
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়ঃ “�ভালা �জলার �দৗলতখান ও �বারহানউি�ন উপেজলায় �মঘনা নদীর ভা�ন হেত �পা�ার ৫৬/৫৭ র�া (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক
�কে�র ি�য়ািরং কিম�র ৫ম সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ১১-০২-২০২১।
সভার সময় �বলা ১২.০০ ঘ�কা।
�ান পািন স�দ ম�ণালেয়র সভাক�।
উপি�িত পিরিশ�-ক।
 
         সভাপিত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম ��-সিচব (উ�য়ন-২), পাসম সভায় জানান �য,
৫৫০৬৩.৯০ ল� টাকা �য় স�িলত �ক��র বা�বায়নকাল �ন, ২০২১ পয �� িনধ �ািরত। ৩১ জা�য়াির ২০২১ পয �� �কে�র কােজর বা�ব অ�গিত
৯৯.০০%, আিথ �ক অ�গিত ৫২৮৫১.০৬ ল� টাকা। �ক�� বত�মান অথ �বছের সমাি�র জ� িনধ �ািরত রেয়েছ। 

২।         �ক��র অ�গিত ও বা�ব অব�া িনেয় িনে�া� আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয় :
 
�ঃ নং আেলাচনা িস�া�
১। সভাপিতর অ�মিত�েম িনব �াহী �েকৗশলী, �ভালা পওর িবভাগ-১,

বাপাউেবা, �ভালা সভায় জানান, এ �কে�র আওতায় নদীতীর সংর�ণ
অে�র সামি�ক কাজ এবং ব�েধর ঢাল সংর�ণ কােজর ১ � �ােকজ �ন,
২০২০ সােল স�� হেয়েছ। ব�েধর ঢাল সংর�ণ কােজর অপর �ােকেজর
২৫০ িমটার অংেশর আংিশক কাজ বািক রেয়েছ যা �ব শী�ই সমা� হেব।
এছাড়া বত�মােন �কান সম�া �নই।
 
সভাপিত �কে�র সামি�ক কাজ িনধ �ািরত সমেয় সমা� করার জ�
িনেদ �শনা �দান কেরন। এছাড়াও িনিম �ত ব�েধ �ানে�াভ �� �রাপন এবং
সামািজক বনায়েনর মা�েম �রাপন�ত �� র�ণােব�েণর �ব�া �হেণর
জ� িনেদ �শনা �দান কেরন। 

(ক) �কে�র সামি�ক কাজ িনধ �ািরত সময় �ন ২০২১ এর
মে� সমা� করেত হেব।
 
বা�বায়েনঃ �ক� পিরচালক, সংি�� �ক�। 
(খ) িনিম �ত ব�েধ �ানে�াভ �� �রাপন এবং সামািজক
বনায়েনর মা�েম �রাপন�ত �� র�ণােব�েণর �ব�া
�হণ করেত হেব। 
বা�বায়েন: সংি�� �ক�  পিরচালক/সংি�� পওর িবভাগ,
বাপাউেবা।

(গ) �ক� সমাি�র পর িনধ �ািরত সমেয়র মে� Project
Completion Report (PCR) দািখল করেত
হেব।
বা�বায়েন: সংি�� �ক� পিরচালক।

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

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

১১ ফা�ন ১৪২৭



�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৭.১৬-৯৭ তািরখ: 
২৪ �ফ�য়াির ২০২১

১১ ফা�ন ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার িভি�েত নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ({�: আ: উপ-সিচব (বােজট-৬)}।
২) সিচব, পিরক�না িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৩) সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন ি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: ��-সিচব, �সচ উইং)।
৬) সদ�, সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

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

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

১২) ��সিচব, পিরক�না উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) �� সিচব, ��সিচব উ�য়ন-২ এর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৪) �ধান �েকৗশলী (�র), �ধান �েকৗশলী (�র), পিরক�না এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৫) �ধান �েকৗশলী, দি�ণা�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
১৬) উপ-সিচব (পিরক�না-২ অিধশাখা), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৭) উপ-সিচব (উ�য়ন-২ অিধশাখা), (�ফাকাল পেয়� কম �কত�া), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৮) ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “�ভালা �জলার �দৗলতখান ও �বারহানউি�ন উপেজলায় �মঘনা নদীর ভাঙন হেত �পা�ার নং
৫৬/৫৭ র�া (১ম সংেশািধত)’’ শীষ �ক �ক�, �ভালা পওর সােক�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, �ভালা।
১৯) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক�না-৪ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২০) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২১) িনব �াহী �েকৗশলী (সংি�� �ক�), �ভালা পওর িবভাগ-১, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, �ভালা।
২২) ��া�া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


