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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত ৩ বছের চাম বের ৮৭.২৩ ল ইইউস কেইনার এবং ২৮৯৭ ল ম.টন কােগ া হািলং করা হেয়েছ। মাংলা বের িবগত
৩ বছের ১.৫১ ল ইইউস কেইনার এবং ৩১৯.৯৭ ল ম.টন কােগ া হািলং করা হেয়েছ। পায়রা বরেক অপােরশনাল কায েম
সৃ করার লে শাসিনক ও আবািসক ভবন িনম ান করা হেয়েছ। রাবনাবাদ চােনেলর ইনার ও আউটার চােনেলর িজং কায ম
চলমান রেয়েছ। নৗপিরবহন অিধদর কক বািতঘর আইন,২০২০ এবং বাংলােদশ পতাকাবাহী জাহাজ (াথ রা) আইন ২০১৯
আনীকায়ন কের বাংলা ভাষায় ণয়ন করা হেয়েছ। িবআইডিউএ কক িবগত ০৩ বছের কািপটাল িজং কের ৭৫৩ িকঃ িমঃ নৗপথ
না কেরেছ। ঢাকার চারপােশর নদীতীেরর উেদত ােন ৩৪০০ সীমানা িপলার াপন করা হেয়েছ। বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন চীন
থেক ০৬ নন জাহাজ য় কের বািণিজক কায েম িনেয়ািজত কেরেছ। বাংলােদশ মিরন একােডিম কক ৪,৫৪৪ জন মিরন
কােডটেক এবং এনএমআই কক ৪,৬৯২ জন নািবকেক িশন দান কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

কিভড-১৯ মহামারী এবং অা িতক েয ােগর কারেন িবিভ কায মসহ বাবায়ন করা বড় চােল। অথ িবভাগ কক কের অথ 
েয় সােয়র আেদশ দােন ক বাবায়ন বাধা হয়। তাছাড়া  অা সমা এবং চােলসহ হেলা দেশর সকল নৗপেথর পিল
অপসারেণর  মােম  নৗচলাচল  সচল  রাখা।  ঢাকার  চারপােশর  নদী  সেহর  তীর  িমর  অৈবধ  াপনা  উেদ  করা।  উেদত নদীতীেরর
নঃদখল রাধ করা। উেদতােন সীমানা িপলার, ওয়াকওেয় ও ইেকাপাক িনম াণ করা। ফির েট এবং যাীবাহী নৗপেথর নাতা
সংকট র করা। নদীর গিতধারা পিরবতেনর ফেল ফির ঘােটর অাহত ভান ও ঘাটসহ রণােবণ করা। তাছাড়া িবিভ কায েমর
িবে আদালত কক িনেষধাা দান কায ম বাবায়েন বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ািবিধ অসরন কের িনয়িমত কায মসহ চািলেয় যাওয়া। ২০২৩ সােলর মে ৩৫ বড় ও উমতা স জার সংহ করা।
দেশর িবিভ নদীর নাতা সংরনােথ  িজং কায ম অাহত রাখা। িড়গা, রাগ, শীতলা, ও বা নদীর উভয় তীেরর অৈবধ
াপনা ও অৈবধ দখলদারেদর িবে িত মােস উেদ অিভযান পিরচালনা করা। ২০২৩ সােলর মে নদীতীেরর উেদত সকল ােন
সীমানা িপলার াপন করা। তাছাড়া উেদত ােন ওয়াকওেয় িনম াণ ও েরাপন কের তীরিম সরকাির দখেল আনা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বর সেহ িজং এর মােম ১১২ ল মিক টন পিল অপসারন করা
২৮.৯৫ ল ইইউস কেইনার হািলং করা
১০১৫ ল ম. টন কােগ া হািলং করা
পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ করা
চাম বের ১ নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ করা
মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম াের ২০% কাজ স করা
িপিপিপর আওতায় মাংলা বের ২ জর ৩২% িনম ান করা
কািপটাল িজং এর আওতায় ৩১৫ িক িম নৗপেথর নাতা উয়ন করা
ঢাকার চারপােশর নদীর তীেরর উেদত ােন ৫ িক.িম ওয়াকওেয় িনম ান করা
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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-

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  নৗ-পিরবহন  মণালয়-এর  দািয়ে  িনেয়ািজত  মাননীয়  িতমী,
িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  নৗ-পিরবহন  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

িবমােনর বর, মিরটাইম ও নৗপিরবহন বাপনা

১.২ অিভল (Mission)
স, নৗ ও লবর সেহর আিনকায়ন, নৗপেথর নাতা সংরণ, মিরটাইম সের দ জনবল ি, সায়ী ও িনরাপদ যাী
ও প পিরবহন এবং বেদিশক বািণজ সসারেণ সহায়তাকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. সবর ও লবর সেহর অবকাঠােমা উয়ন ও আিনকায়েনর মােম দতা ও সবার মান ি
২. স পিরবহন বার সািব ক উয়ন ও সসারণ
৩. অভরীণ নৗপেথর উয়ন ও রণােবণ এবং নৗপিরবহন বার সসারণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নদী বর, স বর ও ল বর সেহর আিনক বাপনা, উয়ন ও সংরণ;
২. উপলীয় নৗপেথ বািতঘর ও বয়াবািত বাপনা, সংরণ ও উয়ন;
৩. মিরটাইম ও বর সিকত আইন ও িবিধ িবধান ণয়ন, েয়াগ এবং হালনাগাদকরণ;
৪. অভরীণ নৗপিরবহন ও িনরাপদ নৗচলাচল িনিতকরণ;
৫. অভরীণ ও উপলীয় নৗপেথর নাতা উয়ন ও সংরণ;
৬. যািক নৗযান বাপনা, সােভ  ও রিজেশন এবং মিরটাইম িশা ও িশণ;
৭. বাংলােদেশর জল সীমায় ও অভরীণ নৗপেথ জলযান  ষণ িনয়ণ; এবং
৮. নৗচলাচল ও নৗবািণজ সিকত িপািক ও আজািতক িবষয়ািদ।
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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

১। বেরর কেইনার হািলং
সমতা ি

১। কেইনার হািলং
ইইউস
(হাজার)

৩০৬৩.৪৭ ২৮৫৮ ২৮৯৫ ২৯৫০ ৩০০০ বাথ  অপােরটর, টািম নাল অপােরটর বেরর বািষ ক িতেবদন

২। বেরর কােগ া হািলং সমতা
ি

২। কােগ া হািলং ল ম টন ১১২৫.৩৬ ৯৯০ ১০১৫ ১০৩০ ১০৫০ বাথ  অপােরটর, িশপ হািলং অপােরটর বেরর বািষ ক িতেবদন

৩। দেশর সকল নৗপেথ িনরিবি
যাগােযাগ াপন

৩। পিল অপসারেনর মােম
নৗপেথর নাতা ি

িক.িম. ৩০৫ ৩০০ ৩১৫ ৩২০ ৩৩০
পািন সদ মণালয়/বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড 

িবআইডিউএ এর 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

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] সবর
ও লবর
সেহর
অবকাঠােমা
উয়ন ও
আিনকায়েনর
মােম দতা
ও সবার মান
ি

