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 ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

বিষয়ঃ 06-05-২০১৯ তাবিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায়  অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী। 

 

সভাপবত     :  বিগম ইয়াসবমন আফসানা, সদস্য (অর্ য) (ভািপ্রাপ্ত বেয়ািম্যান)।                                                                                                                            

তাবিখ     :   06-05-2019 বরঃ। 

সময়    :   ১১.০০ ঘটিকা। 

স্থান     :   মিক এি সভা কক্ষ। 

 

 উপবস্থত সকলকক স্বাগত জাবনকয় সভাি কাজ শুরু কিা হয়। সভাপবতি অনুমবতক্রকম পবিোলক (প্রশাসন) সভায় কার্ যপত্র উপস্থাপন ককিন।  
 

বিগত সভাি কার্ যবিিিণী বনবিতকিণ:- 

১। গত 09-04-19 অনুবিত মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী বনবিতকিণ।    

২। বিগত সভায় গৃহীত বসদ্ধাকেি িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যাকলােনা  ও বসদ্ধাে  গ্রহণ।   
 

 

 

ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

১. অবনষ্পন্ন ববষয়াব িঃ 

(ক)  বক কর্তকৃ 

পবরচ্াবলত হািপাতাগল 

ক রৃত  বিবনয়র স্টাফ 

নাগিরৃ মবতন মেল ও 

প  র্াৃ ায় উন্নীতকরণ। 

 

 

 

(খ)  বক’র িকল 

ক কৃতাৃ-ক চৃ্াবরেণগক 

বন্দর এলাকায় িপবরবাগর 

বিবাি প্রিগে। 

 

 

 

 

 

 

ে)  বক’র শূন্য পগ র 

জনবল বনগয়াে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘ) ম াোংলা বন্দর 

কর্তপৃগক্ষর মিট-আপ 

(িাোংেঠবনক কাঠাগ া) 

যুগোপগর্ােীকরণ। 

 

(ক) জনপ্রশািন  ন্ত্রণালগয়র 

চ্াবহত তথ্য দ্রুত মপ্ররগণর 

ব্যবস্থা বনগত হগব এবোং  বক 

অবিশাখায় িোংবিষ্ট 

ক কৃতাৃগক আগরা উগযােী 

হগয় কাজটি মবেবান করার 

জন্য বনগ শৃনা ম য়া হগলা।   

 

(খ) ম াোংলা এলাকায় বহুতল 

বববশষ্ট আবাবিক ভবন বন াৃণ 

ববষগয় দ্রুত কার্কৃ্র  গ্রহণ 

করগত হগব। এছাড়াও িকল 

ক কৃতাৃ / ক চৃ্ারীগক  বক 

এলাকায় বিবাগির ববগশষ 

উগযাে গ্রহণ করগত হগব।  

 

 

 

ে)  বক’র শূন্য পগ র জনবল 

দ্রুত বনষ্পবি করগত হগব।  

 

 

 

 

(ক) জনপ্রশািন  ন্ত্রণালয় এর চ্াবহত তথ্যাব িহ (গচ্কবলষ্ট অনুর্ায়ী) 

েত ০৯-১২-১৮ তাবরগখ মনৌপ  এ পত্র মপ্ররণ করা হগয়গছ। এ মপ্রক্ষাপগট 

েত ২৪-১২-২০১৮ তাবরগখ মনৌপ  হগত উক্ত তথ্যাব  পুনিঃ মপ্ররগণর জন্য 

অনুগরাি জাবনগয়গছন। ত ানুর্ায়ী েত ২৭-০১-১৯ তাবরগখ মনৌপ  এ পত্র 

মপ্ররণ করা হগয়গছ। এ ববষগয় প্রিান বচ্বকৎিা ক কৃতাৃ জানান মর্, 

জনপ্রশািন  ন্ত্রণালয় হগত প  উন্নীতকরণ ববষগয় স্পষ্টীকরগণর জন্য 

পত্র ম য়া হগয়গছ।   

 

(খ) ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর িকল ক কৃতাৃ-ক চৃ্াবরেণগক বন্দর 

এলাকায় িপবরবাগর বিবাগির জন্য ভারতীয় অর্াৃয়গন (LoC-3) 
বাস্তবায়গনর জন্য প্রস্তাববত আপগগ্রগেশন অব ম াোংলা মপাট ৃ শীষকৃ 

প্রকগে আবাবিক বহুতল ভবন অন্তর্ভকৃ্ত করা হগয়গছ। প্রকেটির উপর 

েত ২০-০৯-১৮ তাবরগখ বপইবি িভা অনুবিত হগয়গছ। িভার বিদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী বেবপবপ পুনেঠৃন কগর পরবতী কার্কৃ্রগ র জন্য েত ২০-১১-

১৮ তাবরগখ মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হগয়গছ এবোং প্রকেটির উপর েত ১৮-

০১-১৯ তাবরগখ অর্নৃনবতক িম্পক ৃ ববভাগে আন্তিঃ  ন্ত্রণালয় িভা 

অনুবিত হগয়গছ। ববষয়টি একগনগক অনুগ া গনর অগপক্ষায় আগছ।  

 

ে)  বক’র শূন্য পগ র জনবল দ্রুত বনষ্পবির কার্কৃ্র  চ্ল ান।  বক 

কর্তকৃ েত ১১-০৮-১৮ তাবরগখ প্রকাবশত বনগয়াে ববজ্ঞবিগত উগেবখত 

৩য় ও ৪র্ ৃমেবণর ৩১৪টি পগ  র্াগত বনগয়াে িোংক্রান্ত মকানরুপ কার্কৃ্র  

গ্রহণ করগত না পাগর, তৎ গ  ৃঅস্থায়ী এবোং অন্তবতীকালীন বনগষিাজ্ঞা 

প্রার্নৃা কগর জননক জুগয়ল  হল ার, িাোং-বুবড়রোো, ম াোংলা, 

বাগেরহাট, ববজ্ঞ যুগ্ম মজলা জজ, ২য় আ ালত, বাগেরহাগট ম ওয়ানী-

৩১/১৯  া লা  াগয়র কগরগছ। আো ী ২৬-০৫-১৯ তাবরখ জবাব 

 াবখগলর জন্য ব ন িার্ ৃ আগছ । ১  ও ২য় মেবণর পগ র বনগয়াে 

কার্কৃ্র  চ্ল ান।  

ঘ)  জনপ্রশািন  ন্ত্রণালয়  বক’র প্রস্তাববত িাোংেঠবনক কাঠাগ া 

হালনাো  িোংক্রান্ত অিম্পূণ ৃপ্রস্তাব উগেখ কগর েত ৪-৬-১৮ তাবরখ 

মনৌপ  এর পগত্রর িাগর্ িোংযুক্ত মচ্কবলষ্ট অনুর্ায়ী প্রস্তাব মপ্ররগণর জন্য 

অনুগরাি জানাগনা হয়। ত ানুর্ায়ী প্রস্তাব েত ১৬-০৮-২০১৮ তাবরগখ 

মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হগয়গছ। মনৌপ  হগত েত ০৯-০৯-২০১৮ তাবরগখ 

জনপ্রশািন  ন্ত্রণালগয় মপ্ররণ করা হগয়গছ। েত ১৫-১০-২০১৮ তাবরগখ 

মনৌপ  এর চ্াবহত তথ্যাব  ০২-০১-২০১৯ তাবরগখ মনৌপ  এ মপ্ররণ করা 

হয়, বকন্তু মনৌপ  হগত জানা বেগয়গছ উক্ত তথ্যাব  মনৌপ  এ মপৌছায়বন 

ববিায় েত ০৯-০৫-১৯ তাবরগখ পুনরায় মনৌপ  এর মপ্ররণ করা হগয়গছ।  

খুলনা ববশ্বববযালগয়র পবরগবশ ববভাগের ন্যায়  বকগত এ িরগণর প  

সৃজন করা র্ায় বকনা মি ববষগয়  তা ত মনয়া মর্গত পাগর।  

 

