ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
ববষয়ঃ 22-03-২০২০ তাবরখ মবলা 12.00 ঘটিকায় অনুবিত বক’র াবিক ি ন্বয় িভার কার্ যবববরণী।
িভাপবত
তাবরখ
ি য়
স্থান

: বরয়ার এডব রাল মেখ ম াঃ আবুল কালা আজাদ, ববএন, মেয়ারম্যান।
: 22-03-2020 বরঃ।
: 12.00 ঘটিকা।
: বক’র িভা কক্ষ।

উপবস্থত িকলগক স্বােত জাবনগয় িভার কাজ শুরু করা হয়। িভাপবতর অনু বতক্রগ পবরোলক (প্রোিন) িভায় কার্ যপত্র উপস্থাপন কগরন।
ববেত িভার কার্ যবববরণী বনবিতকরণ:১। েত 24-02-20২০ তাবরখ অনুবিত াবিক ি ন্বয় িভার কার্ যবববরণী িব যিম্মবতক্রগ বনবিত করা হয়।
২। ববেত িভায় গৃহীত বিদ্ধাগের বাস্তবায়ন অগ্রেবত পর্ যাগলােনা ও বনগনাক্ত বিদ্ধাে গ্রহণ করা হয়।
ক্রব ক
আললাচ্য ববষয়
আললাচ্না
গৃহীত বিদ্ধান্ত
1.
বাি / ব বনবাি / ক) 69 লক্ষ টাকায় ব বনবাি / মকাস্টার ক্রলয়র জন্য ক) এ ববষগয় ন্ত্রণালগয়র িাগে
মকাস্টার ক্রয় প্রিলে।
ন্ত্রণাললয় পত্র মপ্ররণ করা হলয়লে।
মর্াোগর্াে অব্যাহত রাখগত হগব।
খ) ক েয ারীগদর জন্য োড়ী ক্রগয়র পদগক্ষপ বনগত হগব। খ) ক েয ারীগদর জন্য ব বনবাি ক্রগয়র
িোংগোবিত বাগজগট দুই মকাটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব উগযাে গ্রহণ করগত হগব।
করা হগয়গে।
য তযা এ ববষগয়
2.
অবিট
কায ৃক্র অবডট আপবিিমূহ বনষ্পবির লগক্ষ েত 12/03/2020 প্রিান বনরীক্ষা ক ক
পবরচ্ালনা
এবোং তাবরগখ মনৌপ এর যুগ্মিবেব (অবডট) গহাদগয়র মর্াোগর্াে অব্যাহত রাখগবন।
অবিট আপবি হ্রাি িভাপবতগে বক’র িভাকগক্ষ একটি বত্রপক্ষীয় িভা
প্রিলে।
অনুবিত হগয়গে। উক্ত িভায় মববেরভাে অবডট আপবি
বনষ্পবির ববষগয় আগলােনা হয়। আগলােনা অনুর্ায়ী িোংবিষ্ট
কােজপত্র মনৌপ এ মপ্ররণ করা হগয়গে। েীঘ্রই অবডট
আপবিিমূগহর বনষ্পবির তাবলকা পাওয়া র্াগব।
3.
বক’র অবিি ও আবাবিক এলাকার পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা ও িাবব যক ববষগয় আবাবিক এলাকা পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন রাখার
আবাবিক
এলাকা বনটবরোং করার জন্য েত ২৭-০২-২০২০ তাবরগখ দুই কার্ যক্র র্োর্েভাগব িম্পন্ন করগত হগব
পবরস্কার পবরচ্ছন্নতা আবাবিলকর জন্য দুটি পৃর্ক কব টি গঠন কলর পত্র মপ্ররণ এবোং প্রবতগবদন মপ্ররণ করগত হগব।
প্রিলে।
করা হলয়লে।
4.
পবরতযক্ত ভবলনর পুরাতন ম াোংলার পবরতযাক্ত ভবনগুগলার িোংরবক্ষত মূল্য প্রবতগবদগনর সুপাবরে অনুর্ায়ী দ্রুত
তাবলকা
প্রস্তুত বনি যারগণর জন্য কব টি কর্তযক প্রবতগবদন দাবখল করা বনলাগ র ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
প্রিলে।
হগয়গে।
5.
বক’র পবতত জব এ ববষগয় বিববএর িভাপবত জানান মর্, বক’র পবতত জব প্রধান প্রলক শলী (বিৌঃ ও হাৌঃ) এর
লীজ প্রদান
কৃবষ কাজ/ াে োগষর জন্য উন্মুক্ত পদ্ধবতগত ইজারা প্রদান তা ত গ্রহণ করলত হলব।
করা হগল বতয াগন ব্যবহৃত ব্যবক্তেগণর অসুববিা হগব এবোং উন্মুক্ত পদ্ধবতগত ইজারা প্রদান করার
য তযা ও মক্ষগত্র খুলনা বিটি ম য়র গহাদগয়র িাগে
বাবহগরর মলাক ইজারা মপগল বক’র ক ক
ক েয ারীগদর িাগে ববগরাি মদখা বদগত পাগর। িভায় আগলােনার উগযাে বনগত হগব।
আগলােনা হয় মর্, বিববএ এর প্রবতবনবি, ম য়র গহাদয়িহ
বক’র মেয়ারম্যান
গহাদগয়র ি ন্বগয় উগেবখত
জায়োিমূহ প্রদেযন কগর লীজ প্রদাগনর ববষগয় বিদ্ধাে গ্রহণ
করগব।
আো ী ০১লা ববোখ হগত পবতত জব র লীজ প্রদান করগত
হগব। তলব বববধ-ববধান অনুিরণ করলত বকছুটা ববলম্ব হলত
পালর। বিঃওহাঃ ববভাগের তা ত বনগয় র্াবতীয়
তথ্যাবদিহ মেয়ারম্যান গহাদয় বরাবর জরুরী বভবিগত নবে
উপস্থাপন করগত হগব।
6.
ঢাকাস্থ
বক’র জব /ফ্লাট/লফ্লার ক্রলয়র ললক্ষয হারবার াস্টার এবোং বিববএ হারবার াস্টার মক কব টিলত অন্তর্ভৃক্ত
বিঁয়ালজা
অবিি এর প্রবতবনবধ মক কব টিলত অন্তর্ভৃক্ত কলর অবিি আলদশ করলত হলব। কব টি প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থা
কা - মরস্ট হাউলজর জারী করলত হলব।
গ্রহণ করলবন।
ফ্লাট/লফ্লার
ক্রয়
িোংক্রান্ত
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বাস্তবায়লন
পবরচ্ালক (প্রশািন),
প্রধান অর্ ৃ ও বহিাব
ৃ তৃা এবোং
রক্ষণ ক ক
প্রধান প্রলক ৌঃ (যাৌঃওতৌঃ)
ৃ তৃা
প্রধান বনরীক্ষা ক ক

