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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

welqt 09-09-2019 ZvwiL সকাল 10.30 NwUKvq  AbywôZ ববশ্ব মনৌ বিবস উিযাপন সভার কার্ যবিিরণী। 
 

সভাপবি     :  বরয়ার এডব রাল এ  ম াজাগেল হক, ববএন, চেয়ারম্যান।                                                                                                                            

িাবরখ     :   09-09-২০১৯ বরিঃ। 

সময়    :   ১0.3০ ঘটিকা। 

স্থান     :   মিক এর সভা কক্ষ। 

 
 

 উপবস্থি সকলকক স্বাগি জাবনকয় সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপবির অনুমবিক্রকম পবরোলক (প্রশাসন) সভায় কার্ যপত্র উপস্থাপন ককরন।  
 

 

সভার আকলােযসূেীিঃ 

০৬ অগটাবর ২০১৯ ববশ্ব মনৌ বিবস উিযাপন উপলগক্ষে আগলাচনা ও বসদ্ধান্ত গ্রহণ। 

 

ক্রবমক তাবরখ আগলাচে ববষয় আগলাচনা বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

1.  ০৬ 

অগটাবর 

২০১৯ 

ববশ্ব মনৌ বিবস উিযাপন 

সোংক্রান্ত।  

বঙ্গবন্ধু নিী পিক 

প্রিাগনর ববষগয় 

মচয়ারম্যান  গহািগয়র 

না   গনানয়গনর জন্য 

সভায় আগলাচনা হয়।  

ববআইডবিউটিএ’ মত ক রৃত 

থাকাকাগল নিী উদ্ধার ও নিীর নাব্যতা 

রক্ষায় মচয়ারম্যান  গহািয় ময অবিান 

মরগখগেন তা সোংগ্রহপূবকৃ বঙ্গবন্ধু নিী 

পিগকর জন্য  গনানয়গনর বনব গে 

 ন্ত্রণালগয় পত্র মপ্ররণ ববষগয় 

আগলাচনা ও বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

পবরচালক (প্রশাসন), 

হারবার  াস্টার, প্রধান 

বনরাপো ক কৃতাৃ, 

সবচব (গবাওজস) ও 

পবরচালক (ট্রাবিক) 

2.  ০৬ 

অগটাবর 

২০১৯ 

বিবগসর প্রবতপাদ্য – 

Empowering 

Women in the 

Maritime 

Community এর উপর 

1/2 ব বনগটর Audio 

Visual বচত্র ততরী করা।  

Empowering 

Women in the 

Maritime 

Community এর 

উপর 1/2 ব বনগটর 

Audio Visual 

ববষগয় আগলাচনা হয়।   

-- -- 

3.  ০৬ 

অগটাবর 

২০১৯ 

মসব নার - World 

Maritme day  

মসব নার - World 

Maritme day 

উিযাপন ববষগয় 

আগলাচনা হয়।  

-- -- 

7/8 অকটাির ২০১৯ মসব নার – সমুদ্র বনরাপো 

4.  ৭/৮ 

অগটাবর 

২০১৯ 

ববশ্ব মনৌ বিবস উিযাপন 

সোংক্রান্ত র োবল 

 

ববশ্ব মনৌ বিবস উিযাপন 

উপলগক্ষ “সমুদ্র 

বনরাপো” ববষয়ক 

মসব নার, র োবল অ্ঠাান, 

নিী-গপাট ৃ বিবনোং, মনৌ 

 হড়া, পথ নাটক 

আগলাকসজ্জা ইতোবি 

ববষগয় আগলাচনা হয়।  

1। “সমুদ্র বনরাপত্তা” বিষয়ক 

চসবমনাকরর আকয়াজন করকি হকি।  

প্রধান বনরাপো 

ক কৃতাৃ ও হারবার 

 াস্টার।  

2। মিক’র প্রধান চগট হকি চমাোংলা 

িাস স্ট্যান্ড পর্ যন্ত র যাবলর আকয়াজন 

করকি হকি। উক্ত র যাবলকি বিবভ  

চলাগান চর্মনিঃ নদীকি িজযয চেলকিন 

না, নদী পবরষ্কার রাখার জন্য মাইবকোং 

ককর প্রোর করকি হকি।  

পবরচালক (প্রশাসন), 

প্রধান বনরাপো 

ক কৃতাৃ, প্রধান 

প্রগকৌশলী (গনৌ), 

পবরচালক (ট্রাবিক) ও 

প্রধান অথ ৃও বহরক। 
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ক্রবমক তাবরখ আল োচ্য বিষয় আগলাচনা বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

5.  ৭/৮ 

অগটাবর 

২০১৯ 

নিী বিবনোং সোংক্রান্ত।  নিী বিবনোং এর ববষগয় 

আগলাচনা হয়।  

নিী বিবনোং এর ববষগয় কব টির 

 াধ্যগ  ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।  

হারবার  াস্টার, প্রধান 

বনরাপো ক কৃতাৃ, 

পবরচালক (ট্রাবিক), 

প্রধান প্রগকৌশলী (গনৌ) 

