রচাযনামূরক কাম বক্রভ
আউজনয়ন।

৬০ মাার এআড

ফাস্তফায়ন কযা ল্পফ।

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ল্পত ২০ জুন
২০২০
এপজ-১
ঢাকা মজরায কল্যাণপুয, যভজাল্পনয খাদ্যাভগ্রী (চার, ডার,
জভযপুয, াবায, মডভযা,
জযাজগঞ্জ মজরায দয
ও তাড়া উল্পজরা,

য়াজফন মতর, রফন, জচজন, মছারাবুট,

নওগাঁ মজরায দয,
াাায, ত্নীতরা ও
যাজননগয উল্পজরা,

লুদ গুড়া, ভজযচ গুড়া, ধজনয়া গুড়া

কক্সফাজায মজরায
দয, যামু, উজখয়া,
ভল্পখারী উল্পজরা।
মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩১ মভ
২০২০

জফতযণ)।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৬১ এপ এআচ এল্পাজল্পয়ন

৬২ গণ উন্নয়ন মকন্দ্র

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ল্পত ৩০
জুরাআ ২০২০
এপজড-৭

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

কক্সফাজায মজরায
উজখয়া উল্পজরায
কুতুারং, যাজাারং,
ারংখারী, রজদয়া
ারং, যতন ারং
আউজনয়ন, মটকনাপ
উল্পজরায নয়াাড়া,
নারা, ওয়াআকং,
যাআখাং আউজনয়ন, যামু
উল্পজরায খুজনয়া
ারং, যাজাযকুর ও
দজক্ষণ জভঠাছজড়
আউজনয়ন।

চার, ডার, মতর, াফান, ভাস্ক,

গাআফান্ধা মজরায

চার, অলু, য়াজফন মতর, ভসুয
ডার, রফন, জচজন, সুজজ, াফান,

মজরায মডাভায,
জরঢাকা, ঞ্চগড়

ভাস্ক, ঔলধ (একক মুল্য ১৬৬৫/-

মজরায মদফীগঞ্জ এফং
কুজষ্টয়া মজরায মখাকা। টাকা)
মভয়াদঃ ১৬ এজপ্রর ল্পত ৩১ মভ
২০২০

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৫০০ জযফায

1,700,000

19-04-20

২২৭০ জযফায

4,577,000

19-04-20

গ্লাব, গাওন, গগর।

দয,াঘাটা, ফুরছজড়,
সুন্দযগঞ্জ, নীরপাভাযী

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৬৩ আজন্টল্পগ্রল্পটড মাস্যার
মডল্পবরল্পভন্ট আল্পপাট ব

৬৪ স্বাফরজম্ব উন্নয়ন জভজত

৬৫ উআল্পভন উআথ জডএফজরটি
মডল্পবরল্পভন্ট পাউল্পেন

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
কক্সফাজায মজরায
উজখয়া উল্পজরাধীন
ারংখারীয ২০০
জযফায, চকজযয়া
উল্পজরায জফএভচয,
পূফ বফড়, মবওরা,
মৌযবা।

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ল্পত ০৫ জুন
২০২০
এপজড-৭
মনত্রল্পকানা দয
উল্পজরা
মভয়াদঃ ০২ এজপ্রর ল্পত ০৬
জুন ২০২০
এপজড-৬ ল্পত এপজড-৭
কুজভল্লা মজরায
(অংজক)
দাউদকাজন্দ উল্পজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৭৫০ জযফায

2,369,000

20-04-20

৫০০ জযফায

1,040,000

20-04-20

চার, ডারা, মতর, অলু, মুজড়, াফান।

৩৬৬ জযফায

366,000

20-04-20

ভাস্ক, চার, াফান, জিজচং াউডায,

৭৫০ জযফায

631,000

20-04-20

২৫০ জযফায

319,975

20-04-20

চার, ডার, য়াজফন মতর,জয়াজ,
অলু, মছারা, ভজযল্পচয গুড়া, হুলুল্পদয
গুড়া, রফন, াফান, ভাস্ক, জরপল্পরট
জফতযণ।

চার, ডার, য়াজফন মতর, মভাআ
াফান

ফাল্পযাাড়য,সুন্দযপুয,
মগৌযীপুয, দাউদকাজন্দ
৬৬ ফাংরাল্পদ প্রজতফন্ধী উন্নয়ন ংস্থা এপজড-৭
(জফজআউএ)

৬৭ ল্লী উন্নয়ন প্রকে

মৌযবা।
ফজযার মজরায দয,
অগগরঝযা, উজজযপুয
উল্পজরা।

মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ৩১ মভ
২০২০
এপজড-৭
ফগুড়া মজরায দয ও
াজাানপুয উল্পজরা।
মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ৩০ মভ
২০২০

অলু, মতর, রফন, ডার।

চার, অলু, ডার, জয়াজ, মতর,
রফন, াফান জফতযণ।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৬৮ ডাল্পকা পাউল্পেন

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার
চার, অলু, মতর, ডার, রফন, জচজন,