২৫

[১.১] চাম ও
মাংলা বেরর িজং
কায ম

[১.১.১]
অপসারণত পিল

সমি
ল ঘন
িমটার

৩ ৪৯.৮০ ৮১.৫০ ১১২ ১১১ ১১০ ১০৯ ১০৮ ১১৫ ১২০

[১.২] চাম ও
মাংলা বেরর
কেইনার হািলং

[১.২.১]
হািলংত
কেইনার

সমি
ইইউস
(হাজার)

৩ ৩০৬৩.৪৭ ২৮৫৮ ২৮৯৫ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৯৫০ ৩০০০

[১.৩] চাম ও
মাংলা বেরর কােগ া
হািলং

[১.৩.১]
হািলংত কােগ া

সমি
ল
মিক
টন

৩ ১১২৫.৩৬ ৯৯০ ১০১৫ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১০৩০ ১০৫০

[১.৪] পেতা
কেইনার টািম নাল
িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত
কেইনার টািম নাল

মিত % ২ ২৮ ৩০ ৭০ ১১ ১০ ৯ ৮



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৮:০৩ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫] মাতারবাড়ী বর
উয়ন কে ৩
ােকেজর জ দরপ
আহবান ও ায়ন
কায ম সমাকরণ

[১.৫.১] দরপ
ায়ন কায ম

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৩.২২ ১৫.০৪.২২ ২০.০৪.২২ ২৫.০৪.২২ ৩০.০৪.২২

[১.৬] ব-টািম নােলর
কওয়াটার
নিভেগশনাল এেস
চােনল িজং এর
ডেটই িডজাইন
ণয়েনর জ
পরামশ ক িনেয়াগ

[১.৬.১] িনেয়াগত
পরামশ ক

তািরখ তািরখ ২ ১০.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৭] চাম বের
নন কেইনার ইয়াড 
িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত
ইয়াড 

মিত
বগ িমটার
(হাজার)

১ ৫০ ৩০ ৯০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.৮] মাংলা বের
সারেফস ওয়াটার
িটেম া াপন

[১.৮.১] ািপত
িটেম া

মিত % ১ ৮.৫ ৪৬.৫০ ৭৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৮:০৩ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৯] মাংলা বের
িপিপিপর আওতায় ২
জ িনম ান

[১.৯.১] িনিম ত
জ

মিত % ১ ১৮.৫০ ৪৯.৫০ ১০০ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬

[১.১০] পাবেকর িম
অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসন

[১.১০.১] নব ািসত
পিরবার

মিত সংা ১ ৭২০ ১৭২০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৪৮০

[১.১১] পাবেকর িম
অিধহেনর ফেল
িতেদর
নব াসেনর জ
িশণ

[১.১১.১]
িশণাথর সংা

মিত সংা ১ ৭৯৮ ১০০০ ৩১১৩ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০

[১.১২] মণালয় কক
পাবেকর িম
অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসন
ও িশন কায ম
পিরদশ ন

[১.১২.১]
পিরদশ নত
কায ম

সমি সংা ১ ০২ ০১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৮:০৩ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১৩] পায়রা বের
ইয়াড  িনম াণ

[১.১৩.১] িনিম ত
ইয়াড 

মিত % ১ ২৫ ৬৫ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৩৫

[১.১৪] পায়রা বের
জ িনম াণ

[১.১৪.১] িনিম ত
জ

মিত % ১ ২৫ ৬৫ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৩৫

[১.১৫] গাবরাড়া
কড়ইতলী লবের
কড়ইতলী অংেশ ১
ওেয়ীজ ল ও ইয়াড 
িনম ান

[১.১৫.১] িনিম ত
ল ও ইয়াড 

তািরখ তািরখ ১ ১০.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.১৬] বনােপাল
লবেরর জ ১৬
একর জিম অিধহন

[১.১৬.১]
অিধহনত জিম

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২২ ১৮.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২] স
পিরবহন
বার
সািব ক উয়ন
ও সসারণ

২৩

[২.১] নািবকেদর
িসিডিস ইকরণ

[২.১.১] ইত
িসিডিস

সমি সংা ৩ ২৯৪১ ৮০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৭৫ ৭৫০ ৭০০ ৯০০ ৯২০

[২.২] জাহােজ নািবক
িনেয়াগ

[২.২.১] িনেয়াগত
নািবক

সমি সংা ৩ ৬২৭৫ ৪৮০০ ৫৫০০ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৭০০ ৪৫০০ ৬০০০ ৬৫০০

[২.৩] নৗিনরাপা
িনিতকরেন নৗযান
সােভ করণ

[২.৩.১] সােভ ত
নৗযান

সমি সংা ৩ ৬১৪১ ৫৫০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৫২০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৫৮০০ ৫৯০০

[২.৪] নৗযান
িনবনকরণ

[২.৪.১] িনবনত
নৗযান

সমি সংা ৩ ৩৫০ ৩০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ৪০০ ৪২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৮:০৩ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৫] সগামী,
িফিসং এবং অভরীন
জাহােজর নািবকেদর
পরীা পিরচালনা

[২.৫.১] হীত
পরীা

সমি সংা ২ ৭৯৭৬ ৪৫০০ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭৫০ ৪৭০০ ৫২০০ ৫৩০০

[২.৬] ডঅেয়ল
পিরবহন

[২.৬.১]
পিরবহনত
ডঅেয়ল

সমি
ল ম
টন

২ ১২.৬৫ ১২ ১১ ১০.৭৫ ১০.৫০ ১০.২৫ ১০.০০ ১১.০০ ১১.০০

[২.৭] বাকািরেয়র
মােম প পিরবহণ

[২.৭.১]
পিরবহনত
বাপ

সমি
ল ম
টন

২ ৯.৫৭ ৭.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ৭.০০ ৭.০০

[২.৮] াডা
কািরয়ােরর মােম
প পিরবহণ

[২.৮.১]
পিরবহনত
াডাপ

সমি
ল ম
টন

২ ৭.৩৪ ৫.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.৫০ ৫.০০ ৫.০০

[২.৯] ী-সী িশণ
[২.৯.১] িশিত
নািবক

সমি সংা ১ ১৭৮ ২৬৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[২.১০] পা সী
িশণ

[২.১০.১] িশিত
নািবক

সমি সংা ১ ১৪৩১ ১০৫০ ১০০০ ৯৮০ ৯৬০ ৯৪০ ৯২০ ১০৫০ ১১০০

[২.১১] সগামী
মিরনারেদর
আজািতক মােনর
িশণ দান

[২.১১.১] দ
িশণ

সমি সংা ১ ১৩২২ ১৭০০ ১৭৫০ ১৭২৫ ১৭০০ ১৬৭৫ ১৬৫০ ১৮০০ ১৮৫০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৮:০৩ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] অভরীণ
নৗপেথর
উয়ন ও
রণােবণ
এবং
নৗপিরবহন
বার
সসারণ

