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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:

মাংলা বর কপের সমতা ির জ ১ কার ইয়াড , ১ ওেপন াক িনম ান, লনা জেভ জর অবকাঠােমা উয়ন এবং
িপিপিপ এর আওতায় মাংলা বের ২ জর িনম ান কােজর ৪৯.৫% স হেয়েছ। এছাড়া বেরর কেইনার হািলং এর সমতা
ির জ ১ মাবাইল হারবার নসহ মাট ২২ কেইনার ও কােগ া হািলং যপািত সংহ করা হেয়েছ। িনরাপদ জাহাজ চলাচল
িনিতকরেণর জ মাট ২০ িকঃিমঃ এলাকায় ১৯৩.৫ ল ঘনিমটার িজং, ১ টাগেবাট, ৬ পনন, ৬ কিনেকশন ইইপেম, ৭
জলযান মরামত ও ইিন িতাপনসহ নিভেগশনাল যপািত সংহ করা হেয়েছ। সােব ািনক নৗ চলাচল পয েবেনর জ “ভেসল
ািফক ােনজেম এ ইনফরেমশন িসেম (িভএমআইএস)” শীষ ক কের ৪৪.৬% কাজ স করা হেয়েছ। বর এলাকায়
িনরিবি িবত সরবরােহর জ ২০০০ কিভএ, ১০০০ কিভএ, ৬৫০ কিভএ এবং ৩৫০ কিভএ মতা স ৫  জনােরটর াপন
করা হেয়েছ। এছাড়া দ জনবল ি ও িনরাপদ কম পিরেবশ িনিতকরেণর জ ায় ৫৯০ জন কম চারীেক িশন দান এবং লাইফ
সিভং ইইপমে সংহ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মাংলা  বেরর  ১৪৫  িকঃিমঃ  চােনেলর  নাতা  ি  ও  সংরেণর  মােম  িনরাপদ  ও  ষণ পিরেবশ  বাব  চােনল  িনিতকরণ।
বের িনিব ে জাহাজ িভড়ােনার জ লিজিকস সহায়তা দান করা। বেদিশক জাহাজ ও িবিভ াপনার িনরাপদ ও েপয় পািন
সরবরাহ। িপিপিপ এর আওতায় ক বাবায়ন এবং দিণ পিমােলর উয়ন কায েমর সােথ সাম রেখ ভিবৎ চািহদা রেণর
জ বেরর সমতা ি। বিক মহামারী COVID-19 মাকািবলা ও এর মে মবক এর িনধ ািরত কাজ িনিদ  সমেয়র মে স
করা।

ভিবৎ পিরকনা:

মাংলা বেরর চােলসহ মাকােবলা এবং ভিবৎ চািহদার উপর িভি কের মাংলা বেরর চােনেলর নাতা ি ও সংরেণর জ
ায় ১০০ ল ঘনিমটার িজং ও জার সংহ করা হেব। িনরাপদ নৗ চলাচল িনিতকরেণর জ সহায়ক জলযান সংহ করা, পন
িনম ান এবং জলযান ডিকং, মরামত, নিভেগশনাল ও কিনেকশন যপািত সংহ করা হেব। মাংলা বর কপের সমতা ির জ
িপিপিপ এর আওতায় মাংলা বের ২ জর িনম ান কাজ স করা এবং িনরাপদ ও েপয় পািন সরবরােহর জ সারেফস ওয়াটার
িটেম া াপন করা। কেইনার ও কােগ া হািলং যপািতসহ িসিভল িনম ান ইইপেম সংহ করার পিরকনা রেয়েছ। িত
ভবেনর েবশ েখ িডসনফাা আেচ ােয়, িডিজটাল ইনোেয়ড থােম ািমটার ও হা ািনটাইজার াপন এবং টীকা হেন উূকরণ ও
শতভাগ িনিতকরণ। COVID-19 মাকািবলায় সেব া সতকতা অবলন ও ািবিধ মেন কায ম পিরচালনা করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মাংলা বর চােনেলর ১০ িকঃ িমঃ এলাকায় ১০০ ল ঘনিমটার িজং কায  সাদন ।
মাংলা বেরর জ সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন এর ২০% কাজ স করণ।
িপিপিপ এর আওতায় মাংলা বের ২ জর িনম ান ৩২% কাজ স ।
ভেসল ািফক ােনজেম এ ইনফরেমশন িসেম (িভএমআইএস) বতন কের ৭% কাজ স ।
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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-

