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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ মিরন একােডিম ২০১৯ সােল ‘ওয়া মিরটাইম ইউিনভািস  ’র শাখা ময াদা থেক পাট নার ময াদায় উীত হেয়েছ। তাছাড়া,
সািতক সমেয় এই একােডিম আজািতক িতান Nautical Institute, London I Institute of Marine
Engineering, Science and Technology, London এবং মােচ  নিভ িনং বাড , লন-কক ীিত লাভ
কেরেছ। একােডিমর কমাা ড. সািজদ হােসন ২০১৯ সােল IMarEST London কক "Outstanding
Contribution in Marine Education Award 2019” রাের িষত হেয়েছন যা মিরটাইম বাংলােদশ তথা েরা
বাংলােদেশর  জ এক  িবরল  গৗরেবর  িবষয়।  তাছাড়া  বাংলােদেশ  মিরন  একােডিম,  চাম  িবগত  িতন  বছের  জািতসংেঘর  অসংা
IMO  ‘STCW  Convention’  অযায়ী  িশেণর  মােম  পশাগতভােব  দ,  পিরেবশ  সেচতন,  িদী  এবং  চৗকস  ায়
৪,৫২৫ জন মিরন কােডট িশিত কেরেছ ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদশ  মিরন  একােডিমর  িশনাথেদর  িশণ  আরও  উতকরণ  এবং  িশণ  দােনর  সমতা  ির  লে  “অবকাঠােমাগত
নগ ঠেনর মােম মিরন একােডিম আিনকীকরণ” ক একেনেক অেমািদত হেল তা বাবায়ন করা। তাছাড়া, আজািতক মােনর
িশণ দান করার লে কািরয়ান EDCF এর সহায়তায় িশনাথেদর জ ল িমশন ীজ, ইিনম িসেলটর এবং িসেলটর
সার িতা ক অেমাদেনর বা করা। বাংলােদশ সরকােরর SDG ও সম পবািষ কী পিরকনা বাবায়ন কে মিরটাইম
গেবষণার  লে  “বব  টকেনা  মিরনা  কমে”  াপন  করা।  ভৗত  অবকাঠােমা  সসারণ  ও  িশণ  যপািতর  আিনকায়ন
কম সাদন ের আওতা কাকম সহ যথাযথ বাবায়ন গণত িবভােগর উপর িনভরশীল িবধায় ণগত মান িনিত কের িনিদ 
সমেয় বাবায়ন করা এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

সগামী মিরন িশনাথেদর িশণ আরও উতকরণ এবং িশণ দােনর সমতা ির লে “অবকাঠােমাগত নগ ঠেনর
মােম মিরন একােডিম আিনকীকরণ” ক বাবায়েন উোগ হণ। বাংলােদশ মিরন একােডিমর িশনাথেদর আজািতক মােনর
িশণ  দান  করার  লে  জ ল  িমশন  ীজ,  ইিনম  িসেলটর  এবং  িসেলটর  সার  াপন  ক কািরয়ান  EDCF এর
সহায়তায় বাবায়ন করার অেমাদেনর বাহণ। সািক আবহ ও াপতৈশলীেত উতর মিরন িশণ এবং িরসাচ  াবেরটরী,
লকচার  ালারী,  নকাল/মিরন  ইিিনয়ািরং  াবেরটরী,  ংেকােয়ট  হল,  অবজারেভশন  লাউ  ইতািদ  সহকাের  ‘‘বব  টকেনা
মিরনা কমে’’ িনম ােণ উোগ হণ করা। তাছাড়া, িশনাথেদর উতমােনর িশণ দােনর লে নিভেগশনাল এবং ইিিনয়ািরং
ওয়াকশেপর যপািতসহ অা সরামািদ সংেহর উোগ হণ। েয়াজনীয় প আদানদান ও যাগােযােগর মােম গণত িবভােগর
সিহত যৗথ উোেগ কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ অাহত রাখা হেব ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২১-২২ অথ বছের ১৭৫০ জন সগামী মিরনারেদর (ি-সী, অনাস  এবং এনিসিলয়ারী ও িপােরটরী কাস ) িশণ দান।
একােডিমর ধান ৩ ার ভবেনর মরামতকরণ ও নবায়নকরন।
একােডিমর কােডটেদর জ কািন তরী করণ।
একােডিমর রাজ আয় ি করা
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

কমাা, বাংলােদশ মিরন একােডমী

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর .................  মােসর .................  তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িব মােনর মিরটাইম ন তিরকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
উত িশেণর মােম মিরটাইম সের দ, মধাবী এবং ভিবত ন দােন সম িবমােনর মানবসদ গেড় তালা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. সগামী মিরনারেদর িশণ দান
২. সোর মিরনারেদর িশণ দান
৩. ভৗত অবকাঠােমা সসারণ ও িশণ যপািতর আিনকায়ন
৪. িবেশষািয়ত কােস র িশণ দান

