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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পারন উন্নয়ন ববার্ ড, পারন সম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০৬ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চল্পের বন্যা 

ব্যাবস্থাপনা ও র্ীবন র্াত্রার মান উন্নয়ন 

প্রকে, (JICA অথ যায়ল্পন, বাপাউল্পবা অংশ), 

বাস্তবায়নকাে : জুোই ২০১৪-জুন ২০২২, 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৯৭৮৬৫.০০ েক্ষ টাকা, 

র্র্ওর্ব- ৩৮৪১৮.৯০ েক্ষ টাকা, র্পএ- 

৫৯৪৪৬.১০ েক্ষ টাকা, আরর্পএ- ৫১৫৪৪.৭০ 

েক্ষ টাকা। 

র্কল্পশারগঞ্জ, হর্বগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও 

ভনত্রল্পকানা ভর্োর ২৯ টি হাওল্পর (১৫ টি পুনব যাসন 

হাওর ও ১৪ টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা  ও 

কৃর্িসহ র্বর্ ন্ন াল্পব আয় বর্ যক কার্ যক্রল্পমর মাধ্যল্পম 

র্নগল্পণর র্ীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উল্পেশ্য। 

ভ ৌত ৫৭.০ % 

আরথ ডক : ৪৫৬.৩৯ লক্ষ 

টাকা 

এদকএম সামছুল আলম, 

িত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী,  

ব ান:৯৫৮৮৫৪১ 

বমাবা:০১৭১১৬১৮৭০৭ 

২ প্রকল্পের নাম: কালনী কুরশয়ারা নেী 

ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বাস্তবায়নকাে:  ২০১৪-জুন 

২০২০, প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৪২৪.৭৩ েক্ষ টাকা। 

নেী বের ং এর মাধ্যদম ধারণক্ষমিা বৃরিকরণ ও বন্যা 

রনয়ন্ত্রণ। 

ব ৌি অগ্রগরি: 

১৬.৭৫% 

আরথ ডক : ৯১.৩৮% 

এদকএম শর কুল হক, 

িত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী, 

ওএন্ডএম রর্র শন,ময়মনরসংহ 

ব ান:০৯১-৬৪৩২৭ 

বমাবা:০১৭৩২৫৬৬৯৯০ 

৩ প্রকল্পের  নাম: হাওর এোকায় আগাম বন্যা 

প্রর্তল্পরার্ ও র্নষ্কাশন উন্নয়ন প্রকে। 

বাস্তবায়নকাে:  ২০১১-২০১৬, প্রাক্কর্েত ব্যয়: 

৭০৪০৭.৩৬। 

৫২ টি হাওল্পর আগাম বন্যা র্নয়ন্ত্রল্পণ বাঁর্ র্নম যাণ ও 

ভমরামত করার ফল্পে ২,৮৯,৯১১ ভহ. র্র্মর ভবাল্পরা 

ফসে আগাম বন্যার কবে হল্পত রক্ষা পাল্পব। ৫২ টি 

হাওল্পরর ডুবন্ত ভবড়ীবাঁর্ পুনঃর্নম যাল্পনর ফল্পে ভর্াগাল্পর্াগ 

ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হল্পে। 

ভ ৌত ১৭.৯০% 

প্রকল্পের ভময়াদ আরও 

০২ বৎসর বৃর্ির প্রস্তাব 

করা হল্পয়ল্পে। 

বক এম আদনায়ার বহাদসন, চী  

ইরিরনয়ার, রসদলট সাদকডল, 

ব ান:০৮২১-৭২৮৩৯৭ 

বমাবা:০১৭৭৭২৪৮৪৬৯ 

৪ প্রকল্পের নাম: বনত্রদকানা ব লার বমাহনগি 

উপদ লাধীন হাই োবাদের ঝুরকপূণ ড 

স্থানসমূহ শরিশালীকরণ। 

বাস্তবায়নকাে:২০১৭-২০১৯, প্রাক্কর্েত ব্যয়: 

৪৬৯৯ লক্ষ টাকা।  

বন্যা প্ররিদরাদধর মাধ্যদম বমাহনগি ব লার  সল 

রক্ষা 

বরাদ্দ: ৪৬৯৯ লক্ষ 

টাকা 

- 

৫ প্রকল্পের নাম: ৬৪ ব লার অ যন্তরস্থ ব াট 

নেী, খাল এবং  লাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম 

পর্ ডায়), বাস্তবায়নকাল: ২০১৮-২০২০, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ২২০০০০০ লক্ষ টাকা 

বেদশর ৬৪ ব লার অ যন্তরস্থ ব াট নেী, খাল এবং 

 লাশয় পুনঃখনদনর মাধ্যদম বেদশর  লাধার 

সংরক্ষণ এবং ও পররদবদশর রবরূপ প্র াব রনরসন। 

বরাদ্দ: ২২০০০০০ লক্ষ 

টাকা 

- 

৬ প্রকল্পের নাম: পারনরবজ্ঞান সম্পরকডি িথ্য 

বসবা ও আগাম সিকীকরণ ব্যবস্থা 

শরিশালীকরণ। বাস্তবায়নকাে:  ২০১৬-

২০২১, প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৩৪০৬৫ েক্ষ টাকা। 

ক) হাইদোলর কযাল মরনটররং বনটওয়াকড 

আধুরনকায়ন ও শরিশালীকরণ খ) রবর ন্ন আধুরনক 

হাইদোলর কযাল র্ন্ত্রপারি ক্রয় গ)সমগ্রদেদশর বন্যা 

পূব ডা াস ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নেীবারহি বন্যা, 

আকরিক বন্যা, বৃরিপাি  রনি বন্যা এবং সাইদলান 

ও  দলাচ্ছ্াাস এর রবষদয় আগাম সিকডিা প্রোন 

ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘ) পারন সম্পরকডি অন্যান্য দূদর্াদগর 

পূব ডাবাস/আগাম আগাম সিকডিা প্রোন ব্যবস্থার উন্নয়ন 

এবং ঘ)হাইদোলর কযাল র্ন্ত্রপারির ব্যবহার, বমরামি 

ও রক্ষণাদবক্ষদণর  ন্য প্ররশক্ষণ বকন্দ্র স্থাপন। 

ব ৌি ৭% 

আরথ ডক ১৪২৭.৩৫ লক্ষ 

টাকা 

বমা: সাইফুল বহাদসন 

(এসই),প্রকল্প পররচালক, 

র দরা  টাওয়ার, পান্থপথ, ঢাকা 

বমাব: ০১৭১৫৫৫২৪৪২ 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বর্ৌথ নেী করমশন, পারন সম্পে মন্ত্রণালয়  

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

  

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম : Joint Study on 

Indian Proposed 

Tipaimukh Hydro-

electric 

(multipurpose) Project 

বাস্তবায়নকাে : ২০১২-২০২১ র্ি: 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ১৮৫ েক্ষ টাকা 

 ারত-বাংোল্পদশ ভর্ৌথ 

নদী সমীক্ষা কার্ যক্রম। 

 

ভর্ৌথ সমীক্ষার কার্ র্ানুয়ার্র ২০১৫ র্ি: পর্ যন্ত ৭৭.৫ % 

সম্পন্ন হল্পয়ল্পে।  ারর্তয় কর্তযপক্ষ টিপাইমুখ র্ের্বদ্যুৎ 

আর্িক পর্রবতযন হল্পব মল্পম য ভর্ৌথ নদী কর্মশন বাংোল্পদশ 

ভক অবর্হত  কল্পরল্পে।  ারল্পতর র্নকট হল্পত পরবতীল্পত 

হােনাগাদ তথ্য উপাত্ত পাওয়ার র্ র্ত্তল্পত সমীক্ষা কার্ যক্রমটি 

২০২০-২১ অথ য বেল্পরর মল্পধ্য সম্পন্ন হল্পব মল্পম য র্সিান্ত গ্রহণ 

করা হল্পয়ল্পে। 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ হাওর ও  লাভূরম উন্নয়ন অরধেপ্তর, পারন সম্পে মন্ত্রণালয় 

 চলমান প্রকল্প :০৪  

ক্ররমক নং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ হাওর ও  লাভূরম উন্নয়ন 

ববার্ ডদক মন্ত্রণালদয়র সংযুি অরধেপ্তর রহদসদব প্ররিষ্ঠা 

করণ (As Routine Work) 

নূিন  নবল রনদয়াদগর  ন্য রনদয়াগ 

রবরধ-২০১৮  নপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় 

অনুদমােদনর প্ররক্রয়াকরণ 

৬০% (প্রায়) - 

২ প্রকল্পের  নাম :Study for Investigation 

of Groundwater and Surface 

water Irrigation in Habiganj, 

Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, 

Netrokona and Kishorganj 

Districts. বাস্তবায়নকাে: র্িল্পসম্বর ২০১৫- জুন, 

২০১৯ প্রাক্কর্েত ব্যয়: ১৪৮১.৯০ েক্ষ টাকা 

এ ০৬টি ভর্োর হাওর এোকার ভূ-গ যস্থ 

ও ভূ-উপর্রস্থ পার্নর বতযমান অবস্থা 

র্নরূপণ এবং গার্ণর্তক মল্পিে 

প্রস্ত্ত্ততকরণ। এ প্রকল্পের ফোফল্পের 

র্ র্ত্তল্পত সুপার্রশকৃত এোকায় প্রাকৃর্তক 

পার্নর যুর্িযুি ব্যবহার সম্ভব হল্পব। 

ব ৌি ১০০% 

আরথ ডক ১০০% 

সমাপ্ত 

 নাব বমা. নূরুল আরমন 

যুগ্ম সরচব ও পররচালক 

(প্রশাসন ও A_©) 

বাহা উঅ 

৩ প্রকল্পের  নাম : Study of Interaction 

between Haor and River 

Ecosystem including 

Development of Wetland 

Inventory and Sustainable 

Wetland Management 

Framework. 

বাস্তবায়নকাে: জুোই ২০১৫- জুন ২০২০  প্রাক্কর্েত ব্যয়: 

৫৪৪০.৭০ 

ভদল্পশর সকে র্োভূর্মর একটি পূণ যাি 

তার্েকা প্রস্ত্ত্তত এবং র্োভূর্মর 

ব্যবস্থাপনার রূপল্পরখা ততরী করা হল্পব। 

 

 

ভ ৌত ও আর্থ যক ৮০%। র্. আলী বমাহাম্মে ওমর 

 ারুক 

উপসরচব ও উপপররচালক, 

বাহা উঅ 

৪ প্রকল্পের নাম: Comprehensive 

Feasibility study for sustainable 

Restoration and protection of 

wetlands in different 

hydrological regions of 

Bangladesh শীি যক সমীক্ষা 

প্রকে।বাস্তবায়নকাে: ২০১৮-  ২০২০  প্রাক্কর্েত ব্যয়: 

১৯৯৮ েক্ষ টাকা   

এ প্রকল্পের মাধ্যল্পম ভদল্পশর ৬৪ টি ভর্োর 

মৃতপ্রায় নদ-নদী, খাে র্বে খনল্পনর 

প্রল্পয়ার্নীয়তা ও ভর্ৌর্িকতা র্নণ যয় করা  

ভ ৌত ও আর্থ যক ৫.০% - 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:  ািীয় নেী রক্ষা করমশন, বনৌ পররবহন মন্ত্রণালয়  

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর 

নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম :  Detailed Study on 48 Rivers for building 

Database and Conservation of Rivers from 

Population Illegal Occupation and other abused of 

rivers (1
st

 Phase)  Project 

বাস্তবায়নকাে : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৩০২৮ েক্ষ টাকা 

৪৮ টি নেীর িথ্য সংগ্রহ ও ঢাটাদবস 

তিরী, অববধ েখল বথদক নেী রক্ষা। 

আরথ ডক ৩৬%  
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রর্এই), কৃরষ মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ১৮ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: খামার 

র্ার্ন্ত্রকীকরল্পণর মাধ্যল্পম 

ফসে উৎপাদন বৃর্ি প্রকে 

বাস্তবায়নকাে: জুোই, 

২০১৩ - জুন, ২০১৮ 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬ 

েক্ষ টাকা 

ক) কৃর্িকাল্পর্ পশুশর্ি ও শ্রর্মল্পকর মারাত্নক সংকল্পটর 

কারল্পণ কৃিক পর্ যাল্পয় খামার র্ন্ত্রপার্ত সরবরাল্পহর 

মাধ্যল্পম উৎপাদন বৃর্ি  ও উন্নয়ন ভটকসই করা। খামার 

পর্ যাল্পয় োগসই কৃর্ি র্ন্ত্রপার্ত সম্প্রসারল্পণর মাধ্যল্পম 

উৎপাদন খরচ হ্রাস, মল্পের র্নর্বড়তা বৃর্ি ও শে 

অপচয় কর্মল্পয় আনা। কৃর্ি র্ার্ন্ত্রকীকরণ সংর্িষ্ট 

ভেকল্পহাল্ডার সক্ষমতা বৃর্ি  

৭০% উন্নয়ন সহায়তা ( র্তযর্ক) জুোই ২০১৩ 

ভথল্পক ৩০ এর্প্রে/২০১৯ পর্ যন্ত হাওর এোকায় 

উন্নয়ন সহায়তায় র্ন্ত্রপার্ত র্বতরণ: 

ক)পাওয়ার টিোর ১৫০৮টি, 

 রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ৩৫টি 

 পাওয়ার ভেসার ১৭৫৯টি,  

র্রপার  ১৬৪৫টি,  

র্সিার ৮৬টি,  ফুট পাম্প ১৫টি, খ) প্রদ যশণী ও 

মাঠ র্দবস। আর্থ যক: ২৪৫.০০ েক্ষ টাকা 

বশখ বমা: নার ম উরদ্দন,   

ব ান: ৯১০২৮৪১ 

বমাবা: ০১৯১৩৩৮০৪৬০ 

২ প্রকল্পের নাম: খামার 

র্ার্ন্ত্রকীকরল্পণর মাধ্যল্পম 

ফসে উৎপাদন বৃর্ি প্রকে 

বাস্তবায়নকাে: জুোই, 

২০১৩ - জুন, ২০১৮ 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬ 

েক্ষ টাকা 

খ) খামার পর্ যাল্পয় োগসই কৃর্ি র্ন্ত্রপার্ত সম্প্রসারল্পণর 

মাধ্যল্পম উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য র্নর্ রতা বৃর্ি ও শস্য 

অপচয় কর্মল্পয় আনা। গ) কৃর্ি র্ার্ন্ত্রকীরণ,  সংর্িষ্ট 

ভেক ভহাল্ডারল্পদর সক্ষমতা বৃর্ি। 

কম্বাইন্ড হারল্প োর ৫৩৩টি 

(মূে প্রকল্পের কল্পম্পাল্পনন্ট)  

 

৩ প্রকল্পের নাম: সমর্িত 

খামার ব্যবস্থাপনা 

কল্পম্পাল্পনন্ট, কৃর্ি উৎপাদন 

ও কম যসংস্থান কম যসূচী, 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৩৫৭৯৯.১৩ 

