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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:

চাম বের িবগত িতন বছের কােগ া ও কেইনার হািলং গেড় যথােম ১৪.৬২% ও ১৩.২০% ি পেয়েছ। মাংলা বের িবগত ৩
বছের ১৮৮৯ জাহাজ, ২৩০.২৮ ল মঃ টন কােগ া, ১২১৮৯৪ ইইউ কেইনার হােল করা হেয়েছ। পায়রা বের সীিমত পিরসের
বেরর অপােরশনাল কায ম  হেয়েছ। িবআইডিউএ িবগত ০৩ বছের ৬১২.৯৬ ল ঘনিমটার কািপটাল িজং এবং ৩৫৭.১৪ ল
ঘন িমটার  সংরণ িজং কেরেছ।  িবআইডিউিস িবগত ৩ বছের  ৪ কেইনারবাহী  জাহাজ,  ২   অভরীণ  যাীবাহী  জাহাজ,  ২
িমিন ইউিল জাহাজ িনম াণ কেরেছ। বাংলােদশ লবর কপ িবগত ৩ বছের বনােপাল, সানাহাট ও তামািবল লবেরর জ
২৪.৬৫ একর জিম অিধহণ কেরেছ। চীেন িনম ানাধীন িবএসিস’র ৬ জাহাজ ডিলভারী হণব ক বািণিজক ভাড়ায় িনেয়ািজত করা
হেয়েছ। িবএসিস’র িবিভ জাহােজ ৪ জন মিহলা অিফসারেক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। বাংলােদিশ নািবকেদর আজািতক মানস মিশন
িরেডবল আইিড কাড  দান করা হেয়েছ। বাংলােদিশ সগামী জাহােজর নািবকেদর িসিডিস, যাতাসনদ অন লাইন যাচাই করার বা
বতন করা হেয়েছ। বাংলােদশ মিরন একােডিম ৭৮১৬ জন িশণাথ কােডেটর িশণ সফলভােব সমা কেরেছ। াশনাল মিরটাইম
ইউেট িবগত ৩ বৎসের ী-সী কােস  ৩০৩ জন এবং পা সী কােস  ৬,৪০৪ জন িশনাথ িশণ হণ কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশর মবধ মান আমদািন রািনেক সামাল দয়ার লে চাম বেরর বিধ ত কেইনার হািলং িনিত করার জ জ ও ইয়াড 
িনম াণ করা। মাংলা বের ১৪৫ িকঃিমঃ চােনেলর নাতা ি ও সংরণ করা। িপিপিপর অথ ায়েন পায়রা বের ৭৫ িকেলািমটার
চােনেলর কািপটাল িজং কের অথ ায়ন িনিত করা, িজওিব অথ ায়েন পায়রা বেরর থম টািম নাল িনম াণ করা। সকল নৗপেথ পিল
অপসারেণর  মােম  নৗচলাচল  উপেযাগী  রাখা।  ঢাকার  চারপােশর  নদীসেহর  তীরিমর  অৈবধ  াপনা  উেদ  কের  সীমানা  িপলার,
ওয়াকওেয় ও ইেকাপাক িনম াণ করা। ফির েট এবং যাীবাহী নৗপেথর নাতা সংকট র করা। ঢাকার চারিদেক াকার নৗপেথ
ওয়াটার বাস পিরচালনা করা।

ভিবৎ পিরকনা:

চাম বের অিধক াফট ও দেঘ র জাহাজ িভড়ােনার জ হািলশহর এলাকায় ব-টািম নাল ও লালিদয়া মািপারপাস টািম নাল িনম াণ
করা। কণ লী কেইনার টািম নাল, পেতা কেইনার টািম নাল এবং মাতারবাড়ী পাট  িনম াণ করা। পায়রা বর হেত খালাসত মালামাল
দেশর অ পিরবহেনর লে রাবনাবাদ চােনল সংল এলাকায় সংেযাগ সড়ক, আার মািনক নদীর উপর স ও ৬৫০ িমটার দেঘ র
জসহ এক টািম নাল িনম াণ করা। িবআইডিউএ’র জ আষংিগক িবধািদসহ ২(ই) উমতাস উারকারী জলযান, ৬
িরভার িিনং ভেসল সংহ করা। খানের আইিস এ বা টািম নাল িনম াণ করা। িবআইডিউিস’র বািণিজক কায েম ২
উতমােনর ক-টাইপ ফির ও ২ উপলীয় যাীবাহী জাহাজ িনম াণ করা। িববাংক ও বাংলােদশ সরকােরর অথ ায়েন ৬৯৩০০.১৩ ল
টাকা েয় শওলা, ভামরা, রামগড় ও বনােপাল লবেরর উয়ন করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বর সেহ ২৭ িকিম িজং, ২৮০৫ ইইউ কেইনার হিলং ও ৯৮০ ল ম টন কােগ া হিলং
ভেসল ািফক ােনজেম এ ইনফরেমশন িসেম বতন
সােফস ওয়াটার িটেম া াপন
িম অিধহেণর ফেল িতেদর নব াসন এবং িশণ কায ম হণ
িবিভ নৗপেথ ৩৪৫ ল ঘন িমটার িজং, ও ঢাকার চারপােশর নদীতীেরর অৈবধ াপনা উেদ
চাম-সীপ-হািতয়া-বিরশাল নৗেট চলাচেলর জ ০২ উপলীয় যাীবাহী জাহাজ িনম াণ
শওলা, ভামরা, রামগর ও বনােপাল লবেরর 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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

