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উকযণ ১৩ 

 

য়াককভবন্যুঃমভাোংরাভার্ ককর্তকক্ষতারযখুঃ24-28 Sept  2017 

         

১। ক)রচরিত মেফায নাভুঃ 

১। খ) মেফা গ্রহণকাযী কাযা?: ফন্দয ব্যফহাযকাযী  

২। ক) মেফাটি ফতকভাভন রকবাভফ মদয়া হয়?(রফফযণুঃবুভরর্ ভয়ন্ট আকাভয অথফা প্রভেে ম্যা আকাভয মদয়া মমভত াভয) 

 জাহাজ আগভন  রনগ কভভনয জন্য এভজন্ট কর্তকক আভফদন  

 ফারদ কোং রভটিোং আগভভনয তারযখ  েভয় রনধ কাযন  

 রনরদ কষ্ট তারযভখয পূভফ কয রদভনয ১৫:০০ ঘটিকায ভভে াইরর্বুরকোং 

 ভফক কর্তকক াইরর্ রিরভয় পূফ কক রহযন ভয়ভন্ট অন মফাি ক এয অভক্ষা  

 TIDE TABLE অন্মায়ী াইরর্ রহযণ ভয়ভন্ট ON BOARD হয়া  জাহাজ রনরদ কষ্ট Berthing Position  

রনভয় আো  

 Pilot রিে এভ ফাকক কযা 

 ভারাভার খারাে / মফাঝাই এয য ফন্দয তযাভগয জন্য প্রস্তুত এফোং এভজন্ট কর্তকক াইরর্ বুরকোং  

 Pilot on Board এফোং Sailing কযা  

 Hiron Point এয Pilot রিেএভফাকক কযা।  
 

২। খ) রচরিত মেফা প্রদান কযায মক্ষভে রফদ্যভান েভস্যা  েভস্যায মূর কাযণুঃ  

রফদ্যভান েভস্যা েভস্যায মূর কাযণ েভস্যায কাযভণ মেফাগ্রহীতাভদয মবাগারি 

কারাভক্ষন  
অরপভে উরিরত  ম্যান্ভয়র 

অযারিভকান  

কাভজয দীঘ কসূেীতা এফোং অভনক মক্ষভে 

কাজটি ব্যয় হয়  

প্রাকৃরতক দূভম কাগ  প্রাকৃরতক েভস্যা  
েঠিক েভভয় জাহাজ আগভন রনগ কভন কযা 

মাভে না  

েভস্যা  তায কাযণ েম্পভকক রফবৃরতুঃ (Where, Who, How much,What and Why) 

উভযাক্ত প্ররিয়ায় একাধাভয েভয়য় মক্ষন হভে, অভনক মক্ষভে কাজটিয আয প্রভয়াজনীয়তা থাকভছ না পভর েম্পূন ক অভথ কয অচয় 

হভে।  

 

৩। েভস্যায ভূক্তভবাগী কাযা?  :মেফা গ্রহীতা  

 

৪। েভস্যা েভাধাভন প্রদত্ত আইরিয়াটিয রভযানাভুঃ  

1. Daily shipping program in digital system  

2. Digital ship movement program  

3. Best shipping system of MPA   

 

৫। েভাধান প্ররিয়াুঃ 

ক) আইরিয়ায রফফযণুঃ  

 মেফা গ্রহীতায আভফদন Online এ কযভত হভফ  

 Meeting notice –SMS e- mail  

 Berthing Meeting_ Video Conference  

 Pilot Booking  

 Pilot on Board &Sailing 

 Ship arrival & Mooring  

 Processing End  

 

 

৫। খ) নতুন প্রভেে ম্যাুঃ (কাস্টভাভযয রনকর্ একটি মেফা মমবাভফ মৌভছ মদয়া হভফ, তা বুভরর্ ভয়ন্ট আকাভয ধাযাফারহকবাভফ ররখভত হভফ)  
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৫। গ) উভদ্যাগটিয ভভে নতুনত্ব রক? (মারফদ্যভানআইন/ োর্ককরায/ নীরতভারায়ফরাহয়রন?) 

