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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 
 

 

 

 

 

 
ক্রবমক 

িং 
মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর  

প্রবিশ্রুবির সংখ্যা  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর  

প্রবিশ্রুবি প্রকল্প  

(সংখ্যা) 

সমাপ্ত প্রকল্প 

  
(সংখ্যা) 

প্রবিশ্রুবি অনুযায়ী  
চলমাি প্রকল্প 

(সংখ্যা) 

প্রকদল্পর বর্বপবপ অনুদমাদি 

প্রবক্রয়াধীি  

(সংখ্যা) 

সমীো সমাবপ্তর পর 

প্রণয়িিব্য বর্বপবপ  

(সংখ্যা) 

মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০6 ০7 ০8 

০১। 5১টি 

 

5৪টি 

 

২7টি 

(ক্রমিক নং- ১ হতে ২7) 

১২টি 

(ক্রমিক নং-২8 হতে 

৩৯) 

 

৪টি 

(ক্রমিক নং- 41, 45, 46, 

48) 

11টি 

(ক্রমিক নং- 40, 42, 

43, 44, 47, 49, 50, 

51, ৫২, ৫৩, ৫৪) 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর 

5১টি প্রমেশ্রুমের 

মিপরীতে প্রকতের 

সংখ্যা 5৪টি 

 

 

   
 

এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  ১১ মম ২০১৪  তারিখে পারন সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্ শন কখিন। পরিদর্ শনকাখল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তশক প্রদত্ত রনখদ শর্নাি বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

প্ররতখবদখনি ক্ররমক নং ৫4-৬৩ এ উখেে িখয়খছ। 
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                                                                                           গণপ্রজােন্ত্রী িাংলাতেশ সরকার 

পামন সম্পে িন্ত্রণালয় 

উন্নয়ন-০৫ শাখা 

িাংলাতেশ সমিিালয়, ঢাকা 

www.mowr.gov.bd 
                        োমরখঃ              মিতসম্বর ২০১৭ 

 

 িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তকৃ প্রেত্ত প্রমেশ্রুমে এিং মনতেশৃনা মিাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগমে সংক্রান্ত প্রমেতিেন (সিাপ্ত প্রকে) 

 
 

ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর 

জন্য প্রেত্ত 

প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

১। 

 

িন্যা প্রমেতরাধকতে মগাপালগঞ্জ সের উপতজলার 

মগািরা নািক স্থাতন িধুিমে নেীর িািেীর 

সংরক্ষণ প্রকে। 

03/05/2009    িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িন্যা প্রমেতরাধকতে মগাপালগঞ্জ সের উপতজলার মগািরা নািক স্থাতন িধুিমে নেীর িািেীর সংরক্ষণ 

উপ-প্রকেটি “নেী সংরক্ষণ উন্নয়ন এিং শহর সংরক্ষণ প্রকে (3য় পযাৃয়)” শীষকৃ ব্লক প্রকতের 

আওোয় 4 মকাটি 8 লক্ষ টাকা ব্যতয় 395 মিটার েীর সংরক্ষণ কাজ  প্রকেটি  জুন 2008  এ সিাপ্ত 

হতয়তে।  

২। মেস্তা ব্যাতরজ হতে মেস্তা সড়ক মসতু পযনৃ্ত নেী 

খনতনর অিমশষ্াংশ সম্পন্নকরণ।  

োমরখঃ ২০-০৯-২০১২ 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

শুষ্ক মিৌসুতি মেস্তার পামন প্রিাহ ঠিক রাখার জন্য ‘‘মেস্তা ব্যাতরজ হতে িমিিারী পযন্তৃ মেস্তা নেীর িাি 

েীর সংরক্ষণ প্রকে (১ি পযাৃয়)’’ এর আওোয় মেস্তা ব্যাতরজ এর উজাতন ৫০০ মিটার ির অপসারণ 

এিং মেস্তাব্যাতরজ এর ভাটিতে ০৩ মকঃমিঃ িানেীর িযাতনল মেমজং এর কাজ ২০১২-১৩ অথ-ৃিেতর 

সিাপ্ত হতয়তে। 

৩। মেস্তা নেীর িাি েীতরর অসিাপ্ত নেী শাসতনর 

কাজ সিাপ্তকরণ। 

োমরখঃ ২০-০৯-২০১২ 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

‘‘মেস্তা নেীর িািেীর সংরক্ষণ (মেস্তা মরলওতয় ব্রীজ হইতে িমিিারী পযন্তৃ) প্রকে’’ এর আওোয় ২ 

মকঃমিঃ ৮৬৩ মিটার েীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ মকঃমিঃ িন্যা িাঁধ  মনিাৃণ কাজ সিাপ্ত হতয়তে। 

 

এোড়া ‘‘মেস্তা ব্যাতরজ হতে িমিিারী পযন্তৃ মেস্তা নেীর িাি েীর সংরক্ষণ” প্রকতের আওোয় ১৫০ 

মকাটি ৬২ লাখ  টাকা ব্যতয়  প্রকেটি জুলাই, ২০১০ হতে শুরু হতয় জুন, ২০১৩ মে সিাপ্ত হতয়তে। 

এোড়া, ৯ মকঃমিঃ ২৫ মিটার েীর সংরক্ষণ কাজ িাস্তিায়ন হতয়তে।  

৪। ‘‘জািালপুর মজলাতক যমুনা নেীর ভাঙ্গন হতে 

রক্ষা করা’’  

(সমরষািাড়ী উপতজলার গনউদ্যাতন অনুমিে 

জনসভায়; োমরখঃ ৩০/০৬/২০১২) 

 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

উতেখ্য ময, পুরােন ব্রহ্মপুত্র নেীর ভাঙ্গন হতে জািালপুর মজলা শহরতক রক্ষাতথ ৃ স্টীফ-২ প্রকতের 

আওোয় ৫০ মকাটি ৫০ লাখ টাকা ব্যতয় িাঁধ মনিাৃণ (িাঁতধর দের্ঘযৃ) সহ ৫ মকঃমিঃ ৬৫ মিটার নেী েীর 

সংরক্ষণ, ১৬টি মরগুতলটর/স্লূইি মনিাৃণ কাজ ইতোিতে সিাপ্ত হতয়তে। 

৩০/০৬/২০১7 

 

এমিমপভুক্ত 

489.49 

 

প্রতয়াজনীয় িাতজট 

িরাতের অভাতি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 

ব্যহে হতে। 

আমথকৃ িরাে 

বৃমি প্রতয়াজন 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 100% 

“যমুনা নেীর ভাঙ্গন হতে জািালপুর মজলার মেওয়ানগঞ্জ, ইসলািপুর ও সমরষািাড়ী উপতজলাতক  

রক্ষাকতে ৪৮৯ মকাটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যতয় জািালপুর মজলার িাহাদুরিাে র্ঘাট হতে ফুটানী িাজার পযনৃ্ত 

ও সমরষািাড়ী উপতজলাধীন মপংনা িাজার এলাকা এিং ইসলািপুর উপতজলায় হমরণধরা হতে হাড়মগলা 

পযনৃ্ত েীর সংরক্ষণ প্রকে” শীষকৃ অনুতিামেে প্রকতের আওোয় নেী েীর সংরক্ষণ কাজ িাস্তিায়ন 

সিাপ্ত হতয়তে।  

৫। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-মিিরা (মিএনমি) এলাকার 

জলািিো মনরসন। 

(মসমিরগঞ্জ ১২০ মিগাওয়াট মপমকং মিদুযৎ মকন্দ্র 

৩০/০৬/২০১২ 

 

 

 

 

 

  িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে অনুযায়ী মিএনমি এলাকার জলািিো অস্থায়ীভাতি জরুরী মভমত্ততে 

মনরসতনর জন্য ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অথ-ৃিেতর রাজস্ব খাে হতে ৩ মকাটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যতয় 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর 

জন্য প্রেত্ত 

প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

উতবাধনকাতল প্রেত্ত প্রমেশ্রুমে; োমরখঃ 

১৪/০২/২০১০) 

 

 

 ১১৩ মকঃমিঃ খাতলর িজৃয অপসারণ ও মনষ্কাশতনর কাজ সম্পন্ন করা হতয়তে।মিএনমি এলাকার 

জলািিো স্থায়ীভাতি মনরসতণর জন্য ১৮/০৯/২০১৩ োমরতখ পামন সম্পে িন্ত্রণালতয় একটি 

আন্তঃিন্ত্রণালয় সভা অনুমিে হয়। উক্ত সভায় মিএনমি এলাকায় জলািিো দূরীকরণ কাযকৃ্রি ২০১৫ 

সাতলর িতে ঢাকা ওয়াসার মনকট হস্তান্ততরর মসিান্ত হয়। 

  30/06/2020 

 

558.00 মকাটি   িাস্তিায়ন অগ্রগমে 0.৪৮%  

আমথকৃ অগ্রগমে 258.39 লক্ষ টাকা, িরাে 3625.00 লক্ষ টাকা 

পরিমেতৃে ২১/০১/২০১৫ োমরতখ পামন সম্পে িন্ত্রণালতয় মিএনমি প্রকে হস্তান্ততরর লতক্ষয 

আন্তঃিন্ত্রণালয় সভা অনুমিে হয়। উক্ত সভায় মিএনমি মসি প্রকতের ঢাকা মজলাধীন অংতশর োময়ত্ব 

ঢাকা (েমক্ষণ) মসটি কতপাৃতরশন এিং নারায়ণগঞ্জ মজলাধীন অংতশর োময়ত্ব নারায়নগঞ্জ মসটি কতপাৃতরশন 

গ্রহণ করতি িতি ৃ মসিান্ত  হয়। এ মিষতয়ও মকানরূপ অগ্রগমে না হওয়ায় গে ২২/০২/২০১৬ োমরতখ 

পামন সম্পে িন্ত্রণালতয় ৩য় েফায় আন্তঃিন্ত্রণালয় সভা অনুমিে হয়। উক্ত সভায় স্থায়ীভাতি মিএনমি 

এলাকার জলািিো দূরীকরতণর জন্য পামন উন্নয়ন মিািতৃক প্রতয়াজনীয় কাযকৃ্রি গ্রহতণর মনতেশৃনা মেয়া 

হয়। মস আতলাতক স্থায়ী সিাধাতনর লতক্ষয Drainage improvement of Dhaka, 

Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-2) শীষকৃ প্রকতের 558 মকাটি টাকার 

মিমপমপ গে 09/08/2016 োমরতখ একতনক কর্তকৃ অনুতিামেে হয়। মিগে ২১/০৯/২০১৭ োমরতখ 

িাপাউতিা এিং মসনািামহনীর িতে Delegated Method এ কাজ িাস্তিায়তনর জন্য একটি 

সিত াো স্মারক স্বাক্ষর হতয়তে। প্রকতের কাজ িলিান আতে। প্রকেটি িাস্তিায়নকাল জুলাই ২০১৬ 

হতে জুন ২০20 পযনৃ্ত মনধাৃমরে আতে। 

৬। সন্দ্বীতপর েমক্ষণ-পমিতির মভতঙ্গ যাওয়া 

মিড়ীিাঁধ পুনঃমনিাৃণ। 

(িট্টগ্রাি মজলার সন্দ্বীপ উপতজলায় সরকারী 

হাজী আব্দুল িাতেন কতলজ িাতে অনুমিে 

জনসভায়; োমরখঃ ১৮/০২/২০১২) 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

সবুজ পাোভুক্ত 

ক্রমিক 174 

  িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

সন্দ্বীতপর েমক্ষণ-পমিি অংতশর ২টি স্থাতন পাউতিা’র িাঁধ ২০১০ ও ২০১১ সাতলর জতলাচ্ছ্বাতস মভতঙ্গ 

যাওয়ার পমরতপ্রমক্ষতে প্রাথমিক পযাৃতয় জরুমর কাযকৃ্রতির আওোয় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ-ৃিেতর 

উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা িাঁধ মিরািে/িন্ধ করার কাজ সিাপ্ত হতয়তে। 
 

উতেখ্য ময, েীর্ঘ ৃমিয়ােী মটকসই সিাধাতনর লতক্ষয ১ি পযাৃতয় মিমড়িাঁধ সংস্কাতরর জন্য Climate 

Change Trust Fund এর আওোয় জলিায়ু পমরিেনৃ মিষয়ক ট্রামষ্ মিাি ৃকর্তকৃ ১৫ মকাটি 

টাকা ব্যতয় প্রকে প্রস্তাি ২২/০১/২০১৩ োমরতখ পাওয়া যায়। উক্ত কাতজর অগ্রগমে 85%।  েতি 

21/05/2016 োমরতখ ঘুমণ ৃড় মরায়ানুর আর্ঘাতে িাস্তিাময়ে কাতজর প্রায় 30% ক্ষমেগ্রস্ত হতয়তে। 

প্রকেটি জুন 2017 এ সিাপ্ত হতয়তে।  

30/06/2019    িাস্তিায়ন অগ্রগমে ০.00% আমথকৃ অগ্রগমে-0.00 টাকা, িরাে-0.00 টাকা 

েীর্ঘ ৃমিয়ােী মটকসই সিাধাতনর লতক্ষয ২য় পযাতয় “িট্টগ্রাি মজলায় সন্দ্বীপ উপতজলার মপাল্ডার নং-72 

ভাঙ্গন প্রিণ এলাকা রক্ষাতথ ৃপ্রমেরক্ষা কাজ” শীষকৃ প্রকতের 196 মকাটি 36 লাখ টাকা ব্যয় সম্বমলে 

মিমপমপ 08/05/2016 োমরতখ পাসিতে মপ্ররণ করা হতয়তে। পমরকেনা কমিশতনর প্রজ্ঞাপতনর 

আতলাতক মেমজং কাযকৃ্রি অন্তভুকৃ্ত কতর গে 08/09/2016 োমরতখ 215 মকাটি 77 লাখ টাকার 

মিমপমপ পাসিতে মপ্ররণ করা হতয়তে। গে 26/01/2017 োমরতখ অনুমিে মপইমস সভার মসিাতন্তর 

আতলাতক 197.86 মকাটি টাকার মিমপমপ ২৯/০৫/২০১৭ োমরতখ পাসিতে মপ্ররণ করা হতয়তে। গে 

১৩/০৯/২০১৭ োমরতখ একতনক কর্তকৃ অনুতিামেে হতয়তে। 

৭। েহগ্রাি ইউমনয়নতক মেস্তা নেীর ভাঙ্গন হতে 

রক্ষাকতে িাঁধ মনিাৃণ; (১৯/১০/২০১১ োমরতখ 

লালিমনরহাট মজলার পাটগ্রাি সরকামর কতলজ 

িাতে অনুমিে জনসভায়) 

৩০/০৬/২০১২ সবুজ পাোভুক্ত 

ক্রমিক 151 

  িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

মেস্তা নেীর ভাঙ্গন হতে েহগ্রাি ইউমনয়নতক রক্ষাতথ ৃ ১ মকঃমিঃ ২৬৬ মিটার নেীেীর সংরক্ষণ কাজ 

অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২০১১-১২ অথ-ৃিেতর সিাপ্ত হতয়তে। কাজটি সুিূভাতি সম্পন্ন করতে আতরাও ৪ 

মকঃমিঃ ৭৫ মিটার েীর সংরক্ষণ কাজ করা প্রতয়াজন িতি ৃিাে পযাৃয় হতে জানা মগতে। যার জন্য 

অমেমরক্ত ৭১ মকাটি ২৪ লাখ টাকা প্রতয়াজন হতি। ২০১৪-১৫ অথ-ৃিেতর এই কাতজর জন্য অনুন্নয়ন 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর 

জন্য প্রেত্ত 

প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

রাজস্ব খাতে ২ মকাটি টাকা িরাে পাওয়া মগতে যা বারা ৫৮০ মিটার েীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হতয়তে। 

 

অিমশষ্ কাজ সীিান্ত নেী প্রকতের Joint River Commission োমলকার ক্রমিক নং- 

42/2015-16, 43/2015-16, 66/2015-16, 15/2016-17 এিং 31/2016-17 ক্রমিতক অন্তর্ভকৃ্ত 

রতয়তে। উতেমখে মিমপমপ গে ১২/07/2017 োমরতখ একতনক কর্তকৃ অনুতিামেে হখয়খছ। 

৮। লালিমনরহাট মজলাতক মেস্তা নেীর 

আকমিক িন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার 

জন্য েীর সংরক্ষণ ও িাঁধ মনিাৃণ করা;  

