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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ  

 ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

ববষয় : মেলা প্রশাসক সগেলন ২০১১ এর বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রেবি প্রবিগবদন। 

 

(ক) স্বল্প ম য়াদী 

ক্রব ক বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রেবি 

১ ২ ৩ 

 ম াোংলা বন্দগরর বনকট 

ভূব  উন্নয়ন কর বাবদ 

সরকাগরর পাওনা ৫ 

মকাটি টাকা আদাগয়র 

েন্য  ন্ত্রণালগয়র  প্রস্তাব 

মপ্ররণ করা হগল 

 ন্ত্রণালয় আদাগয়র 

ব্যবস্থা গ্রহণ করগব। 

ম াট ১০টি এল, এ মকগসর  াধ্যগ  ম াোংলা উপগেলার ববদ্যারবাওন বদেরাে, েলাবিপা বদেরাে, ভাগটরাবাদ 

বুবিরডাঙ্গা ও কা ার ডাঙ্গা ম ৌোয় অবিগ্রহনকৃি ২০৬৮.৮৩ একর ভূব র  গধ্য ১৪৭৯.৭১ একর ভূব  

বি ৃাগন  বক এর ব্যবহাগর/দখগল আগে। ববণিৃ েব র বগকয়াসহ ১৪২২ সাগলর ভূব  উন্নয়ন কর বাবদ 

ম াট ৪,৩৭,৯২,৬১২/- টাকা সহকারী কব শনার (ভূব ), ম াোংলা, বাগেরহাট কর্তকৃ ০২/১১/২০১৫ ইোং িাবরগখ 

দাবব করা হয়। উক্ত দাববর মপ্রবক্ষগি েি ২৯/০২/২০১৬  িাবরগখ ম াট ২,০০,০০,০০০/-(দুই মকাটি) টাকা 

পবরগশাি করা হগয়গে।    বক এর অনুকূগল অবিগ্রহণকৃি েব র একর প্রবি বাবণবেিক হাগর কর বনিাৃরগনর 

পবরবগি ৃব্যবহার বভবিক কর বনিাৃরগনর ববষগয় ০৪/১০/২০১৬ িাবরগখ মনৌ-পবরবহন  ন্ত্রণালগয় পুনঃপ্রস্তাব 

মপ্ররণ করা হগয়গে।  

           

ব্যবহার বভবিক মেবণ ববন্যাস অনুযায়ী ভূব  উন্নয়ন কর পুন বনিাৃরগনর লগক্ষি  ন্ত্রণালগয়র িাবহদা অনুযায়ী 

মেি ম্যাপ তিরী  করা হগয়গে। তিরীকৃি মেিম্যাপসহ  ন্ত্রণালগয় মপ্রবরিব্য খসিা অনুগ াদগনর েন্য মপশ 

করা হগল মেণীবভবিক ব্যবহৃি েব র সোংগশাবিি ববল মপ্ররগণর েন্য বনগদশৃ গি ইউবনয়ন ভূব  সহকারী 

ক কৃিাৃ ম াোংলাগক অনুগরাি োনাগনা হগয়গে। িাবহি িথ্যাবদ না পাওয়ার পত্র প্রগয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হগব।  

 

(খ)   ধ্যগ য়াদী  
 

ক্রব ক বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

কর্তপৃক্ষ 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়গন গৃহীি ব্যবস্থা ও অগ্রেবি 

১। পশুর নদী মেবেোং 

এর েন্য গৃহীি 

প্রকগল্পর কাযকৃ্র  

শুরু করগি হগব। 

ম াোংলা বন্দর 

কর্তপৃক্ষ। 

পশুর নদীর নাব্যিা বৃবদ্ধর েন্য মেবেোং কাযকৃ্র ঃ 

 ম াোংলা বন্দর িিাগনগল ২০০৯ সাল হগি ৩৯.২৪ লক্ষ ঘনব টার মেবেোং করা হগয়গে।  

 আউটার বার ও েয় বনরগোল এলাকায় এবোং ম াোংলা বন্দর হগি রা পাল ববদুিৎ মকন্দ্র পযনৃ্ত 

প্রায় ১৫৬.১২ লক্ষ ঘনব টার মেবেোং কাগের েন্য ০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নািীন আগে। 

ইগিা গধ্য প্রায় ১৯ লক্ষ ঘনব টার মেবেোং করা হগয়গে।  

 বনে অর্াৃয়গন মেটি সেুগখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনব টার এবোং বহরনপগয়ন্ট এর নীলক ল খাগল 

১.৯০ লক্ষ ঘনব টার মেবেোং কাে করা হগয়গে।  

 

        

                 

                                                                                        

                                                                                                                স্বাক্ষবরি/ ০৩-০২-১৯ 

পবরিালক (প্রশাসন) 


