ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
বিষয়ঃ ২৪-০২-২০২০ তাবিখ সকাল 0৯.৩0 ঘটিকায় অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী।
সভাপবত
তাবিখ
সময়
স্থান

:
:
:
:

ররয়ার এডর রাল মেখ ম াোঃ আবুল কালা আজাদ, রবএন, চেয়ািম্যান।
২৪-০২-২০২০ বরঃ।
0৯.৩0 ঘটিকা।
মিক’ি 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 ১৯-০১-20২০ তাবিখ অনুবিত মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী সি যসম্মবতক্রকম বনবিত কিা হয়।
২। বিগত সভায় গৃহীত বসদ্ধাকেি িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যাকলােনা ও বনকনাক্ত বসদ্ধাে গ্রহণ কিা হয়।
ক্রবমক
1.

2.

আগলাচ্য রবষয়
আগলাচ্না
বাি / র রনবাি / গাড়ী ক্রকয়ি জন্য সংকশাবিত িাকজকে 2.00 চকাটি োকা িিাদ্দ
মকাস্টার
ক্রয় িাখাি জন্য প্রস্তাি কিা হকয়কে। একটি বমবনিাস ক্রকয়ি জন্য র্াঃ
প্রিগে।
ও তঃ বিভাগ চেকক কবমটি গঠন কিা হকয়কে। কবমটি কর্তযক এবস
বমবনিাস ক্রকয়ি জন্য প্রগবত ইন্ডাবিজ বলঃ এি বনকে হকত দি
সংগ্রহ ককিকেন। উক্ত দি অনুর্ায়ী ননএবস বমবনিাকসি পবিিকতয
এবস বমবনিাস ক্রকয়ি জন্য মন্ত্রণালকয় পত্র চপ্রিকণি কার্ যক্রম
েলমান।
অরডট কায ৃক্র বিপক্ষীয়/বত্রপক্ষীয় সভা আহিাকনি বিষকয় কার্ যক্রম অব্যাহত
পররচ্ালনা এবোং আকে। গত ১৩-০২-২০২০ তাবিকখ চনৌপকম একটি সভা অনুবিত
অরডট আপরি হ্রাি হকয়কে। এোড়া বিবভন্ন বিভাগ বভবিক অমীমাংবসত অবিে
প্রিগে।
আপবিি আলাপ আকলােনা ও চর্াগাকর্াগ অব্যাহত িকয়কে।

গৃহীত রিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
বমবনিাস/ককাস্টাি ক্রকয়ি জন্য মন্ত্রণালকয় দ্রুত পররচ্ালক
পত্র চপ্রিণ কিকত হকি।
(প্রোিন), প্রধান
অর্ ৃ ও রহিাব
ৃ তৃা
রক্ষণ ক ক
এবোং
প্রধান
প্রগক োঃ
(যাোঃওতোঃ)
আপবিসমূহ বনষ্পবিি ব্যিস্থা গ্রহণ কিকত িকল
হকি।
রবভাে/গকাষ
প্রধান
প্রধান রনরীক্ষা
ৃ তৃা
ক ক
আিাবসক এলাকা পবিষ্কাি পবিচ্ছন্ন িাখাি পররচ্ালক
কার্ যক্রম র্োর্েভাকি সম্পন্ন কিকত হকি।
(প্রোিন), িকল
রবভাে / মকাষ
প্রধান, িভাপরত /
িাধারণ
িম্পাদক, রিরবএ
মূল্য বনি যািণ প্রবতকিদন কবমটিি সকল মূল্য
রনধ ৃারণ
সদকস্যি স্বাক্ষিপূি যক কর্তযপকক্ষি বনকে কর টি
অবিলকে দাবখল কিকত হকি। খুলনাি
পবিতযক্ত ভিকনি বনলাম কার্ য সম্পকন্নি
ব্যিস্থা গ্রহণ কিকত হকি।

3.

বক’র অরিি ও আিাবসক এলাকা পবিষ্কাি পবিচ্ছন্নতা ও সাবি যক বিষকয় মবনেবিং
আবারিক এলাকা কিাি জন্য বসবিএ এি বনকে হকত কবমটি গঠকনি প্রস্তাি পাওয়া
পররস্কার
বগকয়কে। উক্ত প্রস্তািনা অনুর্ায়ী অবিস আকদশ জািী কিকত হকি।
পররচ্ছন্নতা প্রিগে।

4.