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৭০০ জযফায

1,416,800

20-04-20

১,৫৬০ জযফায
(৭৮০০ জন ায়
নাযী ও পুরুল ও জশু।

1,860,000

20-04-20

১৬৩৭৫ জন।

3,300,000

20-04-20

নাল্পচার ও মগাল্পভাল্পস্তাপুয

৬৯ গণস্বাস্থয মকন্দ্র

মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ১৪ মভ
২০২০
এপজড-৭

উল্পজরায।

সুজজ, াফান, ভাস্ক, জরুযী ঔলধ

মযপুয, জযাজগঞ্জ,

চার, অলু, মতর, ডার, রফন, জচজন,

াফনা, গাআফান্ধা,
কুজভল্লা,
৭০ আরাহুর মুল্পরজভন জযলদ

০১ এজপ্রর ল্পত ১৫ মভ ২০২০
এপজ-১

জকল্পাযগঞ্জ/ মনত্রল্পকানা/ চার, ডার, অলু, রফন, াফান
ভয়ভনজং/
যংপুয/জল্পরট/
মভৌরবীফাজায/
পজযদপুয/
নাযায়নগঞ্জ/মপনী/
জদনাজপুয/ সুনাভগঞ্জ/
জাভারপুয/
গাজীপুয/ভাদাযীপুয/
নীরপাভাযী/ ফাল্পগযাট/
ফযগুনা/খুরনা/
কুজড়গ্রাভ/ ঞ্চগড়/
মগাারগঞ্জ/
ব্রাক্ষ্মণফাড়ীয়া/ ঢাকা।

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ল্পত ২০ জুন
২০২০

সুজজ, াফান, ভাস্ক, জরুযী ঔলধ

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৭১ জনল্পফা মকন্দ্র

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজ-১

প্রকে এরাকা
কক্সফাজায মজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

প্রকে এরাকায় স্বাস্থয সুযক্ষায় যাে

১১২৪ জযফায
(ল্পযাক্ষবাল্পফ ৫০০০)।

ওয়া, স্যাজনটাআজায, মক্সার,

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

3,187,500

20-04-20

122,980

20-04-20

৯৯৪০ জন এফং ৩৫০
জফযফায

2,635,000

21-04-20

২০০ জযফায

1,600,000

20-04-20

জজআ, স্বাস্থয কভীল্পদয চভা,
মগ্লাব, ভাস্ক এফং যাভাদাল্পনয খাদ্য

৭২ বুল্পজয জবমান পাউল্পেন

মভয়াদঃ ২২ এজপ্রর ল্পত ২১
অগস্ট ২০২০
এপজ-১

উজখয়া উল্পজরা।

াভগ্রী ায়তা প্রদান কযা ল্পফ।

ঢাকা মজরায ভাখারী

প্রকে এরাকায় ২০০ জযফাযল্পক

২০০ জযফায।

ভাস্ক, মডটর, যাে স্যাজনটাআজায

৭৩ লুথাযযান মরথ মকয়ায প্রল্পজক্ট

মভয়াদঃ ০১ এজপ্রর ল্পত ৩১
জুরাআ ২০২০
এপজ-১

(ওয়াড ব নং-২০)।

জফতযণ কযল্পফ।

টুয়াখারী

াাতাল্পর কল্পযানা কণ বায স্থান,
জআজ প্রল্পয়াজনীয় ঔলধ, ভাস্ক,
স্যাজনটাআজায, খাদ্য ায়তা,
জরপল্পরট জফতযণ

১৮ এজপ্রর ল্পত ৩১ জুরাআ ২০২০
৭৪ মরপ মডল্পবরল্পভন্ট
আজনজল্পয়টিব (এজডঅআ)

এপজ-১

কক্সফাজায মজরায
উজখয়া ও মটকনাপ

প্রকে এরাকায় স্বাস্থয সুযক্ষায় ওয়ান
টাআভ ভাস্ক, স্বাস্থয কভীল্পদয চভা,
যাে ওয়া, স্যাজনটাআজায,

উল্পজরা, জযাজগঞ্জ

মক্সার, জজআ, মগ্লাব,গাউন এফং

মজরায তাড়া এফং

যাভাদাল্পনয খাদ্য াভগ্রী (চার,

ভয়ভনজং মজরায
দয উল্পজরা।

য়াজফন মতর, অলু, জয়াজ, যসুন,
মছারা, রফন, জচজন, মখুজনয ডার)
ায়তা প্রদান কযা ল্পফ।

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

৭৫ মাজও আল্পকাল্পনাজভক এে রুযার
এডবািল্পভন্ট (মযা)

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

প্রকে এরাকা

মভয়াদঃ ২৩ এজপ্রর ল্পত ২২
অগস্ট ২০২০
এপজ-১

ভয়ভনজং মজরায

৫৫০ জযফাযল্পক াআজজন

মধাফাউড়া উল্পজরায

জকট(াফান/মডটর, যাে

মগায়াতরা আউজনয়ন

ওয়া/স্যাজনটাআজায) ও খাদ্য

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৫৫০ জযফায

859,988

20-04-20

এফং মনত্রল্পকানা মজরায াভগ্রী (চার, মতর, মুজড়, অটা,

৭৬ থোনোোড়ো পোেোমরোজ
পিমবরমভন্ট পোোইটি

৭৭ অরপারা ফাংরাল্পদ

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ল্পত ১০
ল্পক্টাফয ২০২০
এপজড-৭

দয উল্পজরা।

রফন, ডার), ায়তা প্রদান

যাজাী মজরায
চাযঘাট উল্পজরা।

চার, ডার, মতর, মছারা, অলু, াফান

২৬০ জন।

450,000

21-04-20

চার, ডার, মতর, অটা, অলু, াফান

১০০০ জযফায

550,000

23-04-20

মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ৩০ মভ
২০২০
এপজ-১
ঢাকা, খুরনা, ফগুড়া,
নীরপাভাযী, নাযায়নগঞ্জ,
২৬ এজপ্রর ল্পত ১৫ মভ ২০২০)

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৭৮ ফোংরোমদ দরগ্যোর এইি এন্ড
োদবযম ট্রোষ্ট (ব্লোস্ট)

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা
ঢাকা/গাজীপুয/চট্টগ্রাভ।

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার
িাস্ট তায সুজফধাল্পবাগী জফল্পলতঃ
গাল্পভবন্ট জল্পেয শ্রজভক মকাজবড-১৯
মযঞ্জ (অজথ বক প্রল্পণাদনা-১৬০ জন

