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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 ৭৮১৬ জন িশণাথর িশণ সফলভােব সমা কেরেছ। জাতীয় অথ নীিতেত মিরনারেদর বািষ ক অবদান
ায় ২,০০০ কা টাকার বেদিশক া। ২০১৬ সাল হেত বব শখ িজর রহমান মিরটাইম ইউিনভািস  অিধ িতান িহেসেব
ীিত পেয়েছ। বাংলােদশ মিরন একােডিমর কােডটেদর িতন বছর ময়াদী াতক িডীতক চার বছর ময়াদী ােচলর অব মিরটাইম
সােয় (িবএমএস) অনাস  িডীেত উীত করা হেয়েছ। নারীর মতায়েনর অংশ িহেসেব মাননীয় ধানমীর িনেদ েশ ২০১২ সন হেত
িফেমল  কােডট  িশণ    করা  হেয়েছ।  িফেমল  কােডটগণ  দশী-িবেদশী  সগামী  জাহােজ  নােমর  সােথ  কাজ  করেছ।  গত  ২৯
অোবর ২০১৭ তািরেখ, একােডিম South Asia’s Best Education Institute in Maritime Education in
Bangladesh by South Asia Business Excellence Award (SAPSAA)-২০১৭ অজন কেরেছ। IMO
Secretary General Dr. Kitack Lim গত ২৮ আগ ২০১৭ বাংলােদশ মিরন একােডিম ইমাের িবলী অােন ধান
অিতিথ িহেসেব  উপিত িছেলন।  বাংলােদশ মিরন একােডিম িবমােনর  মিরটাইম িশণ িতােন  উীত হেয়েছ  বেল িতিন  বে
উেখ কেরেছন। নৗ-িশায় পারিরক সহেযািগতার লে গত ২৮ ফয়াির ২০১৮ তািরেখ Tolani Maritime Institute,
India এর সােথ সমেঝাতা ারক ািরত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কােডট িশণ আরও উত করেণর লে িনং শীপ এবং িসেলটর সংহ, অবকাঠােমাগত নগ ঠেনর মােম মিরন একােডিম
আিনকীকরণ ও িশণ যপািত ও আষংিগক উপকরণ সংহ এবং SDG ও সম পবািষ কী পিরকনা বাবায়ন কে মিরটাইম
গেবষণার লে বব টকেনা মিরনা কমে াপন।

ভিবৎ পিরকনা:

বাংলােদশ মিরন একােডিমর কােডটেদর আজািতক মােনর িশণ দান করার লে কােডটেদর জ ১ িশণ জাহাজ য়,
িসেলটর সর িতা (Full mission), নভীেগশন কোল এবং মিরন ইিন কোল) াপন করা হেব। ১৯৬২ সােল িতাকােল
িনিম ত িবমান াপনা (যথা: ওয়াকশপ, রাডার ক, িসানশীপ ক, মসিজদ, ইিমংল, অিডটিরয়াম ইতািদ) সেহর অবকাঠােমাগত
নগ ঠেনর উোগ হণ। কােডটেদর উতমােনর িশণ দােনর লে নিভেগশনাল এবং ইিিনয়ািরং ওয়াকশেপর যপািতসহ অা
সরামািদ সংেহর উোগ হণ। সািক আবহ ও াপতৈশলীেত উতর মিরন িশণ এবং িরসাস  াবেরটরী, লকচার ালারী,
নকাল/মিরন ইিিনয়ািরং  াবেরটরী,  াংেকােয়ট হল,  অবজারেভশন লাউ ইতািদর  সমাহাের  “বব টকেনা  মিরনা  কমে”
িনম াণ করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১। সগামী মিরনারেদর িশণ দান (ী-সী, অনাস  কাস  এবং এনিসিলয়ারী ও িপােরটরী কাস ) সংা- ১৬০০ জন।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

