
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৪, ২০২১

নািবক ও বাসী িমক কাণ পিরদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৪, ২০২১

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

নািবকেদর
কাণ
সসারণ ও
সািব ক উয়ন

৬০

[১.১] নািবকেদর (রং) সামিয়ক আবাসন িবধা দান [১.১.১] রংেদর আবাসন িবধা দান সংা ৩ ৫৪০০ ৪৮৬০ ৪৩২০ ৩৭৮০ ৩২৪০ ১৪০৫

[১.২] কােডট এবং নৗকম কতােদর আবাসন িবধা দান
[১.২.১] কােডট অিফসারেদর আবাসন িবধা
দান

সংা ৩ ৩৬০০ ৩২৪০ ২৮৮০ ২৫২০ ২১৬০ ৩২৬

[১.৩] নািবকেদর (রং) িবেনাদন িবধা দান [১.৩.১] রংেদর িবেনাদন িবধা দান সংা ৩ ২৮৮০ ২৫৯২ ২৩০৪ ২০১৬ ১৭২৮ ৮৯৯

[১.৪] ডক ও ইিন কােডট এবং নৗকম কতােদর িবেনাদন িবধা দান
[১.৪.১] কােডট ,অিফসারেদর িবেনাদন িবধা
দান

সংা ৩ ২৫২০ ২২৬৮ ২০১৬ ১৭৬৪ ১৫১২ ১৭৫

[১.৫] িডসেপসািরর মােম িচিকৎসা িবধা দান [১.৫.১] িচিকৎসা িবধা দান সংা ৩ ৩২০০ ২৮৮০ ২৫৬০ ২২৪০ ১৯২০ ৪৩৮

[১.৬] নািবক কাণ তহিবল হেত ঃ, অ, অবসর া, অম, কম রত,
কম হীন এবং ত নািবক এর পিরবােরর সদেদর আিথ ক সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক সহায়তা দান সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬

[১.৭] নািবকেদর কােণ িবেশষ আিথ ক সাহা দান [১.৭.১] িবেশষ আিথ ক সাহা দান সংা ৩ ৩৫০ ০ ০ ০ ০ ১৯৯

[১.৮] সীা এেকশন া হেত অবসরা নািবেকর সানেদরেক
বাৎসিরক এককািলন িশা অদান দান

[১.৮.১] িশা অদান দান সংা ৩ ১৮ ১৬ ১৫ ১৩ ১১

[১.৯] সীা এেকশন া হেত ত নািবেকর সানেদরেক বাৎসিরক
এককািলন িশা অদান দান

[১.৯.১] িশা অদান দান সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১০] সীা এেকশন া হেত অম নািবেকর সানেদরেক বাৎসিরক
এককািলন িশা অদান দান

[১.১০.১] িশা অদান দান সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০

[১.১১] সীা এেকশন া হেত কম রত/কম হীন নািবেকর সানেদরেক
বাৎসিরক এককািলন িশা অদান দান

[১.১১.১] িশা অদান দান সংা ৩ ২৩ ২১ ১৮ ১৬ ১৪

[১.১২] ইারাশনাল সীফারাস  প-ইন-সার এর মােম িবেদেশী
নািবকেদর ি ােপাট  িবধা

[১.১২.১] ােপাট  িবধা দান সংা ৩ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৮

[১.১৩] বাংলােদশী নািবকেদর ি ােপাট  িবধা দান [১.১৩.১] ােপাট  িবধা দান সংা ৩ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৪৯০ ৪২০ ২০৫

[১.১৪] নািবকেদর ওয়াই-ফাই/ ইারেনট ও অা িবধা দান
[১.১৪.১] ওয়াই-ফাই/ইারেনট ওঅা িবধা
দান

সংা ৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫৪০

[১.১৫] ১০ তলা সীা হােল কমে ভবন িনম াণ শীষ ক ক [১.১৫.১] ক কােজর অগিত % ৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১

[১.১৬] িবমান সীা হােল অভথ না কের সংার/উয়ন [১.১৬.১] অভথ না কের সংার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৭] িবমান সীা হােল ভবেনর মরামত/সংার [১.১৭.১] সাদেনর তািরখ তািরখ ৩ ৩১-০৫-২০২১ ০৫-০৬-২০২১ ০৮-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১২-০৬-২০২১

[১.১৮] সীা হােেল নািবকেদর জ পাঠাগার াপন [১.১৮.১] পাঠাগার াপন তািরখ ৩ ৩১-০৫-২০২১ ০৫-০৬-২০২১ ০৮-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১২-০৬-২০২১

[১.১৯] নািবক কাণ তহিবল হেত নািবকেদরেক আিথ ক সাহাের আেবদন
অনলাইন িভিক করণ

[১.১৯.১] অনলাইন করণ % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২০] সীা হােল আিনায়  রাপন [১.২০.১]  রাপন সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৪, ২০২১

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%

২

নািবক িরং
এেজ এর
কায ম
মিনটিরং ও
নািবকেদর
সামািজক
িনরাপা িবধান

১৫

[২.১] নািবক িরং এেজ এর কায ম পিরদশ ন
[২.১.১] নািবক িরং এেজ এর কায ম
পিরদশ ন

সংা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৫

[২.২] কম রত নািবকেদর পিরবারেক সামািজক িনরাপা িবধান [২.২.১] সামািজক িনরাপা িবধা সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[২.৩] নািবকেদর বেকয়া বতন, ও অা িবষেয় সহায়তা দান।
[২.৩.১] বেকয়া বতন ও অা িবষেয় সহায়তা
দান

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[২.৪] হােল, াব, কিন, জাহাজ পিরদশ ন [২.৪.১] পিরদশ ন করণ সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.৫] নািবক কােণ গত িবিভ কিমর সভা অান [২.৫.১] সভা অান সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ২

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

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৪, ২০২১

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

[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

[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

[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

[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


