
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “�িড়গ�া নদী �ন��ার (ন�ন ধেল�রী-�ংলী-বংশাই-�রাগ-�িড়গ�া িরভার িসে�ম) (২য় সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র ি�য়ািরং
কিম�র ১৪তম সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৭-০৯-২০২১।
সভার সময় �বলা ৩:৩০ 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 ১১২৫৫৯.৩৩ ল� টাকা এবং �ময়াদকাল এি�ল ২০১০ হেত �ন ২০২২ পয ��। �ক��র বা�ব অ�গিত
৮০.৪১% এবং আিথ �ক অ�গিত ৬৭.১৮%। 

২।         �ক��র অ�গিত ও বা�ব অব�া স�িক�ত আেলাচনা ও িস�া�:
 
                        আেলাচনা িস�া� বা�

বায়
�ন



                        আেলাচনা িস�া� বা�
বায়
�ন

সভায় �ক� পিরচালক ও �ধান �েকৗশলী, �ক�ীয় অ�ল, বাপাউেবা জানান, �ক��র আওতায়
১.৫৩ িকঃিমঃ �দেঘ �� গাইড ব�ধ িনম �াণ কাজ চলমান রেয়েছ। বত�মােন ব�ব� �স� ক��পে�র
িনিম �ত গাইড ব�ধ এবং �কে�র অধীন বাপাউেবা ক�ক� বা�বায়নাধীন Upstream গাইড
ব�েধর ম�বত� �ােন অরি�ত নদীতীর ভা�ন কবিলত হেয় ১৭২ িমটার িভতেরর িদেক �সািরত
হেয়েছ। বা�বায়নাধীন গাইড ব�েধর �� হওয়া �ােনর উজােন নদী তীর অরি�ত �থেক �গেল
বা�বায়নাধীন �িতর�া কাজ মারা�কভােব �িত�� হবার স�াবনা রেয়েছ। উ� ১৭২ িমটার
ফ�কা অংেশ Upstream End Termination/End Connection কাজ
�কে�র অধীেন বা�বায়ন করা �েয়াজন। 

এছাড়াও �কে�র আওতায় িনিম �ত Downstream গাইড ব�েধর �শষ �াে� ভা�েত
স���ত িসিস �ক ডাি�ং ও ��িসং এর �ান �ঘেষ য�না নদীর পািন �বােহ �চ� �ণ �াবােত
�� Back water flow এর কারেণ গাইড ব�েধর উ� �ােন ভা�ন কবিলত হেয় অধ �-
��াকাের নদীতীর �দশ�েলর িদেক �ায় ২৫০ িমটার �েক �গেছ। নদীর মরেফালিজক�াল
পিরবত�েনর কারেণ Downstream End Termination এর �িতর�া কাজ
মারা�ক �মিকর স�ুখীন হেয়েছ। এমতাব�ায়, Downstream End
Termination সংল� ��তম ২০০ িমটার �দেঘ �� বিধ �তকরণ/শি�শালীকরণ কাজ
বা�বায়ন করা �েয়াজন।  

�ক� পিরচালক আরও জানান, �কে�র �সিডেম� �বিসন ও ��জােরর সাহাে� নদী ��িজং
কােজর সা�য়�ত অথ � িদেয় িডিপিপ Re-appropriation কের উ� Upstream
End Termination/ End Connection কাজ এবং Downstream
End Termination বিধ �তকরণ/শি�শালীকরণ কাজ বা�বায়ন করা �যেত পাের।DPP
�ত ন�ন �ােকজ/লট এর সং�ান না থাকায় চলমান কােজর �কাদার ক��ক �ভিরেয়শেনর
মা�েম End termination/End Connection কাজ বা�বায়ন করা �েয়াজন
মেম � জানান।

এছাড়াও �ক� পিরচালক বাপাউেবা’র �ণীত নকশা �মাতােবক সড়ক ও জনপথ অিধদ�েরর ৮�
এবং বাংলােদশ �রলওেয়র ২� �ীেজর ফাউে�শন ি�টেম� কাজ শীট পাইেলর মা�েম স��
করার �েয়াজনীয়তা উে�খ কেরন। সংি�� ম�ণালেয়র সিহত আ�ঃম�ণালয় সভায়
আেলাচনা�ব �ক িস�াে�র মা�েম শীট পাইিলং এর কাজ স�াদেনর িবষেয় সভায় আেলাচনা
করা হয়। 

(ক) মাঠ পয �ােয় নদীর মরেফালিজক�াল
পিরবত�েনর কারেণ গাইড ব�েধর উজােন
Upstream End
Termination/ End
Connection কাজ এবং
Downstream End
Termination বিধ �তকরণ/
শি�শালীকরেণর অিতির� কাজ
�ভিরেয়শন অ�েমাদন সােপে� বা�বায়ন
করেত হেব।

(খ) �ভিরেয়শন অ�েমাদন সােপে�
অিতির� কােজর অথ � সং�ােনর জ�
আ�:খাত সম�য় করেত হেব।

(গ) সড়ক ও জনপথ অিধদ�র, বাংলােদশ
�রলওেয়র উপি�িতেত আ�ঃম�ণালয়
সভায় িস�া� �হেণর মা�েম �ীজস�েহর
ফাউে�শন ি�টেম� কাজ বাপাউেবা’র
নকশা �মাতােবক �ত বা�বায়ন এর
উে�াগ �হণ করেত হেব।

(ঘ) �ক�� ৩০ �ন ২০২২ এর মে�
স�� করেত হেব। 

(ক)
বাপা
উেবা
ও
�ক�
পির
চাল
ক।

(খ)
পির
ক�
না
উইং,
পাস
ম।

(গ)
পাস
ম/
বাপা
উেবা
ও
�ক�
পির
চাল
ক।

(ঘ)
�ক�
পির
চাল
ক।



৩।      সভায় আর �কােনা আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৭.২১-৩৫৭ তািরখ: 
১১ অে�াবর ২০২১

২৬ আি�ন ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের 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 উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৪) �ধান �েকৗশলী (�র), পিরক�না এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৫) �ধান �েকৗশলী, িডজাইন, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৬) �ধান �েকৗশলী, ��জার পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, নারায়ণগ�।
১৭) �ধান �েকৗশলী (�র), মিনটিরং এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৮) �ধান �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, ‘�িড়গ�া নদী �ন��ার (ন�ন ধেল�রী-�ংলী-বংশাই-�রাগ-�িড়গ�া িরভার িসে�ম)’ শীষ �ক �ক�,
বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
১৯) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২০) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২১) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, উপম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২২) উপসিচব, পিরক�না-২ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২৩) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২৪) িনব �াহী �েকৗশলী, ঢাকা পওর িবভাগ-২, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
২৫) িসে�ম এনািল�, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৬) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 
 

নাজ�ল ইসলাম �ইয়া 



উপসিচব


