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বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর 
প্রারমিক কথা 

 
ভ ৌগমলক অবস্থাদনর কারদে বাাংলাদেদশর উত্তর-পূব িাঞ্চদল অবমস্থি হাওর ভজলাগুদলা উন্নয়দনর মবম ন্ন সূচদক মিমিদয় আদি। উন্নি ভেশ 

মহদেদব গদে তুলদি হদল ভেদশর েকল অঞ্চদলর সুষি উন্নয়ন অিযন্ত গুরম্নত্বপূন ি। এ লদযয বঙ্গবন্ধু ভশখ মুমজবুর রহিান ১৯৭৪ োদল 

‘‘বাাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন ভবার্ ি’’ গঠদনর মনদে িশ ভেন। িৎকালীন েরকার ১৯৭৭ োদল এ ভবার্ ি গঠন করদলও ১৯৮২ োদল িা মবলুপ্ত ভ াষো 

করা হয়। গেপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ েরকাদরর িাননীয় প্রিানিন্ত্রী ভশখ হামেনার অম প্রায় অনুযায়ী ১১ ভেপ্টম্বর ২০০০ োদল একটি 

মরজুমলউশদনর িাধ্যদি ‘‘বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন ভবার্ ি’’ গঠন করা হয়। এ ভবার্ িদক  আরও গমিশীল এবাং শমিশালী করার 

লদযয ১৭ নদ ম্বর, ২০১৪ িামরখ িমন্ত্রে ার ববঠদক এ ভবার্ িদক িামন েম্পে িন্ত্রোলদয়র োংযুি েপ্তর মহদেদব প্রমিষ্ঠা করার মেদ্ধাদিত্মর 

ভপ্রমযদি ২৪ জুলাই, ২০১৬ িামরদখ ‘‘বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর’’ প্রমিষ্ঠার প্রজ্ঞািন জামর করা হয়। যা ২৫ আগষ্ট ২০১৬ 

িামরদখ ভগদজট আকাদর প্রকামশি হয়।  

 

অমিেপ্তদরর জনবল কাঠাদিা  

 
বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদর প্রিান কায িালদয়র জন্য রাজস্বখাদি ৭৩ এবাং আঞ্চমলক কায িালদয়র জন্য ৪৫ ভিাট ১১৮টি িে 

সৃজন ও অনুদিােন করা হদয়দি। বিিিাদন এ অমিেপ্তদরর মনদয়াগ মবমিিালা (কি িকিিা/কি িচারী) ২০১৮ জনপ্রশােন িন্ত্রোলদয় প্রমিয়ািীন 

রদয়দি। বিিিাদন অমিেপ্তদরর িহািমরচালক মহদেদব জনপ্রশােন িন্ত্রোলয় ভথদক একজন অমিমরি েমচব কি িরি আদিন। িািাো দুইজন 

যুগ্ম েমচব িমরচালক মহদেদব এবাং দুইজন উি-িমরচালক ভপ্রষদে কি িরি আদিন। িািাো তৃিীয় ও চতুথ ি ভেনীর ২৯ জন কি িচারী অস্থায়ী 

 াদব অমিেপ্তদর কি িরি রদয়দিন। 

 

২০১৭-২০১৮ অথ ি বিদরর বাদজট বরাদ্দ ও ব্যয় 
 

অথ িবির 
বাদজট বরাদ্দ           

(লয টাকা) 

অথ ি বিদরর জুন িয িন্ত ব্যয়       

 (লয টাকা) 

 অনুন্নয়ন উন্নয়ন অনুন্নয়ন উন্নয়ন 

২০১৭-২০১৮ 
২৭১.০৩ ৪৭৮২.০০ ১৭৫.৮৭ ৪৬২১.০৬ 

 

বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর েদ্য েিাপ্ত উন্নয়ন  প্রকল্পিঃ 
 
২০১৬ এবাং ২০১৭-২০১৮ অথ ি বৎেদর বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদর মনিেবমে িি ৩টি প্রকল্প েিাপ্ত হদয়দিিঃ- 
 

১। Classification of Wetlands of Bangladesh শীষ িক েিীযা প্রকল্প। এ প্রকদল্পর িাধ্যদি ভেদশর ৬৪ ভজলায় অবমস্থি েকল 

জলাভূমির ভেেীমবন্যাে, জলাভূমির িাটির প্রকৃমি েনািকরন,জলজ Fauna ও Flora মচমিি কদর িামলকাভূি করা হদয়দি। জুলাই  

২০১৫-মর্দেম্বর ২০১৬ ভিয়াদে প্রকল্পটি েিাপ্ত হদয়দি এবাং চুোন্ত প্রমিদবেন অমিেপ্তদরর ওদয়বোইদট আিদলার্ করা হদয়দি।  
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২। Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet 

Haor Basin শীষ িক েিীযা প্রকল্প। এ প্রকদল্পর িাধ্যদি মেদলট অঞ্চদলর নেীর গমি প্রকৃমির একটি Conceptual িদর্ল যাচাই করা 

হদয়দি। প্রকল্পটির ভিয়াে জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭। প্রকল্পটির চুোন্ত প্রমিদবেন অমিেপ্তদরর ওদয়বোইদট আিদলার্ করা হদয়দি। 

 

৩। Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and  Innovation for Solution. এ 

প্রকদল্পর িাধ্যদি ভেদশর হাওর অঞ্চদল মবম ন্ন োংস্থা কতৃিক ভয েব অবকাঠাদিা বিয়ার করা হদয়দি, িমরদবদশর ওির িাদের প্র াব মনরূিন 

করা হদয়দি এবাং েিাব্য েিািাদনর সুিামরদশর ব্যবস্থা করা হদয়দি। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৬-মর্দেম্বর, ২০১৭। প্রকল্পটির 