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৮০০০ শ্রজভল্পকয
জযফাল্পযয ৩২০০০
জন দস্য

7,020,000

22-04-20

৪০০ জযফায

1,000,000

23-04-20

৩ভা ৬০০০/-টাকা), (১৬০ জন
৫০০/-টাকা ৩ ভা আন্টাযল্পনট ও
মভাফাআর জফর), ১৬০ জন ব্যজিগত
সুযক্ষা াভগ্রী (ভাস্ক, যাে মগ্লাব,
মড কযা, স্যাজনটাআজায প্রদান,
এফং কভব এরাকায় ফফাযত
৮০০০ শ্রজভল্পকয জযফাল্পযয ৩২০০০
দস্যল্পদয ভাস্ক, মগ্লাব এফং াফান
জফতযণ কযল্পফ)।

৭৯ মগ্লাফার ওয়ান

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ল্পত ৩১
অগস্ট ২০২০
এপজড-৭

কুজড়গ্রাভ মজরায
ফুরফাজড়, াফনা মজরায
দয, ব্রাক্ষ্মণফাড়ীয়া

খাদ্য ায়তা (চার, ডার, রফন,
ময়াজ, ভরা, মভাআ, জচজন, মছারা

মজরায দয উল্পজরা। আতযাজদ) প্রদান কযা ল্পফ।
মভয়াদঃ ২৪ এজপ্রর ল্পত ২৩ মভ
২০২০

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৮০ মাজও আল্পকাল্পনাজভক এে রুযার
এডবািল্পভন্ট (মযা)

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজ-১

প্রকে এরাকা
ভয়ভনজং মজরায

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

খাদ্য াভগ্রী (চার, ডার, রফন, মতর,

৬৭০ জযফায

1,019,000

23-04-20

১৮১১ জযফায

3,400,000

23-05-20

দয উল্পজরায
ফরাপুয মুজিল্পমাদ্ধা
অফা (অশ্রয়ন প্রকে),
মধাফাউড়া উল্পজরায
মগায়াতরা আউজনয়ন
এফং মনত্রল্পকানা মজরায
পূফ বধরা উল্পজরায

৮১ স্পন্দন জফ

মভয়াদঃ ২৫ এজপ্রর ল্পত ২৪
ল্পক্টাফয ২০২০
এপজড-৭

অজগয়া আউজনয়ন।

মুজড় মছারা-বুট) জফতযণ।

ঢাকা মজরায জভযপুয,

খাদ্য াভগ্রী ায়তা (চার, ডার,

দারু ারাভ,
মভাাম্মদপুয, যভনা।
মভয়াদঃ ১০ এজপ্রর ল্পত ০৯ মভ
২০২০

রফন, জচজন আতযাজদ প্রদান)

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৮২ ওয়াল্ডব জবন ফাংরাল্পদ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপজড-৭

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

কক্সফাজাযল্পজরাযউজখয়া খাদ্য জফতযণঃ চার, ডার, মতর,
উল্পজরাযযাজাারং,

ফজজ, রফন, জচজন, নগদ থ ব, াত

জাজরয়াারং,

মধায়ায যঞ্জাভ, ভাস্ক, াফান, গুড়া

ারংখারী,
যত্নাারংএফংলুজদয়াা
রংএফংল্পটকনাপউল্পজ
রাযল্পটকনাপ, হীরা,
ফাাযছড়া, মায়াআকং,

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

৪৫৭৪৩ জযফায

505,739,627

23-04-20

১৫০০ জযফায

3,072,660

২৬-০৪-২০

াফান, তযর াফান, জিজচং
াউডায, জফশুদ্ধ ানীয় জল্পরয
ব্যফস্থা, স্কুর ম বাল্পয় জনযাদ এফং
জশু ফান্ধফ াত মধায়ায প্রল্পয়াজনীয়

াফযাংএফংল্পটকনাপল্পৌ উকযণ যফযা, ধভীয় মনতাল্পদয
যবা।ল্পযাজংগাকযাম্পঃ ক্ষভতাবৃজদ্ধ এফং তাল্পদয
১আ, ১ডজিউ, ২ডজিউ,
৩,৪,৪এক্স, ৫,৬,৭,৮আ,
৮ডজিউ, ৯,১০,১১,
১২,১৩,১৪,১৫,
১৬,১৭,১৮,
১৯,২০,২০এক্স,

কজভউজনটিল্পত এফংজ ভজজরল্প
জডজজটার/জপ্রজন্ট ফাতবা প্রফাল্পয
ভাধ্যল্পভ ফাতবা যফযাল্প
ম্পৃিকযণ(মমভন, খুতফা,
অল্পরাচনা, টিজব টক মা, জডও ও

২১,২২,২৩,২৪,২৫,২৬,২ জবজডও মযকজড বং এফং জপ্রন্ট জভজডয়া),
মভয়াদঃ ১৫ এজপ্রর ল্পত ১৪
ল্পক্টাফয ২০২০
৮৩ জযজচং জর আন নীড (অযজএন) এপজ-১ প্রকে

৭মভাট-৩১টিকযাম্প। ।

অয়বৃজদ্ধমূরক কভবকাে আতযাজদ)।

ঢাকা উত্তয জটি

চার, য়াজফন মতর, াস্তা/নুডুর,

কল্পবাল্পযন/নীরপাভাযী
মজরায
তয়দপুয/জকল্পাযগঞ্জ
মজরায দয উল্পজরা

মছারা/ডার

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

৮৪ অরাজ্ব াভসুর ক পাউল্পেন

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
মভয়াদঃ ২৫ এজপ্রর ২০২০ ল্পত
২৪ মল্পেম্বয ২০২০
এপজড-৭ প্রকল্ল।