(১৯/১০/২০১১ োমরতখ লালিমনরহাট মজলার 

পাটগ্রাি সরকামর কতলজ িাতে অনুমিে 

জনসভায়) 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

‘‘মেস্তা নেীর িািেীর সংরক্ষণ (মেস্তা মরলওতয় ব্রীজ হইতে িমিিারী পযন্তৃ) প্রকে’’ এর আওোয় 

২.৮৬৩ মকঃমিঃ েীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬মকঃমিঃ িন্যা িাঁধ মনিাৃণ কাজ সিাপ্ত করা হতয়তে (অথ ৃ

িের ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। 

 
 

এোড়া ‘‘মেস্তা ব্যাতরজ হতে িমিিারী পযন্তৃ মেস্তা নেীর িাি েীর সংরক্ষণ প্রকে (১ি পযাৃয়, প্রকে 

ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ মকাটি টাকা, িাস্তিায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)’’ এর আওোয় ৯.২৫০ 

মকঃমিঃ েীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ মে সিাপ্ত হতয়তে। 

৯। শুষ্ক মিৌসুতি মেস্তার পামন প্রিাহ ঠিক রাখার জন্য 

মেমজং এর িােতি মেস্তা নেীর নাব্যো িজায় 

রাখার ব্যিস্থা করা। (১৯/১০/২০১১ োমরতখ 

লালিমনরহাট মজলার পাটগ্রাি সরকামর কতলজ 

িাতে অনুমিে জনসভায়) 

৩০/০৬/২০১২    িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

শুষ্ক মিৌসুতি মেস্তার পামন প্রিাহ ঠিক রাখার জন্য ‘‘মেস্তা ব্যাতরজ হতে িমিিারী পযন্তৃ মেস্তা নেীর িাি 

েীর সংরক্ষণ প্রকে (১ি পযাৃয়)’’ এর আওোয় মেস্তা ব্যাতরজ এর উজাতন ৫০০ মিটার ির অপসারণ 

এিং মেস্তা ব্যাতরজ এর ভাটিতে ৩.০০০ মকঃমিঃ িানেীর িযাতনল মেমজং এর কাজ ২০১২-১৩ অথ-ৃ

িেতর সিাপ্ত হতয়তে। 

১০। মসরাজগঞ্জ শহরতক যমুনা নেীর ভাংগন ও 

িন্যার হাে হতে রক্ষার জন্য কযামপটাল মেমজং 

এর ব্যিস্থা করা ।  

(মসরাজগঞ্জ মজলায় সফরকাতল; োমরখঃ 

০৯/০৪/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৪    িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে িাস্তিায়তনর জন্য ‘‘কযামপটাল (পাইলট) মেমজং অি মরভার মসতস্টি ইন 

িাংলাতেশ’’ মশতরানাতি ১০২৮.১২ মকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে (িাস্তিায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-

২০১৪) একটি প্রকে একতনক কর্তকৃ ২৭/০৪/২০১০ োমরতখ অনুতিামেে হতয়তে। িমণেৃ প্রকতের আওোয় 

মসরাজগঞ্জ হাি ৃপতয়ন্ট হতে ধতলশ্বরী নেীর উৎস মুখ পযন্তৃ ২০ মকতলামিটার ও নলীণিাজার এলাকায় ২ 

মকতলামিটারসহ মিাট  ২২ মকতলামিটার যমুনা নেীি মেমজং কাজ সম্পন্ন করা হতয়তে। এোড়া ২০১২-১৩ 

অথ-ৃিেতর ১৪ মকঃমিঃ দেতর্ঘ ৃরক্ষণাতিক্ষণ মেমজং কাজও সম্পন্ন হতয়তে। ফতল মসরাজগঞ্জ শহর রক্ষা 

িাঁতধর হাি ৃপতয়ন্ট ঝুঁমকমুক্ত হতয়তে এিং মেজি স্পতয়ল বারা মসরাজগতঞ্জ প্রস্তামিে মশে পাকৃ সংলগ্ন 

প্রায় ৮ িগ ৃমকতলামিটার এলাকায় র্ভমি পুনরুিার হতয়তে।  

১১। আইলায় ক্ষমেগ্রস্ত িাঁধ দ্রুে মিরািতের ব্যিস্থা 

গ্রহণ।   

(িাতগরহাট মজলায় সফরকাতল; োমরখঃ 

১২/০৩/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৫ 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে মিাোতিক িাতগরহাট মজলার আইলায় প্রাথমিক পযাৃতয় িারাত্মক ঝুঁমকপূণ ৃ

িাঁধ ও মলাজার সমূতহর মনিাৃণ কাজ জরুরী মভমত্ততে সিাৃঙ্গীনভাতি ২০১০-১১ অথ-ৃিেতর সিাপ্ত হতয়তে।  

এোড়া স্থায়ী ও েীর্ঘতৃিয়ােী মটকসই সিাধাতনর লতক্ষয, ‘‘উপকূলীয় অঞ্চতল ঘূমণ ৃড় আইলায় ক্ষমেগ্রস্থ 

িাপাউমবা’র অিকাোতিাসমূতহর পুনিাৃসন’’ আওোয় িাঁধ মনিাৃণ, মিরািে, মলাজার মনিাৃণ, স্লুইস 

মনিাৃণ/তিরািে এিং নেীেীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৫ মত সিাপ্ত হতয়তে। 

১২। 

 

প্রাকৃমেক দুতযাৃগকাতল জনগতণর জানিাল ও 

ফসলামে রক্ষাতথ ৃ উপকূলিেী এলাকায় স্থায়ী 

মিড়ী িাঁধ মনিাৃণ। (খুলনা মজলা সফরকাতল 

প্রমেশ্রুমে মেন; োমরখঃ ০৫/০৩/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৫    িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে মিাোতিক আইলায় ক্ষমেগ্রস্থ খুলনা, িাতগরহাট, সােক্ষীরা ও যতশার 

মজলার অংশ মিতশতষ ৪৭টি মপাল্ডাতরর িারাত্নক ক্ষমেগ্রস্থ িাঁধ ও মলাজার সমূতহর মনিাৃণ কাজ জরুরী 

মভমত্ততে সিাৃঙ্গীনভাতি সম্পন্ন করা হতয়তে। এোড়া South West Area Integrated Water 

Resource Management Project এর আওোয় (প্রাক্কমলে ব্যয়ঃ ২৩.৯২ মকাটি টাকা এিং 

িাস্তিায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪) মপাল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ মকঃমিঃ িাঁধ মিরািে 

সহ অন্যান্য কাজ সিাপ্ত হতয়তে।  
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর 

জন্য প্রেত্ত 

প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

উতেখ্য ময, েীর্ঘতৃিয়ােী মটকসই সিাধাতনর লতক্ষয িমণেৃ এলাকায় ক্ষমেগ্রস্থ িাঁধ মিরািে/সংস্কাতরর 

মনমিতত্ত ‘‘উপকূলীয় অঞ্চতল ঘূমণ ৃড় আইলায় ক্ষমেগ্রস্থ িাপাউতিা’র অিকাোতিাসমূতহর পুনিাৃসন’’ 

শীষকৃ প্রকতের আওোয় অনুতিামেে মিমপমপ মিাোতিক কাজসমূহ জুন/২০১৫ মে সিাপ্ত হতয়তে। 

১৩। 

 

খুলনা মজলার মেরখাো উপতজলার ভুমেয়ার ও 

িাসুয়াখালী মিতলর জলািিো মনরসতনর ব্যিস্থা 

গ্রহণ করা।  

(খুলনা মজলা সফরকাতল প্রমেশ্রুমে মেন; 

োমরখঃ ০৫/০৩/২০১১) 

৩০/০৬/২০১8 

 

 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০%  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুে িমণেৃ কাতজর জন্য ‘‘খুলনা মজলার ভুমেয়ার মিল এিং িণাৃল সমলিপুর 

কলািাসুখালী িন্যা মনয়ন্ত্রণ ও মনষ্কাশন প্রকে’’ মশতরানাতি একটি প্রকে (প্রাক্কমলে ব্যয় ২১.৩৪ মকাটি 

টাকা, িাস্তিায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ োমরতখ অনুতিামেে হতয়তে। িমণেৃ 

প্রকতের আওোয় ২০.৯০ মকঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ মকঃমিঃ নেী খনন, িাঁধ মিরািে, ৩টি স্লুইস 

মনিাৃণ, ১টি লং বুি ক্রয় ইেযামে কাজ জুন/২০১৩ িাতস সিাপ্ত হতয়তে। 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে ৬6.50% 

আমথকৃ অগ্রগমে ১৫০৬৪.৪০ লক্ষ টাকা িরাে ৭০০০ লক্ষ টাকা 

আতলািয কাজটি মটকসই করার লতক্ষয িমণেৃ মিলসমূতহর জলািিো সম্পূণভৃাতি মনরসতনর লতক্ষয 

“খুলনা মজলার র্ভমেয়ার মিল এিং িণাৃল-সমলিপুর-মকালািাসুখালী িন্যা মনয়ন্ত্রণ ও মনষ্কাশন পুনিাৃসন 

প্রকে (2য় পযাৃয়)” মশতরানাতি 28190.16 লাখ টাকা ব্যয় সম্বমলে প্রকেটি গে 29/10/2013 ইং 

োমরতখ একতনক সভায় অনুতিামেে হয়। িমণেৃ প্রকতের িাস্তিায়নকাল অতটাির/2013ইং হতে 

জুন/2018ইং। প্রকতের আওোয় 29 মকঃমিঃ 150 মিটার মিত্রা নেী পুনঃখনন, 780 মিটার নেী েীর 

সংরক্ষণ, 2টি খাল পুনঃখনন, 1টি মেতনজ স্লুইস মিরািে এিং িসুনমেয়া ও মকােলা মিতল টিআরএি 

অপাতরশতনর জন্য মপমরতফমরয়াল িাঁধ মনিাৃণ কাজ ইতোিতে সম্পন্ন হতয়তে। প্রকতের আওোয় 

আোরিাকী নেী পুনঃখনন, স্লুইস মনিাৃণ, মনষ্কাশন, খাল পুনঃখনন ও নেী েীর সংরক্ষণ কাজ িলিান 

রতয়তে। আতলািয প্রকতের কাজ বৃমির কারতণ মিমপমপ সংতশাধতনর প্রস্তািনা োমখল করা হতয়তে। 

প্রস্তামিে সংতশামধে মিমপমপতে প্রকতের মিয়াে ১ িের বৃমি করা হতয়তে। 

১৪। 

 

উপকূলীয় মজলাগুতলাতে মিড়ীিাঁধ মনিাৃণ; 

(িমরশাল মজলা সফরকাতল প্রমেশ্রুমে মেন; 

োমরখঃ ২২/০২/২০১১) 

৩০/০৬/২০১২ 

 

   

 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

জলিায়ূ পমরিেনৃ ট্রাষ্ ফাতির অথাৃয়তন পটুয়াখালীতে ‘‘ির আিার িামরমেতক মিমড়িাঁধ 

মনিাৃণ’’ প্রকেটি (প্রাক্কমলে ব্যয়ঃ ১০ মকাটি টাকা, িাস্তিায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে 

জুন/২০১২) গে ২৮/১১/২০১০ োমরতখ পমরতিশ ও িন িন্ত্রণালয় কর্তকৃ অনুতিামেে হতয়তে। 

উক্ত প্রকতের আওোয় ১২ মকঃমিঃ িাঁধ মনিাৃণ ও ৬টি ইনতলট মনিাৃণ কাজ ২০১১-১২ অথ-ৃ

িেতর সিাপ্ত হতয়তে।  

এোড়া, স্থায়ী ও েীর্ঘ ৃ মিয়ােী মটকসই সিাধাতনর লতক্ষয “Emergency 2007 Cyclone 

Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকতের আওোয় িাঁধ মনিাৃণ, 

মিরািে, পামন মনষ্কাশন অিকাোতিা মনিাৃণ এিং নেী েীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৪ এ সিাপ্ত  

হতয়তে।  

১৫। 

 

মসানাইেড়া, মকাণাোেড়া, কতররহাট মসানাইেমড়, 

পমিি মজায়ার, লক্ষীেমড়, গুজােমড়, িাতরা 

িাম খাতল (পাহামড়েড়া) শনালূঢাতল মসি উপ-

প্রকেগুতলার সিন্বতয় গুে প্রকে গ্রহণ করা। 

(িট্টগ্রাি মজলাধীন মিতরশ্বরাই উপতজলার 

িহািায়ােড়া মসি প্রকে পমরেশনৃ কাতল জনসভায়   

প্রমেশ্রুমে মেন; োমরখঃ ২৯/১২/২০১০) 

২৮/০২/২০১৩ 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধান িন্ত্রীর প্রমেশ্রুে িমণেৃ েড়াগুতলার সিন্বতয় গুে প্রকে প্রস্তাি জলিায়ু ট্রাষ্ 

ফাতির আওোয় ১৭.৫৬ মকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে ‘‘িট্টগ্রাি মজলার মিতরশ্বরাই উপতজলার 

উপকূলিেী এলাকার মসি ও মযাগাতযাগ ব্যিস্থার উন্নয়ন এিং মুহুরী একমরতটি এলাকায় 

(Muhuri Accreted Area) মসমিএসমপমপ মিড়ী িাঁধ উন্নীেকরণ’’ প্রকেটির 

প্রশাসমনক অনুতিােন গে ২৬/০৭/২০১১ োমরতখ পাওয়া যায়। 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর 

জন্য প্রেত্ত 

প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

ফলশ্রুমেতে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ-ৃিৎসতর ১১.৫০ মকঃমিঃ িাঁধ পুনরাকৃমেকরণ, ২৩.০০ 

মকঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ০.৫০ মকঃমিঃ েীর প্রমেরক্ষা কাজ ও ৩টি পামন মনয়ন্ত্রণ অিকাোতিা 

মনিাৃণ কাজ সিাপ্ত হতয়তে। 

১৬। 

 

মভালা মজলার ির কুকরী মুকরী মিড়ীিাঁধ 

ভাঙ্গনতরাধকরতণর ব্যিস্থা গ্রহণ। (মভমিও 

কনফাতরমসং এর িােতি একতযাতগ মেশব্যাপী 

ইউমনয়ন েথ্য ও মসিা মকন্দ্র উতবাধনকাতল; 

োমরখঃ ১১/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৪ 

 

 

 

 

 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তকৃ প্রমেশ্রুে মভালা মজলার ির ফযাশন উপতজলার ‘‘ির কুকমর-মুকমর 

মিড়ীিাঁধ মনিাৃণ (িাস্তিায়নকাল জুন/২০১২ হতে জুন/২০১৪; প্রাক্কমলে ব্যয় ২৪.৯৯ মকাটি 

টাকা)’’ শীষকৃ প্রকেটি জলিায়ু পমরিেনৃ ট্রামষ্ ফাতির আওোয় িাস্তিায়তনর জন্য 

১৮/০৯/২০১২ োমরতখ পমরতিশ ও িন িন্ত্রণালতয় মপ্ররণ করা হয়। ০৮/১০/২০১২ োমরতখ 

পমরতিশ ও িন িন্ত্রণালতয়র জলিায়ু মিষয়ক কামরগমর কমিটির সভায় প্রকেটি উপস্থামপে হতল 

Feasibility Study ও EIA প্রমেতিেনসহ পুনরায় োমখতলর মসিান্তু হয়। েোনুযায়ী 

প্রকেটি পমরতিশ ও িন িন্ত্রণালতয় মপ্ররণ করা হয়। প্রকেটি ১৮/১১/২০১২ োমরতখ জলিায়ু 

পমরিেনৃ মিষয়ক ট্রামষ্ মিাি ৃকর্তকৃ শুধুিাত্র মিড়ীিাঁধ মনিাৃতণর জন্য ১৫ মকাটি টাকা প্রাক্কমলে 

ব্যতয় অনুতিােন মেয়া হয়।  প্রকতের মভৌে কাজ সিাপ্ত হতয়তে। 

১৭। 

 

সুনািগতঞ্জর হাওরসমূতহ স্লুইসতগটসহ মিড়ীিাঁধ 

মনিাৃণ। (সুনািগতঞ্জর োমহরপুতর অনুমিে 

জনসভায়; োমরখঃ ১০/১১/২০১০) 

৩০/০৪/২০১২ 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে অনুসাতর জরুরী কাযকৃ্রতির িােতি ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ 

অথ-ৃিেতর অনুন্নয়ন রাজস্ব িাতজতটর মিরািে উপখাতে িমণেৃ হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ মকাটি 

টাকা ব্যতয় অমে ঝুঁমকপূণ ৃিাঁধ ও স্লুইসতগটসমূতহর মনিাৃণ/ পুনমনিৃাৃণ কাজ সিাপ্ত হতয়তে।  