২২
[৩.১] নৗপথ সেহর
কািপটাল িজং

[৩.১.১] নাত
নৗপথ

মিত িক িম ৩ ৩০৫ ৩০০ ৯২০ ৩০৭ ৩০৬ ৩০৫ ২৯০ ৩২০ ৩২৫

[৩.২] নৗপথ সেহর
সংরণ িজং

[৩.২.১]
অপসারণত পিল

সমি
ল ঘন
িমটার

৩ ২১৪.০৪ ২২০ ২২৫ ২১০ ২০০ ১৭৯.৮২ ১৭৫ ২৩০ ২৩৫

[৩.৩] নৗপেথ
নৗসহায়ক সামী
াপণ

[৩.৩.১] ািপত
নৗসহায়ক সামী

সমি সংা ৩ ২১৫০০ ২২০০০ ২৩০০০ ২০৭০০ ১৮৪০০ ১৮২২১ ১৮০০০ ২৩৫০০ ২৪০০০

[৩.৪] ঢাকার
চারপােশর নদী তীেরর
উেদত ােন
ওয়াকওেয় িনম াণ

[৩.৪.১] িনিম ত
ওয়াকওেয়

মিত িক িম ২ ১.৫০ ৪ ১০.৫০ ৪ ৩.৫ ৩ ২.৫ ৭ ১০

[৩.৫] ঢাকার চার
পােশর নদীতীের
সীমানা িপলার িনম ান

[৩.৫.১] িনিম ত
সীমানা িপলার

মিত সংা ২ ১২০০ ৩০০০ ৬২০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৫০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৬] ২ ােলা
াফ অেয়ল
াংকােরর অবিশ
২০% িনম াণ

[৩.৬.১] িনিম ত
অবিশ ২ ােলা
াফ অেয়ল
াংকার

মিত % ২ ১৮.৪২ ৬১.৫৮ ১০০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫

[৩.৭] ৬ ইমভ
িমিডয়াম টাইপ ফিরর
৩০% িনম াণ

[৩.৭.১] িনিম ত ৬
ইমভ িমিডয়াম
টাইপ ফির

মিত % ২ ৩০ ৬০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৪০

[৩.৮] ৬ ইমভ
ইউিল ফিরর
৩০% িনম াণ

[৩.৮.১] িনিম ত ৬
ইমভ ইউিল
ফির

মিত % ১ ৩০ ৬০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৪০

[৩.৯] আন
িশপইয়ােড  িনিম ত ৪
িস-ােকর ২০%
িনম াণ

[৩.৯.১] িনিম ত িস-
াক

সমি % ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ৬০ ২০

[৩.১০] ি এেল
মিরন িলঃ এ িনিম ত
৪ িস-ােকর ২০%
িনম াণ

[৩.১০.১] িনিম ত
িস-াক

সমি % ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ৬০ ২০

[৩.১১] ৮
ফরীপন/ঘাটপেনর
অবিশ ৩০% িনম াণ

[৩.১১.১] িনিম ত
অবিশ ৮
ফরীপন/ঘাটপন

মিত % ১ ৭০ ১০০ ২৮ ২৬ ২৫ ২৪

[৩.১২] িডিপিপ ণয়ন
ও বাবায়ন িয়া
সেক লািন ং সশন

[৩.১২.১] ণীত
িডিপিপ

সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
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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আিম,  সিচব,  নৗ-পিরবহন  মণালয়  মাননীয়  িতমী,  নৗ-পিরবহন  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই  িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  নৗ-
পিরবহন মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এম মিক টন

২ এসআইিড সীান আইেডিিফেকশন ডেম

৩ চবক চাম বরক কপ

৪ ইইউস েয়ি ইেভেল ইউিনট

৫ িডওএস িডপাট েম অফ িশিপং

৬ পাবক পায়রা বর কপ

৭ বাবক বাংলােদশ লবর কপ

৮ িবআইডিউএ বাংলােদশ ইনা ওয়াটার ােপাট  অথির

৯ িবআইডিউিস বাংলােদশ ইনা ওয়াটার ােপাট  কেপ ােরশন

১০ িবএমএ বাংলােদশ মিরন একােডিম

১১ িবএসিস বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন

১২ মাবক মাংলা বর কপ

১৩ িসিডিস কিিনউয়াস িডসচাজ সা িফেকট
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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] চাম ও মাংলা বেরর িজং কায ম [১.১.১] অপসারণত পিল চবক ও মাবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.২] চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং [১.২.১] হািলংত কেইনার চবক ও মাবক শাখা
১। চয়ারােনর তয়ন ২। হািলংত কেইনােরর িহসাব ৩। েযাজ অা মাণকসহ
(ািরত)

[১.৩] চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং [১.৩.১] হািলংত কােগ া চবক ও মাবক শাখা
১। চয়ারােনর তয়ন ২। হািলংত কােগ ার িহসাব ৩। েযাজ অা মাণকসহ
(ািরত)

[১.৪] পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত কেইনার টািম নাল চবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.৫] মাতারবাড়ী বর উয়ন কে ৩ ােকেজর জ
দরপ আহবান ও ায়ন কায ম সমাকরণ

[১.৫.১] দরপ ায়ন কায ম চবক শাখা
১। চয়ারােনর তয়ন ২। দরপ ও ায়ন কায েমর ািরত অেমািদত কিপ ৩। েযাজ
অা মাণকসহ (ািরত)

[১.৬] ব-টািম নােলর কওয়াটার নিভেগশনাল এেস
চােনল িজং এর ডেটই িডজাইন ণয়েনর জ
পরামশ ক িনেয়াগ

[১.৬.১] িনেয়াগত পরামশ ক চবক শাখা চয়ারােনর তয়ন, পরামশ ক িনেয়াগপ

[১.৭] চাম বের নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ [১.৭.১] িনিম ত ইয়াড  চবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.৮] মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন [১.৮.১] ািপত িটেম া মাবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.৯] মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২ জ িনম ান [১.৯.১] িনিম ত জ মাবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.১০] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর
নব াসন

[১.১০.১] নব ািসত পিরবার পাবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.১১] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর
নব াসেনর জ িশণ

[১.১১.১] িশণাথর সংা পাবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.১২] মণালয় কক পাবেকর িম অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসন ও িশন কায ম পিরদশ ন

[১.১২.১] পিরদশ নত কায ম বােজট শাখা পিরদশ ন িরেপাট 

[১.১৩] পায়রা বের ইয়াড  িনম াণ [১.১৩.১] িনিম ত ইয়াড  পাবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[১.১৪] পায়রা বের জ িনম াণ [১.১৪.১] িনিম ত জ পাবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.১৫] গাবরাড়া কড়ইতলী লবের কড়ইতলী অংেশ
১ ওেয়ীজ ল ও ইয়াড  িনম ান

[১.১৫.১] িনিম ত ল ও ইয়াড  বাবক শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[১.১৬] বনােপাল লবেরর জ ১৬ একর জিম অিধহন [১.১৬.১] অিধহনত জিম বাবক শাখা ১। চয়ারােনর তয়ন ২। দখলনামা/ােজট ৩। েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[২.১] নািবকেদর িসিডিস ইকরণ [২.১.১] ইত িসিডিস জাহাজ শাখা
১। মহা-পিরচালেকর তয়ন, ২। ইত িসিডিসর তািলকা ৩। েযাজ অা মাণকসহ
(ািরত)

