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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
বিষয়ঃ 09-04-২০১৯ তাবিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অনুবিত মিক’ি মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী।
সভাপবত
তাবিখ
সময়
স্থান

:
:
:
:

কমড াি এ কক এম ফারুক হাসান, বিএন, কেয়ািম্যান ।
09-04-2019 বরঃ।
১১.০০ ঘটিকা।
মিক এি সভা কক্ষ।

উপবস্থত সকলডক স্বাগত জাবনডয় সভাি কাজ শুরু কিা হয়। সভাপবতি অনুমবতক্রডম উর্দ্যতন উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন) সভায় কার্ যপত্র
উপস্থাপন কডিন।
বিগত সভাি কার্ যবিিিণী বনবিতকিণ:১। গত 07-03-19 অনুবিত মাবসক সমন্বয় সভাি কার্ যবিিিণী বনবিতকিণ।
২। বিগত সভায় গৃহীত বসর্দ্াডেি িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যাডলােনা ও বসর্দ্াে গ্রহণ।
ক্রঃ নং
1.

আগলাচ্য ববষয়
বতৃ ান িরকাগরর
বনব ৃাচ্নী
ইশগতহার ২০১৮
এর ম াোংলা বন্দর
কর্তৃপক্ষ িোংবিষ্ট
অোংগশর
বাস্তবায়গনর জন্য
এযাকশন প্ল্যান।

আগলাচ্না

গৃহীত বিদ্ধান্ত

বাস্তবায়ন
ববভাে/শাখা

ব্যাপক
খনডনি  ম াোংলা বন্দগরর পশুর চ্যাগনগলর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য মেবজোং পবরকল্পনা
পবিকল্পনা বহডসডি
ববভাে
কার্ ৃক্র হাগত মনয়া হগয়গে।
2019-2023 কময়াডে  বহরণ পগয়গের নীলক ল খাগল ২ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন
প্রায় ১০ হাজাি
করা হগয়গে।
বকডলাবমটাি কনৌপথ
ফগল স্বাভাববক মজায়াগর ৭.৫ ব টার েভীরতার জাহাজ বনবব ৃগে বন্দগর
খনন কিা।
আে ন-বনে ৃ ন করগত পারগে।
 "ম াোংলা বন্দর হগত রা পাল ববদ্যযৎ মকন্দ্র পর্ ৃন্ত কযাবপটাল মেবজোং" শীষ ৃক
প্রকল্পটির অধীগন প্রায় ১৩ বকিঃ ব িঃ নদী পগে ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনব টার
মেবজোং কাজ চ্লগে। ইগতা গে ২২.০০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং িম্পন্ন
করা হগয়গে।
 পশুর চ্যাগনগলর আউটার বাগর ১০৪ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাগজর েত
১৩-১২-২০১৮ তাবরগখ চুবি স্বাক্ষবরত হগয়গে। ডাইক বডজাইন এবোং
িাগভৃ কাজ চ্লগে। আেস্ট-১৯ াগি মেবজোং এর কাজ শুরু হগব।
 জয় বনরগোল এলাকায় ১৩ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করার জন্য ২৯-০১২০১৯ তাবরগখ চুবি স্বাক্ষবরত হগয়গে। মেজার প্রকল্প এলাকায় আনা
হগয়গে। িাগভৃ কাজ চ্ল ান।
 বনয়ব ত Maintenance মেবজোং এবোং পুগরা চ্যাগনলটিগত প্রােব ক
পর্ ৃাগয় ৮.৫ ব টার CD েভীরতা অজৃগনর জন্য ০১টি প্রকগল্পর বডবপবপ
প্রণয়ন কগর েত ২০-০৩-১৯ তাবরগখ মনৌপ এর মপ্ররণ করা হগয়গে। ১০
ব টার পর্ ৃন্ত নাব্যতা বৃবদ্ধ করার পবরকল্পনা করা হগে। িোংরক্ষণ মেবজোং
এর জন্য ২টি কাটার িাকশন মেজার িোংগ্রহ করা হগয়গে।
 মেবজোংকৃত াটি দ্বারা ম াোংলা বন্দর এলাকায় স্থাবপত বববভন্ন বশল্প
কারখানা ও অন্যান্য স্থাপনার জায়ো উন্নয়ন করা হগে এবোং খুলনাম াোংলা মরললাইন স্থাপগনর কাগজ মেবজোং এর াটি ব্যবহৃত হগে।
আেজযাবতক পর্ যাডয় আেজযাবতক পর্ যাডয় িাবণজযডক সহজতি কিাি লডক্ষয বিডশষ কডি ভািত,
িাবণজযডক সহজতি কনপাল এিং ভুটাডনি ট্রানবজট পণ্য কমাংলা িন্দডিি মাধ্যডম পবিিহডনি জন্য
কিাি লডক্ষয ভািডতি ইডতামডধ্য বনম্নিবণ যত পেডক্ষপ গ্রহণ কিা হডয়ডে:
সাডথ কনৌপথ িাবণজয  দ্রুত কসিা প্রোডনি জন্য ২০১৪-১৫ অথ য িেডি ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যডয় ওয়ান
আিও িাবিডয় এডক
স্টপ সাবভযস কসন্টািটি আধুবনকায়ন কিা হডয়ডে।
কনপাল ভুটান পর্ যে 
অডটাডমশডনি মাধ্যডম িন্দি ব্যিহািকািী ও নাগবিকডেি বিবভন্ন
সম্প্রসাবিত কিা।
কসিাসমূহ সহজ ও দ্রুত প্রোন কিা সম্ভি হডে।
 দ্রুত ও েক্ষতাি সাডথ মালামাল হযান্ডবলং এি জন্য বিবভন্ন ধিডণি ৫৩টি
নতুন কাডগায ও কডন্টইনাি হযান্ডবলং র্ন্ত্রপাবত সংগ্রহ কিা হডয়ডে।
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বেিািাত্র বনিাপডে জাহাজ েলােডলি জন্য েযাডনডলি বিবভন্ন স্থাডন ৭৮টি
লাইডট িয়া, িীকনসহ ৬টি লাইট টাওয়াি স্থাপন কিা হডয়ডে।
সমূদ্রগামী জাহাজ বনবি যডে ও েক্ষতাি সাডথ হযান্ডবলং এি জন্য 6টি বিবভন্ন
ধিডনি সহায়ক জলর্ান সংগ্রহ কিা হডয়ডে।
িন্দডি কডন্টইনাি ও কাি হযান্ডবলং এি সক্ষমতা বৃবর্দ্ি লডক্ষয ২টি
কডন্টইনাি ইয়া য ও 3টি কাি ইয়া য বনমযাণ কিা হডয়ডে।
কডন্টইনাডিি মালামাল কাবয়ক পিীক্ষাি পবিিডতয স্ক্যানাডিি মাধ্যডম
পিীক্ষা ও পবিিীক্ষডণি জন্য স্ক্যানাি স্থাপন কিা হডয়ডে।
সকল কমৌসুডম বিডশষ কডি িষ যাকাডল পাট ও পাটজাত পণ্য স্টাবফং ও
আনস্টাবফং এি জন্য কশ বনমযাণ কিা হডয়ডে।
বনিাপত্তা কজািোি কিাি জন্য বসবসটিবভ স্থাপনসহ আধুবনক বনিাপত্তা
সিঞ্জাম ক্রয় কিা হডয়ডে এিং আধুবনক বসবকউবিটি কগট বনমযাণ কিা
হডয়ডে।
বিদ্যমান কজটিডত বগয়ািডলস কডন্টইনাি জাহাজ হযান্ডবলং এি জন্য একটি
কমািাইল হািিাি কক্রন সংগ্রহ এি জন্য এফএটি সম্পন্ন হডয়ডে। প্রাক
জাহাজীকিডণি (বপএসআই) প্রস্তুবত েলডে। আশা কিা র্ায় আগামী ১৫০৫-২০১৯ তাবিখ জাহাজীকিণ সম্ভি হডি।

