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মন্ত্রণালয়/বিভাগ   : পাবি সম্পদ মন্ত্রণালয় 

   িাস্তিায়িকারী সংস্থা           : িাংলাদদশ পাবি উন্নয়ি বিার্ ড 

              

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী কর্তডক প্রদত্ত প্রবিশ্রুবি/বিদদ ডশিা বমািাদিক প্রকল্পসমূদের িাস্তিায়ি সংক্রান্ত  

অগ্রগবি প্রবিদিদদির সার-সংদেপ (মার্ ড ২০১৮) 
 

ক্রবমক 

িং 
মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর  

প্রবিশ্রুবির সংখ্যা  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর  

প্রবিশ্রুি প্রকল্প  

(সংখ্যা) 

সমাপ্ত প্রকল্প 

  
(সংখ্যা) 

প্রবিশ্রুবি অনুযায়ী  
র্লমাি প্রকল্প 

(সংখ্যা) 

প্রকদল্পর বর্বপবপ অনুদমাদি 

প্রবক্রয়াধীি  

(সংখ্যা) 

সমীো সমাবপ্তর পর 

প্রণয়িিব্য বর্বপবপ  

(সংখ্যা) 

মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০6 ০7 ০8 

০১। 5১টি 

 

5২টি 

 

২7টি 

(ক্রমিক নং- ১ হতে ২7) 

১৩টি 

(ক্রমিক নং-২8 হতে ৪০) 

 

৮টি 

(ক্রমিক নং- 4১ হতে ৪৮) 

৪টি 

(ক্রমিক নং- ৪৯ হতে ৫২)  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর 

5১টি প্রমেশ্রুমের 

মিপরীতে প্রকতের 

সংখ্যা 5২টি 
   

   
৬নং কলাতির মিস্তামরে 

 

৭নং কলাতির মিস্তামরে 

❖ 4১নং ক্রমিতকর উমিরচর-ননায়াখালী ক্রসড্যাি প্রকেটি পমরকেনা কমিশতন প্রমক্রয়াধীন। 

❖ ৪২নং ক্রমিতকর সরাইল উপতেলায় নিমিিাঁধ প্রকতের মড্মপমপ গে ১৮ িাচ চ ২০১৮ োমরতখ 

পমরকেনা কমিশতন নপ্ররণ করা হতয়তে।   

❖ ৪৩নং ক্রমিতকর চরআলগী ইউমনয়তনর চারপাতশ নিমিিাঁধ মনি চাণ প্রকতের মড্মপমপর উপর গে  

২১ িাচ চ ২০১৮ োমরতখ পাসিতে যাচাই সভা হতয়তে। যাচাই সভার মসদ্ধাতের আতলাতক মড্মপমপ 

িাপাউতিা’র িাঠ দপ্ততর প্রমক্রয়াধীন। 

❖ ৪৫নং ক্রমিতকর  কুমিগ্রাতির ১৬টি নদ-নদী নেমেং প্রমেশ্রুমে িাস্তিাময়ে হতল ৪৪নং ক্রমিতকর 

প্রমেশ্রুমে িাস্তিাময়ে হতয় যাতি।    

❖ ৪৫নং ক্রমিতকর কুমিগ্রাতির ১৬টি নদ-নদী নেমেং এর আওোয় ৭টি মড্মপমপর িতে ২টি 

পমরকেনা কমিশতন, ১টি পাসিতে ও অিমশষ্ট ৪টি িাপাউতিা’র িাঠ দপ্ততর প্রমক্রয়াধীন। 

❖ ৪৬নং ক্রমিতকর করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকেটির মড্মপমপ হাইতকাতট চর মনতদ চশনার আতলাতক িাঠ 

দপ্ততর প্রমক্রয়াধীন।  

❖ 4৭নং ক্রমিতকর মেোস নদী খনন (নলায়ার) প্রকতের মড্মপমপ পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয় 

প্রমক্রয়াধীন।    

❖ ৪৮নং ক্রমিতকর েয়পুরহাট নেলার নোট যমুনা ও তুলশীগঙ্গা নদী খনন প্রকেটি পমরকেনা 

কমিশতন প্রমক্রয়াধীন। 

❖ ৪৯নং ক্রমিতকর িগুিা নেলার িাঙ্গালী নদীর ড্ান ও িাি েীর সংরক্ষণ প্রকেটির মড্মপমপ’র উপর 

০৮/০৩/২০১৭ োমরতখ িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাতড্ চ প্রমক্রয়াধীন। 

 

❖ ৫০নং ক্রমিতকর িগুিা নেলার সামিয়াকামি, ধুনট প্রকেটির কামরগমর মরতপাট চ িাঠ দপ্ততর প্রমক্রয়াধীন। 
 

❖ ৫১নং ক্রমিতকর সন্দ্বীপ-নকাম্পানীগঞ্জ সিক িাঁধ প্রমেশ্রুমেটি ৪০নং ক্রমিতকর প্রকে িাস্তিায়ন নশতে 

প্রমক্রয়াকরণ সম্ভি হতি। 

❖ ৫২নং ক্রমিতকর প্রমেশ্রুমেটি কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তচপতক্ষর প্রস্তামিে িাস্টার প্ল্যান অনুতিামদে হতল 

সিমিে উতযাতগর িােতি  প্রকেটি প্রমক্রয়াকরণ সম্ভি হতি। 
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িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তচক প্রদত্ত প্রমেশ্রুমে এিং মনতদ চশনা নিাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগমে সংক্রাে প্রমেতিদন (সিাপ্ত প্রকে) 

  

 
 

ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র 

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা 

প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর 

োমরখ ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। 

 

িন্যা প্রমেতরাধকতে নগাপালগঞ্জ সদর 

উপতেলার নগািরা নািক স্থাতন 

িধুিমে নদীর িািেীর সংরক্ষণ প্রকে 

 িন্যা প্রমেতরাধকতে নগাপালগঞ্জ সদর উপতেলার নগািরা নািক স্থাতন 

িধুিমে নদীর িািেীর সংরক্ষণ উপ-প্রকেটি “নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এিং 

শহর সংরক্ষণ প্রকে (3য় পয চায়)” শীে চক ব্লক প্রকতের আওোয় 4 নকাটি 8 

লক্ষ টাকা ব্যতয় (395 মিটার েীর সংরক্ষণ কাে)  জুন 2008  এ সিাপ্ত 

হতয়তে।  

১০০% 

 

 

২। মেস্তা ব্যাতরে হতে মেস্তা সিক নসতু 

পয চে নদী খনতনর অিমশষ্টাংশ 

সম্পন্নকরণ  

 

২০/০৯/২০১২ শুষ্ক নিৌসুতি মেস্তার পামন প্রিাহ ঠিক রাখার েন্য ‘‘মেস্তা ব্যাতরে হতে 

চমিিারী পযেচ মেস্তা নদীর িাি েীর সংরক্ষণ প্রকে (১ি পয চায়)’’ এর 

আওোয় মেস্তা ব্যাতরে এর উোতন ৫০০ মিটার চর অপসারণ এিং 

মেস্তাব্যাতরে এর ভাটিতে ০৩ মকমি ড্ানেীর চযাতনল নেমেং এর কাে 

২০১২-১৩ অর্ চ-িেতর সিাপ্ত হতয়তে। 

১০০% 

 

 

৩। মেস্তা নদীর িাি েীতরর অসিাপ্ত নদী 

শাসতনর কাে সিাপ্তকরণ 

 

২০/০৯/২০১২ “মেস্তা নদীর িািেীর সংরক্ষণ (মেস্তা নরলওতয় ব্রীে হইতে চমিিারী পযেচ) 

প্রকে’’ এর আওোয় ২ মকমি ৮৬৩ মিটার েীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ 

মকিঃমিিঃ িন্যা িাঁধ  মনি চাণ কাে সিাপ্ত হতয়তে। এোিা ‘‘মেস্তা ব্যাতরে হতে 

চমিিারী পযেচ মেস্তা নদীর িাি েীর সংরক্ষণ” প্রকতের আওোয় ১৫০ 

নকাটি ৬২ লাখ  টাকা ব্যতয়  প্রকেটি জুলাই, ২০১০ হতে শুরু হতয় জুন, 

২০১৩ নে সিাপ্ত হতয়তে। প্রকতের আওোয় ৯ মকমি ২৫ মিটার েীর 

সংরক্ষণ কাে িাস্তিায়ন হতয়তে।  

১০০% 

 

 

৪। োিালপুর নেলাতক যমুনা নদীর 

ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা 

 

৩০/০৬/২০১২ 

সমরোিািী 

উপতেলার গনউযাতন 

অনুমিে েনসভায় 

 

পুরােন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে োিালপুর নেলা শহরতক রক্ষাতর্ চ 

স্টীফ-২ প্রকতের আওোয় ৫০ নকাটি ৫০ লাখ টাকা ব্যতয় িাঁধ মনি চাণ 

(িাঁতধর দদর্ঘ চয) সহ ৫ মকমি ৬৫ মিটার নদী েীর সংরক্ষণ, ১৬টি 

নরগুতলটর/স্লূইচ মনি চাণ কাে জুন ২০১৩ নে সিাপ্ত হতয়তে। এোিাও 

যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে োিালপুর নেলার নদওয়ানগঞ্জ, ইসলািপুর 

ও সমরোিািী উপতেলাতক  রক্ষাকতে ৪৮৯ নকাটি ৪৯ লাখ টাকা 

ব্যতয় “োিালপুর নেলার িাহাদুরিাদ র্ঘাট হতে ফুটানী িাোর পয চে 

ও সমরোিািী উপতেলাধীন মপংনা িাোর এলাকা এিং ইসলািপুর 

উপতেলায় হমরণধরা হতে হািমগলা পয চে েীর সংরক্ষণ” শীে চক 

অনুতিামদে প্রকতের আওোয় নদী েীর সংরক্ষণ কাে জুন ২০১৭ নে 

সিাপ্ত হতয়তে। 

১০০% 

 

 

৫। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-নড্িরা (মড্এনমড্) 

এলাকার েলািদ্ধো মনরসন 

 

১৪/০২/২০১০ 

মসমদ্ধরগঞ্জ ১২০ 

নিগাওয়াট মপমকং 

মিদুযৎ নকন্দ্র 

উতবাধনকাতল  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে অনুযায়ী মড্এনমড্ এলাকার েলািদ্ধো 

অস্থায়ীভাতি েরুরী মভমত্ততে মনরসতনর েন্য ২০১০-১১ হতে ২০১২-

১৩ অর্ চ-িেতর রােস্ব খাে হতে ৩ নকাটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যতয় ১১৩ 

মকমি খাতলর িেচয অপসারণ ও মনষ্কাশতনর কাে সম্পন্ন করা হতয়তে।  

১০০% 

 

পরিেীতে স্থায়ী সিাধাতনর েন্য মিগে ২১/০১/২০১৫ 

োমরতখ পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয় মড্এনমড্ প্রকে হস্তােতরর 

লতক্ষয আেিঃিন্ত্রণালয় সভা অনুমিে হয়। উক্ত সভায় 

মড্এনমড্ নসচ প্রকতের ঢাকা নেলাধীন অংতশর দাময়ত্ব ঢাকা 

(দমক্ষণ) মসটি কতপ চাতরশন এিং নারায়ণগঞ্জ নেলাধীন 

অংতশর দাময়ত্ব নারায়নগঞ্জ মসটি কতপ চাতরশন গ্রহণ করতি 

িতি চ মসদ্ধাে  হয়। এ মিেতয়ও নকানরূপ অগ্রগমে না হওয়ায় 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র 

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা 

প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর 

োমরখ ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

গে ২২/০২/২০১৬ োমরতখ পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয় ৩য় 

দফায় আেিঃিন্ত্রণালয় সভা অনুমিে হয়। উক্ত সভায় 

স্থায়ীভাতি মড্এনমড্ এলাকার েলািদ্ধো দূরীকরতণর েন্য 

পামন উন্নয়ন নিাড্ চতক প্রতয়ােনীয় কায চক্রি গ্রহতণর মনতদ চশনা 

নদয়া হয়। নস আতলাতক স্থায়ী সিাধাতনর লতক্ষয 

Drainage improvement of Dhaka, 

Narayangonj, Demra (DND) Project 

(Phase-2) শীে চক প্রকতের 558 নকাটি টাকার মড্মপমপ 

গে 09/08/2016 োমরতখ একতনক কর্তচক অনুতিামদে 

হয়। উক্ত প্রকে িাস্তিায়তনর লতক্ষয গে ২১/০৯/২০১৭ 

োমরতখ িাপাউতিা এিং নসনািামহনীর িতে Delegated 

Method এ কাে িাস্তিায়তনর েন্য একটি সিত াো 

স্মারক স্বাক্ষমরে হয়। প্রকতের কাে চলিান আতে।  

প্রকতের িাস্তিায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন  ২০20 পয চে 

মনধ চামরে আতে। আমর্ চক ও িাস্তি অগ্রগমে 6220.49 লক্ষ 

টাকা, ৮.৮৫%; িরাদ্দ 14500.00 লক্ষ টাকা 

৬। সন্দ্বীতপর দমক্ষণ-পমিতির নভতঙ্গ 

যাওয়া নিিীিাঁধ পুনিঃমনি চাণ 

 

 ১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাি নেলার 

সন্দ্বীপ উপতেলায় 

সরকারী হােী আব্দুল 

িাতেন কতলে িাতঠ 

অনুমিে েনসভায় 

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ চ-িেতর িাঁধ নিরািে কাে সিাপ্ত হতয়তে। 

উতেখ্য নয, দীর্ঘ চ নিয়াদী নটকসই সিাধাতনর লতক্ষয ১ি পয চাতয় 

নিমিিাঁধ সংস্কাতরর েন্য Climate Change Trust Fund 

এর আওোয় েলিায়ু পমরিেচন মিেয়ক ট্রামস্ট নিাড্ চ কর্তচক ১৫ নকাটি 

টাকার একটি প্রকে জুন 2017 এ সিাপ্ত হতয়তে।  

১০০% দীর্ঘ চ নিয়াদী নটকসই সিাধাতনর লতক্ষয ২য় পয চাতয় “চট্টগ্রাি 

নেলায় সন্দ্বীপ উপতেলার নপাল্ডার নং-72 ভাঙ্গন প্রিণ 

এলাকা রক্ষাতর্ চ প্রমেরক্ষা কাে” শীে চক প্রকতের 197.86 

নকাটি টাকার মড্মপমপ গে ১৩/০৯/২০১৭ োমরতখ একতনক 

কর্তচক অনুতিামদে হতয়তে। প্রকতের নিয়াদকাল জুলাই 

২০১৭ হতে জুন ২০২০। ২৩-০১-২০১৮ োমরতখ পমরকেনা 

কমিশন কর্তচক িরাদ্দ পাওয়া নগতে। িেচিাতন 

নিামিলাইতেশন চলিান। িাস্তি অগ্রগমে-০.০০%। 

আমর্ চক অগ্রগমে-0.00 টাকা িরাদ্দ-300.00 লক্ষ টাকা 

৭। দহগ্রাি ইউমনয়নতক মেস্তা নদীর 

ভাঙ্গন হতে রক্ষাকতে িাঁধ মনি চাণ  

১৯/১০/২০১১ 

লালিমনরহাট নেলার 

পাটগ্রাি সরকামর 

কতলে িাতঠ অনুমিে 

েনসভায় 

মেস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাি ইউমনয়ন রক্ষাতর্ চ ১ মকমি ২৬৬ 

