
ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, নৗ-পিরবহন অিধদর

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .............................. 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৩ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৪ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৬ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৭ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

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:

নৗ-পিরবহন অিধদেরর গত ৩ বছেরর ধান অজনসহ িনপঃ

১। অিধদেরর কায ম সংি ই আইন আিনকায়ন ও েগাপেযাগী কের বাংলা ভাষায় কাশ;
২। বাংলােদশী নািবকেদর বত সকল ধরেণর সনেদর হণ যাতা ির জ সনদসহ অন লাইন যাচাই বা এবং জাল যাতা
সনদ বহার রাধকে িনরাপা ছাপ সিলত নািবকেদর যাতা সনদ বতন;
৩। নািবকেদর পরীা, নৗযান সােভ , নন নৗযান িনম ােন িডজাইন অেমাদনসহ সকল আেবদন অন-লাইেন দািখল, িনজ অবান হেত
পেম গটওেয় িবধার মােম িফ দািখল, অনলাইেন মৗিখক পরীা দান এবং উীণ েদর সনদ হণ বা চা করণ;
৪। সারােদেশ ১০  নন অিফস াপন কের অিধকাংশ নৗপথ পিরদশ েনর আওতায় আনায়ন;
৫। নন পদ ি ব ক অিতির পরীক িনেয়াগ িদেয় মিরটাইম পরীা হণ সংা ি করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১। িবমান িবধািদর সমেয় তািশত মান অসাের কম সাদন;
২। সড়ক পেথ জ যানবাহন এবং নৗ পেথর জ নৗযান সরকারীভােব না থাকেলও অৈবধ নৗচলাচল িনয়েণ িনয়িমত ামান আদালত
এবং পিরদশ ন কায ম পিরচালনা করা;
৩। অবিশ সংি আইন ও িনেয়াগিবিধর ড়া অেমাদন িনি করণ;
৪। নৗ আইেন দােয়রত মামলা ত এবং উপভােব িনির;
৫। EGIMNS কের আওতায় িনািরত অবিশ কাজ সাদন করা;

ভিবৎ পিরকনা:

১। অভরীণ জাহাজ িনম াণ সফটওয়ার/সবা কায ম চা করণ ও অিধদেরর সকল ত িডিজটাল সংরণ ববা চা করণ;
২। িনজ ভবেন অিধদর ানার;
৩। িনেয়াগিবিধ ণয়েনর মােম জনবল িনেয়াগ ব ক দেশর অভরীণ সকল নৗপথ পিরদশ েনর আওতায় আনায়ন;
৪। বাংলােদেশ হীত মিরটাইমর আজািতক হণেযাতা ি করণ;
৫। সকল নৗযােনর রিজেশন, ত সংরণ এর মােম সেলােক আইেনর আওতায় আনা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ািবত িনেয়াগিবিধ নয়েণর মােম জনবল সমার সমাধান;
“নৗযােনর ডাটােবইজ তির ও নৗযান বাপনায় সমতা ি করণ” শীষ ক ািবত কের অেমাদন ও বাবায়ন ;
মােচ  িশিপং অােদশ-১৯৮৩ এবং অভরীণ নৗ অােদশ-১৯৭৬ সংেশাধন ব ক আিনকায়নকরণ ও বাংলা ভাষায় পার;
অভরীণ নৗযােনর অনলাইন রিজেশন পিত বতন;
বািতঘর আইন-২০২০ এবং বাংলােদশ পতাকাবাহী জাহাজ (াথ রা) আইন ২০১৯ এর যথাযথ বাবায়েনর জ িবিধ ণয়ন।
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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-

মহাপিরচালক, নৗ-পিরবহন অিধদর

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)

িনরাপদ, পিরেবশবাব এবং দ নৗ-চলাচল বা ।

১.২ অিভল (Mission)
দশীয় এবং আজািতক নৗ সংা আইন েয়ােগর মােম দ, িনরাপদ এবং পিরেবশবাব নৗ চলাচল বা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. টকসই নৗপিরবহন বার উেরার উয়ন ও সসারণ;
২. নািবকেদর মান ও দতা উয়ন এবং কম সংান সসারণ;
৩. অিধদেরর সবা, ত কাশ এবং বাপনা িডিজটালাইেজশন করা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নৗযােনর িনরাপা িনিতকরেণর লে সকল নৗযােনর সােভ , রিজেশন ও পিরদশ ন কায ম পিরচালনা;
২. অভরীণ নৗযােনর নকশা ও িডজাইন অেমাদন;
৩. নৗযােনর ঘ টনা তদ এবং মাবাইল কাট  পিরচালনা;
৪. দশী ও িবেদশী পতাকাবাহী জাহােজ চাকিরর েযাগ ির জ িশণ, পরীা হণ ও সনদ দােনর বাকরণ;
৫. জাতীয় ও আজািতক নৗ-আইনকান ও কনেভনশন অসমথ ন এবং বাবায়ন করা;
৬. িবপদ জাহাজ উার ও অসান কায েম সময় সাধন করা;
৭. মিরটাইম িসিকউির সময় ও িনিতকরা;
৮. আজািতক ািসিফেকশন সাসাই (RO) ও ীত িনরাপা সংা (RSO) সেহর কায ম মিনটিরং করা;



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

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

নৗপেথর িনরাপা ি নৗযান সােভ করণ সংা ৭৯৬০ ৮০০০ ৮৫০০ ৯০০০ ৯৫০০
িবআইডিউএ, নৗ িলশ, বাংলােদশ কা গাড ,
ানীয় শাসন

নৗপিরবহন অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

নািবকেদর দতা উয়ন নািবকেদর পরীা হণ সংা ৬৭৩২ ৭১৮৩ ৯০০০ ৯৫০০ ১০০০০ মিরটাইম িনং একােডমী/ইউট
নৗপিরবহন অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

নািবকেদর কম সংান সসারণ
ও বকার িরকরণ

নািবক িনেয়াগ সংা ৯৩৯৪ ৮০০০ ৯০০০ ৯৫০০ ৯৬০০
নৗ পিরবহন/পররা মণালয়, ম ও কম সংান
মণালয়, িশপ ািনং এেজ, সগামী জাহাজ
মািলক

সরকারী স পিরবহন
অিফেসর বািষ ক িতেবদন

*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] টকসই
নৗপিরবহন
বার উেরার
উয়ন ও
সসারণ;

৩৬

[১.১] EGIMNS কের
অধীেন কমা এ কোল
সার িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত ভবন সমি
িনম ানত
ছাদসংা

৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১
ভবেনর

অভরীণ কাজ
স করণ

নৗপিরবহন
অিধদেরর

কায ম ভবেন
ানার

[১.২] EGIMNS কের
অধীেন কাাল রিডও
শনসহ িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত
কাাল রিডও
শন

সমি
িনম ানত
ছাদসংা

৩ ৪ ৩ ২ ১
ভবেনর

অভরীণ কাজ
স করণ

যপািত াপন

[১.৩] ৬  সাইেট িল লাইট
টাওয়ার িনম াণ

[১.৩.১] িনম াণত
টাওয়ার ফাউেশন

সমি
িনম াণত
টাওয়ার
ফাউেশন

২
৪ টাওয়ােরর

ফাউেশন
িনম াণ

ফাউেশন
িনম ান 

িনম ান ােন
মালামাল
ানার

িনম ান
ােনর
পাইিলং
স
করণ

িনম ান
ােনর
মা

পরীা

ফাউেশেনর
উপর টাওয়ার

াপন

টাওয়াের বািত
াপন ও বািত

লন

[১.৪] বিধ ত সমেয়র জ
কের পরামশ েকর সােথ
নরায় ি ার

[১.৪.১] ি
ািরত

সমি কায ম ৩ ি ার
শতািদ
িনারণ

শতািদর
খসড়া
ণয়ন

[১.৫] অভরীণ নৗ িনরাপা
িনিতকরেণ নৗযান সােভ 
করণ

[১.৫.১] সােভ ত
নৗযান

সমি সংা ৩ ৭৯৬০ ৮০০০ ৮৫০০ ৮৩০০ ৮১০০ ৮০০০ ৭৬০০ ৯০০০ ৯৫০০

[১.৬] অভরীণ নৗযান িনবন
করণ

[১.৬.১] িনবনত
নৗযান

সমি সংা ৩ ৯২২ ১২৩৫ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৫৫০ ১৬০০

[১.৭] নৗযান পিরদশ ন
[১.৭.১]
পিরদশ নত নৗযান

সমি সংা ৩ ১২৪৯ ২৩৩৭ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ৩২৫০ ৩৩০০

[১.৮] মিরন কােট  নৗ-মামলা
পিরচালনা

[১.৮.১] িনত
নৗ মামলা

সমি সংা ২ ৪৫৯ ৫৭৫ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৭৮০

[১.৯] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[১.৯.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[১.১০] উপলীয় (তলবাহী ও
মালবাহী) জাহাজ িনবন করণ

[১.১০.১] িনবনত
জাহাজ

সমি সংা ৩ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫৫

[১.১১] উপলীয় (তলবাহী ও
মালবাহী) জাহাজ সােভ করণ

[১.১১.১] সােভ ত
জাহাজ

সমি সংা ৩ ৩৩০ ৩২০ ৩১৫ ৩০০ ২৯০ ৩৪০ ৩৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

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 

[১.১২] বাংলােদশ পতাকাবাহী
জাহাজ (াথ রা) আইন’
২০১৯ এর অধীন িবিধ ণয়ন

[১.১২.১] ণীত
িবিধ

সমি কায ম ২

খসড়ার
উপর

মতামত
সভা

অিত

আইন
মণালেয়র
ভং হণ

খসড়া
ড়াকরণ

খসড়ার
উপর

মতামত
বাব েয়াগ

[১.১৩] রাজ আয় আদায়
[১.১৩.১] আদায়ত
অথ 

সমি
হাজার
টাকায়

৩ ৩৯৫৮২৭ ৩৮১২১০ ৪০২৫২০ ৩৭৫২২৫ ৩৫৩০৪২ ৩২৫০১২ ৩০২০২৫ ৪১১৫২০ ৪২১৭৪০

[২] নািবকেদর
মান ও দতা
উয়ন এবং
কম সংান
সসারণ;

২৭

[২.১] সগামী, িফিশং এবং
অভরীণ নৗযােনর নািবকেদর
পরীা পিরচালনা

[২.১.১] হীত
পরীাথর সংা

সমি সংা ৩ ৬৭৩২ ৭১৮৩ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৭৫০ ৭৫০০ ৯০০০ ১০০০০

[২.২] নািবকেদর মান
িনিতকরণ সনদ

[২.২.১] দানত
সনদ

সমি সংা ৩ ২৩১৯ ২১১৬ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ২৯০০ ২৯৫০

[২.৩] নািবকেদর দতা উয়ন
পরীা হণ ও সনদ দান

[২.৩.১] দানত
দতা উয়ন সনদ

সমি সংা ২ ৩৬৩০১ ৩০০২৫ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ২৪৩০০ ২৪৫০০

[২.৪] নািবকেদর িসিডিস
ইকরণ

[২.৪.১] ইত
িসিডিস

সমি সংা ৩ ২৫৪৭ ২০৭৪ ২৩০০ ২২০০ ২১৫০ ২১০০ ২০০০ ২৪০০ ২৫০০

[২.৫] জাহােজ নািবক িনেয়াগ
[২.৫.১] িনেয়াগত
নািবক

সমি সংা ৩ ৯৩৯৪ ৮০০০ ৯০০০ ৮৭৫০ ৮৫০০ ৮২০০ ৮০০০ ৯৫০০ ৯৬০০

[২.৬] নািবকেদর িসিডিসেত
মিডেকল এোস েম

[২.৬.১] দানত
এোস েম

সমি সংা ৩ ৪৮১২ ৪২৭৯ ৪৫০০ ৪০৫০ ৩৬০০ ৩১৫০ ২৭০০ ৪৫৫০ ৪৬০০

[২.৭] দশী িবেদশী জাহােজ
আগমনী ছাড়প দান

[২.৭.১] দানত
আগমনী ছাড়প

সমি সংা ২ ৪৫৪০ ৩৬০১ ৩৭০০ ৩৩৩০ ২৯৬০ ২৫৯০ ২২২০ ৩৭৫০ ৩৮০০

[২.৮] দশী িবেদশী জাহােজ
বিহগ মন ছাড়প দান

[২.৮.১] দানত
বিহগ মন ছাড়প

সমি সংা ২ ৪৩১৫ ৩৪৭৮ ৩৬০০ ৩২৪০ ২৮৮০ ২৫২০ ২১৬০ ৩৬৫০ ৩৭০০

[২.৯] িবেদশী পতাকাবাহী
জাহােজর অেল ওেয়ভার
সনদ দান

[২.৯.১] দানত
ওেয়ভার সনদ

সমি সংা ৩ ৮৫০০ ৮৩০০ ৮১০০ ৭৯০০ ৭৭০০ ৮৫৫০ ৮৬০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

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 

[২.১০] দশী/িবেদশী
পতাকাবাহী জাহােজর অেল
কািরগরী ও সনদায়ন সিকত
অনাপি দান

[২.১০.১] দানত
কািরগরী ও সনদায়ন
সিকত অনাপি

সমি সংা ৩ ৬৫০০ ৬৩০০ ৬১০০ ৫৯০০ ৫৭০০ ৬৫৫০ ৬৬০০

[৩] অিধদেরর
সবা, ত কাশ
এবং বাপনা
িডিজটালাইেজশন
করা।

৭

[৩.১] িডিজটাল ইং িডজাইন
এবং অভরীণ জাহাজ িনম ান
সফটওয়ার/সবা কায ম
চাকরণ

[৩.১.১] অনলাইেন
ইং ও নৗযান
িনম ান অেমাদন
সবা চাকরণ

সমি কায ম ৩

দরপ আায়ন
এবং আই
িতান
িনব াচন

দরপ
আায়ন

পিরকনা
ণয়ন

[৩.২] কম কতা ও কম চারী
িগত িডিজটাল নিথ ত
সংরণ বা কায ম
চাকরণ

[৩.২.১] অনলাইেন
ইং ও নৗযান
িনম ান অেমাদন
সবা চাকরণ

সমি কায ম ২ চা করণ
িগত
নিথ সহ
ান করণ

নিথ সহ
বাছাই করণ

[৩.৩] সকল তের িডিজটাল
ডাটােবইজ তরীকরণ

[৩.৩.১] ডাটােবইজ
তির করণ

সমি কায ম ২
িডিজটাল

পিতেতত
চা করণ

িডিজটাল
ত দান

পিত
ণয়ন

ত সহ
িডিজটাল

করণ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

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

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

আিম,  মহাপিরচালক,  নৗ-পিরবহন  অিধদর,  সিচব,  নৗ-পিরবহন  মণালয়-এর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, নৗ-পিরবহন অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
নৗ-পিরবহন অিধদর

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CDC Continuous Discharge Certificate

২ GMDSS Global Maritime Distress and Safety System

৩ ILO International Labour Organization

৪ IMO International Maritime Organization

৫ ISO Inland Shipping Ordinance

৬ MSO Merchant Shipping Ordinance

৭ RO Recognized Organization

৮ RSO Recognized Security Organization

৯ SID Seafarer`s Identity Document.



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৩:১০ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ২৭, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] EGIMNS কের অধীেন কমা এ কোল সার
িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত ভবন ক শাখা
িপিড কক কের অজন সিকত তয়ন, িপএসিস/িপআইিস সভার
কায িববরনী, ছিব;

