সেবা েহজিকরণ প্রকাশনা
(২০১৯-২০২০)

সবোমজরক জবমান পজরবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয়

১। অফিস প্রোিোইল
ক)

একনজরে অফিস

রফিষ্ঠোরনে নোম

অফিস রধোরনে পদফব
অফিরসে সাংখ্যো
জনবল
অফিরসে ঠিকোনো
ই-রমইল
ওরয়বসোইরটে ঠিকোনো
খ)

বোাংলো
প্বসোমফেক ফবমোন পফেবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণোলয়
ইাংরেফজ Ministry of Civil Aviation and Tourism
সাংফিপ্ত MOCAT
ফসফনয়ে সফিব
ফনয়ন্ত্রণকোেী
মন্ত্রণোলয়/ফবভোগ
প্মোট ০১ ফবভোগীয় অফিস ০ প্জলো ০

প্বসোমফেক ফবমোন পফেবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণোলয়

প্লোে ১৯, ফবফডাং-০৬, প্বসোমফেক ফবমোন পফেবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরদশ সফিবোলয়, ঢোকো-১০০০
info@mocat.gov.bd
www.mocat.gov.bd

অফিরসে ফভশন: বোাংলোরদশরক একটি অন্যিম রধোন হোব এবাং আকর্ যনীয় পর্ যটন গন্তব্য ফহসোরব উন্নীিকেণ ।
অফিরসে ফমশন: প্বসোমফেক ফবমোন পফেবহরন ফনেোপদ, দি ও ফনভযেরর্োগ্য সুফবধোফদ রদোন এবাং প্দরশে পর্ যটন আকর্ যণসমূহ
বহুমোফিকেণ ও উন্নি প্সবো রদোরনে মোধ্যরম প্দফশ-ফবরদশী পর্ যটকরদে আকৃষ্ট কেো ।

২। প্সবো প্রোিোইল:
ক)

প্সবোে নোম: অনলোইরন ৩-৫ িোেকোমোন প্হোরটল/ প্মোরটল/ ফেরসোট য এে এনওফস এে আরবদন গ্রহন এবাং ই-নফিে মোধ্যোরম
ফনষ্পফিকেণ।

খ)

প্সবোরোফপ্তে প্মৌফলক িথ্যোফদ:

১
২
৩
৪

৫
৬
৭
৮
৯
১০

ফবর্য়
প্সবো রদোনকোেী অফিস
বোফর্ যক প্সবো গ্রহণকোেীে সাংখ্যো
প্সবোরোফপ্তে শিযোবলী
দোফয়ত্বরোপ্ত কমযকিযো ও কমযিোেী

প্সবোরোফপ্তে সময়
প্সবোরোফপ্তরি ররয়োজনীয় কোগজপি
প্সবোরোফপ্তে জন্য খেি
প্সবোরোফপ্তে জন্য র্োিোয়োরিে সাংখ্যো
সাংফিষ্ট আইন/ফবফধ/নীফিমোলোে িোফলকো
প্সবো প্পরি ব্যি য হরল পেবিী রফিকোেকোেী
কমযকিযো, পদফব, ইরমইল ও প্িোন

িথ্যোফদ
প্বসোমফেক ফবমোন পফেবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণোলয়
৮-১০টি
পূরব য প্সবোরোফপ্তে লরিে ফনফদ যষ্ট প্কোন শিয ফিল নো
জনোব ফমজোনুে েহমোন
ফনয়ন্ত্রণ (অফিফেক্ত সফিব)
এবাং
জনোব প্মোোঃ জোফহদ প্হোরসন
সহকোেী ফনয়ন্ত্রক (উপ-সফিব)
নিনদ িষ্ট িয়
প্রয়য়োজিীয় কোগজপয়ের উয়েখ নিই
নিিোমূয়ে
কমপয়ে ০৩ (নিি) িোর
িোাংলোয়দশ ন োয়েল ও প্েরতোোঁ ফবফধমোলো ২০১৬
অফভরর্োগ ফনষ্পন্ন কমযকিযো
জনোব এ.এইি.এম প্গোলোম ফকবফেয়ো
যুগ্ম-সফিব (রশোসন)
প্িোনোঃ ৯৫৪০৬৭৪
ই-রমইলোঃ jsadmin@mocat.gov.bd

