
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়ঃ “ঢাকা-নারায়ণগ�-�ডমরা (িডএনিড) এলাকার পািন িন�াশন �ব�ার উ�য়ন (২য় পয �ায়) (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �ক� এলাকায়
এবং খােলর উপর অন�েমািদতভােব গেড় উঠা অৈবধ ঘর-বাড়ী/�দাকানপাট/�াপনা উে�েদর জ� মি�সভা �বঠেক গত ১৯-০৪-১৯৮৭

তািরেখর সভায় �িহত িস�া� বা�বায়ন স�িক�ত সব �েশষ অব�া মি�পিরষদ িবভাগেক অবিহত করেণর লে�� অ�ি�ত আ�:ম�ণালয় সভার
কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ০৭-০৪-২০২১।
সভার সময় �বলা ১১.৩০ 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 উপসিচব (উ�য়ন-৩), পাসম সভায় জানান �য,
মি�সভা �বঠেকর ১৯-০৪-১৯৮৭ তািরেখর সভায় ২৪ (ঘ) “ঢাকা-নারায়ণগ�-�ডমরা (িডএনিড) �ক� এলাকায় এবং খােলর উপের অন�েমািদত
িক� ঘর-বাড়ী িনিম �ত হইেতেছ। সংি�� ম�ণালয় অিবলে� এই সম� অৈবধ ঘর-বাড়ী উে�েদর �াপাের কায �করী পদে�প �হণ কিরেব। এই
এলাকায় অন�েমািদতভােব গিড়য়া উঠা বাজার উপ�� �ােন �ানা�র এবং অৈবধ �দাকান পাট উে�েদর জ� মি�পিরষেদ ইত:�েব � �য িস�া�
�হীত হইয়ােছ উহা বা�বায়ন �রাি�ত কিরেত হইেব” মেম � িস�া� �হীত হয়। মি�পিরষদ িবভােগর অিতির� সিচব এর সভাপিতে� গত
১৭-০২-২০২১ তািরেখ অ�ি�ত সভায় িডএনিড �ক� এলাকার অৈবধ ঘর-বাড়ী, �দাকানপাট, বাজার ইত�ািদ উে�েদর সব �েশষ অব�া অবিহত
করার জ� িস�া� �হীত হয়। বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � ক��ক �হীত “ঢাকা- নারায়ণগ�-�ডমরা (িডএনিড) এলাকার িন�াশন �ব�ার উ�য়ন
(২য় পয �ায়) (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �ক� বাংলােদশ �সনাবািহনীর মা�েম বা�বায়নাধীন রেয়েছ। সভায় বাংলােদশ �সনাবািহনীর পে� �ক�
কম �কত�া জানান, �ক� এলাকায় এবং খােলর উপর অন�েমািদতভােব গেড় উঠা অৈবধ ঘর-বাড়ী/�দাকানপাট/�াপনাস�হ উে�দ কায ��ম অ�াহত
রেয়েছ। যার বা�ব অ�গিত ৭৭.৬২% শতাংশ। �ক� এলাকায় অবি�ত িবিভ� অৈবধ �াপনার মে� একতলা �াপনা ২৫৩১�, ি�তল ও িতন তলা
�াপনা ১৯৪৭�, চারতলা বা ত��� �বিশ ��ার িবিশ� �াপনা ২৪৩�, �ায়ী ও অ�ায়ী �দাকান ৫০০৪�, কারখানা ৮৩�, মাজার/মি�র ২�
ইেতামে� উে�দ স�� করা হেয়েছ। অৈবধ দখলদার �থেক �ন��ার�ত �িমর পিরমাণ �ায় ৪৮৪.৭৭ একর। যার বত�মান বাজার�� �ায়
২৩৩৬ �কা� ৪৯ ল� টাকা।

২।      �ক� এলাকায় অৈবধ �াপনা উে�দ অ�গিত ও বা�ব অব�া িনেয় িনে�া� আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়: 

