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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-১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.২৭.০৪৩.২০১৭-৫৫৯                                         ০৫ ভার্ ৃ২০১৭ লরিঃ। 

 

 

লফলে : যকাগযয লনফাৃর্নী অোংগীকায ও ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ  প্রদত্ত প্রলতশ্রুলত/লনগদৃনামূ ফাস্তফােগনয অগ্রগলত  

            প্রলতগফদন মপ্রযণ। 

 

সূত্র : মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারগেয ত্র নোং-১৮.০১১.০৪৫.০০.০০.০০১.২০১০(অোং-৩)-১০৬৯,  তালযখ : ২৮/০৬/২০১২। 

 

 

 উর্যকৃ্ত লফলে ও সূগত্রয মপ্রলক্ষগত ফতভৃান যকাগযয লনফাৃর্নী অোংগীকায  এফোং ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ মভাোংরা ফন্দয 

োংলিষ্ট প্রলতশ্রুলতমূগয ারনাগাদ তথ্যালদ প্রকল্পমূগয ফাস্তফােন অগ্রগলত প্রলতগফদন মপব্রুোযী-২০১৭ দে অফগলত ও 

প্রগোজনীে ব্যফস্থা গ্রগনয জন্য আলদষ্ট গে অত্রাথ মপ্রযণ কযা গরা। 

 

োংর্যলক্ত : ফণনৃানুমােী ২ (দুই) াতা। 

 

স্বাক্ষলযত/ ৫/৩/১৭ 

  লযর্ারক (প্রান) 
 

লর্ফ 

মনৌ -  লযফন ভন্ত্রণারে 

ফাোংরাগদ লর্ফারে 

ঢাকা। 

                  

অনুলরল :  

১।  জনাফ আফদুছ ছাত্তায মখ, উ-লর্ফ (গভাোংরা ফন্দয াখা) 

    মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে, ফাোংরাগদ লর্ফারে, ঢাকা। 
 

২। জনাফ এ. এভ. লপক, ললনেয কাযী লর্ফ (প্রান-১) 

    মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারে, ফাোংরাগদ লর্ফারে, ঢাকা। 
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মভাোংরা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

মভাোংরা, ফাগগযাট। 

 

ভাননীে প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ মভাোংরা ফন্দয োংলিষ্ট প্রদত্ত প্রলতশ্রুলত ফাস্তফােন অগ্রগলত োং্া্ত  তথ্য (মপব্রুোযী-২০১৭ ) । 

ভন্ত্রণারে/লফবাগ :  মনৌ-লযফন  ভন্ত্রণারে                                                                                                                            

্লভক ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রলতশ্রুলত 

মকাথাে ফা 

মকান  বাে 

লদগেগছন 

প্রলতশ্রুলত 

প্রদাগনয 

তালযখ 

প্রলতশ্রুলত   

ফাস্তফােগনয 

দালেত্বপ্রাপ্ত  

োংস্থা 

 

 

প্রলতশ্রুলত ফাস্তফােগন  গৃীত ব্যফস্থা ও অগ্রগলত। 

প্রলতশ্রুলত 

ফাস্তফােগন মকান 

প্রলতফন্ধকতা 

/ভস্যা মলদ 

থাগক। 

ভ্ত ব্য 

১. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ্মা মতুয াগথ 

মভাোংরা ফন্দগযয 

মমাগাগমাগ স্থান, 

মভাোংরা ফন্দগযয 

কামকৃয ব্যফায 

এফোং ফাোংরাগদগয 

দলক্ষণাঞ্চগরয 

ালফকৃ উন্নেগনয 

জন্য একটি 

ধাযণাত্র/ প্রকল্প 

াযত্র ততযী কগয 

অলফরগে ম 

কযগফ। 

প্রধানভন্ত্রীয 

কামাৃরগেয 

বা কগক্ষ 

অনুলিত 

আঞ্চলরক/উ- 

আঞ্চলরক 

গমালগতা 

োং্া্ত  

কলভটিয  বা  

 বায 

তালযখ   

২৬-০৮-

২০০৯   

মভাোংরা ফন্দয 

কর্তৃক্ষ। 

 মভাোংরা ফন্দগযয কামকৃয ব্যফায বৃলিয রগক্ষয গৃীত দগক্ষ  : 
 

       মভাোংরা ফন্দগযয ালফকৃ উন্নেগনয জন্য ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয প্রলতশ্রুলত এফোং জাতীে োংগদয মনৌ-

লযফণ ভন্ত্রণারে ম্পলকতৃ স্থােী কলভটিয লফলবন্ন বায সুালয ও মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারগেয 

