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21 †k, Ryb, 2014 Zvwi‡L AbywôZ †ev‡W©i gvwmK GwWwc ch©v‡jvPbv mfvq M„nxZ wm×vš— mg~‡ni ev¯—evqb AMÖMwZt  

 
µwgK bs Av‡jvPbv  wm×vš— e¨e ’̄v MÖnYKvix 

Kg©KZ©v/`ßi 
mgqmxgv M„nxZ e¨e¯’v 

01 02 03 04 05 06 

1| Pxd gwbUwis mfvi „̀wó AvKl©Y K‡i e‡jb †h,  weMZ 24 †g, 

2014 Zvwi‡L AbywôZ evcvD‡ev‡W©i gvwmK ch©v‡jvPbv mfvi 

GKwU wm×vš— wQj †h, Òcvwb m¤ú` gš¿Yvj‡q cÖwZ gv‡m AbywôZ 

ch©v‡jvPbv mfvi Rb¨ GwWwcf~³ cÖKímg~‡ni AMÖMwZi Z_¨mn 

cÖKíIqvix mwPÎ cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb Dc¯’vc‡bi Rb¨ 

cÖwZwU GwWwcf~³ cÖK‡íi m¤úvw`Z I Pjgvb Kv‡Ri Qwe Pxd 

gwbUwis `ß‡ii B-‡gB‡j †cÖiY Ki‡Z n‡eÓ; wKš‘ D³ mfvi 

cÖvq GK gvm AwZevwnZ n‡jI A`¨vewa †Kvb cÖKí `ßi n‡Z 

mswkó †Kvb B-‡gBj †cÖiY Kiv nqwb| G‡nb cwiw ’̄wZ‡Z 

mfvcwZ c~‡e©i wm×vš—‡K ejer †i‡L cÖwZwU cÖK‡íi m¤úvw`Z I 

Pjgvb Kv‡Ri Qwe Pxd gwbUwis `ß‡ii B-‡gB‡j †cÖi‡Yi Rb¨ 

mKj cÖKí cwiPvjKMY‡K cybivq wb‡ ©̀kbv cÖ̀ vb K‡ib| 

 

cÖwZwU GwWwcf~³ cÖK‡íi m¤úvw`Z I 

Pjgvb Kv‡Ri Qwe Pxd       gwbUwis `ß‡ii 

B-‡gB‡j (cmonitoring@yahoo.com) 

†cÖiY Ki‡Z n‡e| 

mKj cÖKí cwiPvjKMY|  AwZ ª̀“Z|  

2| AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx, †WªRvi mfv‡K AewnZ K‡ib †h, weMZ 

eQi mg~‡n wewfbœ  Kv‡Ri e‡Kqv eve` †WªRvi cwi`ß‡ii 

evcvD‡evW© n‡Z cÖvq 8 †KvwU UvKvi wej Acwi‡kvwaZ i‡q‡Q| 

‡h‡nZz †WªRvi cwi`ßi ¯̂-DcvR©‡b cwiPvwjZ `ßi ‡m‡nZz Aa¯—

 ¯’vb wbwe©‡k‡l eQ‡I 3.00 †KvwU NbwgUvi  

†WªwRs Kivi Rb¨ GKwU cȪ —vebv †ck 

Ki‡Z n‡e|  

 ‡ev‡W©i Pjgvb cÖKímg~‡ni †WªwRs KvR 

AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx, 
†WªRvi /  ZË¡veavqK 
cÖ‡KŠkjx, bKkv mv‡K©j-
2 / gvV ch©v‡qi mswkó 
ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjxMY|  

AbwZwej‡¤̂|  
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µwgK bs Av‡jvPbv  wm×vš— e¨e ’̄v MÖnYKvix 
Kg©KZ©v/`ßi 

mgqmxgv M„nxZ e¨e¯’v 

01 02 03 04 05 06 

b Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw` cwi‡kv‡a G‡nb cwiw ’̄wZ‡Z  

cÖvqktB wngwkg †L‡Z n‡&”Q| we —̄vwiZ Av‡jvPbv‡š— Rvbv hvq †h, 

†WªRvi cwi`ß‡ii eZ©gv‡b †WªwRs Gi ¶gZv eQ‡i 2.50 †KvwU 

Nb wgUvi| GgZve ’̄vq mfvcwZ †WªRvi cwi`ß‡ii Kvh©µ‡gi 

MwZkxjZv eRvq ivL‡Z mywbw ©̀ó GjvKvi K_v D‡jL bv K‡i 

eQ‡i 3.00 †KvwU Nb wgUvi †WªwRs KvR Kivi Rb¨ GKwU cȪ —ve 

†ck Kivi wb‡ ©̀kbv †`b hv‡Z †h †Kvb cÖ‡qvR‡b evsjv‡`‡ki †h 

†Kvb ’̄v‡b eQ‡ii †h †Kvb mgq †WªwRs Kiv hvq Ges †WªwRs 

Kvh©µg cwiPvjbvi gva¨‡g †WªRvi cwi`ß‡ii Avw_©K ¯̂v”Qj¨ 

eRvq _v‡K| Gi cvkvcvwk †ev‡W©i Pjgvb cÖKímg~‡ni †WªwRs 

KvR MÖn‡Yi Rb¨ cÖK‡íi wWwcwci mv‡_ mvgÄm¨c~Y© `i †`evi 

R‡b¨I mfvcwZ AwZt cÖavb cÖ‡KŠkjx, †WªRvi‡K wb‡ ©̀kbv †`b| 

MÖn‡Yi Rb¨  cÖK‡íi wWwcwci mv‡_ 

mvgÄ¨m¨ †i‡L `i we‡klYx Aby‡gv`‡bi 

wbwg‡Ë GKwU cȪ —ve †ck Ki‡Z n‡e Ges 

Zv h_vh_ KZ©„c¶ KZ©„K Aby‡gv`‡bi 

e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| 

3| Ób`x Zxi msi¶Y I Dbœqb Ges kni msi¶Y cÖKí (4_© 

ch©vq)Ó kxl©K cÖK‡íi cÖKí cwiPvjK, mfv‡K AewnZ K‡ib †h,  

mswkó cÖK‡íi AvIZvq ivOvgvwU cIi wefvMvaxb GKwU KvR 

c~‡e© wVKv`vi Ges mswkó †Rvbvj cÖavb cÖ‡KŠkjx I ZË¡veavqK 

cÖ‡KŠkjx KZ…©K PjwZ A_© eQ‡ii g‡a¨B mgvß n‡e ejv n‡jI  

A_© eQ‡ii †kl cÖv‡š— G‡m †`Lv hv‡”Q Zv Avi m¤úbœ Kiv m¤¢e 

n‡”Q bv Ges G‡Z mswkó cÖK‡í wRIwe Lv‡Z 1.00 †KvwU UvKv 

Ae¨wqZ †_‡K hv‡”Q I cÖK‡íi 3-4% ev —̄e KvR evKx †i‡LB 

 ivOvgvwU cIi wefvMvaxb KvRwU m¤ú‡bœ 

MvwdjwZi Kvi‡Y wewa †gvZv‡eK 

wVKv`v‡ii Performance Guarantee 
ev‡Rqvß K‡i wVKv`vi‡K †ev‡W©i Kv‡jv 

ZvwjKvfy³ Ki‡Z n‡e|  

 PÆMÖvg cIi wefvM-1 G  Pzw³bvgv ¯̂v¶‡i 

†Kvb Î“wU _vK‡j mswkó cÖavb cÖ‡KŠkjx/ 

cÖKí cwiPvjK‡K Dchy³ cÖgvYmn 

cÖavb cÖ‡KŠkjx, `w¶Y-
c~e©vÂj / mswkó cÖKí 
cwiPvjK / wbe©vnx 
cÖ‡KŠkjx, ivOvgvwU cIi 
wefvM/ wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, 
PÆMÖvg cIi wefvM-1| 

AwZ ª̀“Z|  
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µwgK bs Av‡jvPbv  wm×vš— e¨e ’̄v MÖnYKvix 
Kg©KZ©v/`ßi 

mgqmxgv M„nxZ e¨e¯’v 

01 02 03 04 05 06 

cÖKíwU mgvß †NvlYv Ki‡Z n‡”Q| G‡nb cwiw ’̄wZ‡Z mfvcwZ 

Pzw³i kZ©  †gvZv‡eK KvR Am¤úbœ ivLvq mswkó Kv‡Ri 

wVKv`v‡ii  Performance Guarantee ev‡Rqvß K‡i 

wVKv`vi‡K †ev‡W©i Kv‡jv ZvwjKvfy³ Kivi wb‡ ©̀kbv †`b| 

Av‡jvPbvKv‡j cÖavb cÖ‡KŠkjx, `w¶Y-c~e©vÂj I ZË¡veavqK 

cÖ‡KŠkjx, PÆMÖvg cIi mv‡K©j Rvbvb †h, PÆMÖvg cIi wefvM-1 

G Dbœqb I Abybœqb ivR¯ ̂ev‡R‡Ui †ek wKQy Kv‡R wVKv v̀‡ii 

mwnZ Pzw³bvgv mwVKfv‡e ¯̂v¶wiZ nqwb| D™¢~Z cwiw ’̄wZ‡Z 

mfvcwZ cÖavb cÖ‡KŠkjx, `w¶Y-c~e©vÂj‡K AbwZwej‡¤̂ Dchy³ 

cÖgvYmn mswkó AwZwi³ gnvcwiPvjK eivei cÖwZ‡e`b `vwL‡ji 

wb‡ ©̀kv †`b|  

AbwZwej‡¤̂ mswkó AwZwi³ gnvcwiPvjK 

eivei cÖwZ‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e|  

4| ÒM½v e¨v‡iR cÖvK mgx¶v hvPvBÓ kxl©K cÖKíwU PjwZ A_© eQ‡i 

mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ _vK‡jI cieZ©x‡Z e¨q e¨wZwi‡K cÖK‡íi 

