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ভঞ্জুরয নং- 43 

৪৭ - ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

নুন্নয়ন 1251,73,00 1376,90,00 1514,59,00 

ঈন্নয়ন 4674,71,00 5142,18,00 5656,40,00 

মভাট 5926,44,00 6519,08,00 7170,99,00 

 

যাজস্ব 1634,90,50 1646,90,00 1774,43,78 

ভরধন 4291,53,50 4872,18,00 5396,55,22 

মভাট 5926,44,00 6519,08,00 7170,99,00 

১.০ রভন মেটমভন্ট ও প্রধান কাম যাফরর 

১.১ রভন মেটমভন্ট 

ারন ম্পমদয সুলভ ও ভরিত ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ জনগমণয জীফন ও জীরফকায জন্য ারনয চারদা পূযণ এফং মটকআ ঈন্নয়ন 

রনরিতকযণ। 

১.২ প্রধান কাম যাফরর 

১.২.১ মচ, ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, জরাফদ্ধতা দূযীকযণ, রনষ্কান ব্যফস্থায ঈন্নয়ন, নদী বাঙ্গন মযামধ নীরত প্রণয়ন ও কারযগরয ায়তা প্রদান 

এফং রফণাক্ততা ও ভরুকযণ মযামধ ব্যফস্থা গ্রণ; 

১.২.২ ফন্যা পূফ যাবা এফং তকীকযণ, ফন্যা রনয়ন্ত্রণ স্থানা, ফন্যায কাযণ এফং ফন্যায কাযমণ সৃষ্ট েয়-েরত রনরুণ; 

১.২.৩ নদীয ফফারকা রনয়ন্ত্রণ ও ঈন্নয়ন এফং ফন্যা রনয়ন্ত্রণ স্থানাভ ম্পমকয মভৌররক ও প্রাময়ারগক গমফলণা এফং াআমরাররজকযার 

জরয ও ঈাত্ত ংগ্র; 

১.২.৪ ফন্যা রনয়ন্ত্রণ এফং ারন ম্পদ ঈন্নয়মনয মেমে অন্তজযারতক মমারগতা এফং মমৌথ নদী করভমনয অন্তঃীভান্ত নদী ম্পরকযত 

কাজ; 

১.২.৫ খার খনন কভ যসূরচয অওতায় ারন রনয়ন্ত্রণ ফকাঠামভা রনভ যাণ এফং যেণামফেণ; 

১.২.৬ ভূরভ ংযেণ ও পুনরুদ্ধায, মভানা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান এফং জরাফদ্ধতা দূযীকযণ াওয ও জরাভূরভয ারফ যক ঈন্নয়ন; 

১.২.৭ ারন ংযেণ জরাধায রনভ যাণ, ফাঁধ এফং ব্যামযজ রনভ যাণ; 

১.২.৮ নদীভময ারন ধাযণ েভতা বৃরদ্ধ, বাঙ্গন মযামধয রমেয নদী মররজং কাম যক্রভ। 

২.০  ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত ঈমেশ্য ও কাম যক্রভভ 

ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত  ঈমেশ্য কাম যক্রভভ  ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. ারন  ম্পমদয সুলভ,  ভরিত 

ও মটকআ ব্যফস্থানা 

 মচ খার খনন ও পুনঃখনন 

 নদী মররজং 

 ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত  ঈমেশ্য কাম যক্রভভ  ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

রনরিতকযণ  মচ স্ট্রাকচায রনভ যাণ ও মভযাভত 

 ব্যামযজ ও যাফায ডযাভ রনভ যাণ 

 ারন ব্যফস্থানা গ্রু গঠন, মযরজমস্ট্রন, প্ররেণ এফং 

ারব য চাজয অদাময়য দারয়ত্ব স্তান্তয 

 ভীো কাম যক্রভ  ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য 

 ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

 ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 

 জাতীয় ারন ব্যফস্থানা রযকল্পনা (NWMP) 

ারনাগাদকযণ 

 রিয়ারযং াঈজ কাম যক্রভ রযচারনা 

 ারন ম্পমদয ঈয জাতীয় তথ্য বান্ডায ারনাগাদকযণ 

 ঈকূরীয় ঞ্চমরয কাম যক্রভ ভরনটরযং কযা 

 ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 

 ারন ম্পদ ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, ংযেণ, ংকরন  ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 

 মমৌথ নদী করভন 

 গমফলণাগাময নভৄনা যীো  নদী গমফলণা আন রেটিঈট 

 রফশ্ব ারন রদফ ঈদমান  রচফারয় 

২. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী তীয বাংগন 

মযাধকযণ 

 ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ ও ঈকূরীয় ফাঁধ রনভ যাণ ও মভযাভত 

 রনষ্কান খার খনন ও পুনঃখনন 

 ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কান কাঠামভা রনভ যাণ এফং মভযাভত 

 গুরুত্বপূণ য স্থানা এফং ীভান্ত নদীভময বাংগন 

মযাধকমল্প তীয ংযেণ 

 ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য 

৩. াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন এফং 

ঈকূরীয় ঞ্চমরয ারন 

ব্যফস্থানা  

 াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন  ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ 

ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

 ভৄদ্র ও নদী মথমক ভূরভ ঈদ্ধাযকমল্প ঈকূরীয় এরাকায় 

অরিফাঁধ রনভ যাণ এফং ভূরভ উদ্ধায 

 ফরত ঈন্নয়মনয রমেয উদ্ধাযকৃত ভূরভ ফণ্টন 

 ঈকূরীয় এরাকায় রফণাক্ততা মথমক জরাভূরভ ও 

সুন্দযফন ংযেণ 

 ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য 

৪. নদীয মফরন ব্যফস্থানা  ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ  ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য 

 মবৌত ও গারণরতক ভমডর োরড  নদী গমফলণা আন রেটিঈট 

 রিারেক ও ফহুারেক অমরাচনা বায অময়াজন 

 অন্তঃীভান্ত নদী ংরিষ্ট ফন্যা ংক্রান্ত তথ্য-ঈাত্ত প্রারপ্ত 

 মমৌথ প্রফা ম যমফেণ 

 মমৌথ নদী করভন 
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৩.০  দারযদ্রয রনযন ও নাযী ঈন্নয়ন ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দারযদ্রয রনযন ও নাযী ঈন্নয়মনয ঈয মকৌরগত ঈমেশ্যভময প্রবাফ 

৩.১.১ ারন ম্পমদয সুলভ, ভরিত ও মটকআ ব্যফস্থানা রনরিতকযণ 

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ: ১৮6 রক.রভ. মচ খার খনমনয পমর ন্যান্য সুরফধামবাগীমদয ামথ প্রারন্তক ও দরযদ্র চালীযা মচ 

সুরফধা ব্যফামযয ভাধ্যমভ ঈৎাদন বৃরদ্ধ কযমত েভ মফন। এমত তাঁমদয অয় বৃরদ্ধ ামফ। মচ, খার খনন ও পুনঃ খনন 

কাম যক্রমভ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। 292টি মচ স্ট্রাকচায রনভ যাণ, ৮38টি মচ স্ট্রাকচায 

মভযাভত/পুনফ যান এফং ৪56 রক.রভ. নদী মররজং এয আরতফাচক প্রবাফ ন্যমদয াাার প্রারন্তক চালীমদয ঈয িমফ এফং 

দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। অা কযা মায়, অগাভী ৩টি থ যফছময ফাস্তফায়নমমাগ্য প্রকমল্পয অওতায় প্রায় 

১৫ মকাটি জনরদফ কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। 

নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: ারন ঈন্নয়ন মফামড যয মচ, খার খনন ও পুনঃ খনন কাম যক্রমভ গ্রাভীণ নাযীমগাষ্ঠীমক ম্পৃক্তকযমণয 

ভাধ্যমভ প্রায় ১.7০ মকাটি জনরদফ কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। এমত তাঁমদয অয় বৃরদ্ধ াভারজক ভম যাদা বৃরদ্ধ ামফ। 

তাছািা, কৃরল ঈৎাদন বৃরদ্ধয প্রবামফ নাযীমদয অরথ যক ও াভারজক ঈন্নয়ন মফ।  

৩.১.২ ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী তীয বাংগন মযাধকযণ 

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ: মদব্যাী 25০রক.রভ. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ রনভ যাণ, 1623 রক.রভ. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ মভযাভত ও 

পুনফ যান, ১748 রক.রভ. রনষ্কান খার খনন/পুনঃখনন এফং ৮২1টি ফন্যা রনয়ন্ত্রণ কাঠামভা (স্লুআ/মযগুমরটয) রনভ যাণ ও মভযাভত 

এয ভাধ্যমভ রনষ্কান ব্যফস্থায ঈন্নয়ন ঘটমফ। এয পমর দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয পর ও ম্পরত্তয েয়েরত হ্রা/যো ামফ। এ কর 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়মন দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয জন্য কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। নদী বাঙ্গন মথমক মদময ভূখন্ড ও ভল্যফান স্থানা 

যোয রমেয ২72 রক.রভ. নদী তীয ংযেণ কামজ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীমক ম্পৃক্তকযমণয ভাধ্যমভ তাঁমদয কভ যংস্থান মফ এফং 

ায়-ম্পরত্ত যো ামফ, মা দারযদ্র রনযমন ভূরভকা যাখমফ। 

নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কান ব্যফস্থায ঈন্নয়ন এফং েয়েরত হ্রাকযমণয রমেয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ রনভ যাণ, 

মভযাভত ও পুনফ যান এফং রনষ্কান খার খনন/পুনঃখনন ও ফন্যা রনয়ন্ত্রণ কাঠামভা (স্লুআ/মযগুমরটয) রনভ যাণ/মভযাভত, নদী তীয 

ংযেণ কাম যক্রভ ফাস্তফায়মনয পমর নাযীগমণযও ম্পরত্ত যো ামফ, মা তাঁমদয াভারজক রনযাত্তা বৃরদ্ধ কযমফ। এ ফ কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়মন নাযীমদযও কভ যংস্থান সৃরষ্ট মফ। 

৩.১.৩ াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন এফং ঈকূরীয় ঞ্চমরয ারন ব্যফস্থানা 

দারযদ্রয রনযমনয ঈয প্রবাফ: ফাংরামদ  াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন রধদপ্তয কর্তযক ফাস্তফারয়ত ফরণ য ফাওয ঈন্নয়ন প্রকমল্পয ৩২ 

রে ঘনরভটায ভাটি খনমনয ভাধ্যমভ মদীয় প্রজারতয ভাছ চাল, মমচয ভাধ্যমভ ধান চাল বৃরদ্ধ ময়মছ মা দারযদ্র রনযমন ায়ক 

ভূরভকা ারন কযমছ। াওয এরাকায় অগাভ ফন্যা প্ররতমযামধয ভাধ্যমভ প্ররতফছয প্রায় ৯ রে মভরিক টন মফামযা ধান  ঈৎারদত 

মে। এছািাও ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য কর্তযক ফাস্তফারয়ত মনায়াখারী মজরায ারতয়া ঈমজরায রনঝুভ িী ক্র ডযাভ 

