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পায়রা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

২০২১-২২ অর্ ৃবছরর বাস্তবায়য়তব্য উদ্ভাবনী উরযারের য়ববরণ 

 

উদ্ভাবনী উরযাে-১ 

১। আপনার উরযারের য়িররানাম অনুগ্রহ করর অনূর্ ৃ১০ িরের মরে য়িখুনঃ 

ট্রায়িক য়বভারের জন্য য়বয়িিং সিটওয়যার প্রস্তুতকরণ। 

 

এবিং উদ্ভাবরকর য়বস্তায়রত তথ্য (নাম, পদবী, প্রয়তষ্ঠান, মমাবাইি, ইরমইি ও বাস্তবায়ন এিাকা) য়িখুনঃ 

মমাঃ আয়তকুি ইসিাম, পয়রচািক (ট্রায়িক), পায়রা বন্দর কর্তপৃক্ষ, ০১৭৩১০১১৯৬৪, 

director.traffic@ppa.gov.bd, পায়রা বন্দর কর্তপৃক্ষ, কিাপাড়া, পটুয়াখািী। 

 

২। মে সমস্যাটিরক য়চয়িত কররত চান তার য়ববরণ য়িখুন *অনুগ্রহ করর ২০০ িরের মরে য়িখুনঃ 

পায়রা বন্দররর অপাররিন কারজর অিংি য়হসারব আমদানী, রপ্তানীর কারজ য়নরয়ায়জত জাহাজ সমূরহর বায়র্িৃং, 

আনবায়র্িৃং, বার্ ৃঅকুরপয়ি, পণ্য খািাস, পণ্য মবাঝাই, ল্যায়ডিং, য়িয়পিং মিড, ইয়াড,ৃ টায়মনৃাি, ওয়যারহাউজ, 

ইতযায়দর ব্যবস্থাপনা কাে-ৃপয়রচািনা ট্রায়িক য়বভাে কর্তকৃ পয়রচায়িত হয়। উরেয়খত অপাররিন-এর মসবামূূ্ল্য 

য়হসারব ট্যায়রি য়িয়ডউি অনুসারর মপাট ৃয়ডউজ, য়রভার য়ডউজ, বায়র্িৃং, আনবায়র্িৃং, বার্ ৃঅকুরপয়ি চাজৃ, টায়মনৃাি 

চাজৃ, মেন চাজৃ, ওয়যারহাউজ চাজ,ৃ ইয়াড ৃচাজৃ, মিড চাজৃ, মেস মরইট, মটাররজ চাজৃ, মহায়টিং চাজৃ, টাে চাজৃ, 

পাইিরটজ চাজ ৃ , য়িক্সড মমায়রিং, নাইট মনয়ভরেিন, য়িিটিিং চাজৃ ইতযায়দ বাবদ প্রাপ্ত য়বি ট্যায়রি য়িয়ডউরি 

উরেয়খত মরইট হরত য়হসাব করর ম্যানুয়াি পদ্ধয়তরত সম্পন্ন করা হয়। এরত অয়র্ক সময় ব্যয়, য়হসারবর েটি ও 

ব্যবহারকারীরদর বার বার য়ভয়জট কররত হয়। য়হসাব সিংরিার্ন/সমন্বরয়র জন্য ও অয়র্ক সময় ব্যয় হয়। তাছাড়া 

য়বি প্রস্তুরতর জন্য অপোৃপ্ত ডকুরমন্ট, প্ররয়াজনীয় ডকুরমরন্টর অভাব, এক্সরচঞ্জ মরট, মুদ্রার য়বয়নময় য়হসাব 

ইতযায়দর জটিিতার কাররণ গ্রাহক মভাোয়ি হয় ও য়বি সমন্বরয় অয়তয়রক্ত শ্রমঘন্টা ব্যয় হয়। 

 

৩। আপনার প্রস্তায়বত সমার্ান টি য়িখুন *অনুগ্রহ করর ২০০ িরের মরে য়িখুনঃ 

কয়ম্পউটার পদ্ধয়তরত সিটওয়যার য়সরটরম উরেয়খত ট্যায়রি সমূহ য়হসাব করার জন্য একটি সিটওয়যার ততরী 

করা হরব। ম্যানুয়াি পদ্ধয়তর পয়রবরত ৃসিটওয়যাররর মােরম য়হসাব সমূহ-সম্পন্ন করর, অরটারমিন পদ্ধয়তরত 

বন্দররর রাজস্ব আয় আদারয়র জন্য য়বয়িিং কাজ সম্পন্ন করা হরব। এরত সময় সাশ্রয় হরব, য়নর্ভিৃভারব য়হসাব 

ততরীর িরি ব্যবহারকারীরদর য়ভয়জট হ্রাস পারব, অরটারমিন পদ্ধয়তর িরি য়বয়িিং সমন্বরয়র গুনেতমান বৃয়দ্ধ 

পারব ও রাজস্ব অজরৃন নতুন মূল্য সিংরোজন হরব। 
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৪। “সমস্যা সমার্ান” এর য়বস্তায়রত সিংযুয়ক্তঃ 

ম্যানুয়াি পদ্ধয়তর পয়রবরত ৃঅরটারমরটড য়সরটরম য়বয়িিং কাে ৃসম্পাদরনর জন্য য়বয়িিং সিটওয়যার ততরী করা হরব োর 

মােরম য়নরমাক্ত সুয়বর্াগুয়ি পাওয়া োরব: 

য়বয়িিং সিটওয়যাররর মােরম মে মসবা সমূহ ততরী করা হরব। 

• বন্দর আয় সিংয়িষ্ট ৫৪ টি  ট্যায়রি আইরটরমর একটি িররমট ততরী করা হরব। 

• িররমটমত এরজন্ট য়ভয়িক ম্যানুয়াি পদ্ধয়তর পয়রবরত ৃসিটওয়যার এর মােরম য়বি মপায়ষ্টিং মদয়া োরব। 