†gqv` 1 (GK) eQi  e„w×i cȪ —ve gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n†q‡Q 

e‡j mswkó cÖKí cwiPvjK mfv‡K AewnZ K‡ib| wZwb AviI 

Rvbvb †h, cÖK‡íi †gqv` e„w×i bw_ eZ©gv‡b AvBGgBwW wefv‡M 

cÖwµqvaxb Ges cÖK‡íi eiv× wefvRb GLbI Aby‡gvw`Z nqwb 

weavq wej cwi‡kva Kiv hv‡”Q bv; GQvovI cÖK‡íi wKQy 

AvvB‡U‡g ‡fwi‡qkb RwbZ mgm¨v i‡q‡Q| we —̄vwiZ Av‡jvPbv‡š— 

mfvcwZ e‡jb †h, 30-06-2014 wLªt Zvwi‡Li ci cÖK‡íi 

cÖKíwU †gqv‡`vËxY© nIqvi Av‡MB h_vh_ 

c`‡¶‡ci gva¨‡g cÖKíwUi †gqv` e„w×i 

c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e Ges wewa †gvZv‡eK 

†fwi‡qkb Aby‡gv`‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v 

MÖnY Ki‡Z n‡e|  

mswkó cÖKí cwiPvjK| h_vkxNÖ|  
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µwgK bs Av‡jvPbv  wm×vš— e¨e ’̄v MÖnYKvix 
Kg©KZ©v/`ßi 

mgqmxgv M„nxZ e¨e¯’v 

01 02 03 04 05 06 

†gqv` bv _vK‡j †fwi‡qkb RwbZ mgm¨vi Avi mgvavb n‡ebv 

Ges wejI cwi‡kva Kiv hv‡e bv| G Kvi‡Y cÖK‡íi †gqv` 

e„w×‡K me©vwaK ¸i“Z¡ w`‡q †fwi‡qkb Aby‡gv`‡bi Rb¨ cieZ©x 

h_vh_ e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ mfvcwZ mswkó cÖKí cwiPvjK‡K 

wb‡ ©̀kbv †`b|  

5| cÖavb cÖ‡KŠkjx, †K› ª̀xq AÂj mfv‡K Rvbvb †h, evsjv‡`k cvwb 

Dbœqb †evW© I evsjv‡`k †mZz KZ…©c‡¶i mv‡_ ¯̂v¶wiZ MOU 

(Memorandum of Understanding) Gi wfwË‡Z cÙv †mZzi 

MvBW euva wbg©v‡bi KvRwU Deposit work wn‡m‡e MÖnY Kiv nq 

Ges evcvD‡evW© mvgwMÖK Kv‡Ri 10% mvwf©m PvR©  cvIqvi K_v 

wQj| m¤cÖwZ miKvix µq KwgwUi ‰eV‡K evcvD‡ev‡W©i 10% 

mvwf©m PvR© eve` A_© †K‡U †`qv nq| G cwiw ’̄wZ‡Z cÙv †mZzi 

Kv‡R ¯̂”QZv, Revew`wnZv Ges ¸YMZ gvb eRvq ivL‡Z KvR 

PjvKvjxb mg‡q †gvU 9 (bq) Rb mnKvix cÖ‡KŠkjx (cyi)†K 

cÙv †mZzi Kv‡R Uv¯‹†dv‡m© ©wb‡qvwRZ Kiv nq| Deposit work 

Gi 10% mvwf©m PvR© bv cvIqvq mswkó Uv¯‹†dvm© m`m¨ 

Kg©KZ©v‡`i fvZvw`mn Avbylvw½K Li‡Pi ms ’̄vb ỳ®‹i n‡q 

ùvwo‡q‡Q| G‡nb cwiw¯’wZ‡Z mfvcwZ AbwZwej‡¤̂ cÙv †mZzi 

Kvh©mvBU n‡Z  Uv¯‹†dvm© m`m¨‡`i cÖZ¨vnvi K‡i Zv‡`i ¯̂ ¯ ̂

`ß‡i c`vq‡bi `ßiv‡`k Rvixi e¨e¯’v MÖn‡Yi wb‡ ©̀kbv †`b|  

cÙv †mZzi Kvh©mvBU n‡Z  Uv¯‹†dvm© 

m`m¨‡`i cÖZ¨vnvi K‡i Zv‡`i ¯ ̂ ¯ ̂ `ß‡i 

c`vq‡bi `ßiv‡`k Rvix Ki†Z n‡e|  

Pxd gwbUwis / cwiPvjK, 

Kg©Pvix cwi`ßi / wbe©vnx 

cÖ‡KŠkjx, XvKv cIi 

wefvM-1|  

AbwZwej‡¤̂||  
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µwgK bs Av‡jvPbv  wm×vš— e¨e ’̄v MÖnYKvix 
Kg©KZ©v/`ßi 

mgqmxgv M„nxZ e¨e¯’v 

01 02 03 04 05 06 

6| mfvcwZ mfvi „̀wó AvKl©Y K‡i Rvbvb †h, PjwZ A_© eQ‡ii 11 

gvm AwZµvš— n‡q‡Q; G ch©š— †ev‡W©i GwWwci Avw_©K I ev —̄e 

AMÖMwZ h_vµ‡g 51.89% Ges 75.11%| G wel‡q 

Av‡jvPbv‡š—  Rvbv hvq †h,  ‡ewkifvM cÖK‡íiB 2q wKw —̄ ch©š— 

A_© Aegy³ n‡q‡Q Ges 3q I 4_© wKw —̄i UvKv Aegyw³‡Z wej¤̂ 

Ges Aegyw³i ci gvV `ß‡i †cŠQv‡Z wej‡¤̂i Rb¨ Avw_©K 

AMÖMwZ euvavMȪ ’ n‡q‡Q| cwiPvjK, cÖ‡mwms mfv‡K AewnZ 

K‡ib †h, cÖK‡íi A_© e¨‡qi mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L AvBGgBwW-

05 wi‡cv‡U© cÖK‡íi ev —̄e AMÖMwZ †`Lv‡bv n‡”Q| G‡Z cÖK…Z 

ev —̄e AMÖMwZ cÖwZdwjZ n‡”Q bv| Gi d‡j Ryb gv‡m Avw_©K 

e¨q Abyhvqx ev —̄e AMÖMwZ A‡bK †ekx wi‡cv‡U© Aš—f©yw³i d‡j 

Ryb gv‡mi ev —̄e AMÖMwZ cÖkœwe× nq| G cwiw —̄wZ‡Z gvV 

ch©v‡qi cÖK…Z ev —̄e AMÖMwZ cÖwZ gv‡mi AvBGgBwW-5 wi‡cv‡U© 

Aš—f©yw³i Rb¨ mfvcwZ mswkó mKj‡K wb‡ ©̀kbv cÖ̀ vb K‡ib| 

GQvov AvBGgBwW-05 wb‡q Av‡jvPbvKv‡j Pxd gwbUwis mfv‡K 

AewnZ K‡ib †h, AvBGgBwW-05 wi‡cv‡U©i 8 bs Aby‡”Q‡`i 5, 

7 I 9 bs Kjv‡g Kv‡Ri ev —̄e cwigvY Ges kZKviv nvi D‡jL 

Ki‡Z ejv n‡jI †ewkifvM wi‡cv‡U©B †KejgvÎ kZKiv nvi 

D‡jL Kiv nq; G‡Z AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi ev —̄e AMÖMwZ m¤ú‡K© 

†Kvb aviYv cvIqv hvq bv| we —̄vwiZ Av‡jvPbv †k‡l AvBGgBwW-

 gvV ch©v‡qi cÖK…Z ev —̄e AMÖMwZ cÖwZ 

gv‡mi AvBGgBwW-5 wi‡cv‡U© Aš—f©y³ 

Ki‡Z n‡e| 

 AvBGgBwW-5 wi‡cv‡U© h_vh_fv‡e ev —̄e 

KvR I cwigvY Ges ev —̄e Kv‡Ri kZKiv 

nvi cÖwZdjb c~e©K cÖwZ‡e`b `vwLj 

Ki‡Z n‡e| 

mswkó cÖKí 
cwiPvjKMY| 

h_vmg‡q|  
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µwgK bs Av‡jvPbv  wm×vš— e¨e ’̄v MÖnYKvix 
Kg©KZ©v/`ßi 

mgqmxgv M„nxZ e¨e¯’v 

01 02 03 04 05 06 

5 wi‡cv‡U© h_vh_fv‡e ev¯—e KvR I cwigvY Ges ev —̄e Kv‡Ri 

kZKiv nvi cÖwZdjb c~e©K cÖwZ‡e`b `vwL‡ji Rb¨ mfvcwZ 

mswkó mKj‡K wb‡ ©̀kbv cÖ̀ vb K‡ib| 

7| AwZwi³ gnvcwiPvjK (c~e© wiwRIb) mfv‡K AewnZ K‡ib †h, 

evcvD‡ev‡W©i wewfbœ Kv‡Ri wmwWD‡j g¨vby‡qj †jev‡ii gva¨‡g 

ev —̄evq‡bi D‡jL _vK‡jI G·Kv‡fUv‡ii gva¨‡g Lbb KvR ev —̄

evqb n‡q _v‡K| G‡Z KvR ev —̄evq‡b mgq I A‡_©i mvkªq nq| 

G cwiw ’̄wZ‡Z AwZwi³ gnvcwiPvjK (cwðg wiwRIb) e‡jb †h, 

g¨vby‡qj †jevi Øviv gvwUi Kv‡Ri gZ G·v‡fUvi w`‡q gvwU 

Kv‡Ri Avjv`v GKwU AvB‡Ug wkwWDj cÖ‡qvRb| we —̄vwiZ 

Av‡jvPbv †k‡l mfvcwZ G·v‡fUvi w`‡q gvwUi Kv‡Ri Avjv v̀ 

GKwU wmwWDj AvB‡Ug Aš—f©~w³i Rb¨ mswkó Kg©KZ©v‡K 

wb‡ ©̀kbv †`b|  

G·v‡fUvi w`‡q gvwUi Kv‡Ri Avjv`v GKwU 

wmwWDj AvB‡Ug Aš—f©~³ Ki‡Z n‡e|   

gvV `ß‡ii ZË¡veavqK 

cÖ‡KŠkjxMY / ZË¡veavqK 

cÖ‡KŠkjx, bKkv mv‡K©j-

2| 

h_vmg‡q|  

8| Pxd gwbUwis mfv‡K AewnZ K‡ib †h, weMZ 24-03-2014 

Zvwi‡L AbywôZ evcvD‡ev‡W©i gvwmK GwWwc ch©v‡jvPbv mfvq 

Indo-Bangladesh †hŠ_ KvwiMix KwgwUi wewbgqK…Z ZvwjKv 

†gvZv‡eK 2014-15 A_© eQ‡ii Kg©m~Px Abyhvqx mxgvš— b`xi 

Zxi msi¶Y Kv‡Ri cÖv°jb AwZmË¡i `vwL‡ji Rb¨ mswkó 

†Rvbvj cÖavb cÖ‡KŠkjx‡`i cÖwZ GKwU wb‡ ©̀kbv wQj| wKš‘ 

wm×vš— †gvZv‡eK mKj †Rvb †_‡K cÖv°jb bv cvIqvq Kg©m~Px 

Indo-Bangladesh †hŠ_ KvwiMix KwgwUi 

wewbgqK…Z ZvwjKv Abyhvqx mxgvš— b`xmg~‡n 

Zxi msi¶Y Kv‡Ri cÖv°jb Ri“ix wfwË‡Z 

Pxd gwbUwis Gi `ß‡i †cÖiY Ki‡Z n‡e|  

mswkó †Rvbvj cÖavb 

cÖ‡KŠkjxMY| 

h_v ª̀“Z|  
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µwgK bs Av‡jvPbv  wm×vš— e¨e ’̄v MÖnYKvix 
Kg©KZ©v/`ßi 

