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বফঅআডবিটিএ’য  ফাবল িক প্রবতবফদন 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাবগয নাভঃ ননৌবযফন ভন্ত্রণারয়      অওতাধীন বধদপ্তয/ংস্থায ংখ্াঃ  ০১ 

প্রবতবফদনাধীন ফছযঃ    ২০20-২1                                    প্রবতবফদন প্রস্তুবতয তাবযখঃ ৩০-০৬-২১ 

 

(১) প্রাবনক    

 

      ১. ১  কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ংখ্া (যাজস্ব ফাবজবে) 

ংস্থায স্তয নুবভাবদত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্যদ 

(যাবয 

বনবয়াগ) 

ফছযবববিক ংযবিত 

(বযবেননকৃত) 

স্থায়ী দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 

 

     

বফঅআডবিউটিএ 

(বভাে দ ংখ্া) 

৪,৬৭০ 4,085 585 --  

নভাে ৪,৬৭০ 4,085 585 -- -- 

 

     * নুবভাবদত বদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাবভ উবেখ কযবত বফ ।  

         

      ১.২   শূন্যবদয বফন্যা  

বতবযক্ত 

বচফ/তদূর্ধ্ি দ 

নজরা 

কভ িকতিায দ 

ন্যান্য ১ভ 

নেবণয দ 

২য় নেবণয 

দ 

৩য় নেবণয 

দ 

৪থ ি নেবণয 

দ 

নভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

- 

 

- 

 

40 

 

18 

 

138 

 

389 

 

585 

১.৩ তীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ (বতবযক্ত বচফ/ভদভম িাদাম্পন্ন/ংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ি) শূন্য থাকবর  

       তায তাবরকাঃ প্রবমাজয নয় । 

১.৪   শূন্যদ পূযবণ ফড় যকবভয নকান ভস্যা থাকবর তায ফণ িনাঃ প্রবমাজয নয় ।  

১.৫  ন্যান্য বদয ত্ঃ প্রবমাজয নয় । 

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে নথবক যাজস্ব 

ফাবজবে স্থানান্তবযত বদয ংখ্া 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে নথবক যাজস্ব 

ফাবজবে  স্থানান্তবযয  জন্য প্রবিয়াধীন বদয ংখ্া 

1 2 

- - 

  

      * নকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রবয়াজন  নাআ ।  

 

      ১.৬  বনবয়াগ/বদান্নবত প্রদান 

প্রবতবফদনাধীন  ছ   বদান্নবত নতুন বনবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকতিা কভ িচাযী নভাে কভ িকতিা কভ িচাযী নভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

31 

 

39 

 

70 

 

01 

 
 

02 

 

03 
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       ১.৭  ভ্রভণ/বযদ িন (বদব)  

ভ্রভণ/বযদ িন 

(বভাে বদবনয ংখ্া) 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/

নোর এযাববেন্ট 

বচফ           

          

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ িন     ৭০ বদন   ৪৯ টি বযদ িন 

াফ িতয চট্টগ্রাবভ ভ্রভণ           ৭     ০৭ টি বযদ িন 

 

       ১.৮  ভ্রভণ/বযদ িন (বফবদব)  নাআ 

ভ্রভণ/বযদ িন 

 (বভাে বদবনয ংখ্া) * 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

নোর এযাববেন্ট 

বচফ            

         

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

    -  

      

 

* কতবদন বফবদব ভ্রভণ কবযবছন সুবনবদ িষ্টবাবফ উবেখ কযবত বফ । 

 

১.৯  উবযাক্ত ভ্রভবণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদ িন প্রবতবফদন দাবখবরয ংখ্াঃ প্রবমাজয নয় । 

 

(২) বডে অবি  

 

২.১  বডে অবি ংিান্ত ত্ (০১ জুরাআ ২০২০ নথবক ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত) 

 

(োকায ঙ্ক নকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ) 

     

   

      / 

           

    

                 

       

     

             

     

                

           

       

(     

     ) 

           

       

(     

     ) 

           

       

(     

     ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

            199 454.37 - 04 3.61 195 ৪৫০.৭৬ 

         

ফ িবভাে 199 454.37 - 04 3.61  ৯5 ৪৫০.৭৬ 

                    

 

      ২.২ বডে বযবাবে ি গুরুতয/ফড় যকবভয নকান জাবরয়াবত/থ ি অত্মাৎ, বনয়ভ ধযা বড় থাকবর নফ নকমূবয 

তাবরকাঃ প্রবমাজয নয় ।   
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        (৩)   শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এফং বধদপ্তয/ংস্থায বিবরত ংখ্া)  

প্রবতবফদনাধীন থ ি- ছ   (২০২০-২১) 

ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয/ ংস্থামূব 

পুবিভূত নভাে বফবাগীয় ভাভরায ংখ্া 

প্রবতবফদনাধীন  ছ   বনষ্পবিকৃত  ভাভরায ংখ্া বনষ্পন্ন  

বফবাগীয় ভাভরায 

ংখ্া 

চাকুবযচ্যযবত/ 

ফযখাস্ত  

ব্যাবত  ন্যান্য দণ্ড নভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

               ছ            

                 ২০ 

             ২০২০        30    

       ২০২                 

         ২৪ 

                    44   

০২    ৭   ০৭   ২৬    ৮   

 

 

       (৪)  যকায কর্তিক/যকাবযয বফরুবি দাবয়যকৃত ভাভরা (০১ জুরাআ ২০২০ নথবক ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত) 

 

যকাবয ম্পবি/স্বাথ ি যিাবথ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অওতাধীন 

ংস্থামূ কর্তিক দাবয়যকৃত 

ভাভরায ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-

এয বফরুবি 

দাবয়যকৃত বযে 

ভাভরায ংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়বনয নিবে 

যকাবযয বফরুবি 

দাবয়যকৃত ভাভরায 

ংখ্া 

দাবয়যকৃত নভাে 

ভাভরায ংখ্া 

বনষ্পবিকৃত নভাে 

ভাভরায ংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

05 

 

163 

 

 

26 

 

 

194 

 

 

41 

  

        (৫)  ভানফম্পদ  উন্নয়ন  

  

        ৫.১ নদবয বযন্তবয প্রবিণ (০১ জুরাআ ২০২০ নথবক ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত) 

 

প্রবিণ কভ িসূবচয নভাে ংখ্া ভন্ত্রণারয় এফং অওতাধীন ংস্থামূ নথবক ংগ্রণকাযীয ংখ্া  

১ ২ 
 

৩৬ 

 

৭৮৯ 

 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয কর্তিক প্রবতবফদনাধীন থ ি-ফছবয (২০২০-২১) নকান আন-াউজ প্রবিবণয অবয়াজন কযা  

        বয় থাকবর তায ফণ িনা । 

       ( ফাবল িক কভ িম্পাদন চ্যবক্তয অওতায় কভ িচাযীবদয ৫০ (ঞ্চা) জনঘন্টা আন-াউজ এফং ন্যান্য যকাযী-   

       নফযকাযী প্রবতষ্ঠাবন প্রবিণ প্রদান কযা বয়বছ )  

  

৫.৩  প্রবিণ কভ িসূবচবত কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ংগ্রণ ফা ভবনানয়বনয নিবে ফড় যকবভয নকান ভস্যা থাকবর তায  

       ফণ িনা (প্রবমাজয নয়)    

৫.৪  ভন্ত্রণারবয় ন্-দ্য-জফ নেবনং (OJT)-এয ব্যফস্থা অবছ বক-না; না থাকবর ন্-দ্য-জফ নেবনং অবয়াজন কযবত ফড়    

      যকবভয নকান সুবফধা অবছ বক-না?  (প্রবমাজয নয়)    

 

৫.৫  প্রবতবফদনাধীন থ ি-ফছবয (০১ জুরাআ ২০২০ নথবক ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত) প্রবিবণয জন্য বফবদ গভনকাযী    

      কভ িকতিায ংখ্া  (প্রবমাজয নয়)     

 



4 
       (৬) নবভনায/ওয়াকি ংিান্ত ত্ (০১ জুরাআ ২০২০ নথবক ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত) 
 

নদবয বযন্তবয নবভনায/ওয়াকিবয ংখ্া নবভনায/ওয়াকিব ংগ্রণকাযীবদয ংখ্া 

১ ২ 

 

০৬ 

 

 ৮ 

 

       (৭)  ত্প্রযুবক্ত ও কবম্পউোয স্থান  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব 

কবম্পউোবযয নভাে 

ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব 

আন্টাযবনে সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

ংস্থামূব ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থামূ

ন কবম্পউোয প্রববিত 

জনফবরয ংখ্া 

কভ িকতিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

      

 

    

 

    

 

   

 

55     

 

 

        (৮) যকাবয প্রবতষ্ঠানমূবয অবয়য রবযাং/মুনাপা/অদায়কৃত যাজস্ব নথবক যকাবয নকালাগাবয জভায বযভাণ  

        (থ ি বফবাবগয জন্য)             

                                                                                                (োকায ঙ্ক নকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ) 

 ২০২০-২১ ২০১৯-২০ হ্রা(-)/বৃবিয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃত 

জিন 

রিযভাো প্রকৃত 

জিন 

রিযভাো প্রকৃত 

জিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব অয় ট্যাক্স নযবববনউ       

নন-ট্যাক্স নযবববনউ        

উদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় নথবক)       

রবযাং বাবফ       

 

(৯)  প্রবতবফদনাধীন থ ি-ফছবয ম্পাবদত উবেখবমাগ্য কাম িাফবর/অআন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে  (প্রবমাজয  

      নয়) 

 

৯.১   প্রবতবফদনাধীন থ ি-ফছবয নতুন অআন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন কবয থাকবর তায তাবরকা ( প্রবমাজয নয় ) 
 

                                                                -২০২১            

                 

 

৯.২   প্রবতবফদনাধীন থ ি-ফছবয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফবর  

       ( প্রবমাজয এফং বফস্তাবযত বনবে প্রদি ) 
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                              ,  ৪ - ৪৩,                      ,     - ০০০ 

 

 

           www.biwta.gov.bd 

  -      info@biwta.gov.bd 

          ০ ৯৬৮-৩৯০০০৫ 

               ৯৫৫৬ ৫ -৫৫ 

       ৯৫৫ ০৭২ 

 

                              -                                      ,         ,           

               ৯৫৮                                                               

           -                                         ৯৫৮       ৮       

                                     ,               ,                       

                                                                               

 

      জ, ননযাদ ও াশ্রয়ী বযন্তযীণ ও উকূরীয় ননৌনযফন ব্যফস্থা। 

 

      ননৌ-থ উন্নয়ন ও ংযক্ষণ এফং নবৌত ফকাঠামভাগত সুনফধানদ প্রদামনয ভাধ্যমভ বযন্তযীণ ও উকূরীয় 

ননৌনযফন ব্যফস্থা নননিতকযণ।  

             Function) 

1) ননৌ-মথ নাব্যতা ংযক্ষণ ও নদী ান এফং ননৌ-নযচারমনয সুনফধামথ ে বযন্তযীণ নদী মথ ভাকো, ফয়াফানত, 

নফকন-ফানত ননৌ-ায়ক াভগ্রী স্থান;  

2) ননৌ-মথয াআমরাগ্রানপক জনয ও চার্ ে প্রকানা, াআরমর্জ সুনফধা প্রদান এফং নদী ফন্দযমূম অফাওয়া- 

