
D:\PM Commitment\2019\PM Commitment Project Progress March, 2019 (1).docx 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা মভাতার্ফক প্রকল্পভর্য ফাস্তফায়ন 

গ্রগতত প্রততর্ফদন ভাচ ৃ ২০১৯ 
 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  

প্রততশ্রুততয ংস্লো  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  

প্রততশ্রুতত প্রকল্প  

(ংস্লো) 

ভাপ্ত প্রকল্প 

 

(ংস্লো) 

প্রততশ্রুতত নুমায়ী  

চরভান প্রকল্প 

(ংস্লো) 

প্রকর্ল্পয তডতত নুর্ভাদন 

প্রতিয়াধীন  

(ংস্লো) 

ভীক্ষা ভাতপ্তয য 

প্রণয়নতব্য তডতত  

(ংস্লো) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

৫১টি 

 

৫১টি 

 

২৭টি 

(িতভক নং- ১ র্ত ২৭) 

১৪টি 

(িতভক নং-২৮ র্ত ৪১) 

৭টি 

(িতভক নং- ৪২র্ত ৪৮) 

৩টি 

(িতভক নং- ৪৯ র্ত ৫১ ) 

  

 

৫নংকরার্ভযতফস্তাতযত       ৬ নংকরার্ভযতফস্তাতযত 

 ৪২নং িতভর্কয উতিযচয-মনায়াখারী িডযাভ প্রকর্ল্পয তডতত’য উয ২০ জানুয়াতয ২০১৯ 

তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন নুতিত তআত বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক পুনগঠৃিত তডতত ১৩ ভাচ ৃ

২০১৯ তাতযর্খ পুনযায় তযকল্পনা ভন্ত্রণারর্য় মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। 

 ৪৩নং িতভর্কয চয অরগী আউতনয়র্নয চাযার্ মফতিফাঁধ তনভাৃণ প্রকল্পটিয তডতত তযকল্পনা 

কতভর্ন নুর্ভাদর্নয জন য প্রতিয়াধীন। 

 ৪৪নং িতভর্কয কুতিগ্রাভ মজরায ধযরা  দুধকুভায নদী মেতজং এয জন্য তফঅআডতিউটিএ প্রকল্প 

গ্রণ কযর্ছ। ততস্তা নদী মেতজং এয জন্য ৪৫ নং িতভর্কয অতায় প্রকল্প গ্রণ কযা র্ে। 

 ৪৫নং িতভর্কয কুতিগ্রার্ভয ১৬টি নদ-নদী মেতজং এয অতায় কুতিগ্রার্ভয ২টি নদী খনন (গঙ্গাধয 

 ততস্তা)-এয তডতত কাতযগযী কতভটিয প্রততর্ফদর্নয অর্রার্ক          ২৯ জানুয়াতয ২০১৯ 

তাতযর্খ ভাঠ মাৃয় র্ত াতন উন্নয়ন মফার্ড ৃ দাতখর কযা র্য়র্ছ।     চীন যকারযয অর্থ িক 

ায়তায় Power China কাজটি ফাস্তফায়রন অগ্র প্রকা কযায় প্রণীত র্ডর্র্ ভন্ত্রণাররয় 

দার্ির কযা য়র্ন। 

 ৪৬নং িতভর্কয কযর্তায়া নদী উন্নয়ন প্রকর্েয মাচাআ বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক পুনঃগঠিত তডতত 

১৫ এতপ্রর ২০১৯ তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ।  

 ৪৭ নং িতভর্কয তততা নদী খনন প্রকল্পটিয তআত বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক প্রাক্করন ম্পতকতৃ 

প্রতযয়ন ত্র ংযুক্ত কর্য পুনগঠৃিত তডতত তযকল্পনা কতভর্ন নুর্ভাদর্নয জন য র্ক্ষভান। 

 ৪৮নং িতভর্কয প্রততশ্রুততয অর্রার্ক “ফগুিা মজরায় মভৄনা নদীয তীয ংযক্ষণ  পুনফৃান” 

ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত তযকল্পনা কতভর্ন নুর্ভাদর্নয জন য প্রতিয়াধীন। 

 

 ৪৯ নং িতভর্কয প্রততশ্রুততটি কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তৃর্ক্ষয প্রস্তাতফত ভাস্টায প্ল্যান নুর্ভাতদত 

র্র ভতিত উর্যার্গয ভাধ্যর্ভ প্রকল্পটি প্রতিয়াকযণ ম্ভফ র্ফ। 

 ৫০ িতভক ৪২ এয প্রততশ্রুততভ ফাস্তফাতয়ত র্র ন্দ্বী-মকাম্পানীগঞ্জ িক মমাগার্মাগ 

স্থান র্ফ। 

 ৫১ নং িতভর্কয প্রততশ্রুততটি ফাস্তফায়ন মনৌ-তযফন ভন্ত্রণারর্য়য কাম ৃতধর্ক্ষত্রভূক্ত। 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত প্রততশ্রুতত এফং তনর্দৃনা মভাতার্ফক গৃীত প্রকল্পভর্য ফাস্তফায়ন গ্রগতত ংিাে প্রততর্ফদন (ভাপ্ত প্রকল্প) 

 

িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। 

 

ফন্যা 

প্রততর্যাধকর্ল্প 

মগাারগঞ্জ 

দয 

উর্জরায 

মগাফযা নাভক 

স্থার্ন ভদৄভতত 

নদীয ফাভতীয 

ংযক্ষণ 

প্রকল্প। 

০৩/০৫/২০০৯ ফন্যা প্রততর্যাধকর্ল্প মগাারগঞ্জ দয উর্জরায 

মগাফযা নাভক স্থার্ন ভদৄভতত নদীয ফাভতীয 

ংযক্ষণ উ-প্রকল্পটি “নদী ংযক্ষণ উন্নয়ন এফং 

য ংযক্ষণ প্রকল্প (৩য় মাৃয়)” ীলকৃ িক 

প্রকর্ল্পয অতায় ৪.০৮ মকাটি টাকা ব্যর্য় ৩৯৫ 

তভটায তীয ংযক্ষণ কাজ  প্রকল্পটি জুন ২০০৮ এ 

ভাপ্ত র্য়র্ছ।  

১০০% 

 

 

২। ততস্তা ব্যার্যজ 

র্ত ততস্তা 

িক মতু 

মেৃ নদী 

খনর্নয 

ফতষ্াং 

ম্পন্নকযণ। 

২০/০৯/২০১২ শুষ্ক মভৌসুর্ভ ততস্তায াতন প্রফা ঠিক যাখায জন্য 

‘‘ততস্তা ব্যার্যজ র্ত চতিভাযী মেৃ ততস্তা নদীয 

ফাভ তীয ংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ মাৃয়)’’ এয 

অতায় ততস্তাব্যার্যজ এয উজার্ন ৫০০ তভটায চয 

াযণ এফং ততস্তা ব্যার্যজ এয বাটির্ত ৩ তকতভ 

ডানতীয চযার্নর মেতজং এয কাজ ২০১২-১৩ থ-ৃ

ফছর্য ভাপ্ত র্য়র্ছ। 

১০০% 

 

 

৩। ততস্তা নদীয 

ফাভ তীর্যয 

ভাপ্ত নদী 

ার্নয কাজ 

ভাপ্তকযণ। 

 

২০/০৯/২০১২ “ততস্তা নদীয ফাভতীয ংযক্ষণ (ততস্তা মযরর্য় 

ব্রীজ আর্ত চতিভাযী মেৃ) প্রকল্প’’ এয অতায় 

২.৮৬৩ তকতভ তীয ংযক্ষণ, ৫টি স্পায, ১৬তকতভ 

ফন্যা ফাঁধ  তনভাৃণ কাজ ভাপ্ত র্য়র্ছ। 

এছািা ‘‘ততস্তা ব্যার্যজ র্ত চতিভাযী মেৃ ততস্তা 

নদীয ফাভ তীয ংযক্ষণ” প্রকল্পটি ১৫০ মকাটি 

৬২রাখ টাকা ব্যর্য় জুরাআ ২০১০ র্ত শুরু র্য় জুন 

২০১৩ মত ভাপ্ত র্য়র্ছ। 

১০০% 

 

 

৪। জাভারপুয 

মজরার্ক মভৄনা 

নদীয বাঙ্গন 

র্ত যক্ষা কযা 

৩০/০৬/২০১২ 

তযলাফািী 

উর্জরায 

গনউযার্ন 

পুযাতন ব্রহ্মপুত্র নদীয বাঙ্গন র্ত জাভারপুয মজরা 

যর্ক যক্ষার্থ ৃ স্টীপ-২ প্রকর্ল্পয অতায় ৫০ 

মকাটি ৫০ রাখ টাকা ব্যর্য় ফাঁধ তনভাৃণ (ফাঁর্ধযদদঘযৃ) 

 ৫ তকতভ ৬৫ তভটায নদী তীয ংযক্ষণ, ১৬টি 

১০০% 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 নুতিত 

জনবায় 

 

মযগুর্রটয/স্লূআচ তনভাৃণ কাজ জুন ২০১৩ মত ভাপ্ত 

র্য়র্ছ। এছািা মভৄনা নদীয বাঙ্গন র্ত 

জাভারপুয মজরায মদয়ানগঞ্জ, 

আরাভপুযতযলাফািী উর্জরার্ক  যক্ষাকর্ল্প 

৪৮৯মকাটি৪৯রাখ টাকা ব্যর্য় “জাভারপুয মজরায 

ফাাদুযফাদ ঘাট র্ত পৄটানী ফাজায মেৃ  

তযলাফািী উর্জরাধীন তংনা ফাজায এরাকা 

এফং আরাভপুয উর্জরায় তযণধযা র্ত 

ািতগরা মেৃ তীয ংযক্ষণ” ীলকৃ নুর্ভাতদত 

প্রকর্ল্পয অতায় ১৬.৫৫ তকতভ তীয ংযক্ষণ কাজ 

জুন ২০১৭ মত ভাপ্ত র্য়র্ছ।  

৫। ঢাকা 

নাযায়ণগঞ্জ-

মডভযা 

(তডএনতড) 

এরাকায 

জরাফদ্ধতা 

তনযন 

 

১৪/০২/২০১০ 

ততদ্ধযগঞ্জ 

১২০ 

মভগায়াট 

ততকং তফদুযৎ 

মকন্দ্র 

উর্বাধনকার্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত নুমায়ী তডএনতড 

এরাকায জরাফদ্ধতা স্থায়ীবার্ফ জরুযীতবতত্তর্ত 

তনযর্নযজন্য ২০১০-১১ র্ত ২০১২-১৩ থ-ৃফছর্য 

যাজস্লৃ খাত র্ত ৩ মকাটি ৫৯ রাখ টাকা ব্যর্য় ১১৩ 

তকতভ খার্রয ফজযৃ াযণ  তনষ্কার্নয কাজ 

ম্পন্ন কযা র্য়র্ছ। 

১০০% 

 

যফতীর্ত স্থায়ী ভাধার্নয জন্য গত ২১/০১/২০১৫ তাতযর্খ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় তডএনতড 

প্রকল্প স্তাের্যয রর্ক্ষয অেঃভন্ত্রণারয় বা নুতিত য়। উক্ত বায় তডএনতড মচ প্রকর্ল্পয 

ঢাকা মজরাধীন ংর্য দাতয়ত্ব ঢাকা (দতক্ষণ) তটি কর্াৃর্যন এফং নাযায়ণগঞ্জ মজরাধীন 

ংর্য দাতয়ত্ব নাযায়নগঞ্জ তটি কর্াৃর্যন গ্রণ কযর্ফ ভর্ভ ৃ তদ্ধাে  য়। এ তফলর্য় 

মকানরূ গ্রগতত না য়ায় গত২২/০২/২০১৬ তাতযর্খ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় ৩য় দপায় 

অেঃভন্ত্রণারয় বা নুতিত য়। উক্ত বায় স্থায়ীবার্ফ তডএনতড এরাকায জরাফদ্ধতা 

দূযীকযর্ণয জন্য াতন উন্নয়ন মফাডরৃ্ক প্রর্য়াজনীয় কামিৃভ গ্রর্ণয তনর্দৃনা মদয়া য়। ম 

অর্রার্ক স্থায়ী ভাধার্নয রর্ক্ষয Drainage Improvement of Dhaka, 

Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-২) ীলকৃ প্রকর্ল্পয ৫৫৮.২০ 

মকাটি টাকায তডতত গত ০৯-০৮-২০১৬ তাতযর্খ একর্নক কর্তকৃ নুর্ভাতদত য়। উক্ত প্রকল্প 

ফাস্তফায়র্নয রর্ক্ষয তফগত ২১-০৯-২০১৭ তাতযর্খ ফাাউর্ফা এফং মনাফাতনীয ভর্ধ্য 

Delegated Method এ কাজ ফাস্তফায়র্নয জন্য একটি ভর্ঝাতা স্মাযক স্লৃাক্ষতযত 

য়। প্রকর্ল্পয কাজ চরভান অর্ছ। 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০১৬র্ত জুন ২০২০ মেৃ তনধাৃতযত অর্ছ। ফাস্তফ গ্রগতত 

৩৮.৪৩%। অতথকৃ ২৭০৩৭.৯৯ রক্ষ টাকা।  

৬। ন্দ্বীর্য 

দতক্ষণ-

তির্ভয 

মবর্ঙ্গ মায়া 

মফিীফাঁধ 

পুনঃতনভাৃণ 

 ১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাভ মজরায 

ন্দ্বী 

উর্জরায় 

যকাযী াজী 

অব্দুর ফার্তন 

২০১১-১২  ২০১২-১৩ থ-ৃফছর্য ফাঁধ মভযাভত 

কাজ ভাপ্ত র্য়র্ছ।উর্েস্লের্ম, দীঘ ৃমভয়াদী মটকআ 

ভাধার্নয রর্ক্ষয১ভমাৃর্য় মফতিফাঁধ ংস্কার্যয 

জন্য Climate Change Trust 

Fund এয অতায়জরফায়ু তযফতনৃ তফলয়ক 

ট্রাতষ্ মফাড ৃকর্তকৃ১৫ মকাটি টাকায একটি প্রকল্প জুন 

১০০% দীঘ ৃমভয়াদী মটকআ ভাধার্নয রর্ক্ষয ২য় মাৃর্য় “চট্টগ্রাভ মজরায় ন্দ্বী উর্জরায মাল্ডায 

নং-৭২ বাঙ্গন প্রফণ এরাকায় যক্ষার্থ ৃ প্রততযক্ষা কার্জয ভাধ্যর্ভ পুনফাৃন প্রকল্প” ীলকৃ 

প্রকর্ল্পয ১৯৭.৮৬ মকাটি টাকায তডতত গত ১৩-০৯-২০১৭ তাতযর্খ একর্নক কর্তকৃ নুর্ভাতদত 

র্য়র্ছ। আর্তাভর্ধ্য ৭টি প্যার্কর্জয কামাৃর্দ প্রদান কযতঃ প্রকর্ল্পয ফাস্তফ কাজ অযম্ভ কযা 

র্য়র্ছ। প্রকর্ল্পয মভয়াদকার জুরাআ ২০১৭ র্ত জুন ২০২০।  

ফাস্তফ গ্রগতত-১০.০০%,অতথকৃ গ্রগতত-১০০২.৫০ রক্ষ টাকা 



D:\PM Commitment\2019\PM Commitment Project Progress March, 2019 (1).docx   

িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 কর্রজ ভার্ঠ 

নুতিত 

জনবায় 

২০১৭ এভাপ্তর্য়র্ছ। 

৭। দগ্রাভ 

আউতনয়নর্ক 

ততস্তা নদীয 

বাঙ্গন র্ত 

যক্ষাকর্ল্প ফাঁধ 

তনভাৃণ 

১৯/১০/২০১১ 

রারভতনযাট 

মজরায 

াটগ্রাভ 

যকাতয 

কর্রজ ভার্ঠ 

নুতিত 

জনবায় 

ততস্তানদীয বাঙ্গন র্ত দগ্রাভ আউতনয়ন যক্ষার্থ ৃ১ 

তকতভ ২৬৬ তভটায নদীতীয ংযক্ষণ কাজ নুন্নয়ন 

যাজস্লৃ খার্ত ২০১১-১২ থ-ৃফছর্য ভাপ্ত 

র্য়র্ছ।২০১৪-১৫থ-ৃফছর্য এআ কার্জয জন্য 

নুন্নয়ন যাজস্লৃ খার্ত ২মকাটি টাকা ফযাদ্দ ায়া 

মায় মা বাযা ৫৮০ তভটায তীয ংযক্ষণ কাজ 

ম্পন্ন কযায়। 

১০০% 

 

দীঘ ৃমভয়াদী এফং াতফকৃ ভাধার্নয রর্ক্ষয “ীভাে নদী তীয ংযক্ষণ  উন্নয়ন (২য় মাৃয়)” 

ীলকৃ প্রকর্ল্পয নুকূর্র রারভতনযাট মজরায দগ্রাভ আউতনয়র্ন ৫টি প্যার্কর্জয ভাধ্যর্ভ প্রায় 

৭৫.০০ মকাটি টাকা ব্যর্য় ৪.৫০ তকঃতভঃ নদী তীয ংযক্ষণ কাজ ফাস্তফায়র্নয ংস্থান যর্য়র্ছ। 

৫১২.৮৭ মকাটি টাকায  উক্ত প্রকল্প গত১১/০৭/২০১৭ তাতযর্খ একর্নক কর্তকৃ নুর্ভাতদত 

র্য়র্ছ। তডতএভ দ্ধততর্ত ফাংরার্দ মনৌফাতনী তযচাতরত ফাতণতজযক প্রততিান খুরনা 

তআয়াড ৃ তরঃ এয ভাধ্যর্ভ প্রকল্পটিয কাজ ফাস্তফায়র্নয িয় প্রস্তাফ ২৪/১০/২০১৮ তাতযর্খ 

নুতিত তততজত বায় উত্থাতত য়। ২০/১১/২০১৮ তাতযর্খ নুর্ভাদনার্দ জাযী য়। 

২২/১১/২০১৮ তাতযর্খ ঠিকাদাযী প্রততিার্নয নুকূর্র NOA আসুয কযা র্য়র্ছ। ১৩/১২/২০১৮ 

তাতযর্খ চুতক্ত স্লৃাক্ষতযত য়। রারভতনযাট মজরায দগ্রাভ আউতনয়র্ন ৫টি  যার্কর্জয ভর্ধ য ২টি 

 যার্কর্জয কাজ ীতভত অকার্য শুরু র্য়র্ছ। 

ফাস্তফগ্রগতত-১.৫৩%, অতথকৃ ১২৪.৩৯ রক্ষ টাকা। 

৮। রারভতনযাট 

মজরার্ক ততস্তা 

নদীয 

অকতিক ফন্যা 

 বাঙ্গন র্ত 

যক্ষা কযায 

জন্য তীয 

ংযক্ষণ  

ফাঁধ তনভাৃণ  

 

১৯/১০/২০১১ 

রারভতনযাট 

মজরায 

াটগ্রাভ 

যকাতয 

কর্রজ ভার্ঠ 

নুতিত 

জনবায় 

‘‘ততস্তা নদীয ফাভতীয ংযক্ষণ (ততস্তা মযরর্য় 

ব্রীজ আর্ত চতিভাযী মেৃ) প্রকল্প’’ এয অতায় 

২.৮৬৩ তকতভ তীয ংযক্ষণ, ৫টি স্পায, ১৬ তকতভ 

ফন্যা ফাঁধ তনভাৃণ কাজ ভাপ্ত কযা র্য়র্ছ (থ ৃফছয 

১৯৯৮-৯৯ র্ত ২০০৫-০৬)। 

এছািা ‘‘ততস্তা ব্যার্যজ র্ত চতিভাযী মেৃ ততস্তা 

নদীয ফাভ তীয ংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ মাৃয়, প্রকল্প 

ব্যয় ১৫০.৬২ মকাটি টাকা, ফাস্তফায়নকারঃ 

জুরাআ/২০১০ র্ত জুন/২০১৩)’’ এয অতায় 

৯.২৫০তকঃতভঃ তীয ংযক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ মত 

ভাপ্ত র্য়র্ছ। 

১০০% 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৯। শুষ্ক মভৌসুর্ভ 

ততস্তায াতন 

প্রফা ঠিক 

যাখায জন্য 

মেতজং এয 

ভাধ্যর্ভ 

ততস্তানদীয 

নাব্যতা ফজায় 

যাখায ব্যফস্থা 

কযা।  

১৯/১০/২০১১ 

রারভতনযাট 

মজরায 

াটগ্রাভ 

যকাতয 

কর্রজ ভার্ঠ 

নুতিত 

জনবায় 

 

শুষ্ক মভৌসুর্ভ ততস্তায াতন প্রফা ঠিক যাখায জন্য 

‘‘ততস্তা ব্যার্যজ র্ত চতিভাযী মেৃ ততস্তা নদীয 

ফাভ তীয ংযক্ষণ প্রকল্প (১ভ মাৃয়)’’ এয 

অতায় ততস্তাব্যার্যজ এয উজার্ন ৫০০ তভটায চয 

াযণ এফং ততস্তাব্যার্যজ এয বাটির্ত ৩ তকতভ 

ডানতীয চযার্নর মেতজং এয কাজ ২০১২-১৩ থ-ৃ

ফছর্য ভাপ্ত র্য়র্ছ। 

১০০% 

 

 

১০। তযাজগঞ্জ 

যর্ক মভৄনা 

নদীয বাংগন 

 ফন্যায াত 

র্ত যক্ষায 

জন্য 

কযাতটার 

মেতজং এয 

ব্যফস্থা কযা  

 

০৯/০৪/২০১১ 

তযাজগঞ্জ 

মজরায় 

পযকার্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত ফাস্তফায়র্নয জন্য 

‘‘কযাতটার (াআরট) মেতজং ফ তযবায তর্স্টভ 

আন ফাংরার্দ’’ তর্যানার্ভ ১০২৮.১২ মকাটি টাকা 

ব্যয় ম্বতরত (ফাস্তফায়নকার ২০০৯-২০১০ র্ত 

২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একর্নক কর্তকৃ 

২৭/০৪/২০১০ তাতযর্খ নুর্ভাতদত য়। ফতণতৃ 

প্রকর্ল্পয অতায় তযাজগঞ্জ াড ৃ র্য়ন্ট র্ত 

ধর্রশ্বযী নদীয উৎ ভৄখ মেৃ ২০ তকতভ  

নরীণফাজায এরাকায় ২ তকতভ মভাট ২২ তকতভ 

মভৄনা নদী মেতজং কাজ ম্পন্ন কযা য়। 

এছািা২০১২-১৩থ-ৃ

ফছর্য১৪তকতভদদর্ঘযৃযক্ষণার্ফক্ষণ 

র্েতজংকাজম্পন্নকযা য় মাযপর্র তযাজগঞ্জ 

য যক্ষা ফাঁর্ধয াড ৃর্য়ন্ট ঝুঁতকভৄক্ত র্য়র্ছ এফং 

মেজড ম্যার্টতযয়ার বাযা তযাজগর্ঞ্জ প্রস্তাতফত তল্প 

াক ৃংরগ্ন প্রায় ১৬ ফগ ৃতকর্রাতভটায এরাকায় ভূতভ 

পুনরুদ্ধায র্য়র্ছ।  

 

১০০% 

 

 

১১। অআরায় 

ক্ষততগ্রস্ত ফাঁধ 

দ্রুত 

মভযাভর্তয 

১২/০৩/২০১১ 

ফার্গযাট 

মজরায় 

পযকার্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত মভাতার্ফক ফার্গযাট 

মজরায অআরায় প্রাথতভক মাৃর্য় ভাযাত্ধক ঝুঁতকপূণ ৃ

ফাঁধ  মলাজায ভর্য তনভাৃণ কাজ জরুযী তবতত্তর্ত 

ফাৃঙ্গীনবার্ফ ২০১০-১১ থ-ৃফছর্য ভাপ্ত র্য়র্ছ।  

১০০% 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ব্যফস্থা গ্রণ 

 

 

এছািা স্থায়ী  দীঘরৃ্ভয়াদী মটকআ ভাধার্নয 

রর্ক্ষয ‘‘উকূরীয় ঞ্চর্র ঘূতণঝৃি অআরায় 

ক্ষততগ্রস্থ ফাাউর্ফায ফকাঠার্ভাভর্য পুনফাৃন’’ 

প্রকর্ল্পয অতায় ফাঁধ তনভাৃণ, মভযাভত, মলাজায 

তনভাৃণ, স্লুআ তনভাৃণ/র্ভযাভত এফং নদীতীয 

ংযক্ষণ কাজ চরভান যর্য়র্ছ। ংর্াতধত তডতত 

নুমায়ী জুন ২০১৫ মত প্রকর্ল্পয ফাস্তফায়ন 

কাজভাপ্ত র্য়র্ছ। 

১২। 

 