মিটার নদীেীর সংরক্ষণ কাে অনুন্নয়ন রােস্ব খাতে ২০১১-১২ অর্ চ-

িেতর সিাপ্ত হতয়তে। ২০১৪-১৫ অর্ চ-িেতর এই কাতের েন্য অনুন্নয়ন 

রােস্ব খাতে ২ নকাটি টাকা িরাদ্দ পাওয়া যায় যা বারা ৫৮০ মিটার 

েীর সংরক্ষণ কাে সম্পন্ন করা হয়। 

১০০% 

 

উতেখ্য, সীিাে নদী প্রকতের Joint River 

Commission োমলকার ক্রমিক নং- 42/2015-16, 

43/2015-16, 66/2015-16, 15/2016-17 এিং 31/2016-

17 এর কাে িাস্তিাময়ে হতল প্রমেশ্রুমেটি যর্াযর্ভাতি িাস্তিায়ন 

সম্ভি হতি। সীিাে নদী প্রকতের ৫১২.৮৭ নকাটি টাকার পুনগ চঠিে 

মড্মপমপ গে ১২/07/2017 োমরতখ একতনক কর্তচক অনুতিামদে 

হতয়তে। 22/11/2017 োমরতখ পমরকেনা কমিশন কর্তচক িরাদ্দ 

পাওয়া নগতে। CCEA ২৭ োনুয়ামর ২০১৮ িাতস প্রকতের কাে 

DPM পদ্ধমেতে িস্তিায়তনর েন্য অনুতিাদন মদতয়তে। প্রকে 

ব্যয়- ৪৬,৬৫৯.৪৪ লক্ষ টাকা। প্রকতের নিয়াদ জুন ২০১৭ হতে 

জুন ২০২০। আমর্ চক অগ্রগমে-0.00 টাকা িরাদ্দ-৫00.00 লক্ষ 

টাকা 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র 

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা 

প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর 

োমরখ ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৮। লালিমনরহাট নেলাতক মেস্তা নদীর 

আকমিক িন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার 

েন্য েীর সংরক্ষণ ও িাঁধ মনি চাণ করা  

 

১৯/১০/২০১১ 

লালিমনরহাট নেলার 

পাটগ্রাি সরকামর 

কতলে িাতঠ অনুমিে 

েনসভায় 

‘‘মেস্তা নদীর িািেীর সংরক্ষণ (মেস্তা নরলওতয় ব্রীে হইতে চমিিারী 

পযেচ) প্রকে’’ এর আওোয় ২.৮৬৩ মকমি েীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, 

১৬মকমি িন্যা মনয়ন্ত্রণ িাঁধ মনি চাণ কাে সিাপ্ত করা হতয়তে (অর্ চ িের 

১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। 

 

এোিা ‘‘মেস্তা ব্যাতরে হতে চমিিারী পযেচ মেস্তা নদীর িাি েীর 

সংরক্ষণ প্রকে (১ি পয চায়, প্রকে ব্যয়িঃ ১৫০.৬২ নকাটি টাকা, 

িাস্তিায়নকালিঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৩)’’ এর আওোয় 

৯.২৫০ মকমি েীর সংরক্ষণ কাে জুন ২০১৩ নে সিাপ্ত হতয়তে। 

১০০% 

 

 

৯। শুষ্ক নিৌসুতি মেস্তার পামন প্রিাহ ঠিক 

রাখার েন্য নেমেং এর িােতি মেস্তা 

নদীর নাব্যো িোয় রাখার ব্যিস্থা করা  

১৯/১০/২০১১ 

লালিমনরহাট নেলার 

পাটগ্রাি সরকামর 

কতলে িাতঠ অনুমিে 

েনসভায় 

শুষ্ক নিৌসুতি মেস্তার পামন প্রিাহ ঠিক রাখার েন্য ‘‘মেস্তা ব্যাতরে হতে 

চমিিারী পযেচ মেস্তা নদীর িাি েীর সংরক্ষণ প্রকে (১ি পয চায়)’’ এর 

আওোয় মেস্তা ব্যাতরে এর উোতন ৫০০ মিটার চর অপসারণ এিং মেস্তা 

ব্যাতরে এর ভাটিতে ৩.০০০ মকমি ড্ানেীর চযাতনল নেমেং এর কাে 

২০১২-১৩ অর্ চ-িেতর সিাপ্ত হতয়তে। 

১০০% 

 

 

১০। মসরােগঞ্জ শহরতক যমুনা নদীর 

ভাংগন ও িন্যার হাে হতে রক্ষার 

েন্য কযামপটাল নেমেং এর ব্যিস্থা 

করা   

 

০৯/০৪/২০১১ 

মসরােগঞ্জ নেলায় 

সফরকাতল 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে িাস্তিায়তনর েন্য ‘‘কযামপটাল (পাইলট) 

নেমেং অি মরভার মসতস্টি ইন িাংলাতদশ’’ মশতরানাতি ১০২৮.১২ নকাটি 

টাকা ব্যয় সম্বমলে (িাস্তিায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি 

প্রকে একতনক কর্তচক ২৭/০৪/২০১০ োমরতখ অনুতিামদে হয়। িমণ চে প্রকতের 

আওোয় মসরােগঞ্জ হাড্ চ পতয়ন্ট হতে ধতলশ্বরী নদীর উৎস মুখ পযেচ ২০ 

মকমি ও নলীণিাোর এলাকায় ২ মকমি-সহ নিাট  ২২ মকমি যমুনা নদী 

নেমেং কাে সম্পন্ন করা হয়। এোিা ২০১২-১৩ অর্ চ-িেতর ১৪ মকমি দদতর্ঘ চ 

রক্ষণাতিক্ষণ নেমেং কােও সম্পন্ন করা হয় যার ফতল মসরােগঞ্জ শহর রক্ষা 

িাঁতধর হাড্ চ পতয়ন্ট ঝুঁমকমুক্ত হতয়তে এিং নেেড্ ম্যাতটমরয়াল বারা 

মসরােগতঞ্জ প্রস্তামিে মশে পাকচ সংলগ্ন প্রায় ৮ িগ চমকমি এলাকায় ভূমি 

পুনরুদ্ধার হতয়তে।  

১০০% 

 

 

১১। আইলায় ক্ষমেগ্রস্ত িাঁধ দ্রুে নিরািতের 

ব্যিস্থা গ্রহণ 

 

১২/০৩/২০১১ 

িাতগরহাট নেলায় 

সফরকাতল  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে নিাোতিক িাতগরহাট নেলার আইলায় 

প্রার্মিক পয চাতয় িারাত্মক ঝুঁমকপূণ চ িাঁধ ও নলাোর সমূতহর মনি চাণ কাে 

েরুরী মভমত্ততে সি চাঙ্গীনভাতি ২০১০-১১ অর্ চ-িেতর সিাপ্ত হতয়তে। এোিা 

স্থায়ী ও দীর্ঘ চতিয়াদী নটকসই সিাধাতনর লতক্ষয ‘‘উপকূলীয় অঞ্চতল ঘূমণ চ ি 

আইলায় ক্ষমেগ্রস্থ িাপাউতিার অিকাঠাতিাসমূতহর পুনি চাসন’’ প্রকতের 

আওোয় িাঁধ মনি চাণ, নিরািে, নলাোর মনি চাণ, স্লুইস মনি চাণ/তিরািে এিং 

নদীেীর সংরক্ষণ কাে সংতশামধে মড্মপমপ অনুযায়ী জুন ২০১৫ নে সিাপ্ত 

হতয়তে। 

১০০% 

 

 

১২। 

 

প্রাকৃমেক দুতয চাগকাতল েনগতণর 

োনিাল ও ফসলামদ রক্ষাতর্ চ 

উপকূলিেী এলাকায় স্থায়ী নিিী িাঁধ 

মনি চাণ 

০৫/০৩/২০১১ 

খুলনা নেলা 

সফরকাতল 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে নিাোতিক আইলায় ক্ষমেগ্রস্থ খুলনা, 

িাতগরহাট, সােক্ষীরা ও যতশার নেলার অংশ মিতশতে ৪৭টি নপাল্ডাতরর 

িারাত্নক ক্ষমেগ্রস্থ িাঁধ ও নলাোরসমূতহর মনি চাণ কাে েরুরী মভমত্ততে 

সি চাঙ্গীনভাতি সম্পন্ন করা হতয়তে। এোিা South West Area 

Integrated Water Resource Management Project এর 

আওোয় (প্রাক্কমলে ব্যয়িঃ ২৩.৯২ নকাটি টাকা এিং িাস্তিায়নকালিঃ জুলাই 

২০০৬ হতে জুন ২০১৪) নপাল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ মকমি িাঁধ 

নিরািে সহ অন্যান্য কাে সিাপ্ত হতয়তে।  

১০০% 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র 

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা 

প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর 

োমরখ ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

উতেখ্য নয, দীর্ঘ চতিয়াদী নটকসই সিাধাতনর লতক্ষয িমণ চে এলাকায় ক্ষমেগ্রস্থ 

িাঁধ নিরািে/সংস্কাতরর মনমিতত্ত ‘‘উপকূলীয় অঞ্চতল ঘূমণ চ ি আইলায় 

ক্ষমেগ্রস্থ িাপাউতিা’র অিকাঠাতিাসমূতহর পুনি চাসন’’ শীে চক প্রকতের 

আওোয় অনুতিামদে মড্মপমপ নিাোতিক কােসমূহ জুন ২০১৫ নে সিাপ্ত 

হতয়তে। 

১৩। 

 

খুলনা নেলার নেরখাদা উপতেলার 

ভুমেয়ার ও িাসুয়াখালী মিতলর 

েলািদ্ধো মনরসতনর ব্যিস্থা গ্রহণ করা 

 

০৫/০৩/২০১১ 

খুলনা নেলা 

সফরকাতল 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুে িমণ চে কাতের েন্য ‘‘খুলনা নেলার ভুমেয়ার 

মিল এিং িণ চাল সমলিপুর কলািাসুখালী িন্যা মনয়ন্ত্রণ ও মনষ্কাশন প্রকে’’ 

মশতরানাতি একটি প্রকতের (প্রাক্কমলে ব্যয় ২১.৩৪ নকাটি টাকা, 

িাস্তিায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)  আওোয় ২০.৯০ মকমি খাল 

খনন, ২.০০ মকমি নদী খনন, িাঁধ নিরািে, ৩টি স্লুইস মনি চাণ, ১টি লং বুি 

ক্রয় ইেযামদ কাে জুন ২০১৩ িাতস সিাপ্ত হতয়তে। 

১০০% আতলাচয কােটি নটকসই করার লতক্ষয িমণ চে মিলসমূতহর 

েলািদ্ধো সম্পূণ চভাতি মনরসতনর লতক্ষয “খুলনা নেলার ভূমেয়ার 

মিল এিং িণ চাল-সমলিপুর-নকালািাসুখালী িন্যা মনয়ন্ত্রণ ও 

মনষ্কাশন পুনি চাসন প্রকে (2য় পয চায়)” মশতরানাতি 28190.16 

লাখ টাকা ব্যয় সম্বমলে প্রকতের আওোয় 29 মকমি 150 মিটার 

মচত্রা নদী পুনিঃখনন, 780 মিটার নদী েীর সংরক্ষণ, 2টি খাল 

পুনিঃখনন, 1টি নেতনে স্লুইস নিরািে এিং িসুনমদয়া ও নকাদলা 

মিতল টিআরএি অপাতরশতনর েন্য নপমরতফমরয়াল িাঁধ মনি চাণ 

কাে ইতোিতে সম্পন্ন হতয়তে। প্রকতের আওোয় আঠারিাকী 

নদী পুনিঃখনন, স্লুইস মনি চাণ, মনষ্কাশন, খাল পুনিঃখনন ও নদী েীর 

সংরক্ষণ কাে চলিান রতয়তে। ২ িের নিয়াদ বৃমদ্ধসহ (অতটাির 

২০১৩ হতে জুন ২০২০ পয চে) সংতশামধে আরমড্মপমপ প্রস্তািনা 

পমরকেনা কমিশতন প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। িাস্তি অগ্রগমে-৭2.৫0% 

আমর্ চক অগ্রগমে-১৫569.05 টাকা িরাদ্দ-৫২২৭.00 লক্ষ টাকা 

১৪। 

 

উপকূলীয় নেলাগুতলাতে নিিীিাঁধ 

মনি চাণ 

২২/০২/২০১১ 

িমরশাল নেলা 

সফরকাতল 

েলিায়ূ পমরিেচন ট্রাষ্ট ফাতির অর্ চায়তন পটুয়াখালীতে ‘‘চর আিার 

চামরমদতক নিমিিাঁধ মনি চাণ’’ (প্রাক্কমলে ব্যয় ১০ নকাটি টাকা, িাস্তিায়নকাল  

জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১২) প্রকতের আওোয় ১২ মকমি িাঁধ মনি চাণ ও 

৬টি ইনতলট মনি চাণ কাে ২০১১-১২ অর্ চ-িেতর সম্পন্ন করা হয়। এোিা, 

স্থায়ী ও দীর্ঘ চ নিয়াদী নটকসই সিাধাতনর লতক্ষয “Emergency 2007 

Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” 
প্রকতের আওোয় িাঁধ মনি চাণ, নিরািে, পামন মনষ্কাশন অিকাঠাতিা মনি চাণ 

এিং নদী েীর সংরক্ষণ কাে জুন ২০১৪ এ সম্পন্ন করা হয়। 

১০০% 

 

 

১৫। 

 

নসানাইেিা, নকাণাোেিা, কতররহাট 

নসানাইেমি, পমিি নোয়ার, 

লক্ষীেমি, গুোেমি, িাতরা িাম খাতল 

(পাহামিেিা) শনালূঢাতল নসচ উপ-

প্রকেগুতলার সিিতয় গুচ্ছ প্রকে গ্রহণ  

২৯/১২/২০১০  

চট্টগ্রাি নেলাধীন 

মিতরশ্বরাই উপতেলার 

িহািায়ােিা নসচ প্রকে 

পমরদশ চন কাতল 

েনসভায়   

িাননীয় প্রধান িন্ত্রীর প্রমেশ্রুে িমণ চে েিাগুতলার সিিতয় গুচ্ছ প্রকে প্রস্তাি 

েলিায়ু ট্রাষ্ট ফাতির আওোয় ১৭.৫৬ নকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে ‘‘চট্টগ্রাি 

