ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
ববষয়ঃ ০৭-0৫-২০২০ তাবরখ মবলা 1১.00 ঘটিকায় অনুবিত বক’র াবিক ি ন্বয় িভার কার্ ৃবববরণী।
িভাপবত
তাবরখ
ি য়
স্থান

: বরয়ার এডব রাল এ শাহজাহান , ববএন, মেয়ারম্যান।
: ০৭-0৫-২০২০ বরঃ।
: 1১.00 ঘটিকা।
: বক’র িভা কক্ষ।

উপবস্থত িকলগক স্বােত জাবনগয় িভার কাজ শুরু করা হয়। িভাপবতর অনু বতক্রগ পবরোলক (প্রশািন) িভায় কার্ ৃপত্র উপস্থাপন কগরন।
ববেত িভার কার্ ৃবববরণী বনবিতকরণ:১। েত ২2-০3-2020 তাবরখ অনুবিত াবিক ি ন্বয় িভার কার্ ৃবববরণী িব ৃিম্মবতক্রগ বনবিত করা হয়।
২। ববেত িভায় গৃহীত বিদ্ধাগের বাস্তবায়ন অগ্রেবত পর্ ৃাগলােনা ও বনগনাক্ত বিদ্ধাে গ্রহণ করা হয়।
ক্রব ক আগলােয ববষয়
আল োচনো
1.
বাি / ব বনবাি / ক) 69 লক্ষ টাকায় ব বনবাি / মকাস্টার ক্রগয়র জন্য েত 19মকাস্টার
ক্রয় 03-2020 তাবরগখ মনৌপগ পত্র মপ্ররণ করা হগয়গে। উগেখ্য
প্রিগে।
মর্, ইগতা গে মনৌপ হগত ৩৪.০০ লক্ষ টাকার গে মকাস্টার
ক্রগয়র জন্য অনুগ াদন পাওয়া বেগয়গে। িভাপবত গহাদয়
উক্ত টাকার গে ব বনবাি/ মকাস্টার ক্রগয়র জন্য বনগদ ৃশনা
প্রদান কগরন।

2.

3.

খ) ক ৃোরীগদর জন্য বতনটি বড় বাি ক্রগয়র অনুগ াদগনর
জন্য েত 19-03-2020 তাবরগখ মনৌপগ পত্র মপ্ররণ করা
হগয়গে। িোংগশাবিত বাগজগট দুই মকাটি টাকা বরাদ্দ রাখার
প্রস্তাব করা হগয়গে।
অবডট কার্ ৃক্র েত 12-03-2020 তাবরগখ অনুবিত বত্রপক্ষীয় অবডট কব টি
পবরোলনা এবোং িভার খিড়া কার্ ৃবববরনী হাগত হাগত অবডট অবিদিগরর উপঅবডট আপবি পবরোলক এর বরাবগর মপ্ররণ করা হগয়গে। কগরানা ভাইরাগি
হ্রাি প্রিগে।
আইিগলাশগন োকায় এবোং লক ডাউগনর কারগণ কার্ ৃবববরনী
পাওয়া র্ায়বন।
বক’র অবিি ও
আবাবিক এলাকা
ও মজটি এলাকা
পবরস্কার
পবরচ্ছন্নতা
প্রিগে।

ক) আবাবিক এলাকার পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নতা ও িাবব ৃক ববষগয়
বনটবরোং করার জন্য েত ২৭-০২-২০২০ তাবরগখ দুই
আবাবিগকর জন্য দুটি পৃেক কব টি েঠন করা হগয়গে।
আবাবিক এলাকা পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন রাখার ববষগয় িভার
িভাপবত গহাদয় বনগদ ৃশনা প্রদান কগরন মর্, র্ার র্ার
আবাবিগকর িা গন র্ারা মঘরাও কগর িববজিহ িিলাবদ োষ
কগরন মিখাগন পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন রাখার দাবয়ত্ব তাগকই বহন
করগত হগব। এ ববষগয় েঠিত কব টি প্রবত িিাগহ পবরদশৃন কগর
পবরোলক (প্রশািন)গক পবরদশৃন প্রবতগবদন মপশ করগবন।
এোড়া ২ আবাবিগকর জন্য ২টা ঘাি কাটা ম বশন ক্রয় কগর
পবরচ্ছন্ন ক ী বনগয়াে কগর পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা
করগত হগব। বিববএ এর িািারণ িম্পাদক বজ টাইপ বববডোং এর
বপেগন মেন ম রা ত করার জন্য অনুগরাি জানান। তদগপ্রবক্ষগত
িভাপবত গহাদয় প্রিান প্রগকৌশলী (বিঃ ও হাঃ) মক এ ববষগয়
ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য বনগদ ৃশনা প্রদান কগরন।

