
 

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

ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল বা/এ,ঢাকা-১০০০
www.bwdb.gov.bd

ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.২৯ তািরখ: 
১৭ অে াবর ২০২০

১ কািতক ১৪২৭

িবষয:় পা িনপািন   স দস দ   ম ণ ালেয়রম ণ ালেয়র   অধীনঅধীন   ব াপাউেবাব াপাউেবা ’’রর   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথঅথ --বছেররবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র
১ম১ম   কায়াট ারকায়াট ার   লল◌্যায়ন◌্যায়ন   িতেবদনিতেবদন   রণরণ   সেসে ।।

: পাসম এর ারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৩৬.০৫.০০২.২০.৩৪০ তািরখঃ ০৬/১০/২০২০ ইং
মেহাদয়,
 
যথাযথ স ান দশন বক উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর ি েত বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর ২০২০-২১ অথ-
বছেরর বািষক কমস াদন ি র ১ম কায়াটার ল◌্যায়ন িতেবদন আপনার সদয় অবগিত ও পরবত  ব া হেণর
জ  অ সাথ রণ করা হেলা। িতেবদেনর সফটকিপ ই- মইেলও (yharunkhan@gmail.com) রণ করা
হেলা।

 এ প  রেণ মহাপিরচালক, বাপাউেবা এর সদয় স িত রেয়েছ।

                                                                                                                 আপনার অ গত

১৭-১০ -২০ ২০

িসিনয়র সিচব
িসিনয়র সিচেবর দ র
পািন স দ  ম ণালয়

কাজী তাফােয়ল হােসন
ধান েকৗশলী, মিনটিরং
ফান: ০২-৫৭১৬৪৩৪১
ফ া : ০২-৯৫৫১৫৭৮

ইেমইল:
ce.monitoring@bwdb.gov.bd
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িি   আকষণঃআকষণঃ  া ামার, আইিস  শাখা , পািন স দ ম ণালয়

ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯.২৯/১ তািরখ: ১ কািতক ১৪২৭
১৭ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড

১৭-১০ -২০ ২০

কাজী তাফােয়ল হােসন 
ধান েকৗশলী, মিনটিরং

. ২



া: ১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৪, ২০২০

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৪, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

নদী নাব্যতা ি,
বা িনয়ণ ও
নদী ভান
িতেরাধ বা
জারদারকরণ;

৪১

[১.১] বেধর মােম বা
িতেরাধ ও িনয়ণ

[১.১.১] বধ িনম াণ িকঃিমঃ ৪ ৭৭ ৭৩ ৬৯ ৬৬ ৬২ ০.৪

[১.১.২] বধ নঃিনম াণ/ মরামত/নরািতকরণ িকঃিমঃ ২.৫ ৬৮ ৬৪ ৬১ ৫৮ ৫৪ ৪.০৯

[১.২] নদী তীের ভান িতেরাধ
[১.২.১] নদী তীর সংরণ িকঃিমঃ ১০ ৮৭ ৮২ ৭৮ ৭৪ ৬৯ ৩.৬৭৭

[১.২.২] াড ওয়াল িনম াণ িকঃিমঃ ০.৫ ২ ১.৯ ১.৮ ১.৭ ১.৬

[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 িকঃিমঃ ৮ ২১৯ ২০৮ ১৯৭ ১৮৬ ১৭৫ ১৬.১৪