[২.২] জাহােজ নািবক িনেয়াগ [২.২.১] িনেয়াগত নািবক জাহাজ শাখা
১। মহা-পিরচালেকর তয়ন, ২। িনেয়াগত নািবেকর তািলকা ৩। েযাজ অা মাণকসহ
(ািরত)

[২.৩] নৗিনরাপা িনিতকরেন নৗযান সােভ করণ [২.৩.১] সােভ ত নৗযান জাহাজ শাখা
১। মহা-পিরচালেকর তয়ন, ২। সােভ ত নৗযােনর তািলকা ৩। েযাজ অা মাণকসহ
(ািরত)

[২.৪] নৗযান িনবনকরণ [২.৪.১] িনবনত নৗযান জাহাজ শাখা
১। মহা-পিরচালেকর তয়ন, ২। িনবনত নৗযােনর তািলকা ৩। েযাজ অা মাণকসহ
(ািরত)

[২.৫] সগামী, িফিসং এবং অভরীন জাহােজর
নািবকেদর পরীা পিরচালনা

[২.৫.১] হীত পরীা জাহাজ শাখা
১। মহা-পিরচালেকর তয়ন, ২। পরীাথেদর তািলকা ৩। েযাজ অা মাণকসহ
(ািরত)

[২.৬] ডঅেয়ল পিরবহন [২.৬.১] পিরবহনত ডঅেয়ল িবএসিস শাখা
১। মহা-বাপেকর তয়ন, ২। পিরবহনত ডঅেয়েলর িহসাব িববরনী ৩। েযাজ অা
মাণকসহ (ািরত)

[২.৭] বাকািরেয়র মােম প পিরবহণ [২.৭.১] পিরবহনত বাপ িবএসিস শাখা
১। মহা-বাপেকর তয়ন, ২। পিরবহনত বাপের িহসাব িববরনী ৩। েযাজ অা
মাণকসহ (ািরত)

[২.৮] াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ [২.৮.১] পিরবহনত াডাপ িবএসিস শাখা
১। মহা-বাপেকর তয়ন, ২। পিরবহনত াডা পের িহসাব িববরনী ৩। েযাজ অা
মাণকসহ (ািরত)

[২.৯] ী-সী িশণ [২.৯.১] িশিত নািবক নৗিশা ও িশন শাখা ১। অের তয়ন ২। িশিত নািবেকর তািলকা ৩। েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[২.১০] পা সী িশণ [২.১০.১] িশিত নািবক নৗিশা ও িশন শাখা ১। অের তয়ন ২। িশিত নািবেকর তািলকা ৩। েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[২.১১] সগামী মিরনারেদর আজািতক মােনর িশণ
দান

[২.১১.১] দ িশণ নৗিশা ও িশন শাখা
১। কমােের তয়ন ২। িশিত মিরনােরর তািলকা ৩। েযাজ অা মাণকসহ
(ািরত)

[৩.১] নৗপথ সেহর কািপটাল িজং [৩.১.১] নাত নৗপথ এ শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] নৗপথ সেহর সংরণ িজং [৩.২.১] অপসারণত পিল এ শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.৩] নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপণ [৩.৩.১] ািপত নৗসহায়ক সামী এ শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.৪] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােন
ওয়াকওেয় িনম াণ

[৩.৪.১] িনিম ত ওয়াকওেয় এ শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.৫] ঢাকার চার পােশর নদীতীের সীমানা িপলার িনম ান [৩.৫.১] িনিম ত সীমানা িপলার এ শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.৬] ২ ােলা াফ অেয়ল াংকােরর অবিশ ২০%
িনম াণ

[৩.৬.১] িনিম ত অবিশ ২ ােলা
াফ অেয়ল াংকার

িস শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.৭] ৬ ইমভ িমিডয়াম টাইপ ফিরর ৩০% িনম াণ
[৩.৭.১] িনিম ত ৬ ইমভ িমিডয়াম
টাইপ ফির

িস শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.৮] ৬ ইমভ ইউিল ফিরর ৩০% িনম াণ
[৩.৮.১] িনিম ত ৬ ইমভ ইউিল
ফির

িস শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.৯] আন িশপইয়ােড  িনিম ত ৪ িস-ােকর ২০% িনম াণ [৩.৯.১] িনিম ত িস-াক িস শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.১০] ি এেল মিরন িলঃ এ িনিম ত ৪ িস-ােকর
২০% িনম াণ

[৩.১০.১] িনিম ত িস-াক িস শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.১১] ৮ ফরীপন/ঘাটপেনর অবিশ ৩০% িনম াণ
[৩.১১.১] িনিম ত অবিশ ৮
ফরীপন/ঘাটপন

িস শাখা
১। অজেনর পে িপিড’র ািরত তয়ন ২। িপআইিস সভার কায িববরনী ৩। অজেনর ছিব ৪।
েযাজ অা মাণকসহ (ািরত)

[৩.১২] িডিপিপ ণয়ন ও বাবায়ন িয়া সেক লািন ং
সশন

[৩.১২.১] ণীত িডিপিপ ািনং অিবভাগ অংশহনকারীেদর হািজরা
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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
িডিপিপ ণয়ন ও বাবায়ন িয়া সেক লািন ং সশন ণীত িডিপিপ েযাজ নয় েযাজ নয়

ব-টািম নােলর কওয়াটার নিভেগশনাল এেস চােনল িজং এর ডেটই িডজাইন ণয়েনর জ পরামশ ক
িনেয়াগ

িনেয়াগত পরামশ ক েযাজ নয় েযাজ নয়

মণালয় কক পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন ও িশন কায ম পিরদশ ন পিরদশ নত কায ম েযাজ নয় েযাজ নয়

৮ ফরীপন/ঘাটপেনর অবিশ ৩০% িনম াণ িনিম ত অবিশ ৮ ফরীপন/ঘাটপন েযাজ নয় েযাজ নয়

ি এেল মিরন িলঃ এ িনিম ত ৪ িস-ােকর ২০% িনম াণ িনিম ত িস-াক েযাজ নয় েযাজ নয়

আন িশপইয়ােড  িনিম ত ৪ িস-ােকর ২০% িনম াণ িনিম ত িস-াক েযাজ নয় েযাজ নয়

৬ ইমভ ইউিল ফিরর ৩০% িনম াণ িনিম ত ৬ ইমভ ইউিল ফির েযাজ নয় েযাজ নয়

৬ ইমভ িমিডয়াম টাইপ ফিরর ৩০% িনম াণ িনিম ত ৬ ইমভ িমিডয়াম টাইপ ফির েযাজ নয় েযাজ নয়

২ ােলা াফ অেয়ল াংকােরর অবিশ ২০% িনম াণ িনিম ত অবিশ ২ ােলা াফ অেয়ল াংকার েযাজ নয় েযাজ নয়

ঢাকার চার পােশর নদীতীের সীমানা িপলার িনম ান িনিম ত সীমানা িপলার েযাজ নয় েযাজ নয়

ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােন ওয়াকওেয় িনম াণ িনিম ত ওয়াকওেয় েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপণ ািপত নৗসহায়ক সামী েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗপথ সেহর সংরণ িজং অপসারণত পিল েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗপথ সেহর কািপটাল িজং নাত নৗপথ েযাজ নয় েযাজ নয়

সগামী মিরনারেদর আজািতক মােনর িশণ দান দ িশণ েযাজ নয় েযাজ নয়

পা সী িশণ িশিত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়

ী-সী িশণ িশিত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়

াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ পিরবহনত াডাপ েযাজ নয় েযাজ নয়

বাকািরেয়র মােম প পিরবহণ পিরবহনত বাপ েযাজ নয় েযাজ নয়

ডঅেয়ল পিরবহন পিরবহনত ডঅেয়ল েযাজ নয় েযাজ নয়

সগামী, িফিসং এবং অভরীন জাহােজর নািবকেদর পরীা পিরচালনা হীত পরীা েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗযান িনবনকরণ িনবনত নৗযান েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗিনরাপা িনিতকরেন নৗযান সােভ করণ সােভ ত নৗযান েযাজ নয় েযাজ নয়

জাহােজ নািবক িনেয়াগ িনেয়াগত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ

কায ম সমেয়র কৗশল
নািবকেদর িসিডিস ইকরণ ইত িসিডিস েযাজ নয় েযাজ নয়

বনােপাল লবেরর জ ১৬ একর জিম অিধহন অিধহনত জিম েযাজ নয় েযাজ নয়

গাবরাড়া কড়ইতলী লবের কড়ইতলী অংেশ ১ ওেয়ীজ ল ও ইয়াড  িনম ান িনিম ত ল ও ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

পায়রা বের জ িনম াণ িনিম ত জ েযাজ নয় েযাজ নয়

পায়রা বের ইয়াড  িনম াণ িনিম ত ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসেনর জ িশণ িশণাথর সংা েযাজ নয় েযাজ নয়

পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন নব ািসত পিরবার েযাজ নয় েযাজ নয়

মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২ জ িনম ান িনিম ত জ েযাজ নয় েযাজ নয়

মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন ািপত িটেম া েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম বের নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ িনিম ত ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

মাতারবাড়ী বর উয়ন কে ৩ ােকেজর জ দরপ আহবান ও ায়ন কায ম সমাকরণ দরপ ায়ন কায ম েযাজ নয় েযাজ নয়

পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ িনিম ত কেইনার টািম নাল েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং হািলংত কােগ া েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং হািলংত কেইনার েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম ও মাংলা বেরর িজং কায ম অপসারণত পিল েযাজ নয় েযাজ নয়

িডিপিপ ণয়ন ও বাবায়ন িয়া সেক লািন ং সশন ণীত িডিপিপ েযাজ নয় েযাজ নয়

ব-টািম নােলর কওয়াটার নিভেগশনাল এেস চােনল িজং এর ডেটই িডজাইন ণয়েনর জ পরামশ ক
িনেয়াগ

িনেয়াগত পরামশ ক েযাজ নয় েযাজ নয়

মণালয় কক পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন ও িশন কায ম পিরদশ ন পিরদশ নত কায ম েযাজ নয় েযাজ নয়

৮ ফরীপন/ঘাটপেনর অবিশ ৩০% িনম াণ িনিম ত অবিশ ৮ ফরীপন/ঘাটপন েযাজ নয় েযাজ নয়

ি এেল মিরন িলঃ এ িনিম ত ৪ িস-ােকর ২০% িনম াণ িনিম ত িস-াক েযাজ নয় েযাজ নয়

আন িশপইয়ােড  িনিম ত ৪ িস-ােকর ২০% িনম াণ িনিম ত িস-াক েযাজ নয় েযাজ নয়

৬ ইমভ ইউিল ফিরর ৩০% িনম াণ িনিম ত ৬ ইমভ ইউিল ফির েযাজ নয় েযাজ নয়

৬ ইমভ িমিডয়াম টাইপ ফিরর ৩০% িনম াণ িনিম ত ৬ ইমভ িমিডয়াম টাইপ ফির েযাজ নয় েযাজ নয়

২ ােলা াফ অেয়ল াংকােরর অবিশ ২০% িনম াণ িনিম ত অবিশ ২ ােলা াফ অেয়ল াংকার েযাজ নয় েযাজ নয়

ঢাকার চার পােশর নদীতীের সীমানা িপলার িনম ান িনিম ত সীমানা িপলার েযাজ নয় েযাজ নয়

ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােন ওয়াকওেয় িনম াণ িনিম ত ওয়াকওেয় েযাজ নয় েযাজ নয়
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ

কায ম সমেয়র কৗশল
নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপণ ািপত নৗসহায়ক সামী েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗপথ সেহর সংরণ িজং অপসারণত পিল েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗপথ সেহর কািপটাল িজং নাত নৗপথ েযাজ নয় েযাজ নয়

সগামী মিরনারেদর আজািতক মােনর িশণ দান দ িশণ েযাজ নয় েযাজ নয়

পা সী িশণ িশিত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়

ী-সী িশণ িশিত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়

াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ পিরবহনত াডাপ েযাজ নয় েযাজ নয়

বাকািরেয়র মােম প পিরবহণ পিরবহনত বাপ েযাজ নয় েযাজ নয়

ডঅেয়ল পিরবহন পিরবহনত ডঅেয়ল েযাজ নয় েযাজ নয়

সগামী, িফিসং এবং অভরীন জাহােজর নািবকেদর পরীা পিরচালনা হীত পরীা েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗযান িনবনকরণ িনবনত নৗযান েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗিনরাপা িনিতকরেন নৗযান সােভ করণ সােভ ত নৗযান েযাজ নয় েযাজ নয়

জাহােজ নািবক িনেয়াগ িনেয়াগত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়

নািবকেদর িসিডিস ইকরণ ইত িসিডিস েযাজ নয় েযাজ নয়

বনােপাল লবেরর জ ১৬ একর জিম অিধহন অিধহনত জিম েযাজ নয় েযাজ নয়

গাবরাড়া কড়ইতলী লবের কড়ইতলী অংেশ ১ ওেয়ীজ ল ও ইয়াড  িনম ান িনিম ত ল ও ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

পায়রা বের জ িনম াণ িনিম ত জ েযাজ নয় েযাজ নয়

পায়রা বের ইয়াড  িনম াণ িনিম ত ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসেনর জ িশণ িশণাথর সংা েযাজ নয় েযাজ নয়

পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন নব ািসত পিরবার েযাজ নয় েযাজ নয়

মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২ জ িনম ান িনিম ত জ েযাজ নয় েযাজ নয়

মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন ািপত িটেম া েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম বের নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ িনিম ত ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

মাতারবাড়ী বর উয়ন কে ৩ ােকেজর জ দরপ আহবান ও ায়ন কায ম সমাকরণ দরপ ায়ন কায ম েযাজ নয় েযাজ নয়

পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ িনিম ত কেইনার টািম নাল েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং হািলংত কােগ া েযাজ নয় েযাজ নয়
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ

কায ম সমেয়র কৗশল
চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং হািলংত কেইনার েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম ও মাংলা বেরর িজং কায ম অপসারণত পিল েযাজ নয় েযাজ নয়

িডিপিপ ণয়ন ও বাবায়ন িয়া সেক লািন ং সশন ণীত িডিপিপ েযাজ নয় েযাজ নয়

ব-টািম নােলর কওয়াটার নিভেগশনাল এেস চােনল িজং এর ডেটই িডজাইন ণয়েনর জ পরামশ ক
িনেয়াগ

িনেয়াগত পরামশ ক েযাজ নয় েযাজ নয়

মণালয় কক পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন ও িশন কায ম পিরদশ ন পিরদশ নত কায ম েযাজ নয় েযাজ নয়

৮ ফরীপন/ঘাটপেনর অবিশ ৩০% িনম াণ িনিম ত অবিশ ৮ ফরীপন/ঘাটপন েযাজ নয় েযাজ নয়

ি এেল মিরন িলঃ এ িনিম ত ৪ িস-ােকর ২০% িনম াণ িনিম ত িস-াক েযাজ নয় েযাজ নয়

আন িশপইয়ােড  িনিম ত ৪ িস-ােকর ২০% িনম াণ িনিম ত িস-াক েযাজ নয় েযাজ নয়

৬ ইমভ ইউিল ফিরর ৩০% িনম াণ িনিম ত ৬ ইমভ ইউিল ফির েযাজ নয় েযাজ নয়

৬ ইমভ িমিডয়াম টাইপ ফিরর ৩০% িনম াণ িনিম ত ৬ ইমভ িমিডয়াম টাইপ ফির েযাজ নয় েযাজ নয়

২ ােলা াফ অেয়ল াংকােরর অবিশ ২০% িনম াণ িনিম ত অবিশ ২ ােলা াফ অেয়ল াংকার েযাজ নয় েযাজ নয়

ঢাকার চার পােশর নদীতীের সীমানা িপলার িনম ান িনিম ত সীমানা িপলার েযাজ নয় েযাজ নয়

ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােন ওয়াকওেয় িনম াণ িনিম ত ওয়াকওেয় েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপণ ািপত নৗসহায়ক সামী েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗপথ সেহর সংরণ িজং অপসারণত পিল েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗপথ সেহর কািপটাল িজং নাত নৗপথ েযাজ নয় েযাজ নয়

সগামী মিরনারেদর আজািতক মােনর িশণ দান দ িশণ েযাজ নয় েযাজ নয়

পা সী িশণ িশিত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়

ী-সী িশণ িশিত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়

াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ পিরবহনত াডাপ েযাজ নয় েযাজ নয়

বাকািরেয়র মােম প পিরবহণ পিরবহনত বাপ েযাজ নয় েযাজ নয়

ডঅেয়ল পিরবহন পিরবহনত ডঅেয়ল েযাজ নয় েযাজ নয়

সগামী, িফিসং এবং অভরীন জাহােজর নািবকেদর পরীা পিরচালনা হীত পরীা েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗযান িনবনকরণ িনবনত নৗযান েযাজ নয় েযাজ নয়

নৗিনরাপা িনিতকরেন নৗযান সােভ করণ সােভ ত নৗযান েযাজ নয় েযাজ নয়

জাহােজ নািবক িনেয়াগ িনেয়াগত নািবক েযাজ নয় েযাজ নয়
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ

কায ম সমেয়র কৗশল
নািবকেদর িসিডিস ইকরণ ইত িসিডিস েযাজ নয় েযাজ নয়

বনােপাল লবেরর জ ১৬ একর জিম অিধহন অিধহনত জিম েযাজ নয় েযাজ নয়

গাবরাড়া কড়ইতলী লবের কড়ইতলী অংেশ ১ ওেয়ীজ ল ও ইয়াড  িনম ান িনিম ত ল ও ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

পায়রা বের জ িনম াণ িনিম ত জ েযাজ নয় েযাজ নয়

পায়রা বের ইয়াড  িনম াণ িনিম ত ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসেনর জ িশণ িশণাথর সংা েযাজ নয় েযাজ নয়

পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন নব ািসত পিরবার েযাজ নয় েযাজ নয়

মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২ জ িনম ান িনিম ত জ েযাজ নয় েযাজ নয়

মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন ািপত িটেম া েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম বের নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ িনিম ত ইয়াড  েযাজ নয় েযাজ নয়

মাতারবাড়ী বর উয়ন কে ৩ ােকেজর জ দরপ আহবান ও ায়ন কায ম সমাকরণ দরপ ায়ন কায ম েযাজ নয় েযাজ নয়

পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ িনিম ত কেইনার টািম নাল েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং হািলংত কােগ া েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং হািলংত কেইনার েযাজ নয় েযাজ নয়

চাম ও মাংলা বেরর িজং কায ম অপসারণত পিল েযাজ নয় েযাজ নয়
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

বড় বড় জাহােজর যাতায়াত িবধা বাড়ােনার জ েয়াজনীয় িজং কাজ পিরচা লনা করা হেব।---(পজ নং ১৬-১৬৩)
১.১.১ চাম ও মাংলা বেরর িজং
কায ম

২
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

The investment programs for the expansion of Chittagong Port capacity will
be fast tracked along with other investments for expanding container traffic
handling and management.---(পজ নং ১৬-১৬৩)

১.২.১ চাম ও মাংলা বেরর কেইনার
হািলং

৩
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

ধান ধান বেরর পিরিত উয়েনর জ আিনক কােগ া-হািলং পিত বতন করা হেব, িবেশষ কের াই বা কােগ া,
কনেভনশনাল ও ইউিনটাইজড কােগ া-হািলং এর ে।---(পজ নং ১৬-১৬৩)

১.৩.১ চাম ও মাংলা বেরর কােগ া
হািলং

৪
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

বেরর সংরণ এলাকা আেরা িবত করা হেব।---(পজ নং ১৬-১৬৩) ১.৪.১ পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ

৫
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

গভীর সে কেইনার সংরণ, বর িনম াণ ারা বড় কেইনার ািফক সামলােনার সমতা বাড়ােনা হেব।---(পজ নং ১৬-
১৬৩)

১.৫.১ মাতারবাড়ী বর উয়ন কে ৩
ােকেজর জ দরপ আহবান ও ায়ন
কায ম সমাকরন

৬
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

বেরর সংরণ এলাকা আেরা িবত করা হেব।---(পজ নং ১৬-১৬৩)
১.৬.১ চাম বের নন কেইনার ইয়াড 
িনম াণ

৭
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

Emphasis will be placed on removing all the constraints to the use of the
Mongla Port to its full capacity through a combination of investments in
strategic dredging and investments in port equipment and facilities to support
expanded and efficient cargo handling.---(পজ নং ৪০৫, ৪০৬)

১.৭.১ মাংলা বের সারেফস ওয়াটার
িটেম া াপন

৮
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

Emphasis will be placed on removing all the constraints to the use of the
Mongla Port to its full capacity through a combination of investments in
strategic dredging and investments in port equipment and facilities to support
expanded and efficient cargo handling. ---(পজ নং ৪০৫, ৪০৬)

১.৮.১ মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২
জ িনম ান

৯
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

The investment programs for the Pyra Port will be fast tracked for speedy
completion of all required physical work to enable service by 2022. ---------(পজ নং
৪০৫, ৪০৬)

১.৯.১ পাবেকর িম অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসন

১০
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

The investment programs for the Pyra Port will be fast tracked for speedy
completion of all required physical work to enable service by 2022. ----(পজ নং
৪০৫, ৪০৬)

১.১০.১ পাবেকর িম অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসেনর জ িশণ
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িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১১
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

The investment programs for the Pyra Port will be fast tracked for speedy
completion of all required physical work to enable service by 2022. ---(পজ নং ৪০৫,
৪০৬)

১.১১.১ পায়রা বের ইয়াড  িনম াণ

১২
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

The investment programs for the Pyra Port will be fast tracked for speedy
completion of all required physical work to enable service by 2022. ----(পজ নং
৪০৫, ৪০৬)

১.১২.১ পায়রা বের জ িনম াণ

১৩
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

The storage area in the ports will be expanded.----(পজ নং ৪০৫, ৪০৬)
১.১৩.১ গাবরাড়া কড়ইতলী লবের
কড়ইতলী অংেশ ইয়াড  ও ০১ ওেয়ীজ ল
িনম াণ

১৪
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

The storage area in the ports will be expanded.---(পজ নং ৪০৫, ৪০৬)
১.১৪.১ গাবরাড়া কড়ইতলী লবের
কড়ইতলী অংেশ ১ ওেয়ীজ ল িনম ান

১৫
৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০২১-
২০২৫)

The storage area in the ports will be expanded.---(পজ নং ৪০৫, ৪০৬)
১.১৫.১ বনােপাল লবেরর জ ১৬ একর
জিম অিধহন

১৬
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

লাইেস িবধা কায াবিল দতার সােথ ও যথাসমেয় পিরচািলত হে িকনা তা ুভােব তদারিকর জ দ কািরগির-কম ও
যাতাস কম কতাসহ বাংলােদশ অভরীণ নৗপিরবহন কপেক (িবআইডিউএ) শিশালী করা হেব। সািব ক শাসন
বার উয়েন িবেশষ মেনােযাগ দান করা হেব।----(পজ নং ১৬১)

২.১.১ নািবকেদর িসিডিস ইকরণ

১৭
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

লাইেস িবধা কায াবিল দতার সােথ ও যথাসমেয় পিরচািলত হে িকনা তা ুভােব তদারিকর জ দ কািরগির-কম ও
যাতাস কম কতাসহ বাংলােদশ অভরীণ নৗপিরবহন কপেক (িবআইডিউএ) শিশালী করা হেব। সািব ক শাসন
বার উয়েন িবেশষ মেনােযাগ দান করা হেব।---(পজ নং ১৬১)

২.২.১ জাহােজ নািবক িনেয়াগ

১৮
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

নৗযােনর উপতার লাইেস ারা সকল নৗযােনর নতম মান ও সবা িবধা িনিত করা হেব। ----(পজ নং ১৬১)
২.৩.১ নৗিনরাপা িনিতকরেন নৗযান
সােভ করণ

১৯
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

নৗযােনর উপতার লাইেস ারা সকল নৗযােনর নতম মান ও সবা িবধা িনিত করা হেব। ----(পজ নং ১৬১) ২.৪.১ নৗযান িনবনকরণ

২০
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

বাপনা ও কািরগির কম চারীেদর উয়ন ও আজািতক িশেণর মােম জলিবান সংি জিরপ পিরচালনা, নদী শাসন ও
িজং পিরচালনা বাবায়েন িবআইডিউএ’র সমতা সসািরত হেব। এরই সমারােল িপিপিপ’র িভিেত এই
কায মেলােত অংশহেণর জ বসরকাির খাতেকও আমণ জানােনা হেব। ----(পজ নং ১৬১)

২.৫.১ সগামী, িফিসং এবং অভরীন
জাহােজর নািবকেদর পরীা পিরচালনা

২১
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

িবল পিরমাণ সদ চািহদার াপেট, সরকাির এবং বসরকাির খােতর মে উপ ভারসা বজায় রাখা হেব। সরকাির
খােতর বাপনায় বিশর ভাগ অবকাঠােমাগত িবধা দান করা হেব। পাের, যাী ও প পিরবহন সবার অিধকাংেশর
বাপনা থাকেব বসরকাির খােতর ওপর।---(পজ নং ১৬১)

২.৬.১ ডঅেয়ল পিরবহন
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িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

২২
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

িবল পিরমাণ সদ চািহদার াপেট, সরকাির এবং বসরকাির খােতর মে উপ ভারসা বজায় রাখা হেব। সরকাির
খােতর বাপনায় বিশর ভাগ অবকাঠােমাগত িবধা দান করা হেব। পাের, যাী ও প পিরবহন সবার অিধকাংেশর
বাপনা থাকেব বসরকাির খােতর ওপর।---(পজ নং ১৬১)

২.৭.১ বাকািরেয়র মােম প পিরবহণ

২৩
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

বাপনা ও কািরগির কম চারীেদর উয়ন ও আজািতক িশেণর মােম জলিবান সংি জিরপ পিরচালনা, নদী শাসন ও
িজং পিরচালনা বাবায়েন িবআইডিউএ’র সমতা সসািরত হেব। এরই সমারােল িপিপিপ’র িভিেত এই
কায মেলােত অংশহেণর জ বসরকাির খাতেকও আমণ জানােনা হেব।---(পজ নং ১৬১)

২.৯.১ ী-সী িশণ

২৪
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

বাপনা ও কািরগির কম চারীেদর উয়ন ও আজািতক িশেণর মােম জলিবান সংি জিরপ পিরচালনা, নদী শাসন ও
িজং পিরচালনা বাবায়েন িবআইডিউএ’র সমতা সসািরত হেব। এরই সমারােল িপিপিপ’র িভিেত এই
কায মেলােত অংশহেণর জ বসরকাির খাতেকও আমণ জানােনা হেব।---(পজ নং ১৬১)

২.১০.১ পা সী িশণ

২৫
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

বাপনা ও কািরগির কম চারীেদর উয়ন ও আজািতক িশেণর মােম জলিবান সংি জিরপ পিরচালনা, নদী শাসন ও
িজং পিরচালনা বাবায়েন িবআইডিউএ’র সমতা সসািরত হেব। এরই সমারােল িপিপিপ’র িভিেত এই
কায মেলােত অংশহেণর জ বসরকাির খাতেকও আমণ জানােনা হেব।---(পজ নং ১৬১)

২.১১.১ সগামী মিরনারেদর আজািতক
মােনর িশণ দান

২৬ িনব াচনী ইেহার ২০১৮ াপক খনেনর পিরকনা িহেসেব আগামী ময়ােদ ায় ১০ হাজার িকেলািমটার নৗপথ খনন করা হেব।---(পজ নং ৫৬) ৩.১.১ নৗপথ সেহর কািপটাল িজং

