ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
প্রতিশ্রুি মেবােমূহ তেটিগেনে চাট ৃার

িাতরখঃ ১৫ অগটাবর ২০২০ তরঃ।

ভিশন
দক্ষ, ভনরাপদ ও পভরবেশ োন্ধে আধুভনক েন্দর ।

ভিশন
েন্দবরর আধুভনকায়ন, চ্যাবনবের নাব্যতা সংরক্ষণ ও দক্ষতার সাবে কাব্াগ ও কবেইনার হ্যান্ডভেং কার্ গক্রি পভরচ্ােনার িাধ্যবি জাহ্াবজর ্ড় অেস্থানকাে হ্রাস এেং কাব্াগ ও কবেইনার সংরক্ষবণর সুভেধাভদর
সম্প্রসারণসহ্ ভনরাপত্তা ব্যেস্থা ভনভিতকরণ ।
১. প্রতিশ্রুি মেবােমূহ
১.১। নােতরক মেবা
ক্রত ক
মেবার না
মেবা প্রদাগন
নোং
েব ৃচ্চ ে য়
(1)
১

(2)
োহাগের
অনাপতি পত্র
(এনওতে)
প্রদান।

(3)
আগবদন পত্র
দাতখগলর
েগব ৃাচ্চ ১/২
ঘন্টা
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প্রগয়ােনীয় কােেপত্র

প্রগয়ােনীয় কােেপত্র /
আগবদন ফর প্রাতিস্থান

(4)
(5)
ৃ িৃা
ত তপোং এগেন্ট কর্তৃক তহোব রক্ষণ ক ক
(১) নন-জুতডত য়াল (আয়) এর দির
স্ট্যাগে আগবদন পত্র,
(২) ড্রাফটে োগভৃ
তরগপাট ৃ

ৃ িৃার পদবী,রু নম্বর,
াখার না েহ দাতয়ত্বপ্রাি ক ক
মেলা/উপগেলার মকাড, অতফেতয়াল মটতলগফান ও ইম ইল
(৬)
(৭)
বক এর তহোব তবভাগে মপ- আয় াখাঃ
অড ৃার এর াধ্যগ ।
ম াঃ াখাওয়াি মহাগেন াওন
তহোব রক্ষণ ক ৃকিৃা (আয়)
রু নম্বর-১০৭
ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮
ম াবাঃ নোং: ০১৪০৪-৪১১৮৭১
ই-ম ইলঃ mdshakhawat7125@gmail.com
ৃ িৃা:
তবকল্প ক ক
ম াঃ শরীফুে ইসোি
ৃ িৃা (আয়)
সহ্কারী তহোব রক্ষণ ক ক
ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮
রু নম্বর-১০৮
ম াবাঃ ০১৭১০-১২২৯৩৮
ই-ম ইলঃ shariful699@gmail.com

মেবার মূল্য এবোং পতরগ াধ পদ্ধতি

ৃ িৃার পদবী,রু নম্বর,
উদ্ধৃিন ক ক
মেলা/উপগেলার মকাডেহ, অতফতেয়াল
মটতলগফানও ই-গ ইল
(৮)
না ঃ ম াঃ াহফুজুর রহ ান
ৃ িৃা
পদবীঃ উর্ধ্ৃিন তহোব রক্ষণ ক ক
(আয়)
রুি নম্বরঃ ১০৫
ম াবাইল নোং: ০১৭১৬-৫৬১০০৮
ই-গ ইলঃ
mahfuz.mpa.mos@gmail.
com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd

২

ম াোংলা বন্দগর
আেি
োহাগের তবল
প্রস্তুি ও
আদায় ।

তবল প্রাতির হারবার তবভাে হগি
পর ৭ তদন
প্রগয়ােনীয় পাইলগটে
প্রতিগবদন

ৃ িৃা
তহোব রক্ষণ ক ক
(আয়) এর দির

এগেন্টেমূগহর অতি েতিি আয় াখাঃ
তহোব হগি প্রগয়ােনীয় অর্ ৃ ম াঃ াখাওয়াি মহাগেন াওন
ৃ িৃা (আয়)
ে ন্বয়।
তহোব রক্ষণ ক ক
রু নম্বর-১০৭
ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৭১
ই-ম ইলঃ mdshakhawat7125@gmail.com
ৃ িৃা:
তবকল্প ক ক
মিাঃ শরীফুে ইসোি
ৃ িৃা (আয়)
সহ্কারী তহোব রক্ষণ ক ক
রু নম্বর-১০৮
ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮
মফান নোং- ০১৭১০-১২২৯৩৮
ই-ম ইলঃ shariful699@gmail.com

