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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, নদী গেবষণা ইনিউট

এবং

িসিনয়র সিচব, পািন সদ মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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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  সমেয়  নগই  গািণিতক  মেডিলং  এর  মােমও  পািন  সদ  সংি  িবষেয়  সমীা  ও  গেবষণা  পিরচালনা  করেছ।  ভৗত  ও
গািনিতক  মেডিলং  পরর  সরক  হওয়ায়  উভয়িবধ  tools  বহােরর  মােম  নগই  িবিভ  নদী  ও  পািন  সংি  সমার  িনরাপদ,
টকসই ও সায়ী কািরগির সমাধান দােন ণ  অবদান রাখেছ। িবগত বছরসেহ নগই ত অেনকেলা গািনিতক ও ভৗত মেডেলর
কাজ সাদন কের ােয়েক ন  পরামশ  সবা দান করা হেয়েছ । এর মে উেখেযা গািনিতক মেডল হেলা
i)‘‘Hydrological and Morphological study to support planning and design for the
Improvement  of  Nikli-  Soharmul-  karimganj  road  ,  ii)  “Hydrological  and
Morphological Study for proposed kaharol Bridge। আেলাচ সমেয় সািদত ভৗত মেডেলর মেধ অতম
হেলা  i)  Physical  Model  Study  for  supporting  Design  of  the  Proposed  Bangabandhu
Railway Bridge upstream of existing Bangabandhu Multipurose Bridge, ii) Physical
Model  Investigation for Sustainability  of  the Burigonga River Restoration Project।
তাছাড়া নগই কক িবিভ ক িবেশষ কের উয়ন সংি কসেহর মা, পািন, পলল এবং িবিভ িনম াণ সামীর ণাণ এবং মান
পরীা কের কের সক বাবায়ন িনিত করা হয়। অপরিদেক নগইেত গেবষণা কম িচ বাবািয়ত হে। এর মে উেখেযা হেলা
১) বাংলােদেশর কাাল েসস এবং এর আথ -সামািজক ও পিরেবশগত ফলাফেলর িবষেয় সমীা ২) “ পা নদীর দৗলৎিদয়া ও পািরয়া
অংেশ পা নদীর তীর ভাঙেনর িজওেটকিনকাল কারণ অসান এবং ৩) “হািল কিমউিন এবং িমউিনিসল পয ায় বত -গভ
পািনর াািনজ রীকরেণ কায করী িয়া উাবন”।

সমা এবং চােলসহ:

সািতক সমেয় িবিভ সংা কক ভৗত মেডল িতেরেক পািন সদ এবং নদ-নদী সংি িবিভ ক বাবায়েনর বণতা ল
করা যাে এবং ক বাবায়নকারী সংাসহ ক সংি িকা, পািন, পলল এবং িনম াণ সামীর নাণ পরীার িবষেয় অনাহী
হেয় পেড়েছ যা  কািরগির মান বজায় রেখ ক বাবায়েনর জ মিক প এবং নগই এর জ কােজর পিরমাণ াস জিনত কারেণ
চােল প। তাছাড়া দেশর িবিভ ােনর মার গঠন ও েকৗশলগত নাণ সিলত ডাটােবজ ািেত িবশাল এক িতবকতা ি
হে।

ভিবৎ পিরকনা:

নদী, সকত, হাওড় িকংবা িবিভ জলাধার সংি ণ  কাঠােমা িনম ােণ ভৗত ও গািণিতক মেডেলর  এবং অপিরহায তার িবষেয়
সংি িবিভ সংােক অবিহত করার জ যাগােযােগর পিরকনা হােত নয়া হেয়েছ। িবেশষ কের ভৗত মেডল ািডর  এবং এই
িবষেয় নগই এর একক দতার িবষেয় সংি সংা সহেক অবিহতকরেণর িবষেয় কায ম হােত নয়া হেয়েছ। কের সক
বাবায়েনর জ নগইেত পািন সদ সংি কসেহর মা, পািন, পলল এবং িবিভ িনম াণ সামীর ণাণ এবং মান পরীার 
এবং অপিরহায তার িবষেয় সংি িবিভ সংােক অবিহত করেণর কায মও হােত নয়া হেয়েছ। িনয়িমতভােব গেবষণার কায ম
পিরচালনা এবং পািন সদ িবষেয় িশণ দােনর িবষেয়ও পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