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১. ি-সী (মিরন ইিিনয়ািরং ও নকাল সাই) িশনাথেদর িশণ দান ২. িবএমএস (অনাস ) (মিরন
ইিিনয়ািরং ও নকাল সাই) িশনাথেদর িশণ দান এবং ৩. এিিলয়াির ও িপােরটির কাস  (নকাল ও
ইিিনয়ািরং) িশনাথেদর িশণ দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িশিত িবমােনর মিরনার সগামী মিরনারেদর িবমােনর িশণ দান সংা ১৩২২ ১৭০০ ১৭৫০ ১৮০০ ১৮৫০ েযাজ নয় অিফস নিথ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] সগামী
মিরনারেদর
িশণ দান

২০

[১.১] ি-সী (মিরন
ইিিনয়ািরং) িশনাথেদর
িশণ দান

[১.১.১] িশিত
মিরন অিফসার

সমি সংা ১০ ১৪৩ ১৮৮ ১৭০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১৭৫ ১৭৫

[১.২] ি-সী (নকাল সাই)
িশনাথেদর িশণ দান

[১.২.১] িশিত
মিরন অিফসার

সমি সংা ১০ ১৪৮ ১৭৬ ১৭০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১৭৫ ১৭৫

[২] সোর
মিরনারেদর
িশণ দান

২০

[২.১] িবএমএস (অনাস , ইন
নকাল সাই) িশনাথেদর
িশণ দান

[২.১.১] িশিত
মিরন অিফসার

সমি সংা ১০ ১১৪ ১২০ ১৩০ ১১৫ ১০৫ ৯০ ৮০ ১৪০ ১৫০

[২.২] িবএমএস (অনাস , ইন
মিরন ইিিনয়ািরং)
িশনাথেদর িশণ দান

[২.২.১] িশিত
মিরন অিফসার

সমি সংা ১০ ১২৯ ১২০ ১৩০ ১১৫ ১০৫ ৯০ ৮০ ১৪০ ১৫০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ভৗত
অবকাঠােমা
সসারণ ও
িশণ যপািতর
আিনকায়ন

২০

[৩.১] ইনাকশনাল েকর
(৭৫৬৭০ বগ ট) রঙকরণ ও
অা মরামত কায ম

[৩.১.১] মরামত
সত
ইনাকশনাল ক

গড় % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] সীানশীপ েকর িপছেন
ধান ৩ ার ভবেনর (২১০০
বগ ট) মরামতকরণ ও রঙকরণ
(১৩০০০ বগ ট)

[৩.২.১]
মরামতত ও
নবায়নত ার
ভবন

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] ইনাকশনাল েকর ২
ার মেক ািবত আকাইভ ও
ােব পিরবতনকরণ ও
আিনকীকরণ

[৩.৩.১]
পিরবতনত ও
আিনকীত ার
ম

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] রাতন কনফােরনস
মেক অিফসাস  ওেয়ং েম
তরী করণ ও আিনকীকরণ এবং
ম সংল ২ টয়েলট (৮০
বগ ট) তরী করণ

[৩.৪.১] তরী্ত
অিফসাস  ওেয়ং
ম এবংম সংল
টয়েলট

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫] কােডটেদর জ কািন
(২০০ বগ ট) তরী করণ

[৩.৫.১] তরীত
কািন

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] অিফস ও আবািসক
াপনার িবিভ মরামত কাজ

[৩.৬.১]
মরামতত অিফস
ও আবািসক াপনা

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৭] অিফস ও আবািসক
ভবনসেহর বিতক কাজ করন

[৩.৭.১] বিতক
কাজত অিফস ও
আবািসক ভবন

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৮] রাজ আয় ি করণ
[৩.৮.১] বিধ ত
রাজ আয়

সমি
হাজার
টাকা

৫ ২০৮৮৭.০০ ২১০০০.০০ ১৮৯০০.০০ ১৬৮০০.০০ ১৪৭০০.০০ ১২৬০০.০০ ২০১০০.০০ ৩০০০০.০০

[৪] িবেশষািয়ত
কােস র িশণ
দান

১০
[৪.১] এিিলয়াির ও িপােরটির
কাস  (নকাল ও ইিিনয়ািরং)
িশনাথেদর িশণ দান

[৪.১.১] িশিত
মিরন অিফসার

সমি সংা ১০ ৭৮৮ ১০৯৬ ১১৫০ ৯৪০ ৮৪০ ৭৩৫ ৬৩০ ১১৭০ ১২০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  কমাা,  বাংলােদশ  মিরন  একােডমী,  সিচব,  নৗ-পিরবহন  মণালয়-এর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয় িহসােব কমাা, বাংলােদশ মিরন একােডমী-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

কমাা
বাংলােদশ মিরন একােডমী

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ EDCF Economic Development Cooperation Fund

২ IMarEST
Institute of Marine Engineering Science &
Technology

৩ IMO International Maritime Organization

৪ MNTB Merchant Navy Training Board

৫ NI Nautical Institute

৬ SDG Sustainable Development Goal

৭ STCW
Standards of Training, Certification, and
Watchkeeping

৮ WMU World Maritime University
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ি-সী (মিরন ইিিনয়ািরং) িশনাথেদর িশণ দান [১.১.১] িশিত মিরন অিফসার নকাল ও ইিিনয়ািরং িবভাগ কমাাের তয়ন, িশনাথর তািলকা

