ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
াননীয় প্রধান ন্ত্রী কর্তৃক ০৭.০৯.২০১৪ তাররখ মনৌ-পররবহন ন্ত্রণালয়
পররদর্ৃন কাগল প্রদত্ত রদক রনগদ ৃর্নার বাস্তবায়ন অগ্রেরত।
ক্রর ক নোং
াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্ররতশ্রুরত/রনগদ ৃর্না
১.
সকল মনৌ-পগের নাব্যতা সকল ঋতুগত
বজায় রাখার প্রগেষ্টা রনগত হগব।
কযারপটাল মেরজোং এর পার্াপারর্ সারা
বছর ম ইনট্যাগনন্স মেরজোং োরলগয় মেগত
হগব। নদ-নদীগুগলা হগত মেরজোং এর
াধ্যগ উগত্তারলত াটি রপ্তারন করা োয়
রক-না োোই কগর মদখগত হগব। কণ ৃফুলী
নদীগত মেরজোং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করগত
হগব। প্রগয়াজগন আরও মেজার সোংগ্রহ
করগত হগব।

২.

৩.

৪.

বাস্তবায়ন অগ্রেরত
 ম াোংলা বন্দগরর পশুর েযাগনগলর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য মেরজোং কাে ৃক্র হাগত মনয়া
হগয়গছ।
 নগেম্বর-২০১৩ হগত জুন-২০১৮ পে ৃন্ত ম াোংলা বন্দগরর পশুর েযাগনগলর রবরেন্ন স্থাগন
ম াট ৩৮ লক্ষ ঘনর টার মেরজোং কাজ সম্পন্ন করা হগয়গছ।
 রহরণ পগয়গের নীলক ল খাগল ২ লক্ষ ঘনর টার মেরজোং কাজ সম্পন্ন করা হগয়গছ।
ফগল স্বাোরবক মজায়াগর ৭.৫ র টার েেীরতার জাহাজ রনরব ৃগে বন্দগর আে ন-রনে ৃ ন
করগত পারগছ।
 "ম াোংলা বন্দর হগত রা পাল রবদ্যযৎ মকন্দ্র পে ৃন্ত কযারপটাল মেরজোং" র্ীর্ ৃক প্রকল্পটি
অধীগন প্রায় ১৩ রকিঃ র িঃ নদী পগে ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনর টার মেরজোং কাজ েলগছ।
ইগতা গধ্য ২২.৩০ লক্ষ ঘনর টার মেরজোং সম্পন্ন করা হগয়গছ।
 পশুর েযাগনগলর আউটার বাগর ১০৪ লক্ষ ঘনর টার মেরজোং কাগজর েত ১৩-১২-২০১৮
তাররগখ চুরি স্বাক্ষররত হগয়গছ। ডাইক রন ৃাগণর কাজ েলগছ। আেষ্ট-১৯ াগস মেরজোং
এর কাজ শুরু হগব।
 জয় রনরগোল এলাকায় ১৩ লক্ষ ঘনর টার মেরজোং করার জন্য মেজার প্রকল্প এলাকায়
আনা হগয়গছ। ডাইক রন াৃ ণ ও সাগেৃ কাজ েল ান।
 রনয়র ত Maintenance মেরজোং এবোং পুগরা েযাগনলটিগত প্রাের ক পে ৃাগয় ৮.৫
র টার CD েেীরতা অজৃগনর জন্য ০১টি প্রকগল্পর রডরপরপ প্রণয়ন কগর েত ২০-০৩১৯ তাররগখ মনৌপ এর মপ্ররণ করা হগয়গছ। ১০ র টার পে ৃন্ত নাব্যতা বৃরি করার
পররকল্পনা করা হগে। সোংরক্ষণ মেরজোং এর জন্য ২টি কাটার সাকর্ন মেজার সোংগ্রহ
করা হগয়গছ।
 মেরজোংকৃত াটি দ্বারা ম াোংলা বন্দর এলাকায় স্থারপত রবরেন্ন রর্ল্প কারখানা ও অন্যান্য
স্থাপনার জায়ো উন্নয়ন করা হগে এবোং খুলনা-ম াোংলা মরললাইন স্থাপগনর কাগজ
মেরজোং এর াটি ব্যবহৃত হগে।
বন্যা হগত রক্ষা পাওয়ার লগক্ষয বর্ ৃাকাগল
ম াোংলা বন্দগরর েযাগনগল মেরজোং এর ফগল অত্র এলাকায় বর্ ৃাকাগল অরত বর্ ৃগন সৃষ্ট
