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ক্রঃ নং ননৌ-পথথর নাম দুরুত্ব 

(ক্ষকঃ ক্ষমঃ) 

ন াথের নাম ও গভীরতা ননৌ-চোচথের  জন্য 

উম্মকু্ত 

ড্রাফট সীমা 

(সথ্ বাচ্চ) 

১. ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ (ভায়া চর সসয়দপুর) ৩১ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নাব্যতা সংকট ননই ক্ষদ্া/রাক্ষি ন াো ৩.৯৬ ক্ষমঃ* 

২. নারায়ণগঞ্জ -দাউদকাক্ষি   ৪০ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নাব্যতা সংকট ননই - ঐ- ৩.৯৬ ক্ষমঃ 

৩. নারায়ণগঞ্জ--ন াড়া াে ৪৯ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নাব্যতা সংকট ননই - ঐ- ৩.৯৬ ক্ষমঃ 

৪. নারায়ণগঞ্জ-সভর্ ৯৫ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নাব্যতা সংকট ননই - ঐ- ৩.৯৬ ক্ষমঃ 

৫. নারায়ণগঞ্জ-নরক্ষসংদী  াড়ীর মু  ৫৮ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নরক্ষসংদী নাোর মু - ৩.২৫ ক্ষমঃ শুধু ক্ষদথন ৩.১৫ ক্ষমঃ 

৬. নম না াট-রামচন্দ্রপুর ৪৪ ক্ষকঃ ক্ষমঃ রামচন্দ্র পুর- ২.৭৫ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৬০ ক্ষমঃ 

৭. নরক্ষসংদী-ন্ীনগর ৪১ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ন্ীনগর- ২.৬৫ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৫০ ক্ষমঃ 

৮. ন্ীনগর-সভর্ ২৫ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ক্ষচিী্াজার- ২.৯৫ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৮০ ক্ষমঃ 

৯. ন্ীনগর-নগাপন াট ২০ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নগাসাই ্াজার- ২.৭৫ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৬০ ক্ষমঃ 

১০. নারায়ণগঞ্জ-ক্ষমরকাক্ষদম ১২ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ক্ষমরকাক্ষদম পাওয়ার হাউজ-২.৬২ ক্ষমঃ ক্ষদ্া/রাক্ষি ন াো ২.৫০ ক্ষমঃ 

১১. ক্ষমরকাক্ষদম-তােতো ০৮ ক্ষকঃ ক্ষমঃ আ্দুল্লাহপুর- ১.৫৫ ক্ষমঃ - ঐ- ১.৪৫ ক্ষমঃ 

১২. তােতো-ডহুরী ১৪ ক্ষকঃ ক্ষমঃ কাক্ষজরগাঁও- ১.৭০ ক্ষমঃ - ঐ- ১.৬০ ক্ষমঃ 

১৩. ক্ষ্ক্ষজমাউথ-সসয়দপুর ১৮ ক্ষকঃ ক্ষমঃ সসয়দপুর- ২.৭৪ ক্ষমঃ শুধু ক্ষদথন ২.৬০ ক্ষমঃ 

১৪. সসয়দপুর-নয়ারহাট ৩৬ ক্ষকঃ ক্ষমঃ মুসুরীথগাো-১.৪০ ক্ষমঃ - ঐ- ১.৩৫ ক্ষমঃ 

১৫. সসয়দপুর-্ান্দুরা ২৬ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ্ান্দুরা-২.০০ ক্ষমঃ - ঐ- ১.৯০ ক্ষমঃ 

১৬. সসয়দপুর-মাক্ষনকগঞ্জ ৬১ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নগাপােপুর-১.৮৫ ক্ষমঃ - ঐ- ১.৭৫ ক্ষমঃ 

১৭. সসয়দপুর-শ্রীনগর ১৬ ক্ষকঃ ক্ষমঃ শ্রীনগর-২.০০ ক্ষমঃ - ঐ- ১.৯০ ক্ষমঃ 

১৮. সসয়দপুর- াহাজানী ১১৬ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নকদারপুর-১.৫৫ ক্ষমঃ - ঐ- ১.৪৫ ক্ষমঃ 

১৯. সদর াট-ক্ষমরপুর ১৬ ক্ষকঃ ক্ষমঃ চর্াড়ীর নটক-৪.০০ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৬০ ক্ষমঃ 

২০. ক্ষমরপুর-আশুক্ষেয়া ১৩ ক্ষকঃ ক্ষমঃ  ক্ষনরক্ষ্ে-৩.৫০ ক্ষমঃ - ঐ- ৩.২৫ ক্ষমঃ 

২১. ্ক্ষরুেক্ষয়া-কড্ডা ২২ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ্ক্ষরুেক্ষয়া- ২.৬০ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৪৫ ক্ষমঃ 

২২. নডমরা-টঙ্গী ৩১ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ্াগান্াড়ী- ২.৭৫ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৮৭ ক্ষমঃ 

২৩. দাউদকাক্ষি-নসানামুড়া ৯৮ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নাব্যতা সংকট ও নোহাইট ব্রীথজর কারথণ ্ন্ধ ্ন্ধ ্ন্ধ 

সতকবতাঃ- এতদ্বারা সংশ্লক্ষি সকে ননৌ-যানথর মােক্ষক/মািার/ড্রাইভারসহ ননৌ-অপারটরদথর অ্গতক্ষর জন্য জানাথনা যাথে নয, বুড়ক্ষগঙ্গা নদীর আেীগঞ্জ এোকায় রথেওথয় ব্রীথজর 

ক্ষনম বাণ কাজ চেমান থাকায় ক্ষনরাপদ ননৌ-চোচেথর েথিে ক্ষনম বাণাধীন নরে ব্রীথজর উজাথন ও ভাটিথত ডান পাথবব ৬টি সবুজ োইটথড ্য়া এ্ং ্াম পাথবব ৬টি োে োইটথড ্য়া 

স্থাপন করা হথয়থে। পর্ বতী ক্ষনথদ ব  না নদয়া পয বন্ত সকে ধরথনর ননৌ-যানথক স্থাপক্ষত ্য়াসমূহ যথাযথভাথ্ অনুসরনর্প ব্ ক এ্ং চোচেকারী অন্যান্য ননৌ-যানসমূহ হথত ক্ষনরাপদ 

দূরত্ব ্জায় নরথ  অক্ষত সতকবতার সাথথ উক্ত এোকা অক্ষতক্রথমর জন্য অনুথরাধ করা যাথে। Padma Bridge Rail Link Project (CREC) কর্তবক 

কুচক্ষয়ামারা, ধেথবরী নদীর উপর ক্ষনক্ষম বতব্য ৭নং ব্রীথজর ক্ষনম বাণ কাথজর সুক্ষ্ধাথথ ব নদীর ২টি চোথনথে ক্ষদ্া ও রাক্ষিকােীণ সুষু্ঠভাথ্ ননৌ-যান চোচথের জন্য প্রথয়াজনীয় ্য়া, 

্াক্ষত স্থাপনসহ প্রথয়াজনীয় মাক্ষকবং করা হথয়থে ব্রীজটির ক্ষনম বাণ কাজ ন ষ না হওয়া পয বন্ত সকে ননৌ-যানথক অক্ষত সতকবতার সক্ষহত ধীর গক্ষতথত উক্ত এোকা অতক্ষক্রম করার জন্য 

ক্ষনথদ ব  নদওয়া যাথে। এোড়াও পাক্ষনর সমতে বৃক্ষি পাওয়ায় নপাস্তথগাো ব্রীথজর িক্ষতগ্রস্থ ১১ ও ১২ নং ক্ষপোথরর মাঝ ক্ষদথয় পর্ বতী ক্ষনথদ ব  না নদওয়া পয বন্ত সকে প্রকার ননৌ-

যানসমূহথক চোচথে ক্ষনথষধাজ্ঞা প্রদান করা যাথে। 

সতকবতাঃ- গত ১/১১/২০২২ ও ২/১১/২০২২ তাক্ষরথ  ্য়া নটন্ডার জাহাজ নীহাক্ষরকা দ্বারা নারায়ণগঞ্জ-ষাটনে ননৌ-পথথ ক্ষনথনাক্ত ্য়াসমূহ নতুনভাথ্ স্থাপন ও স্থানান্তর করা হয়ঃ  

