ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
বিষয়ঃ ১৯-০১-২০২০ তাবিখ সকাল 10.00 ঘটিকায় অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী।
সভাপবত
তাবিখ
সময়
স্থান

:
:
:
:

বিয়াি এডবমিাল এম মমাজ্জাম্মেল হক, ববএন, মেয়ািম্যান।
১৯-০১-২০২০ 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 ১১-1২-2019 তাবিখ অনুবিত মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী সি যসেবতক্রম্মম বনবিত কিা হয়।
২। বিগত সভায় গৃহীত বসদ্ধাম্মেি িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যাম্মলােনা ও বসদ্ধাে গ্রহণ।
সভায় আি মকান আম্মলােনা না থাকায় সভাপবত উপবস্থত সকলম্মক ধন্যিাদ জাবনম্ময় সভাি সমাবি মঘাষণা কম্মিন।
ক্রবমক
1.

2.

3.

4.

আগলাচ্য ববষয়
আগলাচ্না
গৃহীত বিদ্ধান্ত
বাি / ব বনবাি / 03 (বতন) টি 52 (িায়ান্ন) বসম্মেি িাস ভাড়াি বিষম্ময় কবমটি গঠন গঠিত কবমটি কর্তযক িাস ক্রম্ময়ি কার্ যক্রম দ্রুত
মকাস্টার
ক্রয় কিা হম্ময়ম্মে। উক্ত কবমটি বিআিটিএ এি সাম্মথ মর্াগার্াগ কম্মি সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।
প্রিগে।
জানম্মত পাম্মি 2013 মম্মডম্মলি গাড়ী সিিিাহ কিম্মি, র্া ব্যয়িহুল
ও ব্যিহাি অনুম্মপাম্মর্াগী। প্রধান অথ 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 মথম্মক 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 জন্য র্াঃ ও
তঃ বিভাগ মথম্মক একটি কবমটি গঠন কিা হম্ময়ম্মে।

বাস্তবায়গন
পবরচ্ালক
(প্রশািন), প্রধান
অর্ ৃ ও বহিাব
ৃ তৃা
রক্ষণ ক ক
এবোং
প্রধান
প্রগক ৌঃ
(যাৌঃওতৌঃ)

অবিট কায ৃক্র
পবরচ্ালনা এবোং
অবিট আপবি হ্রাি
প্রিগে।

িকল
ববভাে/গকাষ
প্রধান

ক) অবডে কাম্মজ সহম্মর্াবগতা কিাি জন্য বসঃ ও হাঃ, র্াঃ ও তঃ,
অথ য ও বহসাি বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগ হম্মত প্রবতবনবধ মম্মনানয়ন
পাওয়া বগম্ময়ম্মে।
খ) বিপক্ষীয়/বত্রপক্ষীয় সভা আহিাম্মনি বিষম্ময় কার্ যক্রম অব্যাহত
আম্মে। এোড়া বিবভন্ন বিভাগ বভবিক অমীমাংবসত অবডে আপবিি
বিষম্ময় আলাপ আম্মলােনা ও মর্াগাম্মর্াগ অব্যাহত িম্ময়ম্মে।

ক) অবডে কাম্মজ সহম্মর্াবগতা কিাি জন্য মর্
সি বিভাগ মথম্মক এখনও মম্মনানয়ন প্রদান কিা
হয়বন। উক্ত বিভাগ হম্মত দ্রুত মম্মনানয়ম্মনি
ব্যিস্থা কিম্মত হম্মি।
খ) প্রম্মতেক মাম্মস অবডে বিভাগ মথম্মক বিপাক্ষীক সভা আহিাম্মনি মাধ্যম্মম অবডে
আপবি হ্রাস কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
বক’র অবিি ও আিাবসক এলাকা পবিষ্কাি পবিচ্ছন্নতা ও সাবি যক বিষম্ময় মবনেবিং কবমটি গঠম্মনি প্রস্তাি পাওয়া মাত্রই অবিস
আবাবিক এলাকা কিাি জন্য বসবিএ এি সভাপবত/সাধািণ সম্পাদক জানান মর্, আম্মদশ জািীি ব্যিস্থা কিম্মত হম্মি।িন্দম্মি
পবরস্কার
দুইটি কবমটি গঠন পূি যক সম্পবি শাখায় অবিলম্মে মপ্রিণ কিা হম্মি। সাবি যক এলাকা পবিষ্কাি পবিচ্ছন্নতা িাখাি
পবরচ্ছন্নতা প্রিগে।
জন্য স্ব স্ব বিভাগীয় প্রধানগণ প্রশাসন
বিভাম্মগি সহম্মর্াবগতা বনম্ময় ব্যিস্থা গ্রহণ
কিম্মিন এিং মেয়ািম্যান মম্মহাদয় কর্তযক
িেম্মি একিাি পবিদশযম্মনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত
হম্মি।

