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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

িনব াহী েকৗশলী, য়াডাা পওর িবভাগ

এবং

তাবধায়ক েকৗশলী, িয়া পওর সােকল-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, মাচ  ৩১, ২০২১ ২২:০৭ া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

িচপ

জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......... 

সকশন ২: জলা / সােকল অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৩ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৪ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৫ ............................................................................... 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, মাচ  ৩১, ২০২১ ২২:০৭ া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গঙা-কেপাতা সচ ক (িজ.ক. সচ ক) বাংলােদেশর এক অতম হৎ সচ ক। উ ক িয়া, য়াডাা, িঝনাইদহ এবং
মারা এলাকা পয  িবত। িজ.ক সচ কের এর আওতায় য়াডাা জলায় খিরফ-২ এ সচেযা জিমর পিরমান ৯০০২ হর
লমাার িবপরীেত ৯১৬৬ হের ও রিব মৗেম সচেযা জিমর পিরমান ৬০১৮ হর লমাার িবপরীেত ৭৩০০ হের সচ দান
করা হেয়েছ এবং খিরফ-১ এ সচেযা জিমর পিরমান ৮৪২ হর। লমাা অজেন িনিবড় মিনটিরং অাহত আেছ। ফেল তৎসংল
এলাকার জনগেনর আথ সামািজক উয়ন, ফসল উৎপাদন ি, পিরেবশগত ভারসা রা, ক এলাকায় দািরসীমা াসকরণ সািতক
অিজত সাফের অতম।
অ িবভােগর আওতাধীন “৬৪ জলার অভর ছাটনদী, খাল এবং জলাশয় নঃখনন ক (১মপয ায়) (১ম সংেশািধত)” শীষ ক
কের আওতায় ৮৯.৭১০ িকঃিমঃ নদ,নদী ও খাল নঃখনেনর কাজ ায় শষ পয ােয় চলমান রেয়েছ। “িজ-ক সচ নব াসন ক”
শীষ ক কের আওতায় ২২৮ আউটেলট িনম াণ, ২৫ পািন িনয়ণ অবকাঠােমা মরামত, ৩ সাইন িনম াণ, ১২ ীজ মরামত, ২৬
টারিশয়ারী খাল ও ৪ সেকারী খাল নঃআিতকরণ, ১ সেকারী খাল নঃখনন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িতগত ভােব মাথাভাা, িচা, নবগা, মার, করেতায়া, নৗকারখাল সহ অা নদীেত পিল জমার কারেন নদীর তলেদশ ভরাট হেয়
নদীর পািন ধারণ মতা াস পাে। এছাড়াও পিল জেম ভরাট হওয়ার ফেল নদীেত অৈবধ দখলদারেদর সংা বেড় গেছ। নাতা িফিরেয়
আনার জ নদী, খাল ও অা জলাশয় েলা নঃখনন করা েয়াজন।
গা- কেপাতা সচ কের আওতাধীন িবিভ সচ খােলর  থেক শষ অবিধ সেচর পািন সরবরাহ অ িবভােগর ধান চােল।
িত  বছের  ই  মাস  িতেরেক  বািক  দশ  (১০)  মাস  সেচর  পািন  সরবরাহ  করা  হয়।  এই  ই  মােস  িজ-ক  কের  আওতাধীন  িবিভ
সচখাল ও অবকাঠােমার মরামত ও রণােবণ কায ম পিরচালনা করা এই িবভােগর অতম এক চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

গত ২৯.০৯.২০২০ িঃ একেনক সভায় “ভরব নদী নঃখনন (২য় পয ায়)” শীষ ক ক অেমািদত হয়। উ কের আওতায় য়াডাা
জলায় দাড়দা উেপােজলায় ২৬.৩৫০ িকঃিমঃ নদী নঃখনন, ২৬.৩৫০ িকঃিমঃ খননত মার ফাইন িসং ও টািফং, ১ পািন
িনয়ণ অবকাঠােমা িনম াণ, ৭িকঃিমঃ ওয়াকওেয় িনম াণ, ৪ সারেফজ েনজ আউটেলট িনম াণ, ৪ আরিসিস ঘাট িনম াণ ও ৩৪৬৫
েরাপণ করা হেব।

এছাড়াও “মাথাভাা নদী নঃখনন ক” এর সমীা কাজ বতমােন চলমান রেয়েছ। মাথাভাা নদীর ১০৬.৪০০ িকঃিমঃ নঃখনন করা
হেল সংি এলাকার সচ বার উয়ন হেব। নদীর বিসন বাপনার মােম শ উৎপাদন ির লে সচ বার উয়েনর ফেল
অ এলাকা িষজ অথ নীিতর চাকা আেরা সচল হেব এবং অ এলাকার ািতক ভারসা রা করা সব হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২০-২১ অথ বছের “৬৪ জলার অভর ছাট নদী, খাল এবং জলাশয় নঃখনন ক (১মপয ায়) (১ম সংেশািধত)” শীষ ক
কের আওতায় য়াডাা জলার ৭.৪৮০ িকঃিমঃ নদী/ খাল নঃখনন করা হেব।
খননত নদ-নদী ও খােলর ’ধাের রাখা মােত ৯০.৩০০ িকঃিমঃ অংেশ েরাপন করা হেব।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, মাচ  ৩১, ২০২১ ২২:০৭ া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

িনব াহী েকৗশলী, য়াডাা পওর িবভাগ

এবং

তাবধায়ক েকৗশলী, িয়া পওর সােকল-এর মে ২০২০ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

