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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

                                                                                   

                                                                             প্রতিশ্রুি মেবােমূহ তেটিগেনে চাটাৃর                                                         িাতরখঃ ০৪  াচ,ৃ ২০২২ তি:।  

 

তিশন 

দক্ষ, তনরাপদ ও পতরগবশ বান্ধব আধুতনক বন্দর । 

 ত শন 

বন্দগরর আধুতনকায়ন, চযাগনগলর নাব্যিা েোংরক্ষণ ও দক্ষিার োগে কাগোৃ ও কগেইনার হযান্ডতলোং কার্কৃ্র  পতরচালনার  াধ্যগ  োহাগের েড় অবস্থানকাল হ্রাে এবোং কাগোৃ ও কগেইনার েোংরক্ষগণর সুতবাাতদর ে্প্রসোরণেহ 

তনরাপত্তা ব্যবস্থা তনতিিকরণ । 

 

১.     প্রতিশ্রুি মেবােমূহ 

১.১।   নােতরক মেবা 

  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ক্রত ক 

 নোং 

মেবার না  মেবা প্রদাগন 

েগবাৃচ্চ ে য় 

প্রগয়ােনীয় কােেপত্র প্রগয়ােনীয় কােেপত্র / 

আগবদন ফর  প্রাতিস্থান 

মেবারমূল্য এবোং পতরগশাা  পদ্ধতি 

(র্তদ োগক) 

শাখার না েহ দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃর পদতব,রু  নম্বর, 

মেলা/উপগেলার মকাড, অতফেতয়াল মটতলগফান ও 

ইগ ইল 

উদ্ধৃিন ক কৃিাৃর পদতব, রু  নম্বর, 

মেলা/উপগেলার মকাডেহ অতফতেয়াল 

মটতলগফান ও ইগ ইল 

১ োহাগের 

অনাপতত্ত পত্র 

(এনওতে) 

প্রদান। 

আগবদন পত্র 

দাতখগলর 

েগবাৃচ্চ ১/২ 

ঘো 

তশতপোং এগেে কর্তকৃ 

(১) নন-জুতডতশয়াল 

স্ট্যাগে আগবদন পত্র, 

(২) ড্রাফটে োগি ৃ

তরগপাট ৃ 

 তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ 

(আয়) এর দির 

 বক এর তহোব তবিাগে মপ-অডাৃর 

ে া প্রদাগনর  াধ্যগ । 

 

 

আয় শাখাঃ 

ম াঃ  তহউতিন খান 

উদ্ধৃিন তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) (চ: দা:) 

রু  নম্বর-১০৭ 

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

ম াবাঃ নোং: ০১৪০৪-৪১১৮৬৫/ ০১৯১৩৯১৭৬৭৯ 

ই-ম ইলঃ  mohidkhan16bd@gmail.com 

তবকল্প ক কৃিাৃ: 

ম াঃ শরীফুল ইেলা  

েহকারী তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) (চ:দা:) 

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

রু  নম্বর-১০৮ 

ম াবাঃ ০১৭১০-১২২৯৩৮ 

ই-ম ইলঃ shariful699@gmail.com 
 

 

না ঃ  ম াঃ  াহফুজুর রহ ান 

উপ-প্রাান তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (চ:দা:) 

রু  নম্বরঃ ৩৩৩ 

ম াবাইল নোং: ০১৭১৬-৫৬১০০৮ 

ই-গ ইলঃ 
mahfuz.mpa.mos@gmail. 

com 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd    
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২ ম াোংলা বন্দগর 

আেি োহাগের 

তবল  প্রস্তুি ও 

আদায় । 

প্রগয়ােনীয় 

িথ্য প্রাতির 

পর ৩ তদন 

হারবার তবিাে হগি প্রগয়ােনীয় 

পাইলগটে প্রতিগবদন  

তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ 

(আয়) এর দির 

এগেেেমূগহর অতি  

েতিি তহোব হগি 

প্রগয়ােনীয় অে ৃে ন্বয়। 

আয় শাখাঃ 

ম াঃ  তহউতিন খান 

উদ্ধৃিন তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) (চ: দা:) 

রু  নম্বর-১০৭ 

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

ম াবাঃ নোং: ০১৪০৪-৪১১৮৬৫/ ০১৯১৩৯১৭৬৭৯ 

ই-ম ইলঃ mohidkhan16bd@gmail.com 

তবকল্প ক কৃিাৃ: 

ম াঃ শরীফুল ইেলা  

েহকারী তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) (চ: দা:) 

