ম াোংলা বন্দর কর্তপ
ৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
বিষয়ঃ ২6-১1-২০১৯ তাবিখ সকাল 10.00 ঘটিকায় অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী।
সভাপবত
তাবিখ
সময়
স্থান

:
:
:
:

বিয়াি এডবমিাল এম মমাজ্জাম্মেল হক, ববএন, মেয়ািম্যান।
২6-১1-২০১৯ বরঃ।
10.00 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 29-10-2019 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
1.
2.

3.

আগলাচ্য ববষয়
ি ন্বয়
িভায়
কার্ ৃপত্র মেরণ
েিগে।
ক) বাি ভাড়া
েিগে।
খ) ব বনবাি /
মকাস্টার
ক্রয়
েিগে।

আগলাচ্না
েবি াগির মেষ িপ্তাগহ বক’র াবিক ি ন্বয় িভা অনুবিি হগব এবোং
েগিযক ববভাগের অবনস্পন্ন ববষগয়র কার্ ৃপত্র াগির েথ িপ্তাগহ
পবরচ্ালক (েোিন) বরাবর মেরণ করগি হগব।
ক) 03 (বতন) টি 52 (িায়ান্ন) বসম্মেি িাস ভাড়াি বিষম্ময় কবমটি গঠন
কিা হম্ময়ম্মে। উক্ত কবমটি বিআিটিবস মেম্মক দিপত্র সংগ্রহ কম্মিম্মে। এ
বিষম্ময় কার্ যক্রম েলমান।
খ) বমবনিাস/ম্মকাস্টাি (32 বসম্মেি) ক্রম্ময়ি জন্য প্রগবত বলঃ মেম্মক
মকাম্মেশন সংগ্রহপূি যক মন্ত্রণালম্ময়ি অনুম্মমাদম্মনি জন্য পত্র মপ্রিম্মণি জন্য
আম্মলােনা হয়। এ মপ্রবক্ষম্মত প্রধান অে য ও বহসাি িক্ষণ কমযকতযা জানান
মর্, িতযমাম্মন িাম্মজে সংস্থান না োকায় সংম্মশাবধত িাম্মজম্মে িিাদ্দ মিম্মখ
ক্রম্ময়ি ব্যিস্থা কিা মর্ম্মত পাম্মি। এ বিষম্ময় প্রশাসন বিভাগ মেম্মক জানা
র্ায় মর্, বমবনিাস ক্রম্ময়ি জন্য ইম্মতামম্মে মন্ত্রণালম্ময়ি োড়পত্র পাওয়া
বগম্ময়ম্মে।
ৃ িৃা/ক চ্ৃ ারীগক অবিট
অবিট কার্ ৃক্র ক) েগিযক ববভাগে বনধ ৃাবরি একেন ক ক
পবরচ্ালনা এবোং কাগে িহগর্াবেিা করার েন্য ন্যাস্ত করার ববষগয় িভায় আগলাচ্না হয়।
অবিট আপবি
হ্রাি েিগে।

4.

বক’র অবিি ও
আবাবিক এলাকা
পবরস্কার
পবরচ্ছন্নিা
েিগে।

5.

পবরিযক্ত ভবগনর
িাবলকা েস্তুি
েিগে।

6.

শুকগনা/ রা োছ
অপিারণ
েিগে।

বিদ্ধান্ত
িভার আগলাচ্নার মেবক্ষগি ববষয়টি
পরবিী িভার এগেন্ডা হগি বাদ মদয়া মর্গি
পাগর।
ক) বিআিটিবস মেম্মক িাস ভাড়াি কার্ যক্রম
দ্রুত সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।

বাস্তবায়গন
িকল
ববভাে/গকাষ
েধান
েোিন, েধান
অথ ৃ ও বহিাব
ৃ িৃা
রক্ষণ ক ক
খ) সংম্মশাবধত িাম্মজম্মে প্রম্ময়াজনীয় অে য এবোং র্াাঃ ও িাঃ
িিাদ্দ মিম্মখ দ্রুত ক্রম্ময়ি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত ববভাে
হম্মি।

