ম াোংলা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
ম াোংলা, বাগেরহাট।
াননীয় প্রধান ন্ত্রী কর্তৃক ২৭.০৪.২০১৫ তাররগে বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, রসরাজেঞ্জ, রিনাইদহ ও নড়াইল মজলা
উন্নয়ন ও স ন্বয় কর টির সগে রিরিও কনফাগরন্স এ প্রদত্ত রদক রনগদ ৃশনার বাস্তবায়ন অগ্রেরত।
প্রদত্ত রনগদ ৃশনা :
মে মকান উপাগয় ম াোংলা বন্দরগক সচল রােগত হগব ;
বক কর্তৃক গৃহীত পদগক্ষপ :
ম াোংলা বন্দর কাে ৃকরীিাগব সচল রগয়গে এবোং বন্দগরর কাে ৃক্র ক্ষ তা আরও বৃরি করার জন্য বহুরবধ প্রকল্প হাগত মনয়া হগয়গে।
ম াোংলা বন্দগরর ব্যবহার বৃরি ও উন্নয়নকগল্প সরকার অগ্রারধকার ও রবগশষ গুরুত্ব প্রদান কগর। এগত ম াোংলা বন্দগরর ব্যবহার আশানুরুপিাগব
বৃরি মপগত থাগক এবোং ম াোংলা বন্দর পুনরায় একটি লািজনক প্ররতষ্ঠাগন পররণত হগয়গে। বন্দর ব্যবহার বৃরির ধারাবারহকতায় ২০১৭-২০১৮ অথ ৃ
বেগরর জাহাজ হযান্ডরলোং এর সোংখ্যা ৭৮৪ টি, কাগোৃ হযান্ডরলোং ৯৭.১৬ লক্ষ ম েঃ টন (আ দারন ও রপ্তারন), ৪২৯৮৯ টিইইউজ কগেইনার হযাগন্ডল করা
হগয়গে এবোং ২৬৬.৪২ মকাটি টাকা রাজস্ব আয় করা সম্ভব হগয়গে। ২০১৮-১৯ অথ ৃ বেগর বন্দর ব্যবহার বৃরি অব্যাহত আগে। এরই ধারাবারহকতায়
ম -১৯ াগস ১৭৬৪ (এক হাজার সাতশত মচৌষরি) টি জাহাজ হযান্ডরলোং করা হগয়গে।
সমুদ্র পগথ বারণগজযর প্রসারসহ আঞ্চরলক মোোগোে এবোং বন্দগরর সক্ষ তা বৃরির লগক্ষয ২০০৯-২০১৯ পে ৃন্ত ম াট ৪৫৪ মকাটি ৪৭ লক্ষ ১৯
হাজার টাকা ব্যগয় ম াট ০৯ টি উন্নয়ন প্রকল্প এবোং ০৪ টি উন্নয়ন ক ৃসূচী বাস্তবায়ন করা হগয়গে। বতৃ াগন ১১টি অনুগ ারদত প্রকল্প এবোং ০৬ টি উন্নয়ন
প্রকল্প অনুগ াদন প্ররক্রয়াধীন ।
২০১৮-১৯ অথ ৃবেগর ম াোংলা বন্দগরর অজৃন (২৭ ম -২০১৯ পে ৃন্ত) :
ক্রেঃ নেঃ
1.
2.
3.
4.
5.

কাে ৃক্র
জাহাজ হযান্ডরলোং
কাগোৃ হযান্ডরলোং
কগেইনার হযান্ডরলোং
োরড় হযান্ডরলোং
রাজস্ব আয়

অজৃন
৮৫০ টি
১ মকাটি ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭১৮ ম েঃ টন
৫২৭১১ টিইইউজ
১১৬৫৯ টি
২৮৯.৫৪ মকাটি টাকা

েত বেগরর তুলনায় হ্রাস/বৃরি
(+) ১৬.২৭ %
(+) ১৫.২৬ %
(+) ৩৫.৪০ %
(-) ২৪.৬৭ %
(+) ১৭.৬৮ %
স্বাক্ষররত/ ২৮-০৫-১৯
পররচালক (প্রশাসন)
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