প্রকল্প এয অওতায় ভৄদ্র মথমক ভূরভ ঈদ্ধায কাম যক্রভ গ্রণ এফং রফণাক্ততা মথমক জরাভূরভ ও সুন্দযফন ংযেণ এফং তা 

ফাস্তফায়মনয পমর এ কাম যক্রভ চরাকামর দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয জন্য কভ যংস্থান সৃরষ্ট মফ। ভৄদ্র মত ঈদ্ধাযকৃত ভূরভ ভূরভীন/দরযদ্র 

জনমগাষ্ঠীয ভামঝ সুষু্ঠবামফ রফতযণ কযা মফ। র.রড.এ.র-৪ প্রকল্প ফাস্তফায়মনয পমর মমাগী ফাস্তফায়ন ংস্থায ভাধ্যমভ প্রায় 

২০,০০০টি রযফাযমক রযফায রছু প্রায় ১.৫০ একয জরভমত পুনফ যান কযায কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন মফ। এ ছািা ঈকূরীয় 

ঞ্চমরয দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয রনভীয়ভান াআমিান মন্টায ব্যফায কময জীফন ও ম্পদ যো কযমত েভ মফ। প্রকমল্পয কাম যক্রভ 

ফাস্তফারয়ত মর রফণাক্ততা মথমক ভূরভ যো ামফ। এয পমর ভূরভয ঈৎাদনীরতা বৃরদ্ধ ামফ, মা দারযদ্রয রনযমন আরতফাচক 

ভূরভকা যাখমফ। ারন ম্পদ ব্যফস্থানা গ্রুম এফং ংরিষ্ট াধাযণ ম্পমদ ন্যামন্যয ামথ গ্রাভীণ প্রারন্তক চালীয ম্পৃক্ততা 

রনরিত কযা মফ। ারন ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন প্রকমল্পয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্পভময ফাস্তফায়ন, রযকল্পনা ও ব্যফস্থানা 

কাম যক্রমভ এ প্রকমল্পয অওতায় গঠিত ব্যফস্থানা গ্রুময ংরিষ্টতা রনরিত কযা মফ এফং ফাস্তফায়মনয এক ফছয য এ প্রকল্পটি 

ঈক্ত গ্রুভময কামছআ স্তান্তয কযা মফ। রতস্তা মচ প্রকমল্পয ারব য চাজয অদাময়য দারয়ত্ব W.M.O এয ামথ গ্রাভীণ প্রারন্তক 

চালীমদযমকও প্রদান কযা মফ এফং ারন ব্যফস্থানা রফলময় তামদযমক প্ররেণ মদয়া মফ। পমর তাঁমদয জন্য অয়ফধ যক 

কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। ারন ঈন্নয়ন মফামড যয প্রকল্পভময ভাটিয কাজ ফাস্তফায়মন Landless Contracting 

Society (LCS) নীরত নুযণ কযায পমর দরযদ্র জনমগাষ্ঠী ঈকৃত মফ।  
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নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: ারন ম্পদ ব্যফস্থানায় নাযীয ংগ্রণ ও প্ররেণ প্রদান রনরিত কযা মফ। ারন ব্যফস্থানা 

রনমদ যরকা নুাময ারন ব্যফস্থানা ংগঠমন ৩৩% নাযী দস্য ন্তর্ভ যক্ত থাকায রফধান যময়মছ। এয পমর নাযীয েভতায়মনয 

াাার তাঁমদয অয়ও বৃরদ্ধ ামফ। ারন ঈন্নয়ন মফামড যয প্রকমল্পয ২৫% ভাটিয কাজ নাযীমদয িাযা ংগঠিত LCS এয ভাধ্যমভ 

ম্পাদন কযা মফ রফধায় তাঁমদয অরথ যক স্বেরতা বৃরদ্ধ ামফ। ২০১৫-১৬ ার মত রফরবন্ন মচ প্রকমল্প ঈদ্ধাযকৃত খা জরভয 

৪৫% - ৫০% মমাগী ফাস্তফায়ন ংস্থায ভাধ্যমভ ভাররকানা ফন্টন কযা মে। ঈদ্ধাযকৃত ভূরভ দুস্থ নাযীমদয ভামঝ সুষু্ঠবামফ 

ফণ্টমনয ভাধ্যমভ তাঁমদয াভারজক রনযাত্তা বৃরদ্ধ ামফ। চয ও জরাভূরভ এরাকায় রনভীয়ভাণ ঘযফারি দুস্থ নাযীমদয ভমধ্য 

রফতযমণয ব্যফস্থা কযা মফ। তীয ংযেণ কামজও নাযীমদয ম্পৃক্ততা বৃরদ্ধ কযা মফ। এমত নাযী ঈন্নয়মন আরতফাচক প্রবাফ 

িমফ। তাছািা াওয ঞ্চমর জীফনমাোয ভান ঈন্নয়মন গৃীত কাম যক্রভ ফাস্তফায়মনয ভাধ্যমভ ররংগ বফলম্য দূয কযা ম্ভফ মফ। 

াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়মনয পমর থ যননরতক এফং াভারজক কভ যকামন্ড নাযীয ঈন্নয়মন আরতফাচক াপল্য অমফ। 

৩.১.৪ নদীয মফরন ব্যফস্থানা  

দারযদ্র রনযমনয ঈয প্রবাফ: নদীয মফরন ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ ারনয প্রাপ্যতা বৃরদ্ধ কযা মগমর দরযদ্র চালীযা মচ সুরফধা 

ব্যফামযয ভাধ্যমভ ঈৎাদন বৃরদ্ধ কযমত েভ মফন। এমত তাঁমদয অয় বৃরদ্ধ ামফ, মা দারযদ্রয রনযমন প্রতযে ভূরভকা যাখমফ। 

নাযী ঈন্নয়মনয ঈয প্রবাফ: নাযী ঈন্নয়মনয ঈয মযােবামফ প্রবাফ িমফ। 

৩.২ দারযদ্রয রনযন ও নাযী ঈন্নয়ন ম্পরকযত ফযাে 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

দারযদ্র্য রনযন 4524,42,93 5421,52,13 6160,27,92 

নাযী ঈন্নয়ন 2729,39,20 3804,44,57 4431,15,39 

৪.১ গ্রারধকায ব্যয় খাত/কভ যসূরচভ (Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রারধকায ব্যয় খাত/কভ যসূরচভ ংরিষ্ট ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

১.  কৃরল জরভমত মচ সুরফধা প্রদামনয রমেয নদী ও খার খনন/পুনঃখনন, ফকাঠামভা রনভ যাণ ও 

যেণামফেণ: 

 কৃরল জরভমত মচ সুরফধা প্রদামনয জন্য প্রময়াজনীয় ারনয প্রধান ঈৎআ মরা নদী ও 

খারভ। ন্যরদমক, মদময নদী ও খারগুমরা বযাট ময় মাওয়ায মথ। এ মপ্ররেমত এগুমরা 

খনন ও পুনঃখনন রযাম য। এ রফমফচনায় মচ সুরফধা বৃরদ্ধ তথা কৃরল ঈন্নয়মনয জন্য খার/নদী 

খনন/পুনঃখনন, ফকাঠামভা রনভ যাণ ও যেণামফেণ কভ যসূরচমক মফ যাচ্চ গ্রারধকায মদয়া 

ময়মছ। 

 ারন ম্পমদয সুলভ, ভরিত 

ও মটকআ ব্যফস্থানা 

রনরিতকযণ 

২.  ঈকূরীয় এরাকায রফদ্যভান ফাঁধ/ফকাঠামভা মভযাভত, ংস্কায, পুনঃ রনভ যাণ ও ঈন্নয়ন, নতুন 

ফাঁধ রনভ যাণ, যেণামফেণ ও ফনায়ন কভ যসূরচ: 

 ঝি, ফন্যা, প্লাফন, জমরাচ্ছ্বা প্রভৃরত প্রাকৃরতক দুমম যাগ মত ভানফ জীফন, ফন, ভৎস্য, শু 

আতযারদ ভল্য ম্পদ যোমথ য ঈকূরীয় এরাকায় রফদ্যভান ফাঁধ, ফকাঠামভা মভযাভত, 

ংস্কায, পুনঃ রনভ যাণ ও ঈন্নয়ন, নতুন ফাঁধ রনভ যাণ, যেণামফেণ ও ফনায়ন কাম যক্রভমক রিতীয় 

গ্রারধকায ম্পন্ন কভ যসূরচ রমমফ ন্তর্ভ যক্ত কযা য়। 

 ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী তীয 

বাংগন মযাধকযণ 

৩.  থ যননরতকবামফ গুরুত্বপূণ য এরাকা, জনগমণয জান-ভার যো ও কৃরল জরভয পর যোকমল্প 

ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ রনভ যাণ ও যেণামফেণ: 

 মদময মনক গুরুত্বপূণ য য মমভন- চাঁদপুয, রযাজগঞ্জ আতযারদ স্থানা (ভল্যফান কর-

কাযখানা, ব্যফা প্ররতষ্ঠান আতযারদ) নদী বাঙ্গমনয কাযমণ নদীগমবয রফরীন ময় মামে। 

পরশ্রুরতমত, েরতগ্রস্ত এরাকা তথা মদ প্রভূত অরথ যক েরতয ম্মুখীন মে। এ ফস্থা মথমক 

রযোণ াওয়ায জন্যআ থ যননরতকবামফ গুরুত্বপূণ য এরাকা য ও স্থানা যো, জনগমণয 

 াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন এফং 

ঈকূরীয় ঞ্চমরয ারন 

ব্যফস্থানা 
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গ্রারধকায ব্যয় খাত/কভ যসূরচভ ংরিষ্ট ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

জান-ভার এফং কৃরল জরভ ফন্যায প্রমকা মথমক যো কযায দারয়ত্ব স্বাবারফক কাযমণআ ারন 

ম্পদ ভন্ত্রণারময়য ঈয ফতযায়। এ দারয়ত্ব রফমফচনায় মযমখ রফমলতঃ ফন্যা প্লারফত ঞ্চমর 

জীফন ও থ যনীরতয গরতধাযা স্বাবারফক যাখায প্রয়ামআ ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ রনভ যাণ এফং 

যেণামফেণ কভ যসূরচমক র্ততীয় গ্রারধকায খাত রমমফ রফমফচনায় মনয়া ময়মছ। 

৪.  ারন ম্পদ ংক্রান্ত রযকল্পনা/ভারযকল্পনা প্রণয়মনয রমেয ভীো কাম যক্রভ: 

 ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, ারন রনষ্কান, ফাঁধ রনভ যাণ আতযারদ ারন ম্পদ রফলয়ক ঈন্নয়ন কাম যাফরর 

ংক্রান্ত রযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন এফং ব্যফস্থানায জন্য তথ্য ও ঈাত্ত প্রারপ্ত প্রময়াজন। 

ারন ম্পমদয রফরবন্ন রদমকয ঈয প্রময়াজনীয় ভীো রযচারনা কযায রমেয এ 

কাম যক্রভটিমক চতুথ য গ্রারধকায প্রদান কযা ময়মছ। 

 ভীো কাম যক্রভ 

৫.  অন্তঃীভান্ত নদীভময ারনয ন্যায্য রস্যা প্রারপ্ত: 