রু  নম্বর-১০৮ 

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

মফান নোং- ০১৭১০-১২২৯৩৮ 

ই-ম ইলঃ shariful699@gmail.com 

না ঃ  ম াঃ  াহফুজুর রহ ান 

উপ-প্রাান তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (চ:দা:) 

রু  নম্বরঃ ৩৩৩ 

ম াবাইল নোং: ০১৭১৬-৫৬১০০৮ 

ই-গ ইলঃ 
mahfuz.mpa.mos@gmail. 

com 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd    

 

৩ আ দানী-রিানী  

 ালা াগলর  াশুল 

িহণ। 

েগবাৃচ্চ ১ ঘো (১) মপাট ৃ চালান  (২) তবল অব 

এতি (৩) তবল অব মলতডোং (৪) 

ইনিগয়ে  (৫) প্যাতকোং তলষ্ট (৬) 

IGM 

তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ 

(আয়)এর দির ম াোংলা 

/তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ 

(আয়)এর দির,খুলনা 
 

মপ-অডাৃর এর  াধ্যগ  

নেদ/তডগপাতেট তহোগব 

পতরগশাা করগি হগব। 

আয় শাখা (ম াোংলা) 

ম াঃ শরীফুল ইেলা  

েহকারী তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (আয়) (চ: দা:) 

রু  নম্বর- ১০৮ 

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

ম াবাঃ নোং- ০১৭১০-১২২৯৩৮ 

ই-ম ইলঃ shariful699@gmail.com  

 

আয় শাখা (খুলনা) : 

ম াঃ হাতববুল আহোন 

বী া দাতব ক কৃিাৃ 

রু  নম্বর- ০৬ 

খুলনা তেটি মকাড-৯০০০ 

ম াবাঃ ০১৬১৫-৭৭২০২০ 

ই-ম ইলঃ hahsanmpa@gmail.com 

না ঃ  ম াঃ  াহফুজুর রহ ান 

উপ-প্রাান তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (চ:দা:) 

রু  নম্বরঃ ৩৩৩ 

ম াবাইল নোং: ০১৭১৬-৫৬১০০৮ 

ই-গ ইলঃ 
mahfuz.mpa.mos@gmail. 

com 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd    

 

৪ তশতপোং এগেে 

িাতলকাভূতি করণ 

১৫ তদন (১) আগবদন (২) কাস্ট্ ে 

লাইগেন্স (৩) মেড লাইগেন্স (৪) 

িযাট ও আয়কর েনদ (৫) তশতপোং 

এগেে এযাগোতেগয়শন ম ম্বার 

েনদ (৬) ম গ াগরন্ডা  অফ 

আটিগৃকলে (৭) চার ারগনর 

অঙ্গীকারনা া  

তহোবরক্ষণ ক কৃিাৃ 

(আয়) 

মপ-অডাৃর এর  াধ্যগ  

নেদ/তডগপাতেট তহোগব 

পতরগশাা করগি হগব।  

 বক এর তডএফতপ অনুর্ায়ী  

প্রাান অে ৃ ও তহোবরক্ষণ ক কৃিাৃর েিাপতিগত্ব 

হারবার  াস্ট্ার ও পতরচালক (োতফক) এর ে ন্বগয় 

েঠিি কত টির সুপাতরশ অনুর্ায়ী েদস্য (অে)ৃ 

 গহাদগয়র অনুগ াদনক্রগ  িাতলকাভূি করা হগয় 

োগক।  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫ আয়কর ও 

িযাট প্রিযয়ন 

পত্র প্রদান 

আগবদন পত্র 

দাতখগলর 

েগবাৃচ্চ ০২ ঘো 

আগবদন পত্র ঊর্ধ্ৃিন তহোব রক্ষণ 

ক কৃিাৃ (ব্যয়) এর 

দির 

তবনামূগল্য  ব্যয় শাখা 

ম াঃ ফেগল আল  

ঊর্ধ্ৃিন অে ৃক কৃিাৃ (ক্রয়) 

রু  নম্বর-১২০  

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

মফান নোং ০১৯১৬-১৯০২১৮ 

ই-ম ইলঃ sfop@mpa.gov.bd 
 

তবকল্প ক কৃিাৃ : 

ম াঃ মিৌতহদুল ইেলা  

তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (ব্যয়) 

রু  নম্বর-১১৪ 

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৮১৬-৪৮০৩৪৩  

ই-ম ইলঃ aoe@mpa.gov.bd  

না ঃ  ম াঃ  াহফুজুর রহ ান 

উপ-প্রাান তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ (চ:দা:) 

রু  নম্বরঃ ৩৩৩ 

ম াবাইল নোং: ০১৭১৬-৫৬১০০৮ 

ই-গ ইলঃ 
mahfuz.mpa.mos@gmail. 

