
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “িকেশারগ� �জলার িমঠামইন উপেজলাধীন িনিম �তব� িমঠামইন �সনা �াপনা এর ভূিম সমতল
উচ�ঁ করণ, ওেয়ভ �েটকশন ও তীর �িতর�া কাজ” শীষ �ক �কে�র ি�য়ািরং কিম�টর ২য় সভার

কায �িববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৫-০৫-২০২১।
সভার সময় �বলা ১২.২০ ঘ�টকা।
�ান পািন স�দ ম�ণালেয়র সভাক�।
উপি�িত পিরিশ�-ক।
      
        সভার ��েত সভাপিত উপি�ত সদস�েদর ও অনলাইেন �যাগদানকৃত সকলেক �াগত জানান।
সভাপিতর অনুমিত�েম যু�-সিচব (উ�য়ন-২), পাসম জানান �য, ৩০৪৯৪.৬৮ ল� টাকা ব�য় স�িলত
�ক��টর বা�বায়ন �ময়াদ জনু, ২০২১ পয ��। �ম ২০২১ পয �� �ক� কােজর বা�ব অ�গিত ৭৪.৯৪%
এবং আিথ �ক অ�গিত ৩৫.০৮%।

২।         �ক��টর অ�গিত ও বা�ব অব�া িনেয় িনে�া� আেলাচনা ও িস�া� গহৃীত হয়:
 
�
িম
ক

আেলাচনা িস�া� বা�বা
য়েন

১ �ক��ট ০৯ অে�াবর ২০১৮ তািরেখ একেনক সভায় অনুেমািদত হয়।
িক� বা�েব ১৩ মাস পর িডেস�র ২০১৯ মােস �কে�র কাজ �� করা
হয়। এছাড়াও, মাচ� ২০২০ হেত অদ�াবিধ �কািভড-১৯ এর �াদুভ�াব
চলমান থাকায় এবংপয �া� অথ � বরা� না থাকায় �ক� সমাি� কাল জনু
২০২১ এর পিরবেত� জনু ২০২২ পয �� ব�ৃ�র ব�াপাের ��াব করা হয়।
�যেহত�  সময় ব�ৃ� �পেয়েছ, �সেহত�  ওয়ািক�ং ব�য় �া�লন ও িসিডউল
অব �রটস এর িবষেয় িদক িনেদ�শনা �েয়াজন।

MoU-�ত উি�িখত
শত�ানুযায়ী িডিপিপ
সংেশাধন করেত হেব। 

বা�বা
য়েনঃ
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচা
লক। 



২ �ক� কাজ সমূেহর মেধ� অ�ািধকার িভি�েত �পিরেফরাল ডাইক উইথ
স� �েটকশন কাজ স�� করা হেল �ক� এলাকার দি�ণ-পূব � িদক
িদেয় ভা�েনর �বনতা �দখা �দয়, ফেল �ানীয় জনগেণর আেবদেনর
��ি�েত, পা� �বত� �ােমর নদী ভা�ন �রাধকে� এবং �ঘাড়াউ�া নদীর
�শ�’তা ব�ৃ�র লে�� গত ১৬ �ম ২০২০ তািরেখ ব�ভবেন অনু��ত
সভায় পািন উ�য়ন �বাড�, আইডি�উএম এবং সংি�� সকেলর
উপি�িতেত �পিরেফরাল ডাইেকর এলাইনেম� �ক� এলাকার িভতেরর
িদেক সিরেয় পুনঃিনধ �ারেণর ব�াপাের মহামান� রা�পিত মেহাদয় সদয়
মত �পাষন কেরন। ইিতমেধ� িনম �াণকৃত ডাইক�ট অপসারণ করা হেয়েছ
এবং নত�ন এলাইনেম� অনুযায়ী �পিরেফরাল ডাইক উইথ স�
�েটকশন কাজ স�� করা হেয়েছ। িনম �াণকৃত ডাইক�টর কােজর
পিরমাণ িনণ �য় করা হেয়েছ। িনণ�ত কােজর ব�য় �া�লন এবং অথ �
সম�েয়র ব�াপাের সুিনিদ�� ভােব িদক িনেদ�শনা �েয়াজন।

