
অধিদপ্তর/ দপ্তররর নাম: বাাংলারদশ অভ্যন্তরীণ ননৌপধরবহন কর্তপৃক্ষ(ধবআইডধিউটিএ) 

মন্ত্রণালয়/ধবভ্ারের নাম: ননৌপধরবহন মন্ত্রনালয়। 

 

১। অধিস নরািাইল 

     ক) একনজরর অধিস 

রধিষ্ঠারনর নাম বাাংলা বাাংলারদশ অভ্যন্তরীণ ননৌপধরবহন কর্তপৃক্ষ 

ইাংররধজ Bangladesh Inland Water Transport Authority 

সাংধক্ষপ্ত BIWTA 

অধিস রিারনর পদধব  নেয়ারম্যান ধনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ধবভ্াে ননৌপধরবহন মন্ত্রনালয়। 

অধিরসর সাংখ্যা  নমাট ০১ ধবভ্ােীয় অধিস ০৪ নজলা অধিস ৩৪ 

জনবল ৪৬০০ 

 অধিরসর ঠিকানা ১৪১-১৪৩, মধিধিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

নিানঃ ৯৫৫৬১৫১-৫৫ 

িযাক্সঃ ৯৫৫১০৭২ 

ন াোর াে (ই-নমইল, 

নিান, িযাক্স) 

secretary @biwta.gov.bd 

ওরয়বসাইরটর ঠিকানা www.biwta.gov.bd 

 ািায়ারির বণনৃা 

(গুেল ম্যাপসহ) 

https://goo.gl/maps/31vzTKHeVmCueEDg7  

 

 

খ) অধিরসর ধভ্শন ও ধমশন  

ধভ্শন: সহজ,ধনরাপদ ও সাশ্রয়ী অভ্ন্তরীণ ও উপকূলীয় ননৌপধরবহন ব্যবস্থা। 

 

ধমশন: ননৌপথ উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ এবাং  াত্রী ও পণ্য পধরবহন উপর ােী নভ্ৌি অবকাঠারমােি সুধবিাদী রদারনর মাধ্যরম অভ্ন্তরীণ 

ও উপকূলীয় ননৌপধরবহন ব্যবস্থা ধনধিি করন। 

 

ে) অধিরসর পধরধেধি ও ছধব (অনধিক ২০০ শব্দ) 

অভ্যন্তরীণ ননৌপধরবহরণর উন্ন ন়, রক্ষণারবক্ষণ এবাং ধন ়ন্ত্ররণর জন্য িদানীন্তন পূব ৃপাধকস্তান সরকার ১৯৫৮ সারলর ৩১ অরটাবর 

পূব ৃপাধকস্তান অভ্যন্তরীণ ননৌ পধরবহন কর্তপৃক্ষ অধ্যারদশ ১৯৮৮ (ইধপ অধ্যারদশ, ১৯৫৮ সারলর নকান এলএক্সএক্সধভ্ধভ্) নারম 

একটি অধ্যারদশ জাধর কররধছল। ১৯৫৮ সারলর ৪ নরভ্ম্বর সরকার একটি আরদরশর মাধ্যরম পূব ৃপাধকস্তান অভ্যন্তরীণ ননৌ পধরবহন 

কর্তপৃরক্ষর (ইধপআইডধিউটিএ) একটি ধিন সদরের কর্তপৃক্ষ েঠন করর। ধবআইডধিউটিএ পূববৃিী ইধপআইডধিউটিএর উত্তরসূধর 

ধহসারব ১৯৫৮ সারল উপররাক্ত অধ্যারদশ জাধর করার পরর অধস্তত্ব লাভ্ করর। পরবিীকারল বাাংলারদরশর অভ্যন্তরীণ ননৌ পধরবহন 

ও অভ্যন্তরীণ ননৌপরথর উন্ন ন়, রক্ষণারবক্ষণ ও পধরোলন সম্পধকিৃ সমস্ত ধবষর ় কর্তপৃক্ষরক পরামশ ৃ নদও া়র জন্য একটি 

