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৭. বিরশাল-পায়রা ব র
( গাপাশা-দশিমনা-চরকাজল হেয়)

১৪২ রা াবালী- ৩.৫০ িমঃ িদবা/রাি
 

৩.৯৬ িমঃ*
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(এমিজ ক ােনল হেয়)
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িদবা/রাি ১,২,৩,৪ ৩.২৫ িমঃ*

১০. লনা- নায়াপাড়া ৩৩ চালনা, নকিড়, মইদরা, লতলা,
ধল াম, রানাগািত,তালতলা ও

নওয়াপাড়া - ৩.৩০ িমঃ

িদবা/রাি  
 

৩.৩০ িমঃ*

১১. ঢাকা-রামচর-মাদারী র ১৭২ খােসরহাট, মিহেসরচর,
ফাইসাতলা, 

েনরচর ও বাে রহাট- ৩.১০ িমঃ

িদবা/রাি  
 

৩.২০ িমঃ*

১২. ঢাকা-নি রবাজার- লারহাট ২০৮ ৬নং
চর গ া র- ২.৫০ িমঃ

িদবা/রাি
 

২.৯০ িমঃ*

১৩. বিরশাল-প য়াখালী (ভায়া
দপদিপয়া)

৮৪ িমজাগ - ৩.০০ িমঃ িদবা/রাি
 

৩.০০ িমঃ*
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১৪. বিরশাল-লালেমাহন- ভালা
(ভায়া গাপাশা)

৮৮  লালেমাহান নালার খ- ২.৭০ িমঃ িদবা/রাি  
 

২.৮০ িমঃ*

১৫. বর না নালা (খাকেদান নদী) ৫ বর না নালা- ২.৪০ িমঃ িদবা/রাি  ৩.৮০ িমঃ*
১৬. বিরশাল-ঝালকা -পাথরঘাটা ১১৪ পাথরঘাটা- ৩.৬৫ িমঃ িদবা/রাি  ৩.৮০ িমঃ*
১৭. প য়াখালী-আমতলী ৪১ িমজাগ - ১.৮২ িমঃ িদবা/রাি  ২.৬০ িমঃ*
১৮. হিরনা ( াদ র)-আ বাজার

(ভায়া ল ীরচর)
১০ ঈ গা-ই ািহম র এবং ভড়াচা ী-১

- ভড়াচা ী-২ -৩.০০ িমঃ
িদবা/রাি

 
৩.০০ িমঃ*

১৯. নারায়ণগ -মতলব ৫৯ আমিরাবাদ-এখলাস র – ২.৭৪ িমঃ
এবং

জিহরাবাদ নালার খ- ২.৫০ িমঃ

িদবা/রাি  
 

২.৮০ িমঃ*

২০. ভালা (ইিলশা)-(চররমনী ন ন
খাড়ী) ল ী র ফরী ট

(ম েচৗ রীরহাট)

২১ চরমেঘা িজং খাড়ী- ৩.০০ িমঃ িদবা/রাি  
 

৩.২০ িমঃ*

২১. াদ র-মাওয়া-পা িরয়া/আিরচা ১১৯ খে রতলা-বা রচর- ২.৪০ িমঃ
এবং মাদবরের চর ও

আ ারমািনক - ৩.১২ িমঃ

 িদেন ১,২,৭,৮ ২.৮২ িমঃ*

২২. পা িরয়া-বাঘাবাড়ী ৫০ মাহনগ - ৩.০৪ িমঃ  িদেন  ২.৪৩ িমঃ
২৩. পা িরয়া- প র/পাকশী ১০২ ধাওয়াপাড়া-৩.০০ িমঃ  িদেন ৫,৬ ২.৪৩ িমঃ
২৪. (ক) পা িরয়া-িসরাজগ  (কাউিলয়া) ৫০ ইসলাম র- ২.১৩ িমঃ এবং ,

চা হারা ঘাট - ১.৮৩ িমঃ
 িদেন ১,২,৭,৮ ১.৬৮ িমঃ

(খ) িসরাজগ  (কাউিলয়া)-
দখাওয়া/সােহেবর আলগা

২৭৭ কািলর আলগা ও আড় মারীর চর -
২.৫০ িমঃ

 িদেন ২.১৩ িমঃ

২৫. িশ িলয়া-ইিলয়াছ আহে দ চৗ রী
(বাংলাবাজার) ফরী ঘাট

১১ হাজরা টািনং- ২.৮৯  িমঃ িদবা/রাি
 

২.৫৯ িমঃ

২৬. িশ িলয়া-মািঝকাি ১০ হাজরা টািনং- ২.৫৯ িমঃ িদবা/রাি  ২.৪৪ িমঃ
২৭. পা িরয়া- দৗলতিদয়া ফরী ট ৪.৫ পা িরয়া এ াে াচ চ ােনল-৩.৫৮

