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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট-৯৩৫১ 

মটললগ ান  : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫ 

 যাক্স        : ০৪৬৬২-৭৫২২৪ 

ই-গ ইল     :  da@ mpa.gov.bd  

ওগেব সাইট :  www. mpa.gov.bd 

 

 
 

নোং-১৮.১৪.০১৫৮.০১২৪.৩৬.০৫২.২০১৮-     ৩৭১                                                 ০১-০২-২০১৮ লরিঃ। 

 

 

  লবষে :   লিসভা ববঠগক গৃহীত লসদ্ধান্ত বাস্তবােন প্রলতগবদন মপ্ররণ প্রসগে।  

 

সূত্র :   মনৌ-পলরবহন  িণালগের পত্র নোং-১৮.০০.০০০০.০১৬.০৬.০০১.১৫(অোংশ-১)-১৬১৯, তালরখ : ০৮/০৮/২০১৬ লরিঃ।  
  

 

উপর্যকৃ্ত লবষগে সূগত্রাস্থ পগত্রর মপ্রলক্ষগত  লিসভা ববঠগক গৃহীত লসদ্ধান্ত নম্বর -৮.৮এবোং  ২.এর ৩ বাস্তবােন অগ্রেলত 

প্রলতগবদন জানুোলর-২০১৮ আলদষ্ট হগে অত্রসাথ মপ্ররণ করা হগলা ।   

 

সোংর্যক্ত : বণনৃা ম াতাগবক।  

   

                                                                                                                    স্বাক্ষরিত/ ০১-০২-২০১৮ 

(প্রণব কু ার রাে) 

পলরচালক (প্রশাসন) 

 

সলচব 

মনৌ-পলরবহন  িণালে 

েনপ্রজাতিী বাোংলাগদশ সরকার 

বাোংলাগদশ সলচবালে 

ঢাকা। 
 

 
 

অনুলললপ : 
    
 

উপ সলচব (ম াোংলা বন্দর শাখা) 

মনৌ-পলরবহন  িণালে, বাোংলাগদশ সলচবালে, ঢাকা। 
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

  ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

 লিসভা ববঠগক গৃহীত লসদ্ধান্ত বাস্তবােন অগ্রেলত। 

 

ক্রল ক 

নোং 

লসদ্ধান্ত 

নোং 

 লিসভা ববঠগক গৃহীত লসদ্ধান্ত বাস্তবােন অগ্রেলত 

১. ৮.২  েত ১৪ ম ব্রুোরী ২০১৩ তালরগখ অনুলিত  লিসভা-ববঠগক 

সা লরক শাসনা গল জালরকৃত অধ্যাগদশ সমূগহর 

আবশ্যকতা ও প্রাসলেকতা পর্াৃগলাচনা কলরো মর্-সকল 

অধ্যাগদশ আবশ্যক লবগবলচত হইগব মসইগুলল সোংলিষ্ট 

 িণালে/লবভাে কর্তকৃ প্রগর্াজয মক্ষগত্র সোংগশাধন ও 

পলর াজনৃক্রগ  নতুন আইন আকাগর বাোংলা ভাষাে প্রণেন 

কলরো র্থাশ্রীঘ্র সম্ভব  লিসভা-ববঠগক উপস্থাপন কলরবার 

মর্ই লসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইোলিল তৎগপ্রলক্ষগত মর্-সকল 

 িণালে/ লবভাে অনুরুপ অধ্যাগদশ অদ্যাবলধ অলনষ্পলিকৃত 

রলহোগি মসইগুললর লবষগে সোংলিষ্ট সলচবেন আো ী পাঁচ 

 াগসর  গধ্য দ্রুত পদগক্ষপ গ্রহণপূবকৃ লনস্পলি কলরগবন।  

 লিসভার লসদ্ধান্ত অনুর্ােী চবক এর সাগথ সা ঞ্জস্য মরগখ 

 বক আইন-২০১৭ এর খসড়া প্রণেন করা হে। আইনটি েত 

০৬-০৮-২০১৭ তালরগখ মনৌ-পলরবহন  িণালগে মপ্ররণ করা 

হে। মনৌপ  হগত েত ১৯/১১/২০১৭ তালরগখর পগত্রর  াধ্যগ  

আইন, লবচার ও সোংসদ লবষেক  িণালগের মললজসগলটিভ ও 

সোংসদ লবষেক লবভাগে মপ্ররণ করা হগেগি।  

২. ৮.৩  িণালে/লবভাগের সলচবেণ দাপ্তলরক কাগজ বাোংলা ভাষাে 

কলিউটার মুদ্রগনর মক্ষগত্র স রূপতা লনলিত করগনর লগক্ষয 

বাোংলা ইউলনগকাড ব্যবহার কলরবার সরকালর লনগদশৃনা 

বাস্তবােগনর জন্য প্রগোজনীে উগদ্যাে গ্রহণ কলরগবন। 

দাপ্তলরক কাগজ বাোংলা ভাষাে কলিউটার মুদ্রগণর মক্ষগত্র 

স রূপতা লনলিত করগনর লগক্ষয বাোংলা ইউলনগকাড ব্যবহার 

করার সরকালর লনগদশৃনা বাস্তবােগনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হগেগি।  

 

 

          স্বাক্ষরিত/ ০১-০২-২০১৮    

                                                                                                                পলরচালক (প্রশাসন) 


