
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স দ ম ণালয় 

পিরবী ণ ও বা বায়ন অিধশাখা

নদ-নদীর াভািবক পািন বাহ অ াহত রাখা, এর না তা ও ষণেরাধ এবং এ সংি  অবকাঠােমাগত েযাগ- িবধা,
নকশা ণয়ন, উপ  িনমাণ/ নঃিনমাণ িত িবষয়ািদ আেলাচনা ও িস া  হণ সং া  আ :ম ণালয় সভার

কাযিববরণী।

সভাপিত জনাব কিবর িবন আেনায়ার 
 সিচব

সভার তািরখ ২৮ আগ , ২০১৯ ি ঃ
সভার সময় বলা ১২.০০ ঘ কা

ান ম ণালেয়র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’।

         সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন আ :ম ণালয় সভার পট িম েল ধের
বেলন, বাংলােদেশর িত, পিরেবশ, সামািজক ব া, অথনীিত, িষ, যাগােযাগ িতর উপর নদী, খাল ও জলাশেয়র ভাব
অপিরসীম। িক  নদীমা ক বাংলােদেশর নদ-নদীর াভািবক পািন বাহ অ াহত রাখাই বতমােন এক  বড় চ ােল । দীঘিদন
ধের নদ-নদী, খাল এবং জলাশয় নঃখনন বা িজং না করার কারেণ তােদর পািন ধারণ মতা ও না তা াস পেয়েছ। দেশর
িবিভ  জলায় অবি ত নদী, খাল ও জলাশয় েলা ানারী, ট টাইল িমলস ও অ া  িশ  কারখানা হেত িনগত িবষা  বজ
ারা িতিনয়ত িষত হে । এছাড়া নদী বা খােলর উপর অপিরকি তভােব ি জ/ কালভাট িনমােণর ফেল াভািবক পািন বাহ
াহত হে । নদীমা ক বাংলােদেশর সকল নদ-নদী, খাল ও জলাশয়েক জীব  রাখেত এবং বাংলােদেশর - িত, পিরেবশ,

জীব বিচ  সংর ণ করেত  নদ-নদীেত াভািবক পািন বাহ িনি ত করেত হেব। িতিন আশাবাদ  কেরন য, পািন
স েদর ু ব াপনার লে  সংি  ম ণালয় েলা িন ার সােথ তােদর দািয়  পালন করেছন।  

০২।       মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র ধান সভােক জানান য, দেশ িবিভ  ােন ীজ বা কালভাট অপিরকি তভােব
িনমােণর ফেল নদীর াভািবক পািন বাহ াহত হে । এছাড়া নদী ও খােলর িবষেয় এক  ডাটােবজ থাকা েয়াজন। েযাগ

ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র অিতির  সিচব বেলন য, ামীণ এলাকায় েযাগ ব াপনা অিধদ র ক ক ব  স  িনমাণ করা
হেয়েছ। এসব স র দঘ ,  বা span length-এর িবষেয় পািন স দ ম ণালেয়র কান limitation থাকেল তা
জানােনা হেল ভিব েত সভােব িডজাইন করা হেব। সভাপিত মেহাদয় বেলন য, নদীর মরেফালিজক াল বিশ  িবেবচনায় না
এেন নদী বা খােলর উপর ীজ বা কালভাট িনমােণর ফেল িবিভ  জ লতার ি  হে । বশ িক  ীেজ পযা  clear
height িব মান না থাকায় নৗ চলাচল াহত হে । মাঠ পযােয় স ক ত -উপা  সং হ না কের এবং নদীর শ তার
চেয় কম দেঘ র ীজ বা কালভাট িনমােণর ফেল নদীর াভািবক পািন বাহ াহত হে ।  সভাপিত মেহাদয় আরও জানান,

িবিভ  সং া ক ক িবি ভােব নদী, খাল খনন করা হে । এ িবষেয় িনিদ  Demarcation থাকা উিচত। এছাড়া
িতিনয়ত নদী, খাল দখল হে । এসব দখেলর িব ে  সংি  সবাইেক এিগেয় আসা েয়াজন। 

