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কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র  

সাম্প্রবতক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

 সাম্প্ররিক বছিসমূহেি (3 বছি) প্রধান অর্যনসমূে  

  

রবগি ৩ বছহি 2টি উন্নির্াহনি রর্রিয়ার্ (কক-টাইপ) কেরি, 2টি উপকূলীয় যারিবারে র্াোর্, 2টি রর্রিয়ার্ কেরি, 2টি 

শ্যাহলা ড্রােট্ অহয়ল ট্াাংকাি  বাং সোয়ক র্লযান রেসাহব 8টি কেরি পন্টুন ও ঘাট পন্টুনসে সব যহর্াট ১৬টি কনৌযান রনর্ যাণ 

কহি সারভ যহস রনহয়ারর্ি কিা েহয়হছ। 2019-20, 2020-21 ও ২০২১-২০২২ অর্ য বছহি কেরি সারভ যহস যর্াক্রহর্ 30.78 

লক্ষ,  ৩৭.২৪ লক্ষ ও ৩৭.3০ লক্ষ যানবােন পািাপাি কিা েহয়হছ। উন্নয়ন প্রকহল্পি ওওিায় 12টি কেরি, 2টি অহয়ল 

ট্াাংকাি, 2টি টাগ, 8টি রস-ট্রাক, 3টি অভযন্তিীণ যারিবারে র্াোর্, 1টি ইনহেক ন কবাট, ৩টি ক্রুর্ র প, 4টি উপকূলীয় 

যারিবারে র্াোর্সে সব যহর্াট ৩৫টি কনৌযান রনর্ যাহণি কার্ চলর্ান িহয়হছ। সাংস্থাি কনৌযান বেহিি কর্িার্ি ও 

িক্ষণাহবক্ষহণি সক্ষর্িা বৃরিি র্র্ন্ িকইয়াি য-1 ও 2   2টি উচ্চ ক্ষর্িা সম্পন্ন রিপওহয় রনর্ যাণ ও ওনুষরিক অবকাঠাহর্া 

রনর্ যাহণি কার্ চলর্ান িহয়হছ। স্বল্প নাব্যিায় কেরি চলাচহলি সুরবধাহর্ য সাংস্থাি ১১টি কিা কিা কেরিি প্রপাল ন রসহের্ 

CPP েহি FPP কি রূপান্তি কিা েহয়হছ। মুরর্ব  িবহষ য সাংস্থাি প্রধান কায যালহয়  কটি মুরর্ব কণ যাি স্থাপন  কিা 

েহয়হছ। 2021-2022 অর্ য বছহি কনৌযাহনি রনিাপদ চলাচহলি রদক-রনহদ য নামূলক র্ানসম্মি পরিচালন পিরি 

(Standard Operating Procedure) SOP প্রণয়ন কিা েহয়হছ।  

 সর্স্যা  বাং চযাহলঞ্জসমূে  
  

সাংস্থা কর্তযক পরিচারলি সারভ যসসমূহেি  কসবাি র্ান উন্নয়হন বালালানী সারয়ীয়ী, কটকসই, ওনিরনক ও রুতগিগরি সম্পন্ন কনৌযান 

সাংগ্রে   প্ররিষ্ঠাহনি উহেখহযাগ্য চযাহলঞ্জ।   ছাড়া কেরি রুহট  বাং যারিবারে কনৌপহর্ি নাব্যিা সাংকট সাংস্থাি কেরি সারভ যস 

ও যারিবারে সারভ যস সুষ্ঠু পরিচালনাি কক্ষহি রবহ ষ চযাহলঞ্জ। নদীি গরিধািা পরিবিযহনি েহল কেরি ঘাহটি অব্যােি ভািন, 

কনৌযানসমূহেি  রনয়রর্ি কর্িার্ি ও িক্ষণাহবক্ষণ, খুচিা যন্ত্াাং  সাংগ্রে, রবরভন্ন সারভ যহস ই-টিহকটিাং/ অহটাহর্ ন পিরিি 

প্রবিযন   সাংস্থাি কায যক্রর্ পরিচালনায় রবহ ষ চযাহলঞ্জ। 2020-২০২২ অর্ য বছি সর্হয় ককারভি-19 র্োর্ািী দুহয যাহগি 

কািহণ কেরি ও যারিবারে সারভ যস পরিচালনা, কনৌযান বেহিি কর্িার্ি  বাং উন্নয়ন প্রকহল্পি ওওিায় রনর্ যাণাধীন কনৌযান 

রনর্ যাহণি কার্ রবরিি ও রবলরিি েহে। কনৌযান রনর্ যাহণ সাংরিষ্ট র পইয়াহি যি ির্গরি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়হন বড় চযাহলঞ্জ। 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়হন অপযাপ্ত অর্ য বিাদ্দ ও  কটি রবহ ষ চযাহলঞ্জ। 

 ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

 

সাংস্থাি চট্টগ্রার্স্থ টারর্ যনাল 1 ও 2   কর্টি রনর্ যাণসে অবকাঠাহর্া উন্নয়ন ও ওনিরনকায়ন  ি প্রকল্প গ্রেণ কিা েহয়হছ। 

রবওইিরিউটিরস’ি প্রারিষ্ঠারনক সক্ষর্িা বৃরি ও পরিহসবা সম্প্রসািহণি র্র্ন্  বাং রবহ ষ কহি উপকূলীয় অঞ্চহল নতুন রুট 

