
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “হাওর এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন (বাপাউেবা অংশ) (২য় সংেশািধত)’’ শীষ �ক �কে�র আ�ঃম�ণালয়
ি�য়ািরং কিম�র ৮ম সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২০-০৯-২০২১।
সভার সময় �বলা ১১.০০ 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, ৯৯৭৫৫.০০ ল� টাকা �য় স�িলত �ক��র বা�বায়ন �ময়াদ �ন, ২০২২ পয ��। আগ�, ২০২১ পয �� �ক� কােজর বা�ব
অ�গিত ৮১.৫০% এবং আিথ �ক অ�গিত ৭৬.৭৯%। 

০২।       সভাপিতর অ�মিত�েম �ক� পিরচালক পাওয়ার পেয়� এবং িভিডও ড�েম�ির �দশ �েনর মা�েম �কে�র হালনাগাদ ত� ও সািব �ক
অ�গিত উপ�াপন কেরন। িতিন জানান,  �ক�� ১৩� ন�ন হাওর এবং ১৪� �নব �াসন উপ-�ক�সহ �মাট ২৭� উপ-�ক� িনেয় গ�ত। �ক�
এলাকা ১,৭২,৮৩৩ �হ�র �াপী িব�ত। �কে�র �ধান উে�� আগাম ব�া হেত �বােরা ফসল র�া এবং �িষ �বধ �েনর মা�েম এলাকার
জনগেণর জীবনযা�ার মান উ�য়ন করা। আগাম ব�া হেত �বােরা ফসল র�ােথ � �িত� ন�ন হাওর উপ-�কে�র চ�রিদেক �ব� ব�ধ িনম �াণ,
িন�াশেনর জ� হাওেরর অভ��ের িবিভ� খাল/নদী �নঃখনন, ব�েধর িবিভ� �ােন �র�েলটর, কজওেয়, ব� ��েনজ আউটেলট, Flood Fuse
ইত�ািদ িনম �াণ করা হে�। এছাড়া, �বােরা ফসেল �সচ �িবধা �দয়ার জ� �ব� ব�েধর িবিভ� �ােন �ষকেদর চািহদা অ�যায়ী �সচ ইনেলট
িনম �ােণর সং�ান রাখা হেয়েছ। 

০৩।         সভাপিতর অ�মিত�েম উপ�ধান (স�সারণ কম �কত�া) �কে�র জীবনযা�ার মান উ�য়ন অংেশর চলমান িবিভ� কায ��ম উপ�াপন
কেরন। িতিন জানান-

(ক) �ক� এলাকায় �মাট পিরবার �ধােনর (খানার) সং�া ৩,১৫,৩০৭ জন, ত�ে� গ�ত ২৫৪ � পািন �ব�াপনা দেল ৮৩৫১৯ জন ��ষ ও
৭০,১৪১ জন মিহলা সদ� পদ �হণ কেরেছন। 

(খ) SIGS (Small Income Generation Sub-Projects) কায ��েমর আওতায় �ঃ� মিহলা, �ামী পিরত�া�া, িবধবা এবং
সাধারণ �ঃ� �ষকেদর ১০,৩০৮ জেনর মােঝ �িষ সাম�ীও �সলাই �মিশন িবতরণ করা হেয়েছ।

(গ) APSS (Agriculture Promotion Support Sub projects) কায ��েম চাষাবাদ ��ি� িবষেয় ২৯,৩১৪ জনেক
ওসমি�ত খামার �ব�াপনা িবষেয় ৭,৭১০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং ১২,৭২২ জন �ষকেক �বােরা ধান �দশ �নী �ট �াপেন সহায়তা
করা হেয়েছ। 



(ঘ) পািন �ব�াপনা সংগঠেনর (WMG) �ব�াপনা কিম�র সদ�েদরেক সাংগঠিনকভােব শি�শালী করার জ� এ পয �� ১১,৫৭৫ জনেক
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

০৪।          �কে�র পিরচালক এ পয �ােয় �কে�র জিম অিধ�হেণর িবষেয় িব�ািরত অ�গিত �েল ধেরন। িতিন জানান, �মাট জিম অিধ�হেণর
চািহদা ৪২৭.৫৭ �হ�র যার মে� �ড়া� অ�েমািদত হেয়েছ ২২৬.৮১ �হ�র (৫৩%)। জিমর তফিসল �ড়া�করণ এ �েয়াজনীয় সংেশাধেন িবল�
হওয়ায় এবং COVID-19 অিতমারীর কারেণ মাচ �, ২০২০ হেত দা�িরক কায ��ম �হত হওয়ায় �কে�র জিম অিধ�হণ সমা� করা স�ব
হয়িন। অিধ�হণ স��করণ ও অিধ�হণ পরবত� সংি�� �ােকেজর কাজ স�াদেনর জ� �ন, ২০২৩ পয �� বিধ �ত করা �েয়াজন।
 
