
1 

H:\মবক মাসিক িমন্বয় িভার কার্যপত্র ও কার্যসববরণী\7-3-19 মবক’র িমন্বয় িভার কার্যসববরনী.docx-Page 1 of 3 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

ববষয়ঃ ০৭-০৩-২০১৯ তাবরখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায়  অনুবিত  বক’র  াবসক স ন্বয় সভার কার্বৃববরণী। 

 

সভাপবত     :  ক গ ার এ মক এ  ফারুক হাসান, ববএন, মেয়ারম্যান ।                                                                                                                            

তাবরখ     :   ০৭/০৩/২০১৯ বরঃ। 

স য়    :   ১১.০০ ঘটিকা। 

স্থান     :    বক এর সভা কক্ষ। 

 

 উপবস্থত সকলগক স্বােত জাবনগয় সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপবতর অনু বতক্রগ  উর্দ্ৃতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সভায় কার্পৃত্র 

উপস্থাপন কগরন।  

 

ববেত সভার কার্বৃববরণী বনবিতকরণ:- 

১। েত ০৫-০২-১৯ তাবরগখ অনুবিত  াবসক স ন্বয় সভার কার্বৃববরণী বনবিতকরণ।    

২। ববেত সভায় গৃহীত বসর্দ্াগের বাস্তবায়ন অগ্রেবত পর্াৃগলােনা  ও বসর্দ্াে  গ্রহণ। 
 

ক্রব ক আগলােয ববষয় আগলােনা গৃহীত বসর্দ্াে বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

1.  আবাবসক এলাকায় 

পাবন সরবরাহ 

বনবিতকরণ 

 বক’র  াধবী ও  ালতী আবাবসক এলাকায় প্রায়ই স য় 

সুগপয় পাবনর সোংকট মেখা মেয়।  সভাপবত  গহােয় এ ববষগয় 

প্রধান প্রগকৌশলী (বসঃওহাঃ) এর বনকট সোংকগটর কারণ জানগত 

োন। বতবন জানান মর্, ফয়লা এলাকায় ববদ্যযৎ সরবরাহ বন্ধ 

থাকায় এবোং পাবন মলয়ার বনগে মনগ  র্াওয়ায় পাম্প ম বশন 

বেগয় পর্াৃপ্ত পবর ান পাবন উগতালন করা সম্ভব হয়বন ববধায় এ 

স স্যার সৃবি হগয়গে। এ ববষগয় বতবন আরও জানান মর্, এরুপ 

স স্যা স াধাগনর মক্ষগত্র নতুন ০৩টি ব প টিউবওগয়ল 

বসাগনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগয়গে এবোং মবজা মথগক পাবনর 

লাইন মনয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগ । এো াও সারগফস 

ওয়াটার বিটগ ন্ট প্লান্ট স্থাপগনর পবরকল্পনা গ্রহণ করা হগয়গে।  

সুগপয় পাবন সোংকট বনরসগনর  

গৃহীত পেগক্ষপ দ্রুত কার্কৃর 

করগত হগব।  

প্রধান প্রগকৌশলী 

(বসঃওহাঃ) 

2.  ই-নবথর 

পারফরগ ন্স বৃবর্দ্ 

সভাপবত  গহােয় প্রগতযক ববভাগের সকল ক কৃতাৃ-

ক েৃারীগক ই-নবথর উপর র্থার্থ গুরুত্ব প্রোন করার জন্য 

বনগেশৃনা প্রোন কগরন।  এো াও ই-নবথর ববষগয় আরও 

আগ্রহী হগয় ই-নবথর  াধ্যগ  সকল েপ্তবরক কাজ সম্পন্ন কগর 

ম াোংলা বন্দগরর অবস্থান পূগবরৃ ন্যায় বফবরগয় আনার মেিা 

অব্যাহত রাখার জন্য বনগেশৃনা মেন। উগেখ্য অভযেরীণ বেঠিপত্র 

আোন-প্রোন ই-নবথর  াধ্যগ  সম্পন্ন করগল ই-নবথর 

পারফরগ ন্স বৃবর্দ্গত সহায়ক হগব  গ  ৃ তা ত ব্যক্ত কগরন।  

সকল ববভােীয়/মকাষ প্রধানেণ 

এ ববষগয় অগ্রণী ভূব কা পালন 

করগবন এবোং স্ব-স্ব েপ্তগর ই-

নবথর  াধ্যগ  র্াবতীয় োপ্তবরক 

কার্াৃবে সম্পন্ন করগত হগব।  

 

