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ম াোংলা বন্দর কর্তপ
ৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
বিষয়ঃ ২৯-১০-২০১৯ তাবিখ সকাল 1১.00 ঘটিকায় অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী।
সভাপবত
তাবিখ
সময়
স্থান

:
:
:
:

বিয়াি এডবমিাল এম মমাজ্জাম্মেল হক, ববএন, মেয়ািম্যান।
29-10-2019 বরঃ।
11.00 ঘটিকা।
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 12-০9-19 তাবিখ অনুবিত মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী সি যসেবতক্রম্মম বনবিত কিা হয়।
২। বিগত সভায় গৃহীত বসদ্ধাম্মেি িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যাম্মলােনা ও বসদ্ধাে গ্রহণ।
ক্রবমক
আগলাচ্য ববষয়
আগলাচ্না
বিদ্ধান্ত
1. ি ন্বয়
িভায় েবি াগির মেষ িপ্তাগহ বক’র াবিক ি ন্বয় িভা অনুবিি হওয়ার েবি াগির মেষ িপ্তাগহ বক’র াবিক
কার্ ৃপত্র মেরণ ববষগয় আগলাচ্না হয়। েগিযক ববভাগের অবনস্পন্ন ববষয়িমূহ ি ন্বয় ি ন্বয় িভা অনুবিি হগব এবোং েগিযক
েিগে।
িভার এগেন্ডায় অন্তর্ভৃবির েন্য াগির েথ িপ্তাগহ পবরচ্ালক ববভাগের অবনস্পন্ন ববষগয়র কার্ ৃপত্র
(েোিন) বরাবর মেরগণর েন্য বিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।
াগির েথ িপ্তাগহ পবরচ্ালক (েোিন)
বরাবর মেরণ করগি হগব।
2. একটি বািিহ একটি নতুন উন্নি াগনর বাি ক্রগয়র েন্য র্াবিক ও িবিৎ ববভাে হগি এ বিষম্ময় দ্রুত প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহন
ব বনবাি
/ েগয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করগি হগব। এছািা এবি ব বনবাি/গকাস্টার কিম্মত হম্মি।
মকাস্টার
ক্রয় ক্রগয়র েন্য িভায় েস্তাব উপস্থাপন হগল আম্মলােনাকাম্মল সংবিষ্ট বিভাগ
েিগে।
কর্তযক এ বিষম্ময় নবি উপস্থাপম্মনি মাধ্যম্মম কর্তযপম্মক্ষি অনুম্মমাদন
সাম্মপম্মক্ষ মন্ত্রণালম্ময় পত্র মপ্রিণ কিম্মত হম্মি। মন্ত্রণালয় হম্মত অনুম্মমাদন
পাওয়া মগম্মল ক্রয় কিা মর্ম্মত পাম্মি।
3. অবিট কার্ ৃক্র অভযন্তরীণ অবিট কার্ ৃক্র চ্ল ান রাখার ববষগয় িভায় আগলাচ্না হয় এ বিষম্ময় দ্রুত ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
ৃ িৃা/ক ৃচ্ারীগক অবিট
পবরচ্ালনা
এবোং েগিযক ববভাগে বনধ ৃাবরি একেন ক ক
েিগে।
কাগে িহগর্াবেিা করার েন্য ন্যাস্ত করগি হগব গ ৃ বিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।
4. অবিট আপবি বক’র ববল পবরগোগধর ি য় েগর্ােয মক্ষগত্র অবিট ববভাগের িা ি মিক’ি অবডট আপবিি সংখ্যা হ্রাস কিাি
েিগে।
গ্রহণ করা িগেও অবিট আপবি উত্থাবপি হয়। এ ববষগয় িভায় বিষম্ময় প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত
আগলাচ্না হয় মর্, ভববষ্যগি এ ধরগণর ববল পবরগোগধর মক্ষগত্র অবিট হম্মি।
আপবি র্াগি উত্থাবপি না হয়, িদববষগয় অবিট ববভােগক িোে দৃবি
রাখািহ অবিট আপবি বনষ্পবি করার ব্যবস্থা গ্রহগণর বিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।
5.
বক’র অবিি ও বক’র অবিি ও আবাবিক এলাকা পবরস্কার পবরচ্ছন্নিাি জন্য িন্দি ভিনসহ আিাবসক এলাকা/ম্মিস্ট
আবাবিক এলাকা ইম্মতামম্মধ্য ৪ টি ঘাসকাটাি মমবশন ক্রয় কিা হম্ময়ম্মে এিং ১ টি ট্রাক্টি হাউজ ও সংবিষ্ট এলাকা সাি যক্ষবণক
পবরস্কার
ক্রম্ময়ি জন্য নবি উপস্থাপন কিা হম্ময়ম্মে মম্মম য উপ-ব্যিস্থাপক (সম্পবি) পবিস্কাি িাখাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
পবরচ্ছন্নিা
সভায় অিবহত কম্মিন।
েিগে।
6. পবরিযি ভবগনর বক’র আবাবিক এলাকিমূগহ ঝবুঁ কপূণ ৃ পবরিযি ভবন বচ্বিি কগর আগাবম এক মাম্মসি মম্মধ্য ঝবুঁ কপূণ য ভিম্মনি
িাবলকা েস্তুি িাবলকা েস্তুিপূব ৃক েগয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য িোংবিি ববভাে তাবলকা প্রস্তুত কিম্মত হম্মি।
েিগে।
হগি বিাঃ ও হাাঃ ববভাগে মেরগণর বিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।
7. শুকগনা/ রা োছ বক’র আবাবিক এলাকািহ রাস্তার পাগবৃ শুকগনা/ রা োছগুগলা দ্রুি এ বিষম্ময় দ্রুত ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
অপিারণ
অপিারগণর ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য বিববএ এর িভাপবি িভায় অনুগরাধ
েিগে।
োনান। িদগেবক্ষগি উপ-ব্যবস্থাপক (িম্পবি) মক শুকগনা/ রা
োছগুগলার িাবলকা েস্তুিপূব ৃক বনলাগ র ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য বিদ্ধান্ত
গৃহীি হয়।
8.
বক’র পবিি খুলনা ও ম াোংলায় মর্ িব োয়ো বন্দগরর বনবদ ৃি ি গয় কৃবষ/ াছ চ্াগষ উন্মুক্ত বিজ্ঞবিি মাধ্যম্মম পবতত জবম কৃবষ
েব লীে েদান ব্যবহার হয় , মি িকল েব উন্মুি ববজ্ঞবপ্তর াধ্যগ লীে েদাগনর কাজ/মাে োম্মষি জন্য লীজ প্রদান কিম্মত
ববষগয় আগলাচ্না হয়।
হম্মি।
9. ঢাকাস্থ বক’র ঢাকাস্থ বক’র বিঁয়াগো অবিি কা - মরস্ট হাউগের েন্য ক্রয়কৃি েঠিি কব টি কর্তৃক েবিগবদন পাওয়া
বিঁয়াগো অবিি ফ্লাট/গফ্লার ববষগয় েঠিি কব টি এবোং বিববএ এর িাধারণ িম্পাদক বেগয়গছ। েবিগবদন
গি িোংবিি
কা মরস্ট বনধ ৃাবরি মফ্লারটি পবরদেৃনিহ র্াবিীয় ববষয়াবদ র্াচ্াই-বাছাই কগর মিভলপার ফ্লাট অন্যত্র বববক্র করায়
হাউগের
কর্তৃপগক্ষর বনকট েবিগবদন দাবখল করগবন গ ৃ িভায় ববস্তাবরি নুিনভাগব ফ্লাট ক্রগয়র উগযাে গ্রহণ করগি
ফ্লাট/গফ্লার ক্রয় আগলাচ্না করা হয়।
হগব।
িোংক্রান্ত
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বাস্তবায়গন
িকল
ববভাে/গকাষ
েধান
েোিন এবোং
র্াাঃ ও িাঃ
ববভাে

