
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, ২০২২

নািবক ও বাসী িমক কাণ পিরদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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 ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ১৭৫৫

[১.২] সীা হােল িডসেপসািরর
মােম িচিকৎসা দান

[১.২.১] দ িচিকৎসা সংা ৭ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১২০৫

[১.৩] দশী িবেদশী নািবকেদর ি
ােপাট  িবধা দান

[১.৩.১] ােপাট  িবধা
া নািবক

সংা ৬ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৩৫৪

[১.৪] সীা হােেল নািবকেদরেক
িবিভ িবেনাদন িবধা দান

[১.৪.১] িবেনাদন িবধা
া নািবক

সংা ৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৫৭০

২

নািবকেদর আিথ ক
সহায়তা, নািবক
সানেদর িশাি
দান ও রাজ আয়
সংা কায ম;

২৫

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

[২.১.১] দ আিথ ক
সহায়তা

সংা ৭ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮

[২.২] নািবেকর সানেদরেক বাৎসিরক
এককািলন িশা ি দান

[২.২.১] ি া নািবক
সান

সংা ৭ ৬৫ ৫৮ ৫২ ৪৫ ৩৯

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

[২.৩.১] আদায়ত রাজ টাকা ৬ ১৬০০০০০ ১৪৪০০০০ ১২৮০০০০ ১১২০০০০ ৯৬০০০০ ৪৪৫৬৩৮

[২.৪] িশনাথ নবীন নািবকেক সরা
িতের জ এককালীন
েনাদনা/রার দান

[২.৪.১] দ অদান সংা ৫ ২ ১

৩
নািবকেদর সামািজক
িনরাপা কায ম।

১৫

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

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

সংা ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৩.২] কম রত নািবকেদর পিরবারেক
সামািজক িনরাপা িবধান

[৩.২.১] কম রত নািবকেদর
পিরবারেক সামািজক
িনরাপা িবধান

সংা ৭ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

৪
পিরদর এর
অবকাঠােমাগত
উয়ন।

৫
[৪.১] সীা হােল কমে ভবন
িনম াণ

[৪.১.১] সীা হােল
কমে ভবন িনম াণ

% ৫ ১৫

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


