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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:

গত ০৩(িতন) বছের িবএসিস বহের চীেন িনিম ত ৩  বা কািরয়ার এবং ৩ াডা ওেয়ল াংকারসহ মাট ৬ নন জাহাজ 
হেয়েছ। কেরানা মহামারীর মেও িবএসিস ২০১৮-১৯ অথ  বছের ১৭.৫১ কা ২০১৯-২০ অথ  বছের ৪১.৪৭ কা এবং ২০২০-২১ অথ 
বছের ৭২.০২ কা টাকা নাফা অজন করেত সম হয়। িনরীিত আেয়র িভিেত গত ২০১৮-১৯ অথ  বছের শয়ারেহাারেদর ১০%
নগদ ২০১৯-২০ অথ  বছের শয়ারেহাারেদর ১০% নগদ এবং ২০২০-২১ অথ  বছের শয়ারেহাারেদর ১২% নগদ লভাংশ দান করা হয়।
তাছাড়া িবগত িতন অথ  বছের ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ অথ  বছের সক,  ও আয়কর বাবদ িবএসিস যথােম ১০.৭৪ কা,
১২.৭৯ কা এবং ১৩.৩৫ কা টাকা সরকারী কাষাগাের জমা দান কের। ওয়া মিরটাইম ইউিনভািস , মালেমা হেত এ পয  ০৮
(আট) জন কম কতা মিরটাইম এােফয়াস  িবষেয় উতর িশণ স কেরেছন। বতমান গণতািক সরকােরর িদক িনেদ শনায়
িবএসিস’র শার বাপনায় ২০১৮ সাল হেত এ পয , ২৪ জন কম কতা, ৭০ জন কম চারী, িবএসিস’র িবিভ জাহােজ ০৮ (আট) জন নারী
অিফসার জাহােজর িবিভ পেদ কম রত রেয়েছ। এছাড়া নারীর মতায়েন িমকা রাখার লে এখন পয  িবএসিস’র জাহাজসেহ ৬৬
(িছষি) জন নারী কােডটেক Sea time training দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িবএসিস’র সমা ও চােল এর মে চলমান মহামারী কািভড-১৯ এর কারেণ ধারাবািহকভােব জাহাজ সহেক বািণেজ িনেয়ািজত রাখা
এক বড় চােল ।িব অথ ৈনিতক মার কারেণ প পিরবহেনর ভাড়ার হােরর িনগিত ও ডাবল হাল িবিশ লাইটােরজ াংকােরর
অভাব রীকরণ এক হর চােল। এছাড়া কেরানা মহামারীর উর সািব ক পিরিিতেত দেশ ড অেয়েলর চািহদা িকটা বেড়েছ এবং
িরফাই াডা এর আমদািন িকটা ি পাওয়ায় সাবনা রেয়েছ । এছাড়া, িবএসিস তার বহের নন িক সংক জাহাজ  করার
কায ম চলমান রেখেছ।

ভিবৎ পিরকনা:

কােগ া াি িনিতকরেণর লে অিধক সংক াকােরর সােথ যাগােযাগ কের জাহাজ সহেক িনরিবি বািণেজ িনেয়ািজত করা।
কােগ া মািলক সংাসেহর সােথ দীঘ েময়াদী Contract of Affreightment সাদেনর েচা অাহত রাখা । সেব াপির
দেশর  মাট  আমদািন  ও  রািন  বািণেজ  সরকারী  খােত  পিরবহন  সমতা  ির  মােম  দশ  িবেদেশ  িবএসিসেক  এক  জনবাব
অথ নীিতর চািলকা শি িহেসেব সল করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• চীেন িনিম ত ৬ জাহাজ বািণেজ িনেয়ািজতকরণ (িবএসিস’র িনজ ৩  বা কািরয়ােরর মােম আগামী অথ  বছের ৪.৫০
ল  মিক  টন  বা  প  পিরবহন  এবং  ৩  াডা  কািরয়ােরর  মােম  বছের  ৫.০০  ল  মিক  টন  িরফাই  াডা
পিরবহন।
• িবএসিসর বািণিজক কায েমর আওতায় আগামী অথ  বছের িবিসআইিসর ৫.০০ ল মিক টন, িবএিডিসর ৩.০০ ল মিক
টন এবং িবিপিস’র ১২.০০ ল মিক টন ড অেয়ল পিরবহন।
• িবএসিস’র শার এবং জাহােজ িনেয়াগ িয়া সের মােম কম সংােনর েযাগ ি।
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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-