পররতযক্ত ভবগনর ০৭-০১-২০২০তাবিকখ ২৬৮তম চিাি য সভায় পবিতযাক্ত ভিকনি
তারলকা
প্রস্তুত তাবলকা অনুকমাদন হকয়কে। উক্ত ভিনসমূকহি সংিবক্ষত মূূ্ল্য
প্রিগে।
বনি যািকণি জন্য বনকমাক্ত কবমটি গঠন কিা হকয়কে।
১। জনাি চমাঃ িজলুি িহমান, উপ-প্রিান প্রককৌশলী (বসঃ ও হাঃ),
মিক, চমাংলা।
২। জনাি চগালদাি শাহিাজ, উপ-প্রিান, অে য ও বহসাি িক্ষণ
কমযকতযা, মিক, চমাংলা।
৩। বি এম িওশন আলী, উদ্ধযতন উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন), মিক,
চমাংলা।
৪। উপকজলা বনি যাহী অবিসাকিি প্রবতবনবি (২য় চেবণি বনকে নকহ),
সদস্য।

5.

বক’র পরতত এ বিষকয় বসবিএি সভাপবত জানান চর্, মিক’ি পবতত জবম কৃবষ আো ী এক িপ্তাগহর গে প্লটিোং আকাগর পররচ্ালক
জর লীজ প্রদান
কাজ/মাে োকষি জন্য উমুক্ত পদ্ধবতকত ইজািা প্রদান কিা হকল নকো িম্পন্ন করগত হগব।
(প্রোিন) ও উপিতযমাকন ব্যিহৃত ব্যবক্তগকণি অসুবিিা হকি এিং িাবহকিি চলাক
ব্যবস্থাপক
ইজািা চপকল মিক’ি কমযকতযা ও কমযোিীকদি সাকে বিকিাি চদখা
(িম্পরি),
বদকত পাকি। সভায় আকলােনা হয় চর্, বসবিএ এি প্রবতবনবি, চময়ি
ম াোংলা
মকহাদয়সহ মিক’ি চেয়ািম্যান মকহাদকয়ি সমন্বকয় উকলেখবখত
জায়গাসমূহ প্রদশযন ককি লীজ প্রদাকনি বিষকয় বসদ্ধাে গ্রহণ কিকি।
আগামী ০১লা বিশাখ হকত পবতত জবমি লীজ প্রদান কিকত হকি।
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ক্রবমক
6.

7.

8.

আগলাচ্য রবষয়
ঢাকাস্থ
বক’র
রিঁয়াগজা অরিি
কা মরস্ট
হাউগজর
ফ্লাট/গফ্লার ক্রয়
িোংক্রান্ত

আগলাচ্না
ক. এ রবষগয় েত ০৯-০২-২০২০ তাররগখ মন পগ পত্র মপ্ররণ করা
হগয়গে।
খ. মবিরকারর জায়ো ক্রগয়র রবষগয় রনম্নরুপ কর টি েঠন করা
হগয়গেোঃ১। পররচ্ালক (প্রোিন), বক, ম াোংলা।
ৃ তৃা, বক, ম াোংলা।
২। প্রধান অর্ ৃ ও রহিাব রক্ষণ ক ক
৩। প্রধান প্রগক েলী (রিোঃ ও হাোঃ), বক, ম াোংলা।
৪। উদ্ধৃতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রোিন), বক, ম াোংলা।
৫। িভাপরত/িাধারণ িম্পাদক, রিরবএ, বক, ম াোংলা।
লাে বহগনর জন্য 2019-2020 অে য িেকি িাকজে সংকুলান না হওয়ায়,
োড়ী ও করিগনর সংকশাবিত িাকজে হকত ব্যয় বনি যাকহি বিষকয় সম্মবত প্রদাকনি
ব্যবস্থা
গ্রহণ জন্য ইকতামকে নবে অে য ও বহসাি বিভাকগ চপ্রিণ কিা হকয়কে।
প্রিগে।
পাররজাগতর
রপেগন নদী ভােন
প্রিগে।
োড়ীর মিট-আপ
িোংগোধন এবোং
টিএন্ডরডগত
অন্তর্ভৃক্ত প্রিগে।