অরতররি
পারন বহন করগত সক্ষ ।
অরত বর্ ৃগণ সৃষ্ট পারন ধারগণর ব্যবস্থা মরগখ
মেরজোংসহ অন্যান্য পররকল্পনা গ্রহণ করগত
হগব।
সমুদ্র পগে বারণগজযর প্রসারসহ আঞ্চরলক সমুদ্রপগে বারণগজযর প্রসারসহ আঞ্চরলক মোোগোে বৃরি এবোং ম াোংলা বন্দগরর সক্ষ তা
মোোগোে বৃরির লগক্ষয সমুদ্র বন্দর এবোং বৃরির লগক্ষয ২০০৯ হগত জুন-২০১৮ পে ৃন্ত ৪৫৪ মকাটি ৪৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যগয়
স্থলবন্দর সমূহগক আরও আধুরনক বন্দগর ম াট ০৯ টি উন্নয়ন প্রকল্প এবোং ০৪ টি উন্নয়ন ক ৃসূচেী বাস্তবায়ন করা হগয়গছ। বতৃ াগন ১১
টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আগছ এবোং ০৬ টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুগ াদগনর প্ররক্রয়াধীন আগছ।
রুপান্তগরর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করগত হগব।
মনৌ-পররবহন ব্যবস্থা রনরাপদ কগর েগে ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জলোন ততরীর মক্ষগত্র উপযুি কর্তৃপগক্ষ রবগর্র্ কগর
তুলগত হগব। তদানুোয়ী উপযুি ক্লারসরফগকর্ন মসাসাইটির অনুগ ারদত রডজাইন ও রনগদ ৃর্না গত ততরী এবোং েলােগলর
কর্তৃপগক্ষর
অনুগ ারদত
রডজাইন মক্ষগত্র রনরাপত্তামূলক সরঞ্জা েোেেোগব রনরিত করা হগয় োগক। বক কর্তৃক জলোন
ততরীর মক্ষগত্র International Association of Classification Societies (IACS)
ম াতাগবক জলোন ততরী করগত হগব।
এর সদস্য রনগয়াে, নকর্া অনুগ াদন ও রন াৃ ণ কাে ৃক্র তদাররক পূব ৃক জলোন ততরী
োত্রী সাধারগণর রনরাপত্তার জন্য সরকারী রনরিত করা হগয় োগক।
রবধানবলী অনুসরণ কগর জলোগন উিার
বন্দগরর জাহাজগুগলা অরত পুরাতন রবধায় মসগুগলাগক প্ররতস্থাপগনর পররকল্পনা রগয়গছ।
ও রনরাপত্তামূলক সরঞ্জা ারদ রাখগত হগব।
েরবষ্যগত জলোন ক্রগয়র স য় এ রনগদ ৃর্না অনুসরণ করা হগব।
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ক্রর ক নোং
৫.
৬.

াননীয় প্রধান ন্ত্রীর প্ররতশ্রুরত/রনগদ ৃর্না

বাস্তবায়ন অগ্রেরত

পে ৃটকেণগক উৎসারহত করার লগক্ষয আকর্ ৃণীয়
মনৌ-োনসহ রনরাপদ এবোং সাশ্রয়ী ক্রুজ সারেৃস
েরবষ্যগত রবগবেনা করা হগব।
ব্যবস্থা অন্যান্য পররকল্পনা গ্রহণ করগত হগব।
াষ্টার ও নারবকগদর প্ররর্ক্ষণ বৃরি করগত হগব। বক-এ ক রৃ ত রবরেন্ন জলোগনর াস্টার ও নারবকগদর পে ৃায়ক্রগ প্ররর্ক্ষণ
প্ররর্ক্ষগণর জন্য জনবল রবগদগর্ মপ্ররগণর প্রদাগনর কাে ৃক্র েল ান আগছ।
প্রগয়াজনীয় কাে ৃক্র গ্রহণ করগত হগব। উত্তরবগে
প্ররর্ক্ষণ প্ররতষ্ঠান েগে তুলগত হগব।
স্বাক্ষররত/ ০৮-০৫-১৯
পররোলক (প্রর্াসন)
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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ

সোংযুরি-“ক”

ম াোংলা, বাগেরহাট।
ম াোংলা বন্দর ব্যবহার বৃরির লগক্ষয সরকার ম াোংলা বন্দগরর সরন্নকগট রা পাগল বাোংলাগদর্ ও োরগতর মেৌে উগযাগে ১৩২০ ম োওয়াট
ক্ষ তা সম্পন্ন কয়লা রেরত্তক রবদ্যযৎ মকন্দ্র রন াৃ ণ, রুপরুপ পার ানরবক রবদ্যযৎ মকন্দ্র রন াৃ ণ, পদ্মাগসতু রন ৃাণ, ম াোংলা বন্দর পে ৃন্ত মরললাইন স্থাপগনর
কাে ৃক্র হাগত রনগয়গছ। রবদ্যযৎ মকন্দ্রটি স্থারপত হগল রবদ্যযৎ উৎপাদগনর জন্য প্ররত বছর ক পগক্ষ ৪৫.০০ লক্ষ ম িঃ টন কয়লা এবোং রুপপুর পার ানরবক
মকগন্দ্রর ালা াল রবগদর্ হগত ম াোংলা বন্দগরর াধ্যগ আ দানী করা হগব। পদ্মা মসতু রনর তৃ হগল ঢাকা ও এর পার্শ্ৃবতএল এলাকার রর্ল্প কারখানার
ালা াল রবগর্র্ কগর োগ ৃেস সা গ্রী ম াোংলা বন্দগরর াধ্যগ আ দানী/রপ্তানীর সহজ সুগোে সৃরষ্ট হগব। ফগল ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ৃবতএল এলাকার
আ দারন/রপ্তারন ালা াল উগেখগোগ্য পরর াগন ম াোংলা বন্দগরর াধ্যগ পররবারহত হগব বগল আর্া করা োয়।
এ মপ্রক্ষাপট রবগবেনায় মদগর্র দরক্ষণ-পরি অঞ্চগলর উন্নয়ন কাে ৃক্রগ র সাগে সা ঞ্জস্য মরগখ ম াোংলা বন্দগরর উন্নয়গনর জন্য উন্নয়ন
পররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়গনর উগযাে গ্রহণ করা হগয়গছ।
ম াোংলা বন্দর কর্তৃপগক্ষর অনুগ ারদত প্রকল্প :
ক্রিঃ
প্রকগল্পর না ;
নোং
প্রাক্করলত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;
1. মমাোংলা বন্দর হতে রামপাল ববদ্যুৎ
মেন্দ্র পর্ যন্ত পশুর চ্ুাতেতল
েুাবপটাল মেব োং।
প্রাক্কবলে ব্যয়ঃ
টাো ১৬৬৫০.০০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯
2. মমাোংলা বন্দর ের্তযপতক্ষর রু তেল্ট
ম টির ববদ্যমাে অবোঠাতমার
উন্নয়ে
প্রাক্কবলে ব্যয়ঃ টাো ২৩৬০.০০
লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
জুলাই ২০১৭ হতে জুে ২০১৯
3. মেতসল ট্রাবেে ম্যাতে তমন্ট এি
ইেেরতমশে
বসতস্ট্ম।
(বেটিএমআইএস) প্রবেযে
প্রাক্কবলে ব্যয়ঃ
টাো ৪৮৯০.৭৮ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯
4. মমাোংলা বন্দর চ্ুাতেতলর আউটার
বাতর মেব োং।
প্রাক্কবলে ব্যয়ঃ
টাো ৭১২৫০.০০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ জুলাই ২০১৭ হতে
বডতসম্বর ২০১৯
5. মমাোংলা বন্দতরর ন্য টাগ মবাট
সোংগ্রহ
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
টাো 4929.০০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
ানুয়াবর, ২০১8 হতে বডতসম্বর,
২০১৮
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কাে ৃক্র
রামপাল ববদ্যুৎ মেতন্দ্রর
েয়লাবাহী
াহা
চ্লাচ্তলর
ন্য পশুর
চ্ুাতেতল
১৩বেঃবমঃ
এলাোয় প্রায় ৩৮.৮১ লক্ষ
ঘেবমটার মেব োং োর্ য
সম্পন্ন েরা হতব।
মমাোংলা বন্দর ের্তযপতক্ষর
রু তেল্ট ম টির ববদ্যমাে
বববেন্ন অবোঠাতমার
মমরামে
ও
উন্নয়ে োর্ য সম্পােে েরা
হতব।
প্রেল্পটির অর্ীতে মবে
মেশী ববতেশী াহাত র
অবস্থাে
বেয়বমে
পর্ যতবক্ষতের
ন্য
বেটিএমআইএস প্রবেযে
েরা হতব।

