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মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক  
 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ ননৌপবরিেন মন্ত্রণালয়      আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্াঃ  ০১ 
প্রবিহিদনাধীন িছরঃ    ২০১৮-১৯                                     প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ ০১-০৭-২০১৯ 
 

(১) প্রশাসবনক    
 

১. ১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সংখ্া (রাজস্ব িাহজহে) 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি  

পদ 

শূন্যপদ িছরবভবিক সংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 
 

     

বিআইডবিউটিএ (হমাে পদ 

সংখ্া) 

৪,৬৬০ ৪,০৫৫ ৬০৫ -- -- 

নমাে ৪,৬৬০ ৪,০৫৫ ৬০৫ -- -- 

 

* অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/বৃবির কারণ মন্তব্য কলাহম উহেখ করহি েহি। 

         

১.২ শূন্যপহদর বিন্যাস  

অবিবরক্ত 

সবচি/িদূর্ধ্ি পদ 

নজলা কম িকিিার 

পদ 

অন্যান্য ১ম নেবণর 

পদ 

২য় নেবণর পদ ৩য় নেবণর পদ ৪র্ ি নেবণর পদ নমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

- 

 

- 

 

২৮ 

 

৩২ 

 

১২৫ 

 

৪২০ 

 

৬০৫ 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহল  

িার িাবলকাঃ প্রহর্াজয নয় । 

১.৪       শূন্যপদ পূরহণ িড় রকহমর নকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনাঃ প্রহর্াজয নয় ।  

১.৫       অন্যান্য পহদর িথ্য  

 
প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে নর্হক রাজস্ব িাহজহে স্থানান্তবরি পহদর 

সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে নর্হক রাজস্ব িাহজহে  

স্থানান্তহরর  জন্য প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্া 

 

১ 

 

২ 

 

* নকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন  নাই। 

 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনাধীন বছরে পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 
কম িকিিা কম িচারী নমাে কম িকিিা কম িচারী নমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

২০ 

 

৬৬ 

 

৮৬ 

 

১৯ 

 

২৪৮ 

 

২৬৭ 
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১.৭ ভ্রমণ/পবরদশ িন (হদহশ)  
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(হমাে বদহনর সংখ্া) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/হেশাল 

এযাবসহেন্ট 

সবচি সংস্থা 

প্রধান/রেয়ােম্যান 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন    ৫২  

পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ      

 

১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিহদহশ) 
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (হমাে বদহনর সংখ্া) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

নেশাল এযাবসহেন্ট 

সবচি সংস্থা 

প্রধান/রেয়ােম্যান 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

    ১৫  

      
 

* কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

 

১.৯    উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্া 

 

(২) অবডে আপবি  
 

২.১  অবডে আপবি সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ নর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

 
(োকার অঙ্ক নকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবডে আপবি ব্রডবশহে 

জিাহির 

সংখ্া

বনষ্পবিকৃি অবডে আপবি অবনষ্পন্ন অবডে আপবি 

সংখ্া োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সংখ্া োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সংখ্া োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 ববআইডবিউটিএ ২৫৭ ৭৪০.৮৪ - ৩২ ২৮.২৩ ২২৫ ৭১২.৬১ 

         

সি িহমাে ২৫৭ ৭৪০.৮৪ - ৩২ ২৮.২৩ ২২৫ ৭১২.৬১ 

                    

 
 

২.২  অবডে বরহপাহে ি গুরুির/িড় রকহমর নকান জাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল নসসি নকসসমূহের িাবলকা   
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(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্া)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-বছরে (২০১৮-

১৯) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ সংস্থাসমূহে 

পুবিভূি নমাে বিভাগীয় মামলার 

সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন বছরে বনষ্পবিকৃি  মামলার সংখ্া অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় মামলার 

সংখ্া চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত  

অব্যােবি  অন্যান্য দণ্ড নমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ক) পূব ববর্তী অর্ ব বছরেে 

অবনষ্পন্নকৃর্ত মামলাে সংখ্যা                       

=১৮ 

খ) ১ লা জুলাই ২০১৮ ইং হরর্ত ৩০ 

শে জুন ২০১৯ ইং পর্ বন্ত মামলাে 

সংখ্যা=১৬ 

সব বরমাট মামলাে সংখ্যা=৩৪ 

- ১৬ ১ ১৭ ১৭ 

 

 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ নর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 
 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রিাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর 

বিরুহি দাহয়রকৃি বরে 

মামলার সংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর নিহে 

সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্া 

দাহয়রকৃি নমাে 

মামলার সংখ্া 

বনষ্পবিকৃি নমাে 

মামলার সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

২ 

 

২৫ 

 

- 

 

২৭ 

 

২৮ 

 

 (৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        নদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০১৮ নর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 
 

প্রবশিণ কম িসূবচর নমাে সংখ্া মন্ত্রণালয় এিং আওিাধীন সংস্থাসমূে নর্হক অংশগ্রেণকারীর সংখ্া  

১ ২ 

 

৬৬ 

 

২৩২ 

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (২০১৮-১৯) নকান ইন-োউজ প্রবশিহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল 

িার িণ িনা 

   

৫.৩   প্রবশিণ কম িসূবচহি কম িকিিা/কম িচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর নিহে িড় রকহমর নকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা    
 

৫.৪   মন্ত্রণালহয় অন্-দ্য-জি নেবনং (OJT)-এর ব্যিস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-দ্য-জি নেবনং আহয়াজন করহি িড় 

রকহমর নকান অসুবিধা আহছ বক-না?   

 
৫.৫      প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (০১ জুলাই ২০১৮ নর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম িকিিার 

সংখ্া   
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(৬)  নসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ নর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

নদহশর অভযন্তহর নসবমনার/ওয়াকিশহপর সংখ্া নসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্া 

১ ২ 

 

০১ 

 

২৩ 

 

(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোহরর নমাে 

সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ইন্টারহনে 

সুবিধা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোর প্রবশবিি জনিহলর 

সংখ্া 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

292 

 

হযাঁ 

 

হযাঁ 

 

না 

 

- 

 

- 
 

 

(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাংশ/মুনাফা/আদায়কৃি রাজস্ব নর্হক সরকাবর নকাষাগাহর জমার পবরমাণ  

(অর্ ি বিভাহগর জন্য)  

(োকার অঙ্ক নকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

 ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ হ্রাস(-)/বৃবির (+) োর 

লিযমাো প্রকৃি অজিন লিযমাো প্রকৃি অজিন লিযমাো প্রকৃি অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব আয় ট্যাক্স নরবভবনউ       

নন-ট্যাক্স 

নরবভবনউ  

      

উদ্বৃি (ব্যিসাবয়ক আয় নর্হক)       

লভযাংশ বেসাহি       

 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কে    
 

৯.১  প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন কহর র্াকহল িার িাবলকা 

 
৯.২ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল 
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১) দপ্তরেে নামঃ বাংলারদে অভ্যন্তেীন শনৌপবেবহন কর্তবপক্ষ 

 

 

দপ্তরেে ঠিকানাঃ ববআইডবিউটিএ ভ্বন, ১৪১-১৪৩, মবর্তবিল বাবিবযযক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

 

 

 

 

ছবব 

 

 

 

 ওরয়বসাইটঃ www.biwta.gov.bd 

 ই-শমইলঃ info@biwta.gov.bd 

 শমাবাইলঃ ০১৯৬৮-৩৯০০০৫ 

 শটবলর ান নম্বেঃ ৯৫৫৬১৫১-৫৫ 

  যাক্সঃ ৯৫৫১০৭২ 

 

৩। দপ্তরেে পবেবেবর্তঃ অভ্যন্তেীি শনৌ-পবেবহন ও সুবনবদ বষ্ট অভ্যন্তেীি কাঠারমাে উন্নয়ন, েক্ষিারবক্ষি, পবেোলন ও বনয়ন্ত্ররিে 

উরেরে ১৯৫৮ সরন র্তৎকালীি প্রারদবেক সেকারেে যােীকৃর্ত একটি অধ্যারদে অনুসারে বাংলারদে অভ্যন্তেীি শনৌ-পবেবহন 

কর্তবপক্ষ (ববআইডবিউটিএ) প্রবর্তষ্ঠা কো হয়। ১৯৫৮ সরনে ১৮ নরভ্ম্বে ববআইডবিউটিএ’ে কায শুরু হয়। একযন শেয়ােম্যান, 

একযন সদস্য (অর্ ব), একযন সদস্য (প্ররকৌেল) এবং একযন সদস্য (পবেকল্পনা ও পবেোলনা) বনরয় কর্তবপক্ষ গঠির্ত। শেয়েম্যান 

হরেন সংস্থাে বনব বাহী প্রধান। 

 

 

৪। বভ্েনঃ দক্ষ ও বনোপদ শনৌ-পবেবহন শনটওয়াকব সৃযরনে মাধ্যরম শদরেে অর্ বননবর্তক উন্নয়রন গবর্তেীলর্তা আনয়ন। 

 

বমেনঃ শনৌ-পর্ উন্নয়ন ও সংেক্ষি, র্াত্রী ও পরেে সহয ও বনোপদ ওঠানামাে সুববধা প্রদান, অন্যান্য পবেবহন মাধ্যরমে সরে 

সমবির্তভ্ারব একটি বহুমাবত্রক শর্াগারর্াগ ব্যবস্থা গরে শর্তালা এবং অভ্যন্তেীি শনৌ-পবেবহন শক্ষরত্র মানব সম্পদ উন্নয়ন। 

 

৫। দপ্তরেে উরেখরর্াগ্য কার্ বাবলীঃ  

 

কার্ বাবলী (Function) 

 শনৌপর্ সংেক্ষি, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনাসহ শনৌ-পবেোলরনে সুববধ বারর্ অভ্যন্তেীি নদী পরর্ মাকবা, বয়াবাবর্ত, ববকন 

বাবর্তসহ শনৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন। 

 শনৌ-পরর্ে হাইররাগ্রাব ক যবেপ এবং  শযায়াে-ভ্াটাে োট ব প্রকােনা । 

 অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ে নাব্যর্তা সংেক্ষরিে যন্য শরবযং কম বসূবে প্রিয়ন ও বাস্তবায়ন । নতুন শনৌ-পর্ োলু কোে উরেে 

মৃর্ত ও মৃর্তপ্রায় নদী, খাঁবে ও খাল খনন। 

 ববদ্যমান  নদী বন্দে ও লঞ্চ ঘাট উন্নয়ন, েক্ষিারবক্ষি ও পবেোলনাসহ শনৌ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও র্াত্রী মালামাল পবেবহরন 

নতুন নদী বন্দে ও লঞ্চ ঘাট স্থাপন । নদী-বন্দে ও লঞ্চ ঘাট সমূরহ বপলার, নজটি, অিিরণ স্থান, ঘাে, ডক, বক (Quay), 

মুবরং (mooring) ওয়াফি (wharf), োবম িনাল, ননাঙর (anchorage), বপয়ার, িার্ ি (birth) িা অন্যান্য সুরর্াগ-সুববধা 

প্রদান । 
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 শনৌ-পরর্ র্াত্রী ও মালামাল পবেবহরনে যবেপ। অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ে র্াত্রী ও মালামারলে ভ্াো বনধ বােি, র্াত্রীবাহী শনৌ-