উপরদষ্টা কধমটি েঠন করা হর র়ছ। 

 

https://goo.gl/maps/31vzTKHeVmCueEDg7


ঘ) অধিরসর অোৃরনাগ্রাম 

 



ঙ) নসবার িাধলকা 

ক্রম নসবা নাম নসবারাধপ্তর প াৃয় (অধিদপ্তর/আঞ্চধলক) 

১ দশনৃাথীরদর েলােল ধনরাপদ ও সহজির করার জন্য ধবআইডধিউটিএ 

ভ্বরন ধকয়স্ক স্থাপন। 

রিান কা াৃলয় 

২ অনলাইন ধনরয়াে কা কৃ্রম ও ধনরয়াে ধি গ্রহন। রিান কা াৃলয় 

৩ DEPTC  নারায়ণেঞ্জ-এর  জন্য Website তিরীকরণ। DEPTC  নারায়ণেঞ্জ 

৪ DEPTC  নারায়ণেঞ্জ-এর  অনলাইন ভ্ধি ৃকা কৃ্রম ও ভ্ধি ৃসাংক্রান্ত ধি 

রদান। 

DEPTC  নারায়ণেঞ্জ 

৫ DEPTC  বধরশাল-এর  জন্য Website তিরীকরণ। DEPTC  বধরশাল 

৬ DEPTC  বধরশাল-এর  অনলাইন ভ্ধি ৃকা কৃ্রম ও ভ্ধি ৃসাংক্রান্ত ধি 

রদান। 

DEPTC  বধরশাল 

৭ অনলাইন টাইডাল ডাটা রদান। রিান কা াৃলয় 

৮ অনলাইন পাইলরটজ কুপন োলুকরণ। রিান কা াৃলয় 

৯ অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসমূরহ ওয়াই-িাই নসবা রদান। নদী বন্দরসমূহ 

১০ ননৌপরথ েলােলকারী সব লরঞ্চ পধত্রকা/ম্যাোধজন সমৃদ্ধ লাইরেরী স্থাপন। ঢাকা নদী বন্দর 

১১ পাধন দূষন নরারি সব লরঞ্চ ডাষ্টধবন স্থাপন। ঢাকা নদী বন্দর 

১২ SPTI মাদারীপুর’র জন্য Website তিরীকরণ। SPTI মাদারীপুর 

১৩ SPTI মাদারীপুর অনলাইন ভ্ধি ৃকা কৃ্রম ও ভ্ধি ৃসাংক্রান্ত ধি রদান। SPTI মাদারীপুর 

১৪ কর্তপৃক্ষ ভ্বরন ওয়াই-িাই নসবা রদান। রিান কা াৃলয় 

১৫ নমধডরকল নসবা ও ঔষি ধবিরন ব্যবস্থাপনা অনলাইনকরণ। রিান কা াৃলয় 

 

২। নসবা নরািাইল 

ক) নসবার নাম: পাইলটেজ কুপন ক্রয় এবং পাইলে ব্যবস্থাপনা নসবা সহজীকরণ । 

 

খ) নসবাটি সহধজকররণর ন ৌধক্তকিা:  

আটলাচ্য সার্ভ িসটির মাধ্যটম:  

(ক) জাহাজ মার্লক/প্রর্িষ্ঠান কর্তিক পাইলটেজ কুপন ক্রটয়র জন্য র্রকুইর্জশন প্রদান,  

(খ) জাহাজ মার্লক/প্রর্িষ্ঠান কর্তিক পাইলটেজ কুপন ক্রয় করা,  

(গ) জাহাজ মার্লক/প্রর্িষ্ঠান কর্তিক জাহাটজর র্িপ অনুটমাদন ও বার্িল,  

(ঘ) জাহাটজর জন্য র্নর্ িার্রি পাইলে ও র্িপ সম্পটকি অবগি হওয়া,  

(ঙ) জাহাটজর জন্য মাস্টার র্নর্ িারন,  

(চ্) জাহাটজর জন্য র্নর্ িার্রি পাইলে কর্তিক র্িপ অনুটমাদন ও বার্িল করার ব্যবস্থা,  