ক) এ বিষম্ময় আগাবম ০৭ (সাত) বদম্মনি িকল
মম্মে প্রম্মতেক বিভাগ মেম্মক অবডে কাম্মজ ববভাে/গকাষ
সহম্মর্াবগতা কিাি জন্য একজন েধান
ৃ িৃা/ক ৃচ্ারীগক নবমবন প্রদান কিম্মত
ক ক
হম্মি।
বনরীক্ষা
ও
খ) বক’র ববল পবরগোগধর ি য় েগর্ােয মক্ষগত্র অবিট ববভাগের খ) প্রম্মতেক মাম্মস অবডে বিভাগ মেম্মক বি- পবরদেৃন ববভাে
িা ি গ্রহণ করা িগেও অবিট আপবি উত্থাবপি হয়। এ মেবক্ষগি পাক্ষীক সভা আহিাম্মনি মােম্মম অবডে
ভববষ্যগি এ ধরগণর ববল পবরগোগধর মক্ষগত্র অবিট আপবি র্াগি আপবি হ্রাস কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত
উত্থাবপি না হয়, িদববষগয় অবিট ববভােগক িোে দৃবি রাখািহ অবিট হম্মি।
আপবির িোংখ্যা হ্রাি করার ববষগয় িভায় আগলাচ্না ও বিদ্ধান্ত গৃহীি
হয়।
েোিন ববভাে মথগক োনা র্ায় মর্, বক’র অবিি ও আবাবিক এলাকা অবিি ও আবাবিক এলাকা পবরস্কার িম্পবি োখা,
পবরস্কার পবরচ্ছন্নিাি জন্য ইম্মতামম্মে ৪ টি ঘাসকাোি মমবশন ক্রয় কিা পবরচ্ছন্নিাি জন্য কবমটি গঠনসহ আিাবসক ম াোংলা / খুলনা,
হম্ময়ম্মে। এ মপ্রবক্ষম্মত ০১ টি পাওয়াি বিলাি ক্রম্ময়ি বিষম্ময় সভায় এলাকাি সাবি যক কার্ যক্রম মবনেবিং কিাি িভাপবি
/
আম্মলােনা হয়। তাোড়া বসবিএ এি প্রবতবনবধি সমন্বম্ময় আিাবসক জন্য খুলনা ও মমাংলা আিাবসম্মক আলাদা িাধারণ
এলাকাসমূম্মহি পবিষ্কাি-পবিচ্ছন্নতাি জন্য আলাদা আলাদা কবমটি আলাদা কবমটি গঠন কিম্মত হম্মি।
িম্পাদক,
যক
যক্রম
গঠনসহ আিাবসক এলাকাি সাবি কার্
মবনেবিং কিাি জন্য
বিববএ
আিাবসম্মক িসিাসকািীম্মদি মম্মে হম্মত ০২টি আলাদা কবমটি গঠম্মনি
বিষম্ময় বসদ্ধাে হয়।
উপ-ব্যিস্থাপক (সম্পবি) জানান মর্, ইম্মতামম্মে পুিাতন মমাংলায় আগাবম ০৭ (সাত) বদম্মনি মম্মে পবরিযক্ত িম্পবি োখা
পবিতেক্ত মমিামতম্মর্াগ্য ভিম্মনি তাবলকা প্রণয়ন কিা হম্ময়ম্মে এিং ভবগনর িাবলকা েস্তুি কর্তযপম্মক্ষি বনকে খুলনা/গ াোংলা
স্থায়ী িন্দি এলাকায় মমিামম্মতি কার্ যক্রম েলমান।
দাবখল কিম্মত হম্মি।
এবোং বিাঃ ও হাাঃ
ববভাে
বক’র আবাবিক এলাকািহ রাস্তার পাগবৃ শুকগনা/ রা োছগুগলা দ্রুি িভার আগলাচ্নার মেবক্ষগি ববষয়টি িম্পবি োখা,
অপিারগণর ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য বিববএ এর িভাপবি িভায় অনুগরাধ পরবিী িভার এগেন্ডা হগি বাদ মদয়া মর্গি ম াোংলা/ খুলনা
োনান। িদগেবক্ষগি উপ-ব্যবস্থাপক (িম্পবি) মক শুকগনা/ রা পাগর।
োছগুগলার িাবলকা েস্তুিপূব ৃক বনলাগ র ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য বিদ্ধান্ত
গৃহীি হয়।
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ক্রবমক
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