র্ারনে সময়সূেী অনুরমাদন। 

 অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ সৃষ্ট বাধাববঘ্ন অপসােি ও বনমবির্ত শনৌ-র্ান উদ্ধাে। 

 অন্যান্য পবেবহন মাধ্যম ও সমুদ্র বন্দরেে সরে সমিয় প্রবর্তষ্ঠা। 

 শনৌ-কমীরদে যন্য প্রবেক্ষি প্রদান। 

 অভ্যন্তেীি শনৌপরর্ে পাইলরটয সুববধা প্রদান। 

 শনৌ-পর্ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত র্তথ্য পবেরবেন। 

 

প্রদত্ত শসবাসমূহ 

 অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ র্াত্রী সাধােরিে বনোপদ েলােল। 

 অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ র্াত্রীরসবাে মান বৃবদ্ধ ও বনোপদ পে পবেবহন বনবির্তকেি। 

 ঘাট/পরয়ন্ট ইযাো 

 কর্তবপরক্ষে যনবল বনরয়াগ সংক্রান্ত র্তথ্যাবদ। 

 কর্তবপরক্ষে বববভ্ন্ন ববভ্ারগে কার্ বক্ররমে র্তথ্যাবদ 

 কঞ্জােরভ্ন্সী ব  গ্রহি 

 ঠিকাদাে বনবন্ধীকেি ও নবায়ন 

 োযস্ব বারযরটে আওর্তায় পে সেবোরহে যন্য নতুন র্তাবলকাভুবিকেি ও নবায়ন। 

 শযায়াে-ভ্াটাে উপাত্ত সেবোহ, হাইররাগ্রাব ক ম্যাপ/োট ব শযায়াে-ভ্াটা  বই ও অন্যান্য প্রকােনা সেবোহ এবং র্তর্তীয় 

পরক্ষে যবেপ কায সম্পন্নকেি।  

 PIWT & T এে আওর্তায় প্রবর্তষ্ঠাবনক র্তাবলকাভুবি। 

 শনৌ-র্ারনে ভ্রয়রযে অনুমবর্ত। 

 ভ্রয়রযে শময়াদ বৃবদ্ধ ও অন্যান্য ববষরয়ে অনুমবর্ত। 

 শনবভ্রগেনাল বিয়ারেন্স প্রদান  (ব্রীয, ববদ্যযবর্তক টাওয়াে বনম বাি/রকবল/পাইপ লাইন)। 

 পেবাহী শনৌ-র্ারনে ধােি ক্ষমর্তা সম্পবকবর্ত প্রর্তযয়নপত্র প্রদান। 

 অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ পবেবাবহর্ত র্াত্রী ও মালামারলে র্তথ্যাবদ/পবেসংখ্যান সেবোহ। 

 পাইলরটয সাবভ্ বস। 

 যাহায ও পন্টুন ভ্াো। 

 বনমবির্ত যাহায ও অন্যান্য যলর্ান উদ্ধাে। 

 শনৌ-ববজ্ঞবপ্ত প্রকাে। 

 বববভ্ন্ন গি-মাধ্যরম কর্তবপরক্ষে পবেকল্পনা ও উন্নয়ন কার্ বক্ররমে র্তথ্যাবদ শপ্রেি। 

 মৃর্ত কম বকর্তবা/কম বোেীরদে নবমনী, শপাষ্যরদে শবনারভ্ারলন্ড  ান্ড, অনুদান অর্ ব পবেরোধ এবং কম বোেীরদে বহনর্তষী 

র্তহববল পবেোলনা ইর্তযাবদ 

 শপনেন ভ্ার্তা, চুোন্ত পাওনা/আনুরর্তাবষক, বসবপএ , শবনারভ্ারলন্ড  ান্ড ইর্তযাবদ 

 

 

 



7 

 

 

৬।  িাংলাহদশ অভযন্তরীণ ননৌ-পবরিেন কর্তিপহির জনিল সংবশষ্ট িথ্য (জুন ২০১৯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭।  ২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরেে উরেখরর্াগ্য কার্ বক্রমঃ 

 

বন্দে ববভ্াগঃ  ২০১৮-১৯  অর্ ব  বছরে অত্র ববভ্ারগে মাধ্যরম ৪০৫ টি ঘাট/পরয়ন্ট/ শটাল শষ্টেন ইযাো প্রদান কো হয়। উি ঘাট/পরয়ন্ট/শটাল 

শষ্টেন সমূহ ইযাো প্রদারনে মাধ্যরম ববআইডবিউটিএ’ে ৭৫,২৭,৫২,০০০/-(পোঁত্তে শকাটি সার্তাে লক্ষ বায়ান্ন হাযাে ) টাকা োযস্ব খারর্ত অবযবর্ত হয়। 

 

উরেদ সংক্রান্ত র্তথ্যঃ XvKv b`x e›`‡ii wbqš¿bvaxb gnvgvb¨ nvB‡Kv‡U©i ixU wcwUkb bs-3503/09 Gi Av‡`k Abyhvqx XvKv I bvivqbMÄ b`x 

e›`‡ii wbqš¿Yvaxb eywoM½v/ZzivM/kxZjÿv b`x mxgvbv wcjv‡ii Af¨šÍ‡i A‰ea ¯’vcbvmg~n D‡”Q‡`i mvi ms‡ÿct 

 

ZvwiL D‡”Q`K…Z ¯’vcbv D×viK…Z Zxif~wg Rwigvbv wbjvg gšÍe¨ 

XvKv b`x e›`i  4464wU 106.50 GKi 5,85,000/- 6,90,14,400/- gvgjvi Kvi‡Y 15wU ¯’vcbv 

D‡PQ` Kiv m¤¢e nqwb| bvivqbMÄ b`x e›`i  775 wU 39.10 GKi 21,21,000/- 1,74,24,000/- 

‡gvUt 5239 wU 145.60 27,06,000/- 8,64,38,400/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

নেনী/হগ্রড অনুহমাবদি পহদরসংখ্া কম িরি পহদর সংখ্া শূণ্য পহদর সংখ্া 

সরাসবর পহদান্নবি নমাে 

১ম নেণী 

(হগ্রড-০২-০৯) 

৩৩৬  ২৮০  ২৮  ২৮  ৫৬  

২য় নেণী 

(হগ্রড-১০) 

৩০০  ২৬৫  ৩২  ০৩  ৩৫  

৩য় নেণী 

(হগ্রড-০৯, ১০, ১১-১৬) 

১,৬৮৪  ১,৩৩৪  ১১৪  ২৩৬  ৩৫০  

৪র্ ি নেণী 

(হগ্রড-১৭-২০) 

২৩৪০  ১,৮২৫  ৪৪৩  ৭২  ৫১৫  

নমাে= ৪,৬৬০  ৩,৭০৪  ৬১৭  ৩৩৯  ৯৫৬  
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শনৌ-বনোপত্তা ও ট্রাব ক ব্যবস্থাপনা ববভ্াগঃ 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরে শনৌ-বনোপত্তা ও ট্রাব ক োখা কর্তবক সম্পাবদর্ত উরেখরর্াগ্য কার্ বক্রম বনন্মরূপঃ 

 

প্রবর্তরবদনাধীন অর্ ব বছরে নতুন আইন, বববধ ও নীবর্ত প্রিয়ন করে র্াকরল র্তাে র্তাবলকাঃ  অভ্যন্তেীন শনৌপরর্ েলােলকােী 

র্াত্রীবাহী শনৌর্ারনে রুট-পােবমট/সময়সূেী অনুরমাদন ও বনয়ন্ত্ররিে যন্য বাংলারদে অভ্যন্তেীন শনৌপবেবহন(ভ্াো ও সময়) 

অনুরমাদন বববধ-১৯৭০ যােী আরছ। উি বববধ যুরগাপযুগী ও আধুবনকায়রনে বনবমরত্ত বববধটি সংরোধন এবং নতুন বকছু ধাো 

সংরর্াযন করে ববআইডবিউটিএ কর্তবক শপ্রবের্ত প্রস্তারবে শপ্রবক্ষরর্ত ‘‘বাংলারদে অভ্যন্তেীি শনৌপবেবহন (শনৌরুট পােবমট, সময়সূবে 

ও ভ্াো বনধ বােি) বববধমালা, ২০১৯’’  নারম শগরযট  প্রাক-প্রকাে যােী হরয়রছ। উি প্রাক-প্রকাে শগরযটটি চূোন্ত শগরযট রুরপ 

প্রকারেে যন্য মর্তামর্ত প্রদান করে শনৌ পবেবহন মন্ত্রিালরয়ে মাধ্যরম আইন মন্ত্রিালরয় শপ্রেি কো হরয়রছ। 

        

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি িছহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবলঃ 

 

 

িঃনং উহেখহর্াগ্য কার্ িিম কার্ িিহমর বিিরণ 

১. ননৌপহর্ চলাচহলর জন্য 

পর্ িেকহদর সুবিধা প্রদান 

অভ্যন্তেীন ও উপকূলীয় শনৌপরর্ পর্ বটকরদে র্ার্তার্ারর্তে সুববধারর্ ব সেকাে র্তর্া ববআইডবিউটিএ বববভ্ন্ন নদী 

বন্দরে সুববধাবদ বৃবদ্ধ করেরছ এবং আধুবনক সুরর্াগ সুববধা সম্পন্ন শনৌর্ান সংরর্াযন করেরছ। শটকনা -

শসন্টমাটি বন শনৌপরর্ পর্ বটকরদে র্ার্তায়ারর্তে সুববধারর্ ব োন্ত সমরয় েলােরলে বনবমরত্ত র্াবত্রবাহী ৬টি শনৌর্ারনে 

অনুকূরল রুট পােবমট/ সময়সূেী প্রদান কো হরয়রছ এবং র্াবত্র সাধােরনে শনৌর্ারনে উঠা-নামাে যন্য অস্থায়ী 

সুববধাবদ প্রদান কো হরয়রছ। এছাোও পর্ বটকরদে যন্য কক্সবাযােস্থ নুবনয়াছো-মরহেখালী শনৌপরর্ র্াবত্রবাহী 

১টি শনৌর্ান েলােরলে অনুমবর্ত প্রদান কো হরয়রছ। 

 
২. অভযন্তরীণ ননৌপহর্ 

দুঘ িেনা নরাধকহল্প 

Vessel Strom 

Shelter বনম িাণ  

অভ্যন্তেীি শনৌপরর্ দ্যঘ বটনা শোধকরল্প দূরর্ বাগকালীন সময়/ কালনবোখী শমৌসুরম শনৌর্ান সমূরহে বনোপদ 

আশ্ররয়ে যন্য অভ্যন্তেীি শনৌপরর্ে গুরুত্বপূি ব স্থারন ৬টি Vessel Strom Shelter বনম বারিে কার্ বক্রম 

েলমান আরছ। উি আশ্রয় শকন্দ্রগুরলা বনম বাি কো হরল অভ্যন্তেীি শনৌপরর্ েলােলকােী শনৌর্ান সমূহ 

দ্যরর্ বাগকালীন সমরয় উি শকন্দ্র সমূরহ আশ্রয় গ্রহি কোে  রল শনৌ-দ্যঘ বটনাে হাে অরনকাংরে করম র্ারব।  

 
৩.  অভযন্তরীণ ননৌপহর্ 

নর্াগাহর্াহগর জন্য 

অিযাধুবনক সুহর্াগ 

সুবিধা সম্ববলি ননৌর্ান 

অমত্মভূ িক্ত করণ 

ঢাকা-েে যােন, ঢাকা-পটুয়াখালী, ঢাকা-বেগুনা, ঢাকা-ববেোল শনৌপরর্ আধুবনক সুরর্াগ-সুববধা সম্ববলর্ত শবে 

