
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ননৌপররবহন মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ অভ্যন্তরীন ননৌপররবহণ কর্তপৃক্ষ 

 

 

রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ প্রস্তারবত “যমুনা ররভ্ার ইদকানরমক কররদডার উন্নয়ন (দনরভ্দগশনাল চ্যাদনল উন্নয়ন, ১ম 

পযাৃয়)”-শীর্কৃ প্রকল্প  

 

 

প্রকদল্পর নামঃ যমুনা ররভ্ার ইদকানরমক কররদডার উন্নয়ন (দনরভ্দগশনাল চ্যাদনল উন্নয়ন, ১ম পযাৃয়) 

১। উদ্যোগী মন্ত্রণোলয়/বোস্তবোয়নকোরী সংস্থো  :  

 (ক) মন্ত্রণোলয়/ববভোগ : ননৌপবরবহন মন্ত্রণালয়। 

 (খ) বোস্তবোয়নকোরী সংস্থো   : বাাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ননৌ-পররবহন কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)।                                               

২। প্রকদ্ের বোস্তবোয়ন নময়োদ : জুলাই, ২০২২ হদত জুন, ২০২৬ পযন্ত।ৃ 

৩। প্রকদ্ের প্রোক্কবলত ব্যয় (লক্ষ টোকো)  :     

 নমোট : ৬১৩০০.১৬  

 বিওবব : ১০৪০৫.৬৮ 

 প্রকে সোহোয্য  : ৫০৮৯৪.৪৮ (রবশ্ব ব্াাংক IDA) 
 

 বনিস্ব তহববল : ০.০০ 

 অন্যোন্য :

  

০.০০ 

৪। প্রকদ্ের অর্াৃয়দনর ধরণ ও উৎস (লক্ষ টোকো)    :  

 অর্ থোয়দ্নর 

প্রকৃবত 

বিওবব 

(ববৈঃ মুদ্রো) 

রবআইডরিউটিএ’র 

বনিস্ব (ববৈঃ মুদ্রো) 
প্রকে সোহোয্য নমোট 

প্রকে সোহোদ্য্যর 

উৎস 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ 

(ক) ঋণ - - ৫০৮৯৪.৪৮* 

(৫০৮৯৪.৪৮) 

৫০৮৯৪.৪৮* 

(৫০৮৯৪.৪৮) 

IDA 

 

 

(খ) অনুদোন ১০৪০৫.৬৮ 

(০.০০) 

- 

 

১০৪০৫.৬৮ 

(০.০০) 

(গ) ইকুইটি  - - - - 

(ঘ) অন্যোন্য - - - - 

নমোট ১০৪০৫.৬৮ 

(০.০০) 

- ৫০৮৯৪.৪৮ 

(৫০৮৯৪.৪৮) 

৬১৩০০.১৬ 

(৫০৮৯৪.৪৮) 
 

(*)  প্রকে সোহোয্যর উৎসৈঃ আইবিএ হদ্ত বিওবব নলোন বকন্তু ববআইিবিউটিএ’নত তো অনুদোন বহদ্সদ্ব প্রস্তোববত 

 

৬। ২০২১-২২ অর্ থ বছদ্রর সংদ্ োবধত বোবষ থক উন্নয়ন কম থসূবিদ্ত অবস্থোন ও বরোদ্দৈঃ  ২০২১-২২ অর্ থ বছদ্রর সংদ্ োবধত 

বোবষ থক উন্নয়ন কম থসূবিদ্ত বরোদ্দববহীন অননুদ্মোবদত নতুন প্রকে তোবলকোয় প্রকেটি অন্তর্ভ থক্ত করোর িন্য নপ্ররণ করো হদ্য়দ্ছ। 

 

৭। প্রকদল্পর পটভূরমঃ 

যমুনা বাাংলাদেদশর প্রধান রতনটি নেীর একটি । এটি ব্রহ্মপুত্র নেীর প্রধান শাখা। নেীটির প্রশস্ততা ৩ রকঃ রমঃ নর্দক ২০ 

রকঃ রমঃ পযনৃ্ত, তদব এর গড় প্রশস্ততা প্রায় ১০ রকঃ রমঃ। বাস্তদব যমুনা একটি চ্র সৃরিকারী নেী। কদয়কশত রমটার নর্দক 

কদয়ক রকঃ রমঃ প্রশস্ততা রবরশি রবশাল আকৃরতর চ্র এবাং সরপলৃাকৃরতর রবরভ্ন্ন প্যাটদনরৃ প্রবাহ খাত রনদয় যমুনা নেী 

গঠিত। চ্রগুদলা বর্াৃ নমৌসুদম ডুদব যাওয়ার ফদল নেীটি একটি একক নেীদত পররণত হয়। প্রবারহত পারন ধারণ করার পযাৃপ্ত 

জায়গা না র্াকার কারদণ বন্যার সৃরি হয়। নেী, নালা, খাল-রবল সমৃদ্ধ এ ব-দ্বীদপর সারবকৃ অর্নৃনরতক উন্নয়দনর জন্য 

বাাংলাদেশ ব-দ্বীপ ২১০০ প্রণয়ন হদয়দে। এ ব-দ্বীপ রবরনদয়াগ পররকল্পনার অন্যতম প্রকল্প হদে Integrated Jamuna 

Rivers Stabilization and Reclamation প্রকল্প। এ প্রকল্পটি অর্াৃয়দনর জন্য রবশ্ব ব্াাংকদক অনুদরাধ করা হয়। এ 