১৮। 

 

ঘূমণ ৃতড় ক্ষমেগ্রস্থ খুলনা মজলার কয়রা 

উপতজলার মিড়ীিাঁধসমূহ সংস্কার করা এিং 

প্রতয়াজনীয় মক্ষতত্র মনিাৃণ প্রসতঙ্গ। (িাননীয় 

প্রধানিন্ত্রীর গে ২৩/০৭/১০ োমরখ খুলনা 

মজলার কয়রা উপতজলা সফরকাতল; োমরখঃ  

২৩/০৭/২০১০) 

৩০/০৬/২০১২ 

 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে মিাোতিক প্রাথমিক পযাৃতয় কয়রা উপতজলায় আইলায় ক্ষমেগ্রস্থ 

মপাল্ডাতরর িারাত্নক ক্ষমেগ্রস্থ িাঁধ ও মলাজারসমূতহর মনিাৃণ কাজ জরুরীমভমত্ততে সিাৃঙ্গীনভাতি 

সিাপ্ত হতয়তে।  

এোড়া েীর্ঘতৃিয়ােী মটকসই সিাধাতনর লতক্ষয, ওয়ামিপ প্রকতের আওোয় কয়রা উপতজলায় 

(তপাল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ মকাটি টাকা ব্যতয় ৬১.৪৮ মকঃমিঃ িাঁধ 

মিরািে/মনিাৃণ, স্লূইস মনিাৃণ ও নেীেীর সংরক্ষণ কাজ সিাপ্ত হতয়তে।  

১৯। 

 

পটুয়াখালী মজলাস্থ কলাপাড়া উপতজলার ফসলী জমি 

লিণাক্তোর হাে মথতক রক্ষাতথ ৃ মিড়ীিাঁধ মনিাৃণ 

করার জন্য খাল খনন কতর প্রাপ্ত িাটি বারা মিড়ীিাঁধ 

মনিাৃতণর মিষতয় প্রতয়াজনীয় কাযকৃ্রি গ্রহণ। (িাননীয় 

প্রধানিন্ত্রী মশখ হামসনা এর িমরশাল মিভাতগর 

মিভাগীয় এিং িরগুনা মজলার মজলা পযাৃতয়র 

কিকৃোৃতের সাতথ িেমিমনিয় সভার মসিান্ত; 

োমরখঃ ০৬/০৫/২০১০) 

৩০/০৬/২০১১    িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

মনতেমৃশে এলাকাটি আন্ধারিামনক নেীেীরস্থ মপাল্ডার নং-৪৬ এর অন্তভুকৃ্ত মিধায় খাল খনন 

কতর নতুন মিড়ীিাঁধ মনিাৃতণর প্রতয়াজনীয়ো মনই। েতি মপাল্ডাতরর িেকার অতনক মেতনর 

পুরাতনা স্লুইস মগটসমূতহর কমেপয় মগইট নষ্ হওয়ায় কতয়কটি খাতল লিণ পামন 

প্রতিশতরাধকতে মগইটগুমল ইতোিতে মিরািতের কাজ যথাযথভাতি সিাপ্ত হতয়তে। 

২০। 

 

িরগুনা মজলার মসির, আইলা ও নেী ভাঙ্গতন 

ক্ষমেগ্রস্থ মিড়ীিাঁধগুতলা পুনঃমনিাৃণ ও মিরািে 

করা। (িরগুনা মজলায় অনুমিে জনসভায়; 

োমরখঃ ০৬/৫/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে অনুযায়ী প্রাথমিক পযাৃতয় ২০০৯-১০ অথ-ৃিেতর জরুরী 

কাযকৃ্রতির আওোয় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে িরগুনা মজলায় মসির ও আইলায় পাউতিার 

৫৫৪.৪৩ মকঃমিঃ আংমশক ক্ষমেগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ মকঃমিঃ পূণ ৃ ক্ষমেগ্রস্থ িাঁধ সিাৃঙ্গীনভাতি 

মিরািে/পূনঃমনিাৃতণর কাজ সিাপ্ত হতয়তে।  

২১। িরগুনা মজলার আিেলী উপতজলার িমহষকাটা ৩০/০৬/২০১৩    িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১০০% 



D:\PM Commitment\2017\14.12.2017.docx   

ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 
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 খাতলর উপর স্লুইসতগট মনিাৃণ। (িরগুনা মজলায় 

অনুমিে জনসভায়; োমরখঃ ০৬/০৫/২০১০) 

 িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে িাস্তিায়তনর মনমিতত্ত আিেলী উপতজলায় িমহষকাটা খাতলর 

উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব িাতজতটর মিরািে উপখাতের আওোয় স্লুইসতগট মনিাৃণ কাজ সিাপ্ত 

হতয়তে। 

22। মেোস উপতজলার োসকামি হতে লালপুর পযন্ত ৃ

িন্যা মনয়ন্ত্রণ িাঁধ মনিাৃণ করা। (০৭/১১/২০১০ 

োমরখ কুমিো মজলার মেোস উপতজলায় 

অনুমিে জনসভায়)। 

- 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে - সিাপ্ত মহসাতি ধায ৃ

মেোস উপতজলার োসকামি হতে লালপুর পযনৃ্ত িন্যামনয়ন্ত্রন িাঁধ মনিাৃন প্রকেটিতে ২০১১-১২ 

ইং অথিৃেতর অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২টি প্যাতকতজ সিতৃিাট (২৪.৩২ + ১৩.৬৩) = ৩৭.৯৫ 

লক্ষ টাকা ব্যয় করা  হতয়তে। 
 

কুমিো মজলার মেোস উপতজলায় োসকামি হতে লালপুর পযনৃ্ত িন্যা মনয়ন্ত্রণ িাঁধ মনিাৃণ 

প্রকেটির “মগৌরীপুর-মহািনা সড়ক হতে লালপুর পযনৃ্ত িন্যা মনয়ন্ত্রন িাঁধ মনিাৃতনর জন্য 2011-

2012 অথ-ৃিেতর দুইটি প্যাতকতজ েরপত্র আহিান কতর ঠিকাোর মনতয়াগ করা হয়। যথাসিতয় 

ঠিকাোর কাজ শুরু কতর। মকন্তু িাঁতধর এযালাইনতিন্ট অনুযায়ী মকানরূপ জমি হুকুি েখল 

মেলনা। ঠিকাোর কর্তকৃ মকছু পমরিান কাজ করার পর এলাকার জমির িামলক ও স্থানীয় 

জনগণ কাতজ িাঁধা প্রোন কতর। জনসাধারতনর সাতথ ঠিকাোতরর মলাকজতনর প্রিি িারািামর 

হয়। হাইতকাতট ৃিািলা হয়। িািলার রীট মপটিশন নং- 7412/2012। ফতল কাজ িন্ধ হতয় 

যায়। রীট মপটিশন িািলাটির এখনও মকানরূপ মনষ্পমত্ত হয় নাই। 

 

জমি হুকুি েখল কতর পুনরায় কাজটি করা যায় মকনা অথিা কাজটি কেটা যুমক্তযুক্ত ো 

মনধাৃরণ করার জন্য একটি কামরগমর টিি গে 02-09-2015 োমরতখ সাইট পমরেশনৃ কতরন 

এিং যথামনয়তি একটি মরতপাট ৃপ্রোন কতরন। প্রকে এলাকার গ্রস এমরয়া 1200 মহটর (প্রায়)। 

প্রকে এলাকাটির েমক্ষণ ও েমক্ষণ-পমিতি মগািেী নেী, পূতি ৃ মগৌরীপুর-মহািনা সড়ক এিং 

উত্ততর মলায়ার মেোস নেী বারা পমরতিমষ্ে। 
 

প্রস্তামিে প্রকতে শুধুিাত্র মগািেী নেীর েীতর 4.00 মকঃমিঃ িন্যা িাঁধ মনিাৃণ ধরা হতয়তে। 

মকন্তু প্রকে এলাকায় মলায়ার মেোস নেীর েীতর মকান প্রকার িাঁধ মনিাৃতণর ব্যিস্থা রাখা 

হয়মন। ফলশ্রুমেতে 1200 মহটতরর প্রকে এলাকা রক্ষার জন্য একমেতক অথাৃৎ শুধুিাত্র মগািেী 

নেীর েীর িরাির িাঁধ মেয়া হতল প্লািতনর হাে মথতক ফসল রক্ষা করা সম্ভি হতিনা। সম্পূণ ৃ

প্রকে এলাকা িন্যার কিল হতে রক্ষা করতে হতল মলায়ার মেোস নেীর েীতরও িাঁধ মনিাৃণ 

করতে হতি এিং মকছু পামন মনয়ন্ত্রণ অিকাোতিার সংস্থান রাখারও প্রতয়াজন হতি। উক্ত প্রকে 

এলাকাতক িন্যার কিল হতে রক্ষা করতে হতল মোট খাতটা মপাল্ডার মিতিিনায় অমধকের 

সিীক্ষার িােতি নতুন কতর প্রকে প্রস্তািনা করতে হতি। িেিৃান মিদ্যািান প্রকতে শুধুিাত্র 

মগািেী নেীর েীতর 4.00 মকতলামিটার িাঁধ মনিাৃণ করা হতল ইহা প্রকতের সুফল িহন করতে 

সিথ ৃহতি না। 
 

অেএি, কামরগমর/হাইতোলমজকযাল মেক মিতিিনায় প্রকতে অন্তভুকৃ্ত মগািেী নেীর েীতর 4.00 

মকতলামিটার িন্যা িাঁধ মনিাৃণ কাজ িাস্তিায়ন করা হতল মকান প্রকার ফলপ্রসু র্ভমিকা রাখতে 

পারতি না িতল প্রমেয়িান। 

23। কুমিো মজলাধীন মির্ঘনা উপতজলায় মির্ঘনা 

কাোমলয়া মিড়ীিাঁধ মনিাৃণ। (কুমিো মজলার 

৩০/০৬/২০১৫     িাস্তিায়ন অগ্রগমে - সিাপ্ত  

কুমিো মজলাধীন মির্ঘনা উপতজলায় মির্ঘনা-কাোমলয়া মিড়ীিাঁধ মনিাৃণ কাতজর  জন্য ‘‘কুমিো মজলার 
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সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর 

জন্য প্রেত্ত 

প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

মেোস উপতজলা সফরকাতল; োমরখঃ 

০৭/১১/২০১০) 

অন্তগেৃ মির্ঘনা উপতজলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন’’ শীষকৃ একটি প্রকে প্রস্তািনা (প্রাক্কমলে ব্যয় ১২ 

মকাটি টাকা এিং িাস্তিায়নকাল অতটাির/২০১২ হতে জুন/২০১৫ পযন্তৃ) জলিায়ু পমরিেনৃ ট্রাস্ট ফাতির 

অথাৃয়তন িাস্তিায়তনর জন্য পাসি এর িােতি পমরতিশ ও িন িন্ত্রণালতয় মপ্ররণ করা হয়; যা 

০৭/০৩/২০১৩ োমরতখ অনুতিামেে হতয়তে। প্রকতের ৭৯ মকঃমিঃ ৬৩0 মিটার খাতলর িতে ৬টি 

প্যাতকতজর িােতি ৪১ মকঃমিঃ ৫০0 মিটার খাল খনতনর কাজ সিাপ্ত হতয়তে।  

 

২০১৪-১৫ অথ-ৃিেতর ৩৮ মকঃমিঃ ১৩0 মিটার খাল খনতনর কাজ লক্ষযিাত্রা মেল। এরিতে 33 

মকঃমিঃ 500 মিঃমিঃ খনন সম্পন্ন হতয়তে। িাস্তিোর মনরীতখ অিমশষ্ 4 মকঃমিঃ 600 মিটার অংশ 

খনন করা সম্ভি নয়। প্রকেটির মভৌে কাজ সিাপ্ত।  

প্রকতের অনুতিামেে মিমপমপ এর প্রমকউরম্যান্ট প্লযান অনুযায়ী গে 2013-2014 ইং অথ-ৃিেতর 6টি 

প্যাতকতজ েরপত্র আহিাতনর িােতি 22টি খাতলর 41 মকঃমিঃ 503 মিটার দেতর্ঘযৃ খাল পুনঃখনন কাজ 

সিাপ্ত করা হয়। পরিেীতে 2014-2015 ইং অথ-ৃিেতর 14টি খাতলর 21 মকঃমিঃ 575 মিটার দেতর্ঘযৃর 

কাযাৃতেশ প্রোন করা হতয়মেল। মকন্তু মকান খাল এিং খাতলর পাশ্বৃিেী মকান স্থাতন হুকুি েখলকৃে র্ভমি 

না থাকায় এিং অতনক খাতলর মশষ প্রাতন্ত আিামে জমি থাকায় স্থানীয় িারমুখী জনগতণর প্রিি িাঁধার 

কারতণ 21 মকঃমিঃ 575 মিটার দেতর্ঘযৃর িতে 16 মকঃমিঃ 485 মিটার দেতর্ঘযৃর পুনঃখনন কাজ 

সম্পন্ন করা হতয়তে। ঠিকাোতরর মিরুতি আোলতের সিন জারীর কারতণ 4টি খাতলর 5 মকঃমিঃ 90 

মিটার দেতর্ঘযৃর পুনঃখনন কাজ করা সম্ভি হয় নাই। 

এখাতন উতেখ্য ময, মিষতয়াক্ত েতথ্য প্রেত্ত প্রকেটির অিমশষ্ 4 মকঃমিঃ 600 মিটার এর স্থতল িাস্ততি 

4টি খাতল 5 মকঃমিঃ 90 মিটার দেতর্ঘযৃর পুনঃখনন কাযকৃ্রি িাস্তিায়ন করা সম্ভি হয়মন। উক্ত 5 

মকঃমিঃ 90 মিটার দেতর্ঘযৃর অতনকাংশ ভরাট হতয় ফসমল জমির আকার ধারণ কতরতে। ঐ সিস্ত স্থতল 

িেিৃাতন জনগণ ফসল আিাে করতে। এোড়াও উক্ত অংতশর খাতলর উজাতন ভাল ঢাল রতয়তে, ফতল 

মকান প্রকার জলািিো হয় না। মযতহতু প্রকেটি একটি মনষ্কাশন প্রকে মসতহতু অনায়াতশ মনষ্কাশন িলতে 

মিধায় প্রকতের সুফল পাওয়া যাতে। উক্ত 5 মকঃমিঃ 90 মিটার পুনঃখনন না করা হতল প্রকতে 

মনষ্কাশতন মেিন মকান অসুমিধা হতে না। 

২৪। 

 

নাতটার মজলার কামলগঞ্জ িাজার মথতক নলিাঙ্গা হাট, 

পীরগাো িাজার হতয় সরকুমেয়া িাজার পযন্তৃ িারনাই 

নেীর উভয় েীর ৪.২২ মকঃমিঃ মসমস ব্লক মেতয় মলাপ 

প্রমেরক্ষা কাজ। (নাতটাতরর কানাইখালী িাতে অনুমিে 

জনসভায়; োমরখঃ ১১/১২/২০১১) 

 

৩০/০৬/২০১৬ 

 

   িাস্তিায়ন অগ্রগমে 100% 

িমণেৃ প্রমেশ্রুমের অনুকূতল ‘‘নাতটার মজলার কামলগঞ্জ সরকুমেয়া ও কামলগঞ্জ সাধনপুতর 

িারনাই নেীর উভয় েীর সংরক্ষণ মশতরানাতি মিমপমপ (প্রাক্কমলে ব্যয়-১৯.৬০ মকাটি টাকা, 

িাস্তিায়নকাল- মিতসম্বর/২০১২ হতে জুন/২০১৬) ২৪/১০/২০১৩ োমরতখ পমরকেনা কমিশন 

কর্তকৃ অনুতিামেে হতয়তে।  

২৫। 

 

নাতটার মজলার লালপুর উপতজলার পদ্মা নেীর 

ভাঙ্গন প্রমেতরাতধ একটি টি-িাঁধ মনিাৃণ।  

(নাতটাতরর কানাইখালী িাতে অনুমিে জনসভায়; 

োমরখঃ ১১/১২/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

এমিমপভুক্ত 

226.05 

  িাস্তিায়ন অগ্রগমে 100% 

আতলািয প্রমেশ্রুমের অনুকূতল ‘‘পািনা মজলার ইশ্বরেী উপতজলার পদ্মা নেীর ভাঙ্গণ হতে কিরপুর হতে 

