
ক) বিআইডবিউটিএ কর্তকৃ ২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯ পর্নৃ্ত  বিআইডবিউটিএ’র গুরুত্বপূর্ ৃঅর্ৃন 

 ননোয়োপোড়ো, ভৈরি, আশুগঞ্জ ও িরগুনো নদী িন্দর স্থোপন 

 ঢোকো শহতরর চোরবদতক বৃত্তোকোর ননৌ-পথ চোলুকরর্ ও িেমৃোন নতুন প্রকল্প গ্রহর্  

 অৈযন্তরীর্ ননৌ-পতথর নোব্যেো রক্ষোয় ৪ টি এবিবিয়োন নের্োরসহ ১৮টি নের্োর ও ৯২ টি সহোয়ক 

র্লর্োন  (নেনতিোট, ক্রু-হোইর্তিোট, টোগতিোট  ,সোতৈতৃিোটসহ  আনুষোাংবগক) সাংগ্রহ 

 পোনগাঁও অৈযন্তরীর্ কতেইনোর ননৌ-টোবমনৃোল বনমোৃর্ 

 বিবৈন্ন ননৌ-পতথ ৩০০ টি নতুন পন্টুন স্থোপন 

 মোদোরীপুর-চরমুগুবরয়ো-নটতকরহোট-নগোপোলগঞ্জ ননৌ-পতথ নেবর্াং 

 ২টি উদ্ধোরকোরী র্লর্োন )বনৈপ্রক ও প্রেযয়)  সাংগ্রহ 

 আশুগঞ্জ অৈযন্তরীর্ কতেইনোর ননৌ-িন্দর স্থোপন 

 ঢোকো, নোরোয়নগঞ্জ এিাং টঙ্গী নদী িন্দর এলোকোয় উতেদকৃে স্থোতন নৈৌে সুবিধোবদ বনমোৃর্ 

 ঢোকো  ,িবরশোল ,পলয়োাোলী  নদী িন্দর টোবমনৃোল আধুবনকোয়ন ও সম্প্রসোরর্ 

 ননৌ-পতথর ননৌ-সহোয়ক র্ন্ত্রপোবে সাংগ্রহ 

 চট্টগ্রোম-সন্দ্বীতপর নর্োগোতর্োতগর সুবিধোতথ ৃসন্দ্বীপ চযোতনতল ১০৬৭ বমটোর দীর্ ৃআরবসবস নর্টি বনমোৃর্; 

 ঢোকো নর্লোর শ্যোমপুতর ও নোরোয়নগতঞ্জর াোনপুতর  ইতকোপোক ৃবনমোৃর্ 

 অৈযন্তরীর্ ননৌ-রুটসহ উত্তরোঞ্চতল পন্য পবরিহতন ৫২ বকিঃবমিঃ পোলবরয়ো-িোর্োিোবড় ননৌ-পতথ নোইট 

