
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

নৗ-পিরবহন মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 িকিম ৩ ২৪.৫০ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৮.৮

[১.২] চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং [১.২.১] হািলংত কেইনার ইইউস(হাজাের) ৩ ২৮৫৮ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৬৫০ ৭৯৮.৯৮

[১.৩] চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং [১.৩.১] হািলংত কােগ া ল ম টন ২ ৯৯০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৩৩৯.৪৫

[১.৪] চাম বের নন কেইনার ইয়াড  িনম ান [১.৪.১] িনিম ত ইয়াড  বগ  িমটার(হাজাের) ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৪০

[১.৫] চাম বের সািভ স জ িনম ান [১.৫.১] িনিম ত সািভ স জ % ২ ৩৭ ৩৩ ৩০ ২৬ ২২ ২৮

[১.৬] পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ [১.৬.১] িনিম ত কেইনার টািম নাল % ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৯

[১.৭] মাতারবাড়ী বর উয়ন কে পরামশ ক
িনেয়াগ

[১.৭.১] িনেয়াগত পরামশ ক তািরখ ২ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

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

[১.৮.১] বিতত ইনফরেমশন
িসেম

% ২ ৬৬.১১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১১.৫

[১.৯] মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম া
াপন

[১.৯.১] ািপত ওয়াটার ি্টেম
া

% ২ ৯১.৫০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১৯.৭৭

[১.১০] মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ২ জ
িনম ান

[১.১০.১] িনিম ত জ % ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২৫.৩

[১.১১] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর
নব াসন

[১.১১.১] নব ািসত িত
পিরবার

% ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

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

[১.১২.১] িশিত িত পিরবার সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ২৫০

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

[১.১৩.১] হীত িডজাইন কায  % ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৪

[১.১৪] গাবরাড়া ল বের ১ ওয়ার হাউস িনম াণ [১.১৪.১] িনিম ত ওয়ার হাউস % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৫

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

[১.১৫.১] িনিম ত ওেয়ীজ ল % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৫

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

[১.১৬.১] অিধহনত জিম তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২২-০৯-২০২০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

স পিরবহন
বার সািব ক
উয়ন ও
সসারণ

২৩

[২.১] নািবকেদর িসিডিস ই করণ [২.১.১] ইত িসিডিস সংা ২ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৬০০ ৫০০ ৯২৭

[২.২] জাহােজ নািবক িনেয়াগ [২.২.১] িনেয়াগত নািবক সংা ২ ৪৮০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ২২১৪৭

[২.৩] নৗিনরাপা িনিতকরেন নৗযান সােভ  করণ [২.৩.১] সােভ ত নৗযান সংা ২ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৫০০ ২১২১

[২.৪] নৗযান িনবন করণ [২.৪.১] িনবনত নৗযান সংা ২ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৩৮

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

[২.৫.১] ািপত বজ ধারক সংা ২ ১২০ ১১৮ ১১৫ ১১৪ ১০০ ১৩২

[২.৬] উপলীয় নৗিনরাপা ির জ লাইট হাউস
াপন

[২.৬.১] ািপত লাইট হাউস % ২ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৬.২৪

[২.৭] ড অেয়ল পিরবহন [২.৭.১] পিরবহনত ড ওেয়ল ল ম টন ২ ১২ ১১.৭৫ ১১.৫০ ১১.২৫ ১১.০২ ২.৯১

[২.৮] বা কািরেয়র মােম প পিরবহণ [২.৮.১] পিরবহহনত প ল ম টন ২ ৭ ৬.৭৫ ৬.৫০ ৬.২৫ ৬ ১.৩৫

[২.৯] ডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ [২.৯.১] পিরবহহনত প ল ম টন ২ ৫ ৪.৭৫ ৪.৫০ ৪.২৫ ৪ ২.০৯

[২.১০] ী-সী িশণ [২.১০.১] িশিত নািবক সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[২.১১] পা -সী িশণ [২.১১.১] িশিত নািবক সংা ১ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭১০

[২.১২] সগামী মিরনারেদর িবমােনর িশণ
দান

[২.১২.১] িশিত িবমােনর
মিরনার

সংা ১ ১৭০০ ১৬৭৫ ১৬৫০ ১৬২৫ ১৬০০ ৫৯৯

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

[২.১৩.১] আেয়ািজত পয ােলাচনা
সভা

সংা ১ ৪ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

অভরীণ
নৗপেথর উয়ন ও
রণােবণ এবং
নৗপিরবহন
বার সসারণ

১৮

[৩.১] নৗপথ সেহর কািপটাল িজং [৩.১.১] না নৗপেথর দঘ  িক িম ২ ৩০০ ২৯৫ ২৯০ ২৮৫ ২৮০ ১১১.৩৮

[৩.২] নৗপথ সেহর সংরণ িজং [৩.২.১] অপসারনত পিল ল ঘ িম ২ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ৭২.৪১

[৩.৩] নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপণ [৩.৩.১] ািপত নৗসহায়ক সামী সংা ২ ২২০০০ ১৯৮০ ১৭৬০০ ১৫৪০০ ১৩২০০ ১০৫০৩

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

[৩.৪.১] িনিম ত ওয়াকওেয় িক িম ২ 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 সংা ১ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২৩৫০ ৬০০

[৩.৬] ঢাকার চার পােশর নদী তীের জ িনম ান [৩.৬.১] িনিম ত জ সংা ১ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩

[৩.৭] উত মােনর ২ ক-টাইপ ফরী িনম াণ [৩.৭.১] িনিম ত ক-টাইপ ফরী % ১ ১.৭৫ ১.৭২ ১.৭০ ১.৬৮ ১.৬৪ ০.৯

[৩.৮] যাীবাহী ২ উপলীয় জাহাজ িনম াণ [৩.৮.১] িনিম ত উপলীয় জাহাজ % ১ ৭.৮০ ৭ ৬.৫০ ৬ ৫ ৩.৩২

[৩.৯] ২ ােলা াফ ওেয়ল াংকার িনম াণ [৩.৯.১] িনিম ত ওেয়ল াংকার % ১ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ১২.৭৮১

[৩.১০] ২ িমিডয়াম ফির িনম াণ [৩.১০.১] িনিম ত িমিডয়াম ফরী % ১ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৯.৮৩৫

[৩.১১] ৬ ইউিল ফির িনম াণ [৩.১১.১] িনিম ত ইউিল ফরী % ১ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ১৪.৭৫

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

[৩.১২.১] পিরদশ নত কায ম 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

% 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 ১ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০.৯৬

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

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

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৪২.৫৩

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১৪

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


