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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

রংর পওর সােকল-২ এর আওতা ০৪ িবভাগ যথাঃ নীলফামারী পওর িবভাগ, সয়দর পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর িবভাগ ও িতা
যািক িবভাগ। রংর পওর সােকেলর সািব ক তাবধােন উ ০৪ িবভােগর মােম গত ০৩ বছের ১১.৯২৫ িকঃিমঃ নদী তীর সংরণ,
৬১  িকঃিমঃ  সচ  খাল  নঃখনন,  ২৪৬.৩৩  িকঃিমঃ  নদী  িজং  ও  নঃখনন  কাজ  এবং  ০৪  সচ  অবকাঠােমা  মরামত  কাজ  স
হেয়েছ। এ সকল কায েমর ফেল ফেল ায় ৩০,০০০ হর জিমেত সচ িবধা সসারণ এবং ায় ১০,০০০ হর জিম বাকরণ
করা সব হেয়েছ। ফলিতেত আবাদী এ এলাকায় আবাদী জিমর পিরমাণ যমন বেড়েছ তমিন উৎপাদনও ি পেয়েছ। এছাড়াও মােষর
জানমাল রা হওয়ার পাশাপািশ সরকাির বসরকাির িবিভ াপনা নদীগেভ  িবলীন হওয়া থেক রা পেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

নদী মাক দশ হওয়া সেও বষ া মৗেম পািনর আিধক এবং  মৗেম পািনর াতা বাংলােদেশর ত বাবতা।  মৗেম
নদী অববািহকাসেহর উজােন পািন বাহ বধা হয়। আবার িতগতভােব বাংলােদেশর নদীেত পিল জমার কারেণ নদীর তলেদশ ভরাট
হেয় নদীর পািন ধারণ মতা াস পায়। ফেল বষ া মৗেম উজান থেক অিতির পািন বােহর কারেণ নদী তীের ভান এবং তীরবত
এলাকায় বা দখা দয়। অা সের সারা বছর কাজ করার েযাগ থাকেল পািন সদ সের অোবর মােস বার পািন কমার পর
হেত  কের নেভর-এিল মা ৬ (ছয়) মাস সেব া পাওয়া যায় কাজ সাদেনর জ; যা িবগত ২ বছের বিক অিতমারী কািভড-১৯
রােগর  বাংলােদেশ  সংমেণর  িবার  রােধ  সরকার  আেরািপত  িবিবধ  িবিধ-িনেষেধর  দন  আেরা  সংিচত  হেয়েছ।  এই  অিত  সীিমত
সময়কােলর মে ািতক েয াগসহ িবিবধ সমার উরণ কের টকসই ভৗতকাজ বাবায়ন এ সেরর ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর পক-২০৪১ এর বাবায়েনর মােম ২০৩০ সােলর মে উ মম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ এক স দেশর
ময াদা অজন করার রাডাপ সরকার হণ কেরেছ। বাংলােদশ ডা ান ২১০০, SDGs, িত পিরকনা ২০৪১, ৮ম পবািষ কী
পিরকনা, সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার-২০১৮ িত িবেবচনায় িনেয় পিরকনা হণ করা হেয়েছ। বা বাপনা, নদী ভানেরাধ
জারদারকরণ, সচ বাপনার উয়ন, অববািহকািভিক নদী বাপনার মােম বা িঁক াস, শ িনিবড়তা ি এবং মকরণেরাধ
কায ম হীত হেয়েছ। মাননীয় ধান মী কক অািধকার িভিক িজং কায েমর জ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  এর তিরত
িজং এর ধারণাপ এর িভিেত অিধেের নদ নদীর নাতা ির জ িজং/খনন কের সারা বছর নদীেত পািনর বাহ ধের রাখার
লে  বশ  িক  িডিপিপ  ণয়ন  কের  দািখল  করা  হেয়েছ  এবং  ইিতমে  কেয়ক  অেমাদন  লাভ  কেরেছ।  এছাড়াও  অিধেের
এলাকাসেহ পািন সরবরােহর মেম ািতক ভারসা রাসহ সচ িবধা দান ির জ িডিপিপ ণয়েনর কাজ হােত নয়া হেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১৭ িকঃিমঃ বধ নঃিনম াণ, ৮.৭৫ িকঃিমঃ একােভটেরর মােম নদী নঃখনন এবং ২.২৭৫ িকঃিমঃ তীর সংরেণর মােম
ায় ৫০০০ হর এলাকা বাকরণ;
পিরেবেশর ভারসা রা ও সচ িবধা ির জ ১২৫ িকঃিমঃ সচ খাল নঃখনন/নব াসন এবং বশ িক সচ অবকাঠােমা
িনম াণ/নঃিনম ােণর মােম ায় ৩০,০০০ হর জিমেত অিতির সচ িবধা দান সব হেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