০৩।       ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর -সিচব সভােক জানান য, দেশর িবিভ  ােন নদী বা খােলর মে  িতব কতা
ি কারী ঁ  ও াপনা সং া  ত ািদ েয়াজন। এ িবষেয় ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ থেক েয়াজনীয় ব া নয়া হেব।

বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ক  পিরচালক জানান য, দেশর িবিভ  ােন নদী বা খােলর গিতপেথর মে
অপিরকি তভােব সড়ক িনিমত হওয়ায় নদী/খােল িনরিবি  পািন বাহ াহত হে । এেত বষাকােল জলাব তার ি  হে ।
িতিন আরও জানান, দেশর িবিভ  ােন নদী বা খােলর ইপােড় অৈবধ াপনা যমন-আবািসক ভবন িনমাণ, হাট-বাজার াপন,

১



দাকান-পাট িনমাণ িব মান থাকায় এ সব ােন নদীর শ তা াস পেয়েছ। ফেল াভািবক পািন বাহ বাধা  হে । সভাপিত
মেহাদয় দেশর নদ-নদীর াভািবক পািন বােহ িতব কতা ি কারী নদী বা খােলর মে  িব মান মাবাইল ফােনর টাওয়ার,
ব িতক ঁ সহ অ া  াপনা সং া  িনিদ  ত  সং েহর পরামশ দন। সভাপিত মেহাদয় আরও বেলন, নদী বা খােলর

মে  সড়ক িনিমত হওয়ায় নদ-নদীর িনরিবি  পািন বােহ াঘাত ি  হে । এছাড়া হাওড় এলাকার জীব বিচ  অ
রাখেত বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর মতামত/পরামশ হণ বক এ সব এলাকায় পািন চলাচেলর ান েলােত এিলেভেটড সড়ক
িনমােণর িনেদশনা দন। 

০৪।       বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ক ীয় জােনর ধান েকৗশলী জানান য, “নরিসংদী জলার িশব র উপেজলাধীন
ব া িনয় ণ, িন াশন ক ” এ িব মান লতলা ও মিদনা খাল এবং  “নরিসংদী জলার আিড়য়াল া নদী, হািড়েদায়া নদী,

 নদ, পাহািড়য়া নদী, মঘনা শাখা নদী ও রাতন  শাখা নদ ন:খনন ক ” এর আওতায় খনন ত হািড়েদায়া ও
 নদ পা বত  এলাকার বজ  ারা নরায় ভরাট হে । পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালেয়র -সিচব জানান,

িশ  কারখানা েলােত ই িপ থাকেলও আলাদাভােব বজ  নদীেত ফলা হে । িশ  কারখানা েলােত ই িপর কাযকািরতা
পিরবী েণ অনলাইন িসে ম ি য়াধীন। সভাপিত মেহাদয় হ ালীর বজ , ানারী, ট টাইল িমলস ও অ া  িশ  কারখানা
হেত িনগত িবষা  রাসায়িনক বজ  ারা নদী, খাল, জলাশয় েলার ষণ িতহত করেত কারখানা েলার ই িপ সচল রাখাসহ
কারখানার িনকট  নদী বা খােলর পািনর ণগতমান িনয়িমত পরী া-িনরী া করার পরামশ দন। 

০৫।       নৗ-পিরবহন ম ণালেয়র অিতির  সিচব বেলন য, িবিভ  সং া অপিরকি তভােব দেশর নদ-নদীর িজং বা
নঃখনন কাজ করার ফেল জ লতার ি  হে । িবিভ  ম ণালয় বা সং া িকভােব িজং বা নঃখনন কাজ স  করেব

তার ণা  ত  পািন স দ ম ণালেয় সরবরাহ করেল এ ধরেণর জ লতা িনরসন হেব। নৗ-পিরবহন ম ণালয় মা  নৗপেথ
চলাচেলর পথ গম করেত নদ-নদীর না তা ি র জ  িজং কের থােক। Dredged materials এর ব াপনা
িবষেয় পািন স দ ম ণালয় য উে াগ িনেয়েছ তা অত  শংসনীয়। সভাপিত মেহাদয় িষ জিমেত সচ কায, ব া িনয় ণ,
পািন িন াশন, নদী ভা ন িতেরাধ, িরজাভার িনমাণ বক  মৗ েম িমঠা পািন সংর ণ, উপ লবত  এলাকায় লবণা তা