পবরচ্ালক (প্রশািন),
িভাপবত / িাধারণ
িম্পাদক, বিববএ
ব্যবস্থাপক (প্রশািন)
প্রধান প্রলক শলী (বিৌঃ ও
হাৌঃ),
ব্যবস্থাপক
(প্রশািন) ও উপব্যবস্থাপক (িম্পবি),
ম াোংলা

উপ-ব্যবস্থাপক
(িম্পবি), ম াোংলা

ক্রব ক
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

আললাচ্য ববষয়
আললাচ্না
গৃহীত বিদ্ধান্ত
লাশ বহলনর জন্য লাশ বহলনর জন্য গাড়ী ও কবিলনর ব্যবস্থা গ্রহলণর জন্য এ ববষলয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
গাড়ী ও কবিলনর বালজট পাওয়া বগলয়লে।
ব্যবস্থা গ্রহণ প্রিলে।

বাস্তবায়লন
িহকারী ব্যবস্থাপক (কৌঃ
িাৌঃ)

পাবন উন্নয়ন মবাগড যর োবহদা ম াতাগবক দ্রুত মল-আউট প্রদান
করগত হগব।
ক) মিট-আপ িোংগোিন কগর োবড় বৃবদ্ধর প্রস্তাব ন্ত্রণালগয়
পত্র মপ্ররগণর বনব ি পত্র স্বাক্ষগরর জন্য নবে উপস্থাপন করা
হগয়গে।
খ) োবড় স্বল্পতার কারগণ বন্দগরর কার্ যক্রগ র ি স্যার সৃবষ্ট
হগচ্ছ এ মপ্রবক্ষগত মিট-আগপ মর্ োবড়গুবলর িোংস্থান রাখা
আগে মিগুগলার গে ক্রয় না করা পর্ যে িরকাবর
বনগদ যেনা গত আউটগিাবি যোং এর ােগ োবড়র ব্যবস্থা
করার ববষগয় আগলােনা হয়।
শ্রব ক
কল্যাণ শ্রব ক কল্যাণ হািপাতালল িাক্তার বনলয়াগ করা হলয়লে।
হািপাতালল জনবল শীঘ্রই হািপাতাগলর কার্ যক্র োলু করা হগব।
বনলয়াগ প্রিলে।

এ ববষলয় মর্াোগর্াে অব্যাহত রাখগত প্রিান প্রগকৌেলী (বিঃ ও
হগব।
হাঃ)
ক) জরুবর বভবিলত ন্ত্রণাললয় পত্র মপ্ররণ পবরচ্ালক (প্রশািন)
করলত হলব।

