
মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ  িাঅহনৌপ-কর্তিপক্ষ                                আওিাধীন অবিহসর সংখ্াঃ 

প্রবিহিদনাধীন িছরঃ ২০১৭-২০১৮                    প্রবিহিদন প্রস্তুবিরিাবরখঃ .... /..../২০১৮ইং 

(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 ৪৬৬০ ৩৮৭৫ ৭৮৫   

নমাে ৪৬৬০ ৩৮৭৫ ৭৮৫   

* 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 

- - ৩১ ৩৯ ২২৩ ৪৯২ ৭৮৫ 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ 

প্রবিহিদনাধীন িছহর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম িকিিা  কম িচারী  নমাে কম িকিিা  কম িচারী  নমাে 

৫৩ ৪৭ ১০০ ১৩ ৯৮ ১১১ - 

 

১.৭ ভ্রমন/পবরদশ িন (নদহশ)t 

ভ্রমণ/পবরদ িশন 

(নমাে বদহনর সংখ্া) 

মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী নচয়ারম্যান মন্তব্য 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন - - - - ৩৩টি (৪৩ বদন) - 

পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ - - - - - - 

 

 



১.৮ ভ্রমন/পবরদশ িন (বিহদহশ)t  

 মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী নচয়ারম্যান মন্তব্য 

ভ্রমণ/পবরদ িশন 

(নমাে বদহনর সংখ্া) 

- - - - ০৩ টি (৩৬ বদন) - 

- - - - - - - 

 

*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 সংক্রান্ত িথ্যঃ (১জুলাই ২০১৭ নর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) 

(োকার অংক নকাটি োকায়) 

ক্রঃ 

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) 

২৪৫ ৪২১.০৮ ৩৯ 

(৩১৫.২১) 

২৫ ২৩.২০ ২৫৯ ৭১৩.০৯  

 

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 

(২০১৭-২০১৮) কর্তিপহক্ষ 

পুবিভুি নমাে বিভাগীয় 

মামলার সংখ্া 

     প্রবিহিদনাধীন িছহর বনষ্পবিকৃি মামলার সংখ্া অবনষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্া 

চাকুরীচ্যযবি/ির

খাস্ত 

অব্যােবি অন্যান্য দন্ড নমাে  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩২ ০১ জন ০৫ জন ০৬ জন ১২ জন ২০ টি 

 



(৪)সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (১জুলাই ২০১৭ নর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) 

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 ২০১৭ নর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) 

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

২১ টি ২৯৩ জন 

  

(৬)নসবমনার/ওয়াকিশপ সংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ নর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত)  

নদহশর অভযন্তহর নসবমনার/ওয়াকিশহপর সংখ্া নসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রেনকারীহদর সংখ্া 

২টি ০৩ জন  

 

(৭) িথ্য প্রযুবক্ত ও কম্পউোর স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৭ নর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে  

কবম্পউোহরর নমাে সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সং

স্থাসমূহে ইনোরহনে 

সুবিধা আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সং

স্থাসমূহে নলন 

(LAN) সুবিধা 

আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/

সংস্থাসমূহে ওহয়ন 

(WAN)সুবিধা 

আহছ বকনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোহর প্রবশবক্ষি জনিহলর 

সংখ্া 

কম িকিিা কম িচারী 

েযাঁ েযাঁ েযাঁ ৫০ ১২০  

 

 

 

 

 



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

(নকাটি োকায়) 

 ২০১৭ -২০১৮ ২০১৬-২০১৭ 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       

 

(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 

২০১৭-১৮ অর্ ি  িছহর অে বিভাহগর মাধ্যহম ৫৫০টি ঘাে/পহয়ন্ট/ নোল নষ্টশন ইজারা প্রদান করা েয়। উক্ত ঘাে/পহয়ন্ট/নোল নষ্টশন সমূে ইজারা 

প্রদাহনর মাধ্যহম বিআইডবিউটিএ’র ১,০০,০২,৮৮,০০০/- (একশি নকাটি দুই লক্ষ আোবশ োজার) োকা রাজস্ব খাহি অবজিি েয়। 

 

ননৌ-বনরাপিা ও ট্রাবিক ব্যিস্থাপনা বিভাগঃ 

২০১৭-২০১৮ অর্ ি িছহর ননৌ-বনরাপিা ও ট্রাবিক শাখা কর্তিক সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িক্রম বনন্মরূপঃ 

১। ঢাকা-িরগুনা, ঢাকা-িবরশাল ননৌপহর্ আধুবনক সুহর্াগ-সুবিধা সম্ববলি নিশ কহয়কটি নতুন র্ােীিােী লহের রুেপারবমে/ সময়সূচী অনুহমাদন করা 

েহয়হছ। িহল র্ােী সাধারণ ননৌপহর্ র্ািায়াহির নক্ষহে আধুবনক সুহর্াগ-সুবিধা নভাগ করহছ।  

২। ঢাকা নদী িন্দহর োবম িনাহলর নতুন ভিন বনম িান করায় িাবদ িং ব্যিস্থা উন্নি েহয়হছ। 

৩। সদরঘাহের পাবকিং ইয়াড ি আধুবনকায়ন করার নপ্রবক্ষহি জানর্ে বনরাসন েহয়হছ এিং র্ােীহদর ঘাহে আসা র্াওয়া সেজ েহয়হছ। 

৪। মাওয়া (বশমুবলয়া) নদী িন্দর েহি চলাচলকারী ৮৭টি লহের মহধ্য নছাে এিং ঝুঁবকপূণ ি নিশ বকছু  লেহক পবরিিিন কহর িদস্থহল অহপক্ষাকৃি 

িড় ও আধুবনক সুবিধা সম্ববলি লহের সময়সূচী জারী করা েহয়হছ। 



৫। অভযন্তরীন ননৌপহর্ র্ােী সাধারহণর বনরাপদ চলাচহলর স্বাহর্ ি ঈদ/ধমীয় উৎসি, কালবিশাখী নমৌসুহম বিহশষ মবনেবরং কার্ িক্রম পবরচালনা করা 

েহয়হছ। িহল গি জুলাই/২০১৭ েহি জুন/২০১৮ পর্ িন্ত নকান লে দুঘ িেনা ঘহেবন। 

৬। ঈদ-উল বিির-২০১৮ উপলহক্ষ প্রবিিছহরর ন্যায় এ িছরও নদহশর গুরুত্বপুণ ি নদী িন্দর ও ঝুঁবকপূণ ি ১৪টি ঘাে/ পহয়হন্ট সংবিষ্টহদর মাধ্যহম কবমটি 

