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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বার য়িত হেত দেশর জনসাধারেণর জানমাল রা ও খা উৎপাদন ির লে পািন সদ মণালেয়র অধীন বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড  বা িনয়ণ, নদী ভানেরাধ, নদী িজং, সচ বাপনা উয়ন, জলাবতা রীকরণ ও িম নঃােরর কাজ করেছ। গত
৩ (িতন) বছের বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  ১৫১ উয়ন ক বাবায়ন কের ৭৯ কের বাবায়ন সমা কেরেছ। কসেহর
আওতায় ২৭৯.১৫ িকঃিমঃ নদী তীর সংরণ, ২১৯.২৭ িকঃিমঃ বধ িনম াণ, ২৯৮৯.১৬ িকঃিমঃ বধ নরািতকরণ, হাইোলিজকাল
াকচার ৪২৭ িনম াণ ও ৩৬১ মরামত, ৬০৪.৩৬ িকঃিমঃ সচ খাল নঃখনন, ১৭৬৬.২৬ িকঃিমঃ িনাশন খাল নঃখনন এবং
১২৫৬.২০ িকঃিমঃ নদী িজং ও নঃখনন কাজ স হেয়েছ। এছাড়াও, বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনার আওতায় দেশর ৬৪ জলায়
আেরা ায় ২৫০০ িকঃিমঃ দেঘ  ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন স হেয়েছ। এ সকল কায েমর ফেল ফেল ০.৩২ ল হর
জিমেত সচ িবধা  সসারণ,  ১.২৮ ল হর জিম বাকরণসহ দিণােলর উপলীয় এলাকায় ০.৪০ ল হর আবাদী  জিম
লবণাতা হেত রা করা হেয়েছ।

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 হওয়ায় দিণােল লবণাতা ি পায়। 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 াগ, পাহাড়ী ঢল িবিবধ সমার উরণ কের টকসই ভৗতকাজ বাবায়ন
এ সেরর ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ািতক েয াগ, নদী ভান, ভরাট হেয় যাওয়া নদ-নদী, খরা বণতা, পািনেত লবণাতার পিরমাণ ি িত জলবা পিরবতনজিনত
ভাব মাকােবলাকরেণ দেশর পািন সদ খােতর টকসই উয়েনর লে বাংলােদশ ডা ান ২১০০ এর িবিনেয়াগ কম পিরকনা
২৩ কায ম চলমান উয়ন কের মােম ণ /আংিশকভােব বাবায়ন করা হে। এেত ২০২৫ সাল নাগাদ িডএনিড এলাকা, চাম
মহানগরী এলাকা ও নায়াখালী এলাকার জলাবতা সমার ায়ী সমাধান হেব। -যনা, পা, মঘনা, কণ লী ও সা-মাতারী-
৫ নদী িসেেমর বিসনিভিক সমীা সাদেনর কাজ ২০২৫ সাল নাগাদ সমা হেব। বড় নদীসহ চােনলাইেজশন এবং স উপেল
িম নাের ২০৩০ সাল নাগাদ ক হণ কের বাবায়ন আর হেব। জলবা পিরবতেনর ভাব মাকােবলায় উপলীয় পাারসহ
পয ায়েম নব াসন এবং শিশালীকরণ করা হে।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১৭ িকঃিমঃ বধ িনম াণ, ১০৮ িকঃিমঃ বধ নঃিনম াণ, ৩৭৮ িকঃিমঃ িনাশন খাল নঃখনন, ৪৮ পািন িনয়ণ অবকাঠােমা
িনম াণ ও ৩২  পািন িনয়ণ অবকাঠােমা নঃিনম াণ/মরামত এবং ৭৯ িকঃিমঃ তীর সংরণ।
পিরেবেশর  ভারসা  রা  ও  সচ  িবধা  ির  জ  ৫০  িকঃিমঃ  সচ  খাল  নঃখনন  এবং  ২১  সচ  অবকাঠােমা
িনম াণ/নঃিনম াণ।
৪২ িকঃিমঃ উপলীয় বধ মরামত/ উকঁরণ ও ১২ িকঃিমঃ উপলীয় বেধর ঢাল িতরা কাজ বাবায়নসহ হাওর এলাকায়
৫৩০ িকঃিমঃ বধ নরািতকরণ কের বা িতেরােধর মােম ফসল উৎপাদন ি।
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সকশন ১
দর/সংার 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 দর/সংার 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 এবং অা
৪. হাওর ও উপলীয় অেলর উয়ন

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 (২০৩০ সাল নাগাদ
৬৩%)

১১০ ল হর বা ও পািন িনাশন
এলাকার কভােরজ (মিত)