বক’র ালতী আবাবিক এলকায় বশশু পাকৃ বন াৃ ণ কাজ
শুরু করা হলয়লে। বিববএ প্রবতবনবধ কর্তৃক াধবী আবাবিক
এলাকায় জায়গা বনধ ৃারণ করা হলল শীঘ্রই কাজ শুরু করা
হলব।
পাইলটলদর ইউবনি ৃ পবরধান িোংক্রান্ত মকান খিড়া
নীবত ালা পাওয়া যায়বন।

বশশু পাকৃ বন াৃ ণ কাজ দ্রুত িম্পন্ন করলত পবরকল্পনা প্রিান ও
হলব।
প্রিান প্রগকৌেলী (বিঃ ও
হাঃ)

েত 15-03-2020 তাবরগখ বক’র বাবষ যক ক্রীড়া
প্রবতগর্াবেতা-2020 িম্পন্ন হগয়গে। আো ী বাবষ যক ক্রীড়া
প্রবতগর্াবেতা-2021 জানুয়াবর াগি অনুবিত হবার ববষগয়
ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব। তাোড়া উপযুক্ত মখলার াঠ
প্রস্তুগতর জন্য াটি ভরাট করগত হগব।
আগাব দুই ালির লে ববদুযৎ িোংলযাগ বববচ্ছন্ন করার
ববষলয় ম াোংলা র্ানা, পুবলশ িাঁবড়, ওবি বাোংললা, ইব লগ্রশন
ৃ তৃালক
অবিি এবোং মজটি ম ইন মগইট এর িোংবিষ্ট ক ক
পলত্রর ােল অববহত করলত হলব এবোং দুই াি
অবতবাবহত হবার পর ববদুযৎ িোংলযাগ বববচ্ছলন্নর ব্যবস্থা গ্রহণ
করলত হলব।

এ ববষগয় প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করগত পবরোলক (প্রোিন)
হগব।
এবোং প্রিান প্রগকৌেলী
(বিঃওহাঃ)

পাবরজালতর বপেলন
নদী ভােন প্রিলে।
গাড়ীর মিট-আপ
িোংলশাধন
এবোং
টিএন্ডবিলত অন্তর্ভৃক্ত
প্রিলে।

বক’র
বন্দর
আবাবিক এলাকায়
বশশু পাকৃ ততরী
প্রিলে।
বক’র পাইলটলদর
ইউবনি ৃ পবরধান
প্রিলে।
বকলত বাবষ ৃক ক্রীড়া
প্রবতলযাবগতা অনুষ্ঠান
প্রিলে।
ম াোংলা র্ানা, পুবলশ
িাঁবড়, ওবি বাোংললা,
ইব লগ্রশন
অবিি
এবোং মজটি ম ইন
মগইট এ ব্যবহৃত
বক’র
বলকয়া
ববদুযৎ ববল প্রিলে।
ঘূবণ ৃঝড় বুলবুল এর
আঘালত উপলড় পড়া
গালের িোংখ্যা ও
পরবতী ব্যবস্থা গ্রহণ
প্রিলে।

খ) িরকাবর বনগদ যেনা গত প্রগয়াজগন
আউটগিাবি যোং এর ােগ োবড়র ব্যবস্থা
করগত হগব।
আো ী িভার এগজন্ডা হগত ববষয়টি বাদ পবরোলক (প্রোিন) ও
য তযা
বদগত হগব।
প্রিান বেবকৎিা ক ক

এ ববষগয় হারবার ববভাে কর্তযক র্োর্ে হারবার াস্টার
ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।

বলকয়া ববদুযৎ ও পাবনর ববল আদালয়র প্রিান
প্রগকৌেলী
ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
(র্াঃওতঃ) এবোং
প্রিান অে য ও বহিাব
য তযা
রক্ষণ ক ক