তাবধায়ক েকৗশলী, রংর পওর সােকল - ২

এবং

ধান েকৗশলী,  ধান  েকৗশলী  এর দর,  উরাল,  রংর-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জনগেণর জীবনমান উয়েন পািন সেদর টকসই িনরাপা।

১.২ অিভল (Mission)
মাগত জলবা পিরবতেনর সে সাম রেখ পািন সেদর ষম ও সমিত পািন বাপনার মােম জনগেনর পািনর
চািহদা রণ এবং টকসই উয়ন িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. নদী নাব্যতা ি, বা িনয়ণ ও নদী ভান িতেরাধ বা জারদারকরণ
২. সচ বার ষম, সমিত ও টকসই উয়ন
৩. পািন সদ খােত সরকােরর িবিবধ নীিত িনধ ারণী কায েকৗশল ও িনেদ শনার বাবায়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  সচ,  বা  িনয়ণ,  জলাবতা  রীকরণ,  িনাশন  বার  উয়ন,  নদী  ভানেরাধ  এবং  লবণাতা  ও  মকরণ
িতেরােধর ে সাধারণ নীিত ণয়ন ও কািরগির সহায়তা সংা কায ম।
২. বা ব াভাস এবং সতককরণ, বা িনয়ণ াপনা, বার কারণ এবং বার কারেণ  য়িত িনপন সিকত
কায ম।
৩. নদীর অববািহকা িনয়ণ ও উয়ন এবং বা িনয়ণ াপনাসহ সেক মৗিলক ও ােয়ািগত গেবষণা এবং
হাইোলিজকাল জিরপ ও উপা সংহ সংা কায ম।
৪. বা িনয়ণ এবং পািন সদ উয়েনর ে আজািতক সহেযািগতা াি সিকত কায াবিল।
৫. খাল খনন ও রণােবণ এবং খাল খনন কম চীর আওতায় খােলর উপর পািন িনয়ণ অবকাঠােমা িনম াণ এবং
রণােবণ।
৬. িম সংরণ ও নার, পািন িনাশন এবং জলাবতা রীকরণ িবষয়ক কায াবিল।
৭. পািন সংরণ জলাধার িনম াণ, বধ ও ােরজ িনম াণ িবষয়ক কায াবিল।
৮. নদীসেহর পািন ধারণ মতা ি, ভানেরােধর লে নদী িজং।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

বা িঁক াস
১০ হাজার হর বা ও পািন িনাশন
এলাকার কভােরজ (মিত)

শতাংশ ৫৯.০৫ ৫৯.৯০ ৬০.২৫ ৬০.৫৫ ৬১.২৫
েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় ানীয়
সরকার িবভাগ

বাংলােদশ পািন উয়ন
বােড র বািষ ক িতেবদন

সচ এলাকার সসারণ
৩০ হাজার হর সচ এলাকা এবং শ
িনিভড়তার কভােরজ (মিত)

শতাংশ ৬০.৮০ ৬০.৯৭ ৬১.২৮ ৬১.৭৮ ৬২.২৮ িষ মণালয় ও ানীয় সরকার িবভাগ
বাংলােদশ পািন উয়ন
বােড র বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] নদী নাব্যতা
ি, বা িনয়ণ
ও নদী ভান
িতেরাধ বা
জারদারকরণ

