
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স দ ম ণালয় 

উ য়ন-৩ শাখা

"Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB
Part BD-P80) (1st Revised)" শীষক কে র আ :ম ণালয় ি য়ািরং কিম র ৬  সভার কাযিববরণী।

সভাপিত কিবর িবন আেনায়ার 
 সিচব

সভার তািরখ ২১ আগ  ২০১৯।
সভার সময় বলা ১২.০০ ঘ কা।

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

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম ক  পিরচালক জনাব এ, ক, এম,
সাম ল আলম কে র িববরণ এবং হালনাগাদ ত  ও অ গিত উপ াপন কেরন। িতিন বেলন ক  ১৪  ন ন হাওর এবং
১৫  নবাসন উপ- ক সহ মাট ২৯  উপ- ক  িনেয় গ ত। ক  এলাকা ১,৮৭,০০০ হঃ াপী িব ত। কে র ধান
উে  আগাম ব ার হাত হেত বােরা ফসল র া এবং িষ বধেনর মা েম এলাকার জনগেণর জীবনযা ার মান উ য়ন করা।

কে র আওতায় আগাম ব া হেত বােরা ফসল র ােথ িত  ন ন হাওেড়র চ িদেক ব  াধ িনমাণ এবং িন াশেনর জ
হাওেরর অভ ের িবিভ  খাল নঃখনন করা হে ; ােধর িবিভ  ােন র েলটর, কজওেয়, ব  েনজ আউটেলট ইত ািদ
িনমাণ করা হে । এছাড়া, বােরা ফসেলর মােঠ সচ িবধা দয়ার জ  ব  ােধর িবিভ  ােন চািহদা অ যায়ী সচ ইনেলট

াপেনর সং ান রাখা হেয়েছ।                 
 
০৩।       এ পযােয় সভাপিত ক  পিরচালকেক কােজর বতমান অ গিতসহ বতমান সম াস হ আেলাচনা করার জ  বেলন।

ক  পিরচালক জানান য, ভৗত কােজর অ গিত লাই ২০১৯ পয  ৫৫% এবং আিথক অ গিত ৪৬.৫৫%।

০৪।       জনাব মাঃ আসা ামান, উপ- ক  পিরচালক ট ার সং া  িবষেয় জানান য, কে র আরিডিপিপেত ত কােজর
জ  মাট ৫২  ােকেজর সং ান রেয়েছ। অ াবিধ ৪৩  ােকেজর দরপ  আহবান করতঃ মাঠ পযােয় কাজ চলমান রেয়েছ।
অবিশ  (৫২-৪৩)= ৯  ােকেজর দরপ  আহবান করা হয়িন। িতিন এ িবষেয় আেরা অবিহত কেরন য, নামগে  জািলয়ার
হাওেরর সিহত বাপাউেবার ‘‘হাওর এলাকায় আগাম ব া িতেরাধ ও িন াশন (২য় সংেশািধত)’’ কে র ততা থাকায় এ

কে র মা েম ২  ােকেজর ( ােকজ নং নামগ /PW-07 এবং PW-08) দরপ  আহবােনর েয়াজন নই। হিবগ
জলায় ি য়া িড় হাওের LGED ও BADC ক ক বশ িক  ত কাজ করায় এ হাওেরর ১  ােকেজর ( ােকজ নং

হিব/PW-03) দরপ  আহবােনর েয়াজন নই। এছাড়া িকেশারগ  জলার বড় হাওর উপ- কে  দীঘা নদীেত ১৪ ভ  এর ১
র েলটর িনমাণ কােজর িবষেয় অিধকতর সমী া ও ানীয় চািহদার সােথ সম য় কের উপ  অবকাঠােমা িনমাণ করা েয়াজন

িবধায় ােকজ নং-িকেশার/PW-8 বা বায়ন করা সমীচীন হেব না। কারণ, নদীর এ ান িদেয় বসা-বািণজ  সং া  নৗ
চলাচেলর িব তা ি সহ এ ান িদেয় মাট ৩  হাওেরর পািন (বড় হাওর, ি র হাওর ও াদ র হাওর) িন াশন হয়, ফেল
এখােন অেটা েনজ ব াসহ িফউজ এর েয়াজন হেত পাের। এ িবষেয় মহাপিরচালক, বাপাউেবা সভােক অবিহত কেরন য,

