এই প্রকল্প তিযপেটি ২৯ জুলাই ২০১৪ তাদরদে প্রণীত ইাংদরজী োংস্করণ সিদক অনূদেত

প্রকে ৈথযিত্র

প্রকল্প তিযপদে (দপদিএে) প্রকল্প ব্া ক মেূদচর তদিযর োরোংদক্ষপ িাদক: দপদিএে
একটি চল ান কার্মক্র হওয়ায় এর প্রািদ ক োংস্করদণ দকছু তিয অন্ত মু ক্ত নাও িাকদত
পাদর। তদব্ সেগুদলা পাওয়া

ােই র্ুক্ত করা হয়। প্রস্তাদব্ত প্রকল্প োংক্রান্ত তিয েম্ভাব্য

ও দনদেম শনা ল
ূ ক হদয় িাদক।

পিপিএস তৈপিি ৈাপিখ

-

পিপিএস হালনাগাদ যে
িেয ন্ত

২১ জুলাই ২০১৪

প্রকল্পেি নাম

সেচ ব্যব্স্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প

যদশ

ব্াাংলাদেশ

প্রকে/কময সূপি নম্বি

৪৫২০৭-০০২ (45207-002)

অবস্থা

অনুদ াদেত

য ৌল্পগাপলক অবস্থান

-

এই নদিপদে সকাদনা সেদশর ক মেূদচ ব্া সকৌশল সতদর করা, সকাদনা প্রকদল্প অিমায়ন, অিব্া
দনদেম ষ্ট একটি অঞ্চল ব্া স ৌদ াদলক এলাকার উোহরণ প্রোন ব্া োংজ্ঞায়দনর ে য়,ওই অঞ্চল
ব্া এলাকার আইনী ব্া অনয সকাদনা ধরদনর ূলযায়ন করা এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকর উদেশয
নয়।
খাৈ এবং/অথবা উিখাৈ
যেপি পব াজন

কৃ দি, প্রাকৃ দতক েম্পে এব্াং গ্রা ীণ উন্নয়ন/সেচ, পাদন দনষ্কাশন
এব্াং ব্নযা েুরক্ষা

পবষয়প পিক যেপি
পব াজন

–

যজন্ডাি মূলধািাকিি
যেপিপব াজন

ফলপ্রেূ সজন্ডার

ূলধারাকরণ

অথয ায়ন



সহায়ৈাি

অনুল্পমাদন

ধিন/পিয়ািদ্ধপৈ

নম্বি

ঋণ

৩১৩৫

অথয ায়ল্পনি উৎস
এশীয় উন্নয়ন

অনুল্পমাদনকৃৈ অল্পথয ি িপিমাি
(হাজাল্পি)
৪৬,০০০

তহদব্ল
-

-

েহদর্া ীর অিমায়ন

যমাট



১২,০০০
মাপকযন িলাি ৫৮,০০০

সুিক্ষা বযবস্থাি যেপিপব াগ

েুরক্ষা ব্যব্স্থার সেদণদব্ া েম্পদকম আদরা তদিযর জনয সেেুন
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories
িপিল্পবশগৈ

ে

অননপিক িুনবয াসন
আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী


িপিল্পবশগৈ ও সামাপজক ইসুযসমূল্পহি সািসংল্পক্ষি

িপিল্পবশগৈ পদকসমূহ
পদরদব্শ ত দব্দব্চনায় এই প্রকল্পটি ে-সেদণদত অন্ত মু ক্ত এব্াং েুরক্ষা নীদত ালা (SPS)
অনুর্ায়ী একটি প্রািদ ক পদরদব্শ ত জদরপ করা হদয়দছ। সনদতব্াচক প্র াব্গুদলা সর্দকান
দন মাণ ক মকাদে াটি োংক্রান্ত কাদজর নযায় োধারণ এব্াং পদরদব্শ ত ব্যব্স্থাপনা পদরকল্পনায়
ব্দণমত পেদক্ষপ গ্রহদণর াধযদ এগুদলা েহদজই ে াধানদর্া য। ক্ষদতগ্রস্ত অাংশীোরদের োদি
পরা শম করা হদয়দছ এব্াং প্রকল্প োংক্রান্ত সর্দকাদনা সক্ষা
প্রশ দনর লদক্ষয উপদর্া ী সক্ষা
প্রশ ন পন্থার প্রস্তাব্না রাো হদয়দছ। PMDC কতৃম ক PMU-সক েহায়তা সেয়া হদব্। পদরদব্শ ত
দব্দশিজ্ঞরা MIP-এর আধুদনকায়ন ও পদরদব্শ ত ব্যব্স্থাপনা পদরকল্পনা ব্াস্তব্ায়দনর পদরব্ীক্ষণ
ও তত্বাব্ধান করদব্।
অননপিক িুনবয াসন
এই প্রকল্পটি -সেদণদত অন্ত মু ক্ত। জনব্েদতপূণম এলাকায় োদলর পার্শ্মদব্নযাে (োদলর পাদশ সব্শী
োড়া ঢাল) কদ দয় আনার াধযদ দস্ক পুনব্মােনকালীন অস্থায়ী স্থানান্তর ও পুনব্মােদনর