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

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর লাই মােসর ০৪ 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 ল বরসেহর 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. স বর ও লবর সেহর অবকাঠােমা উয়ন ও আিনকায়েনর মােম দতা ও সবার মান ি
২. অভরীণ নৗপেথর উয়ন ও রণােবণ এবং নৗপিরবহন বার সসারণ
৩. স পিরবহন বার সািব ক উয়ন ও সসারণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নদী বর, স বর ও লবর 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 জলসীমায় ও অভরীণ নৗপেথ জলযান  ষণ িনয়ণ; এবং
৮. নৗচলাচল ও নৗবািণজ সিকত িপািক ও আজািতক িবষয়ািদ।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৮, ২০১৯ ১৬:৪৭ া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ৩০, ২০১৯

সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

বর সেহর দতা ি
কােগ া হািলং উৎপাদনশীলতা ল মঃ টন ১৩৫.৬৬ ১৩৮.০০ ১৪৯.০০ ১৫৯.০০ ১৭০.০০ চাম ও মাংলা বর কপ চবক ও মবেকর বািষ ক িতেবদন

কেইনার হিলং উৎপাদনশীলতা ব ২৩.৭৫ ২৩.৫০ ২৩.৭৫ ২৪.৫০ ২৫.২৫ চাম ও মাংলা বর কপ চাম ও মাংলা বর কপ

বর সেহর টান  এরাউ
টাইম াস

কনেভনশনাল জাহােজর টান  এরাউ
টাইম

ঘা/াং ৫.৩৭ ৫.৩০ ৫.২০ ৫.১৫ ৫.১০ মাংলা বর কপ মবেকর বািষ ক িতেবদন

কেইনার জাহােজর টান  এরাউ
টাইম

িদন ২.৬১ ২.৪৫ ২.৪০ ২.১০ ২.০০ মাংলা বর কপ মাংলা বর কপ

নৗপেথর নাতা ি নাতা বিধ ত নৗপথ িকঃ িমঃ ১৫৫ ১৩৫ ১৬০ ১৬৫ ২০০
িবআইডিউএ, পািন সদ
মণালয়/পািন উয়ন বাড 

িবআইডিউএ এর বািষ ক
িতেবদন

ফরী সািভ েসর দতা ও
সমতা ি

ফিরর মােম পারাপারত
যানবাহেনর সংা

সংা (ল) ২৭.৯৫ ২৮.৬৪ ৩০.০৭ ৩১.৫৭ ৩৩.১৫ িবআইডিউিস িবআইডিউিসর বািষ ক িতেবদন

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



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৮, ২০১৯ ১৬:৪৭ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ৩০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

৩০

[১.১] চাম ও মাংলা বেরর
িজং কায ম

[১.১.১] িজং এর
পিরমাণ

সমি িকঃ িমঃ ৪ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ২৭ ২৮

[১.২] চাম ও মাংলা বেরর
কেইনার হািলং

[১.২.১] হািলংত
কেইনার

সমি
ইইউস
(হাজার)

৩ ২৪৩০ ২৪৮৫ ২৮০৫ ২৭০০ ২৬০০ ২৪৮৫ ২৪০০ ২৮৫০ ২৯০০

[১.৩] চাম ও মাংলা বেরর
কােগ া হািলং

[১.৩.১] হািলংত
কােগ া

সমি
ল মঃ
টন

২ ৭৭৫ ৭৯৮ ৯৮০ ৯০০ ৮৫০ ৭৯৮ ৭০০ ৯৮০ ৯৯০

[১.৪] মাংলা বেরর কেইনার
ও কােগ া হািলং যপািত সংহ

[১.৪.১] সংহীত
যপািত

সমি সংা ২ ২০ ১৬ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৫০

[১.৫] চাম বের নন
কেইনার ইয়াড  িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত ইয়াড  সমি
বগ  িমঃ
(হাজাের)

২ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪০ ৫২ ৫৪

[১.৬] চাম বের সািভ স জ
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত জ মিত % ২ ১০ ১৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৩০ ৪০

[১.৭] পেতা কেইনার টািম নাল
িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত
টািম নাল

মিত % ১ ৫ ১৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২০

[১.৮] চাম বেরর ব-টািম নাল
এলাকায় ডিলভারী ইয়াড 
িনম ােণর িডিপিপ রণ

[১.৮.১] িরত
িডিপিপ

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৭.২০ ৩০.০৬.২০

[১.৯] মাতারবাড়ী স বেরর
িডেটইল িডজাইন ত

[১.৯.১] তত
িডজাইন

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[১.১০] মাংলা বের ভেসল
ািফক মেনজেম এ
ইনফরেমশন িসেম বতন

[১.১০.১] বিতত
ািফক মেনজেম
িসেম

মিত % ১ ১০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৭০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৮, ২০১৯ ১৬:৪৭ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ৩০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১১] মাংলা বের সােফস
ওয়াটার িটেম া াপন

[১.১১.১] ািপত
িটেম া

মিত % ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৭০

[১.১২] মাংলা বের িপিপিপর
আওতায় ই জ িনম াণ

[১.১২.১] িনিম ত
জ

মিত % ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫০ ৪০

[১.১৩] পাবেকর কািপটাল ও
মইনেটেন িজং িপিপিপেত
করার ি কায কর করণ

[১.১৩.১]
কায করনত ি

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[১.১৪] পাবেকর িম অিধহেনর
ফেল িতেদর নব াসন

[১.১৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ১ ১০০ ১০৫০ ৯৪৫ ৮৪০ ৭৩৫ ৬৩০ ২৩৫০

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

[১.১৫.১] িশিত
পিরবার

সমি সংা ১ ৮৩৬ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ৮৬৪

[১.১৬] পায়রা বেরর মাার
ান তরী

[১.১৬.১] তরীত
মাার ান

মিত % ১ ২০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৩৫ ৪০

[১.১৭] রজপাড়া- পায়রা স
বর সড়ক িনম াণ

[১.১৭.১] িনিম ত
সড়ক

মিত িকঃ িমঃ ১ ২.০৯ ২.৬১ ৫.৬০ ৫.৩০ ৫.১৫ ৫.১০ ৫.০৫

[১.১৮] পায়রা বেরর থম
টািম নােলর িডজাইন কায ম
স করণ

[১.১৮.১] হীত
িডজাইন কায ম

মিত % ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৫০

[১.১৯] বনােপাল লবের
ারাক ভবন িনম াণ

[১.১৯.১] িনিম ত
ারাক ভবন

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০

[১.২০] গাবরাড়া ও
ধায়াকামালর লবেরর জ
িম অিধহণ

[১.২০.১]
অিধহণত িম

সমি % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২০

[১.২১] বনােপাল, ভামরা ও
িড়মারী লবের ওেয়ীজ ল
িনম াণ

[১.২১.১] িনিম ত
ওেয়ীজ ল

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০ ৭০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

২৫

[২.১] নৗপথ সেহর কািপটাল
িজং

[২.১.১] না
নৗপেথর দঘ 

সমি িকঃ িমঃ ৩ ১৫৫ ১৩৫ ৫০০ ৪৫০ ৪২০ ৩০০ ২০০ ৭০০ ৮০০

[২.২] নৗপথ সেহর সংরণ
িজং

[২.২.১] অপসারণত
পিল

সমি
ল ঘঃ
িমঃ

২ ১৩৪.৯৮ ১১৮.৮০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৮.৮০ ১১৫ ১৩৫ ১৪০

[২.৩] হাইোািফক জিরপ
কায ম সাদন

[২.৩.১] জিরপত
অভরীণ নৗপথ

সমি িকঃ িমঃ ২ ২৭০০ ২৬০০ ২৬৫০ ২৬৩০ ২৬২০ ২৬০০ ২৪০০ ২৭০০ ২৭৫০

[২.৩.২] জিরপত
উপলীয় নৗপথ

সমি িকঃ িমঃ ২ ১০০০ ৭০০ ৭০০ ৬৭০ ৬৬০ ৬৫০ ৬৪০ ৭০০ ৭০০

[২.৪] নৗপেথ নৗসহায়ক সামী
াপন

[২.৪.১] ািপত
নৗসহায়ক সামী

সমি সংা ২ ২০০০০ ২০০০০ ২০৫০০ ২০৪০০ ২০২০০ ২০০০০ ১৯০০০ ২১০০০ ২১৫০০

[২.৫] জার ও জার সংি
আসংিগক জলযান সংহ

[২.৫.১] সংহীত
জার

সমি সংা ১ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫ ১৭

[২.৫.২] সংহীত
জলযান

সমি সংা ১ ১৮ ৩ ৫০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৬০ ৬৬

[২.৬] সীপ আরিসিস জ
নঃিনম াণ

[২.৬.১] নঃিনিম ত
আরিসিস জ

মিত % ২ ২৫ ৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৭] পন িনম াণ [২.৭.১] িনিম ত পন সমি সংা ১ ৪ ৩ ৯ ৫ ৪ ৩ ২ ৫০ ৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৮] ঢাকার চারপােশর
নদীতীেরর উেদত ােন
ওয়াকওেয় িনম াণ

