
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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( ঢাকা, টী ও নারায়ণগ নদী বর এলাকায়)
উেদত ােন ওয়াকওেয় িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত
ওয়াকওেয়

িকঃিমঃ ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ কাজ চলমান রেয়েছ । বাব অগিত ১৫% ।

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

[১.২.১] িনিম ত জ সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ কাজ চলমান রেয়েছ । বাব অগিত ১০% ।

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

[১.৩.১] িনিম ত ইেকাপাক সংা ২ ১ কাজ চলমান রেয়েছ । বাব অগিত ১৫% ।

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

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ কাজ চলমান রেয়েছ । বাব অগিত ১৫% ।

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

[১.৫.১] উয়নত
নদীবর ও ঘাট

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

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

% ৩ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪১.৫
সের ২০২২ পয  মিত ভৗত অগিত
৪১.৫% (লমাার ৭৫.৪৫%) অিজত হেয়েছ।

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

[১.৭.১] অিজত ভৗত
অগিত

% ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৬
সের ২০২২ পয  মিত ভৗত অগিত
৬.০ % (লমাার ৪০%) 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] অিজত ভৗত
অগিত

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬৩
সের ২০২২ পয  মিত ভৗত অগিত
৬৩.০০ % (লমাার ৬২.০০%) অিজত হেয়েছ।

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

[১.৯.১] অিজত ভৗত
অগিত

% ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ০.১৬
সের ২০২২ পয  মিত ভৗত অগিত
০.১৬ % (লমাার ১.৬%) অিজত হেয়েছ।

[১.১০] পন িনম াণ

[১.১০.১] িনিম ত
পন(ক )

সংা ৩ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১৩

‘‘পািরয়া এবং দৗলতিদয়ায়/ গায়ালে
আষিক িবধািদসহ নদী বর আিনকীকায়ন’’
কের আওতায় ৩ শীপইয়ােড  পেনর িনম াণ
কাজ চলমান রেয়েছ । কােজর সািব ক অগিত
৩০% ।

[১.১০.২] িনিম ত
পন(রাজ)

সংা ২ ৩ ২ ১
৩ পন িনম াণ কােজর মে ১র ৮৫%, ১র
৬৫% ও ১র ৪০% ভৗত কাজ স হেয়েছ ।



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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%

[১.১১] পন মরামত
[১.১১.১] মরামতত
পন

সংা ২ ২৫ ২২ ১৮ ১৫ ১২ ৪

শতভাগ স: ৪ মরামত চলমান: ৫, ি
সাদন ০১, কায ােদশ দান ৫, ায়ন
অেমাদন িয়াধীন ৫, দরপ ায়ন
িয়াধীন ৩, ইিজিপেত লাইেভ ২

[১.১২] জাহাজ মরামত
[১.১২.১] মরামতত
জাহাজ

সংা ৩ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১০
শতভাগ স: ১০ ,মরামত চলমান: ১, ি
সাদন ০১, কায ােদশ দান ৩, দরপ
আহবান িয়াধীণ ১৩

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

[১.১৩.১] িশণা
ডক ও ইিন কম

জন ২ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ১৪০৫
সের ২০২২ পয  ১৪০৫ জন(লমাার
৫৬.২%) ক িশণ দান করা হেয়েছ ।

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

[১.১৪.১] িনিম ত
কটাতােরর বড়া

িমটার ১ ১১৩০ ১০০০ ৮০০ ৭৫০ ৬৫০ দরপ আহবান করা হেয়েছ।

[১.১৪.২] িনিম ত বধ িমটার ১ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১০০ ৯০ দরপ আহবান করা হেয়েছ।

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

কা
টাকা

২ ২৬৮ ২৬৫ ২৬০ ২৫৮ ২৫৫ ৮৫.৭১
সের ২০২২ পয  ৮৫.৭১ কা টাকার
(লমাার ২৫.৫২ %) ািরফ আদায় করা
হেয়েছ।

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

সংা ২ ৪৬৪ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ৩৮০ ৪৬৮ লমাা অিজত হেয়েছ।