নেলার মিতরশ্বরাই উপতেলার উপকূলিেী এলাকার নসচ ও নযাগাতযাগ 

ব্যিস্থার উন্নয়ন এিং মুহুরী একমরতটড্ এলাকায় (Muhuri Accreted 

Area) মসমড্এসমপমপ নিিী িাঁধ উন্নীে করণ’’ প্রকতের আওোয় ২০১১-

১২ ও ২০১২-১৩ অর্ চ-িৎসতর ১১.৫০ মকমি িাঁধ পুনরাকৃমেকরণ, ২৩.০০ 

মকমি খাল পুনিঃখনন, ০.৫০ মকমি েীর প্রমেরক্ষা কাে ও ৩টি পামন মনয়ন্ত্রণ 

অিকাঠাতিা মনি চাণ কাে সম্পন্ন করা হয়। 

১০০% 

 

 

১৬। 

 

নভালা নেলার চর কুকরী মুকরী 

নিিীিাঁধ ভাঙ্গনতরাধকরতণর ব্যিস্থা 

গ্রহণ 

১১/১১/২০১০  

মভমড্ও কনফাতরমসং এর 

িােতি একতযাতগ 

নদশব্যাপী ইউমনয়ন েথ্য 

ও নসিা নকন্দ্র 

উতবাধনকাতল 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তচক প্রমেশ্রুে নভালা নেলার চর ফযাশন উপতেলার 

‘‘চর কুকমর-মুকমর নিিীিাঁধ মনি চাণ’’ শীে চক প্রকতের আওোয় ১৫ নকাটি 

টাকা ব্যতয় নিিী িাঁধ মনি চাতণর কাে জুন ২০১৪ নে সম্পন্ন হতয়তে। 

১০০% 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র 

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা 

প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর 

োমরখ ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৭। 

 

সুনািগতঞ্জর হাওরসমূতহ স্লুইসতগটসহ 

নিিীিাঁধ মনি চাণ 

১০/১১/২০১০ 

সুনািগতঞ্জর 

োমহরপুতর অনুমিে 

েনসভায় 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে অনুসাতর েরুরী কায চক্রতির িােতি ২০১০-১১ 

ও ২০১১-১২ অর্ চ-িেতর অনুন্নয়ন রােস্ব িাতেতটর নিরািে উপখাতে িমণ চে 

হাওি এলাকায় ৪৭.৬২ নকাটি টাকা ব্যতয় অমে ঝুঁমকপূণ চ িাঁধ ও 

স্লুইসতগটসমূতহর মনি চাণ/ পুন:মনি চাণ কাে সম্পন্ন করা হয়।  

১০০% 

 

 

১৮। 

 

ঘূমণ চ তি ক্ষমেগ্রস্থ খুলনা নেলার 

কয়রা উপতেলার নিিীিাঁধসমূহ 

সংস্কার করা এিং প্রতয়ােনীয় নক্ষতত্র 

মনি চাণ প্রসতঙ্গ।  

২৩/০৭/২০১০ 

খুলনা নেলার 

কয়রা উপতেলা 

সফরকাতল 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে নিাোতিক প্রার্মিক পয চাতয় কয়রা উপতেলায় 

আইলায় ক্ষমেগ্রস্থ নপাল্ডাতরর িারাত্নক ক্ষমেগ্রস্থ িাঁধ ও নলাোরসমূতহর 

মনি চাণ কাে েরুরীমভমত্ততে সি চাঙ্গীনভাতি সম্পন্ন করা হয়। এোিা 

দীর্ঘ চতিয়াদী নটকসই সিাধাতনর লতক্ষয, ওয়ামিপ প্রকতের আওোয় কয়রা 

উপতেলায় (তপাল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ নকাটি টাকা ব্যতয় 

৬১.৪৮ মকমি িাঁধ নিরািে/মনি চাণ, স্লূইস মনি চাণ ও নদীেীর সংরক্ষণ কাে 

সম্পন্ন করা হয়।  

১০০% 

 

 

১৯। 

 

পটুয়াখালী নেলাস্থ কলাপািা উপতেলার 

ফসলী েমি লিণাক্তোর হাে নর্তক 

রক্ষাতর্ চ নিিীিাঁধ মনি চাণ করার েন্য খাল 

খনন কতর প্রাপ্ত িাটি বারা নিিীিাঁধ 

মনি চাতণর মিেতয় প্রতয়ােনীয় কায চক্রি গ্রহণ 

০৬/০৫/২০১০ 

িমরশাল মিভাতগর 

মিভাগীয় এিং 

িরগুনা নেলার নেলা 

পয চাতয়র কি চকেচাতদর 

সাতর্ িেমিমনিয় 

সভার মসদ্ধাে 

মনতদ চমশে এলাকাটি আন্ধারিামনক নদীেীরস্থ নপাল্ডার নং-৪৬ এর 

অেভু চক্ত মিধায় খাল খনন কতর নতুন নিিীিাঁধ মনি চাতণর 

প্রতয়ােনীয়ো ননই। েতি নপাল্ডাতরর িেকার অতনক মদতনর পুরাতনা 

স্লুইস নগটসমূতহর কমেপয় নগইট নষ্ট হওয়ায় কতয়কটি খাতল লিণ 

পামন প্রতিশতরাধকতে নগইটগুমল ইতোিতে নিরািতের কাে 

যর্াযর্ভাতি সম্পন্ন করা হতয়তে। 

১০০% 

 

 

২০। 

 

িরগুনা নেলার মসড্র, আইলা ও নদী 

ভাঙ্গতন ক্ষমেগ্রস্থ নিিীিাঁধগুতলা 

পুনিঃমনি চাণ ও নিরািে করা  

০৬/৫/২০১০ 

িরগুনা নেলায় 

অনুমিে েনসভায় 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে অনুযায়ী প্রার্মিক পয চাতয় ২০০৯-১০ 

অর্ চ-িেতর েরুরী কায চক্রতির আওোয় অনুন্নয়ন রােস্ব খাতে িরগুনা 

নেলায় মসড্র ও আইলায় পাউতিার ৫৫৪.৪৩ মকমি আংমশক 

ক্ষমেগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ মকমি পূণ চ ক্ষমেগ্রস্থ িাঁধ সি চাঙ্গীনভাতি 

নিরািে/পুনিঃমনি চাতণর কাে সম্পন্ন করা হতয়তে।  

১০০% 

 

 

২১। 

 

িরগুনা নেলার আিেলী উপতেলার 

িমহেকাটা খাতলর উপর স্লুইসতগট 

মনি চাণ 

০৬/৫/২০১০ 

িরগুনা নেলায় 

অনুমিে েনসভায় 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে িাস্তিায়তনর মনমিতত্ত আিেলী 

উপতেলায় িমহেকাটা খাতলর উপর অনুন্নয়ন রােস্ব িাতেতটর 

নিরািে উপখাতের আওোয় স্লুইসতগট মনি চাণ কাে সম্পন্ন করা 

হতয়তে। 

১০০% 

 

 

22। মেোস উপতেলার দাসকামি হতে 

লালপুর পযেচ িন্যা মনয়ন্ত্রণ িাঁধ মনি চাণ 

করা 

০৭/১১/২০১০ 

কুমিো নেলার 

মেোস উপতেলায় 

অনুমিে েনসভায় 

কুমিো নেলার মেোস উপতেলায় দাসকামি হতে লালপুর পয চে িন্যা 

মনয়ন্ত্রণ িাঁধ মনি চাণ প্রকেটির “নগৌরীপুর-নহািনা সিক হতে লালপুর পয চে 

িন্যা মনয়ন্ত্রণ িাঁধ মনি চাতনর েন্য 2011-2012 অর্ চ-িেতর দুইটি প্যাতকতে 

দরপত্র আহিান কতর ঠিকাদার মনতয়াগ করা হয়। যর্াসিতয় ঠিকাদার কাে 

শুরু কতর। মকন্তু িাঁতধর এযালাইনতিন্ট অনুযায়ী নকানরূপ েমি হুকুি দখল 

মেলনা। ঠিকাদার কর্তচক মকছু পমরিাণ কাে করার পর এলাকার েমির 

িামলক ও স্থানীয় েনগণ কাতে িাধা প্রদান কতর। েনসাধারতণর সাতর্ 

ঠিকাদাতরর নলাকেতনর প্রচি িারািামর হয়। হাইতকাতট চ িািলা হয়। 

িািলার রীট মপটিশন নং- 7412/2012। ফতল কাে িন্ধ হতয় যায়। রীট 

মপটিশন িািলাটির এখনও নকানরূপ মনষ্পমত্ত হয় নাই। 

েমি হুকুি দখল কতর পুনরায় কােটি করা যায় মকনা অর্িা কােটি কেটা 

যুমক্তযুক্ত ো মনধ চারণ করার েন্য িন্ত্রণালতয়র মসদ্ধাে নিাোতিক একটি 

সিাপ্ত মহসাতি ধায চ 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র 

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা 

প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর 

োমরখ ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কামরগমর টিি গে 02/09/2015 োমরতখ সাইট পমরদশ চন কতরন এিং 

যর্ামনয়তি একটি মরতপাট চ প্রদান কতরন। প্রকে এলাকার গ্রস এমরয়া 1200 

নহটর (প্রায়)। প্রকে এলাকাটির দমক্ষণ ও দমক্ষণ-পমিতি নগািেী নদী, পূতি চ 

নগৌরীপুর-নহািনা সিক এিং উত্ততর নলায়ার মেোস নদী বারা পমরতিমষ্টে। 

প্রস্তামিে প্রকতে শুধুিাত্র নগািেী নদীর েীতর 4.00 মকমি িন্যা িাঁধ মনি চাণ 

ধরা হতয়তে। মকন্তু প্রকে এলাকায় নলায়ার মেোস নদীর েীতর নকান প্রকার 

িাঁধ মনি চাতণর ব্যিস্থা রাখা হয়মন। ফলশ্রুমেতে 1200 নহটতরর প্রকে এলাকা 

রক্ষার েন্য একমদতক অর্ চাৎ শুধুিাত্র নগািেী নদীর েীর িরাির িাঁধ নদয়া 

হতল প্ল্ািতনর হাে নর্তক ফসল রক্ষা করা সম্ভি হতিনা। সম্পূণ চ প্রকে 

এলাকা িন্যার কিল হতে রক্ষা করতে হতল নলায়ার মেোস নদীর েীতরও 

িাঁধ মনি চাণ করতে হতি এিং মকছু পামন মনয়ন্ত্রণ অিকাঠাতিার সংস্থান 

রাখারও প্রতয়ােন হতি। উক্ত প্রকে এলাকাতক িন্যার কিল হতে রক্ষা 

করতে হতল নোট খাতটা নপাল্ডার মিতিচনা করতল একমদতক নযিন প্রকতের 

Cost/Benefit Ratio সতোেেনক হয়না। অপরমদতক স্থানীয় 

েনসাধারতণর সমহে আতলাচনাকাতল োনা যায় প্রকে িাস্তিায়তন অনাগ্রহো 

রতয়তে। িেচিান মিযািান প্রকতে শুধুিাত্র নগািেী নদীর েীতর 4.00 মকমি 

িাঁধ মনি চাণ করা হতল ইহা প্রকতের সুফল িহন করতে সির্ চ হতি না। 

23। কুমিো নেলাধীন নির্ঘনা উপতেলায় 

নির্ঘনা কাঠামলয়া নিিীিাঁধ মনি চাণ  

০৭/১১/২০১০ 

কুমিো নেলার 

মেোস উপতেলা 

সফরকাতল 

কুমিো নেলাধীন নির্ঘনা উপতেলায় নির্ঘনা-কাঠামলয়া নিিীিাঁধ মনি চাণ 

কাতের  েন্য ‘‘কুমিো নেলার অেগ চে নির্ঘনা উপতেলাধীন ৩৭টি খাল 

পুনিঃখনন’’ শীে চক প্রকতের অনুতিামদে মড্মপমপ এর প্রমকউরম্যান্ট প্ল্যান 

অনুযায়ী গে 2013-2014 ইং অর্ চ-িেতর 6টি প্যাতকতে দরপত্র আহিাতনর 

িােতি 22টি খাতলর 41 মকমি 503 মিটার দদতর্ঘ চয খাল পুনিঃখনন কাে 

সম্পন্ন করা হয়। পরিেীতে 2014-2015 ইং অর্ চ-িেতর 14টি খাতলর 21 

মকমি 575 মিটার দদতর্ঘ চযর কায চাতদশ প্রদান করা হয়। খাল এিং খাতলর 

পাশ্বচিেী নকান স্থাতন হুকুি দখলকৃে ভূমি না র্াকায় এিং অতনক খাতলর 

নশে প্রাতে আিামদ েমি র্াকায় স্থানীয় িারমুখী েনগতণর প্রচি িাঁধার 

কারতণ 21 মকমি 575 মিটার দদতর্ঘ চযর িতে 16 মকমি 485 মিটার দদতর্ঘ চযর 

পুনিঃখনন কাে সম্পন্ন করা হয়। ঠিকাদাতরর মিরুতদ্ধ আদালতের সিন 

োরীর কারতণ 4টি খাতলর 5 মকমি 90 মিটার দদতর্ঘ চযর পুনিঃখনন কাে করা 

সম্ভি হয়মন। এখাতন উতেখ্য নয, মিেতয়াক্ত েতথ্য প্রদত্ত প্রকেটির অিমশষ্ট 

4 মকমি 600 মিটার এর স্থতল িাস্ততি 4টি খাতল 5 মকমি 90 মিটার 

দদতর্ঘ চযর পুনিঃখনন কায চক্রি িাস্তিায়ন করা সম্ভি হয়মন। উক্ত 5 মকমি 

90 মিটার দদতর্ঘ চযর অতনকাংশ ভরাট হতয় ফসমল েমির আকার ধারণ 

কতরতে। ঐ সিস্ত স্থতল িেচিাতন েনগণ ফসল আিাদ করতে। এোিাও 

উক্ত অংতশর খাতলর উোতন ভাল ঢাল রতয়তে, ফতল নকান প্রকার 

েলািদ্ধো হয় না। নযতহতু প্রকেটি একটি মনষ্কাশন প্রকে নসতহতু 

অনায়াতশ মনষ্কাশন চলতে মিধায় প্রকতের সুফল পাওয়া যাতচ্ছ। উক্ত 5 

মকমি 90 মিটার পুনিঃখনন না করা হতল প্রকতে মনষ্কাশতন নেিন নকান 

অসুমিধা হতচ্ছ না। 

সিাপ্ত 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র 

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা 

প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর 

োমরখ ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৪। 

 