আগলাচ্য ববষয়
আগলাচ্না
বক’র পবিি উন্মুক্ত বিজ্ঞবিি মােম্মম পবতত জবম কৃবষ কাজ/মাে োম্মষি জন্য লীজ
েব লীে েদান প্রদাম্মনি বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা ও বসদ্ধাে গৃহীত হয়। উম্মেখ্য মর্, ০১লা
বিশাখ হম্মত উন্মুক্ত বিজ্ঞবিি মােম্মম পবতত জবম কৃবষ কাজ/মাে
োম্মষি জন্য লীজ প্রদান কিম্মত হম্মি।
ঢাকাস্থ বক’র ঢাকাস্থ বক’র বিঁয়াগো অবিি কা - মরস্ট হাউগের েন্য মফ্লার ভাড়া
বিঁয়াগো অবিি না কগর বনেস্ব োয়ো ক্রগয়র ববষগয় আগলাচ্না হয় মর্, ঢাকাস্থ বিঁয়াগো
কা মরস্ট অবিগির োয়ো ক্রগয়র েন্য একটি কব টি েঠন করগি হগব। উক্ত
হাউগের
কব টি কর্তৃক ঢাকা েহগরর গে/আগেপাগে উপযুক্ত োয়ো ক্রগয়র দর
ফ্লাট/গফ্লার ক্রয় র্াচ্াই-বাছাই পূব ৃক আো ী ১৫ (পগনর) বদগনর গে কর্তৃপগক্ষর বনকট
িোংক্রান্ত
েবিগবদন দাবখল করগবন।
িরকাবর দপ্তগরর গত 20-08-2019 তাবিম্মখ মবন্ত্রপবিষদ বিভাম্মগি সাধািণ অবধশাখাি
গুরুত্বপূণ ৃ নবথপত্র পত্র সংখ্যক-800 এি মােম্মম বিবভন্ন সময় সবেি-সভা এিং ইম্মনাম্মভশন
িোংরক্ষণ েিগে। সংবিষ্ট সভাগুম্মলাম্মত গৃহীত বসদ্ধাম্মেি আম্মলাম্মক নতুন ও পুিাতন
গুরুত্বপূণ য নবেপত্র, দবললাবদ স্ক্োন কম্মি সফেকবপ সাভযাম্মি/হাড যবডম্মস্ক্
সংিক্ষণ এিং হাড যকবপ প্রম্ময়াজম্মন িাধাই কম্মি িা সুন্দিভাম্মি নবেপত্র
গুবেম্ময় ধূলািাবল মুক্তভাম্মি সংিক্ষম্মণি জন্য বনম্মদ যশনা পাওয়া বগম্ময়ম্মে।
পুরািন ম াোংলা ডক শ্রবমক আিাবসক ভিন এিং শ্রবমক অবিটবরয়া ভিন মিক’ি
শ্রব ক আবাবিক দখম্মল বনম্ময় আসাি বিষম্ময় আম্মলােনা হয়। এ মপ্রবক্ষম্মত একটি কবমটি
ভবন
ও গঠম্মনি মােম্মম ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি। কবমটি বনম্মন্মাক্ত বিষয়গুম্মলা
অবিটবরয়া
তাবলকাভুক্ত কিম্মিন।
ভবগন
ববদ্যযৎ 1। পবিতেক্ত ভিম্মনি তাবলকা, 2। অবিধ দখলদািম্মদি তাবলকা 3।
িোংগর্াে েিগে। পুিাতন মমাংলায় পুকুিসহ র্ািতীয় স্থাপনা কাম্মদি বনয়ন্ত্রম্মন আম্মে
তাম্মদি তাবলকা এিং 4। পুিাতন মমাংলায় মিক’ি জায়গাি সীমানা
বনধ যািণ কিা।
লাে বহগনর েন্য বসবিএ’ি সভাপবত মিক’ি কমযকতযা/কমযোিীম্মদি মৃতুেি পি তাম্মদি
োড়ী ও কবিগনর গ্রাম্মমি িাবড়ম্মত লাশ িহম্মনি জন্য মিক’মত মকান গাড়ী না োকায় একটি
ব্যবস্থা
গ্রহণ লাশিাহী গাড়ী এিং কবফম্মনি ব্যিস্থা গ্রহম্মণি জন্য দািী উত্থাপন কম্মিন।
েিগে।
উক্ত দািীি মপ্রবক্ষম্মত পবিোলক (প্রশাসন) জানান মর্, নতুন ক্রয়কৃত
বপকআম্মপ োউবন লাগাম্মনাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হম্ময়ম্মে এিং লাশ িহম্মনি
মক্ষম্মত্র তাৎক্ষবণকভাম্মি কবফন বতবিি ব্যিস্থা গ্রহন কিা হম্মি।
পাবরোগির
উপ-ব্যিস্থাপক (সম্পবি) পাবিজাত মিস্ট হাউম্মজি বপেম্মনি বদম্মক নদীি
বপছগন
নদী পাড় মভম্মে র্াওয়াি বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা কম্মিন এিং এ বিষম্ময়
ভােন েিগে।
অনবতবিলম্মম্ব প্রম্ময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহম্মনি জন্য অনুম্মিাধ কম্মিন।
োড়ী
মিক’ি গাড়ী ব্যিহািকািী কমযকতযাগণ প্রতেহ লগিই র্াোইম্ময়ি
ব্যবহারকারী
মােম্মম গাবড়টি কত বকম্মলাবমোি েলল এিং মতল বক পবিমান আম্মে
ৃ িৃা কর্তৃক তা র্াোই কিাি জন্য সভায় আম্মলােন হয়। এোড়া প্রম্ময়াজন অনুর্ায়ী
ক ক
াইগলে বনয়ন্ত্রণ গাড়ীি মসে-আপ সংম্মশাধম্মনি উম্মযাগ গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
এবোং োড়ীর মিটআপ িোংগোধন।
চুবক্তবভবিক
পুিাতন মমাংলায় শ্রবমক হাসপাতাল োলু কিাি জন্য ডাক্তািসহ
িাক্তার বনগয়াে প্রম্ময়াজনীয় জনিল বনম্ময়াম্মগি জন্য বিজ্ঞবি মদয়া হম্ময়ম্মে।
েিগে।

বিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
01লা বিশাখ হম্মত উন্মুক্ত বিজ্ঞবিি মােম্মম িম্পবি োখা,
জবম কৃবষ কাজ/মাে োম্মষি জন্য লীজ ম াোংলা/ খুলনা
প্রদাম্মনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।
এ ববষগয় দ্রুি কব টি েঠন করগি হগব।

উপ-ব্যবস্থাপক
(িম্পবি),
ম াোংলা

মিক’ি প্রম্মতেক বিভাম্মগ পুিাতন নবেসমূহ
স্ক্োবনং কম্মি কবম্পউোম্মি নবেভুক্ত কিম্মত
হম্মি। আগামী 01 বডম্মসম্বি 2019 মেম্মক
মিক’ি প্রম্মতেক বিভাম্মগি র্ািতীয়
কাজকময ই-নবেি মােম্মম সম্পন্ন কিম্মত
হম্মি।
দ্রুত কবমটি গঠম্মনি মােম্মম প্রম্ময়াজনীয়
ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত হম্মি।

িকল
ববভাে/গকাষ
েধান

পবরচ্ালক
(েোিন) এবোং
উপ-ব্যবস্থাপক
(িম্পবি)

লাশ পবিিহম্মনি জন্য নতুন ক্রয়কৃত েোিন ববভাে
বপকআম্মপ োউবন লাগাম্মনাি ব্যিস্থা গ্রহণসহ
তাৎক্ষবণকভাম্মি কবফন বতবিি ব্যিস্থা গ্রহন
কিম্মত হম্মি।
Loc মত অেভুযক্ত আম্মে।

প্রধান প্রম্মকৌশলী
(বসঃ ও হাঃ)

র্ানিাহন ব্যিহাি সংক্রাে টিএন্ডবড মত
প্রম্ময়াজনীয় সংখ্যক গাড়ী অেভুযক্ত কম্মি
টিএন্ডবড সংম্মশাধম্মনি উম্মযাগ গ্রহণ কিম্মত
হম্মি।

