
ms ’̄vi bvgt evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ikbt 

 

cwiwPwZt 

 

evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ikb (weGmwm) evsjv‡`k Ges ewn©we‡k¦i gv‡S Lv`¨km¨, R¡vjvwb, †fvR¨ †Zj, 

†cvkvK, cÖwµয়াRvZKiY Lv`¨, Pv, Pvgov, ivmvqwbK Ö̀e¨mn Kb‡UBbviRvZ †h †Kvb gvjvgvj Avg`vwb I 

ißvwbi D‡Ï‡k¨ cÖwZwôZ ivóÖxq ms ’̄v| 1972 mv‡ji 5 †deªæqvwi ivóÖcwZi Av‡`k e‡j ms ’̄vwU cÖwZwôZ 

nq| gvjvgvj Avg`vwb I ißvwbi †¶‡Î RvnvR I Rj‡hvMv‡hvM me‡P‡q mvkqx Ges mnRjf¨| Aciw`‡K 

evsjv‡`‡ki i‡q‡Q 720 wK‡jvwgUvi `xN© mgz Ö̀ Rjmxgvbv| evsjv‡`‡ki `w¶Y AÂjwU e‡½vcmvMi Z_v 

fviZ gnvmvM‡ii mv‡_ mshz³| djkÖzwZ‡Z Avgv‡`i Avg`vwb I ißvwbi cÖvq beeB kZvsk mgz Ö̀c‡_B 

n‡q _v‡K| GKwU mvMi ZxieZ©x b`xgvZ…K †`k wnmv‡e evsjv‡`‡ki wbR¯̂ Kv‡M©v, Kb‡UBbvi Ges 

U¨vsKv‡ii wewfbœ AvK…wZi Rvnv‡Ri eni _vKv AZ¨vek¨Kxq| †`‡ki ¯v̂fvweK Ges Riæwi cwiw ’̄wZ‡Z G 

ai‡bi RvnvR en‡ii f‚wgKv Acwimxg| gzw³hz‡×i mgq G welqwU Abzaveb Kiv wM‡qwQj| G D‡Ïk¨‡K 

mdj Kivi wbwg‡Ë evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ikb Rb¥jMœ †_‡K KvR K‡i hv‡”Q| 

 

 

1| D™¢ve‡bi wk‡ivbvg t Rvnv‡R †óvi e¨e¯’vcbv I †givgZ msµvšÍ †mev mnRxKiY 

 

D™¢ve‡bi wk‡ivbvg t Rvnv‡R †óvi e¨e¯’vcbv I †givgZ msµvšÍ †mev mnRxKiY 

 

wKfv‡e hvÎv ïiæ/cUf~wg t 

 

 RvnvR †givgZ wefv‡Mi gyj KvR n‡jv RvnvR n‡Z †cÖwiZ Pvwn`vcÎ hvPvB-evQvBKiZ Rvnv‡R 

mwVK mg‡q mieivn mywbwðZ Kiv Ges Rvnv‡Ri mv‡f© I mvwU©wd‡Kkb h_vmg‡q m¤úbœ Kiv| hvPvB-

evQvBKi‡Y Z_¨mg~n nvW© Kwc‡Z msiÿYmn iÿYv‡eÿY Kiv †ek RwUj Z_vwc `xN©w`b mh‡Zœ ivLvI 

ỳ®‹i| GiB cwi‡cÖwÿ‡Z mswkøó Z_¨mg~n mwVKfv‡e msiÿYmn hvPvB-evQvBKiY mnRZi Kivi j‡ÿ¨ 

WvUv‡eR mdUIq¨vi Gi Kvh©µg ïiæi cwiKíbv MÖnY Kiv nq| 

 

- we`¨gvb mgm¨v/P¨v‡jÄmg~n t 

 

• Pvwn`vcÎ hvPvB-evQvBKi‡Y wej¤̂; 

• Pvwn`vc‡Îi †kÖbxwebœv‡m RwUjZv; 

• gvjvgvj (†óvm©/‡¯úqvi cvU©m I Ab¨vb¨) mieiv‡n `xN©m~wÎZv I MwZwewa Abymi‡Y RwUjZv; 

• mv‡f© I mb‡`i Z‡_¨i AcÖZzjZv; 

• WªvBWwKs msµvšÍ Z‡_¨i Ac ÖZzjZv; 

 

- Aby‡cÖiYvi Drm t  

 

miKv‡ii a2i Gi AvIZvq B‡bv‡fkb cÖK‡íi gva¨‡gB D³ WvUv‡eR mdUIq¨v‡ii cwiKíbv 

M„nxZ nq|  

 

 

- Kx Kx c`‡ÿc MÖnY Kiv n‡qwQj t 
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GKwU WvUv‡eR mdUIq¨vi ˆZixi j‡ÿ¨ mswkøó KZ…©c‡ÿi cÖ‡qvRbxq Aby‡gv`b MÖnY Ges `icÎ 

cÖwµqvi gva¨‡g Zv ev¯Íevq‡bi c`‡ÿY MÖnY| 

 

- ev¯Íevq‡b P¨v‡jÄ wKfv‡e †gvKv‡ejv Kiv n‡qwQj t 

 

 WvUv‡eR mdUIq¨v‡ii KvVv‡gv ˆZixi †ÿ‡Î wewfbœ AvšÍR©vwZK cÖwZôv‡bi WvUv‡e‡Ri Av‡jv‡K 

Z_¨ mg„× Kivi Rb¨ AvšÍR©vwZK cÖwZôv‡bi mv‡_ µgvMZ †hvMv‡hvM ’̄vcb| 

 

- †UKmBKi‡Y M„nxZ e¨e ’̄vw`i weeiY t 

 

 cvBjwUs Gi gva¨‡g P¨v‡jÄmg~n †gvKv‡ejv K‡i GKwU c~Y©v½ Ges mg„× WvUv‡eR ˆZix Kiv| 

ms ’̄vi cÖwZwU RvnvR n‡Z †cÖwiZ ‡÷vm©, †¯úqvi, †cB›Um BZ¨vw` wewfbœ Pvwn`vcÎmg~n WvUv‡e‡R Gw›Uª 

Kivmn cÖ‡qvRbxq cieZ©x Kvh©µgmg~n mwbœ‡ewkZ Kiv| GQvovI, B‡Zvc~‡e©Kvi wewfbœ ai‡Yi Pvwn`vc‡Îi 

Dci M„nxZ c`‡ÿcmg~n WvUv‡e‡R Gw›Uª Kiv|   

 

my ỳicÖmvix Kx Kx Ae`vb ivL‡e t 

  

GB mdUIq¨vi ev Í̄evq‡bi gva¨‡g RvnvR wk‡íi Rb¨ cÖ‡qvRbxq IMO Aby‡gvw`Z PMS 

ev¯Íevq‡bi c`‡ÿc myPxZ n‡q‡Q| eZ©gv‡b wewfbœ KZ…©c‡ÿi Av‡ivwcZ wewa-wb‡la AbymiYc~e©K 

AvšÍR©vwZKfv‡e RvnvR PjvP‡ji Rb¨ DwjøwLZ WvUv‡eR mdUIq¨vi ¸iæZ¡c~Y© fzwgKv cvjb Ki‡e g‡g© 

cÖZxqgvb|  

 

- c×wZ/mgq/‡fvMvwšÍ/e¨q/‡mevi gv‡b Kx Kx cwieZ©b G‡b‡Q t 

 

 mgq LiP hvZvqvZ 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi Av‡M 7 w`b 10,000.00 UvKv 6 evi 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi c‡i 1 w`b 2,500.00 UvKv 2 evi 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi d‡j †mevMÖwnZvi cÖZ¨vwkZ †ewbwdU 6 w`b 7,500.00 UvKv 4 evi 

 

MÖvd/Bb‡dvMÖvwdKm&/Qwe/wfwWI: 
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- wUwmwf we‡kølY t   

 mgq LiP hvZvqvZ 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi Av‡M 7 w`b 10,000.00 UvKv 6 evi 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi c‡i 1 w`b 2,500.00 UvKv 2 evi 

AvBwWqv ev¯Íevq‡bi d‡j †mevMÖwnZvi cÖZ¨vwkZ †ewbwdU 6 w`b 7,500.00 UvKv 4 evi 

 

 

- wjsK: (bsc.ennvisiodigital.tech)| 

 



5 

 

সংস্থার নাম : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

 

পরিরিরি : 

প্রতিদবশী দেশগুদলার সাদে স্থল পদে আমোতন-রপ্তাতন কার্কৃ্রমদক সহজির ও গতিশীল করার লদক্ষে 

২০০১ সাদল বাংলাদেশ স্থলবন্দর আইন, ২০০১ (২০০১ সাদলর ২০নং আইন) এর আওিায় সংতবতিবদ্ধ সংস্থা 

তহদসদব বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ প্রতিতিি হয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর অিীদন ২০১৮-১৯ অে ৃবছর 

পর্নৃ্ত ২৩ টি স্থলবন্দর র্ো- দবনাদপাল, দসানামসতজে, তহতল, দেকনাফ, তবতবরবাজার, বাংলাবান্ধা, তবরল, 

বুতিমারী, িামাতবল, আখাউিা, দ ামরা, েশনৃা, তবদলাতনয়া, নাকুগাঁও, রামগি, দগাবরাকুিা-কিইিলী, দসানাহাে, 

দেগামুখ, তিলাহাটি, দেৌলিগঞ্জ, দশওলা, িানুয়া কামালপুর ও বাল্লা স্থলবন্দর দ াতিি হদয়দছ। এ বন্দরগুদলা 

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর প্রশাসতনক তনয়ন্ত্রদে ন্যস্ত রদয়দছ। বিমৃাদন ২৩টি স্থলবন্দদরর মদে ০৫টি 

স্থলবন্দর র্ো- বাংলাবান্ধা, দসানামসতজে, তহতল, দেকনাফ এবং তবতবরবাজার স্থলবন্দর চুতি ত তিদি দপাে ৃ

অপাদরেদরর মােদম পতরিাতলি হদে। তবরল ব্যতিি অন্য ৭টি স্থলবন্দদরর কার্কৃ্রম িলমান রদয়দছ। দবনাদপাল, 

বুতিমারী, আখাউিা, দ ামরা, িামাতবল, দসানাহাে এবং নাকুগাঁও এই ৭টি স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর 

কর্তপৃদক্ষর সরাসতর তনয়ন্ত্রদে পতরিাতলি হদে। অবতশষ্ট ১১টি স্থলবন্দদরর উন্নয়ন কার্কৃ্রম িলমান রদয়দছ। উদল্লখ্য 

দর্, বাংলাদেশ,  ারি, দনপাল ও ভূোন এর মদে দমােরর্ান চুতির আওিায় অদূর  তবষ্যদি স্থল পদে প্রতিদবশী 

দেশসমূদহর সাদে বাতেজে বৃতদ্ধর পাশাপাতশ সরকাতর রাজদের পতরমােও বহুলাংদশ বৃতদ্ধ পাদব। 

 

রিশনঃ 

স্থলপথে পণ্য আমদারন-িপ্তারন সহজিি ও উন্নিিিকিণ। 

  

রমশনঃ 

স্থলবন্দথিি অবকাঠাথমা উন্নয়ন, পণ্য হযান্ডরলিং ও সিংিক্ষথণ আধুরনক প্রযুরিি ব্যবহাি এবিং সিকািী 

অিংশীদারিথে অপাথিটি রনথয়াথেি মাধ্যথম দক্ষ ও সাশ্রয়ী সসবা প্রদান। 

  

কর্তপৃথক্ষি ক্ষমিা ও কার্ যাবলীঃ 

• স্থলবন্দি পরিিালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসািণ ও সিংিক্ষথণি নীরি প্রণয়ন; 

• স্থলবন্দথি পণ্য গ্রহণ, সিংিক্ষণ ও প্রদাথনি জন্য অপাথিটি রনথয়াে; 

• সিকাথিি পূবাৃনুথমাদনক্রথম স্থলবন্দি ব্যবহািকািীথদি রনকট হথি আদায়থযাগ্য কি, সটাল, সিইট ও রিথসি 

িিরসল প্রণয়ন; 

• এ আইথনি উথেশ্য পূিণকথে কাথিা সাথে সকান চুরি সম্পাদন। 

 

১। উদ্ভাবদনর তশদরানাম : স্থলবন্দরসমূদহ িািিীয় োরিিালকথদি Barcode সম্বরলি িাৎক্ষরনক Photo 

Captureসহ রিরজটাল রনিাপত্তা পাশ প্রদান এবিং আমদারনকািকথদি রনকট িাৎক্ষরনক পণ্য বন্দথি 

প্রথবথশি ও পথণ্যি প্রকৃি ওজন সিংক্রান্ত িথ্য Auto SMS এ সপ্রিণ। 

 

২। কী াদব র্াত্রা শুরু/পেভূতম : 

 

- তবদ্যমান সমস্যা/িোদলঞ্জসমূহ 
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প্ররিথবশী সদশগুথলাি সাথে স্থল পথে আমদারন-িপ্তারন কাযকৃ্রমথক সহজিি ও েরিশীল কিাি লথক্ষয 

বািংলাথদশ স্থলবন্দি কর্তপৃক্ষ প্ররিরিি হয়। স্থলপথে পণ্য আমদারন-িপ্তারন সহজিি ও উন্নিিিকিণই 

বািংলাথদশ স্থলবন্দি কর্তপৃথক্ষি রিশন। বিমৃাথন বািংলাথদশ স্থলবন্দি কর্তপৃথক্ষি আওিাধীন স্থলবন্দথিি সিংখ্যা 

২৩। স্থলবন্দিগুথলা হথলা : সবনাথপাল, সসানামসরজদ, রহরল, সটকনাি, রবরবিবাজাি, বািংলাবান্ধা, রবিল, 

বুরিমািী, িামারবল, আখাউিা, সিামিা, দশনৃা, রবথলারনয়া, নাকুোঁও, িামেি, সোবিাকুিা-কিইিলী, সসানাহাট, 

সটোমুখ, রিলাহাটি, সদৌলিেঞ্জ, সশওলা, ধানুয়া কামালপুি ও বাল্লা। বািংলাথদশ ও িািিসহ প্ররিথবশী 

সদশসমূথহি মথধ্য বারণজয প্রসাি উত্তথিাত্তি বৃরি পাওয়ায় বন্দথিি অপাথিশনাল কাযকৃ্রমথক আথিা সবেবান ও 

েরিশীলিা আনয়থনি মাধ্যথম সসবা গ্ররহিাথদি সদািথোিায় দ্রুি সসবা এবিং Ease of Doing 

Business রনরিিকিথণ বন্দি কর্তপৃক্ষ প্ররিশ্রুিবি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি “রিশন-২০২১” বাস্তবায়ন ও 

স্বথেি রিরজটাল বািংলাথদশ রবরনমাৃথণি লথক্ষয বািংলাথদশ স্থলবন্দি কর্তপৃক্ষ আমদারন-িপ্তারন কাযকৃ্রমথক ই-

সারিথৃস রূপান্তথিি উথযাে গ্রহণ কথি। 

 

বিমৃাথন বাস্থবথকি আওিাধীন িালুকৃি স্থলবন্দি সমূথহ প্ররিরদন বািংলাথদথশি বিাৃি অিযন্তথি েথি 

প্রায় ৩০০-৫০০ িািিীয় পণ্যবাহী োরি বন্দথি প্রথবশ কথি এবিং বাৎসরিক েথি ৩,০০০ কনসাইনথমন্ট পণ্য 

হযান্ডরলিং কিা হয়। বিাৃি অিযন্তথি আেমথনি পথি িািিীয় োরিিালক কর্তকৃ দারখলকৃি কােজপত্রানুযায়ী 

