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মঞ্জুরি নং- 43 

1৪৭ - পারন সম্পদ মন্ত্রণালয় 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় 

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ 
িামজট 

২০১৮-১৯ 

প্রমেপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

পরিচালন ব্যয় 1486,80,00 1557,23,00 1611,69,00 

উন্নয়ন ব্যয় 5606,00,00 6239,47,80 6963,25,74 

মমাট 7092,80,00 7796,70,80 8574,94,74 

 

আির্তক 1921,24,48 2041,98,59 2152,61,20 

মূলধন 5171,45,52 5754,62,21 6422,23,55 

আরথ তক সম্পদ 10,00 10,00 10,00 

দায় 0 0 0 

মমাট 7092,80,00 7796,70,80 8574,94,75 

১.০ রমশন মেটমমন্ট ও প্রধান কার্ তািরল 

১.১ রমশন মেটমমন্ট 

জলিায়ু পরিির্তমনি সামথ সামঞ্জস্য মিমে পারন সম্পমদি সুষম ও সমরির্ ব্যিস্থাপনাি মাধ্যমম জনগমণি জীিন ও জীরিকাি 

জন্য পারনি চারহদা পূিণ এিং মটকসই উন্নয়ন। 

১.২ প্রধান কার্ তািরল 

১.২.১ মসচ, িন্যা রনয়ন্ত্রণ, জলািদ্ধর্া দূিীকিণ, রনষ্কাশন ব্যিস্থাি উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গন মিাধ এিং লিণাক্তর্া ও মরুকিণ মিামধ ব্যিস্থা 

গ্রহণ, নীরর্ প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়র্া প্রদান; 

১.২.২ িন্যা পূি তাভাস এিং সর্কীকিণ, িন্যা রনয়ন্ত্রণ স্থাপনা, িন্যাি কািণ এিং িন্যাি কািমণ সৃষ্ট েয়-েরর্ রনরুপণ; 

১.২.৩ নদীি অিিারহকাি ব্যিস্থাপনা ও উন্নয়ন এিং িন্যা রনয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ সম্পমকত মমৌরলক ও প্রাময়ারগক গমিষণা এিং 

হাইমরালরজকযাল জরিপ ও উপাত্ত সংগ্রহ; 

১.২.৪ িন্যা রনয়ন্ত্রণ এিং পারন সম্পদ উন্নয়মনি মেমে আন্তজতারর্ক সহমর্ারগর্া এিং আন্তঃসীমান্ত নদী সম্পরকতর্  কার্ তািরল; 

১.২.৫ পারন রনয়ন্ত্রণ অিকাঠামমা রনম তাণ ও িেণামিেণ এিং মসচ োল েনন/পুন:েনন; 

১.২.৬ ভূরম সংিেণ ও পুনরুদ্ধাি, মমাহনা ব্যিস্থাপনা, রনষ্কাশন এিং জলািদ্ধর্া দূিীকিণসহ হাওি ও জলাভূরমি সারি তক উন্নয়ন; 

১.২.৭ পারন সংিেণ জলাধাি রনম তাণ, িাঁধ এিং ব্যামিজ রনম তাণ; 

১.২.৮ নদীসমূমহি পারন ধািণ েমর্া বৃরদ্ধ, ভাঙ্গন মিামধি লমেয নদী মররজং কার্ তক্রম। 

২.০  মধ্যমময়ারদ মকৌশলগর্ উমেশ্য ও কার্ তক্রমসমূহ 

মধ্যমময়ারদমকৌশলগর্  উমেশ্য কার্ তক্রমসমূহ  িাস্তিায়নকািী অরধদপ্তি/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. পারন সম্পমদি সুষু্ঠ ও মটকসই   মসচ োল েনন ও পুনঃেনন  িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিার্ ত 
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১ ২ ৩ 

ব্যিস্থাপনা  নদী মররজং 

 মসচ স্ট্রাকচাি রনম তাণ ও মমিামর্ 

 ব্যামিজ ও িািাি র্যাম রনম তাণ 

 পারন ব্যিস্থাপনা গ্রুপ গঠন, মিরজমস্ট্রশন, প্ররশেণ এিং 

সারভ তস চাজত আদাময়ি দারয়ত্ব হস্তান্তি 

 পারন সম্পমদি সুষু্ঠ ব্যিস্থাপনাি লমেয সমীো কার্ তক্রম  িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিার্ ত 

 িাংলামদশ হাওি ও জলাভূরম 

উন্নয়ন অরধদপ্তি 

 পারন সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা 

 ভূ-গভতস্থ ও ভূ-পরিস্থ পারনি সুষম ব্যিহািকমল্প জার্ীয় 

পারন ব্যিস্থাপনা পরিকল্পনা (NWMP) হালনাগাদকিণ 

 রিয়ারিং হাউজ কার্ তক্রম পরিচালনা 

 পারন সম্পমদি উপি জার্ীয় র্থ্য ভান্ডাি হালনাগাদকিণ 

 পারন সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা 

 পারন সম্পদ সংক্রান্ত র্থ্য সংগ্রহ, সংিেণ ও সংকলন  পারন সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা 

 মর্ৌথ নদী করমশন 

 িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিার্ ত 

 িাংলামদশ হাওি ও জলাভূরম 

উন্নয়ন অরধদপ্তি 

 পারন সম্পদ সংক্রান্ত মমৌরলক ও প্রাময়ারগক গমিষণা 

এিং নমুনা পিীো 

 নদী গমিষণা ইন রেটিউট 

 রিশ্ব পারন রদিস উদর্াপন  সরচিালয় 

২. িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী র্ীি ভাংগন 

মিাধকিণ 

 িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ ও উপকূলীয় িাঁধ রনম তাণ ও মমিামর্ 

 রনষ্কাশন োল েনন ও পুনঃেনন 

 িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কাশন কাঠামমা রনম তাণ এিং মমিামর্ 

 গুরুত্বপূণ ত স্থাপনা এিং সীমান্ত নদীসমূমহি ভাংগন 

মিাধকমল্প র্ীি সংিেণ 

 িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিার্ ত 

 মর্ৌথ নদী করমশন 

৩. জলিায়ু পরিির্তমনি সামথ 

সামঞ্জস্য মিমে হাওি ও জলাভূরম 

উন্নয়ন এিং উপকূলীয় অঞ্চমলি 

পারন ব্যিস্থাপনা  

 হাওি ও জলাভূরম উন্নয়ন  িাংলামদশ হাওি ও জলাভূরম 

উন্নয়ন অরধদপ্তি 

 সমুদ্র ও নদী মথমক ভূরম উদ্ধািকমল্প উপকূলীয় এলাকায় 

আরিিাঁধ রনম তাণ এিং ভূরম ঊদ্ধাি 

 িসরর্ উন্নয়মনি লমেয ঊদ্ধািকৃর্ ভূরম িণ্টন 

 উপকূলীয় এলাকায় লিণাক্তর্া মথমক জলাভূরম ও 

সুন্দিিন সংিেণ 

 িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিার্ ত 

৪. নদীি মিরসন ব্যিস্থাপনা  িন্যা পূি তাভাস ও সর্কীকিণ  িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিার্ ত 
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১ ২ ৩ 

 মভৌর্ ও গারণরর্ক মমর্ল োরর্  নদী গমিষণা ইন রেটিউট 

 রিপারেক ও িহুপারেক আমলাচনা সভাি আময়াজন 

 আন্তঃসীমান্ত নদী সংরিষ্ট িন্যা সংক্রান্ত র্থ্য-উপাত্ত প্রারপ্ত 

 মর্ৌথ প্রিাহ পর্ তমিেণ 

 মর্ৌথ নদী করমশন 

৩.০  দারিদ্রয রনিসন, নািী উন্নয়ন ও জলিায়ু সংক্রান্ত র্থ্য  

৩.১ দারিদ্রয রনিসন,নািী উন্নয়ন ও জলিায়ুি উপি মধ্যমময়ারদ মকৌশলগর্ উমেশ্য সমূমহি প্রভাি 

৩.১.১ পারন সম্পমদি সুষম, সমরির্ ও মটকসই ব্যিস্থাপনা রনরির্কিণ 

দারিদ্রয রনিসমনি উপি প্রভাি: ১৮৫ রক.রম. মসচ োল েনন ও ১৩২৫ রক.রম. মসচ োল পুন: েনমনি ফমল অন্যান্য 

সুরিধামভাগীমদি সামথ প্রারন্তক ও দরিদ্র চাষীিা মসচ সুরিধা ব্যিহামিি মাধ্যমম উৎপাদন বৃরদ্ধ কিমর্ সেম হমিন। এমর্ র্াঁমদি 

আয় বৃরদ্ধ পামি। মসচ, োল েনন ও পুনঃ েনন কার্ তক্রমম দরিদ্র জনমগাষ্ঠীি কম তসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরষ্ট হমি। 2৫৫টি মসচ স্ট্রাকচাি 

রনম তাণ, ৬১৫টি মসচ স্ট্রাকচাি মমিামর্/পুনি তাসন এিং ৪৭০ রক.রম. নদী মররজং এি ইরর্িাচক প্রভাি অন্যমদি পাশাপারশ প্রারন্তক 

চাষীমদি উপি পিমি এিং দরিদ্র জনমগাষ্ঠীি কম তসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরষ্ট হমি। আশা কিা র্ায়, আগামী ৩টি অথ তিছমি 

িাস্তিায়নমর্াগ্য প্রকমল্পি আওর্ায় প্রায় ১২ মকাটি জনরদিস কম তসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরষ্ট হমি। 

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: পারন উন্নয়ন মিামর্ তি মসচ, োল েনন ও পুনঃ েনন কার্ তক্রমম গ্রামীণ নািীমগাষ্ঠীমক সম্পৃক্তকিমণি 

মাধ্যমম প্রায় ১.১০ মকাটি জনরদিস কম তসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরষ্ট হমি। এমর্ র্াঁমদি আয় বৃরদ্ধসহ সামারজক মর্ তাদা বৃরদ্ধ পামি। 

র্াছািা, কৃরষ উৎপাদন বৃরদ্ধি প্রভামি নািীমদি আরথ তক ও সামারজক উন্নয়ন হমি। 

জলিায়ু অরভমর্াজন ও প্রশমমনি ওপি প্রভাি: জলিায়ু পরিির্তমনি প্রভাি ও নদ-নদী, োল-রিল এি নাব্যর্া কমম র্াওয়ায় িষ তা 

মওসুমমি পমিও প্লািন ভূরমমর্ পারন দীর্ তরদন আটমক থামক। এ কািমণ মিাপা আমনসহ রিরভন্ন ফসল চামষ মদরি হয়। ফমল, 

আগাম িন্যাি কািমণ ফসমলি ব্যাপক েয়-েরর্ হয়। আগামী িছিগুমলামর্ মসচ োল, নদী মররজংসহ রিরভন্ন স্ট্রাকচাি রনম তাণ ও 

মমিামর্ কিা হমল র্া জলিায়ু পরিির্তনজরনর্ অরভমর্াজমন সহায়ক হমি। এছািাও, ২০১৬-১৭ অথ তিছি পর্ তন্ত োল েনন 

কম তসূরচি আওর্ায় োল পুন:েনন, পারন রনয়ন্ত্রণ অিকাঠামমা রনম তাণ, িেণামিেণ ও পরিচালমনি মাধ্যমম প্রায় ৯.৬৩ লে মহক্টি 

জরমমর্ মসচ সুরিধা মদয়া সম্ভি হময়মছ। ২০১৭-১৮ অথ তিছমি মমাট মসচমর্াগ্য জরমি ৬১.৫২ শর্াংশ মসচ সুরিধাি আওর্ায় 

আসমি, র্া মদমশি োদ্য রনিাপত্তায় উমেেমর্াগ্য ভূরমকা িােমি। 

৩.১.২ িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী র্ীি ভাংগন মিাধকিণ 

দারিদ্রয রনিসমনি উপি প্রভাি: মদশব্যাপী 2৪০রক.রম. িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ রনম তাণ, ৬৬৫ রক.রম. িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ মমিামর্ ও 

পুনি তাসন, ১৫২৫ রক.রম. রনষ্কাশন োল েনন/পুন:েনন এিং ৭১০টি িন্যা রনয়ন্ত্রণ কাঠামমা (স্লুইস/মিগুমলটি) রনম তাণ ও মমিামর্ 

এি মাধ্যমম রনষ্কাশন ব্যিস্থাি উন্নয়ন র্টমি। এি ফমল দরিদ্র জনমগাষ্ঠীি ফসল ও সম্পরত্তি েয়েরর্ হ্রাস/িো পামি। এ সকল 

কার্ তক্রম িাস্তিায়মন দরিদ্র জনমগাষ্ঠীি জন্য কম তসংস্থামনি সুমর্াগ সৃরষ্ট হমি। নদী ভাঙ্গন মথমক মদমশি ভূেন্ড ও মূল্যিান স্থাপনা 

িোি লমেয ২৩৩ রক.রম. নদী র্ীি সংিেণ কামজ দরিদ্র জনমগাষ্ঠীমক সম্পৃক্তকিমণি মাধ্যমম র্াঁমদি কম তসংস্থান হমি এিং 

সহায়-সম্পরত্ত িো পামি, র্া দারিদ্র রনিসমন ভূরমকা িােমি। 

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কাশন ব্যিস্থাি উন্নয়ন এিং েয়েরর্ হ্রাসকিমণি লমেয িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ রনম তাণ, 