[২.৮.১] িনিম ত
ওয়াকওেয়

সমি িকঃ িমঃ ১ ৫ ৪.৫ ৪.২০ ৪ ৩.৫ ১৫ ৩২

[২.৯] ঢাকার চারপােশর নদী
তীেরর উেদত ােন ইেকাপাক
িনম াণ

[২.৯.১] িনিম ত
ইেকাপাক

সমি সংা ১ ১ ১ ১

[২.১০] বাংলােদশ ও ভারেতর
মে ােসার ও জ সািভ েসর
আওতায় নৗ চলাচল

[২.১০.১] দ ভেয়স সমি সংা ১ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.১১] উত মােনর ২ ক-টাইপ
ফরী িনম াণ

[২.১১.১] িনিম ত ক-
টাইপ ফির

মিত % ১ ১৫ ৬ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২২

[২.১২] যাীবাহী ২ উপলীয়
জাহাজ িনম াণ

[২.১২.১] িনিম ত
উপলীয় জাহাজ

মিত % ১ ১৫ ১০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২২

[২.১৩] নৗযােনর জ িডজাইন
হাউস িনেয়াগ

[২.১৩.১] িনেয়াগত
িডজাইন হাঊস

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.১৪] নৗযােনর জ
ািসিফেকশন সাসাই িনেয়াগ

[২.১৪.১] িনেয়াগত
ািসিফেকশন
সাসাই

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.১৫] নদী ও নৗপথ এবং
মণালয় ও সংার কায ম
সিকত ববর ণ 
িসা সংকলন কাশ

[২.১৫.১] কািশত
সংকলন

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০

[২.১৬] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমােনর সােথ
নৗপিরবহন মণালেয়র কায ম
সিকত এলবাম তরী ও িবিভ
ােন িবতরণ

[২.১৬.১] তরীত
এলবাম

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ১৫.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৮, ২০১৯ ১৬:৪৭ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ৩০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] স
পিরবহন
বার সািব ক
উয়ন ও
সসারণ

২০
[৩.১] নািবকেদর িসিডিস
ইকরণ

[৩.১.১] ইত
িসিডিস

সমি সংা ২ ৬৫০ ৭০০ ৭১০ ৭০৫ ৭০২ ৭০০ ৬৫০ ৭২০ ৭৪০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৮, ২০১৯ ১৬:৪৭ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ৩০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২] নািবকেদর মান
িনিতকরণ সনদ দান

