
 693 

ভঞ্জুরয নং- 44 

1৪৭ - ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

রযচারন ব্যয় 1675,82,00 1843,40,00 2027,74,00 

উন্নয়ন ব্যয় 6256,63,00 6882,29,00 7570,52,00 

মভাট 7932,45,00 8725,69,00 9598,26,00 

 

অফততক 2069,45,88 2427,00,03 2686,42,98 

ভরধন 5862,95,22 6298,65,07 6911,79,12 

অরথ তক ম্পদ 3,90 3,90 3,90 

দায় 0 0 0 

মভাট 7932,45,00 8725,69,00 9598,26,00 

১.০ রভন মেটমভন্ট ও প্রধান কাম তাফরর 

১.১ রভন মেটমভন্ট 

জরফায়ু রযফততমনয ামথ াভঞ্জস্য মযমে ারন ম্পমদয সুলভ ও ভরিত ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ জনগমণয জীফন ও জীরফকায 

জন্য ারনয চারদা পূযণ এফং মটকআ উন্নয়ন। 

১.২ প্রধান কাম তাফরর 

১.২.১ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মে ারনা কর্ততক ম ারলত তফমল তয মডরটা প্লান-২১০০ ফাস্তফায়ন; 

১.২.২ মচ, ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, জরাফদ্ধতা দূযীকযণ, রনষ্কান ব্যফস্থায উন্নয়ন, নদী বাঙ্গন মযাধ এফং রফণাক্ততা ও ভরুকযণ মযামধ ব্যফস্থা 

গ্রণ, নীরত প্রণয়ন ও কারযগরয ায়তা প্রদান; 

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

১.২.৪ নদীয ফফারকায ব্যফস্থানা ও উন্নয়ন এফং ফন্যা রনয়ন্ত্রণ স্থানাভ ম্পমকত মভৌররক ও প্রাময়ারগক গমফলণা এফং 

াআমরাররজকযার জরয ও উাত্ত ংগ্র; 

১.২.৫ ফন্যা রনয়ন্ত্রণ এফং ারন ম্পদ উন্নয়মনয মেমে অন্তজতারতক মমারগতা এফং অন্তঃীভান্ত নদী ম্পরকতত  কাম তাফরর; 

১.২.৬ নদীভময ারন ধাযণ েভতা বৃরদ্ধ, বাঙ্গন মযামধয রমেয ারন রনয়ন্ত্রণ ফকাঠামভা রনভ তাণ ও যেণামফেণ, নদী মররজং 

কাম তক্রভ এফং মচ োর েনন/পুন:েনন; 

১.২.৭ ভূরভ ংযেণ ও পুনরুদ্ধায, মভানা ব্যফস্থানা, রনষ্কান এফং জরাফদ্ধতা দূযীকযণ াওয ও জরাভূরভয ারফ তক উন্নয়ন; 

১.২.৮ ারন ংযেণ জরাধায রনভ তাণ, ফাঁধ এফং ব্যামযজ রনভ তাণ; 
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২.০  ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্য ও কাম তক্রভভ 

ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত  উমেশ্য কাম তক্রভভ  ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

১. ারন ম্পমদয সুষু্ঠ ও মটকআ 

ব্যফস্থানা 

 মচ োর েনন ও পুনঃেনন 

 নদী মররজং 

 মচ স্ট্রাকচায রনভ তাণ ও মভযাভত 

 ব্যামযজ ও যাফায ডযাভ রনভ তাণ 

 ারন ব্যফস্থানা গ্রু গঠন, মযরজমস্ট্রন, প্ররেণ এফং 

ারব ত চাজত অদাময়য দারয়ত্ব স্তান্তয 

 ফাংরামদ ারন উন্নয়ন মফাড ত 

 ারন ম্পমদয সুষু্ঠ ব্যফস্থানায রমেয ভীো কাম তক্রভ  ফাংরামদ ারন উন্নয়ন মফাড ত 

 ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ 

উন্নয়ন রধদপ্তয 

 ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 

 ভূ-গবতস্থ ও ভূ-রযস্থ ারনয সুলভ ব্যফায কমল্প জাতীয় 

ারন ব্যফস্থানা রযকল্পনা (NWMP) ারনাগাদকযণ 

 রিয়ারযং াউজ কাম তক্রভ রযচারনা 

 ারন ম্পমদয উয জাতীয় তথ্য বান্ডায ারনাগাদকযণ 

 ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 

 ারন ম্পদ ংক্রান্ত তথ্য ংগ্র, ংযেণ ও ংকরন 

 ারন ম্পদ ংক্রান্ত ারন অআন ফাস্তফায়ন। 

 ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 

 মমৌথ নদী করভন 

 ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ 

উন্নয়ন রধদপ্তয 

 ারন ম্পদ ংক্রান্ত মভৌররক ও প্রাময়ারগক গমফলণা 

এফং নভৄনা যীো 

 নদী গমফলণা আন রেটিউট 

 রফশ্ব ারন রদফ উদমান  রচফারয় 

২. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী তীয বাংগন 

মযাধকযণ 

 ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ ও উকূরীয় ফাঁধ রনভ তাণ ও মভযাভত 

 রনষ্কান োর েনন ও পুনঃেনন 

 ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কান কাঠামভা রনভ তাণ এফং মভযাভত 

 গুরুত্বপূণ ত স্থানা এফং ীভান্ত নদীভময বাংগন 

মযাধকমল্প তীয ংযেণ 

 ফাংরামদ ারন উন্নয়ন মফাড ত 

 মমৌথ নদী করভন 

৩. জরফায়ু রযফততমনয ামথ 

াভঞ্জস্য মযমে াওয ও জরাভূরভ 

উন্নয়ন এফং উকূরীয় ঞ্চমরয 

ারন ব্যফস্থানা  

 াওয ও জরাভূরভ উন্নয়ন  ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ 

উন্নয়ন রধদপ্তয 

 ভৄদ্র ও নদী মথমক ভূরভ উদ্ধাযকমল্প উকূরীয় এরাকায় 

অরিফাঁধ রনভ তাণ এফং ভূরভ ঊদ্ধায 

 ফরত উন্নয়মনয রমেয ঊদ্ধাযকৃত ভূরভ ফণ্টন 

 উকূরীয় এরাকায় রফণাক্ততা মথমক জরাভূরভ ও 

সুন্দযফন ংযেণ 

 ফাংরামদ ারন উন্নয়ন মফাড ত 

 ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 
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ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত  উমেশ্য কাম তক্রভভ  ফাস্তফায়নকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

 উকূরীয় ঞ্চমর কাম তক্রভ ভরনটরযং কযা। 

৪. নদীয মফরন ব্যফস্থানা  ফন্যা পূফ তাবা ও তকীকযণ  ফাংরামদ ারন উন্নয়ন মফাড ত 

 মবৌত ও গারণরতক ভমডর োরড  নদী গমফলণা আন রেটিউট 

 রিারেক ও ফহুারেক অমরাচনা বায অময়াজন 

 অন্তঃীভান্ত নদী ংরিষ্ট ফন্যা ংক্রান্ত তথ্য-উাত্ত প্রারপ্ত 

 মমৌথ প্রফা ম তমফেণ 

 মমৌথ নদী করভন 

৩.০  দারযদ্রয রনযন, নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ু ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দারযদ্রয রনযন, নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ুয উয ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত উমেশ্যভময প্রবাফ 

৩.১.১ ারন ম্পমদয সুষ্ঠু ও মটকআ ব্যফস্থানা রনরিতকযণ 

দারযদ্রয রনযমনয উয প্রবাফ: ৪৮৮৩রক.রভ. মচ োর পুন: েনমনয পমর ন্যান্য সুরফধামবাগীমদয ামথ প্রারন্তক ও দরযদ্র 

চালীযা মচ সুরফধা ব্যফামযয ভাধ্যমভ অয় বৃরদ্ধ ামফ। মচ, োর েনন ও পুনঃ েনন কাম তক্রমভ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভ তংস্থামনয 

সুমমাগ সৃরষ্ট মফ।200টি মচ স্ট্রাকচায রনভ তাণ, ৩৫৫টি মচ স্ট্রাকচায মভযাভত/পুনফ তান এফং ৫১০কি.কভ. নদী মররজং এয 

আরতফাচক প্রবাফ ন্যমদয াাার প্রারন্তক চালীমদয উয িমফ এফং দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। 

অগাভী ৩টি থ তফছময ফাস্তফায়নমমাগ্য প্রকমল্পয অওতায় প্রায় ৮ মকাটি জনরদফ কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: ারন উন্নয়ন মফামড তয মচ, োর েনন ও পুনঃ েনন কাম তক্রমভ গ্রাভীণ নাযীমগাষ্ঠীমক ম্পৃক্তকযমণয 

ভাধ্যমভ প্রায় 0.8০ মকাটি জনরদফ কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ।এমত তাঁমদয অয় বৃরদ্ধ াভারজক ভম তাদা বৃরদ্ধ ামফ। 

তাছািা, কৃরল উৎাদন বৃরদ্ধয প্রবামফ নাযীমদয অরথ তক ও াভারজক উন্নয়ন মফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: জরফায়ু রযফততমনয প্রবাফ ও নদ-নদী, োর-রফর এয নাব্যতা কমভ মাওয়ায় ফল তা 

ভওসুমভয মযও প্লাফন ভূরভমত ারন দী তরদন অটমক থামক। এ কাযমণ মযাা অভন রফরবন্ন পর চামল মদরয য়। পমর, 

অগাভ ফন্যায কাযমণ পমরয ব্যাক েয়-েরত য়। অগাভী ফছযগুমরামত মচ োর, নদী মররজং রফরবন্ন স্ট্রাকচায রনভ তাণ ও 

মভযাভত কযা মর তা জরফায়ু রযফততনজরনত রবমমাজমন ায়ক মফ।এছািাও, ২০১৭-১৮ থ তফছয ম তন্ত োর েনন 

কভ তসূরচয অওতায় োর পুন:েনন, ারন রনয়ন্ত্রণ ফকাঠামভা রনভ তাণ, যেণামফেণ ও রযচারমনয ভাধ্যমভ প্রায় ৯.৬৫ রে মক্টয 

জরভমত মচ সুরফধা মদয়া ম্ভফ ময়মছ। ২০১৮-১৯ থ তফছময মভাট মচমমাগ্য জরভয ৬০.৯৫ তাং মচ সুরফধায অওতায় 

অমফ, মা মদময োদ্য রনযাত্তায় উমেেমমাগ্য ভূরভকা যােমফ। 

৩.১.২ ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী তীয বাংগন মযাধকযণ 

দারযদ্রয রনযমনয উয প্রবাফ: মদব্যাী 250 রক.রভ. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ রনভ তাণ, ১০৪০ রক.রভ. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ মভযাভত ও 

পুনফ তান, ১৩২৫ কি.কভ. রনষ্কান োর েনন/পুন:েনন এফং ৫৯০টি ফন্যা রনয়ন্ত্রণ কাঠামভা (স্লুআ/মযগুমরটয) রনভ তাণ ও মভযাভত 

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

কাম তক্রভ ফাস্তফায়মন দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয জন্য কভ তংস্থামনয সুমমাগ সৃরষ্ট মফ।নদী বাঙ্গন মথমক মদময ভূেন্ড ও ভল্যফান স্থানা 

যোয রমেয ১৯৫ কি.কভ. নদী তীয ংযেণ কামজ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীমক ম্পৃক্তকযমণয ভাধ্যমভ তাঁমদয কভ তংস্থান মফ এফং 

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

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কান ব্যফস্থায উন্নয়ন এফং েয়েরত হ্রা কযমণয রমেয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ 

রনভ তাণ, মভযাভত ও পুনফ তান এফং রনষ্কান োর েনন/পুন:েনন ও ফন্যা রনয়ন্ত্রণ কাঠামভা (স্লুআ/মযগুমরটয) রনভ তাণ/মভযাভত, 

