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১। 
 

ফন্যা প্রনতদযাধকদল্প মগাারগঞ্জ দয উদজরায 

মগাফযা নাভক স্থাদন ভধুভনত নদীয ফাভতীয 

াংযক্ষণ প্রকল্প। 

03/05/2009    ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ফন্যা প্রনতদযাধকদল্প মগাারগঞ্জ দয উদজরায মগাফযা নাভক স্থাদন ভধুভনত নদীয ফাভতীয াংযক্ষণ 

উ-প্রকল্পটি “নদী াংযক্ষণ উন্নয়ন এফাং য াংযক্ষণ প্রকল্প (3য় মাৃয়)” ীলকৃ ব্লক প্রকদল্পয আতায় 

জুন, 2008 এ ভাপ্ত দয়দে। 395 নভটায তীয াংযক্ষণ কাজ 4 মকাটি 8 রক্ষ টাকা ব্যদয় প্রকল্পটি ভাপ্ত 

দয়দে। 

২। নতস্তা ব্যাদযজ দত নতস্তা ড়ক মতু মনৃ্ত নদী 

খনদনয অফনষ্াাং ম্পন্নকযণ।  
তানযখঃ ২০-০৯-২০১২ 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

শুষ্ক মভৌসুদভ নতস্তায ানন প্রফা ঠিক যাখায জন্য ‘‘নতস্তা ব্যাদযজ দত িনিভাযী মন্তৃ নতস্তা 

নদীয ফাভ তীয াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ মাৃয়)’’ এয আতায় নতস্তা  ব্যাদযজ এয উজাদন ৫০০ 

নভটায িয অাযণ এফাং নতস্তাব্যাদযজ এয বাটিদত ৩ .০০০ নকঃনভঃ ডানতীয িযাদনর মেনজাং 

এয কাজ ২০১২-১৩ অথ-ৃফেদয ভাপ্ত ময়দে। 

৩। নতস্তা নদীয ফাভ তীদযয অভাপ্ত নদী াদনয 

কাজ ভাপ্তকযণ। 
তানযখঃ ২০-০৯-২০১২ 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

‘‘নতস্তা নদীয ফাভতীয াংযক্ষণ (নতস্তা মযরদয় ডিজ দত িনিভাযী মন্তৃ) প্রকল্প’’ এয আতায় 

২.৮৬৩ নকঃনভঃ তীয াংযক্ষণ, ৫টি স্পায, ১৬নকঃনভঃ ফন্যা ফাঁধ  ননভাৃণ কাজ ভাপ্ত দয়দে। 
 

এোড়া ‘‘নতস্তা ব্যাদযজ দত িনিভাযী মন্তৃ নতস্তা নদীয ফাভ তীয াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ মাৃয়, 

প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ মকাটি টাকা, ফাস্তফায়নকারঃ জুরাই/২০১০ দত জুন/২০১৩)’’ এয 

আতায় ৯.২৫০ নকঃনভঃ তীয াংযক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ মত ভাপ্ত দয়দে। 

৪। ‘‘জাভারপুয মজরাদক মমুনা নদীয বাঙ্গন দত 

যক্ষা কযা’’  

(নযলাফাড়ী উদজরায গনউদ্যাদন অনুনিত 

জনবায়; তানযখঃ ৩০/০৬/২০১২) 

 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০%  

জাভারপুয মজরা যদক পুযাতন ব্রহ্মপুত্র নদীয বাঙ্গন দত যক্ষাদথ ৃস্টীপ-২ প্রকদল্পয আতায় ৫০.৫০ 

মকাটি টাকা ব্যদয় ফাঁধ ননভাৃণ ৫.৬৫ নকঃনভঃ নদী তীয াংযক্ষণ, ১ ৬টি মযগুদরটয/স্লূইি ননভাৃণ কাজ 

ইদতাভদে ভাপ্ত দয়দে।  

৩০/০৬/২০১7 

 

এডিডভুক্ত 

489.49 

 

প্রদয়াজনীয় ফাদজট 

ফযাদেয অবাদফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 

ব্যত দে। 

আনথকৃ 

ফযাে বৃনি 

প্রদয়াজন 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 81% 

জাভারপুয মজরায মদয়ানগঞ্জ , ইরাভপুয   নযলাফাড়ী উদজরাদক মমুনা নদীয বাঙ্গন দত 

যক্ষাকদল্প ৪৮৯.৪৯ মকাটি টাকা ব্যদয় “মমুনা নদীয বাঙ্গন দত জাভারপুয মজরায ফাাদুযফাদ ঘাট 

দত ফুটানী ফাজায মন্তৃ  নযলাফাড়ী উদজরাধীন নাংনা ফাজায এরাকা এফাং ইরাভপুয 

উদজরায় নযণধযা দত াড়নগরা মন্তৃ তীয াংযক্ষণ প্রকল্প” ীলকৃ অনুদভানদত প্রকদল্পয আতায় 

নদী তীয াংযক্ষণ কাজ ফাস্তফায়নাধীন যদয়দে। প্রকল্পটি চরডত িথ থ-ফছসয ভাডিয জন্য ডনধ থাডযত।  

৫। ঢাকা নাযায়ণগঞ্জ-মডভযা (নডএননড) এরাকায 

জরাফিতা ননযন। 
 

 

 

 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত অনুমায়ী গত ২০১০-১১ দত ২০১২-১৩ অথ-ৃফেদয জরু ডয কামকৃ্রদভয 

আতায় অনুন্নয়ন যাজস্লৃ খাত দত ৩.৫৯ মকাটি টাকা ব্যদয় জরাফিতা ননযদনয রদক্ষয ১১৩.০০ 
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(ননিযগঞ্জ ১২০ মভগায়াট ননকাং নফদুযৎ মকন্দ্র 

উদবাধনকাদর প্রদত্ত প্রনতশ্রুনত; তানযখঃ 

১৪/০২/২০১০) 

৩০/০৬/২০১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০/০৬/২০২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫৫৮.০০ ককাটি 

নকঃনভঃ খাদরয ফজৃয অাযণ  ননষ্কাদনয কাজ ম্পন্ন কযা দয়দে।  
 

নডএননড প্রকল্পটিয অবযন্তদয যাস্তাঘাট, ঘযফাড়ী, নল্প করকাযখানা ইতযানদ নননভতৃ য়ায়  ফাাউদফা 

কর্তকৃ মি প্রকল্প নাদফ আয নযিারনায সুদমাগ না থাকায়  নডএননড মি প্রকল্পটি নযতযক্ত মঘালণা 

কদয ঢাকা নটি কদাৃদযন (দনক্ষণ) /নাযায়নগঞ্জ নটি কদাৃদযন / ঢাকা য়াায ননকট স্তান্তদযয 

রদক্ষয গত ১৮/০৯/২০১৩ তানযদখ ভন্ত্রণারদয় একটি আন্তঃভন্ত্রণারয় বা অনুনিত য় । উক্ত বায় গৃীত 
নিান্ত প্রনতারনকাদর ঢাকা য়াা ত্র ভাযপত ভত ম কদয মম, “DND এরাকায জরাফিতা 

দূযীকযন কামকৃ্রভ আগাভী জানুয়া ডয ২০১৫ দত ঢাকা য়াায ননকট স্তান্তয কযা মমদত াদয ”। এযই 
ধাযাফানকতায় ফাাউদফা প্রকল্প স্তান্তদযয প্রস্ত ডত গ্রণ কদয । ভন্ত্রণারদয়য ননদদৃনা অনুমায়ী ফাাউসফা 

কর্তথক নডএননড প্রকদল্প ফাাউদফায জায়গা জনভ , মিখার, ননবর স্থানা, াম্প াউজ  মাফতীয় 

স্থানা  মন্ত্রানতয তানরকা প্রণয়ন য় এফাং এক টি ভদ াতা স্মাযক (খড়া) প্রস্তুত কযা য়। নকন্তু, 

যফতীদত ঢাকা য়াা কর্তকৃ মপ্রনযত দত্র (স্মাযক নাং-৪৬.১১৩.  ৫১০.০০.০০.২১৪.২০১৪/মেঃ (আয 

এি নড) াঃ, তানযখঃ ২৪/১২/২০১৪ ইাং) নডএননড এরাকায মেদনজ ব্যফস্থায দানয়ত্ব গ্রণ কযা ঢাকা 

য়াায দক্ষ ম্ভফ নদ ভদভ ৃঅনবভত ব্যক্ত কযা য়।  
   

নডএননড প্রকল্পটি স্তান্তদযয রদক্ষয গত ২১/০১/২০১৫ তানযদখ ভন্ত্রণারদয় আন্তঃভন্ত্রণারয় বা 

অনুনিত য়। বায় নিান্ত গৃীত য়, “নডএননড মি প্রকদল্পয ঢাকা মজরাধীন অাংদয দানয়ত্ব 

ঢাকা (দনক্ষণ) নটি কদাৃদযন এফাং নাযায়নগঞ্জ মজরাধীন অাংদয দানয়ত্ব নাযায়নগঞ্জ নটি 

কদাৃদযন গ্রণ কযদফ”। বায় গৃীত নিান্ত প্রনতারদন ফাাউদফা কাজ কদয মাদে। ঢাকা  
নাযায়ণগঞ্জ মজরায প্রাননক অনধদক্ষত্র অনুমায়ী প্রকদল্পয নফনবন্ন অঙ্গদক নফবক্ত কযায কাজ 

িরভান যদয়দে । 23/03/2015 তানযদখ প্রকল্প স্তান্তদযয জন্য ভদ াতা স্মাযক (খড়া) 

ফাাউসফা কর্তথক ভন্ত্রণারদয় দাডির কযা দয়দে। যফতীদত ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয় দত স্থানীয় 

যকায ভন্ত্রণারদয় ভতাভদতয জন্য মপ্রযণ কযা দয়দে । 22/02/2016 তানযদখ আন্তঃভন্ত্রণারয় 

বা অনুনিত দয়দে। বায নিান্ত অনুমায়ী “ Emergency Drainage of Stagnant water 

from DND Project area by installation & operation of water pump project” ীল থক 

প্রকসল্পয 3 ফছয কভয়াদী 24.95 ককাটি টাকায ডিডড 15/05/2016 তাডযসি ফাাউসফা কর্তথক 

ভন্ত্রণারসয় দাডির কযা সয়সছ। এছাড়া স্থায়ী ভাধাসনয রসযে Drainage improvement of 

Dhaka, Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-2) ীলকৃ প্রকদল্পয 558.00 ককাটি 

টাকায ডিডড গত 09/08/2016 তানযদখ একদনক কর্তকৃ অনুদভানদত দয়দে। 

৬। ন্দ্বীদয দনক্ষণ-নিদভয মবদঙ্গ মায়া মফড়ীফাঁধ 

পুনঃননভাৃণ। 
(িট্টগ্রাভ মজরায ন্দ্বী উদজরায় যকাযী াজী 

আব্দুর ফাদতন কদরজ ভাদে অনুনিত জনবায়; 

তানযখঃ ১৮/০২/২০১২) 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ন্দ্বীদয দনক্ষণ-নিভ অাংদয ২টি স্থাদন াউদফা’য ফাঁধ ২০১০  ২০১১ াদরয 

জদরাচ্ছ্বাদ মবদঙ্গ মায়ায নযদপ্রনক্ষদত প্রাথনভক মাৃদয়  জরুনয কামকৃ্রদভয আতায় 

২০১১-১২  ২০১২-১৩ অথ-ৃফেদয স্থান দুটিদত বাঙ্গা ফাঁধ মভযাভত/ফন্ধ কযায কাজ ভাপ্ত 

দয়দে।  
.. 

বুজ াতাভুক্ত 

ক্রডভক 174 

এোড়া, দীঘ ৃমভয়াদী মটকই ভাধাদনয রদক্ষয, মফনড়ফাঁধ াংস্কা মযয জন্য (প্রাক্কনরত ব্যয় ২৪.৯৫ মকাটি 

টাকা) Climate Change Trust Fund এয আতায় প্রকল্প প্রস্তাফ মপ্রযণ কযা দর জরফায়ু 

নযফতনৃ নফলয়ক ট্রানষ্ মফাড ৃকর্তকৃ ২২/০১/২০১৩ তানযদখ ১৫.০০ মকাটি টাকা প্রাক্কনরত ব্যয়  ম্বনরত  

প্রকল্পটি অনুদভাদন মদয়া য় । উক্ত কাদজয অগ্রগনত 85%।  উদেখ্য মম, গত 21/05/2016 তানযদখ 

ঘুনণ ৃড় মযায়ানুয আঘাদত ফাস্তফানয়ত কাদজয প্রায় 30% ক্ষনতগ্রস্ত দয়দে।  
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য প্রনতশ্রুনত/ননদদৃনা ভানপ্তয 

ভয়কার 

প্রকল্প ব্যয়/ 

বুজ াতাভুক্ত 

(ককাটি টাকায়) 

ফাস্তফায়ন ভস্যা 

(মনদ থাদক) 

ভাধাদনয 

জন্য প্রদত্ত 

প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নফলয়ক তথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

“িট্টগ্রাভ মজরায় ন্দ্বী উদজরায মাল্ডায নাং-72 বাঙ্গনপ্রফণ এরাকা যক্ষাদথ ৃপ্রনতযক্ষা 

কাজ” ীলকৃ প্রকদল্পয 196.36 মকাটি টাকা ব্যয় ম্বনরত নডনন 08/05/2016 তানযদখ 

ফাাউসফা কথসক ভন্ত্রণারসয় মপ্রযণ কযা দয়দে।  ডযকল্পনা কডভসনয প্রজ্ঞাসনয িঅসরাসক 

(৫০% - ৬০%) কেডজিং কামকৃ্রভ অন্তর্ভকৃ্ত কসয ম্প্রডত ২১৫.৭৭ ককাটি টাকায ডিডড পুনযায় 

ফাাউসফা সত ভন্ত্রণারসয়  কপ্রযণ কযা য়। গত ২৭/০৯/২০১৬ তাডযসি পুনগর্ঠ থত ডিডড 

ভন্ত্রণারয় সত ডযকল্পনা কডভসন কপ্রযণ কযা সয়সছ। 

৭। দগ্রাভ ইউননয়নদক নতস্তা নদীয বাঙ্গন দত 

যক্ষাকদল্প ফাঁধ ননভাৃণ; (১৯/১০/২০১১ তানযদখ 

রারভননযাট মজরায াটগ্রাভ যকানয কদরজ 

ভাদে অনুনিত জনবায়) 

৩০/০৬/২০১২ বুজ াতাভুক্ত 

ক্রডভক 151 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

নতস্তা নদীয বাঙ্গন দত দগ্রাভ ইউননয়নদক যক্ষাদথ ৃ ১.২৬৬ নকঃনভঃ নদীতীয াংযক্ষণ কাজ ২০১১-১২ 

অথ-ৃফেদয অনুন্নয়ন যাজস্লৃ খাদত ভাপ্ত  দয়দে । ফনণতৃ প্রকল্পটি সু িূবাদফ ম্পন্ন কযদত আ য ৪.৭৫ 

নকঃনভঃ তীয াংযক্ষণ কাজ কযা প্রদয়াজন ভদভ ৃভাে মাৃয় দত জানা মগদে । মায জন্য অনতনযক্ত ৭১.২৪ 

মকাটি প্রদয়াজন দফ । (২০১৪-১৫) অথ-ৃফেদয এই কাদজয জন্য অনুন্নয়ন যাজস্লৃ খাদত ২.০০ মকাটি টাকা 

ফযাে ায়া মগদে। ৫৮০ নভটায তীয প্রনতযক্ষা কাদজয জন্য দযত্র আফান প্রনক্রয়াধীন । অফনষ্ কাজ 
ীভান্ত নদী প্রকদল্পয 41  42 ক্রনভদক অন্তর্ভকৃ্ত যদয়দে । উডিনখত নডনন’য আতায় প্রনতশ্রুনতটি 

মথামথবাদফ ফাস্তফায়ন ম্ভফ দফ। 09/09/2015 তানযদখ ভন্ত্রণারদয় মািাই বা অনুনিত দয়দে। মািাই 

