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নং-১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৫.০৫২.২০১৮-৩৭২                                                  ০১-০২ ২০১৮ ভরিঃ। 

 

 

ভিষয়  : ভিভিও কনফারেন্স-এ প্রদত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে ভনরদ েশনা িাস্তিায়ন অগ্রগভি প্রভিরিদন প্রপ্রেণ। 
 

সূত্র :  প্রনৌ-পভেহন মন্ত্রণালরয়ে পত্র নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.৪৫.০০৬.১৫-১০৩৪,  িাভেখ : ০১/০৬/২০১৫ ইং।  

 

 

 উপর্য েক্ত ভিষয় ও সূরত্রে প্রপ্রভিরি জানারনা যারে প্রয, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তেক ২৭-০৪-২০১৫ িাভেরখ িগুড়া, সািিীো, 

জয়পুেহাট, ভসোজগঞ্জ, ভিনাইদহ ও নড়াইল প্রজলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কভমটিে সরে ভিভিও কনফারেন্স-এ প্রদত্ত ভনরদ েশনা 

সমূরহে মরে প্রমাংলা িন্দে সংভিষ্ট ভিষরয়ে িাস্তিায়ন অগ্রগভি প্রভিরিদন জানুয়াভে-২০১৮ ভনরদ েশক্ররম অত্রসাথ প্রপ্রেণ কো 

হরলা।  

 

 

সংযুভক্ত : িণ েনা প্রমািারিক।     

স্বািভেি/ ০১-০২-১৮ 

(প্রণি কুমাে োয়) 

পভেচালক (প্রশাসন) 

 

 

সভচি 

প্রনৌ-পভেিহন মন্ত্রণালয় 

গনপ্রজািন্ত্রী িাংলারদশ সেকাে 

িাংলারদশ সভচিালয় 

ঢাকা। 

                  

অনুভলভপিঃ অিগভি ও প্ররয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহরনে জন্য প্রপ্রেণ কো হরলা। 
 

উপ- সভচি  )প্রমাংলা িন্দে শাখা(  

প্রনৌ-পভেিহন মন্ত্রণালয়, িাংলারদশ সভচিালয়, ঢাকা। 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

প্রমাংলা িন্দে কর্তেপি 

প্রমাংলা, িারগেহাট-৯৩৫১ 

প্রটভলরফান  : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫ 

ফযাক্স        : ০৪৬৬২-৭৫২২৪ 

ই-রমইল     :  da@ mpa.gov.bd  

ওরয়ি সাইট :  www. mpa.gov.bd 
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প্রমাংলা িন্দে কর্তেপি 

প্রমাংলা, িারগেহাট। 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তেক ২৭.০৪.২০১৫ িাভেরখ িগুড়া, সািিীো, জয়পুেহাট, ভসোজগঞ্জ, ভিনাইদহ ও নড়াইল প্রজলা 

উন্নয়ন ও সমন্বয় কভমটিে সরে ভিভিও কনফারেন্স এ প্রদত্ত ভদক ভনরদ েশনাে িাস্তিায়ন অগ্রগভি। 

 

প্রদত্ত ভনরদ েশনা : 
 

প্রয প্রকান উপারয় প্রমাংলা িন্দেরক সচল োখরি হরি ; 

 

মিক কর্তেক গৃহীি  পদরিপ : 
 

 

প্রমাংলা িন্দে কায েকেীিারি সচল েরয়রে এিং িন্দরেে কায েক্রম িমিা আেও বৃভিে কোে জন্য িহুভিধ প্রকল্প হারি প্রনয়া হরয়রে। 
 

     িিেমান সেকাে িমিায় আসাে পে প্রমাংলা িন্দরেে ব্যিহাে বৃভি ও উন্নয়নকরল্প অগ্রাভধকাে ও ভিরশষ গুরুত্ব প্রদান করে। এরি প্রমাংলা 

িন্দরেে ব্যিহাে আশানুরুপিারি বৃভি প্রপরি থারক এিং প্রমাংলা িন্দে পুনোয় একটি লািজনক প্রভিষ্ঠারন পভেণি হরয়রে। িন্দে ব্যিহাে বৃভিে 

ধাোিাভহকিায় ২০১৬-২০১৭ অথ ে িেরেে জাহাজ হযান্ডভলং এে সংখ্যা ৬২৩ টি, কারগ ো হযান্ডভলং ৭৫.১৪ লি প্রমিঃ টন (আমদাভন ও েপ্তাভন) এিং 

২৬৯৫২ টিইইউজ করেইনাে হযারন্ডল কো হরয়রে এিং ২২৬.৫৬ প্রকাটি টাকা োজস্ব আয় কো সম্ভি হরয়রে।  
 

সমুদ্র পরথ িাভণরজযে প্রসােসহ আঞ্চভলক প্রযাগারযাগ এিং িন্দরেে সিমিা বৃভিে লরিয ২০০৯-২০১৭ পয েন্ত প্রমাট ৪২৩ প্রকাটি ৬৯ লি 

৪০ হাজাে টাকা ব্যরয় প্রমাট ০৮ টি উন্নয়ন প্রকল্প এিং ০৪ টি উন্নয়ন কম েসূচী িাস্তিায়ন কো হরয়রে। ২০১৭-২০১৮ অথ েিেরে ০৭ টি উন্নয়ন প্রকল্প 

িাস্তিায়নাধীন আরে এিং ০৮ টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুরমাদরনে প্রভক্রয়াধীন আরে।  
 

২০১৬-১৭ অথ েিেরে প্রমাংলা িন্দরেে অজেন : 
 

ক্রিঃ নিঃ কায েক্রম অজেন (২০১৬-১৭) মন্তব্য 

১. জাহাজ হযান্ডভলং ৬২৩ টি (+)  ২৯.২৫ % 

২. কারগ ো হযান্ডভলং ৭৫.১২ লি প্রমিঃ টন (+)  ২৯.৬১ % 

৩. গাভড় হযান্ডভলং ১৫৯০৭ টি (+)    ২.২৮ % 

৪. োজস্ব আয় ২২৬.৫৬ প্রকাটি টাকা          (+)   ১৫.২৩ % 

৫. অভিট আপভত্ত ভনষ্পভত্ত ১৯ টি  

৬. হাইভিি প্রিাট সংগ্রহ ১ টি  

৭. করেইনাে ও কারগ ো হযান্ডভলং যন্ত্রপাভি সংগ্রহ ২০ টি  

৮. এভিভপ িোদ্দ িাস্তিায়ন ২৫.৭৯ প্রকাটি (৯২.২৭%)  

   

 

 

                         স্বািভেি/ ০১-০২-১৮ 

পভেচালক (প্রশাসন) 


