ম াোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
াননীয় প্রধান ন্ত্রী কর্তৃক ম াোংলা বন্দর সোংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রশ্লিশ্রুশ্লি বাস্তবায়ন অগ্রেশ্লি সোংক্রান্ত িথ্য ( ার্ ৃ-২০১৯)।
ন্ত্রণালয়/শ্লবভাে : মনৌ-পশ্লরবহন ন্ত্রণালয়।
ক্রশ্ল ক
াননীয়
মকাথায় বা মকান সভায়
প্রশ্লিশ্রুশ্লি প্রদাগনর
প্রশ্লিশ্রুশ্লি
প্রশ্লিশ্রুশ্লি বাস্তবায়গন গৃহীি ব্যবস্থা ও অগ্রেশ্লি।
প্রধান ন্ত্রীর
শ্লদগয়গেন
িাশ্লরখ
বাস্তবায়গনর
প্রশ্লিশ্রুশ্লি
দাশ্লয়ত্বপ্রাপ্ত সোংস্থা
1.
মে মকান উপাগয় বগুড়া,
সািক্ষীরা,
২৭-০৪-২০১৫
ম াোংলা বন্দর
ম াোংলা বন্দর কাে ৃকরীভাগব সর্ল আগে। বিৃ ান সরকাগরর সশ্লক্রয় পদগক্ষগপর
ম াোংলা বন্দরগক জয়পুরহাট,
শ্লসরাজেঞ্জ,
কর্তৃপক্ষ।
ফগল ২০১৭-১৮ অথ ৃবেগর মরকি ৃ সোংখ্যক ৭৮৪টি জাহাজ এবোং ৯৭.১৬ লক্ষ
সর্ল রাখগি হগব। শ্লিনাইদহ ও নড়াইল মজলা
ম শ্লিকটন কাগোৃ হযাগেল করা হয় এবোং ২৬৬.৪২ মকাটি টাকার অশ্লধক রাজস্ব
উন্নয়ন ও স ন্বয় কশ্ল টির
অজৃন করা সব্ভব হগয়গে।
সগে শ্লভশ্লিও কনফাগরগে
2.

(ক) পদ্মা মসতুর
সাগথ
ম াোংলা
বন্দগরর
মোোগোে স্থাপন।

প্রধান ন্ত্রীর কাে ৃালগয়র সভা ২৬-০৮-২০০৯
কগক্ষ অনুশ্লিি আঞ্চশ্ললক/
উপ- আঞ্চশ্ললক সহগোশ্লেিা
সোংক্রান্ত কশ্ল টির সভা।

(খ)
ম াোংলা
বন্দগরর কাে ৃকর
ব্যবহার।
(ে) বাোংলাগদগশর
দশ্লক্ষণাঞ্চগলর
সাশ্লব ৃক উন্নয়গনর
জন্য
একটি
ধারণাপত্র / প্রকে
সারপত্র তিরী কগর
অশ্লবলগে
মপশ
করগব।
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ম াোংলা বন্দর
কর্তৃপক্ষ।

