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আন্ন ফল ডা বভৌসুদভ ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য বাঙ্গদনয ঝুঁনি বভািাদফরায় 

প্রদয়াজনীয় আশু ম্পাদনদমাগ্য িাম ডক্রদভয প্রনতদফদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ ব এনপ্রর, ২০২০  



 

ভাঠ দপ্তয মূ দত তথ্য াংগ্র িদয আন্ন ফল ডা বভৌসুদভ ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড স্থাদনয এফাং আশু িযণীয় 

িাম ডক্রভ ম্পাদদন ম্ভাব্য ব্যদয়য ায-াংদে বজানওয়াযী এফাং নফবাগীয় দপ্তযওয়াযী উস্থান িযা দরা। বজানওয়াযী নফস্তানযত 

প্রনতদফদন অত্রাথ াংযুক্ত িযা দরা। 

 

ক্রঃ 

নাং 

বজান ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

১। বিন্দ্রীয় অঞ্চর, ফাাউদফা, ঢািা ১৯ ১৯৮৫০.০০ ৩৬১৪.৩২ 

২। উত্তয-পূফ ডাঞ্চর, ফাাউদফা, নদরট ১১৬ ২০৪৭০.০০ ১৪৬০.৮৬ 

৩। পূফ ডাঞ্চর, ফাাউদফা, কুনভল্লা ৩০ ১১৩৫১২.০০ ২৪১৩.৭৫ 

৪। দনেণ-পূফ ডাঞ্চর, ফাাউদফা, চট্টগ্রাভ ৬১ ১৪৭৪০.০০ ২৮২০.৬১ 

৫। দনেণাঞ্চর, ফাাউদফা, ফনযার ৪০ ২৪৫২৯.০০ ২৫৭৭.৪৮ 

৬। দনেণ-নিভাঞ্চর, ফাাউদফা, খুরনা ১৪২ ২৭৫৭৭.০০ ২৯১৪.৭৯ 

৭। নিভাঞ্চর, ফাাউদফা, পনযদপুয ৮৫ ২০৪১৬.০০ ২৯৩৩.০০ 

৮। উত্তয-নিভাঞ্চর, ফাাউদফা, যাজাী ৭১ ৪৬৪৭৭.০০ ৫৩৩০.৪৬ 

৯। উত্তযাঞ্চর, ফাাউদফা, যাংপুয ৫৫ ২৪৬৪০.০০ ৪৪৬৭.১১ 

 বভাট ৬১৯ ৩১২২১১.০০ ২৮৫৩২.৩৮ 

 

বজানঃ বিন্দ্রীয় অঞ্চর, ফাাউদফা, ঢািা। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। ঢািা ওয নফবাগ-১ - - -  

২। ঢািা ওয নফবাগ-২ - - -  

৩। নযনাংদী ওয নফবাগ - - -  

৪। ভাননিগঞ্জ ানন উন্নয়ন নফবাগ - - -  

৫। নিদাযগঞ্জ ানন উন্নয়ন নফবাগ - - -  

৬। ভয়ভননাং ওয নফবাগ ৩ ৪৯০০.০০ ১৩৫.০০  

৭। বনত্রদিাণা ওয নফবাগ ৩ - ৪৫.০০  

৮। জাভারপুয ওয নফবাগ ৮ ১১,৪০০.০০ ১৭৮০.০০  

৯। টাঙ্গাইর ওয নফবাগ ৫ ৩৫৫০.০০ ১৬৫৪.৩২  

 বভাট ১৯ ১৯৮৫০.০০ ৩৬১৪.৩২  

 

বজানঃ উত্তয-পূফ ডাঞ্চর, ফাাউদফা, নদরট। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। সুনাভগঞ্জ ওয নফবাগ-১ ১৭ ১৮৯৭.০০ ৫৭.১৯  

২। সুনাভগঞ্জ ওয নফবাগ-২ ২৮ ৯২৩.০০ ৮৭.৮৩  

৩। নদরট ওয নফবাগ ২০ ৭৭৩০.০০ ৫৬১.৪৩  

৪। বভৌরবীফাজায ওয নফবাগ ৩৩ ৫০৩০.০০ ৫০৩.৬৬  

৫। নফগঞ্জ ওয নফবাগ ১৮ ৪৮৯০.০০ ২৫০.৭৫  

 বভাট ১১৬ ২০৪৭০.০০ ১৪৬০.৮৬  

 

 

  



বজানঃ পূফ ডাঞ্চর, ফাাউদফা, কুনভল্লা। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। কুনভল্লা ওয নফবাগ - - -  

২। ব্রাহ্মণফানিয়া ানন উন্নয়ন নফবাগ ৬ ৮৭০.০০ ১৪৯.০০  

৩। চাঁদপুয ওয নফবাগ ৭ ২১২৭.০০ ৮৭৫.০০  

৪। বভঘনা-ধনাদগাদা ওয নফবাগ ২ ১০০১০০.০০ ১০৫.০০  

৫। বপনী ওয নফবাগ ৯ ৩১৯০.০০ ৭৬৫.০০  

৬। বনায়াখারী ওয নফবাগ ২ ৬৫০০.০০ ৩১৮.২৮  

৭। রক্ষ্মীপুয ওয নফবাগ ৪ ৭২৫.০০ ২০১.৪৭  

 বভাট ৩০ ১০০৫৪ ২৪১৩.৭৫  

 

বজানঃ দনেণ-পূফ ডাঞ্চর, ফাাউদফা, চট্টগ্রাভ। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। চট্টগ্রাভ ওয নফবাগ-১ ১৪ ৫২৯০.০০ ১১৪৯.৬১  

২। চট্টগ্রাভ ওয নফবাগ-২ ১৩ ৩৩২০.০০ ৪৫৫.০০  

৩। যাঙ্গাভাটি ওয নফবাগ ১৬ ২৭২০.০০ ৬৩৬.০০  

৪। িক্সফাজায ওয নফবাগ ১১ ১৭৩০.০০ ২৭০.০০  

৫। ফান্দযফান ওয নফবাগ ৭ ১৬৮০.০০ ৩১০.০০  

 বভাট ৬১ ১৪৭৪০.০০ ২৮২০.৬১  

 

বজানঃ দনেণাঞ্চর, ফাাউদফা, ফনযার। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। ফনযার ওয নফবাগ ৯ ৭০১২.০০ ৭১৪.০০  

২। ঝারিাঠি ওয নফবাগ ৩ ৩৭৫০ ১৭০.১০  

৩। নদযাজপুয ওয নফবাগ ২ ২০০০.০০ ৬৪২.৪৭  

৪। টুয়াখারী ওয নফবাগ ৪ ২৭০২.০০ ১৪৬.৫১  

৫। টুয়াখারী ানন উন্নয়ন নফবাগ ৩ ৪২০.০০ ১৬৩.০০  

৬। ফযগুনা ওয নফবাগ ১৫ ২৬৯৫.০০ ২৬৮.৪০  

৭। ববারা ওয নফবাগ-১ ৩ ৭৫০.০০ ৭২.০০  

৮। ববারা ওয নফবাগ-২ ১ ৫২০০.০০ ৪০০.০০  

 বভাট ৪০ ২৪৫২৯.০০ ২৫৭৭.৪৮  

 

বজানঃ দনেণ-নিভাঞ্চর, ফাাউদফা, খুরনা। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। মদায ওয নফবাগ ৩ ৪০০.০০ ৪৫.০০  

২। নিাইর ওয নফবাগ ২ ২০৬.০০ ৯৯.৪৮  

৩। খুরনা ওয নফবাগ-১ ২ ৫০.০০ ৪৯.৯৮  

৪। খুরনা ওয নফবাগ-২ ৯ ২৫০২.০০ ১৩৮.৯০  

৫। ফাদগযাট ওয নফবাগ - - -  

৬। াতেীযা ওয নফবাগ-১ ৪৪ ৬৯৫৪.০০ ৮৭৯.৬১  

৭। াতেীযা ওয নফবাগ-২ ৮২ ১৭৪৬৫.০০ ১৭০১.৮২  

 বভাট ১৪২ ২৭৫৭৭.০০ ২৯১৪.৭৯  

 



বজানঃ নিভাঞ্চর, ফাাউদফা, পনযদপুয। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। পনযদপুয ওয নফবাগ ১১ ১৪৪৭২.০০ ৮১৭.০০  

২। যাজফািী ওয নফবাগ ১১ ১০২০ ৩৬৭.০০  

৩। ভাদাযীপুয ওয নফবাগ ৮ ৮০০.০০ ৩৫৪.০০  

৪। বগাারগঞ্জ ওয নফবাগ ২৫ ৯৭৫.০০ ৬৭৫.০০  

৫। যীয়তপুয ওয নফবাগ ১৩ ১৩৪৯.০০ ৪৪৫.০০  

৬। কুনিয়া ওয নফবাগ ১২ ১০০০ ১৯৫.০০  

৭। আভরা ওয নফবাগ ৫ ৮০০.০০ ৮০.০০  

৮। নঝনাইদ ওয নফবাগ - - -  

৯। ভাগুিা ওয নফবাগ - - -  

১০। চুয়াডাঙ্গা ওয নফবাগ - - -  

 বভাট ৮৫ ২০৪১৬.০০ ২৯৩৩.০০  

 

বজানঃ উত্তয-নিভাঞ্চর, ফাাউদফা, যাজাী। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। যাজাী ওয নফবাগ ৭  ১৩০০.০০ ৩৮২.১৬  

২। নফাফগঞ্জ ওয নফবাগ ৪ ১০০.০০  ১১৮.৫৩  

৩। নাদটায ওয নফবাগ ৩ ৫৬৫০.০০  ২০৫.০০  

৪। নওগাঁ ওয নফবাগ ১৪ ৫৭০০.০০ ৮০২.৮৮  

৫। ফগুিা ওয নফবাগ ১৯ ১১০৬৫.০০ ৪৮৬.৮৯  

৬। নযাজগঞ্জ ওয নফবাগ ১৫ ১৮২৫০.০০ ২৪৩৭.০০  

৭। জয়পুযাট ওয নফবাগ ৩  ১৮১২.০০ ৭৮.০০  

৮। াফনা ওয নফবাগ - - -  

৯। বফিা ওয নফবাগ ৬ ২৬০০.০০  ৮২০.০০  

 বভাট ৭১ ৪৬৪৭৭.০০ ৫৩৩০.৪৬  

 

বজানঃ উত্তযাঞ্চর, ফাাউদফা, যাংপুয। 

 

ক্রঃ 

নাং 

নফবাগীয় দপ্তয ফাঁধ ও নদী তীদয ম্ভাব্য 

বাঙ্গদনয ঝুঁনিপূণ ড এরািা 

(াংখ্যা) 

ঝুঁনিপূণ ড এরািায 

দদঘ ডয  

(নভটায) 

আশু ম্পাদনদমাগ্য 

িাদজয ম্ভাব্য ব্যয় 

(রে টািা) 

ভন্তব্য 

১। যাংপুয ওয নফবাগ ৩ ১৪০০.০০ ১২০.০০  

২। কুনিগ্রাভ ওয নফবাগ ১৫ ৪৯০০.০০ ১২৩৫.০০  

৩। গাইফান্ধা ওয নফবাগ ৭ ৬৮০০.০০ ৮০০.০০  

৪। রারভননযাট ওয নফবাগ ৫ ৫৬৫০.০০ ১৪৬৭.৩৬  

৫। দয়দপুয ওয নফবাগ ১ ১০০০.০০ ৩৭৫.০০  

৬। নীরপাভাযী ওয নফবাগ ৫ ৮৫০.০০ ৯১.০০  

৭। ডানরয়া ওয নফবাগ ২ ৯৫০ ১১০.০০  

৮। নদনাজপুয ওয নফবাগ ১৪ ২৫৯০.০০ ২০৮.৭৫  

৯। ঞ্চগি ওয নফবাগ - - -  

১০। ঠাকুযগাঁও ওয নফবাগ ৩ ৫০০.০০ ৬০.০০  

 বভাট ৫৫ ২৪৬৪০.০০ ৪৪৬৭.১১  
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অন্ন ফল ষা মভৌসুমভয পূমফ ষ ফন্যা  নদী বাঙ্গন জননত নতভাত্রায় ঝুঁনিপূণ ষ স্থানভময তানরিা 

 

মজানঃ মিন্দ্রীয় ঞ্চর, ফাাঈমফা, ঢািা। 

 

ক্র:

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ামিষর: ভয়ভননং য ামিষর, ফাাঈমফা, ভয়ভননং।      

নফবাগ: ভয়ভননং য নফবাগ       

১ ননতাআ নদী ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ ঈ-প্রিল্প।  মজরা: ভয়ভননং 

ঈমজরা: মধাফাঈড়া, 

আঈননয়ন: মর্ঘালগাঁ, 

গাভাযীতরা  বালুিাড়া। 

ফামেঁয  মফীয বাগ 

দদমর্ঘ ষযআ মক্রস্ট  মলা 

ক্ষনতগ্রস্থ। 

 ৩০০০.০০ ৬০.০০  

২ আছাভতী নদী ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ ঈ-প্রিল্প।  মজরা: ভয়ভননং 

ঈমজরা: ালুয়ার্ঘাট, 

আঈননয়ন: চিমভািানভয়া, 

ধুযাআর  

নদীয প্রফাময িাযমন 

মলা ধ্বম নগময়মছ। 

 ১৫০০.০০ ২৫.০০  

৩ ভয়ভননং য  নদীতীয যক্ষা প্রিল্প।  ঈমজরা: দয, মজরা: 

ভয়ভননং। মগানফন্দপুয, 

চযাানদয়া, চয নিরনদ। 

ফামেঁয  মফীয বাগ 

দদমর্ঘ ষযআ মক্রস্ট  মলা 

ক্ষনতগ্রস্থ। 

 ৪০০.০০ ৫০.০০  

 ভয়ভননং য নফবাগ মভাট= ৪৯০০.০০ ১৩৫.০০  

 নফবাগ: টাঙ্গাআর য নফবাগ       

৪ টাঙ্গাআর মজরায টাঙ্গাআর দয ঈমজরায গারা আঈননয়নস্থ 

াছ-মফতয নাভি এরািায় ‘‘িম্পাট ষমভন্টারাআমজন াআরট 

প্রিল্প (ননন)’’ এয অতাধীন মগ্রাময়ন-১ ২ মভযাভত িাজ 

মজরাঃ টাঙ্গাআর 

ঈমজরাঃ টাঙ্গাআর দয 

আঈননয়নঃ গারা 

ফন্যায় তীব্র মরামত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

১২৫ মিনজ জমনয 

নজ ব্যাগ যফযা, 

ফালু বযাটিযণ  

ডানম্পং (প্রনত নভটাময 

৯০ টি) 

১০০.০০ ২৫.২৮  

৫ টাঙ্গাআর মজরায টাঙ্গাআর দয ঈমজরায গারা আঈননয়নস্থ 

াছ-মফতয নাভি এরািায় ‘‘িম্পাট ষমভন্টারাআমজন াআরট 

প্রিল্প (ননন)’’ এয অতাধীন ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয নিঃ নভঃ 

৩০.২০০ মথমি নিঃ নভঃ ৩০.৭০০ ম ষন্ত ৫০০ নভটায মভযাভত 

িাজ 

মজরাঃ টাঙ্গাআর 

ঈমজরাঃ টাঙ্গাআর দয 

আঈননয়নঃ গারা 

ফন্যায় তীব্র মরামত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

১২৫ মিনজ জমনয 

নজ ব্যাগ যফযা, 

ফালু বযাটিযণ  

ডানম্পং (প্রনত নভটাময 

৮০ টি) 

৫০০.০০ ১১২.৩৮  

৬ টাঙ্গাআর মজরায টাঙ্গাআর দয ঈমজরায র্ঘানযন্দা আঈননয়নস্থ মজরাঃটাঙ্গাআর ফন্যায় তীব্র মরামত  ১২৫ মিনজ জমনয ৪০০.০০ ৮৯.৯০  
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ক্র:

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

যানা গাছা নাভি এরািায় ‘‘িম্পাট ষমভন্টারাআমজন াআরট 

প্রিল্প (ননন)’’ এয অতাধীন ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয নিঃনভঃ 

৩৯.৩০০ মথমি নিঃনভঃ ৩৯.৭০০ম ষন্ত ৪০০নভটায মভযাভত 

িাজ 

ঈমজরাঃটাঙ্গাআরদয 

আঈননয়নঃর্ঘানযন্দা 

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ যফযা, 

ফালু বযাটিযণ  

ডানম্পং (প্রনত নভটাময 

৮০ টি) 

৭ নযাজগঞ্জ মজরায মচৌারী ঈমজরায ফাঘুটিয়া আঈননয়নস্থ 

চযনরভাফাদ নাভি এরািায় নিঃনভঃ ২.০০০ মথমি নিঃনভঃ 

৩.৫০০ ম ষন্ত ১৫০০ নভটায   মভযাভত িাজ। 

মজরাঃ নযাজগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মচৌারী 

আঈননয়নঃ ফাঘুটিয়া 

ফন্যায় তীব্র মরামত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

২৫০ মিনজ জমনয 

নজব্যাগ যফযা, 

ফালু বনতষ  ডানম্পং 

(প্রনত নভটাময ১২০ টি) 

১৫০০.০০ ৮১৩.৪৬  

৮ টাঙ্গাআর মজরায িানরানত ঈমজরায মফরটিয়া এরািায় ননঈ 

ধমরশ্বযী নদীয পমটমি মভৄনা নদী বাঙ্গন মযাধ িমল্পয 

অদিারীন জরুযী প্রনতযক্ষা িাজ ।  

মজরাঃ টাঙ্গাআর 

ঈমজরাঃ িানরানত 

আঈননয়নঃ মফরটিয়া  

অরীপুয 

মভৄনা ফঙ্গফন্ধু মতুয 

বাটিমত নদীয তীব্র মরামত 

 ঘুণ ষাফমতষ নদীয তরমদ 

ক্ষময় নদী তীয ধ্বম মায় 

নজব্যাগ যফযা, 

ফালু বনতষ  ডানম্পং 

১০৫০ ৬১৩.৩০  

 টাঙ্গাআর য নফবাগ মভাট= ৩৫৫০.০০ ১৬৫৪.৩২  

 নফবাগ: মনত্রমিাণা য নফবাগ       

৯ মনত্রমিাণা মজরায় দয ঈমজরায িং মফড়ী ফাঁধ  জঙ্গর ফড়য়াযী মযগুমরটয মগআট ক্ষনতগ্রস্থ   ১৫.০০  

১০ মনত্রমিাণা মজরায় দয ঈমজরায ঠাকুযামিাণা ঈ-প্রিল্প   ঠাকুযামিাণা মগআট ক্ষনতগ্রস্থ   ১৫.০০  

১১ মনত্রমিাণা মজরায় দয ঈমজরায ঠাকুযামিাণা ঈ-প্রিল্প  াাড়পুয মগআট ক্ষনতগ্রস্থ   ১৫.০০  

 মনত্রমিাণা য নফবাগ মভাট=  ৪৫.০০  

 নফবাগ: জাভারপুয য নফবাগ       

১২ জাভারপুয মজরায আরাভপুয  মদয়ানগঞ্জ ঈমজরাধীন 

মভৄনা নদীয ফাভতীময প্রনতযক্ষা িাজ বাঙ্গন মত যক্ষা িাজ।  

ফাাদুযাফাদ-ফুটানীফাজায মগমভন্ট  (নিঃনভঃ ১.০০  নিঃনভঃ 

৫.০০ এয ভধ্যফতী  ৮০০ নভটায  নযণধযা-াযনগরা মগমভন্ট 

নিঃনভঃ ০.০০  নিঃনভঃ ৬.১০ এয ভধ্যফতী ৩০০ নভটায) 

মজরাঃ জাভারপুয 

ঈমজরাঃআরাভপুয  

মদয়ানগঞ্জ 

 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

১১০০.০০ ৪৪০.০০  

১৩ জাভারপুয মজরায মদয়ানগঞ্জ ঈমজরাধীন মভৄনা নদীয 

ফাভতীয ফযাফয ম ারাফাড়ীয চয নাভি স্থামন নদী বাঙ্গনমযাধ। 

(ম ারাফাড়ীয চয নাভি স্থামন নিঃনভঃ ০.০০ মত নিঃনভঃ 

০.৮০০ ম ষন্ত = ৮০০ নভটায) 

মজরাঃ জাভারপুয 

ঈমজরাঃ মদয়ানগঞ্জ 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

৮০০ ৩২০.০০  

১৪ জাভারপুয মজরায আরাভপুয ঈমজরাধীন মভৄনা নদীয ফাভতীয 

ফযাফয িাজরা নাভি স্থামন নদী বাঙ্গনমযাধ। (নিঃনভঃ ০.০০ 

মত নিঃনভঃ ০.৮০০ ম ষন্ত = ৮০০ নভটায) 

মজরাঃ জাভারপুয 

ঈমজরাঃ আরাভপুয  

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

৮০০ ৩২০.০০  
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ক্র:

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

১৫ জাভারপুয মজরায মদয়ানগঞ্জ ঈমজরাধীন পুযাতন ব্রহ্মপুত্র 

নমদয ডানতীয ভন্ডরফাজায নাভি স্থামন নদী বাঙ্গনমযাধ। 

(নিঃনভঃ ০.০০ মত নিঃনভঃ ০.২০০ ম ষন্ত = ২০০ নভটায) 

মজরাঃ জাভারপুয 

ঈমজরাঃ মদয়ানগঞ্জ 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

২০০ ৩০.০০  

১৬ জাভারপুয মজরায আরাভপুয ঈমজরাধীন অরাআ  ামরয 

ডানতীময নচনাডুনর নাভি স্থামন নদী বাঙ্গনমযাধ। (নিঃনভঃ 

০.০০ মত নিঃনভঃ ০.৪০০ ম ষন্ত = ৪০০ নভটায) 

মজরাঃ জাভারপুয 

ঈমজরাঃ আরাভপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

৪০০ ৬০.০০  

১৭ জাভারপুয মজরায নযলাফাড়ী ঈমজরায় মিানাফাড়ী নাভি 

স্থামন ‘‘িাফানযয়াফাড়ী ঈ-প্রিল্প’’-এয ফাঁধ মভযাভত (নিঃনভঃ 

২.১০ মত নিঃনভঃ ২.৬০ ম ষন্ত = ৫০০ নভটায) 

মজরাঃ জাভারপুয 

ঈমজরাঃ নযলাফাড়ী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

ভাটি, র্ঘানন ব্যাগ, ফাঁ 

াআনরং প্রভৃনত দ্বাযা 

ফাঁধ মভযাভত 

প্রময়াজন। এ নফলময় 

প্রময়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রমনয নননভত্ত 

ভাননীয় তথ্য প্রনতভন্ত্রী 

ভমাদময়য সুানয 

যময়মছ। 

৫০০.০০ ১০০.০০  

১৮ জাভারপুয মজরায নযলাফাড়ী ঈমজরায় নতনটি স্থামন 

বাযটনং মযাধিমল্প  ‘‘িাফানযয়াফাড়ী ঈ-প্রিল্প’’-এয ফাঁধ 

মভযাভত (নিঃনভঃ ১৮.১০ মত নিঃনভঃ ২০.৬০ ম ষন্ত =২.৫০ 

নিঃনভঃ , নিঃনভঃ ৩৪.৬০ মত নিঃনভঃ ৩৬.৩০ ম ষন্ত =১.৭০ 

নিঃনভঃ, নিঃনভঃ ৩৯.০০ মত নিঃনভঃ ৪২.০০ ম ষন্ত =৭.২০ 

নিঃনভঃ) 

মজরাঃ জাভারপুয 

ঈমজরাঃ নযলাফাড়ী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

ভাটি, ননমথটিি/র্ঘানন 

ব্যাগ, ফাঁ াআনরং 

প্রভৃনত দ্বাযা ফাঁধ 

মভযাভত 

প্রময়াজন। 

৭২০০.০০ ২৫৫.০০  

১৯ মযপুয মজরায নানরতাফাড়ী ঈমজরায় নচরস্দা ানর নদীয ঈবয় 

তীময ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ মভযাভত (নিঃনভঃ ১০.০০ মত নিঃনভঃ 

১২.০০ এয ভধ্যফতী = ৪০০ নভটায) 

মজরাঃ মযপুয  

ঈমজরাঃ নানরতাফাড়ী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন 

ভাটি, ননমথটিি/র্ঘানন 

ব্যাগ, ফাঁ াআনরং 

প্রভৃনত দ্বাযা ফাঁধ 

মভযাভত 

প্রময়াজন। 

৪০০.০০ ২৫৫.০০  

 জাভারপুয য নফবাগ মভাট= ১১,৪০০.০০ ১৭৮০.০০  

 মিন্দ্রীয় ঞ্চর, ফাাঈমফা, ঢািা ফ ষমভাট= ১৯৮৫০.০০ ৩৬১৪.৩২  
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মজানঃ পূফ ষাঞ্চর, ফাাঈমফা, কুনভল্লা। 

 

ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ামিষর: কুনভল্লা য ামিষর, ফাাঈমফা, কুনভল্লা।      

নফবাগ: ব্রাহ্মণফানড়য়া য নফবাগ       
১ ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায অখাউিা উজজরায ািা নদীয 

ডানতীজয ছয়গড়িয়া  নাভক স্থান 

 

মজরাঃ ব্রাহ্মণফানড়য়া 

ঈমজরাঃ অখাউিা 

Piping , 

Seepage, আদ ুঁয 

/া/কাকঁিায সৃষ্ট গতত 

আতযাড়দয কাযজণ বাঙ্গন 

ভাটিয িাজ ৩০০.০০ ২০.০০  

২ ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায অখাউিা উজজরায ািা নদীয 

ফাভতীজয াড়ন্তপুয নাভক স্থান 

 

মজরাঃ ব্রাহ্মণফানড়য়া 

ঈমজরাঃ অখাউিা 

Piping , 

Seepage, আদ ুঁয 

/া/কাকঁিায সৃষ্ট গতত 

আতযাড়দয কাযজণ বাঙ্গন 

ভাটিয িাজ ২০০.০০ ১৭.০০  

৩ ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায অখাউিা উজজরায ািা নদীয 

ডানতীজয  খরাািা নাভক স্থান 

মজরাঃ ব্রাহ্মণফানড়য়া 

ঈমজরাঃ অখাউিা 

Piping , 

Seepage, আদ ুঁয 

/া/কাকঁিায সৃষ্ট গতত 

আতযাড়দয কাযজণ বাঙ্গন 

ভাটিয িাজ ১০০.০০ ১২.০০  

৪ ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায নফীনগয উজজরায জভঘনা নদীয 

ফাভতীজয ভাড়নকনগয নাভক স্থাজন ড়ফদ্যভান তীয ড়তযক্ষা 

কাজজয ক্ষড়তগ্রস্থ ং জভযাভত 

মজরাঃ ব্রাহ্মণফানড়য়া 

ঈমজরাঃ নফীনগয 

Scouringএয জন্য 

বাঙ্গন 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং , ব্লক 

পুনঃ জেড়ং  ভাটি 

বযাট কাজ 

১০০.০০ ২০.০০  

৫ ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায নাড়যনগয উজজরায জভঘনা নদীয 

ফাভতীজয ড়ফজরয াি ভড়জদ যক্ষাজথ ত তীয প্রড়তযক্ষা কাজ।  

মজরাঃ ব্রাহ্মণফানড়য়া 

ঈমজরাঃ নাড়যনগয 

 

Scouringএয জন্য 

বাঙ্গন 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং ৭০.০০ ৪০.০০ 

 

৬ ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায যাআর উজজরায জভঘনা নদীয ফাভতীজয 

আভাআর াজয ভাজায  াজী ছড়ভয ফাড়িয ভড়জদ যক্ষাজথ ত 

তীয প্রড়তযক্ষা কাজ। 

মজরাঃ ব্রাহ্মণফানড়য়া 

ঈমজরাঃ যাআর 

 

Scouringএয জন্য 

বাঙ্গন 
ড়জ ব্যাগ ডাড়পং ১০০.০০ ৪০.০০ 

 

 ব্রাহ্মণফানড়য়া য নফবাগ মভাট= ৮৭০.০০ ১৪৯.০০  

 ামিষর: মপনী য ামিষর, ফাাঈমফা, মপনী।      

 নফবাগ: মপনী য নফবাগ       
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৭ মপনী মজরায যশুযাভ ঈমজরায জঙ্গরমর্ঘানা নাভিস্থাতমন 

নমরাননয়া নদীয ফাভতীময দুআটি বাঙ্গা ফন্ধিযণ িাজ।   

ঈমজরা-যশুযাভ মজরা-

মপনী। 

ব্রীচ ভাটি দ্বাযা জরুযী ব্রীচ 

ফন্ধিযণ িাজ। 

৫০ ২৫.০০  

৮ মপনী মজরায যশুযাভ   ফুরগাজী ঈমজরায় ভৄহুযী নদীয 

ডান  ফাভ চাযটি স্থামন(যাভপুয, যতনপুয, মদৌরতপুয  

মদড়াড়া) মভাট ৮০০ নভটায ফাঁমধয বায টনং ফন্ধিযণ 

িাজ। 

ঈমজরা-যশুযাভ  

ফুরগাজী  

মজরা-মপনী। 

ক্ষনতগ্রস্থ ফাঁধ 

ঈচুিযণ/মক্রষ্ট মভযাভত  

ঝুঁনিপূন ষ যাস্তা যক্ষায় মলা 

মভযাভত। 

ভাটি  ফাঁ ফল্লী, 

ননমথটিি ব্যাগ দ্বাযা 

মভযাভত িাজ। 

৮০০ ৬৪.০০  

৯ মপনী মজরায ফুরগাজী ঈমজরাধীন ভৄহুযী নদীয ফাভতীময 

ফুরগাজী ফাজাময ব্রীমজয ডাঈমন ঘুননয়ামভাড়া নাভি স্থামন ২০০ 

নভটায এফং ঈত্তয মদৌরতপুয নাভি স্থামন ১০০নভটায ফাঁমধয 

মলা মভযাভত িাজ। 

ঈমজরা- ফুরগাজী  

মজরা-মপনী। 

ঝঁনিপূন ষ যাস্তা, ফাঁমধয 

মক্রষ্ট  মলা ক্ষনতগ্রস্থ 

য়া। 

নজ ব্যাগ/ ননমথটিি 

ব্যাগ, ফাঁ, ফল্লী  ভাটি 

দ্বাযা জরুযী ভযাভত 

৩০০ ৮৪.০০  

১০ মপনী মজরায যশুযভ ঈমজরাধীন ভৄহুযী নদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ৬.০০০ আমত নিঃনভঃ ১৪.০০০ এয ভধ্যফতী পূফ ষ 

ামফ নগয নাভি স্থামন ১৫০নভটায, কুমন্ডয াড় ভনজদ 

ংরগ্ন স্থামন ১০০নভটায, ভধ্যভ ধননকুন্ডা নাভি স্থামন 

১০০নভটায, দনক্ষণণ ারধয জনয মচয়াযম্যান এয ফানড় ংরগ্ন 

স্থামন ৩০০ নভটায প্রনতযক্ষাভরি িাজ যক্ষায় ফাঁমধয মলা 

মভযাভত িাজ। 

ঈমজরা-যশুযাভ মজরা-

মপনী। 

ঝঁনিপূন ষ যাস্তা  নতফ 

ঝুঁনিপূন ষ প্রনতযক্ষাভরি 

যক্ষা ফাঁমধয মক্রষ্ট  মলা 

মভযাভত। 

নজ ব্যাগ/ ননমথটিি 

ব্যাগ, ফাঁ, ফল্লী  ভাটি 

দ্বাযা জরুযী ভযাভত িাজ 

৬৫০  ১৮২.০০  

১১ মপনী মজরায যশুযভ ঈমজরাধীন িহুয়া নদীয ডানতীময 

নতুন ব্রীজ ংরগ্ন স্থামন ৫০নভটায, পূফ ষ াতকুনচয়া নাভিস্থামন 

১০০নভটায এফং ফাভতীময দনক্ষন মফড়াফানডয়া নাভি স্থামন 

৫০নভটায, ফাগভাযা নাভিস্থামন ২০০নভটায এফং দফযাগপুয 

নাভিস্থামন ৭০নভটায ফাঁমধয মলা মভযাভত িাজ।  

ঈমজরা-যশুযাভ মজরা-

মপনী। 

ঝঁনিপূন ষ যাস্তা, ফাঁমধয 

মক্রষ্ট  মলা ক্ষনতগ্রস্থ 

য়া। 

নজ ব্যাগ/ ননমথটিি 

ব্যাগ, ফাঁ, ফল্লী  ভাটি 

দ্বাযা জরুযী ভযাভত িাজ 

৪৭০ ১১৭.০০  

১২ মপনী মজরায ফুরগাজী ঈমজরাধীন ভৄহুযী নদীয ডানতীময 

শ্রীপুয নাভি স্থামন ১২০ নভটায, ভধ্যভ শ্রীচন্দ্রপুয নাভি স্থামন 

৭০নভটায এফং মযজুনভয়া ব্রীজ এয ঈজামন নযপুয নাভিস্থামন 

২০০নভটায ফাঁমধয মলা মভযাভত িাজ। 

ঈমজরা- ফুরগাজী  

মজরা-মপনী। 

ঝঁনিপূন ষ যাস্তা, ফাঁমধয 

মক্রষ্ট  মলা ক্ষনতগ্রস্থ 

য়া। 

নজ ব্যাগ/ ননমথটিি 

ব্যাগ, ফাঁ, ফল্লী  ভাটি 

দ্বাযা জরুযী ভযাভত 

৩৯০ ১০৯.০  

১৩ মপনী মজরায ফুরগাজীয় িহুয়া নদীয ফাভতীময দফযাগপুয 

ভনজদ এয ঈামন ২০০নভটায ফাঁমধয মলা মভযাভত িাজ।  

ঈমজরা- ফুরগাজী  

মজরা-মপনী। 

ঝঁনিপূন ষ যাস্তা, ফাঁমধয 

মক্রষ্ট  মলা ক্ষনতগ্রস্থ 

য়া। 

নজ ব্যাগ/ ননমথটিি 

ব্যাগ, ফাঁ, ফল্লী  ভাটি 

দ্বাযা জরুযী ভযাভত। 

২০০ ৫৬.০০  

১৪ মপনী মজরায মানাগাজী ঈমজরাধীন মছাট মপনী নদীয 

ফাভতীময নিৃষ্ণপুয িানরভনন্দয নাভি স্থামন ১৫০নভটায, স্থায়ী 

ঈমজরা- মানাগাজী  

মজরা-মপনী। 

ঝঁনিপূন ষ ংমমাগ যাস্তা   

নফষ্ণপুয িারী ভনন্দয যক্ষা  

নজ ব্যাগ/ ননমথটিি 

ব্যাগ, ফাঁ, ফল্লী  ভাটি 

১৫০ ৫৮.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

প্রনতযক্ষাভৄরি িাজ। দ্বাযা জরুযী মভযাভত। 

১৫ মপনী মজরায দাগনভূঞা ঈমজরাধীন ভাতুভূঞা  ামরয 

ডানতীময বালা ীদ ারাভনগয সৃনভত্ম মাদুগয  ংমমাগ 

ড়ি যক্ষায় ১৮০নভটায স্থায়ী প্রনতযিক্ষাভরি িাজ। 

ঈমজরা- দাগনবআয়া 

মজরা-মপনী। 

বালা ীদ ারাভনগয 

সৃনভত্ম মাদুগয  ংমমাগ 

ড়ি যক্ষা 

নজ ব্যাগ/ ননমথটিি 

ব্যাগ, ফাঁ, ফল্লী  ভাটি 

দ্বাযা জরুযী ভযাভত। 

১৮০ ৭০.০০  

    মপনী য নফবাগ 

মভাট= 

৩১৯০.০০ ৭৬৫.০০  

 নফবাগ: রক্ষ্মীপুয য নফবাগ       

১৬ রক্ষ্মীপুয মজরায দয ঈমজরাধীন মভর্ঘনা নদীয ফাভতীময 

জাল্ডায-৫৯/২ (টাআ ফাঁধ) এয  ড়কঃড়ভঃ ২.৯৩৫ জত ড়কঃড়ভঃ 

৩.১৭৫ ম ষভত্ম = ২৪০ ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভ তাণ কাজ। 

মজরাঃ রক্ষ্মীপুয 

ঈমজরাঃ রক্ষ্মীপুয দয। 

 মভর্ঘনা নদীয মজায়ায-

বাটায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর ফাঁধ 

বাঙ্গন। 

ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভ তাণ এফং 

জলাজ ড়জ জটক্সটাআর 

জপড়ব্রজক্সয উয জরাকার  

ফাড়র বড়তত ড়জ ব্যাগ 

(ফাঁজধয Toe জত 

জেস্ট ম তন্ত ) জেড়ং 

িাজ। 

২৪০ ৬৬.৫৯  

১৭ রক্ষ্মীপুয মজরায দয ঈমজরাধীন মভর্ঘনা নদীয ফাভতীময 

জাল্ডায-৫৯/২ (টাআ ফাঁধ ) এয  ড়কঃড়ভঃ ২.৭৭০ জত ড়কঃড়ভঃ 

২.৯৩৫ ম তন্ত = ১৬৫ ড়ভটায ফাঁধ পুনযাকৃড়তকযণ কাজ। 

 

মজরাঃ রক্ষ্মীপুয 

ঈমজরাঃ রক্ষ্মীপুয দয। 

 মভর্ঘনা নদীয মজায়ায-

বাটায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর ফাঁধ 

বাঙ্গন। 

জলাজ ড়জ জটক্সটাআর 

জপড়ব্রজক্সয উয জরাকার  

ফাড়র বড়তত ড়জ ব্যাগ 

(ফাঁজধয Toe জত 

জেস্ট ম তন্ত ) জেড়ং 

িাজ। 

১৬৫ ২৯.৮৮  

১৮ রক্ষ্মীপুয মজরায যাভগনত ঈমজরাধীন মাল্ডায নং-৫৯/২ এয 

ফয়ায চয এরািায় ভুলুয়া নদীয ফাভতীময নিঃ নভঃ ০.০০০ 

মত নিঃ নভঃ ০.২২০ = ২২০ নভটায স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

 

মজরাঃ রক্ষ্মীপুয 

ঈমজরাঃ যাভগনত। 

ভুলুয়া নদীয মজায়ায-

বাটায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীময বাঙ্গন। 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

২২০ ৮০.০০  

১৯ রক্ষ্মীপুয মজরায যাভগনত ঈমজরাধীন মাল্ডায নং-৫৯/২ এয 

ফড়ম ড়ী এরািায় মভর্ঘনা নদীয ফাভতীময নিঃ নভঃ ১২৫.৫০০ 

মত নিঃ নভঃ ১২৫.৬০০ = ১০০ নভটায স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

মজরাঃ রক্ষ্মীপুয 

ঈমজরাঃ যাভগনত। 

 মভর্ঘনা নদীয মজায়ায-

বাটায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর ফাঁধ 

বাঙ্গন। 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

১০০ ২৫.০০  

    রক্ষ্মীপুয য নফবাগ ৭২৫.০০ ২০১.৪৭  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

মভাট= 

 নফবাগ: জনায়াখারী য নফবাগ       

২০ মনায়া ারী য নফবামগয অতায় মাল্ডায নং- ৭৩/১ 

(এ+নফ) এয নি:নভ: ০.০০০ (২৪.৫০০) ামত নি:নভ: ৫.০০০ 

(২৯.৫০০) = ৫.০০০ নি:নভ: নফিল্প ফাঁধ ননভ ষাণ িাজ। 

আঈননয়ন : নরনচযা  

চযইশ্বয। 

ঈমজরা : ানতয়া। 

মজরা : মনায়া ারী। 

নদী বাঙ্গন নফিল্প ফাঁধ ননভ ষাণ িাজ । ৫০০০ ২৪৭.২৬  

২১ মনায়া ারী য নফবামগয অতায় মাল্ডায নং- ৭৩/১(এ+নফ) 

এয নি:নভ: ০.০০০ (১৯.৫০০) ামত নি:নভ: ১.৫০০ (২১.০০০) 

= ১.৫০০ নি:নভ: নফিল্প ফাঁধ ননভ ষাণ িাজ।  

আঈননয়ন : সু চয। 

ঈমজরা : ানতয়া। 

মজরা : মনায়া ারী। 

নদী বাঙ্গন নফিল্প ফাঁধ ননভ ষাণ িাজ । ১৫০০ ৭১.০২  

    জনায়াখারী য নফবাগ 

মভাট= 

৬৫০০.০০ ৩১৮.২৮  

 ামিষর: চাঁদপুয য ামিষর, ফাাঈমফা, চাঁদপুয।      

 নফবাগ: জভঘনা-ধনজগাদা য নফবাগ       

২২ চাঁদপুয মজরায ভতরফ ঈত্তয ঈমজরায মভর্ঘনা-ধনামগাদা মচ 

প্রিমল্পয মচ  ামরয ডাআি নিঃনভঃ ০.০০০ মত নিঃনভঃ 

১০০.০০ এয ভধ্যফতী নফনবন্ন স্থামন ক্ষনতগ্রস্থ ংময মভযাভত 

 নযিনল্পত িৃক্ষ  অগাছা নযষ্কায িযণ িাজ = ১০০.০০ 

নিঃনভঃ। 

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ ভতরফ ঈত্তয 

মযআন িাট  ন্যান্য 

িাযমণ নফনবন্ন স্থামন 

ক্ষনতগ্রস্থ ফন্যা ননয়ন্ত্রণ 

ফাঁধ। 

ক্ষনতগ্রস্থ মচ  ামরয 

ডাআি মভযাভত  

নযিনল্পত িৃক্ষ  

অগাছা ননধন। 

১০০০০০ ৭০.০০  

২৩ চাঁদপুয মজরায ভতরফ ঈত্তয ঈমজরায টযিী নাভি 

স্থামনমভর্ঘনা-ধনামগাদা প্রিমল্পয ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ ংরগ্ন নদীয 