com 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd    

 

৬ তষ্টগিডর, 

শ্রত ক ঠিকাদার 

ও অন্যান্য 

মিন্ডর লাইগেন্স 

প্রদান/ নবায়ন 

এবোং তে এন্ড 

এফ এগেে 

তনবন্ধন । 

৭ তদন (১)েোংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাগনর আগবদন 

(২) মেড লাইগেন্স (৩) ইনকা  

ট্যাক্স োটিতৃফগকট (৪) িযাট 

মরতেগেশন োটিতৃফগকট (৫) 

অঙ্গীকারনা া (ক) তষ্টগিডর ও 

শ্রত ক ঠিকাদার লাইগেন্স এর েন্য 

আইন-কানুন তবষয়ক ৩০০ টাকার 

এবোং শ্র   জুরী পতরগশাা তবষয়ক 

৩০০/- টাকার স্ট্যাে (খ) অন্যান্য 

মিন্ডর লাইগেন্স এর েন্য 

আইনকানুন তবষয়ক ৩০০ টাকার 

ষ্টযাে (৬) প্রগর্ােয বন্দর  াশুগলর 

রতশদ (৭) েোংতিষ্ট তশতপোং এগেে 

কর্তকৃ প্রদত্ত তনগয়াে পত্র (৩ কতপ), 

(৮) ব্যাোংক েলগিতন্স োটিতৃফগকট  

(৯)  বক এর  োতফক তবিাে, অে ৃ

ও তহোব তবিাে ,তনরাপত্তা 

তবিাে,েেতত্ত শাখা,গ াোংলা বন্দর 

বাে ৃ ও তশপ অপাগরটর 

এযাগোতেগয়শন ও েোংতিষ্ট 

তনগয়ােকারী পুগলর ছাড়পত্র (১০) 

অতিজ্ঞিার েনদ। 

েহঃ োতফক ম্যাগনোর 

(প্রঃদঃ) এর দির 

 

 বক এর তনাাৃতরি 

ট্যাতরফ অনুর্ায়ী নেদ/গপ-

অডাৃর এর  াধ্যগ । 

লাইগেন্স শাখা 

না ঃ ম াঃ শা ী  হাওলাদার 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (প্রঃদঃ) 
কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com 

ও atmhq@mpa.gov.bd 

 

না  ম াঃ ম াস্তফা কা াল 

পদবীঃ পতরচালক (োতফক) 

কক্ষ নোং-১৯, োতফক িবন (২য় িলা) 

উপগেলার মকাড- ০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭-৭৫৩৬৩ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪০ ও      

         ০১৯১১-৮৩৮৮০৪ 
ই-গ ইলঃ dt@mpa.gov.bd ও 

kamal16498@gmail.com 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭ আ দাতনকৃি 

োাারণ পণ্য  

ছাড়করগণর  

অনু তি প্রদান 

১ ঘো (১) েোংতিষ্ট তেএন্ডএফ এগেগের 

আগবদন পত্র (২) তশতপোং এগেে 

এর মডতলিাতর অডাৃর  

(৩) শুল্ক তবিাগের আউটপাে 

তবল অব এতি (৪) পগণ্যর 

ইনিগয়ে (৫) প্যাতকোং তলস্ট্ (৬) 

তবল অব মলতডোং (৭) বন্দর  াশুল 

আদাগয়র  চালান। 

েহকারী োতফক 

ম্যাগনোর (প্রঃপঃ) এর 

দির 

 বক এর  তনাাৃতরি 

ট্যাতরফ অনুর্ায়ী নেদ/ 

মপ-অডাৃর এর  াধ্যগ । 

োাারণ পণ্য শাখাঃ 

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী মশখ 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৪ ও ০১৯২০-২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ 

kudrat.mpa@gmail.com ও 

atmgc@mpa.gov.bd 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ  

না ঃ ম াঃ শা ী  হাওলাদার 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (কগেঃ) 
কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com 

ও atmhq@mpa.gov.bd 

না  ম াঃ মোহাে  
পদবীঃ মডপুটি োতফক ম্যাগনোর 

রু ঃ ১২ 

উপগেলার মকাড- ০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭-৭৫৩৭৯৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪২ ও 

         ০১৭১১-৩৫৯৭৯৪ 

ই-গ ইলঃ msohag@yahoo.com  

ও dtm@mpa.gov.bd 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd 

 

৮ আ দাতনকৃি 

কগেইনার 

োি পণ্য  

ছাড়করগণর  

অনু তি প্রদান 

১৫ ত তনট (১) েোংতিষ্ট তেএন্ডএফ এগেগের 

আগবদন পত্র (২) তশতপোং এগেে 

এর মডতলিাতর অডাৃর  

(৩) শুল্ক তবিাগের আউটপাে 

তবল অব এতি (৪) পগণ্যর 

ইনিগয়ে (৫) প্যাতকোং তলস্ট্ (৬) 

