
মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ  িাঅহনৌপ-কর্তিপক্ষ                                আওিাধীন অবিহসর সংখ্াঃ 

প্রবিহিদনাধীন িছরঃ ২০১৬-২০১৭                    প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ .... /০৭/২০১৭ইং 

(১) প্রশাসবনক      

১.১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সংখ্া(রাজস্ব  িাহজহে)t 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি পদ শূন্য পদ িৎসরবভবিক সংরবক্ষি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী 

পদ 

মন্তব্য 

ননৌ-পবরিেন মন্ত্রণালয় ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

বিআইডবিউটিএ ৪৩৪৪ ৩৭৫৬ ৫৮৮   

নমাে ৪৩৪৪ ৩৭৫৬ ৫৮৮   

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

১.২ শূণ্য পহদর বিন্যাস 

অবিবরক্ত 

সবচি/িদূধ ি 

পদ 

নজলা কম িকিিার 

পদ 

অন্যান্য 

১ম নেণীর 

পদ 

অন্যান্য ২য় নেণীর 

পদ 

অন্যান্য ৩য় 

নেণীর পদ 

অন্যান্য ৪র্ ি নেণীর 

পদ 

নমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ২৭ ৩৯ ১৫৮ ৩৭৪ ৫৮৮ 

১.৩ অিীি গুরূত্বপূণ ি (Strategic) পদ ( অবিবরক্ত সবচি/সমপদ মর্ িাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূণ্য র্াকহল িার িাবলকাঃ      

প্রহর্াজয নয় 

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

১.৫  অন্যান্য পহদর িথ্যঃ 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে নর্হক রাজস্ব  িাহজহে স্থানান্তবরি 

পহদর সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে নর্হক রাজস্ব  

িাহজহে স্থানান্তহরর  জন্য প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্া 

- - 

*নকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন নাই। 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ 

প্রবিহিদনাধীন িছহর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম িকিিা  কম িচারী  নমাে কম িকিিা  কম িচারী  নমাে 

৩৭ ৬২ ৯৯ ২২ ৫৯ ৮১ - 



 

১.৭  ভ্রমন/পবরদশ িন (নদহশ)t 

ভ্রমণ/পবরদ িশন 

(নমাে বদহনর সংখ্া) 

মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী নচয়ারম্যান মন্তব্য 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন - - - - ২৭টি (৫০ বদন) - 

পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ - - - - - - 

১.৮ ভ্রমন/পবরদশ িন (বিহদহশ)t  

 মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী নচয়ারম্যান মন্তব্য 

ভ্রমণ/পবরদ িশন 

(নমাে বদহনর সংখ্া) 

- - - - ৩টি(২৭বদন) - 

- - - - - - - 

*কিবদন বিহদহশ ভ্রমন কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

১.৯ উপহরাক্ত ভ্রমহনর পর ভ্রমন বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্া : নাই 

(২) অবডে আপবিঃ 

২.১ অবডে আপবি সংিান্ত িথ্যঃ (১জুলাই ২০১৬ নর্হক ৩০ জুন ২০১৭ পর্ িন্ত) 

(োকার অংক নকাটি োকায়) 

িঃ 

নং 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ সমূহের 

নাম 

অবডে আপবি ব্রডশীহে জিাহির 

সংখ্া 

বনষ্পবিকৃি অবডে 

আপবি 

অবনষ্পবিকৃি অবডে 

আপবি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 বিআইডবিউটিএ সংখ্া োকার 

পবরমান 

(নকাটি 

োকায়) 

সংখ্া োকার 

পবরমান 

(নকাটি 

োকায়) 

সংখ্া োকার 

পবরমান 

(নকাটি 

োকায়) 

সংখ্া োকার 

পবরমান 

(নকাটি 

োকায়) 

৩৯৩ টি ৫১৭.৩৩ ০৫ টি ২.৬১ ১৫৩টি ৯৮.৮৬ ২৪৫টি ৪২১.০৮ 

২.২ অবডে বরহপাহে ি গুরূির/িড় রকহমর নকান জাবলয়াবি/ অর্ ি আত্মসাি অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল নস সি          নকস সমূহের 

িাবলকাঃ নাই 

  



(৩)শৃঙ্খলা/ বিভাগীয় মামলা(মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিংঅবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্া) 

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি িছহর 

(২০১৬-২০১৭) কর্তিপহক্ষ 

পুবিভুি নমাে বিভাগীয় 

মামলার সংখ্া 

     প্রবিহিদনাধীন িছহর বনষ্পবিকৃি মামলার সংখ্া অবনষ্পন্ন বিভাগীয় 

মামলার সংখ্া 

চাকুরীচ্যযবি/িরখাস্ত অব্যােবি অন্যান্য দন্ড নমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(ক) পূ িিি িিী অির্ িছরহর 

অনবষ্পন্নকৃি মামলার 

সংখ্া=০৯ টি 

(খ) ১লা জুলাই ২০১৬ েহি 

৩০ নশ জুন ২০১৭ ইং পর্ িন্ত 

মামলার সংখ্া=১১ টি 

নমাে মামলার সংখ্া=২০ 

টি 

-- ০২টি ০৪টি ০৬টি ১৪ টি 

 

(৪)সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা(১ জুলাই২০১৬ নর্হক ৩০জুন ২০১৭) 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রক্ষাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর 

বিরুহি দাহয়রকৃি 

বরে মামলার সংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তািায়হনর 

নক্ষহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সংখ্া 

দাহয়রকৃি নমাে 

মামলার সংখ্া 

বনষ্পবিকৃি নমাে 

মামলার সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

(৫) মানিসম্পদ উন্নয়নঃ 

৫.১ নদহশর অভযন্তহর প্রবশক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৫ নর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ িন্ত) 

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

৪৪ টি ৬৮ জন 

 

৫.২ মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক পূি িিিী অর্ ি িছহর (২০১৬-১৭) নকান ইন-োউজ প্রবশক্ষহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ িন াঃ  