গঠন কহর মবনেবরং কার্ িক্রম নজারদার করা েহয়হছ। িহল র্ােী সাধারণ নকান রকম দুঘ িেনা ছাড়াই বনরাপহদ র্ািায়াি করহি পারহছ। 

৭। ননৌ-পবরিেন অবধদপ্তহরর সাকুিলার অনুর্ায়ী অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্ িালুিােী িাল্কহেড, নেজার, কাহগ িা ট্রলারসে 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 িক্রম নজারদার করা েহয়হছ।  

৮। দুহর্ িাগপূণ ি আিোওয়ায় র্াবেিােী লে সমূহের বনরাপদ আেহয়র লহক্ষয অভযন্তরীণ ননৌপহর্ দুঘ িেনা প্রিণ এলাকায় (পন্টুন, গ্যাংওহয়, নজটি, মুবরং 

ও নর্াগাহর্াগ সুবিধাবদসে) বিশ্বব্যাংহকর সোয়িায় ৬টি আেয় নকন্দ্র বনম িাহণর উহযাগ গ্রেণ করা েহয়হছ।  

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

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

১১। 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।  

১২। অভযন্তরীণ ননৌপহর্ চলাচলকারী র্ােী সাধারহণর বনরাপিা সংক্রান্ত আইএসও-১৯৭৬ এর সংবিষ্ট ধারা লংঘহনর কারহন নিশ কহয়কটি ননৌর্াহনর 

বিরুহি নমবরন নকাহে ি মামলা দাহয়র করা েহয়হছ। 

বিহদবশক পবরিেন শাখার ২০১৭-২০১৮ অর্ ি িছহরর িাস্তিাবয়ি উহেখহর্াগ্য কার্©ক্রম। 

িাংলাহদশ ও ভারহির মহধ্য িাবণজয সম্প্রসারহনর লহক্ষয দুই নদহশর মহধ্য িাবণজয চ্যবক্তর অনুসরহণ ১৯৭২ সাহলর ১ নহভম্বর িাংলাহদশ-ভারি 

অভযন্তরীণ ননৌপর্ অবিক্রমণ ও িাবণজয প্রহোকল (PIWTT) স্বাক্ষবরি েয়। আহলাচয প্রহোকলটি বদ্ব-পবক্ষক বিঠক ও নিায়হনর মাধ্যবম 

বনরবিবেন্নভাহি অযািবধ কার্©ক্রম আহছ। িাংলাহদশ সরকাহরর পহক্ষ Bangladesh Inland Water Transport Authority 

(BIWTA) এিং ভারি সরকাহরর পহক্ষয Inland Waterways Authourity of India (IWAI) উপযু িক্ত  কর্তিপহক্ষর দাবয়ত্ব 

পালন কহর। BIWTA এর ননৌবনট্রা বিভাহগর বিহদবশক পবরিেন শাখার মাধ্যহম PIWTT এর সকল কর্©ক্রম সম্পন্ন কহর। ২০১৭-২০১৮ অর্ ি 

িছহর বিহদবশক পবরিেন শাখা কর্তিক সম্পাবদি কর্©ক্রম বনম্নরূপঃ 

১। িাংলাহদশ ও ভারহির মহধ্য বিযমান PIWTT  এর আওিায় জবকগি ও বচলমারী Entry/Exit Point এ ভারিীয় জাোজসমূে 

বনবি িহে চলাচহলর বনবমহি সংরক্ষণ চাজি িািদ ভারি সরকার কর্তিক িৎসহর নমাে ১০(দশ) নকাটি োকা প্রদান করা েয়। উক্ত োকা েহি 

নাবিকগহণর জাোহজ উঠা-নামাসে নানাবিধ সমস্যা সমাধাহন জবকগি ও বচলমারী Entry/Exit Point এ ২(দুই)টি Pilotage 

house বনম িাণ কাজ চলমান আহছ। 

২। িাংলাহদশ ও ভারহির মহধ্য বিযমান PIWTT  এর আওিায় স্থবগি েহয় র্াওয়া প্রহোকল রুে নং ৫-৬ এর অংশ বিহশষ নগাদাগাড়ী-ধুবলয়ান 

ননৌ-পর্ চালুর সম্ভাব্যিা র্াচাইহয়র লহক্ষয BIWTA কর্তিক একটি কবমটি গঠন করা েয়। উক্ত কবমটি সহরজবমহন পবরদশ িণ পূি িক সুপাবরশ 

সম্ববলি প্রবিহিদন দাবখল প্রদান কহরন। সুপাবরশসে িাস্তিায়হনর লহক্ষয ইহিামহধ্য একটি নর্ৌর্ কবমটি গঠন করা েহয়হছ। 

৩। PIWTT  এর আওিায় আশুগি Transshipment পহয়হন্ট বনয়বমিভাহি Transshipment কার্©ক্রম চালুর পর জুলাই ২০১৭-

২০১৮ অর্ ি িছহর আশুগি িন্দহর Transshipment এর মাধ্যহম প্রায় ২,২৭০ নমবট্রক েন পণ্য পবরিাবেি েহয়হছ। 

 

 



৪। PIWTT  এর আওিায় আশুগি-জবকগি এিং বসরাজগি-বদখাওয়া ননৌ-রুেদ্বয় সংরক্ষণ ও সারা িছর ২.৫ বমোর LAD িজায় রাখার জন্য 

১৮ িম Standing Committee ও ননৌসবচি পর্ িাহয়র সভায় বসিান্তানুসাহর ৮০% অর্ ি ভারি সরকার ও ২০% অর্ ি িাংলাদশ সরকার 

িেন করহি। এ লহক্ষয দুই নদহশর মহধ্য ০৪/০৩/২০১৮ িারবখ একটি আন্তিজাবিক মাহনর নেন্ডার প্রকাবশি েহয়হছ। পরিিী কার্ িক্রম চলমান 

রহয়হছ। 

০৫। PIWTT  এর আওিায় িাংলাহদশী ননৌ-র্ান দ্বারা জুলাই ২০১৭-২০১৮ অর্ ি িছহর ৩,৩০০ টি বট্রহপর বিপরীহি পাইলহেজ কুপন ও ভহয়জ বি 

িািদ নমাে ১,৬১,৭০,০০০/-(এক নকাটি একষবট্ট লক্ষ সির োজার) োকা রাজস্ব অবজিি েহয়হছ। িাংলাহদহশর অভযন্তহর ভারিীয় ননৌ-র্ান 

চলাচল করায় উক্ত সমহয় কর্তিপক্ষ পাইলহেজ বি িািদ ১,৩৭,৬০০/-(এক লক্ষ সািবেশ োজার ছয়শি) োকা রাজস্ব আয় কহরহছ। এছাড়াও 