তীয প্রনতযক্ষাভরি িামজয মভাযাভত  যক্ষনামফক্ষণ িাজ = 

১০০.০০ নভটায। 

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ ভতরফ ঈত্তয 

নদীয স্কাঈনযং এয পমর 

ক্ষনতগ্রস্থ। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

১০০ ৩৫.০০  

    জভঘনা-ধনজগাদা য 

নফবাগ মভাট= 

১০০১০০.০০ ১০৫.০০  

 নফবাগ: চাঁদপুয য নফবাগ       

২৪ চাঁদপুয মজরায় ‘‘চাঁদপুয য ংযক্ষণ প্রিল্প’’এরািায় মভর্ঘনা 

নদীয ফাভ তীময নতুন ফাজায ংম মচআমনজ নিঃনভঃ ০.০০০ 

আমত নিঃনভঃ ০.০৮০, নিঃনভঃ ০.৫৪০ আমত নিঃনভঃ 

০.৬০০,  নিঃনভঃ ০.৬৮০ আমত নিঃনভঃ ০.৭৬০, নিঃনভঃ  

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ চাঁদপুয দয 

চাঁদপুয মৌযবা 

নদীয তীব্র মরামত নফদ্যভান 

নদী তীয ংযক্ষণ িামজয 

রানঞ্চং এমপ্রান ক্ষনতগ্রস্থ। 

নদী তীমযয মলা ঠিি 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

৩১০ ১৫০.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০.৯৪০ আমত নিঃনভঃ ০.৯৯০ এফং ডািানতয়া নদীয ফাভ 

তীময নতুন ফাজায ংম মচআমনজ নিঃনভঃ ০.০০০ আমত 

নিঃনভঃ ০.০৪০ (মভাট=৩১০.০০ নভটায)বাঙ্গন যক্ষামথ ষ 

নফদ্যভান প্রনতযক্ষা িামজয মভযাভত  রানঞ্চং এমপ্রান 

নিারীিযণ 

িময পুনযায় তীয 

প্রনতযক্ষায প্রময়াজন। 

২৫ চাঁদপুয মজরায় ‘‘চাঁদপুয য ংযক্ষণ প্রিল্প’’এরািায় মভর্ঘনা 

নদীয ফাভ তীময পুযান ফাজায ংম মচআমনজ নিঃনভঃ ০.০০০ 

আমত নিঃনভঃ ০.০২০, নিঃনভঃ ০.২৯০ আমত নিঃনভঃ 

০.৩১০,  নিঃনভঃ ০.৮০০ আমত নিঃনভঃ ০.৮৭৫, নিঃনভঃ 

১.২৫০ আমত নিঃনভঃ ১.৪৩০ (মভাট=২৯৫.০০ নভটায) বাঙ্গন 

যক্ষামথ ষ নফদ্যভান প্রনতযক্ষা িামজয মভযাভত  রানঞ্চং এমপ্রান 

নিারীিযণ 

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ চাঁদপুয দয 

চাঁদপুয মৌযবা 

নদীয তীব্র মরামত নফদ্যভান 

নদী তীয ংযক্ষণ িামজয 

রানঞ্চং এমপ্রান ক্ষনতগ্রস্থ। 

নদী তীমযয মলা ঠিি 

িময পুনযায় তীয 

প্রনতযক্ষায প্রময়াজন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

২৯৫ ১৩০.০০  

২৬ চাঁদপুয মজরায পুযান ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয-াখুয়া 

এরািায় মর্ঘর্ঘনা নদীয বাঙ্গন মত ‘‘চাঁদপুয মজরায পুযান 

ফাজায ংরগ্ন আব্রাীভপুয-াখুয়া এরািায় মভর্ঘনা নদীয বাঙ্গন 

মত চাঁদপুয মচ প্রিল্প ংযক্ষণ প্রিল্প(১ভ ংমানধত)’’ 

ংযক্ষণ প্রিমল্পয মচআমনজ নিঃনভঃ ৪.৯৭০ আমত নিঃনভঃ 

৫.২৪০=২৭০ নভটায রানঞ্চং এমপ্রান নিারীিযণ িাজ। 

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ চাঁদপুয দয 

চাঁদপুয মৌযবা 

নদীয তীব্র মরামত নফদ্যভান 

নদী তীয ংযক্ষণ িামজয 

রানঞ্চং এমপ্রান ক্ষনতগ্রস্থ। 

নদী তীমযয মলা ঠিি 

িময পুনযায় তীয 

প্রনতযক্ষায প্রময়াজন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

২৭০ ১০০.০০  

২৭ মভর্ঘনা নদীয বাঙ্গন মত চাঁদপুয মচ প্রিল্প এরািা ংযক্ষণ 

(াআভচয) এফং ফাঞ্চযাভপুয ঈমজরায ফাভ তীয যক্ষা প্রিল্প 

মচআমনজ নিঃনভঃ ৭২.১৫৮ আমত নিঃনভঃ ৭২.১৭৮, নিঃনভঃ 

৭৪.৮৮০ আমত নিঃনভঃ ৭৪.৯০০,  নিঃনভঃ ৭৫.০৭৫ আমত 

নিঃনভঃ ৭৫.১১২, নিঃনভঃ ৭৫.০২০ আমত নিঃনভঃ ৭৫.০৪৫, 

নিঃনভঃ ৭৪.৯২৮ আমত নিঃনভঃ ৭৪.৯৯৩  (মভাট=১৫২.০০ 

নভটায) নদীতীয ংযক্ষণ মভযাভত িাজ। 

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ াআভচয 

 

নদীয তীব্র মরামত নফদ্যভান 

নদী তীয ংযক্ষণ িামজয 

রানঞ্চং এমপ্রান ক্ষনতগ্রস্থ। 

নদী তীমযয মলা ঠিি 

িময পুনযায় তীয 

প্রনতযক্ষায প্রময়াজন। 

নফদ্যভান প্রনতযক্ষা 

িামজয মভযাভত  

রানঞ্চং এমপ্রান 

নিারীিযণ 

১৫২ ৮০.০০  

২৮ চাঁদপুয মজরাধীন চাঁদপুয দয ঈমজরায আব্রানভপুয 

আঈননয়মনয অতাভূি অলুয ফাজায মপনযর্ঘাট  তদংরগ্ন 

এরািা মভর্ঘনা নদীয বাঙ্গন মত যক্ষামথ ষ মচআমনজ নিঃনভঃ 

০.০০০ আমত নিঃনভঃ ০.১১০, নিঃনভঃ ০.৮২০ আমত নিঃনভঃ 

১.২১০ (মভাট=৫০০.০০ নভটায) স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ চাঁদপুয দয 

চাঁদপুয মৌযবা 

অলুয ফাজায মপনযর্ঘাট  

তদংরগ্ন এরািায 

BIWTA এয ানিষং 

আয়াড ষ, ভাদ্রাা, 

পুনরপাঁড়ী, মপনযর্ঘাট 

টানভ ষনার, যাস্তা-র্ঘাট 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

৫০০ ২০০.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

আতযানদ মভর্ঘনা নদীয 

বাঙ্গন মত যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ 

প্রময়াজন। 

২৯ চাঁদপুয মজরাধীন াআভচয ঈমজরায নীরিভর আঈননয়মনয 

অতাভূি মভর্ঘনা নদীয ডানতীয ংরগ্ন নধি ঝনিপূণ ষ 

আানফারা ফাজায  তৎংরগ্ন এরািা মভর্ঘনা নদীয বাঙ্গন 

মতযক্ষামথ ষ মচআমনজ নিঃনভঃ ০.৫০০ আমত নিঃনভঃ ১.০০০ 

= ৫০০ নভটায স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ াআভচয 

আানফারা ফাজায, স্বাস্থয 

িভমক্স, ঈচ্চ নফদ্যারয়, 

প্রাথনভি 

নফদ্যারয়,ভাদ্রাা, ভনজদ, 

এফং এিটি পুনর পাড়ী 

আতযানদ মভর্ঘনা নদীয 

বাঙ্গন মত যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ 

প্রময়াজন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

৫০০ ২০০.০০  

৩০ চাঁদপুয মজরায চাঁদপুয দয ঈমজরাধীন ফাগাদী আঈননয়ন এয 

চযফাগাদী াম্পাঈ ংরগ্ন ামফ ফাজায এরািায়ডািানতয়া 

নদীয বাঙ্গন মত ভনজদ, ভাদ্রাা, র্ঘয-ফানড়  যাস্তা-র্ঘাট 

আতযানদযক্ষামথ ষমচআমনজ নিঃনভঃ ০.০০০ আমত নিঃনভঃ 

০.১০০=১০০ নভটায স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ চাঁদপুয 

ঈমজরাঃ চাঁদপুয দয 

চাঁদপুয মৌযবা 

চযফাগাদী াম্পাঈ 

ংরগ্ন ামফ ফাজায 

এরািায় ভনজদ, ভাদ্রাা, 

র্ঘয-ফানড়  যাস্তা-র্ঘাট 

আতযানদ ডািানতয়া নদীয 

বাঙ্গন মত যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষা 

িাজজরুযী প্রময়াজন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

১০০ ১৫.০০  

 নফবাগ: চাঁদপুয য নফবাগ মভাট= ২১২৭.০০ ৮৭৫.০০  

 পূফ ষাঞ্চর, ফাাঈমফা, কুনভল্লা ফ ষমভাট= ১১৩৫১২.০০ ২৪১৩.৭৫  
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মজানঃ ঈত্তয-পূফ ষাঞ্চর, ফাাঈমফা, নমরট। 

 

ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ামিষর: নমরট য ামিষর, ফাাঈমফা, নমরট।      

নফবাগ: ড়জরট য ড়ফবাগ  য নফবাগ       

১ 

সুযভা নদীয ফাভতীয ড়ক:ড়ভ: ৩৯.৯৬০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪০.১০০ = ১৪০ ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভাণ ত 

ড়জরট, কানাআঘাট, 

চড়যািা। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ১৪০.০০ 

১৫.৫৪ 

  

২ 

সুযভা নদীয ফাভতীয ড়ক:ড়ভ: ৪০.৭০০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪০.৭৭০= ৭০ ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভাণ ত 

ড়জরট, কানাআঘাট, 

চড়যািা। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৭০.০০ 

৭.০৭ 

  

৩ 

সুযভা নদীয ফাভতীয ড়ক:ড়ভ: ৩৯.৩০০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৩৯.৪৫০= ১৫০ ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভাণ ত 

ড়জরট, কানাআঘাট, 

অন্দুযভৄখ ফাজায। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ১৫০.০০ 

১১.০০ 

 ফততভাজন 

ফাঁধটি তযন্ত 

দফ তর তাআ 

এখাজন ড়ফকল্প 

ফাঁধ ড়নভ তাণ 

প্রজয়াজন। 

৪ 
সুযভা নদীয ডানতীয ড়ক:ড়ভ: ৪৪.৭৪০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪৪.৭৮০ = ৪০ ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভাণ ত 

ড়জরট, কানাআঘাট, 

ফনজগৌড়যপুয। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৪০.০০ 
৪.৬৬ 

  

৫ 
সুযভা নদীয ডানতীয ড়ক:ড়ভ: ৪৮.৬৫০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪৮.৬৮০= ৩০ ড়ভটায জভযাভত কাজ 

ড়জরট, কানাআঘাট, 

কানাআঘাট ফাজায। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৩০.০০ 
৬.১৮ 

  

৬ 
সুযভা নদীয ডানতীয ড়ক:ড়ভ: ৫৮.৪৩০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৫৮.৫০০ = ৭০ ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভাণ ত 

ড়জরট,কানাআঘাট, 

বাটিড়দড়। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৭০.০০ 
৪.৯৯ 

  

৭ 
সুযভা নদীয ফাভতীয  ড়ক:ড়ভ:  ৬৪.২০০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৬৪.৪০০= ২০০ ড়ভটায  

ড়জরট, ড়ফয়ানীফাজায, 

াপা (আয়াফর)। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ২০০.০০ 
৮৯.৮৩ 

 

৮ 
সুযভা নদীয ফাভতীয  ড়ক:ড়ভ: ৭৬.৮০০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৭৬.৮৩০= ৩০ ড়ভটায জভযাভত কাজ 

ড়জরট, ড়ফয়ানীফাজায, 

গদাযফাজায। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৩০.০০ 
২.৬৯ 

  

৯ 

কুড়য়াযা নদীয ডানতীয ড়ক:ড়ভ: ২৪.৮৫০ জত ড়ক:ড়ভ: 

২৪.২০০ = ১৫০ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ২৫.৯৫০ জত ড়ক:ড়ভ: 

২৬.১০০ = ১৫০ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ২৮.৬৭০ জত ড়ক:ড়ভ: 

২৯.০০০= ৩৩০ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ৩১.৭০০ জত ড়ক:ড়ভ: 

ড়জরট, ভানীনগয, 

াদীপুয। 

বাযটড়ং এয পজর ফন্যা 

ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ। 

 ৭৮০.০০ 

১৫.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৩১.৮৫০= ১৫০ ড়ভটায জভাট = ৭৮০ ড়ভটায ফাঁজধয 

উচ্চতা বৃড়ি 

১০ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয বাকযার 

নাভক এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ১৪.১০০ জত ড়ক:ড়ভ: ১৪.৩০০ = 

২০০ ড়ভটায জভযাভত কাজ 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

বাকযার। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ২০০.০০ 

২০.০০ 

  

১১ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয বাকযার 

নাভক এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ১৪.৩০০ জত ড়ক:ড়ভ: ১৪.৪২০ = 

১২০ ড়ভটায জভযাভত কাজ 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

বাকযার। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ১২০.০০ 

১৩.১২ 

  

১২ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয ড়যলা নাভক 

এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ১৫.১০০ জত ড়ক:ড়ভ: ১৫.৩০০ = ২০০ 

ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভাণ ত 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, ড়যলা। নদী বাঙ্গন কফড়রত  ২০০.০০ 

১৮.৭৭ 

  

১৩ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয ছফড়যয়া নাভক 

এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ১৫.৮০০ জত ড়ক:ড়ভ: ১৬.২২০ = ৪২০ 

ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভাণ ত 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ,ছফড়যয়া। নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৪২০.০০ 

৬৬.০১ 

  

১৪ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয ভাজজযগ্রাভ 

নাভক এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ৩৫.৭৫০ জত ড়ক:ড়ভ: ৩৫.৮০০ 

= ৫০ ড়ভটায । 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

ভাজজযগ্রাভ। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৫০.০০ 

৬.৫৭ 

  

১৫ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয ভূআয়াজভািা 

নাভক এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ২১.৫০০  জত ড়ক:ড়ভ: ২২.০০ 

=৫০০ ড়ভটায জভযাভত  উচ্চতা বৃড়ি কাজ 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

ভূআয়াজভািা। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৫০০.০০ 

৪০.০০ 

  

১৬ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয জরাাযভর 

নাভক এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ২৪.১০০  জত ড়ক:ড়ভ: ২৪.৮০০ 

=৭০০ ড়ভটায জভযাভত  উচ্চতা বৃড়ি কাজ 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

জরাাযভর। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৭০০.০০ 

৫০.০০ 

  

১৭ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয সুপ্রাকাড়ি নাভক 

এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ২৮.৩৩০  জত ড়ক:ড়ভ: ২৯.২২০ =৮৮০ 

ড়ভটায জভযাভত  উচ্চতা বৃড়ি কাজ 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

সুপ্রাকাড়ি। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৮৮০.০০ 

১৫.০০ 

  

১৮ 

ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয জাভডয নাভক 

এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ৩৫.১০০  জত ড়ক:ড়ভ: ৩৬.৫০০ 

=১৪০০ ড়ভটায জভযাভত  উচ্চতা বৃড়ি কাজ  

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

জাভডয। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ১৪০০.০০ 

৫০.০০ 

  

১৯ 
ড়জরট জজরায় কুড়য়াযা নদীয ডানতীজয রড়ক্ষণফাজায 

নাভক এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ৩৭.১০০  জত ড়ক:ড়ভ: ৩৭.৮৫০ 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

রড়ক্ষণফাজায। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ৭৫০.০০ 
৩৫.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

=৭৫০ ড়ভটায জভযাভত  উচ্চতা বৃড়ি কাজ 

২০ 

ড়জরট জজরায় সুযভা নদীয ফাভতীজয চকজকানাগ্রাভ 

নাভক এরাকায় ড়ক:ড়ভ: ৫৮.৫০০  জত ড়ক:ড়ভ: ৫৯.৫০০ 

=১০০০.০০ ড়ভটায জভযাভত  উচ্চতা বৃড়ি কাজ 

ড়জরট, জড়কগঞ্জ, 

চকজকানাগ্রাভ। 

নদী বাঙ্গন কফড়রত  ১০০০.০০ 

৯০.০০ 

ফততভাজন 

ফাঁধটি নদীগজব ত 

ড়ফরীন জয় 

জগজছ তাআ 

এখাজন ড়ফকল্প 

ফাঁধ ড়নভ তাণ 

প্রজয়াজন। 

 ড়জরট য ড়ফবাগ উজভাট= ৭৭৩০.০০ ৫৬১.৪৩   

 নফবাগ: সুনাভগঞ্জ য ড়ফবাগ-১       

২১ 

ড়কড়ভ ১৩.৪৫০ জত ১৩.৪৯০, ড়কড়ভ ১৩.৫৮০ জত 

১৩.৬৪০, ড়কড়ভ ১৭.৬০০ জত ১৭.৬৪০ জভাট ১৩০ ড়ভটায 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

উজজরাঃ জাভারগঞ্জ 

াড়রয ায 

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ১৩০.০০ 

৭.৮৬ 

 

২২ 

ড়কড়ভ ৯.৯০০ জত ৯.৯৭৬ জভাট ৭৬ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ জাভারগঞ্জ 

 

াড়রয ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৭৬.০০ 

১.৬৫ 

 

২৩ 

ড়কড়ভ ৩.৮০০ জত ৩.৮৮০ জভাট ৮০ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ জাভারগঞ্জ 

 

াগনায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায়  

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৮০.০০ 

১.৬০ 

 

২৪ 
ড়কড়ভ ২০.৮০০ জত ২০.৮৯০ জভাট ৯০ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

 ৯০.০০ 
১.৩৫ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

উজজরাঃ জাভারগঞ্জ 

 

াগনায ায 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

২৫ 

ড়কড়ভ ০.০০০ জত ০.১০৬ জভাট ১০৬ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ জাভারগঞ্জ 

 

াগনায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ১০৬.০০ 

১.৮০ 

 

২৬ 

ড়কড়ভ ৩.৭০০ জত ৪.০০০ জভাট ৩০০ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

উজজরাঃ ধভ তাা 

চন্দ্রজানাযথার  

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ৩০০.০০ 

৩.২০ 

 

২৭ 

ড়কড়ভ ২৫.৫৫০ জত ২৫.৬৫০ জভাট ১০০ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ ধভ তাা 

 

চন্দ্রজানাযথার  

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ১০০.০০ 

৩.৪০ 

 

২৮ 

ড়কড়ভ ২৬.০০০ জত ২৬.১০০ জভাট ১০০ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ ধভ তাা 

 

চন্দ্রজানাযথার  

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ১০০.০০ 

২.৫০ 

 

২৯ 

ড়কড়ভ ৭.৩৫৬ জত ৭.৩৭৬, ড়কড়ভ ৭.৪০০ জত ৭.৪৪০, 

ড়কড়ভ ৭.৫০০ জত ৭.৫৩০  জভাট ৯০ ড়ভটায 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ ধভ তাা 

 

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ৯০.০০ 

৪.৮০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

জানাজভাির 

৩০ 

ড়কড়ভ ৩.২৮০ জত ৩.৪৮০ জভাট ২০০ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ ধভ তাা 

 

ধানকুড়নয়া 

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ২০০.০০ 

৫.৮০ 

 

৩১ 

ড়কড়ভ ৩৮.৬১৯ জত ড়কড়ভ  ৩৮.৭২৭ জভাট ১০৮ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ তাড়যপুয 

 

ভাড়তয়ান ায 

ায(টাকাটুড়কয়া) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ১০৮.০০ 

০.৭৫ 

 

৩২ 

ড়কড়ভ ১.৩০০ জত ড়কড়ভ  ১.৪৪০ জভাট ১৪০ ড়কড়ভ  জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ তাড়যপুয 

 

ভাড়তয়ান ফড়ধ ততাং ায 

ায(ধরুন ফাঁধ) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ১৪০.০০ 

২.৩৬ 

 

৩৩ 

ড়কড়ভ ৩২.৬০০ জত ড়কড়ভ  ৩২.৬৩০ জভাট ৩০ ড়ভটায  জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ তাড়যপুয 

 

ভাড়তয়ান  ায 

ায(গুআঙ্গায খার) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৩০.০০ 

২.০৫ 

 

৩৪ ড়কড়ভ ৩৫.৫৬৩ জত ড়কড়ভ  ৩৫.৭১৩ জভাট ১৫০ ড়ভটায  জজরাঃ সুনাভগঞ্জ ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি  ১৫০.০০ ৬.৪৯  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 

উজজরাঃ তাড়যপুয 

 

ভাড়তয়ান  ায 

ায(জভড়ন ফাড়ি) 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

৩৫ 

ড়কড়ভ ১৮.২২৫ জত ড়কড়ভ  ১৮.২৮৫ জভাট ৬০ ড়ভটায জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ ড়ফশ্বম্ভযপুয 

 

কযচায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৬০.০০ 

৩.৩০ 

 

৩৬ 

ড়কড়ভ ১৮.৬৪৩ জত ড়কড়ভ  ১৮.৬৮০ জভাট ৩৭ ড়ভটায  জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ ড়ফশ্বম্ভযপুয 

 

কযচায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৩৭.০০ 

২.০৩ 

 

৩৭ 

ড়কড়ভ ৩.৫৭৯ জত ড়কড়ভ  ৩.৭৩৬ এয ভধ্যফতী জভাট 

১০০ ড়ভটায  

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ ড়ফশ্বম্ভযপুয 

 

অঙ্গুযঅরী ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ১০০.০০ 

৬.২৫ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 সুনাভগঞ্জ য ড়ফবাগ-১ জভাট = ১৮৯৭.০০ ৫৭.১৯   

 ড়ফবাগ: সুনাভগঞ্জ য ড়ফবাগ-২       

৩৮ 

ড়কড়ভ ১৩.৮২০ জত ড়কড়ভ ১৩.৮৬০ জভাট ০.০৪০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ 

 

জাভখরা ায 

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ৪০.০০ ২.৭৫  

৩৯ 

ড়কড়ভ ৮.৯২০ জত ৮.৯৬০ জভাট ০.০৪০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ 

 

জাভখরা ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৪০.০০ ২.৫০  

৪০ 

ড়কড়ভ ১.০১১ জত ১.০৩৮ জভাট ০.০২৭ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ 

 

কাড়চবাঙ্গা ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন  াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ২৭.০০ ৩.২০  

৪১ 

ড়কড়ভ ৩.৭৫০ জত ৩.৭৭০ জভাট ০.০১০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ 

 

কাড়চবাঙ্গা ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

 ১০.০০ ১.৬০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

৪২ 

ড়কড়ভ ১১.০১০ জত ১১.০৫৫ জভাট ০.০৪৫ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ 

 

কাড়চবাঙ্গা ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ ত ত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৪৫.০০ ২.৮০  

৪৩ 

ড়কড়ভ৬.৫৬৫ জত ৬.৫৮০ জভাট ০.০১৫ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ 

 

জডকায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ১৫.০০ ২  

৪৪ 

ড়কড়ভ ০.০০০ জত ০.০৮০ জভাট ০.০৮০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণ 

সুনাভগঞ্জ 

 

জডকায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি  একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৮০.০০ ২.০০  

৪৫ 

ড়কড়ভ ৮.৩২০ জত ৮.৩৫০ জভাট ০.০৩০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জউজজরাঃ 

দড়ক্ষণসুনাভগঞ্জ জডকায 

ায 

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ৩০.০০ ৩.৮০  

৪৬ 

ড়কড়ভ ৮.৮৪০ জত ৮.৮৭০০ জভাট ০.০৩০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণসুনাভগঞ্জ  

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ৩০.০০ ২.৩০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 

জডকায ায 

৪৭ 

ড়কড়ভ ১৫.৮২৫ জত ১৫.৮৩৫ জভাট ০.০১০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণসুনাভগঞ্জ  

 

জডকায ায 

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ১০.০০ ১.৫০  

৪৮ 

ড়কড়ভ ০.৪৫০ জত ০.৪৭০ জভাট ০.০২০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণসুনাভগঞ্জ  

 

জডকায ায 

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ২০.০০ ২.০০  

৪৯ 

ড়কড়ভ ৩.২৯৫ জত ৩.৩০৯ জভাট ০.০১৪ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণসুনাভগঞ্জ  

 

খাআ ায 

ডুফন্ত ফাঁজধয নদীকূজর নদী 

বাঙ্গণ/াি ধ্বজয কাযজণ ফাঁধটি 

ঝুঁড়কপূণ ত ফস্থায় যজয়জছ। 

 ১৪.০০ ১.৫০  

৫০ 

ড়কড়ভ ২০.৯৮০ জত ২১.০০৫ জভাট ০.০২৫ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ দড়ক্ষণসুনাভগঞ্জ  

 

খাআ ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ২৫.০০ ৩.৮০  

৫১ 

ড়কড়ভ ১১.৯০০ জত ১১.৯২০ জভাট ০.০২০ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ 

 

উজজরাঃ জগন্নাথপুয  

 

নলুয়া ায (জাল্ডায-১) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

 ২০.০০ ২.৯৫  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

৫২ 

ড়কড়ভ ১৪.২৬০ জত ১৪.২৮০ জভাট ০.০২০ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ জগন্নাথপুয  

 

নলুয়া ায (জাল্ডায-১) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ২০.০০ ২.৮০  

৫৩ 

ড়কড়ভ ১৮.২০০ জত ১৮.২৩০ জভাট ০.০৩০ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ জগন্নাথপুয  

 

নলুয়া ায (জাল্ডায-১) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৩০.০০ ৩  

৫৪ 

ড়কড়ভ ২৯.৯১৮ জত ২৯.৯৪০ জভাট ০.০২২ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ জগন্নাথপুয  

 

নলুয়া ায (জাল্ডায-১) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ২২.০০ ৪  

৫৫ 

ড়কড়ভ ৩২.১০০ জত ৩২.১২৫ জভাট ০.০২৫ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ জগন্নাথপুয  

 

নলুয়া ায (জাল্ডায-১) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

 ২৫.০০ ৪  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ং টি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

৫৬ 

ড়কড়ভ ৩২.৮২০ জত ৩২.৮৫০ জভাট ০.০৩০ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ জগন্নাথপুয  

 

নলুয়া ায (জাল্ডায-১) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষযঅগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৩০.০০ ৪.০০  

৫৭ 

ড়কড়ভ ৫.৪৫০ জত ড়কড়ভ  ৫.৪৭০ জভাট ০.০২০ ড়কড়ভ জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ জগন্নাথপুয  

 

সুযাআয়া ড়ফড়ফয়ানা ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ২০.০০ ২.৬০  

৫৮ 

ড়কড়ভ ১১.৯২৫ জত ড়কড়ভ  ১১.৯৮৫ এয ভধ্যফতী জভাট 

০.০৬০ ড়কড়ভ 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ জদায়াযাফাজায  

 

কারনায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয  অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৬০.০০ ৬.০০  

৫৯ 

ড়কড়ভ ০.৩৭০ জত ড়কড়ভ  ০.৪৩৮ এয ভধ্যফতী জভাট 

০.০৬৫ ড়কড়ভ 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ ছাতক  

 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

 ৬৫.০০ ৬.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

জডকায ায াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

৬০ 

ড়কড়ভ ০.০২০ জত ড়কড়ভ  ০.০৪০ এয ভধ্যফতী জভাট 

০.০২০ ড়কড়ভ 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ ছাতক  

 

জডকায ায (কুড়িড়ফর) 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৪০.০০ ৪.০০  

৬১ 

ড়কড়ভ ২.৪৪৪ জত ড়কড়ভ ২.৫০৪ এয ভধ্যফতী জভাট 

০.০৬০ ড়কড়ভ 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ ছাতক  

 

নাআিায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৬০.০০ ৬.০০  

৬২ 

ড়কড়ভ ৬.৪১০ জত ড়কড়ভ ৬.৪৬০ এয ভধ্যফতী জভাট 

০.০৫০ ড়কড়ভ 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ াল্লা  

 

ছায়ায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৫০.০০ ৩.৮৭  

৬৩ 

ড়কড়ভ ৮.২০০ জত ড়কড়ভ ৮.২৩০ এয ভধ্যফতী জভাট 

০.০৩০ ড়কড়ভ 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ াল্লা  

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

 ৩০.০০ ১.৭৮  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 

ছায়ায ায 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

৬৪ 

ড়কড়ভ ৪৪.১৮০ জত ড়কড়ভ ৪৪.২১৫ এয ভধ্যফতী জভাট 

০.০৩৫ ড়কড়ভ 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ াল্লা  

 

ছায়ায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৩৫.০০ ২.০৭  

৬৫ 

ড়কড়ভ ৪৮.২৫০ জত ড়কড়ভ ৪৮.৩০০ এয ভধ্যফতী জভাট 

০.০৫০ ড়কড়ভ 

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ  

 

উজজরাঃ াল্লা  

 

ছায়ায ায 

ফাঁজধয অজরাচয ংটি একটি 

জলাজায জয়ন্ট। অন্ন াািী 

ঢজর নদীয াড়ন াড়ন স্বাবাড়ফক 

বৃড়ি জজর ফাঁধ উড়চজয় াড়ন 

াজয প্রজফ কযজত াজয ড়ফধায় 

ফাঁজধয ফড়ণ তত ংটি 

ভজবুতকযজণয রজক্ষয অগাভ 

প্রড়তযক্ষাভরক ব্যফস্থা গ্রন। 

 ৫০.০০ ৩.৩৬  

 সুনাভগঞ্জ য ড়ফবাগ-২ জভাট = ৯২৩.০০ ৮৭.৮৩   

 াজকতর: জভৌরবীফাজায য াজকতর       

 ড়ফবাগ: জভৌরবীফাজায য ড়ফবাগ       

৬৬ 

ধরাআ নদীয ডানতীজয জগাারনগয নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

৩৩.১২০ আজত ৩৩.৩৫০ = ২৩০ ড়ভঃ 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ জগাারনগয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ২৩০.০০ 

১৮.৫৮ 

 

৬৭ 

ধরাআ নদীয ডানতীজয ফাজদ কড়যভপুয নাভক স্থাজন 

ড়কঃড়ভঃ ৩৫.২২০ আজত ৩৫.৬৭০  = ৪৫০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ কড়যভপুয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৪৫০.০০ 

৩৬.০০ 

 

৬৮ ধরাআ নদীয ডানতীজয জকাারপুয নাভক স্থাজন ৩৯.১৫০ জজরাঃ জভৌরবীফাজায নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর  ৬৫.০০ ৭.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

আজত ৩৯.২১৫ = ৬৫ ড়ভঃ। উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ জকাারপুয 

ধ্ব 

৬৯ 

ধরাআ নদীয ডানতীজয ধভ তপুয জকানাফাড়ি নাভক স্থাজন 

ড়কঃড়ভঃ ৪২.১০০ আজত ৪২.৪০০   = ৩০০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ ধভ তপুয 

জকানাফাড়ি 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৩০০.০০ 

২৪.০০ 

 

৭০ 

ধরাআ নদীয ডানতীজয  ড়ফষ্ণুপুয নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

৪৩.২০০ আজত ৪৩.৩৮০ = ১৮০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ ড়ফষ্ণুপুয  

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৮০.০০ 

১৪.০৪ 

 

৭১ 

ধরাআ নদীয ডানতীজয  রড়ক্ষ পুয নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

৪৫.৯০০ আজত ৪৬.০৫০= ১৫০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ রড়ক্ষ পুয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৫০.০০ 

১২.৭৫ 

 

৭২ 

ধরাআ নদীয ফাভতীজয  যাভপুয নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

২৩.২০০ আজত ২৩.৪১০= ২১০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ যাভপুয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ২১০.০০ 

২২.৫০ 

 

৭৩ 

ধরাআ নদীয ফাভতীজয  কারাছিা নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

২৯.১৮০ আজত ২৯.২৪০ = ৬০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ কারাছিা 

অংড়ক ব্রীচ  ৬০.০০ 

২.৬০ 

 

৭৪ 

ধরাআ নদীয ডানতীজয  জভাকাড়ফর নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

৪.৪০০ আজত ৪.৭৫০ = ৩৫০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ জভাকাড়ফর 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৩৫০.০০ 

১৬.১৯ 

 

৭৫ 

ধরাআ নদীয ডানতীজয  ফনগাঁ নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

৭.৬২০ আজত ৭.৯০০ = ১৮০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ ফনগাঁ 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৮০.০০ 

১৮.৫০ 

 

৭৬ 

ধরাআ নদীয ফাভতীজয  কাটাড়ফর নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

১.০৫০ আজত ১.২০০ = ১৫০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ কাটাড়ফর 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৫০.০০ 

১৬.৫০ 

 

৭৭ 

ধরাআ নদীয ডানতীজয  ফনগাঁ নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

১৮.১২০ আজত ১৮.১৯০  = ৭০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ ফনগাঁ 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৭০.০০ 

৯.০০ 

 

৭৮ ধরাআ নদীয ফাভতীজয  ড়ভৄরতরা নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ জজরাঃ জভৌরবীফাজায নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর  ১৫০.০০ ১৮.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

১৪.১২০ আজত ১৪.২৭০  = ১৫০ ড়ভঃ। উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ ড়ভৄরতরা 

ধ্ব 

৭৯ 

ধরাআ নদীয ফাভতীজয  ধরাআ াি নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

১৭.০৫০ আজত ১৭.০৭০   = ২০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ ধরাআ াি 

অংড়ক ব্রীচ  ২০.০০ 

১.৩০ 

 

৮০ 

ধরাআ নদীয ফাভ তীজয  কুভিাকান নাভক স্থাজন 

ড়কঃড়ভঃ ২৬.২২০ আজত ২৬.৩০০   = ৮০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কভরগঞ্জ। 

স্থানীয় নাভঃ কুভিাকান 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৮০.০০ 

৩৫.০০ 

 

৮১ 

ভনু নদীয ডান তীজয  জডভাযফাঁধ নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

০.৮২০ আজত ড়কঃড়ভঃ ০.৮৭০ = ৫০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কুরাউিা  

স্থানীয় নাভঃ জডভাযফাঁধ 

অংড়ক ব্রীচ  ৫০.০০ 

৭.০০ 

 

৮২ 

জুিী নদীয ফাভ তীজয  জগৌড়িপুয নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

১৭.২৮০ আজত ড়কঃড়ভঃ ১৭.৪১০ = ১৩০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ জুিী      স্থানীয় 

নাভঃ জগৌড়িপুয  

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৩০.০০ 

৮.২৯ 

 

৮৩ 

জুিী নদীয ফাভ তীজয  জগৌড়িপুয নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

১৯.৬৮০ আজত ড়কঃড়ভঃ ১৯.৮৪০ = ১৬০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ জুিী      স্থানীয় 

নাভঃ জগৌড়িপুয  

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৬০.০০ 

১৭.৬৫ 

 

৮৪ 

ভনু নদীয ফাভ তীজয  ভাথাযকান নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

২.২৫০ আজত ড়কঃড়ভঃ ২.৪০০ = ১৫০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ দয      স্থানীয় 

নাভঃ ভাথাযকান  

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৫০.০০ 

১৮.০০ 

 

৮৫ 

ধরাআ নদীয ফাভ তীজয  চচত্রঘাট  নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

০.৪০০ আজত ড়কঃড়ভঃ ০.৫৫০ = ১৫০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ দয      স্থানীয় 

নাভঃ চচত্রঘাট 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৫০.০০ 

১৮.০০ 

 

৮৬ 

ধরাআ নদীয ফাভ তীজয  ভড়িঙ্গা  নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ 

৪.২০০ আজত ড়কঃড়ভঃ ৪.৪৫০ = ২৫০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ দয      স্থানীয় 

নাভঃ ভড়িঙ্গা   

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ২৫০.০০ 

১৮.০০ 

 

৮৭ 

ভনু নদীয ডানতীজয জজকন্ডাযী ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয 

ড়যাা  নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ১.০২০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১.২০০ = ১৮০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ যাজনগয    

স্থানীয় নাভঃ ড়যাা   

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৮০.০০ 

১০.০০ 

 

৮৮ 
ভনু নদীয ডানতীজয জজকন্ডাযী ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয 

শ্বাভর নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ১১.৯৯০ জত ১২.১২০ = 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ যাজনগয    

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৩০.০০ 
১২.৭৫ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

১৩০ ড়ভঃ। স্থানীয় নাভঃ শ্বাভর  

৮৯ 

ভনু নদীয ফাভতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয দড়ত্মদাজযযচক 

নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ৪০.৬৫৫ জত ৪০.৯৫৫ = ৩০০ 

ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ যাজনগয    

স্থানীয় নাভঃ 

দড়ত্মদাজযযচক 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৩০০.০০ 

৩০.০০ 

 

৯০ 

ভনু নদীয ফাভতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয খাজপ্রভনগয 

নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ৪২.৯৬৫ জত ৪৩.২১৫ = ২৫০ 

ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ যাজনগয    

স্থানীয় নাভঃ খাজপ্রভনগয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ২৫০.০০ 

২৮.৫০ 

 

৯১ 

ভনু নদীয ফাভতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয জপ্রভনগয নাভক 

স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ৪৪.৫০৫ জত ৪৪.৬০৫ = ১০০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ যাজনগয    

স্থানীয় নাভঃ জপ্রভনগয 

অংড়ক ব্রীচ  ১০০.০০ 

১২.৬৬ 

 

৯২ 

ভনু নদীয ডানতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয খিকাযগ্রাভ 

নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ১৯.৩৩৫ জত ১৯.৩৮০ = ৪৫ 

ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কুরাউিা   

স্থানীয় নাভঃ খিকাযগ্রাভ 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৪৫.০০ 

৫.৫০ 

 

৯৩ 

ভনু নদীয ডানতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ন্দ্রাফাজ নাভক 

স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ২১.৫০০ জত ২১.৬০০ = ১০০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কুরাউিা   

স্থানীয় নাভঃ ান্দ্রাফাজ 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১০০.০০ 

১০.০০ 

 

৯৪ 

ভনু নদীয ডানতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয াজীপুয নাভক 

স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ২৩.৪৮০ জত ২৩.৫৯০ = ১১০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কুরাউিা   

স্থানীয় নাভঃ াজীপুয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১১০.০০ 

১৪.৫০ 

 

৯৫ 

ভনু নদীয ফাভতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ফাযআগাঁ নাভক 

স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ২১.৮০০ জত ২১.৮৬০ = ৬০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কুরাউিা   

স্থানীয় নাভঃ ফাযআগাঁ 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৬০.০০ 

১২.০০ 

 

৯৬ 

ভনু নদীয ফাভতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয কাউকানফাজায 

নাভক স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ২৫.১১০ জত ২৫.১৩০ = ২০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ কুরাউিা   

স্থানীয় নাভঃ 

কাউকানফাজায 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ২০.০০ 

৪.৮৫ 

 

৯৭ 

ভনু নদীয ফাভতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয উিযচাটি নাভক 

স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ২৮.৪৫০ জত ২৮.৫২০ = ৭০ ড়ভঃ। 

জজরাঃ জভৌরবীফাজায 

উজজরাঃ যাজনগয   

স্থানীয় নাভঃ উিযচাটি 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৭০.০০ 

১০.০০ 

 

৯৮ ভনু নদীয ফাভতীজয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ভড়ততজকানা নাভক জজরাঃ জভৌরবীফাজায নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর  ১৩০.০০ ১৪.০০  



26 

 

ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

স্থাজন ড়কঃড়ভঃ ৩২.১০০ জত ৩২.২৩০ = ১৩০ ড়ভঃ। উজজরাঃ যাজনগয   

স্থানীয় নাভঃ ভড়ততজকানা 

ধ্ব 

 জভৌরবীফাজায য ড়ফবাগ জভাট= ৫০৩০.০০ ৫০৩.৬৬  

 ড়ফবাগ: ড়ফগঞ্জ য ড়ফবাগ       

৯৯ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ১৯.৫০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ১৯.৬৫০ জভাট ০.১৫০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                   

