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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 
 

welq t 02-04-2019 ZvwiL ‡ejv 12.00 NwUKvq অনুষ্ঠিত  বক’মত ক রৃত সকল  ষ্ঠহলা ক কৃতাৃ-ক চৃারীর 

 স ন্বগে আগলাচনা সভার কার্ষৃ্ঠববরণী। 
 

mfvcwZ     t  ক গ ার এ মক এ  ফারুক হাসান, ষ্ঠবএন, ‡Pqvig¨vন ।                                                                                                                            

ZvwiL     t  02-04-2019 wLªt| 

mgq    t  1২.00 NwUKv| 

¯’vb     t  geK Gi mfv K¶| 

 
 

 Dcw¯’Z mKj‡K ¯v̂MZ Rvwb‡q mfvi KvR ïiæ Kiv nq| mfvcwZ সভার শুরুতে সকতের উতেতে নিতমাক্ত নিষতে গুরুত্বাতরাপ কতর 

িক্তব্য উপস্থাপি কতরি।  
 

1। নির্ ধানরে সমতে অনিতস উপনস্থে হওো।  

2। নিতের উপর অনপ ধে দানেত্ব নিনেকো, সেো  ও নিষ্ঠার সাতে সম্পন্ন করা।  

3। অনপ ধে কাে নির্ ধানরে সমতের মতে নির্ভ ধেভাতি সম্পন্ন করা এিং ককাি কাে কপনডং করতে অনিস েযাগ িা করা।  

4। সহকমীতদর সাতে ভাতো আচরণ করা।  

5। র্ভে কতরও কেিও কাতরার িদিাম িা নগিে িা করা।  

6। দুিীনের উত ধ কেতক সকেতক নমতেনমতে কাে করতে হতি মতম ধ নিতদ ধেিা প্রদাি কতর 2021 সাতের মেম আতের িাংোতদে গঠতি োনের নপোর 

নিতমাক্ত উনক্তটি অ অসরসরতণ সকেতক অসরতরার্ োিাি- “কতঠার পনরশ্রম িা করতে এই অভাগা কদতের ভাগ্য নিরাতিা যাতি নকিা সতেহ।”  

 

এরপর নেনি উপনস্থে সকে মনহো সহকমীতক োতদর নিে নিে পনরচে প্রদাি কতর ককাি সমস্যা োকতে ো সভাতক অিনহে করার েন্য 

