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সংস্াাঃ বাংলানেশ অভ্যন্তিীণ ননৌ-পরিবহন কর্তমপক্ষ (রবআইডরিউটিএ) 

বাৎসরিক প্ররিনবেন 

রবনবচ্য সাল-২০১৬ 
 

ক্ররর্ক 

নম্বি 

রবষয় প্রস্তারবি রবষয়   

(গৃহীিব্য কানেি নার্) 

বাস্তবায়নকাল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকিমা প্রিযারশি ফলাফল (কােটি সম্পন্ন 

হনল গুণগি বা পরির্াণগি 

পরিবিমন আসনব) 

পরির্াপ (প্রিযারশি ফলাফল 

তিরি হনয়নছ রক না িা 

পরির্ানপি র্ানেন্ড) 
শুরুি িারিখ সর্ারপ্তি িারিখ 

১। রনে অরফনসি 

নসবা সহেীকিণ 

অথবা নসবায় 

ইননানভ্শন 

১.১। ওনয়বসাইট 

হালনাগােকিনণি উনেনে 

িথ্য সংগ্রহ ও 

হালনাগােকিণ। 

১০-০১-১৬ ৩১-১২-২০১৬ েনাব নর্াাঃ সুলিানুল আনিরফন 

সহকািী রসনের্ এনারলে 

আইরসটি রবভ্াগ 

নসবাগ্রহীিাি প্রনয়ােনীয় িথ্য 

প্রারপ্তনি সহায়ক হনব। 

হালনাগাে িথ্যারেসহ দৃের্ান 

ওনয়বসাইট। 

 ১.২। নেীবন্দি লঞ্চ 

টারর্ মনালসমূনহ িথ্য ও নসবা 

নকন্দ্র স্াপন। 

১০-০১-১৬ ৩১-১২-২০১৬ ঢাকা ও বরিশাল নেীবন্দনি িথ্য 

ও নসবা নকন্দ্র স্াপন কিা হনয়নছ। 

পর্ মায়ক্রনর্ অন্যান্য নেীবন্দনি এ 

সুরবধা রবস্তৃি কিা হনব। 

২ ই-নসবা কার্ মক্রর্ ২.১। ইনলক্ট্ররনক ক্রয় পদ্ধরি 

চ্ালুকিণ 

০১-০২-

১৬ 

চ্লর্ান েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্ 

রসনের্ এনারলে 

এবং 

েনাব নর্াাঃ সুলিানুল আনিরফন 

সহকািী রসনের্ এনারলে 

 

সিকারি ক্রনয় স্বচ্ছিা এবং দ্রুিিা 

রনরিি হনব। 

অত্র সংস্াি নেরেং এবং আইরসটি 

রবভ্ানগ ইনলক্ট্ররনক ক্রয় পদ্ধরি 

ইনিার্নে চ্ালু কিা হনয়নছ। 

পর্ মায়ক্রনর্ অন্যান্য রবভ্ানগি ক্রয় 

কার্ মক্রনর্ ইনলক্ট্ররনক ক্রয় পদ্ধরি 

চ্ালু কিা হনব। 

 ২.২ রবআইডরিউটিএ’ি চ্াকরিনি 

নর্াগোননি রনরর্ত্ত প্ররিনর্ারগিামূলক 

বাছাই পিীক্ষায় অংশগ্রহনণচ্ছু সবাইনক 

পিীক্ষাি িারিখ, স্ান এবং সর্য় 

নর্াবাইল নফানন এসএর্এস এি 

র্ােনর্ অবরহিকিণসহ কর্ মিি 

কর্ মচ্ািীনেি প্ররি রবরভ্ন্ন প্রকাি 

রননে মশনা প্রোন 

০১-১১-১৬ ৩১-১২-১৬ েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্ 

রসনের্ এনারলে 

 

প্ররিনর্ারগিামূলক বাছাই পিীক্ষায় 

অংশগ্রহণ রনরিি কিাসহ কর্তমপনক্ষ 

কর্ মিি কর্ মচ্ািীনেি প্ররি রবরভ্ন্ন 

প্রকাি রননে মশনা এবং শুনভ্চ্ছা 

এসএর্এস নপ্রিণ কিা সহেিি 

হনব। 

চ্ালু হনয়নছ  

৩ আইডিয়া 

ম্যনেজনেন্ট  ও 

স্কেলআপ 

৩.১ োগডিক স্কেবায় গুণগত 

পডিবততে আেয়নেি লনযে েংস্থায় 

কে©িত কে©কততা/কে ©চািীবৃনেি 

রনকট হনি ইনোনেশে আইডিয়া 

গ্রহনণি ডেডেত্ত আইডিয়া বক্স (Idea 

Box) স্থাপে। 

২১-০১-১৬ ০১-০২-২০১৬ েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্ 

রসনের্ এনারলে 

আইরসটি রবভ্াগ 

োগডিক স্কেবায় গুণগত পডিবততে 

আেয়নেি লনযে েংস্থায় কে©িত 

কে©কততা/কে©চািীবৃনেি রনকট হনি 

ইনোনেশে আইডিয়া প্রাডি েহজ 

হনব।  

কর্ততপয েবনেি র্ততীয় তলায় 

আইডিয়া বক্স (Idea Box) 
স্থাপে কিা হনয়নে (ছরব 

সংযুক্ত)। 
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ক্ররর্ক 

নম্বি 

রবষয় প্রস্তারবি রবষয়   

(গৃহীিব্য কানেি নার্) 