উজজরাঃ চুনারুঘাট                   

স্থানীয় নাভঃ- ধনুশ্রী 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৫০.০০ 

১৫.০০ 

 

১০০ 

  জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ২১.১০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ২১.২৫০ জভাট ০.১৫০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ           

উজজরাঃ চুনারুঘাট                   

স্থানীয় নাভঃ- কাচুয়া 

জচৌধুযী ফাজায  

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১৫০.০০ 

১৬.০০ 

 

১০১ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ২২.৫০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ২২.৭০০ জভাট ০.২০০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ           

উজজরাঃ চুনারুঘাট                 

স্থানীয় নাভঃ- ফযাআর   

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ২০০.০০ 

১৮.৫০ 

 

১০২ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ৩০.৯৫০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৩১.০০০ জভাট ০.০৫০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                         

উজজরাঃ চুনারুঘাট                    

স্থানীয় নাভঃ- ভৄঢ়াযফি    

অংড়ক ব্রীচ  ৫০.০০ 

৩.৫০ 

 

১০৩ 

 জখায়াআ নদীয ডান তীয ফযাফয  ড়কঃড়ভঃ ৩১.০৫০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৩১.২৫০ জভাট ০.২০০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                         

উজজরাঃ চুনারুঘাট                    

স্থানীয় নাভঃ- ড়দরগাঁ    

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ২০০.০০ 

১০.০০ 

 

১০৪ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ৫০.২০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৫০.৫৫০ জভাট০.৩৫০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ড়ফগঞ্জ দয                 

স্থানীয় নাভঃ- বাধধ  

ড়নয়ড়ভত জভযাভজতয বাজফ 

ফততভাজন  ফাঁধ নকা জভাতাজফক 

জনআ এফং ঝড়কপূন ত ফস্থায় 

যজয়জছ। 

 ৩৫০.০০ 

১৬.০০ 

 

১০৫ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ৫১.৬৫০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৫২.০৫০ জভাট ০.৪০০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ড়ফগঞ্জ দয                 

ড়নয়ড়ভত জভযাভজতয বাজফ 

ফততভাজন  ফাঁধ নকা জভাতাজফক 

জনআ এফং ঝড়কপূন ত ফস্থায় 

 ৪০০.০০ 

১৫.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

স্থানীয় নাভঃ-অনিপুয   যজয়জছ। 

১০৬ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ৫২.১৫০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৫২.৫০০ জভাট ০.৩৫০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ড়ফগঞ্জ দয                 

স্থানীয় নাভঃ-ফহুরা  

ড়নয়ড়ভত জভযাভজতয বাজফ 

ফততভাজন  ফাঁধ নকা জভাতাজফক 

জনআ এফং ঝড়কপূন ত ফস্থায় 

যজয়জছ। 

 ৩৫০.০০ 

১৭.০০ 

 

১০৭ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ৫৩.৩৫০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৫৩.৭৫০ জভাট ০.৪০০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ড়ফগঞ্জ দয                 

স্থানীয় নাভঃ-ভাছুড়রয়া  

ড়নয়ড়ভত জভযাভজতয বাজফ 

ফততভাজন  ফাঁধ নকা জভাতাজফক 

জনআ এফং ঝড়কপূন ত ফস্থায় 

যজয়জছ। 

 ৪০০.০০ 

১৮.০০ 

 

১০৮ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ৫৪.৫৫০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৫৪.৯০০ জভাট ০.৪৫০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ড়ফগঞ্জ দয                 

স্থানীয় নাভঃ- আনাতাফাদ 

ড়নয়ড়ভত জভযাভজতয বাজফ 

ফততভাজন  ফাঁধ নকা জভাতাজফক 

জনআ এফং ঝড়কপূন ত ফস্থায় 

যজয়জছ। 

 ৪৫০.০০ 

১৯.০০ 

 

১০৯ 

 জখায়াআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ৫৬.২৫০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৫৬.৬০০ জভাট ০.৪০০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ড়ফগঞ্জ দয                 

স্থানীয় নাভঃ- নাড়তযাফাদ 

ড়নয়ড়ভত জভযাভজতয বাজফ 

ফততভাজন  ফাঁধ নকা জভাতাজফক 

জনআ এফং ঝড়কপূন ত ফস্থায় 

যজয়জছ। 

 ৪০০.০০ 

১৮.০০ 

 

১১০ 

কযাঙ্গীয নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ১৪.২০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ১৪.৩০০ জভাট ০.১০০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ফাহুফর                

স্থানীয় নাভঃ- দূগ তাপুয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১০০.০০ 

১০.৫০ 

 

১১১ 

কযাঙ্গীয নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ১৩.০৫০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ১৩.১২০জভাট ০.০৭০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ফাহুফর                

স্থানীয় নাভঃ- দূগ তাপুয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ৭০.০০ 

৭.৯০ 

 

১১২ 

কযাঙ্গীয নদীয ফাভ তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ১২.৫০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ১২.৬০০জভাট ০.১০০ড়কজরাড়ভটায । 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ফাহুফর                

স্থানীয় নাভঃ- দূগ তাপুয 

নদী কুজরয ড়দজক ফাঁজধয ঢাজর 

ধ্ব 

 ১০০.০০ 

৯.৩৫ 

 

১১৩ 
জানাআ নদীয ডান তীয ফযাফয  ড়কঃড়ভঃ ৪.১০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৪.২২০ জভাট ০.১২০ড়কজরাড়ভটায নদীয তীয 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ভাধফপুয               

াািী ঢজর সৃষ্ট অকড়িক ফন্যায 

জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্ত। 

 ১২০.০০ 
১৩.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

বাঙ্গন। স্থানীয় নাভঃ- অরাফক্সপুয  নদী ফাঁজধয Toe Line এয 

কাছাকাড়ছ চজর এজজছ। 

১১৪ 

জানাআ নদীয ডান তীয ফযাফয  ড়কঃড়ভঃ ৭.৩০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৭.৮০০ জভাট ০.৫০০ড়কজরাড়ভটায নদীয তীয 

বাঙ্গন। 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ভাধফপুয               

স্থানীয় নাভঃ- দূর তবপুয  

াািী ঢজর সৃষ্ট অকড়িক ফন্যায 

জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্ত। 

নদী ফাঁজধয Toe Line এয 

কাছাকাড়ছ চজর এজজছ। 

 ৫০০.০০ 

১৪.০০ 

 

১১৫ 

জানাআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয  ড়কঃড়ভঃ ৮.২০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৮.৮০০ জভাট ০.৬০০ড়কজরাড়ভটায নদীয তীয 

বাঙ্গন। 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ভাধফপুয               

স্থানীয় নাভঃ- অপজারপুয  

াািী ঢজর সৃষ্ট অকড়িক ফন্যায 

জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্ত। 

নদী ফাঁজধয Toe Line এয 

কাছাকাড়ছ চজর এজজছ। 

 ৬০০.০০ 

১৫.০০ 

 

১১৬ 

জানাআ নদীয ফাভ তীয ফযাফয  ড়কঃড়ভঃ ১১.৭০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ১২.০০ জভাট ০.৩০০ড়কজরাড়ভটায নদীয তীয 

বাঙ্গন। 

জজরাঃ ড়ফগঞ্জ                    

উজজরাঃ ভাধফপুয               

স্থানীয় নাভঃ- ধড়নচানপুয 

াািী ঢজর সৃষ্ট অকড়িক ফন্যায 

জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্ত। 

নদী ফাঁজধয Toe Line এয 

কাছাকাড়ছ চজর এজজছ। 

 ৩০০.০০ 

১৫.০০ 

 

 ড়ফগঞ্জ য ড়ফবাগ উজভাট = ৪৮৯০.০০ ২৫০.৭৫  

 ঈত্তয-পূফ ষাঞ্চর, ফাাঈমফা, নমরট ফ তজভাট = ২০৪৭০.০০ ১৪৬০.৮৬  
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মজানঃ দনক্ষণ-পূফ ষাঞ্চর, ফাাঈমফা, চট্টগ্রাভ। 
ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ামিষর: চট্টগ্রাভ য াজকতর, ফাাউজফা, চট্টগ্রাভ।      

নফবাগ: চট্টগ্রাভ য ড়ফবাগ-১, ফাাউজফা, চট্টগ্রাভ।       

০১। চট্টগ্রাভ জজরায অজনায়াযা উজজরায় যায়পুয আউড়নয়জন জাল্ডায 

নং ৬৩/১এ এয ী -ডাআজকয ড়ক :ড়ভ: ৩৪.০০০ জথজক ড়ক :ড়ভ: 

৪১.৪০০ এয ভজধ্য ফাড়তঘয , ভাদ্রাা জগআট , গরাকাটা 

(ারুয়াািা), ফাআক্হাযঘাট  ফাযঅউড়রয়া প্রভৃড়ত স্থাজন জভাট 

২১৫০ ড়ভটায ংজ াঙ্গু নদীয ডান তীজয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা: অজনায়াযা। 

আউড়নয়ন : যায়পুয। 

ঘূড়ণ তঝি, ড়নম্নচা  ড়ত 

বৃড়ষ্টজড়নত কাযজণ সৃষ্ট উচুুঁ 

জজায়াজয ফাঁজধয বাঙ্গন। 

ী-ডাআজক 

স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 
২১৫০ড়ভ:। ৬০১.৬১ 

 

০২। চট্টগ্রাভ জজরায অজনায়াযা উজজরায় যায়পুয আউড়নয়জন জাল্ডায 

নং ৬৩/১এ এয াজযঙ্গা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ২৮.৮৫০ জথজক 

ড়ক:ড়ভ: ৩০.৫৫০ এয ভজধ্য ৫০ড়ভ:   পড়কযাট নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৩২.০০০ জথজক ড়ক :ড়ভ: ৩২.৪০০ এয ভজধ্য ১০০ড়ভ: 

জভাট ১৫০ ড়ভটায ংজ াঙ্গু নদীয ডান তীজয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : অজনায়াযা। 

আউড়নয়ন : যায়পুয। 

ঘূড়ণ তঝি, ড়নম্নচা  ড়ত 

বৃড়ষ্টজড়নত কাযজণ সৃষ্ট উচুুঁ 

জজায়াজয ফাঁজধয বাঙ্গন। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 
১৫০ড়ভ:। ৬০.০০ 

 

০৩। চট্টগ্রাভ জজরায অজনায়াযা উজজরায় জুুঁআদড়ন্ড আউড়নয়জন 

জাল্ডায নং ৬৩/১এ এয রাভাযফাজায ফকড় ড়ভঞাঁজী ’য ফাড়ি 

নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫.৫৩১ জথজক ড়ক :ড়ভ: ৬.০৩১ এয ভজধ্য 

৫০ড়ভ:   পুযাণ ঘাটঘয ারদাখাড়র নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৮.০০০ জথজক ড়ক :ড়ভ: ১০.৫০০ এয ভজধ্য ১০০ড়ভ: জভাট ১৫০ 

ড়ভটায ংজ াঙ্গু নদীয ডান তীজয স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : অজনায়াযা। 

আউড়নয়ন : জুুঁআদড়ন্ড। 

ঘূড়ণ তঝি, ড়নম্নচা  ড়ত 

বৃড়ষ্টজড়নত কাযজণ সৃষ্ট উচুুঁ 

জজায়াজয ফাঁজধয বাঙ্গন। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

১৫০ড়ভ:। ৬০.০০ 

 

০৪। চট্টগ্রাভ জজরায অজনায়াযা উজজরায় ফাযখাআন আউড়নয়জনয 

চতরাযদ্বী নাভক স্থাজন জাল্ডায নং ৬৩/১ড়ফ এয ড়ক :ড়ভ: 

৩.৪৭০ জথজক ড়ক :ড়ভ: ৩.৯৭০ (=০.৫০০ড়ক:ড়ভ:) ংজ াঙ্গু 

নদীয ডান তীজয স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : অজনায়াযা। 

আউড়নয়ন : ফাযখাআন। 

ঘূড়ণ তঝি, ড়নম্নচা  ড়ত 

বৃড়ষ্টজড়নত কাযজণ সৃষ্ট উচুুঁ 

জজায়াজয ফাঁজধয বাঙ্গন। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 
২০০ড়ভ:। ৭০.০০ 

 

০৫। চট্টগ্রাভ জজরায অজনায়াযা উজজরায় াআরধয আউড়নয়জনয 

পড়কযাট নাভক স্থাজন জাল্ডায নং ৬৩/১ড়ফ এয ড়ক:ড়ভ: ৫.৯০০ 

জথজক ড়ক :ড়ভ: ৬.২৩০ (=০.৩৩০ড়ক:ড়ভ:) ংজ াঙ্গু নদীয 

ডান তীজয স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : অজনায়াযা। 

আউড়নয়ন : াআরধয। 

ঘূড়ণ তঝি, ড়নম্নচা  ড়ত 

বৃড়ষ্টজড়নত কাযজণ সৃষ্ট উচুুঁ 

জজায়াজয ফাঁজধয বাঙ্গন। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 
১২০ড়ভ:। ৫০.০০ 

 

০৬। চট্টগ্রাভ জজরায টিয়া উজজরায বাটিখাআন আউড়নয়জন শ্রীভাআ জজরা : চট্টগ্রাভ। ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা ফাজেঁ স্থায়ী ৯৮০ড়ভ:। ১৯৬.০০  
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

খাজরয ফাভ তীজয ড়কঃড়ভঃ ২.৩০০ জথজক ২.৫০০ (২০০), 

ড়কঃড়ভঃ ৩.৬০০ জথজক ড়কঃড়ভঃ ৩.৭৩০ (১৩০), ড়কঃড়ভঃ 

৩.৯০০ জথজক ড়কঃড়ভঃ ৪.০০০ (১০০), জভাট=৪৩০ ড়ভটায এফং 

ডান তীজয ড়কঃড়ভঃ ০.২০০ জথজক ড়কঃড়ভঃ ০.৩০০ (১০০), 

ড়কঃড়ভঃ ১.৫০০ জথজক ড়কঃড়ভঃ ১.৬৫০ (১৫০), ড়কঃড়ভঃ ২.৮০০ 

জথজক ড়কঃড়ভঃ ৩.০০০ (২০০), ড়কঃড়ভঃ ৩.৫১০ জথজক ড়কঃড়ভঃ 

৩.৬১০ (১০০), জভাট= ৫৫০ ড়ভটায, 

ফ তজভাট=৪৩০+৫৫০=৯৮০ ড়ভটায স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা 

কাজ।   

উজজরা : টিয়া। 

আউড়নয়ন : বাটিখাআন। 

ফ্ল্াজডয কাযজণ জফড়িফাঁজধ 

ব্রীচ/বাঙ্গন।  

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

০৭। চট্টগ্রাভ জজরায টিয়া উজজরায কচুয়াআ আউড়নয়জন শ্রীভাআ 

খাজরয ফাভ তীজয ড়কঃড়ভঃ ৪.৬০০ জথজক ৪.৭০০(১০০) এফং 

ড়কঃড়ভঃ ৫.৫০০ জথজক ড়কঃড়ভঃ ৫.৬৫০(১৫০), জভাট= ২৫০ 

ড়ভটায স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা কাজ।   

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : টিয়া। 

আউড়নয়ন : কচুয়াআ। 

ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা 

ফ্ল্াজডয কাযজণ জফড়িফাঁজধ 

ব্রীচ/বাঙ্গন।  

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 
২৫০ড়ভ:। ৫০.০০  

 

০৮। চট্টগ্রাভ জজরায টিয়া উজজরায াআদগাঁ আউড়নয়জন শ্রীভাআ 

খাজরয ডান  তীজয ড়কঃড়ভঃ ৭.৬০০ জথজক ৭.৭৭০ (১৭০) এফং 

ড়কঃড়ভঃ ৭.৭৯০ জথজক ড়কঃড়ভঃ ৭.৯২০ (১৩০), জভাট= ৩০০ 

ড়ভটায স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : টিয়া। 

আউড়নয়ন : াআদগাঁ । 

ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা 

ফ্ল্াজডয কাযজণ জফড়িফাঁজধ 

ব্রীচ/বাঙ্গন।  

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 
৩০০ড়ভ:। ৬০.০০  

 

০৯। চট্টগ্রাভ জজরায টিয়া উজজরায ছনযা আউড়নয়জন শ্রীভাআ 

খাজরয ফাভ  তীজয ড়কঃড়ভঃ ১.৬০০ জথজক ১.৭৫০ জভাট= ১৫০ 

ড়ভটায স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা কাজ।   

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : টিয়া। 

আউড়নয়ন : ছনযা। 

ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা 

ফ্ল্াজডয কাযজণ জফড়িফাঁজধ 

ব্রীচ/বাঙ্গন।  

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

১৫০ড়ভ:। ৩০.০০  

 

১০। চট্টগ্রাভ জজরায পটিকছড়ি উজজরায নাড়জযাট জৌযবায় , 

জদৌরতপুয আউড়নয়জন ারদা নদীয ফাভ তীজয ৩৩.২১০ জথজক 

ড়কঃড়ভঃ ৩৩.২৯০=৮০ ড়ভটায এফং ৩৩.৪৫৩ জথজক ড়কঃড়ভঃ 

৩৩.৫১৩=৬০ ড়ভটায, জভাট= ৮০+৬০=১৪০ ড়ভটায স্থায়ী 

তীয প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : পটিকছড়ি ।  

আউড়নয়নঃ জদৌরতপুয। 

ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা 

ফ্ল্াজডয কাযজণ নদীয 

াজি বাঙ্গন। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। ১৪০ড়ভঃ। ২৮.০০ 

 

১১। চট্টগ্রাভ জজরায পটিকছড়ি উজজরায সুিযপুয আউড়নয়জন ারদা 

নদীয ফাভ তীজয ড়কঃড়ভঃ ৪২.২৫০ জথজক ড়কঃড়ভঃ 

৪২.৪০০=১৫০ ড়ভটায স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : পটিকছড়ি ।  

আউড়নয়নঃ সুিযপুয । 

ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা 

ফ্ল্াজডয কাযজণ নদীয 

াজি বাঙ্গন। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

১৫০ড়ভঃ। ৩০.০০ 

 

১২। চট্টগ্রাভ জজরায পটিকছড়ি উজজরায ভুজপুয আউড়নয়জন ারদা 

নদীয ডান তীজয ড়কঃড়ভঃ ৫৩.৭২০ জথজক ড়কঃড়ভঃ 

৫৩.৯২০=২০০ ড়ভটায এফং ফাভ তীজয ড়কঃড়ভঃ ৫৪.২২০ জথজক 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : পটিকছড়ি ।  

আউড়নয়নঃ ভুজপুয । 

ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা 

ফ্ল্াজডয কাযজণ নদীয 

াজি বাঙ্গন। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

৩৭০ড়ভঃ। ৭৪.০০ 
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ড়কঃড়ভঃ ৫৪.৩৭০=১৭০ ড়ভটায, জভাট= ২০০+১৭০=৩৭০ 

ড়ভটায স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা কাজ। 

১৩। চট্টগ্রাভ জজরায পটিকছড়ি উজজরায ফক্তপুয আউড়নয়জন 

জতরাযী খাজরডান তীজয ড়কঃড়ভঃ ০৮.৩৪০ জথজক ড়কঃড়ভঃ 

৮.৪৪০=১০০ ড়ভটায ফাঁধ ড়নভ তাণ কাজ।     

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : পটিকছড়ি।  

আউড়নয়ন : ফক্তপুয।     

ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা 

ফ্ল্াজডয কাযজণ নদীয াড়ন 

প্রজফ। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

১০০ড়ভ:। ২০.০০ 

 

১৪। চট্টগ্রাভ জজরায পটিকছড়ি উজজরায ড়ভড়তযাট আউড়নয়জন 

জতরাযী খাজরয ফাভ তীজয ড়কঃড়ভঃ ০৯.২০০ জথজক ড়কঃড়ভঃ 

৯.২৮০=৮০ ড়ভটায  স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ। 

উজজরা : পটিকছড়ি।  

আউড়নয়নঃ ড়ভড়তয াট। 

ড়তবৃড়ষ্টয পজর সৃষ্ট ফ্ল্যা 

ফ্ল্াজডয কাযজণ নদীয 

াজি বাঙ্গন। 

ফাজেঁ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

৮০ড়ভঃ। ১৬.০০ 

 

 চট্টগ্রাভ য ড়ফবাগ-১ জভাট= ৫২৯০.০০ ১১৪৯.৬১  

 ড়ফবাগ : চট্টগ্রাভ য ড়ফবাগ-২, ফাাউজফা, চট্টগ্রাভ।       

 জাল্ডায নং-৭২       

১৫। চট্টগ্রাভ জজরায ন্দ্বী উজজরায় জাল্ডায নং -৭২ এয 

কাড়রযজদানা নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়কড়ভ ১৩.৬০০ জত ১৩.৯৩২ 

= ০.৩৩২ ড়কড়ভ ফাঁধ জভযাভত  জলাজয প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ন্দ্বী 

আউড়নয়ন : ভগধযা 

ড়ফড়বন্ন ভজয় সৃষ্ট 

প্রাকৃড়তক াভৄড়দ্রক ঝি  

ভৄজদ্রয জজায়ায বাঁটায 

কাযজণ ফাঁজধয ৩৩২ ড়ভ 

ং জবজঙ্গ ম্পূণ ত জখারা 

ফস্থায় যজয়জছ। এয পজর 

াভৄড়দ্রক জরানা াড়ন 

জাল্ডাজযয বযন্তজয 

প্রজফ কজয ব্যাক 

ক্ষয়ক্ষড়তয অংকা 

যজয়জছ। 

ফাঁজধয স্থায়ী 

জরুযী জভযাভত  

এয জলাজয 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

৩৩২.০০ ১০২.০০ ত:প্র:/ 

চয 

াজকতর 

কর্ততক 

জরুযী 

জঘালনা 

পূফ তক 

জভযাভত 

কাজ ভাঠ 

ম তাজয় 

ফাস্তফাড়য়ত 

জে। 

১৬। চট্টগ্রাভ জজরায ন্দ্বী উজজরায় জাল্ডায নং -৭২ এয জছায়াখরী 

নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়কড়ভ ২১.৮০০ জত ড়কঃড়ভঃ ২২.১৫০ = 

০.৩৫০ ড়কড়ভ ফাঁধ জভযাভত  জলাজয প্রড়তযক্ষাভরক কাজ।  

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ন্দ্বী 

আউড়নয়ন : ভগধযা 

ড়ফড়বন্ন ভজয় সৃষ্ট 

প্রাকৃড়তক াভৄড়দ্রক ঝি  

ভৄজদ্রয জজায়ায বাঁটায 

কাযজণ ফাঁজধয ৩৫০ ড়ভ 

ং ক্ষড়তগ্রস্থ  জয়জছ। 

এয পজর ফড়ণ তত স্থানটি 

ফল তাকারীন জম জকান ভয় 

জবজঙ্গ ড়গজয় াভৄড়দ্রক 

ফাঁজধয স্থায়ী 

জরুযী জভযাভত  

এয জলাজয 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

৩৫০.০০ ৮৩.০০  
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

জরানা াড়ন জাল্ডাজযয 

বযন্তজয প্রজফ কজয 

ব্যাক ক্ষয়ক্ষড়ত য়ায 

অংকা যজয়জছ। 

১৭। চট্টগ্রাভ জজরায ন্দ্বী উজজরায় জাল্ডায নং -৭২ এয ড়যপুয 

নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়কড়ভ ৫৬.২৯২ জত ৫৬.৫০০ = ০.২০৮ 

ড়কড়ভ ফাঁধ জভযাভত  জলাজয প্রড়তযক্ষাভরক কাজ।  

 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ন্দ্বী 

আউড়নয়ন : ড়যপুয 

 

ড়ফড়বন্ন ভজয় সৃষ্ট 

প্রাকৃড়তক াভৄড়দ্রক ঝি  

ভৄজদ্রয জজায়ায বাঁটায 

কাযজণ ফাঁজধয ২০৮ ড়ভ 

ং ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ। 

এয পজর ফড়ণ তত স্থানটি 

ফল তাকারীন জম জকান ভয় 

জবজঙ্গ ড়গজয় াভৄড়দ্রক 

জরানা াড়ন জাল্ডাজযয 

বযন্তজয প্রজফ কজয 

ব্যাক ক্ষয়ক্ষড়ত য়ায 

অংকা যজয়জছ। 

ফাঁজধয স্থায়ী 

জরুযী জভযাভত  

এয জলাজয 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

২০৮.০০ ২৫.০০  

১৮। চট্টগ্রাভ জজরায ন্দ্বী উজজরায় জাল্ডায নং -৭২ এয 

কারাাড়নয়া নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়কড়ভ ৪৮.৭০০ জত ৫০.২০০ 

এয ভধ্যফতী ০.৩০০ ড়কড়ভ ফাঁধ জভযাভত  জলাজয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ন্দ্বী 

আউড়নয়ন : কারাাড়নয়া 

ড়ফড়বন্ন ভজয় সৃষ্ট 

প্রাকৃড়তক াভৄড়দ্রক ঝি  

ভৄজদ্রয জজায়ায বাঁটায 

কাযজণ ফাঁজধয ৩০০ ড়ভ 

ং ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ। 

এয পজর ফড়ণ তত স্থানটি 

ফল তাকারীন জম জকান ভয় 

জবজঙ্গ ড়গজয় াভৄড়দ্রক 

জরানা াড়ন জাল্ডাজযয 

বযন্তজয প্রজফ কজয 

ব্যাক ক্ষয়ক্ষড়ত য়ায 

অংকা যজয়জছ। 

ফাঁজধয স্থায়ী 

জরুযী জভযাভত  

এয জলাজয 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

৩০০.০০ ৩০.০০  

 জাল্ডায নং-৬১/১       

১৯। ফাঁফাড়িয়া আউড়নয়নস্থ ড়কড়ভ ০.৯৩ এ ড়কদায খাজরয য 

ক্ষড়তগ্রস্থ স্লুআ এয ৭০.০০ড়ভ ফাঁজধয বাঙ্গা ং ফন্ধকযণ  

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ীতাকুন্ড 

ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ 

ফাঁজধয ক্ষড়তগ্রস্থ 

ং জভযাভত  

৭০.০০ ২০.০০  
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। আউড়নয়ন : ফাঁফাড়িয়া জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত  বাঙ্গন। 

স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

২০। ভৄযাদপুয আউড়নয়নস্থ ড়কড়ভ ৭.৫৩ জত ৮.৫৭ এয ভজধ্য = 

৫০.০০ ড়ভ ফাঁজধয (ী-ডাআক) বাঙ্গা ং ফন্ধকযণ  জভযাভত 

কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ীতাকুন্ড 

আউড়নয়ন : ভৄযাদপুয 

ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ 

জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত  বাঙ্গন। 

ফাঁজধয ক্ষড়তগ্রস্থ 

ং জভযাভত  

স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

৫০.০০ ২৫.০০  

২১। চয়দপুয আউনড়য়নস্থ ফদযখারী খারজয য কজজজা ৭-বজন্ট 

স্লুআ ংরগ্ন স্থজর ৫০ ড়ভ জলাজায তধযী। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ীতাকুন্ড 

আউড়নয়ন : চয়দপুয 

ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ 

জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত  বাঙ্গন। 

পুযাতন কজজজা 

স্লুআ ংরগ্ন 

জলাজায 

৫০.০০ ২০.০০  

২২। ভৄযাদপুয আউনড়য়নস্থ ড়ক :ড়ভ: ৭.০৩০ জত ফড়স্থত যাজাপুয খার 

স্লুআ (৪-জবন্ট) জভযাভত। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ীতাকুন্ড 

আউড়নয়ন : ভৄযাদপুয 

ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ 

জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত। 

ক্ষড়তগ্রস্থ জগট 

জভযাভত। 

- ১০.০০  

২৩। ভৄযাদপুয আউনড়য়নস্থ ড়ক :ড়ভ: ৭.২৮৫ জত ফড়স্থত যাজাপুয খার 

২ নং স্লুআ (৩-জবন্ট) জভযাভত। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ীতাকুন্ড 

আউড়নয়ন : ভৄযাদপুয 

ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ 

জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত। 

ক্ষড়তগ্রস্থ জগট 

জভযাভত। 

- ১০.০০  

 জাল্ডায নং-৬৪/১এ       

২৪। চট্টগ্রাভ জজরায ফাঁখারী উজজরায গন্ডাভাযা আউড়নয়জনয ফাঁজধয 

(আজন্টড়যয়য-ডাআক) ড়কঃড়ভঃ ৮৪.৬৪০ জত ৮৫.৯০০ = 

১২৬০.০০ ড়ভঃ ফাঁধ উচুুঁকযন  জভযাভতকযন কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ফাঁখারী 

আউড়নয়ন : গন্ডাভাযা 

ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ 

জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত  বাঙ্গন। 

ফাঁজধয ক্ষড়তগ্রস্থ 

ং জভযাভত 

১২৬০.০০ ৪০.০০  

২৫। চট্টগ্রাভ জজরায ফাঁখারী উজজরায খানখানাফাদ  আউড়নয়জনয 

ফাঁজধয (ী-ডাআক) ড়কঃড়ভঃ ১০৪.৪০০ জত ১০৪.৫০০ = 

১০০.০০ড়ভঃ ফাঁধ উচুুঁকযন ঢার প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ফাঁখারী 

আউড়নয়ন : খানখানাফাদ 

ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ 

জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত  বাঙ্গন। 

ফাঁধ উচুুঁকযন 

ঢার প্রড়তযক্ষা 

১০০.০০ ২০.০০  

 জাল্ডায নং-৬৪/১ড়ফ       

২৬। চট্টগ্রাভ  জজরায ফাঁখারী উজজরায াধনপুয আউড়নয়জনয জজরা : চট্টগ্রাভ ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত স্থায়ী তীয ১৫০.০০ ৫৫.০০  
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

যাতাযজখার্দ্ত এরাকায় জরদাািা  চকফ ততযািা  াঙ্গুনদীয 

বাংগন জত যক্ষাজথ ত ড়কঃড়ভঃ ১২৪.০৬৯  জত 

ড়কঃড়ভঃ১২৪.২১৯ = ১৫০ ড়ভঃ স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা কাজ। 

উজজরা : ফাঁখারী 

আউড়নয়ন : াধনপুয 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ  

জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত  বাঙ্গন। 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

 জাল্ডায নং-৬৪/১ড়       

২৭। চট্টগ্রাভ জজরায ফাঁখারী উজজরাধীন ফাঁজধয  (ী-ডাআক) 

ড়কঃড়ভ ১৮.৫০০ জত ১৮.৯৫০ = ৪৫০.০০ড়ভটায ফাঁধ উঁচুকযন 

 জভযাভত কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : ফাঁখারী 

আউড়নয়ন : ছনুয়া 

ঘুড়ণ তঝি, ড়নম্ন চা  ড়ত 

বৃড়ষ্ট এফং ভৄজদ্র সৃষ্ট উচ্চ 

জজায়াজয কাযজণ ফাঁজধয 

ক্ষয়ক্ষড়ত  বাঙ্গন। 

ফাঁধ উচুুঁকযন  

জভযাভতকযন 

কাজ 

৪৫০.০০ ১৫.০০  

 চট্টগ্রাভ য ড়ফবাগ-২ জভাট= ৩৩২০.০০ ৪৫৫.০০  

 ড়ফবাগ: যাঙ্গাভাটি য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, কাপ্তাআ।       

২৮। যাউজান উজজরায রড়দয়া আউড়নয়জনয ৩ নং য়াজডয তা 

খাজরয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৯.৬৩০ জত ড়কঃড়ভঃ ৯.৭৫০ 

জভাট  ১২০ ড়ভটায জভযাভত কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : রড়দয়া 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

১২০.০০ ১২.০০  

২৯। যাউজান উজজরায রড়দয়া আউড়নয়জনয ১ নং য়াজডয তা 

খাজরয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১১.৬৩০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১১.৭৮০ জভাট  ১৫০ ড়ভটায জভযাভত কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : রড়দয়া 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

১৫০.০০     ১৩.০০  

৩০। যাউজান উজজরায ডাবুয়া আউড়নয়জনয ৩নং য়াজডয কাড়ি 

াি এরাকায় ডাবুয়া খাজরয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৮.৬৩০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ৯.০৩০ জভাট  ৪০০ ড়ভটায জভযাভত কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : ডাবুয়া 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

৪০০.০০ ২২.০০  

৩১। যাউজান উজজরায ডাবুয়া আউড়নয়জনয ১নং য়াজডয খাভায 

ফাড়ি এরাকায় ডাবুয়া খাজরয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৬.৬৩০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ৬.৯৩০ জভাট  ৩০০ ড়ভটায জভযাভত কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : ডাবুয়া 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

৩০০.০০ ১৮.০০  

৩২। যাউজান উজজরায ডাবুয়া আউড়নয়জনয ২নং য়াজডয ভর 

জদ’য ফাড়ি এরাকায় ডাবুয়া খাজরয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ  

৭.৬৩০ জত ড়কঃড়ভঃ ৭.৭৮০ জভাট  ১৫০ ড়ভটায জভযাভত কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : ডাবুয়া 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

১৫০.০০ ১৫.০০  

৩৩। যাউজান উজজরায ড়চকদাআয আউড়নয়জনয ২নং য়াজডয 

জক্ষত্রার  এরাকায় ডাবুয়া খাজরয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ 

৫.৬৩০ জত ড়কঃড়ভঃ ৫.৭৮০ জভাট  ১৫০ ড়ভটায জভযাভত 

কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : ড়চকদাআয 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

১৫০.০০ ১৩.০০  

৩৪। যাউজান উজজরায ড়চকদাআয আউড়নয়জনয ২নং য়াজডয 

জক্ষত্রার  এরাকায় ডাবুয়া খাজরয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

১৫০.০০ ১৩.০০  
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৫.১৩০ জত ড়কঃড়ভঃ ৫.২৮০ জভাট  ১৫০ ড়ভটায জভযাভত কাজ। আউড়নয়ন : ড়চকদাআয ক্ষড়তগ্রস্ত কাজ । 

৩৫। যাউজান উজজরায ৩নং ড়চকদাআয আউড়নয়জনয   আউড়নয়ন 

ড়যলদ বফন এরাকায় তা  খাজরয ফাভ তীজয ২০০ ড়ভটায 

ড়জ ফাগ ড়দজয় স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : ড়চকদাআয 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

২০০.০০ ১৬০.০০  

৩৬। যাউজান উজজরায সুরতানপুয জৌযবায ৪নং য়াজডয 

জক্ষত্রার  এরাকায় ডাবুয়া খাজরয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ 

৪.১৩০ জত ড়কঃড়ভঃ ৪.৪৩০ জভাট  ৩০০ ড়ভটায জভযাভত কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : সুরতানপুয 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

৩০০.০০ ১৯.০০  

৩৭। যাউজান উজজরায যাউজান জৌযবায ১নং য়াজডয রাতু 

াজয ফাড়ি এরাকায় তা খাজরয ডান তীজয ২০০ ড়ভটায ড়জ 

ফাগ ড়দজয় স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : সুরতানপুয 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

২০০.০০ ১৫০.০০  

৩৮। যাউজান উজজরায ১নং জনায়াড়জপুয আউড়নয়জনয  ড়ভরন 

ভাস্টায ফাড়ি এরাকায় তা খাজরয ডান তীজয ২০০ ড়ভটায ড়জ 

ফাগ ড়দজয় স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা :যাউজান 

আউড়নয়ন : জনায়াড়জপুয 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

নদীয স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ । 

২০০.০০ ১৫০.০০  

৩৯। ভাফুজ খাজরয উবয় তীজয ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ ড়কঃড়ভঃ ০.৫০০ = 

১০০.০০ ড়ভটায। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : যাঙ্গুনীয়া

  

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ 

১০০.০০ ৪০.০০  

৪০। কাটাখারী খাজরয উবয় তীজয ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ ড়কঃড়ভঃ ০.০৫০ 

= ১০০.০০ ড়ভটায। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা: যাঙ্গুনীয়া  

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ 

১০০.০০  ৭০.০০  

৪১। ফাঙ্গারারীয়া খাজরয ফাভতীজয সুখ ড়ফরা এরাকায় ১৫০ ড়ভঃ 

স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : যাঙ্গুনীয়া

  

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ 

১৫০.০০   ৭০.০০  

৪২।  াটাজাযী উজজরায উযড়কযচয আউড়নয়জন ভগদর জনড়বজগন 

রক জগআট এয উবয় াজ ক্ষড়তগ্রস্ত এজপ্রাচ ফাজেঁয ৩০.০০ড়ভটায 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : াটাজাযী 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত। 

ফাশঁ, ফল্লী  

ড়নজথটিক ব্যাগ 

ড়দজয় স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

৩০.০০ ৬.০০  

৪৩। াটাজাযী উজজরায দড়ক্ষণ ভাদাযা আউড়নয়জন ভািাযী 

জযগুজরটয এয ক্ষড়তগ্রস্ত লুজ এজপ্রান এয ২০.০০ড়ভটায স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : চট্টগ্রাভ 

উজজরা : াটাজাযী 

াািী ঢর  ড়ত 

বৃড়ষ্টজত অকড়িক ফন্যায় 

ক্ষড়তগ্রস্ত। 

ফাশঁ, ফল্লী  

ড়নজথটিক ব্যাগ 

ড়দজয় স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

২০.০০ ৫.০০  

 যাঙ্গাভাটি য ড়ফবাগ জভাট= ২৭২০.০০ ৬৩৬.০০  
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 াজকতর : কক্সফাজায াড়ন উন্নয়ন াজকতর, ফাাউজফা, কক্সফাজায।      

 ড়ফবাগ: কক্সফাজায য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, কক্সফাজায।       

৪৪। ভাতাযফািী আউড়নয়জনয লাআটািা নাভক স্থাজন জাল্ডায নং ৭০ 

এ ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ  ৩.৯২০ জত ড়কঃড়ভঃ ৪.২২০ 

এয ভধ্যফতী  ৩০০ ড়ভঃ ফাঁধ জভযাভত কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : ভজখারী। 

আউড়নয়ন: ভাতাযফাড়ি। 

ভদ্র উকূরীয় তীয 

বাঙ্গন। 

ফাঁধ জভযাভত 

কাজ। ৩০০ড়ভ:। ৩০.০০ 

 

৪৫। ভাতাযফািী আউড়নয়জনয লাআটািা নাভক স্থাজন জাল্ডায নং ৭০ 

এ ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ  ৪.২২০ জত ড়কঃড়ভঃ ৪.৫২০ 

এয ভধ্যফতী  ৩০০ ড়ভঃ ফাঁধ জভযাভত কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : ভজখারী। 

আউড়নয়ন: ভাতাযফাড়ি। 

ভদ্র উকূরীয় তীয 

বাঙ্গন। 

ফাঁধ জভযাভত 

কাজ। ৩০০ড়ভ:। ৩০.০০ 

 

৪৬। কক্সফাজায দয উজজরায জাকখারী আউড়নয়জনয জগাভাতরী 

নাভক স্থাজন জাল্ডায নং ৬৬/৩ এ ড়কঃড়ভঃ  ১৬.০৭৫ জত 

ড়কঃড়ভঃ ১৬.৩৭৫ এয ভধ্যফতী= ১০০ ড়ভটায স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : কক্সফাজায 

দয। 

আউড়নয়ন: জাকখারী। 

নদী তীয বাঙ্গন। স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 
১০০ড়ভ:। ২০.০০ 

 

৪৭। কক্সফাজায দয উজজরায বারুয়াখারী আউড়নয়জনয াজফক 

ািা স্লুআচ নং -১২ (নতুন) ংরগ্ন স্থাজন জাল্ডায নং ৬৬/২ এ 

ড়কঃড়ভঃ  ১৩.৪৭০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৩.৫০০ = ৩০ ড়ভটায স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : কক্সফাজায। 

আউড়নয়ন: বারুয়াখারী। 

নদী তীয বাঙ্গন। স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 
৩০ড়ভ:। ৫.০০ 

 

৪৮। কক্সফাজায দয উজজরায জাল্ডায নং -৬৬/২ এয ফাড়যঙ্গা 

ািা নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১৫.৪০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১৫.৪৫০ = ৫০ড়ভটায ংজ বারুয়াখারী নদীয ফাভ তীয বাঙ্গন 

যক্ষাকজল্প জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : কক্সফাজায। 

আউড়নয়ন: জৌযবা। 

নদী তীয বাঙ্গন। স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 
৫০ড়ভ:। ১০.০০ 

 

৪৯। জকানাখরী আউড়নয়জনয কাআজ্জাযড়দয়া নাভক স্থাজন জাল্ডায নং 

৬৫ এ ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ  ৮.৯৩০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৮.৯৮০ (৫০ ড়ভঃ) স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : চকড়যয়া।  

আউড়নয়ন: জকানাখারী। 

নদীয তীয বাঙ্গন। স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 

৫০ড়ভ:। ৩০.০০  

৫০। জকানাখরী আউড়নয়জনয কাআজ্জাযড়দয়া নাভক স্থাজন জাল্ডায নং 

৬৫ এ ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ  ৮.৯৮০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৯.০৩০ (৫০ ড়ভঃ) স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : চকড়যয়া।  

