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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়ঃ বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড �র �ক�স�েহর ��ু বা�বায়েনর লে�� পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় এর অধীন�
পিরেবশ অিধদ�র ও বন িবভাগ এর সােথ �াথ � সংি�� িবষেয় সম�য় সাধেনর িনিমে� অ�ি�ত আ�:ম�ণালয় সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ১১-০৪-২০২১।
সভার সময় �বলা ১২.০০ ঘ�কা।
�ান পািন স�দ ম�ণালেয়র সভাক�।
উপি�িত পিরিশ�-ক।

           সভাপিত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম ��সিচব (উ�য়ন-২), পাসম, বাপাউেবা ক��ক
বা�বায়নাধীন কেয়ক� �কে�র সম�া িনেয় িব�ািরত উপ�াপন কেরন। 

২।         আেলাচনা ও িস�া� : 

�: �কে�র নাম আেলাচনা িস�া�
১ �িম �ন��ােরর লে�� মাননীয়

�ধানম�ীর �িত�ত “উিড়র চর
�নায়াখালী �সড�াম” িনম �াণ �ক�

��সিচব (উ�য়ন-২), পাসম জানান �ক��র পিরেবশগত ছাড়প� না
থাকায় গত ২৮-১১-২০১৯ তািরেখ পিরেবেশর ছাড়প� সং�� কের
�নরায় �নগ ��ত িডিপিপ পিরক�না কিমশেন ��রেণর জ� অ�েরাধ
করা হয়। পিবেবেশর ছাড়প� �াি�র লে�� বাপাউেবা ক��ক িনেয়াগ�ত
কনসালেট� (Dev Consultant Ltd) গত ৩১-০৫-২০২০
তািরেখ  EIA  �িতেবদন দািখল কেরন। বাপাউেবা হেত গত
২৮-০৭-২০২০ তািরেখ  EIA  �িতেবদন পিরেবশ অিধদ�ের দািখল
করা হয়। পিরেবশগত ছাড়প� না পাওয়ায় �ক�� অ�েমাদন হে� না।
 এ িবষেয় সভাপিত বেলন, �সড�াম িনম �ােণর ��ে� দীঘ � সময় �ািড
কের ১৯� �য়ড�াম িনম �ােণর িস�া� �হীত হেয়েছ। তার মে� মাননীয়
�ধানম�ীর �িত�ত “উিড়র চর �নায়াখালী �সড�াম” িনম �াণ করা হেব।

এ িবষেয় পিরেবশ অিধদ�েরর �িতিনিধ জানান, দািখল�ত
�িতেবদেনর িভি�েত সব �েশষ গত ১০-০৩-২০২১ তািরেখ অ�ি�ত
পিরেবশগত ছাড়প� িবষয়ক কিম�র সভায় ছাড়প� �দােনর িবষেয়
িস�া� �হীত হেয়েছ। ছাড়প� �দােনর িবষয়� �ি�য়াধীন। এ িবষেয়
সভাপিত সে�াষ �কাশ কেরন।  

অিত�ত �কে�র
পিরেবশগত ছাড়প�
�দােনর �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব। 
বা�বায়েন: পিরেবশ
অিধদ�র। 
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২ “�ভালা �জলার সব � দি�েণর িবি��
জনপদ ঢালচেরর �জেল
�নৗকাস�েহর �িত�ল আবহাওয়ায়
িনরাপদ আ�েয়র লে�� বেনর মে�
িদেয় যাতায়ােতর জ� িব�মান
‘মােঝর চর’ খাল�র �ন:খনন কাজ