নদী তীয ংযেণ কাম তক্রভ ফাস্তফায়মনয পমর নাযীমদয ম্পরত্ত যো ামফ। মা তাঁমদয াভারজক রনযাত্তা বৃরদ্ধ কমযফ। এ ফ 

কাম তক্রভ ফাস্তফায়মনয পমর কভ তংস্থামনয সুমমাগও সৃরষ্ট মফ। 
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জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: জরফায়ুয রযফততনজরনত প্রবাফ মভাকামফরায় ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ রনভ তাণ, মভযাভত, 

রনষ্কান োর েনন, পুনঃেনন ও ফন্যা রনয়ন্ত্রণ কাঠামভা রনভ তাণ ও মভযাভমতয পমর মদব্যাী ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ম্ভফ মফ। ন্যরদমক 

নদী তীয ংযেণ কাম তক্রমভয পমর জরফায়ুজরনত প্রবামফয কাযমণ ঝুঁরকপূণ ত স্থানা,  যফারি ও ন্যান্য ফকাঠামভা যো কযা 

ম্ভফ মফ।। 

৩.১.৩ জরফায়ু রযফততমনয ামথ াভঞ্জস্য মযমে াওয ও জরাভূরভ উন্নয়ন এফং উকূরীয় ঞ্চমরয ারন ব্যফস্থানা  

দারযদ্রয রনযমনয উয প্রবাফ: মগাারগঞ্জ মজরায ফরণ ত ফাওময ৩২ রে  নরভটায ভাটি েনমনয ভাধ্যমভ মদীয় প্রজারতয ভাছ 

চাল, মমচয ভাধ্যমভ ধান চাল বৃরদ্ধ ময়মছ মা দারযদ্র রনযমন ভূরভকা ারন কযমছ। াওয এরাকায় অগাভ ফন্যা প্ররতমযামধয 

ভাধ্যমভ মফামযা পর যো ামে। এছািাও মনায়াোরী মজরায ারতয়া উমজরায রনঝভ িীম ভৄদ্র মথমক ভূরভ উদ্ধায কাম তক্রভ 

চরভান অমছ। ভৄদ্র মত উদ্ধাযকৃত ভূরভ ভূরভীন/দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয ভামঝ রফতযণ কযা মফ। সুন্দযফন ংরগ্ন ন্যান্য প্রকমল্পয  

ফাস্তফায়মনয পমর রফণাক্ততা মথমক ভূরভ যো ভূরভয উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ ামফ, মা দারযদ্রয রনযমন ভূরভকা যােমফ এফং 

দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয জন্য কভ তংস্থান সৃরষ্ট কযমফ।  মমাগী ফাস্তফায়ন ংস্থায ভাধ্যমভ র.রড.এ.র-৪ প্রকল্প ফাস্তফায়মনয পমর 

প্রায় ৩৪১৬২টি রযফাযমক ৪৪৪১০ একয জরভমত পুনফ তান কযা ময়মছ। এছািা ারন ব্যফস্থানা গ্রু গঠমনয ভাধ্যমভ গ্রাভীণ 

প্রারন্তক চালীয ম্পৃক্ততা রনরিত কযা মে। ারন উন্নয়ন মফামড তয প্রকল্পভময ভাটিয কাজ ফাস্তফায়মন Landless 

Contracting Society (LCS) নীরত নুযণ কযায পমর দরযদ্র জনমগাষ্ঠী উকৃত মফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: ারন ম্পদ ব্যফস্থানায় নাযীয ংগ্রণ ও প্ররেণ প্রদান কযা মে। ারন ব্যফস্থানা রনমদ তরকা 

নুাময ারন ব্যফস্থানা ংগঠমন ৩৩% নাযীদস্য ন্তর্ভ তক্ত থাকায রফধান যময়মছ। এয পমর নাযীয েভতায়মনয াাার 

তাঁমদয অয়ও বৃরদ্ধ ামফ।ারন উন্নয়ন মফামড তয প্রকমল্পয ২৫% ভাটিয কাজ নাযীমদয িাযা ংগঠিত LCS এয ভাধ্যমভ ম্পাদন 

কযা মফ রফধায় তাঁমদয অরথ তক স্বেরতা বৃরদ্ধ ামফ। ২০১৫-১৬ থ তফছয মত রফরবন্ন মচ প্রকমল্প উদ্ধাযকৃত ো জরভয ৪৫% - 

৫০% মমাগী ফাস্তফায়ন ংস্থায ভাধ্যমভ দু:স্থ নাযীমদয ভামঝ ফন্টন কযা মে। এয পমর তাঁমদয াভারজক রনযাত্তা বৃরদ্ধ 

ামে। চয ও জরাভূরভ এরাকায় রনভীয়ভাণ  যফারি দু:স্থ নাযীমদয ভমধ্য রফতযমণয ব্যফস্থা কযা মে। তাছািা াওয ঞ্চমর 

জীফনমাোয ভান উন্নয়মন গৃীত কাম তক্রভ ফাস্তফায়মনয ভাধ্যমভ ররংগ বফলম্য দূয কযা ম্ভফ মফ। াওয ও জরাভূরভ উন্নয়মনয 

পমর থ তননরতক এফং াভারজক কভ তকান্ড নাযীয উন্নয়মন আরতফাচক াপল্য অমফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: রফগত ফছযগুমরামত াওয এরাকায ডুফন্ত ফাঁধভ মঢউময়য অ াত ও মরামত 

েয়প্রাপ্ত ময় দুফ তর ময় মামে এফং াওয এরাকায নদীমত রর জমভ বযাট ময় ারনয ধাযণ েভতা হ্রা ামে।  জরফায়ু 

রযফততনজরনত কাযমণ রফগত ফছয রত বৃরষ্ট ও াারি ঢমর ন্যান্য ফছমযয তুরনায় রতরযক্ত ারন াওমযয নদীভময 

ভাধ্যমভ রনষ্কারত না ফায পমর ডুফন্ত ফাঁধ উরচময় াওয এরাকায় ঢুমক মি। এমত াওময অগাভ ফন্যা মদো মদয় এফং ব্যাক 

পর ারন  মট। এ দুমম তাগ মথমক রেণীয় রফলয়ভময অমরামক জরফায়ু রযফততমনয ামথ াভঞ্জস্য মযমে াওয এরাকায 

নদীভময মররজং ,ডুফন্ত ফাঁমধয রযমফ ফান্ধফ উচ্চতা বৃরদ্ধ ও মভযাভত রফরবন্ন প্ররতকাযভরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা মে। 

এছািাও, জরফায়ু রযফততনজরনত কাযমণ ভৄমদ্রয ারনয গি উচ্চতা বৃরদ্ধ াওয়ায় রফণাক্ত ারন প্রমফ মযামধ কাম তক্রভ গ্রমণয 

পমর উকূরীয় এরাকায় চালাফাদ ও সুন্দযফন এরাকায় জীফনফরচে ংযরেত মফ। 

৩.১.৪ নদীয মফরন ব্যফস্থানা  

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

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

যােমফ। 

নাযী উন্নয়মনয উয প্রবাফ: নাযী উন্নয়মনয উয মযােবামফ প্রবাফ িমফ। 

জরফায়ু রবমমাজন ও প্রভমনয ওয প্রবাফ: রফগত কময়ক ফছময ফন্যা পূফ তাবা ও তকীকযণ ব্যফস্থায প্রভূত উন্নরত ময়মছ। 

পূমফ তয রতন রদমনয ফন্যা পূফ তাবা ও তকীকযণ  ফাততায স্থমর ফততভামন ৫ রদমনয তকীকযণ ফাততা প্রদান কযা য়। এটিমক ১০ 

রদমন উন্নীত কযায কাজ চরভান যময়মছ। এছািাও, াওয এরাকায় অগাভ ফন্যা তকীকযণ  ফাততা প্রদামনয প্ররক্রয়া উদ্ভাফমনয 

কাজ চরভান যময়মছ। 
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৩.২ দারযদ্রয রনযন, নাযী উন্নয়ন ও জরফায়ু রযফততন ম্পরকতত ফযাে 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০20-২1 ২০২1-২2 

দারযদ্র্য রনযন 5705,91,77 6475,22,81 7087,76,18 

নাযী উন্নয়ন 3601,04,89 4946,81,88 5373,07,15 

জরফায়ু রযফততন 3015,09,89 3393,43,53 4030,92,04 

৪.১ গ্রারধকায ব্যয় োত/কভ তসূরচভ (Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রারধকায ব্যয় োত/কভ তসূরচভ ংরিষ্ট ভধ্যমভয়ারদ মকৌরগত 

উমেশ্য 

১.  কৃরল জরভমত মচ সুরফধা প্রদামনয রমেয নদী ও োর েনন/পুনঃেনন, ফকাঠামভা রনভ তাণ ও 

যেণামফেণ: 

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

োরভ। ন্যরদমক, মদময নদী ও োরগুমরা বযাট ময় মাওয়ায মথ। এ মপ্ররেমত এগুমরা 

েনন ও পুনঃেনন রযাম ত। এ রফমফচনায় মচ সুরফধা বৃরদ্ধ তথা কৃরল উন্নয়মনয জন্য োর/নদী 

েনন/পুনঃেনন, ফকাঠামভা রনভ তাণ ও যেণামফেণ কভ তসূরচমক মফ তাচ্চ গ্রারধকায মদয়া 

ময়মছ। এছািাও ারন ম্পদ ংক্রান্ত ব্যফস্থানায রমেয রযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়মনয 

রনরভত্ত তথ্য-উাত্ত প্রারপ্তয প্রময়াজন রফধায় ভীো কাম তক্রভমক মফ তাচ্চ গ্রারধকায মদয়া 

ময়মছ। 

 ারন ম্পমদয সুষু্ঠ ও মটকআ 

ব্যফস্থানা 

২.  উকূরীয় এরাকায রফদ্যভান ফাঁধ/ফকাঠামভা মভযাভত, ংস্কায, পুনঃ রনভ তাণ ও উন্নয়ন, নতুন 

ফাঁধ রনভ তাণ, যেণামফেণ ও ফনায়ন কভ তসূরচ: 

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

আতযারদ ভল্য ম্পদ যোমথ ত উকূরীয় এরাকায় রফদ্যভান ফাঁধ, ফকাঠামভা মভযাভত, 

ংস্কায, পুনঃ রনভ তাণ ও উন্নয়ন, নতুন ফাঁধ রনভ তাণ, যেণামফেণ ও ফনায়ন কাম তক্রভমক রিতীয় 

গ্রারধকায ম্পন্ন কভ তসূরচ রমমফ ন্তর্ভ তক্ত কযা য়। 

 ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও নদী তীয 

বাংগন মযাধকযণ 

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

ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ রনভ তাণ ও যেণামফেণ: 

 মদময মনক গুরুত্বপূণ ত য নদী বাঙ্গমনয কাযমণ নদীগমবত রফরীন ময় মামে। পমর মদ 

প্রভূত অরথ তক েরতয ম্মুেীন মে। এ ফস্থা মথমক রযোণ াওয়ায জন্যআ থ তননরতকবামফ 

গুরুত্বপূণ ত এরাকা য ও স্থানা যো, জনগমণয জান-ভার এফং কৃরল জরভ ফন্যায প্রমকা 

মথমক যো কযায দারয়ত্ব স্বাবারফক কাযমণআ ারন ম্পদ ভন্ত্রণারময়য উয ফততায়। এ দারয়ত্ব 

রফমফচনায় মযমে রফমলতঃ ফন্যা প্লারফত ঞ্চমর জীফন ও থ তনীরতয গরতধাযা স্বাবারফক 

যাোয প্রয়ামআ ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ রনভ তাণ এফং যেণামফেণ কভ তসূরচমক র্ততীয় গ্রারধকায োত 