িাবষ িক কম িসম্পদ চ্যবক্ত (APA) ও প্রাসবিক বিষয়াবদ, শুিাচার ও ননবিকিা, িথ্য অবধকার ও বসহজন চাে িার ইিযাবদ বিষহয়  ইন  

োউজ প্রবশক্ষহণর আহয়াজন করা েয়। িাছাড়া ইউবনহকাড ফ্রন্ট ব্যিোর ও ইনহটাল বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

  



৫.৩ প্রবশক্ষণ কম িসূবচহি কম িকিিা/কম িচারীহদর অংশ গ্রেণ িা মহনানয়হনর নক্ষহে িড় রকহমর নকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনাঃ নাই 

৫.৪ মন্ত্রণালহয় অন দ্য জি নেবনং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বক না ; না র্াকহল অন দা জি নেবনং আহয়াজন করহি িড় রকহমর 

নকান অসুবিধা আহছ বকনাঃ নাই । 

৫.৫ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি িছহর (০১জুলাই ২০১৬ নর্হক ৩০ জুন ২০১৭ পর্ িন্ত) প্রবশক্ষহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম িকিিার সংখ্াঃ  

নাই 

(৬)নসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ নর্হক ৩০ জুন ২০১৭ পর্ িন্ত)  

নদহশর অভযন্তহর নসবমনার/ওয়াকিশহপর সংখ্া নসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রেনকারীহদর সংখ্া 

০৩ জন ০৩ জন (০১জন কম িকিিা আন্তজিাবিক 

কম িশালা/নসবমনাহন অংশগ্রেণ কহরহছন)। 

(৭)  িথ্য প্রযুবক্ত ও কম্পউোর স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৬ নর্হক ৩০ জুন ২০১৭ পর্ িন্ত) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে  

কবম্পউোহরর নমাে সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/

সংস্থাসমূহে 

ইনোরহনে সুবিধা 

আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/

সংস্থাসমূহে নলন 

(LAN) সুবিধা 

আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভা

গ/সংস্থাসমূহে 

ওহয়ন 

(WAN)সুবি

ধা আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূ

নে কবম্পউোহর প্রবশবক্ষি  

জনিহলর সংখ্া 

কম িকিিা কম িচারী 

    ০৯ জন ০৭ জন 

 

(৮) সরকাবর প্রবিষ্ঠান সমূহের আহয়র লভযাংশ/মুনািা/আদায়কৃি রাজস্ব  নর্হক সরকারী নকাষাগাহর জমার পবরমাণ (INRব্যিীি) 

(নকাটি োকায়) 

 ২০১৬ -২০১৭ ২০১৫-২০১৬ হ্রাস(-)/বৃবির (+) োর 

লক্ষয মাো প্রকৃি অজিন 

(সামবয়ক) 

লক্ষয মাো প্রকৃি অজিন লক্ষয মাো প্রকৃি অজিন 

রাজস্ব  

আয় 

ট্যাক্স 

নরবভবনউ  

      

নন-ট্যাক্স 

নরবভবনউ  

      

উদ্বৃি(ব্যিসাবয়ক আয়  

নর্হক) 

      

লভযাংশ বেসাহি       

 



 িাংলাহদশ অভযন্তরীণ ননৌ-পবরিেন কর্তিপক্ষ একটি স্বায়ত্বশাবসি প্রবিষ্ঠান। প্রহিযক িছর বনজস্ব উৎস েহি  নর্  আয়  েয়  ি া 

পবরচালন ব্যয় অহপক্ষা কম বিধায় আদায়কৃি রাজস্ব  সরকাবর নকাষাগাহর জমা প্রদান করা সম্ভি েয় না। িরং পবরচালন 

ব্যয় বনি িাহের জন্য সরকাবর অনুহমাদহনর প্রহয়াজন েয়। 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ ি িছহর স¤পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািলী/ আইন,বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা সঙ্কেঃ নাই 

৯.১ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি িছহর নতুন  আইন,বিবধ ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকাঃ নাই 

৯.২ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি িছহর সম্পাবদি গুরূত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািলীঃ 

  



িন্দর বিভাগঃ 

২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছহর অে বিভাহগর মাধ্যহম ৩৭৪টি ঘাে/পহয়ন্ট/নোল নষ্টশন ইজারা প্রদান করা েয়। উক্ত ঘাে/পহয়ন্ট/নোল নষ্টশন  

সমূে ইজারা প্রদাহনর মাধ্যহম বিআইডবিউটিএ’র প্রায় ৫৮,২৭,০৫,৫৯১/-(আোন্ন নকাটি সািাশ লক্ষ পাঁচ োজার পঁচশি  একনব্বই)  

োকা রাজস্ব  অবজিি েয়। 

নন ৌ-বনরাপিা ও োবিক ব্যিস্থাপনা বিভাগঃ 

নন ৌ-বনরাপিা ও োবিক শাখাঃ 

১।  ঢাকা-পটুয়াখালী, ঢাকা-কালাইয়া, ঢাকা-িবরশাল ননৌপহর্ আধুবনক সুহর্াগ-সুবিধা সম্ববলি নতুন নিশ কহয়কটি র্ােীিােী লহের 

রুেপারবমে/সময়সূচী অনুহমাদন করা েহয়হছ। িহল র্ােী সাধারণ ননৌপহর্ র্ািায়াহির নক্ষহে আধুবনক সুহর্াগ-সুবিধা নভাগ 

করহছ।  

২।  ঢাকা নদী িন্দহর োবম িনাল ভিহনর পাহশ নি বনবম িি সম্প্রাসাবরি ভিন সংলগ্ন পন্টুন ও গ্যাংওহয় স্থাপন কহর সদরঘাহের িাবদ িং 

ব্যািস্থাহক উন্নির করা েহয়হছ। 

৩।  সদরঘাহের িাবদ িং সমস্যা বনরসনকহল্প বিবভন্ন ননৌপহর্ চলাচলকারী লে সমূহের িাবদ িং ওয়াইজ ঘাে, লালকুঠি ইিযাবদ ঘাহে 

