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আ�ােন �িত�� উপকূলীয় বাধঁ ও অন�ান� অবকাঠােমা �মরামত/ পুনব �াসন কায ��েমর হালনাগাদ
অ�গিতর উপর পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ১১ �ম ২০২১ ি��া�
সভার সময় �বলা ১১.০০ ঘ�টকা
�ান পািন ভবন সে�লন ক�, ৭২ �ীন �রাড, ঢাকা।
উপি�িত পিরিশ� “ক”
সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন সভার পটভূিম ত� েল ধের বেলন,
আ�ােন �িত�� বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড�র খুলনা, বিরশাল ও চ��াম �জােনর আওতাধীন
উপকূলীয় বাধঁ ও অন�ান� অবকাঠােমা �মরামত/ পুনব �াসন আস� বষ �া �মৗসুেমর পূেব �ই স�� করেত হেব।
আ�ােন �িত�� উপকূলীয় বােঁধর �ীচ ব�করণ, নদীতীর সংর�ণ কাজ ও অন�ান� অবকাঠােমা
�মরামত করার ��ে� �ণগতমান বজায় �রেখ যথাসমেয় স�� করেত িতিন পিরবী�েণর উপর ���
�দান কেরন। 

২। আেলাচনা ও িস�া�: 
 সভায় আ�ােন �িত�� বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড�র খুলনা, বিরশাল ও চ��াম �জােনর আওতাধীন
উপকূলীয় বাধঁ ও অন�ান� অবকাঠােমা �মরামত/ পুনব �াসন কায ��েমর হালনাগাদ অ�গিতর উপর িন��প
আেলাচনা ও িস�া� গহৃীত হয়:

�
. আেলাচনা িস�া�

বা�বায়নকারী
 
(সময়সীমা)



�
. আেলাচনা িস�া�

বা�বায়নকারী
 
(সময়সীমা)

১। খুলনা �জােনর �ধান �েকৗশলী সভায় অবিহত কেরন, তারঁ
অিধে��াধীন অ�েল উপকূলীয় বাধঁসমূেহর ৬১.৮৯৮
িক.িম. বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�, ১০.৯৬৫ িক.িম.
বাংলােদশ �সনাবািহনী ও ৪৭.০৪১ িক.িম. জাইকা কতৃ�ক
�মরামত কায ��ম চলমান রেয়েছ। িতিন আরও জানান,
আস� স�াব� দুেয �াগ �মাকােবলা্র লে�� জাইকা কতৃ�ক
বা�বায়নাধীন ২৭.০৪৩ িক.িম. �িত�� বাধঁ জ�ির
িভি�েত �মরামত/ পুনব �াসেনর জন� NOA �দয়া হেয়েছ,
তেব �ঠকাদাির �িত�ান সাইেট �মািবলাইেজশন কায ��ম
এখনও �� কেরিন। সভায় িনব �াহী �েকৗশলী, সাত�ীরা
পওর িবভাগ-১/ সাত�ীরা পওর িবভাগ-২/ খুলনা পওর
িবভাগ-১/ খুলনা পওর িবভাগ-২ জানান �য, তারঁ
অিধে��াধীন বােঁধর যথা�েম ১৩�ট/ ৪০�ট/ ২�ট/ ৫�ট
�ােনর সব�েলা �ীেচর �মরামত স�� হেয়েছ। �য সকল
বােঁধর �মরামত কাজ স�� হেয়েছ, �স সব বােঁধর নদীকূল
ও �দশকূল উভয় পাে� � ম�ানে�াভ চারা �রাপেনর জন�
সভাপিত িনেদ�শনা �দান কেরন এবং কায � স�াদেনর
পূেব �র ও পেরর ছিব সংর�েণর �েয়াজনীয়তার িবষয় উে�খ
কেরন। এ ছাড়া সভাপিত উপকূলীয় বাধঁসমূেহর অিত
ঝঁুিকপূণ � �ান�েলা সনা� কের জ�ির িভি�েত বষ �ার পূেব �ই
�মরামত স�� করার িনেদ�শ �দান কেরন।  

�য সকল বােঁধর �মরামত
কাজ স�� হেয়েছ, �স
সব বােঁধর নদীকূল ও
�দশকূল উভয় পাে� �
ম�ানে�াভ চারা �রাপন
করেত হেব এবং কায �
স�াদেনর পূেব �র ও
পেরর ছিব সংর�ণ
করেত হেব। উপকূলীয়
বাধঁসমূেহর অিত ঝঁুিকপূণ �
�ান�েলা সনা� কের
জ�ির িভি�েত বষ �ার
পূেব �ই �মরামত স��
করেত হেব। 