বিষয়টি Loc চত অের্ভযক্ত কিা হকয়কে এিং বসঃ ও হাঃ বিভাগ
কর্তযক পাবন উন্নয়ন চিাি যকক গত ০৯-১২-২০১৯ তাবিকখ
প্রকয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহকণি জন্য পত্র চপ্রিণ কিা হকয়কে।
মিক’ি জনিল বৃবদ্ধি সাকে সাকে প্রস্তাবিত চসে-আকপ উকলেখবখত
কমযকতযাকদি প্রাবিকাি অনুর্ায়ী র্ানিাহন বৃবদ্ধি জন্য সংকশাবিত
চসে-আকপি খসড়া কার্ যপত্র চিাকি য উপস্থাপকনি কার্ যক্রম েলমান।
র্ানিাহন ব্যিহাি সংক্রাে টিএন্ডবি চত প্রকয়াজনীয় সংখ্যক গাড়ী
অের্ভযক্ত ককি টিএন্ডবি সংকশািকনি উকযাগ গ্রহণ কিকত হকি।

10.

শ্র ও কল্যান
হািপাতাগল
জনবল রনগয়াে
প্রিগে।

শ্র ও কল্যান হািপাতাগল জরুরী রভরিগত প্রগয়াজনীয় ইকুপগ ন্ট
ক্রয় করগত হগব এবোং চুড়ান্ত রনব ৃারচ্ত প্রার্ীগদর অরবলগে
রনগয়ােপত্র মপ্ররণ করগত হগব। এোড়া আো ী এক িপ্তাগহর গে
ুঁ মবর করগত
ৃ তৃা কর্তৃক মলরড ডাক্তার খগজ
প্রধান রচ্রকৎিা ক ক
হগব। উকলেখখ্য চর্, উক্ত হাসপাতালটি আপকগ্রকিশন কিাি জন্য
Loc চত অের্ভযক্ত করগত হগব।

11.

বক’র বন্দর বক’র াধবী ও ালরত আবারিক এলকায় ২টি রেশুপাকৃ
আবারিক
রন াৃ গণর জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হগয়গে। অনুগ াদগনর
এলাকায় রেশু জন্য নরর্ উপস্থাপন করা হগয়গে। উগেখ্য ময, রিরবএ’র
পাকৃ
ততরী িভাপরত জানান ময, Loc মত অন্তভৃক্ত প্রকল্পিমূগহর
প্রিগে।
আপগগ্রগডেন এর একটি বুকগলট ততরী কগর িকল িদস্য,
রবভােীয়/গকাষপ্রধান, অরিিাি ৃ অযাগিারিগয়েন এর
প্ররতরনরধ ও রিরবএ’র প্ররতরনরধ মক রবতরগণর ব্যবস্থা গ্রহণ
করগত হগব।
ৃ তৃার ি ন্বগয় নীরত ালা
বক’র
প্রোিন ও হারবার রবভাগের ক ক
পাইলটগদর
প্রণয়গনর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব। হারবার াস্টার জানান
ইউরনি ৃ
ময, এ রবষগয় একটি নীরত ালা প্রস্তুতপূব ৃক প্রোিন রবভাগে
পররধান প্রিগে। মপ্ররণ করা হগয়গে।
বকগত বারষ ৃক বকগত বারষ ৃক ক্রীড়া প্ররতগযারেতা এবোং বনগভাজন-২০২০
ক্রীড়া
রবষগয় আগলাচ্না ও রিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। েঠিত টি ম্যাগনজার
প্ররতগযারেতা
কর্তৃক স্ব-স্ব দগলর রহগটর চুড়ান্ত তারলকা পাওয়া মেগল
এবোং বনগভাজন- আো ী ০৮-০৩-২০২০ তাররগখ বারষ ৃক ক্রীড়া প্ররতগযােীতার
২০২০ প্রিগে।
িম্ভাব্য তাররখ রনধ ৃারণ করা মযগত পাগর। এ বেগর বক’মত
ইগতা গে রবরভন্ন রবভাে কর্তৃক রবভােওয়ারী রপকরনগকর
আগয়াজন করা হগয়গে রবধায় আলাদাভাগব বারষ ৃক রপকরনক
না কগর বন্দর রদবিটি আগলােরভাগব উদযাপন করা হগব
গ ৃ িভাপরত গহাদয় অরভ ত ব্যক্ত কগরন।

9.