খু ুঁহর্ কবি কিাি র্র্ন্  সম্ভাব্যিা সর্ীক্ষাি উহযাগ কনয়া েহয়হছ। কেরি, সী-ট্রাকসে রবরভন্ন ধিহণি নতুন কনৌযান সাংগ্রহেি 

পরিকল্পনাসে নতুন কলাটিাং িক সাংগ্রে   বাং বন্ধ র্াকা িকইয়াি য নাং-4 চালুকিহণি পরিকল্পনা িহয়হছ। নতুন কেরি রুহটি 

র্র্ন্ কিকাি ও ওহয়ব্রীর্ সাংগ্রে ও স্থাপন, অর্ন্ার্ন্  কেরি ঘাহট যানবােন পািাপাহি অহটাহর্ ন পিরিি প্রবিযন ইিযারদ 

সাংস্থাি ভরবষ্যৎ পরিকল্পনায় অন্তর্ভ যক্ত িহয়হছ। সাংস্থাি কেয়ািলী োউহর্ি র্রর্হি বহুিল রবর ষ্ট অরেস ভবন রনর্ যাহণি 

উহযাগ কনয়া েহয়হছ। ‘‘অভযন্তিীণ ও উপকূলীয় কনৌপহর্ যািায়াি ব্যবস্থা রুতগি ও সের্িি কিাি লহক্ষয প্রহয়ার্নীয় সাংখ্যক 

Hover Craft সাংগ্রে’’  ি রবষহয় সম্ভাব্যিা সর্ীক্ষাি কার্ চলর্ান িহয়হছ।  

  2022-২০২৩ অর্ য বছহিি সম্ভাব্য প্রধান অর্যনসমূে 
 

 কেরি সারভ যহস সম্ভাব্য 18.০০ লক্ষ যানবােন পািাপাি।   

 6টি ইর্প্রুভড্ রর্রিয়ার্ (কক-টাইপ) কেরি রনর্ যাণ সম্পন্ন।   

 6টি ইর্প্রুভড্ ইউটিরলটি কেরি রনর্ যাণ সম্পন্ন। 

 নািায়ণগঞ্জস্থ কলাটিাং িক সাংলগ্ন কচৌড়াপাড়া র্রর্হি ওি. রস. রস. কের্ স্ট্রাকচাি সে  কটি রিিল ওয়াকয প কার্ 

অরেস ভবন রনর্ যাণ ও অর্ন্ার্ন্ ওনুষরিক কার্ সম্পাদন।   
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প্রস্তািনা 

 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা   জবাবরেরহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ চনৌপররবহন কদপ পাদরশন 

এবাং 

সরেব, চনৌপররবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

এর মদে ২০২২ সানলর জুন র্ানসর ২২ তাররদে এই বারষ পক কম পসম্পােন চুরি  

স্বাক্ষররত হল।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভ্য়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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চসকশন ১:  
  

রূপকল্প, অরভ্লক্ষয, কর্ মসম্পাদননর কেত্র এবাং কার্ পাবরল 

১.১ রূপকল্প: 

অভযন্তিীণ, উপকূলীয় ও ওন্তর্যারিক কনৌ-পহর্ রনিাপদ, পরিহব বান্ধব, সারয়ীয়ী  যারি ও পণ্য পরিবেন  বাং যানবােন 

 পািাপাি।   

১.২ অরভ্লক্ষয: 

কনৌ-পহর্ যারিবারে ও পণ্যবারে কনৌযান পরিচালনাি র্াধ্যহর্ কদহ ি মূল  ভূখন্ড, উপকূলীয়  লাকাসে িীপাঞ্চহলি র্হধ্য 

 বাং ওন্তর্যারিক কনৌপহর্ রনিাপদ যারি/ ক্রুর্ সারভ যস প্রদান ও র্ালার্াল পরিবেন। কদহ ি সড়ক কযাগাহযাগ ব্যবস্থা 

রনিবরেন্ন িাখহি গুরুত্বপূণ য নদী সাংহযাহগ কেরি সারভ যস পরিচালনা। 

১.৩ কম পসম্পােদনর চক্ষত্র: 

                 1) নতুন ও ওনিরনক কনৌযান সাংগ্রে 
                 2) অবকাঠাহর্া উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষিা বৃরি 

                 3) িকইয়াহি যি উন্নয়হনি র্াধ্যহর্ কনৌবেহিি কর্িার্হিি সক্ষর্িা বৃরি 

                 4) সুষ্ঠু ও রনিবরেন্ন কেরি সারভ যস প্রদান 

 

সুশোসন ও সংস্কোিমূলক কর্ মসম্পোদযনি যেত্র  

১) সুশোসন ও সংস্কোিমূলক কো মক্রর্ যজোিদোিকিণ 
 

১.১) শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

1.2) ই-গির্ন্মোন্স/ উদ্ভোবন কর্ মপতিকল্পনো বোস্তবোেন 

1.3) িথ্য অতিকোি কর্ মপতিকল্পনো বোস্তবোেন 

1.4) অতিয োগ প্রতিকোি কর্ মপতিকল্পনো বোস্তবোেন 

1.5) যসবো প্রদোন প্রতিশ্রুতি কর্ মপতিকল্পনো বোস্তবোেন 

 

১.৪ কার্ পাবরল:  
 