িাবদ িং চাজি, ল্যাবন্ডং বশবপং চাজি (এল.এস.বস) ও কিারহভন্সী চাজি সংবিষ্ট বিভাগ েহি আদায় করা েহয়হছ। 

০৬। PIWTT এর আওিায় প্রহোকহলর কার্ িক্রম আহরা নিগিান ির্া িাংলাহদশ ও ভারহির মহধ্য সুসম্পকি িজায় রাখার জন্য উভয় নদহশর 

মহধ্য র্ােীিােী ননৌ-র্ান িা পর্ িেন জাোজ নসিা চালুর লহক্ষয Passenser and Cruise services on the Costal and 

Protocol route নাহম একটি MOU স্বাক্ষবরি েহয়হছ এিং SOP চ্যড়ান্ত করহনর প্রবক্রয়াধীন।  

 

০৭। িাংলাহদশ এিং ভূোহনর মহধ্য িাবণজয সম্প্রসারহণর লহক্ষয একটি MOU স্বাক্ষাবরি েহয়হছ এিং SOP প্রস্তুি প্রবক্রয়াধীন রহয়হছ। 

 

০৮। বিযমান প্রহোকহলর আওিায় আন্তঃহদশীয় িাবণজয পণ্য পবরিেহন িাংলাহদশ ও ভারিীয় ননৌ-র্াহনর িিিমান অনুপাি ৯৯:০১। ২০১৭ -২০১৮ 

অর্ ি িছহর PIWTT এর আওিায় িাংলাহদশী ননৌ-র্ান দ্বারা ২৬,২৩,৭৭৭ নমবট্রক েন এিং ভারিীয় ননৌ-র্ান দ্বারা ৭৮,৭৯৪ অর্ িাৎ 

২৭,০২,৫৭১ নমবট্রক েন পণ্য পবরিাবেি েয়।  

 

১লা জুলাই-২০১৭  েহি ৩০ জুন - ২০১৮ ইং পর্ িন্ত ও-বড/ট্রাবিক সাহভ ির বিিরণ বনম্নরুপঃ 

Inland Water Transport Authority Ordinance,1958 আওিাধীন Section-15 এর উপ-ধারা (vii) িহল 

বিআইডবিউটিএ অভযন্তরীণ গুরুত্বপূণ ি ননৌ-পর্ এিং অচল ননৌ-পর্ সচল করার বনবমি ট্রাবিক সাহভ ি করার লহক্ষয  এিং অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্  

বিরাজমান সমস্যািলী বনরসন কহল্প র্ােী  পবরিেন (র্াপ) সংস্থা ও লে মাবলক সবমবির সদস্যগহনর সাহর্ কর্তিপহক্ষর নচয়ারম্যান মহোদহয়র 

সভাপবিহত্ব অনুবষ্ঠি সভায় গৃেীি বসিান্ত অনুর্ায়ী কর্তিপহক্ষর ননৌ-বনট্রা বিভাগ ২০১৭-২০১৮ অর্ ি িছহর  র্র্ার্র্ কর্তিপহক্ষর অনুহমাদনক্রহম নদহশর 

গুরুত্বপূণ ি ২০টি ননৌ-পর্ সাহভ ি করার উহ্যাগ গ্রেন কহর । িন্মহধ্য বনহন্মাক্ত ১৬টি ননৌ-পহর্  ইহিামহধ্য ট্রাবিক সাহভ ি কার্ িক্রম সম্পন্ন কহর ননৌ-পহর্র 

উন্নয়ন ও ননৌ-র্ােী নসিার মান উন্নয়ন করা েহয়হছ। 

১. বভরি -মাকুিলী ভায়া আজহমরীগি 

২. ঢাকা - গলাবচপা  

৩. ঢাকা - ঝালকাঠি 

৪. কুবমরা -গুপ্তছড়া  

৫. কুবমো নজলার নগামিী নদী 

৬. সাভার, আশুবলয়া ও বিরুবলয়া  

৭. ঢাকা - নদৌলিখাঁ  

৮. আবরচা- কাবজর োে ও পাটুবরয়া - নদৌলিবদয়া 

৯. ঢাকা -  চরবভরিী  

১০. বভরি- সুনামগি ভায়া সাচনা ও চামড়া িন্দর 

১১. নেকনাি লেঘাে, দমদবময়া স্থল িন্দর ঘাে ও নেকনাি শাে পরীদ¦ীীপ ঘাে 

১২. ঢাকা - নিারোনউব্ন 

১৩. মংলা- নঘাবষয়াখালী 

১৪. লািাজি বসহমন্ট িযাক্টরী ও ছািক বসহমন্ট িযাক্টরী 

১৫. ঢাকা - োবিয়া 

১৬. ঢাকা - নিতুয়া 

 



 

নেবজং বিভাগঃ 

সংরক্ষণ নেবজং কাজঃ 

 

ক্রঃ নং লক্ষমাো (লক্ষ ঘনবমোর) অগ্রগবি (লক্ষ ঘনবমোর) নমাে অগ্রগবি    (লক্ষ 

ঘনবমোর) 
বিআইডবিউটিএ’র 

নেজার 

নিসরকারী নেজার বিআইডবিউটিএ’র 

নেজার 

নিসরকারী নেজার 

০১ ৭২.০০ ৭৯.০০ ৬৯.০০ ৬৫.৯৮ ১৩৪.৯৮ 

 

উন্নয়ন নেবজং কাজঃ 

 

 ক্রঃ নং লক্ষযমাো (লক্ষ ঘনবমোর) অগ্রগবি (লক্ষ ঘনবমোর) নমাে অগ্রগবি 

(লক্ষ ঘনবমোর) বিআইডবিউটিএ’র 

নেজার 

নিসরকারী 

নেজার 

বিআইডবিউটিএ’র 

নেজার 

নিসরকারী নেজার 

০১ ২৪.০০ ১৯৭.০০ ২১.৩০ ১৯০.৫৯ ২১১.৮৯ 

 

অভযন্তরীণ ননৌপহর্র বনয়বমি সংরক্ষণ নেবজং কাহজ সারা নদহশর নদীসমূহে বিহআইডবিউটিএ সে নিসরকারী নেজাহরর মাধ্যহম ১৩৪.৯৮ 

লক্ষ ঘনবমোর খনন কার্ ি   সম্পন্ন েয়।  অভযন্তরীণ ননৌপহর্র নাব্যিা বৃবিকহল্প বিহশষ কার্ িক্রম বেহসহি ৫৩ টি ননৌপর্ খনন প্রকহল্পর (প্রর্ম 