কমাংলা িন্দডিি মাধ্যডম ব্যিসা আিও সহজ কিাি লডক্ষয বনম্নিবণ যত কার্ যক্রম
সমূহ হাডত কনয়া হডয়ডেঃ
 কডন্টইনাি ও কাডগায হযান্ডবলং এি সক্ষমতা বৃবর্দ্ি লডক্ষয আধুবনক
র্ন্ত্রপাবত ও ইয়া য সুবিধাবেসহ 8টি টাবমযনাল বনমযাণ।
 কডন্টইনাি ও কাডগায হযান্ডবলং আিও েক্ষতা সাডথ সম্পােডনি জন্য
বিবভন্ন ধিডণি প্রায় ৮৪টি র্ন্ত্রপাবত সংগ্রহ কিা।
 িন্দি সীমানায় আগত সমূদ্রগামী জাহাজসমূহ মবনটবিং কিাসহ েক্ষতাি
সাডথ হযান্ডবলং কিাি লডক্ষয িন্দি কভডসল ট্রাবফক ম্যাডনজডমন্ট এন্ড
ইনফিডমশন বসডস্টম (বভটিএমআইএস) প্রিতযন ।
 িন্দডি সুডপয় পাবন সিিিাহ বনবিত কিাি লডক্ষয সািডফস ওয়াটাি
বট্রটডমন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।
 িন্দডি আমোবনকৃত গাবি সংিক্ষণ সুবিধা বৃবর্দ্ি লডক্ষয মাবিডলডভল
কাি ইয়া য বনমযাণ।
 আমোবন-িপ্তানীকৃত পণ্য বনিাপডে পবিিহডনি জন্য কমাংলা িন্দডিি
প্রধান সিক ও িাইপাস সিক উন্নয়ন এিং বেগিাজ কিলক্রবসং এ
ওভািপাস বনমযাণ।
 ট্রানবজট পণ্য পবিিহডনি জন্য আেজযাবতক ট্রাক টাবমযনাল বনমযাণ।
 পবিডিশ িান্ধি িন্দি বিবনমযাডণ আধুবনক িজযয ব্যিস্থাপনা প্রিতযন।
ব্লু ইডকানবম, পবিডিশ  ব্লু ইডকানবমডত কমাংলা িন্দডিি গুরুত্বপুণ য ভূবমকা িাখাি পর্ যাপ্ত সুডর্াগ
সুিক্ষা
িডয়ডে। এ লডক্ষয স্বল্প, মধ্য ও েীঘ যডময়ােী পবিকল্পনা গ্রহণ কডিডে।
 কমাংলা িন্দিডক পবিডিশ িান্ধি িন্দি বিবনমযাডণ এিং সমূদ্র দূষণ
কিাধকডল্প ইডতামডধ্য ১টি অডয়ল বিল বিনআপ কভডসল সংগ্রহ কিা
হডয়ডে, আিও ২টি অডয়ল বিল বিনআপ কভডসল সংগ্রডহি লডক্ষয প্রকল্প
হাডত কনয়া হডয়ডে।
 আধুবনক িজযয ব্যিস্থাপনা প্রিতযডনি জন্য প্রকল্প হাডত কনয়া হডয়ডে।
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২.

অবনষ্পন্ন ববষয়াবদিঃ
(ক) বক কর্তৃক
পবরচ্াবলত
হািপাতাগল ক রৃ ত
নাি ৃগদর বিবনয়র
স্টাফ নাি ৃগদর মবতন
মেল ও পদ র্ ৃাদা
উন্নীতকরণ।

(খ) বক’র িকল
ক ৃকতৃা-ক ৃচ্াবরগক
বন্দর
এলাকায়
িপবরবাগর বিবাি
প্রিগে।

(ক) জনপ্রশািন ন্ত্রণালগয়র চ্াবহত তথ্য দ্রুত
মপ্ররগণর ব্যবস্থা বনগত হগব এবোং বক
অবধশাখায় িোংবিষ্ট ক ৃকতৃা আগরা উগযােী হগয়
কাজটি মবেবান করার জন্য বনগদ ৃশনা মদয়া
হগলা।

(খ) ম াোংলা এলাকায় বহুতল বববশষ্ট আবাবিক
ভবন বন ৃাণ ববষগয় দ্রুত কার্ ৃক্র গ্রহণ করগত
হগব। এোড়াও িকল ক কৃ তৃা / ক চ্ৃ ারীগক
বক এলাকায় বিবাগির ববগশষ উগযাে গ্রহণ
করগত হগব।

ে) বক’র শূন্য ে) বক’র শূন্য পগদ দ্রুত জনবল বনগয়াে করগত
পগদর
জনবল হগব।
বনগয়াে
ঘ) ম াোংলা বন্দর
কর্তৃপগক্ষর মিট-আপ
(িাোংেঠবনক
কাঠাগ া)
যুগোপগর্ােীকরণ।

৩.