৩০
[১.১] বেধর মােম
বা িতেরাধ ও িনয়ণ

[১.১.১] বধ
নঃিনম াণ/
মরামত/
নরািতকরণ

সমি িকঃিমঃ ১০ ৬১.২০ ৬৫.০০ ১৭ ১৫.৩ ১৩.৬ ১১.৯ ১০.২০ ২০ ২৮

[১.১.১] বধ
নঃিনম াণ/
মরামত/
নরািতকরণ

সমি িকঃিমঃ ১০ ৬১.২০ ৬৫.০০ ১৭ ১৫.৩ ১৩.৬ ১১.৯ ১০.২০ ২০ ২৮

[১.২] নদী তীের ভান
িতেরাধ

[১.২.১] নদী তীর
সংরণ

সমি িকঃিমঃ ১০ ৭০ ৮৫ ২.৮৭৫ ২.৬ ২.৩ ২ ১.৭ ৮ ১৫

[১.২.১] নদী তীর
সংরণ

সমি িকঃিমঃ ১০ ৭০ ৮৫ ২.২৭৫ ২.০০ ১.৮০ ১.৬০ ১.৪ ৮ ১৫

[১.৩] নদ-নদীর নাতা
ি, তীরবত জনপেদ
বার েকাপ াস এবং
নদীেত জাত েবাচর
অপসারণ নদী তীের
ভান িঁক াসকে
নদী িজং/নঃখনন

[১.৩.১] জােরর
মােম নদী
নঃখনন

সমি িকঃিমঃ ৫ ৬৫ ৭২ ৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮ ১৫ ২৫

[১.৩.১]
একােভটেরর
মােম নদী
নঃখনন

সমি িকঃিমঃ ১০ ৬৫ ৭২ ৮.৭৫০ ৮.০০ ৭.২০ ৬.৪০ ৫.৬০ ১৫ ২৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৩.২]
একােভটেরর
মােম নদী
নঃখনন

সমি িকঃিমঃ ৫ ৮০ ৬৩ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১০ ২০

[২] সচ বার
ষম, সমিত ও
টকসই উয়ন

৩০
[২.১] -পির সচ
িবধার সসারণ

[২.১.১] সচ কাঠােমা
িনম াণ/ নঃিনম াণ/
মরামত/ নব াসন

সমি িকঃিমঃ ১৮ ৬৫ ৭০ ৮৫ ৭৬.৫ ৬৮ ৫৯.৫ ৫১ ১০০ ১২০

[২.১.১] সচ কাঠােমা
িনম াণ/ নঃিনম াণ/
মরামত/ নব াসন

সমি সংখ্যা ১৮ ৬৫ ৭০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[২.১.২] সচ খাল
খনন/ নঃখনন

সমি িকঃিমঃ ১২ ৫৮ ৬৫ ৫৫ ৪৯.৫ ৪৪ ৩৮.৫ ৩৩ ৭০ ৯০

[২.১.২] সচ খাল
খনন/ নঃখনন

সমি িকঃিমঃ ১২ ৫৮ ৬৫ ১২৫ ১১২ ১০০ ৮৮ ৭৬ ৭০ ৯০

[৩] পািন সদ
খােত সরকােরর
িবিবধ নীিত
িনধ ারণী
কায েকৗশল ও
িনেদ শনার
বাবায়ন।

১০

[৩.১] দশাপী বেধর
ঢাল, খােলর পাড় এবং
বাপাউেবা’র িনজ
জায়গায় েরাপেণর
মােম সজায়ন

[৩.১.১] েরাপেণর
দঘ 

সমি িকঃিমঃ ১০ ৫০ ৬৫ ৩৮ ৩৪.২ ৩০.৪ ২৬.৬ ২২.৮ ৫০ ৬৫

[৩.১.১] েরাপেণর
দঘ 

সমি িকঃিমঃ ১০ ৫০ ৬৫ ৩৬ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ৫০ ৬৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ADP Annual Development Program

২ BWDB Bangladesh Water Development Board

৩ MoWR Ministry of Water Resources

৪ RADP Revised Annual Development Program

৫ SDG Sustainable Development Goal

৬ এিডিপ বািষ ক উয়ন কম িচ

৭ পাসম পািন সদ মণালয়

৮ বাপাউেবা বাংলােদশ পািন উয়ন বাড 
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] বেধর মােম বা িতেরাধ ও িনয়ণ
[১.১.১] বধ নঃিনম াণ/ মরামত/
নরািতকরণ

নীলফামারী পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর
িবভাগ

[১.১] বেধর মােম বা িতেরাধ ও িনয়ণ
[১.১.১] বধ নঃিনম াণ/ মরামত/
নরািতকরণ

নীলফামারী পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর
িবভাগ

সংি ক পিরচালক কক ািরত তয়নপ, Project Steering
Committee (PSC) ও Project Implementation Committee
(PIC) এর সভার কায িববরণী, পিরচালন বােজেটর আওতায় সািদত কােজর ে সংি
িনব াহী েকৗশলী কক ািরত তয়নপ