[১.৩.২] একােভটেরর মােম নদী নঃখনন িকঃিমঃ ৭ ১৬২ ১৫৪ ১৪৫ ১৩৭ ১২৯ ১৬

[১.৪] নদ-নদী ও খােলর মােম
বার পািন িনাশন

[১.৪.১] িনাশন খাল খনন/নঃখনন িকঃিমঃ ৫ ৩৬৭ ৩৪৮ ৩৩০ ৩১২ ২৯৩ ১৯.৭১

[১.৪.২] পািন িনয়ণ কাঠােমা িনম াণ সংখ্যা ২.৫ ৬৫ ৬১ ৫৮ ৫৫ ৫২

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

সংখ্যা ১.৫ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৪৯ ৪৬

২
হাওর ও উপলীয়
অেলর উয়ন

১৩

[২.১] আগাম বায় হাওের
ফসলহািন রাধ

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

িকঃিমঃ ৫ ৫৫০ ৫২২ ৪৯৫ ৪৬৭ ৪৪০

[২.১.২] নদী ও খােলর উপর অায়ী াজার িনম াণ সংখ্যা ১.৫ ৯০ ৮৫ ৮১ ৭৬ ৭২

[২.২] উপলীয় এলাকায় বা
িতেরাধকে বধ টকসই করা

[২.২.১] উপলীয় বধ মরামত/ উকঁরণ িকঃিমঃ ৩.৫ ৬৫ ৬১ ৫৮ ৫৫ ৫২

[২.২.২] উপলীয় বেধর ঢাল িতরা িকঃিমঃ ৩ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ০.৬



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৪, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

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

১৩

[৩.১] মাননীয় ধানমীর
িতিত বাবায়ন

[৩.১.১] চলমান িতত কায মসেহর বাবায়ন শতাংশ ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫.১২

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

[৩.২.১] চলমান কসেহর বাবায়ন সমাকরণ সংখ্যা ১ ১২ ১১ ৯ ৮ ৭

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

[৩.৩.১] ছাট নদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন িকঃিমঃ ৭ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১১০

[৩.৩.২] নদী িসেম নঃখনন (বাালী-করেতায়া-
লেজাড়-রাসাগর নদী িসেম)

িকঃিমঃ ০.৫ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩

[৩.৪] গাপালগ সদর থেক
িপাড়া নৗপথ যাগােযাগ
নাপন

[৩.৪.১] গাপালগ সদর হেত িপাড়া পয  যাগােযাগ
নঃাপনকে খাল/বাওড় নঃখনন

িকঃিমঃ ২ ৯.২ ৮.৭ ৮.২ ৭.৮ ৭.৩ ১

[৩.৫] দশাপী বেধর ঢাল,
খােলর পাড় এবং বাপাউেবা’র
িনজ জায়গায় েরাপণ

[৩.৫.১] েরাপেণর দঘ  িকঃিমঃ ০.৫ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২১৯

৪
সচ বার ষম,
সমিত ও টকসই
উয়ন

৮

[৪.১] -পির সচ িবধার
সসারণ

[৪.১.১] সচ খাল খনন/ নঃখনন িকঃিমঃ ৩ ১৩৫ ১২৮ ১২১ ১১৪ ১০৮

[৪.১.২] সচ কাঠােমা িনম াণ সংখ্যা ২ ৪৪ ৪১ ৩৯ ৩৭ ৩৫

[৪.১.৩] সচ কাঠােমা নিনম াণ/মরামত/নব াসন সংখ্যা ১.৫ ৪২ ৩৯ ৩৬ ৩৩ ৩০

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

[৪.২.১] পািন বাপনা প/এেসািসেয়শন গঠন সংখ্যা ০.৫ ১৯৭ ১৮৭ ১৭৭ ১৬৭ ১৫৭ ৮০

[৪.২.২] গঠনত পািন বাপনা প/ এেসািসেয়শন
িনবন

সংখ্যা ০.৫ ১৭৭ ১৬৮ ১৫৯ ১৫০ ১৪১ ৬২

[৪.২.৩] িনবিত ষক সদেদর িশণ সংখ্যা ০.৫ ৯১০০ ৮৬৪৫ ৮১৯০ ৭৭৩৫ ৭২৮০ ৭৭৫



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৪, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৪, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা চাকরণ
[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ০.৯

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ
িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ০.২৮

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৬.৩০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০.৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২৬.৬৭

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর সির
তািলকা তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