২৭ িনব াচনী ইেহার ২০১৮ াপক খনেনর পিরকনা িহেসেব আগামী ময়ােদ ায় ১০ হাজার িকেলািমটার নৗপথ খনন করা হেব।---(পজ নং ৫৬) ৩.২.১ নৗপথ সেহর সংরণ িজং

২৮
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

সক বাবায়ন ও যথাযথ মান িনধ ারেণর মােম নৗপিরবহেনর িনরাপা মান ত উিতকরণ। রিডও যাগােযাগ িবধা ও যাী
বহন িবিধমালার বাবাধকতা অসরণসহ িনরাপালক িবধািদর পয াতা এবং সংি নৗযান চলাচেলর উপ িকনা তা
িনিত করার ওপর িবেশষ মেনােযাগ দান করা হেব।---(পজ নং ১৬১)

৩.৩.১ নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপণ

২৯ িনব াচনী ইেহার ২০১৮
ঢাকার চারপােশর ৪ নদী এবং খালেলােক ষণ ও দখল কের খনেনর মােম না িফিরেয় এেন নদীতীেরর সৗয  ির
মােম পয টনেক িহেসেব গেড় তালা হেব। ---(পজ নং ৫৬)

৩.৪.১ ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত
ােন ওয়াকওেয় িনম াণ

৩০ িনব াচনী ইেহার ২০১৮
ঢাকার চারপােশর ৪ নদী এবং খালেলােক ষণ ও দখল কের খনেনর মােম না িফিরেয় এেন নদীতীেরর সৗয  ির
মােম পয টনেক িহেসেব গেড় তালা হেব। ---(পজ নং ৫৬)

৩.৫.১ ঢাকার চার পােশর নদীতীের সীমানা
িপলার িনম ান

৩১
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

যাী ও প পিরবহন বােহ সাবনার িভিেত অািধকারা যাাপথসহ িনিদ করণ এবং এই পথসেহর নাতা উয়নসহ
নৗবর অবকাঠােমার উয়ন ---(পজ নং ১৬১)

৩.৬.১ ২ ােলা াফ অেয়ল াংকােরর
অবিশ ২০% িনম াণ

৩২
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

নদীবর িবধাবিলর ত উিত করা হেব। এজ এেলােত িনরাপা ও উার সবা, সংরণ িবধা, কেইনার কােগ াসহ কােগ ার
জ ‘ডিকং’ ও ‘আনেলািডং’ সবাসহ যাীেদর জ আিনক মানসত সবা িবধা সিেবিশত হেব। আজািতক নৗবরেলা
থেক েয়াজনীয় কামস ও তদারিক সবা দান করা হেব।---(পজ নং ১৬১)

৩.৭.১ ৬ ইমভ িমিডয়াম টাইপ ফিরর
৩০% িনম াণ

৩৩
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

নদীবর িবধাবিলর ত উিত করা হেব। এজ এেলােত িনরাপা ও উার সবা, সংরণ িবধা, কেইনার কােগ াসহ কােগ ার
জ ‘ডিকং’ ও ‘আনেলািডং’ সবাসহ যাীেদর জ আিনক মানসত সবা িবধা সিেবিশত হেব। আজািতক নৗবরেলা
থেক েয়াজনীয় কামস ও তদারিক সবা দান করা হেব।---(পজ নং ১৬১)

৩.৮.১ ৬ ইমভ ইউিল ফিরর ৩০%
িনম াণ
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িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

৩৪
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

নদীবর িবধাবিলর ত উিত করা হেব। এজ এেলােত িনরাপা ও উার সবা, সংরণ িবধা, কেইনার কােগ াসহ কােগ ার
জ ‘ডিকং’ ও ‘আনেলািডং’ সবাসহ যাীেদর জ আিনক মানসত সবা িবধা সিেবিশত হেব। আজািতক নৗবরেলা
থেক েয়াজনীয় কামস ও তদারিক সবা দান করা হেব।---(পজ নং ১৬১)

৩.৯.১ আন িশপইয়ােড  িনিম ত ৪ িস-
ােকর ২০% িনম াণ

৩৫
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

নদীবর িবধাবিলর ত উিত করা হেব। এজ এেলােত িনরাপা ও উার সবা, সংরণ িবধা, কেইনার কােগ াসহ কােগ ার
জ ‘ডিকং’ ও ‘আনেলািডং’ সবাসহ যাীেদর জ আিনক মানসত সবা িবধা সিেবিশত হেব। আজািতক নৗবরেলা
থেক েয়াজনীয় কামস ও তদারিক সবা দান করা হেব।----(পজ নং ১৬১)

৩.১০.১ ি এেল মিরন িলঃ এ িনিম ত ৪
িস-ােকর ২০% িনম াণ

৩৬
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

নদীবর িবধাবিলর ত উিত করা হেব। এজ এেলােত িনরাপা ও উার সবা, সংরণ িবধা, কেইনার কােগ াসহ কােগ ার
জ ‘ডিকং’ ও ‘আনেলািডং’ সবাসহ যাীেদর জ আিনক মানসত সবা িবধা সিেবিশত হেব। আজািতক নৗবরেলা
থেক েয়াজনীয় কামস ও তদারিক সবা দান করা হেব।----(পজ নং ১৬১)

৩.১১.১ ৮ ফরীপন/ঘাটপেনর অবিশ
২৫% িনম ান

৩৭
বাংলােদশ িত পিরকনা
২০২১-২০৪১

িবল পিরমাণ সদ চািহদার াপেট, সরকাির এবং বসরকাির খােতর মে উপ ভারসা বজায় রাখা হেব। সরকাির
খােতর বাপনায় বিশর ভাগ অবকাঠােমাগত িবধা দান করা হেব। পাের, যাী ও প পিরবহন সবার অিধকাংেশর
বাপনা থাকেব বসরকাির খােতর ওপর।---(পজ নং ১৬১)

২.৮.১ াডা কািরয়ােরর মােম প
পিরবহণ

৩৮
িনব াচনী ইেহার ২০১৮, ৩২০
যাগােযাগ, া ৫৬

বড় বড় জাহােজর যাতায়াত িবধা বাড়ােনার জ েয়াজনীয় িজং কাজ পিরচা লনা করা হেব।---(পজ নং ১৬-১৬৩)
১.৬.১ ব-টািম নােলর েকায়াটােরর
নিভেগশনাল এেস চােনেলর িডেটইল
িডজান ণয়েনর জ পরামশ ক িনেয়াগ

৩৯ মণালেয়র িনজ িসা সরজিমেন পিরদশ ন
১.১২.১ মণালয় কক পাবেকর িম
অিধহেনর ফেল িতেদর ণব াসন ও
িশণ কায ম পিরদশ ন

৪০
সরকা্ির কম চািরেদর সমতা
উয়ন সংা কায ম

সরকা্ির কম চািরেদর সমতা উয়ন
৩.১২.১ িডিপিপ ণয়ন ও বাবায়ন সংা
কায ম িবষেয় লািন ং সশন
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