মমিামর্ ও পুনি তাসন এিং রনষ্কাশন োল েনন/পুন:েনন ও িন্যা রনয়ন্ত্রণ কাঠামমা (স্লুইস/মিগুমলটি) রনম তাণ/মমিামর্, নদী র্ীি 

সংিেণ কার্ তক্রম িাস্তিায়মনি ফমল নািীমদি সম্পরত্ত িো পামি। র্া র্াঁমদি সামারজক রনিাপত্তা বৃরদ্ধ কমিি। এ সি কার্ তক্রম 

িাস্তিায়মনি ফমল কম তসংস্থামনি সুমর্াগও সৃরষ্ট হমি। 

জলিায়ু অরভমর্াজন ও প্রশমমনি ওপি প্রভাি: জলিায়ুি পরিির্তনজরনর্ প্রভাি মমাকামিলায় িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ রনম তাণ, মমিামর্, 

রনষ্কাশন োল েনন, পুনঃেনন ও িন্যা রনয়ন্ত্রণ কাঠামমা রনম তাণ ও মমিামমর্ি ফমল মদশব্যাপী িন্যা রনয়ন্ত্রণ সম্ভি হমি। অন্যরদমক 
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নদী র্ীি সংিেণ কার্ তক্রমমি ফমল জলিায়ুজরনর্ প্রভামিি কািমণ ঝুঁরকপূণ ত স্থাপনা, র্িিারি ও অন্যান্য অিকাঠামমা িো কিা 

সম্ভি হমি।    

৩.১.৩ হাওি ও জলাভূরম উন্নয়ন এিং উপকূলীয় অঞ্চমলি পারন ব্যিস্থাপনা 

দারিদ্রয রনিসমনি উপি প্রভাি: মগাপালগঞ্জ মজলাি িরণ ত িাওমি ৩২ লে র্নরমটাি মাটি েনমনি মাধ্যমম মদশীয় প্রজারর্ি মাছ 

চাষ, মসমচি মাধ্যমম ধান চাষ বৃরদ্ধ হময়মছ র্া দারিদ্র রনিসমন ভূরমকা পালন কিমছ। হাওি এলাকায় আগাম িন্যা প্ররর্মিামধি 

মাধ্যমম মিামিা ফসল িো পামে। এছািাও মনায়াোলী মজলাি হারর্য়া উপমজলাি রনঝম িীমপ সমুদ্র মথমক ভূরম উদ্ধাি কার্ তক্রম 

চলমান আমছ। সমুদ্র হমর্ উদ্ধািকৃর্ ভূরম ভূরমহীন/দরিদ্র জনমগাষ্ঠীি মামে রির্িণ কিা হমি। সুন্দিিন সংলগ্ন অন্যান্য প্রকমল্পি  

িাস্তিায়মনি ফমল লিণাক্তর্া মথমক ভূরম িোসহ ভূরমি উৎপাদনশীলর্া বৃরদ্ধ পামি, র্া দারিদ্রয রনিসমন ভূরমকা িােমি এিং 

দরিদ্র জনমগাষ্ঠীি জন্য কম তসংস্থান সৃরষ্ট কিমি।  সহমর্াগী িাস্তিায়ন সংস্থাি মাধ্যমম রস.রর্.এস.রপ-৪ প্রকল্প িাস্তিায়মনি ফমল  

প্রায় ২০,০০০টি পরিিািমক পরিিাি রপছু প্রায় ১.৫০ একি জরমমর্ পুনি তাসন কিা হমে। এছািা পারন ব্যিস্থাপনা গ্রুপ গঠমনি 

মাধ্যমম গ্রামীণ প্রারন্তক চাষীি সম্পৃক্তর্া রনরির্ কিা হমে। পারন উন্নয়ন মিামর্ তি প্রকল্পসমূমহি মাটিি কাজ িাস্তিায়মন 

Landless Contracting Society (LCS) নীরর্ অনুসিণ কিাি ফমল দরিদ্র জনমগাষ্ঠী উপকৃর্ হমি। 

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: পারন সম্পদ ব্যিস্থাপনায় নািীি অংশগ্রহণ ও প্ররশেণ প্রদান কিা হমে। পারন ব্যিস্থাপনা রনমদ তরশকা 

অনুসামি পারন ব্যিস্থাপনা সংগঠমন ৩৩% নািী সদস্য অন্তর্ভ তক্ত থাকাি রিধান িময়মছ। এি ফমল নািীি েমর্ায়মনি পাশাপারশ 

র্াঁমদি আয়ও বৃরদ্ধ পামি। পারন উন্নয়ন মিামর্ তি প্রকমল্পি ২৫% মাটিি কাজ নািীমদি িািা সংগঠির্ LCS এি মাধ্যমম সম্পাদন 

কিা হমি রিধায় র্াঁমদি আরথ তক স্বেলর্া বৃরদ্ধ পামি। ২০১৫-১৬ অথ তিছি হমর্ রিরভন্ন মসচ প্রকমল্প উদ্ধািকৃর্ োস জরমি ৪৫% - 

৫০% সহমর্াগী িাস্তিায়ন সংস্থাি মাধ্যমম দু:স্থ নািীমদি মামে িন্টন কিা হমে। এি ফমল র্াঁমদি সামারজক রনিাপত্তা বৃরদ্ধ 

পামে। চি ও জলাভূরম এলাকায় রনমীয়মাণ র্িিারি দু:স্থ নািীমদি মমধ্য রির্িমণি ব্যিস্থা কিা হমে। র্াছািা হাওি অঞ্চমল 

জীিনর্াোি মান উন্নয়মন গৃহীর্ কার্ তক্রম িাস্তিায়মনি মাধ্যমম রলংগ বিষম্য দূি কিা সম্ভি হমি। হাওি ও জলাভূরম উন্নয়মনি 

ফমল অথ তননরর্ক এিং সামারজক কম তকান্ড নািীি উন্নয়মন ইরর্িাচক সাফল্য আসমি। 

জলিায়ু অরভমর্াজন ও প্রশমমনি ওপি প্রভাি: রিগর্ িছিগুমলামর্ হাওি এলাকাি ডুিন্ত িাঁধসমূহ মেউময়ি আর্ার্ ও মরামর্ 

েয়প্রাপ্ত হময় দুি তল হময় র্ামে এিং হাওি এলাকাি নদীমর্ পরল জমম ভিাট হময় পারনি ধািণ েমর্া হ্রাস পামে।  জলিায়ু 

পরিির্তনজরনর্ কািমণ রিগর্ িছি অরর্ বৃরষ্ট ও পাহারি েমল অন্যান্য িছমিি তুলনায় অরর্রিক্ত পারন হাওমিি নদীসমূমহি 

মাধ্যমম রনষ্কারশর্ না হিাি ফমল ডুিন্ত িাঁধ উপরচময় হাওি এলাকায় ঢুমক পমি। এমর্ হাওমিআগাম িন্যা মদো মদয় এিং ব্যাপক 

ফসল হারন র্মট। এ দুমর্ তাগ মথমক রশেণীয় রিষয়সমূমহিআমলামক জলিায়ু পরিির্তমনি সামথ সামঞ্জস্য মিমে হাওি এলাকাি 

নদীসমূমহি মররজং, ডুিন্ত িাঁমধি পরিমিশ িান্ধি উচ্চর্া বৃরদ্ধ ও মমিামর্সহ রিরভন্ন প্ররর্কািমূলক ব্যিস্থা গ্রহণ কিা 

হমে।এছািাও, জলিায়ু পরিির্তনজরনর্ কািমণ সমুমদ্রি পারনি গি উচ্চর্া বৃরদ্ধ পাওয়ায় লিণাক্ত পারন প্রমিশ মিামধ কার্ তক্রম 

গ্রহমণি ফমল উপকূলীয় এলাকায়চাষািাদ ও সুন্দিিন এলাকায় জীিনিরচে সংিরের্ হমি। 

৩.১.৪ নদীি মিরসন ব্যিস্থাপনা  

দারিদ্র রনিসমনি উপি প্রভাি: নদীি মিরসন ব্যিস্থাপনাি মাধ্যমম পারনি প্রাপ্যর্া বৃরদ্ধ কিা মগমল দরিদ্র চাষীিা মসচ সুরিধা 

ব্যিহামিি মাধ্যমম ফসল উৎপাদন বৃরদ্ধ কিমর্ সেম হমিন। এমর্ র্াঁমদি আয় বৃরদ্ধ পামি, র্া দারিদ্রয রনিসমন প্রর্যে ভূরমকা 

িােমি। 

নািী উন্নয়মনি উপি প্রভাি: নািী উন্নয়মনি উপি পমিােভামি প্রভাি পিমি। 

জলিায়ু অরভমর্াজন ও প্রশমমনি ওপি প্রভাি: রিগর্ কময়ক িছমি িন্যা পূি তাভাস ও সর্কীকিণ ব্যিস্থাি প্রভূর্ উন্নরর্ হময়মছ। 

পূমি তি রর্ন রদমনি িন্যা পূি তাভাস ও সর্কীকিণ  িার্তাি স্থমল ির্তমামন ৫ রদমনি সর্কীকিণ িার্তা প্রদান কিা হয়। এটিমক ১০ 

রদমন উন্নীর্ কিাি কাজ চলমান িময়মছ। এছািাও, হাওি এলাকায় আগাম িন্যা  সর্কীকিণ  িার্তা প্রদামনি প্ররক্রয়া উদ্ভািমনি 

কাজ চলমান িময়মছ। 
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৩.২ দারিদ্রয রনিসন, নািী উন্নয়ন ও জলিায়ু পরিির্তন সম্পরকতর্ িিাে 

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ 
িামজট 

২০১8-১9 

প্রমেপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

দারিদ্র্য রনিসন 5761,96,86 6344,96,54 6989,57,29 

নািী উন্নয়ন 3385,98,67 3754,14,56 4169,00,20 

জলিায়ু পরিির্তন  2929,77,41 3281,34,70 3675,10,86 

৪.১ অগ্রারধকাি ব্যয় োর্/কম তসূরচসমূহ(Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রারধকািব্যয়োর্/কম তসূরচসমূহ সংরিষ্ট মধ্যমময়ারদমকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

১.  কৃরষ জরমমর্ মসচ সুরিধা প্রদামনি লমেয নদী ও োল েনন/পুনঃেনন, অিকাঠামমা রনম তাণ ও 

িেণামিেণ: 

 কৃরষ জরমমর্ মসচ সুরিধা প্রদামনি জন্য প্রময়াজনীয় পারনি প্রধান উৎসই হমলা নদী ও 

োলসমূহ। অন্যরদমক, মদমশি নদী ও োলগুমলা ভিাট হময় র্াওয়াি পমথ। এ মপ্ররেমর্ এগুমলা 

েনন ও পুনঃেনন অপরিহার্ ত। এ রিমিচনায় মসচ সুরিধা বৃরদ্ধ র্থা কৃরষ উন্নয়মনি জন্য োল/নদী 

েনন/পুনঃেনন, অিকাঠামমা রনম তাণ ও িেণামিেণ কম তসূরচমক সমি তাচ্চ অগ্রারধকাি মদয়া 

হময়মছ। এছািাও পারন সম্পদ সংক্রান্ত ব্যিস্থাপনাি লমেয পরিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়মনি 

রনরমত্ত র্থ্য-উপাত্ত প্রারপ্তি প্রময়াজন রিধায় সমীো কার্ তক্রমমক সমি তাচ্চ অগ্রারধকাি মদয়া 

হময়মছ। 

 পারন সম্পমদি সুষু্ঠ ও মটকসই  

ব্যিস্থাপনা 

 সমীো কার্ তক্রম 

২.  উপকূলীয় এলাকাি রিদ্যমান িাঁধ/অিকাঠামমা মমিামর্, সংস্কাি, পুনঃ রনম তাণ ও উন্নয়ন, নতুন 

িাঁধ রনম তাণ, িেণামিেণ ও িনায়ন কম তসূরচ: 

 েি, িন্যা, প্লািন, জমলাচ্ছ্বাস প্রভৃরর্ প্রাকৃরর্ক দুমর্ তাগ হমর্ মানি জীিন, িন, মৎস্য, পশু 

ইর্যারদ অমূল্য সম্পদ িোমথ ত উপকূলীয় এলাকায় রিদ্যমান িাঁধ, অিকাঠামমা মমিামর্, 

সংস্কাি, পুনঃ রনম তাণ ও উন্নয়ন, নতুন িাঁধ রনম তাণ, িেণামিেণ ও িনায়ন কার্ তক্রমমক রির্ীয় 

অগ্রারধকাি সম্পন্ন কম তসূরচ রহমসমি অন্তর্ভ তক্ত কিা হয়। 

 িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী র্ীি 

ভাংগন মিাধকিণ 

৩.  অথ তননরর্কভামি গুরুত্বপূণ ত এলাকা, জনগমণি জান-মাল িো ও কৃরষ জরমি ফসল িোকমল্প 

িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ রনম তাণ ও িেণামিেণ: 

 মদমশি অমনক গুরুত্বপূণ ত শহি নদী ভাঙ্গমনি কািমণ নদীগমভত রিলীন হময় র্ামে। ফমল মদশ 

প্রভূর্ আরথ তক েরর্ি সম্মুেীন হমে। এ অিস্থা মথমক পরিোণ পাওয়াি জন্যই অথ তননরর্কভামি 

গুরুত্বপূণ ত এলাকা শহি ও স্থাপনা িো, জনগমণি জান-মাল এিং কৃরষ জরম িন্যাি প্রমকাপ 

মথমক িো কিাি দারয়ত্ব স্বাভারিক কািমণই পারন সম্পদ মন্ত্রণালময়ি উপি ির্তায়। এ দারয়ত্ব 

