.

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
েসিসং পিরদ র
...

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

মাঃ মিন ল ইসলাম
অিতির ধান েকৗশলী ( র)
২৮ মাচ, ২০২১ ি ঃ
িবকাল ৩:৩০ ঘ কা
সে লন ক , পািন ভবন ( লেভল-৬), বাপাউেবা, ঢাকা
পিরিশ -ক

গত ২৮ মাচ , ২০২১ তািরেখ িবকাল ৩:৩০ ঘ কায় অিতির
ধান েকৗশলী, মিনটিরং, বাংলােদশ পািন
উ য়ন বাড এর সভাপিতে পািন ভবন লেভল-৬ সে লন কে বািষক কমস াদন ি ২০২০-২১
এর মাচ , ২০২১ মােসর বাপাউেবা’র এিপএ টীেমর মািসক সভা অ ি ত হয়। সভায় সকল জােনর ধান
েকৗশলী, বাপাউেবা’র এিপএ টীেমর সদ গণ এবং এিপএ া রকারী ণকালীন ক পিরচালকগণ
উপি ত িছেলন ।
০২। উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কায ম
কেরন। সভায় ২০২১-২২ এিপএ এর
ধান বিশ ◌্য িনেয় সভাপিত ধারণা দান কেরন। মি পিরষদ িবভােগ ২০/০৪/২০১২১ তািরখ নাগাদ খসড়া
এিপএ ল মা া দািখেলর
াপেট পািন স দ ম ণালয় হেত ১২/০৪/২০২১ তািরেখর মে এিপএ
ল মা া দােনর জ তাগাদা দান করা হেয়েছ। ২০২১-২২ অথ-বছেরর এিপএ ল মা া
যথাসমেয় দািখেলর ল ◌্েয এখন থেকই এিপএ ল মা া িনধ ারেণ সকল জান, সােকল, িবভাগেক কাজ
আর করার অ েরাধ জানান এবং স া এিডিপ বরা
াি র পর ততম সমেয়র মে ল মা া
দািখেলর জ সভাপিত সংি সকলেক অ েরাধ জানান। এছাড়াও, সভাপিত ২০২০-২১ অথ-বছেরর এিপএ
এর ৩য় কায়াটার পয অ গিতর
ায়ন িতেবদন ০৫/০৪/২০২১ তািরেখর মে আিবি কভােব
দািখল করার জে ও অ েরাধ জানান
০৩। ২০২০-২১ অথ-বছেরর এিপএ বা বায়েন চলমান িন বিণত ক স েহর ল মা া অজেন আেরাও
িনিবড় মিনটিরং করার অ েরাধ জািনেয় তা বা বায়েন িব মান সম া িনরসন স েক সভাপিত িব ািরত
আেলাচনা কেরনঃ
ক ীয় অ ল, বাপাউেবা, ঢাকা

১

.

ময়মনিসংহ জলার গফর াও উপেজলাধীন চর আলগী ইউিনয়েনর
চ িদেক বড়ী াধ িনমাণ ক

াধ িনমাণ-১৭ িকঃ িমঃ
িন াশন খাল নঃখনন-২২ িকঃ
িমঃ

িন াশন কাঠােমা িনমাণ-২
ঢাকা-নারায়ণগ - ডমরা (িডএনিড) এলাকায় িন াশন ব ার উ য়ন িন াশন খাল নঃ খনন-৩৫ িকঃ
ক ( ফজ-২)
িমঃ
িন াশন কাঠােমা িনমাণ-২০
িড়গ া নদী ন ার ক (ন ন ধেল রী- ংলী-বংশী- রাগিজং-২০.০০ িকঃ িমঃ
িড়গ া িরভার িসে ম)
নরিসংদী জলার অ
আিড়য়াল া নদী, হািড়েদায়া নদী,
িজং-৪০.০০ িকঃ িমঃ
নদ, পাহািড়য়া নদী, মঘনা শাখা নদী ও রাতন
শাখা নদ
নদী নঃ খনন-৩৫.০০ িকঃ িমঃ
নঃখনন ক