িকল
ববভাে/গকাষ
েধান
বনরীক্ষা
ও
পবরদেৃন ববভাে

িম্পবি োখা,
ম াোংলা / খুলনা

েোিন এবোং
বিাঃ ও হাাঃ
ববভাে
িম্পবি োখা,
ম াোংলা/ খুলনা

িম্পবি োখা,
ম াোংলা/ খুলনা
েঠিি কব টি ও
বিববএ

2
ক্রবমক
আগলাচ্য ববষয়
আগলাচ্না
10. িরকাবর দপ্তগরর গত 20-08-2019 তাবিম্মখ মবন্ত্রপবিষদ বিভাম্মগি সাধািণ অবধশাখাি
গুরুত্বপূণ ৃ নবথপত্র পত্র সংখ্যক-800 এি মাধ্যম্মম বিবভন্ন সময় সবেি-সভা এিং
িোংরক্ষণ েিগে। ইম্মনাম্মভশন সংবিষ্ট সভাগুম্মলাম্মত গৃহীত বসদ্ধাম্মেি আম্মলাম্মক নতুন ও
পুিাতন গুরুত্বপূণ য নবিপত্র, দবললাবদ স্কযান কম্মি সফটকবপ
সাভযাম্মি/হাড যবডম্মস্ক সংিক্ষণ এিং হাড যকবপ প্রম্ময়াজম্মন িাধাই কম্মি িা
সুন্দিভাম্মি নবিপত্র গুবেম্ময় ধূলািাবল মুক্তভাম্মি সংিক্ষম্মণি জন্য
বনম্মদ যশনা পাওয়া বগম্ময়ম্মে।
11.

বিদ্ধান্ত
মিক’ি প্রম্মতযক বিভাম্মগ পুিাতন নবিসমূহ
স্কযাবনং কম্মি কবম্পউটাম্মি নবিভুক্ত কিম্মত
হম্মি। আগাবম 2021 সাম্মলি মম্মধ্য মিক’ি
প্রম্মতযক বিভাম্মগি র্ািতীয় কাজকময ই-নবিি
মাধ্যম্মম সম্পন্ন কিম্মত হম্মি এবোং িরকাবর
বিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী আোব ২০২১ িাগলর গধ্য
িকল দপ্তর/িোংস্থা মপপার মলি দপ্তর বহগিগব
েন্য হগব। এ ববষগয় ববজ্ঞবপ্তর াধ্যগ
িকলগক অববহি করগি হগব।
পুিাতন মমাংলায় মিক’ি অধীনস্থ ৫ টি শ্রবমক আিাবসক ভিন ও পুিাতন মমাংলাি বিষম্ময় গঠিত কবমটিম্মক
শ্রবমক সংম্মঘি অবফস সংলগ্ন অবডটবিয়াম ভিম্মন বিদ্যযৎ লাইন আগাবম ১৫ বদম্মনি মম্মধ্য প্রবতম্মিদন দাবখল
সংম্মর্াগ আম্মে বক না; িাকম্মল বিল পবিম্মশাধ বকভাম্মি হয় এিং িম্মকয়া কিম্মত হম্মি।
আম্মে বক না; তা একটি কবমটি গঠম্মনি মাধ্যম্মম বনবিত কিাি জন্য
সভায় আম্মলােনা হয়।

পুরািন ম াোংলা
শ্রব ক আবাবিক
ভবন
ও
অবিটবরয়া
ভবগন
ববদ্যযৎ
িোংগর্াে েিগে।
12. লাে বহগনর েন্য বসবিএ’ি সভাপবত মিক’ি কমযকতযা-কমযোিীম্মদি মৃতুযি পি তাম্মদি
োিী
ক্রয় গ্রাম্মমি িাবিম্মত লাশ িহম্মনি জন্য মিক’মত মকান গািী না িাকায়
েিগে।
একটি লাশিাহী গািী ক্রম্ময়ি জন্য দািী উত্থাপন কম্মিন। তদম্মপ্রবক্ষম্মত
একটি লাে বহগনর েন্য োিী ক্রয় অিিা নতুন ক্রয়কৃত বপকআম্মপ
োউবন বদম্ময় লাশ পবিিহনসহ অন্যান্য কাম্মজ ব্যিহাি কিা মর্ম্মত পাম্মি
মম্মম য বসদ্ধাে হয়।
13. পাবরোগির
উপ-ব্যিস্থাপক (সম্পবি) পাবিজাত মিস্ট হাউম্মজি বপেম্মনি বদম্মক
বপছগন
নদী নদীি পাি মভম্মে র্াওয়াি বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা কম্মিন এিং এ
ভােন েিগে।
বিষম্ময় অনবতবিলম্মে প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহম্মনি জন্য অনুম্মিাধ কম্মিন।

বাস্তবায়গন
িকল
ববভাে/গকাষ
েধান

উপ-ব্যবস্থাপক
(িম্পবি)

