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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:

সািতক অজনসহঃ

১। হাওর উয়ন মহাপিরকনা তরী ও ডাটা বস উয়ন।
২। বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন বােড েক অিধদর িহেসেব িতা।
৩। এক আিলক অিফস াপন ও িবমান ই আিলক অিফেসর উয়ন।
৪। জলািমর ণীিবাস, নদীর গিত িবিধ পয েবেণর মেডল যাচাই, হাওর ইেকািসেেমর ওপর সখােন িনিম ত অবকাঠােমার ভাব
িনণ য় ও সমাধান উাবন, হাওর অেলর -উপির ও -গভ পািনর ধার িনপণ শীষ ক ৪ সমীা ক সমাকরণ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাঃ
(ক) বাংলােদশ হাওর জলািম উয়ন অিধদেরর অেমািদত জনবেলর পেদর িনেয়াগিবিধমালা
অেমাদন ও ড়াকরণ।
(খ) দের অায়ী িভিেত কম রত জনবেলর অিনিত ভিবৎ।
(গ) এ অিধদেরর কায াবলী িনিদ করণ।
চােলঃ
(ক) হাওর মহাপিরকনার  বাবায়ন।
(খ) হাওর অেলর জনগেণর জীবনমান উয়ন ও টকসই উয়ন সাধন।
(গ) এ অিধদেরর পেদ জনবল িনেয়াগ।

ভিবৎ পিরকনা:

ভিবৎ পিরকনাঃ
বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদরেক ণ া এক সরকারী িতান িহেসেব িতা। হাওর ও জলািম অেলর জনগেণর
টকসই উয়েন হাওেরর অবকাঠােমা উয়ন, আগাম বা িতেরাধ ও ফসল রায় কম চী বাবায়ন, হাওর ও জলািমর ািতক
পিরেবশ, িতেবশ ও জীবৈবিচ রা এবং জলবা পিরবতেন সা য়িত িনরসেন কম চী বাবায়ন। হাওর মহাপিরকনায় অ 
সকল ক বাবায়ন এবং এ মহাপিরকনােক এসিডিজ ও ডাােনর আেলােক হালনাগাতকরণ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহঃ
১। জলািমর ণ া তভাার ত, উয়ন ও হালনাগাদকরণ কায ম উয়ন ও বাবায়ন।
২। অিধদেরর জনবল কাঠােমা, িনেয়াগিবিধমালা,  ও এ ই অেমাদেনর লে মণালয়েক সহেযািগতা দান।
৩। হাওর ও জলািমর ভিবৎ পিরকনা বাবায়েন কািরগির ত উাবেন ১ সমীা ক সমা করণ।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, ২০১৯

াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর

এবং

সিচব, পািন সদ মণালয়-এর মে ২০১৯ সােলর ......... মােসর ..... তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

১.১ পক (Vision) : বাংলােদেশর হাওর ও জলািম অেলর জনগেণর টকসই জীবনমান উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
অিভল  (Mission)  :  হাওর  ও  জলািম  অেলর  জীবৈবিচ  রা,  বা  বাপনা  ও  অবকাঠােমা  উয়েনর  মােম
জনগেণর উত জীবনযাারমান ি করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১.  হাওর ও নদীর  আ:ইেকািসেম সমীা,  জলািমর তািলকা  ণয়ন ও এর বাপনার  পেরখার  আেলােক ভিবৎ
পিরকনা ণয়ন।
২. হাওর মহাপিরকনা ক বাবায়েনর মােম হাওর অেলর জনগেণর জীবনমান উয়ন।
৩. িব জলািম িদবস পালেনর (২ ফয়ারী, ২০২০) মােম দেশর জলািম রায় জনসেচতনতা ি।
৪. দেশর িবিভ হাইোলিজকাল অেলর জলািম সংরণ ও টকসই উয়েনর লে সাতা যাচাই সমীা

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. হাওর ও জলািমর সািব ক ও সমিত উয়ন সাধনকে সংি িবিভ মণালয়/সংা এবং ানীয় সরকার সংা
কক বাবায়নাধীন কসহর কায ম পিরবীণ, সময় ও েয়াজনীয় পরামশ  দান
২. হাওর ও জলািম এলাকার সািব ক উয়েন েয়াজনীয় সংক সমিত মহাপিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন।
৩. এ অিধদেরর অিধ এলাকার উয়েনর লে ানীয় চািহদার আেলােক ক হন ও বাবায়ন
৪. সরকার কক সময় সময় িনধ ািরত অা দািয় পালন



