
 

 
 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

চচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃক্ষ 

 

এফাং 

 

চচফ, চনৌ-চযফন ভন্ত্রণারয় 

এয ভদে স্বাক্ষচযত 

 

 

 

ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচি 

 

 

 

 

 

০১ জুরাই, ২০১৬ – ৩০ জুন, ২০১৭ 
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সূচচত্র 

 

 

 

কভৃম্পাদদনয াচফকৃ চচত্র 

 

পৃষ্ঠা 

নম্বয 

উক্রভচণকা 

 

 

চকন ১ : রূকল্প (Vision), অচবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কামাৃফচর 

 

 

-৫ 

চকন ২ : চফচবন্ন কামকৃ্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

-৬ 

চকন ৩  : চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কামকৃ্রভ, কভৃম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

-৭ 

াংদমাজনী ১ : ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

-১৩ 

াংদমাজনী ২ : কভৃম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং চযভা দ্ধচত 

 

-১৪ 

াংদমাজনী ৩ :  কভৃম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজৃদনয চক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয উয চনবযৃীরতা 

 

-১৫ 
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ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃদক্ষয কভৃম্পাদদনয াচফকৃ চচত্র  
 

(Overview of the Performance of Bangladesh Land Port Authority) 

 

াম্প্রচতক অজৃন, চযাদরঞ্জ এফাং বচফষ্যত চযকল্পনা 
 

      াম্প্রচতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজৃনমূ 

 

সাম্প্রতিক অর্জন : 

 

           স্থরফন্দযমূদয উন্নয়ন ও আধুচনকায়দনয রদক্ষয এফাং বাযত-ফাাংরাদদদ গভনাগভদন মাত্রীদদয সুচফধাদথ ৃ

চফনাদার স্থরফন্দদয ১টি আন্তজৃাচতক প্যাদঞ্জায টাচভনৃার ও ০১টি ফা টাচভনৃার এফাং বাযতীয় অাংদয াদথ 

াংদমাগ স্থাদনয জন্য ৫৫০ ফগপৃৄট আইচচ ড়ক চনভাৃণ কযা দয়দছ। চচর স্থরফন্দদয ১১.৮৬ একয জচভদত এফাং 

ফাাংরাফান্ধা স্থরফন্দদয ০.৪৮২২ একয জচভদত ফন্দয ম্প্রাযণ কযা দয়দছ। চবাভযা স্থরফন্দদয ২৯৭৪.০০ ফগচৃভটায 

চগাডাউন,  ১১৪৫.০০  ফগচৃভটায ট্রান্সচদভন্ট চড , ৩১৩৪৭ ফগচৃভটায ওদন ইয়াড ৃ, ১০০ চভ.টন ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন 

ওদয়ব্রীজ স্থান এফাং একটি পায়ায চেন বফন পূণাৃঙ্গ পায়ায াইদেন্ট চদেভ স্থান ক যা দয়দছ।  নাকুগাঁও 

স্থরফন্দদয ৪০০চভ.টন ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন চড, ২২৬৪৭.০০  ফগচৃভটায  ইয়াড ৃ , অচপ বফন ও ব্যাযাক বফন এফাং 

বুচড়ভাযী স্থরফন্দদয অচপ বফন চনভাৃণ কাজ ম্পন্ন কযা দয়দছ। তাছাড়া ৭ টি শুল্ক চেনদক নতুন স্থরফন্দয চদদফ 

চঘালণা কযা দয়দছ । এদত যকাদযয যাজস্ব আদায় বৃচদ্ধ াদফ । স্থরফন্দযমূদ আভদাচন-যপ্তাচন কামকৃ্রভ দ্রুততায 

াদথ ম্পন্ন কযায জন্য চিতীয় চেচণয ০১জন এফাং র্ততীয় চেচণয ১৫ জন জনফর চনদয়াগ চদয়া দয়দছ ।   
 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূ : 