করয়কটি নতুন র্াত্রীবাহী লরঞ্চে রুট পােবমট/ সময়সূেী অনুরমাদন কো হরয়রছ। মাওয়া (বেমুবলয়া) নদী বন্দে 

হরর্ত েলােলকােী ৮৭টি লরঞ্চে মরধ্য শছাট এবং ঝুঁবকপূি ব শবে বকছু  লঞ্চরক পবেবর্তবন করে র্তদস্থরল 

অরপক্ষাকৃর্ত বে ও আধুবনক সুববধা সম্ববলর্ত লরঞ্চে সময়সূেী যােী কো হরয়রছ।  রল র্াত্রী সাধােি শনৌপরর্ 

র্ার্তায়ারর্তে শক্ষরত্র আধুবনক সুরর্াগ-সুববধা শভ্াগ কেরছ।  

 
৪. র্ােী সাধারহণর বনরাপদ 

চলাচল বনবিিকরহনর 

বনবমহি গুরুত্বপূণ ি নদী 

িন্দর সমূহে কহ ার 

মবনেবরং ব্যিস্থা চালু। 

অভ্যন্তেীন শনৌপরর্ র্াত্রী সাধােরিে বনোপদ েলােরলে স্বারর্ ব সকল নদী বন্দে ও গুরুত্বপূি ব লঞ্চঘাটগুরলারর্ত 

পবেবহন পবেদে বক, বাবদ বং সারেং, ট্রাব ক সুপােভ্াইযাে পদায়রনে মাধ্যরম মবনটবেং ব্যবস্থা শযােদাে কো 

হরয়রছ।  রল দ্যঘ বটনা শুরন্যে শকাটায় শনরম এরসরছ। 

 

 

 
৫. ননৌপহর্ র্ােী সাধারহণর 

সুবিধাহর্ ি ই-টিহকটিং 

কর্ িিম শুরু। 

অভ্যন্তেীন শনৌপরর্ েলােলকােী র্াত্রী সাধােরিে সুববধারর্ ব ঢাকা-ববেোল ঢাকা-বেগুনা এবং  ঢাকা-পটুয়াখালী 

শনৌপরর্ বকছু লরঞ্চে ই-টিরকটিং কার্ বক্রম শুরু করেরছ। পর্ বায়ক্ররম অন্যান্য শনৌপরর্ে শনৌর্ারনও ই-টিরকটিং 

কার্ বক্রম শুরু কো হরব। 

 

 ৬. অভযন্তরীণ ননৌপহর্ র্াবে 

সাধারহনর র্ািায়াহির 

সুবিধাহর্ ি নতুন ননৌপহর্র 

সৃবষ্ট। 

শমাংলা হরর্ত োঁদপুে-মাওয়া-শগায়ালন্দ হরয় পাকেী পর্ বন্ত শনৌরুরটে নাব্যর্তা উন্নয়ন েীষ বক প্রকরল্পে আওর্তায় 

পাটুবেয়া/ শদৌলর্তবদয়া হরর্ত পাকেী পর্ বন্ত শনৌপর্ খনরনে মাধ্যরম নতুন বদগরমত্মে উরন্মােন হরয়রছ। উি 

প্রকরল্পে আওর্তায় সৃষ্ট পাটুবেয়া/ শদৌলর্তবদয়া-ধাওয়াপাো শ েীঘাট (শযৌকুো, োযবােী)-নাবযেগঞ্জ (পাবনা) 

শ েীঘাট- লালন োহ লঞ্চঘাট (কুবষ্টয়া) - পাকেী ব্রীয পর্ বন্ত শনৌপর্ সমূরহ লঞ্চ পবেোলনাে বনবমরত্ত রুট 

পােবমট/সময়সূেী গ্রহরিে লরক্ষয ববআইডবিউটিএ’ ববরেষ ববজ্ঞবপ্ত প্রকাে কো হরয়রছ।  এছাোও আরোও বকছু 

পবের্তযাি শনৌপরর্ নাব্যর্তা ব রে আনাে লরক্ষয ববআইডবিউটিএ’ে শরবযং ববভ্াগ কায কেরছ। এ সকল 

শনৌপরর্ শনৌর্ান পবেোলনাে যন্য শকান আগ্রহী ব্যবি/ প্রবর্তষ্ঠান শনৌ-পবেবহন অবধদপ্তে হরর্ত সংবেস্নষ্ট 

শনৌর্ারনে অনুকূরল শেবযরেেন ও সারভ্ ব সনদ প্রাপ্ত হইয়া বাংলারদে অভ্যন্তেীি শনৌ-পবেবহন কর্তবপক্ষ 

(ববআইডবিউটিএ) আরবদন কেরল অত্র কর্তবপক্ষ অভ্যন্তেীি শনৌ-পবেবহন (সময় ও ভ্াো সূেী) বববধ-১৯৭০ 

অনুর্ায়ী রুট পােবমট/ সময়সূেী প্রদান কেরব। 
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সাহভ ি ও উন্নয়ন শাখাঃ 

 

িঃনং ২০১৮-১৯ অর্ ি িছহর ননৌ-বনো বিভাহগর সাহভ ি ও উন্নয়ন শাখা কর্তিক  অনুহমাবদি বনহমাণাক্ত ননৌ-পর্ সমূহে ও-বড/োবফক সাহভ ি কার্ িিম 

সম্পন্ন কহর প্রহয়াজনীয় ব্যিস্থা ননয়া েহয়হছ।  

 

০১.  BIWTA Ordenance- 1958 এর Functions-১৫(vii) অনুর্ায়ী অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্ োবফক সাহভ ি করার জন্য 

বিআইডবিউটিএ এর িমিা । র্র্ার্র্ কর্তিপহিরঅনুহমাদনিহম ২০১৮-১৯ অর্ ি িছহর বনহমণাক্ত ১৭টি ননৌ-পহর্  ও-বড সাহভ ি করা 

েহয়হছঃ 

 

 ননৌ-পহর্র নাম    জবরপ কাল    দপ্তর আহদশ ও িাবরখ 

১.১ কুবমরা-গুপ্তছড়া ২৮/০৯/২০১৮-০৫/১০/২০১৮ ১৫৪৯/২০১৮ 

িাঃ ১৬/০৯/২০১৮ইং 

১.২ ঢাকা-কালাইয়া-ঢাকা ২৫/১০/২০১৮-০১/১১/২০১৮ ১৭৭৫/২০১৮  

িাঃ ১৭/১০/২০১৮ ইং 

১.৩ ঢাকা নিতুয়া-ঢাকা ০৮/১১/২০১৮-১৫/১১/২০১৮ ১৮৭৯/২০১৮ 

 িাঃ ০১/১১/২০১৮ ইং 

১.৪ ঢাকা-রাহয়ন্দা-ঢাকা ২৯/১১/২০১৮-০৫/১২/২০১৮ ১৯৯২/২০১৮  

িাঃ ১৯/১১/২০১৮ ইং 

১.৫ মাওয়া কাঁ ালিাবড়-মাওয়া-

মাবিকাবন্দ 

১০/১২/২০১৮-১৫/১২/২০১৮ ২১৯৯/২০১৮ 

িাঃ ০৯/১২/২০১৮ ইং 

১.৬ খুলনা-ননায়াপাড়া ১৭/১২/২০১৮-২৪/১২/২০১৮ ২১৪৬/২০১৮ 

 িাঃ ০২/১২/২০১৮ ইং 

১.৭ ঢাকা-িাহকরগি-ঢাকা ০১/০১/২০১৯-০৮/০১/২০১৯ ২৩৯৪/২০১৮ 

 িাঃ ২৭/১২/২০১৮ ইং 

১.৮ ঢাকা-মুলাদী-ঢাকা ১৪/০১/২০১৯-২১/০১/২০১৯ ১২৩/২০১৯ 

 িাঃ ০৮/০১/২০১৯ইং 

১.৯ ঢাকা-ডামুডযা-ঢাকা ২৮/০১/২০১৯-০৪/০২/২০১৯ ২৪১/২০১৯  

িাঃ ২৩/০১/২০১৯ ইং 

১.১০ সুনামগি নেহকরঘাে (িাহেরপুর) ০৮/০২/২০১৯-১৫/০২/২০১৯ ২৯৮/২০১৯  

িাঃ ০৪/০২/২০১৯ ইং  

১.১১ তুরাগ ও িালু নদী ২২/০২/২০১৯-০১/০৩/২০১৯ ৪৩৭/২০১৯  

িাঃ ২০/০২/২০১৯ ইং 

১.১২ কক্সিাজার নদী িন্দর বনয়ন্ত্রনাধীন 

িাকখাবল, মহেশখাবল 

   ১১/০৩/২০১৯-১৮/০৩/২০১৯ ৫২৮/২০১৯ 

িাঃ ০৭/০৩/২০১৯ ইং 

১.১৩ ঢাকা নদী িন্দর বনয়বন্ত্রি 

গুদারাঘাে সমূে 

২৮/০৩/২০১৯-০৪/০৪/১৯ ৬২৩/২০১৯ 

িাঃ ২৫/০৩/২০১৯ইং 

১.১৪ ছািক নদী িন্দর ১৫/০৪/২০১৯-২২/০৪/১৯    ৭৪২/২০১৯ িাঃ ০৯/০৪/২০১৯ইং 

১.১৫ নরবসংদী ও ভভরি নদী িন্দর       ২৯/০৪/২০১৯-০২/০৫/১৯ এিং ২৩/০৫/১৯-

২৬/০৫/১৯ 

৮২৪/২০১৯ িাঃ ২৪/০৪/১৯ ও 

২০/০৫/১৯ইং 

১.১৬ ঢাকা-ওয়াপদা ভায়া সুহরশ্বর ১৩/০৫/১৯-১৪/০৫/১৯    ৯১৫/২০১৯ িাঃ ০৯/০৫/২০১৯ইং 

১.১৭ জবকগি-ছািক ১৮/০৬/১৯-২৫/০৬/১৯  ১১১৩/২০১৯ িাঃ ১৩/০৬/১৯ 
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ববরদবেক পবেবহন োখাঃ 

 

বাংলারদে ও ভ্ােরর্তে মরধ্য বাবিযয সম্প্রসােরনে লরক্ষয উভ্য় শদরেে মরধ্য স্বাক্ষবের্ত বাবিযয চুবিে অনুসেরি ১৯৭২ সারলে ১ নরভ্ম্বে বাংলারদে-

ভ্াের্ত অভ্যন্তেীি শনৌ-পর্ অবর্তক্রমি ও বাবিযয প্ররটাকল (PIWTT)স্বাক্ষবের্ত হয়। আরলােয প্ররটাকলটি বি-পাবক্ষক ববঠক ও নবায়রনে মাধ্যরম 

বনেবববেন্নভ্ারব অদ্যববধ কার্ বকে আরছ। বাংলারদে সেকারেে পরক্ষ Bangladesh Inland Water Transport Authority 

(BIWTA) এবং ভ্াের্ত সেকারেে পরক্ষ Inland Waterways Authourity of India (IWAI) উপযু বি কর্তবপরক্ষে দাবয়ত্ব 

