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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

সিটিগেনি চাটাৃর 

১.     প্রসিশ্রুি মিবািমূহ 

১.১।   নােসরক মিবা 

 

ক্রস ক 

 নোং 

মিবার না  মিবা প্রদাগন িবগৃচা 

ি য় 

প্রগয়ােনীয় কােেপত্র প্রগয়ােনীয় কােেপত্র / 

আগবদন ফর  প্রাসিস্থান 

মিবার মূল্য এবোং 

পসরগ াধ  পদ্ধসি 

দাসয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ (পদবী, 

মফান নম্বর ও ই-গ ইল)

  

উদ্ধৃিন ক কৃিাৃ (পদবী, মফান নম্বর 

ও ই-গ ইল)  

(1) (2) (3) (4) (5) (৬) (৭) (৮) 

 োহাগের অনাপসি 

পত্র (এনওসি) প্রদান। 

আগবদন পত্র 

দাসিগলর িগবাৃচ ৪ 

ঘন্টা 

স সপোং এগেন্ট কর্তকৃ (১) নন-জুসিস য়াল 

স্ট্যাগে আগবদন পত্র, (২) ড্রাফটি িাগভ ৃ

সরগপাট ৃ 

হিসাব রক্ষণ ক কৃিাৃ 

(আয়) এর দপ্তর 

 বক এর সহিাব 

সবভাগে মপ-অিাৃর 

এর  াধ্যগ । 

ম াোঃ  সফে উসিন 

িহোঃ অর্ ৃক কৃিাৃ (আয়) 

ম াবাোঃ নোংোঃ  ০১৬৭৩৬১৪৭৬৪ 

 

ম াোঃ হসহিকুর রি ান  

প্রধান অর্ থ ও হিসাব রক্ষণ ক থকর্থা 

ম ান ন োঃ ০৪৬৬২ -৭৫২৩১  

ই-গ ইলোঃcfao@mpa.gov.bd 

 ম াোংলা বন্দগর আেি 

োহাগের সবল  প্রস্তুি 

ও আদায় । 

৭ সদন হারবার সবভাে হগি প্রগয়ােনীয় পাইলগটে 

প্রসিগবদন  

হিসাব রক্ষণ ক কৃিাৃ 

(আয়) এর দপ্তর 

এগেন্টিমূগহর 

অসি  েসিি সহিাব 

হগি প্রগয়ােীয় অর্ ৃ

ি ন্বয়। 

ম াোঃ  সফে উসিন 

িহোঃ অর্ ৃক কৃিাৃ (আয়) 

মফান নোংোঃ  ০১৬৭৩৬১৪৭৬৪ 

সবকল্প ক কৃিাৃ ঃোঃ 

 ম াোঃ মিৌসহদুল ইিলা  

সহিাব রক্ষণ ক কৃিাৃ (ব্যয়) 

 আ দানী-রিানী  

 ালা াগলর  াশুল 

িহণ। 

িগবাৃচ ৩ ঘন্টা (১) মপাট ৃচালান  (২) সবল অব এসি (৩) সবল 

অব মলসিোং (৪) ইনভগয়ি  (৫) প্যাসকোং সলষ্ট  

িহকারী  সহিাব রক্ষণ 

ক কৃিাৃ, 

আয়  ািা (খুলনা) এর 

দপ্তর 

 

মপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ  

নেদ/সিগপাসেট 

সহিাগব পসরগ াধ 

করগি হগব। 

ম াোঃ হাসববুর রহ ান 

িহকারী  সহিাব রক্ষণ 

ক কৃিাৃ, 

আয়  ািা (খুলনা) 

সবকল্প ক কৃিাৃ ঃোঃ 

 ম াোঃ  সফে উসিন 

িহোঃ অর্ ৃক কৃিাৃ (আয়) 

ম াবাোঃ নোংোঃ  ০১৬৭৩৬১৪৭৬৪ 
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ক্রস ক 

 নোং 

মিবার না  মিবা প্রদাগন 

িবগৃচা ি য় 

প্রগয়ােনীয় কােেপত্র প্রগয়ােনীয় কােেপত্র / 

আগবদন ফর  প্রাসিস্থান 

মিবার মূল্য এবোং 

পসরগ াধ  পদ্ধসি 

দাসয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ (পদবী, 

মফান নম্বর ও ই-গ ইল)

  

উদ্ধৃিন ক কৃিাৃ (পদবী, মফান 

নম্বর ও ই-গ ইল)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (৭) (৮) 

সষ্টগভির, শ্রস ক 

ঠিকাদার, ও অন্যান্য 

মভন্ডর লাইগিন্স 

প্রদান/ নবায়ন এবোং 

সি এন্ড এফ এগেন্ট 

সনবন্ধন । 

১৫ সদন (১) িোংসিষ্ট প্রসিষ্ঠাগনর আগবদন (২) মেি লাইগিন্স, (৩) 

