
মন্ত্রণালয়ের নাম: ননৌপররবহন মন্ত্রণালে 

মায়ের নাম: নেব্রুোরর/২০২১ 

 

েংস্থার 

নাম 

নমাট প্রাপ্ত 

অরিয় ায়ের 

েংখ্যা 

রনষ্পরিকৃত 

অরিয় ায়ের 

েংখ্যা 

রনষ্পরিকৃত অরিয় ায়ের েংরিপ্ত রববরণ অরনষ্পরিকৃত অরিয় ায়ের 

েংখ্যা 

মন্তব্য 

বাংলায়েশ 

স্থলবন্দর 

কর্তপৃি 

(বাস্থবক) 

০৯ -- ক) বাংলায়েশ স্থলবন্দর কর্তপৃয়ির েত 

২২/০৬/২০২০ তাররয়ের 

১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০২৪.১৭.৪০০ 

নং স্মারয়ক নবনায়পাল স্থলবন্দয়র কমরৃত 

কমকৃতাৃ /কমচৃারীয়ের উচ্চতর নেড 

প্রারপ্তয়ত বয়কো নবতন িাতারে প্রাপ্যতার 

রবষয়ে একটি করমটি েঠিত হে। উক্ত 

করমটিয়ত অরডট অরেোর জনাব 

নমাহাম্মে আমান উল্লাহ-য়ক েেস্য 

রহয়েয়ব অন্তর্ভকৃ্ত করা হে। েত 

২৯/০৬/২০২০ তাররয়ে নবলা ০৩.০৪ 

রমরনয়ট তার নমাবাইল নোয়ন জনাব 

এনামুল হক নমাল্লা নায়ম পররচে রেয়ে 

০১৭৭৫-৪২৫২৪৭ নম্বর হয়ত একটি কল 

আয়ে এবং কয়ল বয়কো নবতন িাতা 

প্রোয়ন রতরন বাধা রেয়েন ময়ম ৃ জনাব 

নমাহাম্মে আমান উল্লাহ-য়ক জীবননায়শর 

হুমরক নেন ও তার বাবা মা েম্পরকতৃ 

অশ্রাব্য িাষাে োরলোলাজ করাে জনাব 

নমাোঃ এনামুল হক নমাল্লা এর রবরুয়ে 

বাস্থবয়কর চাকুরর প্ররবধানমালা অনু ােী 

রবিােীে ব্যবস্থা েহয়ণর জন্য অরডট 

অরেোর জনাব নমাহাম্মে আমান উল্লাহ 

কর্তপৃি বরাবর আয়বেন কয়রন। 

ে)  নবনায়পাল স্থলবন্দয়র কমরৃত 

কমকৃতাৃ/কমচৃারীয়ের উচ্চতর নেড 

প্রারপ্তয়ত বয়কো নবতন িাতারে প্রাপ্যতার 

রবষয়ে একটি করমটি েঠিত হে। উক্ত 

করমটিয়ত জনাব নমাহাম্মে মরশউর 

রহমান, েহকারী পররচালক (প্রশােন)-

নক েেস্য রহয়েয়ব অন্তর্ভকৃ্ত করা হে। েত 

২৯/০৬/২০২০ তাররয়ে নবলা ০৩.১১ 

রমরনয়ট তার নমাবাইল নোয়ন 

০১৭৭৫৪৭২৫৪৭ নম্বর হয়ত একটি কল 

আয়ে এবং উক্ত কয়ল জনাব এনামুল হক 

নমাল্লা, ট্রারেক পররেশকৃ পররচে রেয়ে 

বয়লন ন , বয়কো নবতন িাতার করমটির 

ময়ে রতরন এবং আমানউল্লাহ, অরডট 

অরেোর বাধা রেয়েন এবং ঊর্ধ্ৃতন 

কর্তপৃয়ির রবষয়ে অশালীন কথাবাতাৃ 

-- ক)         নমোে ৃআরেে এন্টারপ্রাইজ 

এর স্বত্বারধকারী জনাব হাজী মুহাম্মে 

োহাবুরিন ২০১৫ ইং োয়ল তামারবল 

স্থলবন্দয়র ল্যান্ড নডয়িলপয়মন্ট এন্ড 

বাউন্ডারী ওোল রনমাৃণ কায়জর 

েরপয়ে অংশ েহণ কয়রন। বাস্থবয়কর 

অরডটর বতমৃায়ন রে রব এ এর োধারণ 

েম্পােক জনাব জামাল উরিন ভ ূঁইো 

বরণতৃ কাজটি পাইয়ে নেওোর নাম 

কয়র তার কাছ নথয়ক নচয়কর মােয়ম 

২,৫০,০০০/- (দুই লি পঞ্চাশ হাজার 

টাকা) েহণ কয়রন এবং পরবতীয়ত 

নেয়ে আরও ১,০০,০০০/- (এক লি 

টাকা) েহণ কয়রন। জনাব জামাল 

উরিন ভ ূঁইো তায়ক বরণতৃ কাজটি 

প্রোন করায়ত ব্যথ ৃহয়ল ১,০০,০০০/- 

(এক লি টাকা) পররয়শাধ কয়রন এবং 

অবরশষ্ট ২,৫০,০০০/- টাকা না রেয়ে 

কয়েকবার পররয়শায়ধর তাররে নেন 

রকন্তু অদ্যবরধ উক্ত টাকা পররয়শাধ 

কয়রনরন ময়ম ৃ জনাব হাজী মুহাম্মে 

োহাবুরিন েত ৩১-০৭-২০১৯ তাররয়ে 

বাস্থবয়কর নচোরম্যান ময়হােে বরাবর 

রলরেত অরিয় াে োরেল কয়রন। 

                                            