1. অভযন্তিীণ ও উপকূলীয় কনৌ-পহর্ রনিাপদ ও দক্ষ র রপাং ও কনৌ পরিবেহনি ব্যবস্থা কিা  বাং উক্ত র রপাং ও         

       কনৌ পরিবেন ব্যবস্থাি সাহর্ সম্পৃক্ত ও সোয়ক সকল কায যাবলী সম্পাদন। 

2. র্লযান সাংগ্রে, চাট যাি কদয়া, সাংিক্ষণ অর্বা রবক্রয়। 

3. অভযন্তিীণ ও উপকূলীয় কনৌ পহর্ কিলবারে ট্াাংকাি পরিচালনা। 

4. অভযন্তিীণ ও উপকূলীয় কনৌ-পহর্ লাইটাহির্সে যারি ও পণ্যবারে র্লযান পরিচালনা। 

5. কেরি  সারভ যস পরিচালনা। 

6. ওন্তর্যারিক কনৌপহর্ যারিবারে/ ক্রুর্ সারভ যস পরিচালনা। 

7. িকইয়াি য  বাং কর্িার্ি ওয়াকয প স্থাপন ও িক্ষনাহবক্ষণ। 

8. উপর্য মক্ত তবষযেি সোযে সংতিষ্ট ও সহোেক অর্ন্োর্ন্ সকল কো মোতদ সম্পোদন। 
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কসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাি 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজমন 

লেযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রনেপণ   বনর্ মাবরত লেযর্াত্রা 

অজমননর কেনত্র 

ক ৌথভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্হাসমূনহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

সের্ কযাগাহযাগ 

স্থাপহনি র্াধ্যহর্ 

অর্ যননরিক কর্ যকান্ড 

বৃরি 

কেরিি র্াধ্যহর্ 

পািাপািকৃি বরধ যি 

যানবােন 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৩৭.২৪ ৩৭.3০ 18.0০ ** 18.50 ** 19.০০ রবওইিরিউটি   প্ররিটি কেরি ঘাহট সাংিরক্ষি কিরর্োি  
(T 2 - T 10 েিহর্ট)  

 প্রধান কায যালহয়ি বারণরর্যক রবভাহগ 

সাংিরক্ষি কিরর্োি।  

 এর্টিতবএফ িকুহর্ন্ট। 

 

 

যনোট : ** পদ্মা কসতু চালু েহল র মুরলয়া-বাাংলা বার্াি কেরি রুটটি বন্ধ েহয় যাহব এবং পাটুরিয়া কসক্টহিি প্রায় ৫০% যানবােন পদ্মা কসতু ব্যবোি কিহব বহল ধািণা কিা যায়। কসই রেহসহব  2022-23 

  লক্ষযর্ািা  বাং ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্ য বছহিি লক্ষযর্ািা প্ররিেলন কিা েহয়হছ।   
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চসকশন ৩: কর্ মসম্পোদন পতিকল্পনো  

 
 
 

কর্ মসম্পাদন কেত্র কেনত্রর 

মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম পসম্পােন সূেক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম পসম্পােন 

সূেদকর 

মান 

 প্রকৃত অজপন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম েলরত 

মান 

েলরত মাদনর 

রনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) 

কর্ মসম্পাদন কেত্রসমূহ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1। নতুন ও 

আধুতনক যনৌ োন 

সংগ্রহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

[1.1] 6টি ইর্প্রুভড্ কক-টাইপ 

(রর্রিয়ার্) কেরি রনর্ যাণ 

[1.1.1] 6টি ইর্প্রুভড্ কক-

টাইপ (রর্রিয়ার্) কেরিি 

40% রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 3 30 30 ৪0 ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ -  

[1.2] 6টি ইর্প্রুভড্ ইউটিরলটি 

কেরি রনর্ যাণ   

[1.2.1] রনরর্ যি 6টি ইর্প্রুভড্ 

ইউটিরলটি কেরিি 40% 

রনরর্ যি  

সর্তষ্ট % 3 30 30 ৪0 ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ -  

[1.3] ওনন্দ র পইয়াি য রলিঃ   

রনর্ যাণাধীন 4টি রস-ট্রাক রনর্ যাণ   

[1.3.1] 4টি রস-ট্রাহকি 

30% রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 3 - ২0 30 ২৯ ২৮ ২৬ ২৫ 50  

[1.4] রি- হিল কর্রিন রলিঃ   

রনর্ যাণাধীন 4টি রস-ট্রাক রনর্ যাণ   

[1.4.1] 4টি রস-ট্রাহকি 

30% রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 3 - ২0 30 ২৯ ২৮ ২৬ ২৫ ৫০  

[1.5] 2টি  িাবল বটর্ 

ট্াাংকাি রনর্ যাণ 

[1.5.1] 2টি  িাবল বটর্ 

ট্াাংকাহিি 30% রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 2 - ২0 30 ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৫0  

[1.6] োয়াি-োইটিাং-কার্ 

স্যালহভর্ টাগ রনর্ যাণ 

[1.6.1] োয়াি-োইটিাং-কার্ 

স্যালহভর্ টাহগি 50% 

রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 3 - ২0 ৫0 ৪৮ ৪৬ ৪০ ৪২ ৩০  

[1.7] 3টি ওনিরনক অভযন্তিীণ 

যারিবারে র্াোর্ রনর্ যাণ  

[1.7.1] 3টি ওনিরনক 

অভযন্তিীণ যারিবারে 

র্াোহর্ি 30% রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 2 - ১0 30 ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৬0  

