ছর (২০২১-২০২২)/
ক্রমভক
নং

প্রকল্পেয নাভ
(ফাস্তফায়নকার)

০১।

মিরভাযী এরাকায় (যভনা, মিাড়গাছ, যামিফপুয,
মযৌভাযী, নয়াযাট) নদী ফন্দয মনভমাণ।
(িানুয়াময ২০২১- জুন ২০২৩)

০২।
০৩।

র

মভাট প্রাক্কমরত ব্যয়
(প্রকে াায্য)
(রক্ষ টাকা)
২৩৫৫৯.০০

প্রকে ব্যল্পয়য
উৎ

ভন্তব্য
(মমদ থাল্পক)

মিওমফ

মযকেনা কমভল্পন মডমম
প্রমক্রয়াধীন।

ফাঘাফামড় নদী ফন্দয অধুমনকায়ন।
(জুরাআ ২০২১- জুন ২০২৪)

৫৭৩১৬.০০

মিওমফ

মগাভতী নদীয নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধায।
( জুরাআ ২০২১- মডল্পম্বয ২০২৪)

২৯৪৫২.০০

মডমম
প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

মিওমফ
প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

০৪।

পমযদপুয, ছাতক এফং কক্সফািায নদী ফন্দয এরাকায়
টামভমনার ফন্দয সুমফধামদ মনভমাণ, অমযিা-নযাদ ও
কক্সফািায-ভল্পখারী মপযীঘাট ন্যান্য স্থানা এফং
ম মির্ট
ফযল্পগা, াত্তায উমিন, ছনুয়া এফং মন্টভার্টল্পন
মনভমাণ।
(জুরাআ ২০২০ - জুন ২০২৩)

২৫৫৭৮৬.৮৭

মিওমফ

০৫।

মভঠাভআন উল্পিরায মঘাড়াআতযা, মফৌরাআ-শ্রীগাং নদীয
ং মফল্পল ও আটনা উল্পিরায ধনু নদী নাভাকুড়া নদী
এফং ষ্টগ্রাভ উল্পিরায ধল্পরশ্বযী নদীয ংমফল্পল্পলয
নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধায।
(জুরাআ ২০২১ - জুন ২০২৬)

৩৪২২৬.০০

মিওমফ

০৬।

াওয ঞ্চল্পর কযামটার মেমিং দ্বাযা নাব্যতা বৃমদ্ধ,
মনস্কান ব্যফস্থায উন্নমত, ম মটন,
িরাভূমভ
আল্পকামল্পেভ, মি এফং ল্যামডং সুমফধামদ ভমিত নদী
ব্যফস্থানা।
(জুরাআ ২০২১ - জুন ২০২৬)

১৬৭৫০৩.০৩

মিওমফ

০৭।

মিনাআ, ঘাঘট, ফংী এফং নাগদা নদীয প্রফা
পূণরুদ্ধাল্পযয িন্য শুষ্ক মভৌসুল্পভ নদীয প্রফা মনমিতকযণ,
মনৌ-ল্পথয উন্নয়ন ও ফন্যা ব্যফস্থানা।
(জুরাআ ২০২১ - জুন ২০২৬ )

৪১৮৯৬৭.০০

মিওমফ

০৮।

বুমযশ্বয-ায়যা, মায়া, সুমতয়া এফং কািাভার্টয়া নদীয
প্রফা পুনরুদ্ধাল্পযয িন্য শুষ্ক মভৌসুল্পভ নদীয প্রফা
মনমিতকযণ, মনৌ-ল্পথয নাব্যতা উন্নয়ন ও ফন্যা
ব্যফস্থানা।
(জুরাআ ২০১৯ - জুন ২০২৪ )

৯৫৩১০.০০

মিওমফ

মনৌভ
যল্পয়ল্পছ।

০৯।

াংগু, ভাতামুহুযী নদী ও যাঙ্গাভার্ট মথগামুখ মনৌ-থ
খনল্পনয ভাধ্যল্পভ নাব্যতা উন্নয়ন ও পূণরুদ্ধায।
(জুরাআ ২০২০ - জুন ২০২৫ ম মন্ত)

