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জেন্ডায ফাজেট, জনৌরযফন ভন্ত্রণারয় 

১. ভূরভকা 

১.১ প্রাচীনকার জথজক নদীজক জকন্দ্র কজয ফাাংরাজদজয ইরতা, অথ থনীরত, ভাে ও াংস্কৃরত গজে উজেজে। নদীভাতৃক  

ফাাংরাজদজয বুজক েরেজয় থাকা ত ত নদীজক জকন্দ্র কজয যরচত জয়জে ভানুজলয সুখ-দু:খ ও াপজেয ইরতা। 

একভজয় এ নদীই রের ফাাংরাজদজয জমাগাজমাগ ও অথ থনীরতয প্রধান অফরম্বন। অন্যান্য রযফন ব্যফস্থায তুরনায় 

জনৌরযফন ব্যফস্থা তুরনামূরকবাজফ কভ ঝুঁরকপূণ থ, াশ্রয়ী এফাং রযজফ ফান্ধফ। তাই ফাাংরাজদজয জনৌরযফন 

ব্যফস্থা রফশ্বব্যাী ভাদৃত। জপযী, জকাস্টার ও কাজগ থা ারব থজয ভাধ্যজভ রযচাররত এ রযফন ব্যফস্থায ভাধ্যজভ 

ফাাংরাজদজয অবযন্তযীণ জনৌজথ ফেজয ২২৫ রভররয়ন মাত্রী ও ২৫ রভররয়ন মানফান াযাায য়। জদজয জভাট 

আভদারন-যপ্তারনয তকযা ৬০ বাগ চট্টগ্রাভ ও জভাাংরা  ফন্দজযয ভাধ্যজভ জয় থাজক। রফশ্বফারণজেয  চট্টগ্রাভ, জভাাংরা, 

ায়যা ও স্থরফন্দযমূ ফাাংরাজদজয উন্নয়জনয অন্যতভ অাংীদায। জনৌরযফন ভন্ত্রণারয় এ ভস্ত ফন্দজযয ভাজধ্যজভ 

ফর:ফারণজেযয াজথ অবযন্তযীণ ফারণেয  ঘটাজত তৎয যজয়জে।   

১.২ ফাাংরাজদজয অবযন্তজয ফাাংরাজদী োাে মূ ফাাংরাজদ অবযন্তযীন জনৌচরাচর আইন-১৯৫৮ অনুমায়ী চরাচর 

কজয। ফাাংরাজদ ভাজচ থন্ট ররাং অরড থজনন্প ১৯৮৩ অনুমায়ী ফাাংরাজদজয োাে মূ মুদ্র জথ রফজদজ চরাচর 

কজয। ফাাংরাজদ তাকাফাী োাে াংযক্ষন আইন-১৯৮২ অনুমায়ী রফজদী োাে মূ ফাাংরাজদজ েরীভায় 

প্রজফ কজয। তাোো ফন্দয আইন অনুমায়ী ফাাংরাজদজয নদীফন্দযমূ এফাং মুদ্র  ফন্দয মূজয েন্য আরাদা ফন্দয 

কতৃথক্ষ আইন যজয়জে। এ আইন ও রফরধভারা অনুমায়ী স্ব-স্ব ফন্দজয জদজয আভদানী যপতানী কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা 