শতাংশ ৫৯.০৫ ৫৯.৯০ ৬০.২৫ ৬০.৫৫ ৬১.০৫
েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়
ানীয় সরকার িবভাগ

৮ম পবািষ কী
পিরকনা

সচ এলাকার সসারণ (২০৩০ সাল
নাগাদ ৬৩.৫%)

১৬.৩৫ ল হর সচ িবধার
আওতা এলাকার কভােরজ
(মিত)

শতাংশ ৬০.৮০ ৬০.৯৭ ৬১.২৮ ৬১.৭৮ ৬২.২৮
িষ মণালয় ও ানীয় সরকার
িবভাগ

৮ম পবািষ কী
পিরকনা

উপলীয় পাার বধেক িণ ঝড় সিহ
কের শিশালীকরণ (২০৩০ সাল নাগাদ
২৪%)

৫৭৮৮ িকঃিমঃ উপলীয় বেধর মে
িবিত (মিত)

শতাংশ ১২.৩৮ ১৪.১০ ১৭.১৮ ১৯.০৩ ১৯.৭৯ েযাজ্য নয়
৮ম পবািষ কী
পিরকনা

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:৩৭ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১০, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:৩৭ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১০, ২০২১

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

২৫

[১.১] বেধর মােম বা
িতেরাধ ও িনয়ণ

[১.১.১] বধ নঃিনম াণ/ মরামত/
নরািতকরণ

সমি িকঃিমঃ ৩.৫ ৭৭.৪৮ ৭৮.৫৭ ১০৮ ১০২ ৯৬ ৯০ ৮৪ ৯৫ ৯৯

[১.১.২] বধ িনম াণ সমি িকঃিমঃ ২ ৫৯.২৭ ৭০.০০ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৭ ৮

[১.২] নদী তীের ভান
িতেরাধ

[১.২.১] নদী তীর সংরণ সমি িকঃিমঃ ৭.৫ ৯৩.১৫ ৮৭.০০ ৭৯ ৭৪ ৬৯ ৬৪ ৫৯ ৮৫ ৯১

[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 ৬ ২০১.২৮ ২১৯.০০ ১৬৬ ১৫৬ ১৪৬ ১৩৬ ১২৬ ১৪০ ১৫০

[১.৩.২] একােভটেরর মােম নদী
নঃখনন

সমি িকঃিমঃ ৬ ২৫৭.৯২ ১৬২.০০ ১৭৪ ১৬৫ ১৫৬ ১৪৭ ১৩৮ ১৮০ ১৮৬

[২] সচ বার
ষম, সমিত ও
টকসই উয়ন

১৭

[২.১] -পির সচ
িবধার সসারণ

[২.১.১] সচ খাল খনন/ নঃখনন সমি িকঃিমঃ ২ ১৭২.৩৬ ১৩৫.০০ ৫০ ৪৬ ৪২ ৩৮ ৩৪ ২৫ ২৫

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

সমি সংা ১.৫ ১৯৮ ৯০ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ২০ ২২

[২.২] নদ-নদী ও খােলর
মােম বার পািন
িনাশন কের িষ
সহায়ক পিরেবশ ি

[২.২.১] িনাশন খাল খনন/নঃখনন সমি িকঃিমঃ ৫.৫ ৭১৪.২৬ ৩৬৭.০০ ৩৭৮ ৩৭৩ ৩৭০ ৩৬৭ ৩৬২ ৪০৫ ৪১৩

[২.২.২] পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ সমি সংা ৩ ৭১ ৬৫ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৩৯ ৩৬ ৫২ ৪৭

[২.২.৩] পািন িনয়ণ কাঠােমা নঃিনম াণ/
মরামত/নব াসন

সমি সংা ২ ২৩ ৫৮ ৩২ ২৯ ২৬ ২৩ ২০ ২৫ ২৫

[২.৩] ক
িবধােভাগীেদর িনেয়
অংশীদািরলক পািন
বাপনা কায েমর
সসারণ

[২.৩.১] পািন বাপনা প/ এেসািসেয়শন
গঠন

সমি সংা ১ ২১৭ ২৩৭ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১৩০ ১৩২

[২.৩.২] গঠনত পািন বাপনা প/
এেসািসেয়শন িনবন

সমি সংা ১ ১৮০ ২৪৪ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ২০৫

[২.৩.৩] িনবিত ষক সদেদর িশণ
দান

সমি সংা ১ ৯০০৬ ৯১০০ ৮৫০০ ৮০৫০ ৭৬০০ ৭১৫০ ৬৭০০ ৫০০০ ৪০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:৩৭ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১০, ২০২১