(১)  মু্ভপুরা পুরান ব্রক্ষ্মপুি নদীর মুথ  একটি ্াক্ষতযুক্ত সবুজ ্য়া ক্ষজক্ষপএস পক্ষজ ন- ২৩° ৩৪˝২৬˜ উত্তর ও ০৯০° ৩৩˝৪১˜ র্প্ ব। 
(২) আেফাোহ সবুজ ্য়ার স্থথে একটি ্াক্ষতযুক্ত নসফ ওয়াটার মাকব ্য়া ক্ষজক্ষপএস পক্ষজ ন- ২৩° ৩৪˝০৫˜ উত্তর ও ০৯০° ৩৪˝৩৮˜ র্প্ ব। 
(৩) চরক্ষকথ ারীগঞ্জ নফরী  াথটর আথপ একটি ্াক্ষতযুক্ত োে ্য়া ক্ষজক্ষপএস পক্ষজ ন- ২৩° ৩৩˝০৪˜ উত্তর ও ০৯০° ৩৪˝৩৪˜ র্প্ ব। 
(৪) ষাটনে সবুজ ্য়ার আথপ চর ঝাপটায় একটি ্াক্ষতযুক্ত োে ্য়া ক্ষজক্ষপএস পক্ষজ ন- ২৩° ৩০˝২৯˜ উত্তর ও ০৯০° ৩৪˝২৯˜ র্প্ ব। 

ব্রীজ ক্ষিয়াথরন্স (পাক্ষনর সমতে হথত): 

ননৌ-পথথর নাম (ধথেবরী ক্ষ্ট) ব্রীথজর নাম ব্রীজ ক্ষিয়াথরন্স 

সদর াট-আশুক্ষেয়া বুক্ষড়গংগা নসতু  (্াদামতেী) ১৩.২০ ক্ষমঃ 

ঐ ্ক্ষসো ১২.১০ ক্ষমঃ 

ঐ গা্তেী ১১.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষ্রুক্ষেয়া ১২.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ আশুক্ষেয়া নসতু ০৫.৫০ ক্ষমঃ 

ক্ষ্রুক্ষেয়া-কড্ডা আশুক্ষেয়া ্াজার ব্রীজ ০৭.৮০ ক্ষমঃ 

টংগী-নডমরা- ্ালুনদী প্রতো া (তােতো) ০৭.৩৫ ক্ষমঃ 

ঐ কামাড়পাড়া ব্রীজ ০৭.০০ ক্ষমঃ 

ঐ টঙ্গী সড়ক নসতু ০৭.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ টঙ্গী নরেওথয় নসতু-১ ০৬.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ টঙ্গী নরেওথয় নসতু-২ ০৬.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ নতরমু  নসতু ০৮.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ পু্ বাচে ব্রীজ ১৩.০০ ক্ষমঃ 

ঐ কাথয়তপাড়া ব্রীজ ১৭.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ চরপাড়া ব্রীজ ০৫.৯০ ক্ষমঃ 

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ নপাস্তথগাো (বুক্ষড়গংগা নসতু) ক্ষপোর নং -১২ ও ১৩ এর মধ্য এ্ং 

িক্ষতগ্রস্থ ক্ষপোর ১১ ও ১২ এর মথধ্য 

১৭.২০ ক্ষমঃ 

১৫.৮০ ক্ষমঃ 

সদর াট-সসয়দপুর সাথহ্ ্াজার ব্রীজ ০৯.৭৫ ক্ষমঃ 

ঐ কুইচামারা নসতু ১০.৬৫ ক্ষমঃ 

ঐ ধথেবরী ব্রীজ ১০.৭০ ক্ষমঃ 
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ঐ মুক্তারপুর ব্রীজ ২২.৩০ ক্ষমঃ 

সয়য়দপুর-্ান্দুরা মক্ষরচা ব্রীজ ০৯.৭৫ ক্ষমঃ 

ঐ নকামরগঞ্জ ০৮.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ ্াগমারা ব্রীজ ০৮.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ দ্রাপারী ব্রীজ ০৫.৮০ ক্ষমঃ 

ঐ ্ান্দুরা ব্রীজ ০৭.১০ ক্ষমঃ 

ঐ নয়নশ্রী ব্রীজ ০৫.৮০ ক্ষমঃ 

ঐ ্ায়রা ােী ব্রীজ ০৬.১০ ক্ষমঃ 

সসয়দপুর-শ্রীনগর ন থ র নগর ব্রীজ-১ ০৫.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ ন থ র নগর ব্রীজ-২ ০৫.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ আেমনগর ০৫.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ শ্রীনগর ব্রীজ ০৫.৮০ ক্ষমঃ 

সসয়দপুর- াহাজানী তুেসী ােী নসতু ্ন্ধ ০৮.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ তরা নসতু ্ন্ধ ১৫.৮০ ক্ষমঃ 

ঐ পাড়াগ্রাম নসতু ্ন্ধ ০৬.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ চাক্ষরগ্রাম জামসা নসতু ্ন্ধ ০৬.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ ্ােক্ষরটথক নসতু ্ন্ধ ০৯.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষতক্ষল্ল নসতু ্ন্ধ ০৭.০০ ক্ষমঃ 

ঐ এোক্ষসন নসতু ্ন্ধ ০৯.৪৫ ক্ষমঃ 

ঐ ন্হুতা ্ন্ধ ০৭.৬০ ক্ষমঃ 

সসয়দপুর-ক্ষসংগাইর হজরতপুর নসতু ্ন্ধ ০৬.১০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষসংগাইর নসতু ্ন্ধ ০৭.৬০ ক্ষমঃ 

গা্তেী সাভার কাটা াে নথথক নকদরপুর 

আগক্ষদক্ষগোর মু  পয বন্ত 

তুরাগ  া া, সাভার কাটা াে, ব্রীজ ০৭.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ তুরাগ  া া, সাভার কাটা াে, ব্রীজ ০৭.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ ধামরাই মাধ্্াড়ী  াট, নেৌহার ব্রীজ ্ন্ধ ০৭.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ আঙ্গন ব্রীজ ্ন্ধ ০৬.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ নসানারথটক ব্রীজ ্ন্ধ ০৬.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ নদপাসাইন ০৫.৪৫ ক্ষমঃ 

ঐ ভালুম নেৌহার ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.৪৫ ক্ষমঃ 

ঐ মইষাক্ষষ ব্রীজ ্ন্ধ ০৪.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ নয়ারহাট ব্রীজ ্ন্ধ ০৬.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ ধামরাই মাধ্্াড়ী  াট, নেৌহার ব্রীজ ্ন্ধ ০৬.৫৫ ক্ষমঃ 

ঐ কানসা ব্রীজ ্ন্ধ ০৬.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ ইসোমনগর ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.১৫ ক্ষমঃ 

ঐ গুদারা াট মনপুরা ব্রীজ ্ন্ধ ০৬.১০ ক্ষমঃ 

ঐ কুসুক্ষরয় নেৌহার ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.১৫ ক্ষমঃ 

ঐ ্াক্ষেয়া ্ড় ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ ন্তুক্ষেয়া ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.৯০ ক্ষমঃ 

ধথেবরী নদী-২ ননৌ-পথ নততুে ধরো ব্রীজ ্ন্ধ ০৭.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ কানসা ব্রীজ ্ন্ধ ০৬.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ ইসোমনগর ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.১৫ ক্ষমঃ 

ঐ মুতামুল্লার গুদারা াট মনপুরা ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.১৫ ক্ষমঃ 

ঐ জাক্ষগর ধথেবরী ব্রীজ ্ন্ধ ০৬.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ রাইোর চর নেৌহার ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ পু্ বচর ক্ষতক্ষল্ল ব্রীজ ্ন্ধ ০৫.৫০ ক্ষমঃ 

 ীতেিো নদী চর সক্ষন্দুর ব্রীজ ১১.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ কাপাসক্ষয়া ব্রীজ ০৯.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ ্ বমী ব্রীজ ১১.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ নটাকা ব্রীজ ১২.১০ ক্ষমঃ 

ঐ নহাসথনপুর ব্রীজ ১১.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ গফরগাঁও ব্রীজ ১১.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ কােী পাড়া ব্রীজ ১২.১০ ক্ষমঃ 