বায নিাদন্তয আদরাদক ১৬/1১/2015 তানযদখ পুনগঠৃিত নডনন ডযকল্পনা কডভসন কপ্রযণ কযা য়। 
ডিডডটি ২০১৫-১৬ িথ থ ফছসযয এডিডসত িন্তভু থক্ত না থাকায় 07/12/2015 তানযদখ ডযকল্পনা সত 

এটি কপযত প্রদান কযা য়। প্রকল্পটি িনুসভাদন প্রডক্রয়াকযসণয জন্য  ১৬/০৭/২০১৬ তাডযসি পুনযায় 

ডযকল্পনা কডভসন ত্র কপ্রযণ কযা য়। ডযকল্পনা কডভসন ডনসদ থনায িঅসরাসক ওয়াযসা,য 

ছাড়ত্র প্রকল্প প্রস্তাফ ভন্ত্রণারসয় কপ্রযসণয জন্য ১৬/০৮/২০১৬ তাডযসি ফাাউসফাসত ত্র  মপ্রযণ কযা 

দয়দে।  

৮। রারভননযাট মজরাদক নতস্তা নদীয আকনিক 

ফন্যা  বাঙ্গন দত যক্ষা কযায জন্য তীয 

াংযক্ষণ  ফাঁধ ননভাৃণ কযা;  

(১৯/১০/২০১১ তানযদখ রারভননযাট মজরায 

াটগ্রাভ যকানয কদরজ ভাদে অনুনিত 

জনবায়) 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

‘‘নতস্তা নদীয ফাভতীয াংযক্ষণ (নতস্তা মযরদয় ডিজ দত িনিভাযী মন্তৃ) প্রকল্প’’ এয আতায় 

২.৮৬৩ নকঃনভঃ তীয াংযক্ষণ, ৫টি স্পায, ১৬নকঃনভঃ ফন্যা ফাঁধ ননভাৃণ কাজ ভাপ্ত কযা দয়দে 

(অথ ৃফেয ১৯৯৮-৯৯ দত ২০০৫-০৬)। 
এোড়া ‘‘নতস্তা ব্যাদযজ দত িনিভাযী মন্তৃ নতস্তা নদীয ফাভ তীয াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ মাৃয়, প্রকল্প 

ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ মকাটি টাকা, ফাস্তফায়নকারঃ জুরাই/২০১০ দত জুন/২০১৩)’’ এয আতায় ৯.২৫০ 

নকঃনভঃ তীয াংযক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ মত ভাপ্ত দয়দে। 

৯। শুষ্ক মভৌসুদভ নতস্তায ানন প্রফা ঠিক যাখায জন্য 

মেনজাং এয ভােদভ নতস্তা  নদীয নাব্যতা ফজায় 

যাখায ব্যফস্থা কযা । (১৯/১০/২০১১ তানযদখ 

রারভননযাট মজরায াটগ্রাভ যকানয কদরজ 

ভাদে অনুনিত জনবায়) 

৩০/০৬/২০১২    ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

শুষ্ক মভৌসুদভ নতস্তায ানন প্রফা ঠিক যাখায জন্য ‘‘নতস্তা ব্যাদযজ দত িনিভাযী মন্তৃ নতস্তা নদীয ফাভ 

তীয াংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ মাৃয়)’’ এয আতায় নতস্তা ব্যাদযজ এয উজাদন ৫০০ নভটায িয অাযণ এফাং 

নতস্তা ব্যাদযজ এয বাটিদত ৩ .০০০ নকঃনভঃ  ডানতীয িযাদনর মেনজাং এয কাজ ২০১২-১৩ অথ-ৃফেদয 

ভাপ্ত ময়দে। 

১০। নযাজগঞ্জ যদক মমুনা নদীয বাাংগন  ফন্যায 

াত দত যক্ষায জন্য কযানটার মেনজাং এয 

ব্যফস্থা কযা ।  
(নযাজগঞ্জ মজরায় পযকাদর; তানযখঃ 

০৯/০৪/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৪    ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত ফাস্তফায়দনয জন্য ‘‘কযানটার (াইরট) মেনজাং অফ নযবায নদস্টভ ইন 

ফাাংরাদদ’’ নদযানাদভ ১০২৮.১২ মকাটি টাকা ব্যয় ম্বনরত (ফাস্তফায়নকার ২০০৯-২০১০ দত ২০১৩-

২০১৪) একটি প্রকল্প একদনক কর্তকৃ ২৭/০৪/২০১০ তানযদখ অনুদভানদত দয়দে। ফনণতৃ প্রকদল্পয আতায় 

নযাজগঞ্জ াড ৃদয়ন্ট দত ধদরশ্বযী নদীয উৎ মুখ মন্তৃ ২০ নকদরানভটায  নরীণফাজায এরাকায় ২ 

নকদরানভটায মভাট  ২২ নকদরানভটায মমুনা নদী মেনজাং কাজ ম্পন্ন কযা দয়দে । এোড়া ২০১২-১৩ 

অথ-ৃফেদয ১৪ নকঃনভঃ দদঘযৃ যক্ষণাদফক্ষণ মেনজাং কাজ ম্পন্ন দয়দে। পদর নযাজগঞ্জ য যক্ষা 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য প্রনতশ্রুনত/ননদদৃনা ভানপ্তয 

ভয়কার 

প্রকল্প ব্যয়/ 

বুজ াতাভুক্ত 

(ককাটি টাকায়) 

ফাস্তফায়ন ভস্যা 

(মনদ থাদক) 

ভাধাদনয 

জন্য প্রদত্ত 

প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নফলয়ক তথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

ফাঁদধয াড ৃদয়ন্ট ঝুঁনকমুক্ত দয়দে এফাং মেজ্ড স্পদয়র বাযা নযাজগদঞ্জ প্রস্তানফত নল্প াকৃ াংরগ্ন প্রায় 

৮ ফগ ৃনকদরানভটায এরাকায় র্ভনভ পুনরুিায দয়দে।  

১১। আইরায় ক্ষনতগ্রস্ত ফাঁধ দ্রুত মভযাভদতয ব্যফস্থা 

গ্রণ।   
(ফাদগযাট মজরায় পযকাদর; তানযখঃ 

১২/০৩/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৫ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত মভাতাদফক ফাদগযাট মজরায আইরায় প্রাথনভক মাৃদয় ভাযাত্মক ঝুঁনকপূণ ৃ

ফাঁধ  মলাজাযমূদয ননভাৃণ কাজ জরুডযনবনত্তদত ফাৃঙ্গীনবাদফ ২০১০-১১ অথ-ৃফেদয ভাপ্ত দয়দে।  
 

এোড়া স্থায়ী  দীঘদৃভয়াদী মটকই ভাধাদনয রদক্ষয, ‘‘উকূরীয় অঞ্চদর ঘূনণ ৃড় আইরায় ক্ষনতগ্রস্থ 

ফাাউদফাদডযৃ অফকাোদভামূদয পুনফাৃন’’ প্রকদল্পয আতায় অনুদভানদত নডনন য আতায় ফাঁধ 

ননভাৃণ, মভযাভত, মলাজায ননভাৃণ, স্লুই ননভাৃণ/মভযাভত এফাং নদীতীয াংযক্ষণ কাজ িরভান যদয়দে । 
াংদানধত নডনন অনুমায়ী জুন/২০১৫ মত প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত ময়দে। 

১২। প্রাকৃনতক দুদমাৃগকাদর জনগদণয জানভার  

পরানদ যক্ষাদথ ৃউকূরফতী এরাকায় স্থায়ী মফড়ী 

ফাঁধ ননভাৃণ । (খুরনা মজরা পযকাদর প্রনতশ্রুনত 

মদন; তানযখঃ ০৫/০৩/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৫    ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত মভাতাদফক আইরায় ক্ষনতগ্রস্থ খুরনা, ফাদগযাট, াতক্ষীযা  মদায 

মজরায অাং নফদ মল ৪৭টি মাল্ডাদযয ভাযাত্নক ক্ষনতগ্রস্থ ফাঁধ  মলাজাযমূদয ননভাৃণ কাজ জরু ডয 

নবনত্তদত ফাৃঙ্গীনবাদফ ম্পন্ন কযা দয়দে । এোড়া South West Area Integrated Water 

Resource Management Project এয আতায় (প্রাক্কনরত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ মকাটি টাকা এফাং 

ফাস্তফায়নকারঃ জুরাই/২০০৬ দত জুন/২০১৪) মাল্ডায নাং- ৩১  ৩২ এয ৩৬.০০ নকঃনভঃ ফাঁধ 

মভযাভত অন্যান্য কাজ ভাপ্ত দয়দে।  
 

উদেখ্য মম , দীঘদৃভয়াদী মটকই ভাধাদনয রদক্ষয  ফনণতৃ এরাকায়  ক্ষনতগ্রস্থ ফাঁধ মভযাভত/াংস্কাদযয 

নননভদত্ত ‘‘উকূরীয় অঞ্চদর ঘূনণ ৃড় আইরায় ক্ষনতগ্রস্থ  ফাাউদফাদডযৃ অফকাোদভামূদয পুনফাৃন’’ 

ীলকৃ প্রকদল্পয আতায় অনুদভানদত নডনন মভাতাদফক কাজমূ িরভান যদয়দে । াংদানধত নডনন 

অনুমায়ী জুন/২০১৫ মত প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত ময়দে। 

১৩। 
 

খুরনা মজরায মতযখাদা উদজরায র্ভনতয়ায  

ফাসুয়াখারী নফদরয জরাফিতা ননযদনয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা।  
(খুরনা মজরা পযকাদর প্রনতশ্রুনত মদন; তানযখঃ 

০৫/০৩/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৮ 

 

 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত ফনণতৃ কাদজয জন্য ‘‘খুরনা মজরায র্ভনতয়ায নফর এফাং ফণাৃর নরভপুয 

করাফাসুখারী ফন্যা ননয়ন্ত্রণ  ননষ্কান প্রকল্প’’ নদযানাদভ একটি প্রকল্প (প্রাক্কনরত ব্যয় ২১.৩৪ মকাটি 

টাকা, ফাস্তফায়নকার ২০০৯-১০ দত ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তানযদখ অনুদভানদত দয়দে । ফনণতৃ 

প্রকদল্পয আতায় ২০.৯০ নকঃনভঃ খার খনন, ২.০০ নকঃনভঃ নদী খনন, ফাঁধ মভযাভত, ৩টি স্লুই ননভাৃণ, 

১টি রাং বুভ ক্রয় ইতযানদ কাজ জুন/২০১৩ ভাদ ভাপ্ত দয়দে। 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 3৮.৭9% 

উক্ত প্রকদল্পয ধাযাফানকতায় ফনণতৃ নফরমূদয জরাফিতা ম্পূণবৃাদফ ননযদনয রদক্ষয “খুরনা 

মজরায র্ভনতয়ায নফর এফাং ফণাৃর-নরভপুয-মকারাফাসুখারী ফন্যা ননয়ন্ত্রণ  ননষ্কান পুনফাৃন 

প্রকল্প” নদযানাদভ 28190.16 রক্ষ টাকা ব্যয় ম্বনরত একটি প্রকল্প গত 29/10/2013 ইাং 

তানযদখ একদনক বায় অনুদভানদত দয়দে। ফনণতৃ প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার অদটাফয/2013ইাং 

দত জুন/2018ইাং। প্রকদল্পয আতায় 29.150 নকঃনভঃ নিত্রা নদী পুনঃখনন, 0.780 নকঃনভঃ 

নদী তীয াংযক্ষণ, 2টি খার পুনঃখনন, 1টি মেদনজ স্লুই মভযাভত এফাং ভসুননদয়া  মকাদরা 

নফদর টিআযএভ অাদযদনয জন্য মনযদপনযয়ার ফাঁধ ননভাৃণ কাজ ইদতাভদে ম্পন্ন দয়দে। 

প্রকদল্পয আতায় আোযফাকী নদী পুনঃখনন, স্লুই ননভাৃণ, ননষ্কান, খার পুনঃখনন  নদী তীয 

াংযক্ষণ কাজ িরভান আদে। 

 

 



D:\PM Commitment\2016\11.12.2016.doc   
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(মনদ থাদক) 

ভাধাদনয 
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প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নফলয়ক তথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

১৪। 
 

উকূরীয় মজরাগুদরাদত মফড়ীফাঁধ ননভাৃণ; 

(ফনযার মজরা পযকাদর প্রনতশ্রুনত মদন; 

তানযখঃ ২২/০২/২০১১) 

৩০/০৬/২০১২ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

জরফায়ূ নযফতনৃ ট্রাষ্ পাদিয অথাৃয়দন টুয়াখারীদত ‘‘িয আিায িানযনদদক মফনড়ফাঁধ ননভাৃণ’’ প্রকল্পটি 

(প্রাক্কনরত ব্যয়ঃ ১০ মকাটি টাকা, ফাস্তফায়নকারঃ জুরাই/২০১১ দত জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ 

তানযদখ নযদফ  ফন ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ অনুদভানদত দয়দে । উক্ত প্রকদল্পয আতায় ১২ নকঃনভঃ ফাঁধ 

ননভাৃণ  ৬টি ইনদরট ননভাৃণ কাজ ২০১১-১২ অথ-ৃফেদয ভাপ্ত দয়দে।  
 
 

এোড়া, স্থায়ী  দীঘ ৃমভয়াদী মটকই ভাধাদনয রদক্ষয “Emergency 2007 Cyclone 

Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকদল্পয আতায় ফাঁধ ননভাৃণ, মভযাভত, 

ানন ননষ্কান অফকাোদভা ননভাৃণ এফাং নদী তীয াংযক্ষণ কাজ জুন  ২০১৪ এ ভাপ্ত  দয়দে। 

১৫। 
 

মানাইেড়া, মকাণাোেড়া, কদযযাট মানাইেনড়, 

নিভ মজায়ায, রক্ষীেনড়, গুজােনড়, ফাদযা 

ভান খাদর (াানড়েড়া) নালূঢাদর মি উ-

প্রকল্পগুদরায ভন্বদয় গুে প্রকল্প গ্রণ কযা। (িট্টগ্রাভ 
মজরাধীন নভদযশ্বযাই উদজরায ভাভায়ােড়া মি 

প্রকল্প নযদনৃকাদর জনবায়   প্রনতশ্রুনত মদন; 

তানযখঃ ২৯/১২/২০১০) 

২৮/০২/২০১৩ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত ফনণতৃ েড়াগুদরায ভন্বদয় গুে প্রকল্প প্রস্তাফ জরফায়ু ট্রাষ্ পাদিয আতায় 

১৭.৫৬ মকাটি টাকা ব্যয় ম্বনরত ‘‘িট্টগ্রাভ মজরায নভদযশ্বযাই উদজরায উকূরফতী এরাকায মি  

মমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফাং মুস্লৄযী একনযদটড এরাকায় (Muhuri Accreted Area) ননডএনন 

মফড়ী ফাঁধ উন্নীত কযণ’’ প্রকল্পটিয প্রাননক অনুদভাদন গত ২৬/০৭/২০১১ তানযদখ ায়া মায়। 
 

পরশ্রুনতদত ২০১১-১২  ২০১২-১৩ অথ-ৃফৎদয ১১.৫০ নকঃনভঃ ফাঁধ পুনযাকৃনতকযণ, ২৩.০০ নকঃনভঃ 

খার পুনঃখনন, ০.৫০ নকঃনভঃ  তীয প্রনতযক্ষা কাজ  ৩টি ানন ননয়ন্ত্রণ অফকাোদভা ননভাৃণ কাজ ভাপ্ত 

দয়দে।  

১৬। 
 

মবারা মজরায িয কুকযী মুকযী মফড়ীফাঁধ 

বাঙ্গনদযাধকযদণয ব্যফস্থা গ্রণ । (নবনড 

কনপাদযনসাং এয ভােদভ একদমাদগ মদব্যাী 

ইউননয়ন তথ্য  মফা মকন্দ্র উদবাধনকাদর ; 

তানযখঃ ১১/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৪ 

 

 

 

 

 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রনতশ্রুত মবারা মজরায িয পযান উদজরায ‘‘িয কুকনয-মুকনয মফড়ীফাঁধ 

ননভাৃণ (ফাস্তফায়নকার জুন/২০১২ দত জুন/২০১৪; প্রাক্কনরত ব্যয় ২৪.৯৯ মকাটি টাকা)’’ ীলকৃ প্রকল্পটি 