বাস্তবায়নকাে: জুোই 

২০১৩- র্িল্পসম্বর ২০১৮। 

নর্তন phase এর র্ন্য 

প্রস্তাব করা হল্পয়ল্পে। 

প্রর্ান উল্পেশ্য: কৃর্ি উৎপাদন বৃর্ির েল্পক্ষু ভূর্মহীন, 

ক্ষুদ্র ও প্রার্মত্মক কৃর্ি পর্রবাল্পরর পুরুি ও মর্হো 

সদস্যল্পদর দক্ষতা বৃর্ি করা।  

র্বল্পশি উল্পেশ্য: ১) কৃিক মাঠ স্কুল্পে কৃিকল্পদর প্রযুর্ি 

ও ব্যবস্থাপনা ভকৌশে র্বিল্পয় হাল্পত-কেল্পম ভশখাল্পনা। ২) 

কৃিক সংগঠন ততর্র এবং ভসবা প্রদানকারী সংস্থা, ক্ষুদ্র 

র্বর্নল্পয়াগকারী সংস্থা ও বার্ার র্নয়ন্ত্রকগল্পনর সাল্পথ 

সংল্পর্াগ স্থাপন। ৩। কৃিক র্ন যর সম্প্রারণ ভসবা 

প্রদাল্পনর ভক্ষল্পত্র র্াতীয় পর্ যাল্পয়র সংোপল্পক ভর্ারদার 

করা । 

ভ ৌত: ১) কৃিক মাঠ স্কুে স্থাপন -১৩০ টি (২) 

কৃিক সংগঠন ততরী ১৯টি, (৩) কৃিক/কৃিক 

সংগঠল্পনর ভনতা প্রর্শক্ষণ:১০৪র্ন (৪) কৃিক 

প্রর্শক্ষণ/ র্বএফর্প প্রর্শক্ষণ -৪৭ র্ন ( ৫) 

ওর্রল্পয়ল্পন্টশন -৯টি আর্থ যক: ৮২৮২.২৩ 

 

৪ প্রকল্পের নাম: সমর্িত কৃর্ি 

উন্নয়ল্পনর মাধ্যল্পম পুর্ষ্ট ও 

খাদ্য র্নরাপত্তা  

র্নর্িতকরন প্রকে  

প্রাক্কর্েত ব্যয়: 

৭৩০০.০০(েক্ষ টাকা) 

বাস্তবায়নকাে: 

জুোই,২০১৪- জুন ২০১৯। 

হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য বরাি : 

২৪.৫০ ভকাটি টাকা 

 

উল্পেশ্য: ১) কৃর্ি প্রযুর্ি ব্যবহাল্পরর মাধ্যল্পম 

উৎপাদনশীেতা ও শল্পস্যর  র্নর্বড়তা ১৫-২০% বৃর্ি 

করা । ২) কৃর্ি র্ার্ন্ত্রককরল্পণর মাধ্যল্পম কৃর্ির উন্নয়ল্পনর, 

কৃিক গ্রুপ গঠন ও  গ্রুল্পপর কার্ যক্রম ভর্ারদারকরণ এবং  

র্বদ্যমান শস্য র্বন্যাল্পসর মল্পধ্য উচ্চমূল্পের ফসে ও স্বে 

পার্ন চার্হদার মাধ্যল্পম বহুমূখী শস্য আবাদ এোকা বৃর্ি 

করা । ৩) বসতবাড়ী ও র্বদ্যােয় প্রািল্পন ফে, সবর্র্ 

বাগান স্থাপন, মর্হো, োত্র োত্রী এবং  র্নসার্ারল্পণর 

মল্পধ্য পুর্ষ্ট সল্পচতনা বৃর্ি করা । ৪) কৃর্ি উৎপাদন বৃর্ি, 

র্বর্ ন্ন ভকৌশল্পের মাধ্যল্পম চর , হাওর ও দার্রদ্র প্রবণ 

এোকায় খাদ্য র্নরাপত্তা অর্যন এবং কম যসংস্থাল্পনর 

সুল্পর্াগ সৃর্ষ্ট করা । 

ভ ৌত: ১.প্রদশ যনী- ২৭৬৪টি, ২. কৃিক-কৃিাণী, 

এসএএও প্রর্শক্ষণ ৩১৯ ব্যাচ, ৩. কৃিক গ্রুফ গঠন 

১১৮টি, ৪. এসএএও/কৃিক উদ্বুিকরণ ভ্রমণ ১০ 

ব্যাচ, ৫. কৃর্ি প্রযুর্ি ভমো ৫টি,  

* কৃিক গ্রুল্পফ কৃর্ি র্ন্ত্রপার্ত র্বতরণ:  

 ৬. পাওয়ার টিোর র্বতরণ ১১৮টি, ৭. হুান্ড 

ভেয়ার র্বতরণ ৭০৮টি, ৮. ফুট পাম্প ১১৮টি, ৯. 

এেএের্প র্বতরণ ১৬৮টি, ১০. পাওয়ার ভেয়ার 

২৬টি, ১১. পাওয়ার ভেসার ১১৮টি, ১২. র্রপার 

১১টি, ১৩. র্ফতা পাইব ৪৬টি। 

আর্থ যক: ৯৩.৮২ % 

বাস্তব অগ্রগর্ত : ৯৫ % 

বমা: মাইদুর রহমান, রর্এই, 

বমাবা: ০১৭১১০৫৩০৪৩ 

৫ প্রকল্পের নাম: হাওর 

এোকায় পাট চাি 

সম্প্রসারণ প্রকে,  প্রাক্কর্েত 

ব্যয়: ৭০০.০০ (েক্ষ টাকা) 

বাস্তবায়নকাে: জুোই 

২০১৭-জুন ২০২০  

১) হাওর এোকায় পাল্পটর আবাদ ৫% বৃর্ি।  

২) উচ্চ ফেনশীে ও খাল্পটা র্াল্পতর পাট চাল্পি উন্নত 

প্রযুর্ির র্বস্তার। ৩) প্রকে এোকায় পাট চাল্পি দক্ষ 

র্নবে সৃর্ষ্ট।  

র্ির্পর্প মন্ত্রণােল্পয়  প্রর্ক্রয়ার্ীন।  

৬ প্রকল্পের নাম: বেরব্যাপী 

ফে উৎপাদল্পনর মাধ্যল্পম 

পুর্ষ্ট উন্নয়ন শীি যক প্রকে। 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ২৯৩২৩.০০ 

েক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাে: 

জুোই ২০১৫- জুন ২০২১। 

হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য বরাি : 

১৪.৪৪ ভকাটি টাকা 

১) ভদল্পশর র্তনটি পাহাড়ী ভর্োসহ উপকূেীয় ও অন্যান্য 

অঞ্চল্পের অব্যবহৃত র্র্ম ও বসতবাড়ীর পাল্পশর র্র্মল্পক 

আধুর্নক চািাবাল্পদর আওতায় এল্পন উদ্যান ফসল্পের 

উৎপাদন বৃর্িসহ সমতে ভূর্মল্পত অন্যান্য মাঠ ফসল্পের 

উৎপাদল্পনর সুল্পর্াগ অক্ষুন্ন রাখা। ২) ভদশীয় ও 

রপ্তানীল্পর্াগ্য ফসল্পে ক্লাোর/ক্লাবর্ র্ত্তক উৎপাদন। 

র্বদ্যমান হটি যকােচার ভসন্টারসমূল্পহর অবকাঠাল্পমা উন্নয়ন 

ও আধুর্নকায়ন এবং নর্তন হটি যকােচার স্থাপল্পনর 

মাধ্যল্পম মানসম্পন্ন চারা কেম উৎপাদন বৃর্ি। ৩) 

উদ্যান ফসল্পের প্রযুর্ি সম্প্রসারণ ৪) নারীর ক্ষমতায়ন, 

আয় বৃর্ি এবং উদ্যান র্বিল্পয় কাল্পর্র সুল্পর্াগ সৃর্ষ্টর 

মাধ্যল্পম দার্রদ্র র্বল্পমাচন। 

১) প্রদশ যনী ১৭০টি, ২) প্রর্শক্ষণ ১৬৫ ব্যাচ, ৩) 

র্শক্ষা সফর ২ ব্যাচ, (৪) ভূর্ম ও অবকাঠাল্পমা 

উন্নয়ন, ইতুার্দ। 

খার্দম নগর ফাটি যকােসার ভসন্টার - ১টি, 

র্বর্য় নগর র্ব বার্ড়য়া ফাটি যকােসার  ভসন্টার 

১টি 

আর্তযক অগ্রগর্ত : ৭২ % 

বাস্তব অগ্রগর্ত : ৭৯ % 

র্. বমা: বমদহেী মাসুে, 

খামারবাড়ী, ঢাকা। 

৭ প্রকল্পের নাম: কৃরষ 

আবহাওয়া িথ্য পিরি 

একটি কমরপ্রদহরি  ওদয়ব সাইট তিরর করা, ৪৮৭ 

উপদ লার িথ্য উপাত্ত রর্র টাই  করা, ৪৮৭ 

আর্থ যক: ৫৩.৮৯% 

বাস্তব : ৬৫% 

র্. মা হারুল আর  , রর্এই, 

বমাবা: ০১৭১২১১৯২৫৯ 
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ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

উন্নি করণ (কদম্পাদনন্ট 

রস), বাস্তবায়ন কাল : 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০২২, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ১১৯১৮.০০ 

লক্ষ টাকা 

হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য বরাি : 

০.২৫ ভকাটি টাকা 

উপদ লার  লবায়ু ঝুরকম্যাপ তিরর করা, ৬৪ ব লা 

এদগ্রাদমট সার ডস রুম স্থাপন, কৃরষ আবহাওয়া বসব 

সংক্রান্ত কৃষদকর চারহো রনরূপণ, ৫০৫১টি ইউরনয়দন 

স্বয়ংরক্রয় বরইন বগ  ও এদগ্রা-বমদরালর দকল রর্সদে 

ববার্ ড স্থাপন, ৪৮৭ টি উপদ লায় এদগ্রা-বমদরালর দকল 

রকওস্ক স্থপপন, ১৪৪১ ব্যাচ প্ররশক্ষণ (চাষী, কম ডকিডা ও 

কম ডচারী)  ািীয় কম ডশালা ৫টি, আঞ্চরলক কম ডশালা 

৭০টি, তবদেরশক প্ররর্শক্ষণ ও এক্সদপা ার র র ট 

১১০ ন। 

৮ প্রকল্পের নাম : র্সল্পেট 

অঞ্চল্পে শল্পস্যর র্নর্বড়তা 

বৃর্িকরণ প্রকে  

বাস্তবায়নকাে: মাচ য-২০১৫-

জুন ২০১৯ 

প্রকে ব্যয়: ৭৪৮৫.০০(েক্ষ 

টাকা) 

১) ভটকসই কৃর্ি প্রযুর্ি অর্ ল্পর্ার্ল্পনর মাধ্যল্পম 

অনাবাদী কৃর্ি র্র্ম কাল্পর্ োর্গল্পয় শল্পস্যর র্নর্বড়তা ও 

উৎপাদন বৃর্ি এবং র্বপনন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২) দক্ষ 

ব্যবস্থাপনা ভকৌশে সম্প্রসারল্পণর মাধ্যল্পম সবর্র্ ও 

উদ্যান ফসল্পের উৎপাদন বৃর্ি। ৩) উন্নত র্াত, মান 

সম্পন্ন বীর্, বাোই ব্যবস্থাপনা ও ভসচ ব্যবস্থার 

উন্নয়ল্পনর মাধ্যল্পম ফসে উৎপাদন বৃর্ি।  

ভ ৌত: ১)  কৃিক প্রর্শক্ষণ ১১১০ ব্যাচ, ২) 

সুফেল্প াগী কৃিক প্রর্শক্ষণ ৩০০ ব্যাচ, ৩) 

এসএএও প্রর্শক্ষণ ১৯ ব্যাচ ৪) প্রদশ যনী স্থাপন 

৭১৫০টি। ৫) মাঠ র্দবস ২৮৯ টি। ৬) উদ্বুিকরণ 

ভ্রমণ ৮১টি ৭) কৃর্ি ভমো ৬৮টি ৮) কম যকতযা 

প্রর্শক্ষণ ৩ ব্যাচ ৯) এক্স্রল্পপার্ার র্ র্র্ট ৪ ব্যাচ 

১০) কম যশাো ৮টি। 

আর্থ যক: ১২১৭.৬০ 

বমা. ওরহদুজ্জামান  

অরিররি পররচালক 

৯ প্রকল্পের নাম:  াসমান 

ববদর্ সবর  ও মসলা চাষ 

গদবষণা, সম্প্রসারণ ও 

 নরপ্রয়করণ প্রকল্প 

(সম্প্রাসরণ অরধেপ্তদরর 

অংশ), বাস্তবায়নকাে: 

জুোই ২০১৭- জুন ২০২২ 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ২৬৬৫ েক্ষ 

টাকা, হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য 

বরাি : ১.২০ ভকাটি টাকা 

কৃষক প্ররশক্ষণ ৪৬০ ব্যাচ, উপকারদ াগী কৃষক প্ররশক্ষণ 

৪৬০ ব্যাচ, এসএএও ২০ ব্যাচ, কম ডকিডা ১০ ব্যাচ, 

 ািীয় কম ডশালা ৫টি, মশলা  সদলর প্রেশ ডনী ৩৪৫০টি, 

লিা  ািীয় সবর র প্রেশ ডনী ৩৪৫০টি, লিা রবহীন 

সবর র প্রেশ ডনী ৪৬০০টি, মাঠ রেবস ৪৬০টি, কৃষক 

উদ্বিকরণ স র ৯২ ব্যাচ, বীদ র পাত্র ২৩০০০টি, 

পারনর ঝাঝরী ১১৫০০টি, ব দরাদমান  াঁে ১১৫০০টি, 

কাদলরটং বাদস্কট ১১৫০০টি, বনট (Net) ৬৯০ হা ার 

রমটার। 

কৃষক প্ররশক্ষণ – ৭০ ব্যাচ, 

সু ল ব াগী কৃষক প্ররশক্ষণ ১৬৩ ব্যাচ, 

এসএসএও প্ররশক্ষণ ৬ ব্যাচ, মাঠ রেবস -১২, 

cÖ`k©Yx স্থাপন-২৪৭৩টি 

আরথ ডক অগ্রগরি- ৩০.৭১% 

বাস্তব অগ্রগরি ৩৫% 

 নাব বমা. সাইফুল ইসলাম 

পাটওয়ারী, উপ প্রকল্প 

পররচালক 

০২-৯১৩৪০৮১ 

০১৭১২৭১৮৮০৭ 

১০ প্রকল্পের নাম: সমরিি 

বালাই ব্যবস্থাপনা 

(আইরপএম) বকৌশদলর 

মাধ্যদম রনরাপে  সল 

উৎপােন প্রকল্প 

সমরিি বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম মাঠ  সল ও 

গুোদম খাদ্য শষ্য রক্ষা করা রবষদয় প্ররশরক্ষি  নবল 

তিরী করা। 

হাওরাঞ্চলসহ মাঠপর্ ডাদয় বাস্তবারয়ি হদচ্ছ  

১১ প্রকল্পের নাম:   আধুর্নক 

প্রযুর্ির মাধ্যল্পম কৃিক পর্ ডাদয় 

উন্নি মাদনর ধান, গম ও পাট 

বী  উৎপােন, সংরক্ষণ ও 

রবিরণ প্রকল্প (২য় পর্ ডায়) 