শূন্যপগদ
জনবল ১। ন্ত্রণালয়িহ এর অধীন িকল দপ্তর/ িোংস্থার
বনগয়াে প্রিগে
ববয ান শূন্য পগদর িঠিক পবরিোংখ্যান বনণ ৃয়
এবোং বনগয়াে প্রবক্রয়ার জন্য গৃহীত কার্ ৃক্র
ন্ত্রণালয়গক বনয়ব ত অববহত করগত হগব। িকল
ধরগণর বনগয়াগে মকাটা ববভাজন অনুর্ায়ী বনগয়াে
বনবিত করগত হগব।
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প্রশািন
(ক) জনপ্রশািন ন্ত্রণালয় এর চ্াবহত ববভাে
তথ্যাবদিহ (গচ্কবলষ্ট অনুর্ায়ী) েত ০৯-১২-১৮ (ক ৃ
তাবরগখ মনৌপ এ পত্র মপ্ররণ করা হগয়গে। এ শাখা)
মপ্রক্ষাপগট েত ২৪-১২-২০১৮ তাবরগখ মনৌপ
হগত উি তথ্যাবদ পুনিঃ মপ্ররগণর জন্য অনুগরাধ
জাবনগয়গেন। তদানুর্ায়ী েত ২৭-০১-১৯
তাবরগখ মনৌপ এ পত্র মপ্ররণ করা হগয়গে। এ
ববষগয় প্রধান বচ্বকৎিা ক কৃ তৃা মর্াোগর্াে
কগর জানগত পাগরন মর্, জনপ্রশািন
ন্ত্রণালগয়র উপিবচ্ব গহাদগয়র দপ্তগর আগে।
(খ) ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষর িকল ক কৃ তৃাক চ্ৃ াবরগক বন্দর এলাকায় িপবরবাগর
বিবাগির জন্য ভারতীয় অে ৃায়গন (LoC-3)
বাস্তবায়গনর জন্য প্রস্তাববত আপগগ্রগডশন অব
ম াোংলা মপাট ৃ শীষ ৃক প্রকগল্প আবাবিক বহুতল
ভবন অন্তর্ভৃি করা হগয়গে। প্রকল্পটির উপর েত
২০-০৯-১৮ তাবরগখ বপইবি িভা অনুবিত
ৃ
হগয়গে। িভার বিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী বডবপবপ পুনেঠন
কগর পরবতী কার্ ৃক্রগ র জন্য েত ২০-১১-১৮
তাবরগখ মনৌপ এ মপ্ররণ করা হগয়গে এবোং
প্রকল্পটির উপর েত ১৮-০১-১৯ তাবরগখ
অে ৃননবতক িম্পকৃ ববভাগে আন্তিঃ ন্ত্রণালয়
িভা অনুবিত হগয়গে।
ে) বক’র শূন্য পগদর জনবল দ্রুত বনষ্পবির
কার্ ৃক্র চ্ল ান।
ঘ) জনপ্রশািন ন্ত্রণালয় বক’র প্রস্তাববত
িাোংেঠবনক কাঠাগ া হালনাোদ িোংক্রান্ত
অিম্পূণ ৃপ্রস্তাব উগেখ কগর েত ৪-৬-১৮ তাবরখ
মনৌপ এর পগত্রর িাগে িোংযুি মচ্কবলষ্ট
অনুর্ায়ী প্রস্তাব মপ্ররগণর জন্য অনুগরাধ জানাগনা
হয়। তদগপ্রবক্ষগত েত ১৬-০৮-২০১৮ তাবরগখ
মনৌপ এ মপ্ররণ করা হগয়গে। মনৌপ হগত েত
০৯-০৯-২০১৮ তাবরগখ জনপ্রশািন ন্ত্রণালগয়
মপ্ররণ করা হগয়গে। ১৫-১০-২০১৮ তাবরগখ
মনৌপ এর চ্াবহত তথ্যাবদ েত ০২-০১-২০১৯
তাবরখ মনৌপ এ মপ্ররণ করা হগয়গে।
(বববভন্ন ন্ত্রণালগয় বক’র অবনষ্পন্ন ববষগয়র
তাবলকা (িোংযুবি-“ক”)।
১। বতৃ াগন বকগত ১৭৮৫ টি শূন্য পগদর গে
৯২০টি পগদর োড়পত্র পাওয়া বেগয়গে।
৪১৭ টি পগদর বনগয়াে ববজ্ঞবপ্ত জারী হগয়গে।
প্রকাবশত ববজ্ঞবপ্ত অনুর্ায়ী ০৯-০৪-২০১৯
তাবরখ পর্ ৃন্ত ১১৭ টি পগদর বলবখত/গ ৌবখক
পরীক্ষা মশগষ ৭১ টি পগদ বনগয়াগের সুপাবরশ
করা হগয়গে। ১১/১২ এবপ্রল ২৫ টি পগদর
ববপরীগত বলবখত/গ ৌবখক পরীক্ষা অনুবিত
হগব। অববশষ্ট পদগুগলার বনগয়াে পরীক্ষা
পর্ ৃায়ক্রগ গ্রহণ করা হগব। আোব জুন-১৯ এর
গে শূন্য পগদর বনগয়াে কার্ ৃক্র ১০০%
িম্পন্ন করগত হগব।
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২। প্রধান ন্ত্রীর কার্ ৃালগয়র ১১৯নোং স্মারগক ২৮০৫-২০১৮ তাবরগখ হাপবরচ্ালক-৩ গহাদগয়র
িভাপবতগে শূন্য পগদ বনগয়াে িোংক্রান্ত িভায়
প্রদি বনগদ ৃশনা র্োর্ে বাস্তবায়ন বনবিত করগত
হগব।
৩। বনগয়াগে জনপ্রশািন ন্ত্রণালগয়র বনগয়াে
িোংক্রান্ত বববধ ববধান ও িোংবিষ্ট িোংস্থার আইনকানুন, বববধ ববধান অনুিরণ কগর বনগয়াে মদয়ার
জন্য িোংস্থা প্রধান, বনগয়াে মবাড ৃ ও ন্ত্রণালগয়র
গনাবনত প্রবতবনবধগক প্রবতপালন করার জন্য
বনগদ ৃশনা প্রদান করা হগলা।
৪। বনগয়াে পরীক্ষায় প্রবতটি পগদর ববপরীগত
বলবখত পরীক্ষায় উিীণ ৃ প্রােীগদর গে মেগক
মক্ষত্র ববগশগষ ৩/৪ জন প্রােীগক ম ৌবখক পরীক্ষার
জন্য ববগবচ্না করগত হগব।
৫। ম ৌবখক পরীক্ষার ি য় আগববদত প্রােীর
ববপরীগত মবাগড ৃর িকল িদস্য আগলাচ্নার
বভবিগত নম্বর প্রদান করগবন।
৬। বববধববধান প্রবতপালন কগর বনগয়াে কার্ ৃক্র
দ্রুত িম্পন্ন করগত হগব।
৭। শূন্য পগদর বনগয়াে ৬ াগির গে, িম্ভব
হগল ৩ াগির গে িম্পন্ন করগত হগব।

৪.

২। বনগয়াে ক ৃপবরকল্পনা ০৯/০৪/১৯ তাবরগখ
মনৌপ -এ মপ্ররণ করা হগয়গে।

৩। জনপ্রশািন ন্ত্রণালগয়র বনগয়াে িোংক্রান্ত
বববধ ববধান ও িোংবিষ্ট িোংস্থার আইন-কানুন,
বববধ ববধান অনুিরণ কগর বক’র বনগয়াে
কার্ ৃক্র িম্পন্ন করা হয়।
৪। বনগদ ৃশনা অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৫। ম ৌবখক পরীক্ষার ি য় মবাগড ৃর িকল
িদগস্যর িাগে আগলাচ্নার বভবিগত ি বিত
নম্বর প্রদান করা হয়।
৬। বববধবব ITT, KUET ধান প্রবতপালন কগর
বনগয়াে কার্ ৃক্র িম্পন্ন করা হয়।
৭। বনগদ ৃশনা অনুর্ায়ী পবরকল্পনা গ্রহন করা
হগয়গে।

৮। বলবখত পরীক্ষার জন্য IBA এর িহগর্াবেতা ৮। আউট মিাবি ৃোং এর ােগ বলবখত পরীক্ষা
মনয়া মর্গত পাগর।
গ্রহগণর বনব ি IBA/ ITT, KUET িহ আরও
কগয়কটি িোংস্থারিাগে মর্াোগর্াে অব্যাহত
৯। স্বেতা ও জবাববদবহতা বনবিত করগত হগব আগে।
৯। স্বেতা ও জবাববদবহতা বনবিত কগর
১০। প্রকগল্পর আওতায় কতটি পদ বৃবদ্ধর প্রস্তাব ও বনগয়াে কার্ ৃক্র িম্পন্ন করা হয়।
বনগয়ােবববধর প্রস্তাব মদয়া আগে তার তাবলকা ১০। প্রগর্াজয নয়।
ততবর কগর ন্ত্রণালগয় মপ্ররণ করগত হগব।
অবডট
আপবি ১। দপ্তর/ িোংস্থার াবিক বভবিক বববভন্ন মেবণর ১। (ক) াচ্ ৃ-১৯ াগি মকান অবডট আপবি বনরীক্ষা ও
বনষ্পবিকরণ প্রিগে অবডট আপবির ববস্তাবরত তাবলকা এবোং উত্থাবপত হয়বন।
পবরদশৃন
বনষ্পবিকৃত তাবলকা ি িয় িভায় উপস্থাপন (খ) াচ্ ৃ-১৯ াগি ০৮ টি তবগদবশক িাহাগে পুষ্ট ববভাে
করগব। র্ত দ্রুত িম্ভব অবডট আপবিগুগলা বনষ্পবি প্রকগল্পর অবডট আপবির বনষ্পবি পত্র পাওয়া
করার বিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মিবচ্ব (অবডট) ববষয়গুগলা মেগে; র্ার জবড়ত টাকার পবর ান
তদারবক ও মর্াোগর্াে কগর বনষ্পবি করগব।
৭১,৮৮,৯২২.৯১ টাকা।
(ে) ০৪-০৪-২০১৯ তাবরখ পর্ ৃন্ত অ ী াোংবিত
আপবির িোংখ্যা (২৩২-৮) = ২২৪ টি।
অ ী াোংবিত আপবির িোংখ্যা ২২৪ টি র্ার
ববভাজন বনম্নরুপিঃ
i) িাধারণ আপবি ১২২ টি।
ii) অগ্রী আপবি ৮৬ টি।
iii) বিএবজ বরগপৃাটর্ভি ১৬ টি।
২। ন্ত্রণালগয়র আইন ও অবডট শাখা িোংবিষ্ট দপ্তর
/ িোংস্থার ি িগয় প্রবত াগি বদ্বপাবক্ষক / বত্রপাবক্ষক
িভা করগব এবোং এ ধারা অব্যাহত় মরগখ আপবি
বনষ্পবির কার্ ৃকর পদগক্ষপ গ্রহণ করগবন।
৩। ন্ত্রণালগয়র অবতবরি িবচ্ব (িোংস্থা-২)
িভাপবতগে ববআইডবিউটিবিগত বত্রপক্ষীয় িভা
করগত হগব। তাগদর অবডট আপবির িোংখ্যা জরুরী
বভবিক উগযাে গ্রহগণর ােগ বনস্পবি কগর
কব গয় আনগত হগব।
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২। আো ী ১১-০৪-২০১৯ বরিঃ একটি বত্রপক্ষীয়
িভা অনুবিত হগব। উি িভায় ১০ টি অবডট
আপবি বনষ্পবির জন্য উপস্থাপন করা হগব। প্রবত
দ্য াি অন্তর বদ্বপাবক্ষক িভার আগয়াজন করগত
হগব।
৩। ববষয়টি বক িোংবিষ্ট নয়।
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৫.