তবল অব মলতডোং (৭) বন্দর  াশুল 

আদাগয়র  চালান। 

েহকারী োতফক 

ম্যাগনোর (কগেঃ) এর 

দির 

 বক এর  তনাাৃতরি 

ট্যাতরফ অনুর্ায়ী নেদ/ 

মপ-অডাৃর এর  াধ্যগ । 

কগেইনার শাখাঃ 

না ঃ ম াঃ শা ী  হাওলাদার 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (কগেঃ) 
কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com 

ও atmhq@mpa.gov.bd 

 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ  

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী মশখ 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৪ ও ০১৯২০-২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ 

kudrat.mpa@gmail.com ও 

atmgc@mpa.gov.bd 

না  ম াঃ মোহাে  
পদবীঃ মডপুটি োতফক ম্যাগনোর 

রু ঃ ১২ 

উপগেলার মকাড- ০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭-৭৫৩৭৯৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪২ ও 

         ০১৭১১-৩৫৯৭৯৪ 

ই-গ ইলঃ msohag@yahoo.com  

ও dtm@mpa.gov.bd 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯ োাারণ পণ্য  

হযান্ডতলোং এর 

েন্য 

ইকুইপগ ে 

এর  ইনগডে 

ইসুযকরণ। 

১৫ ত তনট মেবা িহণকারী প্রতিষ্ঠাগনর 

চাতহদা পত্র (চাতহদা পগত্রর 

কাঠাগ া  বক কর্তকৃ তনাাৃতরি) 

েহকারী োতফক 

ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) এর 

দির  

 

 বগকর তনাাৃতরি ট্যাতরফ 

অনুর্ায়ী নেদ/ মপ-অডাৃর 

এর  াধ্যগ ।  

োাারণ পণ্য শাখাঃ 

না ঃ ম াঃ আব্দুল্লাহ আল  ামুন  তল্লক  
পদবীঃ োতফক অতফোর (ডকু ও রােস্ব) ও োতফক 

অতফোর (গশড ও মেটি) অঃদাঃ 

কক্ষ নোং-০৩, ওয়যার হাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৬ ও ০১৭১৭-৬১৪৫৬২ 

ই-গ ইলঃ 

mamun85mallik@gmail.com ও 

tosj@mpa.gov.bd 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ 

না ঃ  ম াঃ োখাওয়াি মহাগেন শাওন 

পদবীঃ োতফক অতফোর (তশপ ইয়াড)ৃ ও োতফক 

অতফোর (ডকু ও তে এফ এে) অঃদাঃ 

কক্ষ নোং-০৩, ওয়যার হাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৭১ ও ০১৭২১-০২৯২৭৬ 

ই-গ ইলঃ 

mdshakhawat7125@gmail.com ও 

tosy@mpa.gov.bd 

োাারণ পণ্য শাখাঃ 

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী মশখ 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (প্রঃ 

পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় 

িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৪ ও  

          ০১৯২০-২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ 

kudrat.mpa@gmail.com ও 

atmgc@mpa.gov.bd 

 

১০ কগেইনার  

হযান্ডতলোং এর 

েন্য 

ইকুইপগ ে 

এর  ইনগডে 

ইসুযকরণ। 

১৫ ত তনট মেবা িহণকারী প্রতিষ্ঠাগনর 

চাতহদা পত্র (চাতহদা পগত্রর 

কাঠাগ া  বক কর্তকৃ তনাাৃতরি) 

েহকারী োতফক 

ম্যাগনোর (কগেঃ) এর 

দির 

 

 বগকর তনাাৃতরি ট্যাতরফ 

অনুর্ায়ী নেদ/ মপ-অডাৃর 

এর  াধ্যগ ।  

কগেইনার শাখাঃ 

না ঃ  ম াঃ োখাওয়াি মহাগেন শাওন 

পদবীঃ োতফক অতফোর (তশপ ইয়াড)ৃ ও োতফক 

অতফোর (ডকু ও তে এফ এে) অঃদাঃ 

কক্ষ নোং-০৩, ওয়যার হাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৭১ ও ০১৭২১-০২৯২৭৬ 

ই-গ ইলঃ 

mdshakhawat7125@gmail.com ও 

tosy@mpa.gov.bd 

তবকল্প  ক কৃিাৃঃ  

না ঃ ম াঃ আব্দুল্লাহ আল  ামুন  তল্লক  
পদবীঃ োতফক অতফোর (ডকু ও রােস্ব) ও োতফক 

অতফোর (গশড ও মেটি) অঃদাঃ 

কক্ষ নোং-০৩, ওয়যার হাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৬ ও ০১৭১৭৬১৪৫৬২ 