 

     চফদ্যভান স্থরফন্দযমূদয ম্প্রাযদণ জটিরতা (জচভ অচধগ্রদণ দীঘসৃূচত্রতা) । আন্তজৃাচতক, আঞ্চচরক ও          

উ-আঞ্চচরক ফাচণদজযয উন্নয়ন ও ম্প্রাযদণয রদক্ষয স্থরফন্দযদক আন্তজৃাচতকভাদনয উদমাগী কদয গদড় চতারা।  

 

বচফষ্যত চযকল্পনা : 

 

       তাভাচফর ও চানাাট  স্থরফন্দয উন্নয়ন কামকৃ্রদভয আওতায় ওয়যাযাউজ, ইয়াড,ৃ অচপ বফন অন্যান্য 

অফকাঠাদভা চনভাৃণ , ফাস্থফদকয প্রধান কামাৃরদয়য জন্য একটি অচপ বফন চনভাৃণ ,  ADB ও ফাাংরাদদ যকাদযয 

আচথকৃ দমাচগতায় চফনাদার ও বুচড়ভাযী স্থরফন্দদয ওয়যাযাউজ চনভাৃণ, ট্রানচদভন্ট চড চনভাৃণ, ইয়াড ৃও 

চেদনজ ব্যফস্থায উন্নয়ন  কযা দফ। চফ শ্বব্যাাংদকয অথাৃয়দন চবাভযা, চথগামুখ, যাভগড়, চওরা স্থরফন্দয উন্নয়ন ও 

ম্প্রাযণ কযা দফ। তাছাড়া গ াবড়াকুড়া-কড়ইিলী, ধানুয়া কামালপুর, বাল্লা ও তবললাতনয়া স্থলবন্দলরর অবকাঠালমা 

উন্নয়দনয কামকৃ্রভ গ্রণ করা হলয়লে। এ ভস্ত কামকৃ্রভ ফাস্তফাচয়ত দর আঞ্চচরক চমাগাদমাগ ও ব্যফা-ফাচণদজযয 

প্রায ঘটদফ। এদত স্থরফন্দয কর্তৃদক্ষয ক্ষভতা বৃচদ্ধ াদফ।    

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

২০১৬-১৭ অথ ৃফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজৃনমূ : 
 

 াদক প্রকদল্পয আওতায় বুচড়ভাযী স্থরফন্দদযয াংচিে অফকাঠাদভা চনভাৃণ ম্পন্নকযণ; 

 চবাভযা স্থরফন্দদয ওদন ইয়াড ৃচনভাৃণ;  

 চফনাদার স্থরফন্দদযয আইচচ চগইট চনভাৃণ; 

 চানাাট স্থরফন্দদযয জচভ অচধগ্রণ; 

 বুচড়ভাযী স্থরফন্দদযয পায়ায াইদেন্ট চদেভ চালুকযণ; 

 তাভাচফর স্থরফন্দদয ইয়াড ,ৃ ওয়যাযাউজ, আবযন্তযীণ যাস্তা চনভাৃণ  এফাং ১০০ চভ.টন ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন 

ওদয়ব্রীজ চের স্থান; 

 ফাস্থফদকয কভকৃতাৃ-কভচৃাযীয প্রচক্ষণ প্রদান; 
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উক্রভচণকা (Preamble) 

 

 

 যকাচয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষতা বৃচদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফচদচতা চজাযদায 

কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয ঠিক ব্যফায চনচিতকযদণয ভাদেভ রূকল্প ২০২১ 

এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

 

চচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃক্ষ 

 

 

এফাং 

 

 

চচফ,  চনৌ-চযফন ভন্ত্রণারয়,  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  এয ভদে ২০১৬-২০১৭ 

াদরয ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচি ২৭-০৬-২০১৬ তাচযখ স্বাক্ষচযত ’র।   

 