৩

৪

আ দানীরিানী
ালা াগলর
াশুল িহণ।

েগব ৃাচ্চ
ঘন্টা

২ (১) মপাট ৃ চালান (২)
তবল অব এতি (৩) তবল
অব মলতডোং (৪)
ইনভগয়ে (৫) প্যাতকোং
তলষ্ট

আয়কর
ও আগবদন পত্র
ভযাট প্রিযয়ন দাতখগলর
পত্র প্রদান
েগব ৃাচ্চ১ তদন
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আগবদন পত্র

ৃ িৃা
তহোব রক্ষণ ক ক
(আয়)এর দির মিাংো
ৃ িৃা
/তহোব রক্ষণ ক ক
(আয়)এর দির,খুলনা

ঊর্ধ্ৃিন তহোব রক্ষণ
ৃ িৃা (ব্যয়)এর দির
ক ক

মপ-অড ৃার
এর
নেদ/তডগপাতেট
পতরগ াধ করগি হগব।

তবনামূগল্য

াধ্যগ আয় াখা (মিাংো) :
তহোগব ম াঃ াখাওয়াি মহাগেন াওন
ৃ িৃা (আয়)
তহোব রক্ষণ ক ক
রু নম্বর-১০৭
ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪-৪১১৮৭১
ই-ম ইলঃ mdshakhawat7125@gmail.com
ৃ িৃা:
তবকল্প ক ক
আয় াখা
মিাঃ শরীফুে ইসোি
ৃ িৃা (আয়)
সহ্কারী তহোব রক্ষণ ক ক
রু নম্বর- ১০৮
ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮
ম াবাঃ নোং- ০১৭১০-১২২৯৩৮
ই-ম ইলঃ shariful699@gmail.com
ব্যয় াখা
ম াঃ তনয়ামূর রহ ান
ৃ িৃা (ব্যয়)
ঊর্ধ্ৃিন তহোব রক্ষণ ক ক
রু নম্বর-১২০
ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮
মফান নোং ০১৪০৪-৪১১৮৬৭
ই-ম ইলঃ srao@mpa.gov.bd

না ঃ ম াঃ াহফুজুর রহ ান
ৃ িৃা
পদবীঃ উর্ধ্ৃিন তহোব রক্ষণ ক ক
(আয়)
রুি নম্বরঃ ১০৫
ম াবাইল নোং: ০১৭১৬-৫৬১০০৮
ই-গ ইলঃ
mahfuz.mpa.mos@gmail.
com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd

না ঃ ম াঃ াহফুজুর রহ ান
ৃ িৃা
পদবীঃ উর্ধ্ৃিন তহোব রক্ষণ ক ক
(আয়)
রুি নম্বরঃ ১০৫
ম াবাইল নোং: ০১৭১৬-৫৬১০০৮
ই-গ ইলঃ
mahfuz.mpa.mos@gmail.
com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd

না ঃ ম াঃ াহফুজুর রহ ান
ৃ িৃা
পদবীঃ উর্ধ্ৃিন তহোব রক্ষণ ক ক
(আয়)
রুি নম্বরঃ ১০৫
ম াবাইল নোং: ০১৭১৬-৫৬১০০৮
ই-গ ইলঃ
mahfuz.mpa.mos@gmail.
com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd

৫

কগন্টইনার
হযান্ডতলোং
ঠিকাদার তবল
পতরগ াগধর
েন্য ভাউচার
প্রস্তুি।

১ তদন

৬

তষ্টগভডর,
শ্রত ক ঠিকাদার
ও
অন্যান্য
মভন্ডর লাইগেন্স
প্রদান/ নবায়ন
এবোং তে এন্ড
এফ
এগেন্ট
তনবন্ধন ।