[৩.২.১] দানত
িনিতকরণ সনদ

সমি সংা ২ ২০০০ ২১০০ ২১১০ ২১০৫ ২১০২ ২১০০ ১৯৫০ ২১২০ ২১২৫

[৩.৩] জাহােজ নািবক িনেয়াগ
[৩.৩.১] িনেয়াগত
নািবক

সমি সংা ২ ৬০৫০ ৬০৫০ ৬১০০ ৬০৮০ ৬০৭০ ৬০৫০ ৬০০০ ৬২০০ ৬৩০০

[৩.৪] সগামী, িফিশং ও
অভরীণ জাহােজর নািবকেদর
পরীা হণ

[৩.৪.১] হীত
পরীা

সমি সংা ১ ৫০০০ ৫১০০ ৫১১০ ৫১০৮ ৫১০৫ ৫১০০ ৫০০০ ৫১১৫ ৫১৫০

[৩.৫] নৗ িনরাপা িনিতকরেন
নৗযান সােভ করণ

[৩.৫.১] সােভ ত
নৗযান

সমি সংা ১ ৫৭০০ ৫৭৫০ ৫৭৫৫ ৫৭৫৪ ৫৭৫২ ৫৭৫০ ৫৭০০ ৫৭৬০ ৫৭৮০

[৩.৬] নৗযান িনবন করণ
[৩.৬.১] িনবনত
নৗযান

সমি সংা ১ ৫০০ ৪৯০ ৪৯৫ ৪৯৩ ৪৯২ ৪৯০ ৪৫০ ৫০০ ৫১০

[৩.৭] অভরীণ জাহাজ হেত বজ
অপসারেণর জ নৗযান সেহ
বজ ধারক াপন

[৩.৭.১] ািপত বজ
ধারক

সমি সংা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮৫ ৯০

[৩.৮] লাইট হাউস াপেনর
মােম উপলীয় নৗ িনরাপা
ি করণ

[৩.৮.১] বিধ ত নৗ
িনরাপা

সমি % ১ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৭৫

[৩.৯] ইিজআইএমএনএস কের
অধীেন কাাল রিডও শন
সহ িনম াণ

[৩.৯.১] িনিম ত
কাাল রিডও
শন

মিত % ১ ৩০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৩০

[৩.১০] অভরীণ নৗপেথর
পিরেবশ রার জ নৗ
অােদশ সংেশাধন

[৩.১০.১] সংেশািধত
নৗ অােদশ

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.১১] নৗ আইেন ত মামলা
িনি করণ

[৩.১১.১] িনিত
নৗমামলা

সমি সংা ১ ৫০০ ৪৯০ ৪৫০ ৪০০ ৩০০ ৫৫০ ৫৬০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৮, ২০১৯ ১৬:৪৭ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ৩০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.১২] ড অেয়ল পিরবহন
[৩.১২.১]
পিরবহনত ড
অেয়ল

সমি
ল মঃ
টন

১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১২ ১২

[৩.১৩] বা কািরেয়র মােম
প পিরবহন

[৩.১৩.১]
পিরবহনত বা
প

সমি
ল মঃ
টন

১ ৫.২৫ ৪.৯০ ৪.৮০ ৪.৬০ ৪.৪০ ৫.৬০ ৫.৮০

[৩.১৪] াডা কািরয়ােরর
মােম প পিরবহন

[৩.১৪.১]
পিরবহনত াডা
প

সমি
ল মঃ
টন

১ ৬.৩০ ৫.৯৫ ৫.৬০ ৫.২৫ ৪.৯০ ৬.৫০ ৬.৬৫

[৩.১৫] ী-সী িশণ
[৩.১৫.১] িশিত
নািবক

সমি সংা ১ ১২০ ১৪০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১৫০ ১৬০

[৩.১৬] পা সী িশণ
[৩.১৬.১] িশিত
নািবক

সমি সংা ১ ১০০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩২০ ১৩১০ ১৩০০ ১৪৫০ ১৫০০

[৩.১৭] সগামী মিরনারেদর
িবমােনর িশণ দান

[৩.১৭.১] িশিত
িবমােনর মিরনার

সমি সংা ১ ১৩০০ ১৫০০ ১৬০০ ১৫৭৫ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪০০ ১৭০০ ১৮০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৮, ২০১৯ ১৬:৪৭ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ৩০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৮, ২০১৯ ১৬:৪৭ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ৩০, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয় অনলাইেন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  সিচব,  নৗ-পিরবহন  মণালয়,  মাননীয়  মী,  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 িডওএস িডপাট েম অফ িশিপং

২ িবআইডিউএ বাংলােদশ ইনা ওয়াটার ােপাট  অথির

৩ িবআইডিউিস বাংলােদশ ইনা ওয়াটার ােপাট  কেপ ােরশন

৪ বাবক বাংলােদশ লবর কপ

৫ চবক চাম বরক কপ

৬ মাবক মাংলা বর কপ

৭ পাবক পায়রা বর কপ

৮ িবএসিস বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন

৯ ইইউ েয়ি ইভেল ইউিনট

১০ িসিডিস কিিনউয়াস িডসচাজ সা িফেকট

১১ এসআইিড সীান আইেডিিফেকশন ডেম

১২ িবএমএ বাংলােদশ মিরন একােডিম

১৩ এন এম আই াশনাল মিরটাইম ইউট

১৪ ইআরিড ইকনিমক িরেলশন িডিভশন

১৫ এম মিক টন

১৬ এিপএ এয়াল পারফরেম এিেম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] চাম ও মাংলা বেরর িজং কায ম [১.১.১] িজং এর পিরমাণ
চাম ও মাংলা বেরর নাতা রায় ৬৯.৫০ ল
ঘন িম িজং করা

চাম ও মাংলা বর
কপ

হাইোািফক জিরপ
চাম ও মাংলা বর
কপ

[১.২] চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং [১.২.১] হািলংত কেইনার
চাম ও মাংলা বের এক বছেরর কত কেইনার
হািলং করা হেব

চাম ও মাংলা বর
কপ

দিনক গননা
চাম ও মাংলা বর
কপ

[১.৩] চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং [১.৩.১] হািলংত কােগ া
চাম ও মাংলা বের এক বছেরর কত কােগ া
হািলং করা হেব