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, ২০১৯

সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

হাওর ও নদীর আ:ইেকািসেম সমীা,
জলািমর তািলকা ণয়ন ও এর
বাপনার পেরখার আেলােক ভিবৎ
পিরকনা তরীেত বহার

িনেয়াগত ফাম  কক সমীা কের
(৮ম) িতেবদন তরীত ও উপাপনত

সংা - - ২ - -
বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর
ও আই ডিউ এম

আই ডিউ এম

িনেয়াগত ফাম  কক সমীা কের
অগিতর (৯ম) িতেবদন তরীত ও
উপাপনত

সংা - - ২ - -
বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর
ও আই ডিউ এম

আই ডিউ এম

সমীা কের খসড়া িতেবদন
তত ও উপাপনত

সংা - - ১ - -
বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর
, আই ডিউ এম ও ানীয় কম শালায়
অংশহনকারী িবিভ সংা

আই ডিউ এম

সমীা কের ড়া িতেবদন
তত ও উপাপনত

সংা - - ১ - -
বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর,
আই ডিউ এম ও জাতীয় কম শালায়
অংশহনকারী িবিভ সংা

আই ডিউ এম

হাওর মহাপিরকনা ক
বাবায়েনর মােম হাওর অেলর
জনগেণর জীবন মান উয়ন

সংি সংার উেদােগ হীত ক
কায ম পয ােলাচনাত ও সময়ন
সাধনত

সংা - - ২ ৩ ৩
বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর
,সংি ক হনকারী সংা

বাহাজউঅ এবং ক
অগিতর িতেবদন

িব জলািদবস পালেনর (০২ ফয়ারী,
২০২০) পালেনর মােম দেশর জলািম
রা ও উয়েনর লে জনসেচতনতা ি

জলািম সংরণ ও উয়েন
জনসেচতনতা কায ম হীত

সংা ১ ১ ১ ১ ১
বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর
ও পািন সদ মণালয়

বাংলােদশ হাওর ও
জলািম উয়ন
অিধদর, পাসম,
ইারেনট

দেশর িবিভ হাইোলিজকাল অেলর
জলািমর টকসই উয়ন ও সংরেণর
লে সাতা যাচাই সমীার ফলাফল
িনিদ /িনািরত জলািম উয়েন বহার

িনেয়াগত পরামশ ক ফােম র সােথ ি
সািদত ও াথিমক অগিতর িতেবদন
উপাপনত

সংা - ১ ১ - - বাহাজউঅ ও পরামশ ক ফাম 
পরামশ ক ফাম  ও
ক অগিতর
িতেবদন

কের িতীয় অগিতর িতেবদন
তরীত ও উপাপনত

সংা - ১ ১ - - বাহাজউঅ ও পরামশ ক ফাম 
পরামশ ক ফাম  ও
ক অগিতর
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] হাওর ও নদীর
আ:ইেকািসেম
সমীা, জলািমর
তািলকা ণয়ন ও এর
বাপনার পেরখার
আেলােক ভিবৎ
পিরকনা ণয়ন।

৩০

[১.১] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের অগিতর (৮ম)
িতেবদন তরী ও উপাপন

[১.১.১] পরামশ ক ফাম 
কক কের
অগিতর (৮ম)
িতেবদন তরীত ও
উপাপনত

সমি সংা ১০ ২

[১.২] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের অগিতর (৯ম)
িতেবদন ত ও উপাপন

[১.২.১] পরামশ ক ফাম 
কক কের
অগিতর (৯ম)
িতেবদন তরীত ও
উপাপনত

সমি সংা ১০ ২

[১.৩] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের ড়া খসড়া
িতেবদন ত ও উপাপন

[১.৩.১] পরামশ ক ফাম 
কক কের ড়া
খসড়া িতেবদন
তত ও
উপাপনত

সমি সংা ৫ ১

[১.৪] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের ড়া িতেবদন
ত ও উপাপন

[১.৪.১] পরামশ ক ফাম 
কক কের ড়া
িতেবদন তত ও
উপাপনত

সমি সংা ৫ ১

[২] হাওর
মহাপিরকনা ক
বাবায়েনর মােম
হাওর অেলর
জনগেণর জীবনমান
উয়ন।

২০

[২.১] হাওর মহাপিরকনার
আেলােক হাওর অেল িবিভ
সংার উোেগ হীত ক
কায ম ায়েনর জ
সময়ন সভার আেয়াজন