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন

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)

জাতীয় পতাকাবাহী সংা িহেসেব দিণ-ব  এিশয়ায়  িশিপং কাানীেত উীতকরন।

১.২ অিভল (Mission)
আজািতক নৗ-পেথ িনরাপদ ও দ িশিপং সবা দান করা সহ এর সােথ সংি ও সহেযাগী সকল কার কায  সাদেনর
মােম জাতীয় উয়েন অবদান রাখা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. প পিরবহেন দতা ি
২. অপােরশনাল কােজ দতা ি
৩. জাহাজ অজন, মরামত ও জাহাজ বাপনায় দতা ি
৪. বাপনায় দতা ি
৫. কম সংােনর মােম সমতা ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জাহাজ অথবা নৗযান অজন করা, ভাড়া করা, ভাড়া দওয়া, দখেল রাখা বা হার করা;
২. বাংলােদেশর অভের অথবা বািহের কেপ ােরশেনর কায পিরিধর অ  বসািয়ক লনেদন সহ য কােনা কােয 
িনেয়ািজত হওয়া বা কায েমর জ কােনা িতান গিড়য়া তালা অথবা এই প িতােনর সিহত সং হওয়া;
৩. জাহাজ, নৗযান ও অপ অা যান মরামত, িনম াণ, নঃ সচল বা সংেযাজন করা এবং জাহাজ, নৗযান ও অপ
অা যােনর যপািত, যাংশ উপেযাজন এবং যািদ সংেযাজন, তির এবং নঃ সচেলর জ মরামেতর কায  করা;
৪. িশিপং সংি বা ইহার সহেযাগী কায েে সা িনেয়াগ াথ অথবা িনেয়ািজত ি বেগ র জ িনেদ শনা এবং
িশেণর িনিম কােনা িতান াপন বা াপেনর লে বা হণ করা এবং
৫. য কােনা াবর বা অাবর সি অজন, উয়ন, সসারণ ও দখেল রাখা বা হার করা:তেব শত থােক য,
সরকােরর অেমাদন িতেরেক কােনা াবর বা অাবর সি অজন বা হার করা যাইেব না;
৬. জাহাজ বা নৗযান মরামেতর জ িনজ ওয়াকশপ পিরচালনা করা এবং ওয়াকশেপর মােম িনজ জাহাজ এবং
েয়াজেন দিশ অ কােনা জাহাজ বা িবেদিশ জাহাজ মরামত করা;
৭. িনজ বা যৗথ উোেগ অথবা অ কােনা বাপনায় জাহাজ, জলযান অথবা নৗযান অজন এবং এতদসংি য
কােনা ধরেনর বসা পিরচালনা করা; দেশর ও িবেদেশর বর সেহ িশিপং এেজ িনেয়াগ করা এবং কেপ ােরশেনর
বািণিজক ও বসািয়ক কায ম সাদেনর জ দেশ ও িবেদেশ াংক িহসাব খালা এবংপিরচালনা করা;
৮. ১ হইেত ৭ পয  দফা সেহ বিণ ত কায াবিলর সিহত সংি অা কায  সাদন করা; এবং সরকার কক সরকাির
গেজেট াপন ারা অিপ ত অ য কােনা কায  সাদন করা।
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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

জাহােজ প পিরবহণ ও অা
খােত িবএসিসর আয় ি

িবএসিসর আয় কা ২৭০.৯১ ৪৯৭.৯০ ২৩৫.০০ ২০০.০০ ২১০.০০
নৗপিরবহন মণালয়, BPC, BADC এবং
বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন।

িবএসিস’র চাট ািরং িডপাট েম, িহসাব
িবভাগ, BPCএবং BADC,BCIC

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১২:০৮ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, ২০২২

