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 ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 
 

বিষয়ঃ 27-05-২০১৯ তাবিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায়  অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী। 
 

সভাপবত     :  ক গ ার এ মক এ  ফারুক হাসান, ববএন, চেয়ািম্যান।                                                                                                                            

তাবিখ     :   ২৭-05-2019 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 ০৬-০৫-19 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 বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ 

শাখা 

১. অবনষ্পন্ন ববষয়াব িঃ 

(ক)  বক কর্তকৃ 

পবরচ্াবলত হাসপাতাগল 

ক রৃত  বসবনয়র স্টাফ 

নাগসরৃ মবতন মেল ও 

প  র্াৃ ায় উন্নীতকরণ। 

(খ)  বক’র সকল 

ক কৃতাৃ-ক চৃ্াবরগক 

বন্দর এলাকায় সপবরবাগর 

বসবাস প্রসগে। 

 

 

 

 

 

 

 

ে)  বক’র শূন্য পগ র 

জনবল বনগয়াে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘ) ম াোংলা বন্দর 

কর্তপৃগক্ষর মসট-আপ 

(সাোংেঠবনক কাঠাগ া) 

যুগোপগর্ােীকরণ। 

 

(ক) জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালয় এর চ্াবহত তথ্যাব  (গচ্কবলষ্ট অনুর্ায়ী) 

২৭-০১-১৯ তাবরগখ মনৌপ  এ পত্র মপ্ররণ করা হগয়গে। এ ববষগয় প্রধান 

বচ্বকৎসা ক কৃতাৃ জানান মর্, প  উন্নীতকরণ ববষগয় স্পষ্টীকরগণর 

জন্য জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালয় হগত পত্র পাওয়া বেগয়গে। ত ানুর্ায়ী 

জবাব মপ্ররগণর কার্কৃ্র  চ্ল ান।  

(খ) ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর সকল ক কৃতাৃ-ক চৃ্াবরগক বন্দর 

এলাকায় সপবরবাগর বসবাগসর জন্য ভারতীয় অর্াৃয়গন (LoC-3) 

বাস্তবায়গনর জন্য প্রস্তাববত আপগেগ শন অব ম াোংলা মপাট ৃশীষকৃ 

প্রকগে আবাবসক বহুতল ভবন অন্তর্ভকৃ্ত করা হগয়গে। প্রকেটির উপর 

েত ২০-০৯-১৮ তাবরগখ বপইবস সভা অনুবিত হগয়গে। সভার বসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী ব বপবপ পুনেঠৃন কগর পরবতী কার্কৃ্রগ র জন্য েত ২০-১১-

১৮ তাবরগখ মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হগয়গে এবোং প্রকেটির উপর েত 

১৮-০১-১৯ তাবরগখ অর্নৃনবতক সম্পক ৃববভাগে আন্তিঃ  ন্ত্রণালয় সভা 

অনুবিত হগয়গে। ববষয়টি একগনগক অনুগ া গনর অগপক্ষায় আগে।  

ে)  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 সোংক্রান্ত মকানরুপ 

কার্কৃ্র  েহণ করগত না পাগর, তৎ গ  ৃঅস্থায়ী এবোং অন্তবতীকালীন 

বনগষধাজ্ঞা প্রার্নৃা কগর জননক জুগয়ল  হল ার, সাোং-বুবির াো, 

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

ম ওয়ানী-৩১/১৯  া লা  াগয়র কগরগে।  বক এ ৩য় ও ৪র্ ৃমেবণর 

পগ  বনগয়াগের উপর জননক জুগয়ল  হল ার কর্তকৃ ববজ্ঞ যুগ্ম মজলা 

জজ, ২য় আ ালত, বাগেরহাগট  াগয়রকৃত ম ওয়ানী-৩১/১৯  া লায় 

েত ২৬-০৫-১৯ তাবরগখ জবাব ও আপবি  াবখল করা হগয়গে। 

এোিা  া লাটি দ্রুত বনষ্পবির লগক্ষয জরুরী বভবিগত শুনানী করার 

জন্য আইন উপগ ষ্টার  াধ্যগ   রখাস্ত  াবখল করা হগয়গে।  

১  ও ২য় মেবণ পগ র েত ১৫,১৭ ও ২৫ ম  ২০১৯ তাবরগখ ধার্কৃৃত 

বনগয়াে পরীক্ষায় ২০ জনগক চুিান্তভাগব  গনানীত করা হগয়গে।  

ঘ)  েত ১৫-১০-২০১৮ তাবরগখ মনৌপ  এর চ্াবহত তথ্যাব  েত ০৯-

০৫-১৯ তাবরগখ পুনরায় মনৌপগ  মপ্ররণ করা হগয়গে।  

খুলনা ববশ্বববদ্যালগয়র পবরগবশ ববভাগের ন্যায়  বকগতও  প  সৃজন 

করা র্ায় বকনা মস ববষগয় খুলনা ববশ্বববদ্যালগয়র বনকট হগত  তা ত 

েহণ করা মর্গত পাগর।  

স স্য (হািঃ ও ম িঃ)  গহা য় তাঁর ববভাে সোংবিষ্ট মসট-আপ সোংগশাধন 

কগর প্রশাসন ববভাগে প্রস্তাবনা মপশ করগবন  গ  ৃআগলাচ্না হয়।  

 

জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালগয়র সাগর্ 

মর্াোগর্াে অব্যাহত রাখগত হগব। 

   

 

 

এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা েহণ করগত 

হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 া লাটি দ্রুত বনস্পবি করগত হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অববশষ্ট পগ  জরুরী বভবিগত 

বনগয়াগের ব্যবস্থা েহণ করগত হগব। 

এ ববষগয় মনৌপ  এর সাগর্ মর্াোগর্াে 

অব্যাহত রাখগত হগব। 

 

 

 

সোংগশাধনী মসট-আপ প্রাবির পর 

পরবতী ব্যবস্থা েহণ করগত হগব।  

 

প্রধান 

বচ্বকৎসা 

ক কৃতাৃ 

 

 

 

বসিঃ ও 

হািঃ 

ববভাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশাসন 

ববভাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রশাসন 

ববভাে 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

ববভাে/শাখা 

২. শূন্যপগ  জনবল 

বনগয়াে প্রসগে 

শূন্য পগ  জনবল বনগয়াগের ববষগয় সোংবিষ্ট শাখা কর্তকৃ বনগনাক্ত 

তথ্যাব  উপস্থাপন করা হয়িঃ- 

১। োিপত্র প্রাি  প - ৯২০টি।  

ববজ্ঞবি জারীকৃত প - ৪১৭টি।  

বলবখত/ম ৌবখত পরীক্ষায় উিীণ ৃপ - ১০৮টি।  

পুবলশ মভবরবফগকশন সম্পন্ন হগয়গে- ৩৪টি।  

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

পুবলশ মভবরবফগকশগনর জন্য মপ্রবরত ৩য় ও ৪র্ ৃমেবণ- ২৯টি।  

চুিান্ত বনগয়াে/মর্াে ান- ১৭টি।  

োিপগত্রর জন্য মপ্ররণ ২৪ কযাটােবরর ৩২১টি প  (৪র্ ৃ মেবণ), 

তাবরখিঃ ০৫-০৫-২০১৯।  

বনগয়াে ববজ্ঞবি জারীর অগপক্ষায় ৭ কযাটােবরর ১৮২টি প  (৪র্ ৃ

মেবণ)। 

দ্রুত বনকয়াকগি ব্যিস্থা কিকত হকি। প্রশাসন 

ববভাে 

(ক  ৃশাখা) 

 

৩. অব ট আপবি 

বনষ্পবিকরণ 

প্রসগে 

 

১।  অবিট  আপবি বনষ্পবিকিকণি বিষকয় সংবিষ্ট বিভাগ কর্তযক 

বনকমাক্ত তথ্যাবি উপস্থাপন কিা হয়ঃ- 

১।  (ক) চম-১৯ মাকস  চকান অবিট আপবি উত্থাবপত হয়বন।    

(খ) চম-১৯ মাকস চকান 03 টি আপবিি বমমাংসাপত্র পাওয়া 

বগকয়কে।  

(গ) ২৭-০৫-২০১৯ তাবিখ পর্ যে অমীমাংবসত আপবিি সংখ্যা 

(২24-3) = ২২1 টি।   

অমীমাংবসত আপবিি সংখ্যা ২২1 টি র্াি বিভাজন বনম্নরুপঃ 

i) সাধািণ আপবি ১22 টি।  

ii) অগ্রীম আপবি ৮3 টি। 

iii) বসএবজ বিকপ যাটভুক্ত ১৬ টি।  

 

আগাবম জুন ১৯ মাকস সিকাবি অবিট টিম মিক এি সাবি যক 

কার্ যক্রকমি উপি বনিীক্ষাকিকণি জন্য মিক-চত আগমন কিকিন।  

 

 

২।  গত ১১-০৪-২০১৯ বরঃ একটি বত্রপক্ষীয় সভা অনুবিত হকয়কে। 

উক্ত সভায় শতয স্বাকপকক্ষ ১০ টি অবিট আপবি বনষ্পবিি জন্য 

সুপাবিশ কিা হকয়কে। উক্ত সভাি কার্ যবিিিনী গত ২৫-০৪-১৯ 

তাবিকখ চনৌপকম চপ্রিণ কিা হকয়কে। 

অমীমাংবসত অবিট আপবি বনষ্পবিি 

বিষকয় সকলকক সহকর্াবগতা কিকত 

হকি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আগত সিকাবি বনিীক্ষা িলকক সংবিষ্ট 

বিভাগ কর্তযক সাবি যক সহকর্াবগতা 

কিকত হকি।  

 

২। মীমাংসাপত্র জািীি বিষকয় সংবিষ্ট 

অবিট অবধিপ্তকিি সাকে চর্াগাকর্াগ 

অব্যাহত িাখকত হকি।   

বনরীক্ষা ও 

পবর শনৃ 

ববভাে 

৪.  া লা সোংক্রান্ত  বববভন্ন আ ালগত  বক সোংবিষ্ট ১৭৫ টি  া লা চ্ল ান আগে। 

(তন্মগধ্য  সবচ্ব  গহা য় বববা ী বহগসগব আগেন ৩৬ টি  া লায়)। 

 বক বা ী বহগসগব আগে ৭১ টি  া লায়।  

 বক বববা ী বহগসগব আগে ১০৪ টি  া লায়।  

ম  ২০১৯  াগস মকান  া লা বনষ্পবি হয়বন এবোং নতুন মকান  া লা 

 াগয়র হয়বন।  

 