[১.২] নদী তীের ভান িতেরাধ [১.২.১] নদী তীর সংরণ
নীলফামারী পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর
িবভাগ, সয়দর পওর িবভাগ

[১.২] নদী তীের ভান িতেরাধ [১.২.১] নদী তীর সংরণ
নীলফামারী পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর
িবভাগ, সয়দর পওর িবভাগ

সংি ক পিরচালক কক ািরত তয়নপ, Project Steering
Committee (PSC) ও Project Implementation Committee
(PIC) এর সভার কায িববরণী, পিরচালন বােজেটর আওতায় সািদত কােজর ে সংি
িনব াহী েকৗশলী কক ািরত তয়নপ

[১.৩] নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত জনপেদ বার
েকাপ াস এবং নদীেত জাত েবাচর অপসারণ
নদী তীের ভান িঁক াসকে নদী িজং/নঃখনন

[১.৩.১] জােরর মােম নদী
নঃখনন

নীলফামারী পওর িবভাগ

[১.৩] নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত জনপেদ বার
েকাপ াস এবং নদীেত জাত েবাচর অপসারণ
নদী তীের ভান িঁক াসকে নদী িজং/নঃখনন

[১.৩.১] একােভটেরর মােম
নদী নঃখনন

নীলফামারী পওর িবভাগ

সংি ক পিরচালক কক ািরত তয়নপ, Project Steering
Committee (PSC) ও Project Implementation Committee
(PIC) এর সভার কায িববরণী, পিরচালন বােজেটর আওতায় সািদত কােজর ে সংি
িনব াহী েকৗশলী কক ািরত তয়নপ

[১.৩] নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত জনপেদ বার
েকাপ াস এবং নদীেত জাত েবাচর অপসারণ
নদী তীের ভান িঁক াসকে নদী িজং/নঃখনন

[১.৩.২] একােভটেরর মােম
নদী নঃখনন

সয়দর পওর িবভাগ

[২.১] -পির সচ িবধার সসারণ
[২.১.১] সচ কাঠােমা িনম াণ/
নঃিনম াণ/ মরামত/ নব াসন

নীলফামারী পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর
িবভাগ, সয়দর পওর িবভাগ

[২.১] -পির সচ িবধার সসারণ
[২.১.১] সচ কাঠােমা িনম াণ/
নঃিনম াণ/ মরামত/ নব াসন

ডািলয়া পওর িবভাগ, সয়দর পওর
িবভাগ

সংি ক পিরচালক কক ািরত তয়নপ, Project Steering
Committee (PSC) ও Project Implementation Committee
(PIC) এর সভার কায িববরণী, পিরচালন বােজেটর আওতায় সািদত কােজর ে সংি
িনব াহী েকৗশলী কক ািরত তয়নপ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.১] -পির সচ িবধার সসারণ [২.১.২] সচ খাল খনন/ নঃখনন
ডািলয়া পওর িবভাগ, সয়দর পওর
িবভাগ

[২.১] -পির সচ িবধার সসারণ [২.১.২] সচ খাল খনন/ নঃখনন
নীলফামারী পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর
িবভাগ, সয়দর পওর িবভাগ

সংি ক পিরচালক কক ািরত তয়নপ, Project Steering
Committee (PSC) ও Project Implementation Committee
(PIC) এর সভার কায িববরণী, পিরচালন বােজেটর আওতায় সািদত কােজর ে সংি
িনব াহী েকৗশলী কক ািরত তয়নপ

[৩.১] দশাপী বেধর ঢাল, খােলর পাড় এবং
বাপাউেবা’র িনজ জায়গায় েরাপেণর মােম
সজায়ন

[৩.১.১] েরাপেণর দঘ 
নীলফামারী পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর
িবভাগ, সয়দর পওর িবভাগ

[৩.১] দশাপী বেধর ঢাল, খােলর পাড় এবং
বাপাউেবা’র িনজ জায়গায় েরাপেণর মােম
সজায়ন

[৩.১.১] েরাপেণর দঘ 
নীলফামারী পওর িবভাগ, ডািলয়া পওর
িবভাগ, সয়দর পওর িবভাগ

সংি ক পিরচালক কক ািরত তয়নপ, Project Steering
Committee (PSC) ও Project Implementation Committee
(PIC) এর সভার কায িববরণী, পিরচালন বােজেটর আওতায় সািদত কােজর ে সংি
িনব াহী েকৗশলী কক ািরত তয়নপ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

