
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

চাম বর কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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

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

৭৫

[১.১] ৩০ হাজার বগ ঃিমঃ নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ [১.১.১] িনিম ত ইয়াড  শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] সািভ স জ িনম াণ [১.২.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ৩৭ ৩৩ ৩০ ২৬ ২২ ৯

[১.৩] ইনকেড এর িপছেন রাা িনম াণ। [১.৩.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৪] পেত কেইনার টািম নাল িনম াণ [১.৪.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৬

[১.৫] ব-টািম নাল এলাকায় ইয়াড  িনম ােণর িনিমে জিম ভরাটকরণ [১.৫.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ২৫ ৩০

[১.৬] িজিসিব বােথ  রাবার ফারসহ ফািরং িসেম িতাপন [১.৬.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪৫

[১.৭] িজিসিব বােথ র ০৭ নং শড িরেনােভশন করা [১.৭.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] ৪০ কােগ া/ কেইনার হািলং যপািত সংহ [১.৮.১] িনামা ার তািরখ ৩ ১০০৬২০২১ ১৫০৬২০২১ ২০০৬২০২১ ২৫০৬২০২১ ৩০০৬২০২১

[১.৯] কােগ া/ কেইনার হািলং যপািত সংহ ও িতাপন [১.৯.১] কােজর অগিত সংা ৩ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫

[১.১০] িবিভ ধরেণর জলযান সংহ

[১.১০.১] ০১ পাইলট বাট সংহ (কােজর
অগিত)

শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০

[১.১০.২] ০২ উ মতা স টাগ বাট
সংহ (কােজর অগিত)

শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০

[১.১১] পাইলট জ িনম াণ [১.১১.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১২] Oil Spill ও নদীর ষণ রােধ ব- ীনারঃ ১ ও ২ এর কণ লী
চােনেল টহল

[১.১২.১] টহল স সংা ৩ ৮৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৩

[১.১৩] মাতারবাড়ী বর উয়ন ক [১.১৩.১] পরামশ ক িনেয়াগ তািরখ ৩ ১০০৬২০২১ ১৫০৬২০২১ ২০০৬২০২১ ২৫০৬২০২১ ৩০০৬২০২১ ২৩-০৯-২০২০

[১.১৪] Supply & Installation of 33KV HT. Line and
33/11KV sub-station for Bay-Terminal.

[১.১৪.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৫

[১.১৫] Procurement and Installation of GIS
Panel, Transformer and Related Works in
ESS-12.

[১.১৫.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪০

[১.১৬] সংরন িজং [১.১৬.১] অপসারণত পিল িকঃ িমঃ ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪

[১.১৭] হাইোািফক সােভ  [১.১৭.১] কািশত জরীপ চাট  সংা ৩ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৬

[১.১৮] টাইডাল ডাটা সংহ [১.১৮.১] কািশত টাইড টিবল সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১

[১.১৯] জরীপ যপািত সংহ [১.১৯.১] সংহীত জরীপ যপািত সংা ৩ ৮ ৭ ৫ ৪ ৩

[১.২০] সদরঘাট হেত বাকিলয়ার চর পয  কণ লী নদীর নাতা রা [১.২০.১] কােজর অগিত শতাংশ ৩ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ১৫

[১.২১] কেইনার হািলং [১.২১.১] হািলংত কেইনার
TEUs
(হাজাের)

৩ ২৮০০ ২৭০০ ২৬৫০ ২৬০০ ২৫৫০ ৭১৯.১৯

[১.২২] কােগ া হািলং [১.২২.১] হািলংত কােগ া ল মঃ টন ৩ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ২৩৯.৮৭

[১.২৩] জাহাজ হািলং [১.২৩.১] জাহাজ আগমন সংা ৩ ৩৭০০ ৩৬০০ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৮৭৯

[১.২৪] জ এলাকায় ২০০ িসিসিভ সংহ ও াপ [১.২৪.১] কােজর অগিত সংা ৩ ২০০ ১৫০ ১২৫ ১০০ ৯০ ২০৮



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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

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

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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

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 ১৫

[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 ১৬০৮

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[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

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

[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 ১.৪০

[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

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬২.৫০

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