প্রকল্প বাস্তবায়গনর সুফল

বাস্তবায়ন অগ্রেরত

প্রেল্পটি বাস্তবাবয়ে হতল
বাোংলাতেশ-ইবিয়া
মেিশীপ
পাওয়ার
মোম্পােী
বলবমতটড
ের্তযে বছতর প্রায় ৪৫ লক্ষ
মমঃটে েয়লা বেবব যতে
পবরবহে েরা সম্ভব হতব।
প্রেল্পটি বাস্তবাবয়ে হতল
মবে এর রু তেল্ট ম টির
ববদ্যমাে
বববেন্ন
অবোঠাতমা ব্যবহাতরর
মােতম হুািবলোং এর
সুববর্া সৃবি হতব।

মেব োং োর্ য চ্লমাে। ইতোমতে
২২.৩০ লক্ষ ঘেবমটার মেব োং ো
েরা হতয়তছ। প্রেল্পটি জুে ২০১৯ এ
সমাবির ন্য বের্ যাবরে আতছ।

প্রেল্পটির অর্ীতে বাইপাস রাস্তার
১০০% এবোং সীমাো প্রাচ্ীতরর ৮৫%
ো সম্পন্ন হতয়তছ। রু তেল্ট ম টির
স্ট্ুাে ইয়াড য পুে বেমযাতের ো ৬০%,
েতুে স্ট্ুাে ইয়াড য বেমযাতের ো
৮৫% এবোং মেে বেমযাতের ো ১০০%
সম্পন্ন হতয়তছ।
বন্দর সীমাোয় আগে ০১টি স্পীড মবাট সোংগ্রহ েরা হতয়তছ।
সমূদ্রগামী
াহা সমূহ বেটিএমআইএস র্ন্ত্রপাবে সোংগ্রতহর
মবেটবরোং েরাসহ েক্ষোর
ন্য এলবস ম ালার অতপক্ষায় আতছ।
সাতে হুািবলোং েরার
মােতম প্রেত্ত মসবার মাে
উন্নীে েরা র্াতব।

প্রেল্পটির অর্ীতে ১০৩.৯৫ প্রেল্পটি বাস্তবাবয়ে হতল
লক্ষ ঘেবমটার মেব োং োর্ য মমাোংলা বন্দতর ১০.৫
সম্পােে েরা হতব।
বমটার োেতটর াহা
হুািবলোং এর সুববর্া সৃবি
হতব।
সমুদ্রগামী াহা হুািবলোং
এর ন্য পুবশোং, পুবলোং,
মটাইোং, মুবরোং-আেমুবরোং
দ্রুেেম সমতয় সম্পতন্নর
ন্য Off The Shelf
১টি টাগ মবাট সোংগ্রহ েরা
হতব।

পশুর েযাগনগলর আউটার বাগর ১০৪
লক্ষ ঘনর টার মেরজোং কাগজর জন্য েত
১৩-১২-২০১৮ তাররগখ চুরি স্বাক্ষররত
হগয়গছ। ডাইক রন াৃ ণ ও সাগেৃ কাজ
েলগছ। আোর আেষ্ট-১৯ াগস মেরজোং
এর কাজ শুরু হগব।
সমুদ্রগামী
াহা
টাগ মবাটটি ইতোমতে মবে এ এতস
হুািবলোং এর ন্য পুবশোং, মপৌতছতছ।
পুবলোং, মটাইোং, মুবরোংআেমুবরোং দ্রুেেম সমতয়
সম্পন্ন েরা সম্ভব হতব।

ক্রিঃ নোং
6.

7.

8.

প্রকগল্পর না ;
প্রাক্করলত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;
সারতেস ওয়াটার বট্রটতমন্ট প্লান্ট
ের মমাোংলা মপাট য।
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
টাো ২472.৫০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
২০১8-১9 হতে ২০১9-20
মমাোংলা
বন্দতরর
ম টিতে
বগয়ারতলস াহা হুািবলোং এর
ন্য মমাবাইল হারবার মক্রে সোংগ্রহ
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
টাো 4681.50 লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
ানুয়াবর, ২০১8 হতে জুে, ২০১9
মমাোংলা বন্দতরর হারবার চ্ুাতেতলর
ফুড সাইতলা এলাোয় মেব োং
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
টাো ৩৬৩৮.85 লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
ানু: ১৮ হতে বডতস: ১৯

মমাোংলা
বন্দতরর
ন্য
অেুাবশ্যেীয় র্ন্ত্রপাবে/সরঞ্জাম
সোংগ্রহ
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ ৪৩৩৫২.০০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ জুলাই ২০১8 হতে
জুে, ২০২১
10. স্ট্র্ুাতটব ে মাস্ট্ার প্লাে ের
মমাোংলা মপাট য
প্রাক্কবলে ব্যয়ঃ
টাো ৫৩০.০০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
মসতটঃ ২০১৬ হতে জুে ২০১৮
11. বপবপবপ এর আওোয়ঃ
মমাোংলা বন্দতরর ২টি অসম্পূে যম টি
বেমযাে
প্রাক্কবলে ব্যয়ঃ
টাো ৪১২০০.০০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৭-১৮
9.
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প্রকল্প বাস্তবায়গনর সুফল

প্রেল্পটির অর্ীতে মমাোংলায় প্রেল্পটি বাস্তবাবয়ে হতল
১টি সারতেস ওয়াটার মমাোংলা বন্দর, সমূদ্রগামী
বট্রটতমন্ট প্লান্ট স্থাপে েরা
াহা
এবোং
বববেন্ন
হতব।
প্রবেষ্ঠাতে সুতপয় পাবের
চ্াবহো মমটাতো সম্ভব হতব।
বন্দতরর ববদ্যমাে ম টিতে
বগয়ারতলস
াহাত
পবরবাবহে
েতন্টইোর
হুািবলোং এর ন্য 1টি
মমাবাইল হারবার মক্রে
সোংগ্রহ েরা হতব।

বাস্তবায়ন অগ্রেরত
েইোং বড াইতের ন্য েেসালতটন্ট
হতে প্রবেতবেে পাওয়া বগতয়তছ। উক্ত
প্রবেতবেতের বেবত্ততে েরপত্র
আহবাে োর্ যক্রম চ্লমাে।

মমাোংলা বন্দতরর ববদ্যমাে প্রবেবেবর্ PSI েরার
ন্য
ম টিতে বগয়ারতলস াহাত
প্রবেবেবর্গে ০৪-০৫-১৯ োবরত
পবরবাবহে
েতন্টইোর
ামযাে গমে েতরতছে।
হুািবলোং েরা সম্ভব হতব।

প্রেল্পটির অর্ীতে ১৩.৩৬ প্রেল্পটি বাস্তবাবয়ে হতল
লক্ষ ঘেবমটার মেব োং োর্ য মমাোংলা বন্দতর বেবব যতে
য
সম্পােে েরা হতব।
াহা আগমে ও বেগমতের
পে সুগম হতব।

জয় রনরগোল এলাকায় ১৩ লক্ষ
ঘনর টার মেরজোং করার জন্য মেজার
ম ারবলাইজ করা হগয়গছ এবোং ডাইক
রন াৃ ণ কাজ েলগছ।

