
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৪, ২০২২

বাংলােদশ হাওর ও জলািম উয়ন অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৪, 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
[১] পিরদশ ন ও
ািতািনক সমতা
ি

৩৮

[১.১] হাওর অেলর ফসল রা
বেধর িনম াণ/মরামত কায ম
পিরদশ ন

[১.১.১] বধ পিরদশ নত সংা ২০ ১০০ ৯০ ৮০

[১.২] হাওর অেল িবিভ দর /
সংার চলমান কের কায ম
পিরদশ ন

[১.২.১] ক পিরদশ নত সংা ৬ ৬ ৪ ২

[১.২.২] পািরশ বাবািয়ত % ২ ৫০ ৪০ ৩০

[১.৩] “বাংলােদশ হাওর ও জলািম
উয়ন অিধদর (কম চারী) িনেয়াগ
িবিধমালা, ২০২২” ণয়ন

[১.৩.১] িনেয়াগ িবিধমালা
ড়াকরণ/SRO জাির

তািরখ ৫ ৩০-১২-২০২২ ৩০-০১-২০২৩ ২৮-০২-২০২৩

[১.৪] জলািম রা, উয়ন ও
বাপনা আইন, ২০২২ এর খসড়া
ণয়ন ও মণালেয় রণ

[১.৪.১] আইেনর খসড়া
মণালেয় রণ

তািরখ ৫ ৩০-১১-২০২২ ৩০-১২-২০২২ ৩০-০১-২০২৩

২
[২] কের ক
পিরচালকেদর সােথ
সময় সভা

১২

[২.১] হাওর অেল িবিভ দর /
সংার চলমান কের অগিত
পয ােলাচনা িবষেয় ক
পিরচালকেদর সােথ সময় সভা

[২.১.১] সভা অিত সংা ১২ ৬ ৫ ৪

৩
[৪] ক
ণয়ন/বাবায়ন

১০
[৩.১] সমীা ক ণয়ন/
বাবায়ন

[৩.১.১] ক
ণয়নত/বাবািয়ত

সংা ১০ ২ ১ ২

৪
[৩] কের উপর
মতামত দান

১০
[৪.১] হাওর অেল িবিভ দর /
সংা কক হীত কের উপর
মতামত দান

[৪.১.১] মতামত দানত % ১০ ৯০ ৮০ ৭০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৪, 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