চাম ও মাংলা বর
কপ

দিনক গননা
চাম ও মাংলা বর
কপ

[১.৪] মাংলা বেরর কেইনার ও কােগ া হািলং
যপািত সংহ

[১.৪.১] সংহীত যপািত
বেরর আনীকায়ন ও কায েম গিতশীলতা আনয়েনর
জ যপািত সংহ করা

চাম ও মাংলা বর
কপ

গননা
চাম ও মাংলা বর
কপ

[১.৫] চাম বের নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ [১.৫.১] িনিম ত ইয়াড  চাম বের এক কেইনার ইয়াড  িনম াণ করা চাম বর কপ সরাসির পিরদশ ন চাম বর কপ

[১.৬] চাম বের সািভ স জ িনম াণ [১.৬.১] িনিম ত জ চাম বেরর জ সািভ স জ িনম ান করা চাম বর কপ সরাসির পিরদশ ন চাম বর কপ

[১.৭] পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ [১.৭.১] িনিম ত টািম নাল
চাম বেরর পােশ পেতা কেইনার টািম নাল
িনম ান করা

চাম বর কপ সরাসির পিরদশ ন চাম বর কপ

[১.৮] চাম বেরর ব-টািম নাল এলাকায় ডিলভারী
ইয়াড  িনম ােণর িডিপিপ রণ

[১.৮.১] িরত িডিপিপ

[১.৯] মাতারবাড়ী স বেরর িডেটইল িডজাইন ত [১.৯.১] তত িডজাইন
কবাজােরর মাতারবাড়ীেত স বর াপেন
পরামশ ক িনেয়াগ করা হেব

চাম বর কপ সরাসির পিরদশ ন চাম বর কপ

[১.১০] মাংলা বের ভেসল ািফক মেনজেম এ
ইনফরেমশন িসেম বতন

[১.১০.১] বিতত ািফক
মেনজেম িসেম

মাংলা বেরর জ ভেসল ািফক মেনজেম এ
ইনফরেমশন িসেম বতন করা

মাংলা বর কপ সরাসির পিরদশ ন মাংলা বর

[১.১১] মাংলা বের সােফস ওয়াটার িটেম া
াপন

[১.১১.১] ািপত িটেম া
মাংলা বের সােফস ওয়াটার িটেম া াপন
করা

মাংলা বর সরাসির পিরদশ ন মাংলা বর

[১.১২] মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ই জ
িনম াণ

[১.১২.১] িনিম ত জ

[১.১৩] পাবেকর কািপটাল ও মইনেটেন িজং
িপিপিপেত করার ি কায কর করণ

[১.১৩.১] কায করনত ি
পাবেকর কািপটাল ও মইনেটেন িজং িপিপিপেত
অ  করা

পাবক ও িপিপিপ জিরপ িতেবদন পাবক

[১.১৪] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর
নব াসন

[১.১৪.১] নব ািসত পিরবার অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন করা পাবক গনণা পাবক
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

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

[১.১৫.১] িশিত পিরবার
িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসেনর জ
িশন দান

পাবক গনণা পাবক

[১.১৬] পায়রা বেরর মাার ান তরী [১.১৬.১] তরীত মাার ান
ভিবত উয়ন কায েমর জ পায়রা বেরর মাার
ান তরী করা

পাবক পিরদশ ন পাবক

[১.১৭] রজপাড়া- পায়রা স বর সড়ক িনম াণ [১.১৭.১] িনিম ত সড়ক মালামাল পিরবহেনর জ সড়ক িনম াণ করা পাবক সরাসির পিরদশ ন পাবক

[১.১৮] পায়রা বেরর থম টািম নােলর িডজাইন কায ম
স করণ

[১.১৮.১] হীত িডজাইন কায ম
পায়রা বেরর থম টািম নােলর িডজাইন ও
পারিভশন কায ম হন করা

পাবক সরাসির পিরদশ ন পাবক

[১.১৯] বনােপাল লবের ারাক ভবন িনম াণ [১.১৯.১] িনিম ত ারাক ভবন বনােপাল ের ারাক ভবন িনম ান করা বাবক সরাসির পিরদশ ন বাবক

[১.২০] গাবরাড়া ও ধায়াকামালর লবেরর জ
িম অিধহণ

[১.২০.১] অিধহণত িম
গাবরাড়া ও ধায়াকামােল র াপেনর জ
িম অিধহন

বাবক সরাসির পিরদশ ন বাবক

[১.২১] বনােপাল, ভামরা ও িড়মারী লবের ওেয়ীজ
ল িনম াণ

[১.২১.১] িনিম ত ওেয়ীজ ল
বনােপাল ও িড়মারী লবের ওেয়ীজ ল িনম ান
করা

বাবক সরাসির পিরদশ ন বাবক

[২.১] নৗপথ সেহর কািপটাল িজং [২.১.১] না নৗপেথর দঘ 
অভরীণ নৗপেথর উয়ন ও রণােবণ এর জ
িজং করা

