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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 বেরর সমতা ির জ এক ল পাশ হাজার বগ িমটার ইয়াড  িনম ান করা হেয়েছ। বেরর কেইনার হািলং মতা ির
জ ৯২ কেইনার ও কােগ া হািলং ইইপেম সংহ করা হেয়েছ। মাংলা বের িবগত ৩ বছের ২৫৯৯ জাহাজ, ৩২০.৬৭ ল
মঃ টন কােগ া, ১৬০২০০ ইইউস কেইনার হািলং করা হেয়েছ। পায়রা বের সীিমত পিরসের বেরর অপােরশনাল কায ম  করা
হেয়েছ। িবআইডিউএ িবগত ০৩ বছের কািপটাল িজং কের ৪৬৪ িক.িম. নৗপথ না কেরেছ। িবআইডিউিস িবগত ৩ বছের ৪
কেইনারবাহী জাহাজ, ২ অভরীণ যাীবাহী জাহাজ িনম াণ কেরেছ। তামািবল ও সানাহাট লবের অপােরশনাল কায ম চা করা
হেয়েছ।  চীন  থেক  নন  ৬  জাহাজ  য়  কের  বািণিজক  ভাড়ায়  িনেয়ািজত  করা  হেয়েছ।  বাংলােদশ  মিরন  একােডিমেত  ৭৮১৬  জন
িশণাথ কােডট সফলভােব িশণ সমা কেরেছ। াশনাল মিরটাইম ইউেট িবগত ৩ বৎসের ী-সী কােস  ৩৮০ জন এবং
পা সী কােস  ৪৭৩৮ জন িশনাথ িশণ হণ কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

চাম বেরর বিধ ত কেইনার হািলং িনিত করার জ জ ও ইয়াড  িনম াণ করা। হািলশহর এলাকায় ব-টািম নাল ও মেহষখালীর
মাতার বাড়ীেত গভীর সবর িনম ান করা। কণ লী কেইনার টািম নাল ও পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ করা। িনউিরং
কেইনার টািম নাল ন াভােব চা করা। মাংলা বের ১৪৫ িকঃিমঃ চােনেলর নাতা ি ও সংরণ করা। জয়মিনরেগােল
মািপারপাস জ িনম ান করা। আারমািনক নদীর উপর স ও ৬৫০ িমটার দেঘ র জসহ এক টািম নাল িনম াণ করা। পায়রা
বেরর বশ কেয়ক িজ--িজ এবং িপিপিপ কের জ অথ ায়ন িনিত করা। ণ া বর চার করার লে বেরর সােথ সং
ফিরদর-য়াকাটা মহাসড়ক ৪ লেন উীত করা। রাবনাবাদ চােনল সংল এলাকায় সংেযাগ সড়ক িনম ান করা। ঢাকার চারপােশর নদী
সেহর তীর িমর অৈবধ াপনা উেদ করা। উেদত ােন সীমানা িপলার, ওয়াকওেয়, জ ও ইেকাপাক িনম াণ করা।

ভিবৎ পিরকনা:

চাম বের অিধক াফট ও দেঘ র জাহাজ িভড়ােনার লে হািলশহর এলাকায় ব-টািম নাল ও মেহষখালীর মাতার বাড়ীেত গভীর স
বর িনম ান করা। কণ লী কেইনার টািম নাল ও পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ করা। কেইনার হািলং িনিত করার জ জ
ও ইয়াড  িনম াণ করা। মাংলা বেরর পর চােনেলর নাতা সংরনােথ  ১৪৫ িকঃিমঃ িজং করা, জয়মিনরেগােল মািপারপাস জ
িনম ান করা। পায়রা বর হেত খালাসত মালামাল দেশর অ পিরবহেণর লে রাবনাবাদ চােনল সংল এলাকায় সংেযাগ সড়ক
িনম ান করা। আারমািনক নদীর উপর স ও ৬৫০ িমটার দেঘ র জসহ এক টািম নাল িনম াণ করা। ঢাকার চার পােশর নদী সেহর
তীর িমর অৈবধ াপনা উেদ করা। উেদত ােন ৩০০০ সীমানা িপলার, ৪ িকিম ওয়াকওেয়, ৪ জ ও ১ ইেকাপাক িনম াণ করা।
িবআইডিউিস’র ৮ সী-াক, ২ অেয়ল াংকার, ৩ জ ভেসল, ৩ আিনক অভরীণ যাীবাহী জাহাজ সহ মাট ৩০ নৗযান
িনম াণ করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বর সেহ ২৪.৫০ িক. িম িজং করা, ২৮৫৮ হাজার ইইউস কেইনার হািলং করা এবং ৯৯০ ল ম. টন কােগ া হািলং
করা।
মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২ জ িনম ান করা।
পায়রা বেরর িম অিধহেণর ফেল িতেদর নব াসন এবং িত ১০০০ জনেক িশণ দান করা।
নৗপেথর নাতা রােত িবআইডিউএ কক কািপটাল িজং এর আওতায় ৩০০ িকিম িজং করা।
ঢাকার চারপােশর নদীর তীেরর অৈবধ াপনা উেদ কের ৩০০০ সীমানা িপলার, ৪ িকিম ওয়াকওেয় ও ৪ জ িনম ান করা।