রিমিচনায় মিমে রিমশষর্ঃ িন্যা প্লারির্ অঞ্চমল জীিন ও অথ তনীরর্ি গরর্ধািা স্বাভারিক 

িাোি প্রয়ামসই িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ রনম তাণ এিং িেণামিেণ কম তসূরচমক তৃর্ীয় অগ্রারধকাি োর্ 

রহমসমি রিমিচনায় মনয়া হময়মছ। 

 জলিায়ু পরিির্তমনি সামথ 

সামঞ্জস্য মিমে হাওি ও 

জলাভূরম উন্নয়ন এিং উপকূলীয় 

অঞ্চমলি পারন ব্যিস্থাপনা 

৪.  আন্তঃসীমান্ত নদীসমূমহি পারনি ন্যায্য রহস্যা প্রারপ্ত: 

 আন্তঃসীমান্ত নদীসমূমহি পারনি ন্যায্য রহস্যা প্রারপ্তি স্বামথ ত এ অঞ্চমলি জলিায়ু পরিির্তন, নদীি 

গরর্পথ, িন্যাও শুষ্কর্া ইর্যারদ রিষয়ক র্থ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত রিপারেক-িহুপারেক 

কার্ তক্রম গ্রহণ এিং গমিষণা পরিচালনা একটি জরুরি রিষয় রিধায় এটিমক চতুথ ত অগ্রারধকাি 

োর্ রনধ তািণ কিা হময়মছ। 

 নদীি মিরসন ব্যিস্থাপনা 
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৪.২ মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১8-১9 হমর্ ২০20-২1)  

৪.২.১ দপ্তি/সংস্থা/প্রারর্ষ্ঠারনক ইউরনটওয়ািী ব্যয় 

(হাজাি টাকায়) 

রিিিণ িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

িামজট 

২০১৮-১৯ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

সরচিালয়, পারন সম্পদ মন্ত্রণালয় 5897,14,56 6071,37,67 7068,03,00 7769,79,15 8545,16,42 

িাংলামদশ হাওি ও জলার্ভরম উন্নর়্ন অরধদপ্তি 29,29,44 50,53,03 24,77,00 26,91,65 29,78,32 

সি তমমাট : 5926,44,00 6121,90,70 7092,80,00 7796,70,80 8574,94,74 

৪.২.২ অথ তননরর্ক গ্রুপ মকার্ অনুর্ায়ী ব্যয় 

 (হাজাি টাকায়) 

অথ তননরর্ক 

গ্রুপ মকার্ 

রিিিণ িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

িামজট 

২০১৮-১৯ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

 আির্তক ব্যয়      

3111 নগদ মজুরি ও মির্ন 10,55,57 10,56,21 14,95,45 15,49,75 17,59,55 

3211 প্রশাসরনক ব্যয় 1,04,60 97,60 97,47,53 108,44,10 120,88,59 

3221 রফ, চাজত ও করমশন 11,50 11,50 8,07,00 8,97,84 10,00,48 

3231 প্ররশেণ 83,00 83,00 21,02,70 23,13,24 26,21,64 

3241 অভযন্তিীণ  ভ্রমণ ও িদরল 42,50 42,50 1,94,28 2,72,15 2,52,53 

3242 বিমদরশক ভ্রমণ ও িদরল 0 0 60,00 66,78 74,53 

3243 মপমরাল, ওময়ল ও লুরিমকন্ট 19,17 20,17 3,73,84 4,13,22 4,59,83 

3255 মুদ্রণ ও মরনহারি 15,00 15,00 3,17,46 3,47,13 3,88,68 

3256 সাধািণ সিিিাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী 363,85,24 343,31,64 5,00 5,61 6,24 

3257 মপশাগর্ মসিা, সম্মানী ও রিমশষ ব্যয় 2,56,00 2,02,00 248,96,32 276,46,37 308,86,57 

3258 মমিামর্ ও সংিেণ 18,51,36 57,36,81 6,26,74 6,81,88 7,65,47 

3631 আির্তক অনুদান 1234,66,16 1343,50,17 1465,14,74 1536,63,54 1588,23,34 

3632 মূলধন অনুদান 1,79,90 2,08,00 47,61 1,24 1,38 

3821 আির্তক স্থানান্তি র্া অন্যে মেরণিদ্ধ নয় 0 0 9,03,33 10,07,18 11,23,55 

3911 সংিরের্ 6,63,00 5,20,00 40,32,47 44,88,57 50,08,83 

 মমাট : - আির্তক ব্যয় 1641,33,00 1766,74,60 1921,24,47 2041,98,60 2152,61,21 

 মূলধন ব্যয়      

4111 ভিন ও স্থাপনাসমূহ 3576,90,39 3780,16,09 4714,29,40 5247,00,92 5855,66,23 

4112 র্ন্ত্রপারর্ ও সিঞ্জামারদ 311,24,08 335,67,48 194,89,79 215,71,50 240,83,07 

4113 অন্যান্য স্থার়্ী সম্পদ 0 0 54,50 60,55 66,01 

4141 ভূরম 0 0 99,26,83 110,48,56 123,30,19 

4143 প্রাকৃরর্কভামি উৎপন্ন অন্যান্য সম্পদ 396,86,53 239,22,53 0 0 0 

4911 সংিরের্ 0 0 162,45,00 180,80,68 201,78,04 

 মমাট : - মূলধন ব্যয় 4285,01,00 4355,06,10 5171,45,52 5754,62,21 6422,23,54 

 সম্পদ      

7215 ঋণ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 মমাট : - সম্পদ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 সি তমমাট : 5926,44,00 6121,90,70 7092,79,99 7796,70,81 8574,94,75 
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৫.০ মন্ত্রণালয়/রিভামগি প্রধান কম তকৃরর্ রনমদ তশকসমূহ(Key Performance Indicators) 

রনমদ তশক সংরিষ্ট 

মকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেযমাো 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেযমাো সংমশারধর্ 

লেযমাো 

মধ্যমময়ারদ লেযমাো 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.  মসচ এলাকাি কভামিজ(মসচমর্াগ্য 

এলাকা ১৫.৮৯ লে মহক্টি) 
১ শর্াংশ ৮০.৮৫ 60.32 ৮১.৮০ 61.52 62.02 62.52 63.02 

২.  িন্যামুক্তওরনষ্কাশনএলাকািকভামিজ 

(িন্যামুক্তওরনষ্কাশনমর্াগ্যএলাকা১১০

লেমহক্টি)  

২ শর্াংশ ৫৬.00 58.43 ৫৭.২১ 59.63 59.83 60.33 6০.89 

3. গুরুত্বপূণ ত স্থাপনা িো          

  ক.   হাওি এলাকা আগাম িন্যামুক্ত 

কিাি কভামিজ (১২.০০ লে 

মহক্টি) 

৩ শর্াংশ 10.35 10.35 ১১.০০ ১০.৪০ ১১.২৫ 11.50 11.75 

  ে. অন্যান্য এলাকা িন্যামুক্ত কিাি 

কভামিজ (১০৬ লে মহক্টি) 
২ শর্াংশ 45.90 45.10 ৪৬.২১ ৪৬.১০ ৪৬.৭৫ 46.95 47.10 

৪. লিণাক্তর্া মিাধকিণ এলাকাি 

কভামিজ (লিণাক্তর্া মিাধমর্াগ্য 

এলাকা ২৬.৩৭ লে মহক্টি) 

৩ শর্াংশ 51.35 51.35 ৫১.৮০ 51.80 52.0 52.75 52.90 

৫.  নদীি মিরসন ব্যিস্থাপনা ৪ শর্াংশ 100 100 100 ১০০ 100 100 100 

৬.০ অরধদপ্তি/সংস্থাি সাম্প্ররর্ক অজতন, কার্ তক্রমসমূহ এিং ফলাফল রনমদ তশক ও লেযমাো এিং ব্যয় প্রাক্কলন 

৬.১ সরচিালয় 

৬.১.১ সাম্প্ররর্ক অজতন: ির্তমান সিকামিি রভশন-২০২১, মর্ল্টা প্লযান-২১০০, সপ্তম পঞ্চিারষ তকী পরিকল্পনাি উমেশ্য িাস্তিায়মনি 

লমেয এ মন্ত্রণালয় কাজ কমি র্ামে। সম্প্ররর্ রিশ্বব্যাপী Sustainable Development Goals িাস্তিায়মন িাংলামদশমক 

গুরুমত্বি সামথ মদো হমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীমক High Level Pannel on Water এি সম্মারনর্ সদস্য রহমসমি অন্তর্ভ তক্ত 

কিা হময়মছ। জারর্সংর্ কতৃতক রনধ তারির্ প্ররর্পাদ্য অনুর্ায়ী প্ররর্িছি ২২ মাচ ত ‘রিশ্ব পারন রদিস’ উদর্াপন কিা হময় থামক। 

জার্ীয় পারন আইন ২০১৩ প্রণয়নপূি তক আইমনি আওর্ায় িাংলামদশ পারন রিরধমালা, ২০১৭ প্রণয়মনি কাজ চলমান আমছ।  

হাওি অঞ্চমলি জীিন-জীরিকা এিং জীি বিরচে িো কিাি লমে ২০ িছি মময়ারদ হাওি উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কিা 

হময়মছ।  

৬.১.২ কার্ তক্রমসমূহ,ফলাফল রনমদ তশক এিং রনমদ তশমকি লেযমাো 

কার্ তক্রম ফলাফল 

রনমদ তশক 

সংরশষ্ট 

মকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেযমাো 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেযমাো  সংমশারধর্ 

লেযমাো 

মধ্যমময়ারদ লেযমাো 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. রিশ্ব পারন রদিস উদর্াপন পারলর্ রদিস ১ সংখ্যা 1 1 1 1 ১ ১ 1 

৬.১.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পরিচালন কার্ তক্রম        

সাধািণ কার্ তক্রম        

1470101 - সরচিালয়, পারন সম্পদ মন্ত্রণালয় ১ 11,11,49 13,23,90 22,81,90 17,31,00 16,41,47 19,05,56 

মমাট : সাধািণ কার্ তক্রম  11,11,49 13,23,90 22,81,90 17,31,00 16,41,47 19,05,56 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সহায়র্া কার্ তক্রম        

136006600 - ইন্টািন্যাশনাল করমশন অন ইরিমগশন এন্ড মরমনজ (আই রস 

আই রর্) 
১ 2,50 3,00 3,00 3,25 3,50 3,60 

136010500 - ইনওয়াির্যাম (আইএনর্রিউএআিরর্এএম) ১ 3,50 3,60 3,60 4,01 4,49 4,50 

মমাট : সহায়র্া কার্ তক্রম  6,00 6,60 6,60 7,26 7,99 8,10 

মমাট : পরিচালন কার্ তক্রম  11,17,49 13,30,50 22,88,50 17,38,26 16,49,46 19,13,66 

উন্নয়ন কার্ তক্রম        

িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ        

221000147 - পারন সম্পদ মন্ত্রণালময়ি অননুমমারদর্ প্রকমল্পি জন্য সংিরের্ 

 
১ 0 85,50,00 0 182,45,00 203,06,68 226,62,26 

মমাট : িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ  0 85,50,00 0 182,45,00 203,06,68 226,62,26 

মমাট : উন্নয়ন কার্ তক্রম  0 85,50,00 0 182,45,00 203,06,68 226,62,26 

মমাট :   11,17,49 98,80,50 22,88,50 199,83,26 219,56,14 245,75,92 

৬.২ িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিার্ ত 

৬.২.১ সাম্প্ররর্ক অজতন:মদমশি িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ মমিামর্, রনষ্কাশন োল েনন/পুনঃেনন ও প্রময়াজনীয় অিকাঠামমা রনম তাণ/পুনঃ 

রনম তামণি ফমল মদমশি  মমাট ১5.89 লে মহক্টি এলাকাি মমধ্য ২০১6-১7 অথ তিছি পর্ তন্ত 9.63 লে মহক্টি এলাকায় মসচ সুরিধা 

সম্প্রসািণ সম্ভি হময়মছ। িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কাশনমর্াগ্য ১১০ লে মহক্টি এলাকাি মমধ্য ৬4.273 লে মহক্টি এলাকামক 

িন্যামুক্ত কিা সম্ভি হময়মছ। উপকূলীয় এলাকাি রিদ্যমান িাঁধ মমিামর্, নতুন িাঁধ রনম তাণ, িেণামিেণ ও িনায়ন কম তসূরচি 

ফমল মদমশি দরেণাঞ্চমলি উপকূলীয় এলাকাি লিণাক্তর্াি ঝুঁরকপূণ ত ২৬.৩৭ লে মহক্টি এলাকাি মমধ্য ২০১6-১7 অথ তিছি পর্ তন্ত 

১৩.54 লে মহক্টি এলাকা িো কিা সম্ভি হময়মছ। জলিায়ু পরিির্তমনি ফমল সৃষ্ট সমস্যা রনিসনকমল্প ১৫ িছি মময়ারদ 

Capital Pilot Dredgingসহ নদী ব্যিস্থাপনা কার্ তক্রম হামর্ মনয়া হময়মছ। র্াছািা, মদমশি রিরভন্ন নদীমর্ 390 রক.রম. 