বিহকন্দ্রীকরণ করা েহয়হছ। 

৪। ঢাকা-িবরশাল ননৌপহর্ বদহনর নিলায় চলাচহলর জন্য আধুবনক সুহর্াগ-সুবিধা সম্ববলি এমবভ গ্রীণ লাইন-২, এমবভ গ্রীণ লাইন -৩ ,  

এমবভ নদশান্তর,এমবভ এযাডহভন্সার-৫ নামক ৪টি দ্রুিগবি সম্পন্ন র্াবেিােী ননৌর্াহনর রুেপারবমে/ সময়সূচী অনুহমাদন করা 

েহয়হছ। 

৫।  মাওয়া (বশমুবলয়া) নদী িন্দর েহি চলাচলকারী ৮৮টি লহে মহধ্য নছাে এিং ঝুঁবকপূণ ি নিশ বকছু  লেহক পবরিিিন কহর িদস্থহল 

অহপক্ষাকৃি িড় ও অধুবনক সুবিধা সম্ববলি লহের সময়সূচী জারী করা েহয়হছ। 

৬।  অভযন্তরীন ননৌপহর্ র্ােী সাধারহণর বনরাপদ চলাচহলর স্বাহর্ ি ঈদ/ধমীয় উৎসি, কালবিশাখী নমৌসুহম বিহশষ মবনেবরং কার্ িিম 

পবরচালনা করা েহয়হছ। িহল গি জানুর্ারী/২০১৬েহি জুন/২০১৭ পর্ িন্ত নকান লে দুঘ িেনা ঘহেবন। 

৭।  ঈদ-উল বিির-২০১৭ উপলহক্ষ প্রবিিছহরর ন্যায় এ িছরও নদহশর গুরুত্বপুণ ি নদী িন্দর ও ঝুঁবকপূণ ি ১৪টি ঘাে/ পহয়হন্ট 

সংবিষ্টহদর মাধ্যহম কবমটি গঠন কহর মবনেবরং কার্ িিম নজারদার করা েহয়হছ। িহল র্ােী সাধারণ নকান রকম দুঘ িেনা ছাড়াই  

বনরাপহদ র্ািায়াি করহি পারহছ। 

৮। ননৌ-পবরিেন অবধদপ্তহরর সাকুিলার অনুর্ায়ী অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্ িালুিােী িাল্কহেড , নেজার, কাহগ িা েলারসে ইিযাবদ সকল 

ধরহণর পণ্যিােী ননৌর্ান রাহি চলাচল বনবষি র্াকা সহত্বও এ সকল ননৌর্াহনর রােীকাহল চলাচহলর প্রিনিা র্াকায় দুঘ িেনা 

নরাধকহল্প এ সকল ননৌর্ান র্াহি রাবেকাহল চলাচল করহি না পাহর। নস লহক্ষয ননৌপহর্ মবনেবরং কার্ িিম নজারদার করা 

েহয়হছ।  

৯। দুহর্ িাগপূণ ি আিোওয়ায় র্াবেিােী লে সমূহের বনরাপদ আেহয়র লহক্ষয অভযন্তরীণ ননৌপহর্ দুঘ িেনা প্রিণ এলাকায় (পন্টুন, 

গ্যাংওহয়, নজটি, মুবরং ও নর্াগাহর্াগ সুবিধাবদসে) বিশ^ ব্যাংহকর সোয়িায় ৬টি আেয় নকন্দ্র বনম িাহণর উহদ্যাগ গ্রেণ করা 

েহয়হছ।  

১০। সারা নদহশ অবিধ র্াবেিােী ননৌর্ান চলাচল নরাহধ নজলা প্রশাসহনর মাধ্যহম নমািাইল নকাে ি পবরচালনা করা েহয়হছ।   

১১। ননৌদুঘ িেনা নরাহধ এিং র্ােী সাধারহনর সহচিনার লহক্ষ প্রবি িছর ননৌ-সপ্তাে পালন করা েহে ।  



১২। ননৌপহর্ র্াবে সাধারহনর বনরাপদ চলাচল বনবিি করহনর লহক্ষয লে মাবলক, ননৌর্ান েবমক সংগঠন, নজলা প্রশাসন ও পুবলশ  

প্রশাসহনর সমন্বহয় নিশ কহয়কটি সমন্বয় সভার আহয়াজন করা েহয়হছ।  

১৩। আইএসও-১৯৭৬ এর সংবিষ্ট ধারা লংঘহনর কারহন নিশ কহয়কটি ননৌর্াহনর বিরুহি নমবরন নকাহে ি মামলা দাহয়র করা েহয়হছ। 

সাহভ ি উন্নয়ন শাখাঃ 

        INland Water Transport Authority Ordinance,1958 আওিাধীন  Section-15 এর  

উপ-ধারা (Vii) িহল বিআইডবিউটিএ অভযন্তরীণ গুরুত্বপূন ি ননৌ-পর্ এিং অচল ননৌ-পর্সমুে সচল করার জন্য ে াবিক  সাহভ ি 

করার লহক্ষয এিং অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্ বিরাজমান সমস্যািলী বনরসন কহল্প গি ০৬/০১/২০১৬ িাবরহখ র্ােী পবরিেন (র্াপ )  

সংস্থা ও লে মাবলক  সবমবির সদস্যগহণর সাহর্ কর্তিপহক্ষর নচয়ারম্যান মহোদহয়র সভাপবিহি¦ অনুবষ্ঠি সভার বসিান্ত 

অনুর্ায়ী কর্তিপহক্ষর ননৌ-বনো বিভাগ র্র্ার্র্ কর্তিপহক্ষর অনুহমাদনিহম নদহশর গুরুত্বপূণ ি ২০টি ননৌ-পর্ োবিক সাহভ ি করার 

উহদ্যাগ গ্রেন কহর। িন্মহধ্য বনহনাক্ত ১৪টি ননৌ-পহর্ ইহিামহধ্য োবিক সাহভ ি কার্ িিম সম্পন্ন কহর ননৌ-পহর্র উন্নয়ন ও নন ৌ-