নতুন ক্রয়কৃত বপকআম্মপ োউবন লাগাম্মনাি েোিন ববভাে
ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।

পাবিজাত মিস্ট হাউম্মজি বপেম্মনি নদীিপাি
ধ্বস মিাম্মধি বিষম্ময় পাবন উন্নয়ন মিাড যম্মক
জরুিী বভবিম্মত ব্যিস্থা গ্রহম্মনি জন্য পত্র বদম্মত
হম্মি।
14. োিী
মিক’ি গািী ব্যিহািকািী কমযকতযাগণ প্রতযহ লগিই র্াোইম্ময়ি মিক’ি গািী ব্যিহািকািী কমযকতযাগণ কর্তযক
ব্যবহারকারী
মাধ্যম্মম গাবিটি কত বকম্মলাবমটাি েলল এিং মতল বক পবিমান আম্মে মাইম্মলজ ও মতম্মলি পবিমান বনয়ন্ত্রম্মণি ব্যিস্থা
ৃ িৃা কর্তৃক তা র্াোই কিাি জন্য সভায় আম্মলােন হয়। এোিা প্রম্ময়াজন অনুর্ায়ী গ্রহন কিম্মত হম্মি। গািীি মসট-আপ
ক ক
াইগলে বনয়িণ গািীি মসট-আপ সংম্মশাধম্মনি উম্মযাগ গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
সংম্মশাধম্মনি উম্মযাগ বনম্মত হম্মি।
এবোং োিীর মিটআপ িোংগোধন।
15. চুবিবভবিক
পুিাতন মমাংলায় শ্রবমক হাসপাতাল োলু কিাি জন্য ডাক্তািসহ চুবক্তবভবিক
মমবডম্মকল
অবফসািসহ
িািার বনগয়াে প্রম্ময়াজনীয় জনিল বনম্ময়াম্মগি বিষম্ময় আম্মলােনা হয়।
প্রম্ময়াজনীয় জনিল বনম্ময়াম্মগি ব্যিস্থা গ্রহন
েিগে।
কিম্মত হম্মি।

প্রধান
প্রম্মকৌশলী
(বসঃ ও হাঃ)
পবরচ্ালক
(েোিন) এবোং
োিী
ব্যবহারকারী
কমযকতাগণ
প্রশাসন
ও
মমবডম্মকল
বিভাগ

16. বহরণপগয়গের
লাইট হাউে এর
পাগের বববডোং
ম রা ি েিগে।
17. বনরাপিাক ীগদর
োিী িরবরাহ
েিগে।

হািিাি মাস্টাি সভায় অিবহত কম্মিন মর্, বহিণপম্ময়ম্মে লাইট হাউস শ্রবমক কল্যাণ তহবিল হম্মত ব্যয় বনি যাহ কিম্মত হািিাি এিং
এি পাম্মশি বিবডং ফাটল ধিায় তা জরুিীবভবিম্মত মমিামত কিা হম্মি।
বসঃ ও হাঃ
প্রম্ময়াজন।
বিভাগ

18. অবিরোপ্ত দক্ষ
েনবল দদবনক
জুরীবভবিক
বহগিগব বনগয়াে
েিগে।
19. বসুন্ধরার মেটি
ব্যবহাগরর ববষগয়
ট্যাবরি আদায়
েিগে।
20. বক’র
চ্যাগনগলর বয়ায়
িবুে
াবকৃোং/আইএলও
বিেনাল
িোংগর্ােন
েিগে।

প্রধান প্রম্মকৌশলী (মনৌ) সভায় অিবহত কম্মিন মর্, মমবিন বিভাম্মগি
ওয়াকযশম্মপ প্রম্ময়াজনীয় জনিল না িাকায় কাম্মজি অসুবিধা হম্মে। এ
মপ্রবক্ষম্মত মিক’ি অবিরোপ্ত েনবল মথগক দক্ষ ক চ্ৃ ারীগক দদবনক
জুরীবভবিক বহগিগব ও ওয়াকৃেগপ বনগয়াগের বিষম্ময় আম্মলােনা হয়।

