
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “ময়মনিসংহ �জলার গফরগ�ও উপেজলাধীন চরআলগী ইউিনয়ন র�ােথ � ���� নেদর বাম তীের �বড়ী ব�ধ িনম �াণ (১ম সংেশািধত)”
শীষ �ক �কে�র ি�য়ািরং কিম�র ২য় সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৭-০৯-২০২১।
সভার সময় ২.২০ ঘ�কা।
�ান পািন স�দ ম�ণালেয়র সভাক�।
উপি�িত পিরিশ�-ক।
    
       সভাপিত উপি�ত সদ�েদর ও অনলাইেন �যাগদান�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম উপসিচব
(উ�য়ন-৩ শাখা), পাসম জানান �য, �ক��র �ল উে�� হে� চরআলগী ইউিনয়ন র�ােথ � ���� নেদর বাম তীের �ায় ২২.০০ িক.িম. �দেঘ ��র
�বড়ী ব�ধ িনম �ােণর মা�েম �ক� এলাকা ব�া ��করণ। �ক��র �া�িলত �য় ৪৩৯৭.১১ ল� টাকা এবং বা�বায়নকাল জা�য়াির, ২০১৯ হেত
�ন, ২০২২ পয ��। �কে�র বা�ব অ�গিত ৬১.০০% এবং আিথ �ক অ�গিত ৪৭.১৫%।
 
২।         �ক��র অ�গিত ও বা�ব অব�া সংি�� আেলাচনা ও িস�া�:-

�.নং                                    আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন
১ ত�াবধায়ক �েকৗশলী, ময়মনিসংহ পওর সােক�ল, বাপাউেবা, ময়মনিসংহ জানান, মরা

নদী (হাটিশরা), �কানাপাড়া খাল, বা�য়াকা�া খাল, �টিকরচর খালসহ অ�া� �ছাট
�ছাট খাল ও নী� �ােন মা� �ফেল ব�ধ িনম �াণ করেল �কে�র �ভতর �াপক
জলাব�তার �ি� হেব। সমী�া কিম�র �পািরশ অ�সাের মরা নদী (হাটিশরা) ও
�কানাপাড়া খােল যথাযথ িন�াশেনর জ� ২� ২-�ভ� �র�েলটর এবং বা�য়াকা�া
খাল, �টিকরচর খালসহ অ�া� �ছাট �ছাট খাল ও �া�িতকভােব নী�/ঢা� �ান �েলােত
১০� আউটেলট/ইনেলট িনম �াণ কাজ সংেশািধত িডিপিপেত অ�� �� করা �েয়াজন।

এছাড়াও িতিন জানান,  বাে�র এলাইনেম� বরাবর প�ী িব��ৎ সিমিতর ৪২� �ব��িতক
��ঁ রেয়েছ যার কারেণ ব�ধ িনম �াণ কাজ �হত হে�। বাে�র এলাইনেম� �থেক প�ী
িব��ৎ সিমিতর ৪২� �ব��িতক ��ঁ অপসারণ/�নঃ�াপেনর জ� সংেশািধত িডিপিপেত
৩৪.৯২ ল� টাকা (প�ী িব��ৎ সিমিতর �া�লন অ�সাের) সং�ান রাখা �েয়াজন।

আরিডিপিপ যাচাই�ব �ক �ত
সংেশািধত িডিপিপ
�নঃদািখল করেত হেব।

পিরক�না উইং,
পাসম ও �ক�
পিরচালক।

২ ত�াবধায়ক �েকৗশলী, ময়মনিসংহ পওর সােক�ল, বাপাউেবা, ময়মনিসংহ আরও
জানান, জিম ��ম দখল �তীত ব�ধ ও �র�েলটর িনম �ােণর ফেল জিমর মািলকগণ
�ায়ই বাধা �দান করেছ। জিম ��ম দখল �িতত ব�ধ, �র�েলটর ও আউটেলট/ইনেলট
িনম �ােণর জ� এলাকার জন�িতিনিধ ও গ�মা� �াি�বগ � ও �ানীয় �শাসেনর
সহেযািগতা একা� �েয়াজন। �ক�� �ন, ২০২২ এ সমা� করেত হেব।

�জলা পািন স�দ উ�য়ন ও
�ব�াপনা কিম�র মা�েম
�ানীয় �শাসন ও
জন�িতিনিধেদর স�ৃ�
কের সম�া সমাধান করেত
হেব।

�ক� পিরচালক
ও সভাপিত, �জলা
পািন স�দ উ�য়ন
ও �ব�াপনা
কিম�।

৩ বত�মােন �কে�র ৯� �ােকেজর কাজ চলমান রেয়েছ। উে�িখত সম�া সমাধান হেল
�কে�র সকল �ােকেজর কাজ িনধ �ািরত সমেয়র মে� সমা� করা স�ব হেব।

�ক�� �ন, ২০২২ এ সমা�
করেত হেব।

�ক� পিরচালক

৩।           সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।  



 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৫.১৯-৩৭১ তািরখ: 
১৭ অে�াবর ২০২১

১ কািত�ক ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার িভি�েত নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (�: আ: ��সিচব)।
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: ���ধান, �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 অ�িবভাগ, পািন স�দ ম�ণালয়
৯) অিতির� সিচব, উ�য়ন অ�িবভাগ, পািন স�দ ম�ণালয়
১০) অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না), পিরক�না, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১১) অিতির� মহাপিরচালক (�ব � িরিজয়ন), �ব � িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

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

১৫) �ধান �েকৗশলী, �ক�ীয় অ�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ঢাকা।
১৬) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৭) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৮) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, উপম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৯) উপসিচব, পিরক�না-২ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২০) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২১) িনব �াহী �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “ময়মনিসংহ �জলার গফরগ�ও উপেজলাধীন চরআলগী ইউিনয়ন র�ােথ � ���� নেদর বাম তীের �বড়ী
ব�ধ িনম �াণ (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �ক�, ময়মনিসংহ পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ময়মনিসংহ।
২২) িসে�ম এনািল�, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৩) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 
 

নাজ�ল ইসলাম �ইয়া 
উপসিচব


