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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 (দেব্রুয়ারী ২০১৮) 
 

 

ক্রবমক 

িং 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর  

প্রবিশ্রুবির সংখ্যা  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর  

প্রবিশ্রুবি প্রকল্প  

(সংখ্যা) 

িাস্তিাবয়ি প্রকল্প 

  
(সংখ্যা) 

প্রবিশ্রুবি অনুযায়ী  

িাস্তিায়িাধীি প্রকল্প 

(সংখ্যা) 

প্রকদল্পর বর্বপবপ 

অনুদমাদি প্রবক্রয়াধীি  

(সংখ্যা) 

সমীো সমাবির পর 

প্রণয়িিব্য/অদপেমাি বর্বপবপ  

(সংখ্যা) 

মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০6 ০7 ০8 

০১। 5১টি 

 

52টি 

 

২7টি 

(ক্রঃ নং- ১ হতে 

২7) 

১২টি 

(ক্রঃ নং-২8 হতে ৩৯) 

 

৮টি 

(ক্রঃ নং- 4০ হতে ৪৬ 

ও ৪৮) 

৪টি 

(ক্রঃ নং- 4৭, ৪৯, ৫০, ৫১) 

মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর 5১টি 

প্রতেশ্রুতের 

তিপরীতে প্রকতের 

সংখ্যা 5১টি 

 

5নং কলাতমর তিস্তাতরে   ৬নং কলাতমর তিস্তাতরে ৭নং কলাতমর তিস্তাতরে 

❖ পাবি সম্পদ মন্ত্রণালদয় বিগি ১৪ বেব্রুয়ারী ২০১৮ 

িাবরদে অনুবিি মািিীয় প্রধািমন্ত্রী কর্তডক প্রদত্ত 

প্রবিশ্রুবি/বিদদ ডশিা িাস্তিায়ি অগ্রগবি পয ডাদলাচিা সভায় 

হাওর এলাকায় আগাম িন্যা প্রতেতরাধ তিষতয় প্রদতশ িে 

প্রতেশ্রুতে ৩টির তিষয় একই প্রকতের আওোভুক্ত 

হওয়ায় প্রতেশ্রুতে ৩টি (ক), (খ), (গ) আকাতর একই 

ক্রতমতকর আওোয় প্রদশ িতনর তনতদ িশনা দদয়া হয়। ফতল 

চলমান প্রকতের সংখ্যা ১৪টির স্থতল ১২টি দাঁতিতয়তে। 

❖ 4০নং ক্রতমতকর উতিরচর-দনায়াখালী ক্রসড্যাম প্রকেটি 

পতরকেনা কতমশতন প্রতক্রয়াধীন। 

❖ ৪২নং ক্রতমতকর িরগুনা দেলার হাোমো খাল পুনঃখনন 

প্রকেটি একতনতক অনুতমাদতনর েন্য অতপক্ষমান। 

❖ ৪১, ৪৩, ৪৫, ৪৮  নং ক্রতমতকর প্রকেগুতলা পাতন সম্পদ 

মন্ত্রণালয় (পাসম)-দে প্রতক্রয়াধীন। 

❖ ৪৫নং ক্রতমতকর  কুতিগ্রাতমর ১৬টি নদ-নদী দেতেং প্রতেশ্রুতে 

িাস্তিাতয়ে হতল ৪৪নং ক্রতমতকর প্রতেশ্রুতে িাস্তিায়তনর 

প্রতয়ােন দনই।   

❖ ৪৫নং ক্রতমতকর কুতিগ্রাতমর ১৬টি নদ-নদী দেতেং এর 

আওোয় ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও তেস্তা নদী দেতেং সংক্রান্ত ৪টি 

তড্তপতপ পাসমতে প্রতক্রয়াধীন। অিতশষ্ট নদীর দেতেং সংক্রান্ত 

তড্তপতপ মাঠ পর্ িাতয় প্রতক্রয়াধীন। 

❖ ৪৭নং ক্রতমতকর সন্দ্বীপ-দকাম্পানীগঞ্জ সিক িাঁধ প্রতেশ্রুতেটি ৪০নং 

ক্রতমতকর উতিরচর-দনায়াখালী ক্রসড্যাম প্রকে িাস্তিায়ন দশতষ 

প্রতক্রয়াকরণ সম্ভি হতি। 

❖ ৪৯নং ক্রতমতকর প্রকেটি কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তিপতক্ষর প্রস্তাতিে 

মাস্টার প্ল্যান অনুতমাতদে হতল সমতিে উতযাতগর মাধ্যতম 

প্রতক্রয়াকরণ সম্ভি হতি। 

❖ ৫১নং ক্রতমতকর প্রকেটি তিআইড্তিউটিএ কর্তিক িাস্তিাতয়ে 

হওয়ায় পাসম এর োতলকা হতে িাদ দদয়া দর্তে পাতর। 

❖ ৫০নং ক্রতমতকর িগুিা দেলার সাতরয়াকাতি, ধুনট প্রকেটির 

কাতরগতর তরতপাট ি প্রতক্রয়াধীন। 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক প্রদত্ত প্রতেশ্রুতে এিং তনতদ িশনা দমাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগতে সংক্রান্ত প্রতেতিদন (িাস্তিাতয়ে প্রকে) 

  

 
 

ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা  

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

১। 

 

িন্যা প্রতেতরাধকতে দগাপালগঞ্জ সদর 

উপতেলার দগািরা নামক স্থাতন মধুমতে 

নদীর িামেীর সংরক্ষণ প্রকে 

 িন্যা প্রতেতরাধকতে দগাপালগঞ্জ সদর উপতেলার দগািরা নামক 

স্থাতন মধুমতে নদীর িামেীর সংরক্ষণ উপ-প্রকেটি “নদী 

সংরক্ষণ উন্নয়ন এিং শহর সংরক্ষণ প্রকে (3য় পর্ িায়)” শীষ িক 

িক প্রকতের আওোয় 4 দকাটি 8 লক্ষ টাকা ব্যতয় জুন, 2008  

এ সমাপ্ত হতয়তে।  

১০০%  

২। তেস্তা ব্যাতরে হতে তেস্তা সিক দসতু পর্ িন্ত 

নদী খনতনর অিতশষ্টাংশ সম্পন্নকরণ 

 

২০-০৯-২০১২ শুষ্ক দমৌসুতম তেস্তার পাতন প্রিাহ ঠিক রাখার েন্য ‘‘তেস্তা 

ব্যাতরে হতে চতিমারী পর্ন্তি তেস্তা নদীর িাম েীর সংরক্ষণ 

প্রকে (১ম পর্ িায়)’’ এর আওোয় তেস্তা ব্যাতরে এর উোতন 

৫০০ তমটার চর অপসারণ এিং তেস্তা ব্যাতরে এর ভাটিতে ০৩ 

তকতম ড্ানেীর চযাতনল দেতেং এর কাে ২০১২-১৩ অর্ ি-িেতর 

সমাপ্ত হতয়তে। 

১০০%  

৩। তেস্তা নদীর িাম েীতরর অসমাপ্ত নদী 

শাসতনর কাে সমাপ্তকরণ 

 

২০-০৯-২০১২ “তেস্তা নদীর িামেীর সংরক্ষণ (তেস্তা দরলওতয় ব্রীে হইতে 

চতিমারী পর্ন্তি) প্রকে’’-এর আওোয় ২ তকতম ৮৬৩ তমটার 

েীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ তকতম িন্যা তনয়ন্ত্রণ িাঁধ  তনম িাণ 

কাে সমাপ্ত হতয়তে। এোিা ‘‘তেস্তা ব্যাতরে হতে চতিমারী 

পর্ন্তি তেস্তা নদীর িাম েীর সংরক্ষণ” প্রকতের আওোয় ১৫০ 

দকাটি ৬২ লাখ  টাকা ব্যতয়  প্রকেটি জুলাই ২০১০ হতে শুরু 

হতয় জুন ২০১৩ দে সমাপ্ত হতয়তে। এোিা, ৯ তকতম ২৫ তমটার 

েীর সংরক্ষণ কাে িাস্তিায়ন হতয়তে।  

১০০%  

৪। োমালপুর দেলাতক র্মুনা নদীর ভাঙ্গন হতে 

রক্ষা করা 

 

৩০-০৬-২০১২ 

সতরষািািী 

উপতেলার 

গনউযাতন অনুতিে 

েনসভায় 

 

পুরােন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে োমালপুর দেলা শহরতক 

রক্ষাতর্ ি স্টীফ-২ প্রকতের আওোয় ৫০ দকাটি ৫০ লাখ টাকা 

ব্যতয় িাঁধ তনম িাণ (িাঁতধর দদর্ঘ িয) সহ ৫ তকতম ৬৫ তমটার নদী 

েীর সংরক্ষণ, ১৬টি দরগুতলটর/স্লূইচ তনম িাণ কাে জুন ২০১৩ 

দে সমাপ্ত হতয়তে। এোিাও র্মুনা নদীর ভাঙ্গন হতে োমালপুর 

দেলার দদওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সতরষািািী উপতেলাতক  

রক্ষাকতে ৪৮৯ দকাটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যতয় “োমালপুর দেলার 

িাহাদুরিাদ র্ঘাট হতে ফুটানী িাোর পর্ িন্ত ও সতরষািািী 

উপতেলাধীন তপংনা িাোর এলাকা এিং ইসলামপুর উপতেলায় 

হতরণধরা হতে হািতগলা পর্ িন্ত েীর সংরক্ষণ” শীষ িক 

অনুতমাতদে প্রকতের আওোয় নদী েীর সংরক্ষণ কাে জুন 

২০১৭ দে সমাপ্ত হতয়তে। 

১০০%  
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ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা  

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

  ১০০%  

৫। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-দড্মরা (তড্এনতড্) 

এলাকার েলািদ্ধো তনরসন 

 

১৪/০২/২০১০ 

তসতদ্ধরগঞ্জ ১২০ 

দমগাওয়াট তপতকং 

তিদুযৎ দকন্দ্র 

উতবাধনকাতল  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে অনুর্ায়ী তড্এনতড্ এলাকার 

েলািদ্ধো অস্থায়ীভাতি েরুরী তভতত্ততে তনরসতনর েন্য ২০১০-

১১ হতে ২০১২-১৩ অর্ ি-িেতর রােস্ব খাে হতে ৩ দকাটি ৫৯ 

লাখ টাকা ব্যতয় ১১৩ তকতম খাতলর িেিয অপসারণ ও 

তনষ্কাশতনর কাে সম্পন্ন করা হতয়তে।  

১০০% পরিেীতে স্থায়ী সমাধাতনর েন্য তিগে ২১/০১/২০১৫ োতরতখ 

পাতন সম্পদ মন্ত্রণালতয় তড্এনতড্ প্রকে হস্তান্ততরর লতক্ষয 

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুতিে হয়। উক্ত সভায় তড্এনতড্ দসচ 

প্রকতের ঢাকা দেলাধীন অংতশর দাতয়ত্ব ঢাকা (দতক্ষণ) তসটি 

কতপ িাতরশন এিং নারায়ণগঞ্জ দেলাধীন অংতশর দাতয়ত্ব 

নারায়নগঞ্জ তসটি কতপ িাতরশন গ্রহণ করতি মতম ি তসদ্ধান্ত  হয়। এ 

তিষতয়ও দকানরূপ অগ্রগতে না হওয়ায় গে ২২/০২/২০১৬ োতরতখ 

পাতন সম্পদ মন্ত্রণালতয় ৩য় দফায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুতিে 

হয়। উক্ত সভায় স্থায়ীভাতি তড্এনতড্ এলাকার েলািদ্ধো 

দূরীকরতণর েন্য পাতন উন্নয়ন দিাড্ িতক প্রতয়ােনীয় কার্ িক্রম 

গ্রহতণর তনতদ িশনা দদয়া হয়। দস আতলাতক স্থায়ী সমাধাতনর লতক্ষয 

Drainage improvement of Dhaka, 

Narayangonj, Demra (DND) Project 

(Phase-2) শীষ িক প্রকতের 558 দকাটি টাকার তড্তপতপ গে 

09/08/2016 োতরতখ একতনক কর্তিক অনুতমাতদে হয়। উক্ত 

প্রকে িাস্তিায়তনর লতক্ষয তিগে ২১/০৯/২০১৭ োতরতখ িাপাউতিা 

এিং দসনািাতহনীর মতধ্য Delegated Method এ কাে 

িাস্তিায়তনর েন্য একটি সমত াো স্মারক স্বাক্ষতরে হয়। প্রকতের 

কাে চলমান আতে। প্রকতের িাস্তিায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে 

জুন  ২০20 পর্ িন্ত তনধ িাতরে আতে। আতর্ িক ও িাস্তি অগ্রগতে 

6220.49 লক্ষ টাকা, 4.22%; িরাদ্দ 14500.00 লক্ষ টাকা 

৬। সন্দ্বীতপর দতক্ষণ-পতিতমর দভতঙ্গ র্াওয়া 

দিিীিাঁধ পুনঃতনম িাণ 

 

১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাম দেলার 

সন্দ্বীপ উপতেলায় 

সরকারী হােী 

আব্দুল িাতেন 

কতলে মাতঠ 

অনুতিে েনসভায় 

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ ি-িেতর িাঁধ দমরামে কাে সমাপ্ত 