ক) �পিরেফরাল
ডাইেকর নত�ন
এলাইনেম� এর নকশা
��ত করেত হেব।

খ) িনম �াণকৃত ডাইক
অপসারণ এবং
নত�নভােব ডাইক
িনম �াণ কােজর বা�ব
পিরমােণর িভি�েত
ব�য় �া�লন ��ত
করেত হেব এবং
 সংেশািধত িডিপিপ’�ত
অ�ভ� �� করেত হেব।

বা�বা
য়েনঃ
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচা
লক।

৩অনুেমািদত িডিপিপ অনুযায়ী িমঠামইন উপ-িবভাগীয় দ�র ভবন
িতনতলা ফু�টং ফাউে�শন এর পিরবেত� পাইল ফাউে�শন এর মাধ�েম
িনিম �ত হেব। খসড়া ওয়ািক�ং ব�য় �া�লন অনুযায়ী উ� ভবন এর িনম �াণ
ব�য় ৩১৪.২৬ ল� টাকা যা, অনুেমািদত িডিপিপ হেত
(৩১৪.২৬-২২১.৬০) ৯২.৬৬ ল� টাকা �বশী। অনুেমািদত িডিপিপ"�ত
উ� ভবন এর ০.৫০ একর ভূিম অিধ�হণ ব�য় ১৫০.৫০ ল� টাকা িক�
ভ� িম অিধ�হণ ও হ� কুম দখল আইন-২০১৭ অনুযায়ী ০.৫০ একর ভূিম,
অবকাঠােমা, গাছপালা ও ব�বসািয়ক �িতপূরেণর মূল� সহ অিধ�হেণর
জন� ২৫৬.৯৬ ল� টাকা যা, অনুেমািদত িডিপিপ হেত
(২৫৬.৯৬-১৫০.৫০) ১০৬.৪৬ ল� টাকা �বশী। ওয়ািক�ং নকশায় E.G.L
ও P.L �লেভল পাথ �ক� ৪,৬৫০ িম.িম. �দখােনা হেয়েছ। এে�ে� Ground
Floor এর নীচ �থেক E.G.L পয �� �ায় ১৪'-৯'' গভীরতায়
ঋরষষরহম�েয়াজন হেব, এই গভীরতায় িফিলং করেল িকছ�  জ�টলতা
আসেত পাির �যমনঃ ভূিম ফ�ঢ়, পা� �বত�েদওয়ােলর �েয়াজন হেত
পাের। িমঠামইন উপ-িবভাগীয় দ�র ভবন এর ওয়ািক�ং নকশা সংেশাধন
এবং ভবন িনম �াণ ও ভূিম অিধ�হেণর জন� অিতির� অেথ �র িবষেয় িদক
িনেদ�শনা �েয়াজন।

ক) সংেশািধত
কাঠােমাগত নকশা
অনুযায়ী ব�য় �া�লন
��ত করেত হেব এবং
সংেশািধত িডিপিপ’�ত
অ�ভূ�� করেত হেব।

খ) �জলা �শাসক
দ�র হেত ভূিম
অিধ�হেণর ব�য়
�া�লেন উি�িখত অথ �
সংেশািধত িডিপিপ"�ত
অ�ভূ�� করেত হেব। 

বা�বা
য়েনঃ
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচা
লক।



৪ গত ১৬ জলুাই ২০২০ তািরেখ অনু��ত ১ম ি�য়ািরং কিম�টেত �কে�র
কাজ যথাসমেয় সমাি�র জন� ২০২০-২০২১ অথ � বছের ২৮২.৪৫ �কা�ট
টাকা বরাে�র ব�াপাের িনেদ�শনা �দান করা হেলও অদ�াবিধ �া� অেথ �র
পিরমাণ ৯৮.১৫ �কা�ট টাকা। ইিতমেধ� স��কৃত কােজর মূল�
২০৩.৫৮৫ �কা�ট টাকা। বত�মান অথ � বছের ২৮২.৪৫ �কা�ট টাকার
চািহদা �দান করা হেলও সংেশািধত এিডিপ'�ত ১০০.০০ �কা�ট টাকা
বরা� রাখা হয়। �কে�র কাজ িনরাপদ �ান পয �� �পৗ�ছােনার জন�
বত�মান অথ � বছের নূ�নতম আরও ৯০.০০ �কা�ট টাকা ছাড় করণ অতীব
�েয়াজন।