রমমফ রফমফচনায় মনয়া ময়মছ। 

 জরফায়ু রযফততমনয ামথ 

াভঞ্জস্য মযমে াওয ও 

জরাভূরভ উন্নয়ন এফং উকূরীয় 

ঞ্চমরয ারন ব্যফস্থানা 

৪.  অন্তঃীভান্ত নদীভময ারনয ন্যায্য রস্যা প্রারপ্ত: 

 অন্তঃীভান্ত নদীভময ারনয ন্যায্য রস্যা প্রারপ্তয স্বামথ ত এ ঞ্চমরয জরফায়ু রযফততন, নদীয 

গরতথ, ফন্যাও শুষ্কতা আতযারদ রফলয়ক তথ্য-উাত্ত ংগ্র ংক্রান্ত রিারেক-ফহুারেক 

কাম তক্রভ গ্রণ এফং গমফলণা রযচারনা একটি জরুরয রফলয় রফধায় এটিমক চতুথ তগ্রারধকায 

োত রনধ তাযণ কযা ময়মছ। 

 নদীয মফরন ব্যফস্থানা 
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৪.২ ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন ও প্রমেণ (২০১9-20 মত ২০২1-২2)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/প্রারতষ্ঠারনক আউরনটওয়াযী ব্যয় 

(াজায টাকায়) 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

রচফারয়, ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় 7068,03,00 7655,93,90 7926,18,00 8711,37,00 9573,51,00 

ফাংরামদ াওয ও জরার্ভরভ উন্নমন রধদপ্তয 24,77,00 23,51,00 6,27,00 14,32,00 24,75,00 

ফ তমভাট : 7092,80,00 7679,44,90 7932,45,00 8725,69,00 9598,26,00 

৪.২.২ থ তননরতক গ্রু মকাড নুমায়ী ব্যয় 

 (াজায টাকায়) 

থ তননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১9-20 

প্রমেণ 

২০১8-19 ২০20-২1 ২০২1-২2 

 অফততক ব্যয়      

3111 নগদ ভজুরয ও মফতন 14,95,45 10,04,10 11,02,27 11,42,58 12,40,93 

3211 প্রারনক ব্যয় 97,39,27 3,10,11 1,60,58 11,48,83 21,46,63 

3221 রপ, চাজত ও করভন 8,07,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

3231 প্ররেণ 21,02,70 2,45,33 1,22,78 1,01,50 1,19,35 

3241 বযন্তযীণ  ভ্রভণ ও ফদরর 0 4,00 0 0 0 

3243 মমরার, ওময়র ও লুরিমকন্ট 3,73,84 50,53 36,20 37,20 36,20 

3244 ভ্রভণ ও ফদরর 2,54,28 56,97 63,50 68,50 83,50 

3255 ভৄদ্রণ ও ভরনারয 3,17,46 60,54 52,50 52,50 47,50 

3256 াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 

3257 মাগত মফা, ম্মানী ও রফমল ব্যয় 248,96,33 24,45,56 5,83,08 4,03,30 4,04,30 

3258 মভযাভত ও ংযেণ 6,26,74 4,26,47 2,34,97 2,35,97 2,35,97 

3631 অফততক নুদান 1465,23,00 1637,64,49 1640,98,31 1808,96,73 1990,95,11 

3632 ভরধন নুদান 1,11 1,11 11,74,69 10,89,27 11,85,89 

3821 অফততক স্থানান্তয মা ন্যে মেরণফদ্ধ নয় 9,03,33 2,00 2,00 2,00 2,00 

3823 প্রকমল্পয অফততক স্থানান্তয 0 295,27,85 362,89,00 524,95,65 590,19,60 

3911 ংযরেত 40,32,47 3,93 30,09,00 50,09,00 50,09,00 

 মভ তাট : - অফততক ব্যয় 1920,77,98 1979,18,99 2069,45,88 2427,00,03 2686,42,98 

 ভরধন ব্যয়      

4111 বফন ও স্থানাভ 4714,29,40 19,42,50 0 0 0 

4112 মন্ত্রারত ও যঞ্জাভারদ 195,36,29 32,17,00 1,38,32 1,27,82 1,37,82 

4113 ন্যান্য স্থায়ী ম্পদ 54,50 4,50 4,90 3,90 8,90 

4141 ভূরভ 99,26,83 0 0 0 0 

4211 প্রকল্প ভরধন ব্যয় 0 5648,58,00 5618,48,00 6190,13,35 6757,47,49 

4911 ংযরেত 162,45,00 0 243,04,00 107,20,00 152,84,91 

 মভ তাট : - ভরধন ব্যয় 5171,92,02 5700,22,00 5862,95,22 6298,65,07 6911,79,12 

 ম্পদ      

7215 ঋণ 10,00 3,90 3,90 3,90 3,90 

 মভ তাট : - ম্পদ 10,00 3,90 3,90 3,90 3,90 

 ফ তমভাট : 7092,80,00 7679,44,89 7932,45,00 8725,69,00 9598,26,00 
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৫.০ ভন্ত্রণারয়/রফবামগয প্রধান কভ তকৃরত রনমদ তকভ (Key Performance Indicators) 

রনমদ তক ংরিষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাো ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. মচ এরাকায কবামযজ(মচমমাগ্য 

এরাকা ১৫.৯৯ রে মক্টয) 
১ তাং 61.52 60.40 62.02 ৬০.৯৫ ৬১.৪০ ৬১.৮০ ৬২.২০ 

2. ফন্যাভৄক্ত ও রনষ্কান এরাকায 

কবামযজ (ফন্যাভৄক্ত ও 

রনষ্কানমমাগ্য এরাকা ১১০ রে 

মক্টয)  

২ তাং 59.63 ৫৯.৩৫ 59.83 ৬০.১০ ৬০.৫৫ 6০.৯৫ 6১.১৫ 

3. গুরুত্বপূণ ত স্থানা যো  

ক.   াওয এরাকা অগাভ ফন্যাভৄক্ত 

কযায কবামযজ (১২.০০ রে 

মক্টয) 

৩ তাং ১০.৪০ ১০.৩৫ ১১.২৫ ১০.৯৫ 11.50 1২.১০ 12.৫৫ 

ে.  ন্যান্য এরাকা ফন্যাভৄক্ত 

কযায কবামযজ (১০৬ রে 

মক্টয) 

২ তাং ৪৬.১০ ৪৬.১০ ৪৬.৭৫ ৪৬.২০ 46.95 ৪৭.১০ 4৭.৮০ 

4. রফণাক্ততা মযাধকযণ এরাকায 

কবামযজ (রফণাক্ততা মযাধমমাগ্য 

এরাকা ২৬.৩৭ রে মক্টয) 

৩ তাং 51.80 ৫০.৯৫ 52.0 ৫১.৪০ ৫১.৮৫ 52.৩0 5২.৬৫ 

৬.০ রধদপ্তয/ংস্থায াম্প্ররতক জতন, কাম তক্রভভ এফং পরাপর রনমদ তক ও রেযভাো এফং ব্যয় প্রাক্করন 

৬.১ রচফারয় 

৬.১.১ াম্প্ররতক জতন: ফততভান যকামযয রবন-২০২১, মডল্টা প্লযান-২১০০, প্তভ ঞ্চফারল তকী রযকল্পনায উমেশ্য ফাস্তফায়মনয 

রমেয এ ভন্ত্রণারয় সুরনরদ তষ্ট রযকল্পনা গ্রণ কযমছ। ম্প্ররত রফশ্বব্যাী Sustainable Development Goals ফাস্তফায়মন 

ফাংরামদমক গুরুমত্বয ামথ মদো মে। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীমক High Level Pannel on Water এয ম্মারনত দস্য 

রমমফ ন্তর্ভ তক্ত কযা ময়মছ। জারতং  কর্ততক রনধ তারযত প্ররতাদ্য নুমায়ী প্ররতফছয ২২ ভাচ ত ‘রফশ্ব ারন রদফ’ উদমান কযা 

ময় থামক। জাতীয় ারন অআন ২০১৩ এয অমরামক ফাংরামদ ারন রফরধভারা, ২০১8 প্রণীত ময়মছ। 

৬.১.২ কাম তক্রভভ,পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাো 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

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

৬.১.৩ ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1470101 - রচফারয়, ারন ম্পদ ভন্ত্রণারয় ১ 8,11,58 17,30,00 19,49,41 18,89,10 19,06,10 20,01,10 

মভাট : াধাযণ কাম তক্রভ  8,11,58 17,30,00 19,49,41 18,89,10 19,06,10 20,01,10 

ায়তা কাম তক্রভ        

136006600 - আন্টাযন্যানার করভন ন আরযমগন এন্ড মরমনজ (অআ র 

অআ রড) 
১ 2,75 3,25 3,25 0 0 0 
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ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

136010500 - আনওয়াযডযাভ (অআএনডরিউএঅযরডএএভ) ১ 3,25 4,01 4,01 0 0 0 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  6,00 7,26 7,26 0 0 0 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  8,17,58 17,37,26 19,56,67 18,89,10 19,06,10 20,01,10 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

221000147 - ারন ম্পদ ভন্ত্রণারময়য ননুমভারদত প্রকমল্পয জন্য ংযরেত 

 
১ 0 182,45,00 0 273,04,00 157,20,00 202,84,91 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  0 182,45,00 0 273,04,00 157,20,00 202,84,91 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  0 182,45,00 0 273,04,00 157,20,00 202,84,91 

মভাট :   8,17,58 199,82,26 19,56,67 291,93,10 176,26,10 222,86,01 

৬.২ ফাংরামদ ারন উন্নয়ন মফাড ত 

৬.২.১ াম্প্ররতক জতন: মদময ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ মভযাভত, রনষ্কান োর েনন/পুনঃেনন ও প্রময়াজনীয় ফকাঠামভা রনভ তাণ/পুনঃ 

রনভ তামণয পমর মদময  মভাট ১5.99 রে মক্টয এরাকায ভমধ্য ২০১৫-১৬ মত ২০১7-১8 থ তফছয ম তন্ত ১.২২ রে মক্টয 

ফ তমভাট 9.66 রে মক্টয এরাকায় মচ সুরফধা ম্প্রাযণ ম্ভফ ময়মছ। ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কানমমাগ্য ১১০ রে মক্টয 

এরাকায ভমধ্য গত রতন ফছময ৩.৭৬ রে মক্টয এরাকামক ফন্যাভৄক্ত কযা ম্ভফ ময়মছ। উকূরীয় এরাকায রফদ্যভান ফাঁধ 

মভযাভত, নতুন ফাঁধ রনভ তাণ, যেণামফেণ ও ফনায়ন কভ তসূরচয পমর মদময দরেণাঞ্চমরয উকূরীয় এরাকায রফণাক্ততায 

ঝুঁরকপূণ ত ২৬.৩৭ রে মক্টয এরাকায ভমধ্য ২০১৫-১৬ মত ২০১7-১8 থ তফছয ম তন্ত ০.২৫ রে মক্টয এরাকা যো কযা ম্ভফ 

ময়মছ। তাছািা, মদময রফরবন্ন নদীমত 470 রক.রভ. মররজং কাজ অংরক ও পূণ ত ফাস্তফায়ন কযা ময়মছ। উমেখ্য মম, জরফায়ু 

রযফততন রাে পামন্ডয অওতায় 70108 রে টাকা ব্যময় আমতাভমধ্য 79টি প্রকল্প ভাপ্ত ময়মছ। মভৄনা নদীমত ৪টি ক্রফায 

রনভ তামণয পমর ১৬.5 ফগ ত রক.রভ. ভূরভ পুনরূদ্ধায দৃশ্যভান ময়মছ। ররডএর-৪ ীল তক প্রকমল্পয অওতায় ৬৬৬৭টি রযফামযয 

