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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:

বাংলােদশ ও ভারেতর মে আঃসীমা ৫৪  নদ-নদীর পািন বন ও বাপনার মােম পািন সেদর সেব াম বহার কের জনগেণর
জীবনযাার মােনায়েন আিলক ও আজািতক সহেযািগতার িবষেয় সরকার যথাযথ পদেপ হণ কেরেছ। বতমান সরকার িতােক
অািধকার দানব ক অা আঃসীমা নদীর পািন বন ি বাবায়েন সব াক েচা হণ কেরেছ। ফলিতেত, ইেতামেই িতা
ও ফণী নদীর অব তকালীন পািন বন ির মওয়াক ড়া করা হেয়েছ। বতমােন ’দেশর মে িতা ও ফণী নদীর অব তকালীন
পািন বন ি ােরর িয়াধীন রেয়েছ। এছাড়া, অা আঃসীমা নদীর পািন বন ি সংা আেলাচনা অাহত আেছ।
বাংলােদশ ও ভারেতর মে ১৯৯৬ সােলর িডেসের ািরত গা নদীর পািন বন ি অযায়ী  ১৯৯৭ সাল হেত িত বছর কেনা
মৗেম (০১ জায়াির হেত ৩১ ম পয ) ফারাায় গা নদীর পািন বন করা হে।
বাংলােদশ পারিরক সমেঝাতার আেলােক ভারত ও চীন হেত া বা সংা ত-উপাের িভিেত ১২০ ঘার বা ভাবাস দান
করেত সম হে। এছাড়া, ভারেতর সােথ সফল আেলাচনার ফলিতেত আঃসীমা নদীর সীমাবত এলাকায় দীঘ িদন ব থাকা নদীতীর
সংরণলক কাজ ২০০৯-২০১০ অথ বছর থেক পয ায়েম বাবািয়ত হে। এর ফেল বান -খ, িবওিপ ও ণ  াপনা রা
করা সব হে।
িবিভ পয ােয়র সফল আেলাচনায় ভারেতর পিরকিত পাইখ জলিবৎ ক িবষেয় এক যৗথ সমীা চলমান রেয়েছ। এছাড়া,
ভারেতর পিরকিত আঃনদী সংেযাগ কের িবষেয় িবিভ পয ােয়র আেলাচনায় ভারত এ মেম  আ কের য, বাংলােদেশর িত হয়
এমন কােনা পদেপ তারা হণ করেব না।

সমা এবং চােলসহ:

উজােনর দশসেহ আঃসীমা নদীর উপর অবকাঠােমা িনম ােণর ফেল কেনা মৗেম বাংলােদেশ পািন বাহ াস পাে। এর ফেল সচ,
মৎ,  নৗ-চলাচল  ও  পিরেবেশর  উপর  িবপ  ভাব  পড়েছ।  এ  সকল  সমা  উরেণ  আঃসীমা  নদীর  অববািহকািভিক  দশসেহর
সহেযািগতা াি এক অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

সমতা, ায়াগতা এবং পারিরক িত না করার নীিতর িভিেত ২০২৬ সােল সমা গা নদীর পািন বন ির ময়াদ নবায়নসহ
অা আঃসীমা নদীর পািন বন ি সাদেনর েচা হণ করা হেব।

বাংলােদশ ও ভারেতর মে ২০১১ সােল ািরত উয়ন সংা সহেযািগতালক কাঠােমা ি (Framework Agreement
on Cooperation for Development) এর আেলােক উপ-আিলক সহেযািগতার মােম আঃসীমা নদীর পািন সদ
বাপনাব ক বমািক ফল যথাঃ বাহ িব ক সচ সসারণ ও খা উৎপাদন ি, জলিবৎ উৎপাদন, নৗ-চলাচল সসারণ,
মৎ উৎপাদন ি, জলবা ভাব মাকােবলা ইতািদ অজেনর েচা অাহত রাখা হেব। এততীত, গা ও  নদীর
অববািহকািভিক সমিত উয়েনর লে অববািহকািভিক সংগঠন যথা- River Basin Organization/River Basin
Commission গঠেনর েচা অাহত রাখা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ভারত-বাংলােদশ যৗথ নদী কিমশেনর মী, সিচব ও কািরগির পয ােয়র বঠক অান;
১৯৯৬ সােল ািরত গা নদীর পািন বন ি বাবায়ন;
আঃসীমা  নদীর  অববািহকা  দশসেহর  সােথ  পািন  সদ  বাপনা  ও  উয়ন  িবষয়ক  িপািক  ও  বপািক  বঠক
অান।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