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 

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

১৬

[৩.১] মাননীয় ধানমীর
িতিত বাবায়ন

[৩.১.১] সামিক িতিতর বাবায়ন
(বাবায়নেযা িতিত ৫০)

সমি শতাংশ ২ ৬৪ ৭৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৮৬ ৮৬

[৩.২] জলবা পিরবতন
িঁক মাকােবলায়
“জলবা পিরবতন টা
ফা (িসিসএফ)”
অথ ায়েন ক বাবায়ন

[৩.২.১] চলমান কসেহর বাবায়ন
সমাকরণ

সমি সংা ১ ১৭ ১৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১

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

[৩.৩.১] েরাপেণর দঘ  সমি িকঃিমঃ ১ ৮৫.৫০ ৭৬৬.৪৮ ৪০০ ৩৮৫ ৩৭০ ৩৫৫ ৩৪০ ২৫০ ২০০

[৩.৪] বাংলােদশ ডা
ান ২১০০ এর
আওতা কায ম
বাবায়ন

[৩.৪.১] ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন সমি িকঃিমঃ ৭ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ৬০০ ৫৭০ ৫৪০ ৫১০ ৪৮০ ৬৫০

[৩.৪.২] নদী িসেম নঃখনন (বাালী-
করেতায়া-লেজাড়-রাসাগর নদী িসেম

সমি িকঃিমঃ ২ ৩০ ১২ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ২৮ ৫০ ৬০

[৩.৫] পিরকনাধম
কায ম বাবায়ন

[৩.৫.১] সািদত সমীা সমি সংা ১ ৪ ২ ২ ১ ২ ৩

[৩.৬] নকসা ও
পিরকনাধম কােজর
জ উপা সংহকরণ

[৩.৬.১] নদ-নদীর স সকশন জরীপ করণ সমি সংা ১ ৭১৭ ৬৯৪ ৬৫০ ৬২০ ৫৯০ ৫৬০ ৫৩০ ৬৭০ ৭০০

[৩.৭] বা ব াভাস
সেক ানীয় পয ােয়
জনসেচতনতা ি
(সমসামিয়ক লািন ং
সশন)

[৩.৭.১] ানীয় পয ােয় কম শালা আেয়ািজত সমি সংা ১ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৪

[৪] হাওর ও
উপলীয়
অেলর উয়ন

১২

[৪.১] পিরচালন বােজেট
কািবটা কের মােম
আগাম বায় হাওের
ফসলহািন রাধ

[৪.১.১] ব বধ িনম াণ/ নঃিনম াণ/
মরামত/ নরািতকরণ

সমি িকঃিমঃ ৬ ৭৭৭.২৫ ৮২৪.২১ ৫৩০ ৫০৫ ৪৮০ ৪৫৫ ৪৩০ ৫৫০ ৫৭০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:৩৭ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১০, ২০২১

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 

[৪.১.২] নদী ও খােলর উপর অায়ী াজার
িনম াণ

সমি সংা ১.৫ ১৩৫ ২০৮ ৯৬ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০৫ ১১০

[৪.২] উপলীয় এলাকায়
বা িতেরাধকে বধ
টকসই করা

[৪.২.১] উপলীয় বধ িনম াণ/ নঃিনম াণ/
মরামত/ উকঁরণ

সমি িকঃিমঃ ৩ ১৫৫.৪৪ ৬৯.৪৮ ৪২ ৩৮ ৩৪ ৩০ ২৬ ৪০ ৩৫

[৪.২.২] উপলীয় বেধর ঢাল িতরা সমি িকঃিমঃ ১.৫ ৩৩.৭১ ২০.৮৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:৩৭ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১০, ২০২১

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] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BWDB Bangladesh Water Development Board

২ MoWR Ministry of Water Resources

৩ SDG Sustainable Development Goal

৪ এিডিপ বািষ ক উয়ন কম িচ

৫ পাসম পািন সদ মণালয়

৬ 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
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

[১.১.২] বধ িনম াণ
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

[১.৩.২] একােভটেরর মােম নদী নঃখনন
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

[২.১] -পির সচ িবধার
সসারণ

[২.১.১] সচ খাল খনন/ নঃখনন
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

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

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

[২.২] নদ-নদী ও খােলর মােম
বার পািন িনাশন কের িষ
সহায়ক পিরেবশ ি

[২.২.১] িনাশন খাল খনন/নঃখনন
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

[২.২.২] পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

[২.২.৩] পািন িনয়ণ কাঠােমা নঃিনম াণ/
মরামত/নব াসন

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

[২.৩] ক িবধােভাগীেদর
িনেয় অংশীদািরলক পািন
বাপনা কায েমর সসারণ

[২.৩.১] পািন বাপনা প/ এেসািসেয়শন গঠন
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / পািন বাপনা
উইং