প্রধান বনরীক্ষা
ৃ তৃা
ক ক
পবরচ্ালক
(প্রশািন), িকল
ববভাে / মকাষ
প্রধান, িভাপবত /
িাধারণ
িম্পাদক, বিববএ

পবরতযক্ত ভবগনর ০৭-০১-২০২০তাবিম্মখ ২৬৮তম মিাড য সভায় পবিতোক্ত ভিম্মনি মূল্য বনধ যািণ কবমটি কর্তযক দ্রুত পবিতেক্ত মূল্য
বনধ ৃারণ
তাবলকা
প্রস্তুত তাবলকা অনুম্মমাদন হম্ময়ম্মে। উক্ত ভিনসমূম্মহি সংিবক্ষত মূূ্ল্য ভিম্মনি মূল্য বনধ যািণ পূি যক প্রবতম্মিদন কব টি
প্রিগে।
বনধ যািম্মণি জন্য বনম্মমাক্ত কবমটি গঠন কিা হম্ময়ম্মে।
কর্তযপম্মক্ষি বনকে দাবখল কিম্মত হম্মি।
১। জনাি মমাঃ িজলুি িহমান, উপ-প্রধান প্রম্মকৌশলী (বসঃ ও হাঃ),
মিক, মমাংলা।
২। জনাি মগালদাি শাহিাজ, উপ-প্রধান, অথ য ও বহসাি িক্ষণ
কমযকতযা, মিক, মমাংলা।
৩। বড এম িওশন আলী, উদ্ধযতন উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন), মিক,
মমাংলা।
৪। উপম্মজলা বনি যাহী অবিসাম্মিি প্রবতবনবধ (২য় মেবণি বনম্মে নম্মহ),
সদস্য।
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ক্রবমক
5.