বাস্তবায়নকাল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকিমা প্রিযারশি ফলাফল (কােটি সম্পন্ন 

হনল গুণগি বা পরির্াণগি 

পরিবিমন আসনব) 

পরির্াপ (প্রিযারশি 

ফলাফল তিরি হনয়নছ রক 

না িা পরির্ানপি র্ানেন্ড) 
শুরুি িারিখ সর্ারপ্তি িারিখ 

  ৩.২। স্থাডপত আইডিয়া 

বক্স(Idea 
Box)েম্পনকত ডবোগীয় 

প্রধােগনণি োডেক 

েেন্বয় েোয়  ডবস্তাডিত 

অবডহতকিণ। 

৩১-০৩-১৬ ২৯-০৮-১৬ েনাব র্াহমুে হাসান নসরলর্ 

পরিচ্ালক, আইরসটি রবভ্াগ 

(অরিরিক্ত োরয়ত্ব) 

ডবোগীয় প্রধােগণনক অবডহত কিাি 

োধ্যনে অত্র েংস্থায় কে তিত 

কে তকততা/কে তচািীনেি েনধ্য 

ইনোনেশে আইডিয়া বক্স (Idea 
Box)েম্পনকত ব্যপক প্রচাি-প্রচািণা 

চালানো েহজতি হনব। 

জুলাই ২০১৬ র্ানস 

অনুরিি ডবোগীয় 

প্রধােগনণি োডেক েেন্বয় 

েোয় কর্ততপয েবনে 

স্থাডপত আইডিয়া 

বক্স(Idea Box)েম্পনকত  

ডবস্তাডিত অবডহত কিা 

হনয়নে। 

 ৩.৩। ইনোনেশে আইডিয়া 

বক্স (Idea 
Box)েম্পনকত ব্যাপক 

প্রচাি-প্রচািণা 

চালানোি োধ্যনে েব 

ডবোনগি 

কে তকততা/কে তচািীগণনক 

অবডহতকিনণি লনযে 

পর্ তায়ক্রনে েতডবডেেয় 

েো আনয়জে। 

২১-০৮-১৬ ৩১-১২-১৬ েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্ 

রসনের্ এনারলে 

এবং 

েনাব নর্াাঃ সুলিানুল 

আনিরফন 

সহকািী রসনের্ এনারলে 

 

ইনোনেশে টিে কর্ততক পর্ তায়ক্রনে 

েব ডবোগীয় প্রধােেহ েব কে তকততা/ 

কে তচািীি েংনগ েতডবডেেনয়ি 

োধ্যনে ইনোনেশে আইডিয়া েংগ্রহ 

কনি তা বাস্তবায়নেি  ফনল োগডিক 

স্কেবায় গুণগত পডিবততে আেয়ে 

েহজতি হনব। 

২১-০৮-২০১৬ তাডিনে 

হাইনরাগ্রাডফ, ২৮-০৯-১৬ 

তাডিনে স্কেৌ-েংিযণ ও 

পডিচালে,  ২৭-১০-২০১৬ 

তাডিনে ডহোব, ২৮-১১-

২০১৬ তাডিনে ডেিীযা ও 

অর্ ত, এবং ২৮-১২-২০১৬ 

তাডিনে প্রনকৌশল 

ডবোনগি েংনগ 

েতডবডেেয় েো অনুডিত 

হনয়নে। 

৪ নসাস্যাল রর্রডয়াি 

ব্যবহাি 

৪.১। নসবায় উদ্ভাবন প্ররক্রয়াি 

রবষনয় র্িার্ি গ্রহনণি 

েন্য ই-নর্ইল ব্যবহানিি 

পাশাপারশ অন্যান্য 

সার্ারেক র্ােনর্ি 

ব্যবহাি রনরিি কিাি 

লনক্ষয ”biwta1958” 

োনে একটি 

Facebook page 

open কিা। 

২৩-০৩-১৬ ২৭-০৯-১৬ েনাব নর্াাঃ ইকবাল আলর্ 

রসনের্ এনারলে 

এবং 

েনাব নর্াাঃ জুলরফকাি হায়োি 

সহকািী পরিচ্ালক (নর্াঃ নসাঃ) 

নসাস্যাল রর্রডয়াি কার্ মকি ব্যবহাি 

রনরিিকিণ সম্ভব হনব কিা 

সংরিষ্ট নপইে রলংক। 

https://www.face

book.com/biwta1

958/ 

 