চুোন্ত প্রমিদবেন অমিেপ্তদরর ওদয়বোইদট আিদলার্ করা হদয়দি। 

 

বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর চলিান উন্নয়ন  প্রকল্পিঃ 
 
েরকাদরর রূিকল্প ২০২১ বাস্তবায়দনর লদযয বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর অিীদন ভেদশর হাওর ও জলাভূমি অঞ্চদল 

মনিেবমে িি দুইটি েিীযা প্রকল্প বাস্তবাময়ি হদছিঃ- 

                                                                                                                        

১। Study for Investigation of Groundwater and Surface Water  Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, 

Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj District এ ০৬টি ভজলার হাওর এলাকার ভূ-গ িস্থ ও ভূ-উিমরস্থ িামনর 

বিিিান অবস্থা মনরূিন এবাং গামেমিক িদর্ল প্রস্ত্ত্তি করা হদছ। এ প্রকদল্পর ফলাফদলর ম মত্তদি সুিামরকৃি এলাকায় প্রাকৃমিক িামনর 

যুমিযুি ব্যবহার েিব হদব। প্রেত্মামবি কি িসূচীর বাস্তবায়নকাল মর্দেম্বর, ২০১৫-জুন, ২০১৯ িয িন্ত অগ্রগমি ৭৩%। 

 
 

২।  Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland 

Inventory and Wetland Management Framework  এ প্রকদল্পর িাধ্যদি ভেদশর েকল জলাভূমির একটি পূে িাঙ্গ িামলকা 

প্রস্ত্ত্তি এবাং জলাভূমির ব্যবস্থািনার রূিদরখা বিরী করা হদছ। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল  জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০ িয িন্ত। অগ্রগমি ৭১%। 

 

হাওর িহািমরকল্পনা বাস্তবায়ন  
 
বাাংলাদেদশর উত্তর পূব িাঞ্চদলর সুনািগঞ্জ, মেদলট, ভিৌল ীবাজার, হমবগঞ্জ, ব্রাহ্মেবােীয়া, মকদশারগঞ্জ ও ভনত্রদকানা এ ৭টি ভজলার ২.০ ভকাটি 

জনগদের উন্নয়ন চামহোর ম মত্তদি প্রেীি হাওর িমরকল্পনায় ১৭টি ভেক্টদর ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প মচমিি করা হদয়দি। ইদিািদধ্য বাাংলাদেশ 

েরকাদরর ১৬টি িন্ত্রোলদয়র ৩৮টি েরকারী এদজন্সী/মব াগ উি িহািমরকল্পনায় বমে িি প্রকল্পগুদলা স্বল্প, িধ্যি ও েী ি ভিয়াদে বাস্তবায়দনর 

উদদ্যাগ গ্রহে করদি। উি িহািমরকল্পনার আদলাদক ইদিািদধ্য ১৮টি োংস্থা ৫০টির অমিক প্রকদল্পর কায িিি বাস্তবায়ন শুরম্ন কদরদি। 

 
হাওর িহািমরকল্পনার আদলাদক মবম ন্ন োংস্থা কতৃিক বাস্তবায়নািীন উদলস্নখদযাগ্য প্রকল্পগুদলা মনম্নরূি : 

 

 
প্রকল্প গ্রহেকারী োংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কমলিব্যয় 

(লয টাকা) 

উদদ্দশ্য/কায িিি ভ ৌি ও আমথ িক অজিন 

১। িামন েম্পে িন্ত্রোলয়:  
 বাাংলাদেশ িামন উন্নয়ন ভবার্ ি : 

i) প্রকদল্পর নাি: হাওর অঞ্চদলর বন্যা ব্যাবস্থািনা ও 

জীবন যাত্রার িান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অথ িায়দন, 

বািাউদবা অাংশ), বাস্তবায়নকাল : ২০১৪-২০২২, 

প্রাক্কমলি ব্যয়: ৯৯৩৩৭.৭২। 

মকদশারগঞ্জ, হমবগঞ্জ, ব্রাহ্মেবােীয়া, সুনািগঞ্জ 

ও ভনত্রদকানা ভজলার ২৯ টি হাওদর (১৫ টি 

পুনব িােন হাওর ও ১৪ টি নুিন হাওর) বন্যা 

ব্যবস্থািনা  ও কৃমষেহ আয় বি িক মবম ন্ন 

কায িিদির িাধ্যদি জনগদের জীবনিান 

উন্নয়ন এ প্রকদল্পর উদদ্দশ্য। 

ভ ৌি ৩২% 

ii ) প্রকদল্পর  নাি: হাওর এলাকায় আগাি বন্যা 

প্রমিদরাি ও মনষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:  

২০১১-২০১৬, প্রাক্কমলি ব্যয়: ৭০৪০৭.৩৬। 

৫২ টি হাওদর আগাি বন্যা মনয়ন্ত্রদে বাঁি 

মনি িাে ও ভিরািি করার ফদল ২,৮৯,৯১১ 

ভহ. জমির ভবাদরা ফেল আগাি বন্যার কবল 

হদি রযা িাদব। ৫২ টি হাওদরর ডুবন্ত 

ভ ৌি ১৭.৯০% 

প্রকদল্পর ভিয়াে আরও ০২ 

বৎের বৃমদ্ধর প্রেত্মাব করা 

হদয়দি। 
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প্রকল্প গ্রহেকারী োংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কমলিব্যয় 

(লয টাকা) 