ইনকা  ট্যাক্স িাটিসৃফগকট (৪) ভযাট মরসেগে ন িাটিসৃফগকট 

(৫) অঙ্গীকারনা া (২০০ টাকার স্ট্যাে) (৬) প্রগ ােয বন্দর 

 াশুগলর রস দ (৭) িোংসিষ্ট এগেন্ট কর্তকৃ সনগয়াে পত্র (৩ 

কসপ), (৮) ব্যাোংক িলগভসন্স িাটিসৃফগকট  (৯)  বক এর  

োসফক সবভাে, অর্ ৃও সহিাব সবভাে (১০) প্র ািন সবভাগের 

িেসি  ািার ছাড়পত্র। 

িহোঃ োসফক ম্যাগনোর 

 এর দির 

 

 বগকর সনধাৃসরি 

ট্যাসরফ অনু ায়ী 

নেদ/ মপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ । 

ম াোঃ  াস   হাওলাদার  

িহোঃ োসফক ম্যাগনোর 

ম াবাোঃ ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলোঃ 

dt@mpa.gov.bd 

 

ম াোঃ ম াস্তফা কা াল  

পসরচালক (োসফক) 

মফানোঃ ০৪৬৬২ -৭৫৩৬৩  

ইগ ইলোঃ dt@mpa.gov.bd 

5 কগন্টইনার  হযান্ডসলোং 

ঠিকাদার সবল  

পসরগ াগধর েন্য 

ভাউচার প্রস্তুি।  

১ সদন োহাগের সিপাচাৃর  পাটিকৃুলার (িোংসিষ্ট সস্ট্গভগিার কর্তকৃ 

প্রদি) 

িহোঃ োসফক ম্যাগনোর 

 এর দির 

 

সবনামূগল্য  ম াোঃ  াস   হাওলাদার  

িহোঃ োসফক ম্যাগনোর 

ম াবাোঃ ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫  

ই-গ ইলোঃ  

সবকল্প ক কৃিাৃোঃ  

ম াোঃ মিাহাে, 

িহকারী োসফক ম্যাগনোর 

(প্রোঃ পোঃ) 

ম াবাোঃ ০১৭১১-৩৫৯৭৯৪ 

ই-গ ইলোঃ msohag @ 

yahoo.com  

6  ালা াল ও  

কগন্টইনার  হযান্ডসলোং 

এর েন্য ইকুপগ ন্ট 

এর  ইনগিন্ট 

ইস্যযকরণ। 

১ ঘন্টা মিবা িহণকারী প্রসিষ্ঠাগনর চাসহদা পত্র (চাসহদা পগত্রর 

কাঠাগ া  বক কর্তকৃ সনধাৃসরি) 

িহকারী োসফক 

ম্যাগনোর (প্রোঃ পোঃ) এর 

দির 

 

 বগকর সনধাৃসরি 

ট্যাসরফ অনু ায়ী 

নেদ/ মপ-অিাৃর 

এর  াধ্যগ ।  

ম াোঃ মিাহাে  

িহকারী োসফক ম্যাগনোর 

(প্রোঃ পোঃ) 

ম াবাোঃ ০১৭১১-৩৫৯৭৯৪ 

ই-গ ইলোঃ msohag @ 

yahoo.com 

সবকল্প  ক কৃিাৃোঃ  

ম াোঃ  াস   হাওলাদার  

িহোঃ োসফক ম্যাগনোর  

ম াবাোঃ ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫ 

ই-গ ইলোঃ 
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ক্রস ক 

 নোং 

মিবার না  মিবা প্রদাগন 

িবগৃচা ি য় 

প্রগয়ােনীয় কােেপত্র প্রগয়ােনীয় কােেপত্র / 

আগবদন ফর  প্রাসিস্থান 

মিবার মূল্য এবোং 

পসরগ াধ  পদ্ধসি 

দাসয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ (পদবী, 

মফান নম্বর ও ই-গ ইল)

  

উদ্ধৃিন ক কৃিাৃ (পদবী, 

মফান নম্বর ও ই-গ ইল)

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (৭) (৮) 

7  আ দানীকৃি পণ্য  

ছাড়করণগর  অনু সি 

প্রদান   

১ ঘন্টা (১) িোংসিষ্ট সিএন্ডএফ এগেগন্টর আগবদন পত্র (২) 

স সপোং এগেন্ট এর মিসলভাসর অিাৃর (৩) শুল্ক 

সবভাগের আউটপাি সবল অব এসি (৪) পগণ্যর 

ইনভগয়ি (৫) প্যাসকোং সলস্ট্ (৬) সবল অব মলসিোং (৭) 