িবআইডিওএ জিরপ িতেবদন িবআইডিওএ

[২.২] নৗপথ সেহর সংরণ িজং [২.২.১] অপসারণত পিল
সংরণ িজং এর মােম নৗপেথর নাতা রা
করা

িবআইডিওএ জিরপ িতেবদন িবআইডিওএ

[২.৩] হাইোািফক জিরপ কায ম সাদন
[২.৩.১] জিরপত অভরীণ
নৗপথ

িবআইডিউএ কক অভরীণ নৗপেথ
হাইোািফক জিরপ কায ম সাদন করা

িবআইডিওএ জিরপ িতেবদন িবআইডিওএ

[২.৩.২] জিরপত উপলীয় নৗপথ

[২.৪] নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপন [২.৪.১] ািপত নৗসহায়ক সামী
অভরীণ ণ  নৗপেথর িবিভ সহায়ক সামী
াপণ করা

িবআইডিওএ সরাসির পিরদশ ন িবআইডিওএ

[২.৫] জার ও জার সংি আসংিগক জলযান
সংহ

[২.৫.১] সংহীত জার
িজং কােজ জার ও জার সংি আসংিগক
জলযান সংহ করা

িবআইডিওএ সরাসির পিরদশ ন িবআইডিওএ

[২.৫.২] সংহীত জলযান

[২.৬] সীপ আরিসিস জ নঃিনম াণ [২.৬.১] নঃিনিম ত আরিসিস জ
যাী ও মালামাল পিরবহেনর জ সীেপর আরিসিস
জ নঃিনম ান করা

িবআইডিওএ সরাসির পিরদশ ন িবআইডিওএ

[২.৭] পন িনম াণ [২.৭.১] িনিম ত পন যাী ও মালামাল পিরবহেনর জপন িনম ান করা িবআইডিওিস সরাসির পিরদশ ন িবআইডিওিস

[২.৮] ঢাকার চারপােশর নদীতীেরর উেদত ােন
ওয়াকওেয় িনম াণ

[২.৮.১] িনিম ত ওয়াকওেয়
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৯] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােন
ইেকাপাক িনম াণ

[২.৯.১] িনিম ত ইেকাপাক

[২.১০] বাংলােদশ ও ভারেতর মে ােসার ও জ
সািভ েসর আওতায় নৗ চলাচল

[২.১০.১] দ ভেয়স

[২.১১] উত মােনর ২ ক-টাইপ ফরী িনম াণ [২.১১.১] িনিম ত ক-টাইপ ফির
অভরীণ নৗপিরবহন বার মান উয়েন িমিডয়াম
ফির ‘ঢাকা’ ও ‘িমা’ নব াসন স করা

িবআইডিওিস সরাসির পিরদশ ন িবআইডিওিস

[২.১২] যাীবাহী ২ উপলীয় জাহাজ িনম াণ [২.১২.১] িনিম ত উপলীয় জাহাজ
উপলীয় নৗপিরবহন বার মান উয়েন ২
উপলীয় যাী বাহী জাহাজ িনম াণ করা

িবআইডিওিস সরাসির পিরদশ ন িবআইডিওিস

[২.১৩] নৗযােনর জ িডজাইন হাউস িনেয়াগ
[২.১৩.১] িনেয়াগত িডজাইন
হাঊস

নৗযােনর জ িডজাইন হাউস িনেয়াগ করা িবআইডিওিস সরাসির পিরদশ ন িবআইডিওিস

[২.১৪] নৗযােনর জ ািসিফেকশন সাসাই িনেয়াগ
[২.১৪.১] িনেয়াগত ািসিফেকশন
সাসাই

নৗযােনর জ ািসিফেকশন সাসাই িনেয়াগ করা িবআইডিওিস সরাসির পিরদশ ন িবআইডিওিস

[২.১৫] নদী ও নৗপথ এবং মণালয় ও সংার কায ম
সিকত ববর ণ  িসা সংকলন কাশ

[২.১৫.১] কািশত সংকলন

[২.১৬] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর সােথ
নৗপিরবহন মণালেয়র কায ম সিকত এলবাম তরী
ও িবিভ ােন িবতরণ

[২.১৬.১] তরীত এলবাম

[৩.১] নািবকেদর িসিডিস ইকরণ [৩.১.১] ইত িসিডিস
জাহােজ যাগদােন ইক নািবকেদর ডেম যাচাই
কের িসিডিস জাির করা