প্রেল্পটির অর্ীতে বববেন্ন মমাোংলা বন্দতর েতন্টইোর ও গে ০৬-০৩-১৯ োবর এেতেে
র্রতের ৬৪টি ইকুইপতমন্ট োতগায হুািবলোং এ েক্ষো ের্তযে অনুতমাবেে হতয়তছ। েরপত্র
ও ১১টি বেমযাে র্ন্ত্রপাবে বৃবি পাতব।
আহবাতের প্রবক্রয়া চ্লতছ।
সোংগ্রহ েরা হতব।
এেটি হালোগাে মাস্ট্ার মাস্ট্ার প্লাে অনুর্ায়ী মমাোংলা ২য় সতব যাচ্চ েম্বর প্রাি প্রবেষ্ঠােতে
প্লাে তেরী েরা হতব।
বন্দতররর বববেন্ন উন্নয়ে চুবক্ত স্বাক্ষতরর ন্য আহবাে েরা
প্রেল্প গ্রহে েরা হতব।
হতল ১ম সব যতচ্চা েম্বর প্রাি প্রবেষ্ঠাে
ের্তযে হাইতোতট য বরতটর মপ্রবক্ষতে
চুবক্ত স্বাক্ষর স্থবগে আতছ।
প্রেল্পটির
অর্ীতে
আনুমাবেে ইকুইপতমন্টসহ
২টি অসম্পূে য ম টির বেমযাে
ো সম্পন্ন েরা হতব।

প্রেল্পটি বাস্তবাবয়ে হতল
বাবষ যে ১ লক্ষ ৪০ হা ার
টিইউ েতন্টইোর হুািবলোং
েরা সম্ভব হতব।

পত্র সোংখ্যে-২২. ০২. ০০০০. ০১৮.
৭২.০০২.১৮.৯৮৫, োবর ঃ ০৪-১০১৮ মমাোতবে পবরতবশ অবর্েির
হতে ছাড়পত্র পাওয়া বগতয়তছ। ম টির
বড াইে এবোং সতয়ল মটবস্ট্োং এর
ো শুরু হতয়তছ।

অনুগ াদন প্ররক্রয়াধীন েরবষ্যৎ প্রকল্প :
µt
bs
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m¤¢ve¨ e¨q; ev¯ÍevqbKvj
‡gvsjv e›`‡ii myweavw`i m¤úªmviY I AvaywbKvqb
UvKv 447744.97 jÿ
ev¯ÍevqbKvj t 2017-18 n‡Z 2021-22
১.১ মমাোংলা বন্দতর মমাোংলা
বন্দতরর
ক্রমবর্ যমাে
েতন্টইোর টাবমযোল েতন্টইোর হুািবলোং ও মডবলোরীর
বেমযাে।
সুষ্ঠু ব্যবস্থাপোর ন্য ১টি েতন্টইোর
টাবমযোল বেমযাে েরা হতব।
১.২ মমাোংলা বন্দতর মমাোংলা
বন্দতরর
ক্রমবর্ যমাে
েতন্টইোর মডবলোরী েতন্টইোর সোংরক্ষে ও হুািবলোং এর
ইয়াড য বেমযাে।
ন্য ১টি েতন্টইোর ইয়াড য বেমযাে েরা
হতব।
১.৩ েতন্টইোর ইয়াড য মমাোংলা
বন্দতরর
ক্রমবর্ যমাে
বেমযাে।
েতন্টইোর সোংরক্ষে ও হুািবলোং এর
ন্য ৯েোং ম টির পশ্চাতে ১টি
েতন্টইোর ইয়াড য বেমযাে েরা হতব।
১.৪ বহুেল োর ইয়াড য আমোবেকৃে গাড়ী পবরেবল্পে উপাতয়
বেমযাে।
সোংরক্ষতের ন্য ন্যুেেম 8 হা ার
গাবড় র্ারে ক্ষমো সম্পন্ন বহুেল োর
ইয়াড য বেমযাে েরা হতব।
১.৫ পশুর চ্ুাতেতল পশুর চ্ুাতেল হতে ৫টি ডুবন্ত মরে
ডুবন্ত মরে অপসারে। উতত্তালে েরা হতব।

