 মাঠ পর্ যায়ের কমযকর্যায়ের দ্বারা বাস্তবােনাধীন উদ্ভাবনী উয়যাগঃ
ক্র/ নং

উদ্ভাবনী উয়যায়গর
শিয়রানাম

সংশিপ্ত বর্ যনা

উদ্ভাবয়কর নাম, পেবী ও
মমাবাইল নং

০১.

গাশির ওজন
সহশজকরর্

বুশিমারী স্থলবন্দর, লালমশনরহাট এ সাধারর্র্ ভারর্ীে
একই নম্বরযুক্ত পণ্যবাহী গাশি আমোশন কায়জ ব্যবহৃর্ হে।
পরবর্ীয়র্ এ সকল আমোশনকৃর্ পণ্যবাহী গাশির এবং পণ্য
খালাসকরয়র্র পর খাশল গাশির ওজয়নর মাধ্যয়ম পয়ণ্যর
প্রকৃর্ ওজন শনরূপয়র্র করা হয়র্া। এয়র্ েীর্ য সমে ব্যে এবং
দুইবার ওজয়নর প্রয়োজন হর্। এ েীর্ যসূশির্া দূরীকরয়র্র
লয়িে বুশিমারী স্থলবন্দয়র শবযমান ওজন র্য়ে কশটউটার
সফটওেোর সংস্থাপন করা হে। উক্ত সফটওেোয়র একই
নম্বরযুক্ত পণ্যবাহী গাশির র্থ্যাশে সংরশির্ থাকাে পণ্য
খালায়সর পর পুনরাে খাশল গাশির ওজয়নর প্রয়োজন মনই।
এই প্রশক্রো গ্রহয়র্র ফয়ল শনম্নশলশখর্ সুশবধার সৃশি হয়েয়ে :
১। পূয়ব যর ন্যাে একটি গাশির দুইবার ওজয়নর প্রোজন মনই।
২। দ্রুর্ পয়ণ্যর ওজন শনরুপর্ করা র্াে।
৩। বন্দয়র আমোশনকৃর্ পণ্যসহ গাশির সংখ্যা অয়নকাংয়ি
বৃশি মপয়েয়ে।
৪। গাশি প্রশর্ অবস্থান সমে অয়নকাংয়ি হ্রাস করা সম্ভব
হয়েয়ে।

১। জনাব মমাঃ হাসান আলী,
র্ত্ত্বাবধােক প্রয়কৌিলী (অঃোঃ)
২। জনাব মমাঃ মামুন কবীর
র্রফোর, উপ-পশরচালক (ট্রাশফক)
৩। জনাব মমাঃ মশনরুল ইসলাম,
উপ-পশরচালক (ট্রাশফক)

 েপ্তর/ সংস্থা পর্ যায়ের কমযকর্যায়ের দ্বারা বাস্তবােনাধীন উদ্ভাবনী উয়যাগঃ
ক্র/ নং

উদ্ভাবনী উয়যায়গর
শিয়রানাম

সংশিপ্ত বর্ যনা

০২.

ভারর্ীে
গাশিচালয়কর
র্াৎিশর্ক
picture
capture সহ
security
pass প্রোন এবং
সংশিি
আমোশনকারক এর
শনকটর্াৎিশর্ক
auto
smsপ্রোয়নর
উদ্ভাবনী
উয়যাগ

ভারর্ীে গাশিচালক আমোশনকৃর্ পণ্যবাহী গাশিসহ বর্ায র
অভেন্তয়র আগময়নর পর োশখলকৃর্ কাগজপিানুর্ােী
আমোশনকৃর্ পণ্য ও ভারর্ীে গাশিসহ চালয়কর র্থ্যাশে
ম্যানুয়েল পিশর্য়র্ শলশপবিকরয়র্ অয়পিাকৃর্ মবিী সমে
লায়গ শবধাে প্রােিঃ ভারর্ীে পণ্যবাহী গাশির অপ্রর্োশির্
েীর্ য সাশর হয়ে থায়ক। বর্যমায়ন ভারর্ীে গাশিচালকয়ের েশব
শবহীন শনরাপত্তা পাি ইসুে করা হে। এ োিা পণ্যবাহী গাশি
বর্ যার
অভেন্তয়র
প্রয়বয়ির
র্থ্যাশে
সংশিি
আমোশনকারক/বন্দয়রর উর্ধ্যর্ন কর্তযপি র্াৎিশর্ক
অবশহর্করয়র্র মকান োপ্তশরক ব্যবস্থা মনই।

