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। ননৌপরিবহন 

মন্ত্রনালয়, 

নযাশনাল 

নমরিটাইম 

ইন্সরটরটউট, 

চট্টগ্রাম।  

১) পিীক্ষা 

কার্যক্রম 

সহরিকিণ 

নযাশনাল নমরিটাইম 

ইন্সরটরটউট এ 

নপপািললস রিরিটাল 

পদ্ধরিলি ভরিয পিীক্ষা 

চালকুিণ 

কমযঘন্টা ও খিচ 

কমালনাি মাধ্যলম নসবা 

সহরিকিণ এবং স্বচ্ছিা 

বরৃদ্ধি িনয 

অধ্যক্ষ, নযাশনাল 

নমরিটাইম 

ইন্সরটরটউট 

২৫% প্রায় এক নকারট বযয় 

হলব 

িািস্ব বালিলটি মাধ্যলম 

রপিরিউরি কিৃযক ভবন 

রনমযাণ এবং ইন্সরটরটউট 

কিৃযক ৫০রট করিউটাি 

ক্রয় কিা হলব।  

িলুাই’ ২০১৭ 

প্রলর্ািয নলহ িনাব আিাউি িহমান, চীফ নরটকযাল ইন্সট্রাক্টি,  

নফান-০৩১-৭৪০৫৬৯,  

নমাবাইল-০১৭১৮০০৬৬৯৯, 

ইলমইল-c n i @n mi .g o v .b d   

এবং 

সসয়দ িওশন আনসাি 

চীফ ইরিরনয়ারিং ইন্সট্রাক্টি  

নফান-০৩১-৭৪০৫৬৯, 

নমাবাইল-০১৭১১৯৩৭০৭৭, 

ইলমইল-c e i @n mi .g o v .b d  

২) পাঠদান 

সহরিকিণ 

প্ররিরট নেরণকলক্ষ 

মারিরমরিয়া ও সাউন্ড 

রসলেম চালকুিণ 

প্ররশক্ষলনি মান উন্নয়ন অধ্যক্ষ, নযাশনাল 

নমরিটাইম 

ইন্সরটরটউট 

১০০% আরশ লক্ষ টাকা বযয় 

হলব 

--- --- 

৩) প্ররশক্ষলনি মান 

উন্নয়ন 

প্ররশক্ষন পকুলুিি 

চািপালশ 

প্ররশক্ষনার্যীলদি ক্রস 

কারিি িলনয িাস্তা 

রনমযাণ   

রশক্ষাি পরিলবশ 

উন্নরিকিণ 

অধ্যক্ষ, নযাশনাল 

নমরিটাইম 

ইন্সরটরটউট 

১৫% ২৭,৯৭,১৪,৩০০ বযয় 

হলব  

--- --- 

৩। ননৌপরিবহন 

মন্ত্রণালয়, 

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তি 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌযান মাষ্টাি-

ড্রাইভ্ািদদি 

নতুন সনদ, সনদ 

নবায়ন, 

এদডাস সদমন্ট 

এবং রি-ইস্যযি 

জন্য অন-লাইদন 

আদবদন দারিল  

সািা নদদেি 

চলাচল ননৌযাদন 

কম সিত মাষ্টাি-

ড্রাইভ্াি অন-

লাইদন সনদদি 

জন্য আদবদন 

কিাি স্যরবিাদথ স 

উক্ত উদ্ধাবন কিা 

হদয়দে  

নসবা গ্রহীতাদদি 

নসবাসহজীকিদণি 

জন্য উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন কিা 

হদয়দে 

কমদ াি সসয়দ 

আরিফুি 

ইসলাম, 

(ট্যাজ),  

এনর রস, 

রপএসরস, 

রবএন, 

মহাপরিচালক, 

১৪১-১৪৩ 

মরতরিল বা/এ, 

ঢাকা-১০০০ 

কাজটি 

সম্পাদন 

সম্পন্ন 

হওয়াি পি 

চালু 

হদয়দে। 

৫০ হাজাি িাজস্ব বাদজট দ্বািা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন 

কিা হদয়দে 

সািা নদদেি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদযাগ্য 

হদয়দে 

 . এস.এম. নাজমুল হক, চীফ ইরিরনয়াি 

এড রেপ সাদভ্ সয়াি (চঃদাঃ), 

নফানঃ 9553584 

ই-দমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

 ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তদি 

নসবাগ্রহীতা 

কর্তসক নসইফ 

ম্যারনং সনদ, 

রেপ সাদভ্ সয়াি 

সনদ, রেপ 

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তদিি রবরভ্ন্ন 

িিদণি 

নসবাগ্রহীতাগণ অন-

লাইদন রবরভ্ন্ন 

নসবা গ্রহীতাদদি 

নসবাসহজীকিদণি 

জন্য উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন কিা 

হদয়দে 

-ঐ- কাজটি 

সম্পাদন 

সম্পন্ন 

হওয়াি পি 

চালু 

হদয়দে। 

৫০ হাজাি িাজস্ব বাদজট দ্বািা 

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন 

কিা হদয়দে 

সািা নদদেি 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদযাগ্য 

হদয়দে 

কযাদেন নক,এম, জসীমউদ্দীন সিকাি, 

চীফ নটিকযাল সাদভ্ সয়াি (চঃদাঃ), 

নফানঃ 9553584 

ই-দমইলঃ cns@dos.gov.bd 
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রবল্ডাস স 