হতয়তে। উতেখ্য দর্, দীর্ঘ ি দময়াদী দটকসই সমাধাতনর লতক্ষয ১ম 

পর্ িাতয় দিতিিাঁধ সংস্কাতরর েন্য Climate Change 

Trust Fund এর আওোয় েলিায়ু পতরিেিন তিষয়ক 

ট্রাতষ্ট দিাড্ ি কর্তিক ১৫ দকাটি টাকার একটি প্রকে জুন 2017 এ 

সমাপ্ত হতয়তে।  

১০০% দীর্ঘ ি দময়াদী দটকসই সমাধাতনর লতক্ষয ২য় পর্ িাতয় “চট্টগ্রাম 

দেলায় সন্দ্বীপ উপতেলার দপাল্ডার নং-72 ভাঙ্গন প্রিণ এলাকা 

রক্ষাতর্ ি প্রতেরক্ষা কাে” শীষ িক প্রকতের 197.86 দকাটি টাকার 

তড্তপতপ গে ১৩/০৯/২০১৭ োতরতখ একতনক কর্তিক অনুতমাতদে 

হতয়তে। ২৩/০১/২০১৮ োতরতখ পতরকেনা কতমশন কর্তিক িরাদ্দ 

পাওয়া দগতে। িেিমাতন দমাতিলাইতেশন চলমান। িাস্তি অগ্রগতে-

০.০০%। 

৭। দহগ্রাম ইউতনয়নতক তেস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে 

রক্ষাকতে িাঁধ তনম িাণ  

১৯/১০/২০১১ 

লালমতনরহাট 

দেলার পাটগ্রাম 

সরকাতর কতলে 

মাতঠ অনুতিে 

েনসভায় 

তেস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউতনয়ন রক্ষাতর্ ি ১ তকতম 

২৬৬ তমটার নদীেীর সংরক্ষণ কাে অনুন্নয়ন রােস্ব খাতে 

২০১১-১২ অর্ ি-িেতর সমাপ্ত হতয়তে। ২০১৪-১৫ অর্ ি-িেতর 

অনুন্নয়ন রােস্ব খাতের ২ দকাটি টাকা বারা আতরা ৫৮০ তমটার 

েীর সংরক্ষণ কাে সম্পন্ন করা হয়। 

১০০% উতেখ্য, সীমান্ত নদী প্রকতের Joint River Commission 

োতলকার ক্রতমক নং- 42/2015-16, 43/2015-16, 66/2015-16, 

15/2016-17 এিং 31/2016-17 এর কাে িাস্তিাতয়ে হতল 

প্রতেশ্রুতেটি র্র্ার্র্ভাতি িাস্তিায়ন সম্ভি হতি। সীমান্ত নদী প্রকতের 

৫১২.৮৭ দকাটি টাকার পুনগ িঠিে তড্তপতপ গে ১২/07/2017 োতরতখ 

একতনক কর্তিক অনুতমাতদে হতয়তে। 22/11/2017 োতরতখ পতরকেনা 

কতমশন কর্তিক িরাদ্দ পাওয়া দগতে। িাস্তি অগ্রগতে-০.০০%। 
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ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা  

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

৮। লালমতনরহাট দেলাতক তেস্তা নদীর 

আকতিক িন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার 

েন্য েীর সংরক্ষণ ও িাঁধ তনম িাণ করা 

 

১৯/১০/২০১১ 

লালমতনরহাট 

দেলার পাটগ্রাম 

সরকাতর কতলে 

মাতঠ অনুতিে 

েনসভায় 

‘‘তেস্তা নদীর িামেীর সংরক্ষণ (তেস্তা দরলওতয় ব্রীে হইতে 

চতিমারী পর্ন্তি) প্রকে’’-এর আওোয় ২.৮৬৩ তকতম েীর 

সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ তকতম িন্যা িাঁধ তনম িাণ কাে সমাপ্ত 

করা হতয়তে (অর্ ি িের ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এোিা 

‘‘তেস্তা ব্যাতরে হতে চতিমারী পর্ন্তি তেস্তা নদীর িাম েীর 

সংরক্ষণ প্রকে (১ম পর্ িায়)”-এর আওোয় ৯.২৫০ তকতম েীর 

সংরক্ষণ কাে জুন ২০১৩ দে সমাপ্ত হতয়তে। প্রকে ব্যয় 

১৫০.৬২ দকাটি টাকা, িাস্তিায়নকাল জুলাই ২০১০ হতে জুন 

২০১৩। 

১০০%  

৯। শুষ্ক দমৌসুতম তেস্তার পাতন প্রিাহ ঠিক রাখার 

েন্য দেতেং এর মাধ্যতম তেস্তা নদীর 

নাব্যো িোয় রাখার ব্যিস্থা করা  

১৯/১০/২০১১ 

লালমতনরহাট 

দেলার পাটগ্রাম 

সরকাতর কতলে 

মাতঠ অনুতিে 

েনসভায় 

শুষ্ক দমৌসুতম তেস্তার পাতন প্রিাহ ঠিক রাখার েন্য ‘‘তেস্তা 

ব্যাতরে হতে চতিমারী পর্ন্তি তেস্তা নদীর িাম েীর সংরক্ষণ 

প্রকে (১ম পর্ িায়)’’ এর আওোয় তেস্তা ব্যাতরে এর উোতন 

৫০০ তমটার চর অপসারণ এিং তেস্তা ব্যাতরে এর ভাটিতে 

৩.০০০ তকতম ড্ানেীর চযাতনল দেতেং এর কাে ২০১২-১৩ 

অর্ ি-িেতর সমাপ্ত হতয়তে। 

১০০%  

১০। তসরােগঞ্জ শহরতক র্মুনা নদীর ভাংগন ও 

িন্যার হাে হতে রক্ষার েন্য কযাতপটাল 

দেতেং এর ব্যিস্থা করা 

 

০৯/০৪/২০১১ 

তসরােগঞ্জ দেলায় 

সফরকাতল 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে িাস্তিায়তনর েন্য ‘‘কযাতপটাল 

(পাইলট) দেতেং অি তরভার তসতস্টম ইন িাংলাতদশ’’ 

তশতরানাতম ১০২৮.১২ দকাটি টাকা ব্যয় সম্বতলে (িাস্তিায়নকাল 

২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) প্রকতের আওোয় তসরােগঞ্জ 

হাড্ ি পতয়ন্ট হতে ধতলশ্বরী নদীর উৎস মুখ পর্ন্তি ২০ তকতম ও 

নলীণিাোর এলাকায় ২ তকতমসহ দমাট  ২২ তকতম র্মুনা নদী 

দেতেং কাে সম্পন্ন করা হয়। এোিা ২০১২-১৩ অর্ ি-িেতর ১৪ 

তকতম দদতর্ঘ িয রক্ষণাতিক্ষণ দেতেং কােও সম্পন্ন করা হয় র্ার 

ফতল তসরােগঞ্জ শহর রক্ষা িাঁতধর হাড্ ি পতয়ন্ট ঝুঁতকমুক্ত হতয়তে 

এিং দেেড্ স্পতয়ল বারা তসরােগতঞ্জ প্রস্তাতিে তশে পাকি 

সংলগ্ন প্রায় ৮ িগ ি তকতম এলাকায় ভূতম পুনরুদ্ধার হতয়তে। 

১০০%  

১১। আইলায় ক্ষতেগ্রস্ত িাঁধ দ্রুে দমরামতের 

ব্যিস্থা গ্রহণ   

 

১২/০৩/২০১১ 

িাতগরহাট দেলায় 

সফরকাতল  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে দমাোতিক িাতগরহাট দেলার 

আইলায় প্রার্তমক পর্ িাতয় মারাত্মক ঝুঁতকপূণ ি িাঁধ ও দলাোর 

সমূতহর তনম িাণ কাে েরুরী তভতত্ততে সি িাঙ্গীনভাতি ২০১০-১১ 

অর্ ি-িেতর সমাপ্ত করা হতয়তে। এোিা স্থায়ী ও দীর্ঘ িতময়াদী 

দটকসই সমাধাতনর লতক্ষয ‘‘উপকূলীয় অঞ্চতল ঘূতণ ি ি আইলায় 

ক্ষতেগ্রস্থ িাপাউতিার অিকাঠাতমাসমূতহর পুনি িাসন’’ প্রকতের 

আওোয় িাঁধ তনম িাণ, দমরামে, দলাোর তনম িাণ, স্লুইস 

তনম িাণ/তমরামে এিং নদীেীর সংরক্ষণ কাে জুন ২০১৫-দে 

সমাপ্ত করা হতয়তে। 

১০০%  
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ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা  

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

১২। 

 

প্রাকৃতেক দুতর্ িাগকাতল েনগতণর োনমাল ও 

ফসলাতদ রক্ষাতর্ ি উপকূলিেী এলাকায় স্থায়ী 

দিিী িাঁধ তনম িাণ 

০৫/০৩/২০১১ 

খুলনা দেলা 

সফরকাতল 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে দমাোতিক আইলায় ক্ষতেগ্রস্থ 

খুলনা, িাতগরহাট, সােক্ষীরা ও র্তশার দেলার অংশ তিতশতষ 

৪৭টি দপাল্ডাতরর মারাত্নক ক্ষতেগ্রস্থ িাঁধ ও দলাোর সমূতহর 

তনম িাণ কাে েরুরী তভতত্ততে সি িাঙ্গীনভাতি সম্পন্ন করা হতয়তে। 

এোিা South West Area Integrated Water 

Resource Management Project এর আওোয় 

(প্রাক্কতলে ব্যয় ২৩.৯২ দকাটি টাকা এিং িাস্তিায়নকাল জুলাই 

২০০৬ হতে জুন ২০১৪) দপাল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ তকতম 

িাঁধ দমরামে সহ অন্যান্য কাে সমাপ্ত হতয়তে। উতেখ্য দর্, 

দীর্ঘ িতময়াদী দটকসই সমাধাতনর লতক্ষয িতণ িে এলাকায় ক্ষতেগ্রস্থ 

িাঁধ দমরামে/সংস্কাতরর তনতমতত্ত ‘‘উপকূলীয় অঞ্চতল ঘূতণ ি ি 

আইলায় ক্ষতেগ্রস্থ িাপাউতিার অিকাঠাতমাসমূতহর পুনি িাসন’’ 

শীষ িক প্রকতের আওোয় অনুতমাতদে তড্তপতপ দমাোতিক 

কােসমূহ জুন ২০১৫ দে সমাপ্ত হতয়তে। 

১০০%  

১৩। 

 

খুলনা দেলার দেরখাদা উপতেলার ভুতেয়ার 

ও িাসুয়াখালী তিতলর েলািদ্ধো তনরসতনর 

ব্যিস্থা গ্রহণ করা।  

 

০৫/০৩/২০১১ 

খুলনা দেলা 

সফরকাতল 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুে িতণ িে কাতের েন্য ‘‘খুলনা 

দেলার ভুতেয়ার তিল এিং িণ িাল সতলমপুর কলািাসুখালী িন্যা 

তনয়ন্ত্রণ ও তনষ্কাশন প্রকে’’ তশতরানাতম একটি প্রকতের 

(প্রাক্কতলে ব্যয় ২১.৩৪ দকাটি টাকা, িাস্তিায়নকাল ২০০৯-১০ 

হতে ২০১২-১৩)  আওোয় ২০.৯০ তকতম খাল খনন, ২.০০ 

তকতম নদী খনন, িাঁধ দমরামে, ৩টি স্লুইস তনম িাণ, ১টি লং বুম 

ক্রয় ইেযাতদ কাে জুন ২০১৩ মাতস সমাপ্ত হতয়তে। 

১০০% আতলাচয কােটি দটকসই করার লতক্ষয িতণ িে তিলসমূতহর 

েলািদ্ধো সম্পূণ িভাতি তনরসতনর লতক্ষয “খুলনা দেলার ভূতেয়ার 

তিল এিং িণ িাল-সতলমপুর-দকালািাসুখালী িন্যা তনয়ন্ত্রণ ও 

তনষ্কাশন পুনি িাসন প্রকে (2য় পর্ িায়)” তশতরানাতম 28190.16 

লাখ টাকা ব্যয় সম্বতলে প্রকতের আওোয় 29 তকতম 150 তমটার 

তচত্রা নদী পুনঃখনন, 780 তমটার নদী েীর সংরক্ষণ, 2টি খাল 

পুনঃখনন, 1টি দেতনে স্লুইস দমরামে এিং মসুনতদয়া ও দকাদলা 

তিতল টিআরএম অপাতরশতনর েন্য দপতরতফতরয়াল িাঁধ তনম িাণ 

কাে ইতোমতধ্য সম্পন্ন হতয়তে। প্রকতের আওোয় আঠারিাকী 

নদী পুনঃখনন, স্লুইস তনম িাণ, তনষ্কাশন, খাল পুনঃখনন ও নদী েীর 

সংরক্ষণ কাে চলমান রতয়তে। ২ িের দময়াদ বৃতদ্ধসহ (জুন, 

২০২০ পর্ িন্ত) সংতশাতধে আরতড্তপতপ প্রস্তািনা পতরকেনা 

কতমশতন প্রতক্রয়াধীন রতয়তে। িাস্তি অগ্রগতে-৭2.00% 

১৪। 

 

উপকূলীয় দেলাগুতলাতে দিিীিাঁধ তনম িাণ ২২/০২/২০১১ 

িতরশাল দেলা 

সফরকাতল 

েলিায়ূ পতরিেিন ট্রাষ্ট ফাতির অর্ িায়তন পটুয়াখালীতে ‘‘চর আিার 

চাতরতদতক দিতিিাঁধ তনম িাণ’’ (প্রাক্কতলে ব্যয় ১০ দকাটি টাকা, 

িাস্তিায়নকাল  জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১২) প্রকতের আওোয় ১২ 