��সিচব (উ�য়ন-২), পাসম জানান, �ভালা �জলার সব �দি�েণ �ীপ
ইউিনয়েনর মে� অবি�ত “মােঝর চর” খাল�র �দঘ �� �ায় িতন
িকঃিমঃ। পিল জমা হওয়া ও দীঘ � িদন খনন না করায় খাল� ভরাট হেয়
যাে�। পয �া� গভীরতা না থাকায় �েয �াগ�ণ � আবহাওয়ায় অিধকাংশ
�জেল িনরাপদ আ�েয়র লে�� �নৗকা িনেয় উ� খােলর ম� িদেয়
যাতায়াত করেত পাের না। �সে�ে� �নৗকা�িলেক উ�াল �মঘনায়
�না�র করেত হয়। ফল�িতেত �ায়:শ অেনক �নৗকা �িতর স�ুখীন
হয় এবং �াণহািনও ঘেট। িক� বন িবভােগর আপি�র কারেণ খাল�
পািন উ�য়ন �বাড � ক��ক খনন করা স�ব হে� না। 

জনাব �মা: আিমর �হােসন, �ধান বন সংর�ক বেলন, ঐ এলাকায়
চার� খাল রেয়েছ। মােঝর চর খাল ছাড়াও অ� খালেলােত �নৗকা বাধা
যায়। মােঝর চর খাল� খনন করা হেল খােলর �ই পােশ �ায় ৫০০
শতািধক গাছ ন� হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। এছাড়াও পরবত�েত �জেলরা
�নৗকাসহ এ খােল অব�ান িনেল মাছ �লাড-আনেলাড ও যাতায়ােতর
কারেণ ভিব�েত বেনর আরও �িত করেত পাের। এ খাল�র �ন:খনন
কাজ বাদ �দয়ার জ� সভায় অ�েরাধ কেরন। 

এ িবষেয় সভাপিত �যৗথসােভ � কের িবক� খালস�হ �ন:খনন করা যায়
মেম � মতামত �� কেরন। বন িবভাগ ও বাপাউেবার সম�েয় এক�
�যৗথ কিম� গঠন এবং হাইে�ামরফলিজক�াল ও �াথেম�ক সােভ �
কের খাল �ন:খনন করার িবষেয় উে�াগ �হেণর জ� সভাপিত পরামশ �
�দান কেরন। এ পয �ােয় �ধান বন সংর�ক জানান, ঐ এলাকায় �ায়
৬৬,০০০ �হ�র জিম রেয়েছ। িসইিজ আইএস ক��ক �ািড করা হে�।
িসইিজআইএস এর �ািডর িভি�েত �সখােন গাছ লাগােনার পিরক�না
রেয়েছ।

(ক) �ভালা �জলার ঢালচর
এলাকায় মােঝর চর খাল�
�ন:খনন না কের
হাইে�ামরফলিজক�াল ও
�াথেম�ক�াল সােভ � স��
কের িবক� খাল �ন:খনেনর
উে�াগ �হেণর িবষেয়
িস�া� �হীত হয়। 

বা�বায়েন: বাপাউেবা/বন
িবভাগ। 

(খ) স�� তীরবত� এ সকল
চর এলাকার চ�ােনলস�েহ
গাছ �রাপেনর �েব �
বাপাউেবার এর ভিব�ত
পিরক�নার সােথ সম�য়
কের িনেত হেব।

বা�বায়েন: বাপাউেবা/বন
িবভাগ। 
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৩ “চ��াম �জলার ফ�কছিড় ও
হাটহাজারী উপেজলায় হালদা নদী ও
�রং খােলর তীর সংর�ণ ও ব�া
িনয়�ণ” শীষ �ক �ক�

��সিচব (উ�য়ন-২), পাসম জানান,   �ক�� গত ০২/১০/২০১৮
তািরেখ একেনক সভায় অ�েমািদত হয়। উ� �কে�র সংি�� �কাদার
ক��ক ইেতামে� ১,৪০,৭৪১� িসিস �ক �তির করা হেয়েছ। �কে�র
কায � সাইেট িনম �াণ সাম�ী �নয়ার মত �কান সড়ক �নই। ফেল হালদা
নদীর পথ �িতত কায � সাইেট অ� �কানভােব বািল আনার �েযাগ না
থাকায় ৩৯০৬৮� িজও �াগ ডাি�ং কাজ করা যাে� না। অ�িদেক
মহামা� হাইেকােট �র িনেদ �শনার ��ি�েত হালদা নদীেত সারাবছর
ইি�ন চািলত �নৗকা চলাচল িনিষ� হওয়ায় কণ ��লী নদী হেত �নৗ পেথ
বািল পিরবহণ স�ব  হে� না। এ কারেণ নদী ভা�ন র�ােথ � চলমান
কাজ বত�মােন ব� আেছ। 
এ �াপাের �ধান �েকৗশলী, বাপাউেবা, চ��াম বেলন, ��মা�
বাপাউেবা’র চলমান �ক� কােজর জ� সামিয়কভােব হালদা নদীেত
�নৗযান চলাচেলর অ�মিত �দােনর জ� �জলা �শাসক, চ��াম-�ক
অ�েরাধ করা হেয়েছ। িজও �াগ ডাি�ং করেত না পারেল �ক�
বা�বায়ন করা স�ব হেব না। �ক�� ৩০ �ন/২০২১ এ সমাি�র জ�
িনধ �ািরত আেছ। ফেল িজও �াগ ডাি�ং করার অ�মিত �েয়াজন। 

এ পয �ােয় সভাপিত বেলন, বত�মােন হালদা নদীেত মা মাছ িডম পাড়ার
উপ�� সময়। ফেল এ সমেয় িজও �াগ ডাি�ং করার অ�মিত �দয়া
হেব না। এ িবষেয় অেপ�া করার জ� সভাপিত পরামশ � �দান কেরন।
হালদা নদীেক র�া করেত হেল �ািড কের ব��খী পিরক�না �হণ করা
�েয়াজন মেম � সভায় মতামত �� কেরন। 

এ পয �ােয় সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় বেলন,
সরকার ক��ক হালদা নদীেক ব�ব� মৎ� �হিরেটজ িহেসেব �ঘাষণা
করা হেয়েছ। এ িবষেয় ইেতা�েব � মৎ� ও �াণীস�দ ম�ণালেয়র সােথ
আেলাচনা হেয়েছ। পিরেবশ অিধদ�র ও বাপাউেবার সম�েয় এক�
�ািড করা �যেত পাের মেম � সভায় মতামত �� কেরন। 

এ পয �ােয় সভাপিত হালদা নদী িনেয় অনলাইেন এক� ওয়াক�সপ করার
িবষেয় সহমত �কাশ কেরন। বাপাউেবােক ওয়াক� সপ করার উে�াগ
�হেণর জ� পরামশ � �দান কেরন। 

(ক) বত�মােন হালদা নদীেত
মা মাছ িডম পাড়ার উপ��
সময় হওয়ায় এ সময়
ইি�নচািলত �নৗকা চলাচল
করা যােবনা িবধায় মােছর
িডম পাড়ার �মৗ�ম �শেষ
�ক� সাইেট িজও �াগ
ডাি�ং করার িবষেয়
িস�া� �হীত হয়। 

বা�বায়েন: বাপাউেবা।

(খ) হালদা নদীেক র�া
করার জ� পিরক�না
�হেণর লে�� মৎ� িবভাগ,
বাপাউেবা ও পিরেবশ
অিধদ�েরর সম�েয় এক�
�ািড করার িবষেয় সভায়
িস�া� �হীত হয়। 

বা�বায়েন: পিরেবশ
অিধদ�র, মৎ� অিধদ�র
ও বাপাউেবা। 

(গ)হালদা নদী িনেয়
অনলাইেন এক� ওয়াক�সপ
করার উে�াগ �হেণর
িবষেয় িস�া� �হীত হয়। 
বা�বায়েন: বাপাউেবা ও
িসইিজআইএস। 
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৪ বাপাউেবা ক��ক বা�বায়ীত “চ��াম
�জলার িমরসরাই উপেজলায়
মহামায়া �সচ �ক�” 