mgqmxgv M„nxZ e¨e¯’v 

01 02 03 04 05 06 

†gvZv‡eK mxgvš— b`xi Zxi msi¶Y Kv‡R cÖK…Z A‡_©i Pvwn`v 

cȪ ‘yZ Kiv m¤¢e n‡”Q bv| G cÖm‡½ AwZt gnvcwiPvjK (cwðg) 

mfv‡K Rvbvb †h, my›`ie‡b †cvìvi bs 5 G mxgvš— b`x‡Z KvR 

MÖn‡Yi e¨vcv‡i cwi‡ek Ges eb gš¿Yvjq n‡Z mycvwik i‡q‡Q| 

G cwiw ’̄wZ‡Z mfvcwZ AwZmË¡i mxgvš— b`xmg~‡ni Zxi msi¶Y 

Kv‡Ri cÖv°jb `vwL‡ji Rb¨ mswkó cÖavb cÖ‡KŠkjxMY‡K cybivq 

wb‡ ©̀kbv cÖ̀ vb K‡ib|  

9| cwiPvjK, Kvh©µg mfv‡K AewnZ K‡ib †h, ÒP›`bv evivwkqv 

b`x Lbb cÖKíÓ I Ò†bvqvLvjx †Rjvi nvwZqv Dc‡Rjvaxb 

Zgyi“wÏb Ges  evsjvevRvi GjvKvq †cvìvi 73/1 (G+we) 

i¶vK‡í b`x Zxi msi¶YÓ kxl©K cÖKíØq PjwZ A_© eQ‡i 

mgvwßi Rb¨ wba©vwiZ _vK‡jI wba©vwiZ mg‡q cÖK‡íi ev —̄e KvR 

†kl n‡e bv weavq cÖK‡íi †gqv` e„w×i Av‡e`‡bi cvkvcvwk 

Dc‡hvR‡bi gva¨‡g AviGwWwc eivÏ Kgv‡bvi e¨vcv‡i m`m¨, 

Kvh©µg wefvM, cwiKíbv gš¿Yvjq n‡Z 2wU querry Kiv 

n‡q‡Q| GQvovI AviGwWwcf~³ bZzb 5wU cÖK‡íi (PÆMÖv‡gi 

†evqvjLvjx, Ki‡Zvqv, f~wZqvi wej, ey-‡Mvì I EIA) GKev‡i 4 

(Pvi) wKw —̄i UvKv Aegy³ Ki‡Z bw_ m`m¨, Kvh©Kg  wefvM, 

cwiKíbv gš¿Yvjq n‡q gš¿x g‡nv`q ch©š— Aby‡gv`b cÖ‡qvRb 

weavq Zv mgq mv‡c¶ e¨vcvi Ges G‡Z 30-06-2014 wLªt 

cwiKíbv gš¿Yvjq n‡Z †cÖwiZ querry 

wb®úwË KiZt cÖKímg~‡ni A_© ª̀“Z 

Aegyw³i c`‡¶c MÖnY Ki‡Z n‡e|  

cwiPvjK, Kvh©µg| AwZ ª̀“Z|  



 8 

µwgK bs Av‡jvPbv  wm×vš— e¨e ’̄v MÖnYKvix 
Kg©KZ©v/`ßi 

mgqmxgv M„nxZ e¨e¯’v 

01 02 03 04 05 06 

Zvwi‡Li g‡a¨ cÖKí mg~‡ni A_© Aegyw³ Ki‡Z bv cvivi m¤¢vebv 

†`Lv w`‡q‡Q|  G‡nb cwiw ’̄wZ‡Z mfvcwZ mgvc¨ cÖKíØ‡qi 

†gqv` e„w×i Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnYmn A_© Aegyw³i wel‡q 

cwiPvjK, Kvh©µg‡K m`m¨, Kvh©µg wefvM, cwiKíbv gš¿Yvjq 

Gi m‡½ †hvMv‡hvM K‡i Ri“ix e¨e ’̄v †bqvi wb‡ ©̀kbv †`b|  

10| mfvi mfvcwZi AbygwZµ‡g †`‡ki kxl© ’̄vbxq †gvevBj 

†mev`vZv cÖwZôvb evsjvwjsK Gi c¶ †_‡K evsjv‡`k cvwb 

Dbœqb †ev‡W©i Rb¨ GKwU K‡c©v‡iU Advi Dc ’̄vcb Kiv nq hvi 

gva¨‡g evcvD‡evi Rbej wb‡R‡`i g‡a¨ K‡c©v‡iU c¨v‡K‡Ri 

AvIZvq A‡bK mvkªqx Kj‡iU  Ges  A‡bK¸‡jv f¨vjy G‡WW 

mvwf©m Dc‡fvM Ki‡Z cvi‡eb| mfvi mfvcwZmn Dcw ’̄Z 

mK‡jB G‡Z Drmvn †eva K‡ib Ges evsjvwjs‡Ki cÖwZwbwaMY 

K‡c©v‡iU Adv‡ii wewfbœ myweavw` mfvq we —̄vwiZ Av‡jvPbv 

K‡ib| Av‡jvPbv‡š— mfvcwZi †h †Kvb cÖwZôv‡bi Rb¨ †gvevBj 

K‡c©v‡iU †mevi ¸i“Z¡ D‡jLc~e©K wbqš¿K (A_©, wnmve I AwWU) 

I cwiPvjK (wnmve) †K †gvevBj fvZvcÖvß Kg©KZ©v‡`i fvZvi 

A‡a©K g~j †eZ‡bi mv‡_ w`‡q evKx A‡a©K w`‡q †gvevBj 

K‡c©v‡iU †mev MÖnxZv nIqv hvq wKbv Zvi m¤¢ve¨Zv hvPvB K‡i 

†`Lvi wb‡ ©̀kbv †`b|  

 

†gvevBj fvZv cÖvß Kg©KZ©v‡`i fvZvi 

A‡a©Kvsk Ki‡cv‡iU mx‡gi AbyKz‡j ¯’vbvš—i 

K‡i K‡c©v‡iU †gvevBj †bUIqv‡K© Aš—f©~w³i 

m¤¢ve¨Zv hvPvB K‡i †`L‡Z n‡e|  

wbqš¿K (A_©, wnmve I 

AwWU) / cwiPvjK, 

wnmve| 

h_vkxNÖ|  
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ম ণালয়/িবভাগ   : পািন স দ ম ণালয় 
বা বায়নকারী সং া  : বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 

                                                                     
মাননীয় ধানম ী ক ক দ  িত িত এবং িনেদশনা মাতােবক হীত ক স েহর বা বায়ন অ গিত সং া  িতেবদনঃ 

 

িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
০১। ঢাকা নারায়ণগ - ডমরা (িডএনিড) এলাকার 

জলাব তা িনরসন। 
(িসি রগ  ১২০ মগাওয়াট িপিকং িব ৎ ক  
উে াধনকােল দ  িত িত; তািরখঃ ১৪/০২/১০) 

৩০/০৬/২০১২ 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধান ম ীর িত িত অ যায়ী গত ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ বছের জ রী কায েমর 
আওতায় অ য়ন রাজ  খাত হেত মাট ৩.৫৯ কা  টাকা েয় জলাব তা ও িন াশন ব া উ য়েনর 
লে  ১১৩.০০ িকঃিমঃ খােলর বজ  অপসারণ কাজ স  করা হেয়েছ। আ ঃম ণালেয়র িস া  মাতােবক 

ক  িডেস র, ২০১৪ মােসর মে  ওয়াসার িনকট হ া তর ি য়াধীন। 
০২। নদীর না তা ি র লে  মঘনা ও ডাকািতয়া নদী 

িজং (চ দ ের অ ি ত এক জনসভায়; তািরখঃ 
২৭/৪/১০) 

- - - 
 

মাননীয় ধানম ীর িত িত বা বায়েন িডিপিপ ণয়েনর জ  ‘‘Feasibility Study of 
Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh 
( া িলত য় ২৭.২১ কা  টাকা) শীষক সমী ার Draft Final Report দািখল করা হেয়েছ। 
সমী ার পািরেশর আেলােক মাঠ পযােয় িডিপিপ ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ।  
 

০৩। িড় ােমর ধরলা, , িত া ও ধ মার নদীেত 
না তা ি র লে  িজংকরণ ( িড় াম জলায় 
অ ি ত এক জনসভায়; তািরখঃ ০৬/৩/১০) 

- - 
 

- 
 

মাননীয় ধানম ীর িত িত বা বায়েন িডিপিপ ণয়েনর জ  ‘‘Feasibility Study of 
Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh 
( া িলত য় ২৭.২১ কা  টাকা) শীষক সমী ার Draft Final Report দািখল করা হেয়েছ। 
সমী ার পািরেশর আেলােক মাঠ পযােয় িডিপিপ ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ।  

০৪। া ণবাড়ীয়া জলার িততাস নদী নঃখনন করা 
এবং সরাইল উপেজলায় বড়ীব ধ িনমাণ করা। 
( া ণবাড়ীয়া জলায় অ ি ত এক জনসভায়; 
তািরখঃ ১২/৫/১০) 

- 
 
 
 
 

