
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

মাংলা বর কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

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

পিরচালন
দতা ও
সবার মান
ি।

৪০

[১.১] কেইনার হািলং
[১.১.১] হািলংত
কেইনার

ইইউস
(হাজার)

৩ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৫৫ ৫৪ ১২.৬৫
মাংলা বর কপে অোবর-িডেসর ২০২০ পয  ১২.৬৫ হাজার ইউজ
কেইনার হাল করা হেয়েছ।

[১.২] কােগ া হািলং [১.২.১] হািলংত কােগ া
ল মঃ
টন

৩ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৪০.৪৫
মাংলা বর কপে অোবর-িডেসর ২০২০ পয  ৪০.৪৫ ল মঃটন কােগ া
হাল করা হেয়েছ।

[১.৩] ৩০ টন মতা স মাবাইল
ন সংহ*

[১.৩.১] মাবাইল ন
সংহীত

সংা ৩ ২ ১
ি সাদেনর তািরখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপ উূ করেণর তািরখ ২০-০৭-
২০২০

[১.৪] ৪০ টন মতা স ােডল
কািরয়ার সংহ *

[১.৪.১] ােডল কািরয়ার
সংহীত

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬
ি সাদেনর তািরখ ১২-০৩-২০২০ ও ঋনপ উূ করেণর তািরখ ২০-০৭-
২০২০

[১.৫] এ কেইনার হালার,
কেইনার ভার ও ার সংহ *

[১.৫.১] এ কেইনার
হালার, কেইনার ভার ও
ার সংহীত

সংা ৩ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫
ি সাদেনর তািরখ ১২-০৩-২০২০ ও ঋনপ উূ করেণর তািরখ ১৯-০৭-
২০২০।

[১.৬] িবিভ ধরেণর ফকিলফট ও
টািম নাল ার সংহ*

[১.৬.১] ধরেণর ফকিলফট ও
টািম নাল ার সংহীত

সংা ৩ ৩৮ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০
ি সাদেনর তািরখ ১০-০৫-২০২০ ও ১১-০৫-২০২০২ এবং ঋনপ উূ
করেণর তািরখ ১৫-০৭-২০২০, ১৯-০৭-২০২০, ২০-০৭-২০২০।

[১.৭] মাবাইল হারবার ন সংহ
(৩)*

[১.৭.১] মাবাইল হারবার ন
িনম ান/তরী

% ৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০
ি সাদেনর তািরখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপ উূ করেণর তািরখ ২০-০৭-
২০২০।

[১.৮] মাি পারপাস ন সংহ
(২)*

[১.৮.১] মাি পারপাস ন
িনম ান/তরী

% ৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০
ি সাদেনর তািরখ ২০-০৪-২০২০ ও ঋনপ উূ করেণর তািরখ ২০-০৭-
২০২০।

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

[১.৯.১] এলিস খালা তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ালেনর কাজ িয়াধীন

[১.১০] িিনং ভিহকল সংহ (১)* [১.১০.১] এলিস খালা তািরখ ৩ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ালেনর কাজ িয়াধীন

[১.১১] টাগ বাট সংহ (২)* [১.১১.১] িসিসিজিপ অেমাদন তািরখ ২ ১৫-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

এ কের পরামশ ক িনেয়ােগর REP াব ায়ন ব ক ণঃ EoI আহবান
করার পািরশ অেমািদত হয়। পরবতেত িডিপিপ সংেশাধেনর জ ২৫-০৮-২০২০
তািরেখ নৗপম এ রণ করা হয়। মণালেয়র িসাের পরবত কায ম হণ করা
হেব।

[১.১২] পাইলট মাদার ভেসল সংহ
(১)*

[১.১২.১] িসিসিজিপ অেমাদন তািরখ ২ ২৮-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

এ কের পরামশ ক িনেয়ােগর REP াব ায়ন ব ক ণঃ EoI আহবান
করার পািরশ অেমািদত হয়। পরবতেত িডিপিপ সংেশাধেনর জ ২৫-০৮-২০২০
তািরেখ নৗপম এ রণ করা হয়। মণালেয়র িসাের পরবত কায ম হণ করা
হেব।

[১.১৩] সাস  এ রসিকউ ভেসল সংহ
(১)*

[১.১৩.১] িসিসিজিপ অেমাদন তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.১৪] সােভ  এ িরসাস  ভেসল সংহ
(১)*