জনগেণর জীবনমান উয়েন পািন সেদর টকসই িনরাপা।

১.২ অিভল (Mission)
মাগত জলবা পিরবতেনর সে সাম রেখ পািন সেদরষম ও সমিতপািন বাপনার মােমজনগেনর পািনর চািহদা
রণ এবং টকসই উয়ন িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১। খাল খনন ও রণােবণ এবং খাল খনন কম চীর আওতায় খােলর উপর পািন িনয়ণ অবকাঠােমা িনম াণ এবং
রণােবণ;
২. ২। িম সংরণ ও নার, পািন িনাশন এবং জলাবতা রীকরণ িবষয়ক কায াবিল;
৩. ৩। পািন সংরণ জলাধার িনম াণ, বধ ও ােরজ িনম াণ িবষয়ক কায াবিল; এবং
৪. 8। নদীসেহর পািন ধারণ মতা ি, ভানেরােধর লে নদী িজং।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২২ ২০২২-২০২৩

সচ এলাকা এবং শ িনিভরতা
ি

২.৩০ ল হরেসচ এলাকা এবং শ
িনিভড়তার কভােরজ (মিত)

শতাংশ ৩০.০০ ৩০.৫০ ৩১.০০ ৩১.৫০ ৩২.০০ িষ মণালয় ও ানীয় সরকার িবভাগ
পািন সদ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

৭৫

[১.১] দশপী বেধর ঢাল
খােলর পাড় এবং
বাপাউেবা’র িনজ জায়গায়
েরাপণ

[১.১.১]
েরাপেণর
দঘ 

সমি িকঃিমঃ ৩০ ৯০.৩০০ ৮৯.০০০ ৮৮.০০০ ৮৭.০০০ ৮৬.০০০ ৩০.০০ ২২.৭০

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

[১.২.১] ছাট
নদী, খাল ও
জলাশয়
নঃখনন

সমি িকঃিমঃ ৪৫ ৭৮.৪৩০ ৭.৪৮০ ৭.০০০ ৬.৬০০ ৬.৩০০ ৬.০০০ ১৫.০০ ১১.৩৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[২.৩.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৪.১] নতম এক
আওতাধীন দর/
একজন কম চারীেক
এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা
দানত

সমি সংা ১ ১

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১
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*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, িনব াহী েকৗশলী, য়াডাা পওর িবভাগ, তাবধায়ক েকৗশলী, িয়া পওর সােকল-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, তাবধায়ক েকৗশলী, িয়া পওর সােকল িহসােব িনব াহী েকৗশলী, য়াডাা পওর িবভাগ-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

িনব াহী েকৗশলী
য়াডাা পওর িবভাগ

তািরখ

তাবধায়ক েকৗশলী
িয়া পওর সােকল

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরিসিস রইনেফাস ড িসেম কংিট

২ িজ ক গা কেপাতা

৩ বাপাউেবা বাংলােদশ পািন উয়ন বাড 
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] দশপী বেধর ঢাল
খােলর পাড় এবং বাপাউেবা’র
িনজ জায়গায় েরাপণ

[১.১.১] েরাপেণর
দঘ 

দশাপী বেধর ঢাল খােলর পাড় এবং
বাপাউেবা’র িনজ জায়গায় েরাপণ

িনব াহী েকৗশলী, য়াডাা পওর
িবভাগ, বাপাউেবা, য়াডাা।

মিনটিরং েমর পয েবণ িতেবদন,
মািসক পয ােলাচনা সভা, বাপাউেবা’র
বািষ ক িতেবদন, আইএমইিড িরেপাট ।

মিনটিরং েমর পয েবণ িতেবদন,
মািসক পয ােলাচনা সভা, বাপাউেবা’র
বািষ ক িতেবদন, আইএমইিড িরেপাট ।

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

[১.২.১] ছাট নদী, খাল
ও জলাশয় নঃখনন

“৬৪ জলার অভর ছাট নদী, খাল ও
জলাশয় নঃখনন (১ম পয ায়) (১ম
সংেশািধত)” শীষ ক কের আওতায়
ছাটনদী, খাল ও জলাশয় নঃখনন।

িনব াহী েকৗশলী, য়াডাা পওর
িবভাগ, বাপাউেবা, য়াডাা।

মিনটিরং েমর পয েবণ িতেবদন,
মািসক পয ােলাচনা সভা, বাপাউেবা’র
বািষ ক িতেবদন, আইএমইিড িরেপাট ।

নদ,নদী ও খাল নঃখনন কােজর ি-ওয়াক
ও পা ওয়াক লেভল েক এির মােম
মজারেম বইেয় অ  করা হয়।
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর
নাম

কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা িম মনালয়

বাংলােদশ ডা
ান ২১০০ এর
আওতা কায ম
বাবায়ন

ছাট নদী, খাল ও
জলাশয় নঃখনন

CS াপ অযায়ী য়াডাা
জলাধীন সকল নদী-খােলর সীমানা
িনধ ারেন সহেযািগতাকরন।

নদী-খােলর সীমানা িনধ ারন
িতেরেক খনন কায ম
পিরচালনা করা সব নয়।

সীমানা িনধ ারণ না হওয়া পয  ভৗত কাজ আর করা যায় না। এেত
িনধ ািরত ময়ােদ ক বাবায়ন াহত হেব। িনধ ািরত ময়ােদ সমা না
হওয়ায় কের ময়াদ ি করেত হেব এবং ক িবধােভািগেদর
কের ইিত ফল ািেত িবল হেব। সরকােরর বািষ ক উয়ন
কম িচর বাবায়ন াহত হেব যা বািষ ক কম সাদন ির (APA)
লমাা অজনেক ভািবত করেব।
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