ঘূবণ যঝড় বুলবুল এর আঘাগত উপগড় পড়া োেগুগলা ববক্রগয়র বনলা কার্ যক্র দ্রুত িম্পন্ন করগত হগব। পবরোলক (প্রোিন)
য তযা, ম াোংলা েত 19/03/2020 তাবরগখ
লগক্ষ বন ক ক
িগরজব গন পবরদেযন কগরগে। ম বরন ও হারবার ববভাগের
োগের ববষগয় নবে উপস্থাপন করা হগয়গে। বন ববভাগের
অনুগ াদন প্রাবির পর বনলা কার্ যক্র দ্রুত িম্পগন্নর জন্য
আগলােনায় বিদ্ধাে গৃহীত হয়।
মেবজোং ম লটবরয়াল ববষয়টি ইলতা লে িম্পন্ন হলয়লে।
আো ী িভার এগজন্ডা হগত ববষয়টি বাদ প্রিান প্রগকৌেলী (বিঃ ও
এর বহিাব প্রিলে।
বদগত হগব।
হাঃ) ও উপ-ব্যবস্থাপক
(িম্পবি)
অস্থায়ী বভবিলত জব
বক’র জব অস্থায়ী বভবিগত ব্যবহাগরর জন্য ভূব বরাদ্দ অস্থায়ী বভবিগত জব ব্যবহাগরর অনু বত িম্পবি োখা, ম াোংলা
ব্যবহালরর অনু বত বাোই কব টির ােল অনু বত প্রদালনর ববষলয় আললাচ্না প্রদাগনর মক্ষগত্র ভূব বরাদ্দ বাোই
প্রিলে।
ও বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
কব টির সুপাবরে গ্রহণ কগর নবেগত
উপস্থাপন করগত হগব।
ম াোংলা মপ রিভার ম াোংলা মপ রিভার িালর্ ময র্ভালব পবরচ্াবলত ট্রাক ট্রাক টাব নৃ াললর খিড়া নীবত ালার উপর ব্যবস্থাপক (প্রোিন) ও
িালর্
ময র্ভালব টাব নৃ াললর খিড়া নীবত ালা চুড়ান্তকরলণর ববষলয় ববভাগীয় প্রধানগলণর তা ত গ্রহণ কলর উপ-ব্যবস্থাপক (িম্পবি)
পবরচ্াবলত
ট্রাক ইলতা লে পদলক্ষপ মনওয়া হলয়লে। প্রধান অর্ ৃ ও বহিাব পরবতী ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
ৃ তৃা, প্রধান প্রলক শলী (বিৌঃওহাৌঃ), বিববএ এর
টাব নৃ াললর খিড়া রক্ষণ ক ক
নীবত ালা
ববষলয় প্রবতবনবধ এবোং মপ রিভার প্রবতবনবধ অন্তর্ভৃক্ত কলর কব টি
আললাচ্না
ববষলয় আললাচ্না ও বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
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ক্রব ক
19.

20.

21.

আললাচ্য ববষয়
মিানালী ব্যাোংলকর
নতুন ভবন বন ৃাণ ও
ট্রাস্ট
ব্যাোংলকর
ATM বুলর্র জন্য
প্রদি স্থান প্রিলে।
বাোংলাবলোংক
কলপৃালরট লাইলনর
বিল র
িালর্
এিএ এি ব্রি কাস্ট
এর সুববধা প্রিলে
আললাচ্না।
মলবি িাক্তার বনলয়াগ
প্রিলে।

22.

কলেইনার হযান্ডবলোং
প্রকল্প এবোং বনরাপিা
ববভালগর
মলাক
বনলয়াগ প্রিলে।

23.

িা বয়কী
ও
মব্রাবশয়ার
প্রকাশ
প্রিলে।
বক
কর্তযক
আ দাবনকৃত
Dredger and
Ancillary
Craft with
other
Accessories
এর অনূকুগল শুল্ক
ববভাগের আউটপাি,
ববল অব এবি ও
বেবপোং
এগজগের
মডবলভাবর
অড যার
(বডও)
দাবখল
প্রিোংগে।

24.