মররজং কাজ িাস্তিায়ন কিা হময়মছ। উমেখ্য মর্, জলিায়ু পরিির্তন রাে ফামন্ডি আওর্ায় 50425.00 লে টাকা ব্যময় 

ইমর্ামমধ্য 55টি প্রকল্প সমাপ্ত হময়মছ এিং 5754৮.00 লে টাকা ব্যময় ৭4টি প্রকমল্পি কাজ িাস্তিায়নাধীন আমছ। র্মুনা নদীমর্ 

৪টি ক্রসিাি রনম তামণি ফমল ১৬.5 িগ ত রক.রম. ভূরম পুনরূদ্ধাি দৃশ্যমান হময়মছ। রসরর্এসরপ িাস্তিায়মনি ফমল ১১২৯৮টি ভূরমহীন 

পরিিািমক ১৫৯০৩ একি জরম িমন্দািস্ত মদয়া হময়মছ। রসরর্এসরপ-৪ শীষ তক প্রকমল্পি আওর্ায় ইমর্ামমধ্য ৬৬৬৭টি পরিিামিি 

জন্য ৮০০০.৪০ একি জরম িমন্দািস্ত প্রদান কিা হময়মছ। লেীপুমি মুছাপুি মিাজামিি ভাটিমর্ ৩০০ মহক্টি জরম পুনরুদ্ধাি সম্ভি 

হময়মছ। 

৬.২.২ কার্ তক্রমসমূহ, ফলাফল রনমদ তশক এিং রনমদ তশমকি লেযমাো 

কার্ তক্রম ফলাফল 

রনমদ তশক 

সংরশষ্ট 

মকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেযমাো 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেযমাো  সংমশারধর্ 

লেযমাো 

মধ্যমময়ারদ লেযমাো 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

১.  মসচ োল েনন ও পুনঃ েনন েননকৃর্ 

োল/ 

পুনঃেননকৃর্ 

োল 

১ রক.রম. 135 135 178 152 180 170 180 

২.  নদী মররজং নদী মররজং ১ রক.রম. 151 151 ১৫৬ ১৫০ ১৫০ 150 170 

৩.  মসচ স্ট্রাকচাি রনম তাণ ও 

মমিামর্ 

রনম তাণকৃর্ 

স্ট্রাকচাি 

১ সংখ্যা 

35 35 ১১৭ ৭০ ১১৫ 60 70 

মমিামর্কৃর্ 

স্ট্রাকচাি 
14 14 ৩৭৩ ১৫০ ৪০০ 65 150 

৪.  ব্যামিজ ও িািাি র্যাম রনম তাণ রনম তাণকৃর্ 

ব্যামিজ ও 

িািাি র্যাম 

১ সংখ্যা 0 0 ১ ০ ১ 1 1 
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কার্ তক্রম ফলাফল 

রনমদ তশক 

সংরশষ্ট 

মকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেযমাো 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেযমাো  সংমশারধর্ 

লেযমাো 

মধ্যমময়ারদ লেযমাো 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

৫.  পারন ব্যিস্থাপনা গ্রুপ গঠন, 

মিরজমস্ট্রশন,  প্ররশেণ 

এিংসারভ তস চাজত আদাময়ি 

দারয়ত্ব  হস্তান্তি 

গঠির্ গ্রুপ 

১ 
সংখ্যা 

 

280 280 ৫৮৫ ৪৭৬ ৪৯০ 250 ৫৮০ 

প্ররশরের্ 1420 1420 ১৫২০ ২২৫ ১৫৫০ 1500 ২২৫ 

হস্তান্তরির্ 

দারয়ত্ব  
11 ১০ 60 ০৪ ২৮ 15 18 

৬. সমীো কার্ তক্রম সমীো 

কার্ তক্রম 
১ সংখ্যা 1 2 ৬ 4 ৫ 7 5 

৭. িন্যা রনয়ন্ত্রণ িাঁধ ও উপকূলীয় 

িাঁধ রনম তাণ ও মমিামর্ 

রনম তাণকৃর্ 

িাঁধ 

২ 

রক.রম. 43 43 ৮৪ 70 ৭৫ 80 85 

মমিামর্কৃর্ 

িাঁধ 

রক.রম. 

(হাজাি) 
0.290 0.290 ০.৫৩৩ 0.195 ০.২০৫ 0.550 0.240 

৮. রনষ্কাশন োল েনন ও 

পুনঃেনন 

েননও 

পুনঃেননকৃর্ 

রনষ্কাশন োল  

২ রক.রম. 324 309 ৬৪৮ 398 ৬৫০ 450 425 

৯.  িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কাশন 

কাঠামমা রনম তাণ এিং মমিামর্ 

রনম তাণকৃর্ ও 

মমিামর্কৃর্ 

কাঠামমা 

২ সংখ্যা 132 132 ২৭১ ১১৭ ২৯০ 260 160 

১০. গুিত্বপূণ ত স্থাপনা এিং সীমান্ত 

নদীসমূমহি ভাঙ্গন মিাধকমল্প 

র্ীি সংিেণ 

নদী র্ীি 

সংিেণ 
২ রক.রম. 62 ৭০ ৯৯ 48 ৫০ ৫৫ 60 

১১. সমুদ্র ও নদী মথমক ভূরম 

উদ্ধািকমল্প উপকূলীয় 

এলাকায় আরিিাঁধ রনম তাণ 

এিং ভূরম ঊদ্ধাি 

রনম তাণকৃর্ 

আরিিাঁধ 

৩ 

সংখ্যা 2 2 ৪ 2 ২ 2 2 

ঊদ্ধািকৃর্ 

ভূরম  
একি 300 ৩০০ ৬০ 50 ৫০ 60 50 

১২.  িসরর্ উন্নয়মনি লমেয 

ঊদ্ধািকৃর্ ভূরম িণ্টন 
িসরর্ উন্নয়ন ৩ সংখ্যা 2000 ১৫০০ ৫০০০ 3000 ৩০০০ 2500 ৩০০০ 

১৩.  উপকূলীয় এলাকায় 

লিণাক্তর্া মথমক জলাভূরম 

ও সুন্দিিন সংিেণ 

লিণাক্তর্া 

হ্রাস 
৩ রপরপটি 20 ২০ ২০ 20 ২০ 20 20 

১৪.  িন্যা পূি তাভাস ও সর্কীকিণ পূি তাভাস ও 

সর্কীকিণ 
৪ সংখ্যা 156 ১৫৬ 156 ১৫৬ 156 156 ১৫৬ 

৬.২.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পরিচালন কার্ তক্রম        

সহায়র্া কার্ তক্রম        

131016000 - িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিার্ ত ১-১৪ 891,55,00 1204,82,39 1317,26,74 1431,25,05 1500,00,00 1550,00,00 

মমাট : সহায়র্া কার্ তক্রম  891,55,00 1204,82,39 1317,26,74 1431,25,05 1500,00,00 1550,00,00 

মমাট : পরিচালন কার্ তক্রম  891,55,00 1204,82,39 1317,26,74 1431,25,05 1500,00,00 1550,00,00 

উন্নয়ন কার্ তক্রম        

িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ        

222002700 - রফরজরিরলটি েচারর্ ফি ফ্লার্ কনমরাল, মরইমনজ এন্ড 

ইরিমগশন রসমেম এযাট মগাওয়াইনর্াট ইন রসমলট রর্সররক্ট (০১/১০/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

৩,৭ 0 0 32,00 2,55,00 2,83,82 3,16,74 

222002800 - রফরজরিরলটি োরর্ উইথ ইএসআইএ ফি রিসাকমসশন অি 

ইছামরর্ রিভাি ইন পািনা রর্সররক্ট (০১/১০/২০১৭-৩১/১২/২০১৮) অনুমমারদর্ 
২ 0 0 37,00 3,07,00 3,41,69 3,81,33 

222002900 - রফরজরিরলটি োরর্ ইন কামনকশন উইথ কনস্ট্রাকশন অি 

ওয়াটাি ররটমমন্ট প্লান্ট ফি মপারন্ডং এরিয়া অি মগািান-চাটিারি পাম্প হাউস, 

১ 0 0 38,00 2,70,00 3,00,51 3,35,37 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

োকা (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

222003000 - মটকরনকযাল রফরজরিরলটি োরর্ এন্ড এনভাইিনমমন্টাল এন্ড 

মসাস্যাল ইমমপক্ট এসসমমন্ট (ইএসআইএ) অি এমমসঙ্কমমন্ট-কাম-মিার্ এন্ড 

ওয়াটাি মমমনজমমন্ট রসমেমস ফি ইকমনারমক মজান-৪ এযাট মসানারদয়া-

র্টিভাঙ্গা আইল্যান্ডস, মমহশোলী, কক্সিাজাি (০১/১০/১৮-৩১/১২/২০১৮) 

অনুমমারদর্ 

৮,৯ 0 0 30,00 3,00,00 3,33,90 3,72,63 

223009000 - িাইমমট স্মাট ত এযারগ্রকালচািাল ওয়াটাি ম্যামনজমমন্ট প্রমজক্ট 

(রসএসএর্রিউএমরপ) (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৭) অনুমমারদর্ 
৩ 0 3,55,00 4,33,00 0 0 0 

223009100 - িাংলামদশ িন্যা ব্যিস্থাপনা পরিকল্পনা (০১/০১/১৭-

৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
২,৭,৯ 0 14,22,00 13,20,00 13,14,00 14,62,48 16,32,13 

224052305 - চি মর্মভলপমমন্ট এন্ড মসমটলমমন্ট প্রকল্প- ৪ (রসরর্এসরপ-৪) 

(২য় সংমশারধর্) (পারন উন্নয়ন মিার্ ত অংশ) (০১/০৪/১১-৩০/০৬/২০১৯) 

অনুমমারদর্ 

১০ 39,10,60 51,07,00 64,87,00 17,19,00 19,13,25 21,35,18 

224075600 - োকা মজলাি মদাহাি উপমজলাধীন পরিম নারিশা িাজাি 

এিং মমঘুলা িাজাি সংলগ্ন পদ্মা নদীি িামর্ীমি অস্থায়ী প্ররর্িোমূলক কাজ 

প্রকল্প (০১/০৫/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্  

৭,১০ 0 1,00,00 2,50,00 0 0 0 

224075700 - মমর্না নদীি ভাংগন হমর্ মভালা মজলাি চিফযাশন মপৌি শহি 

সংিেণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)  অনুমমারদর্ 
৭,৯ 0 70,00,00 81,01,00 63,34,00 70,49,74 78,67,51 

224075800 - মনেমকানা মজলাি মমাহনগঞ্জ মপৌি এলাকায় রশয়ালজারন 

োমলি উভয় র্ীমি ২০০০ রমটাি বদর্ তয রসরস িক িািা আমার্ তকিণ কাজ 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্  

১০ 0 4,00,00 9,00,00 0 0 0 

224075900 - *িংপুি মজলাি গঙ্গাচিা ও িংপুি সদি উপমজলঅয় রর্স্তা 

নদীি র্ানর্ীি ভাঙ্গন হমর্ িো প্রকল্প (০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) 

সংমশারধর্ অননুমমারদর্  

১০ 0 90,00,00 76,00,00 19,50,00 21,70,35 24,22,11 

224076000 - পদ্মা নদীি ভাঙ্গন হইমর্ িাজশাহী মহানগিীি অন্তর্ভ তক্ত 

মসানাইকারন্দ হইমর্ বুলনপুি পর্ তন্ত এলাকা িো প্রকল্প  (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্  

১০ 0 85,00,00 95,00,00 70,00,00 77,91,00 86,94,76 

224076100 - বভিি রিভাি মিরসন এলাকাি জলািদ্ধর্া দূিীকিণ ও মটকসই 

পারন ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) অনুমমারদর্  
৮ 0 45,00,00 24,46,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224076200 - আোই নদীি ভাঙ্গন হমর্ নওগা মজলাি পত্নীর্লা উপমজলাি 

৩টি এলাকায় র্ীি সংিেণ এিং মান্দা উপমলাি পলাশিািী োল পুন:েনন 

(০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্  

৮,১০ 0 20,00,00 19,20,00 0 0 0 

224076300 - োকা-নািায়নগঞ্জ মর্মিা (রর্এনরর্) এলাকাি রনস্কাশন 

ব্যিস্থাি উন্নয়ন (২য় পর্ তায়) প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্  
৯ 0 145,00,00 145,00,00 150,00,00 166,95,00 186,31,62 

224076400 - িান্দিিান আলীকদম মসনারনিামসি কামছ মার্ামহুিী নদীি 

র্ান র্ীি সংিেণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্  
১০ 0 19,00,00 19,00,00 0 0 0 

224076500 - খুলনা মজলাি জলািদ্ধর্া রনিসনকমল্প ভদ্রা ও সালদা নদী 

পুন:েনন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
২ 0 35,00,00 30,00,00 30,00,00 33,39,00 37,26,32 

224076600 - *চট্টগ্রাম মজলাি িাপাউমিা’ি আওর্ায় উপকূলীয় অঞ্চমলি 

মপাল্ডাি নং-৬১/১ (সীর্াকুন্ডু), ৬১/২ (রমমিশ্বিাই) এিং ৭২ (সন্দ্বীপ) এি 

রিরভন্ন অিকাঠামমাসমূমহি ভাঙ্গন প্ররর্মিাধ, রনস্কাশন এিং মসচ ব্যিস্হা 

উন্নয়মনি জন্য পুনি তাসন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্  

১,৩,১০ 0 52,54,00 35,00,00 40,00,00 44,52,00 49,68,43 

224076700 - চট্টগ্রাম মজলাি  উপকূলীয় এলাকাি মপাল্ডাি নং-৬২ 

(পমর্ঙ্গা), মপাল্ডাি নং-৬৩/১এ (আমনায়ািা), মপাল্ডাি নং-৬৩/১রি  

(আমনায়ািা এিং পটিয়া) পুনি তাসন (০১/০৫/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্  