র্ােীহদর নসিার মান উন্নয়ন করা েহয়হছ। 

০১। ঢাকা-পটুয়াখালী 

০২। ঢাকা-সবুজিাগ(আমিলী) 

০৩। ঢাকা-নভালা (নলাকালসাবভিস) 

০৪। ঢাকা-নভালা (সরাসবর সাবভিস) 

০৫। ঢাকা-িবরশাল (নলাকাল সাবভিস) 

০৬। ঢাকা-িবরশাল (সরাসবর সাবভিস) 

০৭। ঢাকা-চাঁদপুর (সকাল/বিকাল সাবভস) 

০৮। ঢাকা-রািািাবল/নলিরা িাজার 

০৯। ঢাকা ভান্ডাবরয়া 

১০। নরবসংদী-নিীনগর/নভরি-নিীনগর 

১১। রািামাটি-মাবরশ্যা, নছােেবরনাসে অন্যান্য ননৌ-পর্ 

১২। নেনাি-নসন্টমাটি িন 

১৩। খুলনা-কয়রা 

১৪। বচলমাবর-নরৌমারী/চরিাবজিপুর 

নিহদবশক পবরিেন শাখাঃ 

১।  িাংলাহদশ-ভারি অভযন্তরীণ ননৌ-পর্ অবিিমণ ও িাবণজয প্রহোকহলর (PIWT&T) -র আওিায় গঠিি টযাবন্ডং কবমটির 

১৮িম সভা ০৬ বডহসম্বর ২০১৬ িাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠি েয়। 

২।  িাংলাহদশ ভারহির মহধ্য ননৌ-সবচি পর্ িাহয়র সভা ০৭ বডহসম্বর ২০১৬ িাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠি েয়। 

৩। িাংরাহদহশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নশখ োবসনা  গি ০৮-১০ এবপ্রল ২০১৭ িাবরখ ভারি সিরকালীন সমহয় িাংলাহদশ ও 

ভারহির মহধ্য বিদ্যমান প্রহোকহলর আওিায় িাবণবজযক পণ্য পবরিেহনর বনবমি ০২(দুই) টি সমহ ািা স্বারক (MOU) 

স্বাক্ষবরি েয়, র্া বননরূপঃ 



(ক)The Memorandum of understanding on development of Fairway from 

Sirajganj to Daikhowa and Ashuganj to Zakiganj on Indo-Bangladesh 

Protocol route between the Ministry of Shipping of the people’s 

republic of Bangladesh &the Ministry of shipping of the Government of 

the Republic of India. 

(খ)The Memorandum of understanding on Passenger and Cruis e Services 

on the Coastal and Protocol Route between Ministry of Shipping of the 

Government of the People’s  Republic of Bangladesh and the Minis try 

of shipping of the Government of the Republic of India. 

০৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নশখ োবসনা ভুোহন সিরকালীন সমহয় ১৮ এবপ্রল ২০১৭ িাবরহখ ভুোন ও িাংলাহদহশর মহধ্য ০১(এক) টি 

সমহ ািা স্বারক (MOU) স্বাক্ষবরি েয়, র্া বননরূপঃ 

 Memorandum of understanding on Use of Inland Waterways for 

transportation of bilateral trade and transit cargoes between the 

Government of the people’s republic of Bangladesh and the royal 

Government of Bhutan. 

০৫।  আশুগি নদী িন্দর বদহয় ভারহির আগরিলায় বনয়বমি পণ্য Transshipment পন্য পবরিেন কার্ িিহমর আওিায়  

৫টি ননৌ-র্ান দ্বারা নমাে ৬৫২৫.৩৪৫ নমবেক েন পন্য পবরিাবেি েয়। নর্খাহন প্রবি নমবেক  েন  Transshipment  

পহন্যর জন্য িাংলাহদশ সরকাহরর জািীয় রাজস্ব  খাহি ১৯২.২২ োকা অবজিি েহে।  

০৬। Standing Committee এর ১৮ িম সভা এিং ননৌ-সবচি পর্ িাহয়র সভায় ভারহির ধুিড়ী এিং িাংলাহদশ 

পাঁনগাও নক নতুন Port of Call বেসাহি নঘাষনা করা েয়। 

০৭। িাংলাহদহশর নি নঘাবষি পাঁনগাও Port of Call এর মাধ্যহম ইহিামহধ্য ০২টি ননৌ-র্ান দ্বারা নমাে ৩১১৩.০৮ নমবেক 

েন পণ্য পবরিাবেি েয়। 

০৮। িাংলাহদশ ও ভারহির মহধ্য অনুবষ্ঠি ননৌ-সবচি পর্ িাহয়র সভায় সমগ্র প্রহোকল রুে সারা িছর ব্যাপী সংরক্ষণ ও নে বজং এর 

বনবমি ভারি সরকাহরর ৮০% এিং িাংলাহদশ সরকাহরর ২০% অর্ ি নশয়াবরং এর মাধ্যহম নর্ৌর্ভাহি নেন্ডার কার্ িিম 

প্রবিয়াধীন রহয়হছ। 

০৯। PIWT&T-এর আওিায় ২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছহর িাংলাহদশী ৯৯৯ ননৌ-র্ান দ্বারা ২৫,৯৮,০৬৫ নমবেক েন এিং ভারি ীয়  

০৯টি ননৌ-র্ান দ্বারা ৮৪২৩ নমবেক েন পণ্য পবরিাবেি েয়। 

নে বজং বিভাগঃ 

নে বজং কাজঃ  

২০১৬-২০১৭ অর্ িিছহর বিআইডবিউটিএ িষ িা নমৌসুম অব্যিবেি পর নর্হক গুরুত্বপূণ ি নিরী  ও ননৌ-রুে এিং ননৌ-িন্দরসমূে মাঠ 

পর্ িাহয় বনয়বমি মবনেবরংহয়র পাশাপাবশ প্রহয়াজনানুর্ায়ী োইহোগ্রাবিক জবরপ কহর নাব্যিা পবরবস্থবি পর্ িহিক্ষণ  এিং ননৌ-

