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  ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

  ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

 ন্ত্রিসভা ববঠগক গৃহীত ন্ত্রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রেন্ত্রত। 

 

ক্রন্ত্র ক 

নোং 

ন্ত্রসদ্ধান্ত নোং  ন্ত্রিসভা ববঠগক গৃহীত ন্ত্রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রেন্ত্রত 

১. ৮.২  েত ১৪ মেব্রুয়ারী ২০১৩ তান্ত্ররগে 

অনুন্ত্রিত  ন্ত্রিসভা-ববঠগক সা ন্ত্ররক 

শাসনা গল জান্ত্ররকৃত অধ্যাগেশ সমূগহর 

আবশ্যকতা ও প্রাসন্ত্রতকতা পযাাৃগলাানা 

কন্ত্ররয়া মযা সকল অধ্যাগেশ আবশ্যক 

ন্ত্রবগবন্ত্রাত হইগব মসইগুন্ত্রল সোংন্ত্রিষ্ট 

 িণালয়/ন্ত্রবভাে কর্তকৃ প্রগযাাজয মক্ষগে 

সোংগশাধন ও পন্ত্রর াজনৃক্রগ  নতুন 

আইন আকাগর বাোংলা ভাষায় প্রণয়ন 

কন্ত্ররয়া যাথাশ্রীঘ্র সম্ভব  ন্ত্রিসভা-ববঠগক 

উপস্থাপন কন্ত্ররবার মযাই ন্ত্রসদ্ধান্ত গ্রহণ 

করা হইয়ান্ত্রিল। তৎগপ্রন্ত্রক্ষগত মযা সকল 

 িণালয়/ ন্ত্রবভাে অনুরুপ অধ্যাগেশ 

অদ্যাবন্ত্রধ অন্ত্রনষ্পন্ত্রিকৃত রন্ত্রহয়াগি 

মসইগুন্ত্রলর ন্ত্রবষগয় সোংন্ত্রিষ্ট সন্ত্রাবেন 

আো ী পাঁা  াগসর  গধ্য দ্রুত পেগক্ষপ 

গ্রহণপূবকৃ ন্ত্রনস্পন্ত্রি কন্ত্ররগবন।  

মন্ত্রিসভা কন্ত্রমটিতে নীন্ত্রেগে অনুতমাদতনর জন্য  মন্ত্রিপন্ত্ররষদ ন্ত্রিভাতগ প্রেরণ 

করা হয় এিং গে ০৫/০৩/২০১৮ োন্ত্ররতে একটি সভা হতয়তে। উক্ত সভায় 

ন্ত্রকছু ন্ত্রিষতয় সংত াধতনর জন্য অনুতরাধ করা হয়। প্রস প্রমাোতিক আইন 

সংত াধন পূি বক গে 21/06/2018 োন্ত্ররতে মিণালতয় পত্র প্রেরণ করা হয়। 

েদতেন্ত্রিতে েত ২৭-০৮-২০১৮ তান্ত্ররগে উক্ত ন্ত্রবষগয় মনৌপ  এ একটি সভা 

অনুন্ত্রিত হয়। পরবতীগত েত ০৩-০৯-২০১৮ তান্ত্ররগে  ন্ত্রিপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগে 

 বক’র আইন, ২০১৮ এর উপর একটি সভা অনুন্ত্রিত হগয়গি।  েত ১১-০৯-

১৮ তান্ত্ররগে  ন্ত্রিপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগে াবক’র আইগনর উপর একটি সভা অনুন্ত্রিত 

হয় এবোং উক্ত সভায়  বক’র পক্ষ মথগক দুইজন ক কৃতাৃ অোংশগ্রহণ কগরন। 

উক্ত সভার ন্ত্রসদ্ধান্ত অনুযাায়ী  বক’র আইন-২০১৮ এর প্রগয়াজনীয় 

সোংগশাধনীপূবকৃ েত ০৪-১১-২০১৮ তান্ত্ররগে মনৌপ  এ মপ্ররণ করা হগয়গি এবোং 

েত ২৫-১১-২০১৮ তান্ত্ররগে  ন্ত্রিপন্ত্ররষে সন্ত্রাব,  ন্ত্রিপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগে মপ্ররণ 

করা হগয়গি। েত ৩১-০১-১৯ তান্ত্ররগে মনৌপ  এর সভা কগক্ষ  বক’র আইন, 

২০১৯ এর ন্ত্রবষগয় এক সভা অনুন্ত্রিত হগয়গি।  উক্ত সভায় ন্ত্রকছু সোংগশাধনী 

আনা হগয়গি। সোংগশাধনী ম াতাগবক েত ১১-০২-২০১৯ তান্ত্ররগে মনৌপ  এ পে 

মপ্ররণ করা হয়। অতঃপর মনৌপ  হগত েত ১৪-০৩-১৯ তান্ত্ররগের পগের 

 াধ্যগ  কন্ত্রতপয় তথ্যান্ত্রের ৭৫ মসট মপ্ররগণর জন্য অনুগরাধ জানাগনা হগয়গি। 

তোনুযাায়ী েত ১৫-০৪-১৯ তান্ত্ররগে  কন্ত্রতপয় তথ্যান্ত্রের ৭৫ মসট মনৌপ  এ 

মপ্ররণ করা হগয়গি।  

 

২. ৮.৩  িণালয়/ন্ত্রবভাগের সন্ত্রাবেণ োপ্তন্ত্ররক 

কাগজ বাোংলা ভাষায় কন্ত্রিউটার 

মুদ্রগনর মক্ষগে স রূপতা 

ন্ত্রনন্ত্রিতকরগনর লগক্ষয বাোংলা 

ইউন্ত্রনগকাড ব্যবহার কন্ত্ররবার সরকান্ত্রর 

ন্ত্রনগেশৃনা বাস্তবায়গনর জন্য প্রগয়াজনীয় 

উগদ্যাে গ্রহণ কন্ত্ররগবন। 

োপ্তন্ত্ররক কাগজ বাোংলা ভাষায় কন্ত্রিউটার মুদ্রগণর মক্ষগে স রূপতা 

ন্ত্রনন্ত্রিতকরগণর লগক্ষয  বকগত বাোংলা ইউন্ত্রনগকাড ব্যবহার ন্ত্রনন্ত্রিত করা 

হগয়গি।    

 
 

 

 

স্বাক্ষন্ত্ররত/ ০৩-০৭-১৯ 

পন্ত্ররাালক (প্রশাসন) 


