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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 একােডিমর গত ৩ বছের অথ াৎ ২০১৭ সােল `South Asian Business award 2017` as the
`Best  Education  Institute  in  Maritime  Education`,  ২০১৮  সােল  `MoU  with  Tolani
Maritime  Institute,  India`  ২০১৯  সােল  `Erasmus+Scholarships  of  EC  EMSA  for
Cadets/Instructors’, Recognition of IMarEST London & NI London, Recognition of
UK Merchant Navy Training Board(MNTB)` ইতািদ আজািতক ীিত অিজত হেয়েছ। WMU এর ম
২০১৯-এর বাড  অব গভন েস র সভায়, ১৪ শাখার মে আমােদর ‘বাংলােদশ মিরন একােডিম’-সহ মা ৩ শাখা উীণ  হয় এবং
‘WMU শাখা’ থেক ‘WMU পাট নার’-এ উীত হয়। বাংলােদশ মিরন একােডিমর কমাা ড. সািজদ হােসন IMarEST
London কক ‘Outstanding Contribution in Marine Education 2019’ রাের িষত হেয়েছন যা
একােডিম তথা দেশর জ িবরল গৗরেবর িবষয় ।

সমা এবং চােলসহ:

কােডট িশণ আরও উত করেণর লে অবকাঠােমাগত নগ ঠেনর মােম মিরন একােডিম আিনকীকরণ, কােডট িশণ
িনরবি করার ােথ  পাওয়ার হাউেজ ৫০০ কিভএ জনােরটর য় ও াপন, িশণ যপািত ও আষািক উপকরণ সংহ এবং
SDG ও সম পবািষ কী পিরকনা বাবায়ন কে মিরটাইম গেবষণার লে বব টকেনা মিরনা কমে াপন।

ভিবৎ পিরকনা:

১. বাংলােদশ মিরন একােডিমর কােডটেদর আজািতক মােনর িশণ দান করার লে কােডটেদর জ িসেলটর সার িতা
(Full mission), নভীেগশন কোল এবং মিরন ইিন কোল) াপন করা হেব।
২. ১৯৬২ সােল িতাকােল িনিম ত িবমান াপনা (যথা: ওয়াকশপ, রাডার ক, িসানশীপ ক, মসিজদ, ইিমংল এবং অিডটিরয়াম
ইতািদ) সেহর অবকাঠােমাগত নগ ঠেনর উোগ হণ।
৩. কােডটেদর উতমােনর িশণ দােনর লে নিভেগশনাল এবং ইিিনয়ািরং ওয়াকশেপর যপািতসহ অা সরািমািদ সংেহর
উোগ হণ। সািক আবহ ও াপতৈশলীেত উতর মিরন িশণ এবং িরসাচ  াবেরটরী, লকচার ালারী, নকাল/মিরন
ইিিনয়ািরং াবেরটরী, ংেকােয়ট হল, অবজারেভশন লাউ ইতািদর সহকাের ‘‘বব টকেনা মিরনা কমে’’ িনম াণ করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২০-২১ অথ বছের ১৭০০ জন সগামী মিরনারেদর (ি-সী, অনাস  এবং এনিসিলয়ারী ও িপােরটরী কাস ) িশণ দান করা
হেব। চলমান অথ  বছেরর মে Academic Collaboration with Southampton Solent
University,  Recognition  of  UK  Maritime  &  Coastguard  Agency,  Academic
Collaboration with Maritime Academy of Asia Pacific, Philippines-এর আজািতক
ীিত অিজত হেব বেল আশা করা যাে। এছাড়া, ভৗত অবকাঠােমা সংার, সসারণ ও িশণ বার আিনকায়ন স
করা হেব।
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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 ২০২০ 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. ভৗত অবকাঠােমা সংার ও সসারণ এবং িশণ বার আিনকায়ন
২. মিরটাইম সের দ জনবল ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
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
ও নকাল সাই; ২. িবএমএস (অনাস ) ইন নকাল সাই; ৩. িবএমএস (অনাস ) ইন মিরন ইিিনয়ািরং এবং ৪.
এিিলয়াির ও িপােরটির কাস  (নকাল ও ইিিনয়ািরং)
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