অসরতরার্ কতরি। এ কপ্রনিতে নিতমাক্ত সমস্যা নিতে আতোচিা হে।  

ক্রঃ িং আগলাচয ষ্ঠবষে মনহো কম ধকেধা/কম ধচারীতদর দািীসমূহ 

1। 4ে ধ কশ্রনণর মনহো কম ধচারীতদর কপাষাক 

সংক্রান্ত। 

েিাি কেিােী কিগম, অনিস সহােক মোমে ব্যক্ত কতরি  কয, 4ে ধ কশ্রনণর মনহো 

কম ধচারীতদর কপাষাক, জুো ও ছাো খুি নিম্নমাতির হে। এ কারতণ িাতেট বৃন  কতর 

উন্নেমাতির কপাষাক, জুো ও ছাো সরিাতহর েন্য অসরতরার্ োিাি।  

2। 3ে কশ্রনণর মনহো কম ধচারীতদর কপাষাক 

সংক্রান্ত। 

কিগম েো ইোসনমি, নসঃ আঃ এযাঃ মোমে ব্যক্ত কতরি  কয, 3ে কশ্রনণর মনহো 

কম ধচারীতদর কপাষাক এর িাতেট একই পতদ পুরুষ কম ধচারীতদর িাতেট কেতক অতিক কম। 

এ কারতণ কয র্রতির কপাষাক সরিরাহ করা হে ো খুি নিম্নমাতির হওোে ব্যিহার করা 

সম্ভি হেিা।  এ কারতি পুরুষ এিং মনহো কম ধচারীতদর িাতেট সমপনরমাি করাসহ 

উন্নেমাতির কপাষাক সরিরাতহর ব্যিস্থা করার েন্য অসরতরার্ োিাি। এছাড়াও নেনি আতরা 

োিাি কয, িের নদিস উদযাপতির েতিয প্রনেিছর সকে কম ধকেধা ও কম ধচারীতক কগঞ্জী 

সরিরাহ করা হতে োতক। মনহো কম ধকেধা ও কম ধচারীতদর কগঞ্জীর পনরিতেধ নি-

নপচ/োে/োড়ী সরিরাতহর ব্যিস্থ গ্রহতণর কোর দািী োিাি। উতেখ্য কয, উন্নেি কমোে 

দানেত্ব পােতির সমে দানেত্বরে সকে মনহো কম ধকেধা ও কম ধচারীতক একই োড়ী সরিরাহ 

কতর দানেত্বপােতির ব্যিস্থা করতে িেতরর সুিাম বৃন  পাতি।  

3।   ষ্ঠহলা ক চৃারীগের জন্য মজটির ষ্ঠভতগর 

মববী মকোর মসন্টার, আলাো টেগলট 

এবোং না াগজর স্থাগনর ব্যবস্থাকরণ।  

কিগম কমৌসুমী, নসঃ আঃ এযাঃ োিাি  কয,   ষ্ঠহলা ক চৃারীগের জন্য মজটির ষ্ঠভতগর মববী 

মকোর মসন্টার, আলাো টেগলট এবোং না াগজর স্থান না থাকাে খুবই অসুষ্ঠবধার সমু্মখীন 

হগত হে। ষ্ঠতষ্ঠন সভাপষ্ঠত  গহােেগক বষ্ঠণতৃ ষ্ঠবষগে ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য মজার অনুগরাধ 

কগরন।  

4।  প্রগতযক মলাগর ওোটার ষ্ঠফল্টার স্থাপন 

প্রসগে।  

কিগম মাসনরিা আক্তার, কযানেোর সভাপনে মতহাদেতক িের ভিতির প্রতেযক কলাতর 

ওোটার নিল্টার স্থাপতির েন্য কোর অসরতরার্ োিাি।  

5। িাস ধতদর 2ে কশ্রনণতে উন্নীেকরণ।  েিাি নেল্পী কদ, নসনিের স্টাি িাস ধ মিক’র হাসপাোতে কম ধরে নসনিের স্টাি িাস ধতদর 

পদময ধাদা/কিেি কেে উন্নীেকরতির নিষতে দ্রুে ব্যিস্থা গ্রহতণর েন্য কোর দািী োিাি। 

6। কটকনিনেোি প্যােেেী পতদ 

অস্থােীভাতি নিতোগ প্রসতে।  

েিাি সািনেদা পারভীি, কটকনিনেোি প্যােেেী োিাি কয, িেধমাি পতদ োতক 

অস্থােীভাতি নিতোগ প্রদাি করা হতেতছ। এই পতদ োতক স্থােী করার যোযে ব্যিস্থা গ্রহতির 

েন্য নিতেষভাতি অসরতরার্ োিাি।   

7। মিক’র হাসপাোতে েিিে স্বল্পো। েিাি িীনেকা মডে, ম্যাট্রি োিাি কয, মিক’র হাসপাোতে েিিে স্বল্পোর কারতণ নিউটি অ 

করাষ্টাতর রাতে এিং নদতির নিউটি অতে একই কোকতক নদতে নিউটি অ করাতিা খুি কষ্টকর এিং 

মািতিের নির্াে েরুরীভাতি েিিে নিতোগ করা দরকার।  
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ক্রঃ িং আগলাচয ষ্ঠবষে মনহো কম ধকেধা/কম ধচারীতদর দািীসমূহ 

8।  িের ভিতির 4ে ধ েোে মনহোতদর 

িামাতের স্থাতির সমস্যা এিং দাপ্তনরক 

কতির সমস্যা প্রসতে।  

কিগম সানদো ইসোম, উচ্চমাি সহকারী োিাি কয, িের ভিতির 4ে ধ েোে মনহোতদর 

িামাতের স্থাি পনরষ্কারকরতণর েন্য ককাি পনরচ্ছন্নো কমী নিযুক্ত কিই নির্াে স্থািটি অ 

