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বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � ক��ক বা�বায়নাধীন �বেদিশক ঋণ সহায়তা�� �ক�স�েহর হালনাগাদ অ�গিতর উপর পয �ােলাচনা সভার
কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ১ �ন, ২০২১ ি��া�
সভার সময় ��র ২.০০ ঘ�কা
�ান ম�ণালেয়র সে�লন ক� (ক� নং-৪০৬, ভবন নং-৬, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা)
উপি�িত পিরিশ� “ক”
সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন সভার পট�িম �েল ধের বেলন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � ক��ক
বা�বায়নাধীন �বেদিশক ঋণ সহায়তা�� �ক�স�েহর ��ু বা�বায়েনর ��ে� িনধ �ািরত সমেয়র মে� আরএিডিপ বরা� �য় করা �বই ����ণ �।
  এ ছাড়া ইয়াস, আ�ান, �ল�ল, ফণীসহ িবিভ� �িণ �ঝেড় �িত��, �িঁক�ণ � ও অরি�ত উপ�লীয় ব�ধ ও অ�া� অবকাঠােমা �নব �াসেন
অ�ািধকার িভি�েত �ক� �ণয়েনর উপর ���ােরাপ কেরন।
২। আেলাচনা ও িস�া�: 
সভায় �বেদিশক ঋণ সহায়তা�� �ক�স�েহর হালনাগাদ অ�গিত িবষেয় িন��প আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়:  

�. আেলাচনা িস�া�
বা�বায়নকারী
 (সময়সীমা)

১. উপ�লীয় অ�েল ইয়াস, আ�ান, �ল�ল, ফণীসহ
িবিভ� �িণ �ঝেড় �িত�� ও অরি�ত �পা�ারস�হ
�নব �াসেনর লে�� �ক� �ণয়েন �পা�ার নং ৫,
৪০/১ সহ অ�া� �িঁক�ণ � �পা�ার অ�� �� না
করায় সভাপিত অসে�াষ �� কেরন। িবিভ�
�া�িতক �েয �াগ �থেক উপ�লীয় অ�েলর
এলাকাবাসীর জানমােলর �য়�িত �ােসর
লে�� �িঁক�ণ � ও অরি�ত �পা�ারস�হ
িচি�ত�ব �ক �নব �াসেনর জ� অ�ািধকার
িভি�েত phase wise �ক� �হণ করেত
সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।
 

িবিভ� �া�িতক �েয �াগ �থেক উপ�লীয়
অ�েলর মা�েষর  জানমােলর �য়�িত
�ােসর লে�� �িঁক�ণ � ও  অরি�ত
�পা�ারস�হ িচি�ত�ব �ক �নব �াসেনর
জ� অ�ািধকার িভি�েত phase 

wise �ক� �হণ করেত হেব।    

মহাপিরচালক
(যথাশী� ) 



�. আেলাচনা িস�া�
বা�বায়নকারী
 (সময়সীমা)

২.   “Coastal Embankment Improvement

 Project Phase-1 (CEIP-1)”  শীষ �ক
�কে�র �ক� পিরচালক জানান �য, �ফজ-২ এ
২০� �পা�ােরর �নব �াসেনর জ� Feasibility 

Study ম�ণালেয়  ��রণ  করা হেয়েছ। ২০�
�পা�ােরর  মে� িনব �ািচত ৭� সাত�ীরা
�জলায় অবি�ত এবং অবিশ� ১৩� �পা�ার
িনব �াচনাধীন  রেয়েছ। �ত�ব �  �ক� পিরচালক
জানান �য, �ফজ-১ এ িনব �ািচত �য ৭�
�পা�ােরর �নব �াসন করা হয়িন, তা �ফজ-২
 এ অ�� �� করা �যেত পাের । এ ৭� �পা�ােরর

িডজাইন ও �া�লন ��ত রেয়েছ িবধায় িডিপিপ
অ�েমাদন হেল �ত দরপ� আহবান করা স�ব
হেব। �ফজ-১ এ �য ৭� �পা�ােরর �নব �াসন
করা হয়িন তা �ফজ-২ �কে� অ�� �� করেত
সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।

Coastal Embankment 
Improvement Project 
Phase-2 (CEIP-2)” শীষ �ক
�কে�র িডিপিপ �ণয়েন �ফজ-১ এ
�য ৭�  �পা�ােরর �নব �াসন করা
হয়িন, তা �ফজ-২ �কে�র
িডিপিপ-�ত অ�� �� করেত হেব।  

মহাপিরচালক ও
�ক� পিরচালক
 (যথাশী� ) 

৩.   “Bangladesh Weather and Climate
Services Regional Project (BWCSRP)
Component-B : Strengthening
 Hydrological  Information Services 
and Early Warning  Systems 
(SHISEWS)” শীষ �ক �কে�র �ক�  
পিরচালক জানান, �ক��র �ময়াদ �ই বছর
বিধ �তকরণসহ সংেশািধত িডিপিপ �ািনং
কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ।
�ক�� িনিদ �� সমেয়র মে� স�� করেত
সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।

“Bangladesh Weather and 
Climate Services Regional 
Project (BWCSRP) 
Component-B :
Strengthening Hydrological
Information Services and 
Early Warning Systems
(SHISEWS)” শীষ �ক �কে�র 
সংেশািধত িডিপিপ
অ�েমাদেনর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেত হেব এবং �ক�� িনিদ ��
সমেয়র মে� সমা� করেত হেব। 