ংক্রান্ত তথ্য নযমফন;  

3) বযন্তযীণ ননৌ-মথয নাব্যতা ংযক্ষমণয জন্য ফানল েক নরনজং কভ েসূনচ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন এফং নতুন ননৌ-থ 

চালু কযায উমেম মৃত ও মৃতপ্রায় নদী, চযামনর ও খার খনন ;  

4) বযন্তযীণ নদী-ফন্দয ও রঞ্চ ঘাে উন্নয়ন, যিণাবফিণ ও বযচারন এফং নদী ফন্দয ও ঘােমূব োবভ িনার 

সুবফধাবদ (বরায, নজটি, ফতযণ স্থান, ঘাে, ডক, বক (Quay), মুবযং (mooring) ওয়াপি (wharf), 

োবভ িনার, ননাঙয (anchorage), বয়ায, ফাথ ি (birth) ফা ন্যান্য      -     ) প্রদান;  

5) বযন্তযীণ ননৌ-মথ সৃষ্ট ফাধানফঘ্ন াযণ ও ননভনিত/দুঘ ের্নাকফনরত ননৌ-মান উদ্ধায ননৌ-মথ মাত্রী ও 

ভারাভার নযফমনয জনয ও বাড়া ননধ োযণ; 

6) বযন্তযীণ ননৌ-মথ চরাচরকাযী ননৌ-মামনয নেক ও আনিন কভীয দক্ষতায উন্নয়মনয রমক্ষয প্রনক্ষণ প্রদান; 

7) বযন্তযীণ ননৌ-মথ চরাচরকাযী ননৌ-মামনয                ,                                  

                ;   

8)           ,   ,                                                                    
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            -                                

            -                                                   

                

                                  

                                      

                  

                         

                                                             

       -                 ,                            -                              

                                

 PIWT & T                              

    -                    

                                       

                              ,                                        

           -                                     

            -                                                     

                 

                   

                                 

    -            

         -                                                  

                            ,                       ,                                  

                             

           ,                    ,       ,                       

 

 evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c‡ÿi Rbej mswkøó Z_¨ (Ryb, 2021) 

 

নেনী/বগ্রড নুবভাবদত বদযংখ্া কভ িযত বদয ংখ্া ïb¨ c‡`i msL¨v 

১ভ নেণী 

(বগ্রড-০২-০৯) 

342 302 40 

২য় নেণী 

(বগ্রড-১০) 

300 282 18 

৩য় নেণী 

(বগ্রড-০৯, ১০, ১১-১৬) 

1686 1548 138 

৪থ ি নেণী 

(বগ্রড-১৭-২০) 

2342 1953 389 

নভাে= 4670 4085 585 
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2020-21 A_© eQ‡i weAvBWweøDwUGÕi D‡jøL‡hvM¨ mvdj¨t 

 
weAvBWweøDwUG  GKwU ‡mevg~jK cÖwZôvb| weAvBWweøDwUGÕi  g~j j¶¨ জ, বনযাদ ও ােয়ী বযন্তযীণ ও 

উকূরীয় ননৌবযফন ব্যফস্থা বনবিতকযণ । ‡b․iæU‡K mve©¶wYK mPj, wbivc` I RbevÜe ivLvmn †b․cwienb 

†m±‡ii Pjgvb Dbœqb Ges AvaywbKvq‡b weAvBWweøDwUG e×cwiKi| G j‡¶¨ weAvBWweøDwUG cÖwZwbqZ KvR K‡i 

hv‡”Q Ges miKv‡ii ¯^í, ga¨ Ges `xN©‡gqv`x  j‡ÿ¨i mv‡_ mgš^‡qi gva¨‡g cwiKíbvgvwdK G‡Mv‡”Q|  
 
 

weAvBWweøDwUGÕi wewfbœ ai‡Yi †mevg~jK Kv‡Ri g‡a¨ †b․iæU Lbb, GmKj iæ‡U ‡b․mnvqK hš¿cvwZ ¯’vcb, 

†b․iæ‡Ui  wewfbœ ¯’v‡b †b․e›`i/j¨vwÛs‡÷kb/NvU-c‡q›U e¨e ’̄vcbv,  †b․iæ‡U †h †Kvb ai‡bi evav AcmviY I  

D×viKvh© cwiPvjbv, ‡b․iæ‡Ui nvB‡WªvMÖvwdK Rwic Kiv, ‡Rvqvi-fvUvi Z_¨vw` cÖ`vb,  †b․hv‡bi  mgqm~Px  

Aby‡gv`b, hvÎx I gvjvgv‡ji fvov wba©viY, mve©ÿwYK gwbUwis,  ‡b․c‡_ D×viKvh© cwiPvjbv, ‡b․hv‡bi 

cvBj‡UR †mev cÖ`vb, নেক ও আনিন কভীয প্রনক্ষণ সুনফধা প্রদান ও অফাওয়া ংক্রান্ত তথ্যানদ প্রদান আতযানদ  

D‡jøL‡hvM¨ |  
 

MZ 01 eQ‡i weAvBWweøDwUGÕi AR©b Lye Kg bq|                              ০৬-০৫-২০২              

                           ২০                   , ৮৩                   ,                  

                                    , ০                                     ০                   

                                  

 

 

                                 ০৬-০৫-২০২                                       

                                             ২০                   , ৮৩        

           ,  ০                                                     , ০          

                      , ০                                                     

 

                               ০৮    ২০২                                                     

                                           

 

                                                                         ২০      ২০২০     

                                                                                         

      ,                                                                                

                                    ছ                                                      , 

                                               ,    ,      ,                            
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K‡ivbvKvjxb  ïiæ  n‡Z A`¨vewa †b․c‡_ cY¨evnx †b․hvb PjvPj mPj ivLv n‡q‡Q| weAvBWweøDwUGÕi AvIZvaxb 

mKj b`x e›`i Ges cÖavb Awdm mxwgZ Rbe‡ji gva¨‡g mve©ÿwYK †Lvjv ivLvi e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

Af¨šÍixY ‡b․c‡_ PjvPjKvix hvÎx mvaviY †h †Kvb Riæix cÖ‡qvR‡b I †mev msµvšÍ wel‡q †hvMv‡hv‡Mi wbwg‡Ë 

weAvBWweøDwUGÕi nU jvBb b¤^it 16113 †Lvjv n‡q‡Q| K‡ivbv fvBivm (COVID-19) we¯Ívi †iva I cwiw¯’wZ 

Dbœq‡bi j‡ÿ¨ j‡Âi cÖ‡Z¨K hvÎx I mswkøó mK‡ji gv¯‥ cwiavb eva¨Zvg~jK Kivmn Ab¨vb¨ ¯^v¯’¨ wewa cvj‡bi 

welqwU cÖ‡Z¨K b`x e›`‡i gwbUwis Kiv n‡”Q| 2020-2021 A_© eQ‡i e›`i wefv‡Mi gva¨‡g 434 wU 

NvU/c‡q›U/‡Uvj †÷kb BRviv cÖ`v‡bi gva¨‡g weAvBWweøDwUGÕi 110 †KvwU (cÖvq) UvKv ivR¯^ Lv‡Z AwR©Z nq| 

২০২                       -            ৩০                                                  ছ    

PIWT&T          ২০২০-২০২       ছ   ৩০৩৯                           -         ২৭,২ ,৫০৭ 

                    ২০০     -         ২,০৬,৭০৯                 ২৯,২৮,২ ৬                      

    ছ    ৬      ২০২                                                                         ছ   

                                                               ছ   ০       ২০২০     ৩০    

২০২             ছ                                                   ২২৬ ৩৩            

                          ৩০৩                                 ছ   hvÎx mvavi‡Yi wbivc‡` c›Uz‡bi 

Dci w`‡q hvZvqvZ K‡i j‡Â DVv-bvgvi Rb¨ 192wU ÿz ª̀ I gvSvix c›Uzb ‡givgZ I bZzbfv‡e 17wU c›Uzb wewfbœ 

Nv‡U ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| ২০২০-২      ছ              -    ২৫২৫.২৫                       -    ২ ০০ 

                             ছ    ৯৬৭                                                      

                         ছ                                       ছ                     

            োবভ িনার                  ” ীল িক প্রকবল্পয অওতায় ৫০টি বফবল ধযবণয োবভ িনার ন্টুন ংগ্র 

কযা বয়বছ । ২০২০-২      ছ   বফঅআড    টিএ’য              ছ 240              

 

 

 

                                                              ২৯      ২০২০ 
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নযকল্পনা নফবাগঃ  

 

                      ২০২০-২      ছ                  /       : 

 

িঃনং কভ িকাবেয বফলয় একক বযভাণ 

১। নেবজং।  উন্নয়ন  : ২২৬.৩৩ রি ঘনবভোয 

 ংযিণ নেবজং : ২২০.৭৯ রি ঘনবভোয 

২। নেজায ংবিষ্ট অনুলবগক জরমান ংিান্ত  ৫৯টি 

৩। খনন ায়ক মন্ত্র (রংবুভ এক্সাববেয) ংগ্র  ৯টি 

৪। নদী ফন্দয   ঘােমূবয উন্নয়ন ।  ৪টি 

৫। নডক ও আবিন কভীয দিতা উন্নয়ন।  ১৬২৫ জন নডক ও আবিন কভীবক প্রবিণ 

প্রদান কযা বয়বছ। ৬। ননৌ-বথ ননৌ ায়ক াভগ্রী স্থান  ২৩২০১টি (LED Lantern, Steel 

Lighted Buoy, Spherical Buoy)   

০৭। ন্টুন ংগ্র (বনবভ িত ন্টুন ও নভযাভত ন্টুন)  ৬০টি (৩০+৩০) 

০৮। ঢাকায চাযাবয নদী তীবয (ঢাকা, নাযায়ণগি 

ও েঙ্গীবত) নদী ীভানা বরায বনভ িাণ  

 ৩০০০টি 

০৯। নজায়ায বাোয নগজ উাি যফযা   ৫৩টি 

১০। নেজায নফআজ বনভ িাণ  ২টি 

১১। ঢাকায চাযাবয নদী তীবযয উবেদকৃত স্থাবন 

ওয়াকওবয় বনভ িাণ (Mos) 

 ৪টি 

১২। ঢাকায চাযাবয নদী তীবযয উবেদকৃত স্থাবন 

আবকাাকি বনভ িাণ 

 ১টি 

১৩। ঢাকায চাযাবয নদী তীবয নজটি বনভ িাণ   ৪টি 

১৪। কবন্টার নেন বতনটি বডবজবএয বফকন 

নেন অধুবনকযণ 

 ৩টি 

১৫। ননৌ-প্রবেৌকর রুবে ভারফাী জাাজ চরাচবর 

ববয়জ নুভবত প্রদান 

 ৪৮০৮টি 

 

               

         :  

২০20-২1     ছ    বফঅআড    টিএ’য              ছ 240              
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e›`i I cwienb wefvM:  
ফতিভান যকায নদবয ননৌ-ফন্দযগুবরয উন্নয়বন উবেখবমাগ্য দবি গ্রণ কবযবছ ।          -              

