ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
বিষয়ঃ ১১-১২-২০১৯ তাবিখ সকাল 10.00 ঘটিকায় অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী।
সভাপবত
তাবিখ
সময়
স্থান

:
:
:
:

বিয়াি এডবমিাল এম মমাজ্জাম্মেল হক, ববএন, মেয়ািম্যান।
11-12-২০১৯ বরঃ।
10.00 ঘটিকা।
মিক’ি সভা কক্ষ।

উপবস্থত সকলম্মক স্বাগত জাবনম্ময় সভাি কাজ শুরু কিা হয়। সভাপবতি অনুমবতক্রম্মম পবিোলক (প্রশাসন) সভায় কার্ যপত্র উপস্থাপন কম্মিন।
বিগত সভাি কার্ যবিিিণী বনবিতকিণ:১। গত 26-11-2019 তাবিখ অনুবিত মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী সি যসেবতক্রম্মম বনবিত কিা হয়।
২। বিগত সভায় গৃহীত বসদ্ধাম্মেি িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যাম্মলােনা ও বসদ্ধাে গ্রহণ।
ক্রবমক আগলাচ্য ববষয়
আগলাচ্না
1. বাি / ব বনবাি / 03 (বতন) টি 52 (িায়ান্ন) বসম্মেি িাস ভাড়াি বিষম্ময় কবমটি
মকাস্টার
ক্রয় গঠন কিা হম্ময়ম্মে। উক্ত কবমটি বিআিটিএ এি সাম্মে
প্রিগে।
মর্াগার্াগ কম্মি জানম্মত পাম্মি 2013 মম্মডম্মলি গাড়ী সিিিাহ
কিম্মি, র্া ব্যয়িহুল ও ব্যিহাি অনুম্মপাম্মর্াগী। প্রধান অে য ও
বহসাি িক্ষণ কমযকতযা সভায় জানান মর্, গাড়ী ক্রম্ময়ি জন্য
সংম্মশাবধত িাম্মজম্মে 2.00 মকাটি োকা িিাদ্দ িাখাি জন্য
প্রস্তাি কিা হম্ময়ম্মে। তদম্মপ্রবক্ষম্মত বসদ্ধাে গৃহীত হয় প্রগবত
বলঃ মেম্মক মকাম্মেশন সংগ্রহ কম্মি 32 বসম্মেি
বমবনিাস/ম্মকাস্টাি ক্রম্ময়ি জন্য মন্ত্রণালম্ময় পত্র মপ্রিণ কিম্মত
হম্মি। সহকািী ব্যিস্থাপক (কঃ সাঃ) জানান মর্, মন্ত্রণালম্ময়ি
অনুম্মমাদনক্রম্মম একটি বমবনিাস ক্রম্ময়ি কার্ যক্রম প্রবক্রয়াধীন।
2. অবিট কায ৃক্র ক) অবডে কাম্মজ সহম্মর্াবগতা কিাি জন্য বসঃ ও হাঃ, র্াঃ
পবরচ্ালনা এবোং ও তঃ এিং অে য ও বহসাি বিভাগ হম্মত প্রবতবনবধ মম্মনানয়ন
অবিট আপবি পাওয়া বগম্ময়ম্মে। অন্য বিভাগ হম্মত মম্মনানয়ন পাওয়া র্ায়বন।
হ্রাি প্রিগে।
খ) প্রম্মতেক মাম্মস অবডে বিভাগ মেম্মক বি-পাক্ষীক সভা
আহিাম্মনি মাধ্যম্মম অবডে আপবি হ্রাস কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ
কিম্মত হম্মি।
3.
বক’র অবিি ও অবিি ও আবাবিক এলাকা পবরস্কার পবরচ্ছন্নর্াি জন্য
আবাবিক এলাকা কবমটি গঠনসহ আিাবসক এলাকাি সাবি যক কার্ যক্রম
পবরস্কার
মবনেবিং কিাি জন্য খুলনা ও মমাংলা আিাবসম্মক আলাদা
পবরচ্ছন্নর্া
আলাদা কবমটি গঠন কিম্মত হম্মি। প্রম্মতেক বিভাগীয় প্রধান স্ব
প্রিগে।
স্ব বিভাম্মগি পবিষ্কাি-পবিচ্ছন্নতাি বিষম্ময় তদািবক কিম্মিন।
এোড়া সভায় বসদ্ধাে হয় মর্, পবিষ্কাি-পবিচ্ছন্নতাি বিষম্ময়
প্রবতিেি একিাি পবিদশযম্মনি ব্যিস্থা কিম্মত হম্মি।