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

া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  িতমীর,
িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  নৗ-পিরবহন  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-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
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. 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. 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 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
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

বেরর দতা ি

কােগ া হািলং
উৎপাদনশীলতা

মঃটন/ঘা ৩৮.০০ ৪০.০২ ৪০.০০ ৪০.৫০ ৪১.০০ বাথ  অপােরটর, টািম নাল অপােরটর চাম বেরর বািষ ক িতেবদন

কেইনার হািলং
উৎপাদনশীলতা

ব/ঘা ১৬.০০ ১৫.১৮ ১৫.৫০ ১৬.০০ ১৬.৫০ বাথ  অপােরটর, টািম নাল অপােরটর চাম বেরর বািষ ক িতেবদন

বেরর হািলং মতা ি
কেইনার হািলং ি ইইউস (হাজার) ২৯১৯ ৩০০৪ ২৮০০ ২৮৫০ ২৯০০ বাথ  অপােরটর, টািম নাল অপােরটর চাম বেরর বািষ ক িতেবদন

কােগ া হিলং ি ল ম. টন ৯৮২ ১০১৫ ৯০০ ৯০০ ৯৫০ বাথ  অপােরটর, িশপ হািলং অপােরটর চাম বেরর বািষ ক িতেবদন

পিল অপসারেনর মােম
নৗপেথর নাতা ি

অপসািরত পিল িক. িম. ১৩৫ ৩০৫ ৩০০ ৩৫০ ৪০০
পািন সদ মণালয়/বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড , িবআইডিউএ

িবআইডিউএ এর বািষ ক
িতেবদন

ফরীর মােম যানবাহন
পারাপােরর সংা ি

ফিরর মােম পারাপারত
যানবাহন

সংা (ল) ২৯.৭৪ ৩০.৭২ ৩১ ৩১.৫০ ৩২ িবআইডিউিস
িবআইডিউিসর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

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
ি

৩৪

[১.১] চাম ও মাংলা
বেরর িজং কায ম

[১.১.১]
অপসারনত
পিল

সমি িকিম ৩ ৩০ ২৮ ২৪.৫০ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৫ ২৬

[১.২] চাম ও মাংলা
বেরর কেইনার
হািলং

[১.২.১]
হািলংত
কেইনার

সমি ইইউস(হাজাের) ৩ ২৯৭৬.৭৩ ৩০৬৩.৪৭ ২৮৫৮ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৬৫০ ২৯০০ ২৯৫০

[১.৩] চাম ও মাংলা
বেরর কােগ া হািলং

[১.৩.১]
হািলংত
কােগ া

সমি ল ম টন ২ ১০৯৫.১৫ ১১২৫.৩৬ ৯৯০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ১০০০ ১০৫০

[১.৪] চাম বের
নন কেইনার ইয়াড 
িনম ান

[১.৪.১] িনিম ত
ইয়াড 

সমি
বগ 
িমটার(হাজাের)

২ ৫০ ৫০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮

[১.৫] চাম বের
সািভ স জ িনম ান

[১.৫.১] িনিম ত
সািভ স জ

সমি % ২ ১৫ ৩৮ ৩৭ ৩৩ ৩০ ২৬ ২২

[১.৬] পেতা
কেইনার টািম নাল
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত
কেইনার
টািম নাল

সমি % ২ ১৫ ২৮ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮

[১.৭] মাতারবাড়ী বর
উয়ন কে পরামশ ক
িনেয়াগ

[১.৭.১]
িনেয়াগত
পরামশ ক

তািরখ তািরখ ২ ১০.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

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

[১.৮.১]
বিতত
ইনফরেমশন
িসেম

সমি % ২ ১০.৭৪ ২৩.১৫ ৬৬.১১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৯] মাংলা বের
সারেফস ওয়াটার
িটেম া াপন

[১.৯.১] ািপত
ওয়াটার
ি্টেম া

সমি % ২ ৮.৫ ৯১.৫০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[১.১০] মাংলা বের
িপিপিপর আওতায় ২
জ িনম ান

[১.১০.১]
িনিম ত জ

সমি % ২ ১৮.৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪১.৫০

[১.১১] পাবেকর িম
অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসন

[১.১১.১]
নব ািসত
িত
পিরবার

সমি % ২ ৪০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০

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

[১.১২.১]
িশিত
িত
পিরবার

সমি সংা ২ ১০৮৭ ৭৯৮ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৩১৫

[১.১৩] পায়রা বেরর
থম টািম নােলর
িডজাইন কায ম হন

[১.১৩.১] হীত
িডজাইন
কায 

সমি % ২ ২০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ২০

[১.১৪] গাবরাড়া ল
বের ১ ওয়ার হাউস
িনম াণ

[১.১৪.১]
িনিম ত ওয়ার
হাউস

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১৫] গাবরাড়া ল
বের ২ ১০০টন
মতার ওেয়ীজ ল
িনম ান

