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১ সেডহকযাে  

ম্যাবনিবিন্ট 

ডেবেি 

ডবটিএিডের প্রধান কার্ োেবি ১১টি ধরবনর (িীপ-

১টি,িাইবক্রাবাে-৩টি ও কার-৭টি) গাড়ী রবিবে। প্রাডধকার প্রাপ্ত 

কি েকতোবের গাড়ীেহ েকে গাড়ীর সিরািত, টািার, ব্যাটাডর 

পডরব েতন গাড়ীর ট্যাক্স সটাবকন, সরাি ডফটবনে, রুট পারডিট 

এবং ইনস্যযবরন্স করা হবি থাবক। এ েকে তথ্য িরুডর ডেডিবত 

প্রবিািন হি। এোড়া কি েকতোবের ববের ডেনেহ অন্যান্য 

েিবি অডফডেিাে/ব্যডিগত কাবি গাড়ী ডরকুইডিিন করবত 

হি। ডরকুইডিিনটি অনুবিােন োবপবি ডরকুইডিিনকারীর 

অনুকূবে োধারন কি েিাখা হবত ব্যবহাবরর িন্য গাড়ী বরাদ্দ 

সেিা হি। উডিডখত ডবষবি অনোইন এযাডিবকিন েফটওিার 

ততডর করা হবে কর্তেপি একডেবক সর্িন গাড়ীর তথ্য দ্রুত 

িানবত পারবব অন্যডেবক গাড়ী ডরকুইডিিনকারীর 

অনুবিােবনর প্রডক্রিাি েিি ব্যি হবব না। েফটওিারটির 

িাধ্যবি র্ার গাড়ী প্রবিািন হবব সে ডরকুইডিিন ফরিটি পূরণ 

কবর োবডিট করবব এবং অনুবিােনকারী অনুবিােন করবে 

ফরিটি োধারন কি েিাখাি আেবব। োধারন কি েিাখার 

োডিত্বপ্রাপ্ত কি েকতো গাড়ী থাকা োবপবি গাড়ী বরাদ্দ ডেবব। 

গাড়ী বরাদ্দ হওিার োবথ োবথ ড্রাইোর ও ডরকুইডিিনকারীর 

ডনকট এেএিএে র্াবব অপর ডেবক গাড়ী বরাদ্দ না সেিা হবেও 

গাড়ী ডরকুইডিিনকারীবক এেএিএে এর িাধ্যবি অবডহত করা 

হবব। 

 

 

 

  https://btmc 

transport.com 

 

https://btmc/


ক্রডি

ক 

নং 

ইতঃপূবব ে 

বাস্তবাডিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

েহডিকৃত ও 

ডিডিটাইিকৃত 

সেবাা্/আইডিিার 

নাি 

সেবাা্/আইডিিার েংডিপ্ত ডববরণ সেবাা্/আইডি

িাটি 

কার্ েকর 

আবে ডক-

না/ না 

থাকবে 

কারণ 

সেবা 

গ্রহীতাগণ 

প্রতযাডিত 
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২ বিটিএমবি 

ভবিষ্য 

তহবিলের 

িদস্যলদর জন্য 

বি.এফ ঋণ 

প্রদান । 

ম .এফ ঋন গ্রহনকারী কি েকতো/কি েচারীদের সুমবধাদথ ে 

মবটিএিমি’র ওদয়ব িাইদে একটি মনমে েষ্ট আদবেন ফরি িাংযুক্ত 

করা হদয়দে। ওদয়ব িাইে হদত ফরিটি ডাউনদলাডপূব েক পূরণ 

কদর ঋণ গ্রহণকারী কি েকতো তাঁর টবতন িাংমিষ্ট ব্াাংক মহিাব 

নম্বর উদেখপূব েক ম .এফ শাখায় টেরণ করদত  ারদব।  ম .এফ 

শাখা োপ্ত আদবেন  ত্রটি যাচাই কদর িঞ্জুমরকৃত ঋণ গ্রমহতার 

উদেমখত ব্াাংক মহদিদব EFT উ াদয় স্থানান্তর করা হয়। 

ম .এফ শাখা হদত অনলাইন ব্াাংমকাং এর িাধ্যদি িাংমিষ্ট 

ব্মক্তর ব্াাংক মহিাব নম্বদর টচক জিার এি.এি.এি এবাং 

তৎ রবতী ব্াাংক কর্তেক এিএিএি েোন করার ফদল ম .এফ 

ঋণ গ্রমহতা ব্ামক্ত োকা োমপ্তর ব্া াদর মনমিত হদত  ারদব।  
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৩ Digital Store 