  

সকল 

ববভােীয়/মকাষ 

প্রধান 

3.  বাগজট সভা জাহাজ আে ন-বনে ৃগনর তথ্যাবে বাগজট সভার এগজডায় 

অেৃভুক্ত করগত হগব। আোব  বাগজট সভায় অবধকাল ভাতার 

বাগজট বৃবর্দ্ প্রস্তাব মপ্ররণ করগত হগব।   

এ ববষগয় র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ 

করগত হগব।  

প্রধান অথ ৃও 

বহসাব রক্ষণ 

ক কৃতাৃ 

4.  শুর্দ্াোর পুরষ্কার 

প্রোন 

2018-19 অথ ৃবেগরর শুর্দ্াোর মকৌশল পবরবীক্ষণ কাঠাগ ার 

8.2 অনুগ ে অনুর্ায়ী শুর্দ্াোর পুরষ্কার প্রোন ববষগয় 

আগলােনা ও বসর্দ্াে গৃহীত হয়।  

শুর্দ্াোর পুরষ্কার প্রোন 2017 

এর আগলাগক ০২ (দ্যই) মগ্রগ র 

দ্যই জন ক েৃারীগক পুরষ্কার 

প্রোন করগত হগব।  

সকল 

ববভােীয়/মকাষ 

প্রধান 
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ক্রব ক আগলােয ববষয় আগলােনা গৃহীত বসর্দ্াে বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

5.  অব ট আপবত  ১।  বক’র অ ী াোংবসত অব ট আপবতর  গধ্য গুরুতর অব ট 

আপবত সমূগহর ববষগয় মেয়ারম্যান  গহােয়সহ একটি প্রবতবনবধ 

েল স্থানীয় ও রাজস্ব অব ট অবধেপ্তর, ঢাকার  াননীয়  হা-

পবরোলক এর সাগথ মসৌজগন্য সাক্ষাগতর বনব গত প্রধান বনরীক্ষা 

ক কৃতাৃ কর্তকৃ সোংবিি অবধেপ্তগরর সাগথ মর্াোগর্াে অব্যাহত 

রাখগত হগব।  

 

২। অ ী াোংবসত অব ট আপবতর  গধ্য ২৫টি আপবত সম্ববলত 

কার্পৃত্র বনস্পবতর ববষগয় একটি বত্রপক্ষীয় সভা অনুিাগনর জন্য 

সোংবিিগের সাগথ মর্াোগর্াে আগে  গ  ৃ সোংবিি বনরীক্ষা 

ক কৃতাৃ সভায় অববহত কগরন।  

 

৩। প্রবত াগস সেস্য (অথ)ৃ  গহােগয়র সভাপবতগত্ব 

অ ী াোংবসত অব ট আপবতর ববষগয়  ববভাে ওয়ারী সভা 

অনুিান অব্যাহত রাখগত হগব।  

 

এো াও সভাপবত  গহােয় সভায় এই  গ  ৃ বনগেশৃনা প্রোন 

কগরন মর্, অব ট আপবতসমূহ দ্রুততার সাগথ বনস্পবতর ব্যবস্থা 

গ্রহগণ সকগল সহগর্াবেতা প্রোন করগব।  

 

 

 

 

 

 দ্রুততার সাগথ অব ট 

আপবতসমূহ বনষ্পবতর ব্যবস্থা 

গ্রহণ করগত হগব।  

প্রধান বনরীক্ষা 

ক কৃতাৃ,  

বনরীক্ষা ও 

পবরেশনৃ ববভাে 

6.  প্রববধান ালা, 

১৯৯১ সোংগশাধন 

োকুরীর প্রববধান ালা, ১৯৯১ এ পগোন্নবতর ববষগয় মস স স্ত 

স স্যার সৃবি হগয়গে, উক্ত ববষগয় েঠিত কব টির সেস্য, সবেব 

(মবা  ৃও জনসোংগর্াে) মক অবধকতর র্াোইগয়র জন্য সভাপবত 

 গহােয় অনুগরাধ কগরন।  

 ন্ত্রণালগয়র সোংবিি ক কৃতাৃ ও 

 বক’র সোংবিি ক কৃতাৃগের 

স ন্বগয় এ ববষগয় দ্রুত সভা 

আহবায়গনর প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ করগত হগব।  

পবরোলক 

(প্রশাসন), 

সবেব (মবাও 

জস) ও উর্দ্ৃঃ 

উপঃ ব্যবঃ 

(প্রশাসন) 