৬.

5
া লা িোংক্রান্ত
িোংস্থা বভবিক া লার অগ্রেবত পর্ ৃাগলাচ্না িভা বববভন্ন আদালগত বক িোংবিষ্ট া লা-১৭৪ টি।
ৃ তৃা বাদী বহগিগব
করগত হগব।
িোংস্থার প্রধান ও অন্যান্য ক ক
া লার িোংখ্যা- ৭১ টি। িোংস্থার প্রধান ও অন্য
ৃ তৃাগক বববাদী বহগিগব া লার িোংখ্যাক ক
১০৩ টি।
(তন্মগে িবচ্ব গহাদয় বববাদীর্ভি া লার
িোংখ্যা- ৩৬ টি)।
বক িোংক্রান্ত মপবডোং া লাগুগলা আো ী ০৬
াগির গে ি াপ্ত করার জন্য এযাডগভাগকটগদর
বনগদ ৃশনা প্রদান করগত হগব। মর্ মকান উপাগয়
া লার িোংখ্যা ক াগত হগব। প্রগয়াজগন আবে ৃক
ববষগয় এযাডগভাগকট এর িাগে চুবি করগত হগব।
াননীয় প্রধান ন্ত্রীর ১। াননীয় প্রধান ন্ত্রীর কার্ ৃালগয়র প্রদি বনগদ ৃশনার ১। াননীয় প্রধান ন্ত্রীর বনগদ ৃশনা িোংক্রান্ত
প্রবতশ্রুবত িোংক্রান্ত
অগ্রেবত প্রবতগবদন প্রবত াগি র্োর্েভাগব মপ্ররণ অগ্রেবত প্রবতগবদন প্রবত াগি র্োর্েভাগব
করগত হগব। এ ববষগয় আগরা িতকৃ হগত হগব।
মনৌপ এ মপ্ররণ করা হয়।
২। াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত মকান অবস্থায়
মপবডোং রাখা র্াগব না।
২। িভার বিদ্ধান্ত অনুর্ায়ী াননীয় প্রধান ন্ত্রী
কর্তৃক প্রদি ০৪টি প্রবতশ্রুবতর বনম্নরুপভাগব
৩। াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত বাস্তবায়গনর জন্য ন্ত্রণালগয় প্রবতগবদন মপ্ররণ করা হয়।
িোংবিষ্ট িকল দপ্তর/িোংস্থা অগ্রাবধকার বভবিগত ক) মর্ মকান উপাগয় ম াোংলা বন্দরগক িচ্ল রাখাপ্রকল্প গ্রহণ করগবন। এ ববষগয় অত্র ন্ত্রণালগয়র ম াোংলা বন্দর কার্ ৃকরীভাগব িচ্ল আগে। বতৃ ান
পবরকল্পনা উইোং কার্ ৃকর ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন।
িরকাগরর িবক্রয় পদগক্ষগপর ফগল ২০১৭-১৮
৪। িোংবিষ্ট দপ্তর / িোংস্থা প্রবতশ্রুবতর অগ্রেবত অে ৃবেগর মরকড ৃ িোংখ্যক ৭৮৪টি জাহাজ এবোং
বনধ ৃাবরত ি গয়র গে ন্ত্রণালয়গক অববহত করগব। ৯৭.১৬ লক্ষ ম বিকটন কাগোৃ হযাগডল করা হয়
প্রাপ্ত তথ্য বনয়ব ত ওগয়বিাইগট আপগলাগডর ব্যবস্থা এবোং ২৬৬.৪২ মকাটি টাকার অবধক রাজস্ব অজৃন
বনগত হগব।
করা িব্ভব হগয়গে।
৫। বববভন্ন প্রকল্প এর িাগে িোংবিষ্ট বনটবরোং খ) ম াোংলা বন্দগরর কার্ ৃকরী ব্যবহার ও িক্ষ তা
ৃ তৃােণ িাব ৃক্ষবণক প্রকল্প কাগজর অগ্রেবত বৃবদ্ধ কিা- কমাংলা িন্দি কার্ যকিীভাডি সেল
ক ক
বনটবরোং/পবরদশৃন করগবন।
আডে। গত ২০০৯ সাল হডত ক্রমাগত জাহাডজি
য পবিমান ও িাজস্ব আয় প্রবত িেি
৬। াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবতিমূগহর গে মকান সংখ্যা, কাডগাি
প্রবতশ্রুবত র্বদ বাস্তবায়নগর্াগ্য না হয় বা মি ববষগয় প্রায় ২৫%-৩০% হাডি বৃবর্দ্ কপডয়ডে। কমাংলা
মকান জটিলতা োকগল তা জরুরীবভবিগত ন্ত্রণালয় িন্দডিি সাবি যক সক্ষমতা বৃবর্দ্ি লডক্ষয ২০০৯
ও প্রধান ন্ত্রীর কার্ ৃালয়গক অববহত করগত হগব।
সাল হডত জুন ২০১৮ সাল পর্ যে বজওবি অথ যায়ডন
১৩টি এিং বনজস্ব অথ যায়ডন ৩০টিি অবধক উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্ যক্রম িাস্তিায়ন কিা হডয়ডে। িতযমাডন
১১টি প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন, ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প
অনুডমােডনি প্রবক্রয়াধীন এিং ০4টি প্রকডল্পি
ব বপবপ প্রণয়ন কিা হডে।
ে) (১) ম াোংলা উপগজলার পশুর নদী মেবজোং
করা- ম াোংলা বন্দগরর পশুর চ্যাগনগলর নাব্যাতা
বজায় রাখার জন্য মেবজোং কার্ ৃক্র হাগত মনয়া
হগয়গে।
নগভম্বর-২০১৩ হগত জুন-২০১৮ পর্ ৃন্ত ম াোংলা
বন্দগরর পশুর চ্যাগনগলর বববভন্ন স্থাগন ম াট
৩৯.২৪ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা
হগয়গে। বহরণ পগয়গের নীলক লখাগল ১.৯০
লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ িম্পন্ন করা হগয়গে।
মজটির িম্মুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা
হগয়গে। ফগল স্বাভাববক মজায়াগর ৭.৫ ব টার
েভীরতার জাহাজ বনবব ৃগে বন্দগর আে ন-বনে ৃ ন
করগত পারগে। "ম াোংলা বন্দর হগত রা পাল
ববদ্যযৎ মকন্দ্র পর্ ৃন্ত কযাবপটাল মেবজোং" শীষ ৃক
প্রকগল্পর অধীগন প্রায় ১৩ বকিঃ ব িঃ নদী পগে
৩৮.৮১ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাজ চ্লগে।
ইগতা গে 2২.00 লক্ষ ঘনব টার মেবজোং িম্পন্ন
করা হগয়গে। পশুর চ্যাগনগলর আউটার বাগর ১০৪
লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাডজি মাটি কফলাি জন্য
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6
াইক বনমযাণ ও সাডভয কাজ েলমান।
জয় বনরগোল এলাকায় ১৩.৯৪ লক্ষ ঘনব টার
মেবজোং এর জন্য িাগভৃ কাজ চ্লগে। ম াোংলা
বন্দগরর চ্যাগনগলর ৮.৫ ব টার বিবড েভীরতা
অজৃগনর লগক্ষয একটি প্রকল্প হাগত মনয়া হগয়গে।
ভববষ্যগত পুগরা চ্যাগনলটিগত ১০ব টার পর্ ৃন্ত
নাব্যতা বৃবদ্ধ করার পবরকল্পনা রগয়গে। িোংরক্ষণ
মেবজোং এর জন্য ২টি কাটার িাকশন মেজার
িোংগ্রহ করা হগয়গে।
(২) প্রবতবের পশুর চ্যাগনগল িোংরক্ষণ মেবজোং
করা- ম াোংলা বন্দর চ্যাগনগল ২০০৯ িাল হগত
৫০.০০ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা হগয়গে।
আউটার বার ও জয় বনরগোল এলাকায় এবোং
ম াোংলা বন্দর হগত রা পাল ববদ্যযৎ মকন্দ্র পর্ ৃন্ত
প্রায় ১৫৬.১২ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং কাগজর জন্য
০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আগে। ইগতা গে প্রায়
২২ লক্ষ ঘনব টার মেবজোং করা হগয়গে। বনজ
অে ৃায়গন মজটি িম্মুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনব টার এবোং
বহরনপগয়ে এর নীলক ল খাগল ১.৯০ লক্ষ
ঘনব টার মেবজোং কাজ করা হগয়গে।
ঘ) মদগশর দবক্ষণ পবি অঞ্চগলর জন্য একটি
ধারণা পত্র ততরী- কমাংলা িন্দি হডত
িাংলাডেডশি েবক্ষণাঞ্চডলি সাবি যক উন্নয়ডনি
জন্য একটি ধািণা পত্র গত ০২-০৮-২০১৭ তাবিডখ
সূত্র নং-১৮. ১৪. ০১৫৮. ১২৪. ২৭. ০৪৩.২০১৭১৭৩০ সংখ্যক পডত্রি মাধ্যডম কনৌ-পবিিহন
মন্ত্রণালডয় কপ্রিণ কিা হডয়ডে। এোিা পবিডিশ
অবধেপ্তি কর্তযক সম্প্রবত েবক্ষণ-পবিম অঞ্চডলি
০৭টি কজলাি উন্নয়ডন স্বল্প, মধ্য ও েীঘ য কময়ােী
পবিকল্পনা প্রণয়ন কডিডে। উক্ত ধািণাপডত্র
কমাংলা িন্দডিি সক্ষমতা বৃবর্দ্ি পাশাপাবশ
ফ্লাইওভাি, টাবমযনাল, ইন্ডাবি, াইভািশনডিা ,
ট্যযবিজমবসটি, ট্যযবিজম, ইডকাপাকয, আধুবনক
বিবডং, টাওয়াি ইতযাবে অেভুযক্ত িডয়ডে।
৭। াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত বাস্তবায়গনর ৭। াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত বাস্তবায়গনর
অগ্রেবত পর্ ৃাগলাচ্নার জন্য প্রবত াগি পর্ ৃাগলাচ্না অগ্রেবত পর্ ৃাগলাচ্নার জন্য প্রবত াগি বকগত
িভা করগত হগব।
িভা অনুবিত হয়।

