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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:

মিরটাইম বাংলােদেশর জনক বব শখ িজর রহমান কক িতার পর হেত বাংলােদেশ মিরন একােডিম, চাম িবগত পচ দশক
ধের  জািতসংেঘর  অসংা  IMO ‘STCW Convention’  অযায়ী  িশেণর  মােম  পশাগতভােব  দ,  পিরেবশ  সেচতন,
িদী এবং চৗকস ায় ৫০৮৩ জন মিরন কােডট (২০১২ থেক অাবিধ ৮৪ জন িফেমল কাডেটসহ) িশিত কেরেছ । ২০১৯ সােল
বাংলােদশ মিরন একােডিম ‘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।

সমা এবং চােলসহ:

গণত িভাগ কক বাবািয়ত ভৗত অবকাঠােমাগত মরামত, সংার/ নবায়ন কায ম সক সমেয় স করা বড় চােল। এছাড়া
িশণ  যপািত  েয়র  ে  বােজট  তা/নানািবধ  িনেষধাা  এক  বড়  সমা।  তাছাড়া  অা  সমা  অ  চােলেলার  মে
কােডট িশণ আরও উত করেণর লে অবকাঠােমাগত নগ ঠেনর মােম মিরন একােডিম আিনকীকরণ এবং SDG ও সম
পবািষ কী পিরকনা বাবায়ন কে মিরটাইম গেবষণার লে বব টকেনা মিরনা কমে াপন অতম।

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 িসেম াপন করা হেব।
২. িতাকােল িনিম ত িবমান াপনা (যথা: ওয়াকশপ, রাডার ক, িসানশীপ ক, মসিজদ, ইিমংল এবং অিডটিরয়াম ইতািদ)
সেহর অবকাঠােমাগত নগ ঠেনর উোগ হণ।
৩. 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 করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২১-২২ অথ বছের ১৮০০ জন সগামী মিরনারেদর (ি-সী, অনাস  এবং এনিসিলয়ারী ও িপােরটরী কাস ) িশণ দান।
কােডট িশেণর ােথ  ডেমাহেল াপেনর জ ‘ইেলো-হাইোিলক িয়ািরং িগয়ার ইউিনট উইথ জাইেরা' য়
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 ২০২২ 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)

িবমােনর মিরটাইম ন তরীকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
উত িশেণর মােম মিরটাইম সের দ, মধাবী এবং ভিবৎ 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
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িশিত িবমােনর মিরনার
সগামী কােডট ও সী-ফয়ারারেদর আজািতক মােনর
িশণ দান

সংা ১৭০০ ৭৭০ ১৮০০ ১৮৫০ ১৯০০ েযাজ নয় অিফস নিথ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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 ১০ ১৮৮ ১৮৭ ১৩৮ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৯০ ৯৫

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

[১.২.১] িশিত
মিরন অিফসার

সমি সংা ১০ ১৭৬ ১৭২ ১৩৮ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৯০ ৯৫

[২] সোর
মিরনারেদর
িশণ দান

২০

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

[২.১.১] িশিত
মিরন অিফসার

সমি সংা ১০ ১২০ ১৫২ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ১২০ ১৩০

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

[২.২.১] িশিত
মিরন অিফসার

সমি সংা ১০ ১২০ ১৫১ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ১২০ ১৩০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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] কােডট
িশেণর ােথ 
ডেমাহেল াপেনর
জ 'ইেলো-
হাইোিলক
িয়ািরং িগয়ার
ইউিনট উইথ
জাইেরা' নামক
িশণ য য়
করণ

[৩.১.১] য়ত
ইেলো-হাইোিলক
িয়ািরং িগয়ার

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩১.০৭.২৩

[৩.২] ফায়ার
ফাইং ক, ডেমা
হল ও িফেমল
কােডট েক
েয়াজনীয়
মরামতকরণসহ
আমািনক ১০০০০
বগ ট রংকরণ

[৩.২.১] রংত
ফায়ার ফাইং ক,
ডেমা হল ও
িফেমল কােডট ক

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩১.০৭.২৩

[৩.৩] িনং লেকর
জর েয়াজনীয়
মরামত ও সংার
করণ

[৩.৩.১] মরামত ও
সংারত জ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩১.০৭.২৩

[৩.৪] একােডিমর
লক সংল ােন
এক িবেনাদন পাক
াপন ও
িচিবেনাদেনর
েযাগ ির লে
েয়াজনীয় সংার

[৩.৪.১] াপনত
িবেনাদন পাক

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩১.০৭.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৫] পেতা
জেত ণ িনম ান
ও েয়াজনীয়
সংার

[৩.৫.১] িনম ানত
ন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩১.০৭.২৩

[৩.৬] অিফস,
আবািসক ভবণ ও
কােডট
িনবাসসেহর
েয়াজণীয়
মরামেতর িনিমে
ািনটারী, বিতক
ও কােপ ারী
মালামাল য় করণ

[৩.৬.১] য়ত
মালামাল

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩১.০৭.২৩

[৩.৭] পা
হাউজসহ সংার
ও পেতা জ
অিফসাস 
ওেয়ংেমর ও
মইন গা েমর
ছেদ ৯০০ বগ ট
ােটন াণকরণ