গৃহীত সিদ্ধোন্ত
ক) েত 19-03-2020 তাবরগখ পত্র
িোংখ্যক- 566 এর ােগ ব বনবাি (ননএবি) এর পবরবগতৃ ব বনবাি (এবি) ক্রগয়র
জন্য 69.00 লক্ষ টাকা অনুগ াদন মেগয়
মনৌপগ পত্র মপ্ররণ করা হয়। মনৌপ হগত
বনগদ ৃশনা পাওয়া র্ায় বন। বনগদ ৃশনা প্রাবি
স্বাগপগক্ষ পরবতীগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগব।
খ) ক েৃ ারীগদর জন্য ০৩ (বতনটি) বড় বাি
ক্রগয়র অনুগ াদন পাওয়ার ববষগয়
ন্ত্রণালগয়র িাগে মর্াোগর্াে অব্যাহত
রাখগত হগব।
অবডট আপবির িোংখ্যা বতৃ াগন-২৩২টি। বত্রপক্ষীয় অবডট িভার ােগ দ্রুত আপবি
িমূহ বনষ্পবি করগত হগব। পরবতীগত
িোংবিষ্ট ববভােীয় প্রিাগনর িাগে মর্াোগর্াে
কগর অবডট পাটিরৃ িাগে ি ন্বয় কগর আপবি
িমূহ দ্রুত ী াোংিার ব্যবস্থা করগত হগব।
ক) (i) ০২ (দুই) আবাবিগকর েঠিত কব টি
কর্তৃক আবাবিক এলাকার পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নতা
ও িাবব ৃক ববষগয় বনটবরোং করগত হগব।
পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন ও জেল পবরষ্কাগরর কাজ
অব্যাহত রাখগত হগব। র্াগত নতুন কগর জেল
সৃবষ্ট না হয়। দুই আবাবিগকর জন্য দুইটি ঘাি
কাটার ম বশন ক্রয় করগত হগব।
(ii) আবাবিক এলাকায় বিবািকারীেণ
তাগদর েত্ত্বরিমূহ পবরষ্কার রাখগবন। এ লগক্ষ
একটি ববজ্ঞবি বদগত হগব। বেকুনগুবনয়া এবোং
মডঙ্গু মরাগের ি য় এগি মেগে। এ জন্য
পবরস্কার পবরচ্ছন্নতার বদগক ববগশষ নজরদারী
রাখগত হগব।
(iii) খুলনাগত মেগনর কাজ িম্পন্ন করগত হগব
এবোং বাোংগলাগুবলগত বিবডউল কগর পবরষ্কার
পবরচ্ছগন্নর পদগক্ষপ বনগত হগব।

বোস্তবোয়লন
পবরোলক
(প্রশািন),
প্রিান অে ৃ
ও বহিাব
রক্ষণ
ৃ তৃা
ক ক
এবোং প্রিান
প্রগকৌঃ
(র্াঃওতঃ)
প্রিান
বনরীক্ষা
ৃ তৃা
ক ক

পবরোলক
(প্রশািন),
প্রিান
প্রগকৌঃ
(বিঃওহাঃ)
আবাবিগকর
েঠিত
কব টি
আহবায়কদ্ব
য়, িভাপবত
/ িািারণ
িম্পাদক,
বিববএ

পবরোলক
খ) মজটি এলাকার পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন রাখার জন্য পবরোলক খ) মজটি এলাকার পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন রাখগত (ট্রাঃ), প্রিান
(ট্রাবিক)গক বনগদ ৃশনা প্রদান কগরন। এোড়া মজটির বভতগর মক্রণ হগব। ইকুপগ ন্টিমূহ পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন রাখতে প্রগকৌশলী
ও বববভন্ন ইকুপগ ন্টিমূহ পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন রাখার ববষগয় হগব।
(বিঃ ওহাঃ)
িভাপবত গহাদয় বনগদ ৃশনা প্রদান কগরন।
ও প্রিান
প্রগকৌশলী
(র্াঃ ও তঃ)
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ক্রব ক আগলােয ববষয়
আল োচনো
গৃহীত সিদ্ধোন্ত
4.
পবরতযক্ত ভবগনর পবরতযক্ত ভবগনর িোংরবক্ষত মূল্য েত 24-03-2020 তাবরগখ পুরাতন ম াোংলায় ি স্ত জায়ো বনয়ব ত
তাবলকা প্রস্তুত মেয়ারম্যান গহাদয় কর্তৃক অনুগ াবদত হগয়গে। ববষয়টি মবাড ৃ পবরদশৃন করগত হগব এবোং বন্দগর মকান
প্রিগে।
িভায় অনুগ াদগনর জন্য নবে উপস্থাপন করা হগয়গে।
অববি স্থাপনা বন াৃ ণ হগল তা কর্তৃপক্ষগক
িগে িগে অববহত করগত হগব। নীবত ালা
অনুর্ায়ী পবরতযক্ত মঘাবষত ভবনিমূহ
নীলাগ র ব্যবস্থা করগত হগব।
5.
বক’র পবতত বক এর অব্যবহৃত জব মর্খাগন োষাবাদ করা িম্ভব মিখাগন প্রকগের কাজ ব্যাহত না হয় মিবদগক মখয়াল
জব লীজ প্রদান একিনা বভবিগত লীজ বদগয় োষাবাদ করার ব্যবস্থা বনগত মরগখ পবতত জব োষাবাগদর জন্য বন্দগরর
হগব। বন্দগরর প্রকগের কাগজ জায়োর প্রগয়াজন হগল, মি ক েৃ ারী ব্যবতত অন্যগদর াগে শতৃ উগেখ
ববষগয় মখয়াল মরগখ লীজ প্রদাগনর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব। কগর ০১ (এক) বের ম য়াদী ব্যবহাগরর
অনু বত মদয়া মর্গত পাগর।

6.

7.

8.

9.

10.