12.

13.
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গৃহীত রিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
কর টি জরুরী রভরিগত জর /ফ্লাট/গফ্লার ক্রগয়র উপ-ব্যবস্থাপক
লগক্ষয যর্াযর্ ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। উক্ত (িম্পরি),
কর টিগত হারবার াস্টারগক অন্তর্ভৃক্ত করগত ম াোংলা
হগব।

সভায় প্রিান অে য ও বহসাি িক্ষণ কমযকতযা
জানান চর্, গাবড়ি চমিামকতি জন্য িাকজকেি
ব্যিস্থা কিা র্াকি। সুতিাং, িাকজেীয়
মতামকতি জন্য পুনিায় বহসাি বিভাকগি নবে
চপ্রিণ কিকত হকি।
পাবন উন্নয়ন চিাকি যি োবহদা চমাতাকিক দ্রুত
চল-আউে প্রদান কিকত হকি এিং চর্াগাকর্াগ
অব্যাহত িাখকত হকি।
ক) চসে-আপ সংকশািন ককি গাবড় বৃবদ্ধি
প্রস্তাি মন্ত্রণালকয় পত্র চপ্রিকণি ব্যিস্থা বনকত
হকি।
খ) গাবড় স্বল্পতাি কািকণ িন্দকিি কার্ যক্রকমি
সমস্যাি সৃবি হকচ্ছ এ চপ্রবক্ষকত চসে-আকপ চর্
গাবড়গুবলি সংস্থান িাখা আকে চসগুকলাি মকে
ক্রয় না কিা পর্ যে সিকাবি বনকদ যশনামকত
আউেকসাবস যং এি মােকম গাবড়ি ব্যিস্থা
কিকত হকি।
িাক্তাি বনকয়াগ কিা হকয়কে। হাসপাতাকল
অিকাঠাকমা চমিামত সম্পন্ন হকয়কে।
হাসপাতাকলি পূন য কার্ যক্রম োলু কিকত হকি।

িহকারী
ব্যবস্থাপক (কোঃ
িাোঃ)

রেশু পাগকৃর জন্য রনধ ৃাররত জায়ো ও
রবগনাদগনর ব্যবস্থািমূহ মচ্য়ারম্যান
গহাদয়গক অবরহত কগর পাগকৃর কাজ
দ্রুত িম্পন্ন করগত হগব।

পবিকল্পনা
প্রিান ও প্রিান
প্রককৌশলী (বসঃ
ও হাঃ)

প্রিান প্রককৌশলী
(বসঃ ও হাঃ)
পররচ্ালক
(প্রোিন)

পবিোলক
(প্রশাসন)
ও
প্রিান বেবকৎসা
কমযকতযা

প্রস্তুতকৃত নীবতমালাটি অনুকমাদকনি জন্য সহকািী
আগামী চিাি য সভায় উপস্থাপকনি ব্যিস্থা ব্যিস্থাপক (কঃ
গ্রহণ কিকত হকি।
ও সাঃ)
বারষ ৃক ক্রীড়া প্ররতগযারেতা অনুষ্ঠান পবিোলক
উপলগক্ষয েঠিত টি ম্যাগনজার কর্তৃক স্ব- (প্রশাসন)
স্ব দগলর রহগটর চুড়ান্ত তারলকা প্রস্তুত
করগত হগব। আো ী ০৮-০৩-২০২০ররোঃ
বারষ ৃক ক্রীড়া প্ররতগযােীতার তাররখ
রনধ ৃারণ করা হয়।

ক্রবমক

14.

15.

আগলাচ্য রবষয়
ম াোংলা
র্ানা,
পুরলে িাঁরড়, ওরি
বাোংগলা, ইর গগ্রেন
অরিি এবোং মজটি
ম ইন মেইট এ
ব্যবহৃত
বক’র
বগকয়া রবদ্যযৎ রবল
প্রিগে।
ঘূরণ ৃঝড় বুলবুল এর
আর্াগত উপগড়
পড়া োগের িোংখ্যা
ও পরবতী ব্যবস্থা
গ্রহণ প্রিগে।

16.