িমঃ
িদবা/রাি  ৩.২৮ িমঃ

২৮. নারায়ণগ - ভরব ৯৫ না তা সংকট নই িদবা/রাি ৩,৪,৭,৮ ৩.৯৬ িমঃ
২৯. ভরব-আজেমরীগ ১২৫ লালার ব- ২.১৩ িমঃ  িদেন ৩,৪,৭,৮ ২.০০ িমঃ
৩০. আজেমরীগ - শর র ৭১ রাণীগ -(১)- ২.৫৯ িমঃ  িদেন ৩,৪,৭,৮ ২.৪৫ িমঃ
৩১. শর র-জিকগ ১১৬ আ রা- ২.৫৯ িমঃ  িদেন ৩,৪,৭,৮ ২.৪৫ িমঃ
৩২. ভরব-ছাতক

(ভায়া িশং র নালা)
২৩০ ধন র ও াচহাট- ২.৪৪ িমঃ  িদেন ২.৩০ িমঃ

৩৩. সদরঘাট-মীর র ীজ ১৬ চরবাড়ীর টক- ৩.৫০ িমঃ  িদেন ৩.০৪ িমঃ
৩৪. মীর র ীজ-আ িলয়া ১৩ শিনরিবল- ৩.২০ িমঃ  িদেন  ৩.০৫ িমঃ

১। সতকতাঃ ১ নং নৗ- টঃ চ াম-জনতাবাজার নৗ-পেথ মাদার ভেসল রক বয়া (লাল বয়া লাল বািত), আল রিশদ-২ লাইেটড বয়া
(লাল বয়া লাল বািত), -১৮ রক লাইেটড বয়া, (লাল বয়া লাল বািত), লতলা-১ লাইেটড বয়া (লাল বয়া লাল বািত), ভাসানচর-১
লাইেটড বয়া (স জ বয়া স জ বািত), কালীরচর লাইেটড বয়া (স জ বয়া স জ বািত), আ ারবা  লাইেটড বয়া (লাল বয়া লাল বািত),
হািতয়া-২ লাইেটড বয়া (স জ বয়া স জ বািত), হািতয়া আপ-১ লাইেটড বয়া (লাল বয়া লাল বািত), হািতয়া আপ-২ লাইেটড বয়া (স জ
বয়া স জ বািত), আেলার িমিছল লাইেটড বয়া (লাল বয়া লাল বািত) এবং বয়ারচর-১ লাইেটড বয়া (লাল বয়া লাল বািত) য়ংি য়ভােব

ািপত রেয়েছ। উে  য, গত ২৮/১২/২০২২ইং তািরেখ হািতয়ার সি কেট অধ ব  রক “এমিভ আরএম” জাহাজেক ১  স জ
িজআরিপ বয়া (স জ বািতসহ) াপন করা হেয়েছ। এমতাব ায় চ াম হেত চরগজািরয়া নৗ-পেথ চলাচলকারী সকল নৗ-যানেক
চ াম হেত চরগজািরয়া যাওয়ার সময় অথাৎ উজােন সেবা  ৪ িমটার াফট িনেয় লাল বয়ােক হােতর বােম এবং স জ বয়ােক হােতর
ডােন রেখ এবং মা ার পাইলট িনেয় সতকতার সােথ উ  ান স হ অিত েমর পরামশ দয়া যাে ।

সতকতাঃ ১ নং (খ) নৗ- টঃ গত ১৬/০১/২০২২ তািরেখ রেরজ খাল শাল এলাকায় িজং সমা  হেয়েছ। ২২/০১/২২ইং তািরেখ
িজং এলাকায় এক  লাল লাইেটড বয়া াপন করা হেয়েছ। েব ািপত সকল িরক াল লাল লাইেটড বয়া ত াহার করা হেয়েছ।
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চ াম থেক াদ র/বিরশাল আসার পেথ স  ািপত লাল লাইেটড বয়া  হােতর বােম রেখ সাবধানতার সােথ চলাচল করার জ
অ েরাধ জানােনা যাে । জনতাবাজার- াদ র নৗ-পেথর েরর খাল এলাকায় ০১  স জ লাইেটড বয়া এবং চৗিকঘাটা এলাকায় ১
স জ লাইেটড বয়া াপন করা হেয়েছ। জনতাবাজার হেত উজােন আসেত েরর খােলর স জ লাইেটড বয়া এবংেচৗিকঘাটা স জ
লাইেটড বয়া  হােতর ডােন রেখ সতকতার সােথ চলাচল করার পরামশ দয়া যাে । গত ১০/১২/২০২১ইং তািরেখ াদ র-মাওয়া নৗ-
পেথ বা রচর এক  েরিক াল বয়া াপন করা হয়েছ। মাওয়া যাওয়ার সময় উ  বয়া  হাতের ডােন রেখ চলাচল করার জ
অ েরাধ করা যাে ।

