
বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

২০১৭-২০১৮ অর্বৃছদরর ইদনাদেশন ববষয়ক বাবষকৃ কর্পৃবরকল্পনা 

 

ক্রবর্ক 

নাং 

ববষয় প্রস্তাববত ববষয় (গৃহীতব্য কাদের 

নার্) 

বাস্তবায়নকাল 

 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্কৃতাৃ 

প্রতযাবশত ফলাফল (কােটি 

সম্পন্ন হদল গুণগত ও 

পবরর্াণগত পবরবতনৃ আসদব) 

পবরর্াণ (প্রতযাবশত 

ফলাফল ততবর হদয়দছ বক 

না তা পবরর্াদণর র্ানেণ্ড) 
শুরুর তাবরখ সর্াবপ্তর 

তাবরখ 

1.  বনে অবফদসর সসবা 

সহেীকরণ 

ইদনাদেশন সো জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ ইদনাদেশন 

অবফসার 

সসবার র্ান উন্নয়দন উদ্ভাবনী 

ধারণা সৃবিদত সহায়ক ভূবর্কা 

রাখদব।  

৬টি সো অনুষ্ঠাদনর ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

2.  সসবা গ্রবহতাদের সাংখ্যা ববদবচনা 

কদর একটি গুরুত্বপূণ ৃ সসবা 

সহবেকরণ 

জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ ইদনাদেশন 

অবফসার 

সসবা সহেীকরদণর েন্য ১টি 

সসবা বচবিত 

১টি সসবা 

3.  ই-ফাইবলাং বাস্তবায়ন সকল শাখা/ববোদগ ই-ফাইবলাং 

বাস্তবায়ন 

জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ পবরচালক 

(প্রশাসন) 

সাংবক্ষপ্ত সর্দয় নবর্দত বসদ্ধান্ত 

গ্রহণ যা সসব গ্রহণকারীর 

প্রতযাবশত সসবা প্রোন বনবিত 

করদব। 

প্রবতটি শাখা/ববোদগ প্রবত 

র্াদস নূন্যতর্ ৫টি নবর্  ই-

ফাইদল বনষ্পবিকরণ 

4.  আওতাধীন 

বন্দরসমূদহ 

ইদনাদেশন কাযকৃ্রর্ 

তোরবক 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর 

আওতাধীন বন্দরসমূহ হদত 

ইদনাদেশন সাংক্রান্ত সো, বাবষকৃ 

কর্পৃবরকল্পনা প্রণয়ন বনবিত করা 

এবাং প্রদয়ােনীয় পরার্শ ৃ প্রোন 

করা।  

জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ ইদনাদেশন 

অবফসার 

আওতাধীন বন্দরসমূদহর 

ইদনাদেশন সো ও 

কর্পৃবরকল্পনা প্রণীত 

আওতাধীন বন্দরসমূহ 

কর্তকৃ সোর কাযবৃববরনী ও 

প্রণীত কর্পৃবরকল্পনার কবপ 

প্রধান েপ্তদর সপ্ররণ 

5.  প্রবশক্ষণ বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর 

প্রধান কাযাৃলয় ও  আওতাধীন 

বন্দরসমূদহর ১০ েন েনবদলর েন্য 

সেশ-ববদেদশ ইদনাদেশন সাংক্রান্ত 

প্রবশক্ষদণর আদয়ােন করা 

জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ ইদনাদেশন 

অবফসার 

প্রবশক্ষণ লব্ধ জ্ঞান উদ্ভাবনী 

ধারণা সৃবিদত সহায়ক ভূবর্কা 

রাখদব।  

প্রবশক্ষদণর েন্য প্রদয়ােনীয় 

কাযকৃ্রর্ প্রবক্রয়াধীন 



ক্রবর্ক 

নাং 

ববষয় প্রস্তাববত ববষয় (গৃহীতব্য কাদের 

নার্) 