[1.8] 1টি ককরবন ক্রুর্াি কার্-

ইন্সহপক ন কবাট রনর্ যাণ  

[1.8.1]  রনরর্ যি 1টি ককরবন 

ক্রুর্াি কার্-ইন্সহপক ন 

কবাহটি 30% রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 2 - ২0 30 ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৫0  

[1.9] ৩টি যারিবারে ক্রুর্ র প 

রনর্ যাণ 

[1.9.1] ৩টি যারিবারে ক্রুর্ 

র হপি 40% রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 3 - ১0 ৪0 ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৫0  

[1.10] 4টি উপকূলীয় যারিবারে 

র্াোর্ রনর্ যাণ 

[1.10.1]  4টি উপকূলীয় 

যারিবারে র্াোহর্ি 40% 

রনরর্ যি 

সর্তষ্ট % 3 - ১0 ৪0 ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৫0  
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কর্ মসম্পাদন 

কেত্র 

কেনত্রর 

মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম পসম্পােন সূেক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম পসম্পােন 

সূেদকর মান 

 প্রকৃত অজপন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম েলরত 

মান 

েলরত 

মাদনর রনদম্ন 
২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) 

 

 

 

 

 

 

 

2।  অবকাঠাহর্া 

 উন্নয়ন ও 

ব্যবস্থাপনায় 

দক্ষিা বৃরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

[2.1] িকইয়াি য-2   রিিল 

ওিরসরস কের্ স্ট্রাকচাি অরেস ভবন 

রনর্ যাণ, পূিয, পারন ও পয়িঃরনস্কা ন 

 বাং ববদুযরিক কার্ ও অর্ন্ার্ন্ 

ওনুষরিক কার্  

[2.1.1] িকইয়াি য-2   রনরর্ যি 

রিিল ওিরসরস কের্ স্ট্রাকচাি 

অরেস ভবন, সম্পারদি পূিয, 

পারন ও পয়িঃরনস্কা ন  বাং 

ববদুযরিক কার্ ও অর্ন্ার্ন্ 

ওনুষরিক কাহর্ি 50% 

সম্পারদি  

সর্তষ্ট % 3 - ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ - - 

[2.২] সাংস্থাি ঝালকাঠী প্রারন্তহক 

অরেস ভবন রনর্ যাণ কার্  

[2.২.1] সাংস্থাি ঝালকাঠী 

প্রারন্তহক অরেস ভবহনি 72% 

রনরর্ যি  

সর্তষ্ট % 3 - ২০ 72 70 68 64 62 ৮ - 

[2.3] কিহপাহি হনি নািায়ণগঞ্জস্থ 

িকইয়াি য নাং-২    ওয়াকয প রনর্ যাণ 

সে অর্ন্ার্ন্ ওনুষরিক কার্ 

সম্পাদন  

[2.3.1] িকইয়াি য-1 ও 2   

রিপওহয় উইহঞ্চি সিবিাে ও 

স্থাপহনি 70% সম্পারদি 

সর্তষ্ট % 3 - ৩০ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ - - 

[2.4] কলাটিাং িক কর্িার্ি/ 

পুনবাস যন কাহর্ি প্রাক্কলন প্রস্তুিকিণ 

[2.4.1] প্রস্তুিকৃি কর্িার্ি/ 

পুনবাস যনকৃি কলাটিাং িহকি 

প্রাক্কলন  

িোতিখ িোতিখ 2 - - 01/6/23 10/6/23 17/6/23 24/6/23 30/6/23 - - 

[2.5] কিা কিা পন্টুন-8 কর্িার্ি/ 

পুনবাস যন কাহর্ি কটন্ডাি প্ররক্রয়া 

সম্পাদন 

[2.5.1] সম্পারদি কর্িার্ি/ 

পুনবাস যনকৃি কিা কিা পন্টুন-8 

 ি কটন্ডাি প্ররক্রয়া 

িোতিখ িোতিখ 3 - - 01/6/23 10/6/23 17/6/23 24/6/23 30/6/23 -  

[2.6] কিা কিা পন্টুন-10 কর্িার্ি/ 

পুনবাস যন কাহর্ি প্রাক্কলন প্রস্তুিকিণ 

[2.6.1] প্রস্তুিকৃি কর্িার্ি/ 

পুনবাস যনকৃি কিা কিা পন্টুন-10 

 ি প্রাক্কলন 

িোতিখ িোতিখ 2 - - 01/6/23 10/6/23 17/6/23 24/6/23 30/6/23 - - 
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কর্ মসম্পাদন 

কেত্র 

কেনত্র

র মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম পসম্পােন সূেক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম পসম্পােন 

সূেদকর মান 

 প্রকৃত অজপন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম েলরত মান েলরত 

মাদনর রনদম্ন 
২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) 

 

 

 

 

3।  িকইয়াহি যি 

উন্নয়হনি 

র্াধ্যহর্ কনৌ-

বেহিি 

কর্িার্হিি 

সক্ষর্িা বৃরি  
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[3.1] রিপওহয় সাংলগ্ন নদী িীিবিী 

