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 ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ  

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

  

বিষয়ঃ 12-09-২০১৯ তাবিখ সকাল 10.00 ঘটিকায়  অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী। 
 

সভাপবত     :   বিয়াি এডবমিাল এম মমাজ্জাম্মেল হক, ববএন, মেয়ািম্যান।                                                                                                                            

তাবিখ     :   12-09-2019 বরঃ। 

সময়    :   10.00 ঘটিকা। 

স্থান     :   মিক এি 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 27-০৫-19 তাবিখ অনুবিত মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী সি যসেবতক্রম্মম বনবিত কিা হয়।    

২। বিগত সভায় গৃহীত বসদ্ধাম্মেি িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যাম্মলােনা  ও বসদ্ধাে  গ্রহণ।   
 

 

ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

1.  জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু 

মশখ মুবজবুর রহ াগনর 

জন্মশতবাবষকৃী সুষ্ঠুভাগব 

উদযাপগনর লগক্ষয 

িম্ভাব্য ক সৃূবচ্।   

১।  াচ্,ৃ ২০২০ 

মনৌপবরবহন  ন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বববভন্ন িোংস্থািমূহ 

বনগয় বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার িোংকলন প্রকাশ। 

ও 

নদী ও মনৌপথ এবোং এ  ন্ত্রণালয় ও দপ্তর/িোংস্থার 

কাযকৃ্র  িম্পবকতৃ বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূণ ৃ বিদ্ধান্ত 

িোংকলন প্রকাশ।  

২।  াচ্,ৃ ২০২০ 

জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুবজবুর রহ াগনর িাগথ  

মনৌপবরবহন  ন্ত্রণালগয়র কাযকৃ্র  িম্পবকতৃ ছবব 

বনগয় এযালবা  ততবর ও তা বববভন্ন দূতাবািিহ 

অন্যান্য স্থাগন ববতরণ। 

৩।  াচ্,ৃ ২০২০ 

মনৌপবরবহন  ন্ত্রণালগয়র কাযকৃ্র  িম্পবকতৃ ৫-১০ 

ব বনগটর ডকুগ ন্টাবর ততবর ( াননীয় প্রধান ন্ত্রীর 

বক্তব্যিহ)।  

৪। আেষ্ট, ২০২০ 

জাতীয় মশাক বদবি পালগন বববভন্ন ক সৃূচ্ী গ্রহণ।  

৫। ১০ জানুয়াবর, ২০২১ 

বঙ্গবন্ধুর স্বগদশ প্রতযাবতনৃ বদবি অনুষ্ঠাগনর 

আগয়াজন।  

১৭ মাে য ২০২০ তাবিখ জাবতি বপতা 

িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুি িহমান এি 

জন্মশতিাবষ যকী উদর্াপন উপলম্মক্ষে গত 

09-09-19 তাবিম্মখ মিকম্মত অনুবিত 

সভায় বিবভন্ন কম যসূেী গ্রহণ কিা হম্ময়ম্মে।   

 

 

 

 

অথ ৃ ও 

বহিাব 

ববভাে, 

প্রশািন 

ববভাে (ই, 

আর শাখা) 

2.  ০৬ অগটাবর ২০১৯ ববশ্ব 

মনৌ বদবি উদযাপন 

িোংক্রান্ত 

১। ০৬ অগটাবর ২০১৯  

চ্ট্টগ্রা , ম াোংলা এবোং পায়রা বন্দর ও িকল নদী 

বন্দর:- 

মিব নারঃ ববষয়- িমুদ্র বনরাপত্তা 

ক) র যাবল (৭/৮ অগটাবর ২০১৯) 

খ) ববচ্/নদী বিবনোং (সুববধা ত ি য়/তাবরগখ) 

ে) মপাট ৃবিবনোং (সুববধা ত ি য়/তাবরগখ) 

ঘ) পথ নাটক/িাোংস্কৃবতক অনুষ্ঠান (সুববধা ত ি গয়) 

 

২। ববশ্ব মনৌ বদবগি বন্দর এলাকা 

আগলাকিবিতকরণ / শহগরর উগেখগযাগ্য স্থাগন মনৌ 

বনরাপত্তা, িমুদ্র বনরাপত্তা ববষয়ক িগচ্তনতামূলক 

ডকুগ ন্টাবর প্রদশনৃ/উগেখগযাগ্য স্থাগন বডিগে মবাড ৃ

প্রদশনৃ/ব্যানার, মেস্টুন দ্বারা বন্দর এলাকা 

িবিতকরণ।  

গত 09-09-19 তাবিম্মখ মিকম্মত অনুবিত 

সভায় ০৬ অগটাবর ২০১৯ ববশ্ব মনৌ বদবি 

উদযাপন িোংক্রান্ত বিবভন্ন কম যসূেী গ্রহণ 

কিা হম্ময়ম্মে।  

ই, আি 

শাখা,  

সম্পবি 

শাখা ও বসঃ  

হাঃ বিভাগ 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

3.  অবনষ্পন্ন ববষয়াবদঃ 

(ক) ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর 

বনরাপত্তাক ীগদর বনগয়ােবববধ 

িোংগশাধন প্রিগঙ্গ।  

 

 

 

 

 

 

খ) ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর 

মিট-আগপ বনবাৃহী ম্যাবজগেট 

এর ০১টি পদ সৃবষ্টিহ তার 

দপ্তগরর কাযকৃ্র  পবরচ্ালনার 

জন্য ০৩টি পদিহ ম াট ০৪টি 

পদ সৃবষ্টকরণ।  

 

 

ে) ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর 

মিট-আপ (িাোংেঠবনক 

কাঠাগ া) যুগোপগযােীকরণ। 

 

ক) ম াোংলা বন্দগরর বনরাপত্তাক ীগদর 

বনগয়ােবববধ বনগয় িভায় আগলাচ্না করা হয় 

এবোং এ ববষগয় দ্রুত কাযকৃ্র  গ্রহণ করগত 

হগব।  

 

 

 

 

 

খ) িোংবিষ্ট ববষগয় ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

আো ী ি ন্বয় িভায় প্রবতবগদন দাবখল 

করগব।   

 

 

 

 

 

ে) িোংবিষ্ট ববষগয় ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

আো ী ি ন্বয় িভার পূগব ৃ এ ববষগয় 

 ন্ত্রণালগয় প্রস্তাব দাবখল করগব।   

 

ক) মমাংলা িন্দম্মিি বনিাপিাকমীম্মদি 

সংম্মশাবিত বনম্ময়াগবিবি অনুম্মমাদম্মনি জন্য 

গত ০৪-০৭-১৯ তাবিম্মখ মনৌপম এ মপ্রিণ 

কিা হম্ময়ম্মে। মনৌপম হম্মত গত ০৪-০৮-১৯ 

তাবিম্মখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালম্ময় মপ্রিণ কিা 

হম্ময়ম্মে। বিষয়টি দ্রুত বনষ্পবিি লম্মক্ষে 

মনৌপম এি সাম্মে মর্াগাম্মর্াগ অব্যাহত 

িাখম্মত হম্মি।  

 

খ) বনি যাহী ম্যাবজম্মেটসহ ০৪টি পদ সৃজম্মনি 

অনুম্মমাদম্মনি বিষম্ময় গত ১৬-০৭-১৯ 

তাবিম্মখ মনৌপম হম্মত অে য মন্ত্রণালম্ময় মপ্রিণ 

কিা হম্ময়ম্মে । এ বিষম্ময় িাম্মগিহাট ও খুলনা, 

বডবস মম্মহাদম্ময়ি সাম্মে মর্াগাম্মর্াগ অব্যাহত 

িাখম্মত হম্মি।  

 

 