পর্ িাহয় ২৪ টি) এিং ১২ টি নদী খনন প্রকহল্পর আওিায় সারাহদহশ নদীর নাব্যিা রক্ষায় নেবজং কার্ িক্রম চলমান রহয়হছ। ২০১৭-১৮ সহন ব্যয় 

২১১.৮৯ লক্ষ ঘনবমোর উন্নয়ন নেবজং কাজ সম্পন্ন েহয়হছ। বনহম্ন নেবজং কার্ িক্রহমর বিস্তাবরি উহেখ করা েহলাঃ 

 

  



 

২০১৭-২০১৮ সাহল বিআইডবিউটিএ’র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নেবজং এর লক্ষযমাো ও অগ্রগবি 

                                                                                                                                                                                                                                

িাবরখঃ ০১/০৭/২০১৮ইং 

ক্রঃ 

নং 

খনন এলাকা নদীর নাম 

  

সম্ভাব্য লক্ষযমাো  

 (লক্ষ ঘনবমোর) 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি  (লক্ষ ঘনবমোর) 

 বিআইডবিউটি

এ’র নেজার 

দ্বারা 

নিসরকারী 

নেজার দ্বারা 

নমাে বিআইডবিউটিএ’র 

নেজার দ্বারা 

নিসরকারী  

নেজার দ্বারা 

নমাে 

 1 2 3 ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 (ক) সংরক্ষন নেবজঃ 

 ১। পাটুবরয়া-নদৌলিবদয়া 

নিরী/ননৌ-রুে 

পদ্মা ১০.৫০ ৬.০০ ১৬.৫০ ১০.৪৫ ৬.১০ ১৬.৫৫ 

 ২। মাওয়া-চর জানাজাি 

নিরীরুে ও নিরীঘাে 

এলাকা 

পদ্মা ২৩.৫০ ১২.০০ ৩৫.৫০ ২৩.৬০ ১১.৬০ ৩৫.২০ 

 ৩। েবরনা-আলুিাজার 

নিরী/ননৌ-পর্ এলাকা  

নমঘনা, সুরমা ১.০০ ৩.০০ ৪.০০ ০.৮৭ ৩.০০ ৩.৮৭ 

 ৪। লাোরোে-নভদুবরয়া  ননৌ-

পর্  

নিতুবলয়া, 

কালািদর 

৪.০০ - ৪.০০ ৩.৭৯ - ৩.৭৯ 

 ৫। নভালা-লক্ষীপুর নিরীরুে 

ও নিরীঘাে এলাকা 

নমঘনা - ২.০০ ২.০০ - ২.০০ ২.০০ 

 ৬। কাবরকাবন্দ-বিষনবন্দ 

নিরীরুে 

নমঘনা ০.৫০ - ০.৫০ ০.৩২ - ০.৩২ 

 ৭। মংলা-ঘবষয়াখালী 

চযাহনল  

এম-বজ 

চযাহনল, 

কুমারখালী 

৫.৫০ ৩৭.০০ ৪২.৫০ ৫.১২ ২৫.৯২ ৩১.০৪ 

 ৮। পাটুবরয়া-িাঘািাবড় ননৌ-

পর্  

র্মুনা, 

হুরাসাগর, 

িড়াল 

৬.০০ - ৬.০০ ৬.০৯ - ৬.০৯ 

 ৯। পাটুবরয়া-কাউবলয়া-

বসরাজগি ননৌ-পর্  

র্মুনা ০.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ০.৩৯ ২.৯৫ ৩.৩৪ 

 ১০। ঢাকা-িবরশাল ননৌ-রুে 

(বময়ারচর, নশওড়ানালা 

ও িবরশাল িন্দরএলাকা) 

নমঘনা, 

আবড়য়াল খাঁ 

৫.০০ ৩.০০ ৮.০০ ৪.৭৫ ৩.০০ ৭.৭৫ 

 ১১। িবরশাল-নাবজরপুর-

লালহমােন ননৌ-রুে 

নিতুবলয়া ও 

লালহমােন 

- ২.০০ ২.০০ - ২.০৫ ২.০৫ 

 



১২। ঢাকা-দুগ িাপাশা-

(কারখানা)-িগা-বঝলনা-

পটুয়াখালী-গলাবচপা-

নখপুপাড়া 

নলাোবলয়া ১.৫০ - ১.৫০ ১.২৪ - ১.২৪ 

 ১৩। নবিনগর-িগডের পাগলা ২.০০ - ২.০০ ১.৯৭ - ১.৯৭ 

 ১৪। িদনািলী-চরবশিা 

নিরীরুে ননৌ-পর্ 

সুরমা ০.৫০ - ০.৫০ ০.৩৬ - ০.৩৬ 

 ১৫। নশরপুর - জবকগি ননৌ-

পর্  

কুবশয়ারা নদী - ৩.০০ ৩.০০ - ২.৭৭ ২.৭৭ 

 ১৬। িবরশাল বিশঘাে এলাকা নজল খাল - ২.০০ ২.০০ - ১.৮৫ ১.৮৫ 

 ১৭। আমিলী নিরীঘাে 

এলাকা 

পায়রা নদী - ২.০০ ২.০০ - ২.০০ ২.০০ 

 ১৮। দাউদকাবন্দ এলাকা নগামিী নদী ১.৫০ - ১.৫০ ০.৫৮ - ০.৫৮ 

 ১৯। বেজলা-নমহেন্দীগি 

নিরীরুে ননৌ-পর্ 

নমঘনা ১.৫০ - ১.৫০ ১.১৮ - ১.১৮ 

 ২০। ঢাকা-নশৌলা-মুলাবদ-

োটুবরয়া ননৌ-পর্ 

নমঘনা ১.০০ - ১.০০ ০.৬৯ - ০.৬৯ 

 ২১। সদরঘাে এলাকা বুবড়গঙ্গা নদী - ২.০০ ২.০০ - ১.২০ ১.২০ 

 ২২। বপয়াজ খালী-বস এন্ড বি 

ঘাে-নদৌলিবদয়া 

পদ্মা ২.০০ - ২.০০ ১.৬০ - ১.৬০ 

 ২৩। নদায়ারা িাজার সুরমা ১.০০ - ১.০০ ১.০৬ - ১.০৬ 

 ২৪। িবরশাল-পািার োে 

ইবলশা  

কীিনহখালা ২.৫০ - ২.৫০ ২.৩১ ০.৬৯ ৩.০০ 

 ২৫। ঢাকা-িানারীপাড়া-

হুলারোে-ভান্ডাবরয়া ননৌ-

পর্ 

সন্ধ্যা নদী ০.৫০ - ০.৫০ ০.৩১ - ০.৩১ 

 ২৬। মাদারীপুর-কবিরাজপুর-

নেহকর োে ননৌ-পর্ 

আপার কুমার 

নদী 

১.৫০ ২.০০ ৩.৫০ ২.৩২ ০.৮৫ ৩.১৭ 

 Dc-‡gvU (K) ৭২.০০ ৭৯.০০ ১৫১.০০ ৬৯.০০ ৬৫.৯৮ ১৩৪.৯৮  

  