 অন্তঃীভান্ত নদীভময ারনয ন্যায্য রস্যা প্রারপ্তয স্বামথ য এ ঞ্চমরয জরফায়ূ রযফতযন, নদীয 

গরতথ, ফন্যা ও শুষ্কতা আতযারদ রফলয়ক তথ্য-ঈাত্ত ংগ্র ংক্রান্ত রিারেক-ফহুারেক 

কাম যক্রভ গ্রণ এফং গমফলণা রযচারনা একটি জরুরয রফলয় রফধায় এটিমক ঞ্চভ গ্রারধকায 

খাত রনধ যাযণ কযা ময়মছ। 

 নদীয মফরন ব্যফস্থানা 

৪.২ ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন ও প্রমেণ (২০১৭-১৮ মত ২০১৯-২০)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/ামযন আঈরনটওয়াযী ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য 4562,17,08 4689,50,04 5732,30,39 6290,56,21 6920,45,22 

মমৌথ নদী করভন 6,78,67 4,41,72 7,45,98 8,20,56 9,02,60 

ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 10,73,31 11,73,31 20,90,39 59,76,90 64,62,83 

নদী গমফলণা আন রেটিঈট 12,43,00 14,45,00 37,67,30 44,19,95 50,13,25 

রচফারয় 68,52,63 8,60,75 98,73,90 83,83,53 91,99,16 

অন্তজযারতক প্ররতষ্ঠানভৄ 6,00 6,00 6,60 7,26 7,99 

ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন রধদপ্তয 52,46,31 26,81,11 29,29,44 32,43,59 34,67,95 

ফ যমভাট : 4713,17,00 4755,57,93 5926,44,00 6519,08,00 7170,99,00 

৪.২.২ থ যননরতক গ্রু মকাড নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

থ যননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 যাজস্ব ব্যয়      

4500 রপাযমদয মফতন 3,52,27 3,30,00 4,76,58 10,47,80 12,20,30 

4600 প্ররতষ্ঠান কভ যচারযমদয মফতন 99,37 79,00 1,29,90 6,26,80 6,53,28 

4700 বাতারদ 2,75,21 6,55,54 4,37,09 3,86,36 4,19,58 

4800 যফযা ও মফা 441,60,83 326,52,66 370,11,91 270,65,91 262,94,58 

4900 মভযাভত ও ংযেণ 25,16,85 23,47,16 17,82,36 5,40,45 3,08,37 

5900 াায্য ভঞ্জুরয 933,78,06 955,90,07 1236,46,06 1350,15,42 1485,39,68 

6100 অন্তজযারতক প্ররতষ্ঠামনয চাঁদা 6,00 6,00 6,60 7,26 7,99 

6300 ফয বাতা ও অনুমতারলক 9,64,91 0 0 0 0 



 630 

থ যননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 মভাট : - যাজস্ব ব্যয় 1417,53,50 1316,60,43 1634,90,50 1646,90,00 1774,43,78 

 ভরধন ব্যয়      

6800 ম্পদ ংগ্র/ক্রয় 253,77,50 73,91,33 311,03,58 193,02,25 140,25,22 

6900 ভূরভ ও ন্যান্য ম্পরত্ত ংগ্র 132,50,00 159,66,55 396,86,53 208,75,00 109,70,00 

7000 রনভ যাণ ও পূতয 2908,26,00 3205,29,62 3576,90,39 4468,30,75 5145,50,00 

7400 যকারয কভ যচারযমদয জন্য ঊণ ও রগ্রভ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

7900 ঈন্নয়ন অভদারন শুল্ক ও বযাট 0 0 3,48,00 2,00,00 1,00,00 

7980 ভরধন মথাক ও রফরফধ ভরধন ব্যয় 1,00,00 0 3,15,00 0 0 

 মভাট : - ভরধন ব্যয় 3295,63,50 3438,97,50 4291,53,50 4872,18,00 5396,55,22 

 ফ যমভাট : 4713,17,00 4755,57,93 5926,44,00 6519,08,00 7170,99,00 

৫.০ ভন্ত্রণারয়/রফবামগয প্রধান কভ যকৃরত রনমদ যকভ (Key Performance Indicators) 

রনমদ যক ংরিষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.  মচ এরাকায কবামযজ (মচমমাগ্য 

এরাকা ১০.৪৭ রে মক্টয) 
১ তাং ৮০.৭০ 80.70 ৮০.৯৪ ৮০.৮৫ ৮১.৮০ ৮২.২৫ 82.95 

২.  ফন্যাভৄক্ত ও রনষ্কান এরাকায 

কবামযজ (ফন্যাভৄক্ত ও 

রনষ্কানমমাগ্য এরাকা ১১০ রে 

মক্টয)  

২ তাং ৫৫.৯৫ 55.95 ৫৬.৮১ ৫৬.00 ৫৭.২১ 58.00 58.90 

3. গুরুত্বপূণ য স্থানা যো          

  ক.   াওয এরাকা অগাভ ফন্যাভৄক্ত 

কযায কবামযজ (১২.০০ রে 

মক্টয) 

৩ তাং ১০.২০ 10.20 ১০.4৫ 10.35 ১১.০০ ১১.২৫ 11.50 

  খ. ন্যান্য এরাকা ফন্যাভৄক্ত কযায 

কবামযজ (১০৬ রে মক্টয) 
২ তাং ৪৫.৭৫ 45.65 ৪৬.৩৬ 45.90 ৪৬.২১ ৪৬.৭৫ 46.95 

৪. রফণাক্ততা মযাধকযণ এরাকায 

কবামযজ (রফণাক্ততা মযাধমমাগ্য 

এরাকা ২৬.৩৭ রে মক্টয) 

৩ তাং ৫০.৮০ 50.80 ৫১.২০ 51.35 ৫১.৮০ ৫২.১০ 52.75 

৫.  নদীয মফরন ব্যফস্থানা ৪ তাং 100 84 100 100 100 100 100 

৬.০ রধদপ্তয/ংস্থায াম্প্ররতক জযন, কাম যক্রভভ এফং পরাপর রনমদ যক ও রেযভাো এফং ব্যয় প্রাক্করন 

৬.১ রচফারয় 

৬.১.১ াম্প্ররতক জযন: ফতযভান যকামযয রবন-২০২১, মডল্টা প্লযান-২১০০, প্তভ ঞ্চফারল যকী রযকল্পনায ঈমেশ্য ফাস্তফায়মনয 

রমেয এ ভন্ত্রণারয় কাজ কময মামে। ম্প্ররত রফশ্বব্যাী Sustainable Development Goals ফাস্তফায়মন ফাংরামদমক 

গুরুমত্বয ামথ মদখা মে। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীমক High Level Pannel on Water এয ম্মারনত দস্য রমমফ ন্তর্ভ যক্ত 

কযা ময়মছ। জারতংঘ কর্তযক রনধ যারযত প্ররতাদ্য নুমায়ী প্ররতফছয ২২ ভাচ য ‘রফশ্ব ারন রদফ’ ঈদমান কযা ময় থামক। 

জাতীয় ারন অআন ২০১৩ প্রণয়নপূফ যক তা ফাস্তফায়নাধীন অমছ। ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন মফাড যমক রধদপ্তময রূান্তয 

কযা ময়মছ।  াওয ঞ্চমরয জীফন-জীরফকা এফং জীফ বফরচে যো কযায রমে ২০ ফছয মভয়ারদ াওয ঈন্নয়ন ভারযকল্পনা 

প্রণয়ন কযা ময়মছ।  
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৬.১.২ কাম যক্রভভ,পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. রফশ্ব ারন রদফ ঈদমান াররত রদফ ১ ংখ্যা ১ 1 ১ 1 ১ ১ 1 

৬.১.৩ ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আঈরনটভ        

4701-0001 - রচফারয় ১ 11,11,49 18,14,63 8,60,75 13,23,90 24,23,73 26,43,38 

4706-4353 - অআ র অআ রড ১ 2,50 2,75 2,75 3,00 3,20 3,40 

4706-4355 - আনওয়াযডযাভ (অআএনডরিঈএঅযরডএএভ) ১ 3,50 3,25 3,25 3,60 4,06 4,59 

মভাট : রযচারন আঈরনটভ  11,17,49 18,20,63 8,66,75 13,30,50 24,30,99 26,51,37 

মভাট : নুন্নয়ন  11,17,49 18,20,63 8,66,75 13,30,50 24,30,99 26,51,37 

নুমভারদত প্রকল্পভ        

4701-5010 - ননুমভারদত নতুন প্রকমল্পয জন্য মথাক ফযাে ** ১ 0 50,38,00 0 85,50,00 59,59,80 65,55,78 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পভ  0 50,38,00 0 85,50,00 59,59,80 65,55,78 

মভাট : ঈন্নয়ন  0 50,38,00 0 85,50,00 59,59,80 65,55,78 

মভাট :   11,17,49 68,58,63 8,66,75 98,80,50 83,90,79 92,07,15 

৬.২ ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য 

৬.২.১ াম্প্ররতক জযন: মদময ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ মভযাভত, রনষ্কান খার খনন/পুনঃখনন ও প্রময়াজনীয় ফকাঠামভা রনভ যাণ/পুনঃ 

রনভ যামণয পমর মদময  মভাট ১০.৪৭ রে মক্টয এরাকায ভমধ্য ২০১5-১6 ার ম যন্ত ৮.44 রে মক্টয এরাকায় মচ সুরফধা 

ম্প্রাযণ ম্ভফ ময়মছ। ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কানমমাগ্য ১১০ রে মক্টয এরাকায ভমধ্য ৬1.545 রে মক্টয এরাকামক 

ফন্যাভৄক্ত কযা ম্ভফ ময়মছ। ঈকূরীয় এরাকায রফদ্যভান ফাঁধ মভযাভত, নতুন ফাঁধ রনভ যাণ, যেণামফেণ ও ফনায়ন কভ যসূরচয 

পমর মদময দরেণাঞ্চমরয ঈকূরীয় এরাকায রফণাক্ততায ঝুুঁরকপূণ য ২৬.৩৭ রে মক্টয এরাকায ভমধ্য ২০১5-১6 ার ম যন্ত 

১৩.3৯ রে মক্টয এরাকা যো কযা ম্ভফ ময়মছ। জরফায়ু রযফতযমনয পমর সৃষ্ট ভস্যা রনযনকমল্প ১৫ ফছয মভয়ারদ 

Capital Pilot Dredging নদী ব্যফস্থানা কাম যক্রভ ামত মনয়া ময়মছ। তাছািা, মদময রফরবন্ন নদীমত ২৮6 রক.রভ. 

