
অধিদপ্তর/ দপ্তররর নাম: পায়রা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

মন্ত্রণালয়/ধবভারের নাম: ন ৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় 

 

১। অধিস প্রািাইল 

     ক) একনজরর অধিস 

রধিষ্ঠারনর নাম বাাংলা পায়রা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ইাংররধজ PAYRA PORT AUTHORITY 

সাংধক্ষপ্ত পাবক 

অধিস রিারনর পদধব  নেয়ািম্যা  ধনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ধবভাে ন ৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় 

অধিরসর সাংখ্যা  প্মাট…২টি… প্রধা  অধিসঃ কলাপাড়া, পটুয়াখালী… রলয়াজ োঁ অধিসঃ কাকিাইল, ঢাকা 

জনবল ১৭৮ 

 অধিরসর ঠিকানা কলাপাড়া, পটুয়াখালী।  

প্ াোর াে (ই-প্মইল, 

প্িান, িযাক্স) 

payraport@ppa.gov.bd, +৮৮০৯৬১০২০২২২২,  

ওরয়বসাইরটর ঠিকানা www.ppa.gov.bd 

 ািায়ারির বণনৃা 

(গুেল ম্যাপসহ) 

(১) ঢাকা ধবমানবন্দর হরি উরড়াজাহাজ প্ ারে বধরশাল ধবমান বন্দর আেমন। বধরশাল ধবমান 

বন্দর হরি সড়ক পরে (দূিত্ব ১০০ রকঃরমঃ) ৩ ঘন্টায় পায়রা বন্দর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী 

প্পৌছারনা  ায়। (২) ঢাকা  দীবন্দি হজে লঞ্চজ াজে পটুয়াখালী  দীবন্দি আেম । অেঃপি, সড়ক 

পজে (দূিত্ব ৬০ রকঃরমঃ) ১.৫ ঘন্টায় পায়রা বন্দর, কলাপাড়া, পটুয়াখালী প্পৌছারনা  ায়। 

 

খ) অধিরসর ধভশন ও ধমশন  

ে) অধিরসর পধরধিধি ও ছধব (অনধিক ২০০ শব্দ) 

ঘ) অধিরসর অোৃরনাগ্রাম 

ঙ) প্সবার িাধলকা 

ক্রম প্সবা নাম প্সবারাধপ্তর প াৃয় (অধিদপ্তর/আঞ্চধলক) 

 পায়িা বন্দজিি পরিবহ  পুজলি  া বাহ  ব্যবস্থাপ া আঞ্চরলক 

   

   

 

২। প্সবা প্রািাইল 

ক) প্সবার নামঃ পায়িা বন্দজিি পরিবহ  পুজলি  া বাহ  ব্যবস্থাপ া 

খ) প্সবাটি সহধজকররণর প্ ৌধিকোঃ সীরমে সম্পজদি ( া বাহ , োলক, ফুজয়ল, ইেযারদ) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপ াি মাধ্যজম নসবা 