-২ ভৗত/ গািণিতক মেডিলং এর মােম সমীা/ অা সমীা এর কাজ সাদন, িকা, পলল,পািন ও িনম াণ সামীর
২০০০  ননা পরীার কায ম, -২  িশণ কায ম, ২  গেবষণার কাজ পিরচালনা, াো ােিলং এর মােম
গেবষণালক নদী শাসন িয়ার ক পিরচালনা, িতািনক উয়ন এবং সমতা ি শীষ ক কের মােম নদী গেবষণার
ািতািনক উয়ন।
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া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-

মহাপিরচালক, নদী গেবষণা ইনিউট

এবং

িসিনয়র সিচব, পািন সদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দেশর পািন সেদর িনরাপা, াতা এবং সেব া বহার িনিত করার লে েয়াজনীয় পরীা-িনরীা ও গেবষণা
পিরচালনা  এবং  ফলাফল  েয়াগ  িনিত  করা।

১.২ অিভল (Mission)
সমীা ও পরীা-িনরীা এবং গেবষণার মােম পািন সদ সংি কােজ িনেয়ািজত সরকাির এবং বসরকাির সংাসহেক
যথাযথ পরামশ  দােনর মােম দেশর পািন সেদর উয়ন, িনরাপা এবং সক ও সেব া বহার িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. নদী বাপনার জ পরীা- িনরীা এবং মেডল ও ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনার মােম সমীা পিরচালনা
২. দািরক কােজ দতা ও গিতশীলতা আনায়ন
৩. পািন সেদর সায়ী ও টকসই বাপনার জ সহেযািগতা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  নদী  শাসন,  নদীর  ভাঙন রাধ,  বা  িনয়ণ এবং সচ  ও পািন  িনাশেনর েয়াজেন  নকশা  ণয়েনর জ এবং নদী
কৗশল, নদীর পলল িনয়ণ, নদীর মাহনা এবং জায়ার ভাটা সিকত গেবষণা কােজ ভৗত মেডেলর মােম সমীা
পিরচালনা করা;
২. পািন সদ উয়েনর জ নদীর পািন বাহ এবং পািন িবভাজন এলাকা, পািন িবান, -পির এবং -গভ পািন
বহার এবং পিরেবশগত িবষয়ািদ িবেশষতঃ লবনাতার অেবশ এবং পািনর ণাণ সেক গািণিতক মেডেলর
মােম  সমীা  পিরচালনা  করা  ;
৩. নদী শাসন, নদীর ভাঙন রাধ, বা িনয়ণ এবং সচ ও পািন িনাশেনর জ মা, পািন, পলল এবং িনম াণ কােজ
বত উপকরণ পরীা এবং িনম াণ কােজর মােনর তদারিক ও ায়ন করা;
৪. উপের উেিখত িবষয়সেহ িশণ কায ম পিরচালনা এবং তৎসংি কািরগরী িবষেয় সামিয়কী এবং িতেবদন
কাশ করা;
৫. উপেরােিখত কান িবষয় সেক সরকার, ানীয় কতপ বা অ কান িতানেক পরামশ  দান করা;
৬. উহার কায াবলীর মত একই কার কােয  িনেয়ািজত অ কান দশী বা িবেদশী সংার সিহত যৗথ কায ম পিরচালনা
করা;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িকা, পািন, পলল এবং িনম াণ সামীর কািত ণাণ
িনিতকরণ

ননা পরীা সংা ৫০০৩ ২৩৫০ ২০০০ ২৫০০ ২৫০০
বাপাউেবা, সওজ, এলিজইিড এবং
অা সরকাির এবং বসরকাির
সংাসহ