৭.

বন্ত্রিভা তবঠগকর ১। শাখািমূহ বন্ত্রিভার বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ববষয়ক
বিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রেবত প্রবতগবদন বনধ ৃাবরত তাবরগখর ক পগক্ষ
িোংক্রান্ত
২ কার্ ৃ বদবগির পূগব ৃ দপ্তর/ িোংস্থা হগত িোংগ্রহ
কগর উি প্রবতগবদন বনকি ফগে (হাড ৃকবপ ও
িফটকবপ) ন্ত্রনালগয়র প্রশািন শাখায় মপ্ররণ
করগব। ন্ত্রণালগয়র িোংবিষ্ট বিবনয়র িহকারী
িবচ্ব/িহকারী িবচ্ব ি বিত প্রবতগবদন বনধ ৃাবরত
তাবরগখর গে বন্ত্রপবরষদ ববভাগে মপ্ররণ
বনবিত করগবন।
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বক’র আইন-২০১৯ এর প্রগয়াজনীয় প্রশািন
িোংগশাধনীপূব ৃক েত ০৪-১১-২০১৮ তাবরগখ মনৌপগ ববভাে
মপ্ররণ করা হয় এবোং মনৌপ হগত েত ২৫-১১-২০১৮ (ওএডএ )
তাবরগখ বন্ত্রপবরষদ ববভাগে মপ্ররণ করা হয়।
অতিঃপর েত ৩১-০১-১৯ তাবরগখ বক আইন,
২০১৯ এর ববষগয় বন্ত্রপবরষদ ববভাগে এক িভা
অনুবিত হগয়গে। উি িভায় বকছু িোংগশাধনী
আনয়ন করা হগয়গে। িোংগশাধনী ম াতাগবক েত ১১০২-২০১৯ তাবরগখ মনৌপ এ পত্র মপ্ররণ করা হয়।

১। (ক)

অতিঃপর মনৌপ হগত েত ১৪-০৩-১৯ তাবরগখর
পগত্রর ােগ কবতপয় তথ্যাবদর ৭৫ মিট
মপ্ররগণর জন্য অনুগরাধ জানাগনা হগয়গে।
তদানুর্ায়ী তথ্য মপ্ররণ করা হগয়গে।
(খ) The Protection of Ports
(Special Measures) Act. 1948, এর
প্রগয়াজনীয় িোংগশাধনিহ বাোংলা ভাষায় অনুবাদ
কগর ০১-০৪-২০১৯ তাবরগখ মনৌপগ মপ্ররণ করা
হগয়গে।

এর আখ াখক মবক’র িভার কার্যসববরনী.docx-Page 6 of 11

7
২। বন্ত্রিভা তবঠগক গৃহীত বিদ্ধান্তিমূহ দ্রুত ২। বন্ত্রিভা তবঠগক গৃহীত বিদ্ধান্তিমূহ
বাস্তবায়গনর মক্ষগত্র িবচ্ব গহাদয়গক অববহত বাস্তবায়গনর বনব গি নীবতেত অনুগ াদগনর
করগত হগব।
জন্য মনৌপ এ প্রবক্রয়াধীন রগয়গে।

৮.

ব্লু-ইগকানব
কার্ ৃক্র িোংক্রান্ত

৩। মপবডোং োকা ০৭টি আইগনর ববষগয় দ্রুত ৩। ববষয়টি ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট।
কার্ ৃকরী পদগক্ষপ গ্রহণ করগত হগব। এ ববষগয়
ন্ত্রণালগয় আইন শাখা পদগক্ষপ গ্রহণ করগব।
১। িোংস্থা বভবিক ব্লু-ইগকানব
িোংক্রান্ত ১। বক হগত ব্লু-ইগকানব িোংক্রান্ত প্রবতগবদন পবরকল্পনা
পবরকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রেবত প্রবতগবদন বনয়ব ত মনৌপ এ মপ্ররণ করা হয়।
মকাষ
বনয়ব ত মপ্ররণ করগত হগব।
২। মফাকাল পগয়ে ক ৃকতৃাগদর বনগয় িভা করগত
হগব।
৩। ব্লু- ইগকানব কার্ ৃক্র বাস্তবায়গনর জন্য স্বল্প,
ে ও দীঘ ৃ পবরকল্পনা প্রণয়গনর কার্ ৃক্র দ্রুত
চুড়ান্তকরগণর ব্যবস্থা বনগত হগব।

৯.

১০.

১১.

