
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

মাংলা বর 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

চােনেলর
নাতা
সংরণ ও
জাহাজ
চলাচল
বার
উয়ন।

২৪

[১.১] বেরর
িজং কায ম

[১.১.১]
অপসারণত পিল

ল ঘন
িমঃ

৫ ১০০.০ ৯০.০ ৮০.০ ৭০.০ ৬০.০ ৪.৭৫
অোবর-িডেসর, ২০২১ এই ৩
মােস মাট ৪.৭৫ ল ঘনঃ িমঃ
িজং স করা হেয়েছ।

[১.২] পন
ডিকং ও িরিফট
কাজ

[১.২.১] িরিফটত
পন

সংা ৫ ২ ১

অোবর-িডেসর ২০২১ এই ৩
মােস পন নং- ১৮ এর কােজর
অগিত ৩৫% এবং পন নং-
০৫ এর কােজর অগিত-২০%
স করা হেয়েছ।

[১.৩] জলযান
ডিকং, মরামত
ও িরিফট

[১.৩.১] ডিকংত
ও িরিফটত
জলযান

সংা ৫ ৩ ২ ১

অোবর-িডেসর ২০২১ এই ৩
মােস এমিভ া এর ডিকং
মরামত ও িরিফট কাজ-১০০%,
এমএল ঊষা এর ডিকং মরামত
ও িরিফট কাজ-৫০% এবং
এমএল বলাকা এর ডিকং
মরামত ও িরিফট কাজ-৫০%
স হেয়েছ।

[১.৪] ভেসল
ািফক
মেনজেম এ
ইনফরেমশন
িসেম বতন

[১.৪.১] বিতত
িভএমআইএস
কােজর অগিত

% ৪ ৫.৯১ ৫.৩০ ৪.৭০ ৪.১০ ৩.৫০ ২

অোবর-িডেসর ২০২১ এই ৩
মােস মাংলা বেরর ভেসল
ািফক ােনজেম এ
ইনফরেমশন িসেম বতন
কােজর মাট ২ % স
হেয়েছ।

[১.৫] সহায়ক
জলযান সংহ
(৬)

[১.৫.১] জলযান
সংহ কােজর
অগিত

% ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৭

অোবর-িডেসর ২০২১ এই ৩
মােস মাংলা বেরর জ
সহায়ক জলযান সংহ কের
মাট ৭% কাজ স হেয়েছ।



া: 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
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

পিরচালন
দতা ও
সবার মান
ি।

২৪

[২.১] মাবাইল
হারবার ন
সংহ (৩)

[২.১.১] মাবাইল
হারবার ন
িনম ান/তরী

তািরখ ৫ ১০-০৮-২০২১ ১৫-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১ ১৫-১০-২০২১ ৩০-১০-২০২১ ১০-০৭-২০২১

গত ১০-০৭-২০২১ তািরেখ
মাবাইল হারবার ন (৩) ণ 
এেসল অবায় মবক’র জেত
নামােনা হেয়েছ। বতমােন
কামস িডউ পিরেশাধ
িয়াধীন আেছ।

[২.২] মাি
পারপাস ন
সংহ (২)

[২.২.১] মাি
পারপাস ন
িনম ান/তরী

তািরখ ৫ ১৫-০৬-২০২১ ১৫-০৭-২০২১ ৩০-০৭-২০২১ ১৫-০৮-২০২১ ৩০-০৮-২০২১ ১ম মািসেক অিজত হেয়েছ।

[২.৩] িসিভল
িনম ান কােজর
জ ইইপেম
সংহ (১০)

[২.৩.১] সংহীত
ইইপেম

সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২

 জাপান হেত ২ চইন
একােভটর ইেতামে
পৗঁেছেছ।  আগামী ২৩
ফয়াির ২০২২ এর মে সকল
িসিভল িনম াণ যপািত ণ 
এেসল অবায় মাংলা বেরর
জেত এেস পৗঁছােব।

[২.৪] িিনং
ভিহকল সংহ
(১)

[২.৪.১] সংহীত
ভিহকল

সংা ৪ ১ ০.৫ ০.২৫

মাংলা বেরর িিনং ভইেকল
সংেহর কাজর এলিস খালা
হেয়েছ এবং আগামী মাচ  ২০২২
এর মে িশপেম সাদন
িসিডউল রেয়েছ।

