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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবআইডিউএ িবগত ০৩ বছের  (২০১৮-১৯,  ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১)  ৭৬৭.১১  িকঃ িমঃ  কািপটাল  িজং ও ৬৫৮.০০ ল ঘনিমটার
সংরণ িজং কেরেছ । এ সমেয় নন ২০ জার , ১৪৬ আষিক জলযান সংহসহ ২ জার বইজ িনম াণ করা হেয়েছ। বিণ ত
সমেয় ৬৫৬৮০ নৗসহায়ক সামী িবিভ অভরীণ ও েটাকল নৗপেথ াপন করা হেয়েছ। নন ৫৯  পন িনম াণব ক িবিভ নদী
বর, লঘাট ও ািং শেন াপন করা হেয়েছ। ঢাকার চারপােশর নদী তীের অৈবধ দখলেরােধ ৪২০০  সীমানা িপলার াপন করার
পাশাপািশ ৫.৫িকঃিমঃ ওয়াকওেয় , ৪ জ এবং ১ ইেকাপাক িনম াণ করা হেয়েছ। অপরিদেক, সারােদেশ িবিভ নদী বর, লঘাট ও
ািং শেন প বাঝাই ও খালাস এবং যাী ওঠানামার িবধািদ মরামত ও সংার,পাইলট হাউজ িনম াণ, জ ও িশণ ক
াপন, ফিরঘাট িনম াণ করার পাশাপািশ ১২ ঘােট নন কের জ/াড /সংেযাগ রাা/আরিসিস িিড়সহ অা অবকাঠােমা
িনম াণ/নিনম াণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

(ক) ঢাকা শহেরর চারপাশসহ নদী তীের অৈবধ দখলদারেদর বাধা/িবপি ও আদালেতর িগতােদশর কারেণ িবিভ ােনর বাবায়ন কাজ
িবলিত খ) ত বা তায় নৗপথ নার এবং িজংত নৗপেথ িতবছর পিল জেম ভরাট হেয় যাওয়া ও চািহদার লনায় যাী ও
প  পিরহেনর  জ  েয়াজনীয়  অবকাঠােমার  অভাব  (গ)  উ  মতা  স  উারকারী  জাহাজসহ  সািভস  জাহেজর  অভাব,  নৗসহায়ক
সামীসহ িতকারী কক ন বা খায়া যাওয়া, খারাপ আবহাওয়ায় এসব িত হওয়া এবং পাইলেটজ সবা দােনর িনিম িনরাপদ
ও তগিত স পাইলট িবট নৗযােনর তা (ঘ) দ ও েয়াজনীয় সংক জনবেলর অভােব সামিক কায ম াহত হওয়া (ঙ)
চািহদার লনায় অল বােজট এবং চলমান কািভড-১৯ মহামাির িবিভ কায ম বাবায়েনর ে সম িহসােব তীয়মান হয়।

ভিবৎ পিরকনা:

ক) দখলদারেদর িবে আইিন লড়াইেয়র কায ম অাহত রাখা খ) সরকােরর িনেদ িশত ১০০০০িকঃিমঃ নৗপথ উয়নসহ “বাংলােদশ ব-
ীপ  পিরকনা  ২১০০”  এর  আওতায়  ৮১ কের  মােম  ৭৫ নদীবর াপন  করার  পাশাপািশ  ২০৫০  সােলর  মে না নৗপথেক
১৫০০০ িকঃিম এ উীত করা । এসিডিজ’র অিভ ল ১,৬,,৯,১৩,১৪ অজেন কাজ করা । ধানমীর িতিত, অশাসন, িনেদ শনা ও
পক ২০৪১ অসরেন ৮ম পবািষ ক পিরকনার আওতায় সারা বছর াপী নৗ-পেথর নাতা রােথ  কািপটাল িজং ও সংরণ
িজং , নদীবর ও ঘাটসেহর উয়ন, নৗপথসেহর হাইোািফক জিরপ কায ম, নৗ-পেথ নৗসহায়ক সামী াপন, ঢাকার চারপােশর
নদীসহ সারােদেশর দখল হওয়া নদীেলা নােরর সিয় কায ম হণ। অভরীণ ও আিলক বািণজ সসারেণ -ইেকানিম
সিকত মম ও দীঘ  ময়াদী ১৮ ক হণ । গ) উ মতা স উারকারী জাহাজসহ সািভস জাহজ সংহ করা, ািপত নৗ-
সহায়ক সামী সংরেণ মিনটিরং কায ম হণ করা এবং িনরাপদ ও ত গিত স পাইলট নৗযােনর সংহ ঘ) িশিত জনবল ির
জ শীপ পাস েনল িনং ইউট ও জার িশন ক াপন ও িবিভ িবভােগর েয়াজনীয় জনবল াব অেমাদন িয়াকরণ
ঙ) েয়াজনীয় বােজট বরাের জ ঊতন কপের িনকট যৗিকতসহ বরা াব উপাপন ও কািভড-১৯ মহামাির জ সেচতনতা
ি, া িবিধ অসরণ ও কা ািেত েয়াজনীয় সহেযািগতালক কায ম শিশালী করা ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কািপটাল  িজং  এর  আওতায়  ২৮০  িকঃ  িমঃ  নৗপেথর  নাতা  উয়ন  এবং  সংরণ িজং  এর  আওতায়  ২৩০ ল ঘঃিমঃ
িজং সাদন; অভরীন নৗ -পেথ ২৩৫০০  নৗ চলাচল সহায়ক সামী াপন; ঢাকার চারপােশর নদীর উেদত াপনায়
১০ িকঃিমঃ ওয়াকওেয় িনম াণ , ৬ আরিসিস িিড় িনম াণ, ৪ জ িনম াণ , ১ ইেকাপাক িনম াণ , নন ২ নদী বেরর
গেজট কাশ ।
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কপ

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সহজ, িনরাপদ, সায়ী , পিরেবশবাব এবং টকসই অভরীণ ও উপলীয় নৗপিরবহন বা।

১.২ অিভল (Mission)
নৗ-পথ  উয়ন  ও  সংরণ  এবং  ভৗত  অবকাঠােমাগত  িবধািদ  দােনর  মােম  অভরীণ  ও  উপলীয়  নৗ-পিরবহন  বা
িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. নদী বর ও ঘাটসেহ টািম নাল িবধািদ দান, রণােবণ ও পিরচালন এবং িশণ দান
২. নদী, চােনল ও খাল খনন
৩. হাইোািফক জিরপ এবং অভরীণ নৗপেথর উপর ভা কাল ও হরাইজাল িয়াের এবং জায়ার ভাটার ত
িবেষণ
৪. নৗ-পেথ নৗ-সহায়ক সামী াপন ও পাইলেটজ িবধা দান
৫. নৗ-েটাকল েট চলাচলকারী নৗযােনর ভেয়জ অমিত দান ও লের সময়িচ/ট পারিমট দান এবং অভরীণ
নৗপেথ ািফক সােভ  ও মাবাইল কাট পিরচালনা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নৗ-পেথ নাতা সংরণ ও নদী শাসন এবং নৗ-পিরচালেনর িবধােথ  অভরীণ নদী পেথ মাকা, বয়াবািত, িবকন-
বািতসহ নৗ-সহায়ক সামী াপন
২. নৗ-পেথর হাইোািফক জিরপ ও চাট  কাশনা, পাইলেটজ িবধা দান এবং নদী বরসেহ আবহাওয়া- সংা
ত পিরেবশন
৩. অভরীণ নৗ-পেথর নাতা সংরেণর জ বািষ ক িজং কম িচ ণয়ন ও বাবায়ন এবং নন নৗ-পথ চা করার
উেেশ ত ও তায় নদী, চােনল ও খাল খনন
৪. অভরীণ নদী-বর ও ল ঘাট উয়ন, রণােবণ ও পিরচালন এবং নদী বর ও ঘাটসেহ টািম নাল িবধািদ দান
৫. অভরীণ নৗ-পেথ  বাধািব অপসারণ ও িনমিত/ঘ টনাকবিলত নৗ-যান উারসহ নৗ-পেথ যাী ও মালামাল
পিরবহেনর জিরপ ও ভাড়া িনধ ারণ
৬. অভরীণ নৗ-পেথ চলাচলকারী নৗ-যােনর ডক ও ইিন কমর দতার উয়েনর লে িশণ দান
৭. িবিভ নৗ-পেথর যাীবাহী ও মালবাহী নৗ-যােনর সময়িচ/ট পারিমট অেমাদন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