উদদ্দশ্য/কায িিি ভ ৌি ও আমথ িক অজিন 

ভবেীবাঁি পুনিঃমনি িাদনর ফদল ভযাগাদযাগ 

ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। 
 

বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর:  

i) প্রকদল্পর  নাি :Study for Investigation of 

Groundwater and Surface water 

Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, 

Sylhet, Sunamganj, Netrokona and 

Kishorganj Distrccts. 
বাস্তবায়নকাল: মর্দেম্বর ২০১৫- জুন, ২০১৯ 

প্রাক্কমলি ব্যয়: ১৪.৮১৯০ 

এ ০৬টি ভজলার হাওর এলাকার ভূ-গ িস্থ ও 

ভূ-উিমরস্থ িামনর বিিিান অবস্থা মনরূিে 

এবাং গামেমিক িদর্ল প্রস্ত্ত্তিকরে। এ 

প্রকদল্পর ফলাফদলর ম মত্তদি সুিামরশকৃি 

এলাকায় প্রাকৃমিক িামনর যুমিযুি ব্যবহার 

েিব হদব। 

৭৩%। 

ii) প্রকদল্পর  নাি : Study of Interaction 

between Haor and River Ecosystem 

including Development of Wetland 

Inventory and Sustainable Wetland 

Management Framework. 
বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০ 

প্রাক্কমলি ব্যয়: ৫৪৪০.৭০ 

ভেদশর েকল জলাভূমির একটি পূে িাঙ্গ 

িামলকা প্রস্ত্ত্তি এবাং জলাভূমির ব্যবস্থািনার 

রূিদরখা বিরী করা হদব। 

 

 

ভ ৌি ও আমথ িক ৭১%। 

ভযৌথ নেী কমিশন 

i) প্রকদল্পর নাি : Joint Study on Indian 

Proposed Tipaimukh Hydro-electric 

(multipurpose) Project 
বাস্তবায়নকাল : ২০১২-২০১৮ 

প্রাক্কমলি ব্যয়: ১.৮৫ 

 ারি-বাাংলাদেশ ভযৌথ নেী েিীযা 

কায িিি। 

 
 ারি-বাাংলাদেশ 

ভযৌথ Study Group এর 

৩টি ববঠক অনুমষ্ঠি হদয়দি। 

২। েেক  িমরবহন ও ভেতু িন্ত্রোলয়: 
েেক ও জনিথ মব াগ : 

i) প্রকদল্পর নাি : উজানচর-বামজিপুর-অষ্টগ্রাি েেক 

উন্নয়ন (বামজিপুর-অষ্টগ্রাি অাংশ) প্রকল্প। 

বাস্তবায়নকাল:২০১১-২০১৮, প্রাক্কমলি ব্যয়: 

১৮১৭৩.২৫। 

এ প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল অষ্টগ্রাি  

উিদজলার োদথ মকদশারগঞ্জ ভজলার েরােমর 

েেক ভযাগাদযাগ স্থামিি হদব। েেদকর 

বে িয: ২১ মক:মি: । মর্দেম্বর/১৮ এর িদধ্য 

েিাপ্ত হদি িাদর। 

ভ ৌি ৯২.২৫% 

আমথ িক ৯০.৫৬% 

 

ii ) প্রকদল্পর নাি : মকদশারগঞ্জ-কমরিগঞ্জ-চািো াট-

মিঠািইন েেক (চািো াট - মিঠািইন অাংশ) েেক 

উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৯, প্রাক্কমলি 

ব্যয়:  ১৩২৫২.৫৭। ভিাট ১৭ মক:মি: রােত্মা। 

এ প্রকল্পটি বাস্তবাময়ি হদল মিঠািইন  

উিদজলার োদথ মকদশারগঞ্জ ভজলার েেক 

ভযাগাদযাগ স্থামিি হদব। প্রকল্প োংদশািন 

কদর ব্রীজ বাোদনা হদয়দি। জুন/২০১৯ এ 

িদধ্য কাজ েিাপ্ত করদি হদব। 

ভ ৌি ৭০.৫৭% 

আমথ িক ৬৯.৩৩% 

 

iii) প্রকদল্পর  নাি : ইটনা-মিঠািইন-অষ্টগ্রাি েেক 

মনি িাে প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কমলি 

ব্যয়: ৪৩৮৩৪.৭৪। 

ইটনা-মিঠািইন-অষ্টগ্রাি উিদজলায়  

আন্ত:েেক ভযাগাদযাগ স্থামিি হদব। 

েেদকর বে য:২৯.১৫ মক:মি:, ১৮মক.মি. 

েম্পন্ন হদয়দি। মর্মিমি োংদশািন প্রদয়াজন 

হদব। 

ভ ৌি ৯০.১১% 

আমথ িক ৯০.১১% 

 

iv) প্রকদল্পর  নাি :  িেন-খামলয়াজুমর োব-িামজিবল 

েেক মনি িান এবাং ভনত্রদকানা-িেন-খামলয়াজুমে 

েেদকর ৩৭িি মকদলামিটাদর বালাই নেীর উির 

মিমে গার্ িার ভেতু মনি িাে, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-

২০১৮, 

 প্রাক্কমলি ব্যয়: ৯২৯৮.৬৪। 

িেন ও খামলয়াজুমর উিদজলা দুইটি 

ভনত্রদকানা ভজলা েেদরর োদথ েেক 

ভযাগাদযাগ স্থামিি হদব। ৪.৮ মক:মি: রাস্তা ও 

অবমশষ্ট ব্রীদজর কাজ েিাপ্ত হদয়দি। ভফরী 

 াট বিমর হদব। েিয় বাোদনা প্রদয়াজন।

  

ভ ৌি  ৮৮.০০% 

আমথ িক ৮৭.৭২% 

 

v)  প্রকদল্পর নাি : মেরাই-শালস্না েেক  উন্নয়ন এ প্রকল্পটি বাস্তবাময়ি হদল মেরাই উিদজলার ভ ৌি: ৭৬% 
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প্রকল্প গ্রহেকারী োংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কমলিব্যয় 

(লয টাকা) 

উদদ্দশ্য/কায িিি ভ ৌি ও আমথ িক অজিন 

প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল : জুন ২০১০- জুলাই ২০১৭মর। 