সাড়া- াউমেয়া পযন্তৃ এিং নাতটার মজলার লালপুর উপতজলাধীন েীলকপুর হতে মগৌরীপুর পযন্তৃ েীর 

সংরক্ষণ’’ শীষকৃ প্রকতের মিমপমপ (প্রাক্কমলে ব্যয় 226.04 মকাটি টাকা এিং িাস্তিায়নকাল 

জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১7) প্রকতের আওোয় ৭.৫৮৫ মকঃমিঃ েীর সংরক্ষণ কাজ িাস্তিায়ন করা 

হতয়তে। ইতোিতে যথাযথ কর্তপৃতক্ষর মনকট মপমসআর োমখল করা হতয়তে। 

২6। 

 

দভরি নেী এিং দভরি ও কাজলা নেীর 

সংতযাগস্থল এিনভাতি খনন করতে হতি মযন 

শুকনা মিৌসুতি মসি ও িষাৃয় জলাধার মহতসতি 

ব্যিহৃে হতে পাতর (তিতহরপুর মজলার মুমজিনগতর 

অনুমিে এক জনসভায়; োমরখঃ ১৭/০৪/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

এমিমপভুক্ত 

73.83 

  িাস্তিায়ন অগ্রগমে 100%  

বমদেরপুর ও চুয়ার্াঙ্গা বেলায় ৭৩৮২.৮৪ লে টাকা ব্যয় সম্ববলি (িাস্তিায়িকাল োনু/২০১৪ েদি 

জুি/২০১৭) “ভভরি িদী পুির্ডিি” প্রকদল্পর বর্বপবপ ১১/০৩/২০১৪ িাবরদর্ অনুবিি একদিক সভায় 

অনুদমাবদি েদয়দে এিং পাবি সম্পদ মন্ত্রণালদয়র ১৫-০৪-২০১৪ িাবরদর্র স্মারক বমািাদিক প্রকদল্পর 

প্রশাসবিক অনুদমাদি োরী করা েদয়দে। 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর 

জন্য প্রেত্ত 

প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

 

উক্ত প্রকদল্পর আওিায় বমদেরপুর বেলার ভভরি িদী পুিঃর্িি কাে ৭০৬৫.৫১ লে টাকায় সরাসবর 

ক্রয় পদ্ধবিদি (বর্বপএম) িাংলাদদশ বিৌ-িাবেিী পবরচাবলি র্কইয়ার্ ড এন্ড ইবিবিয়াবরং ওয়াকডস 

বলবমদটর্ িারায়ণগিদক বিদয়াদগর প্রস্তাি পাবি সম্পদ মন্ত্রণালয় েদি গি ১১/০১/২০১৫ িাবরদর্ 

অনুদমাদি করা েয়। র্কইয়ার্ ড এন্ড ইবিবিয়াবরং ওয়াকডস বলবমদটর্ িারায়ণগিদক ২২/০১/২০১৫ 

িাবরদর্ (NOA) প্রদাি করা েদয়দে। অনুদমাবদি প্রস্তাি অনুযায়ী 29.00 বকঃবমঃ (৪৯৬০৬৯০.৯৮ 

ঘিবমটার মাটি) িদী র্িি কাে সমাপ্ত েদয়দে। ইতোিতে যথাযথ কর্তপৃতক্ষর মনকট মপমসআর 

োমখল করা হতয়তে। 

27। কতপাোক্ষ নে পুনঃখনন (সােক্ষীরা মজলার 

শ্যািনগর উপতজলায় আইলায় মিধ্বস্থ এলাকা 

পমরেশনৃকাতল কতপাোক্ষ নে পুনঃখনতনর জন্য 

মনতেশৃ প্রোন কতরন এিং যতশার মজলা সফরকাতল 

কতপাোক্ষ নেী পুনঃখনতনর সেয় প্রমেশ্রুমে মেন;  

োমরখঃ ২7/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০) 

৩০/০৬/২০১7 

 

এমিমপভুক্ত 

286.11 

  িাস্তিায়ন অগ্রগমে 100% 

মসতেম্বর, ২০১১ িাতস প্রকেটি একতনক কর্তকৃ অনুতিামেে হয়। অনুতিামেে প্রকতের মিমপমপ মূল্য 

২৬১৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা প্রকতের গ্রস এমরয়া ১০২০০০ মহটর এিং উপকৃে এলকা ৭৫০০০ মহটর । 

প্রকতের আওোয় ৮৫ মকঃমিঃ কতপাোক্ষ নে পুনঃখনন সহ শাখা খাল এিং টিআরএি অংতশর কাজ 

িাস্তিায়তনর সংস্থান আতে। ২০১১-২০১২ সাতলই প্রকতের িাস্তিায়ন শুরু করা হয়।  
 

গে 23/04/2015 োমরতখ “কতপাোক্ষ নতের জলািিাো দূরীকরণ (১ি পযাৃয়)” সংতশামধে মিমপমপ 

(1ি) অনুতিামেে হয়। সংতশামধে মিমপমপ ব্যয় 28611.50 লক্ষ টাকা এিং মিয়াে জুন, 2017 পযনৃ্ত। 

নে পুনঃখনন ৮৫.০০ মকঃমিঃ এিং সংতযাগ খাল পুনঃখনন ৮৪.০০ মকঃমিঃ সহ মিমপমপ লক্ষযিাত্রা 

অনুযায়ী সকল মভৌে কাজ সিাপ্ত হতয়তে। ইতোিতে যথাযথ কর্তপৃতক্ষর মনকট মপমসআর োমখল করা 

হতয়তে। 
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িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তকৃ প্রেত্ত প্রমেশ্রুমে এিং মনতেশৃনা মিাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগমে সংক্রান্ত প্রমেতিেন (িলিান প্রকে) 
 

ক্রমিক নং িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর জন্য 

প্রেত্ত প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

২8। 

 

িাঁপাইনিাগঞ্জ সের উপতজলার আলাতুমল 

ইউমনয়তনর পদ্মা নেীর ভাঙ্গনতরাধকতে নেী শাসন 

এিং একইসাতথ মজতক মসি প্রকতের আেতল মসি 

সুমিধা সৃমষ্র লতক্ষয িহানিা নেী মেমজং করা 

এিং প্রতয়াজনতিাতধ রািার িযাি মনিাৃণ।  

(িাঁপাইনিাগঞ্জ মজলা সফরকাতল; োমরখঃ 

২৩/০৪/২০১১) 

৩০/০৬/২০১8 

 

 

 

 

 

 

এমিমপভুক্ত 

274.18 

  • বিবভন্ন পয ডাদয় যাচাই িাোই এর পর গি ১৬/১০/২০১২ িাবরদর্ অনুবিি একদিক 

সভায় “পদ্মা িদীর ভাঙ্গি েদি চাঁপাইিিািগি বেলার আলাতুলী এলাকা রো” 

শীর্ ডক প্রকল্পটি বমাট ১৬৫.৫১ বকাটি টাকা ব্যদয় প্রকল্পটি অনুদমাবদি েয়।  

• প্রকদল্পর ২য় সংদশাবধি বর্বপবপদি প্রকদল্পর বময়াদ ১ িের বৃবদ্ধ কদর প্রকদল্পর 

সিামপ্তকাল ৩০/০৬/২০১৮ বিধ ডারণ করা েদয়দে। আতলািয প্রকেটি িলমে অথ-ৃ

িেতর সিামপ্তর জন্য মনধাৃমরে।িাস্তিায়ন অগ্রগমে 86.72% (সংতশামধে মিমপমপর 

িাস্তি কিসৃূিী অন্তর্ভমৃক্তর কারতণ)  

আমথকৃ অগ্রগমে 23558.10 লক্ষ টাকা, িরাে ৩১৫০ লক্ষ টাকা 

সবুজপাোভুক্ত 

ক্রমিক 160 

  • বেদক বসচ প্রকদল্পর আদখল বসচ সুবিধা সৃবির লদেে মোিন্দা িদী বেবেংসে 

রািার র্োম বিম ডাদণর উপর কাবরগবর বরদপাট ড চুড়ান্ত করা েয়। 

• বিবভন্ন পয ডাদয় বর্বপবপ যাচাই-িাোই ও বপইবস সভা সম্পন্ন কদর গি 

০৬/১০/২০১৭ িাবরদর্ বর্বপবপ পবরকল্পিা কবমশদি বপ্ররণ করা েদয়দে। 

• একদিক এ অনুদমাদদির েন্য অদপেমাি রদয়দে। 

29। 

 

প্রতযাজয মক্ষতত্র শীেলক্ষযা ও বুমড়গঙ্গা নেী মেমজং 

করা। (নারায়ণগঞ্জ মজলা সফরকাতল; োমরখঃ 

২০/০৩/২০১১) 

 

৩0/06/২০20 

(সংতশামধে  

অনুতিামেে) 

 

এমিমপভুক্ত 

1125.59 

প্রকে িাস্তিায়তন 

িরাে অপ্রতুল 

আমথকৃ িরাে 

বৃমি প্রতয়াজন 

“বুবড়গঙ্গা িদী পুিরুদ্ধার প্রকতের 1125 মকাটি 59 লাখ টাকা ব্যয় সম্বমলে সংতশামধে 

মিমপমপ গে 14/06/2016 িাবরদর্ একদিক কর্তডক অনুদমাবদি েদয়দে।  

িাস্তিায়ন অগ্রগমে- 26.60% আমথকৃ অগ্রগমে ২৯৮৬৭.৮৫ লক্ষ টাকা িরাে ৬০০০ লক্ষ 

টাকা 

30। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনািগঞ্জ মজলার 

মটতকরহাট হতে সুতলিানপুর হতয় লালপুর হতয় 

গাগলাজুরী পযন্তৃ কংস নেী খনন। 

(সুনািগতঞ্জর োমহরপুতর অনুমিে জনসভায়; 

োমরখঃ ১০/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৯ 

 

এমিমপভুক্ত 

704.07 

প্রকে িাস্তিায়তন 

িরাে অপ্রতুল 

আমথকৃ িরাে 

বৃমি প্রতয়াজন 

• কংস নেীটি গাংলাতজার হতে মিাহনগঞ্জ হতয় মনত্রতকাণা মজলা সের পযনৃ্ত মভন্ন নেী। যা 

BIWTA কর্তকৃ িেিৃাতন মেমজং করা হতে। ২৭ মকমি এর িতে ২৩ মকমি মেমজং 

কাজ সিাপ্ত করা হতয়তে িতল জানা মগতে। 

• হাওর এলাকায় আগাি িন্যা প্রমেতরাধ ও মনষ্কাশন উন্নয়ন শীষকৃ প্রকতের আওোয় 

সিতৃিাট ১১৬.১২৫ মকমি নেী মেমজং কাজ অন্তৃর্ভক্ত আতে। েন্মতে সুনািগঞ্জ মজলায় রমক্ত 

নেী ৬.০০০ মকমি, যদুকাটা নেী ৬.১২৫ মকমি, আপার মিৌলাই নেী ১৬.০০০ মকমি, 

পুরােন সুরিা নেী ৪০.০০০ মকমি, নলতজাড় নেী ১০.০০ মকমি এিং িািমে নেী ২০.০০০ 

মকমি মিাট ৯৮.১২৫ মকমি মেমজং কাজ অন্তৃর্ভক্ত আতে। োোতড়া মিৌলভীিাজার মজলায় 

জুমড় নেী ১০.০০ মকমি এিং মসানাই নেী ৮.০০ মকমি মিাট ১৮.০০ মকমি নেী মেমজং 

কাজ অন্তৃর্ভক্ত আতে। 

 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 26.22% (প্রকতের) 

আমথকৃ অগ্রগমে ১৪৯৬৯.৩৭ লক্ষ টাকা িরাে ৭৫০০ লক্ষ টাকা 

৩1। যাদুকাটা নেী হতয় রমক্ত নেী-মিৌলাই হতয় 

সুতলিানপুর পযনৃ্ত নেী খনন। 

(সুনািগঞ্জ মজলা সফরকাতল; োমরখঃ  

১০/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৯ 

 

এমিমপভুক্ত 

704.07 

প্রকে িাস্তিায়তন 

িরাে অপ্রতুল 

আমথকৃ িরাে 

বৃমি প্রতয়াজন 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে অনুসাতর ‘‘হাওর এলাকায় আগাি িন্যা প্রমেতরাধ ও মনষ্কাশন 

উন্নয়ন’’ প্রকতের আওোয় যাদুকাটা নেীর আতনায়ারপুর হতে সুতলিানপুর হতয় লালপুর পযনৃ্ত 

অংশটি ‘‘আপার মিৌলাই নেী’’ মহতসতি খনতনর জন্য হাওর এলাকায় আগাি িন্যা প্রমেতরাধ ও 

মনষ্কাশন উন্নয়ন িলমে প্রকতের আওোয় িাস্তিায়তনর মনমিতত্ত কাযাৃতেশ প্রোন করা হতয়তে। 

মেনটি মেজাতরর িােতি কাজ িলিান রতয়তে।  

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 26.22%  (প্রকতের) 

আমথকৃ অগ্রগমে ১৪৯৬৯.৩৭ লক্ষ টাকা িরাে ৭৫০০ লক্ষ টাকা 



D:\PM Commitment\2017\14.12.2017.docx   

ক্রমিক নং িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর জন্য 

প্রেত্ত প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

৩2। যাদুকাটা হতয় রমক্ত নেী হতয় সুরিা নেী খনন। 

(সুনািগঞ্জ মজলা সফরকাতল; োমরখঃ  

১০/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৯ 

 

এমিমপভুক্ত 

704.07 

প্রকে িাস্তিায়তন 

িরাে অপ্রতুল 

আমথকৃ িরাে 

বৃমি প্রতয়াজন 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে অনুসাতর ‘‘হাওর এলাকায় আগাি িন্যা প্রমেতরাধ ও 

মনষ্কাশন উন্নয়ন’’ প্রকতের আওোয় যাদুকাটা হতে রমক্ত নেী আপার মিৌলাই নেীর 

16.00 মকঃমিঃ মেমজংতয়র অন্তর্ভকৃ্ত রতয়তে। েৎিতে যাদুকাটা অংতশ 6.125 

মকঃমিঃ এিং রমক্ত অংতশ 6.00 মকঃমিঃ আতলািয প্রকতের মিমপমপতে সংস্থান 

রতয়তে। ৬.০০ মকমি রমক্ত নেী খনন কাজ পামন উন্নয়ন মিাতিরৃ মেজার পমরেপ্ততরর 

িােতি িলিান আতে। ৬.১২৫ মকমি যদুকাটা নেীর মেমজং কাতজর অনুকুতল কাযাৃতেশ 

প্রোন করা হতয়তে। কাজ িাস্তিায়তনর মনমিতত্ত ঠিকাোর কর্তকৃ সাইতট মেজার আনয়ন 

করা হতয়তে।  

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 26.22% (প্রকতের) 

আমথকৃ অগ্রগমে ১৪৯৬৯.৩৭ লক্ষ টাকা িরাে ৭৫০০ লক্ষ টাকা 

33। কালনী ও কুমশয়ারা নেীতে কযামপটাল মেমজং। 

(সুনািগতঞ্জর োমহরপুতর অনুমিে জনসভায়; 

োমরখঃ ১০/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১9 

 

এমিমপভুক্ত 

633.72 

  ‘‘কালিী কুবশয়ারা িদী ব্যিস্থাপিা’’ শীর্ ডক প্রকল্পটি বিগি ০৮/০৫/২০১১ িাবরদর্ 

একদিক কর্তডক অনুদমাবদি েয়। িিডমাদি প্রকল্পটির িাস্তিায়ি বময়াদকাল এবপ্রল/২০১১ 

েদি জুি/২০১৬ পয ডন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কবলি ব্যয়ঃ 633.72 মকাটি টাকা। ৪২৪.৭৩ 

বকাটি টাকা প্রাক্কবলি ব্যদয় প্রকদল্পর ২য় সংদশাবধি বর্বপবপ গি ৩০/০৫/২০১৭ 

িাবরদর্ পবরকল্পিা মবন্ত্র কর্তডক অনুদমাবদি েদয়দে। 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 3১.00% 

আমথকৃ অগ্রগমে ১২৭৪২.০৩ লক্ষ টাকা িরাে ৫০০০ লক্ষ টাকা 

34। ব্রাহ্মণিামড়য়া মজলার মেোস নেী পুনঃখনন করা 

(ব্রাহ্মণিামড়য়া মজলায় অনুমিে এক জনসভায়; 

োমরখঃ ১২/৫/২০১০) 

