
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, ২০২১

বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, 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 ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, 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

অভরীণ নৗ-
পেথ প ও
যাী
পিরবহেন
দতা ি

৪২

[১.১] নদীবর ও ঘাটসেহর উয়ন
[১.১.১] উয়নত নদীবর ও
ঘাট

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০

[১.২] বালাশী- বাহারাবােদ ফরীঘাটসহ
আষিক হাপনািদ িনম াণ

[১.২.১] িনম াণ কােজর অগিত % ৩ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩১ ৩০ ৭

[১.৩] নগরবাড়ীেত আষংিগক িবধািদসহ নদী
বর িনম াণ

[১.৩.১] িনম াণ কােজর অগিত % ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২

[১.৪] নৗ-পেথ নৗ সহায়ক সামী াপন(MoS)
[১.৪.১] ািপত নৗ-সহায়ক
সামী

সংা ৩ ২২০০০ ১৯৮০০ ১৭৬০০ ১৫৪০০ ১৩২০০ ৪৯৮০

[১.৫] পাইলেটজ সবা দান [১.৫.১] সরবরাহত পাইলট সংা ৩ ৩৫০০০০ ৩১৫০০০ ২৮০০০০ ২৪৫০০০ ২১০০০০ ১৪৯৯২৬

[১.৬] পন িনম াণ (MoS) [১.৬.১] িনমত পন সংা ৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০

[১.৭] পন মরামত [১.৭.১] মরামতত পন সংা ২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০ ২২

[১.৮] জাহাজ মরামত [১.৮.১] মরামতত জাহাজ সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ৯

[১.৯] জায়ার ভাটার ত সংবিলত বই কাশ [১.৯.১] কািশত বই সংা ৩ ১৮০০ ১৬০০ ০ ০ ০

[১.১০] জায়ার ভাটার গজ উপা সরবরাহ
[১.১০.১] উপা সরবরাহত
গজ শন

সংা ৩ ৫৩ ৫০ ৪৭ ৪৫ ৪২ ৫৩

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

[১.১১.১] িশণা ডক ও
ইিন কম

সংা ২ ১৫০০ ১৩০০ ১০০০ ৮০০ ৫০০ ৩৮৭

[১.১২] কোল শনসহ িতন িডিজিপএস
িবকন শন আিনকীকরণ

[১.১২.১] আিনকীত
িডিজিপএস িবকন শন

সংা ৩ ৩ ০ ০ ০ ০ ৩

[১.১৩] িবআইডিউএ’র িমর (ফারেশার
তীত) সীমানা িচিতকরণ এবং সীমানা িপলার
ও সাইনেবাড  াপন।

[১.১৩.১] িচিত সীমানা একর ১ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ৯৮

[১.১৩.২] াপনত সীমানা
িপলার

সংা ১ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০

[১.১৩.৩] াপনত সাইন
বাড 

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৯

[১.১৪] নৗ-েটাকল েট পবাহী জাহাজ
চলাচেল ভেয়জ দান

[১.১৪.১] দ ভেয়জ সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৪২৬

[১.১৫] িজব বষ  উপলে পয ায়েম িবিভ নদী
বের গরীব-, িদনমর, ঘাট ও নৗযান
িমকেদর মােঝ খা িবতরণ কম চী আেয়াজন

[১.১৫.১] আেয়ািজত খা
িবতরণ কম চী

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৪ ৫ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, 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%

২

অভরীণ নৗ-
পেথর উয়ন,
রণােবণ
এবং
সসারণ

৩৩

[২.১] জার সংি আষিক জলযান সংহ
(MoS)

[২.১.১] সংহীত আষিক
জলযান

সংা ৩ ২৫ ২০ ১৬ ১৪ ১০ ৪০

[২.২] জার সংি আষিক যপািত
ফকিলফট সংহ (MoS)

[২.২.১] সংহীত ফকিলফট সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.৩] নৗপথসেহর কািপটাল িজং(MoS) [২.৩.১] না নৗপেথর দঘ  িকঃিমঃ ৩ ৩০০ ২৯৫ ২৯০ ২৮৫ ২৮০ ১৪.০৬

[২.৪] নৗপথসেহর সংরণ িজং(MoS) [২.৪.১] অপসারণত পিল ল ঘঃিমঃ ৩ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ৪০.৯৭

[২.৫] জার বইজ িনম াণ [২.৫.১] িনমত জার বইজ সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ১

[২.৬] অভরীণ নৗ-পেথ হাইোািফক জিরপ
কায ম সাদন(MoS)

[২.৬.১] জিরপত অভরীণ
নৗ-পথ

িকঃিমঃ ২ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪০০ ২৩৫০ ২৩০০ ৫১৯.২৭

[২.৭] উপলীয় নৗ-পেথ হাইোািফক জিরপ
কায ম সাদন(MoS

[২.৭.১] জিরপত উপলীয়
নৗ-পথ

বগ  িকঃিমঃ ২ ৭০০ ৭০০ ৭০০ ৭০০ ৭০০

[২.৮] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত
ােন ওয়াকওেয় িনম াণ(MoS)

[২.৮.১] িনমত ওয়াকওেয় িকঃিমঃ ৩ ৪ ৩ ২.৫ ২ ১.৫ ২

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

[২.৯.১] িনমত ইেকাপাক সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১

[২.১০] ঢাকার চারপােশর নদী তীের (ঢাকা,
নারায়ণগ ও টীেত) নদী সীমানা িপলার
িনম াণ(MoS)

[২.১০.১] িনমত সীমানা িপলার সংা ৩ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২৩৫০ ৮০০

[২.১১] ঢাকার চারপােশর নদী তীের জ
িনম াণ(MoS)

[২.১১.১] িনমত জ সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

[২.১২] লংম এােভটর সংহ
[২.১২.১] সংহীত লংম
এােভটর

সংা ৩ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, 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%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

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

[এম.১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৪

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

[এম.১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ 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 ২

[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: সামবার, লাই ২৬, 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%

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 ৯০

[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 ১৫-০২-২০২১
ঢাকা নদী বের কল সার ১৫/০২/২০২১
তািরেখ চা করা হেয়েছ ও অনলাইন
পাইলেটজ পন পাইলংপয ায় রেয়েছ ।

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৩-০২-২০২১
SPTI মাদারীর, ভিতেদর জ
Website লাইভ-এ আেছ
।িল:sptimadaripur.gov.bd

[এম.২.৪]
কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২২.৬৬

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ০.৮১

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

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

সংা ১ ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৬, 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%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৯.১৯

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৬.৬৮

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১]
িপীয় সভায়
উপাপেনর জ
মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮.৫৮

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৩.৮১

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ০৩-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