[১.১৫.১]
িনিম ত ওেয়ীজ
ল

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১৬] গাবরাড়া,
কড়ইতলী, শওলা,
ভামরা লবেরর জ
জিম অিধহন

[১.১৬.১]
অিধহনত
জিম

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২১ ০৭.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২১.০৬.২১ ৩০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] স
পিরবহন
বার
সািব ক উয়ন
ও সসারণ

২৩

[২.১] নািবকেদর
িসিডিস ই করণ

[২.১.১]
ইত িসিডিস

সমি সংা ২ ২৭৪৩ ২৯৪১ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৬০০ ৫০০ ৮৫০ ৯০০

[২.২] জাহােজ নািবক
িনেয়াগ

[২.২.১]
িনেয়াগত
নািবক

সমি সংা ২ ৭৫১৪ ৬২৭৫ ৪৮০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৫৫০০ ৬০০০

[২.৩] নৗিনরাপা
িনিতকরেন নৗযান
সােভ  করণ

[২.৩.১]
সােভ ত
নৗযান

সমি সংা ২ ৬৬৪০ ৬১৪১ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৫০০ ৫৬০০ ৫৮০০

[২.৪] নৗযান িনবন
করণ

[২.৪.১]
িনবনত
নৗযান

সমি সংা ২ ৬৯৩ ৩৫০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩৮০ ৪০০

[২.৫] অভরীন জাহাজ
হেত বজ অপসারেনর
জ নৗযান সেহ বজ
ধারক াপন

[২.৫.১] ািপত
বজ ধারক

সমি সংা ২ ২৪৪ ১২০ ১১৮ ১১৫ ১১৪ ১০০ ১৩০ ১৫০

[২.৬] উপলীয়
নৗিনরাপা ির জ
লাইট হাউস াপন

[২.৬.১] ািপত
লাইট হাউস

সমি % ২ ১৮ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৫৭

[২.৭] ড অেয়ল
পিরবহন

[২.৭.১]
পিরবহনত
ড ওেয়ল

সমি ল ম টন ২ ১৩.৬২ ১২.৬৫ ১২ ১১.৭৫ ১১.৫০ ১১.২৫ ১১.০২ ১২.০০ ১২.০০

[২.৮] বা কািরেয়র
মােম প পিরবহণ

[২.৮.১]
পিরবহহনত
প

সমি ল ম টন ২ ২.০৩ ৯.৫৭ ৭ ৬.৭৫ ৬.৫০ ৬.২৫ ৬ ৭ ৭



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৯] ডা
কািরয়ােরর মােম
প পিরবহণ

[২.৯.১]
পিরবহহনত
প

সমি ল ম টন ২ ১.০৮ ৭.৩৪ ৫ ৪.৭৫ ৪.৫০ ৪.২৫ ৪ ৫ ৫

[২.১০] ী-সী িশণ
[২.১০.১]
িশিত
নািবক

সমি সংা ২ ১৩৩ ১৭৮ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১৫০ ১৬০

[২.১১] পা -সী
িশণ

[২.১১.১]
িশিত
নািবক

সমি সংা ১ ১৮০৪ ১৪৩১ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১০৫০ ১১০০

[২.১২] সগামী
মিরনারেদর িবমােনর
িশণ দান

[২.১২.১]
িশিত
িবমােনর
মিরনার

সমি সংা ১ ১৯০৩ ১৩২২ ১৭০০ ১৬৭৫ ১৬৫০ ১৬২৫ ১৬০০ ১৮০০ ১৯০০

[২.১৩] মণালয় কক
দর সংার িবিভ
কের কায েমর
অগিত পয ােলাচনা
সভা

[২.১৩.১]
আেয়ািজত
পয ােলাচনা সভা

সমি সংা ১ ৪ ৩

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

১৮

[৩.১] নৗপথ সেহর
কািপটাল িজং

[৩.১.১] না
নৗপেথর দঘ 

সমি িক িম ২ ১৩৫ ৩০৫ ৩০০ ২৯৫ ২৯০ ২৮৫ ২৮০ ৩৫০ ৪০০

[৩.২] নৗপথ সেহর
সংরণ িজং

[৩.২.১]
অপসারনত
পিল

সমি ল ঘ িম ২ ২২৩.১৭ ২১৪.০৪ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ২৩০ ২৪০