ক  ৃশাখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিিঃ ও হািঃ 

ববভাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ে  ও 

কল্যান 

ক কৃতাৃ 

 

 

 

 

 

 

 

ও এন্ড এ  

শাখা 
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২. শূন্যপগ  জনবল 

বনগয়াে প্রিগে 

 

১।  ন্ত্রণালয়িহ এর অিীন িকল  ির/ িোংস্থার 

ববয ান শূন্য পগ র িঠিক পবরিোংখ্যান বনণয়ৃ 

এবোং বনগয়াে প্রবক্রয়ার জন্য গৃহীত কার্কৃ্র  

 ন্ত্রণালয়গক বনয়ব ত অববহত করগত হগব। 

িকল িরগণর বনগয়াগে মকাটা ববভাজন অনুর্ায়ী 

বনগয়াে বনবিত করগত হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

২।  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর মুখ্য িবচ্ব  গহা গয়র 

০৪-০৩-১৯ তাবরগখর পগত্রর বনগ শৃনার 

আগলাগক শূন্য পগ র ববপরীগত সুস্পষ্ট বনগয়াে 

পবরকেনা গ্রহণ ও তা  ন্ত্রণালয়গক অববহত 

করগত হগব। বাস্তবায়গনর ববগশষ উগযাে বনগত 

হগব।   

৩। বনগয়াগে জনপ্রশািন  ন্ত্রণালগয়র বনগয়াে 

িোংক্রান্ত বববি ববিান ও িোংবিষ্ট িোংস্থার আইন-

কানুন, বববি ববিান অনুিরণ কগর বনগয়াে ম য়ার 

জন্য িোংস্থা প্রিান, বনগয়াে মবাে ৃও  ন্ত্রণালগয়র 

 গনাবনত প্রবতবনবিগক প্রবতপালন করার জন্য 

বনগ শৃনা প্র ান করা হগলা।  

৪। বনগয়াে পরীক্ষায় প্রবতটি পগ র ববপরীগত 

বলবখত পরীক্ষায় উিীণ ৃ প্রার্ীগ র  গে মর্গক 

মক্ষত্র ববগশগষ ৩/৪ জন প্রার্ীগক ম ৌবখক 

পরীক্ষার জন্য ববগবচ্না করগত হগব।  

৫। ম ৌবখক পরীক্ষার ি য় আগবব ত প্রার্ীর 

ববপরীগত মবাগেরৃ িকল ি স্য আগলাচ্নার 

বভবিগত নম্বর প্র ান করগবন।  

৬। বববিববিান প্রবতপালন কগর বনগয়াে কার্কৃ্র  

দ্রুত িম্পন্ন করগত হগব।  

৭।  শূন্য পগ র বনগয়াে ৬  াগির  গে, িম্ভব 

হগল ৩  াগির  গে িম্পন্ন করগত হগব।  

৮। বলবখত পরীক্ষার জন্য IBA এর িহগর্াবেতা 

মনয়া মর্গত পাগর।  

 

৯। স্বচ্ছতা ও জবাবব বহতা বনবিত করগত হগব 

 

১০। বনগয়াে প্রবক্রয়ার প্রস্তুবত গ্রহণ িভা মর্গক 

শুরু কগর আগব ন র্াচ্াই-বাছাই, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, 

ফলাফল চুড়ান্তকরণ পর্নৃ্ত  ন্ত্রণালগয়র প্রবতবনবি 

অন্তৃর্ভক্ত বনবিত করগত হগব।  

১১। মটকবনকযাল প্রবশক্ষণ প্রাি জনবল বনগয়াে 

করগত হগব।  

১২। নতুন বনগয়ােপ্রাি ক কৃতাৃ ও ক চৃ্ারীগ র 

প্রবশক্ষগণর ব্যবস্থা করগত হগব।   

১। ছাড়পত্র প্রাি  প - ৯২০টি।  

ববজ্ঞবি জারীকৃত প - ৪১৭টি।  

বলবখত/ম ৌবখত পরীক্ষায় উিীণ ৃপ - ৮৮টি।  

পুবলশ মভবরবফগকশন িম্পন্ন হগয়গছ- ৩৪টি।  

পুবলশ মভবরবফগকশগনর জন্য মপ্রবরত ১  ও ২য় মেবণ- ৪টি।  

পুবলশ মভবরবফগকশগনর জন্য মপ্রবরত ৩য় ও ৪র্ ৃ মেবণ- 

২৯টি।  

চুড়ান্ত বনগয়াে/মর্াে ান- ১৯টি।  

ছাড়পগত্রর জন্য মপ্ররণ ২৪ কযাটােবরর ৩২১টি প  (৪র্ ৃ

মেবণ), তাবরখিঃ ০৫-০৫-২০১৯।  

বনগয়াে ববজ্ঞবি জারীর অগপক্ষায় ৭ কযাটােবরর ১৮২টি প  

(৪র্ ৃমেবণ)।  

১৫-১৮ ম  ২০১৯ তাবরগখ ১১ কযাটােবরর ২০টি পগ  (১  

ও ২য় মেবণ) পরীক্ষা অনুবিত হগব।  

২। বনগয়াে ক পৃবরকেনা েত ০৯-০৪-১৯ তাবরগখ মনৌপ -

এ মপ্ররণ করা হয়। পরবতীগত ০৯-০৫-১৯ তবরগখ পুনরায় 

বনগয়াে পবরকেনা মপ্ররণ করা হগয়গছ (কবপ িোংযুক্ত)।  

 

 

 

৩। জনপ্রশািন  ন্ত্রণালগয়র বনগয়াে িোংক্রান্ত বববি ববিান ও 

িোংবিষ্ট িোংস্থার আইন-কানুন, বববি ববিান অনুিরণ কগর 

 বক’র বনগয়াে কার্কৃ্র  িম্পন্ন করা হয়।  

 

 

 

৪। বনগ শৃনা অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।   

 

 

 

৫। ম ৌবখক পরীক্ষার ি য় মবাগেরৃ িকল ি গস্যর িাগর্ 

আগলাচ্নার বভবিগত ি বিত নম্বর প্র ান করা হয়।  

 

৬। বববিববিান প্রবতপালন কগর বনগয়াে কার্কৃ্র  িম্পন্ন 

করা হয়।  

৭। বনগ শৃনা অনুর্ায়ী পবরকেনা গ্রহণ করা হগয়গছ।  

  

৮। আউট মিাবিোৃং এর  ােগ  বলবখত পরীক্ষা গ্রহগণর 

বনব ি IBA/ITT, KUET িহ আরও কগয়কটি 

প্রবতিাগনর িাগর্ মর্াোগর্াে অব্যাহত আগছ।   

৯। স্বচ্ছতা ও জবাবব বহতা বনবিত কগর বনগয়াে কার্কৃ্র  

িম্পন্ন করা হয়।  

১০। বনগ শৃনা অনুর্ায়ী পবরকেনা গ্রহণ করা হয়।  

 

 

 

১১। বনগ শৃনা অনুর্ায়ী জনবল বনগয়াে করা হয়।  

 

১২। নতুন বনগয়ােপ্রাি ক কৃতাৃ ও ক চৃ্ারীগ র প্রবশক্ষগণর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।  