 া লাসমূহ দ্রুত বনষ্পবির ব্যবস্থা েহণ 

করগত হগব।  

প্রশাসন 

ববভাে (ই 

আর শাখা) 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

৫.  াননীয় 

প্রধান ন্ত্রীর 

প্রবতশ্রুবত 

সোংক্রান্ত  

 

ক) মর্ মকান উপাগয় ম াোংলা বন্দরগক সচ্ল রাখা- ম াোংলা বন্দর 

কার্কৃরীভাগব সচ্ল আগে। বত ৃান সরকাগরর সবক্রয় প গক্ষগপর ফগল 

২০১৭-১৮ অর্বৃেগর মরক  ৃ সোংখ্যক ৭৮৪টি জাহাজ এবোং ৯৭.১৬ লক্ষ 

ম বিকটন কাগোৃ হযাগেল করা হয় এবোং ২৬৬.৪২ মকাটি টাকার অবধক 

রাজস্ব অজৃন করা সম্ভব হগয়গে। এবপ্রল-১৯  াগস ৭৩টি (বতয়াির) জাহাজ 

হযােবলোং করা হগয়গে।  

খ) ম াোংলা বন্দগরর কার্কৃরী ব্যবহার ও সক্ষ তা বৃবদ্ধ কিা- চমাংলা িন্দি 

কার্ যকিীভাকি সেল আকে। গত ২০০৯ সাল হকত ক্রমাগত জাহাকজি 

সংখ্যা, কাকগ যাি পবিমাণ ও িাজস্ব আয় প্রবত িেি প্রায় ২৫%-৩০% হাকি 

বৃবদ্ধ চপকয়কে। চমাংলা িন্দকিি সাবি যক সক্ষমতা বৃবদ্ধি লকক্ষে  ২০০৯ সাল 

হকত জুন ২০১৮ সাল পর্ যে বজওবি অে যায়কন ১৩টি এিং বনজস্ব অে যায়কন 

৩০টিি অবধক উন্নয়ন প্রকল্প/কার্ যক্রম িাস্তিায়ন কিা হকয়কে। িতযমাকন 

১১টি প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন, ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুকমািকনি প্রবক্রয়াধীন 

এিং ০4টি প্রককল্পি বিবপবপ প্রণয়ন কিা হকছে।।  

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

চ্যাগনগলর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য মেবজোং কার্কৃ্র  হাগত মনয়া হগয়গে। 

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

বববভন্ন স্থাগন ম াট ৬২.৮৩ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ সম্পন্ন করা 

হগয়গে। বহরণ পগয়গের নীলক লখাগল ১.৯০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ 

সম্পন্ন করা হগয়গে। মজটির সম্মুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা 

হগয়গে। ফগল  স্বাভাববক মজায়াগর ৭.৫ ব টার েভীরতা জাহাজ বনববগৃে 

বন্দগর আে ন-বনে ৃন করগত পারগে। "ম াোংলা বন্দর হগত রা পাল ববদ্যযৎ 

মকন্দ্র পর্নৃ্ত কযাবপটাল মেবজোং" শীষকৃ প্রকগের অধীগন প্রায় ১৩ বকিঃ ব িঃ 

ন ী পগর্ ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ চ্লগে। ইগতা গধ্য 2৩.৫0 

লক্ষ ঘনব টার মেবজোং সম্পন্ন করা হগয়গে। পশুর চ্যাগনগলর আউটার বাগর 

১০৪ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাকজি মাটি চেলাি জন্য িাইক বনম যাণ ও 

সাকভ য কাজ েলমান। জয় বনরগোল এলাকায় ১৩.৯৪ লক্ষ ঘনব টার 

মেবজোং এর জন্য সাগভ ৃকাজ চ্লগে। ম াোংলা বন্দগরর চ্যাগনগলর ৮.৫ ব টার 

বসব  েভীরতা অজৃগনর লগক্ষয “পশুর চ্যাগনগল ইনারবাগর মেবজোং” শীষকৃ 

একটি প্রকে অনুগ া গনর প্রবক্রয়াধীন আগে। প্রকেটির অধীগন প্রায় 

২২৯.২৫ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ সম্পন্ন করা হগব। ভববষ্যগত পুগরা 

চ্যাগনলটিগত ১০ব টার পর্নৃ্ত  নাব্যতা বৃবদ্ধ করার পবরকেনা রগয়গে। 

সোংরক্ষণ মেবজোং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন মেজার সোংেহ করা হগয়গে।  

(২) প্রবতবের পশুর চ্যাগনগল সোংরক্ষণ মেবজোং করা-   ম াোংলা বন্দর 

চ্যাগনগল ২০০৯ সাল হগত ৬২.৮৩ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা হগয়গে। 

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 বাস্তবায়নাধীন আগে। ইগতা গধ্য প্রায় ২৩.৫৯ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং 

করা হগয়গে। বনজ অর্াৃয়গন মজটি সম্মুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনব টার এবোং 

বহরনপগয়ে এর নীলক ল খাগল ১.৯০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ করা 