আললাচ্না
গৃহীত বিদ্ধান্ত
বাস্তবায়লন
মিানালী ব্যাোংলকর নতুন ভবন বন াৃ ণ ও ট্রাস্ট ব্যাোংলকর িভার কায ৃবববরনী অনুল াবদত হলল পবরোলক
(প্রঃ),
ATM বুলর্র স্থান বনধ ৃারলণর জন্য িভা অনুবষ্ঠত হলয়লে। পরবতী ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
পবরোলক
(ট্াঃ),
প্রঅবহরক, পবরঃ প্রিান
ও প্রিান প্রগকৌেলী (বিঃ
ও হাঃ)
বতৃ ালন বাোংলাবলোংক কলপৃালরট লাইলনর বিল র িালর্ এ ববষলয় পরবতী ি ন্বয় িভায় ববস্তাবরত ব্যবস্থাপক (প্রঃ) ও
এিএ এি ব্রিকাস্ট এর সুববধা প্রদান করা হলচ্ছ। কলপৃালরট আললাচ্নাপূব ৃক বিদ্ধান্ত গ্রহণ করলত হলব। হারবার াস্টার
বি ব্যবহারকারীলদর এিএিএি এর ােল িভা িম্পলকৃ
ম্যালিলজর ােল অববহত করা হলয় র্ালক।
বিববএ’র িভাপবত লহাদয় জানান ময, বন্দর হািপাতালল অববললম্ব এ ববষলয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলত
মকান মলবি িাক্তার না র্াকায় আবাবিলক বিবািরত হলব।
বহলালদর বচ্বকৎিা প্রদালন খুব অসুববধা সৃবষ্ট হয়। এ
মপ্রবক্ষলত িভার বিদ্ধান্ত অনুযায়ী বক’র ওলয়বিাইলট
ববজ্ঞবি প্রদালনর ােল িদস্য (অর্ ৃ) লহাদলয়র িালর্
আললাচ্না কলর তদবনক মবতনর্ভক্ত/মর্াক বরালদ্দর ােল
একজন মলবি িাক্তার বনলয়ালগর ব্যবস্থা গ্রহলণর জন্য বিদ্ধান্ত
গৃহীত হয়। এোড়া অবভজ্ঞ মলবি িাক্তালরর ােল িিালহ
দুই বদন বক’র হািপাতালল বচ্বকৎিা মিবা প্রদালনর ব্যবস্থা
গ্রহলণর জন্য বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বনরাপিা ববভালগর আবশ্যক ক চ্ৃ ারী এবোং কলেইনার বনলয়ালগর ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
হযান্ডবলোং প্রকলল্পর ক চ্ৃ ারী বনলয়ালগর োড়পত্র পাবার
অনুল াদলনর জন্য মন প এ পত্র মপ্ররণ করা হলয়লে।
অনুল াদন পাওয়া মগলল আগা ী দুই ালির লে বনলয়ালগর
ব্যবস্থা গ্রহলণর জন্য বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
ববষয়টি ইলতা লে িম্পন্ন হলয়লে।
আো ী িভার এগজন্ডা হগত ববষয়টি বাদ
বদগত হগব।

িদস্য (অর্ ৃ)
এবোং প্রধান বচ্বকৎিা
ৃ তৃা
ক ক

MV.HANYI, আগ ন তাবরখ: ০৩/০৬/২০১৫ ইোং জরুরীবভবিগত মডবলভাবর গ্রহগণর
মরালটশন নোং-১৯২/১৫ জাহাজ মযালগ ম াোংলা বন্দর প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
কর্তৃপলক্ষর “Dredger and Ancillary
Craft wigh other Accessories” প্রকলল্পর
আওতায় আ দাবনকৃত ১৩৩ প্যালকজ ালা াল ৮ নোং মশলি
িোংরক্ষণ করা হয়। ১৩৩ প্যালকজ ালা াললর লে হলত
(৩৪+৩৩)= ৬৭ প্যালকজ ালা াল শুল্ক ববলভাগর
আউটপাি, ববল অব এবের ও বশবপোং এলজলের মিবলভাবর
অি ৃার( বি ও ) দাবখল ব্যতীত প্রলক শলী বতউর রহ ান
কর্তৃক মজটিস্থ ম বরন ওয়াকৃশলপ িোংরক্ষণ করা হয়। অববশষ্ট
৬৬ প্যালকজ ালা াললর লে ২৪ ব্যালরল মতল ম াোংলা
কাস্ট ি হাউি কর্তৃক বনলা করা হয় এবোং বনলা মক্রতা
২৪ ব্যালরল মতল মিবলভাবর গ্রহণ কলরলে। বতৃ ালন
মেজালরর ৪২ প্যালকজ ালা াল ০৮ নোং মশলি রবক্ষত আলে
যা দীঘ ৃ প্রায় ৫ (পাঁচ্) বের যাবত পলড় আলে । মিবলভাবর
গ্রহণকৃত ালা াললর ববপরীলত শুল্ক ববভালগর আউটপাি,
ববল অব্ এবি ও বশবপোং এলজলের মিবলভাবর অি ৃার(বি ও)
দাবখল না করায় আললাচ্য পণ্য চ্ালানটি ম াোংলা কাস্ট
হাউি ও বশবপোং এলজলের কাগজপলত্র অখালািকৃত পণ্য
বহিালব মরকি ৃভূক্ত রলয়লে। এলত ভববষ্যলত জটিলতা সৃবষ্ট
হলত পালর।
আ দাবনকৃত মেজালরর অনুকূলল শুল্ক ববভালগর আউটপাশ,
ববল অব এবি ও িোংবিষ্ট বশবপোং এলজলের মিবলভারী অি ৃার
(বিও) দাবখলপূব ৃক অববশষ্ট 42 প্যাগকজ ালা াল
জরুরীবভবিগত মডবলভাবর গ্রহগনর প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থা
জরুরীবভবিগত মডবলভাবর গ্রহলণর জন্য আললাচ্না ও বিদ্ধান্ত
গৃহীত হয়।

প্রধান প্রলক শলী
(বিৌঃওহাৌঃ) ও
পবরচ্ালক (ট্রাবিক)
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ব্যবস্থাপক (প্রশািন)

িবচ্ব (মবাওজি) ও
পবরকল্পনা প্রধান

ক্রব ক
25.

