এই প্রিে তিযপেটি ২৯ জুলাই ২০১৪ তাকরয়ে প্রণীত ইাংয়রজী সাংস্করণ কিয়ি অন্ূকদত

প্রকে ৈথযিত্র

প্রিে তিযপয়ে (কপকিএস) প্রিে বা ির্মসূকির তয়িযর সারসাংয়েপ িায়ি: কপকিএস
এিটি িলর্ান্ িার্মক্রর্ হও া এর প্রািকর্ি সাংস্করয়ণ কিছু তিয অন্তভুম ক্ত ন্াও িািয়ত
পায়র। তয়ব কসগুয়লা পাও া র্ােই র্ুক্ত িরা হ । প্রস্তাকবত প্রিে সাংক্রান্ত তিয সম্ভাবয
ও কন্য়দম শন্ার্ূলি হয়

িায়ি।

পিপিএস তৈপিি ৈাপিখ

-

পিপিএস হালনাগাদ যে
িেয ন্ত

১৭ জুলাই ২০১৪

প্রকল্পেি নাম

বন্যা ও ন্দীতীর ভাঙন্ ঝুুঁ কি বযবস্থাপন্া কবকন্য় াগ ির্মসূকি

যদশ

বাাংলায়দশ

প্রকে/কময সূপি নম্বি

৪৪১৬৭-০১৩ (44167-013)

অবস্থা

অন্ুয়র্াকদত

য ৌল্পগাপলক অবস্থান

-

এই ন্কিপয়ে কিায়ন্া কদয়শর ির্মসূকি বা কিৌশল কতকর িরা, কিায়ন্া প্রিয়ে অিমা ন্, অিবা
কন্কদম ষ্ট এিটি অঞ্চল বা কভৌয়গাকলি এলািার উদাহরণ প্রদান্ বা সাংজ্ঞা য়ন্র সর্ ,ওই অঞ্চল
বা এলািার আইন্ী বা অন্য কিায়ন্া ধরয়ন্র র্ূলযা ন্ িরা এশী উন্ন ন্ বযাাংয়ির উয়েশয
ন্ ।

খাৈ এবং/অথবা উিখাৈ
যেপি পব াজন

িৃ কি, প্রািৃ কতি সম্পদ এবাং পল্লী উন্ন ন্/িৃ কি, প্রািৃ কতি সম্পদ
এবাং পল্লী উন্ন ন্

পবষয়প পিক যেপি
পব াজন
যজন্ডাি মূলধািাকিি
যেপিপব াজন

িার্মির কজন্ডার র্ূলধারািরণ

অথয ায়ন



সহায়ৈাি

অনুল্পমাদন

ধিন/পিয়ািদ্ধপৈ

নম্বি

ঋণ

০০৮২

অথয ায়ল্পনি উৎস
এশী

উন্ন ন্

অনুল্পমাদনকৃৈ অল্পথয ি িপিমাি
(হাজাল্পি)
২৫৫,০০০

তহকবল
অন্ুদান্

০০৮২

কন্দারলযান্ডস

১৫,৩০০

ফান্ডস (LoA
সহ)
-

-

সহয়র্াগীর অিমা ন্

যমাট



১০৩,৪০০
মাপকযন িলাি ৪৭৪,৯০০

সুিক্ষা বযবস্থাি যেপিপব াগ

সুরো বযবস্থার কেকণকবভাগ সম্পয়িম আয়রা তয়িযর জন্য কদেুন্
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories
িপিল্পবশগৈ

–

অননপিক িুনবয াসন

–

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী

–



িপিল্পবশগৈ ও সামাপজক ইসুযসমূল্পহি সািসংল্পক্ষি

িপিল্পবশগৈ পদকসমূহ
পকরয়বশগত কবয়বিন্া প্রির্ ট্র্যাঞ্চ বা অাংশটি ি-কেকণয়ত অন্তভুম ক্ত। এ প্রিয়ের ির্মিায়ের
র্াধযয়র্ ইকতবািি ফলাফল আবয়ব কর্র্ন্ বন্যার িারয়ণ ফসয়লর েকত ির্য়ব, ন্দী ভাঙন্
কিয়ি কন্রাপত্তা কদয়ব, এবাং িৃ কি ও কবকন্য় ায়গর পকরয়বশ উন্নত হয়ব। তয়ব, বন্যা কন্ ন্ত্রয়ণ
বাুঁধ কন্র্মায়ণর ফয়ল জলাভূ কর্ এলািার পাকন্ প্রবায়হর গকতপ্রিৃ কত পকরবতম য়ন্র িারয়ণ কিছু
কন্কতবািি প্রভাব সৃকষ্ট হয়ব। এর সম্ভাবয র্ূল প্রভাব পড়য়ব জলাভূ কর্ কন্ভম রশীল র্ুক্ত পাকন্র
র্ায়ছর প্রজাকত এবাং জলাভূ কর্র জলজ প্রাকণকুয়লর ওপর এবাং এর ফয়ল প্রািৃ কতি জলাভূ কর্র
জলজ উৎপাদন্ িয়র্ র্ায়ব। এই প্রভাব কন্রসয়ন্ এ প্রিয়ের ন্িশা প্রয় াজন্ী পদয়েয়পর
অন্তভুম ক্ত হয় য়ছ। কবি টি সরিায়রর পকরয়বশগত প্রভাব জকরয়পও অন্তভুম ক্ত িরা হয় য়ছ র্ার
র্য়ধয রয় য়ছ পকরয়বশগত বযবস্থাপন্া পকরিেন্া। অবকশষ্ট প্রভাব কর্ািায়বলা প্রির্ ট্র্যাঞ্চ বা