ি-সী (মিরন ইিিনয়ািরং ও নকাল সাই িশিত মিরনােরর সংা সংা ৪৫৬ ২৯১ ৩৬৪ ৩৬০ ৩৬০ বাংলােদশ মিরন একােডিম এবং নৗপিরবহন মণালয় অিফস নিথ

িবএমএস (অনাস ) ইন নকাল সাই িশিত মিরনােরর সংা সংা ২০৫ ১১৪ ১২০ ১৪৫ ১৭০ বাংলােদশ মিরন একােডিম এবং নৗপিরবহন মণালয় অিফস নিথ

িবএমএস (অনাস ) ইন মিরন ইিিনয়ািরং িশিত মিরনােরর সংা সংা ১৯৪ ১২৯ ১২০ ১৪৫ ১৭০ বাংলােদশ মিরন একােডিম এবং নৗপিরবহন মণালয় অিফস নিথ

এিিলয়াির ও িপােরটির কাস  (নকাল ও
ইিিনয়ািরং)

িশিত মিরনােরর সংা সংা ১০৪৮ ৭৮৮ ১০৯৬ ১১৫০ ১২০০ বাংলােদশ মিরন একােডিম এবং নৗপিরবহন মণালয় অিফস নিথ

*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

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ভৗত
অবকাঠােমা
সংার ও
সসারণ
এবং িশণ
বার
আিনকায়ন

৬৩

[১.১] ৫৫তম াচ ােয়শন ােরড অােনর িকরণ ও
অা কায ম

[১.১.১] ৫৫তম াচ ােয়শন ােরড অােনর
িকরণ ও অা কায ম সত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] ধান ফটক হেত কমাা বাংেলার সামেনর রাা পয 
ন নবায়নকরন

[১.২.১] ধান ফটক হেত কমাা বাংেলার সামেনর রাা
পয  ন নবায়নত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৩] িব-১ বাংেলার সুখ হেত িড-১ ও িব-২ বাংেলা পয  রাা
পািকং টাইলসকরন

[১.৩.১] িব-১ বাংেলার সুখ হেত িড-১ ও িব-২ বাংেলা
পয  রাা পািকং টাইলসত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৪] আবস সালাম কােডট ক মরামত ও সিনটারী িফংস
পিরবতন করণ।

[১.৪.১] আবস সালাম কােডট ক মরামত ও সিনটারী
িফংস পিরবতনত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] আবস সালাম কােডট ক িপছেন নবিনিম ত রাা সংল
েনর উপের ১৫০ ট পয  েনর াব িনম াণ

[১.৫.১] আবস সালাম কােডট ক িপছেন নবিনিম ত রাা
সংল েনর উপের ১৫০ ট পয  েনর াব িনম াণত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৬] শহীদ িলয়াকত আলী কােডট েকর অবিশ কাজসহ
সমা করণ ও এক িিড় টাইলস করণ

[১.৬.১] শহীদ িলয়াকত আলী কােডট েকর অবিশ
কাজসহ সমা করণ ও এক িিড় টাইলসকরণ সত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৭] পা-সী হােেলর িিড় পািকং টাইলস করণ [১.৭.১] িিড় পািকং টাইলসকরণ স ত গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৮] ইনাকশনাল েকর িপছন থেক পািন অপসারেণর লে
মা ভরাট ও ন িনম াণ

[১.৮.১] ইনাকশনাল বেকর িপছন থেক পািন
অপসারেণর লে মা ভরাটত ও ন িনম াণত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৯] অিফসাস  াব সংল উর পােশর রাা থেক টবল
াউে যাওয়ার রাা ও িিড় পািকং টাইলস করণ

[১.৯.১] অিফসাস  াব সংল উর পােশর রাা থেক
টবল াউে যাওয়ার রাা ও িিড় পািকং টাইলস করণ
সত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১০] বােটবল াউে যাওয়ার েবশখ (উভয় পােশ) পািকং
টাইলস করণ

[১.১০.১] বােটবল াউে যাওয়ার েবশখ (উভয় পােশ)
পািকং টাইলস ত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১১] কােডট িশণ িনরবি করার লে পাওয়ার হাউেজ
৫০০ কিভএ জনােরটর য় ও াপন