৩ তদন
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ৃ িৃা :
তবকল্প ক ক
ম াঃ মিৌতহদুল ইেলা
ৃ িৃা (ব্যয়)
তহোব রক্ষণ ক ক
রু নম্বর-১১৪
ম াোংলা উপগেলা মকাড-০১৫৮
ম াবাঃ০১৮৭৮-০৯৯৫৩৯
ই-ম ইলঃ aoe@mpa.gov.bd
ৃার
োহাগের তডপাচ
েহঃ ট্রাতফক ম্যাগনোর মূল্য প্রদান করবত
কগন্টইনার াখা
ৃ
পাটিকুলার
(েোংতিষ্ট
এর দির
হ্বে।
না ঃ ম াঃ কুদরি আলী ম খ
তস্ট্তভডর কর্তৃক প্রদি)
পদবীঃ েহঃ ট্রাতফক ম্যাগনোর (কগন্টইনার)
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৪
ই-গ ইলঃ kudrat.mpa@gmail.com
ৃ িৃাঃ
তবকল্প ক ক
মেনাগরল কাগোৃ াখা
না ঃ ম াঃ আব্দুল্লাহ আল ামুন তল্লক
পদবীঃ ট্রাতফক অতফোর (ডকু ও রােস্ব)
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ-০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৬
ই-গ ইলঃ mamun85mallik@gmail.com
(১)েোংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাগনর েহঃ ট্রাতফক ম্যাগনোর বক এর তনধ ৃাতরি ট্যাতরফ লাইগেন্স াখা
আগবদন (২) মট্রড (প্রঃদঃ) এর দির
অনুযায়ী নেদ/গপ-অড ৃার এর না ঃ ম াঃ া ী হাওলাদার
লাইগেন্স (৩) ইনকা
াধ্যগ ।
পদবীঃ েহঃ ট্রাতফক ম্যাগনোর (প্রঃদঃ)
ৃ
ট্যাক্স োটিতফগকট
(৪)
রু ঃ ১
ভযাট
মরতেগে ন
উপগেলার মকাড- ০১৫৮
ৃ
োটিতফগকট
(৫)
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৫
অঙ্গীকারনা া
(ক)
ই-গ ইলঃ samimmpa@gmail.com
তষ্টগভডর ও শ্রত ক
ঠিকাদার লাইগেন্স এর
েন্য
আইন-কানুন
তবষয়ক ৩০০ টাকার
এবোং শ্র
জুরী
পতরগ াধ তবষয়ক ৩০০/টাকার স্ট্যাে (খ)
অন্যান্য মভন্ডর লাইগেন্স
এর েন্য আইনকানুন
তবষয়ক ৩০০ টাকার

না ম াঃ মোহাে
পদবীঃ মডপুটি ট্রাতফক ম্যাগনোর
রু ঃ ১২
উপগেলার মকাড- ০১৫৮
মফানঃ ০৪৬৬২-৭৫২৬২
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪২
ই-মিইলঃ msohag@yahoo.com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd

না ম াঃ মোহাে
পদবীঃ মডপুটি ট্রাতফক ম্যাগনোর
রু ঃ ১২
উপগেলার মকাড- ০১৫৮
মফানঃ ০৪৬৬২-৭৫২৬২
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪২
ই-মিইলঃ msohag@yahoo.com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd

৭

ালা াল ও
কগন্টইনার
হযান্ডতলোং এর
েন্য
ইকুইপগ ন্ট
এর ইনগডন্ট
ইস্যযকরণ।

১ ঘন্টা
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ষ্টযাে (৬) প্রগযােয
বন্দর াশুগলর রত দ (৭)
েোংতিষ্ট ত তপোং এগেন্ট
কর্তৃক প্রদি তনগয়াে পত্র
(৩ কতপ), (৮) ব্যাোংক
ৃ
েলগভতন্স োটিতফগকট
(৯) বক এর ট্রাতফক
তবভাে, অর্ ৃ ও তহোব
তবভাে
,তনরাপিা
তবভাে,েেতি
াখা,গ াোংলা বন্দর বার্ ৃ
ও ত প অপাগরটর
এযাগোতেগয় ন
ও
েোংতিষ্ট তনগয়ােকারী
পুগলর ছাড়পত্র (১০)
অভিজ্ঞতার সনদ।
মেবা িহণকারী
েহকারী ট্রাতফক
প্রতিষ্ঠাগনর চাতহদা পত্র ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ) এর
(চাতহদা পগত্রর
দির
কাঠাগ া বক কর্তৃক
তনধ ৃাতরি)

