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আন্তর্জাতিক ট্রাক টাতম জনাল হচ্ছে বাংলাচ্ছেচ্ছে 

সংসে তরচ্ছ াট জার |  

মািারবাতি গভীর সমুদ্রবন্দর তনম জাচ্ছে চলতি মাচ্ছসই তিত ত  (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) অনুচ্ছমােন হচ্ছব বচ্ছল আো করা হচ্ছে। ননৌ তরবহন মন্ত্রোলয় 

সম্পতকজি সংসেীয় স্থায়ী কতমটির ববঠচ্ছক এ িথ্য র্ানাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। বলা হচ্ছয়চ্ছে, বাংলাচ্ছেচ্ছে আন্তর্জাতিক ট্রাক টাতম জনাল হচ্ছে। নমাংলা বন্দর 

এলাকায় এই টাতম জনাল তনতম জি হচ্ছব। গিকাল সংসে সতচবালচ্ছয় অনুতিি এ ববঠচ্ছক সভা তিত্ব কচ্ছরন নমর্র (অব.) রতিকুল ইসলাম। ববঠচ্ছক 

কতমটির সেস্য োর্াহান খান, রেতর্ৎ কুমার রায়, মাহফুজুর রহমান, িা. সাতমল উতিন আহচ্ছমে তেমুল, নমা. আেলাম নহাচ্ছসন সওোগর ও এস 

এম োহর্াো এবং সংতিষ্ট কম জকিজারা উ তস্থি তেচ্ছলন। সংসেীয় কতমটির ববঠচ্ছক উত্থাত ি কার্ জ চ্ছে বলা হচ্ছয়চ্ছে, কক্সবার্াচ্ছরর মচ্ছহেখালীর 

মািারবাতিচ্ছি ১৮ হার্ার ৫৮০ নকাটি ৬০ লাখ টাকা ব্যচ্ছয় গভীর সমুদ্রবন্দর তনম জাচ্ছের র্ন্য ইচ্ছিামচ্ছে মন্ত্রোলয় নেচ্ছক তিত ত   তরকল্পনা 

কতমেচ্ছন  াঠাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। এই প্রকচ্ছল্প চট্টগ্রাম বন্দর কর্তজ ক্ষ (চবক) খরচ করচ্ছব ৯ হার্ার ৬১৯ নকাটি ২৫ লাখ টাকা এবং সিক তবভাগ খরচ 

করচ্ছব ৮ হার্ার ৯৬১ নকাটি ৩৪ লাখ টাকা।  

বন্দর কর্তজ চ্ছক্ষর খরচ্ছচর অংচ্ছের মচ্ছে তনর্স্ব িহতবল নেচ্ছক নেয়া হচ্ছব ২ হার্ার ৫৮৭ নকাটি ৮৫ লাখ টাকা এবং র্া ান ইন্টারন্যােনাল নকা-

অ াচ্ছরেন (র্াইকা) নেচ্ছব ৭ হার্ার ৩১ নকাটি ৪০ লাখ টাকা। এোিা সিক তবভাচ্ছগর ব্যচ্ছয়র বি অংেও র্াইকা নেচ্ছব। কার্ জ চ্ছে আচ্ছরা বলা 

হচ্ছয়চ্ছে, মািারবাতি বন্দচ্ছরর গভীরিা হচ্ছব ১৬ তমটার। এখাচ্ছন ৮ হার্ার টিইইউস ধারেক্ষমিার কচ্ছন্টইনার র্াহার্ ও এক লাখ টন ধারেক্ষমিার 

কাচ্ছগ জা র্াহার্ প্রচ্ছবে করচ্ছি  ারচ্ছব। তিত ত  অনুসাচ্ছর, প্রকচ্ছল্পর আওিায় নসখাচ্ছন ৪৬০ ও ৩০০ তমটার বেচ্ছ্ জের দুটি নর্টি তনম জাে করা হচ্ছব। 

২০২৪ সাচ্ছল নর্টি দু’টি চালু হচ্ছব। একই কার্ জ চ্ছে র্ানাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে, বাংলাচ্ছেচ্ছে আন্তর্াতিজক ট্রাক টাতম জনাল নকন্দ্র তনম জাচ্ছের  তরকল্পনা ননয়া 