ম াোংলা বন্দগরর অর্ ৃ ও সহিাব সবভাে হগি বন্দর 

 াশুল আদাগয়র চালান। 

পসরচালক (োসফক) এর 

দির 

 

 বক এর  সনধাৃসরি 

ট্যাসরফ অনু ায়ী নেদ/ 

মপ-অিাৃর এর  াধ্যগ । 

ম াোঃ ম াস্তফা কা াল  

পসরচালক (োসফক) 

মফানোঃ ০৪৬৬২- ৭৫৩৬৩ 

ইগ ইলোঃ dt@mpa.gov.bd 

ক গিার এ মক এ  ফারুক 

হািান, সবএন 

মচয়ারম্যান 

মফানোঃ ০৪৬৬২-৭৫২১৫  

ইগ ইলোঃ 

chairman@mpa.go

v.bd 

8 রিানীগ াগ্য পণ্য  

কগন্টইনাগর  স্ট্াসফোং  এর 

অনু সি প্রদান   

১ ঘন্টা ১) িোংসিষ্ট সিএন্ডএফ এগেগন্টর আগবদন পত্র (২) শুল্ক 

সবভাগের আউটপাি সবল অব এসি (এক্সগপাট)ৃ (৩) 

ইনভগয়ি (৪) ইএক্সসপ ফর  (এক্সগপাট)ৃ (৫) ম াোংলা 

বন্দগরর অর্ ৃ ও সহিাব সবভাে হগি বন্দর  াশুল 

আদাগয়র চালান। 

িহকারী োসফক 

ম্যাগনোর এর দির 

 বক এর  সনধাৃসরি 

ট্যাসরফ অনু ায়ী নেদ/ 

মপ-অিাৃর এর  াধ্যগ । 

ম াোঃ  াস   হাওলাদার  

িহকারী োসফক ম্যাগনোর 

ম াবাোঃ ০১৭১৪-৫৯৭৬০৫ 

ই-গ ইলোঃ  

সবকল্প ক কৃিাৃোঃ  

ম াোঃ মিাহাে, 

িহকারী োসফক ম্যাগনোর 

(প্রোঃ পোঃ) 

ম াবাোঃ ০১৭১১-৩৫৯৭৯৪ 

ই-গ ইলোঃ msohag 

@yahoo.com  

ম াোঃ ম াস্তফা কা াল  

পসরচালক (োসফক) 

মফানোঃ ০৪৬৬২ -৭৫৩৬৩  

ইগ ইলোঃ 

dt@mpa.gov.bd 

 কগন্টইনারোি পণ্য  

োহােীকরগণর অনু সি 

প্রদান   

১ ঘন্টা িোংসিষ্ট স সপোং এগেন্ট এর আগবদন পত্র িোংসিষ্ট  স সপোং এগেন্ট 

এর ব্যাোংক সহিাব হগি 

ি ন্বগয়র  াধ্যগ । 
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ক্রস ক 

 নোং 

মিবার না  মিবা প্রদাগন 

িবগৃচা ি য় 

প্রগয়ােনীয় কােেপত্র প্রগয়ােনীয় কােেপত্র / 

আগবদন ফর  প্রাসিস্থান 

মিবার মূল্য এবোং পসরগ াধ  পদ্ধসি দাসয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ (পদবী, 

মফান নম্বর ও ই-গ ইল)

  

উদ্ধৃিন ক কৃিাৃ (পদবী, মফান 

নম্বর ও ই-গ ইল)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (৭) (৮) 

10 বাসণসেযক োহাে আে ন-

সনে ৃন অনু সি  

িগবাৃচ ১২ ঘন্টা বুসকোং মপপার হারবার  াষ্টার এর দির স্থানীয় স সপোং এগেন্ট এর  াধ্যগ  

পসরগ াধ করা হয়।

ক ান্ডার ম াহাম্মদ দুরুল হুদা 

(এন),সবসিসেএ ,সবএন 

পদবী : হারবার  াষ্টার 

মফান : ০৪৬৬২-৭৫২২১ 

ইগ ইল : 

hm@mpa.gov.bd 

সবকল্প ঃোঃ 

িহকারী  হারবার  াস্ট্ার 

(অপাগর ন/কঞ্জারগভন্সী) 

কযাগেন ম াহাম্মদ আলী 

মচৌধুরী 

িদস্য (হাোঃওগ োঃ) 