[২.১.১] হাওর অেল
িবিভ সংা কক
বাবায়নাধীন ক
কায ম ায়েনর
জ সময়ন সভা
অিত

সমি সংা ২০ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] িব জলািম িদবস
পালেনর (২ ফয়ারী,
২০২০) মােম দেশর
জলািম রায়
জনসেচতনতা ি।

১৫

[৩.১] দেশর জলািম উয়ন ও
সংরেণ জনসেচতনতা ির
লে পাার, িলফেলট িবতরণ
ও অা চারণা কায ম
হন, সভা/কম শালার আেয়াজন
ইতািদ

[৩.১.১] জলািম
সংরণ ও উয়েন
জনসেচতনতা ি
কায ম হীত

সমি সংা ১৫ ১ ১ ১ ১ ১

[৪] দেশর িবিভ
হাইোলিজকাল
অেলর জলািম
সংরণ ও টকসই
উয়েনর লে
সাতা যাচাই সমীা

১০

[৪.১] ক বাবায়েন পরামশ ক
ফাম  িনব াচন িয়া সকরণ,
ি সাদন ও াথিমক
িতেবদন তরী ও উপাপন

[৪.১.১] িনেয়াগত
পরামশ ক ফােম র সােথ
ি সািদত ও
াথিমক অগিতর
িতেবদন উপাপনত

সমি সংা ৫ ১

[৪.২] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের িতীয় অগিতর
িতেবদন তরী ও উপাপন

[৪.২.১] কের িতীয়
অগিতর িতেবদন
তরীত ও
উপাপনত

সমি সংা ৫ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  মহাপিরচালক,  বাংলােদশ  হাওর  ও  জলািম  উয়ন  অিধদর,  সিচব,  পািন  সদ  মণালয়-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, পািন সদ মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর

তািরখ

সিচব
পািন সদ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ DBHWD
Department of Bangladesh Haor and Wetlands
Development

২ বাহাজউঅ বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর

৩ পাসম পািন সদ মণালয়
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের অগিতর (৮ম)
িতেবদন তরী ও উপাপন

[১.১.১] পরামশ ক ফাম  কক
কের অগিতর (৮ম)
িতেবদন তরীত ও
উপাপনত

হাওর ও নদীর আ:সংেযাগ ইেকািসেম সমীা, জলািমর
তািলকা তরী, এেদর বাপনার পেরখা শীষ ক কের ৮ম
অগিতর িতেবদন কািরগির সভায় উপাপেনর মােম মতামত
হন ও িদকিনেদ শনা অযায়ী কায ম পিরচালনা করা।

বাংলােদশ হাওর ও জলািম
উয়ন অিধদর , কািরগির
কিম ও িনেয়াগত পরামশ ক
ফাম  এর টীম

কািরগির সভায় উপাপন
শেষ সদেদর মতামত িনেয়
অগিত পিরমাপ করা হেব।

সমীার মােম
মাঠপয ােয় সংহীত ত,
গেবষণা প, িবিভ
িরেপাট  ও অগিতর
িতেবদন, ওেয়বসাইট
ইতািদ।

[১.২] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের অগিতর (৯ম)
িতেবদন ত ও উপাপন

[১.২.১] পরামশ ক ফাম  কক
কের অগিতর (৯ম)
িতেবদন তরীত ও
উপাপনত

হাওর ও নদীর আ:সংেযাগ ইেকািসেম সমীা, জলািমর
তািলকা তরী, এেদর বাপনার পেরখা শীষ ক কের ৯ম
অগিতর িতেবদন কািরগির সভায় উপাপেনর মােম মতামত
হন ও িদকিনেদ শনা অযায়ী কায ম পিরচালনা করা।

বাংলােদশ হাওর ও জলািম
উযন অিধদর , কািরগির
কিম ও িনেয়াগত পরামশ ক
ফাম  এর টীম

কািরগির সভায় উপাপন
শেষ সদেদর মতামত িনেয়
অগিত পিরমাপ করা হেব।

কািশত জান াল, গেবষণা
প, িবিভ িরেপাট  ও
অগিতর িতেবদন,
ইারেনট, ওেয়বসাইট
ইতািদ।

[১.৩] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের ড়া খসড়া
িতেবদন ত ও উপাপন