[৩.৩] নৗপেথ
নৗসহায়ক সামী াপণ

[৩.৩.১]
ািপত
নৗসহায়ক
সামী

সমি সংা ২ ২০৯৭৯ ২১৫০০ ২২০০০ ১৯৮০ ১৭৬০০ ১৫৪০০ ১৩২০০ ২৩০০ ২৪০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৪] ঢাকার চার
পােশর নদী তীেরর
উেদত ােন
ওয়াকওেয় িনম াণ

[৩.৪.১] িনিম ত
ওয়াকওেয়

সমি িক িম ২ ১.৫০ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩

[৩.৫] ঢাকার চার
পােশর নদী তীের
সীমানা িপলার িনম ান

[৩.৫.১] িনিম ত
সীমানা িপলার

সমি সংা ১ ১২০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২৩৫০ ৪০০০

[৩.৬] ঢাকার চার
পােশর নদী তীের জ
িনম ান

[৩.৬.১] িনিম ত
জ

সমি সংা ১ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩ ১০ ৫

[৩.৭] উত মােনর ২
ক-টাইপ ফরী িনম াণ

[৩.৭.১] িনিম ত
ক-টাইপ ফরী

সমি % ১ .৬০ ২.২৫ ১.৭৫ ১.৭২ ১.৭০ ১.৬৮ ১.৬৪

[৩.৮] যাীবাহী ২
উপলীয় জাহাজ িনম াণ

[৩.৮.১] িনিম ত
উপলীয়
জাহাজ

সমি % ১ ১০ ৭.২০ ৭.৮০ ৭ ৬.৫০ ৬ ৫

[৩.৯] ২ ােলা াফ
ওেয়ল াংকার িনম াণ

[৩.৯.১] িনিম ত
ওেয়ল াংকার

সমি % ১ ১৮.৪২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩১.৫৮

[৩.১০] ২ িমিডয়াম
ফির িনম াণ

[৩.১০.১]
িনিম ত
িমিডয়াম ফরী

সমি % ১ ৪০ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ১০

[৩.১১] ৬ ইউিল
ফির িনম াণ

[৩.১১.১]
িনিম ত
ইউিল ফরী

সমি % ১ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৫০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.১২] মণালয় কক
দর সংার িবিভ
কের কায ম
পিরদশ ন

[৩.১২.১]
পিরদশ নত
কায ম

সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪

[৩.১৩] মণালয় কক
দর সংার িবিভ
কের পিরদশ নত
কায েমর িবষেয় হীত
িসা ও পয েবন
সহ বাবায়ন

[৩.১৩.১]
বাবািয়ত
িসা ও
পয েবন সহ

সমি % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[৩.১৪] নদী ও নৗপথ
এবং এ মণালয় ও
দর সংা সেহর
িবিভ কায ম
সিকত ববর
িসা সংকলন কাশ

[৩.১৪.১]
কািশত
ববর িসা
সংকলন

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২১ ০৭.০৬.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ৩০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

ে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

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ১২ ১১

[১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ১ ৪

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ 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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

ে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
ি

৯

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

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ
[২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-
সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

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] বাািষ 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)
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

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

১৭ িপ িস আর েজ কমিশন িরেপাট 

১৮ এসআইিড সীান আইেডিিফেকশন ডেম

১৯ িবএমএ বাংলােদশ মিরন একােডিম

২০ এম মিক টন

২১ িপিসআর েজ কমিশন িরেপাট 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, আগ ২৩, ২০২০ ১৩:২৬ া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ০২, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] চাম ও মাংলা বেরর িজং
কায ম

[১.১.১] অপসারনত পিল
চাম ও মাংলা বেরর নাতা রায়
২৪.৫০ িক িম িজং করা

বর অিবভাগ, চবক ও মাবক
শাখা

িপিড ও িতান ধােনর ািরত
তয়ন,লমাা অজেনর মািসক
হাইোািফক জিড়প িতেবদন

জােরর িমটার িরিডং

[১.২] চাম ও মাংলা বেরর
কেইনার হািলং

[১.২.১] হািলংত
কেইনার

চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং
করা

বর অিবভাগ, চবক ও মাবক
শাখা

এিপএ ম িলডার ও িতান ধােনর ািরত
তয়ন, লমাা অজেনর মািসক গননা শীট

দিনক গননা শীট, বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] চাম ও মাংলা বেরর কােগ া
হািলং

[১.৩.১] হািলংত কােগ া চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং করা
বর অিবভাগ, চবক ও মাবক
শাখা

এিপএ ম িলডার ও িতান ধােনর ািরত
তয়ন, লমাা অজেনর মািসক গননা
িতেবদন

দিনক গননা রিজার,
বািষ ক িতেবদন

[১.৪] চাম বের নন কেইনার
ইয়াড  িনম ান

[১.৪.১] িনিম ত ইয়াড  চাম বের কেইনার ইয়াড  িনম াণ করা বর অিবভাগ, চবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
বাবায়েনর ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[১.৫] চাম বের সািভ স জ
িনম ান