আমদারন পণ্য ও িািিীয় োরিসহ িালথকি িথ্যারদ বন্দথি বিাৃি কাথোৃ শাখায় সিরজষ্টাি খািায় রলরপবি কিা 

হয় এবিং িািিীয় োরিিালকথক ছরবরবহীন রনিাপত্তা পাস প্রদান কিা হয়। এথি প্রায়শ িািিীয় পণ্যবাহী োরিি 

অপ্রিযারশি দীর্ ৃ সারি হথয় োথক, বন্দথি যানজট সৃরষ্ট হয় এবিং আমদারনকৃি পণ্যবাহী োিী স্থলবন্দথিি 

অিযন্তথি প্রথবথশি পি আমদারনকৃি পণ্য, পথণ্যি প্রকৃি ওজন ও িািিীয় োরি সিংক্রান্ত সকান িথ্যারদ 

িাৎক্ষরনক সিংরিষ্ট আমদারনকািক/থসবা গ্রহীিা এবিং বন্দি কর্তপৃক্ষ অবরহিকিথণি সকান দাপ্তরিক/আধুরনক 

ব্যবস্থা সনই। িথল বন্দথিি অিযন্তথিি প্রথবথশি পি িািিীয় োরিিালথকি েরিরবরধ রনয়ন্ত্রথণি সকান সুথযাে 

সনই। এথি আমদারনকািক বা সসবা গ্রহীিাথদি TCV সবরশ হথয় োথক।  

 

- অনুদপ্ররোর উৎস 

 

সনৌ-পরিবহন মন্ত্রণালথয়ি আওিাধীন বািংলাথদশ স্থলবন্দি কর্তপৃথক্ষর জনাব দমাহাম্মে মতশউর রহমান, 

সহকািী পরিিালক (প্রশাসন) পথদ কমিৃি ও আইরসটি কমকৃিাৃি দারয়ে পালন কিথছন। রিরজটাল বািংলাথদশ 

রবরনমৃাথনি লথক্ষয রিরন অত্র সিংস্থাি রিরজটাইলাইজি যাবিীয় কাযকৃ্রথম (আইরসটি কমকৃান্ড, ই-িাইরলিং, 

ইথনাথিশন, ই-রজরপ, APA Software, GRS Software এবিং ই-সারিসৃ ইিযারদ) অগ্রণী ভূরমকা 

পালন কিথছন। রিরন সবনাথপাল স্থলবন্দথি দীর্রৃদন দারয়ে পালনকাথল বন্দথিি আমদারন-িপ্তারন কাযকৃ্রম 

সম্পৃথক বাস্তব অরিজ্ঞিা অজৃন কথি। রিরন বন্দথিি বাস্তব অরিজ্ঞিা কাথজ লারেথয় বন্দথিি আমদারন-িপ্তারন 

কাযকৃ্রথমি িথ্য প্রযুরিথি রূপান্তথিি জন্য এই উদ্ভাবনী উথযাে গ্রহণ কথি। বরণিৃ কমকৃিাৃি এই উদ্ভাবনী 

উথযােটি সনৌ-পরিবহন মন্ত্রণালথয় ০৩/১২/২০১৮ িারিথখ সসিা উদ্ভাবনী রহথসথব রবথবরিি হওয়ায় বরণিৃ 

কমকৃিাৃথক Innovator রহথসথব সরিব মথহাদয় কর্তকৃ Certificate of Appreciation প্রদান 

কিা হয়। 
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কী কী পেদক্ষপ গ্রহে করা হদয়তছল 

 

উদ্ভাবনী িারোটি বাস্তবায়দনর জন্য তনদনাি পেদক্ষপ/কমপৃতরকল্পনা প্রস্তুি করা হয়। দস দমািাদবক 

বিমৃাদন প্রস্তাতবি উদ্ভাবনটি (e-port management system এর ১ম মতিউদলর মদে 

অন্তর্ভিৃ) SRS সম্পন্ন কদর বাস্তবায়দনর দশি পর্াৃদয় রদয়দছ। কমপৃতরকল্পনার উদল্লখ্যদর্াগ্য িাপসমূহ : 

 

 

ক্রতমক 

নং 

কমপৃতরকল্পনার উদল্লখদর্াগ িাপ 

1.  Arrange Budget Allocation 

2.  TOR Final 

3.  EOI 

4.  Evaluation (EoI &RFP) 

5.  Award/NOA 

6.  System Requirement study 

7.  System Analysis & Design 

8.  System Development 

9.  Integration, Hosting & 

Testing 

10.  User Training & Handover 

11.  Maintenance 

 

- বাস্তবায়দন িোদলঞ্জ কী াদব দমাকাদবলা করা হদয়তছল 

 

উদ্ভাবনী িারোটি বাস্তবায়দনর উদেদে িোদলঞ্জসমূহ দমাকাদবলা করার জন্য বন্দদরর আমোতন-

রপ্তাতনকারক/তসএন্ডএফ এদজদের সতহি তবত ন্ন সময় মিতবতনময় স া করা হয়। সবদৃশি ৩০-৩১ মাি,ৃ ২০১৯ 

িাতরখ বুতিমারী স্থলবন্দদর উদ্ভাবনী িারোটি তনদয় আমোতন-রপ্তাতনকারক/তসএন্ডএফ এদজদের সতহি  

মিতবতনময় স া অনুতিি হয় এবং Demo server এ উপস্থাপন করা হয়। এ ছািা এিদ তবিদয় বন্দর 

ব্যবহারকারী/দসবা গ্রতহিাদের সম্পৃি কদর কার্কৃ্রম িলমান রদয়দছ।  

 

- দেকসইকরদে গৃহীি ব্যবস্থাতের তববরে 

 

এই উদ্ভাবনী উথযােটি স্থলবন্দথি বাস্তবায়থনি িথল বন্দথি িািিীয় োরিি অপ্রিযারশি দীর্ ৃসারি হ্রাস 

পাথব রবধায় বন্দথিি িাস্তায় যানজট বা সকান যত্রিত্র োরি অবস্থান কিাি সুথযাে সনই। িািিীয় পণ্যবাহী োরি 

দ্রুি ও স্বে সমথয় বন্দথিি রনধাৃরিি টারমনৃাথল অবস্থান কিথি পািথব। এছািা আমদারনকািকেণ/থসবাগ্রহীিােণ 

বাি বাি বন্দি পরিদশনৃ অথনকািংথশ হ্রাস পাথব এবিং িাথদি আরেকৃ সাশ্রয় হথব। বন্দথি আমদারন-িপ্তারন 

কাযকৃ্রথম সু-শৃঙ্খল পরিথবশ রবিাজ কিথব। দ্রুি সমথয় পণ্য আনথলাি কথি িািিীয় োরি রনিাপথদ িািথি িথল 

সযথি পািথব এবিং আমদারনকািক/থসবা গ্রহীিােণ দ্রুি ও স্বে সমথয় আমদারনকৃি পণ্য খালাস/থিরলিািী কিথি 

পািথব। িািিীয় োরিিালকথদি রনয়ন্ত্রণ সহজ হথব। এছািা বন্দথি আেি আমদারনকৃি পণ্যবাহী িািিীয় 

োরিিালকথদি পণ্য আনথলাি পযনৃ্ত বন্দথি অবস্থাথনি সমথয় রনিাপত্তা ও রনয়ন্ত্রন সহজ হথব। সযন িািিীয় 
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োরিিালকেণ বন্দথি অবস্থানকালীন সকান অনাকারিি কাযকৃ্রথম রনথজথক সমৃ্পি হথি না হথি পাথি। এছািা 

বন্দথিি কমকৃিাৃ/কমিৃািীেণ সটকসই কমপৃরিথবথশি সুথযাে সৃরষ্ট হথব।  

 

৩। পতরবিদৃনর শুরুর কো অেবা এ উদদ্যাগ কী কী কল্যাে বদয় এদনদছ 

 

- কি ব্যতির জীবনমাদন পতরবিনৃ আনদলা 

 

বন্দর ব্যবহারকারী র্োক্রদম আমোতনকারক, রপ্তানীকারক, ট্রান্সদপাে ৃপ্রতিতনতি, তসএন্ডএফ 

এদসাতসদয়শন, ট্রাক মাতলক সতমতি, শ্রতমক ব্যতিবগ।ৃ 

 

- সুদূরপ্রসারী কী কী অবোন রাখদব 

 

 বন্দথি িািিীয় োরিিালকথদি নজিদারি ও েরিরবরধ রনয়রন্ত্রি হথব। 

 সয সকান উদ্ভুি পরিরস্থরিথি িািিীয় োরিিালক/ োরিি িাৎক্ষরনক িথ্যারদ যািাইকিণ ও সিংিক্ষণ 

ব্যবস্থা। 

 স্বচ্ছিা ও জবাবরদরহিা বৃরি। 

 TCV কমথব ও Ease of Doing Business রনরিি । 

 আমদারনকািক/থসবা গ্ররহিােণ িাি আমদারনকৃি পণ্য বন্দথি প্রথবথশি িথ্য িাৎক্ষরনক Import 

Noসহ Auto SMS এ রনরিি হথবন এবিং Mobile App এ ট্র্যারকিং সুরবধা এবিং 

আমদারনকািকেণ import no. দমাবাইদল তনিাৃতরি দকাদি send করদল তফরতি SMS এ 

পদের সবদৃশি অবস্থা জানা। 

 বন্দি মরনটরিিং ব্যবস্থা সহজিি ও উন্নয়ন। 

 সরকার িো বন্দদরর রাজে বৃতদ্ধ। 

 দ্রুি ও স্বে সমথয় সসবা প্রদান। 

 িািিীয় োরি অপ্রিযারশি দীর্ ৃসারি হ্রাস 

 িরবষ্যথি RFID (Radio Frequency Identification) মাধ্যথম িাৎক্ষরনক স্বে 

সমথয় পণ্যবাহী োরিি িথ্য এরিি ব্যবস্থা। 

 বন্দি কর্তপৃক্ষ প্ররিরদন Dash Board এ িাৎক্ষরনক বন্দথি আমদারনকৃি পণ্য, পণ্য সিংক্রান্ত, 

আমদারনকািক, িািিীয় পণ্যবাহী োরি সিংক্রান্ত িথ্য অবরহিকিণ।  

 

- পদ্ধতি/সময়/দ াগাতন্ত/ব্যয়/দসবার মাদন কী কী পতরবিনৃ এদনদছ 

 

বিমৃাথন বাস্থবথকি আওিাধীন িালুকৃি স্থলবন্দি সমূথহ প্ররিরদন বািংলাথদথশি বিাৃি অিযন্তথি 

েথি প্রায় ৩০০-৫০০ িািিীয় পণ্যবাহী োরি বন্দথি প্রথবশ কথি এবিং বাৎসরিক েথি ৩,০০০ 

কনসাইনথমন্ট পণ্য হযান্ডরলিং কিা হয়। বিাৃি অিযন্তথি আেমথনি পথি িািিীয় োরিিালক কর্তকৃ 

দারখলকৃি কােজপত্রানুযায়ী আমদারন পণ্য ও িািিীয় োরিসহ িালথকি িথ্যারদ বিাৃি কাথোৃ শাখায় 

সিরজষ্টাি খািায় রলরপবি কিা হয় এবিং িািিীয় োরিিালকথক ছরবরবহীন রনিাপত্তা পাস প্রদান কিা 

হয়। এথি প্রায়শ িািিীয় পণ্যবাহী োরিি অপ্রিযারশি দীর্ ৃসারি হথয় োথক এবিং আমদারনকৃি পণ্যবাহী 

োিী স্থলবন্দথিি অিযন্তথি প্রথবথশি পি আমদারনকৃি পণ্য, পথণ্যি ওজন ও িািিীয় োরি সিংক্রান্ত 
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সকান িথ্যারদ িাৎক্ষরনক সিংরিষ্ট আমদারনকািক/থসবা গ্রহীিা এবিং বন্দি কর্তপৃক্ষ অবরহিকিথণি 

সকান দাপ্তরিক/আধুরনক ব্যবস্থা সনই। এছািা বন্দথিি অিযন্তথিি প্রথবথশি পি িািিীয় োরিিালথকি 

েরিরবরধ রনয়ন্ত্রথণি সকান সুথযাে সনই। িথল আমদারনকািক বা সসবা গ্রহীিাথদি TCV সবরশ হয় 

অোৃৎ। T (Time)- ৫ রমরনট, C (Cost)- ৩,০০০ টাকা,   V (Visit)- ৩ বাি। এিই িলশ্রুরিথি 

িািিীয় োরিিালকথদি Barcode সম্বরলি িাৎক্ষরনক Photo Captureসহ রিরজটাল 

রনিাপত্তা পাশ প্রদান এবিং আমদারনকািকথদি রনকট িাৎক্ষরনক পণ্য বন্দথি প্রথবথশি ও পদের ওজদনর 

িথ্যসহ Auto SMS এ সপ্রিণ এব import no.সহ তনিাৃতরি দকাদি SMS send করদল 

তফরতি  SMS এ পদের সবদৃশি অবস্থা জানার উথেথশ্য িথ্য ও প্রযুরিি সহায়িায় এই উদ্ভাবনী 

উথযাথেি অবিািনা হয়।  

 

এই উদ্ভাবনী উথযাে কাযকৃি/বাস্তবারয়ি হথল বন্দি ব্যবহািকািী বা আমদারনকািকথদি TCV কমথব 

ও Ease of Doing Business রনরিি হথব। পাশাপারশ আমদারনকািক বা সসবা গ্রহীিােণ 

র্থি বথসই িাৎক্ষরনক িাি আমদারনকৃি পণ্য বন্দথি প্রথবথশি িথ্য ও পথণ্যি প্রকৃি ওজন Auto 

SMS এ রনরিি হথবন এবিং Mobile Apps এি মাধ্যথম পথণ্যি সবথৃশষ অবস্থাি 

Tracking কিথি পািথবন এবিং আমদারনকািকেণ import no. দমাবাইদল তনিাৃতরি দকাদি 

send করদল তফরতি SMS এ পদের সবদৃশি অবস্থা জানদি পারদব। এ ছািা বন্দি কর্তপৃক্ষ বন্দি 

কর্তপৃক্ষ প্ররিরদন Dash Board এ িাৎক্ষরনক বন্দথি আমদারনকৃি পণ্য, পণ্য সিংক্রান্ত, 

আমদারনকািক, িািিীয় পণ্যবাহী োরি সিংক্রান্ত িথ্য অবথলাকন ও দীর্থৃময়াদী পণ্য/পণ্যবাহী িািিীয় 

োরি/োরিিালথকি িথ্য সিংিক্ষণ কিা সহজ হথব। এথি বন্দথিি কাযকৃ্রথম স্বচ্ছিা ও জবাবরদরহিা বৃরি 

পাথব এবিং বন্দথি িাজথস্বি পরিমাণ উত্তথিাত্তি বৃরি পাথব। 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indian Vehicle 
Entry in Port 

Area 
Data Entry in 

software 

Data Entry in 
software 

Auto SMS to  
Importer / Service 

Receiver 

Indian Vehicle 
Driver 

Mobile Apps for  
Importer / Service 

Receiver 

ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধততসমূহ 
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৪। উপকারদ াগী বা অংশীজদনর প্রতিতক্রয়া/অনুভূতি 

 

অিংশীজন অোৃৎ বন্দথিি আমদারনকািক/িপ্তারনকািক/রসএন্ডএি এথজন্ট/শ্ররমক ইউরনয়ন/ট্র্ান্সথপাট ৃ

এথসারসথয়শনসহ কাস্টমস/ইরমথগ্রশন/উরদ্ভদ সিংেরনথিাধ/রবরজরব/পুরলশ প্রশাসন/থজলা ও উপথজলা প্রশাসথনি 