আব্শযকতা এড়াদনা হদয়দছ। অননদিক পুনব্মােন োংক্রান্ত সকানরূপ অদনশ্চয়তা ও প্রকল্প
ব্াস্তব্ায়নকাদল েৃষ্ট সকান ে েযা েুরাহার লদক্ষয েূরেশী পেদক্ষপ দহোদব্ েরকাদরর আইনকানুন ও দব্দধ-দব্ধান এব্াং এদিদব্’র েুরক্ষা নীদত ালা (SPS, ২০০৯) অনুর্ায়ী একটি পুনব্মােন
পদরকল্পনা (RF) প্রণীত হদয়দছ। েুরক্ষাব্যব্স্থা দব্িদয় কাদজর সক্ষদে ব্াাংলাদেশ পাদন উন্নয়ন
সব্াদিমর (BWDB) এদিদব্’র প্রকল্প’েহ অনযানয অদ জ্ঞতা রদয়দছ এব্াং তাদেরদক র্িার্ি
দব্দশিজ্ঞ পরা শমক দ্বারা েহায়তা সেয়া হদব্।
আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী
এই প্রকল্পটি -সেদণদত অন্ত মু ক্ত। SPS কতৃম ক MIP-সত পদরচালনা ত উদেদশয োংজ্ঞাদয়ত সকান
আদেব্ােী জনদ াষ্ঠী সনই।



অংশীদািগল্পিি যোগাল্পোগ, অংশগ্রহি ও আল্পলািনা

প্রকে নকশাকালীন
অঙ্গীকার ব্জায় রােদত এব্াং প্রকদল্পর সর্া াদর্া প্রচারণায় চািী ও স্থানীয় রাজনীদতদব্েদেরদক
র্ুক্ত রােদত েরকার ও অনযানয অাংশীোরদের োদি এদিদব্ দনদব্ড় োংলাপ ব্জায় রাদে।
প্রকে বাস্তবায়নকালীন
েরপ্রে োংক্রান্ত নদিপে প্রস্তুতকরণ, েরপে আহ্বান প্রদক্রয়ায় েহায়তার জনয এব্াং C-IMO চু দক্ত
ও পদর M-IMO চু দক্তর প্রশােদন BWDB-এর আওতায় একটি েরকারী-সব্েরকারী অাংশীোদরত্ব
(PPP) সেল

ঠন করা হদব্। এই েরকারী-সব্েরকারী অাংশীোদরত্ব (PPP) সেল-এর

ঠন

স্থায়ী হদব্। BWDB-এর পদরব্ীক্ষণ দব্ াদ র আওতায় এ প্রকদল্পর জনয একটি পদরব্ীক্ষণ সেল
ঠিত হদব্। এরা দব্দ ন্ন অাংশীোদরর কার্মক্ষ তা স্বদন ম র াদব্ র্াচাই করদব্ এব্াং প্রকদল্পর
নকশা ও পদরব্ীক্ষণ পদরকাঠাদ াদত দনধমাদরত প্রতযাদশত ফলাফল ও লক্ষয াোর দব্পরীদত
প্রকদল্পর অগ্র দত পদরব্ীক্ষণ করদব্।



বিয না

ব্াাংলাদেদশ ব্যাপক পদরেদর সেচ প্রকল্পে ূদহর উৎপােনশীলতার েম্পূণম েম্ভাব্না দব্কাদশর লদক্ষয
এই প্রকল্প প্রণীত হদয়দছ। সেকেই ব্যব্স্থাপনা, পদরচালনা ও রক্ষণাদব্ক্ষদণর (MOM) পর্মায়ক্রদ ক
অ াব্ পূরণ এব্াং MOM প্রকল্পগুদলাদক ব্যদক্তোদত সপ্ররণ ও উদ্ভাব্নী আধুদনক অব্কাঠাদ া
প্রচলদনর াধযদ এই প্রকল্প পাদনর উৎপােনশীলতা ব্ৃদি করদব্। এই প্রকদল্পর লক্ষয হদব্ চট্টগ্রা
দব্ াদ
ুহুদর-কাহুয়া সেচ প্রকদল্পর (MIP) আধুদনকায়ন। এ প্রকদল্পর আওতায় েুলনা ও রাংপুর
দব্ াদ অব্দস্থত র্িাক্রদ
ঙ্গা-কদপাতাক্ষ (GK) এব্াং দতস্তা সেচ প্রকল্পে ূদহর আধুদনকায়দনর

েম্ভাব্যতা জদরপ ও দব্স্তাদরত নকশা প্রণয়দন অিমায়ন করা হদব্।



প্রকল্পেি যেৌপিকৈা ও যদশ/আঞ্চপলক যকৌশল্পলি সল্পে এি সম্পকয

ব্াাংলাদেদশ পাদনর ুেয উৎে হদলা স্থানীয় ব্ৃদষ্টপাত এব্াং আন্তঃেী ান্ত পর্মাদয় প্রধানত ব্রহ্মপুে,
ঙ্গা এব্াং স ঘনা নেী দেদয় পাদন প্রব্াহ আ ন র্ার পদর াণ র্িাক্রদ ব্ছদর প্রায় ২৫০ ঘন
দকদলাদ োর এব্াং প্রায় ১,০০০ ঘন দকদলাদ োর। এেকল নেীর প্রব্াহ এলাকার াে ৮ শতাাংশ
ব্াাংলাদেদশর আওতায় রদয়দছ এব্াং সেগুদলা পাদন প্রব্াদহর সশি প্রাদন্ত অব্দস্থত। এর ফদল গ্রীষ্মব্িমা স ৌেুদ
ূ -উপদরতদলর পাদনর প্রাচু র্ম িাদক এব্াং শীত ও ুষ্ক স ৌেুদ পাদনর অ াব্ সেো
সেয়। ব্াাঁধ েুদব্ধা দন মাদণর অোধযতার ফদল োরাব্ছর ধদর পাদন প্রব্াহ দনয়ন্ত্রণ করা েম্ভব্
হয় না। অ াব্ িাকা স্বদেও এোদন পাদনর ব্যব্স্থাপনা
াদলা নয়। এোদন পাদনর েুেক্ষ
ব্যব্হার এব্াং নযার্য ব্রাে দব্িদয় দনাদর্া েুব্ ক ই সেয়া হদয় িাদক। ূ -উপদরতদলর পাদনর
েীদ ত ও অদনয়দ ত েরব্রাদহর ঘােদত পূরদণ অদনক চািী ূ - ম স্থ পাদনর ওপর দন ম র কদর
িাদক। তদব্ অদনক এলাকায় ব্যাপক আদেমদনক েূিণ ও পাদনর স্তর সনদ র্াওয়ার কারদণ ূ ম স্থ পাদনর ব্যব্হার ব্যাপক াদব্ ব্াধাগ্রস্ত হদি। ফদল পুদরা শুকদনা স ৌেুদ র চাদহো স োদত
আব্শযক নূযনত পাদন প্রব্াদহর পদর াণ দব্েয ান ূ -উপদরতল ও ূ - ম স্থ পাদনর সচদয় ক ।
কৃ দি, অ যন্তরীণ ও দশল্প কারোনায় পাদন ব্যব্হার, সনৌচালনা, ৎেয চাি এব্াং প্রাকৃ দতক
আব্ােস্থল োংরক্ষণ’েহ দব্দ ন্ন োদত পাদনর জনয ক্র ব্ধম ান প্রদতদর্াদ তার ফদল এই ে েযা
আদরা

তীব্রতর

হদি।

বব্দর্শ্ক

উষ্ণায়দনর

কারদণ

তাপ াো

ও

ব্ৃদষ্টপাদতর

ধরদন

েম্ভাব্য

পদরব্তম দনর ফদল শেয আব্াদের জনয ব্তম ান পাদনর চাদহো ও প্রাপযতার ফারাক দব্পরীত াদব্
ব্াড়দত পাদর এব্াং েরব্রাহ ও চাদহোর ব্তম ান ঘােদত আদরা ব্ৃদি সপদত পাদর। এর ফদল
সেচকৃ ত জদ এব্াং ব্ৃহৎ সেচ প্রকল্পগুদলা ক্ষদতগ্রস্ত হদত পাদর। ২০১০ োদলর দহোদব্ ব্াাংলাদেদশ
৩১.৫ শতাাংশ ানুি োদরদ্রেী ার নীদচ ব্েব্াে কদর। ড় প্রব্ৃদির (দজদিদপ) দধয কৃ দির
অাংশ কদ র্াওয়া েদেও গ্রা ীণ অঞ্চলগুদলাদত কৃ দিই ূল অিমননদতক োত এব্াং এ োদত ৬৩
শতাাংশ গ্রা ীণ ক মোংস্থান রদয়দছ। ব্াাংলাদেদশ চািাব্ােদর্া য স াে কৃ দিজদ র পদর াণ স াো ুটি
৮০ লক্ষ সহক্টর। ২০১১-২০১২ োদল এর প্রায় প্রায় ৫৩ লক্ষ সহক্টর জদ দত সেচ সেয়া হদয়দছ।
২০১১-২০১২ োদল ব্াাংলাদেদশ স াে ধাদনর উৎপােন দছদলা ৩ সকাটি ৩৫ লক্ষ স দরিকক েন
র্ার ৫৬ শতাাংশই উৎপাদেত হদয়দছ শুকদনা স ৌেুদ । সেচকৃ ত কৃ দিকাদজর উৎপােনশীলতা
ক্র া ত াদব্ ক িাকদছ এব্াং ত ১০ ব্ছদর ধাদনর উৎপােন দছদলা প্রদত ব্ছর দড় ৩.৬
েন। দনচু জদ র উৎপােনশীলতা সর্েব্ অেুদব্ধার দধয রদয়দছ সেগুদলা হদলা- অদন ম রদর্া য
সেচ েরব্রাহ, কৃ দি েম্প্রোরণ সেব্ার অপ্রতু লতা এব্াং ো ার দব্িদয় পরা শম সেব্া েুদব্ধার
অ াব্ এব্াং ব্াজার ও কৃ দি ঋণ সেব্ার অপ্রতু লতা। সেচকৃ ত স াে জদ র

দধয প্রায়

৫,৫০,০০০ সহক্টর ব্া ১১ শতাাংশ ব্ৃহৎ সেচ প্রকদল্পর আওতায় রদয়দছ। তদব্ এর দধয ুকদনা
স ৌেুদ
াে ৪৬% এলাকায় ব্তম াদন সেচ সেয়া হদি। ব্ৃহৎ সেচ প্রকল্পে ূদহর উৎপােনশীলতা

অব্যাহত াদব্ কদ র্াওয়ার প্রধান কারণ হদলা েক্ষ ও সেকেই MOM-এর অ াব্। ২০১২ োদল
MIP, ঙ্গা-কদপাতাক্ষ এব্াং দতস্তা সেচ প্রকদল্পর েুফলদ া ীদের দনকে সিদক MOM-এর ব্যয়
পুনরুিাদরর ড় হার দছদলা ২৪ শতাাংশ। ব্যয় পুনরুিাদরর হার েদব্মাচ্চ দছদলা ুহুরী প্রকল্প
সিদক সর্োদন দতস্তা ও ঙ্গা-কদপাতাদক্ষর পুনরুিাদরর হার দছদলা র্িাক্রদ
াে ১৮ শতাাংশ ও
০.২৬ শতাাংশ। এর ফদল এেকল প্রকদল্পর অব্কাঠাদ ার অব্নদত ঘদেদছ এব্াং এগুদলার পুন মঠন
ও আধুদনকায়ন প্রদয়াজন। অনযানয প্রদতব্ন্ধকতার দধয রদয়দছ: েরকারী অিমায়দনর অপর্মাপ্ততা,
েুফলদ া ীদের ক্ষ তায়ন এব্াং MOM-এ তাদের অাংশগ্রহদণর অ াব্, এব্াং েরকারী প্রদতষ্ঠাদনর
েক্ষ তার অ াদব্ সেব্া প্রোদনর েুব্মলতা। এদক্ষদে েুদনদেম ষ্ট ে েযাগুদলা হদলা: (ক) MOM-এর
পিদত ত েহায়তায় অপর্মাপ্ত অিম ব্রাে, (ে) সেচ পিদতর ব্াদিমক, পর্মায়ক্রদ ক ব্া জরুরী
রক্ষণাদব্ক্ষদণর দধয েুষ্পষ্ট পািমদকযর অ াব্, এব্াং পাদন ব্যব্স্থাপনা েদলর দনকে সিদক ব্যয়
পুনরুিাদর েুব্মলতা। ত ২০ ব্ছদর অাংশগ্রহণ ূলক সেচ ব্যব্স্থাপনা (PIM) চালুর াধযদ সেচ
োংক্রান্ত ব্যব্স্থাপনা, পদরচালনা ও রক্ষণাদব্ক্ষদণর (MOM) উন্নদতকদল্প ব্যাপক উদেযা গ্রহণ
করা হদয়দছ। ব্াাংলাদেদশ ক্ষু দ্র ও াঝাদর সেচ প্রকদল্প PIM োধারণ াদব্ পরীদক্ষত ও েফল পন্থা
দকন্তু ব্ৃহৎ পকল্পে ূদহ এই পন্থার ফলাফল েীদ ত। সেচ ব্যব্স্থাপনা, পদরচালনা ও
রক্ষণাদব্ক্ষদণর (MOM) উন্নয়দন PIM পন্থার ক ক্ষ
ম তার তারত য আন্তজমাদতক াদব্ নদি ু ক্ত
এব্াং েরকারী-সব্েরকারী অাংশীোদরদত্বর াধযদ ব্যদক্তোদতর অাংশগ্রহণদক একটি দব্কল্প দহোদব্
সেো হদয়দছ। কদয়কটি উন্নয়নশীল সেদশ সর্ ন ব্রাদজল, রদকা এব্াং ইদিওদপয়ায় এই পিদত
আশাপ্রে ফলাফল সেদেদয়দছ দকন্তু এদশয়াদত এটির আদরা উন্নয়ন প্রদর্াজন রদয়দছ। ব্ৃহৎ সেচ
প্রকল্পে ূদহ েরকারী-সব্েরকারী অাংশীোদরদত্ব সেকেই সেচ ব্যব্স্থাপনা, পদরচালনা ও রক্ষণাদব্ক্ষণ
(MOM)-েহ সেব্া প্রোন চু দক্ত ও ব্যব্স্থাপনা দব্নযাদের দব্কল্প পন্থা পরীক্ষদণর জনয এশীয়
উন্নয়ন ব্যাাংক (এদিদব্) ২০০৯ োদল ব্াাংলাদেশ পাদন উন্নয়ন সব্ািম (BWDB)-সক কাদর রী
েহায়তা