অাংয়শর সর্ িায়ল পকরয়বশগত কবিয় বাড়কত জকরপ পকরিাকলত হয়ব। এসিল জকরয়পর বাইয়র,
প্রির্ ট্র্যাঞ্চ বা অাংয়শর সর্ িায়ল এিটি ির্ময়িৌশলগত পকরয়বশ জকরয়পর আওতা কবকন্য় াগ
ির্মসূকিগুয়লার প্রভাব কবয়েিণ িরা হয়ব। ১২০ কদয়ন্র র্য়ধয প্রিায়শর আবকশযিতা অন্ুর্া ী
পকরয়বশগত প্রভাব জকরপ একিকব’র ওয় বসাইয়ে প্রিাকশত হয় য়ছ। MFF-এর জন্য এিটি
পকরয়বশগত জকরপ এবাং পর্মায়লািন্া পকরিাঠায়র্াও প্রণীত হয় য়ছ। েকতগ্রস্ত হয়ত পায়র এর্ন্
অাংশীদারয়দর সায়ি পরার্শম িরা হয় য়ছ এবাং কোভ প্রশর্ন্ পদ্ধকতও গৃহীত হয় য়ছ। পকরয়বশগত
কবয়বিন্া পরবতী ট্র্যাঞ্চ বা অাংশগুয়লাও র্িাসম্ভব ি-কেকণয়তই অন্তভুম ক্ত হয়ব।
অননপিক িুনবয াসন
অনন্কিি পুন্বমাসন্ সাংক্রান্ত কবয়বিন্া
পায়ড় ১র্ উপপ্রিে এলািা

প্রা

প্রির্ ট্র্যাঞ্চ বা অাংশ ি-কশকণয়ত অন্তভুম ক্ত। র্র্ুন্ার িান্

৯৪ কহক্টর জকর্ অকধগ্রহণ িরা হয়ব। যেসব কারণে এই

জমি প্রণ াজন হণব যসগুণ া হণ া: র্র্ুন্ ন্দীর তীর ক ুঁয়ি বাুঁধ (১২.৫ মকণ ামিটার)
পুন্ঃকন্র্মাণ, (খ) শাোন্দী বরারব বাুঁধ (১০.৫ কিয়লাকর্োর) কর্রার্ত, এবাং (গ) র্র্ুন্া
ন্দীর তীর বরাবর এর পাড় সুরো বযবস্থা (১.০ কিয়লাকর্োর) কন্র্মাণ। প্রিয়ের জকর্
অকধগ্রহয়ণর ফয়ল ১,১৮৪টি গৃহস্থালী পকরবায়রর ৮,৯৫৩ জন্ র্ান্ুি েকতগ্রস্ত হয়ব র্ার র্য়ধয
৪,৩৯৩ জন্ তায়দর উৎপাদন্শীল সম্পয়দর ১০% হারায়ব। বািী ৪,৫৬০ জন্ র্ান্ুি স্থান্িু যত
হয়ব। েকতগ্রস্ত এসিল র্ান্ুিও বন্যা ও ন্দীতীর সুরো ির্মিায়ের সরাসকর সুফল ভভাগ
িরয়ব। জকর্ অকধগ্রহয়ণর ফয়ল জকর্, অবিাঠায়র্া ও গাছপালার েকত হয়ব। সরিায়রর আইন্
ও কবকধকবধান্ এবাং একিকব’র সুরো ন্ীকতর্ালা অন্ুর্া ী এ কবিয় এিটি পুন্বমাসন্
পকরিাঠায়র্া ও পুন্বমাসন্ পকরিেন্া িূ ড়ান্ত িরা হয় য়ছ এবাং কন্বমাহী প্রকতষ্ঠায়ন্র সায়ি ঐিযর্তয
ভতরী হয় য়ছ। এগুয়লা কন্বমাহী প্রকতষ্ঠায়ন্র অন্ুয়র্াদন্ক্রয়র্ একিকব’র ওয় বসাইয়ে প্রিাশ িরা
হয় য়ছ। পুনববাসন পমরকল্পনার িণযে রণ ণে ক্ষমিগ্রস্ত িানুষণের স্থানান্তর পমরিেন্া ও অিমনন্কতি
পুন্বমাসন্। িাকরগরী সহা তা (TA) িলািায়ল েকতগ্রস্ত র্ান্ুিয়দর সায়ি বযাপিভায়ব পরার্শম
িরা হয় য়ছ এবাং পুন্বমাসন্ পকরিেন্া কিয়ি গৃহীত সাংকেষ্ট তিযাকদ তায়দর কন্িে বযােযা িরা
হয় য়ছ। বাইয়রর অিমা ন্িৃ ত িয় িটি প্রিে বাস্তবা য়ন্র র্াধযয়র্ বাাংলায়দশ পাকন্ উন্ন ন্ কবািম
(BWDB) সার্াকজি ঝুুঁ কি কন্রসয়ন্ তায়দর প্রাকতষ্ঠাকন্ি সের্তা বৃকদ্ধ িয়রয়ছ।