              ,                    ,    -                                                  

                                 ছ                    ২০২০-২১ থ িফছবয  বফঅআবডিউটিএ কর্তিক প্রকল্প 

চরভান যবয়বছ । 

 অশুগবি বযন্তযীণ কবন্টআনায ননৌ-ফন্দয স্থান। 

 নগযফাড়ীবত অনুলংবগক সুবফধাবদ নদী ফন্দয   বনভ িাণ। 

 াটুবযয়া এফং নদৌরতবদয়ায় অনুলবঙ্গক  সুবফধাবদ নদী ফন্দয অধুবনকীকায়ন। 

 ফাংরাবদ অঞ্চবরক বযন্তযীণ  ননৌ-বযফন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাভ-ঢাকা-অশুগি ও ংযুু্ক্ত ননৌ-থ খনন এফং 

োবভ িনার অনুলবঙ্গক স্থানাবদ বনভ িাণ)। উক্ত প্রকবল্পয অওতায় ২টি কাবগ িা োবভ িনার  (ানগাঁও ও অশুগি) 

ও ৪টি প্যাবিায োবভ িনার (শ্মানঘাে, নাযায়নগি, চাঁদপুয এফং ফবযার) বনভ িাণ কাজ চরভান যবয়বছ । 

 

NvU/c‡q›U BRviv msµvšÍ t 
2020-2021 A_© eQ‡i e›`i wefv‡Mi gva¨‡g 434 wU NvU/c‡q›U/‡Uvj †÷kb BRviv cÖ`vb Kiv nq| D³ 
NvU/c‡q›U/‡Uvj †÷kb mg~n BRviv cÖ`v‡bi gva¨‡g weAvBWweøDwUGÕi 110 †KvwU (cÖvq) UvKv ivR¯^ Lv‡Z AwR©Z 
nq| 
 

D‡”Q`  msµvšÍ  Z_¨ t 
XvKv b`x e›`‡ii wbqš¿bvaxb gnvgvb¨ nvB‡Kv‡U©i ixU wcwUkb bs-3503/2009 Gi Av‡`k Abyhvqx XvKv I 
bvivqbMÄ b`x e›`‡ii wbqš¿bvaxb eywoM½v, ZzivM, kxZjÿ¨v b`xi mxgvbv wcjv‡ii Af¨šÍ‡i A‣ea ¯’vcbvmg~n 
2020-2021 A_©eQ‡i D‡”Q‡`i mvi ms‡ÿct 

 

 

b`x e›`‡ii bvg D‡”Q`K…Z 

¯’vcbv 

D‡”Q`K…Z 

Zxif~wg 

wbjvg Rwigvbv 

XvKv b`x e›`i                                            952 wU 12.50 GKi 13,70,000/- 5,000/- 

bvivqYMÄ b`x e›`i                        440 wU 11.00 GKi ------/- -----/- 

me©‡gvU 1,392 wU 23.50 GKi 13,70,000/- 5,000/- 

 

 

 

                                                           

                              ছ                                               
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   -                               

 

২০২০-২০২       ছ      -                                                        

 

‡bŠ-wbivcËv I UªvwdK(‡bŠ-wbUªv) kvLvt 
cÖwZ‡e`bvaxb A_© eQ‡i m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y©/ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewjt Af¨šÍixY †b․c‡_ mviv‡`‡k  cÖvq AvU kZvwaK 
hvwÎevnx †b․hvb weAvBWweøDwUG n‡Z iæUcvwgU, mgqm~Px wb‡q PjvPj K‡i| G mKj †b․hv‡b wbivc` †b․cwienb 
e¨e ’̄v mywbwðZK‡í weAvBWweøDwUGÕi †b․wbUªv wefvM wewfbœ Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY K‡i _v‡K| †b․wbivcËv msµvšÍ 
wel‡q 01-07-2020 n‡Z A`¨vewa †b․wbivcËv I UªvwdK e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg wb¤œiæc t 

1) hvÎx mvavi‡Yi wbivc` hvZvqv‡Zi ¯^v‡_© MZ 2020 mvj n‡Z XvKv-Bwjkv(wek̂‡ivW), XvKv-gyjv`x, 
w`evfv‡e jÂ mvwf©m e„w× Ges XvKv-gRy‡P․ayixinvU (j²xcyi) †b․c‡_ w`evfv‡M jÂ mvwf©m Pvjy Kiv nq; 

2) 2020 mv‡j KKvªevRvi-‡m›UgvwU©b †b․c‡_ ch©UK‡`i hvZvqv‡Zi myweav‡_© hvwÎevnx †b․hv‡bi AbyK~‡j 
iæUcviwgU, mgqm~wP cÖ`vb Kiv nq Ges hvwÎ mvavi‡Yi †b․hv‡b DVv-bvgvi Rb¨ j¨vwÛs myweavw` cÖ`vb Kiv 
nq; 

3) XvKv b`x e›`i n‡Z PjvPjKvix wKQz j‡Âi B-wU‡KwUs Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q| mKj j‡Âi Rb¨ 
†Kw›`ªqfv‡e B-wU‡KwUs Kvh©µg Pvjy Kivi Rb¨ GKwU D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q, hv 2021 mv‡ji g‡a¨ Pvjy 
Kiv m¤¢e n‡e g‡g© Avkv Kiv hv‡”Q; 

4) hvÎx‡`i j‡Â Av‡ivnb-Ae‡ivnb Ges evw`©s myweavw` m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ¨ m`iNv‡U NvU we‡Kw›`ªKiY Kiv 
n‡q‡Q| c~‡e© m`iNvU n‡Z 13wU c›Uzb Øviv Avc‡ikbvj Kvh©µg P‡j AvmwQj| eZ©gv‡b m`iNvU 
Uvwg©bv‡j AviI 12wU c›Uzb ms‡hvRb c~e©K me©‡gvU 21wU c›Uzb Øviv j‡Âi Qvov-wfov/AvMgb-ewnM©gb 
Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q; 

5) †b․ `yN©Ubv †ivaK‡í Kvj‣ekvLx †g․myg, `y‡hv©MKvjxb mg‡q Ges wewfbœ Drm‡e †b․c‡_ PjvPjK…Z 
†b․hv‡bi mv‡_ b`x e›`‡ii †hvMv‡hvM I gwbUwis Kivi wbwg‡Ë  XvKv, bvivqYMÄ, ewikvj, cUzqvLvjx, 
Pvu`cyi b`x e›`‡i V.H.F ‡hvMv‡hvM e¨e¯’v Pvjy Kiv n‡q‡Q;  

6) XvKv b`x e›`i n‡Z PjvPjKvix jÂmg~‡ni Rb¨ XvKv n‡Z ‡gv³vicyi ch©šÍ As‡ki Rb¨ ¯úxW wjwgU 
wba©viY K‡i †`qv n‡q‡Q| ZvQvov XvKv b`x e›`‡ii jÂmg~‡ni MwZwewa ch©‡eÿY Ges ¯úxW K‡›Uªvj Kivi 
Rb¨ bZzb Uvwg©bvj fe‡bi Qv‡` GKwU IqvP UvIqvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q; 

7) Af¨šÍixb †b․c‡_ hvÎx mvavi‡Yi wbivc` PjvP‡ji ¯^v‡_© mKj b`x e›`i I ¸iæZ¡c~Y© jÂNvU¸‡jv‡Z 
cwienb cwi`k©K, evw`©s mv‡is, UªvwdK mycvifvBRvi c`vq‡bi gva¨‡g gwbUwis e¨e ’̄v †Rvi`vi Kiv 
n‡q‡Q| GQvov cÖwZwU b`x e›`‡i ¯’vbxq cÖkvmb I †b․cywj‡ki mnvqZvq K‡Vvi gwbUwis Kivq eZ©gv‡b 
ỳN©Ubv cÖvq ï‡b¨i †KvUvq †b‡g G‡m‡Q; 

8) miKvix wb‡lavÁv Abyhvqx cÖwZeQ‡ii 15 gvP© n‡Z 15 A‡±vei ch©šÍ mg‡q †g․mygx AkvšÍ DcK~jxq †b․c_ 
mx-mv‡f© e¨ZxZ (AvswkK DcK~jxq PjvP‡ji QvocÎ) mKj ai‡Yi hvÎx †b․hv‡bi iæUcviwgU/ mgqm~Px 
Rvix eÜ ivLv      | Gmg‡q A‣ea †b․hvb PjvPj e‡Üi j‡ÿ¨ mswkøó ‡b․cywjk I †Rjv cÖkvm‡bi 

mnvqZvq †gvevBj †KvU© cwiPvjbvi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| Gi djkÖæwZ‡Z b`x c‡_ A‣ea †b․hvb PjvPj 
A‡bKvs‡k n«vm †c‡q‡Q| 

9) Af¨šÍixY ‡b․c‡_ PjvPjKvix hvÎx mvaviY †h †Kvb Riæix cÖ‡qvR‡b I †mev msµvšÍ wel‡q †hvMv‡hv‡Mi 
wbwg‡Ë weAvBWweøDwUGÕi nU jvBb b¤^it 16113 †Lvjv n‡q‡Q| weAvBWweøDwUGÕi cÿ n‡Z wcÖ›U I 
B‡jKUªwbK wgwWqvq nU jvBb b¤̂i 16113 eûj cÖPv‡ii e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q|  

10) K‡ivbv fvBivm (COVID-19) we¯Ívi †iva I cwiw¯’wZ Dbœq‡bi j‡ÿ¨ j‡Âi cÖ‡Z¨K hvÎx I mswkøó 
mK‡ji gv¯‥ cwiavb eva¨Zvg~jK Kivmn Ab¨vb¨ ¯^v¯’¨ wewa cvj‡bi welqwU cÖ‡Z¨K b`x e›`‡i gwbUwis 
Kiv n‡”Q|  
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                                                                                   ১৯৭২ 

      ১                       -                - থ                        (PIWT&T)    -

                                                                             -             

                           PIWT&T                       থ       

 

২০২০- ২০২১  থ                      /                        

১)         -                 - থ                        (PIWT&T)                                

              ১১৫    ২০২১                        ২০               থ                   

                                  

 

২)     ২০-০৫-২০২০               PIWT&T-  2
nd

 Addendum to the Protocol       ২               

      -                                                                        ০৫           

১০      Ports of Call                                         Ports of Call         ১১      

 থ             Ports of Call ২২                        2
nd

 Addendum            PIWT&T         

                            ৫-৬                                                             থ 

                                                           

 

৩) ২০১৯                    -                                                 (        )-     

(    )      থ                                       ২০২১                      -          থ ৩০   

                     থ                             
 

৪)                                                                       -             

      ৯৩:০৭   PIWT&T          ২০২০-২০২১  থ        ৩০৩৯                           -         

২৭,২১,৫০৭                     ২০০     -         ২,০৬,৭০৯                 ২৯,২৮,২১৬          

                     

 

৫  ২০২০-২০২১  থ        ১৬      ২০২১         থ                 থ                             

                 

 

৬                         ৯   ১০              ০৩ ৯ ২০২০                                   

            ১০                                                                        ৩   ৪ 

                            ১২৫                                 

 

৭          -         থ              (JTC)                   ৯   ১০  থ          -             

             ৫   ৬  থ       -       -         -                                    ২০২১ 

          থ                                       

 

৮             থ              (JTC)    ১০-১৬          ২০২১                                

IWAI             Multi Modal Termianl                                  

 

২০২০-২০২১  থ                         

    ২০২০-২০২১  থ                                                                     

              ১৬       ২০২১             থ  থ                                             
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 ৬-০৩-২০২                                                      

                                                                    