(খ) উন্নয়ন নেবজং : 

(১) ১২(িার) টি ুঁ গুরুত্বপূণ ি ননৌ-পহর্র খনন প্রকল্প 

১। মাদারীপুর-কবিরাজপুর-

নচৌধুরীোে ননৌ-পর্ 

              

 (ক) ডহুরী-িালিলা িালিলা খাল - ৪.৫০ ৪.৫০ - ৪.১৮ ৪.১৮ 

 (খ) জাবজরা-মাদারীপুর আবড়য়ালখাঁ - ২০.০০ ২০.০০ - ১৭.৬৭ ১৭.৬৭ 

 (গ) মাদারীপুর-

কবিরাজপুর-বপয়াজখালী 

আবড়য়ালখাঁ ৯.০০ ৩.০০ ১২.০০ ৮.৬৪ 
২.৬৭ ১১.৩১ 

 ২। সুহরশ্বর-আংগাবরয়া-

মাদারীপুর ননৌ-পর্ 

পদ্মা, পালং - ২.৫০ ২.৫০ - 
২.১৩ ২.১৩ 

 ৩। হুলারোে-চরচাবপল-

নগাপালগি 

কাবলগঙ্গা, 

মধুমবি 

২.০০ ২.০০ ৪.০০ ০.২১ 
১.৯৩ ২.১৪ 

 ৪। নারায়নগি-দাউদকাবন্দ 

ননৌ-পর্ 

দাউদকাবন্দ,

নগামিী 

- - - - 
- ০.০০ 

 ৫। নডমড়া-নঘাড়াশাল-পলাশ-

নোক-কটিয়াবদ ননৌ-পর্ 

শীিলক্ষযা ১.৫০ ১.৫০ ৩.০০ ১.১৩ 
১.২৫ ২.৩৮ 

 ৬। সদরঘাে-বিরুবলয়া ননৌ-পর্ তুরাগ নদী ০.৫০ - ০.৫০ ০.৩৬ - ০.৩৬ 

 ৭। গজাবরয়া ননৌ-পর্ নমঘনা নদী ১.০০ - ১.০০ ০.৯৬ - ০.৯৬ 

 ৮। 

মবেহষর চর ননৌ-পর্ 

আবড়য়াল খাঁ 

নদী 

- ২.০০ ২.০০ - 
২.০০ ২.০০ 

  উপ-নমাে ১ ১৪.০০ ৩৫.৫০ ৪৯.৫০ ১১.৩০ ৩১.৮৩ ৪৩.১৩ 

  

(২) অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্র ৫৩টি ননৌ-রুহে কযাবপোল নেবজং (১ম পর্ িায় ২৪টি ননৌ-পর্) প্রকল্পঃ 

১। বভরিিাজার-বলপসা-

ছািক-বসহলে ননৌ-পর্ 

সুরমা - 
১৮.৫০ ১৮.৫০ 

- 
১৮.৫৪ ১৮.৫৪ 

 ২। বমরপুর-সাভার-কন িিলা 

ননৌ-পর্ 

কণ িিলী - 
০.৫০ ০.৫০ 

- 
০.০৮ ০.০৮ 

 ৩। বসনবধয়া ঘাে-ভাঙ্গা ননৌ-

পর্ 

কুমার - 
৩.০০ ৩.০০ 

- 
৩.১১ ৩.১১ 

 ৪। োজরাপুর-জািরা ননৌ-পর্ ধহলশ্বরী - ৭.০০ ৭.০০ - ৬.৬১ ৬.৬১ 

 ৫। 
কটিয়াদী-বভরি ননৌ-পর্ 

পুরািন 

ব্রহ্মপুে 

- 
৩০.৫০ ৩০.৫০ 

- 
৩০.৫৩ ৩০.৫৩ 

   



৬। 

গাগলাহজাড়-নমােনগি 

ননৌ-পর্ 

কংসা - 
১৫.০০ ১৫.০০ 

- 
১৪.৫২ ১৪.৫২ 

 

৭। 

বদলালপুর-চামরাঘাে-

বনকবল-ননহোহকানা ননৌ-

পর্ 

িাউলাই, 

সুরমা ও 

মগরা 

- 

৫.০০ ৫.০০ 

- 

৪.৯৭ ৪.৯৭ 

 

৮। 

খুলনা-িরবদয়া-মাবনকদা 

ননৌ-পর্ 

মধুমবি - 
৫.৫০ ৫.৫০ 

- 

৫.২৮ 
৫.২৮ 

 

৯। 

বসয়দপুর-িান্দুরা-

নশহখরনগর ননৌ-রুে 

ইছামবি 

- 
৪.০০ ৪.০০ 

- 
৩.৭২ ৩.৭২ 

 ১০। চাদপুর-ইচ্যলী-োবজগি ডাকাবিয়া - ৫.০০ ৫.০০ - ৪.৮১ ৪.৮১ 

 

১১। 

িবরশাল-পটুয়াখালী-

বমজিাগি 

বকিিনহখালা, 

নলাোবলয়া - 
২০.০০ ২০.০০ 

- 
১৯.৮৩ ১৯.৮৩ 

 

১২। 

বচোগাং-কক্সিাজার ননৌ-

পর্ 

িাঁকখালী নদী 

- 
৪.৫০ ৪.৫০ 

- 
৪.১৭ ৪.১৭ 

 ১৩। খুলনা-ননায়াপাড়া বভরি - ৮.০০ ৮.০০ - ৭.৯৮ ৭.৯৮ 

 