26.

27.

28.

আললাচ্য ববষয়
স্থায়ী বন্দর মজটি
িোংরবক্ষত এলাকায়
ালা াগলর
অবিকতর বনরাপিা
বনবিতকগল্প
CCTV কযাগ রা
স্থাপন ও ইগতা গে
স্থাবপত CCTV
কযাগ রা (PTZ)
িমূগহ
ট্াবিক
ববভাগের
য তযাগদর
ক ক
Access প্রদান
প্রিোংগে।

আললাচ্না
স্থায়ী বন্দর মজটিলত আ দাবনকৃত িাধারণ পণ্য ও গাবড়
ববদ্য ান ওয়যারহাউি, ট্রানবজট মশি, কার পাবকৃোং ইয়াি ৃ ও
উন্মুক্ত চ্িলর এবোং পণ্য ভবতৃ কলেইনার ইয়ালি ৃ িোংরক্ষণ
করা হয়। এ িকল ালা াললর বনরাপিা ববধালনর জন্য বন্দর
কর্তৃপক্ষর বনরাপিা ক ী ও আনিার বনলয়াবজত আলে । স্থায়ী
বন্দর মজটিলত রবক্ষত ালা াললর অবধকতর বনরাপিার
স্বালর্ ৃ িম্পূণ ৃ মজটি এলাকা জরুরী বভবিলত CCTV’র
আওতায় আনা প্রলয়াজন। ইলতা লে বকছু বকছু জায়গায়
CCTV স্থাপন করা হললও উক্ত কযাল রা িমূলহ (PTZ)
ৃ তৃালদর Access প্রদান করা হয়
ট্রাবিক ববভালগর ক ক
বন। িলল ট্রাবিক ববভাগ কর্তৃক মজটির বনরাপিা ব্যবস্থা
তদারবক করা িম্ভব হলচ্ছ না। প্রলয়াজনীয় িোংখ্যক
CCTV(PTZ) কযাল রা স্থাপলনর ব্যবস্থা গ্রহণিহ
ৃ তৃালদর Access প্রদান করার
ট্রাবিক ববভালগর ক ক
প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহলণর জন্য আললাচ্না ও বিদ্ধান্ত গৃহীত
হয়।
ট্াবিক ববভাগের পবরচ্ালক (ট্রাবিক) জানান ময, ট্রাবিক ববভালগর
জনবল
বনগয়াে অনুল াবদত মিট-আলপ জনবললর িোংখ্যা ৬৫০ জন। বকন্তু
প্রিগে
বতৃ ালন ক রৃ ত আলে াত্র ১৫২ জন যা অনুল াবদত
জনবললর াত্র ২৩.৩৮%। ৬৫০ জন জনবললর ববপরীলত
ৃ তৃাক চ্ৃ ারী দ্বারা দািবরক ও তদনবন্দন ১৫২ জন ক ক
অপালরশনাল কায ৃক্র পবরচ্ালনা করা খুবই দুরূহ হলয়
পলড়লে। ট্রাবিক অবিিার ও জুবনয়র আউটলিার
এযাবিস্টযাে ট্রাবিক ববভালগর দুইটিএবে পদ । ট্রাবিক
ববভালগর অনুল াবদত মিট-আলপ ট্রাবিক অবিিালরর ০৮
(আট) টি পদ রলয়লে। তন্মলে বতৃ ালন ক রৃ ত আলে াত্র
০৩ (বতন) জন ।অববশষ্ট ০৫ (পাঁচ্) টি পদ শূন্য রলয়লে।
স্মারক নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১৮০.০০.১৩৮(৪).১৯.-১৪৮
তাবরখ ১৭/০৭/২০১৯ এর ােল ০২ (দুই) জন ট্রাবিক
অবিিার বনলয়ালগর ব্যবস্থা গ্রহলনর জন্য অনুলরাধ করা
হলয়বেল। উক্ত ০২ (দুই) জন ট্রাবিক অবিিার অদ্যাববধ
বনলয়াগ করা হয়বন। জনাব ম াৌঃ িখরুল ইিলা , ট্রাবিক
অবিিার আগা ী ৩১/১২/২০২০ তাবরখ বপ আর এল এ গ ন
করলবন। এ তাবস্থায়, ট্রাবিক ববভালগর দািবরক ও
অপালরশনাল কাজ সুষ্ঠভালব পবরচ্ালনালর্ ৃ অন্তত ০৩(বতন)
জন ট্রাবিক অবিিার বনলয়াগ এবোং বনলয়াগ প্রবক্রয়াধীন ১১৫
জন জুবনয়র আউটলিার এযাবিস্টযাে বনলয়ালগর কায ৃক্র দ্রুত
িম্পন্ন করা প্রলয়াজন।অন্যর্ায় অদূর ভববষ্যলত ট্রাবিক
বভালগর কায ৃক্র পবরচ্ালনায় দক্ষ জনবললর িোংকট মদখা
বদলব।
মরলওলয়র রাস্তা/লেন আবাবিক এলাকার পাে বদগয় মরলওলয়র রাস্তা/লেন বন াৃ ণ
বন াৃ ণ প্রিলে।
কাজ েলার কারগণ পবরগবে দূবষত হগচ্ছ ববিায় এ ববষগয়
ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য বিববএ এর িভাপবত মেয়ারম্যান
গহাদয়গক অনুগরাি কগরন। কব টি েঠগনর ােগ
পবরদেযনপূব যক ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য বিদ্ধাে গৃহীত হয়।
শূণ্যপগদ জনবল
বনগয়াে িোংক্রাে
প্রিগে