 জাহাজ আগভন /রনগ কভন েোংিাি  তথ্যারদ অনরাইন এয ভােভভ মপ্রযণ  

 এে এভ এে / ই-মভইর এয ভােভভ ফারথ কোংরভটিোং এয তারযখ রনধ কাযন  

 রবরি কনপাভযন্স এয ভােভভ ফারথ কোং রভটিোং েম্পূন্ন কযা  

 আভির্ েহ আন্োরিক তথ্যারদ আদান প্রদান  

 

৫। ঘ  )উভদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী হাি কয়যায  /েযঞ্জাভারদ  /অফকাঠাভভা রাগভফ? অফকাঠাভভা রাগভফ?  

হাি কয়যাযুঃ 

 

MPA এয website এ জাহাজ আগভন /রনগ কভন তথ্যারদ েহ Access point থাকভত হভফ । এ মক্ষভে প্রভতযক রনফরিত ররোং 

এভজভন্টয পৃথক User ID থাকভত হভফ। Mobile apps এয ব্যফিা থাকভত হভফ।  
 

৫। (ঙ) উভদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড য়াকক কযভত হভফ? 

এে এভ এে ফারন্ডর িয় কযভত হভফ  

 

 

 

 

 

৬। প্রতযারত পরাপর (TCV): 

Application / 

Information  

 

Pilot Booking  

 
Pilot on Board & Sailing for Berthing  

 
Ship Arrival & Mooring  

Start 

Berthing 

Meeting  

End  

no 

Yes  
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 েভয় খযচ মাতায়াত 

আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয আভগ মফর  মফর  মফর  

আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয ভয কভ  কভ  কভ  

আইরিয়া ফাস্তফায়ভনয পভর মেফাগ্রহীতায প্রতযারত মফরনরপর্  কভভফ  কভভফ কভভফ 

অন্যান্য সুরফধাুঃ প্ররিয়া েযরীকযভনয ভােভভ দ্রুততভ েভভয় খযচ  মাতায়াত ন্যনতভ ম কাভয় থাকভফ  

 

 

৭। রযভোে ক ম্যাুঃ 

প্রভয়াজনীয় েম্পদ মকাথা হভত ায়া মাভফ? 

খাত রফফযণ প্রভয়াজনীয় অথ ক  

জনফর রফদ্যভান মরাকফর  ভফক এয যাজস্ব খাত  ভফক  

ফস্তুগত ল্যার্  ঐ  
ভফক 

অন্যান্য 
                    এে এভ এে 

ফারন্ডর, মভাফাইর অযাঁে  
ঐ  

ভফক 

প্রভয়াজনীয় মভার্  অথ ক ৫,০০,০০০/-   

 

 

৮।  ফাস্তফায়নকাযী টিভুঃ  (উভদ্যাগটিয াইরর্ ফাস্তফায়ন কযায জন্য প্ররতটি অরপভে মম টিভ গঠন কযা প্রভয়াজন ) 

টিভ ররিায েদস্য েদস্য েদস্য েদস্য 

DCE(Marine)  AHM(OP)  Pilot  

 

 

Exen (M)  

 

 

AE (MS) 

Marine Officer  

AE (Electronics)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯। আইরিয়া াইরর্ কযায জন্য প্রভয়াজনীয় কাম কিভুঃ  
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৯ .আইরিয়া াইরর্ কযায জন্য প্রভয়াজনীয় কাম কিভ 

ভাইরভস্টান  একটিরবটি মক কযভফ? 