(TA) প্রোন

কদরদছ।

এই

কাদর রী

েহায়তার

(TA) আওতায়

একটি

ধারণা ত

পদরকাঠাদ া প্রস্তাব্ করা হয় সর্োদন MOM ও MIP-এর েুব্মলতাগুদলা কাটিদয় উঠদত একটি
তৃ তীয় পদক্ষর পদরচালনাকারী প্রদতষ্ঠান দনদয়াদ র কিা ব্লা হদয়দছ। এর াধযদ উক্ত পন্থার
ো াদজক ও অিমননদতক েম্ভাব্যতার একটি দ দি প্রদতদষ্ঠত হদয়দছ এব্াং চািীদের অিম পদরদশাদধর
েদেিা দনদশ্চত হদয়দছ। ১৯৯৯ োদল েরকার কতৃম ক ৃহীত জাতীয় পাদন নীদতদত োধারণ াদব্
পাদন োদতর জনয এব্াং ূ -উপদর াদ র পাদন ব্যব্হারকারী সেচ প্রকল্পে ূদহর জনয একটি
ো দগ্রক পদরকাঠাদ া প্রোন করা হদয়দছ। এর
আওতায় রদয়দছ ইজারা,

দধয আদরা রদয়দছ সকৌশল ত লক্ষয র্ার

ূলয ছাড় ব্া ব্যব্স্থাপনা চু দক্তর

াধযদ

ব্যদক্ত

াদলকানাধীন সেচ

ব্যব্স্থাপনা, পদরচালনা ও রক্ষণাদব্ক্ষণ (MOM)। ব্াাংলাদেদশর পাদন োদতর জনয েরকার একটি
উন্নত নীদত, আইনী, প্রাদতষ্ঠাদনক এব্াং পদরকল্পনা ত পদরকাঠাদ া েুপ্রদতদষ্ঠত কদরদছ। এর
াধযদ এই োদত প্রদয়াজনীয় োংস্কার োধদন একটি উপদর্া ী পদরদব্শ েৃদষ্ট হদয়দছ। স ২০১৩সত প্রণীত পাদন আইদনর আওতায় পাদনর াদলকানা, ব্যব্হার ও আদিমক ব্যব্স্থাপনা দনয়ন্ত্রদণ
দব্েয ান আইনে ূহদক আব্ারও োংদশাধন ও একী ূ ত করা হদয়দছ। িষ্ঠ পঞ্চব্াদিমক পদরকল্পনা,
২০১১-২০১৫’সত কৃ দি উৎপােনশীলতা ব্ৃদি, শদেযর বব্দচেয উৎোদহতকরণ এব্াং গ্রা ীণ
অব্কাঠাদ াদত েরকারী ব্যয় সজারোরকরদণর প্রদয়াজনীয়তাগুদলা স্বীকৃ ত হদয়দছ। এই পদরকল্পনায়

াঝাদর ও ব্ৃহৎ পদরেদরর ূ -উপদরতদলর পাদন ব্যব্হারকারী সেচ ব্যব্স্থার জনয একটি
সকৌশল ত দনদেম শনাও উপস্থাদপত হদয়দছ। োদব্মক াদব্ এই ক মদকৌশদলর লক্ষয হদলা দব্েয ান সেচ
ব্যব্স্থার আধুদনকায়ন, উন্নত ব্যব্স্থাপনা এব্াং সেচ এলাকা েম্প্রোরণ। সেকেই াদব্ এেকল
প্রকদল্পর পদরচালনার সক্ষদে েরকারী ব্যয় ক াদত এব্াং সেব্া প্রোন উন্নত করদত এই
ক মদকৌশদল র্িার্ি সক্ষদে েরকারী-সব্েরকারী অাংশীোদরত্ব ব্যব্হাদর উৎোদহত করা হদয়দছ।
পাদন োদত একটি োদব্মক দব্দনদয়া
কার্মক্রদ র অাংশ দহোদব্ েরকার একটি দব্দনদয়া
পদরকল্পনা অনুদ ােন কদরদছ সর্োদন ূ -উপদরতদলর পাদন ব্যব্হারকারী েকল ব্ৃহৎ সেচ
প্রকদল্পর পুন মঠন ও আধুদনকায়দন আনু াদনক স াে োদড় ৭৪ সকাটি িলার ব্যয় করা হদব্। এ
প্রকদল্পর আওতায় MOM-সক ব্যদক্তোদত প্রোন করা’েহ
অব্কাঠাদ া এব্াং MIP-এর
ব্যব্স্থাপনা, পদরচালনা ও রক্ষণাদব্ক্ষণ (MOM)-এর আধুদনকায়দনর াধযদ কার্মক্র ব্াস্তব্ায়দন
েহায়তা প্রোন করা হদব্। এ প্রকদল্পর আওতায় েম্ভাব্যতা জদরপ এব্াং ঙ্গা-কদপাতাক্ষ (GK) ও
দতস্তা সেচ প্রকল্পে ূদহর দব্স্তাদরত নকশা’েহ আধুদনকায়ন ক মদকৌশল প্রণয়দণ অিমায়ন করা হদব্।
MIP-এর দন মাণ ১৯৮৬ োদল ে াপ্ত হদয়দছ। এর নকশায় সফদন, ুহুদর ও কাদলোে-পাহাদলয়া
নেীর স াহনার াটিদত একটি জলাধার বতরীর লদক্ষয সফদন সলাজার িযা এযান্ড সরগুদলের
(Feni Closure Dam and Regulator ) দন মাদণর াধযদ শুষ্ক স ৌেুদ র সেদচর োদি েম্পূরক াদব্
ব্িমা স ৌেুদ র সেচও োংর্ুক্ত করা হদয়দছ। ব্াাঁদধর কারদণ আেদক পড়া পাদন