দশাপী বেধর ঢাল, খােলর পাড়
এবং বাপাউেবা’র িনজ জায়গায়
েরাপেণর মােম সজায়ন

েরাপেণর দঘ  িম মণালয়
জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরেণর লে পাসম ও বাপাউেবা
পয ােয় িম মণালেয় প যাগােযাগ, সভা, িম মণালেয়র উতন কপের িনকট িিফং িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ
সচ কাঠােমা িনম াণ/
নঃিনম াণ/ মরামত/
নব াসন

িম মণালয়
জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরেণর লে পাসম ও বাপাউেবা
পয ােয় িম মণালেয় প যাগােযাগ, সভা, িম মণালেয়র উতন কপের িনকট িিফং িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ সচ খাল খনন/ নঃখনন িম মণালয়
জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরেণর লে পাসম ও বাপাউেবা
পয ােয় িম মণালেয় প যাগােযাগ, সভা, িম মণালেয়র উতন কপের িনকট িিফং িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

নদী তীের ভান িতেরাধ নদী তীর সংরণ িম মণালয়
জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরেণর লে পাসম ও বাপাউেবা
পয ােয় িম মণালেয় প যাগােযাগ, সভা, িম মণালেয়র উতন কপের িনকট িিফং িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ নঃিনম াণ/
মরামত/ নরািতকরণ

িম মণালয়
জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরেণর লে পাসম ও বাপাউেবা
পয ােয় িম মণালেয় প যাগােযাগ, সভা, িম মণালেয়র উতন কপের িনকট িিফং িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

দশাপী বেধর ঢাল, খােলর পাড়
এবং বাপাউেবা’র িনজ জায়গায়
েরাপেণর মােম সজায়ন

েরাপেণর দঘ 
জলা শাসেকর
কায ালয়,
নীলফামারী

জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরণ ও জিম অিধহেণর
িতরেণর অেথ র চক যথাসব ত িতেদর িনকট হার কের ত জিমর ম দখল াির লে পাসম ও বাপাউেবা পয ােয় সংি
জলা শাসেন প যাগােযাগ এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ
সচ কাঠােমা িনম াণ/
নঃিনম াণ/ মরামত/
নব াসন

জলা শাসেকর
কায ালয়,
নীলফামারী

জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরণ ও জিম অিধহেণর
িতরেণর অেথ র চক যথাসব ত িতেদর িনকট হার কের ত জিমর ম দখল াির লে পাসম ও বাপাউেবা পয ােয় সংি
জলা শাসেন প যাগােযাগ এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ সচ খাল খনন/ নঃখনন
জলা শাসেকর
কায ালয়,
নীলফামারী

জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরণ ও জিম অিধহেণর
িতরেণর অেথ র চক যথাসব ত িতেদর িনকট হার কের ত জিমর ম দখল াির লে পাসম ও বাপাউেবা পয ােয় সংি
জলা শাসেন প যাগােযাগ এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত
জনপেদ বার েকাপ াস এবং
নদীেত জাত েবাচর অপসারণ নদী
তীের ভান িঁক াসকে নদী
িজং/নঃখনন

জােরর মােম নদী
নঃখনন

জলা শাসেকর
কায ালয়,
নীলফামারী

জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরণ ও জিম অিধহেণর
িতরেণর অেথ র চক যথাসব ত িতেদর িনকট হার কের ত জিমর ম দখল াির লে পাসম ও বাপাউেবা পয ােয় সংি
জলা শাসেন প যাগােযাগ এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত
জনপেদ বার েকাপ াস এবং
নদীেত জাত েবাচর অপসারণ নদী
তীের ভান িঁক াসকে নদী
িজং/নঃখনন

একােভটেরর মােম
নদী নঃখনন

জলা শাসেকর
কায ালয়,
নীলফামারী

জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরণ ও জিম অিধহেণর
িতরেণর অেথ র চক যথাসব ত িতেদর িনকট হার কের ত জিমর ম দখল াির লে পাসম ও বাপাউেবা পয ােয় সংি
জলা শাসেন প যাগােযাগ এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