 

 

 

                                                                       

 

 

         ৯         ২০২০                                                -                   

                                                          

 
 
 
 
 
 



14 
mv‡f© I Dbœqb kvLv: 
 

9.2| BIWTA Ordenance-1958 Gi functions-15 (vii) Abyhvqx Af¨šÍixY †b․ c‡_ UªvwdK mv‡f© Kivi Rb¨ 
weAvBWweøDwUGÕi ÿgZv| h_vh_ KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bµ‡g 2020-2021 A_© eQ‡i wb‡¤œv³ 10wU †b․c_ I b`x 
e›`i I-wW/UªvwdK mv‡f© Kiv n‡q‡Qt 
 

µt bs ‡b․ c‡_i bvg mv‡f©i mgq `ßi Av‡`k I ZvwiL 

1 `vD`Kvw›` b`x e›`‡ii AvIZvaxb †MvgZx 
b`x (`vD`Kvw›`-Kzwgjøv-‡Mvjvevox) 

08/08/2020-
13/08/2020 

h_vh_ KZ…©cÿ KZ©„K 
Aby‡gv`‡bi gva¨‡g 

2 U½x b`x e›`i(U½x, BQvcyiv, Avïwjqv) 17/09/2020-
20/09/2020 

1482/2020 
14/09/2020 

3 bvivqYMÄ b`x e›`i wbqš¿Yvaxb †gNbv NvU 
Ges `vD`Kvw›` (bZzb NvU) 

09/10/2020-
11/10/2020 

1655/2020 
30/09/2020 

4 XvKv-Bwjkv-XvKv 20/11/2020-
08/11/2020 

1898/2020 
01/11/2020 

5 XvKv-ei¸bv-XvKv 07/01/2021-
12/01/2021 

35/2021 
07/01/2021 

6 wkgywjqv(gvIqv)-KvVvjevwo-gvwSKvw›` 29/01/2021- 
01/02/2021 

1969/2021 
27/01/2021 

7 AvwiPv-KvwRinvU, 
cvUzwiqv-‡`․jZw`qv 

11/02/2021-
14/02/2021 

301/2021 
09/02/2021 

8 XvKv-iv½vevjx-XvKv 
XvKv-‡Lcycvov-XvKv 

03/03/2021-
06/03/2021 

420/2021 
28/02/2021 

9 XKv-gyjv`x-XvKv 03/06/2021-
06/06/2021 

890/2021 
02/06/2021 

10 XvKv-ûjvinvU-fvÛvwiqv-XvKv 16/06/2021-
20/06/2021 

998/2021 
16/06/2021 

 

Kv‡M©v †mjt 
 

The Bangladesh Inland Water Transport (Time & Fare Table Approval) Rules, 1970 ‡gvZv‡eK 
weAvBWweøDwUG KZ©©„K †KejgvÎ hvÎxevnx j‡Âi †Kvb wd QvovB iæUcviwgU/mgqm~wP cÖ`vb Kiv n‡Zv| Z‡e 
hvÎxevnx jÂ/‡b․hvb e¨ZxZ Ab¨ †Kvb ai‡bi †b․hv‡bi iæUcviwgU ‡`qvi weavb wQj bv| mKj ai‡bi †b․hvb‡K 
iæU cviwgU Z_v AvB‡bi AvIZvq Avbq‡bi j‡ÿ¨ 2016 mv‡j miKvi KZ…©K wewa/AvBb ms‡kva‡bi D‡`¨vM MÖnY 
Kiv nq| 1970 m‡bi wewa/AvBb ms‡kva‡bi wbwg‡Ë mKj jÂ gvwjK/Kv‡M©v gvwjK cÖwZwbwa wb‡q MZ 
18/01/2016, 11/04/2017 I 23/10/2017Bs Zvwi‡L gvbbxq †b․ cwienb gš¿xi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ 3wU 
mfvq M„nxZ wm×všÍ †gvZv‡eK wewagvjv cÖbqb Kiv nq| D³ wewagvjv P~ovšÍ K‡i MZ 17/10/20219 Bs Zvwi‡L 
Òevsjv‡`k Af¨šÍixY †b․cwienb (†b․iæU cviwgU, mgqm~wP I fvov wba©viY) wewagvjv, 2019Ó †M‡RU Rvwi Kiv 
nq| 
 

wewagvjv 36 Gi Av‡jv‡K Af¨šÍixY mKj †b․hvb‡K 13wU †kÖYx‡Z wef³ Ki‡bi cÖ¯Íve K‡i MZ 18/01/2021 Bs 
Zvwi‡L ‡b․cwienb gš¿Yvj‡q ‡cÖiY Kiv nq| D³ iæUcvwgU wdÕi cÖ¯Íve wb‡q MZ 02/02/2021 Bs Zvwi‡L 
‡b․cwienb gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe (cÖkvmb) K‡ÿ AbywôZ mfvq M„nxZ wm×všÍ Abyhvqx ‡b․ cwienb Awa`ßi 
n‡Z †h 55 ai‡bi †b․hv‡bi †iwR‡÷ªkb I mv‡f© mb` cÖ`vb Kiv nq, ‡m¸‡jvi aib Abyhvqx bv‡gi ZvwjKv mshy³ 
K‡i 12wU †kÖwY‡Z wef³ K‡i cybivq 08/04/2021 †b․ cwienb gš¿Yvj‡q Zvwi‡L cÖ¯Íve ‡cÖiY Kiv nq| cybt 
cÖ¯Ív‡ei Dci MZ 07 Ryb 2021 Bs Zvwi‡L ‡b․ cwienb gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe (cÖkvmb) K‡ÿ mfv AbywôZ 
nq| iæUcviwgU wd wba©vib welqwU ª̀æZ ev Í̄evqb n‡e| 
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 9) 2020-21 A_© eQ‡i evwl©K cÖwZ‡e`b cÖ‡KŠkj wefvM KZ©„K m¤úvw`Z Kv‡Ri ZvwjKvt 
         
        wbR¯̂ KvR 
 

µtbs ২০২০-২০২       ছ    

           

২০২০-২০২       ছ   

                     

          (jÿ      q) 

01| evA‡b․c-KZ©„c‡ÿi XvKv b`x e›`‡ii bZzb wjdU ’̄vcbmn Avbylw½K KvR| 114.75 jÿ UvKv 

02| evA‡b․c-KZ©„c‡ÿi XvKv b`x e›`‡ii bZzb wjdU ’̄vcbmn Avbylw½K KvR| 27.60 jÿ UvKv 

03| evA‡b․cK, ewikvj¯’ Puv`gvix †gwW‡Kj †m›Uv‡ii Af¨šÍixY I ewnivs‡k 
Riæix ms¯‥vi I wbg©vbmn Avbylw½K KvR| 

15.21 jÿ UvKv 

04| bvivqYMÄ wWwfk‡bi AvIZvaxb Lvbcyi †MvWvDb GjvKvq Af¨šÍixY 
Ifvi‡nW •e`y¨wZK jvBb ¯’vcb I ms‡hvMmn Avyblw½K KvR| 

29.87jÿ UvKv 

05| bvivqYMÄ wWwfk‡bi AvIZvaxb Lvbcyi¯’  †óvi Awdm †givgZ KvR| 19.70 jÿ UvKv 

06| bvivqYMÄ wWwfk‡bi AvIZvaxb Lvbcyi¯’ †MvWvDb GjvKvi Af¨šÍixY fv‡Mi 
mvi‡dR †Wªb ms¯‥viKib KvR| 

72.48 jÿ UvKv 

07| bvivqYMÄ wWwfk‡bi AvIZvaxb Lvbcyi¯’ †MvWvDb GjvKvq Af¨šÍixY 
ms‡hvM iv¯Ív wbg©vb KvR| 

91.99 jÿ UvKv 

08| wmivRMÄ wWwfk‡bi AvIZvaxb evNvevox b`x e›`i G‡ó‡U Mfxi bjK~c 
¯’vcbmn Avbylw½K KvR| 

36.29 jÿ UvKv 

09| e½eÜz Rb¥kZ evwl©Kx Dcj‡ÿ¨ evA‡b․c-KZ©„cÿ fe‡bi wbPZjvq 
†W‡Kv‡ikb Ges gyw³hy× I weAvBWweøDwUG KY©vi wbg©vbmn Avbylw½K KvR| 

31.98 jÿ UvKv 

10| m`iNvU Uvwg©bvj feb-02 Gi Qv‡`i Dci IqvP UvIqvi ¯’vcb KvR| 31.50 jÿ UvKv 

11| Puv`cyi G‡ó‡Ui bewbwg©Z e¨viv‡Ki Aewkó Ask wbg©vbmn Avbylw½K KvR| 29.98 jÿ UvKv 

12| bvivqYMÄ b`x e›`‡ii AvIZvaxb Lvbcyi †WªRvi †eBR NvU GjvKvq Mfxi 
bjK~c ’̄vcbmn  Avbylw½K KvR| 

29.85 jÿ UvKv 

 
        Rb¯̂v‡_© KvR 

µtbs ২০২০-২০২       ছ    

           

২০২০-২০২       ছ   

                     

                      

13| XvKv b`x e›`‡i j‡Âi Ajm evw`©s Gi Rb¨ 06(Qq)wU c›Uzb ¯’vc‡bi wbwgË 
24wU 30© © Wvqvi ¯úvW ¯’vcb KvR| 

210.66 jÿ UvKv 

14| KZ©„c‡ÿi XvKv wWwfk‡bi AvIZvaxb wmwbœi‡UK j¨vwÛs †ókb feb e¨envi 
Dc‡hvMx I j¨vwÛs myweavi e„w×i Rb¨ GKwU Aviwmwm wmuwo 30© © Wvqvi 2wU 
¯úvW GKwU ¯úvBivj wmuwomn j¨vwÛs ‡ókb †i‡bv‡fkb, cvwK©s myweav e„w×i 
Rb¨ e¨vsK cÖ‡UKkbmn cvwKs© BqvW© ewa©ZKib KvR| 

92.46 jÿ UvKv 

15| ewikvj b`x e›`i (weAvBWweøDwUG) GjvKvaxb wmwU gv‡K©U I eûgyLx 
KuvPvevRvi msjMœ weAviwUwm evm wUwKU KvD›Uvi  n‡Z Pi KvDqv †LqvNvU 
ch©šÍ iv¯Ív Aviwmwm Kibmn Avbylw½K KvR| 

24.75 jÿ UvKv 



16 
µtbs ২০২০-২০২       ছ    

           

২০২০-২০২       ছ   

                     

                      

16| evA‡b․cK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb ZzlLvjx jÂNv‡U hvÎx wekÖvgvMvi 
wbg©vb, Mfxi bjK~c ’̄vcb I ms‡hvM moK wbg©vbmn Avbylw½K KvR| 

49.78 jÿ UvKv 

17| evA‡b․cK, ewikvj wWwfkbvaxb jvnvinvU I †f`ywiqv †dixNv‡Ui cvwK©s 
BqvW© †givgZ, B‡jKwUªK †cvó ¯’vcbmn Avbylw½K KvR| 

18.89 jÿ UvKv 

18| evA‡b․cK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb evbvixcvov Dc‡Rjvi D`qKvVx 
jÂNvU ms¯‥vi KvR| 

22.16 jÿ UvKv 

19| evA‡b․cK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb  wekvwiKvwU jÂNv‡Ui ms‡hvM 
moK wbg©vb I †RwU ewa©ZKibmn Avbylw½K KvR| 