লাশ পবরবহগনর জন্য বপক আপ-44 এর আবে ৃক িম্মবত দ্রুত কাজটি িম্পন্ন করগত হগব।
পাওয়ায় উক্ত োড়ীর োউবন ও মবঞ্চ লাোগনার জন্য েত 0405-2020 তাবরগখ াপ মনয়ার জন্য টাটা অগটাগ াবাইলস্,
খুলনাগত মপ্ররণ করা হগয়বেল। 05-05-2020 তাবরগখ
িোংবিষ্ট প্রবতিাগনর বনকট কার্ ৃাগদশ মপ্ররণ করা হগয়গে।
কগরানা জবনত কারগণ িাবন ৃোগরর মদাকান বন্ধ োকায় দুইটি
কবিন বাক্স ততবর করা িব্ভব হগচ্ছ না। পরবতীগত ততবর করা
হগব।
ৃ
ঢাকাস্থ বক’র িদস্য (প্রঃ ও উঃ) মক আহবায়ক কগর পুনঃ কব টি েঠন করা পুনেঠিত
কব টিগক বিদ্ধাে ম াতাগবক
বিঁয়াগজা অবিি হগয়গে।
দ্রুততার িাগে কাজটি িম্পন্ন করগত হগব।
কা মরস্ট
হাউগজর
ফ্লাট/গফ্লার ক্রয়
িোংক্রাে
পাবরজাগতর
এ ববষগয় েত 09-12-2019 তাবরগখ পাবন উন্নয়ন মবাড ৃ মক পাবন উন্নয়ন মবাড ৃগক প্রগজক্ট বাবনগয় বদগয়
বপেগন
নদী পত্র মপ্ররণ করা হগয়গে এবোং মর্াোগর্াে অব্যাহত আগে।
দ্রুত কাজটি িম্পগন্নর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত
ভােন প্রিগে।
হগব। প্রিান প্রগকৌশলী (বিঃ ও হাঃ) কর্তৃক
মেয়ারম্যান গহাদয়গক স্থানটি পবরদশৃগনর
ব্যবস্থা করগত হগব।
লাশ বহগনর জন্য
োড়ী ও কবিগনর
ব্যবস্থা
গ্রহণ
প্রিগে।

বোস্তবোয়লন
িম্পবি
শাখা,
ম াোংলা।

প্রিান
প্রগকৌশলী
(বিঃ
ও
হাঃ),
ব্যবস্থাপক
(প্রশািন) ও
উপব্যবস্থাপক
(িম্পবি),
ম াোংলা
িহকারী
ব্যবস্থাপক
(কঃ িাঃ)

িম্পবি
শাখা,
ম াোংলা।

পবরোলক
(প্রশািন) ও
প্রিান
প্রগকৌশলী
(বিঃ
ও
হাঃ)
োড়ীর
ক) োড়ীর িোংখ্যা বৃবদ্ধর জন্য টিওএন্ডই মবাড ৃ িভায় উপস্থাপন ক) প্রাবিকার অনুর্ায়ী োড়ী ব্যবহাগরর ক ন
িাোংেঠবনক
করগত হগব।
ব্যবস্থা করগত হগব। উপ-িবেব পদ র্ ৃাদা বা িাবভৃি শাখা
কাঠাগ া এবোং
তদুদ্ধৃ মগ্রগড মবতন প্রাি ক কৃ তৃাগদর
টিওএন্ডই
মত
বজপোড়ী িরবারগহর ব্যবস্থা করগত হগব।
অের্ভৃক্ত প্রিগে।
খ) িরকাবর বনগদ ৃশনা গত প্রগয়াজগন আউটগিাবি ৃোং এর খ) ট্রাবিক, বিবভল ও হারবার ববভাগের
ােগ োবড়র ব্যবস্থা করগত হগব। জরুরী প্রগয়াজগন ববভােীয় জন্য আলাদা োড়ীর ব্যবস্থা করগত হগব।
োবহদার মপ্রবক্ষগত োড়ী আউটগিাবি ৃোং এর ােগ ভাড়ার
ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
বক’র বন্দর বক’র ালতী আবাবিক এলকায় বশশু পাকৃ বন াৃ ণ কাজ শুরু বশশুপাকৃ বন াৃ ণ কাজ দ্রুত িম্পন্ন করগত প্রিান
আবাবিক
করা হগয়গে। বিববএ প্রবতবনবি কর্তৃক ািবী আবাবিক হগব। বশশু পাকৃ দুটির মল-আউট মেয়ারম্যান প্রগকৌশলী
এলাকায় বশশু এলাকায় জায়ো বনি ৃারণ করা হগল শীঘ্রই কাজ শুরু করা হগব। কর্তৃক অনুগ াদন করগত হগব।
(বিঃ
ও
পাকৃ
ততরী বাোংলাগদশ মনৌ-বাবহনী ম াোংলাস্থ আবাবিক এলাকার বভতগর
হাঃ)
প্রিগে।
বশশুপাকৃ বনব তৃ আগে। উক্ত বশশুপাকৃটি পবরদশৃন কগর
একইভাগব বক’র দুই আবাবিগক বশশুপাকৃ বন াৃ ণ করার
ববষগয় মেয়ারম্যান গহাদয় পরা শৃ প্রদান করগবন।
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ক্রব ক
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

আগলােয ববষয়
বক’র
পাইলটগদর
ইউবনি ৃ
পবরিান প্রিগে।
বকগত বাবষ ৃক
ক্রীড়া
প্রবতগর্াবেতা
অনুিান প্রিগে।

আল োচনো
গৃহীত সিদ্ধোন্ত
বোস্তবোয়লন
েত ০৫-০৫-২০২০ তাবরখ পাইলটগদর ইউবনি ৃ পবরিান খিড়া নীবত ালাটি র্াোই-বাোই কগর পবরোলক
িোংক্রাে একটি খিড়া নীবত ালা পবরোলক (প্রশািন) বরাবর পরবতী ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
(প্রশািন) ও
মপ্ররণ কগরগেন গ ৃ হারবার ববভাে মেগক জানা বেগয়গে।
হারবার াস্টার

ম াোংলা োনা,
পুবলশ
িাঁবড়,
ওবি
বাোংগলা,
ইব গগ্রশন অবিি
এবোং মজটি ম ইন
মেইট এ ব্যবহৃত
বক’র বগকয়া
ববদুযৎ
ববল
প্রিগে।
ঘূবণ ৃেড় বুলবুল
এর
আঘাগত
উপগড়
পড়া
োগের িোংখ্যা ও
পরবতী ব্যবস্থা
গ্রহণ প্রিগে।
অস্থায়ী বভবিগত
জব ব্যবহাগরর
অনু বত প্রিগে।

