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মবষয়  ঃ হাওর িহাপমরকল্পনাভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসিূদহর প্রকল্প পমরচালক ও সাংমিষ্ট কিমকতম াগদণর সিন্বদয় প্রকদল্পর অগ্রগমত পযমাদলাচনা সভার 

কাযমমববরণী। 

 

বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর িহাপমরচালক জনাব রিাঃ িমজবুর রহিান এর সভাপমতদে হাওর িহাপমরকল্পনাভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসিূদহর 

অগ্রগমত পযমাদলাচনা সভা গত ২৮/০৪/২০১৬  তামরদখ সকাল ১১ ঘটিকায় বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর সদেলন কদে অনুমিত 

হয়।সভায় িহাপমরকল্পনা অনুযায়ী ১০টি সাংস্থা কততম ক গতহীত প্রকল্প সিূদহর প্রকল্প পমরচালকবতন্দ ও সাংমিষ্ট কিমকতম াগণ উপমস্থত মিদলন।সভায় উপমস্থত 

কিমকতম াগদণর  তামলকা পমরমশষ্ট ‘ক’ রত সমন্নদবমশত হদলা। 

 

সভার প্রারদে সভাপমত িদহােয় হাওর এলাকার অনগ্রসর নারী পুরুষ ও মশশুদের মশো, পুমষ্ট, রযাগাদযাগ বযবস্থা, িাথামপিু আয় ইতযামে মবষদয় 

পশ্চাৎপেতার মচত্র তুদল িদরন। মতমন এ এলাকার িানুদষর ভাগয উন্নয়দন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর পেদেপ গ্রহণ করার জনয সাংমিষ্ট সকলদক িনযবাে 

জানান। মতমন বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর কিমপমরমি উদেখ কদর বদলন রয, শুিু হাওর এলাকাই নয়, সিস্ত রেশজুদড় জলাভূমি 

সিূদহর মবস্তত মত রদয়দি।শীদতর সিয় রেদশর জলাভূমির আয়তন কদি রগদলও বষমা রিৌসুদি এর মবস্তত মত ঘদে। রেদশর হাওর ও জলাভূমি এলাকা সিূদহর 

সুষি উন্নয়দনর জনয সিমন্বত কাযমক্রি গ্রহদণর মনমিত্ত সকলদক আহবান জানান। মতমন বদলন, ইদতািদিয হাওর িাষ্টারপ্ল্যান ততরী করা হদয়দি, যা িাননীয় 

প্রিানিন্ত্রী গত ৩রি ২০১২ তামরদখ নীমতগতভাদব সেয় অনুদিােন কদরদিন। িহাপমরকল্পনায় প্রস্তামবত ১৭টি উন্নয়ন রসক্টদর ১৫৪টি প্রকদল্পর িদিয ৯টি 

রসক্টদর ইদতািদিয ২৬টি প্রকল্প গ্রহন করা হদয়দি। হাওর িহাপমরকল্পনাভূক্ত আদপেিান ১২৮টি বাস্তবায়নদযাগয উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জনয 

সাংমিষ্ট িন্ত্রণালয় মবভাগ/সাংস্থার সহদযামগতা প্রদয়াজন। এ মবষদয় িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর সুস্পষ্ট মনদেম শনা রদয়দি। এিাড়া অনযানয জলাভূমি সিূদহর পমরদবশ 

ও জীবববমচত্রযদক অেুন্ন ররদখ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জনযও মতমন সাংস্থাসিূহদক অনুদরাি জানান। 

 

সভায় উপমস্থত প্রমতমনমিবদগমর অদনদকই হাওর িহাপমরকল্পনার কমপ সরবরাদহর অনুদরাি কদরন। এ মবষদয় বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন 

অমিেপ্তদরর পমরচালক(প্রশাসনও অথম) যুগ্ম সমচব জনাব রিা: নুরুল আমিন জানান রয, িাষ্টারপ্ল্যান এর সফ্েকমপ বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন 

অমিেপ্তদরর ওদয়বসাইদে আপদলাড করা আদি। মতমন প্রদয়াজন অনুযায়ী উহা ডাউনদলাড কদর রনয়ার পরািশম রেন। তদব সভাদশদষ উহার সফ্েকমপ 

সকদলর ইদিইদল রপ্ররণ করা রযদত পাদর। সভায় হাওর িহাপমরকল্পনাভূক্ত গতহীত, সিাপ্ত ও চলিান প্রকল্পসিূদহর প্রমতমনমিবগম মনজ মনজ প্রকদল্পর 

অগ্রগমত মন¤œরূপভাদব বযাখযা কদরন  ঃ 



 

 