 লাকায় রসরস িক, রিভাি প্রহটক ন 

ও কড্ররর্াং কার্   

[3.1.1] রিপওহয় সাংলগ্ন নদী 

িীিবিী  লাকায় সম্পারদি  

রসরস িক, রিভাি প্রহটক ন 

ও কড্ররর্াং কাহর্ি 40% 

সম্পারদি 

সর্তষ্ট % 3 - 40 ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ২০ - 

[3.2] িকইয়াি য-2   কর্টি, পন্টুন ও 

োি রনর্ যাণ কার্  

[3.2.1] িকইয়াি য-2   

রনরর্ যি কর্টি, পন্টুন ও 

োহিি 30% সম্পারদি 

সর্তষ্ট % 4 - 55 ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ১৫ - 

[3.3] িকইয়াি য নাং-1 ও 2   2টি 

রিপওহয় রনর্ যাণ সাংক্রান্ত কার্  

[3.3.1] িকইয়াি য নাং-1 ও 

2   সম্পারদি 2টি রিপওহয় 

রনর্ যাণ কাহর্ি 35% 

সম্পারদি  

সর্তষ্ট % 3 - 25 ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩০ ৪0 - 

[3.4] িকইয়াি য-1 ও 2   রিপওহয় 

উইহঞ্চি সিবিাে ও স্থাপন সাংক্রান্ত 

কার্  

[3.4.1] িকইয়াি য-1 ও 2   

সিবিােকৃি ও স্থারপি 

রিপওহয় উইঞ্চ  ি 30% 

সম্পারদি 

সর্তষ্ট % 3 - 42 ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ 2৮ - 

[3.5] কিহপাহি হনি নািায়ণগঞ্জস্থ 

কলাটিাং িক সাংলগ্ন কচৌড়াপাড়া 

র্রর্হি ওি. রস. রস. কের্ স্ট্রাকচাি 

সে  কটি রিিল ওয়াকয প কার্ 

অরেস ভবন রনর্ যাণ ও অর্ন্ার্ন্ 

ওনুষারিক কার্  

[3.5.1] কিহপাহি হনি 

নািায়ণগঞ্জস্থ কলাটিাং িক 

সাংলগ্ন কচৌড়াপাড়া র্রর্হি 

ওি. রস. রস. কের্ স্ট্রাকচাি 

সে  কটি রিিল ওয়াকয প 

কার্ অরেস ভবন রনর্ যাহণি 

20% সম্পারদি 

সর্তষ্ট % 4 - 40 60 58 56 54 50 - - 

4। সুষু্ঠ ও 

রনিবরেন্ন 

কেরি সারভ যস 

প্রদান 

 

10 

[4.1] ক্রর্বরধ যি যানবােন  পািাপাি [4.১.1] পািাপািকৃি বরধ যি   

যানবােন 

সর্তষ্ট সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
5 ৩৭.২৪ ৩৭.3০ 18.00 17.50 17.00 16.50 16.00 18.50 19.00 

[4.2] কেরি সারভ যহসি র্াধ্যহর্ 

অরর্যি  িার্স্ব ওয় বৃরি  

[4.2.1] বরধ যি িার্স্ব ওয় সর্তষ্ট ককাটি 

টাকা 
5 388.25 

 

380.00 230.00 228.00 226.00 224.00 220.00 235.00 240.00 
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যনোট : কর্ যসম্পাদন কক্ষি-4-পদ্মা কসতু চালু েহল র মুরলয়া-বাাংলা বার্াি কেরি রুটটি বন্ধ েহয় যাহব এবং পাটুরিয়া কসক্টহিি প্রায় ৫০% যানবােন পদ্মা কসতু ব্যবোি কিহব বহল ধািণা কিা যায়। কসই রেহসহব ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্ য 

বছহিি লক্ষযর্ািা প্ররিেলন কিা েহয়হছ।   
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কর্ মসম্পাদন কেত্র কেনত্রর 

মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম পসম্পােন সূেক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম পসম্পােন 

সূেদকর মান 

 প্রকৃত অজপন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম েলরত 

মান 

েলরত 

মাদনর 

রনদম্ন ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) 

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর কেত্র (র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনর্ মাবরত)  

সুশোসন ও 

সংস্কোিমূলক 

কো মক্রযর্ি 

বোস্তবোেন 

যজোিদোিকিণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন শুদ্ধোচোি কর্ মপতিকল্পনো বোস্তবোতেি 
 

 10          

২) ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 
ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা বোস্তবোতেি 

 
 10          

৩) তথ্য অবর্কার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 
তথ্য অবর্কার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  3          

৪) অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 
অবভন াগ প্রবতকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  4          

৫) কসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 
কসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

  3          
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ওরর্, কচয়ািম্যান, বাাংলাহদ  অভযন্তিীণ কনৌপরিবেন কহপ যাহি ন তহযসযব সরচব, কনৌপরিবেন র্ন্ত্ণালয় 

এি রনকট অিীকাি কিরছ কয  ই চুরক্তহি বরণ যি েলােল অর্যহন সহচষ্ট র্াকব।  

  আরম, সরচব, কনৌপরিবেন র্ন্ত্ণালয় বহনসনি  কচয়ািম্যান, বাাংলাহদ  অভযন্তিীণ কনৌপরিবেন কহপ যাহি ন 

এর রনকট অঙ্গীকার কররি চর্ এই চুরিদত বরণ পত ফলাফল অজপদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত: 

 

          ---------------------------------------                       ----------------------------- 