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

ময়মছ। ফন্যা পূফ তাবা ও তকীকযমণয জন্য ওয়ারভ প্রকমল্পয অওতায় ঢাকায় একটি তযাদৄরনক মডটা মন্টায/ 

াআমরাররজকযার মনটওয়াকত স্থান কযা ময়মছ। গত থ তফছয ম তন্ত াওি এরাকায় 727টি স্কীমভয িাযা প্রায় 375 রক.রভ ডুফন্ত 

ফাঁধ মভযাভত/পুনযাকৃরতকযণ কযায পমর প্রায় 15 রে মভররক টন মফামযা পর অগাভ ফন্যা মত যো মময়মছ। 

৬.২.২ কাম তক্রভভ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাো 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. মচ োর েনন ও পুনঃ েনন েননকৃত 

োর/ 

পুনঃেননকৃত 

োর 

১ রক.রভ. 152 ১৫২ 180 102 169 175 180 

2. নদী মররজং নদী মররজং ১ রক.রভ. ১৫০ ১৫০ ১৫০ 206 199 210 220 

3. মচ স্ট্রাকচায রনভ তাণ ও 

মভযাভত 

রনভ তাণকৃত 

স্ট্রাকচায 

১ ংখ্যা 

৭০ ৭০ ১১৫ 93 42 45 50 

মভযাভতকৃত 

স্ট্রাকচায 
১৫০ ১৫০ ৪০০ 31 93 100 105 

4. ব্যামযজ ও যাফায ডযাভ রনভ তাণ রনভ তাণকৃত 

ব্যামযজ ও 

যাফায ডযাভ 

১ ংখ্যা ০ ০ ১ 0 1 1 ১ 

5. ারন ব্যফস্থানা গ্রু গঠন, 

মযরজমস্ট্রন,  প্ররেণ এফং 

ারব ত চাজত অদাময়য দারয়ত্ব  

স্তান্তয 

গঠিত গ্রু 

১ ংখ্যা 

৪৭৬ ৪৭৬ ৪৯০ 330 220 230 240 

প্রররেত ২২৫ 9225 ১৫৫০ 10750 9000 9500 10000 

স্তান্তরযত 

দারয়ত্ব  
০৪ ০৪ ২৮ 15 15 18 20 
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কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

6. ারন ম্পমদয সুষু্ঠ ব্যফস্থানা 

মযামধ ভীো কাম তক্রভ 

ভীো 

কাম তক্রভ 
১ ংখ্যা 4 ৪ ৫ 4 7 5 ৮ 

7. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাঁধ ও উকূরীয় 

ফাঁধ রনভ তাণ ও মভযাভত 

রনভ তাণকৃত 

ফাঁধ 

২ 

রক.রভ. 70 ৭০ ৭৫ 75 47 50 55 

মভযাভতকৃত 

ফাঁধ 
রক.রভ. 195 ১৯৫ 250 250 46 55 60 

8. রনষ্কান োর েনন ও 

পুনঃেনন 

েননও 

পুনঃেননকৃত 

রনষ্কান োর  

২ রক.রভ. 398 ৩৯৮ ৬৫০ 580 617 625 630 

9. ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কান 

কাঠামভা রনভ তাণ এফং 

মভযাভত 

রনভ তাণকৃত ও 

মভযাভতকৃত 

কাঠামভা 

২ ংখ্যা ১১৭ ১১৭ ২৯০ 112 71 80 90 

10. গুযত্বপূণ ত স্থানা এফং ীভান্ত 

নদীভময বাঙ্গন মযাধকমল্প 

তীয ংযেণ 

নদী তীয 

ংযেণ 
২ রক.রভ. 48 ৪৮ ৫০ 90 94 100 105 

11. ভৄদ্র ও নদী মথমক ভূরভ 

উদ্ধাযকমল্প উকূরীয় এরাকায় 

অরিফাঁধ রনভ তাণ এফং ভূরভ 

ঊদ্ধায 

রনভ তাণকৃত 

অরিফাঁধ 

৩ 

ংখ্যা 2 ২ ২ 0 2 2 ২ 

ঊদ্ধাযকৃত 

ভূরভ  
একয 50 ৫০ ৫০ 0 60 50 ৪০ 

12. ফরত উন্নয়মনয রমেয 

ঊদ্ধাযকৃত ভূরভ ফণ্টন 
ফরত উন্নয়ন ৩ ংখ্যা 3000 ৩০০০ ৩০০০ 3000 2500 ৩০০০ ২০০০ 

13. উকূরীয় এরাকায় রফণাক্ততা 

মথমক জরাভূরভ ও সুন্দযফন 

ংযেণ 

রফণাক্ততা 

হ্রা 
৩ ররটি 20 ২০ ২০ 20 20 20 ২০ 

14. ফন্যা পূফ তাবা ও তকীকযণ পূফ তাবা ও 

তকীকযণ 
৪ ংখ্যা ১৫৬ ১৫৬ 156 156 156 ১৫৬ ১৫৬ 

৬.২.৩ ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

131016000 - ফাংরামদ ারন উন্নয়ন মফাড ত ১-১৪ 928,60,04 1431,25,05 1606,74,06 1618,12,00 1781,92,66 1961,66,23 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  928,60,04 1431,25,05 1606,74,06 1618,12,00 1781,92,66 1961,66,23 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  928,60,04 1431,25,05 1606,74,06 1618,12,00 1781,92,66 1961,66,23 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

222002700 - রপরজরফররটি েচারড পয ফ্লাড কনমরার, মরআমনজ এন্ড 

আরযমগন রমেভ এযাট মগাওয়াআন াট আন রমরট রডররক্ট (০১/১০/২০১৭-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

৩,৭ 0 2,55,00 2,77,00 0 0 0 

222002800 - রপরজরফররটি োরড উআথ আএঅআএ পয রযাকমন ফ 

আছাভরত রযবায আন াফনা রডররক্ট (০১/১০/২০১৭-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
২ 0 3,07,00 3,05,00 0 0 0 

222002900 - রপরজরফররটি োরড আন কামনকন উআথ কনস্ট্রাকন ফ 

ওয়াটায ররটমভন্ট প্লান্ট পয মারন্ডং এরযয়া ফ মগাযান-চাটফারি াম্প াউ, 

ঢাকা (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১ 0 2,70,00 1,00 0 0 0 

222003000 - মটকরনকযার রপরজরফররটি োরড এন্ড এনবাআযনমভন্টার এন্ড 

মাস্যার আভমক্ট এমভন্ট (আএঅআএ) ফ এভমঙ্কমভন্ট-কাভ-মযাড এন্ড 

ওয়াটায মভমনজমভন্ট রমেভ পয আকমনারভক মজান-৪ এযাট মানারদয়া-

 টিবাঙ্গা অআল্যান্ড, ভমোরী, কক্সফাজায (০১/১০/১৮-৩১/১২/২০১৮) 

৮,৯ 0 3,00,00 3,15,00 0 0 0 
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ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

নুমভারদত 

223009100 - ফাংরামদ ফন্যা ব্যফস্থানা রযকল্পনা (০১/০১/১৭-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২,৭,৯ 0 13,14,00 13,15,00 0 0 0 

224052305 - চয মডমবরমভন্ট এন্ড মমটরমভন্ট প্রকল্প- ৪ (ররডএর-৪) 

(২য় ংমারধত) (ারন উন্নয়ন মফাড ত ং) (০১/০৪/১১-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

১০ 65,27,74 17,19,00 5,75,00 0 0 0 

224075700 - *মভ না নদীয বাংগন মত মবারা মজরায চযপযান মৌয 

য ংযেণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)  নুমভারদত 
৭,৯ 20,00,00 63,34,00 55,00,00 18,13,00 0 0 

224075900 - যংপুয মজরায গঙ্গাচিা ও যংপুয দয উমজরয় রতস্তা 

নদীয ডানতীয বাঙ্গন মত যো প্রকল্প (০১/০৪/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) (১ভ 

ংমারধত) নুমভারদত  

১০ 25,00,00 19,50,00 75,39,00 0 0 0 

224076000 - দ্মা নদীয বাঙ্গন আমত যাজাী ভানগযীয ন্তর্ভ তক্ত 

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

৩০/০৬/২০১৯) (১ভ ংমাধত) নুমভারদত  

১০ 5,00,00 70,00,00 156,80,00 0 0 0 

224076100 - ববযফ রযবায মফরন এরাকায জরাফদ্ধতা দূযীকযণ ও মটকআ 

ারন ব্যফস্থানা উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত  
৮ 1,00,00 100,00,00 50,00,00 40,00,00 150,00,00 0 

224076300 - ঢাকা-নাযায়নগঞ্জ মডভযা (রডএনরড) এরাকায রনস্কান 

ব্যফস্থায উন্নয়ন (২য় ম তায়) প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত  
৯ 2,60,00 150,00,00 150,00,00 130,00,00 250,00,00 300,00,00 

224076500 - খুরনা মজরায জরাফদ্ধতা রনযনকমল্প বদ্রা ও ারদা নদী 

পুন:েনন (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২ 1,25,00 30,00,00 14,00,00 0 0 0 

224076600 - চট্টগ্রাভ মজরায ফাাউমফা’য অওতায় উকূরীয় ঞ্চমরয 

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

রফরবন্ন ফকাঠামভাভময বাঙ্গন প্ররতমযাধ, রনস্কান এফং মচ ব্যফস্া 

উন্নয়মনয জন্য পুনফ তান (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  

১,৩,১০ 50,00 40,00,00 56,72,00 0 0 0 

224076700 - চট্টগ্রাভ মজরায  উকূরীয় এরাকায মাল্ডায নং-৬২ 

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

(অমনায়াযা এফং টিয়া) পুনফ তান (০১/০৫/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) (১ভ 

ংমারধত) নুমভারদত  

৪ 2,50,00 60,00,00 70,00,00 70,00,00 0 0 

224076800 - অরিয়ার োঁ নদীয বাঙন মত াজী যীয়তউো মতু 

ংরগ্ন ঢাকা-ভাওয়া-বাংগা-খুরনা জাতীয় ভািক যো প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)(১ভ ংমারধত) নুমভারদত 

১০ 4,60,00 17,50,00 27,29,00 0 0 0 

224076900 - *যানজয-মকাটারীািা ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান ও মচ প্রকল্প 

(০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৩,৯ 1,28,00 53,60,00 53,60,00 10,00,00 0 0 

224077100 - চট্টগ্রাভ মজরায রভযশ্বযাআ উমজরায় ফাংরামদ থ তননরতক 

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

প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) (১ভ ংমারধত) নুমভারদত  

৭ 6,00,00 250,00,00 320,00,00 400,00,00 0 0 

224077300 - মনায়াোরী এরাকায জরাফদ্ধতা রনযনকমল্প ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও 

রনষ্কান ব্যফস্থায উন্নয়ন ীল তক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

৯ 21,00 100,00,00 114,62,00 45,00,00 50,00,00 80,00,00 

224077400 - *কক্সফাজায মজরায ফাঁকোরী নদী ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, রনষ্কান, 

মচ ও মররজং (১ভ ম তায়) (০১/০৮/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
২,৩,৯ 5,00 120,00,00 35,00,00 40,00,00 0 0 

224077500 - *কক্সফাজায মজরায মটকনাপস্থ াযীয িীম মাল্ডায নং-

৬৮ এয ী-ডাআক ংময ফাঁধ পুনঃ রনভ তাণ ও প্ররতযো কাজ ফাস্তফায়ন  

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) (১ভ ংমারধত) নুমভারদত 

৭ 11,50 40,00,00 50,00,00 1,00 0 0 

224077600 - *সুমযশ্বয োর পুনঃেনন ও রনষ্কান প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
১ 50,00 33,96,00 22,50,00 1,00 0 0 