তকতম িাঁধ তনম িাণ ও ৬টি ইনতলট তনম িাণ কাে ২০১১-১২ অর্ ি-িেতর 

সম্পন্ন করা হয়। এোিা, স্থায়ী ও দীর্ঘ ি দময়াদী দটকসই সমাধাতনর 

লতক্ষয “Emergency 2007 Cyclone Recovery and 

Restoration Project (ECRRP)” প্রকতের আওোয় িাঁধ 

তনম িাণ, দমরামে, পাতন তনষ্কাশন অিকাঠাতমা তনম িাণ এিং নদী েীর 

সংরক্ষণ কাে জুন, ২০১৪ এ সম্পন্ন করা হয়। 

১০০%  
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ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা  

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

১৫। 

 

দসানাইেিা, দকাণাোেিা, কতররহাট 

দসানাইেতি, পতিম দোয়ার, লক্ষীেতি, 

গুোেতি, িাতরা মাত খাতল (পাহাতিেিা) 

শনালূঢাতল দসচ উপ-প্রকেগুতলার সমিতয় 

গুচ্ছ প্রকে গ্রহণ  

২৯/১২/২০১০ 

চট্টগ্রাম দেলাধীন 

তমতরশ্বরাই 

উপতেলার 

মহামায়ােিা দসচ 

প্রকে পতরদশ িন 

কাতল 

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতেশ্রুে িতণ িে েিাগুতলাতে েলিায়ু ট্রাষ্ট 

ফাতির আওোয় ১৭.৫৬ দকাটি টাকা ব্যয় সম্বতলে ‘‘চট্টগ্রাম 

দেলার তমতরশ্বরাই উপতেলার উপকূলিেী এলাকার দসচ ও 

দর্াগাতর্াগ ব্যিস্থার উন্নয়ন এিং মুহুরী একতরতটড্ এলাকায় 

(Muhuri Accreted Area) তসতড্এসতপতপ দিিী 

িাঁধ উন্নীে করণ’’ প্রকতের আওোয় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ 

অর্ ি-িৎসতর ১১.৫০ তকতম িাঁধ পুনরাকৃতেকরণ, ২৩.০০ তকতম 

খাল পুনঃখনন, ০.৫০ তকতম েীর প্রতেরক্ষা কাে ও ৩টি পাতন 

তনয়ন্ত্রণ অিকাঠাতমা তনম িাণ কাে সম্পন্ন করা হয়। 

১০০%  

১৬। 

 

দভালা দেলার চর কুকরী মুকরী দিিীিাঁধ 

ভাঙ্গনতরাধকরতণর ব্যিস্থা গ্রহণ 

১১/১১/২০১০ 

তভতড্ও কনফাতরতসং 

এর মাধ্যতম 

একতর্াতগ দদশব্যাপী 

ইউতনয়ন েথ্য ও 

দসিা দকন্দ্র 

উতবাধনকাতল 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুু্তে অনুসাতর ১৫ দকাটি টাকা ব্যতয় 

দভালা দেলার চর ফযাশন উপতেলার চর কুকতর-মুকতর 

দিিীিাঁধ তনম িাতণর কাে জুন ২০১৪ দে সম্পন্ন হতয়তে। 

১০০%  

১৭। 

 

সুনামগতঞ্জর হাওরসমূতহ স্লুইসতগটসহ 

দিিীিাঁধ তনম িাণ  

১০/১১/২০১০ 

সুনামগতঞ্জর 

োতহরপুতর অনুতিে 

েনসভায় 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে অনুসাতর েরুরী কার্ িক্রতমর 

মাধ্যতম ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্ ি-িেতর অনুন্নয়ন রােস্ব 

িাতেতটর দমরামে উপখাতে িতণ িে হাওি এলাকায় ৪৭.৬২ 

দকাটি টাকা ব্যতয় অতে ঝুঁতকপূণ ি িাঁধ ও স্লুইসতগটসমূতহর 

তনম িাণ/ পুনতন িম িাণ কাে সম্পন্ন করা হয়। 

১০০%  

১৮। 

 

ঘূতণ ি তি ক্ষতেগ্রস্থ খুলনা দেলার কয়রা 

উপতেলার দিিীিাঁধসমূহ সংস্কার করা এিং 

প্রতয়ােনীয় দক্ষতত্র তনম িাণ  

২৩/০৭/২০১০ 

খুলনা দেলার 

কয়রা উপতেলা 

সফরকাতল 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে দমাোতিক প্রার্তমক পর্ িাতয় 

কয়রা উপতেলায় আইলায় ক্ষতেগ্রস্থ দপাল্ডাতরর মারাত্নক 

ক্ষতেগ্রস্থ িাঁধ ও দলাোরসমূতহর তনম িাণ কাে েরুরীতভতত্ততে 

সি িাঙ্গীনভাতি সম্পন্ন করা হয়। এোিা দীর্ঘ িতময়াদী দটকসই 

সমাধাতনর লতক্ষয, ওয়াতমপ প্রকতের আওোয় কয়রা 

উপতেলায় (তপাল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ দকাটি 

টাকা ব্যতয় ৬১.৪৮ তকতম িাঁধ দমরামে/তনম িাণ, স্লূইস তনম িাণ ও 

নদীেীর সংরক্ষণ কাে সম্পন্ন করা হয়।  

১০০%  

১৯। 

 

পটুয়াখালী দেলাস্থ কলাপািা উপতেলার 

ফসলী েতম লিণাক্তোর হাে দর্তক রক্ষাতর্ ি 

দিিীিাঁধ তনম িাণ করার েন্য খাল খনন কতর 

প্রাপ্ত মাটি বারা দিিীিাঁধ তনম িাতণর তিষতয় 

প্রতয়ােনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ  

০৬/০৫/২০১০ 

িতরশাল তিভাতগর 

তিভাগীয় এিং 

িরগুনা দেলার দেলা 

পর্ িাতয়র কম িকেিাতদর 

সাতর্ মেতিতনময় 

সভার তসদ্ধান্ত 

তনতদ িতশে এলাকাটি আন্ধারমাতনক নদীেীরস্থ দপাল্ডার নং-৪৬ 

এর অন্তভু িক্ত তিধায় খাল খনন কতর নতুন দিিীিাঁধ তনম িাতণর 

প্রতয়ােনীয়ো দনই। েতি দপাল্ডাতরর মধ্যকার অতনক তদতনর 

পুরাতনা স্লুইস দগটসমূতহর কতেপয় দগইট নষ্ট হওয়ায় কতয়কটি 

খাতল লিণ পাতন প্রতিশতরাধকতে দগইটগুতল ইতোমতধ্য 

দমরামতের কাে র্র্ার্র্ভাতি সম্পন্ন করা হতয়তে। 

১০০%  
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ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা  

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

২০। 

 

িরগুনা দেলার তসড্র, আইলা ও নদী 

ভাঙ্গতন ক্ষতেগ্রস্থ দিিীিাঁধগুতলা পুনঃতনম িাণ 

ও দমরামে  

০৬/৫/২০১০ 

িরগুনা দেলায় 

অনুতিে েনসভায় 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে অনুর্ায়ী প্রার্তমক পর্ িাতয় ২০০৯-

১০ অর্ ি-িেতর েরুরী কার্ িক্রতমর আওোয় অনুন্নয়ন রােস্ব 

খাতে িরগুনা দেলায় তসড্র ও আইলায় পাউতিার ৫৫৪.৪৩ 

তকতম আংতশক ক্ষতেগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ তকতম পূণ ি ক্ষতেগ্রস্থ িাঁধ 

সি িাঙ্গীনভাতি দমরামে/পূনঃতনম িাতণর কাে সম্পন্ন করা 

হতয়তে।  

১০০%  

২১। 

 

িরগুনা দেলার আমেলী উপতেলার 

মতহষকাটা খাতলর উপর স্লুইসতগট তনম িাণ  

০৬/৫/২০১০ 

িরগুনা দেলায় 

অনুতিে েনসভায় 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে িাস্তিায়তনর তনতমতত্ত আমেলী 

উপতেলায় মতহষকাটা খাতলর উপর অনুন্নয়ন রােস্ব িাতেতটর 

দমরামে উপখাতের আওোয় স্লুইসতগট তনম িাণ কাে সম্পন্ন 

করা হতয়তে। 

১০০%  

22। তেোস উপতেলার দাসকাতি হতে লালপুর 

পর্ন্তি িন্যা তনয়ন্ত্রণ িাঁধ তনম িাণ করা  

০৭/১১/২০১০ 

কুতমো দেলার 

তেোস উপতেলায় 

অনুতিে েনসভায় 

কুতমো দেলার তেোস উপতেলায় দাসকাতি হতে লালপুর 

পর্ িন্ত িন্যা তনয়ন্ত্রণ িাঁধ তনম িাতনর েন্য 2011-2012 অর্ ি-িেতর 

দুইটি প্যাতকতে দরপত্র আহিান কতর ঠিকাদার তনতয়াগ করা 

হয়। র্র্াসমতয় ঠিকাদার কাে শুরু কতর। তকন্তু িাঁতধর 

এযালাইনতমন্ট অনুর্ায়ী দকানরূপ েতম হুকুম দখল তেলনা। 

ঠিকাদার কর্তিক তকছু পতরমান কাে করার পর এলাকার েতমর 

মাতলক ও স্থানীয় েনগণ কাতে িাধা প্রদান কতর। 

েনসাধারতনর সাতর্ ঠিকাদাতরর দলাকেতনর প্রচি মারামাতর 

হয়। হাইতকাতট ি মামলা হয়। মামলার রীট তপটিশন নং- 

7412/2012। ফতল কাে িন্ধ হতয় র্ায়। রীট তপটিশন 

মামলাটির এখনও দকানরূপ তনষ্পতত্ত হয় নাই। েতম হুকুম দখল 

কতর পুনরায় কােটি করা র্ায় তকনা অর্িা কােটি কেটা 

যুতক্তযুক্ত ো তনধ িারণ করার েন্য মন্ত্রণালতয়র তসদ্ধান্ত 

দমাোতিক একটি কাতরগতর টিম গে 02-09-2015 োতরতখ 

সাইট পতরদশ িন কতরন এিং র্র্াতনয়তম একটি তরতপাট ি প্রদান 

কতরন।  

প্রকে এলাকার গ্রস এতরয়া 1200 দহক্টর (প্রায়)। প্রকে 

এলাকাটির দতক্ষণ ও দতক্ষণ-পতিতম দগামেী নদী, পূতি ি 

দগৌরীপুর-দহামনা সিক এিং উত্ততর দলায়ার তেোস নদী বারা 

পতরতিতষ্টে। প্রস্তাতিে প্রকতে শুধুমাত্র দগামেী নদীর েীতর 4.00 

তকতম িন্যা িাঁধ তনম িাণ ধরা হতয়তে। তকন্তু প্রকে এলাকায় 

দলায়ার তেোস নদীর েীতর দকান প্রকার িাঁধ তনম িাতণর ব্যিস্থা 

রাখা হয়তন। ফলশ্রুতেতে 1200 দহক্টতরর প্রকে এলাকা রক্ষার 

েন্য একতদতক অর্ িাৎ শুধুমাত্র দগামেী নদীর েীর িরাির িাঁধ 

দদয়া হতল প্ল্ািতনর হাে দর্তক ফসল রক্ষা করা সম্ভি হতিনা। 

সমাপ্ত তহসাতি 

ধার্ ি 
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ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা  

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

সম্পূণ ি প্রকে এলাকা িন্যার কিল হতে রক্ষা করতে হতল 

দলায়ার তেোস নদীর েীতরও িাঁধ তনম িাণ করতে হতি এিং তকছু 

পাতন তনয়ন্ত্রণ অিকাঠাতমার সংস্থান রাখারও প্রতয়ােন হতি। 

উক্ত প্রকে এলাকাতক িন্যার কিল হতে রক্ষা করতে হতল দোট 

খাতটা দপাল্ডার তিতিচনা করতল একতদতক দর্মন প্রকতের 

Cost/Benefit Ratio সতন্তাষেনক হয়না। অপরতদতক 

স্থানীয় েনসাধারতণর সতহে আতলাচনাকাতল োনা র্ায় প্রকে 

িাস্তিায়তন অনাগ্রহো রতয়তে। িেিমান তিযামান প্রকতে 

শুধুমাত্র দগামেী নদীর েীতর 4.00 তকতলাতমটার িাঁধ তনম িাণ 

করা হতল ো প্রকতের সুফল িহন করতে সমর্ ি হতি না। 

23। কুতমো দেলাধীন দমর্ঘনা উপতেলায় দমর্ঘনা 

কাঠাতলয়া দিিীিাঁধ তনম িাণ 

০৭/১১/২০১০ 

কুতমো দেলার 

তেোস উপতেলা 

সফরকাতল 

কুতমো দেলাধীন দমর্ঘনা উপতেলায় দমর্ঘনা-কাঠাতলয়া দিিীিাঁধ 

তনম িাণ কাতের  েন্য ‘‘কুতমো দেলার অন্তগ িে দমর্ঘনা 

উপতেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন’’ শীষ িক প্রকতের মাধ্যতম 

