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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

পািন স�দ ম�ণালয় 
 

উ�য়ন-২ শাখা 
 বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

িবষয়: পািন স�দ ম�ণালেয়র আওতাধীন দ�রস�েহর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০২১-২২ এর বািষ �ক ��ায়ন ও বািষ �ক কম �স�াদন

�ি� ২০২২-২৩ এর পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
িমজা�র রহমান 

 অিতির� সিচব
সভার তািরখ ২৫ আগ� ২০২২ ি�:
সভার সময় �বলা ২.০০ ঘ�কায়
�ান ম�ণালেয়র সভাক�
উপি�িত পিরিশ�-'ক'

     সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভায় পািন স�দ ম�ণালেয়র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� িবষয়ক

কিম�র সদ�গণ এবং আওতাধীন সং�াস�েহর এিপএ �ম িলডারসহ সংি�� কম �কত�াগণ উপি�ত িছেলন। সভায় পািন স�দ ম�ণালেয়র

আওতাধীন দ�রস�েহর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০২১-২২ এর �িত� �চেকর ল��মা�ার িবপরীেত অজ�নস�হ িনেয় িব�ািরত আেলাচনা
অ�ি�ত হয়।

 

০২। বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বােড �র বািষ �ক ��ায়ন পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, �কৗশলগত উে��  পািন �ব�াপনা �প/এেসািসেয়শন

গঠন, �চক এম.২.৩.১ এ ল��মা�া অজ�ন করেত পেরিন। মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত বা�বায়ন �চক ৩.১.১ এর ল��মা�ার ৯০%
অিজ�ত হেয়েছ এবং উপ�লীয় ব�েধর ঢাল �িতর�া �চক ৪.২.২ এর ল��মা� অ�যায়ী .০১ ন�র কম হেয়েছ। �স িহেসেব �কৗশলগত

উে�� �সকশেন �মাট �া� ন�র ৬৮.৭৯। এছাড়া জাতীয় ��াচার �কৗশেল �া� ন�র ৮, ই-গভ�েন� ও ইেনােভশন-এ �া� ন�র ৯.২,

অিভেযাগ �িতকার �ব�ায় �া� ন�র ৩.৫২, ত� অিধকার-এ �া� ন�র ২.৮৯ এবং িস�েজন চাট �ার এ �া� ন�র ৩।

০৩।   বাংলােদশ হাওড় ও জলা�িম উ�য়ন অিধদ�েরর বািষ �ক ��ায়ন পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, কম �কত�াগণ ক��ক হাওর অ�েলর

িবিভ� �জলায় ব�া িনয়�ণ ও ফসল র�া ব�েধর িনম �াণ/�মরামত কাজ পিরদশ �ন �িতেবদন যথাযথভােব �ণয়ন করা হয়িন। �যমন ০৩-০৫

�ফ�য়াির ২০২২ ি�. তািরেখ অিধদ�েরর পিরচালক (আইিস�) জনাব �মাহা�দ অিলউ�াহ িময়া এনিডিস এবং পিরচালক (�িষ,পািন ও

পিরেবশ) ড. আলী �হ�দ ওমর ফা�ক িবগত ০৩-০৫ �ফ�য়াির ২০২২ ি�. তািরেখ �ন�েকানা �জলায় খািলয়া�রী, �মাহনগ�, মদন,
িমঠামইন, অ��াম, ইটনা ও ধম �পাশা উপেজলায় �মাট ৭৬� ব�ধ পিরদশ �ন কেরন। অ�িদেক বাংলােদশ হাওড় ও জলা�িম উ�য়ন

অিধদ�েরর উপপিরচালক (�শাসন ও অথ � ) জনাব �রজাহান খানম ও সহকারী পিরচালক (পিরক�না ও পিরবী�ণ) গাজী িমজা�র রহমান

িবগত ১৬-১৮ �ফ�য়াির ২০২২ তািরখ এবং পিরচালক (পিরক�না ও আইিস�) জনাব �মা: খায়�ল আলম �মন িবগত ০১-০৫ মাচ � ২০২২

তািরখ �নামগ� ও �ন�েকানা �জলার িবিভ� উপেজলায় �মাট ১২৬� ব�ধ পিরদশ �েনর �িতেবদন ��রণ কেরন।  ��তম সমেয় ২ শতািধক
ব�ধ পিরদশ �ন বা�ব স�ত নয়। �িতেবদনস�হ �য়ংস�ণ � �তীয়মান হয়িন।  �তরাং বাংলােদশ হাওড় ও জলা�িম উ�য়ন অিধদ�েরর

এিপএ-�ত উে�িখত ব�ধ পিরদশ �ন �চক নং ১.১.১-এ ১০০% এর পিরবেত� ৮৫% ন�র �দয়া সমীচীন হেব। �স িহেসেব �কৗশলগত উে��

�সকশেন  �মাট �া� ন�র ৬৭। এছাড়া জাতীয় ��াচার �কৗশেল �া� ন�র ৯.৭৫, ই-গভ�েন� ও ইেনােভশন-এ �া� ন�র ৯.৪, অিভেযাগ

�িতকার �ব�ায় �া� ন�র ৪, ত� অিধকার-এ �া� ন�র ১.৯২ এবং িস�েজন চাট �ার এ �া� ন�র ২.৮৫।
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০৪। পািন স�দ পিরক�না সং�ার বািষ �ক ��ায়ন পয �ােলাচনা কের �দখা যায় �য, �কৗশলগত উে�� �সকশেনর সকল �চেকর ল��মা�া

অ�যায়ী শতভাগ অিজ�ত হেয়েছ। �স িহেসেব �কৗশলগত উে�� �সকশেন �মাট �া� ন�র ৭০। এছাড়া জাতীয় ��াচার �কৗশেল �া� ন�র

৯.৩৫, ই-গভ�েন� ও ইেনােভশন-এ �া� ন�র ৭, অিভেযাগ �িতকার �ব�ায় �া� ন�র ৩.৪৪, ত� অিধকার-এ �া� ন�র ২.৯৬ এবং
িস�েজন চাট �ার এ �া� ন�র ৩।

০৫। নদী গেবষণা ইনি��উেটর বািষ �ক ��ায়ন পয �ােলাচনা কের �দখা যায় �য, �কৗশলগত উে�� িরেপাট �/জান �াল এবং সামিয়কী �কাশ

�চক নং ৩.১.১ এর ল��মা�া অজ�ন করেত পেরিন যার মান ১০। �স িহেসেব �কৗশলগত উে�� �সকশেন �মাট �া� ন�র ৬০। এছাড়া
জাতীয় ��াচার �কৗশেল �া� ন�র ৮.২৫, ই-গভ�েন� ও ইেনােভশন-এ �া� ন�র ৭.১৬, অিভেযাগ �িতকার �ব�ায় �া� ন�র ৩.১৩, ত�

অিধকার-এ �া� ন�র ২.২৯ এবং িস�েজন চাট �াের �া� ন�র ২.৪৬।

০৬। �যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ এর বািষ �ক ��ায়ন পয �ােলাচনায় �দখা �য, �কৗশলগত উে�� �সকশেনর সকল �চেকর ল��মা�া
অ�যায়ী শতভাগ অিজ�ত হেয়েছ। �স িহেসেব �কৗশলগত উে�� �সকশেন �মাট �া� ন�র ৭০। এছাড়া জাতীয় ��াচার �কৗশেল �া� ন�র

৮, ই-গভ�েন� ও ইেনােভশন-এ �া� ন�র ৭.৬, অিভেযাগ �িতকার �ব�ায় �া� ন�র ৩.৮৪, ত� অিধকার-এ �া� ন�র ২.৫৭ এবং

িস�েজন চাট �ার এ �া� ন�র ২.৫২।

০৭। বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০২২-২৩ বা�বায়েন শাখা িভি�ক দািয়� িনধ �ারন, �েজ� ি�য়ািরং কিম�র সভায় �ক� সংি��

�চক�েলার ল��মা�া ও অজ�ন িবষেয় আেলাচনা করা এবং কায �িববরণীেত উে�খ করার িবষয়� সভায় আেলাচনা করা হয়। পাসম ও এর

আওতাধীন সং�াস�হেক ভিব�েত বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র ল��মা�া শতভাগ অজ�েন সেচ� থাকার জ� সভাপিত সদয় িনেদ �শনা �দান

কেরন। 

০৮।      িব�ািরত আেলাচনা �শেষ সভায় িন�বিণ �ত িস�া�স�হ �হীত হয়ঃ-         
�িমক িস�া� বা�বায়েন
 
 
 
   ১

সকল �মানক যাচাই-বাচাই কের এবং অ�া� ০৫� কম �পিরক�নার �া� ন�রস�হ এক� কের িনে�া�
��ায়ন ��ত করা হেয়েছঃ

�ঃ নংসং�ার নাম সব �েমাট 
ন�র

১. পািন স�দ পিরক�না সং�া ৯৫.৭৫
২. বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � ৯৫.৪০
৩. বাংলােদশ হাওর ও জলা�িম উ�য়ন অিধদ�র৯৪.৯২
৪. �যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ ৯৪.৫৩
৫. নদী গেবষণা ইনি��উট ৮৩.২৯

       
 
       পাসম

    
 
   ২

�েজ� ি�য়ািরং কিম�র সভায় �ক� সংি�� �চক�েলার ল��মা�া ও অজ�ন িবষেয় আেলাচনা করা
এবং কায �িববরণীেত উে�খ করার িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।