(ছ) র্বলম্ব র্ি আদাটয়র ব্যবস্থা,  

(জ) পরবিী র্বে সুপারভাইজাটরর র্নকে অটো ননাটির্িটকশন নপ্ররটের ব্যবস্থা, এবং  

(ঝ) পাইলে র্শর্িউর্লং এবং পাইলে ব্যবস্থাপনা, ইিযার্দ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হটব। 

এটি কটর জাহাজ মার্লক/প্রর্িষ্ঠাটনর  সময় সাশ্রয় হটব, কাটজ গর্িশীলিা বৃদ্ধ পাটব নিমর্ন কটর সরকারী অর্ ি সাশ্রয় হটব ।  



ে) নসবারাধপ্তর নমৌধলক িথ্যাধদ 

 ধবষয় িথ্যাধদ 

১ নসবা রদানকারী অধিস ধবআইডধিউটিএ 

২ নসবার সাংধক্ষপ্ত ধববরণ ১. র্নর্ িার্রি িরটম কুপন ক্রটয়র জন্য আটবদন 

 ২. র্নর্ িার্রি র্ি প্রদান কটর কূপন সংগ্রহ করা, 

৩. সংর্িষ্ট ক কাগজপর (এনআইর্ি,জাহাটজর নরর্জ:সাে ির্িটকে,সাটভ ি 

সাটি ির্িটকে) প্রদান কটর জাহাটজর র্িটপর অনুমর্ির জন্য আটবদন 

করা 

৪. অনুমর্ি সাটপটে পাইলে সার্ভ িস প্রদাটনর জন্য আটবদন করা। 

৩ বাধষকৃ নসবা গ্রহণকারীর সাংখ্যা ৮০০০ – ১০০০০  

৪ নসবারাধপ্তর শিাৃবধল এনআইর্ি, জাহাটজর নরর্জ: সাটি ির্িটকে, সাটভ ি সাটি ির্িটকে 

বাধ্যিামূলক। 

৫ দাধয়ত্বরাপ্ত কমকৃিাৃ ও কমেৃারী ননৌ-সাংরক্ষণ ও পধরোলন ধবভ্াে, অথ ৃধবভ্াে এবাং ধহসাব ধবভ্াে, 

ধবআইডধিউটিএ  

৬ নসবারাধপ্তর সময় ১০-১২ ধদন। 

৭ নসবা রাধপ্তরি ররয়াজনীয় কােজপত্র এনআইর্ি,জাহাটজর নরর্জ:সাে ির্িটকে,সাটভ ি সাটি ির্িটকে 