দেশর ণ  অভরীণ নৗ-পথসেহর
মােম িনরিবি নৗ-যাগােযাগ াপন

পিল অপসারেনর মােম
নৗপেথর নাতা ি

িকঃিমঃ ৩০২.১১ ৩০৫.৪৪ ২৮০ ৩০০ ৩২০
িবআইডিউএ’র িজং
িবভােগর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] নদী বর ও
ঘাটসেহ
টািম নাল
িবধািদ দান,
রণােবণ ও
পিরচালন এবং
িশণ দান

৪১

[১.১] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর( ঢাকা, টী ও
নারায়ণগ নদী বর এলাকায়) উেদত ােন
ওয়াকওেয় িনম াণ

[১.১.১]
িনিম ত
ওয়াকওেয়

সমি িকঃিমঃ ৩ ৪ ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ১১.৫

[১.২] ঢাকার চারপােশর নদী তীের ঢাকা, টী ও
নারায়ণগ নদী বেরর অধীেন নন জ িনম াণ

[১.২.১]
িনিম ত জ

সমি সংা ২ ৪ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[১.৩] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােনর
নারায়ণগ নদী বর এলাকায় ইেকাপাক িনম াণ

[১.৩.১]
িনিম ত
ইেকাপাক

সমি সংা ২ ১ ১ ১

[১.৪] ঢাকা, টী ও নারায়ণগ নদী বর এলাকায়
আরিসিস িসিড় ঁিনম াণ

[১.৪.১]
িনমত
আরিসিস
িিড়

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১০ ১৫

[১.৫] ঢাকা , বিরশাল, নারায়ণগ েকৗশল িডিভশন ও
অা েকৗশল িডিভশেনর নদীবর ও ঘাটসেহর
উয়ন

[১.৫.১]
উয়নত
নদীবর ও
ঘাট

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.৬] নগরবাড়ীেত আষংিগক িবধািদসহ নদী বর
িনম াণ

[১.৬.১]
অিজত ভৗত
অগিত

মিত % ৩ ২২ ৪০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪২ ১০০

[১.৭] পািরয়া এবং দৗলতিদয়ায়/ গায়ালে আষিক
িবধািদসহ নদী বর আিনকায়ন

[১.৭.১]
অিজত ভৗত
অগিত

মিত % ২ ০.৫ ৪ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৫০ ১০০

[১.৮] চদর জলার শাহরাি উপেজলার িছখয়া ীজ
হেত চীপাড়া ীজ পয  ডাকািতয়া নদীর উরপােড়
ওয়াকওেয় ও েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম াণ

[১.৮.১]
অিজত ভৗত
অগিত

মিত % ৩ ২৯.০২ ৪৪ ৮০ ৭৫ ৭০

[১.৯] িচলমাির এলাকায়(রমনা,জাড়গাছ,
রািজবর,রৗমাির নয়ারহাট) নদী বর িনম াণ

[১.৯.১]
অিজত ভৗত
অগিত

মিত % ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৫০ ১০০

[১.১০] পন িনম াণ

[১.১০.১]
িনিম ত
পন(ক )

সমি সংা ৩ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১৩

[১.১০.২]
িনিম ত
পন(রাজ)

সমি সংা ২ ৩০ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.১১] পন মরামত
[১.১১.১]
মরামতত
পন