30/06/2020 এমিমপভুক্ত 

155.88 

   মিগে 06/10/2015 োমরতখ ECNEC সভায় প্রকেটি অনুতিামেে হতয়তে। ব্রাহ্মণিাড়ীয়া 

মজলার অন্তগেৃ মেোস নেী (আপার) পুনঃখনন শীষকৃ প্রকতের প্রাক্কমলে ব্যয় 155.88 মকাটি 

টাকা। িাস্তিায়নকাল- মসতেম্বর, 2015 হতে জুন 2020 পযনৃ্ত। 

প্রকেটির আওোয় মেোস নেী মেমজং কাজ িাস্তিায়তনর 4টি প্যাতকতজর েরপত্র মিমপএি 

পিমেতে িাংলাতেশ মনৌিামহনী পমরিামলে প্রমেিান “িকইয়াি ৃএি ইমঞ্জমনয়ামরং ওয়াকৃ মলঃ” 

এর অনুকূতল কাযাৃতেশ মেয়া হতয়তে। 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১২% 

আমথকৃ অগ্রগমে ৯৭৮.৩৮ লক্ষ টাকা িরাে ৭5০ লক্ষ টাকা 

35। িাতগরহাট মজলাধীন মকাোমলয়া আড়ুয়ামিমহ, মকন্দুয়া, 

নামনয়ৃা মিতলর কৃমষ জমি িাষ উপতযাগী করার কিসৃূিী 

প্রকে    িাস্তিাময়ে হতি ইনশাোহ। (জােীয় সংসে 

মনিাৃিন, ২০০৮ এর মনিাৃিনী জনসভায় মিাোরহাট 

কতলতজ িাতে) (পামন সম্পে িন্ত্রণালতয়র স্মারক নং-

৪২.০৩৮.০১৮. ০২. ০০.০৪০.২০১০-৩৭ োমরখঃ 

০৭/০৭/২০১০ মিাোতিক িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুে 

প্রকতে অন্তভুকৃ্ত করা হতয়তে)। 

30/06/2020 এমিমপভুক্ত 

282.83 

   “িাদগরোট বেলার বপাল্ডার িং-৩৬/১ পূিি ডাসি” প্রকল্পটি ০৫/০১/২০১৭ িাবরদর্ 

একদিক এ অনুদমাবদি েয়। বর্বপএম পদ্ধবিদি প্রকল্পটি িাস্তিায়দির েন্য গত 

১৫/১১/২০১৭ তারিখে মনখগারসখয়র্ন সভা অনুরিত হখয়খছ। রসরসরিরপ অনুখমাদখনি 

রনরমখত্ত প্রস্তাবনা মন্ত্রণালখয় দারেল কিা হখয়খছ। 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 0.49% 

আমথকৃ অগ্রগমে ১৪৩.৫০ লক্ষ টাকা িরাে ৬০০০ লক্ষ টাকা 

36। দভরি নেী পুনঃখনন 

(যতশার মজলা সফরকাতল দভরিী নেী পুনঃখনতনর 

সেয় প্রমেশ্রুমে মেন;  

োমরখঃ ২৭/১২/২০১০) 

30/06/2021 এমিমপভুক্ত নয় 

306.87 

(অনুতিােতনর 

োমরখঃ 

16/08/2016) 

  272.81 মকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে প্রকে গে 16/08/2016 োমরতখ অনুমিে 

একতনক সভায় অনুতিােন লাভ কতর। িলমে িাতস সকল কাযাৃতেশ প্রোন সম্পন্ন হতি। 

িলমে শুষ্ক মিৌসুতি কাজ শুরু হতি। 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 0.৭৬% 

আমথকৃ অগ্রগমে ৪৮.৪০ লক্ষ টাকা িরাে ৪৫0০ লক্ষ টাকা 
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37। কক্সিাজাতরর িাঁকখালী নেীর নাব্যো রক্ষাতথ ৃ

মেমজং করা।  

(কক্সিাজার মজলায় সফরকাতল;  

োমরখঃ ০৩/০৪/২০১১) 

30/06/2019 এবর্বপভূক্ত িয় 

203.93 মকাটি 

টাকা  

(অনুতিােন  

22-11-2016) 

  203.93 মকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে প্রকে গে 22/11/2016 োমরতখ একতনক কর্তকৃ 

অনুতিামেে হতয়তে। মিমপমপএি পিমেতে িকইয়াি ৃএি ইমঞ্জমনয়ামরং ওয়াকৃ মলঃ কর্তকৃ 

িাস্তিাময়ে হতে। 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে ১.04% 

আমথকৃ অগ্রগমে ৪.২৪ লক্ষ টাকা িরাে ৫৫৯০.০০ লক্ষ টাকা 

38। মভালা মজলার ির কুকরী মুকরী মিড়ীিাঁধ ও 

মর্ঘাতষরহাট এিং রািতনওয়াজ লঞ্চর্ঘাট এলাকায় 

নেী ভাঙ্গনতরাধকরতণর ব্যিস্থা গ্রহণ। (মভমিও 

কনফাতরমসং এর িােতি একতয়াতগ মেশব্যাপী 

ইউমনয়ন েথ্য ও মসিা মকন্দ্র উতবাধনকাতল; 

োমরখঃ ১১/১১/১০) 

৩০/০৬/২০১৯ 

 

সবুে পািাভুক্ত 

ক্রবমক 165 

  280.69 মকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে বঘাদর্রোট ও রামদিওয়াে এলাকার িদী 

ভাঙ্গিদরাধ প্রকে গে 03/01/2017 োমরতখ একতনক কর্তকৃ অনুতিামেে হতয়তে। 

২৮/১০/২০১৭ োমরতখ কাযাৃতেশ অনুতিােতনর জন্য পাসিতে মপ্ররণ। নতভম্বর এর িতে 

কাযাৃতেশ প্রোন সম্ভি হতি। 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 0.১0% 

আমথকৃ অগ্রগমে ১০.০০ লক্ষ টাকা িরাে ৮০০০ লক্ষ টাকা 

৩৯। 

 

‘‘যমুনা নেীর ভাঙ্গন মথতক র্ভয়াপুরতক রক্ষার 

লতক্ষয োরাকামি হতে মজাতকরির পযন্তৃ স্থায়ী 

গাইি িাঁধ মনিাৃণ করা’’  

(র্ভয়াপুর ও মহিনগর মরলওতয় মস্টশতনর 

পথসভায়; োমরখঃ ৩০-০৬-২০১২) 

 সবুে পািাভুক্ত 

ক্রবমক 147 

  ২০০.৫৬ বকাটি টাকা ব্যয় সম্ববলি টাঙ্গাইল বেলার বগাপালপুর ও ভূঞাপুর 

উপদেলাধীি যমুিা িদীর িাম িীরিিী কাউলী িাড়ী ব্রীে েদি শার্াবরয়া (ভরুয়া-

িটিলা) পয ডন্ত এলাকায় িীর সংরেণ প্রকল্প গি ০১/০৮/২০১৭ িাবরদর্ একদিক 

কর্তডক অনুদমাবদি। ৫ বকাটি টাকা িরাদের প্রস্তািিা পাসমদি বপ্ররণ। 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে 0.00% 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তকৃ প্রেত্ত প্রমেশ্রুমে এিং মনতেশৃনা মিাোতিক গৃহীে প্রকেসমূতহর িাস্তিায়ন অগ্রগমে সংক্রান্ত প্রমেতিেন (প্রমক্রয়াধীন প্রকে) 
 

ক্রমিক 

নং 
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সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন 

সিস্যা (যমে 

থাতক) 

সিাধাতনর জন্য 

প্রেত্ত প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

40। সন্দ্বীপ-মকাম্পানীগঞ্জ সড়কিাঁধ মনিাৃণ। 

(িট্টগ্রাি মজলার সন্দ্বীপ উপতজলায় সরকারী 

হাজী আব্দুল িাতেন কতলজ িাতে অনুমিে 

জনসভায়; োমরখঃ ১৮/০২/২০১২) 

    সন্দ্বীপ-উমড়রির মনায়াখালী এলাকায় গামণমেক িতিতলর িােতি 4টি ক্রসিযাি স্থাপতনর সিীক্ষা করা 

হতয়তে। ক্রসিযািসমূহ- 1) উমড়রির-মনায়াখালী, 2) মনায়াখালী জাহাতজর ির, 3) জাহাতজর ির 

সন্দ্বীপ, 4)  সন্দ্বীপ-উমড়রির।  

উতেখ্য, উমড়রির-মনায়াখালী ক্রসিযাি প্রকেটি িাস্তািাময়ে হতল এলাকায় িরতফালমজকযাল অিস্থার 

আমুল পমরিেতৃনর সম্ভািনা রতয়তে। ফতল সিীপ-উমড়রির ক্রসিযািটি িাস্তিায়তনর পর নতুন অিস্থার 

মপ্রমক্ষতে স্টামি প্রকতের উতদ্যাগ মনয়া হতি।  

৪১। সন্দ্বীপ-উমড়রির ক্রসিযাতির সম্ভাব্যো 

যািাই কতর সন্দ্বীতপর মকান ক্ষমে না 

হতল মনিাৃণ করা।  

(িট্টগ্রাি মজলার সন্দ্বীপ উপতজলায় 

সরকারী হাজী আব্দুল িাতেন কতলজ 

িাতে অনুমিে জনসভায়; োমরখঃ 

১৮/০২/২০১২) 

-    মিশ্বব্যাংতকর পরািশকৃ প্রমেিাতনর প্রস্তাতির মভমত্ততে “1ি পযাৃতয় উমড়রির-মনায়াখালী ক্রসিযাি মনিাৃতণর পর 

উহার Sustainability পযতৃিক্ষণ কতর 2য় পযাৃতয় সন্দ্বীপ-উমড়রির ক্রসিযাি মনিাৃণ প্রকতের কাযকৃ্রি 

গ্রহতণর মসিান্ত গৃহীে হয়”। মসিাতন্তর আতলাতক মিশ্বব্যাংতকর অথাৃয়তন পুনরায় উমড়রির-মনায়াখালী ক্রসিযাি 

এর মিস্তামরে সিীক্ষা 2013-14 অথ-ৃিেতর সিাপ্ত করা হতয়তে।  

উতেখ্য প্রায় ৭৮৪.৩০ মকাটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয় সম্বমলে উমড়রির-মনায়াখালী ক্রসিযাি শীষকৃ প্রকতের মিমপমপ 

পাউতিা মথতক যািাই িাোই মশতষ গে ১৭/০৪/২০১৭ োমরতখ পাসিতে মপ্ররণ করা হতয়তে। পরিেীতে পামন 

সম্পে িন্ত্রণালয় ও অথ ৃ িন্ত্রণালতয়র মনতেশৃনা অনুযায়ী আউটতসামস ৃ জনিল অন্তর্ভমৃক্তসহ মিমপমপটি িাংলায় 

পুনগেৃতনর মনমিতত্ত মিাতি ৃ প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। শীঘ্রই মিমপমপটি চুড়ান্ত পুনগেৃন করেঃ পাসিতে মপ্ররণ করা 

হতি। 
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42। কক্সিাজার শহর রক্ষা প্রকে গ্রহণ।  

(কক্সিাজার মজলায় সফরকাতল;  

োমরখঃ ০৩/০৪/২০১১) 

-    “কক্সিাোর শের রো” শীর্ ডক প্রকল্পটির উপর বিগি 05/02/2013 িাবরদর্ অনুবিি একদিক 

সভার আদলাচিা বশদর্ কক্সিাোর উন্নয়ি কর্তডপেসে সমবিিভাদি পবরকল্পিা গ্রেণ পূি ডক 

েরুরীবভবত্তদি িতুি প্রকল্প গ্রেণ কদর পবরকল্পিা কবমশদি বপশ করার বসদ্ধান্ত গৃেীি েয়।  

• বিগি 12/01/2017 িাবরদর্ পাবি সম্পদ মন্ত্রণালদয় “কক্সিাোর শের রো” প্রকদল্পর উপর 

সমবিি প্রকল্প গ্রেণ ও সংবিি বির্দয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুবিি েয়। 

• প্রকল্পটি িাস্তিায়দি কক্সিাোর উন্নয়ি কর্তডপে িথা পূিড মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূবমকা পালি করদি। 

প্রকল্প সংবিিিায় ভাঙ্গদির বির্দয় পাবি উন্নয়ি বিার্ ড প্রদয়ােিীয় ব্যিস্থা গ্রেণ করদি। প্রকদল্পর 

সংবিি সকল প্রবিিাি/বিভাগ প্রকদল্পর সমবিি বর্বপবপ প্রণয়ি কদর কক্সিাোর উন্নয়ণ 

কর্তডপদের মাধ্যদম দাবর্ল করদি। 

• সিীক্ষা সম্পতন্নর মনমিতত্ত ০৮/০৬/২০১৭ োমরতখ িন্ত্রণালয় কর্তকৃ একটি কমিটি গেন  করা 

হয়। গঠিে কমিটির একটি সভা গে ৩১/০৭/২০১৭ োমরতখ অনুমিে হয়। আন্তঃিন্ত্রণালয় সভার 

মসিাতন্তর আতলাতক মলি এতজসীর মসিান্ত মপতল িাপাউতিা পরিেী কাযকৃ্রি গ্রহণ করতি।    

43। ব্রহ্মপুত্র নে খনন (পুরােন)। 

(িয়িনমসংহ মজলা সফরকাতল; োমরখঃ 

৩১/০৩/২০১১) 

-    িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর মনতেশৃনার মপ্রমক্ষতে IWM এর সিীক্ষার আতলাতক BIWTA ব্রহ্মপুত্র নে খনতনর 

একটি মিমপমপ পমরকেনা কমিশতন োমখল কতরতে। যা প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। প্রকেটি মিষতয় সম্প্রমে একটি 

আন্তঃিন্ত্রণালয় সভা অনুমিে হতয়তে। উক্ত সভায় পামন সম্পে িন্ত্রণালতয়র মসমনয়র সমিি িতহােয় এিং 

িাপাউতিা’র িহাপমরিালক িতহােয় উপমস্থে মেতলন। BIWTA কর্তকৃ প্রকেটি িাস্তিায়তন পেতক্ষপ মনয়ায় 

প্রকেটি পামন সম্পে িন্ত্রণালতয়র প্রকে োমলকা হতে িাে মেয়া মযতে পাতর।  

৪4। মেোস নেী খনন করা।  

(০৭/১১/২০১০ োমরখ কুমিো মজলার 

মেোস উপতজলায় অনুমিে জনসভায়)। 

-    মিগে 08/05/2012 োমরতখ মেোস নেী খনতনর জন্য 119 মকাটি টাকার মিমপমপ পমরকেনা 

কমিশতন মপ্ররণ করা হয়। কাবরগরী, সামাবেক, পবরদিশ ও অথ ডনিবিক সমীোর েন্য পবরকল্পিা 

কবমশি েদি প্রকদল্পর বর্বপবপ বেরি বদয়া েয়।  

সিীক্ষা সম্পতন্নর মনমিতত্ত ০৮/০৬/২০১৭ োমরতখ িন্ত্রণালয় কর্তকৃ একটি কমিটি গেন  করা হয়। কামরগমর 

কমিটি কর্তকৃ সাইট পমরেশনৃকাতল সাইতট পামন থাকায় মিজাইন সংক্রান্ত েথ্যামে সংগ্রহ করা সম্ভি হয়মন। 

পামন মনতি মগতল িাে পমরেশনৃ পূিকৃ মিজাইতন েথ্য অন্তর্ভকৃ্ত কতর মিতসম্বর ২০১৭ এর িতে কামরগমর মরতপাট ৃ

োমখল করা হতি। 

৪5। সরাইল উপতজলায় মিড়ীিাঁধ মনিাৃণ 

করা। (ব্রাহ্মণিাড়ীয়া মজলায় অনুমিে 

এক জনসভায়; োমরখঃ ১২/৫/২০১০) 

-    • প্রকেটি জলিায়ু ট্রাষ্ ফাি (BCCTF) এর অতথরৃ সেোর কারতণ িাস্তিায়ন করা সম্ভি না 

হওয়ায় পাউতিা কর্তকৃ কামরগমর কমিটি গেন পূিকৃ মিমপমপ প্রণয়তনর উতদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। 

• কামরগমর কমিটির মরতপাতটরৃ মভমত্ততে ৩২.১৮ মকাটি টাকা প্রাক্কমলে ব্যয় সম্বমলে “সরাইল 