Management 

বিটিএমবি প্রধান কার্ যােলের িাধারন কম যশাখাে একটি  

Store (ভান্ডার) রলেলে। এলত দাপ্তবরক কাজ িম্পাদলনর 

জন্য প্রাে ২০০ (দুইশত) এর উিলর মাোমাে রলেলে। 

Store (ভান্ডার) এ ম্যানুোে িদ্ধবতলত  মাোমাে গ্রহন, ইস্যু 

ও িমািনী মজুদ করা হে। এ িদ্ধবতলত জরুরী প্রলোজলন 

তাৎক্ষবনক মাোমালের  িবরমান ও মূল্য প্রদান করা জটিে  

ও িমে িালিক্ষ। এোড়াও ম্যানুোে িদ্ধবতলত ভান্ডার 

ব্যিস্থািনাে বিবভন্ন ধরলনর ভুেত্রটি ও অবনেম হওোর 

িম্ভািনা থালক। ভান্ডার ব্যিস্থািনাে Digital Store 

Management  এর কার্ যক্রমটি িাস্তিােন করা হলে এর 

মাধ্যলম ভান্ডালরর র্ািতীে মাোমাে গ্রহন, ইস্যু ও িমািনী 

মাোমালের  অিস্থা খুি িহলজই িাওো র্ালি। এলত 

একবদলক Store (ভান্ডার) এ মাোমালের ঘাটবত হলি না 

অন্যবদলক মাোমাে গ্রহনকারী িমািনী মাোমালের মজুলদর 

অিস্থা বিলিচনা কলর তাঁর  মাোমালের বরকুইলজশন বদলত 

িারলিন। িলি যািবর Digital Store Management 

িাস্তিােন করা হলে  ভান্ডার ব্যিস্থািনাে অবধকতর স্বচ্ছতা 

ও জিািবদবহতা বনবিত হলি। 
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৪ Basic 

Information 

Display 

িাাংোলদশ টটক্সটাইে বমেস্ করলিালরশন (বিটিএমবি) প্রধান 

কার্ যােলে Basic Information Display স্থািন করা 

হলি। এলত বিটিএমবি’র টমৌবেক তথ্যাবদ উিস্থাবিত হলত 

থাকলি। এোড়াও বিটিএমবি’র প্রবতষ্ঠাকাে টথলক শুরু কলর 

িতযমান িমে ির্ যন্ত জনিে িাংক্রান্ত, মামোর িারিাংলক্ষি ও 

বনরীক্ষা উিাত্ত ইততুাবদ বিষেগুলো চেমানভালি প্রদবশ যত হলত 

থাকলি।

 

 

    

৫ Google 

Calender Apps 

এর মাধ্যলম  

িভা,লিবমনার ও 

কম যশাোর তাবরখ,  

িমে ও স্থান িম্পলকয 

অিবহতকরণ। 

িাংস্থার িভা, টিবমনার, কম যশাো ইতুাবদ কবম্পউটালর বনবিত 

করার িমে িাংবিষ্ট কম যকতযালদর ই-লমইে আইবি িাংযুক্ত 

করলে িাংবিষ্ট কম যকতযালদর Google Calender Apps এ 

তা প্রবতফবেত হে। িাংবিষ্ট িকে কম যকতযাগন র্বদ তালদর স্মাট য 

টফালন Google Calender Apps টি িাউনলোি কলর টহাম 

স্ক্রীলন টরলখ টদে তাহলে িাি যক্ষবণক আগত িভা,লিবমনার, 

কম যশাো ইতুাবদ িম্পলকয অিবহত/হােনাগাদ থাকলত 

িারলি।িাংস্থার িভা,লিবমনার, ওোকযিি োড়াও িাংবিষ্ট 

কম যকতযার শাখার ও অন্যান্য দপ্তলরর িভার তথ্য ও Google 

Calender এ টিাবষ্টাং বদলে উক্ত তথ্য অন্যান্য িভা, টিবমনার, 

কম যশাো ইতুাবদর িালথ িমন্বে করলত িারলিন।  

 

বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও য়িজিটালাইিকৃত 

সসবা সংক্রান্ত পর্ যাললাচনা সভা 
When Thu Aug 26, 2021 11am – 1pm Bangladesh 

Standard Time 

Where Conference Room, BTMC. (map) 

Joining 
info 

Join with Google Meet 

 meet.google.com/kjd-rtbg-mai 

Calenda
r  

btmcho@gmail.com  
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৬ Messenger 