মেরজোং
ম গটররয়াল এর
রহিাব প্রিগে।

17.

জর
অস্থায়ী
রভরিগত অনুগ াদন
প্রিগে।

18.

ম াোংলা মপ রিভার
িাগর্ ময র্ভাগব
পররচ্ারলত ট্রাক
টার নৃ াগলর খিড়া
নীরত ালা রবষগয়
আগলাচ্না

রবেত িভায় আগলাচ্না ও গৃহীত রিদ্ধান্ত
গৃহীত রিদ্ধান্ত
বরণ ৃত প্ররতষ্ঠানিমূহ দীর্ ৃরদন যাবৎ বক’র রবদ্যযৎ ব্যবহার করা বিদ্যযৎ বিল আদাকয়ি ব্যিস্থা বনকত হকি।
িগেও বারবার তারেদ রদগয়ও রবদ্যযৎ রবল পররগোধ করগেন না।
তাোড়া রপরডরবর রবদ্যযৎ র্াকা িগেও বক’র রবদ্যযৎ ব্যবহার
করগেন। উগেখ্য ময, বক হগত লাইন রবরেন্ন করার জন্য বারবার
মলাক পাঠাগলও বাধাগ্রস্থ হগয় রিগর আগি। এ রবষগয় আগলাচ্না
ও রিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মযগত পাগর।

বাস্তবায়গন
প্রিান প্রককৌশলী
(বসঃ ও হাঃ)

গত নকভেি ২০১৯ এ ঘূবণ যঝড় বুলবুল আঘাত হানাি কািকণ
মিক’ি িহু গাে উপকড় পকড়। তাি সঠিক সংখ্যা কত? হািিাি
বিভাগ ও চমবিন বিভাগ সিকাবি কাকজ বনবদ যি ককয়কটি গাে
চেকয়কে তা অযিবি চদওয়া হয় বন। িাবক গাে বিবি চমাতাকিক
বনলাম কিা হকয়কে বকনা? বনলাম হকল দি কত উকঠকে এিং ককি
গােগুকলা অপসািণ কিা হকি? এ সকল তথ্য সভায় উপস্থাপকনি
জন্য সদস্য (হাঃ ও চমঃ) মকহাদয় অনুকিাি জানান। এ চপ্রবক্ষকত
সভায় আকলােনা হয় চর্, িন বিভাকগি সাকে চর্াগাকর্াগ ককি দ্রুত
চিে সংগ্রহ ককি গােগুকলা বনলাকম বিক্রকয়ি ব্যিস্থা কিকত হকি
এিং সদস্য (হাঃ ও চমঃ) মকহাদকয়ি োবহত অনুর্ায়ী ককয়কটি
গাে দাপ্তবিক কাকজি প্রকয়াজকন সিকাবি বনয়মানুর্ায়ী সিিািকহি
ব্যিস্থা গ্রহণ কিকত হকি।
েত ০৩ বেগর মেরজোং ম গটররয়াল যা state dept- এর রনকট
হস্তান্তর করা হগয়গে তার রহিাব, তার খরগচ্র রহিাব, বাকী রস্থরতর
রহিাব উপস্থাপগনর জন্য সদস্য (হাঃ ও চমঃ) মকহাদয় অনুগরাধ
জানান। তদগপ্ররক্ষগত প্রধান প্রগক েলী (রিোঃ ও হাোঃ) জানান ময,
চেবজং চমকেবিয়াল এি পবিমান বসঃ ও হাঃ বিভাগ হকত সম্পবি
শাখাকক হস্তােি/বুবঝকয় চদয়া হয়না। তকি চর্ পবিমান চেবজং
চমকেবিয়াল বিক্রয় কিা হয় তাি বহসাি নবেকত আকে। এোড়া
খিকেি/বিক্রকয়ি বহসাি চিবজস্টাকি সংিক্ষণ কিা হয়। মেরজোং এর
ম গটররয়াল পরর াণ দ্রুত িররগয় মিলার জন্য প্রধান প্রগক েলী
(রিোঃ ও হাোঃ) িভাপরত গহাদয়গক সুপাররে কগরন।তগেপরক্ষগত
দ্রুত মেরজোং ম গটররয়াল িররগয় মিলার রিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
েত ০১ বেগরর ময িকল জর অস্থায়ী রভরিগত ব্যবহাগরর জন্য
মদওয়া হগয়গে যা ভূর বরাদ্দ বাোই কর টি, অর্বা মবাগড ৃর
অনুগ াদগনর ােগ মদওয়া হয়রন তার তারলকা রনগম্ন উপস্থাপন
করা হগলাোঃ১। জনাি চমাঃ আব্দুি িাজ্জাক, স্বিাবিকািী চমসাস য মঈনুল
য
ইসলাম বমলন এি অনুকূকল 4048 িগবমোি
য
২। জনাি চমাঃ মুবজবুি িহমান এি অনুকূকল 149 িগবমোি
য
৩। জনাি চমাঃ শবিকুি িহমান এি অনুকূকল 14 িগবমোি
এিং
য
৪। চমসাস য ভাই ভাই চেিাস য এি অনুকূকল 1487 িগবমোি
জবম
মিক হকত ব্যিহাকিি অনুমবত প্রদান কিা হকয়কে।
ম াোংলা মপ রিভার িাগর্ ময র্ভাগব পররচ্ারলত ট্রাক টার ৃনাগলর
খিড়া নীরত ালা আগলাচ্নার ােগ চুড়ান্ত করার কর্া রেল,
খিড়া নীরত ালার রবষগয় িদস্য (হারবার ও ম ররন) ইগতাপূগব ৃ
রকছু তা ত প্রদান কগরন। এ মপ্ররক্ষগত খিড়া নীরত ালা িকল
রবভােীয় প্রধানগক তা ত প্রদাগনর জন্য িরবরাহ করা হগয়গে
ৃ তৃা, প্রধান রনরীক্ষা ক ক
ৃ তৃা
এবোং প্রধান অর্ ৃ ও রহিাব রক্ষণ ক ক
ও প্রধান প্রগক েলী (রিোঃওহাোঃ) এর িাগর্ নীরত ালা রনগয়
পররচ্ালক (প্রোিন) এর িভাপরতগে একটি িভা করা হগয়গে।
নীরত ালা চূড়ান্তকরগণর জন্য মচ্য়ারম্যান গহাদগয়র িভাপরতগে
ম য়র, ম াোংলা মপাট ৃ মপ রিভা ও বক’র ি ন্বগয় চূড়ান্ত করা
হগব। এ রবষগয় রিরবএ’র িভাপরত গহাদয় জনান ময, অনুগ াদন
ব্যতীত রবরডোং ততরী করা অগয রক্তক রবধায় মপ রিভাগক পগত্রর
ােগ জারনগয় মদয়া রদগত হগব।