এই  চুচিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ চনম্নচরচখত চফলয়মূদ ম্মত চরন : 
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চকন-১: 

 

ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃদক্ষয রূকল্প (Vision), অচবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কামাৃফচর : 

 
 

1.1 রূকল্প (Vision)  

দক্ষ, চনযাদ ও চযদফ ফান্ধফ চফশ্বভাদনয স্থরফন্দয। 
 

১.২  অচবরক্ষয (Mission) 

স্থরফন্দযমূদয অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন এফাং ণ্য যান্ডচরাং ও াংযক্ষদণ আধুচনক প্রযুচি ব্যফাদযয 

ভােদভ আভদাচন-যপ্তাচন ফাচণজয বৃচদ্ধদত ায়তা । 

 

১.৩  চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 

১.৩.১ স্থরফন্দদযয চবৌত অফকাঠাদভা ও ব্যফস্থানায ক্ষভতা বৃচদ্ধ। 

 

১.৩.২ আফচশ্যক চকৌরগত উদেশ্য : 

 

 আচথকৃ ব্যফস্থায উন্নয়ন; 

 তথ্য অচধকায ও স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

 দক্ষতা ও ননচতকতায উন্নয়ন; 

 কভৃচযদফ উন্নয়ন; 

 কামৃদ্ধচত ও চফায ভাদনান্নয়ন; 

 দক্ষতায দঙ্গ ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন; 

 

১.৪ কামাৃফরী (Function) 

ক) স্থরফন্দয চযচারনা, ব্যফস্থানা, উন্নয়ন, ম্প্রাযণ ও াংযক্ষদণয জন্য উযুি নীচত প্রণয়ন; 

খ) প্রদয়াজনীয় চক্ষদত্র স্থরফন্দদয ণ্য গ্রণ, াংযক্ষণ ও চডচরবাচয প্রদাদনয জন্য জনফর চনদয়াগ; 

গ) যকাদযয পূফাৃনুদভাদনক্রদভ স্থরফন্দয ব্যফাযকাযীদদয চনকট দত আদায়দমাগ্য কয, চটার, চযইট ও 

চপদয ায চনধাৃযণ;  

ঘ) আইদন চনধাৃচযত/চনচদেৃ উদেশ্য পূযণকদল্প প্রদয়াজনীয় চুচি ম্পাদন; 

ঙ) স্থরফন্দদযয াদথ াংচিে  চদমূদয  চঙ্গ ভতচফচনভয়, চমাগাদমাগ এফাং ফন্দয কামকৃ্রভ সুষু্ঠবাদফ 

চযচারনা, উন্নয়দনয জন্য চদীয় এফাং আ ন্তজৃাচতক ফাচণদজযয াদথ মৃ্পি াংস্থামূদয 

দমাচগতায ভােদভ অফকাঠাদভা উন্নয়ন ও ফাচণদজযয চফস্তৃচত। 
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চকন ২   

 

 দপ্তয/াংস্থায চফচবন্ন কামকৃ্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

কভৃম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

  

প্রকৃত 

 
রক্ষযভাত্রা 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষণ   
চনধাৃচযত  রক্ষযভাত্রা অজৃদনয 

চক্ষদত্র চমৌথবাদফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আন্তঃীভান্ত ণ্য 

চযফন জীকযণ 

দণ্যয যান্ডচরাং 

এফাং ধাযণক্ষভতা 

বৃচদ্ধ 

 

চভ.টন  ১৭৪৩ ৩৮৫০ ৪২০০ ৪৫০০ ---- ফাাংরাদদ স্থরফন্দয 

কর্তৃক্ষ 
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চকন : ৩  

চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কামকৃ্রভ, কভৃস্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  
 

চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজনৃ 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষণ 

noitcejorP( 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

noitcejorP( 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

অাধাযণ অচত উত্তভ উত্তভ চরচত ভান চরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দপ্তয/াংস্থায চকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] চফচবন্ন 