ধান েকৗশলী, পাউেবা, নকশােক ধান কের এক  কািরগরী কিম  গঠন করা যেত পাের। কািরগরী কিম র মতামেতর
িভি েত েয়াজন হেল িডিপিপ সংেশাধেনর সময় িবষয়  সি েবিশত করা হেব। এভােব দখা যায় য, কে র মাট ােকেজর
মে  ০৪  ( নাম/PW-07, নাম/PW-08, হিব/PW-03 এবং িকেশার/PW-08) দরপ  আ ােনর েয়াজন হেব না। 
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০৫।       উপ- ক  পিরচালক আরও জানান, উে িখত চার  ােকজ ছাড়া অবিশ  ৫  ােকেজর (Kish/PW-01,
Kish/PW-21, Kish/PW-27, Netr/PW-08 এবং B.Baria/PW-01) দরপ  চলিত ২০১৯-২০ অথ বছের
আহবান করা হেব। এছাড়া, ইেতামে  স ািদত ায় ২০০ িকঃিমঃ ব  ােধর মে  িত  ৮.১২ িক: িম: বা এর বশী অংেশ
িসিস ক/িজও ােগর মা েম (টাইপ-এ, টাইপ-িব, টাইপ-িস) ায়ী িতর া কাজ করার জ  িডিপিপ ২য় সংেশাধন করা যেত
পাের এবং এ িবষেয় জাইকার িব ািরত আেলাচনা হেয়েছ এবং স িত রেয়েছ। 

০৬।       পরবত েত ক  পিরচালক জিম অিধ হণ সং া  িবষেয় জানান, ১৯৮২ সােলর অ ােদশ অ যায়ী জিমর  ১.৫
ণ এবং ২০১৭ এর অ ােদশ অ যায়ী ায় ৩.০ ণ ি  পেয়েছ; এবং এ খােত মাট ৪৭০.০০ হ র জিম অিধ হেণর জ

িডিপিপেত মাট ২৪০.০০ কা  টাকার সং ান রেয়েছ। জিম অিধ হণ সং া  য কান িবষেয় সভাপিত মেহাদয় পািন স দ
ম ণালেয়র অিতির  সিচব ( শাসন) জনাব মাঃ রাকন উদ- দৗলার ি  আকষণ কের ক  পিরচালকেক ার সােথ িনিবড়
যাগােযাগ রাখেত বেলন। 

০৭।       সভাপিত মেহাদয় এ পযােয় ক  এলাকায় িহজল এবং করচ গাছ লাগােনার সং ান আেছ িকনা জানেত চান। ক
পিরচালক জানান, ইেতামে ই ক  এলাকায় ব  ােধর ধাের ায় ১০.০ িকঃিমঃ অংেশ িহজল গাছ লাগােনা হেয়েছ; এবং
িডিপিপর সং ান অ যায়ী িবিভ  খািল জায়গায় িহজল ও করচ গাছ লাগােনার েয়াজনীয় ব া নয়া হেব।

০৮।       সভায় মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড বেলন য, িবিভ  হাওের ধান কাটার মৗ েম ধান মাড়ােনা ও
কােনার িবষেয় ষকেদর যেথ  ভাগাি  হয়। িতিন ক  পিরচালকেক ায় িত  হাওের 'Threshing & Drying

Floor' িনমােণর জ  িনেদশনা দান করেরন। এ ে  িত  Threshing & Drying Floor এ ব পােতর িঁক
ােসর জ  'Lightning Arrester' সংেযাজন সহ Shed, Tube well এবং ষ ও মিহলােদর জ  আলাদা

Sanitary Latrine ইত ািদ িবধািদ সংেযাজন করার জ  িদক িনেদশনা দান কেরন। উপ- ক  পিরচালক জানান
য, িডিপিপেত মাট ২২  Threshing & Drying Floor িনমােণর সং ান আেছ। এ ছাড়া, Tube well এবং