২। সতকতাঃ ২ নং (ক) নৗ- টঃ এত ারা সং ি  সকল নৗ-যানের মালিক/মা ার/ াইভারসহ নৗ-অপারটরদের অবগতির জ  জানােনা
যাে  য, ড়িগ া নদীর আলীগ  এলাকায় রেলওেয় ীেজর িনমাণ কাজ চলমান থাকায় িনরাপদ নৗ-চলাচলের লে  িনমাণাধীন রল
ীেজর উজােন ও ভা েত ডান পাে  ৬  স জ লাইটেড বয়া এবং বাম পাে  ৬  লাল লাইটেড বয়া াপন করা হেয়েছ। পরবতী িনেদশ

না দয়া পয  সকল ধরেনর নৗ-যানেক াপিত বয়াস হ যথাযথভােব অ সরন বক এবং চলাচলকারী অ া  নৗ-যানস হ হেত
িনরাপদ র  বজায় রেখ অিত সতকতার সােথ উ  এলাকা অিত েমর জ  অ েরাধ করা যাে । Padma Bridge Rail
Link Project (CREC) ক ক চিয়ামারা, ধলে রী নদীর উপর িনিমত  ৭নং ীেজর িনমাণ কােজর িবধােথ নদীর ২
চ ােনেল িদবা ও রাি কালীণ ুভােব নৗ-যান চলাচেলর জ  েয়াজনীয় বয়া, বািত াপনসহ েয়াজনীয় মািকং করা হেয়েছ ীজ র
িনমাণ কাজ শষ না হওয়া পয  সকল নৗ-যানেক অিত সতকতার সিহত ধীর গিতেত উ  এলাকা অতি ম করার জ  িনেদশ দওয়া
যাে ।
সতকতাঃ ২ নং (খ) নৗ- টঃ পািনর সমতল ি  পাওয়ায় পা েগালা ীেজর িত  ১১ ও ১২ নং িপলােরর মাঝ িদেয় পরবতী িনেদশ
না দওয়া পয  সকল কার নৗ-যানস হেক চলাচেল িনেষধা া দান করা যাে ।

৩। সতকতাঃ- ৪ নং (ক) নৗ- টঃ জনতাবাজার- াদ র ও জনতাবাজার-বিরশাল নৗ-পেথর ইিলশা ( লাতলী) এক  লাল লাইেটড বয়া
াপন করা হেয়েছ। জনতাবাজার- াদ র যাওয়ার পেথ বয়া  হােতর বােম এবং বিরশাল যাওয়ার পেথ বয়া  হােতর ডােন,

জনতাবাজার- াদ র নৗ-পেথ ২০/১১/২০২১ইং তািরেখ বে রচের এক  লাল লাইেটড বয়া াপন করা হেয়েছ। াদ র আসার পেথ
বয়া  হােতর বােম রেখ সতকতার সােথ চলাচল করার পরামশ দয়া যাে । ৩১/১২/২০ তািরেখ উলািনয়া িজং খািড়েত ২  লাইেটড
বয়া ও ২  িরক াল বয়া াপন করা হেয়েছ। াদ র/ঢাকা থেক বিরশাল/অ া  ােন যাওয়ার সময় সকল বয়া হােতর ডােন রেখ
সতকতার সােথ চলাচল করার পরামশ দয়া যাে । এছাড়া গত ১৩/০৫/২০২২ইং তািরেখ াদ র-জনতাবাজার নৗ-পেথ বে রচর
নামক ােন এক  স জ লাইেটড বয়া াপন করা হেয়েছ। বয়া েক াদ র আসার পেথ হােতর ডােন রেখ চলাচল করার জ  অ েরাধ
করা যাে । গত ০৯/০৯/২২ তারিখ মিয়ারচরের আেপ এবং বাইের এক  লাল লাইটেড বয়া াপন করা হেয়েছ। বরিশাল এবং
সিলমবাজার হেত াদ র আসেত বয়া  হাতের বােম রেখ চলাচল করার জ  অ েরাধ করা যাে । গত ১১/১০/২০২২ইং তারিখ
াদ র-বরিশাল নৗ-পথের হিজলা এলাকায় এক  েরিক াল বয়া াপন করা হেয়েছ। াদ র/জনতাবাজার হেত বরিশাল চলাচলকারী
নৗ-যান- ক বয়া  হাতের বােম রেখ সাবধানতার সােথ চলাচেলর জ  অ েরাধ করা যাে ।

সতকতাঃ- ৪ নং (খ) চরবািড়য়া হেত ০১ িকঃ িমঃ আেপ িব ৎ িবভােগর ০৩  িপলােরর পাইল লেগর মে  ০১ র স জ বািত লাগােনা
হেয়েছ। উ  িপলার য়েক বিরশাল হেত ঢাকা যেত হােতর ডােন এবং ঢাকা থেক বিরশাল আসেত হােতর বাম পাে েরেখ সাবধােন
চলাচেলর জ  িনেদশ দয়া যাে । চরবািড়য়া ব চের ০২  িরক াল বয়া াপন করা হেয়েছ। উ  বয়া ০২  বিরশাল হেত ঢাকা
যেত হােতর ডােন ঢাকা হেত বিরশােল আসেত হােতর বােম রেখ চলাচেলর জ  িনেদশ করা যাে । পাটকারচর নামক ােন