উপতজলায় িাঁধ মনিাৃণ প্রকে” শীষকৃ প্রকতের মিমপমপ প্রণয়ন করা হতয়তে এিং গে 

১২/১১/২০১৭ োমরতখ পামন সম্পে িন্ত্রণালতয় মপ্ররণ করা হতয়তে। 

৪6। মিমষ্ পামনর অভাতি শুকনা মিৌসুতি কৃমষ 

কাজ করা যাতি না।  োই হাজা-িজা 

খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর 

খনন কতর মসতির ব্যিস্থা করা। 

(িরগুনা মজলায় অনুমিে জনসভায়; 

োমরখঃ ০৬/০৫/২০১০) 

- 

 

   • মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়দি উক্ত এলাকার র্ালসমূে পুিঃর্িদির বিবমদত্ত মাঠ 

পয ডায় েবরপ, কাবরগবর বদক যাচাই িাোই এিং িকসা প্রণয়ি কদর বর্বপবপ প্রণয়ি করা েয়।  

• প্রকেটি জলিায়ু ট্রাষ্ ফাি (BCCTF) এর অতথরৃ সেোর কারতণ িাস্তিায়ন করা সম্ভি না 

হওয়ায় পাউতিা কর্তকৃ কামরগমর কমিটি গেন পূিকৃ মিমপমপ প্রণয়তনর উতদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। 

• কামরগমর কমিটির মরতপাতটরৃ মভমত্ততে “িরগুনা মজলায় উপকূলীয় মপাল্ডারসমূতহ মসি কাতজর 

জন্য খাল পুনঃখনন” প্রকতের  ৬৬ মকাটি ৫১ লাখ টাকার মিমপমপ গে ০৬/১১/২০১৭ োমরতখ 

পাসিতে মপ্ররণ করা হতয়তে। যা পমরকেনা কমিশতন প্রমক্রয়াধীন রতয়তে।  

৪7। নেীর নাব্যো বৃমির লতক্ষয মির্ঘনা ও -    • িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে িাস্তিায়তন ‘‘Feasibility Study of Capital 
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িাকামেয়া নেী মেমজং (িাঁেপুতর অনুমিে 

এক জনসভায়; োমরখঃ ২৭/৪/২০১০) 

Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” 

শীষকৃ একটি সিীক্ষা সম্পােতনর জন্য মেশীয় ও আন্তজৃামেক পরািশকৃ মনতয়ামগি মাধ্যখম 

সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।   

• মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর দপ্তদরর বিদদ ডশিা অনুযায়ী বেবেং সংক্রান্ত োিীয় সমিয় কবমটির কাজ 

চলমান। 

• িাঁেপুর পওর সাতকতৃলর আওোধীন 190 মকাটি 77 লক্ষ টাকা প্রাক্কমলে ব্যয় সম্বমলে মির্ঘনা 

নেীর ভাঙ্গন হতে িাঁেপুর মজলার হমরণা মফমরর্ঘাট এিং িরভভরিী এলাকার কাটাখাল িাজার 

রক্ষা প্রকতে মির্ঘনা নেীতে 61,25,000 র্ঘনমিটার মেমজং কাতজর জন্য 98 মকাটি টাকার 

সংস্থান রতয়তে। প্রকেটি ০১/০৮/২০১৭ োমরতখ একতনক কর্তকৃ অনুতিামেে হতয়তে।  

• কুমিো, িাঁেপুর ও লক্ষ্মীপুর মজলার মভের মেতয় প্রিামহে িাকামেয়া নেীর মিাট দের্ঘযৃ ১৪১ 

মকতলামিটার; েন্মতে ৮৪ মকতলামিটার দেতর্ঘযৃ ৩৩ মিমলয়ন র্ঘনমিটার নেী খনন কাজ 

িাস্তিায়ন করার সুপামরশ রতয়তে, যার সম্ভাব্য প্রাক্কমলে ব্যয় ৫৮১.৮০মকাটি টাকা। 

• উতেখ্য ময, ইতোিতে BIWTA িাকামেয়া নেী খনন কাজ শুরু কতরতে। BIWTA 

কর্তকৃ সািাখদখর্ি নদ-নদীর্ েনখনি প্রস্তারবত মাস্টাি প্ল্যাখন িাকামেয়া নেী BIWTA 

কর্তশক েনখনি িন্য রনধ শারিত আখছ। রবধায় বাপাউখবা কর্তশক ডাকারতয়া নদী েনখনি রবষখয় 

মকান কাযকৃ্রম গ্রহখণি প্রখয়ািনীয়তা মনই বখল প্ররতয়মান হয়।  

• মলায়ার মির্ঘনা নেী খনন ও প্রতয়াজনীয় নেী শাসন কাযকৃ্রি িাস্তিায়তনর লতক্ষয Pre-

Construction Activities সম্পােতনর জন্য একটি সেন্ত্র প্রকে অমফস স্থাপন 

মিতিিনা করা মযতে পাতর। 

48 িরআলগী ইউমনয়তনর িারপাতশ মিড়ীিাঁধ 

মনিাৃণ। (িয়িনমসংহ মজলা সফরকাতল; 

োমরখঃ ৩১/০৩/২০১১) 

 সবুে পািাভুক্ত 

ক্রবমক 140 

  • “িরআলগী ইউমনয়তনর িারপাতশ মিমড়িাঁধ মনিাৃণ” শীষকৃ প্রকেটির মিমপমপ গে 

২৬/০৮/২০১৫ োমরতখ অনুমিে সভায় প্রতয়াজনীয় মেমজং অন্তর্ভকৃ্ত কতর পুনরায় মিমপমপ 

োমখতলর মনতেশৃনা মেয়া হয়।  

• পমরকেনা কমিশতনর মনতেশৃনা মিাোতিক ৫০% মেমজং কাজ অন্তর্ভকৃ্ত করার লতক্ষয 

০৬/১০/২০১৫ োমরতখ কামরগমর কমিটি গেন করা হয়।  

• কামরগমর কমিটির মরতপাতটরৃ আতলাতক মিতসম্বর ২০১৭ এর িতে পাসিতে মিমপমপ োমখল 

করা সম্ভি হতি।  

৪9। কুমড়গ্রাতির ধরলা, মেস্তা ও দুধকুিার 

নেীতে নাব্যো বৃমির লতক্ষয মেমজংকরণ 

(কুমড়গ্রাি মজলায় অনুমিে এক 

জনসভায়; োমরখঃ ০৬/৩/২০১০) 

-    • িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর প্রমেশ্রুমে িাস্তিায়তনর লতক্ষয সিীক্ষা সম্পতন্নর মনমিতত্ত ০৮/০৬/২০১৭ 

োমরতখ িন্ত্রণালয় কর্তকৃ একটি কমিটি গেন  করা হয়। গঠিে কমিটির একটি সভা গে 

৩১/০৭/২০১৭ োমরতখ অনুমিে হয়।  

• িাংলাতেশ পামন উন্নয়ন ও Power Construction Corporation China 

(Power China) সাতথ Sustainable River Management এ মিষতয় 

সহায়োর লতক্ষয গে ২৮/০৬/২০১৬ োমরতখ একখানা MoU স্বাক্ষমরে হয়। উক্ত MoU 

এর আতলাতক China প্রমেিান িাংলাতেতশর ৩টি River System (Ganges-

Padma System, Brahmaputra -Jamuna System, Surma-

Meghna System) এর একখানা িাস্টার প্লযান হাতে মনয়া হতয়তে। এরই 

ধারািামহকোয় অগ্রামধকার মভমত্ততে ধরলা ও মেস্তা নেীর মেমজং ও মটকশই নেী ব্যিস্থাপনা 

পমরকেনার কাজ িলিান রতয়তে।  
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• উপতরামেমখে কাজসমূহ েীর্ঘ ৃসিয় প্রতয়াজন মিধায় দ্রুে পেতক্ষপ গ্রহতণর মনমিতত্ত ধরলা, মেস্তা 

ও দুধকুিার নেীর মেমজং মিষতয় আলাো আলাো মিমপমপ প্রণয়তনর মসিান্ত গৃহীে হয়।  

• ধরলা নেীতে ৫ মকঃমিঃ মেমজং অন্তর্ভকৃ্ত কতর মিমপমপ মিাতি ৃপ্রমক্রয়াধীন রতয়তে।  

• মেস্তা নেীতে ১২ মকঃমিঃ মেমজং অন্তর্ভকৃ্ত কতর মিমপমপ নতভম্বর ২০১৭ এর িতে িন্ত্রণালতয় 

োমখল করা যাতি।  

• দুধকুিার ১২ মকঃমিঃ মেমজং অন্তর্ভকৃ্ত কতর মিমপমপ িাে েপ্ততর প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। যা 

নতভম্বর ২০১৭ এর িতে িাে েপ্তর হতে মিাতি ৃোমখল করা হতি।  

50। যমুনা নেীর ভাঙ্গনতরাধ ও নাব্যো  

রক্ষায় নেী মেমজং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা)। 

(িগুড়া মজলায় অনুমিে আলোফুতন্নো 

মখলার িাতে জনসভায়; োমরখঃ 

12/11/2015) 

- 

 

   • যমুনা নেীর ভাঙ্গন হতে মসরাজগঞ্জ মজলার কামজপুর উপতজলায় খুেিামি, মশংরািাড়ী ও 

শুভগাো এলাকায় সংরক্ষণ প্রকেটি গে 13/09/2017 োমরতখ একতনক কর্তকৃ অনুতিামেে 

হতয়তে। প্রকতের ব্যয় 46546.42 লক্ষ টাকা। যার আওোয় 25.00 মকঃমিঃ মেমজং 

কাযকৃ্রি অন্তভুকৃ্ত আতে।  

• সিীক্ষা সম্পতন্নর মনমিতত্ত ০৮/০৬/২০১৭ োমরতখ িন্ত্রণালয় কর্তকৃ একটি কমিটি গেন  করা 

হয়। গঠিে কমিটির একটি সভা গে ৩১/০৭/২০১৭ োমরতখ অনুমিে হয়। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নেী 

মেমজং িাস্তিায়তনর জন্য িগুড়া ও মসরাজগঞ্জ অঞ্চতলর মেমজং সংক্রান্ত েথ্য অন্তর্ভমৃক্ত করেঃ 

অমে দ্রুে িন্ত্রণালতয় োমখতলর মসিান্ত হয়।  

• যমুিা িদীর িীর প্রবিরো কাদের েন্য “িগুড়া বেলার বসািািলা, সাবরয়াকাবন্দ ও ধুিট 

উপদেলায় যমুিা িদীর র্ািিীদর ক্রসিার, স্পার ও প্রবিরোমূলক কাদের পুিি ডাসিসে যমুিা 

িদীর র্ািিীর সংরেি” কাদের একটি প্রকল্প প্রস্তুি প্রবক্রয়াধীি আদে।  

• “িগুড়া বেলার সাবরয়াকাবন্দ উপদেলার কুবণ ডিাবড় েদি চন্দিিাইশা পয ডন্ত যমুিা িদীর র্ািিীর 

সংরেি কাে সে বিকল্প িাঁধ বিম ডাণ” শীর্ ডক প্রকদল্পর আওিায় যমুিা িদীর ভাঙ্গি বরাদধ 

৫.৯০০ বক.বম. িদী িীর সংরেণ কাে িাস্তিায়িাধীি আদে।  

৫১। কুমড়গ্রাি মজলার ১৬টি নে-নেী মেমজং 

কতর নাব্যো বৃমি করা হতি এিং 

েমক্ষণাঞ্চতলর নতুন পায়রা সমুদ্রিিতরর 

সাতথ সরাসমর মযাগাতযাগ সৃমষ্ করা হতি। 

প্রমেশ্রুমেকালঃ ০৭/০৯/২০১৬ 

    ১৬টি িদ-িদীর ভদঘ ডে প্রায় ৩১৬ বকবমঃ। প্রকদল্পর বর্বপবপ প্রস্তুদির েন্য গি ০৯/০২/২০১৭ িাবরদর্ একটি 

কাবরগবর কবমটি গঠি েদয়দে। গঠিি কাবরগরী কবমটি ইদিামদধ্য গি ০৪/০৪/২০১৭ বরঃ িাবরদর্ প্রকল্প এলাকা 

পবরদশ ডি কদরদেি। দ্রুি কবমটির সুপাবরশসে কাবরগরী প্রবিদিদি বিাদর্ ড দাবর্ল করা েদি। 

এোড়া, ১৬টি িদ-িদীর মদধ্য ইদিামদধ্য ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা িদীর বেবেং কাে অন্তভু ডক্ত কদর কুবড়গ্রাম পওর 

বিভাদগর আওিায় আদরা ২র্(দুই) টি প্রকদল্পর বর্বপবপ প্রণয়দির কাে চলদে। 

৫২। যমুনা এিং িাঙ্গালী নেীর ভাঙ্গনতরাতধ 

প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতি। পামন 

সম্পে িন্ত্রণালয় মথতক ৩টি প্রকে যাতে 

িাস্তিাময়ে হয় মস মিষতয় দৃমষ্ মেয়া হতি। 

প্রমেশ্রুমেকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ মরঃ 

    যমুনা নেীর ভাঙ্গন মরাতধ েীর প্রমেরক্ষা কাতজর জন্য “িগুড়া মজলার মসানােলা, সামরয়াকামি ও 

ধুনট উপতজলায় যমুনা নেীর িানেীতর ক্রসিার, স্পার ও প্রমেরক্ষামূলক কাতজর পুনিাৃসনসহ যমুনা 

নেীর িানেীর সংরক্ষন” শীষকৃ প্রকে হাতে মনয়া হতয়তে। প্রকে এর মিমপমপ দেরীর জন্য কামরগরী 

কমিটি গেন হতয়তে।  

 

৫৩। যমুনা এিং িাঙ্গালী নেীর ভাঙ্গনতরাতধ 

প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতি। পামন 

সম্পে িন্ত্রণালয় মথতক ৩টি প্রকে যাতে 

িাস্তিাময়ে হয় মস মিষতয় দৃমষ্ মেয়া হতি। 

প্রমেশ্রুমেকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ মরঃ 

    িাঙ্গালী নেীর ভাঙ্গন মরাতধ “িগুড়া মজলায় িাঙ্গালী নেীর িান ও িািেীতর নেী েীর সংরক্ষণ” 

শীষকৃ প্রকে হাতে মনয়া হতয়তে। ইতোিতে কামরগমর কমিটি প্রকে এলাকা পমরেশনৃ কতরতেন। 

অনুতিামেে কামরগরী প্রমেতিেন এর মভমত্ততে মিমপমপ প্রস্তুে করা হতি। নেীেীর সংরক্ষতণর নকশা 

পাওয়া মগতে। নেী পুনঃখনন কাতজর নকশা প্রস্তুে করার লতক্ষয মিজাইন িাটা মপ্ররণ করা হতয়তে। 

 

৫৪। যমুনা এিং িাঙ্গালী নেীর ভাঙ্গনতরাতধ     িগুড়া মজলার িে মেতয় প্রিামহে করতোয়া নেী পুনঃখনতনর িােতি নেীর নাব্যো মফমরতয় আনা, 
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প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা হতি। পামন 

সম্পে িন্ত্রণালয় মথতক ৩টি প্রকে যাতে 

িাস্তিাময়ে হয় মস মিষতয় দৃমষ্ মেয়া 

হতি। 

প্রমেশ্রুমেকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ মরঃ 

পামন মনষ্কাশন ব্যিস্থা উন্নয়তনর িােতি জলািিো সিস্যার সিাধানসহ মসি সুমিধার উন্নয়ন এর 

িােতি কৃমষ উৎপােন বৃমি করতে “করতোয়া নেী উন্নয়ন প্রকে” শীষকৃ প্রকে িাস্তিায়তনর জন্য গে 

০৯/৩/২০১৭ োমরতখ মিাতি ৃ মিমপমপ োমখল করা হয়। মিাতিরৃ মনতেশৃনা মিাোতিক মিমপমপ 

সংতশাধতনর কাযকৃ্রি প্রমক্রয়াধীন আতে। এোড়া “গজামরয়া নেী পূনঃখনন” শীষকৃ প্রকতের মিমপমপ’র 

উপর গে ১২/০৯/২০১৭ োমরতখ পাসিতে অনুমিে যািাই সভায় গজামরয়া নেী পূনঃখনন কাজটি 

“করতোয়া নেী উন্নয়ন প্রকে” এর মিমপমপতে অন্তর্ভকৃ্ত কতর মিমপমপ োমখতলর মসিান্ত গৃহীে হয়। 

মসিান্ত অনুযায়ী মিমপমপ পূনগেৃন কাজ িলিান আতে, শীঘ্রই োমখল করা হতি। উতেখ্য ময, িেিৃাতন 