৩০/০৬/২০১৪ 
( ক  

াবনা 
অ যায়ী) 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 ‘‘িততাস নদী নঃখনন’’ কে র িডিপিপ ( া িলত য় ৫৯৪.০৬ কা  টাকা) ০২/০৪/২০১২ তািরেখ 
পিরক না কিমশেন রণ করা হেয়িছল। কািরগরী, সামািজক, পিরেবশ ও অথৈনিতক সমী ার জ  
পিরক না কিমশন গত ০৮.০৫.২০১২ তািরেখ িডিপিপ  ফরত দান কের। কে র সমী া কাজ 
িডেস র/২০১৩ এ স  হেয়েছ; সমী ার পািরশ অ যায়ী DPP ণয়েণর কাজ চলমান রেয়েছ। 
 

 

‘‘সরাইল উপেজলায় ব ধ িনমাণ কে র’’ িডিপিপর উপর ( া িলত য় ১৭.৪৪ কা  টাকা) ০৮/০৩/২০১২ 
তািরেখ যাচাই সভা অ ি ত হেয়েছ এবং তদা যায়ী ক  Climate Change া  ফা  এর আওতায় 

াবনা দািখেলর জ  িস া  হীত হয়। স আেলােক জলবা  পিরবতন া  ফাে র আওতায় বা বায়েনর 
জ  ক  াব পািন স দ ম ণালেয় রণ করা হয়। পরবত েত পািন স দ ম ণালেয় ২৩/০১/২০১৩ 
তািরেখ অ ি ত যাচাই কিম র সভায় হীত িস া  মাতােবক নগ ত ক  াবনা ( া িলত য় 
১৫.৮৮ কা  টাকা; বা বায়নকাল- মাচ/২০১৩ হেত ন/২০১৪) পািন স দ ম ণালেয়র মা েম পিরেবশ 
ও বন ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।  

০৫। বােগরহাট জলাধীন কাদািলয়া আ য়ািডিহ, ক য়া, 
নািনয়া িবেলর িষ জিম চাষ উপেযাগী করার কম চী 

ক     বা বািয়ত হেব ইনশা াহ। (জাতীয় সংসদ 
িনবাচন, ২০০৮ এর িনবাচনী জনসভায় মা ারহাট 
কেলেজ মােঠ) (পািন স দ ম ণালেয়র ারক নং-
৪২.০৩৮.০১৮.০২.০০. ০৪০.২০১০-৩৭ তািরখঃ 
০৭/০৭/২০১০ মাতােবক মাননীয় ধানম ীর িত ত 

কে  অ  করা হেয়েছ)। 

- - - ‘‘বােগরহাট জলার পা ার নং-৩৬/১ নবাসন কে র আওতায় কাদািলয়া, আ য়ািডিহ, ক য়া, 
নািনয়া িবল উ য়ন ক ’’ িশেরানােম ২৭৯.৪৭ কা  টাকা য় স িলত (বা বায়ন কাল লাই ২০১১ 
থেক ন ২০১৪) এক  িডিপিপ পিরক না কিমশেন রণ করা হেল ণা  সামািজক পিরেবশগত 

এবং কািরগরী সমী া স াদন বক তার িভি েত ক    নঃ াবসহ িডিপিপ ফরত দান করা 
হয়। তৎে ি েত সমী ার জ  IWM ক ০২/০৪/২০১২ তািরেখ ( য় ১.২৪ কা  টাকা) িনেয়াগ 
দয়া হেয়েছ। িডেস র/২০১৩ ত final report পাওয়া িগয়ােছ; সমী ার পািরেশর আেলােক 
ণীত িডিপিপর উপর পািন স দ ম ণালেয় অ ি ত যাচাই বাছাই কিম র িস া  মাতােবক নগ ত 

িডিপিপ বােডর পিরক না উইং এ পরী া-নীির াধীন রেয়েছ।  
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িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
০৬। বর না জলার িসডর, আইলা ও নদী ভা েন 

িত  বড়ীব ধ েলা নঃিনমাণ ও মরামত করা। 
(বর না জলায় অ ি ত জনসভায়; তািরখঃ 
০৬/৫/১০) 

৩০/০৬/২০১৩ 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত অ যায়ী াথিমক পযােয় ২০০৯-১০ অথ-বছের জ রী কায েমর 
আওতায় অ য়ন রাজ  খােত বর না জলায় িসডর ও আইলায় পাউেবার ৫৫৪.৪৩ িকঃিমঃ 
আংিশক িত  ও ৬৬.৪৬ িকঃিমঃ ণ িত  ব ধ সবা ীনভােব মরামত/ নঃিনমাণ কাজ 
সমা  হেয়েছ।  

০৭। বর না জলার আমতলী উপেজলার মিহষকাটা 
খােলর উপর ইস গট িনমাণ। (বর না জলায় 
অ ি ত জনসভায়; তািরখঃ ০৬/০৫/১০) 

৩০/০৬/২০১৩ 
 

- - বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত বা বায়েন আমতলী উপেজলায় মিহষকাটা খােলর উপর অ য়ন 
রাজ  বােজেটর মরামত উপখােতর আওতায় ইস গট িনমাণ কাজ সমা  হেয়েছ।  

০৮। িমি  পািনর অভােব কনা মৗ েম িষ কাজ করা 
যােব না।  তাই হাজা-মজা খাল নঃখনন ও খাস 
জিমেত র খনন কের সেচর ব া করা। 
(বর না জলায় অ ি ত জনসভায়; তািরখঃ 
০৬/০৫/১০) 

- 
 

- - 
 

মাননীয় ধান ম ীর িত িত বা বায়েন উ  এলাকার খালস হ (৫  উপেজলায়) নঃখনেনর িনিমে  
২৪.৫৬ কা  টাকা য় স িলত ‘‘খাল নঃখনন এবং র েলটর স হ র ণােব েণর মা েম বর না 
জলার উপ লীয় পা ারস েহ সচ িবধা দােনর লে  িমি  পািন সংর ণ করা’’ শীষক কে র উপর 

০২/০৪/২০১২ তািরেখ অ ি ত যাচাই সভার িস ােম র আেলােক নগ ত িডিপিপ ১৯/০৬/২০১২ তািরেখ 
ম ণালেয় রণ করা হেল ১৯/০৭/২০১২ তািরেখ পাসম পে  ক  জলবা  া  ফাে র মা েম 
বা বায়েনর িস া  হয়। জলবা  পিরবতন া  ফাে র আওতায় বা বায়েনর জ  ক  াব পািন 
স দ ম ণালেয় রণ করা হয়। পরবত েত পািন স দ ম ণালেয় ২৩/০১/২০১৩ তািরেখ অ ি ত 
যাচাই কিম র সভায় হীত িস া  মাতােবক নগ ত ক  াবনা পািন স দ ম ণালয় হেত 
২৯/০৫/২০১৩ তািরেখ পিরেবশ ও বন ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। 

০৯। প য়াখালী জলা  কলাপাড়া উপেজলার ফসলী জিম 
লবণা তার হাত থেক র ােথ বড়ীব ধ িনমাণ করার 
জ  খাল খনন কের া  মা  ারা বড়ীব ধ িনমােণর 
িবষেয় েয়াজনীয় কায ম হণ। (মাননীয় ধানম ী শখ 
হািসনা এর বিরশাল িবভােগর িবভাগীয় এবং বর না 
জলার জলা পযােয়র কমকতােদর সােথ মতিবিনময় 

সভার িস া ; তািরখঃ ০৬/০৫/১০) 

৩০/০৬/২০১১ - - বা বায়ন অ গিত ১০০% 
এলাকা  আ ারমািনক নদীতীর  পা ার নং-৪৬ এর অ  িবধায় ন ন বড়ী ব ধ িনমােণর 

েয়াজনীয়তা নই। তেব পা ােরর অেনক িদেনর রােনা ইস গটস েহর কিতপয় গইট ন  
হওয়ায় কেয়ক  খােল লবণ পািন েবশ করত। তাই লবণা তার হাত থেক ফসলী জিম র ােথ 
ইেতামে  গইট িল মরামেতর কাজ যথাযথভােব স  করা হেয়েছ। 

১০। িণঝেড় িত  লনা জলার কয়রা উপেজলার 
বড়ীব ধস হ সং ার করা এবং েয়াজনীয় ে  িনমাণ 
সে । (মাননীয় ধানম ীর গত ২৩/০৭/১০ তািরখ 
লনা জলার কয়রা উপেজলা সফরকােল; তািরখঃ  

২৩/০৭/১০) 

৩০/০৬/২০১২ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত মাতােবক াথিমক পযােয় কয়রা উপেজলায় আইলায় িত  
পা ােরর মারা ক িত  ব ধ ও াজার স েহর িনমাণ কাজ জ রী িভি েত সবা ীনভােব 

বা বায়ন করা হেয়েছ।  
এছাড়া দীঘেময়াদী টকসই সমাধােনর লে , ওয়ািমপ কে র আওতায় কয়রা উপেজলায় 
( পা ার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কা  টাকা েয় ৬১.৪৮ িকঃিমঃ ব ধ মরামত/িনমাণ, 

ইস িনমাণ ও নদী তীর সংর ণ কাজ স  হেয়েছ;  
১১। 

 
ক) িততাস নদী খনন করা।  
(০৭/১১/১০ তািরখ িম া জলার িততাস উপেজলায় 
অ ি ত জনসভায়)। 

- - - মাননীয় ধানম ীর িত িত বা বায়েন ‘‘ িম া জলার িততাস ও হামনা উপেজলার িততাস নদী 
নঃখনন ক ; ( া িলত য় ১১৯.০৯ কা  টাকা, বা বায়নকাল- মাচ/২০১২ হেত ন/২০১৫)’’ 

িশেরানােম এক  িডিপিপ ০২/০৪/২০১২ তািরেখ পিরক না কিমশেন রণ করা হয়। কািরগরী, 
সামািজক, পিরেবশ ও অথৈনিতক সমী ার জ  পিরক না কিমশন গত ০৮/০৫/২০১২ তািরেখ 
িডিপিপ  ফরত দান কের। সমী ার জ  ‘‘Feasibility Study of Capital Dredging 
and Sustainable River Management in Bangladesh” শীষক সমী ার Draft 

Final Report দািখল করা হেয়েছ। সমী ার পািরেশর আেলােক মাঠ পযােয় িডিপিপ ণয়েনর 
কাজ চলমান রেয়েছ। 
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িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
খ) িততাস উপেজলার দাসকাি  হেত লাল র পয  
ব া িনয় ণ ব ধ িনমাণ করা। (০৭/১১/১০ তািরখ 

