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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:

•  ময়ােদ বেরর াথিমক কায ম চা করার লে অবকােঠােমা উয়ন কাজ যমন শাসিনক ও আবািসক ভবন, বর পিরচালনায়
অপিরহায  বশীরভাগ জলযানসহ, ওয়ার হাউজ, সািভ স জ ও জাতীয় মহাসড়েকর সােথ সংেযাগ সড়ক িনম াণ স হেয়েছ।
• গত ০৪ নেভর ২০১৯ তািরেখ বেরর থম টািম নাল িনম াণ ক একেনক কক অেমািদত হেয়েছ এবং পায়রা বেরর রাবনাবাদ
চােনেলর কািপটাল ও রণােবণ িজং গত ১৪ জায়াির ২০১৯ তািরেখ বলিজয়াম িভিক িজং কাানী ‘‘Jan De Nul” এর
সােথ আেলাচ ক বাবায়েনর লে ি স হেয়েছ।
• িম অিধহণ, টাগ বাট িনম াণ, িডেটইল মাার ান তির, িত জনেণর নব াসেনর লে ভবন িনম াণ, নব াসন এলাকা উয়ন ও
িশণ দান িত কায মসেহর উেখেযা অগিত হেয়েছ। গত ন ২০২০ তািরেখ পায়রা বেরর থম টািম নােলর জ িনম ােণর
জ কাদােরর সিহত ি ার করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

• নব এ বেরর বশ কেয়ক িজিজ এবং িপিপিপ কের জ অথ ায়ন িনিত করা েয়াজন।
• িনিম ত টািম নাল সেহর বহার এবং বরেক আিথ কভােব াবলী করার জ পায়রা এলাকায় অথ ৈনিতক অল িতা করা
েয়াজন।
• ২০২৩ সাল নাগাদ কািপটাল িজং ও ৩  টািম নাল িনম াণ শেষ ণ া বর চার লে বেরর সােথ সং ফিরদর-য়াকাটা
মহাসড়ক ৪ লেন উীতকরণ এবং ভাা-পায়রা রলসংেযাগ িনম াণ করা েয়াজন।

ভিবৎ পিরকনা:

• পায়রা বর হেত খালাসত মালামাল দেশর অ পিরবহেনর লে রাবনাবাদ চােনল সংল এলাকায় নতম অবকাঠােমা যমন-
সংেযাগ সড়ক, আারমািনক নদীর উপর স ও ৬৫০ িমটার দেঘ র জসহ বেরর থম টািম নাল িনম াণ।
• কািপটাল িজং এর মােম রাবনাবাদ চােনেলর গভীরতা (-) ১০.৫ িম: (চাট  গভীরতা)-এ উীত করা।
• ভারত সরকােরর লাইন অব িডট-৩ (LoC-3) এর অথ ায়েন অভরীণ সংেযাগ সড়ক ও ১,২০০ িমটার দেঘ র জসহ ১ টািম নাল
িনম াণ। িপিপিপ অথ ায়েন ৭০০ িমটার দেঘ র জসহ ও অা াপনা িনম াণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িম অিধহণ, টাগ বাট িনম াণ, িডেটইল মাার ান তির, িত জনেণর নব াসেনর লে ভবন িনম াণ, নব াসন এলাকা
উয়ন ও িশণ দান িত কায মসেহর অিধকাংশ বাবায়ন করা
বেরর থম টািম নােলর সংেযাগ সড়ক, জ, ইয়াড  ও আারমািনক নদীর উপর স িত িনম াণ কায েমর ি ার ও
সকল অের বাবায়ন কায ম  করা।
পায়রা বেরর রাবনাবাদ চােনেরর কািপটাল ও মইনেেন িজং িপিপিপেত বাবায়ন করার ি কায কর করা এবং কাল
টািম নাল িনম াণ িপিপিপ কের (১ম পয ায়) ি ার করা।
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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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, পায়রা বর কপ

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ 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)

দ, িনরাপদ ও পিরেবশ বাব বর।

১.২ অিভল (Mission)
ণ া বর বা গেড় না উঠা পয  বিহঃেনাের বািণিজক জাহাজ আনায়েনর মােম বা পািদ নদী পেথ িবিভ গে
পৗছােনার িবধা গেড় তালা এবং আিনক বেরর িবধা ির জ , ম ও দীঘ  ময়াদী পিরকনা বাবায়েনর কায ম
হণ করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও আষিক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।
২. রাজ খােত বেরর নতম িবধািদর উয়ন।
৩. পায়রা বেরর কায ম পিরচালনার লে েয়াজনীয় অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।
৪. পায়রা বেরর কাল টািম নাল িনম াণ (১ম পয ায়)।
৫. পায়রা বেরর রাবনাবাদ চােনেলর কািপটাল ও রণােবণ িজং।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বেরর জাহাজ চলাচল, জাহােজর বািথ ং এবং িনরাপদ নিভেগশন কায ম ভােব পিরচালনা করা; বিহঃেনাের
কােগ া হািলং পিরচালনা করা;
২. বর ুভােব পিরচালনার জ বর বহারকারী িতােনর সােথ সভা কের বর পিরচালনা উেরার উিত করা।
৩. বেরর অবকাঠােমা উয়ন কায ম পিরচালনা।



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৫:৩২ া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

বেরর বা/কাল হািলং [১.১] বেরর বা/কাল হািলং ি
ল মঃ
টন

- - ২০ ২৫ ৩০ - পাবেকর মািসক/বািষ ক িতেবদন।

[২] িম অিধহণ,
িতেদর ন বাসন এবং
িশণ

[২.১] িম অিধহেণর পিরমাণ একর - - ৩৫০০ ৩০০০ - -
পাবেকর আইএমএিড (IMED-05)
িতেবদন

[২.২] নব ািসত পিরবােরর সংা
(আমািনক)

সংা - ৮০০ ২৬০০ - -
পাবেকর আইএমএিড (IMED-05)
িতেবদন

[২.৩] িশণাথর সং (আমািনক) জন ১০৮৭ ৭৯৮ ১০০০ ১৩১৫ - -
পাবেকর আইএমএিড (IMED-05)
িতেবদন

[৩] বেরর থম টািম নাল
িনম াণ।

[৩.১] থম টািম নােলর িডজাইন ও
পারিভশন কায ম।

% - ২৬ ৩০ ৩০ ১৪ -
পাবেকর আইএমএিড (IMED-05)
িতেবদন।

[৩.২] টোরাির জ িনম াণ। % - - ৭০ ৩০ - -
পাবেকর আইএমএিড (IMED-05)
িতেবদন।

[৩.৩] ইয়াড  িনম াণ। % - - ২০ ৪০ ৪০
পাবেকর আইএমএিড (IMED-05)
িতেবদন।

[৩.৪] জ িনম াণ। % - - ২০ ৪০ ৪০
পাবেকর আইএমএিড (IMED-05)
িতেবদন।

[৪] বেরর তম
অবকাঠােমা উয়ন।

[৪.১] অিফসাস  কায়াট ার ( সম তলা পয )
ও কমািশ য়াল ভবন (িতীয় তলা পয )
িনম াণ।

% - - ১০০ - - পাবেকর মািসক/বািষ ক িতেবদন।

[৪.২] ৩২ একেরর িম উয়ন, ইারনাল
সড়ক এবং ইেনজ অবকাঠােমা িনম াণ।

% - - ১০০ - - পাবেকর মািসক/বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] পায়রা বেরর ১ম
টািম নাল ও আষিক
িবধািদ/অবকাঠােমা
িনম াণ।

৩৬

[১.১] পায়রা বেরর থম
টািম নােলর িডজাইন ও পারভিশন
কায ম

[১.১.১] থম টািম নােলর
িডজাইন ও পারভিশন
কায ম।

সমি % ৩ ২৬ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ১৪

[১.২] টািম নাল এলাকার (৪+২)
লন সংেযাগ সড়ক এর ি
ার।

[১.২.১] (৪+২) লন
সংেযাগ সড়ক এর ি
ার।

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৩] আার মািনক নদীর উপর
স িনম ােণর ি ার।

[১.৩.১] স িনম ােণর
ি ার।

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৪] টোরাির জ িনম াণ
(সািভ স জ)

[১.৪.১] টোরাির জ
িনম াণ

সমি % ৩ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৩০

[১.৫] সংেযাগ সড়ক (৪+২ লন)
থেক বানািতপাড়া বাজার পয 
সড়ক িনম ােণর ি ার।

[১.৫.১] সংেযাগ সড়ক
থেক বানািতপাড়া বাজার
প য সড়ক িনম ােণর ি
ার।

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৬] ইয়াড  িনম াণ [১.৬.১] ইয়াড  িনম াণ সমি % ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪০ ৪০

[১.৭] জ িনম াণ [১.৭.১] জ িনম াণ সমি % ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪০ ৪০

[১.৮] ই (০২)  টাগ বাট েয়র
ি ার

[১.৮.১] টাগ বাট েয়র
ি ার

তািরখ তািরখ ৩ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[১.৯] ই (০২)  ওয়াক বাট
েয়র ি ার।

[১.৯.১] ওয়াক বাট েয়র
ি ার

তািরখ তািরখ ৩ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[১.১০] পািন িবকরণ া এর
ি ার।

[১.১০.১] পািন িবকরণ
া এর ি ার

তািরখ তািরখ ৩ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[১.১১] ইেনজ অবকাঠােমা
িনম ােণর ি ার।

[১.১১.১] ইেনজ
অবকাঠােমা িনম ােণর ি
ার

তািরখ তািরখ ৩ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[১.১২] িনরাপা মাটরযান েয়র
ি ার

[১.১২.১] িনরাপা
মাটরযান েয়র ি
ার

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১ ৩০.০৬.২১



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৫:৩২ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] রাজ খােত বেরর
নতম িবধািদর উয়ন।

১৮

[২.১] অিফসাস  কায়াট ার ( সম
তলা পয ) িনম াণ।

[২.১.১] অিফসাস  কায়াট ার
( সম তলা পয ) িনম াণ।

সমি % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] কমািশ য়াল ভবন (িতীয়
তলা পয ) িনম াণ।

[২.২.১] কমািশ য়াল ভবন
িনম াণ (িতীয় তলা পয 
িনম াণ)।

সমি % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৩] ৩২ একেরর িম উয়ন।
[২.৩.১] ৩২ একেরর িম
উয়ন।

সমি একর ৩ ৩২ ২৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২

[২.৪] ৩২ একেরর ইারনাল সড়ক
িনম াণ

[২.৪.১] ৩২ একেরর
ইারনাল সড়ক িনম াণ।

সমি % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৫] ৩২ একেরর ইেনজ
অবকাঠােমা িনম াণ

[২.৫.১] ৩২ একেরর
ইেনজ অবকাঠােমা
িনম াণ

সমি িমটার ৩ ২৮৪৫ ২৫৬০ ২২৭৬ ১৯৯২ ১৭০৭

[২.৬] DAMEN হেত য়ত
ASD টাগ বাড ট ায়াল
শেষ বর কক হণ।

[২.৬.১] DAMEN
হেত য়ত ASD টাগ
বাড ট ায়াল শেষ
বর কক হণ।

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৯.২০ ৩১.১০.২০ ৩০.১১.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০১.২১

[৩] পায়রা বেরর
কায ম পিরচালনার
লে েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদর
উয়ন।

১৫

[৩.১] িম অিধহেণর ফেল
িতেদর নব াসন [ভবন
িনম াণ]

[৩.১.১] নব াসেনর জ
ভবন িনম াণ।

সমি % ৩ ৪০ ২৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৭

[৩.২] িম অিধহেণর ফেল
িতেদর নব ািসতকরণ [ভবন
হার]

[৩.২.১] নব ািসত
পিরবােরর সংা
(আমািনক)।

সমি সংা ৩ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ২৬০০

[৩.৩] িম অিধহেণর ফেল
িতেদর নব াসেনর জ
িশণ

[৩.৩.১] িশণাথরত
সংা (আমািনক)।

সমি জন ৩ ১০৮৭ ৭৯৮ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৩১৫

[৩.৪] বেরর মাার ান তির
[৩.৪.১] বেরর মাার
ান তির।

সমি % ৩ ২০ ৩০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] িম অিধহণ
[৩.৫.১] িম অিধহেণর
পিরমাণ।

সমি একর ৩ ৩৫০০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ৩০০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৫:৩২ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] পায়রা বেরর কাল
টািম নাল িনম াণ (১ম
পয ায়)।

৩
[৪.১] কাল টািম নাল িনম ােণর
লে িপিপিপ ি ার

[৪.১.১] কাল টািম নাল
িনম ােণর লে িপিপিপ
ি ার।

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১০.২০ ৩০.১১.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.২১

[৫] পায়রা বেরর
রাবনাবাদ চােনেলর
কািপটাল ও রণােবণ
িজং।

৩
[৫.১] পাবেকর কািপটাল ও
মইনেটেন িজং িপিপিপেত
করার ি কায কর করা।

[৫.১.১] কািপটাল ও
মইনেটেন িজং
িপিপিপেত করার ি
কায কর।

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১ ৩১.০৫.২১



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৫:৩২ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৫:৩২ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, পায়রা 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, পায়রা বর কপ-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
পায়রা বর কপ

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ পাবক পায়রা বর কপ

২ নৗপম নৗ-পিরবহন মণালয়

৩ LoC-3 ভারত সরকােরর লাইন অব িডট-৩
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[১.১] পায়রা বেরর থম
টািম নােলর িডজাইন ও পারভিশন
কায ম

[১.১.১] থম টািম নােলর িডজাইন
ও পারভিশন কায ম।

কম পিরিধ তির, পরামশ ক িতান িনব াচন,
টািম নাল সংেযাগ সড়ক ও সর িডেটইলড
িডজাইন ও পারিভশন কায ম এবং িত
অের এর িতেবদন ণয়ণ।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.২] টািম নাল এলাকার (৪+২)
লন সংেযাগ সড়ক এর ি ার।

[১.২.১] (৪+২) লন সংেযাগ
সড়ক এর ি ার।

কাদার িনব াচন ও ি ার।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.৩] আার মািনক নদীর উপর
স িনম ােণর ি ার।

[১.৩.১] স িনম ােণর ি
ার।

কাদার িনব াচন ও ি ার।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.৪] টোরাির জ িনম াণ
(সািভ স জ)

[১.৪.১] টোরাির জ িনম াণ কাদােরর মােম িনম াণ কাজ সকরণ।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.৫] সংেযাগ সড়ক (৪+২ লন)
থেক বানািতপাড়া বাজার পয 
সড়ক িনম ােণর ি ার।

[১.৫.১] সংেযাগ সড়ক থেক
বানািতপাড়া বাজার প য সড়ক
িনম ােণর ি ার।

কাদার িনব াচন ও ি ার।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.৬] ইয়াড  িনম াণ [১.৬.১] ইয়াড  িনম াণ কাদােরর মােম িনম াণ কাজ সকরণ।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.৭] জ িনম াণ [১.৭.১] জ িনম াণ কাদােরর মােম িনম াণ কাজ সকরণ।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন।

IMED-05 িতেবদন

[১.৮] ই (০২)  টাগ বাট েয়র
ি ার

[১.৮.১] টাগ বাট েয়র ি
ার

কাদার িনব াচন ও ি ার।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.৯] ই (০২)  ওয়াক বাট
েয়র ি ার।

[১.৯.১] ওয়াক বাট েয়র ি
ার

কাদার িনব াচন ও ি ার।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন।

IMED-05 িতেবদন

[১.১০] পািন িবকরণ া এর
ি ার।

[১.১০.১] পািন িবকরণ া
এর ি ার

কাদার িনব াচন ও ি ার।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.১১] ইেনজ অবকাঠােমা
িনম ােণর ি ার।

[১.১১.১] ইেনজ অবকাঠােমা
িনম ােণর ি ার

কাদার িনব াচন ও ি ার।
ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[১.১২] িনরাপা মাটরযান েয়র
ি ার

[১.১২.১] িনরাপা মাটরযান
েয়র ি ার

সকল িয়া স কের িনরাপা
মাটরযান য় করা ।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর ১ম টািম নাল ও
আষািক িবধািদ/অবকাঠােমা িনম াণ।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[২.১] অিফসাস  কায়াট ার ( সম
তলা পয ) িনম াণ।

[২.১.১] অিফসাস  কায়াট ার (
সম তলা পয ) িনম াণ।

কাদােরর মােম িনম াণ কাজ সকরণ। েকৗশল িবভাগ
মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

পাবেকর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 
[২.২] কমািশ য়াল ভবন (িতীয় তলা
পয ) িনম াণ।

[২.২.১] কমািশ য়াল ভবন িনম াণ
(িতীয় তলা পয  িনম াণ)।

কাদােরর মােম িনম াণ কাজ সকরণ। েকৗশল িবভাগ
মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

পাবেকর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] ৩২ একেরর িম উয়ন। [২.৩.১] ৩২ একেরর িম উয়ন। ৩২ একেরর িম উয়ন সকরণ। েকৗশল িবভাগ
মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

পাবেকর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] ৩২ একেরর ইারনাল সড়ক
িনম াণ

[২.৪.১] ৩২ একেরর ইারনাল
সড়ক িনম াণ।

কাদােরর মােম িনম াণ কাজ সকরণ। েকৗশল িবভাগ
মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

পাবেকর বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] ৩২ একেরর ইেনজ
অবকাঠােমা িনম াণ

[২.৫.১] ৩২ একেরর ইেনজ
অবকাঠােমা িনম াণ

কাদােরর মােম িনম াণ কাজ সকরণ। েকৗশল িবভাগ
মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

পাবেকর বািষ ক
িতেবদন

[২.৬] DAMEN হেত য়ত
ASD টাগ বাড ট ায়াল শেষ
বর কক হণ।

[২.৬.১] DAMEN হেত
য়ত ASD টাগ বাড ট
ায়াল শেষ বর কক হণ।

সকল িয়া স কের বর কক হণ। মিরন িবভাগ
মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

পাবেকর বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] িম অিধহেণর ফেল
িতেদর নব াসন [ভবন িনম াণ]

[৩.১.১] নব াসেনর জ ভবন
িনম াণ।

িম অিধহণ, িম উয়ন [গেড় ১১ িফট]
বাসভবন, ল, বাজার, রাা ও অা
াপনা িনম াণ র খনন, ইউিল সংেযাগ
াপন।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর কায ম
পিরচালনার লে েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[৩.২] িম অিধহেণর ফেল
িতেদর নব ািসতকরণ [ভবন
হার]

[৩.২.১] নব ািসত পিরবােরর
সংা (আমািনক)।

িম অিধহেনর ফেল িতেদর ভবন
বরাকরণ।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর কায ম
পিরচালনার লে েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[৩.৩] িম অিধহেণর ফেল
িতেদর নব াসেনর জ
িশণ

[৩.৩.১] িশণাথরত সংা
(আমািনক)।

িম অিধহেণর ফেল িত পিরবার
িনধ ারণ, উ পিরবােরর িশণ ইক
সদেদর তািলকা ণয়ন ও িনং িনড
অােসসেম িতেবদন ণয়ন, িশণ
িতান িনব াচন এবং িশণ দান।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর কায ম
পিরচালনার লে েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[৩.৪] বেরর মাার ান তির
[৩.৪.১] বেরর মাার ান
তির।

পাবেকর সােথ পরামশ ক িতান েয়ট-
িবআরিস এর সািদত িেত বিণ ত
কায সহ পরামশ ক িতান কক সাদন
এবং িরেপাট  সহ ণয়ন।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর কায ম
পিরচালনার লে েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন

[৩.৫] িম অিধহণ
[৩.৫.১] িম অিধহেণর
পিরমাণ।

পয়াখালী িডিস অিফেসর সােথ যাগােযাগ
কের িম অিধহণ কায ম চলমান রাখা।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর কায ম
পিরচালনার লে েয়াজনীয়
অবকাঠােমা/িবধািদর উয়ন।

মািসক/বািষ ক ায়ন
িতেবদন

IMED-05 িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[৪.১] কাল টািম নাল িনম ােণর
লে িপিপিপ ি ার