আোব দুই াগির গে ববদুযৎ িোংগর্াে বববচ্ছন্ন করার ববষগয়
ম াোংলা োনা, পুবলশ িাঁবড়, ওবি বাোংগলা, ইব গগ্রশন অবিি
এবোং মজটি ম ইন মেইট এর িোংবিষ্ট ক ৃকতৃাগক পগত্রর
ােগ অববহত করগত হগব এবোং দুই াি অবতবাবহত হবার
পর ববদুযৎ িোংগর্াে বববচ্ছগন্নর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
বগকয়া ববদুযৎ ও পাবনর ববল আদাগয়র জন্য র্াবন্ত্রক ও তবড়ৎ
ববভাে মেগক েত 04-05-2020 তাবরগখ চূড়াে তাবেদপত্র
ম াোংলা োনায় মপ্ররণ করা হগয়গে। উক্ত ি য়িী া অবতবাবহত
হগল িোংগর্াে বববচ্ছন্ন করগত হগব।
ঘূবণ ৃেড় বুলবুল এর আঘাগত উপগড় পড়া োেগুগলা ববক্রগয়র এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
লগক্ষ োগের মূল্য বনি ৃারগণর কাজ িম্পন্ন হগয়গে। দ্রুত বনলা
ববজ্ঞবি প্রদান করা হগব।

কগরানা পবরবস্থবত স্বাভাববক হগল বনি ৃাবরত মখলার াগঠ বালু বিদ্ধাে গত মেবজোং াটি বদগয় মখলার
ভরাগটর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব। উগেখ্য মর্, প্রিান প্রগকৌশলী াঠ ভরাগটর ব্যবস্থা করগত হগব।
(বিঃ ও হাঃ) মেবজোং াটি বদগয় মখলার াঠ ভরাগটর ব্যবস্থা প্রবতবের বনবদ ৃষ্ট ি গয় বাবষ ৃক ক্রীড়া
গ্রহণ করগবন।
প্রবতগর্ােীতা আগয়াজন করগত হগব।

বক’র জব অস্থায়ী বভবিগত ব্যবহাগরর জন্য ভূব বরাদ্দ
বাোই কব টির ােগ অনু বত প্রদাগনর ববষগয় আগলােনা
ও বিদ্ধাে গৃহীত হয়। বিদ্ধাে অনুর্ায়ী কার্ ৃক্র েল ান। তগব
িরকাবর বনি ৃাবরত মরগট িা বয়ক ভাড়ার ববষগয় মেয়ারম্যান
গহাদগয়র অনুগ াদনক্রগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগব।
ম াোংলা
নীবত ালার খিড়া প্রণয়ন কগর িোংবিষ্ট িকলগক মপ্ররণ করা
মপৌরিভার িাগে হগয়গে। মপৌরিভার িাগে শীঘ্রই িভার আগয়াজন করা হগব।
মর্ৌেভাগব
পবরোবলত ট্রাক
টাব নৃ াগলর
খিড়া নীবত ালা
ববষগয় আগলােনা
মলবড ডাক্তার তদবনক মবতনর্ভক্ত/মোক বরাগদ্দর ােগ একজন মলবড
বনগয়াে প্রিগে। ডাক্তার বনগয়াগের ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য বিদ্ধাে গৃহীত হয়।
এোড়া অবভজ্ঞ মলবড ডাক্তাগরর ােগ িিাগহ দুই বদন
বক’র হািপাতাগল বেবকৎিা মিবা প্রদাগনর ব্যবস্থা গ্রহগণর
জন্য বিদ্ধাে গৃহীত হয়।
কগন্টইনার
বনরাপিা ববভাগের আবশ্যক ক ৃোরী এবোং কগন্টইনার
হযান্ডবলোং প্রকে হযান্ডবলোং প্রকগের ক ৃোরী বনগয়াগের োড়পগত্রর ম য়াদ বৃবদ্ধর
এবোং বনরাপিা জন্য েত 25-03-2020 তাবরগখ মনৌপগ পত্র মপ্ররণ করা
ববভাগের মলাক হগয়গে। বনরাপিা ববভাগের ১৭২ জগনর বনগয়াগের ম য়াদ মশষ
বনগয়াে প্রিগে। হওয়ায় ম য়াদ বৃবদ্ধর জন্য ন্ত্রণালগয় পত্র মপ্ররণ করা হগয়গে।
কগন্টইনার হযান্ডবলোং প্রকে মলাক বনগয়াগের ববজ্ঞবি প্রকাগশর
জন্য বিদ্ধাে গৃহীত হয়।
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পবরোলক
(প্রশািন),
প্রিান বনরাপিা
ৃ তৃা ও
ক ক
প্রিান প্রগকৌশলী
(বিঃওহাঃ)
বগকয়া ববদুযৎ ও পাবনর ববল আদাগয় প্রিান প্রগকৌশলী
পুনঃ তাবেদ বদগত হগব এবোং পগত্রর (র্াঃওতঃ)
অনুবলবপ িোংবিস্ট িোংস্থার উদ্ধৃতন বরাবর এবোং
মপ্ররণ করগত হগব।
প্রিান অে ৃ ও
বহিাব রক্ষণ
ৃ তৃা
ক ক

িম্পবি শাখা,
ম াোংলা

আ দাবনকৃত
ালা াল িোংরক্ষগণর পবরোলক
মক্ষগত্র জব ব্যবহাগরর আগবদন ট্রাবিক (ট্রাবিক)
ববভাগের ােগ বনস্পবি করগত হগব।
খিড়া নীবত ালাটি উভয় পগক্ষর ােগ িম্পবি শাখা,
দ্রুত চূড়াে অনুগ াদগনর ব্যবস্থা গ্রহণ ম াোংলা
করগত হগব।

মলবড ডাক্তার বনগয়াগের কাজ ত্বরাবন্বত প্রিান বেবকৎিা
ৃ তৃা
করগত হগব।
ক ক

এ ববষগয় ন্ত্রণালগয়র িাগে মর্াোগর্াে ক ৃ শাখা
অব্যাহত রাখগত হগব এবোং দ্রুত ববজ্ঞবি
প্রকাগশর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।

ক্রব ক
19.