অপনরষ্কার োতক এিং িযাি ও এনস িষ্ট োকাে িামাে আদাে করতে ভীষণ অসুনির্ার সৃনষ্ট 

হে। োছাড়া নেনি োিাি কয, োর দাপ্তনরক কিটি অ অেযনর্ক গরম োকাে দাপ্তনরক কাে 

সম্পন্ন করতে খুিই কষ্ট কপতে হে।  

৯। মিক’র সকে ভিতি কিা কমানকং 

সাইিতিাি ধ টাোতিা প্রসতে।  

েিাি নেরীি আিতরাে অসর, সহঃ প্রতকৌঃ োিাি কয, দপ্তর কতি নিনভন্ন ঠিকাদার এিং 

কম ধকেধাগণ নিনভন্ন সমে ধূমপাি কতরি। এতিতে দাপ্তনরক কাতে মারাত্নক অসুনির্ার সৃনষ্ট 

হে। এ কারতণ মিক’র সকে ভিতি কিা কমানকং সাইিতিাি ধ টাোতিার ব্যিস্থা গ্রহতির েন্য 

অসরতরার্ োিাি। এছাড়াও প্রতেযক ভিতি মনহোতদর েন্য িামাে ও টেতেতটর পৃেক ব্যিস্থা 

গ্রহতণর েন্য কোর দািী োিাি। নেনি আরও োিাি কয, নিশ্ব িারী নদিস, মা নদিস পােতির 

েন্য মিকতে িাতেট রাো প্রতোেি। পরিেীতে আসরষ্ঠানিকভাতি এ নদিসগুতো পােি 

করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা কযতে পাতর। শু াচার পুরোর প্রদাি, ই-িাইনেং পুরষ্কার প্রদাতির 

কিতে মনহো কম ধকেধা/কম ধচারীতদর অগ্রানর্কার নদতে হতি। এছাড়া দাপ্তনরক ভাতো কাতের 

পারিরতমতে উৎসানহে করতণর েন্য পুরষ্কাতরর ব্যিস্থা গ্রহণ এিং মনহোতদর কদে/নিতদতে 

প্রনেিতণর নিষতে অগ্রানর্কার কদোর েন্য অসরতরার্ োিাি। উতেখ্য কয, প্রনে দুমাস অন্তর 

এ র্রতির সভা আহিাি করতে মনহোতদর সমস্যাসমূহ সমার্াতির ব্যিস্থা করা যাে।  

10। কাতের মােতম নিতেতক প্রমাণ করা কিগম ইোসনমি আিসািা, সদস্য (অে ধ) নদতির কাে নদতি কেষ কতর নিতের উপর অনপ ধে 

দানেত্ব পােতির মােতম নিতেতক কযাগ্য প্রমাণ করাসহ সানি ধক নদক-নিতদ ধেিা প্রদাি কতরি।  

11।  কনমটি অ গঠি মিক’র মনহো কম ধকেধা-কম ধচারীতদর সমন্বতে একটি অ কনমটি অ গঠি করতে হতি।  

 

সভাপষ্ঠত তাঁর স াপনী বক্তগব্য উপস্থাষ্ঠপত স স্যা স াধাগন সকল ষ্ঠবভােীে প্রধানগক কার্কৃরী ব্যবস্থা গ্রহগণর অনুগরাধ জানান এবং mKj‡K 

ab¨ev` Rvwb‡q mfvi mgvwß †NvlYv K‡ib|  

 

 

স্বাক্ষরিত/ 16-05-19          

  কমতিার এ কক এম িারুক হাসাি 

  কচোরম্যাি 
 
 

bs- 18.14.0158.124.38.054(Ask-1).18-                                                       কম ২০১৯ wLªt| 
 

 

weZiY : wefvM/‡Kvl/kvLv cÖavb t 

 

             ............................................................... geK, ‡gvsjv|  

Abywjwc t 
1| m`m¨ (                                         ),  geK, ‡gvsjv|                                           

2|  cwiPvjK (cÖkvmb), geK, ‡gvsjv|   

3| ‡Pqvig¨vb g‡nv`‡qi GKvšÍ mwPe, geK, ‡gvsjv|  

 

 

 

 

 

 

 

 