4.

5.

বিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
প্রগবত বলঃ এি সাম্মে মর্াগাম্মর্াগ কম্মি পবরচ্ালক
গাড়ী ক্রম্ময়ি ব্যিস্থা কিম্মত হম্মি।
(প্রশািন),
প্রধান অর্ ৃ ও
বহিাব রক্ষণ
ৃ র্ৃা এবোং
ক ক
প্রধান প্রগক ৌঃ
(যাৌঃওর্ৌঃ)

ক) মর্ সি বিভাগ হম্মত প্রবতবনবধি নাম িকল
মম্মনানয়ন পাওয়া র্ায়বন মস সকল বিভাগ ববভাে/গকাষ
মেম্মক প্রবতবনবধ মম্মনানয়ন কিম্মত হম্মি।
প্রধান
খ) বি-পাবক্ষক সভা আহিান কম্মি অবডে প্রধান বনরীক্ষা
ৃ র্ৃা
আপবি হ্রাস কিম্মত হম্মি।
ক ক

আিাবসক এলাকা পবিষ্কাি পবিচ্ছন্নতা ও
সাবি যক বিষম্ময় মবনেবিং কিাি জন্য
বসবিএ এি সাধািণ সম্পাদক কর্তযক দুই
আিাবসম্মকি জন্য পৃেক কবমটি গঠন
কিম্মত হম্মি। িন্দম্মি সাবি যক এলাকা
পবিষ্কাি পবিচ্ছন্নতা িাখাি জন্য স্ব স্ব
বিভাগীয় প্রধানগণ প্রশাসন বিভাম্মগি
সহম্মর্াবগতা বনম্ময় ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মিন
এিং মেয়ািম্যান মম্মহাদয় কর্তযক িেম্মি
একিাি পবিদশযম্মনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত
হম্মি।
পবরর্যক্ত ভবগনর আগাবম ০৭ (সাত) বদম্মনি মম্মধ্য পবরর্যক্ত ভবগনর র্াবলকা পবরর্যক্ত ভবগনর র্াবলকা িোংগশাধনপূব ৃক
র্াবলকা প্রস্তুর্ প্রস্তুর্পূব ৃক কর্তযপম্মক্ষি বনকে দাবখল কিাি বিষম্ময় গত কর্তৃপগক্ষর বনকট পুনরায় বনধ ৃাবরর্
প্রিগে।
সভায় বসদ্ধাে হয়। তদম্মপ্রবক্ষম্মত কবমটি কর্তযক দাবখলকৃত ি গয়র গে দাবিল করগর্ হগব।
তাবলকা সংম্মশাধনপূি যক পুনিায় মপশ কিাি জন্য সভায়
আম্মলােনা হয়।
বক’র পবর্র্ বক’র পবর্র্ জব 01লা বিশাখ হম্মত উন্মুক্ত বিজ্ঞবিি 01লা বিশাখ হম্মত মিক’ি পবতত জবম
জব লীজ প্রদান মাধ্যম্মম কৃবষ কাজ/মাে োম্মষি জন্য লীজ প্রদাম্মনি ব্যিস্থা কৃবষ কাজ/মাে োম্মষি জন্য উন্মুক্ত
গ্রহণ বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা ও বসদ্ধাে হয়।
পদ্ধবতম্মত ইজািা প্রদাম্মনি ব্যিস্থা গ্রহণ
কিম্মত হম্মি।
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পবরচ্ালক
(প্রশািন),
িকল
ববভাে/গকাষ
প্রধান, িভাপবর্
/
িাধারণ
িম্পাদক,
বিববএ