ধযাকিমণ শদক্তব্দল

প্রাকৃ দতক প্রব্াহনালা ও োলে ূদহ প্রদব্শ কদর। সেোন সিদক পাদন তু দল সক্ষদত সেচ সেয়ার জনয
স্বল্প উচ্চতায় পাদন তু লদত েক্ষ
দছদলা শুষ্ক স ৌেুদ

প্রায় ৮০০ দিদজল পাদম্পর েরকার হয়। এই প্রকদল্পর লক্ষয

ধান চাদির আওতা ৬,০০০ সহক্টর সিদক ২০,০০০ সহক্টদর উন্নীত করা।

প্রথম দিকে চািীরা তাদের উৎপােদন এর উদেেদর্া য উন্নদত প্রতযক্ষ কদরদছ এব্াং তারা অদনক
সব্শী এলাকা জুদড় ধান চাদি ে িম হদয়দছ। দকন্তু ব্ছদরর পর ব্ছর ধদর রক্ষণাদব্ক্ষদণর
অ াদব্ জলাধার ও োলগুদলাদত পদলজ ার কারদণ এব্াং নেীদত জলপ্রব্াহ কদ র্াওয়ার ফদল
উক্ত েুফল কদ
এদেদছ। শুষ্ক স ৌেুদ
সেচকৃ ত এলাকার আওতা কদ
১১,৩০০ সহক্টদর
োাঁদড়দয়দছ। পাম্পগুদলার ক মক্ষ তা কদ র্াওয়ার পাশাপাদশ দিদজদলর ূলয ব্ৃদি এব্াং ধাদনর
ো কদ র্াওয়ার ফদল চািীরা কৃ দিকাদজ আদরা সব্শী দনরুৎোদহত হদয়দছ। এ প্রকদল্পর
প্রস্তুদত ূলক কাদর রী েহায়তা চলাকাদল, উদ্ভাব্নী পন্থায় নকশার আধুদনকায়ন এব্াং উন্নত
MOM-এর াধযদ পাদন ব্যব্হাদরর েক্ষতা ব্যাপক াদব্ ব্াড়াদনা এব্াং পাম্প পদরচালনার ব্যয়
ক াদনার েুদর্া গুদলাদক দচদিত করা হদয়দছ এব্াং এ প্রকদল্প সেগুদলাদত েহায়তা সেয়া হদব্। সেচ
পদরচালনার ূল সক্ষেগুদলা সজারোর করা তিা অব্কাঠাদ া ও পাদন েম্পে ব্যব্স্থাপনা এব্াং
সেচ অব্কাঠাদ া আধুদনকায়দনর লক্ষয গ্রহদণর কারদণ প্রস্তাদব্ত প্রকল্পটি এদিদব্’র ক মদকৌশল
২০২০ এব্াং কাদি পােমনারদশপ স্ট্র্যাদেদজ ফর ব্াাংলাদেশ (২০১১-২০১৫)-এর োদি ো ঞ্জেযপূণম।



উন্নয়ন প্র াব

ব্াাংলাদেদশর কৃ দির সেকেই ও উচ্চ প্রব্ৃদি


প্রকল্পেি প্র াব

প্র াল্পবি পববিি

উন্নয়ন প্র াল্পবি িল্পথ অগ্রগপৈ

MIP-এর উৎপােনশীলতা ও স্থাদয়ত্ব ব্ৃদিপ্রাপ্ত।

-



ফলাফল এবং বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ

প্রকল্পেি ফলাফল্পলি পববিি

বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ (ফলাফল, কময কাণ্ড
এবং পবষয়সমূহ)

১। েমমক্ষমতা দিদিে সেচ ব্যব্স্থাপনা এব্ং েৃ দি –
েহায়তা সেব্া প্রদতদিত। ২। সেচ ব্যব্স্থার
অব্োঠাকমা পুনব্মােন ও আধুদনোয়ন েম্পন্ন।
৩। োর্মের প্রাদতিাদনে উন্নয়কনর োকথ প্রেকের
ফলপ্রেূ ব্যব্স্থাপনা েম্পন্ন।
উন্নয়ন প্রকেসমূল্পহি অবস্থা