৪ 0 70,00,00 110,00,00 60,00,00 66,78,00 74,52,65 

224076800 - আরিয়াল োঁ নদীি ভাঙন হমর্ হাজী শিীয়র্উোহ মসতু 

সংলগ্ন োকা-মাওয়া-ভাংগা-খুলনা জার্ীয় মহাসিক িো প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১০ 0 20,00,00 33,01,00 17,50,00 19,47,75 21,73,69 

224076900 - িানজি-মকাটালীপািা িন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কাশন ও মসচ প্রকল্প 

(০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
৩,৯ 0 35,00,00 20,00,00 53,60,00 59,65,68 66,57,70 

224077000 - রি এন এস রর্তুমীি সংলগ্ন বভিি নদীি র্ানর্ীমি রকঃ রমঃ 

০.৪৩০ হমর্ ০.৮৯৫ পর্ তন্ত ৪৬৫ রমটাি নদীর্ীি সংিেণ প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 

১০ 0 16,16,00 15,68,00 0 0 0 

224077100 - চট্টগ্রাম মজলাি রমিশ্বিাই উপমজলায় িাংলামদশ অথ তননরর্ক 

অঞ্চল (মিজা) িন্যা রনয়ন্ত্রণ সিক কাম মিরি িাঁধ প্ররর্িো এিং রনস্কাশন 

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

৭ 0 245,00,00 200,00,00 250,00,00 278,25,00 310,52,70 

224077200 - ফরিদপুি মজলাধীণ আলফার্াঙ্গা উপমজলাি 

রদগনগি/পিনমিগ িাজাি এলাকায় মধুমরর্ নদীি িামর্ীি সংিেণ ও মররজং 

(০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 

২,১০ 0 15,00,00 18,45,00 0 0 0 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224077300 - মনায়াোলী এলাকাি জলািদ্ধর্া রনিসনকমল্প িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও 

রনষ্কাশন ব্যিস্থাি উন্নয়ন শীষ তক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

অনুমমারদর্ 

৯ 0 40,00,00 60,00,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224077400 - কক্সিাজাি মজলাি িাঁকোলী নদী িন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কাশন, মসচ 

ও মররজং (১ম পর্ তায়) (০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
২,৩,৯ 0 55,90,00 30,00,00 120,00,00 133,56,00 149,05,30 

224077500 - কক্সিাজাি মজলাি মটকনাফস্থ শাহপিীি িীমপ মপাল্ডাি নং-

৬৮ এি সী-র্াইক অংমশি িাঁধ পুনঃ রনম তাণ ও প্ররর্িো কাজ িাস্তিায়ন  

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

৭ 0 45,00,00 60,00,00 40,00,00 44,52,00 49,68,43 

224077600 - *সুমিশ্বি োল পুনঃেনন ও রনষ্কাশন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 
১ 0 35,00,00 20,00,00 33,96,00 37,79,75 42,18,20 

224077700 - রদনাজপুি মজলাি সদি উপমজলাধীন মগৌরিপুি নামক স্থামন 

েিা মমৌসুমম সম্পূিক মসচ প্রদামনি লমেয পুনভতিা নদীি উপি সমরির্ পারন 

রনয়ন্ত্রণ অিকাঠামমা রনম তাণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

৩ 0 20,00,00 10,00,00 36,00,00 40,06,80 44,71,59 

224077800 - নওগাঁ মজলাি সাপাহাি ও মপািশা উপমজলাধীন জিাইরিল 

িন্যা রনয়ন্ত্রণ, পারন রনষ্কাশন ও মসচ প্রকল্প (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) 

অনুমমারদর্ 

৩,৭ 0 20,00,00 8,00,00 31,83,00 35,42,68 39,53,63 

224077900 - পঞ্চগি মজলাি মিাদা উপমজলাধীন সামিক নারজিগঞ্জ ও 

দইোর্া রছটমহল এলাকায় কমিামর্ায়া নদীি িাম র্ীি িিািি নদীর্ীি 

সংিেণ কাজ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১০ 0 15,00,00 15,00,00 20,00 22,26 24,84 

224078000 - কুমাি নদ পুনঃেনন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) 

অনুমমারদর্ 
২ 0 80,00,00 50,00,00 50,00,00 55,65,00 62,10,54 

224078100 - মভালা মজলাি মমর্না নদীি ভাঙ্গন হমর্ মনপুিা উপমজলাধীন 

িামমনওয়াজ লঞ্চর্াট এলাকা  এিং মর্তুরিঁয়া নদীি ভাঙ্গন হমর্ চিফযাশন 

উপমজলাধীন মর্ামষিহাট লঞ্চর্াট এলাকা িো (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

অনুমমারদর্ 

১০ 0 80,00,00 80,00,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224078200 - িামগিহাট মজলাি ৮৩ টি নদী/োল পুনঃেনন এিং মমাংলা-

র্রষয়াোলী চযমনমলি নাব্যর্া বৃরদ্ধ প্রকল্প  (০১/১২/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) 

অনুমমারদর্ 

২,১ 0 75,00,00 18,75,00 50,00,00 55,65,00 62,10,54 

224078500 - লালমরনিহাট মজলাি পাটগ্রাম উপমজলাধীন সামিক ১১৯ নং 

িাশকাটা রছটমহল এি মর্াষপািা, দয়ালটািী ও মিাোিী এলাকায় ধিলা নদীি 

িাম ও র্ান র্ীি িিািি নদীর্ীি সংিেণ কাজ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

অনুমমারদর্ 

১০ 0 15,00,00 20,00,00 3,75,00 4,17,38 4,65,79 

224078600 - কুরষ্টয়া মজলায়  রিশ্বকরি িিীন্দ্রনাথ ঠাকুমিি কুঠিিািী ও 

পাশ্বতির্ী এলাকা সংিেমণি লমেয পদ্মা নদী মররজং (০১/০৭/১৬-

৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

২ 0 20,00,00 24,28,00 0 0 0 

224078700 - চট্টগ্রাম মজলাি হাটহাজািী ও িাউজান উপমজলায় হালদা 

নদীি উভয় র্ীমিি ভাঙ্গন হমর্ রিরভন্ন এলাকা িোকমল্প র্ীি সংিেণ কাজ 

(০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

১০ 0 60,00,00 60,00,00 45,00,00 50,08,50 55,89,49 

224078800 - পারন রিজ্ঞান সম্পরকতর্ র্থ্য মসিা ও আগাম সর্কীকিণ 

ব্যিস্থা শরক্তশালীকিণ (কমম্পামনন্ট-রি) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) 

অনুমমারদর্ 

৬,১৪ 0 25,00,00 7,74,00 68,41,00 76,14,03 84,97,26 

224078900 - িামগিহাট মজলাি মপাল্ডাি নং-৩৬/১ এি পুনি তাসন প্রকল্প 

(০১/১২/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
৯-১০ 1,00,00 60,00,00 15,00,00 50,00,00 55,65,00 62,10,54 

224079000 - মভালা মজলাি মদৌলর্োন ও মিািহানউরেন উপমজলায় মমর্না 

নদীি ভাঙ্গন হমর্ মপাল্ডাি ৫৬/৫৭ িো প্রকল্প (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) 

অনুমমারদর্ 

৯-১০ 87,90 80,00,00 171,12,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224079100 - *োকা মজলাি মদাহাি উপমজলাধীন আওিঙ্গািাদ হমর্ িাহা 

িাজাি র্াট পর্ তন্ত পদ্মা নদীি িামর্ীি সংিেণমূলক কাজ (০১/১১/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮)  অনুমমারদর্ 

৯-১০ 0 90,00,00 60,00,00 1,00 1,11 1,24 

224079200 - মমর্না নদীি ভাংগন হমর্ মভালা মজলাি সদি উপমজলাধীন 

িাজাপুি ও পূি ত ইরলশা ইউরনয়ন িোমথ ত র্ীি সংিেণ প্রকল্প (০১/১২/২০১৫-

৩০/০৬/২০২০) (সংমশারধর্) অনুমমারদর্ 

৯ 0 65,00,00 85,00,00 60,00,00 66,78,00 74,52,65 

224079300 - মনু নদী মসচ প্রকমল্পি আওর্াধীন কারশমপুি পাম্প হাউস 

পুনি তাসন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
১ 0 65,16,00 80,41,00 0 0 0 

224079400 - নদীর্ীি সংিেমণি মাধ্যমম মমর্না নদীি ভাঙ্গন হমর্ মভালা 

মজলাি র্জুমুরেন উপমজলা সদি সংিেণ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) 

অনুমমারদর্  

৯ 0 75,00,00 85,00,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224079500 - জামালপুি মজলা সদি উপমজলাধীন জামালপুি শহি সংিেণ 

প্রকমল্পি অন্তর্ভ তক্ত র্ীি সংিেণ কামজি র্ারম্পং মজান শরক্তশালীকিণ ও িাঁধ 

কাম িাস্তাি পুনি তাসন (০১/০২/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 

৯-১০ 0 12,24,00 12,31,00 0 0 0 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224079600 - *গঙ্গা-কমপার্াে মসচ প্রকমল্পি পুনি তাসন প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৮) (২য় সংমশারধর্) অনুমমারদর্ 
১-২ 53,00,00 4,50,00 54,05,00 1,00 1,11 1,24 

224079700 - *পারনভিন রনম তাণ প্রকল্প (১ম সংমশারধর্) (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৮) (সংমশারধর্) অননুমমারদর্ 
৫ 29,91,00 70,00,00 80,00,00 21,00,00 23,37,30 26,08,43 

224079800 - *পদ্মা নদীি ভাঙ্গন হমর্ চাঁপাইনিািগঞ্জ মজলাি আলাতুলী 

এলাকা িো প্রকল্প (১ম সংমশারধর্) (০১/০৯/২০১২-৩০/০৬/২০১৭) 

অনুমমারদর্ 

৯ 75,12,00 31,50,00 30,79,00 0 0 0 

224079900 - *খুলনা মজলাি র্ভরর্য়াি রিল এিং িণ তাল-সরলমপুি-

মকালািাসুোলী িন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনস্কাশন প্রকল্প (২য় পর্ তায়) (০১-১০-১৩ হমর্ 

৩০-০৬-১৮) (সংমশারধর্) অননুমমারদর্ 

৯ 36,95,00 70,00,00 52,27,00 74,29,00 82,68,48 92,27,62 

224080000 - ব্লু -মগাল্ড মপ্রাগ্রাম (রির্রিউরর্রি কমম্পামনন্ট) (০১/০১/১৩-

৩১/১২/১৮)  সংমশারধর্ অননুমমারদর্ 
৭ 59,15,43 137,60,00 98,92,00 132,35,00 147,30,56 164,39,30 

224080100 - মকাোল ইমব্যান্কমমন্ট ইমপ্রুভমমন্ট প্রমজক্ট মফইজ-১ 

(রসইআইরপ-১) ইন সার্েীিা, খুলনা, িামগিহাট, পটুয়াোলী, রপমিাজপুি, 

িিগুনা এন্ড পটুয়াোলী রর্রস্ট্রক্ট (০১/০৭/১৩-৩০/০৬/২০) অনুমমারদর্ 

৭ 149,91,67 400,00,00 350,00,00 800,00,00 890,40,00 993,68,64 

224080200 - ফ্লার্ এন্ড রিভাি ব্যাংক ইমিামসান রিস্ক ম্যামনজমমন্ট 

ইনমভেমমন্ট মপ্রাগ্রাম  (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
৭-১১ 208,43,12 272,35,00 139,80,00 197,30,00 219,59,49 245,06,79 

224080300 - ইরিমগশন ম্যামনজমমন্ট ইম্প্রুভমমন্ট মপ্রামজক্ট (ইরমপ) (ফি 

মুহুরি ইরিমগশন প্রমজক্ট প্রকল্প) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 
১-২ 29,32,20 68,71,00 52,60,00 64,52,00 71,81,08 80,14,08 

224080400 - *লেীপুি মজলাি অন্তগ তর্ িামগরর্ ও কমলনগি উপমজলা 

এিং র্ৎসংলগ্ন এলাকামক মমর্না নদীি অব্যাহর্ ভাঙ্গন হমর্ িোকমল্প 

নদীর্ীি সংিেণ প্রকল্প (১ম পর্ তায়) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮) 

(সংমশারধর্) অননুমমারদর্ 

১০ 45,73,00 35,70,00 35,90,00 14,00,00 15,58,20 17,38,95 

224080500 - হাওি এলাকায় িন্যা ব্যিস্থাপনা ও জীিন র্াোি মান উন্নয়ন 

(মময়াদঃ জুলাই ২০১৪ হমর্ জুন ২০২২ পর্ তন্ত) অনুমমারদর্ 
১-১৩ 27,53,65 200,00,00 170,00,00 270,00,00 300,51,00 335,36,92 

224080600 - িাহ্মণিারিয়া মজলাি নিীনগি উপমজলাি মারনকনগি 

এলাকাি মমর্না নদীি িকম র্ীি প্ররর্িোমূলক কাজ (০১/০৪/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 

১০ 2,77,25 7,16,00 6,37,00 0 0 0 

224080700 - কক্সিাজাি মজলাধীন েরর্গ্রস্থ মপাল্ডািসমূমহি পুন তিাসন  (১ম 

সংমশারধর্)(০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
৯-১০ 6,00,00 80,00,00 95,00,00 80,00,00 89,04,00 99,36,86 

224080800 - *চট্টগ্রাম মজলাি িাশঁোিী উপমজলাি মপাল্ডাি নং ৬৪/১ এ, 

৬৪/১ রি এিং ৬৪/১ রস এি সমিয় েরর্গ্রস্থ অংমশ স্থায়ী পুনি তাসন 

(০১/০৫/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) (সংমশারধর্) অননুমমারদর্ 