প্রকে এরাকা

কক্সফাজায মজরায
চকজযয়া উল্পজরা।

৮৫ আল্লোভো আব্যর খোইয পোউমন্ডন

মভয়াদঃ ২০ এজপ্রর ২০২০ ল্পত
১৯ জুন ২০২০ ম বন্ত।
এপদ-১ প্রকল্প।

৮৬ আল্লোভো আব্যর খোইয পোউমন্ডন

পভেোদিঃ ২০ এদপ্রর ২০২০ মত
২৫ পভ ২০২০ ম যন্ত।
এপদ-১ প্রকল্প।

৮৭ ল্লী শ্রী

পভেোদিঃ ০১ পভ ২০২০ মত ৩০
পভ ২০২০ ম যন্ত।
এপদি-৭ প্রকল্প।

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

স্বাস্থয সুযক্ষায় যাে স্যাজনটাআজায,
ভাস্ক, াফান এফং খাদ্য াভগ্রী
(চার, ডার, মতর আতযাজদ) ায়তা
প্রদান

চট্টগ্রোভ পজরোয
আমনোেোযো উমজরো।

চোর, পতর, ভেদো, দচদন, পভোই,

চট্টগ্রোভ পজরোয
আমনোেোযো উমজরো।

৩০০০ জনমক স্বোস্থ্ু পফো প্রদোন।

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

420,000

২৪-০৪-২০

৮০০ দযফোয

1,884,324

২৬-০৪-২০

৩০০০ জন।

2,194,900

২৬-০৪-২০

১৪০০ দযফোয

2,833,600

২৬-০৪-২০

৩০০ জযফায (১২০০
জন)।

প োরো, পখজুয, িোর।

দদনোজপুয পজরোয দফযর চোর, আলু, পবোজু পতর, িোর, রফন,
ও কোোমযোর উমজরো। দচদন, সুদজ, োফোন, ভোস্ক, ঔলধ

৮৮ এমম্বরীজ অফভ গি দভন

পভেোদিঃ ২৪ এদপ্রর ২০২০ মত
৩০ জুন ২০২০ ম যন্ত।
এপদি-৭ প্রকল্প।

পভেোদিঃ ২০ এদপ্রর ২০২০ মত
২০ পভ ২০২০ ম যন্ত।
৮৯ এরোমেন্স পয পকো-অোমযন এন্ড এপদি-৭ প্রকল্প।
দরগ্যোর এইি ফোংরোমদ (একরোফ)
পভেোদিঃ ০১ পভ ২০২০ মত ৩০
জুন ২০২০ ম যন্ত।

ঢোকো/গোজীপুয/খুরনো

চোর, েোদফন পতর, িোর, আলু,
োফোন দফতযণ।

১০০০ দযফোয

1,250,000

২৭-০৪-২০

কক্সফোজোয পজরোয

ভোইদকং ও প্রচোযনোয ভোধ্যমভ তকয

৫০০০০০ জন

1,275,000

২৭-০৪-২০

উদখেো উমজরো।

কযো

ক্র.নং এনজজও’য নাভ
৯০ জনমফো পকন্দ্র

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার
এপদ-১

প্রকে এরাকা
কক্সফোজোয পজরোয

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

প্রকল্প এরোকোে স্বোস্থ্ু সুযক্ষোে ুোন্ড

৭০০০ দযফোয।

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

3,693,750

২৬-০৪-২০

1,641,157,974
45,985,209

28-04-20

ওেো, স্যোদনটোইজোয, পক্সোর,
দদই, স্বোস্থ্ু কভীমদয চভো,
পলোব, ভোস্ক এফং যোভোদোমনয খোদ্য

উদখেো উমজরো।

Online approved
91 cøvb B›Uvib¨vkbvj

92 cøvb B›Uvib¨vkbvj

93 isaby †W‡fjc‡g›U †m›Uvi
(AviwWwm
94

†m›Uvi di iæivj mvwf©m
†mvmvBwU(wmAviGmGm)

95 gyw³ K·evRvi
96 cÖZ¨vkx

োভগ্রী োেতো প্রদোন কযো মফ।

পভেোদিঃ ২২ এদপ্রর মত ২১
আগস্ট ২০২০
Sub-Total :(1-90)
K·evRvi †Rjvi
DwLqv I †UKbvd
Dc‡Rjv
CpiE & EiE om Covid-19
K·evRvi †Rjvi
Emergency Response
DwLqv, Pkwiqv I
†UKbvd Dc‡Rjv
Emergency Food Support
K·evRvi †Rjvi
for Covid-19 Victims
DwLqv I †UKbvd
Dc‡Rjv
Emergency response to ewikvj m`i
COVID-19 emergency
response project
16/04/2020 - 15/10/2020

K‡ivbv fvBivm m¤ú‡K© wkï‡`i

65,727,580
34567

wbivcËvcÖ`vb Ges m‡PZbZv
e…w×KiY
K‡ivbv fvBivm m¤ú‡K© wkï‡`i

34625

84,607,112

04-05-20

e…w×KiY
Lvevi weZiY

5100

7,700,000

04-05-20

m‡PZbv m…wó Kiv I cÖ‡UKkb

200

183,700

05-05-20

3000

6,600,000

05-05-20

25000

14,017,000

05-05-20

wbivcËvcÖ`vb Ges m‡PZbZv

corona virus covid-19 for
the development activities
for the slum poor mothers
Covid-19 Response in
Cox's Bazar

mvgMÖx weZiY
K·evRvi m`i, ivgy Lv`¨ mvgMÖx weZiY

I DwLqv Dc‡Rjv
Improved hygiene practice K·evRvi †Rjvi

wcwcB I nvBwRb wKU DcKiY

to protect Rohingya
refugees and
host
communities Covid-19
relaed risks project

mvgMÖx weZiY

DwLqv Dc‡Rjv

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

97 ‡gwWwmb Wz gÛ (GgwWGg)

