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বিশ্বব্যাংকের অর্ থযয়কে িযস্তিযয়েযধীে “িযাংলযকেশ আঞ্চবলে অভ্যন্তরীণ নেৌ-পবরিহে প্রেল্প-১ (চট্টগ্রযম-ঢযেয-আশুগঞ্জ ও সাংযুক্ত 

নেৌ-পর্ খেে এিাং টযবম থেযলসহ আনুষবিে স্থযপেযবে বেম থযণ)”-শীষ থে প্রেকল্পর সযরসাংকেপ 

 

 

প্রেকল্পর েযম t িযাংলযকেশ আঞ্চবলে অভ্যন্তরীণ নেৌ-পবরিহে প্রেল্প-১ (চট্টগ্রযম-ঢযেয-আশুগঞ্জ ও সাংযুক্ত নেৌ-পর্ 

খেে এিাং টযবম থেযলসহ আনুষবিে স্থযপেযবে বেম থযণ) 

িযস্তিযয়েেযল t ০১ জুলযই ২০১৬- ৩০ জুে ২০২৪ (প্রস্তযবিত : ৩১ বিকসম্বর ২০২৫) 

প্রযক্কবলত মূল্য t নমযট ৩২০০.০০নেযটি টযেয, বিওবি ৩২০.০০নেযটি টযেয 

বপএ ২৮৮০.০০নেযটি টযেয (বিশ্বব্যাংে) 

িযস্তিযয়েেযরী 

সাংস্থয 

t িযাংলযকেশ অভ্যন্তরীণ নেৌ-পবরিহে ের্তথপে (বিআইিবিউটিএ) 

প্রেকল্পর উকেশ্য t প্রেকল্পর সযবি থে উকেশ্য হকে অভ্যন্তরীণ নেৌ-পকর্ যযত্রী ও পণ্য পবরিহকের িন্য চট্টগ্রযম-ঢযেয-

আশুগঞ্জ অঞ্চকলর নেৌ- েবরকিযকরর সেমতয ও বেরযপত্তয ব্িস্থযর উন্নয়ে সযধে এিাং একে নটেসই 

খযত বহকসকি প্রবতবিত েরয। 

প্রেকল্পর প্রধযে অাংগসমূহঃ 

 ঢযেয ও চট্টগ্রযম েবরকিযকরর আশুগঞ্জ, েযরযয়ণগঞ্জ ও িবরশযকল মূলেেী ও শযখযসমূহ Performance Based 

Contract (PBC) নেবিাং এর মযধ্যকম রেণয নিেণ এিাং েযব্তয সাংরেণ (প্রযয় ৯০০ বেঃবমঃকেৌপর্)। এ 

নেৌেবরকিযর িরযির ০৬টি স্থযকে নেৌ-যযেসমূকহর ঘূবণ থঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বেম থযণ। প্রযর্বমেভ্যকি বেি থযবচত স্থযে সমূহ 

হকে- ষযটেল, চরভভ্রিী, চাঁেপুর, নমকহন্দীগঞ্জ, সন্দ্বীপ এিাং েলবচরয; 

 উক্ত নেৌ-রুকটর ৩টি নেরী ক্রবসাং এলযেযয় সাংরক্ষণ নেবিাং। যর্যঃ চাঁেপুর-শবরয়তপুর, লেীপুর-নভ্যলয এিাং 

নভ্দুবরয়য-লযহযরহযট; 

 ৪টি প্যযকসঞ্জযর টযবম থেযল বেম থযণ ও উন্নয়ে (শ্মশযেঘযট, েযরযয়ণগঞ্জ, চাঁেপুরএিাংিবরশযল) এিাং ২টি েযকগ থয টযবম থেযল 

বেম থযণ ও উন্নয়ে (পযেগাঁও ও আশুগঞ্জ) 

 বিবভ্ন্ন স্থযকে [ভভ্রি িযিযর, আলু িযিযর, হবরণয, বহিলয, মজু নচৌধুরী, ইবলশয  (কভ্যলয), নভ্দুবরয়য, লযহযরহযট, 

িেযরহযট, নেৌলতখাঁ, নচয়যরম্যযেঘযট (চরিযটয), সন্দ্বীপ, তজুমবেে, মেপুরয এিাং তমুরুবেে] ১৪টি লঞ্চল্যযবডাং 

নেশে বেম থযণ; 

 ২টি মযবি পযরপযস নভ্কসল সাংগ্রহ; 

 প্রযবতিযবেে সেমতয বৃবি; ইতযযবে। 

 

প্রেকল্পর সাংবেপ্ত 

পটভূবমঃ 

চট্টগ্রযম-ঢযেয-আশুগঞ্জ নেৌ-েবরকিযর এিাং েযরযয়ণগঞ্জ ও িবরশযল এর িবধ থতযাংশ অভ্যন্তরীণ ব্িসয-

িযবণিয এিাং ভ্যরকতর সযকর্ বিপযবেে  ব্িসয-িযবণকিযর নেকত্র সিকচকয় নিশী গুরুত্বপূণ থ ও অগ্রযবধেযর 