আউড়নয়ন: জকানাখারী। 

নদীয তীয বাঙ্গন। স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 

৫০ড়ভ:। ৩০.০০  

৫১। ফদযখারী আউড়নয়জনয াতডাড়রয়া নাভক স্থাজন জাল্ডায নং ৬৫ 

এ ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ  ৩০.৪৫০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৩১.০৫০ (৫০০ ড়ভঃ) জরুযী ফাঁধ যক্ষা। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : চকড়যয়া। 

আউড়নয়ন: ফদযখারী। 

ফাঁধ বাঙ্গন। ফাঁধ জভযাভত 

কাজ। 

৫০০ড়ভ:। ৩০.০০  

৫২। চকড়যয়া জৌযবা দীঘযানখারী নাভক স্থাজন ভাতাভৄহুযী নদীয 

ফাভ তীজয ২০০ড়ভঃ স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : চকড়যয়া। 

নদীয তীয বাঙ্গন। স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 

২০০ড়ভ:। ২৫.০০  
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

আউড়নয়ন: চকড়যয়া। 

৫৩। চকড়যয়া জৌযবা অব্দুরফাড়ি ািা নাভক স্থাজন ভাতাভৄহুযী 

নদীয ফাভ তীজয ড়ক :ড়ভ: ০.০০০ জথজক ড়ক :ড়ভ: ০.০৭৫=৭৫ড়ভঃ 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : চকড়যয়া। 

আউড়নয়ন: চকড়যয়া। 

নদীয তীয বাঙ্গন। স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 

৭৫ড়ভ:। ৩০.০০  

৫৪। চকড়যয়া জৌযবা অব্দুরফাড়ি ািা নাভক স্থাজন ভাতাভৄহুযী 

নদীয ফাভ তীজয ড়ক :ড়ভ: ০.০৭৫ জথজক ড়ক :ড়ভ: ০.১৫০=৭৫ড়ভঃ 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা : কক্সফাজায। 

উজজরা : চকড়যয়া। 

আউড়নয়ন: চকড়যয়া। 

নদীয তীয বাঙ্গন। স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

কাজ। 

৭৫ড়ভ:। ৩০.০০  

 কক্সফাজায য ড়ফবাগ জভাট= ১৭৩০.০০ ২৭০.০০  

 ড়ফবাগ: ফািযফান য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, ফািযফান।       

৫৫। কক্সফাজায জজরায চকড়যয়া উজজরায জাল্ডায নং - ৬৫/এ-৩ 

এয ড়ফড়ফযড়খর নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ০.৫০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ২.০০ এয ভধ্যফতী= ০.০৭০ ড়কঃড়ভঃ  

জজরা-কক্সফাজায 

উজজরা-চকড়যয়া 

আউড়নয়ন-ফযআতরী 

উকূরীয় ফাঁধ বাঙ্গন 

 

ব্রীচ জলাড়জংকাজ ৭০ড়ভ: ২০.০০  

৫৬। কক্সফাজায জজরায চকড়যয়া উজজরায জগাড়ফিপুয নাভক স্থাজন 

ভাতাভৄহুযী নদীয ০.১০০ ড়কঃড়ভঃ বাঙ্গনজযাধ 

জজরা-কক্সফাজায 

উজজরা-চকড়যয়া 

আউড়নয়ন-ফযআতরী 

নদী তীয ংযক্ষণ 

 

ড়জব্যাগ দ্বাযা 

নদী তীয ংযক্ষণ 

কাজ 

 

১০০ড়ভ: ৪২.০০  

৫৭। কক্সফাজায জজরায চকড়যয়া উজজরায ভাড়নকপুয নাভক স্থাজন 

ভাতাভৄহুযী নদীয ০.১৮০ ড়কঃড়ভঃ বাঙ্গনজযাধ 

জজরা-কক্সফাজায 

উজজরা-চকড়যয়া 

আউড়নয়ন-ভাড়নকপুয 

নদী তীয ংযক্ষণ 

 

ড়জব্যাগ দ্বাযা 

নদী তীয ংযক্ষণ 

কাজ 

 

১৫০ড়ভ: ৭৫.০০  

৫৮। কক্সফাজায জজরায চকড়যয়া উজজরায রক্ষযাযচয নাভক স্থাজন 

ভাতাভৄহুযী নদীয ০.০৬০ ড়কঃড়ভঃ বাঙ্গনজযাধ 

জজরা-কক্সফাজায 

উজজরা-চকড়যয়া 

আউড়নয়ন-রক্ষযাযচয 

নদী তীয ংযক্ষণ 

 

ড়জব্যাগ দ্বাযা 

নদী তীয ংযক্ষণ 

কাজ 

 

৬০ড়ভ: ২৫.০০  

৫৯। কক্সফাজায জজরায জকুয়া উজজরায জাল্ডায নং - ৬৪/২ড়ফ এয 

কাকািা এরাকায় ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১১৯.১৭০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১১৯.৭২০ এয ভধ্যফতী  = ০.৫০০ ড়কঃড়ভঃ   

জজরা-কক্সফাজায 

উজজরা-জকুয়া 

আউড়নয়ন-ভগনাভা   

উকূরীয় ফাঁধ বাঙ্গন ড়জটিউফ/ড়জ

ব্যাগ দ্বাযা ফাঁধ 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

৫০০ড়ভ: ৪৮.০০  

৬০। কক্সফাজায জজরায জকুয়া উজজরায জাল্ডায নং - ৬৪/২ড়ফ এয 

রুাড়র ফাজায এরাকায় ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৮৭.৯০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৮৮.২০০ = ০.৩০০ ড়কঃড়ভঃ   

জজরা-কক্সফাজায 

উজজরা-জকুয়া 

আউড়নয়ন-উজানটিয়া   

উকূরীয় ফাঁধ বাঙ্গন ফাঁধ জভযাভত 

কাজ 

 

৩০০ড়ভ: ৪০.০০  

৬১। কক্সফাজায জজরায জকুয়া উজজরায জাল্ডায নং - ৬৪/২ড়ফ এয জজরা-কক্সফাজায উকূরীয় ফাঁধ বাঙ্গন ফাঁধ জভযাভত ৫০০ড়ভ: ৬০.০০  
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ক্রনভি 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

উজানটিয়া এরাকায় ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৮৬.৬০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৮৭.৮০০ এয ভধ্যফতী = ০.৫০০ ড়কঃড়ভঃ   

উজজরা-জকুয়া 

আউড়নয়ন-উজানটিয়া   

কাজ 

 

 ফািযফান য ড়ফবাগ জভাট= ১৬৮০.০০ ৩১০.০০  

 দড়ক্ষণ-পূফ তাঞ্চর, ফাাউজফা, চট্টগ্রাভ ফ তজভাট= ১৪৭৪০.০০ ২৮২০.৬১  

 

  



39 

 

মজানঃ ঈত্তযাঞ্চর, ফাাঈমফা, যংপুয। 

 

ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

াজকতর : যংপুয য াজকতর-১, ফাাউজফা, যংপুয।      

ড়ফবাগ : যংপুয য নফবাগ       
১ নীরপাভাযী মজরায জরঢািা ঈমজরায নতস্তা 

ডানতীয ফন্যাননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয নিঃনভঃ ৪২.০০০ মত 

নিঃনভঃ ৪২.৬০০ ম ষভত = ৬০০ নভটায 

পুফ ষতিষতাভরি প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ জরঢািা 

 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষ 

পমর ফাঁমধয মলাম্পূণ ষ বামফ নদী 

গমব ষ নফনরন ময় মগমছ। 

নজ ব্যাগ ডানম্পং 

স্যান্ড নমভন্ট নজ ব্যাগ 

স্থামনয দ্বাযা 

পূফ ষতিষতাভরি 

প্রনতযক্ষা িাজ। 

৬০০.০০ ৬৫.০০ 

 

২ নীরপাভাযী মজরায জরঢািা ঈমজরায নতস্তা 

ডানতীয ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয নিঃনভঃ ৪৫.৫০০ মত 

নিঃনভঃ ৪৬.০০০ ম ষভত = ৫০০ নভটায ফাঁধ 

মভযাভত িাজ। 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ জরঢািা 

 

নফনবন্ন ভময় নত িৃনষ্টয িাযমন 

মফাঁমধয টননচু ময় মগমছ।  

ভাটিযিাজ ৫০০.০০  ১৫.০০ 

 

৩ যংপুয মজরায গংগাচড়া ঈমজরায নতস্তা নদীয 

ডানতীয ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয নিঃনভঃ ৪১.৫৫০ মত 

নিঃনভঃ৪১.৮৫০ ম ষন্ত=৩০০ নভটায ফাঁধ মভযাভত 

িাজ। 

মজরা-যংপুয 

ঈমজরা-গংগাচড়া 

নদী তীয বাংগন।  ভাটিয িাজ স্যান্ড 

নমভন্ট নজ ব্যাগ 

মস্দনং  নজ ব্যাগ 

ডানম্পং। 

৩০০.০০ ৪০.০০ 

 

 যংপুয য নফবাগ মভাট= ১৪০০.০০ ১২০.০০  

 ড়ফবাগ: কুনড়গ্রাভ য নফবাগ       

৪ কুনড়গ্রাভ মজরায় দয ঈমজরায ধযরা নদীয 

ডানতীয নিনভঃ ২৬.৫০০ মত মবযমবযী নাভি স্থামন 

ক্রফায মভযাভত িাজ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

দয 

আঈননয়নঃ মবযমবযী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

- 

 

 

১৫.০০ 

 

 
 

৫ কুনড়গ্রাভ মজরায় দয ঈমজরায ধযরা নদীয ডান 

তীময মভাগরফাা এরািায় নিঃনভঃ ৩৮.০০০ মত 

নিঃনভঃ ৪০.০০০ এয ভধ্যফতী স্থামন ৫০০ নভটায 

স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণ িাজ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ দয 

আঈননয়নঃ মভাগরফাা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৫০০ 

 

 

১০০.০০ 

 

 
 

৬ কুনড়গ্রাভ মজরায় দয ঈমজরায ধযরা নদীয ডান 

তীময িালুয়া এরািায় নিঃনভঃ ১৯.১০০ মত 

নিঃনভঃ ১৯.৪০০ এয ভধ্যফতী স্থামন ২৫০নভটায 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ যাজাযাট 

আঈননয়নঃ ননাআ 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

২৫০ 

 

 

৩০.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণ িাজঃ িাজ। 

৭ কুনড়গ্রাভ মজরায় দয নচরভাযী ঈমজরায 

িাচঁমিার  পুঠিভাযী নাভি এরািায় ব্রহ্মপুত্র নমদয 

ডানতীময নিঃনভঃ ৬০.০০০ মত নিঃনভঃ ৬১.৩০০ 

এয ভধ্যফতী স্থামন ৮০০ নভটায ংম স্থায়ী নদী 

তীয ংযক্ষণ িাজঃ 

 
মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ নচরভাযী 

আঈননয়নঃ যাণীগঞ্জ 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৮০০ 

 

 

১৫০.০০ 

 

 

 

 

৮ কুনড়গ্রাভ মজরায় মযৌভাযী ঈমজরায ামমফয 

অরগা এরািায় ীভান্তফতী নফন িযাম্প ংরগ্ন 

এরািায় ব্রহ্মপুত্র নমদয নিঃনভঃ ০.০০০ মত 

নিঃনভঃ ০.৩০০ এয ভধ্যফতী স্থামন ২০০ নভটায 

ংম স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ মযৌভাযী 

আঈননয়নঃ দাতবাঙ্গা 

 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

 
২০০ 

 

 

 
৮০.০০ 

 

 

 

৯ কুনড়গ্রাভ মজরায় মযৌভাযী ঈমজরায ামমফয 

অরগা নফন িযাম্প ংরগ্ন এরািায় ব্রহ্মপুত্র নমদয 

নিঃনভঃ ০.৫০০ মত নিঃনভঃ ২.০০০ এয ভধ্যফতী 

স্থামন ৩০০ নভটায ংম স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণ 

িাজ। 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ মযৌভাযী 

আঈননয়নঃ দাতবাঙ্গা 

 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৩০০ 

 

 

৮০.০০ 

 

  

১০ কুনড়গ্রাভ মজরায় ঈনরপুয ঈমজরায গুনাআগাছ 

নাভি স্থামন নতস্তা নদীয ফাভ তীময নিঃনভঃ 

৮৮.১০০ মত ক্ষনতগ্রস্থ টি-মড মগ্রাময়ন এয জরুযী 

মভযাভত  যক্ষণামফক্ষণ   িাজঃ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ ঈনরপুয 

আঈননয়নঃ গুনাআগাছ  

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

২১০ 

 

২৫০.০০ 

 

১১ কুনড়গ্রাভ মজরায় ঈনরপুয ঈমজরায নতস্তা নদীয 

ফাভ তীময ফজযা স্পায এয জরুযী মভযাভত  

যক্ষণামফক্ষণ   িাজঃ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ ঈনরপুয 

আঈননয়নঃ ফজযা  

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 
 
বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৭০ 

 

৫০.০০ 

 

১২ কুনড়গ্রাভ মজরায় যাজাযাট ঈমজরায ডাংযাযাট 

নাভি স্থামত নতস্তা নদীয ফাভ তীময ক্রফায-৬ এয 

জরুযী মভযাভত  যক্ষণামফক্ষণ   িাজঃ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ যাজাযাট 

আঈননয়নঃ নানজভ া  

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৫০ ১০০.০০ 

 

১৩  কুনড়গ্রাভ মজরায় যাজাযাট ঈমজরায িানরযাট 

নাভি স্থামন নতস্তা নদীয ফাভ তীয নিঃনভঃ ১০৭.০০ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ যাজাযাট 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

৭০০ 

 

১০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

মত নিঃনভঃ ১০৭.৭০০ ম ষন্ত ৭০০ নভটায স্থায়ী 

নদী তীয ংযক্ষণ িাজঃ 

আঈননয়নঃ িানরযাট স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

১৪ কুনড়গ্রাভ মজরায় যাজাযাট ঈমজরায নতস্তা নদীয 

ফাভ তীময গাবুযমরান এরািায় ক্রফায-৪, 

ক্রফায-৫ এয জরুযী মভযাভত িাজঃ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ যাজাযাট 

আঈননয়নঃ নানজভ া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

- 

 

৫০.০০ 

 
 

১৫ ধাঈনযয়াযকুঠি এরািায় নিঃনভঃ ৮.৩০০ মত 

নিঃনভঃ ৯.৩০০ এয ভধ্যফতী  ৩৫০ নভটায দদমর্ঘ ষয 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ  

ঈমজরাঃ ভূরুঙ্গাভাযী  

আঈননয়নঃ অণ্ধাযীঝাড় 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৩৫০ ৩০.০০ 

 

১৬  ভৄনযয়া ফাজায এরািায় নিঃনভঃ ১৫.৫০০ মত 

নিঃনভঃ ১৬.০০ এয ভধ্যফতী ২০০ নভটায দদমর্ঘ ষয 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ  

ঈমজরাঃ নামগশ্বযী 

আঈননয়নঃ ফাভনডাঙ্গা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

২০০ ৩০.০০ 

 

১৭ নুন ায়া এরািায় নিঃনভঃ ৩২.২০০ মত নিঃনভঃ 

৩৩.২০০ এয ভধ্যফতী ৮০০ নভটায দদমর্ঘ ষয স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ  

ঈমজরাঃ নামগশ্বযী 

আঈননয়নঃ নুন ায়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৮০০ 

 

১০০.০০ 

 
 

১৮ কুনড়গ্রাভ মজরায় ঈনরপুয ঈমজরায িানভফাজায 

নাভি স্থামন নতস্তা নদীয ফাভ তীয নিঃনভঃ ৭৮.০০ 

মত নিঃনভঃ ৭৮.৫০০ ম ষন্ত ৫০০.০০ নভটায 

স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণ িাজঃ 

মজরাঃ কুনড়গ্রাভ 

ঈমজরাঃ ঈনরপুয 

আঈননয়নঃ িানভফাজায 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

নদীয তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন 

বাঙ্গা ফাঁমধয মভযাভত 

 নজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৫০০ ৭০.০০ 

 

 কুনড়গ্রাভ য নফবাগ মভাট= ৪৯৩০.০০ ১২৩৫.০০  

 নফবাগ: গাআফান্ধা য নফবাগ       

১৯ গাআফান্ধা মজরায সুন্দযগঞ্জ ঈমজরাধীন িাানয়া 

এরািায় বাঙ্গনমযামধ নদী তীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ গাআফান্ধা 

ঈমজরাঃ সুন্দযগঞ্জ, 

আঈননয়ন: িাানয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

মভৄনা নদীয তীয বাঙ্গন। 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৪০০  ১৩৫.০০ 

 

২০ গাআফান্ধা মজরায সুন্দযগঞ্জ ঈমজরাধীন শ্রীপুয 

এরািায় বাঙ্গনমযামধ বাঙ্গনমযামধ নদী তীয 

ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ গাআফান্ধা 

ঈমজরাঃ সুন্দযগঞ্জ  

আঈননয়ন: শ্রীপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

মভৄনা নদীয তীয বাঙ্গন। 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০০ ৯০.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

২১ গাআফান্ধা মজরায সুন্দযগঞ্জ ঈমজরাধীন রারচাভায 

এরািায় বাঙ্গনমযামধ নদী তীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ গাআফান্ধা 

ঈমজরাঃ সুন্দযগঞ্জ  

আঈননয়ন: চনন্ডপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

মভৄনা নদীয তীয বাঙ্গন। 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০০ ১২০.০০ 

 

২২ গাআফান্ধা মজরায দয ঈমজরাধীন িাভাযজানন 

এরািায় বাঙ্গনমযামধ নদী তীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ গাআফান্ধা 

ঈমজরাঃ গাআফান্ধা 

দয  

আঈননয়ন: িাভাযজানন 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

মভৄনা নদীয তীয বাঙ্গন। 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৪০০ ৮০.০০ 

 

২৩ গাআফান্ধা মজরায ফুরছনড় ঈমজরাধীন এমযন্ডাফাড়ী 

এরািায় বাঙ্গনমযামধ নদী তীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ গাআফান্ধা 

ঈমজরাঃ ফুরছনড় 

আঈননয়ন:  এমড়ন্ডাফাড়ী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

মভৄনা নদীয তীয বাঙ্গন। 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১০০০ ২২৫.০০ 

 

২৪ গাআফান্ধা মজরায় দয ঈমজরাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীয 

ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয িাঈনির ফাজায নাভি স্থামন 

ফাঁধ পুনযাকৃনতিযণ িাজ।   

মজরাঃ গাআফান্ধা 

ঈমজরাঃ গাআফান্ধা 

দয  

আঈননয়নঃ নগদাযী 

ফন্যায় ক্ষনতগ্রস্ত ফাঁধ ভাটিয িাজ  র্ঘা 

রাগামনা। 

২০০০  ১০০.০০ 

 

২৫ গাআফান্ধা মজরায় দয ঈমজরাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীয 

ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয ধুনতমচাযা নাভি স্থামন ফাঁধ 

পুনযাকৃনতিযণ িাজ।   

মজরাঃ গাআফান্ধা 

ঈমজরাঃ গাআফান্ধা 

দয  

আঈননয়নঃ নগদাযী  

ফন্যায় ক্ষনতগ্রস্ত ফাঁধ ভাটিয িাজ  র্ঘা 

রাগামনা। 

২০০০ ৫০.০০ 

 

 গাআফান্ধা য নফবাগ মভাট= ৬৮০০.০০ ৮০০.০০  

 াজকতর : যংপুয য াজকতর-২, ফাাউজফা, যংপুয।      

 নফবাগ: রারভননযাট য নফবাগ       

২৬ রারভননযাট মজরায দ ঈমজরাধীন মভাগরাট 

আঈননয়মনয চড়াটাযী, কুরুর, বুভিা, আটামাতা, 

 ারুয়া নাভি স্থামন ধযরা নদীয ডানতীয নিঃনভঃ 

০.৬০০ মত নিঃনভঃ ৫.৮৩০ এয ভধ্যফতী দদর্ঘ ষয = 

২১৩০.০০ নভটায ংম স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ রারভননযাট 

ঈমজরাঃ রারভননযাট 

দয 

আঈননয়নঃ মভাগরাট 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষ 

পমর নদীয তীমযয ক্ষনতানধত ময় 

নদীয নতুন চযামনমর প্রফানত 

ময়মছ। 

 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

 

২১৩০ 

 

 

 

 

৬০৪.০৮ 

 

 

 

 

 

২৭ রারভননযাট মজরায অনদতভাযী ঈমজরাধীন 

ভনলম াচা আঈননয়মনয ফারাাড়া কুটিযাড়  

চনন্ডভাযী নাভি স্থামন নতস্তা নদীয ফাভতীমযয 

নিঃনভঃ ১৬.৭০০ মত নিঃনভঃ ১৯.০০ এয ভধ্যফতী 

মজরাঃ রারভননযাট 

ঈমজরাঃ অনদতভাযী 

আঈননয়নঃ ভনলম াচা  

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষ পমর নদীয 

তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন। 

 

 

নজব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

২২০০ 

 

 

 

৫৪৬.৮২ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

২২০০.০০ নভটায ংম স্থায়ী নদ ীীতী যংযক্ষণ িাজ। 

২৮ ২০১৯-২০ থ ষ ফৎময রারভননযাট মজরায দ 

ঈমজরাধীন যাজপুয আঈননয়মনয ভধুযাভ নাভি 

স্থামন নতস্তা নদীয ফাভতীমযয নিঃনভঃ ৪.৩০০ মত 

নিঃনভঃ ৪.৪০০ = ১০০.০০নভটায ংম স্থায়ী নদী 

তীয প্রনতযক্ষা িামজয বাঙ্গন 

মজরাঃ রারভননযাট 

ঈমজরাঃ 

রারভননযাটদয 

আঈননয়নঃযাজপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর স্থায়ী 

নদীতীয প্রনতযক্ষা িামজয ক্ষনতাধন। 

 

ংযক্ষক্ষত স্টি াআর 

ডানম্পং এয ভাধ্যমভ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষা িামজ 

বাঙ্গন মযাধ। 

১০০ 

 

২৪.৭৮ 

 
 

২৯ ২০১৯-২০ থ ষ ফৎময রারভননযাট মজরায 

াতীফান্ধা ঈমজরাধীন গুনিভাযী আঈননয়মনয ননজ 

গুনিভাযী নাভি স্থামন নতস্তা নদীয ফাভতীমযয 

২৫০.০০ নভটায ংম স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ রারভননযাট 

ঈমজরাঃ াতীফান্ধা 

আঈননয়নঃগুনিভাযী 

 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনতাধন। 

 

 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

২৫০ ৫৯.৭৭ 

 

৩০ রারভননযাট মজরায াটগ্রাভ ঈমজরাধীন াটগ্রাভ 

মৌযবা যযক্ষামথ ষ মফংিান্দা, িমরজাড়া 

ভৄনিমমাদ্ধা ফাড়ী ংরগ্ন এফং জগৎমফড় আঈননয়মনয 

কুভাড়াড়া নাভি স্থামন ধযরা নদীয ফাভ  ডান 

তীয বাঙ্গন মত যক্ষামথ ষ ৯৭০.০০ নভটায ংম 

স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ রারভননযাট 

ঈমজরাঃ াটগ্রাভ 

আঈননয়নঃজগৎমফড় 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনতাধন। 
নজ ব্যাগদ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরিিাজ 

৯৭০ ২৩১.৯১ 

 

 রারভননযাট য নফবাগ মভাট= ৫৬৫০.০০ ১৪৬৭.৩৬  

 নফবাগ: নীরপাভাযী য নফবাগ, ফাাঈমফা, নীরপাভাযী      

৩১ নীরপাভাযী মজরায দয ঈমজরাধীন চাড়া 

যভজানী আঈননয়মনয আটাীয নাভি স্থামন 

বুনড়ম াড়া নদীয ডান তীময নিঃনভঃ ৩৫.৬৭০ মত 

নিঃনভঃ ৩৬.০০০ ম ষন্ত ৩৩০ নভটায স্থান নদী 

বাঙ্গমনয াত মথমি যক্ষায নননভমত্ত প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ 

নীরপাভাযীদয 

আঈননয়নঃ 

চাড়াযভজানী 

ফন্যায়তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষাপমরনদীযতীমযযক্ষনতাধন 

ননমথটিি ব্যাগ  ফাঁ 

বুনরস্দ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

৩৩০.০০ ২৫.০০ 

 

৩২ নীরপাভাযী মজরায জরঢািা ঈমজরায মগারভৄন্ডা 

আঈননয়মনয নিভ মগারভৄন্ডা  মভৌজায় নডপুাড়া 

নাভি স্থামন বুনড় নতস্তাডান  ফাভ ফাঁধ প্রিমল্পয 

অতায় বুনড়নতস্তা নদীয ডানফাঁমধয নিঃনভ ১.৬৮০  

মত নিঃনভঃ ১.৮৩০ ম ষন্ত। 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ জরঢািা 

আঈননয়নঃ মগারভৄন্ডা 

নদীযতরমদম বাঙ্গন  

মঢঈময়যঅর্ঘামতক্ষনতগ্রস্থ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িামজয জন্য ঠিিাদাযী 

প্রনতষ্ঠান ননময়াগ িযা 

ময়মছ। দফনশ্বি ভাভাযী 

িমযানা বাআযাময 

িাযমন ফতষভামন 

ভাঠম ষাময় িাজ শুরু িযা 

১৫০.০০ ২০.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ম্ভফ য়নন। নজ ব্যাগ 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

িযমত মফ। 

৩৩ নীরপাভাযী মজরায জরঢািা ঈমজরায ডাঈয়াফানড় 

আঈননয়মনয  মনিফি  মভৌজায় ডাংগাাড়া নাভি 

স্থামন বুনড়নতস্তা ডান  ফাভ ফাঁধ প্রিমল্পয অতায় 

বুনড়নতস্তা নদীয ফাভ ফাঁমধয নিঃনভ ৭.১২০ মত 

নিঃনভঃ ৭.১৪০   ম ষন্ত। 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ জরঢািা 

আঈননয়নঃ ডায়াফানড় 

িৃনষ্টযাননমতফাঁধ ক্ষনতগ্রস্থ 

এফংঅঈটমরট ক্ষনতগ্রস্থ।   

ফাঁধ  ক্ষনতগ্রস্থ 

অঈটমরট  মভযাভত। 

২০.০০ ৬.০০ 

 

৩৪ নীরপাভাযী মজরায জরঢািা ঈমজরায মৌরভাযী 

আঈননয়মনয মনিফি  নমদ্ধযী মভৌজায় বুনড়নতস্তা 

ডান  ফাভ ফাঁধ প্রিমল্পয অতায় বুনড়নতস্তা নদীয 

ফাভ ফাঁমধয নিঃনভ ৭.৯০০ মত নিঃনভঃ ৮.০৫০ 

ম ষন্ত। 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ জরঢািা 

আঈননয়নঃ মৌরভাযী 

নদীযতরমদম বাঙ্গন  

মঢঈময়যঅর্ঘামতক্ষনতগ্রস্থ 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

১৫০.০০ ১৫.০০ 

 

৩৫ নীরপাভাযী মজরায জরঢািা ঈমজরায মৌরভাযী 

আঈননয়মনয মগাারঝাড় মভৌজায় বুনড়নতস্তা ডান  

ফাভ ফাঁধ প্রিমল্পয অতায় বুনড়নতস্তা নদীয ফাভ 

ফাঁমধয নিঃনভ ১১.০৩০ মত নিঃনভঃ ১১.৩৫০ ম ষন্ত 

এয ভধ্যফতী। 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ জরঢািা 

আঈননয়নঃ মৌরভাযী 

নদীযতরমদম বাঙ্গন  

মঢঈময়যঅর্ঘামতক্ষনতগ্রস্থ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িামজয জন্য ঠিিাদাযী 

প্রনতষ্ঠান ননময়াগ িযা 

ময়মছ। দফনশ্বি ভাভাযী 

িমযানা বাআযাময 

িাযমন ফতষভামন ভাঠ 

ম ষাময় িাজ শুরু িযা 

ম্ভফ য়নন। নজ ব্যাগ 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

িযমত মফ। 

২০০.০০ ২৫.০০ 

 

 নীরপাভাযী য নফবাগ মভাট= ৮৫০.০০ ৯১.০০  

 নফবাগ: ডানরয়া য নফবাগ       

৩৬ নীরপাভাযী মজরায জরঢািা ঈমজরায় নতস্তা নদীয 

বাঙ্গন মত ডাঈয়াফাড়ী নাভি এরািায বাঙ্গন 

মযামধ নতস্তা ডানতীয ফাঁমধয নিঃনভঃ ৩৭.২০০ 

আমত নিঃনভঃ ৩৭.৩৫০ = ১৫০.০০ নভটায, 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ জরঢািা 

আঈননয়নঃ ডাঈয়াফাড়ী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

ফাঁমধয মলাম্পূণ ষ বামফ এফং টময 

মফীয বাগ ং নদীগমব ষ নফনরন 

ময় মগমছ। 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

৫০০.০০  ৬০.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

নিঃনভঃ ৩৭.৫০০ আমত নিঃনভঃ ৩৭.৫৫০ = 

৫০.০০ নভটায, নিঃনভঃ ৩৮.৪৫০ আমত নিঃনভঃ 

৩৮.৬০০ = ১৫০.০০ নভটায, নিঃনভঃ ৩৯.২০০ 

আমত নিঃনভঃ ৩৯.৩৫০ = ১৫০.০০ নভটায 

মভযাভত  যক্ষনামফক্ষণ স্থায়ী নদীতীয 

ংযক্ষণ িাজ।  

৩৭ রারভননযাট মজরায় াতীফান্ধা ঈমজরায নতস্তা নদীয 

চনন্ডভাযী গাআড ফাঁধ গনিভাযী নাভি স্থামন নিনভঃ মত 

১.৮০০ আমত ২.৯১ এয ভধ্যফতী স্থামন ৪৫০ নভটায ংম 

স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষণ িাজ। 

মজরাঃ রারভননযাট 
ঈমজরাঃ াতীফান্ধা 
আঈননয়নঃ গনিভাযী 

 

 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষ পমর 

প্রনতযক্ষাভরি িামজয ডানম্পং 

ম্যামটনযয়ার তনরময় মগমছ এফং মলাম ৫২ 

মরয়ায ননচংকৃত ব্লমিয ভমধ্য ১৩ মরয়ায 

ব্লি ধমল নদী গমবষ নফনরন ময় মগমছ।  

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

৪৫০.০০  ৫০.০০ 

 

 ডানরয়া য নফবাগ মভাট= ৯৫০.০০ ১১০.০০  

 নফবাগ: দয়দপুয য নফবাগ       

৩৮ দয়দপুয য নফবামগয ধীন নীরপাভাযী মজরায 

দয়দপুয ঈমজরায়  ড় নড়য়া নদীয ফাভতীয ফন্যা 

ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধ প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ নীরপাভাযী 

ঈমজরাঃ দয়দপুয 

 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয পমর 

তীমযয  ফাঁমধয ক্ষনত াধন, আদুমযয গ ষত, 

মযআনিাট আতযানদ 

নজ ব্যাগ/স্যান্ড-

নমভন্টনজ ব্যাগ দ্বাযা 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

১০০০ ৩৭৫.০০ 

 

 দয়দপুয য নফবাগ মভাট= ১০০০.০০ ৩৭৫.০০  

 ামিষর: ঠাকুযগাঁ য ামিষর, ফাাঈমফা, ঠাকুযগাঁ      

 নফবাগ: ঠাকুযগাঁ য নফবাগ       

৩৯ ঠাকুযগাঁ মজরায নযপুয ঈমজরায় যতভতপুয 

আঈননয়মনয মছাট দগাঁ এরািায় নাগয নদীয 

(ীভান্তফােঁ) ফাভতীয ফযাফয নিঃনভঃ৫.২৫০  মত 

নিঃনভঃ ৫.৩০০ ম ষন্ত = ৫০.০০ নভঃ নদী তীয 

প্রনতযক্ষাভৄরি িাজ। 

মজরাঃ ঠাকুযগাঁ 

ঈমজরাঃ নযপুয 

আঈননয়নঃ যতভতপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষ 

পমর ফামেঁয মলাম বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০.০০ ২০.০০ 

 

৪০ ঠাকুযগাঁ মজরায নযপুয ঈমজরায ফকুয়া 

আঈননয়মন নাগয নদীয (ীভান্ত) ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফামেঁয  

মচআমনজ ৫.০০০ নিঃনভঃ মত ১০.০০০ নিঃনভঃ 

এয ভধ্যফতী = ৪০০.০০ নভঃ মভযাভত িাজ। 

মজরাঃ ঠাকুযগাঁ 

ঈমজরাঃ নযপুয 

আঈননয়নঃ ফকুয়া 

ফন্যায়  নদী বাঙ্গমন ক্ষনতগ্রস্ত 

ফাঁধ 

ফাঁধ মভযাভত ৪০০.০০ ২০.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৪১ ঠাকুযগাঁ মজরায ীযগঞ্জ ঈমজরায দফযচুনা 

আঈননয়মনয নডানঙ্গ এরািায় টাংগন নদীয 

ডানতীয ফযাফয নিঃনভঃ ৫৮.৩৫০  মত নিঃনভঃ 

৫৮.৪০০ ম ষন্ত = ৫০.০০ নভঃ নদীতীয 

প্রনতযক্ষাভৄরি িাজ।  

মজরাঃ ঠাকুযগাঁ 

ঈমজরাঃ ীযগঞ্জ 

আঈননয়নঃ দফযচুনা 

ফন্যায়তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষযপমর 

ফামেঁয মলাম বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০.০০ ২০.০০ 

 

 ঠাকুযগাঁ য নফবাগ মভাট= ৫০০.০০ ৬০.০০  

 নফবাগ: নদনাজপুয য নফবাগ       

৪২ নদনাজপুয মজরায দয ঈমজরাধীন মজানায 

ফারুনী নাভি স্থামন অত্রাআ নদীয ডানতীমযয বাঙ্গন 

মযামধ ঢার (ভনন্দয, নয ফায  শ্মান যক্ষামথ ষ) 

স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন িাজ (নিঃনভ ২২.৫০০ 

মত নিঃনভঃ ২২.৮০০ ম ষন্ত = ৩০০ নভঃ।  

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ দয 

আঈননয়নঃ ৪ নং ম পুযা 

াননয তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয 

পমর নদীয তীমযয  ফাঁমধয 

ক্ষনতাধন।  

স্থায়ী নদীতীয প্রনতযক্ষা 

িাজ ফাস্তফায়ন িযা 

প্রময়াজন। 

৩০০ ২৫.০০ 

 

৪৩ নদনাজপুয মজরায দয ঈমজরাধীন দক্ষক্ষণ 

নফপুয নাভি স্থামন অত্রাআ নদীয ফাভতীমযয ফাঁধ 

 তৎংরগ্ন ভনজদ  গুচ্ছগ্রাভ যক্ষামথ ষ স্থায়ী 

নদীতীয ংযক্ষন িাজ (নিঃনভ ২০.১০০ মত 

নিঃনভঃ ২০.৪০০ ম ষন্ত = ৩০০ নভঃ।  

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ দয 

আঈননয়নঃ ৪ নং ম পুযা 

ঐ ঐ ৩০০ ২৫.০০ 

 

৪৪ নদনাজপুয মজরায দয ঈমজরাধীন ঈনরপুয নাভি 

স্থামন পুনবষফা নদীয ফাভতীমযয বাঙ্গন মযামধ 

ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন িাজ (নিঃনভ 

১৩.১০০ মত নিঃনভঃ ১৩.২২০ ম ষন্ত = ১২০ নভঃ।  

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ দয 

আঈননয়নঃ ৬ নং 

অঈনরয়াপুয 

ঐ ঐ ১২০ ১০.০০ 

 

৪৫ নদনাজপুয মজরায দয ঈমজরাধীন ঠুটিযর্ঘাট 

নাভি স্থামন অত্রাআ নদীয ডানতীমযয বাঙ্গন মযামধ 

ভানজষনার ডাআি ননভ ষাণ িাজ (নিঃনভ ১.৯০০ মত 

নিঃনভঃ ২.২০০ ম ষন্ত = ৩০০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ দয 

আঈননয়নঃ ২ নং 

সুন্দযফন 

ঐ ঐ ৩০০ ১৫.০০ 

 

৪৬ নদনাজপুয মজরায দয ঈমজরাধীন নিছভত 

ভাধফপুয নাভি স্থামন  অত্রাআ নদীয ডানতীমযয 

বাঙ্গন মযামধ ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন 

িাজ (নিঃনভ ১৮.৩৫০ মত নিঃনভঃ ১৮.৫৫০ 

ম ষন্ত = ২০০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ দয 

আঈননয়নঃ ৪ নং ম পুযা 

ঐ ঐ ২০০ ১৫.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৪৭ নদনাজপুয মজরায নফযর ঈমজরাধীন ভারঝাড় 

চিচিা নাভি স্থামন মঢা নদীয ডানতীয ফাঁধ  

ভনন্দয যক্ষমথ ষ স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন িাজ 

(নিঃনভ ১.৬৮৫ মত নিঃনভঃ ১.৯৮৫ ম ষন্ত = 

২০০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ নফযর 

আঈননয়নঃ পযাক্কাফাদ 

নদী ফাঁমধয ডানতীয মর্ঘমল প্রফানত 

মচ্ছ, ামআ ভনন্দয যময়মছ। 

ভাটিয গঠন বার না য়ায় ানন 

মরামত ভাটি মবমঙ্গ মবমঙ্গ মড় 

মামচ্ছ। 

ঐ ২০০ ১৭.০০ 

 

৪৮ নদনাজপুয মজরায িাামযার ঈমজরাধীন 

গড়নুযপুয নাভি স্থামন মঢা নদীয ফাভতীমযয 

বাঙ্গন মযামধ ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন 

িাজ (নিঃনভ ৩.১০০ মত নিঃনভঃ ৩.৫০০ এয 

ভধ্যফতী = ১৮০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ নফযর 

আঈননয়নঃ ৮ নং ধভ ষপুয 

াননয তীব্র মরাত ফাঁমধয ধাযমর্ঘমল 

প্রফানত য়ায় ফাঁধ বাঙ্গমনয 

মূ্ম ীণ মচ্ছ।  

ঐ ১৮০ ১৫.০০ 

 

৪৯ নদনাজপুয মজরায িাামযার ঈমজরাধীন ভৄকুন্দপুয 

নাভি স্থামন মঢা নদীয ডানতীমযয বাঙ্গন মযামধ 

ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন িাজ (নিঃনভ 

৭.৭০ মত নিঃনভঃ ৭.৮২০ ম ষন্ত = ১২০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ িাামযার 

আঈননয়নঃ ভৄকুন্দপুয। 

ঐ ঐ ১২০ ১০.০০ 

 

৫০ নদনাজপুয মজরায িাামযার ঈমজরাধীন যাভপুয 

াাাড়া নাভি স্থামন মঢা নদীয ডানতীমযয 

বাঙ্গন মযামধ ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন 

িাজ (নিঃনভ ৫.২০ মত নিঃনভঃ ৫.৩২ ম ষন্ত = 

১২০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ িাামযার 

আঈননয়নঃ ভৄকুন্দপুয। 

ঐ ঐ ১২০ ১০.০০ 

 

৫১ নদনাজপুয মজরায মফাচাগঞ্জ ঈমজরাধীন াদাভর 

নাভি স্থামন টাঙ্গন নদীয ফাভতীমযয [৪টি ধভ ষারম্বী 

(মফৌদ্ধ, নিষ্টান, নন্দু  ভৄরভান ভানুমলয িফয)] 

বাঙ্গন মযামধ ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন 

িাজ (নিঃনভ ১২.৬০০ মত নিঃনভঃ ১২.৮০০ 

ম ষন্ত = ২০০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ মফাচাগঞ্জ 

আঈননয়নঃ ৬ নং যণগাঁ 

 

াননয তীব্র মরাত ফাঁমধয ধাযমর্ঘমল 

প্রফানত য়ায় ফাঁধ বাঙ্গমনয 

মূ্ম ীণ মচ্ছ। 

স্থায়ী নদীতীয প্রনতযক্ষা 

িাজ ফাস্তফায়ন িযা 

প্রময়াজন। 

২০০ ১৭.০০ 

 

৫২ নদনাজপুয মজরায নচনযযফন্দয ঈমজরাধীন 

িভরাযর্ঘাট নাভি স্থামন অত্রাআ নদীয ফাভতীমযয 

বাঙ্গন মযামধ ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন 

িাজ (নিঃনভ ১.৫০০ মত নিঃনভঃ ১.৭০০ ম ষন্ত = 

২০০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ নচনযযফন্দয 

আঈননয়নঃ ৭ নং 

অঈনরয়াপুকুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  ঘূন ষাফমতষয 

পমর নদীয তীমযয  ফাঁধ িাভ 

যাস্তায ক্ষনতাধন। 

ঐ ২০০ ১৭.০০ 

 

৫৩ নদনাজপুয মজরায নচনযযফন্দয ঈমজরাধীন গরাায মজরাঃ নদনাজপুয ঐ ঐ ১৫০ ১২.৭৫  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