হগয়গে। এোিা “ পশুর চ্যাগনগল ইনারবাগর মেবজোং” শীষকৃ একটি প্রকে 

অনুগ া গনর প্রবক্রয়াধীন আগে। প্রকেটির অধীগন প্রায় ২২৯.২৫ লক্ষ 

ঘনব টার মেবজোং কাজ সম্পন্ন করা হগব।  

ঘ) ম গশর  বক্ষণ পবি  অঞ্চগলর জন্য একটি ধারণা পত্র ততরী-  চমাংলা 

িন্দি হকত িাংলাকিকশি িবক্ষণাঞ্চকলি সাবি যক উন্নয়কনি জন্য একটি 

ধািণাপত্রগত ০২-০৮-২০১৭ তাবিকখ সূত্র নং-

১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.২৭.০৪৩.২০১৭-১৭৩০ সংখ্যক পকত্রি মাধ্যকম  চনৌ-

পবিিহন মন্ত্রণালকয়  চপ্রিণ কিা হকয়কে। এোড়া পবিকিশ অবধিপ্তি কর্তযক 

সম্প্রবত িবক্ষণ-পবিম অঞ্চকলি ০৭টি চজলাি উন্নয়কন স্বল্প, মধ্য ও িীঘ য 

চময়ািী পবিকল্পনা প্রণয়ন কিা হকয়কে । উক্ত ধািণাপকত্র চমাংলা িন্দকিি 

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

ট্যেবিজমবসটি, ট্যেবিজম ইককাপাকয, আধুবনক বিবডং, টাওয়াি ইতোবি 

অেভু যক্ত িকয়কে।   

 াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত সোংক্রান্ত 

সকল বনগ শৃনাগুবল র্র্ার্র্ভাগব 

পালন করগত হগব এবোং র্র্াস গয় 

 ন্ত্রণালগয় অেেবত প্রবতগব ন মপ্ররণ 

করগত হগব।  

 

পবরকেনা 

মকাষ  
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

৬.  বন্ত্রসভা 

তবঠগকর বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

সোংক্রান্ত  

 

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

 াধ্যগ   বক আইন-২০১৯ (প্রস্তাববত) এর ৭৫ মসট 

মপ্ররগণর জন্য অনুগরাধ জানাগনা হয়। ত ানুর্ায়ী েত 

১৫-০৪-১৯ তাবরগখ  বক আইন-২০১৯ (প্রস্তাববত) এর  

৭৫ মসট মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হয়।  

 

(খ) The Protection of Ports 

(Special Measures) Act. 1948 এর 

ববষগয় মনৌপ  কর্তযক 19-03-19 তাবিকখ তথ্যাবি 

চেকয় পত্র চপ্রিণ ককিকেন। োবহত তথ্যাবি গত ০১-০৪-

১৯ তাবিকখ চনৌপম এ চপ্রিণ কিা হকয়কে। বত াৃন 

আইনটি বাোংলা বানান মকাষ (বাবাগকা) মত আগে। 

চনৌপম এি সাকে চর্াগাকর্াগ অব্যাহত িাখকত হকি। 

 

 

 

 

 

চনৌপম এি সাকে চর্াগাকর্াগ অব্যাহত িাখকত হকি। 

 

প্রশাসন 

ববভাে (ও 

এে এ  

শাখা) 

৭. ব্লু-ইগকানব  

কার্কৃ্র  

সোংক্রান্ত 

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

মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হয়।  

 

২। ব্লু- ইগকানব  কার্কৃ্র  বাস্তবায়গনর জন্য স্বে,  ধ্য 

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

২০১৮ তাবরগখ মনৌপগ  মপ্ররণ করা হগয়গে। মনৌপ  

সকল সোংস্থার স ন্বগয় স্বে,  ধ্য ও  ীঘ ৃ ম য়া ী 

পবরকেনা প্রণয়ন কগরগে। মনৌপ  সোংবিষ্ট ব্লু-ইগকানব  

কার্কৃ্রগ র স্বে,  ধ্য ও  ীঘ ৃ ম য়া ী মকৌশলেত 

ক পৃবরকেনা অনুর্ায়ী  বক সোংবিষ্ট কার্কৃ্র  

বাস্তবায়গনর কাজ অব্যাহত রগয়গে। এ ববষগয় 

 ন্ত্রণালগয়র সাগর্  বক’র মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ 

জনাব মশখ  াসু  উোহ, সহকারী পবরকেনা প্রধান এর 

মর্াোগর্াে রগয়গে ।  

১। এ সোংক্রান্ত প্রবতগব ন বনয়ব তভাগব মনৌপ  এ 

মপ্ররণ করগত হগব।  

 

২। মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃগক সাবকৃ্ষবণকভাগব 

 ন্ত্রণালগয়র সাগর্ মর্াোগর্াে রাখগত হগব।  

পবরকেনা 

মকাষ 

৮. বাবষকৃ 

ক সৃম্পা ন 

চুবক্ত  

 