(শােয় াবাদ নালার েখ) ািন ◌ং পেয়ে  পাটহ া  সাইেড ০১  লাল লাইেটড বয়া এবং বাগরজা (চরিশবলী) ােন ( ারেবাড সাইেড)
০১  স জ লাইেটড বয়া াপন করা হেয়েছ। বাউিশয়া নামক ােন ািপত লাইেটড বয়া  ানা র কের লতাখােলর েখ ন: াপন কের
স জ বািত দয়া হেয়েছ। লতাখাল নামক ন: ািপত স জ বয়া  বিরশাল হেত ঢাকা যেত হােতর ডান পাে েরেখ সাবধােন চলাচেলর
জ  িনেদশ দয়া হেয়েছ। নিভেগশন লস অ যায়ী সাবধােন চলাচেলর জ  িনেদশ দান করা যাে । বামনীরচর নামক ােন এক
লাল লাইেটড বয়া এবং নল িনয়া নামক ােন একাট স জ লাইেটড বয়া াপন করা হেয়েছ। বিরশাল হেত ঢাকাগামী সকল নৗ-যানেক
উ  বয়া ২  যথা েম হােতর বােম ও ডােন রেখ চলাচল করার জ  অ েরাধ করা যাে ।

৪। সতকতাঃ ৭ নং নৗ- টঃ বিরশাল-পায়রা ব র ( গাপাশা-দশিমনা-চরকাজল হেয়) নৗ-পেথর সাচরা নামক ােন এক  স জ
লাইেটড বয়া এবং পানপি  নামক ােন এক  লাল লাইেটড বয়া াপন করা হেয়েছ। পায়রাব র হেত লং য়া/বিরশালগামী সকল
জাহাজেক উ  বয়া  যথা েম হােতর ডােন ও বােম রেখ সতকতার সােথ চলাচল করার জ  অ েরাধ করা যাে ।
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৫। সতকতাঃ ৮ নং নৗ- টঃ সদর দ র ক ক ণ জায়ারের বিধা িনেয় ১২˝ ট াফটের জাহাজ মাংলা/ঘষিয়াখালী হেত এক খী
চলাচলের িব ী দান করা হেয়েছ এবং িণঝড় িস াং এর ভােব গত ২৪/১০/২০২২ইং তারিখ মাংলা-ঘষিয়াখালী নৗ-পেথ মাংলা
রেকট ঘাট িবিব-১১৫১ মইে◌ন চ ােনেল িনমি ত হেয়েছ। িনমি ত নৗ-যান এর উপর রক বয়া ারা মািকং কের বািত াপন করা
হেয়েছ। মাংলা হেত ঘিষয়াখালী যেত িনমি ত নৗ-যান হােতর ডােন রেখ এবং ঘষিয়াখালী হেত মাংলা যেত িনমি ত নৗ-যান
হােতর বােম রেখ সতকতার সােথ চলাচল করার জ  িনেদশ দান করা যাে । এছাড়া লনা পসা নদীর নৗ-পেথ ীজ িনমাণ কাজ
চলমান রেয়েছ। ইেতা েব ৭২/৭৩ এর ম বত  িপয়ােরর িভতর িদেয় নৗ-যান চলাচল করত। িক  বতমােন ীেজর ৭২/৭৩ িপয়ােরর
উপেরর অংেশ িনমাণ কাজ  হেব িবধায় িনরাপদ নৗ-চলাচেলর ােথ উ  িপয়ােরর পিরবেত ৭১/৭২ নং িপয়ােরর ম  িদেয় নৗ-যান
চলাচেলর জ  অ েরাধ করা যাে । মংলা-ঘিষয়াখালী নৗ-পেথর উ িনয়া নামক ােন গত ১২/০৬/২০২২ তািরেখ ি  মালিকানাধীন
কনিফেড  জার হাউজ বাট উে  িগেয় েব যায়। ব  হাউজ বাটেক িচি ত করেনর লে  উ  ানেক বয়া ও লাল পতাকা ারা
মািকং করা হেয়েছ। সকল নৗ-যানেক মংলা-ঘাষিয়াখালী যাওয়ার পেথ উ  বয়ােক হােতর ডােন এবং ঘািষয়াখালী-মংলা আসার পেথ
উ  বয়ােক হােতর বােম রেখ সতকতার সােথ চলাচল করার জ  অ েরাধ করা যাে ।

৬। সতকতাঃ ১০নং (ক) নৗ- টঃ অভয়নগর থানার িনকট শখ াদাস ঘােটর অপর পাে শ আমেল িনিমত নীল েরর অংশ িবেশষ
ভে  নদী গেভ পেড় আেছ। নৗ- ঘটনা এড়ােনার লে  গত ১৯/১২/২০১৮ইং তািরখ উ  ােন এক  িজআরিপ রক বয়া াপন করা