ক  ৃশাখা 
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৩. অবেট আপবি 

বনষ্পবিকরণ 

প্রিগে 

 

১।  ির/ িোংস্থার  াবিক বভবিক বববভন্ন মেবণর 

অবেট আপবির ববস্তাবরত তাবলকা এবোং 

বনষ্পবিকৃত তাবলকা ি িয় িভায় উপস্থাপন 

করগব। র্ত দ্রুত িম্ভব অবেট আপবিগুগলা বনষ্পবি 

করার বিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মিবচ্ব (অবেট) ববষয়গুগলা 

ত ারবক ও মর্াোগর্াে কগর বনষ্পবি করগব।   

 

 

 

 

 

 

 

২।  ন্ত্রণালগয়র আইন ও অবেট শাখা িোংবিষ্ট  ির 

/ িোংস্থার ি িগয় প্রবত াগি বিপাবক্ষক / 

বত্রপাবক্ষক িভা করগব এবোং এ িারা অব্যাহত় মরগখ 

আপবি বনষ্পবির কার্কৃর প গক্ষপ গ্রহণ করগবন।   

 

 

 

 

৩।  ন্ত্রণালগয়র অবতবরক্ত িবচ্ব (িোংস্থা-২) 

িভাপবতগে ববআইেবিউটিবিগত বত্রপক্ষীয় িভা 

করগত হগব। তাগ র অবেট আপবির িোংখ্যা জরুরী 

বভবিক উগযাে গ্রহগণর  ােগ  বনস্পবি কগর 

কব গয় আনগত হগব।  

১।  (ক) এবপ্রল-১৯  াগি  মকান অবেট আপবি 

উত্থাবপত হয়বন।    

(খ) এবপ্রল-১৯  াগি ০৮ টি ববগ বশক িাহাগে 

পুষ্ট প্রকগের অবেট আপবির বনষ্পবি পত্র পাওয়া 

মেগছ; র্ার জবড়ত টাকার পবর ান 

৭১,৮৮,৯২২.৯১ টাকা।   

(ে) ০৭-০৫-২০১৯ তাবরখ পর্নৃ্ত অ ী াোংবিত 

আপবির িোংখ্যা (২৩২-৮) = ২২৪ টি।   

অ ী াোংবিত আপবির িোংখ্যা ২২৪ টি র্ার 

ববভাজন বনম্নরুপিঃ 

i) িািারণ আপবি ১২২ টি।  

ii) অগ্রী  আপবি ৮৬ টি। 

iii) বিএবজ বরগপাৃটর্ভক্ত ১৬ টি।  

২। েত ১১-০৪-২০১৯ বরিঃ একটি বত্রপক্ষীয় িভা 

অনুবিত হগয়গছ। উক্ত িভায় শত ৃস্বাগপগক্ষ ১০ টি 

অবেট আপবি বনষ্পবির জন্য সুপাবরশ করা 

হগয়গছ। উক্ত িভার কার্বৃববরনী েত ২৫-০৪-১৯ 

তাবরগখ মনৌপ  মপ্ররণ করা হগয়গছ। উগেখ্য মর্, 

৫০,০০০/- টাকা পর্নৃ্ত অবেট আপবিিমূহ 

মচ্য়ারম্যান  গহা গয়র বনকট নবর্ উপস্থাপন 

করার জন্য বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

৩। ববষয়টি  বক িোংবিষ্ট নয়।  

বনরীক্ষা ও 

পবর শনৃ 

ববভাে 

৪.  া লা িোংক্রান্ত  িোংস্থা বভবিক  া লার অগ্রেবত বনগয় বনয়ব ত 

পর্াৃগলাচ্না িভা করগত হগব।  

বববভন্ন আ ালগত  বক িোংবিষ্ট ১৭৫ টি  া লা 

চ্ল ান আগছ। (তন্মগে  িবচ্ব  গহা য় বববা ী 

বহগিগব আগছন ৩৬ টি  া লায়)। 

 বক বা ী বহগিগব আগছ ৭১ টি  া লায়।  

 বক বববা ী বহগিগব আগছ ১০৪ টি  া লায়।  

 

ে  ও কল্যান 

ক কৃতাৃ 
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৫.  াননীয় 

প্রিান ন্ত্রীর 

প্রবতশ্রুবত 

িোংক্রান্ত  

 

১।  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর কার্াৃলগয় 

প্র ি বনগ শৃনার অগ্রেবত প্রবতগব ন 

প্রবত াগি র্র্ার্র্ভাগব মপ্ররণ 

করগত হগব। এ ববষগয় আগরা িতক ৃ

হগত হগব।  

২।  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত 

মকান অবস্থায় মপবন্ডোং রাখা র্াগব না।  

৩।  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত 

বাস্তবায়গনর জন্য িোংবিষ্ট িকল 

 ির/িোংস্থা অগ্রাবিকার বভবিগত 

প্রকে গ্রহণ করগবন। এ ববষগয়  অত্র 

 ন্ত্রণালগয়র পবরকেনা উইোং 

কার্কৃর ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন।  

৪। িোংবিষ্ট  ির / িোংস্থা প্রবতশ্রুবতর 

অগ্রেবত বনিাৃবরত ি গয়র  গে 

 ন্ত্রণালয়গক অববহত করগব। প্রাি 

তথ্য বনয়ব ত ওগয়বিাইগট 

আপগলাগের ব্যবস্থা বনগত হগব।  

৫। বববভন্ন প্রকে এর িাগর্ িোংবিষ্ট 

 বনটবরোং ক কৃতাৃেণ িাবকৃ্ষবণক 

প্রকে কাগজর অগ্রেবত 

 বনটবরোং/পবর শনৃ করগবন।  

৬।  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত 

িমূগহর  গে মকান প্রবতশ্রুবত র্ব  

বাস্তবায়নগর্াগ্য না হয় বা মি ববষগয় 

মকান জটিলতা র্াকগল তা জরুরী 

বভবিগত  ন্ত্রণালয় ও প্রিান ন্ত্রীর 

কার্াৃলয়গক অববহত করগত হগব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭।  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত 

বাস্তবায়গনর অগ্রেবত পর্াৃগলাচ্নার 

জন্য প্রবত  াগি পর্াৃগলাচ্না িভা 

করগত হগব।  

১।  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর বনগ শৃনা িোংক্রান্ত অগ্রেবত প্রবতগব ন প্রবত াগি 

র্র্ার্র্ভাগব মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হয়।   

২। িভার বিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী  াননীয় প্রিান ন্ত্রী কর্তকৃ প্র ি ০৪টি প্রবতশ্রুবতর 