Covid-19 Community
Messaging
Host
Community

98 ‡gwWwmb Wz gÛ (GgwWGg)

Covid-19 Community
Messaging Rohingya

প্রকে এরাকা

K·evRvi †Rjvi m‡PZbv m…wó Kiv I cÖ‡UKkb
DwLqv, †UKbvd, ivgy,
m`i Ges †cKzqv
Dc‡Rjv
mvgMÖx weZiY
K·evRvi †Rjvi K‡ivbv wel‡q m‡PZbv m…wó Kiv
DwLqv

99 be‡jvK cwil`

Provision of Emergency Lyjbv
Hand Washing Service to
Help Poor Slum Dwellers
in Bangladesh Fight
Against-COVID-19, April20 to Sep-20

100 ivBUm h‡kvi

COVID-19 Relief,April- h‡kvi
20 to July-20
BCO
COVID-19
PÆMÖvg
Emergency Response
Project, April/20 to Sep/20

101 cøvb B›Uvib¨vkbvj

102 gwn‡`e hye mgvR Kj¨vb mwgwZ COVID-19 Emergency

103 Kbmvb© Iqvì© IqvBW

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

iscyi

Response, April/20 to
Jun/20
Emergency Support for K·evRvi,DwLqv
Prevention & Control of
COVID-19 for Forcibly
Displaced
Myanmar
Nationals in Cox,s
Bazar,April-20 to Sep/20

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

1000

1,873,000

07-05-20

600

2,922,538

07-05-20

nvmcvZv‡ji Kgx©‡`i Rb¨ wcwcB
wKU mvgMÖx cÖ`vb
K‡ivbv msµvšÍ

0

4,500,000

01-04-19

K‡ivbv msµvšÍ

0

80,000

15-04-20

K‡ivbv msµvšÍ

0

154,736,032

27-04-20

K‡ivbv msµvšÍ

0

2,226,400

21-04-20

K‡ivbv msµvšÍ

830

11,280,000

01-05-20

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

প্রকে এরাকা

104 ‡Kqvi evsjv‡`k

Responding to the
K·evRvi,DwLqv
Corornavirus Pandemic in
the Rohingya Refugee
Camps and Surrounding
Bangladesh Population of
Cox,s
Bazar
in
Bangladesh,April/20
toJun/20

K‡ivbv msµvšÍ

10000

7,866,354

15-04-20

CARE COCA COLA XvKv,MvRxcyi
COVID RESPONSE
106 ‡mjd †W‡fjc‡g›U Bwbwm‡qwUf Dristribution of Covid-19 K·evRvi,DwLqv
Remedy materials and
Ramadan-2020 Supportive
Food to Rohingya
Refugees in Cox,s Bazar
in Bangladesh, April/20 to
Aug/20

K‡ivbv msµvšÍ

1000000

47,127,751

01-05-20

K‡ivbv msµvšÍ

15500

9,562,500

03-05-20

107 ‡mjd †W‡fjc‡g›U Bwbwm‡qwUf Dristribution of Covid-19

K‡ivbv msµvšÍ

11225

4,800,000

03-05-20

K‡ivbv msµvšÍ

57600

17,242,000

30-04-20

105 ‡Kqvi evsjv‡`k

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

Remedy materials and
Ramadan-2020 Supportive
Food to Rohingya
Refugees in Cox,s Bazar
in Bangladesh, April/20 to
Aug/20

108 XvKv AvnQvwbqv wgkb

COVID-19 Emergency K·evRvi,DwLqv
preparation and Response
in Rohingya and Host
Community, April/20 to
Jun/20

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

109 MÖxb wnj B›`ªvbx nvDm

Green hill community
health volunteer network
for Covid-19
Livelihood spport and
women's empowerment in
Cox'sbazar for (Host
Communities) Covid-19

110 eª¨vK

111 eª¨vK

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

K·evRvi,DwLqv

K‡ivbv msµvšÍ

22500

8,878,510

30-05-20

K·evRvi

bM` cÖ‡Yv`bv

15000

23,224,000

30-04-20

wPwKrmv miÄvg, Jla I wcwcB

25000

23,224,000

30-04-20

Dc‡Rjv
K·evRvi,DwLqv

weZiY
wjKzBW n¨vÛIqvk I gv¯‹ weZiY

6000

1,500,000

11-05-20

iscyi, gqgbwmsn

Pvj,Wvj,‡Zj, wPiv,wPwb,jeb,Avjy

250

462,000

12-05-20

44100

39,576,625

07-05-20

11800

1,286,834

12-05-20

‡Rjvi

DwLqv I †UKbvd
Dc‡Rjv

Livelihood spport and K·evRvi ‡Rjvi
women's empowerment in
Cox'sbazar for (Rohingya DwLqv I †UKbvd
Communities) Covid-19

112 jvBU nvDR

Covid-19 response for
most vulnerable women,
girls, children and eldertly
Rohingya populations
living in different camps
in Ukhiya

113 BDwbfvm©vj †n‡í nve

COVID-19 Crisis Food
Distribution

114 ‡Kqvi evsjv‡`k

Humanitarian Response to iscyi,jvjgwbinvU,Kywo Pvj,Wvj,‡Zj, wPiv,wPwb,jeb,Avjy
the COVID-19 Pandemic

115 Dbœqb msN (BDGm)

Resilience
Through
Rvgvjcyi
Economic
Empowerment,Climate
Adaptation,Leadership
and Learning(Reecall)
Covid-19, 01April-Jun-20