মররজং কাজ ফাস্তফায়ন কযা ময়মছ। ঈমেখ্য মম, জরফায়ু রযফতযন িাে পামন্ডয অওতায় 47990.64 রে টাকা ব্যময় 

আমতাভমধ্য 51টি প্রকল্প ভাপ্ত ময়মছ এফং 60991.56 রে টাকা ব্যময় ৭৯টি প্রকমল্পয কাজ ফাস্তফায়নাধীন অমছ। মভৄনা নদীমত 

৪টি ক্রফায রনভ যামণয পমর ১৬.5 ফগ য রক.রভ. ভূরভ পুনরূদ্ধায দৃশ্যভান ময়মছ। ররডএর ফাস্তফায়মনয পমর ১১২৯৮টি ভূরভীন 

রযফাযমক ১৫৯০৩ একয জরভ ফমন্দাফস্ত মদয়া ময়মছ। ররডএর-৪ ীল যক প্রকমল্পয অওতায় আমতাভমধ্য ৬৬৬৭টি রযফামযয 

জন্য ৮০০০.৪০ একয জরভ ফমন্দাফস্ত প্রদান কযা ময়মছ। রেীপুময ভৄছাপুয মিাজামযয বাটিমত ৩০০ মক্টয জরভ পুনরুদ্ধায ম্ভফ 

ময়মছ। 

৬.২.২ কাম যক্রভভ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

১.  মচ খার খনন ও পুনঃ খনন খননকৃত 

খার 

১ রক.রভ. 

৫৯ 18 ৫৯ 21 ৬১ ৬০ 65 

পুনঃখননকৃত 

খার 
১১২ 75 ১১৩ 114 ১১৭ ১২০ 85 
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কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

২.  নদী মররজং নদী মররজং ১ রক.রভ. ১৪০ 140 ১৫১ 151 ১৫৬ ১৫০ 150 

৩.  মচ স্ট্রাকচায রনভ যাণ ও 

মভযাভত 

রনভ যাণকৃত 

স্ট্রাকচায 

১ ংখ্যা 

৯৮ 36 ১১৩ 35 ১১৭ ১১৫ 60 

মভযাভতকৃত 

স্ট্রাকচায 
৩৫৫ 75 ৩৬২ 14 ৩৭৩ ৪০০ 65 

৪.  ব্যামযজ ও যাফায ডযাভ রনভ যাণ রনভ যাণকৃত 

ব্যামযজ ও 

যাফায ডযাভ 

১ ংখ্যা ১ 0 ১ 0 ১ ১ 1 

৫.  ারন ব্যফস্থানা গ্রু গঠন, 

মযরজমস্ট্রন,  প্ররেণ 

এফংারব য চাজয অদাময়য 

দারয়ত্ব  স্তান্তয 

গঠিত গ্রু 

১ 
ংখ্যা 

(াজায) 

৫.৫৭ 0.347 ৫.৬৮ 0.280 ৫.৮৫ ৫.৯০ 0.250 

প্রররেত ১৪৪০ 0.1440 ১৫০০ 0.1420 0.১৫২০ ১৫৫০ 0.1500 

স্তান্তরযত 

দারয়ত্ব  
৩০০ 0.140 ২৫০ 0.11 .060 0.0২৮ 0.015 

৬. ভীো কাম যক্রভ ভীো 

কাম যক্রভ 
১ ংখ্যা ২ 2 ৪ 1 ৬ ৫ 7 

৭. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ ও ঈকূরীয় 

ফাঁধ রনভ যাণ ও মভযাভত 

রনভ যাণকৃত 

ফাঁধ 

২ 

রক.রভ. ৭৪ 57 ৮২ 43 ৮৪ ৮৬ 80 

মভযাভতকৃত 

ফাঁধ 

রক.রভ. 

(াজায) 
০.৪৮২ 0.426 ০.৫১৮ 0.290 ০.৫৩৩ ০.৫৪০ 0.550 

৮. রনষ্কান খার খনন ও 

পুনঃখনন 

খননও 

পুনঃখননকৃত 

রনষ্কান খার  

২ রক.রভ. ৬২৫ 302 ৬২৯ 324 ৬৪৮ ৬৫০ 450 

৯.  ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কান 

কাঠামভা রনভ যাণ এফং মভযাভত 

রনভ যাণকৃত ও 

মভযাভতকৃত 

কাঠামভা 

২ ংখ্যা ২৩৯ 238 ২৬৩ 132 ২৭১ ২৯০ 260 

১০. গুযত্বপূণ য স্থানা এফং ীভান্ত 

নদীভময বাঙ্গন মযাধকমল্প 

তীয ংযেণ 

নদী তীয 

ংযেণ 
২ রক.রভ. ৭৫ 75 ৯৬ 62 ৯৯ ৯৮ 75 

১১. ভৄদ্র ও নদী মথমক ভূরভ 

ঈদ্ধাযকমল্প ঈকূরীয় 

এরাকায় অরিফাঁধ রনভ যাণ 

এফং ভূরভ উদ্ধায 

রনভ যাণকৃত 

অরিফাঁধ 

৩ 

ংখ্যা ২ 1 ৩ 2 ৪ ২ 2 

উদ্ধাযকৃত 

ভূরভ  
একয ৩০ 16 ৪০ 300 ৬০ ৫০ 60 

১২.  ফরত ঈন্নয়মনয রমেয 

উদ্ধাযকৃত ভূরভ ফণ্টন 
ফরত ঈন্নয়ন ৩ ংখ্যা ৪০০০ 2000 ৪০০০ 2000 ৫০০০ ৩০০০ 2500 

১৩.  ঈকূরীয় এরাকায় 

রফণাক্ততা মথমক জরাভূরভ 

ও সুন্দযফন ংযেণ 

রফণাক্ততা 

হ্রা 
৩ ররটি ২০ 20 ২০ 20 ২০ ২০ 20 

১৪.  ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ পূফ যাবা ও 

তকীকযণ 
৪ ংখ্যা ১৮০ 184 ১৮০ 156 156 156 156 

৬.২.৩ ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আঈরনটভ        

4705-3281 - ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফাড য ১-১৪ 891,55,00 905,23,08 928,60,04 1204,82,39 1316,47,01 1448,83,00 

মভাট : রযচারন আঈরনটভ  891,55,00 905,23,08 928,60,04 1204,82,39 1316,47,01 1448,83,00 

মভাট : নুন্নয়ন  891,55,00 905,23,08 928,60,04 1204,82,39 1316,47,01 1448,83,00 
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ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

নুমভারদত প্রকল্পভ        

4705-5000 - ফামগযাট মজরায মাল্ডায নং-৩৬/১ এয পুনফ যান প্রকল্প 

(০১/১২/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৯-১০ 1,00,00 30,00,00 7,50,00 60,00,00 50,00,00 40,00,00 

4705-5001 - মবারা মজরায মদৌরতখান ও মফাযানঈরেন ঈমজরায় মভঘনা 

নদীয বাঙ্গন মত মাল্ডায ৫৬/৫৭ যো প্রকল্প (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

৯-১০ 87,90 40,00,00 40,00,00 80,00,00 75,00,00 70,00,00 

4705-5002 - ঢাকা মজরায মদাায ঈমজরাধীন অওযঙ্গাফাদ মত ব্রাা 

ফাজায ঘাট ম যন্ত দ্মা নদীয ফাভতীয ংযেণভরক কাজ (০১/১১/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮)  নুমভারদত 

৯-১০ 0 50,00,00 50,00,00 90,00,00 50,00,00 0 

4705-5003 - মভঘনা নদীয বাংগন মত মবারা মজরায দয ঈমজরাধীন 

যাজাপুয ও পূফ য আররা আঈরনয়ন যোমথ য তীয ংযেণ প্রকল্প (০১/১২/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৯ 0 25,00,00 75,00,00 65,00,00 50,00,00 50,00,00 

4705-5004 - মস্ট্রংমদরনং াআমরামরারজকযার আনপযমভন ারব যম এন্ড 

অরর য রমেভ (কভমামনন্ট রফ) (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১৪ 0 6,68,00 62,00 0 0 0 

4705-5005 - ভনু নদী মচ প্রকমল্পয অওতাধীন কারভপুয াম্প াঈ 

পুনফ যান (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১ 0 5,00,00 3,00,00 65,16,00 16,10,00 0 

4705-5006 - নদীতীয ংযেমণয ভাধ্যমভ মভঘনা নদীয বাঙ্গন মত মবারা 

মজরায তজুভৄরেন ঈমজরা দয ংযেণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত  

৯ 0 10,00,00 40,00,00 75,00,00 70,00,00 60,00,00 

4705-5007 - জাভারপুয মজরা দয ঈমজরাধীন জাভারপুয য ংযেণ 

প্রকমল্পয ন্তর্ভ যক্ত তীয ংযেণ কামজয ডারম্পং মজান রক্তারীকযণ ও ফাঁধ 

কাভ যাস্তায পুনফ যান (০১/০২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৯-১০ 0 2,00,00 8,00,00 12,24,00 0 0 

4705-5008 - ঢাকা মজরায মদাায ঈমজরাধীন রিভ নারযা ফাজায এফং 

মভঘুরা ফাজায ংরগ্ন দ্মা নদীয ফাভতীময স্থায়ী প্ররতযোভরক কাজ প্রকল্প 

(০১/০৫/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  

৭,১০ 0 0 9,00,00 1,00,00 0 0 

4705-5009 - মভঘনা নদীয বাংগন মত মবারা মজরায চযপযান মৌয য 

ংযেণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)  নুমভারদত 
৭,৯ 0 0 40,00,00 70,00,00 75,00,00 50,00,00 

4705-5012 - মনেমকানা মজরায মভানগঞ্জ মৌয এরাকায় রয়ারজারন 

খামরয ঈবয় তীময ২০০০ রভটায বদঘ যয রর িক িাযা অভাড যকযণ কাজ 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  

১০ 0 0 11,00,00 4,00,00 0 0 

4705-5013 - যংপুয মজরায গঙ্গাচিা ও যংপুয দয ঈমজরয় রতস্তা 

নদীয ডানতীয বাঙ্গন মত যো প্রকল্প (০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত  

১০ 0 0 25,00,00 90,00,00 50,00,00 0 

4705-5014 - দ্মা নদীয বাঙ্গন আমত যাজাী ভানগযীয ন্তর্ভ যক্ত 

মানাআকারন্দ আমত বুরনপুয ম যন্ত এরাকা যো প্রকল্প  (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  

১০ 0 0 10,00,00 85,00,00 50,35,00 0 

4705-5015 - ববযফ রযবায মফরন এরাকায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ ও মটকআ 

ারন ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
৮ 0 0 1,00,00 45,00,00 50,00,00 60,00,00 

4705-5016 - *গঙ্গা-কমাতাে মচ প্রকমল্পয পুনফ যান প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৭) ংমারধত ননুমভারদত 
১-২ 53,00,00 35,00,00 35,00,00 4,50,00 0 0 

4705-5017 - অোআ নদীয বাঙ্গন মত নওগা মজরায ত্নীতরা ঈমজরায 

৩টি এরাকায় তীয ংযেণ এফং ভান্দা ঈমরায রাফািী খার পুন:খনন 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  

৮,১০ 0 0 2,00,00 20,00,00 5,10,00 0 

4705-5019 - ঢাকা-নাযায়নগঞ্জ মডভযা (রডএনরড) এরাকায রনস্কান ব্যফস্থায 

ঈন্নয়ন (২য় ম যায়) প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
৯ 0 0 3,00,00 145,00,00 120,40,00 75,40,00 