ঐ ময়মনক্ষসংহ রথেওথয় ব্রীজ ১২.২০ ক্ষমঃ 

ঐ ময়মনক্ষসংহ ব্রহ্মপুি ব্রীজ ১২.২০ ক্ষমঃ 

নারায়নগঞ্জ-সভর্ (থম না ক্ষ্ট) নম না ব্রীজ ১৯.৩০ ক্ষমঃ 

নারায়নগঞ্জ-নরক্ষসংদী কামারগাঁও ব্রীজ ০৯.৭৫ ক্ষমঃ 

“ মদনগঞ্জ ব্রীজ ২০.৪০ ক্ষমঃ 

নারায়নগঞ্জ-ন াড়া াে ( ীতেিা নদী) কাঁচপুর ব্রীজ পুরাতন ১৩.১০ ক্ষমঃ 

ঐ কাঁচপুর ব্রীজ নতুন ১১.১০ ক্ষমঃ 

ঐ সুেতানা কামাে ব্রীজ (থডমরা) ১২.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ কাঞ্চন ব্রীজ ১২.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ ন াড়া াে নরেওথয় নসত -১ ১১.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ ন াড়া াে নরেওথয় নসতু -২ ১১.৭০ ক্ষমঃ 
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ঐ ন াড়া াে সড়ক নসতু ১১.৪০ ক্ষমঃ 

নাঃগঞ্জ-ডহুরী (ইোমক্ষত নদী) ন্তকা ব্রীজ ০৯.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ কুথন্ডর ্াজার ব্রীজ, তােতো ০৯.৫৫ ক্ষমঃ 

ঐ ্াক্ষেগাঁও ব্রীজ ০৮.৯০ ক্ষমঃ 

নারায়নগঞ্জ-দাউদকাক্ষি (থগামতী নদী) দাউদকাক্ষি ব্রীজ ১২.৮০ ক্ষমঃ 

নারায়নগঞ্জ-দাউদকাক্ষি (ক্ষততাস নদী) নহামনা ্ীজ ০৯.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ রামকৃষ্ণপুর ব্রীজ ০৯.৯৫ ক্ষমঃ 

ননৌ-পথথর নাম (ধথেম্বরী ক্ষ্ট) ওভারথহড োইথনর স্থাথনর নাম ওভারথহ ড ক্ষিয়াথরন্স 

ক্ষমরপুর-আশুক্ষেয়া রুস্তমপুর ১৩.২০ ক্ষমঃ 

ঐ নওয়াথ্র ্াগ ১১.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষদয়া্াড়ী (পােপাড়া) ১২.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ গা্তেী ব্রীথজর পাথবব ২২.৪০ ক্ষমঃ 

ক্ষমরপুর-সদর াট গা্তেী ২২.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ হাজারী্াগ ১৯.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ নপাস্তথগাো ১৯.৬০ ক্ষমঃ 

সদর াট-চরয়সয়দপুর আেীগঞ্জ ১৯.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ কাউটাে ১১.২০ ক্ষমঃ 

ঐ কুইচামারা ০৮.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ স্রাম ০৮.৬০ ক্ষমঃ 

সসয়দপুর-শ্রীনগর আেমপুর ১০.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ ন থ র নগর-১ ০৮.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ ন থ র নগর-২ ০৮.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ নডমরা ১১.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ নডমরা নপৌরসভা-১ ০৯.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ নডমরা নপৌরসভা-২ ০৯.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ ধীতপুর ০৮.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ নেচটা-১ ১০.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ নেচটা-২ ০৮.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ নেচটা-৩ ০৮.২০ ক্ষমঃ 

ঐ কাথয়তপাড়া-১ ০৮.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ কাথয়তপাড়া-২ ০৯.৩০ ক্ষমঃ 

নডমরা-টঙ্গী কাথয়তপাড়া-৩ ০৮.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ নসাগাইে ০৮.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ ন্রাইত ্াজার ০৯.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ তােনা ্াজার ০৮.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষিমু  ০৮.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ টংগী নপৌরসভা-১ ০৫.৮০ ক্ষমঃ 

ঐ টংগী নপৌরসভা-২ ০৬.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ টংগী নপপারক্ষমে ০৬.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ টংগী (থরেওথয়) ০৯.০০ ক্ষমঃ 

ঐ টংগী (সড়ক) ০৯.২০ ক্ষমঃ 

সসয়দপুর-্ান্দুরা (ধথেম্বরী ক্ষ্ট) আেগী ০৮.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ নকামরগঞ্জ-১ ০৮.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ নকামরগঞ্জ-২ ০৮.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ নকামরগঞ্জ-৩ ০৭.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ নকামরগঞ্জ-৪ ০৭.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ ্াগমারা-১ ১০.২০ ক্ষমঃ 

ঐ ্াগমারা-২ ০৯.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ ন্া্গঞ্জ-১ ০৯.২০ ক্ষমঃ 

ঐ ন্া্গঞ্জ-২ ০৮.০০ ক্ষমঃ 

ঐ ন্া্গঞ্জ-৩ ০৯.২০ ক্ষমঃ 

ঐ কোথকাপা ০৬.৫০ ক্ষমঃ 

ঐ কোক্ষতয়া ্ন্ধ ০৯.০০ ক্ষমঃ 

ঐ পাক্ষতেঝাঁপ ্ন্ধ ০৮.৫০ ক্ষমঃ 

সসয়দপুর- াহাজানী হযরতপুর ্ন্ধ ০৮.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ নগায়ারাকাক্ষি ্ন্ধ ০৯.০০ ক্ষমঃ 

ক্ষমরকাক্ষদম-তােতো ও নগৌড়গঞ্জ (থম না ক্ষ্ট) মুক্তারপুর ২২.০০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষমরকাক্ষদম -১ ১৪.০০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষমরকাক্ষদম -২ ১৩.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষমরকাক্ষদম-৩ ১৪.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ আ্দুল্লাহপুর ১২.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ ন্তকা ১২.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ নগৌরগঞ্জ ১২.৩০ ক্ষমঃ 
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ঐ কুথন্ডর্াজার ১২.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ কাক্ষজর্াগ ১২.২০ ক্ষমঃ 

ঐ ্াক্ষেগাও-১ ১২.২০ ক্ষমঃ 

ঐ ্াক্ষেগাও-২ ১২.২০ ক্ষমঃ 

ঐ ডহুরী ( াড়ীর মুথ ) ১২.১০ ক্ষমঃ 

নারায়নগঞ্জ-ন াড়া াে নগাপচর ২১.১০ ক্ষমঃ 

ঐ কাক্ষ পুর-১ ২১.১০ ক্ষমঃ 

ঐ কাক্ষ পুর-২ ২১.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ কয়ো াট-১ ২১.০০ ক্ষমঃ 

ঐ কয়ো াট-২ ২১.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ তামাকপক্ষি-১ ২১.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ তামাকপক্ষি-২ ১৮.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ ক্ষসক্ষিরগঞ্জ ২১.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ কাঞ্চন ২০.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ ন াড়া াে ২২.৩০ ক্ষমঃ 

নারায়নগঞ্জ-সভর্ নম না ২১.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ পঞ্চ্টি (নরক্ষসংদী  াক্ষড়র মুথ ) ০৭.৬০ ক্ষমঃ 

ঐ নগৌক্ষড়পুর ২১.৪০ ক্ষমঃ 

ঐ সভর্ রাক্ষনর ্াজার-১ ২১.০০ ক্ষমঃ 

ঐ সভর্ রাক্ষনর ্াজার-২ ২১.১০ ক্ষমঃ 

নারায়নগঞ্জ-দাউদকাক্ষি ন্েতেী ১৪.০০ ক্ষমঃ 

ঐ  াক্ষেয়ারচর ২০.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ ্াউক্ষ য়ারচর ১৯.৯০ ক্ষমঃ 

ঐ শ্রী মক্ষি ১২.০০ ক্ষমঃ 

ঐ উজানচর (থহামনা) ১২.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ পাড়ার ন্ান ১০.৩০ ক্ষমঃ 

ঐ মাথা ভাংগা ০৯.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ রামচন্দ্র হর ১১.৩০ ক্ষমঃ 

ক্ষ্ঃ দ্রঃ  স্দুেক্ষতক তাথরর স্প ব হথত ্াঁচার জন্য ঝুেন্ত তার হথত কমপথি ১৫ ক্ষফট (ক্ষিয়াথরন্স) ্জায় নরথ  চেথত হথ্। 

২৪. সভর্-আজথমরীগঞ্জ ১২২ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ্াঙ্গােপাড়া ও োোরটু্- ২.৭৪ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৩০ ক্ষমঃ 

২৫. আজথমরীগঞ্জ-ন রপুর ৭০ ক্ষকঃ ক্ষমঃ রাণীগঞ্জ(১)- ৩.৩৫ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৬০ ক্ষমঃ 

২৬. ন রপুর-নফঞ্চুগঞ্জ ৪০ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ক্ষেমপুর-৩.০৪ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৯০ ক্ষমঃ 

২৭. নফঞ্চুগঞ্জ-জক্ষকগঞ্জ   ৮০ ক্ষকঃ ক্ষমঃ আঙ্গুরা- ৩.০০ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৭৫ ক্ষমঃ 

