
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স দ ম ণালয় 

উ য়ন-৩ শাখা

িবষয়ঃ “নােটার জলার িসংড়া পৗরসভা এলাকা আ াই ও নাগর নদীর ভাঙন হেত র া” শীষক কে র ি য়ািরং
কিম র ২য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
 িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ১৩-১২-২০২০।
সভার সময় িবকাল ৩.৩০ ঘ কা।

ান পািন স দ ম ণালেয়র সভাক ।
উপি িত পিরিশ -ক।

        সভাপিত, উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  সিচব
(পিরক না), পাসম জানান, কে র সািবক বা ব অ গিত ৪৮.০৮% এবং আিথক অ গিত ৪৬.৮৭% এবং বা বায়ন
ময়াদকাল অে াবর ২০১৭ থেক ন ২০২১ পয ।  

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

িমক আেলাচনা িস া
১  সভাপিত কে র বা ব অ গিত কম হওয়ার াপাের জানেত চাইেল ক  

পিরচালক জানান, নদীতীর সংর ণ কােজর  ােকেজর ১০০% িসিস ক 
িনমান কাজ স  হেয়েছ এবং ায় ৭০০ িমটার িসিস ক িসং স  
হেয়েছ। অবিশ  ায় ১০০০ িমটার িসিস ক িসং কাজ বাকী রেয়েছ যা পািন 
কমার সােথ সােথই আর  করা হেব। নদী নঃখনন কােজর  ােকেজ 
১৬.০০ িকঃিমঃ নদী নঃখনন কােজর মে  ায় ১২.০০ িকঃিমঃ নদী খনন 
কাজ স  হেয়েছ। অবিশ  ায় ৪.০০ িকঃিমঃ নদীখনন কাজ বাকী রেয়েছ যা 
পািন কমার সােথ সােথই আর  করা হেব। নাগর নদীর LWL=6.42m 
(PWD) এবং বতমােন পািন সমতল পায় ৯.০০ িমঃ (PWD)  এর 
কাছাকািছ। পািন সমতল LWL=6.42m (PWD) এর কাছাকািছ না 
পৗ◌ঁছােল কাজ আর  করা স ব হে  না। Retaining Wall/Flood 

Wall িনমাণ এর লে   ােকেজ দরপ  আহবান করা হয় এবং বতমােন 
দরপ  ায়ন ি য়াধীন রেয়েছ। ব শী ই NOA দান করা হেব। 
২০২০-২১ অথ বছের আেলাচ  ক েত ১০.০০ কা  বােজট বরা  দান করা 
হেয়েছ। িনধািরত সময় ন, ২০২১ এর মে  কে র সকল কাজ স  করেত 
এিডিপেত বরা ত ১০.০০ কা  টাকার  অিতির  আরও ১১.০০ কা  টাকা 
অথ বরাে র েয়াজন। অথাৎ ২০২০-২১ অথ বছের ক র অধীেন মাট 
(১০.০০+১১.০০)=২১.০০ কা  টাকা অথ ছােড়র েয়াজন হেব।

ক) আ ান ত  ােকেজর 
দরপ  ায়ন কের ত 
কাযােদশ দান করেত হেব।

খ) কােজর ণগতমান বজায় 
রেখ িনধািরত সময় ন, ২০২১ 

এর মে  কে র সকল কাজ 
বা বায়ন স  করেত হেব। 

বা বায়েন: বাপাউেবা ও সংি  
ক  পিরচালক।

গ) ২০২০-২০২১ অথ বছের 
এিডিপেত বরা ত ১০.০০ 
কা  টাকার অিতির  আরও 

১১.০০ কা  টাকা বরাে র 
েয়াজনীয় ব া হণ করেত 

হেব। 

বা বায়েন: পািন স দ 
ম ণালয়। 

১



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: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০২.১৮-৪৫৬ তািরখ: 
২৩ িডেস র ২০২০

৮ পৗষ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, পিরক না িবভাগ, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ({ : আ: উপ-সিচব (বােজট-৬)}। 
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 অথনীিত িবভাগ, পিরক না কিমশন, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭) মহাপিরচালক, 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  সিচব, পিরক না উইং, পািন স দ ম ণালয়
১১) অিতির  মহাপিরচালক (পিরক না), পিরক না, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১২) অিতির  মহাপিরচালক (পি ম িরিজয়ন), পি ম িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
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 , ধান েকৗশলী, িডজাইন, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১৬) অিতির  ধান েকৗশলী, উ র-পি মা ল, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, রাজশাহী।
১৭) উপ-সিচব (পিরক না-২ অিধশাখা), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৮) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক না-৩ শাখা, পািন স দ ম ণালয়
১৯) িসিনয়র সহকারী সিচব (পিরক না-৫), ( ফাকাল পেয়  কমকতা), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা। 
২০) িনবাহী েকৗশলী ও ক  পিরচালক, “নােটার জলার িসংড়া পৗরসভা এলাকা আ াই ও নাগর নদীর ভাঙন হেত
র া” শীষক ক , নােটার পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, নােটার।
২১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, পািন স দ ম ণালয়
২২) া ামার, পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কাযিববরণী ওেয়বাসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)। 

 

নাজ ল ইসলাম ইয়া 
২



িসিনয়র সহকারী সিচব
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