[১.২] EGIMNS কের অধীেন কাাল রিডও শনসহ
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত কাাল রিডও শন ক শাখা
িপিড কক কের অজন সিকত তয়ন, িপএসিস/িপআইিস সভার
কায িববরনী, ছিব;

[১.৩] ৬  সাইেট িল লাইট টাওয়ার িনম াণ [১.৩.১] িনম াণত টাওয়ার ফাউেশন ক শাখা
িপিড কক কের অজন সিকত তয়ন, িপএসিস/িপআইিস সভার
কায িববরনী ও সংি ডেম;

[১.৪] বিধ ত সমেয়র জ কের পরামশ েকর সােথ নরায় ি
ার

[১.৪.১] ি ািরত ক শাখা
িপিড কক কের অজন সিকত তয়ন, িপএসিস/িপআইিস সভার
কায িববরনী, ছিব;

[১.৫] অভরীণ নৗ িনরাপা িনিতকরেণ নৗযান সােভ  করণ [১.৫.১] সােভ ত নৗযান নৗযান সােভ  ও িনবন শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সােভ / িনবন অিফেসর িতেবদন;

[১.৬] অভরীণ নৗযান িনবন করণ [১.৬.১] িনবনত নৗযান নৗযান সােভ  ও িনবন শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সােভ / িনবন অিফেসর িতেবদন;

[১.৭] নৗযান পিরদশ ন [১.৭.১] পিরদশ নত নৗযান জাহাজ পিরদশ ন শাখা/মিরন কাট  মহাপিরচালেকর তয়ন ও মিরন কােট র িতেবদন;

[১.৮] মিরন কােট  নৗ-মামলা পিরচালনা [১.৮.১] িনত নৗ মামলা মিরন কাট  শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও মিরন কােট র িতেবদন;

[১.৯] মাবাইল কাট  পিরচালনা [১.৯.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জাহাজ পিরদশ ন শাখা/মাবাইল কাট  মহাপিরচালেকর তয়ন ও মাবাইল কােট র িতেবদন;

[১.১০] উপলীয় (তলবাহী ও মালবাহী) জাহাজ িনবন করণ [১.১০.১] িনবনত জাহাজ নৗবািনজ দর মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;

[১.১১] উপলীয় (তলবাহী ও মালবাহী) জাহাজ সােভ করণ [১.১১.১] সােভ ত জাহাজ নৗবািনজ দর মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;

[১.১২] বাংলােদশ পতাকাবাহী জাহাজ (াথ রা) আইন’ ২০১৯ এর
অধীন িবিধ ণয়ন

[১.১২.১] ণীত িবিধ িসিকউং শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি শাখার ডেম;

[১.১৩] রাজ আয় আদায় [১.১৩.১] আদায়ত অথ  িহসাব শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি শাখার ডেম;

[২.১] সগামী, িফিশং এবং অভরীণ নৗযােনর নািবকেদর পরীা
পিরচালনা

[২.১.১] হীত পরীাথর সংা পরীা শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি শাখার ডেম;

[২.২] নািবকেদর মান িনিতকরণ সনদ [২.২.১] দানত সনদ পরীা শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি শাখার ডেম;

[২.৩] নািবকেদর দতা উয়ন পরীা হণ ও সনদ দান [২.৩.১] দানত দতা উয়ন সনদ পরীা শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি শাখার ডেম;

[২.৪] নািবকেদর িসিডিস ইকরণ [২.৪.১] ইত িসিডিস সরকারী স পিরবহন অিফস মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;

[২.৫] জাহােজ নািবক িনেয়াগ [২.৫.১] িনেয়াগত নািবক সরকারী স পিরবহন অিফস মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;