ব া ল, বাপাউেবা, িম া
া নবািড়য়া জলার অ গত িততাস নদী (আপার) নঃখনন ক

িজং-১৫.০০ িকঃিমঃ

নায়াখালী এলাকার জলাব তা িনরসনকে ব া িনয় ণ ও
িন াশন ব ার উ য়ন ক

াধ িনমাণ- ২.৯১৫ িকঃিমঃ
নদী তীর সংর ণ- ৬.০০ িকঃিমঃ
িজং-৭.০০ িকঃিমঃ

উ র- ব া ল, বাপাউেবা, িসেলট
হিবগ জলার িবিবয়ানা িব ৎ ক েলার সামেন িশয়ারা
নদীর উভয় তীেরর িতর া ক
নামগ জলার দায়ারাবাজার ও ছাতক উপেজলার আওতাধীন
রমা নদীর ডান তীের অবি ত দায়ারাবাজার উপেজলা পিরষদ
কমে , ল ীবাউর ও ব রা এলাকায় নদী তীর সংর ণ ক
িসেলট জলায় িসেলট সদর ও িব নাথ উপেজলায়
দশ াম, মাহতাব র ও রাজা র পরগণা বাজার এলাকা রমা
নদীর উভয় তীেরর ভা ন হেত র া ক

দি ণ- ব া ল, বাপাউেবা, চ
চ াম জলার াশখালী উপেজলার পা ার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১িব
এবং ৬৪/১িস এর সম েয় িত অবকাঠােমাস েহর নব াসন
ক

২

নদী নঃখনন-১০.০০ িকঃিমঃ
িজং-১.০০ িকঃিমঃ
িজং-১.০০ িকঃিমঃ
নদী নঃখনন-৩.০০ িকঃিমঃ
(RDPP ত বাদ গেছ)
িজং-১.৫০ িকঃিমঃ (RDPP ত
বাদ গেছ)
াম
উপ লীয় ােধর ঢাল
িতর া-১.৬২৫ িকঃিমঃ

.

ক বাজার জলাধীন

িত

পা ারস েহর নব াসন ক

চ াম জলার উপ লীয় এলাকায় পা ার নং- ৬২ (পেত া),
পা ার নং- ৬৩/১এ (আেনায়ারা), পা ার নং- ৬৩/১িব
(আেনায়ারা ও প য়া) নব াসন ক
চ াম জলার িমর রাই উপেজলায় বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল
( বজা) ব া িনয় ণ সড়ক কাম বড়ী াধ িতর া ও িন াশন
ক

চ াম জলার হাটহাজারী ও রাউজান উপেজলায় হালদা নদীর
উভয় তীেরর ভা ন হেত িবিভ এলাকা র াকে তীর সংর ণ
কাজ ক
চ াম জলার স ীপ উপেজলার পা ার নং-৭২ এর ভা ন বণ
এলাকায় াপ িতর া কােজর মা েম নব াসন ক
চ াম জলার লাহাগড়া ও সাতকািনয়া উপেজলায় সা এবং ড
নদীর তীর সং ণ ক
ক বাজার জলার বাংলােদশ-মায়ানমার এ সীমা িনরাপ া উ ত
করার জ উিখয়া ও টকনাফ উপেজলায় নাফ নদী বরাবর
পা ারস হ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/িব এবং ৬৮) নব াসন ক
চ াম জলার রা িনয়া ও বায়ালখালী উপেজলা এবং রা ামা
পাব ত জলার কা াই উপেজলায় কণ লী ও ইছামিত নদী এবং
িশলক খালসহ অ া খােলর উভয় তীেরর ভা ন হেত র া
ক
চ াম মহানগরীর ব া িনয় ণ, জলাম তা/জলাব তা িনরসন ও
িন াশন উ য়ন ক

উপ লীয় ােধর ঢাল
িতর া-৫.৭৫১ িকঃিমঃ
উপ লীয় াধ মরামত-৬.৭২২
িকঃিমঃ
াধ িনমাণ- ১.৮০০ িকঃিমঃ
াধ নরা িতকরণ- ৫.৭০৫
িকঃিমঃ
িন াশন কাঠােমা িনমাণ-২
উপ লীয় াধ িনমাণ-৪.০০
িকঃিমঃ
উপ লীয় ােধর ঢাল িতর া৪.০০ িকঃিমঃ
িন াশন খাল নঃ
খনন- ১০.০০িকঃ িমঃ
িন াশন কাঠােমা িনমাণ-২
াধ িনমাণ- ৫.০০০ িকঃিমঃ
াধ মরামত- ২.৬৫০ িকঃিমঃ
নদী তীর সংর ণ- ০.২৫৪ িকঃিমঃ
উপ লীয় াধ িনমাণ-১.৪২ িকঃিমঃ
উপ লীয় ােধর ঢাল িতর া৫.০০ িকঃিমঃ
নদী তীর সংর ণ- ২.০০ িকঃিমঃ
নদী িজং-৪.৯০০ িকঃিমঃ
উপ লীয় াধ নব াসন-২৫.০০০
িকঃিমঃ
নদী তীর সংর ণ- ১.৫০ িকঃিমঃ
নদী িজং-১.০০ িকঃিমঃ
নদী তীর সংর ণ- ১.০০ িকঃিমঃ
াড ওয়াল/িরেটইিনং ওয়াল২.০০ িকঃিমঃ