গত প/ এেসািসেয়শেনর তািলকা ও সংি উইং ধান কক ািরত তয়নপ

[২.৩] ক িবধােভাগীেদর
িনেয় অংশীদািরলক পািন
বাপনা কায েমর সসারণ

[২.৩.২] গঠনত পািন বাপনা প/ এেসািসেয়শন
িনবন

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / পািন বাপনা
উইং

িনবিত প/ এেসািসেয়শেনর তািলকা ও সংি উইং ধান কক ািরত তয়নপ

[২.৩.৩] িনবিত ষক সদেদর িশণ দান
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / পািন বাপনা
উইং

িবভাগ/জলা ওয়ারী িশণা ষেকর তািলকা ও যথাযথ কপ কক ািরত
তয়নপ

[৩.১] মাননীয় ধানমীর
িতিত বাবায়ন

[৩.১.১] সামিক িতিতর বাবায়ন
(বাবায়নেযা িতিত ৫০)

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
বাপাউেবা’র সংি ফাকাল দর

সংি ফাকাল দর কপ কক ািরত তয়নপ ও ধানমীর কায ালেয় িরত
মািসক িতেবদনসহ

[৩.২] জলবা পিরবতন িঁক
মাকােবলায় “জলবা পিরবতন
টা ফা (িসিসএফ)” অথ ায়েন
ক বাবায়ন

[৩.২.১] চলমান কসেহর বাবায়ন সমাকরণ
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
বাপাউেবা’র সংি ফাকাল দর

ক সমাি িতেবদন (িপিসআর)

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

[৩.৩.১] েরাপেণর দঘ 
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:৩৭ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১০, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.৪] বাংলােদশ ডা ান
২১০০ এর আওতা কায ম
বাবায়ন

[৩.৪.১] ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

সংি ক পিরচালক কক ািরত তয়নপ, Project Steering
Committee (PSC) ও Project Implementation Committee
(PIC) এর সভার কায িববরণী

[৩.৪.২] নদী িসেম নঃখনন (বাালী-করেতায়া-
লেজাড়-রাসাগর নদী িসেম

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

সংি ক পিরচালক কক ািরত তয়নপ, Project Steering
Committee (PSC) ও Project Implementation Committee
(PIC) এর সভার কায িববরণী

[৩.৫] পিরকনাধম কায ম
বাবায়ন

[৩.৫.১] সািদত সমীা
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / সংি পিরকনা
পিরদর/ সংি ক বাপনা দর

ড়া সমীা িতেবদন

[৩.৬] নকসা ও পিরকনাধম
কােজর জ উপা সংহকরণ

[৩.৬.১] নদ-নদীর স সকশন জরীপ করণ
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / পািন িবান
পিরদর

জিরপত স সকশেনর তািলকা ও সংি তাবধায়ক েকৗশলী কক ািরত
তয়নপ

[৩.৭] বা ব াভাস সেক
ানীয় পয ােয় জনসেচতনতা ি
(সমসামিয়ক লািন ং সশন)

[৩.৭.১] ানীয় পয ােয় কম শালা আেয়ািজত
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / পািন িবান
পিরদর/বা ব াভাস ও সতককরণ ক

কম শালার নাস ছিব ও কায িববরণী

[৪.১] পিরচালন বােজেট কািবটা
কের মােম আগাম বায়
হাওের ফসলহািন রাধ

[৪.১.১] ব বধ িনম াণ/ নঃিনম াণ/ মরামত/
নরািতকরণ

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ

সংি িনব াহী েকৗশলী কক ািরত তয়নপ

[৪.১] পিরচালন বােজেট কািবটা
কের মােম আগাম বায়
হাওের ফসলহািন রাধ

[৪.১.২] নদী ও খােলর উপর অায়ী াজার িনম াণ
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ

সংি িনব াহী েকৗশলী কক ািরত তয়নপ

[৪.২] উপলীয় এলাকায় বা
িতেরাধকে বধ টকসই করা

[৪.২.১] উপলীয় বধ িনম াণ/ নঃিনম াণ/ মরামত/
উকঁরণ

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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

[৪.২.২] উপলীয় বেধর ঢাল িতরা
বাংলােদশ পািন উয়ন বাড / ক সংি জান/
ক সংি সােকল/ ক সংি িবভাগ/
সংি ক বাপনা দর

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 সােথ সংি কম সাদন চকসহ

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

ি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।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ ি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।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ িনম াণ ি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

জনশাসন
মণালয়

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-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ
জনশাসন
মণালয়