[১.২] ি-সী (নকাল সাই) িশনাথেদর িশণ দান [১.২.১] িশিত মিরন অিফসার নকাল ও ইিিনয়ািরং িবভাগ কমাাের তয়ন, িশনাথর তািলকা

[২.১] িবএমএস (অনাস , ইন নকাল সাই) িশনাথেদর িশণ দান [২.১.১] িশিত মিরন অিফসার নকাল ও ইিিনয়ািরং িবভাগ কমাাের তয়ন, িশনাথর তািলকা

[২.২] িবএমএস (অনাস , ইন মিরন ইিিনয়ািরং) িশনাথেদর িশণ দান [২.২.১] িশিত মিরন অিফসার নকাল ও ইিিনয়ািরং িবভাগ কমাাের তয়ন, িশনাথর তািলকা

[৩.১] ইনাকশনাল েকর (৭৫৬৭০ বগ ট) রঙকরণ ও অা মরামত কায ম [৩.১.১] মরামত সত ইনাকশনাল ক উয়ন শাখা টার ডেম, কায ােদশ, কােজর তয়ন ও িরিচ

[৩.২] সীানশীপ েকর িপছেন ধান ৩ ার ভবেনর (২১০০ বগ ট)
মরামতকরণ ও রঙকরণ (১৩০০০ বগ ট)

[৩.২.১] মরামতত ও নবায়নত ার ভবন উয়ন শাখা টার ডেম, কায ােদশ, কােজর তয়ন ও িরিচ

[৩.৩] ইনাকশনাল েকর ২ ার মেক ািবত আকাইভ ও ােব
পিরবতনকরণ ও আিনকীকরণ

[৩.৩.১] পিরবতনত ও আিনকীত ার ম উয়ন শাখা টার ডেম, কায ােদশ, কােজর তয়ন ও িরিচ

[৩.৪] রাতন কনফােরনস মেক অিফসাস  ওেয়ং েম তরী করণ ও
আিনকীকরণ এবং ম সংল ২ টয়েলট (৮০ বগ ট) তরী করণ

[৩.৪.১] তরী্ত অিফসাস  ওেয়ং ম এবংম
সংল টয়েলট

উয়ন শাখা টার ডেম, কায ােদশ, কােজর তয়ন ও িরিচ

[৩.৫] কােডটেদর জ কািন (২০০ বগ ট) তরী করণ [৩.৫.১] তরীত কািন উয়ন শাখা টার ডেম, কায ােদশ, কােজর তয়ন ও িরিচ

[৩.৬] অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ মরামত কাজ [৩.৬.১] মরামতত অিফস ও আবািসক াপনা উয়ন শাখা টার ডেম, কায ােদশ, কােজর তয়ন ও িরিচ

[৩.৭] অিফস ও আবািসক ভবনসেহর বিতক কাজ করন
[৩.৭.১] বিতক কাজত অিফস ও আবািসক
ভবন

উয়ন শাখা টার ডেম, কায ােদশ, কােজর তয়ন ও িরিচ

[৩.৮] রাজ আয় ি করণ [৩.৮.১] বিধ ত রাজ আয় িহসাব শাখা কমাাের তয়ন

[৪.১] এিিলয়াির ও িপােরটির কাস  (নকাল ও ইিিনয়ািরং) িশনাথেদর
িশণ দান

[৪.১.১] িশিত মিরন অিফসার নকাল ও ইিিনয়ািরং িবভাগ কমাাের তয়ন, িশনাথর তািলকা
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

কােডটেদর জ কািন (২০০ বগ ট) তরী করণ তরীত কািন গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম ত কাজ সাদন।কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ এবং েয়াজনীয় প আদানদান

রাতন কনফােরনস মেক অিফসাস  ওেয়ং েম
তরী করণ ও আিনকীকরণ এবং ম সংল ২
টয়েলট (৮০ বগ ট) তরী করণ

তরী্ত অিফসাস  ওেয়ং ম
এবংম সংল টয়েলট

গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম ত কাজ সাদন।কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ এবং েয়াজনীয় প আদানদান

ইনাকশনাল েকর ২ ার মেক ািবত আকাইভ
ও ােব পিরবতনকরণ ও আিনকীকরণ

পিরবতনত ও আিনকীত
ার ম

গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম ত কাজ সাদন।কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ এবং েয়াজনীয় প আদানদান

সীানশীপ েকর িপছেন ধান ৩ ার ভবেনর
(২১০০ বগ ট) মরামতকরণ ও রঙকরণ (১৩০০০
বগ ট)

মরামতত ও নবায়নত ার
ভবন

গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম ত কাজ সাদন।কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ এবং েয়াজনীয় প আদানদান

ইনাকশনাল েকর (৭৫৬৭০ বগ ট) রঙকরণ ও
অা মরামত কায ম

মরামত সত
ইনাকশনাল ক

গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম ত কাজ সাদন।কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
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