নাভি স্থামন অত্রাআ নদীয ফাভতীমযয বাঙ্গন মযামধ 

ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন িাজ (নিঃনভ 

৩৬.৬৫০ মত নিঃনভঃ৩৬.৮০০ ম ষন্ত = ১৫০ 

নভঃ)। 

ঈমজরাঃ নচনযযফন্দয 

আঈননয়নঃ ৭ নং 

অঈনরয়াপুকুয 

৫৪ নদনাজপুয মজরায নচনযযফন্দয ঈমজরাধীন 

ভাদানী নাভি স্থামন িািড়া নদীয ডানতীমযয 

বাঙ্গন মযামধ ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন 

িাজ (নিঃনভ ৯.৩৫০ মত নিঃনভঃ ৯.৪৫০ ম ষন্ত 

= ১০০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ নচনযযফন্দয 

আঈননয়নঃ ৭ নং 

অঈনরয়াপুকুয 

ঐ ঐ ১০০ ১০.০০ 

 

৫৫ নদনাজপুয মজরায নচনযযফন্দয ঈমজরাধীন 

মবারানাথপুয নাভি স্থামন িািড়া নদীয ডানতীমযয 

বাঙ্গন মযামধ ঢার স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন 

িাজ (নিঃনভ ৭.৯২৫ মত নিঃনভঃ ৮.০২৫ ম ষন্ত 

= ১০০ নভঃ)। 

মজরাঃ নদনাজপুয 

ঈমজরাঃ নচনযযফন্দয 

আঈননয়নঃ ৭ নং 

অঈনরয়া পুকুয 

ঐ ঐ ১০০ ১০.০০ 

 

 নদনাজপুয য নফবাগ মভাট= ২৫৯০.০০ ২০৮.৭৫  

 উিযাঞ্চর, ফাাউজফা, যংপুয ফ তজভাট= ২৪৬৪০.০০ ৪৪৬৭.১১  
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মজানঃ ঈত্তয-নিভাঞ্চর,  ফাাঈমফা, যাজাী। 

 

ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

াজকতর : যাজাী য াজকতর, ফাাউজফা, যাজাী ।      

ড়ফবাগ : যাজাী য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, যাজাী।       
১ যাজাী জজরায চাযঘাট উজজরায় কযাজডট কজরজ 

এরাকায় দ্মা নদীয ফাভতীয বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ড়কঃড়ভঃ 

৫৭.৯৭০ জত ড়কঃড়ভঃ ৫৮.৬০০ এয ভধ্যফতী স্থাজন 

জভাট ৪০০ ড়ভটায চদজঘ তয জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক 

কাজ। 

জজরা : যাজাী। 

উজজরা : চাযঘাট। 

২০১৯ াজরয ফন্যায াড়ন 

কভায ভয় তীব্র জরাত  

Back Whirling  

প্রচন্ড ঘূণ তাফজততয পজর পূ জফ ত 

ফাস্তফাড়য়ত নদী তীয প্রড়তযক্ষা 

কাজজয ক্ষয়ক্ষড়ত াধন। 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৪০০.০০ ১৬২.৬৯ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

২ যাজাী জজরায চাযঘাট উজজরায় টাঙ্গন এরাকায় 

দ্মা নদীয ফাভতীয বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ড়কঃড়ভঃ ৬৩.৮৬০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ৬৪.২৬০ এয ভধ্যফতী স্থাজন জভাট ১০০ 

ড়ভটায চদজঘ তয জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক কাজ। 

জজরা : যাজাী। 

উজজরা : চাযঘাট। 

২০১৯ াজরয ফন্যায াড়ন 

কভায ভয় তীব্র জরাজতয 

পজর পূজফ ত ফাস্তফাড়য়ত নদী 

তীয প্রড়তযক্ষা কাজজয 

ক্ষয়ক্ষড়ত াধন। 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
১০০.০০ ১১.৩০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩ যাজাী জজরায চাযঘাট উজজরায় াাপুয এরাকায় 

দ্মা নদীয ফাভতীয বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ড়কঃড়ভঃ ১৮.২৯০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ১৮.৬৬০ এয ভধ্যফতী স্থাজন জভাট ২০০ 

ড়ভটায চদজঘ তয জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক কাজ। 

জজরা : যাজাী। 

উজজরা : চাযঘাট। 

২০১৯ াজরয ফন্যায াড়ন 

কভায ভয় তীব্র জরাজতয 

পজর পূজফ ত ফাস্তফাড়য়ত নদী 

তীয প্রড়তযক্ষা কাজজয 

ক্ষয়ক্ষড়ত াধন। 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
২০০.০০ ৫৪.২৩ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪ যাজাী জজরায চাযঘাট উজজরায় াাপুয এরাকায় 

দ্মা নদীয ফাভতীয বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ড়কঃড়ভঃ ৬৬.০০০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ৬৬.৫৩০ এয ভধ্যফতী স্থাজন জভাট ১০০ 

ড়ভটায চদজঘ তয জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক কাজ। 

জজরা : যাজাী। 

উজজরা : চাযঘাট। 

২০১৯ াজরয ফন্যায াড়ন 

কভায ভয় তীব্র জরাজতয 

পজর পূজফ ত ফাস্তফাড়য়ত নদী 

তীয প্রড়তযক্ষা কাজজয 

ক্ষয়ক্ষড়ত াধন। 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
১০০.০০ ২৭.১২ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫ যাজাী ভানগযীয বুরনপুয এরাকায় দ্মা নদীয 

ফাভতীয বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ড়কঃড়ভঃ ৬.৫০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৭.৫০০ এয ভধ্যফতী স্থাজন জভাট ২০০ ড়ভটায চদজঘ তয 

জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক কাজ। 

যাজাী ভানগয। 

২০১৯ াজরয ফন্যায াড়ন 

কভায ভয় তীব্র জরাজতয 

পজর পূজফ ত ফাস্তফাড়য়ত নদী 

তীয প্রড়তযক্ষা কাজজয 

ক্ষয়ক্ষড়ত াধন। 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
২০০.০০ ৮১.৪৮ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৬ যাজাী ভানগযীয শ্রীযাভপুয এরাকায় টি -ফাঁজধয 

বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ড়কঃড়ভঃ ৭.৫০০ এ ৫০ ড়ভটায চদজঘ তয 

জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক কাজ। 
যাজাী ভানগয। 

২০১৯ াজরয ফন্যায াড়ন 

কভায ভয় তীব্র জরাত  

Back Whirling  

প্রচন্ড ঘূণ তাফজততয পজর পূজফ ত 

ফাস্তফাড়য়ত নদী তীয প্রড়তযক্ষা 

কাজজয ক্ষয়ক্ষড়ত াধন। 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৫০.০০ ২০.৩৪ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৭ যাজাী য ড়ফবাগাধীন চরন ড়ফর প্রকল্প জাল্ডায -ড় 

এয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রন ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১২৯.১২০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ১২৯.৬৬০ এয ভধ্যফতী স্থাজন জভাট ২৫০ 

ড়ভটায চদজঘ তয জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক কাজ। 

জজরা : যাজাী। 

উজজরা : ফাগভাযা। 

ড়ফজরয াড়নয জঢউজয়য কাযজণ 

ফাঁজধয াআড জস্দাজয 

ক্ষয়ক্ষড়ত াধন। 

ড়নজথটিক ব্যাগ , ফাঁ, 

তজতা আতযাড়দ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

২৫০.০০ ২৫.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

 যাজাী য ড়ফবাগ জভাট=  ১৩০০.০০ ৩৮২.১৬  

 ড়ফবাগ : নফাফগঞ্জ য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, চাঁাআনফাফগঞ্জ।      

৮ চাঁাআনফাফগঞ্জ জজরায দয উজজরায চযফাগডাঙ্গা 

ড়ফড় এরাকায় ‘‘দ্মা নদীয বাঙ্গন জত চাঁাআ 

নফাফগঞ্জ দয  ড়ফগঞ্জ উজজরা যক্ষা প্রকল্প ’’ এয 

অতায় ড়ভটাজযজ ১০০০০.০০ জত ১০০৫০.০০ 

ম তন্ত= ৫০.০০ ড়ভটায জরুযী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা: চাঁাআনফাফগঞ্জ 

উজজরা: চাঁাআনফাফগঞ্জ 

দয 

আউড়নয়ন: চযফাগডাঙ্গা 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজযয ক্ষড়ত াধন 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
৫০.০০ ২৯.৭৫ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত  

৯ চাঁাআনফাফগঞ্জ জজরায দয উজজরায চযফাগডাঙ্গা 

ড়ফড় এরাকায় ‘‘দ্মা নদীয বাঙ্গন জত চাঁাআ 

নফাফগঞ্জ দয  ড়ফগঞ্জ উজজরা যক্ষা প্রকল্প ’’ এয 

অতায় ড়ভটাজযজ ১০০৫০.০০ জত ১০১০০.০০ 

ম তন্ত= ৫০.০০ ড়ভটায জরুযী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা: চাঁাআনফাফগঞ্জ 

উজজরা: চাঁাআনফাফগঞ্জ 

দয 

আউড়নয়ন: চযফাগডাঙ্গা 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজযয ক্ষড়ত াধন 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
৫০.০০ ২৯.৬৬ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত  

১০  চাঁাআনফাফগঞ্জ জজরায দয উজজরায াজাানপুয 

এরাকায় ‘‘দ্মা নদীয বাঙ্গন জত চাঁাআনফাফগঞ্জ 

জজরায অরাতুরী এরাকা যক্ষা ’’ এয অতায় 

ড়ভটাজযজ ৮০০০.০০ জত ৮০৫০.০০ ম তন্ত= ৫০.০০ 

ড়ভটায জরুযী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জজরা: চাঁাআনফাফগঞ্জ 

উজজরা: চাঁাআনফাফগঞ্জ 

দয 

আউড়নয়ন: াজাানপুয 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজযয ক্ষড়ত াধন 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
৫০.০০ ২৯.৯২ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত  

১১ চাঁাআনফাফগঞ্জ জজরায দয উজজরায িভা নাভক 

স্থাজন ‘‘দ্মা নদীয বাঙ্গন জত চাঁাআনফাফগঞ্জ জজরায 

অরাতুরী এরাকা যক্ষা ’’ এয অতায় ফাস্তফাড়য়ত 

D/S End Termination  যক্ষায় দ্মা -

জজরা : চাঁাআনফাফগঞ্জ 

উজজরা: চাঁাআনফাফগঞ্জ 

দয 

আউড়নয়ন: জদড়ফনগয 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজযয ক্ষড়ত াধন 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
৫০.০০ ২৯.২০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ভানিা নদীয জভানায় ড়ভটাজযজ ৭৫০.০০ জত 

৮০০.০০ ম তন্ত= ৫০.০০ ড়ভটায জরুযী প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

 নফাফগঞ্জ য ড়ফবাগ, জভাট= ১০০.০০  ১১৮.৫৩  

 ড়ফবাগ : নগাঁ য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, নগাঁ।       

১২ নগাঁ জজরায দয উজজরায় যক্তদ জরাাচূিা ড়ফর 

ড়নষ্কান স্কীজভয অতায় জছাট মভৄন নদীয ফাভ তীয 

ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ২.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ৮.০০০ এয 

ভধ্যফতী ড়ফড়বন্ন স্থাজন  = ৪০০.০০ ড়ভটায চদজঘ তয জরুযী 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক কাজ। 

রস্কযপুয, চড়ন্ডপুয  

গাংজজায়ায, আউড়নয়নঃ 

চড়ন্ডপুয, উজজরা : 

নগাঁ দয, জজরাঃ 

নগাঁ 

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ 
ফাঁজধয জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৪০০.০০ ৪২.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

১৩ নগাঁ জজরায যানীনগয উজজরায় যক্তদ জরাাচূিা 

ড়ফরড়নষ্কান স্কীজভয অতায় জছাট মভৄন নদীয ফাভ 

তীয ফযাফয ড়কঃড়ভঃ ১১.৯০০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৬.৮০০ 

এয ভধ্যফতী ৩০০ ড়ভটায জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ভরক 

কাজ। 

ড়ত্রজভানী  কুজাআর, 

আউড়নয়ন : কাড়ভপুয, 

উজজরা : যাণীনগয, 

জজরা : নগাঁ 

ফাঁজধয 

ড়জজ/ড়রজকজ/বাযটড়ং 

ফাঁজধয জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৬০০.০০ ১৭৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

১৪ নগাঁ জজরায অত্রাআ উজজরায় নাগয বযারী উ প্রকল্প 

এয অত্রাআ  নাগয নদীয ফাভ  ডান তীয ফযাফয 

ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ০.০০ জত ড়কঃড়ভঃ ৫.৫০০ এয 

ভধ্যফতী ড়ফড়বন্ন স্থাজন ৩০০ ড়ভটায জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জবাািা, াচুপুয  

খযস্বতী; আউড়নয়ন: 

জবাািা  াঁচুপুয, 

উজজরা: অত্রাআ, জজরা: 

নগাঁ। 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

ফাঁজধয জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৩০০.০০  ৩০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

১৫ নগাঁ জজরায নগাঁ দয উজজরায় জাল্ডায -১ উ-

প্রকজল্পয অতায় জছাট মভৄনা নদীয ডানতীয  অত্রাআ 

নদীয ফাভতীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ০.০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১০.০০ এয ভধ্যফতী ড়ফড়বন্ন স্থাজন ৪০০ ড়ভটায জরুযী 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

ারািা, ভকযাভপুয, 

চরগাছী; আউড়নয়ন: 

নগাঁ জৌযবা  

ফক্তাযপুয, উজজরা: 

নগাঁ দয জজরা: নগাঁ। 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

ফাঁজধয জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৪০০.০০  ৪০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

১৬ নগাঁ জজরায ধাভৄআযাট উজজরায় অত্রাআ নদীয 

ডানতীয ফাঁধ ড়নভ তাণ  উ -প্রকল্প  এয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ 

৯.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ৯.৬০০ = ৬০০.০০ ড়ভটায 

স্থায়ী তীয প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

বগফানপুয  জখরনা; 

আউড়নয়ন : বগফানপুয   

জখরনা উজজরা: 

ধাভআযাট জজরা: নগাঁ। 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

বাযটড়ং 

জরুযী  স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৬০০.০০  ২৫.৭১ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

১৭ অত্রাআ নদীয ডানতীয ফাঁধ ড়নভ তাণ উ -প্রকজল্পয 

অতায় নগাঁ জজরায ভািা উজজরায অত্রাআ নদীয 

রক্ষীযাভপুয, আউড়নয়ন: 

বারাআন, উজজরা: 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

জরুযী  স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৪৫০.০০  ৮০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৪৬.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৪৯.৫০০ এয ভধ্যফতী স্থাজন ৪৫০ .০০ ড়ভটায জরুযী  

স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

ভািা, জজরা: নগাঁ। 

১৮ জাল্ডায-ড় উ-প্রকজল্পয অতায় নগাঁ জজরায অত্রাআ 

উজজরায অত্রাআ নদীয ডান তীজয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ 

২১.৫০০ জত ড়কঃড়ভঃ ২৪.৫০০ এয ভধ্যফতী স্থাজন 

২০০ .০০ ড়ভটায জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

জফরা  শুটকীগাছা; 

আউড়নয়ন: কাড়রকাপুয  

অানগঞ্জ, উজজরা: 

অত্রাআ, জজরা: নগাঁ। 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

বাযটড়ং 

জরুযী  স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
২০০.০০  ১৯.৯৯ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

১৯ নগাঁ জজরায ভািা উজজরায় জাল্ডায -ড় উ প্রকল্প 

এয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ৭.০০ এয 

ভধ্যফতী = ৮৫০ ড়ভটায জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ। 

চকযাভপুয, কয়রাফািী, 

চকফালূ, বাড়ঙ্গািা, 

ফনকুিা, নুযারস্দাফাদ 

আউড়নয়নঃ ড়ফষ্ণপুয, 

উজজরাঃ ভািা, জজরাঃ 

নগাঁ 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

বাযটড়ং 

জরুযী  স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৮৫০.০০  ১০০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

২০ নগাঁ জজরায ভািা উজজরায জাল্ডায -ড় প্রকল্প এয 

ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১৪৪.০০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৪৭.০০ এয 

ভধ্যফতী ড়ফড়বন্ন স্থাজন ১২০.০০ ড়ভটায জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

আউড়নয়নঃ নূরুরস্দাফাদ, 

উজজরাঃ ভািা, জজরাঃ 

নগাঁ 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

বাযটড়ং 

জরুযী  স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
১২০.০০  ১৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

২১ নগাঁ জজরায ভািা উজজরায় চরন ড়ফর জাল্ডায ু ড়ড 

প্রকল্প এয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৫.০০ জত ড়কঃড়ভঃ ২০.০০০ 

এয ভধ্যফতী = ৩৮০.০০ ড়ভটায জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

আউড়নয়নঃ প্রাদপুয, 

নূরুরস্দাফাদ  ড়ফষ্ণপুয, 

উজজরাঃ ভািা, জজরাঃ 

নগাঁ 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

বাযটড়ং 

জরুযী  স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৩৮০.০০  ২৮.১৮ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

২২ নগাঁ জজরায ত্নীতরা উজজরায ত্নীতরা উ প্রকল্প 

এয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ২.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ১০.০০ এয 

ভধ্যফতী = ৯০০.০০ ড়ভটায জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

াটিচিা, আছাপুয; 

আউড়নয়নঃ াটিচযা, 

নড়জপুয উজজরাঃ 

ত্নীতরা, জজরাঃ নগাঁ। 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

বাযটড়ং 

জরুযী  স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৯০০.০০  ৮০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

২৩ নগাঁ জজরায ভাজদফপুয উজজরায ত্নীতরা উ 

প্রকল্প এয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১৯.০০ জত ড়কঃড়ভঃ ২৫.০০ 

এয ভধ্যফতী = ৫০০.০০ ড়ভটায জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

নুযপুয, কজরানীািা 

আউড়নয়নঃ এনাজয়তপুয  

ভাজদফপুয 

 উজজরাঃ ভাজদফপুয, 

জজরাঃ নগাঁ 

নদীয জরাজত ফাঁজধয বাংগন  

ফাঁজধয ড়জজ/ড়রজকজ  

বাযটড়ং 

জরুযী  স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
৫০০.০০  ৪৭.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

২৪ নগাঁ য ড়ফবাজগয অতায় ড়ফড়বন্ন প্রকজল্পয নগাঁ  ফগুিা জজরায ড়রজকজ জরুযী স্থায়ী তীয ৫০ টি ২০.০০ ড়ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

আনজরট/অউজরট/জযগুজরটয এয ড়রজকজ ফন্ধকযজনয 

রজক্ষয জরুযী স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

ড়ফড়বন্ন উজজরা প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। ঝুঁড়কপূণ ত 

২৫ নগাঁ য ড়ফবাজগয অতায় ড়ফড়বন্ন প্রকজল্পয বাংগন 

প্রড়তজযাজধ ড়জ -ব্যাজগয ভাধ্যজভ জরুযী স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

নগাঁ  ফগুিা জজরায 

ড়ফড়বন্ন উজজরা 

নদীয জরাজত ফাঁজধ/নদীয তীজয 

বাংগন 

জরুযী স্থায়ী তীয 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 
  ১০০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

 নগাঁ য ড়ফবাগ জভাট= ৫৭০০.০০ ৮০২.৮৮  

 ড়ফবাগ : নাজটায য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, নাজটায।       

২৬ নাজটায জজরায রারপুয উজজরাধীন ড়তরকপুয আজত 

ড়রদ বায়া জগৌযীপুয ম তন্তদ্মা নদীয ফাভতীয 

ংযক্ষণ প্রকল্প (জচআজনজ ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ২.০০ এয ভজধ্য) 

জজরা : নাজটায  

 

উজজরা : রারপুয 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদী তীজযয ক্ষড়ত াধন 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
১৫০.০০ ৪৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

২৭ চরন ড়ফর প্রকল্প  জাল্ডায ড় (জচআজনজ ড়কঃড়ভঃ ৪৪.০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ১০৭.০০ এয ভজধ্য) 

জজরা : নাজটায দয 

 

উজজরা : ড়ংিা 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর ফাঁজধয ক্ষড়ত াধন 
ফাঁজধয জভযাভত  ২৫০০.০০ ৭০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

২৮ নাগয নদী ফােঁ উ -প্রকল্প (জচআজনজ ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ২৫.০০ এয ভজধ্য) 

জজরা : নাজটায দয 

 

উজজরা : ড়ংিা 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর ফাঁজধয ক্ষড়ত াধন 
ফাঁজধয জভযাভত  ৩০০০ ৯০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

 নাজটায য ড়ফবাগ জভাট= ৫৬৫০.০০  ২০৫.০০  

 াজকতর : াফনা য াজকতর, ফাাউজফা, াফনা।       

 ড়ফবাগ : জফিা য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, জফিা, াফনা।       

২৯ াফনা জজরায  সুজানগয উজজরায াতফািীয়া 

আউড়নয়জনয াতফািীয়া নাভকস্থাজন দ্মা নদীয ফাভ 

তীজয বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ততকতাভৄরক 

(Precautionary)  প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : াফনা 

উজজরা : সুজানগয 

আউড়নয়ন : াতফািীয়া 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজয বাঙ্গন 

২৫০ জকড়জ জজনয ড়জ 

ব্যাগ দ্বাযা ততকতাভৄরক 

(Precautionary) 

প্রড়তযক্ষা কাজ। 

৩০০.০০ ১৩৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩০ াফনা জজরায সুজানগয উজজরায াতফািীয়া 

আউড়নয়জনয ভাছািা নাভকস্থাজন দ্মা নদীয ফাভ তীজয 

বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ততকতাভৄরক 

(Precautionary)   প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : াফনা 

উজজরা : সুজানগয 

আউড়নয়ন : াতফািীয়া 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজয বাঙ্গন 

২৫০ জকড়জ জজনয ড়জ 

ব্যাগ দ্বাযা ততকতাভৄরক 

(Precautionary) 

প্রড়তযক্ষা কাজ। 

৩০০.০০ ১৩৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩১ াফনা জজরায  সুজানগয উজজরায ভাড়নকাট জজরা : াফনা ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয ২৫০ জকড়জ জজনয ড়জ ৩০০.০০ ১৩৫.০০ ড়ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

আউড়নয়জনয যায়পুয নাভকস্থাজন দ্মা নদীয ফাভ তীজয 

বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ততকতাভৄরক 

(Precautionary)  প্রড়তযক্ষা কাজ। 

উজজরা : সুজানগয 

আউড়নয়ন : ভাড়নকাট 

পজর নদীয তীজয বাঙ্গন ব্যাগ দ্বাযা ততকতাভৄরক 

(Precautionary) 

প্রড়তযক্ষা কাজ। 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩২ াফনা জজরায  সুজানগয উজজরায নাড়জযগঞ্জ 

আউড়নয়জনয ফযখাপুয (ড়ন্দু ভড়িয ) নাভকস্থাজন দ্মা 

নদীয ফাভ তীজয বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ততকতাভৄরক 

(Precautionary)  প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা : াফনা 

উজজরা : সুজানগয 

আউড়নয়ন : নাড়জযগঞ্জ 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজয বাঙ্গন 

২৫০ জকড়জ জজনয ড়জ 

ব্যাগ দ্বাযা ততকতাভৄরক 

(Precautionary) 

প্রড়তযক্ষা কাজ। 

৩০০.০০ ১৩৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩৩ াফনা জজরায সুজানগয উজজরায নাড়জযগঞ্জ 

আউড়নয়জনয বুরচিপুয নাভকস্থাজন দ্মা নদীয ফাভ 

তীজয বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ততকতাভৄরক 

(Precautionary)  প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা: াফনা 

উজজরা: সুজানগয 

আউড়নয়ন: নাড়জযগঞ্জ 

ফন্যায় তীব্র জরাত   ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজয বাঙ্গন 

২৫০ জকড়জ জজনয ড়জ 

ব্যাগ দ্বাযা ততকতাভৄরক 

(Precautionary)  

প্রড়তযক্ষা কাজ। 

৪০০.০০ ১৮০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩৪ াফনা জজরায  সুজানগয উজজরায খড়ররপুয 

আউড়নয়জনয াাভপুয নাভকস্থাজন দ্মা নদীয ফাভ তীজয 

বাঙ্গন যক্ষাজথ ত ততকতাভৄরক 

(Precautionary)  প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা: াফনা 

উজজরা: সুজানগয 

আউড়নয়ন: খড়ররপুয 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজয বাঙ্গন 

২৫০ জকড়জ জজনয ড়জ 

ব্যাগ দ্বাযা ততকতাভৄরক 

(Precautionary)  

প্রড়তযক্ষা কাজ। 

১০০০.০০ ১০০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

 জফিা য ড়ফবাগ জভাট= ২৬০০.০০  ৮২০.০০  

 াজকতর : ফগুিা য াজকতর, ফাাউজফা, ফগুিা       

 ড়ফবাগ : জয়পুযাট াড়ন উন্নয়ন ড়ফবাগ, ফাাউজফা, জয়পুযাট।      

৩৫ তুরীগঙ্গা নদীয ডানতীয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রন ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ 

১৭.৮৬০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৮.০১০ = ১৫০.০০ ড়ভটায । 

উজজরা : অজেরপুয, 

জজরা : জয়পুযাট 

(াড়কদায ািা ,   শ্রী-

কৃষ্টপুয) 

ফন্যায় তীব্র জরাত  

ঘূন তাফজতত পজর নদীয তীয, 

ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয 

ক্ষড়তাধন। 

কযাড়যড অথ ত, ৭৫ জকড়জ 

জজনয ড়নজথটিক ব্যাগ, 

তযজা  ফাঁ/বুরস্দা 

াআড়রং দ্বাযা ফাঁজধয 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ 

১৫০.০০ ১২.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩৬ জছাট মভৄনা নদীয ফন্যা ড়নয়ন্ত্রন ফাঁজধয ফাভ তীজয 

ড়কঃড়ভঃ ০.৭৫০ আজত ড়কঃড়ভঃ ১.৫০০= ৭৫০.০০ 

ড়ভটায । 

উজজরা :  জয়পুযাট 

দয, জজরা : জয়পুযাট 

(াথুড়যয়া,ফিভাড়ঝািা, 

ড়দয, ফাঁকাটা) 

ফন্যায় তীব্র জরাত  

ঘূন তাফজতত পজর নদীয তীয, 

ফন্যাড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয 

ক্ষড়তাধন। 

-ঐ- 

৭৫০.০০ ৫৪.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩৭ জছাট মভৄনা ফন্যা ড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ফাভ তীজয ড়কঃ ড়ভঃ 

৬.৩০০ জত ড়কঃ ড়ভঃ ৬.৪৫০ ম তন্তজভাট = ১৫০.০০ 

উজজরা :  জয়পুযাট 

দয, জজরা : জয়পুযাট 

ফন্যায় তীব্র জরাত  

ঘূন তাফজতত পজর নদীয তীয, 

-ঐ- 
৯১২.০০ ১২.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ড়ভটায । (াথুড়যয়া,ফিভাড়ঝািা, 

ড়দয, ফাঁকাটা) 

ফন্যাড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয 

ক্ষড়তাধন। 

 জয়পুযাট াড়ন উন্নয়ন ড়ফবাগ জভাট=  ১৮১২.০০ ৭৮.০০  

 ড়ফবাগ : ফগুিা য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, ফগুিা।       

৩৮ ড়ফঅযআ ফাঁজধয ড়ক .ড়ভ. ১০৭.০০ জত ড়ক .ড়ভ. ১০৭.১০ 

এয ভধ্যফতী  ২টি Ditch ড়পড়রং কাজ। 

জজরা : ফগুিা, 

 

উজজরা : 

জানাতরা(অচাজযযািা) 

Seepage  Gi d‡j 

†¯øvcmn euv‡a ধ্বm n‡Z 

cv‡i| 

ভাটি দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
২টি 

 

 

৪৮.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৩৯ ড়ফঅযআ ফাঁজধয ড়ক.ড়ভ. ১০৭.০০ জত ড়ক.ড়ভ. ১০৭.৫২০ 

এয ভধ্যফতী =০.৫২০ ড়ক.ড়ভ. ফাঁধ পুনযাকৃড়তকযন 

কাজ 

জজরা : ফগুিা, 

 

উজজরা : 

জানাতরা(অচাজযযািা) 

Rain cutt, Ghogs d‡j 

Seepage  n‡q †¯øvcmn 

euva ক্ষwZMÖ¯’| 

ড়নজথটিক ব্যাগ  ভাটি 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
৫২০.০০ ২৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪০ ড়নজফরাআর ফাজায জত ানাািা স্পায-১ মর্ন্তত 

পুযাতুন ড়ফঅযআ ফাঁজধয ড়ক .ড়ভ. ১০৯.৪০০ জত ড়ক.ড়ভ. 

১১০.৭০০ এয ভধ্যফতী ফাঁধ পুনযাকৃড়তকযন কাজ 

=১.৫০০ ড়ক.ড়ভ. 

জজরা : ফগুিা,  

 

উজজরা : 

াড়যয়াকাড়ি(াটজযপুয) 

ফাঁধ Overtopping  

জত াজয। 

ভাটি দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
১৫০০.০০ ৩৮.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪১ ানাািা স্পায -১  স্পায -২ এয ংজমাগ পুযাতুন 

ড়ফঅযআ ফাঁজধ ১.০০ ড়ক.ড়ভ. পুনযাকৃড়তকযন কাজ । 

জজরা : ফগুিা,  

 

উজজরা : াড়যয়াকাড়ি 

ানাািা) 

ফাঁধ Overtopping  

জত াজয। 

ভাটি দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
১০০০.০০ ৩০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪২ ড়ফঅযআ ফাঁজধয ড়ক .ড়ভ ১১১.৯০০ জত ড়ক .ড়ভ ১১৩.০০ 

এয ভধ্যফতী =১.০০০ ড়ক.ড়ভ. পুনযাকৃড়তকযন কাজ । 

জজরা : ফগুিা,  

 

উজজরা : াড়যয়াকাড়ি 

ানাািা) 

Rain cutt, Ghogs d‡j 

Seepage  n‡q †¯øvcmn 

euva ক্ষwZMÖ¯’| 

ড়নজথটিক ব্যাগ  ভাটি 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
১০০০.০০ ২৮.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪৩ ড়ফঅযআ ফাঁজধয ড়ক .ড়ভ ১১৯.৫০০ জত ড়ক .ড়ভ ১২০.০০ 

এয ভধ্যফতী =০.২০০ ড়ক.ড়ভ. ক্ষড়তগ্রস্থ নদীতীয 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা : ফগুিা, 

 

উজজরা : 

াড়যয়াকাড়ি(াআকািা) 

নদী তীয প্রড়তযক্ষা কাজজয 

রাড়ঞ্চং এজপ্রান জয ড়গজয় 

Slope Slide কজযজছ 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
২০০.০০ ৩৬.৮৯ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪৪ ড়ফঅযআ ফাঁজধয ক্ষড়তগ্রস্থ ড়ক .ড়ভ. ১২৮.০০০ জত 

ড়ক.ড়ভ. ১৩০.২৫০ এয ভধ্যফতী = ২.২৫০ ড়ক:ড়ভ ফাঁধ 

জভযাভত কাজ। 

জজরা : ফগুিা,  

 

উজজরা : াড়যয়াকাড়ি 

Rain cutt, Ghogs Ges  

Seepage  Gi d‡j 

ড়নজথটিক ব্যাগ  ভাটি 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 

২২৫০.০০ ৪০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

(ঘুঘুভাড়য) †¯øvcmn euva ক্ষwZMÖ¯’| 

৪৫ ড়ফঅযআ ড়কঃড়ভ ১৩০.৮০০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৩০.৯০০ 

ম তন্ত০.১৫০ড়ক.ড়ভ. ক্ষড়তহ্রস্থ প্রড়তযক্ষায কাজ জভযাভত 

। 

জজরা : ফগুিা,  

 

উজজরা : াড়যয়াকাড়ি 

(যদ) 

২০১৯ াজরয ফন্যায় ক্ষড়তগ্রস্থ 

প্রড়তযক্ষা কাজ জভযাভত। 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
১৫০.০০ ৫০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪৬ ড়ফঅযআ ড়কঃড়ভ ১৩৩.৪১৫ জত ড়কঃড়ভঃ ১৩৫.০০০ 

ম তন্ত১.৫৮৫ ড়ক.ড়ভ. ফাঁধ জভযাভত কাজ। 

জজরা : ফগুিা,          

উজজরা : াড়যয়াকাড়ি 

(দড়িািা) 

Rain cutt, Ghogs d‡j 

Seepage  n‡q †¯øvcmn 

euva ক্ষwZMÖ¯’| 

ড়নজথটিক ব্যাগ  ভাটি 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 

১৫৮৫.০০ ৩৫.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪৭ ড়ফঅযআ ড়কঃড়ভ ১৩০.১০০জত  ফাঁধ উচ্চতা বৃড়ি  এআচ 

ড়ফড়ফ   ভাটিয ম তাড়পু ড়নভ তান  কাজ। 

জজরা : ফগুিা,       

উজজরা : াড়যয়াকাড়ি 

(যদ) 

জফ তাাধাযজনয চরাচর  ত্র 

এরাকায প্রধান জনৌঘাট থাকায় 

ফাঁধ  ক্ষড়তগ্রস্থ। 

ড়জ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ ১টি ১৫.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪৮ ভূতফািী জত পুকুড়যয়া ম তন্ততপুযাতুন ংজমাগ ফাঁধ 

ড়ক.ড়ভ ১৪১.০০ জত ড়ক.ড়ভ ১৪২.০০০ এয ভধ্যফতী  

১.০০ ড়ক.ড়ভ ফাঁধ পুনযাকৃড়তকযন কাজ। 

জজরা : ফগুিা,       

উজজরা :  ধনুট 

(ভূতফািী) 

বৃড়ষ্টাজতয কাযজন জযআনকাট 

 জঘাগ এয সৃড়ষ্ট জয় R/S 

জলা ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ। 

ড়নজথটিক ব্যাগ  ভাটি 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 

১০০০.০০ ২০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৪৯ পুকুড়যয়া জত জঢকুড়যয়া আকুাকত ম তন্ততপুযাতুন ংজমাগ 

ফাঁধ ড়ক .ড়ভ ১৪২.০২০ জত ড়ক .ড়ভ ১৪২.৫২০ এয 

ভধ্যফতী  ০.৫০০ ড়ক.ড়ভ ফাঁধ পুনযাকৃড়তকযন কাজ। 

জজরা : ফগুিা,       

উজজরা :  ধনুট 

(পুকুড়যয়া) 

বৃড়ষ্টাজতয কাযজন জযআনকাট 

 জঘাগ এয সৃড়ষ্ট জয় R/S 

জলা ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ। 

ড়নজথটিক ব্যাগ  ভাটি 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 

৫০০.০০ ১০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫০ ড়ফঅয আ ড়কঃড়ভঃ ১৩৭.৭০০ জত ফাড়রয়াজান স্পাজযয 

স্াংক জভযাভত  কাজ (০.৭৯০ড়কঃড়ভঃ) 

জজরা : ফগুিা,     

উজজরা :  ধনুট 

(বান্ডাযফািী) 

বৃড়ষ্টাত  জরাজতয কাযজন 

ফাড়রয়াজান স্পাজযয U/S এ 

R/S জলা স্াংক  

ক্ষড়তগ্রস্ত জত াজয। 

ড়নজথটিক ব্যাগ  ভাটি 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
৭৯০.০০ ২৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫১ ড়ফঅয আ ড়কঃড়ভঃ ১৩৯.৬০০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৩৯.৭০০ 

এয ভধ্যফতী  Ditch ড়পড়রং কাজ 

জজরা : ফগুিা,    

উজজরা :  ধনুট 

(বান্ডাযফািী) 

Rain cutt, Ghogs d‡j 

Seepage  n‡q †¯øvcmn 

euva ক্ষwZMÖ¯’| 

ভাটি দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ ১টি ২০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫২ ড়ফঅয আ ড়কঃড়ভঃ ১৩৬.০০ জত যাফাড়ি স্পাজযয 

স্াংক জভযাভত  কাজ (০.২০০ড়কঃড়ভঃ) 

জজরা : ফগুিা,     

উজজরা :  ধনুট 

(যাফািী) 

বৃড়ষ্টাত  জরাজতয কাযজন 

যাফাড়ি স্পাজযয U/S এ 

R/S জলা স্াংক  

ক্ষড়তগ্রস্ত জত াজয। 

ড়নজথটিক ব্যাগ  ভাটি 

দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ 
২০০.০০ ২০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫৩ ায নাগয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ২৫.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

২৫.০৭০ ম তন্ত০.০৭০ ড়ক.ড়ভ. ফাঁধ জভযাভত কাজ। 

জজরা : ফগুিা,    

 

Rain cutt, Ghogs d‡j 

Seepage  n‡q †¯øvcmn 

ফাঁ াআড়রং , ড়নজথটিক 

ব্যাগ  ভাটি 
৭০.০০ ১৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

উজজরা :  

অদভড়দঘী(কুলাফািী) 

euva ক্ষwZMÖ¯’| 

৫৪ ায নাগয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৩০.০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৩০.০৫০ ম তন্ত০.০৫০ ড়ক.ড়ভ. ফাঁধ জভযাভত কাজ। 

জজরা : ফগুিা,  

 

উজজরা :  

কাালু(যনড়জদপুয) 

Rain cutt, Ghogs d‡j 

Seepage  n‡q †¯øvcmn 

euva ক্ষwZMÖ¯’| 

ফাঁ াআড়রং , ড়নজথটিক 

ব্যাগ  ভাটি 
৫০.০০ ১০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫৫ ায নাগয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১০.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১০.১০০ ম তন্ত০.১০০ ড়ক.ড়ভ. ফাঁধ জভযাভত কাজ। 

জজরা : ফগুিা,উজজরা :  

কাালু(জগাািা  

নয়াািা) 

Rain cutt, Ghogs d‡j 

Seepage  n‡q †¯øvcmn 

euva ক্ষwZMÖ¯’| 

ফাঁ াআড়রং , ড়নজথটিক 

ব্যাগ  ভাটি ১০০.০০ ১০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫৬ ায নাগয ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৫.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৫.১৫০ ম তন্তজভাট =০. ১৫০ ড়ক.ড়ভ. ফাঁধ জভযাভত 

কাজ। 

জজরা : ফগুিা,   উজজরা 

:  কাালু(অযফফাি) 

Rain cutt, Ghogs d‡j 

Seepage  n‡q †¯øvcmn 

euva ক্ষwZMÖ¯’| 

ফাঁ াআড়রং , ড়নজথটিক 

ব্যাগ  ভাটি ১৫০.০০ ১১.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

 ফগুিা য ড়ফবাগ, ফাাউজফা জভাট= ১১০৬৫.০০ ৪৮৬.৮৯  

 ড়ফবাগ : ড়যাজগঞ্জ য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, ড়যাজগঞ্জ।      

৫৭ ড়যাজগঞ্জ জজরায কাড়জপুয উজজরাধীন ব্রহ্মপূত্র 

ফন্যাড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১৩৯.০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১৪২.০০ এয ভধ্যফতী স্থাজন জরুযী জভযাভত কাজ। 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ড়ত বৃড়ষ্ট জড়নত কাযজণ 

জযআনকাট, জঘাগ আতযাড়দ 

কাযজণ ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ। 

ভাটিবযাট এফং ঘা 

রাগাজনা  জভযাভত 

কাজ।  

২৩০০.০০ ১২.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫৮ ড়যাজগঞ্জ জজরায কাড়জপুয উজজরাধীন ব্রহ্মপূত্র 

ফন্যাড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১৪৪.০০ জতড়কঃড়ভঃ 

১৪৬.৩০০ ম তন্তজরুযী জভযাভতকাজ। 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ড়ত বৃড়ষ্ট জড়নত কাযজণ 

জযআনকাট, জঘাগ আতযাড়দ 

কাযজণ ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ। 

ভাটিবযাট এফং ঘা 

রাগাজনা  জভযাভত 

কাজ।  

১০০০.০০ ৭.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৫৯ ড়যাজগঞ্জ জজরায কাড়জপুয উজজরাধীন ব্রহ্মপূত্র 

ফন্যাড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১৪৭.০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১৫২.০০ এয ভধ্যফতী স্থাজন জরুযী জভযাভতকাজ। 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ড়ত বৃড়ষ্ট জড়নত কাযজণ 

জযআনকাট, জঘাগ আতযাড়দ 

কাযজণ ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ। 

ভাটিবযাট এফং ঘা 

রাগাজনা  জভযাভত 

কাজ।  

৫০০০.০০ ২৫.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬০ ড়যাজগঞ্জ জজরায কাড়জপুয উজজরাধীন ব্রহ্মপূত্র 

ফন্যাড়নয়ন্ত্রণ ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ১৬৪.০০ জত ড়কঃড়ভঃ 

১৬৭.০০ ম তন্তজরুযী জভযাভত কাজ। 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ড়ত বৃড়ষ্ট জড়নত কাযজণ 