গ) মিক’ি বনম্ময়াগ প্রবিিানমালা ও 

সাংগঠবনক কাঠাম্মমা একম্মত্র হালনাগাদ 

কম্মি মপ্রিম্মণি কার্ যক্রম েলমান। উম্মেখ্য মর্, 

মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি বসদ্ধাে 

অনুর্ায়ী মিক’ি মসট আপ বিষম্ময় মিক’ি 

প্রম্মতেক বিভাগীয় প্রিান এিং বসবিএ এি 

সভাপবত/সািািণ সম্পাদক এ বিষম্ময় 

আলাদা আলাদা সুপাবিশ প্রদান কিম্মিন। 

উক্ত সুপাবিশ মিাড য সভায় অনুম্মমাদম্মনি পি 

মন্ত্রণালম্ময় মপ্রিণ কিম্মত হম্মি। অম্মটািি 19 

মাম্মসি প্রেম সপ্তাম্মহ মপ্রিম্মণি ব্যিস্থা গ্রহণ 

কিম্মত হম্মি।  

 

 

 

 

 

 

 

পবরচ্ালক 

(প্রশািন) 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

4.  শূন্যপগদ জনবল 

বনগয়াে প্রিগঙ্গ 

 

১।  ন্ত্রণালয়িহ এর অধীন িকল দপ্তর/ 

িোংস্থার ববদ্য ান শূন্য পগদর িঠিক 

পবরিোংখ্যান বনণয়ৃ এবোং বনগয়াে প্রবক্রয়ার জন্য 

গৃহীত কাযকৃ্র   ন্ত্রণালয়গক বনয়ব ত অববহত 

করগত হগব। িকল ধরগণর বনগয়াে বববধ, 

মকাটা ববভাজগনর যথাযথ বববধ প্রগয়াে 

বনবিত করগত হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর মুখ্য িবচ্ব  গহাদগয়র 

০৪-০৩-১৯ তাবরগখর পগের বনগদশৃনার 

আগলাগক শূন্য পগদর ববপরীগত সুস্পষ্ট বনগয়াে 

পবরকল্পনা গ্রহণ ও তা  ন্ত্রণালয়গক অববহত 

করগত হগব। বাস্তবায়গনর ববগশষ উগদ্যাে 

বনগত হগব।   

৩। বনগয়াগে জনপ্রশািন  ন্ত্রণালগয়র বনগয়াে 

িোংক্রান্ত বববধ ববধান ও িোংবিষ্ট িোংস্থার আইন-

কানুন, বববধ ববধান অনুিরণ কগর বনগয়াে 

মদয়ার জন্য িোংস্থা প্রধান, বনগয়াে মবাড ৃ ও 

 ন্ত্রণালগয়র  গনাবনত প্রবতবনবধগক বনগদশৃনা 

প্রদান করা হগলা।  

৪। বনগয়াে পরীক্ষায় প্রবতটি পগদর ববপরীগত 

বলবখত পরীক্ষায় উত্তীণ ৃপ্রাথীগদর  গে মথগক 

মক্ষে ববগশগষ ৩/৪ জন প্রাথীগক ম ৌবখক 

পরীক্ষার জন্য ববগবচ্না করগত হগব।  

৫। ম ৌবখক পরীক্ষার ি য় আগববদত প্রাথীর 

ববপরীগত মবাগডরৃ িকল িদস্য আগলাচ্নার 

বভবত্তগত নম্বর প্রদান করগবন।  

 

৬। বববধববধান প্রবতপালন কগর বনগয়াে 

কাযকৃ্র  দ্রুত িম্পন্ন করগত হগব।  

৭।  শূন্য পগদর বনগয়াে ৬  াগির  গে, িম্ভব 

হগল ৩  াগির  গে িম্পন্ন করগত হগব।  

৮। বলবখত পরীক্ষার জন্য  BUET অথবা 

IBA এর িহগযাবেতা মনয়া মযগত পাগর।  

 

৯। স্বচ্ছতা ও জবাববদবহতা বনবিত করগত 

হগব 

১০। বনগয়াে প্রবক্রয়ার প্রস্তুবত গ্রহণ িভা মথগক 

শুরু কগর আগবদন যাচ্াই-বাছাই, প্রশ্নপে 

প্রণয়ন, েলােল চুড়ান্তকরণ পযনৃ্ত  ন্ত্রণালগয়র 

প্রবতবনবধ অন্তৃভুক্ত বনবিত করগত হগব।  

১১। মটকবনকযাল প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত জনবল বনগয়াে 

করগত হগব।  

১২। নতুন বনগয়ােপ্রাপ্ত ক কৃতাৃ ও 

ক চৃ্ারীগদর প্রবশক্ষগণর ব্যবস্থা করগত হগব।   

 

 

১৩। িকল দপ্তর/িোংস্থাগক প্রবত  াগি তাগদর 

বনগয়াগের বরগপাট ৃ  ন্ত্রণালগয়র িভায় 

উপস্থাপন করগত হগব। 

শূন্য পম্মদ জনিল বনম্ময়াম্মগি বিষম্ময় সংবিষ্ট শাখা কর্তযক বনম্মনাক্ত 

তথ্যাবদ উপস্থাপন কিা হয়ঃ- 

িতযমাম্মন মিকম্মত ১৭৯৯ টি শূন্য পম্মদি মম্মে ৯২০টি পম্মদি োড়পত্র 

পাওয়া বগম্ময়ম্মে। োড়পত্রপ্রাপ্ত পম্মদি মম্মে ১০৮ টি শূন্য পম্মদ 

প্রােীম্মদি বনম্ময়াম্মগি কার্ যক্রম সম্পন্ন হম্ময়ম্মে। ইম্মতামম্মে ৩৫ জন 

কম যকতযা-কম যোিী মর্াগদান কম্মিম্মেন। আিও ৩৫ জন কম যকতযা-

কম যোিী আগামী ১৫-০৯-১৯ তাবিম্মখ মর্াগদান কিম্মিন।  অিবশষ্ট 

শূণ্য পম্মদি মম্মে এলবডএ ৮০ টি পম্মদি বিপিীম্মত মামলা েলমান 

োকায় অিবশষ্ট ১৪৩ টি পদ পূিম্মণি লম্মক্ষে আগামী ১৩-০৯-১৯, 

১৪-০৯-১৯, ২০-০৯-১৯, ২৭-০৯-১৯, ০৪-১০-১৯ ও ০৫-১০-১৯ 

তাবিম্মখ পিীক্ষাি বদন িার্য্য  আম্মে। 41 টি পম্মদি োড়পম্মত্রি জন্য 

মন্ত্রণালম্ময় 05-09-19 তাবিম্মখ পত্র মপ্রিণ কিা হম্ময়ম্মে। 4ে য মেবণি 

334টি পম্মদি বনম্ময়াগ বিজ্ঞবপ্ত প্রকাম্মশি অম্মপক্ষায়। 1ম ও 2য় 

মেবণি 5টি পম্মদি বনম্ময়াগ বিজ্ঞবপ্ত প্রকাম্মশি অম্মপক্ষায়। উম্মেখ্য মর্, 

মিকম্মত মকান সাল পর্ যে বনম্ময়াগ কার্ যক্রম িন্ধ বেল এিং মকান সাল 

মেম্মক বনম্ময়াগ কার্ যক্রম োলূ কিা হম্মলা এ বিষম্ময় র্ািতীয় তথ্যাবদ 

পিিতী সভায় উপস্থাপন কিম্মত হম্মি।  

২। মন্ত্রণালম্ময়ি োবহত অনুর্ায়ী মিক’ি বনম্ময়াগ কম যপবিকল্পনা গত 

০৪-০৭-১৯ তাবিখ মনৌপম্মম মপ্রিণ কিা হম্ময়ম্মে। 

 

 

 

 

৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালম্ময়ি বনম্ময়াগ সংক্রাে বিবি বিিান ও সংবিষ্ট 