বাস্তবায়ন কাল : ব ব্রুয়ারর 

২০১৯- জুন ২০২৩ 

প্রাক্করলি ব্যয় : ২৬৯৫৬.০০ 

লক্ষ টাকা, হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য 

বরাি : ৫.০০ ভকাটি টাকা 

 সল উৎপােন বৃরি কদল্প স্থানীয় পর্ ডাদয় উন্নি মাদনর 

বী  উৎপােন, সংরক্ষণ ও রবিরণ রবষদয় প্ররশক্ষণ ও 

প্রেশ ডনী খামার স্থাপন। 

আরথ ডক : ০.১৯% 

বাস্তব: ১% 

বমা: বমায়াদজ্জন বহাদসন 

রর্এই, ব ান:  

১২ প্রকল্পের নাম: ভেবু র্াতীয় 

ফসল্পের সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা 

ও উৎপাদন বৃর্ি প্রকে। 

বাস্তবায়ক কাে মাচ য ২০১৯ – 

র্িল্পসম্বর ২০২৩ 

প্রাক্কর্েত ব্যয় : ১২৬৪৪  েক্ষ 

টাকা, হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য 

বরাি : ১৫০.০০ েক্ষ টাকা 

একক ও রমশ্র প্রেশ ডনী ৫৪১০০টি (মাল্টা, কমলা, বািারব 

বলবু ও বলবু), পুরািন বলবু  ািীয়  ল বাগান পররচর্ ডা 

৫০০০টি, নাস ডারী ব্যবস্থাপনা, চারা উৎপােন ও উন্নয়ন 

২০টি, প্ররশক্ষণ: অর সার ২০ ব্যাচ, এসএএও ১০০ ব্যাচ, 

কৃষক ১৯৭০ ব্যাচ, উদ্বুিকরণ ভ্রমণ ২৪৬টি, মাঠ রেবস 

৬১৫টি,  ািীয় কম ড শালা ৩টি, আঞ্চরলক কম ডশালা 

৩৫টি।  

হাওরাঞ্চলসহ সারাদেদশ মাঠপর্ ডাদয় 

বাস্তবারয়ি হদচ্ছ 

আরথ ডক অগ্রগরি : ১৬৮ লক্ষ টাকা,  

বাস্তব অগ্রগরি : ৩% 

বমা:  ররদুল হাসান, 

 ব ান: ৯১১৫১৮৯ 

বমাবা:০১৭২৩২১৮৮৭০ 

১৩ প্রকল্পের নাম: কৃিক পর্ যাল্পয় 

উন্নতমাল্পনর িাে, ভতে, 

মশো বীর্ উৎপাদন, 

সংরক্ষণ ও র্বতরণ প্রকে 

(২য় পর্ যায়)। 

বাস্তবায়ন কাে : জুো 

২০১৭ – জুন ২০২২ 

প্রাক্কর্েত ব্যয় : ১৬৫২৬.০০ 

েক্ষ টাকা 

বী  এসএমই গঠন-৪৫০০টি, কম ডশালা ৭৬টি, বী  

উৎপােন েট ৩৬১০০টি, গদবষণা েট ২৫৬টি, বী  

প্রিযয়ন ১৮০০০টি, ও ন বমরশন ৪৫০০টি, বসলাই 

বমরশন ৪৫০০টি, মদয়শ্চার রমটার ১৪৭৩টি, বী  

সংরক্ষণ পাত্র ১৮০০০টি, আধুরনক বী  চালুরন ১৩৫০০ 

টি, বমৌ বাক্স ও এক্সরাকটর ২০০০টি, কৃষক প্ররশক্ষণ 

১৮০০০  ন, এস এ এ ও প্ররশক্ষণ ৪৫০০  ন, অর সার 

প্ররশক্ষণ ৯০০  ন, উদ্বুিকরণ প্ররশক্ষণ ৩০০০  ন, 

তবদেরশক প্ররশক্ষণ ১০০  ন, কৃষক পুরস্কার ৭৬৮  ন।  

ব ৌি : ৫০ % 

আরথ ডক : ৩৬.৭৫ % 

বমা: খাইরুল আলম, রর্এই, 

ব ান: ৯১১৭০৪৫ 

১৪ National 

Agriculture 

Technology 

Program, Phase 

প্ররশক্ষণ-২৩৯২৬৭৫  ন রেন, রসআইর  (নতুন) গঠন-

১৫২৭০টি, পররকল্পনা প্রণয়ন ১৫০৬৭৫টি, প্রেশ ডনী স্থাপন 

১৩৯৫৫৪টি, মাঠ রেবস ১৫৯৯৬, হটি ডকালসার বসন্টার 

উন্নয়ন ২০টি, বী  প্রিযয়ন এদ রি ও রপরপ উইং 

আর্থ যক: ৫৭.৯১% 

বাস্তব : ৬২.০% 

র্. রিন চন্দ্র বে, পররচালক,  

খামারবাড়ী ঢাকা। ব ান: ০২ 

৫৮১৫৫৬১৩, 

০১৭১৬৬০৪৬০১ 
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ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

2 (NATP 2)  

বাস্তবায়নকাে: 

অল্পটাবর/২০১৫ –

ভসল্পেম্বর/২১ 

 প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৫২৬৫৫.০ 

েক্ষ টাকা (IDA, 

IFAD, USAID)  
হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য বরাি : 

২৪.৫০ ভকাটি টাকা 

গদবষণাগার উন্নয়ন ৯টি,  ীপ গারড় ক্রয় ৩টি, র্াব 

কযারবন রপকআপ ক্রয় ১৩টি, মটরসাইদকল ক্রয় ১৬৩, 

রর্র টাল কযাদমরা ক্রয় ১৬৩, সীর্ মদয়শ্চার রমটার ক্রয় 

৯৬৭টি, করম্পউটার ক্রয় ২২৯টি, ল্যাপটপ ক্রয় ১৪৩টি, 

বমাবাইল ট্যাপ ক্রয় ৪৩৩৬টি, স্কযানার ক্রয় ১৮৪টি, 

মারল্টরমরর্য়া প্রদ টর ক্রয় ১৩০টি, এরস ক্রয় ১৯৮টি। 

১৫ বসৌর শরি ও পারন সাশ্রয়ী 

আধুরনক প্রযুরি 

সম্প্রসারদণর মাধ্যদম  সল 

উৎপােন বৃরি পাইলট 

প্রকল্প।  

বাস্তবায়ন কাল : জুলাই 

২০১৭ –জুন ২০২২রি: 

প্রাক্করলি ব্যয় : ৬৫৭১.০০ 

লক্ষ টাকা। 

হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য বরাি : 

৩৫.৫০ ভকাটি টাকা 

বসালার বসচ প্রেশ ডনী- ১০০টি, বাররর্ পাইপ বসচ 

প্রেশ ডনী- ৫০০টি, রেপ বসচ প্রেশ ডনী-৪০০টি, পািকুয়া 

খনন ১০০টি, কৃষক মাঠ স্কুল-৪০০টি, কৃষক প্ররশক্ষণ- 

৪০০ব্যাচ, বমকারনক প্ররশক্ষণ-২০ ব্যাচ, কম ডকিডা 

প্ররশক্ষণ-১০ ব্যাচ, উদ্বুি করণ ভ্রমণ-৫০ ব্যাচ, মাঠ 

রেবস-৮০০টি, র্াবল বকরবন রপকআপ ক্রয়-২টি, বমাটর 

সাইদকল ক্রয়-৫টি, মধ্যবিী মূল্যায়ন-১টি, অগ্রগরি 

পররবীক্ষণ-১টি। 

আরথ ডক : ১৮৯৭ লক্ষ টাকা 

বাস্তব : ২০০ লক্ষ টাকা 

মুহাম্মে রুবাইয়াৎ-উর-রহমান 

০২-৫৫০২৮৩৯৯ 

০১৭১৮১৫৪১৫০ 

১৬ খামার পর্ ডাদয় উন্নি পারন 

ব্যবস্থাপনা প্রযুরির মাধ্যদম 

 সল উৎপােন বৃরি প্রকল্প, 

১ম সংদশারধি। 

বাস্তবায়ন কাল : জুলাই 

২০১৩ –জুন ২০২০রি: 

প্রাক্করলি ব্যয় : ৬৮৯৩.০০ 

লক্ষ টাকা। 

হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য বরাি : 

৭.৫০ল্পকাটি টাকা 

পারন ব্যবস্থাপনা প্রেশ ডণী ২৯৫২টি, বাররর্ পাইপ রনম ডাণ 

১২৩টি, মাঠ রেবস ৪১৩টি, এ  এ  এস স্কুল ১২৩টি, 

কৃষক প্ররশক্ষণ ৪১৩ ব্যাচ (১২৩৯০  ন), গ্রামীণ 

ম্যাকারনক প্ররশক্ষণ ১০ ব্যাচ (৩০০  ন), রবদেশ রশক্ষা 

স র ১ ব্যাচ (৮ ন), কাররগরর কম ডকিডা প্ররশক্ষণ ৪ 

ব্যাচ (১২০ ন),  

বাস্তব : ৮৭% 

আরথ ডক : ৭৩.৯৫ 

 নাব বমা: আলমগীর বহাদসন 

খান 

০২-৮১৪৪৩৮৬ 

০১৭১৫০২৭৪৯৫ 

১৭ উপদ লা পর্ ডাদয় প্রযুরি 

হস্তান্তদরর  ন্য কৃষক 

পরশক্ষণ (৩য়) পর্ ডায়) প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কাল :  ানুয়ারী 

২০১৮ –রর্দসম্বর ২০২২  

প্রাক্করলি ব্যয় : ৩১৪২৯.০ 

লক্ষ টাকা। 

হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য বরাি : 

২৯.৫০ল্পকাটি টাকা 

কৃষক পরশক্ষণ বকন্দ্র স্থাপন ১০৬টি ও ২০টি ইউরনয়ন 

বসবা বকন্দ্র রনম ডাণ, কৃষক প্ররশক্ষণ ১৮১০০০  ন 

কম ডশালা ২০টি, ব্লক প্রে ডশী ১০১৭টি ও মাঠ রেবস 

১০১৭টি, প্রকাশনা প্রচার সামগ্রী ও আসবাবপত্র ক্রয়, 

কম ডকিডা প্ররশক্ষণ ২৫ ব্যাচ, এসএএও প্ররশক্ষণ ৪৫ ব্যাচ, 

 ীপ গারড় ক্রয় ১টি, র্াবল বকরবন রপকআপট ক্রয় 

১০৭টি। 

বাস্তব : ২৭% 

আরথ ডক : ২৬১২.০০ লক্ষ টাকা 

 নাব বমা. িাজুল ইসলাম 

পাদটায়ারী 

০২ ৯১৩২৮১৪ 

০১৫৫৩৭৪৯১৭৮ 

১৮ পররদবশ বান্ধব বকৌশদলর 

মাধ্যদম রনরাপে  সল 

উৎপােন প্রকল্প,  

বাস্তবায়ন কাল : 

অদটাবর/২০১৮-জুন ২০২৩  

প্রাক্করলি ব্যয় : ১৭২১৩.০ 

লক্ষ টাকা। 

হাওরাঞ্চল্পের র্ন্য বরাি : 

২৯.৪৬ ভকাটি টাকা 

ত ব কৃরষ ও ত রবক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রেশ ডনী 

৩৫৫৬০টি, আইরপএম মদর্ল ইউরনয়ন স্থাপন ২০টি, 

আইরপএম স্কুল ৩১৭টি, কৃষক মাঠ স্কুল : ধান-১২৬৮টি, 

ভুট্টা ৩১৭টি, সরি ৬৩৪০টি, ওররদয়দন্টশন বকাস ড ২২ 

ব্যাচ (৬৬০ ন), ররদেশাস ড বকাস ড ১২ ব্যাচ (৩৬০ ন), 

টিওটি ৫ব্যাচ (৪০০  ন), টিওটি কৃষক প্ররশক্ষক ২১ 

ব্যাচ (৬৩০  ন), ক্রযাস বকাস ড  র ট্যাগ এস এ এ ও ২১ 

ব্যাচ (৩৬০ ন), আইরপএম লাব সহায়িা ১৫৮৫টি 

বাস্তব: ৭.০% 

আরথ ডক : ৭.০% 

 নার্ আহসানুল হক বচৌধুরী 

০২-৯১১৫২৬৪ 

০১৭৭৭৫১৭৪৪৭ 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরিটিউট (রব.এ.আর.আই), কৃরষ মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম:  াসমান ববদর্ সবর  ও মসলা চাষ গদবষণা, 

সম্প্রসারণ ও  নরপ্রয়করণ প্রকল্প (গদবষণা অংশ), বাস্তবায়নকাে: 

২০১৭- ২০২২  , প্রকে ব্যয়: ৩৬৫১ েক্ষ টাকা 

গদবষণার মাধ্যদম  াসমান ববদর্ বী িলা, 

শাকসিী চাষাবাদের প্রযুরি উদ্ভাবন করা।  

২৫%  

 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ কৃরষ উন্নয়ন কদপ ডাদরশন (রবএরর্রস), কৃরষ মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০৩ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের  নাম: র্সল্পেট র্ব াগ ক্ষুদ্র 

ভসচ উন্নয়ন প্রকে।  

বাস্তবায়নকাে:২০১৪-২০১৯,  

প্রাক্কর্েতব্যয়: ১৩৮০৫.৯০(েক্ষ 

টাকা)। 

ক. ভসচ অবকাঠাল্পমা র্নম যাণ ও উন্নয়ল্পনর মাধ্যল্পম ভূ-গ যস্থ/ভূ-

উপর্রস্থ পার্নর র্থার্থ ব্যবহার কল্পর অর্তর্রি ১৪,৩৭৫ ভহ. 