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
জনশাসন
মণালয়

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 িনম াণ
জনশাসন
মণালয়

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

-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।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ 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।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ িনম াণ 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।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

িনাশন খাল খনন/নঃখনন
জনশাসন
মণালয়

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
জনশাসন
মণালয়

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

একােভটেরর মােম নদী নঃখনন
জনশাসন
মণালয়

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।
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কায ম কম সাদন চক
যসকল

অিফেসর সােথ
সংি

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

িনাশন খাল খনন/নঃখনন
স ি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

জােরর মােম নদী নঃখনন
স ি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
স ি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।

উপলীয় এলাকায় বা
িতেরাধকে বধ টকসই করা

উপলীয় বধ িনম াণ/ নঃিনম াণ/ মরামত/
উকঁরণ

িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

উপলীয় এলাকায় বা
িতেরাধকে বধ টকসই করা

উপলীয় বেধর ঢাল িতরা িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

বাংলােদশ ডা ান ২১০০ এর
আওতা কায ম বাবায়ন

নদী িসেম নঃখনন (বাালী-করেতায়া-
লেজাড়-রাসাগর নদী িসেম

িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম 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  িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

মাননীয় ধানমীর িতিত
বাবায়ন

চলমান িতত কায মসেহর বাবায়ন িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

িনাশন খাল খনন/নঃখনন িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা নঃিনম াণ/
মরামত/নব াসন

িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম 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 িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম 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 িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

নদী তীের ভান িতেরাধ নদী তীর সংরণ িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ নঃিনম াণ/ মরামত/ নরািতকরণ িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ িনম াণ িতরা মণালয়

পািন সদ মণালেয়র উোেগ বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  কক বাবায়নাধীন ায় এক-তীয়াংশ ক সশ বািহনী
িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ সনাবািহনী ও বাংলােদশ নৗবািহনী এবং  িবেশেষ তােদর ারা পিরচািলত বািণিজক
িতানসেহর মােম অিপ ত য়কাজ ও িডিপএম দরপ িয়ায় বাবািয়ত হে। পাসম তথা বাপাউেবা’র এিপএ
লমাা অজেন তােদর দায়বতা রেয়েছ। স লে পাসম ও বাপাউেবা হেত তােদর সােথ িনয়িমত প যাগােযাগ, িবিবধ
উ পয ােয়র সভা এবং কােজর সাইট যৗথ িভিজেটর মােম কায েমর সময় করা হেব।

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

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

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

পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

উপলীয় এলাকায় বা
িতেরাধকে বধ টকসই করা

উপলীয় বধ িনম াণ/ নঃিনম াণ/ মরামত/
উকঁরণ

পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় 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

উপলীয় এলাকায় বা
িতেরাধকে বধ টকসই করা

উপলীয় বেধর ঢাল িতরা
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

বাংলােদশ ডা ান ২১০০ এর
আওতা কায ম বাবায়ন

ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

বাংলােদশ ডা ান ২১০০ এর
আওতা কায ম বাবায়ন

নদী িসেম নঃখনন (বাালী-করেতায়া-
লেজাড়-রাসাগর নদী িসেম

পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

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

েরাপেণর দঘ 
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

মাননীয় ধানমীর িতিত
বাবায়ন

চলমান িতত কায মসেহর বাবায়ন
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

িনাশন খাল খনন/নঃখনন
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

নদ-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা নঃিনম াণ/
মরামত/নব াসন

পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় 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
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় 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
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

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

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ নঃিনম াণ/ মরামত/ নরািতকরণ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ িনম াণ
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা
মণালয়

া বরাের এক িনিদ  অংেশর অথ ছাড় িগত রাখা হেল লমাা অযায়ী কােজর বাবায়ন সব নয়। স লে
বাপাউেবা হেত পাসেমর মােম প যাগােযাগ, সভা িত উপােয় চািহদা মািফক বরা াি ও া বরাের সদয়
অথ ছাড় কায েমর সময় করা হেব।

ক িবধােভাগীেদর িনেয়
অংশীদািরলক পািন বাপনা
কায েমর সসারণ

পািন বাপনা প/ এেসািসেয়শন গঠন
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।

-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।

উপলীয় এলাকায় বা
িতেরাধকে বধ টকসই করা

উপলীয় বধ িনম াণ/ নঃিনম াণ/ মরামত/
উকঁরণ

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।

উপলীয় এলাকায় বা
িতেরাধকে বধ টকসই করা

উপলীয় বেধর ঢাল িতরা
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।
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কায ম কম সাদন চক
যসকল