সভাপমত িদহােয় প্রকল্পসিূদহর মনয়মিত অগ্রগমতর প্রমতদবেন বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদর রপ্ররণ করার জনয অনুদরাি জানান। সভায় 

উপমস্থত িৎসয অমিেপ্তদরর হাওর প্রকদল্পর প্রকল্প পমরচালক ড. তপন কুিার পাল জানান রয, িৎসয অমিেপ্তদর হাওর এলাকার িৎসয সম্পদের উন্নয়দন 

হাওর প্রকদল্পর কাজ রশষ প্রাদে। তদব প্রকল্পটির পরবতী পযমায় খুব শীঘ্রই আবার শুরু হদব।মবস্তামরত আদলাচনাদে, সভায় সবমসেতক্রদি মন¤œমলমখত 

মসদ্ধােসিূহ গতহীত হয়ঃ 

মসদ্ধাে  ঃ ১। হাওর উন্নয়ন িহাপমরকল্পনাভুক্ত গতহীত প্রকল্পসিূদহর অগ্রগমত প্রমতিাদসর ৫ তামরদখর িদিয হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদর রপ্ররণ 

করার জনয প্রকল্প পমরচালকগণদক অনুদরাি জানাদনা হয়। 

মসদ্ধাে  ঃ ২। প্রকল্প সিূদহর বাস্তব অগ্রগমত মনদয় প্রমত মতন িাস পর পর বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদর পযমাদলাচনা সভা অনুমিত হদব। 

সভায় প্রকল্প পমরচালকগণদক তথযামেসহ উপমস্থত থাকার জনয অনুদরাি জানাদনা হয়। 

মসদ্ধাে  ঃ ৩। প্রকদল্পর গুণগত িান বজায় ররদখ মনমেম ষ্ট সিদয়র িদিয প্রকল্প বাস্তবায়দন সদচষ্ট থাকার জনয প্রকল্প পমরচালকগণদক অনুদরাি জানাদনা হয়। 

মসদ্ধাে  ঃ ৪।হাওর িহাপমরল্পনায় প্রস্তামবত অপর ১২৮টি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জনয প্রকল্প সাংমিষ্ট িন্ত্রণালয়/মবভাগ/সাংস্থা সিূহদক অনুদরাি জানাদনা 

হয়। 

মসদ্ধােঃ ৫।সভাশদষ উপমস্থত সকদলর ইদিইদল হাওর িাষ্টারপ্ল্যাদনর সফ্েকমপ সরবরাদহর জনয বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তদরর 

উপপমরচালক (কত মষ ও িৎসয) ড.রিাঃ নূরুল আলিদক অনুদরাি জানাদনা হয়। 

আর রকান আদলাচনা না থাকায় সভাপমত িদহােয় উপমস্থত সকলদক িনযবাে জামনদয় সভার সিামপ্ত রঘাষণা কদরন। 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                             (রিাঃ িমজবুর রহিান) 

       িহাপমরচালক 

            রফ্ানঃ ৯১৩৭৩১২ 
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অনুমলমপ: (রজিযতার মভমত্তদত নদহ) সেয় জ্ঞাতাদথম/কাযমাদথম - 

০১। রচয়ারিযান ,বাাংলাদেশ কত মষ উন্নয়ন কদপমাদরশন, ৪৯-৫১, মেলকুশা িমতমিল বা/এ, ঢাকা। 

০২।রচয়ারিযান,বাাংলাদেশ িৎসয উন্নয়ন কদপমাদরশন, ২৪-২৫ মেলকুশা,িমতমিল বা/এ, ঢাকা। 

০৩। মনবমাহী রচয়ারিযান, বাাংলাদেশ কত মষ গদবষণা কাউমিল, ফ্ািমদগে,ঢাকা। 



০৪। প্রিান বন সাংরেক, বন অমিেপ্তর, বন ভবন, আগারগাাঁ ও ঢাকা। 

০৫। িহাপমরচালক, িৎসয অমিেপ্তর, িৎসয ভবন, ঢাকা। 

০৬। প্রিান প্রদকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অমিেপ্তর, সড়ক ভবন, রতজগাও,ঢাকা। 

০৭। প্রিান প্রদকৌশলী , স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অমিেপ্তর, আগারগাাঁ ও, ঢাকা। 

০৮। িহাপমরচালক , বাাংলাদেশ পামন উন্নয়ন রবাডম ,ওয়াপো ভবন, িমতমিল ঢাকা। 

০৯। পমরচালক (প্রশাসন ও অথম) বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর,৭২ গ্রীন ররাড, ঢাকা।                                                                                                 