গ্রহীোজদি সন্তুরষ্ঠ অ জ  ও সংস্থাি আবেজক ব্যয় হ্রাসকিণ। 

ে) প্সবারাধপ্তর প্মৌধলক িথ্যাধদ 

 ধবষয় িথ্যাধদ 

১ প্সবা রদানকারী অধিস পায়িা বন্দি কর্তজপক্ষ 

২ প্সবার সাংধক্ষপ্ত ধববরণ কম জকেজাবৃজন্দি প্রারধকাি, োরহদাি ও প্রাপ্যোি রিরিজে 

কম জকেজাবৃজন্দি  াোয়াজেি  ন্য পায়িা বন্দজিি পরিবহ  পুজলি 

 া বাহ  প্রদা । 

mailto:payraport@ppa.gov.bd


৩ বাধষকৃ প্সবা গ্রহণকারীর সাংখ্যা ৩৫ 

৪ প্সবারাধপ্তর শিাৃবধল (ক) প্রারধকাি, (খ)  া বাহজ ি োরহদাপত্র  ো েিাজব পূিণ 

 (ে)  া বাহ  ও োলজকি প্রাপ্যো 

৫ দাধয়ত্বরাপ্ত কমকৃিাৃ ও কমিৃারী পরিবহ  কম জকেজা 

৬ প্সবারাধপ্তর সময়  

৭ প্সবা রাধপ্তরি ররয়াজনীয় কােজপত্র  া বাহজ ি োরহদাপত্র  ো েিাজব পূিণ 

৮ প্সবারাধপ্তর জন্য খরি   

৯ প্সবারাধপ্তর জন্য  ািায়ারির সাংখ্যা  

১০ সাংধিষ্ট আইন/ধবধি/নীধিমালার িাধলকা  

১১ প্সবা প্পরি ব্যে ৃহরল পরবিী রধিকারকারী 

কমকৃিাৃ, পদধব, ইরমইল ও প্িান 

 

১২ প্সবা রাধপ্ত/ রদারনর প্ক্ষরত্র অসুধবিা/ সমস্যা / 

িযারলঞ্জসমূহ 

 

১৩ অন্যান্য  

 

ঘ) ধবদ্যমান প্সবা-পদ্ধধি ধবরিষণ  

 

নক্ষত্র পূজব জি পদ্ধরে সহর কৃে পদ্ধরে  

ধাপ  ১১ ৬ 

সময়  ২ ঘন্টা ১৫ রমর ট ৫৫ রমর ট 

  বল  ৩-৬    ৩-৬    

রির ট  ৪ বাি শূন্য 

দারখলীয় কাে পত্র ৩ ১ 

 

 

 

 

ঙ) ধবদ্যমান পদ্ধধির ররসস ম্যাপ (Process Map)  

 

 



 

 

 

ি) ধবদ্যমান সমস্যা সমািারন কযাটােধরধভধিক রস্তাবনা: 

 