য়। 

২. জনৌরযফন ভন্ত্রণারজয়য প্রধান কাম থাফরর 

 নদী ফন্দয, মুদ্র ফন্দয ও স্থর ফন্দযমূজয আদৄরনক ব্যফস্থানা, উন্নয়ন ও াংযক্ষণ। 

 উকূরীয় জনৌজথ ফারতঘয ও ফয়াফারত ব্যফস্থানা, াংযক্ষণ ও উন্নয়ন। 

 জভরযটাইভ ও ফন্দয ম্পরকথত আইন ও রফরধ রফধান প্রণয়ন, প্রজয়াগ এফাং ারনাগাদকযন। 

 অবযন্তযীণ জনৌরযফন ও রনযাদ জনৌচরাচর রনরিতকযণ। 

 অবযন্তযীণ ও উকূরীয় জনৌজথয নাব্যতা উন্নয়ন ও াংযক্ষণ। 

 মারন্ত্রক  জনৌমান ব্যফস্থানা, াজব থ ও জযরেজেন এফাং জভরযটাইভ রক্ষা ও প্ররক্ষণ। 

 ফাাংরাজদজয েরীভায় ও অবযন্তযীণ জনৌজথ েরমানসৃষ্ট দূলণ রনয়ন্ত্রণ। 

 জনৌচরাচর ও জনৌফারণেয ম্পরকথত রিারক্ষক ও আন্তেথারতক রফলয়ারদ। 

৩. নাযীয অগ্রগরত ও অরধকায প্ররতষ্ঠায় জনৌরযফন ভন্ত্রণারজয়য ভূরভকা 

 জনৌজমাগাজমাগ ব্যফস্থায ারফ থক উন্নয়জনয পজর জদজ অথ থননরতক কভ থকাজন্ড গরতীরতা বৃরি জজয়জে, ব্যফা 

ফারণজেযয প্রায ঘটজে এফাং কভ থাংস্থাজনয নতুন সুজমাগ সৃরষ্ট জয়জে। জদজয অথ থননরতক কভ থকাজন্ড নাযীয 

ম্পৃক্ততায জক্ষত্র প্রারযত জয়জে। নাযীয স্বাচ্ছন্দ ও রনযাদ রফচযণ রনরিত ভাজে নাযীয াংযুক্ততা 

বৃরি াজচ্ছ। জনৌরযফন ভন্ত্রণারজয়য রফরবন্ন ররর ডকুজভজন্ট নাযী উন্নয়জনয রফলয়টি সুরনরদ থষ্টবাজফ উজেখ 

না থাকজরও ভন্ত্রণারয় এফাং এয অধীনস্ত অরধদপ্তয মূজয রফরবন্ন উন্নয়নমূরক কভ থকাজন্ড নাযীয ম্পৃক্ততা 

যজয়জে। 

 জভরযন একাজডভীজত পুরুল কযাজডটজদয াাার নাযী কযাজডট বরতথ কযা জচ্ছ। অন্যান্য জভরযন 

ইন্পটিটিউজটও পুরুলজদয াাার নাযীযা প্ররক্ষণ গ্রন কযজে। জনৌরযফন  ভন্ত্রণারজয়য রফরবন্ন াংস্থায় 

রফজল কজয চট্টগ্রাভ ও জভাাংরা জাজট থ পুরুজলয াাার নাযীযাও অরপ, াাতার ও প্ররক্ষণ 

ইন্পটিটিউজট ভবাজফ দারয়ত্ব ারন কযজে। জনৌরযফজন অতযন্ত ঝুঁরকপূণ থ ও বাযী কাম থক্রভ োো অন্যান্য 

কর কাজে পুরুজলয াাার নাযীযা অাং গ্রণ কযজে। জনৌমানগুররজত নাযীয আজযাণ ও রনগ থভজনয 
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েন্য রনযাদ রিঁরে ও ল্টুন কযা জয়জে। োাে ও রজে নাযীয েন্য সুরযয আন ব্যফস্থা, স্বাস্থযম্মত 

টয়জরট,  ানীয় ের এফাং েরুরয স্বাস্থযজফায ব্যফস্থা কযা জয়জে। নদীফন্দয, মুদ্রফন্দয ও স্থরফন্দজযয 

অফকাোজভাগুররজত নাযীয েন্য রফশ্রাভাগায, ানীয় েজরয ব্যফস্থা  ও পৃথক টয়জরট সুরফধা রনরিত কযা 

জয়জে। এোো জনৌরযফজন নাযীজদয  য়যারন হ্রাজ আনায ও রনযাত্তাকভী রনজয়াগ প্রজয়ােনীয় 

