
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স দ ম ণালয় 

উ য়ন-৩ শাখা

িবষয় : “িকেশারগ  জলার ১০  উপেজলা এবং হিবগ  জলার ১  উপেজলার িবিভ  নদী ভাঙন কবিলত ান র ােথ
নদীতীর িতর া কাজ, ওেয়ভ েটকশন ও নদী িজং/খাল ন:খনন” শীষক কে র িপইিস সভার পযেব ণ এবং

তদা সাের সমী া/ কািরগরী কিম র পিরদশন িবষেয় অ ি ত সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাহ ল ইসলাম 
 অিতির  সিচব (উ য়ন)

সভার তািরখ ১৩ অে াবর ২০২০।
সভার সময় সকাল  ১০.০০ ঘ কা।

ান ার অিফস কে ।
উপি িত পিরিশ  ‘ক’।

      সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম িনবাহী েকৗশলী,
িকেশারগ  পািন উ য়ন িবভাগ সভােক জানান য, “িকেশারগ  জলার ১০  উপেজলা এবং হিবগ  জলার ১  উপেজলার
িবিভ  নদী ভাঙন কবিলত ান র ােথ নদীতীর িতর া কাজ, ওেয়ভ েটকশন ও নদী িজং/খাল নঃখনন ক ” শীষক

কে র িপইিস সভা গত ১০-০৯-২০২০ তািরেখ অ ি ত হয় এবং সভার কাযিববরণী গত ০৬-১০-২০২০ তািরেখ পাওয়া যায়।
সভার কাযিববরণী মাতােবক ই জন বিহঃসদ  সম েয় সমী া কিম  গঠন বক কিম র িতেবদনসহ  আগামী ০১ মােসর
মে   নগ ত ক  াবনা দািখেলর িনেদশনা দান করা হয়। 

২।         সভায় কে র িপআইিস সভার পযেব ন ও তদা সাের  গ ত সমী া কিম র পিরদশন িবষেয় িনে া  আেলাচনা ও
িস া  হীত হয়ঃ-

িমক সভার আেলাচ  িবষয় হীত িস া

১



১ সভাপিত মেহাদেয়র অ মিত েম সমী া কিম র আহবায়ক জনাব মা: আ ল বািছত, 
ত াবধায়ক েকৗশলী, িডজাইন সােকল-১, বাপাউেবা সভােক জানান য, সমী া কিম র 
বিহ:সদ সহ অনা  সদ  গত ০৮-১০-২০২০ এবং ০৯-১০-২০২০ তািরেখ ইিদন 

ািপ “িকেশারগ  জলার ১০  উপেজলা এবং হিবগ  জলার ১  উপেজলার িবিভ  
নদী ভাঙন কবিলত ান র ােথ নদীতীর িতর া কাজ, ওেয়ভ েটকশন ও নদী 

িজং/খাল নঃখনন ক ”শীষক কে র আওতায় ািবত িবিভ  নদী ভা ন 
কবিলত ান সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। ত  িনকলী উপেজলাধীন ধ  নদীর 
তীের অবি ত ছািতরচর, িসং র াম, িসং র বাজার বািজত র উপেজলাধীন ঘাড়াউ া 
নদীর তীের শাহ র াম, আছান র, কােমরবালী াম; অ াম উপেজলায় কালনী নদীর 
তীের অবি ত বা ালপাড়া, ধন র, আ াহ র, আেনায়ার র, খ র, কিলমপর াম; 
ইটা উপেজলার বৗলাই নদীর তীের অবি ত এেলন রী, বাদলা ফরীঘাট, ইটনা ফরীঘাট 
ধ  নদীর তীের িশ লবাগ াম, কিরমগ  উপেজলার ধ  নদীর তীের চংেনায়া াও 
নর া নদীর তীের চরকরনসী এলাকা; পা ি য়া উপেজলার রাতন  নেদর 
তীের দি ণ চরেটকী এবং ভরব উপেজলার মঘনা নদীর তীের ভরব মৎ  বাজার ও 
তৎসংল  এলাকার নদী ভাঙন কবিলত ানস হ পিরদশন কেরন। পিরদশনকােল নদীর 
ভাঙেনর তী তা পিরলি ত হয়। এ সময় এলাকার িবিভ  পশার ও নীর লাকজেনর 
সােথ সমী া  কিম র সদ  মত িবিনময় কেরন। মতিবিনময়কােল এলাকাবাসী নদী 
ভাঙেনর ফেল তােদর েভাগ ও বান স ি স হ িদন িদন নদী গেভ হািরেয় যাওয়ার 
িবষয়  উপ াপন কেরন। নদী ভাঙন কবিলত ানস েহ সেরজিমেন পিরদশন ও 
এলাকাবাসীর সােথ আেলাচনা বক সমী া কিম র িনকট তীয়মান হয় য, িকেশারগ  
পািন উ য়ন িবভাগ ক ক দািখল ত ক  াবনায় িবিভ  উপেজলার িবিভ  নদীর 
তীের অবি ত নদী তীর িতর া কাজস হ বা বায়েনর াবনা যথাথ হেয়েছ। মাঠ 
পযােয় সেরজিমেন পিরদশনকােল দখা যায়, িক  এলাকার ভাঙন বলতর হেয়েছ। 
জ ির িভি েত নদী তীর িতর া কাজ বা বায়ন না হেল ামস হ নদী গেভ িবলীন 
হেত পাের। 