৩। ফবদ্যমোন প্সবো পদ্ধফি ফবরির্ণ
প্সবো রদোরনে ধোপ
ধোপ-১

কোর্ যক্রম

রফি ধোরপে
সময়
১ ফদন

সম্পৃক্ত ব্যফক্তবগ য

ধোপ-৩

সফিবোলরয়ে ডোক গ্রহণ শোখো হরি মন্ত্রণোলরয়
আরবদন প্রেণ
মন্ত্রণোলরয়ে ডোক গ্রহণ-ররেণ শোখো হরি
ফনয়ন্ত্রক মরহোদরয়ে ফনকট ডোক প্রেণ
ফনয়ন্ত্রক মরহোদরয়ে ফনকট ডোক উপস্থোপন

ধোপ-৪

সহোঃ ফনয়ন্ত্ররকে ফনকট ডোক উপস্থোপন

১ ফদন

ধোপ-৫

শোখোয় ডোক প্রেণ ও প্নোট ফলখন

২ ফদন

ধোপ-৬

প্হোরটল পফেদশযরণে রতোবসহ সহোঃ
ফনয়ন্ত্ররকে ফনকট নফি উপস্থোপন
ফনয়ন্ত্রক মরহোদরয়ে ফনকট নফি উপস্থোপন ও
রতোব অনুরমোদন
সহোঃ ফনয়ন্ত্ররকে ফনকট নফি প্রেণ

১ ফদন

১ ফদন

ধোপ-১৩
ধোপ-১৪

শোখোয় নফি প্রেণ ও প্হোরটল পফেদশযরনে খসড়ো
পি রস্তুিকেণ
সহোঃ ফনয়ন্ত্ররকে ফনকট খসড়ো পি উপস্থোপন ও
পি অনুরমোদন
অনুরমোফদি খসড়ো পি শোখোয় প্রেণ ও
জোফেকেণ
জোফেকৃি পি গ্রহণ-ররেণ শোখোয় প্রেণ ও
আরবদনকোেী রফিষ্ঠোরনে ফনকট প্রেণ
ফনয়ন্ত্রক/সহোঃ ফনয়ন্ত্রক কর্তযক প্হোরটল পফেদশযন
পফেদশযন রফিরবদন শোখোয় জমোদোন

৩ ফদন
২ ফদন

ধোপ-১৫

প্নোট ফলখন ও এনওফস রদোরনে রতোব উপস্থোপন

২ ফদন

ধোপ-১৬

সহোঃ ফনয়ন্ত্ররকে ফনকট নফি উপস্থোপন

১ ফদন

ধোপ-১৭

ফনয়ন্ত্রক মরহোদরয়ে ফনকট নফি উপস্থোপন ও
এনওফস অনুরমোদন

১ ফদন

ফনয়ন্ত্রক, ব্যফক্তগি কমযকিযো, অফিস সহোয়ক৩ জন

ধোপ-১৮

সহোঃ ফনয়ন্ত্ররকে ফনকট নফি প্রেণ
শোখোয় নফি প্রেণ ও খসড়ো পি উপস্থোপন

১ ফদন
১ ফদন

সহোঃ ফনয়ন্ত্ররকে ফনকট খসড়ো পি উপস্থোপন
ও পি অনুরমোদন
অনুরমোফদি খসড়ো পি শোখোয় প্রেণ ও
জোফেকেণ
জোফেকৃি পি গ্রহণ-ররেণ শোখোয় প্রেণ ও
আরবদনকোেী রফিষ্ঠোরনে ফনকট প্রেণ

১ ফদন

সহকোেী ফনয়ন্ত্রক, অফিস সহোয়ক-২ জন
ফহসোব েিণ কমযকিযো, কফম্পউটোে
অপোরেটে, অফিস সহোয়ক-৩ জন
সহকোেী ফনয়ন্ত্রক, অফিস সহোয়ক-২ জন

ধোপ-২

ধোপ-৭
ধোপ-৮
ধোপ-৯
ধোপ-১০
ধোপ-১১
ধোপ-১২

ধোপ-১৯
ধোপ-২০
ধোপ-২১
ধোপ-২২

ডোক গ্রহণকোেী ও বহনকোেী-২ জন

১ ফদন

অফিস সহকোেী ও অফিস সহোয়ক-২ জন

১ ফদন

ফনয়ন্ত্রক, ব্যফক্তগি কমযকিযো, অফিস
সহোয়ক-৩ জন
সহকোেী ফনয়ন্ত্রক, অফিস সহোয়ক-২ জন