আগলাচ্য ববষয়
আগলাচ্না
বক’র পবতত এ বিষম্ময় বসবিএি সভাপবত জানান মর্, মিক’ি পবতত জবম কৃবষ
জব লীজ প্রদান
কাজ/মাে োম্মষি জন্য উমুক্ত পদ্ধবতম্মত ইজািা প্রদান কিা হম্মল
িতযমাম্মন ব্যিহৃত ব্যবক্তগম্মণি অসুবিধা হম্মি এিং িাবহম্মিি মলাক
ইজািা মপম্মল মিক’ি কমযকতযা ও কমযোিীম্মদি সাম্মথ বিম্মিাধ মদখা
বদম্মত পাম্মি।
6. ঢাকাস্থ
বক’র ক. েণপূতৃ ববভােগক পত্র প্রদাগনর জন্য খিড়াপত্রিহ নবর্
বিঁয়াগজা অবিি উপস্থাবপত হগয়গে। অনুগ াদন পাওয়া যায়বন।
কা মরস্ট খ. মবিরকাবর জায়ো ক্রগয়র ববষগয় বনম্নরুপ কব টি েঠন করা
হাউগজর
হগয়গেৌঃফ্লাট/গফ্লার ক্রয় ১। পবরচ্ালক (প্রশািন), বক, ম াোংলা।
ৃ তৃা, বক, ম াোংলা।
িোংক্রান্ত
২। প্রধান অর্ ৃ ও বহিাব রক্ষণ ক ক
৩। প্রধান প্রগক শলী (বিৌঃ ও হাৌঃ), বক, ম াোংলা।
৪। উদ্ধৃতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশািন), বক, ম াোংলা।
৫। িভাপবত/িাধারণ িম্পাদক, বিববএ, বক, ম াোংলা।
7. িরকাবর দপ্তগরর মন্ত্রণালম্ময়ি বসদ্ধাে মমাতাম্মিক মিক’ি প্রম্মতেক বিভাম্মগ পুিাতন
গুরুত্বপূণ ৃ নবর্পত্র নবথসমূহ স্ক্োবনং কম্মি কবম্পউোম্মি নবথভুক্ত কিাি জন্য িভায়
িোংরক্ষণ প্রিগে। বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 01 বডম্মসেি 2019 মথম্মক মিক’ি প্রম্মতেক
বিভাম্মগি র্ািতীয় কাজকময ই-নবথি মাধ্যম্মম কাজ সম্পন্ন কিা
হয়।
8. পুরাতন ম াোংলা কবমটি কর্তযক বিম্মপাে য দাবখল কিা হম্ময়ম্মে। কবমটিি প্রবতম্মিদনঃ
শ্রব ক আবাবিক পুিাতন মমাংলাস্থ েবমক আিাবসক ভিন ও েবমক সংম্মঘি
ভবন
ও বমলনায়তম্মন মিক’ি বনয়ন্ত্রণাধীন বিদুেৎ সংম্মর্াগ মনই। কম্ময়ক
অবিটবরয়া ভবগন িেি আম্মগই আিাবসক ভিনসমূম্মহ ও েবমক বমলনায়তম্মন বিদুেৎ
ববদ্যযৎ িোংগযাে সংম্মর্াগ বিবচ্ছন্ন কিা হয়। তম্মি বকছু বকছু ভিম্মন অবিধ
প্রিগে।
িসিাসকািী বনম্মজিাই বপবডবি মথম্মক বিদুেৎ সংম্মর্াগ বনম্ময়ম্মে।
এোড়া েবমক বমলনায়তম্মন বপবডবি হম্মত বিদুেৎ সংম্মর্াগ মদখা
র্ায়। বিলুি মিাম্মড যি িম্মকয়া বিদুেৎ বিল আম্মে বক না মকান তথ্য
পাওয়া র্ায়বন
9. লাশ বহগনর জন্য ক্রয়কৃত বপকআম্মপ োউবন লাগাম্মনাি জন্য এিং মমবডম্মকম্মলি
োড়ী ও কবিগনর পুিাতন এোেুম্মলন্স মডবটং মপবটং কিাি জন্য আবথ যক সেবতি
ব্যবস্থা
গ্রহণ বনবমম্মি বডম্মসেি-১৯ মাম্মস অথ য ও বহসাি বিভাম্মগ নবথ মপ্রিণ কিা
প্রিগে।
হম্ময়ম্মে। অদ্যিবধ আবথ যক সেবত পাওয়া র্ায়বন।
10. পাবরজাগতর
উপ-ব্যিস্থাপক (সম্পবি) পাবিজাত মিস্ট হাউম্মজি বপেম্মনি বদম্মক
বপেগন নদী ভােন নদীি পাড় মভম্মে র্াওয়াি বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা কম্মিন এিং
প্রিগে।
এ বিষম্ময় অনবতবিলম্মে প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহম্মনি জন্য অনুম্মিাধ
কম্মিন।
11. োড়ীর মিট-আপ মিক’ি জনিল বৃবদ্ধি সাম্মথ সাম্মথ প্রস্তাবিত মসে-আম্মপ উম্মেবখত
িোংগশাধন এবোং কমযকতযাম্মদি প্রাবধকাি অনুর্ায়ী র্ানিাহন বৃবদ্ধি জন্য সংম্মশাবধত
টিএন্ডবিগত
মসে-আম্মপি খসড়া কার্ যপত্র মিাম্মড য উপস্থাপম্মনি কার্ যক্রম েলমান।
অন্তর্ভৃক্ত প্রিগে।
12. শ্র ও কল্যান মমাে ৪৫টি আম্মিদন পাওয়া বগম্ময়ম্মে। বনম্ময়াগ কবমটি গঠন কিা
হািপাতাগল
হম্ময়ম্মে। আগামী ০২-০২-২০২০ তাবিম্মখ মমৌবখক পিীক্ষা অনুবিত
জনবল বনগয়াে হম্মি।
প্রিগে।
13. বক’র চ্যাগনগলর গত সভাি বসদ্ধাে অনুর্ায়ী আগাবম জুন 2020 সাম্মলি মম্মধ্য
বয়ায় িবুজ াবকৃোং বক’র চ্যাগনগলর বয়ায় িবুজ াবকৃোং / আইএলও বিেনাল
/
আইএলও িোংগযাজগনর ব্যবস্থা গ্রহগণর ববষগয় িভায় আগলাচ্না হয়।
বিেনাল িোংগযাজন কার্ যক্রম ৮০% সম্পন্ন হম্ময়ম্মে। আশা কিা র্ায় আগামী মাে য২০২০
প্রিগে।
এি মম্মধ্য অিবশষ্ট কাজ সম্পন্ন হম্মি।