রুট িযিল পর্ বহকসকি সেযক্ত ও বচবিত েরয হকয়কে। নেকশর প্রযয় ৮০% অভ্যন্তরীণ নেৌ-যযে এ 

েবরকিযকরর মধ্য বেকয় চলযচল েকর এিাং দেবেে প্রযয় ২ (দুই) লযখ যযত্রী এসি িলপর্ ব্িহযর েকর। 

যযত্রী ও মযলযমযল পবরিহে েরযর নেকত্র ঢযেয, েযরযয়ণগঞ্জ, চাঁেপুর এিাং িবরশযল অভ্যন্তরীণ েেী 

টযবম থেযলসমূহ অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ ভূবমেয পযলে েরকে। েেীসমূকহর সকি থযচ্চ গভ্ীরতয সীময অনুসযকর নেৌ-

পকর্র নশ্রবণ বিন্যযস েরয হকয় র্যকে। ঢযেয-চট্টগ্রযম সড়ে পকর্র ওপর পণ্যিযহী যযেিযহকের চযপ 

েমযকেযর উকেকশ অভ্যন্তরীণ নেৌ-পর্সমূহ উন্নয়কের লকেয বিশ্বব্যাংকের সযকর্ েীঘ থবেকের আকলযচেযকন্ত 

প্রযর্বমেভ্যকি বিআইিবিউটিএ ের্তথে বিশ্বব্যাংকের আইবি এেযকডর সহযয়তযয় ৩২০০.০০ নেযটি টযেয 

প্রযক্কবলত ব্য় এেটি বিবপবপ প্রণয়ে েকর ০৩-০২-২০১৬ তযবরকখ নেৌ-পবরিহে মন্ত্রণযলকয় নপ্ররণ েরয 

হয়। তৎকপ্রবেকত নেৌ-পবরিহেমন্ত্রণযলকয়র সবচি মকহযেকয়র সভ্যপবতকত্ব ২৪-০২-২০১৬ তযবরকখ প্রেল্প 
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যযচযই েবমটির সভ্য এিাং এরই ধযরযিযবহেতযয়  ২৫-০৪-২০১৬ তযবরকখ পবরেল্পেয েবমশকে প্রেল্প 

মূল্যযয়ে েবমটি (বপইবস)’র সভ্য অনুবিত হয়। বপইবস সভ্যর বসিযকন্তর আকলযকে পুেগ থঠিত বিবপবপর 

ওপর ১০-১১-২০১৬ তযবরকখর অনুবিত এেকেে সভ্যয় প্রেল্পটি অনুকমযবেত হয় এিাং ১৬-০৩-২০১৭ 

তযবরকখ নেৌ-পবরিহে মন্ত্রণযলয় হকত এর প্রশযসবেে অনুকমযেেপত্র িযবর েরয হয়। 

 

প্রসাংগত, ২১-১২-২০১৬ তযবরকখ িযাংলযকেশ সরেযর ও বিশ্বব্যাংে (আইবিএ)’র মকধ্য Financial 

Agreement এিাং ১৯-০৩-২০১৭ তযবরকখ বিআইিবিউটিএ এিাং অর্ থ বিভ্যকগর মকধ্য প্রেল্পটির 

Subsidiary Grant Agreement স্বযেবরত হকয়কে। এরই ধযরযিযবহেতযয় ২০-০৩-২০১৭ তযবরখ 

হকত প্রেকল্পর েযয থেযবরতয তর্য প্রেকল্পর প্রকৃত িযস্তিযয়ে শুরু হকয়কে। 

 

প্রেকল্প নমযট ৪০টি প্যযকেকির (কসিয-২৫টি, পণ্য-১০টি এিাং েযয থ-৫টি) আওতযয় েরপত্র েযয থক্রম 

অন্তর্ভ থক্ত রকয়কে। এগুকলযর মকধ্য ইকতযমকধ্য ১৯টি প্যযকেকির  (কসিয-১৩টি, পণ্য-৫টি এিাং েযয থ-১টি) 

েরপত্র েযয থক্রম হযকত নেয়য হকয়কে। এর অাংশ বহকসকি সিগুকলয প্যযকেকির েরপত্র আহিযে েরয 

হকয়কে। আহ্বযেকৃত েরপকত্রর মকধ্য এ পয থন্ত ১৫টি প্যযকেকির (কসিয-১১টি এিাং পণ্য-৪টি) NOA 

প্রেযেপূি থে চুবক্ত সম্পযেে েরয হকয়কে। েযবরগবর মূল্যযয়ে সম্পন্ন নশকষ ১টির খসড়য বেকগযবশকয়কটি 

চুবক্ত চূড়যন্ত অনুকমযেকের অকপেযয় রকয়কে। এেযড়য ৩টি প্যযকেকির ১ম েেযয় আহ্বযেকৃত েরপত্র 

বেষ্পবত্ত েয হওয়যকত ২য় েেয তর্য পুে:েরপত্র আহ্বযে প্রবক্রয়যধীে রকয়কে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