জরফায়ু নযফতনৃ ট্রানষ্ পাদিয আতায় ফাস্তফায়দনয জন্য ১৮/০৯/২০১২ তানযদখ নযদফ  ফন 

ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা য়। ০৮/১০/২০১২ তানযদখ নযদফ  ফন ভন্ত্রণারদয়য জরফায়ু নফলয়ক কানযগনয 

কনভটিয বায় প্রকল্পটি উস্থানত দর Feasibility Study  EIA প্রনতদফদন পুনযায় দানখদরয 

নিান্তু য়। তদানুমায়ী প্রকল্পটি নযদফ  ফন ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা য় । প্রকল্পটি ১৮/১১/২০১২ তানযদখ 

জরফায়ু নযফতনৃ নফলয়ক ট্রানষ্ মফাড ৃকর্তকৃ শুধুভাত্র মফ ডড়ফাঁধ ননভাৃদণয জন্য ১৫ মকাটি টাকা প্রাক্কনরত 

ব্যদয় অনুদভাদন মদয়া য়।  প্রকদল্পয মবৌত কাজ ভাপ্ত দয়দে। 

১৭। 
 

সুনাভগদঞ্জয াযমূদ স্লুইদগট মফড়ীফাঁধ 

ননভাৃণ। (সুনাভগদঞ্জয তানযপুদয অনুনিত 

জনবায়; তানযখঃ ১০/১১/২০১০) 

৩০/০৪/২০১২ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত অনুাদয জরু ডয কামকৃ্রদভয ভােদভ ২০১০-১১  ২০১১-১২ অথ-ৃ

ফেদয অনুন্নয়ন যাজস্লৃ ফাদজদটয মভযাভত উখাদত ফনণতৃ াড় এরাকায় ৪৭.৬২ মকাটি টাকা 

ব্যদয় অনত ঝুঁনকপূণ ৃফাঁধ  স্লুইদগটমূদয ননভাৃণ/ পুনননভাৃণ কাজ ভাপ্ত দয়দে।  

১৮। 
 

ঘূনণ ৃদড় ক্ষনতগ্রস্থ খুরনা মজরায কয়যা 

উদজরায মফড়ীফাঁধমূ াংস্কায কযা এফাং 

প্রদয়াজনীয় মক্ষদত্র ননভাৃণ প্রদঙ্গ । (ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয গত ২৩/০৭/১০ তানযখ খুরনা মজরায 

কয়যা উদজরা পযকাদর; তানযখঃ  

২৩/০৭/২০১০) 

৩০/০৬/২০১২ 

 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত মভাতাদফক প্রাথনভক মাৃদয় কয়যা উদজরায় আইরায় ক্ষনতগ্রস্থ 

মাল্ডাদযয ভাযাত্মক ক্ষনতগ্রস্থ ফাঁধ  মলাজাযমূদয ননভাৃণ কাজ জরু ডযনবনত্তদত ফাৃঙ্গীনবাদফ 

ভাপ্ত দয়দে।  
 

এোড়া দীঘদৃভয়াদী মটকই ভাধাদনয রদক্ষয, য়ানভ প্রকদল্পয আতায় কয়যা উদজরায় 

(মাল্ডায নাং ১৩-১৪/২  ১৪/১) ১৯.৭৭ মকাটি টাকা ব্যদয় ৬১.৪৮ নকঃনভঃ ফাঁধ 

মভযাভত/ননভাৃণ, স্লূই ননভাৃণ  নদীতীয াংযক্ষণ কাজ ভাপ্ত দয়দে।  

১৯। টুয়াখারী মজরাস্থ করাাড়া উদজরায পরী জনভ 

রফণাক্ততায াত মথদক যক্ষাদথ ৃমফড়ীফাঁধ ননভাৃণ কযায 

৩০/০৬/২০১১    ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ননদদনৃত এরাকাটি আন্ধাযভাননক নদীতীযস্থ মাল্ডায নাং-৪৬ এয অন্তর্ভকৃ্ত নফধায় খার খনন কদয নতুন 



D:\PM Commitment\2016\11.12.2016.doc   

 

 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য প্রনতশ্রুনত/ননদদৃনা ভানপ্তয 

ভয়কার 

প্রকল্প ব্যয়/ 

বুজ াতাভুক্ত 

(ককাটি টাকায়) 

ফাস্তফায়ন ভস্যা 

(মনদ থাদক) 

ভাধাদনয 

জন্য প্রদত্ত 

প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নফলয়ক তথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

 জন্য খার খনন কদয প্রাপ্ত ভাটি বাযা মফড়ীফাঁধ 

ননভাৃদণয নফলদয় প্রদয়াজনীয় কামকৃ্রভ গ্রণ । (ভাননীয় 
প্রধানভন্ত্রী মখ াননা এয ফনযার নফবাদগয নফবাগীয় 

এফাং ফযগুনা মজরায মজরা মাৃদয়য কভকৃতাৃদদয াদথ 

ভতনফননভয় বায নিান্ত; তানযখঃ ০৬/০৫/২০১০) 

মফড়ীফাঁধ ননভাৃদণয প্রদয়াজনীয়তা মনই। তদফ মাল্ডাদযয ভেকায অদনক নদদনয পুযাদনা স্লুই মগটমূদয 
কনতয় মগইট নষ্ য়ায় কদয়কটি খাদর রফণ ানন প্রদফ মযাধকদল্প মগইটগুনর ইদতাভদে মভযাভদতয 

কাজ মথামথবাদফ ভাপ্ত দয়দে। 

২০। 
 

ফযগুনা মজরায নডয, আইরা  নদী বাঙ্গদন  

ক্ষনতগ্রস্থ মফড়ীফাঁধগুদরা পুনঃননভাৃণ  মভযাভত 

কযা। (ফযগুনা মজরায় অনুনিত জনবায়; 

তানযখঃ ০৬/৫/২০১০) 

 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত অনুমায়ী প্রাথনভক মাৃদয় ২০০৯-১০ অথ-ৃফেদয জরু ডয কামকৃ্রদভয 

আতায় অনুন্নয়ন যাজস্লৃ খাদত ফযগুনা মজরায় নডয  আইরায় াউদফায ৫৫৪.৪৩ নকঃনভঃ 

আাংনক ক্ষনতগ্রস্থ  ৬৬.৪৬ নকঃনভঃ পূণ  ৃক্ষনতগ্রস্থ ফাঁধ ফাৃঙ্গীনবাদফ মভযাভত/পূনঃননভাৃমণয কাজ 

ভাপ্ত দয়দে।  

২১। 
 

ফযগুনা মজরায আভতরী উদজরায ভনলকাটা 

খাদরয ওয স্লুইদগট ননভাৃণ । (ফযগুনা মজরায় 

অনুনিত জনবায়; তানযখঃ ০৬/০৫/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৩ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ১০০% 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত ফাস্তফায়দন য নননভদত্ত  আভতরী উদজরায় ভনলকাটা খাদরয 

ওয অনুন্নয়ন যাজস্লৃ ফাদজদটয মভযাভত উখাদতয আতায় স্লুইদগট ননভাৃণ কাজ ভাপ্ত 

দয়দে। 

২২। 
 

নততা উদজরায দাকানি দত রারপুয মন্তৃ 

ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ ননভাৃণ কযা । (০৭/১১/২০১০ 

তানযখ কুনভো মজরায নততা উদজরায় 

অনুনিত জনবায়)। 

- 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত - ভাপ্ত নাদফ ধাম ৃ

নততা উদজরায দাকানি দত রারপুয মনৃ্ত ফন্যাননয়ন্ত্রন ফাঁধ ননভাৃন প্রকল্পটিদত ২০১১-১২ ইাং 

অথফৃেদয অনুন্নয়ন যাজস্লৃ  খাদত ২টি প্যাদকদজ ফদৃভাট (২৪.৩২ + ১৩.৬৩) = ৩৭.৯৫ রক্ষ টাকা ব্যয় 

কযা  দয়দে। 
 

কুনভো মজরায নততা উদজরায় দাকানি দত রারপুয মনৃ্ত ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ ননভাৃণ প্রকল্পটিয 

“মগৌযীপুয-মাভনা ড়ক দত রারপুয মনৃ্ত ফন্যা ননয়ন্ত্রন ফাঁধ ননভাৃদনয জন্য 2011-2012 অথ-ৃফেদয 

দুইটি প্যাদকদজ দযত্র আফান কদয ঠিকাদায ননদয়াগ কযা য় । মথাভদয় ঠিকাদায কাজ শুরু কদয । 
নকন্তু ফাঁদধয এযারাইনদভন্ট অনুমায়ী মকানরূ জনভ স্লৄকুভ দখর নেরনা। ঠিকাদায কর্তকৃ নকছু নযভান কাজ 
কযায য এরাকায জনভয ভানরক  স্থানীয় জনগণ কাদজ ফাঁধা প্রদান কদয । জনাধাযদনয াদথ 

ঠিকাদাদযয মরাকজদনয াংঘদলযৃ কাযদণ  াইদকাদট ৃভাভরা য় । ভাভরায যীট নটিন নাং- 
7412/2012। পদর কাজ ফন্ধ দয় মায়। যীট নটিন ভাভরাটিয এখন মকানরূ ননষ্পনত্ত য় নাই। 
 

জনভ স্লৄকুভ দখর কদয পুনযায় কাজটি কযা মায় নকনা অথফা কাজটি কতটা যুনক্তযুক্ত তা ননধাৃযণ কযায 

জন্য একটি কানযগনয টিভ গত 02-09-2015 তানযদখ াইট নযদনৃ কদয এফাং মথাননয়দভ একটি 

নযদাট ৃপ্রদান কদয। প্রকল্প এরাকায গ্র এনযয়া 1200 মটয (প্রায়) । প্রকল্প এরাকাটিয দনক্ষণ  দনক্ষণ-

নিদভ মগাভতী নদী, পূদফ ৃমগৌযীপুয-মাভনা ড়ক এফাং উত্তদয মরায়ায নততা নদী বাযা নযদফনষ্ত। 
 

প্রস্তানফত প্রকদল্প শুধুভাত্র মগাভতী নদীয তীদয 4.00 নকঃনভঃ ফন্যা ফাঁধ ননভাৃণ ধযা দয়দে । নকন্তু প্রকল্প 
এরাকায় মরায়ায নততা নদীয তীদয মকানপ্রকায ফাঁধ ননভাৃদণয ব্যফস্থা যাখা য়নন । পরশ্রুনতদত 1200 

মটদযয প্রকল্প এরাকা যক্ষায জন্য একনদদক অথাৃৎ শুধুভাত্র মগাভতী নদীয তীয ফযাফয ফাঁধ মদয়া দর 

প্লাফদনয াত মথদক পর যক্ষা কযা ম্ভফ দফনা । ম্পূণ ৃপ্রকল্প এরাকা ফন্যায কফর দত যক্ষা কযদত 

দর মরায়ায নততা নদীয তীদয ফাঁধ ননভাৃণ কযদত দফ এফাং নকছু ানন ননয়ন্ত্রণ অফকাোদভায াংস্থান 

যাখায প্রদয়াজন দফ । উক্ত প্রকল্প এরাকাদক ফন্যায কফর দত যক্ষা কযদত দর মোট খাদটা মাল্ডায 
নফদফিনায় অনধকতয ভীক্ষায ভােদভ নতুন কদয প্রকল্প প্রস্তাফনা কযদত দফ । ফতভৃান নফদ্যাভান প্রকদল্প 
শুধুভাত্র মগাভতী নদীয তীদয 4.00 নকদরানভটায ফাঁধ ননভাৃণ কযা দর  প্রকদল্পয সুপর ফন কযদত ভথ ৃ

দফ না। 
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অতএফ, কানযগনয/াইদোরনজকযার নদক নফদফিনায় প্রকদল্প অন্তর্ভকৃ্ত মগাভতী নদীয তীদয 4.00 

নকদরানভটায ফন্যা ফাঁধ ননভাৃণ কাজ ফাস্তফায়ন কযা দর মকানপ্রকায পরপ্রসু র্ভনভকা যাখদত াযদফ না 

ফদর প্রতীয়ভান। 

2৩। কুনভো মজরাধীন মভঘনা উদজরায় মভঘনা 

কাোনরয়া মফড়ীফাঁধ ননভাৃণ । (কুনভো মজরায 

নততা উদজরা পযকাদর; তানযখঃ 

০৭/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৫     ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 95% 

কুনভো মজরাধীন মভঘনা উদজরায় মভঘনা-কাোনরয়া মফড়ীফাঁধ ননভাৃণ কাদজয  জন্য ‘‘কুনভো মজরায 

অন্তগতৃ মভঘনা উদজরাধীন ৩৭টি খার পুনঃখনন’’ ীলকৃ একটি প্রকল্প প্রস্তাফনা (প্রাক্কনরত ব্যয় ১২.০০ 

মকাটি টাকা এফাং ফাস্তফায়নকার অদটাফয/২০১ ২ দত জুন/২০১ ৫ মন্তৃ) জরফায়ু নযফতনৃ ট্রাস্ট পাদিয 

অথাৃয়দন ফাস্তফায়দনয জন্য নযদফ  ফন ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা য়; মা ০৭/০ ৩/২০১৩ তানযদখ 

অনুদভানদত দয়দে। প্রকদল্পয ৭৯.৬৩ নকঃনভঃ খাদরয ভদে ৬টি প্যাদকদজয ভােদভ ৪১.৫০ নকঃনভঃ খার 

খনদনয কাজ ভাপ্ত দয়দে।  
 

২০১৪-১৫ অথ-ৃফেদয ৩৮.১৩ নকঃনভঃ খার খনদনয কাজ রক্ষযভাত্রা নের। এযভদে 33.50 নকঃনভঃ 

খনন ম্পন্ন দয়দে । ফাস্তফতায ননযীদখ অফনষ্ 4.60 নকঃনভঃ অাং খনন কযা ম্ভফ নয় । প্রকল্পটিয 
মবৌত কাজ ভাপ্ত।  
 

 

প্রকদল্পয অনুদভানদত নডনন এয প্রনকউযম্যান্ট প্লযান অনুমায়ী গত 2013-2014 ইাং অথ-ৃফেদয 6টি 

প্যাদকদজ দযত্র আফাদনয ভােদভ 22টি খাদরয 41.503 নকঃনভঃ দদদঘযৃ খার পুনঃখনন কাজ ভাপ্ত 

কযা য় । যফতীদত 2014-2015 ইাং অথ-ৃফেদয 14টি খাদরয 21.575 নকঃনভঃ দদদঘযৃয কামাৃদদ 

প্রদান কযা দয়নের । নকন্তু মকান খার এফাং খাদরয াশ্বৃফতী মকান স্থাদন স্লৄকুভ দখরকৃত র্ভনভ না থাকায় 
এফাং অদনক খাদরয মল প্রাদন্ত আফানদ জনভ থাকায় স্থানীয় ভাযমুখী জনগদণয প্রিি ফাঁধায কাযদণ 

21.575 নকঃনভঃ দদদঘযৃয ভদে 16.485 নকঃনভঃ দদদঘযৃয পুনঃখনন কাজ ম্পন্ন কযা দয়দে । 
ঠিকাদাদযয নফরুদি আদারদতয ভন জাযীয কাযদণ 4টি খাদরয 5.09 নকঃনভঃ দদদঘযৃয পুনঃখনন কাজ 

কযা ম্ভফ য় নাই। 
 

এখাদন উদেখ্য মম, নফলদয়াক্ত তদথ্য প্রদত্ত প্রকল্পটিয অফনষ্ 4.60 নকঃনভঃ এয স্থদর ফাস্তদফ 4টি খাদর 

5.09 নকঃনভঃ দদদঘযৃয পুনঃখনন কামকৃ্রভ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়নন । উক্ত 5.09 নকঃনভঃ দদদঘযৃয 

অদনকাাং বযাট দয় পনর জনভয আকায ধাযণ কদযদে । ঐ ভস্ত স্থদর ফতভৃাদন জনগণ পর আফাদ 
কযদে। এোড়া উক্ত অাংদয খাদরয উজাদন বার ঢার যদয়দে, পদর মকান প্রকায জরাফিতা য় না । 
মমদতু প্রকল্পটি একটি ননষ্কান প্রকল্প মদতু অনায়াদ ননষ্কান িরদে নফধায় প্রকদল্পয সুপর ায়া 