[১.১১.১] কােডট িশণ িনরবি করার লে পাওয়ার
হাউেজ ৫০০ কিভএ জনােরটর য় ও াপনত

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.২১ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.১২] ােপাট  শড নবায়ন করণ [১.১২.১] ােপাট  শড নবায়ন ত গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৩] ািবত ইেনােভশণ াব আিনকীকরণ [১.১৩.১] ািবত ইেনােভশণ াব আিনকীকরণ গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৪] কম কতা ও কম চারীেদর জ কািন তরী করণ [১.১৪.১] কম কতা ও কম চারীেদর জ কািন তরী ত গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৫] এনিব-৩ কায়াট ােরর সামেনর ঢা রাা ও কিজ েলর
সামেনর িিড় পািকং টাইলস করণ ও আনসার ারােকর িিড়
সংল ছেদর েনর চাল পিরবতন

[১.১৫.১] এনিব-৩ কায়াট ােরর সামেনর ঢা রাা ও কিজ
েলর সামেনর িিড় পািকং টাইলস করণ ও আনসার
ারােকর িিড় সংল ছেদর েনর চাল পিরবতন ত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৬] নন পা হাউজ থেক কম চারী াব পয  যাতায়ােতর
িিড় িনম াণ এবং কম চারী াব ভবন থেক এফ-টাইপ বাসা পয 
রাা ঢালাই করণ

[১.১৬.১] নন পা হাউজ থেক কম চারী াব পয 
যাতায়ােতর িিড় িনম াণ এবং কম চারী াব ভবন থেক
এফ-টাইপ বাসা পয  রাা ঢালাইত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৭] মােকট িবিং এর িনচ তলার সামেনর ফকা অংেশ িসিস
ঢালাই, ফকা অংেশর উপের কালার ন াপন ও ছেদ আমািনক
২০০০ বগ ট ােটন ান করণ

[১.১৭.১] মােকট িবিং এর িনচ তলার সামেনর ফকা
অংেশ িসিস ঢালাই, ফকা অংেশর উপের কালার ন াপন
ও ছেদ আমািনক ২০০০ বগ ট ােটন ান ত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৮] কবর ােনর পিম পােশর বাউারী ওয়াল িনম াণ
[১.১৮.১] কবর ােনর পিম পােশর বাউারী ওয়াল
িনম াণত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৯] এইচ-টাইপ-৩ ভবন মরামত, ছেদর ােটন ান করণ ও
সামেনর রাা নবায়ন করণ

[১.১৯.১] এইচ-টাইপ-৩ ভবন মরামত, ছেদর ােটন ান
করণ ও সামেনর রাা নবায়নত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২০] অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ মরামত কাজ [১.২০.১] অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ মরামত কাজ গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২১] অিফস ও আবািসক ভবনসেহর বিতক কাজ করন
[১.২১.১] অিফস ও আবািসক ভবনসেহর বিতক কাজ
সত

গড় % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] মিরটাইম
সের দ
জনবল ি

১২ [২.১] ি-সী (মিরন ইিিনয়ািরং ও নকাল সাই) [২.১.১] িশিত মিরনােরর সংা মিত সংা ৩ ৪৫৬ ২৯১ ৩৬৪ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩৬০ ৩৬০

[২.২] িবএমএস (অনাস ) ইন নকাল সাই [২.২.১] িশিত মিরনােরর সংা মিত সংা ৩ ২০৫ ১১৪ ১২০ ১০০ ৭৫ ৬০ ৫০ ১৪৫ ১৭০

[২.৩] িবএমএস (অনাস ) ইন মিরন ইিিনয়ািরং [২.৩.১] িশিত মিরনােরর সংা মিত সংা ৩ ১৯৪ ১২৯ ১২০ ১০০ ৭৫ ৬০ ৫০ ১৪৫ ১৭০

[২.৪] এিিলয়াির ও িপােরটির কাস  (নকাল ও ইিিনয়ািরং) [২.৪.১] িশিত মিরনােরর সংা মিত সংা ৩ ১০৪৮ ৭৮৮ ১০৯৬ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১১৫০ ১২০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*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



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ EC European Commission

২ EMSA European Commission Maritime Safety Agency

৩ IMarEST
Institute of Marine Engineering Science &
Technology

৪ IMO International Maritime Organization

৫ MNTB Merchant Navy Training Board

৬ MoU Memorandum of Understanding

৭ NI Nautical Institute

৮ SDG Sustainable Development Goal

৯ WMU World Maritime University
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[১.১] ৫৫তম াচ ােয়শন ােরড অােনর
িকরণ ও অা কায ম

