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পািন স�দ ম�ণালেয়র জনু, ২০২১ মােসর মািসক সম�য় সভার কায �িববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৭ জনু ২০২১ ি�:
সভার সময় �বলা ০২.০০ টায়
�ান ম�ণালেয়র সে�লন ক�
উপি�িত পিরিশ�-'ক'
২।         সভাপিত উপি�ত কম �কত�াব�ৃেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভায় িন�বিণ �ত
আেলাচনা ও িস�া� গিৃহত হয়:
�.
ন.

িবষয় আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন

১ ২ ৩ ৪ ৫
০১ গত সম�য়

সভার
কায �িববরণী
অনুেমাদন।

গত সভার িস�া� ও বা�বায়ন সং�া�
িববরণীেত শাখা, অিধশাখা িকংবা
সং�াসমূেহর �কান সংেশাধনী বা ি�মত
আেছ িক না তা উপ�াপেনর জন�
অনুেরাধ করা হেল �কান সংেশাধনীর
��াব না থাকায় িবগত সভার
কায �িববরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

গত সভার
কায �িববরণী গহৃীত
করা হ’ল।

�শাসন-০২ শাখা, পাসম।

০২ Time
bound
�িতেবদন
��রণ। 

মি�সভা �বঠেকর িস�া� বা�বায়ন
অ�গিত ও �ধানম�ীর দ�রসহ
অন�ান� মািসক, ��মািসক ও Time
bound িবিভ� �িতেবদন ও তথ�
মাননীয় �ধানম�ীর দ�র, মি�পিরষদ
িবভাগসহ অন�ান� ম�ণালেয় যথাসমেয়
��রণ করা হে�। এ িবষেয় সভাপিত
মেহাদয় যথাসমেয় সকল �িতেবদন
��রেণর জন� সকলেক িনেদ�শনা �দান
কেরন।

Time bound
অনুযায়ী িবিভ�
�িতেবদন ও তথ�
যথাসমেয় ��রণ
িন��ত করেত
হেব।

�শাসন-০২ শাখা, পাসম।



০৩ মাননীয়
�ধানম�ীর
�িত�িত ও
িনেদ�শনা
বা�বায়ন
অ�গিত
িবষেয়
আেলাচনা।

এ িবষেয় যু�সিচব(�শাসন) সভােক
অবিহত কেরন, মাননীয় �ধানম�ীর
�িত�ত �কে�র সংখ�া �মাট ৫১�ট।
এর মেধ� সমা� �কে�র সংখ�া ৩২�ট,
চলমান �কে�র সংখ�া ১৩�ট এবং
�কে�র িডিপিপ অনুেমাদন
���য়াধীন এ�প �কে�র সংখ�া
০৪�ট, সমী�া সমাি�র পর িডিপিপ
�ণীত হেব এ�প �ক� ০১�ট, অন�
ম�ণালয় কতৃ�ক কায ��ম গিৃহত ০১�ট
�ক�।

িতিন আেরা জানান, �কে�র িডিপিপ
অনুেমাদন ���য়াধীন এ�প  ৪�ট
�িত�িত বা�বায়েনর �ােথ �  বাপাউেবা
�থেক ৩�ট �ক� �ণয়ন করা হেয়েছ।
�ক� যাচাই সভার কায �িববরণীর
আেলােক পুনগ ��ঠত িডিপিপ গত
২৮-০৪-২০২১ তািরেখ বাপাউেবা �থেক
ম�ণালেয় দািখল করা হেয়েছ।

(ক) �ক�সমূহ
যথাসমেয়
বা�বায়েন
বাপাউেবা এবং
ম�ণালেয়র
পিরক�না উইং
যথাযথ ব�ব�া
�হণ করেব।

(খ) বাপাউেবা
কতৃ �ক দািখলকৃত
০৩�ট �কে�র
পুনগ�ঠ �ত
িডিপিপর িবষেয়
ম�ণালেয়র
পিরক�না উইং
যথাযথ ব�ব�া
�হণ করেব।