পর্সমূহের নাব্যিা সঙ্কে বনরসহন নেবজং কার্ িিম পবরচালনা কহরহছ। শুস্ক নমৌসুহম নাব্যিা সঙ্কেময় পবরবস্থবি উিরহণ িাবষ িক 

সংরক্ষণ নেবজং কম িসূবচর আওিায় চাবেদানুর্ায়ী  জািীয় গুরুত্বপূণ ি ও স্পশ িকাির পাটুবরয়া-নদৌলিবদয়া, পাটুবরয়া-কাউখালী, 

মাওয়া-চরজানাজাি , েবরণাঘাে-আলুিাজার, আবুপুর-মৃধারোে, নভালা-লক্ষীপুর ও লাোরোে-নভদুবরয়া নিরীরুে এিং ঢাকা-

িবরশাল,মংলা-ঘবষয়াখালী পটুয়াখালী িন্দর, পটুয়াখালী-গলাবচপা, ঢাকা-ভান্ডাবরয়া ননৌ-পর্, চর িাচাসারা, তুলসীখালী-সাভার নন ৌ-



পর্, আবরচা-কাজীরোে, িবরশাল ও পটুয়াখালী িন্দহর নেবজং কার্ িিম পবরচালনা করা েহয়হছ। সংরক্ষন খনন কম িসূবচর আওিায়  

জুন’ ২০১৭ পর্ িন্ত  প্রায় ১১৭.০০ লক্ষ ঘনবমোর নেবজং কহর িবণ িি গুরুত্বপূন ি ননৌ-পর্গুহলার নাব্যিা িজায় রাখা েহয়হছ। উন্নয়নমূলক  

খনহনর আওিায় বিআইডবিউটিএ কর্তিক িাস্তিায়নাধীন  “১২টি গুরুত্বপূন ি ননৌ-পর্ খনন” প্রকহল্পর আওিায় প্রায় ৫৮.০০ লক্ষ 

ঘনবমোর এিং “অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্র ৫৩টি রুহে কযাবপোল নেবজং (১ম পর্ িায় ২৪টি ননৌ-পর্)” প্রকহল্পর আওিায় ১০১.০০ লক্ষ 

ঘনবমোর অর্ িাৎ, নমাে ১৫৯.০০ লক্ষ ঘনবমোর নেবজং সম্পন্ন করা েহয়হছ। ২০১৬-২০১৭ সাহল অভযন্তরীণ ননৌ-পর্সমূহের নাব্যিা 

উন্নয়ন ও সংরক্ষহণ বিআইডবিউটিএ কর্তিক জুন’২০১৭ পর্ িন্ত সি িহমাে ২৭৬.০০ লক্ষ ঘনবমোর নেবজং সম্পন্ন করা েহয়হছ। িহল 

গুরুত্বপূন ি ননৌ-পর্গুহলা নাব্য নরহখ ননৌর্ান চলাচল বনবি িঘ্ন রাখা সম্ভি েহয়হছ। 

নেজার সংগ্রে কার্ িিমঃ 

২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছহর বিআইডবিউটিএ কর্তিক িাস্তিায়নাধীন “১০ টি নেজার নিনহিাে, োগহিাে, অবিসাস ি োউজহিাে ও ক্রু-

োউজহিাে সে অন্যান্য সরিামাবদ/র্ন্ত্রপাবি সংগ্রে (২য় সংহশাবধি)”-শীষ িক প্রকহল্পর আওিায় ২টি ১৬ ইবে  কাোর সাকশন 

নেজার, ২টি োগহিাে, ১টি িয়া নেন্ডার নভহসল, ৪টি ইনল্যান্ড  সাহভ ি নভহসল, ১টি নিনহিাে, ২টি পাইপ নকবরং ডাম্ব িাজি, ৪টি নকবিন  

ক্রুজারসে ২৫০টি বিবভন্ন সাইহজর রািার নোজ পাইপ সংগ্রে করা েহয়হছ এিং ২টি নসল্ফ প্রহপল্ড মাবিপারপাজ নভহসল, ৪টি 

এবিবিয়ান োইপ কাোর সাকশন নেজার, ৬টি সাহভ ি এলুবমবনয়াম ওয়াকিহিাে, ১টি নস্পশাল ইন্সহপকশন মাবিপাজ নভহসহলর ১টি 

োগহিাে, ৫টি নিনহিাে,২টি নসল্ফ প্রহপল্ড মাবিপারপাজ িাজি এিং ৩টি পাইপ নকবরং ডাম্ব িাজি এর বনম িানকাজ চলমান রহয়হছ। 

এছাড়া “২০টি নেজারসে সোয়ক র্ন্ত্রপাবি এিং সরিামাবদ সংগ্রে”- শীষ িক প্রকহল্পর আওিায় ২টি প্যাহকহজর অবধহন ১০ টি (০৬ টি  

২৬ ইবে ও ০৪টি ২০ ইবে নেজার ১০টি নিনহিাে ও ১০টি ক্রু-োইজ নিাে সংগ্রহের জন্য ২৯/০৮/২০১৬ িাবরহখ চ্যবক্ত স্বাক্ষবরি 

েহয়হছ। চ্যবক্ত অনুর্ায়ী নিহসল সমূহের বনম িাণ কাজ চলমান রহয়হছ।  

প্রহকৌশল বিভাগ 

১) প্রহকৌশল বিভাহগর অধীহন ৪টি প্রকল্প/কম িসূচী গ্রেহনর মাধ্যহম অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্র অিকাঠাহমাগি উন্নয়ন কার্ িিম চলমান  

রহয়হছ। এর মহধ্য রহয়হছ ঢাকা নদী িন্দহরর ৪ িলা বিবশষ্ট এক্সহেনসন ভিন বনম িাণ ও উহদ্বাধন, পাগলায় ১০িলা বিবশষ্ট 

টাি নকায়াে িার বনম িাণ কাজ সমাপ্ত েহয়হছ, সদরঘাে েহি শ্মশানঘাে পর্ িন্ত রাস্তা বনম িাণ ও উহদ্বাধন; 