পদ্মা সেতুর োথে স াোংলা বন্দথরর স াগাথ াগ স্থাপনঃ
 পদ্মা সেতু ননন তি হথল স াোংলা বন্দথরর োথে ঢাকার ননরবনিন্ন স াগাথ াগ
স্থানপত হথব। এথত ঢাকার োথে স াোংলার দুরত্ব দাড়াথব াত্র 190 নকঃন ঃ।
 পদ্মা সেতু হথে সরলপে স াোংলা বন্দর প িন্ত ননন তি হথল পণ্য পনরবহন ব্যবস্থা
আরও সুলভ ও েহজ হথব।
স াোংলা বন্দথরর কা িকরী ব্যবহার ও েক্ষ তা বৃনি করা:
 স াোংলা বন্দর কা িকরীভাথব েচল আথে। গত ২০০৯ োল হথত ক্র াগত
ি পনর ান ও রাজস্ব আে প্রনত বের প্রাে ২৫%জাহাথজর েোংখ্যা, কাথগার
৩০% হাথর বৃনি সপথেথে।
 স াোংলা বন্দথরর োনব িক েক্ষ তা বৃনির লথক্ষে ২০০৯ োল হথত জুন ২০১৮
োল প িন্ত নজওনব অে িােথন ১৩টি এবোং ননজস্ব অে িােথন ৩০টির অনিক উন্নেন
প্রকল্প/কা িক্র বাস্তবােন করা হথেথে। বতি াথন ১১টি প্রকল্প বাস্তবােনািীন,
০৬টি উন্নেন প্রকল্প অনুথ াদথনর প্রনক্রোিীন এবোং ০4টি প্রকথল্পর নিনপনপ
প্রণেন করা হথি।
সদথের দনক্ষণ পনি া অঞ্চথলর জন্য একটি িারণা পত্র ততরীস াোংলা বন্দর হথত বাোংলাথদথের দনক্ষণাঞ্চথলর োনব িক উন্নেথনর জন্য একটি
িারণাপত্রগত ০২-০৮-২০১৭ তানরথে সূত্র নোং-১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.২৭.০৪৩.২০১৭১৭৩০ েোংখ্যক পথত্রর াধ্যথ সনৌ-পনরবহন ন্ত্রণালথে সপ্ররণ করা হথেথে।
এোড়া পনরথবে অনিদপ্তর কর্তিক েম্প্রনত দনক্ষণ-পনি অঞ্চথলর ০৭টি সজলার
উন্নেথন স্বল্প, ধ্য ও দীর্ ি স োদী পনরকল্পনা প্রণেন কথরথে। উক্ত িারণাপথত্র
স াোংলা বন্দথরর েক্ষ তা বৃনির পােপানে ফ্লাইওভার, টান নি াল, ইন্ডানি,
িাইভারেনথরাি, ট্যেনরজ নেটি, ট্যেনরজ , ইথকাপাকি, আধুননকনবনডোং, টাওোর
ইতোনদ অন্তর্ভিক্ত রথেথে।

প্রকগের বাস্তব
শিকরা হার

অগ্রেশ্লির

মেশ্লজোং এর জন্য ০৩টি প্রকে
র্ল ান। এর গে ০১টি
প্রকগের ৬৬% মেশ্লজোং কাজ
সম্পন্ন হগয়গে এবোং অপর
০২টি প্রকগের মেশ্লজোং এর
জন্য িাইক, শ্লন াৃ ণ ও সাগভৃ
কাজ র্ল ান।

ন্তব্য

ক্রশ্ল ক

াননীয়
প্রধান ন্ত্রীর
প্রশ্লিশ্রুশ্লি

মকাথায় বা মকান সভায়
শ্লদগয়গেন

3.

ম াোংলা
উপগজলার পশুর
নদী মেশ্লজোং করা।

4.

প্রশ্লিবের পশুর একগনক সভায়
র্যাগনগল সোংরক্ষণ
মেশ্লজোং করগি
হগব।

প্রশ্লিশ্রুশ্লি প্রদাগনর
িাশ্লরখ

খুলনা মজলা সফরকাগল ০৫/০৩/২০১১
খুলনা মজলা সগেলন কগক্ষ।

০৭-১১-২০১৭

২০০৮-০৯ হগি ২০১৮-২০১৯ সাগলর গে
ম াট প্রকগের সোংখ্যা- ৩৪টি (৪টি ক সূৃ র্ীসহ)
বাস্তবাশ্লয়ি- ১৩টি
বাস্তবায়নাধীন- ১১টি
অনুগ াদন প্রশ্লক্রয়াধীন-৬টি
শ্লিশ্লপশ্লপ প্রস্তুি করা হগে- ৪টি
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প্রশ্লিশ্রুশ্লি
বাস্তবায়গনর
দাশ্লয়ত্বপ্রাপ্ত সোংস্থা