�িমক আেলাচনা িস�া�



১ বাংলােদশ �সনাবািহনীর পে� �ক� কম �কত�া জানান, �ডমরা থানার অধীেন �ক�
এলাকায় সা�িলয়া নামক �ােন িস� কেপ �ােরশন ক��ক বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড �র
অিধ�হণ�ত খােলর পােড়র এক� জায়গা গবািদ প�র হাট পিরচালনার জ� ইজারা
�দান করা হেয়েছ।
 
�ক� পিরচালক ও িনব �াহী �েকৗশলী, ঢাকা পওর িবভাগ-১, বাপাউেবা জানান, �বশ
িক�িদন �েব � সা�িলয়া বাজাের বাপাউেবা'র জায়গায় অবি�ত �ায়ী ও অ�য়ী সকল
�দাকান-সহ অ�া� �াপনা উে�দ স�� হেয়েছ। জায়গা� বত�মােন �খালা মাঠ
িহসােব রেয়েছ। িক� গত ১লা আগ� ২০২০ হেত ৩১ �লাই ২০২১ পয �� ১(এক) বছর
�ময়ােদ ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশন গবািদ প�র হাট িহসােব বাপাউেবা ক��ক
অিধ�হণ�ত খােলর পােড়র ফ�কা জায়গা� ইজারা �দান কের। ফল�িতেত িবিভ�
ময়লা আবজ�না �ারা খাল� ভরাট হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। যা পািন �বাহ-�ক বাধা��
করেব। এ পয �ােয় ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশেনর �িতিনিধ বেলন, খােলর
এলাইনেমে�র বািহেরর জায়গা ইজারা �দান করা হেয়েছ। ঢাকা দি�ণ িস�
কেপ �ােরশেনর মাননীয় �ময়র পিরদশ �ন কেরেছন। এ িবষেয় সভাপিত বেলন, বাপাউেবা
ক��ক খােলর এলাইনেম� িনিদ �� কের �ক� বা�বায়ন করা হে�। ভিব�েত
বাপাউেবা’র জায়গা� ইজারা না �দওয়ার জ� ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশনেক
অ�েরাধ কেরন। এছাড়াও উ� এলাকায় উ�ার�ত জায়গায় �ি�ন�ন পাক� �তির/
��েরাপেনর পরামশ � �দান কেরন যা পরবত�েত জনগেণর �বহােরর জ� উ�ু�
থাকেব।  

(ক) সা�িলয়া বাজাের বাপাউেবা’র খােলর
পাে��র জিম ইজারার সময় �শষ হওয়ার পর
ভিব�েত িস� কেপ �ােরশন ক��ক �নরায়
হাটবাজার িহেসেব ইজারা �দান না করার
িবষেয় িস�া� �হীত হয়। 

বা�বায়েন: ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশন। 

(খ) ইজারার �ময়াদ �শষ হওয়ার সােথ সােথই
বাজার অপসারেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেত হেব।
বা�বায়েন: বাপাউেবা/�ক� পিরচালক,
বাংলােদশ �সনাবািহনী।
 
(গ) খােলর এলাইনেম� পিরমােপর �েয়াজন
হেল আগামী ০৩ মােসর মে� পিরমােপর কাজ
স�� করেত হেব। 

বা�বায়েন: বাপাউেবা ও ঢাকা দি�ণ িস�
কেপ �ােরশন।  

(ঘ) উ� এলাকায় উ�ার�ত জায়গায় �ি�ন�ন
পাক� �তির/��েরাপেনর মা�েম জনগেণর
�বহােরর লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর
িস�া� �হীত হয়। 

বা�বায়েন: বাপাউেবা। 
২ িনব �াহী �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, আরও বেলন, �ল-কেলজ সহ কেয়ক�

িশ��িত�ান খােলর সীমানার মে� অবি�ত হওয়ার কারেণ খােলর পািন �বাহ
বাধা�� হে�। ফল�িতেত আস� বষ �া �মৗ�েম পািন �বাহ বাধা�� হেয় জলাব�তার
�ি� করেত পাের। এ িবষেয় �াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় এবং িশ�া ম�ণালেয়র
�িতিনিধ সম�েয় পরবত�েত এক� আ�:ম�ণালয় সভা আ�ােনর জ� সভাপিত
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

