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বাংলােদশ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয ়

জলবা  পিরবতন-২

...

সভাপিত মাঃ শাহাব উি ন এম.িপ. 
 চয়ার ান, াি  বাড ও ম ী, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়

সভার তািরখ ২৮ ন, ২০২১ ি া
সভার সময় অপরা  ০২.৩০ িমিনট

ান ভা য়াল সভা (Zoom Platform)
উপি িত পিরিশ -‘ক’ ।
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। সভাপিতর অ মিত েম ম ণালেয়র জলবা  পিরবতন
অ িবভােগর অিতির  সিচব জনাব মাঃ িমজা ল হক চৗ রী সভার কায ম  কেরন এবং উপসিচব (জলবা  পিরবতন-২)
জনাব মাঃ মােজ ল ইসলামেক অ কার সভার কাযপ  িব ািরত উপ াপন করার জ  অ েরাধ জানান। উপসিচব (জলবা
পিরবতন-২) জানান, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালেয়র অধীন বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া  (িবিসিস ) এক
সংিবিধব  সং া। জলবা  পিরবতেনর িব প ভাব মাকােবলায় ২০০৯-১০ অথবছের বতমান সরকার ক ক জলবা  পিরবতন
া  ফা  (িসিস এফ) গ ত হওয়ার পর পরবত েত জলবা  পিরবতন া  আইন, ২০১০ ণয়ন করা হয়। াে র সািবক

পিরচালনা ও শাসন াি  বােডর ওপর  এবং াি  বাডেক সহায়তা করার জ  রেয়েছ কািরগির কিম । াি  বাড ও
কািরগির কিম েত সািচিবক দািয়  পালন করেছ বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া । াে র িনজ  কােনা ায়ী অিফস ভবন বা
িনজ  কােনা জিম নই। বতমােন িবিসিস ’র কায ম িদন িদন ি  পাে । বতমান ও ভিব েতর কথা িবেবচনায় রেখ
জাতীয় ও আ জািতক পযােয় জলবা  পিরবতন সং া  কাজ এিগেয় িনেত জ িরিভি েত িবিসিস ’র িনজ  ায়ী অিফস ভবন
িনমাণ/ াপন করা েয়াজন।

সভায় জানােনা হয়, বাংলােদশ জলবা  পিরবতন াে র (িবিসিস ) াি  বােডর ৪১তম সভায় িবিসিস ’র িনজ  ায়ী অিফস
ভবন িনমাণ/ াপেনর িবষয়  আেলাচনায় আেস এবং াে র অ েল জিম বরাে র িবষেয় হায়ন ও গণ ত ম ণালেয় অ েরাধ
জািনেয় প  রণ হয়। জিমর তা ও বরা েযা  খািল জায়গা না থাকার কারেণ হায়ন ও গণ ত ম ণালয় হেত আগার াও

শাসিনক এলাকায় জিম বরা  পাওয়া স ব হয়িন। পরবত েত জা য়াির-মাচ, ২০১৯ সমেয় এ ম ণালেয়র হীত ১০০ িদেনর
কম িচ এবং পরবত েত গত ০৭ এি ল, ২০১৯ তািরখ অ ি ত াি  বােডর ৫০তম সভায় িবিসিস ’র ায়ী অিফস ভবন

াপেনর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও িস া  হয়। িস াে  অ া  িবষেয়র পাশাপািশ িবিসিস ’র িনজ  ায়ী অিফস ভবন
িনমাণ/ াপেনর িনিম  িবএফআইিডিস’র তজ াও  বা িমর র  অিফেসর জায়গা বরাে র িবষয়  িবেবচনায় আেস। িক
বা েব এ িবষেয় কােনা অ গিত  হয়িন।

পরবত েত গত ১০ ফ য়াির, ২০২১ তািরখ পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় এর মাননীয় ম ীর সভাপিতে  অ ি ত
সভায় কমপে  ২০ (িবশ) কাঠা জিমর া তা অথবা অংশীদািরে র িভি েত অিফস ভবন িনমােণর িবষেয় পািরশ দােনর
জ  ম ণালেয়র জলবা  পিরবতন অ িবভােগর অিতির  সিচবেক আ ায়ক কের এক  কিম  গঠন করা হয়। গত ২২ মাচ,
২০২১ তািরখ আ ায়ক কিম র ১ম সভা অ ি ত হয় এবং সভায় িনে া  িস া  হীত হয়: 

১। বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া  এর িনজ  অিফস ভবন তথা ‘জলবা  ভবন’ াপেনর িনিম  িমর র  বাংলােদশ বনিশ
উ য়ন কেপােরশন অিফেসর িন  তফিসল  ৩৪৬.৫২ শতক জিমর মে  িবিধ মাতােবক ৩৩ শতক জিমেত ‘জলবা  ভবন’
িনমােণর িবষেয় পািরশ দােনর জ  সবস িত েম িস া  হীত হয়। তেব পরবত  সভার েব কিম র আ ায়ক ও সদ
িমর র  িবএফআইিডিস অিফেসর উি িখত জিম সেরজিমন পিরদশন বক জলবা  ভবন িনমােণর ািবত ান িনধারণ
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করেবন।

ত ফিসলত ফিসল ::

মৗজা: িমর র হাউিজং ( সনপাড়া প তা), অংশ-১.০০, দাগ নং-িশ  ট আই/৪, জাত নং: ১৭১/৬৪, জিম: ৮০.৫২ শতক;

মৗজা: িমর র হাউিজং ( সনপাড়া প তা), অংশ-১.০০, দাগ নং- রাড-১, ট-২, জাত নং: ৮৯/১, জিম: ২৬৬ শতক।

পরবত েত গত ১২ এি ল, ২০২১ তািরখ আ ায়ক কিম র ২য় সভা অ ি ত হয় এবং সভায় িনে া  িস া  হীত হয়: 

১। বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া  এর িনজ  অিফস ভবন াপেনর িনিম  িমর র  বাংলােদশ বনিশ  উ য়ন
কেপােরশেনর মািলকানাধীন িশ  ট-আই/৪ দােগর ৮০.৫২ শতক জিমর স ুখিদেকর অংেশ ও ধান সড়েকর পােশ
৩৩ শতক জিমেত ‘জলবা  ভবন’ িনমােণর জ  ান িনধারণ করা যেত পাের মেম সভায় সবস িত েম িস া

হীত হয়;

২। তেব ‘জলবা  ভবন’ িনমােণর জ  ৩৩ শতেকর অিধক জিমর েয়াজন হেল ড়া  অ েমাদনকারী ক প  িবষয়
িবেবচনা করেত পােরন বেল সভায় সবস িত েম িস া  হীত হয়।

মাননীয় ম ী আ ায়ক কিম র ২য় সভায় হীত িস াে র আেলােক বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া  (িবিসিস ) এর িনজ
অিফস ভবন াপেনর িনিম  িমর র  বাংলােদশ বনিশ  উ য়ন কেপােরশেনর মািলকানাধীন িশ  ট-আই/৪ দােগর ৮০.৫২
শতক জিমর স ুখিদেকর অংেশ ও ধান সড়েকর পােশ ৩৩ শতক জিমেত ‘জলবা  ভবন’ িনমােণর জ  ান িনধারেণর
িবষয়  গত ০৩ ন, ২০২১ তািরখ অ েমাদন দান কেরন। 

িবএফআইিডিস’র চয়ার ান জনাব মাঃ ছালাহ উ ীন চৗ রী জানান, িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন িনমাণ/ াপেনর জ
িমর র  িবএফআইিডিস’র ািবত ৩৩ ( তি শ) শতক জিম িনজ অিফেসর কােজ বহােরর জ  েয়াজন হেব, িবধায়,
িবিসিস েক না দওয়ার জ  অ েরাধ কেরন। তেব িমর র  িবএফআইিডিস’র ািবত জিমেত/ ােন অংশীদািরে র িভি েত
িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন িনমাণ/ াপন করা যেত পাের বেল মতামত দান কেরন। এে ে  িতিন ম ণালয় হেত এক
কিম  গঠন কের উপ তা যাচাই-বাছাই বক ৫০:৫০ শয়ােরর িভি েত অিফস ভবন িনমােণর াব কেরন।

িবিসিস ’র পিরচালক (পিরবী ণ ও ায়ন) জনাব ঃ খায় ামান (উপসিচব) জানান, গণ ত অিধদ েরর মেত িবিসিস  ও
িবএফআইিডিস একই ম ণালেয়র অধীন ’  সরকাির িত ান হওয়ায় অংশীদািরে র িভি েত অিফস ভবন িনমােণর কােনা

