
F:\web\ন্ত্রিসা বৈঠক প্রন্ত্রিবৈদন ফেব্রুয়ারী 17.docx-Page 1 of 4 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

মভাোংরা, ফাগগযাট-৯৩৫১ 

মটলরগপান  : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫ 

পযাক্স        : ০৪৬৬২-৭৫২২৪ 

ই-মভইর     :  da@ mpa.gov.bd  

ওগেফ াইট :  www. mpa.gov.bd 

 

   
 

নোং-১৮.১৪.০১৫৮.০১২৪.৩৬.০৫২.২০১৭-৫৮২                                                   ০৬ ভার্ ৃ ২০১৭ লরিঃ। 

 

 

  লফলে :  ভলিবা বফঠগক গৃীত লদ্ধান্ত ফাস্তফােন প্রলতগফদন মপ্রযণ প্রগে।  

 

সূত্র :   মনৌ-লযফন ভিণারগেয ত্র নোং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০১.১৫(অোং-১)-১৬১৯, তালযখ : ০৮/০৮/২০১৬ লরিঃ।  
  

 

উর্যকৃ্ত লফলগে সূগত্রাস্থ গত্রয মপ্রলক্ষগত ভলিবা বফঠগক গৃীত লদ্ধান্ত নম্বয-৮.২ এফোং ৮.৩ এয ফাস্তফােন 

অগ্রগলত প্রলতগফদন মপব্রুোযী-২০১৭ আলদষ্ট গে অত্রাথ মপ্রযণ কযা গরা ।   

 

োংর্যক্ত : ০১ (এক) াতা।  

            স্বাক্ষলযত/ ৬/৩/১৭  

                                                                                                            লযর্ারক (প্রান) 

 

লর্ফ 

মনৌ-লযফন ভিণারে 

ফাোংরাগদ লর্ফারে 

ঢাকা। 
 

 
 

অনুলরল : 
 

১। জনাফ আফদুছ ছাত্তায মখ, উ লর্ফ (গভাোংরা ফন্দয াখা) 

    মনৌ-লযফন ভিণারে, ফাোংরাগদ লর্ফারে, ঢাকা। 

 

 

২। জনাফ এ. এভ. লপক, ললনেয কাযী লর্ফ (প্রান-১) 

    মনৌ-লযফন ভিণারে, ফাোংরাগদ লর্ফারে, ঢাকা। 
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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

  মভাোংরা, ফাগগযাট। 

 

ভলিবা বফঠগক গৃীত লদ্ধান্ত ফাস্তফােন অগ্রগলত। 

 

ক্রলভক 

নোং 

লদ্ধান্ত 

নোং 

ভলি বা বফঠগক গৃীত লদ্ধান্ত ফাস্তফােন অগ্রগলত 

১. ৮.২  গত ১৪ মপব্রুোযী ২০১৩ তালযগখ 

অনুলিত ভলিবা-বফঠগক াভলযক 

ানাভগর জালযকৃত 

অধ্যাগদমূগয আফশ্যকতা ও 

প্রালেকতা মাৃগরার্না কলযো 

মম-কর অধ্যাগদ আফশ্যক 

লফগফলর্ত ইগফ মগুলর োংলিষ্ট 

ভিণারে/লফবাগ কর্তকৃ প্রগমাজয 

মক্ষগত্র োংগাধন ও লযভাজনৃক্রগভ 

নতুন আইন আকাগয ফাোংরা বালাে 

প্রণেন কলযো মথাশ্রীঘ্র ম্ভফ 

ভলিবা-বফঠগক উস্থান 

কলযফায মমই লদ্ধান্ত গ্রণ কযা 

ইোলছর তৎগপ্রলক্ষগত মম-কর 

ভিণারে/ লফবাগ অনুরু অধ্যাগদ 

অদ্যাফলধ অলনষ্পলত্তকৃত যলোগছ 

মগুলরয লফলগে োংলিষ্ট লর্ফগণ 

আগাভী াঁর্ ভাগয ভগধ্য দ্রুত 

দগক্ষ গ্রণপূফকৃ লনস্পলত্ত 

কলযগফন।  

(ক)    মনৌ-লযফন ভিণারে ১ মগেম্বয ২০১৩ তালযগখয ত্র  মভাতাগফক ভোংরা 

ফন্দয কর্তৃগক্ষয ""The Mongla Port Ordinance 1976 এফোং The 

Mongla port  Authority (Amendment) Ordinance, 1982, 1985 
I  ১৯৮৭’’  আইগন লযণত কযায জন্য ২৮/০৪/২০১৪ তালযগখয আগদ এয 

ভাধ্যগভ কলভটি গঠন কযা ে। মনৌ-লযফন ভিণারগেয ত্র মভাতাগফক মভাোংরা 

ফন্দয কর্তৃগক্ষয উক্ত আইনটি মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ আইন, ২০১৪ (খড়া) 

োংগাধন পূফকৃ গত ২১-০৩-২০১৬ তালযগখ মনৌ-লযফন ভিণারগে মপ্রযণ কযা ে। 

গত ২৮-০৪-২০১৬ ইোং তালযগখ মভাোংরা ফন্দয কর্তৃগক্ষয আইন, ২০১৪ এয খড়া 

জনপ্রান ভিণারগেয ফাোংরা বালা ফাস্তফােন মকাগল যীক্ষা - লনযীক্ষায জন্য 

মপ্রযণ কযা ে। যফতীগত ভফক ফাোংরা  আইন, ২০১৪ এয খড়া মবটিোং এয জন্য 

আইন, লফর্ায ও োংদ লফলেক ভিণারগে মপ্রযণ কযা গেগছ। গত ২১/০৮/২০১৬ 

তালযখ লর্ফ ভগাদগেয বালতগে অনুলিত বায লদ্ধান্ত অনুমােী গত 

১৯/০৯/২০১৬ তালযগখয গত্রয ভাধ্যগভ ফাোংরা বালাে প্রণীত মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

আইন, ২০১৪ এয খড়া  পটকল ও াডকৃল র্ালদা অনুমােী গত ১০/১১/২০১৬ 

তালযগখ মনৌ-লযফন ভিণারগে মপ্রযণ কযা গেগছ। মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ আইন, 

২০১৪  এয খড়া ভিীবাে নীলতগত অনুগভাদগনয জন্য মথাক্রগভ গত 

২৬/১২/২০১৬, ২৭/১২/২০১৬, ০৫/০২/২০১৭, ০৬/০২/১৭ ইোং তালযগখ অলতলযক্ত 

লর্ফ (উন্নেন) ভগাদগেয বালতগে তায অলপ কগক্ষ বা অনুলিত ে।  
  

 

২. ৮.৩ ভিণারে/লফবাগগয লর্ফগণ 

দাপ্তলযক কাগজ ফাোংরা বালাে 

কলিউটায মুদ্রগণয মক্ষগত্র 

ভরূতা লনলিত কযগনয রগক্ষয 

ফাোংরা ইউলনগকাড ব্যফায 

কলযফায যকালয লনগদৃনা 

ফাস্তফােগনয জন্য প্রগোজনীে 

উগদ্যাগ গ্রণ কলযগফন। 

দাপ্তলযক কাগজ ফাোংরা বালাে কলিউটায মুদ্রগণয মক্ষগত্র ভরূতা লনলিত কযগনয 

রগক্ষয ফাোংরা ইউলনগকাড ব্যফায কযায যকালয লনগদৃনা ফাস্তফােগনয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা গেগছ।  

 

 

                                                    স্বাক্ষলযত/ ৬/৩/১৭                            

লযর্ারক (প্রান)
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