7.  অন-লাইন মসবা 

সোংক্রাে 

এ ববষগয় সহকারী িাবফক ম্যাগনজার (প্রঃপঃ) সভায় অববহত 

কগরন মর্, িাবফক ববভাগে বত ৃাগন ০২টি সাবভসৃগক ই-সাবভগৃস 

রুপােগরর কার্কৃর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হগয়গে।  

১। e-cart ticket ব্যবস্থা প্রবতনৃঃ- 

আ োবনকৃত  ালা াল িাক/মিইলার মলা  করার পর বনরাপতা 

ম ইন মেট মথগক মবর হওয়ার জন্য e-cart ticket ব্যবস্থা 

প্রবতনৃ করা হগয়গে।  

 

২। িাবফক ববভাগের সাগথ বশবপোং এগজন্টগের Online 

কার্কৃ্র ঃ- 

বশবপোং এগজন্টগের সাগথ িাবফক ববভাগের বববভন্ন কাজ 

মর্ নঃ- জাহাগজর ববল, ইকুইপগ ন্ট ববল পবরগশাধ, জাহাগজর 

Import General Manifest (IGM) গ্রহণ, 

বশবপোং এগজন্ট কর্তকৃ C&F  এগজন্ট এর অনুকূগল ম বলভারী 

অ াৃর প্রোন ইতযাবে কার্কৃ্র  Online এ সম্পন্ন করা হগ ।  

ই-সাবভগৃসর কার্কৃ্র  অব্যাহত 

রাখগত হগব।  

পবরোলক 

(িাবফক) 

8.  অবনষ্পন্ন তেে 

সোংক্রাে 

তেে কব টির আহবায়কেণগক েত 24-01-19 তাবরগখ ০৭ 

(সাত) কার্বৃেবগসর  গধ্য তেে কাজ সম্পন্ন পূবকৃ প্রবতগবেন 

োবখগলর জন্য কর্তপৃগক্ষর অনুগ ােনক্রগ  চু াে 

তাবেেপত্র  প্রোন করা হয়, তথাবপও আহবায়কেণ কর্তকৃ 

বনধাৃবরত স গয়র  গধ্য প্রবতগবেন োবখল করগত ব্যথ ৃহগয়গেন 

 গ  ৃ উর্দ্ৃতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সভাপবত  গহােয়গক 

অববহত কগরন। তেগপ্রবক্ষগত সভাপবত  গহােয় সোংবিি 

আহবায়কগের আরও এক াস স য় বৃবর্দ্র জন্য বনগেশৃনা প্রোন 

কগরন।   

আোব  01 (এক)  াগসর  গধ্য 

সোংবিি  তেে প্রবতগবেন 

মেয়ারম্যান  গহােয় বরাবর 

োবখল করগত হগব।  

আহবায়ক, েঠিত 

তেে কব টি 
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ক্রব ক আগলােয ববষয় আগলােনা গৃহীত বসর্দ্াে বাস্তবায়ন 

ববভাে/শাখা 

9.  বগকয়া ববদ্যযৎ ববল 

আোয়ঃ- 

ক) বববভন্ন 

প্রবতিাগনর বনকট 

হগত পাওনা বগকয়া 

ববদ্যযৎ ববল আোয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ)  বক’র 

ক কৃতাৃ-

ক েৃারীগের বনকট 

হগত পাওনা বগকয়া 

ববদ্যযৎ ববল আোয়। 

 

 

ক) বববভন্ন সোংস্থার বনকট বগকয়া ববদ্যযৎ ববল র্াবন্ত্রক ও তব ৎ 

ববভাে কর্তকৃ আোগয়র পেগক্ষপ গ্রহণ করগত হগব। এ ববষগয় 

কার্কৃরী ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য অথ ৃ ও বহসাব ববভাগের আয় 