র্র্ুন্া ও পদ্মা

ন্দীর ১৪ কিয়লাকর্োর দী ম ন্দীতীর সুরো পুন্বমাসন্ ও ভূ কর্ অকধগ্রহয়ণর লয়েয প্রির্ অাংশ
বা ট্র্যায়ঞ্চর আওতা বািী দু’টি উপপ্রিে এলািার জন্য আয়রা দু’টি পুন্বমাসন্ পকরিেন্া
প্রস্তুত িরা হয়ব। একিকব’র পকরিালন্া পিমদ িতৃম ি প্রির্ অাংশ বা ট্র্যায়ঞ্চর অন্ুয়র্াদয়ন্র পর
এসব এলািার জন্য পুন্বমাসন্ পকরিেন্া প্রস্তুত িরা হয়ব এবাং অবিাঠায়র্া কন্র্মায়ণর ঠিি
আয়গই পুন্বমাসন্ পকরিাঠায়র্া অন্ুর্া ী অন্ুকর্ত বায়জে প্রিয়ের বযায় র র্য়ধয অন্তভুম ক্ত হয়ব।
এই ন্র্ন্ী তার ফয়ল িলর্ান্ ন্দীভাঙয়ন্র ফয়ল ন্দীতীয়রর গকতপ্রিৃ কতর বযাপি পকরবতম য়ন্র
সায়ি োপ োইয় কন্ া সহজতর হয়ব। িাকরগরী সহা তা (TA) িলািায়ল এই দু’টি উপপ্রিয়ের
অাংশীদারয়দর সায়ি পরার্শম িরা হয় য়ছ। অনন্কিি পুন্বমাসন্ সাংক্রান্ত কবয়বিন্া পরবতী অাংশ
বা ট্র্যাঞ্চগুয়লা র্িাসম্ভব ি-কশকণয়ত অন্তভুম ক্ত হয়ব।

আপদবাসী জনল্পগাষ্ঠী
আকদবাসী জন্য়গাষ্ঠীর কবয়বিন্া প্রির্ অাংশ বা ট্র্যাঞ্চ গ-কেকণয়ত অন্তভুম ক্ত। এই কবকন্য় াগ
ির্মসূকির আওতা প্রির্ কিম্বা পরবতী অাংশ বা ট্র্যাঞ্চগুয়লার কন্ধমাকরত উপপ্রিে এলািাগুয়লায়ত
একিকব’র সুরো ন্ীকতর্ালা

পকরিালন্াগত উয়েয়শয সাংজ্ঞাক ত কিান্ আকদবাসী জন্য়গাষ্ঠী কন্ই।

কর্য়হতু পরবতী অাংশ বা ট্র্যাঞ্চগুয়লাও গ-কেকণয়ত অন্তভুম ক্ত হয়ব, তাই আকদবাসী জন্য়গাষ্ঠী কবিয়
পকরিেন্া পকরিাঠায়র্া প্রস্তুত িরা হ কন্।



অংশীদািগল্পিি যোগাল্পোগ, অংশগ্রহি ও আল্পলািনা

প্রকে নকশাকালীন
এই প্রিে ন্িশার কবকভন্ন পর্মায় কবকভন্ন ধারার অাংশীদারয়দর সায়ি পরার্শম িরা হয় য়ছ।
এসব পরার্য়শমর র্য়ধয রয় য়ছ িাকহদা কন্রূপণ, সম্ভাবয সর্াধান্ কবিয় আয়লািন্া, এবাং প্রস্তাকবত
প্রিয়ের ন্িশা কবিয়