নদী তীের ভান িতেরাধ নদী তীর সংরণ
জলা শাসেকর
কায ালয়,
নীলফামারী

জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরণ ও জিম অিধহেণর
িতরেণর অেথ র চক যথাসব ত িতেদর িনকট হার কের ত জিমর ম দখল াির লে পাসম ও বাপাউেবা পয ােয় সংি
জলা শাসেন প যাগােযাগ এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ নঃিনম াণ/
মরামত/ নরািতকরণ

জলা শাসেকর
কায ালয়,
নীলফামারী

জিম অিধহণ তীত বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ সব হেব না। জিম অিধহেণর শাসিনক িয়া ত সকরণ ও জিম অিধহেণর
িতরেণর অেথ র চক যথাসব ত িতেদর িনকট হার কের ত জিমর ম দখল াির লে পাসম ও বাপাউেবা পয ােয় সংি
জলা শাসেন প যাগােযাগ এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

দশাপী বেধর ঢাল, খােলর পাড়
এবং বাপাউেবা’র িনজ জায়গায়
েরাপেণর মােম সজায়ন

েরাপেণর দঘ  বন অিধদর

বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ/ মরামেতর জ বন িবভাগ রািপত ের অপসারণ েয়াজন হেত পাের। বধ িনম াণ/ মরামেতর পর বন িবভাগ হেত
চারা গাছ সংহ কের পিরকিতভােব নরায় বনায়ন করা হেব। গাছ কাটা ও নন চারা গাছ সংেহর িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা পয ােয় বন
িবভােগর সংি দের প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত
উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ
সচ কাঠােমা িনম াণ/
নঃিনম াণ/ মরামত/
নব াসন

বন অিধদর

বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ/ মরামেতর জ বন িবভাগ রািপত ের অপসারণ েয়াজন হেত পাের। বধ িনম াণ/ মরামেতর পর বন িবভাগ হেত
চারা গাছ সংহ কের পিরকিতভােব নরায় বনায়ন করা হেব। গাছ কাটা ও নন চারা গাছ সংেহর িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা পয ােয় বন
িবভােগর সংি দের প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত
উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ সচ খাল খনন/ নঃখনন বন অিধদর

বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ/ মরামেতর জ বন িবভাগ রািপত ের অপসারণ েয়াজন হেত পাের। বধ িনম াণ/ মরামেতর পর বন িবভাগ হেত
চারা গাছ সংহ কের পিরকিতভােব নরায় বনায়ন করা হেব। গাছ কাটা ও নন চারা গাছ সংেহর িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা পয ােয় বন
িবভােগর সংি দের প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত
উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

নদী তীের ভান িতেরাধ নদী তীর সংরণ বন অিধদর

বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ/ মরামেতর জ বন িবভাগ রািপত ের অপসারণ েয়াজন হেত পাের। বধ িনম াণ/ মরামেতর পর বন িবভাগ হেত
চারা গাছ সংহ কের পিরকিতভােব নরায় বনায়ন করা হেব। গাছ কাটা ও নন চারা গাছ সংেহর িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা পয ােয় বন
িবভােগর সংি দের প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত
উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ নঃিনম াণ/
মরামত/ নরািতকরণ

বন অিধদর

বধ ও অবকাঠােমা িনম াণ/ মরামেতর জ বন িবভাগ রািপত ের অপসারণ েয়াজন হেত পাের। বধ িনম াণ/ মরামেতর পর বন িবভাগ হেত
চারা গাছ সংহ কের পিরকিতভােব নরায় বনায়ন করা হেব। গাছ কাটা ও নন চারা গাছ সংেহর িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা পয ােয় বন
িবভােগর সংি দের প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত
উপােয় কায েমর সময় করা হেব।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৪, ২০২১ ২০:২৪ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

-পির সচ িবধার সসারণ
সচ কাঠােমা িনম াণ/
নঃিনম াণ/ মরামত/
নব াসন

বাংলােদশ িলশ

নদী/খাল খনেনর এলাইনেমে অৈবধ দখল/াপনা থাকেল তা উেদ না করা পয  কাজ পিরচালনা করা যায়না। নদী/খাল খনেনর িনধ ািরত
এলাইনেমে অৈবধ দখল/াপনা মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম যথাত ও িনয়িমত উেেদর জ জলা শাসন হেত িনব াহী ািজেট ও
িলশ ফাস  েয়াজন হেব। এ িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা শাসন ও জলা িলেশর সােথ প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা
এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ সচ খাল খনন/ নঃখনন বাংলােদশ িলশ