[৩.৭.১] ােটন
ানত ও
সংারত ছদ

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩১.০৭.২৩

[৩.৮] িপেশেডর
ন পিরবতন ও
অা েয়াজনীয়
মরামত

[৩.৮.১]
মরামতত
পীেশড

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩১.০৭.২৩

[৩.৯] রাজ আয়
িকরণ

[৩.৯.১] বিধ ত
রাজ আয়

সমি
হাজার
টাকা

৫ ২৪৪৩৫.০০ ২৫০০০.০০ ২২০০০০.০০ ২১০০০০.০০ ২০০০০.০০ ১৯০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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 ১০৯৬ ১১৫০ ১৩০৪ ১২৭৫ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১৪৩০ ১৪৫০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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 ৭.১০ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৬.৮০ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ২.৬৪ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ১.৩৫ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২.৪ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ১৩, ২০২২ ১৬:৫৪ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ২৫, ২০২২

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 IMarEST
Institute of Marine Engineering Science &
Technology

২ IMO International Maritime Organization

৩ MNTB Merchant Navy Training Board

৪ NI Nautical Institute

৫ STCW
Standards of Training, Certification, and
Watchkeeping

৬ 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 ও িশণাথর তািলকা

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

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

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

[৩.১] কােডট িশেণর ােথ  ডেমাহেল াপেনর জ 'ইেলো-হাইোিলক
িয়ািরং িগয়ার ইউিনট উইথ জাইেরা' নামক িশণ য য় করণ

[৩.১.১] য়ত ইেলো-হাইোিলক িয়ািরং
িগয়ার

ইিিনয়ািরং িবভাগ/ভাার শাখা টার ডেম/কায ােদশ/ ছিব/ িভিডও/কােজর তয়ন

[৩.২] ফায়ার ফাইং ক, ডেমা হল ও িফেমল কােডট েক েয়াজনীয়
মরামতকরণসহ আমািনক ১০০০০ বগ ট রংকরণ

[৩.২.১] রংত ফায়ার ফাইং ক, ডেমা হল
ও িফেমল কােডট ক

উয়ন শাখা টার ডেম/কায ােদশ/ ছিব/ িভিডও/কােজর তয়ন

[৩.৩] িনং লেকর জর েয়াজনীয় মরামত ও সংার করণ [৩.৩.১] মরামত ও সংারত জ উয়ন শাখা টার ডেম/কায ােদশ/ ছিব/ িভিডও/কােজর তয়ন

[৩.৪] একােডিমর লক সংল ােন এক িবেনাদন পাক াপন ও িচিবেনাদেনর
েযাগ ির লে েয়াজনীয় সংার

[৩.৪.১] াপনত িবেনাদন পাক উয়ন শাখা টার ডেম/কায ােদশ/ ছিব/ িভিডও/কােজর তয়ন

[৩.৫] পেতা জেত ণ িনম ান ও েয়াজনীয় সংার [৩.৫.১] িনম ানত ন উয়ন শাখা টার ডেম/কায ােদশ/ ছিব/ িভিডও/কােজর তয়ন

[৩.৬] অিফস, আবািসক ভবণ ও কােডট িনবাসসেহর েয়াজণীয় মরামেতর িনিমে
ািনটারী, বিতক ও কােপ ারী মালামাল য় করণ

[৩.৬.১] য়ত মালামাল উয়ন শাখা টার ডেম/কায ােদশ/ ছিব/ িভিডও/কােজর তয়ন

[৩.৭] পা হাউজসহ সংার ও পেতা জ অিফসাস  ওেয়ংেমর ও মইন
গা েমর ছেদ ৯০০ বগ ট ােটন াণকরণ

[৩.৭.১] ােটন ানত ও সংারত ছদ উয়ন শাখা টার ডেম/কায ােদশ/ ছিব/ িভিডও/কােজর তয়ন

[৩.৮] িপেশেডর ন পিরবতন ও অা েয়াজনীয় মরামত [৩.৮.১] মরামতত পীেশড উয়ন শাখা টার ডেম/কায ােদশ/ ছিব/ িভিডও/কােজর তয়ন

[৩.৯] রাজ আয় িকরণ [৩.৯.১] বিধ ত রাজ আয় িহসাব শাখা
মািসক বােজট িতেবদন, ি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 ও িশণাথর তািলকা
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িপেশেডর ন পিরবতন ও অা েয়াজনীয় মরামত মরামতত পীেশড গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম তকাজ সাদন। কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ এবং েয়াজনীয় প আদানদান

পা হাউজসহ সংার ও পেতা জ অিফসাস 
ওেয়ংেমর ও মইন গা েমর ছেদ ৯০০ বগ ট
ােটন াণকরণ

ােটন ানত ও
সংারত ছদ

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

পেতা জেত ণ িনম ান ও েয়াজনীয় সংার িনম ানত ন গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম তকাজ সাদন। কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ এবং েয়াজনীয় প আদানদান

একােডিমর লক সংল ােন এক িবেনাদন পাক াপন
ও িচিবেনাদেনর েযাগ ির লে েয়াজনীয় সংার

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

িনং লেকর জর েয়াজনীয় মরামত ও সংার করণ মরামত ও সংারত জ গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম তকাজ সাদন। কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ এবং েয়াজনীয় প আদানদান

ফায়ার ফাইং ক, ডেমা হল ও িফেমল কােডট েক
েয়াজনীয় মরামতকরণসহ আমািনক ১০০০০ বগ ট
রংকরণ

রংত ফায়ার ফাইং ক,
ডেমা হল ও িফেমল কােডট
ক

গণত অিধদর
গণত িবভােগর মােম তকাজ সাদন। কায ম চলমান থাকা অবায় গণত িবভােগর সিহত যৗথ উোেগ
কােজর ণগত মান িনিতকরেণ যথাযথ তদারিক ও ায়নকরণ এবং েয়াজনীয় প আদানদান
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