১২৬১৮৩.০৯

মিওমফ

মযকেনা
কমভল্পনয
ভতাল্পতয অল্পরাল্পক মনৌভ
কর্তমক অল্পরািয প্রকল্পেয
ওয In depth োমড
ম্পল্পন্নয
িন্য
মফঅআডমিউর্টএ’মক
মনল্পদ মনা প্রদান কযা য়।

মনৌমযফন
মপ্রযণ কযা

DPP
ভন্ত্রণারল্পয়
ল্পয়ল্পছ।

প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

মনৌভ
যল্পয়ল্পছ।

এ

প্রমক্রয়াধীন

প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

এ

প্রমক্রয়াধীন

১০।

‘‘খুরনা, নযমংমদ, ফযগুনা, গরামিা, ভংরা, মভঘনা,
সুনাভগঞ্জ, মযািগঞ্জ- িগন্নাথগঞ্জ, মঘাড়াার, কাঁিপুয,
মভাজুল্পিৌধুযীাট এফং দাউদকামন্দ-ফাউময়া নদী
ফন্দযমুল্পয ফন্দয সুমফধাদী ও অধুমনকায়ন”
(জুরাআ ২০২১ – জুন ২০২৪)

১০৪৫৫৪.০১

মিওমফ

মযকেনা কমভল্পন মডমম
প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

১১।

“িট্টগ্রাল্পভয মভযযাআ ও ন্দ্বী, কক্সফািাল্পযয
মানামদয়া ও মটকনাপ (াফযাং ও িামরয়ায দ্বী)
ংল্প মির্ট অনুলমঙ্গক স্থানামদ মনভমাণ”
(জুরাআ ২০২০ – জুন ২০২৩)

১৯১৮৮০.২৫

মিওমফ

মযকেনা কমভল্পন মডমম
প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

১২।

ঢাকা ল্পযয িাযাল্প বুমড়গঙ্গা, তুযাগ, ধল্পরশ্বযী,
ীতরক্ষযা ও ফালু নদীয তীযভূমভল্পত তীযযক্ষা,
ওয়াকওল্পয় ও মির্ট অনুলমঙ্গক ফকাঠাল্পভা মনভমাণ
(৩য় ম মায়)।
জুরাআ ২০২১-জুন ২০২৪)

২২২৭০০.০০

মিওমফ

মনৌভ
যল্পয়ল্পছ।

এ

প্রমক্রয়াধীন

১৩।

ভাদাযীপুয মিরায মফিয উল্পিরায ভয়নাকাটা নদীয
মিভ তীল্পয মাদুয়ািয ব্রীি ল্পত মকযানীফাগ ব্রীি ম মন্ত
ওয়াকওল্পয় অনুলামঙ্গক সুমফধামদ মনভমাণ।
(
২০২১- ২০২৩)

৩৬২৫.৬০

মিওমফ

মনৌভ
যল্পয়ল্পছ।

এ

প্রমক্রয়াধীন

১৪।

উচ্চ ক্ষভতাম্পন্ন ২র্ট উদ্ধাযকাযী ও ায়ক িরমান
অনুলমঙ্গক যঝ্িাভামদ ংগ্র এফং প্রল্পয়ািনীয়
ফকাঠাল্পভা মনভমাণ ।
( জুরাআ ২০২১ –জুন ২০২৪)

৩৬২৭৪৭.৪০

মিওমফ

মনৌভ
যল্পয়ল্পছ।

এ

প্রমক্রয়াধীন

১৫।

মনায়াাড়া নদী ফন্দয এরাকায় টামভমনার ফন্দয
সুমফধামদ মনভমাণ
(জুরাআ ২০২১- জুন ২০২৪)

৪৫৪৩১.০০

মিওমফ

মযকেনা কমভল্পন মডমম
প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

১৬।

কুমভল্লা আল্পকানমভক মিান ংরগ্ন মভঘনা (অায) নদীয
যায়াড়া ল্পত মল্পখয গাঁও ম মন্ত মেমিং এয ভাধ্যল্পভ
নাব্যতা উন্নয়ন
(০১-০৭-২০২১ ল্পত ৩১-১২-২০২৩)

৪৭৯৭.৫০

মিওমফ

মনৌভ
যল্পয়ল্পছ।

১৭।

মদল্পয মফমবন্ন গুরুত্বপূণ ম নদীয ামন অফিমনামুক্ত কযায
রল্পক্ষয ায়ক িরমান মযবায মিমনং মবল্পর ংগ্র
(১ভ ম মায়)
(িানুয়াময ২০২১ - জুন ২০২২)