প্রাকৃততক 

দুর্মাৃগকার্র 

জনগর্ণয 

জানভার  

পরাতদ 

যক্ষার্থ ৃ

উকূরফতী 

এরাকায় স্থায়ী 

মফিী ফাঁধ 

তনভাৃণ 

০৫/০৩/২০১১  

খুরনা মজরা 

পযকার্র  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত মভাতার্ফক অআরায় 

ক্ষততগ্রস্থ খুরনা, ফার্গযাট, াতক্ষীযা  মর্ায 

মজরায ং তফর্র্ল ৪৭টি মাল্ডার্যয ভাযাত্ধক 

ক্ষততগ্রস্থ ফাঁধ  মলাজায ভর্য তনভাৃণ কাজ জরুযী 

তবতত্তর্ত ফাৃঙ্গীনবার্ফ ম্পন্ন কযা র্য়র্ছ। এছািা 

South West Area Integrated 

Water Resource Management 

Project এয অতায় (প্রাক্কতরত ব্যয় ২৩.৯২ 

মকাটি টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০০৬ র্ত 

জুন ২০১৪) মাল্ডায নং- ৩১  ৩২ এয ৩৬ তকতভ 

ফাঁধ মভযাভত ন্যান্য কাজ ভাপ্ত র্য়র্ছ।  

উর্েস্লে মম, দীঘরৃ্ভয়াদী মটকআ ভাধার্নয রর্ক্ষয 

ফতণতৃ এরাকায় ক্ষততগ্রস্থ ফাঁধ মভযাভত/ংস্কার্যয 

তনতভর্ত্ত ‘‘উকূরীয় ঞ্চর্র ঘূতণঝৃি অআরায় 

ক্ষততগ্রস্থফাাউর্ফায ফকাঠার্ভাভর্য পুনফাৃন’’ 

ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় নুর্ভাতদত তডতত 

মভাতার্ফক কাজভ জুন ২০১৫ মত ভাপ্ত র্য়র্ছ। 

১০০% 

 

 

১৩। 

 

খুরনা মজরায 

মতযখাদা 

উর্জরায 

ভুততয়ায  

ফাসুয়াখারী 

তফর্রয 

০৫/০৩/২০১১ 

খুরনা মজরা 

পযকার্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুত ফতণতৃ কার্জয জন্য 

‘‘খুরনা মজরায ভুততয়ায তফর এফং ফণাৃর তরভপুয 

করাফাসুখারী ফন্যা তনয়ন্ত্রণ  তনষ্কান প্রকল্প’’ 

তর্যানার্ভ একটি প্রকর্ল্পয (প্রাক্কতরত ব্যয় ২১.৩৪ 

মকাটি টাকা, ফাস্তফায়নকার ২০০৯-১০ র্ত ২০১২-

১৩) অতায় ২০.৯০তকতভ খার খনন, ২.০০তকতভ 

১০০% অর্রাচয কাজটি মটকআ কযায রর্ক্ষয ফতণতৃ তফরভর্য জরাফদ্ধতা ম্পূণবৃার্ফ তনযর্নয 

রর্ক্ষয “খুরনা মজরায ভূততয়ায তফর এফং ফণাৃর-তরভপুয-মকারাফাসুখারী ফন্যা তনয়ন্ত্রণ  

তনষ্কান পুনফাৃন প্রকল্প (২য় মাৃয়)” তর্যানার্ভ প্রকল্প গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটিয নুর্ভাতদত 

২য় ংর্াধনী নুমায়ী প্রাক্কতরত ব্যয়- ৩০০১৩.২৯ রক্ষ টাকা। জুন, ২০২০ নাগাদ প্রকল্পটি 

ভাপ্ত র্ফ। ফাংরার্দ মনা ফাতনী তযচাতরত ফাতণতজযক প্রততিান ফাংরার্দ তডর্জর প্ল্যান্ট 

(তফতডত) তরঃ কর্তকৃ প্রকল্পটিয অতায় ৪৯.২৫ তকঃতভঃ দদর্ঘযৃ অঠার্যাফাতক নদী পুনঃখনন 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জরাফদ্ধতা 

তনযর্নয 

ব্যফস্থা গ্রণ  

 

নদী খনন, ফাঁধ মভযাভত, ৩টি স্লুআ তনভাৃণ, ১টি 

রংবুভ িয় আতযাতদ কাজ জুন ২০১৩ ভার্ ভাপ্ত 

র্য়র্ছ। 

এফং ১টি ৮ মবন্ট এয মের্নজ কাভ ফ্লাতং মযগুর্রটয তনভাৃণ চরভান যর্য়র্ছ।  

ফাস্তফ গ্রগতত-৭৫.০০%, অতথকৃ ২০৭৬৩.৯০ রক্ষ টাকা। 

১৪। 

 

উকূরীয় 

মজরাগুর্রার্ত 

মফিীফাঁধ 

তনভাৃণ  

২২/০২/২০১১ 

ফতযার মজরা 

পযকার্র 

জরফায়ূ তযফতনৃ ট্রাষ্ পার্িয থাৃয়র্ন 

টুয়াখারীর্ত ‘‘চয অিায চাতযতদর্ক মফতিফাঁধ 

তনভাৃণ’’ (প্রাক্কতরত ব্যয় ১০ মকাটি টাকা, 

ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০১১ র্ত জুন২০১২) 

প্রকর্ল্পয অতায় ১২ তকতভ ফাঁধ তনভাৃণ  ৬টি 

আনর্রট তনভাৃণ কাজ ২০১১-১২ থ-ৃফছর্য 

ম্পন্নকযায়। এছািা, স্থায়ী  দীঘ ৃ মভয়াদী 

মটকআ ভাধার্নয রর্ক্ষয “Emergency 

২০০৭ Cyclone Recovery and 

Restoration Project (ECRRP)” 

প্রকর্ল্পয অতায় ফাঁধ তনভাৃণ, মভযাভত, াতন 

তনষ্কান ফকাঠার্ভা তনভাৃণ এফং নদী তীয 

ংযক্ষণ কাজ জুন ২০১৪ এ ম্পন্ন কযা য়। 

১০০% 

 

 

১৫। 

 

মানাআছিা, 

মকাণাোছিা, 

কর্যযাট 

মানাআছতি, 

তিভ 

মজায়ায, 

রক্ষীছতি, 

গুজাছতি, 

ফার্যা 

ভাতঝখার্র 

(াাতিছিা) 

নালূঢার্র 

মচ উ-

প্রকল্পগুর্রায 

ভির্য় গুে 

২৯/১২/২০১০  

চট্টগ্রাভ 

মজরাধীন 

তভর্যশ্বযাআ 

উর্জরায 

ভাভায়াছিা 

মচ প্রকল্প 

তযদনৃ 

কার্র 

জনবায়  

ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয প্রততশ্রুত ফতণতৃ ছিাগুর্রায 

ভির্য় গুে প্রকল্প প্রস্তাফ জরফায়ু ট্রাষ্ পার্িয 

অতায় ১৭.৫৬ মকাটি টাকা ব্যয় ম্বতরত 

‘‘চট্টগ্রাভ মজরায তভর্যশ্বযাআ উর্জরায উকূরফতী 

এরাকায মচ  মমাগার্মাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং 

ভৄস্লৄযী একতযর্টড এরাকায় (Muhuri 

Accreted Area) ততডএতত মফিী ফাঁধ 

উন্নীত কযণ’’ প্রকর্ল্পয অতায় ২০১১-১২  

২০১২-১৩ থ-ৃফৎর্য ১১.৫০ তকতভ ফাঁধ 

পুনযাকৃততকযণ, ২৩.০০ তকতভ খার পুনঃখনন, 

০.৫০ তকতভতীয প্রততযক্ষা কাজ  ৩টি াতন 

তনয়ন্ত্রণ ফকাঠার্ভা তনভাৃণ কাজ ম্পন্ন কযা 

য়।জুন ২০১৩ মত ভাপ্ত র্য়র্ছ। 

১০০% 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

প্রকল্প গ্রণ 

১৬। 

 

সুনাভগর্ঞ্জয 

াযভর্ 

স্লুআর্গট 

মফিীফাঁধ 

তনভাৃণ 

১০/১১/২০১০ 

সুনাভগর্ঞ্জয 

তাতযপুর্য 

নুতিত 

জনবায় 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত নুার্য জরুযী 

কামিৃর্ভয ভাধ্যর্ভ ২০১০-১১  ২০১১-১২ থ-ৃ

ফছর্য নুন্নয়ন যাজস্লৃ ফার্জর্টয মভযাভত উখার্ত 

ফতণতৃ াি এরাকায় ৪৭.৬২ মকাটি টাকা ব্যর্য় 

তত ঝুঁতকপূণ ৃ ফাঁধ  স্লুআ মগট ভর্য 

তনভাৃণ/পুনতনভৃাৃণ কাজ ম্পন্ন কযা য়।  

১০০% 

 

 

১৭। 

 

ঘূতণঝৃর্ি 

ক্ষততগ্রস্থ 

খুরনা মজরায 

কয়যা 

উর্জরায 

মফিীফাঁধভ 

ংস্কায কযা 

এফং 

প্রর্য়াজনীয় 

মক্ষর্ত্র তনভাৃণ  

২৩/০৭/২০১০ 

খুরনা মজরায 

কয়যা 

উর্জরায় 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত মভাতার্ফক প্রাথতভক 

মাৃর্য় কয়যা উর্জরায় অআরায় ক্ষততগ্রস্থ 

মাল্ডার্যয ভাযাত্দক ক্ষততগ্রস্থ ফাঁধ  

মলাজাযভর্য তনভাৃণ কাজ জরুযীতবতত্তর্ত 

ফাৃঙ্গীনবার্ফ ম্পন্ন কযা য়। এছািা দীঘরৃ্ভয়াদী 

মটকআ ভাধার্নয রর্ক্ষয, য়াতভ প্রকর্ল্পয 

অতায় কয়যা উর্জরায় (র্াল্ডায নং ১৩-১৪/২ 

 ১৪/১) ১৯.৭৭ মকাটি টাকা ব্যর্য় ৬১.৪৮ তকতভ 

ফাঁধ মভযাভত/তনভাৃণ, স্লূআ তনভাৃণ  নদীতীয 

ংযক্ষণ কাজ জুন ২০১২ মত ম্পন্ন কযা য়। 

১০০% 

 

 

১৮। 

 

টুয়াখারী 

মজরাস্থ 

করাািা 

উর্জরায 

পরী জতভ 

রফণাক্ততায 

াত মথর্ক 

যক্ষার্থ ৃ

মফিীফাঁধ 

তনভাৃণ কযায 

জন্য খার 

খনন কর্য 

প্রাপ্ত ভাটি বাযা 

মফিীফাঁধ 

তনভাৃর্ণয 

০৬/০৫/২০১০ 

ফতযার 

তফবার্গয 

তফবাগীয় এফং 

ফযগুনা মজরায 

মজরা মাৃর্য়য 

কভকৃতাৃর্দয 

ার্থ 

ভততফতনভয় 

বায়  

তনর্দতৃত এরাকাটি অন্ধাযভাতনক নদীতীযস্থ 

মাল্ডায নং-৪৬ এয েভুকৃ্ত তফধায় খার খনন কর্য 

নতুন মফিীফাঁধ তনভাৃর্ণয প্রর্য়াজনীয়তা মনআ। তর্ফ 

মাল্ডার্যয ভধ্যকায র্নক তদর্নয পুযার্না স্লুআ 

মগটভর্য কততয় মগআট নষ্ য়ায় কর্য়কটি 

খার্র রফণ াতন প্রর্ফ মযাধকর্ল্প মগআটগুতর 

আর্তাভর্ধ্য মভযাভর্তয কাজ মথামথবার্ফ জুন ২০১১ 

মত ম্পন্ন কযা র্য়র্ছ। 

১০০% 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

তফলর্য় 

প্রর্য়াজনীয় 

কামিৃভ গ্রণ 

১৯। 

 

ফযগুনা মজরায 

তডয, অআরা 

 নদী 

বাঙ্গর্নক্ষততগ্র

স্থ 

মফিীফাঁধগুর্রা 

পুনঃতনভাৃণ  

মভযাভত  

০৬/৫/২০১০  

ফযগুনা মজরায় 

নুতিত 

জনবায় 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত নুমায়ী প্রাথতভক 

মাৃর্য় ২০০৯-১০ থ-ৃফছর্য জরুযী কামিৃর্ভয 

অতায় নুন্নয়ন যাজস্লৃ খার্ত ফযগুনা মজরায় 

তডয  অআরায় াউর্ফায ৫৫৪.৪৩ তকতভ 

অংতক ক্ষততগ্রস্থ  ৬৬.৪৬ তকতভ পূণকৃ্ষততগ্রস্থ 

ফাঁধ ফাৃঙ্গীনবার্ফ মভযাভত/পূনঃতনভাৃর্ণয কাজ জুন 

২০১০ এ ম্পন্ন কযা র্য়র্ছ।  

১০০% 

 

 

২০। 

 

ফযগুনা মজরায 

অভতরী 

উর্জরায 

ভতলকাটা 

খার্রয উয 

স্লুআর্গট 

তনভাৃণ 

০৬/০৫/২০১০ 

ফযগুনা মজরায় 

নুতিত 

জনবায় 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত ফাস্তফায়র্নয তনতভর্ত্ত 

অভতরী উর্জরায় ভতলকাটা খার্রয উয 

নুন্নয়ন যাজস্লৃ ফার্জর্টয মভযাভত উখার্তয 

অতায় স্লুআর্গট তনভাৃণ কাজ জুন ২০১৩ মত 

ম্পন্ন কযা র্য়র্ছ। 

১০০% 

 

 

২১। তততা 

উর্জরায 

দাকাতি র্ত 

রারপুয মেৃ 

ফন্যা তনয়ন্ত্রণ 

ফাঁধ তনভাৃণ  

০৭/১১/২০১০  

কুতভো মজরায 

তততা 

উর্জরায় 

নুতিত 

জনবায় 

কুতভো মজরায তততা উর্জরায় দাকাতি র্ত 

রারপুয মেৃ ফন্যা তনয়ন্ত্রণ ফাঁধ তনভাৃণ প্রকল্পটিয 

“মগৌযীপুয-মাভনা িক র্ত রারপুয মেৃ ফন্যা 

তনয়ন্ত্রন ফাঁধ তনভাৃর্নয জন্য ২০১১-২০১২ থ-ৃফছর্য 

দুআটি প্যার্কর্জ দযত্র অফান কর্য ঠিকাদায 

তনর্য়াগ কযা য়। মথাভর্য় ঠিকাদায কাজ শুরু 

কর্য। তকন্তু ফাঁর্ধয এযারাআনর্ভন্ট নুমায়ী মকানরূ 

জতভ স্লৄকুভ দখর তছরনা। ঠিকাদায কর্তকৃ তকছু 

তযভান কাজ কযায য এরাকায জতভয ভাতরক  

স্থানীয় জনগণ কার্জ ফাঁধা প্রদান কর্য। 

জনাধাযর্নয ার্থ ঠিকাদার্যয মরাকজর্নয প্রচি 

ভাযাভাতয য়। াআর্কার্ট ৃভাভরা য়। ভাভরায যীট 

ভাপ্ততার্ফধা

ম ৃ
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

তটিন নং- ৭৪১২/২০১২। পর্র কাজ ফন্ধ র্য় 

মায়। যীট তটিন ভাভরাটিয এখন মকানরূ 

তনষ্পতত্ত য় নাআ। 

জতভ স্লৄকুভ দখর কর্য পুনযায় কাজটি কযা মায় 

তকনা থফা কাজটি কতটা যুতক্তযুক্ত তা তনধাৃযণ 

কযায জন্য ভন্ত্রণারর্য়য তদ্ধাে মভাতার্ফক একটি 

কাতযগতয টিভ গত ০২-০৯-২০১৫ তাতযর্খ াআট 

তযদনৃ কর্যন এফং মথাতনয়র্ভ একটি তযর্াট ৃ

প্রদান কর্যন। প্রকল্প এরাকায গ্র এতযয়া ১২০০ 

মক্টয (প্রায়)। প্রকল্প এরাকাটিয দতক্ষণ  দতক্ষণ-

তির্ভ মগাভতী নদী, পূর্ফ ৃ মগৌযীপুয-মাভনা িক 

এফং উত্তর্য মরায়ায তততা নদী বাযা তযর্ফতষ্ত। 

প্রস্তাতফত প্রকর্ল্প শুদৄভাত্র মগাভতী নদীয তীর্য ৪ 

তকতভ ফন্যা ফাঁধ তনভাৃণ ধযা র্য়র্ছ। তকন্তু প্রকল্প 

এরাকায় মরায়ায তততা নদীয তীর্য মকান প্রকায 

ফাঁধ তনভাৃর্ণয ব্যফস্থা যাখা য়তন। পরশ্রুততর্ত 

১২০০ মক্টর্যয প্রকল্প এরাকা যক্ষায জন্য একতদর্ক 

থাৃৎ শুদৄভাত্র মগাভতী নদীয তীয ফযাফয ফাঁধ মদয়া 

র্র প্ল্াফর্নয াত মথর্ক পর যক্ষা কযা ম্ভফ 

র্ফনা। ম্পূণ ৃ প্রকল্প এরাকা ফন্যায কফর র্ত 

যক্ষা কযর্ত র্র মরায়ায তততা নদীয তীর্য ফাঁধ 

তনভাৃণ কযর্ত র্ফ এফং তকছু াতন তনয়ন্ত্রণ 

ফকাঠার্ভায ংস্থান যাখায প্রর্য়াজন র্ফ। উক্ত 

প্রকল্প এরাকার্ক ফন্যায কফর র্ত যক্ষা কযর্ত 

র্র মছাট খার্টা মাল্ডায তফর্ফচনা কযর্র একতদর্ক 

মমভন প্রকর্ল্পয Cost/Benefit Ratio 

র্োলজনক য়না। যতদর্ক স্থানীয় 

জনাধাযর্ণয তত অর্রাচনাকার্র জানা মায় 

প্রকল্প ফাস্তফায়র্ন নাগ্র যর্য়র্ছ। ফতভৃান তফযাভান 

প্রকর্ল্প শুদৄভাত্র মগাভতী নদীয তীর্য ৪ তকতভ ফাঁধ 

তনভাৃণ কযা র্র তা প্রকর্ল্পয সুপর ফন কযর্ত 

ভথ ৃর্ফ না। 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

২২। কুতভো 

মজরাধীন 

মভঘনা 

উর্জরায় 

মভঘনা 

কাঠাতরয়া 

মফিীফাঁধ 

তনভাৃণ 

০৭/১১/২০১০  

কুতভো মজরায 

তততা 

উর্জরা 

পযকার্র 

কুতভো মজরাধীন মভঘনা উর্জরায় মভঘনা-

কাঠাতরয়া মফিীফাঁধ তনভাৃণ কার্জয  জন্য ‘‘কুতভো 

মজরায েগতৃ মভঘনা উর্জরাধীন ৩৭টি খার 

পুনঃখনন’’ ীলকৃ প্রকর্ল্পয নুর্ভাতদত তডতত এয 

প্রতকউযম্যান্ট প্ল্যান নুমায়ী গত ২০১৩-২০১৪ আং 

থ-ৃফছর্য ৬টি প্যার্কর্জ দযত্র অফার্নয 

ভাধ্যর্ভ ২২টি খার্রয ৪১ তকতভ ৫০৩ তভটায দদর্ঘযৃ 

খার পুনঃখনন কাজ ম্পন্ন কযা য়। যফতীর্ত 

২০১৪-২০১৫ আং থ-ৃফছর্য ১৪টি খার্রয ২১ তকতভ 

৫৭৫ তভটায দদর্ঘযৃয কামাৃর্দ প্রদান কযা য়। খার 

এফং খার্রয াশৃ্বফতী মকান স্থার্ন স্লৄকুভ দখরকৃত 

ভূতভ না থাকায় এফং র্নক খার্রয মল প্রার্ে 

অফাতদ জতভ থাকায় স্থানীয় ভাযভৄখী জনগর্ণয 

প্রচি ফাঁধায কাযর্ণ ২১ তকতভ ৫৭৫ তভটায দদর্ঘযৃয 

ভর্ধ্য ১৬ তকতভ ৪৮৫ তভটায দদর্ঘযৃয পুনঃখনন 

কাজ ম্পন্ন কযা য়। ঠিকাদার্যয তফরুর্দ্ধ 

অদারর্তয ভন জাযীয কাযর্ণ ৪টি খার্রয ৫ 

তকতভ ৯০ তভটায দদর্ঘযৃয পুনঃখনন কাজ কযা ম্ভফ 

য়তন।এখার্ন উর্েস্লে মম, তফলর্য়াক্ত তর্ে প্রদত্ত 

প্রকল্পটিয ফতষ্ ৪ তকতভ ৬০০ তভটায এয স্থর্র 

ফাস্তর্ফ ৪টি খার্র ৫ তকতভ ৯০ তভটায দদর্ঘযৃয 

পুনঃখনন কামিৃভ ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ য়তন। 

উক্ত ৫ তকতভ ৯০ তভটায দদর্ঘযৃয র্নকাং বযাট 

র্য় পতর জতভয অকায ধাযণ কর্যর্ছ। ঐ ভস্ত 

স্থর্র ফতভৃার্ন জনগণ পর অফাদ কযর্ছ। 

এছািা উক্ত ংর্য খার্রয উজার্ন বার ঢার 

যর্য়র্ছ, পর্র মকান প্রকায জরাফদ্ধতা য় না। 

মমর্তু প্রকল্পটি একটি তনষ্কান প্রকল্প মর্তু 

নায়ার্ তনষ্কান চরর্ছ তফধায় প্রকর্ল্পয সুপর 

ায়া মার্ে। উক্ত ৫ তকতভ ৯০তভটায পুনঃখনন না 

কযা র্র প্রকর্ল্প তনষ্কার্ন মতভন মকান সুতফধা 

ভাপ্ত 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

র্ে না। 

২৩। 

 

নার্টাযর্জরায

কাতরগঞ্জ 

ফাজায মথর্ক 

নরডাঙ্গা াট, 

ীযগাছা 

ফাজায র্য় 

যকুততয়া 

ফাজায মেৃ 

ফাযনাআ নদীয 

উবয় তীয 

৪.২২ তকতভ 

তত িক 

তদর্য় মলা 

প্রততযক্ষা কাজ 

১১/১২/২০১১ 

নার্টার্যয 

কানাআখারী 

ভার্ঠ নুতিত 

জনবায় 

ফতণতৃ প্রততশ্রুততয নুকূর্র ‘‘নার্টায মজরায 

কাতরগঞ্জ যকুততয়া  কাতরগঞ্জ াধনপুর্য ফাযনাআ 

নদীয উবয় তীয ংযক্ষণ”ীলকৃপ্রকল্পজুন ২০১৬ 

এয ভর্ধ্য ফাস্তফায়নকযার্য়র্ছ। 

১০০% 

 

 

২৪। 

 

নার্টায মজরায 

রারপুয 

উর্জরায 

দ্মা নদীয 

বাঙ্গন 

প্রততর্যার্ধ 

একটি টি-ফাঁধ 

তনভাৃণ।   

১১/১২/২০১১ 

নার্টার্যয 

কানাআখারী 

ভার্ঠ নুতিত 

জনবায় 

অর্রাচয প্রততশ্রুততয নুকূর্র ‘‘াফনা মজরায 

আশ্বযদী উর্জরায দ্মা নদীয বাঙ্গণ র্ত কভযপুয 

র্ত ািা-ঝাউতদয়া মেৃ এফং নার্টায মজরায 

রারপুয উর্জরাধীন তীরকপুয র্ত মগৌযীপুয 

মেৃ তীয ংযক্ষণ’’ ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় 

৭.৫৮৫ তকতভ তীয ংযক্ষণ কাজ ফাস্তফায়ন কযা 

র্য়র্ছ। জুন২০১৭মত ভাপ্ত র্য়র্ছ। 

১০০% 

 

 

২৫। 

 

দবযফ নদী 

এফং দবযফ  

কাজরা নদীয 

ংর্মাগস্থর 

এভনবার্ফ 

খনন কযর্ত 

র্ফ মমন 

শুকনা মভৌসুর্ভ 

মচ  ফলাৃয় 

১৭/০৪/২০১১ 

মভর্যপুয 

মজরায 

ভৄতজফনগর্য 

নুতিত এক 

জনবায় 

মভর্যপুয  চুয়াডাঙ্গা মজরায় ৭৩৮২.৮৪ রক্ষ 

টাকা ব্যয় ম্বতরত (ফাস্তফায়নকার জানু/২০১৪ র্ত 

জুন/২০১৭) “দবযফ নদী পুনখনৃন” প্রকর্ল্পয 

অতায় ২৯তকতভ (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনতভটায ভাটি) 