4705-5022 - ফান্দযফান অরীকদভ মনারনফাময কামছ ভাতাভহুযী নদীয 

ডান তীয ংযেণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  
১০ 0 0 3,00,00 19,00,00 0 0 

4705-5023 - খুরনা মজরায জরাফদ্ধতা রনযনকমল্প বদ্রা ও ারদা নদী 

পুন:খনন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২ 0 0 2,00,00 35,00,00 25,00,00 0 

4705-5024 - চট্টগ্রাভ মজরায ফাাঈমফা’য অওতায় ঈকূরীয় ঞ্চমরয 

মাল্ডায নং-৬১/১ (ীতাকুন্ডু), ৬১/২ (রভমযশ্বযাআ) এফং ৭২ (ন্দ্বী) এয 

রফরবন্ন ফকাঠামভাভময বাঙ্গন প্ররতমযাধ, রনস্কান এফং মচ ব্যফস্া 

ঈন্নয়মনয জন্য পুনফ যান (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  

১,৩,১০ 0 0 6,00,00 52,54,00 35,00,00 0 

4705-5025 - চট্টগ্রাভ মজরায  ঈকূরীয় এরাকায মাল্ডায নং-৬২ 

(মতঙ্গা), মাল্ডায নং-৬৩/১এ (অমনায়াযা), মাল্ডায নং-৬৩/১রফ  

(অমনায়াযা এফং টিয়া) পুনফ যান (০১/০৫/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

৪ 0 0 10,00,00 70,00,00 50,62,00 40,32,00 

4705-5026 - অরিয়ার খাঁ নদীয বাঙন মত াজী যীয়তঈো মতু ংরগ্ন 

ঢাকা-ভাওয়া-বাংগা-খুরনা জাতীয় ভািক যো প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 0 0 9,20,00 20,00,00 15,00,00 0 
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কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

4705-5027 - যানজয-মকাটারীািা ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান ও মচ প্রকল্প 

(০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৯ 0 0 2,00,00 35,00,00 25,75,00 0 

4705-5029 - রফ এন এ রততুভীয ংরগ্ন ববযফ নদীয ডানতীময রকঃ রভঃ 

০.৪৩০ মত ০.৮৯৫ ম যন্ত ৪৬৫ রভটায নদীতীয ংযেণ প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

১০ 0 0 1,00,00 16,16,00 12,00,00 0 

4705-5031 - চট্টগ্রাভ মজরায রভযশ্বযাআ ঈমজরায় ফাংরামদ থ যননরতক 

ঞ্চর (মফজা) ফন্যা রনয়ন্ত্রণ িক কাভ মফরি ফাঁধ প্ররতযো এফং রনস্কান 

প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  

৭ 0 0 6,00,00 245,00,00 2642,30,20 3846,88,22 

4705-5032 - পরযদপুয মজরাধীণ অরপাডাঙ্গা ঈমজরায 

রদগনগয/ফনমফগ ফাজায এরাকায় ভদৄভরত নদীয ফাভতীয ংযেণ ও মররজং 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

২,১০ 0 0 4,00,00 15,00,00 11,00,00 0 

4705-5033 - মনায়াখারী এরাকায জরাফদ্ধতা রনযনকমল্প ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও 

রনষ্কান ব্যফস্থায ঈন্নয়ন ীল যক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত  

৯ 0 0 90,00 40,00,00 52,27,00 76,72,00 

4705-5034 - কক্সফাজায মজরায ফাঁকখারী নদী ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান, মচ 

ও মররজং (১ভ ম যায়) (০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২,৩,৯ 0 0 1,00,00 55,90,00 30,00,00 25,00,00 

4705-5041 - কক্সফাজায মজরায মটকনাপস্থ াযীয িীম মাল্ডায নং-৬৮ 

এয ী-ডাআক ংময ফাঁধ পুনঃ রনভ যাণ ও প্ররতযো কাজ ফাস্তফায়ন  

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৭ 0 0 1,00,00 45,00,00 30,00,00 0 

4705-5042 - সুমযশ্বয খার পুনঃখনন ও রনষ্কান প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
১ 0 0 1,00,00 35,00,00 2,60,00 0 

4705-5043 - রদনাজপুয মজরায দয ঈমজরাধীন মগৌরযপুয নাভক স্থামন 

খযা মভৌসুমভ ম্পূযক মচ প্রদামনয রমেয পুনবযযা নদীয ঈয ভরিত ারন 

রনয়ন্ত্রণ ফকাঠামভা রনভ যাণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

৩ 0 0 1,00,00 20,00,00 15,00,00 0 

4705-5044 - নওগাঁ মজরায াাায ও মাযা ঈমজরাধীন জফাআরফর 

ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, ারন রনষ্কান ও মচ প্রকল্প (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

৩,৭ 0 0 1,00,00 20,00,00 10,00,00 5,00,00 

4705-5046 - ারনবফন রনভ যাণ প্রকল্প (১ভ ংমারধত) (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৫ 29,91,00 50,00,00 50,00,00 70,00,00 11,52,00 5,26,00 

4705-5047 - ঞ্চগি মজরায মফাদা ঈমজরাধীন ামফক নারজযগঞ্জ ও 

দআখাতা রছটভর এরাকায় কমযামতায়া নদীয ফাভ তীয ফযাফয নদীতীর 

ংযেণ কাজ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

১০ 0 0 2,00,00 15,00,00 20,00,00 0 

4705-5048 - কুভায নদ পুনঃখনন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 
২ 0 0 6,00,00 80,00,00 53,00,00 45,00,00 

4705-5049 - মবারা মজরায মভঘনা নদীয বাঙ্গন মত ভনপুযা ঈমজরাধীন 

যাভমনওয়াজ রঞ্চঘাট এরাকা  এফং মততুরিঁয়া নদীয বাঙ্গন মত চযপযান 

ঈমজরাধীন মঘামলযাট রঞ্চঘাট এরাকা যো (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

১০ 0 0 10,00,00 80,00,00 50,26,00 40,16,00 

4705-5050 - ফামগযাট মজরায ৮৩ টি নদী/খার পুনঃখনন এফং ভংরা-

ঘরলয়াখারী চযমনমরয নাব্যতা বৃরদ্ধ প্রকল্প  (০১/১২/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) 

নুমভারদত 

২,১ 0 0 2,00,00 75,00,00 70,00,00 50,00,00 

4705-5055 - রারভরনযাট মজরায াটগ্রাভ ঈমজরাধীন ামফক ১১৯ নং 

ফাকাটা রছটভর এয মঘালািা, দয়ারটাযী ও মফাোযী এরাকায় ধযরা নদীয 

ফাভ ও ডান তীয ফযাফয নদীতীয ংযেণ কাজ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

১০ 0 0 1,00,00 15,00,00 8,00,00 0 

4705-5057 - িাআমভট স্মাট য এযারগ্রকারচাযার ওয়াটায ম্যামনজমভন্ট প্রমজক্ট 

(রএএডরিঈএভর) (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
৩ 0 0 2,50,00 3,55,00 0 0 

4705-5059 - ফাংরামদ ফন্যা ব্যফস্থানা রযকল্পনা (০১/০১/১৭-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২,৭,৯ 0 0 0 14,22,00 0 0 

4705-5060 - কুরষ্টয়া মজরায়  রফশ্বকরফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুমযয কুঠিফািী ও 

াশ্বযফতী এরাকা ংযেমণয রমেয দ্মা নদী মররজং (০১/০৭/১৬-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

২ 0 0 0 20,00,00 0 0 

4705-5061 - চট্টগ্রাভ মজরায াটাজাযী ও যাঈজান ঈমজরায় ারদা নদীয 

ঈবয় তীমযয বাঙ্গন মত রফরবন্ন এরাকা যোকমল্প তীয ংযেণ কাজ 

(০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

১০ 0 0 0 60,00,00 0 0 

4705-5075 - ারন রফজ্ঞান ম্পরকযত তথ্য মফা ও অগাভ তকীকযণ 

ব্যফস্থা রক্তারীকযণ (কমম্পামনন্ট-রফ) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) 

নুমভারদত  

৬,১৪ 0 0 0 25,00,00 0 0 
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কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

4705-5109 - *দ্মা নদীয বাঙ্গন মত চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায অরাতুরী 

এরাকা যো প্রকল্প (১ভ ংমারধত) (০১/০৯/২০১২-৩০/০৬/২০১৭) 

নুমভারদত 

৯ 75,12,00 110,00,00 120,00,00 31,50,00 25,00,00 30,00,00 

4705-5110 - কুরিগ্রাভ মজরায র্ভরুঙ্গাভাযী ঈমজরাধীন মানাাট ব্রীমজয 

রন্নকমট দুধকুভায নদীয বাঙ্গন মত র্ভরুঙ্গাভাযী -ভাদাযগঞ্জ িক যো এফং 

ঈররপুয ঈমজরায গুনাআগাচ মত ফজযা ররনয়য ভাদ্রাা ম যন্ত রতস্তা নদীয 

ফাভ তীয ংযেণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৯ 6,00,00 20,07,00 22,51,00 0 0 0 

4705-5113 - াফনা মজরায ইশ্বযদী ঈমজরায মকাভযপুয মত ািা 

ঝাঈরদয়া এফং নামটায মজরায রতরকপুয-মগৌযীপুয ম যন্ত দ্মা নদীয ফাভ তীয 

ংযেন প্রকল্প (০১/০১/২০১৩-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৯ 55,00,00 95,00,00 118,20,00 0 0 0 

4705-5114 - * কুরিগ্রাভ মজরায রচরভাযী ও ঈররপুয ঈমজরাধীন বফযাগীয 

াট ও রচরভাযী ফন্দয ব্রহ্মপুে নমদয ডান তীমযয বাঙ্গন মত যো (২য় ম যায়) 

(০১/১১/২০১২-৩০/০৬/২০১৬) নুমভারদত 

৯ 56,00,00 66,00,00 129,50,00 0 0 0 

4705-5119 - চট্টগ্রাভ মজরায মফায়ারখারী ও যাঈজান ঈমজরায কণ যফুরী 

নদী, মফায়ারখারী ও যাআখারী খার এফং এয ডান ও ফাভতীমযয রফরবন্ন ঙ্গ 

প্ররতযো (০১-০৭-১৩ মত ৩০-০৬-২০১৭) নুমভারদত 

১০ 25,00,00 17,46,00 6,00,00 0 0 0 

4705-5120 - মবারা মজরায রারমভান ঈমজরায ঝুুঁরকপূণ য ংম নদীতীয 

ংযেণ (২য় ম যায়) (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত (১ভ 

ংমারধত) 

১০ 35,00,00 45,00,00 75,00,00 0 0 0 

4705-5122 - খুরনা মজরায র্ভরতয়ায রফর এফং ফণ যার-ররভপুয-

মকারাফাসুখারী ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনস্কান প্রকল্প (২য় ম যায়) (০১-১০-১৩ মত 