বগকর তনধ ৃাতরি ট্যাতরফ
অনুযায়ী নেদ/ মপ-অড ৃার এর
াধ্যগ ।

কগন্টইনার াখা/ মেনাগরল কাগোৃ াখা
না ঃ ম াঃ কুদরি আলী ম খ
পদবীঃ েহঃ ট্রাতফক ম্যাগনোর (প্রঃ পঃ)
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৪
ই-গ ইলঃ kudrat.mpa@gmail.com
ৃ িৃাঃ
তবকল্প ক ক
মেনাগরল কাগোৃ াখা
না ঃ ম াঃ আব্দুল্লাহ আল ামুন তল্লক
পদবীঃ ট্রাতফক অতফোর (ডকু ও রােস্ব)
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৬
ই-গ ইলঃ mamun85mallik@gmail.com
কগন্টইনার াখা
না ঃ ম াঃ ফখরুল ইেলা
পদবীঃ ট্রাতফক অতফোর (ডকু ও তেএফএে)
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৭
ই-গ ইলঃ fokhrulmpa@gmail.com

না ম াঃ মোহাে
পদবীঃ মডপুটি ট্রাতফক ম্যাগনোর
রু ঃ ১২
উপগেলার মকাড- ০১৫৮
মফানঃ ০৪৬৬২-৭৫২৬২
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪২
ই-মিইলঃ msohag@yahoo.com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd

৮

আ দাতনকৃি
পণ্য
ছাড়করগণর
অনু তি প্রদান

১ ঘন্টা

(১) েোংতিষ্ট তেএন্ডএফ
এগেগন্টর আগবদন পত্র
(২) ত তপোং এগেন্ট এর
মডতলভাতর অড ৃার
(৩) শুল্ক তবভাগের
আউটপাে তবল অব
এতি (৪) পগণ্যর
ইনভগয়ে (৫) প্যাতকোং
তলস্ট্ (৬) তবল অব
মলতডোং (৭) বন্দর াশুল
আদাগয়র চালান।

৯

রিানীগযাগ্য
পণ্য
কগন্টইনাগর
স্ট্াতফোং এর
অনু তি প্রদান

১ ঘন্টা

10

কগন্টইনারোি
পণ্য
োহােীকরগণ
অনু তি প্রদান

১ ঘন্টা

১) েোংতিষ্ট তেএন্ডএফ
এগেগন্টর আগবদন পত্র
(২) শুল্ক তবভাগের
আউটপাে তবল অব
এতি (এক্সগপাট ৃ) (৩)
ইনভগয়ে (৪) ইএক্সতপ
ফর (এক্সগপাট ৃ) (৫)
বন্দর াশুল আদাগয়র
চালান।
েোংতিষ্ট ত তপোং এগেন্ট
এর আগবদন পত্র
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মেনাগরল কাগোৃ াখা/কগন্টইনার াখা
না ঃ ম াঃ কুদরি আলী ম খ
পদবীঃ েহঃ ট্রাতফক ম্যাগনোর (প্রঃপঃ)
রু ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাড - ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৪
ই-গ ইলঃ kudrat.mpa@gmail.com
ৃ িৃাঃ
তবকল্প ক ক
কগন্টইনার াখা
না ঃ ম াঃ ফখরুল ইেলা
পদবীঃ ট্রাতফক অতফোর (ডকু ও তেএফএে)
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৭
ই-গ ইলঃ fokhrulmpa@gmail.com
মেনাগরল কাগোৃ াখা
না ঃ ম াঃ আব্দুল্লাহ আল ামুন তল্লক
পদবীঃ ট্রাতফক অতফোর (ডকু ও রােস্ব)
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৬
ই-গ ইলঃ mamun85mallik@gmail.com
েহকারী
ট্রাতফক
বক এর তনধ ৃাতরি ট্যাতরফ কগন্টইনার াখা
ম্যাগনোর এর দির
অনুযায়ী নেদ/ মপ-অড ৃার এর না ঃ ম াঃ কুদরি আলী ম খ
াধ্যগ ।
পদবীঃ েহঃ ট্রাতফক ম্যাগনোর (কগন্টইনার)
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৪
ই-গ ইলঃ kudrat.mpa@gmail.com
ৃ িৃাঃ
তবকল্প ক ক
কগন্টইনার াখা
েোংতিষ্ট ত তপোং এগেন্ট এর ব্যাোংক না ঃ ম াঃ ফখরুল ইেলা
পদবীঃ ট্রাতফক অতফোর (ডকু ও তেএফএে)
তহোব হগি ে ন্বগয়র াধ্যগ ।
রু ঃ ওয়যারহাউে তব-১
উপগেলার মকাডঃ- ০১৫৮
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪৭
ই-গ ইলঃ fokhrulmpa@gmail.com
েহকারী ট্রাতফক
ম্যাগনোর এর দির

