
ম াোংলা বন্দর সোংবাদ 

এগগয়ে মায়ে মভাোংরা ফন্দয.......মেোযভযান মভাোংরা ফন্দয মভাোংরা ফন্দয খুরনাঞ্চয়রয একটি অনযতভ ফৃত্তভ োংস্থা। মেয়য 

অর্থননগতক উন্নেয়নয মেয়ে এ ফন্দয়যয গুরুত্ব অগযীভ। অর্ে গফগত যকায়যয আভয়র এই ফন্দয়যয প্রগত েযভ অফয়রায 

কাযয়ে এটি মরাকানী প্রগতষ্ঠায়ন গযেত য়ে ফয়েয উক্রভ য়ে য়েগির। গকন্তু ফতথ ভান প্রধানভন্ত্রী মখ াগনা যকায 

েভতাে আায য এ ফন্দয়যয প্রগত গফয়ল গুরুত্ব মেো ে। মায পয়র ফন্দয়যয ুয়মাগ-ুগফধা এয়কয য এক ফৃগি ময়ত 

র্ায়ক। মেগ োংয়েয ভাধযয়ভ শুয েযায়নয়রয নাফযতা ফৃগি াওোে ফন্দযটি ক্রভান্বয়ে কভথোঞ্চরয য়ে উয়েয়ি। এিাো 

মনগবয়গন ফযফস্থায উন্নগতয়ত এখন যায়তও এ ফন্দয গেয়ে  াা  আা-মাওো কযয়ত াযয়ি। ক্রভান্বয়ে এ ফন্দয়যয 

কভথফযস্ততা ও গুরুত্ব ফহুরাোংয় ফৃগি ায়ে।  

মভাোংরা ফন্দয কতৃথ য়েয মেোযভযান কভয় ায এ,মক,এভ পারুক াান  ানান, এই মভাোংরা ফন্দয়য গফগত যকায়যয আভয়র 

ফিয়য মমখায়ন আয়তা ভাে ৪০ মর্য়ক ৫০টি  াা  এখন ফতথ ভায়ন এক ভায়ই আয়ি ৭০ মর্য়ক ৮০টি  াা । গত ফিয়যয 

নবম্বয ভায় এ ফন্দয়য ৮৭টি  াায় য আগভন গির, মা এই ফন্দয়যয ৬৭ ফিয়যয য়ফথাচ্চ মযক থ । এ ফন্দযয়ক আয়যা 

কামথকযী কযায  নয দ্মা গি , খান  াান আরী গফভান ফন্দয ও খুরনা-মভাোংরা মযর রাইয়নয কা  েরয়ি। এিাো ফন্দয 

োংরগ্ন যাভায়র ১৩২০ মভগাওোয়েয গফেযুৎ মকয়েয কা ও েরয়ি ম ায়যয়ায়য। যকায এ ফন্দয ফযফায কয়য আঞ্চগরক 

ট্রানগ য়েয গিান্তও গনয়েয়িন। মায পয়র বগফলযৎয়ত এ ফন্দয়যয ফযফায ফহুগুয়ন মফয়ে মায়ফ। মভাোংরায়ক গঘয়য ফযাক 

গল্পােন য়ে। এয়ত এখানকায মরাক য়নয কভথোংস্থান ফৃগি ায়ফ। মভাোংরা এরাকায়ক ফন্দয মকগেক আধুগনক য়য উগন্নত 

কযায গযকল্পনা গ্রে কযা য়েয়ি। ফন্দয়যয কযাাগটি ফৃগিয  নয মা মা কযায েযকায যকায তায ফই কযয়ি 

যকায। গফয়ল কয়য ফন্দয়যয ইো থ  পযাগগরটি ফাোয়নায প্রয়ো নীেতা যয়েয়ি। নতুন নতুন যঞ্জাভাগে োংয়মা ন কযা 

য়ে। ইগতভয়ধয ফতথ ভান যকায শুয েযায়নয়রয নাফযতা ফৃগিয  নয গযকল্পনা গ্রে কয়যয়িন। ম্প্রগত আউোয ফায 

এরাকায মেগ োংয়ে  নয ৭১২ মকাটি োকা অনুয়ভােন মেো য়েয়ি। এয ভাধযমভ গনেগভতবায়ফ মেগ োংয়েয ভাধযয়ভ ফন্দয 

েযায়নয়রয নাফযতা োংযেে কযা য়ফ। ফন্দয়যয নাফযতা ও ুগফধাগে ফৃগি কয়য েট্টগ্রাভ ফন্দয়যয গফকল্প ফন্দয গয়য়ফ এোয়ক 

ফযফায উয়মাগী কয়য গয়ে মতারা য়ে। এই মভাোংরা ফন্দয মেয়য উন্নেয়ন তর্া গফয়ল কয়য খুরনা এরাকায বাগয উন্নেয়ন 

কামথকযী বূগভকা যাখয়ফ। করয়ক গভয়র-গভয়ই এ ফন্দযয়ক ের যাখয়ত য়ফ। কয়র গভয়র এ ফন্দয ফযফায কযয়র মেয়য 

উন্নেন মভাোংরা ফন্দয ফে ধযয়েয বূগভকা যাখয়ত েভ য়ফ।  

ফন্দয়যয ুগফধাগে ফৃগিয  নয গ  েু গ  িগতয়ত োেনা যকায়যয অর্থােয়ন ায়ে ৬ া ায মকাটি োকায প্রকল্প 