পবরচ্ালক
(প্রশািন) এবোং
প্রধান প্রগক ৌঃ
(বিৌঃ ও হাৌঃ)
পবরচ্ালক
(প্রশািন)

ক্রবমক আগলাচ্য ববষয়
6. ঢাকাস্থ বক’র
বিঁয়াগজা অবিি
কা মরস্ট
হাউগজর
ফ্লাট/গফ্লার ক্রয়
িোংক্রান্ত
7. িরকাবর দপ্তগরর
গুরুত্বপূণ ৃ নবর্পত্র
িোংরক্ষণ প্রিগে।
8.

আগলাচ্না
ঢাকাস্থ বক’র বিঁয়াগজা অবিি কা - মরস্ট হাউগজর জন্য
মফ্লার ভাড়া না কগর বনজস্ব জায়ো ক্রগয়র ববষগয় িভায়
আগলাচ্না হয়। ঢাকাস্থ বিঁয়াগজা অবিগির জায়ো ক্রগয়র
জন্য একটি কব টি েঠন করগর্ হগব। উপযুক্ত জায়ো ক্রগয়র
ববষগয় েনপূর্ৃ ববভােগক পত্র মদয়ার ববষগয় বিদ্ধান্ত গৃহীর্
হয়।
মিক’ি প্রম্মতেক বিভাম্মগ পুিাতন নবেসমূহ স্ক্োবনং কম্মি
কবম্পউোম্মি নবেভুক্ত কিম্মত হম্মি। 01 বডম্মসম্বি 2019 মেম্মক
মিক’ি প্রম্মতেক বিভাম্মগি র্ািতীয় কাজকময ই-নবেি
মাধ্যম্মম সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।
ডক শ্রবমক আিাবসক ভিন এিং শ্রবমক অবিটবরয়া ভিন
মিক’ি দখম্মল আনাি বিষম্ময় আম্মলােনা হয়। এ মপ্রবক্ষম্মত
একটি কবমটি গঠন কিা হম্ময়ম্মে মম্মময উপ-ব্যিস্থাপক
(সম্পবি) সভায় অিবহত কম্মিন। বতবন জানান মর্, পুিাতন
মমাংলা আিাবসক ভিন ও অবডেবিয়াম্মম মিক কর্তযক বিদুেৎ
সংম্মর্াগ মনই। গঠিত কবমটি কর্তযক প্রবতম্মিদন পাওয়া র্ায়বন।
নতুন বপকআম্মপ োউবন লাগাম্মনাি কার্ যক্রম েলমান। কাজটি
েলবত মাম্মস মশষ হম্মি এিং কমন সাবভযস শাখা হম্মত
প্রম্ময়াজন অনুর্ায়ী কবিন বতিী কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হম্মি।