নাতটার নেলার কামলগঞ্জ িাোর নর্তক 

নলড্াঙ্গা হাট, পীরগাো িাোর হতয় 

সরকুমেয়া িাোর পযেচ িারনাই নদীর উভয় 

েীর ৪.২২ মকিঃমিিঃ মসমস ব্লক মদতয় নলাপ 

প্রমেরক্ষা কাে 

১১/১২/২০১১ 

নাতটাতরর কানাইখালী 

িাতঠ অনুমিে 

েনসভায় 

িমণ চে প্রমেশ্রুমের অনুকূতল ‘‘নাতটার নেলার কামলগঞ্জ সরকুমেয়া ও 

কামলগঞ্জ সাধনপুতর িারনাই নদীর উভয় েীর সংরক্ষণ” শীে চক প্রকে 

জুন ২০১৬ এর িতে িাস্তিায়ন করা হতয়তে। 

১০০% 

 

 

২৫। 

 

নাতটার নেলার লালপুর উপতেলার 

পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রমেতরাতধ একটি 

টি-িাঁধ মনি চাণ  

১১/১২/২০১১ 

নাতটাতরর কানাইখালী 

িাতঠ অনুমিে 

েনসভায় 

আতলাচয প্রমেশ্রুমের অনুকূতল ‘‘পািনা নেলার ইশ্বরদী উপতেলার পদ্মা নদীর 

ভাঙ্গণ হতে কিরপুর হতে সািা- াউমদয়া পযেচ এিং নাতটার নেলার 

লালপুর উপতেলাধীন েীলকপুর হতে নগৌরীপুর পযেচ েীর সংরক্ষণ’’ শীে চক 

প্রকতের আওোয় ৭.৫৮৫ মকমি েীর সংরক্ষণ কাে িাস্তিায়ন করা হতয়তে। 

ইতোিতে যর্াযর্ কর্তচপতক্ষর মনকট মপমসআর দামখল করা হতয়তে। 

১০০% 

 

 

২6। 

 

দভরি নদী এিং দভরি ও কােলা নদীর 

সংতযাগস্থল এিনভাতি খনন করতে হতি 

নযন শুকনা নিৌসুতি নসচ ও িে চায় েলাধার 

মহতসতি ব্যিহৃে হতে পাতর  

১৭/০৪/২০১১  

নিতহরপুর নেলার 

মুমেিনগতর অনুমিে 

এক েনসভায় 

বমদেরপুর ও চুয়ার্াঙ্গা বেলায় ৭৩৮২.৮৪ লে টাকা ব্যয় সম্ববলি 

(িাস্তিায়িকাল োনু/২০১৪ েদি জুি/২০১৭) “ভভরি িদী পুির্ডিি” 

প্রকদল্পর আওিায় 29.00 বকবম (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘিবমটার মাটি) 

িদী র্িি কাে সমাপ্ত েদয়দে। ইতোিতে যর্াযর্ কর্তচপতক্ষর মনকট 

মপমসআর দামখল করা হতয়তে। 

১০০% 

 

 

27। কতপাোক্ষ নদ পুনিঃখনন  ২7/০৭/২০১০ 

ও 

২৭/১২/২০১০ 

সােক্ষীরা নেলার 

শ্যািনগর উপতেলায় 

আইলায় মিধ্বস্থ এলাকা 

পমরদশ চন এিং যতশার 

নেলা সফরকাতল 

কাে সম্পন্ন। যর্াযর্ কর্তচপতক্ষর কাতে মপমসআর দামখল করা 

হতয়তে। 

১০০% 

 

 

 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তচক প্রদত্ত প্রমেশ্রুমে এিং মনতদ চশনা নিাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগমে সংক্রাে প্রমেতিদন (চলিান প্রকে) 
 

ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা প্রমেশ্রুমে 

প্রদাতনর োমরখ 

ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২8। 

 

চাঁপাইনিাগঞ্জ সদর উপতেলার আলাতুমল ইউমনয়তনর 

পদ্মা নদীর ভাঙ্গনতরাধকতে নদী শাসন এিং 

একইসাতর্ মেতক নসচ প্রকতের আদতল নসচ সুমিধা 

সৃমষ্টর লতক্ষয িহানিা নদী নেমেং করা এিং 

প্রতয়ােনতিাতধ রািার ড্যাি মনি চাণ 

 

২৩/০৪/২০১১ 

চাঁপাইনিাগঞ্জ 

নেলা সফরকাতল 

িবণ ডি প্রবিশ্রুবির আওিায় “পদ্মা িদীর ভাঙ্গি েদি র্াঁপাইিিািগঞ্জ বেলার 

আলাতুলী এলাকা রো" শীর্ ডক প্রকল্পটি র্লবি অর্ ড-িেদর সমাবপ্তর েন্য 

বিধ ডাবরি। প্রকে ব্যয় ২৮০১১.৮০ লক্ষ টাকা, বময়াদকাল ০১/০৯/২০১২ েদি 

৩০/০৬/২০১৮। আমর্ চক অগ্রগমে 24৯১১.৯০ লক্ষ টাকা, িরাদ্দ ৯০০০ লক্ষ 

টাকা। 

92.2৭%  

বেদক বসর্ প্রকদল্পর আদতল বসর্ সুবিধা সৃবির লদেে মোিন্দা িদী 

বেবেংসে রািার র্োম বিম ডাদণর উপর বর্বপবপটি গি ১৬/০১/২০১৮ 

িাবরদর্  একদিক এ অনুদমাদি লাভ কদর। প্রকল্প ব্যয় ১৫৯৯৭ লে 

টাকা, বময়াদকাল অদটাির ২০১৭ বর্দক জুি ২০২০। 

আমর্ চক অগ্রগমে 0.00 টাকা িরাদ্দ 0.00 টাকা।  

০.০০% 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা প্রমেশ্রুমে 

প্রদাতনর োমরখ 

ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

29। 

 

প্রতযােয নক্ষতত্র শীেলক্ষযা ও বুমিগঙ্গা নদী নেমেং 

করা 

 

২০/০৩/২০১১ 

নারায়ণগঞ্জ নেলা 

সফরকাতল 

“বুবিগঙ্গা িদী পুিরুদ্ধার প্রকতের 1125 নকাটি 59 লাখ টাকা ব্যয় সম্বমলে 

সংতশামধে মড্মপমপ 14/06/2016 িাবরদর্ একদিক কর্তডক অনুদমাবদি েয়। প্রকল্প 

ব্যয় ১১২৫৫৯.৩০ লে টাকা, বময়াদকাল জুলাই ২০১৭ েদি জুি ২০২০। 

আমর্ চক অগ্রগমে ২৯৮৬9.72 লক্ষ টাকা, িরাদ্দ ৬০০০ লক্ষ টাকা 

২৬.৭২%  

30 

(ক) 

ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনািগঞ্জ নেলার 

নটতকরহাট হতে সুতলিানপুর হতয় লালপুর হতয় 

গাগলাজুরী পযেচ কংস নদী খনন 

 

 

 

 

১০/১১/২০১০ 

সুনািগতঞ্জর 

োমহরপুতর অনুমিে 

েনসভায় 

 

 

 

 

১০/১১/২০১০ 

সুনািগঞ্জ নেলা 

সফরকাতল 

 

১০/১১/২০১০ 

সুনািগঞ্জ নেলা 

সফরকাতল 

• আমর্ চক অগ্রগমে 21৭৩৬.৪১ লক্ষ টাকা, িরাদ্দ ১৫০০০ লক্ষ টাকা 

“হাওর এলাকায় আগাি িন্যা প্রমেতরাধ ও মনষ্কাশন উন্নয়ন” শীে চক প্রকতের 

আওোয় সুনািগঞ্জ নেলায় রমক্ত নদী ৬.০০০ মকমি, যদুকাটা নদী ৬.১২৫ 

মকমি, আপার নিৌলাই নদী ১৬.০০০ মকমি, পুরােন সুরিা নদী ৪০.০০০ মকমি, 

নলতোি নদী ১০.০০ মকমি এিং চািমে নদী ২০.০০০ মকমি নিাট ৯৮.১২৫ 

মকমি এিং নিৌলভীিাোর নেলায় জুমি নদী ১০.০০ মকমি এিং নসানাই নদী 

৮.০০ মকমি নিাট ১৮.০০ মকমি নদী নেমেং কাে অেচভুক্ত আতে। প্রকল্প ব্যয় 

৫৮৭২৯.৬৩  লে টাকা, বময়াদকাল জুলাই ২০১১ েদি জুি ২০১৯। 

• কংস নদীটি গাগলাজুরী হতে নিাহনগঞ্জ হতয় ননত্রতকাণা নেলা সদর পয চে 

মিস্তৃে যা BIWTA কর্তচক িেচিাতন নেমেং করা হতচ্ছ। 

• সুরিা-আপার নিৌলাই সুতলিানপুর পয চে (১৬.০০ মকমি) নদী খনন কাে 

চলিান।  

• যাদুকাটা হতয় রমক্ত নদীর (১২.১২৫ মকমি) খনন কাে চলিান।  

• পুরােন সুরিা নদীর (৪০ মকমি) খনন কাে চলিান।  

৪০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬০%  

 

১৫% 

৫% 

 

30 

(খ) 

যাদুকাটা নদী হতয় রমক্ত নদী-নিৌলাই হতয় 

সুতলিানপুর পয চে নদী খনন 

 
 

30 

(গ) 

যাদুকাটা হতয় রমক্ত নদী হতয় সুরিা নদী খনন 

৩১। সুরিা, কালনী ও কুমশয়ারা নদীতে কযামপটাল নেমেং  ১০/১১/২০১০ 

সুনািগতঞ্জর 

োমহরপুতর অনুমিে 

েনসভায় 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি অনুযায়ী গৃেীি ‘‘কালিী কুবশয়ারা িদী 

ব্যিস্থাপিা’’ শীর্ ডক প্রকদল্পর ২য় সংদশাবধি বর্বপবপ গি ৩০/০৫/২০১৭ 

িাবরদর্ পবরকল্পিা কবমশি কর্তডক অনুদমাবদি েদয়দে। প্রকল্প ব্যয় 

৪২৪৭৩.০৭  লে টাকা, বময়াদকাল এবপ্রল ২০১১ েদি জুি ২০১৯। 

আমর্ চক অগ্রগমে ১3992.০৩ লক্ষ টাকা িরাদ্দ ১০০০০ লক্ষ টাকা 

৩৮%  

৩২। ব্রাহ্মণিামিয়া নেলার মেোস নদী পুনিঃখনন করা  ১২/৫/২০১০ 

ব্রাহ্মণিামিয়া 

নেলায় অনুমিে 

এক েনসভায় 

“ব্রাহ্মণিািীয়া নেলার অেগ চে মেোস নদী (আপার) পুনিঃখনন” শীে চক প্রকতের 

আওোয় মেোস নদী নেমেং কাে িাস্তিায়তনর 4টি প্যাতকতের দরপত্র মড্মপএি 

পদ্ধমেতে িাংলাতদশ ননৌিামহনী পমরচামলে প্রমেিান “ড্কইয়াড্ চ এি ইমঞ্জমনয়ামরং 

ওয়াকচ মলিঃ” এর অনুকূতল কায চাতদশ নদয়া হতয়তে। প্রকে ব্যয় ১৫৫৮৮.১৬ লক্ষ 

টাকা। নিয়াদকাল নসতেম্বর ২০১৫ হতে জুন ২০২০। 

আমর্ চক অগ্রগমে ১২৭৬.৫৩ লক্ষ টাকা, িরাদ্দ ৩৯০০ লক্ষ টাকা 

১২.০০%  

33। িাতগরহাট নেলাধীন নকাদামলয়া আড়ুয়ামড্মহ, 

নকন্দুয়া, নামন চয়া মিতলর কৃমে েমি চাে উপতযাগী 

করার কি চসূচী প্রকে িাস্তিায়ন।  

 

োেীয় সংসদ 

মনি চাচন, ২০০৮ এর 

মনি চাচনী েনসভায় 

নিাোরহাট কতলতে 

িাতঠ  

 “িাদগরোট বেলার বপাল্ডার িং-৩৬/১ পূিি ডাসি” প্রকল্পটি ০৫/০১/২০১৬ 

িাবরদর্ একদিক এ অনুদমাবদি েয়। বর্বপএম পদ্ধবিদি প্রকল্পটি িাস্তিায়দির 

েন্য গে ১০/০১/২০১৭ োমরতখ ননতগামসতয়শন সভা অনুমিে হতয়তে। 

০৫/০৩/২০১৮ িাবরদর্ মসমসমেমপ অনুতিাদন হতয়তে। মড্মপমপ ব্যয় 

২৮২৮৩.১৬ লক্ষ টাকা, নিয়াদকাল অতটাির ২০১৫ হতে জুন ২০১৯। 

আমর্ চক অগ্রগমে ১৪7.87 লক্ষ টাকা, িরাদ্দ ১৫০০ লক্ষ টাকা 

০.৪৯%  

34। দভরি নদী পুনিঃখনন 

 

২৭/১২/২০১০ 

যতশার নেলা 

সফরকাতল 

272.81 নকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে প্রকে 16/08/2016 োমরতখ একতনক 

সভায় অনুতিাদন লাভ কতর। চলমে িাতস সকল কায চাতদশ প্রদান করা হতয়তে। 

আমর্ চক অগ্রগমে ২51.31 লক্ষ টাকা িরাদ্দ ২৪৪৬ লক্ষ টাকা 

১.৭১%  
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা প্রমেশ্রুমে 

প্রদাতনর োমরখ 

ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

35। কক্সিাোতরর িাঁকখালী নদীর নাব্যো রক্ষাতর্ চ নেমেং করা 

 

০৩/০৪/২০১১ 

কক্সিাোর নেলা 

সফরকাতল 

আতলাচয প্রমেশ্রুমের অনুকূতল 203.93 নকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে একটি প্রকে  

22/11/2016 োমরতখ একতনক কর্তচক অনুতিামদে হতয়তে যা িেচিাতন  

মড্মপএি পদ্ধমেতে ড্কইয়াড্ চ এি ইমঞ্জমনয়ামরং ওয়াকচ মলিঃ কর্তচক িাস্তিাময়ে 

হতচ্ছ। আমর্ চক অগ্রগমে ৪১৪.২১ লক্ষ টাকা, িরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা 