দজক্ষ জনয়া জয়জে। 

 জনৌরযফজন নাযীয রনযাত্তা রনরিত কযজত জপরযারব থ, রোরব থ এফাং োরন্ডাং জস্টনগুররজত  

রদফাযারত্র াফ থক্ষরণক আনায জভাতাজয়ন কযা জয়জে। দুঘ থটনাকারীন উিায তৎযতায়  নাযী ও রশুজদয 

উিাজয জফ থাচ্চ গুরুত্ব জদয়া জচ্ছ। আদৄরনক ও প্রযুরক্ত রনব থয নতুন উিাযকাযী েরমান াংগ্রজ ভন্ত্রণারয় 

প্রকল্প াজত রনজয়জে। নাযীজদয দুঘ থটনাকারীন রনযাত্তায রফলজয় জফ থাচ্চ গুরুত্ব জদওয়া জয়জে।  

 ভন্ত্রণারজয়য তত্ত্বাফধাজন জনৌজথয নাব্যতা যক্ষা ও উন্নয়জন রনযফরচ্ছন্ন কাম থক্রভ গ্রজণয পজর েীফন ভাজনয 

উন্নয়ন ঘজটজে। এয পজর অথ থননরতক কভ থকাজন্ড নাযীয অাংগ্রজণয সুজমাগ বৃরি জজয়জে। নদী খনন ও 

জেরোং কাজে কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ সৃরষ্ট ওয়ায়  নাযী শ্ররভকযা  প্রতযক্ষবাজফ উকৃত জচ্ছ।  

 ঢাকা জযয চারযরদজক জনৌথ  উন্নয়জনয পজর নদী তীযফতী এরাকায রযজফ এফাং ারনয গুণগত ভাজনয 

উন্নয়ন ঘজটজে। এয পজর ভাতৃ ও রশু স্বাজস্থযয উয ইরতফাচক প্রবাফ জপজরজে। যােধানী ঢাকাজক রঘজয 

চরভান জনৌারব থজ নাযীজদয েন্য রফজল আন সুরফধা যাখা জয়জে।  এজত নাযীয স্বচ্ছন্দ চরাচর রনরিত 

কজযজে।  

 ভন্ত্রণারজয়য অধীন রফরবন্ন াংস্থায কাম থক্রভ করম্পউটাযাইেড কযা জয়জে। এয পজর  জনৌরযফজন জফা 

প্রদাজন গরতীরতা বৃরি জজয়জে এফাং নাযীয কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ বৃরি জজয়জে।  

৪. ভন্ত্রণারজয়য অগ্রারধকায ব্যয়খাত/কভ থসূরচমূ এফাং নাযী উন্নয়জন এয প্রবাফ 

ক্ররভ

ক নাং 

অগ্রারধকায ম্পন্ন ব্যয় 

খাত/কভ থসূরচমূ 
নাযী উন্নয়জন প্রবাফ (প্রতযক্ষ ও জযাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

১. 

 

অবযন্তযীণ জনৌথ এফাং 

গুরুত্বপূণ থ চযাজনর মূজয 

উন্নয়ন ও যক্ষণাজফক্ষণ 

 জনৌজথ এফাং ফন্দয চযাজনরমূজয নাব্যতা রনরিত কযজণয েন্য রফরবন্ন উন্নয়ন 

মূরক কাজে নাযীজদয কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ সৃরষ্ট জফ। জনৌথ মূজয উন্নয়জনয 

পজর জনৌথ ব্যফাযকাযী নাযী েনজগাষ্ঠী উকৃত জফ। অবযন্তযীণ জনৌজথ 

জনৌচরাচর সুগভ ও ে ওয়ায় নাযীজদয শ্রভ ফাোজয প্রজফ েতয জফ। 

তাোো নাযীজদয আয়ফধ থক কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ সৃরষ্ট জফ। 

২. 

জনৌরযফজনয েন্য প্রজয়ােনীয় 

জবৌত সুরফধারদয যক্ষণাজফক্ষণ 

ও উন্নয়ন 

নদীফন্দয ও জনৌথমূজয জবৌত সুরফধারদয যক্ষণাজফক্ষণ ও উন্নয়ন কাম থক্রজভ 

নাযীজদয কভ থাংস্থান জফ। এ কাম থক্রজভয পজর জমাগাজমাগ ব্যফস্থা রনযাদ ও 

ঝাজভরামুক্ত ওয়ায় শ্রভ ফাোজয নাযীজদয প্রজফজয ায বৃরি াজফ। 

৩. 