সরহি বরণিৃ উদ্ভাবনটিি Software Requirment Specification (SRS) তনদয় বুতিমারী 

স্থলবন্দদর ৩১-০৩-২০১৯ িাতরখ একটি মিতবতনময় স া অনুতিি হয় (উপতস্থতির িাতলকা সংযুি)। মিরবরনময় 

সিায় আমদারনকািক প্ররিরনরধেণ বরণিৃ উথযােটিথক স্বােি জানান এবিং আমদারনকািকেণ র্থি বথস পণ্য 

বন্দথি প্রথবথশি রবষয়টি িাৎক্ষরণক এসএমএস এ জানথি পািথবন মথম ৃপ্ররিরক্রয়া ব্যি কথিন। এছািা সমাবাইল 

অযাপস/ওথয়বথপাটাৃথল/ই-সমইথলও পথণ্যি সবথৃশষ অবস্থা জানথি পািথবন। প্ররিরনরধেণ ব্যবসায়ীথদি সদাি 

সোিায় রিরজটাল পিরিথি সসবা প্রদাথনি ব্যবস্থা গ্রহথণি জন্য কর্তপৃক্ষথক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কথিন। িরবষ্যথি 

আথিা যুথোপথযােী বন্দি ব্যবস্থাপনা রনথয় সিকাথিি সরহি কাজ কিাি অিীকাি ব্যি কথিন। Demo 

server (http:/182.48.72.85/landport/) এ  প্রস্তুিকৃি সিটওয়াি/ ধািণাটিি বাস্তব রিত্র  

আমদারনকািক/ িপ্তারনকািক/রসএন্ডএি এথজন্ট এি রনকট তুথল ধিা হয় এবিং পে বন্দদর প্রদবদশর িথ্য ও 

পদের ওজদনর িথ্য িাৎক্ষতেক Auto SMS এ  আমদারনকািক/ িপ্তারনকািক/রসএন্ডএি এথজন্ট এি রনকট 

দপ্ররদের কার্কৃ্রম প্রেশনৃ করা হয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

৫। টিত তস/গ্রাফ/ইনদফাগ্রাতফকস/ছতব/ত তিও 

 

- টিতসত  তবদেিে : দেতবল বা গ্রাদফর মােদম উপস্থাপন 

এক নজথি পরিবিনৃ/প্রিযারশি িলািল/TCV িথ্য : (প্রতিটি Consignment/প্রতিতেন বন্দদর 

প্রতিটি  ারিীয় গাতি প্রদবদশর দক্ষদত্র) 

 

আইরিয়া সময় খিি যািায়াি মন্তব্য 

আইরিয়া বাস্তবায়থনি আথে ৫ রমরনট ৩,০০০/- ৩ বাি প্রতিতেন বন্দদর 

৩০০-৫০০  ারিীয় 

গাতি প্রদবশ কদর 

োদক।  

আইরিয়া বাস্তবায়থনি পথি ২ রমরনট ২৫/- ০ বাি 

আইরিয়া বাস্তবায়থনি িথল 

সসবা গ্রহীিাি প্রিযারশি 

িলািল 

৩ রমরনট কম ২,৯৭৫/- 

কম 

৩ বাি কম 

 

- গ্রাফ/ইনদফাগ্রাতফকস – প্রদর্াজে নয় 

- ছতব 

(ক) িািিীয় োরিিালকথদি Barcode সম্বরলি িাৎক্ষরনক Photo Captureসহ 

রিরজটাল রনিাপত্তা পাশ প্রদান এবিং আমদারনকািকথদি রনকট িাৎক্ষরনক পণ্য বন্দথি প্রথবথশি ও 

পথণ্যি প্রকৃি ওজন সিংক্রান্ত িথ্য Auto SMS এ সপ্রিথণি ধাপসমূহ সিট ওয়যাথি উপস্থাপন 

রিত্র: 
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Dashboard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Entry: 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

SMS 
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Driver’s ID Card Generation & Mobile App for Importers & C&F 

Agents 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Weight 

 

 

বুতিমারী স্থলবন্দদর ৩১-০৩-২০১৯ িাতরদখ অনুতিি অিংশীজন অোৃৎ বন্দথিি 

আমদারনকািক/িপ্তারনকািক/রসএন্ডএি এথজন্ট/শ্ররমক ইউরনয়ন/ট্র্ান্সথপাট ৃ এথসারসথয়শনসহ 

কাস্টমস/ইরমথগ্রশন/উরদ্ভদ সিংেরনথিাধ/রবরজরব/থজলা ও উপথজলা প্রশাসথনি সরহি বরণিৃ উদ্ভাবনটি demo 

server এর উপস্থাপন ও e-port management system এর SRS তনদয়  মিতবতনময় স ার 

িথ্যতিত্র : 
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- টিতসত /ত তিও (youtube/িথ্য বািায়দন আপদলাি কদর তলংক) িথ্য বািায়দন Demo 

server এ আপদলাদির তলংক http:/182.48.72.85/landport/ 
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evsjv‡`k †gwib GKv‡Wwgt 

 

cwiwPwZt 

 

miKvwi gvwjKvbvaxb evsjv‡`k †gwib GKv‡Wwgi †ckvMZfv‡e `¶, cwi‡ekMZfv‡e m‡PZb,  eyyw×gvb 

Ges ‡PŠKm mvgyw Ö̀K K¨v‡WU ‰Zwi‡Z `xN© 5-`k‡Ki L¨vwZ i‡q‡Q| GLv‡b K¨v‡WU‡`i AvBGgI, 

GmwUwmWvweøD Kb‡fbkb Abym„Z c×wZ‡Z  Bs‡iRx gva¨‡g m¤ú~b© †iRwg‡b›Uvj Ges AvevwmK cÖwk¶Y 

cÖ`vY Kiv nq| GKv‡Wwg K¨v‡WU me mg‡qi Rb¨ ¯§vU©, mZK© Ges cÖvYešÍ; Zuviv †h †Kvb `vwqZ¡ MÖn‡Y 

m`v cÖ Í̄zZ|  

 

1962 mv‡j cÖwZwôZ nIqvi ci †_‡K GB GKv‡Wwg cÖvq 4,433 Rb `¶ I k„•Ljve× K¨v‡WU RvZxq I 

AvšÍR©vwZK ‡gwib cÖ‡dk‡bi Rb¨ ˆZwi K‡i‡Q Ges GKB mg‡qi g‡a¨ Av‡iv cÖvq 44,000 Rb 

AskMÖnYKvix‡`i Kv‡Q †ckv`vi †Kvm© / Gbwmjvwi †Kvm© mieivn K‡i‡Q| 

 

cÖwZeQi M‡o cÖvq 8000 Gi AwaK fwZ©”Qz cÖv_©x GKv‡Wwgi fwZ© cÖwµqvq AskMÖnY K‡i Ges eZ©gv‡b 

185 Rb K¨v‡WU cÖwkÿ‡Yi Rb¨ PzovšÍ fv‡e wbe©vwPZ nq| GB wecyj msL¨K cÖv_©x‡`i fwZ© cÖwµqv, 

cÖwkÿY I cÖwkÿY ciewZ© †mev mg~n mnRxKiY I  RbevÜe Kivi wel‡q GKv‡Wwg m`v Zrci i‡q‡Q| 

†m j‡ÿ¨B ‡UK‡bvjwRi mnvqZv wb‡q mbvZb c×wZ †_‡K †gwib GKv‡Wwg‡K wWwRUvj K¨v¤úv‡m 

iæcvšÍ‡ii D‡Ï‡k¨ cÖ_wgK ch©v‡q fwZ© cÖwµqv‡K mnRxKi‡Yi gva¨‡g D™¢veb cÖwµqv MÖnY Kiv nq| 

GLv‡b m¤úyb© cÖwµqvwU AwaKZi mnR I RbevÜe n‡e Ges miKvi KZ©„K wbwg©Ze¨ 4 wU †gwib 

GKv‡Wwg‡ZI †iwcø‡KU Kiv m¤¢e n‡e| 

 

D™¢veb Kvh©µgwUi msw¶ß weeiYt  

 

Ò‡gwib GKv‡Wwgi fwZ© cÖwµqv mnRxKiYÓ D‡`¨vMwU MÖn‡bi d‡j mvwe©Kfv‡e K‡qKwU av‡c fwZ©”Qz 

cÖv_©xMY mzweav jvf Ki‡Q| mvaviY RbM‡bi g‡a¨ †gwib cÖ‡dkb m¤̂‡Ü AwaKZi AvMÖn m…wó nIqv †_‡K 

ïiæ K‡i K¨v‡WUMY cÖwk¶Y ciewZ© †mevI mn‡R MÖnb Ki‡Qb| wb‡gœ K‡qKwU av‡c D‡`¨vMwUi cÖwµqv I 

mzweavw` cÖ‡qvRbxq MÖvd, PvU© BZ¨vw`mn eb©bv Kiv n‡jv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avc- 1 

 

N‡i e‡m I‡qemvB‡Ui gva¨‡g, †mvk¨vj wgwWqvi gva¨‡g, BDwUD‡e wfwWI BZ¨vw` gva¨‡g mn‡RB †gwib 

cÖ‡dkb m¤ú‡K© †jvKRb AeMZ n‡Z cvi‡Q| 
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gšÍe¨t †gwib cÖ‡dkb, †gwib GKv‡Wwg Ges Gi †UÖwbs m¤ú‡K© ¯‹zj K‡j‡Ri QvÎ QvÎxiv B‡j±ÖwbK 

wgwWqvi gva¨‡g Lze mn‡R N‡i e‡m Rvb‡Z cvi‡Q d‡j †gwib cÖ‡dkb m¤̂‡Ü AwaKZi AvMÖn m…wó n‡”Q| 

 

avc- 2 

 

fwZ© weÁwßt 

 

‰`wbK cwÎKv mn †mvk¨vj wgwWqv, I‡qemvB‡U I wUwf P¨v‡b‡ji gva¨‡g fwZ© weÁwß cÖKvk nq| 

 

gšÍe¨t Gi d‡j me©vwaK fwZ©”Qz cÖv_©xi g‡a¨ Lze ª̀æZ mg‡q weÁwß †cŠ‡Q hvq Ges Kg mg‡q dig c‚iY 

Kvhµg m¤úbœ nq| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avc- 3  

 

fwZ© dig msMÖnt 

 

GKRb cÖv_©x N‡i e‡m †gvevBj Gi gva¨‡g A_ev wbKU ’̄ mvBevi K¨v‡d‡Z wM‡q GKv‡Wwgi I‡qemvBU 

eÖvDR K‡i Lze mn‡RB AbjvBb fwZ© dig mn Ab¨vb¨ mKj cÖ‡qvRwbq dig WvDb‡jvW Ki‡Z cv‡i| 
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gšÍe¨t G‡Z GKRb cÖv_©xi mgq, e¨q I cwikÖg mewKQzB mvkÖq nq| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avc- 4 

 

‡iwR‡óÖkb digc‚iY I wd Rgv`vbt 

 

GKRb cÖv_©x N‡i e‡mB 15 wg: Gi g‡a¨ dig c‚iY K‡i mvewgU Ki‡j mv‡_ mv‡_ †gvevBj GmGgGm 

Gi gva¨‡g Kbdvi‡gkb †g‡mR †c‡q hvq| Gici wbKU¯’ †mvbvjx e¨vsK wjt/weKvk Gi gva¨‡g 

e¨vswKs‡q wd Rgv`vb cÖwµqv m¤úbœ Ki‡Z cv‡i|  

 

gšÍe¨t G‡Z K‡i GKRb cÖv_©xi digc‚iY I wd Rgv`v‡b D‡jL‡hvM¨ fv‡e mgq, e¨q I mv¶vZ K‡g 

†M‡Q| 

 

avc- 5 

 

cÖ‡ekcÎ MÖnb I cwi¶v‡K› Ö̀ wbe©vPbt 

 

we`¨gvb c×wZ‡Z GKRb cÖv_©x Zvi UÖvwKs bv¤̂vi e¨envi K‡i hLb I hZevi Lzwk cÖ‡ekcÎ wcÖ›U Ki‡Z 

cv‡i Ges †K‡› Ö̀i wmU-cvb †gvevBj †g‡mR I I‡qemvB‡Ui gva¨‡g †c‡q hvq| 

 

gšÍe¨t Gi d‡j cÖv_©x‡`i cÖ‡ekcÎ cvIqv AwbðqZv I mgq‡¶cb z̀‡UvB z̀i n‡q‡Q| 

 

avc- 6 

 

cix¶v c×wZt  
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cwiewZ©Z c×wZ‡Z 4wU wel‡q 200 b¤̂‡ii GgwmwKD cÖkœc‡Î cix¶v m¤úvw`Z nq| GK. IAviGg 

c×wZ‡Z gvÎ 2w`‡b djvdj cÖKvk, I‡qemvBU I †gvevBj GmGgG‡mi gva¨‡g cÖv_©x‡K wbwðZ Kiv nq| 

 

gšÍe¨t bZzb c×wZ‡Z dj cÖKv‡ki mgq D‡jL‡hvM¨ nv‡i Kwg‡q Avbv m¤¢e n‡q‡Q Ges kZfvM ¯”̂QZv 

wbwðZ Kiv n‡q‡Q| 

avc-7 

 

‡gŠwLK I Ab¨vb¨ cix¶vt 

 

we`¨gvb c×wZ‡Z cix¶vi mv‡_ mv‡_B I‡qemvBU Gi gva¨‡g dj cÖKv‡ki Kvi‡Y mKj cix¶vi mgq 

3w`‡b Kwg‡q Avbv m¤̂e n‡q‡Q| 

 

gšÍe¨t mgq I cÖv_©x‡`i hvZvqvZ e¨q A‡bKUv Kwg‡q Avbv m¤¢e n‡q‡Q| 

 

avc-8 

 

P‚ovšÍ †hvM`vbt 

 

mg Í̄ dig I wb‡ ©̀wkKv GKv‡Wwgi I‡qemvB‡U Avc‡jvW Kiv nq| cÖv_©xiv AbjvB‡b GKv‡Wwgi e¨vsK 

GKvD‡›U UvKv Rgv w`‡q c‚iYK…Z dig wb‡q †hvM`v‡bi w`b GKv‡Wwg‡Z ¯̂kix‡i Dcw ’̄Z nq Ges 

cÖv_©x‡`i AbjvB‡b c‚ibK…Z di‡gi Z_¨mg‚n K¨v‡WU WvUv‡eR m¤ú…³ Kiv nq| 

 

gšÍe¨t G cÖwµqvq cÖv_©x‡`i †hvM`vb cÖwµqv mnRZi n‡q‡Q Ges K¨v‡WU WvUv‡eR e¨env‡ii gva¨‡g 

cÖwk¶Y cieZ©x Kvh©µg mnRZi n‡q‡Q| 

 

avc-9 

 

fwel¨r cwiKíbvt 

 

BwZg‡a¨ †gwib GKv‡Wwg‡Z K¨v¤úvm g¨v‡bR‡g›U mi z̈kb bv‡g GKv‡Wwgi mvwe©K cÖwk¶Y Kvh©µg‡K B-

‡mevi AvIZvq iæcvšÍ‡ii D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| we`¨gvb AbjvBb fwZ© cÖwµqvwU D³ D‡`¨v‡Mi mv‡_ 

m¤ú…³ Kiv n‡j cÖwZwU K¨v‡W‡Ui fwZ© cÖwµqv n‡Z Mª¨vRz‡qkb ch©šÍ GKv‡Wwgi Kvh©µg, k…•Ljv‡eva, 

cix¶v I K¬vm †Uó Ges mvwU©wd‡KU cÖ`vbmn hveZxq Z_¨ WvUv‡e‡R msiw¶Z n‡e| Gi d‡j GKv‡Wwg 