22টি খাতলর 41 তকতম 503 তমটার খাল পুনঃখনন কাে 

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

খাতলর 21 তকতম 575 তমটার দদতর্ঘ িযর কার্ িাতদশ প্রদান করা 

হয়। খাল এিং খাতলর পাশ্বিিেী দকান স্থাতন হুকুম দখলকৃে 

ভূতম না র্াকায় এিং অতনক খাতলর দশষ প্রাতন্ত আিাতদ েতম 

র্াকায় স্থানীয় মারমুখী েনগতণর প্রচি িাধার কারতণ 21 তকতম 

575 তমটার দদতর্ঘ িযর মতধ্য 16 তকতম 485 তমটার পুনঃখনন 

কাে সম্পন্ন করা হয়। ঠিকাদাতরর তিরুতদ্ধ আদালতের সমন 

োরীর কারতণ 4টি খাতলর 5 তকতম 90 তমটার পুনঃখনন কাে 

করা সম্ভি হয়তন। এখাতন উতেখ্য দর্, তিষতয়াক্ত েতথ্য প্রদত্ত 

প্রকেটির অিতশষ্ট 4 তকতম 600 তমটার এর স্থতল িাস্ততি 4টি 

খাতল 5 তকতম 90 তমটার দদতর্ঘ িযর পুনঃখনন কার্ িক্রম িাস্তিায়ন 

করা সম্ভি হয়তন। উক্ত 5 তকতম 90 তমটার দদতর্ঘ িযর অতনকাংশ 

ভরাট হতয় ফসতল েতমর আকার ধারণ কতরতে। ঐ সমস্ত স্থতল 

িেিমাতন েনগণ ফসল আিাদ করতে। এোিাও উক্ত অংতশর 

খাতলর উোতন ভাল ঢাল রতয়তে, ফতল দকান প্রকার েলািদ্ধো 

হয় না। দর্তহতু প্রকেটি একটি তনষ্কাশন প্রকে দসতহতু অনায়াতশ 

তনষ্কাশন চলতে তিধায় প্রকতের সুফল পাওয়া র্াতচ্ছ। উক্ত 5 

তকতম 90 তমটার পুনঃখনন না করা হতল প্রকতে তনষ্কাশতন 

দেমন দকান অসুতিধা হতচ্ছ না। 

সমাপ্ত তহসাতি 

ধার্ ি 
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ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা  

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

২৪। 

 

নাতটার দেলার কাতলগঞ্জ িাোর দর্তক 

নলড্াঙ্গা হাট, পীরগাো িাোর হতয় 

সরকুতেয়া িাোর পর্ন্তি িারনাই নদীর উভয় 

েীর ৪.২২ তকতম তসতস িক তদতয় দলাপ 

প্রতেরক্ষা কাে 

১১/১২/২০১১ 

নাতটাতরর 

কানাইখালী মাতঠ 

অনুতিে েনসভায় 

িতণ িে প্রতেশ্রুতের অনুকূতল ‘‘নাতটার দেলার কাতলগঞ্জ 

সরকুতেয়া ও কাতলগঞ্জ সাধনপুতর িারনাই নদীর উভয় েীর 

সংরক্ষণ” শীষ িক প্রকে জুন ২০১৬ এর মতধ্য িাস্তিায়ন করা 

হতয়তে।  

১০০%  

২৫। 

 

নাতটার দেলার লালপুর উপতেলার পদ্মা 

নদীর ভাঙ্গন প্রতেতরাতধ একটি টি-িাঁধ 

তনম িাণ 

 

১১/১২/২০১১ 

নাতটাতরর 

কানাইখালী মাতঠ 

অনুতিে েনসভায় 

 

আতলাচয প্রতেশ্রুতের অনুকূতল ‘‘পািনা দেলার ঈশ্বরদী 

উপতেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সািা-

 াউতদয়া পর্ন্তি এিং নাতটার দেলার লালপুর উপতেলাধীন 

েীলকপুর হতে দগৌরীপুর পর্ন্তি েীর সংরক্ষণ’’ শীষ িক প্রকতের 

আওোয় ৭.৫৮৫ তকতম েীর সংরক্ষণ কাে িাস্তিায়ন করা 

হতয়তে। ইতোমতধ্য র্র্ার্র্ কর্তিপতক্ষর তনকট তপতসআর দাতখল 

করা হতয়তে। 

১০০%  

২6। 

 

দভরি নদী এিং দভরি ও কােলা নদীর 

সংতর্াগস্থল এমনভাতি খনন করতে হতি 

দর্ন শুকনা দমৌসুতম দসচ ও িষ িায় েলাধার 

তহতসতি ব্যিহৃে হতে পাতর 

১৭/০৪/২০১১ 

দমতহরপুর দেলার 

মুতেিনগতর 

অনুতিে এক 

েনসভায় 

বমদেরপুর ও চুয়ার্াঙ্গা বেলায় ৭৩৮২.৮৪ লে টাকা ব্যয় 

সম্ববলি (িাস্তিায়িকাল োনুয়ারী ২০১৪ েদি জুি ২০১৭) 

“ভভরি িদী পুিেডিি” প্রকদল্পর আওিায় 29.00 তকতম 

(৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘিবমটার মাটি) িদী েিি কাে সমাি 

েদয়দে। ইতোমতধ্য র্র্ার্র্ কর্তিপতক্ষর তনকট তপতসআর দাতখল 

করা হতয়তে। 

১০০%  

27। কতপাোক্ষ নদ পুনঃখনন ২7/০৭/২০১০ 

ও 

২৭/১২/২০১০ 

সােক্ষীরা দেলার 

শ্যামনগর 

উপতেলায় আইলায় 

তিধ্বস্থ এলাকা 

পতরদশ িন এিং 

র্তশার দেলা 

সফরকাতল 

কাে সম্পন্ন। র্র্ার্র্ কর্তিপতক্ষর কাতে তপতসআর দাতখল করা 

হতয়তে। 

১০০%  
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক প্রদত্ত প্রতেশ্রুতে এিং তনতদ িশনা দমাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগতে সংক্রান্ত প্রতেতিদন (িাস্তিায়নাধীন প্রকে) 

 
 

ক্রঃ  

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

২8। 

 

চাঁপাইনিাগঞ্জ সদর উপতেলার আলাতুতল 

ইউতনয়তনর পদ্মা নদীর ভাঙ্গনতরাধকতে 

নদী শাসন এিং একইসাতর্ তেতক দসচ 

প্রকতের আদতল দসচ সুতিধা সৃতষ্টর লতক্ষয 

মহানিা নদী দেতেং করা এিং 

প্রতয়ােনতিাতধ রািার ড্যাম তনম িাণ  

 

২৩/০৪/২০১১ 

চাঁপাইনিাগঞ্জ দেলা 

সফরকাতল 

 

 

 

 

 

িবণ ডি প্রবিশ্রুবির আওিায় “পদ্মা িদীর ভাঙ্গি েদি 

চাঁপাইিিািগঞ্জ বেলার আলাতুলী এলাকা রো” শীর্ ডক প্রকল্পটি 

চলতে অর্ ি-িেতর সমাতপ্তর েন্য তনধ িাতরে।   

92.2৭%  

বেদক বসচ প্রকদল্পর আদতল বসচ সুবিধা সৃবির লদেে মোিন্দা 

িদী বেবেংসে রািার র্োম বিম ডাদণর উপর বর্বপবপটি গি 

১৬/০১/২০১৮ িাবরদে  একদিক এ অনুদমাদি লাভ কদর। 

০.০০%  

29। 

 

প্রতর্ােয দক্ষতত্র শীেলক্ষযা ও বুতিগঙ্গা নদী 

দেতেং করা 

 

২০/০৩/২০১১ 

নারায়ণগঞ্জ দেলা 

সফরকাতল 

বুবিগঙ্গা িদী পুিরুদ্ধার প্রকতের 1125 দকাটি 59 লাখ টাকা 

ব্যয় সংিতলে সংতশাতধে তড্তপতপ গে 14/06/2016 িাবরদে 

একদিক কর্তডক অনুদমাবদি েদয়দে।  

২৬.৬৬%  প্রকে িাস্তিায়তন িরাদ্দ অপ্রতুল। 

30 

(ক) 

ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ 

দেলার দটতকরহাট হতে সুতলমানপুর হতয় 

লালপুর হতয় গাগলাজুরী পর্ন্তি কংস নদী 

খনন 

 

১০/১১/২০১০ 

সুনামগতঞ্জর 

োতহরপুতর অনুতিে 

েনসভায় 

কংস নদীটি গাংলাতোর হতে দমাহনগঞ্জ হতয় দনত্রতকাণা দেলা 

সদর পর্ িন্ত তভন্ন নদী র্া BIWTA কর্তিক িেিমাতন দেতেং 

করা হতচ্ছ। েতি িাপাউতিার “হাওর এলাকায় আগাম িন্যা 

প্রতেতরাধ ও তনষ্কাশন উন্নয়ন” শীষ িক প্রকতের আওোয় 

সুনামগঞ্জ দেলায় রতক্ত নদী ৬.০০০ তকতম, র্দুকাটা নদী ৬.১২৫ 

তকতম, আপার দিৌলাই নদী ১৬.০০০ তকতম, পুরােন সুরমা নদী 

৪০.০০০ তকতম, নলতোি নদী ১০.০০০ তকতম এিং চামতে নদী 

২০.০০০ তকতম দমাট ৯৮.১২৫ তকতম এিং দমৌলভীিাোর 

দেলায় জুতি নদী ১০.০০০ তকতম এিং দসানাই নদী ৮.০০০ 

তকতম দমাট ১৮.০০০ তকতম নদী দেতেং কাে অন্তিভুক্ত আতে। 

৪০% 

 

প্রকে িাস্তিায়তন িরাদ্দ অপ্রতুল। 

30 

(খ) 

র্াদুকাটা নদী হতয় রতক্ত নদী-দিৌলাই হতয় 

সুতলমানপুর পর্ িন্ত নদী খনন 

 

১০/১১/২০১০ 

সুনামগঞ্জ দেলা 

সফরকাতল 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে অনুসাতর র্াদুকাটা নদীর 

আতনায়ারপুর হতে সুতলমানপুর হতয় লালপুর পর্ িন্ত অংশটি 

‘‘আপার দিৌলাই নদী’’ তহতসতি খনতনর েন্য “হাওর এলাকায় 

আগাম িন্যা প্রতেতরাধ ও তনষ্কাশন উন্নয়ন” প্রকতের আওোয় 

িাস্তিায়তনর তনতমতত্ত কার্ িাতদশ প্রদান করা হতয়তে। তেনটি 

দেোতরর মাধ্যতম কাে চলমান রতয়তে।  

৪০% 

 

প্রকে িাস্তিায়তন িরাদ্দ অপ্রতুল। 

30 

(গ) 

র্াদুকাটা হতয় রতক্ত নদী হতয় সুরমা নদী 

খনন  

১০/১১/২০১০ 

সুনামগঞ্জ দেলা 

সফরকাতল 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে অনুসাতর ‘‘হাওর এলাকায় আগাম িন্যা 

প্রতেতরাধ ও তনষ্কাশন উন্নয়ন’’ প্রকতের আওোয় 16.00০ তকতম 

দেতেং অন্তভূ িক্ত রতয়তে। েম্মতধ্য ৬.০০০ তকতম রতক্ত নদী খনন কাে 

পাতন উন্নয়ন দিাতড্ ির দেোর পতরদপ্ততরর মাধ্যতম চলমান আতে। 

৬.১২৫ তকতম র্াদুকাটা নদীর দেতেং কাে িাস্তিায়তনর তনতমতত্ত 

ঠিকাদার কর্তিক সাইতট দেোর আনয়ন করা হতয়তে।  

৪০% 

 

প্রকে িাস্তিায়তন িরাদ্দ অপ্রতুল। 

৩১। কালনী ও কুতশয়ারা নদীতে কযাতপটাল ১০/১১/২০১০ মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি অনুযায়ী গৃেীি ‘‘কালিী ৩৫%  
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ক্রঃ  

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

দেতেং  সুনামগতঞ্জর 

োতহরপুতর অনুতিে 

েনসভায় 

কুবশয়ারা িদী ব্যিস্থাপিা’’ শীর্ ডক প্রকদল্পর ২য় সংদশাবধি 

বর্বপবপ গি ৩০/০৫/২০১৭ িাবরদে পবরকল্পিা কবমশি কর্তডক 

অনুদমাবদি েদয়দে। 

৩২। ব্রাহ্মণিাতিয়া দেলার তেোস নদী 

পুনঃখনন  

১২/৫/২০১০ 

ব্রাহ্মণিাতিয়া 

দেলায় অনুতিে 

এক েনসভায় 

“ব্রাহ্মণিািীয়া দেলার অন্তগ িে তেোস নদী (আপার) পুনঃখনন” 

শীষ িক প্রকতের আওোয় তেোস নদী দেতেং কাে তড্তপএম 

পদ্ধতেতে িাস্তিায়তনর েন্য িাংলাতদশ দনৌিাতহনী পতরচাতলে 

প্রতেিান “ড্কইয়াড্ ি এি ইতঞ্জতনয়াতরং ওয়াকি তলঃ” এর 

অনুকূতল কার্ িাতদশ দদয়া হতয়তে। 

১০.82%  

33। িাতগরহাট দেলাধীন দকাদাতলয়া 

আড়ুয়াতড্তহ, দকন্দুয়া, নাতন িয়া তিতলর কৃতষ 

েতম চাষ উপতর্াগী করার কম িসূচী প্রকে    

িাস্তিায়ন  

োেীয় সংসদ 

তনি িাচন, ২০০৮ এর 

তনি িাচনী েনসভায় 

দমাোরহাট কতলতে 

মাতঠ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে অনুসাতর “িাদগরোট বেলার 

বপাল্ডার িং-৩৬/১ পূিি ডাসি” শীর্ ডক প্রকল্পটি বর্বপএম 

পদ্ধবিদি িাস্তিায়দির েন্য তসতসতেতপ অনুতমাদতনর কার্ িক্রম 

প্রতক্রয়াধীন। 

 

০.৪৯%  

34। দভরি নদী পুনঃখনন 

 