মহাপিরচালক,
বাপাউেবা ও
 �ধান
�েকৗশলী,
দি�ণ-
প��মা�ল
  (যথাশী� ) 

২।
 
সভায় �ধান �েকৗশলী (দি�ণা�ল) জানান, অনু�য়ন
রাজ� বােজেটর আওতায় �ভালা পওর িবভাগ-১ ও ২,
বর�না পওর িবভাগ, পট�য়াখালী পািন উ�য়ন িবভাগ,
পট�য়াখালী পওর িবভাগ,  ঝালকা�ঠ পািন উ�য়ন িবভাগ,
িপেরা্জপুর পওর িবভাগ ও বিরশাল পওর িবভােগ উপকূলীয়
বাধঁসমূেহর �মরামত কাজ চলমান রেয়েছ। উপকূলীয়
বাধঁসমূেহর অবিশ� �মরামত কাজ �তু স�� করার িবষেয়
সভাপিত িনেদ�শনা �দান কেরন।  

উপকূলীয় বাধঁসমূেহর
অবিশ� �মরামত কাজ
�তু স�� করেত হেব। 

মহাপিরচালক,
বাপাউেবা ও
 �ধান
�েকৗশলী,
দি�ণা�ল
  (যথাশী� )  



�
. আেলাচনা িস�া�

বা�বায়নকারী
 
(সময়সীমা)

৩।
 
সভার সভাপিত উে�খ কেরন, মাননীয় �ধানম�ীর
িনেদ�শনা অনুযায়ী িত�া নদীর উজােন ১২ িক.িম. বা তদু� �
�দেঘ ��র জলাধার িনম �াণ করেত হেব। জলাধার িনম �ােণর
িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা হয়। সভাপিত িত�া
নদীেত জলাধার (reservoir) িনম �ােণর লে�� বুেয়ট,
আইডি�উএম, িসই�জআইএস, বাপাউেবা’র �া�ন
অিতির� মহাপিরচালক জনাব �মাঃ �মাতাহার �হােসন,
অিতির� মহাপিরচালক ড. �মাঃ িমজানুর রহমান, �ধান
�েকৗশলী (িডজাইন) সম�েয় এক�ট কািরগির কিম�ট
গঠেনর িনেদ�শনা �দান কেরন। উ� কািরগির কিম�ট
িব�ািরত �ািড কের �তু িরেপাট� �দান করেব।  

িত�া নদীর উজােন
জলাধার (reservoir)
িনম �ােণর লে�� এক�ট
কািরগির কিম�ট গঠন
করেত হেব। উ�
কািরগির কিম�ট িব�ািরত
�ািড কের �তু িরেপাট�
�দান করেব।  

মহাপিরচালক,
বাপাউেবা
(যথাশী� ) 

৪। সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা
কেরন।

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৫১.৯৯.০০২.১৯.১৪৭ তািরখ: 
২৭ জানুয়াির ২০২১

১৩ মাঘ ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মানুসাের নয়) : 
১) অিতির� সিচব, �শাসন, পািন স�দ ম�ণালয়
২) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
৪) যু�সিচব (উ�য়ন-০১/০২/ পিরক�না উইং), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) অিতির� মহাপিরচালক (পুব � ির�জয়ন), পুব � ির�জয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
৬) অিতির� মহাপিরচালক (প��ম ির�জয়ন), প��ম ির�জয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
৭) অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না), পিরক�না, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
৮) অিতির� �ধান �েকৗশলী (পুর), �ধান �েকৗশলী (পুর), মিনটিরং এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন
�বাড�
৯) �ধান �েকৗশলী (দি�ণ-পূব �া�ল/ দি�ণ-প��মা�ল/দি�ণা�ল), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�,
১০) উপসিচব, উ�য়ন-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১১) উপসিচব, উ�য়ন-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) উপসিচব, উ�য়ন-৩ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়

javascript:;


১৪) িসে�ম এনািল�/ ��া�ামার, আইিস�ট শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
(সভার �না�টশ পািন স�দ ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট �কােশর অনুেরাধসহ)।

 
 

�মাঃ মিমনুর রহমান 
উপসিচব