৮.০৪%  

36। নভালা নেলার চর কুকরী মুকরী নিিীিাঁধ ও নর্ঘাতেরহাট 

এিং রািতনওয়াে লঞ্চর্ঘাট এলাকায় নদী 

ভাঙ্গনতরাধকরতণর ব্যিস্থা গ্রহণ।  

১১/১১/১০ 

মভমড্ও 

কনফাতরমসং এর 

িােতি একতযাতগ 

নদশব্যাপী ইউমনয়ন 

েথ্য ও নসিা নকন্দ্র 

উতবাধনকাতল 

280.69 নকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে বঘাদর্রোট ও রামদিওয়াে এলাকার িদী 

ভাঙ্গিদরাধ প্রকে গে 03/01/2017 োমরতখ একতনক কর্তচক অনুতিামদে 

হতয়তে। নিয়াদকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯। আমর্ চক অগ্রগমে 

40১০.০০ লক্ষ টাকা, িরাদ্দ ৮১০১.০০ লক্ষ টাকা। 

 

25.0০%  

37। যমুনা নদীর ভাঙ্গন নর্তক ভূয়াপুরতক রক্ষার লতক্ষয 

োরাকামি হতে নোতকরচর পযেচ স্থায়ী গাইড্ িাঁধ মনি চাণ 

করা  

 

৩০-০৬-২০১২ 

ভূয়াপুর ও নহিনগর 

নরলওতয় নস্টশতনর 

পর্সভায় 

২০০.৫৬ বকাটি টাকা ব্যয় সম্ববলি ”টাঙ্গাইল বেলার বগাপালপুর ও ভূঞাপুর 

উপদেলাধীি যমুিা িদীর িাম িীরিিী কাউলী িািী ব্রীে েদি শার্াবরয়া 

(ভরুয়া-িটিলা) পয ডন্ত এলাকায় িীর সংরেণ” প্রকল্প গি ০১/০৮/২০১৭ 

িাবরদর্ একদিক কর্তডক অনুদমাবদি েদয়দে।  ২২/১১/২০১৭ িাবরদর্ 

পবরকল্পিা কবমশি কর্তডক ২.০০ বকাটি টাকা িরাদ্দ প্রদাি করা েদয়দে। দরপত্র 

প্রবক্রয়া র্লমাি। প্রকদল্পর বময়াদকাল মার্ ড ২০১৭ েদি জুি ২০১৯। 

০.০০%  

 

38। যমুনা নদীর ভাঙ্গনতরাধ ও নাব্যো  রক্ষায় নদী 

নেমেং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা) 

 

12/11/2015 

িগুিা নেলায় 

অনুমিে 

আলোফুতন্নো 

নখলার িাতঠ 

েনসভায় 

• কযামপটাল পাইলট নেমেং প্রকতের আওোয় যমুনা নদীর ২২.০০ 

মকমি নেমেং সম্পন্ন করা হতয়তে।  

• যমুনা নদীর ড্ানেীতরর ভাঙ্গন হতে গাইিান্ধা নেলার সদর উপতেলা 

এিং গনকিরসহ ফুলেমি উপতেলার মিমভন্ন স্থাপনা রক্ষা শীে চক 

প্রকেটি গে ১৩/০৮/২০১৭ োমরতখ একতনতক অনুতিামদে হতয়তে। 

প্রকতের আওোয় ১০.২২ মকমি নেমেং এিং ৪.৮৫ মকমি েীর 

সংরক্ষণ কায চক্রি অেভু চক্ত রতয়তে। প্রকে ব্যয় ২৯৯৩৬.৬৭ লক্ষ 

টাকা, নিয়াদকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১। 

• যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে মসরােগঞ্জ নেলার কামেপুর উপতেলায় 

খুদিামি, মশংরািািী ও শুভগাো এলাকায় সংরক্ষণ প্রকেটি গে 

13/09/2017 োমরতখ একতনক কর্তচক অনুতিামদে হতয়তে। প্রকতের 

ব্যয় 46546.42 লক্ষ টাকা। যার আওোয় 25.00 মকমি নেমেং 

কায চক্রি অেভু চক্ত আতে। আরএমড্মপতে িরাদ্দ ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা। 

নিয়াদকাল জুলাই ২০১৭ জুন ২০২০। 

• “িগুিা বেলার সাবরয়াকাবন্দ উপদেলার কুবণ ডিাবি েদি র্ন্দিিাইশা 

পয ডন্ত যমুিা িদীর র্ািিীর সংরেণ কাে সে বিকল্প িাঁধ বিম ডাণ” 

শীর্ ডক প্রকদল্পর আওিায় যমুিা িদীর ভাঙ্গি বরাদধ ৫.৯০০ বকবম িদী 

িীর সংরেণ কাে িাস্তিায়িাধীি আদে। আরএমড্মপতে িরাদ্দ 

২০০০.০০ লক্ষ টাকা। নিাট মড্মপমপ ব্যয় ৩০১৫২.৮৯ লক্ষ টাকা। 

নিয়াদকাল জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮। 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা প্রমেশ্রুমে 

প্রদাতনর োমরখ 

ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগমের িণ চনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগমের হার 

িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩৯। 

 

নদীর নাব্যো বৃমদ্ধর লতক্ষয নির্ঘনা ও ড্াকামেয়া নদী 

নেমেং  

২৭/৪/২০১০ 

চাঁদপুতর 

অনুমিে এক 

েনসভায় 

“নির্ঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর নেলার হমরণা নফমরর্ঘাট এিং চরভভরিী 

এলাকার কাটাখাল িাোর রক্ষা” প্রকতে নির্ঘনা নদীতে 61,25,000 

র্ঘনমিটার নেমেং কাতের েন্য 98 নকাটি টাকার সংস্থান রতয়তে। প্রকেটি 

০১/০৮/২০১৭ োমরতখ একতনক কর্তচক অনুতিামদে হতয়তে। ০২/০১/২০১৮ 

োমরতখ পমরকেনা কমিশন কর্তচক িরাদ্দ পাওয়া নগতে। নিামিলাইতেশন 

চলিান। আমর্ চক অগ্রগমে 0.00 টাকা, িরাদ্দ ২০00.00 লক্ষ টাকা।  

0.00% BIWTA কর্তচক সারাতদতশর নদ-নদীর খনতনর 

প্রস্তামিে িাস্টার প্ল্যাতন ড্াকামেয়া নদী খনতনর েন্য 

মনধ চামরে আতে। যার আতলাতক BIWTA 

ড্াকামেয়া নদী খনন কাে শুরু কতরতে  মিধায় 

িাপাউতিা কর্তচক ড্াকামেয়া নদী খনতনর মিেতয় নকান 

কায চক্রি গ্রহতণর প্রতয়ােনীয়ো ননই। 

৪০। মিমষ্ট পামনর অভাতি শুকনা নিৌসুতি কৃমে কাে করা 

যাতি না।  োই হাো-িো খাল পুনিঃখনন ও খাস 

েমিতে পুকুর খনন কতর নসতচর ব্যিস্থা করা। 

০৬/০৫/২০১০ 

িরগুনা নেলায় 

অনুমিে েনসভায় 

“িরগুনা নেলায় উপকূলীয় নপাল্ডারসমূতহ নসচ কাতের েন্য খাল 

পুনিঃখনন” প্রকতের  ৬৬ নকাটি ৫১ লাখ টাকার মড্মপমপ গে 

০৩/০৪/২০১৮ োমরতখ একতনক সভায় অনুতিাদন লাভ কতর।  

0.00%  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তচক প্রদত্ত প্রমেশ্রুমে এিং মনতদ চশনা নিাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগমে সংক্রাে প্রমেতিদন (মড্মপমপ অনুতিাদতনর েন্য প্রমক্রয়াধীন প্রকে) 

 
 

ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর োমরখ 

ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগমের িণ চনা িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪১। সন্দ্বীপ-উমিরচর ক্রসড্যাতির সম্ভাব্যো যাচাই 

কতর সন্দ্বীতপর নকান ক্ষমে না হতল মনি চাণ করা 

 

১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাি নেলার সন্দ্বীপ 

উপতেলায় সরকারী হােী 

আব্দুল িাতেন কতলে িাতঠ 

অনুমিে েনসভায় 

৭৮৪.৩০ নকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে উমিরচর-ননায়াখালী ক্রসড্যাি শীে চক প্রকতের মড্মপমপটি 

পমরকেনা কমিশতন দামখল করা হতয়তে। পমরকেনা কমিশতনর মনতদ চশনা নিাোতিক 

আউটতসামস চং েনিতলর মিেতয় েনিল মনতয়াতগর অনুতিাদন প্রামপ্তর মিেয়টি অর্ চ িন্ত্রণালতয় 

প্রমক্রয়াধীন । 

 

৪২। সরাইল উপতেলায় নিিীিাঁধ মনি চাণ করা  ১২/৫/২০১০ 

ব্রাহ্মণিািীয়া নেলায় অনুমিে 

েনসভায় 

৩২.১৮ নকাটি টাকা প্রাক্কমলে ব্যয় সম্বমলে “সরাইল উপতেলায় িাঁধ মনি চাণ” শীে চক প্রকতের 

মড্মপমপ পমরকেনা কমিশতন প্রমক্রয়াধীন । 

 

৪৩। চরআলগী ইউমনয়তনর চারপাতশ নিিীিাঁধ 

মনি চাণ 

৩১/০৩/২০১১ 

িয়িনমসংহ নেলা 

সফরকাতল 

“চরআলগী ইউমনয়তনর চারপাতশ নিমিিাঁধ মনি চাণ” শীে চক প্রকতের মড্মপমপতে পমরকেনা 

কমিশতনর মসদ্ধাতের আতলাতক নেমেং কায চক্রি অেচভূক্ত কতর করা হতয়তে। পামন সম্পদ 

িন্ত্রণালতয় অনুমিে যাচাই সভার মসদ্ধাতের আতলাতক মড্মপমপ পুনগ চঠতনর েন্য িাপাউতিাতে 

প্রমক্রয়াধীন। 

 

৪৪। কুমিগ্রাতির ধরলা, মেস্তা ও দুধকুিার নদীতে 

নাব্যো বৃমদ্ধর লতক্ষয নেমেংকরণ  

০৬/৩/২০১০ 

কুমিগ্রাি নেলায় অনুমিে 

েনসভায় 

 িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুে 4৫নং ক্রমিতকর 

মনতদ চশনা িাস্তিাময়ে হতল কুমিগ্রাতির ধরলা, মেস্তা 

ও দুধকুিার নদীতে নাব্যো বৃমদ্ধর লতক্ষয 

নেমেংকরণ” শীে চক প্রমেশ্রুমেটি িাস্তিায়তনর 

প্রতয়ােন ননই। 

4৫। কুমিগ্রাি নেলার ১৬টি নদ-নদী নেমেং কতর 

নাব্যো বৃমদ্ধ করা হতি এিং দমক্ষণাঞ্চতলর 

নতুন পায়রা সমুদ্রিিতরর সাতর্ সরাসমর 

নযাগাতযাগ সৃমষ্ট করা হতি 

 

০৭/০৯/২০১৬ • িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে িাস্তিায়তনর লতক্ষয সিীক্ষা সম্পতন্নর মনমিত্ত 

০৮/০৬/২০১৭ োমরতখ িন্ত্রণালয় কর্তচক একটি কমিটি গঠন  করা হয়। গঠিে কমিটির 

একটি সভা গে ৩১/০৭/২০১৭ োমরতখ অনুমি হয়।  

• িাংলাদতশ পামন উন্নয়ন নিাড্ চ ও Power Construction Corporation 

China (Power China) সাতর্ Sustainable River 

Management মিেতয় স্বাক্ষমরে MoU অনুযায়ী China প্রমেিান 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা প্রমেশ্রুমে প্রদাতনর োমরখ 

ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগমের িণ চনা িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

িাংলাতদতশর ৩টি River System (Ganges-Padma System, 

Brahmaputra-Jamuna System, Surma-Meghna 

System) এর একখানা িাস্টার প্ল্যান হাতে ননয়া হতয়তে। এরই ধারািামহকোয় 

অগ্রামধকার মভমত্ততে ধরলা ও মেস্তা নদীর নেমেং ও নটকসই নদী ব্যিস্থাপনা পমরকেনার 

কাে চলিান রতয়তে।  

• উপতরামেমখে কােসমূহ দীর্ঘ চ সিয় প্রতয়ােন মিধায় দ্রুে পদতক্ষপ গ্রহতণর মনমিতত্ত 

ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, মেস্তা ও দুধকুিার নদীর নেমেং মিেতয় আলাদা আলাদা মড্মপমপ 

প্রণয়তনর মসদ্ধাে গৃহীে হয়।  

• “কুবিগ্রাম বেলার বর্লমারী ও উবলপুর উপদেলাধীি ভিরাগীরোট ও বর্লমারী িন্দর 

এলকায় ব্রহ্মপূত্র িদদর র্ািিীর সংরেণ ও বেবেং” শীর্ ডক প্রকল্পটি পাবি সম্পদ 

মন্ত্রণালদয় প্রবক্রয়াধীি। বর্বপবপ অনুযায়ী প্রাক্কবলি ব্যয় ৬৫২.১২ বকাটি টাকা। প্রকল্পটিদি 

২০ বকবম বেবেং অন্তভূ ডক্ত রদয়দে।  

• “কুমিগ্রাি নেলার নরৌিারী উপতেলার ঘুঘুিারী হতে ফুলুয়ার চর র্ঘাট ও রামেিপুর 

উপতেলা সদর (তিম্বার পািা) হতে নিাহনগঞ্জ িাোর পয চে ব্রহ্মপূত্র নতদর ভাঙ্গন হতে 

িািেীর সংরক্ষণ ও নেমেং” শীর্ ডক প্রকতের প্রাক্কমলে ব্যয় ৯১৯.৮২ নকাটি টাকা। 

প্রকল্পটিদি ২৫ বকবম বেবেং অন্তভূ ডক্ত রদয়দে। িেচিাতন মড্মপমপটি পমরকেনা কমিশতন 

প্রমক্রয়াধীন আতে। 

• “কুমিগ্রাি নেলার কুমিগ্রাি সদর, রাোরহাট ও ফুলিািী উপতেলাধীন ধরলা নদীর িন্যা 

মনয়ন্ত্রণসহ িাি ও ড্ান েীর সংরক্ষণ” শীে চক প্রকতের প্রাক্কমলে ব্যয় ৬৩৩.৭২ নকাটি 

টাকা। প্রকেটি ৫ মকমি নেমেং অেভূ চক্ত রতয়তে। পাবি সম্পদ মন্ত্রণালদয় অনুবিি যাচাই 