িন বিভাকগি সাকে চর্াগাকর্াগ ককি দ্রুত
গােগুবল বিক্রকয়ি ব্যিস্থা গ্রহণ কিকত হকি।
চমবিন ও হািিাি বিভাকগি োবহত অনুর্ায়ী
গাে সিিিাকহি ব্যিস্থা বনকত হকি।

পবিোলক
(প্রশাসন) ও উপব্যিস্থাপক
(সম্পবি)

চেবজং কাকজি সুবিিাকে য দ্রুত মেরজোং
ম গটররয়াল িররগয় মিলার ব্যবস্থা গ্রহণ
করগত হগব এবোং এর যর্াযর্ রহিাব িোংরক্ষণ
করগত হগব।

প্রিান প্রককৌশলী
(বসঃ ও হাঃ) ও
উপ-ব্যিস্থাপক
(সম্পবি)
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মিক’ি সকল জবম অস্থায়ী বভবিকত সম্পবি
ব্যিহাকিি জন্য ভূর বরাদ্দ বাোই কর টির চমাংলা
ােগ ইজারা প্রদান করগত হগব।

ক) ম াোংলা মপ রিভার িাগর্ ময র্ভাগব
পররচ্ারলত ট্রাক টার নৃ াগলর খিড়া নীরত ালা
চুড়ান্তকরগণর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত
হগব।
খ) রিোঃ ও হাোঃ রবভাে কর্তৃক অনুগ াদন
ব্যতীত রবরডোং ততরী করা অগয রক্তক, রবষয়টি
মপ রিভাগক পগত্রর ােগ জারনগয় রদগত
হগব।
ে) মল-আউট অনুগ াদগনর জন্য দ্রুত নরর্
উপস্থাপন করগত হগব।

পবিোলক
(প্রশাসন)
ব্যিস্থাপক
(প্রশাসন)

শাখা,

ও

ক্রবমক
19.