[১.৩.১] পরামশ ক ফাম  কক
কের ড়া খসড়া িতেবদন
তত ও উপাপনত

হাওর ও নদীর আ:সংেযাগ ইেকািসেম সমীা, জলািমর
তািলকা তরী, এেদর বাপনার পেরখা শীষ ক কের খসড়া
অগিতর িতেবদন ানীয় কম শালা অােনর মােম মতামত
হন ও ড়া খসড়া িতেবদন তরী করা।

বাংলােদশ হাওর ও জলািম
উযন অিধদর , কম শালায়
অংশ হনকারী কম কতা,
পরামশ ক ফাম  এর টীম

কািরগির সভায় উপাপন
শেষ সদেদর মতামত িনেয়
অগিত পিরমাপ করা হেব।

কািশত জান াল, গেবষণা
প, িবিভ িরেপাট  ও
অগিতর িতেবদন
ইারেনট, ওেয়বসাইট
ইতািদ

[১.৪] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের ড়া িতেবদন
ত ও উপাপন

[১.৪.১] পরামশ ক ফাম  কক
কের ড়া িতেবদন
তত ও উপাপনত

হাওর ও নদীর আ:সংেযাগ ইেকািসেম সমীা, জলািমর
তািলকা তরী, এেদর বাপনার পেরখা শীষ ক কের ড়া
খসড়া অগিতর িতেবদন জাতীয় কম শালা অােনর মােম
মতামত হন ও ড়া িতেবদন তরী করা।

বাংলােদশ হাওর ও জলািম
উযন অিধদর , জাতীয়
কম শালায় অংশ হনকারী
কম কতা  ও ফাম  এর টীম

কািরগির সভায় উপাপন
শেষ সদেদর মতামত িনেয়
অগিত পিরমাপ করা হেব।

কািশত জান াল, গেবষণা
প, িবিভ িরেপাট  ও
অগিতর িতেবদন
ইারেনট, ওেয়বসাইট
থেক ত-উপা সংহ
করা হেব।

[২.১] হাওর মহাপিরকনার
আেলােক হাওর অেল িবিভ
সংার উোেগ হীত ক
কায ম ায়েনর জ সময়ন
সভার আেয়াজন

[২.১.১] হাওর অেল িবিভ
সংা কক বাবায়নাধীন
ক কায ম ায়েনর জ
সময়ন সভা অিত

হাওর মহাপিরকনা ১৫৪ ক বাবায়েনর দািয় ১৬
মণালেয়র অধীন ৩৮ সংার। এ পয  ায় ৩৮ সংা
১১০ ক বাবায়ন করেছ। বাবায়নাধীন এ কেলার
কােজর মিনটিরং ও সময়ন করা বাহাজউঅ এর এখিতয়ার।
এ লে মহাপিরচালক, বাহাজউঅ এর সভাপিতে অিত
সভার মােম ককাজ সময় এবং অগিত পয ােলাচনা এবং
ভিবৎ িদক িনেদ শনা দান করা হয়।

সংি সংার ক
বাবায়নকারী অিফস এবং
বাহাজউঅ

িনিদ  সময়াে ক
পিরচালকেদর সােথ তােদর
কােজর অগিত িনেয়
আেলাচনা ও ত সংহ,
ইতািদ

ক পিরচালেকর দর ও
অগিতর িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, ২০১৯

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[৩.১] দেশর জলািম উয়ন ও
সংরেণ জনসেচতনতা ির লে
পাার, িলফেলট িবতরণ ও অা
চারণা কায ম হন,
সভা/কম শালার আেয়াজন ইতািদ

[৩.১.১] জলািম সংরণ ও
উয়েন জনসেচতনতা ি
কায ম হীত

জলািম সংরণ ও উয়েন সেচতনতা ির লে পাার,
িলফেলট িবতরণ, সভা/কম শালা অেয়াজন ইতািদ।

পাসম ও বাহাজউঅ
িবিভ সংার ায়ন
িতেবদন, সভা/কম শালা

ইারেনট, ওেয়বসাইট
থেক ত-উপা সংহ
করা হেব

[৪.১] ক বাবায়েন পরামশ ক
ফাম  িনব াচন িয়া সকরণ,
ি সাদন ও াথিমক িতেবদন
তরী ও উপাপন

