
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

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

৪১

[১.১] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর(টী নদী বেরর অধীন আেনায়ার ফ হেত হারবাইত পয  এবং নারায়ণগ
নদী বেরর অধীন িনতাইগ- িিময়াম িসেম,হাজীগ খাল-সাইেলা,লতানাকামাল ীজ এলাকা) উেদত
ােন ওয়াকওেয় িনম াণ****

[১.১.১] িনিম ত ওয়াকওেয় িকঃিমঃ ৩ ৫ ৪ ৩.৫ ৩ ২.৫
কাদার িনেয়াগ করা হেয়েছ । িম উয়ন,জরীপ, টাওয়াল িনম াণ, াংক
েটকশন ও ক িনম াণ কাজ চলেছ । িডেসর ২০২১ পয  সািব ক অগিত
১৫%

[১.২] ঢাকার চারপােশর নদী তীের( ঢাকা, নারায়ণগ ও টী নদী বেরর অধীন এলাকায়) নদী সীমানা িপলার
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত সীমানা িপলার সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২৫০
িডেসর ২০২১ পয  ৫৫০  (লমাার ২৭.৫৫%) সীমানা িপলােরর িনম াণ
কাজ স হেয়েছ। অবি িপলােরর কাজ চলমান রেয়েছ যা ন ২০২২ নাগাদ
স হেব ।

[১.৩] ঢাকার চারপােশর নদী তীের ( গাবতলী ও পাগলােত) নন জ িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত জ সংা ৩ ২ ১ লমাার শতভাগ অিজত হেয়েছ।

[১.৪] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােন(আিলয়া/মীরর বড়বাজার/ নারায়ণগ) ইেকাপাক িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত ইেকাপাক সংা ২ ১ ালন ত কের দরপ িয়াকরণ করা হেয়েছ ।

[১.৫] নদীবর ও ঘাটসেহর(মীরকািদম বর/ আগ কােগ াঘাট/ ভরব আমতলী/ গলাচীপা লঘাট সহ অা
ঘাট) উয়ন

[১.৫.১] উয়নত নদীবর ও
ঘাট

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ২
িডেসর ২০২১ পয  ২ যথা আগ কােগ াঘাট ও ভরব ঘাট (লমাার
৫০%) ঘােটর কাজ স হেয়েছ । অবিশ ২(মীরকািদম ও গলািচপা) ঘােটর
কাজ চলমান রেয়েছ

[১.৬] নগরবাড়ীেত আষংিগক িবধািদসহ নদী বর িনম াণ [১.৬.১] বাবািয়ত িনম াণ কাজ % ৩ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩২.২৫
িডেসর ২০২১ পয  িনম াণ কােজর মিত ৩২.২৫% (লমাার
৮০.৬২৫%) অিজত হেয়েছ।

[১.৭] পািরয়া এবং দৗলতিদয়ায়/ গায়ালে আষিক িবধািদসহ নদী বর আিনকীকায়ন [১.৭.১] বাবািয়ত িনম াণ কাজ % ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০.৫
িডেসর ২০২১ পয  িনম াণ কােজর মিত ০.৫% (লমাার ১২.৫%)
অিজত হেয়েছ।

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

[১.৮.১] বাবািয়ত িনম াণ কাজ % ৩ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৬ ২০ ৩৪.৮৩
িডেসর ২০২১ পয  িনম াণ কােজর মিত ৩৪.৮৩ %(লমাার ৯৯.৫১
%)অিজত হেয়েছ।

[১.৯] ীডেবাট পন (পয়াখালীর পানপি ও করািলয়া এবং পাবনার কািজরহাট ঘােটর জ ) িনম াণ [১.৯.১] িনমত পন সংা ৩ ৩ ২ ১
িডেসর ২০২১ পয  ১র (লমাার ৩৩.৩৩%) িনম াণ কাজ স হেয়েছ
এবং বািক ২র মে ১র কােজর অগিত ৮৫% এবং ১র ৭৫% কাজ
স হেয়েছ।

[১.১০] পন( এলিপ ৬০,িপ-৪৭,২৪,১২৯, এমিপ-৬০, এসিপ -১৬৪ ও অা পন)মরামত [১.১০.১] মরামতত পন সংা ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৭
িডেসর ২০২১ পয  ৮ (লমাার ২৬.৬৬%) পন মরামত করা হেয়েছ ।
অবিশ ২২র মরামত কােজর অগিত িনপ: মরামত চলমান:১৪, ি
সাদন: ০৬, দরপ আহবান িয়াধীন: ০২

[১.১১] জাহাজ ( বতারা,িনহািরকা, তয় ,অগিত, অগামী , হামজা,ম ও অা জাহাজ) মরামত [১.১১.১] মরামতত জাহাজ সংা ৩ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ১১
িডেসর ২০২১ পয  ১২ (লমাার ৪৮ %) জাহাজ মরামত করা হেয়েছ ।
অবিশ ১৩র মরামত কােজর অগিত িনপ: মরামত চলমান:৫, ি
সাদন: ০৮

[১.১২] অভরীণ নৗ- পেথ চলাচলকারী নৗযােনর ডক ও ইিন কমর দতা উয়ন
[১.১২.১] িশণা ডক ও
ইিন কম

জন ৩ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১২৫৩ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.১৩] িবআইডিউএ’র(কীিতনাশা,রমা-বৗলাই,বংশী নদী নখনন কের অিধহনত িম ও আলাইর-
যাাবাড়ী খােলর পাড় ফারেশার তীত িমর) সীমানা িচিতকরণ এবং সীমানা িপলার ও সাইনেবাড  াপন।