ও উপ-ব্যবস্থাপক 

(সম্পবে)   

6.  ৭/৮ 

অগটাবর 

২০১৯ 

মপাট ৃবিবনোং সোংক্রান্ত।  মপাট ৃ বিবনোং ববষগয় 

আগলাচনা হয়।  

এ বিবগস  বক এলাকা পবরষ্কার 

পবরচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করগত 

হগব।  

পবরচালক (প্রশাসন), 

হারবার  াস্টার, প্রধান 

বনরাপো ক কৃতাৃ, 

প্রধান অথ ৃও বহরক ও 

উপ-ব্যবস্থাপক 

(সম্পবে)।    

7.  ৭/৮ 

অগটাবর 

২০১৯ 

পথ নাটক/সাোংস্কৃবতক 

অ্ঠাান।  

 

 

ববশ্ব মনৌবিবস উপলগক্ষ 

পশুর নিীগত মনৌ  হড়ার 

আগয়াজন ও মিশাত্মগবাধক 

োন পবরগবশগনর ববষগয় 

আগলাচনা হয়।  

 হড়া চলাকাগল জাহাগজর সেুগখ 

বগস দুইজন বাউল বশল্পী বাদ্যযন্ত্র 

বনগয় মিশাত্মগবাধক োন পবরগবশন 

করগব।  

পবরচালক (প্রশাসন), 

সবচব (গবাওজস) ও 

সভাপবত/সাধারণ 

সম্পািক, বসববএ।  

8.  ৭/৮ 

অগটাবর 

২০১৯ 

ববশ্ব মনৌ বিবগস বন্দর এলাকা 

আগলাকসবজ্জতকরণ / 

শহগরর উগেখগযাগ্য স্থাগন 

মনৌ বনরাপো, সমুদ্র বনরাপো 

ববষয়ক সগচতনতামূলক 

ডকুগ ন্টাবর প্রিশনৃ  / 

উগেখগযাগ্য স্থাগন বডসগে 

মবাড ৃ প্রিশনৃ / ব্যানার, 

মিস্টুন দ্বারা বন্দর এলাকা 

সবজ্জতকরণ। 

ববশ্ব মনৌ বিবগস বন্দর 

এলাকা/ শহগরর সমুদ্র 

বনরাপো ববষয়ক 

ডকুগ ন্টাবর প্রিশনৃ ববষগয় 

আগলাচনা হয়।  

এ বিবগস খুলনা এবোং ম াোংলা 

বন্দগরর প্রধান মেইগট আগলাকসজ্জার 

ব্যবস্থা করগত হগব।   

পবরচালক (প্রশাসন), 

প্রধান প্রগকৌশলী (যাাঃ 

ও তাঃ), হারবার 

 াস্টার, প্রধান 

বনরাপো ক কৃতাৃ, 

সবচব (গবাওজস), 

প্রধান প্রগকৌশলী (গনৌ), 

উপ-ব্যবস্থাপক 

(সম্পবে), অবিসাস ৃ

এোগসাবসগয়শন ও 

সভাপবত/সাধারণ 

সম্পািক, বসববএ ।    

 

এ বিবগস ক সৃূচী বাস্তবায়গন সোংবিষ্ট কব টি/ বাস্তবায়নকারী প্রগয়াজগন সিস্য মকা-অপ্ট করগত পারগবন। ক সৃূচী বাস্তবায়গন প্রধান অথ ৃও 

বহসাব রক্ষণ ক কৃতাৃগক অথ ৃসোংস্থাগনর ব্যবস্থা রাখগত অ্ঠগরাধ করা হয়। প্রগতেক কব টি/ বাস্তবায়নকারী বনজ বনজ িাবয়ত্ব সুাুভাগব বাস্তবায়গনর 

বনব গে প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন। সভায় আর চকান আকলােনা না থাকায় সভাপবি উপবস্থি সকলকক শুকভচ্ছা ও ধন্যিাদ জাবনকয় সভার সমাবি 

চঘাষণা ককরন।   

 

 

স্বাক্ষবরি/ ১৮-০৯-১৯ 

    চেয়ারম্যান 

 

  নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অোংশ-১).১৮-                                                                        চসকেম্বর ২০১৯ বরিঃ।    

    
 

  বিিরণ : বিভাগ/ককাষ/শাখা প্রধান: 
 

             ............................................................... মিক, চমাোংলা।  
 

অনুবলবপ: 

১। সদস্য (                                         ),  মিক, চমাোংলা।                                           

২।  পবরোলক (প্রশাসন), মিক, চমাোংলা।   

৩। চেয়ারম্যান মকহাদকয়র একান্ত সবেি, মিক, চমাোংলা।  

৪। সভাপবি/সাধারণ সম্পাদক, অবেসাস য এযাকসাবসকয়শন, মিক, চমাোংলা।  

৫।  সভাপবি/সাধারণ সম্পাদক, বসবিএ, মিক, চমাোংলা।  

             স্বাক্ষবরি/ ১৮-০৯-১৯ 

           পবরোলক (প্রশাসন) 