স্থরফন্দদয 

চবৌত 

অফকাঠাদভা 

ও 

ব্যফস্থানায  

উন্নয়দনয 

ভােদভ 

স্থরফন্দদযয 

ক্ষভতা বৃচদ্ধ 

৮০ ১.১ চানাাট 

স্থরফন্দদযয জচভ 

অচধগ্রণ 

অচধগ্রণকৃত 

জচভ 

তাচযখ ১৫ -- -- ০১-৬-১৭ ১০-৬-১৭ ২০-৬-১৭ ২৫-৬-১৭ ৩০-৬-১৭ -- -- 

১.২. াদক প্রকদল্পয 

আওতায় বুচড়ভাযী 

স্থরফন্দদযয 

ট্রান্সচদভন্ট চড, 

চেদনজ চদেভ, ওদন 

ইয়াডৃ াংচিে  

অফকাঠাদভা চনভাৃণ 

ম্পন্নকযণ 

উন্নয়নকৃত 

অফকাঠাদভা  

তাচযখ ১২ -- -- ০১-৬-১৭ ১০-৬-১৭ ২০-৬-১৭ ২৫-৬-১৭ ৩০-৬-১৭ -- -- 

১.৩. চবাভযা স্থরফন্দদয 

ওদন ইয়াড ৃচনভাৃণ 

চনচভতৃ ওদন 

ইয়াড ৃ 

তাচযখ ১২ -- -- ০১-৬-১৭ ১০-৬-১৭ ২০-৬-১৭ ২৫-৬-১৭ ৩০-৬-১৭ -- -- 

১.৪. চফনাদার 

স্থরফন্দদযয আইচচ 

চগইট চনভাৃণ 

 

চনচভতৃ 

আইচচ 

চগইট  

তাচযখ ১০ -- -- ০১-৬-১৭ ১০-৬-১৭ ২০-৬-১৭ ২৫-৬-১৭ ৩০-৬-১৭ -- -- 

১.৫. তাভাচফর 

স্থরফন্দদযয ইয়াড ৃও 

আবযন্তযীণ যাস্তা চনভাৃণ  

 

চনচভতৃ ইয়াড ৃ

ও ড়ক  

তাচযখ ০৮ -- -- ২৫% ২২.৫% ২০% ১৭.৫% ১৫% ৭৫% -- 
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চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভৃম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজনৃ 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণাৃয়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষণ 

noitcejorP( 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ 

noitcejorP( 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

অাধাযণ অচত উত্তভ উত্তভ চরচত ভান চরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১.৬. বুচড়ভাযী 

স্থরফন্দদযয পায়ায 

াইদেন্ট চদেভ 

চালুকযণ 

চালুকৃত 

পায়ায 

াইদেন্ট 

চদেভ  

তাচযখ ০৮ -- -- ৩১-৫-১৭ ০৭-৬-১৭ ১৫-৬-১৭ ২৫-৬-১৭ ৩০-৬-১৭ -- -- 

১.৭. তাভাচফর 

স্থরফন্দদযয ওয়যাযাউজ 

চনভাৃণ  

স্থাচত 

ওয়যাযাউজ  

তাচযখ ০৫ -- -- ৭৫% ৬৭.৫% ৬০% ৫২.৫% ৪৫% ২৫% -- 

১.৮. তাভাচফর 

স্থরফন্দদযয ১০০ চভ.টন 

ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন 

ওদয়ব্রীজ স্থান 

স্থাচত 

ওদয়ব্রীজ 

তাচযখ ০৫ -- -- ০১-৬-১৭ ১০-৬-১৭ ২০-৬-১৭ ২৫-৬-১৭ ৩০-৬-১৭ -- -- 

১.৯. ফাস্থফক এয চফচবন্ন 

মাৃদয়য কভকৃতাৃ-

কভচৃাযীয প্রচক্ষণ প্রদান 

প্রচক্ষণ প্রাপ্ত  

জনফর 

াংখ্যা ০৫ -- -- ২৫ জন ২৩জন ২০জন ১৮জন ১৫জন -- -- 
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দপ্তয/াংস্থায আফচশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 

