
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, ২০২২

নািবক ও বাসী িমক কাণ পিরদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
নািবকেদর
কাণ
কায ম;

২৫

[১.১] সীা হােেল নািবকেদর
সামিয়ক আবাসন দান

[১.১.১] আবাসন া
নািবক

সংা ৭ ৯৫০০ ৮৫৫০ ৭৬০০ ৬৬৫০ ৫৭০০ ২৬০৯

[১.২] সীা হােল
িডসেপসািরর মােম িচিকৎসা
দান

[১.২.১] দ
িচিকৎসা

সংা ৭ ৩২০০ ২৮৮০ ২৫৬০ ২২৪০ ১৯২০ ১৪১০

[১.৩] সীা হােেল
নািবকেদরেক িবিভ িবেনাদন
িবধা দান

[১.৩.১] িবেনাদন
িবধা া নািবক

সংা ৬ ৫৫০০ ৪৯৫০ ৪৪০০ ৩৮৫০ ৩৩০০ ১৯৯২

[১.৪] দশী িবেদশী নািবকেদর ি
ােপাট  দান

[১.৪.১] ােপাট 
িবধা া নািবক

সংা ৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫১৮

২

নািবকেদর
আিথ ক সহায়তা
ও রাজ আয়
সংা
কায ম;

২৫

[২.১] ঃ, অ, অবসর া,
অম এবং ত নািবক এর
পিরবােরর সদেদর আিথ ক
সহায়তা দান

[২.১.১] আিথ ক
সহায়তা া নািবক

সংা ৭ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৮

[২.২] নািবেকর সানেদরেক
বাৎসিরক এককািলন িশা ি
দান

[২.২.১] ি া
নািবক সান

সংা ৭ ৬৫ ৫৯ ৫২ ৪৬ ৩৯

[২.৩] িজব বষ  উপলে সরা
িতের জ িশনাথ
নািবকেক এককালীন অদান দান

[২.৩.১] দ অদান টাকা ৪ ৫০০০০

[২.৪] নািবকেদর সামিয়ক আবাসন
বাবদ আয় এবং বের আগত
জাহাজ হেত লভী সংহ

[২.৪.১] আদায়ত
রাজ

টাকা ৭ ২৩০০০০০ ২০৭০০০০ ১৮৪০০০০ ১৬১০০০০ ১৩৮০০০০ ৫৫৫১৫১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

নািবক িরং
এেজ এর
কায ম
তদারিক করণ
ও নািবকেদর
সামািজক
িনরাপা
কায ম।

২০

[৩.১] নািবক িরং এেজ এর
কায ম তদারিক করণকে
পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত
িতান

সংা ৭ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ১১

নৗপিরবহন অিধদেরর
১১-০১-২০২২িঃ
তািরেখর পের
িনেদ শনা অযায়ী
তদারিক কায ম
বািতল করায় উ
তদারিক কায ম
চলমান রাখা সব হয়িন
িবধায় লমাা অজন
হয়িন।

[৩.২] নািবকেদর বেকয়া বতন,
িতরণ ও অা িবষেয়
সহায়তা দান।

[৩.২.১] দ
সহায়তা

সংা ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[৩.৩] কম রত নািবকেদর
পিরবারেক সামািজক িনরাপা
িবধান

[৩.৩.১] িনরাপা
িবধা া নািবক
পিরবার

সংা ৬ ৩ ২ ১

কম রত নািবক
পিরবােরর িনকট থেক
অিভেযাগ না পাওয়ায়
লমাা অজন হয়িন।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৭

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৭.৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৫৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