প্রগক্রোধীন যয়েয়ি। বাযতীে এরওগ’য আওতাে ৮১৩ গভগরেন ইউএ  রায়যয ভভায়নয প্রয় ক্ট ায়ত মনো য়েয়ি। 

গগগ প্রগক্রোধীন েইুটি ম টি গনভথায়েয েুগি ইগতভয়ধয স্বােগযত য়েয়ি। তািাো যকাযী অর্থােয়ন আয়যা েইুটি ম টি 

গনভথায়েয প্রগক্রো েরয়ি। ইো থ  ফৃগিযও গযকল্পনা যয়েয়ি। মভাোংরা ফন্দয়যয  ােগা ীগভত তাই স্বল্প  ােগাে ুউচ্চ 

োওোয গনভথাে কয়য অগপ ও আফাগয়কয ফযফস্থা কযায উয়েযাগ মনো য়েয়ি। ফাকী খাগর  ােগা ইো থ  পযাগগরটি ফৃগি 

কযা য়ফ। মভাোংরা ফন্দয়যয ুেীঘথ ১৪৫ গকয়রাগভোয েযায়নয়রয গনযাত্তায  নয প্রমো নীে  রমান ক্রে, গনযাত্তা ফযফস্থা, 

প্রমুগিগত ুগফধা অায়যন কামথক্রভ তযাগন্বত কযায  নয েইুটি মরকপ্টায ক্রয়েয গযকল্পনা যয়েয়ি। ম্প্রগত মভাোংরা 



ফন্দযয়ক আধুগনক ফন্দয়য রুান্তয কযায  নয একটি ভাস্টায প্লান মেন্ডায কযা য়েয়ি। ফন্দয়য ৩০/৪০ তরা গফগষ্ট একটি 

ুউচ্চ (ভ,ফ,ক যায়র োওোয) োওোয গনভথায়েয উয়েযাগও মনো য়েয়ি। ফতথ ভায়ন ৫/৬টি ম টি যয়েয়ি, এটি ফাগেয়ে 

আয়যা ৮টি ম টি গনভথায়েয গযকল্পনা ায়ত মনো য়েয়ি।  েভগনযয়ঘার ও আকযাভ য়েয়ে বাভান োগভথনার গনভথায়েয 

গযকল্পনাও যয়েয়ি কতৃথ য়েয। ইগতভয়ধয ফন্দয়যয  নয একটি অয়ের গিগরোং বযায়র ক্রে কযা য়েয়ি। আয়যা অতযাধুগনক 

 াা  ও মন্ত্রাগত ক্রয়েয  নয প্রগক্রোধীন যয়েয়ি। ফগকিু গভগরয়ে আগাভী ৩০ ফিয়যয  নয ৩০ া ায মকাটি োকায 

ভা উন্নেন গযকল্পনা যয়েয়ি মভাোংরা ফন্দযয়ক গঘয়য।  

ফন্দয মেোযভযান পারুক াান ফয়রন, প্রধানভন্ত্রী মখ াগনায এ ফন্দয়যয প্রগত খুফ তীেè ও আন্তগযক ন য যয়েয়ি। 

গতগন ফন্দযয়ক গঘয়য মফ কয়েকটি প্রগতশ্রুগতও গেয়েয়িন। মায অগধকাোংই ইগতভয়ধয ফাস্তফাগেত য়েয়ি। তািাো ফন্দযয়ক 

গঘয়য তায যয়েয়ি নানা ধযয়েয গেক গনয়েথনা, গযকল্পনা ও স্বপ্ন। তায গনয়েথনায ভয়ধয অনযতভ গয়য়ফ যয়েয়ি এ ফন্দযয়ক 

কখনওই ফে কযা মায়ফ না, গনেগভত মেগ োং কয়য ফন্দয়যয কামথক্রভ ফৃগি কযয়ত য়ফ, েভতা ফৃগিয  নয মন্ত্রাগত োংগ্র 

কযয়ত য়ফ। এই ফন্দয়যয েভতা ফৃগিয  নয খুরনা-মভাোংরা মযর রাইন, দ্মা মতু, গফভান ফন্দয, তা গফেযুৎ মকন্্দয 

গফগবন্ন প্রকল্প ফতথ ভায়ন েরভান যয়েয়ি।  

মভাোংরা ফন্দয কতৃথ য়েয মেোযভযান কভয় ায এয়কএভ পারুক াান আয়যা ফয়রন, মভাোংরা-যাভায়রয োংে েয 

(ফায়গযাে-০৩) আরাজ্ব তারুকোয আব্দুর খায়রক এ ফন্দয়যয প্রগত ফেথ াই  াগ েগৃষ্ট যায়খন। ফন্দয গযেরনাে 

গনয়েথনা ও াাময-য়মাগগতায াাাগ মম মকান ধযয়েয ভযাে গতগন ফ ভে গক্রেবায়ফ ভাধায়ন এগগয়ে 

আয়ন।  

গযয়য়ল গতগন আয়যা ফয়রয়িন, মরাকফর োংকে র্াকা য়ত্বও মভাোংরা ফন্দয়যয কভথকতথ া-কভথোযীযা গনযর ও আন্তগযকবায়ফ 

২৪ ঘোই কা  কয়য মায়ে। স্থানীে মরাক ন, ফন্দয কভথকতথ া-কভথোযী, ফন্দয ফযফাযকাযী, গেভাধযভ কভী ও স্থানীে 

মনতৃফৃন্দ এয়ক অয়যয ায়র্ গভয়র গভয় কা  কযায ভধযগেয়ে এ ফন্দয এগগয়ে গনয়ে মময়ত য়ফ। 
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