উ�য়ন-০২ শাখা, পিরক�না
উইং, পাসম ও বাপাউেবা

০৪

বািষ �ক কায �
স�াদন
চ� ��।

যু�সিচব (�শাসন) সভােক অবিহত
কেরন, বািষ �ক কম �স�াদন চ� ��
২০২১-২২ এিপএ এমএস Software-এ
চূড়া� দািখল কের মি�পিরষদ িবভােগ
��রণ করা হেয়েছ। ২০২১-২২
অথ �বছের বাপাউেবার ১০১ �ট মাঠ
পয �ােয়র অিফস এিপএ Software-এ
দািখল কেরেছ।

২০২১-২০২২ অথ �
বছেরর বািষ �ক
কম �স�াদন চ� ��
অনুযায়ী কায �
স�াদন করেত
হেব।

��া�ামার,পাসম  ও সংি��
 সং�া।



০৫ ম�ণালয় ও
সং�াসমূেহ
র
ওেয়বসাইট
হালনাগাদক
রণ,
ই-ফাইিলং
চালুকরণ,
িভিডও
কনফােরে�
র ব�ব�া
�হণ।

ম�ণালেয়র সকল শাখা, অিধশাখায় ই-
নিথ কায ��ম চলমান রেয়েছ। এট�আই
কতৃ�ক ই-নিথ িসে�ম আপে�েডশন
এবং সাভ�ার পিরবত�েনর কাজ চলমান
রেয়েছ। সং�াসমূেহর নত�ন দ�র
সমূহেক ই-নিথ িসে�েম অ�ভূ��
করেত আেরা ৫-৬ মাস সময় লাগেব
বেল এট�আই কতৃ�প� �মৗিখকভােব
জািনেয়েছন । মি�পিরষদ িবভােগর
িনেদ�শনা �মাতােবক ম�ণালয় এবং
সং�াসমূেহর ওেয়বসাইেট
�সবাব��েলা হালনাগাদ করা হেয়েছ।
এছাড়া ম�ণালেয়র ওেয়বসাইেট
কম �কত�াগেণর তথ�সহ অন�ান�
তথ�সমূহ হালনাগাদ রেয়েছ।

(ক) সকল শাখা,
অিধশাখা এবং
সং�াসমূেহর
নিথসমূেহর
কায ��ম ই-নিথেত
স�াদন করেত
হেব। ই-নিথর
পাশাপািশ
���পূণ �
নিথসমূহ হাড�
নিথেতও স�াদন
করেত হেব।

(খ) ম�ণালেয়র
আইিস�ট শাখা
সং�াসমূেহর
ওেয়বসাইট
 হালনাগাদকরেণর
িবষয়�ট মিনটিরং
করেবন।

সকল সং�া �ধান/
 সকল অিধশাখা/শাখা এবং
আইিস�ট শাখা,

০৬ ম�ণালয়
এবং
আওতাধীন
সং�াসমূেহ
র
শাখাওয়ারী
অিন��
কায �াবিল
পয �ােলাচনা।

ম�ণালয় এবং আওতাধীন সং�াসমূেহর
শাখাওয়ারী অিন�� কায �াবিল িনেয়
যু�সিচব (�শাসন) সভােক অবিহত
কেরন, ম�ণালেয়র শাখা, অিধশাখা ও
সং�াসমূেহর অিন�� কায �াবলীর
চলমান ধারা অব�াহত আেছ।

সং�া�ধানগেণর ই-নিথ ড�াশ �বােড�র
উপর অধ �িদবস ব�াপী �িশ�ণ
আেয়াজেনর িবষেয় এট�আই এর সােথ
আেলাচনা হেয়েছ। নত�ন অথ �বছের
বােজট পাওয়া �গেল সং�া�ধানগেণর
ই-নিথ সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন
করা হেব।

(ক) ম�ণালেয়র
সকল অিধশাখা,
শাখা  ও
সং�াসমূেহর
চলমান ধারা
অব�াহত রাখেত
হেব।
(খ) নত�ন
অথ �বছের বােজট
পাওয়ার পর
সং�া�ধানগেণর
ই-নিথ সং�া�
�িশ�ণ
আেয়াজেনর
ব�ব�া �হণ করেত
হেব।