প্রশ্লিশ্রুশ্লি বাস্তবায়গন গৃহীি ব্যবস্থা ও অগ্রেশ্লি।

ম াোংলা বন্দর
কর্তৃপক্ষ

পশুর নদীর নাব্যিা বৃশ্লির জন্য মেশ্লজোং কাে ৃক্র ঃ
 ম াোংলা বন্দর র্যাগনগল ২০০৯ সাল হগি ৫০.০০ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং করা হগয়গে।
 আউটার বার ও জয় শ্লনরগোল এলাকায় এবোং ম াোংলা বন্দর হগি রা পাল শ্লবদ্যযৎ
মকন্দ্র পে ৃন্ত প্রায় ১৫৬.১২ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং কাগজর জন্য ০৩টি প্রকে
বাস্তবায়নাধীন আগে। ইগিা গে প্রায় ২২ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং করা হগয়গে।
 শ্লনজ অথ ৃায়গন মজটি সেুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনশ্ল টার এবোং শ্লহরনপগয়ন্ট এর নীলক ল
খাগল ১.৯০ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং কাজ করা হগয়গে।
 ম াোংলা বন্দগরর পশুর র্যাগনগলর নাব্যািা বজায় রাখার জন্য মেশ্লজোং কাে ৃক্র হাগি
মনয়া হগয়গে।
 নগভের-২০১৩ হগি জুন-২০১৮ পে ৃন্ত ম াোংলা বন্দগরর পশুর র্যাগনগলর শ্লবশ্লভন্ন স্থাগন
ম াট ৩৯.২৪ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং কাজ সম্পন্ন করা হগয়গে।
 শ্লহরণ পগয়গন্টর নীলক লখাগল ১.৯০ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং কাজ সম্পন্ন করা
হগয়গে।
 মজটির সেুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং করা হগয়গে।
 ফগল স্বাভাশ্লবক মজায়াগর ৭.৫ শ্ল টার েভীরিার জাহাজ শ্লনশ্লব ৃগে বন্দগর আে নশ্লনে ৃ ন করগি পারগে।
 "ম াোংলা বন্দর হগি রা পাল শ্লবদ্যযৎ মকন্দ্র পে ৃন্ত কযাশ্লপটাল মেশ্লজোং" শীর্ ৃক প্রকেটি
অধীগনপ্রায় ১৩ শ্লকঃ শ্ল ঃ নদী পগথ ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং কাজ র্লগে।
ইগিা গে 2২.00 লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং সম্পন্ন করা হগয়গে।
 পশুর র্যাগনগলর আউটার বাগর ১০৪ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং কাথজর াটি সেলার জন্য
িাইক নন াি ন ও োথভি কাজ চল ান।
 জয় শ্লনরগোল এলাকায় ১৩.৯৪ লক্ষ ঘনশ্ল টার মেশ্লজোং এর জন্য সাগভৃ কাজ র্লগে।
 ম াোংলা বন্দগরর র্যাগনগলর ৮.৫ শ্ল টার শ্লসশ্লি সভীরিা অজৃগনর লগক্ষয একটি প্রকে
হাগি মনয়া হগয়গে।
 ভশ্লবষ্যগি পুগরা র্যাগনলটিগি ১০শ্ল টার পে ৃন্ত নাব্যিা বৃশ্লি করার পশ্লরকেনা রগয়গে।
 সোংরক্ষণ মেশ্লজোং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন মেজার সোংগ্রহ করা হগয়গে।

ম াোংলা বন্দর
কর্তৃপক্ষ

স্বাক্ষরিত/ 01/04/19
পশ্লরর্ালক (প্রশাসন)

প্রকগের
অগ্রেশ্লির
হার

বাস্তব
শিকরা

মেশ্লজোং এর জন্য ০৩টি
প্রকে র্ল ান। এর
গে ০১টি প্রকগের
৬৬% মেশ্লজোং কাজ
সম্পন্ন হগয়গে।

মেশ্লজোং এর জন্য ০৩টি
প্রকে র্ল ান। এর
গে ০১টি প্রকগের
৬৬% মেশ্লজোং কাজ
সম্পন্ন হগয়গে এবোং
অপর ০২টি প্রকগের
মেশ্লজোং এর জন্য
িাইক, শ্লন াৃ ণ ও সাগভৃ
কাজ র্ল ান।

ন্তব্য