20.

21.

22.

23.

আগলাচ্য রবষয়
মিানালী ব্যাোংগকর
নতুন ভবন রন াৃ ণ
ও ট্রাস্ট ব্যাোংগকর
ATM বুগর্র
জন্য প্রদি স্থান
প্রিগে।

রবেত িভায় আগলাচ্না ও গৃহীত রিদ্ধান্ত
মিানালী ব্যাোংগকর নতুন ভবন রন াৃ ণ ও ট্রাস্ট ব্যাোংগকর ATM
বুগর্র জন্য প্রদি স্থাগনর রবষগয় িব ৃগেষ অবস্থা িভায় উপস্থাপগনর
জন্য সদস্য (হাঃ ও চমঃ) মকহাদয় অনুগরাধ জানান। এ রবষগয়
িভায় আগলাচ্না হয় ময, আউটগিারি ৃোং এ অর্বা বক’র রনজস্ব
অর্ ৃায়গন ক ারেৃয়াল রবরডোং ততরী কগর ট্রাস্ট ব্যাোংক, মিানারল
ব্যাোংকিহ আগরাও রেরপোং এগজন্টগদর ভাড়া মদয়ার রবষগয়
িভাপরত গহাদয় উপরস্থত িকলগক তা ত প্রদাগনর জন্য
ৃ তৃা
অনুগরাধ জানান। এ মপ্ররক্ষগত প্রধান অর্ ৃ ও রহিাব রক্ষণ ক ক
জানান ময, রনজস্ব অর্ ৃায়গন ২০ (রবে) তলা ভবন ততরী করা িম্ভব।
এ রবষগয় িভাপরত গহাদয় তা ত ব্যক্ত কগরন ময, িরকারর
টাকায় করগত মেগল ক ারেৃয়াল রবরডোং রন াৃ ণ করগত মেগল
অনুগ াদন পাওয়া না ও মযগত পাগর। এ কারগণ বক’র রনজস্ব
অর্ ৃায়গন করাই যুরক্তযুক্ত। অতোঃপর রিোঃ ও হাোঃ রবভাে কর্তৃক
প্রাক্কলন প্রস্তুত কগর দ্রুত নরর্ উপস্থাপগনর জন্য রিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
উগেখ্য ময, পররচ্ালক (ট্রারিক) জানান ময, জনতা ব্যাোংগকর
িা গন িাঁকা জায়োয় ক ারেৃয়াল রবরডোং রন াৃ ণ করা হগল
ব্যবিায়ীরা উৎিারহত হগব।
বাোংলারলোংক
এ রবষগয় হারবার াস্টার জানান ময, কগপৃাগরট রি যাগদরগক
কগপৃাগরট লাইগনর িরবরাহ করা হগয়গে িকলগক কগপৃাগরট রি ব্যবহার রনরিত
রিগ র
িাগর্ করগত হগব। কগপৃাগরট রিগ র িাগর্ এিএ এি ব্রড কাস্ট এর
এিএ এি
ব্রড সুরবধা িম্পরকৃত রবষগয় িভায় আগলাচ্না হয়।
কাস্ট এর সুরবধা
প্রিগে আগলাচ্না।
মলরড
ডাক্তার রিরবএ’র িভাপরত গহাদয় জানান ময, বন্দর হািপাতাগল মকান
রনগয়াে প্রিগে।
মলরড ডাক্তার না র্াকায় আবারিগক বিবািরত রহলাগদর
রচ্রকৎিা প্রদাগন খব অসুরবধা সৃরি হয়। এ মপ্ররক্ষগত তদরনক
মবতনর্ভক্ত/মর্াক বরাগদ্দর ােগ একজন মলরড ডাক্তার
ৃ তৃাগক আো ী এক
রনগয়াগের রবষগয় প্রধান রচ্রকৎিা ক ক
িপ্তাগহর গে মযাোগযাগের ােগ রনগয়াে প্রদাগনর ব্যবস্থা
গ্রহগণর জন্য িভায় আগলাচ্না ও রিদ্ধান্ত হয়।
কগন্টইনার
রনরাপিা রবভাগের আবশ্যক ক চ্ৃ ারী এবোং কগন্টইনার হযান্ডরলোং
হযান্ডরলোং প্রকল্প প্রকগল্পর ক চ্ৃ ারী রনগয়াগের ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য িভায় আগলাচ্না
এবোং
রনরাপিা ও রিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
রবভাগের মলাক
রনগয়াে প্রিগে।
িা রয়কী
ও রিরবএ’র িভাপরত গহাদয় জানান ময, ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষর
মব্রারেয়ার প্রকাে একটি িা রয়কী এবোং প্রকগল্পর রবষগয় একটি মব্রারেয়ার ততরী করা
প্রিগে।
একান্ত আবশ্যক। এ মপ্ররক্ষগত একটি িা রয়কী এবোং একটি
মব্রারেয়ার প্রকাগের ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য মচ্য়ারম্যান গহাদয়
রনগদ ৃেনা প্রদান কগরন।