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] প
পিরবহেন দতা
ি

২৬

[১.১] ড অেয়ল
পিরবহন

[১.১.১] পিরবহনত
ড অেয়ল

সমি
ল
মঃটন

৫ ১২.২৫ ১১.৬০ ১২ ১১.৭৫ ১১.৫০ ১১.২৫ ১১.০২ ১২ ১২

[১.২] িনধ ািরত সমেয়
িবএিডিস’র সার
পিরবহন

[১.২.১] পিরবহনত
সার

সমি
ল
মঃটন

৫ ৩.২৭ ১২.০৬ ৩.০০ ২.৫০ ১.০০ ০.৭৫ ০.৫০ ৩.০০ ৩.৫০

[১.৩] িনধ ািরত সমেয়
িবিসআইিস’র সার
পিরবহন

[১.৩.১] পিরবহনত
সার

সমি
ল
মঃটন

৫ - ৯.৫০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ৫.০০ ৫.৫০

[১.৪] িবএসিস’র
িনজ িতন বা
কািরয়ােরর মােম
প পিরবহণ

[১.৪.১] পিরবহনত
বা প

সমি
ল
মঃটন

৫ ৮.০৫ ৫.৬০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৫০ ৪.৫০ ৪.৫০

[১.৫] িবএসিস’র
িনজ িতন াডা
কািরয়ােরর মােম
প পিরবহণ

[১.৫.১] পিরবহনত
িরফাই াডা

সমি
ল
মঃটন

৫ ৭.৮৯ ৩.৯৭ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.৫০ ৫.০০ ৫.০০

[১.৬] জাহােজ প
পিরবহণ ও অা
খােত িবএসিসর আয়
ি

[১.৬.১] িবএসিসর
আয়

সমি
কা
টাকা

১ ২৭০.৯১ ৩৩৪.২৫ ২০০.০০ ১৮০.০০ ১৭৫.০০ ১৭০.০০ ১৬৫.০০ ২০০.০০ ২১০.০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১২:০৮ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, 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] অপােরশনাল
কােজ দতা
ি

১৮

[২.১] বসরকারী
িশিপং িতানেক
কােগ া পিরবহেন
ছাড়প দান

[২.১.১] ছাড়প সমি সংা ৪ - ১০০০ ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ১২০০ ১৩০০

[২.২] দশী ও িবেদশী
বের জাহােজ পািন
সরবরাহ

[২.২.১] সরবরাহত
পািনর পিরমাণ

সমি মিকটন ৪ ১০০০০ ১০৫০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০১০০ ১০২০০

[২.৩] দশী-
িবেদশীবের
Vessel
Movement
Position কাশ

[২.৩.১] কািশত
িরেপােট র সংা

সমি সংা ৪ ২২৮ ২৩০ ২৩০ ২০৭ ১৮৪ ১৬১ ১৩৮ ২৩০ ২৩০

[২.৪] জাহােজ িডিপএ
বা পািরেেট
পিরদশ ন

[২.৪.১]
পািরেে
িরেপ াট

সমি
জাহাজ
সংা

২ - ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩

[২.৫] ISM
ইারনাল অিডট

[২.৫.১] অিডট
িরেপাট 

সমি সংা ৪ - ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[৩] জাহাজ
অজন, মরামত
ও জাহাজ
বাপনায়
দতা ি

১৫

[৩.১] জাহােজর াস
এয়াল,ইারিমিডেয়ট
এবং িরিনউয়াল সােভ 
িনিতকরণ।

[৩.১.১] াস সােভ 
সকরণ।

সমি সংা ৪ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১২:০৮ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, 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 

[৩.২] জাহােজর
LSA (Life
Saving
appliances),
FFA (Fire
Fighting
Appliances)এর
এয়াল ইেপকশন
এবং সািভ িসং স
ব ক সনদ নবায়ন
িনিতকরণ।

[৩.২.১] এয়াল
ইেপকশন এবং
সািভ িসং সব ক
সনদ নবায়ন
িনিতকরণ।

সমি সংা ৪ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[৩.৩] জাহােজর
(Port State
Control-PSC)
রেলশন অযায়ী
জাহেজর Fitness
িনিতকরণ।

[৩.৩.১] (Port
State
Control-PSC)
রেলশন অযায়ী
জাহেজর Fitness
িনিতকরণ।

সমি সংা ৪ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[৩.৪] সংার জাহাজ
ও অা মরামত
কায ম

[৩.৪.১] মরামত
সংি িবল

সমি
কা
টাকা

৩ - ১.০৩ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ .৭০ .৬০ ১.২০ ১.৩০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১২:০৮ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, 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 