চয়ারান, মাংলা বর কপ

এবং

সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ৩০ 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, িনরাপদ ও আিনক বর বাপনা।

১.২ অিভল (Mission)
 বেরর আিনকায়ন ও সমতা ির মােম িবমােনর বের পায়ন।
 চােনল নাতা ি ও সংরণ।
 কােগ া ও কেইনার সংরেণর িবধািদ ি এবং আিনক সরাম সংহসহ িনরাপা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. চােনেলর নাতা সংরণ ও জাহাজ চলাচল বার উয়ন।
২. পিরচালন দতা ও সবার মান ি।
৩. অবকাঠােমা উয়েনর মােম মালামাল হািলং, রাজ ও সমতা ি।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বর বাপনা, পিরচালন, সংরণ ও উয়ন।
২. বর বহারকারীেদর দ সবা ও অবকাঠােমাগত িবধা দান।
৩. বর অিধেে জাহাজ বািদ ং ও চলাচল িনয়ণ এবং চােনেলর নাতা সংরণ।
৪. বর অভের িরং, িপয়াস , িজ পিরচালন ও সংরণ এবং াক ইয়াড  িনম াণ।
৫. বের মালামাল খালাস, বাঝাই ও দামজাত কায  সাদন।
৬. বের আগত সকল জাহাজ, মালামাল ও পসামীর িনরাপা িবধান।
৭. জাহাজ বািদ ং, লািডং ও িডসচাজ সহায়ক যপািত সংহ, সংরণ ও পিরচালন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

বের হািলং মতা ি
কেইনার হািলং ি ইইউজ (হাজার) ৫৯.৪৭৬ ৩৭.৬৫৫ ৪৫.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ মবক মবেকর বািষ ক িতেবদন

কােগ া হািলং ি মঃ টন (ল) ১১০.৩৭ ১০৭.১৬ ১১৫.০০ ১৩০.০০ ১৫০.০০ মবক মবেকর বািষ ক িতেবদন

বািষ ক রাজ াি রাজ াি কা টাকা ৩৩৮.১৯ ২৬৪.৫৫ ৩৪৯.১২ ৩৫৫.০০ ৩৬০.০০ মবক মবেকর বািষ ক িতেবদন

পিল অপসারেণর মােম নৗপেথর
নাতা ি

অপসািরত পিল ল ঘন িমঃ ৪০.৮০ ৭০.৫০ ১০০.০০ ০৫.০০ ১০.০০ মবক সােভ  ি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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] চােনেলর
নাতা সংরণ
ও জাহাজ চলাচল
বার উয়ন।

২৪

[১.১] বেরর িজং
কায ম

[১.১.১]
অপসারণত
পিল

সমি
ল ঘন
িমঃ

৫ ৪০.৮০ ৭০.৫ ১০০.০ ৯০.০ ৮০.০ ৭০.০ ৬০.০ ৫.০ ১০.০

[১.২] পন ডিকং ও
িরিফট কাজ

[১.২.১]
িরিফটত পন

সমি সংা ৫ ৩ ২ ২ ১ ১ ২

[১.৩] জলযান ডিকং,
মরামত ও িরিফট

[১.৩.১]
ডিকংত ও
িরিফটত
জলযান

সমি সংা ৫ ৪ ১ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.৪] ভেসল ািফক
মেনজেম এ
ইনফরেমশন িসেম
বতন

[১.৪.১] বিতত
িভএমআইএস
কােজর অগিত

সমি % ৪ ৩৩.৮৯ ৪৪.৬০ ৭ ৬ ৫.৫ ৫ ৪

[১.৫] সহায়ক জলযান
সংহ (৬)

[১.৫.১] জলযান
সংহ কােজর
অগিত

সমি % ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫০ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৭:৪৭ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] পিরচালন
দতা ও সবার
মান ি।

২৪

[২.১] মাবাইল
হারবার ন সংহ
(৩)

[২.১.১] মাবাইল
হারবার ন
িনম ান/তরী

তািরখ তািরখ ৫ ১০.০৮.২১ ১৫.০৯.২১ ৩০.০৯.২১ ১৫.১০.২১ ৩০.১০.২১

[২.২] মাি পারপাস
ন সংহ (২)