ক) �কে�র কাজ
িনরাপদ �ান পয ��
স�ে�র লে��
বত�মান বছর
২০২০-২০২১ অথ �
বছের উপেযাজেনর
মাধ�েম অিতির� অথ �
বরাে�র �েয়াজনীয়
ব�ব�া �হণ করেত
হেব।

খ) �ক��ট জনু ২০২২
এ সমাি�র লে��
পরবত� ২০২১-২০২২
 এিডিপ’�ত পয �া� অথ �
বরাে�র �েয়াজনীয়
ব�ব�া �হণ করেত
হেব।

বা�বা
য়েনঃ
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচা
লক
এবং
যু�-
�ধান,
পাসম
।

৫ ২০২০ সােল িকেশারগ� �জলার হাওড় অধু�িষত অ�ল সমূেহ অিতির�
ব�ৃ� পােত স�ৃ বন�া এবং �ঢউেয়র আঘােত িনম �াণাধীন �পিরেফরাল
ডাইেকর চািরিদেক বাম � �িত�� এবং ভা�েনর �ীকার হয়। �চইেনজ
+৭০০ িমঃ হেত �চইেনজ + ২১০০ িমঃ পয �� বাম � এর �দঘ �� পূব �িনধ �ািরত
৩.৬ িমঃ এর �চেয় কেম �ছাট হেয় পেড় এবং �টা এর কাছাকািছ চেল
আেস। বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড� এর সােথ গত ২৪ �ফব্�য়াির ২০২১
তািরেখ সম�য় সভায় �পিরেফরাল ডাইেকর �য সম� �ােন বাম � এর �দঘ ��
কেম �গেছ অথবা বাম � এেকবােরই �নই �সই সম� �ােন ডাইেকর
এলাইনেম� িভতেরর িদেক কা�টং �বিকং কের ডাইক �ানা�র করেণর
িস�া� গহৃীত হয়। সভার িস�া� অনুযায়ী �পিরেফরাল ডাইেকর
এলাইনেম� আইডি�উএম কতৃ�ক পুনঃিনধ �ারেণর কাজ স�� করা
হেয়েছ। িনিম �ত �পিরেফরাল ডাইক িভতেরর িদেক সরােনা বাবদ কােজর
পিরমাণ িনণ �য় করণ এবং অিতির� অথ � সম�েয়র ব�াপাের িদক িনেদ�শনা
�েয়াজন।

ক) �পিরেফরাল
ডাইেকর পুনঃিনধ �ািরত
নত�ন এলাইনেম� এর
নকশা ��ত করেত
হেব।

খ) পুনঃিনধ �ািরত
এলাইনেম� অনুযায়ী
ডাইক িভতেরর িদেক
সরােনার জন�
অিতির� কােজর ব�য়
�া�লন সংেশািধত
িডিপিপেত অ�ভূ��
করেত হেব।

বা�বা
য়েনঃ
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচা
লক।

৬ওয়ািক�ং নকশায় ওেয়ভ �েটকশন কাজ এ গাইড ওয়ােলর িবষেয় উে�খ
থাকেলও ওয়ািক�ং ব�য় �া�লেন তা উে�খ করা হয়িন। ওয়ািক�ং ব�য়
�া�লন এবং ওয়ািক�ং নকশা অনুযায়ী �ক� কাজ বা�বায়ন করা হে�।
ফেল িডিপিপর ত�লনায় অিতির� অেথ �র �েয়াজন হেব। 

�পিরেফরাল ডাইেকর
ওেয়ভ �েটকশন
কােজর নকশা
অনুযায়ী গাইড ওয়াল
িনম �ােণর িস.িস. �ক ও
অন�ান� আনুষি�ক
ব�য় সংেশািধত
িডিপিপেত অ�ভূ��
করেত হেব।