৩০-০৬-১৮) নুমভারদত 

৯ 36,95,00 62,00,00 60,00,00 70,00,00 0 0 

4705-5123 - ব্লু -মগাল্ড মপ্রাগ্রাভ (রফডরিঈরডরফ কমম্পামনন্ট) (০১/০১/১৩-

৩১/১২/১৮)  ংমারধত ননুমভারদত 
৭ 59,15,43 77,21,00 88,03,00 137,60,00 95,55,00 75,05,00 

4705-5124 - মকাোর আভব্যান্কমভন্ট আভপ্রুবমভন্ট প্রমজক্ট মপআজ-১ 

(রআঅআর-১) আন াতেীযা, খুরনা, ফামগযাট, টুয়াখারী, রমযাজপুয, 

ফযগুনা এন্ড টুয়াখারী রডরস্ট্রক্ট (০১/০৭/১৩-৩০/০৬/২০) নুমভারদত 

৭ 149,91,67 450,00,00 225,00,00 400,00,00 72,12,00 66,62,00 

4705-5129 - ববযফ নদী পুনঃ খনন (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) 

নুমভারদত 
২ 34,98,00 27,60,00 32,20,00 0 0 0 

4705-5130 - ফ্লাড এন্ড রযবায ব্যাংক আমযামান রযস্ক ম্যামনজমভন্ট 

আনমবেমভন্ট মপ্রাগ্রাভ  (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৭-১১ 208,43,12 260,40,00 203,20,00 272,35,00 131,00,00 95,00,00 

4705-5131 - আরযমগন ম্যামনজমভন্ট আম্প্রুবমভন্ট মপ্রামজক্ট (আরভ) (পয 

ভৄহুরয আরযমগন প্রমজক্ট প্রকল্প) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১-২ 17,80,59 92,44,00 50,00,00 68,71,00 59,11,00 56,11,00 

4705-5132 - রিভ মগাারগঞ্জ ভরিত ারন ব্যফস্থানা প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১-১৩ 57,00,00 40,00,00 55,00,00 0 0 0 

4705-5133 - রেীপুয মজরায ন্তগ যত যাভগরত ও কভরনগয ঈমজরা এফং 

তৎংরগ্ন এরাকামক মভঘনা নদীয ব্যাত বাঙ্গন মত যোকমল্প নদীতীয 

ংযেণ প্রকল্প (১ভ ম যায়) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

১০ 45,73,00 60,68,00 50,68,00 35,70,00 25,00,00 0 

4705-5134 - রকমাযগঞ্জ, তাযাগঞ্জ ও ফদযগঞ্জ ঈমজরায মভৄমনশ্বযী, রচকনী 

ও চাযারকাটা নদী তীয ংযেণ (মভয়াদঃ জানুয়ারয ২০১৫ মত জুন ২০১৭ 

ম যন্ত) নুমভারদত 

১০ 25,00,00 50,00,00 46,00,00 0 0 0 

4705-5135 - াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফন মাোয ভান ঈন্নয়ন 

(মভয়াদঃ জুরাআ ২০১৪ মত জুন ২০২২ ম যন্ত) নুমভারদত 
১-১৩ 27,53,65 162,00,00 108,00,00 200,00,00 149,70,00 148,70,00 

4705-5136 - ব্রাহ্মণফারিয়া মজরায নফীনগয ঈমজরায ভারনকনগয 

এরাকায মভঘনা নদীয ফকভ তীয প্ররতযোভরক কাজ (০১/০৪/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

১০ 2,77,25 15,00,00 20,00,00 7,16,00 0 0 

4705-5137 - *কক্সফাজায মজরাধীন েরতগ্রস্থ মাল্ডাযভময পুন যফান  (১ভ 

ংমারধত)(০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৭) ংমারধত ননুমভারদত 
৯-১০ 6,00,00 49,57,00 60,00,00 80,00,00 70,00,00 50,00,00 

4705-5138 - চট্টগ্রাভ মজরায ফাশঁখাযী ঈমজরায মাল্ডায নং ৬৪/১ এ, 

৬৪/১ রফ এফং ৬৪/১ র এয ভিয় েরতগ্রস্থ ংম স্থায়ী পুনফ যান 

(০১/০৫/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

৯-১০ 1,00,00 60,00,00 90,00,00 120,00,00 80,00,00 70,00,00 

4705-5139 - চট্টগ্রাভ মজরায চন্দাআ ও াতকাররয়া ঈমজরায় াঙ্গু ও 

চাঁদখারী নদীয ঈবয় তীয ংযেণ (০১/০৪/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) 

নুমভারদত 

১০ 8,00,00 50,00,00 90,00,00 35,00,00 10,00,00 0 

4705-5140 - রফশ্ব করফ যফীনাথ ঠাকুমযয কুঠিফািী ও াশ্বযফতী এরাকা 

ংযেমণয রমেয দ্মা নদীয ডান তীয ংযেণ (০১/০৫/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

১০ 1,43,80 50,00,00 50,00,00 100,00,00 17,99,00 0 

4705-5141 - মডমবরমভন্ট ফ স্মাট য প্রমজক্ট ভরনটরযং এন্ড ম্যামনজমভন্ট 

আনপযমভন রমেভ (০১/০৬/২০১৫-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
১-১৩ 0 1,76,00 1,87,00 0 0 0 
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ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

4705-5144 - কুরষ্ট মজরায মদৌরতপুয ঈমজরাধীন রপররনগয, 

অমফরদযঘাট ও আরাভপুয এরাকায় দ্মা নদীয ডান তীয ংযেণ 

(০১/০৫/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

১০ 25,00,00 50,00,00 61,66,00 0 0 0 

4705-5145 - নযরংদী মজরায রফপুয ঈমজরাধীন রফপুয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, 

রনষ্কান ও মচ (০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
১০ 2,00,00 15,00,00 13,00,00 15,00,00 8,00,00 0 

4705-5146 - ব্রাহ্মণফািীয়া মজরায ন্তগ যত রততা নদী (অায) পুনঃখনন 

(০১/০৯/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১ 42,00 15,00,00 10,00,00 30,00,00 32,00,00 35,00,00 

4705-5147 - মচ ও রনষ্কান ব্যফস্থায ঈন্নয়নকমল্প কুরভো মজরায কাজযন 

খার ও তৎংরগ্ন াখা খারভ পুনঃখনন (১ভ ংমারধত)  (০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

১ 50,00 8,25,00 8,25,00 2,52,00 0 0 

4705-5148 - ফগুিা মজরায ারযয়াকারন্দ ঈমজরাধীন কৃরন যফািী মত 

চন্দনফাআা ম যন্ত মভৄনা নদীয ডানতীয ংযেণ ও রফকল্প ফাঁধ রনভ যাণ প্রকল্প 

(০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

১০ 21,06,00 47,84,00 80,00,00 100,00,00 0 0 

4705-5149 - দ্মা নদীয বাঙ্গন মত যাজাী কযামডট কমরজ ও ংরগ্ন 

গুরুত্বপূণ য স্থানা যো (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 
১০ 8,00,00 50,00,00 60,00,00 14,00,00 0 0 

4705-5150 - চট্টগ্রাভ মজরায টিয়া ঈমজরায ভাররয়াযা-ফাঁকখাআন-

বান্ডাযগাঁও ফন্যা রনয়ন্ত্রেণ, রনষ্কান ও মচ প্রকল্প (২য় ম যায়) (০১/১০/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

১-৫ 2,25,00 15,00,00 20,00,00 0 0 0 

4705-5151 - দরেণ রিভাঞ্চরীয় ভরিত ারন ম্পদ রযকল্পনা ও 

ব্যফস্থানা প্রকল্প - ২য় ম যায় (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
১-১৪ 2,28,93 35,35,00 20,15,00 70,00,00 71,30,00 79,45,00 

4705-6000 - মভৄনা নদীয বাঙ্গন মত জাভারপুয মজরায ফাাদুযাফাদ ঘাট 

মত ফুটানী ফাজায য়যন্ত ও রযলাফারি ঈমজরাধীন রংনা ফাজায এরাকা 

এফং আরাভপুয ঈমজরায় রযনধযা মত ািরগরা য়যন্ত তীয ংযেণ (২য় 

ংমারধত) (০১/০৪/১০-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৯ 135,00,00 95,00,00 80,00,00 0 0 0 

4705-6010 - বুরিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধায প্রকল্প (নতুন ধমরশ্বযী-পুংরী-ফংাআ-

তুযাগ-বুরিগঙ্গা রযবায রমেভ) (১ভ ংমারধত) (০১/০৪/১০-৩০/০৬/২০২০)  

নুমভারদত 

৫ 25,00,00 30,00,00 45,00,00 60,00,00 45,10,00 39,10,00 

4705-6020 - কযারটার (াআরট) মররজং ফ রযবায রমেভ আন 

ফাংরামদ (১ভ ংমারধত) (০১/০৩/১০-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৫ 90,36,85 95,00,00 94,08,00 0 0 0 

4705-7115 - কমাতাে নমদয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ প্রকল্প (২য় ম যায়) 

(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৮ 72,30,00 91,83,00 100,35,00 0 0 0 

4705-8050 - আভামজযন্সী ২০০৭ াআমনান রযকবাযী এন্ড মযমোমযন প্রমজক্ট 

(আরঅযঅযর) (রফডরিঈরডরফ াট য) (২য় ংমারধত) (০১/০৮/০৮ - 

৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত 

৬ 117,37,57 145,80,00 100,80,00 178,60,00 0 0 

4705-8150 - গিাআ নদী পুণ:ঈদ্ধায (২য় ম যায়) (১ভ ংমারধত)  

(০১/০৭/০৯-৩০/০৬/১৭)  নুমভারদত 
৯ 30,00,00 40,00,00 81,58,00 0 0 0 

4705-8180 - মবারা মজরায চযপযান ও ভনপুযা য ংযেণ (১ভ 

ংমারধত) (০১/০৭/০৯-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৯ 30,00,00 30,00,00 45,00,00 0 0 0 

4705-8200 - *াফনা মজরায সুজানগয ঈমজরায গাজনায রফমরয ংমমাগ 

নদী খনন,  মচ সুরফধায ঈন্নয়ন এফং ভৎস্য চাল প্রকল্প (২য় ংমারধত) 

(০১/০১/১০-৩০/০৬/১৭) নুমভারদত 

১,৮ 82,00,00 60,00,00 52,00,00 60,00,00 45,00,00 0 

4705-8250 - রযাজগঞ্জ মজরায রযাজগঞ্জ দয ও কাজীপুয ঈমজরায় 

মভৄনা নদীয ডান তীয ংযেণ (০১/১০/২০১০-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৯ 120,00,00 80,00,00 80,00,00 0 0 0 

4705-8260 - *ফাংরামদময নদী মররজং এয জন্য মরজায ও অনুলরঙ্গক 

মন্ত্রারত ক্রয় (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৬) ংমারধত ননুমভারদত 
৫ 217,65,00 250,00,00 65,25,00 150,00,00 101,00,00 91,00,00 

4705-8310 - চয মডমবরমভন্ট এন্ড মমটরমভন্ট প্রকল্পঃ ৪ (ররডএর-৪) 

(ারন ঈন্নয়ন মফাড য ং) (২য় ংমারধত) (০১/০৭/১১-৩১/১২/২০১৮) 