��সিচব (উ�য়ন-২), পাসম জানান, বাপাউেবা ক��ক �ক� বা�বায়েনর
ফেল িমরসরাই এর িব�ীণ � অ�েল Irrigation �িবধাসহ �ক�
এলাকা� এক� �ি�ন�ন পয �টন এলাকায় পিরণত হেয়েছ। বত�মােন বন
িবভাগ ক��ক �ক� এলাকায় �েবেশর জ� Visitor/Tourist
�দর কাছ �থেক �েবশ�� িহসােব অথ � আদায় করা হে�।
Stakeholder িহেসেব বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � ও বন
িবভাগ �যৗথভােব পয �টকেদর কাছ �থেক রাজ� আদায় করার ��াব
�পশ কেরন। 

এ িবষেয় সভাপিত বেলন, বাপাউেবা �ক� এলাকা র�ণােব�ণ কের
থােক। এে�ে� বাপাউেবা ও বন িবভাগ সমি�তভােব পরী�া কের �ক�
এলাকার র�ণােব�ণ ও পিরচালনা করার িবষেয় সভাপিত মত �কাশ
কেরন। এ পয �ােয় বন িবভােগর �িতিনিধ বেলন, িসিজআইএস এর
মা�েম �ক� এলাকায় এক� িফিজিবিল� �ািডর কাজ চলমান
রেয়েছ। যখন ২০১০ সােল �ক�� �হণ করা হয় তার পরবত� সমেয়
এক� ��াপন এর মা�েম বাপাউেবােক জিম �বহােরর অ�মিত �দান
করা হেয়েছ। �স সমেয় বন িবভাগ ও বাপাউেবার মে� এক� সমেঝাতা
�ারক (MoU) �া�র করার জ� সভা হেয়িছল। িক� বাপাউেবা
ক��ক এখনও MoU �া�র করা হয়িন। এ িবষেয় সভাপিত অসে�াষ
�কাশ কের বাপাউেবার সংি�� অিতির� মহাপিরচালকেক MoU
�া�র করার উে�াগ �হেণর জ� িনেদ �শনা �দান কেরন। পিরেবশ, বন
ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালেয়র সিচব সকল িবষেয় সহেযািগতা করার
জ� আ�াস �দান কেরন। 

(ক) বাংলােদশ পািন উ�য়ন
�বাড � ও বন িবভাগ ক��ক
সমি�তভােব �ক� এলাকা
র�ণােব�ণ ও পিরচালনার
জ� সম�য়�ব �ক পরবত�েত
কায ��ম �হেণর িস�া�
�হীত হয়। 

বা�বায়েন: বাপাউেবা/বন
িবভাগ।

(খ) সংি�� িবষেয়
বাপাউেবা ও বন িবভােগর
মে� এক� সমেঝাতা
�ারক (MoU) �া�র
করার �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব। 

বা�বায়েন: বাপাউেবা/বন
িবভাগ।

৫ “মাতারবািড় ২x৬০০ �ম: ও: িব��ৎ
�কে�র ৬.৫ িক: িম: ব�ধ-কাম-রা�া
ও ি�জ িনম �াণ” �ক�

��সিচব (উ�য়ন-২), পাসম জানান, পিরেবশ অিধদ�েরর গত
০৪-০২-২০২১ তািরেখর পে� “�কে�র সংেযাগ সড়ক (৬.৫ িক: িম:)
অংেশ নদীর তীর�িম সংল� ভরাট�ত �ােন ১ িক: িম: রা�া স�েক�
সড়ক ও জনপথ অিধদ�র এবং পািন উ�য়ন �বােড �র উপি�ত
�িতিনিধগণ জানান �য, নদীর অপর পােশ ��িজং এর মা�েম �শ�তা
বাড়ােনা হেব এবং নদীর �বাহ �াভািবক রাখা হেব” এ ধরেনর িবষয়
উে�খ কের সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয় বরাবের
প� ��রণ করা হেয়েছ।  উ� পে� বাপাউেবার �িতিনিধর িবষেয় �য
ব�� �েল ধরা হেয়েছ তা স�ক নয় মেম � বাপাউেবা �থেক জানােনা
হেয়েছ।

