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বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড� কতৃ�ক বা�বায়নাধীন �বেদিশক ঋণ সহায়তাপু� �ক�সমূহ এবং িবেশষ
�ক�সমূেহর �মািবলাইেজশন কায ��েমর হালনাগাদ অ�গিতর উপর পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
 িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৩ মাচ� ২০২১
সভার সময় দুপুর ২.০০ ঘ�টকা
�ান ম�ণালেয়র সে�লন ক� (ক� নং-৪০৬, ভবন নং-৬, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা)
উপি�িত পিরিশ� “ক”
সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন সভার পটভূিম ত� েল ধের
বেলন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড� কতৃ�ক বা�বায়নাধীন �বেদিশক ঋণ সহায়তাপু� �ক�সমূহ এবং
িবেশষ �ক�সমূেহর সুষ্ঠ�  বা�বায়ন ও �ক��েলা স�� করার ��ে� �� �মৗসুেমর যথাযথ ব�বহার
খুবই ���পূণ �। িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� �ক�সমূেহর বা�বায়ন িনভ�র করেছ �ক� সাইেট
�মািবলাইেজশন কায ��েমর তৎপরতার উপর। এ কারেণ িতিন �মািবলাইেজশন কায ��েমর
পিরবী�েণর উপর ���ােরাপ কেরন।  
২। আেলাচনা ও িস�া�: 

 সভায় �বেদিশক ঋণ সহায়তাপু� �ক�সমূহ এবং িবেশষ �ক�সমূেহর �মািবলাইেজশন কায ��ম
িবষেয় িন��প আেলাচনা ও িস�া� গহৃীত হয়: 

�. আেলাচনা িস�া�
বা�বায়নকারী

 
(সময়সীমা)



�. আেলাচনা িস�া�
বা�বায়নকারী

 
(সময়সীমা)

১. �ক� পিরচালক সভায় জানান �য, “Coastal
Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1)”
 শীষ �ক �কে�র ২�ট প�ােকেজর কাজ
িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� স�� করেত বাধঁ
িনম �াণ/ পুনঃ িনম �ােণ �েয়াজনীয় মা�টর
দু�াপ�তার কারেণ কােজর গিতেত
�িতব�কতা স�ৃ� হে�। এ িবষেয় সভাপিত
উে�খ কেরন �য, �য সব জায়গায় মা�ট
পাওয়া যাে� না �স সব জায়গায় �জওব�াগ
�ারা বাধঁ িদেয় বাপাউেবা’র িনজ� ��জার
িদেয় মা�ট fill up করেত হেব। এেত মা�ট
সমস�ার সমাধানসহ Land Reclamation হেব। 

“Coastal Embankment Improvement Project

Phase-1 (CEIP-1)” শীষ �ক �ক� িনিদ��
সমেয়র মেধ� বা�বায়েনর লে��
�জওব�াগ �ারা বাধঁ িদেয়
বাপাউেবা’র িনজ� ��জার িদেয়
���জং করতঃ বাধঁ িনম �াণ/
পুনঃিনম �াণ করেত হেব। কািরগির
কিম�ট �ক��ট সেরজিমেন
পিরদশ �নপূব �ক  িদক িনেদ�শনা
�দান করেবন। 

মহাপিরচালক,
বাপাউেবা ও

 �ক� পিরচালক
  (যথাশী� ) 

২. “Irrigation Management Improvement Project (IMIP)-

for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংেশািধত
)” শীষ �ক �কে�র আওতাধীন চলমান ৪�ট
প�ােকেজর �ভৗত অ�গিত
ও �মািবলাইেজশন কায ��েম সভাপিত
অসে�াষ ব�� কেরন। �ক��ট িনিদ��
সমেয়র মেধ� স�ে�র লে�� সাইেট
�মািবলাইেজশন কায ��ম ব�ৃ�পূব �ক
�েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর পরামশ � �দান
কেরন।

“Irrigation Management Improvement
Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation
Project (MIP) (২য় সংেশািধত )”
শীষ �ক �ক��ট িনিদ�� সমেয়র মেধ�
স�� করার লে�� সাইেট
�মািবলাইেজশন কায ��ম
ব�ৃ�পূব �ক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ
করেত হেব।   

�ক�
 পিরচালক

 (যথাশী� )  

৩. �ক� পিরচালক সভােক অবিহত কেরন �য,
“South-West Area Integrated Water Resources Planning

