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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

মভাোংরা, ফাগগযাট-৯৩৫১ 

মটলরগপান  : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫ 

পযাক্স        : ০৪৬৬২-৭৫২২৪ 

ই-মভইর     : da@ mpa.gov.bd 

ওগেফ াইট : www. mpa.gov.bd 

 
 
 

 

নোং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.১২.০২০.২০১৮-০৬ ০৭জানুোলয২০১৮ লরিঃ। 

 

 

 লফলে : মজরা প্রাক গেরন ২০১১ এয লদ্ধান্ত ফাস্তফােন অগ্রগলত প্রলতগফদন । 
 

  সূত্র :   মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারগেয ত্র নোং-১৮.০১১.০০৬.০০.০০.০১৫.২০১১-১৫১৩,  তালযখ ২৪-১১-২০১১ লরিঃ। 

 

 

 উর্যকৃ্ত লফলে ও সূগত্রাস্থ গত্রয মপ্রলক্ষগত মজরা প্রাক গেরন-২০১১ মত গৃীত লদ্ধান্ত মূগয ভগে মভাোংরা ফন্দয োংলিষ্ট 

লফলগে লিগম্বয-২০১৭ ভাগয অগ্রগলত প্রলতগফদন প্রগোজনীে ব্যফস্থা গ্রণাগথ ৃআলদষ্ট গে অত্রাথ মপ্রযণ কযা গরা। 

 

োংর্যক্ত :০১ (এক) াতা।     

    স্বাক্ষলযত/ ০৭-০১-১৮ 

               (প্রণফ কুভায যাে) 

        লযচারক (প্রান) 

 

লচফ 

মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে 

ফাোংরাগদ লচফারে 

ঢাকা। 
 

 

অনুলরল অফগলত ও প্রগোজনীে ব্যফস্থা গ্রমণয জন্য মপ্রযণ কযা গরািঃ 
 

উ-লচফ (মভাোংরা ফন্দয াখা)। 
মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে, ফাোংরাগদ লচফারে, ঢাকা। 
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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

মভাোংরা, ফাগগযাট। 
 

লফলে :মজরা প্রাক গেরন ২০১১ এয লদ্ধান্ত ফাস্তফােন অগ্রগলত প্রলতগফদন। 

 

(ক) স্বল্প মভোদী 

 

ক্রলভক লদ্ধান্ত ফাস্তফােন অগ্রগলত 

১ ২ ৩ 

 মভাোংরা ফন্দগযয লনকট 

ভূলভ উন্নেন কয ফাফদ 

যকাগযয াওনা ৫ 

মকাটি টাকা আদাগেয 

জন্য ভন্ত্রণারগেয  প্রস্তাফ 

মপ্রযণ কযা গর 

ভন্ত্রণারে আদাগেয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। 

মভাট ১০টি এর , এ মকগয ভােগভ মভাোংরা উগজরায মারাবুলনোয লফদ্যাযফাওন লদগযাজ , গরালচা 

লদগযাজ,বাগটযাফাদ বুলিযিাঙ্গা ও কাভায িাঙ্গা মভৌজাে অলধগ্রনকৃত ১৪৭৯.৭১ একয জলভ ফতভৃাগন 

ভফক এয ব্যফাগয/দখগর আগে। ফলণতৃ জলভয ফগকো ১৪২২ াগরয ভূলভ উন্নেন কয ফাফদ মভাট 

৪,৩৭,৯২,৬১২/- টাকা কাযী কলভনায (ভূলভ) , মভাোংরা, ফাগগযাট কর্তৃক ০২/১১/২০১৫ ইোং তালযগখ 

দালফ কযা ে। উক্ত দালফয মপ্রলক্ষগত গত ২৯/০২/২০১৬  তালযগখ মভাট ২ ,০০,০০,০০০/-(দুই মকাটি) টাকা 

লযগাধ কযা গেগে।   ভফক এয অনুকূগর অলধগ্রণকৃত জলভয একয প্রলত ফালণলজযক াগয কয 

লনধাৃযগনয লযফগত ৃব্যফায লবলিক কয লনধাৃযগনয লফলগে ০৪ /১০/২০১৬ তালযগখগনৌ-লযফন ভন্ত্রণারগে 

পুনিঃপ্রস্তাফ মপ্রযণ কযা গেগে।  
 

উগেখ্য মম, াফ-মযলজস্টায অলপ ও লটি কগাৃগযন গত জলভয কয োংক্রান্ত তথ্যালদ োংগ্র কগয 

ব্যফায লবলিক মেলণ লফন্যা অনুমােী ভূলভ উন্নেন কয পুন লনধাৃযগনয রগক্ষয ভন্ত্রণারগেয চালদা অনুমােী 

মেচ ম্যা ততযী  কযা গেগে। ততযীকৃত মেচম্যা ভন্ত্রণারগে মপ্রলযতব্য খিা অনুগভাদগনয জন্য ম 

কযা গেগে। 

 

(খ)  ভেগভোদী  

 

ক্রলভক লদ্ধান্ত ফাস্তফােনকাযী 

কর্তৃক্ষ 

লদ্ধান্ত ফাস্তফােগন গৃীত ব্যফস্থা ও অগ্রগলত 

১। শুয নদী মেলজোং 

এয জন্য গৃীত 

প্রকগল্পয কামকৃ্রভ 

শুরু কযগত গফ। 

মভাোংরা ফন্দয 

কর্তৃক্ষ। 

শুয নদীয নাব্যতা বৃলদ্ধয জন্য মেলজোং কামকৃ্রভিঃ 

 মভাোংরা ফন্দয চযাগনগর ২০০৯ ার গত ৩৯ .২৪ রক্ষ ঘনলভটায মেলজোং কযা গেগে। 

 আউটায ফায এফোং মভাোংরা ফন্দয গত যাভার লফদুযৎ মকন্দ্র মনৃ্ত প্রাে ১৪২ .৭৬ রক্ষ 

ঘনলভটায মেলজোং কাগজয জন্য ম্প্রলত ২টি প্রকল্প অনুগভালদত গেগে। 

 এোিা, াযফায চযাগনগরয ফুি াইগরা এরাকাে ১৩ .৩৬ রক্ষ ঘনলভটায মেলজোং কাজ 

ম্পগন্নয জন্য ১টি প্রকল্প অনুগভাদন যকাগযয লক্রে লফগফচনাধীন আগে।  

 
        

  

স্বাক্ষলযত/ ০৭-০১-১৮ 

লযচারক (প্রান) 