(ক) ািবত কে র 
আওতায় উে িখত 
িকেশারগ  জলার ১০  
উপেজলার িবিভ  নদী 
তীের অবি ত ায়ী নদী 
তীর িতর া কােজর 
বা বায়ন েয়াজন। 
সে ে  ইেতামে  

ািবত িডিপিপ’র 
া লন মাতােবক 

দািখল ত ভৗত কােজর 
ােব পিরবতন না 

করাই সমীচীন হেব। 

(খ) িবত িডিপিপ’র 
া লেনর অ বিহত 

পের  ভাঙন হেয়েছ এমন 
  অংেশর কােজর জে  

েয়াজনীয় য়  া লন 
    অ  কের 
 িডিপিপ নিব া করার 
যৗি কতা রেয়েছ।

২ সমী া কিম র আহবায়ক সভােক আেরা জানান য, ািবত কে র আওতায় ধ  নদী, 
আপার মঘনা এবং মঘনা নদীর িজং েয়াজন িকনা স িবষেয় মাঠ পযােয় উে িখত 
নদীস েহ পিরদশন করা হয় এবং নদীস েহর সিহত অনা  সংেযাগ নদীর অব া 
স েক ধারনা নওয়া হয়। দখা যায় এ নদী িসে েমর অনা  অংশস হ ইেতামে  
িবিভ  কে র মা েম িজং স  হেয়েছ। সমী া কিম র সভাপিত জানান য, 
ইেতামে  ২০১৬-১৭ সােল বা বািয়ত জিরপ ত  পযােলাচনাে  দখা যায় ািবত 

িজং এর অংেশ পিল পেড় নদীর তলার  অেনকাংেশ ভরাট হেয় গেছ। সে ে  
উে িখত নদীস েহর িজং কাজ বা বায়ন করা হেল নদীর না তা ি  পােব এবং 
পািন িন াশেন ণ িমকা রাখেব। তাছাড়া ভরব বাজােরর সি কেট মঘনা নদীর 
উপর পরপর িতন  সড়ক ও রলেস  িনিমত হওয়ায় মঘনা নদীর এ অংেশ নদীর 

শ তা সং িচত হেয়েছ এবং স র িপয়ােরর মা েম বাহ াধা  হেয় এ অংেশ 
নদীেত াপক পিল জমাট হেয় নদীর তলেদশ উজান ও ভা  অেপ া অেনকটা  হেয় 
িগেয়েছ মেম IWM এর িতিনিধ জানান। অ িদেক CEGIS এর িতিনিধ জানান 
য, ীজ ক প  ীেজর র া িনি ত করেণর ল  িপয়ােরর আেশপােশ নদীর নীেচ 

িবিভ  ধরেণর িতর া ব া হণ কেরেছ। ফেল ভরব ীেজর উজােন গেড় উঠা চর  
িদন িদন িব ত হে  এবং নদীর বাহ পথেক সং িচত করেছ। সে ে  আগাম ব ার 
সময় উজান হেত নেম আসা িবশাল জলরািশ িন াশেন ধীরগিত পিরলি ত হয়। ফেল 
আগাম ব ার য় িতর তী তা ি  পায়। সভাপিত মেহাদয় সািবক িবষয় অবিহত হেয় 
ন ন কের িথ াি ক সােভ করতঃ আপার মঘনা ও মঘনা িজং এর িবষেয় 
 িনিদ  ত -উপা িভি ক ব িন  মতামতসহ সমী া কিম  িতেবদন দািখেলর 
পরামশ দন।

(ক) মঘনা ও আপার 
মঘনার ািবত িজং 

  কােজর অংেশ নরায় 
ািথেমি ক সােভ স  

কের মাঠ পযােয়র বা ব 
িচ  উ াপন করেত হেব।

২



৩ সমী া কিম র সদ  সিচব সভােক জানান, আগাম ব ার পািন ত িন াশেনর িবক  
পথ িহেসেব মঘনা নদীর উজােন িলয়ারচর উপেজলার কািল নদী হেত রাতন  
নেদর মে কার সং  িব মান স  চ ােনল  িবেবচনা করা যেত পাের। স লে  
 সমী া কিম  ক ক সাইট সেরজিমেন পিরদশন করা হয়। এলাকাবাসীর সােথ 
আেলাচনা ও হাইে ালিজক াল ত ািদ পযেব ন কের জানা যায়, আগাম ব াকালীন 
সমেয় মঘনা নদীর বােহর িক  অংেশ এ চ ােনেলর মা েম রাতন  নেদ 