িতেরাধ, জীবৈবিচ  সংর ণ, নদীর হাইে ামরেকালিজক াল বিশ , জলবা  পিরবতন ও া িতক েযাগজিনত িঁক
মাকােবলা, পািন স েদর ু ব াপনা ইত ািদ িবষয় িবেবচনায় এেন নদী/খাল িজং/ নঃখনেন পািন স দ ম ণালেয়র

সােথ সম য় কের অ া  ম ণালয়েক কাজ করার পরামশ দন। বাংলােদশ রলওেয়র ক  পিরচালক বেলন, রলওেয় ীেজর
vertical clearance িনেয় বশী  সম া হে । Clear height বাড়ােনা হেল construction cost বশী
হেব। বাংলােদশ স  ক পে র ধান েকৗশলী বেলন, িবিভ  নদীর উপর িব মান ীেজর Clear height কম হওয়ার
কারেণ প া স  িনমাণকােল েয়াজনীয় equipment পিরবহেনর ে  সম া হে । ীজ িনমােণর ে  এমনভােব
িডজাইন করেত হেব যন নৗ চলাচেল াঘাত ি  না হয়। 

০৬০৬ । । িব ািরতিব ািরত   আেল াচন াআেল াচন া  শ েষশ েষ   সভায়সভায়   িন পিন প   িস ািস া   হীতহীত   হয়ঃহয়ঃ   
                                                                                                                                                                                                                
(ক) নদী/ খােলর উপর অপিরকি তভােব িনিমত ীজ বা কালভাট, নদ-নদীর াভািবক পািন বােহ িতব কতা

ি কারী িব মান মাবাইল ফােনর টাওয়ার, ব িতক ঁ সহ অ া  াপনা, নদী বা খােলর ইপােড় িব মান অৈবধ
াপনা, িবিভ  িশ  কারখানা হেত িনগত িবষা  রাসায়িনক বজ  ারা নদী, খাল, জলাশয় েলার ষণ রাধ, িব মান নৗপেথর

পিরমাণ ও ভিব ৎ পিরক না এবং পািন স েদর ু ব াপনা ও উ য়েনর লে  সংি  ম ণালয় েলা িনিদ  ত -
উপা  সং হ বক এক  কমপিরক না আগামী ০১(এক) মােসর মে  পািন স দ ম ণালেয় রণ করেব। অত:পর পািন স দ
ম ণালেয় সংি  ম ণালয় েলােক িনেয় ধানম ীর  সিচব ও ধানম ীর কাযালেয়র এসিডিজ িবষয়ক 
সম য়েকর উপি িতেত  ‘ওয়াকশপ’-এর আেয়াজন করা হেব। 
(খ) হাওড় এলাকার জীবৈবিচ  অ  রাখার ােথ  বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর মতামত/পরামশ হণ বক হাওড়
অ েল পািন চলাচেলর ান েলােত এিলেভেটড সড়ক িনমাণ করেত হেব।
০৭।       সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
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জনাব কিবর িবন আেনায়ার 
সিচব

ারক ন র: ৪২.০০.০০০০.০৫১.১৬.০১৩.১৯-৯১ তািরখ: 
১৬ সে র ২০১৯

১ আি ন ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িসিনয়র সিচব, স  িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালানী ও খিনজ স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) সিচব, রলপথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ওসমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) সিচব, নৗ-পিরবহন ম ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১) সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১২) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত  ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৩) অিতির  সিচব ( শাসন), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪) অিতির  সিচব (উ য়ন), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, মিতিঝল, ঢাকা।
১৬) সিচব (উ য়ন-২), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৭) ক  পিরচালক, “৬৪  জলার অভ র  ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন (১ম পযায়)” শীষক ক ,
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, মিতিঝল, ঢাকা।
১৮) সিচেবর একা  সিচব, পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৯) া ামার, পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কাযিববরণী  ওেয়ব সাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)।

 

মাঃ মিম র রহমান 
উপসিচব
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