২) অভযন্তরীন ননৌ-পহর্ দক্ষ নাবিক নিরীর লহক্ষয মাদারীপুর নজলায় এসবপটিআই স্থাপন; 

৩) সরকারী বিবভন্ন দপ্তহরর চাবেদার আহলাহক ওভারহেড ওয়যার/ব্রীহজর ননবভহগশনাল বিয়াহরন্স প্রদান; 

৪) নদৌলিবদয়া নিরীঘাে এলাকায় নিরীঘাে বনম িাণ, পূণঃ বনম িাণ, নমরামি , সংরক্ষণ এিং প্রহেকশন কাজ; 

৫)  কক্সিাজার নজলায় কস্তরাঘাে এলাকায় একটি বদ্ব-িল আইবি বনম িাণ সমাপ্ত ও উহদ্বাধন এিং নুবনয়ারছড়ায় একটি নজটি বনম িাণ 

কার্ িিম চলমান আহছ; 

৬) রািামাটিহি মাকিম্যান োউজ কাম অবিস ভিণ বনম িাণ কাজ; 

৭) িবরশাল বডবভশহনর অধীহন প্রায় ৫০ টি লেঘাে বনম িাণ এিং িন্দর সুবিধাদী প্রদান; 

৮) পটুয়াখালী োবম িনাল ভিন আধুবনকীকরণ ও উহদ্বাধন এিং িন্দর সুবিধাদী প্রদান; 

৯) িবরশাল নদী িন্দহর একটি নতুন গ্যাংওহয়, পন্টুন স্থাপন সে িন্দর সুবিধাদী প্রদান; 

১০) নভালা নদী িন্দহর একটি নতুন গ্যাংওহয়, পন্টুন স্থাপন সে বদ্ব-িল োবম িনাল ভিণ বনম িাণ এিং িন্দর সুবিধাদী প্রদান; 

১১) মাদারীপুর নজলায় আবড়য়াল খাঁ নদীর িীহর প্রায় ৪ বকঃ বমঃ ওয়াকওহয় বনম িাণ; 



১২) িরগুনা নজলার আমিলীহি লে োবম িনাল বনম িাণ কার্ িিম চলমান এিং িন্দর সুবিধাদী বনম িাণ; 

১৩) েবরণা-আলুিাজার নিরী রুহে আলুিাজার নিরী োবম িনাল েহি নিরীঘাে অবভমূখী বিকল্প সংহর্াগ সড়ক বনম িাণ; 

১৪) মুবন্সগি-গজাবরয়া নিরীঘাে বনম িাণ কার্ িিম চলমান; 

১৫) িরগুনা নজলায় িন্যািলী-চরবশিা নিরীঘাে চালুকরহণর লহক্ষয নিরীঘাে বনম িাণ কার্ িিম গ্রেণ; 

১৬)  কুবড়গ্রাম নজলার বচলমারীহি পাইলে োউজ বনম িাণ কার্ িিম চলমান; 

১৭) কাঠালিাড়ীহি নিরীঘাে ও পাবকিং ইয়াড ি সম্প্রসারনসে আনুষাবিক সুবিধাদী প্রদান; 

১৮) বিশ^ব্যাংহকর সোয়িায় িাস্তিাবয়িব্য “চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগি ও সংযুক্ত ননৌ-পর্ খনন এিং োবম িনালসে আনুষবিক 

স্থাপনাদী বনম িাণ” শীষ িক প্রকল্প োহি ননয়া েহয়হছ। িিিমাহন পরামশ িক প্রবিষ্ঠান বনহয়াহগর কাজ চলমান আহছ। প্রকহল্পর 

অধীহন চাঁদপুর নদী িন্দর ও ঢাকা নদী িন্দহরর শ্মশানঘাহে নতুন োবম িনাল বনম িাণ, িবরশাল নদী িন্দর ও নারায়নগি নদী 

িন্দর োবম িনাল এক্সহেনশন সে ১৪টি ল্যাবন্ডং নটশন নডহভলপ কার্ িিম অন্তর্ভ িক্ত আহছ। 

১৯) “সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরবসবস নজটি পুনঃবনম িাণ” শীষ িক অনুহমাবদি প্রকহল্পর অধীহন আর.বস.বস নজটি বনম িাণ কার্ িিম গ্রেণ। 

নন ৌ-সংরক্ষণ ও পবরচালন বিভাগ 

 বিবভন্ন ননৌ-পহর্ স্থাপহনর জন্য ০৭টি  স্ট্রীল লাইহেড িয়া, ২০ টি শ্যাহকর নচইন (৩০ এম এম ডায়া) ২০টি ব্রাইহডল নচইন 

(৩০ এম এম ডায়া), ৪২টি আরবসবস বসংকার (৩ েন), ৩০ শ্যাহকল এস এল নচইন (২৮ এম এম ডায়া), ১০০টি এলইবড 

ল্যান্টিন এিং ২৫০ িগবমোর স্কচবলে নপপার সংগ্রে করা েহয়হছ।  

 র্ােী সাধারহণর বনরাপহদ লহে উঠা-নামার জন্য ১৬৩টি পন্টুন নমরামি কহর সংবিষ্ট ঘাহে পুনঃস্থাপন/প্রবিস্থাপন করা 

েহয়হছ। এছাড়াও পেী অেল শীষ িক প্রকহল্পর আওিায় ৬৭টি সংগৃেীি নতুন পন্টুন বিবভন্ন ওহয়সাইড লেঘাহে স্থাপন  করা 