পালন করে। বববআইডবিউটিএ এে শনৌ-বনট্রা ববভ্ারগে ববরদবেক পবেবহন োখাে মাধ্যরম PIWTT এে সকল কার্ বক্রম সম্পন্ন হরয় র্ারক। ২০১৮-

২০১৯ অর্ ববছরে  ববরদবেক পবেবহন োখা কর্তবক সম্পাবদর্ত কার্ বক্রম বনম্নরূপঃ 

 

০১। বাংলারদে ও ভ্ােরর্তে মরধ্য ববদ্যমান PIWTT এে আওর্তায় বসোযগঞ্জ-বদখাওয়া ও আশুগঞ্জ-যবকগঞ্জ শনৌ-পরর্ ভ্াের্তীয় যাহাযসমূহ বনবব বরঘ্ন 

েলােরলে বনবমত্ত সংেক্ষি োযব বাবদ ভ্াের্ত সেকাে কর্তবক বৎসরে শমাট-১০/-(দে) শকাটি টাকা হরর্ত নাববকগরিে যাহারয উঠা-নামাসহ নানাববধ 

সমস্যা সমাধারন যবকগঞ্জ ও বেলমােী Entry/Exit Point এ ২টি (দ্যই)Pilot house বনম বান কায সম্পন্ন হরয়রছ। 

 

০২। PIWTT এে আওর্তাধীন স্থবগর্ত হরয় র্াওয়া প্ররটাকল রুট নং ৫-৬ এে অংে ববরেষ শগাদাগােী-ধুবলয়ান  শনৌ-পর্ োলুে সম্ভাব্যর্তা র্াোইরয়ে 

লরক্ষয BIWTA ও IWAI এে প্রবর্তবনবধে সমিরয় শর্ৌর্ কবমটি গঠন কো হয়। উি কবমটি সরেযবমরন পবেদে বন পূব বক সুপাবেে সম্ববলর্ত প্রবর্তরবদন 

দাবখল করেন। কবমটি কর্তবক সারভ্ ব সম্পন্ন শেরষ অবেরেই রুটটি োলু হরব মরম ব আো কো র্ায়। 

 

০৩। PIWTT এে আওর্তায় আশুগঞ্জ Transshipment পরয়রন্ট বনয়বমর্তভ্ারব Transshipment কার্ বক্রম োলুে পে জুলাই ২০১৮-

২০১৯ অর্ ব বছরে আশুগঞ্জ বন্দরে Transshipment এে মাধ্যরম শনৌ-র্ান িাো ০৬(ছয়) টি বট্ররপ প্রায় ৯,২৭৭ শমবট্রক টন পে পবেবাবহর্ত হরয়রছ। 

 

০৪। PIWTT এে আওর্তায় আশুগঞ্জ-যবকগঞ্জ এবং বসোযগঞ্জ-বদখাওয়া শনৌ-রুটিয় সংেক্ষি ও সাো বছে ২.৫ বমটাে LAD বযায় োখাে যন্য 

১৮র্তম Standing Committee ও শনৌ-সবেব পর্ বারয়ে সভ্ায় বসদ্ধান্তনুসারে ৮০% অর্ ব ভ্াের্ত সেকাে ও ২০% অর্ ব বাংলারদে সেকাে বহন 

কেরব। এ লরক্ষয দ্যই শদরেে মরধ্য ০৪/০৩/২০১৮ র্তাবেখ একটি আন্তযবাবর্তক মারনে শটন্ডাে প্রকাবের্ত হরয়রছ। আশুগঞ্জ-যবকগঞ্জ শনৌ-পরর্ ৩১/০৩/২০১৯ 

র্তাবেখ হরর্ত শরবযং কায েলমান আরছ। 

 

০৫।  PIWTT এে আওর্তায় বাংলারদেী শনৌ-র্ান িাো জুলাই ২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরে ৩৩০০ টি বট্ররপে ববপেীরর্ত পাইলরটয কুপন ও ভ্রয়য ব  

বাবাদ শমাট ১,৬১,৭০,০০০/-(এক শকাটি একষবি লক্ষ সত্তে হাযাে)টাকা োযস্ব অবযবর্ত হরয়রছ। বাংলারদরেে অভ্যন্তরে ভ্াের্তীয় শনৌ-র্ান েলােল কোয় 

উি সমরয় কর্তবপক্ষ পাইলরটয ব  বাবদ ১,৩৭,৬০০/-(এক লক্ষ সাঁইবত্রে হাযাে ছয়ের্ত)টাকা োযস্ব আয় করেরছ। এছাোও বাবদ বং োযব, ল্যাবন্ডং বেবপং 

োযব (এল.এস.বস.) ও কঞ্জােরভ্ন্সী োযব সংবিষ্ট ববভ্াগ হরর্ত আদায় কো হরয়রছ। 

 

০৬। PIWTT এে আওর্তায় প্ররটাকরলে কার্ বক্রম আরো শবগবান র্তর্া বাংলারদে ও ভ্ােরর্তে মরধ্য সুসম্পকব বযায় োখাে যন্য উভ্য় শদরেে মরধ্য 

র্াত্রীবাহী শনৌ-র্ান বা পর্ বটন যাহায শসবা োলুে লরক্ষয Passenser and Cruise services on the Costal and Protocol 

route নারম স্বাক্ষবের্ত একটি MOU আওর্তায় বাংলারদেী যাহায এম. বভ্. মধুমবর্ত এবং ভ্াের্তীয় যাহায আে.বভ্. শবেল গো শুভ্ উরিাধরনে 

মাধ্যরম ২৯/০৩/২০১৯ র্তাবেখ হরর্ত উভ্য় শদরেে মরধ্য র্াত্রীবাহী যাহায েলােল শুরু হরয়রছ। পেবর্তীরর্ত ভ্াের্তীয় অপে একটি যাহায এম.বভ্. মহাবাহু 

ভ্ােরর্তে শগাহাটি হরর্ত বাংলারদরেে শনৌ-পর্ ব্যবহাে করে শকালকার্তা পর্ বন্ত েলােল করেরছ। 

 

০৭। বাংলারদে এবং ভূটারনে মরধ্য বাবিযয সম্প্রসােরিে লরক্ষয একটি MOU স্বাক্ষাবের্ত হরয়রছ এবং SOP প্রস্তুর্ত প্রবক্রয়াধীন েরয়রছ। 

 

০৮। ববদ্যামান প্ররটাকরলে আওর্তায় আন্তঃরদেীয় বাবিযয পে পবেবহরন বাংলারদে ও ভ্াের্তীয় শনৌ-র্ারনে বর্তবমান অনুপার্ত ৯৯:০১। ২০১৮-২০১৯ অর্ ব 

বছরে PIWTT এে আওর্তায় বাংলারদেী শনৌ-র্ান িাো ২৬,২৩,৭৭৭ শমবট্রক টন এবং ভ্াের্তীয় শনৌ-র্ান িাো ৭৮,৭৯৪ অর্ বাৎ শমট ২৭,০২,৫৭১ শমবট্রক 

টন পে পবেবাবহর্ত হরয়রছ। 
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প্ররকৌেল ববভ্াগঃ 

 

 PÆMÖvg-m›Øx‡ci †hvMv‡hv‡Mi myweav‡_© m›Øxc P¨v‡b‡j 1067 wgUvi `xN© Aviwmwm †RwU wbg©vY; 

 we-evoxqv †Rjvi AvïMÄ Dc‡Rjvq Uªvbwkc‡g›U c‡q›U n‡Z XvKv-wm‡jU gnvmo‡Ki †Mvj PZ¡i ch©šÍ moK 

wbg©vY; 

 nwiYv-AvjyevRvi †dix iæ‡U AvjyevRvi †dix Uvwg©bvj n‡Z †dixNvU Awfg~Lx weKí ms‡hvM moK wbg©vY; 

 evjvkx I evnv ỳivev` †dixNvU wbgv©Y: 

 gv`vixcyi kxc cv‡mv©bvj †Uªwbs BbwówUDU  ¯’vcb; 

 ewikvj DPTC Gi GK Zjv ‡nv‡Uj feb wØZjKib KvR; 

 Lyjbv b`x e›`‡i Kx GjvKvq 130 dzU cvBwjs cybtwbgv©b; 

 ‡UKbv‡d bvd b`xi ch©UK Nv‡U Avi wm wm wcjvi w`‡q 220 dzU †RwU wbgv©b KvR: 

 K·evRvi 6 bs Nv‡U †RwU wbgv©b KvR; 

 Puv`cyi wWwfk‡bi AvIZvaxb ivgP› ª̀cyi jÂNv‡U óxj †RwU I óxj ¯úvW wbg©vYmn ¯’vcb KvR| 

 Puv`cyi wWwfk‡bi AvIZvaxb GLjvQcyi jÂNv‡U óxj †RwU I óxj ¯úvW wbg©vbmn ¯’vcb KvR| 

 bvivqYMÄ b`x e›`‡ii AvIZvaxb Lvbcyi Awdmvm© †KvqvUvi Gi ÿwZMÖ ’̄ evDÛvix Iqvj cybtwbg©vb KvR| 

 wkgywjqv (gvIqv) ¯úxW‡evUNvU gvwSKvw›` Ges bwoqv hvÎx‡`i Rb¨ GKwU †RwU wbg©vY KvR| 

 wkgywjqv (gvIqv)  jÂNv‡U 4wU  †RwU I 8wU ¯úvW ¯’vcb KvR| 

 bvivqYMÄ b`x e›`‡ii AvIZvaxb Lvb †MvWvDb GjvKvq Mfxi bjKyc ¯’vcbmn Avbylw½K KvR| 

 XvKv m`iNv‡U IqvBRNvU GjvKvq hvÎx I hvbevnb wbwe©‡Nœ PjvPj wbwðZ Kivi Rb¨ cvwK©s BqvW© wbg©vb KvR| 

 K·evRvi †Rjvi AvIZvaxb †UKbvd Dc‡Rjvi †UKbvd b`x e›`‡ii Rb¨ Gg.Gm ¯úvW wbg©vbmn Avbylw½K 

KvR| 

 evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb wg‡iinvU jÂNv‡U †RwU wbg©vY I 2wU 30© © Wvqv Gg.Gm ¯úvW ’̄vcbmn 

Avbylw½K KvR| 
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শরবযং ববভ্াগঃ 

 
 

সংেক্ষি শরবযং কাযঃ 

 

ক্রঃ নং

  

লক্ষযমাত্রা (লক্ষ ঘন বমটাে) অগ্রগবর্ত (লক্ষ ঘন বমটাে) শমাট অগ্রগবর্ত (লক্ষ 

ঘনবমটাে) 

ববআইডবিউটিএ’ে 

শরযাে 

শবসেকােী শরযাে ববআইডবিউটিএ’ে শরযাে শবসেকােী শরযাে 

০১ ৯১.৮০ ৭৭.৬০ ৭৪.০১  ৬৫.৬২ ১৩৯.৬৩ 

 

 

উন্নয়ন শরবযংকাযঃ 

 

ক্রঃ নং লক্ষযমাত্রা (লক্ষঘনবমটাে) অগ্রগবর্ত (লক্ষ ঘন বমটাে) শমাট অগ্রগবর্ত (লক্ষ 

ঘন বমটাে) 

ববআইডবিউটিএ’ে 

শরযাে 

শবসেকােী শরযাে ববআইডবিউটিএ’ে শরযাে শবসেকােী শরযাে 

০১ ২৬.৫০ ২৬৭.৯৫ ২৪.৪৩ ২৫৪.৪১ ২৭৮.৮৪ 

 