৯-১০ 1,00,00 120,00,00 100,00,00 45,00,00 50,08,50 55,89,49 

224080900 - *চট্টগ্রাম মজলাি চন্দাইশ ও সার্কারলয়া উপমজলায় সাঙ্গু ও 

চাঁদোলী নদীি উভয় র্ীি সংিেণ (০১/০৪/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮) 

অনুমমারদর্ 

১০ 8,00,00 35,00,00 32,00,00 1,00 1,11 1,24 

224081000 - রিশ্ব করি িিীনাথ ঠাকুমিি কুঠিিািী ও পাশ্বতির্ী এলাকা 

সংিেমণি লমেয পদ্মা নদীি র্ান র্ীি সংিেণ (০১/০৫/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 

১০ 1,43,80 100,00,00 105,29,00 0 0 0 

224081100 - *নিরসংদী মজলাি রশিপুি উপমজলাধীন রশিপুি িন্যা রনয়ন্ত্রণ, 

রনষ্কাশন ও মসচ (০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 
১০ 2,00,00 15,00,00 35,00,00 1,00 1,11 1,24 

224081200 - িাহ্মণিািীয়া মজলাি অন্তগ তর্ রর্র্াস নদী (আপাি) পুনঃেনন 

(০১/০৯/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 
১ 42,00 30,00,00 39,00,00 25,00,00 27,82,50 31,05,27 

224081300 - *মসচ ও রনষ্কাশন ব্যিস্থাি উন্নয়নকমল্প কুরমো মজলাি কাজতন 

োল ও র্ৎসংলগ্ন শাো োলসমূহ পুনঃেনন (১ম সংমশারধর্)  (০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 

১ 50,00 2,52,00 3,00,00 8,50,00 9,46,05 10,55,79 

224081400 - *িগুিা মজলাি সারিয়াকারন্দ উপমজলাধীন কৃরন তিািী হমর্ 

চন্দনিাইশা পর্ তন্ত র্মুনা নদীি র্ানর্ীি সংিেণ ও রিকল্প িাঁধ রনম তাণ প্রকল্প 

(০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) (সংমশারধর্) অননুমমারদর্ 

১০ 21,06,00 100,00,00 110,00,00 50,00,00 55,65,00 62,10,54 

224081500 - পদ্মা নদীি ভাঙ্গন হমর্ িাজশাহী কযামর্ট কমলজ ও সংলগ্ন 

গুরুত্বপূণ ত স্থাপনা িো (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৭) অনুমমারদর্ 
১০ 8,00,00 14,00,00 7,83,00 0 0 0 

224081600 - দরেণ পরিমাঞ্চলীয় সমরির্ পারন সম্পদ পরিকল্পনা ও 

ব্যিস্থাপনা প্রকল্প - ২য় পর্ তায় (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) অনুমমারদর্ 
১-১৪ 2,28,93 70,00,00 54,00,00 75,30,00 83,80,89 93,53,07 

224081700 - বুরিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধাি প্রকল্প (নতুন ধমলশ্বিী-পুংলী-িংশাই-

তুিাগ-বুরিগঙ্গা রিভাি রসমেম) (১ম সংমশারধর্) (০১/০৪/১০-৩০/০৬/২০২০)  

অনুমমারদর্ 

৫ 25,00,00 60,00,00 60,00,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224081800 - ইমামজতন্সী ২০০৭ সাইমনান রিকভািী এন্ড মিমোমিশন প্রমজক্ট 

(ইরসআিআিরপ) (রির্রিউরর্রি পাট ত) (২য় সংমশারধর্) (০১/০৮/০৮ - 

৩১/১২/২০১৭) অনুমমারদর্ 

৬ 117,37,57 178,60,00 180,82,00 0 0 0 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

224081900 - পািনা মজলাি সুজানগি উপমজলাি গাজনাি রিমলি সংমর্াগ 

নদী েনন,  মসচ সুরিধাি উন্নয়ন এিং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংমশারধর্) 

(০১/০১/১০-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১,৮ 82,00,00 60,00,00 90,00,00 157,20,00 174,96,36 195,25,94 

224082000 - িাংলামদমশি নদী মররজং এি জন্য মরজাি ও আনুষরঙ্গক 

র্ন্ত্রপারর্ ক্রয় (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৯)  অনুমমারদর্ 
৫ 217,65,00 150,00,00 145,00,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224109700 - রর্স্তা ব্যামিজ প্রকল্প (২য় পর্ তায়) (১ম ইউরনট) (৩য় 

সংমশারধর্) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 
৩ 52,00,00 20,00,00 28,00,00 0 0 0 

224109800 - কালরন - কুরশয়ািা নদী ব্যিস্থাপনা প্রকল্প (২য় 

সংমশারধর্)(০১/০৪/২০১১ - ৩০/০৬//২০১৯)সংমশারধর্ অনুমমারদর্ 
৫,৬,১১ 30,00,00 50,00,00 100,00,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224109900 - হাওি এলাকায় আগাম িন্যা প্ররর্মিাধ ও রনষ্কাসন প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 
৮ 45,00,00 75,00,00 150,00,00 150,00,00 166,95,00 186,31,62 

224118000 - টাঙ্গাইল মজলাি মদলদুয়াি উপমজলাধীন ধমলশ্বিী নদীি িাম 

র্ীিির্ী গাছ-কুমুেী, িািপারেয়া এিং নাগিপুি উপমজলাি মর্ানাপািাসহ 

িাবুপুি লাউহাটি এফরসরর্ প্রকল্প এলাকায় র্ীি সংিেণ প্রকল্প (০১/০১/১৭-

৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 10,00,00 30,00,00 33,39,00 37,26,32 

224118100 - িরিশাল মজলা সদমিি সামথ মমমহন্দীগঞ্জ উপমজলা সদমিি 

মর্াগামর্াগ ও র্ভরম পুনরুদ্ধামিি জন্য মাসকাটা নদীি ওপি ক্রসর্যাম রনম তাণ 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্  

১১ 0 0 1,00,00 10,00,00 11,13,00 12,42,11 

224118200 - নিগঙ্গা নদ পুনঃেনন (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

অনুমমারদর্ 
২ 0 0 5,00,00 20,00,00 22,26,00 24,84,22 

224118300 - িরিশাল মজলাি সার্লা-িাগধা প্রকমল্পি মপাল্ডাি পুনি তাসন 

প্রকল্প (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 
৯,১০ 0 0 5,00,00 10,00,00 11,13,00 12,42,11 

224118400 - কুরমো মজলাি পুিার্ন র্াকারর্য়া-নতুন র্াকারর্য়া নদী মসচ 

ও রনষ্কাশন প্রকল্প (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 
৩,৮ 0 0 5,00,00 12,00,00 13,35,60 14,90,53 

224121100 - নিরসংদী মজলাি অন্তর্ভ তক্ত আরিয়াল োঁ নদী, হারিমদালা নদী, 

িক্ষ্মপুে নদ, পাহারিয়া নদী, মমর্না শাো নদী ও পুিার্ন িক্ষ্মপুে শাো নদ 

পুন:েনন প্রকল্প (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনুমমারদর্ 

২ 0 0 50,00,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224121200 - িাজিািী শহি িো প্রকল্প (মফজ ২) (০১/০৭/১৭-

৩০/০৬/২০২১) অনুমমারদর্ 
১০ 0 0 5,00,00 50,00,00 55,65,00 62,10,54 

224121300 - মমর্না নদীি ভাঙ্গন হমর্ চাঁদপুি মজলাি হরিনা মফরির্াট 

এিং চিনভিিী এলাকাি কাটাোল িাজাি িো (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২০) 

অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 20,00,00 50,00,00 55,65,00 62,10,54 

224121400 - টাঙ্গাইল মজলাি মগাপালপুিও ভূঞাপুি উপমলািধীণ র্মুনা 

নদীি িামর্ীিির্ী কাউলীিািী িীজ হমর্ শাোরিয়া (ভরুয়া-িটর্লা) পর্ তন্ত র্ীি 

সংিেণ (০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 10,00,00 30,00,00 33,39,00 37,26,32 

224121500 - সীমান্ত নদী র্ীি সংিেণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্ তায়) 

(০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 
১০ 0 0 5,00,00 40,00,00 44,52,00 49,68,43 

224121700 - র্মুনা নদীি ভাঙ্গন হমর্ রসিাজগঞ্জ মজলাি কারজপুি 

উপমজলাধীন খুদিারন্দ, রসংিািারি ও শুভগাছা এলাকা সংিেণ প্রকল্প 

(০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 100,00,00 100,00,00 111,30,00 124,21,08 

224121800 - জামালপুি মজলাি সরিষািািী উপমজলাধীন র্মুনা নদীি 

িামর্ীি সংিেমণি মাধ্যমম ভূয়াপুি-র্ািাকারন্দ সিক িো শীষ তক প্রকল্প  

(০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 5,00,00 40,00,00 44,52,00 49,68,43 

224121900 - জামালপুি মজলাি ইসলামপুি উপমজলাধীন মিলগাছা 

ইউরনয়মনি কুলকারন্দ ও গুঠাইল হার্ ত পময়মন্টি মধ্যির্ী র্মুনা নদীি িামর্ীি 

িো শীষ তক প্রকল্প (০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 5,00,00 35,00,00 38,95,50 43,47,38 

224122000 - চট্টগ্রাম মজলাি সন্দ্বীপ উপমজলাি মপাল্ডাি নং-৭২ এি ভাঙ্গন 

প্রিণ এলাকায় মলাপ প্ররর্িো কামজি মাধ্যমম পুনি তাসন (০১/০৭/১৭-

৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

৯ 0 0 50,00 40,00,00 44,52,00 49,68,43 

224122100 - মনেমকানা মজলাি মমাহনগঞ্জ উপমজলাধীন হাইজদা িাঁমধি 

ঝুঁরকপূণ ত স্থানসমূহ শরক্তশালীকিণ প্রকল্প  (০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

অনুমমারদর্ 

৭ 0 0 10,00,00 20,00,00 22,26,00 24,84,22 

224122200 - িরিশাল মজলাি সদি উপমজলায় কীর্তনমোলা নদীি ভাঙ্গন 

হমর্ চিিািীয়া এলাকা িো প্রকল্প (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনুমমারদর্ 
১০ 0 0 5,00,00 30,00,00 33,39,00 37,26,32 

224122600 - টাংগাইল মজলাি ভূয়াপুি উপমজলাি অজুতনা নামক এলাকামক 

র্মুনা নদীি ভাংগন হমর্ িোমথ ত নদী র্ীি সংিেন (০১/১০/১৭-

৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 10,00,00 40,00,00 44,52,00 49,68,43 

224122900 - র্মুনা নদীি র্ানর্ীমিি ভাঙ্গন হমর্ গাইিান্ধা মজলাি সদি 

উপমজলা এিং গণকিিসহ ফুলছরি উপমজলাি রিরভন্ন স্থাপনা িো প্রকল্প 

১০ 0 0 10,00,00 95,00,00 105,73,50 118,00,03 
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অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) অনুমমারদর্ 

224123000 - নামটাি মজলাি রসংিা মপৌিসভাি এলাকা আোই ও নাগি 

নদীি ভাঙ্গন হমর্ িো প্রকল্প (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্   
১০ 0 0 1,00,00 12,00,00 13,35,60 14,90,53 

224139700 - রসিাজগঞ্জ মজলায় র্মুনা নদী হমর্ পুনরুদ্ধািকৃর্ ভূরমি উন্নয়ন 

এিং প্রস্তারির্ অথ তননরর্ক অঞ্চল িো প্রকল্প (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

অনুমমারদর্ 

১০,১১ 0 0 1,00,00 30,00,00 33,39,00 37,26,32 

224139800 - চট্টগ্রাম মজলাি সার্কারনয়া ও মলাহাগািা উপমজলায় সাঙ্গু 

এিং র্লু নদীি র্ীি সংিেণ প্রকল্প (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 
১০ 0 0 2,00,00 10,00,00 11,13,00 12,42,11 

224140000 - শিীয়র্পুি মজলাি জারজিা ও নরিয়া উপমজলায় পদ্মা নদীি 

র্ানর্ীি িো প্রকল্প (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) অনুমমারদর্ 

 

১০ 0 0 2,00,00 50,00,00 55,65,00 62,10,54 

224206700 - মফনী মজলাি ছাগলনাইয়া ওফুলগাজী উপমজিাধীন দরেণ 

সর্ি নদীি কুল ও মরনপুি এলাকা মুহুিী নদীি িামর্ীি ভাঙ্গন হমর্ িো 

(০১/০১/১৮-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 0 19,00,00 21,14,70 23,60,01 

224206800 - জামালপুি মজলাি ইসলামপুি উপমজলায় র্মুনা নদীি িাম 

র্ীি িোকমল্প হািরগলা নামক স্হামন ক্রসমর্ম রনম তাণ (০১/০১/১৮-

৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

১০,১১ 0 0 0 2,00,00 2,22,60 2,48,42 

224206900 - মনায়াোলী মজলাি হারর্য়া ও সূিণ তচি উপমজধীন স্বণ তিীপ 

(জাহাজযাি চি) এ িাংলামদশ মসনািারহনীি গুরুত্বপূণ ত স্তাপনাসমূহ মমর্না নদীি 

ভাঙ্গন হমর্ িোকমল্প রজও ব্যাগ িািা নদী র্ীি সংিেণ (০১/০১/১৮-

৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 0 5,00,00 5,56,50 6,21,05 

224207000 - মভালা মজলাি চিফযাশন উপমজলাধীন মর্তুুঁরলয়া নদীি ভাঙ্গন 

হমর্ িকসী লঞ্চর্াট হমর্ িাবুিহাট লঞ্চর্াট পর্ তন্ত প্ররর্িো ও মররজং এিং 

কুকিী-মুকিী িীপ িন্যা রনয়ন্ত্রণ (০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২২) অনুমমারদর্ 

