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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:

াশনাল মিরটাইম ইউট িবগত ৩ বৎসের ী-সী কােস  ৪৪৩ জন এবং পা সী কােস  ৪২৪৯ জন সব েমাট ৪৬৯২ জনেক িশণ
দান  কের  সগামী  জাহােজ  চারীর  উপ  করা  হেয়েছ।  তাছাড়া  াশনাল  মিরটাইম  ইউট  াপন,  মাদারীর  শাখা  কর
কায ম চলমান রেয়েছ। াশনাল মিরটাইম ইউেট ২০১৯-২০ অথ  বছর হেত ২০২১-২২ অথ  বছর পয  অতািনক
কিউটার/াংেয়জ াব িনম াণ,  ফটক াপন এবং ৬তলা িবিশ িসেলটর ভবন, ীজ িসেলটর, ইিন িসেলটর এবং হাই
ভােজসহ অা িসেলটর, জনােরটর, ােরড াউ পইকরণ এবং ওয়ািশং া সংহ/াপন করা হেয়েছ। তাছাড়া িনং েকর
াপক সংার, ওয়াকশপ এেেটনশন, িশণ বার এেেটনশন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িশক ও কম চারী সংকট।

ভিবৎ পিরকনা:

১। ১৭৮ জনবেল পদ িকরণ।
২। অিতিথ িশকেদর ভাতা িকরণ।
৩। াশনাল মিরটা্ইম ইউট, িড়াম শাখা াপেনর কায ম তরািত করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ি-সী কােস  ১২০ জন এবং পা- সী কােস  ১২০০ জনেক িশণ দান।
পািসং আউট াগািজন ণয়ন।
ইিন িবভােগর িশণ সামী (চরা যাংশ) সংহ।
ডক িশণ সামী (অা মিনহাির) সংহ।
ফািন চার সংহ।
অা যপািত য়।
অিফেসর জ কিউটার সামী য়।
িশণাথেদর জ ীড়া সামী সংহ।
শহীদ কােন শখ কামাল কমেের জ িলেলনািদ সংহ।
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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-

অ, াশনাল মিরটাইম ইনিউট

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)

আজািতক নৗ-সংা (IMO) এর এসিসডািউ- ১৯৭৮ এবং সংেশািধত কনেভনশন এবং অা জাতীয় ও আজািতক িবিধ-
িবধান মাতােবক নৗ-িশা িবষেয় আজািতক মােনর িশেণর বা িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
বাংলােদশী  নাগিরকেদর  ী-সী  ও  পা-সী  িশণ  দােনর  মােম  নৗ-জনশি  িহসােব  গেড়  েল  িনরাপদ  ও  দতার  সােথ
জাহাজ পিরচালনার জ িব নৗ-বহের রং (নািবক) সরবরাহ উপেযাগী করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. আজািতক নৗ-সংা, STCW 1978 এবং সংেশািধত কনেভশেনর আেলােক ী-সী এবং পা-সী
িশণাথেদর আজািতক মােনর িশন দান।
২. িশণাথেদর িশন উয়েন েয়াজনীয় সামী সংহ।
৩. কাােসর েয়াজনীয় কায ম।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. (১) সগামী জাহােজ যাগদােনর েব  পিরচািলত কাস  অথ াৎ ী-সী কাস  (২) য সকল রং (নািবক) জাহােজ
কম রত আেছন তেদর দতা ও পেদািতর জ পিরচািলত কাস  অথ াৎ পা-সী কাস । িনে পিরচািলত কাস  সেহর
িববরণ দান করা হেলাঃ- (১) ী-সী িশণ (২) পা-সী/এনিসিলয়ারী িশণ (৩) পা-সী/এনিসিলয়ারী ভ এেডড
কাস সহ (৪) আইিড হাারেদর িশণ (৫) রং কনভাস ন কােস  িশণ
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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 নািবেকর সংা (ী-সী
িশণ)

আজািতক নৗ-সংা, STCW 1978 এবং সংেশািধত
কনেভশেনর আেলােক ী-সী িশণাথেদর আজািতক মােনর
িশন দান (ী-সী িশণ)।

সংা ২৬৪ ১২৭ ১২০ ১৩০ ১৪০ েযাজ নয়। েযাজ নয়।

িশিত নািবেকর সংা (পা
সী িশণ)

আজািতক নৗ-সংা, STCW 1978 এবং সংেশািধত
কনেভশেনর আেলােক পা-সী িশণাথেদর আজািতক মােনর
িশন দান (পা-সী িশণ)।

সংা ১০৫০ ২০০০ ১২০০ ১৩০০ ১৪০০ েযাজ নয়। েযাজ নয়।

*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] আজািতক
নৗ-সংা,
STCW
1978 এবং
সংেশািধত
কনেভশেনর
আেলােক ী-সী
এবং পা-সী
িশণাথেদর
আজািতক
মােনর িশন
দান।

৩০

[১.১] ী-সী িশণ

[১.১.১]
িশিত
নািবেকর
সংা।

সমি সংা ১৫ ২৬৫ ১২৭ ২৮০ ১৩০ ১৪০

[১.২] পা-সী
িশণ

[১.২.১]
িশিত
নািবেকর
সংা।

সমি সংা ১৫ ১০৫০ ২০০০ ২৫০০ ১৩০০ ১৪০০
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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 

[২]
িশণাথেদর
িশন উয়েন
েয়াজনীয় সামী
সংহ।

২০

[২.১] ইিন িবভােগর
িশণ সামী (চরা
যাংশ) সংহ।

[২.১.১]
সংেহর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৩.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩

[২.২] ডক িবভােগর
িশণ সামী
(অা মিনহাির)
সংহ।

[২.২.১]
সংেহর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৩.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩

[২.৩] ইিন িবভােগর
জ িশণ যপািত
(অা যপািত)
য়।

[২.৩.১] েয়র
তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৩.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩

[২.৪] িশণাথেদর
জ ীড়া সামী
সংহ।

[২.৪.১]
সংেহর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৩.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩

[২.৫] িশণাথেদর
পািসং আউট াগািজন
কাশ।

[২.৫.১]
কােশর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৩.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩
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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] কাােসর
েয়াজনীয়
কায ম।

২০

[৩.১] কাােসর
কােজ বহােরর জ
ফািন চার সংহ।

[৩.১.১]
সংেহর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৩.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩

[৩.২] অিফেসর কােজ
বহােরর জ
েয়াজনীয় কিউটার
সামী য়।

[৩.২.১] েয়র
তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৩.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩

[৩.৩] শহীদ কােন
শখ কামাল
কমেের জ
িলেলনািদ সংহ।

[৩.৩.১]
সংেহর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৩.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩

[৩.৪] কম চারীেদর
মািসক এিপএ
িশণ দান।

[৩.৪.১] সংা সমি সংা ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[৩.৫] কম চারীেদর
িশন দান।

[৩.৫.১]
জনঘা

সমি জনঘা ৪ ৫২ ৫৫ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০
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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

[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: মলবার, ন ২১, ২০২২ ১৩:২২ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ৩০, ২০২২

আিম,  অ,  াশনাল  মিরটাইম  ইনিউট,  সিচব,  নৗ-পিরবহন  মণালয়-এর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয় িহসােব অ, াশনাল মিরটাইম ইনিউট-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অ
াশনাল মিরটাইম ইনিউট

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২১, ২০২২ ১৩:২২ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ৩০, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএমও ইারাশনাল মিরটাইম অগ ানাইেজশন

২ এনএমআই াশনাল মিরটাইম ইউট

৩ এসিসডিউ
ইারাশনাল কনেভনশন অন াাড স অব িনং সা িফেকশন এ ওয়াচ িকিপং
ফর সীফায়ারারস

৪ ডিউিপএস ওেয়িং িসিডউর িসিফেকশন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২১, ২০২২ ১৩:২২ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ৩০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] ী-সী িশণ [১.১.১] িশিত নািবেকর সংা। কাস  কা-অিড েনটর, এনএমআই। অের তয়ন, িশণাথেদর তািলকা।

[১.২] পা-সী িশণ [১.২.১] িশিত নািবেকর সংা। কাস  কা-অিড েনটর, এনএমআই। অের তয়ন, িশণাথেদর তািলকা।

[২.১] ইিন িবভােগর িশণ সামী (চরা যাংশ) সংহ। [২.১.১] সংেহর তািরখ অ, িসইআই, ার িকপার, এনএমআই। অের তয়ন, িবেলর কিপ।

[২.২] ডক িবভােগর িশণ সামী (অা মিনহাির) সংহ। [২.২.১] সংেহর তািরখ অ, িসএনআই, ার িকপার, এনএমআই। অের তয়ন, িবেলর কিপ।

[২.৩] ইিন িবভােগর জ িশণ যপািত (অা যপািত) য়। [২.৩.১] েয়র তািরখ অ, িসইআই, ার িকপার, এনএমআই। অের তয়ন, িবেলর কিপ।

[২.৪] িশণাথেদর জ ীড়া সামী সংহ। [২.৪.১] সংেহর তািরখ অ, িপআই, ার িকপার, এনএমআই। অের তয়ন, িবেলর কিপ।

[২.৫] িশণাথেদর পািসং আউট াগািজন কাশ। [২.৫.১] কােশর তািরখ অ, িসইআই, ার িকপার, এনএমআই। অের তয়ন, াগািজেনর দ ও শষ ার কিপ।

[৩.১] কাােসর কােজ বহােরর জ ফািন চার সংহ। [৩.১.১] সংেহর তািরখ অ, িসএনআই, ার িকপার, এনএমআই। অের তয়ন, িবেলর কিপ।

[৩.২] অিফেসর কােজ বহােরর জ েয়াজনীয় কিউটার সামী য়। [৩.২.১] েয়র তািরখ অ, িসএনআই, ার িকপার, এনএমআই। অের তয়ন, িবেলর কিপ।

[৩.৩] শহীদ কােন শখ কামাল কমেের জ িলেলনািদ সংহ। [৩.৩.১] সংেহর তািরখ অ, িসএনআই, ার িকপার, এনএমআই। অের তয়ন, িবেলর কিপ।

[৩.৪] কম চারীেদর মািসক এিপএ িশণ দান। [৩.৪.১] সংা অ, িসইআই, এনএমআই। অের তয়ন, িশেনর উপিিতপ।

[৩.৫] কম চারীেদর িশন দান। [৩.৫.১] জনঘা অ, িসইআই, এনএমআই। অের তয়ন, িশেনর উপিিতপ।
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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
পা-সী িশণ িশিত নািবেকর সংা। নৗ-পিরবহন অিধদর িমং, ফান এবং প যাগােযাগ।

ী-সী িশণ িশিত নািবেকর সংা। নৗ-পিরবহন অিধদর িমং, ফান এবং প যাগােযাগ।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