নদী খনন কাজ জুন২০১৭ মত ভাপ্ত র্য়র্ছ।  

১০০% 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

জরাধায 

তর্র্ফ 

ব্যফস্লত র্ত 

ার্য  

২৬। কর্াতাক্ষ নদ 

পুনঃখনন  

২৭/০৭/২০১০ 

 

২৭/১২/২০১০ 

াতক্ষীযা 

মজরায 

শ্যাভনগয 

উর্জরায় 

অআরায় 

তফধ্বস্থ এরাকা 

তযদনৃকার্র 

এফং মর্ায 

মজরা 

পযকার্র  

 

“কর্াতাক্ষ নর্দয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ (১ভ 

মাৃয়)” ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় ৮৫.০০ তকতভ 

দদর্ঘযৃ কর্াতাক্ষ নদ পুনঃখনন, ১৮.১৬ তকতভ 

দদর্ঘযৃ বুতি বদ্রা নদী পুনঃখনন, ১.৫০ তকতভ তরংক 

চযার্নর এফং ৮৪.৮০ তকতভ দদর্ঘযৃ ংর্মাগ খার 

পুনঃখনন ন্যান্য কামিৃর্ভয ফাস্তফায়ন জুন 

২০১৭ মত ভাপ্ত কযা য়। 

১০০% 

 

 

২৭। 

 

চাঁাআনফাগঞ্জ 

দয 

উর্জরায 

অরাতুতর 

আউতনয়র্নয 

দ্মা নদীয 

বাঙ্গনর্যাধক

মল্প নদী ান 

এফং 

একআার্থ 

তজর্ক মচ 

প্রকর্ল্পয 

অদর্র মচ 

সুতফধা সৃতষ্য 

২৩/০৪/২০১১ 

চাঁাআনফাগঞ্জ 

মজরা 

পযকার্র 

ফতণতৃ প্রততশ্রুততয অতায় “দ্মা নদীয বাঙ্গন র্ত 

চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায অরাতুরী এরাকা যক্ষা" 

ীলকৃ প্রকল্পটি (প্রকল্প ব্যয় ২৮০১১.৮০রক্ষ টাকা) 

কাতযগযী তযর্ার্টযৃ অর্রার্ক মেতজং এয 

প্রর্য়াজনীয়তা না থাকায় ফাস্তফ গ্রগতত ৯৬.২৬% 

এ প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন জুন, ২০১৮ মত ভাপ্ত 

মঘালনা কযা র্য়র্ছ। অতথকৃ গ্রগতত- ২৬৬৩১.৬৫ 

রক্ষ টাকা। 

১০০% তজর্ক মচ প্রকর্ল্পয অদর্রর্চ সুতফধা সৃতষ্য রর্ক্ষয ভানিা নদী মেতজং যাফায ডযাভ 

তনভাৃর্ণয উয তডততটি গত ১৬/০১/২০১৮ তাতযর্খ  একর্নর্ক নুর্ভাদন রাব কর্য। প্রকল্প 

ব্যয় ১৫৯৯৭ রক্ষ টাকা, মভয়াদ কার র্ক্টাফয ২০১৭ মথর্ক জুন ২০২০। ভানিা নদীয মেতজং 

কাজ তডতএভ দযত্র প্রতিয়ায় ফাংরার্দ মনৌ-ফাতনী তযচাতরত ফাতণতজযক প্রততিান ডকআয়াড ৃ

এি আতঞ্জতনয়াতযং য়াকৃ তরঃ এয তত ০৪/১১/২০১৮ তাতযর্খ চুতক্ত স্লৃাক্ষতযত য়। তত 

ম্প্রতত মেজায াআর্ট মৌর্ছর্ছ। ১৬/০১/২০১৯ তাতযখ র্ত মেতজং কাজ অযম্ভ র্য়র্ছ। 

ভানিা নদীয ৩৬.০৫ তকঃতভঃ দদর্ঘ ৃযয ভর্ধ য ১.৩০০ তকঃতভঃ দদর্ঘ ৃয অংতক মকর্ন 

মেতজং ম্পন্ন র্য়র্ছ। 

 

যাফায ডযার্ভয প্রাক্কতরত ব্যয় তডততর্ত উক্ত খার্ত ংস্থানকৃত র্থযৃ তততযক্ত য়ায় 

ভন্ত্রণারর্য়য নুভতত গ্রণ কর্য যাফায ডযার্ভয দযত্র অফানকযা র্য়র্ছ। ১০/০২/২০১৯ 

তাতযর্খ দযত্র গৃীত য়। মকার্না দযদাতা না ায়া মায়ায় পুনদযত্র অফান কযা র্য়র্ছ। 

১২/০৩/২০১৯ তাতযর্খ দযত্র গৃীত। গৃীত পুনঃদয-ত্রভর্য ভর যায়ন চরভান। 

 

ফাস্তফ গ্রগতত-০.৪০%, অতথকৃ গ্রগতত৭.০৭ রক্ষ টাকা,ফযাদ্দ ৩০১.০০ রক্ষ টাকা 
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িনং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/ 

তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  

ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

রর্ক্ষয 

ভানিা নদী 

মেতজং কযা 

এফং 

প্রর্য়াজনর্ফার্ধ 

যাফায ডযাভ 

তনভাৃণ 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত প্রততশ্রুতত এফং তনর্দৃনা মভাতার্ফক গৃীত প্রকল্পভর্য ফাস্তফায়ন গ্রগতত ংিাে প্রততর্ফদন (চরভান প্রকল্প) 

ি 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

২৮ 

(ক) 

বযাট য়া ায খনন কযা এফং 

সুনাভগঞ্জ মজরায মটর্কযাট র্ত 

সুর্রভানপুয র্য় রারপুয র্য় গাগরাজুযী 

মেৃ কং নদী খনন 

১০/১১/২০১০ 

সুনাভগর্ঞ্জয 

তাতযপুর্য 

নুতিত 

জনবায় 

কং নদীটি গাংরার্জায র্ত মভানগঞ্জ র্য় মনত্রর্কাণা মজরা দয মেৃ তবন্ন নদী মা 

BIWTA কর্তকৃ ফতভৃার্ন মেতজং কযা র্ে। 

 

- -  

২৮ 

(খ) 

মদুকাটানদীর্য়যতক্তনদী-

মফৌরাআর্য়সুর্রভানপুযমেৃ নদী খনন 

 

 

১০/১১/২০১০ 

সুনাভগঞ্জ মজরা 

পযকার্র 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত নুার্য কাতরফািীর্ত রারপুর্যসুযভানদীমেৃ অায 

মফৌরাআ নদী খনর্নয জন্য “ায এরাকায় অগাভ ফন্যা প্রততর্যাধ  তনষ্কান উন্নয়ন” 

প্রকর্ল্পয (প্রকল্প ব্যয় ৫৮৭২৯.৬৩ রক্ষ টাকা, মভয়াদকার জুরাআ ২০১১ র্ত জুন ২০১৯) 

অতায় ১৬.০০ তকতভ নদী খনর্নয ংস্থান যর্য়র্ছ।  

অাযর্ফৌরাআ নদীঃ ফাস্তফ গ্রগতত-১০০%, অতথকৃ গ্রগতত ২৪৩৯.৮৭ রক্ষ টাকা। 

১০০.০০% ১০০.০০% ফাস্তফায়ন 

ভাপ্ত। 

২৮ 

(গ) 

মদুকাটা র্য় যতক্ত নদী র্য় সুযভা নদী 

খনন 

১০/১১/২০১০ 

সুনাভগঞ্জ মজরা 

পযকার্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত নুার্য ‘‘ায এরাকায় অগাভ ফন্যা প্রততর্যাধ  

তনষ্কান উন্নয়ন’’ প্রকর্ল্পয ( প্রকল্প ব্যয় ৫৮৭২৯.৬৩ রক্ষ টাকা মভয়াদকার জুরাআ ২০১১ 

র্ত জুন ২০১৯) অতায় মাদুকাটা নদী ৬.১২৫ তকতভ র্য় যতক্ত নদী ৬.০০তকতভ মেতজং 

কাজ েভূকৃ্ত যর্য়র্ছ। তন্র্ধ্য ৬.০০ তকতভ যতক্ত নদীখনন কাজ াতন উন্নয়ন মফার্ডযৃ 

তনজস্লৃ মেজার্যয ভাধ্যর্ভ চরভান অর্ছ। ৬.১২৫ তকতভ মাদুকাটা 

নদী৪০.০০তকতভপুযাতনসুযভানদীখনর্নযজন্য অউটর্াতংৃ মেজায তনর্য়াতজত যর্য়র্ছ। 

১৭.২২৫ তকতভ চাভতত নদী খনন  ১০.০০ তকঃতভঃ নরজুি নদী পুনঃখনন কাজ চরভান 

অর্ছ। 

 যতক্তনদীঃ ফাস্তফ গ্রগতত-৯৫.০০%, অতথকৃ গ্রগতত ৭৩৩.০০ রক্ষ টাকা। 

 মদুকাটা নদীঃফাস্তফ গ্রগতত-৯৮.০০%, অতথকৃ গ্রগতত ২৩৪.০৬ রক্ষ টাকা। 

 পুযাতন সুযভা নদীঃ ফাস্তফ গ্রগতত-৬৭%, অতথকৃ গ্রগতত ১৭১৩.৫৪ রক্ষ টাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯০.০০% 

 

৯৮.০০% 

 

৬৫.০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯৫.০০% 

 

৯৮.০০% 

 

৬৭.০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্তফায়ন 

ভাপ্ত। 

 

ফাস্তফায়ন 

ভাপ্ত। 

২৯। সুযভা, কারনী  কুতয়াযা নদীর্ত 

কযাতটার মেতজং 

১০/১১/২০১০ 

সুনাভগর্ঞ্জয 

তাতযপুর্য 

নুতিত 

জনবায় 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত নুমায়ী গৃীত ‘‘কারনী কুতয়াযা নদী ব্যফস্থানা’’ 

ীলকৃ প্রকর্ল্পয ২য় ংর্াতধত তডতত গত ৩০/০৫/২০১৭ তাতযর্খ তযকল্পনা 

কতভন কর্তকৃ নুর্ভাতদত      র্য়র্ছ। প্রকল্প ব্যয় ৪২৪৭৩.০৭ রক্ষ টাকা, মভয়াদকার 

এতপ্রর ২০১১ র্ত জুন ২০১৯। অতথকৃ গ্রগতত ২৬৮৩৯.০০ রক্ষ টাকা। 

৮০.০০% ৮২.০০%  

৩০। ব্রাহ্মণফাতিয়া মজরায তততা নদী 

পুনঃখনন   

১২/৫/২০১০ 

ব্রাহ্মণফাতিয়া 

“ব্রাহ্মণফািীয়া মজরায েগতৃ তততা নদী (অায) পুনঃখনন” ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় 

তততা নদী মেতজং কাজ ফাংরার্দ মনৌফাতনী তযচাতরত ফাতণতজযক প্রততিান “ডকআয়াড ৃ

৪২.০০% ৪৩.০০%  
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নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

মজরায় নুতিত 

এক জনবায় 

এি আতঞ্জতনয়াতযং য়াকৃ তরঃ” এয ভাধ্যর্ভ চরভান যর্য়র্ছ। প্রকল্প ব্যয় ১৫৫৮৮.১৬ রক্ষ 

টাকা। প্রকর্ল্পয মভয়াদকার মর্ন্ফম্বয  ২০১৫ র্ত জুন  ২০২০ মেৃ। অতথকৃ গ্রগতত 

৪১৮২.৬৬ রক্ষ টাকা। 

৩১। ফার্গযাট মজরাধীন মকাদাতরয়া 

অড়ুয়াতডত, মকন্দুয়া, নাতনয়ৃা তফর্রয কৃতল 

জতভ চাল উর্মাগী কযায কভসৃূচী প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন  

 

জাতীয় ংদ 

তনফাৃচন, ২০০৮ 

এয তনফাৃচনী 

জনবায়, 

মভাোযাট 

কর্রর্জ ভার্ঠ  

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুততয মপ্রতক্ষর্ত “ফার্গযাট মজরায মাল্ডায নং-৩৬/১ 

পুনফাৃন প্রকর্ল্পয অতায় মকাদাতরয়া, অড়ুয়াতডত, মকন্দুয়া, নাতনয়ৃা তফর উন্নয়ন” 

ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত প্রণয়ন কর্য তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্র পূণাৃঙ্গ 

াভাতজক  তযর্ফগত কাতযগযী ভীক্ষা ম্পাদর্নয জন্য তযকল্পনা কতভন র্ত 

তডতত মপযত প্রদান কযা য়। 

 তডর্ম্বয, ২০১৩ নাগাদ IWM এয ভাধ্যর্ভ ভীক্ষাটি ম্পাদন কযা য় এফং 

ভীক্ষা প্রততর্ফদর্নয অর্রার্ক “ফার্গযাট মজরায মাল্ডায নং-৩৬/১ 

পূনফাৃন”ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত প্রণয়ন কর্য০২/১১/২০১৪ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় 

দাতখর কযা য়। ০৩/০২/২০১৫ তাতযর্খ তা তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা য়। 

 প্রকল্পটি ০১/০১/২০১৬ তাতযর্খ নুতিত একর্নক বায় নুর্ভাদন রাব কর্য। 

 প্রকল্পটিয কাজ তডতএভ িয় প্রতিয়ায় ফাস্তফায়র্নয জন্য প্রস্তাফ ততআএ বায় ১ভ 

দপায় নুর্ভাদন ায়তন। 

 তবতীয় দপায় মপ্রতযত তডতএভ িয় প্রস্তাফনাটিয ততআএ নুর্ভাদর্নয তজ 

২৮/০৫/২০১৭ তাতযর্খ ভন্ত্রণারয় র্ত আসুয কযা য়। 

 তডতএভ প্রতিয়ায় প্রকল্পটিয কাজ ফাস্তফায়র্নয জন্য ফাংরার্দ মনাফাতনী 

তযচাতরত প্রততিান ফাংরার্দ তডর্জর প্ল্যান্ট (তফতডত) তরঃ কর্তকৃ প্রকল্পটিয কাজ 

ফাস্তফায়র্নয িয় প্রস্তাফ ০৫/০৩/২০১৮ তাতযর্খ নুতিত তততজত বায় উত্থাতত 

য়। 

 প্রকর্ল্পয তডতত ব্যয় ২৮২৮৩.১৬ রক্ষ টাকা, ফাস্তফায়নকার মর্ন্ফম্বয ২০১৫ র্ত  

জুন ২০১৯ মেৃ।  

 ১৪/০৬/২০১৮তাতযর্খ ১ভ ংর্াতধত তডতত াভর্ত মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। 

০২/০৭/২০১৮ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় মাচাআ বা নুতিত র্য়র্ছ। ভন্ত্রণারর্য়য মাচাআ 

বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক ারনাগাদ ততডউর নুমায়ী কাতযগতয কতভটি কর্তকৃ মাচাআ 

কর্য পুনযায় তডতত দাতখর কযর্ফ। 

 তৎর্প্রতক্ষর্ত ১৭/০৭/২০১৮তাতযর্খ মফাড ৃ র্ত ১টি কাতযগযী কতভটি গঠন কযা য়। 

কতভটি ০৪/০৯/২০১৮ তাতযর্খ র্যজতভর্ন প্রকল্প এরাকা তযদনৃ কর্য এফং 

১৬/০৯/২০১৮ তাতযর্খ কাতযগযী প্রততর্ফদন দাতখর কর্য। 

 কাতযগযী কতভটিয দাতখরকৃত প্রততর্ফদন এফং ভন্ত্রণারর্য় নুতিত মাচাআ বায 

০.৬১% ০.৬১%  
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নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

তদ্ধার্েয অর্রার্ক জুন, ২০২০ মেৃ প্রকল্পটিয মভয়াদ বৃতদ্ধ প্রস্তাতফত পুনগঠৃিত 

অযতডতত ২৩/০৯/২০১৮ তাতযর্খ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় ায়া মায়। গত 

১০/১০/২০১৮ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় তআত বা নুতিত য়। বায তদ্ধার্ে মপ্রতক্ষর্ত 

পুনগঠৃিত অযতডতত ২৪/১০/২০১৮ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা র্য়র্ছ।র্ 

মপ্রতক্ষর্ত ১ভ ংর্াতধত তডতত াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়য ভাননীয় ভন্ত্রী ভর্াদয় 

কর্তকৃ নুর্ভাতদত য় এফং নুর্ভাদর্নয প্রাতনক অর্দ ১১/১১/২০১৮ তাতযর্খ 

জাতয য়। 

 তডতএভ দযত্র প্রতিয়ায় প্রকল্পটিয কাজ ম্পাদর্নয রর্ক্ষয মকান প্রততিার্নয 

নুকূর্র Price Offer Letter মপ্রযণ কযর্ত র্ফ তা জানর্ত মচর্য় 

০২/১২/২০১৮ তাতযর্খ মফাড ৃ র্ত ভন্ত্রণারর্য় ত্র মপ্রযণ কযা য়। তৎর্প্রতক্ষর্ত 

ভন্ত্রণারয় র্ত ফাংরার্দ মনৌফাতনী তযচাতরত ফাতনতজ যক প্রততিান খুরনা তআয়াড ৃ

তরঃ এয নুকূর্র Price Offer Letter মপ্রযর্ণয তদ্ধাে প্রদান কযা য়। 

তর্ফ গত ৩০/০১/২০১৯ তাতযর্খ নুতিত াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়য ভাতক এতডত 

মাৃর্রাচনা বার্ত ভাননীয় প্রততভন্ত্রী, াতন ম্পদ ভন্ত্রনারয় প্রকর্ল্পয দযত্র প্রতিয়া 

তডতএভ র্ত তযফতনৃ কর্য উন্কু্ত দযত্র কযায জন য CCEA বায় প্রস্তাফ 

মপ্রযর্ণয তনর্দৃনা মদন। একআ ার্থ প্রকল্পভূক্ত  যার্কজভর্য উন্কু্ত দযত্র 

অফার্নয প্রস্তুতত গ্রর্ণয তনর্দৃনা প্রদান কর্যন।ভন্ত্রনারর্য়য মভৌতখক তনর্দৃনায 

মপ্রতক্ষর্ত ১০ টি  যার্কর্জয উন্কু্ত দ্ধততর্ত দযত্র অফান কযা র্য়র্ছ। ফতষ্ 

দযত্রভ মথাীঘ্র অফান কযা র্ফ।  

 অতথকৃ গ্রগতত ১৫২.৪৯ রক্ষ টাকা।  

 

৩২। দবযফ নদী পুনঃখনন 

 

২৭/১২/২০১০ 

মর্ায মজরা 

পযকার্র 

 ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয প্রর্তশ্রুর্ত ফাস্তফায়রনয ররযে ভবযফ নদ িনন ও এয র্ির্ত 

এরাকায জরাফদ্ধতা দূযীকযরনয ররযে যাভ িক প্রর্তষ্ঠান IWM কক ২৬/০৯/২০১১ 

তার্যরি র্নরয়াগ প্রদান কযা য়। 

 IWM ভবযফ নরদয জরাফদ্ধতা দূযীকযরণয জন্য এয প্রবার্ফত কোচরভরে র্ফস্তার্যত 

কার্যগর্য ম্ভাব্যতা ভীযা র্যচারনা করয। IWM কভ ২০১৩ তারদয ম্ভাব্যতা 

ভীযায সুার্যরয Final Report দার্িরকরয মা ৩০/০৭/২০১৩ তার্যরি 

কফাড ি কর্তিক নুরভার্দত য়। 

 ম্ভাব্যতা সুার্যরয অররারক জানুয়ার্য ২০১৫-কত র্ডর্র্ দার্ির কযা য়। 

র্ডর্র্টি একরনক কর্তিক ১৬/০৮/২০১৬ তার্যরি নুরভার্দত য়। 

 গত ০৮/০৯/২০১৬ তার্যরি র্যকল্পনা কর্ভন কর্তিক যকার্য অরদ (GO) জার্য 

কযা য়। প্রার্নক ভন্ত্রণারয় কর্তিক ২২/০৯/২০১৬ তার্যরি প্রার্নক অরদ জার্য 

১৩.৫০% ১৬.০০% দবযফ নদীয 

য ঞ্চর্র 

১১৮টি দফধ 

স্থানা থাকায় 

মজরা প্রাক 

মর্ার্যয 

ভাধ্যর্ভ দফধ 

দখরকাযীর্দয 

উর্েদ কাজ 

প্রতিয়াধীন 

অর্ছ। মা নদী 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

কযা য়। প্রকল্পটিয ফাস্তফায়ন কার জুরাআ ২০১৬ রত জুন ২০২১ম িন্ত। 

 প্রকরল্পয অওতায় ৯৬ র্কর্ভ ভদর্ িে ভবযফ নদী পুনঃিনন, ৩৩ র্কর্ভ ভদর্ িে অায 

ভবযফন দীপূনঃিনন এফং ভবযফ নদীয রে ৫টি িার পুনঃিনরনয কাজ প্রধান ে 

র্ররফ ন্তিভূক্ত যরয়রে। 

 e-gp কত যয দুআফায দযত্রঅফান কযররও ককান ঠিকাদায াওয়া না মাওয়ায় 

যফতীরত ফাাউরফায র্ফদ্যভান দয র্র্ডউর ারনাগাদ করয দযত্র অফান কযা 

য়। প্রকল্পভূক্ত ২৭টি  োরকরজয কাম িারদ প্রদান কযা রয়রে।   

 চরর্ত২০১৮ ১৯ থ িফেরয প্রকরল্পয আরএর্ডর্ ফযাদ্দ ৫০.০০ ককাটি টাকা। 

 অতথকৃ গ্রগতত ৩৬৭৮.৩১ রক্ষ টাকা 

খনর্নয কাজ 

প্রততফন্ধকতা 

সৃতষ্  কযর্ছ। 

এতপ্রর, ২০১৯ 

ভার্আ উর্েদ 

তবমান 

তযচারনা 

কযা র্ফ ভর্ভ ৃ

মজরা প্রান 

র্ত ফতত 

কযা র্য়র্ছ। 

৩৩। কক্সফাজার্যয ফাঁকখারী নদীয নাব্যতা 

যক্ষার্থ ৃমেতজং কযা 

 

০৩/০৪/২০১১ 

কক্সফাজায 

মজরা 

পযকার্র 

 প্রততশ্রুতত মভাতার্ফক “কক্সফাজায মজরায ফাঁকখারী নদী মেতজং” ীলকৃ প্রকর্ল্পয 

তডতত প্রণয়ন কর্য তযকল্পনা কতভর্ন দাতখর কযা র্র কাতযগযী ভীক্ষায 

তনর্দৃনা প্রদান কর্য ০৫/০৪/২০১২ তাতযর্খ তডততটি াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় মপযত 

প্রদান কযা য়। 

 কাতযগযী ভীক্ষায ভল্যায়র্নয তযর্প্রতক্ষর্ত “কক্সফাজায মজরায ফাঁকখারী নদী ফন্যা 

তনয়ন্ত্রণ, তনষ্কান, মচ  মেতজং” ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত প্রণয়ন কর্য ২৯/১২/২০১৪ 

তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। ০৮/০৪/২০১৫ তাতযর্খ              তা তযকল্পনা 

কতভর্ন মপ্রযণ কযা য়। 

 প্রকল্পটি ২২/১১/২০১৬ তাতযর্খ নুতিত একর্নক বায় নুর্ভাদন রাব কর্য। 

 প্রকল্পটিয অতায় ২৮.৫০ তকতভ দদর্ঘযৃ ফাঁকখারী নদী মেতজং এয ংস্থান যর্য়র্ছ। 

 তডতএভ দ্ধততর্ত ফাংরার্দ মনৌফাতনী তযচাতরত প্রততিান ডকআয়াড ৃ এি 

আতঞ্জতনয়াতযং য়াকৃ তরঃ নাযায়ণগঞ্জ কর্তকৃ প্রকল্পটিয কাজ ফাস্তফায়র্নয জন্য 

১৪/১১/২০১৭ তাতযর্খ চুতক্ত স্লৃাক্ষতযত য়। 

 প্রকল্প ব্যয় ২০৩.৯৩ মকাটি টাকা, প্রকর্ল্পয ফাস্তফায়নকার অগষ্ ২০১৬ র্ত জুন 

২০১৯ মেৃ। 

 জুন ২০২০ মেৃ প্রকর্ল্পয মভয়াদ বৃতদ্ধ প্রকর্ল্পয তডতত ংর্াধর্নয প্রর্য়াজন। 

তৎর্প্রতক্ষর্ত গঠিত কাতযগতয কতভটিয প্রততর্ফদন প্রণীত র্য়র্ছ এফং অযতডতত 

প্রণয়ন কযা র্য়র্ছ। অযতডতত ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা র্য়র্ছ। ১৩/০৩/২০১৯ 

তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় প্রস্তাতফত অযতডতত’য উয মাচাআ বা নুতিত য়। এছািা 

জুন, ২০২০ মেৃ ফ যয় বৃতদ্ধ ফ যততর্যর্ক মভয়াদ ১ ফছয বৃতদ্ধয প্রস্তাফনা ২৪/০৩/২০১৯ 

২৬.০০% ২৬.০০%  
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। 

 অতথকৃ গ্রগতত ২৮৯৯.৬৭ রক্ষ টাকা। 

৩৪। মবারা মজরায চয কুকযী ভৄকযী মফিীফাঁধ 

 মঘার্লযাট এফং যাভর্নয়াজ রঞ্চঘাট 

এরাকায় নদী বাঙ্গন মযাধ কযর্ণয ব্যফস্থা 

গ্রণ 

১১/১১/১০ 

তবতড 

কনপার্যতন্পং 

এয ভাধ্যর্ভ 

একর্মার্গ 

মদব্যাী 

আউতনয়ন তে 

 মফা মকন্দ্র 

উর্বাধনকার্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রততশ্রুত মবারা মজরায চয পযান উর্জরায ‘‘চয কুকতয-

ভৄকতয মফিীফাঁধ তনভাৃণ’’ ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় ১৫ মকাটি টাকা ব্যর্য় ১৪.১৮ তকতভ 

মফিী ফাঁধ তনভাৃণ কাজ ২০১৫ মত ম্পন্ন র্য়র্ছ। 

১০০% 

 

 ফাস্তফায়ন 

ভাপ্ত 

 মঘার্লযাট  যাভর্নয়াজ রঞ্চঘাট এরাকায় নদী বাঙ্গন মযার্ধ ফাংরার্দ জরফায়ু 

তযফতনৃ মযতজতরর্য়ন্প পার্িয থাৃয়র্ন ফাস্তফায়র্নয জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাফনা 

প্রণয়ন কর্য ২৬/০৫/২০১৩ তাতযর্খ তযর্ফ  ফন ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। 

যফতীর্ত মখান মথর্ক তা তফশ্বব্যাংর্কয ফাংরার্দ তপর্ মপ্রতযত য়। 

 পার্িয থ ৃস্লৃল্পতায কাযর্ণ প্রকর্ল্প ফযাদ্দ প্রদান ম্ভফ নয় তফধায় তনজস্লৃ থাৃয়র্ন 

প্রকল্প গ্রর্ণয জন্য তযর্ফ  ফন ভন্ত্রণারয় র্ত াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয়র্ক নুর্যাধ 

কযা য়। 

 এভতাফস্থায়, ম্পূণ ৃতজতফ থাৃয়র্ন ফাস্তফায়র্নয জন্য “মবারা মজরায মভঘনা নদীয 

বাঙ্গন মথর্ক ভনপুযা উর্জরায যাভর্নয়াজ রঞ্চঘাট এরাকা যক্ষা এফং মেঁতুতরয়া 

নদীয বাঙ্গন মথর্ক চযপযান উর্জরায মঘার্লযাট রঞ্চঘাট এরাকা যক্ষা” ীলকৃ 

প্রকর্ল্পয তডতত প্রণয়ন কর্য ১৩/০৫/২০১৫ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। 

অগষ্, ২০১৫ ভার্ তা তযকল্পনা কতভর্নর্প্রযণ কযা য়। 

 প্রকল্পটি ০৩/০১/২০১৭ তাতযর্খ নুতিত একর্নক বায় ২৮০.৬৯ মকাটি টাকায 

প্রাক্কতরত ব্যর্য় নুর্ভাদন রাব কর্য। ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০১৬ র্ত জুন ২০১৯। 

 প্রকল্পটিয অতায় ৮টি প্যার্কর্জ ৪.৪৫০ তকতভ নদী তীয ংযক্ষণ, ৩.০০ তকতভ 

ফাঁর্ধয ঢার ংযক্ষণ  ৪০০ তভটায এি টাতভরৃ্নন য়াকৃ এফং ২টি প্যার্কর্জ ৪.৫০ 

তকতভ দদর্ঘযৃ নদী মেতজং এয ভাধ্যর্ভ মঘার্লযাট এফং যাভর্নয়াজ রঞ্চঘাট এরাকায় 

নদী বাঙ্গন মযার্ধয ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্য়র্ছ।জুন, ২০১৮মেৃ নদী তীয ংযক্ষণ 

কার্জয ৭টি প্যার্কর্জয কামাৃর্দ মদয়া র্য়র্ছ। প্রকর্ল্পয নুর্ভাতদত ১ভ অযতডতত 

নুমায়ী প্রাক্কতরত ব্যয় ৩১৩১৮.৫৯ রক্ষ টাকা এফং প্রকর্ল্পয মভয়াদকার জুন, ২০২০ 

মেৃ। নদী মেতজং কার্জয ২টি  যার্কর্জয দযত্র অফান কর্য গৃীত র্য়র্ছ। 

 অতথকৃ গ্রগতত ১৫৯১০.০০ রক্ষ টাকা। 

৪৭.০০% ৫১.০০%  

৩৫। মভৄনা নদীয বাঙ্গন মথর্ক ভূয়াপুযর্ক 

যক্ষায রর্ক্ষয তাযাকাতি র্ত মজার্কযচয 

মেৃ স্থায়ী গাআড ফাঁধ তনভাৃণ কযা  

 

৩০-০৬-২০১২ 

ভূয়াপুয  

মভনগয 

মযরর্য় 

 মভৄনা নদীয বাঙ্গন মথর্ক ভূঞাপুযর্ক যক্ষায রর্ক্ষয তাযাকাতি র্ত মজার্কযচয মেৃ 

স্থায়ী গাআড ফাঁধ তনভাৃর্ণয জন্য জরফায়ু তযফতনৃ ট্রাষ্ পার্িয থাৃয়র্ন ফাস্তফায়র্নয 

জন্য ১টি প্রকল্প প্রস্তাফনা প্রণয়ন কর্য তডর্ম্বয, ২০১২ ভার্ তযর্ফ  ফন ভন্ত্রণারর্য় 

দাতখর কযা য়। 

২৩.০০% ২৩.০০%  
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নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

মস্টর্নয 

থবায় 

 পার্িয থ ৃস্লৃল্পতায কাযর্ণ প্রকর্ল্প ফযাদ্দ প্রদান ম্ভফ নয় তফধায় তনজস্লৃ থাৃয়র্ন 

প্রকল্প গ্রর্ণয জন্য তযর্ফ  ফন ভন্ত্রণারয় র্ত াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয়র্ক নুর্যাধ 

কযা য়। 

 এভতাফস্থায়, ম্পূণ ৃতজতফ থাৃয়র্ন ফাস্তফায়র্নয জন্য “টাঙ্গাআর মজরায মগাারপুয 

 ভূঞাপুয উর্জরাধীন মভৄনা নদীয ফাভ তীযফতী কাউরীফািী ব্রীজ র্ত াখাতযয়া 

(বরুয়া-ফটতরা) মেৃ এরাকায় তীয ংযক্ষণ” ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত প্রণয়ন কর্য 

০২/০৩/২০১৫তাতযর্খভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। 

১৫/১১/২০১৫তাতযর্খতাতযকল্পনাকতভর্নর্প্রযণকযায়। 

 প্রকল্পটি ০১/০৮/২০১৭ তাতযর্খ নুতিত একর্নক বায় 

২০০.৫৬মকাটিটাকাযপ্রাক্কতরতব্যর্য়নুর্ভাদন রাব কর্য।প্রকল্পটিযর্ভয়াদকারজুন, 

২০১৯মেৃ। 

 প্রকল্পটিযঅতায়২.৫৫তকতভতীযংযক্ষণএফং৩তকতভর্েতজংকার্জযংস্থানযর্য়র্ছ। 

 প্রকল্পটিয ১ ফছয মভয়াদ বৃতদ্ধয প্রর্য়াজন।তৎর্প্রতক্ষর্ত প্রকর্ল্পয অযতডতত প্রনয়ন 

কর্য  ৭ ০৩  ০ ৯        ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা র্য়র্ছ। অতথকৃ গ্রগতত 

১৪৯৪.২৪ রক্ষ টাকা। 

৩৬। মভৄনা নদীয বাঙ্গনর্যাধ  নাব্যতা  

যক্ষায় নদী মেতজং কযা (ব্রহ্মপুত্র-মভৄনা)। 

 

১২/১১/২০১৫ 

ফগুিা মজরায় 

নুতিত 

অরতাপৄর্ন্নছা 

মখরায ভার্ঠ 

জনবায় 

 কযাতটারাআরটর্েতজংপ্রকর্ল্পযঅতায়মভৄনানদীয২৯.৭০তকতভর্েতজংএফং১৩.৫০

তকতভযক্ষণার্ফক্ষণর্েতজংম্পন্নকযার্য়র্ছ। 

 মভৄনানদীযডানতীর্যযবাঙ্গনর্তগাআফান্ধার্জরাযদযউর্জরাএফংগনকফযপৄরছ

তিউর্জরাযতফতবন্নস্থানাযক্ষাীলকৃপ্রকল্পটিগত ১৩/০৮/২০১৭ তাতযর্খ ২৯৯.৩৬ 

মকাটি  টাকায ব্যয় ম্বতরত তডতত একর্নক কর্তকৃ নুর্ভাতদত র্য়র্ছ। প্রকর্ল্পয 

ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০১৭ র্ত জুন ২০২১ মেৃ। প্রকর্ল্পয অতায় ১০.২২ তকতভ 

মেতজং এফং৪.৫০ তকতভ তীয ংযক্ষণ কামিৃভ েভূকৃ্ত যর্য়র্ছ। অযএতডতর্ত 

ফযাদ্দ ১০.০০মকাটি টাকা। তডতএভ দযত্র দ্ধততর্ত ফাংরার্দ মনৌ-ফাতনী 

তযচাতরত ফাতণতজযক প্রততিান ডকআয়াড ৃ এি আতঞ্জতনয়াতযং য়াকৃ তরঃ 

এযভাধ্যর্ভফাস্তফায়র্নয জন্য কামাৃর্দ মদয়া র্য়র্ছ। কভৃতযকল্পনা ভাতপক কাতিত 

গ্রগতত জনৃ কযর্ত ফ যথ ৃ য়ায় ০৫/০২/২০১৯ তাতযর্খ ডকআয়াড ৃ এি 

আতঞ্জতনয়াতযং য়াকৃ তরঃ এয ার্থ চুতক্ত ফাততর কযা য়। অতথকৃ গ্রগতত ৫০.১৬ 

রক্ষ টাকা। 

 ‘মভৄনা নদীয বাঙ্গন র্ত তযাজগঞ্জ মজরায কাতজপুয উর্জরায় খুদফাতি, 

তং  ফািী  শুবগাছা এরাকায় ংযক্ষণ’ প্রকল্পটি গত ১৩/০৯/২০১৭ তাতযর্খ 

একর্নক কর্তকৃ নুর্ভাতদত র্য়র্ছ। প্রকর্ল্পয ব্যয় ৪৬৫৪৬.৪২ রক্ষ টাকা।মভয়াদকার 

১০০% 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

জুরাআ ২০১৭ জুন ২০২০। প্রকল্পটিয অতায় দুটি প্যার্কর্জয ভাধ্যর্ভ ২৫.০০ তকতভ 

মেতজং কামিৃভ েভূকৃ্ত অর্ছ। ভাঠ মাৃর্য়য ফাস্তফতায অর্রার্ক প্রকর্ল্পয 

অযতডতত প্রনয়র্ণয স্লৃার্থ ৃ কাতযগতয কতভটি                        

            ০৩  ০ ৯                               ।             

                                        ০   ০ ৯                  

অতথকৃ গ্রগতত ১৭১৮২.৯৪ রক্ষ টাকা। 

 ‘ফগুিা মজরায াতযয়াকাতি উর্জরায কুতণফৃাতি র্ত চিনফাআা মেৃ মভৄনা নদীয 

ডানতীয ংযক্ষণ কাজ তফকল্প ফাঁধ তনভাৃণ’ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় মভৄনা নদীয 

বাঙ্গন মযার্ধ ৫.৯০০ তকতভ নদী তীয ংযক্ষণ কাজ ফাস্তফায়নাধীন অর্ছ। প্রকল্প ব্যয় 

৩৩৩৩৭.৯৩ রক্ষ টাকা (১ভংর্াতধত)।  প্রকর্ল্পয ফাস্তফায়নকার জুরাআ ২০১৫ র্ত 

জুন ২০১৯ মেৃ।অতথকৃ গ্রগতত ২৭৭৭৬.৭৫ রক্ষ টাকা। 
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৩৭। নদীয নাব্যতা বৃতদ্ধয রর্ক্ষয মভঘনা  

ডাকাততয়া নদী মেতজং  

২৭/৪/২০১০ 

চাঁদপুর্য 

নুতিত 

জনবায় 

 “কযাতটার (াআরট)র্েতজংফ তযবায তর্স্টভ আন ফাংরার্দ” ীলকৃ প্রকর্ল্পয 

অতায় অগষ্ ২০১১ র্ত জুন, ২০১৫ মেৃ মদর্য ২৪টি গুরুত্বপূণ ৃনদ-নদীয মেতজং 

তফলর্য় ভীক্ষা ম্পাদন কযা য়। উক্ত ভীক্ষা ভর্ত, মভঘনা  ডাকাততয়া নদীয মভাট 

৩৬২.০০ তকতভ দদর্ঘযৃয ভর্ধ্য ১২৮.৯২ তকতভ দদঘযৃ মেতজং ফাফদ ১০৭১২৬.২০ মকাটি 

টাকা ফযাদ্দ প্রর্য়াজন। ফাংরার্দবযেযীণ মনৌ-তযফন কর্তৃক্ষ  স্থানীয় যকায 

প্রর্কৌর তধদপ্তর্যযপ্রতততনতধর্দয তনর্য় মেতজং ম্পতকতৃ জাতীয় ভিয় কতভটিয 

ভাধ্যর্ভ তিতরতবার্ফ মেতজং ভাস্টায প্ল্যান প্রণয়নাধীন যর্য়র্ছ। ভাস্টায প্ল্যান প্রণীত 

র্র ম মভাতার্ফক যকার্যয গ্রাতধকার্যয মপ্রতক্ষর্ত নদী মেতজং কযায  ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা র্ফ। 

 তর্ফ প্রততশ্রুততটিয ফাস্তফায়র্নয স্লৃার্থ ৃ “মভঘনা নদীয বাঙ্গন র্ত চাঁদপুয মজরায 

তযণা মপতযঘাট এরাকা এফং চযদবযফী এরাকায কাটাখার ফাজায যক্ষা” ীলকৃ 

প্রকর্ল্পয অতায় চাঁদপুর্য মভঘনা নদীর্ত ৭.০০ তকতভ দদর্ঘযৃ নদী মেতজং কার্জয 

ংস্থান যাখা র্য়র্ছ।  

 প্রকল্পটি ০১/০৮/২০১৭ তাতযর্খ নুতিত একর্নক বায় ১৯০.৭৭ মকাটি টাকায 

প্রাক্কতরত ব্যর্য় নুর্ভাদন রাব কর্য। ফাস্তফায়নকার অগষ্ ২০১৭ র্ত  জুন ২০১৯। 

 ১.৯২২ তকতভ নদী তীয ংযক্ষণ  ৭ তকতভ মেতজং (৬১.২৫ রক্ষ ঘঃতভঃ) কার্জয 

ংস্থান যর্য়র্ছ। 

 নদী তীয ংযক্ষণ কার্জয ঠিকাদায তনর্য়াগ কযা র্য়র্ছ এফং মেতজং কার্জয গৃীত 

দযর্ত্রয ভল্যায়ন মর্ল পুনঃদযত্র অফার্নয তদ্ধাে গৃীত য়। ম মপ্রতক্ষর্ত 

প্যার্কজটির্ক ৪টি রর্ট তফবক্ত কর্য ৪ টি দযত্র অফান কযা র্য়র্ছ। দযত্রভ 

১১.০০% 

(     ) 

১৫.০০% 

(     ) 
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নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

০৩/০৪/২০১৯ তাতযর্খ গৃীত র্য়র্ছ। দযত্র ভর যায়ন চরভান। অতথকৃ গ্রগতত 

১৫২৯.০৯ রক্ষ টাকা। 

 BIWTA কর্তকৃ াযার্দর্য নদ-নদীয খনর্নয প্রস্তাতফত ভাস্টাযপ্ল্যার্ন ডাকাততয়া 

নদী খনর্নয জন্য তনধাৃতযত অর্ছ।তৎর্প্রতক্ষর্ত BIWTA ডাকাততয়া নদী খনন কাজ 

শুরু কর্যর্ছ তফধায় ফাাউর্ফা কর্তকৃ ডাকাততয়া নদী খনর্নয তফলর্য় মকান কামিৃভ 

গ্রর্ণয প্রর্য়াজনীয়তা মনআ। 

৩৮। 

 

তভতষ্ াতনয বার্ফ শুকনা মভৌসুর্ভ কৃতল 

কাজ কযা মার্ফ না।  তাআ াজা-ভজা 

খার পুনঃখনন  খা জতভর্ত পুকুয 

খনন কর্য মর্চয ব্যফস্থা কযা। 

০৬/০৫/২০১০ 

ফযগুনা মজরায় 

নুতিত 

জনবায় 

 প্রততশ্রুতত মভাতার্ফক াজা-ভজা খার পুনঃখনর্নয রর্ক্ষয জরফায়ু তযফতনৃ ট্রাষ্ 

পার্িয থাৃয়র্ন ফাস্তফায়র্নয জন্য ১টি প্রকল্প প্রস্তাফনা প্রণয়ন কর্য 

১৯/০৬/২০১২তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। ২৯/০৫/২০১৩ তাতযর্খ তা পুনগঠৃন 

কর্য তযর্ফ  ফন ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। 

 পার্িয থ ৃস্লৃল্পতায কাযর্ণ প্রকর্ল্প ফযাদ্দ প্রদান ম্ভফ নয় তফধায় তনজস্লৃ থাৃয়র্ন 

প্রকল্প গ্রর্ণয জন্য তযর্ফ  ফন ভন্ত্রণারয় র্ত াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয়র্ক নুর্যাধ 

কযা য়। 

 এভতাফস্থায়, ম্পূণ ৃ তজতফ থাৃয়র্ন ফাস্তফায়র্নয জন্য ফযগুনা মজরায় উকূরীয় 

মাল্ডাযভর্ মচ কার্জয জন্য খারপুনঃখনন ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত প্রণয়ন কর্য 

১৮/০৬/২০১৫ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। ২১/০৩/২০১৬ তাতযর্খ তা 

তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা  য়। 

 ৬১.৩৩ মকাটি টাকা প্রাক্কতরত ব্যর্য়য প্রকল্পটি ০৩/০৪/২০১৮ তাতযর্খ নুতিত 

একর্নক বায় নুর্ভাদন রাব কর্য। প্রকর্ল্প যফাস্তফায়নকার এতপ্রর ২০১৮ র্ত জুন  

২০২১। 

 প্রকল্পটিয অতায় ৫৩২.৩২ তকতভ দদর্ঘযৃ ১৬০টি খার পুনঃখনন  ৫০টি স্লুআর্গআট 

মভযাভর্তয ংস্থান যাখা র্য়র্ছ। 

 প্রকল্পটিয মভাট প্যার্কজ ১১ টি। ২০১৮-১৯ থফৃছর্যয জন্য তনধাৃতযত ৫ টি 

প্যার্কর্জয ভর্ধ্য৫টিযআ দযত্র অফান কর্য কামাৃর্দ প্রদান কযা র্য়র্ছ। ভাঠ 

মাৃর্য় কার্জয ফাস্তফায়ন শুরু র্য়র্ছ। ফতষ্ দযত্র ীঘ্রআ অফান কযা র্ফ। 

০.০০% ৮.০০%  

৩৯। যাআর উর্জরায় মফিীফাঁধ তনভাৃণ কযা।  ১২/৫/২০১০ 

ব্রাহ্মণফািীয়া 

মজরায় নুতিত 

জনবায় 

 প্রততশ্রুতত মভাতার্ফক ব্রাহ্মণফাতিয়া মজরায যাআর্র ফাঁধ তনভাৃর্ণয জন্য একটি তডতত 

মপব্রুয়াতয, ২০১২ মত ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। ভন্ত্রণারর্য় নুতিত মাচাআ বায 

তদ্ধার্েয মপ্রতক্ষর্ত জরফায়ু তযফতনৃ ট্রাষ্ পার্িয থাৃয়র্ন ফাঁর্ধয তনভাৃণ কাজ 

ফাস্তফায়র্নয জন্য প্রকল্প প্রস্তাফনা প্রনয়ন কর্য াতন ম্পদভন্ত্রণারর্য়য ভাধ্যর্ভ 

২৩/০১/২০১৩ তাতযর্খ তযর্ফ  ফন ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। 

 পার্িয থ ৃস্লৃল্পতায কাযর্ণ প্রকর্ল্প ফযাদ্দ প্রদান ম্ভফ নয় তফধায় তনজস্লৃ থাৃয়র্ন 

০.০০% ০.০০%  
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

প্রকল্প গ্রর্ণয জন্য ১৫/০৫/২০১৪তাতযর্খ তযর্ফ  ফন ভন্ত্রণারয় র্ত াতন ম্পদ 

ভন্ত্রণারয়র্ক নুর্যাধ কযা য়। 

 এভতাফস্থায়, ম্পূণ ৃতজতফ থাৃয়র্ন ফাস্তফায়র্নয জন্য ২৭/০৭/২০১৭ গঠিত কাতযগযী 

কতভটিয প্রততর্ফদর্নয অর্রার্ক “ব্রাহ্মণফাতিয়া মজরায় যাআর উর্জরায় ফাঁধ তনভাৃণ 

(জয়ধযকাতি-মততরকাতি)”ীলকৃ প্রকর্ল্পয ৩২.১৮ মকাটি টাকা ব্যয় ম্বতরত তডতত 

প্রণয়ন কর্য ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। 

 তডততটি গত১ ৮/০৩/২০১৮ তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। 

প্রকল্পটিয তডতত’য উয ১৪/০৪/২০১৮ তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন এপ্রাআজার বা 

নুতিত র্য়র্ছ। 

 গত ২৩/০৭/২০১৮ তাতযর্খ তআত বা নুতিত য়। 

 নুতিত বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক পুনগঠৃিত তডতত ২৭/০৮/২০১৮ তাতযর্খ াভর্ত 

মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ।০৭/০৯/২০১৮তাতযর্খ াভ র্ত তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা 

র্য়র্ছ। 

 ০১/১০/২০১৮তাতযর্খ ২৬.৮৮মকাটি টাকা প্রাক্কতরত ব্যর্য়য প্রকল্পটি ভাননীয় ভন্ত্রী, 

তযকল্পনা ভন্ত্রণারয়  কর্তকৃ  নুর্ভাদন রাব কর্য। নুর্ভাদর্নয তজ জাযী র্য়র্ছ। 

২৫/১০/২০১৮ তাতযর্খ ভন্ত্রণারয় র্ত প্রকল্পটিয প্রাতনক নুর্ভাদনার্দ জাযী য়। 

প্রকল্প তযচারক তনর্য়াগ ম্পন্ন র্য়র্ছ। ২টি  যার্কর্জয দযত্র অফান কযা র্য়র্ছ। 

১টি দযত্র গৃীত র্য়র্ছ।দযত্র ভর যায়ন মর্ল পুনঃদযত্র অফার্নয তদ্ধাে গৃীত 

র্য়র্ছ। প্রকর্ল্পয ফাস্তফায়নকার র্ক্টাফয, ২০১৮ র্ত জুন ২০২০ মেৃ।  

 প্রকল্পটিয অতায় যাআর উর্জরায তততা নদীয উবয় তীর্য ৩.৪৮৩ তকতভ নতুন 

ফাঁধ ঢার প্রততযক্ষা তনভাৃণ এফং ৬০০ তভ পুযাতন ফাঁধ মভযাভত কযা র্ফ।  

৪০। 

 

মভৄনা এফং ফাঙ্গারী নদীয বাঙ্গনর্যার্ধ 

প্রর্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ।াতন 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় মথর্ক ৩টি প্রকল্প মার্ত 