[১.১৩.১] িচিত সীমানা একর ১ ৩১৫ ৩০০ ২৮০ ২৩০ ১৯০ ৩১৫ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.১৩.২] াপনত সীমানা
িপলার

সংা ১ ২৫৫ ২৪০ ২২০ ১৯০ ১৫৩ ১২০
িডেসর ২০২১ পয  ১২০ (লমাার ৪৭%) সীমানা িপলার াপন করা
হেয়েছ । অবিশ িপলােরর কাজ চলমান রেয়েছ ।

[১.১৩.৩] াপনত সাইন বাড  সংা ১ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৬ ৮
িডেসর ২০২১ পয  ৮(লমাার ৩০%) সাইন বাড  াপন করা হেয়েছ ।
অবিশ সাইন বাড  াপেনর কাজ চলমান রেয়েছ ।

[১.১৪] সবা দােনর িবপরীেত ািরফ(সািভ স চাজ) আদায়
[১.১৪.১] আদায়ত
ািরফ(সািভ স চাজ)

কা টাকা ৩ ২৪৫.০০ ২৩৫.০০ ২৩০.০০ ২২০.০০ ২১০.০০ ৬০.৯৮
িডেসর ২০২১ পয  ১৪৮.৬৮ কা টাকার (লমাার ৬০ %) ািরফ আদায়
করা হেয়েছ।

২
নদী, চােনল ও খাল
খনন

১৫

[২.১] নৗপথসেহর কািপটাল িজং [২.১.১] নাত নৗপেথর দঘ  িকঃিমঃ ৩ ৩১৫ ৩০৭ ৩০৬ ৩০৫ ২৯০ ৩৩.৭৮
িডেসর ২০২১ পয  ৫৬.৬৯ িকঃিমঃ (লমাার ১৭.৯৯%) নৗপথ নাত
হেয়েছ। অবি অংশ ৩০ ন ২০২২ নাগাদ অিজত হেব ।

[২.২] নৗপথসেহর সংরণ িজং [২.২.১] অপসারণত পিল ল ঘঃিমঃ ৩ ২২৫ ২১০ ২০০ ১৭৯.৮২ ১৭৫ ৭২.১৬
িডেসর ২০২১ পয  ৮৫.০৪ ল ঘঃিমঃ (লমাার ৩৭.৮০%) পিল
অপসািরত হেয়েছ। অবি অংশ ৩০ ন ২০২২ নাগাদ অিজত হেব ।

[২.৩] জার সংি আষিক যপািত এিিবয়ান এেকেভটর সংহ
[২.৩.১] সংহীত এিিবয়ান
এেকেভটর

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১
৫ এিিবয়ান এেকেভটর South Korea হেত সংেহর লে ি
সািদত হেয়েছ। জাযাির ২০২২ এর মে ডিলভারী স হওয়ার জ
িনধ ািরত থাকেলও ওিমেনর ভােব ি-শীপেম িবল হে ।

[২.৪] জার সংি আষিক যপািত কিবন জার সংহ [২.৪.১] সংহীত কিবন জার সংা ৩ ১ ১ লমাা অিজত হেয়েছ ।

[২.৫] িশিলয়া, আিরচা ও লনােত জার বইজ িনম াণ [২.৫.১] িনমত জার বইজ সংা ৩ ৩ ২ ১
িশিলয়া, আিরচা ও লনােত জার বইজ িনম াণ কােজর অগিত যথােম
৯৮%, ৯৫% এবং ৬৯%।



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
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অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
হাইোািফক
জিরপ ও চাট 
কাশনা

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

িকঃিমঃ ৩ ২৭০০ ২৬০০ ২৫৫০ ২৫০০ ২৪৫০ ৮৮০.৯৪
িডেসর ২০২১ পয  ১৩৬৯.৩০ িকঃিমঃ (লমাার ৫০.৭০%) নৗ-পথ জিরপ
করা হেয়েছ।

[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

বগ  িকঃিমঃ ৩ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ২য় ও ৩য় কায়াট াের জরীপ করা হেব।

৪

নৗ-পেথ নৗ-
সহায়ক সামী
াপন ও পাইলেটজ
িবধা দান

৫

[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

সংা ৩ ২৩০০০ ২০৭০০ ১৮৪০০ ১৮২২১ ১৮০০০ ৬২৬৫
িডেসর ২০২১ পয  ১২৯৬৬  (লমাার ৫৬.৩৭%) নৗ-সহায়ক সামী
াপন করা হেয়েছ । অবি অংশ ৩০ ন ২০২২ নাগাদ অিজত হেব ।

[৪.২] পাইলেটজ সবা দান [৪.২.১] সরবরাহত পাইলট সংা ২ ২৮০০০০ ২৫২০০০ ২৩৫০০০ ২৩২০৩০ ২১০০০০ ১২০০২৮
িডেসর ২০২১ পয  ১৮৪০৯৪ বার (লমাার ৬৫.৭৫%) পাইলট সবা
সরবরাহত হেয়েছ।

৫
সময়িচ/ট
পারিমট/ ভেয়জ
অমিত দান

৩ [৫.১] নৗ-েটাকল েট মালবাহী জাহাজ চলাচেল ভেয়জ অমিত দান [৫.১.১] দ ভেয়জ সংা ৩ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ১৭০০ ১৩৫৯ লমাা অিজত হেয়েছ ।

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

শাসন ও
সংারলক
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