হেয়েছ। লনা হেত নওয়াপাড়াগামী সকল নৗ-যান স হেক উ  রক বয়ােক হােতর ডােন এবং নওয়াপাড়া হেত লনাগামী নৗ-যান
স হেক উ  রক বয়ােক হােতর বােম রেখ িবআইডি উ এ’র পাইলট িনেয় সতকতার সােথ চলাচল করার পরামশেদয়া যাে ।

৭। সতকতাঃ ১০ নং নৗ- টঃ (খ) এত ারা সং ি  সকল নৗ-যানের মালিক/মা ার/ াইভারসহ নৗ-অপারটরদের অবগতির জ
জানােনা যাে  য, গত ২৩/১০/২০২২ইং তািরেখ আ মািনক সকাল ০৭০০ ঘ কার সময় লনা- মাংলা নৗ-পেথ এমিভ শাহ আমানত-২
পসা ীেজর আেপ তরেগালা নামক ােন মইন চ ােনেল িনমি ত হেয়েছ। িনমি ত নৗ-যােনর উপর িজআরিপ বয়া াপন করা

হেয়েছ। লনা হেত মাংলা যেত িনমি ত নৗযান হােতর বােম রেখ সতকতার সােথ চলাচল করার জ  িনেদশ দান করা যাে ।
এছাড়া লনা-নওয়াপাড়া নৗ-পেথর পীরবািড়ঘাট এলাকায় গত ০৩/০২/২০২২ইং তা◌্িরেখ “এমিভ শারিব বাধন” নােমর এক  সারবাহী
কােগা জাহাজ েব যায়; যার ভৗেগালিক অব ান23˙01'32.3"N এবং89˙24'18.1"E।।  ব  নৗ-যান েক িচি ত করেনর লে
নৗ-যান র সামেন ও পিছেন লাল পতাকাসহ রকবয়া াপন এবং াজ মািকং করা হেয়েছ।  লনা হেত নওয়াপাড়া ফরীঘা◌্েটর িদেক

যাওয়ার সময় ব  নৗ-যান েক হােতর বােম এবং নওয়াপাড়া হেত লনা আসার সময় ব  নৗ-যানেক হােতর ডােন রেখ সাবধানতার
সােথ চলাচল করার জ  িনেদশ দয়া যাে ।

৮। সতকতাঃ ১৮নং নৗ- টঃ াদ র/হিরনা হেত আ বাজারগামী নৗ-যানস হেক ল ীরচর টাওয়ার িবকন েক বােম রেখ চলাচল
করার জ  অ েরাধ করা যাে ।

৯। সতকতাঃ ১৯নং নৗ- টঃ াদ র-নারায়নগ / মঘনাঘাট নৗ-পেথ গত ০৫/০৮/২০২১ তািরেখ মিহেষরচর এলাকায় এক  স জ বয়া
বাহা র র এলাকায় এক  লাল বয়া াপন করা হেয়েছ। াদ র হেত-ঢাকা/নারায়নগ / মঘনাঘাটগামী সকল নৗ-যানস হেক মিহেষরচর
স জ লাইেটড বয়ােক হােতর ডােন এবং আিমরাবাদ ও বাহা র র লাল লাইেটড বয়ােক বােম রেখ সাবধানতার সােথ চলাচল করার
জ  পরামশ দয়া যাে ।

১০। সতকতাঃ ২০ নং নৗ- টঃগত ২২/১১/২১ইং তািরেখ িবরিবির এলাকায় এক  স জ লাইেটড বয়া াপন করা হেয়েছ। বয়া র উভয়
পাশ িদেয় চলাচল করা যােব। ম েচৗ রীরহাট-ইিলশা ফরী েট চররমনী সংি  ফরী েয়াজনীয় সং ক িবকন এবং অ া  মাকা

াপন করা হেয়েছ। ফরীস হেক সাবধানতার সােথ চলাচল করার জ  পরামশ দয়া যাে । ইিলশা ফরী ঘােটর সামেন এক
েবাচেরর ি  হেয়েছ। উ  নৗ-পেথ চলাচলকারী সকল নৗ-যানেক লা িলেত ািপত লাল বয়ােক উজান/ভা  িদেয় চলাচল করার