ফাস্তফাতয়ত য় ম তফলর্য় দৃতষ্ মদয়া র্ফ। 

 

২৬/০৮/২০১৭  ফাঙ্গারী নদীয বাঙ্গন মযার্ধ “ফগুিা মজরায় ফাঙ্গারী নদীয ডান  ফাভতীর্য নদী 

তীয ংযক্ষণ” ীলকৃ প্রকল্প ার্ত মনয়া য়।  

 উর্যাক্ত প্রকর্ল্পয অতায় ফগুিা মজরায় ফাঙ্গারী নদীর্ত ১৯.৫৭০ তকতভ নদীতীয 

প্রততযক্ষাকাজ এফং ৯৯.০০০তকতভ ফাঙ্গারী নদী মেতজং কাজ েভুকৃ্ত কযনপূফকৃ 

াভ’মত দাতখর কযা র্য়তছর। 

 গত২০/০৫/২০১৮ তাতযর্খ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় নুতিত মাচাআ বায় ফাঙ্গারী 

নদীয শুদৄ ফগুিা মজরায ৯৯.০০ তকতভ পুনঃখনন না কর্য পর্টক র্ত অউটপর 

মেৃ খনর্নয তনর্দৃনা প্রদান কযা য়। এ মপ্রতক্ষর্ত মথামথ তনষ্কান  মনৌ-থ 

উন্নয়র্নয রর্ক্ষ ফাঙ্গারী-কযর্তায়া-পৄরর্জাি-স্লৄযাাগয তর্স্টভ র্য় মভৄনা নদীর্ত 

ততত য়া মেৃ মভাট ২১৭.০০ তকতভ দদঘযৃ নদী খনন কযতঃ নাব্যতা তপতযর্য় 

০.০০% ০.০০%  
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গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 
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১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

অনায তদ্ধাে গৃীত য়। উর্যাক্ত তর্স্টভ গাআফান্ধা, ফগুিা  তযাজগঞ্জ মজরায় 

তফস্তৃত। এভতফস্থায় ততনটি মজরাব্যাী এআ তযবায তর্স্টভপুনঃখনন তদ্ধাে 

প্রততারর্নয জন্য গাআফান্ধা তযাজগঞ্জ মজরায ংর্য নদীয উাত্ত ংগ্র কাজ 

ফগুিা য তফবাগ, ফাাউর্ফা, ফগুিা কর্তকৃ ম্পন্ন পূফকৃ নকা        উাত্ত প্রণয়ন 

কযা য়। এখার্ন উর্েস্লে মম, তফগত ২০/০৫/২০১৮ তাতযর্খ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় 

প্রকল্পটিয মাচাআ ফাছাআর্য়য য ২১৭.০০ তকতভ দদঘযৃ ব্যাী নকা উাত্ত ংগ্র 

কাজ শুরু কযা র্য়তছর। এয মপ্রতক্ষর্ত দাতথরকৃত  পুনগঠৃিত তডততয উয মফাড ৃ

মাৃর্য় মাচাআ-ফাছাআ বা গত ২৮/০৮/২০১৮ তাতযর্খ নুতিত য়। মাচাআ ফাছাআ 

বায তদ্ধাে মভাতার্ফক তডততটি ংর্াধনপূফকৃ ০৯/০৯/২০১৮তাতযর্খ পুনযায় 

মফার্ড ৃদাতখর কযা র্য়র্ছ। ১১/০৯/২০১৮ তাতযর্খ তডততটি ভন্ত্রণারর্য় মপ্রযণ কযা 

র্য়র্ছ। 

 াভ র্ত ১৯/০৯/২০১৮ তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। 

১৮/১০/২০১৮ তাতযর্খ দাতখরকৃত তডততয উয তযকল্পনা কতভর্ন এপ্রাআজার 

বা নুতিত য়।  

 ০১/১১/২০১৮ তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন তআত বা নুতিত য়।  

 গত ০৭/১১/২০১৮ তাতযর্খ একর্নক বায় প্রকল্পটি নুর্ভাদন রাব কর্য। প্রাক্কতরত 

ব্যয় ২৩৩৫৬০.০০ রক্ষ টাকা। মভয়াদকার নর্বম্বয ২০১৮ র্ত জুন ২০২২। প্রকল্প 

তযচারক তনর্য়াগ ম্পন্ন র্য়র্ছ। টিএভ দযত্র অফার্নয জন য কর 

 যার্কর্জযআ প্রাক্করন প্রনয়ণ কযা র্মর্ছ। ীঘ্রআ দযত্র অফান র্ফ। 

৪১। জয়পুযাট মজরায মছাট মভৄনা, 

তুরীগঙ্গা,  শ্রী নদী পুনঃ খনন এফং 

যাফায ডযাভ তনভাৃণ 

২২/০১/২০১২  

জয়পুযাট 

পযকার্র 

 মজরা প্রাক জয়পুযার্টয কামাৃরর্য় ১২/০৪/২০১২ তাতযর্খ নুতিত ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুত প্রকল্পভ ফাস্তফায়র্নয গ্রগতত মাৃর্রাচনা বায় জয়পুযাট 

মজরায মছাট মভৄনা, তুরীগঙ্গা,  শ্রী নদী পুনঃ খনন এফং যাফায ডযাভ তনভাৃণ 

প্রকর্ল্পয প্রর্য়াজনীয় কামিৃভ গ্রণ কযায জন্য তনফাৃী প্রর্কৌরী, এরতজআতড, 

জয়পুযাটর্ক ফতত কযা য়। জাতীয় াতন নীতত নুমায়ী স্থানীয় যকায  

প্রর্কৌর তধদপ্তয কর্তকৃ প্রততশ্রুততটি ফাস্তফায়ন ম্ভফ নয়। এভতফস্থায় এতফলর্য় 

কামিৃভ গ্রণ কযায জন্য াতন ম্পদ ভন্ত্রনারয়র্ক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরয় 

র্ত ০২/১০/২০১২ তাতযর্খ ৩৩.০৭১.০৪৬.৪২.০০.০০১.২০১১-২২১(২) নং স্মাযর্ক 

তনর্দৃনা প্রদান কযা য়।  

 এয মপ্রতক্ষর্ত মফাড ৃ কর্তকৃ তনফাৃী প্রর্কৌরী, ফগুিা য তফবাগ, ফাাউর্ফা, 

ফগুিার্ক দস্য তচফ কর্য ২১/০৪/২০১৫ তাতযর্খ কাতযগযী কতভটি গঠন কযা য়।  

উক্ত কাতযগযী কতভটি ২৯/১২/২০১৫  তাতযর্খ প্রততর্ফদন প্রদান কর্যন। যফতীর্ত 

উক্ত প্রততর্ফদন মফাড ৃকর্তকৃ নুর্ভাতদত য়।  
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ি 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা প্রততশ্রুততপ্রদার্ন

যতাতযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

মপব্রুয়াতয 

২০১৯ মেৃ 

প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভাচ ৃ ২০১৯ 

মেৃ 

ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৭ 

 কাতযগযী কতভটিয বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক তডতত ংর্াধন পূফকৃ মর্ন্ফম্বয, 

২০১৬ মত াভ মত দাতখর কযা য়। তফগত ২১/১১/২০১৬ তাতযর্খয ভন্ত্রণারর্য় 

নুতিত মাচাআ বায় ারনাগাদ ততডউর মযট ব্যাফায কর্য এফং ফাংরা বালায় 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাফনা (তডতত) পুনগৃঠন কযায জন্য ফরা য়। উর্যাক্ত তনর্দৃনা 

মভাতার্ফক ১৩৪৪১.১৮ রক্ষ টাকা ব্যয় ম্বতরত তডতত প্রণয়ন কর্য তফগত 

জানুয়াযী, ২০১৮ মত মফার্ড ৃদাতখর কযা য়।  

 তডততটি গত ১৮/০২/২০১৮ তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্য়তছর। গত 

২৪/০৭/২০১৮ তাতযর্খ প্রকল্পটিয উয তআত বা নুতিত র্য়র্ছ। 

 তযকল্পনা কতভর্নয একর্নক উআং এয তনর্দৃনা ভর্ত ০১/১১/২০১৮ তাতযর্খ 

তডতত তযকল্পনা কতভর্ন পুনযায় মপ্রযণ কযা য়। 

 প্রকল্পটি ০৫/০৩/২০১৯ তাতযর্খ একর্নক বায় নুর্ভাদন রাব কর্য।       

                                                ীঘ্রআ প্রকল্প 

তযচারক তনর্য়াগ ম্পন্ন কর্য প্রকর্ল্পয দযত্র অফান কযা র্ফ। 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত প্রততশ্রুতত এফং তনর্দৃনা মভাতার্ফক গৃীত প্রকল্পভর্য ফাস্তফায়ন গ্রগতত ংিাে প্রততর্ফদন(তডতত নুর্ভাদর্নয জন্য প্রতিয়াধীন প্রকল্প) 

 

িতভ

ক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুততপ্রদার্নযতা

তযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয 

াযভাচ,ৃ 

২০১৯মেৃ 

ভে

ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪২। ন্দ্বী-উতিযচয 

িডযার্ভয ম্ভাব্যতা 

মাচাআ কর্য ন্দ্বীর্য 

মকান ক্ষতত না র্র 

তনভাৃণ কযা।  

 

১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাভ মজরায 

ন্দ্বী উর্জরায় 

যকাযী াজী অব্দুর 

ফার্তন কর্রজ ভার্ঠ 

নুতিত জনবায় 

 ন্দ্বী-উতিযচয মনায়াখারী এরাকায় CDSP প্রকর্ল্পযথাৃয়র্ন IWM কর্তকৃ একটি ভীক্ষা ম্পন্ন কযা য়। ভীক্ষায় ৪টি 

িডযাভ এয স্থান তনতদষৃ্ কযা য়।িডযাভভ- ১) উতিযচয-মনায়াখারী, ২) মনায়াখারী জাার্জয চয, ৩) জাার্জয চয 

ন্দ্বী, ৪)  ন্দ্বী-উতিযচয। 

 ৪টি িডযার্ভয ভর্ধ্য ১ভ মাৃর্য় ৬৮৩.১৭ মকাটি টাকা প্রাক্কতরত ব্যর্য় ন্দ্বী-উতিযচয িডযাভ (এযার্প্রাচ মযাড) তনভাৃর্ণয 

জন্য প্রকল্প প্রস্তাফনাপ্রণয়ন কর্য প্রথর্ভ জরফায়ু তযফতনৃ ট্রাস্টপাি (BCCRF) এয থাৃয়র্নয 

জন্যতযর্ফফনভন্ত্রণারর্য়এফংযফতীর্তথাৃয়র্নয জন্য তফশ্বব্যাংর্কয তনকট দাতখর কযা য়। তফশ্বব্যাংক থাৃয়ন চূিাে 

কযায পুর্ফ ৃপ্রকর্ল্পয নুকূর্র মম ম্ভাব্যতা ভীক্ষা কযা র্য়র্ছ তায গ্রণর্মাস্লৈতায তফলর্য় ভতাভত মদয়ায জন্য ১টি যাভকৃ 

প্রততিান তনর্য়াগ কর্য। তফশ্বব্যাংর্কয যাভকৃ প্রততিার্নয প্রস্তার্ফয তবতত্তর্ত “১ভ মাৃর্য় উতিযচয-মনায়াখারী িডযাভ 

তনভাৃর্ণয য উায Sustainability মরৃ্ফক্ষণ কর্য ২য় মাৃর্য় ন্দ্বী-উতিযচয িডযাভ তনভাৃণ প্রকর্ল্পয কামিৃভ 
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িতভ

ক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুততপ্রদার্নযতা

তযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয 

াযভাচ,ৃ 

২০১৯মেৃ 

ভে

ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

গ্রর্ণয তদ্ধাে গৃীত য়”। তদ্ধার্েয অর্রার্ক তফশ্বব্যাংর্কয থাৃয়র্ন পুনযায় উতিযচয-মনায়াখারী িডযাভ এয তফস্তাতযত 

ভীক্ষা ২০১৩-১৪ থ-ৃফছর্য ভাপ্ত কযা য়। ভীক্ষা ভর্ত, উক্ত িডযাভটি ফাস্তফাতয়ত র্র ন্দ্বী-উতিযচয-মনায়াখারী 

এরাকায ভযর্পারতজকযার অভর তযফতরৃ্নয ম্ভাফনা যর্য়র্ছ।পর্র এআ িডযাভটি ফাস্তফায়র্নয য নতুন ফস্থায মপ্রতক্ষর্ত 

পুনযায় স্টাতড কর্য যফতীর্ত ফাকী িডযাভভ তনভাৃর্ণয উর্যাগ মনয়া র্ফ। 

 ভীক্ষায সুাতয নুমায়ী উতিযচয-মনায়াখারী িডযাভতনভাৃর্ণযরর্ক্ষয দফর্দতক থাৃয়ন প্রাতপ্তয জন্য ১টি PDPP 

প্রস্তুতকর্য২০১৫ার্রতযকল্পনাকতভর্নএফং ERD মত মপ্রযণ কযা য়। দফর্দতক ায়তা প্রাতপ্তয মকান অশ্বা না ায়ায় 

৭৮৪.৩০ মকাটি টাকা ব্যয়ম্বতরত “উতিযচয-মনায়াখারী িডযাভ তনভাৃণ” ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত প্রণয়ন কর্য 

১৬/১০/২০১৬তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। তডততটি ২৭/১২/২০১৭ তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা 

র্য়র্ছ।প্রকর্ল্পয অতায় প্রর্য়াজনীয় জনফর্রয নুর্ভাদন গত০৩/০৫/২০১৮ তাতযর্খ থতৃফবাগ মথর্ক ায়া মগর্ছ। 

 গত ১২/০৭/২০১৮ তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন এপ্রাআজার বা নুতিত র্য়র্ছ।  

 এপ্রাআজার বায তদ্ধাে েৃভূক্ত কর্য পুণগৃঠিত তডতত গত ০৮/০৮/২০১৮ আং তাতযর্খ াভর্ত মপ্রযণ কযা য়। 

 াভ র্ত ২০/০৮/২০১৮তাতযর্খ তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। ২০/০১/২০১৯ তাতযর্খ তআত বা নুতিত 

র্য়র্ছ। উক্ত বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক পুনগৃঠিত তডতত ০৫/০৩/২০১৯ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা র্য়র্ছ। 

৪৩। চযঅরগী আউতনয়র্নয 

চাযার্ মফিীফাঁধ 

তনভাৃণ।  

৩১/০৩/২০১১ 

ভয়ভনতং মজরা 

পযকার্র 

 চযঅরগী আউতনয়র্নয চাযার্ মফিীফাঁধ তনভাৃর্ণয জন্য প্রকর্ল্পয তডতত প্রণয়ন কর্য ২০১২  ২০১৫ ার্র ২ দপায় 

তযকল্পনা কতভর্ন দাতখর কযা য়। ১ভ দপায় ২০১২ ার্র কাতযগযী প্রততর্ফদন েভুকৃ্ত কযায  ২য় দপায় ২০১৫ ার্র 

তডতত-মত মেতজং কাজ েভুকৃ্তকযর্ণয তনর্দৃনা তদর্য় তযকল্পনা কতভন র্ত তডতত মপযত প্রদান কযা য়। 

 ২য় দপায তনর্দৃনায মপ্রতক্ষর্ত প্রকর্ল্প মেতজং কাজ েভুকৃ্তকযর্ণয রর্ক্ষয র্ক্টাফয, ২০১৫ ভার্ পুনযায় একটি কাতযগযী 

কতভটি গঠন কযা য় এফং কতভটিয দাতখরকৃত প্রততর্ফদর্নয অর্রার্ক নতুন কর্য তডতত প্রণয়ন কর্য ০৫/০৩/২০১৮তাতযর্খ 

ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। 

 ৪৩৭.৮৮মকাটি টাকা প্রাক্কতরত ব্যর্য়য “ভয়ভনতং মজরায গপযগাঁ উর্জরাধীন চযঅরগী আউতনয়র্নয চতুতদরৃ্ক মফিীফাঁধ 

তনভাৃণ” ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডততর্ত জতভ তধগ্রণ কর্য মফিীফাঁধ তনভাৃণ, ব্রহ্মপুত্র নর্দয তীযংযক্ষণ এফং ব্রহ্মপুত্র নদ মেতজং 

এয ংস্থান যাখা র্য়র্ছ। 

 প্রকর্ল্পয তডতত’য উয ২১/০৩/২০১৮ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় মাচাআ বায় ব্রহ্মপুত্র নদী মেতজংকামিৃভটি মনৌ-তযফন ভন্ত্রণারয় 

কর্তকৃ ম্পাতদত র্ফ তফধায় তা এ প্রকল্প র্ত ফাদ মদয়ায সুাতয কযা য়। ম অর্রার্ক ১৫৬ মকাটি টাকায তডতত 

১৬/০৭/২০১৮ তাতযর্খ াভর্ত মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। 

 ২০/০৮/২০১৮তাতযর্খ াভ র্ত তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। ২১/১০/২০১৮তাতযর্খ এপ্রাআজার বা নুতিত 

য়। ২৭/১১/২০১৮ তাতযর্খ তআত বা নুতিত য়। বায কামতৃফফযণী ভর্ত পুনগৃঠিত তডতত তযকল্পনা কতভর্ন ভাননীয় 

ভন্ত্রী, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় ভর্াদর্য়য দপ্তর্য নুর্ভাদর্নয জন য প্রতিয়াধীন। 
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িতভ

ক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুততপ্রদার্নযতা

তযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয 

াযভাচ,ৃ 

২০১৯মেৃ 

ভে

ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৪। কুতিগ্রার্ভয ধযরা, 

ততস্তা  দুধকুভায 

নদীর্ত নাব্যতা বৃতদ্ধয 

রর্ক্ষয মেতজংকযণ  

০৬/৩/২০১০ 

কুতিগ্রাভ মজরায় 

নুতিত জনবায় 

 “কযাতটার (াআরট) মেতজং ফ তযবায তর্স্টভ আন ফাংরার্দ” ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় অগষ্, ২০১১ র্ত জুন, ২০১৫ 

মেৃ মদর্য ২৪টি গুরুত্বপূণ ৃনদ-নদীয মেতজং তফলর্য় ভীক্ষা ম্পাদন কযা য়। উক্ত ভীক্ষা ভর্ত, ধযরা, ব্রহ্মপুত্র, ততস্তা  

দুধকুভায নদীয মভাট ৪৬৩.০০ তকতভ দদর্ঘযৃয ভর্ধ্য ৪০২.৪১ তকতভ দদঘযৃ মেতজং ফাফদ ২৬১২৬৩.০০ মকাটি টাকা ফযাদ্দ 

প্রর্য়াজন।  

 ম্ভাব্যতা ভীক্ষায অর্রার্ক মদব্যাী নদ-নদীভ কযাতটার মেতজং কযায রর্ক্ষয প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরয় র্ত গঠনকৃত 

ফাংরার্দ াতন উন্নয়নর্ফাড,ৃ ফাংরার্দ বযেযীণ মনৌ-তযফন কর্তৃক্ষ  স্থানীয় যকায প্রর্কৌর তধদপ্তয-এয 

প্রতততনতধর্দয তনর্য় মেতজং ম্পতকতৃ জাতীয় ভিয় কতভটিয ভাধ্যর্ভ তিতরতবার্ফ মেতজং ভাস্টায প্ল্যান প্রণয়নাধীন যর্য়র্ছ। 

ভাস্টায প্ল্যান প্রণীত র্র ম মভাতার্ফক যকার্যয গ্রাতধকার্যয মপ্রতক্ষর্ত নদী মেতজং কযায  ব্যফস্থা গ্রণ কযা র্ফ। 

  

৪৫। কুতিগ্রাভর্জরায১৬টিন

দ-

নদীর্েতজংকর্যনাব্যতা

বৃতদ্ধকযাএফংদতক্ষণাঞ্চ

মরযনতুনায়যাভৄদ্রফ

ির্যযার্থযাতযর্মা

গার্মাগসৃতষ্কযা 

 

০৭/০৯/২০১৬  কুতিগ্রাভ  মজরায  ভধ্য  তদর্য়  প্রফাতত ১৬টি নদ-নদী র্রা- ব্রহ্মপুত্র, ততস্তা, ধযরা, দুধকুভায, গঙ্গাধয, নীরকভর, পৄরকুভায, 

বুতিততস্তা, মানাবযী, মফায়ারভাযী, রতরয়া, তয়ারদ, ধযনী, কারজাতন, জারতযা  তজতঞ্জযাভ। নদীগুর্রায দদঘযৃ ৩২৪ 

তকতভ।  

 ১৬টি নদীয ভর্ধ্য ধযরা  দুধকুভায নদীর্ত মেতজং কামিৃভ BIWTA কর্তকৃ গৃীত র্য়র্ছ।  

 কাতযগযী কতভটিয তযর্ার্টযৃ তবতত্তর্ত ৮টি মভৌসুভী নদীর্ত(মানাবযী, মফায়ারভাযী, রতরয়া, তয়ারদ, নীরকভর, ধযনী, 

কারজাতন, জারতযা) ফলাৃ মভৌসুভ ব্যততত ন্যান্য ভর্য় ব্যাক চালাফাদ য়ায় এরাকাফাী মভৌসুভী নদী ব্যততত ভর 

ব্রহ্মপুত্র নদ খনর্নয মজায দাফী জাতনর্য়র্ছ। 

 গবীযতা  প্রস্থতা বার থাকায় াািীনদী তজতঞ্জযাভ এ মেতজং এয অাতত প্রর্য়াজন নাআ। 

 ফতষ্ ৫টি নদীয (ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গাধয, বুতিততস্তা,পৄরকুভায, ততস্তা) মেতজং েৃভূক্ত কর্য তডতত ১০/০৪/১৮ তাতযর্খ মফার্ড ৃ

দাতখর কযা য়। যফতৃীর্ত তযভাজনৃ পূফকৃ ভাঠ দপ্তয র্ত গত ১২/০৮/১৮ তাতযর্খ পূনযায় তডতত মফার্ড ৃদাতখর কযা য়। 

গত ২৮/০৮/২০১৮ তাতযর্খ ভাতযচারক, ফাাউর্ফায বাততর্ত্ব তডততটিয উয বা নুতিত য়। বায তদ্ধার্েয 

অর্রার্ক তডতত প্রর্য়াজনীয় পুনগঠৃন কর্য ৩০/০৯/২০১৮ তাতযর্খ াভর্ত দাতখর কযা র্য়র্ছ। কুতিগ্রার্ভয ৫টি নদী 

মেতজং প্রকর্ল্পয দার্িরকৃত র্ডর্র্ এয উয গত ১০/১০/২০১৮ তার্যরি ার্ন ম্পদ ভন্ত্রাণররয় একটি মাচাআ বা নুর্ষ্ঠত 

য়। নুর্ষ্ঠত বায র্দ্ধারন্তয অররারক ব্রহ্মপুত্র নদ, পৄরকুভায ও বুর্ি র্তস্তা ফাদ পূফ িক শুধুভাত্র গোধয ও র্তস্তা নদীয কভাট 

১০৯.০০ র্কঃর্ভঃ নদীরডর্জং/পুনঃিনন কযায ররযে পুন িগঠিত র্ডর্র্ গত ২৯/০১/২০১৯ তার্যরি কফারড ি দার্ির কযা 

য়।কফাড ি রত কেজড ভ োরটর্যয়ার ম্পর্কিত প্রত েয়ন ংর্্ট জ কজরা প্রাক রত ংগ্র করয র্ডর্র্রত ংরমাজন কযায 

র্নরদ িনায কপ্রর্যরত র্ডর্র্রত তা ংরমাজন কযা য়। তরফ চীন যকারযয অর্থ িক ায়তায় Power China কাজটি 

ফাস্তফায়রন অগ্র প্রকা কযায় প্রণীত র্ডর্র্টি ভন্ত্রণাররয় দার্ির কযা য়র্ন। এিারন উরেখ্য কম, “৬৪টি কজরায বেন্তযস্থ 

কোট নদী, িার এফং জরায় পুনঃিনন প্রকল্প (১ভম িায়)” অওতায় পৄরকুভায নদী ও বুর্ি র্তস্তা িার পুনঃিনন কযায কাজ 

চরভান অরে এফং ভন্ত্রণাররয়য র্নরদ িনায় ব্রহ্মপুত্র    র ফাংরা  কয র্ম্পিণ ভদর্ িে (কুর্িগ্রাভ রত কগায়ারন্দ ম িন্ত)দ্রুততভ 

ভ  র ভরে স্টার্ড ম্পি করয পৃথক র্ডর্র্ প্রণয়ন প্রর্িয়াধীন থাকায় প্রস্তার্ফত প্রকল্প রত উক্ত নদী ফাদ কদয়া রয়রে। 

 উর্েস্লে গত ২৬/০৯/২০১৮ তাতযর্খ কুতিগ্রার্ভয ১৬ টি নদীয মকানটিয মেতজং কামিৃভ মক কযর্ফ এ তফলয়ক মনৌতযফন  

াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়য এক মমৌথ বা াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় নুতিত য়। বায় তদ্ধাে য় মম ধযরা  দুধকুভায নদীয 

তফ.অআ.ডতিউ.