খােলর উপর এবং পাে�� বাপাউেবা’র �িমেত
অবি�ত িশ�া �িত�ানস�হ অপসারণ/
�ানা�েরর িবষেয় িনকটতম সমেয় সংি��
ম�ণালেয়র সম�েয় এক� আ�:ম�ণালয় সভা
আ�ান করেত হেব। 

বা�বায়েন: বাপাউেবা/পাসম। 
৩ সভায় �ধান �েকৗশলী, �ক�ীয় অ�ল, বাপাউেবা, ঢাকা বেলন, খােল �িতিনয়ত বজ��-

আবজ�না �ফেল খাল স�হ ভরাট হেয় যাে�। �কে�র অভ��রীণ খালস�েহর মে�
�কান খাল িডজাইন ও ��িসিফেকশন অ�যায়ী খনন স�� হেল তা অিত �ত িস�
কেপ �ােরশেনর িনকট র�ণােব�ণ ও পিরচালনার জ� �িঝেয় �দওয়ার ��াব কেরন।
ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশেনর �িতিনিধ এ িবষেয় স�িত �দান কেরন। সভাপিত
��াব� ��ে�র সােথ িবেবচনা কেরন এবং �কান খাল যথাযথভােব খনন �শষ হেল তা
�ততম সমেয় িস� কেপ �ােরশেনর িনকট �িঝেয় �দয়ার জ� পরামশ � �দান কেরন।

�কান খাল যথাযথভােব খনন স�� হেল তা
র�ণােব�ণ ও পিরচালনার জ� বাপাউেবা
ক��ক িস� কেপ �ােরশনেক �িঝেয় �দয়ার
�ব�া �হণ করেব। 

বা�বায়েন: বাপাউেবা ও ঢাকা দি�ণ িস�
কেপ �ােরশন। 

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: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০০১.২০-১৮০ তািরখ: 
১৩ এি�ল ২০২১

৩০ �চ� ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মাননীয় �ময়র, ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশন, নগর ভবন, ঢাকা-১০০০।
২) মাননীয় �ময়র, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন, নগর ভবন, ১০ ব�ব� �রাড, নারায়ণগ�।
৩) িসিনয়র সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ, �ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, পািন ভবন, ৭২ �ীনেরাড, ঢাকা।
৫) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
৬) অিতির� মহাপিরচালক (�ব � িরিজয়ন), �ব � িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৭) �� সিচব, ��সিচব উ�য়ন-২ এর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
৮) �ধান �েকৗশলী, �ক�ীয় অ�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, বা/এ, ঢাকা।
৯) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, ঢাকা পওর সােক�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, বা/এ, ঢাকা।
১০) �ক� পিরচালক (বাংলােদশ �সনাবািহনী), ‘‘ঢাকা-নারায়ণগ�-�ডমরা (িডএনিড) এলাকার িন�াশন �ব�ার উ�য়ন (২য় পয �ায়) (১ম
সংেশািধত)’’ শীষ �ক �ক�, �ক� পিরচালেকর কায �ালয়, ১৯ ইিসিব, মািঝকাি�, জািজরা, শরীয়ত�র।
১১) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, উপম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) পিরচালক , �িম ও রাজ� পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৪) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৫) জনাব �মা: িসরা�ল ইসলাম, �ধান নগর পিরক�নািবদ, নগর পিরক�না িবভাগ, ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশন, নগর ভবন, ঢাকা-১০০০।
১৬) জনাব �মা: আজগর �হােসন, িনব �াহী �েকৗশলী, নারায়ণগ� িস� কেপ �ােরশন, নগর ভবন, ১০ ব�ব� �রাড, নারায়ণগ�।
১৭) িনব �াহী �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, ‘‘ঢাকা-নারায়ণগ�-�ডমরা (িডএনিড) এলাকার িন�াশন �ব�ার উ�য়ন (২য় পয �ায়) (১ম সংেশািধত)’’
শীষ �ক �ক�, ঢাকা পওর িবভাগ-১, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, বা/এ, ঢাকা।
১৮) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কায �িববরণী ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
১৯) উপপিরচালক, আইন শাখা (�বাড � সিচবালয়), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �
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