বণমন্া িরা। প্রিয়ের শুরুয়ত এবাং PPTA িলািায়ল EA-এর সরিারী

ির্মিতম া এবাং অন্যান্য সরিারী প্রকতষ্ঠান্, উন্ন ন্ সহয়র্াগী, কশো প্রকতষ্ঠান্, এন্কজও ও স্থান্ী
অাংশীদারয়দর অাংশগ্রহয়ণ অন্তবমতী ও িূ ড়ান্ত েসড়া ির্মশালা PPTA-এর র্তার্ত এবাং প্রিয়ের
ন্িশা সম্পয়িম বযােযা ও আয়লািন্া িরা হয় য়ছ। প্রিয়ের িারয়ণ সম্ভাবয েকতগ্রস্ত র্ান্ুি’সহ
কবয়শিত প্রস্তাকবত উপপ্রিে এলািার স্থান্ী জন্য়গাষ্ঠীর সায়ি র্িার্িভায়ব পরার্শম িরা হয় য়ছ
কর্োয়ন্ ন্ারী, ভূ কর্হীন্ ও অন্যান্য ঝুুঁ কিপূণম দলগুয়লায়ি গুরুত্ব কদ া হয় য়ছ। এসব পরার্শম
সভার কবি কছয়লা, (ি) বন্য ও ভাঙন্ সুরোর প্রয় াজন্ী তা, (ে) স্থান্ান্তর ও জীকবিা
সাংক্রান্ত কবি াকদ, (গ) কিকিত প্রকতবন্ধিতা দূর িরার লয়েয সম্ভাবয সর্াধান্, এবাং ( )
উক্ত প্রকতবন্ধিতা দূরীিরয়ণ প্রাকতষ্ঠাকন্ি পদ্ধকত গ্রহণ। প্রস্তাকবত প্রিয়ের ন্িশা কবিয় বযােযা
ও আয়লািন্ার জন্য উপপ্রিে পর্মায় ির্মশালাও অন্ুকষ্ঠত হয় য়ছ।
প্রকে বাস্তবায়নকালীন
প্রিে বাস্তবা ন্িায়ল এবাং ভকবিযৎ ট্র্যঞ্চগুয়লার প্রস্তুকতর জন্যও এ্িই পন্থা অাংশীদারয়দর সায়ি
বযাপিভায়ব পরার্শম িরা হয়ব। কবকভন্ন সরিারী প্রকতষ্ঠান্, উন্ন ন্ সহয়র্াগী সাংস্থা, কপশাজীকব
প্রকতষ্ঠান্, এন্কজও, স্থান্ী জন্সাধারণ এবাং সাংকেষ্ট অন্যান্য পয়ের র্য়ধয প্রিে কবিয় তিয ও
র্তার্ত আদান্-প্রদায়ন্র জন্য কন্ কর্ত ির্মশালা আয় াজন্ িরা হয়ব। স্থান্ী জন্সাধারণ
কর্সব প্রকক্র া এই প্রিয়ে অাংশগ্রহণ িরয়ব কসগুয়লা হয়লা: (ি) স্থান্ী জন্সাধারয়ণর সর্ন্বয়
দুয়র্মাগ বযবস্থাপন্া িকর্টি গঠন্, (ে) জন্সর্ায়জর অাংশগ্রহয়ণ বন্যা ও ন্দী ভাঙন্ দুয়র্মায়গর
ঝুুঁ কি বযবস্থাপন্া এবাং অাংশগ্রহণর্ূলি পন্থা কন্ কর্ত O&M, এবাং (গ) জীকবিা সহা তা
ির্মিাে। স্থান্ী জন্সাধারয়ণর সের্তা উন্ন ন্ ির্মিাে। স্থান্ী জন্সাধারয়ণর সকক্র তা ও
অাংশগ্রহণ রয় য়ছ এর্ন্ ির্মিাে বাস্তবা য়ন্ সুশীল সর্াজয়ি র্ুক্ত িরা হয়ব। ন্দী ভাঙন্
প্রকতয়রাধ ও বন্যা কন্ ন্ত্রণ বাুঁধ কন্র্মাণ িায়জ েকর্ি কহসায়ব বযাপি সাংেযি স্থান্ী বাকসন্দা
অাংশগ্রহণ িরয়ব।



বিয না

এই কবকন্য় াগ িার্মক্রয়র্র র্াধযয়র্ বাাংলায়দয়শর প্রধান্ প্রধান্ ন্দী সাংলগ্ন প্রিে এলািার র্ান্ুয়ির
জীবন্ ও জীকবিার উন্ন ন্ েয়ব। এর আওতা সুরোর জন্য অগ্রাকধিারর্ূলি এলািাগুয়লায়ত
বন্যা ও ন্দীতীর ভাঙন্ বযবস্থাপন্া প্রাকতষ্ঠাকন্ি বযবস্থা কজারদারিরণ এবাং এিটি সর্কন্বত ও
কেিসই অবিাঠায়র্াগত ও অন্যান্য ঝুুঁ কি কন্রসন্ বযবস্থা গ্রহয়ণর র্াধযয়র্ বন্যা ও ন্দীতীর
ভাঙয়ন্র ঝুুঁ কি িয়র্ আসয়ব। এই কবকন্য় াগ িার্মক্রর্টি র্র্ুন্া-কর্ ন্া ন্দী ভাঙন্ কন্রসন্
প্রিয়ের অন্ুসরয়ণ গৃহীত হয় য়ছ। এর আওতা র্র্ুন্া-কর্ ন্া প্রিয়ের সফল প্রর্ুকক্তগুয়লায়ি
প্রয় াজন্ী উন্নকত সাধন্পূবমি অন্যান্য কভৌয়গাকলি এলািাগুয়লায়তও সম্প্রসারণ িরা হয়ব।