(চভাট ভান-২০) 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities)

কভৃম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

  

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরচত ভান 

(Fair) 
চরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দঙ্গ ফাচলকৃ 

কভৃম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন 
৬ 

২০১৬-১৭ অথফৃছদযয খড়া ফাচলকৃ 

কভৃম্পাদন চুচি দাচখর 

চনধাৃচযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুচি 

ভন্ত্রণারয়/চফবাদগ দাচখরকৃত  
তাচযখ ১ ১৯ চভ ২২ চভ ২৪ চভ ২৫ চভ ২৬ চভ 

ভাঠমাৃদয়য কামাৃরয়মূদয দঙ্গ 

২০১৬-১৭ অথফৃছদযয ফাচলকৃ 

কভৃম্পাদন  চুচি স্বাক্ষয 

চনধাৃচযত ভয়ীভায ভদে চুচি 

স্বাক্ষচযত 
তাচযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৫-১৬ অথফৃছদযয ফাচলকৃ 

কভৃম্পাদন চুচিয মূল্যায়ন প্রচতদফদন 

দাচখর 

চনধাৃচযত তাচযদখ মূল্যায়ন প্রচতদফদন 

দাচখরকৃত  
াংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

২০১৬-১৭ অথফৃছদযয ফাচলকৃ 

কভৃম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ 
নত্রভাচক প্রচতদফদন দাচখরকৃত  াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথফৃছদযয ফাচলকৃ 

কভৃম্পাদন চুচিয অধফৃাচলকৃ মূল্যায়ন 

প্রচতদফদন দাচখর 

চনধাৃচযত তাচযদখ অধফৃাচলকৃ মূল্যায়ন 

প্রচতদফদন দাচখরকৃত 
তাচযখ ১ ২২ জানুয়াচয 

২৩ 

জানুয়াচয 
২৪ জানুয়াচয 

২৫ 

জানুয়াচয 

২৬ 

জানুয়াচয 

ফাচলকৃ কভৃম্পাদন চুচিয দঙ্গ াংচিে 

কভকৃতাৃদদয প্রদণাদনা প্রদান 
নফদদচক প্রচক্ষদণ চপ্রচযত কভকৃতাৃ াংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

কামৃদ্ধচত ও চফায 

ভাদনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইচরাং দ্ধচত প্রফতনৃ 
দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইচরাং দ্ধচত 

প্রফচততৃ 
তাচযখ ১ ২৮ চপব্রুয়াচয ৩০ ভাচ ৃ ৩০ এচপ্রর ৩১ চভ ২৯ জুন 

চআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ৃাংচিে 

কভচৃাযীয চআযএর, ছুটি নগদায়ন ও 

চনন ভঞ্জুচযত্র যুগৎ জাচয 

চনচিতকযণ  

চআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ৃাংচিে 

কভচৃাযীয চআযএর, ছুটি নগদায়ন ও 

চনন ভঞ্জুচযত্র যুগৎ জাচযকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities)

কভৃম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

  

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরচত ভান 

(Fair) 
চরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

চফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কামকৃ্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি 

অনরাইন চফা চালুকৃত 

 

তাচযখ ১ ৩১ চডদম্বয 
৩১ 

জানুয়াচয 
২৮ চপব্রুয়াচয - - 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ৩ টি 

চফাপ্রচক্রয়া জীকৃত 

 

তাচযখ ১ ৩১ চডদম্বয 
৩১ 

জানুয়াচয 
২৮ চপব্রুয়াচয - - 

অচবদমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
চনষ্পচত্তকৃত অচবদমাগ  

 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

দক্ষতা ও ননচতকতায উন্নয়ন ৩

যকাচয কভৃম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রচক্ষণ চফচবন্ন চফলদয় 