টি.এ কর্তকৃ 

কুতিগ্রাভ 

মজরায ভধ্য 

তদর্য় প্রফাতত 

ধযরা  

দুধকুভায নদী 

মেতজং এয 

প্রকল্প প্রস্তাফনা 

উয 

তযকল্পনা 

কতভর্ন 

PEC বা 

নুতিত 

র্য়র্ছ। 

এছািা 

ংস্থাটি কর্তকৃ 

ব্রহ্মপুত্র/মভৄনা 

মনৌরুর্ট 

মভআর্ন্টর্নন্প 

মেতজং কযায 

রর্ক্ষয 

অেজাৃততক 

দযত্র 
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িতভ

ক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুততপ্রদার্নযতা

তযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয 

াযভাচ,ৃ 

২০১৯মেৃ 

ভে

ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মেতজং মনৌতযফন ভন্ত্রণারয়/তফঅআডতিটিএ ফাস্তফায়ন কযর্ছ তফধায় াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় অাতত শুদৄ উর্য ফতণতৃ ৫ টি 

নদীয খনন কাজ কযর্ফ। 

অফান কযা 

র্য়র্ছ। 

৪৬। মভৄনাএফংফাঙ্গারীনদী

যবাঙ্গনর্যার্ধপ্রর্য়াজ

নীয়ব্যফস্থাগ্রণকযা

মফ।াতনম্পদভন্ত্রণার

য়র্থর্ক৩টিপ্রকল্পমার্ত

ফাস্তফাতয়তয়র্তফলর্য়

দৃতষ্র্দয়ার্ফ।  

২৬/০৮/২০১৭ 

 

 ফগুিা মজরায ভধ্য তদর্য় প্রফাতত কযর্তায়া নদী পুনঃখনর্নয ভাধ্যর্ভ নদীয নাব্যতা তপতযর্য় অনা, াতন তনষ্কান ব্যফস্থা 

উন্নয়ন  মচ সুতফধায উন্নয়ন এয ভাধ্যর্ভ কৃতল উৎাদন বৃতদ্ধ কযর্ত “কযর্তায়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প”ীলকৃ প্রকর্ল্পয  তডতত 

প্রণয়ন কযা য়। 

 “গজাতযয়া নদী পূনঃখনন” ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডততয উয গত ১২/০৯/২০১৭ তাতযর্খ াভর্ত নুতিত মাচাআ বায় 

গজাতযয়া নদী পূনঃখনন কাজটি “কযর্তায়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প”এয তডততর্ত েভূকৃ্ত কর্য তডততদাতখর্রয তদ্ধাে গৃীত 

য়।  

 মফরা’য তযর্টয তফযীর্ত ভাভান্য াআর্কাট ৃএয যার্য় কযর্তায়া নদীর্ক CS ম্যা নুমায়ী পুনযজ্জীতফত কযায তনর্দৃনা 

যর্য়র্ছ।মআ মভাতার্ফক ফগুিা মজরা ংর্ ১৮০ টি CS ম্যা ংগ্র কযা য় এফং CS  ম্যার্থর্কনদীয প্রকৃত প্রস্ততা 

তনধাৃযণ কাজ ম্পন্ন কযা র্য়র্ছ। 

 ভাভান্য াআর্কাট ৃ এয তনর্দৃনায প্রততপরন ার্র্ক্ষ তডতত পূনগঠৃর্নয কাজ ম্পন্নপূফকৃ ত্র দপ্তয স্মাযক নং-এন-

৩/১৮৬০ তাতযখঃ ১৯/০৭/২০১৮ মভাতার্ফক ফাাউর্ফার্ত দাতখরকযায়। গত ২৮/০৮/২০১৮ তাতযর্খ উক্ত প্রকর্ল্পয উয 

মফাড ৃমাৃর্য় মাচাআ-ফাছাআ বা নুতিত য়। উক্ত বায তদ্ধাে মভাতার্ফক তডততটি ংর্াধনপূফকৃ ০৯/০৯/২০১৮ তাতযর্খ 

পুনযায় মফার্ড ৃদাতখর কযা র্য়র্ছ। ১২/০৯/২০১৮ তাতযর্খ তডততটি ভন্ত্রণারর্য় মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। 

 ১৬/১০/২০১৮ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় মাচাআ বা নুতিত য়। মাচাআ বায় প্রকর্ল্পয তডততর্ত জতভ তধগ্রণ তফলয়ক মজরা 

প্রার্নয প্রত যয়ন ত্র েভৃূক্তকযর্ণয তনর্দৃনা প্রদান কযা য়। ম মভাতার্ফক মজরা প্রান র্ত প্রত যয়ন প্রাতপ্তয য 

০৩/০৪/২০১৯ তাতযর্খ তডতত ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা র্য়র্ছ। 

  

৪৭। তততা নদী খনন  

 

০৭/১১/২০১০  

কুতভোয তততা 

উর্জরায় নুতিত 

জনবায় 

 তফগত ০৮/০৫/২০১২ তাতযর্খ ১১৯ মকাটি টাকায কুতভো মজরায তততা নদী পুনঃখনর্নয জন্য ১টি তডতত প্রণয়ন কর্য 

তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্র যফতীর্ত কাতযগযী, াভাতজক, তযর্ফ  থদৃনততক ভীক্ষা ম্পাদর্নয জন্য তা 

মপযত প্রদান কযা য়। ম মপ্রতক্ষর্ত কাতযগযী কতভটিয ভাধ্যর্ভ ভীক্ষা কর্য “কুতভো মজরায তততা  মাভনা উর্জরায় 

তততা নদী পুনঃখনন” ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত ভন্ত্রণারর্য় দাতখর কযা য়। 

 ৪৯.৯৪ মকাটি টাকায প্রাক্কতরত ব্যর্য়য প্রকল্পটির্ত ৪২.৬০ তকতভ দদর্ঘযৃ তততা নদী পুনঃখনর্নয ংস্থান যাখা র্য়র্ছ। 

 প্রকল্পটিয তডতত’য উয ভন্ত্রণারর্য় গত ১০/০৫/২০১৮ তাতযর্খ মাচাআ বা নুতিত র্য়র্ছ। 

 মাচাআ বায তদ্ধাে মভাতার্ফক পুনগঠৃিত তডতত ১৩/০৮/২০১৮তাতযর্খ াভর্ত মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। ২০/০৮/২০১৮ 

তাতযর্খ াভ র্ত তযকল্পনা কতভর্ন মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। 

 প্রকল্পটি তআত বায় উস্থার্নয জন্য ২০১৮-১৯ থ ৃফছর্যয এতডত বুজ াতায় েভূতৃক্তয প্রর্য়াজন তছর।  তৎর্প্রতক্ষর্ত 

তত ম্প্রতত ভাননীয় ভন্ত্রী, তযকল্পনা ভন্ত্রণারয় ভর্াদয় কর্তকৃ প্রকল্পটি বুজ াতায় েভূকৃ্ত র্য়র্ছ।  

 তৎর্প্রতক্ষর্ত গত ০৪/১০/২০১৮ তাতযর্খ তডততয উয তআত বা নুতিত য়। বায কামতৃফফযণীয অর্রার্ক তডতত 

পুনগঠৃন কর্য ভন্ত্রণারর্য় দাতখরকযা য়। তর্ফ, ভন্ত্রণারয় র্ত প্রকর্ল্পয প্রাক্করন ম্পতকতৃ প্রধান প্রর্কৌরী, নকা প্রদত্ত ১টি 

প্রতযয়ন ত্র প্রদার্নয তনর্দৃনা প্রদান কযা য়। মর্প্রতক্ষর্ত প্রতযয়ন ত্র ংযুক্ত কর্য এফং যফতীর্ত অর্যা তকছু ংর্াধন 
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িতভ

ক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুততপ্রদার্নযতা

তযখস্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয 

াযভাচ,ৃ 

২০১৯মেৃ 

ভে

ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কর্য পুনগৃঠিত তডতত তযকল্পনা কতভর্ন দাতখর কযা য়।        ভন্ত্রী                       কর্তকৃ নুর্ভাদর্নয 

     র্ক্ষাধীন। 

৪৮। মভৄনাএফংফাঙ্গারীনদী

যবাঙ্গনর্যার্ধপ্রর্য়াজ

নীয়ব্যফস্থাগ্রণকযা

মফ।াতনম্পদভন্ত্রণার

য়র্থর্ক৩টিপ্রকল্পমার্ত

ফাস্তফাতয়তয়র্তফলর্য়

দৃতষ্র্দয়ার্ফ। 

২৬/০৮/২০১৭  ফগুিা মজরায় মভৄনা নদীয তীর্য মানাতরা, াতযয়াকাতি  দৄনট এআ ততনটি উর্জরা তফযভান। মভৄনা নদীয ডান তীর্য 

ফগুিা মজরা ংর্ প্রায় ৪৫.০০ তকতভ ফন্যা তনয়ন্ত্রণ ফাঁধ যর্য়র্ছ। উক্ত ফাঁধ মভৄনা নদীয বাঙ্গন মথর্ক যক্ষার্থ ৃযফতধ মভৄনা 

নদীয ডান তীর্য প্রায় ১৯.১০৮ তকতভ নদীতীয প্রততযক্ষা কাজ ফাস্তফায়ন কযা র্য়র্ছ।  

 মভৄনা নদীয তনয়তভত ভযর্পার্রাতজকযার তযফতরৃ্নয কাযর্ন তফতবন্ন ভয় তফতবন্ন ংর্ বাঙ্গর্নয তীব্রতা বৃতদ্ধ ায়। এয 

মপ্রতক্ষর্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত ২৬/০৮/২০১৭ তাতযর্খ প্রদত্ত প্রততশ্রুততয অর্রাক মভৄনা নদীয ডান তীর্য বাঙ্গন 

মযাধ এফং নদী র্ত ভূতভ পুনরুদ্ধার্যযতনতভত্ত“ফগুিা মজরায মভৄনা নদীর্ত মেতজংকযণ  িফায তনভাৃর্ণয ভাধ্যর্ভ ভূতভ 

পুনরুদ্ধায” ীলকৃপ্রকল্পপ্রণয়র্নযকামিৃভার্তর্নয়ায়। 

 ১১/০৯/২০১৮ তাতযর্খ তডততটি মফার্ড ৃদাতখর কযা র্য়র্ছ। 

 ২৪/০৯/২০১৮ তাতযর্খ তডততটি ভন্ত্রণারর্য় মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ।১৬/১০/২০১৮ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় মাচাআ বা নুতিত য়। 

মাচাআ বায় কুতিগ্রাভ মজরায নুনখায়া র্ত যাজফািী মজরায মগায়ারি মেৃ ব্রহ্মপুত্র  মভৄনা নদী মেতজং এফং িফায 

তনভাৃর্ণয ভাধ্যর্ভ ভূতভ পুনরুদ্ধার্যয প্রকল্প প্রণয়র্নয তদ্ধাে গৃীত য়। ম মপ্রতক্ষর্ত ১ভ মাৃর্য় কুতিগ্রাভ মজরায নুনখায়া 

র্ত তযাজগর্ঞ্জ ফঙ্গফন্ধু মতু মেৃ ব্রহ্মপুত্র এফং মভৄনা নদী মেতজং  িফায তনভাৃর্ণয ভাধ্যর্ভ ভূতভ পুনরুদ্ধার্যয প্রকল্প 

গ্রর্ণয স্লৃার্থ ৃতত ম্প্রতত মফাড ৃর্ত কাতযগযী কতভটি গঠন কযা র্য়র্ছ।তর্ফ এত বৃৎ কর্রফর্য প্রকল্প গ্রর্ণয জন্য র্নক 

ভয় প্রর্য়াজন র্ফ। এছািা, প্রকল্পটিয কর্রফয বৃতদ্ধয পর্র প্রকল্পটি মকফরভাত্র ফগুিা মজরায় তফস্তৃত না মথর্ক 

কুতিগ্রাভ,রারভতনযাট,গাআফান্ধা,ফগুিা, তযাজগঞ্জ মেৃ তফস্তৃত র্ে। 

 এভতাফস্থায়, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত প্রততশ্রুতত নুমায়ী ফগুিা মজরায় গৃীতফ য ৩য় প্রকল্প তর্র্ফ ফগুিা মজরায় মভৄনা 

নদীয যতক্ষত তীয এফং তফদ যভান ক্ষততগ্রস্থ তীয ংযক্ষণ কাজ ভর্য মভযাভর্তয জন য ৮৩২.২৬ মকাটি টাকা প্রাক্কতরত 

ফ যর্য়য “ফগুিা মজরায় মভৄনা নদীয তীয ংযক্ষণ  পুনফৃান” ীলকৃ প্রকর্ল্পয তডতত ১৮/০৩/২০১৯ তাতযর্খ ভন্ত্রণারর্য় 

দাতখর কযা র্য়র্ছ। ফতভৃার্ন তা তযকল্পনা কতভর্ন নুর্ভাদর্নয জন য প্রতিয়াধীন। 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত প্রততশ্রুতত এফং তনর্দৃনা মভাতার্ফক গৃীত প্রকল্পভর্য ফাস্তফায়ন গ্রগতত ংিাে প্রততর্ফদন(ভীক্ষাভাতপ্তযযপ্রণয়নতব্যতডতত) 

 

িতভক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুততপ্রদা

মনযতাতযখ

স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪৯। কক্সফাজায য যক্ষা প্রকল্প গ্রণ ০৩/০৪/২০১১ 

কক্সফাজায 

মজরা 

পযকার্র 

 “কক্সফাজায য যক্ষা” ীলকৃ প্রকল্পটিয উয তফগত ০৫/০২/২০১৩ তাতযর্খ নুতিত একর্নক 

বায অর্রাচনায় কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তৃক্ষ ংতিষ্ ন্যান্য ংস্থা ভতিতবার্ফ তযকল্পনা গ্রণ 

পূফকৃ জরুযীতবতত্তর্ত নতুন প্রকল্প গ্রণ কর্য তযকল্পনা কতভর্ন ম কযায তদ্ধাে গৃীত য়। 

২৩/১১/২০১৫ তাতযর্খ কক্সফাজায মজরা প্রার্কয বাততর্ত্ব নতিত কক্সফাজায মজরা উন্নয়ন 

ভিয় কতভটিয নর্বম্বয ২০১৫ ভার্য বায় মজরায মটৃন তর্ল্পয বতফষ্যর্তয কথা তচো কর্য 

প্রকল্পটি ফাস্তফায়ন না কযায তফলর্য় ফৃিত গৃতত তদ্ধাে য়। ১৮/১২/২০১৬ তাতযর্খ ভতন্ত্রতযলদ 

তচফ ভর্াদয় এয বাততর্ত্ব নুতিত বায় এ তফলর্য় কততয় তদ্ধাে গৃীত য়।  

 যফতীর্ত ১২-০১-২০১৭ তাতযর্খ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়  “কক্সফাজায য যক্ষা” প্রকর্ল্পয উয 

ভতিত প্রকল্প গ্রণ  ংতিষ্ তফলর্য় অেঃভন্ত্রণারয় বা নুতিত য়। বায় প্রকল্পটি ফাস্তফায়র্ন 

গণপূত ৃভন্ত্রণারয় তথা কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তৃক্ষ ভৄস্লে ভূতভকা ারন কযর্ফ, াতন উন্নয়ন মফাড ৃপ্রকল্প 

এরাকায় বাঙর্নয তফলর্য় প্রর্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযর্ফ এফং প্রকর্ল্পয ংতিষ্ কর 

প্রততিান/তফবাগ প্রকর্ল্পয ভতিত তডতত প্রণয়ন কর্য কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তৃর্ক্ষয ভাধ্যর্ভ দাতখর 

কযর্ফ ভর্ভ ৃসুতয গৃতত য়। এর্ক্ষর্ত্র াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়য উয মকার্না দাতয়ত্ব প্রদান কযা 

র্র তা ফাস্তফায়ন কযা র্ফ ভর্ভৃ বায় অর্রাচনা য়। 

 ১৬/০৪/২০১৭ তাতযর্খ গৃায়ণ  গণপূত ৃভন্ত্রণারয় ‘চাটাৃয ফ তডউটিজ’ নুার্য উর্েতখত তফলয়টি 

কক্সফাজায উন্নয়ন কর্তৃর্ক্ষয উয ফতাৃয় না এফং  এয অতাভূক্ত  নুার্য প্রর্য়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রর্ণয জন্য াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয়র্ক নুর্যাধ কর্য। 

 ০৫/০৭/২০১৮ তাতযর্খ ত্র ভন্ত্রণারয় র্ত প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরয়র্ক এ তফলর্য় যফতী তনর্দৃনা 

প্রদার্নয জন্য একটি র্ত্রয ভাধ্যর্ভ নুর্যাধ জানার্না র্য়র্ছ। 

 

৫০। ন্দ্বী-মকাম্পানীগঞ্জ িকফাঁধ 

তনভাৃণ। 

 

১৮/০২/২০১২ 

চট্টগ্রাভ মজরায 

ন্দ্বী 

উর্জরায় 

যকাযী াজী 

অব্দুর ফার্তন 

কর্রজ ভার্ঠ 

নুতিত 

জনবায়; 

৪২নংিতভর্কপ্রততশ্রুততভফাস্তফাতয়তর্রন্দ্বী-মকাম্পানীগঞ্জ িকর্মাগার্মাগস্থানর্ফ। উতিযচয-মনায়াখারী িডযাভ 

প্রকর্ল্পয তডতত প্রতিয়াধীন 

যর্য়র্ছ। 

৫১। 

 

প্রর্মাজয মক্ষর্ত্র ীতরক্ষযা  বুতিগঙ্গা 

নদী মেতজং কযা।  

 

২০/০৩/২০১১ 

নাযায়ণগঞ্জ 

মজরা 

 তফগত ১৭/০৯/২০১৮ তাতযর্খ প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরর্য় নুতিত বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক াতন ম্পদ 

ভন্ত্রণারর্য়য (াভ) তচফ ভর্াদর্য়য বাততর্ত্ব ২৬/০৯/২০১৮ তাতযর্খ মনৌতযফন  াতন ম্পদ 

ভন্ত্রণারর্য়য ভর্ধ্য একটি মমৌথ বা য়। উক্ত বায় অর্রাচনা য় মম, ীতরক্ষযা নদীয মেতজং ংিাে 

 



D:\PM Commitment\2019\PM Commitment Project Progress March, 2019 (1).docx   

িতভক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা 

প্রততশ্রুততপ্রদা

মনযতাতযখ

স্থান 

প্রততশ্রুতত/তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা ভেব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পযকার্র একটি প্রকল্প BIWTA কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন। BIWTA কর্তকৃ বুতিগঙ্গা নদীয মেতজং ংিাে 

একটি ভীক্ষা প্রকল্প চরভান। বায় BIWTA প্রতততনতধজানান, ীতরক্ষযা  বুতিগঙ্গা নদী 

উর্েখর্মাস্লৈ মনৌরুট তফধায় এআ নদী দুটিয নাব্যতা ফজায় যাখায জন্য প্রর্য়াজনীয় মেতজং BIWTA 

কর্যঅর্ছ।ফতভৃার্ন ‘মেতজংভাস্টাযপ্ল্যানকনর্ন্ফ’ নুমায়ীীতরক্ষযা  বুতিগঙ্গা নদীয মেতজং 

কাজ মনৌতযফন ভন্ত্রণারয়/ BIWTA-এযউযফতাৃয়।উর্েস্লে, বুতিগঙ্গায াতন প্রফা বৃতদ্ধয জন্য 

াভ র্ত “বুতিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধায  প্রকল্প (নতুন ধর্রশ্বযী-পুংরী-ফংী-তুযাগ-বুতিগঙ্গা তযবায 

তর্স্টভ)” ীলকৃ প্রকল্প চরভান যর্য়র্ছ। এভতাফস্থায় প্রততশ্রুততটি াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ 

ফাস্তফায়র্নয জন্য প্রততশ্রুততয তাতরকা র্ত ফাদ মদয়া মমর্ত ার্য। 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক প্রদত্ত র্নরদ িনায কপ্রর্যরত গৃীতকাম িিরভয ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত ংিান্ত প্রর্তরফদন (২৮.0২.2019 ম িন্ত) 

িতভক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত তনর্দৃনা প্রততশ্রুতত 

প্রদার্নয 

তাতযখ  স্থান 

তনর্দৃনা ফাস্তফায়র্ন গৃীত কভৃতযকল্পনায ারনাগাদ গ্রগততয ফণনৃা প্রকর্ল্পয ফাস্তফ 

গ্রগততয ায 

ভেব্য 

১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফর্রন, বাযত 

যকায ততস্তায াতনফণ্টন চুতক্ত 

স্লৃাক্ষয কযর্ত তযে অেতযক। এ 

তফলর্য় ফাংরার্দ যকায তৎয 

যর্য়র্ছ। তততন াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

এফং মমৌথ নদী কতভনর্ক চূিােকৃত 

ততস্তায াতনফণ্টন চুতক্ত স্লৃাক্ষর্যয 

প্রর্চষ্া ব্যাত যাখায যাভ ৃমদন।   

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

তযদনৃকার্র 

 গত জানুয়াতয ২০১০ ভার্ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বাযত পযকার্র প্রকাতত মমৌথ আর্তায  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীবর্য়য তদক তনর্দৃনায  মপ্রতক্ষর্ত ততস্তা নদীয েফতীকারীন াতনফণ্টন চুতক্তয 

মেভয়াক ৃ চূিাে কযা র্য়র্ছ। বাযর্তয ার্থ অর্রাচনাপূফকৃ চুতক্ত স্লৃাক্ষর্যয প্রর্চষ্া ব্যাত 

যর্য়র্ছ।  

 বাযর্তয ভাননীয় াতন ম্পদ ভন্ত্রীর্ক ততস্তা নদীয াতনফণ্টন চুতক্ত স্লৃাক্ষর্যয তনতভত্ত ১০ মপব্রুয়াতয 

২০১৪ তাতযর্খ তড তরটার্যয ভাধ্যর্ভ ফাংরার্দর্য ভাননীয় াতন ম্পদ ভন্ত্রী অভন্ত্রণ জানান।  

 গত মর্ন্ফম্বয ২০১৪ ভার্ ফাংরার্দ  বাযর্তয ভর্ধ্য নয়াতদেীর্ত নুতিত Joint 

Consultative Commission (JCC) এয দফঠর্ক ফাংরার্দর্য ভাননীয় যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রী বাযর্তয ভাননীয় াতন ম্পদ ভন্ত্রীয ার্থ মৌজন্য াক্ষাতকার্র ততস্তা নদীয াতনফণ্টন চুতক্ত 

দ্রুত স্লৃাক্ষর্যয জন্য নুর্যাধ জানান।  

 গত ০৮ এতপ্রর ২০১৭ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বাযত পযকার্র প্রকাতত মমৌথ মঘালণায় উর্েখ 

যর্য়র্ছ মম, ফাংরার্দর্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বাযর্তয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীর্ক ২০১১ ার্র দু’মদর্য 

ভর্ধ্য িত রূর্যখা নুমায়ী নতততফরর্ম্ব ততস্তায েফতৃীকারীন াতনফন্টন চুতক্ত ম্পাদর্নয 

নুর্যাধ জানান। বাযর্তয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এ তফলর্য় ফতত কর্যন মম, মথাীঘ্র ততস্তায 

েৃফতীকারীন াতনফন্টন চুতক্ত ম্পাদর্নয রর্ক্ষয বাযত ংতিষ্ কর মস্টকর্াল্ডাযর্দয ার্থ 

কাজ কযর্ছ। 

 গত ২২ র্ক্টাফয ২০১৭ তাতযর্খ ঢাকায় নুতিত Joint Consultative 

Commission (JCC) এয ৪থ ৃ দফঠর্কয য ফাংরার্দর্য ভাননীয় যযাষ্ট্র ভন্ত্রী তাঁয 

ফক্তৃতায় গত ০৮ এতপ্রর ২০১৭ তাতযর্খ বাযর্তয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফক্তব্য স্মযণ কর্যন মার্ত 
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বাযর্তয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দু’মদর্য ফতভৃান প্রধানভন্ত্রীয চরভান মভয়াদকার্র ততস্তা চুতক্ত 