পুরার্ন ম াোংলা
শ্রব ক আবাবিক
ভবন
ও
অবিটবরয়া
ভবগন
ববদ্যযৎ
িোংগযাে প্রিগে।
9. লাশ বহগনর জন্য
োড়ী ও কবিগনর
ব্যবস্থা
গ্রহণ
প্রিগে।
10. পাবরজাগর্র
উপ-ব্যিস্থাপক (সম্পবি) পাবিজাত মিস্ট হাউম্মজি বপেম্মনি
বপছগন
নদী বদম্মক নদীি পাড় মভম্মে র্াওয়াি বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা
ভােন প্রিগে।
কম্মিন এিং এ বিষম্ময় অনবতবিলম্মম্ব প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা
গ্রহম্মনি জন্য অনুম্মিাধ কম্মিন।
11. োড়ী
র্ানিাহন ব্যিহাি সংক্রাে টিএন্ডবড মত প্রম্ময়াজনীয় সংখ্যক
ব্যবহারকারী
গাড়ী অেভুযক্ত কম্মি টিএন্ডবড সংম্মশাধম্মনি উম্মযাগ গ্রহণ
ক ৃকর্ৃা কর্তৃক কিম্মত হম্মি।
াইগলজ বনয়ন্ত্রণ
এবোং োড়ীর মিটআপ িোংগশাধন।
12. শ্র ও কল্যান ডাক্তািসহ প্রম্ময়াজনীয় জনিল বনম্ময়াম্মগি জন্য বনম্ময়াগ
হািপার্াগল
বিজ্ঞবি প্রদান কিা হম্ময়ম্মে। আম্মিদন গ্রহম্মণি সময়সীমা ১০জনবল বনগয়াে ১২-১৯ তাবিখ পর্ যে বনধ যািণ বেল। পিিতী কার্ যক্রম েলমান।
প্রিগে।
13. অবিরপ্রাপ্ত দক্ষ দািবিক কাম্মজি স্বাম্মে য অবিরপ্রাপ্ত দক্ষ কাবরেরী জনবল
জনবল দদবনক মর্গক দদবনক জুরী বভবিক বহগিগব ম বরন ববভাগের
জুরীবভবিক
ওয়াকৃশগপ প্রগয়াজনীয় জনবল বনগয়াগের ব্যবস্থা করগর্
বহগিগব বনগয়াে হগব।
প্রিগে।
14. বক’র
গত সভাি বসদ্ধাে অনুর্ায়ী আগাবম জুন 2020 সাম্মলি মম্মধ্য
চ্যাগনগলর বয়ায় বক’র চ্যাগনগলর বয়ায় িবুজ াবকৃোং / আইএলও বিেনাল
িবুজ াবকৃোং / িোংগযাজগনর ব্যবস্থা গ্রহগণর ববষগয় িভায় আগলাচ্না হয়।
আইএলও
বিেনাল
িোংগযাজন
প্রিগে।
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বিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
ঢাকাস্থ বক’র বিঁয়াগজা অবিি কা - উপ-ব্যবস্থাপক
মরস্ট হাউজ বন াৃ গণর জায়ো ক্রগয়র জন্য (িম্পবি),
েণপূর্ৃ ববভােগক পত্র বদগর্ হগব এবোং ম াোংলা
মবিরকাবর জায়ো ক্রগয়র জন্য একটি
কব টি েঠন করগর্ হগব।
পুিাতন নবেসমূহ স্ক্োবনং কম্মি পর্ যায়ক্রম্মম িকল
কবম্পউোম্মি নবেভুক্ত কিম্মত হম্মি।
ববভাে/গকাষ
প্রধান
গঠিত কবমটি কর্তযক দ্রুত প্রবতম্মিদন মপশ উদ্ধৃর্ন
উপ
কিম্মত হম্মি।
ব্যবস্থাপক
(প্রশািন) ও
আহবায়ক,
েঠির্ কব টি
নতুন বপকআম্মপ জরুিীভাম্মি োউবনি কাজ িহকারী
সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।
ব্যবস্থাপক (কৌঃ
িাৌঃ)
বিষয়টি Loc মত অেভুযক্ত কিা হম্ময়ম্মে।

প্রধান প্রম্মকৌশলী
(বসঃ ও হাঃ)

বসদ্ধাে অনুর্ায়ী প্রম্ময়াজনীয় সংখ্যক গাড়ী পবরচ্ালক
অেভুযক্ত কম্মি টিএন্ডবড সংম্মশাধন কিম্মত (প্রশািন) এবোং
হম্মি।
োড়ী
ব্যবহারকারী
কমযকতা
দ্রুত ডাক্তািসহ প্রম্ময়াজনীয়
বনম্ময়াম্মগি ব্যিস্থা কিম্মত হম্মি।