সভার মসদ্ধাতের আতলাতক নিাতড্ চ মড্মপমপ পুনগ চঠতনর কাে চলিান। 

•  “কুমিগ্রাি নেলার রাোরহাট ও উমলপুর উপতেলায় মসমরে অি টি-নহড্ নগ্রাতয়ন 

মনি চাতণর িােতি মেস্তা নদীর িািেীতর ভাঙ্গন নরাধ প্রকে” শীে চক প্রকতের প্রাক্কমলে 

ব্যয় ৩১৯.০০ নকাটি টাকা। প্রকেটিতে ১২ মকমি নেমেং অেভূ চক্ত রতয়তে। নিাতড্ চ 

প্রমক্রয়াধীন। 

• “রংপুর নেলার গংগাচিা ও রংপুর সদর উপেতলায় মেস্তা নদীর ড্ান েীর ভাঙ্গন হতে 

রক্ষা (১ি সংতশামধে)” শীে চক প্রকতের প্রাক্কমলে ব্যয় ১৮৪.৪৩ নকাটি টাকা। প্রকেটিতে 

৪ মকমি নেমেং অেভূ চক্ত রতয়তে। প্রকতের ১ি সংতশামধে মড্মপমপ গে ০১/০২/২০১৮ 

োমরতখ পমরকেনা কমিশতন নপ্ররণ করা হতয়তে। 

• “কুমিগ্রাি  নেলার  িে  মদতয়  প্রিামহে  প্রধান  নদ-নদীসমূহ  নেমেং  কতর  িন্যা  ও 

নদীভাঙ্গন নরাধ, নাব্যো বৃমদ্ধ এিং ভূমি পুনরুদ্ধার  প্রকে” শীয চক প্রকতের প্রাক্কমলে ব্যয় 

প্রায় ৫১২ নকাটি টাকা। প্রকতের আওোয়  ব্রহ্মপুত্র, মেস্তা, ধরলা, দুধকুিার, গঙ্গাধর, 

বুমিমেস্তা ও ফুলকুিার নদীতে সি চতিাট ১৪৮ মকমি নদী খনন  অেভূ চক্ত রতয়তে। প্রকেটির 

মড্মপমপ িাপাউতিার িাঠ দপ্ততর প্রমক্রয়াধীন।  

• “কুমিগ্রাি নেলার ভুরুঙ্গািারী ও নাতগশ্বরী উপতেলাধীন দুধকুিার নদীর ড্ান ও িািেীর 

সংরক্ষণ ও নেমেং প্রকে” শীে চক প্রকেটিতে ১২ মকিঃমিিঃ নেমেং অেভূ চক্ত রতয়তে। 

মড্মপমপ িাঠ পয চাতয় প্রমক্রয়াধীন।  

৪৬। যমুনা এিং িাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনতরাতধ 

প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতি। পামন 

সম্পদ িন্ত্রণালয় নর্তক ৩টি প্রকে যাতে 

২৬/০৮/২০১৭ িগুিা বেলার মধ্য বদদয় প্রিাবেি করদিায়া িদী পুিঃর্িদির মাধ্যদম িদীর িাব্যিা বিবরদয় 

আিা, পাবি বিষ্কাশি ব্যিস্থা উন্নয়দির মাধ্যদম েলািদ্ধিা সমস্যার সমাধািসে বসর্ সুবিধার 

উন্নয়ি এর মাধ্যদম কৃবর্ উৎপাদি বৃবদ্ধ করদি “করদিায়া িদী উন্নয়ি প্রকল্প” -এর  বর্বপবপ 

সংদশাধি কায ডক্রম িাপাউদিাদি প্রবক্রয়াধীি আদে। এোিা পাসমদি অনুবিি যার্াই সভার 

বিলা’র বরদটর বিপরীদি মোমান্য োইদকাট ড এর 

রাদয় করদিায়া িদীদক CS ম্যাপ অনুযায়ী 

পুনরজ্জীমিে  করার মনতদ চশনা রতয়তে। নসই 
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ও স্থান  

প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগমের িণ চনা িেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

িাস্তিাময়ে হয় নস মিেতয় দৃমষ্ট নদয়া হতি। 

 

বসদ্ধান্ত অনুযায়ী গোবরয়া িদী পূিঃর্িি কােটি “করদিায়া িদী উন্নয়ি প্রকল্প”-এর বর্বপবপদি 

অন্তভূ ডক্ত কদর বর্বপবপ পূিগ ডঠি কােও িাপাউদিাদি র্লমাি ।  

 

নিাোতিক CS ম্যাপ  সংগ্রে পূি ডক িদীর প্রকৃি 

প্রশস্তিা বিধ ডারণ কাে র্লমাি রদয়দে। মোমান্য 

োইদকাট ড এর বিদদ ডশিার আদলাদক বর্বপবপ 

পূিগ ডঠিপূি ডক শীঘ্রই পবরকল্পিা কবমশদি বপ্ররণ 

করা েদি। 

৪৭। মেোস নদী খনন করা ০৭/১১/২০১০  

কুমিোর মেোস 

উপতেলায় অনুমিে 

েনসভায় 

• ব্রাহ্মণিামিয়া নেলার মেোস নদী পুনিঃখনন (ক্রমিক নং ৩২) প্রকেটি িাস্তিায়ন চলিান 

রতয়তে।  

• মিগে 08/05/2012 োমরতখ মেোস নদী খনতনর েন্য 119 নকাটি টাকার মড্মপমপ 

পমরকেনা কমিশতন নপ্ররণ করা হয়। কাবরগরী, সামাবেক, পবরদিশ ও অর্ ডনিবিক 

সমীোর েন্য পবরকল্পিা কবমশি েদি প্রকদল্পর বর্বপবপ বিরি বদয়া েয়।  

• কাবরগবর বরদপাট ড চূিান্ত েদয়দে।  

• কুবমল্পা বেলার বিিাস ও বোমিা উপদেলার বিিাস িদী (বলায়ার বিিাস) পুিঃর্িি 

প্রকদল্পর ৪৯.৯৪ বকাটি টাকার বর্বপবপ িিডমাদি মন্ত্রণালদয় প্রবক্রয়াধীি। 

 

৪৮। 

 

েয়পুরহাট নেলার নোট যমুনা, তুলসীগঙ্গা, 

ও শ্রী নদী পুনিঃ খনন এিং রািার ড্যাি 

মনি চাণ 

২২/০১/২০১২  

েয়পুরহাট সফরকাতল 

৩১/১২/২০১২ োমরতখ অনুমিে িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে িাস্তিায়তনর অগ্রগমে মিেয়ক 

সভায় স্থানীয় সরকার প্রতকৌশল অমধদপ্তর, েয়পুরহাট কর্তচক নপ্রমরে প্রমেতিদতন োনা যায় নয 

স্থানীয় সরকার প্রতকৌশল অমধদপ্ততরর অেভু চক্ত অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পামন সম্পদ নসটর প্রকে 

(PSSWRSP) এর আওোয় এিং োেীয় পামন নীমে (১৯৯৯) অনুসরতণ ১০০০ নহটর পয চে 

উপকৃে এলাকায় উপ- প্রকে এর অমধক হওয়ায়   (PSSWRSP) এর আওোয় িাস্তিায়ন 

সম্ভি নয়। এিেিস্থায় এ মিেতয় কায চক্রি গ্রহণ করার েন্য পামন সম্পদ িন্ত্রনালয়তক িাননীয় 

প্রধানিন্ত্রীর কায চালয় হতে ০২/১০/২০১২ মরিঃ োমরতখ ৩৩.০৭১.০৪৬.৪২.০০.০০১.২০১১-২২১(২) 

নং স্মারতক মনতদ চশনা প্রদান করা হয়। উপতরাক্ত মনতদ চশনা নিাোতিক েয়পুরহাট পামন উন্নয়ন 

মিভাগ, িাপাউতিা, িগুিা কর্তচক ১৩৪৪১.১৮ লক্ষ টাকা ব্যতয় একটি মড্মপমপ প্রণয়ন করা হতয়তে। 

মড্মপমপটি গে ১৮/০২/২০১৮ োমরতখ পমরকেনা কমিশতন নপ্ররণ করা হতয়তে।                                 
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৪৯। যমুনা এিং িাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনতরাতধ 

প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতি। পামন 

সম্পদ িন্ত্রণালয় নর্তক ৩টি প্রকে যাতে 

িাস্তিাময়ে হয় নস মিেতয় দৃমষ্ট নদয়া হতি। 

২৬/০৮/২০১৭ 

 

• িাঙ্গালী িদীর ভাঙ্গি বরাদধ “িগুিা বেলায় িাঙ্গালী িদীর র্াি ও িামিীদর িদী িীর 

সংরেণ” শীর্ ডক প্রকল্প োদি বিয়া েদয়দে।  

• কাবরগবর কবমটি কর্তডক দাবর্লকৃি প্রবিদিদি বিার্ ড কর্তডক অনুদমাবদি েদয়দে।  

িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন বিাদর্ ড প্রবক্রয়াধীি। 

৫০। যমুনা এিং িাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনতরাতধ 

প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতি। পামন 

সম্পদ িন্ত্রণালয় নর্তক ৩টি প্রকে যাতে 

িাস্তিাময়ে হয় নস মিেতয় দৃমষ্ট নদয়া হতি। 

২৬/০৮/২০১৭ • যমুিা িদীর ভাঙ্গি বরাদধ িীর প্রবিরো কাদের েন্য “িগুিা বেলার বসািািলা, সাবরয়াকাবন্দ 

ও ধুিট উপদেলায় যমুিা িদীর র্ািিীদর ক্রসিার, স্পার ও প্রবিরোমূলক কাদের 

পুিি ডাসিসে যমুিা িদীর র্ািিীর সংরেি” শীর্ ডক প্রকল্প োদি বিয়া েদয়দে।  

• প্রকল্প এর বর্বপবপ ভিরীর েন্য কাবরগরী কবমটি গঠি েদয়দে। 

• কাবরগবর প্রবিদিদি প্রণয়ি চূিান্ত পয ডাদয় রদয়দে। 

িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাতড্ চর িাঠ দপ্ততর প্রমক্রয়াধীন। 
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৫১। সন্দ্বীপ-নকাম্পানীগঞ্জ সিকিাঁধ মনি চাণ ১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাি নেলার 

সন্দ্বীপ উপতেলায় 

সরকারী হােী 

আব্দুল িাতেন 

কতলে িাতঠ 

অনুমিে েনসভায় 

সন্দ্বীপ-উমিরচর ননায়াখালী এলাকায় গামণমেক িতড্তলর িােতি 4টি ক্রসড্যাি স্থাপতনর সিীক্ষা করা 

হতয়তে। ক্রসড্যািসমূহ- 1) উমিরচর-ননায়াখালী, 2) ননায়াখালী োহাতের চর, 3) োহাতের চর সন্দ্বীপ, 4)  

সন্দ্বীপ-উমিরচর। ৪টি ক্রসড্যাতির িতে ৪2নং ক্রমিতকর ১টি ক্রসড্যাি িাস্তিায়তনর পদতক্ষপ ননয়া হতয়তে। 

িাস্তিায়ন পরিেী পয চাতয় এলাকার িরতফালমেকযাল অিস্থার আমুল পমরিেচতনর সম্ভািনা রতয়তে। ফতল 

ক্রসড্যািটি িাস্তিায়তনর পর নতুন অিস্থার নপ্রমক্ষতে স্টামড্ প্রকতের উতযাগ ননয়া হতি।  

উমিরচর-ননায়াখালী ক্রসড্যাি প্রকতের মড্মপমপ 

প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। মড্মপমপ অনুতিাদতনর পর কায চক্রি 

সিাপ্ত হতল আতলাচয প্রকতের প্রভাি মনরূপন পূি চক 

কায চক্রি গ্রহণ করা যাতি। 

৫২। কক্সিাোর শহর রক্ষা প্রকে গ্রহণ ০৩/০৪/২০১১ 

কক্সিাোর 

নেলা 

সফরকাতল 

• “কক্সিাোর শহর রক্ষা” শীে চক প্রকেটির উপর মিগে 05/02/2013 োমরতখ অনুমিে একতনক 

সভার আতলাচনা নশতে কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তচপক্ষসহ সিমিেভাতি পমরকেনা গ্রহণ পূি চক 

েরুরীমভমত্ততে নতুন প্রকে গ্রহণ কতর পমরকেনা কমিশতন নপশ করার মসদ্ধাে গৃহীে হয়।  

• মিগে 12/01/2017 োমরতখ পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয় “কক্সিাোর শহর রক্ষা” প্রকতের উপর 

সিমিে প্রকে গ্রহণ ও সংমিষ্ট মিেতয় আেিঃিন্ত্রণালয় সভা অনুমিে হয়। প্রকেটি িাস্তিায়তন 

কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তচপক্ষ ের্া পূেচ িন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতি। প্রকে সংমিষ্টোয় 

ভাঙ্গতনর মিেতয় পামন উন্নয়ন নিাড্ চ প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করতি। প্রকতের সংমিষ্ট সকল 

প্রমেিান/মিভাগ প্রকতের সিমিে মড্মপমপ প্রণয়ন কতর কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তচপতক্ষর িােতি 

দামখল করতি। 

কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তচপক্ষ কর্তচক কক্সিাোর নেলার 

প্রস্তামিে িাস্টার প্ল্যান অনুতিাদতনর েন্য পমরকেনা 

কমিশতন প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। িাস্টার প্ল্যান অনুতিামদে হতল 

েদানুয়ায়ী প্রকেটি গ্রহতনর উতযাগ ননয়া হতি। 
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ক্র: নং িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিেয়ক েথ্য 

১। 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী িতলন, ভারে সরকার 

মেস্তার পামনিণ্টন চুমক্ত স্বাক্ষর করতে অেযে 

আেমরক। এ মিেতয় িাংলাতদশ সরকার েৎপর 

রতয়তে। মেমন পামন সম্পদ িন্ত্রণালয় এিং 

নযৌর্ নদী কমিশনতক চূিােকৃে মেস্তার 

পামনিণ্টন চুমক্ত স্বাক্ষতরর প্রতচষ্টা অব্যাহে 

রাখার পরািশ চ নদন।   

• গে োনুয়ামর ২০১০ িাতস িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ভারে সফরকাতল প্রকামশে নযৌর্ ইশতেহার ও িাননীয় প্রধানিন্ত্রীবতয়র মদক মনতদ চশনার  নপ্রমক্ষতে মেস্তা নদীর অেিেীকালীন 

পামনিণ্টন চুমক্তর নেিওয়াকচ চূিাে করা হতয়তে। ভারতের সাতর্ আতলাচনাপূি চক চুমক্ত স্বাক্ষতরর প্রতচষ্টা অব্যাহে রতয়তে।  

• ভারতের িাননীয় পামন সম্পদ িন্ত্রীতক মেস্তা নদীর পামনিণ্টন চুমক্ত স্বাক্ষতরর মনমিত্ত ১০ নফব্রুয়ামর ২০১৪ োমরতখ মড্ও মলটাতরর িােতি িাংলাতদতশর িাননীয় পামন সম্পদ িন্ত্রী 