14.23 jÿ UvKv 

20| evA‡b․cK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb Pi `~M©vcyi jÂNv‡Ui †RwU 
†givgZmn 50© dzU †RwUi ewa©Z Kib, 2wU 30© © Wvqv Gg.Gm ¯úvW ¯’vcb 
I G¨v‡cÖvP †ivW wbg©vbmn Avbylw½K KvR| 

30.30 jÿ UvKv 

21| evA‡b․cK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb DwRicyi jÂNv‡Ui †RwU I 
02( ỳB)wU 24© © Wvqv Gg.Gm ¯úvW D‡Ëvjb K‡i c~bt¯’vcbmn AwZwi³ 
02wU 30© © Wvqv Gg.Gm ¯úvW ¯’vcb Ges G¨v‡cÖvP †ivW wbg©vbmn  Avbylw½K 
KvR| 

47.74 jÿ UvKv 

22| PÆMÖvg¯’ ivmgwb Nv‡U óxj †d«g Kv‡Vi †RwU I ms‡hvM moK wbg©vb KvR| 13.53 jÿ UvKv 

23| PÆMÖvg wWwfk‡bi AvIZvaxb nvwZqv¯’ bjwQov Nv‡U óxj †d«g Kv‡Vi †RwU 
wbg©vb I 2wU Gg.Gm ¯úvW ¯’vcbmn Avbylw½K KvR| 

44.47 jÿ UvKv 

24| bvivqYMÄ wWwfk‡bi AvIZvaxb Lvbcyi¯’ †MvWvD‡bi †gBb †MBU n‡Z 
Aviwmwm †RwU ch©šÍ we`¨gvb †gBb  iv¯ÍvwU ms¯‥viKib KvR| 

24.84 jÿ UvKv 

25| bvivqYMÄ wWwfk‡bi AvIZvaxb wm‡jU †Rjvi mvjywUKi eªxR msjMœ 
GjvKvi óxj †RwU, óxj ¯úvW I ms‡hvM moKmn Avbylw½K KvR| 

50.40 jÿ UvKv 

26| gv`vixcyi †Rjvi KvjwKwb Dc‡Rjvi igRvbcyi BDwbq‡bi cvji`x b`xi 
Zx‡i j¨vwÛs myweavw` wbg©vb KvR Gi Rb¨ A_© ms ’̄vb| 

194.03 jÿ UvKv 

27| evA‡b․cK, cUzqvLvjx b`x e›`i Uvwg©bvj fe‡b GKwU gwnjv Uq‡jUhy³ 
†eª÷ wdwWs Kÿ cybt ms¯‥vi, A‡cÿgvb hvÎx‡`i Rb¨ †Pqi (Gm.Gm  Øviv 
wbwg©Z) cybt¯’vcb Ges cÖavb †MBU ms¯‥vi Kibmn Avbylw½K KvR| 

13.85 jÿ UvKv 

28| Riæix wfwË‡Z AvwiPv †dixNv‡Ui †jv-IqvUvi †÷‡Ri DRvb I fvwUi w`‡K 
wR.I e¨vM Wvw¤úsmn Avbylw½K KvR| 

9.98 jÿ UvKv 

29| dwi`cyi wmGÛwe Kv‡M©vNvU GjvKvq mIR iv Í̄vi cv‡k̂©i †Uvj Kg‡cø· 
ms¯‥vimn Avbylw½K KvR| 

17.98 jÿ UvKv 

30| dwi`cyi wmGÛwe Kv‡M©vNvU GjvKvq †UvjNi n‡Z 1bs †RwU ch©šÍ we`¨gvb 
ÿwZMÖ ’̄ ms‡hvM moK ms¯‥vimn Avbylw½K KvR| 

63.69 jÿ UvKv 

31| dwi`cyi wmGÛwe Kv‡M©vNvU GjvKvq 1bs †RwU n‡Z 3bs †RwU ch©šÍ HBB 
ms‡hvM moK ms¯‥vimn Avbylw½K KvR| 

159.52 jÿ UvKv 

32| Puv`cyi wWwfk‡bi AvIZvaxb eÏvinvU jÂNv‡U óxj †RwU I óxj ¯úvW 
ms¯‥vi KvR| 

71.75 jÿ UvKv 

33| Puv`cyi wWwfk‡bi AvIZvaxb AvjyevRvi †dix Uvwg©bvj cvwK©s Bqv‡W©i c~e© 
cvk̂© cvwK©s Bqv‡W©i Aewkó Ask fv½b cÖwZ‡ivaK KvR|  

13.882 jÿ UvKv 



17 
µtbs ২০২০-২০২       ছ              ২০২০-২০২       ছ   

                     

                      

34| XvKv b`x e›`‡ii Aax‡b m`iNvU, IqvBRNvU, jvjKzwV NvU I DwëM‡Ä 
¯úvW ms¯‥vi I cybt¯’vcb KvR| 

40.25 jÿ UvKv 

35| m`iNvU Uvwg©bvj feb-01 G wifvi mvBU n‡Z D‡”Q`K…Z †`vKv‡bi ¯’vb 
bvbw›`K Kib KvR| 
 
 

30.00 jÿ UvKv 

36| XvKv b`x e›`‡ii †mvqvixNvU GjvKvq GKwU G·¨v‡fUi †eBR/wifviNvU 
‡eBR wbg©vb KvR|   

4.20 jÿ UvKv 

37| ‡b․-`~N©Ubv †ivaK‡í XvKv b`x e›`‡ii IqvBRNvU (webv¯§„wZ NvU) msjMœ 
†LqvNv‡Ui Rb¨ †RwU I ¯úvW wbg©vb KvR| 

33.83 jÿ UvKv 

38| XvKv †Rjvi †`vnvi Dc‡Rjvi •gbyU NvU I dwi`cyi †Rjvi Pi f ª̀vmb 
Dc‡Rjvi †Mvcvjcyi †b․-iæ‡U cÙv b`x‡Z ‣gbyU I †Mvcvjcyi cÖv‡šÍ wm-
Uªv‡Ki Rb¨ Dc‡hvMx K‡i NvU wbg©vb KvR| 

34.00 jÿ UvKv 

39| PiI‡g` jÂNv‡U óxj †RwU I óxj ¯úvW wbg©vbmn ¯’vcb KvR| 34.972 jÿ UvKv 

40| Aveycyi  (‡Kv`vjcyi), jÂNv‡U óxj †RwU I óxj ¯úvvW wbg©vb KvR| 34.99 jÿ UvKv 

41| ewikvj b`x e›`‡i †`vZjv jÂNv‡U 1bs c›Uz‡bi wcQ‡b 2wU Gg.Gm ¯úvW 
wbg©vbmn ¯’vcb KvR| 

16.00 jÿ UvKv 

42| ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb †fvjv †Rjv¯’ †Nv‡linvU jÂNv‡U 2wU Gg.Gm 
¯úvW ¯’vcbmn Avbylw½K KvR| 

19.139 jÿ UvKv 

43| ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb ev‡KiMÄ Dc‡Rjvi (wekvwiKvwV) jÂNv‡Ui 
óxj †RwU wbg©vb I 2wU ¯úvW ¯’vcbmn Avbylw½K KvR| 

22.24 jÿ UvKv 

44| ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb KvDLvjx jÂNv‡U óxj †RwU cybtwbg©vb I e¨v¼ 
cÖ‡UKkb wbg©vbmn Avbylw½K KvR| 

14.332 jÿ UvKv 

45| ‡bvqvLvjx fvlvb P‡i †ivwn½v AvkÖq †K‡›`ª óxj †d«g Kv‡Vi †RwU wbg©vbmn 
Avbylw½K KvR| 

137.09 jÿ UvKv 

 
BwjqvQ Avn‡g` †PŠayix (KvVvjevox) 500 wgUvi DRv‡b evsjv evRvi †dixNvU, KvVvjevox, wkePi, gv`vixcyi 
GjvKvq ¯’vbvšÍ‡ii wbwgË m¤úvw`Z Kvh©µgt 
 
f~wg Dbœqb KvR, 4wU nvB-IqvUvi I 4wU †jv-IqvUvi †dixNvU wbg©vb, Af¨šÍixY ms‡hvM moK, jÂNvU 4wU I 1wU 

¯úxW‡evU NvU, ms‡hvM moK, e¨vsK cÖ‡UKkb, †jvKvj evm 7396 eM©wgUvi, wm Gb wR/wgwb 9202 eM©wgUvi, 

evm cvwK©s BqvW© (‡dix cvivcvi) 15200 eM©wgUvi, UªvK cvwK©s BqvW© 10000 eM©wgUvi, Kvi/‡QvU Mvwo cvwK©s 

BqvW© 16180 eM©wgUvi, mvi‡dm †WªBb, hvÎx †mW I Uq‡jU Kg‡cø·, †m‡WW IqvKI‡q, Awdm feb, cywjk 

e¨vivK, wfAvBwc wekÖvMvgvi, cv¤ú nvDR, cvIqvi nvDR I wWcwUDe‡qj, Aviwmwm MvBW Iqvj, 

B‡jKwUªwd‡Kkb, Kg©Pvix‡`i Wi‡gUix, †UvjNi I †iKvi †mW wbg©vb mn BZ¨vw` KvR| 
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  ২০২০-২১ থ িফছবয প্রবকৌর বফবাবগয ধীবন ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য াপল্যঃ 

 

µt
bs 

cÖK‡íi bvg cÖK‡íi 
†gqv`Kvj 

m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~b© KvR ev¯Íe 
AMÖMwZ 

Avw_©K 
AMÖMwZ 

01. evjvkx I 

evnv`yivev‡` 

†dwiNvUmn 

Avbylw½K ¯’vcbvw` 

wbg©vY (2q 

ms‡kvwaZ)| 

     ২০১৭- 

  , ২০২১ 

K) †WªwRs KvR- 30.00 jtNtwgt | 

L) wewfbœ ¯’vcbvw` I cvwK©s BqvW 

© wbg©vY- 3835.00 eM©wgUvi I 

33000.00 eM©wgUvi |  

M) ‡dwiNvU GjvKv cÖ‡UKkb- 3200 

eM©wgUvi | 

N) Rwg AwaMÖnY- (8+8) = 16 GKi |  

O) f~wg Dbœqb- 2.38 jÿ NbwgUvi | 

P) †dwiNvU wbg©vY I msiÿb| 

Q) evDÛvix I †dwÝs wbg©vY I †¯øvc 

cÖ‡UKkb| 

R) Af¨šÍixb iv¯Ív, ‡dwiNvU G‡cÖvP, 

†Wª‡bR wm‡óg,  wWfvBWvi| 

S) •e ỳ¨r I cvwb mieivnmn Ab¨vb¨ 

KvR| 

T) ÷xj †RwU I ÷xj ¯úvW wbg©vY| 

100% 93.97% 
(mvgwqK) 

02                 

            

       ”  

     ২০১৮- 

   ২০২২ 

১)          ৩৬.০০               

                       

২)                             

     ;  

৩)                             

                       ;  

৪)                               

                              ; 

 

২৯.৫০% ২২.০৫% 

03                

              

              

            

        

          

             

                 

 ২        ”  
 
 
 
 
 
 
 
 

     ২০১৮- 
   ২০২২ 

১         ৬                

                  

২                            

   ০৬                        

        