বাধ্যিামূলক। 

৮ নসবারাধপ্তর জন্য খরে  নসবা বাবদ সরকার কর্তকৃ ধনিধৃরি ধি 

 ািায়াি বাবদ খরে ০৬ X ৩০০=১৮০০টাকা। 

৯ নসবারাধপ্তর জন্য  ািায়ারির সাংখ্যা ৫-৬ বার। 

১০ সাংধিষ্ট আইন/ধবধি/নীধিমালার িাধলকা -- 

১১ নসবা নপরি ব্যথ ৃহরল পরবিী রধিকারকারী 

কমকৃিাৃ, পদধব, ইরমইল ও নিান 

পধরোলক, ননৌ-সাংরক্ষণ ও পধরোলন ধবভ্াে, ধবআইডধিউটিএ 

নিান : ০১৭১৬০২৬৭০৪ 

ইরমইল: shahjahan.dcp@gmail.com 

১২ নসবা রাধপ্ত/ রদারনর নক্ষরত্র অসুধবিা/ সমো / 

েযারলঞ্জসমূহ 

১। র্বদ্যমান পদ্ধর্িটি আটবদনকারীটক সার্ারেি অটনক দূর নর্টক 

এটস প্রর্ান কার্ িালয়সহ সংর্িষ্ট ক নদী বদর র সমূটহ কুপন ক্রটয়র জন্য 

আটবদনপর দার্খল করটি হয়।  

২। আটবদন দার্খটলর পর র্াচ্াই-বাছাই প্রর্ক্রয়া সমাপনাটে র্নর্ িার্রি 

র্ি প্রদান কটর কূপন সংগ্রহ করটি হয় 

৩. এরপর সংর্িষ্ট ক কাগজপর (এনআইর্ি,জাহাটজর 

নরর্জ:সাে ির্িটকে,সাটভ ি সাটি ির্িটকে) সিযার্য়ি র্াকা সাটপটে  

জাহাটজর র্িটপর অনুমর্ির জন্য আটবদন করটি হয় 

৪. আটবদনপর পরীো-র্নরীো নশটে সঠিক র্াকটল অনুর্মি পর 

প্রার্ি সাটপটে পাইলে সার্ভ িস প্রদাটনর জন্য পুন:আটবদন করটি হয় 

৫। অটনক সময় নলখাটলর্খর কাজ করটি র্গটয় ভুটলর কারটন পুটরা 

িরমোই বার্িল হটয় র্ায় নস নেটর আবার নতুন িরম সংগ্রহ কটর 

পুনরায় কাজ করটি হয় র্ার জন্য সঠিক সমটয় িথ্য প্রার্িটি 

জটিলিার সৃর্ষ্ট ক কটর 



৬। অরনক সময় সাংধিষ্ট কােজ পত্র আননি ভুরল নেরল িারক পুনরায় 

কােজ পত্র সাংগ্ররহর জন্য ধিরর ন রি হয়;  

৭। পুররা রধক্রয়া সম্পাদরনর জন্য একধদরক ন মন সময় অপেয় 

হয় নিমধন জীবরনর ঝুধক ধনরয়  ািায়াি কররি হয়। 

১৩ অন্যান্য  

 

 

 

ঘ) ধবদ্যমান নসবা-পদ্ধধি ধবরিষণ  

 

নসবা রদারনর িাপ কা কৃ্রম রধি িারপর সময় 

(ধদন/ঘন্টা/ধমধনট) 

সম্পকৃ্ত ব্যধক্তবে ৃ(পদধব) 

িাপ-১ পাইলরটজ কূপরনর জন্য আরবদন ১ ধদন আরবদনকারী 

িাপ-২ আরবদন গ্রহন এবাং পরীক্ষা-ধনরীক্ষা করন। ১ ধদন সহকারী পধরোলক 

িাপ-৩ কূপন ক্ররয়র জন্য টাকা জমা রদান। ১ ধদন আরবদনকারী 

িাপ-৪ কূপন ক্রয় ১ ধদন আরবদনকারী 

িাপ-৫ জাহাজ েলােরলর জন্  সাংধিষ্ট কােজপত্র 

রদান 

১ ধদন আরবদনকারী 

িাপ-৬ কােজপত্র  াোাই-বাছাই করন। ৩-৪ ধদন যুগ্ম-পধরোলক 

িাপ-৭ পাইলট সাধভ্রৃসর জন্য আনবদন। ১ ধদন আরবদনকারী 

িাপ-৮ পাইলট ধনিাৃরণ ১ ধদন যুগ্ম-পধরোলক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



কাগজপর সঠিক? 