টকসই পািন িনরাপার লে আঃসীমা নদীর পািন সেদর ায়সত বন ও যৗথ বাপনা।

১.২ অিভল (Mission)
আঃসীমা নদী অববািহকা দশ এর সােথ পািন বন ি ার এবং পািন সেদর যৗথ বাপনা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ি-পািক ও বপািক আেলাচনার মােম আঃসীমা নদী অববািহকা বাপনা।
২. আঃসীমা নদীর পািন বন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আঃসীমা নদীর পািন বন, যৗথ বাপনা, বা সংা ত-উপা িবিনময়, ভারতীয় এলাকায় বাহ িনয়ণলক
কায ম এবং সীমাবত এলাকার বধ ও নদীতীর সংরণলক কাজসহ অা সংি িবষেয় আেলাচনার লে
ভারেতর সােথ বঠক অান ও েয়াজনীয় কায ম হণ।
২. ১৯৯৬ সােলর গা নদীর পািন বন ির আওতায় িতবছর ১লা জায়াির থেক ৩১ ম পয  সময়কােল ভারেতর
ফারাায় গা নদীর বাহ যৗথভােব পয েবণ ও পািন বন এবং বাংলােদেশর হািড  সর িনকট যৗথভােব বাহ
পয েবণ সংি সকল কায ম তাবধান।
৩.  আঃসীমা  নদী  অববািহকায়  যৗথভােব  বার  য়িত  শমন,  পািন  সেদর  আহরণ  ও  উয়ন,  নপােল  বাহ
িনয়ণলক কায ম এবং গেবষণা ও কািরগরী সংা িবষেয় নপােলর সােথ বঠক অান ও েয়াজনীয় কায ম
হণ।
৪. পািন সদ ে সহেযািগতা, আঃসীমা নদী অববািহকায় চীন কক বাহ িনয়ণলক কায ম, 
অববািহকায় বা ব াভােসর ত-উপা িবিনময় ও সমতা ি িবষেয় আেলাচনার জ চীেনর সােথ বঠক অান ও
েয়াজনীয় কায ম হণ।
৫. যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ আজািতক সচ ও িনাশন কিমশন (ICID)-এর বাংলােদেশর সিচবালয় িহেসেব কাজ
কের। এছাড়া এই কিমশন ইার-ইসলািমক নটওয়াক ফর ওয়াটার িরেসােস স ডেভলপেম এ ােনজেম
(INWRDAM) এবং ওআইিস (OIC) এর পািন সিকত বাংলােদেশর ফাকাল পেয় িহেসেব কাজ কের ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

পািন িনরাপা অজন

পািন সদ মী ও সিচব পয ােয়র বঠক এবং যৗথ নদী
কিমশন এর িবিভ ি-পািক/বপািক বঠক অান।

সংা ৩ ২ ৩ ৩ ৩ পররা মণালয়
পািন সদ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন।

১লা জায়াির থেক ৩১ শ ম পয  ফারাায় যৗথ বাহ
পিরমাপ ও বন কায ম।

সংা ১ ১ ১ ১ ১ পররা মণালয়
পািন সদ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন।

গা পািন বন ি বাবায়ন সংা বািষ ক িতেবদন
ণয়ন।

সংা ১ ১ ১ ১ ১ পররা মণালয়
পািন সদ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ি-পািক ও
বপািক
আেলাচনার মােম
আঃসীমা নদী
অববািহকা
বাপনা।

৪০

[১.১] পািন সদ মী ও
সিচব পয ােয়র বঠক এবং
যৗথ নদী কিমশন এর
িবিভ ি-
পািক/বপািক বঠক
অান।

[১.১.১] অিত
বঠক।

সমি সংা ৪০ ৩ ২ ৩ ২ ১

[২] আঃসীমা
নদীর পািন বন।

৩০
[২.১] গা পািন বন
ি, ১৯৯৬ এর বাবায়ন।

[২.১.১] ১লা
জায়াির থেক ৩১
শ ম পয 
ফারাায় যৗথ
বাহ পিরমাপ ও
বন কায ম।

সমি সংা ২০ ১ ১ ১

[২.১.২] গা পািন
বন ি
বাবায়ন সংা
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন।

সমি সংা ১০ ১ ১ ১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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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] পািন সদ মী ও সিচব পয ােয়র বঠক এবং যৗথ নদী
কিমশন এর িবিভ ি-পািক/বপািক বঠক অান।

[১.১.১] অিত বঠক। যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ বঠেকর ছিব/িজও

[২.১] গা পািন বন ি, ১৯৯৬ এর বাবায়ন।

[২.১.১] ১লা জায়াির থেক ৩১ শ ম পয  ফারাায় যৗথ বাহ
পিরমাপ ও বন কায ম।

যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ স িরিলজ/মণালেয় িরত িতেবদন

[২.১.২] গা পািন বন ি বাবায়ন সংা বািষ ক িতেবদন
ণয়ন।

যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ বািষ ক িতেবদন/িজও/ছিব
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

গা পািন বন ি, ১৯৯৬ এর বাবায়ন।
১লা জায়াির থেক ৩১ শ ম পয  ফারাায় যৗথ বাহ
পিরমাপ ও বন কায ম।

পররা মণালয় টৈনিতক পদেপ হেণর জ অেরাধ জানােনা

গা পািন বন ি, ১৯৯৬ এর বাবায়ন।
গা পািন বন ি বাবায়ন সংা বািষ ক িতেবদন
ণয়ন।

পররা মণালয় টৈনিতক পদেপ হেণর জ অেরাধ জানােনা

পািন সদ মী ও সিচব পয ােয়র বঠক এবং যৗথ নদী কিমশন এর িবিভ
ি-পািক/বপািক বঠক অান।

অিত বঠক। পররা মণালয় টৈনিতক পদেপ হেণর জ অেরাধ জানােনা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