আিন্ত্রণ োনান।  

• গে নসতেম্বর ২০১৪ িাতস িাংলাতদশ ও ভারতের িতে নয়ামদেীতে অনুমিে Joint Consultative Commission (JCC) এর দিঠতকও িাংলাতদতশর িাননীয় 

পররাষ্ট্র িন্ত্রী ভারতের িাননীয় পামন সম্পদ িন্ত্রীর সাতর্ নসৌেন্য সাক্ষােকাতল মেস্তা নদীর পামনিণ্টন চুমক্ত দ্রুে স্বাক্ষতরর েন্য অনুতরাধ োনান।  

• গে ০৮ এমপ্রল, ২০১৭ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ভারে সফরকাতল প্রকামশে নযৌর্ নর্ঘােণায় উতেখ রতয়তে নয, িাংলাতদতশর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী ভারতের িাননীয় প্রধানিন্ত্রীতক ২০১১ 

সাতল দু’নদতশর িতে সম্মে রূপতরখা অনুযায়ী অনমেমিলতম্ব মেস্তার অেি চেীকালীন পামনিন্টন চুমক্ত সম্পাদতনর অনুতরাধ োনান। ভারতের িাননীয় প্রধানিন্ত্রী এ মিেতয় অিমহে 

কতরন নয, যর্াশীঘ্র মেস্তার অেচিেীকালীন পামনিন্টন চুমক্ত সম্পাদতনর লতক্ষয ভারে সংমিষ্ট সকল নস্টকতহাল্ডারতদর সাতর্ কাে করতে। 

• গে ২২ অতটাির ২০১৭ োমরতখ ঢাকায় অনুমিে Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্ চ দিঠতকর পর িাংলাতদতশর িাননীয় পররাষ্ট্র িন্ত্রী োঁর 

িক্তৃোয় গে ০৮ এমপ্রল ২০১৭ োমরতখ ভারতের িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িক্তব্য স্মরণ কতরন যাতে ভারতের িাননীয় প্রধানিন্ত্রী দু’নদতশর িেচিান প্রধানিন্ত্রীর চলিান নিয়াদকাতল 

মেস্তা চুমক্ত স্বাক্ষমরে হতি িতি চ উতেখ কতরতেন। 

২। পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয়র প্রস্তামিে গঙ্গা 

ব্যাতরে মনি চাতণর মিেতয় িাননীয় প্রধানিন্ত্রী 

গুরুত্বাতরাপ কতরন। মেমন ভারতের সংতগ গঙ্গা 

চুমক্তর আতলাতক গঙ্গা ব্যাতরে মনি চাতণর 

পদতক্ষপ গ্রহতণর ওপর নোর নদন এিং নযৌর্ 

নদী কমিশনতক এ মিেতয় প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহতনর েন্য মনতদ চশনা প্রদান কতরন। 

• ভারে-িাংলাতদশ নযৌর্ নদী কমিশতনর পরিেী দিঠতক গঙ্গা ব্যাতরে মনি চাতণর মিেতয় আতলাচনা করা হতি। উতেখ্য, গে নসতেম্বর ২০১৪ োমরতখ িাংলাতদশ ও ভারতের িতে 

নয়ামদেীতে অনুমিে Joint Consultative Commission (JCC) এর দিঠতক িাংলাতদতশর িাননীয় পররাষ্ট্র িন্ত্রী ভারতের িাননীয় পামন সম্পদ িন্ত্রীর সাতর্ 

সাক্ষােকাতল উতেখ কতরন নয, ভারতের ফারাক্কা ব্যারাতের ১০০ মকমি ভাটিতে িাংলাতদশ গঙ্গা নদীর ওপর ব্যাতরে মনি চাতণর পমরকেনা কতরতে যা দু’নদতশর উপকাতর আসতি। 

মেমন আরও উতেখ কতরন নয, ভারেীয় ভূ-খতি এ ব্যাতরতের নকাতনা backwater effect পমরলমক্ষে হতি না। এ সিয় মেমন ভারেীয় িন্ত্রীর মনকট গঙ্গা ব্যাতরে প্রকতের 

project brief ও detailed study report প্রদান কতরন। ভারেীয় িন্ত্রী এ মিেতয় পরীক্ষা-মনরীক্ষা কতর দ্রুেেি সিতয় োতদর িোিে প্রদান করতিন িতি চ উতেখ 

কতরন। িাংলাতদতশর িাননীয় পররাষ্ট্র িন্ত্রী এ মিেতয় আশ্বস্থ কতরন নয, ভারতের িোিে পাওয়ার পর এ মিেতয় নকাতনা মভন্নো পমরলমক্ষে হতল দু’নদশ কর্তচক নযৌর্ভাতি ো 

মনষ্পমত্ত করা নযতে পাতর। এ নপ্রমক্ষতে সম্প্রমে ভারেীয় পক্ষ গঙ্গা ব্যাতরতের Mathematical Modeling Report-সহ পূন চাঙ্গ সম্ভাব্যো প্রমেতিদন (Complete 
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ক্র: নং িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিেয়ক েথ্য 

 Feasibility Report) এিং details of 2-D Morphological Studies সরিরাহ করতে িাংলাতদশতক অনুতরাধ োনাতল মরতপাট চগুতলা গে জুন ২০১৫ িাতস 

ভারেীয় কর্তচপতক্ষর মনকট নপ্ররণ করা হয়। এোিা সম্প্রমে িাংলাতদতশর প্রস্তামিে গঙ্গা ব্যাতরে প্রকতের যািেীয় সিীক্ষা মরতপাট চ ভারেীয় পক্ষতক সরিরাহ করা হতয়তে।  

• ঢাকাস্থ ভারেীয় হাই কমিশন গে ২৮ োনুয়ামর, ২০১৬ োমরতখ পররাষ্ট্র িন্ত্রণালতয় নপ্রমরে একটি ননাট ভারিাতলর িােতি ইতোিতে সরিরাহকৃে গঙ্গা ব্যাতরতের 

Mathematical Modeling Report-সহ পূন চাঙ্গ সম্ভাব্যো প্রমেতিদন (Complete Feasibility Report) এিং details of 2-D Morphological 

Studies এর উপর প্রার্মিক পয চতিক্ষণ প্রদান কতরতে। এোিা এ মিেতয় একটি নযৌর্ পমরদশ চতনর প্রতয়ােনীয়োর কর্াও উতেখ করা হতয়তে। ভারে হতে মিমভন্ন সিতয় প্রাপ্ত 

পয চতিক্ষণ মিেতয় িাংলাতদতশর িোিে/িক্তব্য পররাষ্ট্র িন্ত্রণালতয়র িােতি ভারেীয় পতক্ষর মনকট নপ্ররণ করা হতয়তে।  

• গে ২৪-২৮ অতটাির ২০১৬ ভারতের একটি কামরগমরদল িাংলাতদশ সফর কতর। এ সফরকাতল  গে ২৫-২৬ অতটাির ২০১৬ িাংলাতদশ ও ভারতের কামরগমর দল কর্তচক 

িাংলাতদতশর প্রস্তামিে গঙ্গা ব্যারাে প্রকে এলাকা ও গঙ্গা নদীর হামড্ চঞ্জ নসতু এলাকা পমরদশ চন করা হয়। পমরদশ চন নশতে গে ২৭ অতটাির ২০১৬ ঢাকায় অনুমিে দিঠতক গঙ্গা 

ব্যাতরে প্রকে মিেতয় একটি নযৌর্ কামরগমর সাি-গ্রুপ গঠন কতর দু’নদতশর গঙ্গা নদীর অমভন্ন এলাকায় (পাংশা হতে িার্াভাঙ্গা নদীর নিাহনা পয চে) মিমভন্ন উপাত্ত সংগ্রহ সহ 

নানামিধ সিীক্ষা পমরচালনার মসদ্ধাে গৃহীে হয়। উক্ত মসদ্ধাতের আতলাতক ইতোিতে ভারে ও িাংলাতদশ োতদর মনে-মনে কামরগমর সাি-গ্রুপ গঠন কতরতে। ভারেীয় পক্ষতক গে 

৯-১১ মড্তসম্বর ২০১৬ ঢাকায় কামরগমরদতলর প্রর্ি সভা অনুিাতনর েন্য িাংলাতদতশর পক্ষ হতে আিন্ত্রণ োনাতনা হতল ভারেীয় পক্ষ সুমিধােনক সিতয় উক্ত সভায় নযাগদান 

করতি িতি চ িাংলাতদশতক অিমহে কতর।   

• গঙ্গা ব্যাতরে প্রকে প্রণয়ন মিেতয় িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ কতর প্রকেটিতক োেীয় অগ্রামধকার প্রকে মহতসতি মিতিচনাপূি চক দ্রুে প্রণয়তনর নীমেগে অনুতিাদতনর 

েন্য জুন ২০১৬ এ পামন সম্পদ িন্ত্রণালয় হতে িাননীয় প্রধানিন্ত্রী িরাির সার-সংতক্ষপ নপ্ররণ করা হতল িাননীয় প্রধানিন্ত্রী সার-সংতক্ষপটি অনুতিাদন কতরনমন। ব্যাতরেটি যাতে 

িাংলাতদশ ও ভারতের নযৌর্ অংশীদামরতত্ব িাস্তিায়ন করা যায় এরুপ মড্োইন কতর সম্পূণ চ নতুন প্রতেট করতে হতি িতি চ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশাসন অিমহে কতর প্রধানিন্ত্রীর 

কায চালয় হতে সার-সংতক্ষপটি নফরে প্রদান করা হয়।  

• িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর উক্ত অনুশাসতনর আতলাতক গঙ্গার পামনিন্টন চুমক্তর আওোয় প্রাপ্য পামনর সতি চাত্তি ব্যিহাতরর সম্ভাব্য মিকেসমূহ মচমিেকরতণর েন্য িাপাউতিা ও নযৌর্ 

নদী কমিশন, িাংলাতদশ এর িােতি পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয়র কায চক্রি চলিান আতে।  

• উতেখ্য, িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর কায চালতয়র মুখ্য সিিয়ক (এসমড্মে মিেয়ক) িতহাদয়তক আহিায়ক কতর িাংলাতদশ ও ভারতের িতে সম্পামদে ঐমেহামসক পামন িন্টন চুমক্তর 

আওোয় প্রাপ্য পামনর সতি চাত্তি ব্যিহার মনমিেকরতণর উতদ্দতশ্য প্ররকে মচমিেকরতণর লতক্ষয একটি কমিটি গঠন করা হয়।  উক্ত কমিটির গে ১৪-০৯-২০১৭ োমরতখ অনুমিে 

সভায় অন্যাতন্যর িতে পররাষ্ট্র িন্ত্রণালতয়র িােতি নদী মিেয়ক চুমক্ত সম্পাদন ও িেচিাতন চুমক্তর িােতি প্রাপ্ত পামনর সতি চাচ্চ ব্যিহাতর নযৌর্ভাতি প্রকে িাস্তিায়তন ভারতের 

কামরগরী ও আমর্ চক সহতযামগোর মিেতয় মব-পামক্ষক নযাগাতযাগ অব্যাহে রাখতে হতি িতি চ মসদ্ধাে গৃহীে হয়। উক্ত সভায় ভারতের পরািশ চ গ্রহণপূি চক মহস্যা অনুযায়ী প্রাপ্ত পামনর 

সতি চাত্তি ব্যিহার মনমিেকতে প্রকে প্রণয়তন এিং কামরগরী সিীক্ষা পমরচালনার মিেতয় পামন সম্পদ িন্ত্রণালয় যর্াযর্ পদতক্ষপ গ্রহণ করতি িতি চও মসদ্ধাে হয়। 

• গে ২২ অতটাির ২০১৭ োমরতখ ঢাকায় অনুমিে Joint Consultative Commission (JCC)-এর ৪র্ চ দিঠতকর পর িাংলাতদতশর িাননীয় পররাষ্ট্র িন্ত্রী োঁর 

িক্তৃোয় দীর্ঘ চ নিয়াতদ গঙ্গার পামনর সতি চাত্তি ব্যিহার মনমিে করার লতক্ষয একটি সম্ভাব্যো সিীক্ষা (feasibility study) পমরচালনার েন্য ভারতের কামরগমর ও আমর্ চক 

সহায়ো কািনা কতরন।  

৩। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী প্রকৃমের সংতগ খাপ খাইতয় 

নদী শাসন এিং িন্যা মনয়ন্ত্রতণ যতর্াপযুক্ত 

পদতক্ষপ গ্রহতনর েন্য মনতদ চশনা নদন। নদীর 

স্বাভামিক গমে প্রিাহ অক্ষুন্ন নরতখ নাব্যো 

উন্নয়ন এিং িাঁধ ও স্লুইসতগট মনি চাতণ আরও 

সেকচ হওয়ার মনতদ চশ নদন।  

প্রকৃমের সংতগ খাপ খাইতয় নদী শাসন এিং িন্যা মনয়ন্ত্রতণর লতক্ষয িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাড্ চ কর্তচক ADB এর অর্ চায়তন ৮৬৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংিমলে “Flood and 

Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)” শীে চক একটি প্রকে গ্রহণ করা হতয়তে। প্রকেটির নিয়াদ এমপ্রল 

২০১৪ হতে জুন ২০১৯ পয চে, িাস্তি অগ্রগমে ৬৭.৮১%।  

৪। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী পমল বারা ভরাট হতয় 

যাওয়া নদীগুতলা মনয়মিে নেমেংতয়র িােতি 

নাব্যো রক্ষার ওপর গুরুত্ব আতরাপ কতরন। 

মেমন ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর িে িি নদীগুতলা 

নেমেং এর িােতি গভীরো বৃমদ্ধ কতর 

প্রশস্তো কমিতয়  এতন মিপুল পমরিাতণ ভূমি 

পুনরুদ্ধার কতর পমরকমেে েনপদ ও মশেপাকচ 

মনি চাণ করার মনতদ চশনা প্রদান কতরন।   

• ২০১6-১7অর্ চ িের পয চে যমুনা, ধতলশ্বরী, গিাই, ব্রহ্মপুত্র, চিনা-িারামশয়া, নিিামলয়া-লংগন, পুংলী, তুরাগ, কালনী কুমশয়ারা, কতপাোক্ষ, দভরি, মচত্রা, আঠারিামক প্রভৃমে নদীর 

মিমভন্ন অংতশ নেোতরর িােতি 275 মকমি এিং এক্সকাতভটতরর িােতি 621 মকমি নদী পুনিঃখনন কাে সম্পন্ন হতয়তে। চলমে ২০১7-১8 অর্ চ িেতর পদ্মা, যমুনা, নির্ঘনা, 