MÖvg
Pvj,Wvj,‡Zj, wPiv,wPwb,jeb,Avjy

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

116 KwgDwbwU
†W‡fjc‡g›U
G‡mvwm‡qkb (wmwWG)
117 PvBì †nj_ wimvP© dvD‡Ûkb

COVID-19
activities

Releated

প্রকে এরাকা
w`bvRcyi, VvKziMuvI

Enhancing
Testing
XvKv
Capacity for COVID-19 in
Bangladesh

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

Pvj,Wvj,‡Zj, wPiv,wPwb,jeb,Avjy

1400

1,040,000

12-05-20

‡eZb I SzwK fvZv, wKDwcwmAvi

0

85,849,915

14-05-20

9450

7,310,000

14-05-20

7400

12,900,000

14-05-20

1450

5,800,000

14-05-20

2350

10,706,600

14-05-20

0

1,700,000

14-05-20

†gwkb,‡mw›UªwdDR †gwkb,j¨ve
hš¿cvZx, ev‡qv‡mdwU †Kwe‡bU,
wd«Rvi(80),wd«Rvi(20) ¯’vbxq
hvnvqvZ,cÖwkÿY,

Kw¤úDUvi

GK‡m‡mvwiR, wcÖw›Us †÷kbvwi,
j¨ve mvcøvBm, Avevmb Lvevi,
Bw_Kvj wK¬qv‡iÝ, wcwcB Gb 95

118 eª¨vK

119 eª¨vK

Immediate Cash Support mKj †Rjv
to the COVID-19 Affaecte
in Bangladesh
Immediate Food Support mKj †Rjv
to 3700 House holds to
COVID-19 for 4 Weeks in
Bangladesh

gv¯‹, BZ¨vw`
mviv‡`‡k AwZ `wi`ª I cÖvwšÍK
Ri‡Mvôxi A_©‰bwZK RxebhvÎv
mPj Kivi Rb¨
Lv`¨ mnvqZv cÖ`vb

120 evsjv‡`k †m›Uvi di IqvKvm© Emergency Relief Fund to XvKv, MvRxcyi, bvivqb Pvj,Wvj,‡Zj, wPiv,wPwb,jeb,Avjy
Respond to Needs in the
mwjWvwiwU
Garments Sector
Covid-19 Crisis

for

MÄ, PÆMªvg
121 evsjv‡`k †m›Uvi di IqvKvm© Emergency Fund to Takle XvKv, MvRxcyi, bvivqb Pvj,Wvj,‡Zj, wPiv,wPwb,jeb,Avjy
Covid-19 and Support to
mwjWvwiwU
BCWS Remote Work

122 PvBì †nj_ wimvP© dvD‡Ûkb

MÄ, PÆMªvg
Covid-19 Response Efforts XvKv

0

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

123 MÖxb wnj B›`ªvbx nvDm

Green Hill Community K·evRvi
Health Volunteer Network
for Covid-19
Grand Support for Covid- mvZÿxiv
19

124 DËiY

প্রকে এরাকা

125 ‡m›Uvi di †W‡fjc‡g›U
B‡bv‡fkb GÛ cÖ¨vKwU‡mm

Preventive Health Care eªvÿYevoxqv
for the Poor Orphans and
Underprivileged Children
due to Covid-19

126 BDbvB‡UW cvicvm

Covid-19
Pandemic
XvKv,Lyjbv,ev‡MinvU,
Awareness Campaign &
Supports(CPACS)
†bvqvLvjx
Immediate Food Support mKj †Rjv
to 3700 House holds to
COVID-19 for 4 Weeks in
Bangladesh

127 eª¨vK

128 eª¨vK

129 evsjv‡`k Bqy_ G›UvicÖvBR
A¨vWfvBm
GÛ
†ní‡m›Uvi(weBqv)

130 eª¨vK

SDG Brac Social Cohesin K·evRvi
Fund for Coxbazar
District(Covid-19)
Rapid Resoinse and
mKj †Rjv
Recovery Program that
Backs Businesses Sustains
livelihoods and Supports
Communities(Covid-19)
Immediate Cash Support mKj †Rjv
to the COVID-19 Affaecte
in Bangladesh

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

‡gwW‡Kj †cÖvMÖvg g¨v‡bRvi, ¯^v¯’¨

22500

8,878,510

03-05-20

wewa cÖPviYv
weøwQs cvIWvi, cÖwZ‡ivaK gyjK

5000

235,000

14-05-20

mvgMÖx gv·, †Møvem
n¨vÛ m¨vwbUvBRvi,n¨vÛ Iqvm

3000

455,000

14-05-20

585000

1,540,000

03-05-20

16560

12,900,000

14-05-20

90000

43,119,930

18-05-20

1900

3,198,000

14-05-20

9450

7,310,000

14-05-20

n¨vÛ m¨vwbUvBRvi,n¨vÛ Iqvm,
gv¯‹ mvevb BZ¨vw`
`vwi`ª we‡gvPb, Av_©-mvgvwRK
Dbœqb,bvixi ÿZvqb,Rjevqy
cwieZ©b,cÖvK…wZK `y‡h©vM I
gvbKm„ó wech©q †gvKv‡ejv
bM` A_© mnvqZv, ‡eZbfvZv

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

,hvZvqvZ e¨vq Mbm‡PZbZvg~jK
Kg©m~wP cwiPvjbv
Kvh©µ‡g hy³ n‡q e¨emv civgk©
I cÖ‡qvRbxq †gb&cwis mnvqZv
cv‡eb
gvby‡li Rb¨ Lv`¨ µq eve` A_©

Aby`vb mnvqZv

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

131 evsjv‡`k AK¨y‡ckbvj †nj_ BgviRwÝ †imcj Uz fvjbvivej XvKv
†mBdwU GÛ GbfvqiY‡g›U IqvK©vm© KwgDwbwU G¨vU †iwW‡gU
Mv‡g©›Um †m±I wWDwis †KvwfW-19
dvD‡Ûkb