প্রকল্পেি যেৌপিকৈা ও যদশ/আঞ্চপলক যকৌশল্পলি সল্পে এি সম্পকয

বাাংলায়দয়শর জন্সাধারয়ণর জীবন্-জীকবিা প্রা শই বন্যা, ন্দীভাঙন্, েরা,
ুকণমঝড়, ও
জয়লািাস’সহ পাকন্ সাংক্রান্ত কবকভন্ন দুয়র্মায়গ েকতগ্রস্ত হয় িায়ি। এসয়বর র্য়ধয কিছু দুয়র্মাগ
কদয়শর কভৌয়গাকলি অবস্থায়ন্র সায়ি সরাসকর সম্পৃক্ত কিন্ন্া এই ভূ েেটি কতন্টি প্রধান্ ন্দীর
কর্াহন্া কবস্তৃ ত সর্তল জলাভূ কর্ কন্য় গঠিত। ভবকিি জলবা ু পকরবতম য়ন্র ফয়ল এসব দুয়র্মাগ
আয়রা র্ারাত্মি আিার ধারণ িরয়ত পায়র। ন্দীভাঙন্ বাাংলায়দয়শর অন্যতর্ প্রধান্ দুয়র্মাগ র্ার
িারণ ন্দীর গকতপ্রিৃ কতর দ্রুত পকরবতম ন্। প্রকতবছর প্রা ৫,০০০ কিয়ি ৬,০০০ কহক্টর জকর্
ন্দীভাঙয়ন্ হাকরয়

র্া । এই ভাঙয়ন্র ফয়ল প্রকতবছর প্রা

১,০০,০০০ র্ান্ুি েকতগ্রস্ত হ । এর

র্য়ধয িায়ি দকরদ্র র্ান্ুি র্ারা বযাপি সার্াকজি দুদমশার র্য়ধয পয়ড় কর্র্ন্ বাকড় র, জকর্ ও
শসয হাকরয় োস জকর্ বা শহয়রর বকস্তয়ত কগয় ঠাুঁই কন্ । ন্দীভাঙয়ন্র ফয়ল এয়দয়শ প্রকতবছর
২৫ কিাটি িলার েকত হ । জন্সাংেযা বৃকদ্ধর সায়ি সায়ি দুয়র্মায়গর ঝুুঁ কিও বাড়য়ত িায়ি।
বাাংলায়দয়শ জন্সাংেযার উচ্চ ন্য়ত্বর িারয়ণ দুয়র্মাগ প্রবণ এলািা কিয়ি কলািজন্য়ি সকরয়
কন্ াও িঠিন্ হয় পয়ড়। ন্দীভাঙয়ন্র ফয়ল বন্যা কন্ ন্ত্রণ বাুঁধ’সহ অবিাঠায়র্াসর্ূয়হর েকত
হ । ন্দীভাঙয়ন্র উচ্চ ঝুুঁ কির ফয়ল বন্যা কন্ ন্ত্রণ বাুঁয়ধর কন্র্মাণ ও কর্রার্ত িাজ বাধাগ্রস্ত
হ । ফয়ল কবস্তীণম জলাভূ কর্ এলািা বন্যা তকলয় র্াও ার ঝুুঁ কিয়ত পয়ড়। বছয়রর বিমা কর্ৌসুয়র্
কদয়শর প্রা ২০ শতাাংশ এলািা পাকন্র কন্য়ি তকলয় র্া ফয়ল সম্পদ ও শয়সযর েকত হ । ন্
ন্ বন্যা, ন্দীভাঙন্ ও দুয়র্মায়গর ঝুুঁ কির িারয়ণ কবকন্য় াগ কন্রুৎসাকহত হ এবাং এর ফয়ল
ন্দীএলািাগুয়লায়ত অিমনন্কতি প্রবৃকদ্ধ িয়র্ র্া । এসব অঞ্চয়ল অিমনন্কতি প্রবৃকদ্ধ, জীকবিা উন্ন ন্

এবাং দাকরদ্র দূরীিরয়ণ িার্মিরভায়ব বন্যা ও ন্দীভাঙয়ন্র ঝুুঁ কি বযবস্থাপন্া জরুরী। পাকন্
োয়তর িযায়লঞ্জ কর্ািায়বলা ১৯৯০ সাল কিয়ি সাংকেষ্ট ন্ীকত, পকরিেন্া ও আইন্ী পকরিাঠায়র্া
কবিয়
সরিার অগ্রগকত সাধন্ িয়রয়ছ। ১৯৯৯ সায়ল জাতী পাকন্ ন্ীকত গৃহীত হয় য়ছ এবাং
২০০৪ সায়ল জাতী পাকন্ বযবস্থাপন্া পকরিেন্া অন্ুয়র্াকদত হয় য়ছ। এসিল ন্ীকত ও পকরিেন্া
সকক্র িরণ ও প্রাকতষ্ঠাকন্কিিরণ েি হয় পয়ড়য়ছ তয়ব বাাংলায়দশ পাকন্ আইন্ ২০১৩ িার্মির
হও ার সায়ি সায়ি এগুয়লা গকত কফয়র পায়ব বয়ল আশা িরা হয়ি। ২০১২ সায়ল দুয়র্মাগ

