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“সংবাদ ববজ্ঞবি” 

“মমাোংলা বন্দরে উন্নয়নমূলক সকল প্রকল্প পরেদর্ শন কেরলন মনৌপরেবহন মন্ত্রণালয় 

সম্পরকশত সোংসদীয় স্থায়ী করমটি, চলমান থাকরব মমাোংলা বন্দরেে সকল উন্নয়ন প্রকল্প” 

 

২৮ বিসসম্বর, ২০২২ বি: ও ২৯ বিসসম্বর ২০২২ বি: ম াংলা বন্দসরর সকল উন্নয়ন প্রকল্প পবরদর্ শন কসর মদসেন 

মনৌপবরবহন  ন্ত্রণালয় সম্পবকশত সংসদীয় স্থায়ী কব টি। কব টির সভাপবত ম জর (অব:) রবিকুল ইসলা , বীর উত্ত , 

এ বপ এর সাসে কব টির আসরা চার সদস্য বিসলন তারা হসলন  রণবজৎ কু ার রায়, এ বপ, এ  আব্দুল লবতি, এ বপ, 

এস এ  র্াহজাদা, এ বপ ও ম া: আসলা  মহাসসন সওদাগর, এ বপ। ম াংলা বন্দসরর সভাকসে সংসদীয় কব টির সাসে 

ম াংলা বন্দর কর্তশপসের  তবববন য় সভা অনুবিত হয়। সভায় ম াংলা বন্দর কর্তশপসের মচয়ারম্যান বরয়ার এিব রাল 

ম াহাম্মদ মুসা সভাপবতত্ব কসরন। বতবন ম াংলা বন্দসরর বতশ ান অবস্থা ও সরকাসরর ককাবতিকক প্রসচ্ায় ম াংলা 

বন্দসরর বতশ ান সে তা সম্পসকশ জানান। ম াংলা বন্দসরর বতশ ান উন্নয়ন ও বন্দসরর বতশ ান সে তা মদসে  

মনৌপবরবহন  ন্ত্রণালয় সম্পবকশত সংসদীয় স্থায়ী কব টির সভাপবত খুবই সসতিকাষ প্রকার্ কসরন এবং বসলন বন্দসরর সকল 

প্রকার উন্নয়নমূলক  প্রকল্প চল ান োকসব। এববষসয় তারা তাসদর সব শাত্মক সহস াগীতা প্রদান করসবন বসল জানান। 

 

এর পসর মনৌপবরবহন  ন্ত্রণালয় সম্পবকশত সংসদীয় স্থায়ী কব টি ম াংলা বন্দসরর সকল প্রকল্প সসরজব সন পবরদর্ শন কসর 

মদসেন। ২৯ বিসসম্বর ম াংলা বন্দসরর স্বাধীনতা চত্বসরর সা সন সভাপবত ম জর (অব:) রবিকুল ইসলা , বীর উত্ত , 

এ বপ ম াংলা বন্দর মুবিস াদ্ধা ক ান্ড ইউবনট এর বীরমুবিস াদ্ধাসদর সাসে স্বাধীনতা যুসদ্ধর স্মৃবতচারসন এক আসলাচনা 

সভা কসরন।  

 

সব শসর্ষ ২৯ বিসসম্বর, ২০২২ বি: ববসকল ০৪:০০ ঘটিকায় ম াংলা বন্দর কর্তশপসের আসয়াজন মনৌপবরবহন  ন্ত্রণালয় 

সম্পবকশত সংসদীয় স্থায়ী কব টি ও সদস্যবৃন্দ জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু মর্ে মুবজবুর রহ াসনর স াবধসত শ্রদ্ধা বনসবদন 

কসরন এবং জাবতর বপতা সহ ১৫ আগস্ট এ বনহত সকল র্হীদসদর আত্মার র্াবতিক কা নায় ববসর্ষ ম ানাজাত ও মদায়া 

করা হয়।  
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