বনন্মরুপভাগব  ন্ত্রণালগয় প্রবতগব ন মপ্ররণ করা হয়।   

ক) মর্ মকান উপাগয় ম াোংলা বন্দরগক িচ্ল রাখা- ম াোংলা বন্দর কার্কৃরীভাগব 

িচ্ল আগছ। বত ৃান িরকাগরর িবক্রয় প গক্ষগপর ফগল ২০১৭-১৮ অর্বৃছগর 

মরকে ৃিোংখ্যক ৭৮৪টি জাহাজ এবোং ৯৭.১৬ লক্ষ ম বিকটন কাগোৃ হযাগন্ডল করা 

হয় এবোং ২৬৬.৪২ মকাটি টাকার অবিক রাজস্ব অজনৃ করা িব্ভব হগয়গছ। এবপ্রল-

১৯  াগি ৭৩টি (বতয়াির) জাহাজ হযান্ডবলোং করা হগয়গছ।  

খ) ম াোংলা বন্দগরর কার্কৃরী ব্যবহার ও িক্ষ তা বৃবদ্ধ কিা- বমাংলা িন্দি 

কার্ যকিীভাকি সেল আকে। গত ২০০৯ সাল হকত ক্রমাগত জাহাকজি সংখ্যা, 

কাকগ যাি পবিমাণ ও িাজস্ব আয় প্রবত িেি প্রায় ২৫%-৩০% হাকি বৃবদ্ধ বপকয়কে। 

বমাংলা িন্দকিি সাবি যক সক্ষমতা বৃবদ্ধি লকক্ষে  ২০০৯ সাল হকত জুন ২০১৮ সাল 

পর্ যে বজওবি অর্ যায়কন ১৩টি এিং বনজস্ব অর্ যায়কন ৩০টিি অবিক উন্নয়ন 

প্রকল্প/কার্ যক্রম িাস্তিায়ন কিা হকয়কে। িতযমাকন ১১টি প্রকল্প িাস্তিায়নািীন, 

০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুকমাদকনি প্রবক্রয়ািীন এিং ০4টি প্রককল্পি বিবপবপ প্রণয়ন 

কিা হকে।  

ে) (১) ম াোংলা উপগজলার পশুর ন ী মেবজোং করা- ম াোংলা বন্দগরর পশুর 

চ্যাগনগলর নাব্যাতা বজায় রাখার জন্য মেবজোং কার্কৃ্র  হাগত মনয়া হগয়গছ। 

নগভম্বর-২০১৩ হগত এবপ্রল-২০১৯ পর্নৃ্ত ম াোংলা বন্দগরর পশুর চ্যাগনগলর বববভন্ন 

স্থাগন ম াট ৬২.৮৩ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগয়গছ। বহরণ 

পগয়গের নীলক লখাগল ১.৯০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগয়গছ। 

মজটির িম্মুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা হগয়গছ। ফগল  স্বাভাববক 

মজায়াগর ৭.৫ ব টার েভীরতা জাহাজ বনববগৃে বন্দগর আে ন-বনে ৃন করগত 

পারগছ। "ম াোংলা বন্দর হগত রা পাল ববদ্যযৎ মকন্দ্র পর্নৃ্ত কযাবপটাল মেবজোং" 

শীষকৃ প্রকগের অিীগন প্রায় ১৩ বকিঃ ব িঃ ন ী পগর্ ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনব টার 

মেবজোং কাজ চ্লগছ। ইগতা গে 2৩.৫0 লক্ষ ঘনব টার মেবজোং িম্পন্ন করা 

হগয়গছ। পশুর চ্যাগনগলর আউটার বাগর ১০৪ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাকজি মাটি 

বফলাি জন্য িাইক বনম যাণ ও সাকভ য কাজ েলমান। জয় বনরগোল এলাকায় 

১৩.৯৪ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং এর জন্য িাগভ ৃকাজ চ্লগছ। ম াোংলা বন্দগরর 

চ্যাগনগলর ৮.৫ ব টার বিবে েভীরতা অজৃগনর লগক্ষয “পশুর চ্যাগনগল ইনারবাগর 

মেবজোং” শীষকৃ একটি প্রকে অনুগ া গনর প্রবক্রয়ািীন আগছ। প্রকেটির অিীগন 

প্রায় ২২৯.২৫ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগব। ভববষ্যগত পুগরা 

চ্যাগনলটিগত ১০ব টার পর্নৃ্ত  নাব্যতা বৃবদ্ধ করার পবরকেনা রগয়গছ। িোংরক্ষণ 

মেবজোং এর জন্য ২টি কাটার িাকশন মেজার িোংগ্রহ করা হগয়গছ।  

(২) প্রবতবছর পশুর চ্যাগনগল িোংরক্ষণ মেবজোং করা-   ম াোংলা বন্দর চ্যাগনগল 

২০০৯ িাল হগত ৬২.৮৩ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা হগয়গছ। আউটার বার ও 

জয় বনরগোল এলাকায় এবোং ম াোংলা বন্দর হগত রা পাল ববদ্যযৎ মকন্দ্র পর্নৃ্ত 

প্রায় ১৫৬.১২ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাগজর জন্য ০৩টি প্রকে বাস্তবায়নািীন 

আগছ। ইগতা গে প্রায় ২৩.৫৯ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা হগয়গছ। বনজ 

অর্াৃয়গন মজটি িম্মুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনব টার এবোং বহরনপগয়ে এর নীলক ল 

খাগল ১.৯০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ করা হগয়গছ। এছাড়া “ পশুর চ্যাগনগল 

ইনারবাগর মেবজোং” শীষকৃ একটি প্রকে অনুগ া গনর প্রবক্রয়ািীন আগছ। 

প্রকেটির অিীগন প্রায় ২২৯.২৫ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগব।  

ঘ) ম গশর  বক্ষণ পবি া অঞ্চগলর জন্য একটি িারণা পত্র বতরী-  বমাংলা িন্দি 

হকত িাংলাকদকশি দবক্ষণাঞ্চকলি সাবি যক উন্নয়কনি জন্য একটি িািণাপত্রগত ০২-

০৮-২০১৭ তাবিকখ সূত্র নং-১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.২৭.০৪৩.২০১৭-১৭৩০ সংখ্যক 

পকত্রি মাধ্যকম  বনৌ-পবিিহন মন্ত্রণালকয়  বপ্রিণ কিা হকয়কে। এোড়া পবিকিশ 

অবিদপ্তি কর্তযক সম্প্রবত দবক্ষণ-পবিম অঞ্চকলি ০৭টি বজলাি উন্নয়কন স্বল্প, মধ্য 

ও দীঘ য বময়াদী পবিকল্পনা প্রণয়ন কিা হকয়কে । উক্ত িািণাপকত্র বমাংলা িন্দকিি 

সক্ষমতা বৃবদ্ধি পাশপাবশ ফ্লাইওভাি, টাবম যনাল, ইন্ডাবি, িাইভািশন বিাি, 

ট্যেবিজমবসটি, ট্যেবিজম ইককাপাকয, আধুবনক বিবডং, টাওয়াি ইতোবদ অের্ভ যক্ত 

িকয়কে।   

 

৭।  াননীয় প্রিান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত বাস্তবায়গনর অগ্রেবত পর্াৃগলাচ্নার জন্য প্রবত 

 াগি  বকগত িভা অনুবিত হয়।   

পবরকেনা 

মকাষ 



5 

H:\মবক মাসিক িমন্বয় িভার কার্যপত্র ও কার্যসববরণী\6-5-19 তাসরখে ন ৌপম এর আখ াখক মবক কার্যসববর ী.docx-Page 5 of 9 

৬.  বন্ত্রিভা 

ববঠগকর 

বিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

িোংক্রান্ত  

 

১। শাখািমূহ  বন্ত্রিভার বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ববষয়ক 

অগ্রেবত প্রবতগব ন বনিাৃবরত তাবরগখর ক পগক্ষ ২ 

কার্বৃ বগির পূগব ৃ ির/ িোংস্থা হগত িোংগ্রহ কগর উক্ত 

প্রবতগব ন বনকি ফগে (হােকৃবপ ও িফটকবপ) 

 ন্ত্রণালগয়র প্রশািন শাখায় মপ্ররণ করগব। 

 ন্ত্রণালগয়র িোংবিষ্ট বিবনয়র িহকারী িবচ্ব/িহকারী 

িবচ্ব ি বিত প্রবতগব ন বনিাৃবরত তাবরগখর  গে 

 বন্ত্রপবরষ  ববভাগে মপ্ররণ বনবিত করগবন। 

 

