
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “�মঘনা নদীর ভাঙন হেত �ভালা �জলার লালেমাহন উপেজলাধীন লড � হািড �� ও ধিলেগৗরনগর বাজার র�া” শীষ �ক �কে�র ি�য়ািরং
কিম�র ২য় সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৭-০৯-২০২১।
সভার সময় ৩.২০ 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 উপসিচব (উ�য়ন-৩),
পাসম জানান �য, �ক��র �া�িলত �য় ৪৩২৫৫.৪২ ল� টাকা এবং বা�বায়নকাল �লাই, ২০১৮ হেত �ন, ২০২২ পয ��। �কে�র বা�ব অ�গিত
৫৩.৫০% এবং আিথ �ক অ�গিত ৫২.২৫%। 

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

�িমক আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন 
১। �ক� পিরচালক জানান �য, �কে�র আওতা�� ১২

� �ােকেজর মে� নদী তীর �িতর�া সং�া� ১০ �
�ােকজ ইেতামে� সমা� হেয়েছ এবং �মঘনা নদী
��িজং সং�া� ২� �ােকেজর গড় অ�গিত ৩০%।
িতিন আরও জানান �য, ��িজং কােজর অবিশ� অংশ
এি�ল, ২০২২ এর মে� সমা� করার লে�� কায ��ম
অ�াহত আেছ।

িনধ �ািরত সময় �ন’ ২০২২ এর মে�
�কে�র কাজ স�� করেত হেব।

�ক� পিরচালক এবং িনব �াহী
�েকৗশলী, �ভালা পওর িবভাগ-২,
বাপাউেবা।

২।  িনব �াহী �েকৗশলী, �ভালা পওর িবভাগ-২ জানান �য,
Dredged Earth �ব�াপনা এর জ�
িনকট� চের মা� িনিম �ত ডাইক িনম �ােণর সং�ান
িছল। িক� �মঘনার �েক অবি�ত চর�েত �জায়ার-
ভাটার �ভাব থাকায় মা� িনিম �ত ডাইক িনম �াণ স�ব
হয়িন। পরবত�েত মাঠ পয �ােয়র বা�বতায় এবং
িডজাইন, বাপাউেবা’এর অ�েমািদত নকশার
আেলােক িজও-�উব িনিম �ত ডাইেকর মা�েম
Dredged Earth �ব�াপনা করা হে�। এ
�সে� সভাপিত িজও-�উব িনিম �ত ডাইক �ারা
�পিরকি�তভােব Dredged Earth
�ব�াপনার মা�েম চর� ��করণ�ব �ক
সরকািরভােব �িমহীনেদর আবাসন িনম �ােণর
উপেযাগী করার িবষেয় অিভমত �� কেরন।

িজও-�উব িনিম �ত ডাইেকর মা�েম
Dredged Earth �ফেল চর
��করণ�ব �ক �িমহীনেদর আবাসন
িনম �াণ উপেযাগী করেত হেব।

�ক� পিরচালক এবং িনব �াহী
�েকৗশলী, �ভালা পওর িবভাগ-২,
বাপাউেবা।

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: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০১৯.১৮-৩৪৮ তািরখ: 
০৫ অে�াবর ২০২১

২০ আি�ন ১৪২৮

সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ (�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 (পি�ম িরিজয়ন), পি�ম িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

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

১৫) �ধান �েকৗশলী, দি�ণা�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
১৬) ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “�মঘনা নদীর ভাঙন হেত �ভালা �জলার লালেমাহন উপেজলাধীন লড � হািড �� ও ধিলেগৗরনগর
বাজার র�া” শীষ �ক �ক�, �ভালা পওর সােক�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, �ভালা।
১৭) উপ�ধান, পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৮) উপসিচব, উ�য়ন-২ অিধশাখা, (�ফাকাল পেয়� কম �কত�া �ভালা), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৯) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২০) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, উপম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২১) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক�না-৪ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২২) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২৩) িনব �াহী �েকৗশলী, �ভালা পওর িবভাগ-২, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, �ভালা।
২৪) ��া�া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