আগলােয ববষয়
বক
কর্তৃক
আ দাবনকৃত
Dredger
and
Ancillary
Craft with
other
Accessorie
s এর অনূকুগল শুল্ক
ববভাগের
আউটপাি, ববল অব
এবি ও বশবপোং
এগজগন্টর
মডবলভাবর অড ৃার
(বডও)
দাবখল
প্রিোংগে।

20.

স্থায়ী বন্দর মজটি
িোংরবক্ষত এলাকায়
ালা াগলর
অবিকতর বনরাপিা
বনবিতকগে
CCTV কযাগ রা
স্থাপন ও ইগতা গে
স্থাবপত CCTV
কযাগ রা (PTZ)
িমূগহ
ট্রাবিক
ববভাগের
ক ৃকতৃাগদর
Access প্রদান
প্রিোংগে।

আল োচনো
MV.HANYI, আে ন তাবরখ: ০৩/০৬/২০১৫ ইোং
মরাগটশন নোং-১৯২/১৫ জাহাজ মর্াগে ম াোংলা বন্দর
কর্তৃপগক্ষর “Dredger and Ancillary
Craft wigh other Accessories”
প্রকগের আওতায় আ দাবনকৃত ১৩৩ প্যাগকজ ালা াল
৮ নোং মশগড িোংরক্ষণ করা হয়। ১৩৩ প্যাগকজ
ালা াগলর গে হগত (৩৪+৩৩)= ৬৭ প্যাগকজ
ালা াল শুল্ক ববগভাের আউটপাি, ববল অব এবন্টর ও
বশবপোং এগজগন্টর মডবলভাবর অড ৃার( বড ও ) দাবখল ব্যতীত
প্রগকৌশলী বতউর রহ ান কর্তৃক মজটিস্থ ম বরন
ওয়াকৃশগপ িোংরক্ষণ করা হয়। অববশষ্ট ৬৬ প্যাগকজ
ালা াগলর গে ২৪ ব্যাগরল মতল ম াোংলা কাস্ট ি
হাউি কর্তৃক বনলা করা হয় এবোং বনলা মক্রতা ২৪
ব্যাগরল মতল মডবলভাবর গ্রহণ কগরগে। বতৃ াগন মেজাগরর
৪২ প্যাগকজ ালা াল ০৮ নোং মশগড রবক্ষত আগে র্া দীঘ ৃ
প্রায় ৫ (পাঁে) বের র্াবত পগড় আগে । মডবলভাবর গ্রহণকৃত
ালা াগলর ববপরীগত শুল্ক ববভাগের আউটপাি, ববল অব্
এবি ও বশবপোং এগজগন্টর মডবলভাবর অড ৃার(বড ও) দাবখল
না করায় আগলােয পণ্য োলানটি ম াোংলা কাস্ট হাউি ও
বশবপোং এগজগন্টর কােজপগত্র অখালািকৃত পণ্য বহিাগব
মরকড ৃভূক্ত রগয়গে। এগত ভববষ্যগত জটিলতা সৃবষ্ট হগত
পাগর।
আ দাবনকৃত মেজাগরর অনুকূগল শুল্ক ববভাগের
আউটপাশ, ববল অব এবি ও িোংবিষ্ট বশবপোং এগজগন্টর
মডবলভারী অড ৃার (বডও) দাবখলপূব ৃক অববশষ্ট 42
প্যাগকজ ালা াল জরুরীবভবিগত মডবলভাবর গ্রহগনর
প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা জরুরীবভবিগত মডবলভাবর গ্রহগণর জন্য
আগলােনা ও বিদ্ধাে গৃহীত হয়।
স্থায়ী বন্দর মজটিগত আ দাবনকৃত িািারণ পণ্য ও োবড়
ববদ্য ান ওয়যারহাউি, ট্রানবজট মশড, কার পাবকৃোং ইয়াড ৃ
ও উন্মুক্ত েিগর এবোং পণ্য ভবতৃ কগন্টইনার ইয়াগড ৃ
িোংরক্ষণ করা হয়। এ িকল ালা াগলর বনরাপিা
ববিাগনর জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষর বনরাপিা ক ী ও আনিার
বনগয়াবজত আগে। স্থায়ী বন্দর মজটিগত রবক্ষত ালা াগলর
অবিকতর বনরাপিার স্বাগে ৃ িম্পূণ ৃ মজটি এলাকা জরুরী
বভবিগত CCTV’র আওতায় আনা প্রগয়াজন।
ইগতা গে বক ক বক ক জায়োয় CCTV স্থাপন করা
হগলও উক্ত কযাগ রা িমূগহ (PTZ) ট্রাবিক ববভাগের
ক ৃকতৃাগদর Access প্রদান করা হয় বন। িগল ট্রাবিক
ববভাে কর্তৃক মজটির বনরাপিা ব্যবস্থা তদারবক করা িম্ভব
হগচ্ছ না। প্রগয়াজনীয় িোংখ্যক CCTV(PTZ)
কযাগ রা স্থাপগনর ব্যবস্থা গ্রহণিহ ট্রাবিক ববভাগের
ক ৃকতৃাগদর Access প্রদান করার প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা
গ্রহগণর জন্য আগলােনা ও বিদ্ধাে গৃহীত হয়।
বিদ্ধােঃ এ ববষগয় দ্রুত প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করগত
হগব।
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গৃহীত সিদ্ধোন্ত
বোস্তবোয়লন
এ ববষগয় পবরোলক (ট্রাবিক) ও প্রিান প্রিান
প্রগকৌশলী (বিঃওহাঃ) ি ন্বয় কগর ব্যবস্থা প্রগকৌশলী
বনগবন।
(বিঃওহাঃ) ও
পবরোলক
(ট্রাবিক)

বিবিটিবভ িোংগ্রহ, পবরোলন, ম রা ত ও
রক্ষণাগবক্ষগণর িকল দাবয়ত্ব প্রিান
বনরাপিা ক কৃ তৃা পালন করগবন।

প্রিান
বনরাপিা
ৃ তৃা
ক ক

ক্রব ক
21.