KZ©…K K¨v‡WU‡`i cÖwk¶Y PjvKvjxb I cÖwk¶Y cieZ©x mKj †hvM`vb mnRZi n‡e Ges Ab¨vb¨ †`wk-

we‡`kx †gwiUvBg/wkwcs ms¯’v KZ©…K mZ¨Zv hvPvB c×wZ AZ¨šÍ ª̀æZ I mnRZi n‡e| G‡Z K‡i GKv‡Wwg 

n‡Z cÖ`Ë mvwU©wd‡KU Rvj nIqvi †Kvb m¤¢vebv I _vK‡ebv Ges cÖwZôv‡bi fvegwZ© D¾¡j n‡e| 
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ননৌপরিবহন অরিদপ্তি 

 

ননৌপতিবহন অতিদপ্তি ননৌ পতিবহন মন্ত্রণালয়েি অিীনস্থ একটি সিকািী নিগুয়লটিী সংস্থা। সংস্থাটি নমতিটাইম প্রশাসন 

তহসায়ব অভ্যন্তিীণ ননৌযান এবং সমুদ্রগামী জাহায়জি তনিাপদ চলাচল তনতিতকয়ে কায যক্রম গ্রহণ ছাড়াও জাহায়জ কম যিত 

কম যকতযা ও কম যচািীয়দি প্রতশক্ষণ ও সনদােন এবং ননৌ বাতণয়জযি উন্নেন কায যক্রম বাস্তবােন কয়ি থায়ক। অরিদপ্তরিি 

কারেি সারে সংরিস্টরদি নসবা গ্রহণ সহেীকিরণি েন্য অরিদপ্তি রনম্ন বরন িত উদ্ভাবনী কার্ িক্রম সম্পাদন  করিরে- 
 

 

১। নারবকরদি সনদায়ন প্ররক্রয়া সহেীকিণ  
 

ননৌপতিবহন অতিদপ্তি হয়ত অভ্যন্তিীণ এবং তবয়দশগামী জাহায়জ কম যিত নাতবকয়দি অনুকূয়ল আন্তযজাততকভ্ায়ব স্বীকৃত 

তবতভ্ন্ন িয়িয়নি নমতিটাইম পিীক্ষা গ্রহণ পূব যক সনদ জািীকিা হয়ে থায়ক। পূব যতন পদ্ধততয়ত পিীক্ষাে অংশ গ্রহণ এবং 

সনদ প্রাতপ্তি জন্য অগ্রহী নাতবকগণ সংতিষ্ট শাখাে প্রয়োজনীে ডকুয়ময়েি হাড যকতপ, তনদ্ধযাতিত তি জমা প্রদায়নি মাধ্যয়ম 

আয়বদন কিয়ত হয়তা। শাখাে দাতখকৃত ডকুয়মে নমনুোলী পয যায়লাচনা কয়ি, নমনুোলী পিীক্ষাে অংশ গ্রহয়ণি নযাগ্যতা 

যাচাইকিণ, পিীক্ষাে অংশগ্রহয়ন অনুমতত প্রদান, পিীক্ষাি িলািল তনদ্ধযািণ, পিীক্ষাি িলািল প্রকাশ, সনদ তততি ও 

নাতবকগণয়ক সনদ প্রদায়নি কায যক্রম সম্পাদন কিা হয়তা। এই প্রতক্রোে একজন প্রাথীয়ক অয়নকবাি অতিদপ্তয়ি উপতস্থত 

হয়ে পিীক্ষাে অংশগ্রহয়ণি প্রতক্রো সম্পয়কয অবতহত হওো, আয়বদন জমা, তি জমা,  আয়বদয়নি অবস্থান সম্পয়কয 

জানা,পিীক্ষে অংশগ্রহণ কিা ইতযাতদ কায যক্রম সম্পাদন কিয়ত হয়তা।   

 

উদ্ভাবনটি বাস্তবােন হওোে নাতবকগণ খুব কম সময়ে ও কম খিয়চ সহয়জই নদশ/তবয়দশ অথ যাৎ তনজ অবস্থান হয়ত 

অনলাইয়ন পিীক্ষাে অংশগ্রহয়ণি আয়বদন জমা, আয়বদয়নি অবস্থান সম্পয়কয অবতহত হওো, পিীক্ষাি িলািল জানা,  

সনয়দি আয়বদন কিা, সনদ চুড়ান্ত হওো সম্পয়কয জানয়ত পািয়ছ। এ জন্য ঢাকাে অবস্থান কয়ি অতিদপ্তয়ি উপতস্থত 

হওোি প্রয়োজন হয়েনা। অতিদপ্তয়িি তনি যাতিত ওয়েবসাইয়ট আয়বদনকািী সহয়জই তাি ডকুয়মে দাতখল কিয়ত পািয়ছ। 

িয়ল অতিয়স নলাক সমাগম বৃতদ্ধ হয়ে স্বাভ্াতবক কায যক্রম পতিচালনাে ব্যাঘাত সৃতি হয়েনা। এছাড়া আয়বদনকািীয়ক 

অতিদপ্তয়িি নকান শাখাে  বা নকান িিয়ণি দালায়লি সায়থ নযাগায়যাগ কিাি প্রয়োজন হয়েনা। আয়বদনকািীি আয়বদন 

অনুযােী সকল পয যায়ে অনলাইয়ন প্রয়োজনীে পয যায়লাচনা বা যাচাই পূব যক আয়বদয়ন প্রদত্ত তথ্য স্বেংতক্রেভ্ায়ব সংযুক্ত 

হয়ে সনদ প্রস্তুত হয়ে। সনদ ততিীয়ত নকান িিয়ণি ভুল হওোি সম্ভবনা থাকয়ছনা। সনদ প্রস্তুত চুড়ান্ত হয়লই আয়বদনকািী 

স্বেংতক্রেভ্ায়ব নমাবাইয়ল এসএমএস এি মাধ্যয়ম জানয়ত পািয়ছ এবং তনজ সুতবিামত অতিদপ্তয়ি উপতস্থত হয়ে সনদ গ্রহণ 

কিয়ছ। অথ যাৎ নকবলমাত্র পিীক্ষাে অংশ গ্রহয়ণ পিীক্ষা চলাকালীন সমে এবং সনদ গ্রহয়ণি জন্য অতযন্ত অে সমে 

অতিদপ্তয়ি অবস্থান কিয়ত হয়ে। উদ্ভাবনটি বাস্থবােন কিাে নসবা গ্রহণকািীি সমে, ব্যে এবং আগমন সংখ্যা প্রাে সম্পুন্ন 

ভ্ায়ব হ্রাস নপয়েয়ছ, একই সংয়গ মানসম্পন্ন নসবা ও উত্তম ব্যবহাি তনতিত কিা সম্ভব হয়ে। 
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২। তডতজটাল তডসয়েয়বাড য নসবা গ্রহয়ণি পদ্ধতত প্রদশ যয়নি সুয়যাগ সৃতি 

 

ননৌপতিবহন অতিদপ্তয়ি তবয়দশগামী জাহায়জ চাকুিীিত নিটিং, কযায়ডট, অতিসাি এবং অভ্যন্তিীণ ননৌযান ততিী, সায়ভ্ য, 

নিতজয়েশন ইতযাতদ কায়জি জন্য ননৌযান মাতলক বা তাি প্রতততনতিগণ আগমন কয়ি। উক্ত নসবা গ্রহণকািীগণ নসবা 

প্রদায়নি তনেম, আইন-কানুন, সিকািী তি এি পতিমান, পদ্ধতত প্রভৃতত সম্পয়কয স্বাভ্াতবকভ্ায়বই না জানাি কািয়ণ নসবা 

গ্রহয়নি নক্ষয়ত্র তায়দি সমস্যা হে। নসবা গ্রহনকািীগণ সঠিকভ্ায়ব নসবাগ্রহয়নি জন্য প্রয়োজনীে কাগজপত্র তদয়ত ব্যথ য হে, 

িয়ল তায়দি সিকাতি নসবা নপয়ত সমস্যাি সম্মুখীন হয়ত হে। তডতজটাল তডসয়েয়বাড য হয়ত নসবা প্রতযাশীগণ সহয়জই নসবা 

গ্রহয়ণি প্রতক্রো সম্পয়কয অবতহত হওোি সুয়যাগ পায়ে। 

 

উদ্ভাবনটি বাস্তবােয়নি িয়ল অতিদপ্তয়ি আগত নসবা প্রতযাশীগণ সহয়জই কমসময়ে তডতজটাল তডসয়েয়বায়ড য তনজ হায়ত 

টাচস্ক্রীন তডতজটাল নবায়ড য স্পশ য কয়ি  নসবাগ্রহয়ণি পদ্ধতত, তনেম, আইন-কানুন, সিকািী তি এি পতিমান ইতযাতদ সম্পয়কয 

অবগত হয়ত পািয়ছ। নকান িিয়ণি নভ্াগাতন্ত ছাড়া তনভু যলভ্ায়ব আয়বদন কিয়ত সক্ষম হয়ে। এয়ত নসবাপ্রতযাশীগণ দ্রুত 

নসবাগ্রহণ কিয়ত সক্ষম হয়ে। অতিদপ্তয়ি একাতিক তদন আগমন বা তথ্য জানাি জন্য অবস্থান কিয়ত হয়েনা। িয়ল 

তায়দি সমে নক্ষপণ বা অথ য ব্যে হয়েনা 
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৩। অতিদপ্তয়ি আগত নসবাপ্রতযাশীয়দি জন্য তবশুদ্ধ পাতনি ব্যবস্থা কিণ 

   

ননৌপতিবহন অতিদপ্তি ননৌ পতিবহন মন্ত্রণালয়েি অিীনস্থ একটি সিকািী নিগুয়লটিী সংস্থা। সংস্থাটি নমতিটাইম প্রশাসন 

তহসায়ব অভ্যন্তিীণ ননৌযান এবং সমুদ্রগামী জাহায়জি তনিাপদ চলাচল তনতিতকয়ে কায যক্রনমি অংশ রহসারব ননৌর্ান 

নিরেরেশন,সারভি, জাহায়জ কম যিত কম যকতযা ও কম যচািীয়দি প্রতশক্ষণ ও সনদােন, রবরিাি রনষ্পরি এবং ননৌ বাতণয়জযি 

উন্নেন কায যক্রম বাস্তবােন কয়ি থায়ক। এই সকল কায়জি জন্য ননৌযান মাতলক বা তাি প্রতততনতিগণ, নমতিটাইম পিীক্ষাে 

অংশ গ্রহণকািী পিীক্ষাথী, সনদগ্রহণকািীসহ দশ যনাথীগণ প্রতততদন আগমন কয়িন। উক্ত নসবা গ্রহণকািীগণ নসবাি িিণ 

অনুসায়ি অয়নক নক্ষয়ত্র দীঘ য সমে অতিদপ্তয়ি অবস্থান কয়িন। সকয়লই প্রয়োজনীে তবশুদ্ধ খাবাি পাতন বহন কয়িননা বা 

তায়দি তনকট প্রয়োজনমত পয যাপ্ত পানয়যাগ্য পাতন সকলয়ক্ষয়ত্র থায়কনা। পাতন তবশুদ্ধকিন তিল্টাি নমতশন স্থাপয়নি 

মাধ্যয়ম পানয়যাগ্য তবশুদ্ধ পাতন সহজয়লাভ্য কিা হয়েয়ছ।  

 

উদ্ভাবনটি বাস্তবােন িয়ল নসবাপ্রতযাশীগণ সহয়জ তবনামূল্য তবশুদ্ধ পাতন পান কিয়ত পািয়ছ। পানয়যাগ্য পাতনি স্বেতা 

জতনত স্বাস্থয সমস্যা তনিশন হয়েয়ছ।  এই সুতবিা না থাকাি পূয়ব য নসবা পওোি জন্য আগতয়দি বহনকৃত অব্যবহ্রত 

োতিয়কি পাতনি নবাতল হয়ত পতিয়বশ সুিতক্ষত হয়ে। 

  
উয়যাগটি বাস্থবােন হওোয নসবাপ্রতযাশীগণ  সহয়জ পয যাপ্ত পতিমায়ন তবশুদ্ধ পাতন তবনামূূ্ল্য পাওোি সুয়যাগ পায়ে।  
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দমাংলা বন্দর কর্তপৃক্ষঃ 

 

বাংলারদরশি রতনটি সমুদ্র বন্দরিি মরে নমাংলা বন্দি নদরশি রিতীয় বন্দি। বন্দিটি নদরশি দরিণ-পরিরম বরগাপসাগি 

হরত ৭১ নটিকযাল মাইল উোরন পশুি নদী ও নমাংলা নালাি সংগমস্থরল অবরস্থত। ১৯৫০ সারল চালনা বন্দি সিকািী 

অরিদপ্তি রহসারব স্বাভারবক কার্ িক্রম শুরু করিরেল। ১৯৮৭ সারলি ৮ই মাচ ি চালনা বন্দি কর্তিপি নমাংলা বন্দি কর্তিপি 

রহসারব আত্মপ্রকাশ করি। 

 

 

ক্র:নং রবষয় রববিণ 

 

১. দপ্তি/সংস্থাি নাম ও 

সংরিপ্ত পরিরচরতিঃ 

নমাংলা বন্দি কর্তিপি 

২. উদ্ভবরনি রশরিানামিঃ “বরি  প্যালাসাইর ং  এি মােরম নেটিি সম্মূখভারগি মাটিি ভাগন নিাি”। 

 

৩. কার্ িক্রমটিি সংরিপ্ত 

রববিণিঃ 

(প্রচরলত/বতিমান 

পদ্ধরতরত চলমান 

কার্ িক্রমটিি রববিণ) 

নমাংলা বন্দরিি নেটিি সম্মুখভারগি মাটিি ভাংগরনি ফরল নেটিি সম্মূখভারগি নাব্যতা 

হ্রাস পাওয়ায় োহাে ননাগি কিাসহ অপারিশন কাে প্রচন্ড বািাগ্রস্থ হরতা । বািবাি 

নেরেং করিও নাব্যতা প্ররয়ােন অনুর্ায়ী পাওয়া র্ারিল না। এিিরনি সমস্যা নমাকারবলাি 

েন্য সািািনত সীট পাইরলং কিা হরয় োরক। নমাংলা বন্দরিি নেটিি সম্মূরখ সীট পাইরলং 

কিরত আনুমারনক ৮০ (আরশ) নকাটি টাকা খিচ হরব মরম ি রসরভল ও হাইরোরলক্স রবভাগ 

নেরক োনারনা হয়। পিবতীরত রসরভল ও হাইরোরলক্স রবভাগ, সদস্য (প্রিঃ ও উিঃ) মরহাদয় 

এবং নচয়ািম্যান মরহাদয় এি সারে আরলাচনাক্ররম সীট পাইরলং এি রবকল্প বরি ও োম 

সীরটি মােরম প্যালাসাইর ং এি  প্রস্তাব প্রদান করিন। ২ িারপ কাে সম্পাদন কিরত খিচ 

হরয়রে ১.৪০ (এক নকাটি চরিশ লি) টাকা মাত্র। 

৪. উদ্ভাবনটি রনব িাচরনি 

নর্ৌরিকতাি (টিরভরস’ি 

আরলারক রক সুরবিা হরব 

এি রবদ্যমান পদ্ধরতরত 

রক রক সমস্যা িরয়রে) 

উদ্ভাবন পদ্ধরতরত সুরবিাবলীিঃ 

 

(ক) নেটি সম্মূরখ নাব্যতা প্ররয়ােন অনুর্ায়ী পাওয়া র্ারব। 

(খ) নেটি সম্মূরখ বািবাি নেরেং কিা প্ররয়ােন হরব না। 

(গ) সীট পাইরলং এি তুলনায় অরনক কম খিরচ নেটি সম্মূরখি মাটি ভাগনরিাি কিা  

সম্ভব হরব। 

(ঘ) নেটিরত োহাে অপারিশন ত্বিারিত হরব। 
 

 

