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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

২০১৫-১৬ অথ বছের ৪৮২ সগামী জাহাজ, ৫৭.৯৮ ল মঃটন মালামাল, ৪১,৯৫৩ ইউজ কেইনার হােল করা হয় এবং ১৯৬ কা
৬২ ল টাকা রাজ আয় হেয়েছ। এ অথ বছের আসিক িবধাসহ ১ কাটার সাকশান জার, িবিভ ধরেনর ২১ কেইনার ও কােগ া
হািলং ইইপেম,  ১ িবম িলফটার,  ১ ফায়ার  াক,  ১ উগিত স ীড বাট  সংহ করা  হেয়েছ এবং িবিভ উয়ন ক
হেণর জ ৬ সাতা যাচাই কাজ স করা হেয়েছ। ২০১৬-১৭ অথ বছের ৬২৩ জাহাজ, ৭৫.১৪ ল মঃটন কােগ া, ১৫,৯০৭ 
গািড় হােল এবং ২২৭ কা টাকা রাজ আয় হেয়েছ। গত বছেরর লনায় জাহাজ, কােগ া, গািড় এবং রাজ আেয়র ি যথােম
২৯.২৫%, ২৯.৫৯%, ৬.২৮% এবং ১৫.২৩%। এ অথ বছের িবিভ ধরেণর ২০ কেইনার ও কােগ া হািলং যপািত, ১ উগিত
স ীড  বাট,  ৪  জলযান  মরামত,  ২  হাইমা  াার  লাইট  াপন,  বেরর  িবিভ  িবধার  অেটােমশন  কাজ,  ১  কেইনার
ইয়াড , মবক এর িবৎ উপেকেলার িরেনােভশন কাজ স করা হেয়েছ।
২০১৭-১৮ অথ বছের ( সা) ৬৫০  জাহাজ, ৮৫ ল মঃটন কােগ া, ৪০ হাজার ইউজ কেইনার, ১৭ হাজার  গািড় হােল এবং
২৫০ কা টাকা রাজ আয় হেব। এ অথ বছের িবিভ ধরেণর ৮ কেইনার ও কােগ া হািলং যপািত, ১ িনত তল অপসারণকারী
ভেসল, ১ উগিত স ীড বাট, ১ কেইনার ইয়াড , ১ ািফং ও আনািফং শড িনম াণ, ৫০০ KV মতা স ২
জনােরটর, ভবন িনম াণসহ ১২২৫ KV মতা স ১ জনােরটর, ২০০০ KW মতা স ১ ইনেডার াফম ার সংহ, ভবন
িনম াণসহ ১০০০ KV মতা স ১ িবৎ উপেক িনম াণ এবং ৪ জলযান মরামত কাজ স করা হেব।

সমা এবং চােলসহ:

 চােনেলর নাতা ি ও সংরণ।
 দিণ পিমােলর উয়ন কায েমর সােথ সাম রেখ ভিবৎ চািহদা রেণর জ বেরর সমতা ি।

ভিবৎ পিরকনা:

মাংলা বের ১০ িমটার াফট এর জাহাজ হািলং এর জ চােনেলর িবিভ ােন কািপটাল ও সংরণ িজং, জাহাজ অপােরশনাল
কায ম সহজ ও িনরাপদকরেণর জ িভএমআইএস (VTMIS) বতন, ১ সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন, িবিভ ধরেণর
জলযান সংহ, কােগ া ও কেইনার হািলং এর জ িবিভ ধরেণর ৯২ ইইপেম সংহ, পাৎ িবধািদ যথাঃ াি নসহ ৬
কেইনার জ, ২ কেইনার ডিলভারী ইয়াড , ২ কেইনার ইয়াড , নতম ৬,০০০ গািড়র ধারণ মতা স ১ বতল কার
ইয়াড  িনম াণ, িবমান জ সুেখ শীট পাইিলং, বর চােনল হেত ৫ ব রক উোলন, ধান সড়ক ছয় লেন ও বাইপাস সড়ক চার
লেন উীতকরণ, িরং িগয়ারসহ ১ িলং সাকশান হপার জার সংহ, এমিপ টাওয়ার িনম াণ, বর আবািসক কমে এবং কিমউিন
িবধািদ, মকািনকাল ওয়াকসপ, ইইপেম ইয়াড , , ইইপেম শড, যপািতসহ িপওেয় ও মিরন ওয়কসপ কমে িনম াণ,
িদগরােজ রলিসং ওভারপাস িনম াণ, মাংলা বের আিনক বজ বাপনা, িসিকউির িসেমসহ বেরর সংরিত এলাকা
সসারণ,  ইতািদ  কাজ  স  করা।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মাংলা বর চােনেলর িবিভ ােন ৪০ ল ঘনিমটার িজং কায  স ;
২ জলযান সংহ;
২ কেইনার ও কােগ া হািলং যপািত সংহ ;
িভএমআইএস এর ১০% কাজ স করা;
জেভ জর িবমান িবধািদ উয়ন কাজ ৮০% স;
ােটিজক মাার ান ণয়ন এবং মবক এর িসিকউির গেটর কাজ স ;
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, মাংলা বর কপ

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন
ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনরাপদ ও পিরেবশ বাব আিনক বর।

১.২ অিভল (Mission)
বেরর আিনকায়ন ও সমতা ি, চােনল নাতা ি ও সংরণ, আিনক বজ বাপনা এবং আিনক সরাম সংহ কের
দতার সােথ কােগ া ও কেইনার হািলং কায ম পিরচালনার মােম জাহােজর গড় অবানকাল াস এবং কােগ া ও কেইনার
সংরেণর িবধািদর সসারণসহ িনরাপা বা িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মাংলা স বেরর অবকাঠেমা উয়ন ও আিনকায়েনর মােম দতা ও সবার মান ি।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বর বাপনা, পিরচালন, সংরণ ও উয়ন।
২. বর বহারকারীেদর দ সবা ও অবকাঠােমাগত িবধা দান।
৩. বর অিধেে জাহাজ বািদ ং ও চলাচল িনয়ণ এবং চােনেলর নাতা সংরণ।
৪. বর অভের িরং, িপয়াস , িজ পিরচালন ও সংরণ এবং াক ইয়াড  িনম াণ।
৫. বের মালামাল খালাস, বাঝাই ও দামজাত কায  সাদন।
৬. মালামাল হণ, হািলং, িশপেম, সরবরাহ ও িবতরণ কােয  যপািতর ু বহার, সংরণ ও পিরচালন বাপনা।
৭. জাহাজ বািদ ং, লািডং ও িডসচাজ সহায়ক যপািত সংহ, সংরণ ও পিরচালন।
৮. বর অােদশ িতপালেনর ে েয়াজনীয় সকল কায ািদ সাদন।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

জাহাজ হািলং এর দতা ি জাহােজর সংা ি সংা ৬২৩ ৬৫০ ৭০০ ৭৫০ ৮০০ িশিপং এেজ ও অা বর বহারকারীগণ মাংলা বর কপ

কােগ া এবং কেইনার হািলং
এর দতা ি

কেইনােরর পিরমাণ ইইউজ ২৬৯৫২ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৪০০০০ ৪৫০০০ িশিপং এেজ ও অা বর বহারকারীগণ মাংলা বর কপ

কােগ ার পিরমাণ মঃ টন (ল) ৭৫.১৪ ৮৫.০০ ৭৮.০০ ৮৫.০০ ৯০.০০ িশিপং এেজ ও অা বর বহারকারীগণ মাংলা বর কপ

