
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স দ ম ণালয় 

উ য়ন-৩ শাখা

“ য়াকাটা স  সকত মহাসড়ক িনমান” শীষক ািবত ক  ি য়াকরেণর লে  য়াকাটা স  সকত হেত
গ ামিত পয  বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর বিড় াধ িদেয় সড়ক িনমােণর জ  বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর

স িত/অনাপি  দােন িস া  হেণর িনিম  অ ি ত সভার কাযিববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
 সিচব

সভার তািরখ ২১ আগ  ২০১৯। 
সভার সময় বলা ১২.৩০ ঘ কা।

ান পািন স দ ম ণালেয়র সভাক । 
উপি িত পিরিশ  ক। 

      সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন এবং বাপাউেবার উপ লীয় াধ উ য়ন কে র ক
পিরচালক- ক “ য়াকাটা স  সকত মহাসড়ক িনমাণ” শীষক ািবত ক র অব ান স েক সকলেক অবিহত করেত
অ েরাধ জানান। ক  পিরচালক জানান য, ািবত মহাসড়ক  প য়াখালী জলার কলাপাড়া উপেজলার গ ামিত হেত
ল চর এর ম বত  ােন অিবি ত। িতিন আরও জানান য, ািবত মহাসড়ক  উপ লীয় াধ উ য়ন ক , পযায়-১

(িসইআইিপ-১) কে র পা ার নং ৪৮ এর িক: িম: ১৮.০০০ হেত িক: িম: ৩৬.০০০ এর ম বত  ােন অবি ত। সভাপিত
মেহাদয় এ িবষেয় সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর কম পিরক না স েক জানেত চাইেল তােদর িতিনিধ জানান য, গ ামিত
হেত ল চর পয  ১৮.০০ িক: িম: অংেশ ৪ (চার) লইেনর মহাসড়ক িনমােনর পিরক না হণ করা হেয়েছ। ািবত কে র
িডিপিপ ণয়েনর জ  তারা েয়াজনীয় সমী ার কাজ  করেত চায়। 

২।   আেলাচনায় অংশ িনেয় বাপাউেবার, মহাপিরচালক জানান য, আেলাচ  ক র াপাের বাপাউেবা নীিতগতভােব স ত।
তেব য়াকাটা সী িবেচর উ য়েনর লে  বাপাউেবা ক ক এক  সমী ার কাজ হােত নয়া হেয়েছ। সমী া কাজ  স  হওয়ার
পর তার পািরেশর িভি েত ড়া  মতামত দয়া হেব। সভাপিত মেহাদয় মহাপিরচালক, বাপাউেবা’র মতামেতর িত সমথন
জািনেয় বেলন, নদার াে র হগ িস িবেচর আদেল য়াকাটা সী িবচ আ িনকয়েনর জ  বতমান সরকার এক  মহাপিরক না

হণ কেরেছ। সই লে  বাপাউেবা ক ক সমী ার কাজ  হেয়েছ যা িডেস র, ২০১৯ নাগাদ শষ হেব। সমী ায় া
ফলাফেলর উপর িভি  কের মহাসড়েকর জ  ািবত অংেশ বাে র এলাইন া  িনধারেনর পর বাপাউেবা’র সােথ যাগােযাগ

বক পরবত  কমপিরক না িনধারেণর জ  সড়ক ও জনপথ অিধদ রেক অ েরাধ জানান। এ ছাড়াও াধ িনমাণকােল িব মান
ানে াভ বন যােত িত  না হয় সই িদেক সতক নজর রাখার জ  বাপাউেবােক অ েরাধ জানান। এ পযােয় ািনং

কিমশেনর িতিনিধ পািন স দ ম ণালেয়র চলমান সমী ার পর সড়ক িনমােণর িবষেয় একমত পাষণ কেরন। সড়ক ও
জনপথ অিধদ েরর িতিনিধ আেলাচ  সমী ার কােজ একজন সড়ক িবেশষ  অ ি র অ েরাধ জানােল সভাপিত মেহাদয়
তােত স িত দান কেরন। 

৩। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন বিণত িস া  হীত হয়ঃ- 

(ক) য়াকাটা সীিবচ আ িনকয়েনর জ  চলমান “Protection and Development of Kuakata Sea
Beach” শীষক সমী ার ফলাফেলর উপর িভি  কের বিড় ােধ সড়ক িনমাণ ও র ণােব েণর দািয়  দান কের সড়ক ও

১



জনপথ িবভাগেক অনাপি  দােনর িবষয়  িবেবচনা করা হেব। 

(খ) চলমান সমী ায় একজন সড়ক িবেশষ /সওজ িতিনিধ অ  করেত হেব। 
            
৪।      সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

কিবর িবন আেনায়ার 
সিচব

ারক ন র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.৯৯.০১৬.১৭.৩৩৫ তািরখ: 
২৮ আগ  ২০১৯

১৩ ভা  ১৪২৬

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ ( জ তার িভি েত নয়) 
১) সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।
২) সিচব, িম ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, মিতিঝল, ঢাকা। 
৪) অিতির  সিচব (উ য়ন), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫) অিতির  সিচব ( শাসন), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৬) অিতির  মহাপিরচালক (পি ম িরিজয়ন), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। 
৭) -সিচব (উ য়ন-২), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) - ধান (পিরক না), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯) ধান েকৗশলী (দি ণা ল), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, সাগরিদ, বিরশাল।
১০) ত াবধায়ক েকৗশলী, প য়াখালী পািন উ য়ন সােকল, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, প য়াখালী।
১১) ক  পিরচালক, উপ লীয় াধ উ য়ন ক , পযায়-১ (িসইআইিপ-১), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, রাড নং-২৪,
হাউস নং-১৫, লশান-২, ঢাকা।
১২) িনবাহী েকৗশলী, প য়াখালী পািন উ য়ন িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, প য়াখালী।
১৩) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪) া ামার, পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কাযিববরণী ওেয়ব সাইেট কােশর জ )। 

 

এ এইচ এম আেনায়ার পাশা 
উপসিচব

২