বযবস্থাপন্া আইন্ অন্ুয়র্াকদত হয় য়ছ এবাং সিল োয়ত দুয়র্মাগ কবি ি ঝুুঁ কি বযবস্থাপন্া জাতী
দুয়র্মাগ বযবস্থাপন্া পকরিেন্া প্রণীত হয় য়ছ এবাং এয়ত এ কবিয় সাকবমি কন্য়দম শন্া কদ া হয় য়ছ।
একিকব’র অিমা য়ন্ র্র্ুন্া-কর্ ন্া ন্দীর ভাঙন্ কন্রসন্ প্রিয়ের (JMREMP) আওতা ন্দীতীর
সাংরেয়ণ উদ্ভাবন্ী প্রর্ুকক্ত প্রকতকষ্ঠত হয় য়ছ। এই প্রেুমিণি বযকতক্রর্ী ও সাে ী বাকলভরা কজও
কেক্সোইল (geo-bags) বযবহার িরা হ এবাং পদ্ধকতগত উপায় িয়ঠার গুণগত র্ান্ কন্ ন্ত্রয়ণর
র্াধযয়র্ এসব কজও বযাগগুয়লা কফলা হ এবাং পাকন্র কন্য়ির িায়জর পদ্ধকতগত পকরবীেণ িরা
হ । এই প্রর্ুকক্তগুয়লার বযবহায়র ন্দীতীয়রর সুরো আয়রা দী মস্থা ী হ এবাং কন্র্মাণ পরবতী
সর্য়
ন্দীর গভীরতা পকরবতম য়ন্র সায়ি োপ োইয়
কন্ া সহজতর হ । এই কবকন্য় াগ
িার্মক্রয়র্র আওতা
সফল প্রর্ুকক্তগুয়লায়ি প্রয় াজন্ী
উন্ন য়ন্র র্াধযয়র্ অন্যান্য কভৌয়গাকলি
এলািা
সম্প্রসারণ িরা হয়ব। সম্প্রসারণ ির্মিায়ের র্য়ধয িািয়ব: (ি) অাংশীদারয়দর
কজারায়লা অাংশগগ্রহয়ণর পাশাপাকশ িাঠায়র্াগত ও িাঠায়র্াকবহীন্ পদয়েপসর্ূয়হর র্য়ধয আয়রা
িার্মির সর্ন্ব সাধন্, (ে) প্রিে ন্িশা অন্তভুম ক্ত িাঠায়র্ার স্থাক ত্ব কন্কিত িরয়ত র্িার্ি
পদয়েপ গহণ, (গ) জলবা ু পকরবতম য়ন্র িারয়ণ সৃষ্ট অকন্ি তাগুয়লা কন্রসন্, এবাং ( )
এসিল সর্সযা সর্াধায়ন্ প্রাকতষ্ঠাকন্ি সের্তা কজারদারিরণ। তাছাড়া, বতম র্ান্ অস্থা ী কভকত্তি
ও েে েে পন্থা অবলম্বয়ন্র কবপরীয়ত এ প্রিয়ের আওতা
পুয়রা ন্দীগুয়লার দী ময়র্ াদী
গকতপ্রিৃ কত কবিয় ধারণার কভকত্তয়ত বন্যা ও ন্দীভাঙন্ প্রকতয়রায়ধ কিৌশলগত পকরিেন্া প্রণীত
হয়ব। এই কিৌশলগত পকরিেন্া প্রধান্ ন্দীগুয়লার দী ময়র্ াদী কস্থকতশীলতা এবাং কদয়শর উচ্চতর
অিমনন্কতি প্রবৃকদ্ধর কভকত্ত কহসায়ব িাজ িরয়ব। এই কবকন্য় াগ িার্মক্রয়র্ একিকব MFF পদ্ধকতয়ত
সহা তা কদয়ব। MFF পদ্ধকত কর্সব কবি সর্িমন্ িয়র কসগুয়লা হয়লা (ি) ন্র্ন্ী ও োপ
োইয় কন্য়ত সর্িম পর্মা কভকত্তি িার্মক্রর্ র্া বাাংলায়দয়শর ন্দীর গকতপ্রিৃ কতর সায়ি র্াকন্য় কন্য়ত
িাকরগরীভায়ব র্িার্ি হয়ব, (ে) ন্দীর গকতপ্রিৃ কতয়ত ভকবিযৎ কস্থকতশীলতার লয়েয কিৌশলগত
ও কন্ র্ান্ুগ দী ময়র্ াদী বন্যা ও ন্দীভাঙন্ প্রকতয়রাধ বযবস্থাপন্া পকরিেন্া, এবাং (গ) কিন্দ্রী
পর্মায়