২।  বন্ত্রিভা ববঠগক গৃহীত বিদ্ধান্তিমূহ দ্রুত 

বাস্তবায়গনর মক্ষগত্র িবচ্ব  গহা য়গক অববহত করগত 

হগব। 

 

৩। মপবন্ডোং র্াকা ০৭টি আইগনর ববষগয় দ্রুত কার্কৃরী 

প গক্ষপ গ্রহণ করগত হগব। এ ববষগয়  ন্ত্রণালগয় 

আইন শাখা প গক্ষপ গ্রহণ করগব।  

১। (ক) মনৌপ  হগত েত ১৪-০৩-১৯ তাবরগখর পগত্রর 

 ােগ   বক আইন-২০১৯ (প্রস্তাববত) এর ৭৫ মিট 

মপ্ররগণর জন্য অনুগরাি জানাগনা হয়। ত ানুর্ায়ী েত 

১৫-০৪-১৯ তাবরগখ  বক আইন-২০১৯ এর  কবতপয় 

তথ্যাব র ৭৫ মিট মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হগয়গছ (পগত্রর 

কবপ িোংযুক্ত)।  

(খ) The Protection of Ports (Special 

Measures) Act. 1948 এর োবহত তথ্যাবদ গত 

০১-০৪-১৯ তাবিকখ বনৌপম এ বপ্রিণ কিা হকয়কে (পগত্রর 

কবপ িোংযুক্ত)।  

২।  বন্ত্রিভা ববঠগক গৃহীত বিদ্ধান্তিমূহ বাস্তবায়গনর 

বনব গি নীবতেত অনুগ া গনর জন্য মনৌপ  এ 

প্রবক্রয়ািীন রগয়গছ। 
 

 

৩। ববষয়টি  ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট।  

ও এন্ড এ  

৭. ব্লু-ইগকানব  

কার্কৃ্র  

িোংক্রান্ত 

১। িোংস্থা বভবিক ব্লু-ইগকানব  িোংক্রান্ত পবরকেনার 

বাস্তবায়ন ও অগ্রেবত প্রবতগব ন বনয়ব ত মপ্ররণ 

করগত হগব।  

 

২। মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃগ র বনগয় িভা করগত 

হগব। 
  

৩। ব্লু- ইগকানব  কার্কৃ্র  বাস্তবায়গনর জন্য স্বে, 

 ে ও  ীঘ ৃ ম য়া ী পবরকেনা প্রণয়গনর কার্কৃ্র  

দ্রুত চূড়ান্তকরগণর ব্যবস্থা বনগত হগব।   

১।  বক হগত ব্লু-ইগকানব  িোংক্রান্ত প্রবতগব ন বনয়ব ত 

মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হয়।  

 

 

২। ববষয়টি  ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট। 

 

৩। ব্লু- ইগকানব  কার্কৃ্র  বাস্তবায়গনর জন্য স্বে,  ে 

ও  ীঘ ৃ ম য়া ী পবরকেনা প্রণয়ন পূবকৃ েত ২৬-০৭-

২০১৮ তাবরগখ মনৌপ  এর মপ্ররণ করা হগয়গছ। মনৌপ  

িকল িোংস্থার ি িগয় স্বে,  ে ও  ীঘ ৃ ম য়া ী 

পবরকেনা প্রণয়ন কগরগছ। মনৌপ  িোংবিষ্ট ব্লু-ইগকানব  

কার্কৃ্রগ র স্বে,  ে ও  ীঘ ৃ ম য়া ী মকৌশলেত 

ক পৃবরকেনা অনুর্ায়ী  বক িোংবিষ্ট কার্কৃ্র  

বাস্তবায়গনর কাজ অব্যাহত রগয়গছ। এ ববষগয় 

 ন্ত্রণালগয়র িাগর্  বক’র মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ 

জনাব মশখ  াসু  উোহ, িহকারী পবরকেনা প্রিান এর 

মর্াোগর্াে রগয়গছ ।  

পবরকেনা 

মকাষ 

৮. আইন 

বাোংলায় 

অনুবা  

িোংক্রান্ত: 

 

ক।   মর্ আইনগুগলা এখনও বাোংলায় যুগোপগর্াবে 

কগর অনুবা  করার কাজ মশষ হয়বন, মি মক্ষগত্র 

িোংবিষ্ট  ির/শাখা ববগশষ প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করগবন।  

খ। আইনগুগলা অনুবাগ র ববষগয় িোংস্থাগুগলাগক 

প্রগয়াজগন ববগশষজ্ঞ বনগয়াে করগত হগব। মি িাগর্ 

ববগশষজ্ঞ/পরা শকৃ বনগয়াগের খরচ্ স্ব-স্ব িোংস্থাগুগলা 

বহন করগব।   

ে।  আইন ও বববি প্রণয়ন দ্রুত মশষ করগত হগব। 

প্রগয়াজগন ববগশষজ্ঞ এর  তা ত বনগত হগব । 

ঘ। প্রগয়াজনগবাগি  বন্ত্রপবরষ  ববভাগে মর্াোগর্াে 

অব্যাহত রাখগত হগব।  

 

 

 

 

      ববষয়টি ক্রব ক নোং-০৬ এ উগেখ করা হগয়গছ।           

 

 

৯. বাবষকৃ 

ক িৃম্পা 

ন চুবক্ত  

 

১। বাবষকৃ ক িৃম্পা ন চুবক্তর লক্ষয াত্রা অজগৃন 

BIWTA,BIWTC,CPA,MPA মক ববগশষ 

উগযাে গ্রহগণ বলা হয়।  

 

২। APA টি  বনয়ব ত মর্াোগর্াে রাখগবন। উক্ত 

ববষগয় িকগলর ত ারবক বাড়াগত হগব।  

মিক’ি িাবষ যক কম যসম্পাদন চুবক্তি অগ্রগবত প্রবতকিদন 

জুলাই-মাে য ১৯ গত ১৫-০৪-১৯ তাবিকখ বনৌপম এ বপ্রিণ 

কিা হকয়কে। িাবষ যক কম যসম্পাদন চুবক্ত সুিুভাকি 

িাস্তিায়ন, মবনটবিং ও আপকিটকিকণি লকক্ষে গত 

২১-০৪-১৯ তাবিকখ বমাংলা িন্দি কর্তযপকক্ষ ০৭ সদস্য 

বিবশষ্ট এবপএ টিম গঠন কিা হয়। উক্ত এবপএ টিম 

বনয়বমত বর্াগাকর্াগ ও তদািবকি মাধ্যকম এবপএ 

িাস্তিায়কন ভূবমকা িাখকে।  

পবিকল্পনা 

বকাষ 
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১০. জাতীয় 

শুদ্ধাচ্ার 

মকৌশল 

 

১।  ির/ িোংস্থায় শুদ্ধাচ্ার মকৌশল 

বাস্তবায়গন  াঠ পর্াৃগয়র িগচ্তনতা 

বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণ, ই-মটন্ডাবরোং, 

অনলাইন মিবা প্র ান, ই-ফাইবলোং,  

উদ্ভাবনী িারণা ববষগয়  ন্ত্রণালয় এবোং 

 ির/ িোংস্থািমূহ জরুরী কার্কৃরী ব্যবস্থা 

গ্রহণ করগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

২। ক  ৃক্ষতার উপর বভবি কগর 

প্রবত াগি  ন্ত্রণালগয়র মেি ক কৃতাৃ-

ক চৃ্ারী বনবাৃচ্ন কগর তাগ র না , প বী 

ও ছববিহ  ন্ত্রণালগয়র ওগয়বিাইগট 

প্রকাশ করগব। মোগরর বভবিগত প্রবত 

বছর শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কাগরর ব্যবস্থা করগত 

হগব। এ ববষগয় িোংবিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ 

করগব। 

১। শুদ্ধাচ্ারিঃ 

 বক মত প্রবত াগি শুদ্ধাচ্ার মকৌশল বাস্তবায়গন িগচ্তনতা বৃবদ্ধমূলক 

প্রবশক্ষণ প্র ান করা হয় এবোং শুদ্ধাচ্ার নীবত ালা-২০১৭ এর আগলাগক 

মোগরর বভবিগত প্রবত বছর দ্যই মগ্রগের দ্যইজন মক শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কার 