২৭/১২/২০১০ 

র্তশার দেলা 

সফরকাতল 

272.81 দকাটি টাকা ব্যয় সম্বতলে দভরি নদী পুনঃখনন 

প্রকেটি গে 16/08/2016 োতরতখ অনুতিে একতনক সভায় 

অনুতমাদন লাভ কতর। চলতে মাতস সকল কার্ িাতদশ প্রদান করা 

হতয়তে।   

১.৫১% অবিধ স্থাপনা ও নদীতে অতেতরক্ত কচুতরপানা অপসারণ এর েন্য  

কাে দ্রুে িাস্তিায়ন কেতে সমস্যা হতচ্ছ। 

 

35। কক্সিাোতরর িাঁকখালী নদীর নাব্যো 

রক্ষাতর্ ি দেতেং  

 

০৩/০৪/২০১১ 

কক্সিাোর দেলা 

সফরকাতল 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি অনুসাদর 203.93 দকাটি টাকা 

ব্যয় সম্বতলে প্রকেটি তড্তপএম পদ্ধতেতে িাস্তিাতয়ে হতচ্ছ। 

 

6.০৪%  

36। দভালা দেলার চর কুকরী মুকরী দিিীিাঁধ 

ও দর্ঘাতষরহাট এিং রামতনওয়াে লঞ্চর্ঘাট 

এলাকায় নদী ভাঙ্গনতরাধকরতণর ব্যিস্থা 

গ্রহণ 

১১/১১/১০ 

তভতড্ও কনফাতরতসং 

এর মাধ্যতম একতর্াতগ 

দদশব্যাপী ইউতনয়ন 

েথ্য ও দসিা দকন্দ্র 

উতবাধনকাতল 

280.69 দকাটি টাকা ব্যয় সম্বতলে বঘাদর্রোট ও রামদিওয়াে 

এলাকার িদী ভাঙ্গিদরাধ প্রকে গে 03/01/2017 োতরতখ 

একতনক কর্তিক অনুতমাতদে হতয়তে।  

 

25.0০%  

37। র্মুনা নদীর ভাঙ্গন দর্তক ভূয়াপুরতক 

রক্ষার লতক্ষয োরাকাতি হতে দোতকরচর 

পর্ন্তি স্থায়ী গাইড্ িাঁধ তনম িাণ  

 

৩০-০৬-২০১২ 

ভূয়াপুর ও দহমনগর 

দরলওতয় দস্টশতনর 

পর্সভায় 

২০০.৫৬ বকাটি টাকা ব্যয় সম্ববলি “টাঙ্গাইল বেলার 

বগাপালপুর ও ভূঞাপুর উপদেলাধীি যমুিা িদীর িাম িীরিিী 

কাউলী িািী ব্রীে েদি শাোবরয়া (ভরুয়া-িটিলা) পয ডন্ত 

এলাকায় িীর সংরেণ” প্রকদল্পর দরপত্র প্রবক্রয়া চলমাি। 

০.০০%  

38। র্মুনা নদীর ভাঙ্গনতরাধ ও নাব্যো  রক্ষায় 

নদী দেতেং করা (ব্রহ্মপুত্র-র্মুনা)। 

 

12/11/2015 

িগুিা দেলায় 

অনুতিে 

আলোফুতন্নো 

দখলার মাতঠ 

েনসভায় 

• কযাতপটাল পাইলট দেতেং প্রকতের আওোয় র্মুনা 

নদীর ২২.০০ তকতম দেতেং সম্পন্ন করা হতয়তে। িাস্তি 

অগ্রগতে-১০০% 

• “র্মুনা নদীর ড্ানেীতরর ভাঙ্গন হতে গাইিান্ধা দেলার 

সদর উপতেলা এিং গনকিরসহ ফুলেতি উপতেলার 

তিতভন্ন স্থাপনা রক্ষা” শীষ িক প্রকতের দরপত্র প্রতক্রয়া 
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ক্রঃ  

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ 

অগ্রগতের িণ িনা 

প্রকতের িাস্তি 

অগ্রগতের হার 

মন্তব্য 

চলমান। 

• “র্মুনা নদীর ভাঙ্গন হতে তসরােগঞ্জ দেলার কাতেপুর 

উপতেলায় খুদিাতি, তশংরািািী ও শুভগাো এলাকায় 

সংরক্ষণ” প্রকতের দরপত্র প্রতক্রয়া চলমান। 

• “িগুিা বেলার সাবরয়াকাবন্দ উপদেলার কুবণ ডিাবি েদি 

চন্দিিাইশা পয ডন্ত যমুিা িদীর র্ািিীর সংরেণ কাে 

সে বিকল্প িাঁধ বিম ডাণ” শীর্ ডক প্রকদল্পর আওিায় যমুিা 

িদীর ভাঙ্গি বরাদধ ৫.৯০০ তকতম িদী িীর সংরেণ 

কাে িাস্তিায়িাধীি আদে। িাস্তি অগ্রগতে- 6৭.00%। 

৩৯। 

 

নদীর নাব্যো বৃতদ্ধর লতক্ষয দমর্ঘনা ও 

ড্াকাতেয়া নদী দেতেং  

২৭/৪/২০১০ 

চাঁদপুতর অনুতিে 

এক েনসভায় 

“দমর্ঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর দেলার হতরণা দফতরর্ঘাট 

এিং চরবভরিী এলাকার কাটাখাল িাোর রক্ষা” প্রকতে দমর্ঘনা 

নদীতে 61,25,000 র্ঘনতমটার দেতেং কাতের েন্য 98 দকাটি 

টাকার সংস্থান রতয়তে। প্রকেটি ০১/০৮/২০১৭ োতরতখ 

একতনক কর্তিক অনুতমাতদে হতয়তে। ০২/০১/২০১৮ োতরতখ 

পতরকেনা কতমশন কর্তিক িরাদ্দ পাওয়া দগতে। দমাতিলাইতেশন 

চলমান। উদেখ্য, BIWTA কর্তিক সারাতদতশর নদ-নদীর 

খনতনর প্রস্তাতিে মাস্টার প্ল্যাতন ড্াকাতেয়া নদী খনতনর েন্য 

তনধ িাতরে আতে। র্ার আতলাতক BIWTA ড্াকাতেয়া নদী 

খনন কাে শুরু কতরতে  তিধায় িাপাউতিা কর্তিক ড্াকাতেয়া নদী 

খনতনর তিষতয় দকান কার্ িক্রম গ্রহতণর প্রতয়ােনীয়ো দনই। 

০.০০%  

 



D:\PM Commitment\2018\PM Promise report February 2018.docx   

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক প্রদত্ত প্রতেশ্রুতে এিং তনতদ িশনা দমাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগতে সংক্রান্ত প্রতেতিদন (তড্তপতপ অনুতমাদতনর েন্য প্রতক্রয়াধীন প্রকে) 

 
 

ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতের 

িণ িনা 

মন্তব্য 

৪০। সন্দ্বীপ-উতিরচর ক্রসড্যাতমর সম্ভাব্যো 

র্াচাই কতর সন্দ্বীতপর দকান ক্ষতে না হতল 

তনম িাণ 

 

১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাম দেলার 

সন্দ্বীপ উপতেলায় 

সরকারী হােী 

আব্দুল িাতেন 

কতলে মাতঠ 

অনুতিে েনসভায় 

৭৮৪.৩০ দকাটি টাকা ব্যয় সম্বতলে উতিরচর-দনায়াখালী ক্রসড্যাম শীষ িক 

প্রকতের তড্তপতপ পতরকেনা কতমশতন দাতখল করা হতয়তে। পতরকেনা 

কতমশতনর তনতদ িশনা দমাোতিক আউটতসাতস িং েনিতলর তিষতয় অর্ ি 

মন্ত্রণালয় হতে েনিল তনতয়াতগর অনুতমাদন প্রাতপ্তর েন্য পাসমতে 

প্রতক্রয়াধীন আতে। 

 

৪১। সরাইল উপতেলায় দিিীিাঁধ তনম িাণ  ১২/৫/২০১০ 

ব্রাহ্মণিািীয়া 

দেলায় অনুতিে 

েনসভায় 

৩২.১৮ দকাটি টাকা প্রাক্কতলে ব্যয় সম্বতলে “সরাইল উপতেলায় িাঁধ 

তনম িাণ” শীষ িক প্রকতের তড্তপতপ পাসমতে প্রতক্রয়াধীন রতয়তে। 

 

৪২। তমতষ্ট পাতনর অভাতি শুকনা দমৌসুতম কৃতষ 

কাে করা র্াতি না। োই হাো-মো খাল 

পুনঃখনন ও খাস েতমতে পুকুর খনন কতর 

দসতচর ব্যিস্থা করা। 

০৬/০৫/২০১০ 

িরগুনা দেলায় 

অনুতিে েনসভায় 

“িরগুনা দেলায় উপকূলীয় দপাল্ডারসমূতহ দসচ কাতের েন্য খাল 

পুনঃখনন” প্রকতের  ৬৬ দকাটি ৫১ লাখ টাকার তড্তপতপ পতরকেনা 

কতমশতন প্রতক্রয়াধীন রতয়তে। 

 

৪৩। চরআলগী ইউতনয়তনর চারপাতশ দিিীিাঁধ 

তনম িাণ  

৩১/০৩/২০১১ 

ময়মনতসংহ দেলা 

সফরকাতল 

“চরআলগী ইউতনয়তনর চারপাতশ দিতিিাঁধ তনম িাণ” শীষ িক প্রকতের 

তড্তপতপতে পতরকেনা কতমশতনর তসদ্ধাতন্তর আতলাতক দেতেং কার্ িক্রম 

অন্তিভূক্ত করা হতয়তে। িেিমাতন পাসমতে প্রতক্রয়াধীন। 

 

৪৪। কুতিগ্রাতমর ধরলা, তেস্তা ও দুধকুমার 

নদীতে নাব্যো বৃতদ্ধর লতক্ষয দেতেংকরণ  

০৬/৩/২০১০ 

কুতিগ্রাম দেলায় 

অনুতিে েনসভায় 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুে 4৫নং 

ক্রতমতকর তনতদ িশনা িাস্তিাতয়ে হতল 

কুতিগ্রাতমর ধরলা, তেস্তা ও দুধকুমার 

নদীতে নাব্যো বৃতদ্ধর লতক্ষয দেতেংকরণ” 

শীষ িক প্রতেশ্রুতেটি িাস্তিায়তনর প্রতয়ােন 

দনই। 

4৫। কুতিগ্রাম দেলার ১৬টি নদ-নদী দেতেং 

কতর নাব্যো বৃতদ্ধ করা হতি এিং 

দতক্ষণাঞ্চতলর নতুন পায়রা সমুদ্রিিতরর 

সাতর্ সরাসতর দর্াগাতর্াগ সৃতষ্ট করা হতি। 

 

০৭/০৯/২০১৬ • িাংলাদতশ পাতন উন্নয়ন দিাড্ ি ও Power Construction 

Corporation China (Power China) সাতর্ 

Sustainable River Management তিষতয় স্বাক্ষতরে 

MoU অনুর্ায়ী China প্রতেিান িাংলাতদতশর ৩টি River 

System (Ganges-Padma System, 

Brahmaputra-Jamuna System, Surma-

Meghna System) এর একখানা মাস্টার প্ল্যান হাতে দনয়া 

হতয়তে। এরই ধারািাতহকোয় অগ্রাতধকার তভতত্ততে ধরলা ও তেস্তা নদীর 

দেতেং ও দটকসই নদী ব্যিস্থাপনা পতরকেনার কাে চলমান রতয়তে। 

• ব্রহ্মপুত্র নদীতে ৪৫ তকতম দেতেং এর েন্য দুইটি তড্তপতপ পাসমতে 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতের 

িণ িনা 

মন্তব্য 

প্রতক্রয়াধীন রতয়তে।  

• ধরলা নদীতে ৫ তকতম দেতেং এর েন্য একটি তড্তপতপ পাসমতে 

প্রতক্রয়াধীন রতয়তে।  

• তেস্তা নদীতে ১২ তকতম দেতেং এর েন্য একটি তড্তপতপ মাঠ পর্ িাতয় 

প্রতক্রয়াধীন রতয়তে।  

• ১৮৪.৪৩ দকাটি টাকা ব্যয় সংিতলে “রংপুর দেলার গংগাচিা ও রংপুর 

সদর উপেতলায় তেস্তা নদীর ড্ান েীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা” শীষ িক প্রকতে 

(১ম সংতশাতধে) ৪ তকতম দেতেং অন্তভূ িক্ত কতর প্রণীে তড্তপতপ 

পতরকেনা কতমশতন প্রতক্রয়াধীন রতয়তে।  

• “কুতিগ্রাম  দেলার  মধ্য  তদতয়  প্রিাতহে  প্রধান  নদ-নদীসমূহ  দেতেং  

কতর  িন্যা  ও  নদীভাঙ্গন দরাধ, নাব্যো  বৃতদ্ধ এিং  ভূতম  পুনরুদ্ধার  

প্রকে”-এর  আওোয়  ব্রহ্মপুত্র, তেস্তা,  ধরলা, দুধকুমার, গঙ্গাধর,  

বুতিতেস্তা  ও  ফুলকুমার  নদীতে  সি িতমাট  ১৪৮ তকতম  নদী খনতনর  

লতক্ষয  তড্তপতপ  মাঠ পর্ িাতয় প্রতক্রয়াধীন রতয়তে। 

• দুধকুমার নদীতে ১২ তকতম দেতেং এর েন্য একটি তড্তপতপ মাঠ পর্ িাতয় 

প্রতক্রয়াধীন রতয়তে।  

৪৬। র্মুনা এিং িাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনতরাতধ 

প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতি। পাতন 

সম্পদ মন্ত্রণালয় দর্তক ৩টি প্রকে র্াতে 

িাস্তিাতয়ে হয় দস তিষতয় দৃতষ্ট দদয়া হতি। 

 