জযআনকাট, জঘাগ আতযাড়দ 

কাযজণ ফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ। 

ভাটিবযাট এফং ঘা 

রাগাজনা  জভযাভত 

কাজ।  

৩০০০.০০ ১৮.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬১ ড়যাজগঞ্জ জজরায কাড়জপুয উজজরায় নাটুয়াািায় 

মভৄনানদীয ফাভতীজ েফাঁধ এ জরুযী প্রড়তযক্ষা কাজ 

(চদঘ তয ৪০০ ড়ভটায) 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ফন্যায় তীব্র জরাত  ঘূন তাফজততয 

পজর নদীয তীজয বাঙ্গন।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরককাজ। 

৪০০.০০ ২২০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৬২ ড়যাজগঞ্জ জজরায কাড়জপুয উজজরায় ড়ংিা স্পায -২ 

বাটি জত মভৄনা নদীয ডানতীজয বাঙ্গন প্রড়তজযাজধ 

জরুযী প্রড়তযক্ষা কাজ (চদঘ তয ১০১০ ড়ভটায) 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ড়ংিা স্পায -২ বাটি জত 

ক্ষুদফাড়ি প্রকজল্পয ২০ নং 

প্যাজকজজয উজাজন মভৄনা 

নদীয তীম তক প্রফা  তীব্র 

ঘূন তাফজততয পজর নদীয তীজয 

বাঙ্গন।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরককাজ। 

১০১০.০০ ২০৫.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬৩ ড়যাজগঞ্জ জজরায দ উজজরায় ড়ভরা স্পায-২ এয 

উজাজন  বাটিজত ড়জব্যাগ ডাড়পং এয ভাধ্যজভ 

ড়ক্তারীকযণ কাজ। (চদঘ তয ২০০ ড়ভটায) 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ড়ফগত ফন্যায় ড়ভরা স্পায -২ 

উজাজন  বাটিজত তীব্র 

ঘূন তাফজততয পজর ক্ষড়তগ্রস্থ ।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

২০০.০০ ১২৫.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬৪ ড়যাজগঞ্জ জজরায কাড়জপুয উজজরায় জভঘাআ ফাজায 

এরাকায় ড়যং ফাঁজধয ব্রীচ ফন্ধকযণ।(চদঘ তয ৫০ ড়ভটায) 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ফন্যায় াড়নয চাজ ফাঁধ ব্রীচ। ভাটি বযাট এফং ঘা 

রাগাজনা  জভযাভত 

কাজ। 

৫০.০০ ৪০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬৫ ড়যাজগঞ্জ জজরায জফরকুড়চ উজজরায় জফড়তর স্পায -১ 

এ ড়জব্যাগ ডাড়পং এয ভাধ্যজভ জভযাভত  

ড়ক্তারীকযণ কাজ। (চদঘ তয ২২০ ড়ভটায) 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ড়ফগত ফন্যায় ড়ভরা স্পায -২ 

উজাজন  বাটিজত তীব্র 

ঘূন তাফজততয পজর ক্ষড়তগ্রস্থ ।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

২২০.০০ ১৩৫.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬৬ ড়যাজগঞ্জ জজরায জচৌারী উজজরায় এনাজয়তপুয 

স্পায-২ এ ড়জব্যাগ ডাড়পং এয ভাধ্যজভ জভযাভত  

ড়ক্তারীকযণ কাজ। (চদঘ তয ১৫০ ড়ভটায) 

উজজরা : কাড়জপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

ড়ফগত ফন্যায় ড়ভরা স্পায -২ 

উজাজন  বাটিজত তীব্র 

ঘূন তাফজততয পজর ক্ষড়তগ্রস্থ ।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

১৫০.০০ ৯০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬৭ ড়যাজগঞ্জ জজরায জচৌারী  াজাদপুয উজজরার 

ব্রাহ্মনগ্রাভ, জারারপুয, খুকনী, াটাড়চর এরাকায় 

মভৄনা নদীয ডানতীজয বাঙ্গন প্রড়তজযাজধ জরুযী 

প্রড়তযক্ষা কাজ।  (চদঘ তয ৩০০০ ড়ভটায) 

উজজরা : জচৌারী, 

াজাদপুয জজরা : 

ড়যাজগঞ্জ 

মভৄনা নদীয তীব্র জরাত  

ঘূন তাফজততয পজর  ড়ফযড়তীন 

তীয বাঙ্গন।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

৩০০০.০০ ৯০০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬৮ ড়যাজগঞ্জ জজরায াজাদপুয উজজরাধীন চকজুযী , 

জগতরা, জানাতনী এরাকায় ১০টি স্থাজন ক্ষড়তগ্রস্থ 

নদীতীয ংযক্ষণ কাজ জভযাভত কাজ। ( জভাট চদঘ তয 

১০৫০ ড়ভটায) 

উজজরা : াজাদপুয 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ 

মভৄনা নদীয তীব্র জরাত  

ঘূন তাফজততয পজর নদীতীয 

ংযক্ষণ কাজ ক্ষড়তগ্রস্থ য়।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরক কাজ। 

১০৫০.০০ ১১০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৬৯ ড়যাজগঞ্জ জজরায দয উজজরাধীন েফায ২ এয 

স্াংক  ক্ষড়তগ্রস্থ রাড়ঞ্চং যাজপ্রাণ জভযাভত কাজ। 

উজজরা: ড়যাজগঞ্জ 

দয  

জজর : ড়যাজগঞ্জ 

ফন্যাকারীণ মভৄনা নদীয তীব্র 

জরাত  ঘূন তাফজততয পজর 

ক্ষড়তগ্রস্থ য়।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরককাজ। 

৩০০.০০ ১৫০.০০ 
ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

৭০ ড়যাজগঞ্জ জজরায দয উজজরাধীন েফায ৩ এয 

স্াংক  ক্ষড়তগ্রস্থ রাড়ঞ্চং যাজপ্রাণ জভযাভত কাজ।  

উজজরা : ড়যাজগঞ্জ 

দয 

ফন্যাকারীণ মভৄনা নদীয তীব্র 

জরাত  ঘূন তাফজততয পজর 

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরককাজ। 

৩৫০.০০ ২০০.০০ ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 
ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

জজরা : ড়যাজগঞ্জ ক্ষড়তগ্রস্থ য়। 

৭১ ড়যাজগঞ্জ জজরায দয উজজরাধীন াড তজয়ন্ট 

ক্ষড়তগ্রস্থ রাড়ঞ্চং যাজপ্রাণ জভযাভত কাজ। 

উজজরা: ড়যাজগঞ্জ 

দয 

 

জজরা: ড়যাজগঞ্জ 

মভৄনা নদীয তীব্র জরাত  

ঘূন তাফজততয পজর াড তজয়ন্ট 

ক্ষড়তগ্রস্থ য়।  

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষাভরককাজ। 

২২০.০০ ২০০.০০ 

ড়ত 

ঝুঁড়কপূণ ত 

 ড়যাজগঞ্জ য ড়ফবাগ জভাট= ১৮২৫০.০০ ২৪৩৭.০০  

 ঈত্তয-নিভাঞ্চর,  ফাাঈমফা, যাজাী ফ ষমভাট= ৪৬৪৭৭.০০ ৫৩৩০.৪৬  
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মজানঃ নিভাঞ্চর, ফাাঈমফা, পনযদপুয। 
ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ামিষর: পনযদপুয য ামিষর, ফাাঈমফা, পনযদপুয।      

নফবাগ: পনযদপুয য নফবাগ       

১। পনযদপুয-ফনযার প্রিল্প  

(পনযদপুয আঈননট)  

আঈননয়নঃঅরীয়াফাদ,গাজীযমট

ি,  চযবদ্রান 

ঈমজরাঃ চযবদ্রান 

মজরাঃ পনযদপুয 

দীর্ঘ ষ ভময় ফনণ ষত দদমর্ঘ ষ ফন্যা 

ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ Re-

sectioning িাজ না 

িযায় প্রনত ফছয ফল ষা/ফন্যায় 

নদীয ানন নদীকূর মত 

মদকূমর Seepage 

/ন্যান্যবামফ প্রমফ িময 

এফং ফাঁধ খুফআ ঝুঁনিমত 

যময়মছ। 

 ভাটি দ্বাযা ফাঁধ 

পুনযাকৃনতিযণ  

প্রময়াজনীয় টানপষং িাজ। 

নিঃনভঃ 

95.000 মত 

নিঃনভঃ 

109.00 এয 

ভমধ্য 

13.422নিঃ

নভঃ 

৪৫০.০০  

২। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

ভধু ারী ঈমজরাধীন (িাভায ারী 

আঈননয়ন) ‘‘াততয মযগুমরটয নমস্টভ 

প্রিল্প’’ এয অতায় ফীযমেষ্ঠ ভৄিী অব্দুয 

যঈপ স্মৃনত মাদুর্ঘয মাতা য়ামতয যাস্তা িাভ 

ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ ভধুভনত নদীয ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন মত যক্ষামথ ষ জরুযী 

অদিারীন স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ ভধু ারী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১২৫.০০ ৫৮.০০  

৩। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

অরপাডাঙ্গা ঈমজরাধীন (াচুনযয়া 

আঈননয়ন) ‘‘অরপাডাঙ্গা-মফায়ারভাযী 

নমস্টভ প্রিল্প’’ এয অতায় ফাঁতরা 

এরািা ভধুভনত নদীয ফাভ তীমযয বাঙ্গন 

মত যক্ষামথ ষ জরুযী অদিারীন স্থায়ী 

প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ অরপাডাঙ্গা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১২৫.০০ ৪৭.০০  

৪। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

অরপাডাঙ্গা ঈমজরাধীন (াচুনযয়া 

আঈননয়ন) ‘‘অরপাডাঙ্গা-মফায়ারভাযী 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ অরপাডাঙ্গা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০.০০ ১৬.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

নমস্টভ প্রিল্প’’ এয অতায় নিভ 

নাযাণনদয়া এরািা ভধুভনত নদীয ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন মত যক্ষামথ ষ জরুযী 

অদিারীন স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ। 

৫। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

অরপাডাঙ্গা ঈমজরাধীন (াচুনযয়া 

আঈননয়ন) ‘‘অরপাডাঙ্গা-মফায়ারভাযী 

নমস্টভ প্রিল্প’’ এয অতায় দনক্ষণণ 

নাযাণনদয়া এরািা ভধুভনত নদীয ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন মত যক্ষামথ ষ জরুযী 

অদিারীন স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ অরপাডাঙ্গা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১২৫.০০ ৩৮.০০  

৬। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

অরপাডাঙ্গা ঈমজরাধীন (মগাারপুয 

আঈননয়ন) ‘‘অরপাডাঙ্গা-মফায়ারভাযী 

নমস্টভ প্রিল্প’’ এয অতায় ফাজড়া 

এরািা ভধুভনত নদীয ফাভ তীমযয বাঙ্গন 

মত যক্ষামথ ষ জরুযী অদিারীন স্থায়ী 

প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ অরপাডাঙ্গা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১২৫.০০ ৫৮.০০  

৭। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

চযবদ্রান ঈমজরাধীন ‘‘পনযদপুয-

ফনযার প্রিল্প (পনযদপুয আঈননট)’’ এয 

অতায় দ্মা নদীয ডান তীময 

ফানরয়াডাঙ্গী নাভি স্থামন নি.নভ. ১৮.০০০ 

মত নি.নভ. ১৮.৫০০=৫০০.০০ নভটায 

জরুযী অদিারীন স্থায়ী প্রনতযক্ষা 

িাজ। 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ চযবদ্রান 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ডান 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১২৫.০০ ৩৮.০০  

৮। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

চযবদ্রান ঈমজরাধীন ‘‘পনযদপুয-

ফনযার প্রিল্প (পনযদপুয আঈননট)’’ এয 

অতায় দ্মা নদীয ডান তীময বুল্যা 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ চযবদ্রান 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ডান 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৭৫.০০ ২৩.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

নিদামযয ডাঙ্গী নাভি স্থামন নি.নভ. 

১৪.২০০ মত নি.নভ. ১৪.৫০০=৩০০.০০ 

নভটায জরুযী অদিারীন স্থায়ী 

প্রনতযক্ষা িাজ। 

৯। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

বাঙ্গা ঈমজরাধীন ‘‘পনযদপুয-ফনযার 

প্রিল্প (পনযদপুয আঈননট)’’ এয অতায় 

অনড়য়ার  াঁ নদীয ডান তীময নানযাফাদ 

আঈননয়মনয দুয়াআয দযগা ফাজায এরািায় 

নি.নভ. ১৩৭.২০০ মত নি.নভ. 

১৩৭.৩০০=১০০.০০ নভটায জরুযী 

অদিারীন স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ বাঙ্গা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ডান 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০.০০ ১৫.০০  

১০। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

দযপুয ঈমজরাধীন অনড়য়ার  াঁ নদীয 

ফাভ তীময চয ভানাআয আঈননয়মনয 

িানজিানন্দ নাভি এরািায় নি.নভ. 

০.০০০ মত নি.নভ. ০.৫০০=৫০০.০০ 

নভটায জরুযী অদিারীন স্থায়ী 

প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ দযপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১২৫.০০ ৩৮.০০  

১১। ২০২০-২১ থ ষফছময পনযদপুয মজরায 

দযপুয ঈমজরাধীন অনড়য়ার  াঁ নদীয 

ফাভ তীময চয ভানাআয আঈননয়মনয  া 

চয ভানাআয ননভণ ভাধ্যনভি নফদ্যারয়  

চয ভানাআয যিানয প্রাথনভি নফদ্যারয়  

এরািায় নি.নভ. ০.১০০ মত নি.নভ. 

০.৬০০=৫০০.০০ নভটায জরুযী 

অদিারীন স্থায়ী প্রনতযক্ষা িাজ। 

মজরাঃ পনযদপুয 

ঈমজরাঃ দযপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয  ফাভ 

তীমযয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১২৫.০০ ৩৬.০০  

 ফ ষমভাট (পনযদপুয য নফবাগ)= ১৪৪৭২.০০ ৮১৭.০০  

নফবাগ: ভাদাযীপুয য নফবাগ       

১২। ভাদাযীপুয মজরায নফচয ঈমজরায় দ্মা মজরাঃ ভাদাযীপুয  নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১২৫ ১০৪.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

নদীয ডানতীময ফন্দযম ারা এরািায় দ্মা 

নদীয বাংগন মত যক্ষা িমল্প ১০০০নভটায 

অদিারীন জরুযী মভযাভত িাজ। 

ঈমজরাঃ নফচয 

আঈননয়নঃফন্দযম ারা 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

১৩। ভাদাযীপুয মজরায নফচয ঈমজরায় 

অনড়য়ার  াঁ নদীয ফাভতীময ন্নযাীযচয 

এরািায় নদীয বাংগন মত যক্ষা িমল্প 

৬০০নভটায অদিারীন জরুযী মভযাভত 

িাজ। 

মজরাঃ ভাদাযীপুয  

ঈমজরাঃ নফচয 

আঈননয়নঃ ন্যানযচয  

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১৫০ ৬০.০০  

১৪। ভাদাযীপুয মজরায নফচয ঈমজরায় 

অনড়য়ার  াঁ নদীয ডানতীময  নরপািানন্দ 

এরািায় নদীয বাংগন মত যক্ষা িমল্প 

৫০০নভটায অদিারীন জরুযী মভযাভত 

িাজ। 

মজরাঃ ভাদাযীপুয  

ঈমজরাঃ নফচয 

আঈননয়নঃ নরুআর 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১২৫ ৫০.০০  

১৫। ভাদাযীপুয মজরায দয ঈমজরাধীন 

কুভায নদীয ফাভতীময মিাট ষফানড়  

চযঘুনী এরািায় নদীয বাংগন মত যক্ষা 

িমল্প ৩০০নভটায অদিারীন জরুযী 

মভযাভত িাজ। 

মজরাঃ ভাদাযীপুয  

ঈমজরাঃ ভাদাযীপুয দয 

আঈননয়নঃ নয াড়া 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১২৫ ৩০.০০  

১৬। ভাদাযীপুয মজরায দয ঈমজরাধীন 

অনড়য়ার  াঁ নদীয ডানতীময জানজয 

এরািায় নদীয বাংগন মত যক্ষা িমল্প 

২০০নভটায অদিারীন জরুযী মভযাভত 

িাজ। 

মজরাঃ ভাদাযীপুয  

ঈমজরাঃ ভাদাযীপুয দয 

আঈননয়নঃ জানজযা 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ৫০ ২০.০০  

১৭। ভাদাযীপুয মজরায দয ঈমজরাধীন 

অনড়য়ার  াঁ নদীয ডানতীময নফগঞ্জ 

এরািায় নদীয বাংগন মত যক্ষা িমল্প 

৫০০নভটায অদিারীন জরুযী মভযাভত 

িাজ। 

মজরাঃ ভাদাযীপুয  

ঈমজরাঃ ভাদাযীপুয দয 

আঈননয়নঃ নফগঞ্জ 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১২৫ ৫০.০০  

১৮। ভাদাযীপুয মজরায িানরনিনন ঈমজরাধীন 

অনড়য়ার  াঁ নদীয ফাভতীময  ামযাট 

মজরাঃ ভাদাযীপুয  

ঈমজরাঃ িারনিনন 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ৫০ ২০.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

এরািায় নদীয বাংগন মত যক্ষা িমল্প 

২০০নভটায অদিারীন জরুযী মভযাভত 

িাজ। 

আঈননয়নঃ ফাঁগাড়ী 

১৯। ভাদাযীপুয মজরায িানরনিনন ঈমজরাধীন 

অনড়য়ার  াঁ নদীয ডানতীময াজী িনযভ 

 ান াট এরািায় নদীয বাংগন মত যক্ষা 

িমল্প ২০০নভটায অদিারীন জরুযী 

মভযাভত িাজ। 

মজরাঃ ভাদাযীপুয  

ঈমজরাঃ িারনিনন 

আঈননয়নঃ ননড  ান 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ৫০ ২০.০০  

ফ ষমভাট (ভাদাযীপুয য নফবাগ)= ৮০০.০০ ৩৫৪.০০  

নফবাগ: মগাারগঞ্জ য নফবাগ       

২০। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

মগাফযা আঈননয়মনয চযমগাফযা ভধ্যাড়া 

নাভি স্থামন ভধুভনত নদীয ফাভ তীময  

বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ মগাফযা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

২৫.০০ 
 

১৭.০০ 
 

২১। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

মগাফযা আঈননয়মনয চযমগাফযা ভধ্যাড়া 

নাভি স্থামন ভধুভনত নদীয ফাভ তীময  

যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ মগাফযা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

১২.০০ 
 

৯.০০ 
 

২২। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

মগাফযা আঈননয়মনয চযমগাফযা নিভাড়া 

(িাানরাড়া) নাভি স্থামন ভধুভনত নদীয 

ফাভ তীময বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ মগাফযা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

২৫.০০ 
 

১৭.০০ 

 

 

২৩। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

াআিিানন্দ আঈননয়মনয মর্ঘাড়াদাআয নাভি 

স্থামন ভধুভনত নদীয ফাভ তীময যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ াআিিানন্দ 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৬৩.০০ 
 

৪৫.০০ 

 

 

২৪। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

জারারাফাদ আঈননয়মনয চযফড়পা নাভি 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৫০.০০ 
 

৩৫.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

স্থামন ভধুভনত নদীয ফাভ তীময বাঙ্গন 

যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

আঈননয়নঃ জারারাফাদ তীমযয ক্ষনত াধন।  

২৫। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

নযদাপুয আঈননয়মনয নযদাপুয 

(ফাযাআর) নাভি স্থামন এভনফঅয 

চযামনমরয ডান তীময বাঙ্গন যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ নযদাপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৭৫.০০ 
 

৫৫.০০ 

 

 

২৬। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

নযদাপুয আঈননয়মনয নযদাপুয নাভি 

স্থামন এভনফঅয চযামনমরয ফাভ তীময  

বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ নযদাপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

২৫.০০ 
 

১৭.০০ 

 

 

২৭। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায় ১০০ 

মভগায়াট ননিং ায়ায স্দান্ট নাভি 

স্থামন এভনফঅয চযামনমরয ফাভ তীময 

বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ নযদাপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৫০.০০ 
 

৩৫.০০ 

 

 

২৮। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

ঈরপুয আঈননয়মনয ভামরঙ্গা টুর নপ 

নাভি স্থামন এভনফঅয চযামনমরয ফাভ 

তীময  বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ ঈরপুয 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৩৮.০০ 
 

২৮.০০ 

 

 

 

২৯। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

মফৌরতুরী আঈননয়মনয মফৌরতুরী ব্রীজ 

ংরগ্ন এভনফঅয চযামনমরয ডান তীময 

বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ মফৌরতরী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৩০.০০ 
 

২০.০০ 

 

 

৩০। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

মফৌরতুরী আঈননয়মনয মফৌরতুরী ব্রীজ 

ংরগ্ন এভনফঅয চযামনমরয ডান তীময 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ মফৌরতরী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৩০.০০ 
 

২০.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৩১। মগাারগঞ্জ মজরায দয ঈমজরায 

াতাড় আঈননয়মনয ানপুকুনযয়া নাভি 

স্থামন এভনফঅয চযামনমরয ংরগ্ন 

ফাননয়ায  ামরয ডান তীময (ানপুকুনযয়া 

মফনড়ফাঁধ) বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ মগাারগঞ্জ দয 

আঈননয়নঃ াতাড় 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর ানপুকুনযয়া 

মফনড়ফাঁমধয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৭৫.০০ 
 

৫৫.০০ 

 

 

৩২। মগাারগঞ্জ মজরায ভৄিসুদপুয ঈমজরায 

যার্ঘদী আঈননয়মনয চযপ্রনন্দ নাভি স্থামন 

এভনফঅয চযামনমরয ডান তীময বাঙ্গন 

যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ ভৄিসুদপুয 

আঈননয়নঃ যার্ঘদী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

৬৫.০০ 
 

৪৫.০০ 

 

 

৩৩। মগাারগঞ্জ মজরায িানয়ানন ঈমজরায 

িানয়ানী আঈননয়মনয বাটিয়াাড়া 

নএন্ডনফ নপ তৎংরগ্ন এরািায় 

ভধুভনত নদীয ফাভতীময বাঙ্গন যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ িানয়ানন 

আঈননয়নঃ িানয়ানী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

১২.০০ ৯.০০  

৩৪। মগাারগঞ্জ মজরায িানয়ানন ঈমজরায 

িানয়ানী আঈননয়মনয জংগরভৄিন্দপুয 

এরািায় ভধুভনত নদীয ফাভতীময যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ িানয়ানন 

আঈননয়নঃ িানয়ানী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

১৫.০০ ১০.০০ 

 

 

 

৩৫। মগাারগঞ্জ মজরায িানয়ানন ঈমজরায 

িানয়ানী আঈননয়মনয জংগরভৄিন্দপুয 

এরািায় ভধুভনত নদীয ফাভতীময যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ িানয়ানন 

আঈননয়নঃ িানয়ানী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

১৫.০০ ১০.০০  

৩৬। মগাারগঞ্জ মজরায িানয়ানন ঈমজরায 

িানয়ানী আঈননয়মনয দনক্ষণণ 

চযবাটাড়া এরািায় ভধুভনত নদীয 

ফাভতীময বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ িানয়ানন 

আঈননয়নঃ িানয়ানী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

১২.০০ ৯.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৩৭। মগাারগঞ্জ মজরায িানয়ানন ঈমজরায 

িানয়ানী আঈননয়মনয দনক্ষণণ 

চযবাটাড়া এরািায় ভধুভনত নদীয 

ফাভতীময নিঃনভঃ ০.৪৪৩ মত নিঃনভঃ 

০.৪৭৩ = ৩০ নভটায বাঙ্গন যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ িানয়ানন 

আঈননয়নঃ িানয়ানী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

১৫.০০ ১০.০০  

৩৮। মগাারগঞ্জ মজরায িানয়ানন ঈমজরায 

িানয়ানী আঈননয়মনয দনক্ষণণ 

চযবাটাড়া এরািায় ভধুভনত নদীয 

ফাভতীময   বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ িানয়ানন 

আঈননয়নঃ িানয়ানী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

২৫.০০ ১৭.০০  

৩৯। মগাারগঞ্জ মজরায িানয়ানন ঈমজরায 

ফুিযা আঈননয়মনয ফুিযা চযভাঠরা 

এরািায় ভধুভনত নদীয ফাভতীময  যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ িানয়ানন 

আঈননয়নঃ ফুিযা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৮৫.০০ ৬৫.০০  

৪০। মগাারগঞ্জ মজরায িানয়ানন ঈমজরায 

ফুিযা আঈননয়মনয ফুিযা চযভাঠরা 

এরািায় ভধুভনত নদীয ফাভতীময বাঙ্গন 

যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ িানয়ানন 

আঈননয়নঃ ফুিযা 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৭৫.০০ ৫৫.০০  

৪১। মগাারগঞ্জ মজরায টুনঙ্গাড়া ঈমজরায 

ডুভৄনযয়া আঈননয়মনয ডুভৄনযয়া এরািায় 

ভধুভনত নদীয ফাভতীময ২১.৬৬০ নি.নভ. 

মত ২১.৮৭০ নি.নভ. = ২১০নভটায 

বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ টুনঙ্গাড়া 

আঈননয়নঃ ডুভৄনযয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৫৫.০০ ২৮.০০  

৪২। মগাারগঞ্জ মজরায টুনঙ্গাড়া ঈমজরায 

ডুভৄনযয়া আঈননয়মনয ডুভৄনযয়া এরািায় 

দরদা নদীয ফাভতীময বাঙ্গন যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ টুনঙ্গাড়া 

আঈননয়নঃ ডুভৄনযয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

৫৮.০০ ৩৬.০০  

৪৩। মগাারগঞ্জ মজরায টুনঙ্গাড়া ঈমজরায মজরাঃ মগাারগঞ্জ ফন্যায় তীব্র মরাত  স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি ১৭.০০ ১১.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ডুভৄনযয়া আঈননয়মনয াটগানত এরািায় 

দরদা নদীয ফাভতীময বাঙ্গন যক্ষামথ ষ 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

ঈমজরাঃ টুনঙ্গাড়া 

আঈননয়নঃ ডুভৄনযয়া 

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

িাজ।  

৪৪। মগাারগঞ্জ মজরায মগাারগঞ্জ টুনঙ্গাড়া 

ঈমজরাধী াটগাতী আঈননয়মনয নচংগুড়ী 

মফরতরা নাভি স্থামন ভধুভতী নদীয ফাভ 

তীময বাঙ্গন যক্ষামথ ষ স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

মজরাঃ মগাারগঞ্জ 

ঈমজরাঃ টুনঙ্গাড়া 

আঈননয়নঃ াটগাতী 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন। 

স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 
 

২৮.০০ 
 

১৭.০০ 
 

 ফ ষমভাট (মগাারগঞ্জ য নফবাগ)= ৯৭৫.০০ ৬৭৫.০০  

 নফবাগ: যাজফাড়ী য নফবাগ       

৪৫। যাজফাড়ী দয ঈমজরায ভামদফপুয 

যিাযী প্রাথনভি নফদ্যারয়  তৎংরগ্ন 

এরািা দ্মা নদী বাংগন মত যক্ষামথ ষ 

‘‘যাজফাড়ী  য যক্ষা প্রিল্প’’ ীল ষি 

প্রিমল্পয ঈজামন দদমর্ঘ ষয নফনবন্ন ংম 

অদিারীন জরুযী িাজ।  

মজরাঃ যাজফাড়ী 

ঈমজরাঃ যাজফাড়ী দয 

 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

মলাম ভাটি মিমট ফালু 

বনতষ ২৫০ মিনজ জমনয 

নজ ব্যাগ ডানম্পং  

মেনং িাজ। 

২০০ ৫০.০০  

৪৬। যাজফাড়ী মজরায মগায়ারন্দ ঈমজরাধীন 

পনযদপুয-ফনযার এপননড প্রিল্প 

(যাজফাড়ী আঈননট)  এয ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁধ 

 ন্তযমভাড় ক্র-ফায এরািা দ্মা নদীয 

ডানতীয বাঙ্গন মত যক্ষায জন দদমর্ঘ ষয  

অদিারীন প্রনতযক্ষাভরি মভযাভত 

িাজ। 

মজরাঃ যাজফাড়ী 

ঈমজরাঃ মগায়ারন্দ 

 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

মলাম ভাটি মিমট ফালু 

বনতষ ২৫০ মিনজ জমনয 

নজ ব্যাগ ডানম্পং  

মেনং িাজ। 

১২৫ ১০০.০০  

৪৭। যাজফাড়ী মজরায যাজফাড়ী দয 

ঈমজরায় চযননরভপুয এরািায় দ্মা 

নদীয বাংগন প্রনতমযামধ জরুযী মভযাভত 

িমল্প স্থায়ী প্রনতযক্ষা িামজয 

দদমর্ঘ ষয ধ্বম মায়া ংম অদিারীন 

জরুযী মভযাভত িযণ িাজ। 

মজরাঃ যাজফাড়ী 

ঈমজরাঃ যাজফাড়ী দ 

 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

মলাম ভাটি মিমট ফালু 

বনতষ ২৫০ মিনজ জমনয 

নজ ব্যাগ ডানম্পং  

মেনং িাজ। 

১২৫ 

 

৩৮.০০ 

 

 

৪৮। যাজফাড়ী মজরায ফানরয়ািানন্দ ঈমজরায মজরাঃ যাজফাড়ী নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর মলাম ভাটি মিমট ফালু ৫০ ১৪.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

নারুয়া আঈননয়মনয নারুয়া ম য়ার্ঘাট নাভি 

স্থামন ‘‘পনযদপুয এপননড প্রিল্প (এনযয়া-

১)’’ এয ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয  মলা  

মক্রষ্ট-এ অদিারীন জরুযী মভযাভত 

িাজ।         

 
যাজফাড়ী মজরায ফানরয়ািানন্দ ঈমজরায 

নারুয়া আঈননয়মনয নারুয়া ম য়ার্ঘাট নাভি 

স্থামন ‘‘পনযদপুয এপননড প্রিল্প (এনযয়া-

১)’’ এয ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয  দদমর্ঘ ষয 

ফাঁমধয মলা  মক্রষ্ট-এ অদিারীন 

জরুযী মভযাভত িাজ।         

 

 
যাজফাড়ী য নফবামগয অতায় 

‘‘ভধু ারী-ফানরয়ািানন্দ ঈ-প্রিল্প’’ এয 

বাংগন িফনরত মফড়ী ফাঁমধয  ংম 

জংগর টযা নাভি স্থামন ফন্যা ননয়ন্ত্রণ 

ফাঁমধ অদিারীন জরুযী মভযাভত িাজ। 

 

 
যাজফাড়ী মজরায ফানরয়ািানন্দ ঈমজরায় 

নারুয়া আঈননয়মন গড়াআ নদীয ফাভ তীময 

মানািান্দয গ্রাভ ংরগ্ন ‘‘ভধু ারী-

ফানরয়ািানন্দ ঈ-প্রিল্প’’ এয ধীন ফন্যা 

ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয নভটায ংম বাঙ্গন 

মযাধিমল্প ২৫০ মিনজ জমনয ফালু বনতষ 

নজ ব্যাগ ডানম্পং দ্বফাযা  অদিারীন 

জরুযী স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ। 

ঈমজরাঃ ফানরয়ািানন্দ 

 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন বনতষ ২৫০ মিনজ জমনয 

নজ ব্যাগ ডানম্পং  

মেনং িাজ। 

 

 

 
৭৫ 

 

 

 

 

 
১২৫ 

 

 

 

 

 

 
৫০ 

 

 

 
২২.০০ 

 

 

 

 

 
৩৮.০০ 

 

 

 

 

 

 
১৫.০০ 

 

৪৯। যাজফাড়ী য নফবামগয অতায় 

‘‘গড়াআ-নযাজপুয াড় এপননড প্রিল্প’’ 

মজরাঃ যাজফাড়ী 

ঈমজরাঃ াংা 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

মলাম ভাটি মিমট ফালু 

বনতষ ২৫০ মিনজ জমনয 

৬০ 

 

১৫.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

এয বাংগন িফনরত ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয 

িফাভাঝাআর আঈননয়মনয িরাফানড়য়া 

মঠাটা নাভি স্থামন ভধ্যফতীস্থামন ংম 

অদিারীন জরুযী মভযাভত িাজ। 

 
যাজফাড়ী য নফবামগয অতায় 

‘‘গড়াআ-নযাজপুয াড় এপননড প্রিল্প’’ 

এয বাংগন িফনরত ফন্যা ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয 

িফাভাঝাআর আঈননয়মনয ানভত্মম ারা 

নাভি  ংম ভধ্যফতীস্থামন ংম 

অদিারীন জরুযী মভযাভত িাজ। 

 নজ ব্যাগ ডানম্পং  

মেনং িাজ। 

 

 

 

 

৬০ 

 

 

 

 

১৫.০০ 

৫০। যাজফাড়ী মজরায িালু ারী ঈমজরাধীন 

গড়াআ নদীয ফাভ তীময াযাআর  

আঈননয়মনয র্ঘাটযা নাভি স্থামন  

‘‘পনযদপুয-ফনযার এপননড প্রিল্প 

(এনযয়া-১)’’এয অতায় নননভ ষত   ফন্যা 

ননয়ন্ত্রণ ফাঁমধয নিঃনভঃ ৯১.২০০ মত 

নিঃনভঃ ৯১.৩৫০ = ১৫০ নভটায ংম 

বাঙ্গন মযাধিমল্প ২৫০ মিনজ জমনয ফালু 

বনতষ নজ ব্যাগ ডানম্পং  মেনং দ্বাযা  

অদিারীন জরুযী স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ। 

 
যাজফাড়ী মজরায িালু ারী ঈমজরাধীন 

গড়াআ নদীয ফাভ তীময াযাআর  

আঈননয়মনয র্ঘাটযা নাভি স্থামন  

‘‘পনযদপুয-ফনযার এপননড প্রিল্প 

(এনযয়া-১)’’এয অতায় নননভ ষত   ফন্যা 

ননয়ন্ত্রণ ফাঁময ংম বাঙ্গন মযাধিমল্প ২৫০ 

মিনজ জমনয ফালু বনতষ নজ ব্যাগ 

ডানম্পং  মেনং দ্বফাযা  অদিারীন 

মজরাঃ যাজফাড়ী 

ঈমজরাঃ িালু ারী 

 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

মলাম ভাটি মিমট ফালু 

বনতষ ২৫০ মিনজ জমনয 

নজ ব্যাগ ডানম্পং  

মেনং িাজ। 

৭৫ 

 

 

 

 

 

 

 

৭৫ 

৩০.০০ 

 

 

 

 

 

 

 

৩০.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

জরুযী স্থায়ী প্রনতযক্ষাভরি িাজ  

 ফ ষমভাট (যাজফাড়ী য নফবাগ)= ১০২০.০০ ৩৬৭.০০  

 নফবাগ: যীয়তপুয য নফবাগ     

৫১। যীয়তপুয মজরায দয ঈমজরায় 

অনড়গাঁ নাভি স্থামন িীনতষনাা নদীয 

ডানতীয স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ দয 

তীব্র মরাত, মঢঈময়য অর্ঘাত 

 নদীয তরমদম ক্ষয়। 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ৫০.০০ ১৫.০০  

৫২। যীয়তপুয মজরায দয ঈমজরায় 

ঈফুযগাঁ নাভি স্থামন িীনতষনাা নদীয 

ডানতীয স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ দয 

তীব্র মরাত, মঢঈময়য অর্ঘাত 

 নদীয তরমদম ক্ষয়। 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ৫০.০০ ১৫.০০  

৫৩। যীয়তপুয মজরায দয ঈমজরায় 

ঈত্তযবাান চয নাভি স্থামন িীনতষনাা 

নদীয স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ দয 

তীব্র মরাত, মঢঈময়য অর্ঘাত 

 নদীয তরমদম ক্ষয়। 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ৫০.০০ ১৫.০০  

৫৪। যীয়তপুয মজরায দয ঈমজরায় 

ভৄনিযাট নাভি স্থামন িীনতষনাা নদীয 

ডানতীয স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ দয 

তীব্র মরাত, মঢঈময়য অর্ঘাত 

 নদীয তরমদম ক্ষয়। 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১০০.০০ ৩০.০০  

৫৫। যীয়তপুয মজরায জানজযা ঈমজরায পূফ ষ 

নামডাফা আঈননয়মনয িাথানযয়া মত 

নজমযা ময়ন্ট ম ষন্ত দ্মা নদীয বাঙ্গন মত 

যক্ষািমল্প ম ষন্ত  অদিারীন জরুযী 

স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ জানজযা 

তীব্র মঢঈময়য অর্ঘাত  

নদীয তরমদম ক্ষয়। 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ২৫০.০০ ১০০.০০  

৫৬। যীয়তপুয মজরায ননড়য়া ঈমজরায় 

সুমযশ্বয দযফায যীপ এরািায় দ্মা নদীয 

ডান তীময স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষন 

িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ ননড়য়া 

তীব্র মরাত,মঢঈময়য অর্ঘাত 

 নদীয তরমদম ক্ষয় 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১২৫.০০ ৭৫.০০  

৫৭। যীয়তপুয মজরায মবদযগঞ্জ ঈমজরাধীন 

ঈত্তয তাযাবুননয়া আঈননয়মনয দ্মা া া 

নদীয ডান তীময তাযাবুননয়া মস্টন ফাজায 

এরািায় জরুযী নবনত্তমত অদিারীন 

জরুযী স্থায়ী নদীয তীয প্রনতযক্ষাভরি 

িাজ 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ মবদযগঞ্জ 

 

তীব্র মঢঈময়য অর্ঘাত  

মজায়ায-বাটায প্রবামফ 

বাঙন প্রফণ। 

স্থায়ী নদী তীয 

প্রনতযক্ষা। 

১৮৮.০০ ৫০.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৫৮। যীয়তপুয মজরায ডাভৄডযা ঈমজরায 

ধানাটি এরািায় জয়ভত্মী নদীয ম ষন্ত 

অদিারীন জরুযী স্থায়ী নদীতীয 

ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ ডাভৄডযা 

 

তীব্র মঢঈময়য অর্ঘাত  

মজায়ায-বাটায প্রবামফ 

বাঙন প্রফণ। 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১১৩.০০ ৩৪.০০  

৫৯। যীয়তপুয মজরায ডাভৄডযা ঈমজরায 

তারতরা এরািায় জয়ন্তী নদীয ডান 

তীভনভটায ম ষন্ত অদিারীন জরুযী 

স্থায়ী নদীতীয ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ ডাভৄডযা 

আঈননয়নঃ নধুরকুড়া 

তীব্র মঢঈময়য অর্ঘাত  

মজায়ায-বাটায প্রবামফ 

বাঙন প্রফণ। 

স্থায়ী নদী তীয 

প্রনতযক্ষা। 

৭৫.০০ ২৩.০০  

৬০। যীয়তপুয মজরায ডাভৄডযা ঈমজরায 

িমনশ্বয এরািায় মিযবাঙ্গা  ামরয  

অদিারীন জরুযী স্থায়ী নদীতীয 

ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ ডাভৄডযা 

আঈননয়নঃ িমনশ্বয 

মজায়ায-বাটায প্রবামফ 

বাঙন প্রফণ। 

স্থায়ী নদী তীয 

প্রনতযক্ষা। 

৯৮.০০ ২৩.০০  

৬১। যীয়তপুয  মজরায মগাাআযাট 

ঈমজরায ভরগাঁ এরািায় জয়ন্তী নদীয 

ফাভ তীয বাঙ্গন মত যক্ষািমল্প ভধ্যফতী 

নিনভ ম ষন্ত  অদিারীন জরুযী স্থায়ী 

নদী তীয ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ মগাাআযাট 

তীব্র মঢঈময়য অর্ঘাত  

নদীয তরমদম ক্ষয় 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ১২৫.০০ ২৫.০০  

৬২। যীয়তপুয মজরায মগাাআযাট 

ঈমজরায মিাদাযপুয আঈননয়মনয 

মিাদাযপুয রঞ্চ র্ঘাট এরািা  মভর্ঘনা  

নদীয ডান তীয বাঙ্গন মত ম ষন্ত 

অদিারীন জরুযী স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষন িাজ। 

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ মগাাআযাট 

তীব্র মঢঈময়য অর্ঘাত  

নদীয তরমদম ক্ষয় 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ৫০.০০ ২০.০০  

৬৩। যীয়তপুয  মজরায মগাাআযাট 

ঈমজরায ভশুযগঁ এরািায় মভর্ঘনা  

া া নদী ডান  ফাভ তীয বাঙ্গন মত 

যক্ষািমল্প ভধ্যফতী ম ষন্ত  অদিারীন 

জরুযী স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষন িাজ।  

মজরাঃ যীয়তপুয 

ঈমজরাঃ মগাাআযাট 

তীব্র মঢঈময়য অর্ঘাত  

নদীয তরমদম ক্ষয় 

স্থায়ী নদী তীয প্রনতযক্ষা ৭৫.০০ ২০.০০  

 ফ ষমভাট ( যীয়তপুয য নফবাগ )  ১৩৪৯.০০ ৪৪৫.০০  

 ামিষর: কুনষ্টয়া য ামিষর, ফাাঈমফা, কুনষ্টয়া   
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 নফবাগ: কুনষ্টয়া য নফবাগ  