লনেলভত লদক লনগদৃনায াাাল মভাোংরা ফন্দয কর্তকৃ লফলবন্ন দগক্ষ গৃীত গেগছ। মভাোংরা 

ফন্দগযয ক্ষভতা বৃলিয রগক্ষয ২০০৯ গত ২০১৬ ম্ৃত  ৩৩৮ মকাটি ৯১ রক্ষ ৭৩ াজায টাকা ব্যগে 

মভাট ০৭  টি উন্নেন প্রকল্প এফোং ০৪ টি উন্নেন কভসৃূর্ী ভাপ্ত গেগছ। ফতভৃাগন ০৪ টি প্রকল্প 

ফাস্তফােনাধীন আগছ এফোং ০৮ টি উন্নেন প্রকল্প অনুগভাদগনয প্রল্োধীন আগছ। উন্নেন প্রকল্প এফোং 

কভসৃূর্ীয আওতাে গৃীত/গৃীতব্য উন্নেন কাম ৃ্ গভয লফফযণ লনম্নরূ : 
 

ম্পালদত উন্নেন কাম ৃ্ ভ : 
 

 মভাোংরা ফন্দগয  দ্রুত ও দক্ষতায াগথ কগেইনায ও কাগগাৃ যান্ডলরোং এয জন্য লফলবন্ন ধযগনয ২২টি 

ইকুইগভে োংগ্র কযা ে। 

 ফন্দগয জাাজ লনযাগদ আগভণ-লনগভৃগণয সুলফধাগথ ৃজযাপড ৃগেগে রাইট টাওোয পুনিঃলনভাৃণ 

কযা গেগছ।  

 লদফাযালত্র লনলফগৃে জাাজ আগভণ ও লনগভৃগনয জন্য ৬২টি লফলবন্ন ধযগনয রাইগটড ফো লফলবন্ন 

মনলবগগনার মন্ত্রালত স্থান কযা গেগছ। 

 ১টি াইরট মফাট ও ১টি াইরট মডার্ মফাট এফোং আনুলিক সুলফধালদ ২টি কাটায াকান 

মেজায  োংগ্র কযা গেগছ।          

 মভাোংরা ফন্দগযয মজটিগত ৭.৫ লভটায োপগটয জাাজ আনেগনয জন্য াযফায এরাকায লফলবন্ন 

স্থাগন ৩৪.০৬ রক্ষ ঘনলভটায মেলজোং কাজ ম্পন্ন গেগছ। 

মভাোংরা ফন্দগযয ভাধ্যগভ আভদালনকৃত গালি যাখায জন্য োংগমাগ িক ২টি ইোড ৃ লনভাৃণ, ১৩ 

লকিঃলভিঃ যাস্তা মভযাভত এফোং ৮০ লকগরাওোট লফদুযৎ উৎাদন ও লফতযগণয জন্য মৌয প্যাগনর স্থান 

কযা গেগছ। 

মকান ভস্যা 

লযরলক্ষত েলন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মকান ভস্যা 

লযরলক্ষত েলন 
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ভন্ত্রণারে/লফবাগিঃ  মনৌ-লযফন  ভন্ত্রণারে                                                 াতা নোং- ২                                                                                                   

্িঃ ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রলতশ্রুলত 

মকাথাে ফা 

মকান  বাে 

লদগেগছন 

প্রলতশ্রুলত 

প্রদাগনয 

তালযখ 

প্রলতশ্রুলত 

ফাস্তফােগনয 

দালেত্বপ্রাপ্ত  

োংস্থা 

 

প্রলতশ্রুলত ফাস্তফােগন  গৃীত ব্যফস্থা ও অগ্রগলত। 

প্রলতশ্রুলত 

ফাস্তফােগন মকান 

প্রলতফন্ধকতা 

/ভস্যা মলদ 

থাগক। 

ভ্ত ব্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ফাস্তফােনাধীন প্রকল্প : 
 

১. কগেইনায ও কাগগাৃ যান্ডলরোং মন্ত্রালত োংগ্র। 

  প্রকল্পটিয অধীগন ইগতাভগধ্য ২২টি ইকুইগভে োংগ্র কযা গেগছ। অফলষ্ট ৮টি ইকুইগভে ভাP©-

২০১৭ এয ভগধ্য মভাোংরাে মৌছাগফ ফগর আা কযা মাে।  
 

অনুগভালদত নতুন প্রকল্প : 
 

১. মভাোংরা ফন্দয গত যাভার লফদুযৎ মকন্দ্র ম্ৃত  কযালটার মেলজোং । 

২. মভাোংরা ফন্দগযয ২ টি অম্পুন ৃমজটি লনভাৃন (ললল’য আওতাে)।  

৩. মভাোংরা ফন্দগযয জন্য লনসৃত মতর অাযণকাযী জরমান োংগ্র।  

৪.          স্ট্র্যাগটলজক ভাস্টায প্লান পয ভোংরা মাট।ৃ     
 

অনুগভাদন প্রল্োধীন প্রকল্পমূ : 
 