২৬/০৮/২০১৭ িগুিা বেলার মধ্য বদদয় প্রিাবেি করদিায়া িদী পুিঃেিদির মাধ্যদম 

িদীর িাব্যিা বেবরদয় আিা, পাবি বিষ্কাশি ব্যিস্থা উন্নয়দির মাধ্যদম 

েলািদ্ধিা সমস্যার সমাধািসে বসচ সুবিধার উন্নয়ি এর মাধ্যদম কৃবর্ 

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

সংদশাধি কায ডক্রম প্রবক্রয়াধীি আদে। এোিা গোবরয়া িদী পূিঃেিি 

কােটি “করদিায়া িদী উন্নয়ি প্রকল্প”-এর বর্বপবপদি অন্তভূ ডক্ত কদর 

বর্বপবপ পূিগ ডঠি কাে চলমাি আদে। 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক প্রদত্ত প্রতেশ্রুতে এিং তনতদ িশনা দমাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগতে সংক্রান্ত প্রতেতিদন (সমীক্ষা সমাতপ্তর পর প্রণয়নেব্য/অতপক্ষমান প্রকে) 

 
 

ক্র: 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা 

প্রতেশ্রুতে প্রদাতনর 

োতরখ ও স্থান 

প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়তন গৃহীে ব্যিস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতের িণ িনা মন্তব্য 

৪৭। সন্দ্বীপ-দকাম্পানীগঞ্জ সিকিাঁধ 

তনম িাণ 

 

১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাম দেলার 

সন্দ্বীপ উপতেলায় 

সরকারী হােী 

আব্দুল িাতেন 

কতলে মাতঠ 

অনুতিে েনসভায় 

সন্দ্বীপ-উতিরচর দনায়াখালী এলাকায় গাতণতেক মতড্তলর মাধ্যতম 4টি ক্রসড্যাম স্থাপতনর সমীক্ষা 

করা হতয়তে। ক্রসড্যামসমূহ- 1) উতিরচর-দনায়াখালী, 2) দনায়াখালী োহাতের চর, 3) োহাতের 

চর সন্দ্বীপ, 4)  সন্দ্বীপ-উতিরচর। ৪টি ক্রসড্যাতমর মতধ্য উতিরচর-দনায়াখালী ক্রসড্যামটি 

িাস্তিায়তনর পদতক্ষপ দনয়া হতয়তে। িাস্তিায়ন পরিেী পর্ িাতয় এলাকার মরতফালতেকযাল অিস্থার 

আমুল পতরিেিতনর সম্ভািনা রতয়তে। ফতল ক্রসড্যামটি িাস্তিায়তনর পর নতুন অিস্থার দপ্রতক্ষতে 

স্টাতড্ প্রকতের উতযাগ দনয়া হতি।  

 

৪৮। তেোস নদী খনন  ০৭/১১/২০১০ 

কুতমোর তেোস 

উপতেলায় অনুতিে 

েনসভায় 

তিগে 08/05/2012 োতরতখ তেোস নদী খনতনর েন্য 119 দকাটি টাকার তড্তপতপ পতরকেনা 

কতমশতন দপ্ররণ করা হয়। কাবরগরী, সামাবেক, পবরদিশ ও অর্ ডনিবিক সমীোর েন্য পবরকল্পিা 

কবমশি েদি প্রকদল্পর বর্বপবপ বেরি বদয়া েয়। িিডমাদি কাবরগবর বরদপাট ড চূিান্ত েদয়দে। 

ব্রাহ্মণিাতিয়া দেলায় তেোস নদী পুনঃখনন প্রকে 

িাস্তিায়ন চলমান রতয়তে। এোিা কুবমল্পা বেলার 

বিিাস ও বোমিা উপদেলার বিিাস িদী (বলায়ার 

বিিাস) পুিঃেিি প্রকদল্পর ৪৯.৯৪ বকাটি টাকার 

বর্বপবপ পাসমতে প্রতক্রয়াধীন রতয়তে।  

4৯। কক্সিাোর শহর রক্ষা প্রকে গ্রহণ  

 

০৩/০৪/২০১১ 

কক্সিাোর দেলা 

সফরকাতল 

• “কক্সিাোর শহর রক্ষা” শীষ িক প্রকেটির উপর তিগে 05/02/2013 োতরতখ অনুতিে 

একতনক সভার আতলাচনা দশতষ কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তিপক্ষসহ সমতিেভাতি পতরকেনা গ্রহণ 

পূি িক েরুরীতভতত্ততে নতুন প্রকে গ্রহণ কতর পতরকেনা কতমশতন দপশ করার তসদ্ধান্ত গৃহীে 

হয়।  

• তিগে 12/01/2017 োতরতখ পাতন সম্পদ মন্ত্রণালতয় “কক্সিাোর শহর রক্ষা” প্রকতের উপর 

সমতিে প্রকে গ্রহণ ও সংতিষ্ট তিষতয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুতিে হয়। প্রকেটি িাস্তিায়তন 

কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তিপক্ষ ের্া পূেি মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূতমকা পালন করতি। প্রকে 

সংতিষ্টোয় ভাঙ্গতনর তিষতয় পাতন উন্নয়ন দিাড্ ি প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করতি। প্রকতের 

সংতিষ্ট সকল প্রতেিান/তিভাগ প্রকতের সমতিে তড্তপতপ প্রণয়ন কতর কক্সিাোর উন্নয়ন 

কর্তিপতক্ষর মাধ্যতম দাতখল করতি। 

কক্সিাোর উন্নয়ন কর্তিপক্ষ কর্তিক কক্সিাোর দেলার 

প্রস্তাতিে মাস্টার প্ল্যান অনুতমাদতনর েন্য পতরকেনা 

কতমশতন প্রতক্রয়াধীন রতয়তে। মাস্টার প্ল্যান অনুতমাতদে 

হতল েদানুয়ায়ী প্রকেটি গ্রহতনর উতযাগ দনয়া হতি। 

৫০ র্মুনা এিং িাঙ্গালী নদীর 

ভাঙ্গনতরাতধ প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ করা হতি। পাতন সম্পদ 

মন্ত্রণালয় দর্তক ৩টি প্রকে র্াতে 

িাস্তিাতয়ে হয় দস তিষতয় দৃতষ্ট 

দদয়া 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 প্রকদল্পর কাবরগবর প্রবিদিদি 

প্রণয়ি চূিান্ত পয ডাদয় রদয়দে।  

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

সংরেণ” শীর্ ডক প্রকদল্পর কাবরগবর প্রবিদিদি চূিান্ত করা েদয়তে। 

 

৫১ ব্রহ্মপুত্র নদ খনন (পুরােন)  ৩১/০৩/২০১১ 

ময়মনতসংহ দেলা 

সফরকাতল 

 BIWTA কর্তিক প্রকেটি িাস্তিায়তন পদতক্ষপ দনয়ায় 

প্রকেটি পাতন সম্পদ মন্ত্রণালতয়র োতলকা হতে িাদ দদয়া 

দর্তে পাতর। 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক ১১ দম ২০১৪ োতরখ পাতন সম্পদ মন্ত্রণালয় পতরদশ িনকাতল প্রদত্ত তনতদ িশনার  িাস্তিায়ন অগ্রগতে প্রতেতিদন  
 

 

ক্র: নং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়ন অগ্রগতে তিষয়ক েথ্য 

১। 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িতলন, ভারে সরকার 

তেস্তার পাতনিণ্টন চুতক্ত স্বাক্ষর করতে 

অেযন্ত আন্ততরক। এ তিষতয় িাংলাতদশ 

সরকার েৎপর রতয়তে। তেতন পাতন 

সম্পদ মন্ত্রণালয় এিং দর্ৌর্ নদী 

কতমশনতক চূিান্তকৃে তেস্তার পাতনিণ্টন 

চুতক্ত স্বাক্ষতরর প্রতচষ্টা অব্যাহে রাখার 

পরামশ ি দদন।   

গে োনুয়াতর ২০১০ মাতস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারে সফরকাতল প্রকাতশে দর্ৌর্ ইশতেহার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীবতয়র তদক তনতদ িশনার  দপ্রতক্ষতে তেস্তা নদীর 

অন্তিেীকালীন পাতনিণ্টন চুতক্তর দেমওয়াকি চূিান্ত করা হতয়তে। ভারতের সাতর্ আতলাচনাপূি িক চুতক্ত স্বাক্ষতরর প্রতচষ্টা অব্যাহে রতয়তে। উতেখ্য, ভারতের মাননীয় পাতন 

সম্পদ মন্ত্রীতক তেস্তা নদীর পাতনিণ্টন চুতক্ত স্বাক্ষতরর তনতমত্ত ঢাকায় দর্ৌর্ নদী কতমশতনর ৩৮েম দিঠতক দর্াগদাতনর েন্য মাননীয় পাতন সম্পদ মন্ত্রী কর্তিক আমন্ত্রণ 

োনাতনা হয়। এোিা, গে দসতেম্বর ২০১৪ মাতস িাংলাতদশ ও ভারতের মতধ্য নয়াতদেীতে অনুতিে Joint Consultative Commission (JCC) এর 

দিঠতকও িাংলাতদতশর মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পাতন সম্পদ মন্ত্রীর সাতর্ দসৌেন্য সাক্ষােকাতল তেস্তা নদীর পাতনিণ্টন চুতক্ত দ্রুে স্বাক্ষতরর েন্য অনুতরাধ 

োনান।  

 

গে ০৮ এতপ্রল, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারে সফরকাতল প্রকাতশে দর্ৌর্ দর্ঘাষণায় উতেখ রতয়তে দর্, িাংলাতদতশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীতক 

২০১১ সাতল দু’দদতশর মতধ্য সম্মে রূপতরখা অনুর্ায়ী অনতেতিলতম্ব তেস্তার অন্তি িেীকালীন পাতনিন্টন চুতক্ত সম্পাদতনর অনুতরাধ োনান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ 

তিষতয় অিতহে কতরন দর্, র্র্াশীঘ্র তেস্তার অন্তিিেীকালীন পাতনিন্টন চুতক্ত সম্পাদতনর লতক্ষয ভারে সংতিষ্ট সকল দস্টকতহাল্ডারতদর সাতর্ কাে করতে। 

 

গে ২২ অতক্টাির ২০১৭ োতরতখ ঢাকায় অনুতিে Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্ ি দিঠতকর পর িাংলাতদতশর মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী 

োঁর িক্তৃোয় গে ০৮ এতপ্রল ২০১৭ োতরতখ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িক্তব্য স্মরণ কতরন র্াতে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু’দদতশর িেিমান প্রধানমন্ত্রীর চলমান 

দময়াদকাতল তেস্তা চুতক্ত স্বাক্ষতরে হতি মতম ি উতেখ কতরতেন। 

২। পাতন সম্পদ মন্ত্রণালতয়র প্রস্তাতিে গঙ্গা 

ব্যাতরে তনম িাতণর তিষতয় মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বাতরাপ কতরন। তেতন 

ভারতের সংতগ গঙ্গা চুতক্তর আতলাতক 

গঙ্গা ব্যাতরে তনম িাতণর পদতক্ষপ গ্রহতণর 

ওপর দোর দদন এিং দর্ৌর্ নদী 

কতমশনতক এ তিষতয় প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহতনর েন্য তনতদ িশনা প্রদান কতরন। 

 

ভারে-িাংলাতদশ দর্ৌর্ নদী কতমশতনর পরিেী দিঠতক (৩৮েম) গঙ্গা ব্যাতরে তনম িাতণর তিষতয় আতলাচনা করা হতি। উতেখ্য, গে দসতেম্বর ২০১৪ োতরতখ িাংলাতদশ 

ও ভারতের মতধ্য নয়াতদেীতে অনুতিে Joint Consultative Commission (JCC) এর দিঠতক িাংলাতদতশর মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় 

পাতন সম্পদ মন্ত্রীর সাতর্ সাক্ষােকাতল উতেখ কতরন দর্, ভারতের ফারাক্কা ব্যারাতের ১০০ তকতম ভাটিতে িাংলাতদশ গঙ্গা নদীর ওপর ব্যাতরে তনম িাতণর পতরকেনা 

কতরতে র্া দু’দদতশর উপকাতর আসতি। তেতন আরও উতেখ কতরন দর্, ভারেীয় ভূ-খতি এ ব্যাতরতের দকাতনা backwater effect পতরলতক্ষে হতি না। এ সময় 

তেতন ভারেীয় মন্ত্রীর তনকট গঙ্গা ব্যাতরে প্রকতের project brief ও detailed study report প্রদান কতরন। ভারেীয় মন্ত্রী এ তিষতয় পরীক্ষা-তনরীক্ষা 

কতর দ্রুেেম সমতয় োতদর মোমে প্রদান করতিন মতম ি উতেখ কতরন। িাংলাতদতশর মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ তিষতয় আশ্বস্থ কতরন দর্, ভারতের মোমে পাওয়ার পর এ 

তিষতয় দকাতনা তভন্নো পতরলতক্ষে হতল দু’দদশ কর্তিক দর্ৌর্ভাতি ো তনষ্পতত্ত করা দর্তে পাতর। এ দপ্রতক্ষতে সম্প্রতে ভারেীয় পক্ষ গঙ্গা ব্যাতরতের 

Mathematical Modeling Report-সহ পূন িাঙ্গ সম্ভাব্যো প্রতেতিদন (Complete Feasibility Report) এিং details of 2-D 

Morphological Studies সরিরাহ করতে িাংলাতদশতক অনুতরাধ োনাতল তরতপাট িগুতলা গে জুন ২০১৫ মাতস ভারেীয় কর্তিপতক্ষর তনকট দপ্ররণ করা হয়। 