বািহত কের ভরব বাজােরর ডাউেন মঘনায় ফলােনা স ব । তেব িব মান সংেযাগ 
চ ােনল েত নতম ১৫.০ িমটার হেত সেবা  ১০০.০০ িমটােরর সবেমাট ০৮  ীজ 
রেয়েছ। ত ে  িকেশারগ -ঢাকা রলপথ ও মহাসড়কও রেয়েছ। সমী া কিম র 
বিহ:সদ সহ জানান য ভরব অংেশ মঘনা নদীেত িনিমত স েয়র ফেল আগাম 
ব াকালীন সমেয় মঘনার পািন িন াশেন ধীরগিতর ফেল উজােন য, পািন জেম থােক 
তার একটা অংশ এ সংেযাগ চ ােনেলর মা েম ডাউেন ত  িন াশন স ব।

সমী া কিম র সদ , IWM এর িতিনিধ জানান য,  সমী া কিম র সদ  
চ ােনল র কাযকািরতা যাচাইেয়র লে  াথিমক পযােয় পাইলট সমী া িহেসেব ২০.০ 
িমটার তলার শ তা রেখ চ ােনল  ন:খনন করা যেত পাের। সে ে  চ ােনেলর 
উপর িব মান ২০.০ িমটার অেপ া ছাট ০২  ীজ নবাসেনর েয়াজন হেব। 
পাশাপািশ িবষয়  সাব িণক মিনটিরং এর মা েম মঘনা নদীর উজােনর মাট পািনর 
কত অংশ এই চ ােনেলর মা েম িন াশন করােনা হেল আগাম ব ার পািন ততর হাওর 
হেত নেম যােব এবং সংেযাগ চ ােনেলর আেশপােশ অবি ত ামস েহ ভাঙন দখা দেব 
িকনা তা িনণয় েয়াজন। তাই সািবক িবষয়স হ িবেবচনায় িনেয় ডিজং এর ল কাজ 
বা বায়েনর জ  ািবত িডিপিপেত এক  ািডর সং ান অ ি র িবষেয় কািরগির 
কিম র সদ  মত দন।

(ক) াথিমক পযােয় 
পাইলট কাজ িহেসেব 
২০.০ িমটার তলার 

শ তা  রেখ মঘনা 
নদী ও রাতন  
নেদর মে কার সংেযাগ 
চ ােনল র ন:খনেনর 

াবনা  অ  কের 
 িডিপিপ নিব াস করা 
যেত পাের।

(খ) সংেযাগ চ ােনেলর য 
অংেশ ২০িমটার শ তা 
রেখ খনেনর াব করা 

হেয়েছ  ঐ অংেশ         
 অবি ত ২০.০ িমটােরর 
চেয়   ছাট  য     

 ীজ  রেয়েছ তার         
    নবাসেনর       
সং ান ািবত 
িডিপিপেত      রাখেত 
হেব।

(গ) মঘনা ীেজর 
উজােনর পািন ডাইভাট 
করতঃ রাতন  
সংেযাগ চ ােনেলর 
মা েম ভরব বাজার 
ডাউেন িন াশেনর লে  
তথা হাওেরর আগাম 
ব ার পািন ত 
িন াশেনর িবষেয় ত -
উপা িভি ক িনিদ    
  মতামত জানা জ রী। 
ঐ সংেযাগ চ ােনেলর ল 
খনন কাজ ( িজং)   
বা বায়েনর ে      
স া  অিভঘাত ও ভাব 

ায়েনর জে  
ািবত িডিপিপেত   

এক  ািডর সং ান 
রাখাও সমীচীন হেব।

৪।       সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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অিতির  সিচব (উ য়ন)

ারক ন র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৪.১৫-৩৭৫ তািরখ: 
২৭ অে াবর ২০২০

১১ কািতক ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২) অিতির  সিচব, পিরক না উইং, পািন স দ ম ণালয়
৩)  সিচব, সিচব উ য়ন-২ এর দ র, পািন স দ ম ণালয়
৪) িনবাহী পিরচালক (আইডি উএম), বাড়ী নং-৪৯৬, রাড নং-৩২, িনউ িডওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
৫) িনবাহী পিরচালক (িসইিজআইএস), বাড়ী নং-৬, সড়ক নং-২৩/িস, লশান-১, ঢাকা-১২১২।
৬) উপ-সিচব (পিরক না-১ অিধশাখা), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) জনাব মা: আ ল বািছত, ত াবধায়ক েকৗশলী, িডজাইন সােকল-১, ৭২, ীনেরাড, ঢাকা।
৮) িসিনয়র সহকারী ধান, পিরক না-২ শাখা, পািন স দ ম ণালয়
৯) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, পািন স দ ম ণালয়
১০) িনবাহী েকৗশলী, িকেশারগ  পািন উ য়ন িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, িকেশারগ ।
১১) া ামার পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কাযিববরণী ওেয়ব সাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)।
১২) জনাব িদ  মার হির, এেসািসেয়ট শািল , িরভার, ড া এ  কা াল মরেফালিজ িবভাগ, (িসইিজআইএস),
বাড়ী নং-৬, সড়ক নং-২৩/িস, লশান-১, ঢাকা-১২১২।
১৩) জনাব মা: জািকর হােসন, িসিনয়র পািন স দ িবেশষ , আইডি উএম, বাড়ী নং-৪৯৬, রাড নং-৩২, িনউ
িডওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
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