[২.২.১] মাি
পারপাস ন
িনম ান/তরী

তািরখ তািরখ ৫ ১৫.০৬.২১ ১৫.০৭.২১ ৩০.০৭.২১ ১৫.০৮.২১ ৩০.০৮.২১

[২.৩] িসিভল িনম ান
কােজর জ
ইইপেম সংহ
(১০)

[২.৩.১]
সংহীত
ইইপেম

সমি সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[২.৪] িিনং ভিহকল
সংহ (১)

[২.৪.১] সংহীত
ভিহকল

সমি সংা ৪ ১ ০.৫ ০.২৫

[২.৫] মাংলা বের
আিনক বজ ও িনত
তল অপসারণ
বাপনা

[২.৫.১] বজ
বাপনা
কােজর অগিত

সমি % ৫ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩০ ৫০

[৩] অবকাঠােমা
উয়েনর মােম
মালামাল
হািলং, রাজ
ও সমতা ি।

২২
[৩.১] কেইনার
হািলং

[৩.১.১]
হািলংত
কেইনার

সমি
ইইউস
(হাজার)

৫ ৫৯.৪৭ ৩৭.৩৫ ৪৫.০ ৪০.০ ৩৬.০ ৩১.৫ ২৭.০ ৫০.০ ৬০.০

[৩.২] কােগ া হািলং
[৩.২.১]
হািলংত
কােগ া

সমি
ল
মঃ টন

৫ ১১০.৩৬ ১০৭.১৬ ১১৫.০ ১০৩.৫ ৯২.০ ৮০.০ ৬৯.০ ১৩০.০ ১৫০.০

[৩.৩] বািষ ক রাজ
াি

[৩.৩.১] া
রাজ

সমি
কা
টাকা

৪ ৩৩৮.১৯ ২৬৪.৫৫ ৩৪৯.১২ ৩১৪.২০ ২৭৯.৩০ ২৪৪.৩৮ ২০৯.৪৭ ৩৫৫.০০ ৩৬০.০০

[৩.৪] সারেফস
ওয়াটার িটেম া
াপন

[৩.৪.১] ািপত
িটেম া

সমি % ৪ ৮.৫০ ৫১.৫০ ২০.০ ১৮.০ ১৬.০ ১৪.০ ১২.০ ১০.০

[৩.৫] মাংলা বের
িপিপিপ এর আওতায়
২  জ িনম ান

[৩.৫.১] িনম ান
কােজর অগিত

সমি % ৪ ১৮.৫ ৪৯.৫ ৩২.০ ২৯.০ ২৬.০ ২৩.০ ২১.০
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৭:৪৭ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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
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আিম, চয়ারান, মাংলা বর কপ, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, নৗ-পিরবহন মণালয় িহসােব চয়ারান, মাংলা বর কপ-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
মাংলা বর কপ

তািরখ

সিচব
নৗ-পিরবহন মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ KV Kilovolt

২ KVA Kilovolt Ampere

৩ KW Kilowatt

৪ PIC Project Implementation Committee

৫ PPP Public Private Partnership

৬ PSC Project Stearing Committee

৭ TEUs Twenty Feet Equivalent Units

৮ VTMIS Vessel Traffic Management Information System

৯ িকঃ িমঃ িকেলািমটার

১০ মবক মাংলা বর কপ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৭:৪৭ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৪, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] বেরর িজং কায ম [১.১.১] অপসারণত পিল িসিভল ও হাইোিল িবভাগ, মবক ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও িজং চাট 

[১.২] পন ডিকং ও িরিফট কাজ [১.২.১] িরিফটত পন নৗ েকৗশল িবভাগ, মবক চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন এবং নৗ েকৗশল িবভাগ কক েদয় ছিব ও অগিত িতেবদন

[১.৩] জলযান ডিকং, মরামত ও িরিফট [১.৩.১] ডিকংত ও িরিফটত জলযান নৗ েকৗশল িবভাগ, মবক চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন এবং নৗ েকৗশল িবভাগ কক েদয় ছিব ও অগিত িতেবদন

[১.৪] ভেসল ািফক মেনজেম এ
ইনফরেমশন িসেম বতন

[১.৪.১] বিতত িভএমআইএস কােজর
অগিত

হারবার ও কারেভি িবভাগ, মবক।
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব /িবল
পিরেশােধর রিশদ/ অগিত িতেবদন

