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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “হাওর এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন (বাপাউেবা অংশ) (২য় সংেশািধত)’’ শীষ �ক �কে�র ি�য়ািরং কিম�র
৭ম সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২০-০৬-২০২১।
সভার সময় �বলা ১.৩০ ঘ�কা।
�ান পািন স�দ ম�ণালেয়র সভাক�।
উপি�িত পিরিশ�-ক।

            সভার ��েত সভাপিত উপি�ত সদ�েদর ও অনলাইেন �যাগদান�ত সকলেক �াগত জানান। সভাপিতর অ�মিত�েম ��-সিচব
(উ�য়ন-২), পাসম জানান �য, ৯৯৭৫৫.০০ ল� টাকা �য় স�িলত �ক��র বা�বায়ন �ময়াদ �ন, ২০২২ পয ��। �ম, ২০২১ পয �� �ক� কােজর
বা�ব অ�গিত ৮০.৫০% এবং আিথ �ক অ�গিত ৬৫.৫০%। 
২।         �ক��র অ�গিত ও বা�ব অব�া িনেয় িনে�া� আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়:

 
                                আেলাচনা       িস�া� বা�

বায়
�ন

             ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক �কে�র িববরণ এবং হালনাগাদ ত� ও অ�গিত Power Point
Presentation এর মা�েম উপ�াপন কেরন। িতিন বেলন �ক�� ১৩� ন�ন হাওর এবং ১৪� �নব �াসন উপ-�ক�সহ
�মাট ২৭� উপ-�ক� িনেয় গ�ত। �ক� এলাকা ১,৮৭,০০০ �হঃ �াপী িব�ত। �কে�র �ধান উে�� আগাম ব�ার হাত হেত
�বােরা ফসল র�া এবং �িষ �বধ �েনর মা�েম এলাকার জনগেণর জীবনযা�ার মান উ�য়ন করা। 

       এ পয �ােয় সভাপিত �ক� পিরচালকেক কােজর বত�মান অ�গিতসহ বত�মান সম�াস�হ আেলাচনা করার জ� বেলন।
�ক� পিরচালক জানান �য, অ� �কে�র সািব �ক অ�গিত ৩১ �ম ২০২১ পয �� ৮০.৫০% এবং আিথ �ক অ�গিত ৭১.৪১%।
�কে�র ২য় সংেশািধত িডিপিপেত �মাট ৫৭� Civil work Package এর মে� �ন, ২০২০ পয �� �মাট ৮�
�ােকেজর কাজ স�� করা হেয়েছ; এছাড়া চলিত অথ � বছেরর ৩০ �ন, ২০২১ এর মে� আেরা ২৩� �ােকেজর কাজ সমা�
হেব। অবিশ� ২৬ � {৫৭-(৮+২৩)} �ােকেজর মে� কাজ চলমান রেয়েছ; তেব জিম অিধ�হেনর দীঘ ���তার কারেণ এ
�ােকজ স�েহর অ�গিত �হত হে�। 

         �ক� পিরচালক আেরা জানান �য, �কে�র ৬� ি�য়ািরং কিম�র সভার িদক িনেদ �শনার আেলােক ধান কাটার �মৗ�েম
ধান মাড়ােনা ও �কােনার জ� ৫� হাওের Threshing and Drying Floor িনম �াণ কাজ চলমান রেয়েছ। এছাড়া
৬� ি�য়ািরং কিম�র িস�া� অ�যায়ী �িত� Threshing and Drying Floor এ ব�পােতর �িঁক �ােসর জ�
Lighting Arrested সংেযাজন সহ ২� Shed (১� ��ষ ও অ�� মিহলা), Tube well ও Sanitary
Latrine ইত�ািদ �িবধািদ সংেযাজন করা হেয়েছ। এ �কে�র দীঘ �িদন ি�য়ািরং কিম�র সভা না হওয়ায় সভাপিত
অসে�াষ �কাশ কেরন। 

�ক� পিরচালক �কে�র জীবনযা�ার মান উ�য়ন অংেশর িবিভ� কায ��ম �েল ধেরন:- 

(ক)
জীবনযা�ার
মান উ�য়ন
কায ��ম�িল
�শােকিজং-
এর �ব�া
করেত হেব। 

(খ) �কে�র
আওতায়
�হীত
কায ��েমর
িবষয় �চােরর
�ব�া করেত
হেব। 
(গ) জিম
অিধ�হেণর
িবষয়
�রাি�ত
করার লে��
সংি�� �জলা
�শাসকেদর