নগই বািষ ক
িতেবদন

সব ােপা কায করী বা িচিতকরণ এবং ীজ ও হাইিলক
াকচােরর জ সব ােপা কায কির, টকসই এবং কম
খরেচর ান িনধ ারণ এবং টকসই াকচােরর জ
েয়াজনীয় পদেপ হেণর িনেদ শনা।

গািণিতক এবং ভৗত
মেডিলং এর মােম
সমীা/ অা সমীা
পিরচালনা

সংা ৩ ১ ২ ২ ৩
বাপাউেবা, সওজ, এলিজইিড,
িবআর, িবিবএ

নগই বািষ ক
িতেবদন

িকা, -গভ ও -পির পািন, পলল, ীজ, হাইিলক
াকচার এবং নদী ও নদী বাহ িত িবষেয় গেবষণাল
েয়াগেযা ান।

পিরচািলত গেবষণা স সংা ২ ২ ২ ৩ ৩
নগই বািষ ক
িতেবদন

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

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] নদী বাপনার
জ পরীা- িনরীা
এবং মেডল ও
ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনার মােম
সমীা পিরচালনা

৪৫

[১.১] ননা পরীা কায 
সাদন

[১.১.১] ননা
পরীা

সমি সংা ১৫ ৫০০৩ ২৩৫০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২৫০০ ২৫০০

[১.২] ভৗত/ গািণিতক
মেডেলর মােম সমীা /
অা সমীা পিরচালনা

[১.২.১] ভৗত/
গািণিতক মেডিলং
এর মােম সমীা
/ অা সমীা
সাদন

সমি সংা ১৫ ৩ ১ ২ ১ ৩ ৩

[১.৩] গেবষণা কায ম
পিরচালনা

[১.৩.১] পিরচািলত
গেবষণা স

সমি সংা ১৫ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২] দািরক কােজ
দতা ও গিতশীলতা
আনায়ন

১৫
[২.১] সমসামিয়ক িবষেয়
লািন ং সশন ও িশণ
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত
লািন ং সশন ও
িশণ আেয়াজন

সমি সংা ১৫ ২ ১ ৩ ৩

[৩] পািন সেদর
সায়ী ও টকসই
বাপনার জ
সহেযািগতা

১০
[৩.১] িরেপাট , জান াল
এবং সামিয়কী কাশ

[৩.১.১] িরেপাট ,
জান াল এবং
সামিয়কী কািশত

সমি সংা ১০ ৬৯ ৭২ ৭২ ৬৫ ৬০ ৫০ ৪৫ ৭৫ ৭৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, নদী গেবষণা ইনিউট, িসিনয়র সিচব, পািন সদ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  িসিনয়র  সিচব,  পািন  সদ মণালয় িহসােব  মহাপিরচালক,  নদী  গেবষণা  ইনিউট-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
নদী গেবষণা ইনিউট

তািরখ

িসিনয়র সিচব
পািন সদ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এফিড িফা িডিভশন

২ এমিবএফ িমিনিয়াল বােজট মওয়াক

৩ এলিজইিড লাকাল গভণ েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৪ িকউআইএমআর কায়াট ারিল বােজট ইমিেমেশন িরেপাট 

৫ নগই নদী গেবষণা ইনিউট

৬ বাপাউেবা বাংলােদশ পািন উয়ন বাড 

৭ িবআইিপ বােজট ইমিেমেশন ান

৮ িবআর বাংলােদশ রলওেয়

৯ িবএমিস বােজট ইমিেমেশন কিম

১০ িবিবএ বাংলােদশ ীজ অথির

১১ সওজ সড়ক ও জনপথ িবভাগ

১২ িসিস িসেজ চাট ার
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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] ননা পরীা কায  সাদন [১.১.১] ননা পরীা িজওেটকিনকাল িরসাচ  পিরদর, নগই, ফিরদর।
িজওেটকিনকাল িরসাচ  পিরদেরর মািসক অগিত
িতেবদন/ ােয়ের ননা পরীার চািহদাপ/ননা
পরীার িতেবদন।