[১.৫.১] িনিম ত সািভ স জ চাম বেরর জ সািভ স জ িনম ান করা বর অিবভাগ, চবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
বাবায়েনর ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[১.৬] পেতা কেইনার টািম নাল
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত কেইনার
টািম নাল

চাম বেরর পােশ পেতা কেইনার
টািম নাল িনম ান করা

বর অিবভাগ, চবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
বাবায়েনর ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[১.৭] মাতারবাড়ী বর উয়ন কে
পরামশ ক িনেয়াগ

[১.৭.১] িনেয়াগত
পরামশ ক

মাতারবাড়ী বর উয়ন কের জ পরামশ ক
িনেয়াগ করা

বর অিবভাগ, চবক শাখা পরামশ ক িনেয়ােগর ািরত প, কায ােদশ কায ােদশ

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

[১.৮.১] বিতত
ইনফরেমশন িসেম

মাংলা বেরর জ ভেসল ািফক
মেনজেম এ ইনফরেমশন িসেম বতন
করা

বর অিবভাগ, মাবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও িচ

পিরেশািধত িবল

[১.৯] মাংলা বের সারেফস ওয়াটার
িটেম া াপন

[১.৯.১] ািপত ওয়াটার
ি্টেম া

মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম া
াপন করা

বর অিবভাগ, মাবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও িচ

পিরেশািধত িবল

[১.১০] মাংলা বের িপিপিপর
আওতায় ২ জ িনম ান

[১.১০.১] িনিম ত জ
মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২ জ
িনম ান করা

বর অিবভাগ, মাবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও িচ

পিরেশািধত িবল

[১.১১] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসন

[১.১১.১] নব ািসত িত
পিরবার

পাবেকর িম অিধহেনর ফেল েদর
নব াসন করা

বর অিবভাগ, পাবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
নব ািসতেদর তািলকা, ছিব/িভিডও িচ

দখল হার প

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

[১.১২.১] িশিত িত
পিরবার

পায়রা বেরর িতেদর নব াসেনর জ
িশন দান করা

বর অিবভাগ, পাবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
িশন ােদর তািলকা, ছিব/িভিডও

রকড প
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১৩] পায়রা বেরর থম
টািম নােলর িডজাইন কায ম হন

[১.১৩.১] হীত িডজাইন
কায 

পায়রা বেরর থম টািম নােলর জ িডজাইন
কায ম হন করা

বর অিবভাগ, পাবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
িডজাইেনর ছিব/কিপ

হীত িডজাইন কায েমর
িতেবদন

[১.১৪] গাবরাড়া ল বের ১
ওয়ার হাউস িনম াণ

[১.১৪.১] িনিম ত ওয়ার
হাউস

গাবরাড়া লবের ১ ওয়ার হাউস িনম াণ
করা

বর অিবভাগ, বাবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[১.১৫] গাবরাড়া ল বের ২
১০০টন মতার ওেয়ীজ ল িনম ান

[১.১৫.১] িনিম ত ওেয়ীজ
ল

গাবরাড়া ল বের ২ ১০০ টন মতার
ওেয়ীজ ল িনম ান করা

বর অিবভাগ, বাবক শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[১.১৬] গাবরাড়া, কড়ইতলী, শওলা,
ভামরা লবেরর জ জিম অিধহন

[১.১৬.১] অিধহনত জিম
গাবরাড়া, কড়ইতলী, শওলা, ভামরা
লবেরর জ জিম অিধহন করা

বর অিবভাগ, বাবক শাখা
ম িলডার ও িতান ধােনর ািরত
তয়ন, জলা শাসেকর দখলনামা প

পিরেশািধত অথ 

[২.১] নািবকেদর িসিডিস ই করণ [২.১.১] ইত িসিডিস
জাহােজ যাগদােন ইক নািবকেদর ডেম
যাচাই কের িসিডিস জাির করা

সংা-১ অিবভাগ, জাহাজ
শাখা

িতান ধােনর ািরত তয়ন, িসিডিস
জািরত নািবকেদর তািলকা

নিথপ/রিজার

[২.২] জাহােজ নািবক িনেয়াগ [২.২.১] িনেয়াগত নািবক জাহােজ নািবক িনেয়াগ করা
সংা-১ অিবভাগ, জাহাজ
শাখা

িতান ধােনর ািরত তয়ন, িনেয়াগত
নািবকেদর তািলকা

নিথপ/রিজার

[২.৩] নৗিনরাপা িনিতকরেন
নৗযান সােভ  করণ

[২.৩.১] সােভ ত নৗযান
আইএসও এবং এমএসও অযায়ী নৗযােনর
যাতা িনিত করেণর লে সােভ  কায ম
পিরচালনা করা

সংা-১ অিবভাগ, জাহাজ
শাখা

িতান ধােনর ািরত তয়ন, সােভ ত
নৗযােনর তািলকা

নিথপ/রিজার

[২.৪] নৗযান িনবন করণ [২.৪.১] িনবনত নৗযান
দেশর অভের য সম নৗযান চলাচল কের
স েলার মািলকানা িনিত করেণর জ
রিজেশন দান করা