বা�বা
য়েনঃ
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচা
লক।



৭ ২০২০ সােলর জনু-জলুাই মােস অিধক ভারী বষ �েণর ফেল দুগ �ম হাওড়
এবং �ঘাড়াউ�া নদীর �বল �ঢউেয়র আঘাত হেত িনিম �ত �পিরেফরাল
ডাইক র�াকে� �জওব�াগ, গািন ব�াগ, িসনেথ�টক ব�াগ, �ামসীট এবং
দুই সাির বাশঁ �ারা প�ালাসাই�টং এর মাধ�েম জ�রী র�া কাজ স��
করা হয়। গত ২৪ �ফ�“য়াির ২০২১ তািরেখ বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
এর সােথ অনু��ত সম�য় সভায় আস� বষ �া �মৗসুেম ২০২০ সােলর ন�ায়
এবছরও �পিরেফরাল ডাইক সুর�ার জন� জ�রী র�া কােজর
�েয়াজনীয় সাম�ী ��ত রাখার ব�াপাের িস�া� গহৃীত হয়। �াকৃিতক
দুেয �ােগর হাত �থেক ডাইক সুর�ার জন� জ�রী র�া কাজ বা�বায়েনর
ফেল �য অিতির� অথ � ব�য় হেয়েছ/হেব, উ� অেথ �র ব�াপাের িদক
িনেদ�শনা �েয়াজন।

জ�ির র�া কােজর
ব�য় িনধ �ারণ পূব �ক
�েয়াজনীয় অথ �
সংেশািধত িডিপিপেত
অ�ভূ�� করেত হেব।

বা�বা
য়েনঃ
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচা
লক।

৮ ১২ অে�াবর ২০১৯ তািরেখ িকেশারগ� �জলার িমঠামইন উপেজলাধীন
িনিম �তব� িমঠামইন �সনা �াপনা এর ভূিম সমতল উঁচ�করণ, ওেয়ভ
��েটকশন ও তীর ��িতর�া কাজ শীষ �ক �কে�র অ�গিতর উপর
মহাপিরচালক, ২৪ ই��িনয়ার কন�াকশন ি�েগড ি�িফং
�দানকােলমহামান� রা�পিত ��ািবত �সনািনবােসর িরভারাইন
ই��িনয়ার ব�াটািলয়েনর জন� নদীর গিতপথ বাধা�� না কের ��ািবত
�সনািনবাস ও িমঠামইন উপেজলা সদেরর মধ�বত� নদীেত এক�ট হারবার
িনম �ােণর জন�চলমান �কে� অ�ভূ���র িবষেয় সদয় মত �পাষণ কেরন।
এ ব�াপাের িদক িনেদ�শনা�েয়াজন।

�ক��ট জনু/২০২২
এর মেধ�
আবিশ�কভােব সমা�
করেত হেব। ��ািবত
হারবার িনম �াণ নূতন
আইেটম িহেসেব
িবেবিচত হেব।
�সে�ে� িডিপিপ
সংেশাধন কের
িনধ �ািরত সমেয়র মেধ�
হারবার িনম �াণ স�ব
িক-না এ িবষেয় �ধান
�েকৗশলী, �ক�ীয়
অ�ল, বাংলােদশ
�সনাবািহনীর সংি��
�ক� পিরচালেকর
সােথ আেলাচনা কের
�িতেবদন দািখল
করেবন। 

বা�বা
য়েনঃ
�ধান
�েকৗ
শলী,
�ক�ী
য়
অ�ল
,
বাপাউ
�বা ও
�ক�
পিরচা
লক,
বাংলা
�দশ
�সনা
বািহনী
।