২। ববষয়টি ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট।

৩। ব্লু- ইগকানব কার্ ৃক্র বাস্তবায়গনর জন্য
স্বল্প, ে ও দীঘ ৃ পবরকল্পনা প্রণয়নপূব ৃক েত
২৬-০৭-২০১৮ তাবরগখ মনৌপ এর মপ্ররণ করা
হগয়গে। মনৌপ িকল িোংস্থার ি িগয় স্বল্প, ে
ও দীঘ ৃ পবরকল্পনা প্রণয়ন কগরগে। এ ববষগয়
ন্ত্রণালগয়র িাগে মফাকাল পগয়ে ক কৃ তৃার
মর্াোগর্াে অব্যাহত আগে।
আইন
বাোংলায় ক। মর্ িকল আইন এখনও বাোংলায় অনুবাদ ববষয়টি ক্রব ক নোং-০৭ এ উগেখ করা হগয়গে। প্রশািন
ববভাে
অনুবাদ িোংক্রান্ত:
করার কাজ মশষ হয়বন, মি িকল আইন বাোংলায়
(ওএডএ )
অনুবাগদর জন্য িোংবিষ্ট দপ্তর/শাখা ববগশষ
প্রগয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করগবন।
খ। আইনিমূহ অনুবাগদর ববষগয় িোংস্থাগুগলাগক
প্রগয়াজগন ববগশষজ্ঞ বনগয়াে করগত হগব। মি িাগে
ববগশষজ্ঞ/পরা শৃক বনগয়াগের খরচ্ স্ব-স্ব িোংস্থা
বহন করগব।
ে। আইন ও বববধ প্রণয়ন দ্রুত মশষ করগত হগব।
প্রগয়াজগন ববগশষজ্ঞ এর তা ত বনগত হগব ।
ঘ। প্রগয়াজনগবাগধ বন্ত্রপবরষদ ববভাগে মর্াোগর্াে
অব্যাহত রাখগত হগব।
বাবষ ৃক ক ৃিম্পাদন ১। বাবষ ৃক ক ৃিম্পাদন চুবির লক্ষয াত্রা অজৃগন মিক’ি িাবষ যক কমযসম্পােন চুবক্তি অগ্রগবত পবরকল্পনা
চুবি
BIWTA,BIWTC,CPA,MPA
মক প্রবতডিেন জুলাই-ব ডসম্বি, ১৮ গত ২৭-০১-১৯ মকাষ
ববগশষ উগযাে গ্রহগণ বলা হয়।
তাবিডখ কনৌপম এ কপ্রিণ কিা হডয়ডে। এোিা
িাবষ যক কমযসম্পােন চুবক্তি ত্রত্র-মাবসক
২। APA টি বনয়ব ত মর্াোগর্াে রাখগবন। উি িাস্তিায়ন অগ্রগবতি বস্থি বেত্র ও বভব ও গত
20-03-19 তাবিডখ কনৌপম এ কপ্রিণ কিা
ববষগয় িকগলর তদারবক বাড়াগত হগব।
হডয়ডে।
প্রশািন
জাতীয়
শুদ্ধাচ্ার ১। দপ্তর/ িোংস্থায় শুদ্ধাচ্ার মকৌশল বাস্তবায়গন াঠ ১। শুদ্ধাচ্ারিঃ
মকৌশল
পর্ ৃাগয়র িগচ্তনতা বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণ, ই- বক মত প্রবত াগি শুদ্ধাচ্ার মকৌশল বাস্তবায়গন ববভাে
মটডাবরোং, অনলাইন মিবা প্রদান, ই-ফাইবলোং, িগচ্তনতা বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণ প্রদান করা হয় (প্রশািন
উদ্ভাবনী ধারণা ববষগয় ন্ত্রণালয় এবোং দপ্তর/ এবোং শুদ্ধাচ্ার নীবত ালা-২০১৭ এর আগলাগক শাখা)
িোংস্থািমূহ জরুরী কার্ ৃকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করগব।
মোগরর বভবিগত প্রবত বের দ্যই মগ্রগডর দ্যইজন
মক শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কার প্রদান করা হয়।
ই-গটডাবরোংঃিঃ
বকগত ই-গটডাবরোং এর ােগ ক্রয় কার্ ৃ
িম্পন্ন হগয়গে ৪৪টি, চ্ল ান আগে ২৯টি। ইমটডাবরোং এর তাবলকা আপগডট রাখগত হগব।
অনলাইন মিবািঃ
বকগত ই-ফাইবলোং এর পাশাপাবশ দ্যটি
িাবভৃিগক ই-িাবভৃগি রুপান্তগরর কার্ ৃকর
পদগক্ষপ গ্রহণ করা হগয়গে, র্োিঃ
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ক। আমোবনকৃত মালামাল ট্রাক/কট্রইলাডি কলা
কিাি পি বনিাপত্তা কমইন কগইট কথডক কিি
হিাি জন্য e-cart ticket ব্যিস্থা প্রিতযন
কিা হডয়ডে।
এিং
খ। Import General Manifest
(IGM) গ্রহণ, বশবপং এডজন্ট কর্তযক C&F
এডজন্ট এি অনুকূডল ক বলভািী অ যাি প্রোন
ইতযাবে কার্ যক্রম Online এ সম্পন্ন কিা
হডে।
ই-ফাইবলোংঃিঃ
াচ্ ৃ-১৯ াগি স্ব উগযাগে মনাট বনষ্পন্ন-৪৭৭টি,
ডাক বনষ্পন্ন-৩৪৫টি, ডাক হগত মনাট সৃজন –
২২টি, নবে বনষ্পবি- ৩৪২টি ও পত্র জারী১৬৬টি।
ই-ফাইবলোং কার্ ৃক্রগ উৎিাহ প্রদাগনর জন্য
প্রবত াগি একজন নারী ও একজন পুরুষ
ক ীগক পুরোর প্রদান করা হগব। বনম্মববণ ৃত
কব টি ২ জন মিরা ক ী বাোই করগবন।
িদস্য (অে ৃ), বক, ম াোংলা-আহবায়ক
পবরচ্ালক (প্রশািন), বক, ম াোংলা- িদস্য
জনাব িালাহ্ উবিন কববর, িহকারী ব্যবস্থাপক
(ক )ৃ , বক, ম াোংলা- িদস্য
জনাব ম ািঃ কা রুল ইিলা কাওোর, িহকারী
প্রগকৌশলী, বক, ম াোংলা- িদস্য
জনাব বশবরন আফগরাজ অনু, িহকারী
প্রগকৌশলী (তবড়ৎ), বক, ম াোংলা-িদস্য
উদ্ভাবনী ধারনািঃ
বকগত বতৃ াগন ইগনাগভশন টী কর্তৃক ০৩
টি উদ্ভাবনী উগযাে গ্রহণ করা হগয়গে। র্োিঃ(ক) মপনশন িহজীকরণi. বপআরএল এর ঞ্জুগরর খিড়া অবফি আগদশ
র্াচ্াই ও জারীর মক্ষগত্র প্রচ্বলত ধাপ ৪৮ টি।
অনুগ াবদত ধাপ ১১টি।
ii. অবির িোংক্রান্ত অবফি আগদশ র্াচ্াই, জারী
ও তদিোংক্রান্ত কার্ ৃাবদর প্রচ্বলত ধাপ ৪৮ টি।
অনুগ াবদত ধাপ ১১ টি।
iii. অবিরভাতার ফর পূরগণর মক্ষগত্র প্রচ্বলত
ধাপ ৪৭ টি।
অনুগ াবদত ধাপ ১৯টি।
iv. ববল, ভাউচ্ার ও মচ্ক প্রস্তুগতর মক্ষগত্র
প্রচ্বলত ধাপ ৩১ টি।
অনুগ াবদত ধাপ ১২ টি।
(খ) মজটির পাড় ধ্বি মরাধিঃ- মজটির পাড় মভগে
বনয়ব ত ভূব ধ্বগির ফগল নাব্যতা রক্ষা দ্যরূহ
পর্ ৃাগয় বেল। িীট পাইবলোং এর ােগ র্া
প্রবতগরাধ করগত প্রাক্কবলত ব্যয় বেল ৭০ মকাটি
টাকা। বতৃ াগন ববে বদগয় একটি উদ্ভাবনী
পদ্ধবতগত াত্র ৭০ লক্ষ টাকা বদগয় উি ভূব
ধ্বি বনয়ন্ত্রন করা িম্ভব হগয়গে। এবোং
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ই-ফাইবলোং
কার্ ৃক্র
আগরা
বাড়াগত
হগব।

9
(ে) ই-মস্টার ম্যাগনজগ ে, ববয ান ওয়যার
হাউজগক বদ্বতল কার পাবকৃোং সুববধায় রুপান্তর
করা।

১২.