& Management Project (Phase-2)” শীষ �ক �কে�র
২০২০-২১ অথ � বছের আহবানকৃত ১৬�ট
দরপে�র মেধ� ৫�টর মূল�ায়ন চলমান
রেয়েছ এবং ১১�টর মূল�ায়ন �ায় �শষ পয �ােয়
রেয়েছ। �ক� পিরচালক ফিরদপুর,
রাজবািড়, নড়াইল ও মা�ড়া �জলার
বা�বায়ন অ�গিত বণ �না করেল সভাপিত
ম�ণালেয়র �ফাকাল পেয়� কম �কত�াগণেক
িনধ �ািরত সাইটসমূহ সেরজিমেন পিরদশ �েনর
িনেদ�শনা �দান কেরন।  

“South-West Area Integrated Water
Resources Planning & Management Project
(Phase-2)”  শীষ �ক �কে�র
আওতাধীন ২০২০-২১ অথ � বছের
আহবানকৃত ১৬�ট দরপে�র
কায �ােদশ আগামী ১৫ িদেনর মেধ�
 �দান করেত হেব। এ �কে�র
আওতাধীন ফিরদপুর, রাজবািড়,
নড়াইল ও মা�ড়া �জলার
বা�বায়ন অ�গিত ম�ণালেয়র
�ফাকাল পেয়� কম �কত�াগণ
সেরজিমেন পিরদশ �নপূব �ক
�িতেবদন দািখল করেবন। 

�ক� পিরচালক
এবং পািন
স�দ
ম�ণালেয়র

 সংি��  �ফাকাল
পেয়� কম �কত�া 



�. আেলাচনা িস�া�
বা�বায়নকারী

 
(সময়সীমা)

৪. “ব্লু-�গা� ��া�াম (বাপাউেবা কে�ােন�)
(১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র আওতাধীন
অবিশ� ১০�ট প�ােকেজর দরপ� এখন
পয �� আহবান না করায় সভাপিত অসে�াষ
�কাশ কেরন। �ক��ট িনিদ�� সমেয়র মেধ�
স�ে�র লে�� আগামী ৭ িদেনর মেধ�
অবিশ� দরপ�আহবােনর জন� সভাপিত
িনেদ�শনা �দান কেরন।

ব্ল-ু�গা� ��া�াম (বাপাউেবা
কে�ােন�) (১ম সংেশািধত)
শীষ �ক �কে�র আওতাধীন অবিশ�
১০�ট প�ােকেজর দরপ� আগামী ৭
িদেনর মেধ� আহবান করেত হেব
এবং �কে�র িনধ �ািরত �ময়াদ
িডেস�র/ ২০২১ এর মেধ� �ক��ট
সেব �াতভােব সমা� করেত হেব। 

�ক�
পিরচালক 

৫. “Haor Flood Management and Livelihood Improvement

Project (BWDB Part) (২য় সংেশািধত )” শীষ �ক
�কে�র আওতাধীন িকেশারগে�র ৮�ট
প�ােকেজর অ�গিত ও �মািবলাইেজশন
কায ��ম িনেয় আেলাচনা হয়। িনিদ�� সমেয়র
মেধ� �ক��ট স�� করার লে�� সাইেট
�মািবলাইেজশন কায ��ম ব�ৃ�পূব �ক
�েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেত সভাপিত
পরামশ � �দান কেরন। 

“Haor Flood Management and Livelihood

Improvement Project (BWDB Part) (২য়
সংেশািধত )” শীষ �ক �ক� িনিদ��
সমেয়র মেধ� স�� করার লে��
সাইেট �মািবলাইেজশন কায ��ম
ব�ৃ�পূব �ক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ
করেত হেব।

�ক� পিরচালক
(যথাশী� ) 

৬.  “সীমা� নদী তীর সংর�ণ ও উ�য়ন �ক�
(২য় পয �ায়) (১ম সংেশাধনী ���য়াধীন)”
শীষ �ক �কে�র �ক� পিরচালক জানান �য,
গত ২৫ �ফব্�য়ারী ২০২১ তািরেখ ম�ণালেয়
অনু��ত এিডিপ পয �ােলাচনা সভায়
পুনঃব�ন হয়িন এমন ৩০�ট প�ােকেজর
চ� �� বািতেলর িস�া� গহৃীত হয়। এরই
পিরে�ি�েত খুলনা িশপইয়াড� িলিমেটড
কতৃ�ক ৩০�ট প�ােকেজর তািলকা ��রণ করা
হেয়েছ। সভাপিত উ� প�ােকজ�েলার চ� ��
বািতলপূব �ক উ�ু� দরপ� প�িতেত দরপ�
আহবােনর িনেদ�শনা �দান কেরন। 

“সীমা� নদী তীর সংর�ণ ও
উ�য়ন �ক� (২য় পয �ায়)” শীষ �ক
�কে�র আওতাধীন খুলনা
িশপইয়াড� িলিমেটড কতৃ�ক ��িরত
৩০�ট প�ােকেজর চ� �� বািতলপূব �ক
উ�ু� দরপ� প�িতেত দরপ�
আহবান করেত হেব। 