১ ফদন
১ ফদন

১ ফদন
১ ফদন
২ ফদন

১ ফদন
২ ফদন

ফহসোব েিণ কমযকিযো, কফম্পউটোে
অপোরেটে, অফিস সহোয়ক-৩ জন
সহকোেী ফনয়ন্ত্রক, অফিস সহোয়ক-২ জন
ফনয়ন্ত্রক, ব্যফক্তগি কমযকিযো, অফিস
সহোয়ক-৩ জন
সহকোেী ফনয়ন্ত্রক, অফিস সহোয়ক-২ জন
ফহসোব েিণ কমযকিযো, কফম্পউটোে
অপোরেটে, অফিস সহোয়ক-৩ জন
সহকোেী ফনয়ন্ত্রক, অফিস সহোয়ক-২ জন
ফহসোব েিণ কমযকিযো, কফম্পউটোে
অপোরেটে, অফিস সহোয়ক-৩ জন
অফিস সহকোেী, অফিস সহোয়ক ও প্ডসপোস
েোইডোে-৩ জন
ফনয়ন্ত্রক/সহোঃ ফনয়ন্ত্রক-১জন
ফনয়ন্ত্রক/সহোঃ ফনয়ন্ত্রক, অফিস সহোয়ক-২ জন
ফহসোব েিণ কমযকিযো, কফম্পউটোে
অপোরেটে, অফিস সহোয়ক-৩ জন
সহকোেী ফনয়ন্ত্রক, অফিস সহোয়ক-২ জন

ফহসোব েিণ কমযকিযো, কফম্পউটোে
অপোরেটে, অফিস সহোয়ক-৩ জন
অফিস সহকোেী, অফিস সহোয়ক ও
প্ডসপোস েোইডোে-৩ জন

৪। চেদ্যমান পদ্ধচির েবসস ম্যাপ
শুরু

আবেদন গ্রহণ
(সচিোলয় ডাক গ্রহণ শাখা)
আবেদন গ্রহণ (মন্ত্রণালয়)

চনয়ন্ত্রবকর চনকট প্রেরণ

সহঃচনয়ন্ত্রবকর চনকট প্রেরণ

পচরদশৃন/োচিবলর েস্তাে
উপস্থাপন

না

সহঃচনয়ন্ত্র
ক কর্তৃক
অনুবমাদন

হযাঁ

চনয়ন্ত্রক
কর্তৃক
অনুবমাদন

হযাঁ

পত্র উপস্থাপন

সহকারী চনয়ন্ত্রক কর্তৃক পত্র
জাচরকরণ
শাখায় নচি প্রেরণ

না

পচরদশৃন েচিবেদন
জমাদান
সহঃচনয়ন্ত্রবকর চনকট প্রেরণ

চনয়ন্ত্রবকর চনকট প্রেরণ

এনওচস েদান/না েদাবনর
েস্তাে উপস্থাপন

না

সহঃচনয়ন্ত্র
ক কর্তৃক
অনুবমাদন

হযাঁ

না

চনয়ন্ত্রক
কর্তৃক
অনুবমাদন
হযাঁ

পত্র উপস্থাপন

সহকারী চনয়ন্ত্রক কর্তৃক পত্র
জাচরকরণ
শাখায় নচি প্রেরণ

প্রশষ

৫। তুলনোমূলক ফবরির্ণ (ফবদ্যমোন ও রতোফবি পদ্ধফিে ধোপ ফভফিক তুলনো):
প্িি
১। আরবদনি/িেম/প্েফজস্টোে/রফিরবদন
২। দোফখলীয় কোগজপিোফদ

সমস্যোে বণ যনো
হোড যকফপে আরবদরনে প্কোন িেম
ফিরলো নো
প্রয়য়োজিীয় কোগজপয়ের উয়েখ নিই

৩। প্সবোে ধোপ
৪। সম্পৃক্ত জনবল
৫। স্বোিেকোেী/অনুরমোদরনে সরে সম্পৃক্ত ব্যোফক্তে
সাংখ্যো
৬। আন্ত:অফিস ফনভযেশীলিো
৭। আইন/ফবফধ/রজ্ঞোপন ইিেোফদ
৮। অবকোঠোরমো/হোডযওয়োে ইিেোফদ

২২ টি ধোপ েরয়রি
১২ জন
২ জন

৯। প্েকড য/িথ্য সাংেিণ
১০। রযুফকক্তে ররয়োগ ররর্োজে ফক নো

িথ্য হোেোরনো/চুফেে সম্ভোবনো েরয়ি
ররর্োজে ফিরলো নো

১১। খেি ( নোগফেক +অফিস)
১২। সময় ( নোগফেক +অফিস)