বতিমান পদ্ধরতরত সমস্যাবলীিঃ 

 

১. বতিমান পদ্ধরতরত ব্যবহৃত উপকিণ সমূরহি মূল্য নবশী। 

২. উপকিণ সমূহ সব সময় সব স্থারন পাওয়া র্ায় না। 

৩. উপকিণ সমূহ সংগ্রহ কিরত রবরভন্ন স্থারন র্াওয়াি প্ররয়ােন হয়।  

৪. র্াতায়াত ও পরিবহন খিচ নবশী হয়। 

৫. সামগ্রীক ব্যরয়ি পরিমান অরনক নবশী হয়। 

৬. কাে সম্পাদরন অিীক সময় প্ররয়ােন হওয়ায় নেটি হযান্ডরলং কার্ িক্রম দীঘ ি সময় িরি   

    ব্যহত হয়।  

৭. দীঘ ি সময় িরি নেটি হযান্ডরলং কার্ িক্রম ব্যহত হওয়াি কািরণ নেকরহাল্ডািগণ অরনক  

    সময় অসরিাষ হন। 
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প্রতযারশত ফলাফল (TCV): 

 সময় খিচ র্াতায়াত 

বতিমান প্রচরলত পদ্ধরতরত ০৮ মাস ৮০ নকাটি টাকা ২৪০ বাি 

উদ্ভাবন পদ্ধরতরত ০৩ মাস ১.৪০ নকাটি টাকা ৯০ বাি 

উদ্ভাবন পদ্ধরত বাস্তবায়রনি ফরল 

নসবাগ্ররহতাি (মবক) প্রতযারশত 

নবরনরফট 

০৫ মাস ৭৮.৬০ নকাটি টাকা ১৫০ বাি 

 

৫. রবদ্যমান নসবা প্রদান 

পদ্ধরত (িাপ/ব্যবহাি 

পদ্ধরত/প্ররসস ম্যাপ) 

 

সািািণত নেটিি সম্মুখভারগি মাটিি ভাংগন নিারি শীট পাইরলং কিা হরয় োরক। এ 

পদ্ধরতরত কার্ িসম্পাদরন ব্যরয়ি পরিমান তুলনামূলক নবশী হরয় োরক বরল পরিলরিত হয়। 

৬. প্রস্তারবত নসবা প্রদান 

পদ্ধরতিঃ (িাপ/ব্যবহাি 

পদ্ধরত/প্ররসস ম্যাপ) 

 

 

৭. উদ্ভাবন কার্ িক্রমটিি 

সংরিপ্ত রববিণিঃ 

(প্ররয়ােনীয় েরব, গ্রাফ, 

চাট ি ইতযারদসহ) 

নমাংলা বন্দরিি নেটিি সম্মুখভারগি মাটি ভাংগরনি ফরল নেটিি সম্মূখভারগি নাব্যতা হ্রাস 

পাওয়ায় োহাে ননাগি কিাসহ অপারিশন কাে প্রচন্ড বািাগ্রস্থ হরতা। বািবাি নেরেং 

করিও নাব্যতা প্ররয়ােন অনুর্ায়ী পাওয়া র্ারিল না। এিিরনি সমস্যা নমাকারবলাি েন্য 

সািািনত সীট পাইরলং কিা হরয় োরক। রকন্তু শীট পাইরলং এি মােরম কােটি সম্পাদন 

অতযি ব্যয় বহুল হওয়ায় উহাি রবকল্প রহরসরব বরি পাইরলং এি মােরম কম খিরচ কােটি 

সম্পাদরনি রসদ্ধাি গ্রহণ কিা হয়। ২ িারপ কাে সম্পাদন কিরত খিচ হরয়রে মাত্র ১.৪০ 

(এক নকাটি চরিশ লি) টাকা মাত্র। 

৮. বাস্তবায়ন এলাকা/স্থান নমাংলা বন্দি কর্তিপরিি নেটি এলাকা। 

 

৯. নসবাটিি ওরয়ব এরেস: 

(র্রদ োরক) 

www.mpa.gov.bd    

১০. উদ্ভাবরকি নাম, ঠিকানা, 

নমাবাইল ও ইরমইলিঃ 

কমর াি এ নক এম ফারুক হাসান, নচয়ািম্যান, মবক, নমাংলা। 

নমাবাইল নং-০১৭১৬৪০১১৭০ 

ই-নমইল নং -chairmanmpa@gmail.com 

 

http://www.mpa.gov.bd/
mailto:-chairmanmpa@gmail.com
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১১. বতিমারন তদািককািীি 

নাম, ঠিকানা, নমাবাইল 

ও ইরমইলিঃ (উদ্ভাবক 

ব্যতীরিরক অন্য নকউ 

োকরল উরিখ করুন) 

১। েনাব নশখ শওকত আলী, প্রিান প্ররকৌশলী, (রসিঃ ও হািঃ), মবক, নমাংলা। 

২। েনাব নমািঃ বেলুি িহমান, উপ-প্রিান প্ররকৌমলী, (রসিঃ ও হািঃ), মবক, নমাংলা। 

৩। েনাব নমািঃ মরতউি িহমান,রনব িাহী প্ররকৌশলী, (রসিঃ ও হািঃ), মবক, নমাংলা। 

১২. বাস্তবায়ন অবস্থািঃ 

(বাস্তবায়নািীন/বাস্তবারয়ত) 

বাস্তবারয়ত 

 

“নপনশন সহেীকিণ” 

 

ক্র:নং রবষয় রববিণ 

১. দপ্তি/সংস্থাি নাম ও 

সংরিপ্ত পরিরচরতিঃ 

নমাংলা বন্দি কর্তিপি 

২. উদ্ভবরনি রশরিানামিঃ “নপনশন সহেীকিণ” 

 

৩. কার্ িক্রমটিি সংরিপ্ত 

রববিণিঃ 

(প্রচরলত/বতিমান 

পদ্ধরতরত চলমান 

কার্ িক্রমটিি রববিণ) 

“নপনশন সহেীকিণ” উদ্ভাবনী নসবা বাস্তবায়রনি পূরব ি নমাংলা বন্দরিি প্ররতটি অবসিপ্রাপ্ত 

কম িকতিা-কম িচািীি নপনশন পরিরশাি সংক্রাি নরে চুড়াি রনস্পরিি নিরত্র ১৭৪ টি িাপ 

অরতক্রম কিরত হরতা। র্াি ফরল তারদি নপনশরনি অে ি/নচক নপরত অরনক সময়রিপন 

হরতা এবং তারদি নচক/অে ি নপরত প্ররতরনয়ত রবড়ম্বনায় পড়রত হরতা। 

  

নপনশরনি নচক/অে ি নপরত রবলম্ব হওয়া বা রবড়ম্বনাি ফরল সংরিে অবসিপ্রাপ্ত কম িকতিা-

কম িচািীিগণ বা তারদি পরিবারিি সদস্যগণ বন্দি কর্তিপরিি বতিমান নচয়ািম্যান 

মরহাদয়রক অবরহত কিরল নচয়ািম্যান মরহাদয় রবষয়টি মানরবক রবরবচনায় বন্দরিি 

প্রশাসন, অে ি ও রনিীিা ও পরিদশ িন রবভারগি কম িকতিাগরণি সারে সমস্যাটিি সমািান 

উদঘাটরনি েন্য রনরদ িশনা ও অনুরপ্রিণা নর্াগান নদয়াি ফরল “নপনশন সহেীকিণ” উদ্ভাবনী 

িািণা বা নসবাটিি উদ্ভাবন সম্ভব হরয়রে। 

৪. উদ্ভাবনটি রনব িাচরনি 

নর্ৌরিকতাি (টিরভরস’ি 

আরলারক রক সুরবিা হরব 

এি রবদ্যমান পদ্ধরতরত 

রক রক সমস্যা িরয়রে) 

নপনশন রনস্পরিি নিরত্র প্রচরলত ১৭৪টি িারপি পরিবরতি ৫৫টি িারপি নপনশন সহেীকিণ 

উদ্ভাবনী িািণাটি বাস্তবায়রনি পূরব ি িািণাটি রনরয় বন্দি কর্তিপরিি মাননীয় নচয়ািম্যান, 

সদস্যবৃন্দ ও সকল রবভাগীয় প্রিানরদি সমন্বরয় সভা করি রবস্তারিত আলাপ-আরলাচনা কিা 

হয় এবং সকরলি মতামরতি আরলারক প্রচরলত ১৭৪ টি িারপি পরিবরতি ৫৫ টি িারপি 

উদ্ভাবনী িািণাটি রনরিত কিা হয়। 

৫. রবদ্যমান নসবা প্রদান 

পদ্ধরত (িাপ/ব্যবহাি 

পদ্ধরত/প্ররসস ম্যাপ) 

১. রপআিএল মঞ্জুরিি খসড়া অরফস আরদশ র্াচাই ও োিীি নিরত্র প্রচরলত িাপ রেল ৪৮টি।  

২. অবসি সংক্রাি অরফস আরদশ র্াচাই, োিী ও তদসংক্রাি কার্ িারদি প্রচরলত িাপ রেল ৪৮ টি।  

৩. অবসিভাতাি ফিম পুিরণি নিরত্র প্রচরলত িাপ রেল ৪৭ টি।  

৪. রবল, ভাউচাি ও নচক প্রস্তুরতি নিরত্র প্রচরলত িাপ রেল ৩১ টি।  

অে িাৎ অবসিপ্রাপ্ত কম িকতিা ও কম িচািীরদি অবসিভাতা প্রারপ্তি নিরত্র প্রচরলত িাপ রেল 

নমাট ১৭৪ টি।  

174%20Step.pptx
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৬. প্রস্তারবত নসবা প্রদান 

পদ্ধরতিঃ (িাপ/ব্যবহাি 

পদ্ধরত/প্ররসস ম্যাপ) 

১. রপআিএল মঞ্জুরিি খসড়া অরফস আরদশ র্াচাই ও োিীি নিরত্র নপনশন সহেীকিণ 

উদ্ভাবনী িািণাটিরত অনুরমারদত িাপ ১৩ টি 

২. অবসি সংক্রাি অরফস আরদশ র্াচাই, োিী ও তদসংক্রাি কার্ িারদি নিরত্র নপনশন 

সহেীকিণ উদ্ভাবনী িািণাটিরত অনুরমারদত িাপ ১১ টি।  

৩. অবসিভাতাি ফিম পুিরণি নিরত্র নপনশন সহেীকিণ উদ্ভাবনী িািণাটিরত অনুরমারদত 

িাপ ১৯ টি। 

৪. রবল, ভাউচাি ও নচক প্রস্তুরতি নিরত্র নপনশন সহেীকিণ উদ্ভাবনী িািণাটিরত 

অনুরমারদত িাপ ১২ টি। 

  

অে িাৎ নপনশন সহেীকিণ উদ্ভাবনী িািণাটিরত এরিরত্র অনুরমারদত িাপ ৫৫ টি। 

 

৭. উদ্ভাবন কার্ িক্রমটিি 

সংরিপ্ত রববিণিঃ 

(প্ররয়ােনীয় েরব, গ্রাফ, 

চাট ি ইতযারদসহ) 

 
 

৮. বাস্তবায়ন এলাকা/স্থান 

 

নমাংলা বন্দি কর্তিপি 

৯. নসবাটিি ওরয়ব এরেস: 

(র্রদ োরক) 

www.mpa.gov.bd    

১০. উদ্ভাবরকি নাম, ঠিকানা, 

নমাবাইল ও ইরমইলিঃ 

১. েনাব প্রণব কুমাি িায়, প্রািন পরিচালক (প্রশাসন), মবক, নমাংলা। নমাবাইলিঃ ০১৭১৫-

১৩৮৩৭৫। 

২. েনাব নমািঃ োরকি নহারসন, রনিীিা কম িকতিা, মবক, নমাংলা। নমাবাইলিঃ ০১৯১৫-

৫১৪৮১৮ 

১১. বতিমারন তদািককািীি 

নাম, ঠিকানা, নমাবাইল 

ও ইরমইলিঃ (উদ্ভাবক 

ব্যতীরিরক অন্য নকউ 

োকরল উরিখ করুন) 

১. েনাব নমািঃ রগয়াস উরিন, উপসরচব, পরিচালক (প্রশাসন), মবক, নমাংলা। নমাবািঃ 

০১৭১২-৭৩৬৯৫৬, ইরমইলিঃ gias_15303@yahoo.com 

২. েনাব আবুল কালাম আোদ,  উর্ধ্িতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মবক, নমাংলা। নমাবািঃ 

০১৭১৪-৩৫৩১৫৩, ইরমইলিঃ sdmazadmpa@gmail.com  

১২. বাস্তবায়ন অবস্থািঃ 

(বাস্তবায়নািীন/বাস্তবারয়ত) 

বাস্তবারয়ত 

 

 

 

 

 

১৭৪ টি িাপ 

৫৫ টি িাপ 

http://www.mpa.gov.bd/
mailto:gias_15303@yahoo.com
mailto:sdmazadmpa@gmail.com
174%20Step.pptx
174%20Step.pptx
174%20Step.pptx
174%20Step.pptx
53%20Step.pptx
53%20Step.pptx
53%20Step.pptx
53%20Step.pptx
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চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃ পক্ষ 

 

শিররানামঃ AbjvBন c×wZ‡Z UvBWvj WvUv cÖ`k©b| 

µt 

bs 

welq weeiY 

1 `ßi/ms ’̄vi bvg I 

mswÿß cwiwPwZt 

PÆMÖvg e›`i evsjv‡`‡ki cÖavb mgy› ª̀ e›`i| G Kvi‡Y RvZxq Dbœqb cÖwµqvq 

¸iæZ¡c~Y© KZ©e¨ i‡q‡Q Zvi| PÆMÖvg e›`‡ii `vwq‡Z¡i g‡a¨ i‡q‡Q mgy`ªevwnZ 

evwY‡R¨ Avg`vwb-ißvwb c‡Y¨i h_vh_ Ges `ÿ n¨vÛwjs‡qi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq 

AeKvVv‡gvi †RvMvb Ges †mev cÖ`vb Kiv| e›`‡ii `ÿZv, Drcv`bkxjZv 

Ges †mevi gvb Dbœq‡b wewfbœ mgm¨vi †ÿÎ¸‡jv wPwýZ K‡i B‡Zvg‡a¨B 

hyMc‡hvMx wb‡ ©̀kbv I ev¯ÍweK c`‡ÿc MÖn‡Yi ga¨ w`‡q bvbvwea †UKmB 

D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| djkÖæwZ‡Z eZ©gv‡b e›`‡ii eZ©gvb mvg_©¨ Kv‡R 

jvwM‡qB Av‡Mi †P‡q A‡bK †ewk RvnvR I Kv‡M©v n¨vÛwjs Kiv m¤¢e n‡”Q| 

µgvš̂‡q `wÿY Gwkqvq PÆMÖvg e›`i Ab¨vb¨ e›`‡ii Rb¨ Abymibxq e›`i 

wn‡m‡e Avwef©~Z n‡”Q| 

  

2 D™¢ve‡bi wk‡ivbvg 

 

AbjvBb c×wZ‡Z UvBWvj WvUv cÖ`k©b  

 

3 Kv©hµgwUi mswÿß 

weeiYt 

(cÖPwjZ/eZ©gvb 

c×wZ‡Z Pjgvb 

Kvh©µgwUi 

weeiY) 