অভ্যন্তেীি শ েী/রনৌপরর্ সাো বছে শ েী, লঞ্চ, কারগ বা ইর্তযাবদ যাহায বনবব বরঘ্ন েলােরলে লরক্ষয প্ররয়াযনীয় নাব্যর্তা সংেক্ষরনে যন্য বনয়বমর্ত সংেক্ষি 

শরবযং কারয সাো শদরেে নদী সমূরহ ববআইডবিউটিএ সহ শবসেকােী শরযারেে মাধ্যরম ১৩৯.৬৩ লক্ষ ঘন বমটাে খনন কার্ ব সম্পন্ন হয়। অভ্যন্তেীি 

শনৌপরর্ে নাব্যর্তা বৃবদ্ধকরল্প ববরেষ কার্ বক্রম বহরসরব ৫৩ টি শনৌপর্ খনন প্রকল্প (প্রর্ম পর্ বারয় ২৪ টি), ১২ টি নদী খনন প্রকল্প, “শমাংলা হরর্ত োঁদপুে-

মাওয়া-শগায়ালন্দ হরয় পাকবে পর্ বন্ত শনৌ রুরটে নাব্যর্তা উন্নয়ন প্রকল্প”, পুোর্তন ব্রহ্মপুত্র, ধেলা, পুনভ্ ববা ও তুলাই শরবযং প্রকল্প এবং বালােী ও 

বাহাদ্যেবাদ শ েী ঘাটসহ আনুষবেক স্থাপনাবদ বনম বাি প্রকরল্পে আওর্তায় সাো  শদরে নদীে নাব্যর্তা েক্ষায় শরবযং কার্ বক্রম েলামান েরয়রছ । ২০১৮-

২০১৯ সারল ২৭৮.৮৪ লক্ষ ঘন বমটাে উন্নয়ন শরবযং কায সম্পন্ন হরয়রছ। শরবযং কার্ বক্ররমে ববস্তাবের্ত এর্তদসংরে সংযুি কো হরলাঃ  (কবপ সংযুি) 

 
 

 

 

2018-2019 mv‡j weAvBWweøDwUGÕi msi¶Y I Dbœqb ‡WªwRs Gi jÿ¨gvÎv I AMÖMwZ 

                                                                                                                                                                ZvwiLt 01/07/2019Bs 

µt bs 

Lbb GjvKv b`xi bvg 

m¤¢ve¨ j¶¨gvÎv  (j¶ NbwgUvi) ev¯Íevqb AMÖMwZ  (j¶ NbwgUvi) 

weAvBWweøDwU

GÕi †WªRvi 

Øviv 

†emiKvix 

†WªRvi Øviv 
‡gvU 

weAvBWweøDwUGÕi 

†WªRvi Øviv 

†emiKvix 

†WªRvi Øviv 
‡gvU 

 (K) msiÿb †WªwRs t  

1| cvUzwiqv-‡`ŠjZw`qv ‡dix/‡bŠ-iæU cÙv 14.00 7.00 21.00 13.95 7.01 20.96 

2| wkgywjqv-KvVvjevwo †dixiæU I 

†dixNvU GjvKv 

cÙv 25.00 9.00 34.00 25.13 9.05 34.18 
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3| nwibv-AvjyevRvi ‡dix/†bŠ-c_ 

GjvKv  

‡gNbv, myigv 2.00 3.00 5.00 0.95 2.16 3.11 

4| jvnvinvU-‡f`ywiqv  †bŠ-c_  ‡ZZzwjqv, 

Kvjve`i 

4.00 3.00 7.00 0.92 2.95 3.87 

5| ‡fvjv-j¶xcyi †dixiæU I †dixNvU 

GjvKv 

‡gNbv 3.50 3.00 6.50 3.40 2.96 6.36 

6| gsjv-NvwmqvLvjx P¨v‡bj Gg-wR P¨v‡bj, 

KzgviLvjx 

1.50 28.00 29.50 1.31 27.38 28.69 

7| cvUzwiqv-evNvevwo †bŠ-c_  hgybv,ûivmvMi,e

ovj 

10.00   10.00 9.28   9.28 

8| XvKv-ewikvj ‡bŠ-iæU 

(‡kIovbvjv,wgqviPi I ewikvj e›`i 

GjvKv) 

‡gNbv,Avwoqvj 

Lvu, KxËb‡Lvjv 

3.00 3.00 6.00 2.93   2.93 

9| ewikvj-bvwRicyi-jvj‡gvnb †bŠ-iæU ‡ZZzwjqv I 

jvj‡gvni 

1.50   1.50 1.35   1.35 

10| XvKv-`yM©vcvkv-(KviLvbv)-eMv-

wSjbv-cUzqvLvjx-MjvwPcv-‡Lcycvov 

‡jvnvwjqv 0.50 1.60 2.10 0.78 1.52 2.30 

11| wgiKvw`g e›`i n‡Z ZvjZjv GjvKv BQvgwZ 3.00   3.00 0.96   0.96 

13| jv½je›`i GjvKv cyivZb eªþcyÎ 0.50   0.50       

12| ‰fie-PvgovNvU-wgVvgDb ‡bŠ-c_ myigv 3.00   3.00 2.58   2.58 

15| XvKv-fvÛvwiqv ‡bŠ-c_ (evbvixcvov) ‡cvbv,mÜ¨v 1.00   1.00 0.46   0.46 

13| UMiv †dix iæU KPv b`x 0.50   0.50 0.42   0.42 

17| MRvwiqv gvqv †dix NvU  ‡gNbv 0.30   0.30 0.22   0.22 

14| cUzqvLvjx e›`i GjvKv I cUzqvLvjx- 

AvgZjx †bŠ-c_ 

‡jvnvwjqv I 

jvDKvwV 

2.00 2.00 4.00 1.71 1.80 3.51 

15| gv`vixcyi-‡gv¯Ídvcyi-‡U‡Ki nvU †bŠ-

c_ 

Kygvi I †jvqvi 

Kzgvi b`x 

1.00 2.00 3.00   1.21 1.21 

25| gv`vixcyi jÂNv‡Ui wecixZ cv‡k¦©i 

GjvKv 

Avwoqvj Lv 1.00 2.00 3.00   0.73 0.73 

16| XvKv- ei¸bv e›`i LvM‡`vb 2.00 2.00 4.00 0.23 2.06 2.29 

27| dZzjøv n‡Z ewmjv †bŠ-c_ eywoM½v 1.00 3.00 4.00     0.00 

17| wm GÛ we NvU hgybv 3.00   3.00 2.86   2.86 

18| XvKv Kvjw`qv †ZZzwjqv b`xi 

ms‡hvM¯’j 

Kvjve`i, 

†ZuZzwjqv 

2.00   2.00       

30| XvKv †mŠjv e`i Uzwb ‡gNbv 1.00   1.00       

19| ewikvj - cvZvinvU ‡gNbv 2.50   2.50 2.30   2.30 

34| Lyjbv - gsjv-AvswUnviv †bŠ-c_ wkemv   3.00 3.00   1.16 1.16 

20| Lyjbv - mvZÿxiv †bŠ-c_ cïi, wkemv 0.50   0.50 0.24   0.24 

21| XvKv-ZzlLvjx (ZzlLvjx bvjv †XvKvi 

gy‡L) 

myMÜ¨v 1.00   1.00 0.65   0.65 

22|  †Nvovkvj †bŠ-c_ kxZj¶¨v   2.00 2.00   1.86 1.86 

23| evDwkqv-`vD`Kvw›`-‡MvgwZ †dixiæU ‡MvgwZ 1.50   1.50 1.38   1.38 

24| m`iNvU-Avïwjqv-Uw½ †bŠ-c_ ZzivM b`x   3.00 3.00   2.80 2.80 

25| †kicyi †Rjvi wSbvBMvZx Dc‡Rjvi 

MRbx AeKvk †K‡›`ªi †jK Lbb 

MRbx †jK   1.00 1.00   0.97 0.97 

                                                                        Dc-

‡gvU (K) 

91.80 77.60 169.40 74.01 65.62 139.63 
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(L) Dbœqb †WªwRst 

(1) 12(evi) wUu ¸iæZ¡c~Y© †bŠ-c‡_i Lbb cÖKí 

1| 

  

  

  

gv`vixcyi-KweivRcyi-‡PŠayixnvU †bŠ-

c_ 

              

(K) Wûix-ZvjZjv ZvjZjv Lvj   1.00 1.00   
0.87 0.87 

(L) RvwRiv-gv`vixcyi AvwoqvjLuv   8.00 8.00   
5.59 5.59 

(M) gv`vixcyi-KweivRcyi-wcqvRLvjx AvwoqvjLuv 6.00 3.00 9.00 6.02 
2.78 8.80 

2| bvivqbMÄ-`vD`Kvw›` †bŠ-c_ †gNbv, †MvgZx 2.50   2.50 2.49 
  2.49 

3| my‡ik¦i-AvsMvwiqv-gv`vixcyi †bŠ-c_ cÙv, cvjs   0.30 0.30   
0.28 0.28 

4| 

m`iNvU-weiæwjqv †bŠ-c_  

ZzivM 

b`x,eywoM½v 

2.00 4.00 6.00 1.82 
3.27 5.09 

5| ûjvinvU-PiPvwcj-‡MvcvjMÄ KvwjM½v, 

gaygwZ 

0.80 2.00 2.80   
1.96 1.96 

6|  †Wgov-‡Nvovkvj-cjvk-‡UvK-

KwUqvw` †bŠ-c_ 

kxZj¶¨v 0.70 5.00 5.70 0.10 
4.56 4.66 

                                                                      Dc-‡gvU 

- 1 
12.00 23.30 35.30 10.43 19.31 29.74 

µt bs 

Lbb GjvKv b`xi bvg 

m¤¢ve¨ j¶¨gvÎv  (j¶ NbwgUvi) ev¯Íevqb AMÖMwZ  (j¶ NbwgUvi) 

weAvBWweøDwU

GÕi †WªRvi 

Øviv 

†emiKvix 

†WªRvi Øviv 
‡gvU 

weAvBWweøDwUGÕi 

†WªRvi Øviv 

†emiKvix 

†WªRvi Øviv 
‡gvU 

(2) Af¨šÍixY †bŠ-c‡_i 53wU †bŠ-iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vq 24wU †bŠ-c_) cÖKí t 

1|  ˆfieevRvi-wjcmv-QvZK-wm‡jU 

†bŠ-c_ 

myigv   4.00 4.00   3.53 3.53 

2| 

`~j©fcyi n‡Z jvIqvNi †bŠ- c_ 

hv`yKvUv   
15.00 15.00 

  
15.90 15.90 

3| 
wmbwaqv NvU-fv½v †bŠ-c_ 

Kzgvi   
3.00 3.00 

  
2.35 2.35 

4| 
nvRivcyi-Rveiv †bŠ-c_ 

a‡jk¦ix   
7.00 7.00 

  
6.68 6.68 

5| gbygyL-‡gŠjfx evRvi  gbygyL   
8.00 8.00 

  
5.56 5.56 

6| biwms`x-mwjgMÄ-evÂvivgcyi †bŠ-

c_ 

wZZvm b`x 13.00 
  13.00 

11.70 
  11.70 

7| 

`vD`Kvw›`-‡nvgbv-ivgò……ò †bŠ-c_ wZZvm b`x   
12.00 12.00 

  
11.06 11.06 

8| 
KwUqv`x-‰fie †bŠ-c_ 

cyivZb eªþcyÎ   
13.10 13.10 

  
13.03 13.03 

9| 

MvMjv‡Rvo-‡gvnbMÄ †bŠ-c_ Ksmv   
6.50 6.50 

  