যমুনা নেীর ভাঙ্গন মরাতধ “িগুড়া মজলার সামরয়াকামি উপতজলার কুমণিৃামড় হতে িিনিাইশা পযনৃ্ত 

যমুনা নেীর িান েীর সংরক্ষণ কাজসহ মিকে িাঁধ মনিাৃণ” শীষকৃ প্রকে িলিান আতে। 

 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তকৃ ১১ মি ২০১৪ োমরখ পামন সম্পে িন্ত্রণালয় পমরেশনৃকাতল প্রেত্ত মনতেশৃনার  িাস্তিায়ন অগ্রগমে প্রমেতিেন  
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৫৫। 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী িতলন, ভারে সরকার 

মেস্তার পামনিণ্টন চুমক্ত স্বাক্ষর করতে অেযন্ত 

আন্তমরক। এ মিষতয় িাংলাতেশ সরকার 

েৎপর রতয়তে। মেমন পামন সম্পে িন্ত্রণালয় 

এিং মযৌথ নেী কমিশনতক চূড়ান্তকৃে মেস্তার 

পামনিণ্টন চুমক্ত স্বাক্ষতরর প্রতিষ্া অব্যাহে 

রাখার পরািশ ৃমেন।   

    গে জানুয়ামর ২০১০ িাতস িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ভারে সফরকাতল প্রকামশে মযৌথ ইশতেহাতর উতেখ রতয়তে ময, 

শুকতনা মিৌসুতি মেস্তা নেীর পামন স্বেোর কারতণ দু’মেতশর জনদুতভাৃতগর কথা অনুধািন কতর জরুমরমভমত্ততে 

দু’মেতশর  িতে মেস্তা নেীর পামন িণ্টন মিষতয় মসিান্ত উপনীে হওয়া প্রতয়াজন। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীবতয়র মেক 

মনতেশৃনার  ফলশ্রুমেতে, মেস্তা নেীর অন্তিতীকালীন পামনিণ্টন চুমক্তর মেিওয়াক ৃচূড়ান্ত করা হতয়তে। ভারতের সাতথ 

আতলািনাপূিকৃ চুমক্ত স্বাক্ষতরর প্রতিষ্া অব্যাহে রতয়তে। উতেখ্য, ভারতের িাননীয় পামন সম্পে িন্ত্রীতক মেস্তা নেীর 

পামনিণ্টন চুমক্ত স্বাক্ষতরর মনমিত্ত ঢাকায় মযৌথ নেী কমিশতনর ৩৮েি দিেতক মযাগোতনর জন্য িাননীয় পামন সম্পে 

িন্ত্রী কর্তকৃ আিন্ত্রণ জানাতনা হয়। এোড়া, গে মসতেম্বর ২০১৪ িাতস িাংলাতেশ ও ভারতের িতে নয়ামেেীতে 

অনুমিে Joint Consultative Commission (JCC) এর দিেতকও িাংলাতেতশর িাননীয় পররাষ্ট্র িন্ত্রী 

ভারতের িাননীয় পামন সম্পে িন্ত্রীর সাতথ মসৌজন্য সাক্ষােকাতল মেস্তা নেীর পামনিণ্টন চুমক্ত দ্রুে স্বাক্ষতরর জন্য 

অনুতরাধ জানান।  

গে ০৮ এরপ্রল, ২০১৭ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ভারে সফরকাতল প্রকামশে মযৌথ মর্ঘাষণায় উতেখ রতয়তে ময, িাংলাতেতশর 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী ভারতের িাননীয় প্রধানিন্ত্রীতক ২০১১ সাতল দু’মেতশর িতে সম্মে রূপতরখা অনুযায়ী অনমেমিলতম্ব 

মেস্তার অন্তিেৃীকালীন পামনিন্টন চুমক্ত সম্পােতনর অনুতরাধ জানান। ভারতের িাননীয় প্রধানিন্ত্রী এ মিষতয় অিমহে 

কতরন ময, যথাশীঘ্র মেস্তার অন্তৃিেীকালীন পামনিন্টন চুমক্ত সম্পােতনর লতক্ষ সংমিষ্ সকল মস্টকতহাল্ডারতের সাতথ 

কাজ করতে। 
 

গত ২২ অক্টাবর ২০১৭ তাররক্ে ঢাকায় অনুরিত Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্ থ ববঠক্কর 

পর বাাংলাক্েক্ের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় গত ০৮ এরিল ২০১৭ তাররক্ে ভারক্তর মাননীয় িধানমন্ত্রীর 

বক্তব্য স্মরণ কক্রন যাক্ত ভারক্তর মাননীয় িধানমন্ত্রী দু’দেক্ের বতথমান িধানমন্ত্রীর চলমান দময়ােকাক্ল রতস্তা চুরক্ত 

স্বাক্ষররত হক্ব মক্ম থ উক্েে কক্রক্েন। 
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৫৬ পামন সম্পে িন্ত্রণালতয়র প্রস্তামিে গঙ্গা 

ব্যাতরজ মনিাৃতণর মিষতয় িাননীয় প্রধানিন্ত্রী 

গুরুত্বাতরাপ কতরন। মেমন ভারতের সংতগ 

গঙ্গা চুমক্তর আতলাতক গঙ্গা ব্যাতরজ 

মনিাৃতণর পেতক্ষপ গ্রহতণর ওপর মজার মেন 

এিং মযৌথ নেী কমিশনতক এ মিষতয় 

প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহতনর জন্য মনতেশৃনা 

প্রোন কতরন। 

 

    ভারি-িাংলাদদশ বযৌথ িদী কবমশদির ৩৮িম ভিঠদক গঙ্গা ব্যাদরে বিম ডাদণর বির্দয় আদলাচিা করা েদি। উদেখ্য, 

গি বসদেম্বর ২০১৪ িাবরদর্ িাংলাদদশ ও ভারদির মদধ্য িয়াবদেীদি অনুবিি Joint Consultative 

Commission (JCC) এর ভিঠদক িাংলাদদদশর মািিীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারদির মািিীয় পাবি সম্পদ মন্ত্রীর সাদথ 

সাোিকাদল উদের্ কদরি বয, ভারদির োরাক্কা ব্যারাদের ১০০ বক.বম. ভাটিদি িাংলাদদশ গঙ্গা িদীর ওপর ব্যাদরে 

বিম ডাদণর পবরকল্পিা কদরদে যা দু’বদদশর উপকাদর আসদি। বিবি আরও উদের্ কদরি বয, ভারিীয় ভূ-র্দন্ড এ 

ব্যাদরদের বকাদিা backwater effect পবরলবেি েদি িা। এ সময় বিবি ভারিীয় মন্ত্রীর বিকট গঙ্গা ব্যাদরে 

প্রকদল্পর project brief ও detailed study report প্রদাি কদরি। ভারিীয় মন্ত্রী এ বির্দয় পরীো-বিরীো কদর 

দ্রুিিম সমদয় িাদদর মিামি প্রদাি করদিি মদম ড উদের্ কদরি। িাংলাদদদশর মািিীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ বির্দয় আশ্বস্থ 

কদরি বয, ভারদির মিামি পাওয়ার পর এ বির্দয় বকাদিা বভন্নিা পবরলবেি েদল দু’বদশ কর্তডক বযৌথভাদি িা 

বিষ্পবত্ত করা বযদি পাদর। এ বপ্রবেদি সম্প্রবি ভারিীয় পে গঙ্গা ব্যাদরদের Mathematical Modeling 

Report সে পূি ডাঙ্গ সম্ভাব্যিা প্রবিদিদি (Complete Feasibility Report) এিং details of 2-D 

Morphological Studies সরিরাে করদি িাংলাদদশদক অনুদরাধ োিাদল  বরদপাট ডগুদলা গি জুি ২০১৫ মাদস 

ভারিীয় কর্তডপদের বিকট বপ্ররণ করা েয়। এোড়া সম্প্রবি িাংলাদদদশর প্রস্তাবিি গঙ্গা ব্যাদরে প্রকদল্পর যািিীয় 

সমীো বরদপাট ড ভারিীয় পেদক সরিরাে করা েদয়দে।  

 

ঢাকাস্থ ভারিীয় োই কবমশি গি ২৮ োনুয়াবর, ২০১৬ িাবরদর্ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় বপ্রবরি একটি বিাট ভারিাদলর 

মাধ্যদম ইদিামদধ্য সরিরােকৃি গঙ্গা ব্যাদরদের Mathematical Modeling Report সে পূি ডাঙ্গ সম্ভাব্যিা 

প্রবিদিদি (Complete Feasibility Report) এিং details of 2-D Morphological Studies এর উপর 

প্রাথবমক পয ডদিেণ প্রদাি কদরদে। এোড়া এ বির্দয় একটি বযৌথ পবরদশ ডদির প্রদয়ােিীয়িার কথাও উদের্ করা 

েদয়দে। ভারি েদি বিবভন্ন সমদয় প্রাপ্ত পয ডদিেণ বির্দয় িাংলাদদদশর মিামি/িক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম 

ভারিীয় পদের বিকট বপ্ররণ করা েদয়দে।  
 

গি ২৪-২৮ অদটাির, ২০১৬ সময়কাদল ভারদির একটি কাবরগবরদল িাংলাদদশ সের কদর। এ সেরকাদল  গি ২৫-

২৬ অদটাির, ২০১৬ িাংলাদদশ ও ভারদির কাবরগবর দল কর্তডক িাংলাদদদশর প্রস্তাবিি গঙ্গা ব্যারাে প্রকল্প এলাকা ও 

গঙ্গা িদীর োবর্ ডি বসতু এলাকা পবরদশ ডি করা েয়। পবরদশ ডি বশদর্ গি ২৭ অদটাির, ২০১৬ ঢাকায় অনুবিি ভিঠদক 

গঙ্গা ব্যাদরে প্রকল্প বির্দয় একটি বযৌথ কাবরগবর সাি গ্রুপ গঠি কদর দু’বদদশর গঙ্গা িদীর অবভন্ন এলাকায় (পাংশা 

েদি মাথাভাঙ্গা িদীর বমােিা পয ডন্ত) বিবভন্ন উপাত্ত সংগ্রে সে িািাবিধ সমীো পবরচালিার বসদ্ধান্ত গৃেীি েয়। উক্ত 

রিদ্ধাক্ের আক্লাক্ক ইক্তামক্ে ভারত ও বাাংলাক্েে তাক্ের রনজ-রনজ কাররগরর িাব-গ্রুপ গঠন কক্রক্ে। ভারতীয় পক্ষক্ক 

গি ৯-১১ রিক্িম্বর ২০১৬ িময়কাক্ল ঢাকায় কাররগররেক্লর ির্ম িভা অনুিাক্নর জন্য বাাংলাক্েক্ের পক্ষ হক্ত 

আমন্ত্রণ জানাক্না েদল ভারিীয় পে সুবিধােিক সমদয় উক্ত সভায় বযাগদাি করদি মদম ড িাংলাদদশদক অিবেি কদর।   
 

গি ০৮ এবপ্রল, ২০১৭ িাবরদর্ মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর ভারত সেরকাদল প্রকাবশি বযৌথ বঘার্ণায় অন্যাদন্যর মদধ্য উদের্ 

রদয়দে বয, উভয় িধানমন্ত্রী দযৌর্ভাক্ব বাাংলাক্েক্ের পদ্মা নেীক্ত বাাংলাক্েে কর্তথক িস্তারবত গঙ্গা ব্যাক্রজ রনম থাক্ণর 

উক্যাগক্ক িাধুবাে জারনক্য়ক্ে। মাননীয় িধানমন্ত্রীদ্বয় ভারক্তর কাররগরর েল কর্তথক বাাংলাক্েে িফর এবাং গঙ্গা 

ব্যাক্রজ রবষক্য় গঠিত দযৌর্ কাররগরর িাব-গ্রুপ (Joint Technical Sub-Group) গঠন ও িকক্ের উজাক্ন নেী 

তীরবতী িীমাে এলাকায় িমীক্ষার রবষয়টিক্ত স্বাগত জানায়। উভয় িধানমন্ত্রী দযৌর্ কাররগরর িাব-গ্রুক্পর স্ব-স্ব দেক্ের 

িেস্যক্ের দ্রূত কাজ কক্র রবষয়টি এরগক্য় রনক্ত রনক্ে থেনা িোন কক্রন। 
 

উক্েখ্য, মাননীয় িধানমন্ত্রীর কায থালক্য়র মুখ্য িমন্বয়ক (এিরিরজ রবষয়ক) মক্হােয়ক্ক আহবায়ক কক্র বাাংলাক্েে ও 

ভারক্তর মক্ে িম্পারেত ঐরতহারিক পারন বন্টন চুরক্তর আওতায় িাপ্য পারনর িক্ব থাত্তম ব্যবহার রনরিতকরক্ণর 

উক্েক্ে িরকে রচরিতকরক্ণর লক্ক্ষে একটি করমটি গঠন করা হয়।  উক্ত করমটির গত ১৪/০৯/২০১৭ তাররক্ে অনুরিত 

িভায় অন্যাক্ন্যর মক্ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালক্য়র মােক্ম নেী রবষয়ক চুরক্ত িম্পােন ও বতথমাক্ন চুরক্তর মােক্ম িাপ্ত পারনর 

িক্ব থাচ্চ ব্যবহাক্র দযৌর্ভাক্ব িকে বাস্তবায়ক্ন ভারক্তর কাররগরী ও আরর্ থক িহক্যারগতার রবষক্য় রদ্ব-পারক্ষক দযাগাক্যাগ 

অব্যাহত রােক্ত হক্ব মক্ম থ রিদ্ধাে গৃহীত হয়। 
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গত ২২ অক্টাবর ২০১৭ তাররক্ে ঢাকায় অনুরিত Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্ থ ববঠক্কর পর 

বাাংলাক্েক্ের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় েীর্ থ দময়াক্ে গঙ্গার পারনর িক্ব থাত্তম ব্যবহার রনরিত করার লক্ক্ষে 

একটি িম্ভাব্যতা িমীক্ষা (feasibility study) পররচালনার জন্য ভারক্তর কাররগরর ও আরর্ থক িহায়তা কামনা কক্রন। 

 

গঙ্গা ব্যাখিি রনম শাখণি িন্য সমীক্ষা ও মূল ব্যাখিি সহ আনুষরঙ্গক অঙ্গারদি Detailed Design সম্পন্ন কিতঃ ব্যয় 

প্রাক্কলন কিা হখয়খছ। 
 

ব্যাতরজ মনিাৃতণ উন্নয়ন সহতযাগীতের অংশগ্রহমণর অমভপ্রাতয় ৩১,৪১৪.০০ মকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে Preliminary 

Development Project Proposal (PDDP)  ইআরমিতে মপ্ররণ করা হতয়তে। 

িাংলাতেতশর প্রস্তামিে গঙ্গা ব্যাতরতজর ভারেীয় অংতশ প্রভাি মনরুপতনর জন্য ৮ সেতস্যর ভারেীয় কামরগরী েল ২৪-

২৮ অতটাির/২০১৬ িাংলাতেশ ভ্রিণ কতরন। সাইট পমরেশনৃ ও ২৭ অতটাির ২০১৬ োমরতখর দিেতকর মসিান্ত 

অনুযায়ী িাংলাতেতশর প্রস্তামিে পদ্মা-গঙ্গা ব্যাতরজ প্রকে সম্পমকৃে উভয় মেতশর Technical sub-group 

ইতোিতে গঠিে হতয়তে।  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর সম্প্রমে ভারে সফর কাতল (৭-১০ এমপ্রল, ২০১৭) গঙ্গা ব্যাতরতজর মিষতয় ৮ এমপ্রল ২০১৭ 

োমরতখর মযৌথ মিবৃমে মনম্নরুপ: 

"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 

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." 