গৃহীত বিদ্ধান্ত
এ ববষলয় দ্রুত প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
করলত হলব।

বাস্তবায়লন
প্রধান প্রলক শলী
(যাৌঃওতৌঃ)

ট্রাবিক ববভালগর শূন্য পলদ মলাক
বনলয়ালগর ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
ট্রাবিক
ববভালগর
ময
িকল
ৃ তৃা/ক চ্ৃ ারী অন্য ববভালগ ক রৃ ত
ক ক
আলে তালদরলক পয ৃায়লক্রল ট্রাবিক
ববভালগ মিরত বদলত হলব।

পবরচ্ালক (প্রশািন)

প্রিান প্রগকৌেলী (বিঃওহাঃ) িগরজব গন
পবরদেযনপূব যক প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
করগবন ।

প্রিান প্রগকৌেলী
(বিঃওহাঃ) ও ব্যবস্থাপক
(প্রশািন)

ক. বডগিম্বর-২০১৮ াগি বক এর শূণ্য পগদর িোংখ্যা দ্রুত বনলয়ালগর ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
1763টি।
খ. নতুন সৃষ্ট শূণ্য পগদর িোংখ্যা (বডগিম্বর-১৮ মেগক াে য
২০২০ পর্ যে) 09 টি
ে. বডগিম্বর ২০১৮ মেগক াে য ২০২০ পর্ যে োড়পত্র পাওয়া
বেগয়গে 931 টি
ঘ. াে য ২০২০ পর্ যে বনগয়ােপত্র মদয়া হগয়গে 131 টি
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ব্যবস্থাপক (প্রশািন)

ক্রব ক
29.

আললাচ্য ববষয়
মামলা সংক্রান্ত

30.

অনিষ্পন্ন
তদন্ত

31.

বসুন্ধরার মজটি
ব্যবহালরর ববষলয়
ট্যাবরি আদায়
প্রিলে।
খুলনা ও ম াোংলা
মরস্ট হাউজ

32.
33.

অববধ দখলদার
উলচ্ছদ

34.

নবর্ কায ৃক্র
ধীরগবত

35.

26 াে য 2020
উদর্াপন প্রিগে।

36.

মুবজব বষ য 2020
উপলগক্ষ মর্ িকল
মবাড য স্থাপন করা
হগয়গে মি িম্পগকয
আগলােনা।

আললাচ্না
ক. বববভন্ন আদালগত বডগিম্বর ২০১৮ পর্ যে বক িোংবিষ্ট
া লা 159 টি
খ. বডগিম্বর ১৮ মেগক াে য ২০২০ পর্ যে নতুন া লা 15 টি
ে. বডগিম্বর ১৮ মেগক াে য ২০২০ পর্ যে বনষ্পন্ন া লা 27
টি
ঘ. বতয াগন ম াট অবনষ্পন্ন া লা 174 টি
ক. বডগিম্বর ২০১৮ াি পর্ যে অবনষ্পন্ন তদে/কব টির
িোংখ্যা 01 টি
খ. নতুন অবনষ্পন্ন তদে/ কব টির িোংখ্যা 01 টি
ে. বডগিম্বর ১৮ মেগক াে য ২০২০ পর্ যে বনষ্পন্ন তদে/
কব টির িোংখ্যা 05 টি
ঘ. অবনষ্পন্ন তদে/ কব টির িোংখ্যা (06 াে য ২০২০ পর্ যে)
বসুন্ধরার মজটি ব্যবহালরর ববষলয় ট্যাবরি আদালয়র যর্াযর্
ব্যবস্থা গ্রহলণর ববষলয় আললাচ্না ও বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গৃহীত বিদ্ধান্ত
অবনষ্পন্ন া লািমূহ দ্রুত বনষ্পলন্নর
ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।