224077700 - রদনাজপুয মজরায দয উমজরাধীন মগৌরযপুয নাভক স্থামন 

েযা মভৌসুমভ ম্পূযক মচ প্রদামনয রমেয পুনবতযা নদীয উয ভরিত ারন 

রনয়ন্ত্রণ ফকাঠামভা রনভ তাণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) (১ভ 

ংমারদত) নুমভারদত 

৩ 1,00,00 36,00,00 30,00,00 15,00,00 0 0 

224077800 - নওগাঁ মজরায াাায ও মাযা উমজরাধীন জফাআরফর 

ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, ারন রনষ্কান ও মচ প্রকল্প (০১/০৯/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

৩,৭ 50,00 31,83,00 24,00,00 10,19,00 0 0 

224077900 - ঞ্চগি মজরায মফাদা উমজরাধীন ামফক নারজযগঞ্জ ও 

দআোতা রছটভর এরাকায় কমযামতায়া নদীয ফাভ তীয ফযাফয নদীতীয 

ংযেণ কাজ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 2,00,00 20,00 1,00 0 0 0 

224078000 - কুভায নদ পুনঃেনন (০১/০৭/২০১৬-৩১/১২/২০১৯) 

নুমভারদত 
২ 1,00,24 50,00,00 25,00,00 31,86,00 0 0 

224078100 - মবারা মজরায মভ না নদীয বাঙ্গন মত ভনপুযা উমজরাধীন 

যাভমনওয়াজ রঞ্চ াট এরাকা  এফং মততুরিঁয়া নদীয বাঙ্গন মত চযপযান 

উমজরাধীন ম ামলযাট রঞ্চ াট এরাকা যো (০১/০১/২০১৭-

৩০/০৬/২০১২০) নুমভারদত 

১০ 25,00 100,00,00 80,00,00 60,00,00 0 0 
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224078200 - ফামগযাট মজরায ৮৩ টি নদী/োর পুনঃেনন এফং মভাংরা-

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

নুমভারদত 

২,১ 1,00,00 50,00,00 25,00,00 40,00,00 150,00,00 100,00,00 

224078500 - রারভরনযাট মজরায াটগ্রাভ উমজরাধীন ামফক ১১৯ নং 

ফাকাটা রছটভর এয ম ালািা, দয়ারটাযী ও মফাোযী এরাকায় ধযরা নদীয 

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

(১ভ ংমারধত) নুমভারদত 

১০ 1,00,00 3,75,00 2,88,00 0 0 0 

224078700 - চট্টগ্রাভ মজরায াটাজাযী ও যাউজান উমজরায় ারদা 

নদীয উবয় তীমযয বাঙ্গন মত রফরবন্ন এরাকা যোকমল্প তীয ংযেণ কাজ 

(১ভ ংমারধত) (০১/০৭/১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 0 45,00,00 70,00,00 45,00,00 0 0 

224078800 - ারন রফজ্ঞান ম্পরকতত তথ্য মফা ও অগাভ তকীকযণ 

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

নুমভারদত 

৬,১৪ 0 68,41,00 39,00,00 84,00,00 90,00,00 100,00,00 

224078900 - *ফামগযাট মজরায মাল্ডায নং-৩৬/১ এয পুনফ তান প্রকল্প 

(০১/১২/২০১৪-৩০/০৬/২০১৯) (১ভ ংারধত) নুমভারদত  
৯-১০ 7,50,00 50,00,00 2,00,00 60,00,00 100,00,00 0 

224079000 - মবারা মজরায মদৌরতোন ও মফাযানউরেন উমজরায় মভ না 

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

নুমভারদত 

৯-১০ 20,00,00 100,00,00 165,00,00 50,00,00 50,00,00 0 

224079100 - ঢাকা মজরায মদাায উমজরাধীন অওযঙ্গাফাদ মত িাা 

ফাজায  াট ম তন্ত দ্মা নদীয ফাভতীয ংযেণভরক কাজ (০১/১১/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৯)  নুমভারদত 

৯-১০ 37,50,00 1,00 140,00,00 0 0 0 

224079200 - মভ না নদীয বাংগন মত মবারা মজরায দয উমজরাধীন 

যাজাপুয ও পূফ ত আররা আউরনয়ন যোমথ ত তীয ংযেণ প্রকল্প (১ভ ংমারধত)  

(০১/১২/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

৯ 75,00,00 60,00,00 70,00,00 50,00,00 80,00,00 0 

224079400 - *নদীতীয ংযেমণয ভাধ্যমভ মভ না নদীয বাঙ্গন মত মবারা 

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

নুমভারদত  

৯ 20,00,00 100,00,00 160,00,00 82,00,00 0 0 

224079600 - *গঙ্গা-কমাতাে মচ প্রকমল্পয পুনফ তান প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৯) (২য় ংমারধত) নুমভারদত 
১-২ 23,47,00 1,00 8,85,00 0 0 0 

224079700 - *ারনবফন রনভ তাণ প্রকল্প (১ভ ংমারধত) (০১/০৭/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৯) (ংমারধত) ননুমভারদত  
৫ 60,00,00 21,00,00 76,41,00 0 0 0 

224079900 - খুরনা মজরায র্ভরতয়ায রফর এফং ফণ তার-ররভপুয-

মকারাফাসুোরী ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনস্কান প্রকল্প (২য় ম তায়) (২য় ংমারধত)  

(০১-১০-১৩ মত ৩০-০৬-২০২০)  নুমভারদত 

৯ 60,00,00 74,29,00 82,95,00 25,00,00 0 0 

224080000 - ব্লু -মগাল্ড মপ্রাগ্রাভ (রফডরিউরডরফ কমম্পামনন্ট) (০১/০১/১৩-

৩১/১২/২০২০)  নুমভারদত 
৭ 79,75,61 132,35,00 131,33,00 198,22,00 250,00,00 250,00,00 

224080100 - মকাোর আভব্যান্কমভন্ট আভপ্রুবমভন্ট প্রমজক্ট মপআজ-১ 

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

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

৭ 224,96,27 800,00,00 650,00,00 800,00,00 800,00,00 900,00,00 

224080200 - ফ্লাড এন্ড রযবায ব্যাংক আমযামান রযস্ক ম্যামনজমভন্ট 

আনমবেমভন্ট মপ্রাগ্রাভ  (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) (২য় ংমারধত) 

নুমভারদত 

৭-১১ 226,47,43 197,30,00 172,63,00 100,70,00 150,00,00 100,00,00 

224080300 - আরযমগন ম্যামনজমভন্ট আম্প্রুবমভন্ট মপ্রামজক্ট (আরভ) (পয 

ভৄহুরয আরযমগন প্রমজক্ট প্রকল্প) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

(২য় ংমারধত) ংমারধত ননুমভারদত। 

১-২ 32,51,36 64,52,00 56,98,00 107,88,00 150,00,00 150,00,00 

224080400 - রেীপুয মজরায ন্তগ তত যাভগরত ও কভরনগয উমজরা এফং 

তৎংরগ্ন এরাকামক মভ না নদীয ব্যাত বাঙ্গন মত যোকমল্প নদীতীয 

ংযেণ প্রকল্প (১ভ ম তায়) (২য় ংমারধত) (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

১০ 50,68,00 14,00,00 5,00,00 40,00,00 0 0 

224080500 - াওয এরাকায় ফন্যা ব্যফস্থানা ও জীফন মাোয ভান উন্নয়ন 

(মভয়াদঃ জুরাআ ২০১৪ মত জুন ২০২২ ম তন্ত) নুমভারদত (১ভ ংমারধত) 
১-১৩ 83,54,93 270,00,00 230,00,00 250,00,00 250,00,00 300,00,00 

224080700 - *কক্সফাজায মজরাধীন েরতগ্রস্থ মাল্ডাযভময পুন তফান  

(১ভ ংমারধত)(০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 
৯-১০ 65,00,00 80,00,00 40,00,00 50,00,00 0 0 

224080800 - * চট্টগ্রাভ মজরায ফাশঁোযী উমজরায মাল্ডায নং ৬৪/১ এ, 

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

(০১/০৫/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) (ংমারধত) ননুমভারদত ( ২য় ংমারধত)  

৯-১০ 89,87,50 45,00,00 50,00,00 1,00 0 0 

224080900 - চট্টগ্রাভ মজরায চন্দাআ ও াতকাররয়া উমজরায় াঙ্গু ও 

চাঁদোরী নদীয উবয় তীয ংযেণ (১ভ ংমারধত)  (০১/০৪/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 90,00,00 1,00 17,96,00 0 0 0 

224081100 - নযরংদী মজরায রফপুয উমজরাধীন রফপুয ফন্যা রনয়ন্ত্রণ, 

রনষ্কান ও মচ  (১ভ ংমারধত) (০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত। 
১০ 13,00,00 1,00 16,93,00 0 0 0 

224081200 - িাহ্মণফািীয়া মজরায ন্তগ তত রততা নদী (অায) পুনঃেনন 

(০১/০৯/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১ 5,77,00 25,00,00 25,00,00 40,00,00 50,00,00 0 
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224081300 - মচ ও রনষ্কান ব্যফস্থায উন্নয়নকমল্প কুরভো মজরায কাজতন 

োর ও তৎংরগ্ন াো োরভ পুনঃেনন (২য় ংমারধত)  (০১/০৭/২০১৫-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১ 5,91,50 8,50,00 3,00,00 0 0 0 

224081400 - *ফগুিা মজরায ারযয়াকারন্দ উমজরাধীন কৃরন তফািী মত 

চন্দনফাআা ম তন্ত মভৄনা নদীয ডানতীয ংযেণ ও রফকল্প ফাঁধ রনভ তাণ প্রকল্প 

(০১/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮) (১ভ ংমারধত) (ংমারধত) ননুমভারদত 

১০ 87,25,00 50,00,00 52,00,00 0 0 0 

224081600 - দরেণ রিভাঞ্চরীয় ভরিত ারন ম্পদ রযকল্পনা ও 

ব্যফস্থানা প্রকল্প - ২য় ম তায় (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 
১-১৪ 18,32,55 75,30,00 89,25,00 89,50,00 260,00,00 250,00,00 

224081700 - বুরিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধায প্রকল্প (নতুন ধমরশ্বযী-পুংরী-ফংাআ-

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

নুমভারদত 

৫ 154,12,00 100,00,00 100,00,00 120,00,00 0 0 

224081900 - াফনা মজরায সুজানগয উমজরায গাজনায রফমরয ংমমাগ 

নদী েনন,  মচ সুরফধায উন্নয়ন এফং ভৎস্য চাল প্রকল্প (৩য় ংমারধত) 

(০১/০১/১০-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১,৮ 52,00,00 157,20,00 165,10,00 0 0 0 

224082000 - ফাংরামদময নদী মররজং এয জন্য মরজায ও অনুলরঙ্গক 

মন্ত্রারত ক্রয় (০১/০৭/২০১০-৩১/১২/২০১৯) (২য় ংমারধত) নুমভারদত।  
৫ 62,50,00 100,00,00 25,02,00 20,00,00 0 0 

224109800 - কাররন - কুরয়াযা নদী ব্যফস্থানা প্রকল্প (২য় 

ংমারধত)(০১/০৪/২০১১ - ৩০/০৬//২০১৯) নুমভারদত 
৫,৬,১১ 30,00,00 100,00,00 170,00,00 0 0 0 

224109900 - াওয এরাকায় অগাভ ফন্যা প্ররতমযাধ ও রনষ্কান প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৯) (২য় ংমারধত) নুমভারদত 
৮ 40,00,00 150,00,00 160,00,00 0 0 0 

224118000 - *টাঙ্গাআর মজরায মদরদুয়ায উমজরাধীন ধমরশ্বযী নদীয ফাভ 

তীযফতী গাছ-কুভৄেী, ফাযারেয়া এফং নাগযপুয উমজরায ম ানাািা 

ফাবুপুয রাউাটি এপররড প্রকল্প এরাকায় তীয ংযেণ প্রকল্প (০১/০১/১৭-

৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 0 30,00,00 45,00,00 30,00,00 0 0 