কেইনার হািলং উৎপাদনশীলতা
ি

ঘা/াং ৭.৩৭ ৭.৪১ ৭.৫০ ৭.৬০ ৭.৭০ িশিপং এেজ ও অা বর বহারকারীগণ মাংলা বর কপ

টান  এরাউ টাইম াস

কনেভনশনাল জাহােজর টান  এরাউ
টাইম াস

িদন ৫.২৮ ৫.১০ ৫.২০ ৫.১৫ ৫.১০ মাংলা বর কপের সংি িবভাগসহ মাংলা বর কপ

কেইনার জাহােজর টান  এরাউ
টাইম াস

িদন ২.২০ ২.৪০ ২.৪৫ ২.৪০ ২.৩৫ মাংলা বর কপের সংি িবভাগসহ মাংলা বর কপ

কার পািকং এর ধারণ মতা
ি

গািড়র সংা ি সংা ১৫৯০৭ ১৭০০০ ১৭০০০ ১৭৫০০ ১৮০০০ গািড় আমদানীকারকগণ মাংলা বর কপ

বেরর রাজ আয় ি বািষ ক রাজ ি কা টাকা ২২৭.০০ ২৫০.০০ ২৬০.০০ ২৭০.০০ ২৮০.০০ বহারকারী কক বর বহােরর উপর িনভরশীল মাংলা বর কপ

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:৩৫ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০৬, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:৩৫ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] মাংলা স
বেরর
অবকাঠেমা
উয়ন ও
আিনকায়েনর
মােম দতা
ও সবার মান
ি।

৭৫

[১.১] বেরর িজং
কায ম

[১.১.১]
অপসারণত পিল

ল ঘঃ
িমঃ

১২ ০ ১০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৬০ ৪০

[১.২] কেইনার হািলং
[১.২.১] হািলংত
কেইনার

ইউজ
(হাজার)

৮ ২৭ ৪০ ৩৫ ৩১.৫০ ২৮ ২৪.৫০ ২১ ৪০ ৪৫

[১.৩] কােগ া হািলং
[১.৩.১]
হািলংত কােগ া

ল মঃ
টন

১০ ৭৫.১৪ ৮৫.০০ ৭৮ ৭০.২০ ৬২.৪০ ৫৪.৬০ ৪৬.৮০ ৯০ ৯৫

[১.৪] কেইনার ও কােগ া
হািলং যপািত সংহ

[১.৪.১] সংহীত
যপািত

সংা ৫ ২০ ৮ ২ ১ ৩০ ৫০

[১.৫] ােটিজক মাার ান
ণয়ন

[১.৫.১] ণয়নত
মাার ান

তািরখ ১০ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.৬] ভেসল ািফক
মেনজেম এ ইনফরেমশন
িসেম বতন

[১.৬.১] কােজর
অগিত

% ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৯০

[১.৭] জেভ জর
অবকাঠােমা নঃিনম ান

[১.৭.১] কােজর
অগিত

% ৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২০

[১.৮] জলযান সংহ
[১.৮.১] কােজর
অগিত

সংা ১০ ২ ২ ২ ১

[১.৯] মবক এর িসিকউির
গট িনম াণ

[১.৯.১] কােজর
অগিত

% ৫ ৯০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.১০] ান িলফটার সংহ
[১.১০.১] সংহীত
ান িলফটার

তািরখ ৫ ৩১.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:৩৫ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:৩৫ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:৩৫ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:৩৫ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:৩৫ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ০৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, মাংলা বর কপ, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয় িহসােব চয়ারান, মাংলা বর কপ-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
মাংলা বর কপ
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ মবক মাংলা বর কপ

২ VTMIS Vessel Traffic Management Information System

৩ KW Kilo-watt

৪ KV Kilo-volt

৫ TEUs (ইউজ) Twenty Feet Equivalent Units
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[১.১] বেরর িজং কায ম [১.১.১] অপসারণত পিল বর চােনেলর িবিভ ােন ৪০ ল ঘনিমটার িজং করা হেব। মাংলা বর কপ ল ঘনিমটার সােভ , মািসক িতেবদন

