
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
উ�য়ন-৩ শাখা

িবষয়ঃ “বিরশাল �জলার সদর উপেজলায় কীত�নেখালা নদীর ভা�ন হেত চরবািড়য়া এলাকা র�া �ক� (১ম সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র
ি�য়ািরং কিম�র ৩য় সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৭-০৯-২০২১।
সভার সময় �বলা ২:৪০ 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 উপসিচব (উ�য়ন-৩),
পাসম জানান �য, �ক��র �ল উে�� হে� বিরশাল িস� কেপ �ােরশেনর �বলতলা সােফ�স ওয়াটার ি�টেম� �া�, ২৩০ �কিভ �ব��িতক স�ালন
লাইন, �বলতলা �ফরীঘাট এলাকা, ডকইয়াড �, বাজার, �াথিমক/উ� মা�িমক িব�ালয়, চাষাবাদেযা� �িম, সড়ক এবং অ�া� সরকাির-
�বসরকাির �াপনা কীত�নেখালা নদীর ভা�ন �থেক র�া করা। �ক��র �া�িলত �য় ৩৭০৯৮.৬২ ল� টাকা এবং বা�বায়ন �ময়াদকাল �লাই,
২০১৭ হেত �ন, ২০২২ পয ��। �ক�� ৩১ আগ�, ২০২১ পয �� �ভৗত অ�গিত ৬৫.২৫% ও আিথ �ক অ�গিত ৫১.১৭%।

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



১ �ধান �েকৗশলী, দি�ণা�ল, বাপাউেবা, বিরশাল সভায় জানান �য, �ক��র
আওতায় ৫.৬৮৭ িকঃিমঃ নদীতীর সংর�ণ, ২১৯.৩০ িমটার এ� টািম �েনশন
এবং ৫.৬০ িকঃিমঃ নদী ��িজং কাজ অ�� �� রেয়েছ। এর মে� ৩.৩৬৬
িকঃিমঃ নদীতীর সংর�ণ কাজ, ৯৪.৫৩ িমটার এ� টািম �েনশন এবং ৫.৬০
িকঃিমঃ নদী ��িজং কাজ িডিপএম প�িতেত �লনা িশপইয়াড �
িলিমেটড  কাজ করেছ।  নদী ��িজং কাজ� সমা� হেলও �ােকজ�র
আওতায় নদীতীর সংর�ণ কােজর �ভৗত অ�গিত ৫২.২৬%  এবং এ�
টািম �েনশন কাজ অ�াবিধ �� হয়িন।

�ফ�য়াির, ২০১৯ হেত �� কের অ�াবিধ অথ �াৎ িবগত ২.৫ বছের �লনা
িশপইয়াড � িলিমেটড ১২,২০,৯৯২� িসিস �েকর মে� ৬,০১,৮৩৯� িসিস
�ক �তির করেত স�ম হেয়েছ। যা িসিস �ক �তিরর অ�গিত মা�
৪৯.২৯%। কাজ �রািনত করেত �লনা িশপইয়াড � িলিমেটড-�ক একািধকবার
অ�েরাধ করা হেলও �িত�ান�র প� �থেক কায �কর পদে�প �হণ না করায়
কাজ� িনধ �ািরত সমেয় স�� হওয়া িনেয় আশংকা �দখা িদেয়েছ।উে��,
�িত�ান�র তরফ হেত সংেশািধত কম �পিরক�না দািখল করা হেলও �স
অ�যায়ী অ�গিত অিজ�ত হয়িন। �ক�� �ন/২০২২ এর মে� সমাি�র জ�
িনধ �ািরত িবধায় উ� �ােকজ কাজ�র অবিশ� ৬,১৯,১৫৩ � িসিস �ক হেত
�ায় ৪,০০,০০০ � িসিস �ক �তির ও ডাি�ং কাজ� কেয়ক� �ােকেজ/
লেট উ�ু� দরপ� আহবােনর মা�েম ন�ন �কাদার িনব �াচন কের কাজ
করা হেল িনধ �ািরত সমেয়র মে� �শষ করা স�ব হেব।

সভায় উপি�ত �লনা িশপইয়াড � িলিমেটড এর �িতিনিধ ক�াে�ন িফদা
হাসান জানান �য, ইেতামে� �ােকজ কাজ�র আওতায় িজও�াগ ডাি�ং
ও ৩৩৫ িমটার  �দেঘ ��র শীট পাইল �াইভ এবং নদী ��িজং কাজ স��
হেয়েছ। তেব ল��মা�ার �লনায় িসিস �ক �তির কম হেলও আগামী মাচ �/
২০২২ তািরেখর মে� অবিশ� সম� িসিস �ক �তিরসহ �কে�র িনধ �ািরত
সমেয়র মে� কাজ� স�� করা হেব।