মিক’ি িাবষ যক কম যসম্পািন চুবক্তি অগ্রগবত প্রবতকিিন 

(জুলাই-মাে য ১৯) গত ১৫-০৪-১৯ তাবিকখ চনৌপম এ 

চপ্রিণ কিা হকয়কে। িাবষ যক কম যসম্পািন চুবক্ত সুিুভাকি 

িাস্তিায়ন, মবনটবিং ও আপকিটকিকণি লকক্ষে গত 

২১-০৪-১৯ তাবিকখ চমাংলা িন্দি কর্তযপকক্ষ ০৭ সিস্য 

বিবশষ্ট এবপএ টিম গঠন কিা হয়।  

এবপএ টিমকক বনয়বমত চর্াগাকর্াগ ও তিািবকি 

মাধ্যকম এবপএ িাস্তিায়কন র্োর্ে পিকক্ষপ গ্রহণ 

কিকত হকি।  

পবিকল্পনা 

চকাষ 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

৯. জাতীয় শুদ্ধাচ্ার 

মকৌশল 

 

১। শুদ্ধাচ্ারিঃ 

 বক মত প্রবত াগস শুদ্ধাচ্ার মকৌশল বাস্তবায়গন সগচ্তনতা 

বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণ প্র ান করা হয় এবোং শুদ্ধাচ্ার নীবত ালা-২০১৭ 

এর আগলাগক মোগরর বভবিগত প্রবত বের দ্যই মেগ র দ্যইজন মক 

শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কার প্র ান করা হয়।  েত ১৭-৪-১৯ তাবরগখ ৩য় 

তত্র াবসক প্রবতগব ন মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হগয়গে।   

ই-গটোবরোং  

 বকগত ই-গটোবরোং এর  াধ্যগ  ক্রয় কার্ ৃসম্পন্ন হগয়গে ৪৬টি, 

চ্ল ান আগে ৩৩টি ।  ম -১৯  াগস  বকগত সাধারণ মটোর 

হগয়গে ১০টি এবোং ই-গটোর হগয়গে ০৮টি।  

অনলাইন মসবািঃ 

 বকগত ই-ফাইবলোং এর পাশাপাবশ দ্যটি সাবভসৃগক ই-সাবভগৃস 

রূপান্তগরর কার্কৃর প গক্ষপ েহণ করা হগয়গে, র্র্ািঃ   

ক। আমিাবনকৃত মালামাল ট্রাক/চট্রইলাকি চলাি কিাি পি 

বনিাপিা চমইন চগইট চেকক চিি হিাি জন্য e-cart ticket 

ব্যিস্থা।  এিং 

খ। Import General Manifest (IGM) গ্রহণ, 

বশবপং একজন্ট কর্তযক C&F  একজন্ট এি অনুকূকল চিবলভািী 

অি যাি প্রিান কার্ যক্রম Online এ সম্পন্ন কিা হকছে।। 

ই-ফাইবলোং  

 বক’র সকল শাখার ই-নবর্ ব্যবহারকারীেগণর আইব  

পর্াৃগলাচ্নায় ম খা র্ায় মর্, বববভন্ন ববভাে/শাখায়  ীঘবৃ ন র্াবৎ 

কবতপয় মনাট ও  াক অবনস্পন্ন রগয়গে। সভাপবত  গহা য় উক্ত 

অবনস্পন্ন মনাট ও  াক বনস্পগন্নর জন্য সহকারী ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) ও উচ্চ ান সহকারী (ও এে এ ) মক বনগ শৃনা প্র ান 

কগরন। ত ানুর্ায়ী উক্ত ক কৃতাৃ ও ক চৃ্ারী ত স গয় স স্য ই 

এে ই ও সবচ্ব (গবাওজস) এর  িগর উপবস্থত হগয় অবনস্পন্ন  াক 

ও মনাট বনস্পন্ন সম্পন্ন কগর সভাপবত  গহা য়গক অববহত কগরন। 

এই  গ  ৃ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয় মর্,  বক’র সকল ববভাগে ব্যবহৃত 

আইব  সমূগহর অবনস্পন্ন  াক ও মনাট জরুরী বভবিগত বনস্পগন্নর 

ব্যবস্থা েহন করগত হগব। 

উদ্ভাবনী ধারনািঃ 

 বকগত বত ৃাগন ইগনাগভশন টি  কর্তকৃ ০৩ টি উদ্ভাবনী উগদ্যাে 

েহণ করা হগয়গে। র্র্ািঃ- 

(ক) মপনশন সহজীকরণ-  

i. বপআরএল এর  ঞ্জুগরর খসিা অবফস আগ শ র্াচ্াই ও জারীর 

মক্ষগত্র প্রচ্বলত ধাপ ৪৮ টি।                                                                        

               অনুগ াব ত ধাপ ১১টি। 

ii. অবসর সোংক্রান্ত অবফস আগ শ র্াচ্াই, জারী ও ত সোংক্রান্ত 

কার্াৃব র প্রচ্বলত ধাপ ৪৮ টি।                                                                       

            অনুগ াব ত ধাপ ১১ টি। 

iii. অবসরভাতার ফর  পূরগণর মক্ষগত্র প্রচ্বলত ধাপ ৪৭ টি। 

                                          অনুগ াব ত ধাপ ১৯টি। 

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

                                              অনুগ াব ত ধাপ ১২ টি। 

(খ) মজটির পাি ধ্বস মরাধিঃ- মজটির পাি মভগে বনয়ব ত ভূব  

ধ্বগসর ফগল নাব্যতা রক্ষা দ্যরূহ পর্াৃগয় বেল। সীট পাইবলোং এর 

 াধ্যগ  র্া প্রবতগরাধ করগত প্রাক্কবলত ব্যয় বেল ৭০ মকাটি টাকা। 

বত ৃাগন ববে ব গয় একটি উদ্ভাবনী পদ্ধবতগত  াত্র ৭০ লক্ষ টাকা 

ব গয় উক্ত ভূব  ধ্বস বনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হগয়গে। এ ববষগয় আো ী 