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

[২.৫.১] বজ
বাপনা কােজর
অগিত

% ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

 িল ওেয়ল িন আপ
ভেসেলর দরপ ২০-১২-২০২১
তািরেখ খালা হেয়েছ।  সলফ
েপ বােজর দরপ ২৬-১২-
২০২১ তািরেখ খালা হেয়েছ। 
মারপল ভেসেলর দরপ ২৩-
১২-২০২১ তািরেখ ।  পাট 
িরিসপশন ফািসিলজ এর
দরপ ২২-১২-২০২১ ।  
ায়ন কাজ চলেছ।



া: ৪ 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%

৩

অবকাঠােমা
উয়েনর
মােম
মালামাল
হািলং,
রাজ ও
সমতা
ি।

২২
[৩.১] কেইনার
হািলং

[৩.১.১]
হািলংত
কেইনার

ইইউস
(হাজার)

৫ ৪৫.০ ৪০.০ ৩৬.০ ৩১.৫ ২৭.০ ৯.৬৭

মাংলা বর কপে অোবর-
িডেসর ২০২১ এই িতন মােস
মাট ৯.৬৭ হাজার ইউজ
কেইনার হািলং করা হেয়েছ।

[৩.২] কােগ া
হািলং

[৩.২.১]
হািলংত কােগ া

ল মঃ
টন

৫ ১১৫.০ ১০৩.৫ ৯২.০ ৮০.০ ৬৯.০ ৩৫.৩১

মাংলা বর কপে অোবর-
িডেসর ২০২১ এই িতন মােস
মাট ৩৫.৩১ ল মঃ টন কােগ া
হািলং করা হেয়েছ।

[৩.৩] বািষ ক
রাজ াি

[৩.৩.১] া
রাজ

কা
টাকা

৪ ৩৪৯.১২ ৩১৪.২০ ২৭৯.৩০ ২৪৪.৩৮ ২০৯.৪৭ ৮৩.২২

মাংলা বর কপে অোবর-
িডেসর ২০২১ এই িতন মােস
মাট ৮৩.২২ কা টাকা রাজ
অিজত হেয়েছ।

[৩.৪] সারেফস
ওয়াটার িটেম
া াপন

[৩.৪.১] ািপত
িটেম া

% ৪ ১৬ ১৪ ১৩ ১১ ৯ ৬.৫

মাংলা বেরর জ সারেফস
ওয়াটার িটেম া াপন
শীষ ক কের গত অোবর-
িডেসর ২০২১ মােস মাট
৬.৫% অগিত হেয়েছ। অথ াৎ
অধ বািষ ক পয  মাট ১০.৫%
অগিত অিজত হেয়েছ।

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

[৩.৫.১] িনম ান
কােজর অগিত

% ৪ ৩২.০ ২৯.০ ২৬.০ ২৩.০ ২১.০ ৫
এই িতন মােস িপিপিপ কের
৫% অগিত অিজত হেয়েছ।



া: ৫ 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%

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 ৫.২০

অোবর -িডেসর ২০২১ এই িতন মােস মাংলা
বর কপের জাতীয় াচার কৗশল
কম পিরকনা এ ৫০ ােরর মে া ার ১৩.২৫
অথ াৎ ১০ ােরর মে ২.৬৫। অধ বািষ ক ১০
ােরর মে ৫.২০।

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

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

া
নর

১০ ৫.০৫

অোবর -িডেসর ২০২১ এই িতন মােস মাংলা
বর কপের ই-গভা ও উাবন কম পিরকনা
এ ৫০ ােরর মে া ার ১২.২৫ অথ াৎ ১০
ােরর মে ২.৪৫। অধ বািষ ক ১০ ােরর মে
৫.০৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৪ ২

অোবর -িডেসর ২০২১ এই িতন মােস মাংলা
বর কপের অিভেযাগ িতকার বা সংা
কম -পিরকনা এ ২৫ ােরর মে া ার ৭.২৫
অথ াৎ ৪ ােরর মে ১.১৬। অধ বািষ ক ৪ ােরর
মে মাট ার ২।

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৩ ১.৫

অোবর -িডেসর ২০২১ এই িতন মােস মাংলা
বর কপের সবা দান িতিত বাবায়ন
কম পিরকনা এ ২৫ ােরর মে া ার ৭.৫০
অথ াৎ ৩ ােরর মে ০.৯। অধ বািষ ক ৩ ােরর
মে মাট ার ১.৫।

[এম.১.৫] ত
অিধকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত
অিধকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৩ ২.৮২

অোবর -িডেসর ২০২১ এই িতন মােস মাংলা
বর কপের ত অিধকার িবষেয় কম পিরকনা
এ ২৫ ােরর মে া ার ১০.৫ অথ াৎ ৩
ােরর মে ১.২৬। অধ বািষ ক ৩ ােরর মে
মাট ার ২.৮২।

*সামিয়ক (provisional) ত