Group এর 

মাধ্যলম গুরুত্বপূন য 

দাপ্তবরক তথ্য 

অিবহতকরণ। 

বিটিএমবি ও বমেিমূলহর কম যকতযালদর মালে গুরুত্বপূন য তথ্য  

টশোর করার েলক্ষু বিবভন্ন কম যকতযার িমন্বলে বকছু 

Messenger Group চালু করা হলেলে। Messenger 

Group চালু করার ফলে মন্ত্রণােলের বিবভন্ন  গুরুত্বপূন য 

তথ্য/আলদশ,বনলদ যশ ইতুাবদ  Messenger Group এর 

মাধ্যলম গ্রুলির অন্যান্য িদস্যলদর বনকট টশোর করা র্ালি। 

এর ফলে বিবভন্ন  টনাটিশ,জরুরী িভা,আলদশ, বনলদ যশ 

Messenger Group এর িাহালে অবত দ্রুত িাংস্থার 

অন্যান্য উদ্ধতন ও দাবেত্বপ্রাপ্ত কম যকতযাগন অিবহত হলত 

িারলিন এিাং দ্রুততার িালথ  বিদ্ধান্ত গ্রহণ কলর  গুরুত্বপূন য 

কাজ  িম্পন্ন করা র্ালি । Messenger Group চালু 

করার ফলে িাংস্থার িকে ধরলনর তথ্য আদান-প্রদান 

দ্রুতগবতলত হলি।  

 

    

    

 



ক্রডি

ক 

নং 

ইতঃপূবব ে বাস্তবাডিত 

উদ্ভাবনী ধারণা, 

েহডিকৃত ও 

ডিডিটাইিকৃত 

সেবাা্/আইডিিার নাি 

সেবাা্/আইডিিার েংডিপ্ত ডববরণ সেবাা্/আইডিিাটি 

কার্ েকর আবে 

ডক-না/ না 

থাকবে কারণ 

সেবা 

গ্রহীতাগণ 

প্রতযাডিত 

ফোফে 

পাবে ডক-

না 

সেবার 

ডেংক 

িন্তব্য 
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৭. বিটিএমবি প্রধান 

কার্ যােে ও 

বমেিমূলহর 

অিিরগ্রহনকারী 

কম যকতযা/কম যচারীলক 

চূড়ান্ত টদনা-িাওনার 

বিষেটি  SMS (খুলদ 

িাতযা) এর মাধ্যলম  

অিবহতকরণ এিাং 

জারীকৃত আলদশটি 

e-mail এ টপ্ররণ। 

বিটিএমবি প্রধান কার্ যােে ও বমেিমূলহর 

কম যকতযা/কম যচারীলদর অিির িরিতী চূড়ান্ত টদনা-িাওনার 

অবফি আলদশ জারী করা হে। জারীকৃত অবফি আলদলশর 

বিষেটি িাংবিষ্ট কম যকতযা/কম যচারীগলক SMS (খুলদ  িাতযা) 

এর মাধ্যলম অিবহত করা হে এিাং আলদলশর একটি কবি e-

mail এর মাধ্যলম টপ্ররণ করা হে। 

 

জনিলের স্বল্পতার 

কারলন আিাতত 

SMS (খুলদ  িাতযা) 

প্রদান িন্ধ রলেলে। 

   

৮. বিটিএমবি’র 

িরীক্ষাগালর 

কাঁচাতুো ও স্যতা 

িরীক্ষার ফোফে 

অনোইলন প্রদান 

বিটিএমবি’র িরীক্ষাগালর কাঁচাতুো ও স্যতা িরীক্ষার ফোফে 

টিিা গ্রহণকারীলদর  অনোইলন প্রদান করা হে। এর  ফলে 

গতানুগবতক িদ্ধবতর টচলে অনোইন িদ্ধবত করাে টিিা 

গ্রহীতাগন স্বল্প িমে এিাং িাশ্রেী ব্যলে টিিা িালচ্ছ। 

িতযমালন 

টিিরকারী 

মাবেকানাধীন   

টটক্সটাইে বমলের 

কাঁচাতুো ও স্যতা 

িরীক্ষার জন্য 

বনজস্ব ল্যাি 

রলেলে র্ার ফলে 

টিিরকারী 

মাবেকানাধীন 

টটক্সটাইে 

বমেগুলো 

কাঁচাতুো ও স্যতার 

িরীক্ষার জন্য  

বিটিএমবিলত না 

আিাে কাঁচাতুো 

ও স্যতা িরীক্ষা িন্ধ 

রলেলে। 

   

 

 

 

 

 

 


