
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

পায়রা বর কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পায়রা গভীর স বেরর
কায ম পিরচালনার লে
েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদ উয়ন

৪০

[১.১] িম অিধহনর ফেল
িতেদর নব াসন

[১.১.১] নব াসন
কায েমর অগিত

% ৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ২

[১.২] িম অিধহেনর ফেল
িতেদর নব াসেনর
জ িশণ

[১.২.১] িশিত
সদেদর শতকরা হার

% ৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৭

[১.৩] ৭ জলযান
য়/সংহ

[১.৩.১] জলযান িনম াণ
কােজর অগিত

% ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১

[১.৪] ৫.২২৩ িকঃ িমঃ
রজপাড়া- পায়রা বর সড়ক
িনম াণ

[১.৪.১] সড়ক িনম াণ িক: িম: ১০ ০.৫২৩ ০.৪৭১ ০.৪১৮ ০.৩৬৬ ০.৩১৪ ০.২৬

[১.৫] বেরর মাার ান
তির

[১.৫.১] মাার ান
তির কােজর অগিত

% ১০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১২

২
পায়রা স বেরর থম
টািম নাল এবং আষািক
িবধািদ িনম াণ

২৫

[২.১] পায়রা বেরর থম
টািম নােলর িডজাইন ও
পারিভশন কায ম হণ

[২.১.১] ১ম টািম নােলর
িডজাইন ও পারিভশন
কােজর অগিত

% ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৭

[২.২] টািম নাল এলাকার ৬
লন সংেযাগ সড়ক ও
আার মািনক নদীর উপর
স িনম ােণর ি ার।

[২.২.১] সড়ক ও স
িনম ােণর ি ার

তািরখ ১০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.৩] ১  Off the
shelf Tug Boat
েয়র ি ার

[২.৩.১] Tug Boat
েয়র ি ার

তািরখ ৫ ২৮-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৩
পায়রা বেরর রাবনাবাদ
চােনেলর কািপটাল ও
রণােবণ িজং

১০

[৩.১] পাবেকর কািপটাল ও
মইেেন িজং
িপিপিপেত করার ি
কায কর করা

[৩.১.১] কািপটাল ও
মইেেন িজং
িপিপিপেত করার ি
কায কর

তািরখ ১০ ০১-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির আেদশ
জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল র
১ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী
করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮২

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭০.৬৭

[এম.১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৮

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

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

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৯

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত