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

সংা ২ ২ ১

১। মাহনগ নদী বর ২। গাসাইরহাট-পি নদী
বর ৩। এডেভােকট ফজেল রাি িময়া নদী বর
৪। বসর নদী বর ৫। ঈিলশা নদী বর,
তািরেখ ৬। নািজরগ নদী বর ৭। ধাওয়াপাড়া (
জৗড়া ) নদী বর ঘাষনার াবনা মণালেয়
রণ করা হেয়েছ ।

২
নদী, চােনল ও
খাল খনন

১২

[২.১] নৗপথসেহর কািপটাল িজং [২.১.১] নাত নৗপথ িকঃিমঃ ৩ ১৩৬০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১০৯১.৪৯
সের ২০২২ পয  মিত ১০৯১.৪৯ িকঃিমঃ
(লমাার ৮০.২৫%) নৗপথ নাত হেয়েছ।

[২.২] নৗপথসেহর সংরণ িজং
[২.২.১] অপসারণত
পিল

ল
ঘঃিমঃ

৩ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৯.৭
সের ২০২২ পয  ১৯.৭০ লঃঘ
িমটার((লমাার ৮.৫৬%) পিল অপসারণ করা
হেয়েছ ।

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

সংা ৩ ১

ডেলশন এেকেভটর সংেহর লে ইিতমে
িপএসআই এর জ মণালেয় হেত িজ.ও জাির
করা হেয়েছ । িপএসআই স হেলই িশপেম
করা হেব

[২.৪] জার সংি সহায়ক জলযান সংহ(৫ টাগেবাট )
[২.৪.১] সংহীত সহায়ক
জলযান

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১
৫ টাগ বােটর হােলর িনম াণ কাজ স হেয়েছ ।
িনম াণ কােজর ভৗত অগিত ৪৫% ।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক
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অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

িকঃিমঃ ২ ২৭৫০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২০০০ ৫৩৮.৬৯
সের ২০২২ পয  ৫৩৮.৬৯ িকঃিমঃ
(লমাার ১৯.৫৯%) অভরীণ নৗপথ জরীপ
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

২ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ১০৬
সের ২০২২ পয  ১০৬ বগ  িকঃিমঃ
(লমাার ১৫.১৪%) উপলীয় নৗপথ জরীপ
করা হেয়েছ

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

[৩.৩.১] অিজত ভৗত
অগিত

% ২ ৪০ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩০ ১৫
সের ২০২২ পয  মিত ভৗত অগিত ১৫
% (লমাার ২৫%) অিজত হেয়েছ।

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

সংা ২ ২৩৫০০ ২২৫০০ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ৬৬২৬
সের ২০২২ পয  ৬৬২৬  (লমাার
২৮.১৯%) নৗ-সহায়ক সামী াপন করা হেয়েছ

[৪.২] পাইলেটজ সবা দান
[৪.২.১] সরবরাহত
পাইলট

সংা ২ ৩০০০০০ ২৯০০০০ ২৮০০০০ ২৭০০০০ ২৬৫০০০ ৯৮৭২৩
সের ২০২২ পয  ৯৮৭২৩ বার পাইলেটজ সবা
(লমাার ৩২.৯১%) দান করা হেয়েছ ।

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

িদন ২ ২ ১
নেভর ২০২২ এর মে ১ এবং মাচ  ২০২৩ এর
মে ১ স করার জ াথিমক কম পিরকনা
করা হেয়েছ ।

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

সংা ১ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪৫০ ১২২৮
সের ২০২২ পয  ১২২৮  ভেয়জ অমিত
(লমাার ৪০.৯৩%) দান করা হেয়েছ ।

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

সংা ১ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৪১২
সের ২০২২ পয  ৪১২  ট পারিমট
(লমাার ৬৮.৬৬%) দান করা হেয়েছ ।

[৫.৩] ধান নৗপথ, শাখা নৗপথ ও মরা নৗপেথ ািফক সােভ  সকরন [৫.৩.১] সােভ ত নৗপথ সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪
সের ২০২২ পয  ৪ নৗপথ সােভ  (লমাার
৬৬.৬৬%) করা হেয়েছ ।

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

িদন ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১০
সের ২০২২ পয  ১০  মাবাইল কাট
(লমাার ৮৩.৩৩%) পিরচালনা করা হেয়েছ ।



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর 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%

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


