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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ  

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

  

বিষয়ঃ 20-১1-২০১৯ তাবিখ সকাল 1১.00 ঘটিকায় অনুবিত বিবিটাল হাবিিা সংক্রান্ত সভাি কার্ যবিিিণী। 

 

সভাপবত     :   বিয়াি এিবিিাল এি মিাজ্জাম্মেল হক, ববএন, মেয়ািম্যান।                                                                                                                            

তাবিখ     :   20-11-2019 বরঃ। 

সিয়    :   11.00 ঘটিকা।  

স্থান     :   িিক এি সভা কক্ষ। 

  

উপবস্থত সকলম্মক স্বাগত িাবনম্ময় সভাি কাি শুরু কিা হয়। সভাপবতি অনুিবতক্রম্মি পবিোলক (প্রশাসন) সভায় কার্ যপত্র উপস্থাপন কম্মিন।  

 

আম্মলােযসূেীঃ-  বিবিটাল হাবিিা বনবিতকিণ প্রসম্মে।  

 

ক্রবিক আগলাচ্য ববষয় আগলাচ্না বিদ্ধান্ত বাস্তবায়গন 

1.  বিবিটাল হাবিরা 

বনবিত প্রিগে।  

বিবিটাল হাবিিা বনবিতকিম্মণি লম্মক্ষয িতযিাম্মন ব্যিহৃত িানুয়যাল 

হাবিিা খাতা িন্ধ কিাি িন্য সভায় আম্মলােনা হয়। প্রম্মতযক 

বিভাগীয়/ম্মকাষ প্রধানগণ বনি বনি দাবয়ম্মে তাঁি দপ্তম্মিি হাবিিা 

বনবিত কিাি বিষম্ময় আম্মলােনা হয়। উম্মেখ্য মর্, আগাবি 01 িানুয়াবি 

2020 মেম্মক শতভাগ বিবিটাল হাবিিা বনবিতকিম্মণি িন্য বসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়।  

আগাবি 01 িানুয়াবি 2020 মেম্মক শতভাগ 

বিবিটাল বনবিত কিম্মত হম্মি।  

িকল ববভাে / 

মকাষ প্রধান 

2.  বিবিটাল হাবিরা 

অোৃনাইি 

প্রিগে।  

প্রম্মতযক বিভাগীয়/ম্মকাষ প্রধানগণ তাঁি অধীনস্থ কি যকতযা-কি যোিীম্মদি 

বিবিটাল হাবিিাি বনি দপ্তম্মি িম্মস তদািবক কিম্মিন এিং শতভাগ 

বিবিটাল হাবিিা বনবিত কিাি বিষম্ময় পবিোলক (প্রশাসন) িিািি 

প্রবতম্মিদন দাবখল কিাি বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা হয়।  

বিবিটাল হাবিিা বনবিত কিাসহ 

পবিোলক (প্রশাসন) িিািি প্রবতম্মিদন 

দাবখল কিম্মত হম্মি।  

িকল ববভাে / 

মকাষ প্রধান 

3.   বক’র িলযাগন 

ক রৃতগের 

বিবিটাল হাবিরা 

প্রিগে। 

িিক’ি িলর্াম্মন কি যিতম্মদি বিবিটাল হাবিিা প্রদাম্মনি বিষম্ময় বসবিএ 

এি সভাপবত িানান মর্, িাহাম্মিি স্টাফগম্মণি 24 ঘন্টা বিউটিিত 

োকায় তাম্মদি পম্মক্ষ বনয়বিত বিবিটাল হাবিিা প্রদান কিা সম্ভি নয়। 

এ বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা হয় মর্, িাহাম্মিি স্টাফগণ িাহাম্মি ওঠাি 

আম্মগ এিং িাহাি মেম্মক নািাি পি োম্ব মিবশম্মন আঙ্গুম্মলি ছাপ বদম্ময় 

হাবিিা বনবিত কিম্মত হম্মি।  

হািিাি বিভাগ কর্তযক িাহাম্মি কি যিতম্মদি 

বিবিটাল হাবিিাি বিষয়টি বনবিত কিম্মত 

হম্মি।  

হারবার 

 াস্টার 

4.  বিফটোং বিউটর 

মক্ষগে বিবিটাল 

হাবিরা প্রিগে। 

িিক’ি অপাম্মিশনাল কাম্মি বনম্ময়াবিতম্মদি বিফটোং বিউটর মক্ষগে 

বিউটিম্মত আসাি সিয় এিং বিউটি মশম্মষ মিি হিাি সিয় োম্ব মিবশম্মন 

আঙ্গুম্মলি ছাপ  বদম্মত হম্মি। এ হাবিিা িাত 11.59 পর্ যন্ত কার্ যকিী 

োম্মক। তম্মি পিিতী বিউটি োকম্মল পুনিায় িাত 12.01 বিবনম্মট 

আঙ্গুম্মলি ছাপ বদম্মত হম্মি।  

িিক’ি অপাম্মিশনাল কাম্মি বনম্ময়াবিতম্মদি 

বসফটিং বিউটিি মক্ষগে িাত 11.59 পর্ যন্ত 

কার্ যকিী োম্মক। তম্মি পিিতী বিউটি োকম্মল 

পুনিায় িাত 12.01  বিবিটাল হাবিিাি 

বিষয়টি বনবিত কিম্মত হম্মি।   

যাাঃ ও তাঃ, 

ট্রাবফক, মনৌ-

প্রগকৌাঃ ,  

বনরাপত্তা ও 

ম বিগকল 

ববভাে 

5.  বলভ 

ম্যাগনিগ ন্ট 

বিগস্ট  চ্ালুকরণ 

প্রিগে।  

িিকম্মত কি যিতম্মদি সকল প্রকাি ছুটিি আম্মিদন অনলাইম্মনি িাধ্যম্মি 

অনুম্মিাদম্মনি িন্য সভায় আম্মলােনা হয়।  

এ বিষম্ময় দ্রুত ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।  িকল ববভাে / 

মকাষ প্রধান 

       

      সভায় আি মকান আম্মলােনা না োকায় সভাপবত উপবস্থত সকলম্মক ধন্যিাদ িাবনম্ময় সভাি সিাবপ্ত মঘাষণা কম্মিন।   

 

                     স্বাক্ষরিত/ 25-11-19 

                      মেয়ািম্যান 

 

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

    

  বিতিণ : বিভাগ/ম্মকাষ প্রধান: 

 

             ............................................................... িিক, মিাংলা।  

 

অনুবলবপ: 

১। সদস্য (                                         ),  িিক, মিাংলা।                                           

২।  পবিোলক (প্রশাসন), িিক, মিাংলা।   

৩। মেয়ািম্যান িম্মহাদম্ময়ি একান্ত সবেি, িিক, মিাংলা।  

     

                     স্বাক্ষরিত/ 25-11-19 

                পবিোলক (প্রশাসন) 