সমি সংা ২ ৩০ ৩০ ২৫ ২২ ১৮ ১৫ ১২ ২৮ ৩০

[১.১২] জাহাজ মরামত
[১.১২.১]
মরামতত
জাহাজ

সমি সংা ৩ ২০ ২৫ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৩০ ৩২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১৩] অভরীণ নৗ- পেথ চলাচলকারী নৗযােনর ডক
ও ইিন কমর দতা উয়ন

[১.১৩.১]
িশণা
ডক ও ইিন
কম

সমি জন ২ ১৬২৫ ৪১৭৩ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২৬০০ ২৭০০

[১.১৪] িবআইডিউএ’র িমেত (ফারেশার তীত )
আরিসিস িপলার ারা কটাতােরর বড়া এবং বধ িনম াণ

[১.১৪.১]
িনিম ত
কটাতােরর
বড়া

সমি িমটার ১ ১১৩০ ১০০০ ৮০০ ৭৫০ ৬৫০ ১১৮০ ১২০০

[১.১৪.২]
িনিম ত বধ

সমি িমটার ১ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১০০ ৯০ ১৬০ ১৮০

[১.১৫] সবা দােনর িবপরীেত ািরফ(সািভ স চাজ)
আদায়

[১.১৫.১]
আদায়ত
ািরফ(সািভ স
চাজ)

সমি
কা
টাকা

২ ২৬৫.০৭ ২৪৫ ২৬৮ ২৬৫ ২৬০ ২৫৮ ২৫৫ ২৬৮ ২৬৮

[১.১৬] দেশর িবিভ এলাকায় অবিত ঘাট/ পেয়
ইজারা িনকরন

[১.১৬.১]
ইজারা
সত
ঘােটর সংা

সমি সংা ২ ৪৩৫ ৪৫৭ ৪৬৪ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ৩৮০ ৪৭০ ৪৭৫

[১.১৭] নন নদী বর ঘাষণার গেজট কাশ

[১.১৭.১]
গেজট
কািশত নদী
বেরর
সংা

সমি সংা ২ ১ ১ ২ ১ ২ ২

[২] নদী, চােনল
ও খাল খনন

১২

[২.১] নৗপথসেহর কািপটাল িজং
[২.১.১]
নাত
নৗপথ

মিত িকঃিমঃ ৩ ৭৬৭.১১ ১০৮২.১১ ১১৮০ ১৪৫০ ১৬৫০

[২.২] নৗপথসেহর সংরণ িজং
[২.২.১]
অপসারণত
পিল

সমি
ল
ঘঃিমঃ

৩ ২২০.৭৯ ২২৫.৬৬ ১৮০ ২৩০ ২৩৫

[২.৩] ডেলশন এেকেভটর সংহ

[২.৩.১]
সংহীত
ডেলশন
এেকেভটর

সমি সংা ৩ ১

[২.৪] জার সংি সহায়ক জলযা্েনর ৫০% িনম াণ(৫
টাগেবাট )

[২.৪.১]
সহায়ক
জলযান
িনম ােণর
ভৗত অগিত

মিত % ৩ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩]
হাইোািফক
জিরপ এবং
অভরীণ
নৗপেথর উপর
ভা কাল ও
হরাইজাল
িয়াের এবং
জায়ার ভাটার
ত িবেষণ

৬

[৩.১] অভরীণ নৗ-পেথ(ঢাকা-চাম,দৗলতিদয়া-
পািরয়া, মাওয়া- আিরচা- দখাওয়া ও অা নৗপথ)
হাইোািফক জিরপ কায ম সাদন

[৩.১.১]
জিরপত
অভরীণ
নৗ-পথ

সমি িকঃিমঃ ২ ২৫২৫.২৫ ১৬৮১.৬০ ২৭৫০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২০০০ ২৮০০ ২৮৫০

[৩.২] উপলীয় নৗ-পেথ( চরগজািরয়া-মিতরহাট-হািতয়া-
ভাষানচর-সীপ-অেথাির বয়া নৗপেথ) হাইোািফক
জিরপ কায ম সাদন

