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ান ঢাকা নদী ব র এর সে লন ক
উপি িত ...
সভাপিতর অ মিত েম িবআইডি উিটএ’র চয়ারম ান ি েগিডয়ার গালাম মাহা দ সােদক কেরানা ভাইরাস

িতেরােধ চলমান েযাগ মাকােবলায় করণীয় িনধারেণর জ  অ ি ত মতিবিনময় সভায় উপি ত নৗপিরবহন
ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব খািলদ মাহমদু চৗধরুী এম.িপ, নৗপিরবহন ম ণালেয়র সিচব জনাব
মাহা দ মজবা  উি ন চৗধরুী, নৗপিরবহন ম ণালেয়র অিতির  সিচব জনাব অনল চ  দাস,

িবআইডি উিটিসর চয়ারম ান জনাব খাজা িময়া, নৗপিরবহন অিধদ েরর মহাপিরচালক কমেডার সয়দ
আিরফুল ইসলাম, বাংলােদশ অভ রীণ যা ী পিরবহন সং হা (যাপ) এর চয়ারম ান জনাব মাহববু উি ন
আহেমদ বীর িব ম এবং ল  মািলক সিমিতর নতবৃৃ সহ উপি ত সকলেক াগত জানান।  
২.১।      সভার েত িবআইডি উিটএ’র চয়ারম ান এ েযােগর সময় মাননীয় িতম ীর আ ােন সাড়া িদেয়
উপি হত হওয়ার জন◌্য সকলেক ধন◌্যবাদ জানান। িতিন কেরানা মাকােবলায় ইতঃপূেব গৃহীত কায েম
সকেলর সহেযািগতার জন◌্য কতৃ তা কাশ কেরন। িতিন ঢাকাসহ িবিভ  নদী ব ের িবআইডি উিটএ কতকৃ
ঘাট িমক, ল  িমক ও নৗকার মািঝেদর খাদ◌্য সহায়তা, পািন সরবরাহ কমসিূচ অব◌্যা ত রাখাসহ
সবা ক সহেযািগতার আ াস দান কেরন। িতিন মাননীয় িতম ীেক আস  েযাগ মাকােবলায় পরবতী
করণীয় িবষেয় আেলাকপাত করার জ  অ েরাধ জানান।
২.২ সভাপিত উপি হত সকলেক ধন◌্যবাদ জািনেয়  ু নৗপিরবহন ব◌্যব হা অব াহত রাখাসহ কেরানা
মাকােবলায় ইতঃপূেব গৃহীত পদে প বা বায়েন সহেযািগতা দােনর জ  ল  মািলকগণসহ সংি  সকেলর
িত কতৃ তা াপন কেরন। িতিন কেরানা ভাইরাসজিনত মহা েযােগ পিতত দশসমেূহর বতমান পিরি িতর

িবষেয় আেলাকপাত কেরন। িতিন কেরানা মহামািরেত জনগণেক িচিকৎসা সবা দােন উপ লীয় অ লসহ
নৗপেথর িবিভ  হােন বড় ল সমহূেক আইেসােলশন/িচিকৎসা স টার করার জন◌্য ল  মািলকগণসহ সংি

সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন। এছাড়াও িতিন কেরানা মাকােবলায় সরকােরর পরবতী যাবতীয় পদে প
বা বায়েন সহেযািগতা দােন সকলেক অ েরাধ জানান এবং নৗযান িমকেদর সহেযািগতায় সরকােরর প
থেক মািলকেদর পােশ থাকার আ াস দন।

২.৩।      যা ী পিরবহন সং ার চয়ারম ান জনাব মাহববু উি ন আহেমদ, বীর িব ম, ল  মািলক সিমিতর পে
জনাব বিদউ ামান বাদল, জনাব শিহ ল ইসলাম ভঁুইয়া, জনাব আবলু কালাম খান ব ব  রােখন। জনাব মাহববু
উি ন আহেমদ, বীর িব ম বেলন, গত ২৪ মাচ নৗপিরবহন ম ণালেয়র িনেদশনার পিরে ি েত
তাৎ িণকভােব ল সমহূ ব  করা হেয়েছ। এেত দেশর িবিভ  ঘাট/পেয়ে ট ল সমহূ আটকা পেড় আেছ।
অরি ত এসকল ল েক রি ত ােন িনেয় আসা েয়াজন। ল  মািলক সিমিতর নতবৃৃ  জানান, ল  না
চলেলও ল সমেূহর িনরাপ া িবধােন াফেদর খাদ  ও পািন সরবরাহ আব াহত রাখেত হে । তারা জনগেণর
সবায় সরকােরর গৃহীত পদে প বা বায়েন সবা ক সহেযািগতার আ াস দান কেরন। তাছাড়া, িবদ◌্যমান