সংস্থাি আইন-কানুন, বিবি বিিান অনুসিণ কম্মি মিক’ি বনম্ময়াগ 

কার্ যক্রম সম্পন্ন কিা হয়।  

 

 

 

৪। বনম্মদ যশনা অনুর্ায়ী ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হয়।   

 

 

 

৫। মমৌবখক পিীক্ষাি সময় মিাম্মড যি সকল সদস্য মমিাি বভবিম্মত 

পৃেকভাম্মি নম্বি প্রদান কিম্মিন। পিিতীম্মত উক্ত নম্বিসমূহ 

আহিায়ম্মকি কাম্মে প্রদাম্মনি পি নম্বি গড় কম্মি প্রােীম্মক নম্বি প্রদান 

কিম্মত হম্মি।  

৬। বিবিবিিান প্রবতপালন কম্মি বনম্ময়াগ কার্ যক্রম সম্পন্ন কিা হয়।  

 

৭। বনম্মদ যশনা অনুর্ায়ী পবিকল্পনা গ্রহণ কিা হম্ময়ম্মে।  

  

৮। আউট মসাবস যং এি মােম্মম বলবখত পিীক্ষা গ্রহম্মণি বনবমি 

IBA/ITT, KUET সহ আিও কম্ময়কটি প্রবতিাম্মনি সাম্মে 

মর্াগাম্মর্াগ অব্যাহত আম্মে।   

৯। স্বচ্ছতা ও জিািবদবহতা বনবিত কম্মি বনম্ময়াগ কার্ যক্রম সম্পন্ন 

কিা হয়।  

১০। বনম্মদ যশনা অনুর্ায়ী পবিকল্পনা গ্রহণ কিা হয়।  

 

 

 

১১। বনম্মদ যশনা অনুর্ায়ী জনিল বনম্ময়াগ কিা হয়।  

 

১২। নতুন বনম্ময়াগপ্রাপ্ত কম যকতযা ও কম যোিীম্মদি প্রবশক্ষম্মণি ব্যিস্থা 

গ্রহণ কিা হয়। 16-09-19 তাবিখ হম্মত 06 বদন ব্যাপী 

নিবনম্ময়াগকৃত 35 জম্মনি জন্য মমৌবলক প্রবশক্ষম্মনি আম্ময়াজন কিা 

হম্ময়ম্মে।  

১৩। প্রবত মাম্মস বনম্ময়াম্মগি বিম্মপাট য মন্ত্রণালম্ময়ি সভায় উপস্থাপন 

কিা হয়। 

পবরচ্ালক 

(প্রশািন) 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

5. ৬

. 

অবডট আপবত্ত 

বনষ্পবত্তকরণ প্রিগঙ্গ 

 

১। দপ্তর/ িোংস্থার  াবিক বভবত্তক বববভন্ন 

মেবণর অবডট আপবত্তর ববস্তাবরত তাবলকা 

এবোং বনষ্পবত্তকৃত তাবলকা ি ন্বয় িভায় 

উপস্থাপন করগব। যত দ্রুত িম্ভব অবডট 

আপবত্তগুগলা বনষ্পবত্ত করার বিদ্ধান্ত হয়। 

যুগ্মিবচ্ব (অবডট) ববষয়গুগলা তদারবক ও 

মযাোগযাে কগর বনষ্পবত্ত করার ব্যবস্থা 

বনগবন।   

 

 

২।  ন্ত্রণালগয়র আইন ও অবডট শাখা 

িোংবিষ্ট দপ্তর / িোংস্থার ি ন্বগয় প্রবত াগি 

বদ্বপাবক্ষক / বেপাবক্ষক িভা করগব এবোং এ 

ধারা অব্যাহত় মরগখ আপবত্ত বনষ্পবত্তর 

কাযকৃর পদগক্ষপ গ্রহণ করগবন।   

 

 

৩।  ন্ত্রণালগয়র অবতবরক্ত িবচ্ব (িোংস্থা-২) 

িভাপবতগত্ব ববআইডবিউটিবিগত বেপক্ষীয় 

িভা করগত হগব। তাগদর অবডট আপবত্তর 

িোংখ্যা জরুরী বভবত্তক উগদ্যাে গ্রহগণর 

 ােগ  বনস্পবত্ত কগর কব গয় আনগত হগব।  

১।  মিক’ি অবডট  আপবি বনষ্পবিকিম্মণি 

তথ্যাবদ বনম্মে মদওয়া হম্মলাঃ- 

১।  (ক)  আগস্ট-১৯ মাম্মস 0৫ টি আপবিি 

বমমাংসাপত্র পাওয়া বগম্ময়ম্মে।  

(খ) ০২-০৯-২০১৯ তাবিখ পর্ যে অমীমাংবসত 

আপবিি সংখ্যা ২২০টি। র্াি বিভাজন বননরুপঃ 

i) সািািণ আপবি ১১5 টি।  

ii) অবগ্রম আপবি ৮৯ টি। 

iii) বসএবজ বিম্মপ যাটভুক্ত ১৬ টি।  

 

২। স্থানীয় রাজস্ব অবডট অবধদপ্তর হগত ০৩ (বতন) 

জন ক কৃতাৃ েত ০৯-০৭-২০১৯ হগত ০৮-০৮-

২০১৯ পযনৃ্ত ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষ ২০১৭-১৮ 

িাগলর বববভন্ন কাযকৃ্রগ র বনরীক্ষা কাযিৃম্পাদন 

কগরন।  উক্ত বনরীক্ষা দল কর্তকৃ ০২-০৯-১৯ 

তাবরখ পযনৃ্ত মকান বনরীক্ষা প্রবতগবদন পাওয়া 

যায়বন। 

 

৩। ববষয়টি  বক িোংবিষ্ট নয়।  

বনরীক্ষা ও 

পবরদশনৃ 

ববভাে 

6. ৮

. 

 া লা িোংক্রান্ত  িোংস্থা বভবত্তক  া লার অগ্রেবত বনগয় 

বনয়ব ত পযাৃগলাচ্না িভা করগত হগব। 

 া লার হালনাোদ তথ্য  ন্ত্রণালগয় মপ্ররণ 

করগত হগব।  

বিবভন্ন আদালম্মত মিক সংবিষ্ট ১৭৪ টি মামলা 

েলমান আম্মে। (তন্মম্মে  সবেি মম্মহাদয় বিিাদী 

বহম্মসম্মি মামলা-৩৪ টি)। 

মিক িাদী বহম্মসম্মি মামলা-৭২ টি।  

মিক বিিাদী বহম্মসম্মি মামলা-১০২ টি।  

আগস্ট ২০১৯ মাম্মস নতুন ০১টি মামলা দাম্ময়ি 

হম্ময়ম্মে।  

উম্মেখ্য মর্, গত জানুয়াবি 19 মেম্মক আগস্ট 19 

পর্ যে বনষ্পবিকৃত মামলাি সংখ্যা ০৭ টি।  

এোড়া মিক’ি খুলনাস্থ সম্পবিি উপি 

অবিিভাম্মি িসিাসিত মহাম্মজি কম্মলানী 

উম্মচ্ছম্মদি বিষম্ময় মজলা প্রশাসক খুলনা মক পত্র 

মদওয়া হয়। তদম্মপ্রবক্ষম্মত মজলা প্রশাসক কর্তযক 

উম্মচ্ছদ কার্ যক্রম পবিোলনাি বিষম্ময় আইনগত 

মতামত প্রদাম্মনি জন্য আইন বিোি ও সংসদ 

বিষয়ক মন্ত্রণালম্ময় পত্র মপ্রিণ কম্মিন। 

আল-িািাকাি নাম্মম িিাদ্দকৃত জায়গা উম্মচ্ছম্মদি 

বিষম্ময় মজলা প্রশাসক, িাম্মগিহাট এি িিািি পত্র 

মপ্রিম্মণি কার্ যক্রম েলমান।  

ই আর শাখা 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

7.   াননীয় 

প্রধান ন্ত্রীর 

প্রবতশ্রুবত 

িোংক্রান্ত  

 