(ক) সকল অিধশাখা/শাখা
পাসম  ও সকল সং�া।
(খ) আইিস�ট শাখা, পাসম ও
সকল সং�া।



০৭ উ�য়ন
�ক�
পিরদশ �ন।

যু�সিচব (�শাসন) সভােক অবিহত
কেরন, পািন স�দ ম�ণালেয়র �জলা
িভি�ক �ফাকাল পেয়� কম �কত�াগেণর
িনকট হেত ৩৬�ট �িতেবদন পাওয়া
�গেছ। এ িবষেয় িসিনয়র সিচব মেহাদয়
বেলন লকডাউেন রা�া ফাকা থাকেব
ফেল �ক� পিরদশ �েন যাতায়াত করা
সহজ হেব। সভায় ম�নালেয়র �ফাকাল
পেয়� কম �কত�ােদর পিরদশ �ন করার
িনেদ�শনা �দান কেরন। এপয �ােয় জনাব
নাজমুল ইসলাম ভূইয়া, উপসিচব
(উ�য়ন-৩), কেরানাকালীন সমেয়
�টিলেফােন তথ� সং�হ কের �িতেবদন
দািখল করার িবষয়�ট সভায় উ�াপন
কেরন এবং িতিন বেলন, পিরদশ �ন
�িতেবদেনর সুপািরশ স�ঠকভােব
বা�বায়ন হয়না। এ িবষেয় উপসিচব
(পিরবী�ণ ও বা�বায়ন) বেলন,
পিরদশ �ন �িতেবদন বাপাউেবােত
��রণ করার পর বাপাউেবা �থেক
িফডব�াক �দান কেরন। পিরদশ �ন
�িতেবদেনর সুপািরশ যথাযথ
বা�বায়েনর িনিম� এক�ট
আ�:ম�ণালয় সভা আ�ান করার
অনুেরাধ জানান।

(ক) �জলািভি�ক
�ফাকাল পেয়�
কম �কত�াগণ �য
সকল �জলা
পিরদশ �ন
�িতেবদন দািখল
কেরিন তারা �তু
পিরদশ �ন পূব �ক
�িতেবদন দািখল
করেবন।

(খ) পিরদশ �ন
�িতেবদেনর
সুপািরশ যথাযথ
বা�বায়েনর
িনিম� সংি��
সকলেক িনেয়
এক�ট
আ�:ম�ণালয়
সভা আ�ােনর
�েয়াজনীয় ব�ব�া
করেত হেব।

(ক) সংি�� কম �কত�া, পাসম
 ও মহাপিরচালক, বাপাউেবা।

(খ) উপসিচব (পিরবী�ণ ও
বা�বায়ন শাখা), পাসম।

০৮ পািন স�দ
ম�ণালেয়র
আওতাধীন
বাপাউেবা’র
অব�ব�ত
জিমেত
কম �কত�া ও
কম �চািরেদর
আবািসক
ভবন
িনম �াণ।

‘বাপাউেবার ঢাকা� িনজ� ক�াউে�
আবািসক ভবনসহ অন�ান� �াপনা
িনম �াণ” শীষ �ক �ক� এবং বাপাউেবা
কতৃ �ক ��ািবত “বাপাউেবা’র অব�ব�ত
জিমেত কম �কত�া/কম �চারীেদর জন�
আবািসক ভবন িনম �াণ” শীষ �ক �কে�র
�ণীতব� িডিপিপর Proforma for
Feasibility Study কায ��ম চলমান
আেছ।

�ণীতব� িডিপিপর
Proforma for
Feasibility Study
কায ��ম �তু �শষ
করেত হেব।

পিরক�না উইং, পাসম ও
বাপউেবা



০৯ সং�াসমূেহ
র মামলা সং
�া�।
 গণ�জাত
�ী
বাংলােদশ
সরকার

সভায় ম�ণালেয়র আওতাধীন
সং�াসমূেহর মামলাসমূহ িনেয়
িব�ািরত আেলাচনা হয়। যু�সিচব
(�শাসন) সভােক অবিহত কেরন, ৩০
এি�ল ২০২১ তািরখ পয �� বাংলােদশ
পািন উ�য়ন �বােড�র �াথ � সংি��
আপীল িবভােগ ৩৮�ট, হাইেকাট�
িবভােগ ৬৪৬�ট ও িন� আদালতসমূেহ
৩,৬১৮�ট সহ �মাট ৪,৩০২�ট মামলা
িবচারাধীন রেয়েছ। নদী গেবষণা
ইনি��টউেটর মামলার সংখ�া ১৪�ট
এবং বাংলােদশ হাওর ও জলাভূিম
উ�য়ন অিধদ�েরর মামলার সংখ�া
০৩�ট সহ সব �েমাট মামলার সংখ�া
৪,৩১৯�ট।