এোিা সম্প্রতে িাংলাতদতশর প্রস্তাতিে গঙ্গা ব্যাতরে প্রকতের র্ািেীয় সমীক্ষা তরতপাট ি ভারেীয় পক্ষতক সরিরাহ করা হতয়তে।  

 

ঢাকাস্থ ভারেীয় হাই কতমশন গে ২৮ োনুয়াতর, ২০১৬ োতরতখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালতয় দপ্রতরে একটি দনাট ভারিাতলর মাধ্যতম ইতোমতধ্য সরিরাহকৃে গঙ্গা ব্যাতরতের 

Mathematical Modeling Report-সহ পূন িাঙ্গ সম্ভাব্যো প্রতেতিদন (Complete Feasibility Report) এিং details of 2-D 

Morphological Studies এর উপর প্রার্তমক পর্ িতিক্ষণ প্রদান কতরতে। এোিা এ তিষতয় একটি দর্ৌর্ পতরদশ িতনর প্রতয়ােনীয়োর কর্াও উতেখ করা হতয়তে। 

ভারে হতে তিতভন্ন সমতয় প্রাপ্ত পর্ িতিক্ষণ তিষতয় িাংলাতদতশর মোমে/িক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালতয়র মাধ্যতম ভারেীয় পতক্ষর তনকট দপ্ররণ করা হতয়তে।  

 

গে ২৪-২৮ অতক্টাির ২০১৬ সময়কাতল ভারতের একটি কাতরগতরদল িাংলাতদশ সফর কতর। এ সফরকাতল  গে ২৫-২৬ অতক্টাির ২০১৬ িাংলাতদশ ও ভারতের কাতরগতর 

দল কর্তিক িাংলাতদতশর প্রস্তাতিে গঙ্গা ব্যারাে প্রকে এলাকা ও গঙ্গা নদীর হাতড্ িঞ্জ দসতু এলাকা পতরদশ িন করা হয়। পতরদশ িন দশতষ গে ২৭ অতক্টাির ২০১৬ ঢাকায় 

অনুতিে দিঠতক গঙ্গা ব্যাতরে প্রকে তিষতয় একটি দর্ৌর্ কাতরগতর সাি-গ্রুপ গঠন কতর দু’দদতশর গঙ্গা নদীর অতভন্ন এলাকায় (পাংশা হতে মার্াভাঙ্গা নদীর দমাহনা পর্ িন্ত) 

তিতভন্ন উপাত্ত সংগ্রহ সহ নানাতিধ সমীক্ষা পতরচালনার তসদ্ধান্ত গৃহীে হয়। উক্ত তসদ্ধাতন্তর আতলাতক ইতোমতধ্য ভারে ও িাংলাতদশ োতদর তনে-তনে কাতরগতর সাি-গ্রুপ 
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ক্র: নং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়ন অগ্রগতে তিষয়ক েথ্য 

গঠন কতরতে। ভারেীয় পক্ষতক গে ৯-১১ তড্তসম্বর ২০১৬ সময়কাতল ঢাকায় কাতরগতরদতলর প্রর্ম সভা অনুিাতনর েন্য িাংলাতদতশর পক্ষ হতে আমন্ত্রণ োনাতনা হতল 

ভারেীয় পক্ষ সুতিধােনক সমতয় উক্ত সভায় দর্াগদান করতি মতম ি িাংলাতদশতক অিতহে কতর।   

 

গে ০৮ এতপ্রল ২০১৭ োতরতখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারে সফরকাতল প্রকাতশে দর্ৌর্ দর্ঘাষণায় অন্যাতন্যর মতধ্য উতেখ রতয়তে দর্, উভয় প্রধানমন্ত্রী দর্ৌর্ভাতি িাংলাতদতশর 

পদ্মা নদীতে িাংলাতদশ কর্তিক প্রস্তাতিে গঙ্গা ব্যাতরে তনম িাতণর উতযাগতক সাধুিাদ োতনতয়তে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীবয় ভারতের কাতরগতর দল কর্তিক িাংলাতদশ সফর এিং 

গঙ্গা ব্যাতরে তিষতয় গঠিে দর্ৌর্ কাতরগতর সাি-গ্রুপ (Joint Technical Sub-Group) গঠন ও প্রকতের উোতন নদী েীরিেী সীমান্ত এলাকায় সমীক্ষার 

তিষয়টিতক স্বাগে োনায়। উভয় প্রধানমন্ত্রী দর্ৌর্ কাতরগতর সাি-গ্রুতপর স্ব-স্ব দদতশর সদস্যতদর দ্রূে কাে কতর তিষয়টি এতগতয় তনতে তনতদ িশনা প্রদান কতরন। 

 

উতেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালতয়র মুখ্য সমিয়ক (এসতড্তে তিষয়ক) মতহাদয়তক আহিায়ক কতর িাংলাতদশ ও ভারতের মতধ্য সম্পাতদে ঐতেহাতসক পাতন িন্টন 

চুতক্তর আওোয় প্রাপ্য পাতনর সতি িাত্তম ব্যিহার তনতিেকরতণর উতদ্দতশ্য প্ররকে তচতিেকরতণর লতক্ষয একটি কতমটি গঠন করা হয়।  উক্ত কতমটির গে ১৪-০৯-২০১৭ 

োতরতখ অনুতিে সভায় অন্যাতন্যর মতধ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালতয়র মাধ্যতম নদী তিষয়ক চুতক্ত সম্পাদন ও িেিমাতন চুতক্তর মাধ্যতম প্রাপ্ত পাতনর সতি িাচ্চ ব্যিহাতর দর্ৌর্ভাতি প্রকে 

িাস্তিায়তন ভারতের কাতরগরী ও আতর্ িক সহতর্াতগোর তিষতয় তব-পাতক্ষক দর্াগাতর্াগ অব্যাহে রাখতে হতি মতম ি তসদ্ধান্ত গৃহীে হয়। 

 

গে ২২ অতক্টাির ২০১৭ োতরতখ ঢাকায় অনুতিে Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্ ি দিঠতকর পর িাংলাতদতশর মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী 

োঁর িক্তৃোয় দীর্ঘ ি দময়াতদ গঙ্গার পাতনর সতি িাত্তম ব্যিহার তনতিে করার লতক্ষয একটি সম্ভাব্যো সমীক্ষা (feasibility study) পতরচালনার েন্য ভারতের 

কাতরগতর ও আতর্ িক সহায়ো কামনা কতরন। 

 

দীর্ঘ ি দময়াতদ গঙ্গার পাতনর সতি িাত্তম ব্যিহার তনতিে করার লতক্ষয একটি সমীক্ষা পতরচালনার েন্য ভারতের কাতরগতর ও আতর্ িক সহায়ো কামনা কতর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

হতে গে ০৩ তড্তসম্বর ২০১৭ োতরখ একটি দনাট ভারিাল দপ্ররণ করা হতয়তে মতম ি োনা র্ায়। 

 

গঙ্গা ব্যাতরে তনম িাতণর েন্য সমীক্ষা ও মূল ব্যাতরে সহ আনুষতঙ্গক অঙ্গাতদর Detailed Design সম্পন্ন করেঃ ব্যয় প্রাক্কলন করা হতয়তে। 

 

ব্যাতরে তনম িাতণ উন্নয়ন সহতর্াগীতদর অংশগ্রহতণর অতভপ্রাতয় ৩১,৪১৪.০০ দকাটি টাকা ব্যয় সম্বতলে Preliminary Development Project 

Proposal (PDDP)  ইআরতড্তে দপ্ররণ করা হতয়তে। 

 

িাংলাতদতশর প্রস্তাতিে গঙ্গা ব্যাতরতের ভারেীয় অংতশ প্রভাি তনরুপতনর েন্য ৮ সদতস্যর ভারেীয় কাতরগরী দল ২৪-২৮ অতক্টাির ২০১৬ িাংলাতদশ ভ্রমণ কতরন। সাইট 

পতরদশ িন ও ২৭ অতক্টাির ২০১৬ োতরতখর দিঠতকর তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী িাংলাতদতশর প্রস্তাতিে পদ্মা-গঙ্গা ব্যাতরে প্রকে সম্পতকিে উভয় দদতশর Technical sub-

group ইতোমতধ্য গঠিে হতয়তে।  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতে ভারে সফর কাতল (৭-১০ এতপ্রল, ২০১৭) গঙ্গা ব্যাতরতের তিষতয় ৮ এতপ্রল ২০১৭ োতরতখর দর্ৌর্ তিবৃতে তনম্নরুপ: 

"The two Prime Ministers appreciated the positive steps taken in respect of Bangladesh’s proposal 

for jointly developing the Ganges Barrage on the river Padma in Bangladesh. They welcomed the 

visit of an Indian technical team to Bangladesh, establishment of a ‘Joint Technical Sub Group on 

Ganges Barrage Project’ and study of the riverine border in the upstream area of project. Both 
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ক্র: নং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়ন অগ্রগতে তিষয়ক েথ্য 

leaders directed the concerned officials of the ‘Joint Technical Sub Group’ to meet soon and hoped 

that the matter would be further taken forward through continued engagement of both sides." 

িাংলাতদশ ও ভারতের মতধ্য পাতনিন্টন চুতক্তর আওোয় প্রাপ্য পাতনর সতি িাত্তম ব্যিহার তনতিেকরতণর লতক্ষয প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালতয়র মূখ্য সমম্বয়ক (এসতড্তে) এর 

সভাপতেতত্ব ০৯-০৭-২০১৭ োতরতখ একটি কতমটি গঠন করা হয়। উক্ত কতমটি ঐতেহাতসক গঙ্গা পাতন চুতক্ত অনুর্ায়ী পাতনর সতি িাচ্চ ব্যিহাতরর লতক্ষয কাে কতর র্াতচ্ছ। 

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকৃতের সংতগ খাপ 

খাইতয় নদী শাসন এিং িন্যা তনয়ন্ত্রতণ 

র্তর্াপযুক্ত পদতক্ষপ গ্রহতনর েন্য 

তনতদ িশনা দদন। নদীর স্বাভাতিক গতে 

প্রিাহ অক্ষুন্ন দরতখ নাব্যো উন্নয়ন এিং 

িাঁধ ও স্লুইসতগট তনম িাতণ আরও সেকি 

হওয়ার তনতদ িশ দদন।  

প্রকৃতের সংতগ খাপ খাইতয় নদী শাসন এিং িন্যা তনয়ন্ত্রতণর লতক্ষয িাংলাতদশ পাতন উন্নয়ন দিাড্ ি কর্তিক ADB এর অর্ িায়তন ৮২৮.৫৬ দকাটি টাকা ব্যয় সংিতলে 

“Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)” শীষ িক একটি প্রকে গ্রহণ 

করা হতয়তে। প্রকেটির দময়াদ তড্তসম্বর ২০১৮ পর্ িন্ত এিং দফব্রুয়াতর ২০১৮ পর্ িন্ত িাস্তি অগ্রগতে ৬৭.২১%।  

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পতল বারা ভরাট হতয় 

র্াওয়া নদীগুতলা তনয়তমে দেতেংতয়র 

মাধ্যতম নাব্যো রক্ষার ওপর গুরুত্ব 

আতরাপ কতরন। তেতন ব্রহ্মপুত্র-র্মুনা 

নদীর মে িি নদীগুতলা দেতেং এর 

মাধ্যতম গভীরো বৃতদ্ধ কতর প্রশস্তো 

কতমতয়  এতন তিপুল পতরমাতণ ভূতম 

পুনরুদ্ধার কতর পতরকতেে েনপদ ও 

তশেপাকি তনম িাণ করার তনতদ িশনা প্রদান 

কতরন।   

২০১6-১7 অর্ ি িের পর্ িন্ত র্মুনা, ধতলশ্বরী, গিাই, ব্রহ্মপুত্র, চিনা-িারাতশয়া, দিমাতলয়া-লংগন, পুংলী, তুরাগ, কালনী কুতশয়ারা, কতপাোক্ষ, দভরি, তচত্রা, আঠারিাতক 

প্রভৃতে নদীর তিতভন্ন অংতশ দেোতরর মাধ্যতম 275 তকতম এিং এক্সকাতভটতরর মাধ্যতম 621 তকতম নদী পুনঃখনন কাে সম্পন্ন হতয়তে। চলতে ২০১7-১8 অর্ ি িেতর 

পদ্মা, র্মুনা, দমর্ঘনা, কালনী, কুতশয়ারা, দোট দফনী, িাঁকখালী, আত্রাই, কুমার, মধুমতে, কতপাোক্ষ, ভদ্রা, সালো, ধতলশ্বরী, গিাই, দিমাতলয়া, তুরাগ, দভরি সহ নদ-নদীর 

তিতভন্ন অংতশ আরও 70.০০ তকতম দেতেং এর লক্ষযমাত্রা তনধ িাতরে রতয়তে। ইতোমতধ্য প্রায় ৬.৫৬ তকতম দদতর্ঘ িয দেতেং সম্পন্ন হতয়তে। 

 ‘‘Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh” শীষ িক প্রকতের আওোয় তসরােগঞ্জ দেলায় র্মুনা নদীর ড্ান েীতর 

দেতেংকৃে পতল ব্যিহার কতর চারটি ক্রসিার তনম িাতণর মাধ্যতম প্রায় ১৬ িগ ি তকতম  ভূতম পূনরুদ্ধার করা হতয়তে।  

সমগ্র িাংলাতদশব্যাপী নদী/খাল পুনঃখনতনর লতক্ষয ‘‘Rehabilitation of Embankments & Re-excavation of River/Khals” শীষ িক 