৩                                    

                  ৩৫০০        

                     

৪                    ৩.৫        

                              

৫                                    

০৬                     

২০% ৪০% 
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µt
bs 

cÖK‡íi bvg cÖK‡íi 
†gqv`Kvj 

m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~b© KvR ev¯Íe 
AMÖMwZ 

Avw_©K 
AMÖMwZ 

০৪              
            
           

     ২০ ৮- 
       
২০২  

K) e¨w³ gvwjKvbvaxb 25.605 GKi 

Ges AvïMÄ mviKviLvbv 6.17 GKi Rwg 

AwaMÖnY n‡q‡Q| 

L) civgk©K cÖwZôvb wnmv‡e TATA 

Consulting Engineers Limited and 

DPC Group of Consultant JV (TCE 

& DPCG) ‡K wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

civgk©K cÖwZôvb KZ…©K `wLjK…Z 

Inception Report wU PzovšÍ we‡ewPZ Kiv 

n‡q‡Q| gvV ch©v‡q Sub-Soil 

Investigation, Topography Survey 

and Bathymetric Survey m¤úbœ n‡q‡Q| 

GQvovI B‡Zvg‡a¨ civgk©K cÖwZôvb 
Draft Detail Design Report, Draft 

Cost Estimate Ges Draft 

Contract/Tender Document `vwLj 

K‡i‡Q| 

52.01% 52.01% 

০৫ Ò Pv`ucyi †Rjvi 
kvnivw Í̄ Dc‡Rjvi 
wQLwUqv eªxR n‡Z 
m~Pxcvov eªxR ch©šÍ 
WvKvwZqv b`xi 

DËicv‡o   
IqvKI‡q I 
cÖ‡qvRbxq 

AeKvVv‡gv wbgv©bÕÕ  

     ২০২০- 

   ২০২২ 
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µt
bs 

cÖK‡íi bvg cÖK‡íi 
†gqv`Kvj 

m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~b© KvR ev¯Íe 
AMÖMwZ 

Avw_©K 
AMÖMwZ 

06 cvUzwiqv Ges 
†`․jZw`qvq 
Avbylw½K 

myweavw`mn b`x 
e›`i AvaywbKvqb 

 

Rvbyqvix 2020- 
wW‡m¤^i 2022 

1) Kv‡Ri 2020-2021 A_©eQ‡ii 
06 †m‡Þ¤^i 2020 ZvwiL  cÖkvmwbK 
Aby‡gv`b cvIqv †M‡Q|  
2) cÖKíwU GwWwc m¤ú‡bœi ci 
Aby‡gv`b nIqvq cÖK‡íi †KvW eivÏ 
I  †_vK eivÏ n‡Z 1131.00 jÿ 
UvKv A_© eivÏ cÖvwßi Rb¨ cwiKíbv 
Kwgk‡bi Kvh©µg wefvM n‡Z 
GwWwc‡Z AšÍ©f‚w³ I eiv‡Ïi Aby‡gv`b 
20.12.2020wLª: ZvwiL cvIqv †M‡Q| 
A_©Qvo †P‡q ‡b․cwienb gš¿Yvjq 
eivei Av‡e`b Kiv n‡q‡Q| 
3) cÖK‡íi AvIZvq civgk©K 
wb‡qv‡Mi Rb¨ MZ 28.12.2020 
ZvwiL Pzw³ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| 
3) cÖK‡íi AvIZvq WªvBfvi I 
wbivcËv cÖnix wb‡qv‡Mi AvDU‡mvwm©s 
†mev µ‡qi †bvwUwd‡Kkb Ad GIqvW© 
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
4) cÖK‡íi AvIZvq b`x 
kvmb/Zxiiÿv KvRwU wW‡cvwRU 
c×wZ‡Z m¤úbœ Kivi Rb¨ cvwb Dbœqb 
†evW© mv‡_ P‚ovšÍ MOU 01.12.2020 
wLª:  ZvwiL Pzw³ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| 
D‡jøL¨ cvwb Dbœqb †evW© BwZg‡a¨ 
wWRvBb I b·vi KvR Avi¤¢ K‡i‡Q|  
5) cÖK‡íi AvIZvq Aviwmwm moK 
wbg©vY KvRwU m¤úbœ Kivi Rb¨ moK I 
Rbc_ wefvM‡K cÎ cÖ`vbmn wbqwgZ 
†hvMv‡hvM Kiv n‡”Q| GQvov BwZg‡a¨ 
wWRvBb I b·vi KvR Avi¤¢ Kiv 
n‡q‡Q|  
6) cÖK‡íi AvIZvq Rwg AwaMÖnb 
Kv‡Ri Rb¨ BwZg‡a¨ mv‡f© cÖwZôvb 
wb‡qvMc~e©K cvUzwiqv AwaMÖnb cÖ¯Íve 
cÖkvmwbK Aby‡gv`b ‡b․cwienb 
gš¿Yvjq n‡Z cvIqv wM‡q‡Q| 

৪% ০.০৮% 
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                                                                    ,                       

                                                                                            

    ছ             ৭৫০          ,                                                        

          ছ                       ৬০                                                       

            ০                                                          ছ   ০       ২০২০     ৩০ 

   ২০২             ছ                                                   ২২৬ ৩৩    

                        ৩০৩                                 ছ     

 

                                 ৪৫            ছ          ছ       ৩৪৬                      

                        ৩৫                   ২০২২                ০                   

         ২০২২                                     ৫৫                              

             ০০                    ছ                                                       

 ছ       ৮০০                                                            ৬০০            

                                             ৮০০                    ৩৫                   

                        ৮০                                        ৬৭২                 

                                      ৭০ ০০                                          

                                                   ৭৮                              

      ৩ ৩                           ছ    ছ   ,                            ,            

                                 ছ    

 

 
 

                                                 ৩ - ০-২০২০      
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            /              ছ      ,   ,                                               ছ        

২০২০-২      ছ                                                            -         , 

       -        ,        -         ,         -       ,      -                ,       -        , 

      -        -             ,      -            ,      -       ,        -        -        , 

     ,         -     ,      -     ,     - ছ   ,       -         ,        -                    

         -                    ২০২০-২       ছ                                       

২২০ ৭৯              

 
 

jÿ¨gvÎv (jÿ NbwgUvi) AMÖMwZ (jÿ NbwgUvi) ‡gvU AMÖMwZ 
(jÿ NbwgUvi) weAvBWweøDwUGÕi 

†WªRvi 
‡emiKvix †WªRvi weAvBWweøDwUGÕi 

†WªRvi 
‡emiKvix †WªRvi 

১০৮.৮০ ১৩১.৮০ ১০২.৫৬ ১১৮.২৩ ২২০.৭৯ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 A_© eQ‡ii Dbœqb cÖKímg~‡ni AvIZvq bve¨ †bŠ-c‡_i •`N©¨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µt 
bs 

Lbb GjvKv b`xi bvg LbbK…Z •`N©¨ 
(wKtwgt) 

 | wmbwaqv NvU fv½v †b․-c_ Kzgvi 3.38 

২  nhiZcyi-Rveiv a‡jk¦ix 4.53 

৩          -      -         -             5.14 

৪| ‣fie-KwUqv`x cyivZb eªþcyÎ 2.83 

৫| w`jvjcyi-PvgovNvU-wbKwj-‡bÎ‡Kvbv †b․-c_ evDjvB I gMiv 14.11 

৬| wPwÎ-bexbMi-‡MvKb©NvU-KzwUevwo †b․-c_ ‡gNbv, cvMjv, eywo 5.85 

৭  ছ   -                4.23 

৮       -    -                    2.13 

৯| Lyjbv-‡bvqvcvov ‣fie 8.04 

 ০  wmivRMÄ-cvebv-bv‡Uvi-w`bvRcyi AvÎvB 8.75 

  | UiKx-‡nvmbvev`-dvuwmqvZjv cvjiw` 2.60 

 ২  ‡gNbv-jv½jeÜ †b․-c_ eªþcyÎ 5.60 

 ৩| ‡gvnbMÄ n‡Z bvwjZvevwo †b․-c_ ‡evMvB Ksm b`x 22.84 

 ৪  ỳaKzgvi †b․-c_ ỳaKzgvi b`x 5.36 

 ৫| mybvgMÄ-Wzjyiv PjwZ b`x 6.51 

 ৬       (        )-        -       -      cyivZb eªþcyÎ 99.47 

 ৭          (       )-       (    )      98.18 

 ৮        –          -             2.56 

                   †gvU = ৩০২.   
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২০২০-২১ থ িফছবয নেবজং বফবাবগয ধীবন ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকবল্পয উবেখবমাগ্য াপল্যঃ 

 

িঃ

নং 

          ২০২০-২      ছ                 

০১  ২০টি নরজায ায়ক মন্ত্রানত 

এফং যিাভানদ ংগ্র”  

 ১০                             

 ৪                     

 ৫            

           ১            ১              

০২ “১০টি নরজায, নক্রনমফার্, র্াগমফার্, 

নপায াউজমফার্, ক্রু-াউজমফার্ 

ন্যান্য যিাভানদ ও মন্ত্রানত ংগ্র 

(১ভ ংমানধত)”  

 ০১টি নোর আন্সমকন ভানিাযা নবমর 

(নফঅআেনিউটিএ নযদী)  

 ৪টি নক্রনমফার্ 

 ১টি র্াগমফার্ 

 ০২টি নল্ফ প্রমল্ড ভানিাযা ফাজে  

 
০৩ “৩৫টি নরজায ও ায়ক জরমান 

অনুলানিক যিাভানদ ংগ্র এফং 

প্রময়াজনীয় ফকাঠামভা ননভ োণ”  

 ০৯                 

 ১২              

 ০৯                        

 ১২                     

 ১১                
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   -                      

 

 †bŠ-mIc wefv‡M †bŠ-mnvqK hš¿cvwZ msMÖn/ µq : 
 

µwgK 
bs 

AvB‡U‡gi bvg 
 

01 Aviwmwm wcwm †cvj-200wU 
02 Aviwmwm wmsKvi-3 Ub-30wU 
03 Aviwmwm wmsKvi-5Ub-60wU 
04 17 k¨vKj Gm Gj †PBb ( 30 GgGg Wvqv) 
05 60 k¨vKj Gm Gj †PBb ( 28 GgGg Wvqv) 
06 ¯‥PwjU †ccvi (jvj I meyR)-500 eM©wgUvi 
07 GBP gvK©v-30wU 
08 WvqgÛ gvK©v-560wU 
09 ÓIÓ gvK©v-560wU 
10 ÓµmÓ gvK©v-150wU 

 

           c›Uyb msµvšÍ 
 

µwgK 
bs 

A_© eQi c›Uzb 
†givgZ 

c›Uzb 
¯’vcb/cÖwZ¯’vcb 

gšÍe¨ 

 
1| 

 
2020-2021 

 
192wU 

 
17wU 

 
hvÎx mvavi‡Yi wbivc‡` c›Uz‡bi Dci 
w`‡q hvZvqvZ K‡i j‡Â DVv-bvgvi Rb¨ 
192wU ÿz ª̀ I gvSvix c›Uzb ‡givgZ I 
bZzbfv‡e 17wU c›Uzb wewfbœ Nv‡U ¯’vcb 
Kiv n‡q‡Q| 

 
 

 

 

 

                                              ৪-  -২০২০                       

                                ছ                                        
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           -              