প্রাকতষ্ঠাকন্ি সের্তা কজারদারিরয়ণ দী ময়র্ াদী, অকধি িার্মির ও কিৌশলগত সহা তা।

এই মবমনণ াগ কােবক্রয়র্র আওতা অগ্রাকধিার এলািাসর্ূয়হ ধারাবাকহি ট্র্যাঞ্চ বা অাংশগুয়লায়ত
বন্যা ও ন্দীভাঙন্ বযবস্থাপন্া পদয়েপসর্ূহ বাস্তবাক ত হয় য়ছ। প্রির্ ট্র্যায়ঞ্চর আওতা কতন্টি
উচ্চ অগ্রাকধিারর্ূলি উপপ্রিে এলািার জন্য সবয়িয় প্রয় াজন্ী
িাঠায়র্াগত ও িাঠায়র্া
বকহভুম ত
জরুরী পদয়েপসর্ূহ বাস্তবাক ত হয়ব। পরবতী অাংশগুয়লায়ত কন্িেবতী বাুঁিগুয়লায়ত
ন্দীভাঙয়ন্র সবময়শি অবস্থার সায়পয়ে হালন্াগাদিৃ ত ন্িশা অন্ুর্া ী সুরো িাঠায়র্া ও সাংকেষ্ট
িাঠায়র্া বকহভুম ত পদয়েপসর্ূহ সম্প্রসারণ িরা হয়ব। ন্দীভাঙয়ন্র বাস্তকবি অবস্থার কপ্রকেয়ত
ভকবিযত ট্র্যাঞ্চগুয়লার আওতা অন্যান্য উচ্চ অগ্রাকধিারর্ূলি উপপ্রিে এলািাসর্ূহ অন্তভুম ক্ত হয়ত
পায়র। প্রাকতষ্ঠাকন্ি সের্তা কজারদারিরয়ণ পর্মা ক্রকর্িভায়ব কিৌশলগত সহা তা প্রদান্ িরা
হয়ব র্া MFF-এর পুয়রা সর্ িায়ল িলর্ান্ িািয়ব। এই কবকন্য় াগ িার্মক্রর্ সরিার এবাং একশ
উন্ন ন্ বযাাংয়ির (একিকব) ির্ময়িৌশয়লর সায়ি সঙ্গকতপূণম। সরিায়রর িষ্ঠ পঞ্চবাকিমি উন্ন ন্
পকরিেন্া ২০১১-২০১৫-এর প্রধান্ উয়েশয হয়লা অিমনন্কতি প্রবৃকদ্ধ ও দাকরদ্র দূরীিরণ। উক্ত
উয়েশযসর্ূহ বাস্তবা য়ন্ দুয়র্মায়গর ঝুুঁ কি বযবস্থাপন্া’সহ ন্দীর কেিসই বযবস্থাপন্া এবাং জলবা ু
পকরবতম য়ন্র প্রভাব কর্ািায়বলার সের্তা কজারদারিরয়ণর কবি গুকলয়ি অতযাবশযি কহসায়ব

কবয়বিন্া িরা হয় য়ছ। পঞ্চবাকিমি পকরিেন্া বাস্তবাক ত হয়ব এর্ন্ এিটি িার্মক্রয়র্ ন্দীভাঙন্
প্রকতয়রায়ধর কবি টিয়ি অন্তভুম ক্ত িরা হয় য়ছ। একিকব’র পকরিালন্াগত এিটি র্ূল কেেও হয়লা
বন্যা ও ন্দীভাঙয়ন্র ঝুুঁ কি বযবস্থাপন্ার জন্য অবিাঠায়র্া সুকবধা। ির্ময়িৌশল ২০২০-এর
অন্যান্য কেয়ের র্য়ধযও রয় য়ছ দুয়র্মায়গর ঝুুঁ কি বযবস্থাপন্া। একিকব’র িাকি পােমন্ারকশপ ফর
বাাংলায়দশ (২০১১-২০১৫)-এ প্রািৃ কতি দুয়র্মাগ কবি ি ঝুুঁ কির কেিসই বযবস্থাপন্া উৎসাকহত
িয়র জলবা ু পকরবতম য়ন্র প্রভাব কর্ািায়বলা সের্ অিমনন্কতি প্রবৃকদ্ধ ও দাকরদ্রয দূরীিরণ
কবিয়



কজার কদ া হয় য়ছ।

উন্নয়ন প্র াব

প্রিে এলািা


জীবন্-জীকবিার উন্ন ন্

প্রকল্পেি প্র াব

প্র াল্পবি পববিি

উন্নয়ন প্র াল্পবি িল্পথ অগ্রগপৈ

উপপ্রিে এলািাগুয়ওলায়ত বন্যা ও ন্দীপাড়
ভাঙয়ন্র ঝুুঁ কি হ্রাস পায়ব।

-



ফলাফল এবং বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ

প্রকল্পেি ফলাফল্পলি পববিি

বাস্তবায়ল্পনি অগ্রগপৈ (ফলাফল, কময কাণ্ড
এবং পবষয়সমূহ)

অগ্রাকধিার এলািাসর্ূয়হ বন্যা ও ন্দীপাড় –
ভাঙয়ন্র ঝুুঁ কি কন্রসন্, বন্যা ও ন্দীপাড়
ভাঙয়ন্র ঝুুঁ কি বযবস্থাপন্া
প্রাকতষ্ঠাকন্ি পদ্ধকত
কজারদারিরণ, এবাং সকক্র িার্মক্রর্ বযবস্থাপন্া
পদ্ধকত।
উন্নয়ন প্রকেসমূল্পহি অবস্থা