২৮. সভর্-োতক (ভায়া ক্ষ ংপুর) ২৩০ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ধনপুর ও পাঁচহাট-৩.৩৫ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৬০ ক্ষমঃ 

২৯. গাগোথজাড়-নমাহনগঞ্জ ১৫ ক্ষকঃ ক্ষমঃ সজনপুর-২.৪৪ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৩০ ক্ষমঃ 

৩০. সুনামগঞ্জ-ডলুরা ০৬ ক্ষকঃ ক্ষমঃ ডলুরা-২.৪৪ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৩০ ক্ষমঃ 

৩১. নেংক্ষরন-নটথকর াট (ভায়া ্োই) ৫৫ ক্ষকঃ ক্ষমঃ নসাথেমানপুর-২.৪৪ ক্ষমঃ - ঐ- ২.৩০ ক্ষমঃ 

ব্রীজ ক্ষিয়াথরন্স (পাক্ষনর সমতে হথত): 

কুক্ষষয়ারা ক্ষ্থটর ননৌ-পথ সভর্ নরেওথয় নসতু (পুরাতন) ১৪.০২ ক্ষমঃ 

ঐ সভর্ নতুন নসতু ১৪.০২ ক্ষমঃ 

ঐ সভর্ (জনপথ) নসতু ১৭.০৭ ক্ষমঃ 

ঐ ন রপুর (জনপথ) নসতু ১৫.৩৯ ক্ষমঃ 

ঐ ন ওো (জনপথ) নসতু ১৪.০২ ক্ষমঃ 

ঐ চিনপুর (জনপথ) নসতু ১৪.১৭ ক্ষমঃ 

ঐ নফঞ্চুগঞ্জ (জনপথ) নসতু ১৫.৭০ ক্ষমঃ 

ঐ নফঞ্চুগঞ্জ (থরে) নসতু ১৪.১৭ ক্ষমঃ 

সুনামগঞ্জ-োতক ননৌ-পথ (সুরমা ক্ষ্ট) সুনামগঞ্জ নসতু ১৪.১৭ ক্ষমঃ 

ঐ োতক নসতু ১৪.১৭ ক্ষমঃ 

স্যাগ পথয়ন্ট হথত স্দূেক্ষতক তার/োইথনর ক্ষিয়াথরন্সঃ- 

সভর্-োতক ননৌ-পথ (সুরমা ক্ষ্ট) ওভারথহড োইথনর স্থাথনর নাম ওভারথহড ক্ষিয়াথরন্স 

ঐ ক্ষদ ীরপাড় ১৪.৪৮ ক্ষমঃ 

ঐ সুতারপাড়া ১১.১২ ক্ষমঃ 

ঐ ্ড়ইকাক্ষি ১১.১২ ক্ষমঃ 

ঐ এোথোংজুরী ১০.০৬ ক্ষমঃ 
ঐ রসুেপুর ১৩.৭২ ক্ষমঃ 
ঐ ক্ষেপসা ১৩.৭২ ক্ষমঃ 

ঐ সাচনা ১৪.০২ ক্ষমঃ 

কুক্ষ য়ারা ক্ষ্থটর ননৌ-পথ কুক্ষ য়ারা ক্ষ্থটর ননৌ-পথ কাঁঠ াে ১২.৬৫ ক্ষমঃ 

ঐ চিনপুর ১৪.৬৩ ক্ষমঃ 

ঐ আব্দুল্লাপুর ১৪.০২ ক্ষমঃ 

ঐ ন ওো ১৪.৯৩ ক্ষমঃ 

ঐ ্দরপুর ১৭.৮৩ ক্ষমঃ 

ঐ রানীগঞ্জ-১ ১৫.০৯ ক্ষমঃ 
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ঐ রানীগঞ্জ-২ ১১.৫৮ ক্ষমঃ 

ঐ ্াোগঞ্জ ১১.৫৮ ক্ষমঃ 

ঐ নফঞ্চুগঞ্জ ১২.৮০ ক্ষমঃ 

ঐ ইকুরক্ষদয়া ১১.২৮ ক্ষমঃ 

৩২ চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ ৫১ ক্ষকঃক্ষমঃ নাব্যতা সংকট ননই ক্ষদ্া/রাক্ষি ন াো ৩.৯৬ ক্ষমঃ * 

(মুে চোথনে) 

আক্ষমরা্াদ-GLjvmcyi - 2.74 wgt Ges Rwnivev` 

নাোর মু - 1.83 wgt 

ক্ষদ্া/রাক্ষি ন াো ৩.০০ ক্ষমঃ * 

mZK©Zvt চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ/থম না াট ননৌ-পথথ গত ০৫/০৮/২০২১ তাক্ষরথ  মক্ষহথষরচর এোকায় একটি সবুজ ্য়া ্াহাদুরপুর এোকায় একটি োে ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। 

চাঁদপুর হথত-ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/থম না াটগামী সকে ননৌ-যানসমুহথক মক্ষহথষরচর সবুজ োইথটড ্য়াথক হাথতর ডাথন এ্ং আক্ষমরা্াদ ও ্াহাদুরপুর োে োইথটড ্য়াথক ্াথম 

নরথ  সা্ধানতার সাথথ চোচে করার জন্য পরাম ব নদয়া যাথে। 

৩৩ মতে্-ষাটনে ৩৮ ক্ষকঃক্ষমঃ আক্ষমরা্াদ, মতে্, কােীপুর- ২.৬৫ ক্ষমঃ ক্ষদ্া/রাক্ষি ৩.১০ ক্ষমঃ * 

৩৪ চাঁদপুর-মাওয়া ভায়া সুথরবর ৫২ ক্ষকঃক্ষমঃ  থজুরতো-্াবুরচর- ২.৪০ ক্ষমঃ শুধু ক্ষদথন ৩.৫০ ক্ষমঃ * 

mZK©Zvt (ক) ননৌ-রুটঃ চাঁদপুর-মাওয়া ননৌ-পথথ সথ্ বাচ্চ-৩.৫০ ক্ষমঃ ড্রাফ্ট সীমার ননৌ-যান গুথোথক র্পণ ব নজায়াথররর সুক্ষ্ধা ক্ষনথয় এ্ং মাওয়া-পাটুক্ষরয়া ননৌ-পথথ ৩.৬৬ ক্ষমঃ ড্রাফট 

সীমা  চোচে করার জন্য ক্ষনথদ ব  নদয়া যাথে। এোড়া গত ১০/১২/২০২১ইং তাক্ষরথ  চাঁদপুর-মাওয়া ননৌ-পথথ ্াবুরচর এোকায় একটি নস্পক্ষরকোে ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। 

মাওয়া যাওয়ার সময় উক্ত ্য়াটি হাথতর ডাথন নরথ  চোচে করার জন্য ক্ষনথদ ব  প্রদান করা যাথে। 

৩৫ চাঁদপুর-জনতা্াজার ৯৬ ক্ষকঃক্ষমঃ হুজুরথর  াে ৩.৯৬ ক্ষমঃ ক্ষদ্া/রাক্ষি ন াো ৩.৯৬ ক্ষমঃ * 

৩৬ চাঁদপুর-চরআথেকজান্ডার ৯৪ ক্ষকঃক্ষমঃ ক্ষচতে ােী-চরআথেকথজন্ডার  ২.১০ ক্ষমঃ শুধু ক্ষদথন ৩.৩০ ক্ষমঃ * 

৩৭ চাঁদপুর-উোক্ষনয়া-্ক্ষর াে   ৯০ ক্ষকঃক্ষমঃ ্াবুগঞ্জ-হক্ষজো-৩.০৫ ক্ষমঃ ক্ষদ্া/রাক্ষি ন াো ৩.৯৬ ক্ষমঃ * 

 mZK©Zvt জনতা্াজার-চাঁদপুর ও জনতা্াজার-্ক্ষর াে ননৌ-পথথর ইক্ষে া (তুোতেী) একটি োে োইথটড ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। জনতা্াজার-চাঁদপুর যাওয়ার পথথ ্য়াটি 

হাথতর ্াথম এ্ং ্ক্ষর াে যাওয়ার পথথ ্য়াটি হাথতর ডাথন, জনতা্াজার-চাঁদপুর ননৌ-পথথ ২০/১১/২০২১ইং তাক্ষরথ  ্থঙ্গরচথর একটি োে োইথটড ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। 