ই-গ ইলঃ mamun85mallik@gmail.com ও 

tosj@mpa.gov.bd 

কগেইনার শাখাঃ 

না ঃ ম াঃ শা ী  হাওলাদার 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর 
(কগেঃ) 

কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় 

িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৯৪৫ ও  

          ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ 

samimmpa@gmail.com 

ও atmhq@mpa.gov.bd 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১ কগেইনার 

হযান্ডতলোং 

ঠিকাদার তবল  

পতরগশাগার 

েন্য িাউচার 

প্রস্তুি।  

১ তদন োহাগের তডপাচাৃর  পাটিকৃুলার 

(েোংতিষ্ট তস্ট্তিডর কর্তকৃ প্রদত্ত) 

েহঃ োতফক ম্যাগনোর 

(কগেঃ) এর দির 

 

চুতি ম ািাগবক মপ-

অডাৃগরর  াধ্যগ  

কগেইনার শাখা 

না ঃ ম াঃ শা ী  হাওলাদার 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (কগেইনার) 

কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com 

ও atmhq@mpa.gov.bd 

 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ 

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী মশখ 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৪ ও ০১৯২০২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ kudrat.mpa@gmail.com 

ও atmgc@mpa.gov.bd 

না  ম াঃ মোহাে  
পদবীঃ মডপুটি োতফক ম্যাগনোর 

কক্ষ নোং- ১২, োতফক িবন (২য় িলা) 

উপগেলার মকাড- ০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭-৭৫৩৭৯৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪২ ও 

০১৭১১৩৫৯৭৯৪ 

ই-গ ইলঃ 

msohag@yahoo.com ও 

dtm@mpa.gov.bd  

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd 

 

১২ রিানীগর্াগ্য 

পণ্য  

কগেইনাগর  

স্ট্াতফোং  এর 

অনু তি প্রদান   

১৫ ত তনট ১) েোংতিষ্ট তেএন্ডএফ এগেগের 

আগবদন পত্র (২) শুল্ক তবিাগের 

আউটপাে তবল অব এতি 

(এক্সগপাট)ৃ (৩) ইনিগয়ে (৪) 

ইএক্সতপ ফর  (এক্সগপাট)ৃ (৫) 

বন্দর  াশুল আদাগয়র চালান। 

েহকারী োতফক 

ম্যাগনোর (কগেইনার) 

এর দির 

 বক এর  তনাাৃতরি 

ট্যাতরফ অনুর্ায়ী নেদ/ 

মপ-অডাৃর এর  াধ্যগ । 

কগেইনার শাখা 

না ঃ ম াঃ শা ী  হাওলাদার 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (কগেঃ) 
কক্ষ নোং-০২, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৫ ও ০১৭১৪৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলঃ 

samimmpa@gmail.com ও 

atmhq@mpa.gov.bd 

তবকল্প ক কৃিাৃঃ  

না ঃ  ম াঃ কুদরি আলী মশখ 

পদবীঃ েহঃ োতফক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) 

কক্ষ নোং-০১, ওয়যারহাউে-তব (২য় িলা) 

উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৪ ও ০১৯২০২৮৪৮০৪ 

ই-গ ইলঃ 

kudrat.mpa@gmail.com ও 

atmgc@mpa.gov.bd   

না  ম াঃ মোহাে  
পদবীঃ মডপুটি োতফক ম্যাগনোর 

রু ঃ ১২ 

উপগেলার মকাড- ০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭-৭৫৩৭৯৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪২ 
ই-গ ইলঃ msohag@yahoo.com  

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd 

 

1৩ কগেইনারোি 

পণ্য  

োহােীকরগণ 

অনু তি প্রদান   

১ ঘো েোংতিষ্ট তশতপোং এগেে এর 

আগবদন পত্র 

েোংতিষ্ট  তশতপোং এগেে 

এর ব্যাোংক তহোব হগি 

ে ন্বগয়র  াধ্যগ । 

 
  

mailto:samimmpa@gmail.com
mailto:atmhq@mpa.gov.bd
mailto:kudrat.mpa@gmail.com
mailto:msohag@yahoo.com
mailto:samimmpa@gmail.com
mailto:atmhq@mpa.gov.bd
mailto:kudrat.mpa@gmail.com
mailto:atmgc@mpa.gov.bd
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1৪ বাতণতেযক 