উ রা ল, বাপাউেবা, রং র
য না নদীর ডান তীেরর ভা ন হেত গাইবা া জলার সদর
উপেজলা এবং গণকবর সহ লছিড় উপেজলার িবিভ াপনা
র া ক
িড় াম জলার িচলমারী ও উিল র উপেজলায়
নেদর
ডান তীর ভা নেরাধ ক
৩

নদী তীর সংর ণ-২.৪০০ িকঃ িমঃ
নদী িজং- ৮.০০০ িকঃ িমঃ
াধ নব াসন-২৫.০০ িকঃ িমঃ

.

নীলফামারী জলার চাড়ালকাটা নদী সাজাকরণ এবং িড়িত া
নদী তীর সংর ণ

নদী তীর সংর ণ-২.৩৭৫ িকঃ িমঃ
নদী িজং -৩.০০০ িকঃ িমঃ

উ র-পি মা ল, বাপাউেবা, রাজশাহী
াপাইনবাবগ জলার সদর উপেজলায় মহান া নদী িজং ও
রাবার ড াম িনমাণ ক
জয় রহাট জলার লশীগ া, ছাট য না, িচিড় ও হারাবিত নদী
নঃখনন ক

নদী

িজং-১৬.০০০ িকঃ িমঃ

াধ নরা িতকরণ-৯.০০ িকঃিম
নদী নঃখনন-১০.০০০ িকঃিমঃ

পি মা ল, বাপাউেবা, ফিরদ র
ের র খাল খনন ও িন াশন ক

িন াশন খাল নঃখনন ৫০.১৩০
িকঃিমঃ
মার নদ নঃখনন ক
নদী িজং-১২.০০০ িকঃিমঃ
নদী নঃখনন-২৫.০০০ িকঃিম
রাজবাড়ী শহর র া ক ( ফজ-২)
নদী তীর সংর ণ ২.৫০০িকঃিমঃ
নদী িজং -৩.৮০০ িকঃিমঃ
শরীয়ত র জলার জািজরা ও নিড়য়া উপেজলায় প া নদীর ডান
নদী তীর সংর ণ-২.১০৫ িকঃ
তীর র া ক
িমঃ
নদী িজং-২.৩১০ িকঃিমঃ
শরীয়ত র জলার নিড়য়া উপেজলায় প া শাখা নদীর ডান তীেরর নদী তীর সংর ণ ০.৯২০ িকঃ
ভা ন হেত নওয়াপাড়া এলাকা এবং প া নদীর বাম তীেরর ভা ন িমঃ
হেত চরআ া এলাকা র া ক
নদী িজং-২.১৬৭ িকঃিমঃ
মাদারী র জলার িশবচর উপেজলায় আিড়য়াল া নেদর তীর
নদী তীর সংর ণ ০.২০০ িকঃ
সংর ণ ও িজং ক
িমঃ
ফিরদ র জলায় চর ভ াসন উপেজলাধীন প া নদীর ডান তীর
নদী তীর সংর ণ ১.০০০ িকঃিমঃ
সংর ণ ও িজং ক
নদী িজং-৯.০০০ িকঃ িমঃ
ফিরদ র জলায় আিড়য়াল া নদীর তীর সংর ণ ও িজং ক নদী তীর সংর ণ-২.০০০ িকঃিমঃ
নদী িজং-৩.৮০০ িকঃ িমঃ
গড়াই নদী িজং ও তীর সংর ণ ক
নদী তীর সংর ণ-২.০০০ িকঃিমঃ
নদী িজং-১০.০০০ িকঃ িমঃ
দি ণা ল, বাপাউেবা, বিরশাল
কীতনেখালা নদীর ভা ন হইেত বিরশাল জলার সদর
উপেজলাধীন চরবািড়য়া এলাকা র া ক
মঘনা নদীর ভা ন হেত বিরশাল জলার মেহ ীগ উপেজলার
উলািনয়া- গািব র এলাকা র া ক
বিরশাল জলার সাতলা-বাগধা কে র পা ার নব াসন ক
৪

নদী তীর সংর ণ -১.৩০০ িকঃ
িমঃ
নদী তীর সংর ণ -১.২০০ িকঃ
িমঃ
াধ মরামত-৬.০০ িকঃিমঃ
িন াশন কাঠােমা মরামত-৬

.