কভকৃতাৃ/কভচৃাযীদদয জন্য প্রচক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রচক্ষদণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায চকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথফৃছদযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন কভৃচযকল্পনা এফাং 

ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত ও 

দাচখরকৃত 

তাচযখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

চনধাৃচযত ভয়ীভায ভদে নত্রভাচক  

চযফীক্ষণ প্রচতদফদন দাচখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

কভ ৃচযদফ উন্নয়ন ৩ 

অচপ বফন ও আচঙ্গনা চযচ্ছন্ন যাখা 

চনধাৃচযত ভয়ীভায ভদে অচপ 

বফন ও আচঙ্গনা চযচ্ছন্ন 

 

তাচযখ ১ ৩০ নদবম্বয 
৩১ 

চডদম্বয 
৩১ জানুয়াচয - - 

চফা প্রতযাী এফাং দনৃাথীদদয জন্য 

টয়দরট অদক্ষাগায (waiting 

চনধাৃচযত ভয়ীভায ভদে চফা 

প্রতযাী এফাং দনৃাথীদদয জন্য 
তাচযখ ১ ৩০ নদবম্বয 

৩১ 

চডদম্বয 
৩১ জানুয়াচয - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কামকৃ্রভ 

(Activities)

কভৃম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)

  

একক 

(Unit) 

কভৃম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরচত ভান 

(Fair) 
চরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

room)  এয ব্যফস্থা কযা  টয়দরট অদক্ষাগায  চালুকৃত 

চফায ভান ম্পদক ৃচফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালু কযা 

চফায ভান ম্পদক ৃচফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালুকৃত 
তাচযখ ১ ৩০ নদবম্বয 

৩১ 

চডদম্বয 
৩১ জানুয়াচয - - 

তথ্য অচধকায ও স্বপ্রদণাচদত 

তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 
২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 
প্রচত ভাদয 

১ভ প্তা 

প্রচত 

ভাদয ২য় 

প্তা 

প্রচত ভাদয 

৩য় প্তা 
- - 

ফাচলকৃ প্রচতদফদন প্রণয়ন ও প্রকা 
ফাচলকৃ প্রচতদফদন ওদয়ফাইদট 

প্রকাচত 
তাচযখ ১ ১৫ অদটাফয 

২৯ 

অদটাফয 
১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ চডদম্বয 

আচথকৃ ব্যফস্থানায উন্নয়ন ১ অচডট আচত্ত চনষ্পচত্ত কামকৃ্রদভয উন্নয়ন 

 

ফছদয অচডট আচত্ত চনষ্পচত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আচভ চচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃক্ষ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, চনৌ-চযফন ভন্ত্রণারয় এয প্রচতচনচধ চচফ, চনৌ-চযফন 

ভন্ত্রণারয় এয চনকট অঙ্গীকায কযচছ চম, এই চুচিদত ফচণতৃ পরাপর অজদৃন দচে 

থাকফ। 

 

আচভ চচফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, চনৌ-চযফন 

ভন্ত্রণারয় এয প্রচতচনচধ চদদফ ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃদক্ষয চনকট অঙ্গীকায কযচছ 

চম, এই চুচিদত ফচণতৃ পরাপর অজদৃন প্রদয়াজনীয় দমাচগতা প্রদান কযফ।  

 

 

স্বাক্ষচযত : 

 

 

 

 

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

চচয়াযম্যান                  তাচযখ 

  

 

 

 

 

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

চচফ          তাচযখ 

চনৌ-চযফন ভন্ত্রণারয় 

 
 

 

 

 

 



13 

 

াংদমাজনী-১ 

 

 

 

 