224118100 - *ফরযার মজরা দমযয ামথ মভমন্দীগঞ্জ উমজরা দমযয 

মমাগামমাগ ও র্ভরভ পুনরুদ্ধামযয জন্য ভাকাটা নদীয ওয ক্রডযাভ রনভ তাণ 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত  

১১ 0 10,00,00 2,51,00 5,00,00 0 0 

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

নুমভারদত 
২ 0 20,00,00 37,07,00 0 0 0 

224118300 - ফরযার মজরায াতরা-ফাগধা প্রকমল্পয মাল্ডায পুনফ তান 

প্রকল্প (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৯,১০ 0 10,00,00 2,51,00 20,00,00 0 0 

224118400 - কুরভো মজরায পুযাতন ডাকারতয়া-নতুন ডাকারতয়া নদী মচ 

ও রনষ্কান প্রকল্প (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
৩,৮ 0 12,00,00 15,00,00 15,00,00 0 0 

224121100 - নযরংদী মজরায ন্তর্ভ তক্ত অরিয়ার োঁ নদী, ারিমদারা নদী, 

িক্ষ্মপুে নদ, াারিয়া নদী, মভ না াো নদী ও পুযাতন িক্ষ্মপুে াো নদ 

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

২ 0 100,00,00 100,00,00 100,00,00 150,00,00 150,00,00 

224121200 - যাজফািী য যো প্রকল্প (মপজ ২) (০১/০৭/১৭-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১০ 0 50,00,00 60,00,00 100,00,00 100,00,00 50,00,00 

224121300 - মভ না নদীয বাঙ্গন মত চাঁদপুয মজরায রযনা মপরয াট 

এফং চযনবযফী এরাকায কাটাোর ফাজায যো (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

১০ 0 50,00,00 25,00,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 

224121400 - *টাঙ্গাআর মজরায মগাারপুযও ভূঞাপুয উমরাযধীণ মভৄনা 

নদীয ফাভতীযফতী কাউরীফািী িীজ মত াোরযয়া (বরুয়া-ফটতরা) ম তন্ত তীয 

ংযেণ (০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 0 30,00,00 65,00,00 70,00,00 0 0 

224121500 - ীভান্ত নদী তীয ংযেণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় ম তায়) 

(০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১০ 0 40,00,00 20,00,00 60,00,00 150,00,00 100,00,00 

224121700 - মভৄনা নদীয বাঙ্গন মত রযাজগঞ্জ মজরায কারজপুয 

উমজরাধীন খুদফারন্দ, রংিাফারি ও শুবগাছা এরাকা ংযেণ প্রকল্প 

(০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

১০ 0 100,00,00 100,00,00 90,00,00 100,00,00 100,00,00 

224121800 - *জাভারপুয মজরায রযলাফািী উমজরাধীন মভৄনা নদীয 

ফাভতীয ংযেমণয ভাধ্যমভ ভূয়াপুয-তাযাকারন্দ িক যো ীল তক প্রকল্প  

(০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 0 40,00,00 72,12,00 40,00,00 0 0 

224121900 - *জাভারপুয মজরায আরাভপুয উমজরাধীন মফরগাছা 

আউরনয়মনয কুরকারন্দ ও গুঠাআর াড ত ময়মন্টয ভধ্যফতী মভৄনা নদীয ফাভতীয 

যো ীল তক প্রকল্প (০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 0 35,00,00 70,00,00 70,00,00 0 0 

224122000 - চট্টগ্রাভ মজরায ন্দ্বী উমজরায মাল্ডায নং-৭২ এয বাঙ্গন 

প্রফণ এরাকায় মলা প্ররতযো কামজয ভাধ্যমভ পুনফ তান (০১/০৭/১৭-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

৯ 0 40,00,00 31,45,00 60,00,00 120,00,00 100,00,00 

224122100 - *মনেমকানা মজরায মভানগঞ্জ উমজরাধীন াআজদা ফাঁমধয 

ঝুঁরকপূণ ত স্থানভ রক্তারীকযণ প্রকল্প  (০১/০৩/১৭-৩০/০৬/২০১৯) 

নুমভারদত 

৭ 0 20,00,00 30,00,00 1,00 0 0 
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224122200 - ফরযার মজরায দয উমজরায় কীততনমোরা নদীয বাঙ্গন 

মত চযফািীয়া এরাকা যো প্রকল্প (০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১০ 0 30,00,00 30,00,00 45,00,00 110,00,00 100,00,00 

224122600 - টাংগাআর মজরায ভূয়াপুয উমজরায জুতনা নাভক এরাকামক 

মভৄনা নদীয বাংগন মত যোমথ ত নদী তীয ংযেন (০১/১০/১৭-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

১০ 0 40,00,00 40,00,00 75,00,00 100,00,00 50,00,00 

224122900 - মভৄনা নদীয ডানতীমযয বাঙ্গন মত গাআফান্ধা মজরায দয 

উমজরা এফং গণকফয ফুরছরি উমজরায রফরবন্ন স্থানা যো প্রকল্প 

(০১/০৭/১৭-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 

১০ 0 95,00,00 23,75,00 60,00,00 100,00,00 150,00,00 

224123000 - নামটায মজরায রংিা মৌযবায এরাকা অোআ ও নাগয 

নদীয বাঙ্গন মত যো প্রকল্প (০১/১০/১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত   
১০ 0 12,00,00 14,00,00 13,76,00 0 0 

224139700 - রযাজগঞ্জ মজরায় মভৄনা নদী মত পুনরুদ্ধাযকৃত ভূরভয উন্নয়ন 

এফং প্রস্তারফত থ তননরতক ঞ্চর যো প্রকল্প (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

১০,১১ 0 30,00,00 75,20,00 70,00,00 120,00,00 100,00,00 

224139800 - চট্টগ্রাভ মজরায াতকারনয়া ও মরাাগািা উমজরায় াঙ্গু 

এফং ডলু নদীয তীয ংযেণ প্রকল্প (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১০ 0 10,00,00 15,00,00 80,00,00 120,00,00 110,00,00 

224140000 - যীয়তপুয মজরায জারজযা ও নরিয়া উমজরায় দ্মা নদীয 

ডানতীয যো প্রকল্প (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
১০ 0 50,00,00 140,00,00 200,00,00 150,00,00 155,01,09 

224206700 - মপনী মজরায ছাগরনাআয়া ওফুরগাজী উমজযাধীন দরেণ 

তয নদীয কুর ও ভরনপুয এরাকা ভৄহুযী নদীয ফাভতীয বাঙ্গন মত যো 

(০১/০১/১৮-৩০/০৬/২০১৯) নুমভারদত 

১০ 0 19,00,00 14,85,00 0 0 0 

224206800 - জাভারপুয মজরায আরাভপুয উমজরায় মভৄনা নদীয ফাভ 

তীয যোকমল্প াযরগরা নাভক স্ামন ক্রমডভ রনভ তাণ (০১/০১/১৮-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

১০,১১ 0 2,00,00 12,07,00 15,42,00 0 0 

224206900 - মনায়াোরী মজরায ারতয়া ও সূফণ তচয উমজধীন স্বণ তিী 

(জাাজযায চয) এ ফাংরামদ মনাফারনীয গুরুত্বপূণ ত স্তানাভ মভ না নদীয 

বাঙ্গন মত যোকমল্প রজও ব্যাগ িাযা নদী তীয ংযেণ (০১/০১/১৮-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

১০ 0 5,00,00 5,00,00 50,00,00 50,00,00 50,00,00 

224207000 - মবারা মজরায চযপযান উমজরাধীন মততুুঁররয়া নদীয বাঙ্গন 

মত ফকী রঞ্চ াট মত ফাবুযাট রঞ্চ াট ম তন্ত প্ররতযো ও মররজং এফং 

কুকযী-ভৄকযী িী ফন্যা রনয়ন্ত্রণ (০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 

২,৭,১০ 0 31,66,00 59,00,00 73,00,00 150,00,00 120,00,00 

224207100 - মমায মজরায ভরনযাভপুয ও মকফপুয উমজরাধীন অায 

বদ্রা নদী, রযয নদী, বুরিবদ্রা নদী ও াশ্বতফতী োরগুররয জরাফদ্ধতা দূযীকযণ 

(০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 

১,২ 0 10,00,00 15,00,00 25,00,00 0 0 

224207200 - চাঁাআনফাফগঞ্জ মজরায দয উমজরায় ভানন্দা নদী মররজং 

ও যাফায ডযাভ রনভ তাণ (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
২,৪ 0 12,00,00 3,01,00 40,00,00 150,00,00 80,00,00 

224207300 - মভ না নদীয বাঙ্গন াত মবারা মজরায রারমভান 

উমজরাধীন রড ত ারড তঞ্জ ও ধররমগৌযনগয ফাজায যো (০১/০৭/১৮-

৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত 

১০ 0 30,00,00 50,00,00 60,00,00 150,00,00 150,00,00 

224207400 - কক্সফাজায –ভায়ানভায ও ীভান্ত রনযাত্তা উন্নত কযায জন্য 

উরেয়া ও মটকনাপ উমজরায় নাপ নদী ফযাফয মাল্ডাযভ  (৬৭/এ, ৬৭, 

৬৭রফ ও  ৬৮) পুনফ তান (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

৯,১০ 0 20,00,00 5,00,00 30,00,00 50,00,00 50,00,00 

224235900 - মভ না নদীয বাঙ্গন মত ফরযার মজরায মভমরন্দগঞ্জ 

উমজরায উরারনয়া-মগারফন্দপুয এরাকা যো (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত 

১০ 0 0 25,00,00 50,00,00 50,00,00 100,00,00 

224236000 - ফরযার মজরায ভৄরাদী উমজরায ৭ নং কাজীয চয 

আউরনয়নস্থ ফাাদুযপুয গ্রাভ কয়রা োমরয বাঙ্গন মত যো  (০১/০১/২০১৮-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

৪,৭ 0 0 8,00,00 2,60,00 50,00,00 40,00,00 

224236100 - ফযগুনা মজরায উকূরীয় মাল্ডাযভম মচ কামজয জন্য 

োর পুনঃেনন (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 
১,৩,৮ 0 0 7,00,00 18,16,00 20,00,00 0 

224247000 - পরযদপুয মজরায চিবদ্রান উমজরাধীন দ্মা নদীয ডানতীয 

ংযেণ ও মররজং প্রকল্প (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 
২,১০ 0 0 10,00,00 65,00,00 100,00,00 100,00,00 

224248900 - চট্টগ্রাভ মজরায পটিকছরি ও াটাজাযী উমজরায় ারদা 

নদী ও দৄযং োমরয তীয ংযেণ ও ফন্যা রনয়ন্ত্রণ  (০১/১০/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 

৪,৭,৯ 0 0 2,00,00 40,00,00 100,00,00 120,00,00 

224249200 - রক্ষ্মীপুয মজরায দয উমজরায় যভতোরী োর এফং 

যায়পুয  উমজরায় ডাকারতয়া নদীয বাঙ্গন যোকমল্প তীয ংযেণ প্রকল্প 

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 

১০ 0 0 2,00,00 20,00,00 50,00,00 45,00,00 

224249300 - িাহ্মণফারিয়া মজরায যাআর উমজরায় যাজাপুয নাভক 

স্থামন মভ না নদীয ফাভতীয ংযেণ প্রকল্প (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) 

নুমভারদত। 

১০ 0 0 50,00 10,66,00 50,00,00 50,00,00 
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224249400 - চট্টগ্রাভ মজরাধীন যাঙ্গুনীয়া ও মফায়ারোরী উমজরা এফং 

যাঙ্গাভাটি াফ ততয মজরায কাপ্তাআ উমজরায় কণ তফুরী ও আছাভরত নদী এফং 

ররক োর ন্যান্য োমরয উবয় তীমযয বাঙ্গন মত যো (০১/১২/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 