হযা 

৫ 

ঙ) ধবদ্যমান পদ্ধধির ররসস ম্যাপ (Process Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 পাইটলাটেজ কুপটনর জন্য আটবদন 

আটবদন গ্রহে ও র্াচ্াই 

কুপটনর ক্রটয়র জন্য র্ি 

প্রদান

 

কুপন ক্রয় 

জাহার্ চ্লাচ্টলর জন্য আটবদন 

সংর্িষ্ট ক কাগজ র্াচ্াইকরন 

পাইলে সার্ভ িটসর জন্য আটবদন 

পাইলে র্নর্ িারে 

শুরু 

নশে 

না 

P: আটবদনকারী 

T: ১ র্দন 

 

P: সহকারী পর্রচ্ালক (টনৌ স ও প) 

T: ১ র্দন 

 

P: আটবদনকারী 

T: ১ র্দন 

 

P: আটবদনকারী 

T: ১ র্দন 

 

P: আটবদনকারী 

T: ১ র্দন 

 

P: যুগ্ম পর্রচ্ালক (টনৌ স ও প) 

T: ১ র্দন 

 

P: আটবদনকারী 

T: ১ র্দন 

 

P: যুগ্ম পর্রচ্ালক (টনৌ স ও প) 

T: ১ র্দন 

 

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৬ 

৭ 

৮ 

িাপ সাংখ্যাঃ ০৮ টি 

সম্পৃক্ত জনবলঃ ০৭ জন 

সময়ঃ ১০-১২ ধদন 

 



ে) ধবদ্যমান সমো সমািারন কযাটােধরধভ্ধত্তক রস্তাবনা: 

 

নক্ষত্র সমোর বণনৃা সমািারনর রস্তাবনা 

১। আরবদনপত্র/ িরম/ 

 নরধজস্টার/ রধিরবদন 

১. বার বার একই িথ্য প্রদান 

২. আরবদনকারীর একাধিকবার অধিরস আেমন 

১. িথ্য পূনরদান নরাি করা 

২. অধিরস আেমরনর ররয়াজন নাই। 

২। দাধখলীয় কােজপত্রাধদ ১. কােজপত্র আনরি ভুরল  াওয়া 

২. কােজপত্র অস্পষ্ট হওয়া 

১. ন  নকান স্থান হরি এযাপস-এর 

মাধ্যরম আরবদন করা সম্ভব। 

৩। নসবার িাপ ০৮ টি। িাপসমূহ  থাসম্ভব কধমরয় আনা । 

৪। সম্পৃক্ত জনবল আটবদনকারীটক আটবদন িরম সংগ্রহ ও পূরটের 

জন্য দির ও দিটরর বাইটরর নলাটকর ওপর 

র্নভ িরশীল হটি হয়।  

ই-সার্ভ িটস রূপােটরর িটল 

র্নভ িরশীলিা অটনকাংটশ কটম র্াটব।  

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুরমাদরনর সরে 

সম্পৃক্ত ব্যধক্তর সাংখ্যা ও পদধব 

০৭ জন।  থাসম্ভব কধমরয় আনা । 

৬। আন্তঃঅধিস ধনভ্রৃশীলিা  ধবধভ্ন্ন ধবভ্ারের সাংধিষ্টিা ছাড়া ও অন্য দপ্তররর 

(DOS) উপর ধনর্ভ্রশীল। এি করর নসবা রদান 

সময়নক্ষপন হয়। 

আন্তঃঅধিস ধনভ্রৃশীলিা কধমরয় 

আনা। 

৭।  আইন/ধবধি/ রজ্ঞাপন ইিযাধদ -  

৮। অবকাঠারমা/ হাডওৃয়ার ইিযাধদ -  

৯। নরকড/ৃিথ্য সাংরক্ষণ হাা্র্ড নধথর মাধ্যরম িথ্য সাংগ্রহ রাখা। এনি করর 

িথ্য হাধররয়  াওয়ার সম্ভাবনা নথরক  ায়। 

সাভ্ারর িথ্য সাংগ্রহ থাকরব। 

১০। রযুধক্তর ররয়াে রর াজয ধক না আরছ।  

১১। খরে (নােধরক+অধিস) সরকার কর্তকৃ ধনিাৃধরি ধি +  ািায়াি খরে 

বাবদ রায় ২০০০ (দুই হাজার) টাকা। 

শুধু সরকার কর্তকৃ ধনিাৃধরি ধি 

রর াজয । 

১২। সময় (নােধরক+অধিস) ১০ হরি ১২ ধদন। ১ -২ ধদন। 

১৩।  ািায়াি (নােধরক) ৫-৬ বার। ধবরশষ কারণ ব্যধিি  ািায়াি 

ররয়াজন নাই। 

১৪। অন্যান্য  - - 

 

 



িথ্য সঠিক? 