োহাে 

আে ন-

তনে ৃন 

অনু তি  

েগবাৃচ্চ  

১২ ঘো 

বুতকোং মপপার হারবার  াষ্টার এর দির স্থানীয় তশতপোং এগেে 

এর  াধ্যগ  পতরগশাা 

করা হয়। 

হারবার  াষ্টার এর দির 

ক ান্ডার মশখ ফখর উিীন 

পদবী : হারবার  াষ্টার 

রু  নম্বর-৪২৩ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৩৫ 

মফান : ০২৪৭৭-৭৫৩৭৭৬  

ইগ ইল : hm@mpa.gov.bd 

তবকল্প t 
অপাগরশন/কঞ্জারগিন্সী শাখা 

ম াঃ আত নুর রহ ান 

েহকারী  হারবার  াস্ট্ার  (অপাগরশন) 

ম াবাঃ ০১৭১৪-০৭৪২৯৩/ ০১৫৩১-১৭৭৩৪০ 

ম াঃ মবলাল উতিন 

েহকারী হারবার  াষ্টার (কনোরগিন্সী) 

ম াবাঃ ০১৫৫৩-৩৭০১৩৭ 

রু  নম্বর-৪০৩ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

মফান : ০৪৬৬২-৭৫২২১ 

ইগ ইল : hm@mpa.gov.bd 

েদস্য হারাবর ও ম তরন এর দির 

েদস্য (হাঃওগ ঃ) 

রু  নম্বর-২২২ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

মফানঃ ০১৪০৪-৪১১৮১১ 

ইগ ইলঃmhm@mpa.gov.bd ১৫  েমূদ্রো ী 

োহাগে তবশুদ্ধ 

খাবার পাতন 

েরবরাহ  

েগবাৃচ্চ  

১২ ঘো 

এগেে কর্তকৃ তলতখি চাতহদা 

পত্র । 

৯০ টাকা প্রতি টন 

অিযন্তরীণ োহাে, 

বাতণতেযক োহাে 

প্রতি টন ১৫ ডলার। 

উিয় মক্ষগত্র ১৫% 

িযাট েোংযুি। 

১৬ কাগোৃ এবোং 

কগেইনার 

হযাগন্ডতলোং এর 

েন্য 

প্রগয়ােনীয় 

েরঞ্জাগ র সুষ্ঠ ু

েরবরাহ 

তনতিিকরণ। 

চাতহদা পগত্র 

উগল্লতখি ে গয়র 

 গধ্য েোদন 

করা হয়।  

োতফক তবিাে কর্তকৃ 

অনুগ াতদি চাতহদা পত্র। 

েহঃ প্রগকৌঃ 

(েরঞ্জা ) ও েহঃ 

প্রগকৌঃ (র্াতিক) এর 

দির 

  বগকর তনাাৃতরি 

ট্যাতরফ অনুর্ায়ী নেদ/ 

মপ-অডাৃর এর  াধ্যগ  

োতফক তবিাে কর্তকৃ  

িহণ করা হয়।  

 

২৪ ঘো পালাক্রগ  দাতয়ত্ব পালন কগরন।  

কারখানা ও েরঞ্জা  শাখা 

ম াঃ মরোউল কতর  

েহকারী প্রগকৌশলী (র্াতিক) মিড-০৭ 

রু  নম্বর-০৫ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাইল নোং- ০১৭২০৫৯৮৩৬৯  

ম াঃ ত োনুর রহ ান 

েহকারী প্রগকৌশলী ( েরঞ্জা ) 

কারখানা ও েরঞ্জা  শাখা 

রু  নম্বর-০৬ 

ম াবাইল নোং- ০১৭১৭০১০১২১ 

 

র্াতিক ও িতড়ৎ এবোং মনৌ প্রগকৌশল িবন 

না   t ম াঃ মোগহল রানা 

পদবী t উপ-প্রাান প্রগকৌশলী (র্াঃ ও িঃ) 

ম াবাইল নোং t ০১৪০৪-৪১১৮৭৯ 

মফানঃ  ০২৪৭৭ -৭৫৩৫৮ 

রু  নম্বর-১৪ 

উপগেলা মকাড নম্বর-০১৫৮ 

ই-গ ইল  t  xenwe@mpa.gov.bd 
ওগয়ব োইট t www.mpa.gov.bd 

  

mailto:hm@mpa.gov.bd
http://www.mpa.gov.bd/
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৭ েমূদ্রো ী  

োহাগের 

তনরাপত্তা প্রদান 

১ ঘো েমূদ্রো ী  োহাে হগি চাতহদা 

পত্র 

প্রাান তনরাপত্তা 

ক কৃিাৃর দির 

 মূল্য প্রদান করগি হয় 

না। 

ঊদ্ধৃিন তনরাপত্তা ক কৃিাৃর দির 

ম াঃ আইয়ুব আলী 

 ঊদ্ধৃিন তনরাপত্তা ক কৃিাৃ ও তডতপএফএেও  

রু  নম্বর-০৪ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাইল t ০১৪০৪-৪১১৯৬১ 