N‡N N‡i Îvb mnvqZv

500

3,824,900

14-05-20

132 Lªxwóqvb Kwgkb di †W‡fj‡g›U Emergency Response to
Bb evsjv‡`k
the People affected by
Covid-19 Victims in
Bangladesh
133 w`kvix dvD‡Ûkb
Covid-19 Emergency
Food Project
134 XvKv AvnQvwbqv wgkb
Integrated Emergency
Humanitarian Response
to the Rohingya and
host
Community
Population in Cox,s
Bazar Covid-19

Pvj,Wvj,‡Zj,

5000

5,237,500

20-05-20

135 MÖxb wnj B›`ªvbx nvDm

136 World Concern

137 BDwbfvm©vj †n‡í nve
138 evsjv‡`k b¨vR¨vixY wgkb

Green hill Covid-19
Wash
Emergency
Project
Reinforcing Preventive
and
Protective
Environment against
Covid-19
COVID-19 Crisis Food
Distribution
Bgvi‡RwÝ †iRcÝ Ab
†KvwfW-19

ewikvj,‡MvcvjMÄ,
gvwbKMÄ,
cvebv,iIMuv, PvcvB,
w`bvRcyi, gqgbwmsn
XvKv

2000

2,180,000

20-05-20

K·evRvi

wPiv,wPwb,jeb,Avjy BZ¨vw`
Pvj,Wvj,‡Zj,
wPiv,wPwb,jeb,Avjy BZ¨vw`
PviwU cÖv_wgK ¯^v¯’¨‡mev †K›`ª

49680

1,973,185

17-05-20

K·evRvi

Ges 6wU m¨v‡UjvBU †K›`ª
(wfwebœ)Iqvk †cÖvMÖvg

22500

11,576,732

17-05-20

K·evRvi

mvevb,g·, weøwPs cvDWvi,

900

4,119,664

12-05-20

500

420,000

28-05-20

1100

1,844,800

20-05-20

wm‡jU, wK‡kviMÄ
XvKv

c¨v‡Wj Wv÷web e· BZ¨vw`
Pvj,Wvj,‡Zj,
wPiv,wPwb,jeb,Avjy BZ¨vw`
wbZ¨ cÖ‡qvRbxq `ªvev`x/Lv`¨
mvgMÖx

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

139 evsjv‡`k Bqy_ G›Uvi cÖvBR
A¨vWfvBm GÛ †ní‡m›Uvi
(weBqv)

Rapid Response and XvKv
Recovery Program that
Backs
Businesses,
Sustains Livelihoods
and
Supports
Communities-COVID19
Providing Assistance to XvKv
Urban Destitute of
Dhaka in Response to
Covid-19
XvKv, MvwRcyi
COVID-19

140 eÜz †mvmvj I‡qj‡dqvi
†mvmvBwU

141 ‡Kqvi evsjv‡`k

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

‡Wwjevix G¨v‡mvwm‡qU

1020

3,198,000

14-05-20

Ae‡nwjZ Rb‡Mvôxi Rb¨

1000

2,249,675

20-05-20

24220

29,622,317

31-05-20

392,175

04-06-20

10500

14,065,153

27-05-20

15000

1,669,600

17-05-20

gvbwmK ¯^v¯’¨ civgk© †mevi
my‡hvM m„wó Kiv BZ¨vw`
KwfU-19 mb&K‡Ui mgq 750
gwnjv Kg©x‡`I cÖ‡qvRb wfwËK
RxweKv fvZv cÖ`vb,Ges Ab¨vbœ

142 DËiY

143 GWz‡Kkb GÛ †W‡fjc‡g›U
dvD‡Ûkb-GWz‡Kv

Grand Support for mvZÿxiv
Covid-19 and Cyclone
Amphan
Covid-19 Emergency K·evRvi
Response for Rohingya
Refugee and Host
Communities

144 XvKv KwgDwbwU nvmcvZvj Uªv÷ Community awareness K·evRvi
and
strengthening
Health Center Capacity
against Novel Corona
Virus Covid

cÖ‡qvRb wfwËK `ªve¨vw`
nvZ‡avqvi mvevb wewfbœ `ªve¨vw`

‡KvwfW wkï myiÿv I
wi‡q‡›Ukb,‡QvU`‡j m‡PgbZv
mfv,gvbwmK ¯^v¯’¨ I
g‡bvmvgwRK mnvqZv M„n
cwi`k©b BZ¨vw`
‡KvwfW ¯^v¯’¨ myiÿv I
wi‡q‡›Ukb
m‡PgbZv
mfv,gvbwmK ¯^v¯’¨ I
g‡bvmvgwRK mnvqZv M„n
cwi`k©b BZ¨vw`

200

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

145 bI‡Rvqvb

Rohingya Refugees and K·evRvi
Host
Community
Access to Safe and
Improved Shelter &
Infrastructures Covid-19

146 Partners in Health
Development(PHD)

147 K¨v¤ú¨vk B›Uvib¨vkbvj
evsjv‡`k

প্রকে এরাকা

K·evRvi
Community Health
Volunteer Network in
Rohingya Refugee
Camp in Ukhiya Upazila
Emergency
Relief
Program & Delivery of
Personal Protective
Equipment(PPE) for the
Medical Staff for Covic19