 
 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

 
ফাস্থফক            :  ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃক্ষ 

BLPA  :  Bangladesh Land Port Authority  

(তর্ওতব)GOB :  Government of Bangladesh  

BOT             : Build Operate Transfer 

PPP   : Public Private Partnership 
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াংদমাজনী- ২: কভৃম্পাদন সূচকমূ ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/াংস্থা এফাং চযভা দ্ধচত এয চফফযণ 

 

ক্রচভক 

নম্বয 

কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন 

সূচক 

চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউচনট 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১.১ চানাাট স্থরফন্দদযয জচভ 

অচধগ্রণ 

অচধগ্রণকৃত 

জচভ  

আভদাচনকৃত-যপ্তাচনকৃত ভারাভার াংযক্ষদণয চনচভত্ত চরাড-

আনদরাদডয জন্য প্রকদল্পয আওতায় ১২০৮ ফগচৃভটায ওয়যাযাউজ, 

১৩০০০ ফগচৃভটায ইয়াড,ৃ অচপ বফন, ব্যাযাক বফন, ১০০ চভ.টন 

ধাযণক্ষভতাম্পন্ন ওদয়ব্রীজ চের স্থান অন্যান্য অফকাঠাদভা 

চনভাৃদণয জন্য ১৪.৮৮ একয জচভ অচধগ্রণ কযা দফ। 

ফাাংরাদদ 

স্থরফন্দয 

কর্তৃক্ষ 

চজরা প্রাক দত জচভয 

দখর গ্রণ। 

ফাস্থফক এয 

দাপ্তচযক চযদাট ৃ

১.২ াদক প্রকদল্পয আওতায় 

বুচড়ভাযী স্থরফন্দদযয চফচবন্ন 

অফকাঠাদভা চনভাৃণ 

ম্পন্নকযণ 

উন্নয়নকৃত 

অফকাঠাদভা  

এীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকয আচথকৃ ায়তায় SASEC Road 

Connectivity Project এয আওতায় বুচড়ভাযী স্থরফন্দদয 

১৯০৫ ফগচৃভটায ২টি ট্রান্সচদভন্ট চড, ১৭৫৬ ফগচৃভটায  চেদনজ 

চদেভ এফাং ৫৩৮৫ ফগচৃভটায যাস্তা চনভাৃণ কাজ ম্পন্ন কযা দফ। 
 

যাচয চযদনৃ ফাস্থফক এয 

দাপ্তচযক চযদাট ৃ

১.৩ চবাভযা স্থরফন্দদয ওদন 

ইয়াড ৃচনভাৃণ 

চনচভতৃ ওদন 

ইয়াড ৃ 

চবাভযা স্থরফন্দদযয আগত ণ্যফাী আভদাচন ও যপ্তাচনকৃত ণ্য 

াংযদক্ষণয জন্য ৪৭২৩ ফগচৃভটায ইয়াড ৃচনভাৃণ কযা দফ। 
যাচয চযদনৃ ফাস্থফক এয 

দাপ্তচযক চযদাট ৃ

১.৪ চফনাদার স্থরফন্দদযয 

আইচচ চগইট চনভাৃণ 

 

চনচভতৃ 

আইচচ চগইট  

চফনাদার স্থরফন্দদয বাযত ও ফাাংরাদদ ীভানায় আভদাচনকৃত 

ণ্যফাী ট্রাকমূদয চরাচর চনয়ন্ত্রণ ও চনযাত্তা চনচিতকযদণয 

চনচভত্ত একটি আইচচ চগইট চনভাৃণ কযা । 

যাচয চযদনৃ ফাস্থফক এয 

দাপ্তচযক চযদাট ৃ

১.৫ তাভাচফর স্থরফন্দচযয ইয়াড ৃও 

আবযন্তযীণ যাস্তা চনভাৃণ 

চনচভতৃ ইয়াড ৃও 

ড়ক  

“তাভাচফর স্থরফন্দয” উন্নয়ন ীলকৃ প্রকদল্পয আওতায় ২৭০০০ 

ফগচৃভটায ওদন ইয়াড ৃএফাং ৮১৮০ ফগচৃভটায যাস্তা চনভাৃণ কযা দফ । 
যাচয চযদনৃ ফাস্থফক এয 

