
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “বিরশাল �জলার সাতলা-বাগধা �কে�র �পা�ার �নব �াসন (১ম সংেশািধত)” 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 ১১.৩০ 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 ��-সিচব (উ�য়ন-২),
পাসম জানান �য, ৪৫৬৯.৩৪ ল� টাকা �য় স�িলত �ক��র বা�বায়নকাল �ন, ২০২১ পয �� িনধ �ািরত আেছ। এি�ল, ২০২১ পয �� �কে�র বা�ব
অ�গিত ৫১.৪২% এবং আিথ �ক অ�গিত ১৪০৯.৫৪ ল� টাকা (৩২%)। 

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

�ন
       িনব �াহী �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, বাপাউেবা, বিরশাল জানান �য, �ল িডিপিপ অ�যায়ী
�ক��র �ময়াদ িছল অে�াবর, ২০১৭ হেত �ন, ২০২০ পয ��। িবগত ০৩/০২/২০২০ তািরেখ
�ক��র �থম সংেশাধনী অ�েমািদত হয়। ১ম সংেশােধানী অ�যায়ী �কে�র �ময়াদ অে�াবর,
২০১৭ হেত �ন, ২০২১ পয ��। অ�াবিধ �কে�র বা�ব অ�গিত ৫১.৪২%। �কে�র অবিশ� কাজ
স�� করার জ� �য় �ি� �াতীত �ময়াদ �ি�র ��াবনা ��রন করা হেয়েছ যা �ি�য়াধীন
রেয়েছ। 

      মাঠপয �ােয় �ক��র কাজ বা�বায়েনর ��েতই �ানীয় সামািজক সম�ার কারেন
�ােকজস�েহর কাজ �� করােত িবল� হয়। যার ফেল ল��মা�া অ�যায়ী অ�গিত অিজ�ত হয়িন।

           �কে�র িডিপিপেত �িম অিধ�হেণর �কান সং�ান �নই। �কান �কান �ােন খাল
�ি�মািলকানাধীন জিমর উপর িদেয় অিত�ম কেরেছ। আবার �কান �কান �ােন িডজাইন
অ�যায়ী খােলর চওড়া খাস জিমর �থেক �বশী। যার ফেল কাজ বা�বায়নকারী �কাদার �ানীয়
জনগেনর বাধার স�ুখীন হে� এবং কাংি�ত ল��মা�া অজ�ন স�ব হয়িন।

      �কে�র �বড়ীব�ধ স�হ নদী তীরবত� হওয়ায় �জায়ােরর পািন ও �ঢউেয়র আঘােত এবং ব�ার
কারেন ব�েধর নদী�েলর ঢাল ও উপিরভাগ �িতিনয়ত �িত�� হে�। �ক� অ�েমাদেনর পর
�ক� বা�বায়নকালীন সমেয় মাঠ পয �ােয় বা�ব অব�ার ��ি�েত �পা�ার-১ এ ব�ধ �মরামেত
মা�র পিরমাণ িক�টা �ি� �পেয়েছ।

ক) �কে�র �ময়াদ �ন ২০২২ পয ��
�ি�র �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত
হেব এবং অবিশ� কাজ িনধ �ািরত
সমেয়র মে� �ণগতমান বজায় �রেখ
স�� করার যথাযথ �ব�া �হণ
করেত হেব।

খ) িডিপিপর �েয়র মে� সীমাব�
�রেখ �কে�র যিদ �কান খােত অথ �
উ�ত থােক, �স অথ � �থেক আ�ঃখাত
সম�েয়র মা�েম অ�া� আইেটেমর
কাজ স�� করা �যেত পাের

বা�বায়
�নঃ
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচাল
ক।

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: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৪.১৮-২১৮ তািরখ: 
০৭ �ন ২০২১

২৪ �জ�� 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, দি�ণা�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
১৫) উপ�ধান, পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৬) উপসিচব (উ�য়ন-২ 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) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক�না-৪ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৯) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২০) িনব �াহী �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “বিরশাল �জলার সাতলা-বাগধা �কে�র �পা�ার �নব �াসন” শীষ �ক �ক�, বিরশাল পওর িবভাগ,
বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
২১) ��া�া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