Sanitary Latrine ইত ািদ িবধা দােনর িবষেয় িডিপিপেত অেথর সং ান রেয়েছ।
  
০৯।       সভায় পিরক না কিমশেনর িষ, পািন স দ ও প ী িত ান িবভােগর - ধান জনাব আ ল আিজম চৗ রী

কে র জীবনযা ার মান উ য়ন িবষেয় পিরক না অ যায়ী িক অ গিত হেয়েছ, তা জানেত চান। উপ- ক  পিরচালক জানান,
ক র আয়তন ১,৮৭,০০০ হ র এবং ক  মাট ৬ জলার ৩২  উপেজলায় িব ত। কে র আওতায় মাট হাউজ হা

সং া ৩,৩০,০০০। এই ৩, ৩০,০০০ এর মে  ১,১৮,০০০ WMG এর সদ  রেয়েছ এবং সদ  িত েত ক মােস ২০/- টাকা
হাের শয়ার সিভংস াংেক জমা করায় বতমােন ায় ৩.০ কা  টাকা াংেক জমা রেয়েছ। কে র মা েম মাট উপকারেভাগীর
সং া ৯৮,৭৪০ জন; ত ে  লাই, ২০১৯ পয  মাট ৫৩,৯২১ জন উপ ত হেয়েছ যােদর মে  ১৬,৯০৬ জন মিহলা রেয়েছন।
ইেতামে  Local Training িনেয়েছন ৮,৭৫৯ জন যার মে  মিহলা ২৯৮০ জন।  Agricultute Promotion
Support Sub-Project (APSS) খােত িশ ণ ও সহায়তা পেয়েছন মাট ৩২,২৩০ জন যার মে  মিহলা ৩১৫০
জন। Small-Scale Income Generation Sub-Project (SIGS) খােত িশ ণ ও সহায়তা পেয়েছন
মাট ১২,৯৩২ জন, যার মে  মিহলা ফলেভাগীর সং া ১২,৩০২ জন। 

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

(ক) ত কােজর ৪  ােকেজর ( নাম/PW-07, নাম/PW-08, হিব/PW-03 এবং িকেশার/PW-08) দরপ  আ ান
না করার ােব স িত াপন করা হয়। 

(খ) ব  ােধর িত  অংশ (৮.১২ িক: িম:) িসিস ক/িজও ােগর মা েম ায়ী িতর া কাজ িডিপিপেত সংেযাজেনর
াব হীত হয়। 

(গ) িকেশারগ  জলার বড় হাওর উপ- কে র দীঘা নদীেত ১  ১৪ ভ  র েলটর (িকেশার/PW-08) িনমােণর পিরবেত
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অেটা েনজ ব াসহ িফউজ িনমােণর িবষেয় এক  কািরগরী কিম  গঠন করেত হেব এবং কািরগরী কিম র িতেবদেনর
আেলােক তা সংেশািধত িডিপিপেত সংেযাজেনর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

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

 

কিবর িবন আেনায়ার 
সিচব

ারক ন র: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.২৪.০১০.১৪(অংশ-১).৩৪০ তািরখ: 
০৩ সে র ২০১৯