মুদ্র ফন্দযমূজয আদৄরনকায়ন 

এফাং মুদ্র রযফন 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

মুদ্রফন্দয মূজয আদৄরনকায়ন এফাং রযফন ব্যফস্থায উন্নয়জনয পজর জাাক 

রজল্পয প্রায ঘটজফ। এয পজর নাযীজদয কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ বৃরি াজফ। 

তাোো দুজম থাগকারীন ভজয় প্রজয়ােনীয় খাদ্য াভগ্রী দ্রুত যফযাজয পজর 

নাযীযা প্রাকৃরতক ঝুঁরক জভাকাজফরায় ক্ষভ জফ। 

৪. 

জভরযটাইভ জক্টজয ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন 

 

জভরযন একাজডরভজত নারফক প্ররক্ষণ কাম থক্রজভ পুরুজলয াাার নাযী 

কযাজডটজদয জকাজ থ অন্তর্ভ থক্ত কযা জয়জে। এয পজর  জভরযটাইভ জক্টজযয 

ম্মানেনক এফাং উচ্চ-আজয়য জায় নাযীজদয যারয প্রজফজয থ উন্ুক্ত 
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ক্ররভ

ক নাং 

অগ্রারধকায ম্পন্ন ব্যয় 

খাত/কভ থসূরচমূ 
নাযী উন্নয়জন প্রবাফ (প্রতযক্ষ ও জযাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

জয়জে। তাোো নাযী কযাজডটগন জদীরফজদী মুদ্রগাভী োাজে পুরুজলয 

াাার ভবাজফ সুনাজভয াজথ অরপায ও কযাজডট রজজফ কাে কযজে। 

৫. 
স্থর ফন্দযমূজয অফকাোজভায 

উন্নয়ন 

ফাাংরাজদজয ২৭টি স্থরফন্দজযয অফকাোজভা উন্নয়জনয পজর াশ্বফতী 

জদমূজয াজথ আভদারন যপ্তারন বৃরি জজয়জে।  এজক্ষজত্র নাযীজদয 

কভ থাংস্থাজনয  াযও বৃরি জজয়জে। 

৫. ভন্ত্রণারজয়য কাম থক্রজভ নাযীয অাংগ্রন এফাং জভাট ফাজেজট নাযীয রস্যা 

   ৫.১ ভন্ত্রণারয় ও দপ্তয াংস্থায় পুরুজলয াাার নাযীযাও কাে কযজে। জনৌরযফন ভন্ত্রণ্ণারয় ও দপ্তয াংস্থায় 

জভাট ১৪,০৬৮ েন পুরুল ও ৯২৯ েন নাযী কভ থযত যজয়জে। অরপজ, ভাে ম থাজয় এফাং াংস্থায স্কুর, কজরে, ভাদ্রাা  

াাতাজর নাযীযা পুরুজলয াজথ কাে কযজে। ফাাংরাজদ অবযন্তযীণ জনৌজথ জনৌচরাচর সুগভ ও েতয জয়জে। 

এয পজর নাযীজদয শ্রভফাোজয প্রজফ কযা েতয জচ্ছ ও নাযীজদয আয়ফধ থক কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ সৃরষ্ট জয়জে। 

জনৌজথ রযফন ব্যয় অন্যান্য ভাধ্যজভয জচজয় তুরনামূরক কভ। জনৌরযফন ব্যফস্থা রনযাদ ও নাযী ফান্ধফ ওয়ায় 

অবযন্তযীণ জনৌজথ নাযীজদয চরাচর বৃরি াজচ্ছ। তাোো জভরযটাইভ জক্টজয পুরুজলয াাার নাযীজদয প্রররক্ষত 

কজয দক্ষ েনফর সৃরষ্টয ভাধ্যজভ ব্যাক কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ সৃরষ্ট  কযা জয়জে। এ সুজমাজগয কাযজন নাযীজদযও 

কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ বৃরি জজয়জে। 

  ৫.২ ভন্ত্রণারয় ও দপ্তয াংস্থায কাম থক্রজভ পুরুল ও ভররাযা ভবাজফ উকৃত জচ্ছ। 

  ৫.৩ ভন্ত্রণারজয়য জভাট ফাজেজট নাযীয রস্যা 

৬. রফগত রতন ফেজয নাযী উন্নয়জন ভন্ত্রণারজয়য প্রধান কভ থকৃরত রনজদ থক (KPI) মূজয অেথন 

রনজদ থক রযভাজয 

একক 

প্রকৃত অেথন ভধ্যজভয়ারদ রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

জভরযটাইভ 

জক্টজয দক্ষ 

েনফর সৃরষ্ট 

াংখ্যা ০৭ ১৩ ১২ ২০ ২০ ২০ 

 

৭.নাযী  উন্নয়জন জনৌরযফন ভন্ত্রণারজয়য াপেমূঃ 

    ৭.১ বন্দরেে বববিন্ন কার্ যক্ররে পুরুরেে পাশাপাবশ নােীো সেিারব কাজ কেরে। চট্টগ্রাভ ও জভাাংরা ফন্দজয 

আভদারন যপ্তারন বৃরিয পজর জদজ নাযী উন্নয়জনয উয প্রবাফ েজে। রফজলতঃ উন্নত ফন্দযজফা প্রদাজনয ভাধ্যজভ 

ততযী জালাক রল্প ম্প্রাযজণ অফদান যাখায পজর রফপুর াংখ্যক নাযীয কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ সৃরষ্ট জয়জে।  

    ৭.২ জভরযন একাজডভীজত ২০১২ রক্ষাফল থ জথজক রপ্র-ী নাযী কযাজডট প্ররক্ষণ শুরু কযা জয়জে। মুদ্র রযফন 

ব্যফস্থায উন্নয়ন ও ম্প্রাযজণ আন্তেথারতক রযভণ্ডজর রুজলয াাার নাযীজদয কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ সৃরষ্ট জয়জে। 

জভরযন একাজডরভ নাযী কযাজডটজদয েন্য আরাদা কজয ভররা জাজস্টর রনভ থাণ কজযজে। এয পজর নাযী কযাজডটযা 

অতযন্ত রনযাত্তায াজথ ভজনাযভ রযজফজ তাজদয প্ররক্ষণ গ্রজণয সুরফধা াজচ্ছ; 

    ৭.৩ বন্দরেে  হাসপাতাল, বশক্ষা প্রবতষ্ঠানসহ  প্রশাসবনক কারজ পুরুরেে পাশাপাবশ নােীরেে সে অংশগ্রহণ 

েরেরে। অবযন্তযীণ  জনৌজথ জনৌচরাচর সুগভ, ে ও রনযাদ ওয়ায় নাযীজদয শ্রভ ফাোজয প্রজফ ে জয়জে। 

জনৌজথ রযফন ব্যয় অন্যান্য ভাধ্যজভয জচজয় তুরনামূরকবাজফ কভ ওয়ায় অবযন্তযীণ জনৌজথ নাযীজদয চরাচর বৃরি 

জজয়জে। 
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৭.৪ নাযী উন্নয়জন ভন্ত্রণারজয়য গৃীত জকান প্রকল্প/কভ থসূরচ/ঋন ায়তাঃ  এই ধযজনয জকান প্রকল্প এ ভন্ত্রণারজয় জনই। 

৮. নাযী  উন্নয়জনয রক্ষযভাত্রা অেথজন প্ররতফন্ধকতা/ফাধামূঃ নাযী  উন্নয়জনয রক্ষযভাত্রা অেথজন জকান ফাধা ফা 