সংা-১ অিবভাগ, জাহাজ
শাখা

িতান ধােনর ািরত তয়ন, িনবনত
নৗযােনর তািলকা

নিথপ/রিজার

[২.৫] অভরীন জাহাজ হেত বজ
অপসারেনর জ নৗযান সেহ বজ
ধারক াপন

[২.৫.১] ািপত বজ ধারক
অভরীন জাহাজ হেত বজ অপসারেনর জ
নৗযানসেহ বজ ধারক াপন করা

সংা-১ অিবভাগ, জাহাজ
শাখা

িতান ধােনর ািরত তয়ন, বজ ধারক
াপনত জাহােজর তািলকা

পিরেশািধত িবল

[২.৬] উপলীয় নৗিনরাপা ির জ
লাইট হাউস াপন

[২.৬.১] ািপত লাইট হাউস
উপলীয় নৗিনরাপা ি করেণর জ লাইট
হাউস াপন করা

সংা-১ অিবভাগ, জাহাজ
শাখা

িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[২.৭] ড অেয়ল পিরবহন
[২.৭.১] পিরবহনত ড
ওেয়ল

িবএসিস কক ইান  িরফাইনারীর চািহদা
অসাের িবেদশ হেত িত বছর ১২ ল মঃ টন
ড অেয়ল পিরবহন করা

সংা-২ অিবভাগ, িবএসিস
শাখা

এিপএ ম িলডার ও িতান ধােনর তয়ন,
পিরবহনত ড ওেয়েলর চালান/ডাটার কিপ

জাহাজ িভিক রকড প

[২.৮] বা কািরেয়র মােম প
পিরবহণ

[২.৮.১] পিরবহহনত প বা কািরেয়র মােম প পিরবহণ করা
সংা-২ অিবভাগ, িবএসিস
শাখা

এিপএ ম িলডার ও িতান ধােনর তয়ন,
পিরবহহনত পের চালান/ডাটার কিপ

জাহাজ িভিক রকড প

[২.৯] ডা কািরয়ােরর মােম প
পিরবহণ

[২.৯.১] পিরবহহনত প ডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহন করা
সংা-২ অিবভাগ, িবএসিস
শাখা

এিপএ ম িলডার ও িতান ধােনর তয়ন,
পিরবহনত পের চালান/ডাটার কিপ

জাহাজ িভিক রকড প
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.১০] ী-সী িশণ [২.১০.১] িশিত নািবক
ি-সী িশানাথেদর আজািতক মােনর
িশণ দান করা

শাসন অিবভাগ, নৗিশা ও
িশন শাখা

িতান ধােনর তয়ন, িশিত ি-সী
িশণাথেদর তািলকা

ি-সী িশণাথেদর
িনেয়াগ িবি

[২.১১] পা -সী িশণ [২.১১.১] িশিত নািবক
পা-সী িশানাথেদর আজািতক মােনর
িশণ দান করা

শাসন অিবভাগ, নৗিশা ও
িশন শাখা

িতান ধােনর তয়ন, িশিত পা-সী
িশণাথেদর তািলকা

পা-সী িশণাথেদর
িনেয়াগ িবি

[২.১২] সগামী মিরনারেদর
িবমােনর িশণ দান

[২.১২.১] িশিত
িবমােনর মিরনার

সগামী মিরনারেদর িবমােনর িশণ
স করা।

শাসন অিবভাগ, নৗিশা ও
িশন শাখা

িতান ধােনর তয়ন, িশিত মিরনােরর
তািলকা

কােডটেদর ছাড়প

[২.১৩] মণালয় কক দর সংার
িবিভ কের কায েমর অগিত
পয ােলাচনা সভা

[২.১৩.১] আেয়ািজত
পয ােলাচনা সভা

মণালয় কক দর সংার িবিভ উয়নলক
কের কায েমর অগিত পয ােলাচনা সভা ও
কের অগিত িবষেয় িসা হন করা

উয়ন অিবভাগ, উয়ন শাখা-
১,২

সভার কায িববরনী, সভায় উপিিতর হািজরা সভার নাটীশ

[৩.১] নৗপথ সেহর কািপটাল িজং [৩.১.১] না নৗপেথর দঘ 
অভরীণ নৗপেথর উয়ন ও রণােবণ এর
জ কািপটাল িজং করা

সংা-১ অিবভাগ, এ শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
মািসক হাইোািফক জিড়প িতেবদন

পিরেশািধত িবল

[৩.২] নৗপথ সেহর সংরণ িজং [৩.২.১] অপসারনত পিল
সংরণ িজং এর মােম নৗপেথর নাতা
রা করা

সংা-১ অিবভাগ, এ শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
মািসক হাইোািফক জিড়প িতেবদন