চাঁদপুর আসার পথথ ্য়াটি হাথতর ্াথম নরথ  সতকবতার সাথথ চোচে করার পরাম ব নদয়া যাথে। ৩১/১২/২০ তাক্ষরথ  উোক্ষনয়া নড্রক্ষজং  াক্ষড়থত ২টি োইথটড ্য়া ও ২টি 

নেক্ষরকোে ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। চাঁদপুর/ঢাকা নথথক ্ক্ষর াে/অন্যান্য স্থাথন যাওয়ার সময় সকে ্য়া হাথতর ডাথন নরথ  সতবকতার সাথথ চোচে করার পরাম ব নদয়া যাথে। 

এোড়া গত ১৩/০৫/২০২২ইং তাক্ষরথ  চাঁদপুর-জনতা্াজার ননৌ-পথথ ্থঙ্গরচর নামকস্থাথন একটি সবুজ োইথটড ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। ্য়াটিথক চাঁদপুর আসার পথথ হাথতর 

ডাথন নরথ  চোচে করার জন্য অনুথরাধ করা যাথে। গত ০৯/০৯/২২ তারক্ষ  মক্ষয়ারচরথর আথপ এ্ং ্াইথর একটি োে োইটথড ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। ্রক্ষ াে এ্ং 

নসক্ষেম্াজার হথত চাঁদপুর আসথত ্য়াটি হাতথর ্াথম নরথ  চোচে করার জন্য অনুথরাধ করা যাথে। গত ১১/১০/২০২২ইং তারক্ষ  চাঁদপুর-্রক্ষ াে ননৌ-পথথর হক্ষজো এোকায় 

একটি স্পথরক্ষকোে ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। চাঁদপুর/জনতা্াজার হথত ্রক্ষ াে চোচেকারী ননৌ-যান-নক ্য়াটি হাতথর ্াথম নরথ  সা্ধানতার সাথথ চোচথের জন্য অনুথরাধ 

করা যাথে। 

৩৮ wnRjv- ỳM©vcvkv-‡kŠjv  
13 wKt wgt 

wnRjv- ỳM©vcyi-‡kŠjv- 2.75 wgt w`ev/ivwÎ 3.20 wgt * 

৩৯ Puv`cyi-ewikvj (wnRjv-‡kŠjv n‡q)  
90 wKt wgt 

PicÖKvk-2.74 wgt w`ev/ivwÎ 3.30 wgt * 

৪০ Pvu`cyi-ewikvj (b›`xi evRvi n‡q)  
107 wKt wgt 

Beªvwngcyi-6নং চর 2.44 wgt w`ev/ivwÎ  3.25 wgt * 

৪১ Aveyci-g„avinvU  
3 wKt wgt 

g„avinvU bvjvi gyL 1.37 wgt w`ev/ivwÎ   1.96 wgt * 

৪২ Pvu`cyi-WvgyW¨v (cwÆ bvjv n‡q)  
47 wKt wgt 

†Kv`vjcyi, পক্ষিনাো-1.52 wgt w`ev/ivwÎ 2.20 wgt * 

৪৩ ‡fvjv (Bwjkv)-(Piigbx bZzb Lvox) 

jÿxcyi †dixiæU (gRy‡PŠayixinvU)-  

21 wKt wgt 
Piনম া †WªwRs Lvwo-২.৪৪ wgt w`ev/ivwÎ 3.২০ wgt * 

৪৪ jÿxcyi-‡fvjv (Bwjkv-gwZinvU-

gRy‡PŠayixinvU) 

26 wKt wgt রহমত ােী- 2.10 wgt 

 

w`ev/ivwÎ 
3.30 wgt * 

 

mZK©Zvt- গত ২২/১১/২১ইং তাক্ষরথ  ক্ষ্রক্ষ্ক্ষর এোকায় একটি সবুজ োইথটড ্য়া স্থাপন করা হথয়থে। ্য়াটির উভয় পা  ক্ষদথয় চোচে করা যাথ্। মজুথচৌধুরীরহাট-ইক্ষে া 

নফরী রুথট চররমনী সংক্ষিপ্ত নফরী প্রথয়াজনীয় সংখ্যক ক্ষ্কন এ্ং অন্যান্য মাকবা স্থাপন করা হথয়থে। নফরীসমূহথক সা্ধানতার সাথথ চোচে করার জন্য পরাম ব নদয়া যাথে। 

ইক্ষে া নফরী  াথটর সামথন একটি ডুথ্াচথরর সৃক্ষি হথয়থে। উক্ত ননৌ-পথথ চোচেকারী সকে ননৌ-যানথক তুোতুক্ষেথত স্থাক্ষপত োে ্য়াথক উজান/ভাটি ক্ষদথয় চোচে করার 

পরাম ব নদয়া যাথে। 

 
৪৫ nwiYv-AvjyevRvi (fvqv j¶xiPi) -  

10 wKt wgt ঈদঁগা-ইব্রাক্ষহমপুর ৪.০০ w`ev/ivwÎ 3.10 wgt * 

mZK©Zvt- Pvu`cyi/nwibv n‡Z AvjyevRviMvgx †bŠ-hvbmg~n‡K jÿxiPi UvIqvi weKbwU‡K ev‡g †i‡L PjvPj Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡”Q| 

৪৫ Pvu`cyi- BPjx-nvwRMÄ  
55 wKt wgt 

Puv`cyi-MvQZjv eªxR 2.80 wgt w`ev/ivwÎ 3.30 wgt * 

৪৬ ‡kŠjv-gyjv`x 
10 wKt wgt 

‡kŠjv-gyjv`x 2.10 ক্ষমঃ  2.65 wgt * 

eªxR wK¬qv‡iÝ (cvwbi mgZj n‡Z) t 

‡bŠ-c‡_i bvg  eªx‡Ri bvg eªxR wK¬qv‡iÝ 

Puv`cyi-BPzjx Puv`cyi cyivZb evRvi †mZz 10.58 wgt 

XvKv-gZje kªxiv‡qi Pi †mZz 06.01 wgt 

XvKv-gZje gZje eªxR 06.93 wgt 

XvKv-WvgyW¨v cwÆনাো †mZz 06.০১ wgt 

XvKv-bwoqv bwoqv †mZz 07.23 wgt 

৪৭ (K) PÆMÖvg-PiMRvwiqv fvqv fvlvbPi- 

(L) PÆªMvg-PiMRvwiqv fvqv m›Øxc- 

114 wKt wgt 

134 wKt wgt 

ভাষানচর এ্ং eqviPi GjvKvq 3.50 wgt w`ev/ivwÎ 3.96 wgt * 

mZK©Zvt iæUt উথল্লখ্য নয, গত ০৪/১১/২০২২ইং, ০৫/১০/২০২২ইং ও ০৭/১১/২০২২ইং তাক্ষরথ  ্াঅথনৌপক ধ্রু্তারা জাহাজ দ্বারা যথাক্রথম টিটু-১৮ নরক োইথটড ্য়া (োে ্য়া োে 

্াক্ষত) (২২° ০৬.৫৮৫ © উত্তর ও ০৯১° ৩২.৩৪৪© র্প্ ব) অ্স্থাথন, হাক্ষতয়া-২ োইথটড ্য়া (সবুজ ্য়া সবুজ ্াক্ষত) (২২° ১৮.৭২৬ © উত্তর ও ০৯১° ১২.৭৮২© র্প্ ব) অ্স্থাথন নতুন 
স্থাপন করা হথয়থে এ্ং মাদার নভথসে, ভাসানচর-১ নরক োইথটড ্য়া ও ফুেতো নরক োইথটড ্য়ার ্াক্ষত পুনঃ প্রজ্জেন করা হয়। এমতা্স্থায়, চিগ্রাম হথত চরগজাক্ষরয়া 

ননৌ-পথথ চোচেকারী সকে ননৌ-যানথক চিগ্রাম হথত চরগজাক্ষরয়া যাওয়ার সময় অথ বাৎ উজাথন সথ্ বাচ্চ ৪ ক্ষমটার ড্রাফট ক্ষনথয় ভাষানচর ন াে এোকায় স্থাক্ষপত ফুেতো-১ নরক 

(োে ্য়া) নক ্াথম এ্ং (সবুজ ্য়া) নক ডাথন নরথ  নজায়ার শুরুর কমপথি ২  ন্টা পথর মািার পাইেট ক্ষনথয় সতকবতার সাথথ উক্ত স্থান অক্ষতক্রথমর পরাম ব নদয়া যাথে। 

এোড়া হাক্ষতয়া নতুন চোথনথে স্থাক্ষপত হাক্ষতয়া আপ-১ ও নমৌেভীরচর ্য়া-নক হাথতর ্াথম এ্ং হাক্ষতয়া আপ-২ ্য়া-নক হাথতর ডাথন নরথ  চোচে করার জন্য পরাম ব নদয়া 