১।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর কাযাৃলগয় 

প্রদত্ত বনগদশৃনার অগ্রেবত প্রবতগবদন 

প্রবত াগি যথাযথভাগব মপ্ররণ 

করগত হগব। এ ববষগয় আগরা িতক ৃ

হগত হগব।  

২।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত 

মকান অবস্থায় মপবডোং রাখা যাগব না।  

৩।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত 

বাস্তবায়গনর জন্য িোংবিষ্ট িকল 

দপ্তর/িোংস্থা অগ্রাবধকার বভবত্তগত 

প্রকল্প গ্রহণ করগবন। এ ববষগয়  অে 

 ন্ত্রণালগয়র পবরকল্পনা উইোং 

কাযকৃর ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন।  

৪। িোংবিষ্ট দপ্তর / িোংস্থা প্রবতশ্রুবতর 

অগ্রেবত বনধাৃবরত ি গয়র  গে 

 ন্ত্রণালয়গক অববহত করগব। প্রাপ্ত 

তথ্য বনয়ব ত ওগয়বিাইগট 

আপগলাগডর ব্যবস্থা বনগত হগব।  

৫। বববভন্ন প্রকল্প এর িাগথ িোংবিষ্ট 

 বনটবরোং ক কৃতাৃগক িাবকৃ্ষবণক 

প্রকল্প কাগজর অগ্রেবত 

 বনটবরোং/পবরদশনৃ করগবন।  

৬।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত 

িমূগহর  গে মকান প্রবতশ্রুবত যবদ 

বাস্তবায়নগযাগ্য না হয় বা মি ববষগয় 

মকান জটিলতা থাকগল তা জরুরী 

বভবত্তগত  ন্ত্রণালয় ও প্রধান ন্ত্রীর 

কাযাৃলয়গক অববহত করগত হগব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত 

বাস্তবায়গনর অগ্রেবত পযাৃগলাচ্নার 

জন্য প্রবত  াগি পযাৃগলাচ্না িভা 

করগত হগব।  

১।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর বনগদশৃনা িোংক্রান্ত অগ্রেবত প্রবতগবদন প্রবত াগি 

যথাযথভাগব মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হয়।   

২। িভার বিদ্ধান্ত অনুযায়ী  াননীয় প্রধান ন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত ০৪টি প্রবতশ্রুবতর 

বনন্মরুপভাগব  ন্ত্রণালগয় প্রবতগবদন মপ্ররণ করা হয়।   

ক) ময মকান উপাগয় ম াোংলা বন্দরগক িচ্ল রাখা-  ম াোংলা বন্দর কাযকৃরীভাগব 

িচ্ল আগছ এবোং িরকাগরর িবক্রয় পদগক্ষগপর েগল ২০১৮-১৯ অথবৃছগর মরকড ৃ

িোংখ্যক ৯১২ টি জাহাজ এবোং ১১৩.১৫ লক্ষ ম বিকটন কাগোৃ, এবোং ৫৭৭৩৫ টিইইজ 

কগন্টইনার হযাগডল করা হয় এবোং ৩১৬ মকাটি টাকার অবধক রাজস্ব অজনৃ করা 

িব্ভব হগয়গছ।  

খ) ম াোংলা বন্দগরর কাযকৃরী ব্যবহার ও িক্ষ তা বৃবদ্ধ কিা- মমাংলা িন্দি 

কার্ যকিীভাম্মি সেল আম্মে। গত ২০০৯ সাল হম্মত ক্রমাগত জাহাম্মজি সংখ্যা, 

কাম্মগ যাি পবিমান ও িাজস্ব আয় প্রবত িেি প্রায় ২৫%-৩০% হাম্মি বৃবদ্ধ মপম্ময়ম্মে। 

মমাংলা িন্দম্মিি সাবি যক সক্ষমতা বৃবদ্ধি লম্মক্ষে  ২০০৯ সাল হম্মত জুন ২০১৯ সাল 

পর্ যে বজওবি অে যায়ম্মন ১৭টি এিং বনজস্ব অে যায়ম্মন ৫০টিি অবিক উন্নয়ন 

প্রকল্প/কার্ যক্রম িাস্তিায়ন কিা হম্ময়ম্মে। িতযমাম্মন ৭টি প্রকল্প িাস্তিায়নািীন, ০৬টি 

উন্নয়ন প্রকল্প অনুম্মমাদম্মনি প্রবক্রয়ািীন এিং ০২টি প্রকম্মল্পি বডবপবপ প্রণয়ন কিা 

হম্মচ্ছ।  

ে) (১) ম াোংলা উপগজলার পশুর নদী মেবজোং করা- ম াোংলা বন্দগরর পশুর চ্যাগনগলর 

নাব্যাতা বজায় রাখার জন্য মেবজোং কাযকৃ্র  হাগত মনয়া হগয়গছ। নগভম্বর-২০১৩ 

হগত জুন-২০১৯ পযনৃ্ত ম াোংলা বন্দগরর পশুর চ্যাগনগলর বববভন্ন স্থাগন ম াট ৭৯.১৭ 

লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগয়গছ। বহরণ পগয়গন্টর নীলক লখাগল 

০.৪৮ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগয়গছ। মজটির িম্মুগখ ১.২৫ লক্ষ 

ঘনব টার মেবজোং করা হগয়গছ। েগল  স্বাভাববক মজায়াগর ৭.৫ ব টার েভীরতার 

জাহাজ বনববগৃে বন্দগর আে ন-বনে ৃন করগত পারগছ। "ম াোংলা বন্দর হগত 

রা পাল ববদ্যযৎ মকন্দ্র পযনৃ্ত কযাবপটাল মেবজোং" শীষকৃ প্রকল্পটি অধীগন প্রায় ১৩ বকঃ 

ব ঃ নদী পগথ ৩৮.৮০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগয়গছ। পশুর 

চ্যাগনগলর আউটার বাগর ১০৪ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাম্মজি মাটি মেলাি জন্য 

ডাইক বনম যান ও সাম্মভ য কাজ েলমান।  জয় বনরগোল এলাকায় ১৩.৯৪ লক্ষ 

ঘনব টার মেবজোং কাগজর  গে ৩.৫০ লক্ষ মেবজোং কাজ িম্পন্ন হগয়গছ। ম াোংলা 

বন্দগরর চ্যাগনগলর ৮.৫ ব টার বিবড েভীরতা অজৃগনর লগক্ষয “পশুর চ্যাগনগল 

ইনারবাগর মেবজোং” শীষকৃ একটি প্রকল্প অনুগ াদগনর প্রবক্রয়াধীন আগছ। প্রকল্পটির 

অধীগন প্রায় ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগব। ভববষ্যগত 

পুগরা চ্যাগনলটিগত ১০ব টার পযনৃ্ত  নাব্যতা বৃবদ্ধ করার পবরকল্পনা রগয়গছ। িোংরক্ষণ 

মেবজোং এর জন্য ২টি কাটার িাকশন মেজার িোংগ্রহ করা হগয়গছ। উগেখ্য ময, মকান 

বনবদষৃ্ট মকাম্পানী/িোংস্থাগক মেবজোং এর দাবয়ত্ব বদগল যত জাহাজ ম াোংলা বন্দগর 

আে ন করগব উক্ত জাহাজিমূগহর চুবক্ত অনুযায়ী লভযাোংশ ববণতৃ মকাম্পানীগক 

বদগত হগব। এত একবদগক জাহাজ আে গনর খরচ্ অগনক ক গব এবোং অন্যবদগক 

জাহাগজর িোংখ্যা ও বাৎিবরক আয় বৃবদ্ধ পাগব।  

(২) প্রবতবছর পশুর চ্যাগনগল িোংরক্ষণ মেবজোং করা-   ম াোংলা বন্দর চ্যাগনগল ২০০৯ 

িাল হগত ৮০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা হগয়গছ। আউটার বার ও জয় বনরগোল 