িম া জলার িততাস উপেজলায় অ ি ত 
জনসভায়)। 

৩০/০৬/২০১৪ 
 

- -  

বা বায়ন অ গিত ৫০% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত ত বা বায়েনর িনিম  ২০১১-২০১২ অথ-বছের অ য়ন রাজ  বােজেটর 
আওতায় কে র কাজ আর  করা হয়। কে র কাজ চলাকালীন সমেয় ব ধ িনমােণর জ  জিমর 
মািলকগেণর ব ধা এবং পরবত েত হাইেকােট িরট করায় কাজ ব  হেয় যায়। িক  অ য়ন রাজ  
বােজেটর আওতায় জিম অিধ হেণর েযাগ না থাকায় জিমর িত রণ পিরেশােধর ব া অ াবিধ 
নয়া যায় িন। এ পিরি িতেত  সমেঝাতার মা েম ক  স ে র পদে প হণ কেরও ক  কাজ 

২০১২-১৩ অথ-বছের স  করা স ব হয়িন।  
১২। নামগে র হাওরস েহ ইস গটসহ বড়ী ব ধ 

িনমাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা নামগ  
জলার টেকরহাট হেত েলমান র হেয় লাল র 

হেয় গাগলা রী পয  কংস নদী খনন। ( নামগে র 
তািহর ের অ ি ত জনসভায়; তািরখঃ ১০/১১/১০) 

৩০/০৪/২০১২ 
 

- 
 
 

- 
 
 

বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত অ সাের জ রী কায েমর মা েম ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অথ-বছের 
অ য়ন রাজ  বােজেটর মরামত উপখােত বিণত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কা  টাকা েয় অিত 

িঁক ণ ব ধ ও ইস গট স েহর িনমাণ/ নিনমাণ কাজ স  করা হেয়েছ।  
 
এছাড়াও, ায়ী ও দীঘ ময়াদী টকসই সমাধােনর জ  ‘‘হাওর এলাকায় আগাম ব া িতেরাধ ও 
িন াশন উ য়ন ক  ( া িলত য় ৬৮৪.৯৪ কা  টাকা; বা বায়নকাল ২০১০-১১ থেক ২০১৪-
১৫)’’ িশেরানােম এক  অ েমািদত কে র আওতায় িজংসহ অ া  কাজ চলমান রেয়েছ। 
উে  িত িতর নদী খনন অংশ  ২৮ িমেক চলমান রেয়েছ। 

১৩। কালনী ও িশয়ারা নদীেত ক ািপটাল িজং। 
( নামগে র তািহর ের অ ি ত জনসভায়; তািরখঃ 
১০/১১/১০) 

৩০/০৬/২০১৪ 
 

- - বা বায়ন অ গিত ৫.৭৫% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত বা বায়েনর জ  ‘‘কালনী- িশয়ারা নদী ব াপনা ক ’’ 
িশেরানােম  এক  ক  ( া িলত য় ৬০৯.৮৩ কা  টাকা, বা াবায়ন কাল এি ল/২০১১ হেত 

ন/২০১৪) গত ০৫-০৪-২০১১ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হেয়েছ।  
 কে র আওতায় ৪.৩৯ িকঃিমঃ িজং ( পকাট) স  হ য়েছ এবং ১৪.৯৬ িকঃিমঃ িজং 

কােজর কায ম ি য়াধীন রেয়েছ। 
ক) ভরব নদী নঃখনন 
(যেশার জলা সফরকােল ভরবী নদী নঃখনেনর 
সদয় িত িত দন;  
তািরখঃ ২৭/১২/১০) 

- - - ক) অ য়ন রাজ  বােজেটর আওতায় যেশার জলায় ‘‘Detail Feasebility Study for 
drainage improvement and sustainable water management of Bhariab 
river Basin’’ িশেরানােম IWM ক ক সমী া কাজ ( ি  -১.৪২ কা  টাকা) 
৩০/০৪/২০১৩ তািরেখ স  হেয়েছ। সমী ার পািরশ অ যায়ী ণীত িডিপিপ বাপাউেবা’র 
পিরক না উইং এ দািখল করা হয়। পিরক না উইং এর চািহদা মাতােবক নগ ত িডিপিপ মাঠ 
পযােয় ি য়াধীণ রেয়েছ। বা ব কাজ আরে র িত লক কায ম চলমান আেছ। 

১৪। 

খ) ভরব নদী এবং ভরব ও কাজলা নদীর সংেযাগ ল 
এমনভােব খনন করেত হেব যন কনা মৗ েম সচ ও বষায় 
জলাধার িহেসেব ব ত হেত পাের ( মেহর র জলার 
িজবনগের অ ি ত এক জনসভায়; তািরখঃ ১৭/০৪/১১) 

৩০/০৬/২০১৭ 
 

-  খ) মেহর র ও য়াডা া জলায় ৭৩৮২.৮৪ ল  টাকা য় স িলত (বা বায়নকাল জা /২০১৪ হেত 
ন/২০১৭) ‘‘ ভরব নদী নখনন’’ শীষক কে র উপর ২২/১১/২০১২ তািরেখ PEC সভা অ ি ত হেয়েছ। 

তদা যায়ী নঃগ ত িডিপিপ ২০/০২/২০১৪ তািরেখ পিরক না কিমশেন রণ করা হয়- যা ২৫/০২/২০১৪ 
তািরেখ একেনক এর অ িবভােগ রণ করা হয়। ক  ১১/০৩/২০১৪ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত 
হেয়েছ। বা ব কাজ আরে র িত লক কায ম চলমান আেছ। 

১৫। কেপাতা  নদ নঃখনন (সাত ীরা জলার 
ামনগর উপেজলায় আইলায় িব  এলাকা 

পিরদশনকােল কেপাতা  নদ নঃখনেনর জ  
িনেদশ দান কেরন এবং যেশার জলা সফরকােল 
কেপাতা  নদী নঃখনেনর সদয় িত িত দন;  
তািরখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০) 

৩০/০৬/২০১৫ 
(অ েমািদত 

িডিপিপ 
অ যায়ী) 

 

- - বা বায়ন অ গিত ৩৩% 
 মাননীয় ধানম ীর িত িত বা বায়েনর জ  ‘‘কেপাতা  নেদর জলাব তা রীকরণ (১ম পযায়)’’ 

ক  ( ক  য় ২৬১.৫৪ কা  টাকা এবং বা বায়নকাল ২০১১-১২ হেত ২০১৪-১৫) ১৩/০৯/২০১১ 
তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হেয়েছ।  

 কে র আওতায় ৯০.০০ িকঃিমঃ কেপাতা  নদ খনেনর কম চী রেয়েছ। তালা এবং পাইকগাছা 
উপেজলায় ইেতামে  ৪৭.০০ িকঃিমঃ নদ খনেনর কাজ চলমান রেয়েছ। ত ে  পাইলট সকশেন 
৩৮.০০ িকঃিমঃ নদ খনন কাজ সমা  হেয়েছ। 
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িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১৬। উপ লীয় জলা েলােত বড়ীব ধ িনমাণ; (বিরশাল 

জলা সফরকােল িত িত দন; তািরখঃ 
২২/০২/১১) 

৩০/০৬/২০১২ 
 

- 
 

- 
 

 

বা বায়ন অ গিত ১০০% 
জলবা  পিরবতন া  ফাে র অথায়েন প য়াখালীেত ‘‘চর আ ার চািরিদেক বিড়ব ধ িনমাণ’’ ক  ( া িলত 

য়ঃ ১০ কা  টাকা, বা বায়নকালঃ লাই/২০১১ হেত ন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তািরেখ পিরেবশ ও বন 
ম ণালয় ক ক অ েমািদত হেয়েছ। উ  কে র আওতায় ১২ িকঃিমঃ ব ধ িনমাণ ও ৬  ইনেলট িনমাণ কাজ 
সমা  হেয়েছ।  
 
এছাড়া, ায়ী ও দীঘ ময়াদী টকসই সমাধােনর লে , “Emergency 2007 Cyclone Recovery and 
Restoration Project (ECRRP)” কে র আওতায় ব ধ িনমাণ, মরামত, পািন িন াশন অবকাঠােমা িনমাণ 
এবং নদী তীর সংর ণ কাজ ন, ২০১৪ এ স  হেয়েছ।  

১৭। া িতক েযাগকােল জনগেণর জানমাল ও ফসলািদ 
র ােথ উপ লবত  এলাকায় ায়ী বড়ী ব ধ িনমাণ। 
( লনা জলা সফরকােল িত িত দন; তািরখঃ 
০৫/০৩/১১) 

৩০/০৬/২০১৫ - 
 

- 
 

বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত মাতােবক আইলায় িত  লনা, বােগরহাট, সাত ীরা ও যেশার জলার 
অংশ িবেশষ এলাকায় ৪৭  পা ােরর মারা ক িত  ব ধ ও াজার স েহর িনমাণ কাজ জ রী িভি েত 
সবা ীনভােব বা বায়ন করা হেয়েছ। এছাড়া, South West Area Integrated Water Resource 
Management Project এর আওতায় ( া িলত য়ঃ ২৩.৯২ কা  টাকা এবং বা বায়নকালঃ 

লাই/২০০৬ হেত ন/২০১৪) পা ার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ িকঃিমঃ ব ধ মরামত সহ অ া  কাজ 
সমা  হেয়েছ।  
 
এছাড়াও, দীঘেময়াদী টকসই সমাধােনর লে , িত  ব ধ মরামত/সং ােরর িনিমে  ‘‘উপ লীয় 
অ েল িণঝড় আইলায় িত  বাপাউেবােডর অবকাঠােমাস েহর নবাসন’’ শীষক কে র আওতায় 
অ েমািদত িডিপিপ মাতােবক কাজস হ চলমান রেয়েছ। বতমান অ গিত ৯০%। সংেশািধত িডিপিপ 
অ যায়ী ন/২০১৫ ত কে র কাজ স  হেব।  
 

১৮। লনা জলার তরখাদা উপেজলার িতয়ার ও 
বা য়াখালী িবেলর জলাব তা িনরসেনর ব া হণ 
করা।  
( লনা জলা সফরকােল িত িত দন; তািরখঃ 
০৫/০৩/১১) 

৩০/০৬/২০১৩ 
 
 
 

- - বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধানম ীর িত ত বিণত কােজর জ  ‘‘ লনা জলার িতয়ার িবল এবং বণাল সিলম র 
কলাবা খালী ব া িনয় ণ ও িন াশন ক ’’ িশেরানােম এক  ক  ( া িলত য় ২১.৩৪ কা  টাকা, 
বা বায়নকাল ২০০৯-১০ হেত ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছ। বিণত কে র 
আওতায় ২০.৯০ িকঃিমঃ খাল খনন, ২.০০ িকঃিমঃ নদী খনন, ব ধ মরামত, ৩  ইচ িনমাণ, ১  লং ম 

য় ইত ািদ কাজ ন/২০১৩ মােস স  হেয়েছ। 
 

১৯। সানাইছড়া, কাণা াছড়া, কেররহাট সানাইছিড়, পি ম 
জায়ার, ল ীছিড়, জাছিড়, বােরা মািঝখােল 

(পাহািড়ছড়া) শনা ঢােল সচ উপ- ক েলার সম েয় 
 ক  হণ করা।  

(চ াম জলাধীন িমের রাই উপেজলার মহামায়াছড়া 
সচ ক  পিরদশন কােল জনসভায়   িত িত দন; 

তািরখঃ ২৯/১২/১০) 

২৮/০২/২০১৩ 
 

- - বা বায়ন অ গিত ১০০% 
 মাননীয় ধান ম ীর িত ত বিণত ছড়া েলার সম েয়  ক     াব জলবা  া  ফাে র 

আওতায় ১৭.৫৬ কা  টাকা য় স িলত ‘‘চ াম জলার িমের রাই উপেজলার উপ লবত  এলাকার 
সচ ও যাগােযাগ ব ার উ য়ন এবং রী একিরেটড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) 

িসিডএসিপিপ বড়ী ব ধ উ ীত করণ’’ ক র শাসিনক অ েমাদন গত ২৬/০৭/২০১১ তািরেখ 
পাওয়া িগয়ােছ।  

 ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ-বৎসের ১১.৫০ িকঃিমঃ ব ধ নরা িতকরণ, ২৩.০০ িকঃিমঃ খাল 
নঃখনন ও ৩  পািন িনয় ণ অবকাঠােমা িনমাণ কাজ স  হেয়েছ।  

২০। ক বাজােরর ব কখালী নদীর না তা র ােথ িজং 
করা।  
(ক বাজার জলায় সফরকােল;  
তািরখঃ ০৩/০৪/১১) 

- - - ‘‘ক বাজার জলার বাকখালী নদীর িজং’’ শীষক এক  কে র ( া িলত য়ঃ ২২৮.২৪ কা , 
বা বায়নকাল মাচ/২০১২ হেত ন/২০১৪) িডিপিপ  ০৫/০৪/২০১২ তািরেখ পিরক না কিমশন হেত 
অ েমাদনিবহীন অব ায় পািন স দ ম ণালেয় ফরত দান করা হয়। পরবত েত ৩১/০৩/২০১৪ 
তািরেখ অ ি ত বােডর কািরগির ায়ন কিম র সভার িস া  অ যায়ী মাঠ পযােয় িডিপিপ 

নগঠেনর কাজ চলমান রেয়েছ।  
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িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
২১। ক বাজার শহর র া ক  হণ।  

(ক বাজার জলায় সফরকােল;  
তািরখঃ ০৩/০৪/১১) 

- - - ‘‘ক বাজার শহর র া’’ শীষক কে র উপর ২২/০৬/২০১১ইং তািরেখ পিরক না কিমশেন PEC সভা 
অ ি ত হয়। উ  সভার িস াে র আেলােক নগ ত িডিপিপ ( া িলত য় ১৪৬৫৭.৩৯ ল  টাকা, 
বা বায়নকাল- লাই ২০১১ইং হেত ন ২০১৪ইং পয ) পািন স দ ম ণালেয়র ারক নং- 
৪২.০৪৩.০১৪.০১.০১.০০৩. ২০১০-১৮১, তািরখ-১৮/০৯/২০১১ ি ঃ মাতােবক পিরক না কিমশেন িরত 
হয়। উ  িডিপিপ এর উপর ১৫/০১/২০১২ ইং তািরেখ নরায় PEC  সভা অ ি ত হয়। উ  সভার িস াে  
আেলােক ২.৪১ িকঃিমঃ িতর া কােজ মে  ১.৫০ িকঃিমঃ STAR Block স িলত িতর া কাজ 
অ  কের িডিপিপ  নরায় Planning Commission এ রণ করা হয়। পরবত েত পিরক না 
কিমশেনর ারক নং- ২০.৩৫৮.০১৪.০১.০২.৫২৩.২০১১.২৯৫ মাতােবক িক  Observation িদেয় 
িডিপিপ  ফরত দয়া হয়। তদা যায়ী িডিপিপ  নরায় Re-cast কের ( া িলত য় ১০০.০৪ কা  টাকা) 
গত ০৯/১১/২০১২ইং তািরেখ পাসম এর মা েম নরায় পিরক না কিমশেন রন  করা হয়। পরবত েত 
িবগত ০৫/০২/২০১৩ইং ECNEC সভায় াব  উ ািপত হয়। উ  ECNEC িম ং এ ক  সফল 
বা বায়েনর জ  পািন স দ ম ণালেয়র সিহত বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়, ক বাজার 
উ য়ন ক প , যাগােযাগ ম ণালয়, পিরেবশ ও বন ম ণালয় এবং িতর া ম ণালয় সহ সংি  সকেলর 
সিহত সমি ত ভােব তন কের ক  াবনা ণয়ন বক জ রী িভি েত নরায় পশ করার জ  িনেদশ 
দয়া হেয়েছ। িডিপিপ  নঃ গঠন কায ম মাঠ পযােয় চলমান রেয়েছ। 

২২। িসরাজগ  শহরেক য না নদীর ভাংগন ও ব ার 
হাত ত র ার জ  ক ািপটাল িজং এর ব া 
করা ।  
(িসরাজগ  জলায় সফরকােল; তািরখঃ ০৯/০৪/১১) 

৩০/০৬/২০১২ - 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত বা বায়েনর জ  ‘‘ক ািপটাল (পাইলট) িজং অব িরভার িসে ম 
ইন বাংলােদশ’’ িশেরানােম ১০২৮.১২ কা  টাকা য় স িলত (বা বায়নকাল ২০০৯-২০১০ হেত 
২০১৩-২০১৪) এক  ক  একেনক ক ক অ েমািদত হেয়েছ। বিণত কে র আওতায় িসরাজগ  
হাড পেয়  হেত ধেল রী নদীর উৎস খ পয  ২০ িকেলািমটার ও নলীণবাজার এলাকায় ২ 
িকেলািমটারসহ মাট  ২২ িকেলািমটার য না নদী িজং কাজ স  করা হেয়েছ। এছাড়া ২০১২-
১৩ অথ-বছের ১৪ িকঃিমঃ দেঘ র ণােব ণ িজং কাজও স  হেয়েছ। ফেল িসরাজগ  শহর 
র া ব েধর হাড পেয়  িঁক  হেয়েছ এবং ড েয়ল ারা িসরাজগে  ািবত িশ  পাক 
সংল  ায় ৮ বগ িকেলািমটার এলাকায় িম ন ার মান হেয়েছ।  

২৩। আইলায় িত  ব ধ ত মরামেতর ব া হণ।   
(বােগরহাট জলায় সফরকােল; তািরখঃ ১৫/০৩/১১) 

৩০/০৬/২০১৫ 
 

- 
 

- 
 

বা বায়ন অ গিত ১০০% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত মাতােবক বােগরহাট জলার আইলায় াথিমক পযােয় মারা ক 

িঁক ণ ব ধ ও াজার স েহর িনমাণ কাজ জ রী িভি েত সবা ীনভােব বা বায়ন করা হেয়েছ।  
 
এছাড়া, ায়ী ও দীঘেময়াদী টকসই সমাধােনর লে , ‘‘উপ লীয় অ েল িণঝড় আইলায় 

িত  বাপাউেবােডর অবকাঠােমাস েহর নবাসন’’ কে র আওতায় অ েমািদত িডিপিপ 
মাতােবক ব ধ িনমাণ, মরামত, াজার িনমাণ, ইস িনমাণ/ মরামত এবং নদী তীর সংর ণ 

কাজ চলমান রেয়েছ। বতমান কােজর অ গিত ৯০%। সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী ন/২০১৫ ত 
কে র কাজ স  হেব। 
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িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
২৪। চ পাইনবাগ  সদর উপেজলার আলা িল ইউিনয়েনর 

প া নদীর ভা ন রাধকে  নদী শাসন এবং 
একইসােথ িজেক সচ কে র আদেল সচ িবধা 

ি র লে  মহান া নদী িজং করা এবং 
েয়াজনেবােধ রাবার ড াম িনমাণ।  

(চ পাইনবাগ  জলা সফরকােল; তািরখঃ 
২৩/০৪/১১) 

৩০/০৬/২০১৫ 
 
 
 
 
 

 

- -  িত িতর অ েল ‘‘প া নদীর ভাংগন হেত চ পাইনবাবগ  জলার আলা লী এলাকা র া’’ 
িশেরানােম ১৬৫.৫১ কা  টাকা য় স িলত িডিপিপ (বা বায়নকাল ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫) 
১৬/১০/২০১২  তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হয়; যার শাসিনক অ েমাদন ১০/০১/২০১৩ 
তািরেখ পাওয়া যায়। কে র আওতায় ৬.২০ িকঃিমঃ প া নদীর তীর সংর ণ কােজর মে  
২০১৩-১৪ অথ-বছের ৩  ােকেজ ৩৮.০০ কা  টাকা েয় ৯০০ িমটার নদী তীর সংর েণর 
কাজ চলমান রেয়েছ। কােজর অ গিত ১০.১৫%। 

 িত িতর অ েল ‘‘চ পাইনবাবগ  জলার সদর উপেজলাধীন খালঘাট হেত নসী র পয  
মহান া নদী নখনন/ িজং’’ শীষক ১৪৫.৭৯ কা  টাকা য় স িলত িডিপিপর উপর 
০৮/০৩/২০১২ তািরেখ পাসমেত যাচাই বাছাই কিম র সভা অ ি ত হয়। যাচাই কিম র 

পািরেশর আেলােক নঃগ ত িডিপিপ ১৮/০৩/২০১৩ তাির খ পিরক না কিমশেন রণ করা 
হয়। ১৫/০৯/২০১৩ তািরেখ অ ি ত িপইিস সভার িস াে র আেলােক IWM ক ক সমী া 
কাজ চলমান আেছ।  