ননবৈতগশন চোলুকরর্ 

 িবরশোল ও মোদোরীপুর শীপ পোতসোৃনোল নেবনাং নসেোর চোলুকরর্ 

 অৈযন্তরীর্ ননৌ-পতথর ৫৩টি রুতট কযোবপটোল নেবর্াং প্রকল্প 

 ১২টি গুরুত্বপূর্ ৃননৌ-পথ ানন কোর্েৃম 

 হোবরতয় র্োওয়ো ননৌপথ নেবর্াং কতর নতুন ১৭৪০ বক.বম. ননৌপথ সৃবি 

 ননৌ-পতথ েদোরবক নর্োরদোর করোর লতক্ষয ৬টি স্পীটতিোট সাংগ্রহ 

 টঙ্গী নদী িন্দতরর বিেল টোবমনৃোল বনমোৃর্ 

 মোওয়ো হতে বশমুবলয়োয় র্োট স্থোনোন্তর 

 খুলনো নদী িন্দর এলোকোয় উন্নয়ন ও সাংস্কোর 

 বুবড়গঙ্গো, শীেলক্ষযো ও তুরোগ নদীর ির্ৃয অপসোরর্ ও পোবন দূষর্মুক্তকরর্ 

 িোাংলোতদতশর পল্লী অঞ্চতল লঞ্চর্োট ও ওতয়সোইড র্োট উন্নয়ন 



 প্রতটোকতলর আওেোধীন বিবৈন্ন ননৌ-পথ নেবর্াং 

 মাংলো নদীর অদূতর পশুর নদীর ানন 

 মোওয়ো-চরর্োনোর্োে স্পীটতিোট র্োতট ২টি নতুন স্পীটতিোট পন্টুন স্থোপন 

 বিবৈন্ন নদী িন্দতর নসোলোর প্যোতনল স্থোপন 

 নদৌলেবদয়ো র্োতট পোবকাৃং ইয়োড ৃবনমোৃর্ 

 মাংলো-র্বষয়োাোলী ননৌ-পথ ানন কতর পুনরোয় চোলুকরর্   

 ননৌ-পথ মোদোরীপুর-নটতকরহোট-নগোপোলগঞ্জ ননৌ-পথ ানন  

 নোরোয়নগঞ্জ নর্লোর পোগলোয় স্টোফ নকোয়োটোৃর বনমোৃর্  

 কোওড়োকোবন্দ হতে কাঁঠোলিোড়ী র্োট স্থোনোন্তর 

 বিবৈন্ন নদী িন্দতর পোইলট হোউর্ বনমোৃন 

 ব্রোহ্মর্িোড়ীয়ো নর্লোর আশুগতঞ্জ েোন্সবশপতমে পতয়ে চোলুকরর্  

 সোরো নদতশর ননৌ-পতথ র্োত্রী নসিো উন্নয়তন র্োট বনমোৃর্/পূর্ ৃবনমোৃর্ 

 িোাংলোতদশ-ৈোরে ননৌ-েোন্সবশপতমে চোলু কতর কলকোেো-আশুগঞ্জ-বত্রপুরো ননৌ-পথ ও সড়ক পতথ 

মোলোমোল পবরিহন ব্যিস্থো প্রিেনৃ 

 নোরোয়নগঞ্জ লোঙ্গলিতন্দ পুরোেন িহ্মপুত্র ানন  

  “দবক্ষর্োঞ্চতলর বিবৈন্ন ল্যোবডাং নস্টশতন িন্দর সুবিধোবদর উন্নয়ন” 

  “ঢোকো নদী িন্দতরর আওেোয় সদরর্োট হতে শ্মশোনর্োট পর্নৃ্ত রোস্তো উন্নয়নসহ অন্যোন্য অিকোঠোতমো 

বনমোৃর্” কোর্ সিন্ন হতয়তে। 

 মোওয়ো-চরর্োনোর্োে স্পীডতিোট র্োতটর র্ন্য নতুন স্পীডতিোট পন্টুন বনমোৃর্ ও স্থোপন 

 িোঅতনৌপ-কর্তপৃতক্ষর বিবৈন্ন ৈিতন নসোলোর প্যোতনল স্থোপন  

 রোঙ্গোমোটি নর্লোয় একটি নেোট আকৃবের (48© x 24© x 4©) পন্টুন বনমোৃর্ ও স্থোপন 

 আলু িোর্োর নফরী র্োট টোবমনৃোতলর পোবকাৃং ইয়োড ৃহতে বিদ্যমোন নফরীর্োট পর্নৃ্ত সাংতর্োগ সড়ক বনমোৃর্ 

 কক্সিোর্োর নুবনয়োচড়োয় আরবসবস নর্টি বনমোৃর্ 

 আশুগঞ্জ েোন্সবশপতমে পতয়ে হতে ঢোকো-বসতলট মহোসড়ক পর্নৃ্ত --- বক.বম. রোস্তো বনমোৃর্। 

 িবরশোল, মাংলো, রোঙ্গোমোটি, আাংটি হোরোয় পোইলট হোউর্ বনমোৃর্ কোর্। 

 কক্সিোর্োর ও রোঙ্গমোটি পবরদশনৃ িোাংলো বনমোৃর্ 

 হবরর্ো-আলুিোর্োর নফরী রুতট আলুিোর্োর নফরী টোবমনৃোল হতে নফরীর্োট অবৈমূাী বিকল্প সাংতর্োগ 

সড়ক বনমোৃর্; 



 িোলোশী ও িোহোদুরোিোদ নফরীর্োট বনমোৃর্: 

 িবরশোল DPETC এর এক েলো নহোতটল ৈিন বিেলকরন কোর্; 

 খুলনো নদী িন্দতর কী এলোকোয় ১৩০ ফুট পোইবলাং পুনিঃবনমোৃন; 