মফানোঃ ০৪৬৬২ -৭৫২২২  

ইগ ইলোঃ 

mhm@mpa.gov.bd 

11  িমূদ্রহা ী োহাগে সবশুদ্ধ িাবার 

পাসন িরবরাহ  

িগবাৃচ ১২ ঘন্টা এগেন্ট কর্তকৃ সলসিি 

চাসহদা পত্র । 

প্রসি টন ৬০ টাকা অভযন্তরীণ 

োহাে, বাসণসেযক োহাে প্রসি 

টন ১০ িলার।  

12 কাগোৃ এবোং কগন্টইনার 

হযাগন্ডসলোং এর েন্য প্রগয়ােনীয় 

িরঞ্জাগ র স্যষ্ঠু িরবরাহ 

সনসিিকরণ। 

চাসহদা পগত্র 

উগেসিি 

ি গয়র  গধ্য 

িোদন করা 

হয়।  

োসফক সবভাে কর্তকৃ 

অনুগ াসদি চাসহদা পত্র। 

িহোঃ প্রগকৌোঃ 

(কারিানা) ও উপ-িহোঃ 

প্রগকৌোঃ ( াসিক) এর 

দির 

  বগকর সনধাৃসরি ট্যাসরফ 

অনু ায়ী নেদ/ মপ-অিাৃর এর 

 াধ্যগ  োসফক সবভাে কর্তকৃ  

িহণ করা হয়।  

২৪ ঘন্টা পালাক্রগ  দাসয়ত্ব পালন 

কগরন।  

১) ম াোঃ মরোউল কসর  

উপ-িহকারী প্রগকৌ লী ( াসিক) 

ম াবাইল নোং- ০১৭২০৫৯৮৩৬৯ 

২) ম াোঃ স োনুর রহ ান 

িহকারী প্রগকৌ লী (কারিানা) 

ম াবাইল নোং- ০১৭১৭০১০১২১ 

৩) ম াোঃ আব্দুল কসর  

মফারম্যান (িসড়ৎ) 

ম াবাইল নোং- ০১৭১২০৪৮৭৬৮ 

মলোঃ কগণলৃ ম াোঃ স োনুর 

রহ ান  াহ্ মচৌধুরী, প্রধান 

প্রগকৌ লী ( াোঃওিোঃ) 

মফানোঃ ০৪৬৬২৭৫২৩৪- 

ইগ ইলোঃ 

ceme@mpa.gov.bd 

 

13 িমূদ্রো ী  োহাগের সনরাপিা 

প্রদান 

১ ঘন্টা  িমূদ্রো ী  োহাে হগি 

চাসহদা পত্র 

প্রধান সনরাপিা 

ক কৃিাৃর দির 

 মূল্য প্রদান করগি হয় না। মলক ান্ডার এ  আব্দুল আলী  :, 

সবএন 

 প্রধান সনরাপিা ক কৃিাৃ এবোং 

সপএফএিও 

মফান নোংোঃ ০৪৬৬২-৭৫২৩২ 

ম াবাইল ঃোঃ ০১৭৬৯-৭৬১৩৯১ 

সবকল্প ঃোঃ 

আইয়ুব আলী 

ঊদ্ধৃিন সনরাপিা ক কৃিাৃ,  

মফান নোংোঃ ০৪৬৬২৭৫৩২৩ 

ক গিার এ মক এ  ফারুক 

হািান, সবএন 

মচয়ারম্যান 

মফানোঃ ০৪৬৬২-৭৫২১৫  

ইগ ইলোঃ 

chairman@mpa.gov.bd 
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১.২।  অভযন্তরীণ মিবা 

 অভযন্তরীণ মিবাোঃ 

ক্রস ক 

 নোং 

মিবার না  মিবা প্রদাগন 

িবগৃচা ি য় 

প্রগয়ােনীয় কােেপত্র প্রগয়ােনীয় কােেপত্র / 

আগবদন ফর  প্রাসিস্থান 

মিবার মূল্য এবোং 

পসরগ াধ  পদ্ধসি 

দাসয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ (পদবী, 

মফান নম্বর ও ই-গ ইল)

  

উদ্ধৃিন ক কৃিাৃ (পদবী, মফান নম্বর ও ই-গ ইল)

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (৭) (৮) 

1. অসেৃি ছুটি আগবদন প্রাসির 

পর ৩ সদন এর 

 গধ্য 

সনধাৃসরি ফরগ  আগবদনপত্র 

প্রদাগনর  াধ্যগ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িহকারী ব্যবস্থাপক (ক )ৃ 

এর দির 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সবনামূগল্য 

ম াোঃ িালাহ্ উসিন কসবর 

িহকারী ব্যবস্থাপক (ক )ৃ 

ম াবাইলোঃ ০১৭১৮০৩৫২৬২ 

আবুল কালা  আোদ 

উদ্ধৃিন উপ-ব্যবস্থাপক (প্র ািন) 

মফানোঃ ০৪৬৬২-৭৫২৩৯ 

ইগ ইলোঃ sdm@mpa.gov.bd 

2. অসেৃি ছুটি (বসহোঃ 

বাোংলাগদ ) 

আগবদন প্রাসির 

পর ১৫ সদন এর 

 গধ্য 

১. সনধাৃসরি ফরগ  ছুটি প্রাপ্যিার 

প্রসিগবদন  

২. িোংসিষ্ট ক কৃিাৃ-ক চৃারীগদর 

সবগদ  ভ্র গণর আগবদনপত্র  

আবুল কালা  আোদ 

উদ্ধৃিন উপ-ব্যবস্থাপক 

(প্র ািন) 

মফানোঃ ০৪৬৬২-৭৫২৩৯ 

ইগ ইলোঃ 

sdm@mpa.gov.bd 

 

 

 

 

ক ান্ডার ম াহাম্মদ দুরুল হুদা, সবএন,  

পসরচালক (প্র ািন) 

মফানোঃ ০৪৬৬২- ৭৫৩৪৫ 

ইগ ইলোঃ 

ইগ ইলোঃ da@mpa.gov.bd 

3. িাধারণ ভসবষ্য িহসবল 

হগি অসি   ঞ্জুসর 

আগবদন প্রাসির 

িাসরি মর্গক ২৫ 

সদন। 

১) সনধাৃসরি আগবদন ফর   

২) িাধারণ ভসবষ্য িহসবগল 

িবগৃ ষ ে াকৃি অগর্রৃ সহিাব 

সববরণী (প্রধান সহিাব রক্ষণ 

ক কৃিাৃ কর্তকৃ প্রদি)  

 

4. সিগলক ন মিি/টাই  

মেল  ঞ্জুসর  

২৫ ক সৃদবি ১) িাদা কােগে আগবদনপত্র 

২) বাসষকৃ মোপনীয় অনুগবদন (৫ 

বছগরর এসিআর) 
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ক্রস ক 

 নোং 

মিবার না  মিবা প্রদাগন 

িবগৃচা ি য় 

প্রগয়ােনীয় কােেপত্র প্রগয়ােনীয় কােেপত্র / 

আগবদন ফর  প্রাসিস্থান 

মিবার মূল্য এবোং 

পসরগ াধ  পদ্ধসি 

দাসয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ (পদবী, মফান 

নম্বর ও ই-গ ইল)  

উদ্ধৃিন ক কৃিাৃ (পদবী, মফান নম্বর ও ই-

ম ইল)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (৭) (৮) 

5. চাকুরীগি স্থায়ীকরণ সনধাৃসরি ফর  

পূরগণর িাসরি 

হগি ১৫ 

ক সৃদবি 

সনগয়াে সবসধ অনু ায়ী প্রস ক্ষগণাির 

ি য় অসিবাসহি হবার পর প্রিা ন 

সবভাগের সনধাৃসরি ফরগ  িোংসিষ্ট 

সবভােীয় স্যপাসর  পত্র  

িহকারী  ব্যবস্থাপক 

(ক )ৃ এর দির 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       সবনামূগল্য 

আবুল কালা  আোদ 

উদ্ধৃিন উপ-ব্যবস্থাপক (প্র ািন) 

মফান ঃোঃ ০৪৬৬২-৭৫২৩৯ 

ম াবাইল ঃোঃ ০১৭১৪-৩৫৩১৫৩ 

ক ান্ডার ম াহাম্মদ দুরুল হুদা, সবএন, 

পসরচালক (প্র ািন) 

মফানোঃ ০৪৬৬২৭৫৩৪৫ 

ইগ ইলোঃ da@mpa.gov.bd 

6. ক কৃিাৃগদর আবাসিক 

ও দািসরক  

মটসলগফান িোংগ াে 

ব্যবস্থা   

সনধাৃসরি ফর  

পূরগণর িাসরি 

হগি ১৫ 

ক সৃদবি 

ি সন্বি িরকাসর মটসলগফান 

নীসি ালা-২০০৪  এর সনধাৃসরি 

ছগক আগবদন পত্র 

প্রাসিস্থানোঃ  ক ন িাসভিৃ,  ািা, 

 বক । 

িান বা ারৎ মহাগিন 

িহকারী ব্যবস্থাপক (ক ন িাসভিৃ) 

ম াবাইল : ০১৭২০৪৬০৬১৪ 

আবুল কালা  আোদ 

উদ্ধৃিন উপ-ব্যবস্থাপক (প্র ািন) 