�ধান �েকৗশলী আেরা উে�খ কেরন �য,  সংেশািধত নকশা অ�যায়ী
�ক��র আওতায় নদীতীর সংর�ণ কােজর �য় িক�টা �ি� পাে� এবং
মাঠপয �ােয়র বা�ব অব�ার ��ি�েত নদী ��িজং কােজর পিরমাণ ও �য়
�াস �পেয়েছ।  �সে�ে� �ক��র আ�ঃখাত সম�য় �েয়াজন অ�থায়
নদীতীর সংর�ণ কােজর সংি��তায় অিতির� কাজস�েহর িবপরীেত ��
পিরেশাধ করা স�ব হে� না। তাছাড়া �ক�� চলিত বছের সমাি�র জ�
িনধ �ািরত এবং এর জ� এিডিপ বরা� �েয়াজন ১৬০.০০ �কা� টাকা।
 প�া�ের চলিত অথ �বছের �া� বরা� ১৩০.০০ �কা� টাকা। আরএিডিপেত
�ক��র অ��েল অিতির� ৩০.০০ �কা� টাকা বরা� �েয়াজন।

ক) িডিপএম প�িতেত চলমান
কাজস�েহর অ�গিত নেভ�র/২০২১
পয �� িনয়িমত পয �েব�ণ�ব �ক
�িতেবদন ম�ণালেয় দািখল করেত
হেব। 

খ) নেভ�র/২০২১ মে� িডিপএম
প�িতেত চলমান কাজ স�েহর
সে�াষজনক অ�গিত অিজ�ত না হেল
অবিশ� সং�ক িসিস �ক �তির   ও
ডাি�ং কাজ কেয়ক� �ােকেজ/লেট
উ�ু� দরপ� আহবােনর মা�েম স��
করার উে�াগ িনেত হেব।

গ) সংেশািধত নকশা অ�যায়ী নদী তীর
সংর�ণ কােজর সংি��তায় অিতির�
কাজস�হ বা�বায়েনর জ� এবং
সমা��ত ��িজং কােজর জ�
�েয়াজনীয় অেথ �র সং�ান �রেখ
�ক��র আ�ঃখাত সম�য় ��াবনা
�ত ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।

ঘ) ২০২১-২২ অথ �বছের �ক��
সমাি�র লে�� বত�মান অথ �বছের
বরা��ত ১৩০ �কা�র অিতির� ৩০
�কা� টাকা বরাে�র উে�াগ �হণ
করেত হেব।

ঙ) কােজর �ণগতমান বজায় �রেখ
িনধ �ািরত সমেয়র মে� �কে�র সকল
কাজ বা�বায়ন করেত হেব।

ক) �ক�
পিরচালক,
বাপাউেবা ও
�লনা িশপইয়াড �
িলঃ। 

খ) �ক�
পিরচালক,
বাপাউেবা। 

গ) �ক�
পিরচালক,
বাপাউেবা। 

ঘ) পিরক�না
উইং, পাসম। 

ঙ) �ক�
পিরচালক,
বাপাউেবা। 

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



 
 

কিবর িবন আেনায়ার 
িসিনয়র সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৪১.১৭-৩৫০ তািরখ: 
১০ অে�াবর ২০২১

২৫ আি�ন ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ, অথ � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (�: আ: ��সিচব)।
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: ���ধান, �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 অ�িবভাগ, পািন স�দ ম�ণালয়
৯) অিতির� সিচব, উ�য়ন অ�িবভাগ, পািন স�দ ম�ণালয়
১০) অিতির� মহাপিরচালক (পিরক�না), পিরক�না, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

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

১২) �� সিচব, উ�য়ন-২ অিধশাখা , পািন স�দ ম�ণালয়
১৩) ��সিচব, পিরক�না উইং, পািন স�দ ম�ণালয়
১৪) �ধান �েকৗশলী (�র), পিরক�না এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

১৫) �ধান �েকৗশলী, দি�ণা�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
১৬) �ব�াপনা পিরচালক, �লনা িশপইয়াড � িলিমেটড (�িশিল), বাংলােদশ �নৗবািহনী, �লনা।
১৭) ত�াবধায়ক �েকৗশলী ও �ক� পিরচালক, “বিরশাল �জলার সদর উপেজলায় কীত�নেখালা নদীর ভাঙন হেত চরবািড়য়া এলাকা র�া (১ম
সংেশািধত)” শীষ �ক �ক�, বিরশাল পওর সােক�ল, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
১৮) উপ�ধান, পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
১৯) উপসিচব, উ�য়ন-২ শাখা, (�ফাকাল পেয়� কম �কত�া বিরশাল), পািন স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২০) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২১) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, উপম�ীর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২২) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক�না-৪ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
২৩) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
২৪) িনব �াহী �েকৗশলী, বিরশাল পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �, বিরশাল।
২৫) ��া�া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