৯ 0 0 5,00,00 70,00,00 100,00,00 100,00,00 

224249500 - ঢাকা মজরায মদাায উমজরাধীন ভারঝযচয মথমক 

নারযাফাজায ময় মভাকমদপুয ম তন্ত দ্মা নদীয মররজং ও ফাভ তীয ংযেণ 

প্রকল্প (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত। 

২,১০ 0 0 20,00,00 150,00,00 180,00,00 180,00,00 

224249600 - িাহ্মণফারিয়া মজরায যাআর উমজরাধীন জয়ধযকারন্দ ও 

মতররকারন্দ এরাকায় ফাঁধ রনভ তাণ ও মলা ংযেণ প্রকল্প (০১/১০/২০১৮-

৩০/০৬/২০২০)নুমভারদত। 

৪,৭ 0 0 50,00 20,00,00 40,00,00 45,00,00 

224250000 - রমযাজপুয মজরায বান্ডারযয়া উমজরায় ভূফমনশ্বয নদী 

পুনঃেনন এফং মানা নদী ও ভূফমনশ্বয নদীয বাঙ্গন মত রফরবন্ন স্থানা/ম্পদ 

যো (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত। 

১০ 0 0 4,00,00 15,00,00 50,00,00 50,00,00 

224250100 - রদনাজপুয মজরায োনাভা উমজরায রফরবন্ন স্থামন অোআ 

নদীয ব্যাত বাঙ্গন প্ররতমযাধ ও নদীতীয ংযেণ (০১/১০/২০১৮-

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 

১০ 0 0 5,00,00 25,00,00 50,00,00 0 

224250500 - যংপুয মজরায রভঠাপুকুয, ীযগাছা, ীযগঞ্জ ও যংয দয 

উমজরায় মভৄমনশ্বযী,  া ট ও কযমতায়া নদীয তীয ংযেণ ও নদী পুনঃেনন 

(০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 

৮,১০ 0 0 10,00,00 50,00,00 100,00,00 120,00,00 

224250600 - রপরজরফররটি োরড পয রয-এক্সকামবন ফ স্মর এন্ড 

রভরডয়াভ োর, রফর আন দা কারি (০১/০৯/২০১৮-৩১/১২/২০১৯) 

নুমভারদত। 

২ 0 0 2,77,00 2,20,00 0 0 

224250700 - রকমাযগঞ্জ মজরায রভঠাভআন উমজরাধীন রনরভ ততব্য 

রভঠাভআন মনা স্থানা এয ভূরভ ভতর উঁচুকযণ, ওময়ব প্রমটকন ও তীয 

প্ররতযো কাজ (০১/১০/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত। 

৭,২ 0 0 1,00,00 45,00,00 150,00,00 120,00,00 

224250800 - মাে মপ্রামজক্ট আমবলুময়ন এন্ড আম্পযাক্ট এমমভন্ট ফ ১০ 

রফডরিউরডরফ মপ্রামজক্ট (০১/০১/২০১৮-৩০/০৯/২০১৯) নুমভারদত। 
৬ 0 0 1,36,00 2,08,00 0 0 

224251900 - ৬৪টি মজরায বযন্তযস্থ মছাট নদী, োর এফং জরায় 

পুনঃেনন (১ভ ম তায়)  (০১/১১/২০১৮-৩১/১২/২০২০) নুমভারদত। 
১,২,৮ 0 0 200,00,00 350,00,00 295,09,00 900,00,00 

224252000 - চট্টগ্রাভ মজরায ফাঁোরী উমজরাধীন পু ুঁআছরি আউরনয়মনয 

মাল্ডায নং ৬৪/২এ (পু ুঁআছরি াট ত) এয পুনফ তান ও রনষ্কান (০১/০৭/২০১৮-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত। 

৮ 0 0 2,00,00 9,00,00 0 0 

224252100 - গিাআ নদী মররজং ও তীয ংযেণ প্রকল্প  (০১/১০/২০১৮-

৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত। 
২ 0 0 10,00,00 60,00,00 120,00,00 120,00,00 

224254900 - চাঁদপুয মচ প্রকমল্পয চয-ফাগাদী াম্প াউজ ও ারজভাযা 

মযগুমরটয পুনফ তান প্রকল্প  (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 
৩ 0 0 5,00,00 24,99,00 50,00,00 50,00,00 

224255000 - পরযদপুয মজরায অরিয়ার োঁ নদী তীয ংযেণ ও মররজং  

(০১/০৩/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 
২,১০ 0 0 1,00,00 65,00,00 100,00,00 120,00,00 

224255100 - ববযফ ও রুা নদীয বাঙ্গন মত খুরনা মযয গুরুত্বপূণ ত 

যকারয স্থানাভ যো (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 
১০ 0 0 2,00,00 18,00,00 50,00,00 40,66,00 

224255500 - ফাঙ্গারী-কযমতায়া-ফুরমজায-হুযাাগয নদী রমেভ মররজং/ 

পুনঃেনন ও তীয ংযেন (০১/১১/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত। 
২,৮,১০ 0 0 1,00,00 100,00,00 200,00,00 800,00,00 

224275400 - াতেীযা মজরায মাল্ডায নং-৩ এয নাংরা নাভক স্থামন 

আছাভরত নদীয ফাভ তীয ংযেণ কাজ’ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত। 

১০ 0 0 1,00,00 10,00,00 0 0 

224285600 - ভয়ভনরং মজরায গপযগাঁও উমজরাধীন চযঅরগী  

আউরনয়ন যোমথ ত িহ্মপুে নমদয ফাভ তীময মফিী ফাঁধ রনভ তাণ (০১/০১/২০১৯-

৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত। 

৭,১০ 0 0 0 5,00,00 10,00,00 5,00,00 

224286000 - রকমাযগঞ্জ মজরায মামনপুয উমজরাধীন ামমফয চয 

গ্রাভ ও তদংরগ্ন এরাকা পুযাতন িহ্মপুে নমদয ফাভ তীমযয বাঙ্গন মত যো 

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত। 

৯,১০ 0 0 0 5,00,00 20,00,00 20,00,00 

224286100 - কুরিগ্রাভ মজরায রচরভাযী ও উররপুয উমজরায় িহ্মপুে 

নমদয ডানতীয বাঙ্গনমযাধ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) নুমভারদত। 
৯,১০ 0 0 0 50,00,00 10,00,00 2,00,00 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  1857,79,63 5332,90,00 5943,77,00 5952,39,00 6695,09,00 7322,67,09 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  1857,79,63 5332,90,00 5943,77,00 5952,39,00 6695,09,00 7322,67,09 

মভাট :   2786,39,67 6764,15,05 7550,51,06 7570,51,00 8477,01,66 9284,33,32 

৬.৩ নদী গমফলণা আন রেটিউট 

৬.৩.১ াম্প্ররতক জতন: রফগত রতন ফছমযয কাম তক্রমভয ভমধ্য ভমডর যীোয কাজ ম্পাদমনয ভাধ্যমভ ১১টি মবৌত ভমডর ভীোয 

প্ররতমফদন ও ১৩টি গারণরতক ভমডর ভীোয প্ররতমফদন প্রদান কযা ময়মছ। ভরত্তকা নভৄনা, ভান রনয়ন্ত্রণ (ফকাঠামভা রনভ তাণ 



 707 

ংরিষ্ট দ্রব্যারদয গুণাগুণ) এফং রর ও যায়ন ংক্রান্ত ১৯,৫৯২টি নভৄনা যীোয কাজ ম্পারদত ময়মছ। এছািা ”নদী তীয 

যোমথ ত প্রময়াজনীয় স্ট্রাকচায মটকআ ও ােয়ী কযায রমেয রারঞ্চং এযামপ্লান এ ব্যফহৃত রফরবন্ন ম্যামটরযয়ার এয কাম তকারযতা 

রনণ তয়” ীল তক গমফলণায কাজ এফং ঢাকা মযয অম াম নদী দূলণ ভীো চারামনা এফং দুলণ দুয কযায উায় মফয কযায 

জন্য গমফলণা কাজ ২০১৫-২০১৬ থ তফছময ভাপ্ত ময়মছ। কণ তফুরী নদীয াআরা-ভযমপাররজযকার এফং এনবায়যনমভন্টার 

গমফলণা প্রকল্প ২০১৬-২০১৭ থ তফছময ভাপ্ত ময়মছ। ল্যাফমযটযী রবরত্তক মবৌত ভমডমরয াাময্য নদী তীয বাংগন যোমথ ত 

কংক্রীট িক ম্যাট এফং রপল্টায মপ্লস্ড কংক্রীট িমকয কাম তকারযতা যীোয কাজ ২০১৭-২০১৮ থ ত ফছময ভাপ্ত ময়মছ। 

৬.৩.২ কাম তক্রভভ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাো 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 10 11 

1. ারন ম্পদ ংক্রান্ত মভৌররক ও 

প্রাময়ারগক গমফলণা এফং নভৄনা 

যীো 

নভৄনা 

রযো 
1 ংখ্যা ৬২০০ 593০ ৬২৫০ 6200 6250 6250 6500 

2. মবৌত ও গারণরতক ভমডর োরড ভমডর 

োরড 

প্ররতমফদন 

4 ংখ্যা ৮ ৯ 1০ 1০ 1০ 1০ 11 

রযচাররত

গমফলণা 
১ ংখ্যা ৩ ৩ ৩ ৩ ৫ ৫ ৫ 

৬.৩.৩ ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

131016100 - নদী গমফলণা আনরেটিউট ১-২ 12,45,00 14,39,20 15,39,20 15,50,00 16,09,00 17,70,00 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  12,45,00 14,39,20 15,39,20 15,50,00 16,09,00 17,70,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  12,45,00 14,39,20 15,39,20 15,50,00 16,09,00 17,70,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

224078300 - ব্যামবা ব্যারন্ডররং এয ভাধ্যমভ জাভারপুয মজরায এফং মযপুয 

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

৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 

২ 1,00,00 1,00 2,41,00 0 0 0 

224078400 - ব্যামবা ব্যামন্ডররং এয ভাধ্যামভ জাভারপুয মজরায পুযাতন 

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

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

নুমভারদত 

২ 1,00,00 1,00 4,74,00 0 0 0 

224122300 - ব্যামবা ব্যামন্ডররং এয ভাধ্যমভ ফাংরামদময রফরবন্ন এরাকায় 

রফরবন্ন নদীয তীয বাঙ্গন মযাধ, ভূরভ পুনঃরুদ্ধায ও নাব্যতা বৃরদ্ধ াআরট প্রকল্প 

(০১/০৭/১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 

২ 0 11,00,00 9,93,00 11,50,00 12,00,00 15,00,00 

224139900 - নদী গমফলণা আনরেটিউট-এয প্রারতষ্ঠারনক উন্নয়ন ও েভতা 

বৃরদ্ধ (মপজ-২) প্রকল্প (০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২১) নুমভারদত 
১-২ 0 10,64,00 37,94,00 9,48,00 8,00,00 10,00,00 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  2,00,00 21,66,00 55,02,00 20,98,00 20,00,00 25,00,00 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  2,00,00 21,66,00 55,02,00 20,98,00 20,00,00 25,00,00 

মভাট :   14,45,00 36,05,20 70,41,20 36,48,00 36,09,00 42,70,00 

৬.৪ ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা 

৬.৪.১ াম্প্র্রতক জতন: াকন ম্পদদয ভকিত উন্নয়ন, ব্যফস্থানা, অযণ, কফতযণ, ব্যফায, সুযক্ষা এফং ংযক্ষদণয রদক্ষে 

ফাংরাদদ াকন অআন, ২০১৩ এয অত্ততায় ফাংরাদদ াকন কফকধভারা ২০১৮ প্রণয়ন িযা দয়দে। জাতীয় াকন নীকতদত ফকণ িত 