বাস্তবায়লন
ব্যবস্থাপক (প্রশািন)

তদন্ত প্রবতলবদন মপ্ররলণর জন্য তাবগদ
বদলত হলব।

ব্যবস্থাপক (প্রশািন)

ট্যাবরি আদালয়র যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহণ
করলত হলব।

প্রধান অর্ ৃ ও বহিাব রক্ষণ
ৃ তৃা
ক ক

খুলনা ও ম াোংলা মরস্ট হাউজ পবরচ্ালনার জন্য নীবত ালা
প্রণয়লন কব টি গঠন করলত হলব।

বিদ্ধান্ত ম াতালবক অববললম্ব কব টি গঠন
ব্যবস্থাপক (প্রশািন)
করলত হলব।
ৃ তৃা
বসুন্ধরার িম্মুলখ অববধ মদাকান উলচ্ছদ করা মযলত পালর তাবলকা অনুযায়ী অববধ স্থাপনা উলচ্ছলদর প্রধান বনরাপিা ক ক
এবোং বুবড়র িাোর ব্রীজ িোংলগ্ন বক’র স্থালন অববধ স্থাপনা ব্যবস্থা গ্রহণ করলত নবর্ উপস্থাপন
/ ব্যবস্থাপক (প্রশািন)
ময ন িরকার ালকৃট ততবর, দালান ততবর ইতযাবদ উলচ্ছদ করলত হলব।
করার ববষলয় িদস্য (হাৌঃওল ৌঃ) িভায় আললাচ্না কলরন।
তদলপ্রবক্ষলত িভার বিদ্ধান্ত অনুযায়ী রুটিন কলর রাউলন্ড বগলয়
অববধ স্থাপনািমূহ উলচ্ছলদর ব্যবস্থা গ্রহণ করলত হলব।
ক. ইোরলনলটর ধীর গবতর জন্য ই-নবর্ এবোং ই-িাক এ ববষলয় দ্রুত পত্র মপ্ররণ করলত হলব।
ব্যবস্থাপক (প্রশািন)
কায ৃক্র চ্ালালনা ি য়িালপক্ষ ও অসুববধার সৃবষ্ট করলে। এ
ি স্যা ি াধালনর কায ৃকরী ব্যবস্থা গ্রহলণর জন্য এবোং ই
নবর্র গবত বাড়ালনার ববষলয় ন্ত্রণালয় (এটুআই)মক পত্র
মপ্ররণ করলত হলব।
ন্ত্রণাললয়র বিদ্ধান্ত ম াতালবক 26 াে য 2020 উদর্াপমনর
ন্ত্রণাললয়র বিদ্ধান্ত ম াতালবক ব্যবস্থা
ব্যবস্থাপক (প্রশািন)
ববষগয় আললাচ্না হয়।
গ্রহণ করলত হলব।
মুবজব বষ য উপলগক্ষ মর্ িকল মবাড য স্থাপন করা হগয়গে ট্রাবিক ববভালগর স্টাবিোং-আনস্টাবিোং পবরচ্ালক (প্রশািন) ও
মিগুবল প্রগয়াজগন বনরাপদ স্থাগন িোংরক্ষগণর ববষগয় মশলি মবাি ৃিমূহ িোংরক্ষণ করলত হলব।
পবরচ্ালক (ট্রাবিক)
আগলােনা করা ।

িভাপবত িকলগক গৃহীত বিদ্ধাে বাস্তবায়গনর পদগক্ষপ গ্রহগণর অনুগরাি জানান এবোং বতয ান কগরানা পবরবস্থবত ম াকাগবলায় িরকার কর্তযক প্রদি
বনগদ যেনা অনুিরগণ গুরুে আগরাপ কগরন। িভায় আর মকান আগলােয না োকায় িভাপবত িকলগক িন্যবাদ জাবনগয় িভার ি াবি মঘাষণা কগরন।

স্বাক্ষবরত/ 04-04-2020
বরয়ার এিব রাল মশখ ম াৌঃ আবুল কালা আজাদ, ববএন
মেয়ারম্যান
নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অোংে-১).২০-

এবপ্রল ২০২০ বরঃ।

ববতরণ : ববভাে/গকাষ প্রিান:
............................................................... বক, ম াোংলা।
অনুবলবপ:
১।
িদস্য (
), বক, ম াোংলা।
২।
মেয়ারম্যান গহাদগয়র একাে িবেব, বক, ম াোংলা।

স্বাক্ষবরত/ 04-04-2020
ম াঃ বেয়াি উবদ্দন (উপিবেব)
পবরোলক (প্রোিন)
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