[১.১৪.১] িসিসিজিপ অেমাদন তািরখ ২ ২৮-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.১৫] বয়া লইং ভেসল সংহ (১)* [১.১৫.১] িসিসিজিপ অেমাদন তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

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
সমতা ি।

১৮

[২.১] সারেফস ওয়াটার িটেম া
াপন

[২.১.১] কােজর অগিত % ৩ ৯১.৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১৯.৭৭
ি-িটেম া ভবেনর আরিসিস বইসেম ঢালাই স হেয়েছ এবং
বইসেমের িকউিরং স কের ওয়াল ঢালাই কাজ চলমান।

[২.২] আপেেডশন কে কনসালেট
িনেয়াগ

[২.২.১] কনসালেট িনেয়াগ তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

কের পরামশ ক িতােনর শট িল ণয়েনর জ এিম াংক অব ইিয়া
কক EOI এিেকশন ফরম খসড়া ণয়ন কের গত ১৬/১১/২০২০ তািরেখ মাংলা
বর কপে রণ কের।উ খসড়া ফরেমর উপর মবক এর মতামত গত
১০/১২/২০২০ তািরেখ নৗপম এ রণ করা হেয়েছ।

[২.৩] জ অভের রললাইন
এলাইনেম হেত ইেলিকাল ইউিল
ানার

[২.৩.১] কােজর অগিত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

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

[২.৪.১] কােজর অগিত % ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২৫.৩
এডিমন িবিং এর াউ ার এবং েয়ল শন এর াভ কািং স হেয়েছ।
ফায়ার শেনর পা হাউজ ও মাি পারপাস িবিং এর আার ওয়াটার
িরজাভ ার াংক, ওয়াকশপ িবিং এর কলাম ও শয়ার ওয়াল এর কাজ চলমান।

[২.৫] মাংলা বেরর জ মাার ান
ণয়ন

[২.৫.১] িরেপাট  দান তািরখ ৩ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩০-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৭-১২-২০২০

Interim Report মবক এর Acceptance Committee কক
গত ২৭-১২-২০২০ তািরেখ হীত হেয়েছ। কািভড-১৯ এর কারেণ িবেদিশ
কালেট Inros Lacner SE Germany, িনধ ািরত সমেয়র মে
দেশ আসেত না পারায় কের ময়াদ ন১৯ হেত ন ২১ পয  ির াবকরা
হেয়েছ

[২.৬] জর মে ওেপন াক ইয়াড 
নং-৮ িনম াণ

[২.৬.১] কােজর অগিত % ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০
মাংলা বেরর জর মে ওেপন াক ইয়াড  নং-৮ এর িনম ান কােজর িসিস
ঢালাই স হেয়েছ। আরিসিস এর জ রড বাইিং ও ঢালাই কাজ চলমান।

৩

নাতা ি,
সংরণ ও
িনরাপদ
চােনল
িবিনম াণ।

১৭

[৩.১] বেরর িজং কায ম [৩.১.১] অপসারণত পিল িকঃিমঃ ৩ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ২.৫ ২.৮
মাংলা বের ২.৮০ িকঃিমঃ এলাকায় মাট ৫৭ ল ঘনিমঃ িজং কাজ স
হেয়েছ।

[৩.২] পন ডিকং ও িরিফট কাজ [৩.২.১] িরিফটত পন সংা ৩ ২ ১ ২
এক পন জেভ জর ৫নং পেয়ে াপন করা হেয়েছ। অপর এক পন
মরামত শেষ মাংলায় ফরত আনা হেয়েছ।

[৩.৩] জলযান ডিকং, মরামত ও
িরিফট

[৩.৩.১] ডিকংত ও
িরিফটত জলযান

সংা ২ ৩ ২ ১ একর অগিত ১৫% এবং বািক ২র অগিত ১০%।

[৩.৪] ভেসল ািফক মেনজেম এ
ইনফরেমশন িসেম বতন

[৩.৪.১] কােজর অগিত % ৩ ৬৬.১১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১১.৫
হারবািরয়া টাওয়ােরর ১৪ ও হািমদ পেয় টাওয়ােরর ১৪ পাইিলং এর কাজ এবং
কোল েমর বইেজর কাজ স হেয়েছ।

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

[৩.৫.১] কােজর অগিত % ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫
কের পরামশ ক িনেয়ােগর লে Re-EOI আহবান ব ক হীত াব ায়ন
স কের Short List ত করা হেয়েছ। শীই তকায  িতােনর অেল
Request for Proposal (REP) Document ই করা হেব।