প্রাক্কমলি ব্যয়: ১১৯৯০   

োদথ শালস্না উিদজলার েেক ভযাগাদযাগ 

স্থামিি হদব। হাওদরর উন্নয়দনর োদথ 

োাং মষ িক মবিায় েিাপ্ত ভষাষনা করা হদয়দি 

এবাং মফে িাে, ভবাট িাে ইিযামের ব্যবস্থা 

ভরদখ নতুন াদব প্রকল্প প্রস্ত্ত্তি করা হদছ।

  

আমথ িক: ৭৪.১২% 

নতুন াদব মর্মিমি প্রেয়দনর 

কাজ চলদি। 

 

৩। স্থানীয় েরকার, িলস্নী উন্নয়ন ও েিবায় 

িন্ত্রোলয়: 
স্থানীয় েরকার প্রদকৌশল অমিেপ্তর 

i) প্রকদল্পর নাি : Haor Infrastructure & 

Livelihood Improvement Project 

(HILIP), বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী ২০১২- জুন 

২০১৯, প্রাক্কমলিব্যয়: ১০৭৬৩২.০০। 

সুনািগঞ্জ, মকদশারগঞ্জ, হমবগঞ্জ, ব্রাহ্মেবােীয়া 

ও ভনত্রদকানা ভজলার রাস্তা, ব্রীজ/কাল াট ি, 

বাজার উন্নয়ন, মবল উন্নয়ন, ভেউদয়র কবল 

ভথদক গ্রাি রযা, খাল খনন ইিযামের উন্নয়ন 

করা।  প্রকল্প ভিয়াে ২০২০ িয িন্ত বমি িি 

করার প্রেত্মাব করা হদয়দি। 

 
ভ ৌি ৬৫.৭৪% 

আমথ িক ৬০.৬৬% 

ii) প্রকদল্পর নাি : Haor Flood Management 

and Livelihood Improvement Project, 

(JICA Funded. LGED Part), বাস্তবায়নকাল:  

২০১৪- ২০২২ প্রাক্কমলিব্যয়: ৮৮০.০০৬৪ 

বন্যা হদি ফেদলর যমি হ্রাে, যািায়াদির 

সুমবিা বৃমদ্ধ এবাং ১২১ মক:মি. উিদজলা 

েেক, ১৫৮ মক:মি. ইউমনয়ন েেক, 

১৩৭মক:মি. গ্রািীে েেক, ৭৮০ মি. ব্রীজ, 

৮৬০ মি. কাল াট ি মনি িাে, ২০০ মক:মি. 

অবকাঠাদিা রযনাদবযন, ৩২০ মক:মি. 

মনি িােকালীন গ্রািীে অবকাঠাদিা 

রযনাদবযন, ২২টি হাট মনি িাে, ও ২৪টি 

ল্যামডাং  াট মনি িাে করা হদব। এিাোও  

িৎস্য েম্পে উন্নয়ন এর আওিায় ১৫০ টি 

মবদলর উন্নয়ন কাজ (অ য়আেি ও জলজ 

উমিে রযা) এবাং ২১০ মক:মি. মবল োংদযাগ 

খাল খনন করা হদব। 

ভ ৌি ৩১.০০% 

আমথ িক 

২৯.৩০% 

 

৪। িৎস্য ও প্রামেেম্পে িন্ত্রোলয়: 
 বাাংলাদেশ িৎস্য উন্নয়ন কদি িাদরশন: 

i)   প্রকদল্পর  নাি : হাওর অঞ্চদল িৎস্য অবিরে 

ভকন্দ্র স্থািন, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৯, প্রাক্কমলি 

ব্যয়: ৬৪৪৩.০০। 

ভনত্রদকানা ভজলার ভিাহনগঞ্জ, মকদশারগঞ্জ 

ভজলার ব রব ও সুনািগঞ্জ ভজলার েমযে 

সুনািগঞ্জ উিদজলায়  ভিাট ৩টি িৎস্য 

অবিরনদকন্দ্র স্থািন। ভিাহনগদঞ্জ কাদজর 

অগ্রগমি ৬০%। ব রব ও মকদশারগদঞ্জর জমি 

এখনও িাওয়া যায় মন।দরলওদয়র জমি 

অমিগ্রহন েম্পন্ন হদয়দি। 

 

ভ ৌি ৫০% 

৫। মবদুযৎ, জ্বালানী ও খমনজ েম্পে িন্ত্রোলয়: 
জ্বালানী ও খমনজ েম্পে মব াগ:  

i) প্রকদল্পর নাি : 3D Sysmic Survey Project 

of BAPEX বাস্তবায়নকাল: ২০১৩- ২০১৯  

প্রাক্কমলি ব্যয়: ২৪৭০০ । 

২৭০০ বগ িমকদলামিটার এলাকায় 3D 

মেেমিক োদ ি 

৭০% 

৬। ভবোিমরক মবিান িমরবহন ও িয িটন 

িন্ত্রোলয়:  

বাাংলাদেশ িয িটন কদি িাদরশন 

i) প্রকদল্পর নাি : সুনািগদঞ্জর টাাংগুয়া হাওদর 

োময়ত্বশীল িয িটন প্রবিিন। বাস্তবায়নকাল: 

জুলাই,২০১৬-  জুন, ২০১৭ প্রকল্পব্যয়: ১০০.০০ 

প্রকদল্পর ভিয়াে বৃমদ্ধর আদবেন করা হদয়দি। 

স্থানীয় জনগদের অাংশগ্রহদের িাধ্যদি িয িটন 

মশদল্পর উন্নয়ন। 
ভ ৌি: ১০% 

আমথ িক: ১৩% 

২ একর জমি িাওয়া মগদয়দি। 

IUCN এর িাধ্যদি মে মে 

টি এফ এর িাধ্যদি 

বাস্তবাময়ি হদছ। 
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প্রকল্প গ্রহেকারী োংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কমলিব্যয় 