যাথে। D‡jøL¨ PUªªMÖvg-PiMRvwiqv †bŠ-c‡_ evjyevwn evé‡n‡W mKj ai‡bi gvjvgvj ‡evSvB K‡i PjvP‡ji Rb¨ cÖvqB D³ †bŠ-P¨‡b‡j ‡bŠ- ỳN©Ubv NU‡Q cvkvcwk †bŠ-

P¨v‡bjwU SzwKi g‡a¨ †dj‡Q| D³ †bŠ-c‡_ evjyevwn evé‡nW PjvPj eÜ Kib Ges evé‡n‡W gvjvgvj cwienb bv Kivi Rb¨ AvBbcÖ‡qvMKvix ms¯’vmn mswkøó mKj‡K 

Aby‡iva Kiv hv‡”Q| পাক্ষন বৃক্ষি পাওয়ায় নপাস্তথগাো ব্রীথজর িক্ষতগ্রস্থ ১১ ও ১২ নং ক্ষপোথরর মাঝ ক্ষদথয় পর্তী ক্ষনথদ ব  না নদয়া পয বন্ত সকে প্রকার ননৌ-যানসমূহথক চোচথে 

ক্ষনথষধাজ্ঞা প্রদান করা যাথে।  

     

সতকবতাঃ- এতদ্বারা চিগ্রাম-জনতা্াজার (চরগজাক্ষরয়া) ননৌ-পথথ চোচেকারী সকে ননৌ-যাথনর মাক্ষেক/মািার/চােকথদর জ্ঞাতাথথ ব জানাথনা যাথে নয, গত ২৬/১২/২০২২ইং 

তাক্ষর  হাক্ষতয়া এোকায় (22˚26.072ʹ  N, 091˚05.774ʹ  E) এমক্ষভ আরএম (এম নং-৭৪৫২) নামক একটি জাহাজ দূ বটনায় পক্ষতত হথয় ডুথ্ ক্ষগথয়থে। 
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দূ বটনাস্থেটি হাক্ষতয়া আপ সবুজ ্য়া হথত প্রায় দুই নটিকোে মাইে আথপ অ্ক্ষস্থত। নরক/জাহাজটি আংক্ষ কভাথ্ পাক্ষনর উপথর দৃশ্যমান রথয়থে। ক্ষনরাপদ ননৌ-চোচথের 

সুক্ষ্ধাথথ ব অধ বডু্ন্ত নরকটিথত একটি সবুজ ক্ষজআরক্ষপ ্য়া (সবুজ ্াক্ষতসহ) স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হথয়থে। এমতা্স্থায় উথল্লক্ষ ত ননৌ-পথ ব্য্হারকারী সকে ননৌ-যানথক চিগ্রাম 

নথথক জনতা্াজার নযথত উপথরাক্ত নরকটিথক হাথতর ডাথন এ্ং জনতা্াজার নথথক চিগ্রামগামী সকে জাহাজথক নরকটিথক হাথতর ্াথম নরথ  সতকবতার সক্ষহত অক্ষতক্রথমর 

জন্য পরাম ব নদওয়া যাথে।  

 

৪৮ Kzwgiv-¸ßQov (mÜxc) ১৭ wKt wgt bve¨Zv msKU †bB| ïay w`‡b 3.96 wgt * 

mZK©Zvt  ্াঅথনৌপক ধ্রু্তারা জাহাজ দ্বারা গত ০৯/০৭/২০২২ইং তাক্ষরথ  কুক্ষমরা-২ োইথটড ্য়া (সবুজ ্য়া সবুজ ্াক্ষত) 22° 30.5১৫ © উত্তর এ্ং091° 38.7৪5© র্প্ ব 

অ্স্থাথন,কুক্ষমরা-৩ োইথটড ্য়া (োে ্য়া োে ্াক্ষত)22° 30.৩০৬© উত্তর এ্ং০৯১°3৬.৭৪৬© র্প্ ব অ্স্থাথন এ্ং কুক্ষমরা-৪ োইথটড ্য়া (সবুজ ্য়া সবুজ ্াক্ষত) 22° 

30.১৫৭©উত্তর এ্ং ০৯১° 3৪.২৯৫ ©র্প্ বঅ্স্থাথন স্থাপন/্াক্ষত পুনঃ প্রজ্জ্বেন করা হথয়থে।গুপ্তেড়া যাওয়ার সময় সবুজ ্য়া ডাথন ও োে ্য়া হাথতর ্াথম থাকথ্। এমতা্স্থায় 

ক্ষজক্ষপএস পক্ষজসন অনুসরন র্প্ বক চোচথের পরাম ব নদয়া যাথে। 

৪৯ PÆªMÖvg-K·evRvi-‡m›UgvwU©b (KzZzew`qv 

Lvwo n‡q)  

236 wKtwgt 

(K) euvKLvjx LyiæmKzj-3.00 wgt 

(L) KzZzew`qv P¨v‡bj- 3.50 wgt 

 

ïay w`‡b 

3.00 wgt * 

3.96 wgt *  PUªMÖvg-K·ªevRvi-  120 wKt wgt 

K·ªevRvi-‡m›UgvwU©b - 116 wKt wgt 

 

mZK©Zvt গত ১২/১২/২০২২ইং তাক্ষর  নসানাক্ষদয়া-২ োইথটড ্য়া (োে ্য়া োে ্াক্ষত) নতুন ভাথ্ স্থাপন করা হয় যার অ্স্থান (২১˚২৮.৪৯৬ʹ N, ৯১˚৫৫.৬৮৪ʹ E) ও গত 

০৫/১২/২০২২ইং তাক্ষরথ  উক্ত ননৌ-পথথ নসানাক্ষদয়া-১ োইথটড ্য়া স্থাপন করা হয় (োে ্য়া োে ্াক্ষত) যার অ্স্থান (২১˚২৭.৫৮৫ʹ N, ৯১˚৫৪.৮৯২ʹ E) এ্ং গত 
০৩/১২/২০২২ইং তাক্ষরথ  ্াংোথদ  ননৌ-্াক্ষহনীর চাক্ষহদার নপ্রক্ষিথত International Fleet Review-2022 (IFR) উপেথিে নরজু  াথের সক্ষন্নকথট ১টি োইথটড ্য়া 
স্থাপন করা হয় (সবুজ ্য়া সবুজ ্াক্ষত) যার অ্স্থান (২১˚১৮.৬৮৫ʹ N, ৯২˚০১.৬৪৫ʹ E) উক্ত ননৌ-পথথ কক্স্াজার হথত নরজু  াথে প্রথ্থ র সময় সবুজ ্য়া হাথতর ডাথন 
এ্ং চিগ্রাম হথত মথহ  ােী প্রথ্থ র সময় নসানাক্ষদয়া োইথটড ্য়া হাথতর ্াথম থাকথ্। অপর ক্ষদথক কক্স্াজার হথত নসন্টমাটি বন যাওয়ার পথথ স্পোক্ষরকোে ্য়া হাথতর 

্াথম থাকথ্। 

৫০ PÆªMÖvg-K·evRvi (wfZi P¨v‡bj) 

KzZzew`qv gvZvievox-g‡nlLvjx n‡q)  

-200 wKtwgt 

gvZvievox eªxR msjMœ- 1.৭৫ wgt ïay w`‡b 2.50 wgt * 

৫১ PUªMÖvg-KvßvB   
64 wKt wgt 

BQvcyi 1.5০ wgt - ঐ - 2.00 wgt * 

৫২ ivsMvgvwU-KvßvB  
30 wKt wgt 

byicyi 3.১0 wgt - ঐ - 3.০০  wgt 

৫৩ KvßvB-wejvBQwo  -  
20 wKt wgt 

avbcvZvwUjv- 3.২০ wgt - ঐ - 3.00  wgt 

৫৪ ivsMvgvwU-gvwik¨v (gvBbx evRvi gyL ch ©šÍ- 
127 wKt wgt 9bs Av`vQov ১.৯৫ wgt, ỳiQwo 1.9০ wgt Ges 

gvwik¨v 1.৮৫ wgt 

- ঐ - 1.৭0  wgt (Av`vQov 

ch©šÍ) 

৫৫ ivsMvgvwU-†QvU nwibv (eiKj ch©šÍ)  
64 wKt wgt gvBQQwo 2.১৫ wgt, emybQvov 2.০৫ wgt, Giveywbqv 