Time 

অভটাফ

য  

নভবম্বয  রিভেম্ব

য  

জান্য়া মপব্র  ভাচ ক এরপ্র  মভ  জুন  

প্রস্তুরত েবা  
করভটি েকর েদস্য   

টিভ ররিায  
              

িার্া েোংগ্রহ  মপ্রাগ্রাভাযভদয োভথ ভতাভত রফরনভয়  করভটি                

ভতরফরনভয় েবা  
মস্টক মহাল্ডায/ররোং এভজন্ট এয োভথ 

ভতরফরনভয়  
ঐ  

              

অন্ভভাদন  
পূন কাজ্ঞ প্রস্তাফনা প্রস্তুত পূফ কক েোংিা প্রধাভনয 

অন্ভভাদন  
টিভ ররিায 

              

উকযন িয় / েোংগ্রহ  িয় দ্ধরত অন্মায়ী  টিভ ররিায               

প্ররক্ষণ  প্রচাযনা  
প্ররক্ষণ কভন্টন্ট ততযী , প্ররক্ষনাথী  

অনরাইন প্রচাযনা, িানীয় রভরিয়া  
প্ররক্ষনাথী  

              

নতুন দ্ধরতভত মেফা 

প্রদান শুরু  

শুরু  

করভটি  
              

ভরনর্রযোং  
ভরনর্রযোং টিভ, টিভভয টি  আয , 

প্ররতভফদন  
ভরনর্রযোং টিভ  

              

মূল্যায়ন 
মূল্যায়ন করভটি গঠন , মূল্যায়ন সূচক, 

অগ্রগরত, ির্কভভন্ট ইতযারদ   
মূল্যায়ন টিভ  

              

 

 

১০। সুরফধাভবাগীয ধযন  েোংখ্াুঃ 

 ধযণুঃ 

 েোংখ্াুঃেকর মেফা গ্রহীতা  

১১। ঝুঁরকুঃ প্রভমাজয নয়  

ঝুঁরক ঝুঁরকযউৎে 
ঝুঁরকযধযণ  (gravity) 

ঝুঁরকযেম্ভাফনা 

(probability) 

ঝুঁরকটিরনযেনকযাে

ম্ভফরকনা 

রকবাভফরনযেনকযাহ

মফ 

উচ্চ ভেভ রনম্ন উচ্চ ভেভ রনম্ন হযাঁ না 

           

 

১২। Details of the owner: 

নাভ দফী কভ কির মভাফাইর নোং ই-মভইর 

আইরিয়া 

াইরটিোং 

এরাকা 

মভাুঃ রযপৄর 

ইেরাভ  

উুঃপ্রুঃপ্রুঃ(মনৌ)  
ভফক, 

মভাোংরা  
01711-398317 dcem@mpa.gov.bd ভফক  

এ মক এভ 

মগারাভ েযকায  

েুঃহাুঃভাুঃ 

(অা)  

ভফক, 

মভাোংরা  
01711-326531 akmgolams@gmail.com 

ভফক 

মভাুঃ আবুর 

কারাভ আজাদ  

েহুঃ 

প্রভকৌুঃ(মনৌ)  

ভফক, 

মভাোংরা 
01711-347085 aem8c@mpa.gov.bd 

ভফক 

অন্ চিফতী  রনুঃপ্রুঃ(মনৌ 
ভফক, 

মভাোংরা  

01727-017393 xenmm@mpa.gov.bd 
ভফক 

mailto:dcem@mpa.gov.bd
mailto:akmgolams@gmail.com
mailto:aem8c@mpa.gov.bd
mailto:xenmm@mpa.gov.bd
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মন্ত্র)  

মভাুঃ রপউর 

আজভ  

াইরর্  
ভফক, 

মভাোংরা  

01734-709883  sohanaazam3@gmail.com 
ভফক 

 

১৩।মভন্টভযয তথ্যুঃ (রফবাগীয় করভনায অরপে পূযণ কযভফ) 

নাভ দফী কভ কির মভাফাইর নোং ই-মভইর 

     

 

mailto:sohanaazam3@gmail.com