রবর্দয় রবশ্ব ব্াাংক IWM সহায়তায় একটি সমীক্ষা পররচ্ালনা কদর “Jamuna River Economic Corridor 



Development Project” শীর্কৃ একটি নমগা প্রকদল্পর রূপদরখা প্রণয়ন কদরদে। এটি নমাট ১০ বেদর ৩টি পযাৃদয় 

বাস্তবায়ন করা হদব। যমুনা নেীদক সঠিক শাসনপূবকৃ পুনরুদ্ধার কদর একটি নতুন অবয়ব প্রোন করা হদব, যাদক রিদর িটদব 

ব্াপক অর্নৃনরতক কমকৃান্ড। ব-দ্বীপ পররকল্পনায় বরণতৃ Multi Sectorial Approach এবাং Adaptive Delta 

Management নকৌশদলর সাদর্ প্রস্তারবত এ প্রকল্প বাস্তবায়দন নকৌশদলর সঙ্গরত রদয়দে। প্রস্তারবত “Jamuna River 

Economic Corridor Development Project” শীর্কৃ প্রকদল্পর পাঁচ্টি কদপাদনন্ট এর মদে উদেখদযাগ্য হদে:  

 

❖ তীর সাংরক্ষণ এবাং নেীর শাসন;  

❖  ননরভ্দগশন চ্যাদনল উন্নয়ন;  

❖  দুদযাৃগ ঝুঁরক অর্াৃয়ন;  

❖  প্ররতষ্ঠান উন্নয়ন ও প্রকল্প পররচ্ালনা;  

বাাংলাদেশ পারন উন্নয়ন নবাড ৃ“তীর সাংরক্ষণ ও নেীর শাসন” এবাং রবআইডরিউটিএ “ননরভ্দগশন চ্যাদনল উন্নয়ন” বাস্তবায়ন 

করদব।  “ননরভ্দগশন চ্যাদনল উন্নয়ন” অাংদশর সমীক্ষা কাজ এবাং প্রকল্প প্রস্তাব ততরীর লদক্ষয রবশ্ব ব্াাংক কর্তকৃ (IMDC- 

TRACTEBEL নামক) পরামশকৃ প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ করা হদয়দে। পরামশকৃ প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ একটি খসড়া “যমুনা নেীর 

ইদকানরমক কররদডার উন্নয়ন (দনরভ্দগশনাল চ্যাদনল উন্নয়ন-১ম পযাৃয়)” শীর্কৃ প্রকল্প প্রস্তাব ততরী করা হদয়দে। এই প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর ফদল পারন সপে ব্বস্থাপনায় ব্াপক ইরতবাচ্ক প্রভ্াব পড়দব এবাং আর্সৃামারজক নক্ষদত্র প্রভূত উন্নরত হদব। 

উপদরর আদলাদক IMDC- TRACTEBEL নামক পরামশকৃ প্ররতষ্ঠাদনর সুপাররদশর আদলাদক “যমুনা নেীর 

ইদকানরমক কররদডার উন্নয়ন (দনরভ্দগশনাল চ্যাদনল উন্নয়ন-১ম পযাৃয়)” শীর্কৃ প্রকদল্পর জন্য ৬১৯৫৯.০০ লক্ষ টাকার 

একটি প্রকল্প অনুদমােদনর জন্য ননৌপররবহণ মন্ত্রণালদয় নপ্ররন করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ০১.০২.২২ তাররদখ ননৌপররবহণ 

মন্ত্রণালদয় প্রকল্প যাচ্াই করমটির সভ্া অনুরষ্ঠত হয়। প্রকল্প যাচ্াই করমটির সুপাররদশর আদলাদক ৬১৩০০.১৬ লক্ষ টাকায় 

প্রকল্পটি পূনঃগঠন কদর গত ২৭.০৪.২২ তাররদখ পররকল্পনা করমশদনর নপ্ররণ করা হদয়দে। প্রকল্পটি পররকল্পনা করমশদনর 

অনুদমােদনর প্ররিয়াধীন আদে। 

 

৮। প্রকদ্ের উদ্দ্দশ্য: যমুনা নেীর রসরাজগঞ্জ (বঙ্গবন্ধু নসতু) হদত তেখাওয়া পযনৃ্ত জাতীয় ও আঞ্চরলক ননৌচ্লাচ্ল 

বৃরদ্ধর জন্য কাঠাদমাগত এবাং কাযকৃরী ব্বস্থার উন্নয়ন।  

 

৯। প্রকদ্ের মূল কোর্ থক্রমৈঃ    

➢ ননৌ-চ্লাচ্ল সহায়ক সরঞ্জামারে সরবরাহ, স্থাপন এবাং পররচ্ালন 

➢ ররভ্ার ইনফরদমশন রসদেম (RIS) সরবরাহ, স্থাপন এবাং পররচ্ালন 

➢ ২টি হাইদরাগ্রারফক সাদভ্ ৃনভ্দসল, ৩টি বয়া হযাদন্ডরলাং নভ্দসল এবাং ৫টি ফাি ট্রানরজট নভ্দসল িয় 

➢ ১টি নপ্রাদটাটাইপ নসলফ নপ্রাদপল্ড বাজৃ িয়  

➢ ২টি নপ্রাদটাটাইপ ভ্াসমান নজটি িয়  

➢ ২য় পযাৃদয়র নররজাং এর পূণাৃঙ্গ সমীক্ষা ও অন্যান্য কাদজর সম্ভাব্তা সমীক্ষাসহ রবরবধ পরামশ ৃনসবা 

 