PeK Gi UvBWvj WvUv mg~n A‡Uv‡gwUK †iKwW©s Gi gva¨‡g WvUv jMv‡ii 

†g‡gvix‡Z Rgv nq, hv mswkøó A‡Uv †MR †ók‡b wM‡q j¨vcU‡ci gva¨‡g WvUv 

WvDb‡jvW Kiv n‡Zv| KY©d~jx b`xi wewfbœ c‡q‡›U A‡Uv UvBW †MR ¯’vcb 

Kiv n‡q‡Q| D³ A‡Uv UvBW †MR †÷kb mg~n e›`i feb †_‡K cÖvq 15-80 

wK‡jvwgUvi ch©šÍ ~̀‡I Aew ’̄Z| KY©d~jx b`xi wewfbœ c‡q‡›U ¯’vwcZ A‡Uv 

UvBW †MR  †÷kb mg~n n‡Z c~‡e©i c×wZ‡Z WvUv WvDb‡jvW Ki‡Z 48 

†_‡K 72 N›Uv mg‡qi cÖ‡qvRb nZ| ZvQvov cÖwZevi WvUv WvDb‡jvW Ki‡Z 

1500 n‡Z 2500 UvKv LiP nZ| WvUv WvDb‡jvW Ki‡Z b~b¨Zg 2Rb ‡MR 

wiWvi‡K j¨vcUc mn †cÖiY Kiv nZ| eZ©gvb c×wZ‡Z WvUv WvDb‡jv‡Wi 

Rb¨ Avi mswkøó †MR †ók‡b hvIqvi cÖ‡qvRb nq bv| e›`i feb A_ev 

B›Uvi‡bU ms‡hvM we`¨vgvb †h‡Kv‡bv RvqMv n‡Z AbjvB‡b jM Bb K‡i 

mswkøó †MR †ókb mg~‡ni WvUv ª̀æZZg mg‡q WvDb‡jvW Kiv m¤¢e n‡”Q| 

  

4 D™¢vebwU wbev©P‡bi 

†hŠw³KZvt 

(wUwmwfÕi Av‡jv‡K 

wK myweav n‡e Ges 

we`¨gvb c×wZ‡Z wK 

wK mgm¨v i‡q‡Q) 

 

 

 

 

 

 

 

AbjvB‡b jM Bb wm‡÷‡gi gva¨‡g WvUv WvDb‡jv‡Wi d‡j wb¤œiƒc myweav 

mg~n cvIqv hv‡”Q t  

 

K. e›`‡i MgbvMgbKvix RvnvRmg~n †Rvqv‡ii myweav MÖnb K‡i 

evwbwR¨K RvnvRmg~n AMfxi mgy ª̀fvM AwZµg Ki‡Z cvi‡e| G‡Z 

evwbwR¨K RvnvRmg~‡ni KzZzew`qv GjvKvq A‡cÿvi mgqKvj n«vm 

cv‡e| hv mvgMÖxKfv‡e Rvnv‡Ri Uvb©GivDÛ UvBg Kwg‡q Avb‡e| 

 

L. DcK~jxq GjvKvq gvQ aivi Kv‡R wb‡qvwRZ †R‡jMb UvBWvj WvUv 

ch©‡eÿb K‡i b`x/ mgy‡ ª̀ MgbvMgb Ki‡Z cvi‡e|  

 

M. K·evRvi I †UKbv‡d AvMZ ch©UKMb AbjvBb UvBWvj WvUv 

ch©‡eÿY K‡i mgy ª̀ ¯œvb I exP `k©‡bi cwiKíbv MÖnb Ki‡Z cvi‡e| 
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N. mgy‡ ª̀ ‰Zj enbKvix U¨vsKvi ỳN©Ubv NU‡j UvBWvj WvUv ch©‡eÿb 

K‡i cvwb ỳl‡Yi w`K m¤ú‡K© Rvbv hv‡e Ges †m Abyhvqx mZK©Zvmn 

cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v Kiv hv‡e| 

  

O. b`x/ mgy ª̀ welqK M‡elYv Kv‡R AbjvBb UvBWvj WvUv mnvqK 

f~wgKv cvjb Ki‡e|  

 

P. Af¨šÍixb I mgy ª̀Mvgx RvnvR mg~‡ni wbivc` PjvP‡ji Rb¨ AbjvBb 

WvUv †bwf‡Mkb mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e| 

  

Q. ~̀‡h©v‡Mi mgq KY©d~jx b`x I †Kv÷vj GjvKvq Bb÷¨v›U UvBWvj 

WvUv ch©‡eÿY K‡i mZK©Zvmn wbivc` ~̀i‡Z¡ Ae ’̄v‡bi cwiKíbv MÖnY 

Kiv hv‡e| 

 

R. wbivc` †bŠ PjvPj wbwðZ Kiv hv‡e|  

 

S. AwZ Aí mg‡q WvUv WvDb‡jvW Kiv mn mgq I Avw_©K mvkÖq n‡e| 

  

T. UvBWvj WvUv msMÖ‡n wb‡qvwRZ †MR wiWv‡ii msL¨v µgvš̂‡q n«vm 

cv‡e hv‡`i‡K ms ’̄vi Ab¨ Kv‡R e¨envi Kiv hv‡e|   

 

bZzb D™¢vweZ c×wZ‡Z significant ‡Kvb mgm¨v cwijwÿZ n‡”Q bv| 

 

wU.wm.wf 

 mgq LiP wfwRU avc 

D‡`¨vMwU 

ev¯Íevq‡bi c~‡e© 

72 N›U 2500 UvKv 1 evi 06 

D‡`¨vMwUi 

ev¯Íevq‡bi ci 

1 wgwbU 100 UvKv 0 evi 02 

 

5. we`¨gvb †mev 

cÖ`vb c×wZ 

(avc/e¨envi 

c×wZ/cÖ‡mm 

g¨vc) 

AbjvB‡b nvB‡WªvMÖvdx mswkøó Kg©KZ©vMb wbw ©̀ó AvBwW Ges cvmIqv‡W©i 

gva¨‡g WvUv msMÖn I msiÿb Ki‡Qb Ges mvavib e¨enviKvixMb ïaygvÎ 
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AbjvB‡b Instant data ‡`Lvi my‡hvM cv‡”Q| 

 

 

6 cÖ Í̄vweZ †mev 

cÖ`vb c×wZ 

(avc/e¨envi 

c×wZ/cÖ‡mm 

g¨vc) 

c~‡e©i c×wZ‡Z 6wU av‡ci gva¨‡g WvUv WvDb‡jvW Kiv nZ, cÿvšÍ‡i eZ©gvb 

c×wZ‡Z gvÎ 2wU avc e¨envi K‡i WvUv WvDb‡jvW Kiv m¤¢e n‡”Q|  

 

 

7 D™¢veb Kv©hµgwUi 

mswÿß weeiYt 

(cÖ‡qvRbxq Qwe, 

MÖvd, PvU© 

BZ¨vw`mn) 

wk‡ivbvgt ÒAbjvBb c×wZ‡Z UvBWvj WvUv cÖ`k©bÓ  

 

8 ev¯Íevqb 

GjvKv/ ’̄vbt 

KY©dzjx b`x I e‡½vcmvM‡ii DcK~j msjMœ GjvKv| 

 

 

9 ‡mevwUi I‡qe 

G‡Wªmt(hw` _v‡K) 

 

https://stormcentral.waterlog.com/public/cpahydrography1 

10 D™¢ve‡Ki bvg 

wVKvbv, ‡gvevBj I 

B‡gBjt 

Rbve †gvnv¤§` bvwQi DwÏb 

wmwbqi nvB‡WªvMÖvdvi  (cwiKíbv) 

PÆMÖvg e›`i KZ©„cÿ 

B‡gBjt nashir_cpa@yahoo.com  

‡gvevBjt 01554330893 

mailto:nashir_cpa@yahoo.com
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11 eZ©gv‡b 

Z`viKKvixi bvg 

wVKvbv, ‡gvevBj I 

B‡gBjt (D™¢veK 

e¨Zx‡i‡K Ab¨ 

†KD _vK‡j D‡jøL 

Kiæb) 

Rbve †gvnv¤§` bvwQi DwÏb 

wmwbqi nvB‡WªvMÖvdvi  (cwiKíbv) 

PÆMÖvg e›`i KZ©„cÿ 

B‡gBjt nashir_cpa@yahoo.com  

‡gvevBjt 01554330893 

12 ev¯Íevqb Ae ’̄vt 

( ev¯Íevqbvaxb/ 

ev¯ÍevwqZ) 

ev¯ÍevwqZ| 

 
 

mailto:nashir_cpa@yahoo.com
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D‡`¨v‡Mi wk‡ivbvgt  

 GbGgAvB ÒA¨vcmÓ   

mbt 2018-19 
 

 ev Í̄evqbKvixt  
bvg c`ex Kg© ’̄j 

Rbve mygb †Nvl ‡÷vi wKcvi b¨vkbvj †gwiUvBg BÝwUwUDU 

D™¢vebx wPÎmg~nt 

 

we`¨gvb †mev c×wZt 

c~‡e© GbGgAvB Gi cÖwZwU Kg©KvÛ 

†hgb: mvwU©wd‡KU †fwiwd‡Kkb, †Kvm© 

Gb‡ivj‡g›U ev GbGgAvB Gi †bvwUk 

†evW© cwi`k©b BZ¨vw`i Rb¨ 

cÖwkÿYv_x©‡`i GbGgAvB Gi 

I‡qemvB‡U Mgb Ki‡Z n‡Zv| 

I‡qemvB‡U e¨vÛDB_ ‡ewk jvMvq 

memgq mvwf©m cvIqv †hZ bv| 

c×wZwU wQj RwUj| d‡j Zv‡`i 

mvwf©m †c‡Z wej¤̂ n‡Zv| A‡bK mgq 

mvwU©wd‡KU †fwiwd‡Kkb Gi Rb¨ 

GbGgAvB‡ZI Mgb Ki‡Z n‡Zv| 

G‡Z Kv÷gvi‡`i A‡bK mgq 2/3 w`b 

mgq †j‡M †hZ|  

b¨vkbvj †gwiUvBg BÝwUwUDU Gi 

cwiwPwZ 

 mgm¨vi wee„wZt 

• n¨vwKs Gi SzuwK|  

• ‡bUIqvwK©s Gi kw³i 

cÖvZz‡j¨i Dc‡i mvwf©m wbf©ikxj| 

• wm‡÷gwU wQj RwUj| 

• AwaK e¨vÛDB_ Gi 

cÖ‡qvRb| 

• A‡bK mgq I‡qemvB‡U 

wnUv‡ii msL¨v †ewk nIqvi 

Kvi‡Y mvwU©wd‡KU †fwiwd‡Kk‡bi 

gZ mvwf©m †c‡Z AwaK mgq 

†j‡M †hZ| 

 

0 সমািানঃ 

eZ©gv‡b ‡`‡k wWwRUvj cÖhyw³i 

Dbœq‡bi mv‡_ mv‡_ cÖvq cÖ‡Z¨K 

gvby‡li nv‡ZB ¯§vU© †dvb i‡q‡Q| 

GbGgAvB A¨vcmwU cÖ ‘̄wZi ci 

†h‡Kvb  cÖwkÿYv_x© ¸Mj ‡cø †÷vi 

†_‡K GwU‡K mn‡R WvDb‡jvW Ki‡Z 

cvi‡eb| GB A¨vcmwUi cwiPvjbv 

AZ¨šÍ mnR Ges Lye Aí gv‡bi 

e¨vÛDB_ Gi gva¨‡g GwU‡K cwiPvjbv 

Kiv hvq Ges  cwiPvjb e¨qI mvkÖqx| 

mvwU©wd‡KU †fwiwd‡Kkb, †Kvm© 

Gb‡ivj‡g›U BZ¨vw` RwUj KvR¸‡jv 

ZvrÿwbKfv‡e Kiv m¤¢e| Zv‡`i‡K 

GB KvR¸‡jvi Rb¨ KLbB 

GbGgAvB‡Z wdwRK¨vwj Mgb Ki‡Z 
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n‡e bv| d‡j Zv‡`i A‡bK A_© Ges 

mg‡qiI mvkÖq n‡e|  

 

 
 

 নতুন নসবাদান পদ্ধততঃ 

bZzb A¨vcmwU‡Z mvwU©wd‡KU 

†fwiwd‡Kkb, †Kvm© Gb‡ivj‡g›U, 

†bvwUk †evW© BZ¨vw` mvwf©m i‡q‡Q| 

GQvov GbGgAvB Gi cwiwPwZ Ges 

mivmwi †hvMv‡hv‡Mi e¨e¯’vI Kiv 

Av‡Q| GB A¨vc‡mi 5wU †dvìvi 

i‡q‡Q| hvi gva¨‡g Kv÷gviMY Lye 

mn‡RB 5wU mvwf©m †c‡Z cv‡i|   

 

 cÖZ¨vwkZ djvdj (TCV+):   

 সরব িাচ্চ সময়  খিচ  যাতাোত  

আইতডো 

বাস্তবােয়নি আয়গ  
 ০৩ তদন  ২,০০০ ৳  ৩ বাি  

আইতডো 

বাস্তবােয়নি পয়ি  
০১ ঘন্টা  ২০ ৳  ০ বাি  

আইতডো 

বাস্তবােয়নি িয়ল 

নসবাগ্রতহতাি 

প্রতযাতশত নবতনতিট  

২ তদন ২৩ ঘন্টা  ১,৯৮০ ৳  ৩ বাি  

 

wi‡mvm© g¨vct  

cÖ‡qvRbxq m¤ú`  ‡Kv_v n‡Z cvIqv hv‡e?  
LvZ  weeiY  cÖ‡qvRbxq A_©   
Rbej  02 Rb  cÖ‡qvR¨ bq  wbR¯^ ‡jvKej I AvDU‡mvwm©s  

e¯‘MZ  ---  --  --  
Ab¨vb¨  অযাপস/সফটওয়যাি ততরি  50,000/-  ivR¯̂ LvZ  

cÖ‡qvRbxq †gvU A_©   50,000/-   
 

 

ইয়নায়ভ্শন নশায়কতসং – ২০১৮-১৯ 

স্থান: তবআইডতিউটিএ অতডটতিোম। 

তাতিখ: ১৩/০৬/২০১৯ 
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D‡`¨v‡Mi wk‡ivbvgt  

 ¯q̂swµq c×wZ‡Z K¬vk iæ‡g N›Uv/ev¾vi evRv‡bv|  

mbt 2018-19 

 

 ev Í̄evqbKvixt  
bvg c`ex Kg© ’̄j 

‰mq` iIkb Avbmvi Pxd BwÄwbqvwis BÝUªv±i b¨vkbvj †gwiUvBg BÝwUwUDU 

D™¢vebx wPÎmg~nt 

 

 

we`¨gvb †mev c×wZt 

c~‡e© cÖwZwU K¬vk mgvß nIqvi ci 

c ÖwkÿKMY Nwoi gva¨‡g c~e©eZx© 

K¬v‡ki Rb¨ cÖ ‘̄Z n‡Zb| †m Kvi‡Y 

cÖvqB †`Lv ‡hZ c~e©eZx© K¬v‡ki 

cÖwkÿK Zuvi K¬vk‡K `xN©vwqZ K‡i‡Qb 

Avi cieZx© K¬v‡ki cÖwkÿK A‡cÿgvb 

_vK‡Qb| G‡Z cÖvq cieZx© K¬v‡ki 

cÖwkÿK‡K A‡cÿv Ki‡Z n‡Zv| hvi 

Rb¨ cieZx© cÖwkÿK K¬v‡k Zuvi 

†jKPvi m¤úbœ Kivi Rb¨ mgq †c‡Zb 

bv| d‡j cÖwkÿYv_x©MY Zv‡`i 

wm‡jevm m¤úbœ Kiv wb‡q mgm¨vq 

co‡Zb| GQvovI cÖwkÿYv_x©‡`i Pv 

weiwZ I ga¨vý †fvR‡bi mgqm~wP 

wewNœZ nq|  

b¨vkbvj †gwiUvBg BÝwUwUDU Gi 

cwiwPwZ 

 mgm¨vi wee„wZt 

• cÖwZwU K¬vk ïiæ/mgvß nIqvi 

Rb¨ cÖwkÿKMY Nwoi gva¨‡g 

cieZx© K¬v‡ki Rb¨ cÖ ‘̄Z n‡Zb| 

• cÖwkÿKM‡Yi gwR©i Dci wKQzUv 

wbf©ikxj|   

• cÖvqB †`Lv †hZ c~e©eZx© K¬v‡ki 

cÖwkÿK Zuvi K¬vk‡K `xN©vwqZ 

K‡i‡Qb Avi cieZx© K¬v‡ki 

cÖwkÿK A‡cÿgvb _vK‡Qb| 

• cÖwkÿYv_x©MY Zv‡`i wm‡jevm 

m¤úbœ Kiv wb‡q mgm¨vq 

co‡Zb|  

 