১৪ 

পেগড়-বদনাজপুর-

বসরাজগি 

আোই 

- 
৫.৫০ ৫.৫০ 

- 
৫.৪৬ ৫.৪৬ 

 ১৫। নরবসংদী-সবলমগি-

িাঞ্ছারামপুর ননৌ-পর্ 

বিিাস নদী ১০.০০ - ১০.০০ ১০.০০ 
- ১০.০০ 

 ১৬। মনুমুখ-নমৌলভী িাজার মনুমুখ - ০.৫০ ০.৫০ - ০.৩১ ০.৩১ 

 ১৭। ছািক-িালাগি নতুন নদী - ২.৫০ ২.৫০ - ২.২৩ ২.২৩ 

 ১৮। েরকী-নোসনািাদ-

িাঁবসয়ািলা 

পালরবদ - ৪.৫০ ৪.৫০ - 
৪.৫৩ ৪.৫৩ 

 ১৯। দাউদকাবন্দ-নোমনা-

রামষৃ্ণীৃষ্ণ ননৌ-পর্ 

বিিাস নদী - ৭.০০ ৭.০০ - 
৬.৮২ ৬.৮২ 

 ২০। শ্রীপুর-নভালা-গঙ্গাপুর ননৌ-

পর্ 

নভালা নদী - ৮.০০ ৮.০০ - 
৭.৯৩ ৭.৯৩ 

 ২১। দূল িভপুর েহি লাওয়াঘর 

ননৌ- পর্ 

র্াদুকাো ও 

রবক্ত নদী 

- ৭.০০ ৭.০০ - 
৭.৩৪ ৭.৩৪ 

 উপ-নমাে ২ ১০.০০ ১৬১.৫০ ১৭১.৫০ ১০.০০ ১৫৮.৭৭ ১৬৮.৭৭ 

নমাে (খ) ২৪.০০ ১৯৭.০০ ২২১.০০ ২১.৩০ ১৯০.৫৯ ২১১.৮৯ 

সি ি-নমাে (ক+খ) ৪৪.০০ ২৭৬.০০ ৩৭২.০০ ৯০.২৯ ২৫৬.৫৭ ৩৪৬.৮৭ 

 

  



প্রহকৌশল বিভাগ 

 ঢাকা নদী িন্দহর সদরঘাে োবম িনাল ভিন সম্প্রসারণ কাজ; 

 ঢাকা নদী িন্দহরর আওিায় সদরঘাে েহি শ্মশানঘাে পর্ িন্ত রাস্তা উন্নয়ন; 

 আলুিাজার নিরী োবম িনাহলর পাবকিং ইয়াড ি েহি বিযমান নিরীঘাে পর্ িন্ত সংহর্াগ সড়ক বনম িাণ; 

 কক্সিাজার নজলার নুবনয়াছড়ায় আরবসবস নজটি বনম িাণ; 

 চট্টগ্রাম-সন্দ্বীহপর নর্াগাহর্াহগর সুবিধাহর্ ি সন্দ্বীপ চযাহনহল ১০৬৭ বমোর দীঘ ি আরবসবস নজটি বনম িাণ; 

 দবক্ষণােহলর নর্াগাহর্াগ সেজীকরহণর জন্য কাওরাকাবন্দ েহি কাঠালিাড়ীহি নিরীঘাে স্থানান্তর; 

 বি-িাড়ীয়া নজলার আশুগি উপহজলায় ট্রানবশপহমন্ট পহয়ন্ট েহি ঢাকা-বসহলে মোসড়হকর নগাল চত্বর পর্ িন্ত সড়ক বনম িাণ; 

 মংলা পাইলে োউজ বনম িাণ ও আংটিোরায় পাইলে োউজ বনম িাণ; 

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

 প্রায় ১০০ টি লেঘাে বনম িাণ এিং িন্দর সুবিধাদী প্রদান; 

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

 মুবন্সগি-গজাবরয়া নিরীঘাে বনম িাণ কার্ িক্রম চলমান; 

 িরগুনা নজলায় িন্যািলী-চরবশিা নিরীঘাে চালুকরহণর লহক্ষয নিরীঘাে বনম িাণ কার্ িক্রম গ্রেণ; 

 িালাশী ও িাোদুরািাদ নিরীঘাে বনম িাণ: 

 মাদারীপুর সদহর আবড়য়াল খাঁ নদীর িীহর ৩.৮ বক.বম ওয়াকওহয় বনম িান; 

 মাদারীপুর শীপ পাহস িানাল নট্রবনং ইনবষ্টটিউে (১ম সংহশাবধি) স্থাপন; 

 িবরশাল বিন িলা পাইলে োউজ; 

 রাঙামাটি বিন িলা পাইলে োউজ; 

 কক্সিাজার সদহর পবরদশন ি দুই িলা িাংহলা 

 

ননৌ-সংরক্ষণ ও পবরচালন বিভাগ 

ননৌ-সওপ বিভাহগর অবধহন ২০১৭-২০১৮ অর্ ি িছহর ননৌ-পহর্ স্থাপহনর জন্য সংগৃেীি স্থায়ী ননৌ-সোয়ক র্ন্ত্রপাবি বিিরণঃ 

বিবভন্ন ননৌ-পহর্ স্থাপহনর জন্য ০৬টি োওয়ার বিকন, ২০০টি বপবসহপাল, ৩৫টি 

শ্যাহকল (২৪ এমএম ডায়া) এস এল নচইন, ১৫০টি (২৮ এম এম ডায়া) জহয়বনং 

শ্যাকল, ৫০টি আরবসবস বসংকার, ৩০টি (৩০ এম এম ডায়া) ব্রাইহডল নচইন, ৮০০ 

িগ িফুে স্কচবলষ্ট নপপার ও ২০০টি নলাোর খাঁচা সংগ্রে করা েহয়হছ। 

ননৌ-সওপ বিভাহগর ০৭টি শাখার অবধহন প্রায় ৬০০০ 

বকহলাবমোর ননৌ-পহর্ উহেবখি ননৌ-সোয়ক র্ন্তপাবি 

স্থাপহনর জন্য সংগ্রে করা েহয়হছ। 

 

ননৌ-সওপ বিভাহগর অবধহন ২০১৭-২০১৮ অর্ ি িছহর বিবভন্ন ঘাহের পন্টুন নমরামি ও পন্টুন স্থাপহনর বিিরণঃ 

ক্রবমক 

নং 

অর্ ি িছর পন্টুন 

নমরামি 

বিবভন্ন ঘাহে পন্টুন স্থাপন মন্তব্য 

০১। ২০১৭-২০১৮ ২০৬টি র্ান্ত্রী সাধারহনর বনরাপহদ লহে উঠা-নামার জন্য ২০৬টি  পন্টুন ঘাহে নরহখ 

ক্ষুদ্র/মাঝারী নমরামি কহর সংবিষ্ট ঘাহে পুনঃস্থাপন/প্রবিস্থাপন করা 

েহয়হছ। এছাড়াও িাংলাহদশ পেী অেহল লেঘাে ও ওহয়সাইড ঘাে 

উন্নয়ন”-শীষ িক প্রকহল্পর আওিায় সংগৃেীি ৩৮টি নতুন পন্টুন মাননীয় 

মন্ত্রী/সবচি ও গণ্যমান্য ব্যবক্তিহগ ির চাবেদার আহলাহক পেী অেহলর বিবভন্ন 

ঘাহে স্থাপন করা েয়। 

এহি কহর র্ােী 

সাধারণ বনরাপদ ও 

বনবি িহে লহে উঠা-

নামা কহর র্াহকন। 



 