নদী/খাল খনেনর এলাইনেমে অৈবধ দখল/াপনা থাকেল তা উেদ না করা পয  কাজ পিরচালনা করা যায়না। নদী/খাল খনেনর িনধ ািরত
এলাইনেমে অৈবধ দখল/াপনা মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম যথাত ও িনয়িমত উেেদর জ জলা শাসন হেত িনব াহী ািজেট ও
িলশ ফাস  েয়াজন হেব। এ িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা শাসন ও জলা িলেশর সােথ প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা
এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

নদী তীের ভান িতেরাধ নদী তীর সংরণ বাংলােদশ িলশ

নদী/খাল খনেনর এলাইনেমে অৈবধ দখল/াপনা থাকেল তা উেদ না করা পয  কাজ পিরচালনা করা যায়না। নদী/খাল খনেনর িনধ ািরত
এলাইনেমে অৈবধ দখল/াপনা মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম যথাত ও িনয়িমত উেেদর জ জলা শাসন হেত িনব াহী ািজেট ও
িলশ ফাস  েয়াজন হেব। এ িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা শাসন ও জলা িলেশর সােথ প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা
এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ নঃিনম াণ/
মরামত/ নরািতকরণ

বাংলােদশ িলশ

নদী/খাল খনেনর এলাইনেমে অৈবধ দখল/াপনা থাকেল তা উেদ না করা পয  কাজ পিরচালনা করা যায়না। নদী/খাল খনেনর িনধ ািরত
এলাইনেমে অৈবধ দখল/াপনা মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম যথাত ও িনয়িমত উেেদর জ জলা শাসন হেত িনব াহী ািজেট ও
িলশ ফাস  েয়াজন হেব। এ িবষেয় বাপাউেবা হেত জলা শাসন ও জলা িলেশর সােথ প যাগােযাগ, জলা উয়ন সময় কিমর সভা
এবং জলা পািন সদ উয়ন ও বাপনা কিমর সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত
জনপেদ বার েকাপ াস এবং
নদীেত জাত েবাচর অপসারণ নদী
তীের ভান িঁক াসকে নদী
িজং/নঃখনন

জােরর মােম নদী
নঃখনন

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও
স মণালয়

য সকল ীেজর ফাউেশন ীটেম েয়াজন হেব তা সাদন না কের তার উজান হেত ভা নদী/খাল খনন করা যােব না। য সকল নদী/খাল
খনন কে ীেজর ফাউেশন ীটেমের সংান রেয়েছ, উ ীেজর িনয়ণকারী কপের পরামশ েম বাপাউেবা িনেজ বা উ কপের
মােম ডেপািজট ওয়াক িহেসেব ত ীেজর ফাউেশন ীটেম কােজর বাবায়ন করা যেত পাের। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত
মণালয়/সংা পয ােয় প যাগােযাগ, আঃমণালয় সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত
জনপেদ বার েকাপ াস এবং
নদীেত জাত েবাচর অপসারণ নদী
তীের ভান িঁক াসকে নদী
িজং/নঃখনন

একােভটেরর মােম
নদী নঃখনন

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও
স মণালয়

য সকল ীেজর ফাউেশন ীটেম েয়াজন হেব তা সাদন না কের তার উজান হেত ভা নদী/খাল খনন করা যােব না। য সকল নদী/খাল
খনন কে ীেজর ফাউেশন ীটেমের সংান রেয়েছ, উ ীেজর িনয়ণকারী কপের পরামশ েম বাপাউেবা িনেজ বা উ কপের
মােম ডেপািজট ওয়াক িহেসেব ত ীেজর ফাউেশন ীটেম কােজর বাবায়ন করা যেত পাের। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত
মণালয়/সংা পয ােয় প যাগােযাগ, আঃমণালয় সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ নঃিনম াণ/
মরামত/ নরািতকরণ

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও
স মণালয়

য সকল ীেজর ফাউেশন ীটেম েয়াজন হেব তা সাদন না কের তার উজান হেত ভা নদী/খাল খনন করা যােব না। য সকল নদী/খাল
খনন কে ীেজর ফাউেশন ীটেমের সংান রেয়েছ, উ ীেজর িনয়ণকারী কপের পরামশ েম বাপাউেবা িনেজ বা উ কপের
মােম ডেপািজট ওয়াক িহেসেব ত ীেজর ফাউেশন ীটেম কােজর বাবায়ন করা যেত পাের। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত
মণালয়/সংা পয ােয় প যাগােযাগ, আঃমণালয় সভা িত উপােয় কায েমর সময় করা হেব।
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