‘কিয়াকযং াউজ’-এয অত্ততায়  কফগত ৩ ফেদয ১৭১টি প্রস্তাকফত উন্নয়ন প্রিদেয ওয ভতাভত প্রদান িযা দয়দে। ওয়াযদা-তত 
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স্থাকত জাতীয় াকন ম্পদ তথ্য বান্ডাদয কফদ্যভান ৪০৬টি ডাটা তরয়াদযয দে কতকযক্ত  ১৪৫টি ডাটা তরয়ায মৄক্ত দয়দে। 

এোড়া উকূরীয় ঞ্চদরয তথ্য-উাত্ত বান্ডায (অআকঅযকড)-এয কফদ্যভান ৪২১টি ডাটা তরয়াদযয দে কতকযক্ত ১৩৮টি ডাটা 

তরয়ায মৄক্ত িযা দয়দে। 

৬.৪.২ কাম তক্রভভ,পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাো 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. ারন ম্পমদয সুষু্ঠ 

ব্যফস্থানায রমেয ভীো 

কাম তক্রভ 

রযমাট ত ১ ংখ্যা ২ 2 ৩ 5 ৫ 6 2 

2. ভূ-গবতস্থ ও ভূ-রযস্থ ারনয় 

সুলভ ব্যফায কমল্প জাতীয় 

ারন ম্পদ রযকল্পনা 

(NWRP) ারনাগাদকযণ 

জাতীয় 

রযকল্পনা 
১ ংখ্যা ২ ২ 3 5 ৫ 1 1 

3. রিয়ারযং াউজ কাম তক্রভ 

রযচারনা 

প্রকল্প 

ম তামরাচনা 
১ ংখ্যা ৩৫ 35 ৫০ 60 ৬০ ৬০ 60 

4. ারন ম্পমদয উয 

জাতীয় তথ্য বান্ডায 

ারনাগাদকযণ 

ডাটা মরয়ায বৃরদ্ধ 

১ 

ডাটা মরয়ায 

বৃরদ্ধ 

ডাটা 

প্রদানকাযীয 

ংখ্যা 

১০ 10 ১০ ১০ ১০ ৫০ ৫০ 

যফযাকৃত 

তথ্য-উাত্ত  
৫০ 50 ৫০ 50 60 ৬০ 60 

5. উকূরীয় ঞ্চমর কাম তক্রভ 

ভরনটরযং কযা 

গ্রারধকায 

রফরনময়াগ 

কভ তসূরচ 

ফাস্তফায়মন 

রযফীেণ 

রযমাট ত ৩ ংখ্যা 

২ 2 ২ 2 1 ১ 1 

উকূরীয় 

ঞ্চমরয ১৯টি 

মজরায উন্নয়ন 

রযকল্পনা 

রযমাট ত 

১ 1 ১ 1 ১ ১ 1 

6. ারন ম্পদ ংক্রান্ত ারন 

অআন ফাস্তফায়ন 

ংযেণকৃত 

তথ্য-উাত্ত  
১ ংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

৬.৪.৩ ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

131016200 - ারন ম্পদ রযকল্পনা ংস্থা (ডরিউএঅযরও) ১-৪ 9,33,31 11,29,30 11,29,30 12,50,00 13,04,34 14,34,77 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  9,33,31 11,29,30 11,29,30 12,50,00 13,04,34 14,34,77 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  9,33,31 11,29,30 11,29,30 12,50,00 13,04,34 14,34,77 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

222000200 - রপরজরফররটি োরড এন্ড রডমটআল্ড আরঞ্জরনয়ারযং রডজাআন ফ 

িহ্মপুে ব্যামযজ (০১/০১/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 
১,৬ 0 48,49,00 1,00 0 0 0 

222006800 - ারন ম্পদ উন্নয়ন প্রকমল্পয ছািে এফং ভূ-গবতস্থ ারন 

উমত্তারমনয নারত্তে নরাআন প্ররক্রয়াকযণ (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২০) 

নুমভারদত। 

৪ 0 0 0 4,00,00 0 0 
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ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

222006900 - োরড ন মডমবররং ামযনার শ্যামডা প্রাআম পয 

ওয়াটায টু ামাট ত আনপভ তড ররর এন্ড আনমবেমভন্ট রডরান ম্যারকং 

মপ্রাম (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত। 

১,২ 0 0 0 4,00,00 0 0 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  0 48,49,00 1,00 8,00,00 0 0 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  0 48,49,00 1,00 8,00,00 0 0 

মভাট :   9,33,31 59,78,30 11,30,30 20,50,00 13,04,34 14,34,77 

৬.৫ ফাংরামদ াওয ও জরাভূরভ উন্নয়ন রধদপ্তয 

৬.৫.১ াম্প্ররতক জতন: াওয ভাকযিেনা ফাস্তফায়দনয জদে ভীক্ষা প্রিদেয ভাধ্যদভ জরাভূকভয তেণীকফোিযণ ম্পন্ন দয়দে 

ও াওয ঞ্চদরয নদীমূদয াআদরাভযপরকজ কফলদয় ভাঠ দত তথ্যাকদ ংগ্রপূফ িি ভকিত জরাভূকভ তথ্যবান্ডায মৃদ্ধ িযা 

দয়দে। 

৬.৫.২ কাম তক্রভভ, পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাো 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. ারন ম্পমদয সুষু্ঠ 

ব্যফস্থানায রমেয ভীো 

কাম তক্রভ 

ভীো ১ ংখ্যা ১ 1 ১ 1 ১ ১ 1 

2. াওয ও জরাভূরভ উন্নয়ন াওয ও 

জরাভূরভ উন্নয়ন 
3 ংখ্যা 2 5 ২ 2 ২ ২ 2 

৬.৫.৩ ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

াধাযণ কাম তক্রভ        

1470201 - ফাংরামদ াওয ও জরার্ভরভ উন্নমন রধদপ্তয ১-২ 1,79,44 4,27,00 4,00,00 4,05,00 4,32,00 4,75,00 

মভাট : াধাযণ কাম তক্রভ  1,79,44 4,27,00 4,00,00 4,05,00 4,32,00 4,75,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  1,79,44 4,27,00 4,00,00 4,05,00 4,32,00 4,75,00 

উন্নয়ন কাম তক্রভ        

ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ        

222002400 - রফগঞ্জ, মভৌরবীফাজায, রমরট, সুনাভগঞ্জ, মনেমকানা ও  

রকমাযগঞ্জ মজরায় ভূ-গবতস্থ ও ভূ-উরযস্থ মচ কামজয ারনয নুন্ধামনয 

জন্য ভীো প্রকল্প (০১/০৫/২০১৫-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 

১-২ 4,18,45 5,50,00 3,85,00 0 0 0 

222002500 - জরাভূরভয তাররকা ও স্থায়ীত্বীর জরাভূরভ ব্যফস্থানায 

মেভওয়াকত উন্নয়ন াওি ও নদীয আমকারমেমভয অন্ত:ম্পকত রফলয়ক 

ভীো  (২য় ংমারধত) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০) নুমভারদত 

১-২ 72,70 15,00,00 15,66,00 2,22,00 10,00,00 20,00,00 

মভাট : ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ  4,91,15 20,50,00 19,51,00 2,22,00 10,00,00 20,00,00 

মভাট : উন্নয়ন কাম তক্রভ  4,91,15 20,50,00 19,51,00 2,22,00 10,00,00 20,00,00 

মভাট :   6,70,59 24,77,00 23,51,00 6,27,00 14,32,00 24,75,00 

৬.৬ মমৌথ নদী করভন 

৬.৬.১ াম্প্ররতক জতন: ফাংরাদদ ও বাযদতয ভদধ্য ৫৪ টি অন্তঃীভান্ত নদ -নদীয াকন য সুলভ ফণ্টন ও সুষু্ঠ ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ 

এতদাঞ্চদরয াকন ম্পদদয দফ িাত্তভ ব্যফায িদয জনগদণয জীফনমাত্রায ভাদনান্নয়দন অঞ্চকরি ও অন্তজিাকতি দমাকগতায 

কফলদয়  কফগত ৩ ফেদয ১৪টি বফঠি নুষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ তমৌথ নদী িকভন  ,ফাংরাদদ মথামথ দদক্ষ গ্রণ িদযদে। ১৯৯৬ 
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াদর স্বাক্ষকযত গো নদীয াকন ফণ্টন চুকক্ত নুমায়ী কফগত  ৩ ফেদয শুিদনা তভৌসুদভ পাযাক্কায় াকন ফন্টন িাম িক্রভ কযচারনা 

িদযদে। এোড়া ,বাযত  ,তনার ও চীন দত  প্রাপ্ত ফো ংক্রান্ত তথ্য -উাদত্তয কবকত্তদত ফো পূবিাফা প্রদান িদয জনগদণয 

জানভার ও ম্পদ যক্ষাদথ ি ায়তা প্রদান িদযদে। 

৬.৬.২ কাম তক্রভভ,পরাপর রনমদ তক এফং রনমদ তমকয রেযভাো 

কাম তক্রভ পরাপর 

রনমদ তক 

ংরষ্ট 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জতন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভয়ারদ রেযভাো 

২০১7-১8 ২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. ারন ম্পদ ংক্রান্ত 

তথ্য ংগ্র ংযেণ 

ও ংকরন 

অন্তঃীভান্ত 

নদীভময তথ্য 

বান্ডায প্রস্তুতকযণ 

১ ংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

2. রিারেক ও 

ফহুারেক অমরাচনা 

বায অময়াজন 

মমৌথ নদী করভন 

এফং এয ধীনস্থ 

রফরবন্ন করভটিয 

বফঠকনুষ্ঠান 

৪ ংখ্যা 

৫ ৩ ৫ ৪ ৫ ৫ ৫ 

মনার-ফাংরামদ 

মমৌথ রফমলজ্ঞ 

করভটিয বফঠক  

নুষ্ঠান 

১ ০ ১ ১ 1 ১ ১ 

চীন-ফাংরামদ মমৌথ 

গমফলণাভরক ও 

কারযগরয কাম তক্রভ 

ংক্রান্ত বফঠক 

নুষ্ঠান 

১ ০ ১ ১ 1 ১ ১ 

3. অন্তঃীভান্ত নদী 

ংরিষ্ট ফন্যা ংক্রান্ত 

তথ্য-উাত্ত প্রারপ্ত 

বাযত, মনার ও চীন 

মথমক ফন্যা ংক্রান্ত 

তথ্য-উাত্ত প্রারপ্ত ৪ ংখ্যা 

৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ 

4. মমৌথ প্রফা ম তমফেণ মমৌথ প্রফা রযভা 

ও ফণ্টন কাম তক্রভ 
১ ১ ১ ১ 1 ১ ১ 

৬.৬.৩ ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকল্পওয়ারয ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

(াজায টাকায়) 

ামযন আউরনট, রস্কভ এফং প্রকমল্পয নাভ 
ংরিষ্ট 

কাম তক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ 

ফামজট 
ংমারধত 

ফামজট 
ভধ্যমভয়ারদ ব্যয় প্রাক্করন 

২০১8-১9 ২০১9-20 ২০20-২1 ২০২1-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযচারন কাম তক্রভ        

ায়তা কাম তক্রভ        

131015900 - মমৌথ নদী করভন, ফাংরামদ ১-4 4,41,72 8,21,19 4,13,67 6,61,00 8,80,00 9,10,00 

মভাট : ায়তা কাম তক্রভ  4,41,72 8,21,19 4,13,67 6,61,00 8,80,00 9,10,00 

মভাট : রযচারন কাম তক্রভ  4,41,72 8,21,19 4,13,67 6,61,00 8,80,00 9,10,00 

মভাট :   4,41,72 8,21,19 4,13,67 6,61,00 8,80,00 9,10,00 

 