র্র্মল্পত ভসচ সুর্বর্া সম্প্রসারণপূব যক প্রর্ত বের প্রায় ৮৬,২৫১ 

ভম. টন অর্তর্রি খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ক) ভসচর্ল্পন্ত্রর ২০০ 

র্ন মার্েক/ম্যাল্পনর্ার/চােক র্ফল্ডম্যান ও ৪০০ র্ন কৃিকল্পদর 

প্রর্শক্ষণ প্রদানপূব যক দক্ষ র্নশর্ি ততরীর মাধ্যল্পম 

আত্নকম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃর্ষ্ট ও দার্রদ্র দূরীকরণ। 

ভ ৌত ৬৩.৪৯% 

আর্থ যক ৮৭৬৬.২৯ 

 

১ প্রকল্পের নাম: র্কল্পশারগঞ্জ ভর্ো 

ক্ষুদ্র ভসচ উন্নয়ন প্রকে প্রাক্কর্েত 

ব্যয়: ৪৯৯৯.০০(েক্ষ টাকা) 

ক. খাে খনন/পুন:খনন, ফসে রক্ষা বার্ র্নম যাণ এবং ভসচর্ন্ত্র 

ভক্ষত্রায়ল্পনর মার্ল্পম ভূপর্রস্থ পার্নর সল্পব যাত্তম ব্যবহার র্নর্িত 

কল্পর ১৬৬২৫ ভহ. র্র্মল্পত ভসচ সুর্বর্া প্রদান ও আগাম বন্যা হল্পত 

ফসে রক্ষা এবং ৪৯৮৭৫ ভম.টন অর্তর্রি খাদ্যশস্য ও 

শাকসবর্র্ উৎপাদন করা। খ) আধুর্নক ভসচ প্রযুর্ি প্রল্পয়াগ কল্পর 

ভসল্পচর পার্নর সাশ্রয়ী ব্যবহাল্পরর মাধ্যল্পম ভসচ দক্ষতা বৃর্ি। গ) 

যুল্পগাপল্পর্াগী প্রর্শক্ষণ প্রদান কল্পর কমদক্ষতা বৃর্ির মাধ্যল্পম 

আত্নকম যসংস্থাল্পনর সুল্পর্াগ সৃর্ষ্ট কল্পর র্বদ্যমান আথ যসামার্র্ক 

অবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও তবিম্য দূরীকরণ এবং 

দার্রদ্র র্বল্পমাচন করা। 

র্ির্পর্প প্রণয়ন করা হল্পয়ল্পে। 

মন্ত্রণােল্পয় ভপ্ররল্পণর র্ন্য 

প্রর্ক্রয়ার্ীন। 

 

৩  প্রকল্পের নাম: িাবে র্েফটিং এর 

মাধ্যল্পম ভূউপর্রস্থ পার্নর সাহাল্পে 

ভসচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্ যায়) 

প্রকে।বাস্তবায়নকাে:২০১৫- ২০২০ 

প্রকে ব্যয়: ১১৮৭২.৭৪ (েক্ষ 

টাকা)। 

৩১০০ র্মটার  হ-গ যস্থ ভসচ নাো (২৫ র্কউল্পসক ১০টি, ১২.৩ 

র্কউল্পসক ১০টি, ১০টি, ১০ র্কউল্পসক ১০টি এবং ৫০ র্কউল্পসক 

৫টি ভলাটিং পাম্প) ততরীকরণ: ৩০টি হাইল্পরার্েক স্ট্রকচার 

র্নম যাণ, ১৩৩টি তবদ্যুর্তক োইন র্নম যাণ। 

ভ ৌত ৫২.৭৭% 

আর্থ যক:৫২২৭.১১ 

 

 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃরষ রবপনন অরধেপ্তর, কৃরষ মন্ত্রণালয়ঃ 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: ইমপ্রু ল্পমন্ট অব ভোল্পরর্ 

ফুার্েটির্ এন্ড এর্গ্রকােচারাে মাল্পকযটিং 

র্সল্পেম ইন হাওর এর্রয়া  

কৃষদকর উৎপরেি শষ্য/ সল পচন বথদক রক্ষা করা, 

রবক্রদয়র  ন্য সংরক্ষণ করা। 
র্ির্পর্প সংস্থা পর্ যাল্পয় 

প্রর্ক্রয়ার্ীন। 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সড়ক ও  নপথ অরধেপ্তর (আরএন্ডএইচরর্), সড়ক পররবহন রব াগ  

প্রকল্প সংখ্যা : ১০ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম : উর্ানচর-বার্র্তপুর-অষ্টগ্রাম 

সড়ক উন্নয়ন (বার্র্তপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকে। 

বাস্তবায়নকাে:২০১১-২০১৮, প্রাক্কর্েত ব্যয়: 

১৮১৭৩.২৫ েক্ষ টাকা। 

এ প্রকেটি বাস্তবায়ল্পনর ফল্পে অষ্টগ্রাম  উপল্পর্োর সাল্পথ 

র্কল্পশারগঞ্জ ভর্োর সরাসর্র সড়ক ভর্াগাল্পর্াগ স্থার্পত হল্পব। 

সড়ল্পকর তদর্ঘ যু : ২১ র্ক:র্ম: । র্িল্পসম্বর/১৮ এর মল্পধ্য সমাপ্ত 

হল্পত পাল্পর। 

ভ ৌত ১০০% 

আর্থ যক ১০০% 

সমাপ্ত 

 নাব বমা: সাইফুল 

আলম 

অরিররি প্রধান 

প্রদকৌশলী, ময়মনরসংহ, 

ব ান: ০৯১-৬২৭৪১ 

০১৭৩০৭৮২৮৬৭ 

২ প্রকল্পের নাম: বারনয়াচং-আ রমরীগি সড়ক 

উন্নয়ন (১ম সংদশারধি) 

আ রমরীগি উপদ লাদক হরবগি ব লার সাদথ সরাসরর 

বর্াগাদর্াগ স্থাপদনর মাধ্যদম ঢাকা ও রসদলটসহ বেদশর 

অন্যান্য ব লার সাদথ বর্াগাদর্াগ প্ররিষ্ঠা করা। 

সমাপ্ত বমা: শাহদনওয়া , 

অরিররি প্রধান 

প্রদকৌশলী, রসদলট 

বমাবা: ০১৭৩০৭৮২৬৬০ 
৩ প্রকল্পের নাম : র্কল্পশারগঞ্জ-কর্রমগঞ্জ-

চামড়ার্ঘাট-র্মঠামইন সড়ক (চামড়ার্ঘাট - 

র্মঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকে, 

বাস্তবায়নকাে: ২০১১-২০১৯, প্রাক্কর্েত ব্যয়:  

১৩২৫২.৫৭ েক্ষ টাকা। ভমাট ১৭ র্ক:র্ম: রাস্তা। 

এ প্রকেটি বাস্তবার্য়ত হল্পে র্মঠামইন  উপল্পর্োর সাল্পথ 

র্কল্পশারগঞ্জ ভর্োর সড়ক ভর্াগাল্পর্াগ স্থার্পত হল্পব। প্রকে 

সংল্পশার্ন কল্পর ব্রীর্ বাড়াল্পনা হল্পয়ল্পে। জুন/২০১৯ এ মল্পধ্য 

কার্ সমাপ্ত করল্পত হল্পব। 

ভ ৌত ১০০% 

আর্থ যক ১০০% 

সমাপ্ত 

বমা: মরনরুল ইসলাম, 

অরিররি প্রধান 

প্রদকৌশলী, ময়মনরসংহ, 

ব ান: ০৯১-৬২৭৪১ 

বমাব: ০১৭৩০৭৮২৮৬৭ 

৪ প্রকল্পের নাম: বনত্রদকানা-রবরশউড়া-ঈশ্বরগি 

সড়ক (দ র্-৩৭১০) উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাে: 

২০১৭-র্িল্পসম্বর ২০১৯ প্রাক্কর্েত ব্যয়:  

২৬১১৮.৬৯ েক্ষ টাকা।  

বনত্রদকানা ব লাসেদরর সাদথ আন্ত:উপদ লা সংদর্াগ সড়ক 

রনম ডাণ। 

ভ ৌত ৫৫.৫৫% 

আর্থ যক ৫৬.০০% 

ভূর্ম অর্র্গ্রহল্পণ 

দীর্ঘ যসূর্ত্রতা 

 নাব বমা: সাইফুল 

আলম 

অরিররি প্রধান 

প্রদকৌশলী, ময়মনরসংহ, 

ব ান: ০৯১-৬২৭৪১ 

০১৭৩০৭৮২৮৬৭ 

৫ প্রকল্পের  নাম : ইটনা-র্মঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক 

র্নম যাণ প্রকে, বাস্তবায়নকাে: ২০১৫-জুন ২০২০, 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৮৩৪০৮.৪৮ েক্ষ টাকা। 

ইটনা-র্মঠামইন-অষ্টগ্রাম এ র্তনটি উপল্পর্োয়  আন্ত:সড়ক 

ভর্াগাল্পর্াগ স্থার্পত হল্পব। 

সড়ল্পকর তদর্ঘু:২৯.১৫ র্ক:র্ম:, ১৮র্ক.র্ম. সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। 

র্ির্পর্প সংল্পশার্ন প্রল্পয়ার্ন হল্পব। 

ভ ৌত ৭৮.০০% 

আর্থ যক ৮১.১২% 

 

 নাব বমা: সাইফুল 

আলম 

অরিররি প্রধান 

প্রদকৌশলী, ময়মনরসংহ, 

ব ান: ০৯১-৬২৭৪১ 

০১৭৩০৭৮২৮৬৭ 

৬ প্রকল্পের  নাম :  মদন-খার্েয়াজুর্র সাব-

মার্র্যবে সড়ক র্নম যান এবং ভনত্রল্পকানা-মদন-

খার্েয়াজুর্ড় সড়ল্পকর ৩৭তম র্কল্পোর্মটাল্পর 

বাোই নদীর উপর র্পর্স গাি যার ভসর্ত র্নম যাণ, 

বাস্তবায়নকাে: ২০১৪-২০১৮, 

 প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৯২৯৮.৬৪ েক্ষ টাকা। 

মদন ও খার্েয়াজুর্র উপল্পর্ো দ্যইটি ভনত্রল্পকানা ভর্ো সদল্পরর 

সাল্পথ সড়ক ভর্াগাল্পর্াগ স্থার্পত হল্পব। ৪.৮ র্ক:র্ম: রাস্তা ও 

অবর্শষ্ট ব্রীল্পর্র কার্ সমাপ্ত হল্পয়ল্পে। ভফরী র্ঘাট ততর্র হল্পব। 

সময় বাড়াল্পনা প্রল্পয়ার্ন।  

ভ ৌত ১০০% 

আর্থ যক ১০০% 

সমাপ্ত 

বমা: মরনরুল ইসলাম, 

অরিররি প্রধান 

প্রদকৌশলী, ময়মনরসংহ, 

ব ান: ০৯১-৬২৭৪১দমাব: 

০১৭৩০৭৮২৮৬৭ 

৭  প্রকল্পের নাম : র্দরাই-শাল্লা সড়ক  উন্নয়ন 

প্রকে, বাস্তবায়নকাে : জুন ২০১০- জুোই 

২০১৭র্ি। প্রাক্কর্েত ব্যয়: ১১৯৯০ েক্ষ টাকা 

  

এ প্রকেটি বাস্তবার্য়ত হল্পে র্দরাই উপল্পর্োর সাল্পথ শােস্না 

উপল্পর্োর সড়ক ভর্াগাল্পর্াগ স্থার্পত হল্পব। হাওল্পরর উন্নয়ল্পনর সাল্পথ 

সাংর্ঘর্ি যক র্বর্ায় সমাপ্ত ভিািনা করা হল্পয়ল্পে এবং র্ফস পাস, ভবাট 

পাস ইতুার্দর ব্যবস্থা ভরল্পখ নর্তন াল্পব প্রকে প্রস্ত্ত্তত করা হল্পে।  

ভ ৌত ১০০% 

আর্থ যক ১০০% 

সমাপ্ত 

 

৮ প্রকল্পের নাম: সুনামগি ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ব লার 

হাওড় অঞ্চদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্ররিশ্রুরি রাস্তা 

ও বসতু রনম ডাণ সম্ভব্যিা সমীক্ষা 

আন্ত:দ লা সংদর্াগ কা  শুরু করা হদয়দ   

৯ প্রকল্পের নাম: বগারবন্দগি- ািক-বোয়ারাবা ার 

সড়দকর  ািদক সুরমা নেীর উপর বসতুর অবরশি 

কা  সমাপ্তকরণ । 

বাস্তবায়নকাে : জুন ২০২০ র্ি: পর্ যন্ত। 

আন্ত:দ লা ও উপদ লা সংদর্াগ চলমান  

১০ প্রকল্পের নাম: বনত্রদকাণা (ঠাকুরাদকাণা) -কলমাকান্দা 

ব লা মহাসড়ক উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাে: ২০১৮-   

২০২১ প্রকেব্যয়: ৩১০০৫.৬৪ েক্ষ টাকা। 

বনত্রদকানা (ঠাকুরাদকাণা-কলমাকান্দা) ব লার বর্াগাদর্াগ 

ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

ভ াত ৩৭.০০ % 

আর্থ যক ৩৭.৫০% 

ভূর্ম অর্র্গ্রহল্পণ 

দীর্ঘ যসূর্ত্রতা 

 নাব বমা: সাইফুল 

আলম 

অরিররি প্রধান 

প্রদকৌশলী, ময়মনরসংহ, 

ব ান: ০৯১-৬২৭৪১ 

০১৭৩০৭৮২৮৬৭ 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পর্ ডটন কদপ ডাদরশন  

ববসামররক রবমান চলাচল ও পর্ ডটন মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর 

নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম : সুনামগল্পঞ্জর টাংগুয়া হাওল্পর 

স্থায়ীত্বশীে পর্ যটন প্রবতযন। বাস্তবায়নকাে: 

জুোই,২০১৬-  জুন, ২০২০র্ি: প্রকেব্যয়: 

১০০.০০(েক্ষ টাকা) প্রকল্পের ভময়াদ বৃর্ির 

আল্পবদন করা হল্পয়ল্পে। 

স্থানীয় র্নগল্পণর অংশগ্রহল্পণর মাধ্যল্পম পর্ যটন 

র্শল্পের উন্নয়ন। 

ভ ৌত: ৫০% 

আর্থ যক: ৪৫% 

২ একর র্র্ম পাওয়া র্গল্পয়ল্পে।   র্স র্স টি এফ 

ও আইইউর্সএন মাধ্যল্পম বাস্তবার্য়ত হল্পে। 

 

২ প্রকল্পের নাম: পর্ যটন বষ ড উপলদক্ষ বেদশর করিপয় 

পর্ যটন আকষনীয় এলাকার পর্ যটন সুরবধারের 

উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাে: ২০১৭-  ২০১৮ প্রকেব্যয়: 

৪৯৬৮ েক্ষ টাকা। 

পর্ ডটন রশদল্পর উন্নয়দনর মাধ্যদম বেদশর পরররচরি 

বাড়াদনা এবং অথ ডবনরিক  প্রবৃরির উন্নয়ন 

বরাে : ৪৯৬৮ েক্ষ টাকা।  

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ অ যন্তরীন বনৌ-পররবহন কর্তযপক্ষ, বনৌ-পররবহন মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০৩ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম : অ ুন্তরীন ভনৌ-পল্পথর ৫৩ টি রুল্পট 