ে) জননক নমাোঃ নমাহায়েছুর রহমান, 

রপতা- হারববুর রহমান, বাো নহারডং 

নং৫০/৫, ওোো নরাড, উির মারনক 

নের, ডাকঘর-ওোরী, মুেো, ঢাকা 

কর্তকৃ নচোরম্যান ময়হােে বরাবর 

োরেলকৃত অরিয় ায়ে উয়ল্লে করা 

হয়েয়ছ ন , কর্তপৃয়ির ১৪/০৩/২০১৫ 

ইং তাররয়ের প্রকারশত রনয়োে 

রবজ্ঞরপ্তর নপ্ররিয়ত রনয়োে পরীিাে 

চাকুরী পাইয়ে নেোর নাম কয়র 

বাস্থবয়কর অরডটর জনাব জামাল 

উরিন ভ ূঁইো প্রথম প াৃয়ে দুই েোে 

(৫০,০০০+৫০,০০০) =১,০০,০০০/- 

টাকা েহণ কয়রন। পরবতীয়ত চাকুরী 

প্রোয়ন ব্যথ ৃহওোে উক্ত অথ ৃ নেরত 



বয়লন। ৩০/০৬/২০২০ তাররে পুনরাে 

আনুমারনক রাত ১০.১৭ ঘটিকাে জনাব 

আমান উল্লাহ কর্তকৃ তার রবরুয়ে 

অরিয় াে োরেয়লর রবষয়ে তার কায়ছ 

জানয়ত চান। জনাব এনামুল হক নমাল্লা 

েিার আয়লাচয রবষে রনয়ে ভো, 

রিরিহীন ও বায়নাোট তথ্য প্রোন কয়র 

করমটির চলমান কা কৃ্রময়ক বাধােস্থ ও 

প্রশ্নরবে কয়র রবধাে েহকারী পররচালক 

(প্রশােন) জনাব নমাহাম্মে মরশউর 

রহমান করমটি হয়ত অব্যাহরত প্রোয়নর 

জন্য কর্তপৃি বরাবর অনুয়রাধ কয়রন। 

           ‘ক’ ও ‘ে’ অরিয় ায়ের রবষয়ে 

প্রাথরমক তেয়ন্তর জন্য উপ-পররচালক 

(ট্রারেক)-য়ক তেন্ত কমকৃতাৃর োরেত্ব 

প্রোন করা হে। এ নপ্ররিয়ত তেন্ত 

প্ররতয়বেন পাওো নেয়ছ। প্ররতয়বেয়ন 

অরিয় াে প্রমারণত হওোে অরিযুক্ত 

জনাব এনামুল হক নমাল্লা, ট্রারেক 

পররেশকৃ এর রবরুয়ে েত ২৯-১১-২০২০ 

তাররে রবিােীে মামলা রুজু করা 

হয়েয়ছ। বতমৃায়ন মামলা চলমান 

রয়েয়ছ। 

(ে) ‘দেরনক নওোপাড়া’ পরেকাে েত 

২৪-০৮-২০২০ তাররয়ে “নবনায়পায়ল 

ট্রারেক পররেশকৃ এনামুয়লর রবরুয়ে 

একারধক অরিয় াে” রশয়রানায়ম েংবাে 