[১.৫] সহায়ক জলযান সংহ (৬) [১.৫.১] জলযান সংহ কােজর অগিত নৗ েকৗশল িবভাগ, মবক
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব /িবল
পিরেশােধর রিশদ/ অগিত িতেবদন

[২.১] মাবাইল হারবার ন সংহ (৩)
[২.১.১] মাবাইল হারবার ন
িনম ান/তরী

যািক ও তিড়ৎ িবভাগ, মবক
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব/অগিত
িতেবদন

[২.২] মাি পারপাস ন সংহ (২) [২.২.১] মাি পারপাস ন িনম ান/তরী যািক ও তিড়ৎ িবভাগ, মবক
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব/অগিত
িতেবদন

[২.৩] িসিভল িনম ান কােজর জ
ইইপেম সংহ (১০)

[২.৩.১] সংহীত ইইপেম যািক ও তিড়ৎ িবভাগ, মবক
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব/অগিত
িতেবদন

[২.৪] িিনং ভিহকল সংহ (১) [২.৪.১] সংহীত ভিহকল যািক ও তিড়ৎ িবভাগ, মবক
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব/অগিত
িতেবদন

[২.৫] মাংলা বের আিনক বজ ও িনত
তল অপসারণ বাপনা

[২.৫.১] বজ বাপনা কােজর অগিত হারবার ও কারেভি িবভাগ, মবক।
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব /িবল
পিরেশােধর রিশদ/ অগিত িতেবদন

[৩.১] কেইনার হািলং [৩.১.১] হািলংত কেইনার ািফক িবভাগ, মবক চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন এবং ািফক িবভাগ কক দ িরেপাট ।

[৩.২] কােগ া হািলং [৩.২.১] হািলংত কােগ া ািফক িবভাগ, মবক চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন এবং ািফক িবভাগ কক দ িরেপাট ।

[৩.৩] বািষ ক রাজ াি [৩.৩.১] া রাজ অথ  ও িহসাব িবভাগ চয়ারান মেহাদেয়র তয়ন এবং অথ  ও িহসাব িবভাগ কক দ িরেপাট ।

[৩.৪] সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন [৩.৪.১] ািপত িটেম া িসিভল ও হাইোিল িবভাগ, মবক
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব /িবল
পিরেশােধর রিশদ/ অগিত িতেবদন

[৩.৫] মাংলা বের িপিপিপ এর আওতায় ২
 জ িনম ান

[৩.৫.১] িনম ান কােজর অগিত িসিভল ও হাইোিল িবভাগ, মবক
ক পিরচালক কক দ তয়ন এবং িপএসিস/িপআইিস সভার কায িববরণী ও ছিব/অগিত
িতেবদন
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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
মাংলা বের িপিপিপ এর আওতায় ২  জ িনম ান কােজর অগিত মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

সারেফস ওয়াটার িটেম া াপন ািপত িটেম া মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

বািষ ক রাজ াি রাজ মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

কােগ া হািলং হািলংত কােগ া মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

কেইনার হািলং হািলংত কেইনার মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

মাংলা বের আিনক বজ ও িনত তল অপসারণ বাপনা কােজর অগিত মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

িিনং ভিহকল সংহ (১) সংহীত ভিহকল মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

িসিভল িনম ান কােজর জ ইইপেম সংহ (১০) সংহীত ইইপেম মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

মাি পারপাস ন সংহ (২) মাি পারপাস ন িনম ান/তরী মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

মাবাইল হারবার ন সংহ (৩) মাবাইল হারবার ন িনম ান/তরী মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

সহায়ক জলযান সংহ (৬) জলযান সংহ কােজর অগিত মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

ভেসল ািফক মেনজেম এ ইনফরেমশন িসেম বতন কােজর অগিত মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

জলযান ডিকং, মরামত ও িরিফট ডিকংত ও িরিফটত জলযান মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

পন ডিকং ও িরিফট কাজ িরিফটত পন মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব

বেরর িজং কায ম অপসারণত পিল মাংলা বর কপ কাদার িতান িনিদ  সমেয় কায  সাদেনর জ িব
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