কালনী, কুমশয়ারা, নোট নফনী, িাঁকখালী, আত্রাই, কুিার, িধুিমে, কতপাোক্ষ, ভদ্রা, সালো, ধতলশ্বরী, গিাই, নিিামলয়া, তুরাগ, দভরি সহ নদ-নদীর মিমভন্ন অংতশ আরও 

নেোতরর িােতি 70.০০ মকমি এিং এক্সতকতভটতরর িােতি 80.00 মকমি অর্ চাৎ নিাট 150.00 মকমি নদী খনতনর এর লক্ষযিাত্রা মনধ চামরে রতয়তে। ইতোিতে নেোতরর 

িােতি প্রায় 71.04 মকমি এিং এক্সতকতভটতরর িােতি প্রায় 65.36 মকমি অর্ চাৎ নিাট 136.40 মকমি দদতর্ঘ চয নদী খনন সম্পন্ন হতয়তে। 

• ‘‘Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh” শীে চক প্রকতের আওোয় মসরােগঞ্জ নেলায় যমুনা নদীর ড্ান েীতর নেমেংকৃে পমল 

ব্যিহার কতর চারটি ক্রসিার মনি চাতণর িােতি প্রায় ১৬ িগ চ মকমি ভূমি পূনরুদ্ধার করা হতয়তে।   

• সিগ্র িাংলাতদশ ব্যাপী নদী/খাল পুনিঃখনতনর লতক্ষয ‘‘Rehabilitation of Embankments & Re-excavation of River/Khals” শীে চক একটি প্রকে 

প্রস্তাি প্রণয়ন িাঠ দপ্ততর প্রমক্রয়াধীন রতয়তে।  
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ক্র: নং িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিেয়ক েথ্য 

৫। নদীর নাব্যো রক্ষাতর্ চ নদ-নদীসমূহ মনয়মিে 

নেমেং করার েন্য প্রতয়ােনীয় সংখ্যক নেোর 

সংগ্রহ কতর মেমন সরকারী অতর্ চ নেমেং 

কায চক্রি গ্রহতণর মনতদ চশনা প্রদান কতরন। 

িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাড্ চ এর নেোর পমরদপ্ততরর অধীতন িেচিাতন নিাট ৩৫টি মিমভন্ন ক্ষিোর কাটার সাকশান নেোর রতয়তে, যার িতে  7টি (২৬"), ২টি (২০’’), ৮টি (১৮’’) এিং ১টি 

(৬’’) অর্ চাৎ ১8টি নেোর িাপাউতিার মিমভন্ন প্রকতে মনতয়ামেে আতে। এোিা, পাউতিা’র মনেস্ব অর্ চায়তন ক্রয়কৃে প্রকতের কাতে ব্যিহাতরর েন্য মেস্তা ব্যাতরে প্রকতে ২টি (১২’’) এিং 

খুলনা-যতশার মনষ্কাশন ও পূণি চাসন প্রকতে ২টি (১টি ১৮’’ এিং ১টি ১২’’) কাটার সাকশান নেোর রতয়তে। নেমেং সক্ষিো বৃমদ্ধর লতক্ষয সরকারী অতর্ চ ‘‘িাংলাতদতশর নদী নেমেং এর েন্য 

নেোর ও আনুেমঙ্গক যন্ত্রপামে ক্রয় (2য় সংতশামধে)’’ শীে চক প্রকতের আওোয় ৪টি (২৬’’) নেোতরর ক্রয় কায চ সম্পন্ন হতয়তে। 3টি নেোতরর Test & Trial সম্পন্ন হতয়তে। আরও 

একটি নেোতরর নটস্ট ট্রায়াতলর প্রস্তুমে চলিান আতে।  

এোিা, ২টি (২০’’), ১০টি (১০’’) নেোর,9টি টাগ, ১৩টি মিমভন্ন ধরতণর এক্সকযাতভটর, 5টি নড্কতলামড্ং িােচ, 2টি ইসতপকশান নিাট ও 3টি ফকচ মলফটার ক্রতয়র পুনিঃদরপত্র আহ্বান ও ৫টি 

এযামিমিয়ান এক্সতকতভটর ক্রতয়র দরপত্র আহ্বান করা হতয়মেল। গে 13/03/2018 োমরতখ পামন সম্পদ িন্ত্রণালয় কর্তচক প্রকেটির িামক নভৌে কায চক্রিসমূহ িাংলাতদশ নসনািামহনীর 

িােতি মপমপআর ২০০৮-এর 12 ধারা নিাোতিক “অমপ চে ক্রয়কায চ (Delegated procurement)” প্রমক্রয়ায় িাস্তিায়তনর েন্য প্রস্তাি করা হয়। েদতপ্রমক্ষতে আহ্বানকৃে 

দরপত্রসমূহ িামেল করা হয়। িাংলাতদশ নসনািামহনীর িমণ চে কাতের িাস্তি অমভজ্ঞো না র্াকায় প্রকেটি িাংলাতদশ নসনা িামহনীর িােতি না করার েন্য ঢাকা নসনামনিাস পামন সম্পদ 

িন্ত্রণালয়তক পতত্রর িােতি অিমহে কতরন। প্রকেটির নিয়াদকাল জুলাই ২০১০ হতে মড্তসম্বর 2019। 

৬। বুমিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকে িাস্তিায়তন 

ধতলশ্বরী-পুংমল-তুরাগ-িংশী নদী নেমেং কাতল 

নদখা যায়, নদীগুতলার ওপর মিমভন্ন সংস্থা 

কর্তচক মনমি চে ৬টি মব্রে রতয়তে নযগুতলার 

উচ্চো এিং মভমত্ত এিনভাতি মনমি চে হতয়তে 

যার ফতল নেোর বারা নেমেং কায চক্রি 

পমরচালনা করা সম্ভি হতচ্ছ না। এ মিেতয় 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী সমচত্র উপস্থাপনা নদতখ মব্রে 

মনি চাণকাতল আতরা সেকচ এিং সংস্থাসমূতহর 

িতে সিিয় কতর মব্রে মনি চাতণর পরািশ চ 

নদন। মেমন িতলন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা যখন 

নকান নদীর ওপর মব্রে মনি চাতণর পমরকেনা 

করতি েখন পামন সম্পদ িন্ত্রণালয় হতে 

সম্মমে গ্রহণ করতে হতি। িেচিাতন নয ৬টি 

মব্রে রতয়তে নসগুতলার িা  িরাির উচ্চো 

বৃমদ্ধ কতর মকভাতি সিস্যার সিাধান করা যায়, 

নস মিেতয় সংমিষ্ট সংস্থাসমূতহর সিিতয় 

কামরগমর মদক মিতিচনা কতর সিস্যা 

সিাধাতনর পদতক্ষপ গ্রহতনর মনতদ চশনা নদন। 

মেমন বুমিগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাতশর 

নদীসমূতহর নাব্যো বৃমদ্ধ ও দূেণ নরাধকতে 

সংমিষ্ট সকল িন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাতর্ 

সিিয় কতর অমিলতম্ব প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ 

করার েন্য মনতদ চশনা প্রদান কতরন।   

• িাননীয় প্রধানিন্ত্রী িতহাদতয়র মসদ্ধাতের নপ্রমক্ষতে ২১-০৫-২০১৬ োমরতখ ১০ সদস্য মিমশষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোিতে প্রকে এলাকা পমরদশ চন করেিঃ 

প্রমেতিদন দামখল কতরতে। উক্ত প্রমেতিদতনর সুপামরতশর আতলাতক প্রণীে ১১২৫.৫৯ নকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে সংতশামধে মড্মপমপ গে ২৭/০৬/২০১৬ ECNEC কর্তচক 

অনুতিামদে হয়। উক্ত মড্মপমপতে মিমভন্ন সংস্থা কর্তচক মনমি চে ৩ টি নসতু  পূণিঃমনি চাণসহ ১৯ টি নসতুর ফাউতিশন মট্রটতিন্টসহ EIA ওSIA সিীক্ষা সম্পাদতনর েন্য অতর্ চর 

সংস্থান  রতয়তে। ১৯ টি নসতুর িতে 7টি নসতুর ফাউতিশন মট্রটতিতন্টর েন্য এলমেইমড্-এর সাতর্ MoU স্বাক্ষতরর কাে প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। প্রকেটির নিয়াদ জুলাই ২০১০ 

হতে জুন ২০২০ পয চে এিং নতভম্বর ২০১৭ পয চে িাস্তি অগ্রগমে 27.50%।                                 

• মড্মপমপ’র কায চক্রতি 85 নহটর ভূমি অমধগ্রহতণর সংস্থান রতয়তে। সংস্থাতনর মভমত্ততে Sediment Basin এর েন্য ৬৮.৩৯ নহটরভূমি অমধগ্রহণ প্রস্তাতির অনুকূতল ভুমি 

িন্ত্রণালতয়র অনুতিাদন পাওয়ার পর ৬ ধারা ননাটিশোমর করা হতয়তে। প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাে চলিান রতয়তে।   

• 2017 সাতলর িন্যায় ধতলশ্বরী নদীর উৎসমুখ ভাঙ্গন কিমলে হওয়ায় গাইড্ িাতেঁর েন্য প্রস্তামিে স্থান নদীতে মিলীন হতয় যায়। এিোিস্থায়, গাইড্ িােঁ মনি চাতণর েন্য নতুন 

কতর 15.09 নহটরেমিঅমধগ্রহণ প্রস্তাি দামখল করা হয়। উক্ত ভুমি অমধগ্রহতণর লতক্ষয টাঙ্গাইল নেলা প্রশাসক কর্তচক 4 ধারা ননাটিশ োরী করা হতয়তে। ভুমি িন্ত্রণালতয়র 

অনুতিাদতনর মনমিত্ত ভূমি অমধগ্রহতণর প্রস্তাি পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয় পাওয়া নগতে। 

• এোিা নদী গতিেনা ইনমস্টটিউট কর্তচক প্রকতের মফমেকযাল িতড্ল কাে সম্পাদতনর েন্য RFP োমর করা হতয়তে। 

৭। িেচিাতন পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয়র অনুকূতল 

িরাদ্দকৃে উন্নয়ন িাতেট প্রতয়ােতনর তুলনায় 

অপ্রতুল মিতিচনায় িাস্তিোর মনমরতখ 

অপ্রেযামশে ব্যয় মনি চাতহর েন্য পয চাপ্ত পমরিাণ 

অর্ চ িরাতদ্দর নর্াক িরাদ্দ মহতসতি িরাদ্দ 

করার মিেয়টি িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর নগাচরীভূে 

করা হতল মেমন এ মিেতয় অর্ চ িন্ত্রণালতয়র 

সাতর্ নযাগাতযাগক্রতি পয চাপ্ত অর্ চ নর্াক 

মহতসতি িরাতদ্দর প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহতনর 

পামন সম্পদ িন্ত্রণালয় হতে িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ কতর নর্াক িরাদ্দ প্রদাতনর েন্য অর্ চ িন্ত্রণালয়তক অনুতরাধ করা হয়। নসই আতলাতক ২০১৭-১৮ অর্ চ-িেতর আগাি িাতেতট 

পামন সম্পদ িন্ত্রণালতয়র অনুকূতল ২৩৮ নকাটি টাকা নর্াক িরাতদ্দর সংস্থান রাখা হতয়তে। নতুন প্রকে অনুতিামদে হতল নর্াক িরাদ্দ পাওয়া যাতি। 
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ক্র: নং িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে/মনতদ চশনা িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিেয়ক েথ্য 

েন্য মনতদ চশনা প্রদান কতরন। 

৮। িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাতড্ চর সারাতদশব্যাপী 

মিস্তৃে কায চক্রি আতরা দক্ষোর সাতর্ 

সম্পাদতনর লতক্ষয প্রস্তামিে Need 

based েনিল অনুতিাদতনর মিেতয় 

প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহতনর মনতদ চশনা নদন। 

িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাতড্ চর ১৬৪ টি কযাটাগরীর ১২৬৩৪ েনিল সম্বমলে Need Based Set-up এর িতে অর্ চ িন্ত্রণালতয়র িাস্তিায়ন অনুমিভাগ কর্তচক নভটিংকৃে এিং 

েনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও  অর্ চ মিভাতগর রাষ্ট্রায়াত্ত ও িাস্তিায়ন অনুমিভাতগর শেচ নিাোতিক ১১৬ কযাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সৃেতন সরকারী আতদশ নগতেট আকাতর প্রকামশে হতয়তে। 

অিমশষ্ট ৪৮ টি কযাটাগরীর ২৪৫৬ টি পতদর নিেন নস্কল িাপাউতিার প্রস্তাি অনুযায়ী মনধ চারতণর কায চক্রি অব্যাহে রতয়তে। এোিা অেিেীকালীন সিতয় অর্ চাৎ অনুতিামদে Need 

Based Set-up সংমিষ্ট চূিাে প্রমিধানিালা োরীর পূি চ পয চে মনতয়াগ ও পতদান্নমে কায চক্রি চলিান রাখার কায চক্রি  প্রমক্রয়াধীন আতে। পামন সম্পদ িন্ত্রণালয় হতে Need Based 

Set-up এর  আওোয় পূণ চাঙ্গ প্রমিধানিালা প্রণয়ন না হওয়া পয চে িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাতড্ চর মিযিান প্রমিধানিালা-২০১৩ নিাোতিক মনতয়াগ ও পতদান্নমে কায চক্রি পমরচালনার 

অনুিমে প্রদান করা হতয়তে। 

৯। িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাতড্ চর মনেস্ব 

োয়গায় (গ্রীন নরাড্) পামন ভিন মনি চাতনর 

প্রকে হাতে ননয়ায় মেমন সতোে প্রকাশ কতরন 

এিং উক্ত এলাকায় অিমস্থে েলাধার পুকুর 

রক্ষা কতর সংস্থার সকল দপ্ততরর স্থান 

সংকুলান হয় এরূপভাতি িহুেল ভিন 

মনি চাতণর মনতদ চশনা প্রদান কতরন। 

গ্রীণ নরাড্ এলাকায় অিমস্থে িাংলাতদশ পামন উন্নয়ন নিাতড্ চর মনেস্ব োয়গায় েলাধার ও পুকুর রক্ষাকরেিঃ সংস্থার সকল দপ্ততরর স্থান সংকুলান করার েন্য ২১০.৯৪ নকাটি টাকা ব্যয় 

সম্বমলে েন্য “পামন ভিন মনি চাণ (১ি সংতশামধে)” শীে চক প্রকে গ্রহণ করা হতয়তে। প্রকেটির নিয়াদ জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ পয চে, িাচ চ ২০১৮ পয চে িাস্তি অগ্রগমে ৬৩.১০%।                                 
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(আফোনা মিলমকস) 
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পামন সম্পদ িন্ত্রণালয় 

 

                                         
                                                                                                                                                                                                                 

 