�ক� পিরচালক 

৪. “Irrigation Management Improvement
Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation
Project (MIP) (২য় সংেশািধত )” শীষ �ক
�কে�র �ক� পিরচালক জানান, �ক��র 
চলমান ৪� �ােকেজর �ভৗত অ�গিত ৪০%
এবং �ক�� িনিদ �� সময় অথ �াৎ �ন ২০২২ এর
মে� স�� করা যােব বেল িতিন আশাবাদ
�� কেরন।

“Irrigation Management 
Improvement Project  
(IMIP)- for Muhuri 
Irrigation Project (MIP)
(২য় সংেশািধত )” শীষ �ক
�ক�� িনিদ �� সমেয়র মে�
স�� করার  লে��  �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব। 

�ক� পিরচালক



�. আেলাচনা িস�া�
বা�বায়নকারী
 (সময়সীমা)

৫. �ক� পিরচালক সভায় জানান �য, “South-West
 Area Integrated Water Resources 
Planning & Management Project  
(Phase-2)” শীষ �ক �ক��র �ময়াদ এক বছর
বিধ �তকরণসহ সংেশািধত িডিপিপ  �ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ।
�ক�� িনিদ �� সমেয়র মে� স�� করেত
সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।  
 

South-West Area 
Integrated
Water Resources
 Planning & Management Project
(Phase-2) শীষ �ক
�কে�র সংেশািধত িডিপিপ �ণয়ন 
ও অ�েমাদেনর �েয়াজনীয় �ব�া 
�হণ করেত হেব এবং �ক�� 
িনিদ �� সময় অথ �াৎ �ন ২০২২ এর
মে� সমা� করেত হেব। 

�ক� পিরচালক

৬. “�-�গা� ��া�াম (বাপাউেবা কে�ােন�)
(১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র �ক� পিরচালক 
জানান, �ক� বা�বায়নকােল �� সম�ািদ
সমাধােনর জ� এক� ি�য়ািরং কিম�র সভা
�েয়াজন । �ক�� িনিদ �� সমেয়র মে� স��
করা যােব বেল িতিন আশাবাদ �� কেরন।
�ক�� িনিদ �� সমেয়র মে� স�� করেত
সভাপিত িনেদ �শনা �দান কেরন।    

�-�গা� ��া�াম (বাপাউেবা
কে�ােন�) (১ম সংেশািধত)
শীষ �ক �ক�� িনধ �ািরত সমেয়র
মে� সমা� করেত হেব।

�ক� পিরচালক

৭. “Haor Flood Management and 
Livelihood Improvement Project
 (BWDB Part) (২য় সংেশািধত )” শীষ �ক
�কে�র �ক� পিরচালক জানান,  �মাট ৫৭�
 �ােকেজর মে� ৮�র কাজ সমা� হেয়েছ,
২৫�র কাজ এ বছের �শষ হেব এবং অপর
২৪� �ােকেজর কেয়ক�েত জিম অিধ�হেণ
জ�লতা রেয়েছ। িনিদ �� সমেয়র মে� �ক��
স�� করার লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেত সভাপিত পরামশ � �দান কেরন।

“Haor Flood Management 
and Livelihood 
Improvement Project 
(BWDB Part) (২য় সংেশািধত )” শীষ �ক �ক�
িনিদ �� সমেয়র মে�
স�� করার লে�� �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব।

�ক� পিরচালক

৮.  �ক� পিরচালক বেলন �য, “Char 
Development  and Settlement 
Project (CDSP)- Bridging
(additional financing)”
 শীষ �ক �ক��র ২১� �ােকেজর কাজ 
স�� করেত িডিপিপ সংেশাধেনর
লে��  হাইে�া- মরেফালিজক�াল 
�ািড চলমান রেয়েছ। 

হাইে�া- মরেফালিজক�াল �ািড
িরেপােট �র িভি�েত �ক�� 
সংেশাধেনর �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করেত হেব।  

�ক� পিরচালক 

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: ৪২.০০.০০০০.০৫১.৯৯.০০২.১৯.১৭৫ তািরখ: 
২৭ জা�য়াির ২০২১

১৩ মাঘ ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) অিতির� সিচব, �শাসন, পািন স�দ ম�ণালয়
২) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৪) ��সিচব (উ�য়ন-০১/০২/ পিরক�না উইং), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) অিতির� মহাপিরচালক (�ব � িরিজয়ন), �ব � িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৬) অিতির� মহাপিরচালক (পি�ম িরিজয়ন), পি�ম িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

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

৮) অিতির� �ধান �েকৗশলী (�র), �ধান �েকৗশলী (�র), মিনটিরং এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৯) �ধান �েকৗশলী, (�ক�ীয় অ�ল/�ব �া�ল/উ�র-�ব �া�ল/দি�ণ-�ব �া�ল/উ�রা�ল/উ�র-পি�মা�ল/পি�মা�ল/দি�ণ-পি�মা�ল/
দি�ণা�ল), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১০) �ক� পিরচালক, Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1)/ / Irrigation
Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP)/ South-
West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)/ �-�গা�
��া�াম (বাপাউেবা কে�ােন�)/ Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project
(BWDB Part)/ Char Development and Settlement Project- Bridging ( Additional
Financing ) / Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWC
১১) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) উপ�ধান, পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) উপসিচব, পিরক�না-১ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৪) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৫) ��া�ামার, আইিস� শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (পািন স�দ ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।

 
 

�মাঃ মিম�র রহমান 
উপসিচব
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