(লয টাকা) 

উদদ্দশ্য/কায িিি ভ ৌি ও আমথ িক অজিন 

৭। র্াক, ভটমলদযাগাদযাগ ও িথ্য প্রযুমি 

িন্ত্রোলয়: 
 র্াক ও ভটমলদযাগাদযাগ মব াগ 

i) প্রকদল্পর নাি : উিদজলা িয িাদয় অিটিকযাল 

ফাইবার কযাবল/দনটওয়াকি স্থািন প্রকল্প।  

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১০- মর্দেম্বর ২০১৭ 

প্রাক্কমলি ব্যয়: ৫৯০৬২ 

ফাইবার কযাবল/দনটওয়াকি স্থািন 

৭২% 

৮। ভনৌ- িমরবহন িন্ত্রোলয়: 
বাাংলাদেশ অ যন্তরীন ভনৌিমরবহন কতৃিয: 

i) অ যন্তরীন ভনৌ-িদথর ৫৩ টি রম্নদট কযামিটাল 

ভেমজাং (১ি িয িায় : ২৪টি ভনৌিথ) 

নেী খনন এবাং ভনম দগশন উন্নয়ন। 

৩৫% 

৯। খাদ্য িন্ত্রোলয়: 
খাদ্য অমিেপ্তর: 

i) প্রকদল্পর নাি : Construction of 1.05 lakh 

M.T Capacity New Food Godowns. 

(1st Revised) প্রকল্প। 

বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৯                         

প্রকল্প ব্যয়: ৪০০৯১.০০ 

ভেদশর খাদ্য মনরািত্তা মনমিিকরে, 

খাদ্যশস্য িজুেকরে এবাং দুদয িাগ িরবিী 

েিদয় দ্রম্নি খাদ্য েরবরাহ মনমিিকরে। 

প্রকদল্পর ভিাট কাদজর িদধ্য ৪২ টি ভগার্াউন 

বিমর করার কাজ ভশষ িয িাদয়। 

ভ ৌি: ২৭.৯০% 

আমথ িক: ২৩% 

১১। কৃমষ িন্ত্রোলয়: 
 কৃমষ েম্প্রোরে অমিেপ্তর (মর্এই): 

i) প্রকদল্পর নাি: খািার যামন্ত্রকীকরদের িাধ্যদি ফেল 

উৎিােন বৃমদ্ধ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ - 

জুন, ২০১৮ প্রাক্কমলি ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬ 

ক) প্রামেেম্পে ও েমিক োংকদটর করদে 

কৃষক িয িাদয় খািার যন্ত্রিামি েরবরাদহর 

িাধ্যদি উৎিােন বৃমদ্ধ ও ভটকেই করা। খ) 

খািার িয িাদয় লাগেই কৃমষ যন্ত্রিামি 

েম্প্রোরদের িাধ্যদি উৎিােন খরচ হ্রাে, 

শস্য মনমবেিা বৃমদ্ধ ও শস্য অিচয় কমিদয় 

আনা। হাওর অঞ্চদলর কৃষদকর জন্য ভুিিমক 

৭০% এবাং ভেদশর অন্যান্য অঞ্চদলর 

কৃষদকর জন্য ৫০% ভুিিমকদি কৃমষ যন্ত্রিামি 

েরবরাহ করা হদছ। 

ভ ৌি: ১) িাওয়ার টিলার 

৮৭৪টি, ২) িাওয়ার ভেোর 

৫৫০টি, ৩) মরিার  ৬০টি, ৪) 

মের্ার ৫৫টি, ৫) কম্বাইন 

হরদ ষ্টার ৬টি। 

আমথ িক: ২৪৫.০০  

(লয টাকা) 

ii) প্রকদল্পর নাি: েিমিি খািার ব্যবস্থািনা 

কদম্পাদনন্ট, কৃমষ উৎিােন ও কি িোংস্থান কি িসূচী, 

প্রাক্কমলি ব্যয়: ৩৫৭৯৯.১৩ বাস্তবায়নকাল: জুলাই 

২০১৩- মর্দেম্বর ২০১৮। নতুন phase এর জন্য 

প্রেত্মাব করা হদয়দি। 

প্রিান উদদ্দশ্য: কৃমষ উৎিােন বৃমদ্ধর লদযয 

ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক কৃমষ িমরবাদরর 

পুরম্নষ ও িমহলা েেস্যদের েযিা বৃমদ্ধ 

করা।  

মবদশষ উদদ্দশ্য: ১) কৃষক িাঠ স্কুদল 

কৃষকদের প্রযুমি ও ব্যবস্থািনা ভকৌশল 

মবষদয় হাদি-কলদি ভশখাদনা। ২) কৃষক 

োংগঠন বিমর এবাং ভেবা প্রোনকারী োংস্থা, 

ক্ষুদ্র মবমনদয়াগকারী োংস্থা ও বাজার 

মনয়ন্ত্রকগদনর োদথ োংদযাগ স্থািন। ৩। 

কৃষক মন ির েম্প্রারে ভেবা প্রোদনর ভযদত্র 

জািীয় িয িাদয়র োংলািদক ভজারোর করা । 

ভ ৌি: ১) কৃষক িাঠ স্কুল 

স্থািন -১৩০ টি (২) কৃষক 

োংগঠন বিরী ১৯টি, (৩) 