২,৭,১০ 0 0 0 31,66,00 35,23,76 39,32,51 

224207100 - র্মশাি মজলাি মরনিামপুি ও মকশিপুি উপমজলাধীন আপাি 

ভদ্রা নদী, হরিহি নদী, বুরিভদ্রা নদী ও পাশ্বতির্ী োলগুরলি জলািদ্ধর্া দূিীকিণ 

(০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

১,২ 0 0 0 10,00,00 11,13,00 12,42,11 

224207200 - চাঁপাইনিািগঞ্জ মজলাি সদি উপমজলায় মহানন্দা নদী মররজং 

ও িািাি র্যাম রনম তাণ (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 
২,৪ 0 0 0 12,00,00 13,35,60 14,90,53 

224207300 - মমর্না নদীি ভাঙ্গন হার্ মভালা মজলাি লালমমাহন 

উপমজলাধীন লর্ ত হারর্ তঞ্জ ও ধরলমগৌিনগি িাজাি িো (০১/০৭/১৮-

৩০/০৬/২০২২) অনুমমারদর্ 

১০ 0 0 0 30,00,00 33,39,00 37,26,32 

224207400 - কক্সিাজাি –মায়ানমাি ও সীমান্ত রনিাপত্তা উন্নর্ কিাি জন্য 

উরেয়া ও মটকনাফ উপমজলায় নাফ নদী িিািি মপাল্ডািসমূহ (০১/০৩/২০১৮-

৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

৯,১০ 0 0 0 20,00,00 22,26,00 24,84,22 

মমাট : িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ  1378,56,12 4527,48,00 4662,83,00 5332,90,00 5935,51,78 6624,03,77 

মমাট : উন্নয়ন কার্ তক্রম  1378,56,12 4527,48,00 4662,83,00 5332,90,00 5935,51,78 6624,03,77 

মমাট :   2270,11,12 5732,30,39 5980,09,74 6764,15,05 7435,51,78 8174,03,77 

৬.৩ নদী গমিষণা ইন রেটিউট 

৬.৩.১ সাম্প্ররর্ক অজতন:মমর্ল পিীোি কাজ সম্পাদমনি মাধ্যমম ৭টি মভৌর্ মমর্ল সমীোি প্ররর্মিদন ও ১০টি গারণরর্ক মমর্ল 

সমীোি প্ররর্মিদন প্রদান কিা হময়মছ। মৃরত্তকা নমুনা, কংরক্রট পলল ও িসায়ন সংক্রান্ত ১৮১৪৭টি নমুনা পিীোি কাজ 

সম্পারদর্ হময়মছ। এছািা,“নদী র্ীি িোমথ ত প্রময়াজনীয় স্ট্রাকচাি মটকসই ও সােয়ী কিাি লমেয লারঞ্চং এযামপ্রান-এ ব্যিহৃর্ 

রিরভন্ন ম্যামটরিয়াল-এি কার্ তকারির্া রনণ তয়” শীষ তক গমিষণাি কাজ এিং োকা শহমিি আমশ পামশ নদী দূষণ সমীো চালামনা 

এিং দূষণ দূি কিাি উপায় মিি কিাি জন্য গমিষণা কাজ রিগর্ ২০১৪-১৫ অথ তিছি মথমক শুরু হময়মছ এিং ২০১৫-২০১৬ 

অথ তিছমি সমাপ্ত হময়মছ। গমিষনালব্ধ ফলাফল হমর্ প্রর্ীয়মান হয় মর্, িালু, তুিাগ এিং বুরিগঙ্গা নদীি পারনমক মহরভ মমটাল 

দূষণ (মর্মন: Cd, Cr এিং Pb ইর্যারদ) মাোরিক্ত  ফুর্ মচইন এ ছরিময় পমিমছ। মশিপুি ও জামালপুি মজলাি অন্ততগর্ 

রেনাই, পুিার্ন িেপুে, রজনরজিাম ও দশানী নদীি মিমফালরজকযাল োরর্ প্রকমল্পি কাজ ২০১৬-১৭ অথ তিছমি সমাপ্ত হময়মছ। 

মহানন্দা নদীি সমস্যাসমূহ রচরির্কিণ এিং শুষ্ক মমৌসুমম পারন স্বল্পর্াি সম্ভাব্য সমস্যা সমাধামনি লমে 

হাইমরামিমফালরজকযাল োরর্ শীষ তক গমিষনাি কাজ এিং ল্যািমিটরি রভরত্তক মভৌর্ ও মমর্ল িািা নদীর্ীি ভাংগন িোমথ ত 

কংরক্রট িকম্যাট এি কার্ তকারির্াি পিীোি কাজ ২০১৬-১৭ সামল শুরু হময় ২০১৭-১৮ অথ তিছমি অব্যাহর্ িময়মছ। অপিরদমক 
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২০১৭-১৮ অথ তিছমি পদ্মা নদীি মদৌলর্রদয়া ও পাটুরিয়া এলাকায় র্ীি ভাংগমনি রজও মটকরনকযাল কািণ অনুসন্ধান রিষময় 

গমিষনা কাজ নতুন কমি হামর্ মনয়া হময়মছ। 

৬.৩.২ কার্ তক্রমসমূহ, ফলাফল রনমদ তশক এিং রনমদ তশমকি লেযমাো 

কার্ তক্রম ফলাফল 

রনমদ তশক 

সংরশষ্ট 

মকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেযমাো 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেযমাো  সংমশারধর্ 

লেযমাো 

মধ্যমময়ারদ লেযমাো 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 10 11 

১. গমিষণাগামি নমুনা পিীো পিীোকৃর্ 

নমুনা 
১ সংখ্যা ৫০০০ ৭১২২ ৬০০০ ৬২০০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬৫০০ 

২. মভৌর্ ও গারণরর্ক মমর্ল োরর্ মমর্ল 

োরর্ 
৪ সংখ্যা ৭ ৮ ৮ ৮ ৯ ১১ ১১ 

৬.৩.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পরিচালন কার্ তক্রম        

সহায়র্া কার্ তক্রম        

131016100 - নদী গমিষণা ইনরেটিউট ১-২ 10,71,32 13,67,30 13,76,60 14,39,20 15,18,00 16,09,00 

মমাট : সহায়র্া কার্ তক্রম  10,71,32 13,67,30 13,76,60 14,39,20 15,18,00 16,09,00 

মমাট : পরিচালন কার্ তক্রম  10,71,32 13,67,30 13,76,60 14,39,20 15,18,00 16,09,00 

উন্নয়ন কার্ তক্রম        

িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ        

224078300 - ব্যামবা ব্যারন্ডরলং এি মাধ্যমম জামালপুি মজলাি এিং মশিপুি 

মজলাি রিরভন্ন স্থামন নদীি সংিেণ পাইলট প্রকল্প  (০১/০১/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) অনুমমারদর্ 

২ 0 12,00,00 16,28,00 1,00 1,11 1,24 

224078400 - ব্যামবা ব্যামন্ডরলং এি মাধ্যামম জামালপুি মজলাি পুিার্ন 

িহ্মপুে নদ ও দশানী নদীি ভাঙ্গন হমর্ জামালপুি সদি, মমলান্দহ ও 

ইসলামপুি উপমজলা িো পাইলট প্রকল্প  (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

অনুমমারদর্ 

২ 0 12,00,00 14,34,00 1,00 1,11 1,24 

224122300 - ব্যামবা ব্যামন্ডরলং এি মাধ্যমম িাংলামদমশি রিরভন্ন এলাকায় 

রিরভন্ন নদীি র্ীি ভাঙ্গন মিাধ, ভূরম পুনঃরুদ্ধাি ও নাব্যর্া বৃরদ্ধ পাইলট প্রকল্প 

(০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 

২ 0 0 6,00,00 11,00,00 12,24,30 13,66,32 

224139900 - নদী গমিষণা ইনরেটিউট-এি প্রারর্ষ্ঠারনক উন্নয়ন ও সেমর্া 

বৃরদ্ধ (মফজ-২) প্রকল্প (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) অনুমমারদর্ 

 

১-২ 0 0 2,00,00 10,64,00 11,84,23 13,21,60 

মমাট : িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ  0 24,00,00 38,62,00 21,66,00 24,10,75 26,90,40 

মমাট : উন্নয়ন কার্ তক্রম  0 24,00,00 38,62,00 21,66,00 24,10,75 26,90,40 

মমাট :   10,71,32 37,67,30 52,38,60 36,05,20 39,28,75 42,99,40 

৬.৪ পারন সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা 

৬.৪.১ সাম্প্র্রর্ক অজতন: ২০০৯ মথমক ২০১6 সমময়ি মমধ্য জার্ীয় পারন সম্পদ র্থ্য ভান্ডাি রিদ্যমান ৪০৬টি র্াটা মলয়াি এি সামথ 

অরর্রিক্ত ১৪৫টি র্াটা মলয়াি যুক্ত হময়মছ। এছািা মদমশি পারন োর্ সংরিষ্ট ২টি প্রকমল্পি মমধ্য Coastal Embankment 

Rehabilitation Project (CERP) এিং Char Development and Settlement Project (CDSP) প্রকল্প-

র্াটামিজ জার্ীয় পারন সম্পদ উপাত্ত ভান্ডামি সংযুক্ত কিা হময়মছ। উপকূলীয় অঞ্চমলি র্থ্য-উপাত্ত ভান্ডাি (আইরসআিরর্) এি 

মমধ্য রিদ্যমান ৪২১টি র্াটা মলয়ামিি সামথ অরর্রিক্ত ১৩৮টি র্াটা মলয়াি যুক্ত হময়মছ। জার্ীয় পারন নীরর্মর্ িরণ তর্ “রিয়ারিং 

হাউজ” এি আওর্ায় ২০০৮ হমর্ পিীোমূলকভামি িাংলামদশ পারন উন্নয়ন মিামর্ তি প্রকল্প প্রস্তাি জার্ীয় পারন ব্যিস্থাপনা 

পরিকল্পনা এি আমলামক পর্ তামলাচনা কিা হমে। রিয়ারিং হাউজ কার্ তক্রমমি আওর্ায় জুন ২০১৬ পর্ তন্ত পারন উন্নয়ন মিামর্ তি 

মমাট ২১০টি প্রকমল্পি উপি মর্ামর্ এিং ছািপে প্রদান কিা হময়মছ। এ ছািাও স্থানীয় সিকাি রিভামগি ৮টি ক্ষুদ্র প্রকমল্পি উপি 
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মর্ামর্ ও ছািপে প্রদান কিা হময়মছ। ২০১৪-২০১৬ সালব্যাপী মদমশি ভূ-গভতস্থ ও ভূ-পরিস্থ পারনি হালনাগাদ অিস্থা রনরূপন 

সংক্রান্ত সমীো হময়মছ। 

 

৬.৪.২ কার্ তক্রমসমূহ,ফলাফল রনমদ তশক এিং রনমদ তশমকি লেযমাো 

কার্ তক্রম ফলাফল 

রনমদ তশক 

সংরশষ্ট 

মকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেযমাো 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেযমাো  সংমশারধর্ 

লেযমাো 

মধ্যমময়ারদ লেযমাো 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

১. সমীো কার্ তক্রম রিমপাট ত ১ সংখ্যা ৪ ৪ ২ ২ ৩ ৫ ২ 

২.  জার্ীয় পারন ব্যিস্থাপনা 

পরিকল্পনা (NWMP) 

হালনাগাদকিণ 

জার্ীয় 

পরিকল্পনা 
১ সংখ্যা 4 0 4 ২ ২ ৫ ১ 

৩.  রিয়ারিং হাউজ কার্ তক্রম 

পরিচালনা 

প্রকল্প 

পর্ তামলাচনা 
১ সংখ্যা ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৫০ ৬০ ৬০ 

৪.  পারন সম্পমদি উপি জার্ীয় 

র্থ্য ভান্ডাি হালনাগাদকিণ 

র্াটা মলয়াি বৃরদ্ধ 

১ 

র্াটা মলয়াি 

বৃরদ্ধ 

র্াটা 

প্রদানকািীি 

সংখ্যা 

১০ ৫০ ১০ ১০ ১০ ১০ ৫০ 

সিিিাহকৃর্ 

র্থ্য-উপাত্ত  
৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৬০ 

৫. উপকূলীয় অঞ্চমল কার্ তক্রম 

মরনটরিং কিা 

অগ্রারধকাি 

রিরনময়াগ 

কম তসূরচ 

িাস্তিায়মন 

পরিিীেণ 

রিমপাট ত ৩ সংখ্যা 

০ ০ ২ ২ ২ ২ ১ 

উপকূলীয় 

অঞ্চমলি ১৯টি 

মজলাি উন্নয়ন 

পরিকল্পনা 

রিমপাট ত 

০ ০ ১ ১ ১ ১ ১ 

৬. পারন সম্পদ সংক্রান্ত র্থ্য 

সংগ্রহ, সংিেণ, সংকলণ 

সংিেণকৃর্ 

র্থ্য-উপাত্ত  
১ সংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

৬.৪.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পরিচালন কার্ তক্রম        

সহায়র্া কার্ তক্রম        

131016200 - পারন সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (র্রিউএআিরপও) ১-৪ 7,06,06 10,25,39 10,25,39 11,29,30 12,42,23 13,04,34 