মাদে। উক্ত 5.09 নকঃনভঃ পুনঃখনন না কযা দর প্রকদল্প ননষ্কাদন মতভন মকান অসুনফধা দে না। 

২৪ নাদটায মজরায কানরগঞ্জ ফাজায মথদক নরডাঙ্গা াট, 

ীযগাো ফাজায দয় যকুনতয়া ফাজায মন্তৃ ফাযনাই 

নদীয উবয় তীয ৪.২২ নকঃনভঃ নন ব্লক নদদয় মলা 

প্রনতযক্ষা কাজ। (নাদটাদযয কানাইখারী ভাদে অনুনিত 
জনবায়; তানযখঃ ১১/১২/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৬ 

 

   ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 100% 

ফনণতৃ প্রনতশ্রুনতয অনুকূদর ‘‘নাদটায মজরায কানরগঞ্জ যকুনতয়া  কানরগঞ্জ াধনপুদয ফাযনাই নদীয উবয় 

তীয াংযক্ষণ নদযানাদভ নডনন (প্রাক্কনরত ব্যয়- ১৯.৬০ মকাটি টাকা, ফাস্তফায়নকার- নডদম্বয/২০১২ দত 

জুন/২০১৬) ২৪/১০/২০১৩ তানযদখ নযকল্পনা কনভন কর্তকৃ অনুদভানদত দয়দে । ফতথভান িথ থ ফছসয ৫.৭১ 

ককাটি টাকা ফযাদ্দ যসয়সছ। 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত প্রনতশ্রুনত এফাং ননদদৃনা মভাতাদফক গৃীত প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগনত াংক্রান্ত প্রনতদফদন  (িরভান প্রকল্প) 
 

ক্রনভক 

নাং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য প্রনতশ্রুনত/ননদদৃনা ভানপ্তয 

ভয়কার 

প্রকল্প ব্যয়/ 

বুজ াতাভুক্ত 

(ককাটি টাকায়) 

ফাস্তফায়ন ভস্যা 

(মনদ থাদক) 

ভাধাদনয জন্য 

প্রদত্ত প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নফলয়ক তথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

২৫। 
 

নাদটায মজরায রারপুয উদজরায দ্মা নদীয বাঙ্গন প্রনতদযাদধ 

একটি টি-ফাঁধ ননভাৃণ।  
(নাদটাদযয কানাইখারী ভাদে অনুনিত জনবায়; তানযখঃ 

১১/১২/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

এনডনর্ভক্ত 

226.05 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত ৪৬.৫৫% 

আদরািয প্রনতশ্রুনতয অনুকূদর  ‘‘াফনা মজরায ইশ্বযদী উদজরায দ্মা নদীয বাঙ্গণ 

দত কভযপুয দত াড়া- াউনদয়া মন্তৃ এফাং নাদটায মজরায রারপুয উদজরাধীন 

তীরকপুয দত মগৌযীপুয মন্তৃ তীয াংযক্ষণ’’ ীলকৃ প্রকদল্পয নডনন (প্রাক্কনরত ব্যয় 

226.04 মকাটি টাকা এফাং  ফাস্তফায়নকার জুরাই/২০১২ দত  জুন/২০১7) 

০৫/০২/২০১৩ তানযদখ একদনক কর্তকৃ অনুদভানদত দয়দে । প্রকল্পটি চরভান যসয়সছ। 

201৬-1৭ অথ-ৃফেদয এনডনদত ৯5.00 মকাটি টাকা ফযাে যদয়দে। 

২৬। 
 

িাঁাইনফাগঞ্জ দয উদজরায আরাতুনর ইউননয়দনয দ্মা নদীয 

বাঙ্গনদযাধকদল্প নদী ান এফাং একইাদথ নজদক মি প্রকদল্পয 

আদদর মি সুনফধা সৃনষ্য রদক্ষয ভানিা নদী মেনজাং কযা এফাং 

প্রদয়াজনদফাদধ যাফায ডযাভ ননভাৃণ।  
(িাঁাইনফাগঞ্জ মজরা পযকাদর; তানযখঃ ২৩/০৪/২০১১) 

৩০/০৬/২০১7 

 

 

 

 

 

 

এনডনর্ভক্ত 

274.18 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 4৭.৭৩% 

ক) গ ণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ২৩-০৪-২০১১ 

তারযদে চাঁাইনফাফগঞ্জ পযকাদর প্রকল্পটি ফাস্তফায়দনয প্ররতশ্রুরত রদদর প্রকল্পটিয 

রডরর প্রণয়ন কযা য় । প্রকল্পটি রফরবন্ন ম যাদয় মাচাই ফাছাই এয য গত 

১৬/১০/২০১২ তারযদে অনুরিত একদনক বায় “দ্মা নদীয বাঙ্গন দত 

চাঁাইনফাফগঞ্জ জজরায আরাতুরী এরাকা যক্ষা ” ীল যক প্রকল্পটি ম্পূণ য রজওরফ 

অথ যায়দন জভাট ১৬৫৫১ .১৪ রক্ষ (একত পঁয়লরি জকাটি একান্ন রক্ষ জচৌদ্দ াজায) 

টাকা প্রাক্কররত ব্যদয় জদেম্বয, ২০১২ ইাং দত জুন, ২০১৫ইাং জভয়াদদ ফাস্তফায়দনয 

জন্য অনুদভাদন কযা য়। একদনক বায রদ্ধাদেয আদরাদক জভাট প্রাক্কররত ব্যয় 

১৬৫৫১.১৪ রক্ষ অরযফরতযত জযদে প্রকদল্পয আওতায় প্রস্তারফত ব্লক ডারপাং  ফাফদ 

প্রাক্কররত ব্যয় হ্রা কদয জেরজাং োদত ৭.৫০ জকাটি টাকা ফযাদ্দ জযদে প্রকল্প 

পুনরফ যন্যা কযা য় এফাং ১৯/১২/২০১২  তারযদে একদনদকয রদ্ধাে অনুাদয  

রযকল্পনা ভন্ত্রী কর্তযক অনুদভারদত য়। 
 

যফতীদত নদীয ভযদপাররজকযার রযফতযন এফাং Oblique Flow এয কাযদণ 

রডজাইন াংদারধত য়। াংদারধত রডজাইন ও রযফরতযত Schedule of 

Rates অনুাদয াংদারধত রডরর প্রণয়ন কযা য়। রফগত 21/10/2014 

তানযদখ মভাট 27418.39 রক্ষ টাকা ব্যদয় 1ভ াংদানধত রডরর একদনক কর্তযক 

অনুদভারদত য়। 1ভ াংদানধত নডননদত 6.220 নকঃনভঃ নদী তীয াংযক্ষণ 

কাজ অন্তর্ভকৃ্ত যদয়দে। 201৬-1৭ অথ-ৃফেদয প্রকদল্পয অনুকূদর ১১0.০০ রক্ষ টাকা 

ফযাে যদয়দে। ফাাউদফা নডনন ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কদযদে। ২০/০৯/২০১৬ তানযদখ 

প্রকদল্পয য নননয়য নিফ ভদাদদয়য বানতদত্ব মািাই বা অনুনিত দয়দে। 

মাচাই বায রদ্ধাদেয আদরাদক বাাংাদেল পানি উন্নয়ি জফাড য পরবর্তী কায যক্রম 

প্রনক্রয়াধীি রদয়দে।  

বুজাতার্ভক্ত 

ক্রনভক 160 

  ে) ‘‘চাঁাইনফাফগঞ্জ জজরায দয উদজরাধীন োরঘাট দত নরপুয ম যে 

ভানন্দা নদী পুনঃেনন/জেরজাং’’ ীল যক প্রকদল্পয ওয রফগত ১৫-০৯-২০১৩ইাং 

তারযদে রযকল্পনা করভদন রপ্র-একদনক বফঠক অনুরিত দয়দছ । বফঠদক প্রস্তারফত 

১ টি যাফায ডযাভ রনভ যান ৩০.০০ রকঃ রভঃ নদী পুনঃেনন জদচয আওতাভূক্ত 

জরভয রযভান, ারনয প্রাপ্যতা এফাং রয জাবযাজয ারনয স্থারয়ত্বকার ও ধাযন 

ক্ষভতা ইতযারদ রফলদয় রফস্তারযত ভীক্ষা কদয প্রকদল্পয রডরর প্রনয়ণ ক রর প্রকল্প 

প্রস্তাফ পুনযায় রযকল্পনা করভদন জপ্রযদণয রদ্ধাে গৃীত য় । ভীক্ষা রযচারনায 

রনরভদে যাভ যক দর রাদফ IWM জক জফাড য কর্তযক রনদয়াগ জদওয়া দয়দছ  
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ক্রনভক 

নাং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য প্রনতশ্রুনত/ননদদৃনা ভানপ্তয 

ভয়কার 

প্রকল্প ব্যয়/ 

বুজ াতাভুক্ত 

(ককাটি টাকায়) 

ফাস্তফায়ন ভস্যা 

(মনদ থাদক) 

ভাধাদনয জন্য 

প্রদত্ত প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নফলয়ক তথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

এফাং পাইনার রপরজরফররটি রযদাট য াওয়া জগদছ। মায আদরাদক চাঁাইনফাফগঞ্জ 

জজরায দয উদজরায় ভানন্দা নদী জেরজাং ও যাফায ডযাভ (প্রাক্কররত মূল্য 

১৭৭.৭৫ জকাটি) প্রকদল্পয রডরর 02/06/2016 র্তানরদে বাপাউদবা রেদক 

ভন্ত্রণারদয় রপ্ররণ কযা হদয়দে। ২০/০৯/২০১৬ তানযদখ প্রকদল্পয য নননয়য 

নিফ ভদাদদয়য বানতদত্ব মািাই বা অনুনিত দয়দে। মাচািআ বায ডদ্ধাসন্তয 

িঅসরাসক ১৮৭৩১.৬৩ রয টাকায ডিডড কফাসি থ প্রনক্রয়াধীন। উক্ত ব্যয় ম্বনরত 

নডনন ম্প্রনত ফাাউদফা দত ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা দয়দে। 

২৭। 
 

দবযফ নদী এফাং দবযফ  কাজরা নদীয াংদমাগস্থর এভনবাদফ 

খনন কযদত দফ মমন শুকনা মভৌসুদভ মি  ফলাৃয় জরাধায 

নদদফ ব্যফস্লত দত াদয (মভদযপুয মজরায মুনজফনগদয অনুনিত 

এক জনবায়; তানযখঃ ১৭/০৪/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৭ 

 

এনডনর্ভক্ত 

73.83 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 62.23%  

জভদযপুয ও চুয়াডাঙ্গা জজরায় ৭৩৮২.৮৪ রক্ষ টাকা ব্যয় ম্বররত 

(ফাস্তফায়নকার জানু/২০১৪ দত জুন/২০১৭) “ববযফ নদী পুনেযনন ” 

প্রকজল্পয রডরর  ১১/০৩/২০১৪ তারযদে অনুরিত একদনক বায় 

অনুদভারদত দয়দছ এফাং ভন্ত্রণারদয়য ১৫-০৪-২০১৪ তারযদেয স্মায রক  

প্রকদল্পয প্রারনক অনুদভাদন জাযী কযা দয়দছ। 
 
 

উক্ত প্রকদল্পয আওতায় জভদযপুয জজরায ববযফ নদী পুনঃেনন কাজ 

৭০৬৫.৫১ রক্ষ টাকায় যারয ক্রয় দ্ধরতদত (রডরএভ) ফাাংরাদদ জনৌ-

ফারনী রযচাররত ডকইয়াড য এন্ড ইরঞ্জরনয়ারযাং ওয়াকয রররভদটড 

নাযায়ণগঞ্জদক রনদয়াদগয প্রস্তাফ  ভন্ত্রণারয় দত গত ১১/০১/২০১৫ তারযদে 

অনুদভাদন কযা য় । ডকইয়াড য এন্ড ইরঞ্জরনয়ারযাং ওয়াকয রররভদটড 

নাযায়ণগঞ্জদক ২২/০১/২০১৫ তারযদে ( NOA) প্রদান কযা দয়দছ । 
অনুদভারদত প্রস্তাফ অনুমায়ী ২২.৮০ রকঃরভঃ (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনরভটায 

ভাটি) নদী েনন কাজ শুরু কযা দয়দছ । কাজটি জুন, ২০১৭ াদর ভাপ্ত 

দফ। ইদর্তামদে ১৮.৩০ নকিঃ নমিঃ িেী েিি কাজ সম্পন্ন হদয়দে।  

২৮। 
 

প্রদমাজয মক্ষদত্র ীতরক্ষযা  বুনড়গঙ্গা নদী মেনজাং কযা । 
(নাযায়ণগঞ্জ মজরা পযকাদর; তানযখঃ ২০/০৩/২০১১) 

 

৩0/06/২০20 

(াংদানধত  

অনুদভানদত) 

 

 

 

 

এনডনর্ভক্ত 

১১২৫.৫9 

প্রকল্প ফাস্তফায়দন 

ফযাে অপ্রতুর 

আনথকৃ ফযাে 

বৃনি প্রদয়াজন 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত- 13.৯৩% 
 

ীতরক্ষযা ও বুরিগঙ্গা নদী জেরজাং কাজ রফআইডরব্লউটিএ কর্তযক ফাস্তফায়ন 

কযা য়। জেরজাং াংক্রাে তথ্যারদ প্রদাদনয জন্য ারন উন্নয়ন জফাড য জথদক 

ত্র জদয়া দয়দছ রকন্তু রফআইডরব্লউটিএ জথদক অদ্যাফরধ জকারিা তথ্যা াওয়া 

মায়রন। “বুরিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধায প্রকদল্প আওতায় নতুন ধদর শ্বযী, পুাংরী, 

ফাংী ও তুযাগ নদী েনদনয াংস্থান যদয়দছ । ীতরক্ষযা ও বুরিগঙ্গা নদী 

েনন কাজ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ’য প্ররতশ্রুরত /রনজদ যনা জভাতাদফক 

রফআইডরব্লউটিএ এয আওতাধীন। 
 

প্রকদল্পয 1125.59 মকাটি টাকা ব্যয় ম্বনরত াংদানধত নডনন গত 

14/06/2016 তারযদে একদনক কর্তযক অনুদভারদত দয়দছ। াংদারধত 

অনুদভারদত রডরর অনুমায়ী তুযাগ ও ফাংাই নদী জেরজাং কাজ ফতযভান অথ য-

ফছদয ফাস্তফা য়জনয রযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। তাছািা বফদদরক াায্য 

প্রারপ্তয রদক্ষয 2798 জকাটি টাকা ব্যয় ম্বররত ররডরর প্রস্তুত কদয ভন্ত্রণারয় 

দত রযকল্পনা করভন ও অথ যননরতক পকয রফবাদগ জপ্রযণ কযা দয়দছ। 
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২৯। 
 

বযাট য়া ায খনন কযা সুনাভগঞ্জ মজরায মটদকযাট দত 

সুদরভানপুয দয় রারপুয দয় গাগরাজুযী মন্তৃ কাং নদী খনন। 
(সুনাভগদঞ্জয তানযপুদয অনুনিত জনবায়; তানযখঃ 

১০/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৭ 

(জুন, ২০১৯ 

ম থন্ত প্রকসল্পয 

কভয়াদ বৃডদ্ধ 

২য় 

িঅযডিডড 

প্রস্তাডফত) 

 

এনডনর্ভক্ত 

704.07 

প্রকল্প ফাস্তফায়দন 

ফযাে অপ্রতুর 

আনথকৃ ফযাে 

বৃনি প্রদয়াজন 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 1৮.২৩% (প্রকদল্পয) 