বাস্তপবক িপিবৈযন

–

–



বযবসাপয়ক সুল্পোগসমূহ

প্রথম ৈাপলকা ু পিি
ৈাপিখ

২৮ স

২০১৪

িিামশয ক যসবাসমূহ
MIP-এর জনয প্রদতদর্াদ তা ূলক দনব্মাচন পিদতর াধযদ ব্াাংলাদেশ পাদন উন্নয়ন সব্ািম (BWDB)
ব্যদক্তোদতর একটি পরা শমক প্রদতষ্ঠান ব্া কনদোটিময়া দনদয়া করদব্ এব্াং ৫-ব্ছর স য়ােী একটি
ব্যব্স্থাপনা চু দক্তদত আব্ি হদব্। সর্েব্ ক মকাদের জনয C-IMO োদয়ত্ব পাদব্ সেগুদলা হদলা: (ক)
েক্ষ সেব্া প্রোন ও MOM-এর ব্যয় পুনরুিাদরর জনয রাজস্ব আোয়, (ে) MIP-এর দন মাণ কাজ
তোব্ধান, ( ) ৩য় পর্মাদয়র পিদত ত আধুদনকায়দন অাংশগ্রহণ ূলক নকশা প্রণয়ন, এব্াং (ঘ)

পরীক্ষা ূলক াদব্ কৃ দি প্রেশমনী ও আয়ব্ধমন ূলক ক মকাে। এো প্রতযাদশত সর্, ৫ ব্ছর পর একটি
১৫ ব্ছর স য়ােী ইজারা চু দক্তর াধযদ ৫ ব্ছর স য়ােী ১ ধাদপ স্থাদপত MOM-এর ধাপগুদলার
রক্ষণাদব্ক্ষদণর জনয M-IMO-সক দনদয়া করা হদব্। একটি প্রদতদর্াদ তা ূলক েরপদের দ দিদত এই
চু দক্ত েম্পন্ন হদব্। এই েরপদের দ দি হদব্: (ক) পাদনর ূদলযর জনয আদিমক প্রস্তাব্ উপস্থাপনকারী
েরোতাদের োদি ইজারার জনয একটি দনধমাদরত াশুল দনধমারণ, অিব্া (ে) ইজারার জনয
আদিমক প্রস্তাব্ উপস্থাপনকারী েরোতাদেরদক পাদনর জনয একটি পুব্ম দনধমাদরত ের প্রোন করা। ১৫
ব্ছর পর চু দক্তটির জনয পুনরায় েরপে আহ্বান করা হদব্।
িয়
এদিদব্’র অিমায়দন দন াম ণ কাজ,
ালা াল এব্াং সেব্া এদিদব্’র ক্রয় দনদেম শাব্লী (২০১৩,
ে য়ানুর্ায়ী োংদশাদধত) অনুয়ায়ী ক্রয় করা হদব্। পরা শমক ব্যব্হার োংক্রান্ত এদিদব্’র দনদেম শাব্লী
(২০১৩, ে য়ানুর্ায়ী োংদশাদধত) অনুয়ায়ী পরা শমক দনব্মাচন ও দনর্ুক্ত করা হদব্। ক মক্ষ তাদ দিক ব্যব্স্থাপনা চু দক্ত ব্াস্তব্ায়দন ব্াাংলাদেশ পাদন উন্নয়ন সব্াদিমর (BWDB) অনদ জ্ঞতার
দব্দব্চনায় এব্াং ত্বরাদিত েদক্রয়তা দনদশ্চত করদত েরকার এদিদব্’সক প্রকল্প ব্যব্স্থাপনা ও নকশা
দব্িয়ক পরা শমক (PMDC) এব্াং C-IMO দনদয়াদ র অনুদরাধ কদরদছ। PMDC ও C-IMO-এর োদি
ে দঝাতা ও চু দক্ত স্বাক্ষর, অগ্রের হওয়ার জনয সনাটিশ প্রোন এব্াং তাদের সেব্া তোব্ধাদনর
োদয়ত্ব BWDB দনদজদের কাদছই সরদেদছ। ঙ্গা-কদপাতাক্ষ ও দতস্তা সেচ প্রকদল্প ক মক্ষ তা-দ দিক
সেচ ব্যব্স্থাপনা পন্থার নকশা প্রণয়দন এব্াং MIP-এর জনয একটি শদক্তশালী ও সেকেই ব্যব্স্থাপনা
োংস্থা প্রদতষ্ঠার জনয সর্দহতু উচ্চ েক্ষতা জরুরী হদব্ তাই এদক্ষদে PMDC ও C-IMO দনদয়াদ
গুণ ত ান ও ব্যদয়র অনুপাত ৯০:১০ অনুেরণ করা হদব্। তাছাড়া, C-IMO-এর পরা শমকদেরদক
প্রধান প্রধান