 নটকনোতফ নোফ নদীর পর্টৃক র্োতট আর বস বস বপলোর বদতয় ২২০ ফুট নর্টি বনমোৃন কোর্: 

 চাঁদপুর বডবৈশতনর আওেোধীন রোমচন্দ্রপুর লঞ্চর্োতট িীল নর্টি ও িীল স্পোড বনমোৃর্সহ স্থোপন কোর্। 

 চাঁদপুর বডবৈশতনর আওেোধীন এালোেপুর লঞ্চর্োতট িীল নর্টি ও িীল স্পোড বনমোৃনসহ স্থোপন কোর্। 

 বশমুবলয়ো (মোওয়ো)  লঞ্চর্োতট ৪টি  নর্টি ও ৮টি স্পোড স্থোপন কোর্। 

 বশমুবলয়ো (মোওয়ো) স্পীডতিোটর্োট মোবিকোবন্দ এিাং নবড়য়ো র্োত্রীতদর র্ন্য একটি নর্টি বনমোৃর্ কোর্। 

 কক্সিোর্োর নর্লোর আওেোধীন নটকনোফ উপতর্লোর নটকনোফ নদী িন্দতরর র্ন্য এম.এস স্পোড 

বনমোৃনসহ আনুষবঙ্গক কোর্। 

 িোঅতনৌপক, িবরশোল বডবৈশতনর আওেোধীন বমতররহোট লঞ্চর্োতট নর্টি বনমোৃর্ ও ২টি ৩০”  ডোয়ো 

এম.এস স্পোড স্থোপনসহ আনুষবঙ্গক কোর্। 

 “১০টি নের্োর, নেনতিোট, টোগতিোট, অবফসোর হোউর্তিোট ও ক্রু-হোউর্তিোটসহ অন্যোন্য সরঞ্জোমোবদ/ 

র্ন্ত্রপোবে সাংগ্রহ” শীষকৃ প্রকতল্পর আওেোয় ১০ টি নের্োর ও ও  অন্যোন্য র্লর্োন সাংগৃহীে হতয়তে  । 

 “ ২০টি নের্োরসহ সহোয়ক র্ন্ত্রপোবে এিাং সরঞ্জোমোবদ সাংগ্রহ” শীষকৃ প্রকতল্পর আওেোয় ১০টি নের্োর 

ও  অন্যোন্য বকছু র্লর্োন সাংগৃহীে হতয়তে  ।   

 “৩৫টি নের্োর ও সহোয়ক র্লর্োনসহ আনুষবঙ্গক সরঞ্জোমোবদ সাংগ্রহ এিাং প্রতয়োর্নীয় অিকোঠোতমো 

বনমোৃর্” শীষকৃ প্রকতল্পর কোর্ চলমোন রতয়তে । প্রকল্পটির কোর্ চলমোন আতে । 

 র্োন্ত্রী সোধোরতনর বনরোপতদ লতঞ্চ উঠো-নোমোর র্ন্য ২১৩ টি  পন্টুন র্োতট নরতা ক্ষুদ্র/মোিোরী নমরোমে 

কতর সাংবিি র্োতট পুনিঃস্থোপন/প্রবেস্থোপন করো হতয়তে । কর্তপৃতক্ষর অথোৃয়তন ০৭ টি নতুন পন্টুন 

বনমোৃন পূিকৃ র্োতট স্থোপন করো হতয়তে   

 “Feasibility Study for Procurement of 2 (Two) High power Salvage 

vessels with allied facilities, Different Types of 61(Sixty One) Service 

Vessels including 6 (Six) River cleaning vessels & Different types of 

132(One Hundred Thirty Two) Pontoons for BIWTA” শীর্ ষক সমীক্ষা প্রকল্পের 

পরামশ ষক প্রতিষ্ঠান তিআরটিতস, বুল্পেট কর্তষক প্রকল্পের Inception Report দাতিল করা হল্পেল্পে 

এিং অন্যান্য কার্ ষক্রম চলমান রল্পেল্পে 



 গি  ২২-০৮-২০১৯ েোবরা  “আনুষবঙ্গক সুবিধোবদসহ বিতশষ ধরতনর টোবমনৃোল  পন্টুন বনমোৃন ও 

স্থোপন” প্রকতল্পর আওেোয় ৪৫ টি বিতশষ ধরতনর টোবমনৃোল পন্টুন বনমোৃর্ ও স্থোপতনর উতেতশ্য 