অপরিদেক �কােহিলয়া নদীর �াভািবক পািন �বাহ িনি�তকরণ ও
নদীেত িব�মান জীব �বিচে�র �র�ার �ােথ � �াবন �িম দখল কের
বা�বায়নাধীন সড়ক িনম �াণ কাজ� ব� কের িবক� পেথ রা�া িনম �ােণর
�েয়াজনীয় পদে�প �হেণর জ� পািন স�দ ম�ণালয় �থেক সিচব,
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ িডও প� ��রণ করা হেয়েছ। উ�
িডও পে�র ফেল চলমান কাজ�র বা�বায়ন ব� আেছ। 

এ িবষেয় পিরেবশ অিধদ�েরর �িতিনিধ জানান, ২০১৬ সােল সড়ক ও
জনপথ অিধদ�রেক সংেযাগ সড়ক িনম �ােণর ছাড়প� �দান করা হয়। ঐ
সময় সড়েকর পােশ ভরাট করার মা�েম �শ�তা বাড়ােনার িবষয়�
উে�খ িছল না। পরবত�েত অন�েমািদতভােব ভরাট কাজ করা হেয়েছ। 

সড়ক ও জনপথ অিধদ�র,
পিরেবশ অিধদ�র ও
বাপাউেবা ক��ক সমি�ত
পিরক�না �হণ �ব �ক
সংেযাগ সড়ক িনম �াণ কাজ
করেত হেব। সমি�ত িস�া�
�হেণর �ব � পয �� কায ��ম
ব� থাকেব।
 
বা�বায়েন: সড়ক ও জনপথ
অিধদ�র, পিরেবশ
অিধদ�র ও বাপাউেবা

৩।    সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।
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কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৪.১৫-১৮৮ তািরখ: 
২৫ এি�ল ২০২১

১২ �বশাখ ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, পিরেবশ অিধদ�র, আগারগ�ও, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, পািন ভবন, ৭২ �ীনেরাড, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র, রমনা, ঢাকা।
৫) �ধান �েকৗশলী, সড়ক ও জনপথ অিধদ�র, সড়ক ভবন, �তজগ�ও, ঢাকা।
৬) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
৭) অিতির� সিচব , উ�য়ন অ�িবভাগ , পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
৮) �ধান বন সংর�ক, বন অিধদ�র, বনভবন, আগারগ�ও, ঢাকা।
৯) অিতির� মহাপিরচালক (�ব � িরিজয়ন), �ব � িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১০) অিতির� মহাপিরচালক (পি�ম িরিজয়ন), পি�ম িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১১) ��সিচব, �জলা ও মাঠ �শাসন অিধশাখা, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
১২) ��সিচব, পিরক�না উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) �� সিচব, ��সিচব উ�য়ন-২ এর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৪) িনব �াহী পিরচালক, �স�ার ফর এনভায়ারনেম�াল এ� িজও�ািফক ইনফরেমশন সািভ �েসস (িসইিজআইএস), বাড়ী নং-৬, সড়ক নং-২৩/িস,
�লশান-১, ঢাকা-১২১২।
১৫) �ধান �েকৗশলী (�র), �ধান �েকৗশলী (�র), পিরক�না এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৬) �ধান �েকৗশলী , �ধান �েকৗশলী, িডজাইন, ঢাকা, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৭) �ধান �েকৗশলী, দি�ণ-�ব �া�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, চ��াম।
১৮) �ধান �েকৗশলী, �ব �া�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, �িম�া।
১৯) �ধান �েকৗশলী, দি�ণা�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
২০) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২১) িনব �াহী �েকৗশলী, �নায়াখালী পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, �নায়াখালী।
২২) িনব �াহী �েকৗশলী, �ভালা পওর িবভাগ-২, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, চরফ�াশন, �ভালা।
২৩) িনব �াহী �েকৗশলী, চ��াম পওর িবভাগ-১, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, চ��াম।
২৪) ��া�া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