বক এর তনধ ৃাতরি ট্যাতরফ
অনুযায়ী নেদ/গপ-অড ৃার এর
াধ্যগ ।

না ম াঃ মোহাে
পদবীঃ মডপুটি ট্রাতফক ম্যাগনোর
রু ঃ ১২
উপগেলার মকাড- ০১৫৮
মফানঃ ০৪৬৬২-৭৫২৬২
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪২
ই-মিইলঃ msohag@yahoo.com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd

না ম াঃ মোহাে
পদবীঃ মডপুটি ট্রাতফক ম্যাগনোর
রু ঃ ১২
উপগেলার মকাড- ০১৫৮
মফানঃ ০৪৬৬২-৭৫২৬২
ম াবাঃ ০১৪০৪৪১১৯৪২
ই-মিইলঃ msohag@yahoo.com
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd
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১২

বাতণতেযক
োহাে
আে নতনে ৃ ন
অনু তি
েমূদ্রো ী
োহাগে তবশুদ্ধ
খাবার পাতন
েরবরাহ

১৩

কাগোৃ
এবোং
কগন্টইনার
হযাগন্ডতলোং এর
েন্য
প্রগয়ােনীয়
েরঞ্জাগ র স্যষ্ঠু
েরবরাহ
তনতিিকরণ।

১৪

েমূদ্রো ী
োহাগের
তনরাপিা প্রদান

েগব ৃাচ্চ
১২ ঘন্টা

বুতকোং মপপার

েগব ৃাচ্চ
১২ ঘন্টা

এগেন্ট কর্তৃক তলতখি
চাতহদা পত্র ।

চাতহদা পগত্র
উগল্লতখি
ে গয়র গধ্য
েোদন করা
হয়।

১ ঘন্টা
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হারবার াষ্টার এর দির

স্থানীয় ত তপোং এগেন্ট এর াধ্যগ
পতরগ াধ করা হয়।

৬০ টাকা প্রতি টন অভযন্তরীণ
োহাে, বাতণতেযক োহাে প্রতি
টন ১০ ডলার। উভয় মক্ষগত্র ১৫%
ভযাট েোংযুক্ত।

ট্রাতফক তবভাে কর্তৃক
অনুগ াতদি চাতহদা
পত্র।

েহঃ
প্রগকৌঃ
(সরঞ্জাি) ও েহঃ
প্রগকৌঃ (যাতিক) এর
দির

েমূদ্রো ী
োহাে
হগি চাতহদা পত্র

প্রধান
তনরাপিা
ৃ িৃার দির
ক ক

বগকর তনধ ৃাতরি ট্যাতরফ
অনুযায়ী নেদ/ মপ-অড ৃার এর
াধ্যগ ট্রাতফক তবভাে কর্তৃক
িহণ করা হয়।