৬৪। কুনষ্টয়া মজরায নভযপুয ঈমজরাধীন 

তারফাড়ীয়া এরািায় দ্মানদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ১৪.৩৫০ মথমি  নিঃনভঃ 

১৪.৫০০ এয ভমধ্য। 

আঈননয়ন: তারফাড়ীয়া 

ঈমজরা: নভযপুয 

মজরা: কুনষ্টয়া। 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১৫০ ৩০.০০  

৬৫। কুনষ্টয়া মজরায মবড়াভাযা ঈমজরাধীন 

ভমরভপুয এরািায় দ্মানদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ২.১০০ মথমি    নিঃনভঃ 

২.৬০০নভঃ এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: ফানযচয 

ঈমজরা: মবড়াভাযা 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১০০ ২০.০০  

৬৬। কুনষ্টয়া মজরায মবড়াভাযা ঈমজরাধীন 

যায়টা এরািায় দ্মানদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ০.৮৫০ মথমি    নিঃনভঃ০.৯৫০ 

এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: পয়জুরস্দাপুয 

ঈমজরা: মবড়াভাযা 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১০০ ১৫.০০  

৬৭। কুনষ্টয়া মজরায নভযপুয ঈমজরাধীন 

 ানদভপুয এরািায় দ্মানদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ৫.৫০০ মথমি   নিঃনভঃ ৫.৬০০ 

এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: ফরফাড়ীয়া 

ঈমজরা: নভযপুয 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০ ১০.০০  

৬৮। কুনষ্টয়া মজরায নভযপুয ঈমজরাধীন 

 ানদভপুয এরািায় দ্মানদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ৭.০০০ মথমি    নিঃনভঃ ৭.৫০০ 

এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: ফরফাড়ীয়া 

ঈমজরা: নভযপুয 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০ ১০.০০  

৬৯। কুনষ্টয়া মজরায কুভায ারী ঈমজরাধীন 

মিাভযিানন্দ এরািায় দ্মানদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ৮.৭০০ মথমি   নিঃনভঃ ৮.৯০০ 

এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: নরাআদ 

ঈমজরা: কুভায ারী 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

১০০ ২০.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৭০। কুনষ্টয়া মজরায কুভায ারী ঈমজরাধীন 

ফাড়াদী এরািায় দ্মানদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ৩.৭২০ মথমি   নিঃনভঃ ৪.৫০০ 

এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: িয়া 

ঈমজরা: কুভায ারী 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০ ১০.০০  

৭১। কুনষ্টয়া মজরায কুভায ারী ঈমজরাধীন 

মৌযবা এরািায় গড়াআ নদীয ফাভতীময 

নিঃনভঃ ২২.১০০ মথমি   নিঃনভঃ 

২২.৩০০ এয ভমধ্য। 

 

কুভায ারী মৌযবা 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০ ১০.০০  

৭২। কুনষ্টয়া মজরায ম ািা ঈমজরাধীন 

গমনপুয এরািায় গড়াআ নদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ৩৪.৫০০ মথমি   নিঃনভঃ 

৩৬.৫০০ এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: ভানপুয 

ঈমজরা: ম ািা 

মজরা: কুনষ্টয়া। 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০ ১০.০০  

৭৩। কুনষ্টয়া মজরায ম ািা ঈমজরাধীন 

িভরাপুয এরািায় গড়াআ নদীয ফাভতীময 

নিঃনভঃ ২৯.৫০০ মথমি   নিঃনভঃ 

৩০.৫০০ এয ভমধ্য। 

 

ম ািা মৌযবা 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০ ১০.০০  

৭৪। কুনষ্টয়া মজরায ম ািা ঈমজরাধীন 

নজরাফট এরািায় গড়াআ নদীয ডানতীময 

নিঃনভঃ ২৫.০০০ মথমি   নিঃনভঃ 

২৬.০০০ এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: ভানপুয 

ঈমজরা: ম ািা 

মজরা: কুনষ্টয়া 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয তীময 

বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

৫০ ১০.০০  

৭৫। কুনষ্টয়া মজরায ম ািা ঈমজরাধীন 

মরারপুয এরািায় গড়াআ নদীয ফাভতীময 

নিঃনভঃ ২৭.০০০ মথমি   নিঃনভঃ 

২৭.৭০০ এয ভমধ্য। 

 

আঈননয়ন: মভাড়াগাছা 

ঈমজরা: ম ািা 

মজরা: কুনষ্টয়া। 

ফন্যায় তীব্র মরাত  

ঘূন ষাফমতষয পমর নদীয 

তীমযয ক্ষনত াধন 

নজ ব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী 

প্রনতযক্ষাভরি িাজ 

২০০ ৪০.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ 

স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ িাম ষক্রভ িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 ফ ষমভাট (কুনষ্টয়া য নফবাগ)= ১০০০ ১৯৫.০০  

 নফবাগ: অভরা ানন ঈন্নয়ন নফবাগ, ফাাঈমফা, অভরা, কুনষ্টয়া।    

৭৬। কুনষ্টয়া মজরায মদৌরতপুয ঈমজরাধীন 

ভনযচা এরািায় দ্মা নদীয ডানতীয 

(নিঃনভঃ ৬.১০০ মথমি  নিঃনভঃ ৭.২০০ 

এয ভমধ্য)। 

আঈননয়ন: ভনযচা 

ঈমজরা: মদৌরতপুয 

মজরা: কুনষ্টয়া 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ/ননমথটিি 

ব্যাগ/ব্লি দ্বাযা স্থায়ী 

তীয প্রনতযক্ষা িাজ 

৩০০ ৩০  

৭৭। কুনষ্টয়া মজরায মদৌরতপুয ঈমজরাধীন 

নপনরনগয এরািায় দ্মা নদীয ডানতীয 

(নিঃনভঃ ১৩.৮০০ মথমি  নিঃনভঃ 

১৩.৯১০ এয ভমধ্য)। 

আঈননয়ন: নপনরনগয 

ঈমজরা: মদৌরতপুয 

মজরা: কুনষ্টয়া 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ/ননমথটিি 

ব্যাগ/ব্লি দ্বাযা স্থায়ী 

তীয প্রনতযক্ষা িাজ 

১০০ ১০  

৭৮। কুনষ্টয়া মজরায মদৌরতপুয ঈমজরাধীন 

নপনরনগয এরািায় দ্মা নদীয ডানতীয 

(নিঃনভঃ ১৬.১০০ মথমি  নিঃনভঃ 

১৬.৫০০ এয ভমধ্য)।  

আঈননয়ন: নপনরনগয 

ঈমজরা: মদৌরতপুয 

মজরা: কুনষ্টয়া 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ/ননমথটিি 

ব্যাগ/ব্লি দ্বাযা স্থায়ী 

তীয প্রনতযক্ষা িাজ 

১৫০ ১৫  

৭৯। কুনষ্টয়া মজরায মদৌরতপুয ঈমজরাধীন 

নপনরনগয এরািায় দ্মা নদীয ডানতীয 

(নিঃনভঃ ১৭.৩০০ মথমি  নিঃনভঃ 

১৭.৮০০ এয ভমধ্য)।  

আঈননয়ন: নপনরনগয 

ঈমজরা: মদৌরতপুয 

মজরা: কুনষ্টয়া 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ/ননমথটিি 

ব্যাগ/ব্লি দ্বাযা স্থায়ী 

তীয প্রনতযক্ষা িাজ 

১০০ ১০  

৮০। কুনষ্টয়া মজরায মদৌরতপুয ঈমজরাধীন 

প্রাগপুয এরািায় দ্মা নদীয ডানতীয 

(নিঃনভঃ ১৮.০০০ মথমি  নিঃনভঃ 

১৮.৩০০ এয ভমধ্য)।  

আঈননয়ন: প্রাগপুয 

ঈমজরা: মদৌরতপুয 

মজরা: কুনষ্টয়া 

নদীয তরমদ ক্ষময়য পমর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

নজ ব্যাগ/ননমথটিি 

ব্যাগ/ব্লি দ্বাযা স্থায়ী 

তীয প্রনতযক্ষা িাজ 

১৫০ ১৫  

 ফ ষমভাট (অভরা ানন ঈন্নয়ন নফবাগ)= ৮০০.০০ ৮০.০০  

 ফ ষমভাট (নিভাঞ্চর মজান) ২০৪১৬.০০ ২৯৩৩.০০  
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মজানঃ দনক্ষণাঞ্চর, ফাাঈমফা, ফনযার। 
ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ামিষর: ফনযার য ামিষর, ফাাঈমফা, ফনযার।      

নফবাগ: ফনযার য নফবাগ       

১ ফড়যার জজরায ফাজকযগঞ্জ উজজরায নলুয়া আউড়নয়জন 

ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ০.২০০, ড়কঃড়ভঃ ১০.৯০০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ১১.৪০০ এফং ড়কঃড়ভঃ ২১.০০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ২১.১২৫ ম তন্ত ফাঁধ জভযাভত জলাজ ড়জ -ব্যাগ 

জেড়ং কাজ 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: ফাজকযগঞ্জ 

নদীয জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ 

ভাযাত্মকবাজফ ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ 

ফাঁধ জভযাভত ড়জ-

ব্যাগ দ্বাযা ফাঁজধয ঢার 

ংযক্ষণ 

৮২৫ ১২০.০০ 

 

২ ফড়যার জজরায ফাজকযগঞ্জ উজজরায নলুয়া আউড়নয়জন 

ফাঁজধয ড়কঃড়ভঃ ৮.৬০০ জত ড়কঃড়ভঃ ৯.১০০ ম তন্ত ান্ডফ 

নদীয বাঙ্গন জত যক্ষাজথ ত নদী তীয ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: ফাজকযগঞ্জ 

নদীয তরজদ ক্ষজয়য পজর 

সৃষ্ট নদী তীয বাঙ্গন 

ড়জ-ব্যাগ ডাড়পং  

জেড়ং 
৫০০ ২০০.০০ 

 

৩ ফড়যার জজরায অধগরঝািা উজজরায াতরা ফাগধা 

প্রকল্প জাল্ডায -১ এ ক্ষড়তগ্রস্থ ফাধ জভযাভত (ড়কঃড়ভঃ 

১২.০০০ জথজক ড়কঃড়ভঃ ১৪.০০০ এয ভধ্যফতী ১৫০ 

ড়ভটায) 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: অধগরঝািা 

জভৌসুভী ফল তায কাযজন  

আদজযয গতত আতযাড়দ কাযজন 

ফাজধয ক্ষড়ত াধন 

ভাটিয কাজ দ্বাযা ফাধ 

জভযাভত 
১৫০ ৫.০০ 

 

৪ ফড়যার জজরায দয উজজরায় াজয়স্তাফাদ প্রকজল্পয 

অতায় (ড়কঃড়ভঃ ০.৮০০ জত ড়কঃড়ভঃ ২.৩৯০ এফং 

ড়কঃড়ভঃ ৮.৮৬০ জত ড়কঃড়ভঃ ৮.৮৭০ ম তন্ত ফ তজভাট 

১৬০০ ড়ভটায) ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: ফড়যার দয 

জভৌসুভী ফল তায কাযজন  

আদজযয গতত আতযাড়দ কাযজন 

ফাজধয ক্ষড়ত াধন 

ভাটিয কাজ দ্বাযা ফাধ 

জভযাভত 
১৬০০ ৫৫.০০ 

 

৫ ফড়যার জজরায দয উজজরায় াজয়স্তাফাদ প্রকজল্পয 

অতায় (ড়কঃড়ভঃ ৩.৭৮০ জত ড়কঃড়ভঃ ৪.১৯০, ড়কঃড়ভঃ 

৪.৪২৩ জত ড়কঃড়ভঃ ৪.৮৫০ এফং ড়কঃড়ভঃ ৬.৩৪০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৬.৭৭০ ম তন্ত ফ তজভাট ১২৬৭ ড়ভটায) ফাঁধ 

জভযাভত জলাজ ড়জ-ব্যাগ জেড়ং কাজ 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: ফড়যার দয 

নদীয জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ 

ভাযাত্মকবাজফ ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ 

ফাঁধ জভযাভত 

জলাজ ড়জ-ব্যাগ 

জেড়ং কাজ 

১২৬৭ ১৫০.০০ 

 

৬ ফড়যার জজরায দয উজজরায় ানফাড়িয়া প্রকজল্পয 

অতায় (ড়কঃড়ভঃ ০.৪৫০ জত ড়কঃড়ভঃ ০.৬০০ ফ তজভাট 

১৫০ ড়ভটায) ফাঁধ জভযাভত জলাজ ড়জ -ব্যাগ জেড়ং 

কাজ 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: ফড়যার দয 

নদীয জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ 

ভাযাত্মকবাজফ ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ 

ফাঁধ জভযাভত 

জলাজ ড়জ-ব্যাগ 

জেড়ং কাজ 

১৫০ ৪৪.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৭ ফড়যার জজরায দয উজজরায় ানফাড়িয়া প্রকজল্পয 

অতায় (ড়কঃড়ভঃ ০.৮৪০ জত ড়কঃড়ভঃ ১.৮৬০ ফ তজভাট 

১০২০ ড়ভটায) ফাঁধ পুনঃড়নভ তাণ কাজ 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: ফড়যার দয 

নদীয জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ 

ড়ফরীন জয়জছ 
ফাঁধ পুনঃড়নভ তাণ কাজ ১০২০ ৬৩.০০ 

 

৮ ফড়যার জজরায ফাজকযগঞ্জ উজজরায় যগুনাথপুয প্রকজল্পয 

অতায় (ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ২০.৩০০ এয 

ভধ্যফতী ৫০০ ড়ভটায) ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: ফাজকযগঞ্জ 

জভৌসুভী ফল তায কাযজন  

আদজযয গতত আতযাড়দ কাযজন 

ফাজধয ক্ষড়ত াধন 

ফাঁধ জভযাভত কাজ ৫০০ ৩৪.০০ 

 

৯ ফড়যার জজরায ফাজকযগঞ্জ উজজরায় াড়দ্রড়ফপুয 

প্রকজল্পয অতায় (ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ৭.০০ 

এয ভধ্যফতী ১০০০ ড়ভটায) ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: ফড়যার 

উজজরা: ফাজকযগঞ্জ 

জভৌসুভী ফল তায কাযজন  

আদজযয গতত আতযাড়দ কাযজন 

ফাজধয ক্ষড়ত াধন 

ফাঁধ জভযাভত কাজ ১০০০ ৪৩.০০ 

 

 ফনযার য নফবাগ মভাট: ৭০১২.০০ ৭১৪.০০  

 নফবাগ: নমযাজপুয য নফবাগ       

১০ ড়জযাজপুয জজরায ভঠফাড়িয়া উজজরায ফিভাছুয়া 

যজকটঘাট  তৎংরগ্ন এরাকা ফজরশ্বয নদীয বাঙ্গন জত 

(ড়কঃড়ভঃ ০.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ০.৫০০ ম তন্ত ৫০০ ড়ভটায) 

বাঙ্গনজযাজধ নদী তীয ংযক্ষণ 

জজরা: ড়জযাজপুয 

উজজরা: ভঠফাড়িয়া 
নদী বাঙ্গন 

স্থায়ী নদী তীয 

প্রড়তযক্ষা 
৫০০ ৫০০.০০ 

 

১১ ড়জযাজপুয জজরায দয উজজরায করাখারী আউড়নয়জন 

ড়কঃড়ভঃ ৫৫.০০০ জত ড়কঃড়ভঃ ৫৭.৯০০ এয ভজধ্য জভাট 

১.৫০ ড়কঃড়ভঃ ফাঁধ পুনঃড়নভ তান। 

জজরা: ড়জযাজপুয 

উজজরা: করাখারী 

নদী বাঙ্গজন জফিী ফাঁধ 

পুনঃড়নভ তান 
ফাঁধ পুনঃড়নভ তান ১৫০০ ১৪২.৪৭ 

 

 নমযাজপুয য নফবাগ মভাট: ২০০০.০০ ৬৪২.৪৭  

 নফবাগ: ঝারিাঠি য নফবাগ       
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

১২ ঝারকাঠি/ঝারকাঠি দয (জাল্ডায নং-১৩) জজরা: ঝারকাঠি 

উজজরা: ঝারকাঠি 

দয 

নদী বাঙ্গজন ফাঁধ 

ভাযাত্মকবাজফ ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ 
ফাঁধ জভযাভত কাজ ১২৪৫ ৭২.২০ 

 

১৩ ঝারকাঠি/নরড়ছটি  

(জাল্ডায নং-২) 

জজরা: ঝারকাঠি 

উজজরা: নরড়ছটি  

নদীয জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ 

ড়ফরীন জয়জছ 
ড়ফকল্প/ড়যং ফাঁধ ৭৫০ ২৫.৬০ 

 

১৪ 

ঝারকাঠি/কাঁঠাড়রয়া (জাল্ডায নং-৫) 
জজরা: ঝারকাঠি 

উজজরা: কাঁঠাড়রয়া 

নদীবাঙ্গজন ফাঁধ ভাযাত্মকবাজফ 

ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ 
ড়ফকল্প/ড়যং ফাঁধ ১৭৫৫ ৭২.৩০ 

 

 ঝারিাঠি য নফবাগ মভাট: ৩৭৫০ ১৭০.১০  

 ামিষর: মবারা য ামিষর, ফাাঈমফা, মবারা।       

 নফবাগ: মবারা য নফবাগ-১       

১৫ জবারা/জবারা দয জজরা: জবারা 

উজজরা: জবারা দয 
জঢউজয়য অঘাত 

ড়জব্যাগ দ্বাযা ফাঁজধয 

ঢার ংযক্ষণ 
২৫০ ২২.০০ 

 

১৬ জবারা/জদৌরতখান 

জজরা: জবারা 

উজজরা: জদৌরতখান 
নদী বাঙ্গন  জঢউজয়য অঘাত 

স্থায়ী জরুযী নদী 

তীয ংযক্ষণ  

ড়জব্যাগ দ্বাযা ফাঁজধয 

ঢার ংযক্ষণ 

২০০ ৪০.০০ 

 

১৭ জবারা/জফাযানউড়র্দ্ন জজরা: জবারা 

উজজরা: জফাযানউড়র্দ্ন 
জঢউজয়য অঘাত 

ড়জব্যাগ দ্বাযা ফাঁজধয 

ঢার ংযক্ষণ 
৩০০ ১০.০০ 

 

 মবারা য নফবাগ-১ মভাট: ৭৫০.০০ ৭২.০০  

 নফবাগ: মবারা য নফবাগ-২      

১৮ জবারা/ভনপুযা জজরা: জবারা 

উজজরা: ভনপুযা 

Wave Action 
ড়ফকল্প/ড়যং ফাঁধ ৫২০০ ৪০০.০০ 

 

 মবারা য নফবাগ-২ মভাট: ৫২০০.০০ ৪০০.০০  

 ামিষর: টুয়া ারী য ামিষর, ফাাঈমফা, টুয়া ারী।      

 নফবাগ: ফযগুণা য নফবাগ       

১৯ ফযগুনা জজরায তারতরী উজজরায জয়ারবাঙ্গা নাভক জজরা: ফযগুনা ায়যা নদীয তীব্র জঢউজয়য হ্রাকৃত জকজন ১২০০ ৬০.০০  
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪৫ এয ড়কঃড়ভঃ ২৪.৮৮৫ 

জত ড়কঃড়ভঃ ২৬.০৮৫ ম তন্ত ১.২০০ ড়ক.ড়ভ. হ্রাকৃত 

জকজন জফড়িফাঁধ জভযাভত কাজ। 

উজজরা: তারতরী অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ জফড়িফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্থ জয় ড়নচু জয় 

ড়গজয়জছ। 

জফড়িফাঁধ জভযাভত 

কাজ। 

২০ 

ফযগুনা জজরায াথযঘাটা উজজযায ছনবুনীয়া নাভক 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৩৯/১এ এয ড়কঃড়ভঃ 

১৮.৫৩০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৮.৯৮০ ম তন্ত ০.৪৫০ ড়ক.ড়ভ. 

জফড়িফাঁধ জভযাভত স্থায়ী ঢার প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: াথযঘাটা 

ড়ফলখারী নদীয তীব্র জঢউজয়য 

অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজমাজগ জফড়িফাঁজধয 

নদী কূজরয ঢার ক্ষড়তগ্রস্থ জয়  

ড়গজয়জছ। 

ফাঁধ জভযাভত 

স্থায়ী ঢার প্রড়তযক্ষা 

কাজ 

৪৫০ ৫০.০০ 

 

২১ ফযগুনা জজরায াথযঘাটা উজজযায ফাাউজফা জাল্ডায 

নং-৩৯/১এ এয ছনবুনীয়া  স্লুআজজয নদী কূজরয উবয় াজ ত 

৬০ ড়ভটায জফড়িফাঁধ জভযাভত স্থায়ী ঢার প্রড়তযক্ষা 

কাজ 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: াথযঘাটা 

ড়ফলখারী নদীয তীব্র জঢউজয়য 

অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ স্লুআজ ংরগ্ন 

জফড়িফাঁজধয নদী কূজরয ঢার 

ক্ষড়তগ্রস্থ জয়  ড়গজয়জছ। 

ফাঁধ জভযাভত 

স্থায়ী ঢার প্রড়তযক্ষা 

কাজ 

৬০ ১০.০০ 

 

২২ 

ফযগুনা জজরায াথযঘাটা উজজরায রূড়তা  নাভক স্থাজন 

ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪০/১ এয ড়কঃড়ভঃ ১২.৫০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ১২.৭০০ ম তন্ত = ০.২০০ড়কঃড়ভঃ হ্রাকৃত 

জকজন জফড়িফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: াথযঘাটা 

ফজরশ্বফয নদীয তীব্র জঢউজয়য 

অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ জফড়িফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্থ জয় ড়নচু জয় 

ড়গজয়জছ। 

হ্রাকৃত জকজন 

জফড়িফাঁধ জভযাভত 

কাজ 

২০০ ১২.০০ 

 

২৩ ফযগুনা জজরায াথযঘাটা উজজরায াড়জয খার  নাভক 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪০/১ এয ড়কঃড়ভঃ ১৩.২০০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ১৩.২৩০ ম তন্ত = ০.০৩০ ড়কঃড়ভঃ স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষা াড়জয খার ফ্ল্াড়ং স্লুআজজয এযজপ্রাচ ফাঁধ 

জভযাভত কাজ। 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: াথযঘাটা 

ফজরশ্বয নদীয তীব্র জঢউজয়য 

অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ াড়জয খার 

ফ্ল্াড়ং স্লুআজজয এযজপ্রাচ ফাঁধ  

ক্ষড়তগ্রস্থ  জয় ড়গজয়জছ। 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা 

াড়জয খার ফ্ল্াড়ং 

স্লুআজজয এযজপ্রাচ ফাঁধ 

জভযাভত কাজ। 

৩০ ৫.০০ 

 

২৪ ফযগুনা জজরায অভতরী উজজরায ফাাউজফা জাল্ডায 

নং-৪৩/১ এয ড়কঃড়ভঃ ৩২.৯৫০ জত ড়কঃড়ভঃ ৩৩.১০০ 

ম তন্ত ০.১৫০ ড়ক.ড়ভ. নদী তীয  স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: অভতরী 

ায়যা নদীয তীব্র জঢউজয়য 

অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ  জফড়িফাঁজধয 

নদী কূজরয ঢার ফযাফয 

স্থায়ী নদী তীয 

প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৫০ ৬৩.৪০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

ক্ষড়তগ্রস্থ জয়  ড়গজয়জছ। 

২৫ 

ফযগুনা জজরায ফযগুনা দয উজজরায গুরাখারী নাভক 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪১/৬ড়ফ এয ড়কঃড়ভঃ 

১৪.৬২০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৪.৮৭০ ম তন্ত = ০.২৫০ ড়ক.ড়ভ. 

জফড়িফাঁধ জভযাভত স্থায়ী ঢার প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: ফযগুনা দয 

ড়ফলখারী নদীয তীব্র জঢউজয়য 

অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ জফড়িফাঁজধয 

নদী কূজরয ঢার ক্ষড়তগ্রস্থ জয়  

ড়গজয়জছ। 

ফাঁধ জভযাভত 

স্থায়ী ঢার প্রড়তযক্ষা 

কাজ 

২৫০ ২৭.০০ 

 

২৬ ফযগুনা জজরায ফযগুনা দয উজজরায াটাকাটা নাভক 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪১/৬ড়ফ এয ড়কঃড়ভঃ 

১৭.৬০০ জত ড়কঃড়ভঃ ১৭.৭০০ ম তন্ত = ০.১০০ ড়ক.ড়ভ. 

জফড়িফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: ফযগুনা দয 

ড়ফলখারী নদীয তীব্র জঢউজয়য 

অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ জফড়িফাঁধ  

ক্ষড়তগ্রস্থ জয় ড়নচু জয় 

ড়গজয়জছ। 

জফড়িফাঁধ জভযাভত 

কাজ 
১০০ ৪.৫০ 

 

২৭ ফযগুনা জজরায ফযগুনা দয উজজরায গরাড়চা নাভক 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪১/৬ড়ফ এয ড়কঃড়ভঃ 

৩২.৬৪০ জত ড়কঃড়ভঃ ৩২.৬৫৫ ম তন্ত = ১৫ ড়ভটায ফা 

এফং ফল্লা ড়দজয় স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: ফযগুনা দয 

গরাড়চা বাযানী খাজরয উচ্চ 

জজায়াজযয কাযজন  ড়ফড়বন্ন 

ভজয় প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ 

জফড়িফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ জয় ড়নচু 

জয় ড়গজয়জছ। 

ফা এফং ফল্লা ড়দজয় 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৫ ২.০০ 

 

২৮ 

ফযগুনা জজরায ফযগুনা দয উজজরায গরাড়চা নাভক 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪১/৬ড়ফ এয ড়কঃড়ভঃ 

৩২.৬৪০ জত ড়কঃড়ভঃ ৩২.৬৫৫ ম তন্ত = ১৫ ড়ভটায ফা 

এফং ফল্লা ড়দজয় স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ।। 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: ফযগুনা দয 

গরাড়চা বাযানী খাজরয উচ্চ 

জজায়াজযয কাযজন  ড়ফড়বন্ন 

ভজয় প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ 

জফড়িফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ জয় ড়নচু 

জয় ড়গজয়জছ।। 

ফা এফং ফল্লা ড়দজয় 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৫ ২.০০ 

 

২৯ 

ফযগুনা জজরায ফযগুনা দয উজজরায অভতড়র ফাজায 

নাভক স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪১/২ এয ড়কঃড়ভঃ 

২০.৮০০ জত ড়কঃড়ভঃ ২০.৮২৫ ম তন্ত = ২৫.০০ ড়ভটায 

ফা এফং ফল্লা ড়দজয় স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: ফযগুনা দয 

চাড়রতাতরী বাযানী খাজরয 

উচ্চ জজায়াজযয কাযজন  

ড়ফড়বন্ন ভজয় প্রাকৃড়তক 

দূজম তাজগ জফড়িফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ 

জয় ড়নচু জয় ড়গজয়জছ। 

ফা এফং ফল্লা ড়দজয় 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা  

ফাঁধ জভযাভত কাজ 

২৫ ২.৫০ 

 

৩০ ফযগুনা জজরায ফযগুনা দয উজজরায দড়ক্ষন ফুরঢলুয়া 

নাভক স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪১/৩ এয ড়কঃড়ভঃ 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: ফযগুনা দয 

খাকবুড়নয়া বাযানী খাজরয উচ্চ 

জজায়াজযয কাযজন  ড়ফড়বন্ন 

ফা এফং ফল্লা ড়দজয় 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা  
৩০ ৪.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

৮.২০০ জত ড়কঃড়ভঃ ৮.২১৫ এফং ড়কঃড়ভঃ ৯.০০০ জত 

ড়কঃড়ভঃ ৯.০১৫ ম তন্ত = ৩০.০০ ড়ভটায ফা এফং ফল্লা 

ড়দজয় স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ। 

ভজয় প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ 

জফড়িফাঁধ ক্ষড়তগ্রস্থ জয় ড়নচু 

জয় ড়গজয়জছ। 

ফাঁধ জভযাভত কাজ 

৩১ 

ফযগুনা জজরায ফযগুনা দয উজজরায খাকবুড়নয়া নাভক 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪১/৪ এয ড়কঃড়ভঃ ২.৪২০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ২.৪৩৫ এফং ড়কঃড়ভঃ ২.৯২০ জত ড়কঃড়ভঃ 

২.৯৩৫ ম তন্ত = ০.০৩০ ড়কঃড়ভঃ জফড়িফাঁধ জভযাভত কাজ। 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: ফযগুনা দয 

খাকবুড়নয়া বাযানী খাজরয উচ্চ 

জজায়াজযয কাযজন  ড়ফড়বন্ন 

ভজয় প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ 

জফড়িফাঁধ ভাযাত্মকবাজফ 

ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ। 

জফড়িফাঁধ জভযাভত 

কাজ 
৩০ ৩.০০ 

 

৩২ 

ফযগুনা জজরায ফযগুনা দয উজজরায নরী নাভক স্থাজন 

জাল্ডায নং -৪১/৪ড়ফ এয ড়কঃড়ভঃ ৯.০১০ জত ড়কঃড়ভঃ 

৯.১০০ ম তন্ত = ০.০৯০ড়কঃড়ভঃ ২৫০ জক.ড়জ. ফালুবতী 

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী প্রড়তযক্ষা ফাঁধ জভযাভত কাজ।  

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: ফযগুনা দয 

ড়ফলখারী নদীয তীব্র জঢউজয়য 

অঘাজত  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ জফড়িফাঁজধয 

নদী কূজরয ঢার ক্ষড়তগ্রস্থ জয়  

ড়গজয়জছ। 

স্থায়ী প্রড়তযক্ষা  

ফাঁধ জভযাভত কাজ। 
৯০ ২০.০০ 

 

৩৩ 

ফযগুনা জজরায জফতাগী উজজরায অড়রয়াফাদ  নাভক 

স্থাজন ফাাউজফা জাল্ডায নং -৪১/৭ড়ফ এয ড়কঃড়ভঃ ৮.২০০ 

জত ড়কঃড়ভঃ ৮.২৫০ ম তন্ত = ০.০৫০ড়কঃড়ভঃ জফড়িফাঁধ  

জভযাভত কাজ। 

জজরা: ফযগুনা 

উজজরা: জফতাগী 

ড়ফলখারী নদীয উচ্চ জজায়াজযয 

কাযজন  ড়ফড়বন্ন ভজয় 

প্রাকৃড়তক দূজম তাজগ জফড়িফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্থ জয় ড়নচু জয় 

ড়গজয়জছ।। 

জফড়িফাঁধ জভযাভত 

কাজ 
৫০ ৩.০০ 

 

 ফযগুণা য নফবাগ মভাট: ২৬৯৫.০০ ২৬৮.৪০  

 নফবাগ: টুয়া ারী য নফবাগ       

৩৪ জজরা: টুয়াখারী 

 

উজজরা: ড়ভজতাগঞ্জ  

 

ড়ভজতাগঞ্জ -যাভপুয উ-প্রকল্পঃ 

 

স্থাজনয নাভ : কানড়ক যাভপুয, ভধ্যযাভপুয, চযকািা এফং 

ড়কদায স্লুআ ংরগ্ন। 

 

জজরা: টুয়াখারী 

উজজরা :ড়ভজতাগঞ্জ 

ায়যা  শ্রীভন্ত নদীয বাঙন  

নদীয জঢউজয়য অঘাজত ফাঁধ 

জবজঙ জগজছ। 

নদী বাঙ্গজনয কাযজন 

ফাঁধ জবজঙ্গ জগজর 

জকাথা জকাথা 

জড়ভয ভাড়রকগন 

কর্ততক জড়ভ প্রদান না 

কযায়/ড়ফরম্ব কযায় 

ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভ তান 

ড়ফরম্ব য়। 

১২৭০ ৭৫.০০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

সুড়ফদখারী-ভাধফখারী উ-প্রকল্পঃ 

 

স্থাজনয নাভ: চযছআরাবুড়নয়া। 

 

জাল্ডায নং: ৪১/৭ 

 

স্থাজনয নাভ: জগারখারী স্লুআ ংরগ্ন, জগারখারী , 

জফগভপুয। 

৩৫ জজরা: টুয়াখারী 

 

উজজরা: দভড়ক 

 

দভড়ক-রাউকাঠি উ-প্রকল্পঃ 

 

স্থাজনয নাভ: অঙ্গাড়যয়া াজিয ফাড়ি। 

 

ভৄযাড়দয়া-করাগাড়ছয়া উ-প্রকল্পঃ 

 

স্থাজনয নাভ: দড়ক্ষন ভৄযাড়দয়া, উিয ভৄযাড়দয়া। 

জজরা: টুয়াখারী 

উজজরা : দভড়ক 

ায়যা  জরাাড়রয়া নদীয 

বাঙন  নদীয জঢউজয়য 

অঘাজত ফাঁধ জবজঙ জগজছ। 

নদী বাঙ্গজনয কাযজন 

ফাঁধ জবজঙ্গ জগজর 

জকাথা জকাথা 

জড়ভয ভাড়রকগন 

কর্ততক জড়ভ প্রদান না 

কযায়/ড়ফরম্ব কযায় 

ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভ তান 

ড়ফরম্ব য়। 

৪৫১ ২৩.১১ 

 

৩৬ জজরা: টুয়াখারী 

 

উজজরা: দড়ভনা 

 

জাল্ডায নং: ৫৫/২ড়ড 

 

স্থাজনয নাভ: বুড়িয কািা, ফিজগাারড়দ। 

জজরা: টুয়াখারী 

উজজরা: দড়ভনা 

জগাারড়দ নদীয বাঙজনয 

কাযজন ফাঁধ জবজঙ জগজছ। 

নদী বাঙ্গজনয কাযজন 

ফাঁধ জবজঙ্গ জগজর 

জকাথা জকাথা 

জড়ভয ভাড়রকগন 

কর্ততক জড়ভ প্রদান না 

কযায়/ড়ফরম্ব কযায় 

ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভ তান 

ড়ফরম্ব য়। 

৬৮১ ২৪.৬০ 

 

৩৭ জজরা: টুয়াখারী 

 

জজরা: টুয়াখারী 

উজজরা: গরাড়চা 

বাযী মানফান চরাচজরয 

কাযজন উক্ত স্থাজন ফাঁধ 

নদী বাঙ্গজনয কাযজন 

ফাঁধ জবজঙ্গ জগজর 
৩০০ ২৩.৮০ 
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ক্র: 

নং 

িামজয নাভ  

(বাঙ্গন িফনরত/বাঙ্গমনয ঝুঁনিপূণ ষ স্থান) 

িামজয ফস্থান বাঙ্গমনয প্রকৃনত ম্ভাব্য অগাভ 

িাম ষক্রভ 

িামজয দদর্ঘ ষয 

(নভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয়  

(রক্ষ টািা) 

ভন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

উজজরা: গরাড়চা 

 

জাল্ডায নং- ৫৫/১  

 

স্থাজনয নাভ: ড়ক্ষয়া। 

ক্ষড়তগ্রস্থ জয়জছ। জকাথা জকাথা 

জড়ভয ভাড়রকগন 

কর্ততক জড়ভ প্রদান না 

কযায়/ড়ফরম্ব কযায় 

ড়ফকল্প ফাঁধ ড়নভ তান 

ড়ফরম্ব য়। 

 টুয়া ারী য নফবাগ মভাট: ২৭০২.০০ ১৪৬.৫১  

 নফবাগ: টুয়া ারী ানন ঈন্নয়ন নফবাগ       

৩৮ টুয়াখারী/করাািা (কভযপুয) জাল্ডায নং-৪৭/১ জজরা: টুয়াখারী 

উজজরা: করাািা 

তীব্র জয়ব একন (ভৄদ্র 

তীযফতী য়ায়) 

ড়তফ জরুযী ড়বড়িজত 

জভযাভত প্রজয়াজন 
৯০ ৩৩.০০ 

 

৩৯ টুয়াখারী/করাািা (ড়নজাভপুয)   জাল্ডায নং-৪৭/১ জজরা: টুয়াখারী 

উজজরা: করাািা 

তীব্র জয়ব একন (ভৄদ্র 

তীযফতী য়ায়) 

ড়তফ জরুযী ড়বড়িজত 

জভযাভত প্রজয়াজন 
৮০ ৩০.০০ 

 

৪০ টুয়াখারী/করাািা (কযভজাতরা) 

জাল্ডায নং-৫৪/এ 

জজরা: টুয়াখারী 

উজজরা: করাািা 

তীব্র জয়ব একন (ভৄদ্র 

তীযফতী য়ায়) 

ড়তফ জরুযী ড়বড়িজত 

জভযাভত প্রজয়াজন 
২৫০ ১০০.০০ 

 

 টুয়া ারী ানন ঈন্নয়ন নফবাগ মভাট: ৪২০.০০ ১৬৩.০০  

  দনক্ষণাঞ্চর, ফাাঈমফা, ফনযার ফ ষমভাট= ২৪৫২৯.০০ ২৫৭৭.৪৮  
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জজান : দড়ক্ষণ-ড়িভাঞ্চর, ফাাউজফা, খুরনা। 

ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

াজকতর : মজায য াজকতর, ফাাউজফা, খুরনা। 

 ড়ফবাগ : খুরনা য ড়ফবাগ-১, ফাাউজফা, খুরনা।       

১ জাল্ডায নং ২৯ এয বদ্রা নদীয ফাভতীজয ফাটিয়াঘাটা 

উজজরায ফাযঅড়িয়া ফাজায নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: 

২৬.০০০ জত ২৬.০৩০=৩০ ড়ভ: স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

ফাটিয়াঘাটা 

Wave action 

Slope Sliding 

Scouring 

স্ান্ড ড়জভন্ট ড়জব্যাগ  

ফাড়র বড়তত ড়জব্যাগ দ্বাযা  

precautionary 

protective work 

৩০.০০ ২৯.৯৭ 

 

২ জাল্ডায নং ২৯ এয বদ্রা নদীয ফাভতীজয ফাটিয়াঘাটা 

উজজরায ফাযঅড়িয়া ফাজায নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: 

২৬.০৩১ জত ২৬.০৫১=২০ ড়ভ: স্থায়ী প্রড়তযক্ষাভরক 

কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

ফাটিয়াঘাটা 

Wave action 

Slope Sliding 

Scouring 

স্ান্ড ড়জভন্ট ড়জব্যাগ  

ফাড়র বড়তত ড়জব্যাগ দ্বাযা  

precautionary 

protective work 

২০.০০ ২০.০১ 

 

 খুরনা য ড়ফবাগ-১ জভাট= ৫০.০০ ৪৯.৯৮  

 ড়ফবাগ : মজায য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, মজায।       

৩ মজায জজরায বয়নগয উজজরাধীন ায়যা আউড়নয়জনয 

বফদ নাভক স্থাজন ড়য -জটকা-ভৄজক্তশ্বযী নদীয ড়ক :ড়ভ: 

২৫.০০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২৫.২০০= ২০০ ড়ভটায াআরট 

চযাজনর খনন কাজ 

জজরা: মজায 

উজজরা: 

বয়নগয 

নদীয তরজদ 

াযফাড়ত ড়র দ্বাযা 

বযাট জয় উচু জয় 

মায়ায দরূণ াড়ন 

ড়নষ্কান ব্যাত জে    

াআরট চযাজনর খনন কাজ 

২০০.০০ ২০.০০ 

 

৪ মজায জজরায বয়নগয উজজরাধীন ায়যা আউড়নয়জনয 

বফদ নাভক স্থাজন ড়য -জটকা-ভৄজক্তশ্বযী নদীয ড়ক :ড়ভ: 

২৫.২১৫ জত ড়ক :ড়ভ: ২৫.৪১৫= ২০০ ড়ভটায াআরট 

চযাজনর খনন কাজ 

জজরা: মজায 

উজজরা: 

বয়নগয 

নদীয তরজদ 

াযফাড়ত ড়র দ্বাযা 

বযাট জয় উচু জয় 

মায়ায দরূণ াড়ন 

ড়নষ্কান ব্যাত জে    

াআরট চযাজনর খনন কাজ 

২০০.০০ ২০.০০ 

 

৫ মজায জজরায বয়নগয উজজরাধীন ায়যা আউড়নয়জনয 

বফদ নাভক স্থাজন ২১-জবন্ট জযগুজরটয এয জগট ড়যষ্কায 

 ড়র াযণ 

জজরা: মজায 

উজজরা: 

বয়নগয 

ড়র দ্বাযা বযাট জয় 

জগট জকজজা জয় 

মায়ায দরূণ াড়ন 

ড়নষ্কান ব্যাত জে    

জগট ড়যষ্কায ড়র 

াযণ কাজ 
- ৫.০০ 

 