 

           

                                                                -২০২১            

                  

 ১৯৬৭                                                       থ                   

                                              নভনযন নের্ দ্বাযা নফায়ন, পুযাতন নপিায 

াযণ কময নতুন নপিায স্থান নফনফধ নভযাভত                                      

        

 

 
 

                                                                

০৮- ২-২০২০                                                   
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ন্টুন ংগ্রঃ 

                                োবভ িনার                  ” ীল িক প্রকবল্পয অওতায় ৪৫টি 

বফবল ধযবণয োবভ িনার ন্টুন (১০০³×৩২³×৭.৫³) ও ০৫টি বফবল ধযবণয োবভ িনার ন্টুন 

(১২০³×৩৫³×৭.৫³) ংগ্র কযা বয়বছ। 

 

 

            োবভ িনার     

 

  ২০২০-২১ থ িফছবয এভএভআ বফবাবগয ননৌস্থাতয াখায় যাজস্ব ফাবজবেয অওতায় “ াধাযণ ব্যয়” 

খাবতয “মূরধবনক ব্যয় (ন্টুন)” খাবত ০১ (একটি) েীডবফাে ন্টুন ংগ্র কযা বয়বছ । 

 

                  

                        প্রকবল্পয মূর উবেশ্য                         

            

        

             

                 

             

                 

          ” 

     ২০ ৯ 

           

২০২  

 

ক) নকাবযয়ান EDCF 

এয থ িায়বন 

বফঅআডবিউটিএয জন্য 

ংগৃীত ২টি ২৫০ েন 

িভতা ম্পন্ন উিাযকাযী 

জরমাবনয জন্য ১টি 

াআবোবরক আবিন 

খুচযা মন্ত্রাং ংগ্র;  

 

খ) উিাযকাযী জরমাবন 

কভ িযত উিায ায়ক 

৮০ জন জনফবরয দিতা 

বৃবিয জন্য প্রবিন 

(টিএবব নভাতাবফক 

নভাে ৩০ টি ভবডউরঃ 

ডুবুযী ও নডক াআবড ৫০ 

জন এফং আবিন াআবড 

৩০ জন কভীবক প্রবিন 

প্রদান কযা বফ)।  

 

                  

     ৩০-  -২০২০ 

                

        ছ        

            , 

২০২           ছ  

           ১টি 

াআবোবরক আবিন 

খুচযা মন্ত্রাং        

     ছ ছ           

              

         ছ  

 

    -৭০ ,  

       ৫৬  
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২০২০-২       ছ              -    ২৫২৫.২৫                       -    ২ ০০                  

            ছ   
 

Rwic kvLv t 
 

২০২০-২       ছ                         -                                              

    ছ             

 

1| cvUzwiqv Ges †`․jZw`qv †dixNvU GjvKv 

2| wkgywjqv-evsjvevRvi †dixiæU GjvKv  

3| ewikvj b`x e›`i GjvKv  

4| Puv`cyi-kixqZcyi †dixNvU GjvKv   

5| mvK©yjvi IqvUvi I‡qR 

6| MRvwiqvv †dixNvU GjvKv   

7| e`bvZjx †dixNvU GjvKv  

8| gRy †P․ayixnvU n‡Z gwZi nvU  

9| wgqviPi I Djvwbqv GjvKv  

10| bvivqYMÄ n‡Z gywÝMÄ GjvKv  

11| myjZvbv Kvgvj eªxR GjvKv  

12| Puv`cyi n‡Z †gvnbMÄ GjvKv  

13| gsjv-NvwmqvLvjx  

14| cvUzwiqv-evNvevox †b․-iæU  

15| AvwiPv-KvwRinvU  ‡dix iæU GjvKv  

16| ‡fvjv-j¶xcyi †dix-iæU  

17| ei¸bv e›`i I G¨v‡cÖvP P¨v‡bj 

18| Kjv‡Kvcv n‡Z jv½je›` GjvKv  

19| XvKv-fvÛvwiqv †b․-iæU   

20| kvIjv-gyjv`x-mvZnvRvi weNv  

21| Puv`cyi-‡P․wKNvUv-nvwZqv-m›Øxc-A_wiwU eqv  

22| cUzqvLvjx e›`i n‡Z MjvwPcv jÂ NvU GjvKv  

23| wmGÛwe NvU GjvKv  

24| ‣fie-wgVvgBb †b․-iæU  

25| wgiKvw`g, ZvjZjv Wûix GjvKv 
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১ ২ ৩ ৫ ৬ 

০২.        

             

     ৩৫৯          -         -৭৫       

           ,      -৯৮   

     ,     - ৫৪   

               -৩২  

 ০৩.        

          

     ২৪   

  

           ,      -০৩   

     ,     -০২   

               -০৪  

       -         -০৫   

                  - ০   

 

                                                                                   

                                                               

                                  

০৭ ০২ ২০২১     ০৮ ০২ ২০২১ ১৫  ০.৭৮     -- 

 

   -           

                            ০৩            -                                             

     ছ                                                                           -      , 

 ছ  -                          -                                   ছ     ছ             

                                                  -                                  

                    

 

                        ,                       

                           ৯৭০                        ”                                

                                        ৯৭০           ৯৭৬                              

                                                                                      

           ৯৯৬                                                                     

                       stcw                                        ২০০৩             

                                                                                ”     

     
 

২০ ৯-২০      ছ                       

                                                                                    

                                                                                   

                     

                     -                           ২০২০                    ১৫০       - 

                                    ৭৫                   ৭৫                    

 )                   থ              -২০২০        -২০২১            ১৫৫৮     
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এনটিঅআ ভাদাযীপুমযয নযনচনতঃ  

২০১৩ আং মন ১৫ জন নেক এফং ১৫ জন আনিন নক্ষানফী ননময় চাযটি টিনমে বফমন ০১ (এক) ফছয নভয়াদী 

বুননয়াদী প্রনক্ষমনয ভাধ্যমভ এনটিঅআ ভাদাযীপুয প্রনক্ষণ নকন্দ্রটিমত প্রনক্ষণ কাম েক্রভ শুরু কযা য়। যফতীমত 

এনটিঅআ উন্নয়ন ীল েক প্রকমল্পয অওতায় একটি ছয় তরা নফনষ্ট প্রাননক বফন, একটি চায তরা নফনষ্ট নামের 

বফন, নপা ে নকায়ার্ োয, নপা ে েযমভর্যী, োপ নকায়ার্ োয, ভনজদ, তযাধুননক নজভমননয়াভ, সুআনভংপুর 

এফং পায়াযপাআটিং বফন ননভ োন  প্রনক্ষণ যিভানদ ও ল্যাফমযর্যী অধুননকীকযন কযা য়। ২০২০ ামরয জুন 

ভাম প্রকমল্পয কাজ ভাপ্ত য়। ফতেভামন নকন্দ্রটিমত ১৫ জন নেক এফং ১৫ জন আনিন প্রনক্ষনাথী এক ফছয নভয়াদী 

বুননয়াদী প্রনক্ষন গ্রন কযমছন, মা ক্রভান্বময় ২০০ (দুআত) নত উন্নীত কযায নযকল্পনা যময়মছ। এছাড়া কমযানা 

ভাভাযীয কাযমন নক্ষা প্রনতষ্ঠান ফন্ধ যাখায যকাযী অমদময নপ্রনক্ষমত ফতেভামন ত্র প্রনতষ্ঠানটিমত প্রনক্ষনাথীমদয 

স্বযীময প্রনক্ষন কাম েক্রভ স্থনগত থাকমরও নরাআমনয ভাধ্যমভ মাফতীয তানিক প্রনক্ষণ চরভান যময়মছ। ২০২০-২১ 

থ ে ফছময ত্র প্রনতষ্ঠান নথমক ৫০                 থ                                             

৩৯                                                                                   

        
 

২০২০-২১ থ ে ফছমযয উমেখমমাগ্য কাম োফরীঃ  

                                                           ০৮                     

                                                                                          

                                         ৮                                          

              ০৮                                                                            

                                                                   ”                   

       নকমন্দ্রয নযমফ যক্ষায় কযাম্পাম বৃক্ষমযান ও গামফ েজ ম্যামনজমভন্ট দ্ধনত স্থান  নানামুখী উমদ্বযাগ 

গ্রণ কযা ময়মছ। 

 

নেআনটিন, ফনযার এয নযনচনতঃ  

নেআনটিন, ফনযার প্রনক্ষণ নকন্দ্রটি ২০১২ আং মন ১৫ জন নেক এফং ১৫ জন আনিন নভনযন নক্ষাননফ ননময় 

কর্তেমক্ষয ফনযারস্থ পুযাতন ননৌ-কাযখানায় একটি টিন নে        বফন এফং একটি নদাতরা প্রাননক বফন ননময় 

এক ফছয নভয়াদী বুননয়াদী প্রনক্ষণ কাম েক্রভ শুরু কময। যফতীমত ম োয়ক্রমভ একটি নদাতরা একামেনভক বফন একটি 

অংনক নদাতরা অফানক        বফন ননভ োন কযা য় এফং প্রনক্ষণ যিভানদ অধুননকীকযন কযা য়। ফতেভামন 

নকন্দ্রটিমত একআ ামথ একফছয নভয়াদী ৩০ জন নভনযন নক্ষননফ এফং প্রায় ১০০ জন আনানব ে প্রনক্ষণাথীমদয 

প্রনক্ষণ নদওয়ায ক্ষভতা যময়মছ। এছাড়াও ত্র নকমন্দ্র এটিনেনিউ এয নফনবন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মূরক নকা ে চালু 

যময়মছ। 
 

২০২০-২১ থ ে ফছমযয উমেখমমাগ্য কাম োফরীঃ  

নেআনটিন ফনযার প্রনক্ষণ নকন্দ্রটি বযন্তযীণ ও নকাোর ননৌ-মান কভীমদয অন্তজোনতক ভামনয প্রনক্ষমণয জন্য 

একটি অস্থাীর প্রনতষ্ঠান। নমমকান প্রনতষ্ঠামনয তুরনায় ত্র প্রনতষ্ঠামন বযন্তযীন ননৌ-মান কভীমদয স্বল্প খযমচ 

অন্তজোনতক ভামনয প্রনক্ষণ নদওয়া য়। নকন্দ্রটিমত                                              

                                 ফতেভামন নকন্দ্রটিমত স্বল্প ও দীঘ েমভয়াদী ১২টি নকা ে চরভান যময়মছ। এক 

ফছয নভয়াদী নভনযন এযামপ্রনন্ট ী নকাম ে ৩০ জন কযামেমর্য প্রনক্ষণ কাম েক্রভ চরভান যময়মছ। এছাড়া কমযানা 

ভাভাযীয কাযমন নক্ষা প্রনতষ্ঠান ফন্ধ যাখায যকাযী অমদময নপ্রনক্ষমত ফতেভামন ত্র প্রনতষ্ঠানটিমত প্রনক্ষনাথীমদয 

স্বযীময প্রনক্ষন কাম েক্রভ স্থনগত থাকমরও নরাআমনয ভাধ্যমভ মাফতীয তানিক প্রনক্ষণ চরভান যময়মছ। ০১ ভা 

নভয়াদী আনানব ে যীক্ষা প্রস্তুতীমূরক নকাম ে ২০২০-২১ থ েফছময ৯১ (একানব্বআ) জন নফনবন্ন ক্লাময ননৌ-মান 