সচ খাল নঃখনন-১৫.০০০
িকঃিমঃ
িপেরাজ র জলার ভা ািরয়া উপেজলায় বেন র নদী নঃখনন
এবং পানা নদী ও বেন র নদীর ভা ন হেত িবিভ
াপনা/স দ র া ক
ভালা জলার চরফ াশন উপেজলাধীন ত িঁ লয়া নদীর ভা ন হেত
বকসী ল ঘাট হেত বা রহাট ল ঘাট পয িতর া ও িজং
এবং করী- করী ীপ ব া িনয় ণ ক

মঘনা নদীর ভা ন হেত ভালা জলার লালেমাহন উপেজলাধীন
লড হািড ও ধিলেগৗরনগর বাজার র া ক

সচ কাঠােমা িনমান-৮
নদী তীর সংর ণ -০.৫০০ িকঃ
িমঃ
নদী নঃখনন-৫.০০০ িকঃিম
নদী তীর সংর ণ -০.৩০০ িকঃ
িমঃ
নদী িজং-২.৬০০ িকঃ িমঃ
িন াশন কাঠােমা িনমান-১
সচ কাঠােমা িনমান -২
উপ লীয় ােধর ঢাল
িতর া-০.৯০০ িকঃ িমঃ
নদী তীর সংর ণ -০.৫৬০ িকঃ
িমঃ
নদী িজং-২.৪০০ িকঃ িমঃ
উপ লীয় ােধর ঢাল িতর া
০.৫৪০ িকঃ িমঃ

দি ণ-পি মা ল, বাপাউেবা, লনা
বােগরহাট জলার পা ার নং-৩৬/১ এর নব াসন ক

ম মিত-নবগ া উপ- ক নব াসন ও নবগ া নদী
নঃখনন/ িজংএরমা েম ন ীবন ও পিরেবশগত ভারসা
র া ক

নদী তীর সংর ণ -১.০০০ িকঃ
িমঃ
নদী নঃখনন-১০.০০০ িকঃিম
িন াশন খাল নঃখনন ২০.০০০
িকঃিমঃ
িন াশন কাঠােমা িনমান -৩
নদী তীর সংর ণ -১.০০০ িকঃ
িমঃ
নদী নঃখনন-৬.০০০ িকঃিম

িবিবধ ক
Coastal Embankment Improvement Project
Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat,
Pirojpur, Barguna & Patuakhali District

৫

নদী তীর সংর ণ -০.৬৫১ িকঃ
িমঃ
িন াশন খাল নঃখনন ১০.৫০
িকঃিমঃ
িন াশন কাঠােমা িনমান -১১
িন াশন কাঠােমা মরামত-২
সচ কাঠােমা িনমান-১৩

.

South-West Area Integrated Water Resources
Planning & Management Project (Phase-2)

Haor Flood Management and Livelihood
Improvement Project (BWDB Part)

- গা

া াম (বাপাউেবা কে ােন )

সীমা নদী তীর সংর ণ ও উ য়ন ক ( ফজ-২)

০৪।

সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িন বিণত িস া

সচ কাঠােমা মরামত-২
উপ লীয় ােধর
নব াসন-২৪.০০০ িকঃ িমঃ
উপ লীয় ােধর ঢাল িতর া
৯.২১০ িকঃ িমঃ
াধ মরামত-৩.৮০০ িকঃিমঃ
িন াশন খাল নঃখনন- ৪০.০০০
িকঃিমঃ
িন াশন কাঠােমা মরামত-১২
সচ কাঠােমা নব াসন-২০
ব াধ িনমান-৫০.০০ িকঃ িমঃ
নদী িজং-২০.০০ িকঃ িমঃ
িন াশন খাল নঃখনন-৩০.০০
িকঃিমঃ
িন াশন কাঠােমা িনমান -৩০
িন াশন কাঠােমা মরামত-৫
সচ কাঠােমা িনমান -২০
ব াধ মরামত- ৪৫.০০ িকঃ
িমঃ
াধ নরা িত/ মরামত-৫.০০০
িকঃিমঃ
িন াশন খাল নঃখনন- ৫০.০০০
িকঃিমঃ
পািন িনয় ণ কাঠােমা িনমান -৭
পািন িনয় ণ কাঠােমা
মরামত-৩২
নদী তীর সংর ণ -১০.০০০ িকঃ
িমঃ

হীত হয়ঃ-

িমক
িস া
১। পািন স দ ম নালেয়র িনেদশ েম আগামী ৩১/০৩/২০২১ তািরেখর
মে বাপাউেবা’র িশ ণ া সংি সকল মাঠ দ েরর ( জান, সােকল ও
িবভাগ) ২০২০-২১ অথ-বছেরর এিপএ লাইভ সাভাের ড়া দািখল করেত হেব।

৬

বা বায়েন
ধান
েকৗশলী
(উ রা ল ও উ রব া ল ব◌্যতীত
সকল জান)

.