২৫। ভালা জলার চর করী করী বড়ীব ধ ও 
ঘােষরহাট এবং রামেনওয়াজ ল ঘাট এলাকায় নদী 

ভা ন রাধকরেণর ব া হণ। (িভিডও 
কনফােরি ং এর মা েম একেয়ােগ দশ াপী 
ইউিনয়ন ত  ও সবা ক  উে াধনকােল; তািরখঃ 
১১/১১/১০) 

৩০/০৬/২০১৪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
৩০/০৬/২০১৫ 

( ক  
াবনা 

অ যায়ী) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

বা বায়ন অ গিত ৮০% 
 মাননীয় ধানম ী ক ক িত ত ভালা জলার চর ফ াশন উপেজলার ‘‘চর কির- কির 

বড়ীব ধ িনমাণ (বা বায়নকাল ন/২০১২ হেত ন/২০১৪; া িলত য় ২৪.৯৯ কা  
টাকা)’’ শীষক ক  জলবা  পিরবতন াি  ফাে র আওতায় বা বায়েনর জ  
১৮/০৯/২০১২ তািরেখ পিরেবশ ও বন ম ণালেয় রণ করা হয়। ০৮/১০/২০১২ তািরেখ 
পিরেবশ ও বন ম ণালেয়র জলবা  িবষয়ক কািরগির কিম র সভায় ক  উপ ািপত হেল 
Feasibility Study ও EIA িতেবদনসহ নরায় দািখেলর িস া  হয়। তদা যায়ী 

ক  পিরেবশ ও বন ম ণালেয় রণ করা হয়। ক  ১৮/১১/২০১২ তািরেখ ( া িলত 
য় ১৫.০০ কা  টাকা) জলবা  পিরবতন িবষয়ক াি  বাড ক ক অ েমািদত হয়। 
কে র কাজ চলমান রেয়েছ। 

 

 ঘােষরহাট ও রামেনওয়াজ এলাকার নদী ভা নেরাধ ক  ( া িলত য় ১২৯.৭৮ কা  
টাকা; বা বায়নকাল লাই/২০১৩ হেত ন/২০১৫ পয ) জলবা  পিরবতন রিজিলেয়  
ফাে র (BCCRF) আওতায় বা বায়েনর িনিমে  পািন স দ ম ণালেয় অ ি ত যাচাই 
কিম র সভার িস া  মাতােবক নগ ত ক  াবনা ২৬/০৫/২০১৩ তািরেখ পিরেবশ ও 
বন ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। 

ক) দহ াম ইউিনয়নেক িত ানদীর ভা ন হেত 
র াকে  ব ধ িনমাণ; (১৯/১০/১১ তািরেখ 
লালমিনরহাট জলার পাট াম সরকাির কেলজ 
মােঠ অ ি ত জনসভায়) 

৩০/০৬/২০১২ 
 

 

- - বা বায়ন অ গিত ১০০% 
ক) িত ানদীর ভা ন হেত দহ াম ইউিনয়নেক র ােথ  ১.২৬৬ িকঃিমঃ নদীতীর সংর ণ 
কাজ বা বায়ন করা হেয়েছ।  

২৬। 

খ) লালমিনরহাট জলােক িত ানদীর আকি ক 
ব া ও ভা ন হেত র া করার জ  তীর 
সংর ণ ও ব ধ িনমাণ করা; এবং  
(১৯/১০/১১ তািরেখ লালমিনরহাট জলার 
পাট াম সরকাির কেলজ মােঠ অ ি ত 
জনসভায়) 
 

 

৩০/০৬/২০১৩ 
 
 
 
 
 

 

- - বা বায়ন অ গিত ১০০% 
খ) ইেতা েব ‘‘িত া নদীর বামতীর সংর ণ (িত া রলওেয় ীজ হইেত চি মারী পয ) ক ’’ 
এর আওতায় ২৮৬৩ িমটার তীর সংর ণ, ৫  ার, ১৬িকঃিমঃ ব া ব ধ  িনমাণ কাজ সমা  
হেয়েছ (অথ বছর ১৯৯৮-৯৯ হেত ২০০৫-০৬)। 
 

এছাড়া ‘‘িত া ােরজ হেত চি মারী পয  িত া নদীর বাম তীর সংর ণ ক  (১ম পযায়, ক  
য়ঃ ১৫০.৬২ কা  টাকা, বা বায়নকালঃ লাই/২০১০ হেত ন/২০১৩)’’ এর আওতায় ৯২৫০ 

িমটার তীর সংর ণ কাজ ন/২০১৩ ত স  হেয়েছ। 
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িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
গ)  মৗ েম িত ার পািন বাহ ক রাখার জ  

িজং এর মা েম িত ানদীর না তা বজায় রাখার 
ব া করা। (১৯/১০/১১ তািরেখ লালমিনরহাট 

জলার পাট াম সরকাির কেলজ মােঠ অ ি ত 
জনসভায়) 

৩০/০৬/২০১২ - - বা বায়ন অ গিত ১০০% 
গ)  মৗ েম িত ার পািন বাহ ক রাখার জ  ‘‘িত া ােরজ হেত চি মারী পয  িত া 
নদীর বাম তীর সংর ণ ক  (১ম পযায়)’’ এর আওতায় িত া ােরজ এর উজােন ৫০০ িমটার 
চর অপসারণ এবং িত া ােরজ এর ভা েত ৩০০০ িমটার ডানতীর চ ােনল িজং কাজ সমা  
হেয়েছ। 

২৭।  নদ খনন। 
(ময়মনিসংহ জলা সফরকােল; তািরখঃ ৩১/০৩/১১) 

- - -  িমক নং-২ এর সােথ স ৃ । সমী ার Draft Final Report দািখল করা হেয়েছ। সমী ার 
পািরেশর আেলােক মাঠ পযােয় িডিপিপ ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। 

২৮। যা কাটা হেয় রি  নদী হেয় রমা নদী খনন। 
( নামগ  জলা সফরকােল; তািরখঃ  ১০/১১/১০) 

৩০/০৬/২০১৫ 
 

ক  বা বায়েন 
বরা  অ ল 

 

বরা  ি র 
েয়াজন। 

 

বা বায়ন অ গিত ১০.৬২% 
মাননীয় ধানম ীর িত িত অ সাের বিণত কাজস হ বা বায়েনর িনিমে  ইেতামে  ‘‘হাওর 
এলাকায় আগাম ব া িতেরাধ ও িন াশন উ য়ন ক ’’ শীষক িশেরানােম এক  ক  ( া িলত 

য় ৬৮৪.৯৪ কা  টাকা, বা বায়নকাল ২০১০-১১ থেক ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তািরেখ 
একেনক ক ক অ েমািদত হেয়েছ । উ  কে র আওতায় ‘‘ রাতন রমা- বৗলাই িরভার িসে ম 
খনন’’ কােজর সমী া কাজ সমা  হেয়েছ। সমী া অ যায়ী যা কাটা নদী ৬ িকঃিমঃ, রি  নদী ৫ 
িকঃিমঃ, চলিত নদী ৭ িকঃিমঃ, রাতন রমা ১১ িকঃিমঃ এবং বৗলাই নদী ১১ িকঃিমঃ অথাৎ মাট 
৪০ িকঃিমঃ দঘ  নদী িজং এর জ  পািরশ করা হেয়েছ।  সমী ার পািরেশর আেলােক ২০১৪-১৫ 
অথ-বছের মাঠ পযােয় নদী িজং এর কায ম হণ করা হেব ( িমক নং-১২ এর সিহত স ৃ )। 

২৯। চরআলগী ইউিনয়েনর চারপােশ বড়ীব ধ িনমাণ। 
(ময়মনিসংহ জলা সফরকােল; তািরখঃ ৩১/০৩/১১) 

৩০/০৬/২০১৫ 
( ািবত 
িডিপিপ 
অ যায়ী) 

- - ‘‘চরআলগী ইউিনয়েনর চারপােশ বিড়ব ধ িনমাণ’’ শীষক ক র িডিপিপ ( া িলত  ৬০.৫১ 
কা  টাকা, বা বায়নকালঃ লাই/২০১২ হেত ন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তািরেখ পিরক না 

কিমশন হেত অ েমাদনিবহীন অব ায় পািন স দ ম ণালেয় ফরত দান করা হেয়েছ।  

৩০। েযাজ  ে  শীতল া ও িড়গ া নদী িজং 
করা। (নারায়ণগ  জলা সফরকােল; তািরখঃ 
২০/০৩/১১) 
 

 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ক  বা বায়েন 
বরা  অ ল 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

বরা  ি র 
েয়াজন। 

 
 

মাননীয় ধানম ীর িত িত বা বায়েনর লে  “Study for Sustainable River 
Management” শীষক সমী ার Draft Final Report দািখল করা হেয়েছ। কাজ চলমান 
রেয়েছ। উ  সমী ার পািরেশর আেলােক আেলাচ  নদী র িজং কােজর িডিপিপ ণয়ন করা হেব। 
এছাড়াও, ঢাকার চারপােশর নদীেত িব  পািন বাহ িনি ত করেণর লে  িজওিব অথায়েন 
৯৪৪.০৯ কা  টাকা েয় ‘‘ িড়গ া নদী ন ার’’ শীষক িশেরানােম এক  ক  একেনক 
ক ক অ েমািদত হয় (বা বায়নকালঃ এি ল/২০১০ হেত িডেস র/২০১৩ পয )। বিণত কে র 
আওতায় য না নদী হেত পািন এেন Buriganga River Augumentation এর জ  

ংলী, বংশী ও রাগ নদীর মাট ১৬২.৩৫ িকঃিমঃ খনন কাজ বা বায়েনর পিরক না রেয়েছ। 
ইিতমে  রাগ নদীর ৬.৯৫ িকঃিমঃ িজং কাজ সমা  হেয়েছ। ংলী নদীেত ২৯.১০ িকঃিমঃ 
পাইলট সকশেন িজং কাজ সমা  হেয়েছ এবং ২৪.০৬ িকঃিমঃ পাইলট সকশেন িজং কাজ 
চলমান রেয়েছ। বা বায়ন অ গিত ১১.২০%। 

৩১। িম া জলাধীন মঘনা উপেজলায় মঘনা কাঠািলয়া 
বড়ীব ধ িনমাণ। ( িম া জলার িততাস উপেজলা 

সফরকােল; তািরখঃ ০৭/১১/১০) 