প্রনতশ্রুত সুনাভগঞ্জ মজরায মটদকযাট দত সুদরভানপুয দয় রারপুয দয় 

গাগরাজুযী মনৃ্ত নদীটি কাং নদী নয়, প্রকৃতদক্ষ ফনণতৃ দদঘাৃাংদয নদীটি 

মটদকযাট দত সুদরভানপুয মনৃ্ত াটনাইগাাং, সুদরভানপুয দত রারপুয মনৃ্ত 

পুযাতন আায ফরাই এফাং রারপুয দত গাগরাজুযী মনৃ্ত সুযভা-ফরাই নদী না কভ 

নযনিত। মায দদঘযৃ প্রায় 70.00 নকঃনভঃ অথাৃৎ উক্ত দদঘাৃাংদয নদীয নাভ 

াটনাইগাাং, পুযাতন ফরাই  ননউ সুযভা ফরাই নদী। আদরািয দদঘাৃাংদয ভদে 

16.00 নকঃনভঃ দদদঘযৃয পুযাতন ফরাই নদীয কেডজিং এয জন্য ায এরাকায় 

আগাভ ফন্যা প্রনতদযাধ  ননষ্কান উন্নয়ন িরনত প্রকল্পর্ভক্ত যদয়দে, মা 2016-17 

অথ-ৃফেয দত মেনজাংদয়য উদদ্যাগ মনয়া দয়দে। অফনষ্ দদঘাৃাংদয খনদনয 

নননভত্ত কানযগনয কনভটিয প্রনতদফদন মফাড ৃকর্তকৃ অনুদভানদত দয়দে। ম মপ্রনক্ষদত 

প্রস্তানফত ২য় আযনডননদত আদরািয কাজটিয াংস্থান যাখা দয়দে।  
 

কাং নদীটি গাাংরাদজায দত ভদানগঞ্জ দয় মনত্রদকাণা মজরা দয মনৃ্ত নবন্ন 

নদী। মা IWTA কর্তকৃ ফতভৃাদন মেনজাং কযা দে। 

৩০। মাদুকাটা নদী দয় যনক্ত নদী-মফৌরাই দয় সুমরভানপুয মনৃ্ত নদী 

খনন। 
(সুনাভগঞ্জ মজরা পযকাদর; তানযখঃ  ১০/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৭ 

(জুন, ২০১৯ 

ম থন্ত প্রকসল্পয 

কভয়াদ বৃডদ্ধ 

২য় 

িঅযডিডড 

প্রস্তাডফত) 

 

 

এনডনর্ভক্ত 

704.07 

প্রকল্প ফাস্তফায়দন 

ফযাে অপ্রতুর 

আনথকৃ ফযাে 

বৃনি প্রদয়াজন 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 1৮.২৩% (প্রকদল্পয) 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত অনুাদয ‘‘ায এরাকায় আগাভ ফন্যা প্রনতদযাধ  ননষ্কান 

উন্নয়ন’’ প্রকদল্পয আতায়  মাদুকাটা নদীয আদনায়াযপুয দত সুদরভানপুয দয় রারপুয 

মনৃ্ত অাংটি ‘‘আায মফৌরাই নদী’’ নদদফ খনদনয জন্য ৫২.০০ নকঃনভঃ নকা 

অনুদভানদত দয়দে। নকা অনুাদয মভাট 18.00 নকঃনভঃ খনন প্রদয়াজন। নকন্তু নডননদত 
১১.০০ নকঃনভঃ খনন কাদজয াংস্থান যদয়দে । নফবাগীয় মেজাদযয াংকদটয কাযদণ ফতভৃান 

অথ-ৃফেদয 11.00 নকঃনভঃ খনন কাজ (ফা অাং নফদল) াদত মনয়া ম্ভফ য়নন। অফনষ্ 

(18-11)  7 নকঃনভঃ নদী খনন কাজ আদরািয প্রকদল্পয াংদানধত নডননদত অন্তর্ভকৃ্ত 

কদয কাজ ফাস্তফায়ন কযা দফ।  

৩১। মাদুকাটা দয় যনক্ত নদী দয় সুযভা নদী খনন । (সুনাভগঞ্জ মজরা 
পযকাদর; তানযখঃ  ১০/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৭ 

(জুন, ২০১৯ 

ম থন্ত প্রকসল্পয 

কভয়াদ বৃডদ্ধ 

২য় 

িঅযডিডড 

প্রস্তাডফত) 

 

 

*এনডনর্ভক্ত 

704.07 

প্রকল্প ফাস্তফায়দন 

ফযাে অপ্রতুর 

আনথকৃ ফযাে 

বৃনি প্রদয়াজন 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 1৮.২৩% (প্রকদল্পয) 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুনত অনুাদয ‘‘ায এরাকায় আগাভ ফন্যা 

প্রনতদযাধ  ননষ্কান উন্নয়ন’’ প্রকদল্পয আতায় মাদুকাটা দত যনক্ত নদী  

আায মফৌরাই নদীয 16.00 নকঃনভঃ মেনজাংদয়য অন্তর্ভকৃ্ত যদয়দে। 

তৎভদে মাদুকাটা অাংদ 6.125 নকঃনভঃ এফাং যনক্ত অাংদ 6.00 

নকঃনভঃ আদরািয প্রকদল্পয নডননদত াংস্থান যদয়দে । িংস্থানকৃত কেডজিং 

কাম থক্রভ চরভান যসয়সছ। 
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৩২। কারনী  কুনয়াযা নদীদত কযানটার মেনজাং । (সুনাভগদঞ্জয 

তানযপুদয অনুনিত জনবায়; তানযখঃ ১০/১১/২০১০) 

৩০/০৬/২০১৯ 

(প্রস্তানফত) 

 

এনডনর্ভক্ত 

633.72 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 1৮.৭০% 

‘‘কারনী কুরয়াযা নদী ব্যফস্থানা’’ ীল যক প্রকল্পটি রফগত ০৮/০৫/২০১১ তারযদে 

একদনক কর্তযক অনুদভারদত য় । ফতযভাদন প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন জভয়াদকার 

এরপ্রর/২০১১ দত জুন /২০১৬ ম যে। প্রকল্পটিয প্রাক্কররত ব্যয়ঃ 63372.14 রক্ষ 

টাকা। জুন, 201৬ মনৃ্ত প্রকদল্পয ব্যয় ৮৫০০.93 রক্ষ টাকা এফাং ফাস্তফ অগ্রগনত 

1৭.২০%। ২০১৬-২০১৭  অথ-ৃফেদযয জন্য প্রকল্পটি ৪000.00 রক্ষ টাকা ফযাে 

প্রাপ্ত। জুন, ২০১৯ মনৃ্ত প্রকদল্পয মভয়াদ বৃনি প্রকল্পটিয ২য় াংদানধত নডনন 

অনুদভাদদনয জন্য নযকল্পনা কনভদন প্রনক্রয়াধীন আদে। গত ২৮/১১/২০১৬ 

তানযদখ প্রস্তানফত আযনডনন’য য নইন বা অনুনিত য়।  যফতী কামকৃ্রভ 

প্রনক্রয়াধীন যদয়দে। 

3৩। কদাতাক্ষ নদ পুনঃখনন (াতক্ষীযা মজরায শ্যাভনগয উদজরায় 

আইরায় নফধ্বস্থ এরাকা নযদনৃকাদর কদাতাক্ষ নদ পুনঃখনদনয 

জন্য ননদদৃ প্রদান কদযন এফাং মদায মজরা পযকাদর কদাতাক্ষ 

নদী পুনঃখনদনয দয় প্রনতশ্রুনত মদন;  তানযখঃ ২৩/০৭/২০১০  

২৭/১২/২০১০) 

৩০/০৬/২০১7 

(প্রস্তানফত) 

 

এনডনর্ভক্ত 

286.11 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 7৪.71% 

মদেম্বয, ২০১১ ভাদ প্রকল্পটি একদনক  কর্তকৃ  অনুদভা নদত য় । অনুদভানদত 
প্রকদল্পয নডনন মূল্য ২৬১৫৪.৮৩ রক্ষ টাকা , প্রকদল্পয গ্র এনযয়া ১০২০০০ মটয 

এফাং উকৃত এরাকা ৭৫০০০ মটয । প্রকদল্পয আতায় ৯০ নকঃনভঃ কদাতাক্ষ 
নদ পুনঃখনন াখা খার এফাং টিআযএভ অাংদয কাজ ফাস্তফায়দনয  াংস্থান 

আদে। ২০১১-২০১২ াদরই প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন শুরু কযা য়।  
 

গত 23/04/2015 তানযদখ প্রকল্পটিয াংদানধত নডনন (1ভ) অনুদভানদত য় । 
াংদানধত নডনন ব্যয় 28611.50 রক্ষ টাকা এফাং মভয়াদ জুন, 2016 মনৃ্ত ।। 
জুন, ২০১৫ ম থন্ত প্রকসল্পয ফাস্তফায়ন িগ্রগডত ফাস্তফ ৪৯.২১% এফিং িঅডথ থক 

১০৮৭৩.২১ রয টাকা। ফদৃভাট 85.00 নকঃনভঃ নদী খনন কাদজয ভদে 22.00 

নকঃনভঃ নদী খনন (পূণ)ৃ এফাং 30.00 নকঃনভঃ (আাংনক) খনন কাজ ম্পন্ন 

দয়দে। ফতভৃান অথ-ৃফেদয অফনষ্ নদী খনন কাজ াদত মনয়া দয়দে । তৎদঙ্গ 
TRM কামকৃ্রভ িরভান যদয়দে।  
 

এোড়া 2016-17 অথ-ৃফেদয 1.00 নকঃনভঃ প্রনতযক্ষা কাজ, 8টি ক্ষুদ্র অফকাোদভা 

এফাং TRM কামকৃ্রভ িরভান থাকদফ । প্রকল্প ভানপ্তয য TRM কামকৃ্রভ 

িরভান থাকদফ। 
 

কদাতাক্ষ নদ পুনঃখনদনয আতায় ৮৫ নকঃ নভঃ নদ খনদনয কামকৃ্রভ অন্তর্ভকৃ্ত 

আদে। ইদতাভদে প্রায় 4৫ নকঃনভঃ অাংদ খনন কামকৃ্রভ ভাপ্ত দয়দে। অফনষ্ 

৪৫ নকঃ নভঃ অাংদ খনন কা মজয জন্য ২০১৫ াদর ঠিকাদায ননদয়াদগয ভােদভ 

কাজ িরভান যদয়দে। িরনত অথ-ৃফেদযয ভদে ভানপ্তয জন্য ননধাৃনযত। 

3৪। ব্রাহ্মণফাড়ীয়া মজরায নততা নদী পুনঃখনন কযা (ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

মজরায় অনুনিত এক জনবায়; তানযখঃ ১২/৫/২০১০) 

30/06/2020 এনডনর্ভক্ত 

155.88 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 0.2৭% 

 “নততা নদী পুনঃখনন ” প্রকদল্পয নডনন (প্রাক্কনরত ব্যয় ৫৯৪.০৬ মকাটি টাকা) 

০২/০৪/২০১২ তানযদখ নযকল্পনা কনভদন মপ্রযণ কযা  মর কানযগযী, াভানজক, 

নযদফ  অথনৃননতক ভীক্ষায জন্য নযকল্পনা কনভন গত ০৮.০৫.২০১২ 

তানযদখ নডননটি মপযত প্রদান কদয । প্রকদল্পয ভীক্ষা কাজ নডদম্বয /২০১৩ এ 

ম্পন্ন দয়দে । ভীক্ষায সুানয অনুমায়ী  পুনগঠৃিত DPP গত ৩১/০৮/২০১৪ 

তানযদখ ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন মফাড ৃ দত ায়া মায়। নফগত 06/10/2015 

তানযদখ ECNEC বায় প্রকল্পটি অনুদভানদত দয়দে।  
প্রকল্পটিয িঅওতায় ডততা নদী কেডজিং কাজ ফাস্তফা য়সনয ৪টি প্যাসকসজয দযত্র 
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ডিডএভ দ্ধডতসত ফািংরাসদ কনৌফাডনী ডযচাডরত প্রডতষ্ঠান “িকিআয়াি থ এন্ড 

িআডিডনয়াডযিং ওয়াকথ ডরিঃ” এয িনুকূসর কাম থাসদ প্রদাসনয জন্য প্রডক্রয়াধীন িঅসছ। 

3৫। ফাদগযাট মজরাধীন মকাদানরয়া আড়ুয়ানডন, মকন্দুয়া, নাননয়ৃা 

নফদরয কৃনল জনভ িাল উদমাগী কযা । (জাতীয় াংদ ননফাৃিন, 

২০০৮ এয ননফাৃিনী জনবায় মভাোযাট কদরদজ ভাদে) (ানন 

ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য স্মাযক নাং-৪২.০৩৮.০১৮.  ০২. 

০০.০৪০.২০১০-৩৭ তানযখঃ ০৭/০৭/২০১০ মভাতাদফক ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত প্রকদল্প অন্তর্ভকৃ্ত কযা দয়দে)। 

30/06/2020 এনডনর্ভক্ত 

282.83 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 0.3৩% 

 ‘‘ফাদগযাট মজরায মাল্ডায নাং-৩৬/১ পূনফাৃন প্রকদল্পয আতায় মকাদানরয়া, 

আরুয়ানডন, মকন্দুয়া, নাননয়ৃা নফর উন্নয়ন প্রকল্প’’ নদযানাদভ ২৭৯.৪৭ মকাটি টাকা ব্যয় 

ম্বনরত (ফাস্তফায়নকার জুরাই ২০১১ মথদক জুন ২০১৪) একটি নডনন নযকল্পনা 

কনভদন মপ্রযণ কযা দর পূণাৃঙ্গ াভানজক নযদফগত এফাং কানযগযী ভীক্ষা 

ম্পাদনপূফকৃ তায নবনত্তদত প্রকল্প টি পুনঃপ্রস্তামফয নননভদত্ত  নডনন মপযত প্রদান কযা 

য়। তৎদপ্রনক্ষদত ভীক্ষায জন্য IWM মক ০২/০৪/২০১২ তানযদখ (ব্যয় ১.২৪ মকাটি 

টাকা) ননদয়াগ মদয়া দয়দে । নডদম্বয/২০১৩ মত final report ায়া নগয়াদে। 
ভীক্ষায সুানযদয আদরাদক পূনগঠৃিত নডনন ০২/১১/২০১৪ তানযদখ  ফাাংরাদদ 

ানন উন্নয়ন মফাড ৃ দত ায়া মায়। ভন্ত্রণারদয় গত ২৩/১১/২০১৪ তানযদখ অনুনিত 

মািাই কনভটিয বায নিাদন্তয আদরাদক পুনগঠৃিত নডনন ০৩/০২/২০১৫ তানযদখ 

নযকল্পনা কনভদন মপ্রযণ কযা দয়দে । 20/08/2015 তানযদখ নইন অনুনিত 

দয়দে। নইন বায আদরাদক গত 11/10/2015 তানযদখ নডনন ভন্ত্রণারদয় দানখর 

দয়দে।   282.83 মকাটি টাকা ব্যয় ম্বনরত ‘‘ফাদগযাট মজরায মাল্ডায নাং-৩৬/১ 

পূনফাৃন” ীলকৃ প্রকদল্পয  নডনন 05/01/2016 তানযদখ একদনক কর্তকৃ অনুদভানদত 

দয়দে।  
প্রকল্পটিয ৩০টি প্যাসকসজয কাজ ফাস্তফায়সনয জন্য ফািংরাসদ কনাফাডনী ডযচাডরত 

প্রডতষ্ঠান “ফািংরাসদ ডিসজর প্ল্োন্ট ডরিঃ (ডফডিডএর)” এয প্রস্তাসফয কপ্রডযসত ডিডএভ 

দ্ধডতসত ক্রয় প্রস্তাফনা CCGP িনুসভাদসনয জন্য প্রডক্রয়াধীন যসয়সছ।  

৩৬ 

 

 

 

দবযফ নদী পুনঃখনন 

(মদায মজরা পযকাদর দবযফী নদী পুনঃখনদনয দয় 

প্রনতশ্রুনত মদন;  

তানযখঃ ২৭/১২/২০১০) 

30/06/2021 এনডনর্ভক্ত 

306.87 

(অনুদভাদদনয 

তানযখঃ 

16/08/2016) 

  ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 0.০০% 

অনুন্নয়ন যাজস্লৃ ফাদজদটয আতায় মদায মজরায় “Detail Feasibility 

Study for drainage improvement and sustainable 

water management of Bhariab river Basin” নদযানাদভ 

IWM কর্তকৃ ভীক্ষা কাজ (চুনক্ত মূল্য-১.৪২ মকাটি টাকা) ৩০/০৪/২০১৩ তানযদখ 

ম্পন্ন দয়দে। ভীক্ষায সুানযদয আদরাদক “Drainage improvement 

and sustainable water management of Bhariab 

river Basin” (৩৪৯.৩৮ মকাটি টাকা ব্যয় ম্বনরত) ীলকৃ প্রকদল্পয াংদানধত 

নডনন ০৫ .০২.২০১৫ তানযদখ ফাাংরাদদ  ানন উন্নয়ন মফাড ৃ দত ায়া মগদে। 

যফতীদত ভাননীয় ভন্ত্রীয ননদদৃনা মভাতাদফক খনন কামকৃ্রভ ম্যানুয়ার এয নযফদত ৃ

এস্কাদবটদযয ভােদভ ফাস্তফায়দনয জন্য ভাে দপ্তদয নডনন পুনঃদানখদরয জন্য মপ্রযণ 

কযা য়। উক্ত নিান্ত মভাতাদফক ভাে দপ্তয দত 306.87 মকাটি টাকায পুনগঠৃিত 

নডনন গত 17/08/2015 তানযদখ াভদত দানখর কযা য়। গত 01/11/2015 

তানযদখ মািাই বায কামনৃফফযণীয আদরাদক নডনন ভাে দপ্তদয কপ্রযণ কযা য়। 
28/12/2015 তানযদখ মফাদড ৃদানখর দয়দে। 11/01/2016 তানযদখ নডনন 

ভন্ত্রণারদয় দানখর কযা দয়দে। নযকল্পনা কনভদন 27/03/2016 তানযদখ 

Apprisal বা অনুনিত দয়দে। 24/04/2016 তানযদখ PEC বা দয়দে। 

বায নিান্ত অনুমায়ী নডনন পুনগেৃনপুফকৃ ১৩/০৬/২০১৬ তাডযসি ফাাউসফা সত 

ভন্ত্রণারসয় কপ্রযণ কযা সয়সছ। প্রকল্পটি গত ১৬/০৮/২০১৬ তাডযসি িনুডষ্ঠত একসনক 

বায় িনুসভাদন রাব কসয। 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত প্রনতশ্রুনত এফাং ননদদৃনা মভাতাদফক গৃীত প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগনত াংক্রান্ত প্রনতদফদন  (প্রনক্রয়াধীন প্রকল্প) 
 

ক্রনভক 

নাং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য 

প্রনতশ্রুনত/ননদদৃনা 

ভানপ্তয 

ভয়কার 

প্রকল্প ব্যয়/ 

বুজ াতাভুক্ত 

(ককাটি টাকায়) 

ফাস্তফায়ন 

ভস্যা (মনদ 

থাদক) 

ভাধাদনয 

জন্য প্রদত্ত 

প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নফলয়ক তথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

৩৭। কক্সফাজাদযয ফাঁকখারী নদীয নাব্যতা 

যক্ষাদথ ৃমেনজাং কযা।  
(কক্সফাজায মজরায় পযকাদর;  

তানযখঃ ০৩/০৪/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৯ এনিনপভূক্ত িয় 

২০৩.৯৩ রকাটি 

টাকা 

(অনুদমােি ২২-

১১-২০১৬) 

  ‘‘কক্সফাজায জজরায ফাকোরী নদীয জেরজাং’’ ীল যক একটি প্রকদল্পয (প্রাক্কররত ব্যয়ঃ 126.70 জকাটি, ফাস্তফায়নকার 

ভাচ য/২০১২ দত জুন/২০১৪) রডরর ০৫/০৪/২০১২ তারযদে রযকল্পনা করভন দত অনুদভাদনরফীন অফস্থায় ারন 

পদ ভন্ত্রণারদয় জপযত প্রদান কযা য় । যফতীদত ৩১/০৩/২০১৪ তারযদে অনুরিত জফাদড যয কারযগরয মূল্যায়ন 

করভটিয বায রদ্ধাে অনুমায়ী 125.58 জকাটি টাকা ব্যয় ম্বররত ‘‘কক্সফাজায জজরায ফাকোরী নদীয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, 

জচ ও জেরজাং (১ভ ম যায়)’’ ীল যক প্রকদল্পয রডরর গত ২৯/১২/২০১৪ তারযদে ফাাংরাদদ ারন উন্নয়ন জফাড য দত 

াওয়া জগদছ এফাং ১৫/০১/২০১৫ তারযদে এয মাচাই-ফাছাই বা অনুরিত দয়দছ । উক্ত বায রদ্ধাদেয আদরাদক 

পুনগ যঠিত রডরর ০৮/০৪/২০১৫ তারযদে ভন্ত্রণারয় দত রযকল্পনা করভদন জপ্রযণ কযা  য়। গত 11/01/2016 

তানযদখ নইন বা অনুনিত দয়দে । নইন বায নিাদন্তয আদরাদক মভয়াদকার নযফতনৃ, য়াযদা’য োড়ত্র, 

মস্টয়ানযাং কনভটিয পযমুদরন  নযদফদয োড়ত্র গ্রণ কদয 24/05/2016 তানযদখ াভদত মপ্রযণ কযা দয়দে।  

একদনদকয নিান্ত  অনুযদণ 50% মেনজাং অন্তর্ভকৃ্ত কদয 203.93 মকাটি টাকায নডনন’ য য নইন বা 

অনুনিত দয়দে। নইন বায নিাদন্তয আদরাদক গত  ২৫/09/2016 তানযদখ  নযকল্পনা কনভদন মপ্রযণ কযা  

দয়দে। প্রকল্পটি গর্ত ২২/১১/২০১৬ র্তানররে একদিক কর্তযক অনুদমানের্ত হদয়দে। 

 

৩৮ 

 

 

‘‘মমুনা নদীয বাঙ্গন মথদক র্ভয়াপুযদক 

যক্ষায রদক্ষয তাযাকানি দত মজাদকযিয 

মন্তৃ স্থায়ী গাইড ফাঁধ ননভাৃণ কযা’’  

(র্ভয়াপুয  মভনগয মযরদয় মস্টদনয 

থবায়; তানযখঃ ৩০-০৬-২০১২) 

 

 বুজ াতাভুক্ত 

ক্ররভক 1৪৭ 

  ‘‘মমুনা নদীয বাঙ্গন জথদক ভূয়াপুযদক যক্ষায রদক্ষয তাযাকারন্দ দত জজাদকযচয মেয স্থায়ী গাইড ফাঁধ রনভ যাণ কযা’’ 

(প্রাক্কররত ব্যয় ২৪.১৬ জকাটি টাকা, ফাস্তফায়নকার-জানুয়া নর/২০১৩ দত জুন/২০১৪) রদযানাদভ একটি প্রকল্প জরফায়ু িাস্ট 

পাদন্ডয আওতায় ফাস্তফায়দনয জন্য রডদম্বয/২০১২ জত ফন ও রযদফ ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ কযা য় । রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারদয় 

জমাগাদমাগ কযা দর ফাাংরাদদ জরফায়ু িাস্ট পান্ড এ অদথ যয স্বল্পতায কাযদণ প্রকল্পটি রনজস্ব অথ যায়দন ফাস্তফায়দনয জন্য 

ারন পদ ভন্ত্রণারয়দক অনুদযাধ জানাদনা য় । যফতীদত মমুনা নদীয বাঙ্গন জথদক ভূঞাপুযদক যক্ষায জন্য তাযাকারন্দ 

দত জজাদকযচয ম যে স্থায়ী গাইড ফাঁধ রনভ যাণ কাদজয অরতঝুরকপূণ য অাং যক্ষায উদদ্দদে “টাঙ্গাইর জজরায জগাারপুয ও 

ভূঞাপুয উদজরাধীন মমুনা নদীয ফাভ তীযফতী কাউরী ফািী নিজ দত াোরযয়া (বরুয়া-ফটতরা) ম যে এরাকায় তীয 

াংযক্ষণ প্রকল্প” ীল যক প্রকদল্পয 117.45 জকাটি টাকা ব্যয় ম্বররত রডরর প্রণয়ন কদয ০২/০৩/২০১৫ তারযদে ারন উন্নয়ন 

জফাড য দত ারন পদ ভন্ত্রণারজয় জপ্রযণ কযা য়। উদেখ্য, উক্ত রডররটিয ওয গত ১৩.০৫.২০১৫ তারযদে ভন্ত্রণারদয় 

মাচাই বা অনুরিত দয়দছ। মাচাই বায রদ্ধাে অনুমায়ী রডররটি পুনগ যঠদন WARPO এয ছািত্র াওয়া জগদছ । জেরজাং 

কাম যক্রভ অেভূ যক্ত কদয 16/09/2015 তারযদে ভন্ত্রণারদয় রডরর দারের কযা দয়দছ । যফতী কাম যক্রদভয জন্য ভন্ত্রণারয় দত 

রযকল্পনা করভদন জপ্রযণ কযা দয়দছ । 14/10/2015 তারযদে রযকল্পনা করভদনয ভতাভত ারপ্তয আদরাদক 05/11/2015 

তারযদে প্রকল্পটি বুজ াতায় অেভূ যরক্তয জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। এ জপ্ররক্ষদত 15/11/2015 তারযদে াভ দত 

রযকল্পনা করভদন জপ্রযণ কযা য়। গত 18/04/2016 তারযদে অনুরিত Apprisal বা অনুরিত দয়দছ।  
গর্ত ১৮/০৮/২০১৬ র্তানরদে একদিক সভার নসদ্ধান্ত অনুসরদণ ৫০% রেনজাং অন্তভূ যক্ত কদর ২২০.০০ রকাটি টাকার নিনপনপ পাসমদর্ত 

োনে করা হদয়দে। গর্ত ৩১/০৮/২০১৬ র্তানরদে পনরকল্পিা কনমলদি রপ্ররণ করা হদয়দে। গর্ত ০৩/১০/২০১৬ র্তানরদে নপইনস সভা 

অনুনির্ত হদয়দে। নপইনস সভার নসদ্ধাদন্তর আদাদক বাপাউদবা নিনপনপ পুিগর্ যি কররব। 

৩৯। ন্দ্বী-মকাম্পানীগঞ্জ ড়কফাঁধ ননভাৃণ। 
(িট্টগ্রাভ মজরায ন্দ্বী উদজরায় যকাযী 

াজী আব্দুর ফাদতন কদরজ ভাদে অনুনিত 

জনবায়; তানযখঃ ১৮/০২/২০১২) 

 

 

-    ন্দ্বী-উনড়যিয মনায়াখারী এরাকায় গানণনতক ভদডদরয ভােদভ 4টি ক্রডযাভ স্থাদনয ভীক্ষা কযা দয়দে । 
ক্রডযাভমূ- 1) উনড়যিয-মনায়াখারী, 2) মনায়াখারী জাাদজয িয, 3) জাাদজয িয ন্দ্বী, 4)  ন্দ্বী-উনড়যিয। 
এ নফলদয় গৃীত দদক্ষ ক্রনভক 3৯ এ উদেখ যদয়দে। 
উনড়যিয-মনায়াখারী ক্রডযাভ প্রকল্পটি ফাস্তফাডয়ত সর এরাকায় ভযসপারডজকোর িফস্থায িঅমুর ডযফতথসনয ম্ভাফনা 

যসয়সছ। পসর এিআ ক্রডযাভটি ফাস্তফায়সনয য নতুন িফস্থায কপ্রডযসত স্টাডি প্রকসল্পয উসযাগ কনয়া সফ। 

৪০। ন্দ্বী-উনড়যিয ক্রডযাদভয ম্ভাব্যতা 

মািাই কদয ন্দ্বীদয মকান ক্ষনত না 

দর ননভাৃণ কযা।  

    ক্রনভক নাং-3 ৮ এয ফণনৃাভদত 4টি ক্রডযাদভয ভদে 1ভ মাৃদয় ন্দ্বী-উনড়যিয ক্রডযাভ  (এযাদপ্রাি মযাড) ননভাৃদণয 

683.17 মকাটি টাকায ব্যয় প্রস্তাফনা  প্রণয়ন কদয অথাৃয়দনয জন্য নফশ্বব্যাাংদকয ননকট দানখর কযা য় । নফশ্বব্যাাংক 
অথাৃয়দনয নননভদত্ত প্রকদল্পয অনুকূদর মম ম্ভাব্যতা মািাই দয়দে তায গ্রণদমাগ্যতায নফলদয় ভতাভত মদয়ায জন্য যাভকৃ 

প্রনতিান ননদয়াগ কদয। নফশ্বব্যাাংদকয যাভকৃ প্রনতিাদনয প্রস্তাদফয নবনত্তদত “1ভ মাৃদয় উনড়যিয-মনায়াখারী ক্রডযাভ ননভাৃদণয 



D:\PM Commitment\2016\11.12.2016.doc   

ক্রনভক 

নাং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য 

প্রনতশ্রুনত/ননদদৃনা 

ভানপ্তয 

ভয়কার 

প্রকল্প ব্যয়/ 

বুজ াতাভুক্ত 

(ককাটি টাকায়) 

ফাস্তফায়ন 

ভস্যা (মনদ 

থাদক) 

ভাধাদনয 

জন্য প্রদত্ত 

প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত নফলয়ক তথ্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

(িট্টগ্রাভ মজরায ন্দ্বী উদজরায় 

যকাযী াজী আব্দুর ফাদতন কদরজ 

ভাদে অনুনিত জনবায়; তানযখঃ 

১৮/০২/২০১২) 

য এটিয Sustainability মদৃফক্ষণ কদয 2য় মাৃদয় ন্দ্বী-উনড়যিয ক্রডযাভ ননভাৃণ প্রকদল্পয কামকৃ্রভ গ্রদণয নিান্ত গৃীত 

য়”। নিাদন্তয আদরাদক নফশ্বব্যাাংদকয অথাৃয়দন পুনযায় উনড়যিয-মনায়াখারী ক্রডযাভ এয নফস্তানযত ভীক্ষা 2013-14 

অথ-ৃফেদয ভাপ্ত কযা দয়দে। মায নবনত্তদত নফননদয়াগ প্রকল্প গ্রদণয ম্ভাফনা যদয়দে । তদফ উক্ত ক্রডযাভটি ফাস্তফানয়ত দর 
ন্দ্বী-উনড়যিয-মনায়াখারী এরাকায ভযদপারনজকযার আমূর নযফতনৃ দফ ফদর অনুর্ভত য় । নফগত ভদয় ন্দ্বী-

উনড়যিয-মনায়াখারী (SUN) ক্রডযাভ ননভাৃদণয জন্য মম ভস্ত ভীক্ষা দয়দে তাদত মবারা মজরায় এয মকান প্রবাফ 

ড়দফ নকনা ম নফলয়টি নফদফিনায় আদনন ।  ানন উন্নয়ন মফাদডযৃ মটকননকযার কনভটি ন্দ্বী এরাকায় ক্রডযাভ ননভাৃণ 
কযদর মবারা মজরায় এয মকান প্রবাফ ড়দফ নকনা ম নফলদয়  Mathematical Modeling Institute এয ায়তায় একটি 

পূণাৃঙ্গ স্টানড কযা প্রদয়াজন ফদর ভদন কদয। 

উনড়যিয-মনায়াখারী ক্রডযাভ  ীল থক প্রকসল্প ৬৯৫.৮৫ ককাটি টাকায ডিডডয ওয গত ৩০/০৮/২০১৬ 

তাডযসি কফাসি থ মাচািআ বা িনুডষ্ঠত সয়সছ। মাচািআ বায ডদ্ধাসন্তয িঅসরাসক ৬৭৩২২.৩৭ রয টাকায 

ডিডড গত ১৬/১০/২০১৬ তাডযসি ফাাউসফা সত এ ভন্ত্রণারসয় দাডির কযা সয়সছ। 

৪১। 

 

কক্সফাজায য যক্ষা প্রকল্প গ্রণ।  
(কক্সফাজায মজরায় পযকাদর;  

তানযখঃ ০৩/০৪/২০১১) 

-    ‘‘কক্সফাজায য যক্ষা’’ ীল যক প্রকল্প টিয ওয রফগত 05/02/2013 তারযদে অনুরিত  একদনক বায আদরাচনা 

