
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “বা�ালী-করেতায়া-�লেজার-�রাসাগর নদী িসে�ম ��িজং/�ন:খনন ও তীর সংর�ণ” 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 ১২.০০ 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 পাসম জানান �য, ২৩৩৫৬০.০০ ল� টাকা �য় স�িলত �ক��র বা�বায়ন �ময়াদ �ন, ২০২২ পয ��। �ম, ২০২১ পয �� �ক� কােজর বা�ব
অ�গিত ১১.৬০% এবং আিথ �ক অ�গিত ৪.৮৩%। 

২।         �ক��র অ�গিত ও বা�ব অব�া িনেয় িনে�া� আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়: 
  
                                   আেলাচনা          িস�া�  বা�বায়েন
          �ধান �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক জানান �য, �কে�র ি�-ওয়াক� এবং �পা�
ওয়াক� স�াদেনর জ� IWM এর সােথ �নেগািসেয়শন হেয়েছ। IWM এর সােথ
�ত �ি� স�ািদত করা হেব এবং এ সং�া� �য় �কে�র বােজট বরা� �থেক িনব �াহ
করা হেব। িতিন আরও জানান �য, �ক�� �ন ২০২২ এর মে� সমা� করেত হেল
২০২১-২০২২ অথ � বছের বরা� �ি� করা �েয়াজন। 
 
      �লঃ কেণ �ল ও �ক� পিরচালক জানান �য, IWM �ারা সােভ � কায � স�াদেনর
সময় নদী িস�েমর Flood Plain area িনধ �ারণ করা হেল দীঘ � �ময়াদী �ফল
পাওয়া স�ব হেব। এ িবষেয় সভাপিত IWM �ারা সােভ � কায � স�াদেনর সময় নদী
িসে�ম�র tributary/distributary সােভ � স�� করার পরামশ � �দান
কেরন। 

       সভায় সভাপিত ��িজং�ত মা� �ব�াপনার িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা কেরন।
নদীর �ইপােশ অবি�ত নী� এলাকা ও খাসজিম ��িজং�ত মা�/বািল �ারা ভরাট কের
�িম �ন��ার করার �ব�া �নয়ার পরামশ � �দন। উ�ার�ত জিম িডজাইন �ণয়ন�ব �ক
িজও �াগ �ারা ব�ধ িদেয় যথাযথভােব সংর�ণ করার �ব�া �হেণর পরামশ � �দান
কেরন এবং �ন��ার�ত �িম পিরমাপ কের পয়ি� জিম িহেসেব খাস খিতয়ান��
করার �ব�া িনেত হেব যা পরবত�েত �কান সরকাির কােজ �বহার করা স�ব হেব।
�কাথাও �িম �ন��ার করা স�ব না হেল �জলা পািন স�দ উ�য়ন ও �ব�াপনা
কিম�র মা�েম ��জড �ােটিরয়াল িনলাম করেত হেব। িতিন �জলা �শাসক, ব�ড়া,
�জলা �শাসক, িসরাজগ�সহ সংি�� কম �কত�ােদর িনেয় �কে�র ২১৭.০০ িক: িম:
এলাকা পিরদশ �ন করার আ�হ �কাশ কেরন। এছাড়াও �ক� ি�য়ািরং কিম�র
সদ���, �ানীয় �শাসন এবং �ক� সংি�� কম �কত�ােদর সম�েয় িদন�াপী এক�
ওয়াক�শপ আেয়াজেনর পরামশ � �দান কেরন। 

(ক) �ন ২০২২ এর মে� �ক��
সমা� করার িনিম� ২০২১-২০২২ অথ �
বছের �েয়াজনীয় বরাে�র �ব�া �হণ
করেত হেব।

  
(খ) ��িজং কােজর ি�-ওয়াক� এবং
�পা� ওয়াক� স�াদেনর জ� IWM
এর �ত �ি� স�াদেনর �ব�া �হণ
করেত হেব। 

(গ) ��জড �ােটিরয়াল ডাি�ং এর
মা�েম নী� জিমেত িজও �াগ �ারা
ব�ধ িদেয় �িম �ন��ার করেত হেব। 

(ঘ) �ক� ি�য়ািরং কিম�র সদ�গণ,
�ানীয় �শাসন এবং �ক� সংি��
কম �কত�ােদর সম�েয় �ক� সংি��
এলাকায় �িবধাজনক �ভ��েত
ওয়াক�শপ আেয়াজেনর �ব�া �হণ
করেত হেব। 

(ক) পিরক�না
উইং, পাসম।

(খ) �ক�
পিরচালক,
বাপাউেবা ও
IWM। 

(গ) �ক�
পিরচালক,
বাপাউেবা ও
বাংলােদশ
�সনাবািহনী।

(ঘ) �ক�
পিরচালক,
বাপাউেবা ও
বাংলােদশ
�সনাবািহনী।



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: ৪২.০০.০০০০.০৩৭.১৪.০৩৩.১৮-২৩৮ তািরখ: 
১৭ �ন ২০২১

৩ আষাঢ় 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 ও �ক� পিরচালক, “বা�ালী-করেতায়া-�লেজার-�রাসাগর নদী িসে�ম ��িজং/�ন:খনন ও তীর সংর�ণ” শীষ �ক �ক�,
উ�র-পি�মা�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী।
১৫) �ক� পিরচালক (বাংলােদশ �সনাবািহনী), “বা�ালী-করেতায়া-�লেজার-�রাসাগর নদী িসে�ম ��িজং/�ন:খনন ও তীর সংর�ণ �ক�”
শীষ �ক �ক�, ২৪ ইি�িনয়ািরং কন�াকশন ি�েগড, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
১৬) উপসিচব (পিরবী�ণ ও বা�বায়ন 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) উপ�ধান, পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৯) উপসিচব (পিরক�না-১), (�ফাকাল পেয়� কম �কত�া), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২০) উপসিচব, পিরক�না-৩ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২১) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২২) িনব �াহী �েকৗশলী, ব�ড়া পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ব�ড়া।
২৩) িনব �াহী �েকৗশলী, গাইবা�া পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, গাইবা�া।
২৪) িনব �াহী �েকৗশলী, িসরাজগ� পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, িসরাজগ�।
২৫) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কায �িববরণী ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)। 

 
 

নাজ�ল ইসলাম �ইয়া 