প্রকারশত হে। নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর 

ট্রারেক পররেশকৃ জনাব এনামুল হক 

নমাল্লা প্রাে একযুে ধয়র বন্দয়রর 

ট্রান্সরশপয়মন্ট ইোড-ৃ৩১ রনয়জর েেয়ল 

নরয়ে নানা অপকম ৃ চারলয়ে  াওোর 

রবষয়ে েংবাে প্রকারশত হে। রবষেটি 

তেয়ন্তর জন্য নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর 

পররচালক (ট্রারেক) অোঃ োোঃ জনাব 

আবদুল জরলল-য়ক ১৭-০৯-২০২০ 

তাররে োরেত্ব প্রোন করা হে। 

ঘ) নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর  উপ-

পররচালক (ট্রারেক) জনাব নমাোঃ মামুন 

করবর তরেোর এর রবরুয়ে অনবধ টাকা 

েহণ েংক্রান্ত একটি অরিয় াে ট্রারেক 

পররেশকৃ জনাব নমাোঃ আোদুজ্জামান 

বন্দর প্রধায়নর েয়রাোরডংৃ ছাড়াই এ 

কর্তপৃি বরাবর েরােরর োরেল কয়রন। 

রবষেটি তেয়ন্তর জন্য নবনায়পাল 

স্থলবন্দয়রর পররচালক (ট্রারেক) অ:ো: 

রেয়ত রতরন েরড়মরে কয়রন এবং 

বাস্থবয়কর পরবতী রনয়োয়ে চাকুরী 

পাইয়ে নেওোর কথা বয়ল আয়রা এক 

লি টাকা ধার রহয়েয়ব ৩০০/- 

(রতনশত) টাকার ননজুরডরেোল 

স্ট্যায়ম্প রলরেতিায়ব স্বািরর্বকৃ 

েহণ কয়রন। এয়তও রতরন ব্যথ ৃ হন। 

উরল্লরেত নমাট ২ (দুই লি) টাকা 

পররয়শাধ না করাে এবং প্রতারণা 

করাে জননক নমাোঃ নমাহায়েছুর রহমান 

জনাব জামাল উরিন ভ ূঁইো, অরডটর 

এর রবরুয়ে ব্যবস্থা েহয়ণর জন্য 

অনুয়রাধ জানান। 

‘ক’ ও ‘ে’ অরিয় াে দুটি প্রাথরমক 

তেন্ত করা হয়ল তেন্ত 

প্ররতয়বেয়ন উিে অরিয় ায়ে 

অরিয় ােকারী কর্তকৃ টাকা প্রোয়নর 

েতযতা প্রমারণত হওোে এবং জনাব 

নমাোঃ জামাল উরিন ভ ূঁইো উিে 

নিয়েই ধার রহয়েয়ব টাকা েহয়ণর 

রবষে স্বীকার করাে এ কর্তপৃয়ির ১০-

১০-২০১৯ তাররয়ের ১৮.১৫০.০১৮. 