দশাপী বেধর ঢাল, খােলর পাড়
এবং বাপাউেবা’র িনজ জায়গায়
েরাপেণর মােম সজায়ন

েরাপেণর দঘ 
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

অথ -বছেরর এক িনিদ  সময় পয  উয়ন ও পিরচালন খােত কােজর কায ােদশ দান িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন
সব নয়। স লে বাপাউেবা’র অেরােধর িেত পাসম হেত অথ  িবভােগ প যাগােযাগ কের পাসম তথা বাপাউেবা’র জ এই িগতােদশ
তাহােরর অেরাধ জানােনা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ
সচ কাঠােমা িনম াণ/
নঃিনম াণ/ মরামত/
নব াসন

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

অথ -বছেরর এক িনিদ  সময় পয  উয়ন ও পিরচালন খােত কােজর কায ােদশ দান িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন
সব নয়। স লে বাপাউেবা’র অেরােধর িেত পাসম হেত অথ  িবভােগ প যাগােযাগ কের পাসম তথা বাপাউেবা’র জ এই িগতােদশ
তাহােরর অেরাধ জানােনা হেব।

-পির সচ িবধার সসারণ সচ খাল খনন/ নঃখনন
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

অথ -বছেরর এক িনিদ  সময় পয  উয়ন ও পিরচালন খােত কােজর কায ােদশ দান িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন
সব নয়। স লে বাপাউেবা’র অেরােধর িেত পাসম হেত অথ  িবভােগ প যাগােযাগ কের পাসম তথা বাপাউেবা’র জ এই িগতােদশ
তাহােরর অেরাধ জানােনা হেব।

নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত
জনপেদ বার েকাপ াস এবং
নদীেত জাত েবাচর অপসারণ নদী
তীের ভান িঁক াসকে নদী
িজং/নঃখনন

জােরর মােম নদী
নঃখনন

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

অথ -বছেরর এক িনিদ  সময় পয  উয়ন ও পিরচালন খােত কােজর কায ােদশ দান িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন
সব নয়। স লে বাপাউেবা’র অেরােধর িেত পাসম হেত অথ  িবভােগ প যাগােযাগ কের পাসম তথা বাপাউেবা’র জ এই িগতােদশ
তাহােরর অেরাধ জানােনা হেব।

নদ-নদীর নাতা ি, তীরবত
জনপেদ বার েকাপ াস এবং
নদীেত জাত েবাচর অপসারণ নদী
তীের ভান িঁক াসকে নদী
িজং/নঃখনন

একােভটেরর মােম
নদী নঃখনন

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

অথ -বছেরর এক িনিদ  সময় পয  উয়ন ও পিরচালন খােত কােজর কায ােদশ দান িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন
সব নয়। স লে বাপাউেবা’র অেরােধর িেত পাসম হেত অথ  িবভােগ প যাগােযাগ কের পাসম তথা বাপাউেবা’র জ এই িগতােদশ
তাহােরর অেরাধ জানােনা হেব।

নদী তীের ভান িতেরাধ নদী তীর সংরণ
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

অথ -বছেরর এক িনিদ  সময় পয  উয়ন ও পিরচালন খােত কােজর কায ােদশ দান িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন
সব নয়। স লে বাপাউেবা’র অেরােধর িেত পাসম হেত অথ  িবভােগ প যাগােযাগ কের পাসম তথা বাপাউেবা’র জ এই িগতােদশ
তাহােরর অেরাধ জানােনা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ নঃিনম াণ/
মরামত/ নরািতকরণ

অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

অথ -বছেরর এক িনিদ  সময় পয  উয়ন ও পিরচালন খােত কােজর কায ােদশ দান িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন
সব নয়। স লে বাপাউেবা’র অেরােধর িেত পাসম হেত অথ  িবভােগ প যাগােযাগ কের পাসম তথা বাপাউেবা’র জ এই িগতােদশ
তাহােরর অেরাধ জানােনা হেব।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৪, ২০২১ ২০:২৪ া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