14.

গৃহীত বিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
ক্ষবতগ্রস্থ জবমি মাবলকগণম্মক অগ্রাবধকাি পবরচ্ালক
বদম্মত হম্মি।
(প্রশািন)

েঠিত কব টির কাজ দ্রুত িম্পন্ন করগত হগব।

মিক’ি প্রম্মতেক বিভাগ/শাখাি পুিাতন িকল
নবথসমূহ স্ক্োবনং কম্মি পর্ যায়ক্রম্মম ববভাে/গকাষ
কবম্পউোম্মি নবথভুক্ত করগত হগব।
প্রধান
ইম্মতামম্মধ্য এ বিষম্ময় সমাধান হম্ময়ম্মে বিধায় উদ্ধৃতন
উপ
বিষয়টি এম্মজন্ডা হম্মত িাদ মদয়া মর্ম্মত পাম্মি। ব্যবস্থাপক
(প্রশািন)
ও
আহবায়ক, েঠিত
কব টি

দ্রুত কার্ যাবদ সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।

িহকারী
ব্যবস্থাপক (কৌঃ
িাৌঃ)

বিষয়টি Loc মত অেভুযক্ত কিা হম্ময়ম্মে এিং
বসঃ ও হাঃ বিভাগ কর্তযক পাবন উন্নয়ন মিাড যম্মক
প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহম্মণি জন্য পত্র বদম্মত
হম্মি।
র্ানিাহন ব্যিহাি সংক্রাে টিএন্ডবড মত
প্রম্ময়াজনীয় সংখ্যক গাড়ী অেভুযক্ত কম্মি
টিএন্ডবড সংম্মশাধম্মনি উম্মদ্যাগ গ্রহণ কিম্মত
হম্মি।
দ্রুত পিীক্ষা সম্পন্ন কম্মি বনম্ময়াম্মগি ব্যিস্থা
কিম্মত হম্মি।

প্রধান প্রম্মকৌশলী
(বসঃ ও হাঃ)
পবরচ্ালক
(প্রশািন)

পবিোলক
(প্রশাসন)
ও
প্রধান বেবকৎসা
কমযকতযা
বনধ যাবিত সমম্ময়ি মম্মধ্য কাজটি সম্পন্ন কিম্মত হািিাি মাস্টাি
হম্মি।
এিং
প্রধান
প্রম্মকৌশলী (বসঃ
ও হাঃ)

বক’র বন্দর মিক’ি মাধিী ও মালবত আিাবসক এলকায় ২টি বশশুপাকয এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
আবাবিক
বনমযাম্মণি ব্যিস্থা গ্রহম্মণি জন্য আম্মলােনা ও বসদ্ধাে গৃহীত
এলাকায় বশশু হয়। তদম্মপ্রবক্ষম্মত, প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হগয়গে। অনুম্মমাদম্মনি
পাকৃ
ততরী জন্য নবথ উপস্থাপন কিা হম্ময়ম্মে।
প্রিগে।
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উপ-ব্যবস্থাপক
(িম্পবি),
ম াোংলা