১৩.

১৪.

২। ক ৃদক্ষতার উপর বভবি কগর প্রবত াগি
ন্ত্রণালগয়র মেি ক কৃ তৃা-ক চ্ৃ ারী বনব ৃাচ্ন কগর
তাগদর না , পদবী ও েববিহ ন্ত্রণালগয়র
ওগয়বিাইগট প্রকাশ করগব। মোগরর বভবিগত প্রবত
বের শুদ্ধাচ্ার পুরষ্কাগরর ব্যবস্থা করগত হগব। এ
ববষগয় িোংবিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করগব।
তথ্য অবধকার আইন তথ্য অবধকার আইন (আরটিআই) এর আওতায়
(আরটিআই)
চ্াবহদা াবফক প্রগয়াজনীয় তথ্য িরবরাগহর ববষয়টি
বনবিত করগত হগব এবোং বফ বাবদ প্রাপ্ত অে ৃ মিজারী
চ্ালাগনর ােগ জ া প্রদান বনবিত করগত হগব।
অবভগর্াে গ্রহণ ও প্রাপ্ত অবভগর্াে দ্রুত বনষ্পবির ব্যবস্থা গ্রহণ করার
বনষ্পবি িোংক্রান্ত
বিদ্ধান্ত হয়।
ন্ত্রণালগয়র
ইফাইবলোং, ইগনাগভশন
ও
ওগয়বিাইট
হালনাোদকরণ

১৫.

এবডবপ বাস্তবায়ন

16.

ববববধিঃ

১। ন্ত্রণালগয়র ই-ফাইবলোং ববষগয় শাখািমূগহর
প্রস্তুতকৃত ববভাজন অনুর্ায়ী
াগি মোর
বনবিতকরণ করগত হগব।
ৃ তৃােণ (িহিঃ িবচ্ব/বিবনিঃ িহিঃ
২। শাখা ক ক
িবচ্ব/উপ িবচ্ব) প্রবত িপ্তাগহ ০১ বদন (হগত পাগর
বুধবার মবলা ২.৩০ ঘটিকা) উগেবখত লক্ষয াত্রা
ৃ তৃােগণর
অবজৃত হগয়গে বক না তা প্রশািবনক ক ক
িাগে আগলাচ্না পূব ৃক বনবিত করগত হগব।
ৃ তৃােণ (যুগ্ম িবচ্ব ও তদ্যর্ধধ ৃ) বদগন
৩। উদ্ধৃতন ক ক
০২বার ই-ফাইবলোং এ প্রগবশ করতিঃ আেত
নবে/ডাক বনষ্পবি করগবন।
৪। শাখা বভবিক পারফরগ ন্স িকগলর অবেবতর
জন্য াবিক ি িয় িভায় প্রগজক্টগরর ােগ
প্রদশৃন করগত হগব এবোং লক্ষ াত্রা অজৃগনর ববষগয়
শাখার ক ৃকতৃােণ িভাগক অববহত করগবন।
৫। ই-ফাইবলোং কার্ ৃক্রগ পারফরগ ন্স বনগম্ন অববস্থত
িোংস্থা/শাখার প্রধানেণগক অবধকতর নজর দাগনর
বনগদ ৃশনা মদয়া হগলা।
৬।বনয়ব ত িভার ােগ ইগনাগভশন িোংক্রান্ত
কার্ ৃক্র তদারকী করগত হগব। ন্ত্রণালগয়র
ইগনাগভশন টি এ ববষগয় কার্ ৃক্র গ্রহণ করগব।
৬। ওগয়বিাইগট প্রকাশগর্াগ্য তথ্যাবদ বনয়ব ত
আপগলাড করগত হগব এবোং ওগয়বিাইট হালনাোদ
রাখগত হগব। িকল শাখা অবধশাখা এ ববষগয়
প্রগয়াজনীয় তথ্য বদগয় আইবিটি শাখাগক িহায়তা
করগব।
৩০ ম এর গে এবডবপর িকল অে ৃ ব্যয় করগত
হগব। চ্ট্টগ্রা ও ম াোংলা বন্দর এর প্রকল্প
বাস্তবায়গনর মক্ষগত্র বরািকৃত অে ৃ খরগচ্র ব্যাপাগর
ববগশষ নজর বদগত হগব।
ক) ২০১৮-১৯ অে ৃ বের মশগষর বদগক হওয়ায়
ববষয়টি ববগবচ্না কগর অবধক গুরুে বদগয় এই অে ৃ
বেগর গ্রহণকৃত প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়ন ও বনটবরোং
কার্ ৃক্র মজারদার করগত হগব।
ৃ তৃােণ
খ) ন্ত্রণালগয়র দাবয়েপ্রাপ্ত বনটবরোং ক ক
বনয়ব ত প্রকল্পিমূহ পবরদশৃন মশগষ জরুরী বভবিগত
তা ত/প্রবতগবদন দাবখল বনবিত করগবন এবোং
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২। শুর্দ্াোি পুিষ্কাি প্রোন নীবতমালা-২০১৭ এি
আডলাডক কস্ক্াডিি বভবত্তডত ২০১৮ সাডলি
শুর্দ্াোি পুিষ্কাি প্রোডনি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হয়।
প্রবত বতন াি অন্তর শুদ্ধাচ্ার িোংক্রান্ত িভার
আগয়াজন করগত হগব এবোং িকলগক শুদ্ধাচ্ার
িোংক্রান্ত নীবত ালা/বই পড়গত হগব।
ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষ তথ্য অবধকার আইন
(আরটিআই) এর আওতায় চ্াবহদা াবফক
প্রগয়াজনীয় তথ্য িরবরাগহর ববষয়টি বনবিত করা
হগয় োগক।
প্রাপ্ত অবভগর্াে দ্রুত বনষ্পবির লগক্ষয পবরচ্ালক
(প্রশািন) এর দপ্তগর প্রবত িপ্তাগহ েলবার বদন
মবলা ৩.০০ টায় শুনানীর ােগ বনষ্পবির
ব্যবস্থা করা হয়।

প্রশািন
ববভাে
(প্রশািন
শাখা)
প্রশািন
ববভাে
(প্রশািন
শাখা)

ববষয়টি বক িোংবিষ্ট নয়।

২০১৮-১৯ অে ৃ বেগরর আরএবডবপগত বরািকৃত পবরকল্পনা
টাকা ১০০% ব্যগয়র প্রগচ্ষ্টা অব্যাহত আগে।
মকাষ
ক) প্রকগল্পর বাস্তবায়ন ও
মজারদার করা হগয়গে।
খ) ববষয়টি ন্ত্রণালয় িোংবিষ্ট।
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বনটবরোং কাজ পবরকল্পনা
মকাষ

প্রবতগবদগন উগেখগর্াগ্য
বাস্তবায়ন করগত হগব।

i.

বক’র হািপাতাগল
ক রৃ ত
নাি ৃগদর
বিবনয়র স্টাফ নাগি ৃর
মবতন মেগল ও
পদ র্ ৃাদায়
উন্নীতকরণ
এবোং
গ্রাচুইটির পবরবগতৃ
১৭জন ক চ্ৃ ারীগক
মপনশন
প্রদান
প্রিগে।

ii.