নৗপিরবহন অিধদর ই রিজার নৗপিরবহন অিধদর

[৩.২] নািবকেদর মান িনিতকরণ সনদ দান
[৩.২.১] দানত িনিতকরণ
সনদ

জাহােজ যাগদােন ইক নািবকেদর সনদ দান করা নৗপিরবহন অিধদর ই রিজার নৗপিরবহন অিধদর

[৩.৩] জাহােজ নািবক িনেয়াগ [৩.৩.১] িনেয়াগত নািবক জাহােজ নািবক িনেয়াগ করা নৗপিরবহন অিধদর হািজরা সীট নৗপিরবহন অিধদর

[৩.৪] সগামী, িফিশং ও অভরীণ জাহােজর
নািবকেদর পরীা হণ

[৩.৪.১] হীত পরীা জাহােজ যাগদােন ইক নািবকেদর পরীা হণ করা নৗপিরবহন অিধদর হািজরা সীট নৗপিরবহন অিধদর

[৩.৫] নৗ িনরাপা িনিতকরেন নৗযান সােভ করণ [৩.৫.১] সােভ ত নৗযান
আইএসও এবং এমএসও অযায়ীেনৗযােনর যাতা
িনিত করেণরলে সােভ কায ম পিরচালনা করা

নৗপিরবহন অিধদর ই রিজার নৗপিরবহন অিধদর

[৩.৬] নৗযান িনবন করণ [৩.৬.১] িনবনত নৗযান
দেশর অভের য সম নৗযান চলাচল কের স
েলার মািলকানা িনিত করেণর জ রিজেশন
দান করা

নৗপিরবহন অিধদর ই রিজার নৗপিরবহন অিধদর
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বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৭] অভরীণ জাহাজ হেত বজ অপসারেণর জ
নৗযান সেহ বজ ধারক াপন

[৩.৭.১] ািপত বজ ধারক

[৩.৮] লাইট হাউস াপেনর মােম উপলীয় নৗ
িনরাপা ি করণ

[৩.৮.১] বিধ ত নৗ িনরাপা

[৩.৯] ইিজআইএমএনএস কের অধীেন কাাল রিডও
শন সহ িনম াণ

[৩.৯.১] িনিম ত কাাল রিডও
শন

নৗচলাচেলর আিনকায়েন ইিজএমিডএসএস ও
ইিেেটড মিরটাইম নিভেগশন িসেম াপন করা

নৗপিরবহন অিধদর সরাসির পিরদশ ন নৗপিরবহন অিধদর

[৩.১০] অভরীণ নৗপেথর পিরেবশ রার জ নৗ
অােদশ সংেশাধন

[৩.১০.১] সংেশািধত নৗ অােদশ

[৩.১১] নৗ আইেন ত মামলা িনি করণ [৩.১১.১] িনিত নৗমামলা
নৗ আইেন ত মামলা নৗ আদালেতর মােম
িনি করা

নৗপিরবহন অিধদর গনণা কের নৗপিরবহন অিধদর

[৩.১২] ড অেয়ল পিরবহন [৩.১২.১] পিরবহনত ড অেয়ল
িবএসিস কক ইান  িরফাইনারীর চািহদা অসাের
িবেদশ হেত িত বছর ১২ ল মঃ টন ড অেয়ল
পিরবহন করা

বাংলােদশ িশিপং
কেপ ােরশন

জাহাজ িভিক
বাংলােদশ িশিপং
কেপ ােরশন

[৩.১৩] বা কািরেয়র মােম প পিরবহন [৩.১৩.১] পিরবহনত বা প বা কািরেয়র মােম প পিরবহন করা
বাংলােদশ িশিপং
কেপ ােরশন

জাহাজ গনণা
বাংলােদশ িশিপং
কেপ ােরশন

[৩.১৪] াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহন [৩.১৪.১] পিরবহনত াডা প াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহন করা
বাংলােদশ িশিপং
কেপ ােরশন

জাহাজ গণণা
বাংলােদশ িশিপং
কেপ ােরশন

[৩.১৫] ী-সী িশণ [৩.১৫.১] িশিত নািবক
িসী িশানাথেদর আজািতক মােনর িশণ
দান করা

এনএমআই হািজরা সীট এনএমআই

[৩.১৬] পা সী িশণ [৩.১৬.১] িশিত নািবক
পাসী িশানাথেদর আজািতক মােনর িশণ
দান করা

এনএমআই হািজরা সীট এনএমআই

[৩.১৭] সগামী মিরনারেদর িবমােনর িশণ দান
[৩.১৭.১] িশিত িবমােনর
মিরনার

সগামী মিরনারেদর িবমােনর িশণ দান করা। মিরন একােডিম হািজরা সীট মিরন একােডিম
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