কুার্পটাে ভরর্র্ং (১ম পর্ যায় : ২৪টি ভনৌপথ)। 

বাস্তবায়নকাে : ২০১২- ২০২১ 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ১৯২৩০০ েক্ষ টাকা 

নদী খনন এবং ভনৌচোচে র্নর্ যগ্ন করা আর্থ যক : ৬০% 

ভ ৌত (ল্পনৌপল্পথর খনন অগ্রগর্ত):৬৭%  

সুরমা (ভ রব-োতক ১০০%),  

কংস (পাগোল্পর্াড়-ভমাহনগঞ্জ ৮৫%),  

রর্ি (োওয়ারগড়-দূে য পুর ৯০%),  

মগড়া (র্নকর্ে-ভনত্রল্পকানা ৫৫%) 

বমা:  াইদুর 

রহমান 

অরি: প্রধান 

প্রদকৌশলী 

(পুর) বের ং  

রব াগ, 

বাঅদনৌপক, 

ঢাকা 

২ প্রকল্পের নাম : ১০টি বে ার, বক্রন ববাট, টাগ 

ববাট, অর সাস ড হাউ  ববাট ও ক্রু হাউ  ববাটসহ 

অন্যান্য সহায়ক সরিাম/র্ন্ত্রপারি সংগ্রহ। 

বাস্তবায়নকাে : ২০১৬- ২০১৮ 

প্রাক্কর্েত ব্যয়: ৭৪৫৬০ েক্ষ টাকা 

ভনৌচোচেপল্পথ লদঞ্চর রনরাপে চলাচদলর  ন্য 

র্থার্থ সামগ্রী, সংদকি প্রোন রচহ্ন ইিযারে 

স্থাপন। 

সদ্য সমাপ্ত 
 

৩ প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চদলর কযারপটাল বের ং 

দ্বারা নাব্যিা বৃরি, রনস্কাসন ব্যবস্থার উন্নরি, 

পর্ ডটন,  লাভূরম ইদকারসদিম, বসচ এবং ল্যারন্ডং 

সুরবধারধ সমরিি সমীক্ষা প্রকল্প। 

ক)নেী খনন এবং বনৌ-চলাচল রনরব ডঘ্ন করা; 

খ) র্াত্রীদের  ন্য উন্নি অদপক্ষাগার, পায়খানা, 

পানীয়  দরর ব্যবস্থা, বরস্টুদরন্ট ইিযারে এবং 

ঝড় পূব ডাবাস সংদকি প্রোদনর ব্যবস্থা করা। 

গ)কাদগ ডা বলারর্ং ও আনদলারর্ং এর সুরবধা, 

র্ান ট দূরীকরণ, রনরাপত্তা রবধান 

ঘ)হাওর অঞ্চদলর গুরুত্বপূন ড নেীসমূদহর 

হাইদোগ্রার ক  ররপকরণ 

ঙ) বনৌচলাচল সহায়ক র্ন্ত্রপরি স্থাপন 

র্াচাই করমটির স া অনুরষ্ঠি হদয়দ , রসিান্ত 

পাওয়া বগদল বসই অনুর্ায়ী রর্রপরপ পুনঃগঠন কদর 

অনুদমােদনর  ন্য পরবিী ব্যবস্থা বনয়া হদব।  
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরধেপ্তর, স্থানীয় সরকার রব াগ , প্রকল্প সংখ্যা : ১২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & 

Livelihood Improvement Project 

(HILIP),   

বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০১৯, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ৮০৬৩৯ লক্ষ টাকা। 

 

সুনামগঞ্জ, র্কল্পশারগঞ্জ, হর্বগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও 

ভনত্রল্পকাণা ভর্োর রাস্তা, ব্রীর্/কাে াট য, বার্ার 

উন্নয়ন, র্বে উন্নয়ন, ভেউল্পয়র কবে ভথল্পক গ্রাম রক্ষা, 

খাে খনন ইতুার্দ। 

 

ভ ৌত ৬২% 

আর্থ যক ৫৭.১৯% 

 নাব বগাপাল চন্দ্র 

সরকার 

২ প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & 

Livelihood Improvement Project 

(HILIP),   

 

 

ভেউল্পয়র কবে ভথল্পক গ্রাম রক্ষা Component of 

HILIP project 

 

৩ প্রকল্পের নাম : পল্লী অবকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর 

ঢাকা, টাঙ্গাইল ও রকদশারগি ব লা। বাস্তবায়ন কাল 

২০১১-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় : ৫৭৬৩৪ লক্ষ টাকা। 

বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও রকদশারগি ব লার পল্লী 

অঞ্চদর রাস্তা ও বা ারঘাট উন্নয়ন 

বরাদ্দ : ৫৭৬৩৪ লক্ষ টাকা।  

৪ প্রকল্পের নাম : Haor Flood 

Management and 

Livelihood Improvement 

Project, (JICA Funded. 

LGED Part), বাস্তবায়নকাে:  ২০১৪- 

২০২২ প্রাক্কর্েতব্যয়: ৮৫৮.২৫৩৫ ভকাটি 

টাকা 

প্রকে এোকা : র্কল্পশারগঞ্জ, হর্বগঞ্জ, 

সুনামগঞ্জ, ভনত্রল্পকাণা ও ভ্রাহ্মণবার্ড়য়া ভর্োর 

৩৩টি উপ ভর্ো। 

বন্যা হল্পত ফসল্পের ক্ষর্ত হ্রাস, র্াতায়াল্পতর সুর্বর্া বৃর্ি 

এবং ১২০ র্ক:র্ম. উপল্পর্ো সড়ক, ৯৮ র্ক:র্ম. 

ইউর্নয়ন সড়ক, ১৯৮র্ক:র্ম. গ্রামীণ সড়ক, ৮৮৭ র্ম. 

ব্রীর্, ৮৯০ র্ম. কাে াট য র্নম যাণ, ২০০ র্ক:র্ম. 

অবকাঠাল্পমা রক্ষনাল্পবক্ষন, ২০০ র্ক:র্ম. র্নম যাণকােীন 

গ্রামীণ অবকাঠাল্পমা রক্ষনাল্পবক্ষন, ২২টি হাট র্নম যাণ, ও 

২৪টি োর্ন্ডং র্ঘাট র্নম যাণ করা হল্পব। এোড়াও  মৎস্য 

সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০ টি র্বল্পের উন্নয়ন 

কার্ (অ য়আশ্রম ও র্ের্ উর্িদ রক্ষা) এবং ২১০ 

র্ক:র্ম. র্বে সংল্পর্াগ খাে খনন করা হল্পব। 

ভ ৌত: ৫০% 

উপল্পর্ো সড়ক ৬৫ র্কর্ম. 

ইউর্নয়ন সড়ক ৮০.৮০ 

র্কর্ম. গ্রাম সড়ক ১০৮ 

র্কর্ম. অবকাঠাল্পমা 

রক্ষণাল্পবক্ষণ ৭৫ র্কর্ম. খাে 

পুনঃখনন ৪০ র্কর্ম. র্বে 

খনন ২২টি, হাট উন্নয়ন ৮টি, 

োর্ন্ডং র্ঘাট উন্নয়ন ১১টি, 

আর্থ যক: ৪৬.১০% 

 নাব ন রুল 

ইসলাম 

০২-৫৮১৫১৩৮৭ 

Pd.hfmlip@

lged.gov.bd 

৫ প্রকল্পের নাম : সুনামগি ও ব্রাহ্মনবারড়য়া ব লার 

হাওর অঞ্চদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্ররিশ্রুি রাস্তা ও বসতু 

রনম ডাণ সম্ভাব্যিা সমীক্ষা। 

বাস্তবায়ন কাল ২০১৭-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় : ১৩৩৮ 

লক্ষ টাকা। 

সুনামগি ও ব্রহ্মনবারড়য়া ব লার হাওর অঞ্চদল রাস্তা 

ও বসতু রনম ডাদণর  ন্য সম্ভাব্যিা রনণ ডদয়র সমীক্ষা। 

বরাদ্দ : ১৩৩৮ লক্ষ টাকা।  

৬ প্রকল্পের নাম : রসদলট রব াগ গ্রামীণ এযাকদসস সড়ক 

উন্নয়ন  

গ্রামীন সড়ক বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন   

৭ প্রকল্পের নাম : পল্লী অবকাঠাদমা উন্নয়ন েরক্ষণ 

সুনামগি ও  গন্নাথপুর উপদ লা, সুনামগি ব লা 

বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় : ৪৫৬৯ 

লক্ষ টাকা 

সুনামগি ব লার েরক্ষণ সুনামগি ও  গন্নাথপুর 

উপদ লার  পল্লী অবকাঠাদমা উন্নয়দনর মাধ্যদম 

বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

 

বরাদ্দ : ৪৫৬৯ লক্ষ  

৮ প্রকল্পের নাম :  লবায়ু সহনশীল গ্রামীন অবকাঠাদমা 

উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্করলি ব্যয় 

: ৪১৮৪৮ লক্ষ টাকা 

 লবায়ু সহনশীল গ্রামীন অবকাঠাদমা উন্নয়ন। বরাদ্দ : ৪১৮৪৮ লক্ষ টাকা  

৯ প্রকল্পের নাম : রসদলট রব াদগর গুরুত্বপূণ ড গ্রামীণ 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

রসদলট রব াদগর গুরুত্বপূণ ড গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়ন অগ্রগরির প্ররিদবেন 

সংগ্রদহর  ন্য বর্াগাদর্াগ 

করা হদচ্ছ। 

 

১০ প্রকল্পের নাম : রকদশারগি ব লার ইটনা, রমঠামইন ও 

অিগ্রাম উপদ লার পল্লী অবকাঠাদমা উন্নয়ন। 

বাস্তবায়ন কাল : ২০১৮-২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় : ৪৮৯৫ 

লক্ষ টাকা 

রকদশারগি ব লার ইটনা, রমঠামইন ও অিগ্রাম 

উপদ লার পল্লী অবকাঠাদমা রনম ডাদণর মাধ্যদম 

বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

বরাদ্দ : ৪৮৯৫ লক্ষ টাকা  

১১ প্রকল্পের নাম : বেশব্যাপী গ্রামীণ বা ার অবকাঠাদমা 

উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় : 

১৭৩০০০ লক্ষ টাকা 

বেশব্যাপী গ্রামীণ বা ার অবকাঠাদমা উন্নয়দনর 

মাধ্যদম বেশীয় পদের বা ার াি করদণর সুরবধা 

সৃরি 

বরাদ্দ : : ১৭৩০০০ লক্ষ 

টাকা 

 

১২ প্রকল্পের নাম : বনত্রদকানা ব লার বমাহনগি 

বপৌরস ার অবকাঠাদমা উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : 

২০১৮-২০১৯, প্রাক্করলি ব্যয় : ৪৪৮০ লক্ষ টাকা 

বনত্রদকানা ব লার বমাহনগি বপৌরস ার  নগদণর 

উন্নয়ন 

বরাদ্দ : ৪৪৮০ লক্ষ টাকা  
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: খাদ্য অরধেপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম : Construction of 1.05 lakh M.T 

Capacity New Food Godowns. (1st 

Revised) প্রকে। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৩-২০২০, প্রাক্করলি 

ব্যয় : ৪০০৯১ লক্ষ টাকা 

খাদ্য গুদাম র্নম যাণ ও খাদ্য উপকরণ 

সংরক্ষণ। ৪২ টি ভগািাউন ততর্র করা 

হল্পব। 

৩৬% র্. বমা: মহরসন রহমান, BSc 

Engr., উপসরচব 

ব ান: ০২-৯৫৮২১২২ 

বমাবা:০১৭৭৯২৯৪০৩৬ 

ইদমইল ksil.maruf@gmail.com 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ইসলারমক  াউদন্ডশন (এম.ও.আর.এ.ও আই.এ ), ধম ড মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০৩ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: প্ররিটি ব লা ও উপদ লায় একটি 

কদর ৫৬০টি মদর্ল মসর ে ও ইসলারমক 

সাংস্কৃরিক বকন্দ্র স্থাপন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-

২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় : ৮৭২২০ লক্ষ টাকা 

ধমীয় আচার অনুষ্ঠান পালদন রবর ন্ন সম্প্রোয়দক সহদর্ারগিা 

প্রোন। 

বরাদ্দ : ৮৭২২০ লক্ষ 

টাকা 

 

২ প্রকল্পের নাম: মসর ে র রত্তক পাঠাগার সম্প্রসারণ 

ও শরিশালীকরণ, রদ্বিীয় পর্ ডায়। বাস্তবায়ন কাল : 

২০১৭-২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় : ২৯৯৬ লক্ষ টাকা 

মসর ে র রত্তক পাঠাগার সম্প্রসারদণর ধমীয় জ্ঞান রবস্তাদরর 

সুদর্াগ সুরবধা বৃরি। 

বরাদ্দ :২৯৯৬ লক্ষ 

টাকা 

 

৩ প্রকল্পের নাম: মরন্দর র রত্তক রশশু ও গণরশক্ষা 

কার্ ডক্রম ৫ম পর্ ডায়। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ২১৬৫২ লক্ষ টাকা 

মরন্দর র রত্তক রশশু ও গণরশক্ষা সম্প্রসারদণর ধমীয় জ্ঞান 

রবস্তাদরর সুদর্াগ সুরবধা বৃরি। 

বরাদ্দ ২১৬৫২ লক্ষ 

টাকা 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:  ািীয় ক্রীড়া পররষে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০৩ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: রকদশারগি ব লার তসয়ে ন রুল ইসলাম 

বিরর্য়াদমর উন্নয়ন এবং ত রব উপদ লায় শহীে আইর  রহমান 

বিরর্য়াম রনম ডাণ (সংদশারধি),বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৮, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ২৬৫৮ লক্ষ টাকা 

রকদশারগি ব লায়  নগদণর বখলাধুলায় 

উৎসারহিকরণ ও উন্নয়ন।  

 

বরাদ্দ : ২৬৫৮ লক্ষ 

টাকা 

 নাব বমা: শুকুর 

আলী, যুগ্মসরচব 

ব ান: ০২-

৯৫৬২২৯৫ 

২ প্রকল্পের নাম: উপদ লা পর্ ডাদয় রমরন বিরর্য়াম রনম ডাণ (১ম পর্ ডায় 

১৩১ টি) 

বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় : ৫৫৬৪ লক্ষ টাকা 

১৩১ টি উপদ লার  নগদণর বখলাধুলায় 

উৎসারহিকরণ ও সুদর্াগসুরবধা সৃরি।  

বরাদ্দ : ৫৫৬৪ লক্ষ 

টাকা 

 

৩ প্রকল্পের নাম: উপদ লা পর্ ডাদয় রমরন বিরর্য়াম রনম ডাণ (২য় পর্ ডায় 

১৬০ টি) 

বাস্তবায়ন কাল : ২০১৯-২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় :  