২।

৩।

৪।

২০২০-২১ অথ-বছেরর এিপএ এর ৩য় কায়াটার পয অ গিতর
ায়ন িতেবদন
ধান
০৫/০৪/২০২১ তািরেখর মে আিব কভােব েসিসং পিরদ ের দািখল করেত হেব।
েকৗশলী
য সকল জােনর APAMS সফটওয় াের এিপএ ড়া দািখল স
হেয়েছ,
(সকল জান)
তােদর ই- মইেল এিপএ এর অ গিতর
ায়ন িতেবদন রেণর
ও ক পিরচালক
পাশাপািশ APAMS সফটওয় ােরও অ গিত িতেবদন দািখল করেত হেব।
কাযিববরণীেত বিণত ক ওয়ারী এিপএ ল মা াস হ অজেন সেচ হেত হেব।
ধান
েকৗশলী
(সকল জান) ও
সংি
ক
পিরচালক
পািন স দ ম ণালেয় ১২/০৪/২০২১ তািরেখর মে ২০২১-২২ অথ-বছেরর এিপএ
বণনামেত।
ল মা া দািখেলর ল ◌্েয এখন থেকই এিপএ ল মা া িনধ ারেণ সকল
জান, সােকল, িবভাগেক কাজ আর করেত হেব। কায ম পিরদ র ক ক স া
এিডিপ বরা ণয়ন স
হেল স আেলােক েসিসং পিরদ র হেত এিপএ
ল মা া চাওয়া হেব এবং যথাসমেয় ল মা াস হ সংি জােনর এিপএ টীেমর
মা েম আেলাচনা ব ক েসিসং পিরদ ের রণ করেত হেব। সকল জান, সােকল
ও িবভাগেক ২০২১-২২ অথ-বছেরর এিপএ APAMS সফটওয় ােরও দািখল করেত
হেব।

০৫।
সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার
সমাি ঘাষণা কেরন।

মাঃ মিন ল ইসলাম
অিতির
ধান েকৗশলী ( র)
ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.২৬

তািরখ:

১৫ চ ১৪২৭
২৯ মাচ ২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) অিতির মহাপিরচালক ( ব িরিজয়ন), ব িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২) অিতির মহাপিরচালক (পি ম িরিজয়ন), পি ম িরিজয়ন, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৩) অিতির মহাপিরচালক (পিরক না), পিরক না, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৪) ধান েকৗশলী ( র), ধান েকৗশলী ( র), পিরক না এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৫) অিতির
ধান েকৗশলী ( র), ধান েকৗশলী ( র), মিনটিরং এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৬) ধান েকৗশলী (অিতির দািয় ), অিতির
ধান েকৗশল ( র), িশ ন ও মানব স দ উ য়ন এর দ র,
বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৭) ধান েকৗশলী, ক ীয় অ ল/ দি ণ-পি মা ল/ পি মা ল/ দি ণ- ব া ল/ ব া ল/ উ র-পি মা ল/
উ রা ল/ দি ণা ল/ উ র- ব া ল, বাপাউেবা, ঢাকা/ লনা/ ফিরদ র/ চ াম/ িম া/ রাজশাহী/ রং র/ বিরশাল/
৭

.

িসেলট
৮) ক পিরচালক, সাউথ ওেয় -২/িসইআইিপ-১/ সীমা নদী/হাওর াড ােনজেম এ লাইভিল ড ই ভেম /
৬৪ জলায় ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন (১ম পযায়)/ - গা
া াম, বাপাউেবা, ঢাকা।
৯) ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), কায ম পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১০) সিচব, বাড সিচবালয়, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১১) িসিনয়র িসে ম এনািল (অিতির দািয় ), ক ীয় আইিস পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১২) িসএসও মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১৩) িনব াহী েকৗশলী ( র), ধান েকৗশলী ( র), পিরক না এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
১৪) িসে ম এনািল , ত াবধায়ক েকৗশলী ( র), মানব স দ উ য়ন পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড

মাঃ আ ল বাশার
ত াবধায়ক েকৗশলী ( র)

৮
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