অিফেসর সােথ
সংি

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

পিরচালন বােজেট কািবটা কের
মােম আগাম বায় হাওের
ফসলহািন রাধ

ব বধ িনম াণ/ 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।

পিরচালন বােজেট কািবটা কের
মােম আগাম বায় হাওের
ফসলহািন রাধ

নদী ও খােলর উপর অায়ী াজার িনম াণ
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।

পিরকনাধম কায ম বাবায়ন সািদত সমীা
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।

বাংলােদশ ডা ান ২১০০ এর
আওতা কায ম বাবায়ন

ছাট নদী, খাল ও জলাশয় 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।

বাংলােদশ ডা ান ২১০০ এর
আওতা কায ম বাবায়ন

নদী িসেম নঃখনন (বাালী-করেতায়া-
লেজাড়-রাসাগর নদী িসেম

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।

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।

মাননীয় ধানমীর িতিত
বাবায়ন

চলমান িতত কায মসেহর বাবায়ন
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-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

িনাশন 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-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ
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-নদী ও খােলর মােম বার
পািন িনাশন

পািন িনয়ণ কাঠােমা 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।
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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

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।

বেধর মােম বা িতেরাধ ও
িনয়ণ

বধ িনম াণ
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।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



ংযমোজনী ৪: 

                                                              দপ্তয /ংস্থোয  জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর  ভ মরয ল্পনো, ২০২১-২০২২  

দপ্তয/ ংস্থোয নোভস ফোংরোযদ োরন উন্নয়ন কফোর্ ম, ঢো ো। 

 োম মক্রযভয নোভ  ভ মম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয য 

ভোন 

এ   

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ক োয়োর্ মোয ২য় ক োয়োর্ মোয ৩য় 

ক োয়োর্ মোয 

৪থ ম ক োয়োর্ মোয কভোর্ 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যফস্থো………………………………..... 

১.১ ননরত তো 

 রভটিয বো 

আযয়োজন  

বো 

আযয়োরজত 

৪ ংখ্যো কফোর্ ম রচফোরয় ৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তো 

 রভটিয বোয 

রদ্ধোন্ত ফোস্তফোয়ন 

ফোস্তফোরয়ত 

রদ্ধোন্ত 

৬ % কফোর্ ম রচফোরয় ১০০ রক্ষ্যভোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুোন 

প্ররতষ্ঠোয রনরভত্ত 

অংীজযনয 

(stakeholders) 
অংগ্রযণ  বো 

 

অনুরষ্ঠত বো ২ ংখ্যো কফোর্ ম রচফোরয় ২ টি রক্ষ্যভোত্রো ১ ১      

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার 

সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা প্ররক্ষ্ণ রযদপ্তয ৩০ টি রক্ষ্যভোত্রো 

 

৮ 

 

৮ 

 

৭ 

 

৭  

 

 ১.  োপ্তোই প্রয ৌর 

এ োযর্রভ-১৬ টি। 

২. কচ ম্প্রোযণ 

প্ররক্ষ্ণ ক ন্দ্র, কুরিয়ো-৭ 

টি। 

৩.রফ র্রিউ রর্ রফ 

প্ররক্ষ্ণ 

ইন্সটিটিউর্,বোগ্যকূর, 

মুরন্সগঞ্জ-৭টি।    

অজমন      

১.৫  ভ ম-রযযফ উন্নত  ভ ম-   ২ ংখ্যো   ল্যোণ ২৫/৯/২০২১ রক্ষ্যভোত্রো ২৫/৯/২০২১ ২৫/১২/২০২১ ২৫/০৩/২০২২ ২৫/৬/২০২২     ভ ম রযযফ উন্নয়ন 



 োম মক্রযভয নোভ  ভ মম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয য 

ভোন 

এ   

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ক োয়োর্ মোয ২য় ক োয়োর্ মোয ৩য় 

ক োয়োর্ মোয 

৪থ ম ক োয়োর্ মোয কভোর্ 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

উন্নয়ন   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(চরভোন Kvh©µg 

t  ভ ম-রযযফ 

উন্নয়ন) 

রযযফ ও 

তোরযখ 

রযদপ্তয 

   ম্পরত্ত ও 

মোনফোন 

রযদপ্তয 

       কর্ 

ক োয়োর্ মোযস্থ  

 র দপ্তয 

 