নক্ষত্র  সমস্যাি বণ জ া সমাধাজ ি প্রস্তাব া 

১। আজবদ পত্র/ ফিম/ 

 নির স্টাি/ প্ররেজবদ  

োড়ীি োরহদাপত্র পূিণ ও নপ্রিণ 

ম্যানূয়ালিাজব কিা সময়সাজপক্ষ, ভুল-ভ্রারি 

ও অসম্পূণ জ োকাি সম্ভাব া োজক এবং 

একবাি পরিবহ  পুল দপ্তজি রির ট কিাি 

প্রজয়া   হয়। 

প্রেমেঃ োড়ীি োরহদাপত্রটি 

এম িাজব তেরি কিা ন জে পাজি 

 াজে ভুল-ভ্রারি ও অসম্পূণ জ োকাি 

সম্ভাব া  া োজক।  

রিেীয়েঃ োরহদাপত্রটি ইজলক্ট্রর ক 

কিা হজল এটি পূিণ কিা সহ  হজব, 

ভুল-ভ্রারি োকজব  া এবং 

ইজলক্ট্রর কযারল পরিবহ  পুল দপ্তজি 

নপ্রিণ কিা  াজব। 

২। দারখলীয় কাে পত্রারদ পূিণকৃে োড়ীি োরহদাপত্র পূিণকৃে োড়ীি োরহদাি ইজলক্ট্রর ক 

ফিম 

৩। নসবাি ধাপ ১১ টি ৬ টি 

৪। সম্পৃক্ত   বল ৩-৬    ৩-৬    

৫। স্বাক্ষিকািী/ অনুজমাদজ ি 

সজে সম্পৃক্ত ব্যরক্তি সংখ্যা ও 

পদরব 

৩-৬    

ব্যবহািকািী কম জকেজা, পরিবহ  সহকারি, 

সহকারি পরিবহ  কম জকেজা, পরিবহ  

কম জকেজা, সদস্য, নেয়ািম্যা । 

৩-৬    

ব্যবহািকািী কম জকেজা, পরিবহ  

সহকারি, সহকারি পরিবহ  কম জকেজা, 

পরিবহ  কম জকেজা, সদস্য, 

নেয়ািম্যা । 

নক্ষত্র সমস্যাি বণ জ া সমাধাজ ি প্রস্তাব া 

৬। আিঃঅরফস র িজিশীলো  ন ই ন ই 

৭।  আই /রবরধ/ প্রজ্ঞাপ  

ইেযারদ 

পায়িা বন্দি কর্তজপজক্ষি  া বাহ   ীরেমালা পায়িা বন্দি কর্তজপজক্ষি  া বাহ  

 ীরেমালা 

৮। অবকাঠাজমা/ হার্ জওয়াি 

ইেযারদ 

নকা  েথ্য-প্রযুরক্তি অবকাঠাজমা ব্যবহৃে হয় 

 া। 

পরিবহ  পুজলি  া বাহ  

ব্যবস্থাপ াি  ন্য একটি সািজাজিি 

প্রজয়া   হজব  া রবদ্যমা  ন টওয়াকজ 

ব্যবহাি কজি এজবেস কিা  াজব। 

৯। নিকর্ জ/েথ্য সংিক্ষণ োড়ীি োরহদাপজত্রি হার্ জকরপ পরিবহণ পুল 

দপ্তজি সংিক্ষণ কিজে হয়। একারধক 

আজবদ  পজত্রি সমন্বয় কিা সময় সাজপক্ষ। 

োড়ীি োরহদাপজত্রি নর্টা ও 

কম জকেজাবৃজন্দি নর্টাজবই  সািজাজি 

সংিক্ষণ কিা  াজব ও একারধক 

আজবদ  সহজ  সমন্বয় কিা  াজব ও 

অন্যান্য রবজেষণ সহজ  কিা  াজব। 

১০। প্রযুরক্তি প্রজয়াে প্রজ া য 

রক  া 

হযোঁ হযোঁ 



১১। খিে ( ােরিক+অরফস) ন ই ন ই 

১২। সময় ( ােরিক+অরফস) ২ ঘন্টা ১৫ রমর ট ৫৫ রমর ট 

১৩।  াোয়াে ( ােরিক) ৪ বাি শূণ্য 

১৪। অন্যান্য  বেজমা  ব্যবস্থায় সময় নবরশ লাজে, রির ট 

প্রজয়া   হয় এবং ভ্রমণকৃে দূিজত্বি সঠিক 

রহসাব  া পাওয়াি সম্ভাব া োজক। 

প্রস্তারবে ব্যবস্থায় সময় কম লােজব, 

রির ট প্রজয়া   হজব  া এবং 

ভ্রমণকৃে দূিজত্বি সঠিক রহসাব 

পাওয়া  াজব। 

 

 

 

ছ)  তুলনামূলক ধবরিষণ (ধবদ্যমান ও রস্তাধবি পদ্ধধির িাপধভধিক তুলনা): 

 

রবদ্যমা  

প্রজসস 

ম্যাজপি ধাপ 

রবদ্যমা  ধাজপি বণ জ া  প্রস্তারবে 

প্রজসস 

ম্যাজপি ধাপ 

প্রস্তারবে ধাজপি বণ জ া 

ধাপ-১ োড়ীি োরহদাপত্র পূিণ ও নপ্রিণ 

ম্যানূয়ালিাজব কিা । 

ধাপ-১ োড়ীি োরহদাপত্রটি ইজলক্ট্রর ক ফিজম পূিণ 

কিা এবং ইজলক্ট্রর কযারল পরিবহ  পুল দপ্তজি 

নপ্রিণ কিা । 

ধাপ-২ কম জকেজাি প্রারধকাি িজয়জে? ধাপ-২ সংরেষ্ট কম জকেজাি পরিবহ  পুজলি োরড় 

ব্যবহাি কিাি প্রারধকাি  া োকজল, পরিবহ  

পুল ব্যবস্থাপ া রসজস্টম স্বয়ংরিয়িাজব ফিম 

পূিণকারিজক  া াজে পাজি। 

ধাপ-৩ একারধক োরহদাপত্র সমন্নয়কি   ধাপ-৩ একারধক োরহদাপত্র ইজলক্ট্রর কযারল সমন্বয় 

কিা  াজব। 

ধাপ-৪ োরড় ও োলক র ব জাে  ধাপ-৪ োরড় ও োলক র ব জাে  

ধাপ-৫ কম জকেজাজক োলজকি েথ্য প্রদা  ধাপ-৫ কম জকেজা ও োলকজক একই সাজে 

ইজলক্ট্রর কযারল েথ্য প্রদা  কিা  াজব। 

ধাপ-৬ োলকজক কম জকেজা ও ভ্রমজণি েথ্য প্রদা  

 