প্ররতফন্ধকতা জনই। 

৯. রফগত ফেজয নাযী  উন্নয়জন সুারযকৃত কাম থাররয অগ্রগরতয রচত্র 

ক্ররভক নাং রফগত ফেজযয সুারযকৃত কাম থাফরী অগ্রগরত 

১ গুরুত্বপূন থ জনৌফন্দয ও টারভ থনাজর  নাযীজদয েন্য পৃথক মাত্রী 

োঊনী, রফশ্রাভাগায, টয়জরট ও প্রাথ থনা কক্ষ স্থান কযা 

জমজত াজয। 

রফআইডরিউ কতৃথক রফরবন্ন নদী 

ফন্দজয জভজয়জদয েন্য আরাদা 

রফশ্রাভাগায, টয়জরট ও প্রাথ থনা কক্ষ 

স্থান কযা জয়জে। 

২। জায ব্যফস্থানা ও োাে মূজ অরধক াংখ্যক 

নাযীকভী রনজয়াগ কযা জমজত াজয। 

ফাাংরাজদ ররাং কজ থাজযন কতৃথক  

জায ফব্যফস্থানায় ৬৯ েন ভররা 

কযাজডটজক রনজয়াগ জদওয়া জয়জে। 

৩। কভ থস্থজর নাযীকভীজদয রশু ন্তানজদয েন্য  রফজনাদন ও 

রচরকৎা ব্যফস্থা জড-জকয়ায জন্টায স্থান কযা জমজত 

াজয। 

চট্টগ্রাভ ফন্দজয নাযী কভীজদয রশু 

ন্তানজদয েন্য  জড-জকয়ায জন্টায 

স্থান প্ররক্রধীন যজয়জে। 

 

১০. বরফষ্যৎ কযণীয় ম্পজকথ সুারয 

 জম কর জনৌথ ব্যফায কজয রফপুর াংখ্যক কভ থেীফী নাযী প্ররতরদন কভ থজক্ষজত্র মাতায়াত কজয থাজক, জ 

কর রুজট নাযীজদয েন্য রনরদ থষ্ট ভজয় ‘ভররা ফা’-এয অনুরূ পৃথক ভররা জনৌারব থ চালু কযা জমজত 

াজয; 

 জনৌজথয নাব্যতা াংযক্ষণ, উন্নয়ন, ম্প্রাযণ এফাং জনৌফারণেয ব্যফস্থানায রফরবন্ন জক্ষজত্র নাযীজদয 

কভ থাংস্থাজনয সুজমাজগয রফরবন্ন জক্ষত্র রচরিত কজয তাজদয রনজয়াগ কযা জমজত াজয;   

 জনৌজথ নাযী মাত্রীজদয জফায ভান ও নাযী মাত্রীজদয রনযাত্তা ব্যফস্থা আজযা উন্নত কযা প্রজয়ােন মাজত 

জনৌজথ ভ্রভণ আজযা নাযী ফান্ধফ য়;  

 ভররা কযাজডটজদয েন্য কভ থাংস্থাজনয সুজমাগ সৃরষ্টয রজক্ষয জনৌরযফন ভন্ত্রণারয়, জনৌরযফন অরধদপ্তয, 

জভরযন একাজডরভ এফাং ফাাংরাজদ ররাং কজ থাজযন রফরবন্ন প্রজচষ্টা গ্রণ কযজত াজয।  

 গুরুত্বপূন থ জনৌফন্দয ও টারভ থনাজর  নাযীজদয েন্য পৃথক মাত্রীোঊনী, রফশ্রাভাগায, টয়জরট ও প্রাথ থনা কক্ষ 

স্থান কযা জমজত াজয। 

 কভ থস্থজর নাযীকভীজদয রশু ন্তানজদয েন্য  রফজনাদন ও রচরকৎা ব্যফস্থা জড-জকয়ায জন্টায স্থান কযা 

জমজত াজয। 

 জায ব্যফস্থানা ও োাে মূজ অরধক াংখ্যক নাযীকভী রনজয়াগ কযা জমজত াজয। 

 রফজদী তাকাফাী োাজে নাযী কযাজডটজদয আত্মীকযজনয ব্যাজয প্রজয়ােনীয় দজক্ষ জনয়া জমজত 

াজয। 