২৫/১২/২০২১ 

২৫/০৩/২০২২ 

২৫/৬/২০২২ 

অজমন      এফং স্বোস্থযরফরধ অনুযণ 

ংক্রোন্ত মোফতীয় আযদ 

 ল্যোণ রযদপ্তয যত 

১ভ ক োয়োর্ মোযযয 

রনধ মোরযত ভয়ীভোয 

ভযে জোযী  যযত যফ । 

          টিওএন্ডইভূি 

অয যজো গোড়ী রনরোভ 

 যোয প্রযয়োজনীয় 

 োম মক্রভ ওমো  র্তম  ২য় 

ক োয়োর্ মোযযয রনধ মোরযত 

ভয়ীভোয ভযে গ্রণ 

 যযত যফ। 

       কর্ 

ক োয়োর্ মোযস্থ  র 

দপ্তযযয অরপ 

যঞ্জোভ রফরধ 

কভোতোযফ  ২য় 

ক োয়োর্ মোযযয 

রনধ মোরযত 

ভয়ীভোয ভযে 

পভ ম অনুমোয়ী  

টিওএন্ডইভূি  যযত 

যফ এফং এ ই 

োযথ দোপ্তরয   ভ ম 

রযযফ উন্নয়ন 

 যযত যফ।    

১.৬ জোতীয় 

শুদ্ধোচোয ক ৌর 

 ভ মরয ল্পনো, 

২০২১-২২ ও 

নত্রভোর  

রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতযফদন 

 

 ভ মরয ল্পনো 

ও নত্রভোর  

প্ররতযফদন 

দোরখরকৃত ও 

আযরোর্কৃত  

   ১ তোরযখ কফোর্ ম রচফোরয় ১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

১৫/০৭/২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ ১৫/০৭/২০২২    

অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 োম মক্রযভয নোভ  ভ মম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয য 

ভোন 

এ   

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ক োয়োর্ মোয ২য় ক োয়োর্ মোয ৩য় 

ক োয়োর্ মোয 

৪থ ম ক োয়োর্ মোয কভোর্ 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভরিরযলদ 

রফবোযগ দোরখর ও 

স্ব স্ব ওযয়ফোইযর্ 

আযরোর্ যণ 

১.৭ আওতোধীন 

আঞ্চরর /ভোঠ 

ম মোযয়য  োম মোরয় 

(প্রযমোজয কক্ষ্যত্র) 

 র্তম  দোরখরকৃত 

জোতীয় শুদ্ধোচোয 

ক ৌর 

 ভ মরয ল্পনো ও 

রযফীক্ষ্ণ  

প্ররতযফদযনয ওয 

রপর্ব্যো  প্রদোন  

রপর্ব্যো  

বো/ ভ মোরো 

অনুরষ্ঠত 

  ৪ তোরযখ কফোর্ ম রচফোরয় ১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

১৫/০৭/২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ ১৫/০৭/২০২২   আঞ্চরর  ৯ (নয়) টি 

কজোন।  

অজমন      

১.৮ শুদ্ধোচোয 

পুযস্কোয প্রদোন 

এফং 

পুযস্কোযপ্রোপ্তযদয 

তোরর ো 

ওযয়ফোইযর্ 

প্র ো 

প্রদত্ত পুযস্কোয   ১ তোরযখ কফোর্ ম 

রচফোরয়/ক ন্দ্রীয় 

আইরটি 

রযদপ্তয 

৩০/০৬/২০২২ রক্ষ্যভোত্রো    ৩০/০৬/২০২২    

অজমন      

২.  আরথ ম  ব্যফস্থোনো উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম 

ফছযযয ক্রয়-

রয ল্পনো 

(প্র যল্পয 

অনুযভোরদত ফোরল ম  

ক্রয় রয ল্পনো) 

ওযয়ফোইযর্ 

প্র ো  

ক্রয়-

রয ল্পনো 

ওযয়ফোইযর্ 

প্র োরত 

২ তোরযখ  ন্ট্রোক্ট এন্ড 

প্রর উযযভন্ট 

কর 

 

২৫/১২/২০২১ রক্ষ্যভোত্রো  ২৫/১২/২০২১      

অজমন      



 োম মক্রযভয নোভ  ভ মম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয য 

ভোন 

এ   

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ক োয়োর্ মোয ২য় ক োয়োর্ মোয ৩য় 

ক োয়োর্ মোয 

৪থ ম ক োয়োর্ মোয কভোর্ 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকয়ের 

