
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

জাহাজ অজন,
মরামত ও
জাহাজ
বাপনায়
দতা ি

২৪

[১.১] Maker List ত করা
[১.১.১] তত Maker
List

তািরখ ৩ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.২] Technical
Specification ত করা

[১.২.১] তত Technical
Specification

তািরখ ৩ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৩] খসড়া কমািশ য়াল কা ত করা
[১.৩.১] তত খসড়া
কমািশ য়াল কা

তািরখ ৩ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৪] িবএসিস’র জ এলএনিজ কািরয়ার
েয়র েয়াজনীয়তা িবেবচনায় ণ া
াব মণালেয় রণ

[১.৪.১] িরত ণ া াব তািরখ ১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৫] জাহােজর াস
এয়াল,ইারিমিডেয়ট এবংিরিনউয়াল
সােভ  িনিতকরণ।

[১.৫.১] াস সােভ  সকরণ। সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১

[১.৬] জাহােজর LSA(Life
Saving Appliances),
FFA(Fire Fighting
Appliances) এর এয়াল
ইেপকশন এবং সািভ িসং সব ক
সনদ নবায়ন িনিতকরণ।

[১.৬.১] এয়াল ইেপকশন এবং
সািভ িসং সব ক সনদ নবায়ন
িনিতকরণ।

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১

[১.৭] জাহােজর(Port State
Control-PSC) রেলশন অযায়ী
জাহেজর Fitness িনিতকরণ।

[১.৭.১] (Port State
Control-PSC) রেলশন
অযায়ী জাহেজর Fitness
িনিতকরণ।

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৪

[১.৮] িবএসিস’র ০৮  জাহােজর হাল ও
বীমা সনদ নবায়ন ও হণ

[১.৮.১] জাহাজ/সনদ সংা তািরখ ৩.৫ ৩০-০৬-২০২১

[১.৯] সফটওয়ার িভিক ত সংরণ

[১.৯.১] এসএসএম িবভােগর
মােম জাহােজ মালামাল সরবরাহ
ও ইনেড এর সফটওয়ার িভিক
ইনেটর শতকরা হার

% ০.৫ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০

[১.১০] আয় ি কের সংার সমতা
ি

[১.১০.১] মিরন ওয়াকশেপ
বিহ:সংার মরামিত কােজর
সংা

সংা ১ ২ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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
প পিরবহেন
দতা ি।

২০

[২.১] ড অেয়ল পিরবহন [২.১.১] পিরবহনত ড অেয়ল
ল
মঃটনঃ

৪ ১২ ১১.৭৫ ১১.৫০ ১১.২৫ ১১.০২ ২.৭৩

[২.২] িবএসিস’র িনজ লাইটােরজ াকার
ারা উ ড অেয়ল লাইটােরজ করন

[২.২.১] িত এক ল মিক টন
ড অেয়ল িনধ ািরত সমেয়
লাইটােরজকরণ

ঘা ৪ ২৬৪ ২৭২ ২৮০ ২৮৮ ২৯৬ ২৬৪

[২.৩] িনধ ািরত সমেয় িবএিডিস’র সার
পিরবহন

[২.৩.১] পিরবহনত সার
ল
মঃটন

৪ ২.০০ ১.৫০ ১.০০ ৭৫ ৫০

[২.৪] িবএসিস’র িনজ িতন বা
কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ

[২.৪.১] পিরবহনত বা প
ল
মঃটন

৪ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১.৮৬

[২.৫] িবএসিস’র িনজ িতন াডা
কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ

[২.৫.১] পিরবহনত িরফাই
াডা

ল
মঃটন

৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১.৫ ১.৯৫

৩
অপােরশনাল
কােজ দতা
ি

১৫

[৩.১] এেজি িনেয়াগ
[৩.১.১] এেজি িনেয়াগত দেশর
সংা

সংা ১ ৩ ২ ১

[৩.২] দশী ও িবেদশী বের জাহােজ পািন
সরবরাহ

[৩.২.১] সরবরাহত পািনর
পিরমাণ

মিক টন ৪ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৪২৬৫

[৩.৩] দশী-িবেদশী বের Vessel
Movement Position কাশ

[৩.৩.১] কািশত িরেপােট র সংা সংা ৩ ২৩০ ২১০ ১৯০ ১৭০ ১৫০ ৯০

[৩.৪] জাহােজ িডিপএ বা পািরেেট
পিরদশ ন

[৩.৪.১] পািরেেট িরেপ াট সংা ৩ ১৬ ১৪ ১৩ ১১ ১০ ২

[৩.৫] ISM সিকত িশণ
হণ/আেয়াজন

[৩.৫.১] আেয়ািজত িশণ এর
সংা

সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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%

৪
বাপনায়
দতা ি

১৩

[৪.১] Cost Effective ইআরিপ
সিলউশন ণয়ন ও অনলাইেন ডাটােবইজ
সংরণ ।

[৪.১.১] জাহািজ কম কতা ও
নািবকেদর অনলাইন াফাইল
সংা

সংা ১ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩২ ৩০

[৪.২] ইেলকিনক ফা াফার (ইএফ)
এর মােম পিরেশাধ

[৪.২.১] পিরেশািধত িবেলর সংা সংা ৩ ৩০০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৬০ ৪২

[৪.৩] িপিপএ-২০০৬ এবং িপিপআর-২০০৮
এর িবিধ-িবধােনর আেলােক এিপিপ
ণয়ন।

[৪.৩.১] ণয়নত এিপিপর তািরখ তািরখ ২ ১৬-০৮-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ২৫-০৮-২০২০ ২৮-০৮-২০২০ ৩০-০৮-২০২০ ১৩-০৮-২০২০

[৪.৪] িবিভ সরকারী ও বসরকারী
সংা/িতােনর িনকট হেত িবএসিসর
যাবতীয় পাওনা আদােয়র লে সভা
আহবান।

[৪.৪.১] আহবানত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৫] িজব বষ  উপলে গােছর চারা
রাপন ও িবতরণ

[৪.৫.১] রাপন ও িবতরণত
গােছর চারার সংা

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১০০ ৮০ ২০০

[৪.৬] কম কতা/কম চারীেদর পেদািত
সংা সভা আেয়াজন।

[৪.৬.১] কম চারীেদর পেদািত
সংা অিত সভার সংা।

সংা ১ ১

[৪.৭] িবএসিসর ােনল
আইনজীবীেদর সােথ সংার মামলাসেহর
অগিতর পয ােলাচনা সংা সভা

[৪.৭.১] সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৮] অভরীন িবিভ িবভাগ/অিফেস
িনরীা কায ম সকরণ

[৪.৮.১] পিরদশ নত িবভাগ/অিফস
এর উপর ত অিডট িরেপাট  এর
সংা

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

৫
কম সংােনর
মােম
সমতা ি

৩

[৫.১] উপমহাবাপক িনেয়াগ [৫.১.১] িনেয়াগত সংা ০.৫ ৩ ২ ১ ৩

[৫.২] সংার জাহােজ ায়ী িভিক
মাার, িচফ ইিিনয়ার এবং ইেলিকাল
ইিিনয়ার িনেয়াগ করা।

[৫.২.১] িনেয়াগত নািবেকর
সংা

সংা ০.৫ ২২ ১৬ ৮ ৬ ৪

[৫.৩] সংার জাহােজ No Work
No Pay িভিেত িবএসিস রাার
নািবক িনেয়াগ করা।

[৫.৩.১] িনেয়াগত নািবেকর
সংা

সংা ২ ৩০ ২৭ ২৫ ২২ ২০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

[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 ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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 ৭১

[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 ৪.২৯

[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 ৮০ ১০০

[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 ৮০ ১০০

[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 ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৭

[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