নুমভারদত 

১০ 39,10,60 80,00,00 78,94,00 51,07,00 0 0 

4705-8636 - *ারন ব্যফস্থানা ঈন্নয়ন প্রকল্প (৩য় ংমারধত) 

(১/৭/২০০৪-৩১/১২/২০১৬) নুমভারদত 
৪ 40,86,61 30,00,00 4,36,00 0 0 0 

4705-9120 - নতুন ডাকারতয়া ও পুযাতন ডাকারতয়া মছাট মপনী নদী রনষ্কান 

(দরেণ কুরভো এফং ঈত্তয মনায়াখারী ভরিত রনষ্কান প্রকমল্পয ং) প্রকল্প ( 

৫ভ ংমারধত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৭,৮ 100,00,00 30,00,00 36,92,00 0 0 0 

4705-9160 - রতস্তা ব্যামযজ প্রকল্প (২য় ম যায়) (১ভ আঈরনট) (৩য় 

ংমারধত) (০১/০৭/০৬ - ৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 
৩ 52,00,00 13,00,00 54,00,00 20,00,00 0 0 

4705-9324 - * কারনী-কুরয়াযা নদী ব্যফস্থানা প্রকল্প  (২য় ংমারধত) 

(০১/০৪/১১-৩০/০৬/১৬) ংমারধত ননুমভারদত 
৫,৬,১১ 30,00,00 40,00,00 40,00,00 50,00,00 44,45,00 45,35,00 

4705-9498 - তাযাআর াঁচুরযয়া ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান ও মচ প্রকল্প (২য় 

ম যায়) (০১/০৩/২০১০-৩০/০৬/২০১৭) ংমারধত ননুমভারদত 
৪ 36,90,36 45,00,00 115,00,00 0 0 0 
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ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

4705-9533 - মবারা মজরায মফাযানঈরেন ঈমজরায় মভঘনা নদীয বাঙ্গন 

মত াফাজপুয গ্যা রপল্ড যো প্রকল্প (২য় ম যায়)  (১ভ ংমারধত) 

(০১/০৩/১০ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

৯ 17,27,00 9,00,00 78,00,00 0 0 0 

4705-9548 - াফনা মজরায সুজানগয ঈমজরায রফরবন্ন স্থামন দ্মা নদীয 

ফাভ তীয বাংগন মযাধ এফং মফিা ঈমজরাধীন নাগযফািী মত কাজীযাট 

য়যন্ত মভৄনা নদীয ডান তীয বাংগন যো প্রকল্প (০১/০১/১১-৩০/০৬/২০১৭) 

নুমভারদত 

৯ 60,00,00 50,00,00 35,00,00 0 0 0 

4705-9552 - ব্রাহ্মণফারিয়া ও রফগঞ্জ মজরায ন্তগ যত রংগন, মফভাররয়া 

এফং ফরবদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০ - ৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
১ 10,70,76 10,00,00 17,65,00 0 0 0 

4705-9589 - *াওি এরাকায় অগাভ ফন্যা প্ররতমযাধ ও রনষ্কালণ  প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 
৮ 45,00,00 80,00,00 100,00,00 75,00,00 60,50,00 50,50,00 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পভ  2431,69,09 3656,94,00 3760,90,00 4527,48,00 4974,09,20 5471,62,22 

মভাট : ঈন্নয়ন  2431,69,09 3656,94,00 3760,90,00 4527,48,00 4974,09,20 5471,62,22 

মভাট :   3323,24,09 4562,17,08 4689,50,04 5732,30,39 6290,56,21 6920,45,22 

৬.৩ নদী গমফলণা আন রেটিঈট 

৬.৩.১ াম্প্ররতক জযন: ভমডর যীোয কাজ ম্পাদমনয ভাধ্যমভ ৮টি মবৌত ভমডর ভীোয প্ররতমফদন ও ৬টি গারণরতক ভমডর 

ভীোয প্ররতমফদন প্রদান কযা ময়মছ। ভরত্তকা নভৄনা, কংরক্রট রর ও যায়ন ংক্রান্ত ১৬৮৮০টি নভৄনা যীোয কাজ 

ম্পারদত ময়মছ। এছািা,“নদী তীয যোমথ য প্রময়াজনীয় স্ট্রাকচায মটকআ ও াশ্রয়ী কযায রমেয রারঞ্চং এযামপ্রান-এ ব্যফহৃত 

রফরবন্ন ম্যামটরযয়ার-এয কাম যকারযতা রনণ যয়” ীল যক গমফলণায কাজ এফং ঢাকা মযয অম াম নদী দূলণ ভীো চারামনা 

এফং দূলণ দূয কযায ঈায় মফয কযায জন্য গমফলণা কাজ রফগত ২০১৪-১৫ থ যফছয মথমক শুরু ময়মছ এফং ২০১৫-২০১৬ 

থ যফছময ভাপ্ত ময়মছ।  

৬.৩.২ কাম যক্রভভ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 10 11 

১. গমফলণাগাময নভৄনা যীো যীোকৃত 

নভৄনা 
১ ংখ্যা 9.50 ৬৫৪০ ৬০০০ ৫০০০ ৬০০০ ৬২০০ ৬২০০ 

২. মবৌত ও গারণরতক ভমডর োরড ভমডর 

োরড 
৪ ংখ্যা ১১ ৬ ৭ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৬.৩.৩ ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আঈরনটভ        

4705-3289 - নদী গমফলণা আন রেটিঈট ১-২ 10,71,32 12,43,00 12,45,00 13,67,30 14,19,95 15,13,25 

মভাট : রযচারন আঈরনটভ  10,71,32 12,43,00 12,45,00 13,67,30 14,19,95 15,13,25 

মভাট : নুন্নয়ন  10,71,32 12,43,00 12,45,00 13,67,30 14,19,95 15,13,25 

নুমভারদত প্রকল্পভ        

4705-5051 - ব্যামিা ব্যারন্ডররং এয ভাধ্যমভ জাভারপুয মজরায এফং মযপুয 

মজরায রফরবন্ন স্থামন নদীয ংযেণ াআরট প্রকল্প  (০১/০১/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

২ 0 0 1,00,00 12,00,00 29,16,00 35,00,00 
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ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

4705-5052 - ব্যামিা ব্যামন্ডররং এয ভাধ্যামভ জাভারপুয মজরায পুযাতন 

ব্রহ্মপুে নদ ও দানী নদীয বাঙ্গন মত জাভারপুয দয, মভরান্দ ও 

আরাভপুয ঈমজরা যো াআরট প্রকল্প  (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

২ 0 0 1,00,00 12,00,00 84,00 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পভ  0 0 2,00,00 24,00,00 30,00,00 35,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন  0 0 2,00,00 24,00,00 30,00,00 35,00,00 

মভাট :   10,71,32 12,43,00 14,45,00 37,67,30 44,19,95 50,13,25 

৬.৪ ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 

৬.৪.১ াম্প্র্রতক জযন: ফাংরামদ ারন অআন, ২০১৩ মগমজট অকাময প্রকারত ময়মছ। ২০০৯ মথমক ২০১6 এয ভমধ্য জাতীয় ারন 

ম্পদ তথ্য বান্ডায রফদ্যভান ৪০৬টি ডাটা মরয়ায এয ামথ রতরযক্ত ১৪৫টি ডাটা মরয়ায ভেক্ত ময়মছ। ঈকূরীয় ঞ্চমরয তথ্য-

ঈাত্ত বান্ডায (অআরঅযরড) এয ভমধ্য রফদ্যভান ৪২১টি ডাটা মরয়ামযয ামথ রতরযক্ত ১৩৮টি ডাটা মরয়ায ভেক্ত ময়মছ। 

জাতীয় ারন নীরতমত ফরণ যত “রিয়ারযং াঈজ” এয অওতায় ২০০৮ মত যীোভরকবামফ ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন মফামড যয 

প্রকল্প প্রস্তাফ জাতীয় ারন ব্যফস্থানা রযকল্পনা এয অমরামক ম যামরাচনা কযা মে। রিয়ারযং াঈজ কাম যক্রমভয অওতায় জুন 

২০১৬ ম যন্ত ারন ঈন্নয়ন মফামড যয মভাট ২১০টি প্রকমল্পয ঈয ভতাভত এফং ছািে প্রদান কযা ময়মছ। এ ছািাও স্থানীয় যকায 

রফবামগয ৮টি ক্ষুদ্র প্রকমল্পয ঈয ভতাভত ও ছািে প্রদান কযা ময়মছ। মদময ভূ-গবযস্থ ও ভূ-রযস্থ ারনয ারনাগাদ ফস্থা 

রনরূন কাম যক্রভ ফতযভান চরভান যময়মছ। 

৬.৪.২ কাম যক্রভভ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

১. ভীো কাম যক্রভ রযমাট য ১ ংখ্যা ৩ ০ ৪ ৪ ২ ৩ ৫ 

২.  জাতীয় ারন ব্যফস্থানা 

রযকল্পনা (NWMP) 

ারনাগাদকযণ 

ারনাগাদকৃত 

রযকল্পনা 
১ ংখ্যা 

৪ ০ ৪ ০ ২ ৩ ৫ 

৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ১ ৪ 

৩.  রিয়ারযং াঈজ কাম যক্রভ 

রযচারনা 

 প্রকল্প 

ম যামরাচনা 
১ ংখ্যা ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৫০ ৬০ 

৪.  ারন ম্পমদয ঈয জাতীয় 

তথ্য বান্ডায ারনাগাদকযণ 

ডাটা মরয়ায বৃরদ্ধ 

১ 

ডাটা মরয়ায 

বৃরদ্ধ 

ডাটা 

প্রদানকাযীয 

ংখ্যা 

৫০ ৫০ ৫০ ১০ ১০ ১০ ১০ 

যফযাকৃত 

তথ্য-ঈাত্ত  
২৫ ২৫ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

৫. ঈকূরীয় ঞ্চমর কাম যক্রভ 

ভরনটরযং কযা 

গ্রারধকায 

রফরনময়াগ 

কভ যসূরচ 

ফাস্তফায়মন 

রযফীেণ 

রযমাট য ৩ ংখ্যা 

১ ০ ২ ০ ২ ২ ২ 

ঈকূরীয় 

ঞ্চমরয ১৯টি 

মজরায ঈন্নয়ন 

রযকল্পনা 

রযমাট য 

১ ০ ১ ০ ১ ১ ১ 

৬. ারন ম্পদ ংক্রান্ত তথ্য 

ংগ্র, ংযেণ, ংকরণ 

ংযেণকৃত 

তথ্য-ঈাত্ত  
১ ংখ্যা ১ ০ ১ ১ ১ ১ ১ 
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৬.৪.৩ ামযন আঈরনট,কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আঈরনটভ        

4705-3287 - ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা ১-৪ 7,06,06 9,33,31 9,33,31 10,25,39 11,27,90 12,40,83 

মভাট : রযচারন আঈরনটভ  7,06,06 9,33,31 9,33,31 10,25,39 11,27,90 12,40,83 

মভাট : নুন্নয়ন  7,06,06 9,33,31 9,33,31 10,25,39 11,27,90 12,40,83 

নুমভারদত প্রকল্পভ        

4705-5054 - রপরজরফররটি োরড এন্ড রডমটআল্ড আরঞ্জরনয়ারযং রডজাআন ফ 

ব্রহ্মপুে ব্যামযজ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১,৬ 0 0 1,00,00 9,50,00 48,49,00 52,22,00 