• সিটওয়যার এ এরজন্ট য়বিসমূহ ডাউনরিাড করর য়নরত পাররব। (এরত তারদর য়ভয়জট হ্রাস পারব) 

• এরজন্ট সমূহ য়বি সিংয়িষ্ট ডকুরমন্ট য়সরটরম আপরিাড কররত পাররব। 

• য়বরির জন্য মমাবাইরি এসএমএস এর মােরম য়সরটম হরত এরজন্ট এর য়নকট োরব। 

• অনিাইন ব্যািংয়কিং মেইটওরয় মপরমন্ট সুয়বর্া। 

• এরজন্ট য়ভয়িক য়রভিয়ভিং য়হসাব (revolving account) তথ্য প্রয়তরবদন য়সরটম মর্রক পাওয়া োরব। 

• য়বি য়ররপাট ৃয়সরটম মর্রক য়প্রন্ট করা োরব। 

• এরজন্ট তায়িকাভূয়ক্ত/নবায়ন মডটারবইজ র্াকরব । 

• য়সরটম হরত এসএমএস/ই-মমইি মমাবাইরি তায়িকাভূক্ত এরজরন্টর য়নকট তথ্য মপ্ররণ/মোোরোে সুয়বর্া 

র্াকরব। 

• য়বি সিংয়িষ্ট কারজর মডটারবইজ ততরী করা হরব। 

• মডটারবইজ হরত বন্দররর ট্রায়িক/রাজস্ব সিংোি কাস্টমাইজড/পয়রসিংখ্যান/গ্রাি/ বিশ্লেষণ সুয়বর্া র্াকরব। 

• য়সরটম হরত বিশ্লেল টাইম কাশ্লিবি এক্সশ্লেঞ্জ রিট সিংগ্রহ  করা োরব। 

• য়সরটম মডটা এনবিপশন (encryption) সারপাট ৃপ্রদান কররব। 

 

৫। আপনার উরযােটি মে সকি মক্ষরে পয়রবতনৃ আনরব বরি মরন কররছন। 

কয়ম্পউটার পদ্ধয়তরত সিটওয়যার য়সরটরম উরেয়খত ট্যায়রি সমূহ য়হসাব করার জন্য একটি সিটওয়যার ততরী 

করা হরব। ম্যানুয়াি পদ্ধয়তর পয়রবরত ৃসিটওয়যাররর মােরম য়হসাব সমূহ-সম্পন্ন করর, অরটারমিন পদ্ধয়তরত 

বন্দররর রাজস্ব আরয়র অজরৃনর জন্য য়বয়িিং কাজ সম্পন্ন করা হরব। এরত সময় সাশ্রয় হরব, য়নর্ভিৃভারব য়হসাব 

ততরীর িরি ব্যবহারকারীরদর য়ভয়জট হ্রাস পারব, অরটারমিন পদ্ধয়তর িরি য়বয়িিং সমন্বরয়র গুনেতমান বৃয়দ্ধ 

পারব ও রাজস্ব অজরৃন নতুন মূল্য সিংরোয়জত হরব। 

 

 

 

৬। মে র্ররনর ইরভন্ট/কমিৃািা হরত উদ্ভাবরনর শুরঃ 

ইরনারভিন য়বষয়ক কমিৃািা, মনৌ-পয়রবহন মন্ত্রণািয়, বািংিারদি সয়চবািয়, ঢাকা। 

 

৭। ইরভন্ট/কমিৃািার তায়রখঃ 

২৮ জুন ২০২১ 
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৮। ইরভন্ট/কমিৃািার স্থানঃ 

মনৌ-পয়রবহন মন্ত্রণািয়, বািংিারদি সয়চবািয়, ঢাকা। 

 

৯। সমস্যার মূি কারণ *সরবাৃচ্চ ৫০ িরের মরে য়িখুনঃ 

ট্রায়িক য়বভারের ৫৪ টি আইরটরমর উপর য়বয়ভন্ন এরজন্ট/মসবাগ্রয়হতার য়নকট য়বি প্রস্তুত/য়বি সিংগ্রহ, মপ-অডাৃর য়বি 

সমন্বরয়র কাজ সম্পন্ন কররত হয়। বতমৃারন ম্যানুয়াি পদ্ধয়তরত য়বয়িিং কাে ৃপয়রচায়িত হয়। এরত য়বি প্রস্তুরত দীঘসৃূয়েতা, 

ভূি য়হসাব, য়হসারবর েড়য়মি, য়বি পয়ররিারর্ জটিিতা, গ্রাহক মভাোয়ি ইতযায়দ সমস্যার কাররণ য়বি সিংোি কাজসমূহ 

সরিাষজনক নয়।   

 

১০। র্ভক্তরভােী জনরোষ্ঠী *সরবাৃচ্চ ৫০ িরের মরে য়িখুনঃ 

পায়রা বন্দররর অপাররিনাি কারজর সিংয়িষ্ট য়িয়পিং এরজন্ট, য়স এড এি এরজন্ট, মেইট িরওয়াডাৃর, িাইটাররজ, 

ঠিকাদার, ইয়টরভটর, য়িপ চযাডিার, পাররচয়জিং, য়িপ য়ররপয়ায়রিং, ডারনজ সাপ্লাইয়ার, য়চয়পিং এড মপইন্ট কন্ট্রাক্টর, 

মভডর, ওয়াচম্যান সাপ্লাইয়ার, ডারনজ সাপ্লাইয়ার, োররবজ য়িনার, প্রয়ভিন সাপ্লাইয়ার ইতযায়দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


