
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

নৗ-পিরবহন মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 ল ঘন িমটার ৩ ১১২ ১১১ ১১০ ১০৯ ১০৮ ১৬

মানকসহ গাগল
াইেব রন করা
হেয়েছ। চবক ও
মাবেকর অগিত
িতেবদন একসােথ
সং।

[১.২] চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং [১.২.১] হািলংত কেইনার
ইইউস
(হাজার)

৩ ২৮৯৫ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ৭৯৮.৭৪

মানকসহ গাগল
াইেব রন করা
হেয়েছ। চবক ও
মাবেকর অগিত
িতেবদন একসােথ
সং।

[১.৩] চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং [১.৩.১] হািলংত কােগ া
ল মিক
টন

৩ ১০১৫ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ২৬৭.৫৪

মানকসহ গাগল
াইেব রন করা
হেয়েছ। চবক ও
মাবেকর অগিত
িতেবদন একসােথ
সং।

[১.৪] পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত কেইনার টািম নাল % ২ ৭০ ১১ ১০ ৯ ৮ ২

িত কায েমর
মানকসহ গাগল
াইেব রন করা
হেয়েছ।

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

[১.৫.১] দরপ ায়ন কায ম তািরখ ২ ৩০-০৩-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ২০-০৪-২০২২ ২৫-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২

িত কায েমর
মানকসহ গাগল
াইেব রন করা
হেয়েছ।

[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 ২ ১০-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.৭] চাম বের নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ [১.৭.১] িনিম ত ইয়াড 
বগ িমটার
(হাজার)

১ ৯০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪.৮

[১.৮] মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন [১.৮.১] ািপত িটেম া % ১ ৭৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪

[১.৯] মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২ জ িনম ান [১.৯.১] িনিম ত জ % ১ ১০০ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ৫

[১.১০] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন [১.১০.১] নব ািসত পিরবার সংা ১ ১৭২০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

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

[১.১১.১] িশণাথর সংা সংা ১ ৩১১৩ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ২৬৪



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

[১.১২.১] পিরদশ নত কায ম সংা ১ ০২ ০১

[১.১৩] পায়রা বের ইয়াড  িনম াণ [১.১৩.১] িনিম ত ইয়াড  % ১ ৬৫ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১.৫০

[১.১৪] পায়রা বের জ িনম াণ [১.১৪.১] িনিম ত জ % ১ ৬৫ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২.০০

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

[১.১৫.১] িনিম ত ল ও ইয়াড  তািরখ ১ ১০-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.১৬] বনােপাল লবেরর জ ১৬ একর জিম অিধহন [১.১৬.১] অিধহনত জিম তািরখ ১ ১৫-০৬-২০২২ ১৮-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

২

স পিরবহন
বার সািব ক
উয়ন ও
সসারণ

২৩

[২.১] নািবকেদর িসিডিস ইকরণ [২.১.১] ইত িসিডিস সংা ৩ ৮৫০ ৮০০ ৭৭৫ ৭৫০ ৭০০ ৬৩৮

[২.২] জাহােজ নািবক িনেয়াগ [২.২.১] িনেয়াগত নািবক সংা ৩ ৫৫০০ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৭০০ ৪৫০০ ২০৪৪

[২.৩] নৗিনরাপা িনিতকরেন নৗযান সােভ করণ [২.৩.১] সােভ ত নৗযান সংা ৩ ৫৬০০ ৫৪০০ ৫২০০ ৫০০০ ৪৯০০ ১৮১৫

[২.৪] নৗযান িনবনকরণ [২.৪.১] িনবনত নৗযান সংা ৩ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ৪৪৮

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

[২.৫.১] হীত পরীা সংা ২ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭৫০ ৪৭০০ ১৬৭৬

[২.৬] ডঅেয়ল পিরবহন [২.৬.১] পিরবহনত ডঅেয়ল ল ম টন ২ ১১ ১০.৭৫ ১০.৫০ ১০.২৫ ১০.০০ ৫.৬৭

[২.৭] বাকািরেয়র মােম প পিরবহণ [২.৭.১] পিরবহনত বাপ ল ম টন ২ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ২.৫১

[২.৮] াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ [২.৮.১] পিরবহনত াডাপ ল ম টন ২ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.৫০ ১.২২

[২.৯] ী-সী িশণ [২.৯.১] িশিত নািবক সংা ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[২.১০] পা সী িশণ [২.১০.১] িশিত নািবক সংা ১ ১০০০ ৯৮০ ৯৬০ ৯৪০ ৯২০ ৫৪৩

[২.১১] সগামী মিরনারেদর আজািতক মােনর িশণ
দান

[২.১১.১] দ িশণ সংা ১ ১৭৫০ ১৭২৫ ১৭০০ ১৬৭৫ ১৬৫০ ২০৫

৩

অভরীণ
নৗপেথর উয়ন ও
রণােবণ এবং
নৗপিরবহন
বার সসারণ

২২

[৩.১] নৗপথ সেহর কািপটাল িজং [৩.১.১] নাত নৗপথ িক িম ৩ ৯২০ ৩০৭ ৩০৬ ৩০৫ ২৯০ ২২.৯১

[৩.২] নৗপথ সেহর সংরণ িজং [৩.২.১] অপসারণত পিল ল ঘন িমটার ৩ ২২৫ ২১০ ২০০ ১৭৯.৮২ ১৭৫ ১২.৮৮

[৩.৩] নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপণ [৩.৩.১] ািপত নৗসহায়ক সামী সংা ৩ ২৩০০০ ২০৭০০ ১৮৪০০ ১৮২২১ ১৮০০০ ৬৭০১

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

[৩.৪.১] িনিম ত ওয়াকওেয় িক িম ২ ১০.৫০ ৪ ৩.৫ ৩ ২.৫

[৩.৫] ঢাকার চার পােশর নদীতীের সীমানা িপলার িনম ান [৩.৫.১] িনিম ত সীমানা িপলার সংা ২ ৬২০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ৩০০

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

[৩.৬.১] িনিম ত অবিশ ২ ােলা াফ
অেয়ল াংকার

% ২ ১০০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ৬.৮৬



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

% ২ ৬০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৮

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

% ১ ৬০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৫

[৩.৯] আন িশপইয়ােড  িনিম ত ৪ িস-ােকর ২০% িনম াণ [৩.৯.১] িনিম ত িস-াক % ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ১

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

[৩.১০.১] িনিম ত িস-াক % ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ১

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

% ১ ১০০ ২৮ ২৬ ২৫ ২৪ ৩০

[৩.১২] িডিপিপ ণয়ন ও বাবায়ন িয়া সেক লািন ং
সশন

[৩.১২.১] ণীত িডিপিপ সংা ১ ৬ ৫ ৪

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