বাস্তবায়নকাল 

 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্কৃতাৃ 

প্রতযাবশত ফলাফল (কােটি 

সম্পন্ন হদল গুণগত ও 

পবরর্াণগত পবরবতনৃ আসদব) 

পবরর্াণ (প্রতযাবশত 

ফলাফল ততবর হদয়দছ বক 

না তা পবরর্াদণর র্ানেণ্ড) 
শুরুর তাবরখ সর্াবপ্তর 

তাবরখ 

6.  পুরষ্কার প্রোন বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর 

প্রধান কাযাৃলয় ও  আওতাধীন 

বন্দরসমূদহ কর্রৃত উদ্ভাবনী ধারণা 

প্রোনকারী কর্কৃতাৃ/কর্চৃারীদের 

র্দে পুরষ্কার প্রোন 

জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ ইদনাদেশন 

অবফসার ও 

প্রশাসন 

শাখা 

উদ্ভাবনী চচাৃর ববকাশ পুরষ্কার প্রোন করার 

প্রদয়ােনীয় কাযকৃ্রর্ 

প্রবক্রয়াধীন 

7.  সসাস্যাল বর্বিয়ার 

ব্যবহার 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপদক্ষর 

ওদয়বসাইদের র্াদের্ সেক 

সহাল্ডারদের  োবখলকৃত সযদকান 

অবেদযাগ গ্রহণ করা হয় এবাং তা 

বনষ্পবির ব্যবস্থা সনয়া হয়। এছাড়া 

বাস্থবদকর বনেস্ব facebook 

account এর র্ােদর্ র্তার্ত 

গ্রহণ ও প্রোন করা হয়। 

জুলাই/২০১৭  আগাে/২০১৭ সাংবিি 

সফাকাল 

পদয়ন্ট 

সসাস্যাল বর্বিয়ার কাযকৃর 

ব্যবহার 

সাংবিি সপইে বলাংক : 

www.bsbk.gov.bd 

facebook account : 

ict.blpa@gmail.com 

8.  উদ্ভাবনী ধারণা বন্দদর সসবার র্ান বৃবদ্ধর েন্য দুইটি 

উদ্ভাবনী ধারণা  

জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ সাংবিি 

সফাকাল 

পদয়ন্ট 

বন্দদরর কাযকৃ্রদর্ নেরোবর, 

স্বচ্ছতা ও েবাববেবহতা বৃবদ্ধ 

পাদব। 

উদ্ভাবনী ধারণা বচবিতকরণ 

9.  অাংশীেন 

(stakeholder) 

সো 

সাংবিি সেক সহাল্ডারদের সাদর্ 

র্তবববনর্য়/দযাগাদযাগ। 

অদটাবর/১৭ জুন/২০১৮ সাংবিি 

বন্দর প্রধান 

বন্দদর সসবার র্ান বৃবদ্ধর েন্য 

প্রবতষ্ঠান ও অাংশীেদনর 

সহদযাবগতার সক্ষত্র বচবিত 

প্রবতষ্ঠান ও অাংশীেদনর 

সহদযাবগতার সক্ষত্র 

বচবিতকরণ সাংক্রান্ত 

িকুদর্ন্ট 

10.  বন্দদর সসবা পদ্ধবত 

সহবেকরণ 

সসবা গ্রবহতাদের েন্য সসবা পদ্ধবত 

সহবেকরণ 

জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ সাংবিি 

সফাকাল 

পদয়ন্ট 

বন্দদরর কাযকৃ্রদর্ গবতশীলতা  

বৃবদ্ধ পাদব। 

Time, cost, visit 

(TCV) বচবিতকরণ 

11.  প্রকাশনা ও 

িকুদর্দন্টশন 

বাবষকৃ প্রবতদবেন ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ করা 

 

জুলাই/২০১৭ জুন/২০১৮ সাংবিি 

সফাকাল 

পদয়ন্ট 

তথ্য প্রাবপ্তদত সহায়ক ভূবর্কা 

রাখদব। 

প্রকাবশত বাবষকৃ প্রবতদবেন 

 

http://www.bsbk.gov.bd/