১০। পমরচালক (জলাভূমি) বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর,৭২ গ্রীন ররাড, ঢাকা। 

১১। প্রিান প্রদকৌশলী (েুদ্র রসচ) ,বাাংলাদেশ কত মষ উন্নয়ন কদপমাদরশন,কত মষ ভবন, মেলকুশা, ঢাকা। 

১২।  জনাব রিাঃ আবু্দল হাই, অমতমরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, বাাংলাদেশ পামন উন্নয়ন রবাডম , ২৩/১ হাসান রকাের্ (৫ি তলা),  

       িমতমিল ঢাকা ও প্রকল্প পমরচালক। 

১৩। জনাব রিাঃ শািসুমিন খান, অমতমরক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অমিেপ্তর, িয়িনমসাংহ রজান,িয়িনমসাংহ। 

১৪। পমরচালক-১১ প্রিানিন্ত্রীর কাযমালয়, রতজগাাঁ ও, ঢাকা। 

১৫। িাননীয় িন্ত্রীর একাে সমচব, পামন সম্পে িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা।( িাননীয় িন্ত্রী িদহােদয়র সেয়  

      জ্ঞাতাদথম)। 

১৬। িাননীয় প্রমতিন্ত্রীর একাে সমচব, পামন সম্পে িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা।( িাননীয় প্রমতিন্ত্রীর িদহােদয়র  

      সেয় জ্ঞাতাদথম)। 

১৭। মসমনয়র সমচব িদহােদয়র একাে সমচব, পামন সম্পে িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা ( মসমনয়র সমচব  

       িদহােদয়র সেয় জ্ঞাতাদথম)। 

১৮। সমচব িদহােদয়র একাে সমচব, িৎসয ও প্রাণী সম্পে িন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ সমচবালয়,ঢাকা (সমচব িদহােদয়র সেয়  

      জ্ঞাতাদথম)। 

১৯। সমচব িদহােদয়র একাে সমচব, কত মষ িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা (সমচব িদহােদয়র সেয় জ্ঞাতাদথম)। 

২০। সমচব িদহােদয়র একাে সমচব, সড়ক ও জনপথ মবভাগ, সড়ক পমরবহন ও রসতু িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা  

(সমচব িদহােদয়র সেয় জ্ঞাতাদথম)। 



২১। সমচব িদহােদয়র একাে সমচব, স্থানীয় সরকার মবভাগ, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা (সমচব িদহােদয়র 

সেয় জ্ঞাতাদথম)। 

২২। সমচব িদহােদয়র একাে সমচব, পমরদবশ ও বন সম্পে িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সমচবালয়, ঢাকা (সমচব িদহােদয়র  সেয়    

      জ্ঞাতাদথম)। 

২৩। সমচব িদহােদয়র একাে সমচব, আইএিইমড, পমরকল্পনা িন্ত্রণালয়, রশদরবাাংলানগর, ঢাকা।(সমচব িদহােদয়র সেয়  

      জ্ঞাতাদথম) 

২৪। উপ-পমরচালক (কত মষ ও িৎসয), বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর,৭২ গ্রীন ররাড, ঢাকা। 

২৫। উপ-পমরচালক (প্রশাসনও অথম), বাাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর,৭২ গ্রীন ররাড, ঢাকা 

২৬। জনাব রগাপাল চন্দ্র সরকার ,প্রকল্প পমরচালক, হাওর অঞ্চদলর অবকাঠাদিা ও জীবনিান উন্নয়ন প্রকল্প, এলমজইমড,  

      আগারগাাঁ ও, ঢাকা। 

২৭। জনাব রসখ রিাঃ িহমসন, প্রকল্প পমরচালক, হাওর অঞ্চদলর বনযা বযবস্থাপনা ও জীবনিান উন্নয়ন প্রকল্প, এলমজইমড.  

      আগারগাাঁ ও,ঢাকা। 

২৮। জনাব রিাঃ ফ্খরুল আদবমেন, প্রকল্প পমরচালক, হাওর এলাকায় বনযা বযবস্থাপনা ও জীবনযাত্রা িান উন্নয়ন প্রকল্প,  

      বাাংলাদেশ পামন উন্নয়ন রবাডম ,১৪৮ িমতমিল, বা/এ(৪থম তলা) ঢাকা। 

২৯। ড.তপন কুিার পাল, প্রকল্প পমরচালক, হাওর প্রকল্প, িৎসয অমিেপ্তর, িৎসয ভবন, ঢাকা। া 

 

 

                                                                                    (ড.রিাঃ নুরুল আলি) 

উপপমরচালক 

রফ্ানঃ ৯১৪৪১৯৫ 

 

 

 

 

 



                                                                       

 