XvKv,jvjgwbinvU,
w`bvRcyi, VvKziMuvI,
iscyi,
bIMuv,Pv&cvBbeveMÄ,bx
jdvgvix, MvBevÜv,
ivRkvnx,cÂMo,
bv‡Uvi, RqcyinvU,
Lyjbv,mvZÿxiv,
h‡kvi, dwi`cyi,
†MvcvjMÄ, wSbvB`n,
ev‡MinvU,
ewikvj,gv¸ov,
†bÎ‡Kvbv, gqgbwmsn,
mybvgMÄ,
†gŠjfxevRvi,
UvsMvBj, †kicyi,
K·evRvi, PÆMÖvg

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

‡KvwfW

¯^v¯’¨

myiÿv

wi‡q‡›Ukb

m‡PgbZv

mfv,gvbwmK

¯^v¯’¨

g‡bvmvgwRK

I

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

16000

12,741,447

03-06-20

1785000

6,089,254

04-06-20

17834

8,411,712

11-06-20

I

mnvqZv M„n

cwi`k©b BZ¨vw`
Field
Coordinator,Supervisor,P
rogram Focal,Finance
Officer
Pvj, Wvj,

w`qvkjvB

g¨vP,evRv‡ii e¨vM, wcwcB,

†gwW‡Kj g¨v·, †gwW‡Kj

MvDb,

PzjKvUvi

Kvfvi,

†gwW‡Kj Kv‡R e¨env‡ii Rb¨

RyZv, hvbevnb/cwienb LiP

BZ¨vw`

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

148 e¨vwÞó GBW evsjv‡`k e¨vwÞó Emergency Response
evsjv‡`k
Project for Households
most affected by Covid19
149 MÖxb wnj B›`ªvbx nvDm
Coxs Bazar Sadar
Hospital-Covid-19
Temporary Isolation
Facility Support Home
based care and Health
Systems Strengthening
150 Water Aid
Covid-19 Response
Programme Preventive
measures
through
Promoting Critical
Hygiene behaviour and
digital surveillance in
Low-Income
settlements
in
Bangladesh
151 ‡Møvevj Dbœqb †mev ms¯’v
Covid-19
Health
Services Project
152 CARE Bangladesh
CARE COCA COLA
COVID RESPONSE
153 biI‡qwRqvb wiwdDwR

প্রকে এরাকা
mvZÿxiv

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

mvwR©Kvj gv¯‹, m¨vfjb mvevb,

508

wjd‡jU
K·evRvi

অনুমভোদদত
টোকো

অনুমভোদমনয
তোদযখ

600,000

14-06-20

0

32,999,680

18-06-20

1584550

38,250,000

16-06-20

1080

2,579,000

18-06-20

3225

47,127,751

04-06-20

0

2,837,300

09-06-20

weZib,

Pvj,Wvj,‡Zj,jeb,Avjy
‡KvwfW-19 AvµvšÍ‡`I Rb¨
52 kh¨v wewkó AvB‡mv‡jkb

XvKv

†m›Uvi
‡KvwfW-19 gnvgvixi welq

wfwfbœ gva¨‡g Z_¨ mnvqK I

K·evRvi

wewfbœ mvgMÖx cÖ`vb
¯^v¯’¨ †mev cÖ`vb

XvKv,PÆMÖvg, gqgbwmsn Pvj,,gmy‡ii Wvj,jeb, †Zj,

Distribution of Gloves K·evRvi
and Masks to Rohingyas
Communities for Covid19 Response

wPwb, †cqvR, gmjv BZ¨vw`
‡Møvem, †gwW‡Kj gv¯‹

ক্র.নং এনজজও’য নাভ

প্রকল্পেয নাভ ও মভয়াদকার

154 biI‡qwRqvb wiwdDwR

Building Isolation Unit
at Sadar Hospital for
Covid Response in
Coxbazar District
155 AvBwmwI
Food Security and
Livelihood Support for
the Host Community
and the rohingas in
Response to Covid-19
156 AvÛviwcÖwfwjRW wPj‡Wªb
Covid-19 Response
GWz‡Kkbvj †cÖvMÖvgm (BD‡mc- forVulnerable Children
evsjv‡`k)
and Youth
157 KvwiZvm evsjv‡`k
Covid-19 Response in
Host Community of
Ukhiya, Coxsbazar
158 World Concern

159 Prottyashi

Sub-Total :
Grand Total:

প্রকে এরাকা

কাল্পজয ধযণ/ ভারাভার

উকাযল্পবাগীয ংখ্যা

K·evRvi

52 †eW AvB‡mv‡jkb †m›Uvi

0

K·evRvi

cÖ¯Z
‘
wewebœ cÖKv‡ii Aby`vb cÖ`vb

XvKv, MvRxcyi, PÆMÖvg,
Lyjbv, ivRkvnx,wm‡jU
iscyi
K·evRvi

Emergency Response K·evRvi
for Covid-19 in
Coxsbazar
K·evRvi
Washable
Mask
Production
and
Distribution among
RDMN and Host
Community as part of
Emergency Covid-19
response in Coxbazar
Bangladesh
(91-159)
(01-154)

অনুমভোদদত
টোকো
9,000,000

অনুমভোদমনয
তোদযখ
09-06-20

1325

52,871,312

07-06-20

3217

6,600,000

16-06-20

2375

39,413,906

25-06-20

m‡PZbv m…wó Kiv I cÖ‡UKkb
mvgMÖx weZiY

1055

9,727,725

16-06-20

gv¯‹ Drcv`b eve` KvwUs †gwmb µq

7000

21,224,196

PvDj,Wvj,wPwb, †Zj, AvUv,
nvZ cwi¯‹v‡ii mvevb, wcwcB
BZ¨vw`
wewfbœ `ªve¨vw`
‡hgb
PvDj,Wvj,wPwb, †Zj, AvUv,
nvZ cwi¯‹v‡ii mvevb, wcwcB
BZ¨vw`

5,636,646
71,364,226

1,097,251,504
2,738,409,478

25-06-20