১৬০ টি উপদ লার  নগদণর বখলাধুলায় 

উৎসারহিকরণ ও সুদর্াগসুরবধা সৃরি।  

৮০টি  বিরর্য়াম 

রনম ডাদনর  ন্য খাস 

 রম পাওয়া বগদ । 

 নাব বমা: শাহ্ 

আলম সে ডার 

যুগ্মসরচব 

০১৭৫১ ৭৬০১৫৪ 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপ ডাদরশন, মৎস্য ও প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চল্পে মৎস্য অবতরণ ভকন্দ্র 

স্থাপন,  বাস্তবায়ন কাল : এরপ্রল ২০১৪- জুন 

২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় : ৬৫৫৮ লক্ষ টাকা 

ভনত্রল্পকানা ভর্োর ভমাহনগঞ্জ, র্কল্পশারগঞ্জ ভর্োর ত রব ও 

সুনামগঞ্জ সদর উপল্পর্োর ওল্পয়র্ খােী র্ঘাল্পট ভমাট ৩টি মৎস্য 

অবতরনল্পকন্দ্র স্থাপন। 

ভ ৌত ৭০% 

আর্থ যক ৫৬% 

 

বমাহাম্মে খুররশে 

আলম, যুগ্মসরচব 

ব ান: ০২-

৫৫০১১৮৬৪ 

০১৭১১১৪৩২১৩ 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মৎস্য অরধেপ্তর, মৎস্য ও প্রারনসম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০৫ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: মাদ র অ য়াশ্রম তিরী মাদ র বৃরিদি সহায়িা, রর্ম ওয়ালা 

মা  রক্ষা ইিযারে 

রনয়রমি কা  রহদসদব 

বাস্তবায়ন হদচ্ছ। 

 

২ প্রকল্পের নাম: মাদ র বপানা তিরী ও বৃরিদি রবল নাস ডারী স্থাপন মাদ র বপানা তিরী ও বৃরিদি সহায়িা 

করণ। 

রনয়রমি কা  রহদসদব 

বাস্তবায়ন হদচ্ছ। 

 

৩ প্রকল্পের নাম: ইউরনয়ন পর্ ডাদয় মা  চাষ প্রযুরি বসবা 

সম্প্রসারণ (২য় পর্ ডায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০২০, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ২৫৪০৪ লক্ষ টাকা। 

ইউরনয়ন পর্ ডাদয় মা  চাষ প্রযুরি বস া 

সম্প্রসারদণর মাধ্যদম বেদশর মাদ র 

উৎপােন বৃরি ও আরমদষর চারহো পুরণ্ 

বরাদ্দ : ২৫৪০৪ লক্ষ 

টাকা। 

 নাব বমা: হারববুর রহমান 

ব ান: ০২-৯৫১৩৫০৭ 

বমাবা: ০১৭২১২৯৫৩৩৯ 

৪ প্রকল্পের নাম:  লাশয় সংস্কাদরর মাধ্যদম মৎস্য উৎপােন বৃরি, 

বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৯, প্রাক্করলি ব্যয় : ২৫৪০৪ লক্ষ 

টাকা। 

 

সংস্কাদরর মাধ্যদম বেদশর   লাশয় 

সংরক্ষণ ও মাদ র উৎপােন বৃরি এবং 

 নগদণর আরমদষর চারহো পুরণ।  

বরাদ্দ : ২৫৪০৪ লক্ষ 

টাকা। 

 

৫ প্রকল্পের নাম: Establishment of Fisheris 

Diploma Institute at Gopalganj, 

Kishorganj  and Sirajganj District. 

রশরক্ষি ও েক্ষ  নবল তিরীদি সাহায্য 

করদব। 

সমাপ্ত র্. বমা: বর াউরদ্দন সরকার, 

DFo, ব ান; ০২-৯৫১২৫৮৮ 

বমাবা: ০১৭১২৬৮৯৯৪২ 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ মৎস গদবষণা ইিটিটিউট (BFRI), ময়মনরসংহ, মৎস্য ও প্রারনসম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: মুিা চাষ প্রযুরি উন্নয়ন ও সমপ্রসারণ (২য় 

সংদশারধি), জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯ 

 মুিা চাষ প্রযুরি উদ্ভাবন ও 

চাষী পর্ ডাদয় সম্প্রসারণ 

সমাপ্ত 

ব ৌি : ১০০% 

আরথ ডক : ৮২% 

অরুন চন্দ্র বম ডন, SSO, 

ব ান: ০১৯১-৬২৯৫২ 

বমাবা: ০১৭১৮১৪৯৮০৪ 

২ প্রকদল্পর নাম : Establishment of Haor & Beel 

Fisheries Research Station at 

Netrokona & Gopalganj District  

 DPP তিয়ার করা হদয়দ ।  

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জ্বালানী ও খরন সম্পে রব াগ, রবদুযৎ, জ্বালানী ও খরন সম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: 3D Seismic Survey Project 

of BAPEX   

২৭০০ বগ যর্কল্পোর্মটার এোকায় 3D র্সসর্মক 

সাল্প য 

৭০%  

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: রবদুযৎ রব াগ, রবদুযৎ,জ্বালানী ও খরন সম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের 

উল্পেশ্য/কার্ যক্রম 

ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: বটকরনকযাল এযাসরসদটি প্রদ ট  র বর্দ লপদমন্ট 

অব সাসদটইদনবল রররনউএবল এনার ড পাওয়ার ব নাদরশন 

(এসআরইরপ ব ন) 

বটকসই রবদুযি 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

রনয়রমি কা  রহদসদব বাস্তবায়ন 

হদচ্ছ। 

 

২ প্রকল্পের নাম: Power Distibution System 

Development Project in Sylhet Division  

বটকসই রবদুযি 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

রনয়রমি কা  রহদসদব বাস্তবায়ন 

হদচ্ছ। 

বমা: ববলাল আহদমে বচৌধুরী, িত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌশলী, রবদুযৎ  বন,  

প্রকল্প অর স: রসদলট  

ব ান:০৮২১-৭১৮১০৭) 

০২-৯৫৮৪০৯৯ 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পল্লী রবদুযৎ সরমরি 

রবদুযৎ,জ্বালানী ও খরন সম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ হাওর ববরিি 

উপদ লার 

নাম 

শত াগ 

র্বদ্যুতায়ল্পনর র্ন্য 

র্নর্ম যতব্য তবদ্যুর্তক 

োইন (রকরম.) 

র্নর্ম যত তবদ্যুর্তক োইন 

(রকরম.) 

অবরশি 

মাইদল  

(রকরম.) 

প্রকল্প পররচালদকর নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: Rural 

Electrifiction Expansion 

in Chittagong & Sylhet 

Division, Program 02 

বসানামগি পরবস বমা: কাদশম সরোর, িত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌশলী, পল্লীরবদুযিায়ন ববার্ ড 

রনকুি, রক্ষলদক্ষি 

ব ান: ০২-৮৯০০৯০৩ 

বমাবা: ০১৭১১১৫৮০১৭ 

শাল্লা ৩৩৯ ২৩০ ১০৮ 

িারহরপুর ৮১৩ ৬৩০ ১৮৩ 

 ামালগি ৫৬৯ ৪৮৪ ৮৪ 

রেরাই ৬১৭ ৬১৭ ০ 

বমাট ২৩৩৮ ১৯৬১ ৩৭৫ 

রকদশারগি পরবস  

রমঠামইন  ৩২৪ ১০০% 

অিগ্রাম  ৩১১ ১০০% 

ইটনা  ৪২৭ ১০০% 

রনকরল  ৩০৯ ১০০% 

িারাইল  ৫৮২ ১০০% 

বমাট  ১৯৫৩ ১০০% 

বনত্রদকাণা পরবস 

মেন  ৫৩০ ১০০% 

খারলয়াজুরর  ২৮২ ১০০% 

মহনগি  ৭১৮ ১০০% 

ধম ডপাশা  ৮৪৭ ১০০% 

বমাট  ২৩৭৭ ১০০% 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পররদবশ,  লবায়ু পররবিডন ও বন মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: করমউরনটি বব র্ সাসদটইদনবল ম্যাদন দমন্ট অব 

টাঙ্গুয়ার হাওড় (রব্রর ং পর্ ডায়, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ৩৪৭ লক্ষ টাকা 

টাঙ্গুয়ার হাওদরর স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সমাপ্ত  নাব বমা: মরহউরদ্দন, 

বমাব: ০১৮১৭৭৬৬৮৫১ 

২ প্রকল্পের নাম: প্রদমাশন অব লাইদমট বচি ইউরনট ইন বকা-

অরর্ ডদনটিং দ্য বাংলাদেশ লাইদমট বচি স্ট্র্যাদটর  এন্ড এযাকশন 

েযান (রবরসরসএসএরপ, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৩-২০১৮, প্রাক্করলি 

ব্যয় : ৪৩০০ লক্ষ টাকা 

 লবায়ু পররবিডদনর ক্ষরিকর প্র াব 

রনরসন। 

অগ্রগরি প্ররিদবেন বচদয় পত্র 

বলখা হদয়দ  

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: প্রারণসম্পে অরধেপ্তর (রর্.এল.এস), প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ ব দটনারী পররদসবাসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং নতুন 

অরব ডাবদর্াগ্য সংক্রামক বরাগসমূহ রনয়ন্ত্রদণর মাধ্যদম খাদ্য রনরাপত্তা 

এবং  নস্বাদস্থার উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল  : ২০১৬-২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় 

: ১০৯৭৬ লক্ষ টাকা  

প্রারণস্বাদস্থর উন্নয়ন, মরণদরাধ, ও উৎপােন 

বৃরি 

বরাদ্দ : ১০৯৭৬ 

লক্ষ টাকা 

 

২ প্রকল্পের নাম: কৃরত্রম প্র নন কার্ ডক্রম সম্পসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুরি 

(৩য় পর্ ডায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় : ২৬৫৪৩ 

লক্ষ টাকা 

কৃরত্রম প্র নন কার্ ডক্রম সম্পসারদণর মাধ্যদম 

বেদশর স্থানীঃয় গবারে পশুর  াদির উন্নয়ন  

বরাদ্দ : ২৬৫৪৩ 

লক্ষ টাকা 

র্. বােল বহাদসন, 

ব ান: ০২-৫৮১৫৫২৩০ 

বমাবা: ০১৭১১১০৪৭০২  
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: উপানুষ্ঠারনক রশক্ষা বুযদরা, প্রাথরমক ও গণরশক্ষা মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: বমীরলক স্বাক্ষরিা প্রকল্প (৬৪ ব লা), 

বাস্তবায়ন কাল : ২০১৪-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় : ৪৫২৫৯ 

লক্ষ টাকা 

দুগ ডম ও চরমোররদ্র অঞ্চদলর অরধবসীদের  ন্য রপ্র 

প্রাথরমক ও প্রাথরমক রশক্ষার ব্যবস্থা করা। 

বরাদ্দ : ৪৫২৫৯ লক্ষ 

টাকা 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: প্রাথরমক রশক্ষা অরধেপ্তর (রবশ্ব খাদ্য কম ডসূরচ) 

প্রাথরমক ও গণরশক্ষা মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: োররদ্র পীরড়ি এলাকায় স্কুল র রর্ং কম ডসূরচ (১ম 

সংদশারধি), বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় : ১০২৫৪৯ 

লক্ষ টাকা 

হাওর অঞ্চদলর  চরমোররদ্র অরধবসীদের 

রশক্ষার সুদর্াগ রনরশ্চি করা, রবদ্যালয় বথদক 

ঝদরপড়া বন্ধকরা 

বরাদ্দ : ১০২৫৪৯ 

লক্ষ টাকা 

 

২ প্রকল্পের নাম: চারহো র রত্তক সরকারী প্রাথরমক রবদ্যালয় উন্নয়ন (১ম 

পর্ ডায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২১, প্রাক্করলি ব্যয় : ৯১২৩৮৫ 

লক্ষ টাকা 

হাওর অঞ্চদলর   নগদনর  ন্য প্ররথরমক রশক্ষা 

রনরশ্চি করা 

বরাদ্দ : ৯১২৩৮৫ 

লক্ষ টাকা 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ রশক্ষা ও িথ্য পররসংখ্যান বুযদরা(ব্যানদবইস), 

মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক রশক্ষা রব াগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও 

আর্থ যক অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: এিাবরলশদমন্ট অব ১৬০ উপদ লা আইরসটি বররনং 

এন্ড ররদসাস ড বসন্টার,  র এডুদকশন (ইউআইটিআররসই) ব্যানদবইন, 

(২য় পর্ ডায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৮-২০২২, প্রাক্করলি ব্যয় : 

৮৪৫৪৩ লক্ষ টাকা 

েক্ষ নশরি গদড় বিালা, রশক্ষার গুনগি মান 

রনরশ্চি করা, তৃণমূল পর্ ডাদয় আইরসটি জ্ঞান ও 

েক্ষিা বৃরি করা।  

আরথ ডক : 

২২% 

 নাব বমা:  রসউল্লাহ্  

(অরিররি সরচব) 

মহাপররচালক  

০২ ৯৬৭৫২৫৬ 

০১৭১১১৬৩৯৩৩ 

dg@babeis.gov.bd 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: রশক্ষা প্রদকৌশল অরধেপ্তর, মাধ্যরমক ও উচ্চরশক্ষা রব াগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: সুনামগি ব লার রিনটি ববসরকারী কদলদ র অবকাঠাদমা 

উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় : ১৮৪৭ লক্ষ টাকা 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠাদনর  ন্য 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

বরাদ্দ : ১৮৪৭ লক্ষ 

টাকা 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: িথ্য মন্ত্রণালয়(ইউরনদস ), িথ্য মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: রশশু ও নারী উন্নয়দন সদচিনিামূলক বর্াগাদর্াগ 

কার্ ডক্রম (৫ম পর্ ডায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্করলি ব্যয় : 

১৩৯৬২ লক্ষ টাকা 

প্রাথরমক, মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক রশক্ষা বক্ষদত্র 

রলঙ্গসমিা রবষদয় ষদচিনিা সৃরি। 

বরাদ্দ : ১৩৯৬২ 

লক্ষ টাকা 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: যুব উন্নয়ন অরধেপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০৩ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: ৬৪ ব লার িথ্য প্রযুরি প্ররশক্ষণ প্রোদনর  ন্য যুব উন্নয়ন 

অরধেপ্তদরর সক্ষমিা বৃরি, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২১, প্রাক্করলি ব্যয় : 

১৭৫০ লক্ষ টাকা 

েক্ষ  নশরি গদড় বিালা বরাদ্দ : ১৭৫০ লক্ষ 

টাকা 

 নাব আ.ন. আহম্মে 

আলী 

(যুগ্মসরচব) 

১০৮ মরিরঝল বা/এ, 

ঢাকা। 

২ প্রকল্পের নাম: োররদ্র রবদমাচদনর লদক্ষয ব্যাপক প্রযুরি রন ডর সমরিি সম্পে 

ব্যবস্থাপনা (২য় পর্ ডায়), (১ম সংদশারধি) বাস্তবায়ন কাল : ২০১৪-২০১৮, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ৬২১৯ লক্ষ টাকা 