৩,০০০ - ২০,০০০/- (নোগফেক)
১,০০০ - ১০,০০০/- (অফিস)
ফনফদ যষ্ট নয়

১৩। র্োিোয়োি

দুই বো িরিোফধক বোে

হোড যিোইরলে ব্যবহোে

সমোধোরনে রতোবনো
অনলোইরন ফনধ যোফেি আোরবদন িেম
নির্ িোনরি কোগজপেোনদর উয়েখ
রয়য়য়ে
১২ টি ধোপ
৪ জন
২ জন
অনলোইন িেম ও ই-নফিে সোরি
ফসরস্টম ইফিরগ্রশন, কফম্পউটোে,
ইন্টোেরনট
সকল িথ্য সাংেফিি িোরক
রযুফক্তে ব্যবহোে বোধ্যিোমূলক
০/- (নোগফেক)
১,০০০ - ১০,০০০/- (অফিস)
সব যফনম্ন ১৫ এবাং সরব যোচ্চ ৬০
কোর্ যফদবস
ররয়োজন প্নই

৬। প্রস্তাবিত প্রসেে ম্যাপ

শুরু

নিয়ন্ত্রক কর্তৃক আবেদি
গ্রহণ
সহঃনিয়ন্ত্রবকর নিকট প্রেরণ

পনরদর্ৃি/েোনিবের েস্তোে
খসড়োপত্রসহ উপস্থোপি

িো

সহঃনিয়ন্ত্রক
কর্তৃক
অনুব োদি

হযাঁ

নিয়ন্ত্রক
কর্তৃক
অনুব োদি

হযাঁ

সহকোরী নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পত্র
জোনরকরণ

িো

পনরদর্ৃি েনিবেদি
জ োদোি

এিওনস েদোি/িো েদোি করোর
েস্তোে খসড়ো পত্রসহ উপস্থোপি

িো

সহঃনিয়ন্ত্রক
কর্তৃক
অনুব োদি

হযাঁ

িো

নিয়ন্ত্রক
কর্তৃক
অনুব োদি

হযাঁ
সহকোরী নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পত্র
জোনরকরণ

প্রর্ষ

৭। তুলনোমূলক ফবরির্ণ (ফবদ্যমোন ও রতোফবি পদ্ধফিে ধোপ ফভফিক তুলনো):
ফবদ্যমোন ধোরপে বণ যনো

রতোফবি ররসস ম্যোরপে ধোপ

রতোফবি ধোরপে বণ যনো

ধোপ-১

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-২

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-৩

-

ধোপ-৩

-

ধোপ-৪

-

ধোপ-৪

-

ধোপ-৫

-

ধোপ-৫

-

ধোপ-৬

-

ধোপ-৬

-

ধোপ-৭

-

ধোপ-৭

-

ধোপ-৮

-

ধোপ-৮

-

ধোপ-৯

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-১০

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-১১

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-১২

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-১৩

-

ধোপ-১৩

-

ধোপ-১৪

-

ধোপ-১৪

-

ধোপ-১৫

-

ধোপ-১৫

-

ধোপ-১৬

-

ধোপ-১৬

-

ধোপ-১৭

-

ধোপ-১৭

-

ধোপ-১৮

-

ধোপ-১৮

-

ধোপ-১৯

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-২০

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-২১

-

-

ররয়োজন প্নই

ধোপ-২২

-

-

ররয়োজন প্নই

ফবদ্যমোন ররসস ম্যোরপে ধোপ

৮। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসোরে ফবদ্যমোন ও রতোফবি পদ্ধফিে তুলনো

সময়
খেি

ফবদ্যমোন পদ্বফি
ফনফদ যষ্ট নয়
৩,০০০ - ২০,০০০/- (নোগফেক)
১,০০০ - ১০,০০০/- (অফিস)

রতোফবি পদ্বফি
সব যফনম্ন ১৫ এবাং সরব যোচ্চ ৬০ কোর্ যফদবস
০/- (নোগফেক)
১,০০০ - ১০,০০০/- (অফিস)

র্োিোয়োি
ধোপ
জনবল
দোফখলীয় কোগজপি

দুই বো িরিোফধক বোে
২২ টি ধোপ েরয়রি
১২ জন
প্রয়য়োজিীয় কোগজপয়ের উয়েখ ফিরলো নো

ররয়োজন প্নই
১২ টি ধোপ
৪ জন
নির্ িোনরি কোগজপেোনদর উয়েখ রয়য়য়ে১১টি