মমাট : সহায়র্া কার্ তক্রম  7,06,06 10,25,39 10,25,39 11,29,30 12,42,23 13,04,34 

মমাট : পরিচালন কার্ তক্রম  7,06,06 10,25,39 10,25,39 11,29,30 12,42,23 13,04,34 

উন্নয়ন কার্ তক্রম        

িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ        

222000200 - রফরজরিরলটি োরর্ এন্ড রর্মটইল্ড ইরঞ্জরনয়ারিং রর্জাইন অি 

িহ্মপুে ব্যামিজ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) অনুমমারদর্ 
১,৬ 0 9,50,00 56,00 48,49,00 53,96,94 60,22,98 

223008900 - সমরবর্ পারন সম্পদ ব্যিস্থাপনা িাস্তিায়মন িাংলামদশ পারন 

আইন -২০১৩ কার্ তকি কিা শীষ তক প্রকল্প (০১/১১/১৩-২৮/০২/২০১৮) 

অনুমমারদর্ 

১-৪ 85,37 1,15,00 1,15,00 0 0 0 

মমাট : িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ  85,37 10,65,00 1,71,00 48,49,00 53,96,94 60,22,98 

মমাট : উন্নয়ন কার্ তক্রম  85,37 10,65,00 1,71,00 48,49,00 53,96,94 60,22,98 

মমাট :   7,91,43 20,90,39 11,96,39 59,78,30 66,39,17 73,27,32 
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৬.৫ িাংলামদশ হাওি ও জলাভূরম উন্নয়ন অরধদপ্তি 

৬.৫.১ সাম্প্ররর্ক অজতন: হাওি অঞ্চমলি জীিন-জীরিকা এিং জীি-বিরচে িোি লমে ২০ িছি মময়ারদ হাওি উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা 

গ্রহণ কিা হময়মছ। িাংলামদমশি উত্তি পূি তাঞ্চমলি ৭টি মজলাি ২ মকাটি জনগমণি জীিনমান উন্নয়মনি লমেয ২৮,০৪৩ মকাটি টাকা 

ব্যময় ২০ িছি (২০১২-২০৩২) মময়ারদ হাওি উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কিা হময়মছ, র্া রিরভন্ন মন্ত্রণালময়ি মাধ্যমম 

িাস্তিারয়র্ হমে। িরণ ত িাঁওি উন্নয়ন প্রকমল্প ৩২ লে র্নরমটাি মাটি েনমনি মাধ্যমম মদশীয় প্রজারর্ি মাছ চাষ, মসমচি মাধ্যমম 

ধান চাষ বৃরদ্ধ ও বৃেমিাপমনি মাধ্যমম পরিমিশ িোি কাজ সম্পন্ন হময়মছ। সমীো প্রকমল্পি মাধ্যমম জলাভূরমি 

মেণীরিন্যাসকিণ সম্পন্ন হময়মছ ও হাওি অঞ্চমলি নদীসমূমহি হাইমরামিফলরজ রিষময় মাঠ হমর্ র্থ্যারদ সংগ্রহপূি তক সমরির্ 

জলাভূরম র্থ্যভান্ডাি সমৃদ্ধ কিা হময়মছ। এছািা, হাওি অঞ্চমল রনরম তর্ অিকাঠামমাসমূমহি প্রকৃরর্ি উপি প্রভাি সংক্রান্ত একটি 

সমীো প্রকল্প সম্প্ররর্ সমাপ্ত হময়মছ। 

৬.৫.২ কার্ তক্রমসমূহ, ফলাফল রনমদ তশক এিং রনমদ তশমকি লেযমাো 

কার্ তক্রম ফলাফল 

রনমদ তশক 

সংরশষ্ট 

মকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেযমাো 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেযমাো  সংমশারধর্ 

লেযমাো 

মধ্যমময়ারদ লেযমাো 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

১.  সমীো কার্ তক্রম সমীো ১ সংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

২.  হাওি ও জলাভূরম উন্নয়ন হাওি ও 

জলাভূরম উন্নয়ন 
৩ সংখ্যা ১ ১ ৫ ২ ২ ২ ২ 

৬.৫.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পরিচালন কার্ তক্রম        

সাধািণ কার্ তক্রম        

1470201 - িাংলামদশ হাওি ও জলার্ভরম উন্নর়্ন অরধদপ্তি ১-২ 1,16,49 2,21,44 2,71,03 4,27,00 4,10,00 4,32,00 

মমাট : সাধািণ কার্ তক্রম  1,16,49 2,21,44 2,71,03 4,27,00 4,10,00 4,32,00 

মমাট : পরিচালন কার্ তক্রম  1,16,49 2,21,44 2,71,03 4,27,00 4,10,00 4,32,00 

উন্নয়ন কার্ তক্রম        

িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ        

222002400 - হরিগঞ্জ, মমৌলভীিাজাি, রসমলট, সুনামগঞ্জ, মনেমকানা ও  

রকমশািগঞ্জ মজলায় ভূ-গভতস্থ ও ভূ-উপরিস্থ মসচ কামজি পারনি অনুসন্ধামনি 

জন্য সমীো প্রকল্প (০১/০৫/২০১৫-৩১/১২/২০১৮) অনুমমারদর্ 

১-২ 0 5,00,00 7,38,00 5,50,00 6,12,15 6,83,16 

222002500 - *জলাভূরমি র্ারলকা ও স্থায়ীত্বশীল জলাভূরম ব্যিস্থাপনাি 

মেমওয়াকত উন্নয়নসহ হাওি ও নদীি ইমকারসমেমমি আন্ত:সম্পকত রিষয়ক 

সমীো (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারদর্ 

১-২ 0 20,00,00 38,98,00 15,00,00 16,69,50 18,63,16 

223011400 - হাওি ইমকারসমেমম অিকাঠামমা প্রভাি মূল্যায়ন ও উদ্ভািনী 

সমাধান প্রকল্প (০১/০১/২০১৬ - ৩১/১২/২০১৭) অনুমমারদর্ 
১-২ 0 2,08,00 1,46,00 0 0 0 

মমাট : িারষ তক উন্নয়ন কম তসূরচ  0 27,08,00 47,82,00 20,50,00 22,81,65 25,46,32 

মমাট : উন্নয়ন কার্ তক্রম  0 27,08,00 47,82,00 20,50,00 22,81,65 25,46,32 

মমাট :   1,16,49 29,29,44 50,53,03 24,77,00 26,91,65 29,78,32 

৬.৬ মর্ৌথ নদী করমশন 

৬.৬.১ সাম্প্ররর্ক অজতন:িাংলামদশ ও ভািমর্ি মমধ্য আন্তঃসীমান্ত ৫৪টি নদ-নদীি পারন িণ্টন ও সুষ্ঠ ব্যিস্থাপনাি মাধ্যমম পারন 

সম্পমদি সমি তাত্তম ব্যিহাি কমি জনগমণি জীিনর্াোি মামনান্নয়মন আঞ্চরলক ও আন্তজতারর্ক সহমর্ারগর্াি রিষময় সিকাি 

র্থার্থ পদমেপ গ্রহণ কমিমছ। ইমর্ামমধ্যই রর্স্তা ও মফনী নদীি অন্তি তর্ীকালীন পারন িন্টন চুরক্তি মেমওয়াকত চূিান্ত কিা 

হময়মছ, র্া স্বােমিি জন্য প্ররক্রয়াধীন িময়মছ। এছািা, অন্যান্য অরভন্ন আন্ত:সীমান্ত নদীি পারন িণ্টন চুরক্ত সংক্রান্ত আমলাচনা 

অব্যাহর্ আমছ।  িাংলামদশ ও ভািমর্ি মমধ্য ১৯৯৬ সামলি রর্মসবমি স্বােরির্ গঙ্গা নদীি পারন িন্টন চুরক্ত অনুর্ায়ী ১৯৯৭ 
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সাল হমর্ প্ররর্িছি শুষ্ক মমৌসুমম (০১ জানুয়ারি হমর্ ৩১ মম পর্ তন্ত) ফািাক্কায় গঙ্গা নদীি পারন িণ্টন কিা হমে। িাংলামদশ 

পািস্পরিক সমমোর্াি আমলামক ভাির্, মনপাল ও চীন হমর্ প্রাপ্ত িন্যা সংক্রান্ত র্থ্য-উপামত্তি রভরত্তমর্ ১২০ র্ন্টা িন্যা পূি তাভাস 

প্রদান কিমর্ সেম হমে। আন্তঃসীমান্ত নদীি সীমান্তির্ী এলাকায় দীর্ তরদন িন্ধ থাকা নদী র্ীি সংিেণমূলক কাজ ২০০৯-১০ 

অথ তিছি মথমক িাংলামদশ একই অিিারহকার্ভক্ত মদশসমূমহি মমধ্য রি-পােীক ও িহু-পােীক আমলাচনাি মাধ্যমম ভাির্-

িাংলামদশ পারন সম্পমদি উন্নয়ন ও সুষম িন্টন ও ব্যিস্থাপনাি রনরির্ কমি র্ীিির্ী মূল্যিান ভূ-েন্ড ির্ তাি আউট মপাে ও 

গুরুত্বপূণ ত স্থাপনা িো কিা সম্ভি হমে। ভািমর্ি পরিকরল্পর্ টিপাইমুে জলরিদুযৎ প্রকল্প ও আন্ত:নদী সংমর্াগ প্রকমল্পি রিষময় 

িাংলামদশ ভািমর্ি সামথ রিরভন্ন পয়তাময় আমলাচনা অব্যহর্ মিমেমছ। গর্ রর্ন িছমি মর্ৌথ নদী করমশমনি উরেরের্ কার্ তক্রমমি 

রিষময় ভািমর্ি সামথ রিরভন্ন পর্ তাময় মমাট ১৩টি বিঠক অনুরষ্ঠর্ হময়মছ। এছািা চীমনি সামথ রিরভন্ন পর্ তাময় ৩টি সভা অনুরষ্ঠর্ 

হময়মছ। এর্িযর্ীর্ মর্ৌথ নদী করমশন কতৃতক ভািমর্ি প্রস্তারির্ টিপাইমুে িহুমূেী জলরিদুযৎ প্রকমল্পি প্রভাি রনরূপমনি সমীো 

পরিচারলর্ হমে। 

৬.৬.২ কার্ তক্রমসমূহ,ফলাফল রনমদ তশক এিং রনমদ তশমকি লেযমাো 

কার্ তক্রম ফলাফল 

রনমদ তশক 

সংরশষ্ট 

মকৌশলগর্ 

উমেশ্য 

এি ক্ররমক 

পরিমামপি 

একক 

সংমশারধর্ 

লেযমাো 

প্রকৃর্ 

অজতন 

লেযমাো  সংমশারধর্ 

লেযমাো 

মধ্যমময়ারদ লেযমাো 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

১.  পারন সম্পদ সংক্রান্ত 

র্থ্য সংগ্রহ, সংিেণ, 

সংকলন 

আন্তঃসীমান্তনদীসমূমহ

ি র্থ্য ভান্ডাি 

প্রস্তুর্কিণ 

১ সংখ্যা 1 ১ ১ ১ ১ 1 ১ 

২.  রিপারেক ও 

িহুপারেক 

আমলাচনাসভাি 

আময়াজন 

মর্ৌথ নদী করমশন 

এিং এি অধীনস্থ 

রিরভন্ন করমটিি 

বিঠকঅনুষ্ঠান 

৪ সংখ্যা 

5 ৫ 6 ৫ ৫ ৫ ৫ 

মনপাল-িাংলামদশ 

মর্ৌথ রিমশষজ্ঞ 

করমটিি বিঠক  

অনুষ্ঠান 

1 ০ ১ ১ ১ 1 ১ 

চীন-িাংলামদশ মর্ৌথ 

গমিষণামূলক ও 

কারিগরি কার্ তক্রম 

সংক্রান্ত বিঠক 

অনুষ্ঠান 

1 ০ ১ ১ ১ 1 ১ 

৩.  আন্তঃসীমান্ত নদী 

সংরিষ্ট িন্যা সংক্রান্ত 

র্থ্য-উপাত্ত প্রারপ্ত 

ভাির্, মনপাল ও চীন 

মথমক িন্যা সংক্রান্ত 

র্থ্য-উপাত্ত প্রারপ্ত ৪ সংখ্যা 

7 ৭ ৭ ৮ ৮ ৮ ৮ 

৪.  মর্ৌথ প্রিাহ পর্ তমিেণ মর্ৌথ প্রিাহ পরিমাপ 

ও িণ্টন কার্ তক্রম 
1 ১ ১ ১ ১ 1 ১ 

৬.৬.৩ অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকল্পওয়ারি মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজাি টাকায়) 

অপামিশন ইউরনট, রস্কম এিং প্রকমল্পি নাম সংরিষ্ট  

কার্ তক্রম 

প্রকৃর্ 

২০১৬-১৭ 

িামজট সংমশারধর্ 

িামজট 

মধ্যমময়ারদ ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পরিচালন কার্ তক্রম        

সহায়র্া কার্ তক্রম        

131015900 - মর্ৌথ নদী করমশন, িাংলামদশ ১-4 5,86,00 7,45,98 4,04,44 8,21,19 9,03,31 9,10,00 

মমাট : সহায়র্া কার্ তক্রম  5,86,00 7,45,98 4,04,44 8,21,19 9,03,31 9,10,00 

মমাট : পরিচালন কার্ তক্রম  5,86,00 7,45,98 4,04,44 8,21,19 9,03,31 9,10,00 

মমাট :   5,86,00 7,45,98 4,04,44 8,21,19 9,03,31 9,10,00 

 