[৩.২.১]
জিরপত
উপলীয় নৗ-
পথ

সমি
বগ 
িকঃিমঃ

২ ২১০০ ১৬৭৭ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭০০ ৭০০

[৩.৩] বাংলােদশ াাড  হাই ওয়াটার লেভল, াাড 
লা ওয়াটার লেভল িনধ ারণ এবং অভরীণ নৗপেথর
নঃেণী িবাসকরণ

[৩.৩.১]
অিজত ভৗত
অগিত

মিত % ২ ৪০ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩০ ১০০

[৪] নৗ-পেথ
নৗ-সহায়ক
সামী াপন ও
পাইলেটজ
িবধা দান

৬

[৪.১] নৗ-পেথ (চাম-বিরশাল, চদর-বিরশাল, চদর
–জিকগ,মাওয়া-কাঠালবাড়ী, দৗলতিদয়া- পািরয়া সহ
অা নৗপেথ )নৗ সহায়ক সামী াপন

[৪.১.১]
ািপত নৗ-
সহায়ক সামী

সমি সংা ২ ২৩২০১ ২৩০০ ২৩৫০০ ২২৫০০ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২৪০০০ ২৫০০০

[৪.২] পাইলেটজ সবা দান
[৪.২.১]
সরবরাহত
পাইলট

সমি সংা ২ ৩৯২১৯৯ ৩৭৭৮৮৬ ৩০০০০০ ২৯০০০০ ২৮০০০০ ২৭০০০০ ২৬৫০০০ ৩৩০০০০ ৩৫০০০০

[৪.৩] উার মহড়া পিরচালনা

[৪.৩.১]
পিরচািলত
মাবাইল
কাট

সমি িদন ২ ১ ১ ২ ১ ২ ২

[৫] নৗ-
েটাকল েট
চলাচলকারী
নৗযােনর ভেয়জ
অমিত দান
ও লের
সময়িচ/ট
পারিমট দান
এবং অভরীণ
নৗপেথ ািফক
সােভ  ও
মাবাইল কাট
পিরচালনা

৫

[৫.১] নৗ-েটাকল েট মালবাহী জাহাজ চলাচেল ভেয়জ
অমিত দান

[৫.১.১] দ
ভেয়জ
অমিত

সমি সংা ১ ৪৮০৮ ৫১৬৮ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪৫০ ৩৫০০ ৩৮০০

[৫.২] অভরীণ নৗপেথ চলাচলকারী যাীবাহী নৗযােনর
ট পারিমট দান

[৫.২.১] দ
ট পারিমট

সমি সংা ১ ৫০০ ৫৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫০ ৭০০

[৫.৩] ধান নৗপথ, শাখা নৗপথ ও মরা নৗপেথ ািফক
সােভ  সকরন

[৫.৩.১]
সােভ ত
নৗপথ

সমি সংা ১ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৫.৪] ািফক িনরাপা িনিেত মাবাইল কাট
পিরচালনা

[৫.৪.১]
পিরচািলত
মাবাইল
কাট

সমি িদন ২ ১০ ১১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
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, চয়ারান, বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কপ, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয় িহসােব চয়ারান, বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কপ-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কপ

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িকঃিমঃ িকেলািমটার

২ ঘঃিমঃ ঘনিমটার

৩ বগ  িকঃিমঃ বগ  িকেলািমটার

৪ িবআইডিউএ বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কপ

৫ লঃঘঃিমঃ ল ঘনিমটার
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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] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর( ঢাকা, টী ও নারায়ণগ নদী বর এলাকায়)
উেদত ােন ওয়াকওেয় িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত
ওয়াকওেয়

‘‘িড়গংগা, রাগ, শীতলা ও বা নদীর তীরিমেত
িপলার াপন, তীররা, ওয়াকওেয় ও জসহ
আষংিগক অবকাঠােমা িনম াণ (২য় পয ায়)’’- শীষ ক
কের ক পিরচালেকর দর