একটি প্রকে প্রস্তাি প্রতক্রয়াধীন রতয়তে। িেিমাতন কাতরগতর কতমটি কর্তিক প্রকতের সমীক্ষা কাে চলমান রতয়তে। 

৫। নদীর নাব্যো রক্ষাতর্ ি নদ-নদীসমূহ 

তনয়তমে দেতেং করার েন্য প্রতয়ােনীয় 

সংখ্যক দেোর সংগ্রহ কতর তেতন 

সরকারী অতর্ ি দেতেং কার্ িক্রম গ্রহতণর 

তনতদ িশনা প্রদান কতরন। 

িাংলাতদশ পাতন উন্নয়ন দিাড্ ি এর দেোর পতরদপ্ততরর অধীতন িেিমাতন দমাট ৩৫টি তিতভন্ন ক্ষমোর কাটার সাকশান দেোর রতয়তে, র্ার মতধ্য  ৫টি (২৬"), ২টি (২০’’), 

৮টি (১৮’’) এিং ১টি (৬’’) অর্ িাৎ ১৬ টি দেোর িাপাউতিার তিতভন্ন প্রকতে তনতয়াতেে আতে। এোিা পাউতিার তনেস্ব অর্ িায়তন ক্রয়কৃে প্রকতের কাতে ব্যিহাতরর েন্য 

তেস্তা ব্যাতরে প্রকতে ২টি (১২’’) এিং খুলনা-র্তশার তনষ্কাশন ও পূনি িাসন প্রকতে ২টি (১টি ১৮’’ এিং ১টি ১২’’) কাটার সাকশান দেোর রতয়তে। দেতেং সক্ষমো বৃতদ্ধর 

লতক্ষয সরকারী অতর্ ি ‘‘িাংলাতদতশর নদী দেতেং এর েন্য দেোর ও আনুষতঙ্গক র্ন্ত্রপাতে ক্রয় (১ম সংতশাতধে)’’ শীষ িক প্রকতের আওোয় ৪টি (২৬’’) দেোতরর তনম িাণ 

কাে সম্পন্ন হতয়তে। 2টি দেোতরর দটস্ট ট্রায়াল সম্পন্ন হতয়তে। আরও একটি দেোতরর দটস্ট ট্রায়াতলর প্রস্তুতে চলমান আতে।  

এোিা, র্তেীয়িার দরপত্র দময়াদ বৃতদ্ধর সুতর্াগ না র্াকায় ২টি (২০’’), ১০টি (১০’’) দেোর, 9টি টাগ, ১৩টি তিতভন্ন ধরতণর এক্সকযাতভটর, 5টি দড্কতলাতড্ং িােি, 2টি 

ইসতপকশান দিাট ও 3টি ফকি তলফটার ক্রতয়র দরপত্র মূল্যায়ন কতমটির সুপাতরতশর আতলাতক িাতেল করা হতয়তে এিং পুনঃদরপত্র আহিান করা হতয়তে। পাতন সম্পদ 

মন্ত্রণালয় কর্তিক 11-12-201৭ োতরতখ প্রকেটির ২য় সংতশাতধে তড্তপতপর GO োরী হওয়ায় প্রকতের দময়াদ তড্তসম্বর 2019 পর্ িন্ত বৃতদ্ধ দপতয়তে এিং ক্রতয়র প্রতক্রয়া 

চলমান রতয়তে। 

৬। বুতিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকে িাস্তিায়তন 

ধতলশ্বরী-পুংতল-তুরাগ-িংশী নদী দেতেং 

কাতল দদখা র্ায়, নদীগুতলার ওপর তিতভন্ন 

সংস্থা কর্তিক তনতম িে ৬টি তব্রে রতয়তে 

দর্গুতলার উচ্চো এিং তভতত্ত এমনভাতি 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মতহাদতয়র তসদ্ধাতন্তর দপ্রতক্ষতে ২১-০৫-২০১৬ োতরতখ ১০ সদস্য তিতশষ্ট একটি কতমটি গঠন করা হয়। কতমটি ইতোমতধ্য প্রকে এলাকা পতরদশ িন 

করেঃ প্রতেতিদন দাতখল কতরতে। উক্ত প্রতেতিদতনর সুপাতরতশর আতলাতক প্রণীে ১১২৫.৫৯ দকাটি টাকা ব্যয় সম্বতলে সংতশাতধে তড্তপতপ গে ২৭-০৬-২০১৬ 

ECNEC কর্তিক অনুতমাতদে হয়। উক্ত তড্তপতপতে তিতভন্ন সংস্থা কর্তিক তনতম িে ৩ টি দসতু  পূণঃতনম িাণসহ ১৯ টি দসতুর ফাউতিশন তট্রটতমন্টসহ EIA ওSIA সমীক্ষা 

সম্পাদতনর েন্য অতর্ ির সংস্থান  রতয়তে। ১৯ টি দসতুর মতধ্য 7টি দসতুর ফাউতিশন তট্রটতমতন্টর েন্য এলতেইতড্-এর সাতর্ MoU স্বাক্ষতরর কাে প্রতক্রয়াধীন রতয়তে। 
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ক্র: নং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়ন অগ্রগতে তিষয়ক েথ্য 

তনতম িে হতয়তে র্ার ফতল দেোর বারা 

দেতেং কার্ িক্রম পতরচালনা করা সম্ভি 

হতচ্ছ না। এ তিষতয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

সতচত্র উপস্থাপনা দদতখ তব্রে তনম িাণকাতল 

আতরা সেকি এিং সংস্থাসমূতহর মতধ্য 

সমিয় কতর তব্রে তনম িাতণর পরামশ ি দদন। 

তেতন িতলন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা র্খন 

দকান নদীর ওপর তব্রে তনম িাতণর 

পতরকেনা করতি েখন পাতন সম্পদ 

মন্ত্রণালয় হতে সম্মতে গ্রহণ করতে হতি। 

িেিমাতন দর্ ৬টি তব্রে রতয়তে দসগুতলার 

মা  িরাির উচ্চো বৃতদ্ধ কতর তকভাতি 

সমস্যার সমাধান করা র্ায়, দস তিষতয় 

সংতিষ্ট সংস্থাসমূতহর সমিতয় কাতরগতর 

তদক তিতিচনা কতর সমস্যা সমাধাতনর 

পদতক্ষপ গ্রহতনর তনতদ িশনা দদন। তেতন 

বুতিগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাতশর 

নদীসমূতহর নাব্যো বৃতদ্ধ ও দূষণ 

দরাধকতে সংতিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও 

সংস্থার সাতর্ সমিয় কতর অতিলতম্ব 

প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করার েন্য 

তনতদ িশনা প্রদান কতরন।   

প্রকেটির দময়াদ জুন ২০২০ পর্ িন্ত এিং নতভম্বর ২০১৭ পর্ িন্ত িাস্তি অগ্রগতে 27.50%।                                 

িতণ িে তড্তপতপতে 85 দহক্টর ভূতম অতধগ্রহতণর সংস্থান রতয়তে। সংস্থাতনর তভতত্ততে ভূতম অতধগ্রহতণর প্রস্তাি করা হতয়তে এিংপ্রস্তাতির অনুকূতল ৩ ধারা দনাটিশোতর করা 

হতয়তে। দাতখলকৃে প্রস্তািনার মতধ্য ৭৮.৯৬ দহক্টর প্রস্তািনার দর্ৌর্ েরীপ সমাপ্ত হতয়তে।  

Sediment Basin তনম িাতণর েন্য প্রস্তাতিে েতম অতধগ্রহতণর তনতমত্ত ভুতম মন্ত্রণালতয়র অনুতমাদন পাওয়া দগতে। এর দপ্রতক্ষতে উক্ত ভুতমর েন্য ৬ ধারা দনাটিশ 

োরী প্রতক্রয়াধীন রতয়তে।  

2017 সাতলর িন্যায় ধতলশ্বরী নদীর উৎসমুখ ভাঙ্গন কিতলে হওয়ায় গাইড্ িাতেঁর েন্য প্রস্তাতিে স্থান নদীতে তিলীন হতয় র্ায়। এমোিস্থায়, গাইড্ িাঁধ তনম িাতণর েন্য 

নতুন কতর অতধগ্রহণ প্রস্তাি দাতখল করা হয়। উক্ত ভুতম অতধগ্রহতণর লতক্ষয টাঙ্গাইল দেলা প্রশাসক কর্তিক 4 ধারা দনাটিশ োরী করা হতয়তে। ভুতম মন্ত্রণালতয়র 

অনুতমাদতনর তনতমত্ত ভূতম অতধগ্রহতণর প্রস্তাি পাতন সম্পদ মন্ত্রণালতয় দপ্ররণ করা হতয়তে। 

এোিা নদী গতিষনা ইনতস্টটিউট কর্তিক প্রকতের তফতেকযাল মতড্ল কাে সম্পাদতনর েন্য RFP োতর করা হতয়তে। 

৭। িেিমাতন পাতন সম্পদ মন্ত্রণালতয়র 

অনুকূতল িরাদ্দকৃে উন্নয়ন িাতেট 

প্রতয়ােতনর তুলনায় অপ্রতুল তিতিচনায় 

িাস্তিোর তনতরতখ অপ্রেযাতশে ব্যয় 

তনি িাতহর েন্য পর্ িাপ্ত পতরমান অর্ ি 

িরাতদ্দর দর্াক িরাদ্দ তহতসতি িরাদ্দ 

করার তিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

দগাচরীভূে করা হতল তেতন এ তিষতয় অর্ ি 

মন্ত্রণালতয়র সাতর্ দর্াগাতর্াগক্রতম পর্ িাপ্ত 

অর্ ি দর্াক তহতসতি িরাতদ্দর প্রতয়ােনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহতনর েন্য তনতদ িশনা প্রদান 

কতরন। 

পাতন সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ কতর দর্াক িরাদ্দ প্রদাতনর েন্য অর্ ি মন্ত্রণালয়তক অনুতরাধ করা হয়। দসই আতলাতক ২০১৭-১৮ অর্ ি-

িেতর আগাম িাতেতট পাতন সম্পদ মন্ত্রণালতয়র অনুকূতল 85.50 দকাটি টাকা দর্াক িরাতদ্দর সংস্থান রাখা হতয়তে। দর্াক িরাদ্দ হতে অনুতমাতদে 1৯টি প্রকতের অনুকূতল 

45.07 দকাটি টাকার িরাদ্দ পাওয়া দগতে। 

 

৮। িাংলাতদশ পাতন উন্নয়ন দিাতড্ ির 

সারাতদশব্যাপী তিস্তৃে কার্ িক্রম আতরা 

িাংলাতদশ পাতন উন্নয়ন দিাতড্ ির ১৬৪ টি কযাটাগরীর ১২৬৩৪ েনিল সম্বতলে Need Based Set-up এর মতধ্য অর্ ি মন্ত্রণালতয়র িাস্তিায়ন অনুতিভাগ কর্তিক 

দভটিংকৃে এিং েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও  অর্ ি তিভাতগর রাষ্ট্রায়াত্ত ও িাস্তিায়ন অনুতিভাতগর শেি দমাোতিক ১১৬ কযাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সৃেতন সরকারী আতদশ 
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ক্র: নং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতেশ্রুতে/তনতদ িশনা িাস্তিায়ন অগ্রগতে তিষয়ক েথ্য 

দক্ষোর সাতর্ সম্পাদতনর লতক্ষয 

প্রস্তাতিে Need based েনিল 

অনুতমাদতনর তিষতয় প্রতয়ােনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহতনর তনতদ িশনা দদন। 

দগতেট আকাতর প্রকাতশে হতয়তে। অিতশষ্ট ৪৮ টি কযাটাগরীর ২৪৫৬ টি পতদর দিেন দস্কল িাপাউতিার প্রস্তাি অনুর্ায়ী তনধ িারতণর কার্ িক্রম অব্যাহে রতয়তে। 

এোিা অন্তিেীকালীন সমতয় অর্ িাৎ অনুতমাতদে Need Based Set-up সংতিষ্ট চূিান্ত প্রতিধানমালা োরীর পূি ি পর্ িন্ত তনতয়াগ ও পতদান্নতে কার্ িক্রম চলমান 

রাখার কার্ িক্রম  প্রতক্রয়াধীন আতে। 

৯। িাংলাতদশ পাতন উন্নয়ন দিাতড্ ির তনেস্ব 

োয়গায় (গ্রীন দরাড্) পাতন ভিন তনম িাতনর 

প্রকে হাতে দনয়ায় তেতন সতন্তাষ প্রকাশ 

কতরন এিং উক্ত এলাকায় অিতস্থে 

েলাধার পুকুর রক্ষা কতর সংস্থার সকল 

দপ্ততরর স্থান সংকুলান হয় এরূপভাতি 

িহুেল ভিন তনম িাতণর তনতদ িশনা প্রদান 

কতরন। 

গ্রীণ দরাড্ এলাকায় অিতস্থে িাংলাতদশ পাতন উন্নয়ন দিাতড্ ির তনেস্ব োয়গায় েলাধার ও পুকুর রক্ষাকরেঃ সংস্থার সকল দপ্ততরর স্থান সংকুলান করার েন্য ২১০.৯৪ 

দকাটি টাকা ব্যয় সম্বতলে েন্য “পাতন ভিন তনম িাণ (১ম সংতশাতধে)” শীষ িক প্রকেটির দময়াদ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত এিং দফব্রুয়াতর ২০১৮ পর্ িন্ত িাস্তি অগ্রগতে ৬৩.০০%।                                 

                  

 

স্বাক্ষরিত 

০৮/০৩/২০১৮ 

(আফোনা তিলতকস) 

তসতনয়র সহকারী সতচি                                                                                                                                                                                                       

পাতন সম্পদ মন্ত্রণালয় 

  

                                                  