োররদ্র রবদমাচদনর লদক্ষয যুব 

সম্পদের উন্নয়ন 

ব ৌি : ১০০% 

আরথ ডক : ৯৮% 

সমাপ্ত 

সমাপ্ত প্রকল্প 

৩ প্রকল্পের নাম: োররদ্র রবদমাচদনর লদক্ষয ব্যাপক প্রযুরি রন ডর সমরিি সম্পে 

ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ ডায়) 

োররদ্র রবদমাচদনর লদক্ষয যুব 

সম্পদের উন্নয়ন 

রর্রপরপ প্ররক্রয়াধীন - 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মুরিযুি রবষয়ক মন্ত্রণালয়, মুরিযুি রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: সকল ব লায় মুরিদর্ািা কমদেক্স  বন 

রনম ডাণ (১ম পর্ ডায়) (২য় সংদশারধি), বাস্তবায়ন কাল : 

২০১০-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় : ১৫২৬৭ লক্ষ টাকা 

ব লা পর্ ডাদয় মুরিযুি স্মৃরিরচহ্ন সংরক্ষণ, মুরি বর্ািা ও 

িাদের অসহায় পররবাদরর সেস্যদের র্থার্থ সন্মান প্রোদন 

ব্যবস্থাগ্রহন। 

বরাদ্দ : ১৫২৬৭ 

লক্ষ টাকা 

 

২ প্রকল্পের নাম: উপদ লা মুরিদর্ািা কমদেক্স  বন রনম ডাণ 

(১ম সংদশারধি), বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০১৮, প্রাক্করলি 

ব্যয় : ১২২৬৫৪ লক্ষ টাকা 

উপদ লা পর্ ডাদয় মুরিযুি স্মৃরিরচহ্ন সংরক্ষণ, মুরি বর্ািা ও 

িাদের অসহায় পররবাদরর সেস্যদের র্থার্থ সন্মান প্রোদন 

ব্যবস্থাগ্রহন। 

বরাদ্দ : 

১২২৬৫৪ লক্ষ 

টাকা 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির রশল্প কদপ ডাদরশন (রবরসক), রশল্প মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চদলর দুস্থ গরীব মরহলাদের ক্ষুদ্র ও কুঠির 

রশদল্পর মাধ্যদম উন্নয়ন। 

 হাওর অঞ্চদলর নারী ক্ষমিায়ন ও কম ড 

বক্ষত্র উন্নয়ন 

রর্রপরপ মন্ত্রণালদয় 

পাঠাদনা হদয়দ  

 

২ প্রকল্পের নাম: রবরসক রশল্পনগরী স্থাপন, শ্রীমঙ্গল (১ম 

বসংদশারধি), বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০১৭, প্রাক্করলি ব্যয় : 

৪০১৪ লক্ষ টাকা 

কাদ র বক্ষত্র সৃরি ও বেদশর 

অথ ডবনরিক প্রবৃরি বৃরি 

বরাদ্দ : ৪০১৪ লক্ষ টাকা  

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বস্ত্র অরধেপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের 

উল্পেশ্য/কার্ যক্রম 

ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: সুনামগি ব লায় বটক্সটাইল ইনরিটিউট স্থাপন, বাস্তবায়ন কাল : 

২০১৭-২০২০, প্রাক্করলি ব্যয় : ৯৭২২ লক্ষ টাকা 

েক্ষ  নশরির উন্নয়ন  বরাদ্দ : ৯৭২২ লক্ষ 

টাকা 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: িথ্য ও বর্াগাদর্াগ প্রযুরি অরধেপ্তর (রর্.ও আই.রস.টি) িথ্য ও বর্াগাদর্াগ মন্ত্রণালয়ঃ প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: সারা বেদশর রশক্ষা প্ররিষ্ঠান করম্পউটার ও  াষা প্ররশক্ষণ 

ল্যাব স্থাপন (২য় সংদশারধি), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় 

: ৩৯৭৭৮ লক্ষ টাকা 

বেদশর রশক্ষা প্ররিষ্ঠানসমূদহ করম্পউটার 

ও  াষা প্ররশক্ষণ ল্যাব স্থাপন 

বরাদ্দ : ৩৯৭৭৮ 

লক্ষ টাকা 
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প্রবাসী কল্যান ও তবদেরশক কম ডসংস্থান মন্ত্রণালয় (ববদেরশক কম ডসংস্থান) কতৃডক গৃহীি উন্নয়ন প্রকদল্পর অগ্রগরির রববরণ 

প্রবাসী কল্যান ও তবদেরশক কম ডসংস্থান মন্ত্রণালয়ঃ প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ রবর ন্ন ব লায় ৩০টি কাররগরী প্ররশক্ষণ বকন্দ্র স্থাপন (৩য় সংদশারধি), 

বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০১৮, প্রাক্করলি ব্যয় : ৮২৫৭২ লক্ষ টাকা 

েক্ষ  নশরি গদড় বিালা বরাদ্দ : ৮২৫৭২ লক্ষ টাকা  

২ ৪০টি উপদ লায় ৪০টি কাররগরী প্ররশক্ষণ বকন্দ্র ও চট্টগ্রাদম ১টি ইনরিটিউট 

অব বমররন বটকদনালর  স্থাপন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্করলি 

ব্যয় : ১৩৩১৩০ লক্ষ টাকা 

েক্ষ  নশরি গদড় বিালা বরাদ্দ : ১৩৩১৩০ লক্ষ টাকা  

 

হাওর মহাপররকল্পনায় রচরহ্নি প্রকল্প/প্রকল্পদক্ষদত্রর আদলাদক বাংলাদেশ পুরলশ কতৃডক গৃহীি উন্নয়ন প্রকদল্পর 

অগ্রগরির রববরণ  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ঃ প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: ewikvj I wm‡jU Avg©W 

cywjk e¨vUvwjqb (GwcweGb) Ges †iÄ 

wiRvf © ‡dvm© (Avi.Avi.Gd) cywjk jvBÝ 

wbgv©Y 

ev Í̄evqbKvj t  Rvbyqvix/17 n‡Z 

gvP©/2020 e¨q t 23165.43 jÿ UvKv|  

 

ewikvj I wm‡jU GwcweGb 

I Avi.Avi.Gd Gi Rb¨- 

1. cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv 

myweav wbwðZ Kiv|  

2. cÖ‡qvRbxq Awdm feb 

wbgv©Y 

3. Awdmvi Ges †dvm©‡`i 

Rb¨ ch©vß Avevmb 

myweav wbwðZ Kiv|  

4. c¨v‡iW Ges †fŠZ 

cÖwkÿY myweav wbwðZ 

Kiv|   

cÖK‡íi ‡fŠZ AMÖMwZ t  

K) wm‡jU GwcweGb t gvóvicø¨vb Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| f~wg 

Dbœqb, g¨vMwRb, gvwëcvicvm I cÖkvmwbK fe‡bi wbgv©Y 

KvR Pjgvb| gmwR‡`i `icÎ AvnŸvb Kiv n‡q‡Q| 1000 

eM©dzU †KvqvUv©‡ii  `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb|  

L) wm‡jU Avi.Avi.Gd t gvóvicø¨vb Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| f~wg 

Dbœqb, g¨vMwRb, gvwëcvicvm I cÖkvmwbK fe‡bi wbgv©Y 

KvR Pjgvb| gmwR‡`i `icÎ AvnŸvb Kiv n‡q‡Q| 1000 

eM©dzU †KvqvUv©‡ii  `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb| 

 M) ewikvj GwcweGb t gvóvicø¨vb Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| f~wg 

Dbœqb, gvwëcvicvm I gmwR` fe‡bi wbgv©Y KvR Pjgvb| 

mvwf©m eøK, 1000 I 1250 eM©dzU †KvqvUv©‡ii  `icÎ 

AvnŸvb cÖwµqvaxb| 

N) ewikvj Avi.Avi.Gd t gvóvicø¨vb Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| f~wg 

Dbœqb, g¨vMwRb, gvwëcvicvm, cÖkvmwbK Ges gmwR` 

fe‡bi wbgv©Y KvR Pjgvb| mvwf©m eøK,  1000 I 1250 

eM©dzU †KvqvUv©‡ii  `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb|  

Avw_©K AMÖMwZ t GwcÖj/19 ch©šÍ e¨q-3545.89 jÿ UvKv|  

W. †PŠayix †gvt 

hv‡ei mv‡`K 

AwZwi³ cywjk 

mycvi  

 (†W‡fjc‡g›U-

2),  

evsjv‡`k cywjk 

cywjk 

†nW‡KvqvUv©m©, 

XvKv| 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: আবহাওয়া অরধেপ্তর (রবশ্ব ব্যাংক), প্ররিরক্ষা মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০১ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক 

অর্যন 

প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ প্রকল্পের নাম: আবহাওয়ার িথ্য বসবা ও আগাম সিকডবাণী পদ্দরি 

ব ারোর করণ (কদম্পাদনন্ট এ), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, 

প্রাক্করলি ব্যয় : ৫২০১৫ লক্ষ টাকা 

আগাম বন্যা প্ররিদরাদধ অরগ্রম সিকডবাণী 

পদ্দরি উদ্ভাবন 

৫২০১৫ লক্ষ 

টাকা 

 

 

হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্বাস্থয বসবা রব াগ, স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা: ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প পররচালদকর নাম ও 

ঠিকানা 

১ র্ামােগঞ্জ উপল্পর্োয় ৩১ শোহাসপাতােল্পক ৫০ 

শোয় উন্নীতকরণ প্রকে 

৩১ শো হাসপাতােল্পক ৫০ শোয় 

উন্নীতকরণ 

২০১৭-২০২২ সাল্পের অপাল্পরশন প্লাল্পনর 

অন্তযভূি আল্পে। 

 

২ শাল্লা উপল্পর্োয় ৩১ শো হাসপাতােল্পক ৫০ 

শোয় উন্নীতকরণ প্রকে  

৩১ শো হাসপাতােল্পক ৫০ শোয় 

উন্নীতকরণ 

ভটন্ডার ভশি হল্পয়ল্পে। কার্ শুরম্নর অনুমর্ত 

পাওয়া ভগল্পে। 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্বাস্থয অরধেপ্তর, স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০৮ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

১ অল্টারল্পনটি  ভমর্িল্পকে 

ভকয়ার (এএমর্স) 

A. Overall objective: 

To Scale up unani throughout the country 

along with the Allopathic treatment to ensure 

quality & equitable helth services for all 

citizen of Bangladesh and develop of Unani, 

Ayurvedic & Homoeopathic education system. 

B. Specifiq Objectives of Haor region: 

Activities of Alternative Medical Care (AMC) 

in Haor Area (Sunamgonj, Moulovibazar, 

Hobigonj, Sylhet, Kishorgonj, Netrokona, 

Sherpur, B-baria District). 1. To Provide OPD 

Services in Upazilla helth Complex & District 

Hospital in The Haor area by AMC Doctor. 2. 

Awareness builup about Alternative Medical 

Services to reduce the unsound practies 

(Quackary treatment) in Haor area. 3. To build 

up Harbal Graden in the Haor Area for 

Capacity build up about use the herbs avilable 

in the Haor area. 4. To manage 

ARI,leucorrhoea, skin disease, Asthma 

hypertension, Helminthiasis and Diarrhoea by 

Unani, Ayurvedic & Homeopathic system of 

Medicine. 

ভ ৌত: ৭০% 

আর্থ যক: ১৪.৯৮% 

রুটিন কম ডসূচী 

রহদসদব বাস্তবায়ন 

হদচ্ছ 

২ Project 

Development 

Area: Maternal 

and  

Reproductive 

Helth 

Development  

Programme 

১) রর্মান্ড সাইর্  াইনারিং মাতৃস্বাস্থয  াউচার স্কীম রসদলট রব াদগর ০৫টি 

উপদ লায় (১. বারনয়াচং, হরবগি, ২. শ্রীমঙ্গল, বমৌল ীবা ার, ৩. বড়দলখা, 

বমৌল ীবা ার, ৪.  গন্নাথপুর, সুনামগি ও ৫. সাল্লা, সুনামগি) চলমান 

আদ । এ াড়াও রকদশারগি ব লার িাড়াইল উপদ লা ও রব-বাড়ীয়া ব লার 

বাঞ্চারামপুর উপদ লায় চলমান আদ । ২) সমরিি  রুরী প্রসূরি বসবা 

কার্ ডক্রম হাওর এলাকায় বমাট (রসদলট রব াগ ১২টি উপদ লা, রকদশারগি 

০৫টি উপদ লা, বনত্রদকানা ০২ উপদ লা ও রব-বাড়ীয়ায় ০৩ টি উপদ লা) 

২২টি উপদ লায় চলমান আদ । ববরশক  রুরী প্রসূরি বসবা কার্ ডক্রম সকল 

উপদ লায় চালু আদ । ৩) রসএসরবএ কার্ ডক্রম রসদলট রব াদগর সব ব লায় 

এবং রকদশারগি, বনত্রদকাণা ও রব-বাড়ীয়া ব লায় চলমান আদ  এবং 

সুনামগি ব লায় স্বাস্থয রব াগ ও পররবার পররকল্পনা রব াদগর রসএসরবএ 

 াড়াও ৩০০  ন প্রাইদ ট রসএসরবএ কম ডরি আদ । ঐ সকল রসএসরবএগন 

মাতৃস্বাস্থয ও রশশুস্বাদস্থযর উন্নয়নসহ পররবার পররকল্পনা কার্ ডক্রম উন্নয়দন 

গুরুত্বপূণ ড অবোন রাখদ । ৪) মাতৃমৃতুয হার বরাধকদল্প সরকার ও উন্নয়ন 

সহদর্াগী সংস্থার (UNICF, UNFPA & WHO) সারব ডক 

সহদর্ারগিায় বর্ সমস্ত ব লায় মাতৃমৃতুয হার ববশী বস সমস্ত ব লায় মাতৃমৃতুয 

বরাধকদল্প রবদশষ কার্ ডক্রম (MNHI) কার্ ডক্রম চালু আদ । ৫) রসদলট 

রব াদগ মাতৃস্বাস্থয উন্নয়দন রবদশষ পররকল্পনা গ্রহণসহ রব াগীয় ব লা ও 

উপদ লা পর্ ডাদয় এর্দ াদকরস এবং ওররদয়দন্টশন কার্ ডক্রম ব ারোর করা 

হদয়দ । ৬)  ািীয় ও স্থানীয় পর্ ডায় বথদক রসদলট রব াদগ সুপারর শন ও 

মরনটররং কার্ ডক্রম ব ারোর করাসহ রবদশষ গুরুত্ব প্রোন করা হদয়দ । ৭) ইহা 

 াড়াও রসদলট রব াদগর সব ব লায় এবং রকদশারগি, বনত্রদকাণা ও রব-

বাড়ীয়া ব লার সকল উপদ লা স্বাস্থয কমদেক্স, ব লা হাসপািাল ও বমরর্দকল 

কদল  হাসপািাদল মাতৃস্বাস্থয সংক্রান্ত বসবা চলমান আদ । 

অগ্রগরির প্ররিদবেন সগ্রহ করার  ন্য 

বর্াগাদর্াগ করা হদচ্ছ। 

রুটিন কম ডসূচী 

রহদসদব বাস্তবায়ন 

হদচ্ছ 

৩ Project 

Development 

Area: Child 

Morta lity 

Reduction 

Programme. 