6.13 
6.13 

10| 

w`jvjcyi-PvgivNvU-wbKwj-

‡b‡Îv‡Kvbv †bŠ-c_ 

evDjvB, myigv 

I gMiv   
6.50 6.50 

  
6.14 6.14 

11| 

wPwÎ-bweMi-‡MvKb©NvU-KzwUevwo †bŠ-

c_ 

‡gNbv, cvMjv, 

eywo   
4.50 4.50 

  
4.38 4.38 

12| 

QvZK-‡fvjvMÄ bZzb b`x 

  
10.00 10.00 

  
9.95 9.95 

13| 

Pv`cyi-BPzjx-nvwRMÄ WvKvwZqv 

  
4.00 4.00 

  
3.83 3.83 

14| 

PUªMÖvg-K·evRvi †bŠ iæU evuKLvjx b`x 

  
3.50 3.50 

  
3.06 3.06 

15| 

Lyjbv-‡bvqvcvov ‰fie 

  
5.00 5.00 

1.00 
4.07 5.07 

16| cÂMo-w`bvRcyi-wmivRMÄ AvÎvB   12.00 12.00   
11.19 11.19 

17| kÖxcyi-‡fvjv-M½vcyi †bŠ-c_ ‡fvjv b`x   4.00 4.00   
3.56 3.56 

18| UiKx-‡nvmbvev`-dvuwmqvZjv cvjiw`   9.00 9.00   
8.44 8.44 
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19| 
wgicyi-mvfvi-Kb©Zjv †bŠ-c_ 

KY©Zjx   0.65 0.65   
0.57 0.57 

20| ‰mq`cyi-ev›`yiv †bŠ-c_ 

BQvgZx b`x  

  0.10 0.10   
0.06 0.06 

21|  †gNbv- jv½je›` †bŠ-c_  eªþcyÎ b` 1.50   1.50 1.30 
  1.30 

22| ‡gvnbMÄ n‡Z bvwjZvevwo †bŠ-c_ 

†evMvB Ksm b`x 

  2.00 2.00   
1.92 1.92 

23| `ya Kzgvi †bŠ-c_ `ya Kzgvi b`x   1.50 1.50   
1.44 1.44 

                                                                      Dc-‡gvU 

- 2 

14.50 131.35 145.85 14.00 
122.86 136.86 

(3) ‡gvsjv n‡Z Pvu`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›`  n‡q cvKwk ch©šÍ †bŠ-iæ‡Ui bve¨Zv Dbœqb t- 

1| cÙv b`xi †`ŠjZw`qv n‡Z-iæccyi 

†bŠ-c_ 

cÙv, †gNbv, 

wgqvi 

Pi,cvebv,‡fivg

viv  

0.00 83.00 83.00 0.00 80.10 80.10 

                                                                      Dc-‡gvU 

- 3 

0.00 83.00 83.00 0.00 
80.10 80.10 

(4) evjvkx I evnv`yiev‡` †dixNvUmn Avbylvw½K ’̄vcbvw` wbgv©Y t- 

1| evjvkx I evnv`yiev‡` †dixNvU hgybv b`x   28.00 28.00   
27.51 27.51 

                                                               Dc-‡gvU - 4   28.00 28.00   
27.51 27.51 

(5) cyivZb eªþcyÎ,aijv,cyb©fev I ZzjvB †WªwRs cÖKí t- 

1| cyivZb eªþcyÎ cyivZb eªþcyÎ    0.80 0.80   
0.80 0.80 

                                                                Dc-‡gvU - 5   0.80 0.80   
0.80 0.80 

(6) ‡cÖv‡UŠKj iæ‡Ui †WªwRs KvR t- 

1| ‰fie-RwKMÄ fvqv ‡bŠ-c_ Kzwkqviv b`x 0.00 0.50 0.50   

0.39 0.39 

                                                                        Dc-

‡gvU - 6 

0.00 0.50 0.50   
0.39 0.39 

                                         Dc-‡gvU L (1+2+3+4+5+6) 26.50 266.95 293.45 24.43 
250.97 275.40 

me©‡gvU =  118.30 344.55 462.85 98.44 316.59 
415.02 

  

 

২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরেে উরেখ্যরর্াগ্য কার্ বক্রমঃ 

 

“৩৫টি শরযাে ও সহায়ক যলর্ানসহ আনুষবেক সেঞ্জামাবদ সংগ্রহ এবং প্ররয়াযনীয় অবকাঠারমা বনম বাি” েীষ বক প্রকল্পটি একরনক কর্তবক অনুরমাবদর্ত 

হয়। অনুরমাবদর্ত প্রকরল্পে আওর্তায় ৩৫টি শরযােসহ ১৬১ টি যলর্ান সংগ্ররহে কায েলমান েরয়রছ ।  

 

 

 

 

এছাো ২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরেে উন্নয়ন প্রকরল্পে বববেিঃ 

                                                                                                                                    (অংকসমূহ লক্ষ টাকা) 

ক্রবমক নং প্রকরল্পে নাম প্রকরল্পে উরেে প্রকরল্পে প্রাক্কবলর্ত ব্যয় এবং জুন’১৯ 

পর্ বন্ত ক্রমপুবঞ্জভূর্ত ব্যয়  

২০১৮-১৯ অর্ ব 

বছরে ব্যয়  
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(ক) “১০টি শরযাে, শক্রনরবাট, 

টাগরবাট, অব সাে হাউযরবাট 

ও ক্রু-হাউযরবাটসহ অন্যান্য 

সেঞ্জামাবদ/ র্ন্ত্রপাবর্ত সংগ্রহ ” 

েীষ বক প্রকল্পঃ 

অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ে নাব্যর্তা 

েক্ষারর্ ব ববআইডবিউটিএ’ে শরযাে 

বহরেে বাবষ বক ক্ষমর্তা বৃবদ্ধ কো 

এবং ক্রমবধ বমান শরবযং োবহদা 

বমটারনা। 

প্রাক্কবলর্ত ব্যয়ঃ ৭৪৫৬০.২২ 

ক্রমপুবঞ্জভূর্ত ব্যয়ঃ ৭০৫০৪.৯৯ 

১৭১৮.৯৯ 

(খ) “২০টি শরযােসহ সহায়ক 

র্ন্ত্রপাবর্ত এবং সেঞ্জামাবদ 

সংগ্রহ” েীষ বক প্রকল্পঃ 

  

অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ে নাব্যর্তা 

উন্নয়ন ও সংেক্ষিসহ ক্রমবধ বমান 

শরবযং োবহদা বমটারনাে লরক্ষয 

ববআইডবিউটিএ’ে শরযাে বহরেে 

শরবযং ক্ষমর্তা ২৩২.৫০ লক্ষ 

ঘনবমটাে বৃবদ্ধ কো। 

 

প্রাক্কবলর্ত ব্যয়ঃ ২০৪৭৯৯.৮৭ 

ক্রমপুবঞ্জভূর্ত ব্যয়ঃ ১৩৭৯৩৬.৬৩ 

৩৫৪৯৭.২০ 

(গ) “৩৫টি শরযাে ও সহায়ক 

যলর্ানসহ আনুষবেক 

সেঞ্জামাবদ সংগ্রহ এবং 

প্ররয়াযনীয় অবকাঠারমা 

বনম বাি” েীষ বক প্রকল্প 

বাংলারদরেে অভ্যন্তেীি শনৌ-পরর্ে  

১০০টি নদী খনন করে প্রায় ৮০০০ 

বকঃ বমঃ শনৌ-পরর্ে নাব্যর্তা 

উন্নয়ন ও সংেক্ষরনে মাধ্যরম 

শদরেে অভ্যন্তেীি শনৌ-রুট ও শ েী 

রুটসমূরহ সাো বছে শ েী, লঞ্চ, 

কারগ বা শভ্রসল ও অন্যান্য শনৌ-র্ান 

বনবব বরঘ্ন েলােরলে উপরর্াগী কো 

এবং ক্রমবধ বমান শরবযং োবহদাে 

বমটারনাে লরক্ষয 

ববআইডবিউটিএ’ে সক্ষমর্তা বৃবদ্ধ 

কো। 

প্রাক্কবলর্ত ব্যয়ঃ ৪৪৮৯০৩.৪২ 

ক্রমপুবঞ্জভূর্ত ব্যয়ঃ ৪০.৮৩ 

৪০.৮৩ 

 

উেরখ্য, ২০টি শরযােসহ সহায়ক র্ন্ত্রপাবর্ত এবং সেঞ্জামাবদ সংগ্রহ” েীষ বক প্রকরল্পে আওর্তায় ১০টি শরযাে ও ৩০টি যলর্ান এবং “১০টি শরযাে, 

শক্রনরবাট, টাগরবাট, অব সাে হাউযরবাট ও ক্রু-হাউযরবাটসহ অন্যান্য সেঞ্জামাবদ/ র্ন্ত্রপাবর্ত সংগ্রহ” েীষ বক প্রকরল্পে আওর্তায় ১০ টি যলর্ান সংগৃহীর্ত 

হরয়রছ। 

 

 

শনৌ-সংেক্ষি ও পবেোলন ববভ্াগ 

 

শনৌ-সওপ ববভ্ারগে অবধরন ২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরে শনৌ-পরর্ স্থাপরনে যন্য সংগৃহীর্ত স্থায়ী শনৌ-সহায়ক র্ন্ত্রপাবর্ত বববেিঃ 

 

বববভ্ন্ন শনৌ-পরর্ স্থাপরনে যন্য ৩৫টি োরকল শেইন (১৮ এমএম ডায়া), 

৬১ টি োরকল (২৮ এমএম ডায়া), ৩৫টি োরকল শেইন (৩০ এমএম 

ডায়া), ২০ টি ব্রাইরডল শেইন (৩০ এম এম ডায়া) , ২৮ টি ব্রাইরডল শেইন 

(২৮ এম এম ডায়া), ৫০০টি আেবসবস  বপবসরপাল, ১১০০ বগ ববমটাে 

স্কেবলষ্ট শপপাে, ৭৬ করয়ল এ  এস র্তাে (২৪ এম এম ডায়া), ১৩ করয়ল 

এ  এস র্তাে (২২ এম এম ডায়া), ৭ করয়ল এ  এস র্তাে (১৮ এম এম 

ডায়া) সংগ্রহ কো হরয়রছ। 

 

শনৌ-সওপ ববভ্ারগে ০৭টি োখাে অবধরন প্রায় ৬০০০ বকরলাবমটাে শনৌ-

পরর্ উরেবখর্ত শনৌ-সহায়ক র্ন্তপাবর্ত স্থাপরনে যন্য সংগ্রহ কো হরয়রছ। 

 

 

শনৌ-সওপ ববভ্ারগে অবধরন ২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরে বববভ্ন্ন ঘারটে পন্টুন শমোমর্ত ও পন্টুন স্থাপরনে বববেিঃ 

 

ক্রবমক নং অর্ ব বছে পন্টুন শমোমর্ত বববভ্ন্ন ঘারট পন্টুন স্থাপন মন্তব্য 

০১। ২০১৮-২০১৯ ২১৩ টি র্ান্ত্রী সাধােরনে বনোপরদ লরঞ্চ উঠা-নামাে যন্য ২১৩ টি  পন্টুন ঘারট 