 মজায য ড়ফবাগ জভাট= ৪০০.০০ ৪৫.০০  

 ড়ফবাগ : নিাআর য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, নিাআর ।       

৬ নিাআর জজরায কাড়রয়া উজজরায় জচঞ্চুযী  ন্যান্য ড়ফর 

ড়নষ্কান প্রকজল্পয অতায় শুবগ্রাভ নাক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

জজরা: নিাআর 

উজজরা: 

Wave action ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 
১০৬.০০ ৪৯.৭৪ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০.৭৩০ জত ড়ক : ড়ভ: ০.৮৩৬= ১০৬ ড়ভটায স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

কাড়রয়া স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

৭ নিাআর জজরায কাড়রয়া উজজরায় জচঞ্চুযী  ন্যান্য ড়ফর 

ড়নষ্কান প্রকজল্পয অতায় শুবগ্রাভ নাক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

০.৬৩০ জত ড়ক : ড়ভ: ০.৭৩০= ১০০ ড়ভটায স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: নিাআর 

উজজরা: 

কাড়রয়া 

Wave action ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১০০.০০ ৪৯.৭৪ 

 

 নিাআর য ড়ফবাগ জভাট= ২০৬.০০ ৯৯.৪৮  

 াজকতর : খুরনা য াজকতর, ফাাউজফা, খুরনা।       

 ড়ফবাগ : খুরনা য ড়ফবাগ-২, ফাাউজফা, খুরনা।       

৮ জাল্ডায নং ১৬ এয কজাতাক্ষ নদীয ফাভতীজয াআকগাছা 

উজজরায় ভাভৄদকাঠি নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: 

৮১.২০০ জত ৮১.৭০০ এয ভজধ্য ৩২ ড়ভটায ফাঁজধয ব্যাড়কং 

কাজ  

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

াআকগাছা  

আউড়নয়ন: 

ড়যঢাড়র 

নদীজত প্রচন্ড 

Scouring এয 

কাযজণ ভর ফাঁজধ 

পাটর জদখা ড়দজয়জছ। 

ভাটি দ্বাযা ফাঁজধয ব্যাড়কং 

কাজ 

৩২.০০ ৬.১২ 

 

৯ জাল্ডায নং ১৬ এয কজাতাক্ষ নদীয ফাভতীজয াআকগাছা 

উজজরায় ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: ৪২.১০০ জত ৪২.৩১০= ২১০ 

ড়ভটায  ড়তাভপুয নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: ৪২.৭০০ 

জত ৪২.৮৩০= ১৩০ ড়ভটায জভাট ৩৪০ ড়ভটায ড়ফকল্প ফাঁধ 

(ভাড়জতনার ডাআক) ড়নভ তাণ কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

াআকগাছা  

আউড়নয়ন: 

গদাআপুয 

ফাঁধ ড়নচু জয় জগজছ 

এফং নদীজত প্রচন্ড 

Scouring এয 

কাযজণ ভর ফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্ত 

ড়ফকল্প ফাঁধ (ভাড়জতনার ডাআক) 

ড়নভ তাণ কাজ 

৩৪০.০০ ১২.৬০ 

 

১০ জাল্ডায নং ৩১ এয খনা নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: 

১.৫৬০ জত ২.১৫০ এয ভধ্যফতী স্থাজন ফ তজভাট ২৫০ 

ড়ভটায ফাঁধ পুনযাকৃড়ত স্থায়ী ঢার প্রড়তযক্ষা কাজ  

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

দাজকা 

আউড়নয়ন: 

ানখারী 

Scouring এয 

কাযজণ ভর ফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্ত জয়জছ। 

ভাটি  ড়জব্যাগ দ্বাযা ফাঁধ 

পুনযাকৃড়ত স্থায়ী ঢার 

প্রড়তযক্ষা কাজ ২৫০.০০ ১৩.১১ 

 

১১ জাল্ডায নং ৩১ এয অিাখারী নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: 

৬.৯০০ জত ৭.১০০ ফ তজভাট ২৫০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

দাজকা 

আউড়নয়ন: 

ড়তরডাঙ্গা 

Scouring এয 

কাযজণ ভর ফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্ত জয়জছ। 

ড়জব্যাগ দ্বাযা স্থায়ী ঢার 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

২০০.০০ ৮.২০ 

 

১২ জাল্ডায নং ৩১ এয ঝারবুড়নয়া নাভক স্থাজন ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: 

১৪.৫০০ জত ১৪.৯০০ এয ভধ্যফতী স্থাজন ফ তজভাট ৩৭০ 

ড়ভটায ফাঁধ পুনযাকৃড়ত স্থায়ী ঢার প্রড়তযক্ষা কাজ  

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

দাজকা 

Scouring এয 

কাযজণ ভর ফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্ত জয়জছ। 

ভাটি  ড়জব্যাগ দ্বাযা ফাঁধ 

পুনযাকৃড়ত স্থায়ী ঢার 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

৩৭০.০০ ১৮.১০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

আউড়নয়ন: 

ড়তরডাঙ্গা 

১৩ জাল্ডায নং ৩১ এয ড়িভ কাড়ভনীফাড় (জগারদায ফাড়ি ) 

নাভক স্থাজন ড়ফা নদীয ফাভতীজয ফাঁজধয ড়ক :ড়ভ: 

১৭.৮০০ জত ১৭.৯১০ ফ তজভাট ১১০ ড়ভটায ফাঁধ 

পুনযাকৃড়ত স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

দাজকা 

আউড়নয়ন: 

ড়তরডাঙ্গা 

Scouring এয 

কাযজণ ভর ফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্ত জয়জছ। 

ভাটি  ড়জব্যাগ দ্বাযা ফাঁধ 

পুনযাকৃড়ত স্থায়ী ঢার 

প্রড়তযক্ষা কাজ ১১০ ২৯.৩০ 

 

১৪ জাল্ডায নং ৩১ এয অধাঁযভাড়নক নাভক স্থাজন ফাঁজধয 

ড়ক:ড়ভ: ২৬.৪৮০ জত ২৬.৯৩০ ফ তজভাট ৪৫০ ড়ভটায ফাঁধ 

পুনযাকৃড়তকযণ কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

দাজকা 

আউড়নয়ন: 

ড়তরডাঙ্গা 

ভর ফাঁধ ড়নচু জয় 

জগজছ। 

ফাঁধ পুনযাকৃড়তকযণ 

৪৫০.০০ ২০.০৪ 

 

১৫ জাল্ডায নং ৩১-ং এয ফিভূ ুঁআয়া নাভক স্থাজন ফাঁজধয 

ড়ক:ড়ভ: ২২.০০০ জত ২২.১৫০=১৫০ ড়ভটায ফাঁধ জভযাভত 

(ব্যাড়কং) কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

ফাটিয়াঘাটা 

আউড়নয়ন: 

সুযখারী 

Scouring এয 

কাযজণ ভর ফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্ত জয়জছ। 

ভাটি দ্বাযা ফাঁজধয ব্যাড়কং 

কাজ 

১৫০.০০ ৮.৯৮ 

 

১৬ জাল্ডায নং ৩৪/২-ং (অড়ভযপুয-বান্ডাযজকাট-

ফাড়রয়াডাঙ্গা আ-প্রকল্প) এয বুজবুড়নয়া নাভক স্থাজন ফাঁজধয 

ড়ক:ড়ভ: ১৫.০০০/০.০০০ জত ১৫.৫৫০/০.৬০০= ৬০০ 

ড়ফকল্প ফাঁধ (ভাড়জতনার ডাআক) ড়নভ তাণ কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: 

ফাটিয়াঘাটা 

আউড়নয়ন: 

ফাড়রয়াডাঙ্গা 

Scouring এয 

কাযজণ ভর ফাঁধ 

ক্ষড়তগ্রস্ত জয়জছ। 

ড়ফকল্প ফাঁধ (ভাড়জতনার ডাআক) 

ড়নভ তাণ কাজ 

৬০০.০০ ২২.৪৫ 

 

 খুরনা য ড়ফবাগ-২ জভাট= ২৫০২.০০ ১৩৮.৯০  

 ড়ফবাগ : াতক্ষীযা য ড়ফবাগ-১, ফাাউজফা, াতক্ষীযা ।      

১৭ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

ডুভৄড়যয়া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ০.১০০ জত ড়ক :ড়ভ: ০.৩২০ 

ফ তজভাট ২২০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ  

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

২২০.০০ ৩০.৮০ 

 

১৮ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

নাড়তখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৬.৩৮০ জত ড়ক :ড়ভ: 

৬.৫০০ ফ তজভাট ১২০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

১২০.০০ ১৬.৮০ 

 

১৯ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

গাঁগযাভাযী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১০.৯৬০ জত ড়ক :ড়ভ: 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

Wave action, 

Undermining 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 
৩৩৫.০০ ৩৫.৯০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১.২৯৫ ফ তজভাট ৩৩৫ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ শ্যাভনগয and Scouring জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

২০ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

জজজরখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১৪.০০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১৪.২০০ ফ তজভাট ২০০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

২০০.০০ ২৮.০০ 

 

২১ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

চাঁদনীভৄখা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫.০০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

৫.৩৯০ ফ তজভাট ৩৯০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

৩৯০.০০ ২৫.০০ 

 

২২ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

নাড়তখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৭.১৫০ জত ড়ক :ড়ভ: 

৭.২৬০ ফ তজভাট ১১০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

১১০.০০ ২২.০০ 

 

২৩ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

জরবুবুড়নয়া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১২.১০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১২.৩৫০ ম তন্ত ২৫০ ড়ভটায এফং ড়ক :ড়ভ: ১২.৬০০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ১২.৬৭০ ম তন্ত ৭০ ড়ভটায ফ তজভাট ৩২০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা ংযক্ষণভরক কাজ ৩২০.০০ ৩৫.৩৫ 

 

২৪ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

জজরখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১৩.৬০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১৩.৮৫০ ফ তজভাট ২৫০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

২৫০.০০ ২৭.০০ 

 

২৫ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

জজরখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১৪.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১৪.৬০০ ফ তজভাট ১০০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য  

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

১০০.০০ ১৪.০০ 

 

২৬ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

জখারজটুয়া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ২১.১০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

২১.২০০ ম তন্ত ১০০ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ২১.২৫০ জত ড়ক :ড়ভ: 

২১.৩২০ ম তন্ত ৭০ ড়ভটায,ড়ক:ড়ভ: ২১.৩৫০ জত ড়ক :ড়ভ: 

২১.৫০০ ম তন্ত ১৫০ ড়ভটায এফং ড়ক :ড়ভ: ২১.৭০০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ২১.৯০০ ম তন্ত ২০০ ড়ভটায ফ তজভাট ৫২০ ড়ভটায 

ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ভাটি ড়দজয় ফাঁধ জভযাভত কাজ 

৫২০.০০ ১৬.৬৫ 

 

২৭ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয 

কাড়রফাড়ি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ২২.৯০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

২৩.০০০ ফ তজভাট ১০০ ড়ভটায ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ভাটি ড়দজয় ফাঁধ জভযাভত কাজ 

১০০.০০ ৯.০০ 

 

২৮ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ১৫ নং জাল্ডাজযয জজরা: াতক্ষীযা Wave action, ড়জ ব্যাগ জেড়ংজয়য ৫০.০০ ৭.০০  
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ডুভৄড়যয়া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ২৬.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

২৬.৫৫০ ফ তজভাট ৫০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয   

ংযক্ষণভরক কাজ 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Undermining 

and Scouring 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয  

জলা ংযক্ষণভরক কাজ 

২৯ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দাড়তনাখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১০১.১২৩ জত ড়ক :ড়ভ: 

১০১.১৫৩ ফ তজভাট ৩০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

৩০.০০ ১২.১৪ 

 

৩০ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দাড়তনাখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১০১.৩৭০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১০১.৪৩০ ফ তজভাট ৬০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

৬০.০০ ১৯.৯৬ 

 

৩১ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দাড়তনাখারী নাভক  স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৯৭.২০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

৯৭.২৮০ ফ তজভাট ৮০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

৮০.০০ ২৬.৬৭ 

 

৩২ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দাড়তনাখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১০০.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১০০.৫৫০ ফ তজভাট ৩০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং  

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

৫০.০০ ১৬.৬৭ 

 

৩৩ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দূগ তাফাটি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১১১.৮২০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১১১.৯৩০ ফ তজভাট ১১০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ংযক্ষণভরক কাজ 
১১০.০০ ১৮.৭২ 

 

৩৪ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দূগ তাফাটি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১১১.৯৪০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১১১.৯৯০ ফ তজভাট ৫০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী  

বাজফ ফাঁজধয জলা  

ংযক্ষণভরক কাজ 

৫০.০০ ১৯.০৭ 

 

৩৫ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দূগ তাফাটি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১১১.৩৬০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১১১.৪৫০ ফ তজভাট ৯০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী  বাজফ ফাঁজধয 

জলা  ংযক্ষণভরক কাজ 
৯০.০০ ৮.৩৮ 

 



89 

 

ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৬ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দূগ তাফাটি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১১২.৪৫০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১১১.৫০০ ফ তজভাট ৫০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

বাজফ ফাঁজধয জলা  

ংযক্ষণভরক কাজ 

৫০.০০ ১৯.০৬ 

 

৩৭ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দূগ তাফাটি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১১৩.২১০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১১৩.৩০০ ফ তজভাট ৯০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা  ংযক্ষণভরক কাজ 
৯০.০০ ১২.২২ 

 

৩৮ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

চনকাটী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৩২.৫৮০ জত ড়ক :ড়ভ: 

৩২.৬৬০ ফ তজভাট ৮০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ  নদী 

তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

৮০.০০ ২৯.৬৭ 

 

৩৯ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়িভ চকখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৪৫.৯৫০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪৫.৯৫৯ ম তন্ত ৯ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ৪৫.৯৮০ জত ড়ক :ড়ভ: 

৪৪.৯৯১ ম তন্ত ১১ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ৪৬.১০২ জত ড়ক :ড়ভ: 

৪৬.১৫০ ম তন্ত ৪৮ ড়ভটায  এফং ড়ক :ড়ভ: ৪৬.১৮০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ৪৬.২৩১ ম তন্ত ৫১ ড়ভটায ফ তজভাট ১১৯ ড়ভটায 

স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা  ংযক্ষণভরক কাজ 

১১৯.০০ ১৭.৮৫ 

 

৪০ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়িভ চকখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৪৬.২৯০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪৬.৪১০ ম তন্ত ১২০ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ৪৬.৭৭৫ জত ড়ক :ড়ভ: 

৪৬.৮৪০ ম তন্ত ৬৫ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ৪৭.১৫০ জত ড়ক :ড়ভ: 

৪৭.২৫০ ম তন্ত ১০০ ড়ভটায এফং ড়ক :ড়ভ: ৪৭.৩১০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ৪৭.৩৫০ ম তন্ত ৪০ ড়ভটায ফ তজভাট ৩২৫ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ভাটি ড়দজয় ফাঁধ জভযাভত কাজ 

৩২৫.০০ ১০.৫০ 

 

৪১ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়িভ চকখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৪৭.৫৫০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪৭.৮০০ ফ তজভাট ২৫০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা  ংযক্ষণভরক কাজ 

২৫০.০০ ৩২.৫০ 

 

৪২ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়িভ চকখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৪৮.০০০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪৮.২৩০ ফ তজভাট ২৩০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা  ংযক্ষণভরক কাজ 

২৩০.০০ ৩০.০০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৩ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়িভ ড়ফিারক্ষী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১২২.৫০০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ১২২.৭০০ ফ তজভাট ২০০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার 

ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা  ংযক্ষণভরক কাজ 
২০০.০০ ২৯.৯১ 

 

৪৪ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়ফিারক্ষী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১২২.৭০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১২২.৮৬৫ ফ তজভাট ১৬৫ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা  ংযক্ষণভরক কাজ 

১৬৫.০০ ১৮.০৮ 

 

৪৫ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়ফিারক্ষী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১২৩.০০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১২৩.২০০ ম তন্ত ২০০ ড়ভটায এফং ড়ক :ড়ভ: ১২৪.১০০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ১২৪.১৪০ ম তন্ত ৪০ ড়ভটায ফ তজভাট ২৪০ ড়ভটায 

ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ভাটি ড়দজয় ফাঁধ জভযাভত কাজ 

২৪০.০০ ৭.৭০ 

 

৪৬ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ঝাারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১২৬.৩০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১২৬.৪০০ ফ তজভাট ১০০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী বাজফ ফাঁজধয 

জলা  ংযক্ষণভরক কাজ 

১০০.০০ ১৯.৮৭ 

 

৪৭ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

জঘারা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১২৮.৩০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১২৮.৩৫০ ফ তজভাট ৫০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

৫০.০০ ১৯.০৬ 

 

৪৮ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

জঘারা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১২৮.৩৫০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১২৮.৪০০ ফ তজভাট ৫০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

৫০.০০ ১৯.০৬ 

 

৪৯ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

জঘারা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১২৮.৪০০ জত ড়ক :ড়ভ: 

১২৮.৫০০ ফ তজভাট ১০০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী নদী তীয 

ফাঁজধয জলা ংযক্ষণভরক 

কাজ 

১০০.০০ ১৮.৭২ 

 

৫০ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়িভ চকখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৪৪.১০০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪৪.১৪০ ম তন্ত ৪০ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ৪৪.৪৪০ জত ড়ক :ড়ভ: 

৪৪.৬৫৫ ম তন্ত ২১৫ ড়ভটায এফং ড়ক :ড়ভ: ৪৪.৯১৫ জত 

ড়ক:ড়ভ: ৪৪.৯৫০ ম তন্ত ৩৫ ড়ভটায ফ তজভাট ২৯০ ড়ভটায ফাঁধ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ভাটি ড়দজয় ফাঁধ জভযাভত কাজ 

২৯০.০০ ৯.০০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জভযাভত কাজ 

৫১ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

ড়িভ চকখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৪৫.০৪০ জত ড়ক:ড়ভ: 

৪৫.১৫০ ম তন্ত ১১০ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: ৪৫.৪১৫ জত ড়ক :ড়ভ: 

৪৫.৪৮০ ম তন্ত ৬৫ ড়ভটায এফং ড়ক :ড়ভ: ৪৫.৭৪৫ জত 

ড়ক:ড়ভ: ৪৫.৮৫০ ম তন্ত ১০৫ ড়ভটায ফ তজভাট ২৮০ ড়ভটায 

ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ভাটি ড়দজয় ফাঁধ জভযাভত কাজ 

২৮০.০০ ৮.৫০ 

 

৫২ াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয উজজরায ০৫ নং জাল্ডাজযয 

দূগ তাফাটি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১১২.৮২৮ জত ড়ক :ড়ভ: 

১১৩.০৪৮ ফ তজভাট ২২০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয 

ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী নদী তীয 

ফাঁজধয জলা ংযক্ষণভরক 

কাজ 

২২০.০০ ২৭.৩৬ 

 

৫৩ াতক্ষীযা জজরায াতক্ষীযা দয উজজরায ১ নং 

জাল্ডাজযয াির্দ্া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫৪.৯০০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ৫৫.১০০ ফ তজভাট ২০০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার  

ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

াতক্ষীযা দয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

২০০.০০ ২৯.৬৯ 

 

৫৪ াতক্ষীযা জজরায াতক্ষীযা দয উজজরায ১ নং 

জাল্ডাজযয াির্দ্া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫৬.১০০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ৫৬.৩০০ ফ তজভাট ২০০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার  

ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

াতক্ষীযা দয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

২০০.০০ ২৯.৬৯ 

 

৫৫ াতক্ষীযা জজরায াতক্ষীযা দয উজজরায ১ নং 

জাল্ডাজযয াির্দ্া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫৬.৩৫০ জত 

ড়ক:ড়ভ: ৫৬.৪৭০ ফ তজভাট ১২০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার  

ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

াতক্ষীযা দয 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী নদী তীয 

ফাঁজধয জলা ংযক্ষণভরক 

কাজ 

১২০.০০ ১৮.৭২ 

 

৫৬ াতক্ষীযা জজরায কাড়রগঞ্জ উজজরায ৩ নং জাল্ডাজযয 

সুু্আরপুয নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫.০২০ জত ড়ক:ড়ভ: ৫.০৮০ 

ফ তজভাট ৬০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

কাড়রগঞ্জ 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ফাঁজধয জলা 

ংযক্ষণভরক কাজ 

৬০.০০ ১৬.৩৩ 

 

৫৭ াতক্ষীযা জজরায কাড়রগঞ্জ উজজরায ৩ নং জাল্ডাজযয 

াতফসু নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৮.৩০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৫.৪২০ 

ফ তজভাট ১২০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

কাড়রগঞ্জ 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ংযক্ষণভরক কাজ 

১২০.০০ ২৯.৬৯ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৮ াতক্ষীযা জজরায কাড়রগঞ্জ উজজরায ৩ নং জাল্ডাজযয 

খানড়জয়া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৯.২৯০ জত ড়ক:ড়ভ: ৯.৪৪০ 

ফ তজভাট ১৫০ ড়ভটায স্থায়ী নদী তীয ংযক্ষণভরক কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

কাড়রগঞ্জ 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী নদী তীয 

ফাঁজধয জলা ংযক্ষণভরক 

কাজ 

১৫০.০০ ১৯.০৭ 

 

৫৯ াতক্ষীযা জজরায জদফাটা উজজরায ৩ নং জাল্ডাজযয 

টাউনশ্রীপুয নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ১৬.৭৮০ জত ড়ক:ড়ভ: 

১৬.৮৩০ ফ তজভাট ৫০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার  ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

জদফাটা 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ জেড়ং এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী নদী তীয 

ফাঁজধয জলা ংযক্ষণভরক 

কাজ 

৫০.০০ ৮.৩৮ 

 

৬০ াতক্ষীযা জজরায জদফাটা উজজরায ৩ নং জাল্ডাজযয 

বাতারা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ২২.৭১৫ জত ড়ক :ড়ভ: 

২২.৮১৫ ফ তজভাট ১০০ ড়ভটায স্থায়ী ঢার  ংযক্ষণ কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

জদফাটা 

Wave action, 

Undermining 

and Scouring 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এফং 

জেড়ং এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

নদী তীয ংযক্ষণভরক কাজ 

১০০.০০ ১৭.৮৭ 

 

 াতক্ষীযা য ড়ফবাগ-১ জভাট= ৬৯৫৪.০০ ৮৭৯.৬১  

 ড়ফবাগ: াতক্ষীযা-২ য ড়ফবাগ, ফাাউজফা, াতক্ষীযা       

৬১ জাল্ডায নং- ৪ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন উজজরায 

ড়িউরা আউড়নয়জনয াজাযখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৬.৭২০ জত ড়ক:ড়ভ: ১৬.৭৬৫= ৪৫ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৪৫.০০ ১০.৭০ 

 

৬২ জাল্ডায নং- ৪ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন উজজরায 

ড়িউরা আউড়নয়জনয াজাযখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৭.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৭.৮৫০= ৩৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

River Erosion, 

Wave Action 

ড়যং ডাআক ড়নভ তাণ 

ফাড়রবড়তত ড়জ ব্যাগ এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী জলা 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

৩৫০.০০ ২৫.৭৮ 

 

৬৩ জাল্ডায নং- ৪ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন উজজরায 

প্রতানগয আউড়নয়জনয জকারা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২০.৫৪০/০.০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২০.৬৮৭/২৫০= ২৫০ ড়ভটায 

ড়যং ডাআক ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত  ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২০.৯৪ 

 

৬৪ জাল্ডায নং- ৪ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন উজজরায 

প্রতানগয আউড়নয়জনয ড়জড়রয়া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২০.৯৪৭ জত ড়ক :ড়ভ: ২১.২৪৭= ৩০০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ৩০.৬৬ 

 

৬৫ জাল্ডায নং- ৪ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন উজজরায 

প্রতানগয আউড়নয়জনয ড়জড়রয়া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

বাযটড়ং ফাঁধ জভযাভত কাজ 
৩৮০.০০ ১৭.০৯ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০.১৬০ জত ড়ক:ড়ভ: ২১.৫৪০= ৩৮০ ড়ভটায ফাঁজধয 

জভযাভত কাজ 

অাশুড়ন 

৬৬ জাল্ডায নং- ৪ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন উজজরায 

অাশুড়ন দয আউড়নয়জনয ফরাফািীয়া নাভক স্থাজন ড়ক:ড়ভ: 

৭.১৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ৭.৩০০= ১৫০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৫০.০০ ২০.০০ 

 

৬৭ জাল্ডায নং- ৪ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন উজজরায 

ড়িউরা আউড়নয়জনয নাড়ছভাফাদ  গাজীপুয নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২৬.০০০ জত ড়ক:ড়ভ: ২৬.০৬০= ৬০ ড়ভটায এফং 

ড়ক:ড়ভ: ২৯.৮৭০ জত ড়ক :ড়ভ: ৩০.০২০= ১৫০ ড়ভটায 

ফ তজভাট ২১০ ড়ভটায ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

বাযটড়ং ফাঁধ জভযাভত কাজ 

২১০.০০ ৬.২০ 

 

৬৮ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয শুবদ্রকাটি নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২.৩৮০ জত ড়ক:ড়ভ: ২.৬৩০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা 

ক্ষড়তগ্রস্থ  

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ ২৫০.০০ ৩০.০০ 

 

৬৯ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয শুবদ্রকাটি নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২.৬৩০ জত ড়ক:ড়ভ: ২.৮০০= ১৩০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৩০.০০ ১৫.০০ 

 

৭০ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয চাকরা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৭.৩০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৭.৫৫০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়র বড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

৭১ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয চাকরা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৭.৫৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ৭.৮০০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

৭২ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয চাকরা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৮.০০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৮.২৫০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ৩০.০০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৩ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয চাউরজখারা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৯.৪০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৯.৭৩০= ৩৩০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩৩০.০০ ৩০.০০ 

 

৭৪ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয চাউরজখারা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৯.৭৩০ জত ড়ক :ড়ভ: ৯.৮৫০= ১২০ ড়ভটায এফং 

ড়ক:ড়ভ: ১১.০০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১১.১০০= ১০০ ড়ভটায 

ফ তজভাট ২২০ ড়ভটায  ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ  

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত  ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ ২২০.০০ ২৬.০০ 

 

৭৫ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয চন্ডীপুয নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১৪.৬০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৪.৮০০= ২০০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ১৮.০০ 

 

৭৬ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয চন্ডীপুয নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১৪.৮০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৫.০০০= ২০০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ২০.০০ 

 

৭৭ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয ঝাা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৯.৫০০ জত ড়ক:ড়ভ: ১৯.৫৫০= ৫০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৫০.০০ ৮.০০ 

 

৭৮ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয কাভারকাঠি নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২২.০০০ জত ড়ক:ড়ভ: ২২.০৫০= ৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৫০.০০ ৫.০০ 

 

৭৯ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয কাভারকাঠি নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২২.৭০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২২.৯৫০= ২৫০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ৩০.০০ 

 

৮০ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয কাভারকাঠি নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২৪.১০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২৪.৩২০= ২২০ ড়ভটায 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

২২০.০০ ৩০.০০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

৮১ জাল্ডায নং - ৭/১ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয কাভারকাঠি নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২৪.৩২০ জত ড়ক :ড়ভ: ২৪.৫৭০= ২৫০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ৩০.০০ 

 

৮২ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয ফণ্যাতরা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ০.৩০০ জত ড়ক:ড়ভ: ০.৫৫০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত  ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

৮৩ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায শ্যাভনগয 

উজজরায দ্মপুকুয আউড়নয়জনয ফণ্যাতরা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ০.৫৫০ জত ড়ক:ড়ভ: ০.৮০০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

শ্যাভনগয 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৩.০০ 

 

৮৪ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয ড়যলখারী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১.৩০০ জত ড়ক:ড়ভ: ১.৬০০= ৩০০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ৩০.০০ 

 

৮৫ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয ড়যলখারী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১.৬০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১.৯০০= ৩০০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ৩০.০০ 

 

৮৬ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায অনুড়রয়া আউড়নয়জনয ড়ফছট নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১০.৯০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১১.০০০= ১০০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১০০.০০ ১০.০০ 

 

৮৭ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায অনুড়রয়া আউড়নয়জনয নয়াখারী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১২.৬০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১২.৮০০= ২০০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ১৮.০০ 

 

৮৮ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায অনুড়রয়া আউড়নয়জনয কাকফড়য়া নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১৫.২০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৫.৪০০= ২০০ ড়ভটায 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

২০০.০০ ২০.০০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

৮৯ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয কুিীফাউড়নয়া নাভক 

স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫৭.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৫৭.৮০০= ৩০০ 

ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ৩০.০০ 

 

৯০ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয কুিীফাউড়নয়া নাভক 

স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫৮.০৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ৫৮.২০০= ১৫০ 

ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৫০.০০ ১২.০০ 

 

৯১ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায প্রতানগয আউড়নয়জনয কুিীফাউড়নয়া নাভক 

স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৫৮.৫৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ৫৮.৭৫০= ২০০ 

ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ২০.০০ 

 

৯২ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায খাজযা আউড়নয়জনয ভাড়নকখারী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২৫.০০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২৭.০০০ এয ভজধ্য ৩০০ 

ড়ভটায ফাঁধ জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

বাযটড়ং ফাঁধ জভযাভত কাজ 

৩০০.০০ ১২.০০ 

 

৯৩ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায ফযদর আউড়নয়জনয গদাআপুয নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২১.১০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২১.১৩০= ৩০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

বাযটড়ং ফাঁধ জভযাভত কাজ 

৩০.০০ ১.২০ 

 

৯৪ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায খাজযা আউড়নয়জনয খাজিা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৪৫.১৪০ জত ড়ক:ড়ভ: ৪৫.২০০= ৬০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৬০.০০ ৭.০০ 

 

৯৫ জাল্ডায নং - ৭/২ এয াতক্ষীযা জজরায অাশুড়ন 

উজজরায অনুড়রয়া আউড়নয়জনয ভড়নপুয নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৪৭.৫৫৭ জত ড়ক :ড়ভ: ৪৭.৬৫৭= ১০০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: াতক্ষীযা 

উজজরা: 

অাশুড়ন 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিা ক্ষড়তগ্রস্থ 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১০০.০০ ১০.০০ 

 

৯৬ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয জগারখারী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ০.০০০ জত ড়ক :ড়ভ: ০.২৫০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

২৫০.০০ ৩০.০০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

৯৭ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয ভাটিয়াড়বাঙ্গা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১.৬৭০ জত ড়ক :ড়ভ: ১.৯০০= ২৩০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৩০.০০ ২০.০০ 

 

৯৮ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয ঘিীরার ফাজায জত ছািায 

জভািজরায জঘয ম তন্ত ড়ক:ড়ভ: ২.১৫০ জত ড়ক:ড়ভ: ২.৪৫০= 

৩০০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ২৭.০০ 

 

৯৯ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয জফদকাী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২.৪৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ২.৭০০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১০০ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয জভজদযচয নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২.৯০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৩.৬০০= ৩০০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ২৮.০০ 

 

১০১ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয জফদকাী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৩.৭০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৩.৯০০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ২০.০০ 

 

১০২ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয জচাযাভৄখা জখয়াঘাট নাভক 

স্থাজন ড়ক :ড়ভ: ৩.৯০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৪.১৫০= ২৫০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযা ভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১০৩ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায জজরা: খুরনা জঢউজয়য অঘাজতয ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত ২০০.০০ ১৮.০০  
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয জচাযাভৄখা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৬.৩০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৬.৫০০= ২০০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

উজজরা: কয়যা পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

১০৪ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয জচাযাভৄখা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৬.৫০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৬.৭০০= ২০০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ১৮.০০ 

 

১০৫ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দড়ক্ষণ জফদকাী আউড়নয়জনয জচাযাভৄখা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৬.৯০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৭.১০০= ২০০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ১৮.০০ 

 

১০৬ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয দ্মপুকুয নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৮.১০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৮.২০০= ১০০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১০০.০০ ২০.০০ 

 

১০৭ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয াকফািীয়া নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১২.১৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ১২.৩০০= ১৫০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৫০.০০ ১৫.০০ 

 

১০৮ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয ড়যযপুয  নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৩.০০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৩.২৫০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্য জভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ৩০.০০ 

 

১০৯ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায জজরা: খুরনা নদীয তরজদজ ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত ১০০.০০ ৯.০০  
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয ড়যযপুয নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৩.৩৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৩.৪৫০= ১০০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

উজজরা: কয়যা স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

১১০ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয ড়যযপুয নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৩.৫৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৩.৭০০= ১৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যা গ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৫০.০০ ১৩.০০ 

 

১১১ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয ড়যযপুয নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৩.৯০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৪.০০০= ১০০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১০০.০০ ১০.০০ 

 

১১২ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয গাড়তযজঘযী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১৪.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৪.৭৫০= ২৫০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১১৩ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয গাড়তযজঘযী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১৪.৮০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৫.০০০= ২০০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ২০.০০ 

 

১১৪ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয গাড়তযজঘযী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ১৫.৯০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৬.১৫০= ২৫০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১১৫ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায জজরা: খুরনা জঢউজয়য অঘাজতয ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত ২৫০.০০ ২৫.০০  
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয ফীণাাড়ন নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৬.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৬.৭৫০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

উজজরা: কয়যা পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

১১৬ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দক্ষীণ জফদকাী আউড়নয়জনয জজািড়ং নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৯.২৫০ জত ড়ক:ড়ভ: ২০.০০০ এয ভজধ্য ৪৫০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজত 

ফাঁজধয জলা ক্ষড়তগ্রস্ত  

ফাঁধ জভযাভত কাজ 

৪৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১১৭ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দক্ষীণ জফদকাী আউড়নয়জনয অংটিাযা য়াদা কজরানীয 

াভজন  ড়ক :ড়ভ: ২৩.২৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ২৩.৫০০= ২৫০ 

ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ৩০.০০ 

 

১১৮ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দক্ষীণ জফদকাী আউড়নয়জনয অংটিাযা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২৩.৮০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২৩.৯৫০= ১৫০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৫০.০০ ২০.০০ 

 

১১৯ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দক্ষীণ জফদকাী আউড়নয়জনয অংটিাযা-কারীভড়িয নাভক 

স্থাজন ড়ক:ড়ভ: ২৪.২০০ জত ড়ক:ড়ভ: ২৪.৪৫০= ২৫০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

নদীয তরজদজ 

স্কাউড়যং এফং জঢউজয়য 

অঘাজতয পজর ফাঁজধয 

জলা চূ ুঁিায প্রায় 

ম্পূণ ত ং নদীগজব ত 

ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত  ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১২০ জাল্ডায নং - ১৪/১ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

দক্ষীণ জফদকাী আউড়নয়জনয জছাট অংটিাযা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২৫.২০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২৫.৫০০= ৩০০ ড়ভটায 

ফাঁজধয স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

জঢউজয়য অঘাজতয 

পজর ফাঁজধয জলা 

চূ ুঁিায প্রায় ম্পূণ ত 

ং নদীগজব ত ড়ফরীন 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ২৫.০০ 

 

১২১ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয গাব্ব  ড়নয়া নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

০.৪৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ০.৫১০= ৬০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

৬০.০০ ১০.০০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

১২২ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয পুটিজঘযী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২.০০০ জত ড়ক:ড়ভ: ২.৩০০= ৩০০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এ য ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ৩০.০০ 

 

১২৩ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয কাড়যাটজখারা নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ২.৪০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২.৬০০= ২০০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ২০.০০ 

 

১২৪ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয াজতখারী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৩.০০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৩.১৫০= ১৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

জযং ডাআক ড়নভ তাণ ফাঁধ 

জভযাভত ফাড়রবড়তত ড়জ 

ব্যাগ এয ভাধ্যজভ স্থায়ী 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

১৫০.০০ ২০.০০ 

 

১২৫ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয াজতখারী নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৩.১৫০ জত ড়ক:ড়ভ: ৩.৪০০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এ য ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১২৬ 

 

জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয কাটভাযচয নাভক স্থাজন 

ড়ক:ড়ভ: ৪.৩০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৪.৫৫০= ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১২৭ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

কয়যা দয আউড়নয়জনয ঘাটাখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৭.৫০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৮.০০০ এয ভজধ্য ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১২৮ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

কয়যা দয আউড়নয়জনয ঘাটাখারী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৮.০০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৯.০০০ এয ভজধ্য ২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২০.০০ 

 

১২৯ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

কয়যা দয আউড়নয়জনয জগাফযা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৯.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৯.৭৫০=২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয স্থায়ী 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

২৫০.০০ ২৫.০০ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

১৩০ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

কয়যা দয আউড়নয়জনয ভড়দনাফাদ নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৩.৫৫০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৩.৮০০=২৫০ ড়ভটায ফাঁজধয 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২৫০.০০ ২৫.০০ 

 

১৩১ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

কয়যা দয আউড়নয়জনয ভড়দনাফাদ নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

১৩.৮০০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৪.০০০=২০০ ড়ভটায স্থায়ী নদী 

তীয ফাঁজধয জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২০০.০০ ২০.০০ 

 

১৩২ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভাযাজপুয আউড়নয়জনয দাড়রয়া নাভক স্থাজন ফাঁজধয 

ড়ক:ড়ভ: ১৭.১৫০ জত ড়ক:ড়ভ: ১৭.২০০=৫০ ড়ভটায  :ড়ভ: 

১৭.৩৩০ জত ড়ক :ড়ভ: ১৭.৫৩০=২০০ ড়ভটায জভাট ২৫০ 

ড়ভটায স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ ২৫০.০০ ২৬.০০ 

 

১৩৩ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভাযাজপুয আউড়নয়জনয জাগরা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২০.০৮০ জত ড়ক :ড়ভ: ২০.২০০=১২০ ড়ভটায স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১২০.০০ ১২.৯৬ 

 

১৩৪ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভাযাজপুয আউড়নয়জনয জাগরা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২০.২০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২০.৫০০=৩০০ ড়ভটায স্থায়ী 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
৩০০.০০ ২৬.৪০ 

 

১৩৫ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভাযাজপুয আউড়নয়জনয জাগরা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২০.৭০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২০.৮২০=১২০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১২০ ১৩.২৬ 

 

১৩৬ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভাযাজপুয আউড়নয়জনয জাগরা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

২০.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: ২০.৬৭০=১৭০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১৭০.০০ ১৫.৩০ 

 

১৩৭ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভাযাজপুয আউড়নয়জনয জাগরা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 
২৮০ ২৫.৩৮ 
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ে: 

নং 

কাজজয নাভ 

বাঙ্গন তফড়রত/ বাঙ্গজনয ঝুঁড়কপূণ ত স্থান 
কাজজয ফস্থান বাঙ্গজনয প্রকৃড়ত ম্ভাব্য অগাভ কাম তেভ 

কাজজয চদঘ তয 

(ড়ভটায) 

ম্ভাব্য ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 
ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২০.৮২০ জত ড়ক :ড়ভ: ২১.১০০=২৮০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 

১৩৮ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভজশ্বযীপুয আউড়নয়জনয ড়কাযীফাড়ি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৪০.২০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৪০.২৬০=২৮০ ড়ভটায, ড়ক:ড়ভ: 

৪১.৪০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৪০.৫২০=১২০ ড়ভটায, জভাট 

১৮০.০০ ড়ভটায  ফাঁধ জভযাভত স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ ১৮০ ১৮.৩৬ 

 

১৩৯ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

উিয জফদকাী আউড়নয়জনয যত্মা নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৮৮.২০০ জত ড়ক:ড়ভ: ৮৮.৩৫০ এয ভজধ্য ১০০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
১০০.০০ ৯.৮৬ 

 

১৪০ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায  

কয়যা দয আউড়নয়জনয ৪নং রঞ্চঘাট নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৭৯.৫০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৭৯.৫৫০=৫০ ড়ভটায  ড়ক :ড়ভ: 

৮১.১০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৮১.৩০০=২৮০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ ২৮০.০০ ২৬.৫০ 

 

১৪১ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভজশ্বযীপুয আউড়নয়জনয নয়ানী নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৪৩.৪০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৪৩.৫৩০=১৩০ ড়ভটায, ফাঁধ 

জভযাভত স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ড়জ ব্যাগ ডাড়পং এয 

ভাধ্যজভ ফাঁধ জভযাভত 

ফাড়রবড়তত ড়জ ব্যাগ এয 

ভাধ্যজভ স্থায়ী জলা 

প্রড়তযক্ষা কাজ 

১৩০.০০ ১২.৯৮ 

 

১৪২ জাল্ডায নং- ১৩-১৪/২ এয খূরনা জজরায কয়যা উজজরায 

ভজশ্বযীপুয আউড়নয়জনয কারীফাড়ি নাভক স্থাজন ড়ক :ড়ভ: 

৪৬.৮০০ জত ড়ক :ড়ভ: ৪৭.০২০=২২০ ড়ভটায ফাঁধ 

জভযাভত স্থায়ী প্রড়তযক্ষা কাজ 

জজরা: খুরনা 

উজজরা: কয়যা 

River Erosion, 

Wave Action 

ফাঁধ জভযাভত ফাড়রবড়তত 

ড়জ ব্যাগ এয ভাধ্যজভ 

স্থায়ী জলা প্রড়তযক্ষা কাজ 
২২০.০০ ২২.২৫ 

 

 াতক্ষীযা-২ য ড়ফবাগ জভাট= ১৭৪৬৫.০০ ১৭০১.৮২  

 দড়ক্ষণ-ড়িভাঞ্চর, ফাাউজফা, খুরনা ফ তজভাট= ২৭৫৭৭.০০ ২৯১৪.৭৯  

 

 

 