4705-5127 - ভরিত ারন ম্পদ ব্যফস্থানা ফাস্তফায়মন ফাংরামদ ারন 

অআন -২০১৩ কাম যকয কযা ীল যক প্রকল্প (০১/১১/১৩-২৮/০২/২০১৮) 

নুমভারদত 

১-৪ 85,37 1,40,00 1,40,00 1,15,00 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পভ  85,37 1,40,00 2,40,00 10,65,00 48,49,00 52,22,00 

মভাট : ঈন্নয়ন  85,37 1,40,00 2,40,00 10,65,00 48,49,00 52,22,00 

মভাট :   7,91,43 10,73,31 11,73,31 20,90,39 59,76,90 64,62,83 

৬.৫ ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

৬.৫.১ াম্প্ররতক জযন: াওয ঞ্চমরয জীফন-জীরফকা এফং জীফ-বফরচে যোয রমে ২০ ফছয মভয়ারদ াওয ঈন্নয়ন ভারযকল্পনা 

গ্রণ কযা ময়মছ। ফাংরামদময
 
ঈত্তয পূফ যাঞ্চমরয ৭টি মজরায ২ মকাটি জনগমণয জীফনভান ঈন্নয়মনয রমেয ২৮,০৪৩ মকাটি টাকা 

ব্যময় ২০ ফছয (২০১২-২০৩২) মভয়ারদ াওয ঈন্নয়ন ভারযকল্পনা প্রণয়ন কযা ময়মছ, মা রফরবন্ন ভন্ত্রণারময়য ভাধ্যমভ 

ফাস্তফারয়ত মে। ফরণ য ফাঁওি ঈন্নয়ন প্রকমল্প ৩২ রে ঘনরভটায ভাটি খনমনয ভাধ্যমভ মদীয় প্রজারতয ভাছ চাল, মমচয ভাধ্যমভ 

ধান চাল বৃরদ্ধ ও বৃেমযামনয ভাধ্যমভ রযমফ যোয কাজ ম্পন্ন ময়মছ। এছািা, ভীো প্রকমল্পয ভাধ্যমভ জরাভূরভয 

মশ্রণীরফন্যাকযণ ম্পন্ন ময়মছ ও াওয ঞ্চমরয নদীভময াআমরাভযপররজ রফলময় ভাঠ মত তথ্যারদ ংগ্রপূফ যক ভরিত 

জরাভূরভ তথ্যবান্ডায ভদ্ধ কযা ময়মছ। 

৬.৫.২ কাম যক্রভভ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

১. ভীো কাম যক্রভ ভীো ১ ংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

২. াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন াওয ও 

জরাভূরভ ঈন্নয়ন 
৩ ংখ্যা 30 ১ ২ ১ ২০ ২০ ২০ 

৬.৫.৩ ামযন আঈরনট,কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আঈরনটভ        

4731-0001 - ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ ঈন্নয়ন রধদপ্তয ১-২ 28,39 2,01,31 2,88,11 2,21,44 2,43,59 2,67,95 

মভাট : রযচারন আঈরনটভ  28,39 2,01,31 2,88,11 2,21,44 2,43,59 2,67,95 

মভাট : নুন্নয়ন  28,39 2,01,31 2,88,11 2,21,44 2,43,59 2,67,95 

নুমভারদত প্রকল্পভ        

4731-5000 - রফগঞ্জ, মভৌরবীফাজায, রমরট, সুনাভগঞ্জ, মনেমকানা ও  

রকমাযগঞ্জ মজরায় ভূ-গবযস্থ ও ভূ-রযস্থ মচ কামজয ারনয নুন্ধামনয জন্য 

ভীো প্রকল্প (০১/০৫/২০১৫-৩১/০৩/২০১৮) নুমভারদত 

১-২ 0 10,00,00 5,00,00 5,00,00 4,81,90 4,81,90 
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ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

4731-5001 - াওি আমকারমেমভ ফকাঠামভায প্রবাফ ভল্যায়ন ও ঈদ্ভাফনী 

ভাধান প্রকল্প (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৭) নুমভারদত  

 

১-২ 0 3,02,00 1,00,00 2,08,00 0 0 

4731-5002 - জরাভূরভয তাররকা ও স্থায়ীত্বীর জরাভূরভ ব্যফস্থানায 

মেভওয়াকয ঈন্নয়ন াওি ও নদীয আমকারমেমভয অন্ত:ম্পকয রফলয়ক 

ভীো (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত  

১-২ 0 35,00,00 15,50,00 20,00,00 25,18,10 27,18,10 

4731-5142 - * ফাংরামদ জরাভূরভ মশ্রণীরফন্যাকযণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৬) নুমভারদত 
১-২ 47,90 1,14,00 1,14,00 0 0 0 

4731-5143 - ভমডর মবররমডন ন াআমরা-ভযপররজকযার প্রম প দ্যা 

রযবায রমেভ আন দ্যা াফররডং রমরট াওয মফরন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৭) নুমভারদত 

১-২ 39,11 1,29,00 1,29,00 0 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পভ  87,01 50,45,00 23,93,00 27,08,00 30,00,00 32,00,00 

মভাট : ঈন্নয়ন  87,01 50,45,00 23,93,00 27,08,00 30,00,00 32,00,00 

মভাট :   1,15,40 52,46,31 26,81,11 29,29,44 32,43,59 34,67,95 

৬.৬ মমৌথ নদী করভন 

৬.৬.১ াম্প্ররতক জযন: ফাংরামদ ও বাযমতয ভমধ্য অন্তঃীভান্ত ৫৪টি নদ-নদীয ারন ফণ্টন ও সুষ্ঠ ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ ারন 

ম্পমদয মফ যাত্তভ ব্যফায কময জনগমণয জীফনমাোয ভামনান্নয়মন অঞ্চররক ও অন্তজযারতক মমারগতায রফলময় যকায 

মথামথ দমে গ্রণ কমযমছ। আমতাভমধ্যআ রতস্তা ও মপনী নদীয ন্তফ যতীকারীন ারন ফন্টন চুরক্তয মেভওয়াকয চূিান্ত কযা 

ময়মছ। এছািা, ন্যান্য রবন্ন  অন্ত:ীভান্ত নদীয ারন ফণ্টন চুরক্ত ংক্রান্ত অমরাচনা ব্যাত অমছ।   ফাংরামদ ও বাযমতয 

ভমধ্য ১৯৯৬ ামরয রডমিময স্বােরযত গঙ্গা নদীয ারন ফন্টন চুরক্ত নুমায়ী ১৯৯৭ ার মত প্ররতফছয শুষ্ক মভৌসুমভ (০১ 

জানুয়ারয মত ৩১ মভ ম যন্ত) পাযাক্কায় গঙ্গা নদীয ারন ফণ্টন কযা মে। ফাংরামদ াযস্পরযক ভমঝাতায অমরামক বাযত, 

মনার ও চীন মত প্রাপ্ত ফন্যা ংক্রান্ত তথ্য-ঈামত্তয রবরত্তমত ১২০ ঘন্টা ফন্যা পূফ যাবা প্রদান কযমত েভ মে। অন্তঃীভান্ত 

নদীয ীভান্তফতী এরাকায় দীঘ যরদন ফন্ধ থাকা নদী তীয ংযেণভরক কাজ ২০০৯-১০ থ যফছয মথমক ফাংরামদ ারন ঈন্নয়ন 

মফাড য কর্তযক ম যায়ক্রমভ ফাস্তফায়মনয পমর ফাংরামদময নদী তীযফতী ভল্যফান ভূ-খন্ড, রফওর ও গুরুত্বপূণ য স্থানা যো কযা ম্ভফ 

মে। বাযমতয রযকরল্পত টিাআভৄখ জররফদুযৎ প্রকল্প ও অন্ত:নদী ংমমাগ প্রকমল্পয রফলময় ফাংরামদ বাযমতয ামথ রফরবন্ন 

য়যাময় অমরাচনা ব্যত মযমখমছ। গত রতন ফছময মমৌথ নদী করভমনয ঈরেরখত কাম যক্রমভয রফলময় বাযমতয ামথ রফরবন্ন 

ম যাময় মভাট ১৭টি বফঠক নুরষ্ঠত ময়মছ। মমৌথ নদী করভন কর্তযক বাযমতয প্রস্তারফত টিাআভৄখ ফহুভখী জররফদুযৎ প্রকমল্পয 

প্রবাফ রনরূমনয ভীো রযচাররত মে। 

৬.৬.২ কাম যক্রভভ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

১.  ারন ম্পদ ংক্রান্ত 

তথ্য ংগ্র, ংযেণ, 

ংকরন 

অন্তঃীভান্ত 

নদীভময তথ্য 

বান্ডায প্রস্তুতকযণ 

১ ংখ্যা ১ 1 ১ 1 ১ ১ 1 

২.  রিারেক ও 

ফহুারেক 

অমরাচনাবায 

অময়াজন 

মমৌথ নদী করভন 

এফং এয ধীনস্থ 

রফরবন্ন করভটিয 

বফঠকনুষ্ঠান 

৪ ংখ্যা 

৪ 5 ৫ 5 6 6 6 

মনার-ফাংরামদ 

মমৌথ রফমলজ্ঞ 

করভটিয বফঠক  

নুষ্ঠান 

০ 0 ১ 1 ১ ১ 1 

চীন-ফাংরামদ মমৌথ 

গমফলণাভরক ও 
১ 1 ১ 1 ১ ১ 1 
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কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

ঈমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

কারযগরয কাম যক্রভ 

ংক্রান্ত বফঠক 

নুষ্ঠান 

৩.  অন্তঃীভান্ত নদী 

ংরিষ্ট ফন্যা ংক্রান্ত 

তথ্য-ঈাত্ত প্রারপ্ত 

বাযত, মনার ও চীন 

মথমক ফন্যা ংক্রান্ত 

তথ্য-ঈাত্ত প্রারপ্ত ৪ ংখ্যা 

৭ 7 ৭ 7 ৭ ৭ 7 

৪.  মমৌথ প্রফা ম যমফেণ মমৌথ প্রফা রযভা 

ও ফণ্টন কাম যক্রভ 
১ 1 ১ 1 ১ ১ 1 

৬.৬.৩ ামযন আঈরনট,কভ যসূরচ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আঈরনট, কভ যসূরচ এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিষ্ট 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন আঈরনটভ        

4705-3283 - মমৌথ নদী করভন ১-২ 5,86,00 6,78,67 4,41,72 7,45,98 8,20,56 9,02,60 

মভাট : রযচারন আঈরনটভ  5,86,00 6,78,67 4,41,72 7,45,98 8,20,56 9,02,60 

মভাট : নুন্নয়ন  5,86,00 6,78,67 4,41,72 7,45,98 8,20,56 9,02,60 

মভাট :   5,86,00 6,78,67 4,41,72 7,45,98 8,20,56 9,02,60 

 