22.

23.

24.

আগলােয ববষয়
আল োচনো
ট্রাবিক ববভাগের পবরোলক (ট্রাবিক) জানান মর্, ট্রাবিক ববভাগের অনুগ াবদত
জনবল বনগয়াে মিট-আগপ জনবগলর িোংখ্যা ৬৫০ জন। বকন্তু বতৃ াগন ক রৃ ত
প্রিগে
আগে াত্র ১৫২ জন র্া অনুগ াবদত জনবগলর াত্র
২৩.৩৮%। ৬৫০ জন জনবগলর ববপরীগত ১৫২ জন
ক ৃকতৃাক ৃোরী দ্বারা দািবরক ও তদনবন্দন অপাগরশনাল কার্ ৃক্র পবরোলনা করা খুবই দুরূহ হগয় পগড়গে। ট্রাবিক
অবিিার ও জুবনয়র আউটগডার এযাবিস্টযান্ট ট্রাবিক
ববভাগের দুইটিএবন্ট পদ । ট্রাবিক ববভাগের অনুগ াবদত মিটআগপ ট্রাবিক অবিিাগরর ০৮ (আট) টি পদ রগয়গে। তন্মগে
বতৃ াগন ক ৃরত আগে াত্র ০৩ (বতন) জন ।অববশষ্ট ০৫
(পাঁে) টি পদ শূন্য রগয়গে। স্মারক নোং১৮.১৪.০১৫৮.১৮০.০০.১৩৮(৪).১৯.-১৪৮
তাবরখ
১৭/০৭/২০১৯ এর ােগ ০২ (দুই) জন ট্রাবিক অবিিার
বনগয়াগের ব্যবস্থা গ্রহগনর জন্য অনুগরাি করা হগয়বেল। উক্ত
০২ (দুই) জন ট্রাবিক অবিিার অদ্যাববি বনগয়াে করা হয়বন।
জনাব ম াঃ িখরুল ইিলা , ট্রাবিক অবিিার আো ী
৩১/১২/২০২০ তাবরখ বপ আর এল এ ে ন করগবন।
এ তাবস্থায়, ট্রাবিক ববভাগের দািবরক ও অপাগরশনাল কাজ
সুিভাগব পবরোলনাগে ৃ অেত ০৩(বতন) জন ট্রাবিক অবিিার
বনগয়াে এবোং বনগয়াে প্রবক্রয়ািীন ১১৫ জন জুবনয়র আউটগডার
এযাবিস্টযান্ট বনগয়াগের কার্ ৃক্র
দ্রুত িম্পন্ন করা
প্রগয়াজন।অন্যোয় অদূর ভববষ্যগত ট্রাবিক বভাগের কার্ ৃক্র
পবরোলনায় দক্ষ জনবগলর িোংকট মদখা বদগব।
বিদ্ধােঃ ট্রাবিক ববভাগের শূন্য পগদ মলাক বনগয়াগের ব্যবস্থা
গ্রহণ করগত হগব। ট্রাবিক ববভাগের মর্ িকল
ক ৃকতৃা/ক ৃোরী অন্য ববভাগে ক রৃ ত আগে তাগদরগক
পর্ ৃায়গক্রগ ট্রাবিক ববভাগে মিরত বদগত হগব।
া লা িোংক্রাে
ক. বববভন্ন আদালগত বডগিম্বর ২০১৮ পর্ ৃে বক িোংবিষ্ট
া লা 159 টি
খ. বডগিম্বর ১৮ মেগক াে ৃ ২০২০ পর্ ৃে নতুন া লা 15 টি
ে. বডগিম্বর ১৮ মেগক াে ৃ ২০২০ পর্ ৃে বনষ্পন্ন া লা 27 টি
ঘ. াে ৃ 2020 পর্ ৃে ম াট া লার িোংখ্যা 174টি।
বসুন্ধরার মজটি
বসুন্ধরার মজটি ব্যবহাগরর ববষগয় ট্যাবরি আদাগয়র র্োর্ে
ব্যবহাগরর ববষগয় ব্যবস্থা গ্রহগণর ববষগয় আগলােনা ও বিদ্ধাে গৃহীত হয়।
ট্যাবরি আদায়
প্রিগে।
খুলনা ও ম াোংলা
খুলনা ও ম াোংলা মরস্ট হাউজ পবরোলনা িোংক্রাে নীবত ালা
মরস্ট হাউজ
প্রণয়গনর জন্য কব টি েঠগনর প্রস্তাব উপস্থাপন করা হগয়গে।
পবরোলনার জন্য
নীবত ালা প্রণয়ন
প্রিগে।
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গৃহীত সিদ্ধোন্ত
ট্রাবিক ববভােিহ মর্ িকল ববভাগের
ক কৃ তৃা/ক েৃ ারী অন্য ববভাগে ক রৃ ত
আগে তাগদরগক বনজ বনজ ববভাগে
বদলী করগত হগব।

বোস্তবোয়লন
পবরোলক
(প্রশািন) ও
িোংবিষ্ট
ববভােীয়
প্রিানেণ

বক’র স্বাে ৃ িোংবিস্ট া লাগুগলা দ্রুত ব্যবস্থাপক
বনষ্পগন্নর ব্যবস্থা বনগত হগব।
(প্রশািন)

এ ববষগয় র্োর্ে ব্যবস্থা বনগত হগব।

প্রিান অে ৃ ও
বহিাব রক্ষণ
ৃ তৃা
ক ক

েঠিত কব টিগক প্রদি ি গয়র গে িম্পবি শাখা,
প্রবতগবদন মপশ করা হগব।
ম াোংলা।

ক্রব ক
25.