 

১।  মভাোংরা ফন্দগযয সুলফধালদ ম্প্রাযণ ও আধুলনকােন : 
 

 মভাোংরা ফন্দগয কগেইনায টালভনৃার লনভাৃণ। 

 মভাোংরা ফন্দগয কগেইনায মডলরবাযী ইোড ৃলনভাৃণ। 

 কগেইনায ইোড ৃলনভাৃণ। 

 ফহুতর কায ইোড ৃলনভাৃণ। 

 শুয র্যাগনগর ডুফ্ত  মযক অাযণ। 

 অবয্ত যীণ যাস্তা র্ায মরন, প্রধান িক ছে মরগন উন্নীত কযণ এফোং ফন্দগযয প্রগফ 

গথ (লদগযাজ) ও োংযলক্ষত এরাকাে দৃলষ্ট নন্দন মগইট লনভাৃণ। 

 মভাোংরা ফন্দগযয মজটিয নীগর্ জভালেত লর মবগি িা মযাধকযণ।  

 মভাফাইর এক্সগয কগেইনায স্ক্যানায লগষ্টভ প্রফতনৃ। 
 

২.    মভাোংরা ফন্দগযয জন্য একটি মেলরোং াকান ায মেজায োংগ্র । 

৩.    মভাোংরা ফন্দগযয জন্য জরমান োংগ্র । 

৪.    মবগর োলপক ম্যাগনজগভে এন্ড ইনপযগভন লগস্টভ (লবটিএভআইএ) প্রফতনৃ। 

৫.    াযগপ ওোটায লেটগভে প্লাে স্থান পয মভাোংরা মাট।ৃ 

৬.    শুয র্যাগনগরয আউটায ফাগয মেলজোং।  

৭.   মভাোংরা ফন্দয কর্তৃগক্ষয রুজগবল্ট মজটিয লফদ্যভান অফকাঠাগভায উন্নেন।  

মকান ভস্যা 

লযরলক্ষত েলন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মকান ভস্যা 

লযরলক্ষত েলন 
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াতা নোং-৩ 

 

্িঃ ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রলতশ্রুলত 

মকাথাে ফা 

মকান  বাে 

লদগেগছন 

প্রলতশ্রুলত 

প্রদাগনয 

তালযখ 

প্রলতশ্রুলত 

ফাস্তফােগনয 

দালেত্বপ্রাপ্ত  

োংস্থা 

 

প্রলতশ্রুলত ফাস্তফােগন  গৃীত ব্যফস্থা ও অগ্রগলত। 

প্রলতশ্রুলত 

ফাস্তফােগন মকান 

প্রলতফন্ধকতা 

/ভস্যা মলদ 

থাগক। 

ভ্ত ব্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
মভাোংরা ফন্দগযয ালফকৃ উন্নেগনয রগক্ষয দলক্ষনাঞ্চগরয লনম্নলরলখত 

উন্নেন কার্যক্রম ম্পন্ন কযা প্রগোজন : 

 

১।  মভাোংরা  মথগক ঢাকা-ভাওো ম্ৃত  িকটি র্ায মরগন উন্নীতকযণ কযা প্রগোজন।  

২। দ্মা মতু গে ঢাকা-মভাোংরা মযরওগে রাইন স্থান।   
 

৩।  মযরওগে কর্তৃক্ষ কর্তকৃ খুরনা-মভাোংরা মযরওগে রাইন স্থাগনয প্রল্োধীন আগছ। কাজটি  

     ত্বযালিত কযা প্রগোজন।  
 

৪। াই রাইগনয ভাধ্যগভ মভাোংরা ফন্দয এরাকাে লল্প কাযখানাে গ্যা োংগমাগ প্রদান কযা 

      প্রগোজন। এগত  মভাোংরা ফন্দয এরাকাে  বাযী, ভাঝাযী ও ক্ষুদ্র লল্প স্থাগন মভাোংরা ফন্দয  

      তথা অত্র অঞ্চগরয প্রভূত উন্নলত ালধত গফ।  
 

৫।  যপ্তালন প্রল্ো অঞ্চর (EPZ) মভাোংরা এফোং ফাোংরাগদ A_©‰bwZK অঞ্চর  (BEZA) 

মভাোংরা  মত লল্প কাযখানা স্থাগনয কাজ আগযা ম্প্রাযণ কযা প্রগোজন।   
 

৬। মভাোংরা ফন্দয তথা অত্র অঞ্চগরয উন্নেগনয স্বাগথ ৃখানজাান আরী লফভান ফন্দয লনভাৃন কযা  

     প্রগোজন।   
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্িঃ ভাননীে 

প্রধানভন্ত্রীয 

প্রলতশ্রুলত 

মকাথাে ফা 

মকান  বাে 

লদগেগছন 

প্রলতশ্রুলত 

প্রদাগনয 

তালযখ 

প্রলতশ্রুলত 

ফাস্তফােগনয 

দালেত্বপ্রাপ্ত  

োংস্থা 

 