(বাস্তবােনাধীন)

উদ্ভাবয়কর নাম, পেবী ও
মমাবাইল নং

১। জনাব মমাহাম্মে মশিউর
রহমান, সহকারী পশরচালক
(প্রিাসন)
২। জনাব মমাহাম্মে রুহুল আমীন,
সহকারী পশরচালক (ট্রাশফক)
৩। জনাব মমাঃ আশমনুল ইসলাম,
সহকারী প্রয়কৌিলী
৪। জনাব অজে কুমার সরকার,
ব্যশক্তগর্
কমযকর্যা
কাম
কশটউটার অপায়রটর
বাংলায়েি স্থলবন্দর কর্তযপি,
এ মপ্রশিয়র্ বর্ায র অভেন্তয়র ভারর্ীে পণ্যবাহী গাশিসহ টিশসশব ভবন (৬ষ্ঠ র্লা), কাওরান
প্রয়বয়ির পর োশখলকৃর্ পণ্য ও গাশির কাগজপিাশে বাজার, ঢাকা।
মমার্ায়বক র্থ্যাশে কশটউটায়রর মাধ্যয়ম
সফট্ওেোয়র শনশে যি কলামসমূহ এশি করা হয়ব। সায়থ সায়থ
উক্ত পয়ণ্যরশবপরীয়র্ স্বেংশক্রেভায়ব একটি unique
import number র্াৎিশর্কভায়ব সংশিি
আমোশনকারয়কর শনকট auto sms send হয়ব এবং

ভারর্ীে গাশিচালয়কর র্াৎিশর্ক শর্শজটাল কোয়মরাে েশব
capture সহ bar code সম্বশলর্ security
pass প্রোন করা সম্ভব হয়ব।
এই উদ্ভাবনী উয়যাগ গ্রহয়র্র ফয়ল ভারর্ীে গাশি
বাংলায়েয়ির বর্ যায়রর অভেন্তয়র প্রয়বয়ির পর েীর্ য সাশর
অয়নকাংয়ি হ্রাস পায়ব এবং র্থ্য শলশপবিকরয়র্ও সমে
কময়ব শবধাে বন্দয়র আমোশনকৃর্ পণ্যবাহী গাশির সংখ্যাও
বৃশি পায়ব। এোিা সংশিি আমোশনকারক র্ার
আমোশনকৃর্ পণ্যটি বন্দর অভেন্তয়র প্রয়বয়ির শবষেটি
র্াৎিশর্কভায়ব শনশির্ হয়র্ পারয়বন। এয়র্ আমোশনকৃর্
পণ্যবাহী গাশি ও ভারর্ীে গাশিচালকয়ের উপর বন্দর
কর্তযপয়ির নজরোশর শনশির্ হয়ব। বন্দয়রর কার্ যক্রয়ম
স্বচ্ছর্া ও জবাবশেশহর্াও বৃশি পায়ব।

ইয়নায়ভিন পাইলটিং
ক্র
ম

মের্ালে

অশধেপ্তর বা
েপ্তর

ইয়নায়ভিয়নর
নাম

ইয়নায়ভিয়নর সংশিপ্ত শববরর্ (সয়ব যাচ্চ কার্ যক্রয়মর সারায়েয়ি
১০০ িব্দ)
অগ্রগশর্ ইয়নায়ভিনটি
(%)
বাস্তবােনয়র্া
গ্য শকনা?

১.

মনৌবাংলায়েি
পশরবহন স্থলবন্দর
মের্ালে কর্তপয ি

গাশির ওজন
সহশজকরর্

সকল বন্দয়র
বাস্তবােন
মর্াগ্য

২০১৭-২০১৮
অথ যবেয়রর
বাশষ যক
কমযসটােন
চুশক্তর
আবশিক
মকৌিলগর্
উয়েয়ির
অনুয়চ্ছে ১.৪

সকল বন্দয়র
বাস্তবােন
মর্াগ্য

২০১৭-২০১৮
অথ যবেয়রর
বাশষ যক
কমযসটােন
চুশক্তর
আবশিক
মকৌিলগর্
উয়েয়ির
অনুয়চ্ছে ১.৪

২.

