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তাথিখ: ১৪/০১/২০১৯ থরিঃ

প্রেস বিজ্ঞবি
XvKv
১৪ জানুয়ারী, 201৯
“পায়রা িন্দররর রািনািাদ চ্যারনরের ক্যাবপটাে ও রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং” শীর্ ষক্ জাতীয় অগ্রাবিক্ার েক্ল্প িাস্তিায়রনর
বনবিরে পায়রা িন্দর ক্র্তপষ ক্ষ এিিং পায়রা প্রেবজিং প্রক্াম্পাবন বেবিরটড এর িধ্যক্ার বপবপবপ চুবি স্বাক্ষর
গণেজাতন্ত্রী িািংোরদশ সরক্ার ০৫ নরেম্বর ২০১৩ িহান জাতীয় সিংসরদ ‘‘পায়রা িন্দর ক্র্তপ
ষ ক্ষ আইন, ২০১৩’’ পাস ক্রর
এিিং িাননীয় েিানিন্ত্রী প্রশখ হাবসনা ১৯ নরেম্বর, ২০১৩ প্রদরশর দবক্ষণাঞ্চরে পটুয়াখােী প্রজোর রািনািাদ চ্যারনরে পায়রা
িন্দর নারি প্রদরশর ৩য় সমুদ্র িন্দররর শুে উরবািন ক্ররন। পায়রা িন্দর িতষিান সরক্াররর “ফাস্ট ট্রাক্” এর আওতািীন
িািংোরদরশর এক্টি অবত গুরুত্বপূণ ষ েক্ল্প। িন্দরর অবিক্ োফরটর জাহাজ আনায়ন সহ পূন ষাঙ্গ রূপ্রপ িন্দররক্ চ্ালুর েরক্ষয
ক্যাবপটাে প্রেবজিং অতযন্ত জরুরী । জাতীয় অর্ ষনীবত তর্া প্রদরশর আর্ ষ সািাবজক্ উন্নয়রন পায়রা িন্দররর অিদান বিরিচ্না
ক্রর পায়রা িন্দররর রািনািাদ চ্যারনরে অবত অল্প সিরয় জাহাজ চ্োচ্ে বনবিত ক্রার েরক্ষ িাস্তিতা বিরিচ্নায় গত ০৬
প্রফব্রুয়ারী ২০১৮ তাবররখ পায়রা িন্দররর ক্যাবপটাে ও রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং েক্ল্পটি প্রনৌ পবরিহন িন্ত্রণােয় ক্র্তক্
ষ বপবপবপ
আইন, ২০১৫ এর িারা ১৮ দফা (২) এর আরোরক্ বপবপবপ পদ্ধবতরত িাস্তিায়রনর বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর গত ১৯ িাচ্ ষ
২০১৮ তাবররখ গণেজাতন্ত্রী িািংোরদশ সরক্াররর িবন্ত্রসো ক্র্তক্
ষ েক্ল্পটি জাতীয় অগ্রাবিক্ার েক্ল্প বহরসরি প্র ার্না ক্রা
হয়। এ প্রেবক্ষরত বপবপবপ আইন, ২০১৫ এিিং জাতীয় অগ্রাবিক্ার েক্ল্প বিবিিাো, ২০১৮ অনুসরণ ক্রর প্রিেবজয়াি বেবেক্
বিখ্যাত প্রেবজিং প্রক্াম্পানী জান প্রড নুে এর েস্তাি যর্াযর্ েবিয়া অনুসরণ ক্রর অদ্য ১৪ জানুয়ারী ২০১৯ িাননীয় মুখ্য
সিন্বয়ক্ (এসবডবজ বির্য়ক্), েিানিন্ত্রীর ক্ায ষােয় জনাি প্রিাঃ আবুে ক্াোি আজাদ এর উপবিবতরত বপবপবপ চুবি
সম্পাবদত হরয়রে। েক্ল্পটি জান প্রড নুে, প্রিেবজয়াি ক্র্তক্
ষ গঠিত পায়রা প্রেবজিং প্রক্াম্পানী বেবিরটড িাস্তিায়ন ক্ররি।
েক্ল্পটির আওতায় পায়রা িন্দররর রািনািাদ চ্যারনরে ১০.৫ বিটার োফরটর ৪০,০০০ বডডবিউটি িাল্ক ক্যাবরয়াররর চ্োচ্রে
সক্ষি চ্যারনে (টাবন ষিং প্রিবসন সহ) বডজাইন এিিং ক্যাবপটাে প্রেবজিং সহ ১২ িৎসর পয ষন্ত রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং ক্রা হরি।
ক্যাবপটাে প্রেবজিং এর ফরে ২৮ িাস সিরয় ৭৫ বক্ঃ বিঃ দী ষ, ১০০-১২৫ বিটার েশি এিিং সরি ষাচ্চ ১০.৫ বিটার গেীরতা
পয ষন্ত চ্যারনে ততবর হরি। অতঃপর ০৬ িাস োর্বিক্ রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং ক্রা হরি। চুবির িাবক্ িেরসমূরহর রক্ষণারিক্ষণ
প্রেবজিং এর জন্য উেয় পক্ষ অর্ ষায়রনর উৎস খুজরি এিিং অর্ ষ োবি সাপ্রপরক্ষ েক্ল্প প্রক্াম্পানী রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং ক্ররি।
েক্ল্প িাস্তিায়রনর জন্য সি ষরিাট ৮৬৪,৩১৮,৭৪৩ ইউররা েরয়াজন হরি যা প্রিেবজয়াি এক্সরপাট ষ প্রিবডট এরজন্সী এর
ষ ব্ািংক্ হরত পায়রা প্রেবজিং প্রক্াম্পানী বেবিরটড গ্রহণ ক্ররি।
সহায়তায় এইচ্এসবিবস (HSBC) এিিং এর ক্নরসাটিয়াি
পায়রা িন্দর ক্র্তপষ ক্ষ োর্বিক্ রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং প্রশর্ হওয়ার ০৬ িাস পর হরত অর্ ষাৎ চুবি স্বাক্ষররর আনুিাবনক্ ৪৬
িাস পর হরত উি অর্ ষ ২০ টি সিপবরিাণ অি ষ িাবর্ ষক্ বক্বস্তরত সুদ সহ পবররশাি ক্ররি।
ক্যাবপটাে প্রেবজিং সহ োর্বিক্ রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং ক্াজটি সি ষরিাট ৩৪ িারস ০৩ টি সুবনবদ ষষ্ট িারপ সম্পাবদত হরি। ের্ি
িারপ (১৪ িাস) চ্যারনরে পবে জিার (Siltation) সঠিক্ পবরিাণ বনি ষাররনর জন্য ০২ টি প্রেজার ও েরয়াজনীয় যন্ত্রপাবত
প্রিাবিোইরজশন, ০৫ টি প্রেবজিং প্রটস্ট বপট খনন, প্রজায়ার োটা, সমুরদ্রর প্ররারতর বদক্ ও েিাহ িাত্রা, িাতারসর গবতরিগ
ইতযাবদ বনণ ষরয়র েরক্ষয সাগরর ০৩ টি পয ষরিক্ষণ প্রক্ন্দ্র (Monopole) ততরী ও পয ষরিক্ষণ সহ বিবেন্ন িররনর ইবিবনয়াবরিং
সিীক্ষা সম্পন্ন এিিং চ্যারনে এোইনরিন্ট ও চূড়ান্ত বডজাইন ক্রা হরি । উবিবখত সক্ে ক্ায ষাবদ সম্পন্ন ও পয ষরিক্ষন ক্রর
1

প্রেবজিং এোইরিন্ট ততরী, পবে জিার হার বনি ষারণ সহ ক্যাবপটাে ও রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং এর সরি ষােি প্রক্ৌশে বনি ষারণ ক্রা
হরি । ববতীয় িারপ ১১ টি প্রেজার ও েরয়াজনীয় যন্ত্রপাবত প্রিাবিোইরজশন সহ ইনার ও িবহঃ চ্যারনরের মূে ক্যাবপটাে
প্রেবজিং ক্াজ ১৪ িারস সম্পন্ন ক্রা হরি। এোড়া এ সিরয় উপকূে সবন্নক্টি সাগরর ভূবি উদ্ধার (Offshore
Reclamation) এর জন্য স্টক্পাইে েস্তুত, অফরশার বররেরিশন এর জন্য ০৬ বক্ঃ বিঃ দী ষ িাঁি এর ক্াজ ও জাহাজ
চ্োচ্রের সহায়তার জন্য িাবতসহ িয়া িাপন ক্রা হরি। র্ততীয় িারপ েক্ল্প প্রক্াম্পানী ক্র্তক্
ষ ০৬ িারসর জন্য িন্দররর
চ্যারনরে োর্বিক্ রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং ক্রা হরি । ক্যাবপটাে প্রেবজিং চ্োক্ােীন আনুিাবনক্ ১১১.৩৯৯ বিবেয়ন নবিটার
প্রেবজিং ম্যাটাবরয়াে অপসারণ সহ বতনটি িারপ আনুিাবনক্ ১৫২.৩৯৯ বিবেয়ন নবিটার প্রেবজিং ম্যাটাবরয়াে অপসারণ ক্রা
হরি।
পৃবর্িীর অন্যতি বৃহেি প্রেবজিং প্রক্াম্পানী জান প্রড নুে, প্রিেবজয়াি ১৯৫১ সাে প্রর্রক্ বিরের বিবেন্ন িন্দরর প্রেবজিং ক্রর ২০
বিটার পয ষন্ত গেীর চ্যারনে প্রেবজিং ক্ারজর ব্াপক্ অবেজ্ঞতা ররয়রে। প্রক্াম্পানীটির সি ষাধুবনক্ ও পৃবর্িীর সি ষবৃহৎ ক্াটার
সাক্শন প্রেজার ও প্রট্রইবেিং সাক্শন প্রহাপার প্রেজার এর প্রনৌ িহর ররয়রে। ভূিধ্যসাগর এিিং প্রোবহত সাগররর সিংরযাগক্ারী
পৃবর্িীর বৃহেি কৃবত্রি চ্যারনে সুরয়জখাে খনরনর এক্ক্ কৃবতরত্বর অবিক্ারী জান বড নুে, ইউররাপ, অরেবেয়া, এবশয়া,
আবিক্া এিিং দবক্ষন আরিবরক্ার িহু িন্দরর বৃহৎ পবরসপ্রর প্রেবজিং েক্ল্প সম্পন্ন ক্রররে।
পায়রা িন্দর সবন্নবহত এোক্ায় িতষিারন পাঁচ্টি ক্য়ো বেবেক্ তাপবিদ্যযৎ প্রক্ন্দ্র এিিং এক্টি এেএনবজ টাবিষনাে বনিষাণ ক্াজ
চ্েিান ররয়রে। এ বিদ্যযৎরক্ন্দ্র গুরো োয় ৯,০০০ প্রিগাওয়াট বিদ্যযৎ উৎপাদরন সক্ষি হরি। এজন্য েবত িের ২০ বিবেয়ন
প্রিবট্রক্ টন ক্য়ো আিদানী ক্ররত হরি, যা িািংোরদরশর পবিিাঞ্চরের জ্বাোনী ও বিদ্যযৎ উৎপাদরনর উপক্রণ চ্াবহদা
(ক্য়ো, এেএনবজ, এেবপবজ) পূরণ ক্ররি। এই েক্ল্প িাস্তিায়রনর ফরে অবজষত সুবিিাবদর িরধ্য অন্যতি হরোঃ
১।
প্রজায়াররর সহায়তায় সরি ষাচ্চ ১২ বিটার োফরটর জাহাজ িন্দররর প্রজটিরত সরাসবর বেড়রত পাররি।
২।
ক্য়ো বেবেক্ তাপবিদ্যযৎ প্রক্ন্দ্র সমুরহর জন্য বিরদশ প্রর্রক্ িাৎসবরক্ ২০ বিবেয়ন প্রিবিক্ টন ক্য়ো িন্দররর
প্রপাতাশ্ররয় সরাসবর খাোস ক্রা যারি, যা প্রদরশর পবিিাঞ্চরের জ্বাোনী ও বিদ্যযৎ উৎপাদরনর উপক্রণ চ্াবহদা পূরণ ক্ররি।
৩।
৩,০০০ টিইইউ এর ক্রন্টইনার জাহাজ ও ৪০,০০০ প্রিবিক্ টন এর িাল্কিাহী জাহাজ িন্দররর প্রজটিরত সরাসবর
বেড়রত পাররি।
৪।
পবরক্ল্পনা প্রিাতারিক্ িন্দর অিক্াঠারিাসহ অন্যান্য Component গুরো প্রযিন - ক্রন্টইনার, িাল্ক, এেএনবজ
টাবিষনাে ইতযাবদ িাপনা বনিষারণর েরক্ষয আগ্রহী প্রদশ ও েবতষ্ঠান পায়রা িন্দরর বিবনরয়ারগ এবগরয় আসরি।
৫।

িন্দররক্বন্দ্রক্ প্রদরশর দবক্ষণাঞ্চরে বশল্প অিক্াঠারিা গরড় উঠরি এিিং আর্ ষ সািাবজক্ উন্নয়ন হরি।

পায়রা িন্দররক্ গেীর সমুদ্র িন্দর আক্ারর গরড় প্রতাোর েরক্ষ রািনািাদ চ্যারনেরক্ েবিষ্যরত ১৪.৫ বিটার গেীর ক্রা হরি।
এই নতুন গেীর সমুদ্র িন্দর প্রদরশর উের দবক্ষণ অঞ্চরে অর্ ষননবতক্ ক্বররডার েবতষ্ঠায় সাহায্য ক্ররি এিিং িািংোরদরশর
অর্ ষননবতক্ উন্নয়রন দবক্ষরণর প্রক্ন্দ্রীয় অঞ্চরে (South Central zone) রূপান্তবরত হরি। এিতািিায়, রািনািাদ চ্যারনরের
ক্যাবপটাে প্রেবজিং িািংোরদরশর জাতীয় অর্ ষননবতক্ উন্নয়ন এিিং দবক্ষণ এবশয়ার উপ-আঞ্চবেক্ অর্ ষননবতক্ উন্নয়রন
তাৎপয ষপূণ ষ অিদান রাখরি।