১.৬ মমাোংলা বন্দতরর
প্রর্াে সড়ে ছয় মলে
ও বাইপাস সড়ে চ্ার
মলতে উন্নীেেরে।

১.৭ মমাোংলা বন্দতরর
ম টির েীতচ্ মাবয়ে
পবল মেতে পড়া
মরার্েরে।

cÖKí ev¯Íevq‡bi mydj

েতন্টইোর টাবমযোল, েতন্টইোর
মডবলোরী ইয়াড য ও েতন্টইোর
ইয়াড য বেবমযে হতল মমাোংলা বন্দতরর
মােতম বছতর ৫ লক্ষ টিইউ
েতন্টইোর হুািবলোং েরা সম্ভব
হতব।

োর ইয়াড য বেবমযে হতল মমাোংলা
বন্দতরর মােতম আমোেীকৃে
ন্যুেেম 8 হা ার গাবড় সুষ্ঠুোতব
সোংরক্ষে েরা সম্ভব হতব।
ডুবন্ত মরে অপসাবরে হতল পশুর
চ্ুাতেতল পবল বেে সমস্যা
অতেোোংতশ দূর হতব। েতল বন্দতর
আরও বড় াহা চ্লাচ্ল বেরাপে
হতব।
মমাোংলা বন্দতরর প্রর্াে সড়ে ছয় মলতে পদ্মা মসতু ও খুলো-মমাোংলা মরল
ও বাইপাস সড়ে চ্ার মলতে উন্নীে লাইে স্থাপে ো সম্পন্ন হতল
েরা হতব।
মমাোংলা বন্দতরর আমোবে-রিাবে
উতে তর্াগ্য হাতর বৃবি পাতব। মস
সাতে মমাোংলা ইবপত ড, ববতশষ
অে যনেবেে
অঞ্চল
এবোং
ব্যবক্তমাবলোোয় বশল্প প্রবেষ্ঠাে
বেমযাতের েতল অত্র এলাোয়
উৎপাবেে পণ্য এবোং আমোবেরিাবে পণ্য পবরেবল্পে উপাতয়
বেবব যতে পবরবহে েরা সম্ভব হতব।
৫ হতে ৯েোং ম টি সম্মুত শীট পাইবলোং শীট পাইবলোং এর ো সম্পন্ন েরা
এর ো সম্পন্ন েরা হতব।
হতল ম টি সম্মুত োব্যো সোংরক্ষে
েরা সহ ের হতব এবোং ৫টি ম টি
৮বমটার োেতটর াহাত র ন্য
ব্যবহার েরা র্াতব।
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ের মনগোরসগয়র্ন এর জন্য
মনৌপ কর্তৃক কর টি েঠন করা
হগয়গছ। মনগোরসগয়র্ন কাে ৃক্র
েল ান।

ক্রিঃ নোং
02

0৩

0৪

০৫

০৬

কাে ৃক্র

প্রকল্প বাস্তবায়গনর সুফল

বাস্তবায়ন অগ্রেরত

প্রেল্পটির অর্ীতে ১টি মট্রবলোং
সােশাে হপার মে ারসহ ১টি
মুবরোং বগয়ার পন্টুে সোংগ্রহ েরা
হতব।

প্রেল্পটি বাস্তবাবয়ে হতল মমাোংলা
বন্দতরর ১৪৫ বেঃবমঃ েীঘ য
চ্ুাতেতলর মমইেতটতেন্স মেব োং
এর মােতম োব্যো সোংরক্ষে
েরা সহ হতব।

প্রেল্পটির উপর চ্ীে সরোতরর
ববতবচ্োয় আতছ। গবে মন্থর হওয়ায়
ব ওবব অে যায়তের পেতক্ষপ মেওয়া
হতে।