োইহোগ্রাবিক বিভাগঃ 

প্রকহল্পর আওিায় সম্পাবদি জবরপ কাজঃ 

ক্রঃ নং                  প্রকহল্পর নাম         জবরপ এলাকা 

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

০২। বমরকাবদম-ডুহুরী ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৩। নচৌধুরীোে নককাবনয়া ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৪। সুহরশ্বর নবড়য়া ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৫। মাদারীপুর-জাবজরা ননৌ-পর্ - ঐ - 

০৬। বেমুল-উলমা-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। বভরি-ছািক ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৮। খুলনা-ননায়াপাড়া ননৌ-পর্ - ঐ - 

১৯। িাঘািাড়ী-নাহোর ননৌ-পর্ - ঐ - 

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

২১। মংলা েহি চাঁদপুর-মাওয়া নগায়ালন্দ েহয় পাকশী ননৌ-পর্ রুপপুর পারমানবিক বিদুযৎ প্রকল্প 

২২। কক্সিাজার-মহেশখালী ননৌ-পর্ অভযন্তরীণ ননৌ-পহর্র ৫৩টি রুহের কযাবপোল নেবজং 

(১ম পর্ িায়ঃ ২৪টি ননৌ-পর্ খনন) ননৌ-পর্ 



২৩। চাঁদপুর-গজাবরয়া-োবিয়া-সন্দ্বীপ-কুবমরা চযাহনল রাজস্ব খাি 

২৪। মবিরোে-মজু-নচৌধুরীর োে - ঐ - 

২৫। চালনা-কয়রা-নীলডুমুর ননৌ-পর্ - ঐ - 

২৬। মংলা-ঘাবসয়াখালী-হুলারোে ননৌ-পর্ - ঐ - 

২৭। গড়ইখালী-পাইকগাছা-িালা-বঝকরগাছা-নকাে চাঁদপুর ননৌ-পর্ - ঐ - 

২৮। লাোরোে-নভদুবরয়া-নভালা ননৌ-পর্ - ঐ - 

 

র্াবন্ত্রক ও ননৌ-প্রহকৌশল বিভাগঃ 

পন্টুন সংগ্রহ ও মেরােতঃ 
 

১। কর্তপৃক্ষের জন্য ১০০'×২৫'×৬.৫' সাইক্ষজর ০৪(চার)টি টিপপ পন্টুন পনোৃণ কাজ মেক্ষে ঘাক্ষে স্থাপন করা হক্ষেক্ষে ; 

২। ২০১৭ -১ ৮ অর্ ৃবেক্ষর ৪১টি পন্টুক্ষনর বড় ধরক্ষণর )ডপকং (মেরােত  কাজ করা হক্ষেক্ষে যার সারসংক্ষেপ পনম্নরূপঃ 

 

ক্র.নং পন্টুক্ষনর ধরন পন্টুক্ষনর সংখ্যা েন্তব্য 

১. ফ্ল্যাে ০১টি  

২. বড় আকৃপতর পন্টুন (এলপপ) ০১টি  

৩. োপেনৃাল পন্টুন (টিপপ) ১৪টি  

৪. পেপডোে পন্টুন (এেপপ) ০৫টি  

৫. মোে আকৃপতর পন্টুন (এসপপ)  ২০টি  

সবকৃ্ষোে ৪১টি  

 

৩।  “পবআইডপিউটিএ’র জন্য আনুোংপিক সুপবধাপিসহ ২ )দুই(টি উচ্চেেতাসম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান,  ৬ )েে(টি পরভার পিপনং মভক্ষসলসহ  পবপভন্ন ধরক্ষনর 

৬1)একেপি (টি সাপভসৃ জাহাজ এবং পবপভন্ন ধরক্ষনর 132 (একেত বপিে)টি পন্টুন সংগ্রক্ষহর লক্ষেয সেীো প্রস্তাব” েীেকৃ প্রকক্ষের পডপপপপ অনুক্ষোপিত  

হক্ষেক্ষে। 

4। বাঅক্ষনৌপ-কর্তপৃক্ষের ভাসোন ডক্ষক ২০১৭-১৮ অর্ ৃবেক্ষর ০১(এক)টি পন্টুন, ০১(এক)টি হাউজক্ষবাে এবং ০১(এক)টি োি মবাে ডপকং মেরােত করা 

হক্ষেক্ষে। 

 

ডপকং ও ডপকং সংপিষ্ট মেরােত কাজঃ 
 

১। বাঅক্ষনৌপক-হােজা  জাহাক্ষজর ডপকং ও ডপকং সংপিষ্ট মেরােত কাজ। 

২। বাঅক্ষনৌপক-পিোরী  জাহাক্ষজর ডপকং ও ডপকং সংপিষ্ট মেরােত কাজ। 

৩। বাঅক্ষনৌপক-সাপেো জাহাক্ষজর ডপকং ও ডপকং সংপিষ্ট মেরােত কাজ। 

৪। বাঅক্ষনৌপক-অগ্রণী  জাহাক্ষজর ডপকং ও ডপকং সংপিষ্ট মেরােত কাজ। 

৫। বাঅক্ষনৌপক-অগ্রযািা  জাহাক্ষজর ডপকং ও ডপকং সংপিষ্ট মেরােত কাজ। 

৬। অগ্রপপর্ক ও এনক্ষজল জাহাক্ষজর পবপবধ মেরােত কাজ। 

 



খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহ সহ ওভারক্ষহাপলং কাজঃ 

১।  বাঅক্ষনৌপক-পতস্তা জাহাক্ষজর বাে মেইন ইপিন ও ০১(এক)টি মজনাক্ষরের ইপিক্ষনর খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহ সহ ওভারক্ষহাপলং কাজ। 

২।  বাঅক্ষনৌপ-কর্তপৃক্ষের অগ্রিােী, অগ্রিপত, অগ্রযািা জাহাক্ষজর োক্ষবাৃচাজৃার এবং বাঅক্ষনৌপ-কর্তপৃক্ষের কনক, কিে, কচুরী, কংকর ও কক্ষপাত 

