
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

মাংলা বর কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, 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

চােনেলর
নাতা
সংরণ ও
জাহাজ চলাচল
বার
উয়ন।

২৫

[১.১] বেরর িজং
কায ম

[১.১.১] অপসারণত
পিল

ল ঘন
িমঃ

৫ ৮০.০ ৭২.০ ৬৪.০ ৫৬.০ ৪৮.০ ৪
মাংলা বর চােনেলর ইনার বার এলাকায় গত
লাই-সের ২০২২ মােস মাট ৪ ল ঘন িমঃ
িজং কাজ স হেয়েছ

[১.২] পন ডিকং ও
িরিফট কাজ

[১.২.১] িরিফটত
পন

সংা ৫ ১ পন ৬ এর মরামত কােজর সািব ক অগিত ২%।

[১.৩] জলযান ডিকং,
মরামত ও িরিফট

[১.৩.১] ডিকংত ও
িরিফটত জলযান

সংা ৫ ১
িব এল িভ মাল জলযােনর ডিকং, মরামত ও
িরিফট কােজর সামিক অগিত ৯০%।

[১.৪] সহায়ক জলযান
সংহ (৬)

[১.৪.১] জলযান
সংহ কােজর
অগিত

% ৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫
মাংলা বর কপ কক বাবায়নাধীন
"সহায়ক জলযান সংহ" শীষ ক কের লাই-
সের-২০২২ মােস অগিত ৫%।

[১.৫] মাংলা বের
আিনক বজ ও িনত
তল অপসারণ
বাপনা

[১.৫.১] বজ
বাপনা কােজর
অগিত

% ৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১০

মাংলা বর কপ কক বাবায়নাধীন
"মাংলা বের আিনক বজ ও িনত তল
অপসারণ বাপনা" শীষ ক কের লাই-
সের-২০২২ মােস অগিত ১০%।



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, 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%

২

অবকাঠােমা
উয়েনর
মােম
জাহাজ,
মালামাল
হািলং,
রাজ ও
সমতা ি।

২৫

[২.১] কেইনার
হািলং

[২.১.১] হািলংত
কেইনার

ইইউস
(হাজার)

৫ ৩২.০ ২৮.৮ ২৫.৬০ ২২.৪০ ১৯.২০ ৫.৬৫
মাংলা বর কপে গত লাই-সের ২০২২
মােস মাট ৫.৬৫ হাজার ইউজ কেইনার
হািলং করা হেয়েছ।

[২.২] কােগ া হািলং
[২.২.১] হািলংত
কােগ া

ল মঃ
টন

৫ ১১০.০ ৯৯.০ ৮৮.০ ৭৭.০ ৬৬.০ ২২.৭
মাংলা বর কপে গত লাই-সের ২০২২
মােস মাট ২২.৭০ ল মঃ টন কােগ া হািলং
করা হেয়েছ।

[২.৩] বািষ ক রাজ
াি

[২.৩.১] রাজ আয়
কা
টাকা

৫ ৩২০.০ ২৮৮.০ ২৫৬.০ ২২৪.০ ১৯২.০ ৬৯.৮১
মাংলা বর কপে গত লাই-সের ২০২২
মােস মাট ৬৯.৮১ কা টাকা রাজ অিজত
হেয়েছ।

[২.৪] জাহাজ হািলং
[২.৪.১] হািলংত
জাহাজ

সংা ৫ ৯০০ ৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ২০৬
মাংলা বর কপে গত লাই-সের ২০২২
মােস মাট ২০৬ জাহাজ হািলং করা হেয়েছ।

[২.৫] মাংলা বের
িপিপিপ এর আওতায় ২
 জ িনম ান

[২.৫.১] িনম ান
কােজর অগিত

% ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১

৩

পিরচালন
দতা ও
সবার মান
ি।

২০

[৩.১] কেইনার ও
কােগ া হািলং
ইইপেমের মরামত
ও িরিফট কাজ

[৩.১.১] মরামত ও
িরিফটত কেইনার
ও কােগ া হািলং
ইইপেম

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

মাংলা বর কপে গত লাই-সের-২০২২
মােস এিপএ ২০২২-২৩ এ িনধ ািরত কেইনার ও
কােগ া হািলং ইইপেমের মরামত ও িরিফট
কাজ িহেসেব ১  টািম নাল াকটর মরামত করা
হেয়েছ



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, 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%

[৩.২] েয়ল বাউজার
সংহ

[৩.২.১] সংহীত
েয়ল বাউজার

সংা ৫ ১
েয়ল বাউজার সংহ কােজর নীিতগত অেমাদন
সািদত হেয়েছ। ালন কায ম এবং টািরং
িয়াধীন আেছ।

[৩.৩] সারেফস
ওয়াটার িটেম া
াপন

[৩.৩.১] ািপত
িটেম া

% ৫ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭.৫

মাংলা বর কপ কক বাবায়নাধীন
"মাংলা বের সারেফস ওয়াটার িটেম া
াপন" শীষ ক কের লাই-সের-২০২২
মােস মিত অগিত ৯৭.৫%।

[৩.৪] ইইপেম
ইয়াড  িনম ান

[৩.৪.১] িনিম ত
ইইপেম ইয়াড 

% ৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০

মাংলা বর কপে ইইপেম ইয়াড  িনম ান
কােজর লমাা িছেলা ৪০%। গত লাই-
সের ২০২২ মােস ইইপেম ইয়াড  িনম ান
কােজর ৩০% কাজ সািদত হেয়েছ।



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, 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 ১.৭৫

াচার কম পিরকনা বাবায়ন এ মাংলা বর
কপের গত লাই-সের -২০২২ মােস
িনধ ািরত ৫০ এর মে অিজত মান ৮.৭৫। এবং
১০ নেরর মে অজন ১.৭৫।

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

১০ ০.৫

ই-গভা/উাবন কম পিরকনা বাবায়ন এ
মাংলা বর কপের গত লাই-সের -
২০২২ মােস িনধ ািরত ৫০ এর মে অিজত মান
২.৫। এবং ১০ নেরর মে অজন ০.৫।

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৪ ০.৬৮

অিভেযাগ িতকার কম পিরকনা বাবায়ন এ
মাংলা বর কপের গত লাই-সের -
২০২২ মােস িনধ ািরত ২৫এর মে অিজত মান
৪.২৫। এবং ৪ নেরর মে অজন ০.৬৮।

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৩ ০.৫৪

সবা দান িতিত কম পিরকনা বাবায়ন এ
মাংলা বর কপের গত লাই-সের -
২০২২ মােস িনধ ািরত ২৫ এর মে অিজত মান
৪.৫। এবং ৩ নেরর মে অজন ০.৫৪।

[এম.১.৫] ত
অিধকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত
অিধকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৩ ০.৫০
ত অিধকার কম পিরকনা বাবায়ন এ মাংলা
বর কপের গত লাই-সের -২০২২
মােস অিজত মান ০.৫০।

*সামিয়ক (provisional) ত