আউটম্মসাবস যং এি মাধ্যম্মম বনিাপিা কমীসহ গািী ভািা কিাি বিষম্ময় এ বিষম্ময় দ্রুত ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
সভায় আম্মলােনা হয়। বনিাপিা কমীম্মদি িন্দি এলাকায় সাি যক্ষবণক
টহম্মলি জন্য ১টি বপকআপ ভািা কিাি ব্যিস্থা গ্রহন কিম্মত হম্মি।

প্রশাসন
বনিাপিা
বিভাগ

দািবিক কাম্মজি স্বাম্মি য অবিরোপ্ত দক্ষ
কাবরেরী েনবল মথগক দদবনক জুরীবভবিক
বহগিগব ম বরন ববভাগের ওয়াকৃেগপ
েগয়ােনীয় েনবল বনগয়াে করার বিদ্ধান্ত
গৃহীি হয়।
িসুন্ধিা বলঃ তাম্মদি মজটি ব্যিহাি কম্মি বকন্তু মমাংলা িন্দি মক মকান মনৌপম্মম দ্রুত পত্র মপ্রিণ কিম্মত হম্মি।
ট্যাবিফ না মদওয়ায় ট্যাবিফ আদাম্ময়ি বিষম্ময় মনৌপম্মম পত্র মপ্রিম্মণি
জন্য সভায় আম্মলােনা ও বসদ্ধাে গৃহীত হয়।

পবিোলক
(প্রশাসন) ও
প্রধান
প্রম্মকৌশলী
(মনৌ)
প্রধান অি য ও
বহসাি িক্ষণ
কমযকতযা

ও

মিপুটি হারবার াস্টার িভায় অববহি কগরন মর্, বক’র চ্যাগনগলর এ বিষম্ময় জরুিী বভবিম্মত প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা হািিাি এিং
বয়াগি াবকৃোং এর ি স্যা থাকায় চ্যাগনগল োহাে চ্লাচ্গল অসুববধা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
বসঃ ও হাঃ
হয়। এগুগলা েরুরী বভবিগি ম রা ি/রোং করণিহ আইএলও বিেনাল
বিভাগ
িোংগর্ােগনর ববষগয় ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য অনুগরাধ োনান।
িদগেবক্ষগি উি ববষগয় েগয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য িভায় বিদ্ধান্ত
গৃহীি হয়।
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ক্রবমক
আগলাচ্য ববষয়
21. োিী মিবেোং ও
মপইবেোং করণ
েিগে।
22. বক’র বন্দর
আবাবিক
এলাকায় বেশু
পাকৃ
দিরী
েিগে।
23. বক’র
পাইলটগদর
ইউবনি ৃ
পবরধান েিগে।
24. অবনস্পন্ন
েিগে।