ম্যানূয়ালিাজব কািাি প্রজয়া   ন ই। 

ধাপ-৭ ভ্রমজ ি পূজব জ মাইজল  রিরর্ং লে বইজয় ও 

োরড়ি োরহদাপজত্র রলরপবদ্ধকিণ 

 

ম্যানূয়ালিাজব কািাি প্রজয়া   ন ই। 

নিরহকযাল ট্রারকং রসজস্টম এটি স্বয়ংরিয়িাজব 

কজি রসজস্টজম এন্ট্রী কিজে পাজি। 

ধাপ-৮ ভ্রমণ সম্পন্নকিণ ধাপ-৬ ভ্রমণ সম্পন্নকিণ 

ধাপ-৯  ভ্রমজ ি পি মাইজল  রিরর্ং লে বইজয় ও 

োরড়ি োরহদাপজত্র রলরপবদ্ধকিণ 

 

ম্যানূয়ালিাজব কািাি প্রজয়া   ন ই। 

নিরহকযাল ট্রারকং রসজস্টম এটি স্বয়ংরিয়িাজব 

কজি রসজস্টজম এন্ট্রী কিজে পাজি। 

ধাপ-১০ লে বই ও োরহদাপজত্র ব্যবহািকািী 

কম জকেজাি স্বাক্ষি প্রদা  

 

ইজলক্ট্রর কযারল স্বাক্ষি প্রদা  কিা  াজব। 



ধাপ-১১ স্বাক্ষরিে োরহদাপত্র পরিবহ  পুজলি দপ্তজি 

নপ্রিণ  

 

ইজলক্ট্রর কযারল পরিবহ  পুজলি দপ্তজি নপ্রিণ 

কিা  াজব। 

 

জ) রস্তাধবি ররসস ম্যাপ 

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারর ধবদ্যমান ও রস্তাধবি পদ্ধধির তুলনা 

 

নক্ষত্র পূজব জি পদ্ধরে সহর কৃে পদ্ধরে  

ধাপ  ১১ ৬ 

সময়  ২ ঘন্টা ১৫ রমর ট ৫৫ রমর ট 

  বল  ৩-৬    ৩-৬    

রির ট  ৪ বাি শূন্য 

দারখলীয় কাে পত্র ৩ ১ 

 

 

 

 

প্লখধিত্র:   

 

 

 

৪। বাস্তবায়ন 

  ক) বাস্তবায়রনর অধভজ্ঞিার আনুপূধবকৃ ধববরণ (২০০ শরব্দর মরে) 

  খ) বাস্তবায়রনর সময়াবদ্ধ কমপৃধরকল্পনা  



কা জিম  জিম্বি রর্জসম্বি  ানুয়ািী নফব্রুয়ািী  মাে জ এরপ্রল 

পাইলট (প্রজ া য নক্ষজত্র) শুরু ও সমারপ্ত 

      

মরন্ত্রপরিষদ রবিাজে বাস্তবায়  

প্ররেজবদ  নপ্রিজণি োরিখসমূহ 

      

পুজিা অরধজক্ষজত্র বাস্তবায়  শুরুি োরিখ 

      

পুজিা অরধজক্ষজত্র বাস্তবায়  মূল্যায়  

প্ররেজবদ  নপ্রিণ 

      

 

  খ) বাস্তবায়রনর জন্য ব্যধয়ি অরেরৃ পধরমাণ 

   ে) বাস্তবায়রন িযারলঞ্জসমূহ 

  ঘ) িযারলঞ্জ প্মাকারবলায় গৃহীি ব্যবস্থাধদ 

  ি) সরকাধর আরদশ জাধরর িাধরখ 

  ছ) রিারর গৃহীি ব্যবস্থাধদ 

  জ) পধরবীক্ষণ 

  ঝ) অধভজ্ঞিালব্ধ ধশক্ষণ 

  ঞ) প্সবা সহধজকরণ কা কৃ্ররমর ছধব ও ধভধিও (ধলাংক)  

  ট) বাস্তবায়  টিম:  াম, পদরব, েরব 

  ঠ) প্টকসইকররণ গৃহীি ব্যবস্থাধদ 

 

 


