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Future plan 

Proposed Projects under Annual Development Program (ADP): 
 

ক্রঃ নং 

 
প্রকল্পেয নাভ (Project Name) 

০১। বুড়িগঙ্গা, তুযাগ, ফালু, ীতরক্ষ্যা (৩য় ম যায়) এফং ধল্পরশ্বযী নদীয নাব্যতা উন্নয়ন ও উল্পেদকৃত নদীতীযভূড়ভল্পত ওয়াকওল্পয়, 

আল্পকাাকয এফং অনুলংড়গক স্থানাড়দ ড়নভ যাণ।  

Develop navigability and construct walkway, eco park and allied infrastructure in the 

evicted fareshore land of the river Buriganga, Turag, Bula, Shitalakskhya (3rd Phase) and  

Dhaleshari. 

 
০২। ড়িরভাযী এরাকায় (যভনা, জিািগাছ, যাড়িপুয, জযৌভাযী, নয়াযাট) নদী ফন্দয  ড়নভ যাণ। 

Construct river port at Chilmary (Romna, Joragas, Ragibpur, Roaumari, Nayarhat) . 

০৩। বুড়যশ্বয-ায়যা, জায়া, সুড়তয়া এফং কািাভাটিয়া নদীয প্রফা পুনরুদ্ধায, জনৌ-ল্পথয নাব্যতা উন্নয়ন ও ফন্যা ব্যফস্থানা। 

Improve and restore navigability with flood management in the river Burishwar-Paira, 

Showa, Sutia, Kachamatia. 

০৪। ড়ফঅআডড়িউটিএ’য িন্য অনুলাড়ঙ্গক সুড়ফধাড়দ উচ্চক্ষ্ভতা ্পনন্ন উদ্ধাযকাযী িরমান এফং ড়যবায ড়িড়নং জবল্পর ড়ফড়বন্ন 

ধযল্পনয াড়ব য িাাি ংগ্র। 

Procure high power salvage vessels with allied facilities and different types of service 

vessels including river cleaning vessels for BIWTA. 

০৫। াটুড়যয়া এফং জদৌরতড়দয়ায় অনুলড়ঙ্গক সুড়ফধাড়দ নদী ফন্দয অধুড়নকায়ন। 

Modernization of river port including allied facilities at Paturia and Daulatdia. 

০৬। ফাঘাফাড়ি নদী ফন্দয অধুড়নকায়ন অনুলংড়গক সুড়ফধাড়দ ড়নভ যাণ। 

Modernization of river port including allied facilities at Baghabari. 

০৭। ড়িনাআ, ঘাঘট, ফংী, জরায়ায ফানয এফং নাগদা নদীয প্রফা পূনরুদ্ধায,  জনৌ-ল্পথয নাব্যতা উন্নয়ন ও ফন্যা ব্যফস্থানা। 

Improve and restore navigability with flood management in the river Zinai, Ghagot, Bangshi 

and Nagda river. 

০৮। ড়ফভল্পটকভুক্ত জদমূল্পয াল্পথ জকাষ্টার প্যাল্পঞ্জায াড়ব য িালুকযল্পণয রল্পক্ষ্য বযন্তযীণ ও উকূরীয় জনৌ-ল্পথ ফকাঠাল্পভা 

ড়নভ যাণ। 

Develop necessary infrastructure in inland and costal waterways to provide facilities for the 

international passenger service of the BIMSTEC countries.     

০৯। ড়ভঠাভআন উল্পিরায জঘািাউতযা, জফৌরাআ-শ্রীগাং নদীয ং ড়ফল্পল ও আটনা উল্পিরায ধনু নদীয এফং ষ্টগ্রাভ উল্পিরায 

ধল্পরশ্বযী নদীয ংড়ফল্পল্পলয নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধায। 

Improve and restore navigability of the river Ghorautra, Sreegang at Mithamoin upazilla and 

Dhonu river at the Itna upazilla and Dhaleshari river (partly) at Astogram upazilla. 

১০। াওয ঞ্চল্পরয নদীয নাব্যতা বৃড়দ্ধ, ড়নষ্কান ব্যফস্থায উন্নড়ত, নদী জকড়িক ম যটন এফং জি ব্যফস্থানা ল্যাড়ডং সুড়ফধাড়দ উন্নয়ন। 

Enhance navigability, improve water logging, river based tourism and irrigation and provide 

landing facilities in the Haor area. 

১১। াংগু, ভাতামুহুযী ও যাঙ্গাভাটিয জথগামুখ জনৌ-থ খনল্পনয ভাধ্যল্পভ নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধায। 

Improve and restore navigability through dredging in the river Sangu, Matamuhuri and 

Rangamati-Thegamukh river route. 

১২। জগাভতী নদীয নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধায। 

Improve and restore navigability in the river Gomti. 

১৩। বযন্তযীণ ও উকূরীয় জনৌ-ল্পথয িন্য জনৌ-ায়ক মন্ত্রাড়ত ংগ্র। 

Procure navigational aids for inland and costal waterways. 

  ১৪। নাযায়ণগল্পঞ্জয খানপুল্পয বযন্তযীণ কল্পেআনায এফং ফাল্ক টাড়ভ যনার ড়নভ যাণ। 

Construct inland container and bulk terminal at Khanpur in Narayangonj. 

১৫। ড়ফঅআডড়িউটিএ’য কভ যকতযাল্পদয ক্ষ্ভতা বৃড়দ্ধয ভাধ্যল্পভ প্রড়তষ্ঠানল্পক ড়ক্তারীকযণ। 

Strengthening the organization through capacity development of BIWTA officials.  

১৬। জটকনাপ, কক্সফািায, ছাতক, পড়যদপুয এফং জনায়াািায় নুড়ষ্ঠত নদী ফন্দয ড়নভ যাণ। 
Construct modern river port at Teknaf, Cox’s Bazar, Chatak, Faridpur and Noapara. 

১৭। ঢাকা-রক্ষ্ীপুয জনৌ-ল্পথয রক্ষ্ীপুয প্রাল্পন্ত জভঘনা নদী জেড়িং এয ভাধ্যল্পভ নাব্যতা উন্নয়ন। 

Develop navigability of Dhaka-Laxmipur river route by dredging. 

 


