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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স�দ ম�ণালয় 

উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয় : “জামাল�র �জলার সিরষাবাড়ী উপেজলাধীন য�না নদীর বামতীর সংর�েণর মা�েম �য়া�র-তারাকাি� সড়ক র�া �ক� (১ম

সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র ি�য়ািরং কিম�র ৩য় সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
সিচব

সভার তািরখ ০৭-০৬-২০২০।
সভার সময় �বলা ১১.১৫ ঘ�কা।
�ান পািন স�দ ম�ণালেয়র সভাক�।
উপি�িত পিরিশ� ‘ক’।

         সভার ��েত অিতির� সিচব (উ�য়ন) মেহাদয় অনলাইেন সভার কায ��ম �� কেরন। সভাপিত মেহাদয় অনলাইেন �যাগদান�ত সকলেক
�াগত জানান। সভাপিতর অ�মিত�েম অিতির� সিচব (উ�য়ন), পাসম সভায় জানান �য, ২০৩৭০.২০ ল� টাকা �য় স�িলত �ক��র
বা�বায়নকাল �ন, ২০২০ পয ��। �ম ২০২০ পয �� �কে�র নদীতীর সংর�ণ কােজর অ�গিত ৯১.৪৬%, আিথ �ক অ�গিত ৪৮৫৯.২৫ ল� টাকা।
এছাড়া ��িজং কােজর বা�ব অ�গিত ১০০% এবং আিথ �ক অ�গিত ৭৮৩০.০০ ল� টাকা। �ম ২০২০ পয �� �কে�র সািব �ক বা�ব অ�গিত
৯৫.৭৩% ও আিথ �ক অ�গিত ১২৭১৩.৯১ ল� টাকা। 

২। �ক��র অ�গিত ও বা�ব অব�া িনেয় িনে�া� আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয় : 

�: নং আেলাচনা িস�া�
১ অিতির� সিচব (উ�য়ন) মেহাদয় জানান, �ক�� অিপ �ত �য়কায � প�িতেত

বাংলােদশ �সনাবািহনী ক��ক বা�বািয়ত হে�। �কে�র ১ম সংেশািধত িডিপিপ
অ�েমাদেনর িনিম� পিরক�না কিমশেন �ি�য়াধীন রেয়েছ। আগামী
১১-০৬-২০২০ তািরেখ িপইিস সভা অ�ি�ত হেব। �কে�র আরএিডিপিপ
অ�েমািদত না হেল বরা��ত আবত�ক �েয়র ১০৮৬.০০ ল� টাকা ছাড় করা
স�ব হেব না।   সভায় বাংলােদশ �সনাবািহনী ক��ক িন�� �ক� পিরচালক
জানান, িডিপিপ অ�যায়ী �রিভিনউ খােত বরা��ত অথ � ছােড়র জ� অথ � িবভােগ
��াব ��রণ করা হেয়েছ। অথ � ছােড়র িবষয়� অথ � িবভাগ �থেক অ�েমাদন হওয়া
�েয়াজন। সভায় অথ � িবভােগর �িতিনিধ অনলাইেন �যাগদান কের জানান, অথ �
ছােড়র অ�েমাদেনর িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ। ���ধান, পাসম জানান, অিত�ত
�কে�র আরিডিপিপ অ�েমাদন হওয়া �েয়াজন। এ িবষেয় অনলাইেন �সচ উইং,
পিরক�না কিমশন এর �িতিনিধেক �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ
কেরন। 

(ক)  �কে�র �ময়াদ �ন ২০২১ পয �� �ি�
কের  ��ািবত আরিডিপিপ �ত  অ�েমাদেনর জ�
পিরক�না কিমশেনর সংি�� উইং  কায �কর
�ব�া  করেবন। এ িবষেয়  বাপাউেবার সংি��
�ক� পিরচালক �যাগােযাগ র�া করেবন।

বা�বায়েন : �িষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান
িবভাগ, পিরক�না কিমশন/বাপাউেবার সংি��
�ক� পিরচালক। 

(খ) অথ � ছােড়র িবষয়� �রাি�ত করার জ� �জার
পদে�প �হণ করেত হেব। 
বা�বায়েন : ���ধান, পাসম। 

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

 

কিবর িবন আেনায়ার 
সিচব
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�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৩৬.১৭-১৬৫ তািরখ: 
০৭ �ন ২০২০

২৪ �জ�� ১৪২৭

সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ (�জ��তার িভি�েত নয়) : 
১) সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
২) সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা {�: আ: ��সিচব (বােজট-৬)}।
৩) সিচব, পিরক�না িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) সদ�, কায ��ম িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) সদ�, �িষ, পািন স�দ, প�ী �িত�ান িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা (�: আ: ��-�ধান, �সচ উইং)।
৬) সদ�, সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৮) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
৯) অিতির� সিচব, �শাসন, পািন স�দ ম�ণালয়
১০) অিতির� মহাপিরচালক, �ব � িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১১) �� সিচব, ��সিচব উ�য়ন-২ এর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) ���ধান, পিরক�না উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) জনাব �র-এ-আলম �মাহা�দ �যাবােয়র সােরায়ার, ি�েগিডয়ার �জনােরল ও �ক� পিরচালক, ২৫ ইিসিব, িমর�র �সনািনবাস, ঢাকা।
১৪) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৫) চীফ ইি�িনয়ার (িডজাইন), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, মিতিঝল, ঢাকা।
১৬) �ধান পিরক�না, �ধান পিরক�না, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৭) �ধান �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “জামাল�র �জলার সিরষাবাড়ী উপেজলাধীন য�না নদীর বামতীর সংর�েণর মা�েম �য়া�র-তারাকাি�
সড়ক র�া (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �ক�, �ক�ীয় অ�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ঢাকা।
১৮) িসিনয়র সহকারী �ধান, পিরক�না-২ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৯) িনব �াহী �েকৗশলী, জামাল�র পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, জামাল�র।
২০) একা� সিচব, সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২১) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কায �িববরণী ওেয়ব সাইেট �কাশ করার জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

 

নাজ�ল ইসলাম �ইয়া 
িসিনয়র সহকারী সিচব