[৩.৬] হাইোািফক ইইপেম সংহ [৩.৬.১] সংহীত যপািত সংা ৩ ২ ১ হাইোািফক ইইপেম েয়র দরপ আহবান কের িবি কাশ করা হেয়েছ।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

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%



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি
ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১]
এিপএ’র সকল
মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১
এিপএ’র ২য় মািসক িতেবদন মবক
এর ওেয়বসাইট
(www.mpa.gov.bd) ।

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩
১৮-১০-২০২০, ০৮-১১-২০২০ ও ১৫-
১২-২০২০ তািরেখ এিপএ েমর মািসক
সভা অিত হয়।

[এম.১.২]
াচার/উম চচ ার
িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

গত ২৯-১২-২০২০িঃ তািরেখ
াচার/উম চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে মতিবিনময় সভা
অিত হয়।

[এম.১.৩]
অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

অিভেযাগ িতকার বা িবষেয় সবা
হীতা/অংশীজনেদর অবিহতকরণ
িবষেয় গত ২৯-১২-২০২০িঃ তািরেখ
সভা অিত হয়।

[এম.১.৪] সবা
দান িতিত
িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

সবা দান িতিত িবষেয় সবা
হীতােদর অবিহতকরেণর জ গত
১৮-১০-২০২০িঃ তািরেখ সভা অিত
হয়।

[এম.১.৫] ত
বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক
িতেবদন উতন
কপের িনকট
রণ

[এম.১.৫.১]
মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১

গত ৩১-১২-২০২০িঃ তািরেখ ত
বাতায়ন হালনাগাদ সংা ১
মািসক িতেবদন নৗপম এ রন
করা হেয়েছ।



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-
নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ২১
মাংলা বর কপে মাট ২১% ই-
নিথ বাবায়ন করা হেয়েছ।

[এম.২.২] িডিজটাল
সবা চাকরণ

[এম.২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১]
এক সহিজত
সবা অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪]
কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১]
েতক কম চািরর
জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৩.১

মবক এ ৩০৯ জন কম কতা ও
কম চারীেক মাট ৪০৪৯ ঘা িশন
দান করা হেয়েছ। অথ াৎ ১৩.১০
জনঘা িশন দান করা হেয়েছ।

[এম.২.৪.২] ১০ম
ড ও ত
েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ িশন অেয়াজেনর কায ম চলমান।

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

[এম.২.৫.১]
নতম এক
আওতাধীন দর/
একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১
এিপএ বাবায়েনর জ ণদনা দান
করা হেব।



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক
য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫
য় কায েমর ২৫% য় পিরকনা
অযায়ী সািদত হেয়েছ।

[এম.৩.২] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১]
বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
/বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৬৩.৫৬

মাংলা বর কপে মাট মিত
৬৩.৫৬% বািষ ক উয়ন কম চী
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন করা হেয়েছ।
এিপএ এর ২য় মািসেক অোবর-
িডেসর ২০২০ পয  অজন ৫০.২১%।

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১]
িপীয় সভায়
উপাপেনর জ
মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৬

১ম মািসেক ৮৮ অিম অেেদর
মে িপীয় সভায় উপাপেনর জ
নৗপমএ ২৩ আপি িনির জ
াব রণ করাহয়।এর মে িপীয়
সভায় ১৮ আপি িনির জ
পািরশ করা হয়। ২য় মািসেক কান
পািরশ মণালেয় িরত হয়িন।

[এম.৩.৩.২]
অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪১.৪৪

১ম মািসেক অিডট আপি িনি
হেয়েছ ৪০%। এছাড়া ২য় মািসেক
মাট ১৩৯  অিডট আপির মে
অোবর-২০২০ মােস ০২ আপির
মীমাংসা প পাওয়া গেছ অথ াৎ
১.৪৪% অিজত হেয়েছ। মবক এ
মিত ৪১.৪৪% অিডট আপি
িনি হেয়েছ।

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর
ও অাবর
সির তািলকা
তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৫-১১-২০২০

মবক এর হালানাগাদত াবর ও
অাবর সেদর তািলকা ২৫-১১-২০২০
তািরেখ নৗপিরবহন মনালেয় রণ
করা হেয়েছ।



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