পাসম এর সকল
উ�য়ন শাখা/অিধশাখা
ও আওতাধীন
সং�াস�হ

    ৩ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০২২-২৩ বা�বায়েন শাখা/কম �কত�া িভি�ক দািয়� িনধ �ারণ করেত হেব।
দািয়��া� কম �কত�াগণ এিপএ সংি�� �মানকস�হ িনধ �ািরত সমেয়র মে� যথাযথাভােব সংর�েণর
�ব�া �হণ করেবন এবং এিপএ �ফাকাল পেয়� কম �কত�ােক �দান করেবন। 

পাসম ও আওতাধীন
সং�াস�হ

৪

এ  ম�ণালেয়র সংি�� শাখা কম �কত�ােক ম�ণালেয়র অ�া�  সংি�� শাখা কম �কত�া ও �ফাকাল পেয়�
কম �কত�ার সােথ �েত�ক �কায়াট �াের  সভা আহবান করেত হেব এবং এ ম�ণালেয়র আওতাধীন সং�াস�হ
তােদর সংি�� কম �কত�া ও �ফাকাল পেয়� কম �কত�ােদর িনেয় সভা অ��ান কের কায �িববরণী এ
ম�ণালেয় ��রণ করেব।

  উ�য়ন শাখা-২/
আওতাধীন সং�াস�হ
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�িমক িস�া� বা�বায়েন

৫
  ২০২২-২৩ অথ �বছের এিপএেত �কান সংেশাধনী থাকেল আগামী ১৫-০৯-২০২২ ি�: তািরেখর মে�
হালনাগাদ ��াব ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব।

  আওতাধীন
সং�াস�হ

 

৬
এিপএ-২০২১-২২ বছেরর ��য়ন �িতেবদন অ�যায়ী  এিপএ'র সকল ��-িব��িত এবং স�া� িনেদ �শনা
উে�খ�ব �ক �েত�ক সং�ােক িসিনয়র সিচব, পািন স�দ ম�ণালয় ক��ক �া�িরত আধা-সরকািরপ�
�দান করেত হেব।

 

উ�য়ন শাখা-২, পাসম
 

 ০৯।  সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

িমজা�র রহমান 

অিতির� সিচব

�ারক ন�র: ৪২.০০.০০০০.০৩৫.৯৯.০৫৬.২২.২৫২ তািরখ: 
 

২২ �সে��র ২০২২

৭ আি�ন ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �
 ২) মহাপিরচালক , বাংলােদশ হাওর ও জলা�িম উ�য়ন অিধদ�র

 
৩) মহাপিরচালক , পািন স�দ পিরক�না সং�া

৪) মহাপিরচালক (ভার�া�), নদী গেবষণা ইনি��উট
 

৫) সদ�, সদ� এর দ�র , �যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ
 ৬) ��সিচব, উ�য়ন-১ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়

 
৭) উপসিচব, পিরক�না-২ অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়

৮) উপসিচব, িরফম � �ােনজেম� এ� পিলিস িরসাচ � অিধশাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
 

৯) উপ-পিরচালক, �শাসন ও অথ � অ�িবভাগ, বাংলােদশ হাওর ও জলা�িম উ�য়ন অিধদ�র
 ১০) উপসিচব, পিরক�না-৩ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়

 
১১) িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়

১২) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক�না-৫ শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
 

১৩) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, পািন স�দ ম�ণালয়
 ১৪) িসে�ম এনািল�, আইিস� শাখা , পািন স�দ ম�ণালয়

 
১৫) ��া�ামার, আইিস� শাখা , পািন স�দ ম�ণালয়

১৬) সিচব, �বাড � সিচবালয়, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �
 

১৭) পিরচালক, ��লা পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �
 ১৮) অিতির� �ধান �েকৗশলী (�র), �ধান �েকৗশলী (�র), মিনটিরং এর দ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

 
১৯) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�র), �েসিসং পিরদ�র, বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড �

২০) সিচব (অিতির� দািয়�), �শাসন শাখা, পািন স�দ পিরক�না সং�া
 

২১) িনব �াহী �েকৗশলী, িনব �াহী �েকৗশলীর দ�র-৩, �যৗথ নদী কিমশন, বাংলােদশ
 ২২) �ক� পিরচালক (��ন দািয়�), �াে�া �াে�িলং এর মা�েম বাংলােদেশর িবিভ� এলাকায় নদীর তীর ভা�ন �রাধ, �িম �ন��ার ও
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না�তা �ি� পাইলট �ক�, নদী গেবষণা ইনি��উট

২৩) ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (পিরেবশ), পিরেবশ, বন ও মৎ� শাখা , পািন স�দ পিরক�না সং�া
 

২৪) সহকারী সিচব, অিডট শাখা, পািন স�দ ম�ণালয়
 ২৫) অিফস কিপ।

 
 
 

�মাহা: শাজাহান আিল 

িসিনয়র সহকারী সিচব