মফানোঃ ০৪৬৬২-৭৫২৩৯ 

ইগ ইলোঃ sdm@mpa.gov.bd 

7. ক চৃারী ও 

ক কৃিাৃগদর  গৃহ 

সন াৃণ/গ াটর 

িাইগকল/কসেউটার 

/বাই িাইগকল 

ইিযাসদ ঋণ  জু্ঞরী 

আগবদন 

আহ্বাগনর িাসরি 

মর্গক ১  াি 

১) আগবদন পত্র 

২) সনধাৃসরি ফর  

 

িহকারী  ব্যবস্থাপক 

(প্র ািন) এর দির 

ফসেলা িাতুন 

িহকারী ব্যবস্থাপক (প্র ািন) 

ম াবাইল ঃোঃ ০১৭১৮৬৯৩৭১০ 

৮. মপন ন  দাবী  

সনষ্পসিকরণ 

 

২  াি ১. সনধাৃসরি আগবদনপত্র 

২. ইল. এল. সপ. এি 

৩.পািগপাট ৃিাইে ছসব (৫ কসপ) 

৪. নমুনা স্বাক্ষর ও হাগির পাঁচ 

আঙ্গুগলর ছাপ 

৫. উিারাসধকার িনদপত্র 

৬. সবভােীয়  নাদাবীপত্র 

৭. বরািকৃি গৃহ ও িহণকৃি  

অসি  ঋগণর  পসরগ াগধর রসিদ  

 

িহকারী ব্যবস্থাপক 

(ক )ৃ/ সহিাব রক্ষণ 

ক কৃিাৃ (গপন ন) এর 

দির 

ম াোঃ িালাহ্ উসিন কসবর 

িহকারী ব্যবস্থাপক (ক )ৃ 

ম াবাইলোঃ ০১৭১৮ -০৩৫২৬২  
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১.৩।  আওিাধীন অসধদির / দির / িোংস্থা কর্তকৃ প্রদি মিবাোঃ 

  আওিাধীন অসধদির/দির/িোংস্থা িমুগহর সিটিগেন্স চাটাৃর সলোংক আকাগর যুক্ত করগি হগব ।  

 

২। অসভগ াে ব্যবস্থাপনা পদ্ধসি (GRS) 
 

মিবা প্রাসিগি অিন্তুষ্ট হগল বা দাসয়ত্বপ্রাি ক কৃিাৃ ি াধান সদগি ব্যর্ ৃহগল সনম্নগক্তা পদ্ধসিগি ম াোগ াে করুন 

ক্রস ক নোং কিন ম াোগ াে করগবন ম াোগ াগের ঠিকানা সনষ্পসির ি য়িী া 

1 দাহিত্বপ্রাপ্ত ক থকর্থা  স াধান হদতর্ ব্যর্ থ িতে GRS মফাকাল পগয়ন্ট ক কৃিাৃ  

ক্রস ক নোং ১-৩ এর েন্য ঃোঃ 

না             ঃোঃ   ম াোঃ সিিীকুর রহ ান 

পদবী          ঃোঃ   প্রধান অর্ ৃও সহিাব রক্ষণ ক কৃিাৃ  

মফান          ঃোঃ   ০৪৬৬২-৭৫২৩১ 

ম াবাইল নোং   ঃোঃ   ০১৭১২১৩৬২৯৬ 

ই-গ ইল       ঃোঃ   cfao@mpa.gov.bd 

ওগয়ব িাইট   ঃোঃ  www.mpa.gov.bd    

 

 

 

ক্রস ক নোং  ৪-৯ এর েন্য ঃোঃ 

না             ঃোঃ   ম াোঃ ম াস্তফা কালা    

পদবী          ঃোঃ   পসরচালক (োসফক) 

মফান          ঃোঃ   ০৪৬৬২-৭৫৩৬৩ 

ম াবাইল নোং   ঃোঃ   ০১৯১১-৮৩৮৮০৪ 

ই-গ ইল       ঃোঃ   dt@mpa.gov.bd 

ওগয়ব িাইট   ঃোঃ    www.mpa.gov.bd 

 

ক্রস ক নোং ১০-১১  এর েন্য ঃোঃ 

না              ঃোঃ   ক ান্ডার ম াহাম্মদ দুরুল হুদা, সবএন 

পদবী          ঃোঃ   হারবার  াষ্টার 

মফান          ঃোঃ   ০৪৬৬২ -৭৫২২১  

ম াবাইল নোং   ঃোঃ   01711-139363 

ইগ ইল           ঃোঃ   hm@mpa.gov.bd 

ওগয়ব িাইট   ঃোঃ    www.mpa.gov.bd 
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ক্রস ক নোং ১২ এর কাগের েন্য ঃোঃ 

না             ঃোঃ  মলোঃ কগণলৃ ম াোঃ স োনুর রহ ান  াহ্ মচৌধুরী 

পদবী          ঃোঃ   প্রধান প্রগকৌ লী ( াসিক ও িসড়ৎ) 