৪৯৮৮.৬৩

মিওমফ

১৮।

িট্রগ্রাভ-ামতয়া ল্পত বাান িল্পযয াল্পথ মনৌ-মমাগাল্পমাগ
উন্নয়ন”
(০১-০১-২০২১ ল্পত ৩০-০৬-২০২৪)

২১২০০.০০

মিওমফ

মেমিং মফবাল্পগ মডমম
প্রণয়নাধীন যল্পয়ল্পছ।

১৯।

ভাদাযীপুয মিরায কুভায, মরায়ায কুভায ও অায
কুভায নদীয নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধায।
(জুরাআ ২০২১- জুন ২০২৪)

৪৯৭০.০০

মিওমফ

মনৌভ
যল্পয়ল্পছ।

২০।

ফাংরাল্পদল্পয দমক্ষণ মিভাঞ্চল্পরয নদীমূল্পয নাব্যতা
বৃমদ্ধ মনস্কান ব্যফস্থায উন্নমত, ম মটন, িরাভূমভ
আল্পকামল্পেভ ও মি ব্যফস্থা উন্নয়ল্পন কযামটার মেমিং
এফং ল্যামডং সুমফধামদ ভমিত নদী ব্যফস্থানা
(জুরাআ ২০২০- জুন ২০৩০)

৩৭৬০৪৪.৫৮

মডমম প্রণয়ল্পনয
িরভান যল্পয়ল্পছ।

২১।

াফ মতয িট্টগ্রাভ এরাকায নদীমূ খনল্পনয ভাধ্যল্পভ
নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধায
(িানুয়াময ২০২১ – জুন ২০২৬)

৮৬০৮৩.৫৭

ভীক্ষায
প্রণয়ল্পনয
যল্পয়ল্পছ।

এ

প্রমক্রয়াধীন

observation
।

এ

য
কাি

প্রমক্রয়াধীন

কাি

মডমম
িরভান

২২।

নাযায়ণগল্পঞ্জয খানপুল্পয বযন্তযীণ কল্পন্টআনায এফং ফাল্ক
টামভমনার মনভমাণ
(জুরাআ ২০২১ –জুন ২০২৪)

৩৯২০০.০০

২৪-১২-২০১৯
তামযখ
নুমিত একল্পনক বায়
প্রকের্ট কমতয় তম
াল্পল্পক্ষ নুল্পভামদত য়।
তমানুমায়ী থ ম মফবাল্পগয
াল্পথ ঋল্পণয মফলল্পয় চুমক্ত
কযায িন্য ত্র মফমনভয়
িরল্পছ।

২৩।

ফাংরাল্পদল্পয প্রতযন্ত ঞ্চল্পরয মফমবন্ন রঞ্চঘাট ও
ওল্পয়াআড ঘাল্পট অনুলমঙ্গক সুমফধামদ ১৩২র্ট ন্টুন
মনভমাণ ও স্থান
(জুরাআ ২০২০ - জুন ২০২৩)

২৫৩৩০.৬৪

ভীক্ষায
প্রণয়ল্পনয
যল্পয়ল্পছ।

য
কাি

মডমম
িরভান

২৪।

মফঅআডমিউর্টএ’য িন্য মফমবন্ন প্রকাল্পযয ১০৪র্ট ামবম
িাাি ংগ্র
(িানুয়াময ২০২১ – মডল্পম্বয ২০২৩)

১৭০৫৮৩.৯৩

ভীক্ষায
প্রণয়ল্পনয
যল্পয়ল্পছ।

য
কাি

মডমম
িরভান

২৫।

‘‘ফাংরাল্পদ েযাডাড ম াআ ওয়াটায মরল্পবর, স্প্যাডাড ম
মরা ওয়াটায মরল্পবর মনধ মাযণ এফং বযন্তযীণ মনৌল্পথয
পুনঃল্পেণী মফন্যাকযণ”
(জুরাআ ২০২১- জুন ২০২৩)

১৮৩০.৮১

মিওমফ

মযকেনা
কমভল্পন
প্রমক্রয়াধীন যল্পয়ল্পছ।