হযা 

২ 

৩ 

৪ 

 

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

 

ধবদ্যমান ররসস 

ম্যারপর িাপ 

ধবদ্যমান িারপর বণনৃা  রস্তাধবি ররসস 

ম্যারপর িাপ 

রস্তাধবি িারপর বণনৃা 

িাপ-১ পাইলরটজ কূপরনর জন্য আরবদন 
িাপ-১ 

সাংধিষ্ট িথ্যাধদ ধদরয় অনলাইন 

নরধজরেশন। 

িাপ-২ আরবদন গ্রহন এবাং পরীক্ষা-ধনরীক্ষা করন। - ররয়াজন ননই 

িাপ-৩ কূপন ক্ররয়র জন্য টাকা জমা রদান। - ররয়াজন ননই 

িাপ-৪ কূপন ক্রয় িাপ-২ অনলাইন নপরমরন্টর মাধ্যরম কূপন ক্রয়। 

িাপ-৫ জাহাজ েলােরলর জন্য সাংধিষ্ট কােজপত্র 

রদান 
িাপ-৩ 

ররয়াজনীয় িথ্যাধদ ধদরয় পাইলট 

সাধভ্রৃসর জন্য অনলাইনন আরবদন। 

িাপ-৬ কােজপত্র  াোাই-বাছাই করন। - ররয়াজন ননই 

িাপ-৭ পাইলট সাধভ্রৃসর জন্য আনবদন। - ররয়াজন ননই 

িাপ-৮ পাইলট ধনিাৃরণ িাপ-৪ স্বয়াংধক্রয়ভ্ারব পাইলট ধনিাৃরন। 

 

 

জ) রস্তাধবি ররসস ম্যাপ 

 

 

 

 

অনলাইন নরর্জটেশন 

অনলাইন নপটমটের মাধ্যটম কুপন ক্রয় 

পাইলে সার্ভ িটসর জন্য অনলাইন আটবদন 

আটবদন

 
পাইলে র্নর্ িারে 

শুরু 

নশে 

না 

P: আটবদনকারী 

T: ৩-৫ র্মর্নে 

 

P: আটবদনকারী 

T: ৫-৭ র্মর্নে 

 

P: আটবদনকারী 

T: ১০-১৫ র্মর্নে 

P: আটবদনকারী 

T: ৩-৫ র্মর্নে 

১ 

িাপ সাংখ্যাঃ ০৪ টি 

সম্পৃক্ত জনবলঃ ০১ জন 

সময়ঃ ২০-৩০ ধমধনট 



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

 

 

 ধবদ্যমান পদ্ধধি রস্তাধবি পদ্ধধি 

সময় (ধদন/ঘন্টা) ১০ – ১২ ধদন ২০ – ৩০ ধমধনট 

খরে (নােধরক ও অধিরসর) 

সরকার কর্তকৃ ধনিাৃধরি ধি +  ািায়াি 

খরে বাবদ রায় ২০০০টাকা। 

শুধুমাত্র সরকার কর্তকৃ ধনিাৃধরি ধি 

রর াজয। 

 ািায়াি ৫ -৬ বার ররয়াজন নাই। 

িাপ ৮ টি ৪ টি। 

জনবল ০৭ জন। ০১ জন। 

দাধখলীয় কােজপত্র 

এনআইর্ি, 

জাহাটজর নরর্জ: সাটি ির্িটকে,  

সাটভ ি সাটি ির্িটকে।  

ররয়াজন নাই। 

 

 

 

নলখধেত্র:   

 

 

 