ম াবাইল নোং   ঃোঃ  ০১৭১১-৩০২২৪০ 

ই-গ ইল       ঃোঃ  ceme@mpa.gov.bd 

ওগয়ব িাইট   ঃোঃ www.mpa.gov.bd 

 

ক্রস ক নোং ১৩ এর েন্য ঃোঃ 

না            ঃোঃ   মলোঃ ক ান্ডার আব্দুল আলী , সবএন 

পদবী         ঃোঃ   প্রধান সনরাপিা ক কৃিাৃ এবোং সপএফএিও 

মফান          ঃোঃ   ০৪৬৬২-৭৫২৩২ 

ম াবাইল নোং   ঃোঃ   ০১৭১৫- ৯১৫৮৮৮ 

ইগ ইল         ঃোঃ  cso@mpa.gov.bd 

ওগয়ব িাইট   ঃোঃ   www.mpa.gov.bd 

ওগয়ব মপাটাৃল ঃোঃ   প্রসিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাটাৃগলর GRS সলোংক ।  

2. আসপল ক কৃিাৃ ব্যর্ ৃহগল না          ঃোঃ   ক ান্ডার ম াহাম্মদ দুরুল হুদা , সবএন 

পদবী        ঃোঃ   পসরচালক (প্র ািন) 

মফান        ঃোঃ   ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫ 

ম াবাইল নোং   ঃোঃ   ০১৭১১-১৫১৬৫১ 

ইগ ইলোঃda@mpa.gov.bd 

ওগয়ব িাইট   ঃোঃ   www.mpa.gov.bd 

ওগয়ব মপাটাৃল ঃোঃ  প্রসিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাটাৃগলর GRS সলোংক  

অসভগ াগের ধরণ অনু ায়ী দ্রুিি  ি গয়র  গধ্য । 

3. GRS মফাকাল পগয়ন্ট ক কৃিাৃ সনসদষৃ্ট 

ি গয় ি াধান সদগি ব্যর্ ৃহগল 

 

মকসিয় অসভগ াে ব্যবস্থাপনা পদ্ধসি (GRS) 

না          ঃোঃ  ম াোঃ আলাউসিন 

পদবী        ঃোঃ  যুগ্ম-িসচব (টিএ) 

মফান        ঃোঃ   ০২- ৯৫৪৬০৭২ 

ম াবাইল নোং   ঃোঃ  ০১৭৮৯৬৫৫৫৪৪ 

ইগ ইল       ঃোঃ   alauddinmos224@gmail.com 

ওগয়ব িাইট   ঃোঃ  www.mos.gov.bd 

ওগয়ব মপাটাৃল ঃোঃ  প্রসিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাটাৃগলর GRS সলোংক । 
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৩। আপনার কাগছ আ াগদর প্রিযা া 

ক্রহ ক প্রসিশ্রুি/কাসিি মিবা প্রাসির েন্য করণীয় 

1) সনধাৃসরি ফরগ  িম্পূণ ৃভাগব পূরণকৃি আগবদনপত্র ে া প্রদান ও চাসহি িথ্যাসদ িোংগ ােন। 

2) িঠিক  াধ্যগ  প্রগয়ােনীয় মিবামূল্য পসরগ াধ করা । 

3) িাক্ষাগির েন্য সনধাৃসরি ি গয়র পূগবইৃ উপসস্থি র্াকা । 

4)   আগবদন পগত্র িঠিক িথ্য প্রদান/উপস্থাপন করা। 

 

 

স্বাক্ষহরর্/12-3-19 

পসরচালক (প্র ািন) 
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

 াননীয় প্রধান িীর কা াৃলগয়র একগিি টু ইনফরগ  ন (এটুআই) এর কা কৃ্র  িফলভাগব বাস্তবায়গনর লগক্ষয  

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর হালনাোদ সবস্তাসরি িথ্য িমূহ সনম্নরুপ ঃোঃ - 
 

ক)  িণালয়/দির/িোংস্থার নােসরক মিবার িাসলকা- সিটিগেন চাটাৃরার ০৫ (পাঁচ) পািা।  

ি)  মিবািমূহ িেসকিৃ ম ৌসলক িথ্যাবলী- িথ্য অসধকার আইন,২০০৯। 

ে)  মিবািমূগহর প্রাসিস্থান ঃোঃ-  বক’র প্রধান দির, ম াোংলা।  

 