 মফান নোং t ০২৪৭৭ -৭৫816 

ই-ম ইলঃ md.ayubalibd1964@gmail.com 

তবকল্প ক কৃিাৃ t  
েরদার োহাঙ্গীর মহাগেন  

েহকারী তনরাপত্তা ক কৃিাৃ (অ: দা:) 

রু  নম্বর- ০৫ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাইলঃ ০১৪০৪-৪১১৯৬২ 

মফান নোং t ০২৪৭৭-৭৫৩৭৯৬ 

প্রাান তনরাপত্তা ক কৃিাৃর দির: 

মলঃ ক ান্ডার আবদুল্লাহ আল ম গহদী 

(তে), তবএন 

প্রাান তনরাপত্তা ক কৃিাৃ 

রু  নম্বর- ০১ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭ -৭৫৩৭৮২ 

ম াবাইল t ০১৪০৪-৪১১৯৬০ 

ইগ ইলঃ cso@mpa.gov.bd 

১৮ ম াোংলা বন্দর 

েেতকিৃ িথ্য  

   (োাারণ) 

েগবাৃচ্চ ২৩ 

ঘো 

--  -- তবনামূগল্য মবাড ৃও েনেোংগর্াে তবিাে 

ম াঃ  াকরুজ্জা ান 

উপেতচব 

রু  নম্বর-২৩২ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাইল ০১৭৪০-৬২৫৭৪০ 

মফান নোং- ০২৪৭৭-৭৫৩৭৮০ 

ই-ম ইলঃ prompa6@gmail.com 

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd 

না : ক ান্ডার মশখ ফখর উিীন, (তে), 

তবএন   

পদবী: েতচব (অ: দা:) 

রু  নম্বর ৩২৮ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭ -৭৫২৭৫  

ম াবাইলঃ ০১৪০৪-৪১১৮৩৫ 

ই-ম ইলঃ 

hmmpa4311@gmail.com 

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd    

১৯ ম াোংলা বন্দর 

কর্তপৃগক্ষর 

ম াোংলাস্থ েত  

েোংক্রান্ত 

৪৮ঘো -- ম াোংলা েেতত্ত শাখা, 

 বক 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ খাি 

তিতত্তক তনাাৃতরি হাগর 

নেদ/মপ-

অডÑvর,ব্যাোংক 

ড্রাফট/এেতড আর 

ইিযাতদর  াধ্যগ  । 

েনাব ম াঃ কা রুজ্জা ান 

পদবী: জুতনয়র অতফোর (অ: দা:) 

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

ম াবাইল নোং- ০১৯৩৩৬২১৬৯০ 

রু  নোং-১৪২ 

না ঃ তড এ  রওশন আলী 

পদবীঃ উর্ধ্ৃিন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশােন)  

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭ -৭৫২৬৬ 

ম াবাইল নোং- ০১৪০৪-৪১১৮১৮ 

ই-ম ইল- rouson24bd@gmail.com 

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd    

২০ ম াোংলা বন্দর 

কর্তপৃগক্ষর 

খুলনাস্থ েত  

েোংক্রান্ত  

৪৮ঘো  খুলনা েেতত্ত শাখা, 

 বক  

-ঐ- না ঃ েনাব সুিাষ কু ার নাে 

পদবীঃ েহকারী ব্যবস্থাপক (েেতত্ত) (খুলনা) (চ:দা:) 

উপগেলা মকাড 

ম াবাইল নোং-০১৭৫৫০৫৪৬০৮ 

 

না ঃ তড এ  রওশন আলী 

পদবীঃ উর্ধ্ৃিন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশােন)  

ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮ 

মফানঃ ০২৪৭৭ -৭৫২৬৬ 

ম াবাইল নোং- ০১৪০৪-৪১১৮১৮ 

ই-ম ইল- rouson24bd@gmail.com 

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd    

 

mailto:rouson24bd@gmail.com
mailto:rouson24bd@gmail.com
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২। অতিগর্াে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS) 
 

মেবা প্রাতিগি অেন্তুষ্ট হগল বা দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ ে াাান তদগি ব্যে ৃহগল তনগনাি পদ্ধতিগি মর্াোগর্াে করুন 

 

ক্রত ক নোং কখন মর্াোগর্াে করগবন মর্াোগর্াগের ঠিকানা তনষ্পতত্তর ে য়েী া 

1 দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ ে াাাগন ব্যে ৃহগল ১। ক্রত ক নোং ১-৪ এর েন্য মফাকাল পগয়ে ক কৃিাৃ 