২০.০১.১১৪.২০১০-৯৯৪ নং 

স্মারয়ক বাংলায়েশ স্থলবন্দর কর্তপৃি 

কমচৃারী চাকুরী প্ররবধানমালা-২০০৪ 

এর প্ররবরধ ৪০ এর (ে) অনু ােী 

অেোচরয়ণর অরিয় ায়ে তার রবরুয়ে 

রবিােীে মামলা রুজু করা 

হে। রবিােীে মামলাে আনীত 

অরিয় ায়ের রবষয়ে তেন্তক্রয়ম 

প্ররতয়বেন োরেয়লর জন্য তেন্ত 

কমকৃতাৃ রনয়োে করা হে। তেন্ত 

কমকৃতাৃ কর্তকৃ োরেলকৃত তেন্ত 

প্ররতয়বেয়ন অরিযুক্ত কমচৃারীর রবরুয়ে 

আনীত অরিয় াে প্রমারণত 

হয়েয়ছ। তেন্ত প্ররতয়বেয়নর আয়লায়ক 

ব্যবস্থা েহয়ণর রবষেটি প্ররক্রোধীন 

রয়েয়ছ। 

ে)         জননক নমাোঃ আরয়শে আলী, 

রপতা- আোঃ কররম, োং-উলাট, থানা- 

সুজানের, নজলা- পাবনা কর্তকৃ 

নচোরম্যান ময়হােে বরাবর োরেলকৃত 

অরিয় ায়ে উয়ল্লে কয়রয়ছন ন , 

বাস্থবয়কর উপ-েহকারী প্রয়কৌশলী 

(রেরিল) জনাব নময়হেী হাোন 

নজাোোৃর তায়ক চাকুরীর কথা বয়ল 



জনাব আবদুল জরলল-য়ক ১৩-১০-২০২০ 

তাররে োরেত্ব প্রোন করা হে। তেন্ত 

কমকৃতাৃ তেন্ত প্ররতয়বেন োরেল 

কয়রয়ছন। 

উয়ল্লখ্য, ‘ক হয়ত ঘ’ এ 

বরণতৃ অরিয় ােগুয়লা অরিয় াে 

প্ররতকার ব্যবস্থা েংক্রান্ত রনয়েরৃশকা-

২০১৫ (পররমারজতৃ-২০১৮) 

এরঅনুয়েে-৪এ অরিয় ায়ের প্রকৃরতয়ত 

বরণতৃ নােররক অরিয় াে, অিযন্তরীণ 

অরিয় াে ও প্রারতষ্ঠারনক/ োপ্তররক 

অরিয় ায়ের প াৃয়ে পয়ড় না। কায়জই 

অরিয় ােগুয়লা পৃথকিায়ব েপ্তর হয়ত 

ব্যবস্থা েহয়ণর কা কৃ্রম চলমান রয়েয়ছ। 

ভো রনয়োেপে রেয়ে তায়ক হামলা-

মামলা ও প্রাণনায়শর হুমরক রেয়ে। 

ভো রনয়োেপে রেয়ে চাকুরীর কথা 

বয়ল তার কাছ নথয়ক প্রতারণার 

মােয়ম ৭,৫০,০০০/- টাকা হারতয়ে 

রনয়েয়ছন। পরবতীয়ত ভো 

রনয়োেপয়ের েবর জানয়ত পারয়ল 

তার পাওনা টাকা নেরত চাওোয়ত 

অমানরবক মারধর ও বাোে 

প্রয়োজনীে কােজপে লুটপাট 

কয়রয়ছন। রতরন রনরাপিাহীনতাে 

র্ভেয়ছন এবং তার টাকা নেরতেহ 

প্রয়োজনীে কােজপোরে নেরত 

পাওোর জন্য অনুয়রাধ কয়রন। 

‘ে’ অনুয়েয়ে বরণতৃ অরিয় ােটি 

প্রাথরমকিায়ব তেয়ন্তর জন্য ২৬-০৯-

২০১৯ তাররয়ে তেন্ত কমকৃতাৃ রনয়োে 

করা করা হয়ল তেন্ত প্ররতয়বেন 

অনু ােী একজন েরকারর কমকৃতাৃ 

রহয়েয়ব একজন োধারণ ব্যরক্তর োয়থ 

এিায়ব নমলায়মশা করা এবং রবয়রায়ধ 

জরড়য়ে পড়া অেোচরয়ণর শারমল 

হওোে এ কর্তপৃয়ির ২৩-০২-২০২০ 

তাররয়ের ১৮.১৫০.০১৮. 