বাাংলাক্েে ও ভারক্তর মক্ে পারনবন্টন চুরক্তর আওতায় িাপ্য পারনর িক্ব থাত্তম ব্যবহার রনরিতকরক্ণর লক্ক্ষে 

িধানমরন্ত্রর কায ডালদয়র মূখ্য সমম্বয়ক (এসবর্বে) এর সভাপবিদে ০৯/০৭/২০১৭ িাবরদর্ একটি কবমটি গঠি করা েয়। 

উক্ত কবমটি ঐবিোবসক গঙ্গা পাবি চুবক্ত অনুযায়ী পাবির সদি ডাচ্চ ব্যিোদরর লদেে কাে কদর যাদে। 

৫৭ িাননীয় প্রধানিন্ত্রী ‘প্রকৃমের সংতগ খাপ খাইতয় 

নেী শাসন এিং িন্যা মনয়ন্ত্রতণ যতথাপযুক্ত 

পেতক্ষপ গ্রহতনর জন্য মনতেশৃনা মেন। নেীর 

স্বাভামিক গমে প্রিাহ অক্ষুন্ন মরতখ নাব্যো 

উন্নয়ন এিং িাঁধ ও স্লুইসতগট মনিাৃতণ আরও 

সেকৃ হওয়ার মনতেশৃ মেন’।  

    প্রকৃরতি সংখগ োপ োইখয় নদী র্াসন এবং বন্যা রনয়ন্ত্রখণি লখক্ষয বাংলাখদর্ পারন উন্নয়ন মবাড শ ADB এি 

অর্ শায়খন ৮২৮.৫৬ মকাটি টাকা ব্যয় সম্বরলত বাস্তবায়খনি িন্য “Flood and Riverbank Erosion 

Risk Management Investment Program (FRERMIP)” র্ীষ শক একটি প্রকল্প গ্রহণ কিা হখয়খছ। 

প্রকল্পটিি মময়াদ রডখসম্বি/২০১৮ পর্ শন্ত এবং জুন/২০১৭ পর্ শন্ত বাস্তব অগ্রগরত: ৬৩.৪৩%।  
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৫৮ িাননীয় প্রধানিন্ত্রী পমল বারা ভরাট হতয় 

যাওয়া নেীগুতলা মনয়মিে মেমজংতয়র 

িােতি নাব্যো রক্ষার ওপর গুরুত্ব আতরাপ 

কতরন। মেমন ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নেীর িে িড় 

নেীগুতলা মেমজং এর িােতি গভীরো বৃমি 

কতর প্রশস্তো কমিতয়  এতন মিপুল পমরিাতণ 

র্ভমি পুনরুিার কতর পমরকমেে জনপে ও 

মশেপাকৃ মনিাৃণ করার মনতেশৃনা প্রোন 

কতরন।   

 

    
২০১6-১7অথ ৃিের পযনৃ্ত যমুনা, ধতলশ্বরী, গড়াই, ব্রহ্মপুত্র, িিনা-িারামশয়া, মিিামলয়া-লংগন, পুংলী, তুরাগ, কালনী 

কুমশয়ারা, কতপাোক্ষ, দভরি, মিত্রা, আোরিামক প্রভৃমে নেীর মিমভন্ন অংতশ মেজাতরর িােতি 275 মকঃমিঃ এিং 

এক্সকাতভটতরর িােতি 621 মকঃ মিঃ নেী পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হতয়তে। িলমে ২০১7-১8 অথ ৃিেতর পদ্মা, যমুনা, 

মির্ঘনা, কালনী, কুমশয়ারা, মোট মফনী, িাঁকখালী, আত্রাই, কুিার, িধুিমে, কতপাোক্ষ, ভদ্রা, সালো, ধতলশ্বরী, গড়াই, 

মিিামলয়া, তুরাগ, দভরি সহ নে-নেীর মিমভন্ন অংতশ আরও 70.০০ মকঃমিঃ মেমজং এর লক্ষযিাত্রা মনধাৃমরে রতয়তে। 

ইতোিতে প্রায় ৬.৫৬ মকঃ মিঃ দেতর্ঘযৃ মেমজং সম্পন্ন হতয়তে। 

 ‘‘Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh” শীষকৃ প্রকতের আওোয় 

মসরাজগঞ্জ মজলায় যমুনা নেীর িান েীতর মেমজংকৃে পমল ব্যিহার কতর িারটি ক্রসিার মনিাৃতণর িােতি প্রায় ১৬ িগ ৃ

মকঃ মিঃ  র্ভমি পূনরুিার করা হতয়তে।  

সিগ্র িাংলাতেশব্যাপী নেী/খাল পুনঃখনতনর লতক্ষয ‘‘Rehabilitation of Embankments & Re-

excavation of River/Khals” শীষকৃ একটি প্রকে প্রস্তাি প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। িেিৃাতন কামরগমর কমিটি 

কর্তকৃ প্রকতের সিীক্ষা কাজ িলিান রতয়তে। 

৫৯ নেীর নাব্যো রক্ষাতথ ৃনে-নেীসমূহ মনয়মিে 

মেমজং করার জন্য প্রতয়াজনীয় সংখ্যক 

মেজার সংগ্রহ কতর মেমন সরকারী অতথ ৃ

মেমজং কাযকৃ্রি গ্রহতণর মনতেশৃনা প্রোন 

কতরন। 

    িাংলাতেশ পামন উন্নয়ন মিাি ৃ এর মেজার পমরেপ্ততরর অধীতন িেিৃাতন মিাট ৩৫টি মিমভন্ন ক্ষিোর কাটার 

সাকশান মেজার রতয়তে, যার িতে  ৫টি (২৬"), ২টি (২০’’), ৮টি (১৮’’) এিং ১টি (৬’’) অথাৃৎ ১৬ টি মেজার 

িাপাউতিার মিমভন্ন প্রকতে মনতয়ামজে আতে। এোড়া পাউতিা’র মনজস্ব অথাৃয়তন ক্রয়কৃে প্রকতের কাতজ 

ব্যিহাতরর জন্য মেস্তা ব্যাতরজ প্রকতে ২টি (১২’’) এিং খুলনা-যতশার মনষ্কাশন ও পূণিাৃসন প্রকতে ২টি (১টি ১৮’’ 

এিং ১টি ১২’’) কাটার সাকশান মেজার রতয়তে। 

মেমজং সক্ষিো বৃমির লতক্ষয সরকারী অতথ ৃ ‘‘িাংলাতেতশর নেী মেমজং এর জন্য মেজার ও আনুষমঙ্গক 

যন্ত্রপামে ক্রয় (১ি সংতশামধে)’’ শীষকৃ প্রকতের আওোয় ৪টি (২৬’’) মেজাতরর সরিরাতহর অতপক্ষায় রতয়তে। 

এোড়া ২টি (২০’’) ও ১০টি (১০’’)  মেজার ক্রতয়র  েরপত্র মূল্যায়ন প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। েদুপমর মোট নে-নেী 

ও খাল পূনঃখনতনর লতক্ষয এ প্রকতে ৫টি এমিমভয়াস এযাস্কাতভটর  সরিরাহ সম্পন্ন হতয়তে। এোড়া১৩টি মিমভন্ন 

ধরতণর এক্সকযাতভটর, 5টি মিকতলামিং িাজৃ, 2টি ইসতপকশান মিাট ও 3টি ফকৃ মলফটার ক্রতয়র েরপত্র 

মূল্যায়ন প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। এোড়াও মেমজং এযাটাসতিন্টসহ 5টি এস্কাতভটর 2য় সংতশামধে মিমপমপতে 

অন্তর্ভকৃ্ত রতয়তে। মিতসম্বর, 2019 পযনৃ্ত মিয়াে বৃমি সহ প্রকতের প্রস্তামিে 2য় সংতশামধে মিমপমপ পমরকেনা 

কমিশতন অনুতিােতনর প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। সংতশামধে মিমপমপ অনুতিামেে হতল ক্রতয়র প্রমক্রয়া শুরু করা হতি। 

৬০ বুমড়গঙ্গা নেী পুনরুিার প্রকে িাস্তিায়তন 

ধতলশ্বরী-পুংমল-তুরাগ-িংশী নেী মেমজং কাতল 

মেখা যায়, নেীগুতলার ওপর মিমভন্ন সংস্থা কর্তকৃ 

মনমিেৃ ৬টি মব্রজ রতয়তে মযগুতলার উচ্চো এিং 

মভমত্ত এিনভাতি মনমিেৃ হতয়তে যার ফতল মেজার 

বারা মেমজং কাযকৃ্রি পমরিালনা করা সম্ভি হতে 

না। এ মিষতয় িাননীয় প্রধানিন্ত্রী সমিত্র উপস্থাপনা 

মেতখ মব্রজ মনিাৃণকাতল আতরা সেকৃ এিং 

সংস্থাসমূতহর িতে সিন্বয় কতর মব্রজ মনিাৃতণর 

পরািশ ৃ মেন। মেমন িতলন অন্যান্য েপ্তর/সংস্থা 

যখন মকান নেীর ওপর মব্রজ মনিাৃতণর পমরকেনা 

করতি েখন পামন সম্পে িন্ত্রণালয় হতে সম্মমে 

গ্রহণ করতে হতি। িেিৃাতন ময ৬টি মব্রজ রতয়তে 

মসগুতলার িা  িরাির উচ্চো বৃমি কতর মকভাতি 

সিস্যার সিাধান করা যায়, মস মিষতয় সংমিষ্ 

    িাননীয় প্রধানিন্ত্রী িতহােতয়র মসিাতন্তর মপ্রমক্ষতে ২১-০৫-২০১৬ মরঃ ১০ সেস্য মিমশষ্ একটি কমিটি গেন করা 

হয়। কমিটি ইতোিতে প্রকে এলাকা পমরেশনৃ করেঃ প্রমেতিেন োমখল কতরতে। উক্ত প্রমেতিেতনর সুপামরতশর 

আতলাতক প্রণীে ১১২৫.৫৯ মকাটি টাকা ব্যয় সম্বমলে সংতশামধে মিমপমপ গে ২৭-০৬-২০১৬ মরঃ ECNEC 

কর্তকৃ অনুতিামেে হয়। উক্ত মিমপমপতে মিমভন্ন সংস্থা কর্তকৃ মনমিেৃ ৩ টি মসতু  পূণঃমনিাৃণসহ ১৯ টি মসতুর 

ফাউতিশন মট্রটতিন্টসহ EIA ওSIA সিীক্ষা সম্পােতনর জন্য অতথরৃ সংস্থান  রতয়তে।১৯ টি মসতুর িতে 7টি 

মসতুর ফাউতিশন মট্রটতিতন্টর জন্য এলমজইমি-এর সাতথ MoUস্বাক্ষতরর কাজ প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। প্রকেটির 

মিয়াে জুন, ২০২০ পযনৃ্ত এিং নতভম্বর,২০১৭ পযনৃ্ত িাস্তি অগ্রগমে 27.50%।                                 

মিমপমপ’র কাযকৃ্রতি 85 মহটর র্ভমি অমধগ্রহতণর সংস্থান রতয়তে।সংস্থাতনর মভমত্ততে র্ভমি অমধগ্রহতণর প্রস্তাি 

করা হতয়তে এিংপ্রস্তাতির অনুকূতল ৩ ধারা মনাটিশজামর করা হতয়তে। োমখলকৃে প্রস্তািনার িতে ৭৮.৯৬ মহটর 

প্রস্তািনার মযৌথ জরীপ সিাপ্ত হতয়তে। প্রস্তামিে জমির পমরিান ৫০ মহটর এর অমধক হওয়ায় র্ভমি িন্ত্রণালয় এর 

চূড়ান্তোড়পত্র পাওয়া মগতে। সংতশামধে অমধগ্রহতণর প্রস্তািনা মপ্ররণ প্রমক্রয়াধীন রতয়তে। এোড়া নেী গতিষনা 

ইনমস্টটিউট কর্তকৃ প্রকতের মফমজকযাল িতিল কাজ সম্পােতনর জন্য RFP জামর করা হতয়তে। 
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ক্রমিক 

নং 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র প্রমেশ্রুমে/মনতেশৃনা সিামপ্তর 

সিয়কাল 

প্রকে ব্যয়/ 

সবুজ পাোভুক্ত 

(মকাটি টাকায়) 

িাস্তিায়ন সিস্যা 

(যমে থাতক) 

সিাধাতনর 

জন্য প্রেত্ত 

প্রস্তাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগমে মিষয়ক েথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

সংস্থাসমূতহর সিন্বতয় কামরগমর মেক মিতিিনা 

কতর সিস্যা সিাধাতনর পেতক্ষপ গ্রহতনর 

মনতেশৃনা মেন। মেমন বুমড়গঙ্গাসহ ঢাকার 

িারপাতশর নেীসমূতহর নাব্যো বৃমি ও দূষণ 

মরাধকতে সংমিষ্ সকল িন্ত্রণালয় ও সংস্থার 

সাতথ সিন্বয় কতর অমিলতম্ব প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ করার জন্য মনতেশৃনা প্রোন কতরন।   

৬১ িেিৃাতন পামন সম্পে িন্ত্রণালতয়র অনুকূতল 

িরােকৃে উন্নয়ন িাতজট প্রতয়াজতনর তুলনায় 

অপ্রতুল মিতিিনায় িাস্তিোর মনমরতখ অপ্রেযামশে 

ব্যয় মনিাৃতহর জন্য পযাৃপ্ত পমরিান অথ ৃ িরাতের 

মথাক িরাে মহতসতি িরাে করার মিষয়টি 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর মগািরীর্ভে করা হতল মেমন এ 

মিষতয় অথ ৃ িন্ত্রণালতয়র সাতথ মযাগাতযাগক্রতি 

পযাৃপ্ত অথ ৃ মথাক মহতসতি িরাতের প্রতয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহতনর জন্য মনতেশৃনা প্রোন কতরন। 

    

  
পামন সম্পে িন্ত্রণালয় হতে িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ কতর মথাক িরাে প্রোতনর জন্য অথ ৃ

িন্ত্রণালয়তক অনুতরাধ করা হয়। মসই আতলাতক ২০১৭-১৮ অথ-ৃিেতর আগাি িাতজতট পামন সম্পে িন্ত্রণালতয়র 

অনুকূতল 85.50 মকাটি টাকা মথাক িরাতের সংস্থান রাখা হতয়তে। মথাক িরাে হতে অনুতিামেে ১১টি প্রকতের 

অনুকূতল ৫5.৩৮ মকাটি টাকার িরাে প্রস্তািনা পমরকেনা কমিশতন মপ্ররণ করা হতয়তে। 

 

৬২ িাংলাতেশ পামন উন্নয়ন মিাতিরৃ 

সারাতেশব্যাপী মিস্তৃে কাযকৃ্রি আতরা 

েক্ষোর সাতথ সম্পােতনর লতক্ষয প্রস্তামিে 

Need based জনিল অনুতিােতনর মিষতয় 

প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহতনর মনতেশৃনা মেন। 

    বাংলাখদর্ পারন উন্নয়ন মবাখড শি ১৬৪ টি কযাটাগিীি ১২৬৩৪ িনবল সম্বরলত Need Based Set-up এি 

মখধ্য অর্ শ মন্ত্রণালখয়ি বাস্তবায়ন অনুরবভাগ কর্তশক মভটিংকৃত এবং িনপ্রর্াসন মন্ত্রণালয়, অর্ শ রবভাখগি িাষ্ট্রায়াত্ত 

ও বাস্তবায়ন অনুরবভাখগি র্তশ মমাতাখবক ১১৬ কযাটাগিীি ১০১৮২ টি পদ সৃিখন সিকািী আখদর্ মগখিট 

আকাখি প্রকারর্ত হখয়খছ। অবরর্ষ্ট ৪৮ টি কযাটাগিীি ২৪৫৬ টি পখদি মবতন মেল বাপাউখবাি প্রস্তাব অনুর্ায়ী 

রনধ শািখণি কার্ শক্রম অব্যাহত িখয়খছ। 

৬৩ িাংলাতেশ পামন উন্নয়ন মিাতিরৃ মনজস্ব 

জায়গায় (গ্রীন মরাি) পামন ভিন মনিাৃতনর 

প্রকে হাতে মনয়ায় মেমন সতন্তাষ প্রকাশ 

কতরন এিং উক্ত এলাকায় অিমস্থে জলাধার 

পুকুর রক্ষা কতর সংস্থার সকল েপ্ততরর স্থান 

সংকুলান হয় এরূপভাতি িহুেল ভিন 

মনিাৃতণর মনতেশৃনা প্রোন কতরন। 

    গ্রীণ মিাড এলাকায় অবরিত বাংলাখদর্ পারন উন্নয়ন মবাখড শি রনিস্ব িায়গায় িলাধাি ও পুকুি িক্ষাকিতঃ 

সংিাি সকল দপ্তখিি িান সংকুলান কিাি িন্য ২১০.৯৪ মকাটি টাকা ব্যয় সম্বরলত িন্য “পারন ভবন রনম শাণ 

(১ম সংখর্ারধত)” র্ীষ শক প্রকল্প গ্রহণ কিা হখয়খছ। প্রকল্পটিি মময়াদ জুন ২০১৮ পর্ শন্ত এবং নখভম্বি ২০১৭ পর্ শন্ত 

বাস্তব অগ্রগরত 5৯.১০%।                                 
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