শেরখ ক্ষুদ্র/মািােী শমোমর্ত করে সংবিষ্ট ঘারট পুনঃস্থাপন/প্রবর্তস্থাপন 

এরর্ত করে র্াত্রী সাধােি 

বনোপদ ও বনবব বরঘ্ন লরঞ্চ 
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কো হরয়রছ। কর্তবপরক্ষে অর্ বায়রন ০৭ টি নতুন পন্টুন বনম বান পূব বক 

ঘারট স্থাপন কো হরয়রছ  । 

উঠা-নামা করে র্ারকন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্াবন্ত্রক ও শনৌ-প্ররকৌেল ববভ্াগঃ 

 

পন্টুন সংগ্রে ও নমরামিঃ 

 

১। িাঅহনৌপ-কর্তিপহির ঢাকা নদী িন্দহরর সদরঘাে নখয়াঘাহের জন্য ২(দুই)টি নছাে আকৃবির পন্টুন (এসবপ) (48'×24'×3') এিং িাঅহনৌপ-

কর্তিপহির ঢাকা নদী িন্দহরর নিলঘাে নখয়াঘাহের জন্য ২(দুই)টি নছাে আকৃবির পন্টুন (এসবপ) (48'×24'×3') বনম িাণ কাজ নশহষ ঘাহে স্থাপন 

করা েহয়হছ। 

 

২। িাঅহনৌপ-কর্তিপহির রাংগামাটি নজলার ন গামুখ িন্দহরর জন্য একটি মািারী আকৃবির পন্টুন (এমবপ)  (১৯.৫২বম.×৮.৫০বম.×১.৫২বম.) বনম িাণ 

কাজ নশহষ ঘাহে স্থাপন করা েহয়হছ। 

 

৩। িাঅহনৌপ-কর্তিপহির নেকনাফ নদী িন্দহরর দমদবময়া ঘাহের জন্য ১(এক)টি োবম িনাল পন্টুন (100'×25'×7') এিং িাঅহনৌপ-কর্তিপহির 

নেকনাফ নদী িন্দহরর নকয়ারীঘাহের জন্য ১(এক)টি োবম িনাল পন্টুন (100'×25'×7') বনম িাণ কাজ নশহষ ঘাহে স্থাপন করা েহয়হছ। 

 

৪। ২০১৮-১৯ অর্ িিছহর ৪১ টি পন্টুহনর িড় ধরহণর (ডবকং) কাজ করা েহয়হছ র্ার সারসংহিপ বনম্নরূপঃ 

 

ি.নং পন্টুহনর ধরন পন্টুহনর সংখ্া মন্তব্য 

১. ফ্ল্যাে ০১ টি  

২. িড় আকৃবির পন্টুন (এলবপ) ০১ টি  

৩. োবম িনাল পন্টুন(টিবপ) ১২টি  

৪. বমবডয়াম পন্টুন (এমবপ) ০৭টি  

৫. নছাে আকৃবির পন্টুন (এসবপ) ২০টি  

সি িহমাে ৪১টি  

 

 

৫। “Feasibility Study for Procurement of 2 (Two) High power Salvage vessels with allied facilities, Different 

Types of 61(Sixty One) Service Vessels including 6 (Six) River cleaning vessels & Different types of 

132(One Hundred Thirty Two) Pontoons for BIWTA” শীর্ ষক সমীক্ষা প্রকল্পের পরামশ ষক প্রতিষ্ঠান তিআরটিতস, বুল্পেট কর্তষক 

প্রকল্পের Inception Report দাতিল করা হল্পেল্পে এিং অন্যান্য কার্ ষক্রম চলমান রল্পেল্পে। 

 

৬। “আনুর্তিক সুতিধাতদসহ তিল্পশর্ ধরল্পনর টাতম ষনাল পন্টুন তনম ষাণ ও স্থাপন” শীর্ ষক প্রকল্পের আওিাে পণ্যঃ ০১ এর আওিাে ৪৫টি তিল্পশর্ ধরল্পনর 

টাতম ষনাল পন্টুল্পনর (১০০³× ৩২³× ৭.৫³) এিং পণ্যঃ ০২ এর আওিাে ০৫টি তিল্পশর্ ধরল্পনর টাতম ষনাল পন্টুল্পনর (১২০³× ৩৫³× ৭.৫³) ই-

তিতপল্পি দরপত্র আহিান কল্পর কার্ ষাল্পদশ প্রদান করা হল্পেল্পে। এোড়া তিতিন্ন অঞ্চল্পল স্পাড, গ্াংওল্পে, আরতসতস র যাম্প, স্টীল জিটি, জিালাড ষ, জলাপ 

প্রল্পটকশন প্রভৃতি পূিষ স্থাপনাতদ তনম ষাল্পনর দরপত্র আহিাল্পনর প্রতক্রো চলমান রল্পেল্পে। 

 

জমরামি ও সংরক্ষন-িাহািঃ 

1.িাঅল্পনৌপক-ধ্রুিিারা িাহাল্পির ডতকং ও ডতকং সংতিষ্ট জমরামি কাি। 
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2. িাঅল্পনৌপক-তিস্তা  িাহাল্পির ডতকং ও ডতকং সংতিষ্ট জমরামি কাি। 

3. িাঅল্পনৌপক- এযাতরচ ওোকষল্পিাটটি ডতকং কল্পর আন্ডার ওোটার অংশ, জডক, সুপারস্ট্রাকচার তচতপং, স্ক্রাতপং করিঃ রং করন,  ক্ষতিগ্রস্ত 

এযালুতমতনোম জেট নিােন সহ তিতিধ জমরামি কাি। 

4. িাঅল্পনৌপক-এযাকড ষ ওেষাকল্পিাটটি ডতকং কল্পর আন্ডার ওোটার অংশ, ডল্পক, সুপারষ্ট্রাকচার, তচতপং, স্ক্যাতপং করিঃ রংকরণ, ক্ষিতগ্রস্থ এযালুমতনতোম 

জেট নিােনসহ প্রপালশান ইউনটি এর তিতিধ জমরামি কাি  

 

খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে- জাোজঃ  

1. িাঅহনৌপক-বিিাস জাোহজর উভয় নমইন ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে নমজর ওভারহোবলং কাজ। 

2. িাঅহনৌপক-অগ্রগামী ও অগ্রগবি জাোহজর উভয় নমইন ইবিহনর জন্য ০৪ টি Crank Shaft সংগ্রে কাজ। 

3. িাঅহনৌপক-অগ্রণী জাোহজর উভয় নমইন ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে সে বফটিং বফবক্সং কাজ। 

4. িাঅহনৌপক-অগ্রপবর্ক জাোহজর ডান নমইন ইবিন ও ডান নজনাহরের ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে সে নমজর ওভারহোবলং কাজ। 

5. িাঅহনৌপক-একড ি, আম্বর, আরগুজ ও কনক ওয়াকিহিাহের নমইন ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে সে বফটিং বফবক্সং কাজ। 

6. িাঅহনৌপক- উিারকারী বনভীক জাোহজর োন্সবমোর নলাডহসল, বডএলবস, এলবস মবডউল, বডএ কনভাে িার, বরবসভার নলাডহসল, এিং এবড 

কনভাে িার সংগ্রে সে বফটিং বফবক্সং কাজ। 

7. িাঅহনৌপ-কির্তপিহর এযাজাইল ওয়িাকহিাহের ইবিন নমজর ওভারহোবলং এর জন্য খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে সে বফটিং বফবক্সং কাজ। 

8. িাঅহনৌপ-কর্তিপহির েীড নিাে-৪ এর ইবিহনর জন্য খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে সে বফটিং বফবক্সং ও  বিবিধ নমরামি কাজ| 

9. িাঅহনৌপ-কর্তিপহির এযাবরচ ওয়াকিহিাহের ইবিন নমজর ওভারহোবলং-এর জন্য খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে সে বফটিং বফবক্সং এিং বিবিধ নমরামি 

কাজ 

10. িাঅহনৌপ-কর্তিপহির েীড নিাে-৬ এর নমজর ওভারহোবলং ও নডহকর বিবিধ নমরামি কাজ 

11. দুরন্ত জাোহজর ইবিন রুহমর জন্য ০১(এক) নসে এয়ার কহেসার নন-বরোন ি ভাল্ব সাকশান ও নডবলভারী ভাল্ব সংগ্রে করিঃ বফটিং বফবক্সং ও 

কবমশবনং কাজ। 

12. োমজা জাোহজর োইহপ্রসার এয়ার কহেসার ইবিহনর জন্য খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে সে বফটিং বফবক্সং কাজ। 

13. িাঅহনৌপ-কর্তিপহির েীড নিাে-২ এর ইবিন নমজর ওভারহোবলং, বগয়ার িক্স নমরামি, নডক এিং ইহলকবেকযাল সাইহডর বিবিধ নমরামি 

কাজ 

 

 

হাইররাগ্রাব  ববভ্াগঃ 

 

Rwic kvLv t 

 

cÖK‡íi AvIZvq m¤úvw`Z Rwic KvR t 

 

 

µwgK bs Rwic GjvKv cÖK‡íi bvg 

1| ‡gvnv¤§`cyi eªxR n‡Z AvgZjx 24 wU ¸iæZ¡c~Y© †bŠ-c_ 

2| wmivRMÄ n‡Z bybLvIqv H 

3| ‰fie-KwUqvw` †bŠ-iæU H 

4| wPÎv-bexbMi-‡MvKY©NvU  H 

5| RvwRiv GjvKv 12 wU ¸iæZ¡c~Y© †bŠ-c_ 

6| wgiKvw`g GjvKv H 

7| Wûix n‡Z evwji‡UK H 

8| ZvmwZcyi GjvKv H 

9| ‡UvK n‡Z †Wª‡biNvU GjvKv H 

10| my‡ik^i-Av½vwiqv †bŠ-iæU H 

11| KvjwKwb-‡nvmbvev`-UiKx †bŠ-iæU 24 wU ¸iæZ¡c~Y© †bŠ-c_ 

12| cvwZj Svc GjvKv H 

13| ‡mvbvKv›`v n‡Z ˆmq`cyi GjvKv H 

14| jÿxiPi n‡Z AvjyevRvi 12 wU ¸iæZ¡c~Y© †bŠ-c_ 

15| wbKwj n‡Z †bÎ‡Kvbv 24 wU ¸iæZ¡c~Y© †bŠ-c_ 

16| Avwgb evRvi n‡Z Avïwjqv H 
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17| NvMjv‡Rvi n‡Z evDwmqv H 

18| Lyjbv n‡Z †bvqvcvov H 

19| `vD`Kvw›` eªxR GjvKv 12 wU ¸iæZ¡c~Y© †bŠ-c_ 

20| Puv`cyi-BPzwj-nvwRMÄ †bŠ-iæU 24 wU ¸iæZ¡c~Y© †bŠ-c_ 

21| wewR gvD_ n‡Z ZzjwkLvjx eªxR 24 wU ¸iæZ¡c~Y © †bŠ-c_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরেে উন্নয়ন প্রকরল্পে বববেিঃ  

 

েলমান প্রকল্পসমূহ:   বাস্তবায়নাধীন প্রকরল্পে অগ্রগবর্ত  (সব বরেষ জুন ২০১৯ পর্ বন্ত) 