৯ ভিবষ�ৎ পিরক�না:
�ক� এলাকা সুর�ার জন��কে�র চারিদেক �পিরেফরাল ডাইক িনম �াণ
৩.৯৮ িকঃিমঃ এবং নদী তীর �িতর�া কাজ ১.৮৫ িকঃিমঃ স�� করা
হে�। নদী তীর �িতর�া কােজ নদীর ব�াংক হেত নদীর িদেক ১৬ িমটার
দু�� পয �� িস.িস. �কডা��ং এর মাধ�েম স�� করা হে�। এেত
�ক� এলাকার পা� � িদেয় �বািহত �ঘাড়াউ�া নদীর নাব�তা �াসএবং
�শ��তা স� হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। �ানীয় জনগেণর আেবদেনর
��ি�েত গত ১৬ �ম ২০২০ তািরেখ ব�ভবেন অনু��ত সভায় পা� �বত�
�ােমর নদী ভা�ন �রাধকে� �ঘাড়াউ�া নদীর ভা�ন হেত অ�
এলাকােক সুর�াকে� �ক� এলাকার পাে� � িবদ�মান লুপ কাট এর
ভিবষ�ত �ািয়� এবং পািন �বােহর িবষয়�ট পয �ােলাচনা কের ভিবষ�ৎ
সমী�ার িবষেয় মহামান� রা�পিত মেহাদয় সদয় মত �পাষণ কেরন। এ
িবষেয় িদক িনেদ�শনা �েয়াজন।

�ক� এলাকায়
িমঠামইন উপেজলার
সি�কেট �ঘাড়াউ�া
নদীেত িবদ�মান লুপ
কাট এর �ািয়� এবং
পািন �বাহ ব�ৃ�র
মাধ�েম নাবত� ব�ৃ�র
িনিমে� করনীয়
িনধ �ারেণর জন�
আইডি�উএম,
িসই�জআইএস ও
বাপাউেবা এর
�িতিনিধর সম�েয়
এক�ট কািরগরী কিম�ট
গঠন করেত হেব।
কািরগির কিম�টর
মতামেতর আেলােক
�েয়াজনীয় ব�ব�া
�হণ করেত হেব। 

বা�বা
য়েনঃ
বাপাউ
�বা।

৩।       সভায় আর �কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি�
�ঘাষণা কেরন।

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৩২.১৮-২১৭ তািরখ: 
০৭ জনু ২০২১

২৪ �জ�� ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মানুসাের নয়) : 
১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ({দৃ: আ: উপ-সিচব (বােজট-৬)}।
২) সিচব, পিরক�না িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৩) সিচব, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন িবভাগ, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) সদস�, কায ��ম িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) সদস�, কৃিষ, পািন স�দ, প�ী �িত�ান িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ:
যু�-সিচব, �সচ উইং)।
৬) সদস�, 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 (পুব � ির�জয়ন), পুব � ির�জয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
১১) যু�সিচব, পিরক�না উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) যু� সিচব, যু�সিচব উ�য়ন-২ এর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) �ধান �েকৗশলী (পুর), �ধান �েকৗশলী (পুর), পিরক�না এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
১৪) �ধান �েকৗশলী, �ক�ীয় অ�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�, মিত�ঝল বা/এ, ঢাকা।
১৫) ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “িকেশারগ� �জলার িমঠামইন উপেজলাধীন িনিম �তব�
িমঠামইন �সনা �াপনা এর ভূিম সমতল উচ�ঁ করণ, ওেয়ভ �েটকশন ও তীর �িতর�া কাজ” শীষ �ক �ক�,
ময়মনিসংহ পওর সােক�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�, ময়মনিসংহ।
১৬) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৭) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৮) উপসিচব (উ�য়ন-৫ অিধশাখা), (�ফাকাল পেয়� কম �কত�া), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
১৯) উপসিচব, পিরক�না-২ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২০) �ক� পিরচালক (বাংলােদশ �সনাবািহনী), “িকেশারগ� �জলার িমঠামইন উপেজলাধীন িনিম �তব�
িমঠামইন �সনা �াপনা এর ভূিম সমতল উচ�ঁ করণ, ওেয়ভ �েটকশন ও তীর �িতর�া কাজ” শীষ �ক �ক�,
২৪ ই��িনয়ািরং কন�াকশন ি�েগড, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
২১) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২২) িনব �াহী �েকৗশলী, িকেশারগ� পািন উ�য়ন িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�, িকেশারগ�।
২৩) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কায �িববরণী ওেয়ব সাইেট
�কােশর জন� অনুেরাধ করা হেলা)।

 
 

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া 
উপসিচব