[৪] বাপনায়
দতা ি

৭

[৪.১]
কম কতা/কম চারীেদর
ত িেত দতা
অজেনর জ
িশেণর আেয়াজন।

[৪.১.১] িশণ
আেয়ািজত।

সমি সংা ২ - - ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩২ ৩৫

[৪.২]
কম কতা/কম চারীেদর
জ
ামাগার/অভরীণ
খলার ম াপন

[৪.২.১]
ামাগার/অভরীণ
খলার ম ািপত।

তািরখ তািরখ ২ - - ৩০-০৪-২৩ ১৫-০৫-২৩ ৩১-০৫-২৩ ১৫-০৬-২৩ ৩০-০৬-২৩ - -

[৪.৩] সংার যাবতীয়
পিরচালন ও
অপিরচালন আয়

[৪.৩.১] রাজ আয় সমি
লাখ
টাকা

১ ৩২,২৯৭.৩১
৩৫০৩০.৬৯
(সংেশািধত

বােজট)
২৭৭৭৫.৩০ ২৪৯৯৭.৭৭ ২২২২০.২৪ ১৯৪৪২.৭১ ১৬৬৬৫.১৮ ২৮৭৭৫.৩০ ২৮৭৭৫.৩০

[৪.৪] িডিজটাল
শনারী ার াপন

[৪.৪.১] ািপত তািরখ তািরখ ২ - - ৩০-০৪-২৩ ১৫-০৫-২৩ ৩১-০৫-২৩ ১৫-০৬-২৩ ৩০-০৬-২৩ - -

[৫]
কম সংােনর
মােম সমতা
ি

৪

[৫.১] সংার
িবিধমালা/ িবএসিস
আইন অসরণব ক
িনেয়াগ িয়া স
করা।

[৫.১.১] সহকারী
বাপক িনেয়াগ

সমি সংা ০.৫ - - ৭ ৬ ৫ ৪ ২

সংার
েয়াজন
অসাের

িনেয়াগ করা
হেব।

সংার
েয়াজন
অসাের

িনেয়াগ করা
হেব।

[৫.২] সংার জাহােজ
ায়ী িভিক ডক
এবং ইিন কােডট
িনেয়াগ করা।

[৫.২.১] িনেয়াগত
কােডট সংা

সমি সংা ০.৫ - ১৬ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৫.৩] বেদিশক
িশণ

[৫.৩.১] WMU
ত িরত
িশণাথর সংা

সমি সংা ৩ ২ ৩ ২ ১ - - - ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১২:০৮ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, 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: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১২:০৮ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, ২০২২

আিম, বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয় িহসােব বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
বাংলােদশ িশিপং কেপ ােরশন

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BADC Bangladesh Agricultural Development Corporation

২ BCIC Bangladesh Chemical Industries Corporation

৩ BPC Bangladesh Petroleum Corporation

৪ BSC Bangladesh Shipping Corporation

৫ FFA Fire Fighting Appliances

৬ GRS Grievance Redress System

৭ ISM International Safety Management

৮ LSA Life Saving Appliances

৯ NIS National Integrity Strategy

১০ PSC Port State Control

১১ RTI Right to Information

১২ SIP Small Improvement Project
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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] ড অেয়ল পিরবহন [১.১.১] পিরবহনত ড অেয়ল চাট ািরং িবল অফ লিডং এর অিলিপ

[১.২] িনধ ািরত সমেয় িবএিডিস’র সার পিরবহন [১.২.১] পিরবহনত সার চাট ািরং িবল অফ লিডং এর অিলিপ

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িবিসআইিস’র সার পিরবহন [১.৩.১] পিরবহনত সার চাট ািরং িবল অফ লিডং এর অিলিপ

[১.৪] িবএসিস’র িনজ িতন বা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ [১.৪.১] পিরবহনত বা প চাট ািরং মাার টেম

[১.৫] িবএসিস’র িনজ িতন াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ [১.৫.১] পিরবহনত িরফাই াডা চাট ািরং মাার টেম

[১.৬] জাহােজ প পিরবহণ ও অা খােত িবএসিসর আয় ি [১.৬.১] িবএসিসর আয় চাট ািরং মািসক আয় িববরনী

[২.১] বসরকারী িশিপং িতানেক কােগ া পিরবহেন ছাড়প দান [২.১.১] ছাড়প রাচ অনাপি পের কিপ

[২.২] দশী ও িবেদশী বের জাহােজ পািন সরবরাহ [২.২.১] সরবরাহত পািনর পিরমাণ অপােরশন অেমাদন কিপ

[২.৩] দশী-িবেদশীবের Vessel Movement Position কাশ [২.৩.১] কািশত িরেপােট র সংা অপােরশন কািশত িরেপাট 