           কচয়ািম্যান                                      তাররে                                              

          বাাংলাহদ  অভযন্তিীণ কনৌপরিবেন কহপ যাহি ন 
 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

সবিি                                      তাররে  

 কনৌপরিবেন র্ন্ত্ণালয় 
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সংন াজনী-১  

শব্দসংনেপ 

 

 

 

 

 

ক্রবর্ক 

 

 ব্দ সাংহক্ষপ তবস্তোতিি 

1 আইএর্ইবি 

 

ইর্তিযর্টশনশন, র্তনটতিং এবং ইিোযুয়েযেশন তিতিশন 

2  রিরপ 

 

 যানুয়াল কিভালাপহর্ন্ট কপ্রাগ্রার্ 

 
3 এফতপতপ 

 

তফক্সি তপচ প্রযপলোি 

4 এর্টিবিএফ রর্ি টার্ য বাহর্টারি কের্ ওয়াকয 

 
5 এর্.বভ 

 

মটর চভ্দসল 

6 এলএনবজ 

 

বলকুইি র্ন্ািারাল গ্যাস 

 
7 এলবপবজ 

 

বলকুইি কপনরাবলয়ার্ গ্যাস 

 
8 কক-টাইপ কফবর কক-টাইপ কেরি/ কেরিগুহলাি নাহর্ি ওযাক্ষি ‘K’ রদহয় শুরু।  

 
9 বিবপবপ কিভালাপনর্ন্ট প্রনজক্ট প্রনপাজাল 

 
10 বিআইিবিউটিএ বাাংলাহদ  ইনল্যান্ড ওয়াটাি ট্রান্সহপাট য অর্রিটি  

 
11 বিআইিবিউটিবস বাাংলাহদ  ইনল্যান্ড ওয়াটাি ট্রান্সহপাট য কহপ যাহি ন 

 
12 করা করা কফবর কিাল অন কিাল অে কেরি 

13 রসরপরপ 

 

কহরাহলহবল রপচ প্রহপলাি 

14 রপওইরস 

 

প্রহর্ক্ট ইর্রিহর্হন্ট ন করর্টি 

15 রপ সরস 

 

প্রহর্ক্ট রেয়ারিাং করর্টি 
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সংন াজনী- ২:  কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

 
 

কো মক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকািী অনুরবভাগ, 

অরধ াখা,  াখা 

লেের্োত্রো অজমযনি প্রর্াণক 

(১) (২) (৩) (৪) 

[1.1] 6টি ইর্প্রুভড্ কক-টাইপ (রর্রিয়ার্) কেরিি  ৪0% 

রনর্ যাণ  

[1.1.1] রনরর্ যি 6টি ইর্প্রুভড্ কক-টাইপ (রর্রিয়ার্) কেরি   

 

 

প্রকল্প পতিচোলযকি দপ্তি 

 প্রকহল্পি অগ্রগরি সাংক্রান্ত র্ারসক প্ররিহবদন 

(IMED-05)  

 রনর্ যাণাধীন কনৌযানসমূহেি রস্থিরচি।  

 প্রহযার্য কক্ষহি  রনহয়ারর্ি ক্লাস ও সাহভ যয়াি 

কর্তযক প্রদত্ত সাটিরেহকট।  

 প্রকল্প সর্ারপ্ত প্ররিহবদন। 

 প্রকল্প পরিচালক ও সাং্া প্রধান কর্তপক 

স্বাক্ষররত প্রতযয়ন পত্র। 
 PIC সভাি কায যরববিণী, উপরস্থরিি িারলকা 

ইিযারদ। 
 PSC সভাি কায যরববিণী, উপরস্থরিি িারলকা 

ইিযারদ। 

[1.2] 6টি ইর্প্রুভড্ ইউটিরলটি কেরিি ৪0% রনর্ যাণ   [1.2..1] রনরর্ যি 6টি ইর্প্রুভড্ ইউটিরলটি কেরি  

[1.3] ওনন্দ র পইয়াি য রলিঃ   রনর্ যাণাধীন 4টি রস-ট্রাহকি 

৩0% রনর্ যাণ   

[1.3.1] রনরর্ যি 4টি রস-ট্রাক  

[1.4] রি- হিল কর্রিন রলিঃ   রনর্ যাণাধীন 4টি রস-ট্রাহকি 

৩0% রনর্ যাণ   

[1.4.1] রনরর্ যি 4টি রস-ট্রাক  

[1.5] 2টি  িাবল বটর্ ট্াাংকাহিি ৩0% রনর্ যাণ [1.5.1] রনরর্ যি 2টি  িাবল বটর্ ট্াাংকাি 

[1.6] োয়াি-োইটিাং-কার্ স্যালহভর্ টাহগি ৫0% রনর্ যাণ [1.6.1] রনরর্ যি োয়াি-োইটিাং-কার্ স্যালহভর্ টাগ 

[1.7] 3টি ওনিরনক অভযন্তিীণ যারিবারে র্াোহর্ি ৩0% 

রনর্ যাণ  

[1.7.1] রনরর্ যি 3টি ওনিরনক অভযন্তিীণ যারিবারে র্াোর্ 

[1.8] 1টি ককরবন ক্রুর্াি কার্-ইন্সহপক ন কবাহটি ৩0% 

রনর্ যাণ  

[1.8.1]  রনরর্ যি 1টি ককরবন ক্রুর্াি কার্-ইন্সহপক ন কবাট 

[1.৯] ৩টি যারিবারে ক্রুর্ র হপি 40% রনর্ যাণ [1.৯.1] রনরর্ যি ৩টি যারিবারে ক্রুর্ র প 