এলাকায় এবোং ম াোংলা বন্দর হগত রা পাল ববদ্যযৎ মকন্দ্র পযনৃ্ত প্রায় ১১৭.৩১ লক্ষ 

ঘনব টার মেবজোং কাগজর জন্য ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আগছ। বনজ অথাৃয়গন 

মজটি িম্মুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনব টার এবোং বহরনপগয়ন্ট এর নীলক ল খাগল ১.৯০ 

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

মেবজোং” শীষকৃ একটি প্রকল্প অনুগ াদগনর প্রবক্রয়াধীন আগছ। প্রকল্পটির অধীগন প্রায় 

২১৬.০৯ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগব।  2022-27 পর্ যে ইনািিাি 

মেবজং প্রকল্প িাস্তিায়ম্মনি কাজ সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।  

ঘ) মদগশর দবক্ষণ পবি া অঞ্চগলর জন্য একটি ধারণা পে ততরী-  মমাংলা িন্দি 

হম্মত িাংলাম্মদম্মশি দবক্ষণাঞ্চম্মলি সাবি যক উন্নয়ম্মনি জন্য একটি িািণাপত্রগত ০২-

০৮-২০১৭ তাবিম্মখ সূত্র নং-১৮. ১৪. ০১৫৮. ১২৪. ২৭. ০৪৩.২০১৭-১৭৩০ সংখ্যক 

পম্মত্রি মােম্মম  মনৌ-পবিিহন মন্ত্রণালম্ময়  মপ্রিণ কিা হম্ময়ম্মে। এোড়া পবিম্মিশ 

অবিদপ্তি কর্তযক সম্প্রবত দবক্ষণ-পবিম অঞ্চম্মলি ০৭টি মজলাি উন্নয়ম্মন স্বল্প, মে 

ও দীঘ য মময়াদী পবিকল্পনা প্রণয়ন কিা হম্ময়ম্মে । উক্ত িািণাপম্মত্র মমাংলা িন্দম্মিি 

সক্ষমতা বৃবদ্ধি পাশপাবশ ফ্লাইওভাি, টাবম যনাল, ইন্ডাবে, ডাইভািশন মিাড, 

ট্যেবিজমবসটি, ট্যেবিজম ইম্মকাপাকয, আধুবনক বিবডং, টাওয়াি ইতোবদ অেভু যক্ত 

িম্ময়ম্মে।   

৭।  াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত বাস্তবায়গনর অগ্রেবত পযাৃগলাচ্নার জন্য প্রবত 

 াগি  বকগত িভা অনুবষ্ঠত হয়।   

পবরকল্পনা 

প্রধান 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

8.   বন্ত্রিভা 

তবঠগকর বিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

িোংক্রান্ত  

 

১। শাখািমূহ  বন্ত্রিভার বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ববষয়ক 

অগ্রেবত প্রবতগবদন বনধাৃবরত তাবরগখর ক পগক্ষ ২ 

কাযবৃদবগির পূগব ৃদপ্তর/ িোংস্থা হগত িোংগ্রহ কগর 

উক্ত প্রবতগবদন বনকি েগন্ট (হাডকৃবপ ও 

িেটকবপ)  ন্ত্রণালগয়র প্রশািন শাখায় মপ্ররণ 

করগব।  ন্ত্রণালগয়র িোংবিষ্ট বিবনয়র িহকারী 

িবচ্ব/িহকারী িবচ্ব ি বন্বত প্রবতগবদন বনধাৃবরত 

তাবরগখর  গে  বন্ত্রপবরষদ ববভাগে মপ্ররণ বনবিত 

করগবন। 

 

 

 

 

২।  বন্ত্রিভা তবঠগক গৃহীত বিদ্ধান্তিমূহ দ্রুত 

বাস্তবায়গনর মক্ষগে িবচ্ব  গহাদয়গক অববহত 

করগত হগব। 

৩। মপবডোং থাকা ০৭টি আইগনর ববষগয় দ্রুত 

কাযকৃরী পদগক্ষপ গ্রহণ করগত হগব। এ ববষগয় 

 ন্ত্রণালগয় আইন শাখা পদগক্ষপ গ্রহণ করগব।  

১। (ক)  বক আইন ২০১৯ (খিড়া) েত ১৯-০৮-২০১৯ তাবরগখ 

অনুবষ্ঠত  বন্ত্রপবরষদ িভায় কবতপয় িোংগশাধণীিহ নীবতেতভাগব 

অনুগ াবদত হগয়গছ।  বন্ত্রপবরষদ িভার অনুগ াদন ম াতাগবক 

পবরচ্ছন্ন  বক আইন-২০১৯ (খিড়া) আইন  ন্ত্রণালগয় মপ্ররগণর 

বনব গত্ত িারিোংগক্ষপিহ িবচ্ব, মনৌপ   গহাদগয়র স্বাক্ষগরর জন্য 

নবথ উপস্থাবপত হগয়গছ। 

(খ) The Protection of Ports (Special 

Measures) Act. 1948 এর ববষগয় মনৌপ  কর্তযক 19-

03-19 তাবিম্মখ তথ্যাবদ মেম্ময় পত্র মপ্রিণ কম্মিম্মেন। োবহত তথ্যাবদ 

গত ০১-০৪-১৯ তাবিম্মখ মনৌপম এ মপ্রিণ কিা হয়। পরবতীগত মনৌপ  

এর েত ১৭-০৬-১৯ তাবরগখর পগের মপ্রবক্ষগত চ্াবহত তথ্যাবদ  বক 

হগত ববল আকাগর প্রস্তুত কগর েত ০৯-০৭-১৯ তাবরগখ মনৌপ  এ 

মপ্ররণ করা হগয়গছ।    

২।  বন্ত্রিভা তবঠগক গৃহীত বিদ্ধান্তিমূহ বাস্তবায়গনর বনব গত্ত নীবতেত 

অনুগ াদগনর জন্য মনৌপ  এ প্রবক্রয়াধীন রগয়গছ। 

 

৩। ববষয়টি  ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট।  

ও এড এ  

শাখা 

9.  ব্লু-ইগকানব  

কাযকৃ্র  

িোংক্রান্ত 

১। িোংস্থা বভবত্তক ব্লু-ইগকানব  িোংক্রান্ত পবরকল্পনার 

বাস্তবায়ন ও অগ্রেবত প্রবতগবদন বনয়ব ত মপ্ররণ 

করগত হগব।  

২। মোকাল পগয়ন্ট ক কৃতাৃগদর বনগয় িভা করগত 

হগব। 

৩। ব্লু- ইগকানব  কাযকৃ্র  বাস্তবায়গনর জন্য স্বল্প, 

 ে ও দীঘ ৃম য়াদী পবরকল্পনা প্রণয়গনর কাযকৃ্র  

দ্রুত চূড়ান্তকরগণর ব্যবস্থা বনগত হগব।   

 

 

 

১।  বক হগত ব্লু-ইগকানব  িোংক্রান্ত প্রবতগবদন বনয়ব ত মনৌপ  এ 

মপ্ররণ করা হয়।  

 

২। ববষয়টি  ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট। 

 