বিআইডবিউটিএ’র সোতথ আনন্দ শীপ বিল্ডোস ৃএড বিপওতয়স বলবমতটড সোতথ চুবক্ত স্বোক্ষবরে  হতয়তে 

 মুবন্সগঞ্জ-গর্োবরয়োয় নফবরর্োট বনমোৃন করো হতয়তে 

 িরগুনো নর্লোয় িন্যোেলী-চরবশিো নফবরর্োট চোলু করন  

 ২০১৮-২০১৯ সতন ঢোকো শহতরর চোবরবদতক বুবড়গঙ্গো, শীেলক্ষযো, িোলু এিাং তুরোগ নদীর েীরভূবম 

হতে  প্রোয় ৫২৩৯ টি স্থোপনো উতেদ এিাং ১৪৫.৬০ একর ভূবম উদ্ধোর করো হতয়তে । 

 ঢোকো শহতরর চোবরবদতক বৃত্তোকোর ননৌ-পথ প্রকল্প ‘বুবড়গঙ্গো, তুরোগ, শীেলক্ষযো ও িোলু নদীর 

েীরভূবমতে বপলোর স্থোপন, েীররক্ষো, ওয়োকওতয় ও নর্টিসহ আনুষবঙ্গক অিকোঠোতমো বনমোৃর্ (২য় 

পর্োৃয়)’ এর িোস্তিোয়ন কোর্ গে RyjvB 2018 নথতক শুরু হতয়তে এিাং আগোমী  Ryb 2022 সতন 

সমোপ্ত হতি  । 

 

Significant achievements of BIWTA by BIWTA from 2009-10 to 2018-19 

 

 Establishment of river ports at Noapara, Bhairab, Ashuganj and Barguna. 

 Initialization of circular waterways around Dhaka City and adoptation o  

current new projects 

 Collection of  18 dredgers and 92 auxiliary vessels (crane boat, crew-

hijack boat, tugboat, survey boat) including 04 amphibian dredger to 

protect the navigability of the inland water ways. 

 Construction of inland container terminal at Pangaon 

 Deployment of 300 new pontoons in different river routes 

 Madaripur-Charmuguria-Takerhat-Gopalganj water ways dredging  

 Collection of  2 salvage ships (Fearless and Confident) 

 Establishment of Ashuganj Inland Container Port 

 Construction of physical facilities at evacuated areas of Dhaka, 

Narayanganj and Tongi river ports 



 Modernization and expansion of Dhaka, Barisal, Patuakhali river port 

terminals 

 Collection of equipment aid to navigation for inland water ways 

 Construction of 1067 meter long RCC jetty in Sandwip channel to 

facilitate communication between Chittagong-Sandwip; 

 Construction of Eco Park in Shampur in Dhaka district and at Khanpur in 

Narayanganj 

 Initiation of Knight navigation on 52 km Paturia-Baghabari water way for 

transport of goods in the north along with inland water ways 

 Initiation of Ship Personnel Training Center in Barisal and Madaripur 

  Acquiring capital dredging Project on 53 river routes of inland 

waterways 

 Acquiring capital dredging Project of 12 important  river routes of inland 

waterways 

 Acquiring  Dredging Project of the 12 lost waterways 

 Creation of 1740 km dead water ways by dredging  

 Collection of 5 speedboats aimed at strengthening monitoring of inland 

water ways 

 Construction of two-storey terminal in Tongi river port 

 Transfer of launch ghats from Mawa to Shimulia 

 Development and renovation of Khulna river port area 

 Waste removal and make water pollution free of Buriganga, Sitalakkhya 

and Turag rivers 

 Development of launch ghats and Wayside ferries in rural areas of 

Bangladesh 



 Dredging of various waterways under that protocol 

 Dredging of poshur river  near the Mongla river 

 Installation of 2 new speedboat pontoons at Mawa-Charzana-based 

Speedboat Ghats 

 Installation of solar panels at various river ports 

 Construction of parking yard at Daulatdia Ghat 

 Dredging of the Mongla-Ghaziakhali highway and re-opening 

 Dredging of Madaripur-Takerhat-Gopalganj waterway 

 Construction of staff quarters at pagla in Narayanganj district 

 Transfer of  Korakandi launch ghat to Kanthalbari  

 Construction of Pilot Houses at various river ports 

 Initiation of transshipment point at Ashuganj in Brahmanbaria district 

 Construction or reconstruction of ghats at various location of the country 

for the development of passenger services  

 Launch of  Bangladesh-India Naval Transshipment and introduces freight 

transport system on Kolkata-Ashuganj-Tripura highway and road. 