৩১ ম  ২০১৯ তাবরগখর  গধ্য কার্কৃারী ব্যবস্থা েহণ করগত হগব 

 গ  ৃসভায় বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবোং  

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

পাবকৃোং সুববধায় রূপান্তর করা।  

শুদ্ধাচ্ার সোংক্রান্ত মলাোন, প্যানা ততবর 

কগর  বক’র বববভন্ন স্থাগন টাোগনার 

ব্যবস্থা েহণ করগত হগব।  

 

 

 

 

সোংবিষ্ট ববভাগের ক্রয় কার্কৃ্র  ই-

মটোবরোং এর  াধ্যগ  সম্পন্ন করগত 

হগব।  

 

অনলাইগনর  াধ্যগ  মসবা েহীতাগ র 

মসবা প্র াগনর ব্যবস্থা করগত হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 ন্ত্রণালগয় পূগবরৃ ন্যয়  বক’র অবস্থান 

ধগর রাখার জন্য সকল ববভাগে ই-

ফাইবলোং এ অবনস্পন্ন মনাট ও  াক দ্রুত 

বনস্পগন্নর ব্যবস্থা করগত হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

ইগনাগভশন টি  মক উদ্ভাবনী চ্চ্াৃ 

যুগোপগর্ােী করার জন্য বনগ শৃনা প্র ান 

করা হগয়গে। ত ানুর্ায়ী দ্রুত ব্যবস্থা 

েহণ করগত হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাবফক 

ববভাে এবোং 

মবা  ৃ ও 

জনসোংগর্াে 

ববভাে,  

 

 

সকল ববভাে 

 

 

 

িাবফক 

ববভাে,  

 

 

 

 

 

 

 

সকল ববভাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইগনাগভশন 

টী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধান প্রগকৌ: 

(র্া: ও ত:) 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

১০. তথ্য অবধকার 

আইন 

(আরটিআই) 

 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষ তথ্য অবধকার আইন 

(আরটিআই) এর আওতায় চ্াবহ া  াবফক প্রগয়াজনীয় 

তথ্য সরবরাগহর ববষয়টি বনবিত করা হগয় র্াগক।  

তথ্য অবধকার আইন অনুর্ায়ী প্রগয়াজনীয় তথ্য 

সরবরাগহর ববষয়গুবল বনবিত করগত হগব।   

প্রশাসন 

শাখা 

১১. অবভগর্াে েহণ 

ও বনষ্পবি 

সোংক্রান্ত 

প্রাি অবভগর্াে দ্রুত বনষ্পবির লগক্ষয পবরচ্ালক 

(প্রশাসন) এর  িগর প্রবত  েলবার সকাল ১১.০০ 

ঘটিকায় শুনানীর  াধ্যগ  বনষ্পবির ব্যবস্থা করা হয়। 

কয়টি অবভগর্াে পাওয়া মেল এবোং কয়টি বনস্পন্ন হগলা 

ত সোংক্রান্ত তথ্যাব  আোব  স ন্বয় সভায় উপস্থাপন 

করগত হগব।  

প্রশাসন 

শাখা 

১২. এব বপ 

বাস্তবায়ন 

৩০ ম  এর  গধ্য এব বপর সকল অর্ ৃব্যয় করগত হগব। 

চ্ট্টো  ও ম াোংলা বন্দর এর প্রকে বাস্তবায়গনর মক্ষগত্র 

বরাদ্দকৃত অর্ ৃ খরগচ্র ব্যাপাগর প্রগচ্ষ্টা অব্যাহত 

আগে।   

২০১৮-১৯ অর্ ৃবেগরর আরএব বপগত বরাদ্দকৃত টাকা 

১০০% ব্যগয়র প্রগচ্ষ্টা অব্যাহত রাখগত হগব।   

পবরকেনা 

মকাষ 

 

বিবিধ : 

ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

i.  বক’র হাসপাতাগল ক রৃত 

নাসগৃ র  বসবনয়র স্টাফ 

নাগসরৃ মবতন মেগল ও 

প  র্াৃ ায় উন্নীতকরণ এবোং 

োচুইটির পবরবগত ৃ ১৭জন 

ক চৃ্ারীগক মপনশন প্র ান 

প্রসগে। 

জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালগয়র চ্াবহত তথ্য অনুর্ায়ী 

বসবনয়র স্টাফ নাসগৃ র প  উন্নীতকরণ ববষগয় 

মনৌপ  এ পত্র মপ্ররগণর কার্কৃ্র  চ্ল ান।  

 