পিরেশািধত িবল

[৩.৩] নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপণ
[৩.৩.১] ািপত নৗসহায়ক
সামী

অভরীণ ণ  নৗপেথ িবিভ নৗসহায়ক
সামী াপণ করা

সংা-১ অিবভাগ, এ শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
নৗপেথর তািলকা, ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[৩.৪] ঢাকার চার পােশর নদী তীেরর
উেদত ােন ওয়াকওেয় িনম াণ

[৩.৪.১] িনিম ত ওয়াকওেয়
ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােন
ওয়াকওেয় িনম াণ করা

সংা-১ অিবভাগ, এ শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[৩.৫] ঢাকার চার পােশর নদী তীের
সীমানা িপলার িনম ান

[৩.৫.১] িনিম ত সীমানা
িপলার

ঢাকার চার পােশর নদী তীের সীমানা িপলার
িনম ান করা

সংা-১ অিবভাগ, এ শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[৩.৬] ঢাকার চার পােশর নদী তীের
জ িনম ান

[৩.৬.১] িনিম ত জ ঢাকার চার পােশর নদী তীের জ িনম ান করা সংা-১ অিবভাগ, এ শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[৩.৭] উত মােনর ২ ক-টাইপ ফরী
িনম াণ

[৩.৭.১] িনিম ত ক-টাইপ
ফরী

অভরীণ নৗপিরবহন বার মান উয়েন
িমিডয়াম ফির ‘ঢাকা’ ও ‘িমা’ নব াসন
স করা

সংা২ অিবভাগ, িস শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব,িভিডও

পিরেশািধত িবল

[৩.৮] যাীবাহী ২ উপলীয় জাহাজ
িনম াণ

[৩.৮.১] িনিম ত উপলীয়
জাহাজ

যাীবাহী ২ উপলীয় জাহাজ িনম াণ করা সংা-২ অিবভাগ, িস শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও

পিরেশািধত িবল

[৩.৯] ২ ােলা াফ ওেয়ল
াংকার িনম াণ

[৩.৯.১] িনিম ত ওেয়ল
াংকার

২ ােলা াফ অেয়ল াংকার িনম াণ করা সংা-২ অিবভাগ, িস শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও িচ

পিরেশািধত িবল

[৩.১০] ২ িমিডয়াম ফির িনম াণ
[৩.১০.১] িনিম ত িমিডয়াম
ফরী

২ িমিডয়াম ফির িনম াণ করা সংা-২ অিবভাগ, িস শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও িচ

পিরেশািধত িবল
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.১১] ৬ ইউিল ফির িনম াণ
[৩.১১.১] িনিম ত ইউিল
ফরী

৬ ইউিল ফির িনম াণ করা সংা-২ অিবভাগ, িস শাখা
িপিড ও িতান ধােনর ািরত তয়ন,
ছিব/িভিডও িচ

পিরেশািধত িবল

[৩.১২] মণালয় কক দর সংার
িবিভ কের কায ম পিরদশ ন

[৩.১২.১] পিরদশ নত
কায ম

মণালয় কক দর সংার িবিভ কের
কায ম পিরদশ ন করা

উয়ন অিবভাগ, উয়ন শাখা-
১,২

পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ েনর নাশ

[৩.১৩] মণালয় কক দর সংার
িবিভ কের পিরদশ নত কায েমর
িবষেয় হীত িসা ও পয েবন সহ
বাবায়ন

[৩.১৩.১] বাবািয়ত িসা
ও পয েবন সহ

মণালয় কক দর সংার িবিভ উয়নলক
কের পিরদশ নত কায েমর িবষেয় হীত
িসা ও পয েবন সহ বাবায়ন করা

উয়ন অিবভাগ, উয়ন শাখা-
১,২

হীত িসাের ৮০% বাবায়ন িতেবদন
পিরদশ েনর িসা ও
পয েবন সহ

[৩.১৪] নদী ও নৗপথ এবং এ মণালয়
ও দর সংা সেহর িবিভ কায ম
সিকত ববর িসা সংকলন
কাশ

[৩.১৪.১] কািশত ববর
িসা সংকলন

নদী ও নৗপথ এবং নৗপিরবহন মণালয় ও
দর সংা সেহর িবিভ কায ম সিকত
িবষেয় ববর িসা সেহর সংকলন কাশ
করা

শাসন অিবভাগ, শাসন শাখা কািশত সংকলেনর কিপ পিরেশািধত িবল
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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 কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় /
িবভাগ

িম মণালয় অিধহনত জিম িম অিধহন াব অেমাদন
জনােথ  িম অিধহন কের নন বর াপন ও
রাতন বর সহ সসারন