প্র ান করা হয়।  েত ১৭-৪-১৯ তাবরগখ ৩য় বত্র াবিক প্রবতগব ন মনৌপ  

এ মপ্ররণ করা হগয়গছ।  শুদ্ধাচ্ার িোংক্রান্ত মলাোন, প্যানা বতবর কগর 

 বক’র বববভন্ন স্থাগন টাোগত হগব।  

ই-গটন্ডাবরোং  

 বকগত ই-গটন্ডাবরোং এর  ােগ  ক্রয় কার্ ৃিম্পন্ন হগয়গছ ৪৬টি, চ্ল ান 

আগছ ৩৩টি ।  এবপ্রল-১৯  াগি  বকগত িািারণ মটন্ডার হগয়গছ ১০টি 

এবোং ই-গটন্ডার হগয়গছ ০৮টি।  

অনলাইন মিবািঃ 

 বকগত ই-ফাইবলোং এর পাশাপাবশ দ্যটি িাবভিৃগক ই-িাবভগৃি রূপান্তগরর 

কার্কৃর প গক্ষপ গ্রহণ করা হগয়গছ, র্র্ািঃ   

ক। আমদাবনকৃত মালামাল ট্রাক/বট্রইলাকি বলাি কিাি পি বনিাপত্তা 

বমইন বগইট বর্কক বিি হিাি জন্য e-cart ticket ব্যিস্থা।  এিং 

খ। Import General Manifest (IGM) গ্রহণ, বশবপং 

একজন্ট কর্তযক C&F  একজন্ট এি অনুকূকল বিবলভািী অি যাি প্রদান 

কার্ যক্রম Online এ সম্পন্ন কিা হকে। 

ই-ফাইবলোং  

এবপ্রল-১৯  াগি স্ব উগযাগে মনাট বনষ্পন্ন-৫৭৭টি, োক বনষ্পন্ন-৬৫০টি, 

োক হগত মনাট সৃজন – ২৩টি, নবর্ বনষ্পবি- ৪৯৯টি ও পত্র জারী- 

২০৭টি । আোব   াবিক ি িয় িভায় প্রগতযক ক কৃতাৃ-ক চৃ্ারীর ই-

ফাইবলোং েযাশগবাে ৃবপ্রে কগর িভায় উপস্থাপন করগত হগব।  

উদ্ভাবনী িারনািঃ 

 বকগত বত ৃাগন ইগনাগভশন টী  কর্তকৃ ০৩ টি উদ্ভাবনী উগযাে গ্রহণ 

করা হগয়গছ। র্র্ািঃ- 

(ক) মপনশন িহজীকরণ-  

i. বপআরএল এর  ঞ্জুগরর খিড়া অবফি আগ শ র্াচ্াই ও জারীর মক্ষগত্র 

প্রচ্বলত িাপ ৪৮ টি।                                                                        

               অনুগ াব ত িাপ ১১টি। 

ii. অবির িোংক্রান্ত অবফি আগ শ র্াচ্াই, জারী ও ত িোংক্রান্ত কার্াৃব র 

প্রচ্বলত িাপ ৪৮ টি।                                                                       

            অনুগ াব ত িাপ ১১ টি। 

iii. অবিরভাতার ফর  পূরগণর মক্ষগত্র প্রচ্বলত িাপ ৪৭ টি। 

                                            অনুগ াব ত িাপ ১৯টি। 

iv. ববল, ভাউচ্ার ও মচ্ক প্রস্তুগতর মক্ষগত্র প্রচ্বলত িাপ ৩১ টি।  

                                              অনুগ াব ত িাপ ১২ টি। 
 

(খ) মজটির পাড় ধ্বি মরািিঃ- মজটির পাড় মভগে বনয়ব ত ভূব  ধ্বগির 

ফগল নাব্যতা রক্ষা দ্যরূহ পর্াৃগয় বছল। িীট পাইবলোং এর  ােগ  র্া 

প্রবতগরাি করগত প্রাক্কবলত ব্যয় বছল ৭০ মকাটি টাকা। বত ৃাগন ববে ব গয় 

একটি উদ্ভাবনী পদ্ধবতগত  াত্র ৭০ লক্ষ টাকা ব গয় উক্ত ভূব  ধ্বি বনয়ন্ত্রণ 

করা িম্ভব হগয়গছ। এ ববষগয় আো ী ৩১ ম  ২০১৯ তাবরগখর  গে 

কার্কৃারী ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব  গ  ৃিভায় বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবোং  
 

(ে) ই-মস্টার ম্যাগনজগ ে, ববয ান ওয়যার হাউজগক বিতল কার পাবকোৃং 

সুববিায় রূপান্তর করা।  

 

২। শুদ্ধাোি পুিষ্কাি প্রদান নীবতমালা-২০১৭ এি আকলাকক বকাকিি 

বভবত্তকত ২০১৮ সাকলি শুদ্ধাোি পুিষ্কাি প্রদাকনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হয়।  

প্রশািন 

শাখা, মবাে ৃ

ও 

জনিোংগর্াে 

ববভাে, 

িাবফক 

ববভাে 
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১১. তথ্য অবিকার 

আইন 

(আরটিআই) 

 

তথ্য অবিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চ্াবহ া 

 াবফক প্রগয়াজনীয় তথ্য িরবরাগহর ববষয়টি বনবিত 

করগত হগব এবোং বফ বাব  প্রাি অর্ ৃ মিজারী চ্ালাগনর 

 ােগ  জ া প্র ান বনবিত করগত হগব। 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষ তথ্য অবিকার আইন 

(আরটিআই) এর আওতায় চ্াবহ া  াবফক 

প্রগয়াজনীয় তথ্য িরবরাগহর ববষয়টি বনবিত 

করা হগয় র্াগক।  

প্রশািন 

শাখা 

১২. অবভগর্াে গ্রহণ 

ও বনষ্পবি 

িোংক্রান্ত 

প্রাি অবভগর্াে দ্রুত গ্রহণ ও বনষ্পবির ব্যবস্থা গ্রহণ করার 

বিদ্ধান্ত হয়।   
প্রাি অবভগর্াে দ্রুত বনষ্পবির লগক্ষয পবরচ্ালক 

(প্রশািন) এর  িগর প্রবত  েলবার িকাল 

১১.০০ ঘটিকায় শুনানীর  ােগ  বনষ্পবির 

ব্যবস্থা করা হয়। উগেখ্য মর্, কয়টি অবভগর্াে 

পাওয়া মেল এবোং কয়টি বনস্পন্ন হগলা 

ত িোংক্রান্ত তথ্যাব  আোব  ি িয় িভায় 

উপস্থাপন করগত হগব।  

প্রশািন 

শাখা 

১৩.  ন্ত্রণালগয়র ই-

ফাইবলোং, 

ইগনাগভশন ও 

ওগয়বিাইট 

হালনাো করণ 

 