মূল্য প্রদান করগি হয় না।

হারবার াষ্টার এর দির
ক ান্ডার ম খ ফখর উদ্দীন
পদবী : হারবার াষ্টার
রুি নম্বর-৪২৩
উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
মিাোঃ ০১৮৬৫-৬৩৬৮৬৬
মফান : ০৪৬৬২-৭৫২২১
ইগ ইল : hm@mpa.gov.bd
তবকল্প t
অপাগর ন/কঞ্জারগভন্সী শাখা
মিাঃ আভিনুর রহ্িান
েহকারী হারবার াস্ট্ার (অপাগর ন)
ম াবাঃ ০১৭১৪-০৭৪২৯৩
ম াঃ মবলাল উতদ্দন
েহকারী হারবার াষ্টার (কনোরগভন্সী)
ম াবাঃ ০১৫৫৩-৩৭০১৩৭
রুি নম্বর-৪২৭
উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
মফান : ০৪৬৬২-৭৫২২১
ইগ ইল : hm@mpa.gov.bd

সদস্য হ্ারাের ও মিভরন এর দপ্তর
েদস্য (হাঃওগ ঃ)
রুি নম্বর-২২২
উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
মফানঃ ০৪৬৬২৭৫২২২ইগ ইলঃmhm@mpa.gov.bd

২৪ ঘন্টা পালাক্রগ দাতয়ত্ব পালন কগরন।
কারখানা ও সরঞ্জাি শাখা
মিাঃ মরজাউে কভরি
েহকারী প্রগকৌ লী (যাতিক)
রুি নম্বর-০৫
উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
ম াবাইল নোং- ০১৭২০৫৯৮৩৬৯
করখানা ও সরঞ্জাি শাখা
রুি নম্বর-০৬
মিাঃ ভিজানুর রহ্িান
েহকারী প্রগকৌ লী ( েরঞ্জা )
ম াবাইল নোং- ০১৭১৭০১০১২১

র্াভিক ও তভড়ৎ এেং মনৌপ্রবকৌশে িেন
না t ম াঃ াহবুবুর রহ ান ত না
পদবী t উপ-প্রধান প্রগকৌ লী (যাঃ ও িঃ)
ম াবাইল নোং t ০১৪০৪-৪১১৮৭
মফানঃ ০৪৬৬২-৭৫২৩৮
রুি নম্বর-০২
উপগেলা মকাড নম্বর-০১৫৮
ই-গ ইল t ceme @mpa .gov.bd
ওগয়ব োইট t www.mpa.gov.bd

ভনরাপত্তা ভেিা্
মেঃ কিান্ডার এি আব্দুে আেীি,ভেএন
ৃ িৃা
প্রধান তনরাপিা ক ক
রুি নম্বর-০৬
উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
মফান নোং t ০৪৬৬২-৭৫২৩২
ম াবাইল t ০১৭১৫-৯১৫৮৮৮

মচয়ারম্যান গহাদগয়র দির
মচয়ারম্যান
রুি নম্বর- ২০১
উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
মফানঃ ০৪৬৬২-৭৫২১৫
মিাোইে t ০১৭১৩-৩৩২১০১
ইগ ইলঃ chairman@mpa.gov.bd

তবকল্প t
ভনরাপত্তা শাখা
মিাঃ আয়ুে আেী
ৃ িৃা
ঊদ্ধৃিন তনরাপিা ক ক
রুি নম্বর- ০৬

উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
মিাোইেঃ ০১৭১৭-২০১৩১৬
মফান নোং t ০৪৬৬২-৭৫৩২৩

১৫

১৬

মিাংো েন্দর
সম্পভকগত তথ্য

মিাংো েন্দর
কর্তগপবক্ষর
মিাংোস্থ জভি
সংক্রান্ত

সবে গাচ্চ ২৩
ঘো

৪৮ঘো

--

--

--

মিাংো সম্পভত্ত শাখা,
িেক

মোর্ গ ও জনসংবর্া্ অভধশাখা
মিাঃ িাকরুজ্জািান
উপসভচ্ে
রুি নম্বর-২৩২
উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
মিাোইে ০১৭৪০-৬২৫৭৪০
ই-মিইেঃ prompa6@gmail.com
ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd
কর্তগপক্ষ কর্তগক খাত ভিভত্তক জনাে এি ভর্ ভজয়াউে হ্াসান
ভনধ গাভরত
হ্াবর
ন্দ/মপ- পদেী: উপ-ব্যেস্থাপক (প্রঃ ও সঃ)
অর্Ñvর,ব্যাংক ড্রা ট/এসভর্ আর মিাংো উপবজো মকার্-০১৫৮
মিাোইে নং-০১৭১৬-১৮৪৮০৪
ইতযাভদর িাধ্যবি ।
ই-মিইে- ziaulhassan70@yahoo.com
ভেনামূবল্য