বাস্তপবক িপিবৈযন

–

–

বযবসাপয়ক সুল্পোগসমূহ



প্রথম ৈাপলকা ু পিি
ৈাপিখ

২০ কর্ ২০১৪

িিামশয ক যসবাসমূহ
সিল পরার্শমি, এন্কজও এবাং অন্যান্য প্রকতষ্ঠান্ একিকব’র পরার্শমি বযবহার কবি ি কন্য়দম শাবলী
অন্ুর্া ী কন্য় াগ িরা হয়ব।
িয়
সিল র্ালার্াল ও কন্র্মাণিাজ একিকব’র ক্র

কবি ি কন্য়দম শাবলী অন্ুর্া ী ক্র

িরা হয়ব।

িয় ও িিামশয ক পবজ্ঞপিসমূহ
http://www.adb.org/projects/44167-013/business-opportunities



সময়সূপি

ধািিািল্পত্রি ছাড়

২১ কফব্রু াকর ২০১২

ৈথয-আহিি

১৭ জুলাই ২০১৩ কিয়ি ০১ আগস্ট ২০১৩

বযবস্থািনা িেয াল্পলািনা
স া

০৮ একপ্রল ২০১৪

অনুল্পমাদন

২৬ জুন্ ২০১৪

সবয ল্পশষ িেয াল্পলািনা
উল্পদযাগ

-



মাইলফলক
অনুল্পমাদন
নম্বি

-

অনুল্পমাদন
-

সাক্ষি
-

কােয কাপিৈা
-

যমৌপলক
-

সমাপি
সংল্পশাপধৈ
-

প্রকৃৈ
-



বযবহাি
অনুল্পমাদন
নম্বি

ৈাপিখ

এপিপব (মাপকযন
িলাি হাজাল্পি)

অনযানয (মাপকযন
িলাি হাজাল্পি)

পনট শৈকিা
হাি

সবয ল্পমাট িু পি স্বাক্ষি
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



িু পিি শৈযসমূল্পহি অবস্থা

সবয ল্পমাট অথয ছাড়

িু কক্তর শতম গুয়লায়ি কন্য়ির কেকণকবভাগ অন্ুসায়র সাজায়ন্া হয় য়ছ- কন্রীকেত কহসাবসর্ূহ, সুরো
বযবস্থাসর্ূহ, সার্াকজি, োত, আকিমি, অিমনন্কতি ও অন্যান্য। িু কক্তর শতম পালয়ন্র র্াো
কন্ম্নকলকেত কেকণগুয়লায়ত র্ূলযা ন্ িরা হয় য়ছ: ি) সয়ন্তািজন্ি- এই কেকণয়ত অন্তভুম ক্ত সিল
িু কক্তএর সব শতম পালন্ িয়রয়ছ; কর্োয়ন্ সয়বমাচ্চ এিটি বযকতক্রর্ গ্রহণয়র্াগয হয়ব, ে) আাংকশি
সয়ন্তািজন্ি- সয়বমাচ্চ দুইটি শতম পালয়ন্ বযিম হয় য়ছ এর্ন্ সব িু কক্ত এই কেকণয়ত পড়য়ব,গ)
সয়ন্তািজন্ি ন্ - কর্সিল িু কক্ত কতন্ বা তারও অকধি শতম পালয়ন্ বযিম হয়ব কসগুয়লা এই
কেকণয়ত পড়য়ব। ২০১১ সায়লর গণয়র্াগায়র্াগ ন্ীকতর্ালা অন্ুর্া ী প্রিয়ের আকিমি কববরণীর জন্য
িু কক্তর শতম পালয়ন্র কন্য়দম শন্াসর্ূহ শুধু কসসব প্রিয়ের কেয়ে প্রয়র্াজয হয়ব কর্গুয়লার সর্য়ঝাতাআয়লািন্ার আর্ন্ত্রণপ্রস্তাব ২০১২ সায়লর ২ একপ্রয়লর পয়র কদ া হয় য়ছ।
যেপি পব াজন
অনুল্পমাদন
নম্বি
ঋি ০০৮২

খাৈ
-

সামাপজক

আপথয ক

অথয ননপৈক অনযানয সুিক্ষাবযবস্থা

-

-

-

-

-

প্রকল্পেি
আপথয ক
পববিিী
-



যোগাল্পোগ ও হালনাগাল্পদি পববিিী

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি
কময কৈযা

ন্াতসুয়িা ততসুিা (ntotsuka@adb.org)

এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি পব াগ দকেণ একশ া কবভাগ
এপিপবি দাপয়ত্বপ্রাি
পিপ শন

এন্ভা রন্য়র্ন্ট, ন্যািারাল করয়সায়সমস এযান্ড একগ্রিালিার
কিকভশন্, সািম (SARD)

বাস্তবায়নকািী সংস্থা

-



পলঙ্কসমূহ

প্রকে ওল্পয়বসাইট

http://www.adb.org/projects/44167-013/main

প্রকে উিািসমূল্পহি
ৈাপলকা

http://www.adb.org/projects/44167-013/documents