িদন্ত

25. েনবল
বদলী
মপাবিোং েিগে।

26. বাগয়াগ বিক
পদ্ধবিগি হাবেরা
বনবিি
ও
পবরচ্য়পত্র
েদেৃন েিগে।

আগলাচ্না
বিদ্ধান্ত
মিক’ি পুিাতন এযােুম্মলন্সটি এিং কমযকতযাম্মদি ব্যিহৃত এ বিষম্ময় প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহন কিম্মত হম্মি।
মাইম্মক্রািাসটি মিবেোং ও মপইবেোং কিাি জন্য সভায় আম্মলােনা ও
বসদ্ধাে গৃহীত হয়।
মিক’ি মাধিী ও মালবত আিাবসক এলকায় ২টি বশশুপাকয ততিীসহ এ বিষম্ময় দ্যটি আিাবসক এলাকাি জন্য একটি
পবিস্কাি পবিেন্ন িাখা এিং পবিোলনাি জন্য একটি কবমটি গঠম্মনি কম্মি কবমটি গঠন কিম্মত হম্মি।
বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা ও বসদ্ধাে গৃহীত হয়।
বসবিএ’ি সভাপবত সভায় আম্মলােনা কম্মিন মর্, পাইলটম্মদি ইউবনফময
না িাকায় জাহাম্মজ পাইলট বেবিত কিা দূরুহ হম্ময় পম্মি। অম্মনক আম্মগ
মিক’ি পাইলটম্মদি ইউবনফময বেল বকন্তু িতযমাম্মন মকান ইউবনফময
মনই। উত্থাবপত প্রস্তাম্মিি সবহত মেয়ািম্যান মম্মহাদয় একমত মপাষণ
কম্মিন। তাোিা পাইলটম্মদি ইউবনফময সিিিাম্মহি ব্যিস্থা গ্রহম্মণি জন্য
বসদ্ধাে গৃহীত হয়।
মিক’ি বিবভন্ন বিষম্ময় তদে কবমটি গঠন কিা হয় বকন্তু কবমটিি
আহিায়ক কর্তযক বনধ যাবিত সমম্ময়ি মম্মধ্য প্রবতম্মিদন কর্তযপম্মক্ষি বনকট
মপশ না কিায় অবভম্মর্াগ বনস্পবি কিম্মত বিলবেত হয়। সংবিষ্ট
আহিায়ক দ্রুত প্রবতম্মিদন দাবখল কিম্মিন।
প্রম্মতযক বিভাম্মগি জনিল একদিি মিম্মক অন্য দিম্মি আেঃিদলীি
বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা হয়। এোিা বিবভন্ন বিভাম্মগ পম্মদান্নবতপ্রাি
কমযকতযা-কমযোিী স্ব-বিভাম্মগ মফিত আনাি জন্য িদলী মপাবষ্টং এি
মাধ্যম্মম ব্যিস্থা কিা মর্ম্মত পাম্মি। একজন কমযকতযা-কমযোিী এক
দিম্মি দীঘ যবদন না মিম্মখ অন্য দিম্মি িদলীি ব্যিস্থা কিাি বসদ্ধাে গৃহীত
হয়।
মিক’ি সকল কমযকতযা-কমযোিীম্মক বাগয়াগ বিক পদ্ধবিগি হাবেরা
েদান করগি হগব এবোং বক’র পবরচ্য়পত্র েদেৃন কম্মি অবফম্মস প্রম্মিশ
কিম্মত হম্মি মম্মম য সভায় আম্মলােনা হয়।

বাস্তবায়গন
প্রশাসন
বিভাগ
প্রশাসন এিং
বসঃ ও হাঃ
বিভাগ

বক’র পাইলটগদর ইউবনি ৃ েদাগনর ববষগয় প্রশাসন
পদগক্ষপ গ্রহণ করগি হগব।
হািিাি
বিভাগ

বনধ ৃাবরি ি গয়র
করগি হগব।

গধ্য েবিগবদন দাবখল তদে
কবমটিি
আহিায়কগণ

এ ববষগয় িোংবিি োখা কর্তৃক িাবলকা েস্তুি সকল
কগর পগনর বদগনর গধ্য পবরচ্ালক (েোিন) বিভাগ/ম্মকাষ
বরাবর মেরণ করগি হগব।
প্রধান

সকল কমযকতযা-কমযোিীম্মক বাগয়াগ বিক
পদ্ধবিগি হাবেরা েদান করগি হগব এবোং
বক’র পবরচ্য়পত্র েদেৃন কম্মি অবফম্মস প্রম্মিশ
কিম্মত হম্মি।

র্াঃ ও তঃ
এিং
বনিাপিা
বিভাগ

সভাপবত সকলম্মক জানান মর্, সিকাবি নীবতমালা ও আবি যক ক্ষমতা িেন নীবতমালা অনুর্ায়ী প্রম্মতযম্মক তাঁি ক্ষমতা অনুর্ায়ী আবি যক ও প্রশাসবনক
বিষয়গুম্মলা বনষ্পবি কিম্মিন এিং বিবধ অনুর্ায়ী ক্ষমতা প্রম্ময়াগ কিম্মিন। সভায় আি মকান আম্মলােনা না িাকায় সভাপবত উপবস্থত সকলম্মক ধন্যিাদ জাবনম্ময় সভাি
সমাবি মঘাষণা কম্মিন।
স্বাক্ষরিত/ ১৪-১১-১৯
মেয়ািম্যান
নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).১৮-

নম্মভেি ২০১৯ বরঃ।

বিতিণ : বিভাগ/ম্মকাষ/শাখা প্রধান:
............................................................... মিক, মমাংলা।
অনুবলবপ:
১।
সদস্য (
), মিক, মমাংলা।
২।
পবিোলক (প্রশাসন), মিক, মমাংলা।
৩।
মেয়ািম্যান মম্মহাদম্ময়ি একাে সবেি, মিক, মমাংলা।
স্বাক্ষরিত/ ১৪-১১-১৯
পবিোলক (প্রশাসন)
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