কৃষক/কৃষক োংগঠদনর ভনিা 

প্রমশযে:১০৪জন (৪) কৃষক 

প্রমশযে/ মবএফমি প্রমশযে -

৪৭ জন ( ৫) ওমরদয়দন্টশন -

৯টি আমথ িক: ৮২৮২.২৩ 

iii) প্রকদল্পর নাি: েিমিি কৃমষ উন্নয়দনর িাধ্যদি 

পুমষ্ট ও খাদ্য মনরািত্তা মনরািত্তা মনমিিকরন প্রকল্প  

প্রাক্কমলি ব্যয়: ৭৩০০.০০ 

বাস্তবায়নকাল: জুলাই,২০১৪- জুন ২০১৯। 

উদদ্দশ্য: ১) কৃমষ প্রযুমি ব্যবহাদরর িাধ্যদি 

উৎিােনশীলিা ও শদস্যর  মনমবেিা ১৫-

২০% বৃমদ্ধ করা । ২) কৃমষ যামন্ত্রককরদের 

িাধ্যদি কৃমষর উন্নয়দনর, কৃষক গ্রুি গঠন ও  

গ্রুদির কায িিি ভজারোরকরে এবাং  

মবদ্যিান শস্য মবন্যাদের িদধ্য উচ্চমূদল্যর 

ভ ৌি: ১.প্রেশ িনী- ১৩৭২টি, 

২. কৃষক-কৃষােী, এেএএও 

প্রমশযে ১৮৩ ব্যাচ, ৩. কৃষক 

গ্রুফ গঠন ১১৮টি, ৪. কৃষক 

উদ্বুদ্ধকরে ভ্রিে ৪ ব্যাচ, ৫. 

কৃমষ ভিলা ৪টি, ৬. িাওয়া 
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প্রকল্প গ্রহেকারী োংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কমলিব্যয় 

(লয টাকা) 

উদদ্দশ্য/কায িিি ভ ৌি ও আমথ িক অজিন 

ফেল ও স্বল্প িামন চামহোর িাধ্যদি বহুমূখী 

শস্য আবাে এলাকা বৃমদ্ধ করা । ৩) 

বেিবােী ও মবদ্যালয় প্রাঙ্গদন ফল, েবমজ 

বাগান স্থািন, িমহলা, িাত্র িাত্রী এবাং  

জনোিারদের িদধ্য পুমষ্ট েদচিনা বৃমদ্ধ করা 

। ৪) কৃমষ উৎিােন বৃমদ্ধ, মবম ন্ন ভকৌশদলর 

িাধ্যদি চর , হাওর ও োমরদ্র প্রবে এলাকায় 

খাদ্য মনরািত্তা অজিন এবাং কি িোংস্থাদনর 

সুদযাগ সৃমষ্ট করা । 

টিলার মবিরে ১১৮টি, ৭. 

হযাড ভেয়ার মবিরে ৭০৮টি, 

৮. ফুট িাম্প ১১৮টি, ৯. 

এলএলমি মবিরে ১৪৪টি, ১০. 

িাওয়ার ভেয়ার ২৬টি, ১১. 

িাওয়ার ভেোর ১১৮টি। 

আমথ িক: ২৯১.২২ 

 

iv) প্রকদল্পর নাি: হাওর এলাকায় িাট চাষ েম্প্রোরে 

প্রকল্প , প্রাক্কমলি ব্যয়: ৭০০.০০ 

বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০  

১) হাওর এলাকায় িাদটর আবাে ৫% বৃমদ্ধ। 

২) উচ্চ ফলনশীল ও খাদটা জাদির িাট চাদষ 

উন্নি প্রযুমির মবেত্মার। ৩) প্রকল্প এলাকায় 

িাট চাদষ েয জনবল সৃমষ্ট।  

মর্মিমি অনুদিােদনর জন্য 

প্রমিয়ািীন আদি। 

v) প্রকদল্পর নাি: বিরব্যািী ফল উৎিােদনর িাধ্যদি 

পুমষ্ট উন্নয়ন শীষ িক প্রকল্প। প্রাক্কমলি ব্যয়: ১৯৫০০.৬২, 

বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯। 

১) ভেদশর মিনটি িাহােী ভজলােহ উিকূলীয় 

ও অন্যান্য অঞ্চদলর অব্যবহৃি জমি ও 

বেিবােীর িাদশর জমিদক আধুমনক 

চাষাবাদের আওিায় এদন উদ্যান ফেদলর 

উৎিােন বৃমদ্ধেহ েিিল ভূমিদি অন্যান্য 

িাঠ ফেদলর উৎিােদনর সুদযাগ অক্ষুন্ন রাখা। 

২) ভেশীয় ও রপ্তানীদযাগ্য ফেদল 

ক্লাস্টার/ক্লাবম মত্তক উৎিােন। মবদ্যিান 

হটি িকালচার ভেন্টারেমূদহর অবকাঠাদিা 

উন্নয়ন ও আধুমনকায়ন এবাং নতুন 

হটি িকালচার স্থািদনর িাধ্যদি িানেম্পন্ন 

চারা কলি উৎিােন বৃমদ্ধ। ৩) উদ্যান 

ফেদলর প্রযুমি েম্প্রোরে ৪) নারীর 

যিিায়ন, আয় বৃমদ্ধ এবাং উদ্যান মবষদয় 

কাদজর সুদযাগ সৃমষ্টর িাধ্যদি োমরদ্র 

মবদিাচন। 

১) প্রেশ িনী ১৭০টি, ২) 

প্রমশযে ১৬৫ ব্যাচ, ৩) মশযা 

েফর ২ ব্যাচ, (৪) ভূমি ও 

অবকাঠাদিা উন্নয়ন, ইিযামে। 

কৃমষ েম্প্রোরে অমিেপ্তর এবাং বাাংলাদেশ কৃমষ উন্নয়ন 

কদি িাদরশন, কৃমষ মবিনন অমিেপ্তর :  

vi)  প্রকদল্পর নাি : মেদলট অঞ্চদল শদস্যর মনমবেিা 

বৃমদ্ধকরে প্রকল্প  

বাস্তবায়নকাল: িাচ ি-২০১৫-জুন ২০১৯ 

প্রকল্প ব্যয়: ৭৪৮৫.০০   

১) ভটকেই কৃমষ প্রযুমি অম দযাজদনর 

িাধ্যদি অনাবােী কৃমষ জমি কাদজ লামগদয় 

শদস্যর মনমবেিা ও উৎিােন বৃমদ্ধ এবাং 

মবিনন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২) েয ব্যবস্থািনা 

ভকৌশল েম্প্রোরদের িাধ্যদি েবমজ ও 

উদ্যান ফেদলর উৎিােন বৃমদ্ধ। ৩) উন্নি 

জাি, িান েম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থািনা ও 

ভেচ ব্যবস্থার উন্নয়দনর িাধ্যদি ফেল 

উৎিােন বৃমদ্ধ।  

ভ ৌি: ১)  কৃষক প্রমশযে 

১১১০ ব্যাচ, ২) সুফলদ াগী 

কৃষক প্রমশযে ৩০০ ব্যাচ, ৩) 