[১.১.১] ৫৫তম াচ ােয়শন ােরড অােনর
িকরণ ও অা কায ম সত

৫৫তম াচ ােয়শন ােরড অােনর
িকরণ ও অা কায ম

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ, চাম

[১.২] ধান ফটক হেত কমাা বাংেলার সামেনর
রাা পয  ন নবায়নকরন

[১.২.১] ধান ফটক হেত কমাা বাংেলার
সামেনর রাা পয  ন নবায়নত

ধান ফটক হেত কমাা বাংেলার সামেনর
রাা পয  ন নবায়নকরন

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.৩] িব-১ বাংেলার সুখ হেত িড-১ ও িব-২
বাংেলা পয  রাা পািকং টাইলসকরন

[১.৩.১] িব-১ বাংেলার সুখ হেত িড-১ ও িব-২
বাংেলা পয  রাা পািকং টাইলসত

বাংেলার সুখ হেত িড-১ ও িব-২ বাংেলা পয 
রাা পািকং টাইলসকরন

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.৪] আবস সালাম কােডট ক মরামত ও
সিনটারী িফংস পিরবতন করণ।

[১.৪.১] আবস সালাম কােডট ক মরামত ও
সিনটারী িফংস পিরবতনত

আবস সালাম কােডট েকর মরামত ও
সিনটারী িফংস পিরবতন করণ।আবস সালাম
কােডট েকর মরামত ও সিনটারী িফংস
পিরবতন করণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.৫] আবস সালাম কােডট ক িপছেন নবিনিম ত
রাা সংল েনর উপের ১৫০ ট পয  েনর
াব িনম াণ

[১.৫.১] আবস সালাম কােডট ক িপছেন
নবিনিম ত রাা সংল েনর উপের ১৫০ ট পয 
েনর াব িনম াণত

আবস সালাম কােডট েকর িপছেন নবিনিম ত
রাা সংল েনর উপের ১৫০ ট পয  েনর
াব িনম াণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.৬] শহীদ িলয়াকত আলী কােডট েকর অবিশ
কাজসহ সমা করণ ও এক িিড় টাইলস করণ

[১.৬.১] শহীদ িলয়াকত আলী কােডট েকর অবিশ
কাজসহ সমা করণ ও এক িিড় টাইলসকরণ
সত

শহীদ িলয়াকত আলী কােডট েকর অবিশ
কাজসহ সমা করণ ও এক িিড় টাইলস
করণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.৭] পা-সী হােেলর িিড় পািকং টাইলস করণ [১.৭.১] িিড় পািকং টাইলসকরণ স ত পা-সী হােেলর িিড় পািকং টাইলস করণ
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.৮] ইনাকশনাল েকর িপছন থেক পািন
অপসারেণর লে মা ভরাট ও ন িনম াণ

[১.৮.১] ইনাকশনাল বেকর িপছন থেক পািন
অপসারেণর লে মা ভরাটত ও ন িনম াণত

ইনাকশনাল েকর িপছন থেক পািন
অপসারেণর লে মা ভরাট ও ন িনম াণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.৯] অিফসাস  াব সংল উর পােশর রাা থেক
টবল াউে যাওয়ার রাা ও িিড় পািকং টাইলস
করণ

[১.৯.১] অিফসাস  াব সংল উর পােশর রাা
থেক টবল াউে যাওয়ার রাা ও িিড় পািকং
টাইলস করণ সত

অিফসাস  াব সংল উর পােশর রাা থেক
টবল াউে যাওয়ার রাা ও িিড় পািকং
টাইলস করণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১০] বােটবল াউে যাওয়ার েবশখ (উভয়
পােশ) পািকং টাইলস করণ

[১.১০.১] বােটবল াউে যাওয়ার েবশখ (উভয়
পােশ) পািকং টাইলস ত

বােটবল াউে যাওয়ার েবশখ (উভয় পােশ)
পািকং টাইলস করণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১১] কােডট িশণ িনরবি করার লে
পাওয়ার হাউেজ ৫০০ কিভএ জনােরটর য় ও
াপন

[১.১১.১] কােডট িশণ িনরবি করার লে
পাওয়ার হাউেজ ৫০০ কিভএ জনােরটর য় ও
াপনত

কােডট িশণ িনরবি করার লে পাওয়ার
হাউেজ ৫০০ কিভএ জনােরটর য় ও াপন

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ ভাার শাখা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[১.১২] ােপাট  শড নবায়ন করণ [১.১২.১] ােপাট  শড নবায়ন ত ােপাট  শড নবায়ন করণ
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১৩] ািবত ইেনােভশণ াব আিনকীকরণ [১.১৩.১] ািবত ইেনােভশণ াব আিনকীকরণ ািবত ইেনােভশণ াব আিনকীকরণ
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১৪] কম কতা ও কম চারীেদর জ কািন তরী
করণ

[১.১৪.১] কম কতা ও কম চারীেদর জ কািন তরী
ত

কম কতা ও কম চারীেদর জ কািন তরী করণ
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১৫] এনিব-৩ কায়াট ােরর সামেনর ঢা রাা ও
কিজ েলর সামেনর িিড় পািকং টাইলস করণ ও
আনসার ারােকর িিড় সংল ছেদর েনর চাল
পিরবতন

[১.১৫.১] এনিব-৩ কায়াট ােরর সামেনর ঢা রাা ও
কিজ েলর সামেনর িিড় পািকং টাইলস করণ ও
আনসার ারােকর িিড় সংল ছেদর েনর চাল
পিরবতন ত

এনিব-৩ কায়াট ােরর সামেনর ঢা রাা ও কিজ
েলর সামেনর িিড় পািকং টাইলস করণ ও
আনসার ারােকর িিড় সংল ছেদর েনর চাল
পিরবতন

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১৬] নন পা হাউজ থেক কম চারী াব পয 
যাতায়ােতর িিড় িনম াণ এবং কম চারী াব ভবন
থেক এফ-টাইপ বাসা পয  রাা ঢালাই করণ

[১.১৬.১] নন পা হাউজ থেক কম চারী াব
পয  যাতায়ােতর িিড় িনম াণ এবং কম চারী াব
ভবন থেক এফ-টাইপ বাসা পয  রাা ঢালাইত

নন পা হাউজ থেক কম চারী াব পয 
যাতায়ােতর িিড় িনম াণ এবং কম চারী াব ভবন
থেক এফ-টাইপ বাসা পয  রাা ঢালাই করণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১৭] মােকট িবিং এর িনচ তলার সামেনর ফকা
অংেশ িসিস ঢালাই, ফকা অংেশর উপের কালার ন
াপন ও ছেদ আমািনক ২০০০ বগ ট ােটন
ান করণ

[১.১৭.১] মােকট িবিং এর িনচ তলার সামেনর
ফকা অংেশ িসিস ঢালাই, ফকা অংেশর উপের
কালার ন াপন ও ছেদ আমািনক ২০০০ বগ ট
ােটন ান ত

মােকট িবিং এর িনচ তলার সামেনর ফকা
অংেশ িসিস ঢালাই, ফকা অংেশর উপের কালার
ন াপন ও ছেদ আমািনক ২০০০ বগ ট
ােটন ান করণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১৮] কবর ােনর পিম পােশর বাউারী ওয়াল
িনম াণ

[১.১৮.১] কবর ােনর পিম পােশর বাউারী
ওয়াল িনম াণত

কবর ােনর পিম পােশর বাউারী ওয়াল
িনম াণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.১৯] এইচ-টাইপ-৩ ভবন মরামত, ছেদর ােটন
ান করণ ও সামেনর রাা নবায়ন করণ

[১.১৯.১] এইচ-টাইপ-৩ ভবন মরামত, ছেদর
ােটন ান করণ ও সামেনর রাা নবায়নত

এইচ-টাইপ-৩ ভবন মরামত, ছেদর ােটন ান
করণ ও সামেনর রাা নবায়ন করণ

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.২০] অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ মরামত
কাজ

[১.২০.১] অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ
মরামত কাজ

অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ মরামত কাজ
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[১.২১] অিফস ও আবািসক ভবনসেহর বিতক
কাজ করন

[১.২১.১] অিফস ও আবািসক ভবনসেহর বিতক
কাজ সত

অিফস ও আবািসক ভবনসেহর বিতক কাজ
করন

বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
উয়ন শাখা ও গণত
িবভাগ

[২.১] ি-সী (মিরন ইিিনয়ািরং ও নকাল
সাই)