[৪.১.১] কাল টািম নাল িনম ােণর
লে িপিপিপ ি ার।

িপিপিপ কাদার িনব াচন, িপিপিপ ি
ার, কিশন িিসেড এর শতাবলী
রণব ক িপিপিপ ি কায কর।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর কাল টািম নাল
িনম াণ।

িপিপিপ ি সংি দিললািদ
পাবেকর বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] পাবেকর কািপটাল ও
মইনেটেন িজং িপিপিপেত
করার ি কায কর করা।

[৫.১.১] কািপটাল ও
মইনেটেন িজং িপিপিপেত
করার ি কায কর।

সরকােরর অািধকার ক িহেসেব ঘাষণা,
িপিপিপ কাদার িনব াচন, িপিপিপ ি
ার, কিশন িিসেড এর শতাবলী
রণব ক িপিপিপ ি কায কর।

ক পিরচালক, পায়রা বেরর রাবনাবাদ
চােনেলর কািপটাল ও রণােবণ িজং

সংি দিললািদ
পাবেকর বািষ ক
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

দর / সংা পায়রা বর কপ িনরাপা মাটরযান েয়র ি ার

দর / সংা পায়রা বর কপ অিফসাস  কায়াট ার ( সম তলা পয ) িনম াণ।

দর / সংা পায়রা বর কপ নব াসেনর জ ভবন িনম াণ।

দর / সংা পায়রা বর কপ কমািশ য়াল ভবন িনম াণ (িতীয় তলা পয  িনম াণ)।

দর / সংা পায়রা বর কপ ৩২ একেরর িম উয়ন।

দর / সংা পায়রা বর কপ নব ািসত পিরবােরর সংা (আমািনক)। জলা শাসক, পয়াখালী
তা ও জবাবিদহীতা
িনিতকরণ।

নব াসন কায ম াহত
হেব।

দর / সংা পায়রা বর কপ ৩২ একেরর ইারনাল সড়ক িনম াণ।

দর / সংা পায়রা বর কপ িশণাথরত সংা (আমািনক)।

দর / সংা পায়রা বর কপ বেরর মাার ান তির।

দর / সংা পায়রা বর কপ িম অিধহেণর পিরমাণ। জলা শাসক, পয়াখালী সময় মািফক িম হার ।
উয়ন কায ম াহত
হেব।

দর / সংা পায়রা বর কপ থম টািম নােলর িডজাইন ও পারভিশন কায ম। - - -

দর / সংা পায়রা বর কপ ৩২ একেরর ইেনজ অবকাঠােমা িনম াণ

দর / সংা পায়রা বর কপ কাল টািম নাল িনম ােণর লে িপিপিপ ি ার।

দর / সংা পায়রা বর কপ DAMEN হেত য়ত ASD টাগ বাড ট ায়াল শেষ বর কক হণ।

দর / সংা পায়রা বর কপ কািপটাল ও মইনেটেন িজং িপিপিপেত করার ি কায কর।

দর / সংা পায়রা বর কপ (৪+২) লন সংেযাগ সড়ক এর ি ার। সড়ক ও জনপথ অিধদর
িনিদ  সমেয়র মে কাদার
িনব াচন

বেরর ণ া কায ম
 করেত িবল হেব।

দর / সংা পায়রা বর কপ স িনম ােণর ি ার। সড়ক ও জনপথ অিধদর
িনিদ  সমেয়র মে কাদার
িনব াচন

বেরর ণ া কায ম
 করেত িবল হেব।

দর / সংা পায়রা বর কপ টোরাির জ িনম াণ

দর / সংা পায়রা বর কপ সংেযাগ সড়ক থেক বানািতপাড়া বাজার প য সড়ক িনম ােণর ি ার।

দর / সংা পায়রা বর কপ ইয়াড  িনম াণ

দর / সংা পায়রা বর কপ জ িনম াণ
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

দর / সংা পায়রা বর কপ টাগ বাট েয়র ি ার

দর / সংা পায়রা বর কপ ওয়াক বাট েয়র ি ার

দর / সংা পায়রা বর কপ পািন িবকরণ া এর ি ার

দর / সংা পায়রা বর কপ ইেনজ অবকাঠােমা িনম ােণর ি ার