োচুইটির পবরবগত ৃ১৭জন ক চৃ্ারীগক মপনশন প্র ান 

ববষগয় মনৌপ  এর চ্াবহ া অনুর্ায়ী েত ১৪-০৩-১৯ 

তাবরগখ প্রস্তাব মপ্ররণ করা হগয়গে।  

মিক’ি হাসপাতাকল কম যিত নাস যকিি 

বসবনয়ি স্টাে নাকস যি চিতন চেকল ও 

পিমর্ যািায় উন্নীতকিণ বিষকয় দ্রুত পত্র চপ্রিণ 

কিকত হকি এিং গ্রাচুইটিি পবিিকতয ১৭ জন 

কম যোিীকক চপনশন প্রিান বিষকয় মন্ত্রণালকয়ি 

সাকে চর্াগাকর্াগ ককি দ্রুত ব্যিস্থা গ্রহণ কিকত 

হকি।    

প্রধান 

বচ্বকৎসা 

ক কৃতাৃ 

ii. বসটিগজনস চ্াটাৃর হালনাো   বক’র বসটিগজনস চ্াটাৃর হালনাো  মনই। সকল 

ববভাে/গকাষ প্রধানেগনর  তা গতর বভবিগত 

বসটিগজনস চ্াটাৃর হালনাো  করা মর্গত পাগর।  

 বক’র বসটিগজনস চ্াটাৃর আপগ ট করার 

জন্য মচ্য়ারম্যান  গহা গয়র সভাপবতগে 

সকল ববভােীয়/গকাষ প্রধানেগণর স ন্বগয় 

সভা করগত হগব।  

সবচ্ব 

(গবাওজস) 

iii. ওগয়বসাইট আপগ টকরণ।  এ ববষগয় মবা  ৃ ও জনসোংগর্াে ববভাে সাববকৃ 

তত্ত্বাবধান করগবন।  

 বক’র ওগয়বসাইট আপগ টকরগণর জন্য 

স্ব-স্ব  ির/শাখা তাগ র সোংবিষ্ট ববষয়গুগলা 

ওগয়বসাইগট আপগলা  করগব।  

সবচ্ব 

(গবাওজস) 

 

iv. প্রবশক্ষণ সোংক্রান্ত প্রগতযক ববভাে/মকাগষ প্রবশক্ষণ প্র ান সোংক্রান্ত  

মরবজষ্টার সোংরক্ষণ করগত হগব। প্রবশক্ষগণর ববষগয় 

জনপ্রশাসন  ন্ত্রণালয় মর্গক োই  লাইন বনগয় আন্তিঃ 

ববভােীয়ভাগব প্রবশক্ষণ প্র ান করগত হগব এবোং 

বাধ্যতামূলকভাগব ৬০ ঘোর প্রবশক্ষণ কার্কৃ্র  

বাস্তবায়ন করগত হগব।   

প্রগতযক ববভাে/গকাষ প্রধানেণ স্ব-স্ব 

ববভাগের ক কৃতাৃ-ক চৃ্ারীগ র বনগয় প্রবত 

 াগসর ১৫ তাবরগখর  গধ্য প্রবশক্ষণ সম্পন্ন 

করগবন এবোং এ সোংক্রান্ত প্রবতগব ন প্রশাসন 

ববভাগে মপ্ররণ করগবন।  

সকল ববভাে 

/ মকাষ 

প্রধান  

v. মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃর একটি তাবলকা করগত 

হগব।  

ই-নবর্র মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ বহগসগব 

জনাব ম ািঃ সালাহ্ উবদ্দন কববর, সহিঃ ব্যবিঃ (ক )ৃ-

মক  গনানয়ন প্র ান করা হগলা । প্রবত ১৫ ব ন অন্তর 

অন্তর ই-নবর্র বরগপাট ৃ মচ্য়ারম্যান  গহা য়গক 

অববহত করগত হগব।  

অগটাগ শগনর মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ 

বহগসগব জনাব ম ািঃ কা রুল ইসলা  কাওসার, সহিঃ 

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

এবোং 

ওগয়বসাইগটর মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃ 

বহগসগব জনাব  াকরুজ্জা ান, উপসবচ্ব-গক 

 গনানয়ন প্র ান করা হগলা । 

 বহলা ক কৃতাৃ-ক চৃ্ারীগ র মফাকাল পগয়ে 

ক কৃতাৃ বহগসগব মবে  ফবজলা খাতুন, সহকারী 

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মক  গনানয়ন প্র ান করা 

হগলা।  

মফাকাল পগয়ে ক কৃতাৃেণগক স্ব-স্ব  াবয়ে 

র্র্ার্র্ভাগব পালন করগত হগব।  

উপসবচ্ব, 

সহকারী 

ব্যবস্থাপক 

(ক )ৃ, 

সহকারী 

ব্যবস্থাপক 

(প্রশািঃ) 

এবোং সহিঃ 

প্রগকৌিঃ 

(ইগলিঃ)  
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

vi. ইগনাগভশন টিগ র স স্য 

সোংগর্াজন।  

মনৌপগ  অনুবিত ইগনাগভশন মশাগকবসোং 

ক শৃালায় প্র শৃগনর বনব ি উগেখগর্াগ্য 

‘উদ্ভাবন’ বাোই সোংক্রান্ত সভায়  বক’র 

ইগনাগভশন টীগ র স স্য উধৃ্বতন উপ-

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মক উপবস্থত র্াকার জন্য 

সভাপবত  গহা য় বনগ শৃনা প্র ান কগরন এবোং 

উক্ত মশাগকবসোং সভার অেেবত পরবতী  াবসক 

স ন্বয় সভায় উপস্থাপন করগবন  গ  ৃ

আগলাচ্না হয়। 

বনগ শৃনা অনুর্ায়ী ব্যবস্থা েহণ করগত হগব। ইগনাগভশন 

টি  

vii. বাণ ৃহাউজ বন াৃণ বাণ ৃ  হাউজ বন াৃগণর জন্য প্রধান প্রগকৌশলী 

(বসিঃ ও হািঃ)-মক  ব্যবস্থা েহগণর জন্য বসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়।   