১৯ ভা  ১৪২৬

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ ( জ তার িভি েত নয়) : 
১) সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, অথৈনিতক স ক িবভাগ, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা [ ঃ আঃ গম-সিচব (জাপান)]।
৩) সদ , িষ, পািন স দ ও প ী িত ান িবভাগ, পিরক না কিমশন, শের বাংলানগর, ঢাকা ( : আ: জনাব আিজম
চৗ রী, ধান)।
৪) সিচব, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ( ঃ আঃ - ধান, িষ ম ণালয়)।
৫) সিচব, বা বায়ন, পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ( : আ: জনাব আফজাল হােসন,
পিরচালক)।
৬) অিতির  সিচব (উ য়ন), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) অিতির  সিচব ( শাসন), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) অিতির  সিচব (উ য়ন), ানীয় সরকার িবভাগ, ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।
৯) মহাপিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা [ ঃ আঃ উপ-পিরচালক (গেবষণা ও
মিনটিরং)]।
১০) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
১১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাওর ও জলা িম উ য়ন অিধদ র, ৭২ ীন রাড, ঢাকা।
১২) অিতির  মহাপিরচালক ( ব িরিজয়ন), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
১৩) - ধান, পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪) -সিচব (উ য়ন-২), পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৫) ধান েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র, আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
১৬) ধান পিরক না, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
১৭) Mr. Yukihiro Mizutani, Consultant Team Leader, ‘‘হাওর এলাকায় ব া ব াপনা ও
জীবনযা ার মান উ য়ন (বাপাউেবা অংশ)’’ শীষক ক , ১৪৮ মিতিঝল বা/এ (৪থ তলা), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড,
ঢাকা।
১৮) কনসালেট  ম লীডার, এইচ এফ এম এল আইিপ ( ানীয় সরকার অংশ), লেভল-১১, ানীয় সরকার অিধদ র,
আগার াও, ঢাকা।
১৯) জনাব মা: আসা ামান, ত াবধায়ক েকৗশলী, ‘‘হাওর এলাকায় ব া ব াপনা ও জীবনযা ার মান উ য়ন
(বাপাউেবা অংশ)’’ শীষক ক , ১৪৮ মিতিঝল বা/এ (৪থ তলা), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, ঢাকা।
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২০) Mr. Md. Abdus Salam, Consultant, ‘‘হাওর এলাকায় ব া ব াপনা ও জীবনযা ার মান
উ য়ন (বাপাউেবা অংশ) (১ম সংেশািধত)’’ শীষক ক , ১৪৮ মিতিঝল বা/এ (৪থ তলা), বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড,
ঢাকা।
২১) ক  পিরচালক, এইচ এফ এম এল আইিপ ( ানীয় সরকার অংশ), লেভল-১১, ানীয় সরকার অিধদ র, আগার াও,
ঢাকা।
২২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িকেশারগ
২৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ
২৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয,় ন েকাণা
২৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নামগ
২৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয় , হিবগ
২৭) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
২৮) উপ- ধান-১, পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৯) ক  পিরচালক, ‘‘হাওর এলাকায় ব া ব াপনা ও জীবনযা ার মান উ য়ন ক  (বাপাউেবা অংশ)’’, ১৪৮
মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
৩০) Mr. Hitoshi Ara, Senior Representative, Japan International
Cooperation Agency (JICA), Bangladesh Office, 3rd Floor, Bay’s Galleria,
57 Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212.
৩১) Mr. Yasuhiro Kawazoe, Senior Representative, Japan International
Cooperation Agency (JICA), Bangladesh Office, 3rd Floor, Bay’s Galleria,
57 Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212.
৩২) Mr. Koichi Kitamura, Representaitve, Japan International Cooperation
Agency (JICA), Bangladesh Office, 3rd Floor, Bay’s Galleria, 57 Gulshan
Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212.
৩৩) Mr. Anisuzzaman Chowdhury, Deputy Program Manager (Disaster
Management Climate Change & Rural Water Supply), Japan International
Cooperation Agency (JICA), Bangladesh Office, 3rd Floor, Bay’s Galleria,
57 Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212.
৩৪) জনাব মাঃ সােহল মা দ, পিরচালক (এফএমিজ), ইনি উট অব ওয়াটার মেডিলং (আইডি উএম), বািড়
নং-৪৯৬, রাড নং-৩২, িনউ িডওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
৩৫) িনবাহী েকৗশলী, িকেশারগ  পওর িবভাগ, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড, িকেশারগ ।
৩৬) সহকারী ধান/িসিনয়র সহকারী ধান (পিরক না-১), পািন স দ ম ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩৭) া ামার, পািন স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভার কাযিববরণী ওেয়ব সাইেট কাশ করার জ
অ েরাধ করা হেলা)।
৩৮) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ
৩৯) একা  সিচব, সিচেবর দ র, পািন স দ ম ণালয়

 

এ এইচ এম আেনায়ার পাশা 
উপসিচব
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