সভাপবত/
সাধািণ
সম্পাদক,
বসবিএ

ক্রবমক

আগলাচ্য ববষয়

আগলাচ্না

গৃহীত বিদ্ধান্ত

বাস্তবায়গন

প্রশািন ববভাে হগত জানা যায় ময, পাইলটগদর ইউবনি ৃ
প্রদাগনর ববষগয় বকগত মকান আগদশ/নীবত ালা মনই।
প্রশাসন ও হািিাি বিভাম্মগি কমযকতযাি সমন্বম্ময় নীবতমালা
প্রণয়ম্মনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
ইগতা গে বতনটি তদন্ত প্রবতগবদন পাওয়া বেগয়গে।
প্রবতগবদন ই-নবর্গত কর্তৃপগক্ষর অনুগ াদন পাওয়া বেগয়গে।
িতযমাম্মন 09টি তদে অবনষ্পন্ন িম্ময়ম্মে। র্াি মম্মধ্য 03টি তদে
প্রবতম্মিদন পাওয়া বগম্ময়ম্মে।
17. বক’র িাবব ৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালয় হম্মত বনম্মমাক্ত সুপাবিশ পাওয়া
অবস্থা/পবরবস্থবত বগম্ময়ম্মেঃপ্রিগে।
১। বন্দগরর বনজস্ব জনবলিহ বনরাপিা ও অন্যান্য শাখায়
এবোং অন্যান্য দপ্তগরর অনুগ াবদত জনবগল ববপরীগত
জনবগলর শূন্যতা পূরণ অতযাবশ্যক।
২। ম াোংলা বন্দগরর মজটি মর্গক মিয়ারওগয় পয ৃন্ত মেবজোং এর
ােগ চ্যাগনগলর নাব্যতা/ েভীরতা বনণ ৃগয়র বনব গি
বিবজটাল ওয়াটার মলগভল ম বশন স্থাপন আবশ্যক।
৩। ম াোংলা বন্দগর বহুতল কার ইয়াি ৃ, কগেইনার ইয়াি ৃ,
আধুবনক লাইট টাওয়ার বন াৃ ণ, জাহাজ ম রা ত ও
রক্ষনাগবক্ষগনর জন্য বিপওগয় িহ িক ইয়াি ৃ ও ওয়াকৃশপ
বন াৃ ণ, উচ্চ ক্ষ তািম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান ও ভাি ান
মক্রন িোংগ্রহিহ অবকাঠাগ ােত উন্নয়গনর জন্য চ্ল ান
প্রকল্পিমূগহর দ্রুত ি াপ্তিহ বাস্তবায়ন আবশ্যক।
৪। বন্দর এলাকায় িরকারী িায়ার মস্টশন স্থাপন, বন্দর তর্া
মজটি এলাকায় আরও বিবিটিবভ কযাগ রা বৃবদ্ধিহ নতুন
স্থাপন আবশ্যক।
হািিাি বিভাগ হম্মত বডবজোল ওয়াোি মলম্মভল মমবশন
ক্রম্ময়ি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
18. এবপএ বাস্তবায়ন এবপএ এি ত্রত্র-মাবসক প্রবতম্মিদন 15-01-2020 তাবিম্মখ
প্রিগে।
মনৌপম এ মপ্রিণ কিা হম্ময়ম্মে।

বসদ্ধাে মমাতাম্মিক দুই বিভাগ সমন্বম্ময় পবিোলক
নীবতমালা প্রণয়ন কিম্মত হম্মি।
(প্রশাসন) ও
হািিাি
মাস্টাি
অববশষ্ট প্রবতগবদনিমূহ তদন্ত পূব ৃক জরুরী তদে কবমটিি
বভবিগত দাবখল করার জন্য িোংবিষ্ট আহিায়কগণ
আহবায়কগদর তাোদাপত্র বদগত হগব।

বকগত বাবষ ৃক
ক্রীড়া
প্রবতগযাবেতা
এবোং বনগভাজন২০ প্রিগে।
20. ন্ত্রণালগয়
মপ্ররগণর জন্য
িকল বচ্ঠিপত্র
মচ্য়ারম্যান
স্বাক্ষগর মপ্ররণ
প্রিগে।
21. ন্ত্রণালগয়র ন্যায়
বকগত ব্যবহৃত
িবচ্ব, উপিবচ্ব
পদ পবরবতৃন
প্রিগে।