নাি: জনাে ম্ােদার শাহ্োজ
পদেী: সভচ্ে (অ: দা:)
রুি নম্বর ৩২৮
উপগেলার মকাড নম্বর-০১৫৮
ম ানঃ ০৪৬৬২-৭৫৩২৭
মিাোইেঃ ০১৭১৫-৬৪৫০৩৬
ই-মিইেঃ cos@mpa.gov.bd
ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd

নািঃ ভর্ এি রওশন আেী
পদেীঃ উর্ধ্গতন উপ-ব্যেস্থাপক (প্রশাসন)
চ াঃদ াঃ
মিাংো উপবজো মকার্-০১৫৮
ম ানঃ ০৪৬৬২-৭৫২৬৬
মিাোইে নং- ০১৪০৪-৪১১৮১৮
ই-মিইে- rouson24bd@gmail.com
ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd

১৭

মিাংো েন্দর
কর্তগপবক্ষর
খুেনাস্থ জভি
সংক্রান্ত

৪৮ঘো

খুেনা সম্পভত্ত শাখা,
িেক

-ঐ-

নািঃ মিাঃ আবু তাবহ্র
পদেীঃ সহ্কারী ব্যেস্থাপক (সম্পভত্ত) (খুেনা)
উপবজো মকার্
মিাোইে নং-০১৯১৩০১৯৭৫৪
ই-মিইে-

নািঃ ভর্ এি রওশন আেী
পদেীঃ উর্ধ্গতন উপ-ব্যেস্থাপক (প্রশাসন)
মিাংো উপবজো মকার্-০১৫৮
ম ানঃ ০৪৬৬২-৭৫২৬৬
মিাোইে নং- ০১৪০৪-৪১১৮১৮
ই-মিইে- rouson24bd@gmail.com
ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd
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২। অতভগযাে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

মেবা প্রাতিগি অেন্তুষ্ট হগল বা দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃ িৃা ে াধান তদগি ব্যর্ ৃ হগল তনগনাক্ত পদ্ধতিগি মযাোগযাে করুন
ক্রত ক নোং
1