বিটিগজনি
হালনাোদ

iii.

ওগয়বিাইট
আপগডটকরণ।

iv.

v.

vi.

চ্াট ৃার

10
সুপাবরশিমূহ দ্রুত

বক’র হািপাতাগল ক রৃ ত নাি ৃগদর বিবনয়র স্টাফ এ ববষগয় ন্ত্রণালগয়র িাগে মর্াোগর্াে কগর দ্রুত প্রধান
নাগি ৃর মবতন মেগল ও পদ র্ ৃাদায় উন্নীতকরণ এবোং ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
বচ্বকৎিা
ৃ তৃা
গ্রাচুইটির পবরবগতৃ ১৭জন ক চ্ৃ ারীগক মপনশন প্রদান
ক ক
বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সায়ে য াগায় াগ কয়র দ্রুত িযিস্থা
গ্রহয়ণর জন্য প্রধান্ বিবকৎসা কমমকতম ায়ক য াকাল
পয়েন্ট বহয়সয়ি ময়ন্ান্েয়ন্র বসদ্ধান্ত গৃ হীত হে।

বক’র বিটিগজনি চ্াট ৃার আপগডট করার জন্য বিটিগজনি চ্াট ৃার আপগডট কগর
মচ্য়ারম্যাগনর িভাপবতগে িকল ববভােীয়/গকাষ ওগয়বিাইগট প্রকাশ করগত হগব।
প্রধানেগণর ি িগয় িভা করগত হগব।

বক’র িবচ্ব
(গবাওজি)

বক’র ওগয়বিাইট আপগডটকরগণর জন্য স্ব-স্ব এ ববষগয় মবাড ৃ ও জনিোংগর্াে ববভাে িাবব ৃক িবচ্ব
দপ্তর/শাখা তাগদর িোংবিষ্ট ববষয়গুগলা ওগয়বিাইগট তত্ত্বাবধান করগবন।
(গবাওজি)
আপগলাড করগব।
পবরচ্ালক
(প্রশািন)
প্রবশক্ষণ িোংক্রান্ত
প্রগতযক ববভাে/মকাগষ প্রবশক্ষণ প্রদান িোংক্রান্ত ববভাে/গকাষ প্রধানেণ ি-ি ববভাগে আন্তিঃ িকল
মরবজষ্টার িোংরক্ষণ করগত হগব। প্রবশক্ষগণর ববষগয় ববভােীয় প্রবশক্ষণ প্রদান করগবন।
ববভাে/গকা
জনপ্রশািন ন্ত্রণালয় মেগক োইড লাইন বনগয় আন্তিঃ
ষ প্রধান
ববভােীয়ভাগব প্রবশক্ষণ প্রদান করগত হগব এবোং
বােতামূলকভাগব ৬০ ঘোর প্রবশক্ষণ কার্ ৃক্র
বাস্তবায়ন করগত হগব।
ৃ তৃার একটি তাবলকা করগত মফাকাল পগয়ে ক ৃকতৃােণগক স্ব-স্ব দাবয়ে িহকারী
মফাকাল
পগয়ে মফাকাল পগয়ে ক ক
ৃ তৃা
ক ক
হগব।
র্োর্েভাগব পালন করগত হগব।
ব্যবস্থাপক
ৃ তৃা বহগিগব
ই-নবের মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক ক
(ক )ৃ ,
জনাব ম ািঃ িালাহ্ উবিন কববর, িহিঃ ব্যবিঃ (ক )ৃ িহিঃ
মক গনানয়ন প্রদান করা হগলা । প্রবত ১৫ বদন অন্তর
প্রগকৌিঃ
অন্তর ই-নবের বরগপাট ৃ মচ্য়ারম্যান অববহত করগত
(ইগলিঃ)
হগব। জনাব ম ািঃ কা রুল ইিলা কাওিার
এবোং
িহগর্াবেতা করগবন।
বপআরও
অগটাগ শগনর মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক ৃকতৃা
বহগিগব জনাব ম ািঃ কা রুল ইিলা কাওিার, িহিঃ
প্রগকৌিঃ (ইগলিঃ)-গক গনানয়ন প্রদান করা হগলা ।
এবোং
ওগয়বিাইগটর মক্ষগত্র মফাকাল পগয়ে ক ৃকতৃা
বহগিগব জনাব াকরুজ্জা ান, বপআরও- মক
গনানয়ন প্রদান করা হগলা ।
ইগনাগভশন টিগ র পবরচ্ালক (প্রশািন) এর বদলীজবনত কারগণ উি ববষগয় িোংগশাবধত অবফি আগদশ েঠন প্রশািন
ৃ
িদস্য িোংগর্াজন।
ইগনাগভশন টি বনগম্মািভাগব পুনেঠগনর
বিদ্ধান্ত করগত হগব।
ববভাে,
গৃহীত হগলা।
(প্রশািন
১। জনাব ম ািঃ বেয়াি উবিন, (উপিবচ্ব),
শাখা)
পবরচ্ালক (প্রশািন), বক, ম াোংলা।
২। জনাব ওবহউবিন মচ্ৌধরী, িবচ্ব (মবাড ৃ ও
জনিোংগর্াে), বক, ম াোংলা।
৩। জনাব ম ািঃ জবহরুল হক, পবকল্পনা প্রধান, বক,
ম াোংলা।
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৪। জনাব আবুল কালা আজাদ, উদ্ধৃতন উপব্যবস্থাপক (প্রশািন), বক, ম াোংলা।
৫। জনাব ম ািঃ মিাহাে, িহকারী িাবফক ম্যাগনজার,
বক, ম াোংলা।
৬। জনাব ম ািঃ াইদ্যল ইিলা , উদ্ধৃতন বনরীক্ষা
ৃ তৃা, বক, ম াোংলা।
ক ক
৭। জনাব মবে বশবরন আফগরাজ অনু, িহকারী
প্রগকৌশলী (তবড়ৎ), বক, ম াোংলা।

vii.

বাণ ৃ হাউজ বন াৃ ণ

বাণ ৃ হাউজ বন াৃ গণর জন্য প্রধান প্রগকৌশলী (বিিঃ ও এ ববষগয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করগত হগব।
হািঃ)-মক ব্যবস্থা গ্রহগণর জন্য বনগদ ৃশনা প্রদান করা
হয়।

viii.

পবরচ্ালক (প্রশািন) পবরচ্ালক (প্রশািন)গক বনব ৃাহী ম্যাবজগেট এর এ ববষগয় মনৌপ এ দ্রুত পত্র মপ্ররগণর ব্যবস্থা প্রশািন
মক
বনব ৃাহী ক্ষ তা প্রদান ববষগয় মনৌপগ পত্র মপ্ররণ করগত হগব করগত হগব।
ববভাে,
ম্যাবজগেট
এর গ ৃ িভায় আগলাচ্না হয়।
(ওএডএ
ক্ষ তা অপৃণ।
শাখা)

সভায় আি ককান আডলােনা না থাকায় উপবস্থত সকলডক ধন্যিাে জাবনডয় সভাপবত সভাি সমাবপ্ত কঘাষণা কডিন।
স্বাক্ষরিত/ ২৮-০৪-১৯
কমড াি এ কক এম ফারুক হাসান
কেয়ািম্যান
নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).১৮-

28 এবপ্রল ২০১৯ বরঃ।

বিতিণ : বিভাগ/ডকাষ/শাখা প্রধান:
............................................................... মিক, কমাংলা।
অনুবলবপ:
১।
সেস্য (
), মিক, কমাংলা।
২।
পবিোলক (প্রশাসন), মিক, কমাংলা।
৩।
কেয়ািম্যান মডহােডয়ি একাে সবেি, মিক, কমাংলা।
স্বাক্ষরিত/ ২৮-০৪-১৯
উর্দ্যতন উপ-ব্যিস্থাপক (প্রশাসন)
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প্রধান
প্রগকৌশলী
(বিিঃ ও
হািঃ)