[২.৪] জাহােজ িডিপএ বা পািরেেট পিরদশ ন [২.৪.১] পািরেে িরেপ াট িডিপএ ISM ইারনাল অিডট িরেপাট 

[২.৫] ISM ইারনাল অিডট [২.৫.১] অিডট িরেপাট  িডিপএ ISM ইারনাল অিডট িরেপাট 

[৩.১] জাহােজর াস এয়াল,ইারিমিডেয়ট এবং িরিনউয়াল সােভ  িনিতকরণ। [৩.১.১] াস সােভ  সকরণ। এসআরিড াস সােভ  িতেবদন

[৩.২] জাহােজর LSA (Life Saving appliances), FFA (Fire
Fighting Appliances)এর এয়াল ইেপকশন এবং সািভ িসং স ব ক সনদ
নবায়ন িনিতকরণ।

[৩.২.১] এয়াল ইেপকশন এবং সািভ িসং সব ক সনদ
নবায়ন িনিতকরণ।

এসআরিড
ইেপকশন িরেপাট ,সনদ এবং সািভ িসং
িরেপাট 

[৩.৩] জাহােজর (Port State Control-PSC) রেলশন অযায়ী জাহেজর
Fitness িনিতকরণ।

[৩.৩.১] (Port State Control-PSC) রেলশন
অযায়ী জাহেজর Fitness িনিতকরণ।

এসআরিড
ইেপকশন িরেপাট ,সনদ এবং সািভ িসং
িরেপাট 

[৩.৪] সংার জাহাজ ও অা মরামত কায ম [৩.৪.১] মরামত সংি িবল মিরন ওয়াকশপ ওয়াক অড ার, িবেলর কিপ।

[৪.১] কম কতা/কম চারীেদর ত িেত দতা অজেনর জ িশেণর আেয়াজন। [৪.১.১] িশণ আেয়ািজত। শাসন সভার নাশ, উপিিতর কিপ

[৪.২] কম কতা/কম চারীেদর জ ামাগার/অভরীণ খলার ম াপন [৪.২.১] ামাগার/অভরীণ খলার ম ািপত। শাসন ওয়াক অড ার/ িবেলর কিপ/তয়ন প

[৪.৩] সংার যাবতীয় পিরচালন ও অপিরচালন আয় [৪.৩.১] রাজ আয় অথ 
জাহাজ ভাড়া ও অা উৎস হেত আেয়র
ডেম।

[৪.৪] িডিজটাল শনারী ার াপন [৪.৪.১] ািপত শাসন ওয়াক অড ার/ িবেলর কিপ/তয়ন প

[৫.১] সংার িবিধমালা/ িবএসিস আইন অসরণব ক িনেয়াগ িয়া স করা। [৫.১.১] সহকারী বাপক িনেয়াগ সিচবালয় িনেয়াগ প

[৫.২] সংার জাহােজ ায়ী িভিক ডক এবং ইিন কােডট িনেয়াগ করা। [৫.২.১] িনেয়াগত কােডট সংা িশপ পােস ােনল িনেয়াগ প
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[৫.৩] বেদিশক িশণ [৫.৩.১] WMU ত িরত িশণাথর সংা সিচবালয় ছাড় প
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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
িবএসিস’র িনজ িতন াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ পিরবহনত িরফাই াডা নৗ-পিরবহন মণালয় প যাগােযাগ এবং িপািক/আ:মণালয় সভা।

িবএসিস’র িনজ িতন বা কািরয়ােরর মােম প পিরবহণ পিরবহনত বা প নৗ-পিরবহন মণালয় প যাগােযাগ এবং িপািক/আ:মণালয় সভা।

িনধ ািরত সমেয় িবিসআইিস’র সার পিরবহন পিরবহনত সার নৗ-পিরবহন মণালয় প যাগােযাগ এবং িপািক/আ:মণালয় সভা।

িনধ ািরত সমেয় িবএিডিস’র সার পিরবহন পিরবহনত সার নৗ-পিরবহন মণালয় প যাগােযাগ এবং িপািক/আ:মণালয় সভা।

ড অেয়ল পিরবহন পিরবহনত ড অেয়ল নৗ-পিরবহন মণালয় প যাগােযাগ এবং িপািক/আ:মণালয় সভা।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১২:০৮ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, ২০২২

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