পবরচ্ালক
(েোিন) এবোং
োড়ী
ব্যবহারকারী
কমযকতাগণ

দ্রুত ডাক্তািসহ প্রম্ময়াজনীয়
বনম্ময়াম্মগি ব্যিস্থা কিম্মত হম্মি।

জনিল প্রশাসন
মমবডম্মকল
বিভাগ

ও

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

হািিাি মাস্টাি সভায় অিবহত কম্মিন মর্, বহিণপম্ময়ম্মে লাইে হাউস িভার আগলাচ্নার মেবক্ষগি ববষয়টি হািিাি এিং
এি পাম্মশি বিবডং ফােল ধিায় তা জরুিীবভবিম্মত মমিামত কিা পরবিী িভার এগেন্ডা হগি বাদ মদয়া মর্গি বসঃ ও হাঃ
প্রম্ময়াজন।
পাগর।
বিভাগ

17. অবিরোপ্ত দক্ষ
েনবল দদবনক
জুরীবভবিক
বহগিগব বনগয়াে
েিগে।
18. বসুন্ধরার মেটি
ব্যবহাগরর ববষগয়
ট্যাবরি আদায়
েিগে।

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

আউেম্মসাবস যং এি মােম্মম বনিাপিা কমীসহ গাড়ী ভাড়া কিাি বিষম্ময় িভার আগলাচ্নার মেবক্ষগি ববষয়টি প্রশাসন
ও
যক্ষবণক
সভায় আম্মলােনা হয়। বনিাপিা কমীম্মদি িন্দি এলাকায় সাি
পরবিী িভার এগেন্ডা হগি বাদ মদয়া মর্গি বনিাপিা বিভাগ
েহম্মলি জন্য ১টি বপকআপ ভাড়া কিাি ব্যিস্থা গ্রহন কিম্মত হম্মি।
পাগর।
দািবিক কাম্মজি স্বাম্মে য অবিরোপ্ত দক্ষ
কাবরেরী েনবল মথগক দদবনক জুরী
বভবিক বহগিগব ম বরন ববভাগের
ওয়াকৃেগপ েগয়ােনীয় েনবল বনগয়াগের
ব্যবস্থা করগি হগব।
িসুন্ধিা বলঃ তাম্মদি মজটি ব্যিহাি কম্মি বকন্তু মমাংলা িন্দি মক মকান িভার আগলাচ্নার মেবক্ষগি ববষয়টি
ট্যাবিফ না মদওয়ায় ট্যাবিফ আদাম্ময়ি বিষম্ময় মনৌপম্মম পত্র মপ্রিম্মণি জন্য পরবিী িভার এগেন্ডা হগি বাদ মদয়া মর্গি
সভায় আম্মলােনা ও বসদ্ধাে গৃহীত হয়।
পাগর।
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পবিোলক
(প্রশাসন) ও
প্রধান প্রম্মকৌশলী
(মনৌ)
প্রধান অে য ও
বহসাি িক্ষণ
কমযকতযা

ক্রবমক
19.

আগলাচ্য ববষয়
বক’র চ্যাগনগলর
বয়ায়
িবুে
াবকৃোং/আইএলও
বিেনাল িোংগর্ােন
েিগে।

20. োড়ী মিবেোং ও
মপইবেোং
করণ
েিগে।
21. বক’র
বন্দর
আবাবিক এলাকায়
বেশু পাকৃ দিরী
েিগে।
22. বক’র
পাইলটগদর
ইউবনি ৃ পবরধান
েিগে।
23. অবনস্পন্ন িদন্ত
েিগে।

24. ই-নবথ, বিবেটাল
হাবেরা ও ই-বেবপ
েিগে।

25.

বক’র েগকৌেল
ববভাগের ক্রয়কৃি
ালা াল ভান্ডাগর
ে াকরণ েিগে।

26. আবথ ৃক ববষয়গুগলা
ই-নবথগি
অনুগ াদন েিগে।
27. মনৌ
েগকৌেল
ববভাগে েনবগলর
স্বল্পিা েিগে