হচ্ছয়চ্ছে। মংলা সমুদ্র বন্দরচ্ছক নকন্দ্র কচ্ছর এটি তনম জাে করা হচ্ছব। এই প্রকচ্ছল্প প্রােতমক ব্যয় ধরা হচ্ছয়চ্ছে ৫ে’ নকাটি টাকা। বাচ্ছগরহাট নর্লার মংলা 

উ চ্ছর্লায় এই ট্রাক টাতম জনাল তনম জাচ্ছে সরকাতর িহতবল (তর্ওতব) নেচ্ছক খরচ বহন হচ্ছব। কম চ্ছক্ষ এক হার্ার ট্রাক ধারন ক্ষমিা সম্পন্ন 

টাতম জনালটির কার্ ২০৩০ সাচ্ছলর মচ্ছে নেষ হচ্ছব বচ্ছল আো করা হচ্ছে। ববঠচ্ছক উত্থাত ি মংলা বন্দচ্ছরর সহকাতর ব্যবস্থা ক িতর্লা খাতুন 

স্বাক্ষতরি এক প্রতিচ্ছবেচ্ছন বন্দচ্ছরর ২০১৮-২০১৯ অে জ-বেচ্ছরর সমাপ্তকৃি প্রকল্প, অনুচ্ছমাতেি প্রকল্প, ভতবষ্যি  তরকল্পনা তুচ্ছল ধরা হচ্ছয়চ্ছে। নসখাচ্ছন 

বলা হচ্ছয়চ্ছে, ২০১৮-২০১৯ অে জ-বেচ্ছরর মংলা বন্দচ্ছর ৪টি প্রকল্প নেষ হচ্ছয়চ্ছে। এর মচ্ছে রচ্ছয়চ্ছে, মংলা বন্দর হচ্ছি রাম াল তবদুেি নকন্দ্র  র্ জন্ত 

 শুর চোচ্ছনচ্ছল কোত টাল নেতর্ং, মংলা বন্দর কর্তজ চ্ছক্ষর রুর্চ্ছভল্ট নর্টির তবদ্যমান অবকাঠাচ্ছমার উন্নয়ন, মংলা বন্দচ্ছরর র্ন্য টাগ নবাট সংগ্রহ 

এবং নমাবাইল হারবার নেন সংগ্রহ। একই প্রতিচ্ছবেচ্ছন ভতবষ্যি প্রকল্প সম্পচ্ছকজ বলা হচ্ছয়চ্ছে, মংলা বন্দচ্ছরর সুতবধাতের সমপ্রসারে ও 

আধুতনকায়ন, আ চ্ছগ্রচ্ছিেন অব মংলা ন াট জ, মংলা বন্দচ্ছরর আধুতনক বর্জে ও তনঃসৃি নিল অ সারে ব্যবস্থা না, মংলা বন্দচ্ছরর র্ন্য ৬টি 

র্লর্ান সংগ্রহ, একটি নট্রতলং সাকোন হ ার নের্ার সংগ্রহ,  শুর চোচ্ছনচ্ছলর ইনার বাচ্ছর নেতর্ং, দু’টি কচ্ছন্টইনার নর্টি তনম জাে, ননতভচ্ছগেনাল 

এইিস টু মংলা ন াট জ, মংলা বন্দচ্ছর নেখ রাচ্ছসল টাওয়ার তনম জােসহ নানা প্রকল্প গ্রহে করা হচ্ছয়চ্ছে। ববঠচ্ছক চট্টগ্রাচ্ছম কে জফুলী নেীর (চোচ্ছনচ্ছলর 

গুপ্তা বঁকসহ) নাব্যিা সচল রাখার লচ্ছক্ষে নেীর িলচ্ছেচ্ছে র্মাটকৃি  তলতেন অ সারচ্ছে প্রচ্ছয়ার্নীয়  েচ্ছক্ষ  গ্রহচ্ছের র্ন্য চট্টগ্রাম বন্দর 

কর্তজ ক্ষচ্ছক একটি কতমটি গঠচ্ছনর তনচ্ছে জেনা নেয়া হচ্ছয়চ্ছে। এোিা মংলা বন্দচ্ছর গৃহীি তবতভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প র্োসমচ্ছয় সম্পন্ন করার িাতগে নেয়া 

হচ্ছয়চ্ছে।  

 