বাণ ৃহাউজ বন াৃগণর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করগত হগব।   প্রধান 

প্রগকৌশলী 

(বসিঃ ও হািঃ) 

viii. অবফস/শাখা পবর শনৃ পবরচ্ালক (প্রশাসন) জানান মর্, সবচ্বালয় 

বনগ শৃ ালা অনুর্ায়ী উদ্ধৃতন ক কৃতাৃ কর্তকৃ 

অবধনস্ত অবফস/শাখা সমূহ পবর শনৃ/ শগৃনর 

বনগ শৃনা রগয়গে। 

পবর শনৃ/ শনৃ কাজ বাস্তবায়গনর জন্য পবর শনৃ 

ফ  ৃ প্রস্তুতসহ মকান ক কৃতাৃ কখন/বকভাগব 

পবর শনৃ করগবন মস ববষগয় প্রবতগব ন ম য়ার 

জন্য বনগনাক্ত কব টি েঠন করা হগলা; 

১। পবরচ্ালক (প্রশাসন),  বক, ম াোংলা। 

২। সবচ্ব (গবাওজস),  বক, ম াোংলা। 

৩। বসবনয়র বহসাব রক্ষণ ক কৃতাৃ,  বক, ম াোংলা। 

েঠিত কব টি 

ix. সভা সোংক্রান্ত  ন্ত্রণালগয়র  াবসক স ন্বয় সভা সম্পন্ন হগল 

পরবতী সিাগহ  বক’র স ন্বয় সভা করার 

জন্য সভাপবত  গহা য় বনগ শৃনা প্র ান কগরন।  

সভাপবতি বনকি যশনা অনুর্ায়ী সময় ও তাবিখ 

বনধ যািণপূি যক সভা কিকত হকি।  

প্রশাসন 

ববভাে।  

x. পববত্র হগজ্জর নীবত াল 

প্রণয়ন 

সভায় মিক’ি কম যকতযা-কম যোিীগকণি পবিত্র 

হজ্জ পালকন ব্যিস্থা গ্রহকনি জন্য 01 (এক) 

সিস্য বিবশষ্ট একটি কবমটি গঠকনি জন্য 

আকলােনা হয়।  

জনাি চমাঃ জবহরুল হক, পবিকল্পনা প্রধান, মিক 

আগামী 01 (এক) মাকসি মকধ্য নীবতমালা ততবি 

ককি িাবখল কিকিন। 

েঠিত কব টি 

xi. মহলগ ট সোংক্রান্ত সংিবক্ষত চজটি এলাকায় কম যিত চলিািকিি 

বভতকি প্রকিকশি সময় চহলকমট পবিধান 

কিকত হকি এিং িাবহি হিাি সময় উক্ত 

চহলকমট বনিাপিা কমীকিি বনকট জমা প্রিান 

কিকত হকি।  

বনিাপিা বিভাগ কর্তযক কমপকক্ষ ১০০ টি চহলকমট 

ক্রকয়ি বিষয়টি পিিতী সভায় অবধকতি 

আকলােনাি জন্য চপশ কিকত হকি। 

প্রধান 

বনরাপিা 

ক কৃতাৃ 

xii.  ক েব ক হাসপাতাল  ক েব ক হাসপাতালটি েব কগ র 

বচ্বকৎসার জন্য পুনিঃ চ্ালুর ব্যবস্থা েহগণর 

জন্য আগলাচ্না হয়। 

এ বিষকয় পবিোলক (প্রশাসন) ও পবিোলক 

(ট্রাবেক) মাননীয় চময়ি, খুলনা বসটি ককপ যাকিশন 

এি সাকে আকলােনা ককি ব্যিস্থা গ্রহণ কিকিন। 

পবিোলক 

(প্রশাসন) ও 

পবিোলক 

(ট্রাবেক)  
 

   সভায় আি চকান আকলােনা না োকায় সভাপবত উপবস্থত সকলকক পবিত্র ঈি-উল-বেতকিি শুকভছে।া ও ধন্যিাি জাবনকয় সভাি সমাবপ্ত চঘাষণা 

ককিন।  

 

স্বাক্ষবিত/১০-০৬-১৯ 

    চেয়ািম্যান 

 

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

  বিতিণ : বিভাগ/ককাষ/শাখা প্রধান: 
 

             ............................................................... মিক, চমাংলা।  
 

অনুবলবপ: 

১। সিস্য (                                         ),  মিক, চমাংলা।                                           

২।  পবিোলক (প্রশাসন), মিক, চমাংলা।   

৩। চেয়ািম্যান মকহািকয়ি একাে সবেি, মিক, চমাংলা।  

 

স্বাক্ষবিত/১০-০৬-১৯  

উদ্ধযতন উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) 