কভীমক প্রনক্ষণ প্রদান কযা ময়মছ। নভনযন নক্ষাননফমদয ব্যফানযক প্রনক্ষণ প্রদামনয রমক্ষয নেননং ী এযানয 

এয ভাধ্যমভ ভাদাযীপুয-ফনযার-ভাদাযীপুয বময়জ কযা মে। নকমন্দ্রয নযমফ যক্ষায় কযাম্পাম বৃক্ষমযান ও 

গামফ েজ ম্যামনজমভন্ট দ্ধনত স্থান  নানামুখী উমদ্বযাগ গ্রণ কযা ময়মছ। 
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২০২০-২০২       ছ                      

 

২০20-২1 থ িফছবযয ফাবল িক উন্নয়ন কভ িসূবচ (এবডব)-নত বফঅআড    টিএ’য নভাে  19 টি প্রকল্প  র্ভ িক্ত যবয়বছ। 

এফ প্রকবল্পয ভবে বফশ্বব্যাংবকয থ িায়বন 01টি; বাযতীয় নভনীয় ঋণ (LoC) এয অওতায় 01টি ও নকাবযয়ান 

কাবযগবয ায়তায় 01টি  নভাে 19টি প্রকল্প ফা ফায়নাধীন যবয়বছ । ২০20-২1 থ িফছবযয অযএবডবয অওতায় 

উক্ত প্রকল্পমূবয বফযীবত থ িভন্ত্রণারয় কর্তিক পুনঃবনধ িাবযত ফযাে যবয়বছ 1087 নকাটি 83 রাখ োকা এফং ব্যয় 

বয়বছ 1051 নকাটি 30 রাখ োকা                  96.69%।  ২০20-২1 থ িফছবয অযএবডবববত ন্তর্ভ িক্ত 

19টি প্রকল্প বত 04টি উন্নয়ন প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন কাজ ভাপ্ত বয়বছ ।  

 

             ২০২০-২১  থ                         থ      ২০২১               থ           

         
 

িঃ 

নং 

 

প্রকবল্পয নাভ (ফাস্তফায়নকার) 

 

থ িায়বনয 

উৎ 

 

প্রকবল্পয 

নভাে 

প্রাক্কবরত 

ব্যয়  

(রি োকা) 

 

প্রকবল্পয শুরু বত জুন ২০২১ ম িন্ত 

       গ্রগবত 

অবথ িক 

(%) 

 

 

 

ফাস্তফ 

(%)  

 

    ফবযার বফবাবগয নদীগুবরায নাব্যতা 

উন্নয়ন, াবন বনস্কান জরাফিতা নযাধ, 

নচ ব্যফস্থা এফং ল্যাবেংসুবফধাবদ 

প্রদানকবল্প কযাবোর নেবজং ও নভআন 

নেবনন্স নেবজং এয ভােবভ নদী 

ব্যফস্থানায ম্ভাব্যতা ভীিা (বপব্রুয়াবয 

২০১৯-বডবম্বয ২০২০)। 

 

 

বজওবফ ৪ ২.৭০ 

 

৩৬২ ৯৭ 

(৮৭.৯৫%) 

 ০০% 

২। কবরার নেন ও ভবনেবযং নেন 

বতনটি বডবজবএ বফকন নেন 

অধুবনকযণ (জুরাআ-২০১৬-জুন ২০২১), 

প্রস্তাবফত জুন ২০২২। 

 

 

বজওবফ  ৯৬৮ ০০ 

 

১৭৯৪.৪৮ 

(৯১.১৮%) 

৯২% 

৩। বযন্তযীণ  ননৌ-বথয ৫৩টি রুবে 

কযাবোর নেবজং (১ভ ম িায়ঃ ২৪টি ননৌ-

থ) (জুরাআ ২০১২-জুন ২০২২) 

 

 

  

বজওবফ  ৯২৩০০ 

 

১৩১৭০৫.৩৫ 

(৬৮.৪৯%) 

৮৫% 

৪। ২০টি নেজায ায়ক মন্ত্রাবত এফং 

যিাভাবদ ংগ্র (জুরাআ ২০১৫-জুন 

২০২২)। 

বজওবফ ২০৮৭৯৯ ৮৭ 

 

১৯৩৪৪৮.২৭ 

(৯২.৬৪%) 

৯৮.৪০% 

৫। ১০টি নেজায, নিনবফাে, োগবফাে, 

বপা ি াউজবফাে ও ক্রু-াউজবফাে 

ন্যান্য ায়কযিাভ/ মন্ত্রাবত ংগ্র  

(জুরাআ ২০১১ - জুন ২০২১ ) । 

বজওবফ ৭৪৫৬০ ২২ 

 

৭৩৩৩৩.৩৪ 

(৯৮.৩৫%) 

১০০% 

৬  ভংরা বত চাঁদপুয- ভাওয়া- নগায়ারন্দ 

বয় াকী ম িন্ত ননৌরুবেয নাব্যতা উন্নয়ন   

(        ৭ - জুন 20২৫)। 

 

বজওবফ ৯৫৬০০ 

 

৫৭১৯৬.০৯ 

(৫৯.৮৪%) 

৭০.৫২% 

৭  ফারাী  ফাাদুযাফাবদ নপবযঘাে 

অনুলবঙ্গক স্থানাবদ বনভ িাণ (জুরাআ 

২০১৭-জুন ২০২১ ম িন্ত)।                              

 

বজওবফ  

 

 ৪৫০২ 

 

১৩৬২৭.৮৩ 

(৯৩.৯৭%) 

১০০% 
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িঃ 

নং 

 

প্রকবল্পয নাভ (ফাস্তফায়নকার) 

 

থ িায়বনয 

উৎ 

 

প্রকবল্পয 

নভাে 

প্রাক্কবরত 

ব্যয় 

 

প্রকবল্পয শুরু বত জুন ২০২১ ম িন্ত 

       গ্রগবত 

অবথ িক 

(%) 

 

 

 

ফাস্তফ 

(%) 

 

 

৮।                                 

           (জুরাআ ২০১৮-জুন ২০২২)। 

 

 

বজওবফ ৫৫২৯৫ 

 

১২২১৮.৪৪ 

(২২.১০%) 

৩২.২৫% 

৯।        ,     ,                    

                   ,       , 

                        

                 (২       ) (জুরাআ 

২০১৮-জুন ২০২২)। 

 

 

বজওবফ ৮৪৮৫৫ 

 

১২৮০৩.৫০ 

( ৫ ০৯%) 

৫৬% 

 ০            ,     ,          

                                

        ২০ ৮-   ২০২৪   

 

বজওবফ ৪৩৭ ০০ 

 

৩০৫৭৬.৬৮ 

(৬.৯৯%) 

৯.১১% 

    ৩৫                        

                      (       

২০ ৮-   ২০২৩)  

 

বজওবফ ৪৪৮৯০৩.৪২ 

 

১০৭৫৭.৪০ 

(২.৪০%) 

২.৬৫% 

 ২                                 

                                 

২০ ৮-       ২০২   

 

বজওবফ  ৬২৭ . ৮ 

 

১২৭৬২.০৮ 

(৭৮.৪৩%) 

৯৭.৫০% 

 ৩  বযন্তযীণ ও উকুরীয় ননৌ-বথন জন্য 

ননৌ-ায়ক মান্ত্রগাবত ংগ্র ও ংবমাজন  

(জুরাআ ২০১৯-জুন ২০২১) । 

 

বজওবফ ৪৯৮৭.৭৫ 

 

৪৫৮৫    

 ৯  ৯৩   

 ০০  

 ৪  ঢাকা-রিীপুয ননৌ-বথয রিীপুয প্রাবন্ত 

নভঘনা নদী নেবজং এয ভােবভ নাব্যতা 

উন্নয়ন (জানুয়াযী ২০২০-জুন ২০২২)। 

বজওবফ ৪৯৮৮ 

 

৪৮৬ ৮  

 ৯ ৭২   

২৩  

১৫। ফাংরাবদ অঞ্চবরক বযন্তযীণ  ননৌ-

বযফন     প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাভ-ঢাকা-

অশুগি ও ংযুু্ক্ত ননৌ-থ খনন এফং 

োবভ িনার অনুলবঙ্গক স্থানাবদ বনভ িাণ 

(১ভ ংবাবধত) (জুরাআ ২০১৬-বডবম্বয 

২০২৫)। 

  

 

 

বজওবফ ও 

বফশ্বব্যাংক 

 

৩৩৪৯৪২ 

 ৩০৫২৮০  

 

৫৮৭৯.৩১ 

(১.৭৬%) 

২০.২৪% 

১৬। অশুগি বযন্তযীণ কবন্টআনায ননৌ-ফন্দয 

স্থান (জুরাআ ২০১৮-বডবম্বয ২০২১)। 

 

 

বজওবফ  ২৯৩০০ 

(৪৩ ০০) 

 

৬৭৪৬৪.৪২ 

(৫২.১৮%) 

৫৩.৭৬% 

 ৭                               

 ছ                               

                                

                          (জুরাআ 

২০২০-জুন ২০২২)। 

বজওবফ ৪২৪৮.৩৭ 

 

 ২৩৩ ০৯ 

(২৯.০৩%) 

২৯ ০৪  
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িঃ 

নং 

 

প্রকবল্পয নাভ (ফাস্তফায়নকার) 

 

থ িায়বনয 

উৎ 

 

প্রকবল্পয 

নভাে 

প্রাক্কবরত 

ব্যয় 

 

প্রকবল্পয শুরু বত জুন ২০২১ ম িন্ত 

       গ্রগবত 

অবথ িক 

(%) 

 

 

 

ফাস্তফ 

(%) 

 

 

 ৮  াটুবযয়া এফং নদৌরতবদয়ায় অনুলবঙ্গক  

সুবফধাবদ নদী ফন্দয অধুবনকীকায়ন 

(জানুয়াবয ২০২০-বডবম্বয ২০২২)। 

বজওবফ  ৩৫ ৭০ 

 

১২২.৪১ 

(০.০৯%) 

৫% 

 ৯  প্রবয়াজনীয় প্রবিণ বফঅআডবিউটিএ’য 

উিাযকাযী জরমাবনয জন্য াআবোবরক 

আবিন ন্যান্য খুচযা মান্ত্রাং ংগ্র। 

(জুরাআ ২০১৯-বডবম্বয ২০২১) । 

         

        

৪ ৭ ৯৮ 

 ২৫৩ ৫০  

২৩৮ ৭৮ 

 ৫৭  ৩   

 

৬০ ০৪  

 

             ২০২০-২১  থ                          

 

                                                  

                                                 

                                                       

               

        ২০১৯-       ২০২০ 

 

১০টি নরজায, নক্রনমফার্, র্াগমফার্, নপা ে াউজমফার্ ও ক্রু-

াউজমফার্ ন্যান্য ায়ক যিাভ/ মন্ত্রানত ংগ্র (২য় 

ংমানধত) 

জুরাআ ২০১১ - জুন ২০২১ 

 

ফারাী  ফাাদুযাফামদ নপনযঘার্ অনুলনিক স্থানানদ ননভ োণ জুরাআ ২০১৭-জুন ২০২১ 

                      থ        -                    

          

     ২০১৯-   ২০২১ 

 

 
 

                                                                          

 ৯-০ -২০২                                                         

               ,            ,                  ,                         

                             ”                              