৩। ব্লু- ইগকানব  কাযকৃ্র  বাস্তবায়গনর জন্য স্বল্প,  ে ও দীঘ ৃম য়াদী 

পবরকল্পনা প্রণয়ন পূবকৃ েত ২৬-০৭-২০১৮ তাবরগখ মনৌপ  এর 

মপ্ররণ করা হগয়গছ। মনৌপ  িকল িোংস্থার ি ন্বগয় স্বল্প,  ে ও দীঘ ৃ

ম য়াদী পবরকল্পনা প্রণয়ন কগরগছ। মনৌপ  িোংবিষ্ট ব্লু-ইগকানব  

কাযকৃ্রগ র স্বল্প,  ে ও দীঘ ৃ ম য়াদী মকৌশলেত ক পৃবরকল্পনা 

অনুযায়ী  বক িোংবিষ্ট কাযকৃ্র  বাস্তবায়গনর কাজ অব্যাহত রগয়গছ। 

ব্লু-ইগকানব  অন্তভুকৃ্ত প্রকল্পিমূগহর  াবিক অগ্রেবত প্রবতগবদন 

বনয়ব তভাগব  ন্ত্রণালগয় মপ্ররণ করা হগয় থাগক। এ ববষগয় 

 ন্ত্রণালগয়র িাগথ  বক’র মোকাল পগয়ন্ট ক কৃতাৃ জনাব মশখ 

 াসুদ উোহ, িহকারী পবরকল্পনা প্রধান এর মযাোগযাে রগয়গছ ।  

মোকাল 

পগয়ন্ট 

ক কৃতাৃ 

10.  আইন বাোংলায় 

অনুবাদ 

িোংক্রান্ত: 

 

ক।   ময আইনগুগলা এখনও বাোংলায় যুগোপগযাবে 

কগর অনুবাদ করার কাজ মশষ হয়বন, মি মক্ষগে 

িোংবিষ্ট দপ্তর/শাখা ববগশষ প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করগবন।  

খ। আইনগুগলা অনুবাগদর ববষগয় িোংস্থাগুগলাগক 

প্রগয়াজগন ববগশষজ্ঞ বনগয়াে করগত হগব। মি িাগথ 

ববগশষজ্ঞ/পরা শকৃ বনগয়াগের খরচ্ স্ব-স্ব 

িোংস্থাগুগলা বহন করগব।   

ে।  আইন ও বববধ প্রণয়ন দ্রুত মশষ করগত হগব। 

প্রগয়াজগন ববগশষজ্ঞ এর  তা ত বনগত হগব । 

ঘ।  বন্ত্রপবরষদ ববভাগে মযাোগযাে অব্যাহত 

রাখগত হগব।  

 

 

 

 

      ববষয়টি ক্রব ক নোং-৮ এ উগেখ করা হগয়গছ।           

 

 

11.  বাবষকৃ 

ক িৃম্পাদন 

চুবক্ত  

 

১। বাবষকৃ ক িৃম্পাদন চুবক্তর লক্ষয াো অজৃগন 

BIWTA,BIWTC,CPA,MPA মক 

ববগশষ উগদ্যাে গ্রহগণ বলা হয়।  

২। APA টি  বনয়ব ত মযাোগযাে রাখগবন। উক্ত 

ববষগয় িকগলর তদারবক বাড়াগত হগব।  

৩। APA ১০০% বাস্তবায়ন করগত হগব।  

৪। BIWTA,BIWTC,CPA,MPA মক 

কাগজর িাববকৃ উন্নয়ন করগত হগব। APA 

বাস্তবায়গন িবাইগক িতক ৃহগত হগব। প্রবত  াগি 

এর অগ্রেবত িভায় উপস্থাপন করগত হগব।  

মিক’ি িাবষ যক কম যসম্পাদন চুবক্তি অগ্রগবত প্রবতম্মিদন জুলাই-মাে য 

১৯ গত ১৫-০৪-১৯ তাবিম্মখ মনৌপম এ মপ্রিণ কিা হম্ময়ম্মে। িাবষ যক 

কম যসম্পাদন চুবক্ত সুিভুাম্মি িাস্তিায়ন, মবনটবিং ও আপম্মডটকিম্মণি 

লম্মক্ষে গত ২১-০৪-১৯ তাবিম্মখ মমাংলা িন্দি কর্তযপম্মক্ষ ০৭ সদস্য 

বিবশষ্ট এবপএ টিম গঠন কিা হয়। গত ২৩-০৬-১৯ তাবিম্মখ 

মন্ত্রণালম্ময়ি সাম্মে মিক’ি এবপএ ২০১৯-২০ অে যিেম্মিি চুবক্ত 

স্বাক্ষবিত হম্ময়ম্মে। ২০১৮-১৯ এবপএ এি ৪ে য মকায়াট যাি প্রবতম্মিদন গত 

৩১-০৭-২০১৯ তাবিম্মখ পত্র সংখ্যক-১৮০৮ এি মােম্মম মনৌপম্মম 

মপ্রিণ কিা হম্ময়ম্মে।  

পবিকল্পনা 

প্রিান 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

12.  জাতীয় শুদ্ধাচ্ার 

মকৌশল 

 

১। দপ্তর/ িোংস্থায় শুদ্ধাচ্ার মকৌশল 

বাস্তবায়গন  াঠ পযাৃগয়র িগচ্তনতা 

বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণ, ই-মটডাবরোং, 

অনলাইন মিবা প্রদান, ই-োইবলোং,  

উদ্ভাবনী ধারণা ববষগয়  ন্ত্রণালয় এবোং 

দপ্তর/ িোংস্থািমূহ জরুরী কাযকৃরী ব্যবস্থা 

গ্রহণ করগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। ক দৃক্ষতার উপর বভবত্ত কগর 

প্রবত াগি  ন্ত্রণালগয়র মেষ্ঠ ক কৃতাৃ-

ক চৃ্ারী বনবাৃচ্ন কগর তাগদর না , 

পদবী ও ছববিহ  ন্ত্রণালগয়র 

ওগয়বিাইগট প্রকাশ করগব। মকাগরর 

বভবত্তগত প্রবত বছর শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কাগরর 

ব্যবস্থা করগত হগব। এ ববষগয় িোংবিষ্ট 

শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। 

১। শুদ্ধাচ্ারঃ 

 বক মত প্রবত াগি শুদ্ধাচ্ার মকৌশল বাস্তবায়গন িগচ্তনতা বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণ 

প্রদান করা হয় এবোং শুদ্ধাচ্ার নীবত ালা-২০১৭ এর আগলাগক মকাগরর বভবত্তগত 

২০১৮-১৯ অথ ৃবছগর দ্যই মগ্রগডর দ্যইজন মক শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কার প্রদান করা হগয়গছ। 

েত ২৭-০৬-১৯ তাবরগখ  বক’র ওগয়ব িাইগট  গনানীত ক চৃ্ারীগদর না  প্রকাশ 

করা হগয়গছ।  

িভার বিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রগতযক দপ্তগর িপ্তাগহ বতনবদন প্রবশক্ষগণর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করগত হগব এবোং মরবজষ্টাগর অন্তভুকৃ্ত করগত হগব। উপবস্থত প্রবশক্ষণাথীগদর হাবজরা 