1bs ev½vjwUjv -2.০৫ wgt 

- ঐ - 2.00 wgt 

৫৬ ivsMvgvwU-gnvjQwo (bwbqvi Pi ch©šÍ)  
44 wKt wgt 

eywoরNvU Ges bvwbqviPi-2.১৫ wgt - ঐ - 2.10 wgt (eywoNvU ch©šÍ) 

৫৭ †UKbvd-‡m›UgvwU©b  
37 wKt wgt 

2.60  wgt - ঐ - 3.00 wgt* 

eªxR wK¬qv‡iÝ t- 1| PÆMÖvg-ivgMwZ,  më‡Mvjv B‡jKwUªK K¨vej - 55.00 wgt , 2|  PÆMÖvg-KvßvB t- (K) AvgvbZ kvn eªxR- 16.00 wgt, nivB‡R›Uvj 99.36 wgt| 

                  (L) KvjyiNvU eªxR - 07.00 wgt nivB‡R›Uvj 35.36 wgt।(M) †MvWvDb eªxR - 8.84 wgt, nivB‡R›Uvj 10.00 wgt|                                       

৫৮ ewikvj-AvRv`evRvi (fvqv KvwjMÄ)  
145 wKt wgt 

imyjcyi 2.43 wgt w`ev/ivwÎ 3.65 wgt * 

mZK©Zvt Pievwoqv Wze P‡i 02wU ¯ú¨vwiK¨vjeqv ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| D³ eqv 02wU ewikvj n‡Z XvKv †h‡Z nv‡Zi Wv‡b XvKv n‡Z ewikv‡j Avm‡Z nv‡Zi ev‡g †i‡L 

PjvP‡ji Rb¨ wb‡ ©̀k Kiv hv‡”Q| †cvUKviPi bvgK ¯’v‡b (kv‡q¯Ívev` bvjvi gy‡L) U ªvwbs© c‡q‡›U †cvU©n¨vÛ mvB‡W 01wU jvj jvB‡UW eqv Ges evMiRv (Piwkejx) ¯’v‡b 

(óvi‡evW© mvB‡W) 01wU meyR jvB‡UW eqv ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| evDwkqv bvgK ¯’v‡b ¯’vwcZ jvB‡UW eqvwU ’̄vbvšÍi K‡i jZvLv‡ji gy‡L cyb:¯’vcb K‡i meyR evwZ †`qv 

n‡q‡Q| jZvLvj bvgK cyb:¯’vwcZ meyR eqvwU ewikvj n‡Z XvKv †h‡Z nv‡Zi Wvb cv‡k^© †i‡L mveav‡b PjvP‡ji Rb¨ wb‡ ©̀k †`qv n‡q‡Q| †bwf‡Mkb iæjm Abyhvqx 

mveav‡b PjvP‡ji Rb¨ wb‡ ©̀k cÖ`vb Kiv hv‡”Q| evgbxiPi bvgK ’̄v‡b GKwU jvj jvB‡UW eqv Ges bjeywbqv bvgK ’̄v‡b GKvU meyR jvB‡UW eqv ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 

ewikvj n‡Z XvKvMvgx mKj †bŠ-hvb‡K D³ eqv 2wU h_vµ‡g nv‡Zi ev‡g I Wv‡b †i‡L PjvPj Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡”Q| 

৫৯ 
ewikvj-‡PŠwKNvUv (fvqv Bwjkv) 

140 wKt wgt 
mv‡`Kcyi 2.40 wgt w`ev/ivwÎ†Lvjv 3.65 wgt * 

৬০ ewikvj-SvjKvwV-cv_iNvUv 114 wKt wgt cv_iNvUv- 3.65 wgt w`ev/ivwÎ †Lvjv 3.80 wgt * 
৬১ ewikvj-ei¸bv bvjv (LvK‡`vb b`x) 101 wKt wgt eiMybv bvjv-2.40 wgt - ঐ - 3.80 wgt * 

mZK©Zv t- m‡e©v”P 3.80 wgt Wªvd&U mxgvi †bŠ-hvb¸‡jv‡K ‡Rvqv‡ii myweav wb‡q ei¸bv bvjvq PjvPj Kivi Rb¨ wb‡ ©̀k †`qv hv‡”Q| 

৬২ ewikvj-KvDLvjx (fvqv MveLvb K¨v‡bj)  
45 wKt wgt 

 

MveLvb Lv‡ji gy‡L 

(SvjKvwV cÖv‡šÍ) 3.65 wgt 

(eøK wmMbvj 

†g‡b) w`ev/ivwÎ 

3.96 wgt * 

৬৩ KvDLvjx-b›`xi evRvi 
65 wKt wgt 

‡Usivgvix-3.74 wgt w`ev/ivwÎ 3.90 wgt * 

৬৪ ewikvj-cUzqvLvjx- fvqv `c`wcqv 
80 wKt wgt 

KjvMvwQqv -২.50 wgt w`ev/ivwÎ 3.65 wgt * 
৬৫ cUzqvLvjx-AvgZjx 

80 wKt wgt 
wgRv©MÄ -1.82 wgt w`ev/ivwÎ 2.60 wgt * 

৬৬ ewikvj-jvnvinvU- 
20 wKt wgt 

jvnvinvU 2.70 wgt w`ev/ivwÎ 3.00 wgt * 

৬৭ jvnvinvU-‡f ỳwiqv-‡fvjv jÂNvU 
25 wKt wgt 

evগgviv- 1.70 wgt w`ev/ivwÎ ‡Lvjv    2.30 wgt * 

mZK©Zv t-†eev‡RiPi bvgK †WªwRs P¨v‡b‡j 01wU †ùwiK¨vj eqv ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| jvnvinvU †_‡K †f ỳwiqv w`‡K †h‡Z ‡ùwiK¨vj eqv‡K ev‡g †i‡L †bŠ-hvbmg~n‡K 

mveavbZvi mwnZ PjvPj Kivi wb‡ ©̀k cÖ`vb Kiv hv‡”Q| 

৬৮ ewikvj-‡fvjv-jvj‡gvnb (fvqv ~̀M©vcvkv)- 
85 wKt wgt নাক্ষজরপুর এ্ং jvj‡gvnb bvjvi gyL-৩.৫০ wgt  w`ev/ivwÎ 2.80 wgt * 

৬৯  ewikvj-cUzqvLvjx fvqv KviLvbv  
120 wKt wgt 

KevB 2.13 wgt ও কার ানা-২.১০ ক্ষমঃ w`ev/ivwÎ  3.00 wgt * 
৭০ cUzqvLvjx-†Lcycvov  

60 wKt wgt 
BQvw` 2.00 wgt w`ev/ivwÎ  3.00 wgt * 

৭১ ewikvj-cvqive›`i fvqv PiBDbyQ   
154 wKt wgt  ্দনাতেী 2.13 wgt w`ev/ivwÎ  3.96 wgt * 

mZK©Zvt- ewikvj-cvqiv e›`i ( ỳMv©cvkv-`kwgbv-PiKvRj n‡q) †bŠ-c‡_i mvPiv bvgK ¯’v‡b GKwU meyR jvB‡UW eqv Ges cvbcwÆª bvgK ¯’v‡b GKwU jvj jvB‡UW eqv 

¯’vcb Kiv n‡q‡Q| cvqive›`i n‡Z †js¸wUqv/ewikvjMvgx mKj RvnvR‡K D³ eqv ỳwU h_vµ‡g nv‡Zi Wv‡b I ev‡g †i‡L mZ©KZvi mv‡_ PjvPj Kivi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv hv‡”Q| 

eªxR wK¬qv‡iÝ (cvwbi mgZj n‡Z) t 

‡bŠ-c‡_i bvg  eªx‡Ri bvg eªxR wK¬qv‡iÝ 

ewikvj-ei¸bv Avt ie †miwbqvevZ, `c`wcqv eªxR 19.50 wgt  

ewikvj-KvDLvjx 

KvDLvjx-‡`vqvwiKv-b›`xievRvi 

KvDLvjx-b›`xievRvi 

MveLvb ‡mZy- 

exi‡kÖó K¨v‡Þb gwnDwÏb †mZz 

‡gRi Rwjj †mZz 

19.50 wgt 

13.40 wgt 

13.40 wgt 

ewikvj-AvgZjx 

Kb©KvwV †mZz 8.20wgt 

cUzqvLvjx †mZz 12.20 wgt 
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ev‡KiMÄ †mZz 11.50 wgt 