স্লৃাক্ষতযত র্ফ ভর্ভ ৃউর্েখ কর্যন। 

২ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়য প্রস্তাতফত 

গঙ্গা ব্যার্যজ তনভাৃর্ণয তফলর্য় 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গুরুত্বার্যা 

কর্যন। তততন বাযর্তয ংর্গ গঙ্গা 

চুতক্তয অর্রার্ক গঙ্গা ব্যার্যজ 

তনভাৃর্ণয দর্ক্ষ গ্রর্ণয য 

মজায মদন এফং মমৌথ নদী 

কতভনর্ক এ তফলর্য় প্রর্য়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রর্নয জন্য তনর্দৃনা প্রদান 

কর্যন। 

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

তযদনৃকার্র 

 বাযত-ফাংরার্দ মমৌথ নদী কতভর্নয যফতী দফঠর্ক গঙ্গা ব্যার্যজ তনভাৃর্ণয তফলর্য় অর্রাচনা 

কযা র্ফ। উর্েস্লে, গত মর্ন্ফম্বয ২০১৪ তাতযর্খ ফাংরার্দ  বাযর্তয ভর্ধ্য নয়াতদেীর্ত নুতিত 

Joint Consultative Commission (JCC) এয দফঠর্ক ফাংরার্দর্য ভাননীয় 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রী বাযর্তয ভাননীয় াতন ম্পদ ভন্ত্রীয ার্থ াক্ষাতকার্র উর্েখ কর্যন মম, বাযর্তয 

পাযাক্কা ব্যাযার্জয ১০০ তকতভ বাটির্ত ফাংরার্দ গঙ্গা নদীয য ব্যার্যজ তনভাৃর্ণয তযকল্পনা 

কর্যর্ছ মা দু’মদর্য উকার্য অর্ফ। তততন অয উর্েখ কর্যন মম, বাযতীয় ভূ-খর্ি এ 

ব্যার্যর্জয মকার্না backwater effect তযরতক্ষত র্ফ না। এ ভয় তততন বাযতীয় ভন্ত্রীয 

তনকট গঙ্গা ব্যার্যজ প্রকর্ল্পয project brief  detailed study report প্রদান 

কর্যন। বাযতীয় ভন্ত্রী এ তফলর্য় যীক্ষা-তনযীক্ষা কর্য দ্রুততভ ভর্য় তার্দয ভতাভত প্রদান কযর্ফন 

ভর্ভ ৃ উর্েখ কর্যন। ফাংরার্দর্য ভাননীয় যযাষ্ট্র ভন্ত্রী এ তফলর্য় অশ্বস্থ কর্যন মম, বাযর্তয 

ভতাভত ায়ায য এ তফলর্য় মকার্না তবন্নতা তযরতক্ষত র্র দু’মদ কর্তকৃ মমৌথবার্ফ তা 

তনষ্পতত্ত কযা মমর্ত ার্য। এ মপ্রতক্ষর্ত ম্প্রতত বাযতীয় ক্ষ গঙ্গা ব্যার্যর্জয 

Mathematical Modeling Report- পূনাৃঙ্গ ম্ভাব্যতা প্রততর্ফদন 

(Complete Feasibility Report) এফং Details of 2-D 

Morphological Studies যফযা কযর্ত ফাংরার্দর্ক নুর্যাধ জানার্র 

তযর্াটগৃুর্রা গত জুন ২০১৫ ভার্ বাযতীয় কর্তৃর্ক্ষয তনকট মপ্রযণ কযা য়। এছািা ম্প্রতত 

ফাংরার্দর্য প্রস্তাতফত গঙ্গা ব্যার্যজ প্রকর্ল্পয মাফতীয় ভীক্ষা তযর্াট ৃবাযতীয় ক্ষর্ক যফযা 

কযা র্য়র্ছ।  

 ঢাকাস্থ বাযতীয় াআ কতভন গত ২৮ জানুয়াতয ২০১৬ তাতযর্খ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারর্য় মপ্রতযত একটি 

মনাট বাযফার্রয ভাধ্যর্ভ আর্তাভর্ধ্য যফযাকৃত গঙ্গা ব্যার্যর্জয Mathematical 

Modeling Report- পূনাৃঙ্গ ম্ভাব্যতা প্রততর্ফদন (Complete Feasibility 

Report) এফং Details of 2-D Morphological Studies এয উয 

প্রাথতভক মরৃ্ফক্ষণ প্রদান কর্যর্ছ। এছািা এ তফলর্য় একটি মমৌথ তযদরৃ্নয প্রর্য়াজনীয়তায 

কথা উর্েখ কযা র্য়র্ছ। বাযত র্ত তফতবন্ন ভর্য় প্রাপ্ত মরৃ্ফক্ষণ তফলর্য় ফাংরার্দর্য 

ভতাভত/ফক্তব্য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারর্য়য ভাধ্যর্ভ বাযতীয় র্ক্ষয তনকট মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ।  

 গত ২৪-২৮ র্ক্টাফয ২০১৬ বাযর্তয একটি কাতযগতযদর ফাংরার্দ পয কর্য। এ পযকার্র  

গত ২৫-২৬ র্ক্টাফয ২০১৬ ফাংরার্দ  বাযর্তয কাতযগতয দর কর্তকৃ ফাংরার্দর্য প্রস্তাতফত 

গঙ্গা ব্যাযাজ প্রকল্প এরাকা  গঙ্গা নদীয াতডঞৃ্জ মতু এরাকা তযদনৃ কযা য়। তযদনৃ মর্ল 

গত ২৭ র্ক্টাফয ২০১৬ ঢাকায় নুতিত দফঠর্ক গঙ্গা ব্যার্যজ প্রকল্প তফলর্য় একটি মমৌথ কাতযগতয 

াফ-গ্রু গঠন কর্য দু’মদর্য গঙ্গা নদীয তবন্ন এরাকায় (াংা র্ত ভাথাবাঙ্গা নদীয মভানা 

মেৃ) তফতবন্ন উাত্ত ংগ্র  নানাতফধ ভীক্ষা তযচারনায তদ্ধাে গৃীত য়। উক্ত তদ্ধার্েয 

অর্রার্ক আর্তাভর্ধ্য বাযত  ফাংরার্দ তার্দয তনজ-তনজ কাতযগতয াফ-গ্রু গঠন কর্যর্ছ। 

বাযতীয় ক্ষর্ক গত ৯-১১ তডর্ম্বয ২০১৬ ঢাকায় কাতযগতযদর্রয প্রথভ বা নুিার্নয জন্য 

ফাংরার্দর্য ক্ষ র্ত অভন্ত্রণ জানার্না র্র বাযতীয় ক্ষ সুতফধাজনক ভর্য় উক্ত বায় 

মমাগদান কযর্ফ ভর্ভ ৃফাংরার্দর্ক ফতত কর্য।   

  



D:\PM Commitment\2019\PM Commitment Project Progress March, 2019 (1).docx   

 গঙ্গা ব্যার্যজ প্রকল্প প্রণয়ন তফলর্য় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুান নুযণ কর্য প্রকল্পটির্ক জাতীয় 

গ্রাতধকায প্রকল্প তর্র্ফ তফর্ফচনাপূফকৃ দ্রুত প্রণয়র্নয নীততগত নুর্ভাদর্নয জন্য জুন ২০১৬ এ 

াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় র্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফযাফয ায-ংর্ক্ষ মপ্রযণ কযা র্র ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ায-ংর্ক্ষটি নুর্ভাদন কর্যনতন। ব্যার্যজটি মার্ত ফাংরার্দ  বাযর্তয মমৌথ 

ংীদাতযর্ত্ব ফাস্তফায়ন কযা মায় এরু তডজাআন কর্য ম্পূণ ৃ নতুন প্রর্জক্ট কযর্ত র্ফ ভর্ভ ৃ

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুান ফতত কর্য প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরয় র্ত ায-ংর্ক্ষটি মপযত 

প্রদান কযা য়।  

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয উক্ত নুার্নয অর্রার্ক গঙ্গায াতনফন্টন চুতক্তয অতায় প্রাপ্য াতনয 

র্ফাৃত্তভ ব্যফার্যয ম্ভাব্য তফকল্পভ তচতিতকযর্ণয জন্য ফাাউর্ফা  মমৌথ নদী কতভন, 

ফাংরার্দ এয ভাধ্যর্ভ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়য কামিৃভ চরভান অর্ছ।  

 উর্েস্লে, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরর্য়য ভৄস্লে ভিয়ক (এতডতজ তফলয়ক) ভর্াদয়র্ক অফায়ক 

কর্য ফাংরার্দ  বাযর্তয ভর্ধ্য ম্পাতদত ঐততাতক াতন ফন্টন চুতক্তয অতায় প্রাপ্য াতনয 

র্ফাৃত্তভ ব্যফায তনতিতকযর্ণয উর্দ্দর্শ্য প্রলকল্প তচতিতকযর্ণয রর্ক্ষয একটি কতভটি গঠন কযা 

য়।  উক্ত কতভটিয গত ১৪-০৯-২০১৭ তাতযর্খ নুতিত বায় ন্যার্ন্যয ভর্ধ্য যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারর্য়য 

ভাধ্যর্ভ নদী তফলয়ক চুতক্ত ম্পাদন  ফতভৃার্ন চুতক্তয ভাধ্যর্ভ প্রাপ্ত াতনয র্ফাৃচ্চ ব্যফার্য 

মমৌথবার্ফ প্রকল্প ফাস্তফায়র্ন বাযর্তয কাতযগযী  অতথকৃ র্মাতগতায তফলর্য় তব-াতক্ষক 

মমাগার্মাগ ব্যাত যাখর্ত র্ফ ভর্ভ ৃতদ্ধাে গৃীত য়। উক্ত বায় বাযর্তয যাভ ৃগ্রণপূফকৃ 

তস্যা নুমায়ী প্রাপ্ত াতনয র্ফাৃত্তভ ব্যফায তনতিতকর্ল্প প্রকল্প প্রণয়র্ন এফং কাতযগযী ভীক্ষা 

তযচারনায তফলর্য় াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় মথামথ দর্ক্ষ গ্রণ কযর্ফ ভর্ভৃ তদ্ধাে য়। 

 গত ২২ র্ক্টাফয ২০১৭ তাতযর্খ ঢাকায় নুতিত Joint Consultative 

Commission (JCC)-এয ৪থ ৃ দফঠর্কয য ফাংরার্দর্য ভাননীয় যযাষ্ট্র ভন্ত্রী তাঁয 

ফক্তৃতায় দীঘ ৃ মভয়ার্দ গঙ্গায াতনয র্ফাৃত্তভ ব্যফায তনতিত কযায রর্ক্ষয একটি ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা (feasibility study) তযচারনায জন্য বাযর্তয কাতযগতয  অতথকৃ ায়তা 

কাভনা কর্যন।  

৩ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রকৃততয ংর্গ 

খা খাআর্য় নদী ান এফং ফন্যা 

তনয়ন্ত্রর্ণ মর্থাযুক্ত দর্ক্ষ গ্রর্নয 

জন্য তনর্দৃনা মদন। নদীয স্লৃাবাতফক 

গতত প্রফা ক্ষুন্ন মযর্খ নাব্যতা 

উন্নয়ন এফং ফাঁধ  স্লুআর্গট তনভাৃর্ণ 

অয তক ৃয়ায তনর্দৃ মদন। 

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

তযদনৃকার্র 

 প্রকৃততয র্ঙ্গ খা খাআর্য় নদী ান এফং ফন্যা তনয়ন্ত্রর্ণয রর্ক্ষয ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন মফাড ৃ

ADB এফং GoN এয থাৃয়র্ন “Flood and Riverbank Erosion Risk 

Management Investment Program (FRERMIP)” ীলকৃ একটি 

কভসৃূচী গ্রণ কযা র্য়র্ছ। কভসৃূচীটি Multi Tranche Financing Facilities 

(MFF) এয তবতত্তর্ত ততনটি Tranche এ ফাস্তফায়ন কযা র্ফ এফং ২০১৪-১৫ থ ৃফৎর্য 

শুরু র্য় ২০২২-২৩ থ ৃফৎর্য মল র্ফ। প্রততটি Tranche ফাস্তফায়র্নয জন্য পৃথক পৃথক 

প্রকল্প/তডতত র্ফ। ততনটি Tranche এ এীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) ফরৃ্ভাট ২৫৫.০০ 

তভতরয়ন ভাতকনৃ ডরায ঋণ ায়তা এফং মনদাযল্যাি যকায (GoN) ১৫.৩০ তভতরয়ন ভাতকনৃ 

ডরায নুদান ায়তা প্রদান কযর্ফ। তদ্ধাে নুমায়ী Tranche-1 এয কাজ ফাস্তফায়নকারীন 

ভর্য় Tranche-2 এয Feasibility Study ম্পাদন  তডতত প্রণয়ন কযা র্ফ 

এফং Tranche-2 এয কাজ ফাস্তফায়নকারীন ভর্য় Tranche-3 এয Feasibility 

Study ম্পাদন পূফকৃ তডতত প্রণয়ন  তৎযফতী ভর্য় ফাস্তফায়ন কযা র্ফ। 

87.78%  
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 ফতভৃার্ন ADB এফং GoN এয অতথকৃ ায়তায় ৮৬৭.৪৪ মকাটি টাকা প্রাক্কতরত ব্যয় ম্বতরত 

“Flood and Riverbank Erosion Risk Management 

Investment Program (Tranche-1) (2য় ংর্াতধত)” ীলকৃ প্রকর্ল্পয কাজ 

চরভান যর্য়র্ছ। প্রকল্পটিয মভয়াদ এতপ্রর ২০১৪ র্ত জুন ২০ ০ মেৃ। 

৪ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী তর বাযা বযাট 

র্য় মায়া নদীগুর্রা তনয়তভত 

মেতজংর্য়য ভাধ্যর্ভ নাব্যতা যক্ষায 

য গুরুত্ব অর্যা কর্যন। তততন 

ব্রহ্মপুত্র-মভৄনা নদীয ভত ফি 

নদীগুর্রা মেতজং এয ভাধ্যর্ভ 

গবীযতা বৃতদ্ধ কর্য প্রস্ততা কতভর্য়  

এর্ন তফপুর তযভার্ণ ভূতভ পুনরুদ্ধায 

কর্য তযকতল্পত জনদ  তল্পাক ৃ

তনভাৃণ কযায তনর্দৃনা প্রদান কর্যন।   

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

তযদনৃকার্র 

 ২০১৭- ৮ থ-ৃফছয মেৃ দ্মা, মভৄনা, মভঘনা, ধর্রশ্বযী, গিাআ, ব্রহ্মপুত্র, চিনা-ফাযাতয়া, 

মফভাতরয়া-রংগন, পুংরী, তুযাগ, কারনী কুতয়াযা, কর্াতাক্ষ, দবযফ, তচত্রা, অঠাযফাতক, মছাট 

মপনী, ফাঁকখারী, অত্রাআ, কুভায, ভদৄভতত, কর্াতাক্ষ, বদ্রা, ারতা  প্রভৃতত নদীয তফতবন্ন ংর্ 

মেজার্যয ভাধ্যর্ভ ৩৮৮ তকঃতভঃ এফং এক্সকার্বটর্যয ভাধ্যর্ভ     তকঃতভঃ নদী পুনঃখনন কাজ 

ম্পন্ন র্য়র্ছ।  ০ ৮- ৯ থ-ৃফছর্য মেজার্যয ভাধ্যর্ভ   ৫ তকঃতভঃ এফং এক্সকার্বটর্যয ভাধ্যর্ভ 

 ০  তকঃতভঃ থাৃৎ মভাট ৩৩  তকঃতভঃ নদী খনর্নয এয রক্ষযভাত্রা তনধাৃতযত যর্য়র্ছ। এখন মেৃ 

মভাট প্রায় ২২২তকঃতভঃ নদী খনন কযা র্য়র্ছ। 

 ‘‘Capital (Pilot) Dredging of River System in 

Bangladesh”ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় তযাজগঞ্জ মজরায় মভৄনা নদীয ডান তীর্য 

মেতজংকৃত তর ব্যফায কর্য চাযটি িফায তনভাৃর্ণয ভাধ্যর্ভ প্রায় ১৬ ফগ ৃ তকঃ তভঃ ভূতভ 

পুনরুদ্ধায কযা র্য়র্ছ। পুনরুদ্ধাযকৃত ভূতভর্ত তযকতল্পত জনদ  তল্পাক ৃ তনভাৃণ কযায রর্ক্ষয 

“তযাজগঞ্জ মজরায় মভৄনা নদী র্ত পুনরুদ্ধাযকৃত ভূতভয উন্নয়ন এফং প্রস্তাতফত থদৃনততক ঞ্চর 

যক্ষা” ীলকৃ প্রকর্ল্পয কাজ ফাংরার্দ মনাফাতনী কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন যর্য়র্ছ। প্রকল্পটিয মভয়াদ 

জানুয়াযী, ২০১৮ র্ত জুন ২০ ০ মেৃ। 

 এছািা, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ নুর্ভাতদত “ফ-বী তযকল্পনা-২১০০” এয আনর্বস্টর্ভন্ট প্ল্যার্ন 

েভুকৃ্ত “Revitalization of Khals all Over the Country” ীলকৃ 

মপ্রাগ্রার্ভয অর্রার্ক মজরা াতন ম্পদ উন্নয়ন  ব্যফস্থানা কতভটি ভগ্র মদর্য   টি মজরায় 

৫৩০৮টি মছাট নদী/খার  জরার্য়য নাব্যতা বৃতদ্ধ  তযর্ফর্য বাযাম্য যক্ষার্থ ৃপুনঃখনর্নয 

জন্য তাতরকাভুক্ত কর্যর্ছ, মায মভাট দদঘযৃ প্রায়  ০,০০০ তকঃতভঃ। এয ভর্ধ্য  ভ মাৃর্য়   ৮টি 

মছাট নদী/খার  জরার্য়য মভাট  ০৮  তকঃতভঃ পুনঃখনর্নয রর্ক্ষয “৬৪ মজরায বযেযস্থ মছাট 

নদী, খার  জরায় পুনঃখনন প্রকল্প (১ভ মাৃয়)” ীলকৃ প্রকল্প গত ৭/  / ০ ৮ 

তাতযর্খনুতিতএকর্নকবায়নুর্ভাতদত র্য়র্ছ।প্রকল্পটি গত   /  / ০ ৮ তাতযর্খ মদর্য  ১টি 

মজরায় মছাট নদী, খার  জরায় পুনঃখনন কাজ উর্বাধন কযা র্য়র্ছ। 

 এছািা, াতন ম্পর্দয ভতিত মটকআ উন্নয়র্নয রর্ক্ষয “ফ-বী তযকল্পনা-২১০০” এয ার্থ 

াভঞ্জস্য মযর্খ ব্রহ্মপুত্র-মভৄনা, দ্মা, মভঘনা, াফতৃয (কণপৃৄরী  াঙ্গু-ভাতাভৄস্লৄযী)  উকূরীয় 

ঞ্চর্রয ৫টি নদী-তর্স্টর্ভয ঞ্চর তবতত্তক ভীক্ষা ম্পাদর্নয জন্য তযকল্পনা গ্রণ কযা র্য়র্ছ। 

এ তযকল্পনায় নদীভর্য চযার্নরাআর্জর্নয ভাধ্যর্ভ নদীয াতন ধাযণ ক্ষভতা বৃতদ্ধ এফং 

নদীান কামিৃভ ম্পাদন কর্য নদীতীযফতী ভূতভ পুনরুদ্ধায  উন্নয়ন কযা র্ফ। এছািা এ 

তযকল্পনায অতায় ফলাৃ মভীসুর্ভ ফন্যায াতন ধাযর্ণয জন্য নদীয দুআ তীর্য মাৃপ্ত ফাপায মজান 

যাখা র্ফ মায ভাধ্যর্ভ নদী তীযফতী জনদভ ফন্যা ঝুঁতকভৄক্ত র্ফ। ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন মফাড ৃ

কর্তকৃ কুতিগ্রাভ মজরায নুনখায়া র্ত যাজফািী মজরায মগায়ারি মেৃ ব্রহ্মপুত্র  মভৄনা নদী 

মেতজং এফং নদীর্ত িফায তনভাৃর্ণয ভাধ্যর্ভ নদীয চযার্নরাআর্জন, ভূতভ পুনরুদ্ধাযকযণ  
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উন্নয়র্নয রর্ক্ষয কাতযগতয ভীক্ষা কামিৃভ গ্রণ কযা র্য়র্ছ। এ রর্ক্ষয ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন 

মফাড ৃ ন্যান্য ংতিষ্ ংস্থায াতন তফর্লজ্ঞগর্ণয ভির্য় উচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন কাতযগতয কতভটি 

গঠন কযা র্য়র্ছ। মভঘনা ফফাতকায ফন্যা  তনষ্কান ব্যফস্থানায জন্য 

“Comprehensive Study for Flood and Drainage 

Management of Meghna Basin”  াফতৃয ঞ্চর্রয নদীয াভতগ্রক 

ব্যফস্থানায জন্য “Feasibility Study for Restoration of Sangu and 

Matamuhuri River Basin” এফং “Feasibility Study for 

Restoration of Karnafuli River Basin with Special 

Emphasis on Halda River” ীলকৃ মভাট ততনটি ভীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাফ 

নুর্ভাদর্নয জন্য াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ। এছািা, চরভান “Coastal 

Embankment Improvement Project (CEIP-I)” এয অতায় উকূরীয় 

ঞ্চর্র নদী ব্যফস্থানায তফলর্য় ভীক্ষা চরভান অর্ছ। 

৫ নদীয নাব্যতা যক্ষার্থ ৃ নদ-নদীভ 

তনয়তভত মেতজং কযায জন্য 

প্রর্য়াজনীয় ংস্লেক মেজায ংগ্র 

কর্য তততন যকাযী র্থ ৃ মেতজং 

কামিৃভ গ্রর্ণয তনর্দৃনা প্রদান 

কর্যন। 

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

তযদনৃকার্র 

 ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন মফাড ৃএয মেজায তযদপ্তর্যয ধীর্ন ফতভৃার্ন মভাট ৩৫টি তফতবন্ন ক্ষভতায 

কাটায াকান মেজায যর্য়র্ছ, মায ভর্ধ্য ৮টি (২৬"), ২টি (২০’’) এফং ৫টি (১৮’’) থাৃৎ ১৫টি 

মেজায ফাাউর্ফায তফতবন্ন প্রকর্ল্প তনর্য়াতজত অর্ছ। এছািা, াউর্ফা’য তনজস্লৃ থাৃয়র্ন িয়কৃত 

প্রকর্ল্পয কার্জ ব্যফার্যয জন্য ততস্তা ব্যার্যজ প্রকর্ল্প ২টি (১২’’) এফং খুরনা-মর্ায তনষ্কান  

পূণফাৃন প্রকর্ল্প ২টি (১টি ১৮’’ এফং ১টি ১২’’) কাটায াকান মেজায যর্য়র্ছ।  

 মেতজং ক্ষভতা বৃতদ্ধয রর্ক্ষয যকাযী র্থ ৃ ‘‘ফাংরার্দর্য নদী মেতজং এয জন্য মেজায  

অনুলতঙ্গক মন্ত্রাতত িয় ( য় ংর্াতধত)’’ ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় ৭টি (২৬’’) মেজার্যয তনভাৃণ 

কাজ ম্পন্ন র্য়র্ছ। এযভর্ধ্য ৬টি মেজাযআর্তাভর্ধ্যগৃীতর্য়র্ছএফংফতষ্  টি মেজার্যয 

মটস্টট্রায়ার্রয প্রস্তুতত চরর্ছ। এছািা, ২টি (২০’’), ১০টি (১০’’) মেজায, ৯টি টাগ, ১৩টি তফতবন্ন 

ধযর্ণয এক্সকযার্বটয, ৫টি মডকর্রাতডং ফাজ,ৃ  টি আন্পর্কান মফাট  ৩টি পক ৃতরপটায ির্য়য 

পুনঃদযত্র অস্লান  ৫টি এযাতিতফয়ান এক্সর্কর্বটয ির্য়য দযত্র ংতিষ্ দযত্র ভল্যায়ন 

কতভটিয সুাতযর্য অর্রার্ক ফাততর কর্য মপব্রুয়াতয,  ০ ৮ ভার্ ৫টি প্যার্কর্জ পুনঃদযত্র 

অস্লান কযা র্য়তছর। তর্ফ গত  ৩/০৮/ ০ ৮ তাতযর্খ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ প্রকল্পটিয 