জনিল পবিোলক
(প্রশাসন) ও
প্রধান বেবকৎসা
কমযকতযা
দ্রুত বনম্ময়াম্মগি ব্যিস্থা কিম্মত হম্মি। পিিতী পবিোলক
সভাি এম্মজন্ডা হম্মত বিষয়টি িাদ মদয়া (প্রশাসন) ও
মর্ম্মত পাম্মি।
প্রধান প্রম্মকৌশলী
(মনৌ)
বনধ যাবিত সমম্ময়ি মম্মধ্য কাজটি সম্পন্ন হািিাি মাস্টাি
কিম্মত হম্মি।
এিং
প্রধান
প্রম্মকৌশলী (বসঃ
ও হাঃ)

ক্রবমক
15.

আগলাচ্য ববষয়
বক’র বন্দর
আবাবিক
এলাকায় বশশু
পাকৃ
দর্রী
প্রিগে।
16. বক’র
পাইলটগদর
ইউবনি ৃ
পবরধান প্রিগে।
17. অবনস্পন্ন র্দন্ত
প্রিগে।

আগলাচ্না
বিদ্ধান্ত
মিক’ি মাধিী ও মালবত আিাবসক এলাকায় ২টি বশশুপাকয আিাবসক এলাকায় বনবমযত বশশু পাম্মকযি
বতিীসহ পবিস্ক্াি পবিচ্ছন্ন িাখা এিং পবিোলনাি জন্য দুটি পবিস্ক্াি পবিচ্ছন্নতা ও সাবি যক মদখাশুনাি
কবমটি গঠম্মনি বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা ও বসদ্ধাে গৃহীত হয়। জন্য দুইটি পৃেক কবমটি গঠন কিম্মত হম্মি।
কাজটি দ্রুত সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।

18. ই-নবর্, বিবজটাল
হাবজরা ও ইবজবপ প্রিগে।
19. আবর্ ৃক
ববষয়গুগলা ইনবর্গর্
অনুগ াদন
প্রিগে।

এ বিষম্ময় অবিস আম্মদশ জািী কিা
হম্ময়ম্মে। পিিতী সভাি এম্মজন্ডা হম্মত
বিষয়টি িাদ মদয়া মর্ম্মত পাম্মি।
আবে যক বিষয়সমূহ সংবিষ্ট বিভাগীয় প্রধান
এিং সদস্য পর্ যে হাড য নবেম্মত প্রস্তাি
অনুম্মমাদনপূি যক ই-নবেম্মত মেয়ািম্যান
িিািি উপস্থাপন কিম্মত হম্মি।

20. মন
প্রগক শল
ববভাগে
জনবগলর স্বল্পর্া
প্রিগে

21.

