ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট
ববষয়ঃ ১৫-০১-২০২০ তাবরখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় অনুবিত বক’র প্রশাসন ববভাগের অবনষ্পন্ন ববষগয় সভার কার্ ৃবববরণী।
সভাপবত
তাবরখ
স য়
স্থান

:
:
:
:

ম াঃ বেয়াস উবিন, পবরচালক (প্রশাসন)
১৫-০১-২০২০ বরঃ।
১০:০০ ঘটিকা।
পবরচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর।

সভাপবত সভায় উপবস্থত সকলগক স্বােত নাবনগয় সভার কান রু ক কগরন। সভাপবতর অনু বতক্রগ ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সভায় কার্ ৃপত্র
উপস্থাপন কগরন।
ক্রব ক
1.

2.

আগলাচয ববষয়
আউটার বার
এর
মেবনোংসহ স্থায়ী বন্দর
মনটি এলাকায় ২,৭,৮নোং
ইয়াগড ৃর আরবসবস ঢালাই
ইতযাবদ উন্নয়ন কাগনর
র্াবতীয় ডকুগ ন্ট দুদকখুলনায় মপ্ররণ প্রসগে।
পুরাতন ম াোংলাস্থ মপাট ৃ
মহলে এর নায়ো বরাি
বাবতল প্রসগে।

3.

পরুর মহাগটগলর নায়োর
ম য়াদ বৃবি প্রসগে।

4.

সাইি মপাট ৃ বলঃ এর
নায়ো বরাি প্রসগে।

5.

খুলনাস্থ বপ-২ বাোংগলা
প্রসগে।

6.

খুলনাস্থ বপ-১ বাোংগলা
প্রসোংগে।

7.

খুলনাস্থ সবনদ কব টির
পুকুর ইনারা প্রসোংগে।

8.

পুরাতন ম াোংলা শ্রব ক
আবাবসক ভবগন ববদুযৎ
ববল প্রসগে।

সভায় আগলাচনা
বাস্তবায়ন অগ্রেবত
বাস্তবায়গন
মটন্ডার ডকুগ ন্টসহ র্াবতীয় তথ্যাবদ সোংবিষ্ট বসবভল এববষগয় দুদক এর সাগে মর্াোগর্াে মরগখ বসবভল
ও
ও হাইগোবলক্স ববভাগের প্রবতবনবির াধ্যগ েত ববষয়টি বনষ্পবি করগত হগব।
হাইগোবলক্স ববভাে
২২-১২-২০১৯ তাবরগখ দুদক, খুলনা অবিগস মপ্ররণ
করা হগয়গে।

সভায় উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সম্পবি) নানান
মর্, এতদসোংক্রান্ত কার্ ৃপত্র মবাড ৃ সভায় উপস্থাপগনর
লগক্ষয খসড়া কার্ ৃপত্র অনুগ াদগনর বনব গি নবে
প্রবক্রয়ািীন আগে।
সভায় উপ-ব্যবস্থাপক (প্র: ও স:) নানান মর্, পরুর
মহাগটগলর নায়োর ম য়াদ ৩০ বের বৃবি ববষগয়
কার্ ৃপত্র মবাড ৃ সভায় উপস্থাপগনর লগক্ষয খসড়া
কার্ ৃপত্র অনুগ াদগনর বনব গি নবে প্রবক্রয়ািীন
আগে।
উপ-ব্যবস্থাপক (প্র: ও স:) সভায় উগেখ কগরন মর্,
সাইি মপাট ৃ বলঃ এর নায়ো বরাি এর ববষগয়
কার্ ৃবববরণী ইস্যয করা হগয়গে।
খুলনাস্থ বপ-২ বাোংগলা অগনক আগে বনলাগ ববক্রয়
করা হগয়গে গ ৃ খুলনা সম্পবি শাখা মেগক নানা
মেগে। তগব খুলনাস্থ বপ-২ বাোংগলা সোংলগ্ন পুকুরটি
ইনারা প্রদাগনর ববষগয় সোংরবক্ষত মূল্য বনি ৃারগনর
নন্য উপস্থাপর করা হগয়গে।
সহকারী ব্যবস্থাপক (খুলনা সম্পবি) সভায় নানান
মর্, খুলনাস্থ বপ-১ বাোংগলা বনলাগ ববক্রগয়র নন্য
কব টি েঠন করা হগয়গে। কব টির প্রবতগবদন
পাওয়া র্ায়বন।
খুলনাস্থ সবনদ সোংলগ্ন পুকুরটি বডগসের,২০১৯
সাগল ২০২০-২০২১ সগনর নন্য ইনারা মদয়া
হগয়গে।
ডক শ্রব ক আবাবসক ভবন এবোং শ্রব ক
অবডটবরয়া ভবন বক’র দখগল আনার ববষগয়
আগলাচনা হয়। এ মপ্রবক্ষগত একটি কব টি েঠন করা
হগয়গে গ ৃ উপ-ব্যবস্থাপক (সম্পবি) সভায়
অববহত কগরন। বতবন নানান মর্, পুরাতন ম াোংলা
আবাবসক ভবন ও অবডটবরয়াগ বক কর্তৃক ববদুযৎ
সোংগর্াে মনই। েঠিত কব টি কর্তৃক প্রবতগবদন
পাওয়া মেগে।
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মবাড ৃ সভায় অববলগে কার্ ৃ পত্র উপস্থাপন উপ-ব্যবস্থাপক
করগত হগব।
(প্রশাসন ও সম্পবি)
মবাড ৃ সভায় অববলগে কার্ ৃ পত্র উপস্থাপন উপ-ব্যবস্থাপক
করগত হগব।
(প্রশাসন ও সম্পবি)