[1.১০] 4টি উপকূলীয় যারিবারে র্াোহর্ি 40% রনর্ যাণ [1.১০.1]  রনরর্ যি 4টি উপকূলীয় যারিবারে র্াোর্ 

[2.1] িকইয়াি য-2   রিিল ওিরসরস কের্ স্ট্রাকচাি অরেস 

ভবন রনর্ যাণ, পূিয, পারন ও পয়িঃরনস্কা ন  বাং ববদুযরিক কার্ 

ও অর্ন্ার্ন্ ওনুষরিক কাহর্ি ৫০% সম্পাদন 

[2.1.1] িকইয়াি য-2   রনরর্ যি রিিল ওিরসরস কের্ 

স্ট্রাকচাি অরেস ভবন, সম্পারদি পূিয, পারন ও পয়িঃরনস্কা ন 

 বাং ববদুযরিক কার্ ও অর্ন্ার্ন্ ওনুষরিক কার্  

পূিম শোখো  সংবিষ্ট কানজর বস্থর বিত্র।  

 পূতপ শাো কর্তপক প্রেত্ত তথ্যারে। 
 পূতপ শাো কর্তপক প্রেত্ত এবাং পূতপ শাো   সাং্া 

প্রধান কর্তপক স্বাক্ষররত প্রতযয়ন পত্র।  [2.২] সাংস্থাি ঝালকাঠী প্রারন্তহক অরেস ভবন রনর্ যাণ কাহর্ি 

8০% সম্পাদন 

[2.২.1] সাংস্থাি ঝালকাঠী প্রারন্তহক অরেস ভবন রনর্ যাণ  

[2.3] কিহপাহি হনি নািায়ণগঞ্জস্থ িকইয়াি য নাং-২    

ওয়াকয প রনর্ যাণ সে অর্ন্ার্ন্ ওনুষরিক কাহর্ি ৭০% 

সম্পাদন  

[2.3.1] িকইয়াি য-1 ও 2   রিপওহয় উইহঞ্চি সিবিাে ও 

স্থাপন সাংক্রান্ত 
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কো মক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকািী অনুরবভাগ, 

অরধ াখা,  াখা 

লেের্োত্রো অজমযনি প্রর্াণক 

(১) (২) (৩) (৪) 

[2.4] কলাটিাং িক কর্িার্ি/ পুনবাস যন কাহর্ি 10% সম্পাদন [2.4.1] কর্িার্ি/ পুনবাস যনকৃি কলাটিাং িক  প্রযকৌশল তবিোগ  প্রহকৌ ল রবভাগ  বাং সাংস্থা প্রধান কর্তযক প্রদত্ত 
সাটি যরেহকট।  

 ওহলাচয কাহর্ি রস্থিরচি। 

[2.5] কিা কিা পন্টুন-8 কর্িার্ি/ পুনবাস যন কাহর্ি 70% 

সম্পাদন 

[2.5.1] কর্িার্ি/ পুনবাস যনকৃি কিা কিা পন্টুন-8 

[2.6] কিা কিা পন্টুন-10 কর্িার্ি/ পুনবাস যন কাহর্ি 20% 

সম্পাদন 

[2.6.1] কর্িার্ি/ পুনবাস যনকৃি কিা কিা পন্টুন-10 

[3.1] রিপওহয় সাংলগ্ন নদী িীিবিী  লাকায় রসরস িক, 

রিভাি প্রহটক ন ও কড্ররর্াং কাহর্ি 40% সম্পাদন  

[3.1.1] রিপওহয় সাংলগ্ন নদী িীিবিী  লাকায় সম্পারদি  

রসরস িক, রিভাি প্রহটক ন ও কড্ররর্াং কার্ 

পূিম শোখো  প্রকহল্পি অগ্রগরি সাংক্রান্ত র্ারসক প্ররিহবদন 
(IMED-05)  

 সংবিষ্ট কানজর বস্থর বিত্র।  

 পূতপ শাো কর্তপক প্রেত্ত তথ্যারে। 

 পূতপ শাো কর্তপক প্রেত্ত এবাং পূতপ শাো   সাং্া 
প্রধান কর্তপক স্বাক্ষররত প্রতযয়ন পত্র।  