[২.৬] নািবকেদর িসিডিসেত মিডেকল এোস েম [২.৬.১] দানত এোস েম সরকারী স পিরবহন অিফস মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;

[২.৭] দশী িবেদশী জাহােজ আগমনী ছাড়প দান [২.৭.১] দানত আগমনী ছাড়প সরকারী স পিরবহন অিফস মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৮] দশী িবেদশী জাহােজ বিহগ মন ছাড়প দান [২.৮.১] দানত বিহগ মন ছাড়প সরকারী স পিরবহন অিফস মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;

[২.৯] িবেদশী পতাকাবাহী জাহােজর অেল ওেয়ভার সনদ দান [২.৯.১] দানত ওেয়ভার সনদ নৗবািনজ দর মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;

[২.১০] দশী/িবেদশী পতাকাবাহী জাহােজর অেল কািরগরী ও
সনদায়ন সিকত অনাপি দান

[২.১০.১] দানত কািরগরী ও সনদায়ন
সিকত অনাপি

নৗবািনজ দর মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি অিফেসর ডেম;

[৩.১] িডিজটাল ইং িডজাইন এবং অভরীণ জাহাজ িনম ান
সফটওয়ার/সবা কায ম চাকরণ

[৩.১.১] অনলাইেন ইং ও নৗযান িনম ান
অেমাদন সবা চাকরণ

চীফ ইিিনয়ার এ িশপ সােভ য়ার এবং
আইিস শাখা

মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি শাখার ডেম;

[৩.২] কম কতা ও কম চারী িগত িডিজটাল নিথ ত সংরণ
বা কায ম চাকরণ

[৩.২.১] অনলাইেন ইং ও নৗযান িনম ান
অেমাদন সবা চাকরণ

পিরচালক(শাঃ) ও আইিস শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি শাখার ডেম;

[৩.৩] সকল তের িডিজটাল ডাটােবইজ তরীকরণ [৩.৩.১] ডাটােবইজ তির করণ গেবষণা ও উয়ন এবং আইিস শাখা মহাপিরচালেকর তয়ন ও সংি শাখার ডেম;
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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
EGIMNS কের অধীেন কমা এ
কোল সার িনম াণ

িনিম ত ভবন
ক বাবায়ন এলাকার ানীয় শাসন,
ইআরিড, আইএমইিড

ক বাবায়ন এক যৗথ িয়া। সংি সকল িতােনর সিয় অংশহেণ িনধ ািরত সমেয়
ক সমা করণ সব হয়।

EGIMNS কের অধীেন কাাল রিডও
শনসহ িনম াণ

িনিম ত কাাল রিডও শন ক বাবায়ন এলাকার ানীয় শাসন
ক বাবায়ন এক যৗথ িয়া। সংি সকল িতােনর সিয় অংশহেণ িনধ ািরত সমেয়
ক সমা করণ সব হয়।

৬  সাইেট িল লাইট টাওয়ার িনম াণ িনম াণত টাওয়ার ফাউেশন ক বাবায়ন এলাকার ানীয় শাসন
ক বাবায়ন এক যৗথ িয়া। সংি সকল িতােনর সিয় অংশহেণ িনধ ািরত সমেয়
ক সমা করণ সব হয়।

বিধ ত সমেয়র জ কের পরামশ েকর সােথ
নরায় ি ার

ি ািরত
দশী/িবেদশী পরামশ ক িতান, ইআরিড,
আইএমইিড

ক বাবায়ন এক যৗথ িয়া। সংি সকল িতােনর সিয় অংশহেণ িনধ ািরত সমেয়
ক সমা করণ সব হয়।

জাহােজ নািবক িনেয়াগ িনেয়াগত নািবক
ানীয় িশিপং ািনং এেজ, িশিপং কাানী ও
িবএসিস

দশী ও িবেদশী জাহােজর চাহিদা মাতােবক উ িতানিল বাংলােদশী নািবকেদরেক িনেয়ােগর
েয়াজনীয় বা হণ কের থােক।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