েযাগ নই। এ িবষেয় িতিন হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র অধীন জাতীয় হায়ন ক পে র সােথও কথা বেলেছন। িতিন আরও
জানান, অ কার সভায় িমর র  িবএফআইিডিস’র ািবত জায়গায় িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন িনমােণর িবষয়  ড়া
অ েমািদত হেল পরবত েত িবএফআইিডিস জাতীয় হায়ন ক পে র চয়ার ান বরাবর জিম হ া েরর অ মিতর জ
আেবদন করেবন এবং সংি  সাব- রিজি  অিফেস ািবত জিমর হ া র দিলল রিজি  হেব। 

িবিসিস ’র ব াপনা পিরচালক জনাব মা দ আহমদ জানান, িমর র  িবএফআইিডিস’র মািলকানাধীন ৩৪৬.৫২ শতক জিমর
মে  িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন াপেনর জ  মা  ৩৩ শতক জিম চাওয়া হেয়েছ। বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া
মাননীয় ধানম ীর িনজ হােত গড়া এক  িত ান এবং িতিন UNEP  ক ক Policy and Leadership

Category- ত  Champions of the Earth র ার অজন কেরন। িমর র  িবএফআইিডিস’র ৩৩ শতক জিমেত
িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন িনমাণ/ াপন করা হেল বই ি ন ন হেব। িতিন ািবত জায়গায় িবিসিস ’র িনজ  অিফস
ভবন তথা ‘জলবা  ভবন’ িনমােণর িবষয়  সভায় ড়া  অ েমাদেনর াব কেরন। এ ছাড়া, অংশীদািরে র িভি েত ভবন
িনমাণ করা হেল আইনগত জ লতা দখা িদেত পাের িবধায় িতিন অংশীদািরে র পিরবেত িবিসিস ’র মািলকানায় িনজ
অিফস ভবন িনমােণর িবষেয় মতামত দন।

জলবা  পিরবতন অ িবভােগর অিতির  সিচব জনাব মাঃ িমজা ল হক চৗ রী জানান, মাননীয় ম ীর সভাপিতে  গত ১০
ফ য়াির, ২০২১ তািরখ অ ি ত সভায় িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন াপেনর িনিম  এক  আ ায়ক কিম  গঠন করা হয়।

কিম  িমর র  িবএফআইিডিস'র অিফস সেরজিমন পিরদশন বক ৩৩ শতক জিমেত অিফস ভবন িনমােণর িবষেয় িস া
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হণ কের। িবএফআইিডিস’র াব মেত ন ন কের আর কিম  গঠেনর েয়াজন নই। িতিন অ কার সভায় এ িবষেয় ড়া
িস া  নওয়ার াব কেরন। এ ছাড়া, িবিসিস ’র িনজ  অথায়েন িবএফআইিডিসেক ২/৩  রাবার দাম িনমাণ কের দওয়া
যেত পাের বেল মতামত দন।

পিরেবশ অ িবভােগর অিতির  সিচব জনাব মাঃ মিন ামান জানান, িবিসিস ’র Office Building আ জািতক
মােনর Green Building িহেসেব িনমাণ করেত হেব। এে ে  Industrial এলাকায় এ ধরেনর ভবন িনমােণর িবষেয় কােনা
সম া হেব িকনা সিদেক খয়াল রাখার পরামশ দন। ািবত ােনর পােশ জাতীয় হায়ন ক পে র আবািসক ভবন ও
অ া  অিফস ভবন থাকায় সে ে  সম া হওয়ার কথা নয় বেল িতিন মতামত দন। িত ান ’  একই ম ণালেয়র অধীন
হওয়ায় চিলত আইন অ যায়ী Land Transfer এর িবষয়  বা বায়ন করার াব কেরন।

হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র অিতির  সিচব জনাব আঃ গাফফার খান জানান, িমর র  িবএফআইিডিস’র ািবত জায়গায়
িবিসিস ’র অিফস ভবন িনমাণ করা যৗি ক হেব। কারণ আগার াও শাসিনক এলাকায় িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন
িনমােণর জ  জিম বরা  দােনর কােনা েযাগ নই।

উ য়ন অ িবভােগর অিতির  সিচব আহমদ শামীম আল রাজী জানান, িবএফআইিডিস এবং িবিসিস  একই ম ণালেয়র অধীন
’  িত ান, বতমান ও ভিব ৎ াপট িবেবচনায় জলবা  পিরবতন িবষয়  অত  ণ হওয়ায় ািবত জায়গায়