ওোককৃ্ষবাক্ষের পিোপরং হাইক্ষরাপলক পাম্প পিটিং পিপসং ও কপেপেপনং কাজ 

৩।  বাঅক্ষনৌপক-তুরাি জাহাক্ষজর ডান মেইন ইপিন ও ০১(এক)টি মজনাক্ষরের ইপিক্ষনর খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহ সহ ওভারক্ষহাপলং কাজ। 

৪। বাঅক্ষনৌপক-সুরাইো ও সালো জাহাক্ষজর মজনাক্ষরের ইপিক্ষনর ওভারক্ষহাপলং করার পনপেক্ষে খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহ সহ আনুোপিক কাজ 

৫।  বাঅক্ষনৌপক- হাপতো জাহাক্ষজর মেইন ইপিন, পিোর বস, প্রপালেন ইউপনে পপরবতনৃ সহ মেরােত কাজ। 

৬।  বাঅক্ষনৌপক- এনক্ষজল, এজাইল, এযাক্ষপাক্ষলা ও এলাে ৃওোককৃ্ষবাক্ষের ইপিক্ষনর জন্য ইনক্ষজক্টর এবং মেে ওোোর পাম্প সংগ্রহ সহ পিটিং পিপসং ও 

কপেেপনং কাজ। 

৭।  বাঅক্ষনৌপক-অগ্রযািা জাহাক্ষজর বাে মেইন ইপিক্ষনর খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহসহ মেজর ওভারক্ষহাপলং কাজ 

৮।  বাঅক্ষনৌপক- হােজা জাহাক্ষজর হাই কক্ষেসর ইপিক্ষর খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহসহ মেজর ওভারক্ষহাপলং কাজ। 

৯।  বাঅক্ষনৌপক-কিে, কক্ষপাত ও কচুরী ওোককৃ্ষবাক্ষের ইপিন ওভারক্ষহাপলং করার পনপেক্ষে খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহ সহ আনুোপিক পিটিং পিপসং কাজ। 

১০।  অগ্রনী োিক্ষবাক্ষের  ০১ নং ২ নং মজনাক্ষরের ইপিক্ষনর খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহসহ ইপিন  ওভারক্ষহাপলং সহ পবপবধ মেরােত কাজ। 

১১।  বাঅক্ষনৌপ-কর্তপৃক্ষের অগ্রদুত জাহাক্ষজর ডান ও বাে মেইন ইপিক্ষনর খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহ সহ পবপবধ মেরােত কাজ এবং পিোরী জাহাক্ষজর ৩নং 

মজনাক্ষরের ইপিক্ষনর জন্য খুচরা যন্ত্াংে সংগ্রহ সহ ওভারক্ষহাপলং কাজ । 

 

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 উহ্শ্য সাধন সংক্রান্তঃ নাই 

 

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

 

১০.২ উহ্শ্যািবল  সাবধি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূেঃ নাই 

 

১০.৩ মন্ত্রণালহয়র আরি উহ্শ্যািবল আহরা দক্ষিা ও সািহল্যর সহঙ্গ সাধন করার লহক্ষয নর্ সি ব্যিস্থা/পদহক্ষপ গ্রেণ করা নর্হি পাহর, নস নস 

সম্পহকি মন্ত্রণালহয়র সুপাবরশঃ প্রহর্াজয নয় 

  



(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্তঃ 

১৫.১ উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরা্ ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ নর্হক ৩০ জুন ২০১৮ পর্ িন্ত)                   

প্রবিহিদনাধীন 

অর্ িিছহর নমাে প্রকহল্পর 

সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর 

আরএবডবপহি নমাে িরা্ 

(নকাটি োকায়)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর িরাহ্র বিপরীহি ব্যহয়র 

পবরমাণ ও িরাহ্র বিপরীহি ব্যহয়র শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর 

মন্ত্রণালহয় এবডবপ বরবভউ 

সভার সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 

বজওবি অর্ িায়নভূক্ত প্রকল্পঃ 

১৫ টি ১০৭৪.৪১  

(এক োজার চ্যয়াির নকাটি 

একচবেশ লক্ষ) 

১০৩২.৮৭১০ 

(এক োজার িবেশ নকাটি সািাবশ লক্ষ দশ োজার) 

ও 

৯৬.১৩% 

(শিকরা বছয়ানব্বই দশবমক এক বিন ভাগ) 

 

 

০৮ টি 

 

 

 

 

 

বনজস্ব অর্ িায়ভূক্ত প্রকল্পঃ 

০১ টি ১২.৭২ 

(িার নকাটি িাোির লক্ষ) 

৯.৮৭৫১ 

(নয় নকাটি সািাবশ লক্ষ একান্ন োজার) 

ও 

৭৭.৬৩% 

(শিকরা সািাির দশবমক ছয় বিন ভাগ) 
 

  



১৫.২ প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জুলাই ২০১৭ নর্হক ৩০ জুন ২০১৮ 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 

০৫ টি বজওবি অর্ িায়নভূক্ত প্রকল্পঃ 

১। Feasibility Study for 

Development of Teknaf, Cox’s 

Bazar (Kasturaghat), 

Chhatak, Faridpur, Ghorashal 

River ports, ferry ghats & 

jetties at various locations. 

২। োওর অেহল কযাবপোল নেবজং দ্বারা নাব্যিা 

বৃবি বনস্কাসন ব্যিস্থার উন্নবি, পh©েন, জলাভূবম 

ইহকাবসহেম, নসে এিং ল্যাবন্ডং সুবিধাবদ সমবন্বি 

নদী ব্যিস্থাপনার সম্ভাব্যিা সমীক্ষা। 

বনজস্ব অর্ িায়নভূক্ত প্রকল্পঃ 

১। দবক্ষণ অেহলর বিবভন্ন ল্যাবন্ডং নষ্টশহন িন্দর 

সুবিধাবদ বনম িাণ (১ম সংহশাবধি)। 

 

 

 

-- 

“১০টি নেজার, নক্রনহিাে, োগহিাে, অবিসার 

োউজহিাে এিং ক্রু-োউজহিােসে অন্যান্য 

সরিামাবদ/র্ন্ত্রপাবি সংগ্রে”-শীষ িক প্রকহল্পর 

আওিায় 

 ২টি নসল্ফ প্রহপল মাবিপারপাস িাজি 

সংগৃেীি েহয়হছ। 

“২০টি নেজারসে সোয়ক র্ন্ত্রপাবি এিং 

সরিামাবদসংগ্রে”-শীষ িক প্রকহল্পর আওিায় 

 ৬টি নক্রনহিাে ও ১০টি ক্রু-োউজহিাে 

সংগৃেীি েহয়হছ। 

 

 

 

সংস্থা প্রধাহনর স্বাক্ষর 

  

     