    ওয়ানষ্টপ িাসভিৃ ঃোঃ (একই ি য় একই স্থান হগি সনগমাক্ত মিবা প্রদান করা হগয় র্াগক)। 

i. কগন্টইনার সবল প্রস্তুি ও আদায়।  

ii.  কগন্টইনার আনষ্টাসফোং এর িা িীক কা কৃ্র  িোদন। 

iii.  ইকুপগ ন্ট চাে ৃআদায়। 

iv. ইকুপগ ন্ট বুক সকসপোং মিক ন (গ কাসনকযাল) চাসহদা অনু ায়ী ইকুপগ ন্ট িরবরাহ। 
v. মরসভসনউ মিক ন ঃোঃ  াবিীয় মরসভসনউ আদায়। 

vi. ব্যাোংসকোং ফযাসিসলটিে প্রদান। 
 

 ঘ) মিবা িহন/প্রদান প্রসক্রয়া ও ি য় ঃোঃ- 

 

  অসভগ াে িহন ও  সনষ্পসি (সেআরএি) িোংক্রান্ত কা কৃ্র  ঃোঃ- 

 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর পসরচালক (প্র ািন)  গহাদগয়র দিগর িাঁর িভাপসিগত্ব িিাগহ ০১ সদন ( ঙ্গলবার) মবলা ২.০০ 

ঘটিকায় অসভগ াে িহন ও সনষ্পসির সদন ধা  ৃ আগছ। উক্ত সদগন ম াোংলা বন্দর এলাকায় বিবািরি েনেগণর,  বক এ ক রৃি 

ক কৃিাৃ/ক চৃারীেগণর এবোং বন্দর ব্যবহারকারীেগণর অসভগ াে িহন ও সনষ্পসির কাে চল ান আগছ।  

 

ঙ) মিবা িহন/প্রদান প্রসক্রয়ার প্রগয়ােনীয় কােেপত্র/দসললাসদর সববরন ঃোঃ- 

 

প্রাি চাসহদা পগত্রর িিযিা  াচাই পূবকৃ (সনর্ভলৃ/স্পষ্টকরণ) আগবদনকারীগক চাসহি মিবা প্রদান করা হগয় র্াগক। িাছাড়া 

স্বপ্রগনাসদিভাগবও িথ্য প্রকা  করা হগয় র্াগক। িগব প্রদান ও প্রকা  বাধ্যিামূলক নয় এ ন িথ্য প্রদান করা হয় না। 

 

চ) মিবা িহন/প্রদান প্রসক্রয়ায় প্রগয়ােনীয় সফি এবোং পসরগ াধ পদ্ধসি িেসকিৃ সববরণ ঃোঃ- 
 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর িথ্য অবমুক্তকরণ সনগদসৃ কা গি সফি িহন কগর মিবা প্রদান করা হগয় র্াগক।  

 

ছ) মিবা িহন/প্রদান প্রসক্রয়ায় প্রগয়ােনীয় ি য়িী া ঃোঃ- 

 

িথ্য অবমুক্তকরণ সনগদসৃ কায় উগেসিি ি য়িী া ম ািাগবক।   

 

ে) মিবা িমূহ িহন/প্রদাগনর সবসভন্ন  িাৃবলী ঃোঃ- 
 

i. বাোংলাদগ র নােসরক এর মক্ষগত্র। 

ii. ম াোংলা বন্দর কর্তপৃগক্ষর ক কৃিাৃ, ক চৃারী এবোং িাগদর মপাষ্যেণ। 
iii.  বন্দর ব্যবহারকারী। 
iv. ম াোংলায় বিবািরি েনেণ। 
v. স ল্প প্রসিষ্ঠান/স ল্প উগিযােক্তা। 
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ঝ) আগবদগনর েন্য ফর ি ও িা প্রাসির উপায় ঃোঃ- 

 

i. িরািসর (িাদা কােগে/গক্ষত্র  গি সনধাৃসরি ফরগ গট)। 

ii. িাক/কুসরয়ার ম াগে। 

iii. ই-গ ইল ম াগে। 
iv. ফযাক্স বািাৃ ম াগে। 
v. দূরালাপনীর  াধ্যগ । 

  

ঞ) ই-গিবা িমূহ এবোং িার সলোংক ঃোঃ- 

 

i. www.nothi.gov.bd 
ii. www.mpa.gov.bd 

chairman@mpa.gov.bd 
Fax : 04662-75224 

iii. www.mpa.gov.bd 
da@ mpa.gov.bd    
 Fax :04662-75224   

 

ট) মিবা িহন/প্রদাগনর ি য় ঃোঃ- 
 

মিবা প্রদাগনর মক্ষত্র িমূহ- 
 

i. হারবার এন্ড ম সরন।  

ii. োসফক সবভাে।          

iii.  াসিক ও িসড়ৎ। 

iv. সনরাপিা। 

v. ফায়ার িাসভিৃ। 

vi. ম সিগকল। 

vii. প্র ািসনক - দািসরক ি য়। 
  

                                                                    পসরচালক (প্র ািন) 
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