বনগত হগব এবোং প্রবশক্ষগণর ববষয় উগেখ করগত হগব।  

ই-গটডাবরোং  

 বকগত ই-গটডাবরোং এর  ােগ  ক্রয় কায ৃিম্পন্ন হগয়গছ ৪৮টি, চ্ল ান আগছ 

৩৬টি। আোব  বতন  াগির  গে প্রগতযক ববভােগক ই-গটডাবরোং জ্ঞান অজৃন 

করগত হগব। ১লা জানুয়বর ২০২০ িাল মথগক িব মটডার ই-গটডাগরর  ােগ  

িম্পন্ন করগত হগব। বিবপটিইউ এর িাগথ মযাোগযাে কগর ই-বজবপর  ােগ  

শতভাে মটডাগরর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।  

অনলাইন মিবাঃ 

 বকগত ই-োইবলোং এর পাশাপাবশ দ্যটি িাবভিৃগক ই-িাবভগৃি রূপান্তগরর কাযকৃর 

পদগক্ষপ গ্রহণ করা হগয়গছ, যথাঃ   

ক। আমদাবনকৃত মালামাল ট্রাক/মট্রইলাম্মি মলাড কিাি পি বনিাপিা মমইন মগইট 

মেম্মক মিি হিাি জন্য e-cart ticket ব্যিস্থা।  এিং 

খ। Import General Manifest (IGM) গ্রহণ, বশবপং এম্মজন্ট 

কর্তযক C&F  এম্মজন্ট এি অনুকূম্মল মডবলভািী অড যাি প্রদান কার্ যক্রম Online 

এ সম্পন্ন কিা হম্মচ্ছ। 

ই-োইবলোং  

আেস্ট-১৯  াগি স্ব উগদ্যাগে সৃবজতগনাট ৩৭৫, মনাট বনষ্পন্ন-৩৬৬টি, ডাক বনষ্পন্ন-

৬৭৬টি, ডাক হগত মনাট সৃজন–৪১টি ও পে জারী- ১২৯টি, ইগ ইল ও অন্যান্য-

৮টি। উগেখ্য ময, িভার বিদ্ধান্ত অনুযায়ী  বক’র মকান ববভাগের ই-নবেি মনাট 

মপবন্ডং িাখা র্াম্মি না। সকল মনাট বনস্পন্ন কিম্মত হম্মি।  

উদ্ভাবনী ধারনাঃ 

 বকগত বত ৃাগন ইগনাগভশন টী  কর্তকৃ ০৩ টি উদ্ভাবনী উগদ্যাে গ্রহণ করা 

হগয়গছ। যথাঃ- 

(ক) মপনশন িহজীকরণ-  

i. বপআরএল এর  ঞ্জুগরর খিড়া অবেি আগদশ যাচ্াই ও জারীর মক্ষগে প্রচ্বলত 

ধাপ ৪৮ টি।                                                                        

অনুগ াবদত ধাপ ১১টি। 

ii. অবির িোংক্রান্ত অবেি আগদশ যাচ্াই, জারী ও তদিোংক্রান্ত কাযাৃবদর প্রচ্বলত 

ধাপ ৪৮ টি।                                                                       

অনুগ াবদত ধাপ ১১ টি। 

iii. অবিরভাতার ের  পূরগণর মক্ষগে প্রচ্বলত ধাপ ৪৭ টি। 

                                            অনুগ াবদত ধাপ ১৯টি। 

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

                                              অনুগ াবদত ধাপ ১২ টি। 

(খ) মজটির পাড় ধ্বি মরাধঃ- মজটির পাড় মভগঙ্গ বনয়ব ত ভূব  ধ্বগির েগল নাব্যতা 

রক্ষা দ্যরূহ পযাৃগয় বছল। িীট পাইবলোং এর  ােগ  যা প্রবতগরাধ করগত প্রাক্কবলত 

ব্যয় বছল ৭০ মকাটি টাকা। বত ৃাগন ববে বদগয় একটি উদ্ভাবনী পদ্ধবতগত  াে ৭০ 

লক্ষ টাকা বদগয় উক্ত ভূব  ধ্বি বনয়ন্ত্রণ করা িম্ভব হগয়গছ। এবোং 

(ে) ই-মস্টার ম্যাগনজগ ন্ট, ববদ্য ান ওয়যার হাউজগক বদ্বতল কার পাবকৃোং সুববধায় 

রূপান্তর করা।  

উগেখ্য ময,  বক’র ময ি স্ত উদ্ভাবনী প্রকল্প পাইলটিোং হগয়গছ মিগুগলা বাস্তবায়ন 

করগত হগব। এছাড়া ইগনাগভশন টিগ  হারবার ও ম বরন ববভাগে একজন িদস্য 

অন্তভুকৃ্ত করগত হগব। িভাপবত, বিববএ অনুগরাধ জানান ময, মপনশন িহজীকরণ 

করার জন্য ওয়ান স্টপ িাবভিৃ চ্ালু করগত হগব। পরবতী  াবিক ি ন্বয় িভায় 

ইগনাগভশগনর নতুন আইবডয়ািমূহ বচ্বিত কগর বাস্তবায়গনর পদগক্ষপ গ্রহণ কগর 

প্রবতগবদন মপশ করাগত হগব।  

২। শুদ্ধাোি পুিষ্কাি প্রদান নীবতমালা-২০১৭ এি আম্মলাম্মক মকাম্মিি বভবিম্মত ২০১৮-

১৯ অথ ৃবছগর দ্যই মগ্রগডর দ্যইজন মক  বক কর্তকৃ শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কার প্রদান করা 

হগয়গছ। উগেখ্য ময, েত ২৭-০৬-১৯ তাবরগখ  বক’র ওগয়ব িাইগট পুরকারপ্রাপ্ত 

ক চৃ্ারীগদর না  প্রকাশ করা হগয়গছ।  

িকল ববভাে 

/ মকাষ প্রধান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইগনাগভশন 

টি  
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

13.  তথ্য অবধকার 

আইন 

(আরটিআই) 

 

তথ্য অবধকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চ্াবহদা  াবেক 

প্রগয়াজনীয় তথ্য িরবরাগহর ববষয়টি বনবিত করগত হগব এবোং বে বাবদ 

প্রাপ্ত অথ ৃমিজারী চ্ালাগনর  ােগ  জ া প্রদান বনবিত করগত হগব। 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষ তথ্য অবধকার আইন 

(আরটিআই) এর আওতায় চ্াবহদা  াবেক 

প্রগয়াজনীয় তথ্য িরবরাগহর ববষয়টি বনবিত 

করা হগয় থাগক।  

মোকাল 

পগয়ন্ট 

ক কৃতাৃ 

14.  অবভগযাে গ্রহণ 

ও বনষ্পবত্ত 

িোংক্রান্ত 

প্রাপ্ত অবভম্মর্াগ দ্রুত গ্রহণ ও বনষ্পবিি ব্যিস্থা গ্রহণ কিাি বসদ্ধাে হয়।   প্রাপ্ত অবভগযাে দ্রুত বনষ্পবত্তর লগক্ষয 

পবরচ্ালক (প্রশািন) এর দপ্তগর প্রবত 

 ঙ্গলবার িকাল ১১.০০ ঘটিকায় শুনানীর 

 ােগ  বনষ্পবত্তর ব্যবস্থা করা হয়।  

মোকাল 

পগয়ন্ট 

ক কৃতাৃ 

15.  এবডবপ 

বাস্তবায়ন 

চ্ট্টগ্রা  ও ম াোংলা বন্দর এর প্রকল্প বাস্তবায়গনর মক্ষগে বরাদ্দকৃত অথ ৃ

খরগচ্র ব্যাপাগর ববগশষ নজর বদগত হগব।  

২০১৮-১৯ অথ ৃ বছগরর আরএবডবপগত 

বরাদ্দকৃত টাকা ৯৯.৮৭% বাস্তবাবয়ত 

হগয়গছ।   

পবরকল্পনা 

মকাষ 

16.  ববববধঃ 

 

 

 

 

 

 

  

ক) ২০১৮-১৯ অথ ৃবছর মশগষর বদগক হওয়ায় ববষয়টি ববগবচ্না কগর 

অবধক গুরুত্ব বদগয় এই অথ ৃ বছগর গ্রহণকৃত প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়ন ও 

 বনটবরোং কাযকৃ্র  মজারদার করগত হগব।  

খ)  ন্ত্রণালগয়র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  বনটবরোং ক কৃতাৃেণ বনয়ব ত প্রকল্পিমূহ 

পবরদশণৃ মশগষ জরুরী বভবত্তগত  তা ত/প্রবতগবদন দাবখল বনবিত 

করগবন এবোং প্রবতগবদগন উগেখগযাগ্য  সুপাবরশিমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন 