োড়পত্র, 

র জাইন সতিী 

ও অন্যান্য 

রবষদয় 

এনওরস’ি জন্য 

অন-লাইদন 

আদবদন 

দারিল  

আদবদন দারিল 

কিদত পািদেন। 

 . এস.এম. নাজমুল হক, চীফ ইরিরনয়াি 

এড রেপ সাদভ্ সয়াি (চঃদাঃ), 

নফানঃ 9553584 

ই-দমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 অরিদপ্তদি 

ই-ফাইরলং 

পদ্ধরত  

প্রবতসন 

 

প্রোসদনি কাদজ 

স্বচ্ছতা ও দ্রুত 

সম্পাদন কিা 

প্রোসদনি কাদজ 

স্বচ্ছতা ও দ্রুত 

সম্পাদদনি লদযয 

উক্ত উদ্ভাবন 

বাস্তবায়ন কিা হদচ্ছ 

বাংলাদদে 

সিকাি 

সম্প্ররত উক্ত 

নপ্রাগ্রাম 

সিাসরি 

(live) 

চালু কিা 

হদয়দে 

 না হযাঁ জনাব নমাঃ োমীম উরদ্দন আহদমদ, উপ-

পরিচালক (গঃও উঃ), 

নফানঃ ৯৫৫২৬৯৯, 

ই-দমইলঃ 

suahmed1964@gmail.com 

 ই-নটডারিং প্রোসদনি কাদজ 

স্বচ্ছতা ও দ্রুত কিা 

প্রোসদনি কাদজ 

স্বচ্ছতা ও দ্রুত 

সম্পাদদনি লদযয 

উক্ত উদ্ভাবন 

বাস্তবায়ন কিা হদচ্ছ 

বাংলাদদে 

সিকাি 

২০%  না  কযাদেন নক,এম, জসীমউদ্দীন সিকাি, 

চীফ নটিকযাল সাদভ্ সয়াি (চঃদাঃ), 

নফানঃ 9553584 

ই-দমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

জনাব নমাঃ আলমগীি িান, পরিচালক 

নফানঃ 9551 1 5 8  

ই-দমইলঃ director@dos.gov.bd 

 কযাদ টদদি 

চক্ষু পিীযা 

এবং 

োড়পদত্রি 

জন্য অন-

লাইদন 

আদবদন 

গ্রহণ 

নদদেি রবরভ্ন্ন প্রাপ্ত 

হদত কযাদ টগণ 

চক্ষু পিীযাি জন্য 

অরিদপ্তদি আদসন, 

উক্ত উদযাগ 

বাস্তবায়ন হদল নয 

নকান স্থান হদত 

কযাদ টগণ  অন-

নসবা সহজীকিদণি 

জন্য  

কমদ াি সসয়দ 

আরিফুি 

ইসলাম, 

(ট্যাজ),  

এনর রস, 

রপএসরস, 

রবএন, 

মহাপরিচালক, 

২০% - না হযাঁ কযাদেন নক,এম, জসীমউদ্দীন সিকাি, 

চীফ নটিকযাল সাদভ্ সয়াি (চঃদাঃ), 

নফানঃ 9553584 

ই-দমইলঃ cns@dos.gov.bd 
 

mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:suahmed1964@gmail.com
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:director@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd


লাইদন আদবদন 

কিদত পািদবন। 

১৪১-১৪৩ 

মরতরিল বা/এ, 

ঢাকা-১০০০ 

 . এস.এম. নাজমুল হক, চীফ ইরিরনয়াি 

এড রেপ সাদভ্ সয়াি (চঃদাঃ), 

নফানঃ 9553584 

ই-দমইলঃ cess@dos.gov.bd 

  “অন-লাইন 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌযান সাদভ্ স 

এড 

নিরজদেেন 

পদ্ধরত” 

প্রবতসন 

প্রোসদনি কাদজ 

স্বচ্ছতা ও দ্রুত কিা 

জনপ্রোসদনি কাদজ 

স্বচ্ছতা, গরতেীলতা 

ও উদ্ভাবনী দযতা 

বৃরদ্ধ, নাগরিক নসবা 

প্ররিয়া দ্রুত ও 

সহজীকিণ এবং ই-

গভ্দন সন্স  এি  

কায সিম  আদিা  

েরক্তোলী  কিাি  

লদযয  অভ্যন্তিীন  

ননৌযান  সাদভ্ স  ও  

নিরজদেেন  

কায সিম অন-লাইদন  

সম্পাদদনি 

পরিকল্পনা গ্রহণ 

কিতঃ  কাজটি অন-

লাইদন সম্পাদদনি 

জন্য “অন-লাইন 

অভ্যন্তিীণ ননৌযান 

সাদভ্ স এড 

নিরজদেেন পদ্ধরত” 

েীষ সক একটি 

উদ্ভাবনী উদযাগ গ্রহণ 

কিা হদয়দে 

জনাব নমাঃ 

আলমগীি িান, 

পরিচালক 

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তি, 

১৪১-১৪৩ 

মরতরিল বা/এ, 

ঢাকা-১০০০ 

- ২২ (বাইে) লয 

টাকা এরিদমদট  

িিচ রনি সািণ কিা 

হদয়দে 

এটুআই প্রকদল্পি 

ইদনাদভ্েন ফাড 

নথদক অনুদান প্রদাদনি 

প্রস্তাব 

০৭/০৯/২০১৭তারিদি 

ননৌপরিবহন মন্ত্রণালদয় 

নপ্রিণ কিা হদয়দে।  

হযাঁ জনাব নমাঃ আলমগীি িান, পরিচালক 

নফানঃ 9551 1 5 8  

ই-নমইলঃ director@dos.gov.bd 
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