PSC ও PIC 

সভা আয় াজন  

সভা 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা প্রধোন প্রয ৌরী, 

রয ল্পনো 

৬ রক্ষ্যভোত্রো ১ ২ ২ ১   PSC শিটং আয় াজন 

পাউয় া’র আওতাভুক্ত 

ন ।  

অজমন      

২.৩  াশষ িক উন্ন ন 

কি িসূশচ  াস্ত া ন 

 াশষ িক উন্ন ন 

কি িসূশচ 

 াস্ত াশ ত 

   ২ % প্রযরং 

রযদপ্তয 

 রক্ষ্যভোত্রো ৭% ২০% ৩৩% ৪০%    

অজমন      

২.৪ প্র ল্প ভোরপ্ত 

কযল প্র যল্পয 

ম্পদ (মোনফোন, 

 রম্পউর্োয, 

আফোফত্র 

ইতযোরদ) রফরধ 

কভোতোযফ  স্তোন্তয 

 যো 

 প্র যল্পয 

ম্পদ রফরধ 

কভোতোযফ  

স্তোন্তরযত  

   ২ তোরযখ প্রযমোজয নয় ২৫/০৯/২০২১ 

২৫/০৩/২০২১ 

২৫/০৬/২০২২ 

২৫/১২/২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো ২৫/০৯/২০২১ ২৫/০৩/২০২১ ২৫/০৬/২০২২ ২৫/১২/২০২২   ফোংরোযদ োরন উন্নয়ন 

কফোর্ ম (ফোোউযফো) প্র যল্পয 

ম্পদ 

(গোরড়, রম্পউর্োয,আফোফ 

ইতযোরদ) ফোোউযফো 

প্ররতষ্ঠোয য যত কফোযর্ ময 

রফরবন্ন দপ্তযযয জরুযী 

 োযজ ব্যফোয  যো য়। 

ইযতোপূযফ ম প্র যল্পয ম্পদ 

য োযযয অন্য দপ্তযয 

কপ্রযণ  যো য়রন। 

অজমন      

৩. শুদ্ধোচোয ংরিি এফং দুনীরত প্ররতযযোযধ োয়  অন্যোন্য  োম মক্রভ…………….. (অগ্রোরধ োয রবরত্তযত নুযনতভ াঁচটি  োম মক্রভ) 

৩.১ “আরভ ও 

আভোয অরপ 

দুনীরতমুি” 

কঘোলণো  র 

দপ্তযযয োভযন 

র্োরনযয় যোখোয 

ব্যফস্থো  যো। 

   

৪ 

 স্ব স্ব দপ্তয প্রধোন 

(স্ব স্ব অরধযক্ষ্যত্র) 

২৫/০৯/২০২১  

রক্ষ্যভোত্রো 

২৫/০৯/২০২১       

অজমন      

৩.২ কল্প কর্স্ক 

োরব মযয উন্নয়ন 

  ৪  স্ব স্ব দপ্তয প্রধোন 

(স্ব স্ব অরধযক্ষ্যত্র) 

২৫/০৯/২০২১ রক্ষ্যভোত্রো ২৫/০৯/২০২১       

অজমন      

৩.৩ যোরয দপ্তয 

প্রধোযনয োযথ 

কফোপ্রোথীযদয 

োক্ষ্োযতয ব্যফস্থো 

জী যণ  

  ৪  স্ব স্ব দপ্তয প্রধোন 

(স্ব স্ব অরধযক্ষ্যত্র) 

২৫/০৯/২০২১ 

২৫/০৩/২০২১ 

২৫/০৬/২০২২ 

২৫/১২/২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো ২৫/০৯/২০২১ ২৫/০৩/২০২১ ২৫/০৬/২০২২ ২৫/১২/২০২২    

অজমন      



 োম মক্রযভয নোভ  ভ মম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয য 

ভোন 

এ   

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ক োয়োর্ মোয ২য় ক োয়োর্ মোয ৩য় 

ক োয়োর্ মোয 

৪থ ম ক োয়োর্ মোয কভোর্ 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ তথ্য 

প্রদোন োযী 

 ভ ম তমো 

রনযয়োগপূফ ম  তথ্য 

প্রদোন োযী 

 ভ ম তমোয নোভ ও 

কভোফোইর নম্বয 

দৃশ্যভোন স্থোযন 

র্োরনযয় যোখোয 

রফলয়টি আযযো 

রনরফড় যণ 

  ৪  তত্ত্বোফধোয়  

প্রয ৌরী, 

প্রযরং 

রযদপ্তয 

২৫/০৯/২০২১ রক্ষ্যভোত্রো ২৫/০৯/২০২১       

অজমন      

৩.৫ দপ্তয/দপ্তয 

প্রধোন রনয়রভত 

অধসস্তন অরপ 

মূযয  োম মক্রভ 

রযদ মন ও 

 োম মক্রভ ভরনর্রযং 

রনরিত যণ 

  ৪  স্ব স্ব দপ্তয প্রধোন 

(স্ব স্ব অরধযক্ষ্যত্র) 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

১৫/০৭/২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ ১৫/০৭/২০২২    

 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