বক’র িাবব ৃক
অবস্থা/পবরবস্থবর্
প্রিগে।

প্রশািন ববভাে হগর্ জানা যায় ময, পাইলটগদর ইউবনি ৃ
প্রদাগনর ববষগয় বকগর্ মকান আগদশ/নীবর্ ালা মনই।
হারবার ববভাে হগর্ এ ববষগয় একটি নীবর্ ালা প্রণয়গনর
ববষগয় হারবার ববভাে িহগযাবের্া করগব।
ইগর্া গে বর্নটি র্দন্ত প্রবর্গবদন পাওয়া বেগয়গছ।
প্রবর্গবদন ই-নবর্গর্ কর্তৃপগক্ষর অনুগ াদন পাওয়া বেগয়গছ।
অববশষ্ট প্রবর্গবদনিমূহ র্দন্ত পূব ৃক জরুরী বভবিগর্ দাবিল
করার জন্য িভায় বিদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়।
০১ বডম্মসম্বি 2019 মেম্মক শতভাগ ই-নবে মত নবে উপস্থাপন
এিং 01 জানুয়াবি ২০২০ মেম্মক শতভাগ বডবজোল হাবজিা
বনবিত কিম্মত হম্মি।
ক্রয় সংক্রাে বিষয়গুম্মলা হাড য নবেম্মত সংবিষ্ট সদস্য/বিভাগীয়
প্রধান পর্ যে হাড য নবে পর্ যাম্মলােনা কম্মি আবে যক সংবিষ্ট প্রস্তাি
ই-নবেি মাধ্যম্মম মেয়ািম্যান মম্মহাদয় িিািি মপ্রিণ কিম্মত
হম্মি এিং অনুম্মমাদম্মনি কবপ বপ্রন্ট কম্মি হাড য কবপ 01
বডম্মসম্বি 2019 তাবিখ হম্মত শতভাগ ই-নবেম্মত নবে
উপস্থাপন কিম্মত হম্মি। ই-নবেম্মত অনুম্মমাবদত মনােশীে হাড য
নবেম্মত সংিক্ষণ কিম্মত হম্মি।
মনৌ প্রম্মকৌশল বিভাম্মগি ইবিবনয়াি, ওয়াকযশম্মপি
মেকবনকোল স্টাি ও অবিস স্টাম্মিি প্রম্ময়াজনীয় সংখ্যক
মলাকিল বনম্ময়াম্মগি জন্য দুইটি পত্র প্রদান কিা হম্ময়ম্মে।
তদম্মপ্রবক্ষম্মত পবিোলক (প্রশাসন) জানান মর্, মন প্রগক শল
ববভাগে জনবল বনগয়াগের ছাড়পগত্রর জন্য ন্ত্রণালগয় পত্র
মপ্ররণ করা হগয়গছ। ছাড়পগত্রর অনুগ াদন পাওয়া মেগল
বনগয়াগের ব্যবস্থা করা হগব।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালয় হম্মত বনম্মন্মাক্ত সুপাবিশ পাওয়া
বগম্ময়ম্মেঃ১। বন্দগরর বনজস্ব জনবলিহ বনরাপিা ও অন্যান্য শািায়
এবোং অন্যান্য দপ্তগরর অনুগ াবদর্ জনবগল ববপরীগর্
জনবগলর শূন্যর্া পূরণ অর্যাবশ্যক।
২। ম াোংলা বন্দগরর মজটি মর্গক মিয়ারওগয় পয ৃন্ত মেবজোং এর
ােগ চ্যাগনগলর নাব্যর্া/ েভীরর্া বনণ ৃগয়র বনব গি
বিবজটাল ওয়াটার মলগভল ম বশন স্থাপন আবশ্যক।
৩। ম াোংলা বন্দগর বহুর্ল কার ইয়াি ৃ, কগেইনার ইয়াি ৃ,
আধুবনক লাইট টাওয়ার বন াৃ ণ, জাহাজ ম রা র্ ও
রক্ষনাগবক্ষগনর জন্য বিপওগয় িহ িক ইয়াি ৃ ও ওয়াকৃশপ
বন াৃ ণ, উচ্চ ক্ষ র্ািম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান ও ভাি ান
মক্রন িোংগ্রহিহ অবকাঠাগ াের্ উন্নয়গনর জন্য চ্ল ান
প্রকল্পিমূগহর দ্রুর্ ি াপ্তিহ বাস্তবায়ন আবশ্যক।
৪। বন্দর এলাকায় িরকারী িায়ার মস্টশন স্থাপন, বন্দর র্র্া
মজটি এলাকায় আরও বিবিটিবভ কযাগ রা বৃবদ্ধিহ নতুন
স্থাপন আবশ্যক।
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বাস্তবায়গন
সভাপবত/
সাধািণ
সম্পাদক,
বসবিএ