ফাতক মবৌত কামিৃভভ ফাংরার্দ মনাফাতনীয ভাধ্যর্ভ ততঅয’০৮-এয    ধাযা মভাতার্ফক 

“ততৃ িয়কাম ৃ (Delegated procurement)” প্রতিয়ায় ফাস্তফায়র্নয জন্য প্রস্তাফ 

কযা য়। মর্প্রতক্ষর্ত অস্লানকৃত দযত্রভ ফাততর কযা য়। যফতীর্ত ভন্ত্রণারর্য়য 

পুনঃতনর্দৃনায অর্রার্ক দযত্রভ পুনঃঅফান কযা য়। মেজায  টাগর্ফাট ির্য়য প্যার্কজটি 

DPM দ্ধততর্ত ফাংরার্দ মনৌফাতনীয ভাধ্যর্ভ ফাস্তফায়র্নয জন্য CCEA কতভটিয গত 

০৪/১১/২০১৮ তাতযর্খয বায় তদ্ধাে গৃীত য়। মনৌফাতনীয ধীন খুরনা ততআয়ৃাড-মক দযত্র 

দাতখর কযায জন্য দযত্র দতরর তচঠি মদয়া য়। গত ০৬/০২/২০১৯ তাতযর্খ মনর্গাতর্য়ন 

কতভটিয একটি বা নুতিত য়। ৫টি যাতিতফয়ান এক্সকার্বটর্যয দযর্ত্র উদ্ধৃত দয প্রাক্কতরত 

ব্যয় র্ক্ষা র্নক মফত য়ায় উক্ত প্যার্কজটিয দযত্র পুনঃঅফার্নয তদ্ধাে গৃীত র্য়র্ছ। 

৫টি ফাজ ৃ   টি আন্পর্কনর্ফাট ির্য়য প্যার্কজটিয দযত্র ভল্যায়ন কতভটি কর্তকৃ দযত্রটি 

পুনযায় অস্লান কযায জন্য সুাতয কযায় উক্ত প্যার্কজটিয দযত্র পুন:অস্লার্নয তদ্ধাে গৃীত 

র্য়র্ছ। ৩টি পক ৃ তরফ্ট ির্য়য প্যার্কজটিয কামাৃর্দ প্রদান কযা র্য়র্ছ।  ৩টি এক্সার্বটর্যয 
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প্যার্কজটিয দযত্র নুর্ভাদনকাযী কর্তৃক্ষ কর্তকৃ পুন:অস্লার্নয তদ্ধাে গৃীত র্য়র্ছ। প্রকল্পটিয 

মভয়াদ তডর্ম্বয,  ০ ৯ মেৃ। 

৬ বুতিগঙ্গা  নদী  পুনরুদ্ধায  প্রকল্প  

ফাস্তফায়র্ন ধর্রশ্বযী-পুংতর-তুযাগ-

ফংী নদী মেতজং কার্র মদখা  মায়,  

নদীগুর্রায  য  তফতবন্ন  ংস্থা 

কর্তকৃ  তনতভতৃ ৬ টি  তব্রজ  যর্য়র্ছ  

মমগুর্রায উচ্চতা  এফং  তবতত্ত  

এভনবার্ফ  তনতভতৃ র্য়র্ছ  মায  

পর্র মেজায বাযা মেতজং কামিৃভ  

তযচারনা  কযা  ম্ভফ  র্ে  না। এ  

তফলর্য়  ভাননীয়  প্রধানভন্ত্রী  তচত্র 

উস্থানা মদর্খ তব্রজ তনভাৃণকার্র 

অর্যা তক ৃ  এফং  ংস্থাভর্য  

ভর্ধ্য  ভিয় কর্য  তব্রজ  তনভাৃর্ণয  

যাভ ৃ মদন।  তততন ফর্রন  ন্যান্য  

দপ্তয/ংস্থা  মখন  মকান নদীয  

য তব্রজ  তনভাৃর্ণয  তযকল্পনা  

কযর্ফ তখন াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

র্ত িতত গ্রণ কযর্ত র্ফ। 

ফতভৃার্ন মম ৬টি তব্রজ যর্য়র্ছ 

মগুর্রায ভাঝ ফযাফয উচ্চতা বৃতদ্ধ 

কর্য তকবার্ফ ভস্যায ভাধান কযা 

মায়, ম তফলর্য় ংতিষ্ 

ংস্থাভর্য ভির্য় কাতযগতয তদক 

তফর্ফচনা কর্য ভস্যা ভাধার্নয 

দর্ক্ষ গ্রর্নয তনর্দৃনা মদন। 

তততন বুতিগঙ্গা ঢাকায চাযার্য 

নদীভর্য নাব্যতা বৃতদ্ধ  দূলণ 

মযাধকর্ল্প ংতিষ্ কর ভন্ত্রণারয়  

ংস্থায ার্থ ভিয় কর্য তফরর্ম্ব 

প্রর্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযায জন্য 

তনর্দৃনা প্রদান কর্যন।   

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

তযদনৃকার্র 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ভর্াদর্য়য তদ্ধার্েয মপ্রতক্ষর্ত ২১-০৫-২০১৬ তরঃ ১০ দস্য তফতষ্ একটি 

কতভটি গঠন কযা য়। কতভটি আর্তাভর্ধ্য প্রকল্প এরাকা তযদনৃ কযতঃ প্রততর্ফদন দাতখর 

কর্যর্ছ। উক্ত প্রততর্ফদর্নয সুাতযর্য অর্রার্ক প্রণীত ১১২৫.৫৯ মকাটি টাকা ব্যয় ম্বতরত 

ংর্াতধত তডতত গত ২৭-০৬-২০১৬ তরঃ ECNEC কর্তকৃ নুর্ভাতদত য়।  

 মতডর্ভন্ট মফতর্নয জতভ তধগ্রর্ণয জন্য মজরা প্রার্কয কামাৃরয় র্ত প্রাক্করন ায়া 

তগর্য়র্ছ। গাআড ফাঁর্ধয জন্য ১৫.০৯ মক্টয ভুতভ তধগ্রর্ণয তনতভত্ত এর এ মক নং-০৬/২০১৭-১৮ 

প্রস্তাফটি ভুতভ ভন্ত্রণারয়  কর্তকৃ নুর্ভাদন য়ায় চুিাে নুর্ভাদর্নয জন্য ভূতভ ভন্ত্রণারয় র্ত 

ায-ংর্ক্ষ ভতন্ত্র তযলদ তফবার্গ মপ্রযর্ণ প্রতিয়াধীন যর্য়র্ছ। পর্র ত্র দপ্তর্যয চাতদায মপ্রতক্ষর্ত 

গাআড ফাঁধ তনভাৃর্ণয ভূতভ তধগ্রণ ফাফদ অনুভাতনক ভল্য ায়া তগর্য়র্ছ। মতডর্ভন্ট মফতন  

গাআড ফাঁধ তনভাৃর্ণয জন্য ভূতভ তধগ্রণ ফাফদ মভাট ২৬৪ মকাটি টাকায প্রর্য়াজন। প্রাক্কতরত ভল্য 

তডতত ংস্থার্নয মচর্য় ৮৫.০০ মকাটি টাকা মফত য়ায় তডতত’য  য় ংর্াধনীয প্রস্তাফ 

তযকল্পনা কতভর্ন দাতখর কযা র্য়র্ছ। আর্তাভর্ধ্য তযকল্পনা কতভর্নয তআত বা নুতিত 

র্য়র্ছ। তআত বায তদ্ধার্েয অর্রার্ক পুনগৃঠিত তডতত ভন্ত্রণারর্য় মপ্রযণ কযা র্য়র্ছ।  য় 

ংর্াধনী তডতত নুর্ভাতদত র্র জতভ তধগ্রর্ণয ভল্য তযর্াধ কর্য দ্রুত মতডর্ভন্ট মফতর্নয 

ফাস্তফায়ন কাজ শুরু কযা ম্ভফ র্ফ। 

 প্রকর্ল্প   টি ব্রীর্জয পাউর্িন তট্রটর্ভর্ন্টয ংস্থান যর্য়র্ছ। তন্র্ধ্য, ৩টি ব্রীজ এরতজআতড তনজস্লৃ 

ততফর্র মবর্ঙ্গ পুনঃতনভাৃণ কযর্ফ। ফতষ্  ৯টি  ব্রীর্জয ভধ্য র্ত মযরর্য়য  টি ব্রীর্জয 

পাউর্িন তট্রটর্ভন্ট কার্জয প্রাক্করন প্রস্তুর্তয জন্য ফাংরার্দ মযরর্য় কনাল্টর্টন্ট তনর্য়াগ 

কর্যর্ছ। এরতজআতডয ৯টি ব্রীর্জয ভধ্য মথর্ক  টিয পাউর্িন তট্রটর্ভন্ট প্রর্য়াজন র্ফ ফর্র 

জাতনর্য়র্ছন। উক্ত  টি ব্রীর্জয পাউর্িন তট্রটর্ভন্ট কার্জয জন্য গত   /০ / ০ ৮ তাতযর্খ 

এরতজআতড এফং ফাাউর্ফা’য ভর্ধ্য MoU স্লৃাক্ষতযত র্য়র্ছ। আর্তাভর্ধ্য ৩টি ব্রীর্জয কামাৃর্দ 

মদয়া র্য়র্ছ। ফাতক ৩টিয পুনদযত্র অফান কযা র্য়র্ছ। জ কর্তকৃ ৮টি ব্রীর্জয পাউর্িন 

তট্রটর্ভন্ট-এয ভর্ধ্য  টিয প্রাক্করন প্রস্তুত র্য়র্ছ এফং য  টিয নকা জ কর্তকৃ প্রণয়নাধীন 

অর্ছ। ীঘ্রআ MoU স্লৃাক্ষর্যয ভাধ্যর্ভ কার্জয ফাস্তফায়ন কাজ শুরু র্ফ। প্রকল্পটিয মভয়াদ জুন, 

২০২০ মেৃ। 

 এছািা, বুতিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধায “নতুন ধর্রশ্বযী-পুংতর-ফংী-তুযাগ-বুতিগঙ্গা তযবায তর্স্টভ (১ভ 

ংর্াতধত)” ীলকৃ প্রকর্ল্পয অতায় নদী গর্ফলণা আনতস্টটিউট কর্তকৃ ম্পাতদত “Physical 

Model Investigation for Sustainability of the Buriganga 

River Restoration Project” ীলকৃ একটি ভীক্ষা প্রকল্প প্রতিয়াধীন যর্য়র্ছ। 

  

৭ ফতভৃার্ন াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়য 

নুকূর্র ফযাদ্দকৃত উন্নয়ন ফার্জট 

প্রর্য়াজর্নয তুরনায় প্রতুর 

তফর্ফচনায় ফাস্তফতায তনতযর্খ 

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

াতন ম্পদ ভন্ত্রণারয় র্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুান নুযণ কর্য মথাক ফযাদ্দ প্রদার্নয জন্য থ ৃ

ভন্ত্রণারয়র্ক নুর্যাধ কযা য়। মআ অর্রার্ক ২০১৮- ৯ থ-ৃফছর্যয ফার্জর্ট াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য়য 

নুকূর্র  ৮  মকাটি টাকা মথাক ফযাদ্দ যাখা র্য়র্ছ। নতুন নুর্ভাতদত  ৪টি প্রকর্ল্পয নুকূর্র মথাক ফযাদ্দ 

র্ত ১৭৪.৯৩ মকাটি টাকা ফযাদ্দ তযকল্পনা কতভন র্ত ায়া তগর্য়র্ছ।  
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প্রতযাতত ব্যয় তনফাৃর্য জন্য 

মাৃপ্ত তযভাণ থ ৃ ফযার্দ্দয মথাক 

ফযাদ্দ তর্র্ফ ফযাদ্দ কযায তফলয়টি 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয মগাচযীভূত কযা 

র্র তততন এ তফলর্য় থ ৃভন্ত্রণারর্য়য 

ার্থ মমাগার্মাগির্ভ মাৃপ্ত থ ৃ

মথাক তর্র্ফ ফযার্দ্দয প্রর্য়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রর্নয জন্য তনর্দৃনা প্রদান 

কর্যন। 

তযদনৃকার্র  

৮ ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন মফার্ডযৃ 

াযার্দব্যাী তফস্তৃত কামিৃভ 

অর্যা দক্ষতায ার্থ ম্পাদর্নয 

রর্ক্ষয প্রস্তাতফত Need based 

জনফর নুর্ভাদর্নয তফলর্য় 

প্রর্য়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রর্নয তনর্দৃনা 

মদন। 

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

তযদনৃকার্র 

ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন মফার্ডযৃ ১৬৪ টি কযাটাগযীয ১২৬৩৪ জনফর ম্বতরত Need Based Set-up 

এয ভর্ধ্য থ ৃভন্ত্রণারর্য়য ফাস্তফায়ন নুতফবাগ কর্তকৃ মবটিংকৃত এফং জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, থ ৃতফবার্গয 

যাষ্ট্রায়াত্ত  ফাস্তফায়ন নুতফবার্গয ত ৃমভাতার্ফক ১১৬ কযাটাগযীয ১০১৮২ টিদ সৃজর্ন যকাযী অর্দ 

মগর্জট অকার্য গত ২৮/০৯/২০১৭ তরঃ তাতযখ প্রকাতত র্য়র্ছ। 

ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন মফার্ডযৃ জাাজ এভ  .তব র্িলা তযচারনায স্লৃার্থ ৃজাাজ র্িলা ংতিষ্ তফতবন্ন 

র্দয মফতনর্স্কর পুনঃতনধাৃযণ ংিাে প্রস্তাফ াতন ম্পদ ভন্ত্রণারর্য় প্রতিয়াধীন।  উক্ত দভর্য চূিাে 

মস্কর মবটিং র্য় মগর্র Need Based Set-up এয প্রতফধানভারা এফং Organogram চূিাে 

কযা র্ফ। 

  

৯ ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন মফার্ডযৃ 

তনজস্লৃ জায়গায় (গ্রীন মযাড) াতন 

বফন তনভাৃর্নয প্রকল্প ার্ত মনয়ায় 

তততন র্োল প্রকা কর্যন এফং উক্ত 

এরাকায় ফতস্থত জরাধায পুকুয 

যক্ষা কর্য ংস্থায কর দপ্তর্যয 

স্থান ংকুরান য় এরূবার্ফ ফস্লৄতর 

বফন তনভাৃর্ণয তনর্দৃনা প্রদান 

কর্যন। 

১১ মভ ২০১৪ 

তাতযখ াতন 

ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

তযদনৃকার্র 

গ্রীন মযাড এরাকায় ফতস্থত ফাংরার্দ াতন উন্নয়ন মফার্ডযৃ তনজস্লৃ জায়গায় জরাধায  পুকুয যক্ষাকযতঃ 

ংস্থায কর দপ্তর্যয স্থান ংকুরান কযায জন্য ২৬০.৮২ মকাটি টাকা ব্যয় ম্বতরত “াতন বফন তনভাৃণ (২য় 

ংর্াতধত)” ীলকৃ প্রকল্প গ্রণ কযা র্য়র্ছ। প্রকল্পটিয মভয়াদ জুন, ২০১৯ মেৃ। 
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক র্ফর্বি বায় প্রদত্ত ার্ন ম্পদ ভন্ত্রণারয় ম্পর্কিত কর্তয় নুান 

 

ির্ভক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রর্তশ্রুর্ত/ র্নরদ িনা প্রর্তশ্রুর্ত প্রদারনয 

তার্যি ও স্থান 

ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত র্ফলয়ক তথ্য 

০১ াওযাঞ্চরর পর যযায জন্য 

কফর্িফাঁধগুররারক স্থায়ী, ভজবুত ও 

যুরগারমাগী করয ভতযী কযরত রফ। াওয 

এরাকায় নদী িারমূ িনন করয ার্ন 

প্রফা ও ধাযণ যভতা বৃর্দ্ধ কযরত রফ।  

১৮-০৫-২০১৭ 

কনত্ররকানা কজরা 

পযকারর 

াওযাঞ্চরর পর যযায জন্য কফর্িফাঁধগুররারক স্থায়ী, ভজবুত ও যুরগারমাগী করয ভতযী কযায কাজ চরভান যরয়রে। 

াওয এরাকায নদী িারমূ িনন করয ার্ন প্রফা ও ধাযণ যভতা বৃর্দ্ধয জন্য কাম িিভ গ্রণ কযা রয়রে। ফতিভারন 

চরভান প্রকল্পমূ ররা: 

 কারনী কুর্য়াযা নদী ব্যফস্থানা প্রকল্প (২য় ংরার্ধত); 

 াওয এরাকায় অগাভ ফন্যা প্রর্তরযাধ ও র্নষ্কান উিয়ন প্রকল্প (২য় ংরার্ধত)। 

উরেখ্য, ভগ্র াওয এরাকায নদী িনরনয জন্য একটি র্ডর্র্ প্রণয়রনয কাজ প্রর্িয়াধীন যরয়রে। এোিা াওয 

এরাকায অগাভ ফন্যা ব্যফস্থানায জন্য “Comprehensive Study for Flood and Drainage 

Management in the Haor Area of Bangladesh” ীল িক ভর্িত ভীযা ম্পাদরনয 

উরদ্যাগ কনয়া রয়রে।  

০২ ার্নম্পদ ভন্ত্রণারয় িার, নদী ও মুদ্র 

ারি ফাঁরধয উচ্চতা র্নর্দ িট জ করয 

নীর্তভারা/র্নরদ ির্কা প্রণয়ন কযরফ এফং 

তা নুযণ করয বর্ফষ্যরত এ জাতীয় 

প্রকল্প গ্রণ কযরত রফ।  

২১-০৭-২০১৬ একরনক 

বায় 

র্নরদ িনায অররারক িার, নদী ও মুদ্র ারি ফাঁরধয উচ্চতা র্নর্দ িট জ করয র্নরদ ির্কা প্রণয়ন কযা রয়রে।  র্নরদ ির্কায 

অররারক ফাংরারদ ার্ন উিয়ন কফাড ি প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কযরে। 

০৩ নদী কের্জং করয ফাঁধ র্নভ িাণ কযরত রফ। 

 

০৭-০৬-২০১৬ ভূর্ভ 

ভন্ত্রণাররয় একটি ায-

ংরযর প্রদত্ত 

নুান, মা ভূর্ভ 

ভন্ত্রণাররয় র্ের, র্কন্তু 

র্ফলয়টি ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

ংর্্ট জ নয় র্ফধায় ার্ন 

ম্পদ ভন্ত্রণাররয় কদয়া 

রয়রে 

ফাংরারদ ার্ন উিয়ন কফাড ি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুারনয কপ্রর্যরত  কর কজারনয প্রধান প্ররকৌরীগণরক র্নরদ িনা 

প্রদান কযা রয়রে। Flood and Riverbank Erosion Risk Management 

Investment Program-এয অওতায় কের্জংকৃত ভাটি (২৭.৩৮ রয ্নর্ভটায) দ্বাযা ২১.৩ র্কর্ভ ফন্যা ফাঁধ 

র্নভ িাণ কাজ ফাস্তফায়নাধীন যরয়রে। 

০৪ ফাঁধ রতুক উঁচু রফ না। স্লুআ কগট 

র্নভ িারণয প্ররয়াজন কনআ। িারগুর্র বারবারফ 

িনন কযরত রফ। কনৌ-চরাচর ও জনগরণয 

চরাচর র্ফর্িত কযা মারফ না। 

 

২১-১২-২০১৫  ভূর্ভ 

ভন্ত্রণাররয় একটি ায-

ংরযর প্রদত্ত 

নুান, মা ভূর্ভ 

ভন্ত্রণাররয় র্ের, র্কন্তু 

র্ফলয়টি ভূর্ভ ভন্ত্রণারয় 

ংর্্ট জ নয় র্ফধায় ার্ন 

ম্পদ ভন্ত্রণাররয় কদয়া 

রয়রে 

র্দ্ধান্তটি ফাস্তফায়রনয জন্য                      র র        ঠ   র       ।        র র            

             /         র   র আ         র  ।                         /                 র র     

         র    ।  

     ,         র ৬৪        ৫৩০৮          ,     ও       র           ও   র    র   র    র      

       র              র       ,   র                ১০,০০০     ।  র     ১         ৮৮           

৩৫২      ও ৮        র      ৪০৮৬             র      “৬৪      র     র           ,     ও 

                 (১     ”              ৭/১১/২০১৮    র                                

  র।    ২৬/১২/২০১৮    র   ৬১            র             র       ।                        

   ,     ও       র                       -      ও      র         র        । 
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ির্ভক 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রর্তশ্রুর্ত/ র্নরদ িনা প্রর্তশ্রুর্ত প্রদারনয 

তার্যি ও স্থান 

ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত র্ফলয়ক তথ্য 

০৫ ফাংরারদরয ভূ-প্রকৃর্ত, কবৌগর্রক ফস্থান, 

জরফায়ু আতোর্দ র্ফরফচনায় নদী বােরনয 

কাযণ এফং এয প্রর্তকায ংিান্ত একটি 

াভর্গ্রক গরফলণা কযরত রফ। ার্নম্পদ 

ভন্ত্রণারয় এ গরফলণায মথামথ উরদ্যাগ গ্রণ 

কযরফ।  

০১-০৯-২০১৫  একরনক 

বায় 

ফাংরারদরয ভূ-প্রকৃর্ত, কবৌগর্রক ফস্থান, জরফায়ু আতোর্দ র্ফরফচনায় ার্নম্পরদয ভর্িত কটকআ উিয়রনয ররযে 

Hydrological, Morphological ও                    র     “আ                  

        ও                      ’                     র    ।      ,                          র 

              Need Based Set-up-              ,         র               র       ।  

০৬ জাভারপুয কজরাধীন আরাভপুয উরজরায 

মমুনা নদী কোর্টার কের্জং প্রকরল্প 

ন্তভূ িক্তকযণ 

  

১৬-১১-২০১৪ 

প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় 

স্মাযক 

নং০৩.০০১.০০০. 

০০০০.০৬.২০১৪-৯৪ 

কভাতারফক 

Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program 

এয অওতায় জাভারপুয কজরাধীন আরাভপুয উরজরায মমুনা নদীরত কোর্টার কের্জং ও নদী ব্যফস্থানা কাজ 

ফাস্তফায়রনয র্যকল্পনা যরয়রে।  

০৭ কক্সফাজায কজরাধীন চকর্যয়া উরজরায 

চকর্যয়া কৌযবায পার্য়ািারী গুর্নয়া 

কফিীফাঁধ ংস্কায  

 

২৪-০৯-২০১৪ 

প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় 

স্মাযক নং 

০৩.০০১.০০০. 

০০০০.০৬.২০১৪-৭০ 

কভাতারফক 

নুিয়ন যাজস্ব ফারজট রত কক্সফাজায কজরাধীন চকর্যয়া উরজরায চকর্যয়া কৌযবায পার্য়ািারী গুর্নয়া 

কফিীফাঁরধয ংর্ফরল ংস্কারযয উরদ্যাগ কনয়া রয়রে। এোিা র্ম্পণ ি ং ংস্কারযয জন্য ফাাউরফা কর্তিক কার্যগযী 

কর্ভটি  গঠন কযা রয়রে। উক্ত কার্যগযী কর্ভটি আরতাভরে ংর্্ট জ এরাকা র্যদ িন কযরে। ফতিভারন কার্যগযী 

প্রর্তরফদন প্রণয়নাধীন যরয়রে।  কার্যগযী প্রর্তফরদন চুিান্ত রর উর্ের্িত কফিীফাঁধ ংস্কারযয ব্যফস্থা গ্রণ কযা রফ।  

০৮ কক্সফাজায কজরায চকর্যয়া উরজরাধীন 

র্ফ.এভ.চয আউর্নয়রনয উঃ ফদ্দাযাট 

কন্যায কুভ কফিীফাঁধ ভাটি বযারটয ভােরভ 

উিয়ন 

 

১৬-১১-২০১৪  

প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয় 

স্মাযক নং 

০৩.০০১.০০০. 

০০০০.০৬.২০১৪-৭১ 

কভাতারফক 

কক্সফাজায কজরায চকর্যয়া উরজরাধীন র্ফ.এভ.চয আউর্নয়রনয উঃ ফদ্দাযাট কন্যায কুভ কফিীফাঁধ ভাটি বযারটয 

ভােরভ উিয়রনয জন্য একটি কার্যগর্য  কর্ভটি গঠন কযা রয়রে। উক্ত কার্যগযী কর্ভটি আরতাভরে ংর্্ট জ এরাকা 

র্যদ িন কযরে। ফতিভারন কার্যগযী প্রর্তরফদন প্রণয়নাধীন যরয়রে। কার্যগযী প্রর্তরফদন চুিান্ত রর উর্ের্িত কফিীফাঁধ 

ভাটি বযারটয ভােরভ উিয়রনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা রফ। 

 

 

 

  

 

(অপোনা র্ফরর্ক) 

উর্চফ 

ার্ন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

 

 

 

 