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন
ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.২] ঢাকার চারপােশর নদী তীের ঢাকা, টী ও নারায়ণগ নদী বেরর অধীেন
নন জ িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত জ

‘‘িড়গংগা, রাগ, শীতলা ও বা নদীর তীরিমেত
িপলার াপন, তীররা, ওয়াকওেয় ও জসহ
আষংিগক অবকাঠােমা িনম াণ (২য় পয ায়)’’- শীষ ক
কের ক পিরচালেকর দর

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন
ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.৩] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােনর নারায়ণগ নদী বর
এলাকায় ইেকাপাক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত ইেকাপাক

‘‘িড়গংগা, রাগ, শীতলা ও বা নদীর তীরিমেত
িপলার াপন, তীররা, ওয়াকওেয় ও জসহ
আষংিগক অবকাঠােমা িনম াণ (২য় পয ায়)’’- শীষ ক
কের ক পিরচালেকর দর

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন
ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.৪] ঢাকা, টী ও নারায়ণগ নদী বর এলাকায় আরিসিস িসিড় ঁিনম াণ
[১.৪.১] িনমত আরিসিস
িিড়

‘‘িড়গংগা, রাগ, শীতলা ও বা নদীর তীরিমেত
িপলার াপন, তীররা, ওয়াকওেয় ও জসহ
আষংিগক অবকাঠােমা িনম াণ (২য় পয ায়)’’- শীষ ক
কের ক পিরচালেকর দর

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন
ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.৫] ঢাকা , বিরশাল, নারায়ণগ েকৗশল িডিভশন ও অা েকৗশল
িডিভশেনর নদীবর ও ঘাটসেহর উয়ন

[১.৫.১] উয়নত
নদীবর ও ঘাট

িবআইডিউএ’র েকৗশল িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.৬] নগরবাড়ীেত আষংিগক িবধািদসহ নদী বর িনম াণ
[১.৬.১] অিজত ভৗত
অগিত

‘‘নগরবাড়ীেত আষংিগক িবধািদসহ নদী বর
িনম াণ’’ - শীষ ক কের ক পিরচালেকর দর/
িবআইডিউএ’র েকৗশল িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন
ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.৭] পািরয়া এবং দৗলতিদয়ায়/ গায়ালে আষিক িবধািদসহ নদী বর
আিনকায়ন

[১.৭.১] অিজত ভৗত
অগিত

‘‘পািরয়া এবং দৗলতিদয়ায়/ গায়ালে আষিক
িবধািদসহ নদী বর আিনকীকায়ন’’ - শীষ ক
কের ক পিরচালেকর দর/ িবআইডিউএ’র
েকৗশল িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন
ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.৮] চদর জলার শাহরাি উপেজলার িছখয়া ীজ হেত চীপাড়া ীজ পয 
ডাকািতয়া নদীর উরপােড় ওয়াকওেয় ও েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম াণ

[১.৮.১] অিজত ভৗত
অগিত

‘‘চদর জলার শাহরাি উপেজলার িছখয়া ীজ
হেত চীপাড়া ীজ পয  ডাকািতয়া নদীর উরপােড়
ওয়াকওেয় ও েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম াণ’’ - শীষ ক
কের ক পিরচালেকর দর/ িবআইডিউএ’র
েকৗশল িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন
ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.৯] িচলমাির এলাকায়(রমনা,জাড়গাছ, রািজবর,রৗমাির নয়ারহাট) নদী বর
িনম াণ

[১.৯.১] অিজত ভৗত
অগিত

‘‘িচলমাির এলাকায়(রমনা,জাড়গাছ,
রািজবর,রৗমাির নয়ারহাট) নদী বর িনম াণ’’ -
শীষ ক কের ক পিরচালেকর দর/
িবআইডিউএ’র েকৗশল িবভাগ

িপিডর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী, সার-
সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন ও
িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.১০] পন িনম াণ