বুশিমারী স্থলবন্দর, লালমশনরহাট এ ৫০%
সাধারর্র্ ভারর্ীে একই নম্বরযুক্ত
পণ্যবাহী গাশি আমোশন কায়জ ব্যবহৃর্
হে। পরবর্ীয়র্ এ সকল আমোশনকৃর্
পণ্যবাহী
গাশির
এবং
পণ্য
খালাসকরয়র্র পর খাশল গাশির
ওজয়নর মাধ্যয়ম পয়ণ্যর প্রকৃর্ ওজন
শনরূপয়র্র করা হয়র্া। এয়র্ েীর্ য সমে
ব্যে এবং দুইবার ওজয়নর প্রয়োজন
হর্। এ েীর্ যসূশির্া দূরীকরয়র্র লয়িে
বুশিমারী স্থলবন্দয়র শবযমান ওজন
র্য়ে কশটউটার সফটওেোর সংস্থাপন
করা হে। উক্ত সফটওেোয়র একই
নম্বরযুক্ত পণ্যবাহী গাশির র্থ্যাশে
সংরশির্ থাকাে পণ্য খালায়সর পর
পুনরাে খাশল গাশির ওজয়নর প্রয়োজন
মনই।
ভারর্ীে
ভারর্ীে গাশিচালক আমোশনকৃর্ ৩০%
গাশিচালয়কর পণ্যবাহী গাশিসহ বর্ যার অভেন্তয়র
র্াৎিশর্ক
আগময়নর
পর
োশখলকৃর্
picture
কাগজপিানুর্ােী আমোশনকৃর্ পণ্য ও
capture ভারর্ীে গাশিসহ চালয়কর র্থ্যাশে
সহ
ম্যানুয়েল পিশর্য়র্ শলশপবিকরয়র্
security অয়পিাকৃর্ মবিী সমে লায়গ শবধাে
pass প্রোন প্রােিঃ ভারর্ীে পণ্যবাহী গাশির

কমযসটােন
চুশক্তয়র্
অন্তর্ভযক্ত
শকনা?
(য়কান
অথ যবের)

সংযুক্ত
র্কুয়মন্ট
(pdf/w
ord)

ক্র
ম

মের্ালে

অশধেপ্তর বা
েপ্তর

ইয়নায়ভিয়নর
নাম

ইয়নায়ভিয়নর সংশিপ্ত শববরর্ (সয়ব যাচ্চ কার্ যক্রয়মর সারায়েয়ি
১০০ িব্দ)
অগ্রগশর্ ইয়নায়ভিনটি
(%)
বাস্তবােনয়র্া
গ্য শকনা?

এবং সংশিি
আমোশনকার
ক
এর
শনকটর্াৎিশর্
ক
auto
smsপ্রোয়নর
উদ্ভাবনী
উয়যাগ

অপ্রর্োশির্ েীর্ য সাশর হয়ে থায়ক।
বর্যমায়ন ভারর্ীে গাশিচালকয়ের েশব
শবহীন শনরাপত্তা পাি ইসুে করা হে। এ
োিা পণ্যবাহী গাশি বর্ যার অভেন্তয়র
প্রয়বয়ির
র্থ্যাশে
সংশিি
আমোশনকারক/বন্দয়রর
উর্ধ্যর্ন
কর্তযপি র্াৎিশর্ক অবশহর্করয়র্র
মকান োপ্তশরক ব্যবস্থা মনই।
এ মপ্রশিয়র্ বর্ায র অভেন্তয়র ভারর্ীে
পণ্যবাহী গাশিসহ প্রয়বয়ির পর
োশখলকৃর্ পণ্য ও গাশির কাগজপিাশে
মমার্ায়বক র্থ্যাশে কশটউটায়রর
মাধ্যয়ম
সফট্ওেোয়র
শনশে যি
কলামসমূহ এশি করা হয়ব। সায়থ
সায়থ
উক্ত
পয়ণ্যরশবপরীয়র্
স্বেংশক্রেভায়ব একটি unique
import
number
র্াৎিশর্কভায়ব
সংশিি
আমোশনকারয়কর শনকট auto
sms send হয়ব এবং ভারর্ীে
গাশিচালয়কর র্াৎিশর্ক শর্শজটাল
কোয়মরাে েশব capture সহ
bar code সম্বশলর্ security
pass প্রোন করা সম্ভব হয়ব।

(বাস্তবােনাধীন)

কমযসটােন
চুশক্তয়র্
অন্তর্ভযক্ত
শকনা?
(য়কান
অথ যবের)

সংযুক্ত
র্কুয়মন্ট
(pdf/w
ord)