০৫।       �ক� পিরচালক আেরা জানান, �ন, ২০২১ পয �� �কে�র সব �েমাট ৫৬� �ােকেজর মে� ৩৩� �ােকেজর কাজ স�� হেয়েছ, অবিশ�
২৩� �ােকেজর কাজ চলমান। �কে�র সকল �ােকেজর কাজ সমা� না হওয়ায় এবং COVID-19 এর কারেণ সমােবশ, কম �শালা �িশ�ণ
ইত�ািদ ব� থাকার দ�ন WMG/WMA গঠন সমা� না হওয়ায় �কে�র আওতা�� সম� অবকাঠােমার পিরচালন ও র�ণােব�ণ এর জ�
WMG/WMA এর িনকট হ�া�র স�ব হয়িন। এমতাব�ায়, অবকাঠােমাস�েহর পিরচালন ও র�ণােব�ণ এর জ� �েয়াজনীয় �িশ�ণ ও
হ�া�র �ি�য়া সমা� করার জ� অিতির� সময় �েয়াজন।

০৬।       �ক� পিরচালক সভােক অবিহত কেরন �য, হাওেরর �য সকল �ােন �ব� ব�ধ রেয়েছ �স সকল �ান বারবার পািনেত তিলেয় যাবার ফেল
Wave action, Afal, wind velocity, Flow path ইত�ািদর কারেণ ভাঙন কবিলত হয়, উ� �ানস�েহ গত ২০২০-২১ অথ �

বছেরর সাফে�র �ায় �ব� ব�েধ Slop Protection করা �যেত পাের। িতিন জানান, �ন, ২০২১ পয �� স�ািদত ৩৩� �ােকজসহ �মাট
সা�য়�ত টাকা �ায় ৫৪.০০ �কা�। এ ��ে� িকেশারগ� পািন উ�য়ন িবভাগাধীন ৪� হাওের আ�ঃঅ� �য় সম�েয়রএর মা�েম �ায় ১০.০০
িক.িম. ব�ধ Strengthen করা �যেত পাের মেম � ��াব কেরন। 

৭।         সভায় ��সিচব (পিরক�না) জানান, ম�বত� ��ায়ন �িতেবদেনর আেলােক ব�েধ �ষকেদর চলাচেলর �িবধােথ � �লাকালেয়র কােছ
ব�েধ �ািপত �ক�েলার উপর নীচ কের সািজেয় যেথ� সং�ক িসিড়র �ব�া এবং হাওর এলাকায় ব�পােতর হাত হেত র�ার জ� ব�েধর উপের
িনধ �ািরত �রে� �েয়াজনীয় সং�ক Thunder Storm Arrester �াপন করা �েয়াজন। 

০৮।       সভাপিত বেলন, �কে�র �ময়াদ ০৭ (সাত) বছর অিতবািহত হেয় বত�মােন ৮ম বছের চলমান রেয়েছ; এ পয �ােয় �কে�র Impact
Assessment করা �েয়াজন। এছাড়াও সভাপিত �কে�র �ব� ব�েধর িবিভ� �ােন পািন সহণীয় �যমন-িহজল, তমাল এবং উ� �ােন তাল
জাতীয় �� পয �া� পিরমােণ �রাপনসহ কেয়ক� নাস �ারী িনম �ােণর িবষেয় ���ােরাপ কেরন। িতিন আেরা বেলন, িব�ীণ � এ হাওের মা� ৫�
Threshing and Drying Floor যা অ��ল। হাওর অ�েলর �য সকল Village platform রেয়েছ এ �কে�র মা�েম তা
আেরা উ�ত ও �র�া �দান এবং Threshing and Drying Floor এর �িবধা স�সারণ এর িবষেয় �ব�া �হেণর পরামশ � �দান
কেরন।

০৯।       সভায় িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িন��প িস�া�স�হ �হীত হয়: 

�: নং                                         িস�া�স�হ বা�বায়েন
(ক)  চলিত অথ �বছেরর মে� সকল জিম অিধ�হণ �ড়া�করেণর জ� �ব�া �হণ করেত হেব। �ক� পিরচালক ও সংি��

�জলা �শাসক। 
(খ)  �কে�র Impact Assessment এর উে�াগ �হণ করেত হেব। �ক� পিরচালক
(গ)  হাওর এলাকায় ব�পােতর হাত �থেক র�ার জ� ব�েধর উপের িনধ �ািরত �র� বজায় �রেখ �েয়াজনীয়