[১.১০.১] িনিম ত
পন(ক )

‘‘পািরয়া এবং দৗলতিদয়ায়/ গায়ালে আষিক
িবধািদসহ নদী বর আিনকীকায়ন’’ - শীষ ক
কের ক পিরচালেকর দর/ িবআইডিউএ’র
েকৗশল িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন
ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.১০.২] িনিম ত
পন(রাজ)

িবআইডিউএ’র যািক ও নৗ-েকৗশল
(এমএমই)িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.১১] পন মরামত
[১.১১.১] মরামতত
পন

িবআইডিউএ’র যািক ও নৗ-েকৗশল
(এমএমই)িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.১২] জাহাজ মরামত
[১.১২.১] মরামতত
জাহাজ

িবআইডিউএ’র যািক ও নৗ-েকৗশল
(এমএমই)িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.১৩] অভরীণ নৗ- পেথ চলাচলকারী নৗযােনর ডক ও ইিন কমর দতা
উয়ন

[১.১৩.১] িশণা
ডক ও ইিন কম

িডিপইিস (নারায়ণগ)
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন এবং িশণা ডক ও ইিন
কমর তািলকা

[১.১৪] িবআইডিউএ’র িমেত (ফারেশার তীত ) আরিসিস িপলার ারা
কটাতােরর বড়া এবং বধ িনম াণ

[১.১৪.১] িনিম ত
কটাতােরর বড়া

িবআইডিউএ’র িম িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.১৪.২] িনিম ত বধ িবআইডিউএ’র িম িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও িনম াণ কােজর ছিব/িভিডও

[১.১৫] সবা দােনর িবপরীেত ািরফ(সািভ স চাজ) আদায়
[১.১৫.১] আদায়ত
ািরফ(সািভ স চাজ)

িবআইডিউএ’র অথ  িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন

[১.১৬] দেশর িবিভ এলাকায় অবিত ঘাট/ পেয় ইজারা িনকরন
[১.১৬.১] ইজারা
সত ঘােটর সংা

িবআইডিউএ’র বর ও পিরবহন িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন

[১.১৭] নন নদী বর ঘাষণার গেজট কাশ
[১.১৭.১] গেজট
কািশত নদী বেরর
সংা

িবআইডিউএ’র বর ও পিরবহন িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও গেজেটর কিপ

[২.১] নৗপথসেহর কািপটাল িজং [২.১.১] নাত নৗপথ িবআইডিউএ’র িজং িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও খনেনর হাইোািফক সােভ 
চােট র ছিব, খনন কােজর ছিব/িভিডও



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.২] নৗপথসেহর সংরণ িজং
[২.২.১] অপসারণত
পিল

িবআইডিউএ’র িজং িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/
মািসক িহসােবর িতেবদন ও খনেনর হাইোািফক সােভ 
চােট র ছিব, খনন কােজর ছিব/িভিডও

[২.৩] ডেলশন এেকেভটর সংহ
[২.৩.১] সংহীত
ডেলশন এেকেভটর

িবআইডিউএ’র িজং িবভাগ ও সংি কের
ক পিরচালেকর দর

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন, হনপ ও ডেলশন
এেকেভটর ছিব/িভিডও

[২.৪] জার সংি সহায়ক জলযা্েনর ৫০% িনম াণ(৫ টাগেবাট )
[২.৪.১] সহায়ক জলযান
িনম ােণর ভৗত অগিত

িবআইডিউএ’র িজং িবভাগ ও সংি কের
ক পিরচালেকর দর

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন,মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
হনপ ও সংহীত সহায়ক জলযােনর ছিব/িভিডও

[৩.১] অভরীণ নৗ-পেথ(ঢাকা-চাম,দৗলতিদয়া- পািরয়া, মাওয়া- আিরচা-
দখাওয়া ও অা নৗপথ) হাইোািফক জিরপ কায ম সাদন