�ক�
পিরচালক,
সংি�� �ক�  ও
ব�ব�াপনা
পিরচালক, খুলনা
িশপইয়াড�
িলিমেটড

 (যথাশী� ) 



�. আেলাচনা িস�া�
বা�বায়নকারী

 
(সময়সীমা)

৭. “৬৪ �জলার অভ��র� �ছাট নদী, খাল ও
জলাশয় পুনঃখনন �ক� (১ম পয �ায়) (১ম
সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র �ক�
পিরচালক সভায় জানান �য, ইেতামেধ�
�ক��টর ৬৫% অ�গিত স�� হেয়েছ এবং
সুষ্ঠ�  বা�বায়েনর লে�� �ক��টর সময়
ব�ৃ�সহ �ক� সংেশাধন করেত হেব।
সভাপিত �কে�র ব�য় অপিরবিত�ত �রেখ
জনু/ ২০২২ পয �� �কে�র সময়সীমা ব�ৃ�
করা �যেত পাের মেম � মত �কাশ কেরন।
তেব পাব �ত� �জলা�েলার িকছ�  �ছাট নদী,
খাল এবং অন�ান� �জলার িকছ�  অিত
�েয়াজনীয় নদী/ খােলর পুনঃখনন কাজ
�ক��টর পরবত� সংেশাধনীেত অ�ভ� ��
করার িনেদ�শনা �দান কেরন।  

ক) “৬৪ �জলার অভ��র� �ছাট
নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন
�ক� (১ম পয �ায়)” শীষ �ক
�ক��টর �ক� ব�য় অপিরবিত�ত
�রেখ জনু/ ২০২২ পয ��
বিধ �তকরেণর লে�� িডিপিপ
সংেশাধেনর �েয়াজনীয় ব�ব�া
�হণ করেত হেব।

 খ) পাব �ত� �জলা�েলার িকছ�  �ছাট
নদী, খাল এবং অন�ান� �জলার
িকছ�  অিত �েয়াজনীয় নদী/ খােলর
পুনঃখনন কাজ �ক��টর পরবত�
সংেশাধনীেত অ�ভ� �� করেত হেব।
 

মহাপিরচালক,
বাপাউেবা ও
সংি�� �ক�
পিরচালক
 (যথাশী� ) 

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

 
 কিবর িবন আেনায়ার 

 িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৫১.৯৯.০০২.১৯.১২২
তািরখ: 

 ২৭ জানুয়াির ২০২১
িবতরণ (�জ��তার �মানুসাের নয়) : 

 ১) অিতির� সিচব, �শাসন, পািন স�দ ম�ণালয়
 ২) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়

 ৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
 ৪) যু�সিচব (উ�য়ন-০১/০২), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 ৫) অিতির� মহাপিরচালক (পুব � ির�জয়ন), পুব � ির�জয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
 ৬) অিতির� মহাপিরচালক (প��ম ির�জয়ন), প��ম ির�জয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�

 ৭) অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না), পিরক�না, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
 ৮) অিতির� �ধান �েকৗশলী (পুর), �ধান �েকৗশলী (পুর), মিনটিরং এর দ�র, বাংলােদশ পািন

উ�য়ন �বাড�
 ৯) �ধান �েকৗশলী, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�, ঢাকা/চ��াম/কুিম�া/িসেলট/রাজশাহী/ফিরদপুর/

১৩ মাঘ ১৪২৭

javascript:;


খুলনা/বিরশাল/রংপুর।
১০) �ক� পিরচালক, Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1)/ Flood and River
Bank Erosion Risk Management Investment Program/ Irrigation Management Improvement Project
(IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP)/ South-West Area Integrated Water Resources Planning &
Management Project (Phase-2)/ ব্লু-�গা� ��া�াম (বাপাউেবা কে�ােন�)/ Haor Flood Management
and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)/ ৬৪ �জলার অভ��র� �ছাট নদী, খাল ও জলাশয়
পুনঃখনন �ক� (১ম পয �ায়)/ সীমা� নদী তীর সংর�ণ ও উ�য়ন �ক� (�ফজ-২ ), বাংলােদশ পািন
উ�য়ন �বাড�।
১১) উপসিচব, উ�য়ন-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) উপ�ধান, পিরক�না-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) উপ�ধান (অিতির� দািয়�), পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৪) উপসিচব, উ�য়ন-৫ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৫) উপসিচব, পিরক�না-১ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৬) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৭) ��া�ামার, আইিস�ট শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (সভার কায �িববরণী
পািন স�দ ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট �কােশর অনুেরাধসহ)।
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