২০.০১.০১২.২০১২-৯৯৭ নং স্মারয়ক 

বাংলায়েশ স্থলবন্দর কর্তপৃি কমচৃারী 

চাকুরী প্ররবধানমালা-২০০৪ এর প্ররবরধ 

৪০ এর (ে) অনু ােী অেোচরয়ণর 

অরিয় ায়ে তার রবরুয়ে রবিােীে 

মামলা রুজু করা হে। রবিােীে 

মামলাে আনীত অরিয় ায়ের রবষয়ে 

তেন্তক্রয়ম প্ররতয়বেন োরেয়লর জন্য এ 

কর্তপৃয়ির ২৩-০৬-২০২০ তাররয়ের 

১৮.১৫০.০১৮.২০.০১.০১২. ২০১২-

৪০৪ নং স্মারয়ক কর্তপৃয়ির েেস্য 

(ট্রারেক)-য়ক তেন্ত কমকৃতাৃ রনয়োে 

করা হয়েয়ছ। বতমৃায়ন তেন্ত প্ররতয়বেন 

পাওো নেয়ছ।  তেন্ত কমকৃতাৃ কর্তকৃ 

োরেলকৃত তেন্ত প্ররতয়বেয়ন অরিযুক্ত 

কমকৃতাৃর রবরুয়ে আনীত অরিয় াে 

প্রমারণত হেরন। তেন্ত প্ররতয়বেয়নর 

আয়লায়ক ব্যবস্থা েহয়ণর রবষেটি 

প্ররক্রোধীন রয়েয়ছ। 

ঘ) জাতীে নবতনয়েল, ২০১৫ অনু ােী 

চাকুরীর ১০ (েশ) বছর র্রতয়ৃত 

নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর ৫৬ জন 



 

 

 

০৫/০১/২০২১ 

                                                                        স্বাক্ষরিত/- 

(আরনসুল ইেলাম) 

পরররচরত নং-১৫০১৩ 

পররচালক (প্রশােন) এর রবকল্প কমকৃতাৃ 

নোন : ০২-৫৫০১৩৮৩১ 

E-mail: directoradmin@bsbk.gov.bd 

মুয় ায়োন: ০১৭১২১৮২১৫১ 

কমকৃতাৃ/কমচৃারীর অনুয়মােনকৃত 

উচ্চতর নেয়ডর রেয়েশন করা হয়লও 

বয়কো নবতন-িাতারে প্রাপ্ত না হওোে 

নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর ট্রারেক 

পররেশকৃ জনাব নমাোঃ এনামুল হক 

নমাল্লা কর্তপৃি বরাবর আয়বেন 

কয়রন। আয়বেয়নর নপ্ররিয়ত বয়কো 

নবতন-িাতারে প্রাপ্যতার রবষয়ে 

প াৃয়লাচনায়ন্ত মতামতেহ প্ররতয়বেন 

নপ্ররয়ণর জন্য ০৫ েেস্যরবরশষ্ট করমটি 

ে ন করা হে। করমটি ১৪-০৭-২০২০ 

তাররয়ে প্ররতয়বেন োরেল কয়রন। 

প্ররতয়বেয়নর আয়লায়ক প্রয়োজনীে 

ব্যবস্থা েহণ করা হয়ে। 

ঙ) নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর ট্রারেক 

পররেশকৃ জনাব নমাোঃ এনামুল হক 

নমাল্লা কর্তকৃ নবনায়পাল স্থলবন্দয়রর 

েহকারী পররচালক (ট্রারেক) জনাব 

নমাোঃ আরতকুল ইেলাম েরকারর 

কায়জ বাধা প্রোন এবং প্রাণ নায়শর 

হুমকী প্রোন করার রবষয়ে োধারণ 

ডায়েরী করার জন্য নবনায়পাল 

স্থলবন্দয়র পররচালক (ট্রারেক) বরাবর 

অনুয়রাধ কয়রন। তদ য়প্ররিয়ত 

নবনায়পাল হয়ত নপাট ৃ থানাে োধারণ 

ডায়েরর করা হে  ার নং ৩৮৭, তাররে 

১০/০৯/২০২০ এবং আয়বেয়নর রবষয়ে 

তেন্তক্রয়ম প্ররতয়বেন োরেয়লর জন্য 

বাংলায়েশ স্থলবন্দর কর্তপৃয়ির 

পররচালক (ট্রারেক) জনাব নমাোঃ 

নমাস্তো কামাল মজুমোর-য়ক ২৮-

০৯-২০২০ তাররে োরেত্ব প্রোন করা 

হে। তেন্ত প্ররতয়বেন পাওো নেয়ছ। 

প্ররতয়বেয়নর  আয়লায়ক প্রয়োজনীে 

ব্যবস্থা েহণ করা হয়ব।  



              ০১৫৩১৮৩৩৮৪০ 

 

 