কমাা, বাংলােদশ মিরন একােডমী

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ২০১৯ 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), কৗশলগত উেসহ 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 কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মিরটাইম সের দ জনবল ি।
২. ভৗত অবকাঠােমা সসারণ ও আিনকায়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বাংলােদশ মিরন একােডিমেত আজািতক নৗ-িশণ কায ম পিরচািলত হয়। যথা: (১) ি-সী (মিরন ইিিনয়ািরং
এবং নকাল সােয়) (২) িবএমএস (অনাস ) ইন নকাল সােয় (৩) িবএমএস (অনাস ) ইন মিরন ইিিনয়ািরং (৪)
িপােরটরী কাস  এবং এনিসিলয়ারী কাস ।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

মিরটাইম সের দ জনবল ি িশিত মিরনােরর সংা সংা ১৩০০ ১৫০০ ১৬০০ ১৭০০ ১৮০০ বাংলােদশ মিরন একােডিম এবং নৗ-পিরবহণ মণালয়

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

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] মিরটাইম
সের দ
জনবল ি।

৪৫

[১.১] সগামী
মিরনারেদর
িবমােনর িশণ
দান

[১.১.১] িশিত
মিরনােরর সংা

সমি সংা ৪৫ ১৩০০ ১৫০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১৭০০ ১৮০০

[২] ভৗত
অবকাঠােমা
সসারণ ও
আিনকায়ন

৩০
[২.১] ভৗত
অবকাঠােমা সসারণ
ও আিনকায়ন।

[২.১.১] ওসান
সাসেটেনিবিল াব
িনম াণ, একােডিমর
পেতা জর গইট,
সীমানা াচীর
আংিশক নঃিনম াণ
করণ, পা-িস
হােল আিনকীকরণ
এবং রাাসহ ন ও
িরেটইিনং ওয়াল
িনম াণসহ অা
অবকাঠােমা সংার ও
নঃিনম াণ

তািরখ তািরখ ৩০ ৩০.০৬.১৮ ৩০.০৬.১৯ ৩১.০৫.২০ ১৫.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ২৫.০৬.২০ ৩০.০৬.২০ ৩০.০৬.২১ ৩০.০৬.২২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

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



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ WMU World Maritime University

২ STCW
Standards of Training, Certification and Watch-
keeping

৩ IMO International Maritime Organization



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[১.১] সগামী মিরনারেদর
িবমােনর িশণ দান

[১.১.১] িশিত মিরনােরর সংা মিরটাইম সের দ জনবল ি বাংলােদশ মিরন একােডিম
অিফস নিথ সংরণ
পিত

মািসক িতেবদন

[২.১] ভৗত অবকাঠােমা
সসারণ ও আিনকায়ন।

[২.১.১] ওসান সাসেটেনিবিল াব িনম াণ, একােডিমর পেতা
জর গইট, সীমানা াচীর আংিশক নঃিনম াণ করণ, পা-
িস হােল আিনকীকরণ এবং রাাসহ ন ও িরেটইিনং ওয়াল
িনম াণসহ অা অবকাঠােমা সংার ও নঃিনম াণ

ওসান সাসেটেনিবিল াব িনম াণ, একােডিমর পেতা
জর গইট, সীমানা াচীর আংিশক নঃিনম াণ করণ,
পা-সী হােল আিনকীকরণ এবং রাাসহ ন ও
িরেটইিনং ওয়াল িনম াণ সহ অা অবকাঠােমা সংার ও
নঃিনম াণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম
অিফস নিথ সংরণ
পিত

মািসক িতেবদন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৮, ২০১৯

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

িডপাট েম গণত অিধদর

ওসান সাসেটেনিবিল াব িনম াণ, একােডিমর পেতা জর গইট,
সীমানা াচীর আংিশক নঃিনম াণ করণ, পা-িস হােল
আিনকীকরণ এবং রাাসহ ন ও িরেটইিনং ওয়াল িনম াণসহ
অা অবকাঠােমা সংার ও নঃিনম াণ

গণত অিধদেরর মােম চাম গণত িবভাগ আগামী
৩১.০৫.২০২০ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা
িনিতকরণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।