েতন্টইোর টাবমযোল, েতন্টইোর
মডবলোরী ইয়াড য, েতন্টইোর
হুািবলোং ইয়াড য, সাবেযস মেতসল
ম টি, মমবরে ওয়েযসপ েমতপ্লক্স,
বন্দর এলাোয় ৮টি বহুেল েবে,
আেরাম পতয়তন্ট োসমাে
সাবেযস টাবমযোল বেমযাে, বন্দতরর
সোংরবক্ষে এলাো সম্প্রসারে,
11টি বববেন্ন র্রতের লর্াে
সোংগ্রহ, এেটি মট্রবলোং সােশাে
হপার মে ার সোংগ্রহ, ম টি হতে
য়মবেরতগাল পর্ যন্ত েুাবপটাল
মেব োং
মমাোংলা বন্দতর আধুবেে ব ুয প্রেল্পটির অবর্তে বববেন্ন র্রতের মমাোংলা সমুদ্র বন্দর এলাোয়
ব্যবস্থাপো
ইকুইপমতন্টসহ ১টি ব ুয চ্লাচ্লোরী বববেন্ন বাল্ক,
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
সোংগ্রহোরী লর্াে (মারপল েতন্টইোর, ট্াোংোর ও অন্যান্য
টাো ৩২২২১.০০ লক্ষ
বশপ) সোংগ্রহ েরা হতব।
লর্াে বেসৃে মেল ও
বাস্তবায়েোলঃ
মপতট্রাবলয়াম ােীয় বি , স্লা ,
ানুয়ারী-২০১৯ হতে জুে- ২০২১
বালাস্ট্, বেোশী, ব যু পাবে ও
অন্যান্য আব যো সোংগ্রতহর
বেবমতত্ত ব যু সোংগ্রহ েরা এবোং
পবরতবশ সম্মে ব ুয ব্যবস্থাপো
বেবশ্চে েরা সম্ভব হতব।
মমাোংলা বন্দর চ্ুাতেতলর ইোর বাতর প্রেল্পটির অর্ীতে বন্দর চ্ুাতেতলর প্রেল্পটি বাস্তবাবয়ে হতল মমাোংলা
মেব োং
ইোরবাতর ২২৯.২৫ লক্ষ বন্দর ম টিতে ৯.৫ বমটার
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
ঘেবমটার মেব োং ো সম্পন্ন োেতটর াহা হুািবলোং েরা
টাো ৯১২৭০.৩৭ লক্ষ
েরা হতব।
সম্ভব হতব।
বাস্তবায়েোলঃ
ানুয়ারী-২০২০ হতে জুে- ২০২২
বেঃসৃে মেল অপসারতের ন্য বিট প্রেল্পটির অর্ীতে বেঃসৃে মেল পশুর চ্ুাতেল ও মমাোংলা বন্দতরর
গঠতের লতক্ষু অতয়ল বিমার, বুম ও অপসারতের ন্য বিট গঠতের আতশপাতশ েে-েেীসমূহ বেঃসৃে
আনুষবেে র্ন্ত্রপাবেসহ ০২টি লতক্ষু অতয়ল বিমার, বুম ও তেলাক্ত পোে য হতে দ্যষেমুক্ত
অতয়ল বরেোবর মেতসল সোংগ্রহ।
আনুষবেে র্ন্ত্রপাবেসহ ০২টি রা া র্াতব।
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
অতয়ল বরেোবর মেতসল সোংগ্রহ
টাো ১০০০০.০০ লক্ষ
েরা হতব।
বাস্তবায়েোলঃ
০১-০৭-১৯ হতে ৩০-০৬-২০২১

প্রেল্পটি এেতেে সোয় উপস্থাপতের
অতপক্ষায় আতছ।

প্রকগল্পর না ;
প্রাক্করলত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;
মমাোংলা বন্দতরর ন্য এেটি মট্রবলোং
সােশাে হপার মে ার সোংগ্রহ।
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
টাো ৩২০০০.০০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ ২০১৭-১৮ হতে
২০১৯-২০
আপতগ্রতডশে অব মমাোংলা মপাট য
সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
টাো ৬০১৪৬১.৯০ লক্ষ
বাস্তবায়েোলঃ
২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩

গে ২৪-০৪-১৯ োবরত প্রেল্পটির
র্াচ্াই েবমটির সো অনুবষ্ঠে হতয়তছ।

প্রেল্পটির বডবপবপর উপর গে ২০-০৪১৯ োবরত র্াচ্াই েবমটির সো
হতয়তছ।

গে ২৪-০৩-১৯ োবরত প্রেল্পটির উপর
পুেঃ র্াচ্াই েবমটির সো হতয়তছ।

স্বাক্ষররত/ ০৮-০৫-১৯
পররোলক (প্রর্াসন)
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