
/ ০৫ নভেম্বর ২০১৯ 

 

ননয়ন্ত্রণহীন নদীর তীর রক্ষা ও ড্রেন িং খরচ 

পাননসম্পদ খাত নিভেষ কভর নদী ড্রেন িং, তীর সিংরক্ষণ িা রক্ষা কাভ  ব্যয় ড্রিভে চভেভে। ড্রকাভনা ধরভনর ননয়ন্ত্রণ ড্রনই এই ব্যভয়। 

িের ব্যিধাভন এসি কাভ  নকভোনিটার প্রনত খরচ িােভেই। ব্যভয়র ড্রক্ষভে ড্রকাভনা সিন্বয় ড্রনই। সুরিা নদীর উেয় তীভরর 

োঙ্গনভরাভধ ড্রনয়া প্রকভের সাভে চেিান প্রকভে নকভোনিটাভর ব্যয় ব্যিধান ১১ ড্রকাটি টাকার ড্রিনে। সিাপ্ত প্রকভের ড্রচভয়ও এই ব্যয় 

আভরা ড্রিনে। আ  িঙ্গেিার  াতীয় অে থনননতক পনরষদ ননি থাহী কনিটির (একভনক) সোয় এই প্রকেটি অনুভিাদভনর  ন্য উপস্থাপন 

করা হভি িভে সিংনিষ্ট সূভে  ানা ড্রেভে। 

নদী রক্ষা কনিেভনর তথ্যানুযায়ী, ড্রদভে ড্রোট-িে ও িাঝানর আকাভরর প্রায় সাভে ৭০০টি নদী রভয়ভে। নকন্তু ড্রেন িং ও অপনরকনেত 

ইন্টারভেনেভনর কারভণ প্রায় ২৩০টি নদী এখন মৃত। িত থিাভন নদীগুভো পনেউেন, নসেভটেন, তীর দখে, ব্লভক  ইতযানদ কারভণ 

ক্ষনতগ্রস্ত। আিার ড্রদভের ড্রিনের োে নেে নদীর তীর ড্রেঁভষ স্থানপত হওয়ায় প্রনতনদন ১০০ টন নেেি থয নদীভত পেভে। 

পাননসম্পদ িন্ত্রণােভয়র প্রস্তািনায় িো হভয়ভে, সুরিা নদীর নসভেট সদর ও নিশ্বনাে উপভ োর দেগ্রাি, িাহতািপুর ও রা াপুর 

পরেণা িা ার এোকা োঙভনর হাত ড্রেভক রক্ষা করার  ন্য ১২০ ড্রকাটি ৮২ োখ টাকা টাকা ব্যভয় প্রকে প্রস্তাি করা হভয়ভে। 

প্রকভের আওতায় মূে কা  হভোÑ ১ দেনিক ৬৫০ নকভোনিটার প্রনতরক্ষা িা ধ ননি থাণ এিিং সাভে ১৮ নকভোনিটার চর খনন িা 

ড্রেন িং করা। প্রকেটি িাস্তিানয়ত হভে এক হা ার ৫১৭টি িসতিানে, ৩৪টি সেক, নতনটি সরকানর প্রােনিক নিদ্যােয়, দু’টি িাদরাসা 

ও এনতিখানা, সাতটি িসন দ নদীেভে থ নিেীন হওয়ার হাত ড্রেভক রক্ষা পাভি। এ োো চর খনভনর িাধ্যভি স্থানীয় ড্রনৌ-ড্রযাোভযাে 

ব্যিস্থার উন্ননত হভি, সািান ক সুরক্ষাসহ কি থসিংস্থাভনর িাধ্যভি দনরদ্র  নভোষ্ঠীর আে থ-সািান ক উন্নয়ন হভি িভে আোিাদ ব্যক্ত 

করা হভয়ভে।  

ব্যভয়র তথ্য নিভিষভণ ড্রদখা যায়, েোই নদীর তীর রক্ষা ও ড্রেন িং প্রকভে প্রনত নকভোনিটাভর ব্যয় হভে ২৬ ড্রকাটি ১৪ োখ টাকা। 

আর একই নদীর প্রনত নকভোনিটার ড্রেন িং কাভ  খরচ হভে ১৩ ড্রকাটি ১৫ োখ টাকা। আর সুরিা নদীর প্রস্তানিত প্রকভে এক 

দেনিক ৬৫০ নকভোনিটার তীর রক্ষা করার  ন্য ব্যয় ধরা হভয়ভে ৫৩ ড্রকাটি ৬৮ োখ ৭০ হা ার টাকা। ফভে নকভোনিটাভর ব্যয় হভে 

৩৭ ড্রকাটি ৫৪ োখ টাকা। এখাভন প্রনত নকভোনিটাভর ব্যয় চেিান প্রকে ড্রেভক ১১ ড্রকাটি টাকা ড্রিনে। আর সাভে ১৮ নকভোনিটার 

ড্রেন িং কাভ র  ন্য ব্যয় ধরা হভয়ভে ৬৩ ড্রকাটি ৭ োখ টাকা। এখাভন প্রনত নকভোনিটাভর ব্যয় হভি ৩৪ ড্রকাটি ৯ োখ টাকা। ড্রযখাভন 

চেিান েোই নদীভত ড্রেন িংভয় ব্যয় হভে প্রনত নকভোনিটাভর ১৩ ড্রকাটি ১৫ োখ টাকা। এখাভনও ব্যয় ব্যিধান আোইগুণ।  

পানন উন্নয়ন ড্রিার্ থ িেভে, নকো অনুযায়ী ৪৫গুণ ৪৫ গুণ ৪৫ আকাভরর ব্লক, ৩ োখ ৯৯ হা ার ৮১টি, ৩৫ গুণ ৩৫ গুণ ৩৫ আকাভরর 

ব্লক ২ োখ ৬৬ হা ার ৫৪টি, ন ও টিউি ৩ হা ার ১৭৫টি সিংস্থান রাখা হভয়ভে। নদী ড্রেন িংভয়র িাটি ৩০০ ড্রেভক এক হা ার নিটার 

দূরভে সিংরক্ষণ করা হভি।  

পনরকেনা কনিেভনর কৃনষ, পাননসম্পদ ও পল্লী প্রনতষ্ঠান নিোে িেভে, প্রকভের ব্যয় আভরা যুনক্তযুক্ত করা উনচত। ড্রে র্ ম্যাটিনরয়াে 

দ্বারা েত থ, ড্রর্ািা, নাো, ননচু  নি, খাস  নি েরাট করা উনচত। এভত কভর ড্রর্ািা-নাোগুভো েরাভট সরকাভরর িােনত ড্রকাভনা অে থ 

ব্যয় করভত হভি না। ঠিকাদার প্রনতষ্ঠাভনর সাভে চুনক্তভত ড্রে র্ ম্যাটিনরয়াে ননরাপদ দূরভে ড্রফোর নিষয়টি অন্তর্ভথক্ত করা ড্রযভত 

পাভর। নদীর কাভে ড্রফোর কারভণই ওসি আিার ড্রকাভনা না ড্রকাভনাোভি নদীভত চভে আভস। এভত নদী আিার েরাট হভয় যায়। 

  

 