[২.১.১] িশিত মিরনােরর সংা মিরটাইম সের দ জনবল ি
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
নৗিশা ও েকৗশল
িবভাগ

[২.২] িবএমএস (অনাস ) ইন নকাল সাই [২.২.১] িশিত মিরনােরর সংা মিরটাইম সের দ জনবল ি
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ নৗিশা িবভাগ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[২.৩] িবএমএস (অনাস ) ইন মিরন ইিিনয়ািরং [২.৩.১] িশিত মিরনােরর সংা মিরটাইম সের দ জনবল ি
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ েকৗশল িবভাগ

[২.৪] এিিলয়াির ও িপােরটির কাস  (নকাল ও
ইিিনয়ািরং)

[২.৪.১] িশিত মিরনােরর সংা মিরটাইম সের দ জনবল ি
বাংলােদশ মিরন একােডিম,
চাম

অিফস নিথ
নৗিশা ও েকৗশল
িবভাগ
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল সা

ভাব
আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

িশিত মিরনােরর সংা
গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

িশিত মিরনােরর সংা
গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

িশিত মিরনােরর সংা
গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

িশিত মিরনােরর সংা
গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

অিফস ও আবািসক ভবনসেহর
বিতক কাজ সত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ
মরামত কাজ

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

এইচ-টাইপ-৩ ভবন মরামত, ছেদর
ােটন ান করণ ও সামেনর রাা
নবায়নত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

কবর ােনর পিম পােশর বাউারী
ওয়াল িনম াণত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

মােকট িবিং এর িনচ তলার সামেনর
ফকা অংেশ িসিস ঢালাই, ফকা অংেশর
উপের কালার ন াপন ও ছেদ
আমািনক ২০০০ বগ ট ােটন ান
ত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

নন পা হাউজ থেক কম চারী াব
পয  যাতায়ােতর িিড় িনম াণ এবং
কম চারী াব ভবন থেক এফ-টাইপ
বাসা পয  রাা ঢালাইত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল সা

ভাব

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

এনিব-৩ কায়াট ােরর সামেনর ঢা রাা
ও কিজ েলর সামেনর িিড় পািকং
টাইলস করণ ও আনসার ারােকর িিড়
সংল ছেদর েনর চাল পিরবতন ত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

কম কতা ও কম চারীেদর জ কািন
তরী ত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

ািবত ইেনােভশণ াব আিনকীকরণ
গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

ােপাট  শড নবায়ন ত
গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

বােটবল াউে যাওয়ার েবশখ
(উভয় পােশ) পািকং টাইলস ত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

অিফসাস  াব সংল উর পােশর রাা
থেক টবল াউে যাওয়ার রাা ও
িিড় পািকং টাইলস করণ সত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

ইনাকশনাল বেকর িপছন থেক পািন
অপসারেণর লে মা ভরাটত ও
ন িনম াণত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

িিড় পািকং টাইলসকরণ স ত
গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

শহীদ িলয়াকত আলী কােডট েকর
অবিশ কাজসহ সমা করণ ও এক
িিড় টাইলসকরণ সত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

আবস সালাম কােডট ক িপছেন
নবিনিম ত রাা সংল েনর উপের
১৫০ ট পয  েনর াব িনম াণত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

আবস সালাম কােডট ক মরামত ও
সিনটারী িফংস পিরবতনত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

িব-১ বাংেলার সুখ হেত িড-১ ও িব-২
বাংেলা পয  রাা পািকং টাইলসত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল সা

ভাব
আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

ধান ফটক হেত কমাা বাংেলার
সামেনর রাা পয  ন নবায়নত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।

আিলক / জানাল
অিফস

অিতির ধান েকৗশলীর
কায ালয় (Est. & Co)

৫৫তম াচ ােয়শন ােরড
অােনর িকরণ ও অা
কায ম সত

গণত অিধদেরর অধীন গণত িবভাগ, চাম এর মােম
আগামী ৩১.০৫.২০২১ এর মে িনম াণ কায ম স করণ

তা ও জবাবিদহীতা িনিত
করণ

িনরাপাজিনত কারণ ও িশণ
কায েমর াঘাত ি হেব।