মামলাসমূহ িন�ি�র িবষেয় যথাযথ
পদে�প �হণ অব�াহত রেয়েছ।
তছাড়া �বােড�র �াথ �-সংি�� আদালেত
িবচারাধীন ও িন�ি�কৃত
মামলাসমূেহর তথ�ািদ �য়ং��য়করেণর
(Automation) লে�� এক�ট ডাটােবইজ
সফটওয়�ােরর ToR �ক�ীয় আইিস�ট
�সল, বাপাউেবা, ঢাকা কতৃ�ক �ণীত
হেয়েছ।

কুয়াকাটা �র� হাউজ সং�া� যু�
�জলাজজ ১ম আদালত, পট�য়াখালীেত
িবচারাধীন �দওয়ানী মামলা
ন�র-১৮৩/২০১৮ এর তােয়দাদ ২৭ ল�
টাকা িনধ �ারেণর িবষেয় �বােড�র পে�
দািখলকৃত আর�জ সংেশাধেনর
দরখাে�র ওপর ৪ এি�ল ২০২১ তািরেখ
ধায �কৃত িদেনর পিরবেত� পূেব �ই গত
১৬-০৩-২০২১ তািরেখ �নানী হেয় তা
�বােড�র পে� মঞ্জরু হেয়েছ।

ক) মামলাসমূহ
�তু িন�ি�র
িবষেয় �েয়াজনীয়
পদে�প �হণ
করেত হেব এবং
�য সকল ব���
বাপাউেবা’র জায়গা
দখল কের আেছ
তােঁদর উে�েদর
ব�ব�া �হণ করেত
হেব।

খ) মামলাসমূেহর
পূণ �া� �িতেবদন
(Break up) �দান
করেত হেব।

(গ) নগই ও হাওর
ও জলাভূিম উ�য়ন
অিধদ�েরর
মামলাসমূহ �তু
িন�ি�র ব�ব�া
�হণ করেত হেব।

(ঘ) বাংলােদশ
পািন উ�য়ন
�বােড�র
মামলাসমূেহর
হালনাগাদ তথ�
�ণীত �ডটােবজ
সফটওয়�াের
আপেলাড করেত
হেব।

মহাপিরচালক, বাপাউেবা,
নগই, বাহাজউঅ, আইন
শাখা, পাসম।



১০ অিধদ�র ও
সং�াসমূেহ
র অিডট
আপি�
িন�ি�কর
ণ।

এ �সে� যু�সিচব (�শাসন) সভােক
অবিহত কেরন, ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর
িনরী�ায় পাসম এর উ�ািপত ৬�ট
আপি�র মেধ� ২�ট আপি� িন�ি�
হেয়েছ। অবিশ� ৪�ট আপি� িন�ি�র
লে�� �ডশীট জবাব পূত� অিডট
অিধদ�ের ��রণ করা হেয়েছ।

বাপাউেবার ৫০৯৬ �ট অিডট আপি�
রেয়েছ। ২০২০-২১ অথ �বছেরর ২৪৯�ট
(২১৩�ট অি�ম ও ৩৬�ট সাধারণ)
অিডট আপি�র উপর ১৩�ট ��প�ীয়
ও ৭�ট ি�-প�ীয় সভা অনু��ত হয়।
উ� সভাসমূেহ �মাট ১৯৯�ট (১৬৮�ট
অি�ম ও ৩১�ট সাধারণ) অিডট আপি�
িন�ি�র সুপািরশ করা হেয়েছ।

নগই এর ২৬�ট অিডট আপি�র মেধ�
২০২০-২১ অথ �বছের ২�ট অিডট
আপি� িন�ি� হেয়েছ। অবিশ� ২৪�ট
আপি� (১৩�ট অি�ম, ৭�ট সাধারণ
এবং ৪�ট �াফট প�ারাভূ�) িন�ি�র
লে�� যথারীিত জবাব �দান করা
হেয়েছ।