পরামশ দয়া যাে ।

১১। সতকতাঃ ২১ নং (ক) নৗ- টঃ াদ র-মাওয়া নৗ-পেথ সেবা -৩.৫০ িমঃ া  সীমার নৗ-যান েলােক ণ জায়ােররর িবধা
িনেয় এবং মাওয়া-পা িরয়া নৗ-পেথ ৩.০৫ িমঃ াফট সীমাচলাচল করার জ  িনেদশ দয়া যাে । এছাড়া গত ১০/১২/২০২১ইং তািরেখ
াদ র-মাওয়া নৗ-পেথ বা রচর এলাকায় এক  িরক াল বয়া াপন করা হেয়েছ। মাওয়া যাওয়ার সময় উ  বয়া  হােতর ডােন
রেখ চলাচল করার জ  িনেদশ দান করা যাে ।
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সতকতাঃ ২১ নং (খ) নৗ- টঃ এত ারা সকল নৗ-যােনর মািলক/মা ার/ াইভারসহ সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য,
িশ িলয়া-মািঝকাি , িশ িলয়া-পা িরয়া এবং িশ িলয়া- াদ র নৗ-পেথ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িব ৎ, ালানী ও খিনজ
স দ ম ণালেয়র আওতাধীন “পাওয়ার ীড কা ানী অব বাংলােদশ (িপিজিসিব) িলঃ” ক ক “আিমনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কিভ
স ালন লাইন িনমাণ” শীষক কে র আওতায় “প া িরভার িসং ৪০০ কিভ ডাবল সািকট স ালন লাইন এর িনমাণ” কাজ শষ
পযােয় রেয়েছ। উ  স ালন লাইন র টাওয়ার প া নদীর উ র- ব াে  মারেভাগ- লৗহজং, ি গ  এবং দি ন-পি ম াে
নওেডাবা (মািঝরঘাট), জািজরা, শিরয়ত র এলাকা বরাবর নদীর অভ ের িনমাণ করা হে । উ  টাওয়ােরর িনমাণ কাজ শেষ আেলাচ
স ালন লাইন র ি ংিগং (তার টানা) কাজ িনে  বিনত সময় চী অ যায়ী স  করা হেব:-

নদীর নাম টাওয়ার নং িরভার িসং টাওয়ােরর অব ান
(িজিপএস কাঅিডেনট)

HH eight of bottom conductor
from HFL (Meter)

স া
সময় চী

E N
প া ৬ 221989.117 2591233.346 26 m ০১/১০/২০২২ইং

হেত
৩১/১২/২০২২ইং

৭ 222080.591 2592051.620 26 m
৮ 222172.619 2592874.862 26 m
৯ 222264.648 2593698.104 26 m
১০ 222356.677 2594521.346 26 m
১১ 222448.705 2595344.588 26 m
১২ 222540.734 2596167.830 26 m
১৩ 222632.763 2596991.072 26 m
১৪ 222721.459 2597784.501 26 m

এমতাব ায়, রামপাল ও পায়রা িব ৎ ক  হেত উৎপািদত িব ৎ স ালেনর লে  “আিমনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কিভ স ালন
লাইন িনমাণ” ক  িনধািরত সমেয় স  করার ােথ উপেরা  ছেক উে িখত ানস েহ আগামী ০১/১০/২০২২ইং হেত
৩১/১২/২০২২ইং তািরখ পয  িশ িলয়া-মািঝকাি , িশ িলয়া-পা িরয়া এবং িশ িলয়া- াদ র নৗ-পেথ চলাচলকারী নৗ-যানস হেক নৗ-
ঘটনা এড়ােনার লে  পিজিসিবি ক ক াপিত নৗ-সহায়ক য পািত অ সরন বক ও িবআইডি উ এ’র পাইলটসহ অিত-সাবধানতার

সােথ চলাচল করার জ  অ েরাধ করা যাে ।

১২। সতকতাঃ ২২ নং নৗ- টঃ (ক) এত ারা সকল নৗ-যােনর মািলক/মা ার/ াইভারসহ সংি  সকেলর সদয় অবগিতর জ  জানােনা
যাে  য, নদীর পািন ত াস ও পিল পড়ার কারেণ পা িরয়া-নগরবাড়ী নৗ-পেথর মা ারচর, লিতফ র, মা রচর, াটারীরচর,
আওয়াল াধ এবং মাহনগ  ( রাসাগেরর খ) শালস েহ না তা সংকট দখা দয়ায় িনরাপদ নৗ-চলাচেলর লে  েয়াজনীয় িজং
কায ম চলমান রেয়েছ। িজং কায ম স ণ না হওয়া পয  পা িরয়া-নগরবাড়ী-বাঘাবাড়ী নৗ-পেথ চলাচলকারী সকল নৗ-যানেক
সেবা  ০৮ ট াফট িনেয় চলাচল করার জ  অ েরাধ করা যাে । এছাড়া ০৮ েটর অিধক াফট িবিশ  নৗ-যানস হেক পা িরয়া-
নগরবাড়ী নৗ-পথ পিরহার কের ািপত নৗ-সহায়ক য পািত অ সরন বক িবআইডি উ এ’র পাইলটসহ সাবধানতার সােথ চলাচল
করার জ  অ েরাধ করা যাে ।