নীবত ালা অনুর্ায়ী নব বরাি বদগত হগব। উপ-ব্যবস্থাপক
(প্রশাসন ও সম্পবি)
পুকুরটি ইনারা প্রদাগনর ববষগয় সোংরবক্ষত সহকারী ব্যবস্থাপক
মূল্য বনি ৃারগনর ব্যবস্থা বনগত হগব।
(সম্পবি শাখা), খুলনা

কব টির প্রবতগবদন দ্রুত সম্পন্ন কগর দাবখল সহকারী ব্যবস্থাপক
করগত হগব।
(সম্পবি শাখা), খুলনা
কান সম্পন্ন হগয়গে ববিায় কার্ ৃ তাবলকা সহকারী ব্যবস্থাপক
মেগক বাদ মদয়া র্ায়।
(সম্পবি শাখা), খুলনা
কব টি কর্তৃক বরগপাট ৃ দাবখল করা হগয়গে।
কব টির প্রবতগবদনঃ
পুরাতন ম াোংলাস্থ শ্রব ক আবাবসক ভবন ও
শ্রব ক সোংগঘর ব লনায়তগন বক’র
বনয়ন্ত্রণািীন ববদুযৎ সোংগর্াে মনই। কগয়ক
বের আগেই আবাবসক ভবনসমূগহ ও
শ্রব ক ব লনায়তগন ববদুযৎ সোংগর্াে বববিন্ন
করা হয়। তগব বকছু বকছু ভবগন অববি
বসবাসকারী বনগনরাই বপবডবব মেগক
ববদুযৎ সোংগর্াে বনগয়গে। এোড়া শ্রব ক
ব লনায়তগন বপবডবব হগত ববদুযৎ সোংগর্াে
মদখা র্ায়। ববলুপ্ত মবাগড ৃর বগকয়া ববদুযৎ
ববল আগে বক না মকান তথ্য পাওয়া র্ায়বন।

সভায় আর মকান আগলাচনা না োকায় সভাপবত উপবস্থত সকলগক িন্যবাদ নাবনগয় সভার স াবপ্ত মঘাষণা কগরন।
স্বাক্ষরিত/ ০৪-০২-২০২
ম াঃ বেয়াস উবিন (উপসবচব)
পবরচালক (প্রশাসন)

নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অোংশ-১).২০-

মিব্রুয়াবর ২০২০ বরঃ।

ববতরণ : ববভাে/গকাষ প্রিান:
............................................................... বক, ম াোংলা।
অনুবলবপ:
১।
সদস্য (
), বক, ম াোংলা।
২।
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বক, ম াোংলা।
৩।
মচয়ারম্যান গহাদগয়র একান্ত সবচব, বক, ম াোংলা।
স্বাক্ষরিত/ ০৪-০২-২০২
মবে িবনলা খাতুন
সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
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