দাপ্তচযক চযদাট ৃ

১.৬ বুচড়ভাযী স্থরফন্দদযয পায়ায 

াইদেন্ট চদেভ চালুকযণ 

চালুকৃত পায়ায 

াইদেন্ট চদেভ  

বুচড়ভাযী স্থরফন্দদয আভদাচন  ও যপ্তাচনকৃত ভারাভার অচি দুঘটৃনা 

দত যক্ষায চনচভত্ত একটি পায়ায াইদেন্ট চেন বফন পূণাৃঙ্গ  

পায়ায াইদেন্ট চদেভ চালু কযা দফ। 

যাচয চযদনৃ  

১.৭ তাভাচফর স্থরফন্দদয 

ওয়যাযাউজ চনভাৃণ (৫০%)  

স্থাচত 

ওয়যাযাউজ  

আভদাচনকৃত ভারাভার মথামথ াংযক্ষদণয জন্য ৮০০০ ফগপৃৄট 

আয়তদনয ওয়যাযাউজ চনভাৃণ কযা দফ।  

যাচয চযদনৃ ফাস্থফক এয 

দাপ্তচযক চযদাট ৃ

১.৮ তাভাচফর স্থরফন্দদয (১০০ 

চভ.টন ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন) 

ওদয়ব্রীজ স্থান 

স্থাচত 

ওদয়ব্রীজ  

আভদাচনকৃত ভারাভার ওজদনয জন্য ১টি ১০০ চভ.টন ক্ষভতাম্পন্ন 

ওদয়ব্রীজ চের স্থাদনয কামকৃ্রভ আযম্ভ কযা দফ। 

যাচয চযদনৃ ফাস্থফক এয 

দাপ্তচযক চযদাট ৃ

১.৯ ফাস্থফক এয চফচবন্ন মাৃদয়য 

কভকৃতাৃ-কভচৃাযীয প্রচক্ষণ 

প্রদান 

প্রচক্ষণ প্রাপ্ত 

জনফর 

ফাস্থফক এয কভকৃতাৃ-কভচৃাযী দক্ষতা বৃচদ্ধয রদক্ষয ২৫ জদনয 

প্রচক্ষণ প্রদান। 

াংচিে নচথ ফাস্থফক এয 

দাপ্তচযক চযদাট ৃ
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াংদমাজনী ৩ : অন্য ভন্ত্রণারয় /চফবাগ/দপ্তয/াংস্থায...........  চনকট সুচনচদেৃ কভৃম্পাদন চাচদামূ 

 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয  নাভ  াংচিে কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন 

সূচক 

উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকট 

চাচদা/প্রতযাা 

 

চাচদা/প্রতযাায চমৌচিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

চজরা প্রান, 

কুচড়গ্রাভ 

চানাাট স্থরফন্দদযয জচভ 

অচধগ্রণ 

অচধগ্রণকৃত 

জচভ 

জচভ অচধগ্রণ কামকৃ্রভ 

দ্রুত ম্পন্নকযণ 

আইন ও চফচধদত জচভ 

অচধগ্রদণয মাফতীয় দাচয়ত্ব 

চজরা প্রাদকয উয ন্যস্ত। 
 

 

ADB াদক প্রকদল্পয আওতায় 

বুচড়ভাযী স্থরফন্দদযয চফচবন্ন 

অফকাঠাদভা চনভাৃণ 

ম্পন্নকযণ 

উন্নয়নকৃত 

অফকাঠাদভা  

পান্ড প্রাপ্যতা চরান চুচি অনুমায়ী এ কাদজয 

জন্য অথাৃয়নকাযী প্রচতষ্ঠান 

ADB। 

 

 