করগত হগব।  

ে) ঝড় ঝঞ্ঝা হগত মনৌদ্যঘটৃনা মরাধ করার প্রগয়াজনীয় উগদ্যাে গ্রহণ করগত 

হগব।  

ঘ) মনৌদ্যঘটৃনা মরাগধ জনিগচ্তনতা েগড় মতালার জন্য  াইক, মটবলবভশন 

ও মরবডওগত বববভন্ন ধরগণর মপ্রাগ্রা  প্রচ্ার করগত হগব।  

ঙ) মনৌবনরাপত্তা বনবিত করগত োকাড ৃও ব্যানাগর প্রচ্াগরর ব্যবস্থা করগত 

হগব। 

 

চ্)  াগি ০১ বদন “নদী পবরষ্কার বদবি” উদযাপন করগত হগব। 

ছ) নদীর পাবন ববশুদ্ধ করার জন্য বিটগ ন্ট োগন্টর ব্যবস্থা করগত হগব।  

জ) জাহাগজ  য়লা মেলার জন্য পযাৃপ্ত ডাস্টববন রাখগত হগব।  

 

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

ঞ) জাহাগজ ববগনাদগনর জন্য মখলাধুলা ও লাইগেরীর ব্যবস্থা করগত 

হগব।  

 ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও  বনটবরোং কাজ 

মজারদার করা হগয়গছ।  

 

খ) ববষয়টি  ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট।   

 

 

 

ে) ঝড় ঝঞ্ঝা হগত মনৌদ্যঘটৃনা মরাগধ 

িাবকৃ্ষবণকভাগব প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হয়।  

ঘ) মনৌদ্যঘটৃনা মরাগধ জনিগচ্তনতা েগড় 

মতালার জন্য  াইগকর  ােগ  প্রচ্ার করা 

হয়।  

ঙ) েইং বডজাইম্মনি জন্য কনসালম্মটন্ট হম্মত 

প্রবতম্মিদন পাওয়া বগম্ময়ম্মে। উক্ত 

প্রবতম্মিদম্মনি বভবিম্মত দিপত্র আহিান 

কার্ যক্রম েলমান।  

চ্) ভববষ্যগত উগদ্যাে গ্রহণ করার পবরকল্পনা 

রগয়গছ।  

ছ) ববষয়টি  বক িোংবিষ্ট নয়।  

জ) জাহাগজ  য়লা মেলার জন্য পযাৃপ্ত 

ডাস্টববন রগয়গছ।  

ঝ) লগঞ্চ/জাহাগজ  পযাৃপ্ত টয়গলট এর ব্যবস্থা 

আগছ।  

ঞ) ভববষ্যগত উগদ্যাে গ্রহণ করার পবরকল্পনা 

রগয়গছ। 

পবরকল্পনা 

প্রধান ও 

হারবার 

 াস্টার 

17.  ঢাকায়  বক’র 

বিঁয়াগজা 

অবেি কা - 

মরস্ট হাউগজর 

প্রগয়াজনীয়তা 

প্রিগঙ্গ।  

পগদর না  অনুগ াবদত 

পদ 

ক রৃত শূন্যপদ 

বলয়াগজা অবেিার ১ ১  

সামবয়ক 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

1 

মকয়ারগটকার ১ - ১ 

এলবডএ কা -কবম্পঃ 

অপাঃ 

১ - ১ 

োইভার ১ ১ ০ 

কুক ১ ১ ০ 

মবয়ারা ২ ১ ১ 

সুইপার ১ ১ ০ 
 

ঢাকায়  বক’র বিঁয়াগজা অবেি কা - মরস্ট 

হাউগজর শুন্য পগদর জনবল দ্রুত পূরগনর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগব।  

পবরচ্ালক 

(প্রশািন) 
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ক্রঃ নং আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না  গৃহীত বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ববভাে/ শাখা 

18.  ঢাকাস্থ  বক’র বিঁয়াগজা 

অবেি কা - মরস্ট 

হাউগজর ফ্লাট/গফ্লার ক্রয় 

িোংক্রান্ত   

ঢাকাস্থ  বক’র বিঁয়াগজা অবেি কা - মরস্ট হাউগজর জন্য 

ক্রয়কৃত ফ্লাট/গফ্লার ববষগয় েঠিত কব টি এবোং বিববএ এর 

িাধারণ িম্পাদক বনধাৃবরত মফ্লারটি পবরদশনৃিহ যাবতীয় 

ববষয়াবদ যাচ্াই-বাছাই কগর কর্তপৃগক্ষর বনকট প্রবতগবদন 

দাবখল করগবন  গ  ৃিভায় ববস্তাবরত আগলাচ্না করা হয়।  

আোব  এক িপ্তাগহর  গে ঢাকাস্থ  বক’র 

বিঁয়াগজা অবেি কা - মরস্ট হাউগজর জন্য 

ক্রয়কৃত ফ্লাট/গফ্লার পবরদশনৃ কগর প্রবতগবদন 

দাবখল করগত হগব।  

েঠিত কব টি 

ও বিববএ  

19.  িরকাবর দপ্তগরর গুরুত্বপূণ ৃ

নবথপে িোংরক্ষণ প্রিগঙ্গ।  

গত 20-08-2019 তাবিম্মখ মবন্ত্রপবিষদ বিভাম্মগি সািািণ 

অবিশাখাি পত্র সংখ্যক-800 এি মােম্মম বিবভন্ন সময় সবেি-

সভা এিং ইম্মনাম্মভশন সংবিষ্ট সভাগুম্মলাম্মত গৃহীত বসদ্ধাম্মেি 

আম্মলাম্মক নতুন ও পুিাতন গুরুত্বপূণ য নবেপত্র, দবললাবদ কোন 

কম্মি সেটকবপ সাভ যাম্মি/হাড যবডম্মক সংিক্ষণ এিং হাড যকবপ 

প্রম্ময়াজম্মন িািাই কম্মি িা সুন্দিভাম্মি নবেপত্র গুবেম্ময় ধূলািাবল 

মুক্তভাম্মি সংিক্ষম্মণি জন্য বনম্মদ যশনা পাওয়া বগম্ময়ম্মে।  

মিক’ি প্রম্মতেক বিভাম্মগ পুিাতন নবেসমূহ 

কোবনং কম্মি কবম্পউটাম্মি নবেভুক্ত কিম্মত 

হম্মি। আগাবম 2021 সাম্মলি মম্মে মিক’ি 

প্রম্মতেক বিভাম্মগি র্ািতীয় কাজকম য ই-নবেি 

মােম্মম সম্পন্ন কিম্মত হম্মি এবোং িরকাবর 

বিদ্ধান্ত অনুযায়ী আোব  ২০২১ িাগলর  গে 

িকল দপ্তর/িোংস্থা মপপার মলি দপ্তর বহগিগব 

েন্য হগব।   

 

িকল 

ববভাে/গকাষ 

প্রধান 

 

 

সভায় আি মকান আম্মলােনা না োকায় সভাপবত উপবস্থত সকলম্মক শুম্মভচ্ছা ও িন্যিাদ জাবনম্ময় সভাি সমাবপ্ত মঘাষণা কম্মিন।   

 

 

স্বাক্ষরিত/ ১৭-০৯-১৯ 

    মেয়ািম্যান 

 

 

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

    
 

  বিতিণ : বিভাগ/ম্মকাষ/শাখা প্রিান: 
 

             ............................................................... মিক, মমাংলা।  
 

অনুবলবপ: 

১। সদস্য (                                         ),  মিক, মমাংলা।                                           

২।  পবিোলক (প্রশাসন), মিক, মমাংলা।   

৩। মেয়ািম্যান মম্মহাদম্ময়ি একাে সবেি, মিক, মমাংলা।  

 

 

 

স্বাক্ষরিত/ ১৭-০৯-১৯ 

     পরিচালক (প্রশাসন) 

 

 

 

 