পিরি হিতেত ল সমেূহর িনরাপ া িবধানসহ িবদ মান সমস◌্যাসমহূ সমাধােন সরকােরর সহেযািগতা কামনা
কেরন। ল  মািলক সিমিতর পে  ামবাজােরর খািল জায়গায় নৗযান িমকেদর জ  একিট শ ার িনমােণর
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াব করা হয়। এ ি েত চয়ারম ান, িবআইডি উিটএ বেলন, নৗযান িমকেদর জ  িবিভ  ােন শ ার
িনমােণর জ  িব ব াংেকর অথায়েন ক  হণ করা হেয়েছ। সভায় নৗপিরবহন অিধদ েরর মহাপিরচালক
জানান, েযাগ মাকােবলায় সংি  সকেলর করণীয় িবষেয় যথাসমেয় েয়াজনীয় িনেদশনাসমহূ দান করা
হেয়েছ। এছাড়াও, িতিন কেরানা েযােগর সমেয় নৗযান চলাচল, পণ  পিরবহন, মালামাল উঠানামা ও িনরাপ া
িবধােন হানীয় শাসেনর সােথ সম য় কের কাজ করার উপর ােরাপ কেরন।
২.৪।      সভায় নৗপিরবহন ম ণালেয়র সিচব  ু নৗপিরবহন ব◌্যব হার মাধ◌্যেম জনগণেক ত ািশত সবা

দানসহ কেরানা মাকােবলায় সরকােরর পদে প বা বায়েন ল  মািলকেদর আ িরকতার জন◌্য ধন◌্যবাদ
াপন কেরন। িতিন বেলন, কেরানা ভাইরাসজিনত মহামািরর কারেণ আমরা অত  নাজুক অব ায় আিছ।

এজ , সিঠক পিরক না ও িত আমােদর এখনই হণ করেত হেব। অরি ত ল সমহূেকও রি ত অব ােন
িনেয় আসেত হেব। েযােগর সমেয় ল সমহূেক আইেসােলশন ক /িচিকৎসা ক  িহেসেব ব বহার করেত
হেল মি পিরষদ িবভােগর পরামশ হণপূবক া  ম ণালেয়র সােথ সম য় কের তা বা বায়ন করেত হেব।
একইসােথ ল সমেূহর িনরাপ াও িবধান করেত হেব এবং আপৎকালীন সমেয় ল  িমকেদরেক েয়াজনীয়
সাহায  দান করেত হেব। িতিন নৗযান িমকেদর জ  শ ার িনমাণসহ িবদ মান সম াবলী সমাধােন
ম ণালেয়র প  থেক েয়াজনীয় সহেযািগতার আ াস দন।  
২.৫।      সভাপিত বেলন, কেরানা ভাইরাসজিনত বতমান বি ক পিরি িতর পিরে ি েত িবেশষ গেণর ধারণা
ম-জুন মােস দি ণ এিশয়ার দশ েলা বড় রকেমর েযােগর কবেল পিতত হেত পাের। তাই আমােদরেক এখন
থেকই িত হণ করেত হেব। িতিন বেলন, দেশর িবিভ  ােন ছিড়েয় িছিটেয় থাকা ল েলার িনরাপ া

িবধােনর পাশাপািশ িমকেদরেকও সরকােরর প  থেক সহেযািগতা দান করা হেব। া  ম ণালয় ও
মি পিরষদ িবভােগর সােথ সম য় কের ল সমহূেক আইেসােলশন ক /িচিকৎসা ক  িহেসেব ব বহােরর জ

ত রাখেত হেব।
৩.০। িব ািরত আেলাচনাে  িনে া  িস া সমহূ গৃহীত হয়ঃ
(ক) কেরানা ভাইরাস িতেরাধ ও িচিকৎসা সবায় আইেসােলশন/িচিকৎসা স টার িহেসেব ব বহােরর জ
ল সমহূ উপ লীয় অ লসহ িনধািরত হােন ত থাকেব এবং া  ম ণালয় ও মি পিরষদ িবভােগর
িনেদশনার আেলােক স েলা েয়াজন অ যায়ী কােজ লাগােনা হেব;
(খ) াথিমকভােব আইেসােলশন/িচিকৎসা সবায় ব বহােরর জ  ৫িট বহৃদাকার ল  ত রাখেত হেব;
(গ) ঢাকা নদী ব ের য সকল ল েক বািদং িবধা দয়া হেব মািলক সিমিতর প  থেক সসকল লে র নােমর
তািলকা িবআইডি উিটএ- ক িদেত হেব;
(ঘ) িবিভ  নদী ব ের আটেক থাকা ল সমহূেক িনরাপদ ােন আনেত হেল মি পিরষদ িবভােগর সােথ
পরামশ েম সংি  জলা শাসেনর সােথ সম য় কের তা বা বায়ন করেত হেব;
(ঙ) িবআইডি উিটএ দেশর িবিভ  ােন নৗযান িমকেদর জ  শ ার িনমাণ সং া  ক  বা বায়ন
কায ম রাি ত করেব।
৪।         সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা কেরন।

 

খািলদ মাহমদু চৗধুরী. এম.িপ 
িতম ী, নৗপিরবহন ম ণালয়

ারক ন র: ১৮.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০৬.১৭.১ তািরখ: 
০৭ এি ল ২০২০

২৪ চ  ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) চয়ারম ান, চয়ারম ান মেহাদেয়র দ র, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন কতৃপ
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২) চয়ারম ান, চয়ারম ান এর দ র, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন কেপােরশন
৩) মহাপিরচালক, নৗ-পিরবহন অিধদ র
৪) চয়ারম ান, বাংলােদশ অভ রীণ যা ী পিরবহন সং া
৫) ম ীর একা  সিচব, মাননীয় িতম ীর দ র, নৗ-পিরবহন ম ণালয়
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচব এর দ র, নৗ-পিরবহন ম ণালয়

 

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম 
উপসিচব
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