বা
পা
উ
�বা
ও
�ক
�
পির
চাল
ক।

 

বা
পা
উ
�বা
ও
�ক
�
পির
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         এযাবৎ ৩০০� পািন �ব�াপনা দল গঠন করা হেয়েছ। ত�ে� ২২৩� পািন �ব�াপনা দল িনব�ন �পেয়েছ। গ�ত পািন
�ব�াপনা দেল �মাট সদ� সং�া ১,৫৩,০৯১ জন ত�ে� মিহলা ৬৯,৮৫৯ জন। সদ�েদর স�য়�ত অথ � ৪.৪০ �কা� টাকা যা
পািন �ব�াপনা দেলর �ানীয় ২৯২� �াংক িহসােব জমা আেছ। এ পয �� ৮৮,৭৬৮ জনেক িবিভ� ধরেনর �িশ�ণ ও সহায়তা
�দান করা হেয়েছ। 

    APSS (Agriculture Promotion Support Sub projects) কায ��েম ২৪,১৭৯ জনেক আ�িনক
প�িতেত ধান চাষ িবষয়ক �িশ�ণ, ২০৭০ জন মিহলােক সবিজর আ�িনক চাষাবাদ ��ি�, ২৬০ জনেক নাস �ািরেত চারা
উৎপাদন ও �ব�াপনা িবষেয় এবং ২,৩৮৫ জনেক গবািদ প� ও হ�স �রিগ পালন িবষয়ক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। সমি�ত
খামার �ব�াপনা িবষেয় িনব �ািচত �ষকেদর ৪৫৪ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

        SIGA (Small Scale Income Generation Sub-Projects) কায ��েম ৬,৫৪১ জন �ঃ�
মিহলােদর মােঝ হ�স িবতরণ, ছাগল িবতরন করা হেয়েছ। ৭০৫ জন িশি�ত ও �ঃ� মিহলােদর মােঝ �সলাই �মিশন সরবরাহ
এবং �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। এ পয �ােয় সভাপিত বেলন, জীবনযা�ার মান উ�য়ন কায ��েমর িবষয়�িল যথাযথভােব
�চােরর �ব�া করেত হেব।
 
       এ �কে� �মাট ৪৫৯.০০ �হ�র জিম অিধ�হেণর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। ত�ে� ২৮-০৫-২০২১ তািরখ পয �� �মাট ৫�
হাওের (িকেশারগ� ৪�, হিবগ� ১�) মাননীয় �ধানম�ীর দ�র ক��ক ২৩০.২৫ �হ�েরর �ড়া� অ�েমাদন পাওয়া �গেছ।
অবিশ� ২২৮.৭৫ �হ�র (৪৫৯-২৩০.২৫) জিম হেত �নামগ� �জলার ২� হাওেরর (ধম �পাশা �ই িবল ও ঢা�য়া হাওর) ৮৩.৯০
�হ�র জিমর �শাসিনক অ�েমাদন এবং িকেশারগ� �জলা ২� হাওেরর ৮৭.৫৫ �হ�র জিমর িডএলএিস সভা হেয়েছ। এছাড়া,
৫৭.৩০ �হ�র জিম অধি�হেণর জ� �জলা �শাসেকর দ�ের যাচাই-বাছােয়র কাজ চলমান রেয়েছ। জিম অিধ�হণ এক� জ�ল
ও দীঘ ���তা �ি�য়া। এছাড়া, Covid-19 সহ িবিভ� �িতব�কতার দ�ন জিম অিধ�হণ �ি�য়া আেরা িবলি�ত হে�। জিম
অিধ�হণ �ি�য়া সময়মত না হওয়ার দ�ন অেনক �ােকেজর কাজ সেব �াতভােব স�� করা যাে� না। জিম অিধ�হণ �ি�য়া
স�� কের অবিশ� �ােকজস�েহর কাজ বা�বায়ন এবং Covid-19 এর কারেণ িপিছেয় পড়া জীবনযা�ার মান উ�য়ন
কায ��ম স�ে�র জ� �ক� পিরচালক �কে�র �ময়াদ (No Cost variation) ১(এক) বৎসর �ি� করার িবষেয়
সভাপিতর িনকট আেবদন জানান। 

সােথ িভিডও
কনফাের�
এর �ব�া
�হণ করেত
হেব।  
(ঘ) িনয়িমত
ি�য়ািরং
কিম�র সভা
আেয়াজন
করেত হেব। 