বাহাজউঅ এর ২০১১-১২ হেত
২০১৭-১৮ অথ �বছেরর উ�ািপত ১৪�ট
অিডট আপি� (১০�ট অি�ম ও ৪�ট
সাধারণ) িন�ি�র লে�� এক�ট
��প�ীয় সভা অনু��ত হয়। উ� সভায়
৯�ট (৫�ট অি�ম ও ৪�ট সাধারণ) অিডট
আপি� িন�ি�র সুপািরশ করা হয়।

২০১৩-২০ অথ � বছেরর িনরী�ায়
ওয়ারেপার ১০�ট অনুে�দ স�িলত
অিডট পিরদশ �ন �িতেবদন (AIR) পূত�
অিডট অিধদ�র হেত ম�ণালেয়
পাওয়া �গেছ। উ� ১০�ট অিডট
আপি�র িন�ি�মূলক জবাব ��রেণর
জন� গত ১৬-০৬-২০২১ তািরেখ
ওয়ারেপােক প� �দয়া হেয়েছ।

অিডট আপি�
িন�ি�র কায ��ম
অব�াহত রাখেত
হেব।

সকল সং�া  ও অিডট শাখা,
পাসম।



১১ ম�ণালেয়র
জনবল
ব�ৃ�র জন�
পদ স�ৃ�।

পািন স�দ ম�ণালেয়র িরফম �
ম�ােনজেম� এ� পিলিস িরসাচ� শাখার
জন� ১০�ট পদ সজৃেন গত
১৬/০২/২০২১ তািরেখ �শাসিনক
উ�য়ন সং�া� সিচব কিম�টেত
উপ�াপেনর জন� ��রণ করা হেয়েছ।

মি�পিরষদ
িবভােগর সােথ
�যাগােযাগ
অব�াহত রাখেত
হেব।

�শাসন-০২ শাখা, পাসম।

১২ িবিবধ িবষয়:
(ক) কেরানা
ভাইরাস। �কািভড-১৯ সং�মেণর স�াব� ি�তীয়

ধাপ �মাকােবলায় �ধানম�ীর কায �ালয়
হেত জারীকৃত প� �মাতােবক পািন
স�দ ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন
সকল সং�াসমূহ কতৃ�ক যথাযথভােব
�িতপালন করা হে�।

�ধানম�ীর
কায �ালয় হেত
��িরত পে�র
িনেদ�শনার
আেলােক পাসম
কতৃ�ক �দ�
িনেদ�শনাসমূহ
যথাযথভােব পালন
করেত হেব।

সকল সং�া ও সকল
অিধশাখা/শাখা, পাসম।

(খ)
আইিস�ট

আইিস�ট এর উপর হালনাগাদ তথ�
��রেণর িবষেয় অিতির� সিচব
(�শাসন) সভােক অবিহত কেরন,
আইিস�ট িবষয়ক সকল কায ��ম
যথাযথভােব চলমান রেয়েছ।
�যমনঃ
১। ই-নিথ িসে�ম, ই-িরকুই�জশন
িসে�ম, �জআরএস িসে�ম সং�া�
কায ��ম।
২। ম�ণালেয়র ওেয়বসাইট, মাননীয়
�ধানম�ীর �িত�িত ও িনেদ�শনা
বা�বায়ন অ�গিত সং�া� তথ�
হালনাগাদ ইত�ািদ।
৩। তথ� ও �যাগােযাগ �যু��
নীিতমালা-২০১৮ বা�বায়ন ও এর
অ�গিত �িতেবদন ��রণ।
৪। ই�ারেনট, �নটওয়াক�, সাভ�ার,
ক��উটার �মইে�ন�া� ইত�ািদ
কায ��ম চলমান রেয়েছ।
৫। ইেনােভশন সং�া� িবিভ�
কায ��ম চলমান রেয়েছঃ
১। ২.১ ইেনােভশন �টেমর সভা
অনু�ানঃ ল��মা�া ৬�ট সভা করা
হেয়েছ।
২। ৩.২ উ�াবন-সং�া� কায ��ম
বা�বায়েন বরা�কৃত অথ � ব�য়ঃ �মাট

আইিস�ট িবষয়ক
ম�ণালেয়র সকল
কায ��ম
যথাযথভােব
চলমান রাখেত
হেব।

আইিস�ট শাখা এবং সকল
অিধশাখা/শাখা, পাসম।



বােজট ৭০ ল� টাকার মেধ�
৪১,৪৬,৩৯০/ (একচি�শ ল� ছয়
চি�শ হাজার িতনশত ন�ই) টাকা ব�য়
(ব�য়+অবমু�) হেয়েছ।