সং�াক Thunder Storm Arrester �াপন।
�ক� পিরচালক

(ঘ)  �ব� ব�েধ পািন সহনীয় িবিভ� গাছ �যমন-িহজল, তমাল, করচ এবং উ� জায়গায় ব� িনেরাধক িহেসেব
তালগাছ ইত�ািদ লাগােনাসহ উপ�� �ােন কেয়ক� নাস �ারী �াপেনর �ব�া �হণ করেত হেব।

�ক� পিরচালক



(ঙ) �কে�র �য় �ি� �িতেরেক সমা��ত �ােকজস�েহর সা�য়�ত অথ � এর মে� �য় সীমাব� �রেখ
আ�ঃঅ� �য় সম�েয়র এর মা�েম িন�িলিখত কায �স�হ স�াদন করেত হেব।

1. Village platform এর আদেল Threshing and Drying Floor এর �িবধা
স�সারণ এবং এে�ে� �িত�  Threshing and Drying Floor  এ ব�পাত �িঁক
�ােসর জ� Lighting Arrester সংেযাজনসহ Shed, Tube well & Sanitary
Latrine (��ষ ও মিহলােদর আলাদা) ইত�ািদ �িবধা সংেযাজন।

2. িকেশারগে� ৪� হাওের �ব� ব�েধর Slop Protection কাজ এর �ব�া �হণ।

�ক� পিরচালক ও
পিরক�না উইং, পাসম। 

(চ)  �ক�� সমা� করার লে�� �কে�র �ময়াদ �ন, ২০২৩ পয �� �ি�র উে�াগ �হণ করেত হেব। �ক� পিরচালক ও
পিরক�না উইং, পাসম। 

১০।       সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.২৪.০১০.১৪(অংশ-১)-৩৪৪ তািরখ: 
৩০ �সে��র ২০২১

১৫ 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) মহাপিরচালক , বাংলােদশ হাওর ও জলা�িম উ�য়ন অিধদ�র
৯) অিতির� সিচব, �শাসন, পািন স�দ ম�ণালয়
১০) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১১) �� সিচব, উ�য়ন-২ অিধশাখা , পািন স�দ ম�ণালয়
১২) ��সিচব, পিরক�না উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৪) অিতির� মহাপিরচালক (�ব � িরিজয়ন), বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৫) �ধান �েকৗশলী (�র), পিরক�না এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৬) Mr. Md. Fakhrul Abedin, Co-Team Leader-2, ‘‘হাওর এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন
(বাপাউেবা অংশ)’’ শীষ �ক �ক�, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, ঢাকা।
১৭) ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, ‘‘হাওর এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন (বাপাউেবা অংশ) (২য় সংেশািধত)’’
শীষ �ক �ক�, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, পািন ভবন, ৭২ �ীন �রাড, ঢাকা।
১৮) �ক� পিরচালক, এইচ এফ এম এল আইিপ (�ানীয় সরকার অংশ), �লেভল-১১, �ানীয় সরকার অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।
১৯) �জলা �শাসক, িকেশারগ�।
২০) �জলা �শাসক, �ন�েকাণা।



২১) �জলা �শাসক, �নামগ�।
২২) �জলা �শাসক, হিবগ�।
২৩) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২৪) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২৫) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, উপম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২৬) উপসিচব, পিরক�না-১ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২৭) Mr. Yasuhiro Kawazoe, Senior Representative, Japan International Cooperation
Agency (JICA), Bangladesh Office, Gulshan-1, Dhaka.
২৮) Mr. Takumi Tsuchiya, Representative, Japan International Cooperation Agency
(JICA), Bangladesh Office, Gulshan-1, Dhaka.
২৯) Mr. Anisuzzaman Chowdhury, Program Manager, Social Development Sector
(Disaster Management Climate Change & Rural Water Resources), Japan International
Cooperation Agency (JICA), Bangladesh Office, Gulshan-1, Dhaka.
৩০) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
৩১) িনব �াহী �েকৗশলী, িকেশারগ� পািন উ�য়ন িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, িকেশারগ�।
৩২) িনব �াহী �েকৗশলী, ‘‘হাওর এলাকায় ব�া �ব�াপনা ও জীবনযা�ার মান উ�য়ন (বাপাউেবা অংশ) (২য় সংেশািধত) ’’ শীষ �ক �ক�,
বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, পািন ভবন, ৭২ �ীন �রাড, ঢাকা।
৩৩) ��া�ামার, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কায �িববরণী ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
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