আ জািতক মােনর ‘জলবা  ভবন’ িনমাণ করা হেল িবএফআইিডিস’র না িনক সৗ য ি  পােব এবং িত ান র  বেড়
যােব। িতিন িবিধ মাতােবক জিম হ া েরর িবষেয় কৗশল িনধারেণর জ  াব কেরন।

শাসন অ িবভােগর অিতির  সিচব (সিচব র ন দািয় ) জনাব ইকবাল আ াহ হা ন জানান, িবিসিস ’র িনজ  অিফস
ভবন িনমােণর িবষয়  এক  ি য়ার মে  আেছ। িমর র  িবএফআইিডিস’র ািবত জায়গায় িবিসিস ’র িনজ  অিফস
ভবন িনমােণর িবষয়  মাননীয় ম ী অ েমাদন কেরেছন। অ কার সভায় এ িবষেয় ঢ ়(Compact) িস া  নওয়ার জ  িতিন

াব কেরন। 

সভায় বাংলােদশ বনিশ  উ য়ন কেপােরশেনর মািলকানাধীন ািবত ােন িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন তথা ‘জলবা
ভবন’ িনমাণ/ াপেনর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। িবএফআইিডিস এবং িবিসিসিস  একই ম ণালেয়র অধীন ’  িত ান
হওয়ায় সভাপিত জলবা  পিরবতন সং া  বতমান ও ভিব ৎ াপট িবেবচনায় জাতীয় ও আ জািতক পিরম েল কমপিরিধ
ি র িবষয়  মাথায় রেখ ািবত িবএফআইিডিস’র অ ব ত ােন িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন জ িরিভি েত

িনমাণ/ াপেনর িবষয়  উপ াপন করেল উপি ত সকল সদ  এ িবষেয় একমত পাষণ কেরন এবং েয়াজেন িবএফআইিডিস’র
রাবার সংর েণর জ  িবিসিস ’র িনজ  অথায়েন ০৩ (িতন)  রাবার দাম িনমােণর িবষেয় মতামত দান কেরন।

সভায়সভায়  িব ািরতিব ািরত   আেল াচন ােআেল াচন াে   িন ে ািন ে া   িস ািস া   হীতহীত   হয়হয় : : 

১। বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া  (িবিসিস ) এর িনজ  অিফস ভবন াপেনর িনিম  িমর র  বাংলােদশ বনিশ  উ য়ন
কেপােরশেনর মািলকানাধীন িশ  ট-আই/৪ দােগর ৮০.৫২ শতক জিমর স ুখিদেকর অংেশ ও ধান সড়েকর পােশ ািবত
৩৩ শতক জিমেত ‘জলবা  ভবন’ িনমােণর িবষেয় সভায় সবস িত েম িস া  হীত হয়;

২। িবিসিস ’র িনজ  অিফস ভবন তথা ‘জলবা  ভবন’ িনমােণর পর অবিশ  অংেশ িবএফআইিডিস’র রাবার সংর েণর জ
িবিসিস ’র িনজ  অথায়েন ০৩ (িতন)  রাবার দাম িনমােণর িবষেয় সবস িত েম িস া  হীত হয়।

            সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 

মাঃ শাহাব উি ন এম.িপ. 
চয়ার ান, াি  বাড ও ম ী, পিরেবশ, বন ও

জলবা  পিরবতন ম ণালয়
৩



ারক ন র: ২২.০০.০০০০.০৮৬.১৮.০০১.২০.১৬৮ তািরখ: 
০৯ লাই ২০২১

২৫ আষাঢ ়১৪২৮

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়): 
১) সিচব, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব (সকল), পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ জলবা  পিরবতন া , মহাখালী, ঢাকা।
৪) চয়ার ান, বাংলােদশ বনিশ  উ য়ন কেপােরশন, মিতিঝল, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৬) সিচব (জলবা  পিরবতন-১), পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) ধান বন সংর ক (চলিত দািয় ), বন অিধদ র, আগার াও, ঢাকা।
৮) উপসিচব (জলবা  পিরবতন-৩), পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় (মাননীয় ম ীর সদয় াতােথ)।
১০) মাননীয় উপম ীর একা  সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় (মাননীয় উপম ীর সদয় াতােথ)।
১১) সিচেবর একা  সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় াতােথ)।
১২) া ামার, পিরেবশ, বন ও জলবা  পিরবতন ম ণালয ়(ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

 

মাঃ মােজ ল ইসলাম 
উপসিচব

৪