েহয়হছ। র্াহি র্ােী সাধারণ বনরাপদ ও বনবি িহঘ্ন লহে উঠ-নামা করহি পারহছ। 

োই হোগ্রাবিক বিভাগঃ 

প্রকহল্পর আওিায় সম্পাবদি জবরপ কাজঃ 

িঃ নং                  প্রকহল্পর নাম         জবরপ এলাকা 

০১। কাঁবচকাো এলাকা ননৌ-পর্ ১২টি গুরুত্বপুণ ি ননৌ-পর্ খনন 

০২। বমরকাবদম-ডেরী ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৩। নচৌধুরীোে নককাবনয়া ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৪। সুহসশ্বর নবড়য়া ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৫। মাদাবরপুর-জাবজরা ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৬। বেমুল-উলুমার-নোক ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৭। নারায়ণগি-সুলিানা কামাল ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৮। নঘাড়াউো এলাকা ননৌ-পর্ - ঐ - 



০৯। নোক-কটিয়াবদ ননৌ-পর্ - ঐ - 

১০। দাউদকাবন্দ-নোমনা-রামচন্দ্রপুর ননৌ-পর্ ২৪টি গুরুত্বপূণ ননৌ-পর্ 

১১। তুলশীখালী-জািরা ননৌ-পর্ - ঐ - 

১২। আবমনিাজার-আশুবলর্া ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৩। চাঁদপুর-ইচ্যবল-িবরদগি ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৪। গািিলী-কণ িপাড়া ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৫। মাবনকদাে-িড়বদয়া ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৬। রায়টুটি এলাকা ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৭। নভরি-ছািক ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৮। খুলনা-নওপাড়া ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৯। িাঘািাড়ী-নাের ননৌ-পর্ - ঐ - 

২০। বসবন্দয়াঘাে ভািা-িাখুন্ডা ননৌ-পর্ - ঐ - 

 

র্াবন্ত্রক ও ননৌ-প্রহকৌশল বিভাগঃ 

পন্টুন নমরামি ও সংগ্রে 

 কর্তিপহক্ষর জন্য 100© × 25© × 6.5© সাইহজর দুইটি টিবপ পন্টুন বনম িাণ কাজ নশহষ ঘাহে স্থাপন করা েহয়হছ ; 

 ২০১৬-১৭ অর্ ি িছহর ৪০টি পন্টুহনর িড় ধরহণর (ডবকং) নমরামি কাজ এিং ১৪ টি পন্টুহনর ম ারী ধরহণর নমরামি কাজ 

সম্পন্ন করা েহয়হছ ; 

 িাঅহনৌপক-ভাসমান ডহক ২০১৬-১৭ অর্ ি িছহর ৭টি পন্টুন ডবকং নমরামি করা েহয়হছ ; 

 “িাংলাহদহশর পেী অেহল লেঘাে ও ওহয়সাইড ঘাে উন্নয়ন” -শীষ িক প্রকহল্পর আওিায় ২০১৬-১৭ অর্ ি িছহর পন্টুন 

সংগ্রহের বচে বননরূপঃ  

পন্টুহনর ধরন প্রকহল্পর আওিায় বনবম িিব্য পন্টুন 

সংখ্া 

বিবভন্ন ঘাহে স্থাপন করা েহয়হছ মন্তব্য 

নিরী পন্টুন ০৬টি ০৬টি  বনম িান কাজ নশষ 

 বমবডয়াম পন্টুন ১৯টি ১৯টি 

 

 িাঅহনৌপ কর্তিপহক্ষর বিবভন্ন নদী িন্দহর আনুষাবিক সুবিধাবদসে ৫০ টি বিহশষ ধরহণর পন্টুন বনম িাণ ও স্থাপন প্রকহল্পর 

বডবপবপ অনুহমাদন কার্ িিম প্রবিয়াধীন ; 

 “িাঅহনৌপ কর্তিপহক্ষর জন্য বিবভন্ন প্রকার জলর্ান সংগ্রে” শীষ িক প্রকহল্পর বডবপবপ প্রণয়হনর কাজ চলমান রহয়হছ|  

ডবকং ও ডবকং সে আনষাবিক নমরামি কাজঃ 



১। িাঅহনৌপক-কংকর ওয়াকিহিাহের ডবকং ও ডবকং সংবিষ্ট নমরামি কাজ করা েহয়হছ। 

২। িাঅহনৌপক-কহপাি ওয়াকিহিাহের ডবকং ও ডবকং সংবিষ্ট নমরামি কাজ করা েহয়হছ। 

৩। িাঅহনৌপক-আম্বর ওয়াকিহিাহের ডবকং ও ডবকং সংবিষ্ট নমরামি কাজ করা েহয়হছ। 

৪। িাঅহনৌপক-োউজ নিাে-২ এর ডবকং ও ডবকং সংবিষ্ট নমরামি কাজ করা েহয়হছ। 

 

 খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রে ওভারহোবলং কাজঃ 

 

৯.৩.  ২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছহর মন্ত্রণালহয়র কার্ িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর নকান সমস্যা/ সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল িার বিিরণ 

(সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্য/সঙ্কে উহেহখর প্রহয়াজন ননই ; উদারেণ : পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইিযাবদ) 

 (১০) মন্ত্রণালহয়র উহেশ্য সাধন সংিান্তঃ নাই 

১০.১ ২০১৬-২০১৭ অর্ ি িছহরর কার্ িিবলর মাধ্যহম মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািলী সহন্তাষজনক ভাহি সাবধি েহয়হছ বক ?  

১০.২ উহেশ্যািবল  সাবধি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূেঃ নাই 

১০.৩ মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্যািবল আহরা দক্ষিা ও সািহল্যর সহি সাধন করার লহক্ষয নর্ সি ব্যিস্থা/পদহক্ষপ গ্রেণ করা নর্হি 

পাহর, নস নস সম্পহকি মন্ত্রণালহয়র সুপাবরশঃ প্রহর্াজয নয় 

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্তঃ 

  

১। িাঅহনৌপক-বদশারী জাোহজর িাম নমইন  ইবিন এিং ০১ টি নজনাহরের ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে নমজর 

ওভারহোবলং কাজ করা েহয়হছ।  

২। িাঅহনৌপক-অগ্রপবর্ক জাোহজর িাম নমইন  ইবিন এিং ০১ টি নজনাহরের ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে নমজর 