[১.২] ভৗত/ গািণিতক মেডেলর মােম সমীা /
অা সমীা পিরচালনা

[১.২.১] ভৗত/ গািণিতক মেডিলং এর মােম
সমীা / অা সমীা সাদন

হাইিলক িরসাচ  পিরদর, নগই, ফিরদর। ভৗত মেডল/গািণিতক মেডল/সমীা িতেবদন।

[১.৩] গেবষণা কায ম পিরচালনা [১.৩.১] পিরচািলত গেবষণা স
হাইিলক িরসাচ  পিরদর ও িজওেটকিনকাল িরসাচ  পিরদর
নগই, ফিরদর।

গেবষণা িরেপাট 

[২.১] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন ও িশণ
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত লািন ং সশন ও িশণ
আেয়াজন

শাসন ও অথ  পিরদর দরােদশ ও হািজরা

[৩.১] িরেপাট , জান াল এবং সামিয়কী কাশ [৩.১.১] িরেপাট , জান াল এবং সামিয়কী কািশত
হাইিলক িরসাচ  পিরদর ও িজওেটকিনকাল িরসাচ  পিরদর
নগই, ফিরদর।

সংি িতেবদন।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
ননা পরীা কায  সাদন ননা পরীা বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  পািন সদ মণালেয়র মািসক সময় সভা এবং মািসক এিডিপ সভায় আেলাচনা।

ভৗত/ গািণিতক মেডেলর মােম সমীা
/ অা সমীা পিরচালনা

ভৗত/ গািণিতক মেডিলং এর মােম
সমীা / অা সমীা সাদন

বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  পািন সদ মণালেয়র মািসক সময় সভা এবং মািসক এিডিপ সভায় আেলাচনা।

ননা পরীা কায  সাদন ননা পরীা বাংলােদশ রলওেয়
িশণ ও সিমনার আেয়াজেনর মােম নগই'র কম কা সেক অবিহত করণ। তাছাড়া নগই'র
কায েমর অগিত ায়ন সিকত সভার কায িববরণী রণ।

ভৗত/ গািণিতক মেডেলর মােম সমীা
/ অা সমীা পিরচালনা

ভৗত/ গািণিতক মেডিলং এর মােম
সমীা / অা সমীা সাদন

বাংলােদশ রলওেয়
িশণ ও সিমনার আেয়াজেনর মােম নগই'র কম কা সেক অবিহত করণ। তাছাড়া নগই'র
কায েমর অগিত ায়ন সিকত সভার কায িববরণী রণ।

ননা পরীা কায  সাদন ননা পরীা
স িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স
মণালয়

িশণ ও সিমনার আেয়াজেনর মােম নগই'র কম কা সেক অবিহত করণ। তাছাড়া নগই'র
কায েমর অগিত ায়ন সিকত সভার কায িববরণী রণ।

ভৗত/ গািণিতক মেডেলর মােম সমীা
/ অা সমীা পিরচালনা

ভৗত/ গািণিতক মেডিলং এর মােম
সমীা / অা সমীা সাদন

স িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স
মণালয়

িশণ ও সিমনার আেয়াজেনর মােম নগই'র কম কা সেক অবিহত করণ। তাছাড়া নগই'র
কায েমর অগিত ায়ন সিকত সভার কায িববরণী রণ।

ননা পরীা কায  সাদন ননা পরীা
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও স মণালয়

িশণ ও সিমনার আেয়াজেনর মােম নগই'র কম কা সেক অবিহত করণ। তাছাড়া নগই'র
কায েমর অগিত ায়ন সিকত সভার কায িববরণী রণ।

ভৗত/ গািণিতক মেডেলর মােম সমীা
/ অা সমীা পিরচালনা

ভৗত/ গািণিতক মেডিলং এর মােম
সমীা / অা সমীা সাদন

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও স মণালয়

িশণ ও সিমনার আেয়াজেনর মােম নগই'র কম কা সেক অবিহত করণ। তাছাড়া নগই'র
কায েমর অগিত ায়ন সিকত সভার কায িববরণী রণ।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:২৪ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১০, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