প্রশাসন ও হািিাি বিভাম্মগি কমযকতযাি পবিোলক
সমন্বম্ময় নীবতমালা প্রণয়ম্মনি ব্যিস্থা গ্রহণ (প্রশাসন) ও
কিম্মত হম্মি।
হািিাি মাস্টাি
দ্রুর্ র্দন্ত প্রবর্গবদন কর্তৃপগক্ষর বনকট তদে কবমটিি
দাবিল করগর্ হগব।
আহিায়কগণ
সকল বিভাগ /
মকাষ প্রধান
প্রধান অে য ও
বহসাি বিভাগ
িক্ষণ কমযকতযা
এিং
প্রধান
বনিীক্ষা
কমযকতযা

ন্ত্রণালগয়র অনুগ াদন পাওয়া মেগল শর্ৃ পবিোলক
উগেি কগর বনগয়াে ববজ্ঞবপ্ত জারী করগর্ (প্রশাসন)
হগব।

িভায় আগলাচ্নার মপ্রবক্ষগর্ সংবিষ্ট
বিভাগ কর্তযক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি
কার্ যালয় হম্মত প্রদি সুপাবিশসমূহ দ্রুত
িাস্তিায়ম্মনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।

পবিোলক
(প্রশাসন),
পবিকল্পনা
প্রধান, প্রধান
প্রম্মকৌঃ (বসঃ ও
হািিাি বিভাগ হম্মত বডবজোল ওয়াোি হাঃ),
প্রধান
মলম্মভল মমবশন ক্রম্ময়ি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত প্রম্মকৌঃ (র্াঃ ও
হম্মি।
তঃ),
প্রধান
প্রম্মকৌশলী (মনৌ)
এিং হািিাি
মাস্টাি

ক্রবমক আগলাচ্য ববষয়
আগলাচ্না
বিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
22. এবপএ বাস্তবায়ন দত্র- াবিক বভবিগর্ এবপএ বাস্তবায়ন বনবির্ করা হগয় দত্র- াবিক বভবিগর্ এবপএ বাস্তবায়ন উপ-পবিকল্পনা
প্রিগে।
র্াগক।
করগর্ হগব।
প্রধান
23.

বকগর্ বাবষ ৃক
ক্রীড়া
প্রবর্গযাবের্া
এবোং বনগভাজন২০ প্রিগে।

বকগর্ বাবষ ৃক ক্রীড়া প্রবর্গযাবের্া এবোং বনগভাজন-২০ গঠিত কবমটি কর্তযক র্ািতীয় কার্ যক্রম পবিোলক
ববষগয় আগলাচ্না ও বিদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়। আগলাচ্নাগন্ত গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
(প্রশাসন)
জানুয়াবর-২০২০ এর গে বাবষ ৃক ক্রীড়া প্রবর্গযাবের্া এবোং
মিব্রুয়াবর-২০২০ এর গে বনগভাজন আগয়াজন করার
ববষগয় একটি কব টি েঠগনর বিদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়।

সভায় আি মকান আম্মলােনা না োকায় সভাপবত উপবস্থত সকলম্মক ধন্যিাদ জাবনম্ময় সভাি সমাবি মঘাষণা কম্মিন।
স্বাক্ষরিত/ ৩০-১২-১৯
রিয়াি এডরিিাল এি মিাজ্জাম্মেল হক, রিএন
মেয়ািম্যান
নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).১৮-

বডম্মসম্বি ২০১৯ বরঃ।

বিতিণ : বিভাগ/ম্মকাষ প্রধান:
............................................................... মিক, মমাংলা।
অনুবলবপ:
১।
সদস্য (
), মিক, মমাংলা।
২।
পবিোলক (প্রশাসন), মিক, মমাংলা।
৩।
মেয়ািম্যান মম্মহাদম্ময়ি একাে সবেি, মিক, মমাংলা।
স্বাক্ষরিত/ ৩০-১২-১৯
মমাঃ বগয়াস উবদ্দন (উপসবেি)
পবিোলক (প্রশাসন)
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