ল ও নৗপেথ দেশ আমদানী-রফতানীর ে িবপ ভাব
ি হেব। দেশর অথ নীিত িত হেব

মণালয় /
িবভাগ

িম মণালয়
িশিত িত
পিরবার

িম অিধহন াব অেমাদন
জনােথ  িম অিধহন কের নন বর াপন ও
রাতন বর সহ সসারন

ল ও নৗপেথ দেশ আমদানী-রফতানীর ে িবপ ভাব
ি হেব। দেশর অথ নীিত িত হেব

মণালয় /
িবভাগ

িম মণালয়
নব ািসত িত
পিরবার

িম অিধহন াব অেমাদন
জনােথ  িম অিধহন কের নন বর াপন ও
রাতন বর সহ সসারন

ল ও নৗপেথ দেশ আমদানী-রফতানীর ে িবপ ভাব
ি হেব। দেশর অথ নীিত িত হেব

দর / সংা
বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড 

িনিম ত জ

নদী সেহর িজং কােজ সময় ও নদী সেহর
তীর িমর অৈবধ াপনা উেদ এবং নদীর সীমানা
িচিত করন, সীমানা িপলার ও ওয়াকওেয় িনম ােন
সহেযািগতা

নদী সেহর নাতা রা কের দেশ নৗেযাগােযাগ
চলমান রাখা এবং নদী তীর অৈবধ দখল  রেখ
নদীর াভািবক গিত বাহ বজায় রাখা

নদীেত পিল জেম নদীর গিতপথ ব হেব, তাছাড়া অৈবধ
দখলদাররা নদী ভরাট ও দখল কের নদীর াভািবক গিতপথেক
বধা করেব এবং ভৗগিলক পিরেবশ িবন করেব

দর / সংা
বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড 

িনিম ত সীমানা
িপলার

নদী সেহর িজং কােজ সময় ও নদী সেহর
তীর িমর অৈবধ াপনা উেদ এবং নদীর সীমানা
িচিত করন, সীমানা িপলার ও ওয়াকওেয় িনম ােন
সহেযািগতা

নদী সেহর নাতা রা কের দেশ নৗেযাগােযাগ
চলমান রাখা এবং নদী তীর অৈবধ দখল  রেখ
নদীর াভািবক গিত বাহ বজায় রাখা

নদীেত পিল জেম নদীর গিতপথ ব হেব, তাছাড়া অৈবধ
দখলদাররা নদী ভরাট ও দখল কের নদীর াভািবক গিতপথেক
বধা করেব এবং ভৗগিলক পিরেবশ িবন করেব

দর / সংা
বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড 

িনিম ত ওয়াকওেয়

নদী সেহর িজং কােজ সময় ও নদী সেহর
তীর িমর অৈবধ াপনা উেদ এবং নদীর সীমানা
িচিত করন, সীমানা িপলার ও ওয়াকওেয় িনম ােন
সহেযািগতা

নদী সেহর নাতা রা কের দেশ নৗেযাগােযাগ
চলমান রাখা এবং নদী তীর অৈবধ দখল  রেখ
নদীর াভািবক গিত বাহ বজায় রাখা

নদীেত পিল জেম নদীর গিতপথ ব হেব, তাছাড়া অৈবধ
দখলদাররা নদী ভরাট ও দখল কের নদীর াভািবক গিতপথেক
বধা করেব এবং ভৗগিলক পিরেবশ িবন করেব

দর / সংা
বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড 

অপসারনত পিল

নদী সেহর িজং কােজ সময় ও নদী সেহর
তীর িমর অৈবধ াপনা উেদ এবং নদীর সীমানা
িচিত করন, সীমানা িপলার ও ওয়াকওেয় িনম ােন
সহেযািগতা

নদী সেহর নাতা রা কের দেশ নৗেযাগােযাগ
চলমান রাখা এবং নদী তীর অৈবধ দখল  রেখ
নদীর াভািবক গিত বাহ বজায় রাখা

নদীেত পিল জেম নদীর গিতপথ ব হেব, তাছাড়া অৈবধ
দখলদাররা নদী ভরাট ও দখল কের নদীর াভািবক গিতপথেক
বধা করেব এবং ভৗগিলক পিরেবশ িবন করেব

দর / সংা
বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড 

না নৗপেথর দঘ 

নদী সেহর িজং কােজ সময় ও নদী সেহর
তীর িমর অৈবধ াপনা উেদ এবং নদীর সীমানা
িচিত করন, সীমানা িপলার ও ওয়াকওেয় িনম ােন
সহেযািগতা

নদী সেহর নাতা রা কের দেশ নৗেযাগােযাগ
চলমান রাখা এবং নদী তীর অৈবধ দখল  রেখ
নদীর াভািবক গিত বাহ বজায় রাখা

নদীেত পিল জেম নদীর গিতপথ ব হেব, তাছাড়া অৈবধ
দখলদাররা নদী ভরাট ও দখল কের নদীর াভািবক গিতপথেক
বধা করেব এবং ভৗগিলক পিরেবশ িবন করেব