শাখার একজন উচ্চ ান বহসাব সহকারীগক বেলীর ব্যবস্থা 

করগত হগব  গ  ৃউপ-প্রধান প্রগকৌশলী (র্াঃ ও তঃ)  গহােয় 

 তা ত ব্যক্ত কগরন। এ ববষগয় বতবন আরও জানান মর্, ববদ্যযৎ 

গ্রাহকেণ  াবন রবশে এর  াধ্যগ  কযাশ শাখায় ববদ্যযৎ ববল 

পবরগশাধ কগর সোংবিি রবশে র্াবন্ত্রক ও তব ৎ ববভাগে জ া 

প্রোন করা প্রগয়াজন।    

মর্ স স্ত প্রবতিাগনর বনকট েীঘবৃেন র্াবত ববদ্যযৎ ববল বগকয়া 

আগে তাগের ববল পবরগশাধ করার জন্য তাোোপত্র প্রোন 

করগত হগব এবোং বনয়ব ত মর্াোগর্াে কগর বগকয়া ববদ্যযৎ ববল 

আোগয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব। অন্যথায় িাবফক ববভাগের 

ন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।   

 

খ) মর্ সকল ক কৃতাৃ-ক েৃারীগের বনকট ০১ (এক) বেগরর 

মববশ ববদ্যযৎ ববল বগকয়া আগে তাগের প্রগতযগকর মবতন হগত 

পূগবরৃ দ্যই  াস এবোং েলবত  াসসহ বতন  াগসর ববদ্যযৎ ববল 

মবতন মথগক কতনৃ করগত হগব।  

 

 

ক) সভায় আগলােনা ম াতাগবক 

দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ)  াবসক মবতন হগত ০২ (দ্যই) 

 াগসর বগকয়াসহ েলবত ববদ্যযৎ 

ববল কতনৃ পূবকৃ স ন্বগয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ করগত হগব।   

 

 

প্রধান প্রগকৌশলী 

(র্াঃওতঃ) ও 

প্রধান অথ ৃবহসাব 

রক্ষণ ক কৃতাৃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ববববধঃ- 

 

ম াোংলা বন্দর শ্রব ক ক েৃারী সোংগঘর সাধারণ সম্পােক সভায় 

অববহত কগরন মর্, বসববএ এর চুবক্ত না া বাস্তবায়ন ববষগয় 

সকল ববভাে সোংবিি বকন্তু  বক’র অগনক ববভােীয় প্রধান 

ববষয়টি অববহত নয়। তেগপ্রবক্ষগত সভাপবত  গহােয় এ ববষগয় 

পরবতীগত সকল ববভােীয় প্রধান ও বসববএ এর স ন্বগয় একটি 

সভায় আগয়াজন করার জন্য বনগেশৃনা প্রোন কগরন।  

এ ববষগয় র্থার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ 

করগত হগব।  

প্রশাসন ববভাে 

শ্র  ও কল্যান 

ক কৃতাৃ (ই,আর 

শাখা) 

 

             সভায় আর মকান আগলােনা না থাকায় সভাপবত  গহােয় উপবস্থত সকলগক ধন্যবাে জাবনগয় সভার স াবপ্ত মঘাষণা কগরন।  

 

স্বাক্ষবরত/ ২৫-০৩-১৯         

    ক গ ার এ মক এ  ফারুক হাসান 

  মেয়ারম্যান 

 
 

  নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অোংশ-১).১৮-                                                        াে ৃ২০১৯ বরঃ। 

 

  ববতরণ : ববভাে/গকাষ/শাখা প্রধান: 

 

             ...............................................................  বক, ম াোংলা।  

 

অনুবলবপ: 

১। সেস্য (                                         ),   বক, ম াোংলা।                                           

২।  পবরোলক (প্রশাসন),  বক, ম াোংলা।   

৩। মেয়ারম্যান  গহােগয়র একাে সবেব,  বক, ম াোংলা।  

 

   

   স্বাক্ষবরত/ ২৫-০৩-১৯      

উর্দ্ৃতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) 