চাল
ক।

বা
পা
উ
�বা,
পা
সম
ও
�ক
�
পির
চাল
ক।

উ�
য়ন-
০৩
শা
খা,
পা
সম
।

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

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.২৪.০১০.১৪(অংশ-১)-২৫৩ তািরখ: 
০৫ �লাই ২০২১

২১ আষাঢ় ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ({�: আ: উপ-সিচব (বােজট-৬)}।
২) িসিনয়র সিচব, �িষ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (�ঃ আঃ ��-�ধান, �িষ ম�ণালয়)।
৩) সিচব, পিরক�না িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) সদ�, কায ��ম িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৬) সদ�, �িষ, পািন স�দ, প�ী �িত�ান িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা (�: আ: ��-সিচব, �সচ উইং)।



7/11/2021 ডাক (১০) | অিফস ব�ব�াপনা

https://mowr.nothi.gov.bd 3/4

৭) সদ�, সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৯) মহাপিরচালক, পিরেবশ অিধদ�র
১০) মহাপিরচালক , বাংলােদশ হাওর ও জলা�িম উ�য়ন অিধদ�র
১১) অিতির� সিচব, �শাসন, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) অিতির� সিচব, উ�য়ন অ�িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ
১৪) অিতির� মহাপিরচালক (�ব � িরিজয়ন) (অিতির� দািয়�), �ব � িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৫) অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না), পিরক�না, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৬) ��সিচব, পিরক�না উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৭) �� সিচব, ��সিচব উ�য়ন-২ এর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৮) �ধান �েকৗশলী, �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র
১৯) �ধান �েকৗশলী (�র), �ধান �েকৗশলী (�র), পিরক�না এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

২০) Mr. Md. Fakhrul Abedin, Co-Team Leader-2, ‘‘হাওর এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন
(বাপাউেবা অংশ)’’ শীষ �ক �ক�, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ঢাকা।
২১) কনসালেট� �ম লীডার, এইচ এফ এম এল আইিপ (�ানীয় সরকার অংশ), �লেভল-১১, �ানীয় সরকার অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।
২২) ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, ‘‘হাওর এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন (বাপাউেবা অংশ)’’ শীষ �ক �ক�,
বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, পািন ভবন, ৭২ �ীন �রাড, ঢাকা।
২৩) �ক� পিরচালক, এইচ এফ এম এল আইিপ (�ানীয় সরকার অংশ), �লেভল-১১, �ানীয় সরকার অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।
২৪) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, িকেশারগ�
২৫) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ময়মনিসংহ
২৬) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �ন�েকাণা
২৭) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �নামগ�
২৮) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয় , হিবগ�
২৯) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, �া�ণবািড়য়া
৩০) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
৩১) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
৩২) উপসিচব, পিরক�না-১ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
৩৩) Mr. Yasuhiro Kawazoe, Senior Representative, Japan International Cooperation
Agency (JICA), Bangladesh Office, 3rd Floor, Bay’s Galleria, 57 Gulshan Avenue,
Gulshan-1, Dhaka-1212.
৩৪) Mr. Takumi Tsuchiya, Representative, Japan International Cooperation Agency
(JICA), Bangladesh Office, 3rd Floor, Bay’s Galleria, 57 Gulshan Avenue, Gulshan-1,
Dhaka-1212.
৩৫) Mr. Anisuzzaman Chowdhury, Program Manager, Social Development Sector
(Disaster Management Climate Change & Rural Water Resources), Japan International
Cooperation Agency (JICA), Bangladesh Office, 3rd Floor, Bay’s Galleria, 57 Gulshan
Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212.
৩৬) জনাব �মাঃ �সােহল মা�দ, পিরচালক (এফএমিজ), ইনি��উট অব ওয়াটার মেডিলং (আইডি�উএম), বািড় নং-৪৯৬, �রাড নং-৩২, িনউ
িডওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
৩৭) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র , �ানীয় সরকার িবভাগ
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৩৮) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
৩৯) িনব �াহী �েকৗশলী, িকেশারগ� পািন উ�য়ন িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, িকেশারগ�।
৪০) িনব �াহী �েকৗশলী, ‘‘হাওর এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন (বাপাউেবা অংশ)’’ শীষ �ক �ক�, বাংলােদশ পািন উ�য়ন
�বাড �, পািন ভবন, ৭২ �ীন �রাড, ঢাকা।
৪১) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কায �িববরণী ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

 
 

নাজ�ল ইসলাম �ইয়া 
উপসিচব