  Old Brahmmiputra river dredging  at Langalband in Narayanganj 

 "Development of port facilities at various southern landing stations" 

 "Construction of other infrastructure including road development from 

Sadarghat to Shamshanghat under the Dhaka river port has been 

completed." 

 Construction and installation of new speedboat pontoons for Mawa-

Charanjayat speedboat ghats 

 Installation of solar panels at various location on the different buildings 

of  BIWTA  



 Construction and installation of a small-sized (48 © x 24 © x 4 ©) 

pontoon in Rangamati district. 

 Construction of link road from the parking yard of the Potato Bazar Ferry 

Ghat Terminal to existing Ferry Ghat. 

 Construction of  RCC jetty in Cox's Bazar Nuniachara 

 Road construction  from Ashuganj Transmission point to Dhaka-Sylhet 

highway  

 Construction of Pilot House in  Barisal, Mongla, Rangamati and 

Angtihara  

 Construction of  visiting resort in Cox's Bazar and Rangamati  

 Construction of alternate in Alubazar Ferry Terminal  

  Construction of Balashi and Bahadurabad Ferry ghat 

 Improvement of hotel building in Barisal DPETC  from One-storey to 

Two storey  

 Rebuilding 130-foot pilings in key areas of Khulna river port 

 Construction work on a 220 foot jetty with RCC Pillar at the Naf river 

tourist ferry ghat in Teknaf 

 Construction and installation of steel jetty and steel spad at 

Ramchandrapur Launchghat under Chandpur district 

 Construction and installation of steel jetty and steel spad at Akhlachapur 

launchghat under Chandpur district 

  Installation of 4 jetties and 08 spad at 4 Shimulia (Mawa) launch ghat 

 Construction of a jetty for the smooth movement of the passengers at 

Majhikandi and Norya  



 Construction of  MS Spad with ancillary works for the Teknaf river port 

in Teknaf upazila under Cox's Bazar district 

 Construction and installation of jetty and two ‘30 Dia MS Spad’ with 

ancillary works at Mirirhat Launchghat under Barisal Division. 

 10 dredgers and some other vessels have been collected under the project 

titled "Collection of 10 dredgers, craneboats, tugboats, officer houseboats 

and crew-houseboats with ancillary equipments " 

 10 dredgers and some other vessels have been collected under the project 

titled "Collection of 20 dredgers, auxiliary vessels with ancillary 

equipments " 

 The project titled "Collection of 35 dredgers, auxiliary vessels with 

ancillary equipments " is underway. Work on the project is ongoing. 

  Because of safe landing of the passengers in the launch, 213 pontoons 

have been reinstalled with minor / medium repairs at the respective 

launch ghats and terminals. 07 new pontoons funded by the authorities 

have been installed at the ghats  

 “Feasibility Study for Procurement of 2 (Two) High power Salvage 

vessels with allied facilities, Different Types of 61(Sixty One) Service 

Vessels including 6 (Six) River cleaning vessels & Different types of 

132(One Hundred Thirty Two) Pontoons for BIWTA”  Inception Report 

of the project has been submitted by the consulting firm BRTC, BUET 

and other activities are underway 

 Ananda Sheep Builders & Slipways Limited has signed an agreement 

with BIWTA for the construction and installation of 45 special types of 



terminal pontoons under the  “Construction and Installation of Special 

types of  Terminal Pontoon with  ancillary facilities” 

 Ferry ghat has been built in Munshiganj-Ghazia 

 Launch of  Banyatali-Charshiba Ferry ghat in the district of Barguna 

 About 5239 structures were evacuated and 1.5 acres of land was 

recovered from the banks of the river Buriganga, Sitalakshya, Balu and 

Turag around Dhaka City in the year 2018-19. 

 Implementation of a project of circular waterways around Dhaka city 

“construction of pillar, river bank, walkway, jetty and ancillary 

infrastructure (2nd phase)   Buriganga, Turag, Shitalakshya and Balu 

rivers ” has been started from last july 2018 and this project will be 

completed in 2022 

 