৩। ৪.১ উ�াবন ও �সবা সহ�জকরণ
িবষেয় এক িদেনর কম �শালা/ �সিমনার।
 ৪.২ উ�াবেন স�মতা ব�ৃ�র লে��
দুই িদেনর �িশ�ণ আেয়াজন।
 ৪.৩ �সবা সহ�জকরেণ স�মতা ব�ৃ�র
লে�� দুই িদেনর �িশ�ণ আেয়াজন
উপের উে�িখত সব�েলা �িশ�ণ
স�� হেয়েছ।
৪। ম�ণালয় ও সং�াসমূেহর �মাট ৫ �ট
উ�াবনী ও �সবা সহ�জকরণ পাইল�টং
করা হেয়েছ।
৫। উ�াবন �দশ �নী (�শােকিসং)
আেয়াজন স�� হেয়েছ।
৬। উ�াবনী উেদ�ােগর এবং �সবা
সহ�জকরেণর ডকুেমে�শন �তির ও
�কাশনা করা হেয়েছ।

৭। ৯.২.১ উ�াবকগণেক �দেশ ২�ট
নেলজ �শয়ািরং ��া�ােম ��রণ করা
হেয়েছ।

৮। ১৩.৩ মাঠ পয �ােয় চলমান উ�াবনী
�ক�সমূহ সেরজিমন পিরদশ �ন ও
�েয়াজনীয় সহায়তা �দানঃ ২�ট �ক�
পিরদশ �ন করা হেয়েছ।

৯। ৯.১ উ�াবকগণেক �শংসাসূচক
উপ-আনু�ািনক প�/সনদপ�/���/
পুর�ার �দানঃ ৩ জনেক পুর�ার
�দােনর ব�ব�া �হণ করা হেয়েছ।
 



(গ)
ভূিমহীনেদর
মেধ� ঘর
িবতরণ।

মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা অনুযায়ী
পািন স�দ ম�ণালয় আওতাধীন �বড়ী
বােঁধর খাস জিমেত গহৃ িনম �াণপূব �ক
গহৃহীনেদর মােঝ িবতরেণর জন�
িনব �াহী �েকৗশলীগণ �জলা
�শাসকগেণর সােথ �যাগােযাগপূব �ক
�েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন�
িসিনয়র সিচব মেহাদয় িনেদ�শনা �দান
কেরন।

পািন স�দ
ম�ণালেয়র ৬৪
�জলায় �বড়ী
বােঁধর খাস জিমেত
গহৃ িনম �াণপূব �ক
গহৃহীনেদর মােঝ
িবতরেণর জন�
িনব �াহী
�েকৗশলীগণ
�জলা
�শাসকগেণর
সােথ
�যাগােযাগপূব �ক
�েয়াজনীয় ব�ব�া
�হণ করেব।

মহাপিরচালক, বাপউেবা।

৩।        সভাপিত সভায় উপি�ত হওয়ার জন� সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.৩২.০৬.০৬৪.১৭.২৭৮ তািরখ: 
০৮ জলুাই ২০২১

২৪ আষাঢ় ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মানুসাের নয়) : সম�য় সভার িস�াে�র বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন আগামী ২৫
জলুাই ২০২১ তািরেখর মেধ� দািখেলর অনুেরাধসহ। 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
২) মহাপিরচালক , বাংলােদশ হাওর ও জলাভূিম উ�য়ন অিধদ�র
৩) মহাপিরচালক , পািন স�দ পিরক�না সং�া
৪) মহাপিরচালক, নদী গেবষণা ইনি��টউট
৫) অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), �শাসন, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
৬) সদস�, সদস� এর দ�র , �যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ
৭) .......................................... (সকল অিধশাখা/শাখা), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।
৮) উপসিচব, িরফম � ম�ােনজেম� এ� পিলিস িরসাচ� শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
৯) িনব �াহী �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলী (পুর), মিনটিরং এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড�
১০) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১১) ব���গত কম �কত�া, �শাসন, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) ব���গত কম �কত�া, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) ব���গত কম �কত�া, �শাসন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়



 
 

এস. এম. সরওয়ার কামাল 
উপসিচব