 

প্রলতশ্রুলত ফাস্তফােগন  গৃীত ব্যফস্থা ও অগ্রগলত। 

প্রলতশ্রুলত ফাস্তফােগন 

মকান প্রলতফন্ধকতা / 

ভস্যা মলদ থাগক। 

ভ্ত ব্য 

২| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মভাোংরা 

উগজরায 

শুয নদী 

মেলজোং কযা। 

প্রধানভন্ত্রীয 

কামাৃরগেয 

বা কগক্ষ 

অনুলিত 

আঞ্চালরক/ 

উ- 

আঞ্চলরক 

গমালগতা 

োং্া্ত  

কলভটিয বা      

ও খুরনা 

মজরা 

পযকাগর 

খুরনা মজরা 

গেরন 

কগক্ষ  

 

০৫/০৩/২০১১  

মভাোংরা 

ফন্দয 

কর্তৃক্ষ 

শুয নদীয নাব্যতা বৃলিয জন্য মেলজোং কাম ৃ্ ভিঃ 
 

 "শুয র্যাগনগরয াযফায এরাকাে মেলজোং" ীলকৃ প্রকগল্পয অধীগন র্যাগনগরয াযফায এরাকায 

লফলবন্ন স্থাগন মভাট ৩৪.০৬ রক্ষ ঘনলভটায, লযন গেে এয নীরকভগর ১.৫০ রক্ষ ঘন লভটায 

মেলজোং কাজ ইগতাভগধ্য ম্পন্ন কযা গেগছ। পগর স্বাবালফক মজাোগয ৭.৫ লভটায গবীযতায 

জাাজ লনলফগৃে ফন্দগয আগভন-লনগভৃন কযগত াযগছ। 
 

 "গভাোংরা ফন্দয গত যাভার লফদুযৎ মকন্দ্র ম্ৃত  কযালটার মেলজোং" ীলকৃ প্রকল্পটি ১৬৬ মকাটি 

৫০ রক্ষ টাকা প্রা্কললরত ব্যগে গত ১০-৫-২০১৬ তালযগখ একগনক কর্তকৃ অনুগভালদত গেগছ। 

প্রকল্পটিয অধীগন ফন্দয মজটি গত যাভার লফদুযৎ মকন্দ্র ম্ৃত  প্রাে ১৩ লকিঃ লভিঃ নদী মেলজোং 

কযা গফ। উক্ত মেলজোং এয  দযগত্রয কাম ৃ্ ভ র্রভান আগছ।  
 

 মভাোংরা ফন্দগযয এযাোংকগযজ এরাকাে ১০.৫ লভটায এয অলধক োপগটয জাাজ আনেগনয 

রগক্ষয আউটায ফায এরাকাে মেলজোং এয জন্য  ‘‘শুয র্যাগনগরয আউটায ফাগয মেলজোং’’ 

ীলকৃ একটি প্রকল্প ফাস্তফােগনয জন্য াগত মনো গেগছ। প্রকল্পটিয উয গত ১৭/১১/২০১৬ 

তালযগখ মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারগে মার্াই কলভটিয বা অনুলিত গেগছ। উক্ত বায লিা্ত  

অনুমােী এফোং যকায কর্তকৃ জাযীকৃত লযত্র অনুমােী ফাোংরাে লডলল প্রণেন কগয গত 

৩১/০১/২০১৭ তালযগখ মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারগেয ভাধ্যগভ লযকল্পনা কলভগন মপ্রযণ কযা 

গেগছ । 
 

 কযালটার মেলজোং এয অলজৃত গবীযতা ধগয যাখায লনলভগত্ত লনেলভত মেলজোং কাম ৃ্ গভয জন্য 

আনুলিক সুলফধালদ ২টি কাটায াকান মেজায োংগ্র কযা গেগছ। 
 

        এছািা, মভাোংরা ফন্দগযয ১৩১ লকিঃলভিঃ দীঘ ৃ র্যাগনগরয নাব্যতা োংযক্ষগণয জন্য লনেলভত 

মেলজোং কাম ৃলযর্ারনায রগক্ষয র্ীন যকাগযয অনুদাগন ৩২০ মকাটি টাকা প্রা্কললরত ব্যগে আনুললিক 

সুলফধালদ  ‘‘মভাোংরা ফন্দগযয জন্য একটি মেলরোং াকান ায মেজায োংগ্র ’’ ীলকৃ প্রকল্প  

ফাস্তফােগনয জন্য াগত মনো গেগছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  স্বাক্ষলযত/ ৫/৩/১৭ 

                            লযর্ারক (প্রান) 

 

 