26.

আগলােয ববষয়
অববি দখলদার
উগচ্ছদ

নবে কার্ ৃক্র
িীরেবত

আল োচনো
গৃহীত সিদ্ধোন্ত
বসুন্ধরার িম্মুগখ অববি মদাকান উগচ্ছদ করা হগয়গে। অববি উগচ্ছগদর জন্য র্তগুগলা কব টি
বুবড়রডাো িরকার াগকৃগট অববি স্থাপনািমূহ িী ানা েঠন করা হগয়গে িকল কব টির
িোংলগ্ন জটিলতা োকায় মজলা প্রশািক, বাগেরহাট এর দাবখলকৃত প্রবতগবদনগুবল মেয়ারম্যান
িহায়তায় উগচ্ছগদর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগব। উগেখ্য মর্, গহাদয় বরাবর উপস্থাপন করগত হগব।
োয়নাগদর বনব তৃ টিনগশড ঘর মেয়ারম্যান গহাদায়গক
িগরজব গন পবরদশৃগনর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব এবোং রাস্তার
পাগশ টিগনর ঘর মভগে মিলার জন্য বিদ্ধাে গৃহীত হয়।

বোস্তবোয়লন
পবরোলক
(প্রশািন),
প্রিান
বনরাপিা
ৃ তৃা ও
ক ক
প্রিান
প্রগকৌশলী
(বিঃ ও হাঃ)
ক. ইন্টারগনগটর িীর েবতর জন্য ই-নবে এবোং ই-ডাক কার্ ৃক্র ই-বজবপ এর র্াবতীয় ডকুগ গন্টর িোংবিষ্ট িকল
োলাগনা ি য়িাগপক্ষ ও অসুববিার সৃবষ্ট করগে। এ ি স্যা হাড ৃকবপ মেয়ারম্যান গহাদগয়র বনকট ববভােীয় প্রিান
ি ািাগনর কার্ ৃকরী ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য এবোং ই নবের েবত অনুগ াদগনর ি য় প্রদান করগত হগব।
বাড়াগনার ববষগয় ন্ত্রণালয় (এটুআই)মক েত 19-03-2020
তাবরগখ এটুআই মক পত্র মপ্ররণ করা হগয়গে।

নতুন এগজন্ডাঃ
ক্রব ক
01.

আগলােয ববষয়
বক’র বববভন্ন
ববভাগের
জন্য
কবম্পউটার,
বপ্রন্টারিহ
আনুষবেক
ালা াল
িোংগ্রগহর আবে ৃক
িোংস্থান প্রিগে

আগলােনা
েলবত অে ৃ বেগরর বববভন্ন ববভাগের জন্য 52 মিট
কবম্পউটার
িহ
আনুষবেক
ালা াল
39,21,200/- টাকা ব্যগয় িোংগ্রহ করা হগয়গে।
পরবতীগত বববভন্ন ববভাে মেগক আগরা 45 মিট
কবম্পউটার িহ আনুষবেক ালা াগলর োবহদা
পাওয়ার বভবিগত 38,20,040/- টাকা প্রাক্কবলত
ব্যগয় একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হগয়গে এবোং
বাগজট/ আবে ৃক বুবকোং এর জন্য অে ৃ ও বহিাব
ববভাগে মপ্ররণ করা হগয়গে। উগেখ্য র্াবন্ত্রক ও তবড়ৎ
ববভাগের কবম্পউটার ও আনুষবেক ালা াল
িোংগ্রগহর বাগজট ইগতা গে মশষ হগয় মেগে।
বতৃ াগন প্রাি োবহদাগুগলার ব্যগয়র আবে ৃক
িোংস্থাগনর বিদ্ধাে গ্রহগনর জন্য অনুগরাি করা হগলা।

বিদ্ধাে
ম াোংলা বন্দগর মকান মকান ববভাগে কতটি
কবম্পউটার িেল আগে এবোং কতটি অিেল আগে
একটি কব টি েঠগনর ােগ তাবলকা
প্রস্তুতপূব ৃক মেয়ারম্যান গহাদয় বরাবর দাবখল
করগত হগব। ই-নবের কার্ ৃক্র স্বাভাববক রাখার
স্বাগে ৃ User ID বভবিক কবম্পউটাগরর
ব্যবস্থা করগত হগব। ববদ্য ান কবম্পউটারিমূহ
র্াোই কগর প্রবতগবদন মদয়ার জন্য বনগন্মাক্ত
কব টি েঠন করা হগলাঃ১। পবরোলক (প্রশািন), বক, - আহবায়ক।
২। প্রিান বনরীক্ষা ক কৃ তৃা, বক, - িদস্য এবোং
৩। বনব ৃাহী প্রগকৌশলী (ইএন্ডই) – িদস্য।
কব টির প্রবতগবদন প্রাবির পগর কবম্পউটার
ক্রগয়র ববষগয় বিদ্ধাে গ্রহণ করা হগব।

বাস্তবায়গন
পবরোলক
(প্রশািন)

ববববি (বিববএ কর্তৃক প্রাি এগজন্ডিমূহ)
ক্রব ক
01.

02.