৪থ ড স্বাস্থয  নসংখ্যা পুরি বসটর কম ডসূরচর মাধ্যদম রশশু মৃতুযহ্রাদস গৃহীি 

কার্ ডক্রম ও সা ল্যঃ ১) বাৎসররক ইরপআই মাইদক্রােযান প্রস্তুি কর ২) হাওর 

এলাকার  ন্য রবদশষ মাইদক্রােযান প্রস্তুি করা ৩) বাড়ী পররেশ ডদনর মাধ্যদম 

আংরশক বাে পড়া/বাে পড়া রশশুদক রচরিৃি করা এবং িারলকা প্রস্তুি কদর 

টিকা প্রারপ্ত রনরশ্চি করা। ৪) হাওর অঞ্চদল ইরপআই এর সারব ডক কার্ ডক্রম 

ব ারোর করার লদক্ষয রসদলট রব াদগর সকল ব লায় মাঠ পর্ ডাদয় সকল 

মাঠকমী এবং িওবাবধায়কদের ইরপআই ররদেসার বররনং জুলাই ২০১৭-বি 

প্রোন করা হয়। ৫) হাম বরাগ দুরীকরদণর লদক্ষয রসদলট রব াদগর হাওর 

এলাকাসহ সকল ব লায় বম ২০১৭ সাদল ১১, ৫০,৮১৯  ন রশশুদক অরিররি 

১ বর্া  হাম রুদবলা (এম আর) টিকা প্রোন করা হয়। ৬) উরদ্দি  নদগাষ্ঠীদক 

ইরপআই এর আওিাধীন সকল টিকা প্রোদনর লদক্ষয হাওর এলাকায় মওসুম 

অগ্রগরির প্ররিদবেন সগ্রহ করার  ন্য 

বর্াগাদর্াগ করা হদচ্ছ। 

রুটিন কম ডসূচী 

রহদসদব বাস্তবায়ন 

হদচ্ছ 
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ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

ব দে রবদশষ টিকাোন কার্ ডক্রম (ক্রাশ বপ্রাগ্রাম) পররচালনা করা হয়। ৭) 

ইরপআই  যাকরসদনর গুণগি সংরক্ষদণর  ন্য হাওর এলাকায় বসালার প্যাদনল 

বসাদনা হদয়দ । ৮) এসরবরসরস এর মাধ্যদম প্রসদবর পররকল্পনা, নব ািক 

বসবা প্রস্তুরি এবং র্থার্থ বসবাগ্রহণ প্ররক্রয়া অনুসরণ। ৯) নব ািদকর 

িাৎক্ষরনক পররচর্ ডা ও  রুরী ব্যবস্থাপনা প্রস্তুরি (৭.১% বলারদহরক্সরর্ন 

না ীদি লাগাদনা) । ১০) এইচরবরব কার্ ডক্রদমর র রত্তদি অসুস্থয নব ািদকর 

 রুরী রচরকৎসা বসবা প্রোন। ১১) অপররনি ও কম ও ন সম্পন্ন নব ািদকর 

রচরকৎসা বসবার  ন্য কযাঙ্গারু মাোর বকয়ার পিরি অনুসরণ। ১২) রবর ন্ন 

পর্ ডাদয়র স্বাস্থযদসবা প্রোনকারীদের প্ররশক্ষদনর মাধ্যদম সুস্থয নব ািক এর 

পররচর্ ডা ও অসুস্থয নব ািদকর ব্যবস্থাপনার  ন্য েক্ষ কদর বিালা। ১৩) মূমুষ ড 

নব ািদকর রবদশষারয়ি ইউরনট (স্কযানু) এর মাধ্যদম  ীবন রক্ষাকারী বসবা 

প্রোন। ১৪) সকল উপদ লা স্বাস্থয কমদেক্স ও ব লা হাসপািাল সমূদহ 

IMCI ও পুরি কার্ ডক্রম চলমান রদয়দ  এবং বসবা প্রোন করা হদয়দ । ১৫) 

রশশুস্বাস্থয উন্নয়দন রবদশষ পররকল্পনা গ্রহণসহ রব াগীয় ব লা ও উপদ লা 

পর্ ডাদয় এর্দ াদকরস এবং ওররদয়দন্টশন কার্ ডক্রম ব ারোর করা হদয়দ । ১৬) 

 ািীয় ও স্থানীয় পর্ ডাদয় বথদক রসদলট রব াদগ সুপার র শন ও মরনটররং 

কার্ ডক্রম ব ারোর করা সহ রবদশষ গুরুত্ব প্রোন করা হদয়দ । ১৭) ইহা  াড়াও 

রসদলট রব াদগর সব ব লায় এবং রকদশারগি, বনত্রদকাণা ও রব-বাড়ীয়া 

ব লার সকল উপদ লা স্বাস্থয কমদেক্স, ব লা হাসপািাল ও বমরর্দকল কদল  

হাসপািাদল নব ািক ও রশশু সংক্রান্ত স্বাস্থয বসবা চলমান আ 

৪ Improve the 

quality of 

Hospital 

Service. 

HSM has several plans for sustainable 

improvement of hospitals services (district 

hospitals) in the haor areas: 

*Ensuring ESP at district hospitals: HSM has 

plans to ensure all Essential Service Package 

(ESP) services and supplies to cater the 

primary healthcare needs fo the people. 

District hospitals are also being designed to 

be the referral centres for ESP services. 

*Establishment of Specialized Services at 

district hospitals: ICU, CCU, SCANU, Dialysis 

unit will be established as a priority in the 

district hospitals of haor area. Annual work 

plan and Procurement Plan will be finalized to 

include these. 

*Ensure Basic diagnostic and imaging 

Services at district hospitals: All basic 

diagnostic and imaging facilities including X-

ray, Ultasonogram, Haematological and 

biochemical tests Cutures will be ensured at 

districy hospitals. 

*Ensure Mental health and Aut.. and 

Neurodevelopmental disorder management 

centres: Mental health Services and Shishu 

Bikash Kendra will be established at the 

district hospitals. 

*Ensure Comprehensive EmOC Services: 

Obstetricians, Anesthesiologists, instruments 

and supplies will be provided to ensure 24/7 

CEmOC  at district hospitals of haor area. 

*Ensuring modern transfusion services: Blood 

banks will be modernized with regular supply 

of logistics and reagents. 

*Establishment of Effective Procurement, 

Inventory management and fiduciary system: 

This will be developed and established to 

ensure efficiency and transparency 

DGHS is committed to 

ensure accessible 

quality healthcare to 

every citizen of the 

country. Due to 

emergent situations in 

the haor areas Hospital 

Services Management 

(HSM) has prioritized 

several activities for 

improvement of quality 

of health Services at 

district hospitals of the 

area: 

*Budgetary Allocation: 

District hospitals are 

allocated sufficient 

budget from the HSM 

operational plan to 

cover the expense for 

procuring diet, drugs, 

medical and surgical 

requisites. 

*Supportive 

Supervision: Director, 

Hospital and Clinic 

made a visit to haor 

affected areas to assess 

the situation and 

assigned two Asst. 

Directors to provide 

responsive and 

supportive supervision 

of the health care 

delivery system in the 

district hospitals. 

*Demand Assessment: 

Necessary steps are 

already taken to 

ascertain the need for 

medical equipment and 

included them in the 

রুটিন কম ডসূচী 

রহদসদব 

বাস্তবায়ন হদচ্ছ 
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ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

HSM procurement plan 

৫ Strengthening 

of Referral 

system. From 

CC to UHFWC, 

from UHFW to 

UHE, from UHE 

to District 

Hospitals. 

*Several activities will be performed in near 

future:  

Printing and distribution of Referral 

guidelines: Referral guidelines will be printed 

after approval and distributed among health 

managers and service providers  in the  next 

fiscal year. 

*Orientation of  Health Management and 

Service Providers: All health managers and 

service providers from haor districts will be 

trained in the Structured referral system 

within the next year. 

*Referral database:  Will be operationalized 

within the next year. 

 

HSM has planned to 

establish a structured 

referral system all over 

the country within te 

next 5 years. The 

following activities are 

already done: 

*Draft of Referral 

guideline developed: 

Draft of Structured 

Referral guideline has 

been developed. 

Awaiting finalization 

and approval. 

*Forms and Registers 

developed: Different 

referral forms and 

registers are 

developed. Awaiting 

approval and printing. 

*Development of 

Referral database: 

Discussion was started 

with MIS, DGHS for 

technical Support. 

রুটিন কম ডসূচী 

রহদসদব 

বাস্তবায়ন হদচ্ছ 

৬ Medical Waste 

Management in 

district hospitals 

and Upazila 

Health 

Complexes.  

Planned activities are: 

*Orientation of Health Managers and Service 

Providers: Effective medical waste 

management. 

*Construction of Temporary Waste storage 

facilities: Sheds will be established at each 

district hospitals for temporary storage of 

medical wastes before collection by local 

government bodies. 

*Trying innovative non burn waste disposal 

system: Due to shortage of high lands at haor 

areas innovative technologies will be trialled 

for final disposal of wastes. 

 

*Medical waste 

Management has long 

been a priority activity 

of HSM operational 

plan. Effective waste 

management system is 

already established at 

secondary and tertiary 

hospitals with the help 

of local government 

authorities and NGOs. 

The already achieved 

activities are: 

 

*National Guideline: 

National guideline for 

Medical waste 

Management has 

already published and 

distributed to the 

district hospitals of 

haor districts. 

*Budgetary Allocation: 

Sufficient budgetary 

resources are allocated 

in the OP for ensuring 

cleanliness, in house 

waste management and 

engagement of NGOs 

and local government 

bodies. 

*Procurement of 

Colour coded waste 

bins: Steps are taken 

for procuremebt of 

colour coded waste 

রুটিন কম ডসূচী 

রহদসদব 

বাস্তবায়ন হদচ্ছ 
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ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর নাম 

ও ঠিকানা 

bins for the hospitals. 

 

৭ Establishment 

of e-health 

Services and 

facilities up to 

Community 

level. 

GoB & DPs 

All facilities up to Community level has been 

reporting online through DHIS 2 of services 

they provided 

অগ্রগরির প্ররিদবেন সগ্রহ করার  ন্য 

বর্াগাদর্াগ করা হদচ্ছ। 

রুটিন কম ডসূচী 

রহদসদব 

বাস্তবায়ন হদচ্ছ 

৮ Strengthening 

referral system 

from CC to 

UH&FWC, 

UH&FWC to 

UHC, UHC to 

District hospital 

. 

GoB & DPs 

Referral strategy: For effective management 

of emergency & complicated patients, they are 

to be referred from Community Clinics to 

higher facilities. Referral Centre: In most of 

the cases UHC & in a few cases to RD/UHFWC 

(if doctor is available)/Medical 

College/District Hospital. In case of Sadar 

Upazila the patients from Community Clinic 

are referred to District Hospital/Medical 

College Hospital. In some cases patients are 

referred from Community Clinics to Union 

health facilities subjected to the availability of 

doctors. 

অগ্রগরির প্ররিদবেন সগ্রহ করার  ন্য 

বর্াগাদর্াগ করা হদচ্ছ। 

রুটিন কম ডসূচী 

রহদসদব 

বাস্তবায়ন হদচ্ছ 
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হাওর মহাপররকল্পনা (২০১২-২০৩২)বাস্তবায়ন অগ্রগরির রববরণ 

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্বাস্থয প্রদকৌশল অরধেপ্তর, স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

প্রকল্প সংখ্যা : ০২ 

ক্ররমক 

নং 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ প্রকল্পের উল্পেশ্য/কার্ যক্রম ভ ৌত ও আর্থ যক অর্যন প্রকল্প 

পররচালদকর 

নাম ও ঠিকানা 

১ Upgrading of 

Upazila Health 

Complex (UHC). 

GoB & DPs 

(Sunamganj-

11Upazilla 

Habigonj-8 Upazilla 

Netrokona-10 

Upazilla 

Kishoregonj-13 

Upazilla 

Sylhet-12-Upazilla) 

Sunamganj District (total 11 Upazila): 

Functioning 50 Bed Hospital 3 (Jagannathpur, 

Dirai, Dharmapasha), Under construction 50 bed 

Hospital 04 (Chatak, Taherpur, Sulla, South 

Sunamganj 31 bed Hospital 3 (Jamalganj, 

Bishawnathpur, Doarbazar), 20 bed Hospital 3 

(Kaitak, Dirai, Chatak), Functional Union Sub 

Center 22, Union Family Welefare Center 42. 

Health 

Engineering 

Department 

(HED), PFD 

Operational Plan 

 

Habiganj District (Total Upazila 8): Functioning 

50 Bed Hospital 2 (Madhabpur & Bahubal), 31 

bed hospital 05 (Ajmiriganj, Lakhai, Baniachang, 

Nabiganj, Chunarughat), functional Union Sun 

Center 18 

Netrokona District (Total Upazila 10): Functional 

50 bed hospital 07 (Purbadhala, Madan, Kendua, 

Durgapur, Mohanganj, Kalmakanda, Atpara), 31 

bed hospital 02 (Barhatta, Khaliajuri), Union sub-

center 27 

Kishoreganj District (Total Upazila 13): 

Functional 50  hospital 07, 31 bed hospital 05, 

Union subcenter 17, Family Welfare centre 73 

Sylhet District (Total Upazila 12): Functional 50 

bed hospital 03, 31 bed hospital 05, Union 

subcenter 25, Family Welfare centre 68. 

২ Community Health 

Care: 

Establishment of 

Community Clinics 

(CC). 

GoB & DPs 

(Sunamganj-

11Upazilla 

Habigonj-8 Upazilla 

Netrokona-10 

Upazilla 

Kishoregonj-13 

Upazilla 

Sylhet-12-Upazilla) 

Sunamganj District (total 11 Upazilas): 

functional Cmmunity Clinic 226, under 

construction Community clinic 19. 

Health 

Engineering 

Department 

(HED), PFD 

Operational Plan 

 

Habiganj District (Total Upazila 8): Total 

functional Community Clinic 201, CC under 

construction 09. 

Netrokona District (Total Upazila 10): functional 

Community Clinics 217, CC under construction 

20 

Kishoreganj District (Total Upazila 13): 

functional Community Clinics 295, CC under 

construction 13 

Sylhet District (Total Upazila 12): functional 

Community Clinics 256 

 

 

 