 সমািানঃ 

b¨vkbvj †gwiUvBg BÝwUwUD‡Ui 

†WBwj iæwUb Abyhvqx h_vmg‡q K¬v‡ki 

†jKPvi m¤úbœ Kiv Ges cÖwkÿKMY‡K 

wbw`©ó mg‡q K¬v‡k cÖ‡ek I evwni 

nIqvi j‡ÿ¨ GB D™¢vebwU wbe©vPb 

Kiv nq| D™¢ebxi d‡j cÖwkÿKMY ¯̂-

¯ ̂ K¬v‡k Zv‡`i UwcKm m¤úbœ Ki‡Z 

cvi‡Qb Ges cÖwkÿYv_x©MYI Zv‡`i 

cy‡iv wm‡jevm m¤úbœ Kivi my‡hvM 

cv‡”Qb| we`¨gvb c×wZi Kvi‡Y 

h_vmg‡q cÖwkÿKMY K¬v‡k cÖ‡ek 

Ki‡Z Ges evwni n‡Z cvi‡Zb bv| 

ZvQvov wba©vwiZ UwcKm m¤úbœ Kivi 

mgq †c‡Zb bv| d‡j cÖwkÿYv_x©MY 
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wm‡jevm m¤úbœ Ki‡Z mgm¨vq 

co‡Zb| GQvovI cÖwkÿYv_x©‡`i Pv 

weiwZ I ga¨vý †fvR‡bi mgqm~wP 

wewNœZ n‡Zv Zv GLb Avi wewNœZ n‡e 

bv|  

 

নতুন নসবাদান পদ্ধততঃ 

cÖwkÿY fe‡bi N›Uv/ev¾vi Gi mv‡_ 

A‡Uv‡gwUK UvBgvi mshy³ Kiv n‡”Q| 

cÖwZwU K¬vk †k‡lB ¯q̂swµqfv‡e 

N›Uv/ev¾vi †e‡R DV‡Q| mwVK mg‡q 

cÖwZwU K¬vk ïiæ I †kl Kiv hv‡”Q| 

d‡j iæwUb myôzfv‡e cwiPvjbv Kiv 

m¤¢e n‡”Q|  

 

  

cÖZ¨vwkZ djvdj (TCV+):  

 

µwgK bs  ‡cÖÿvcU  wm‡jevm m¤úbœ  K¬v‡k wej¤̂  Lvev‡i wej¤^  mš‘wó  
1  cÖK‡íi c~‡e©i Ae¯’v  90%  5-7 wgwbU  5-7 wgwbU  90%  
2  cÖK‡íi c‡ii Ae ’̄v  100%  00 wgwbU  00 wgwbU  100%  

 

wi‡mvm© g¨vct  

cÖ‡qvRbxq m¤ú`  ‡Kv_v n‡Z cvIqv hv‡e?  
LvZ  weeiY  cÖ‡qvRbxq A_©   
Rbej  02 Rb  1,40,000/-  wbR¯^ Znwej  
e¯‘MZ  ---  --  ---  

Ab¨vb¨  c¨v‡bje·, wcGjwm, GmGgwcGm, 

wi‡j DB_ †eBm, c¨v‡bj ÷¨vUvm 

BwÛ‡KUi, UvBg †eBm Gjvg©, 

Ggwmwe , AvBwcGস|  

--  AvDU‡mvwm©s  

cÖ‡qvRbxq †gvU A_©   1,40,000/-   
 

 

ইয়নায়ভ্শন নশায়কতসং – ২০১৮-১৯ 

স্থান: তবআইডতিউটিএ অতডটতিোম। 

তাতিখ: ১৩/০৬/২০১৯ 
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বাংলারদশ অভযিিীন ননৌ-পরিবহন কর্তিপি (রবআই রিউটিএ) 

 

পরিরচরত 

 

অভযিিীণ ননৌ-পরিবহন ও সুরনরদ িে অভযিিীণ কাঠারমাি উন্নয়ন, িিণারবিণ, পরিচালন ও রনয়ন্ত্ররণি উরিরে ১৯৫৮ সরন 

তৎকালীণ প্রারদরশক সিকারিি োিীকৃত একটি অোরদশ অনুসারি বাংলারদশ অভযিিীণ ননৌ-পরিবহন কর্তিপি (রবআই রিউটিএ) 

প্ররতষ্ঠা কিা হয়। ১৯৫৮ সরনি ১৮ নরভম্বি রবআই রিউটিএ’ি কাে শুরু হয়। একেন নচয়ািম্যান, একেন সদস্য (অে ি), একেন 

সদস্য (প্ররকৌশল) এবং একেন সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) রনরয় কর্তিপি গঠিত। নচয়িম্যান হরিন সংস্থাি রনব িাহী প্রিান। 

 

রভশন 

 

দি ও রনিাপদ ননৌ-পরিবহন ননটওয়াকি সৃেরনি মােরম নদরশি অে িননরতক উন্নয়রন গরতশীলতা আনয়ন। 

 

রমশন 

 

ননৌ-পে উন্নয়ন ও সংিিণ, র্াত্রী ও পরেি সহে ও রনিাপদ ওঠানামাি সুরবিা প্রদান, অন্যান্য পরিবহন মােরমি সরগ 

সমরন্বতভারব একটি বহুমারত্রক নর্াগারর্াগ ব্যবস্থা গরড় নতালা এবং অভযিিীণ ননৌ-পরিবহন নিরত্র মানব সম্পদ উন্নয়ন। 

 

উদ্ভাবরনি রশরিানামিঃ ঢাকা নদীবন্দিসহ রবভাগীয় প্রিানগরনি েন্য হট লাইন নসবা। 

 

রকভারব র্াত্রা শুরু/পটভুরমিঃ 

 

-রবদ্যমান সমস্যা/চযরলঞ্জসমূহ 

 

অভযিিীন ননৌ-পরিবহন কাঠারমাি উন্নয়ন, িিনারবিন, পরিচালন ও রনয়ন্ত্ররনি উরদ্যরে তৎকালীন পূব ি পারকস্তান 

সিকাি ১৯৫৮ সরনি ৩১ অরটাবি “ পূব ি পারকস্তান অভযিিীন ননৌ-পরিবহন কর্তিপি অোরদশ, ১৯৫৮” োরি করি র্া 

পিবতীরত ১৯৯৭ সরন সংরশারিত হরয়রে। ১৯৫৯ সরনি ০১ োনুয়ারি হরত কর্তিপরিি র্াত্রা শুি হয়। বতিমারন বাংলারদশ 

অভযিিীণ ননৌ-পরিবহন কর্তিপরি ০৩ টি নেরনং নসন্টািসহ নমাট ১৯ টি রবভাগ এবং ৩২ টি মাঠ পর্ িারয়ি অরফস িরয়রে। 

এসব দপ্তরিি মােরম সািািণ র্াত্রীবৃন্দ এবং প্রারিক সুরবিারভাগীরদি েন্য রসটিরেন চাট িারি বরণ িত রবরভন্ন প্রকাি নসবা 

প্রদান কিা হরয় োরক। মাঠ পর্ িারয়ি অরফসসমুরহি মরে ঢাকা নদীবন্দি  বাংলারদরশি সব িবৃহৎ নদীবন্দি। এই নদী 

বন্দরিি মােরম প্ররতবেি প্রায় ৩০ (রত্রশ) রমরলয়ন র্াত্রী এবং ১২ রমরলয়ন নমরেক টন মালালামাল পরিবাহত হয়। 

রবআই রিউটিএি ঢাকা নদীবন্দরিি মােরম এই রবশাল কম ির্জ্ঞ সম্পারদত হরি।  

 

-অনুরপ্রিনাি উৎস 

 

মাঠ পর্ িারয়ি অরফসসমুরহি মরে ঢাকা নদীবন্দরিি মােরম এই নসবা প্রদারনি েন্য রবআই রিউটিএি 

কম িকতিা/কম িচািীবৃন্দরক রহমশীম নখরত হয়। অপিরদরক, নসবা গ্রহরনি েন্য নসবা গ্রহীতারদিরক স্ব-শিীরি অরফরস এরস 

সংরিে কম িকতিাি রনকট নর্াগারর্াগ করি র্াবতীয় তথ্যারদ সংগ্রহসহ কারিত নসবা গ্রহণ কিরত হয়। র্া নসবা গ্রহীতারদি 

েন্য সময়সাে এবং ব্যয়বহুল। 

 

-রক রক পদরিপ গ্রহণ কিা হরয়রেরলা 

 

ননৌ-পতিবহন মন্ত্রণালয়েি আওতািীন বাংলায়দশ অভযিিীন ননৌ-পরিবহন কর্তিপরি নবসৃে  আইতসটি তবভ্ায়গ েনাব নমািঃ 

ইকবাল আলম  রসরস্টম এনারলস্ট পয়দি দাতেত্বিত আয়ছন। তডতজটাল বাংলায়দশ তবতন যমায়নি লয়ক্ষয তততন অত্র সংস্থাি 

তডতজটাইলাইয়জশয়নি যাবতীে কায যক্রয়ম (আইতসটি কম যকান্ড, ই-িাইতলং, ইয়নায়ভ্শন, ই-তজতপ, APA Software, 

GRS Software এবং ই-সাতভ্ যস ইতযাতদ) অগ্রণী ভূতমকা পালন কিয়ছন। তততন ঢাকা নদীবন্দয়ি দাতেত্ব পালনকায়ল 

বাস্তব অতভ্জ্ঞতা অজযন কয়িন। তততন ঢাকা নদীবন্দয়িি বন্দয়িি বাস্তব অতভ্জ্ঞতা কায়জ লাতগয়ে বন্দয়িি মাধ্যয়ম 

পতিবাতহত যাত্রী ও পণ্য পতিবহন কািীয়দয়ি সুতবিায়থ য এই উদ্ভাবনী উয়যাগ গ্রহণ কয়িন। 
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-বাস্তবায়রন চযরলঞ্জ রকভারব নমাকারবলা কিা হরয়রেরলা 

 

উদ্ভাবনী িািণাটি বাস্তবায়রনি েন্য ঢাকা নদীবন্দয়ি কম যিত কম যকতযা এবং নসবা গ্রহণকািী ব্যতক্তবয়গ যি সংয়গ তবশদ 

আয়লাচনা কিা হে। আয়লাচনাি নপ্রতক্ষয়ত নসবা গ্রহীতারদি র্াবতীয় তথ্যারদ প্রদানসহ কারিত নসবা হটলাইন সংরর্ারগি 

মােরম প্রদারনি উরিরে এই নসবা চালুি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হয়।   

 

-নটকসইকিরণ গৃহীত ব্যবস্থারদি রববিণ 

 

উদ্ভাবনী িািণাটি বাস্তবায়রনি উরিরে চযারলঞ্জসমূহ নমাকারবলা কিাি েন্য ঢাকা নদীবন্দয়ি কম যিত কম যকতযা এবং নসবা 

গ্রহণকািী ব্যতক্তবয়গ যি রবরভন্ন সময় মতরবরনময় সভা কিা হয়। ঢাকা নদীবন্দিসহ সব নদীবন্দি ব্যবহািকািী/রসবা 

গ্ররহতারদি সম্পৃি/ অবরহত কিাি লরিয রবআই রিউটিএ’ি ওরয়বসাইরট হটলাইরনি নম্বিটি প্রকাশ কিা হরয়রে। 

পাশাপারশ নসবা গ্ররহতারদি এ রবষরয় উিুদ্ধ কিাি কার্ িক্রম চলমান িরয়রে। এি িয়ল ঢাকা নদীবন্দি কম যিত 

কম যকতযা/কম যচািীগয়নি জন্য নটকসই কম যপতিয়বয়শি সুয়যাগ সৃতষ্ট হয়ব। 

  

৩। পরিবতিরনি শুরুি কো অেবা এই উরদ্যাগ রক রক কল্যাণ বরয় এরনরেিঃ  

 

-কত ব্যারিি েীবনমারন পরিবতিন আনরলা 

 

ঢাকা নদীবন্দি ব্যবহািকািী র্াত্রীবৃন্দ, পে পরিবহনকািীবৃন্দ, র্াত্রী ও পে পরিবহরন রনযুি লঞ্চ/কারগ িা মারলক এবং 

মারলক ও শ্ররমক সংগঠন সমুরহি ব্যরিবগ ি। 

 

- সুদূিপ্রসািী কী কী অবদান িাখরব 

 

❖ ঢাকা নদীবন্দয়ি ও বন্দি এলাকাি মাধ্যয়ম পতিবাতহত যাত্রী ও পয়ণ্যি আগমন তনগ যময়ন শৃঙ্খলা আনােন;   

❖ নয নকান উদু্ভত পতিতস্থততয়ত তাৎক্ষতনক তথ্যাতদ যাচাইকিণ ও প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ; 

❖ স্বেতা ও জবাবতদতহতা বৃতদ্ধ; 

❖ TCV কময়ব ও হেিাতন হ্রাস পায়ব ; 

❖ বন্দি মতনটতিং ব্যবস্থাি উন্নেন ও সহজতি হয়ব; 

❖ দ্রুত ও স্বে সময়ে নসবা প্রদানসম্ভব হয়ব; 

❖ অপ্রতযাতশত এবং অনাকাতখখত ঘটনা তনিসয়ন তাৎক্ষতনক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়ব; 

 

 

-পদ্ধরত /সময় নভাগারি/ব্যায় নসবাি মারন কী কী পরিবতিন এরনরে 

 

বতযমায়ন ঢাকা নদীবন্দয়ি ও বন্দি এলাকা হরত গরড় প্ররতরদন প্রায় ৮০ টি লঞ্চ নেরড় র্ায় এবং ৮০ টি লঞ্চ আগমন করি। 

এসব লরঞ্চি মােরম প্ররতবেি প্রায় ৩০ (রত্রশ) রমরলয়ন র্াত্রী পরিবারহত হয়। এ োড়া ঢাকা নদীবন্দয়ি ও বন্দি এলাকাি 

মাধ্যয়ম গয়ড় প্রততবছি প্রাে ১২ রমরলয়ন নমরেক টন মালালামাল পরিবাহত হয়। এই রবশাল কম ির্জ্ঞ পরিচালনাি েন্য 

ঢাকা নদীবন্দয়ি প্রাে ২০০ জন কম যকতযা/কম যচািী তনযুক্ত িয়েয়ছন। এছাড়া ননৌযান মাতলক, ও ননৌযান শ্রতমক এবং পণ্য 

উঠানামাি জন্য তবপুল সংখ্যক শ্রতমক এ কায়জি সংয়গ সম্পৃক্ত িয়েয়ছন। হট লাইন নসবা চালুি িয়ল পণ্য ও যাত্রী 

পতিতবহন সংক্রান্ত নর্ নকান তথ্যাতদ তাৎক্ষতনকভারব আদান-প্রদান কিা সহেতি  হরব, হয়িারন, অপ্রতযাতশত এবং 

অনাকাতখখত ঘটনা হ্রাস পাওোসহ উয়েখয়যাগ্য হায়ি TCV কময়ব। এয়ত ঢাকা নদীবন্দয়িি কায যক্রয়ম স্বেতা ও 