জদল কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তযক্ষ, জমাগাদমাগ ভন্ত্রণারয়, রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারয়, ারন পদ ভন্ত্রণারয়, জফাভরযক 

রফভান রযফন ও ম যটন ভন্ত্রণারয় এফাং প্ররতযক্ষা ভন্ত্রণারয় াংরিি করদক রনদয় ভরিতবাদফ রযকল্পনা 

গ্রণপূফ যক জরু নররবরেদত নতুন প্রকল্প গ্রণ কদয রযকল্পনা করভদন জ কযায রদ্ধাে গৃীত য় । এ রদ্ধাদেয 

জপ্ররক্ষদত কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তযদক্ষয জচয়াযম্যান ও জজরা প্রাক, কক্সফাজায এয বারতদত্ব ৫টি ভিয় বা 

অনুরিত দয়দছ। ফ যদল রফগত ২৩/১১/২০১৫ তারযদে জজরা প্রাক, কক্সফাজায এয দেরন কদক্ষ অনুরিত 

নদবম্বয ভাদয উন্নয়ন ভিয় করভটিয বায় উরস্থত জনপ্ররতরনরধ কর রফবাদগয প্ররতরনরধগদণয েরতক্রদভ 

‘‘কক্সফাজায য যক্ষা’’ ীল যক প্রকল্পটি জজরায ম যটন রদল্পয বরফষ্যদতয কথা রচো কদয ফাস্তফায়ন না কযায রদ্ধাে 

গৃীত য়।  রফলয়টি ানি সম্পে মন্ত্রণায় দত  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দপ্তদয অফরত কযা দয়দছ। 

৪২। ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। 
(ভয়ভননাং মজরা পযকাদর; তানযখঃ 

৩১/০৩/২০১১) 

-    ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়দন রডরর প্রণয়দনয জন্য ২৪টি নদীয জেরজাং াংরিি ‘‘ Feasibility 

Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in 

Bangladesh” ীল যক একটি ভীক্ষা পাদদনয জন্য প্রধান যাভ যক রাদফ আেজযারতক ও জদীয় 

যাভ যকগরণর ভিদয় গঠিত JV of CES (India)-DEMAS (Netherlands)-DHI 

(Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এয দঙ্গ গত ০৪-০৮-২০১১ তারযদে রনদয়াগ চুরক্ত পন্ন 

ওয়ায য গত ০৪-০৯-২০১১ তারযে দত যাভ যক প্ররতিানটি কাজ শুরু কদযন । এ ভীক্ষায় অেভু যক্ত ২৪টি 

নদীয ভদে ব্রহ্মপুত্র নদও অেভু যক্ত  আদছ। ভীক্ষা ভাপ্ত কদয যাভ যক প্ররতিানটি রফগত ৩০ এরপ্রর, ২০১৪ 

তারযদে েিা চূিাে প্ররতদফদন দারের কদয । রফগত ২৮ জুন ২০১৪ তারযদে উক্ত েিা প্ররতদফদদনয ওয 

জাতীয় ম যাদয় একটি জরভনায অনুরিত য় । উক্ত জরভনাদয েিা চূিাে প্ররতদফদদনয ওয “Pannel of 

Experts” এয ভতাভত গ্রদণয রদ্ধাে গৃীত য় । ইদতাভদে “Pannel of Experts” এয ভতাভত াওয়া 

জগদছ মায রবরেদত Main Consultant কর্তযক ভীক্ষায াংদারধত প্ররতদফদজনয চূিাে েিা Technical 

Committee কর্তযক অনুদভারদত দয়দছ। চূিাে রযদারট যর আদরাদক ২৪টি নদীয জেরজাং কাদজ ৯৫৬৮৪৬.০০ 

জকাটি টাকা প্রদয়াজন। মায ভদে ব্রহ্মপুত্র নদীয ফ যদভাট ২৮৩.০০ রকঃরভঃ এয ভদে ৭০.০০ রকঃরভঃ জেরজাং 

ফাফদ ১০৮৬৮.০০ জকাটি টাকা প্রদয়াজন।  
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দপ্তদযয রনদদ যনা অনুমায়ী জেরজাং াংক্রাে জাতীয় ভিয় করভটি গঠন কযা দয়দছ। উক্ত 

করভটিদক ফাাংরাদদদয কর নদ-নদী জেরজাং রফলদয় একটি ভাস্টায প্ল্যান বতনরয দারয়ত্ব জদয়া দয়দছ। ফতযভাদন 

 এটির কাম যক্রভ প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। কাম যক্রভ ভারপ্তয য প্রদে রনদদ যনা জভাতাদফক যফতী কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

দফ। 
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৪৩। মবারা মজরায িয কুকযী মুকযী মফড়ীফাঁধ 

 মঘাদলযাট এফাং যাভদনয়াজ 

রঞ্চঘাট এরাকায় নদী 

বাঙ্গনদযাধকযদণয ব্যফস্থা গ্রণ । 
(নবনড কনপাদযনসাং এয ভােদভ 

একদয়াদগ মদব্যাী ইউননয়ন তথ্য  

মফাদকন্দ্র উদবাধনকাদর ; তানযখঃ 

১১/১১/১০) 

৩০/০৬/২০১৫ 

(প্রকল্প প্রস্তাফনা 

অনুমায়ী) 

 

বুজ াতাভুক্ত 

ক্ররভক 165 

  জঘাদলযাট ও যাভদনওয়াজ এরাকায নদী বাঙ্গনদযাধ প্রকল্পটি (প্রাক্কররত ব্যয় ১২৯.৭৮ জকাটি টাকা; 

ফাস্তফায়নকার জুরাই/২০১৩ দত জুন/২০১৫ মেয) জরফায়ু রযফতযন জযরজররদয়ন্স পাদন্ডয আওতায় 

ফাস্তফায়দনয রনরভদে ারন পদ ভন্ত্রণারদয় অনুরিত মাচাই করভটিয বায রদ্ধাে জভাতাদফক পুনগ যঠিত প্রকল্প 

প্রস্তাফনা ২৬/০৫/২০১৩ তারযদে রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ কযা দয়দছ এফাং রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারয় 

দত যফতীদত রফশ্বব্যাাংক ফাাংরাদদ অরপদ জপ্রযণ কযা য়। জরফায়ু রযফতযন জযরজররদয়ন্স পাদন্ডয আওতায় 

ম যাপ্ত পান্ড না থাকায় এ মুহুদতয প্রকল্প অনুদভাদন কযা ম্ভফ নয় ফদর রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারয় দত ারন পদ 

ভন্ত্রণারয়দক জানাদনা য়। রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারদয় জমাগাদমাগ কযা দর ফাাংরাদদ জরফায়ু জযরজররদয়ন্স পান্ড 

এ অদথ যয স্বল্পতায কাযদণ প্রকল্পটি রনজস্ব অথ যায়দন ফাস্তফায়দনয জন্য ারন পদ ভন্ত্রণারয়দক অনুদযাধ জানান । 
জবারা জজরায জঘাদলযাট এফাং যাভদনওয়াজ রঞ্চঘাট এরাকায়  নদী বাঙ্গনদযাধক জল্প তীয াংযক্ষণ ীল যক 

প্রকদল্পয ১৩৩.৭০ জকাটি টাকায রডররটি পুনগ যঠন পূফ যক ১৩/০৫/২০১৫ তারযদে ভন্ত্রণারদয় দারের কযা দয়দছ। 
দারেরকৃত রডররয ওয ারন পদ ভন্ত্রণারদয়য ২৭/০৫/২০১৫ তারযদেয যানিত তদথ্যয আদরাদক 

ফাাউদফা’য জফাফ ২৭/১০/২০১৫ তারযদে মন্ত্রণাদয় পাওয়া নগদয়দে। গত 14/12/2015 তানযদখ ভন্ত্রণারদয় 

মািাই বা অনুনিত দয়দে। বায নিান্ত অনুমায়ী 21/01/2016 তানযদখ কানযগনয কনভটি গেন কযা দয়দে । 
মািাই বায নিাদন্তয আদরাদক ারনাগাদ ব্যয় প্রাক্করন অন্ত ভু থক্ত কদয কানযগনয নযদাট ৃপ্রণয়দনয কাজ 

প্রনক্রয়াধীন যদয়দে। কানযগনয কনভটিয নযদাট ৃারনাগাদ কদয 13/06/2016 তানযদখ 242.77 মকাটি টাকা 

নডনন াভদত দানখর কযা য়। 27/09/2016 তারযদে রইর বা অনুরিত দয়দছ। রইর বায রদ্ধাদেয 

আদরাদক ২৮০.৬৯ রকাটি টাকার নিনপনপ গর্ত ১৪/১১/২০১৬ র্তানরদে রবাদি য োনে করা হদয়দে। নপইনস সভার 

নসদ্ধান্ত প্রনর্তপাি কদর ২৮০৬৮.৯৩ ক্ষ টাকার রডরর গর্ত ২১/১১/২০১৬ র্তানরদে বাপাউদবা হদর্ত এ 

মন্ত্রণাদয় রপ্ররণ করা হদয়দে। পরবর্তী কায যক্রম প্রনক্রয়াধীি রদয়দে। 

৪৪। নততা নদী খনন কযা।  
(০৭/১১/২০১০ তানযখ কুনভো মজরায 

নততা উদজরায় অনুনিত জনবায়)। 

-    ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়দনয রনরভদে ভাঠ ম যায় জরয, কারযগরয রদক মাচাই ফাছাই এফাং নকা 

প্রণয়ন কদয ‘‘কুরভো জজরায রততা ও জাভনা উদজরায রততা নদী পুনঃেনন প্রকল্প; (প্রাক্কররত ব্যয় 

১১৯০৯ জকাটি টাকা, ফাস্তফায়নকার- ভাচ য/২০১২ দত জুন/২০১৫)’’ রদযানাদভ একটি রডরর প্রণয়ন কযা য়। 
ফাাউদফা দত ১৪.৯.১১ এ রডরর ভন্ত্রণারদয় োনে কযা য় ।  যফতীজত ০৭/০২/২০১২ তারযদে প্রকদল্পয 

ওয  ভন্ত্রণারদয় মাচাই বা অনুরিত য়। উক্ত বায রদ্ধাদেয আদরাদক ২৬.২.১২ র্তানরদে পূন যগঠিত রডরর 

জফাদড য দারের এফাং ২৭.২.১২ তারযদে পুনযায় ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ কযা য় । রডরর ০২/০৪/২০১২ তারযদে 

রযকল্পনা করভদন জপ্রযণ কযা য় । কারযগযী, াভারজক, রযদফ ও অথ যননরতক ভীক্ষায জন্য রযকল্পনা 

করভন গত ০৮/০৫/২০১২ তারযদে রডররটি জপযত প্রদান কদয । ভীক্ষায জন্য ২৪টি নদী জেরজাং াংরিি 

“Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River 

Management in Bangladesh” ীল যক ভীক্ষায Draft Final Report এয ওয 

“Pannel of Experts” এয প্ররতদফদন াওয়া জগদছ । “Pannel of Experts” এয ভতাভদতয 

রবরেদত Main Consultant কর্তযক ভীক্ষা য াংদা রধত প্ররতদফদ জনয চূিাে েিা Technical 

Committee কর্তযক অনুদভারদত দয়দছ । চূিাে রযদাদট যয আদরাদক ২৪টি নদীয জেরজাং কাদজ 

৯৫৬৮৪৬.০০ জকাটি টাকা প্রদয়াজন । মায ভদে রততা নদীয ফ যদভাট ৫৭.০০ রকঃরভঃ এয ভদে ৪৭.০৮ 

রকঃরভঃ জেরজাং ফাফদ ১১৫২.০০ জকাটি টাকা প্রদয়াজন।  
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দপ্তদযয রনদদ যনা অনুমায়ী জেরজাং াংক্রাে জাতীয় ভিয় করভটি গঠন কযা দয়দছ। উক্ত 

করভটিদক ফাাংরাদদদয কর নদ-নদী জেরজাং রফলদয় একটি ভাস্টায প্ল্যান বত নরয দারয়ত্ব জদয়া দয়দছ। 

ফতযভাদন কনমটির কাম যক্রভ প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। কাম যক্রভ ভারপ্তয য প্রদে রনদদ যনা জভাতাদফক যফতী 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা দফ। 
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৪৫। যাইর উদজরায় মফ ডড়ফাঁধ ননভাৃণ 

কযা। (ব্রাহ্মণফাড়ীয়া মজরায় অনুনিত 

এক জনবায়; তানযখঃ ১২/৫/২০১০) 

-    ‘‘যাইর উদজরায় ফাঁধ ননভাৃণ প্রকদল্পয’’ নডননয ওয (প্রাক্কনরত ব্যয় ১৭.৪৪ মকাটি টাকা) 

০৮/০৩/২০১২ তানযদখ মািাই বা াভদত  অনুনিত য় এফাং তদানুমায়ী প্রকল্পটি Climate Change 

ট্রাস্ট পাি এয আতায় প্রস্তাফনা দানখদরয জন্য নিান্ত গৃীত য় । ম আদরাদক জরফায়ু নযফতনৃ ট্রা স্ট 

পাদিয আতায় ফাস্তফায়দনয জন্য ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন মফাড ৃকথসক পুনযায় প্রকল্প প্রস্তাফ ায়া মায়। 
যফতীদত ানন ম্পদ ভন্ত্রণারদয় ২৩/০১/২০১৩ তানযদখ অনুনিত মািাই কনভটিয বায় গৃীত নিান্ত 

অনুমায়ী পুনগঠৃিত প্রকল্প প্রস্তাফনা  (প্রাক্কনরত ব্যয় ১৫.৮৮ মকাটি টাকা; ফাস্তফায়নকার- ভাি/ৃ২০১৩ দত 

জুন/২০১৪) নযদফ  ফন ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা  য়। যফতীদত ফাাংরাদদ জরফায়ু ট্রা স্ট পাি 

(BCCTF) এ অদথযৃ স্লৃল্পতায কাযদণ প্রকল্পটি স্লৃ-স্লৃ ভন্ত্রণারয়/াংস্থা দত অথাৃয়দনয জন্য নযদফ  ফন 

ভন্ত্রণারয় দত ১৫/০৫/২০১৪ তানযদখ ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়দক অফনত কযা য়। যফতীদত ফাাউদফা’য 
ক্ষ মথদক নফনবন্ন বায় অদথযৃ স্লৃল্পতায নফলয়টি জরফায়ু নযফতনৃ ট্রাস্টদক অফনত কযা দয়দে । প্রকল্পটি 
দ্রুত ফাস্তফায়দনয জন্য ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয় দত নযদফ  ফন ভন্ত্রণারদয় ত্র মপ্রযদণয নিান্ত গৃীত য় এফাং 

একই াদথ ফাাউদফা’য ভাে মাৃদয় নডনন প্রণয়দনয কাজ প্রনক্রয়াধীন যদয়দে । নডনন প্রনক্রয়াকযণকাদর 
মদখা মায় 2012 াদরয প্রস্তানফত কাজ এফাং এয নফযীদত প্রাক্কনরত অথ ৃঅদনক নযফতনৃ দয়দে। মফড়ীফাঁধটি 
ায এরাকা াংরগ্ন য়ায় মঢউদয়য আঘাদত ফাঁদধয অদনক অাংদ ক্ষনত দয়দে। ক্ষনতগ্রস্ত অাংমূ অন্তর্ভকৃ্ত 
কদয মফনড়ফাঁধ ননভাৃণ ম্পূণ ৃকযদত মগদর 1টি মটকননকযার কনভটি গেন এফাং তায সুানযদয নবনত্তদত নডনন 

প্রণয়ন কযা প্রদয়াজন। গত 27/07/2015 তানযদখ কানযগনয কনভটি গেন কযা দয়দে । গত 03/03/2016 

তানযদখ কানযগনয কনভটিয নযদাট ৃদানখর দয়দে, মা ানন উন্নয়ন মফাড ৃকর্তকৃ অনুদভানদত য় । নযদাদটযৃ 
আদরাদক প্রদয়াজনীয় নডজাইন এয কাজ প্রনক্রয়াধীন যদয়দে। নডজাইন ম্পন্ন য়ায় য নডনন দানখর কযা 