বকগত বাবষ ৃক ক্রীড়া প্রবতগযাবেতা এবোং
বনগভাজন-২০ ববষগয় আগলাচ্না ও বিদ্ধান্ত
গৃহীত হয়। নতুন মেয়ািম্যান মম্মহাদম্ময়ি
সাম্মথ কথা িম্মল পিিতীম্মত তাবিখ ও সময়
বনধ যািণ কিা হম্মি।
মন প বিদ্ধাগন্তর আগলাগক দপ্তর িোংস্থার
প্রধাগনর স্বাক্ষগর ন্ত্রণালগয় বচ্ঠিপত্র মপ্ররণ
করগত হগব।

পবিোলক
(প্রশাসন)

মিক’মত ব্যিহৃত সবেি ও উপসবেি পদ
পবিিতযন কম্মি প্রধান মিাড য ও জনসংম্মর্াগ
কমযকতযা এিং মডপুটি মিাড য ও জনসংম্মর্াগ
কমযকতযা বহসাম্মি পদ পবিিতযন কম্মি মসেআম্মপ অেভুযক্ত কম্মি মিাড য সভায় অনুম্মমাদন
বনম্মত হম্মি।
মিল আইবিটি মিগলর জন্য বনগয়াে বববধ অনুগ াদন/িম্মবত আইবসটি মসল র্াঃ ও তঃ বিভাম্মগি অধীম্মন
প্রদাগনর প্রস্তাব েত ০৭-১০-২০১৮ তাবরগখ ন্ত্রণালগয় মপ্ররণ পবিোবলত হম্মি।
করা হয়। ম য়াদ িোংরক্ষগণর ি য়িী া ১-৬-২০১৯ হগত
৩১-০৫-২০২০ পয ৃন্ত। ন্ত্রণালয় কর্তৃক মিট-আগপ অন্তৃর্ভবক্তর
জন্য েত ২৬-০৫-২০১৯ তাবরগখ বনগদ ৃশনা পাওয়া বেগয়গে।

পবিোলক
(প্রশাসন)

15.

বক’র
পাইলটগদর
ইউবনি ৃ
পবরধান প্রিগে।
16. অবনস্পন্ন তদন্ত
প্রিগে।

19.

22. আইবিটি
প্রিগে।

এ বিষম্ময় কবমটি গঠন কিা হম্ময়ম্মে। ৩,৭১,০০০/- সম্ভাব্য
প্রাক্কলন অনুম্মমাদন হম্ময়ম্মে। নতুন মেয়ািম্যান মম্মহাদম্ময়ি
সাম্মথ কথা িম্মল পিিতীম্মত ক্রীড়া প্রবতম্মর্াগীতা ও িাবষ যক
বপকবনক এি সম্ভাব্য বদন ধার্ য কিাি বিষম্ময় আম্মলােনা হয়।
িাবষ যক বপকবনক এি সম্ভাব্য প্রাক্কলন ত্রতবি কিা হম্ময়ম্মে।
মন প বিদ্ধাগন্তর আগলাগক দপ্তর িোংস্থার প্রধাগনর স্বাক্ষগর
ন্ত্রণালগয় বচ্ঠিপত্র মপ্ররগণর ববষগয় আগলাচ্না ও বিদ্ধান্ত
গৃহীত হয়।

ন্ত্রণালয়/ববভাগে ব্যবহৃত িরকাগরর বববভন্ন পদ না ও
পদবী িমূগহর বববধ ববহর্ভৃত ব্যবহৃত না হওয়া এবোং ইগতাপূগব ৃ
অনুগ াবদত িাোংেবনক কাঠাগ াগত ববদ্য ান ত্রুটি/ববভ্রাবন্ত
বনরিগন প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন প্রিগে আগলাচ্না।
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িভায় আগলাচ্নার মপ্রবক্ষগত সংবিষ্ট বিভাগ
কর্তযক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালয় হম্মত
প্রদি সুপাবিশসমূহ দ্রুত িাস্তিায়ম্মনি ব্যিস্থা
গ্রহণ কিম্মত হম্মি।