গৃহীত রিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
চসানালী ব্যাংক ও োস্ট ব্যাংক এি জায়গাি পবিোলক (প্রঃ),
বিষকয় ভূবম িিাদ্দ িাোই কবমটিি সভা পবিোলক (োঃ),
অনুিাকনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিকত হকি।
প্রঅবহিক, পবিঃ
প্রিান ও প্রিান
প্রককৌশলী (বসঃ
ও হাঃ)

বক’মত ময িকল িভা অনুরষ্ঠত হয়, উক্ত ব্যিস্থাপক (প্রঃ)
িভািমূগহর মনাটিে কগপৃাগরট রিগ ম্যাগিজ ও
হািািাি
এর ােগ প্রদান করগত হগব। ম্যাগিজ মাস্টাি
ততরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
অরবলগে বন্দর হািপাতাগল একজন মলরড প্রধান রচ্রকৎিা
ৃ তৃা
ডাক্তার রনগয়াগের ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
ক ক

জরুরী রভরিগত মলাক রনগয়াগের ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যবস্থাপক (প্রোঃ)
করগত হগব।
ও
িহকারী
ব্যবস্থাপক (ক ৃ)
ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষর একটি িা রয়কী িরচ্ব (মবাওজি)
এবোং প্রকল্পিমূগহর রবষগয় একটি মব্রারেয়ার ও
পররকল্পনা
প্রকাগের ব্যবস্থা রনগত হগব।
প্রধান

অতঃপি, সভাপবত গহাদয় সককলি উকদ্দশ্য িকলন চর্, মন্ত্রণালকয়ি বিবভন্ন সভায় চর্াগদাকনি পি দপ্তকি বিকি একস মিক সংবিি আকলাবেত
তথ্যাবদ সকল বিভাগকক বলবখতভাকি অিবহত কিকিন। র্াকত ককি উক্ত বিষয়সমূকহি উপি ব্যিস্থা চনওয়া র্ায়। জবম লীজ, মাস্টাি প্লান প্রণয়ন,
কমাবশযয়াল ইউজ, মিক’ি আিাবসক ভিন ও বশশু পাকয বনমযাণ এিং Loc এর আপগগ্রগডেন রবষগয় িকলগক েভীরভাগব পয ৃাগলাচ্না কগর সুপাররে
প্রদাগনর জন্য অনুগরাধ জানান। সভায় আি চকান আকলােনা না োকায় সভাপবত উপবস্থত সকলকক িন্যিাদ জাবনকয় সভাি সমাবপ্ত চঘাষণা ককিন।
স্বাক্ষরিত/ ০৩-০৩-২০২০
ররয়ার এডর রাল মেখ ম াোঃ আবুল কালা আজাদ, বিএন
চেয়ািম্যান
নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).২০-

মাে য ২০২০ বরঃ।

বিতিণ : বিভাগ/ককাষ প্রিান:
............................................................... মিক, চমাংলা।
অনুবলবপ:
১।
সদস্য (
), মিক, চমাংলা।
২।
চেয়ািম্যান মকহাদকয়ি একাে সবেি, মিক, চমাংলা।
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স্বাক্ষরিত/ ০৩-০৩-২০২০
চমাঃ বগয়াস উবদ্দন (উপসবেি)
পবিোলক (প্রশাসন)