জবাবতদতহতা বৃতদ্ধ পায়ব এবং িাজয়স্বি পতিমাণ উত্তয়িাত্তি বৃতদ্ধ পায়ব। 

 

উপকািরভাগী বা অংশীেরনি প্ররতরক্রয়া/ অনুভূরতিঃ 

 

অংশীজন অথ যাৎ ঢাকা নদীবন্দি ব্যবহািকািী র্াত্রীবৃন্দ, পে পরিবহনকািীবৃন্দ, র্াত্রী ও পে পরিবহরন রনযুি লঞ্চ/কারগ িা 

মারলক এবং মারলক ও শ্ররমক সংগঠন সমুরহি ব্যরিবরগ িি সারে বতণ যত উদ্ভাবনটিি জনতপ্রে কয়ি নতালাি লয়ক্ষয 
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তনেতমতভ্ায়ব আয়লাচনা চলয়ছ। আয়লাচনা সভ্াে র্াত্রীবৃন্দ, পে পরিবহনকািীবৃন্দ, র্াত্রী ও পে পরিবহরন রনযুি 

লঞ্চ/কারগ িা মারলক এবং মারলক ও শ্ররমক সংগঠন সমুরহি প্রতততনতিগণ বতণ যত উয়যাগটিয়ক স্বাগত জাতনয়েয়ছন। যাত্রী 

এবং তবতভ্ন্ন সংগঠয়নি প্রতততনতিবৃন্দ হটলাইয়নি মাধ্যয়ম তাৎক্ষতণক নসবা প্রদায়নি তবষেটিয়ক স্বাগত জাতনয়ে উষ 

প্রতততক্রো ব্যক্ত কয়িয়ছন। প্রতততনতিগণ ব্যবসােীয়দি নদাড় নগাড়াে তডতজটাল পদ্ধততয়ত নসবা প্রদায়নি ব্যবস্থা গ্রহয়ণি জন্য 

কর্তযপক্ষয়ক িন্যবাদ জ্ঞাপন কয়িন। ভ্তবষ্যয়ত আয়িা যুয়গাপয়যাগী বন্দি ব্যবস্থাপনা তনয়ে সিকায়িি সতহত কাজ কিাি 

অঙ্গীকাি ব্যক্ত কয়িন। 

 

টিরভরস/গ্রাফ/ইনরফাগ্রারফকস/েরব/রভর ও 

 

-টিরসরভ রবরিষণিঃ নটরবল বা গ্রারফি মােরম উপস্থাপন 

 

এক নজয়ি পতিবতযন/প্রতযাতশত িলািল/TCV তথ্য :( প্ররত নসবা গ্রহরণি নিরত্র) 

 

আইতডো 

 

সমে খিচ যাতাোত মিব্য 

আইতডো বাস্তবােয়নি আয়গ ২ ঘো ২০০/- ৩ বাি প্ররতরদন বন্দি এলাকাি 

মােরম প্রায় ৮২,০০০ েন 

র্াত্রী এবং ৩২,০০০   নমিঃ টন 

পে পরিবারহত হরয় োরক।  

আইতডো বাস্তবােয়নি পয়ি ২ তমতনট ১/- ০ বাি 

আইতডো বাস্তবােয়নি িয়ল নসবা 

গ্রহীতাি প্রতযাতশত িলািল 

১ ঘো ৫৭ তমতনট 

কম 

১৯৯/- কম ৩ বাি কম 

 

 

ঢাকা নদীবন্দি ব্যবহািকািী র্াত্রীবৃন্দ, পে পরিবহনকািীবৃন্দ, র্াত্রী ও পে পরিবহরন রনযুি লঞ্চ/কারগ িা মারলক 

এবং মারলক ও শ্ররমক সংগঠন সমুরহি ব্যরিবরগ িি সুরবিারে ি ওরয়বসাইরট প্রকারশত হটলাইন নম্বি এি রিন 

রপ্রন্ট। 
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evsjv‡`k Af¨šÍixY ‡bŠcwienb Ki‡cv‡ikb (weAvBWweøDwUwm) 

 

evsjv‡`k Af¨šÍixY ‡bŠcwienb Ki‡cv‡ikb (weAvBWwe øDwUwm) MYc«RvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii 

‡bŠcwienb gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb GKwU mvqË&ekvwmZ ‡mevag©x evwYwR¨K c«wZôvb| ¯v̂axbZv hy‡×i 

Ae¨ewnZ c‡i ‡`‡ki mvwe©K ‡hvMv‡hvM I cwienb e¨e¯’v A¶ybœ ivLvi j‡¶¨ ivó«cwZi 28 bs Av‡`k 

Abyhvqx 1972 mv‡j Z`vbx¯Íb 1wU miKvwi I 9wU ‡emiKvwi c«wZôvb GKxf~Z K‡i 611wU evwYwR¨K I 

mnvqK RvnvR wb‡q evsjv‡`k Af¨šÍixY ‡bŠcwienb Ki‡cv‡ikb (weAvBWweøDwUwm) c«wZôv jvf K‡i|  

eZ©gv‡b G ms ’̄v 123 wU evwYwR¨K RvnvR Ges 54wU mnvqK RvnvRmn me©‡gvU 177wU Rvnv‡Ri gva¨‡g 

mvwe©K Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| 

 

1 | iƒcKí (Vision): 

Af¨šÍixY, DcK~jxq I AvšÍRvwZ©K ‡bŠ-c‡_ wbivc`, cwi‡ekevÜe, mvk «qx  hvÎx I cY¨ cwienb Ges 

hvbevnb cvivcvi|   

 

2| Awfj¶¨ (Mission): 

‡bŠ-c‡_ hvwÎevwn I cY¨evwn ‡bŠhvb cwiPvjbvi gva¨‡g ‡`‡ki g~j  f~LÛ, DcK~jxq GjvKvmn ØxcvÂ‡ji 

g‡a¨ Ges AvšÍRvwZ©K ‡bŠc‡_ wbivc` hvÎx/ µyR mvwf©m c«`vb I gvjvgvj cwienb| ‡`‡ki moK 

‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v wbiew”Qbœ ivL‡Z ¸iæZ¡c~Y© b`x ms‡hv‡M ‡dwi mvwf©m cwiPvjbv| 

 

3 | ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives) 

(1) ‡mev c«`v‡b m¶gZv AR©b|   

(2) c«vwZôvwbK `¶Zv e…w×|         

 

Avewk¨K ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Mandatory Strategic Objectives) 

(1) `vßwiK Kg©Kv‡Û ¯”̂QZv e…w× I Revew`wn wbwðZKiY|   

(2) Kg©m¤úv`‡b MwZkxjZv AvbqY I ‡mevi gvb e…w×| 

(3) Avw_©K I m¤ú` e¨e ’̄vcbvi Dbœqb|  

 

4| Kvh©vewj (Functions) 

(1) Af¨šÍixY I DcK~jxq ‡bŠ-c‡_ wbivc` I `¶ wkwcs I ‡bŠ cwien‡bi e¨e ’̄v Kiv Ges D³ wkwcs 

I ‡bŠ cwienb e¨e¯’vi mv‡_ m¤ú…³ I mnvqK mKj Kvh©vejx m¤úv`b| 

(2) Rjhvb msM«n, PvU©vi ‡`qv, msi¶Y A_ev weµq| 

(3) Af¨šÍixY I DcK~jxq ‡bŠ c‡_ ‡Zjevnx U¨vsKvi cwiPvjbv| 

(4) Af¨šÍixY I DcK~jxq ‡bŠ-c‡_ jvBUv‡iRmn hvÎx I cY¨evnx Rjhvb cwiPvjbv| 

(5) ‡dwi mvwf©m cwiPvjbv| 

(6) AvšÍR©vwZK ‡bŠc‡_ hvwÎevwn/ µyR mvwf©m cwiPvjbv| 

(7) WKBqvW© Ges ‡givgZ IqvK©kc ’̄vcb I i¶bv‡e¶Y| 

(8) Dch©y³ wel‡qi mv‡_ mswkøó I mnvqK Ab¨vb¨ mKj Kvh©vw` m¤úv`b| 

 

5| cwiPvjbv cl©`: 

miKvi KZ©K wb‡qvwRZ 1Rb ‡Pqvig¨vb Ges 4Rb cwiPvjK mgš̂‡q weAvBWweøDwUwmÕi cwiPvjbv cl©` 

MwVZ| ms ’̄vi mwPe cwiPvjbv cl©‡`i mvwPweK `vwqZ¡ cvjb K‡ib| wewfbœ wefv‡Mi c«avbMY mswkøó 

cwiPvj‡Ki wbqš¿‡Y ‡_‡K KZ©…c‡¶i wm×všÍ ev¯Íevqb K‡ib| 



38 

 

 

evsjv‡`‡ki wWwRUvj nvBI‡q‡Z weAvBWweøDwUwm 

 

wWwRUvj c×wZ‡Z B-wU‡KU wm‡÷g e¨envi Kivi Rb¨ weAvBWweøDwUwm I hvÎx‡`i myweav mgy‡ni Zyjbv t 

 

ÎæwgK 

bs. 

wWwRUvj c×wZ‡Z B-wU‡KU wm‡÷g e¨envi 

Kivi Rb¨ weAvBWweøDwUwm Gi myweav mgyn t 

wWwRUvj c×wZ‡Z B-wU‡KU wm‡÷g e¨envi 

Kivi Rb¨ hvÎx‡`i myweav mgyn t  

 

1. wU‡KU g¨vbyqvj c×wZ †_‡K wWwRUvj  

wm‡÷g G cwieZ©b| c~‡e©i g¨vbyqvj 

c×wZ‡Z wU‡KU cÖ`v‡bi mgq wfbœ wfbœ 

hvevn‡bi Rb¨ wfbœ wfbœ cÖKvi eB e¨envi 

Kiv n‡Zv| GLb Computer G Login 
K‡i ZrÿbvZ wfbœ wfbœ hvevn‡bi wU‡KU 

GKB RvqMvq †_‡K †`qv m¤¢e, G d‡j 

wU‡KU Rvj nevi m¤¢vebv †bB| 

 

g¨vbyqvj wU‡KU †_‡K wWwRUvj wm‡÷g G 

wU‡KU cÖvwß| 

2. K¬vDW WvUv‡eR md&UIq¨vi Pvjy|  hvÎx‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨ b‡n|  

 

3. ª̀æZ wU‡KU ‡mev cÖ`vb| ª̀æZ wU‡KU ‡mev cÖvwß| 

 

4. jvBf A‡Uv‡g‡UW mvims‡¶c weµq 

wi‡cvU©| ‡h wi‡cvU© ˆZix Ki‡Z 

weAvBWweøDwUwmi wU‡KU weµq Kwg©‡`i 

A‡bK mg‡qi cÖ‡hvRb n‡Zv Ges cÖPzi 

KvMR c‡Îi cÖqRb n‡Zv| Zv GLb 

Online G cvIqv hv‡e| 

 

hvÎx‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨ b‡n|  

5. jvBf A‡Uv‡g‡UW wewµq weeiY wi‡cvU©| 

‡h wi‡cvU© ˆZix Ki‡Z weAvBWweøDwUwmi 

wU‡KU weµq Kwg©‡`i 15 w`b mg‡qi 

cÖ‡qvRb n‡Zv | G ci XvKvq 

weAvBWweøDwUwm Awd‡m cvVvb ‡nvZ, 4/5 

iKg LvZvq wjL‡Z n‡Zv Ges cÖPzi KvMR 

c‡Îi cÖ‡qvRb n‡Zv| | Zv GLb Online 
G cvIqv hv‡e| 

 

hvÎx‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨ b‡n|  

6. cvUwyiqv I ‡`ŠjZw`qv Nv‡U Internet 
AvB.wci Aax‡b wmwm K¨v‡giv emv‡bv| hv 

Nv‡U hvÎxi wbivcIv Ges hvbevn‡bi Que 

m¤ú‡K© Rvbv hv‡e|  

 

cvUwyiqv I ‡`ŠjZw`qv Nv‡U Internet AvB.wc 

Aax‡b wmwm K¨v‡giv emv‡bv d‡j Nv‡Ui 

wbivcIv Ges hvbevnb Que m¤ú‡K© hvÎxiv 

Rvb‡Z cvi‡eb|    
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7. AbjvBb mivmvwi Que g¨v‡bR‡g›U m‡÷g 

Pvjy Kib|  

 

hvÎxiv AbjvBb mivmvwi Que g¨v‡bR‡g›U 

wm‡÷g †`L‡Z cv‡eb| 

8. ‡Kvb †Kvb hvbevn‡bi ‡ÿ‡Î AwZwi³ Que 

‡`wL‡q Zvi Rb¨ AwZwi³ A‰ea PvR© `vwe 

Ki‡Z cvi‡ebv| 

AwZwi³ Que Rb¨ ‡Kvb AwZwi³ PvR© w`‡Z 

n‡e bv| hv eZ©gv‡b hvÎx‡`i AwZwi³ Que 

Gi fyj Z_¨ w`‡q A‰ea fv‡e AwZwi³ PvR© 

Av`vq Kiv nq| 

 

9. mKj hvbevn‡bi Rb¨ RFID/Touch Card 
wm‡÷g Pvjy Kiv n‡e| 

 

hvÎx‡`i bM` †jb‡`b cÖ‡qvRb n‡e bv| 

10. RFID wU‡KU avix‡`i Rb¨ Avjv`v jvB‡bi 

e¨e¯’v| 

 

RFID wU‡KU avix‡`i Rb¨ Avjv`v jvB‡bi 

e¨e¯’v _vKvq hvÎxiv mv”Q›`¨ †eva Ki‡e| 

11. AbjvBb wU‡KU weµq e¨e¯’v Pvjy Kiv n‡e|  www.biwtcticket.com ‡_‡K AbjvB‡b 

wU‡KU ‡Kbv hv‡e| hvÎxiv Credit ev Debit 

Card w`‡q wU‡KU µq Ki‡Z cvi‡e |  

 

12. AbjvBb wU‡KU avix‡`i Rb¨ Avjv`v 

jvB‡bi e¨e¯’v| 

AbjvBb wU‡KU avix hvÎx‡`i Rb¨ Avjv`v 

jvB‡bi e¨e¯’v _vKvq hvÎxiv mv”Q›`¨ †eva 

Ki‡e| 

 

13. Mvoxi Uª¨vwKs, ‡iwR‡÷«kb bs hvPvB Ges 

c«Kvi‡f‡`i Rb¨ BRTA mv‡_ GKwÎZ n‡q 

KvR Kiv| 

 

hvbevn‡bi ‡iwR‡÷«kb bs Ges c«Kvi‡f‡` fyj 

_vK‡j Zv aiv ci‡e|  

14. Nv‡U wWwRUvj jvBf Que ‡evW© hv 

hvevn‡bi Que ‡`Lv hv‡e Ges hvwÎ‡`i 

†Kvb ‡dwi‡Z DV‡Z n‡e Zv Rvbv‡Z 

ci‡eb| 

 

Nv‡U wWwRUvj ‡ev‡W© jvBf Que g¨v‡bR‡g›U 

wm‡÷‡gi gva¨‡g hvÎxi wbR wbR Que Gi 

Ae ’̄v I †Kvb ‡dwi‡Z DV‡Z n‡e Zv Rvb‡Z 

ci‡eb| 

15. Nv‡U evi †KvW c×wZ‡Z hvevnb †dix‡Z 

eivÏ Kiv| G d‡j Que Gi b¤̂i e¨wZZ 

†Kvb hvbevnb †dix‡Z DV‡Z cvi‡e bv 

 

Que Gi b¤̂i e¨wZZ †Kvb hvbevnb †dix‡Z 

DV‡Z cvi‡e bv  
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