
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়: “িসরাজগ� �জলায় য�না নদী হেত �ন��ার�ত �িমর উ�য়ন এবং ��ািবত অথ �ৈনিতক অ�ল র�া” শীষ �ক �কে�র ি�য়ািরং
কিম�র ২য় সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৫-০৫-২০২১।
সভার সময় �বলা ১১.৫০ 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 পাসম জানান �য, ৫০৯৯৪.০০ ল� টাকা �য় স�িলত �ক��র বা�বায়ন �ময়াদ �ন, ২০২১ পয ��। �ম, ২০২১ পয �� �ক� কােজর বা�ব
অ�গিত ৭৭.৯৫% এবং আিথ �ক অ�গিত ৬৫.৫২%। 

২।         �ক��র অ�গিত ও বা�ব অব�া িনেয় িনে�া� আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়:  

                                      আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন
ি�েগিডয়ার �জনােরল ও �ক� পিরচালক (বাংলােদশ �সনাবািহনী)   জানান �য, �ন��ার�ত
�িমর উ�য়ন ১৪.০০ িমটার (িপডি�উিড) আর এল এ উ�ীত করেত জিম ভরাট এর জ�
অিতির� মা�/বািলর পিরমাণ সংেযাজন, �া�িতক জলাধার �ক �রেখ �কে�র অভ��ের
Drainage Facility বাড়ােনার জ� �সবার-০৪ এর সােথ ৮৪ িমটার �দেঘ �র এক�
আচ � �ীজ কাম আউটেলট অ�� �� কের িডিপিপ সংেশাধেনর ��াব করা হেয়েছ।   �কে�র
��ািবত �য় ৬৩৮.১৫ �কা� টাকা (যা অ�েমািদত িডিপিপ অেপ�া ২৫.১৪% �বশী) ও
�কে�র �ময়াদ ৩০ �ন ২০২২ পয �� �ি�র জ� িডিপিপ সংেশাধেনর িবষয়� একেনেক
�ি�য়াধীন। 

সভায় সভাপিত বেলন, এ এলাকায় এক� অথ �ৈনিতক অ�ল ও অেনক িশ� �িত�ান গেড় উঠেব
এবং এখান �থেক িব�ল পিরমােণ উৎপািদত প� পিরবহন হেব যার মা�ম হেব জল পথ, �রল
পথ এবং সড়ক পথ। িবষয়� িবেবচনায় �রেখ �কে�র আ�সি�ক কাজ করার িনেদ �শনা �দান
কেরন। এছাড়াও ব�েধর উপেরর রা�া িদেয় অিধক ওজেনর প�বািহ পিরবহন যাতায়াত করেব
িবধায় যথাযথ ��িসিফেকশন �মাতােবক রা�া িনম �ােণর িনেদ �শনা �দান কেরন। তাছাড়া
�সবার-০৪ এর িনকট আচ � �ীজ িনিম �ত হেল �ানীয় জনসাধারেণর জ� এক� দশ �নীয় �ান হেব
িবধায় আচ � �ীজ� �ি�ন�ন নকশা অ�যায়ী িনম �াণ করার জ� মতামত �� কেরন। 

িনব �াহী �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক জানান �য, পিরক�না কিমশেনর ি�-একেনক সভার
িস�া� অ�যায়ী বাংলােদশ �সনাবািহনী এবং বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড �র সম�েয় গ�ত টীম
�ক� এলাকা পিরদশ �ন কেরন। এছাড়াও বাপাউেবার িডজাইন শাখার কািরগির কিম� �ক�
এলাকা পিরদশ �ন �শেষ �সবার-০৪ এর িনকট এক� আচ � �ীজ এর �যৗি�কতা �পািরশ করায়
আরিডিপিপেত এ �ীজ� অ�� �� করা হয়। িতিন আরও জানান বষ �াকালীন সময় আচ � �ীজ এর
নীচ িদেয় প�বাহী �নৗযান যাতায়াত করেব িবধায় �ীজ িডজাইন� িসে�ল ��ান করা হয়। 

(ক) �কে�র ১ম সংেশাধনী
অ�েমাদেনর �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব।
 
(খ) আগামী ২০২১-২০২২ অথ �
বছের �কে�র অবিশ� অথ �
বরাে�র �ব�া �হণ করেত
হেব।
 
(গ) িনধ �ািরত সমেয় �ক�
সমাি�র লে�� ৮৪ িমটার
�দেঘ ��র �ীজ িনম �ােণর জ� �ত
িডজাইন ��তকরণসহ
�েয়াজনীয় কায ��ম স��
করেত হেব।   

(ক) বাপাউেবা ও
পিরক�না উইং,
পাসম।  

(খ) পিরক�না
উইং, পাসম। 

(গ) বা�বায়েন:
বাপাউেবা। 



৩।      সভায় আর �কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৭.১৪.০০৭.২১-২৩৫ তািরখ: 
১৬ �ন ২০২১

২ আষাঢ় ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার িভি�েত নয়): 
১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ({�: আ: উপ-সিচব (বােজট-৬)}।
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: ��-সিচব, �সচ উইং)।
৬) সদ�, সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ, পিরক�না কিমশন, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

৮) অিতির� সিচব, �শাসন, পািন স�দ ম�ণালয়
৯) অিতির� সিচব, উ�য়ন উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১০) ��সিচব, পিরক�না উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১১) �� সিচব, ��সিচব উ�য়ন-২ এর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১২) �ধান �েকৗশলী, উ�র-পি�মা�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী।
১৩) উপসিচব (পিরবী�ণ ও বা�বায়ন অিধশাখা), (�ফাকাল পেয়� কম �কত�া), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪) উপ�ধান, পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৫) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৬) �ক� পিরচালক (বাংলােদশ �সনাবািহনী), “িসরাজগ� �জলায় য�না নদী হেত �ন��ার�ত �িমর উ�য়ন এবং ��ািবত অথ �ৈনিতক অ�ল
র�া �ক�” শীষ �ক �ক�, ২৫ ইিসিব, িমর�র আিম � ক�া�, ঢাকা।
১৭) উপসিচব, পিরক�না-৩ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৮) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
১৯) িনব �াহী �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “িসরাজগ� �জলায় য�না নদী হেত �ন��ার�ত �িমর উ�য়ন এবং ��ািবত অথ �ৈনিতক অ�ল র�া”
শীষ �ক �ক�, িসরাজগ� পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, িসরাজগ�।
২০) ��া�া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