[৪.১.১] িনেয়াগত পরামশ ক
ফােম র সােথ ি সািদত ও
াথিমক অগিতর িতেবদন
উপাপনত

দেশর িনিদ  ৮১  জলািমর খনন ও টকসই উয়েনর লে
কায ম হেনর েব  সাতা যাচাইেয়র জ ক হন করা
হেয়েছ। সমীা কাজ বাবায়েনর জ উপ পরামশ ক ফাম 
িনেয়াগ করা হে।

বাংলােদশ হাওর ও জলািম
উযন অিধদর , িনেয়াগত
পরামশ ক ফাম  এর টীম

কািরগির কিমর সভায়
পরামশ  ফােম র তািদ
উপাপন শেষ সদেদর
মতামত িনেয় অগিত পিরমাপ
করা হেব।

ক অগিতর িতেবদন

[৪.২] িনেয়ািজত পরামশ ক ফাম 
কক কের িতীয় অগিতর
িতেবদন তরী ও উপাপন

[৪.২.১] কের িতীয়
অগিতর িতেবদন তরীত
ও উপাপনত

দেশর িনিদ  ৮১  জলািমর খনন ও টকসই উয়েনর লে
কায ম হেনর েব  সাতা যাচাইেয়র জ ক হন করা
হেয়েছ। এবং িনেয়াগত ফাম  তােদর াথিমক িতেবদন ত
কের কািরগরী কিমর সভায় উপাপন করেব।

বাংলােদশ হাওর ও জলািম
উযন অিধদর , িনেয়াগত
পরামশ ক ফাম  এর টীম

কািরগির কিমর মতামত
িনেয় পরামশ ক ফােম র কােজর
পিরমাপ করা হেব।

ক অগিতর িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

অা আই ডিউ এম
পরামশ ক ফাম  কক কের অগিতর (৮ম) িতেবদন
তরীত ও উপাপনত

মাঠপয ায় থেক হনেযা ত উপা সংহ উভয় প িব
ফলাফল মােঠ েয়াগ করা সব না
ও হেত পাের

অা আই ডিউ এম
পরামশ ক ফাম  কক কের অগিতর (৯ম) িতেবদন
তরীত ও উপাপনত

মাঠ পয ায় থেক হনেযা ত উপা সংহ করা উভয়প িব
ফলাফল মােঠ েয়াগ সবনাও হেত
পাের

অা আই ডিউ এম
পরামশ ক ফাম  কক কের ড়া খসড়া িতেবদন
তত ও উপাপনত

ানীয় জনগেনর মতামত হন ও িতেবদন ত উভয়প িব
মাঠ পয ােয় ফলাফল েয়াগ সব না
ও হেত পাের

অা আই ডিউ এম
পরামশ ক ফাম  কক কের ড়া িতেবদন তত
ও উপাপনত

জাতীয় কম শালায় অংশহনত সংা খেক
মতামত হন ও িতেবদেন সিেবশ করণ

উভয় প িব
ফলাফল মাঠ পয ােয় েয়াগ সব
নাও হেত পাের

অা
পাসম সহ অা ১৬
মণালয়/িবভাগ

হাওর অেল িবিভ সংা কক বাবায়নাধীন ক
কায ম ায়েনর জ সময়ন সভা অিত

যথাযথভােব হাওর মহাপিরকনা বাবায়ন
হাওর অেলর জনগেনর ষম
উয়ন

হাওর অেলর জনগন অত থেক
যােব

অা পরামশ ক ফাম 
িনেয়াগত পরামশ ক ফােম র সােথ ি সািদত ও
াথিমক অগিতর িতেবদন উপাপনত

চািহত ত সংহ, িতেবদন ত ও উপাপন উভয়প িব
যথাযথভােব ক তরী সব হেব
না

অা
পাসম, বাহাজউঅ ও অা
অংশীজন

জলািম সংরণ ও উয়েন জনসেচতনতা ি কায ম
হীত

সহেযািগতা ও অংশহন
দশীয় সরকারী ও
আজািতকভােব ন 

জলািম সংরণ াহত হেব

অা পরামশ ক ফাম 
কের িতীয় অগিতর িতেবদন তরীত ও
উপাপনত

চািহত ত সংহ, িতেবদন ত ও উপাপন উভয়প িব
যথাযথভােব ক তরী সব হেব
না