৩০/০৬/২০১৪  - - 
 

বা বায়ন অ গিত ৭৬% 
‘‘ িম া জলাধীন মঘনা উপেজলায় মঘনা-কাঠািলয়া বড়ীব ধ িনমাণ কােজর  জ  ‘‘ িম া 
জলার অ গত মঘনা উপেজলাধীন ৩৭  খাল নঃখনন’’ শীষক ক  নােম এক  ক  

( া িলত য় ১২.০০ কা  টাকা এবং বা বায়নকাল অে াবর/২০১১ হেত ন/২০১৪ পয ) 
জলবা  পিরবতন া  ফাে র অথায়েন বা বায়েনর জ  পাসম এর মা েম পিরেবশ ও বন 
ম ণালেয় রণ করা হয়; যা ০৭/০৩/২০১৩ তািরেখ অ েমািদত হেয়েছ। কে র ৭৯.৬৩ িকঃিমঃ 
খােলর মে  বতমােন ৬  ােকেজর মা েম ৪১.৫০ িকঃিমঃ খাল খনেনর কাজ সমা  হেয়েছ। 
২০১৪-১৫ অথ-বছের অবিশ  ৩৮.১৩ িকঃিমঃ খাল খনেনর কম চী রেয়েছ। 
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িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
ক) কািলগ  বাজার থেক নলডা া হাট, পীরগাছা বাজার 
হেয় সর িতয়া বাজার পয  বারনাই নদীর উভয় তীর 
৪.২২ িকঃিমঃ িসিস ক িদেয় াপ িতর া কাজ। 
(নােটােরর কানাইখালী মােঠ অ ি ত জনসভায়; তািরখঃ 
১১/১২/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৬ 
 

-  বা বায়ন অ গিত ৫% 
বিণত িত িতর অ েল ‘‘নােটার জলার কািলগ  সর িতয়া ও কািলগ  সাধন ের বারনাই নদীর 
উভয় সংর ণ িশেরানােম িডিপিপর উপর ( া িলত য়- ১৯.৬০ কা  টাকা, বা বায়নকাল- 
িডেস র/২০১২ হেত ন/২০১৬) ০৭/১১/২০১২ তািরেখ যাচাই সভা অ ি ত হয়; যা ২৪/১০/২০১৩ 
তািরেখ পিরক না ম ী ক ক অ েমািদত হেয়েছ। ৩  ােকেজ ১.২৩ িকঃিমঃ ( া িলত য়- ৭.২৮ 
কা  টাকা) নদী তীর সংর ণ কাজ চলমান আেছ।  

৩২। 

খ) নােটার জলার লাল র উপেজলার প া নদীর 
ভা ন িতেরােধ এক  -ব ধ িনমাণ।  
(নােটােরর কানাইখালী মােঠ অ ি ত জনসভায়; 
তািরখঃ ১১/১২/২০১১) 

৩০/০৬/২০১৫ 
 

- -  ‘‘পাবনা জলার ই রদী উপেজলার প া নদীর ভা ণ হেত কমর র হেত সাড়া-ঝাউিদয়া 
পয  এবং নােটার জলার লাল র উপেজলাধীন তীলক র হেত গৗরী র পয  তীর সংর ণ’’ 
শীষক কে র িডিপিপ ( া িলত য় ২২০.২০ কা  টাকা এবং বা বায়নকাল লাই/২০১২ 
হেত ন/২০১৫) ০৫/০২/২০১৩ তািরেখ একেনক ক ক অ েমািদত হেয়েছ। বিনত কে র 
আওতায় ৭  ােকেজ ৪০.৬৮ কা  টাকা া িলত েয় ২৯/০৮/২০১৩ তািরেখ 

নঃদরপ  আহবান করা হয়। নঃদরপ  উপ  ক প  ক ক অ েমািদত না হওয়ায় 
নরায় দরপ  (৩য় বার) আহবান করতঃ দরপ  ায়ন ি য়াধীণ রেয়েছ। 

 
ক) স ীপ-উিড়রচর সড ােমর স া তা যাচাই 
কের স ীেপর কান িত না হেল িনমাণ করা।  
(চ াম জলার স ীপ উপেজলায় সরকারী হাজী 
আ ল বােতন কেলজ মােঠ অ ি ত জনসভায়; 
তািরখঃ ১৮/০২/২০১২) 

- - -  িত ত ক  ৬৮৩.০০ কা  টাকা য় স িলত িডিপিপ ম ণালেয়র মা েম জলবা  
পিরবতন রিজেল  ফা  হেত অথায়েনর জ  পিরেবশ ও বন ম ণালেয় রণ করা হয়; 
পরবত েত উহার অ েল অথায়েনর জ  ক  িব  াংেকর িনকট রণ করা হয়।  

 
 বাপাউেবা ক ক এ যাবৎ স ড াম িনমােণর ােথ য সকল স াবতা যাচাই সমী া 

স াদন করা হেয়েছ, ঐ সকল সমী া িতেবদেনর উপর মতামত দান করার জ  িব  
াংক একজন উপেদ া িনেয়াগ কেরন। উপেদ া সকল িতেবদেনর পযােলাচনা বক মত 
কাশ কেরন য, স ড াম িনমােণর েব জলবা  পিরবতেনর কারেণ স ড ােমর টকসই 

যাচাইসহ িব ািরত নকশা ণয়ন এবং পিরেবশগত সমী া স াদন আব ক। এই 
মতামেতর ি েত িব  াংক আেরাও এক  স া তা সমী া স াদেনর াবনা দািখল 
করার অ েরাধ জানােল ০.৭০ িমিলয়ন ডলার য় স িলত এক  সমী া ক  
Bangladesh Climate Change Resilance Fund (BCCRF) এর অথায়েনর জ  
পিরেবশ ম ণালেয় দািখল করা হয়। গত ৭ই ন, ২০১২ তািরেখ Project Management 
Committee ক ক অ েমািদত হয়। িব াংেকর অথায়েন উপেদ া িনেয়ােগর মা েম 
সমী া কাজ স  হেয়েছ; যা বতমােন িব াংেক ি য়াধীন আেছ।  

 

৩৩। 

খ) স ীেপর দি ণ-পি েমর ভে  যাওয়া বড়ীব ধ 
নঃিনমাণ। 

(চ াম জলার স ীপ উপেজলায় সরকারী হাজী 
আ ল বােতন কেলজ মােঠ অ ি ত জনসভায়; 
তািরখঃ ১৮/০২/২০১২) 

- - - বা বায়ন অ গিত ১০০% 
স ীেপর দি ণ-পি ম অংেশর ২  ােন পাউেবা’র ব ধ ২০১০ ও ২০১১ সােলর জেলা ােস ভে  
যায়; াথিমক পযােয় জ ির কায েমর আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ-বছের উ  ান 

েত ভা া ব ধ মরামত/ব  করার কাজস হ স  হেয়েছ।  
 

এছাড়া, দীঘ ময়াদী টকসই সমাধােনর লে , বিড়ব ধ সং ার কােজর জ  ( া িলত য় 
২৪.৯৫ কা  টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় বা বায়েনর জ  ক  াব 

রণ করা হেল জলবা  পিরবতন িবষয়ক াি  বাড ক ক ২২/০১/২০১৩ তািরেখ ১৫.০০ কা  
টাকা া িলত েয় ক  অ েমাদন দয়া হয়। কােজর অ গিত ৬৫%। 
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িমক 
নং 

মাননীয় ধানম ী’র িত িত/িনেদশনা সমাি র 
সময়কাল 

বা বায়ন সম া 
 (যিদ থােক) 

সমাধােনর জ   
দ  াব 

বা বায়ন অ গিত িবষয়ক ত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
৩০/০৬/২০১২ - - জামাল র জলা শহরেক রাতন  নদীর ভা ন হেত র ােথ ীফ-২ কে র আওতায় 

৫০.৫০ কা  টাকা েয় ব ধ িনমাণসহ ৫.৬৫ িকঃিমঃ নদী তীর সংর ণ, ১৮  র েলটর/ ইচ 
িনমাণ ও ৩.৭৫ িকঃিমঃ রা া পাকাকরণ কাজ স  করা হেয়েছ। বা বায়ন অ গিত ১০০%। 
 
 

৩৪। ‘‘জামাল র জলােক য না নদীর ভা ন হেত র া 
করা’’  
(সিরষাবাড়ী উপেজলার গনউ ােন অ ি ত 
জনসভায়; তািরখঃ ৩০/০৬/২০১২) 

৩০/০৬/২০১৪ েয়াজনীয় বােজট 
বরাে র অভােব 

বা বায়ন অ গিত 
াহত হে । 

বরা  ি  
েয়াজন। 

বা বায়ন অ গিত ৬০% 
এছাড়া, জামাল র জলার দওয়ানগ , ইসলাম র ও সিরষাবাড়ী উপেজলােক য না নদীর ভা ন 
হেত র াক  ৪১৭.০০ কা  টাকা েয় ‘‘য না নদীর ভা ন হেত জামাল র জলার বাহা রবাদ 
ঘাট হেত টানী বাজার পয  ও সিরষাবাড়ী উপেজলাধীন িপংনা বাজার এলাকা এবং ইসলাম র 
উপেজলায় হিরণধরা হেত হাড়িগলা পয  তীর সংর ণ ক ’’ শীষক অ েমািদত কে র 
আওতায় নদী তীর সংর ণ কাজ বা বায়নাধীন রেয়েছ। 
  

৩৫। ‘‘য না নদীর ভা ন থেক য়া রেক র ার লে  
তারাকাি  হেত জােকরচর পয  ায়ী গাইড ব ধ 
িনমাণ করা’’  
( য়া র ও হমনগর রলওেয় শেনর পথসভায়; 
তািরখঃ ৩০-০৬-২০১২) 

৩০/০৬/২০১৪ 
( ক  

াবনা 
অ যায়ী) 

- - ‘‘য না নদীর ভা ন থেক য়া রেক র ার লে  তারাকাি  হেত জােকরচর পয  ায়ী গাইড 
ব ধ িনমাণ করা ( া িলত য় ২৪.১৬ কা  টাকা, বা বায়নকাল-জা য়ারী/২০১৩ হেত 

ন/২০১৪)’’ িশেরানােম এক  ক  জলবা  া  ফাে র আওতায় বা বায়েনর জ  পািন স দ 
ম ণালেয়র মা েম বন ও পিরেবশ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। বতমােন ক  অ েমাদেনর 
অেপ ায় আেছ। 

 
 