28. খুলনাস্থ রুেগভল্ট
মেটিগি মেঁগক ও
পগড়
থাকা
পাইবলোং
মবাি ৃ
অপিারণ েিগে।

আগলাচ্না
মিপুটি হারবার াস্টার িভায় অববহি কগরন মর্, বক’র চ্যাগনগলর
বয়াগি াবকৃোং এর ি স্যা থাকায় চ্যাগনগল োহাে চ্লাচ্গল অসুববধা
হয়। এগুগলা েরুরী বভবিগি ম রা ি/রোং করণিহ আইএলও বিেনাল
িোংগর্ােগনর ববষগয় ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য অনুগরাধ োনান।
িদগেবক্ষগি উক্ত ববষগয় েগয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য িভায় বিদ্ধান্ত
গৃহীি হয়।
মিক’ি পুিাতন এোম্বুম্মলন্সটি এিং কমযকতযাম্মদি ব্যিহৃত
মাইম্মক্রািাসটি মিবেোং ও মপইবেোং কিাি জন্য সভায় আম্মলােনা ও
বসদ্ধাে গৃহীত হয়।
মিক’ি মাধিী ও মালবত আিাবসক এলকায় ২টি বশশুপাকয বতিীসহ
পবিস্ক্াি পবিচ্ছন্ন িাখা এিং পবিোলনাি জন্য একটি কবমটি গঠম্মনি
বিষম্ময় সভায় আম্মলােনা ও বসদ্ধাে গৃহীত হয়।

বিদ্ধান্ত
বাস্তবায়গন
আগাবম জুন 2020 সাম্মলি মম্মে কাজটি হািিাি এিং
সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।
বসঃ ও হাঃ
বিভাগ

েোিন ববভাে হগি োনা র্ায় মর্, পাইলটগদর ইউবনি ৃ েদাগনর
ববষগয় বকগি মকান আগদে/নীবি ালা মনই। হারবার ববভাে হগি এ
ববষগয় একটি নীবি ালা েণয়গনর ব্যবস্থা গ্রহগণর েন্য অনুগরাধ
োনান।
মিক’ি বিবভন্ন বিষম্ময় তদে কবমটি গঠন কিা হয় বকন্তু কবমটিি
আহিায়ক কর্তযক বনধ যাবিত সমম্ময়ি মম্মে প্রবতম্মিদন কর্তযপম্মক্ষি বনকে
মপশ না কিায় অবভম্মর্াগ বনস্পবি কিম্মত বিলবম্বত হয়। সংবিষ্ট
আহিায়ক দ্রুত প্রবতম্মিদন দাবখল কিম্মিন।
আগাবম ০১ বডম্মসম্বি 2019 মেম্মক শতভাগ ই-নবে মত নবে উপস্থাপন
এিং 01 জানুয়াবি ২০২০ মেম্মক শতভাগ বডবজোল হাবজিা
বনবিতকিণসহ ২৪ তাবিখ হম্মত সকল প্রকাি ছুটিি ২০১৯-১১আম্মিদন অনলাইম্মনি মােম্মম অনুম্মমাদম্মনি জন্য অবফস আম্মদশ জািী
কিা হম্ময়ম্মে এিং মিক’ি সকল দিপত্র আহিান কার্ যক্রম ই-বজবপি
মােম্মম সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।
প্রধান অে য ও বহসাি িক্ষণ কমযকতযা জানান মর্, মিক’ি প্রম্মকৌশল
বিভাম্মগ সিিিাহ ও সংম্মর্াজন নাম্মম মেন্ডাি আহিান কিা হয় এিং ঐ
সকল মালামাল ভান্ডাম্মি জমা না কম্মি সিাসবি জলর্াম্মন/ইকুইপম্মমম্মে
লাগাম্মনা/প্রবতস্থাপন কিা হয়। মকান কবমটি কর্তযক মালামাম্মলি
গুনগতমান ও পবিমান র্াোই কিা হম্মচ্ছ না। অে য ও বহসাি বিভাগ মম্মন
কম্মি অবধকিত স্বচ্ছতাি জন্য মালামাল ভান্ডাম্মি জমা হম্মি এিং
গুনগতমান কবমটি কর্তযক র্াোই কিাি পি মালামাল
জলর্াম্মন/ইকুইপম্মমম্মে লাগাম্মনা/প্রবতস্থাপন কিা মর্ম্মত পাম্মি।
ক্রয় সংক্রাে বিষয়গুম্মলা হাড য নবেম্মত সংবিষ্ট সদস্য/বিভাগীয় প্রধান
পর্ যে হাড য নবে পর্ যাম্মলােনা কম্মি আবে যক সংবিষ্ট প্রস্তাি ই-নবেি
মােম্মম মেয়ািম্যান মম্মহাদয় িিািি মপ্রিণ কিম্মত হম্মি এিং
অনুম্মমাদম্মনি কবপ বপ্রে কম্মি হাড য নবেম্মত সংিক্ষণ কিাি জন্য বসদ্ধাে
গৃহীত হয়।
মনৌ প্রম্মকৌশল বিভাম্মগি ইবিবনয়াি, ওয়াকযশম্মপি মেকবনকোল স্টাফ ও
অবফস স্টাম্মফি প্রেন্ড ঘােবত িম্ময়ম্মে। প্রম্ময়াজনীয় সংখ্যক মলাকিল
বনম্ময়াম্মগি জন্য ইম্মতামম্মে দুইটি পত্র প্রদান কিা হম্ময়ম্মে। মনৌ প্রম্মকৌশল
বিভাগ মমাংলা িন্দি অপাম্মিশনাল কাম্মজি সাম্মে সিাসবি জবড়ত। মস
মপ্রবক্ষম্মত সুিু ও সম্মোষজনকভাম্মি বিভাগ োলাম্মনাি স্বাম্মে য বনম্ময়াগ
প্রবক্রয়া দ্রুত কিাি জন্য অনুম্মিাধ জানান। তদম্মপ্রবক্ষম্মত পবিোলক
(প্রশাসন) জানান মর্, মনৌ েগকৌেল ববভাগে েনবল বনগয়াগের
ছাড়পগত্রর েন্য ন্ত্রণালগয় পত্র মেরণ করা হগয়গছ। ছাড়পগত্রর
অনুগ াদন পাওয়া মেগল বনগয়াগের ব্যবস্থা করা হগব।
মিক’ি খুলনাস্থ রুজম্মভল্ট মজটিম্মত সংস্থাবপত পল্টুন পম্ময়ে নং2,3,4 ও 5 পল্টুম্মনি পাম্মশ বসবভল ও ইাইম্মরাবলক্স বিভাগ কর্তযক
সংস্থাবপত পাইবলং মিালাড য মিম্মক ও পম্মড় বগম্ময় পল্টুম্মনি বনম্মে েম্মল
আম্মস। র্া বকনা পল্টুম্মনি িেম ও সাইড মেে মডম্মমজ কিম্মে। উবেবখত
মিালাড য জরুিী বভবিম্মত অপসািণ কিা না হম্মল মজায়াি ভাোয় পল্টুন
ও মিালাম্মড যি সংঘম্মষ যি কািম্মন পল্টুন ডুম্মি মর্ম্মত পাম্মি। এমতািস্থায়,
জরুিী বভবিম্মত উক্ত পম্ময়ে হম্মত মিম্মক ও পম্মড় োকা পাইবলং মিালাড য
অপসািম্মণি ব্যিস্থা গ্রহম্মণি জন্য অনুম্মিাধ জানান।