 

িঃ 

নং 

প্রকহল্পর নাম  প্রকহল্পর নমাে 

প্রাক্কবলি ব্যয় (লি 

োকায়) 

িাস্তিায়নকাল আবর্ িক  অগ্রগবি (%) প্রকল্প সমূরহে 

উরেে  

১। 

 

 

১০টি নেজার, নিনহিাে, োগহিাে, অবফসাস ি 

োউজহিাে ও ক্রু-োউজহিােসে অন্যান্য 

সোয়ক সরিাম/ র্ন্ত্রপাবি সংগ্রে (২য় 

সংহশাবধি)  

৭৪৫৬০.২২ 

 

জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৯ 

(জুন ২০২০ প্রস্তাবিি) 

৭০৫০৪.৯৯ 

(৯৪.৫৬%) 

 

 

 

 

অভ্যন্তেীন শনৌপরর্ 

বনোপদ ও সাশ্রয়ী 

র্াত্রী ও মালামাল  

পবেবহন ব্যবস্থা 

প্রবর্তবন এবং 

শনৌপরর্ে  উন্নয়ন, 

সংেক্ষি এবং 

নাব্যর্তা েক্ষায় 

প্রকল্প সমূহ 

বাস্তবায়ন কো হরে 

। 

২। ১২টি গুরুত্বপূণ ি ননৌ-পহর্র খনন 

 

 

 

 

৫০৮৪৬ 

 

অহটাির ২০১১ - জুন ২০১৯ 

(জুন ২০২০ প্রস্তাবিি) 

 

৩৯৩৪৭.৭৭ 

(৭৭.৩৮%) 

৩। অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্র ৫৩টি রুহে কযাবপোল 

নেবজং (১ম পর্ িায়ঃ ২৪টি ননৌ-পর্) (১ম 

সংহশাবধি)  

১৯২৩০০ 

 

জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৯ ১০০৭৮৬.৬২ 

(৫২.৪১%) 

৪। শীপ পাহস িাহনল নেবনং ইনবষ্টটিউে স্থাপন, 

মাদারীপুর 

 

৫৯০৩.৩২ 

 

জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৯ 

(জুন ২০২০ প্রস্তাবিি) 

 

৫১৯৪.৯১ 

(৮৭.৯৯%) 

৫। ২০টি নেজারসে সোয়ক র্ন্ত্রপাবি এিং 

সরিামাবদ সংগ্রে 

 

২০৪৭৯৯.৮৭ 

 

জুলাই ২০১৫-বডহসম্বর 

২০১৯ 

(জুন ২০২১ প্রস্তাবিি) 

১৩৭৯৩৯.০৭ 

(৬৭.৩৫%) 

৬। কহরাল নেশন ও মবনেবরং নেশনসে বিনটি 

বডবজবপএস বিকন নেশন আধুবনকীকরণ 

 

২৪১২.৩৫ 

 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯ 

(জুন ২০২০ প্রস্তাবিি) 

৪৪৩.২৪ 

(১৮.৩৭%) 

৭। িাংলাহদশ আঞ্চবলক অভযন্তরীণ  ননৌ-পবরিেন 

প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগি ও সংযুু্ক্ত 

ননৌ-পর্ খনন এিং োবম িনালসে আনুষবিক 

স্থাপনাবদ বনম িাণ) 

 

৩২০০০০ 

 

জুলাই-২০১৬-বডহসম্বর 

২০২৪ 

 

১৫২৫.১১ 

(০.৪৭%) 

৮। সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরবসবস নজটি পুনঃবনম িাণ ৫২৬৪.২৫ 

 

জানুয়াবর ২০১৭-জুন ২০১৯ ২৯৭৬.৪৭ 

(৫৬.৫৪%) 

৯। বডবজোল নগজ সংগ্রে ও স্থাপন এিং নলািাল 

বসহেম ফর নমািাইল )বজএসএম (

ননেওয়াহকির মাধ্যহম উপাি সংগ্রে

১৫৯৩.৭৪ 

 

এবপ্রল ২০১৭ -জুন২০১৯ ১৫৮২ 

(৯৯.২৬%) 

১০। মংলা েহি চাঁদপুর- মাওয়া- নগায়ালন্দ েহয় 

পাকশী পর্ িন্ত ননৌরুহের নাব্যিা উন্নয়ন   

৯৫৬০০ 

 

RyjvB 201৭ - জুন 20২৫ ৩৬৯০৩.৪১ 

(৩৮.৬০%) 

১১। িালাশী  িাোদুরািাহদ নফবরঘােসে 

আনুষবিক স্থাপনাবদ বনম িাণ  

১৪২৬০ 

 

জুলাই ২০১৭-বডহসম্বর ২০১৯  ৫১২৬.৭৬ 

(৩৫.৯৫%) 

১২। খুলনা, নরবসংবদ, িরগুনার িন্দর সুবিধাবদ 

আধুবনকায়ন এিং গলাবচপা, মংলা, নমঘনা, 

সুনামগি, নেহকরঘাে, নঘাড়াশাল, কাঁচপুর, 

ভভরি, দাউদকাবন্দ-িাউবশয়া নদী িন্দর 

৪৮৯.৭৭ 

 

জানুয়াবর ২০১৮-জুন ২০১৯ ৪৮৮ 

(৯৯.৬৩%) 
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উন্নয়হনর বনবমি সম্ভব্যিা সমীিা 

১৩। চট্টগ্রাহমর বমরসরাই ও সন্দ্বীহপ, নেকনাহফর 

সুিরাং-জবলয়ার দ্বীহপ এিং কক্সিাজাহরর 

সুনাবদয়া দ্বীহপ নজটি এিং অিকা াহমা 

বনম িাহণর  বনবমি বিস্তাবরি বডজাইন ও 

সম্ভাব্যিা সমীিা 

 

৪৭৬.০৬ 

 

নফব্রুয়াবর ২০১৮- জুন ২০১৯ ৪৭১.২৬ 

(৯৮.৯৯%) 

১৪। আশুগহি অভযন্তরীণ কহন্টইনার ননৌ-িন্দর 

স্থাপন।     

 

১২৯৩০০ 

(৪৩১০০) 

 

 

জুলাই ২০১৮ - বডহসম্বর 

২০২১ 

৬৪০০৬ 

(৪৯.৫০%) 

১৫। বুবড়গিা, তুরাগ, শীিলিা ও িালু নদীর 

উহেদকৃি িীরভূবমহি বপলার স্থাপন, 

িীররিা, ওয়াকওহয় ও নজটিসে আনুষংবগক 

অিকা াহমা বনম িাণ (২য় পর্ িায়)  

 

 

৮৪৮৫৫ 

 

জুলাই ২০১৮- জুন ২০২২ 

 

২৩১.৭৬ 

(০.২৭%) 

১৬। 

 

 

 

 

 

 

 

নগরিাড়ীহি আনুষংবগক সুবিধাবদসে নদী 

িন্দর   বনম িাণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫১৩৯০ 

 

জুলাই ২০১৮- জুন২০২১ ১৬১.১২ 

(০.৩১%) 

১৭। ৩৫টি শরযাে ও সহায়ক যলর্ানসহ 

আনুষংবগক সেঞ্জামাবদ সংগ্রহ। 

 

 

৪৪৮৯০৩.৪২ 

 

অরটাবে ২০১৮-জুন ২০২৩ ০.৬৫ 

(০.০০০১৪%) 

১৮। 

 

পুোর্তন ব্রহ্মপুত্র, ধেলা, তুলাই এবং পুনভ্ববা 

নদীে নাব্যর্তা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধাে। 

 

৪৩৭১০০.০০ 

 

শসরেম্বে ২০১৮-জুন ২০২৪ ৪৯৯.৯৩ 

(০.১১%) 

১৯। ববআইডবিউটিএ’ে যন্য আনুষংবগক 

সুববধাবদসহ ২(দ্যই)টি উচ্চক্ষমর্তাসম্পন্ন  

উদ্ধােকােী যলর্ান, ৬(ছয়)টি বেভ্াে বিবনং 

শভ্রসলসহ বববভ্ন্ন ধেরনে ৬১(একষবি) সাবভ্ বস 

যাহায এবং বববভ্ন্ন ধেরনে ১৩২(একের্ত 

ববত্রে)টি পন্টুন সংগ্ররহে লরক্ষয সমীক্ষা প্রস্তাব 

 

৪৩৫.৪১ 

 

জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯ ৬৫.১৩ 

(০.১৪%) 

২০। আনুষংবগক সুববধাবদসহ ববরেষ  ধেরনে 

টাবম বনাল পন্টুন বনম বাি ও স্থাপন। 

 

১৬২৭১.১৮ 

 

জুলাই ২০১৮-বডরসম্বে 

২০২০ 

৩.৫ 

(০.০২%) 

২১। বুবেগংগা, তুোগ, বালু ও েীর্তলক্ষযা   নদীে 

র্তীেভুবমরর্ত ওয়াকওরয়, ইরকা-পাকব ও  

আনুষংবগক  স্থাপনা বনম বাি (৩য় পর্ বায়) এবং 

ঢাকা েহরেে বৃত্তাকাে শনৌপর্ নদীে র্তলরদে 

হরর্ত বযবয অপসেরিে বনবমত্ত উি অংগসমূরহে 

উন্নয়ন প্রস্তাব প্রস্তুরর্তে যন্য সম্ভাব্যর্তা সমীক্ষা) 

 

৪৭৪.৭১ 

 

জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

(বডহসম্বর ২০১৯ প্রস্তাবিি) 

- 

২২। পাব বর্তয েিগ্রাম এলাকায় শনৌ-পরর্ে নাব্যর্তা 

উন্নয়ন এবং ল্যাবন্ডং সুববধাবদ প্রদান করল্প 

সম্ভাব্যর্তা সমীক্ষা 

 

 

৪১৩.৭৭ 

 

বডরসম্বে ২০১৮-নরভ্ম্বে 

২০১৯ 

৭৪.৩২ 

(১৭.৯৬%) 

 

 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছরেে উরেরর্াগ্য সা ল্যঃ  

 

২০১৮-২০১৯ সরন অভ্যন্তেীন শনৌপরর্ে প্রায় ১৩৯.৬৩ লক্ষ ঘন বমটাে সংেক্ষি শরবযং এবং ৪১৫.০২ লক্ষ ঘন বমটাে উন্নয়ন 

শরবযং সম্পন্ন হরয়রছ ।  

 

২০১৮-২০১৯ সরন ঢাকা েহরেে োবেবদরক বুবেগো, েীর্তলক্ষযা, বালু এবং তুোগ নদীে র্তীেভূবম হরর্ত  প্রায় ৫২৩৯ টি স্থাপনা 

উরেদ এবং ১৪৫.৬০ একে ভূবম উদ্ধাে কো হরয়রছ । 

 

দক্ষ শনৌকমী গঠরন মাদােী পুরে একটি শনৌ-প্রবেক্ষি শকন্দ্র স্থাপন কো হরয়রছ । 
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সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছোয় আেবসবস শযটি বনম বাি কো হরয়রছ । 

 

মুবন্সগঞ্জ-গযাবেয়ায় শ বেঘাট বনম বান কো হরয়রছ । 

 

বেগুনা শযলায় বন্যার্তলী-েেবেবা শ বেঘাট োলু কেন । 

 

বালাসী বাহাদ্যোবাদ শ েীঘাট বনম বান । 

 

 

 

 