পবিোলক
(প্রশাসন),
পবিকল্পনা
প্রধান, প্রধান
প্রম্মকৌঃ (বসঃ ও
হাঃ), প্রধান
প্রম্মকৌঃ (র্াঃ ও
তঃ), প্রধান
প্রম্মকৌশলী
(ম্মনৌ) এিং
হািিাি
মাস্টাি

বনধ ৃাবরত ি গয় এবপএ প্রবতগবদন উপ-পবিকল্পনা
ন্ত্রণালগয় মপ্ররণ করগত হগব।
প্রধান

পবিোলক
(প্রশাসন)

র্াঃ ও তঃ
বিভাগ

ক্রবমক

আগলাচ্য ববষয়

23. ম াোংলা র্ানা,
পুবলশ
িাঁবড়,
ওবি
বাোংগলা,
ইব গগ্রশন অবিি
এবোং মজটি ম ইন
মেইট এ ব্যবহৃত
বক’র বগকয়া
ববদ্যযৎ
ববল
প্রিগে।
24. িদস্য (হারবার ও
ম বরন) গহাদয়
কর্তৃক ১২-০১২০২০ তাবরগখ
অনুবষ্ঠত িভার
তথ্যাবলী।

আগলাচ্না

গৃহীত বিদ্ধান্ত

বাস্তবায়গন

ববণ ৃত প্রবতষ্ঠানিমূহ দীর্ ৃবদন যাবৎ বক’র ববদ্যযৎ ব্যবহার
করা িগেও বারবার তাবেদ বদগয়ও ববদ্যযৎ ববল পবরগশাধ
করগেন না। তাোড়া বপবিববর ববদ্যযৎ র্াকা িগেও বক’র
ববদ্যযৎ ব্যবহার করগেন। উগেখ্য ময, বক হগত লাইন বববেন্ন
করার জন্য বারবার মলাক পাঠাগলও বাধাগ্রস্থ হগয় বিগর
আগি। এ ববষগয় আগলাচ্না ও বিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মযগত পাগর।

জবম ব্যিহাি বিবধ ও বিদুেৎ সংম্মর্াগ র্াঃ ও তঃ
প্রদাম্মনি শতযািলী অনুর্ায়ী সংবিষ্ট বিদুেৎ বিভাগ
ব্যিহািকািীম্মদিম্মক বিল পবিম্মশাম্মধি জন্য
তাগাদাপত্র বদম্মত হম্মি।

১। িকল ধরগনর িায়বর, কযাগলন্ডার এবোং মষ্টশনাবরগত
বেবন্ধুর জন্মশতব ৃাবষ ৃকীর মলাগো ব্যবহার করগত হগব।
মলাগো ন্ত্রণালগয়র ওগয়ব িাইগট আগে।
২। িকল মবাট/জাহাগজ য়লা মিলার জন্য িাষ্টববন র্াকগত
হগব।
৩। িোংস্থার িকল িদগস্যর প্রবশক্ষণ বনবিত করগত হগব।

১। এ ববষগয় প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করগত মিাওজস
হগব।
বিভাগ