নীবতমালা প্রস্তুতপূি যক মন্ত্রণালম্ময় মপ্রিণ প্রশাসন
ও
কিম্মত হম্মি।
হািিাি বিভাগ

H:\মবক মাসিক িমন্বয় িভার কার্যপত্র ও কার্যসববরণী\26-11-19 তাসরখে অনুসিত মবক’র িভার কার্যসববরনী.docx-Page 3 of 4

িভার আগলাচ্নার মেবক্ষগি ববষয়টি প্রশাসন বিভাগ
পরবিী িভার এগেন্ডা হগি বাদ মদয়া মর্গি
পাগর।
কাজটি দ্রুত সম্পন্ন কিম্মত হম্মি।
প্রশাসন এিং
বসঃ ও হাঃ
বিভাগ

েীঘ্রই েবিগবদন দাবখল করগি হগব।

তদে কবমটিি
আহিায়কগণ

আগাবম ০১ বডম্মসম্বি 2019 মেম্মক শতভাগ সকল বিভাগ /
ই-নবে মত নবে উপস্থাপন এিং 01 মকাষ প্রধান
জানুয়াবি ২০২০ মেম্মক শতভাগ বডবজোল
হাবজিা বনবিত কিম্মত হম্মি।
িভার আগলাচ্নার মেবক্ষগি ববষয়টি র্াঃ ও তঃ এিং
পরবিী িভার এগেন্ডা হগি বাদ মদয়া মর্গি মনৌ প্রম্মকৌশল
পাগর।
বিভাগ