মাদফ। 

৪৬। নভনষ্ াননয অবাদফ শুকনা মভৌসুদভ কৃনল 

কাজ কযা মাদফ না ।  তাই াজা-ভজা 
খার পুনঃখনন  খা জনভদত পুকুয 

খনন কদয মদিয ব্যফস্থা কযা। 
(ফযগুনা মজরায় অনুনিত জনবায়; 

তানযখঃ ০৬/০৫/২০১০) 

- 
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  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়দন উক্ত এরাকায োরমূ পুনঃেনদনয রনরভদে ভাঠ ম যায় জরয, কারযগরয 

রদক মাচাই ফাছাই এফাং নকা প্রণয়ন কদয রডরর প্রণয়ন কযা য়। উক্ত নডনন মািাই ফাোই কযতঃ পুনগঠিতৃ কদয 
19/06/2012 তানযদখ ভন্ত্রণারদয় মপ্রযণ কযা য় । পুনগ যঠিত প্রকল্প প্রস্তাফ ২৯/০৫/২০১৩ তারযদে জরফায়ু িাি পান্ড 

দত অথ যায়দনয রদক্ষয রযদফ ও ফন ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ কযা য় । ফাাংরাদদ জরফায়ু িাস্ট পান্ড এ অদথ যয স্বল্পতায 

কাযদণ প্রকল্পটি স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/াংস্থা দত অথ যায়দনয জন্য ১৫/০৫/২০১৪ তারযদে ারন পদ ভন্ত্রণারয়দক অফরত 

কযা য়। এ জপ্ররক্ষদত ারন পদ ভন্ত্রণারয় দত ফাাউদফা কর্তযক রডরর প্রণয়দনয রদ্ধাে গৃীত য়। ৪৮.৮৫ জকাটি 

টাকায প্রাক্কররত ব্যয় ম্বররত রডরর ১৮/০৬/২০১৫ তারযদে াভদত জপ্রযণ কযা দয়দছ । ১৭/০৯/২০১৫ তারযদে 

মাচাই বা অনুরিত দয়দছ। গত ০৬/১০/২০১৫ তারযদে অনুরিত মাচাই বায রদ্ধাদেয আদরাদক জফাড য কর্তযক একটি 

জটকরনকযার করভটি গঠন কযা দয়দছ । উক্ত করভটিয সুারযদয আদরাদক গত 08/10/2015 তানযদখ কানযগনয 

কনভটি গেন কযা দয়দে । ীঘ্রই কানযগনয নযদাট ৃদানখর কযা দফ । মায আদরাদক রডরর প্রণয়ন কযা দফ । গত 

10/12/2015 তারযদে কারযগরয করভটিয রযদাট য অনুদভারদত দয়দছ । গর্ত ২১/০১/২০১৬ র্তানরদে ৭০৬৫.৬৭ ক্ষ 

টাকা ব্যয় সম্বনর্ত নিনপনপ পনরকল্পিা কনমলদি রপ্ররণ করা হদয়দে। পনরকল্পিা কনমলদির নিদে যলিার আদাদক 

নিনপনপ রবাদি য প্রনক্রয়াধীি। পনরকল্পিা কনমলদির িানহো রমার্তাদবক ৭০৬৫.৬৭ ক্ষ টাকার পুিগ যঠির্ত নিনপনপ সম্প্রনর্ত 

বাপাউদবা হদর্ত  মন্ত্রণাদয় োনে করা হদয়দে। পরবর্তী কায যক্রম প্রনক্রয়াধীি রদয়দে। 

৪৭। নদীয নাব্যতা বৃনিয রদক্ষয মভঘনা  

ডাকানতয়া নদী মেনজাং (িাঁদপুদয অনুনিত 

এক জনবায়; তানযখঃ ২৭/৪/২০১০) 

-    ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়দন রডরর প্রণয়দনয জন্য ২৪টি নদীয জেরজাং াংরিি 

‘‘Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River 

Management in Bangladesh” ীল যক একটি ভীক্ষা পাদদনয জন্য প্রধান যাভ যক রাদফ 

আেজযারতক ও জদীয় যাভ যকগণ এয ভিদয় গঠিত JV of CES (India)-DEMAS 

(Netherlands)-DHI (Denmark) -BETS-EPC-DEVCON এয দঙ্গ গত ০৪-০৮-২০১১ 
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তারযদে রনদয়াগ চুরক্ত পন্ন ওয়ায য গত ০৪-০৯-২০১১ ইাং তারযে দত যাভ যক প্ররতিানটি কাজ শুরু 

কদযন। এ ভীক্ষায় অেভু যক্ত  ২৪টি নদীয ভদে জভঘনা  (আায), জভঘনা (জরায়ায) ও ডাকারতয়া নদীও 

অেভু যক্ত  আদছ। ভীক্ষা ভাপ্ত কদয যাভ যক প্ররতিানটি রফগত ৩০ এরপ্রর, ২০১৪ তারযদে েিা চূিাে 

প্ররতদফদন দারের কদয। রফগত ২৮ জুন ২০১৪ তারযদে উক্ত েিা প্ররতদফদদনয ওয জাতীয় ম যাদয় একটি 

জরভনায অনুরিত য়। উক্ত জরভনাদয েিা চূিাে প্ররতদফদদনয ওয “Pannel of Experts” এয 

ভতাভত গ্রদণয রদ্ধাে গৃীত য়। ইদতাভদে “Pannel of Experts” এয ভতাভত াওয়া জগদছ মায 

রবরেদত Main Consultant কর্তযক ভীক্ষায াংদারধত প্ররতদফদজনয চূিাে েিা Technical 

Committee কর্তযক অনুদভারদত দয়দছ । চূিাে রযদাট যর আদরাদক ২৪টি নদীয জেরজাং কাদজ 

৯৫৬৮৪৬.০০ জকাটি টাকা প্রদয়াজন। মায ভদে জভঘনা ও ডাকারতয়া নদীয ফ যদভাট ৩৬২.০০ রকঃরভঃ এয 

ভদে ১২৮.৯২ রকঃরভঃ জেরজাং ফাফদ ১০৭১২৬.০০ জকাটি টাকা প্রদয়াজন। 
  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দপ্তদযয রনদদ যনা অনুমায়ী জেরজাং াংক্রাে জাতীয় ভিয় করভটি গঠন কযা দয়দছ। 

উক্ত করভটিদক ফাাংরাদদদয কর নদ-নদী জেরজাং রফলদয় একটি ভাস্টায প্ল্যান বত নরয দারয়ত্ব জদয়া 

দয়দছ। ফতযভাদন কনমটির কাম যক্রভ প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। কাম যক্রভ ভারপ্তয য প্রদে রনদদ যনা জভাতাদফক 

যফতী কাম যক্রভ গ্রণ কযা দফ। 

৪৮। িযআরগী ইউননয়দনয িাযাদ মফডড়ফাঁধ 

ননভাৃণ। (ভয়ভননাং মজরা পযকাদর; 

তানযখঃ ৩১/০৩/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৫ 

(প্রস্তানফত 

নডনন 

অনুমায়ী) 

বুজ াতাভুক্ত 

ক্ররভক 140 

  “চযআরগী ইউরনয়দনয চাযাদ জফরিফাঁধ রনভ যাণ ” ীল যক প্রকল্পটিয রডরর (প্রাক্কররত মূল্য ৬০ .৫১ জকাটি 

টাকা, ফাস্তফায়নকারঃ জুরাই/২০১২ দত জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারযদে রযকল্পনা করভন দত 

অনুদভাদনরফীন অফস্থায় ারন পদ ভন্ত্রণারদয় জপযত প্রদান কযা দয়দছ । ফতযভান ররডউর দয অনুমায়ী 

প্রকদল্পয রডরর প্রণয়নপূফ যক (প্রকল্প ব্যয়-৮৬ .৯৫ জকাটি টাকা) ভাঠ দপ্তয দত পানি উন্নয়ি জফাদড য দারের 

কযা য় । ১৩/১১/২০১৪ তারযদে অনুরিত জফাদড যয কারযগরয করভটিয বায রদ্ধাে অনুমায়ী পুনগ যঠিত 

রডরর ১৪/০১/২০১৫ তারযদে ফাাংরাদদ ারন উন্নয়ন জফাড য দত াওয়া মায় । ফরণ যত প্রকদল্পয রফলদয় 

০৪/০২/২০১৫ তারযদে ভন্ত্রণারদয় মাচাই-ফাছাই করভটিয বা অনুরিত দয়দছ। উক্ত বায রদ্ধাে অনুমায়ী 

পুনগ যঠিত রডরর ৩১/০৫/২০১৫ তারযদে রযকল্পনা করভদন জপ্রযণ কযা দয়দছ । গত ২৬/০৮/২০১৫ 

তারযদে রযকল্পনা করভ জন অনুরিত বায়  প্রদয়াজনীয় জেরজাং কাজ অেভূ যক্ত ক জয পুনযায় রডরর 

দারেদরয রনদদ যনা জদয়া য় । মায আদরাদক 06/10/2015 তানযদখ কানযগনয কনভটি গেন কযা দয়দে । 
কারযগরয করভটিয রযদাট য প্রারপ্তয য রডরর প্ররক্রয়াকযণ কযা দফ।  

4৯ কুনড়গ্রাদভয ধযরা, ব্রহ্মপুত্র, নতস্তা  

দুধকুভায নদীদত নাব্যতা বৃনিয রদক্ষয 

মেনজাংকযণ (কুনড়গ্রাভ মজরায় অনুনিত 

এক জনবায়; তানযখঃ ০৬/৩/২০১০) 

-    ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়দন রডরর প্রণয়দনয জন্য ২৪টি নদীয জেরজাং াংরিি 

‘‘Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River 

Management in Bangladesh” ীল যক একটি ভীক্ষা পাদদনয জন্য প্রধান যাভ যক রাদফ 

আেজযারতক ও জদীয় যাভ যকগণ এয ভিদয় গঠিত JV of CES (India)-DEMAS 

(Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON এয দঙ্গ গত ০৪-০৮-২০১১ 

তারযদে রনদয়াগ চুরক্ত পন্ন ওয়ায য গত ০৪-০৯-২০১১ তারযে দত যাভ যক প্ররতিানটি কাজ শুরু 

কদয। এ ভীক্ষায় অেভু যক্ত  ২৪টি নদীয ভদে ধযরা, ব্রহ্মপুত্র, রতস্তা ও দুধকুভায নদীও অেভু যক্ত  আদছ ।  
ভীক্ষা ভাপ্ত কদয যাভ যক প্ররতিানটি রফগত ৩০ এরপ্রর, ২০১৪ তারযদে েিা চূিাে প্ররতদফদন দারের 

কদয। রফগত ২৮ জুন ২০১৪ তারযদে উক্ত েিা প্ররতদফদদনয ওয জাতীয় ম যাদয় একটি জরভনায অনুরিত 

য়। উক্ত জরভনাদয েিা চূিাে প্ররতদফদদনয ওয “Pannel of Experts” এয ভতাভত গ্রদণয 

রদ্ধাে গৃীত য় । ইদতাভদে “Pannel of Experts” এয ভতাভত াওয়া নগদয়দে মায রবরেদত 

Main Consultant কর্তযক ভীক্ষা য াংদা রধত প্ররতদফদ জনয চূিাে েিা Technical 
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Committee কর্তযক অনুদভারদত দয়দছ । চূিাে রযদাট য আদরাদক ২৪টি নদীয জেরজাং কাদজ 

৯৫৬৮৪৬.০০ জকাটি টাকা প্রদয়াজন। মায ভদে ধযরা, ব্রহ্মপুত্র, রতস্তা ও দুধকুভায নদীয ফ যদভাট ৪৬৩.০০ 

রকঃরভঃ এয ভদে ৪০২.৪১ রকঃরভঃ জেরজাং ফাফদ ২৬১২৬৩.০০ জকাটি টাকা প্রদয়াজন।  
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দপ্তদযয রনদদ যনা অনুমায়ী জেরজাং াংক্রাে জাতীয় ভিয় করভটি গঠন কযা দয়দছ। 

উক্ত করভটিদক ফাাংরাদদদয কর নদ-নদী জেরজাং রফলদয় একটি ভাস্টায প্ল্যান বত নরয দারয়ত্ব জদয়া 

দয়দছ। ফতযভাদন  কনমটির কাম যক্রভ প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। কাম যক্রভ ভারপ্তয য প্রদে রনদদ যনা জভাতাদফক 

যফতী কাম যক্রভ গ্রণ কযা দফ। 

৫০। মমুনা নদীয বাঙ্গনদযাধ  নাব্যতা  

যক্ষায় নদী মেনজাং কযা। 

(ফগুড়া মজরায় অনুনিত আরতাফুদন্নো 

মখরায ভাদে জনবায়; তানযখঃ 

12/11/2015) 

- 

 

   ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তযক প্রদে প্ররতশ্রুরত “ মমুনা নদীয বাঙ্গনদযাধ  নাব্যতা  যক্ষায় নদী মেনজাং কযা” 

এয মপ্রনক্ষদত জানাদনা মাদে ইদতাভদে ানন উন্নয়ন মফাড ৃ Capital (Pilot) জেরজাং প্রকদল্পয আওতায় 

রযাজগঞ্জ াড য দয়দেয উজান দত ধদরশ্বযী নদীয উৎমুে ম যে 22.00 রকঃরভঃ জেরজাং কাজ কদযদছ । 
এয পদর 16.5 ফগ য রকঃরভঃ ভূরভ পুনরূদ্ধায নদীয উক্ত অাংদ নদীয নাব্যতা বৃরদ্ধ জদয়দছ । এছািা 

প্রস্তারফত ফাাংরাদদ নদী ব্যফস্থানা উন্নয়ন কভ যসূচী ( 1ভ ম যায়) প্রকদল্প মমুনা নদীদত রযাজগঞ্জ জজরায় 

0.00 রকঃরভঃ দত 26.00 রকঃরভঃ এয ভদে 6.50 রকঃরভঃ অাংদ এফাং ফগুিা জজরায 26.00 রকঃরভঃ 

দত 50.00 রকঃরভঃ এয ভদে 7.00 রকঃরভঃ অাংদ জেরজাং কাদজয প্রস্তাফ কযা আদছ । এছািা বুজ 

াতায় অেভূ যরক্তয জন্য প্ররক্রয়াধীণ প্রকল্পমূদ 5.00 রকঃরভঃ জেরজাং কাদজয প্রস্তাফ কযা আদছ।  
 

এছািা ‘‘Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River 

Management in Bangladesh” ীল যক প্রকদল্পয একটি ভীক্ষা পাদদনয জন্য  যাভ যক 

রনদয়াগ কযা য় । আেজযারতক ও জদীয় যাভ যকগ রির ভিদয় গঠিত JV of CES (India)-

DEMAS (Netherlands)-DHI (Denmark)-BETS-EPC-DEVCON ভীক্ষায কাজ 

পাদন কদয। ভীক্ষায় অেভু যক্ত ২৪টি নদীয ভদে ব্রহ্মপুত্র-মমুনা নদীও অেভু যক্ত আদছ । ভীক্ষা রযদাট য 

আদরাদক ২৪টি নদীয জেরজাং কাদজ ৯৫৬৮৪৬.০০ জকাটি টাকা প্রদয়াজন । মায ভদে ব্রহ্মপুত্র-মমুনা নদীয 

230.০০ রকঃরভঃ বদদঘ যযয ভদে 213.00 রকঃরভঃ জেরজাং ফাফদ 244328.56 জকাটি টাকা প্রদয়াজন।  
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দপ্তদযয রনদদ যনা অনুমায়ী জেরজাং াংক্রাে জাতীয় ভিয় করভটি গঠন কযা দয়দছ। 

উক্ত করভটিদক ফাাংরাদদদয কর নদ-নদী জেরজাং রফলদয় একটি ভাস্টায প্ল্যান বত নরয দারয়ত্ব জদয়া 

দয়দছ। ফতযভাদন  কনমটির কাম যক্রভ প্ররক্রয়াধীন যদয়দছ। কাম যক্রভ ভারপ্তয য প্রদে রনদদ যনা জভাতাদফক 

যফতী কাম যক্রভ গ্রণ কযা দফ। 
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