কখন মযাোগযাে করগবন

দাতয়ত্বপ্রাি ক কৃ িৃা ে াধাগন ব্যর্ ৃ হগল

মযাোগযাগের ঠিকানা
ৃ িৃা
১। ক্রত ক নোং ১-৪ এর েন্য মফাকাল পগয়ন্ট ক ক
না ঃ ম াঃ তেদ্দীকুর রহ ান
ৃ িৃা
পদবীঃ প্রধান অর্ ৃ ও তহোব রক্ষণ ক ক
মফান : ০৪৬৬২-৭৫২৩১
ম াবাইল নোং ০১৭১২১৩৬২৯৬
ই-গ ইলঃ cfao@mpa.gov.bd
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd
ৃ িৃা
২। ক্রত ক নোং ৫-১০ এর েন্য মফাকাল পগয়ন্ট ক ক
না t ম াঃ ম াস্তফা কা াল
পদবীt পতরচালক (ট্রাতফক)
মফানt ০৪৬৬২-৭৫৩৬৩
ম াবাt ০১৪০৪-৪১১৯৪০
ই-গ ইল t dt@mpa.gov.bd
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd
ৃ িৃা
৩। ক্রত ক নোং ১১-১২ এর েন্য মফাকাল পগয়ন্ট ক ক
না : কযাগেন ম াহাম্মদ আলী মচৌধুরী
পদবী: েদস্য (হাঃওগ ঃ)
মফানঃ ০৪৬৬২৭৫২২২ইগ ইলঃmhm@mpa.gov.bd
ওগয়বোইটঃ www.mpa.gov.bd
ৃ িৃা
৪। ক্রত ক নোং ১৩ এর েন্য মফাকাল পগয়ন্ট ক ক
না
t মলঃ কগণ ৃল ম াঃ ত োনুর রহ ান াহ্ মচৌধুরী
পদবী
t
প্রধান প্রগকৌ লী (যাতিক ও িতড়ৎ)
ম াবাইল নোং t ০১৭১১-৩০২২৪০
ই-গ ইল
t ceme@mpa.gov.bd
ওগয়ব োইট t www.mpa.gov.bd
ৃ িৃা
৫। ক্রত ক নোং ১৪ এর েন্য মফাকাল পগয়ন্ট ক ক
না
t মলঃ ক ান্ডার ভে এি নূর মিাহ্াম্মদ
ৃ িৃা এবোং তপএফএেও
পদবী
t প্রধান তনরাপিা ক ক
মফান
t ০৪৬৬২-৭৫২৩২
ম াবাইল নোং t ০১৭১৫- ৯১৫৮৮৮
ইগ ইল
t cso@mpa.gov.bd
ওগয়ব োইট t www.mpa.gov.bd
ওগয়ব মপাট ৃাল t প্রতিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাট ৃাগলর GRS তলোংক ।
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তনষ্পতির ে য়েী া
Awf‡hvM `vwL‡ji 10 w`‡bi g‡a¨| Awf‡hv‡Mi aiY I ¸iæZ¡
Abyhvqx mgq Kg †ekx n‡Z cv‡i|

ৃ িৃা
৬। ক্রত ক নোং ১৫ এর েন্য মফাকাল পগয়ন্ট ক ক
নাি: জনাে ম্ােদার শাহ্োজ
পদেী: সভচ্ে (অ: দা:)
ম ানঃ ০৪৬৬২-৭৫৩২৭
মিাোইেঃ ০১৭১৫-৬৪৫০৩৬
ই-মিইেঃ cos@mpa.gov.bd
ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd

ৃ িৃা
৭। ক্রত ক নোং ১৬-১৭ এর েন্য মফাকাল পগয়ন্ট ক ক
নাি: মিাঃ ভ্য়াস উভিন
পদেী: পভরচ্ােক (প্রশাসন)
ম ান: ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫
মিাোইে: ০১৭১২-৭৩৬৯৫৬
ই-মিইে- gias15303@yahoo.com
2.

ৃ িৃা ব্যর্ ৃ হগল
আতপল ক ক

ওগয়ব োইটঃ www.mpa .gov.bd
ৃ িৃা
GRS মফাকাল পগয়ন্ট ক ক

অতভগযাগের ধরণ অনুযায়ী দ্রুিি ে গয়র গধ্য ।

না t ম াঃ তেয়াে উতদ্দন
পদবীt পতরচালক (প্র ােন)
মফানt ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫
ম াবাt ০১৪০৪৪১১৮১৫
ইগ ইলঃ da@mpa.gov.bd
ওগয়ব োইটt www.mpa.gov.bd
ওগয়ব মপাট ৃালt প্রতিষ্ঠাগনর ওগয়ব মপাট ৃাগলর GRS তলোংক
৩। আপনার কাগছ আ াগদর প্রিযা া
ক্রত ক
1)
2)
3)
4)

প্রতিশ্রুি/কাতিি মেবা প্রাতির েন্য করণীয়
তনধ ৃাতরি ফরগ েম্পূণ ৃ ভাগব পূরণকৃি আগবদনপত্র ে া প্রদান ও চাতহি িথ্যাতদ েোংগযােন।
েঠিক াধ্যগ প্রগয়ােনীয় মেবামূল্য পতরগ াধ করা ।
োক্ষাগির েন্য তনধ ৃাতরি ে গয়র পূগব ৃই উপতস্থি র্াকা ।
আগবদন পগত্র েঠিক িথ্য প্রদান/উপস্থাপন করা।

স্বাক্ষভরত/ ১৫-১০-২০২০
পভরচ্ােক (প্রশাসন)
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