 প্রকল্প সর্ারপ্ত প্ররিহবদন। 

 PIC সভাি কায যরববিণী, উপরস্থরিি িারলকা 
ইিযারদ। 

 PSC সভাি কায যরববিণী, উপরস্থরিি িারলকা 
ইিযারদ। 

[3.2] িকইয়াি য-2   কর্টি, পন্টুন ও োি রনর্ যাণ কাহর্ি 

3০% সম্পাদন 

[3.2.1] িকইয়াি য-2   রনরর্ যি কর্টি, পন্টুন ও োি  

[3.3] িকইয়াি য নাং-1 ও 2   2টি রিপওহয় রনর্ যাণ সাংক্রান্ত 

কাহর্ি ৩৫% সম্পাদন 

[3.3.1] িকইয়াি য নাং-1 ও 2   সম্পারদি 2টি রিপওহয় 

রনর্ যাণ কার্  

[3.4] িকইয়াি য-1 ও 2   রিপওহয় উইহঞ্চি সিবিাে ও 

স্থাপন সাংক্রান্ত কাহর্ি 30% সম্পাদন 

[3.4.1] িকইয়াি য-1 ও 2   সিবিােকৃি ও স্থারপি রিপওহয় 

উইঞ্চ  

[3.5] কিহপাহি হনি নািায়ণগঞ্জস্থ কলাটিাং িক সাংলগ্ন 

কচৌড়াপাড়া র্রর্হি ওি. রস. রস. কের্ স্ট্রাকচাি সে  কটি 

রিিল ওয়াকয প কার্ অরেস ভবন রনর্ যাহণ ও অর্ন্ার্ন্ 

ওনুষারিক কাহর্ি ৬০% সম্পাদন 

[3.5.1] কিহপাহি হনি নািায়ণগঞ্জস্থ কলাটিাং িক সাংলগ্ন 

কচৌড়াপাড়া র্রর্হি ওি. রস. রস. কের্ স্ট্রাকচাি সে  কটি 

রিিল ওয়াকয প কার্ অরেস ভবন রনর্ যাণ 

[4.1] 18.00 লক্ষ যানবােন পািাপাি [4.১.1] পািাপািকৃি যানবােন বোতণতজেক তবিোগ  িাবণবজযক বিভাগ হনত প্রাপ্ত ও স্বােবরত 

 ানিাহন পারাপানরর তথ্যাবদ। 
 

 িাবণবজযক বিভাগ হনত প্রাপ্ত ও স্বােবরত রাজস্ব 

আনয়র বিিরণী।  

 

[4.2] কেরি সারভ যহসি র্াধ্যহর্ অরর্যি  িার্স্ব ওয় বৃরি  [4.2.1] বরধ যি িার্স্ব ওয় 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অর্ন্ অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

 কার্ পক্রম কম পসম্পােন সূেক ক সকল অবফনসর 

সানথ সংবিষ্ট 

সংবিষ্ট অবফনসর সানথ কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র ককৌশল 

(1) (2) (3) (4) 

ক্রর্বরধ যি যানবােন  পািাপাি পািাপািকৃি  বরধ যি যানবােন রবওইিরিউটি  রবরভন্ন কেরি রুহট প্রহয়ার্নীয় কড্ররর্াং কায যক্রর্  বাং কেরি ঘাহট পন্টুন স্থাপন। 

 কেরি রুহটি অপয যাপ্ত নাব্যিা রদবা-িাি কেরি সারভ যস  পরিচালনাহক বাধাগ্রস্থ কহি। কদহ ি সারব যক 

কযাগাহযাগ ব্যবস্থা ও অর্ যননরিক  কর্ যকান্ড বাধাগ্রস্থ েয়। কেরিগুহলাহক under load   চলাচল 
কিহি েয়। েহল সাংস্থাি িার্স্ব অর্যন হ্রাস ও পরিচালন ব্যয় বৃরি পায়। সহব যাপরি যানবােন পািাপাহিি 

লক্ষযর্ািা অর্যন কিা কঠিন েহয় পহড়।  
 

 রবওইিরিউটি  সকল যনৌরুযটি যেতজং কার্ পক্রম পতিচোলনো কযি। িেোতপ সংস্থো পতিচোতলি যফতি রুযট 

নোব্যিো সংকট যদখো তদযল/ নোব্যিো সংকযটি কোিযণ যফতি সোতি মস বন্ধ হওেোি উপক্রর্ হযল এবং সড়ক 

য োগোয োগ বন্ধ হওেোি আশংকো েোকযল রবওইিরিউটি ‘কক পি প্রদাহনি র্াধ্যহর্ কড্ররর্াং  ি চারেদা 

অবরেি কিা।   

 বষ যা কর্ৌসুহর্ও  ীি কর্ৌসুহর্ যর্াসর্হয় low-water ঘাট  বাং োই ওয়াটাি ঘাট রনর্ যাহণ পদহক্ষপ না 

রনহল কেরি সারভ যস রবরিি েয়।  
 

 সাংরিষ্ট কেরি ঘাহট স্থানীয় পয যাহয় রবওইিরিউটি ’ি সোযে ওহলাচনাি র্াধ্যহর্। 
 

 র্ািীয় দুহয যাগ/ গুরুত্বপূণ য অবস্থায় র্ন্ত্ণালহয় উচ্চ পয যাহয় ওহলাচনা ও রনহদ য নাি র্াধ্যহর্। 
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 য  সকল নীতি/পতিকল্পনোি  আযলোযক কর্ মসম্পোদন পতিকল্পনো প্রস্তুি কিো হযেযে 

 

১। সংস্থোি বোতণতজেক কো মক্রর্ 

2। সংস্থোি আে-ব্যে 

3। বোতষ মক উন্নেন কর্ মসূচী/ চলর্োন উন্নেন প্রকল্প 

4। িতষষ্যি পতিকল্পনো/ স্বল্প, র্ধ্য ও দীর্ ম যর্েোদী পতিকল্পনো 

5। অষ্টর্ পঞ্চ বোতষ মক পতিকল্পনো 

6। যটকসই উন্নেন অিীষ্ট 

7। তনব মোচনী ইশযিহোি 

8। ব্লু-ইযকোনর্ী বোস্তবোেন কর্ মপতিকল্পনো 

9। যিল্টো িোন  

 

 

 

 

 