এেএএও প্রমশযে ১৯ ব্যাচ ৪) 

প্রেশ িনী স্থািন ৭১৫০টি। ৫) 

িাঠ মেবে ২৮৯ টি। ৬) 

উদ্বুদ্ধকরে ভ্রিে ৮১টি ৭) 

কৃমষ ভিলা ৬৮টি ৮) কি িকিিা 

প্রমশযে ৩ ব্যাচ ৯) 

এক্স্রদিাজার ম মজট ৪ ব্যাচ 

১০) কি িশালা ৮টি। 

আমথ িক: ১২১৭.৬০ 

বাাংলাদেশ কৃমষ উন্নয়ন কদি িাদরশন:  

vii) প্রকদল্পর  নাি: মেদলট মব াগ ক্ষুদ্র ভেচ উন্নয়ন 

প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১৪-২০১৯, প্রাক্কমলিব্যয়: 

১৩৮০৫.৯০। 

ক. ভেচ অবকাঠাদিা মনি িাে ও উন্নয়দনর 

িাধ্যদি ভূ-গ িস্থ/ভূিমরস্থ িামনর যথাযথ 

ব্যবহার কদর অমিমরি ১৪,৩৭৫ ভহ. জমিদি 

ভেচ সুমবিা েম্প্রোরেপূব িক প্রমি বির প্রায় 

৮৬,২৫১ ভি. টন অমিমরি খাদ্য শস্য 

উৎিােন এবাং ক) ভেচযদন্ত্রর ২০০ জন 

ভ ৌি ৯২% 

আমথ িক ৭০% 
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প্রকল্প গ্রহেকারী োংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কমলিব্যয় 

(লয টাকা) 

উদদ্দশ্য/কায িিি ভ ৌি ও আমথ িক অজিন 

িামলক/ম্যাদনজার/চালক মফল্ডম্যান ও ৪০০ 

জন কৃষকদের প্রমশযে প্রোনপূব িক েয 

জনশমি বিরীর িাধ্যদি আত্নকি িোংস্থাদনর 

সুদযাগ সৃমষ্ট ও োমরদ্র দূরীকরে। 

viii)  প্রকদল্পর নাি: র্াবল মলফটিাং এর িাধ্যদি 

ভূউিমরস্থ িামনর োহাদে ভেচ েম্প্রোরে (৩য় িয িায়) 

প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১৫- ২০২০  

প্রকল্প ব্যয়: ১১৮৭২.৭৪। 

৩১০০ মিটার ভূ-গ িস্থ ভেচ নালা (২৫ 

মকউদেক ১০টি, ১২.৩ মকউদেক ১০টি, ১০টি, 

১০ মকউদেক ১০টি এবাং ৫০ মকউদেক ৫টি 

ভলাটিাং িাম্প) বিরীকরে: ৩০টি হাইদোমলক 

স্ট্রকচার মনি িাে, ১৩৩টি ববদুযমিক লাইন 

মনি িাে।  

ভ ৌি ৯৪.০% 

আমথ িক: ৭৫% 

 

ix)  প্রকদল্পর নাি: ভনত্রদকানা ভজলার পূব িিলা, িেন, 

ভিাহনগঞ্জ ও খামলয়াজুরী উিদজলা ক্ষুদ্রদেচ উন্নয়ন 

কি িসূচী। বাস্তবায়নকাল: ২০১৪- ২০১৭ প্রকল্প ব্যয়: 

৮০০.০০। 

১০০০মি. ডুবন্ত বািেহ রােত্মা মনি িাে কদর 

আগাি িাহােী েল ভথদক ৮০০ ভহক্টর ভবাদরা 

ফেল রযা করা এবাং ৬০০ মি: নেী িীর 

রযার কাজ 

১০০% (েিাপ্ত) 

x) প্রকদল্পর নাি: মকদশারগঞ্জ ভজলা ক্ষুদ্র ভেচ উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রাক্কমলি ব্যয়: ৪৯৯৯.০০ 

ক. খাল খনন/পুনিঃখনন, ফেল রযা বাি 

মনি িাে এবাং ভেচযন্ত্র ভযত্রায়দনর িািদি ভূ-

উিমরস্থ িামনর েদব িাত্তি ব্যবহার মনমিি 

কদর ১৬৬২৫ ভহ. জমিদি ভেচ সুমবিা প্রোন 

ও আগাি বন্যা হদি ফেল রযা এবাং 

৪৯৮৭৫ ভি.টন অমিমরি খাদ্যশস্য ও 

শাকেবমজ উৎিােন করা। খ) আধুমনক ভেচ 

প্রযুমি প্রদয়াগ কদর ভেদচর িামনর োেয়ী 

ব্যবহাদরর িাধ্যদি ভেচ েযিা বৃমদ্ধ। গ) 

যুদগািদযাগী প্রমশযে প্রোন কদর কিেযিা 

বৃমদ্ধর িাধ্যদি আত্মকি িোংস্থাদনর সুদযাগ সৃমষ্ট 

কদর মবদ্যিান আথ িোিামজক অবস্থার উন্নয়ন, 

নারীর যিিায়ন ও ববষম্য দূরীকরে এবাং 

োমরদ্র মবদিাচন করা। 

মর্মিমি প্রেয়ন করা হদয়দি।  

বাাংলাদেশ কৃমষ গদবষো কাউমন্সল: 

xii)  প্রকদল্পর নাি: এযামিস্নদকশন অব মজআইএে 

ফর ফাি ি প্রর্ামক্টম টি এনহযান্সদিন্ট ভো ল্যাড 

সুইটিমবমলটি এদেেদিন্ট অব ভিজর িমিাং প্যাট িান অব 

বাাংলাদেশ প্রাক্কমলি ব্যয়: ১৩৬.৭৫ 

  

 

ক) ভকান ফেদলর জন্য ভকান এলাকা 

উিদযাগী িা মনি িারন কদর জমির েদব িাত্তি 

ব্যবহার মনমিিকরে ও ফেল উৎিােন বৃমদ্ধ 

এবাং মজআইএে েফটওয়যার ব্যবহার কদর 

র্াটাদবজ বিমর করা। 

১০০%(েিাপ্ত) 

  

বামষ িক কি িেম্পােন চুমি বাস্তবায়ন  

িামন েম্পে িন্ত্রোলদয়র োদথ বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর ২০১৭-২০১৮ অথ ি বৎেদরর বামষ িক কি িেম্পােন চুমি জুন 

২৪, ২০১৮ িামরখ এ েম্পামেি হয়। বামষ িক কি িেম্পােন চুমি অনুযায়ী  অমিেপ্তদরর কায িাবলীর েদিত্মাষজনক অগ্রগমি োমিি হদয়দি। 

ই-ভেবা কায িিি 

বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর নতুন ওদয়ব োইদটর (www.dbhwd.gov.bd) িাধ্যদি অমিেপ্তদরর কায িাবলী, মহউম্যান 

চাট িার, হাওর উন্নয়ন িহািমরকল্পনা ইিযামে জনগদনর জন্য উমু্মি করা হদয়দি। অমিেপ্তদরর েের েপ্তদর হাওর অঞ্চদলর কৃমষ, িৎস্য, 

আবহাওয়া-জলবায়ুেহ মবম ন্ন রকদির িথ্য েম্বমলি একটি Database আগ্রহী ব্যমিগদের ব্যবহাদরর জন্য োংরমযি আদি। 

http://www.bhwdb.gov.bd/
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মজআইএে ল্যাবদরটমর স্থািন 

বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর প্রিান কায িালদয় একটি আধুমনক মজআইএে ল্যাবদরটমর স্থািন করা হদয়দি। 
 

জলাভূমি োংিান্ত িথ্য  াডার উন্নয়ন ও  হালনাগাে করে 

হাওর উন্নয়ন িহািমরকল্পনা প্রস্ত্ত্তি এবাং হাওর অঞ্চদলর জন্য র্াটাদবে প্রেয়ন োংিান্ত উন্নয়ন প্রকদল্পর িাধ্যদি ভেদশর হাওর েমূদহর 

িথ্য াডার বিমর করা হদয়দি। উহা মনয়মিি াদব হালনাগাে করা হদছ। ভেদশর েিগ্র জলাভূমির িথ্য াডার প্রস্ত্ত্তিকরদে কায িিি চলিান 

রদয়দি। 

মবশ্ব জলাভূমি মেবে ২০১৮ উেযািন 

বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর ২ ভফব্রুয়ারী, ২০১৮ মবশ্ব জলাভূমি মেবে উেযািন কদরদি। এ উিলদযয মবম ন্ন ব্যানার, 

ভফষ্টুন, মলফদলট, ভিাষ্টার ইিযামে প্রকাশ ও প্রচার করা হদয়দি। 

জলাভূমি োংিান্ত েদচিনিামূলক িথ্যমচত্র প্রকাশ ও প্রচার 

জলাভূমি সুরযা ও েদব িাত্তি ব্যবহার মবষদয় জনোিারদের িাদে েদচিনিা বৃমদ্ধর লদযয হাওর ও জলাভূমি মবষদয় মনমি িি র্কুদিন্টারী 

মবম ন্ন িাধ্যদি প্রচার ও ে া েিাদবদশ প্রেশ িন করা হদয়দি। 
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িমবদি বাাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর উন্নয়ন কায িিি, ২০১৭-২০১৮ঃিঃ 

  

মচত্র- ১: Impact Assessment of Structural 

Intervention in Haor Ecosystem and  Innovation 

for Solution প্রকদল্পর অিীদন ২০ মর্দেম্বর, ২০১৭ িামরদখ 

CIRDAP অমর্টমরয়াদি অনুমষ্ঠি জািীয় কি িশালা। 

মচত্র-২: Impact Assessment of Structural 

Intervention in Haor Ecosystem and  Innovation 

for Solution প্রকদল্পর অিীদন অনুমষ্ঠি স্থানীয় কি িশালা। স্থান : 

ভিাহনগঞ্জ উিদজলা মিলনায়িন, ভজলা : ভনত্রদকানা। 

  

মচত্র-৩: বাাংলাদেশ স্বদল্পান্নি ভেদশর স্টযাটাে হদি উত্তরদের ভযাগ্যিা 

অজিদনর ঐমিহামেক োফল্য উদ্যািন উিলÿÿঃ য আদয়ামজি 

র যামলদি অমিেপ্তদরর কি িকিিা-কি িচারীদের অাংশগ্রহে। 

মচত্র-৪: Study of Interaction Between Haor and 

River Ecosystem Including Development of 

Wetland Inventory and Wetland Management 

Framework েিীÿঃা প্রকদল্পর ‘‘প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির’’ 

ে ায় উিমস্থি েেস্যবৃন্দ।  
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