
 

বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড 
ধান েকৗশলী ( র), মিনটিরং এর দ র 

পািন ভবন ( লেভল-৫), ৭২ ীণেরাড, ঢাকা- ১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.৬১ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০২২

২৫ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ব াপাউেবাব াপাউেবা ’’রর   ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথঅথ --বছেররবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   ১ম১ম   কায়াট ারকায়াট ার   পযপয   অ গিতরঅ গিতর
িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

: পািন স দ ম ণালেয়র ারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৩৫.৯৯.০৫৬.২২.২৮৫ তািরখঃ ২৬/০৯/২০২২ ি ঃ।
মেহাদয়,

যথাযথ স ান দশন বক উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর ি েত বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ২০২২-২৩ অথ-
বছেরর বািষক কমস াদন ি র ১ম কায়াটার পয  অ গিতর িতেবদন (সং ি -১) আপনার সদয় অবগিত ও
পরবত  ব া হেণর জ  অ সাথ রণ করা হেলা।

এ প  রেণ মহাপিরচালক, বাপাউেবা মেহাদেয়র সদয় অ েমাদন রেয়েছ।

আপনার অ গত

১০ -১০ -২০ ২২

িসিনয়র সিচব
িসিনয়র সিচেবর দ র
পািন স দ  ম ণালয়

মাঃ রিফ ল ইসলাম চৗেব
অিতির  ধান েকৗশলী ( র)

ফান: ০২-২২২২৩০১০০
ইেমইল:

ce.monitoring@bwdb.gov.bd

. ১



িি   আকষণঃআকষণঃ  া ামার, আইিস  শাখা , পািন স দ ম ণালয়

ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.৬১/১(২) তািরখ: ২৫ আি ন ১৪২৯
১০ অে াবর ২০২২

অবগিতর জ  রণ করা হল: 
১) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
২) িসিনয়র সহকারী সিচব, উ য়ন-২ শাখা, পািন স দ ম ণালয়

১০ -১০ -২০ ২২

মাঃ রিফ ল ইসলাম চৗেব 
অিতির  ধান েকৗশলী ( র)

. ২







া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, ২০২২

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

নদীর নাতা
ি, বা
ব্যবাপনা ও
নদী ভান
িতেরাধ বা
জারদারকরণ

২৩

[১.১] বেধর মােম বা
ব্যবাপনা

[১.১.১] বধ নঃিনম াণ/ মরামত/ নরািতকরণ িকঃিমঃ ৩.৫ ৭৭ ৬.৮

[১.১.২] বধ িনম াণ িকঃিমঃ ২ ১০ ০.৫

[১.২] নদী তীের ভান
িতেরাধ

[১.২.১] নদী তীর সংরণ িকঃিমঃ ৮.৫ ৭৫.৮৩ ৭.০২৫

[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 িকঃিমঃ ৫.৫ ১৮৫ ১৮৩ ১৮২ ১৮০ ১৭৮ ৩৫.৮

[১.৩.২] জােরর মােম নদী নঃখনন িকঃিমঃ ৩.৫ ৬৮ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৯.২৩



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

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

১৮

[২.১] মাননীয় ধানমীর
িতিত বাবায়ন

[২.১.১] ভরব িরভার বিসন এলাকার জলাবতা
রীকরণ ও টকসই পািন বাপনা উয়ন ক

সংা ২ ১

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

[২.২.১] চলমান কসেহর বাবায়ন সমাকরণ
(মাট ক ১৩৬ )

সংা ১ ৪

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

[২.৩.১] েরাপেণর দঘ  িকঃিমঃ ১ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০

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

[২.৪.১] ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন িকঃিমঃ ৫ ৩৮০ ৩০

[২.৪.২] নদী িসেম নঃখনন (বাালী-করেতায়া-
লেজাড়-রাসাগর নদী িসেম মাট ২১৭.০০
িকঃিমঃ)

িকঃিমঃ ৩ ১১৭ ১১০ ১০৩ ৯৬ ৮৯ ৬৭

[২.৫] পিরকনাধম কায ম
বাবায়ন

[২.৫.১] সািদত সমীা সংা ২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৬] নকসা ও
পিরকনাধম কােজর জ
উপা সংহকরণ

[২.৬.১] নদ-নদীর স সকশন জরীপ করণ সংা ১ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০

[২.৭] উয়ন ক মিনটিরং
[২.৭.১] মণালয় কক ক পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

শতাংশ ১ ৭০ ৬৭ ৬৪ ৬১ ৫৮

[২.৮] িয়া রািতকরণ
[২.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনি (মাট অিন
২৯)

শতাংশ ১ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ২৭.৫

িবভাগীয় মামলা
িনি ৮।
শতকরা
(৮/২৯)*১০০%
= ২৭.৫%

[২.৯] জনবল কাঠােমা
ন্যপেদ িনেয়াগ িয়া
রািতকরণ

[২.৯.১] সরাসির িনেয়াগেযাগ্য ন্যপেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান ( মাট িনেয়াগেযাগ্য ন্যপদ ৫৫৪)

শতাংশ ১ ৫০ ৪৬ ৪২ ৩৮ ৩৪

৩

সচ বার
ষম, সমিত
ও টকসই
উয়ন

১৬

[৩.১] -পির সচ িবধার
সসারণ

[৩.১.১] সচ খাল নঃখনন িকঃিমঃ ২ ৭০ ৬.৯

[৩.১.২] সচ কাঠােমা িনম াণ সংা ১ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১

[৩.১.৩] সচ কাঠােমা নঃিনম াণ/ মরামত/
নব াসন

সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২

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

[৩.২.১] িনাশন খাল নঃখনন িকঃিমঃ ৪ ২২১ ২৩.৯১৫

[৩.২.২] পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ সংা ৩.৫ ৬১ ৪

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

সংা ১.৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ৭

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

[৩.৩.১] পািন বাপনা প/ এেসািসেয়শন গঠন সংা ১ ৩৪ ১১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

[৩.৩.২] গঠনত পািন বাপনা প/ এেসািসেয়শন
িনবন

সংা ১ ৪৬ ১৮

[৩.৩.৩] িনবিত ষক সদেদর িশণ দান সংা ১ ৩৬০০ ৫০০

৪
হাওর ও
উপলীয়
অেলর উয়ন

১৩

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

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

িকঃিমঃ ৬ ৬৩০ ৬১০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০

[৪.১.২] নদী ও খােলর উপর অায়ী াজার িনম াণ সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] উপলীয় এলাকায়
বা িতেরাধকে বধ
টকসই করা

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

িকঃিমঃ ৪ ৭৯ ১৩.১১২

[৪.২.২] উপলীয় বেধর ঢাল িতরা িকঃিমঃ ২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ০.১৩৫

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