াইলফলক অজমন োদপদক্ষ ক মক্ষ তার দব্পরীদত প্রদণােনা প্রোন করা হদব্। PMDC-এর

েহায়তায় BWDB োংদিষ্ট
াইলফলদকর দব্পরীদত C-IMO-এর ক মক্ষ তা পদরব্ীক্ষণ করদব্।
ব্দহরা ত দনরীক্ষা, েুরক্ষা ব্যব্স্থা দব্িদয় স্বতন্ত্র পদরব্ীক্ষণ এব্াং েরল জদরপ’েহ সছাে সছাে
পরা শমক োদয়ত্ব প্রোদন নূযনত

ব্যয় দ দিক দনব্মাচন প্রদক্রয়া অনুেরণ করা হদব্।

িয় ও িিামশয ক পবজ্ঞপিসমূহ
http://www.adb.org/projects/45207-002/business-opportunities



সময়সূপি

ধািিািল্পত্রি ছাড়

১২ সেদেম্বর ২০১২

ৈথয-আহিি

২১ জুলাই ২০১৩ সিদক ০৫ আ স্ট ২০১৩

বযবস্থািনা িেয াল্পলািনা
স া

২২ নদ ম্বর ২০১৩

অনুল্পমাদন

৩০ জুন ২০১৪

সবয ল্পশষ িেয াল্পলািনা
উল্পদযাগ

-



মাইলফলক
অনুল্পমাদন
নম্বি

ঋণ ৩১৩৫



অনুল্পমাদন
৩০ জুন
২০১৪

সাক্ষি
-

কােয কাপিৈা

মূল
৩১
দিদেম্বর
২০২০

-

সমাপি
সংল্পশাপধৈ
-

প্রকৃৈ
-

বযবহাি
অনুল্পমাদন
নম্বি

ৈাপিখ

এপিপব (মাপকযন
িলাি হাজাল্পি)

অনযানয (মাপকযন
িলাি হাজাল্পি)

পনট শৈকিা
হাি

সবয ল্পমাট িু পি স্বাক্ষি
২৮ জুলাই ২০১৪

ঋণ ৩১৩৫

০

০

০.০০%

ঋণ ৩১৩৫

০

০

০.০০%

সবয ল্পমাট অথয ছাড়
২৮ জুলাই ২০১৪



িু পিি শৈযসমূল্পহি অবস্থা

চু দক্তর শতম গুদলাদক দনদচর সেদণদব্ া অনুোদর োজাদনা হদয়দছ- দনরীদক্ষত দহোব্ে ূহ, েুরক্ষা
ব্যব্স্থাে ূহ, ো াদজক, োত, আদিমক, অিমননদতক ও অনযানয। চু দক্তর শতম পালদনর
াো
দনম্নদলদেত সেদণগুদলাদত ূলযায়ন করা হদয়দছ: ক) েদন্তািজনক- এই সেদণদত অন্ত মু ক্ত েকল
চু দক্তএর েব্ শতম পালন কদরদছ; সর্োদন েদব্মাচ্চ একটি ব্যদতক্র গ্রহণদর্া য হদব্,ে) আাংদশক
েদন্তািজনক- েদব্মাচ্চ েুইটি শতম পালদন ব্যিম হদয়দছ এ ন েব্ চু দক্ত এই সেদণদত পড়দব্, )
েদন্তািজনক নয়- সর্েকল চু দক্ত দতন ব্া তারও অদধক শতম পালদন ব্যিম হদব্ সেগুদলা এই
সেদণদত পড়দব্। ২০১১ োদলর

ণদর্া াদর্া

নীদত ালা অনুর্ায়ী প্রকদল্পর আদিমক দব্ব্রণীর জনয

চু দক্তর শতম পালদনর দনদেম শনাে ূহ শুধু সেেব্ প্রকদল্পর সক্ষদে প্রদর্াজয হদব্ সর্গুদলার ে দঝাতাআদলাচনার আ ন্ত্রণপ্রস্তাব্ ২০১২ োদলর ২ এদপ্রদলর পদর সেয়া হদয়দছ।
যেপি পব াজন
অনুল্পমাদন
নম্বি
ঋণ ৩১৩৫



খাৈ
-

সামাপজক

আপথয ক

অথয ননপৈক অনযানয সুিক্ষাবযবস্থা

-

-

-

-

-

প্রকল্পেি
আপথয ক
পববিিী
-

যোগাল্পোগ ও হালনাগাল্পদি পববিিী

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি
কময কৈযা

আনমি এ . ককইে (acauchois@adb.org)

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি পব াগ েদক্ষণ এদশয়া দব্ া
এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি
পিপ শন

এন ায়রনদ ন্ট, নযাচারাল দরদোদেমে এযান্ড এদগ্রকালচার
দিদ শন, োিম (SARD)

বাস্তবায়নকািী সংস্থা

-



পলঙ্কসমূহ

প্রকে ওল্পয়বসাইট

http://www.adb.org/projects/45207-002/main

প্রকে উিািসমূল্পহি ৈাপলকা

http://www.adb.org/projects/45207-002/documents