না ঃ  ম াঃ তেিীকুর রহ ান 

পদবীঃ প্রাান অে ৃও তহোব রক্ষণ ক কৃিাৃ  

মফান :   ০২৪৭৭ -৭৫২৩১ 

ম াবাইল নোং    ০১৭১২১৩৬২৯৬ 

ই-গ ইলঃ cfao@mpa.gov.bd 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd    

 

২। ক্রত ক নোং  ৫-১২ এর েন্য মফাকাল পগয়ে ক কৃিাৃ 

না t ম াঃ ম াস্তফা কা াল   

পদবীt পতরচালক (োতফক) 

মফানt ০২৪৭৭ -৭৫৩৬৩ 

ম াবাt ০১৪০৪-৪১১৯৪০ 

ই-গ ইল t dt@mpa.gov.bd 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd    

 

৩। ক্রত ক নোং ১৩-১৪  এর েন্য মফাকাল পগয়ে ক কৃিাৃ 

না ঃ ক ান্ডার মশখ ফখর উিীন 

পদবী : হারবার  াষ্টার 

রু  নম্বর-৪২৩ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৩৫ 

মফান : ০২৪৭৭-৭৫৩৭৭৬  

ইগ ইল : hm@mpa.gov.bd 

ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd     

 

৪। ক্রত ক নোং ১৫ এর েন্য মফাকাল পগয়ে ক কৃিাৃ 

না             t   মলঃ কগণলৃ ম াঃ োগয়দ উল হাে ি  

পদবী          t      প্রাান প্রগকৌশলী (র্াতিক ও িতড়ৎ) 

ম াবাইল নোং  t     ০১৪০৪৪১১৮৭৫ 

ই-গ ইল       t     ceme@mpa.gov.bd 

ওগয়ব োইট   t     www.mpa.gov.bd 
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৫। ক্রত ক নোং ১৬ এর েন্য মফাকাল পগয়ে ক কৃিাৃ 

না              t      মলঃ ক ান্ডার আবদুল্লাহ আল ম গহদী, (জি), জিএন 

পদবী           t      প্রাান তনরাপত্তা ক কৃিাৃ 

মফান            t      02477-753782 

ম াবাইল নোং   t      ০১৪০৪-৪১১৯৬০ 

ইগ ইল         t     cso@mpa.gov.bd 

ওগয়ব োইট   t      www.mpa.gov.bd 

ওগয়ব মপাটাৃল t      প্রতিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাটাৃগলর GRS তলোংক । 

 

৬। ক্রজিক নং ১৭-১৯ এর িন্য ফ োকোল পয়েন্ট কি মকর্মো 

না ঃ ক ান্ডার মশখ ফখর উিীন 

পদবী : হারবার  াষ্টার 

রু  নম্বর-৪২৩ 

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮ 

ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৩৫ 

মফান : ০২৪৭৭-৭৫৩৭৭৬  

ইগ ইল : hm@mpa.gov.bd 

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd   

2. আতপল ক কৃিাৃ ব্যে ৃহগল  GRS  মফাকাল পগয়ে ক কৃিাৃ 

পদবীt পতরচালক (প্রশােন) 

মফানt ০২৪৭৭ -৭৫৩৪৫ 

ম াবাt ০১৪০৪-৪১১৮১৫ 

ইগ ইলঃ da@mpa.gov.bd 

ওগয়ব োইটt www.mpa.gov.bd 

ওগয়ব মপাটাৃলt প্রতিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাটাৃগলর GRS জলংক 

অতিগর্াগের ারণ অনুর্ায়ী দ্রুিি  ে গয়র  গধ্য । 

৩। আপনার কাগছ আ াগদর প্রিযাশা  

ক্রত ক প্রতিশ্রুতি/কাতিি মেবা প্রাতির েন্য করণীয় 

1) তনাাৃতরি ফরগ  েম্পূণ ৃিাগব পূরণকৃি আগবদনপত্র ে া প্রদান ও চাতহি িথ্যাতদ েোংগর্ােন। 

2) েঠিক  াধ্যগ  প্রগয়ােনীয় মেবামূল্য পতরগশাা করা।  

3) োক্ষাগির েন্য তনাাৃতরি ে গয়র পূগবইৃ উপতস্থি োকা। 

4)  আগবদন পগত্র েঠিক িথ্য প্রদান/উপস্থাপন করা।  

 

           স্বাক্ষরিত/- 

                                              ০৪/০৪/২০২২ 

    ম াঃ শাহীনুর আল  

উপেতচব 

  পতরচালক (প্রশােন) 

  ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 


