
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “�মঘনা নদীর ভা�ন হেত বিরশাল �জলার �মেহি�গ� উপেজলার উলািনয়া-�গািব��র এলাকা র�া (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক
�কে�র ি�য়ািরং কিম�র ২য় সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৫-০৫-২০২১।
সভার সময় �বলা ১১.৪০ 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, ৩৮৪১৯.২৭ ল� টাকা �য় স�িলত �ক��র বা�বায়নকাল �ন, ২০২১ পয �� িনধ �ািরত আেছ। �ম, ২০২১ পয ��
�কে�র বা�ব অ�গিত ৬১.০০% এবং আিথ �ক অ�গিত ১৭৩০১.২২ ল� টাকা (৪৬%)। �কে�র �ময়াদ �ন, ২০২২ পয �� �ি�র জ� IMED
এর �পািরশ পাওয়া �গেছ। 

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

                              আেলাচনা           িস�া� বা�বা
য়েন

       সভায় ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, বাপাউেবা, বিরশাল জানান �য, �ম ২০২১ পয �� �কে�র
�ভৗত কােজর সািব �ক অ�গিত ৬১.০০% এবং আিথ �ক অ�গিত ৪৬%। চলিত বছের এিডিপেত বরা� ১১০০০.০০
ল� টাকা। �কে�র �ভৗত কােজর �ল অ� হে� বা� ভিত� িজও �াগ ডাি�ং এবং �ক �তির, ডাি�ং ও ��িসং
কাজ। ২০ �ম, ২০২১ তািরখ পয �� ৯,৫১,০৭০ � িজও �ােগর মে� ৮,৯৬,৭৩৯ � িজও �াগ ডাি�ং, ৩১,৯০,২৯৯
� �েকর মে� ২০,৩৬,৮১৮ � �ক �তির এবং ১৫,২৫,৭৬২ � �ক ডাি�ং করা হেয়েছ।  

     চলমান ২০২০-২১ অথ � বছের অথ � ম�ণালেয়র পে�র আেলােক ৮৫০০.০০ ল� টাকা ছাড় করা হেয়েছ, যার
মে� ৮২৭৬.৪৭ ল� টাকা �য় হেয়েছ। �কে�র আওতায় ৬০০০.০০ ল� টাকা বেকয়া রেয়েছ। এমতাব�ায়,
আরএিডিপ বরাে�র বাকী ২৫০০.০০ ল� টাকা ছাড় করাসহ বত�মান অথ � বছের অিতির� ৩৫০০.০০ ল� টাকা
বরা� �েয়াজন। 

         ২০২০ সােলর বষ �া �মৗ�েম আলীগ� এলাকায় পািনর ��াত অত�ািধক �ি� পাওয়ায় নদীর গভীরতা �েব �র
�লনায় �ায় ১০.০০ িমটার �ি� �পেয়েছ। গভীরতা �ি�র কারেণ সংি�� নকশা দ�র ক��ক নকশা সংেশাধন করা
হেয়েছ। সংেশািধত নকশা অ�যায়ী কাজ বা�বায়েনর ��ে� ৩� �ােকেজর �ি� �� �ি� পােব। �কে�র ��িজং
কােজর এলাকায় BIWTA ক��ক ��িজং কাজ বা�বায়ন করা হেয়েছ িবধায় এই �কে�র ��িজং কাজ
বা�বায়ন করার �েয়াজন �নই। এমতাব�ায়, সংেশািধত িডজাইেনর আেলােক কাজ বা�বায়েনর জ� �েয়াজনীয়
অিতির� অেথ �র সং�ান �রেখ এবং ��িজং এর পিরমান কিমেয় অ�ঃখাত সম�য় করা �েয়াজন। এ পয �ােয়
সভাপিত সংি�� �ক� সাইট সেরজিমেন পিরদশ �েনর জ� অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না), বাপাউেবােক
িনেদ �শনা �দান কেরন। অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না) �কে�র সাইট পিরদশ �ন কের িসিনয়র সিচব, পাসম
বরাবর �িতেবদন �দান করেবন। 

(ক) অিতির�
মহাপিরচালক
(পিরক�না), বাপাউেবা
�ক� সাইট সেরজিমেন
পিরদশ �ন কের িসিনয়র
সিচব, পাসম বরাবর
�িতেবদন দািখল
করেবন। 

(খ) সংেশািধত
িডজাইেনর আেলােক
কাজ বা�বায়েনর জ�
�েয়াজনীয় অিতির�
অেথ �র সং�ান �রেখ
এবং ��িজং এর
পিরমান কিমেয়
অ�ঃখাত সম�য়
��াবনা �ত ম�ণালেয়
��রণ করেত হেব।

অিত
ির�
মহাপ
িরচাল
ক
(পির
ক�না
),
  বাপা
উেবা,
এবং
সংি�
�
�ক�
পিরচা
লক। 



৩।     সভায় আর �কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০২৮.১৮-২১৯ তািরখ: 
০৮ �ন ২০২১

২৫ �জ�� ১৪২৮

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

১৪) �ধান �েকৗশলী, দি�ণা�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
১৫) উপ�ধান, পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৬) উপসিচব (উ�য়ন-২ অিধশাখা), (�ফাকাল পেয়� কম �কত�া), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৭) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৮) ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “�মঘনা নদীর ভাঙন হেত বিরশাল �জলার �মেহ�ীগ� উপেজলার উলািনয়া-�গািব��র এলাকা
র�া (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �ক�, বিরশাল পওর সােক�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
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, বিরশাল পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
২২) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কায �িববরণী ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)। 

 
 

নাজ�ল ইসলাম �ইয়া 
উপসিচব