১।  ন্ত্রণালগয়র ই-ফাইবলোং ববষগয় শাখািমূগহর প্রস্তুতকৃত 

ববভাজন অনুর্ায়ী  াগি মোর বনবিতকরণ করগত হগব।  

২। শাখা ক কৃতাৃেণ (িহিঃ িবচ্ব/বিবনিঃ িহিঃ িবচ্ব/উপ 

িবচ্ব) প্রবত িিাগহ ০১ ব ন (হগত পাগর বুিবার মবলা ২.৩০ 

ঘটিকা) উগেবখত লক্ষয াত্রা অবজতৃ হগয়গছ বকনা তা 

প্রশািবনক ক কৃতাৃেগণর িাগর্ আগলাচ্না পূবকৃ বনবিত 

করগত হগব।  

৩। উদ্ধৃতন ক কৃতাৃেণ (যুগ্ম িবচ্ব ও তদ্যর্ধি)ৃ ব গন ০২বার 

ই-ফাইবলোং এ প্রগবশ করতিঃ আেত নবর্/োক বনষ্পবি 

করগবন।   

৪। শাখা বভবিক পারফরগ ন্স িকগলর অবেবতর জন্য 

 াবিক ি িয় িভায় প্রগজক্টগরর  ােগ  প্র শনৃ করগত 

হগব এবোং লক্ষ াত্রা অজগৃনর ববষগয় শাখার ক কৃতাৃেণ 

িভাগক অববহত করগবন।   

৫। ই-ফাইবলোং কার্কৃ্রগ  পারফরগ ন্স বনগম্ন অববস্থত 

িোংস্থা/শাখার প্রিানেণগক অবিকতর নজর  াগনর বনগ শৃনা 

ম য়া হগলা। 

৬।বনয়ব ত িভার  ােগ  ইগনাগভশন িোংক্রান্ত কার্কৃ্র  

ত ারকী করগত হগব।  ন্ত্রণালগয়র ইগনাগভশন টি  এ 

ববষগয় কার্কৃ্র  গ্রহণ করগব।  

৭। ওগয়বিাইগট প্রকাশগর্াগ্য তথ্যাব  বনয়ব ত আপগলাে 

করগত হগব এবোং ওগয়বিাইট হালনাো  রাখগত হগব। 

িকল শাখা অবিশাখা এ ববষগয় প্রগয়াজনীয় তথ্য ব গয় 

আইবিটি শাখাগক িহায়তা করগব।  

 

 

 

 

       ববষয়টি  বক িোংবিষ্ট নয়।    

 

 

 

 

১৪. এবেবপ 

বাস্তবায়ন 

৩০ ম  এর  গে এবেবপর িকল অর্ ৃব্যয় করগত হগব। 

চ্ট্টগ্রা  ও ম াোংলা বন্দর এর প্রকে বাস্তবায়গনর মক্ষগত্র 

বরাদ্দকৃত অর্ ৃখরগচ্র ব্যাপাগর ববগশষ নজর ব গত হগব।  

২০১৮-১৯ অর্ ৃ বছগরর আরএবেবপগত 

বরাদ্দকৃত টাকা ১০০% ব্যগয়র প্রগচ্ষ্টা 

অব্যাহত আগছ।  

পবরকেনা 

মকাষ 
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1৫. ববববিিঃ 

 

 

 

 

 

 

  

ক) ২০১৮-১৯ অর্ ৃ বছর মশগষর ব গক হওয়ায় ববষয়টি 

ববগবচ্না কগর অবিক গুরুে ব গয় এই অর্ ৃ বছগর গ্রহণকৃত 

প্রকেিমূহ বাস্তবায়ন ও  বনটবরোং কার্কৃ্র  মজার ার করগত 

হগব।  

খ)  ন্ত্রণালগয়র  াবয়েপ্রাি  বনটবরোং ক কৃতাৃেণ বনয়ব ত 

প্রকেিমূহ পবর শণৃ মশগষ জরুরী বভবিগত  তা ত/প্রবতগব ন 

 াবখল বনবিত করগবন এবোং প্রবতগব গন উগেখগর্াগ্য  

সুপাবরশিমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করগত হগব।  

ে) ঝড় ঝঞ্ঝা হগত মনৌদ্যঘটৃনা মরাি করার প্রগয়াজনীয় উগযাে 

গ্রহণ করগত হগব।  

ঘ) মনৌদ্যঘটৃনা মরাগি জনিগচ্তনতা েগড় মতালার জন্য  াইক, 

মটবলবভশন ও মরবেওগত বববভন্ন িরগণর মপ্রাগ্রা  প্রচ্ার করগত 

হগব।  
 

ঙ) ন ীর পাবন ববশুদ্ধ করার জন্য বিটগ ে প্লাগের ব্যবস্থা 

করগত হগব।  

 

চ্) মনৌবনরাপিা বনবিত করগত প্লাকাে ৃও ব্যানাগর প্রচ্াগরর 

ব্যবস্থা করগত হগব।  

ছ)  াগি ০১ ব ন “ন ী পবরষ্কার ব বি” উ র্াপন করগত হগব।  

 

জ) জাহাগজ  য়লা মফলার জন্য পর্াৃি োস্টববন রাখগত হগব।  

 

ঝ) লগঞ্চ/জাহাগজ  পর্াৃি টয়গলট এর ব্যবস্থা করগত হগব।  

 

ঞ) জাহাগজ ববগনা গনর জন্য মখলাধুলা ও লাইগেরীর ব্যবস্থা 

করগত হগব।  

 ক) প্রকে বাস্তবায়ন ও  বনটবরোং কাজ মজার ার 

করা হগয়গছ।  

 

খ) ববষয়টি  ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট।   

 

 

 

ে) ঝড় ঝঞ্ঝা হগত মনৌদ্যঘটৃনা মরাগি 

িাবকৃ্ষবণকভাগব প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।  

ঘ) মনৌদ্যঘটৃনা মরাগি জনিগচ্তনতা েগড় মতালার 

জন্য  াইগকর  ােগ  প্রচ্ার করা হয়।  

 

ঙ) ড্রইং বিজাইকনি জন্য কনসালকটন্ট হকত 

প্রবতকিদন পাওয়া বগকয়কে। উক্ত প্রবতকিদকনি 

বভবত্তকত দিপত্র আহিান কার্ যক্রম েলমান।  

চ্) ভববষ্যগত উগযাে গ্রহণ করার পবরকেনা 

রগয়গছ।  

 

ছ) ববষয়টি  বক িোংবিষ্ট নয়।  

 

জ) জাহাগজ  য়লা মফলার জন্য পর্াৃি োস্টববন 

রগয়গছ।  

ঝ) লগঞ্চ/জাহাগজ  পর্াৃি টয়গলট এর ব্যবস্থা 

আগছ।  

ঞ) ভববষ্যগত উগযাে গ্রহণ করার পবরকেনা 

রগয়গছ। 

পবরকেনা 

মকাষ / 

হারবার 

 াষ্টার 

i.  বক’র হািপাতাগল 

ক রৃত নািগৃ র  

বিবনয়র স্টাফ নাগিরৃ 

মবতন মেগল ও 

প  র্াৃ ায় 

উন্নীতকরণ এবোং 

গ্রাচুইটির পবরবগত ৃ

১৭জন ক চৃ্ারীগক 

মপনশন প্র ান 

প্রিগে। 

 বক’র হািপাতাগল ক রৃত নািগৃ র বিবনয়র স্টাফ নাগিরৃ 

মবতন মেগল ও প  র্াৃ ায় উন্নীতকরণ এবোং গ্রাচুইটির 

পবরবগত ৃ ১৭জন ক চৃ্ারীগক মপনশন প্র ান বিষয়ে 

মন্ত্রণালয়ের সায়ে য াগায় াগ কয়র দ্রুত িযিস্থা গ্রহয়ণর জন্য 

প্রধান্ বিবকৎসা কমমকতম ায়ক য াকাল পয়েন্ট বহয়সয়ি 

ময়ন্ান্েয়ন্র বসদ্ধান্ত গৃহীত হে।  

 