(খ) পা িরয়া-বাঘাবাড়ী যেত ১ নং টাওয়ারেক বােম রেখ এবং বাঘাবাড়ী হেত পা িরয়া আসেত ১ নং টাওয়ারেক ডােন রেখ এবং
আিরচা-কাউিলয়া যেত-আসেত ৯ ও ১০ নং টাওয়ােরর ম  িদেয় বািহত নৗ-পেথ ব পি ম আ ঃ সংেযাগ ব িতক তােরর নীচ
িদেয় অিত ম করার সময় সকল কার নৗ-যান েলােক ব িতক তােরর শ হেত াচার জ  সবিন ৬৮.০০ ট এবং প া নদীর
লালনশাহ স  ৫১.০০ ট, হািড  ীজ ৫১.২০ এবং বাঘাবাড়ী বড়াল নদীর ীেজর িনচ িদেয় ২৯.০০ ট ভা ক াল ি য়াের  বজায়
রেখ চলেত হেব। এছাড়া মাওয়া-িসএ িব ঘাট নৗ-পেথেগাপাল রঘাট, িব মাতবর ডাি , ভজনডা া ও িসএ িবঘাট, মাওয়া-পা িরয়া
নৗ-পেথ নািরশা এবং পা িরয়া-বাঘাবািড় নৗ-পেথর ক ান র খয়াঘাট এলাকায় নদীর তলেদশ িদেয় প ী িব তায়ন বাড ফিরদ র,
দাহার এবং পাবনা ক ক ব িতক তার (সাবেমিরন ক াবল) অিত ম কেরেছ িবধায় মাওয়া-িসএ িবঘাট, মাওয়া-পা িরয়া এবং

পা িরয়া-বাঘাবািড় নৗ-পেথ চলাচলকারী নৗ-যানস হেক ( গাপাল রঘাট, িব মাতবর ডাি , ভজনডা া ও িসএ িবঘাট, মাওয়া-পা িরয়া
নৗ-পেথ নািরশা এবং পা িরয়া-বাঘাবািড় নৗ-পেথর ক ান র খয়াঘাট) এলাকা েলা সতকতার সিহত অিত েমর জ  অ েরাধ করা

হল।

১৩। সতকতাঃ ২৪ নং নৗ- টঃ বতমােন নদীর পািন মা েয় াস পাওয়ায় িবিভ  েবা চর জা ত হওয়ার কারেন কাউলিয়া-সাহেবের
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আলগা পয  নৗ-পেথর শাল িল অতি ম করার সময় জাহাজ েলা িনরাপদ র  বজায় রেখ ব সাবধানতার সােথ চলাচল করেব।
উ ে  য, য না নদীর Nature Unstable & Unpredictable হওয়ায় যেকান েত শােল পািনর গভীরতার তারত
হেত পাের। বতমােন ব ব  স র পি ম পাড় হেত িপলার নং-০৯-১০ এর মাঝ িদেয় জাহাজ স হ অিত ম করেব এবং ােতর চেয়
ইি ন শি  যিদ কম হয় তাহেল পািন শা  না হওয়া পয  অিত ম না কের অপে া করেব।

১৪। সতকতাঃ ২৫ নং নৗ- টঃ বতমান না তা অ যায়ী ল  ও অ া  নৗ-যােনর জ  আেপ প া ীজ পার হেত, ১৯-২০ িপলােরর
মাঝখান িদেয় এবং ডাউেন ২০-২১ িপলােরর মাঝ িদেয় নৗ-পথ িনধারন করা হেয়েছ। উে  য, চলমান িনমাণ কােজর কারেন ােনর
মােঝ কখেনা বাজ াপন এবং রিশ লােনা থাকেত পাের সে ে  সনাবািহনীর টইলরত ীড বােটর সােথ িভএইচএফ এর মা েম
যাগােযাগ কের সতকতার সােথ পা বত  ান বহার কের িনরাপেদ প া স  পার হওয়া যেত পাের। 

১৫। সতকতাঃ ৩২-৩৩ নং নৗ- টঃ এত ারা সংি  সকল নৗ-যােনর মািলক/মা ার/ াইভারসহ নৗ-অপােরটরেদর অবগিতর জ
জানােনা যাে  য, রাগ নদীর সদরঘাট-আ িলয়া নৗ-পেথর গাবতলীেত ন ন ীজ িনমাণ করা হে । উ  ান িদেয় নৗ-যানস হেক
জায়ারের বিধা িনেয় অিত েমর সময় অত া  সতকতার সােথ চলাচেলর জ  অ েরাধ করা যাে ।
িবঃিবঃ  ঃঃ-- িব া িরতিব া িরত   জ ানারজ ানার   জজ   িন িলিখতিন িলিখত   কমকতােদরকমকতােদর   স ােথসােথ   যাগােযাগযাগােযাগ   করারকরার   জজ   অ েরাধঅ েরাধ   করাকরা   হলঃহলঃ
১। িবআইডি উ ’র হট লাইন নং-১৬১১৩
২। পিরচালক ( নৗ-সওপ), ফান নং- ০২২২৩৩৮০৯১৮, মাবাঃ ০১৭১৬-০২৬৭০৪
৩। অিতির  পিরচালক ( নৗ-পথ), ফান নং- ৯৫৫৭০৬০, মাবাঃ ০১৭০১-৭৪০৭৭৫
৪। -পিরচালক ( নৗ-সওপ), সদরঘাট ফান নং-৭১১৩৬৫০, মাবাঃ ০১৭৫২-৯৬৯৫০২
৫। -পিরচালক ( নৗ-সওপ), াদ র ফান নং-০৮৪১/৬৩২৮৩, মাবাঃ ০১৭০৭-৩১৫৩৪৫
৬। -পিরচালক ( নৗ-সওপ), বিরশাল ফান নং-০৪৩১/৬৩৬৭৩, মাবাঃ ০১৭১৬-৪৫২৪৪৫
৭। -পিরচালক ( নৗ-সওপ), চ াম ফান নং-০৩১/৬১০৬০০, মাবাঃ ০১৭১২-৮৪৪৩০৯
৮। -পিরচালক ( নৗ-সওপ), আিরচা ফান নং-৭৭১৬০৫২, মাবাঃ ০১৭৪২-৩৭৬৭৩৩
৯। -পিরচালক ( নৗ-সওপ), লনা ফান নং-০৪৩১/৭২০৩৪০, মাবাঃ ০১৭১১-০২৪১০৭
১০। -পিরচালক ( নৗ-সওপ), িসরাজগ  ফান নং- ০৭৫১/৬২২৫৯, মাবাঃ ০১৭৪৯-৫০৫৩৯৫