[১.২] কেইনার হািলং [১.২.১] হািলংত কেইনার ৩৫ হাজার ইউজ কেইনার হািলং করা। মাংলা বর কপ ইউজ (হাজার) রিজার /ডাটা বইজ

[১.৩] কােগ া হািলং [১.৩.১] হািলংত কােগ া ৭৮ ল মঃ টন কােগ া হািলং করা। মাংলা বর কপ ল মঃ টন রিজার /ডাটা বইজ

[১.৪] কেইনার ও কােগ া হািলং যপািত সংহ [১.৪.১] সংহীত যপািত ২ কেইনার ও কােগ া হািলং যপািত সংহ করা। মাংলা বর কপ সংা িতেবদন, ভৗত অবান

[১.৫] ােটিজক মাার ান ণয়ন [১.৫.১] ণয়নত মাার ান মাংলা বেরর জ এক ােটিজক মাার ান ণয়ন করা মাংলা বর কপ তািরখ িতেবদন

[১.৬] ভেসল ািফক মেনজেম এ ইনফরেমশন
িসেম বতন

[১.৬.১] কােজর অগিত িভএমআইএস বতেণর ১০% কাজ স মাংলা বর কপ কােজর অগিত ভৗত অবান

[১.৭] জেভ জর অবকাঠােমা নঃিনম ান [১.৭.১] কােজর অগিত জেভ জর অবকাঠােমা নঃিনম ােণর ৮০% কাজ স করা। মাংলা বর কপ কােজর অগিত ভৗত অবান

[১.৮] জলযান সংহ [১.৮.১] কােজর অগিত ১ িড বাট ও ১ টাগেবাট সংহ করা। মাংলা বর কপ সংা ভৗত অবান

[১.৯] মবক এর িসিকউির গট িনম াণ [১.৯.১] কােজর অগিত মবক এর িসিকউির গট এর ১০% কাজ স করা। মাংলা বর কপ কােজর অগিত ভৗত অবান

[১.১০] ান িলফটার সংহ [১.১০.১] সংহীত ান িলফটার ১ ান িলফটার সংহ করা। মাংলা বর কপ সংা ভৗত অবান
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

অা কাদার িতান সংহীত ান িলফটার মবক এর িনেদ শনা অযায়ী যথাসমেয় কায  সাদন
কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেরন জ
িব

মবক এর সািব ক কায ম াহত হেব।

অা কাদার িতান কােজর অগিত মবক এর িনেদ শনা অযায়ী যথাসমেয় কায  সাদন
কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেরন জ
িব

মবক এর সািব ক কায ম াহত হেব।

অা কাদার িতান কােজর অগিত মবক এর িনেদ শনা অযায়ী যথাসমেয় কায  সাদন
কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেরন জ
িব

মবক এর সািব ক কায ম াহত হেব।

অা কাদার িতান কােজর অগিত মবক এর িনেদ শনা অযায়ী যথাসমেয় কায  সাদন
কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেরন জ
িব

মবক এর সািব ক কায ম াহত হেব।

অা কাদার িতান কােজর অগিত মবক এর িনেদ শনা অযায়ী যথাসমেয় কায  সাদন
কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেরন জ
িব

মবক এর সািব ক কায ম াহত হেব।

অা কাদার িতান ণয়নত মাার ান মবক এর িনেদ শনা অযায়ী যথাসমেয় কায  সাদন
কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেরন জ
িব

মবক এর সািব ক কায ম াহত হেব।

অা কাদার িতান সংহীত যপািত মবক এর িনেদ শনা অযায়ী যথাসমেয় কায  সাদন
কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেরন জ
িব

মবক এর সািব ক কায ম াহত হেব।

অা কাদার িতান অপসারণত পিল মবক এর িনেদ শনা অযায়ী যথাসমেয় কায  সাদন
কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেরন জ
িব

মবক এর সািব ক কায ম াহত হেব।