আগলােয ববষয়
আগলােনা
স্থায়ী
বন্দর বক’র মবাড ৃ িভার বিদ্ধােক্রগ স্থায়ী বন্দর পুকুরপাড় জাগ
পুকুরপাড় জাগ
িবজগদর 10 কাঠা জব িী ানা প্রােীর বন ৃাণ এবোং িবজদ
িবজদ বন ৃাণ নতুন কগর বন াৃ গণর বিদ্ধাে গৃহীত হগয়বেল। তার বাস্তবায়ন
প্রিগে।
কতটুকু এবোং কগব নাোদ এর কাজ শুরু হগব মি ববষগয়
আগলােনা ও বিদ্ধাে গ্রহণ।
বিববএ এর ভবগনর বিববএ এর ভবগনর িা গনর রাস্তা প্রশস্তকরণ এবোং ভবন
িা গনর
রাস্তা ম রা ত কাজ শুরু করার ববষগয় আগলােনা ও বিদ্ধাে গ্রহণ।
প্রশস্তকরণ প্রিগে।
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বিদ্ধাে
বাস্তবায়গন
িাবব ৃক পর্ ৃাগলােনা কগর প্রগয়াজগনর প্রিান প্রগকৌশলী
বনরীগখ পরবতী ব্যবস্থা মনয়া হগব।
(বিঃ ও হাঃ)

এ ববষগয় প্রিান প্রগকৌশলী (বিঃ ও প্রিান প্রগকৌশলী
হাঃ) কর্তৃক িগরজব গন পবরদশৃন (বিঃ ও হাঃ)
কগর অনুগ াবদত প্রকগের অের্ভৃক্ত
োকগল তদানুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করগত
হগব।

ক্রব ক
03.

04.

05.

আগলােয ববষয়
কগরানাকালীন
ক রৃ ত ক ৃকতৃা ও
ক েৃ ারীগদর
ঝবুঁ কভাতা প্রদান
প্রিগে।

আগলােনা
কগরানা হা ারী ি গয় ঝবুঁ ক বনগয় মি ি স্ত ক ৃকতৃা ও
ক ৃোরী বনরলিভাগব কাজ কগর র্াগচ্ছ তাগদরগক ঝবুঁ কভাতা
প্রদান করার ববষগয় কব টি েঠগনর বিদ্ধাে গৃহীত হয়। কব টি
বননরুপঃ১। পবরোলক (প্রশািন)
- আহবায়ক
২। হারবার াস্টার
- িদস্য
ৃ তৃা
৩। প্রিান অি ৃ ও বহিাব রক্ষণ ক ক
- িদস্য ও
৪। িভাপবত/িািারণ িম্পাদক, বিববএ
- িদস্য।
কব টির প্রবতগবদন পাওয়ার পর মবাড ৃ িভায়
উপস্থাপন/ ন্ত্রণালগয় পত্র মপ্ররণ করগত হগব।
ৃ তৃা
ক ক
ও খুলনা, স্থায়ী বন্দর এলাকা ও পুরাতন ম াোংলায় বিবািরত
ক েৃ ারীগদর সুলভ ক ৃকতৃা ও ক েৃ ারীগদর সুলভ মূগল্য গ্যাি িরবরাগহর ববষগয়
মূগল্য
গ্যাি আগলােনা ও বিদ্ধাে গ্রহণ।
িরবরাহ প্রিগে।
বিববএ ভবগনর বককি/001/2020-45, তাবরখঃ 09-01-2020 এর
জন্য আিবাবপত্র ােগ মপ্রবরত পগত্রর োবহদা অনুর্ায়ী বিববএ ভবগনর জন্য
ক্রয় ও িরবরাহ আিবাবপত্র ক্রয় এবোং িরবরাহ ববষগয় আগলােনা ও বিদ্ধাে
প্রিগে।
গ্রহণ।

বিদ্ধাে
েঠিত কব টি কর্তৃক মেয়ারম্যান
গহাদগয়র বরাবর দ্রুত প্রবতগবদন
দাবখল করগত হগব।

বাস্তবায়গন
েঠিত কব টি

শ্র -কল্যাণ ক কৃ তৃা এ ববষগয়
িোংবিষ্টগদর িাগে আগলােনা কগর
ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন।

শ্র -কল্যাণ
ৃ তৃা
ক ক
(প্রশািন
ববভাে)
বিববএ ভবন িোংস্কার করার পর
পবরোলক
আিবাবপত্র িরবারগহর ব্যবস্থা গ্রহণ
(প্রশািন) ও
করা হগব।
প্রিান প্রগকৌশলী
(বিঃ ও হাঃ)

িভাপবত িকলগক গৃহীত বিদ্ধাে বাস্তবায়গনর পদগক্ষপ গ্রহগণর অনুগরাি জানান এবোং বতৃ ান কগরানা পবরবস্থবত ম াকাগবলায় িরকার কর্তৃক
প্রদি বনগদ ৃশনা অনুিরগণ গুরুত্ব আগরাপ কগরন। িভায় আর মকান আগলােয না োকায় িভাপবত িকলগক িন্যবাদ জাবনগয় িভার ি াবি মঘাষণা কগরন।
স্বাক্ষররে/ ১৭-০৫-২০২০
সিয়োি এডসিিো এ শাহজাহান, ববএন
মেয়ারম্যান
নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অোংশ-১).২০-

ম ২০২০ বরঃ।

ববতরণ : ববভাে/গকাষ প্রিান:
............................................................... বক, ম াোংলা।
অনুবলবপ:
১।
িদস্য (
), বক, ম াোংলা।
২।
মেয়ারম্যান গহাদগয়র একাে িবেব, বক, ম াোংলা।
স্বাক্ষররে/ ১৮-০৫-২০২০
ম াঃ বেয়াি উবদ্দন (উপিবেব)
পবরোলক (প্রশািন)
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