* * দদ //অিভঅিভ   সনদধারীসনদধারী   মা ারমা ার   ারাারা  ন ৗন ৗ -- য ানয ান   প িরচালন াপ িরচালন া  ক নক ন ।।
* * প িথমেপ িথমে   কালকাল   বশ াখীবশ াখী// ান ীয়ান ীয়   ঝেড়রঝেড়র  আশংকাআশংকা  থাকেলথাকেল   ন ৗন ৗ -- য ানয ান   িনরাপদিনরাপদ   ােনােন   িভিড়েয়িভিড়েয়   অেপ াঅেপ া  ক নক ন ।।
* * রােত ররােত র  বল ায়বল ায়   িবেশষিবেশষ   সত কত ারসত কত ার  সােথসােথ   ন ৗন ৗ -- য ানয ান   প িরচালন াপ িরচালন া  ক নক ন ।।

৮-২-২০২৩
মাঃ শাহজাহান

পিরচালক( নৗ-সওপ)
ফান: ৮৮০-২-৯৫৫৬১৫১-৫৫, ৯৫৫৫০৪২,

৯৫৫২০৩৯, ৯৫৫২০২৭, ৮৮০-২-৯৫৬৫৫৬১
ফ া : ৮৮০-২-৯৫৫১০৭২

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক( নৗ-িনঃ াঃ), পিরচালক ( নৗ-িনরাপ া ও ািফক ব াপনা িবভাগ)-এর দ র, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-

. ৬



পিরবহন ক প
২) পিরচালক (আইিস )/ িসে ম ােনজার (অিতির  দািয় ), পিরচালক/িসে ম ােনজার (আইিস  িবভাগ)-এর
দ র , বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প
৩) পিরচালক(ব র ও পিরবহন) , পিরচালক (ব র ও পিরবহন িবভাগ)-এর দ র, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন
ক প
৪) ধান েকৗশলী ( িজং), ধান েকৗশলী ( িজং িবভাগ)-এর দ র , বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প
৫) পিরচালক হাইে া ািফ, পিরচালক (হাইে া ািফ িবভাগ)-এর দ র , বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প
৬) মাঃ মাহ ল হাসান থানদার, -পিরচালক( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক, সদরঘাট।
৭) মাঃ স র খান, -পিরচালক (ভাঃ) ( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক, চ াম।
৮) মাহা দ সিলম, -পিরচালক (ভাঃ) ( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক, বিরশাল।
৯) মাঃ আ াহ আল বা ী, -পিরচালক (ভাঃ) ( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক, াদ র।
১০) এস.এম. আজগর আলী, -পিরচালক ( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক, আিরচা।
১১) শরীফ আহা দ মাহ জ উল আলম মা া , উপ-পিরচালক ( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক, িসরাজগ ।
১২) মাঃ মা ল হক, উপ-পিরচালক( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক, মাওয়া।
১৩) মাঃ আ াফ উ ীন, উপ-পিরচালক ( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক, লনা।
১৪) মাহা দ জসীম উি ন, উপ-পিরচালক ( নৗ-সওপ), নৗ-সওপ িবভাগ, বাঅেনৗপক,আ গ ।
১৫) সম য় কমকতা, চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প
১৬) ি গত সহকারী, সদ  (পিরক না ও পিরচালন) মেহাদেয়র দ র, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প
১৭) ি গত সহকারী, সদ  ( েকৗশল) মেহাদেয়র দ র, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প
১৮) ি গত সহকারী, পিরচালক ( নৗ-সংর ণ ও পিরচালন িবভাগ)-এর দ র, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন
ক প
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