এ ববষগয়  ন্ত্রণালগয়র িাগর্ মর্াোগর্াে কগর দ্রুত 

ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।  

প্রিান 

বচ্বকৎিা 

ক কৃতাৃ 

ii. বিটিগজনি চ্াটাৃর 

হালনাো  

 বক’র বিটিগজনি চ্াটাৃর আপগেট করার জন্য 

মচ্য়ারম্যাগনর িভাপবতগে িকল ববভােীয়/গকাষ 

প্রিানেগণর ি িগয় িভা করগত হগব।  

বিটিগজনি চ্াটাৃর আপগেট কগর  বক’র 

ওগয়বিাইগট প্রকাশ করগত হগব। আোব  ি িয় 

িভার দ্যই ব ন পূগব ৃস্ব-স্ব ববভাগে মপ্ররণ করগত 

হগব এবোং িকল ববভাগের  তা ত গ্রহগণর পর 

চুড়ান্ত করগত হগব।  

িবচ্ব 

(গবাওজি) 

iii. ওগয়বিাইট 

আপগেটকরণ।  

 বক’র ওগয়বিাইট আপগেটকরগণর জন্য স্ব-স্ব  ির/শাখা 

তাগ র িোংবিষ্ট ববষয়গুগলা ওগয়বিাইগট আপগলাে করগব।  

এ ববষগয় মবাে ৃও জনিোংগর্াে ববভাে িাববকৃ 

তত্ত্বাবিান করগবন।  

িবচ্ব 

(গবাওজি) 

 

iv. প্রবশক্ষণ িোংক্রান্ত প্রগতযক ববভাে/মকাগষ প্রবশক্ষণ প্র ান িোংক্রান্ত  মরবজষ্টার 

িোংরক্ষণ করগত হগব। প্রবশক্ষগণর ববষগয় জনপ্রশািন 

 ন্ত্রণালয় মর্গক োইে লাইন বনগয় আন্তিঃ ববভােীয়ভাগব 

প্রবশক্ষণ প্র ান করগত হগব এবোং বােতামূলকভাগব ৬০ 

ঘোর প্রবশক্ষণ কার্কৃ্র  বাস্তবায়ন করগত হগব।   

প্রগতযক ববভাে/গকাষ প্রিানেণ স্ব-স্ব ববভাগের 

ক কৃতাৃ-ক চৃ্ারীগ র বনগয় প্রবত  াগির ১৫ 

তাবরগখর  গে প্রবশক্ষণ িম্পন্ন করগবন এবোং এ 

িোংক্রান্ত প্রবতগব ন প্রশািন ববভাগে মপ্ররণ 

করগবন।  

িকল 

ববভাে / 

মকাষ প্রিান  
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v. মফাকাল পগয়ে 

ক কৃতাৃ 

মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃর একটি তাবলকা করগত হগব।  

ই-নবর্র মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ বহগিগব জনাব 

ম ািঃ িালাহ্ উবদ্দন কববর, িহিঃ ব্যবিঃ (ক )ৃ-গক  গনানয়ন 

প্র ান করা হগলা । প্রবত ১৫ ব ন অন্তর অন্তর ই-নবর্র 

বরগপাট ৃ মচ্য়ারম্যান অববহত করগত হগব। জনাব ম ািঃ 

কা রুল ইিলা  কাওিার িহগর্াবেতা করগবন। 

অগটাগ শগনর মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ বহগিগব 

জনাব ম ািঃ কা রুল ইিলা  কাওিার, িহিঃ প্রগকৌিঃ 

(ইগলিঃ)-গক  গনানয়ন প্র ান করা হগলা । এবোং 

ওগয়বিাইগটর মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ বহগিগব 

জনাব  াকরুজ্জা ান, বপআরও- মক  গনানয়ন প্র ান করা 

হগলা । 

মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃেণগক স্ব-স্ব  াবয়ে 

র্র্ার্র্ভাগব পালন করগত হগব।  

িহকারী 

ব্যবস্থাপক 

(ক )ৃ, িহিঃ 

প্রগকৌিঃ (ইগলিঃ) 

এবোং বপআরও 

vi. ইগনাগভশন টিগ র 

ি স্য িোংগর্াজন।  

পবরচ্ালক (প্রশািন) এর ব লীজবনত কারগণ ইগনাগভশন 

টি  বনগম্মাক্তভাগব পুনেঠৃগনর বিদ্ধান্ত গৃহীত হগলা। 

১। জনাব ম ািঃ বেয়াি উবদ্দন, (উপিবচ্ব), পবরচ্ালক 

(প্রশািন),  বক, ম াোংলা। 

২। জনাব ওবহউবদ্দন মচ্ৌধুরী, িবচ্ব (মবাে ৃও জনিোংগর্াে), 

 বক, ম াোংলা। 

৩। জনাব ম ািঃ জবহরুল হক, পবকেনা প্রিান,  বক, 

ম াোংলা। 

৪। জনাব আবুল কালা  আজা , উদ্ধৃতন উপ-ব্যবস্থাপক 

(প্রশািন),  বক, ম াোংলা। 

৫। জনাব ম ািঃ মিাহাে, িহকারী িাবফক ম্যাগনজার,  বক, 

ম াোংলা। 

৬। জনাব ম ািঃ  াইদ্যল ইিলা , উদ্ধতৃন বনরীক্ষা ক কৃতাৃ, 

 বক, ম াোংলা। 

৭। জনাব মবে  বশবরন আফগরাজ অনু, িহকারী প্রগকৌশলী 

(তবড়ৎ),  বক, ম াোংলা। 

উক্ত ববষগয় িোংগশাবিত অবফি আগ শ েঠন 

করগত হগব।  

প্রশািন ববভাে 

(ও এন্ড শাখা) 

vii. বাণ ৃহাউজ বন াৃণ বাণ ৃ হাউজ বন াৃগণর জন্য প্রিান প্রগকৌশলী (বিিঃ ও হািঃ)-

মক  ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য বনগ শৃনা প্র ান করা হয়।  

এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।  প্রিান 

প্রগকৌশলী (বিিঃ 

ও হািঃ) 

         

   অতঃপি সভাপবত মকহাদয় পকদান্নবত প্রাপ্ত কম যকতযাকদি উকেকে িকলন বর্, আিও আগ্রহ ও উৎসাবহত হকয় দপ্তকিি কাজ কম য সম্পন্ন 

কিকিন। তাোড়া বর্ সমস্ত কম যকতযা-কম যোিী ফবণ বমাককিলায় অক্লাে পবিশ্রম ককিকেন তাকদিকক কৃতজ্ঞতা ও িন্যিাদ জাবনকয় সভাি সমাবপ্ত বঘাষণা 

ককিন।  

 

          স্বাক্ষবিত/ 26-5-19 

বেয়ািম্যান  

 
 

  নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).১৮-                                                                        বম ২০১৯ বরঃ।    

 

  বিতিণ : বিভাগ/ককাষ/শাখা প্রিান: 

 

             ............................................................... মিক, বমাংলা।  

 

অনুবলবপ: 

১। সদস্য (                                         ),  মিক, বমাংলা।                                           

২। বেয়ািম্যান মকহাদকয়ি একাে সবেি, মিক, বমাংলা।  

 

     স্বাক্ষবিত/ 26-5-19  

     পবিোলক (প্রশাসন) 

 