[৩.১.১] জিরপত
অভরীণ নৗ-পথ

িবআইডিউএ’র হাইোািফ িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন,মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
জিরেপর ছিব/িভিডও/ জিরপ চাট  ও জিরপত নৗপেথর
নাম সার-সংেপ িতেবদন

[৩.২] উপলীয় নৗ-পেথ( চরগজািরয়া-মিতরহাট-হািতয়া-ভাষানচর-সীপ-
অেথাির বয়া নৗপেথ) হাইোািফক জিরপ কায ম সাদন

[৩.২.১] জিরপত
উপলীয় নৗ-পথ

িবআইডিউএ’র হাইোািফ িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন,মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
জিরেপর ছিব/িভিডও/ জিরপ চাট  ও জিরপত নৗপেথর
নাম সার-সংেপ িতেবদন

[৩.৩] বাংলােদশ াাড  হাই ওয়াটার লেভল, াাড  লা ওয়াটার লেভল
িনধ ারণ এবং অভরীণ নৗপেথর নঃেণী িবাসকরণ

[৩.৩.১] অিজত ভৗত
অগিত

িবআইডিউএ’র হাইোািফ িবভাগ ও সংি
কের ক

চয়ারােনর তয়ন, িপএসিস/ িপআইিস সভার কায িববরণী,
সার-সংেপ িতেবদন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন

[৪.১] নৗ-পেথ (চাম-বিরশাল, চদর-বিরশাল, চদর –জিকগ,মাওয়া-
কাঠালবাড়ী, দৗলতিদয়া- পািরয়া সহ অা নৗপেথ )নৗ সহায়ক সামী াপন

[৪.১.১] ািপত নৗ-
সহায়ক সামী

িবআইডিউএ’র নৗ-সংরণ ও পিরচালন িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
ছিব/িভিডও/ ও মাঠ পয ােয় শাখা িভিক নৗ সহায়ক সামী
াপন িবষয়ক সার-সংেপ

[৪.২] পাইলেটজ সবা দান
[৪.২.১] সরবরাহত
পাইলট

িবআইডিউএ’র নৗ-সংরণ ও পিরচালন িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
ছিব/িভিডও/ ও পাইলেটজ সরবরাহ িবষয়ক সার-সংেপ
িতেবদন ও পেনর কিতপয় কিপ

[৪.৩] উার মহড়া পিরচালনা
[৪.৩.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট

িবআইডিউএ’র নৗ-সংরণ ও পিরচালন িবভাগ
চয়ারােনর তয়ন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
ছিব/িভিডও/ ও সার-সংেপ িতেবদন

[৫.১] নৗ-েটাকল েট মালবাহী জাহাজ চলাচেল ভেয়জ অমিত দান
[৫.১.১] দ ভেয়জ
অমিত

িবআইডিউএ’র নৗ িনরাপা ও ািফক বাপনা
িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
ভেয়জ অমিতর দােনর সার-সংেপ িতেবদন

[৫.২] অভরীণ নৗপেথ চলাচলকারী যাীবাহী নৗযােনর ট পারিমট দান
[৫.২.১] দ ট
পারিমট

িবআইডিউএ’র নৗ িনরাপা ও ািফক বাপনা
িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
ট পারিমট দােনর সার-সংেপ িতেবদন

[৫.৩] ধান নৗপথ, শাখা নৗপথ ও মরা নৗপেথ ািফক সােভ  সকরন [৫.৩.১] সােভ ত নৗপথ
িবআইডিউএ’র নৗ িনরাপা ও ািফক বাপনা
িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
ািফক সােভ র সার-সংেপ িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৫.৪] ািফক িনরাপা িনিেত মাবাইল কাট পিরচালনা
[৫.৪.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট

িবআইডিউএ’র নৗ িনরাপা ও ািফক বাপনা
িবভাগ

চয়ারােনর তয়ন, মািসক/ মািসক িহসােবর িতেবদন,
সার-সংেপ িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:৫০ া: ২০ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ২৪, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