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চুবির মূে বির্য়াবদ
েক্ল্প প্রক্াম্পানী
েক্ল্পটি জান প্রড নুে, প্রিেবজয়াি ক্র্তক্
ষ গঠিত পায়রা প্রেবজিং প্রক্াম্পানী বেবিরটড িাস্তিায়ন ক্ররি।
ক্াবরগবর বদক্
বডজাইন চ্যারনেঃ েক্ল্পটির আওতায় পায়রা িন্দররর রািনািাদ চ্যারনরে ১০.৫ বিটার োফরটর ৪০,০০০ বডডবিউটি িাল্ক
ক্যাবরয়াররর চ্োচ্রে সক্ষি চ্যারনে (টাবন ষিং প্রিবসন সহ) বডজাইন এিিং ক্যাবপটাে প্রেবজিং সহ ১২ িৎসর
পয ষন্ত রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং ক্রা হরি।
চ্যারনপ্রের তদ ষযঃ ৭৫ বক্ঃ বিঃ
চ্যারনপ্রের েিঃ ১০০-১২৫ বিটার
গেীরতাঃ
সরি ষাচ্চ ১০.৫ বিটার
সিয়ক্াে
চুবির প্রিয়াদঃ
ইবিবনয়াবরিং সিীক্ষাঃ
ক্যাবপটাে প্রেবজিংঃ
োর্বিক্ রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিংঃ
রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিংঃ

১২ িৎসর
১৪ িাস
১৪ িাস
০৬ িাস
৯ িৎসর ০২ িাস

অর্ ষননবতক্ বদক্
েক্ল্প িাস্তিায়রনর জন্য সি ষরিাট ৮৬৪,৩১৮,৭৪৩ ইউররা েরয়াজন হরি যা প্রিেবজয়াি এক্সরপাট ষ প্রিবডট এরজন্সী এর
ষ ব্ািংক্ হরত পায়রা প্রেবজিং প্রক্াম্পানী বেবিরটড গ্রহণ ক্ররি।
সহায়তায় এইচ্এসবিবস (HSBC) এিিং এর ক্নরসাটিয়াি
পায়রা িন্দর ক্র্তপ
ষ ক্ষ োর্বিক্ রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং প্রশর্ হওয়ার ০৬ িাস পর হরত উি অর্ ষ ২০ টি সিপবরিাণ অি ষ িাবর্ ষক্
বক্বস্তরত সুদ সহ পবররশাি ক্ররি। চুবির িাবক্ িেরসমূরহর রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং এর জন্য উেয় পক্ষ অর্ ষায়রনর উৎস খুজরি
এিিং অর্ ষ োবি সাপ্রপরক্ষ েক্ল্প প্রক্াম্পানী রক্ষণারিক্ষণ প্রেবজিং ক্ররি।
েক্ল্প িাস্তিায়রনর ফরে অবজষত সুবিিাবদ
১।
প্রজায়াররর সহায়তায় সরি ষাচ্চ ১২ বিটার োফরটর জাহাজ িন্দররর প্রজটিরত সরাসবর বেড়রত পাররি।
২।
ক্য়ো বেবেক্ তাপবিদ্যযৎ প্রক্ন্দ্র সমুরহর জন্য বিরদশ প্রর্রক্ িাৎসবরক্ ২০ বিবেয়ন প্রিবিক্ টন ক্য়ো িন্দররর
প্রপাতাশ্ররয় সরাসবর খাোস ক্রা যারি, যা প্রদরশর পবিিাঞ্চরের জ্বাোনী ও বিদ্যযৎ উৎপাদরনর উপক্রণ চ্াবহদা পূরণ ক্ররি।
৩।
৩,০০০ টিইইউ এর ক্রন্টইনার জাহাজ ও ৪০,০০০ প্রিবিক্ টন এর িাল্কিাহী জাহাজ িন্দররর প্রজটিরত সরাসবর
বেড়রত পাররি।
৪।
পবরক্ল্পনা প্রিাতারিক্ িন্দর অিক্াঠারিাসহ অন্যান্য Component গুরো প্রযিন - ক্রন্টইনার, িাল্ক, এেএনবজ
টাবিষনাে ইতযাবদ িাপনা বনিষারনর েরক্ষয আগ্রহী প্রদশ ও েবতষ্ঠান পায়রা িন্দরর বিবনরয়ারগ এবগরয় আসরি।
৫।
িন্দররক্বন্দ্রক্ প্রদরশর দবক্ষণাঞ্চরে বশল্প অিক্াঠারিা গরড় উঠরি এিিং আর্ ষ সািাবজক্ উন্নয়ন হরি।
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