ওভারহোবলং কাজ করা েহয়হছ।   

৩। িাঅহনৌপক-ি-দ্বীপ ও িলগা ওয়াকিহিাহের ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে নমজর ওভারহোবলং কাজ করা েহয়হছ।   

৪। িাঅহনৌপক-উিারকারী জাোজ রুস্তম, োমজা এর জন্য Breathing Air Compressor সংগ্রেসে বিটিং 

বিবক্সং ও কবমশবনং কাজ করা েহয়হছ। 

৫। িাঅহনৌপক-অগ্রগামী ও অগ্রর্াো জাোহজর নমইন ইবিন এিং িাঅহনৌপক-কনক , কংকর, কচ্যরী ও কদম ওয়াকিহিাহের 

ইবিহনর জন্য ইনহজক্টর সংগ্রে এিং ১ নসে ইনহজক্টর বিটিং, বিবক্সং ও কবমশবনং কাজ করা েহয়হছ। 

৬। িাঅহনৌপক-সন্ধানী জাোহজর োরিার নজনাহরের ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে নমজর ওভারহোবলং কাজ করা 

েহয়হছ।   

৭। িাঅহনৌপক-বিস্তা জাোহজর ১টি নজনাহরের ইবিহনর  খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে নমজর ওভারহোবলং কাজ করা েহয়হছ। 

৮। িাঅহনৌপক-অগ্রর্াো জাোহজর ২ নং নজনাহরের ইবিহনর নমজর ওভারহোবলং কাজ করা েহয়হছ। 

৯। িাঅহনৌপক-ধ্রুিিারা জাোহজর োরিার নজনাহরের ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে নমজর ওভারহোবলং কাজ করা 

েহয়হছ।    

১০। িাঅহনৌপক-তুরাগ জাোহজর ১টি নজনাহরের ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে ইবিহনর নমজর ওভারহোবলং কাজ করা 

েহয়হছ। 

১১। িাঅহনৌপক-অগ্রগামী ও অগ্রগবি জাোহজর নজনাহরের ইবিহনর জন্য কম্বাইন্ড  বসবলন্ডার নেড সংগ্রে এিং নর্ নকান একটি 

বসবলন্ডার নেড বিটিং, বিবক্সং কাজ করা েহয়হছ। 

১২। িাঅহনৌপক-বিিাস জাোহজর ২টি নজনাহরের ইবিহনর খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রেসে নমজর ওভারহোবলং কাজ করা েহয়হছ। 

১৩। িাঅহনৌপক-অগ্রগবি  জাোহজর ১নং নজনাহরের ইবিহনর নমজর ওভারহোবলং কাজ করা েহয়হছ।  



১৫.১ উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরাে ও ব্যয় সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ নর্হক ৩০ জুন ২০১৭ পর্ িন্ত)                  (সামবয়ক)  

প্রবিহিদনাধীন 

অর্ িিছহর নমাে প্রকহল্পর 

সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর 

আরএবডবপহি নমাে িরাে 

(নকাটি োকায়)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর িরাহের 

বিপরীহি ব্যহয়র পবরমাণ ও িরাহের 

বিপরীহি ব্যহয়র শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর 

মন্ত্রণালহয় এবডবপ বরবভউ  

সভার সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 

বজওবি অর্ িায়নর্ভক্ত প্রকল্পঃ 

১০টি 

 

৮৭৭.৬৯ 

(আেশি সািাির নকাটি 

উনসির লক্ষ) 

৮৭৭.১১১৭ (সামবয়ক) 

(আেশি সািাির নকাটি এগার লক্ষ 

সহির োজার) 

-ও- 

৯৯.৯৩% 

(শিকরা বনরানব্বই দশবমক নয় বিন 

ভাগ) 

 

 

 

 

 

৬ টি 

 
বনজস্ব  অর্ িায়র্ভক্ত প্রকল্পঃ 

০৩টি ২৫.০৪ 

(পঁবচশ নকাটি চার লক্ষ) 

২৫.৫৬৪৬ (সামবয়ক) 

(পঁবচশ নকাটি ছাপ্পান্ন লক্ষ নছচবেশ 

োজার) 

-ও- 

১০২.০৯% 

(শিকরা একশি দুই দশবমক শুন্য 

নয় ভাগ) 

 

১৫ .২ প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০১৬ নর্হক ৩০ জুন ২০১৭ পর্ িন্ত) 

প্রবিহিদনাধীন 

অর্ ি িছহর শুরু 

করা নতুন 

প্রকহল্পর সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িছহর সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

উহদ্বাধনকৃি সমাপ্ত 

প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর চলমান প্রকহল্পর 

কহম্পাহনন্ট বেহসহি সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ি 

অিকাঠাহমা 

০১টি  

 

বজওবি অর্ িায়নর্ভক্ত প্রকল্পঃ 

১। িাংলাহদশ পেী অেহল লেঘাে ও 

ওহয়িসাইড ঘাে উন্নয়ন (১ম 

সংহশাবধি)। 

  

১।  “১০ টি নেজার নিনহিাে, োগহিাে, 

অবিসাস ি োউজহিাে ও ক্রু-োউজহিাে 

সে অন্যান্য সরিামাবদ/র্ন্ত্রপাবি 

সংগ্রে”-শীষ িক প্রকহল্পর আওিায় ৪টি 



২। Feasibility Stuby for 

Construction of river 

port at Nagarbari-

Chilmari, 

Modernization of 

Baghabari river Port 

and Construction and 

placement of special 

type terminal 

pontoons with allied 

facilities/structures.  

বনজস্ব অর্ িায়র্ভক্ত প্রকল্পঃ 

১। ঢাকা িন্দরস্থ সদরঘাে োবম িনাল 

ভিন সম্প্রসারন। 

২। ঢাকা নদী িন্দহরর আওিায় 

সদরঘাে েহি শ্মশানঘাে পর্ িন্ত রাস্তা 

উন্নয়ন (১ম সংহশাবধি) 

এবিবিয়ান নেজার সংগৃেীি েহয়হছ। 

 

 

 

সংস্থা প্রধাহনর স্বাক্ষর 

  

   

  

    