আগামী 01 বডম্মসম্বি 2019 তাবিখ হম্মত অে য ও বহসাি
শতভাগ ই-নবেম্মত নবে উপস্থাপন কিম্মত বিভাগ, বনিীক্ষা
হম্মি।
ও
পবিদশযন
বিভাগ
ছাড়পত্র োবপ্ত স্বাগপগক্ষ েিৃ উগেখ কগর পবিোলক
বনগয়াে ববজ্ঞবপ্ত োরী করগি হগব।
(প্রশাসন)

িভার আগলাচ্নার মেবক্ষগি ববষয়টি বসঃ ও হাঃ
পরবিী িভার এগেন্ডা হগি বাদ মদয়া মর্গি বিভাগ
পাগর।

ক্রবমক
29.

আগলাচ্য ববষয়
আগলাচ্না
বক’র িাবব ৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালয় হম্মত বনম্মন্মাক্ত সুপাবিশ পাওয়া
অবস্থা/পবরবস্থবি
বগম্ময়ম্মেঃেিগে।
১। বন্দগরর বনেস্ব েনবলিহ বনরাপিা ও অন্যান্য োখায় এবোং অন্যান্য
দপ্তগরর অনুগ াবদি েনবগল ববপরীগি েনবগলর শূন্যিা পূরণ
অিযাবশ্যক।
২। ম াোংলা বন্দগরর মেটি মথগক মিয়ারওগয় পর্ ৃন্ত মেবেোং এর ােগ
চ্যাগনগলর নাব্যিা/ েভীরিা বনণ ৃগয়র বনব গি বিবেটাল ওয়াটার
মলগভল ম বেন স্থাপন আবশ্যক।
৩। ম াোংলা বন্দগর বহুিল কার ইয়াি ৃ, কগেইনার ইয়াি ৃ, আধুবনক
লাইট টাওয়ার বন াৃ ণ, োহাে ম রা ি ও রক্ষনাগবক্ষগনর েন্য
বিপওগয় িহ িক ইয়াি ৃ ও ওয়াকৃেপ বন াৃ ণ, উচ্চ ক্ষ িািম্পন্ন
উদ্ধারকারী েলর্ান ও ভাি ান মক্রন িোংগ্রহিহ অবকাঠাগ ােি
উন্নয়গনর েন্য চ্ল ান েকল্পিমূগহর দ্রুি ি াপ্তিহ বাস্তবায়ন
আবশ্যক।
৪। বন্দর এলাকায় িরকারী িায়ার মস্টেন স্থাপন, বন্দর িথা মেটি
এলাকায় আরও বিবিটিবভ কযাগ রা বৃবদ্ধিহ নতুন স্থাপন আবশ্যক।
30. এবপএ বাস্তবায়ন
েিগে।

বিদ্ধান্ত
িভায় আগলাচ্নার মেবক্ষগি সংবিষ্ট বিভাগ
কর্তযক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালয় হম্মত
প্রদি সুপাবিশসমূহ দ্রুত িাস্তিায়ম্মনি ব্যিস্থা
গ্রহণ কিম্মত হম্মি।

বাস্তবায়গন
প্রশাসন বিভাগ,
পবিকল্পনা, বসঃ
ও হাঃ, র্াঃ ও
তঃ,
মনৌপ্রম্মকৌশল এিং
হািিাি বিভাগ হম্মত বডবজোল ওয়াোি হািিাি বিভাগ
মলম্মভল মমবশন ক্রম্ময়ি ব্যিস্থা গ্রহণ কিম্মত
হম্মি।

দত্র- াবিক বভবিগি এবপএ বাস্তবায়ন উপ-পবিকল্পনা
বনবিি করগি হগব।
প্রধান

সভায় আি মকান আম্মলােনা না োকায় সভাপবত উপবস্থত সকলম্মক ধন্যিাদ জাবনম্ময় সভাি সমাবি মঘাষণা কম্মিন।
স্বাক্ষরিত/ ০৯-১২-১৯
বিয়াি এডবমিাল এম মমাজ্জাম্মেল হক, ববএন
মেয়ািম্যান
নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).১৮-

বডম্মসম্বি 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/ ০৯-১২-১৯
মমাঃ বগয়াস উবদ্দন (উপসবেি)
পবিোলক (প্রশাসন)
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