২। এ ববষগয় প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
করগত হগব।
৩। এ ববষগয় প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
করগত হগব।
৪। িোংস্থার পবরস্কার পবরচ্ছন্নতা বনবিত করগণর জন্য রাগত ৪। এ ববষগয় প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করগত
১২ মর্গক মভার পয ৃন্ত বার্রু , রাস্তা-র্াট পবরস্কার করা মযগত হগব।
পাগর।
৫। মবিা বরক প্রশািগন চ্াকুবররত অবস্থায় মকান ৫। এ ববষগয় নীবত ালা প্রণয়গনর জন্য
ক ৃকতৃা/ক ৃচ্ারীর মৃতুয অর্বা গুরুতর আহত হগয় স্থায়ী কব টি েঠন করগত হগব।
অক্ষ হগল মকান আবর্ ৃক অনুদান প্রদাগনর মকান নীবত ালা
বক এর আগে বকনা।
৬। শূণ্য পগদ জনবল দ্রুত বনগয়াে মশষ করগত হগব।
৬। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
৭। বগকর া লািমূহ আইনজীববগক বনটর করা া লার ৭। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
িগলাআপ করা ও দ্রুত বনস্পবি করগত হগব।
৮। চ্বক’র প্রণীত বিবজটাল ই-নবর্ বক’মক অনুিরণ করা ৮। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
যায় বক না।
৯। ময িকল প্রগজক্ট িমূহ চ্ল ান তার কাগজর অগ্রেবত ও ৯। প্রকল্প বভবিক টি েঠন করগত হগব।
ান যাচ্াইগয়র জন্য গে গে প্রগজক্ট টী এর বাইগরর
এক বা একাবধক ব্যবক্তর ি ন্বগয় দল েঠন কগর তাগদর দ্বারা
পবরদশৃন কগর বরগপাট ৃ মনওয়া।
১০। মুবজব বগষ ৃর কায ৃাবলী ি য় ি গয় ন্ত্রণালগয়গক ১০। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
অববহত করা।
১১। বিবপবপ মটন্ডার ইতযাবদগত অগনক র্ভল হগচ্ছ। বপবপএ ১১। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
২০০৬, বপবপআর ২০০৮ ও িরকাবর অন্যান্য অনুশািন
অনুিরণ কগর িকল বিবপবপ, মটন্ডার, ই-মটন্ডার আহ্বান
করগত হগব।
১২। প্রগজক্টিমূগহর খরচ্ প্রবত াগি বনটর করা। যাগত ১২। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
এবপএ অজৃন করা যায়।
১৩। মন পবরবহন ন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন ১৩। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
ভববষ্যৎ ক ৃপবরকল্পনা অনুযায়ী গৃবহত পদগক্ষপিমূহ
ন্ত্রণালগয় মপ্ররণ করা।
১৪। প্রস্তাববত বাগজট ও প্রগক্ষপগন ব্যাখ্যািহ অবতবরক্ত টাকা ১৪। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
চ্াইগত হগব।
১৫। মেজি ম্যাগটবরয়াল পূগব ৃবনগদ ৃবশত পদ্ধবতগত ব্যবস্থাপনা ১৫। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
বনবিত করগত হগব।
১৬। িকল মেজি ম্যাগটবরয়াল এ িঠিক িোংরক্ষণ ও বহিাব ১৬। এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
রাখা, েত ৩ বেগরর মেজ ম্যাগটবরয়াল প্রাবপ্ত ও খরগচ্র
বহিাব প্রদান করগত হগব। অববশষ্টটুকু মকার্ায় আগে তা
িঠিকভাগব িোংরক্ষণ করত হগব। “মজলা পাবন িম্পদ ও
উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কব টি” অর্বা িরকার বনধ ৃাবরত
কব টি ময মকান ি য় িগরজব গন এ বহিাব বনরীক্ষার জন্য
আিগত পাগরন।
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হািািাি
বিভাগ
পবিোলক
(প্রশাসন)
পবিোলক
(প্রশাসন)
পবিোলক
(প্রশাসন)
পবিোলক
(প্রশাসন)
পবিোলক
(প্রশাসন)
পবিকল্পনা
প্রধান
পবিোলক
(প্রশাসন)
প্রম্মকৌশল
বিভাগ
প্রম্মকৌশল
বিভাগ
পবিোলক
(প্রশাসন)
প্রম্মকৌশল
বিভাগ
প্রম্মকৌশল
বিভাগ
প্রম্মকৌশল
বিভাগ

স্বাক্ষবিত/ ২৩-০১-২০২০
বিয়াি এডবমিাল এম মমাজ্জাম্মেল হক, বিএন
মেয়ািম্যান
নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).২০-

জানুয়াবি ২০২০ বরঃ।

বিতিণ : বিভাগ/ম্মকাষ প্রধান:
............................................................... মিক, মমাংলা।
অনুবলবপ:
১।
সদস্য (
), মিক, মমাংলা।
২।
মেয়ািম্যান মম্মহাদম্ময়ি একাে সবেি, মিক, মমাংলা।
স্বাক্ষবিত/ ২৫-০১-২০২০
ব্যিস্থাপক (প্রশাসন)
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