‡cqvivcyi †mZz 7.62  wgt 

‡jeyLvjx 20.00 wgt 

ewikvj-‡fvjv 

†fvjv †LqvNvU ‡mZy 7.62  wgt 

kvwšÍinvU †mZz 7.62  wgt 

evMgviv †mZz 7.62  wgt 

ewikvj-jvnvinvU Pi‡gvbvB wek̂v‡mi nvU †mZz 7.62  wgt 

ewikvj-‡Lcycvov ‡kL Kvgvj †myZ †Lcycvov 12.20 wgt 

‡kL Rvgvj †myZ nvRxcyi 12.20 wgt 

‡kL iv‡mj †myZ gwncyi 12.20 wgt 

m¨vM c‡q›U n‡Z ‰e ~̀¨wZK Zvi/jvB‡bi wK¬qv‡iÝ t- 

‡bŠ-c‡_i bvg  ‡bŠ-c‡_i bvg ‡bŠ-c‡_i bvg 

ewikvj-KvDLvjx 

‡eŠ`vivcyi-1 19.50 wgt 

‡eŠ`vivcyi-2 17.50 wgt 

B‡›`vinvU 20.50 wgt 

wkKvicyi 21.35 wgt 

gvwKbKvwV 12.50 wgt 

PiKwgkbvi (eveyMÄ) 21.35 wgt 

ewikvj-ei¸bv 

Pi AvBPv 19.50 wgt 

`c`wcqv †dixNvU 19.50 wgt 

`c`wcqv (SzcLvjx) 19.00 wgt 

ewikvj AvgZjx 

cUzqvLvjx 12.50 wgt 

ev‡KiMÄ 12.50 wgt 

‡jeyLvjx 18.28 wgt 

cvqivKzÄ 21.00 wgt 

`c`wcqv-1 18.00 wgt 

`c`wcqv-2 19.50 wgt 

‡evZjeywbqv 12.50 wgt 

ewikvj-‡Lcycvov 

‡Lcycvov 18.26 wgt 

‰RbKvwV 21.35 wgt 

‡fvjv eªxR NvU 18.28 wgt 

‡fvjv ‡Lqv NvU 18.26 wgt 

Pi‡MŠie`x 18.00 wgt 

kvwšÍinvU 12.50 wgt 

evwjqvZjx 18.10 wgt 

wek^v‡minvU 18.10 wgt 

wekvixKvwV ( ỳMv©cvkv) 38.00 wgt 

ewikvj-wgiMÄ PiKwgkbvi 20.00 wgt 

ewikvj-RbZvevRvi Pievwoqv 38.00 wgt 

৭২ Lyjbv-gsjv-KvDLvjx (GgwR K¨v‡bj n‡q)  
128 wKtwgt gvQgvড়া, বুড়ীরডাঙ্গা, উলুবুক্ষনয়া, ্গুড়ার াে, 

লুপকাটিং, ডাকরা  াথের মু , কাক্ষেগঞ্জ, ন্ক্ষতবুক্ষনয়া, 

প্লাথনর ্াজার,  ক্ষষয়া ােী-৪.০০ ক্ষমঃ 

w`ev/ivwÎ 3.৩৫ wgt* 

mZK©Zvt সদর দপ্তর কর্তবক র্পণ ব নজায়াথরর সুক্ষ্ধা ক্ষনথয় ১২˝ফুট ড্রাফথটর জাহাজ নমাংো/ ক্ষষয়া ােী হথত একমূ ী চোচথের ক্ষ্জ্ঞপ্তী প্রদান করা হথয়থে GZØviv mKj †bŠ-

hv‡bi gvwjK/gvóvi/WªvBfvimn mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, MZ 23/10/2022Bs Zvwi‡L Avb ygvwbK 0630 NwUKvq Lyjbv-‡gvsjv †bŠ-c‡_ 

ˆfie b`xi cwðg cv‡o †Zi‡Mvjv bvgK ¯’v‡b MV. Shah Amanat-2 (M no.-13836) wbgw¾Z nq| D³ WzešÍ †bŠ-hvbwU wPwýZ Kivi Rb¨ D³ ¯’v‡b eqv 

Ges evwZ w`‡q gvwK©s Kiv n‡q‡Q| Lyjbv n‡Z †gvsjv †bŠ-c‡_ PjvPjKvix mKj †bŠ-hvb‡K †iK eqvwU‡K nv‡Zi ev‡g Ges †gvsjv n‡Z Lyjbv †h‡Z nv‡Zi Wv‡b †i‡L 

mveavbZvi mv‡_ PjvPj Kivi civgk© †`qv hv‡”Q| GQvov MZ 24/10/2022Bs ZvwiL N~wY©So wmÎvs Gi cÖfv‡e ‡gvsjv-KvDLvjx †bŠ-c‡_i †gvsjv cÖv‡šÍ KzgivLvjx 

bvgK ¯’v‡b BIWTC-Gi i‡KU Nv‡U ¯’vwcZ wWwe-1151 evR©/c›Uzb Qz‡U wM‡q ga¨ b`x‡Z wbgw¾Z nq| D³ WzešÍ wWwe-1151 evR©/c›UzbwU‡K wPwýZ Kivi Rb¨ D³ 

¯’v‡b eqv Ges jvBU w`‡q gvwK©s Kiv n‡q‡Q| †gvsjv n‡Z NwlqvLvjx †bŠ-c‡_ অথ বাৎ উজাথন PjvPjKvix mKj †bŠ-hvb‡K †iK eqvwU‡K nv‡Zi Wv‡b †i‡L Ges 

NvwlqvLvjx n‡Z †gvsjv †h‡Z অথ বাৎ ভাটিথত nv‡Zi ev‡g †i‡L mveavbZvi mv‡_ PjvPj Kivi civgk© †`qv hv‡”Q| 

৭৩ Lyjbv-gsjv-KvDLvjx (Rqgwbi‡Mvj-ewM 

n‡q)   

179 wKt wgt Rqgwbi‡Mvj, ỳagyLx I kib‡Lvjv, AvÜvigvwbK  eÜ eÜ 

৭৪ Lyjbv-†bvqvcvov 
36 wKtwgt Pvjbv, PzbKwo, gB`iv, dzjZjv, ajMÖvg, 

ivbvMvwZ,ZvjZjv I bIqvcvov -3.৩৫ wgt 

w`ev/ivwÎ 3.৩৫ wgt* 

 

mZK©Zvt AfqbMi _vbvi wbKU †kL eªv`vm© Nv‡Ui Aci cv‡k^© e„wUk Avg‡j wbwg©Z bxj KzwU‡ii Ask we‡kl †f‡½ b`x M‡f© c‡o Av‡Q| †bŠ- ỳN©Ubv Gov‡bvi j‡ÿ MZ 

19/12/2018Bs ZvwiL D³ ¯’v‡b GKwU wRAviwc †iK eqv ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| Lyjbv n‡Z bIqvcvovMvgx mKj †bŠ-hvb mgyn‡K D³ †iK eqv‡K nv‡Zi Wv‡b Ges 

bIqvcvov n‡Z LyjbvMvgx †bŠ-hvb mg~n‡K D³ ‡iK eqv‡K nv‡Zi ev‡g †i‡L weAvBWweøDwUGÕi cvBjU wb‡q mZK©Zvi mv‡_ PjvPj Kivi civgk©  ‡`qv hv‡”Q|  
 

সতকবতাঃ Lyjbv-bIqvcvov ননৌ-পথথর পীর্াক্ষড় াট এোকায় গত ০৩/০২/২০২২ইং তাক্ষরথ  “এমক্ষভ  াক্ষর্ ্াধন” নাথমর একটি সার্াহী কাথগ বা জাহাজ ডুথ্ যায়; যার 

নভৌথগাক্ষেক Ae¯ ’vb 23°01'32.3"N Ges 89°24'18.1"E ডু্ন্ত ননৌ-যানটিথক ক্ষচক্ষিত করথনর েথিে ননৌ-যানটির সামথন ও ক্ষপেথন োে পতাকাসহ নরক্য়া স্থাপন এ্ং 
নিাজ মাক্ষকবং করা হথয়থে। খুেনা হথত নওয়াপাড়া নফরী াথটর ক্ষদথক যাওয়ার সময় ডু্ন্ত ননৌ-যানটিথক হাথতর ্াথম এ্ং নওয়াপাড়া হথত খুেনা আসার সময় ডু্ন্ত ননৌ-যানথক 

হাথতর ডাথন নরথ  mveavbZvi mv‡_ PjvPj Kivi Rb¨ wb‡ ©̀k †`qv hv‡”Q। 

৭৫ gv`vixcyi-b›`xi evRvi  52 wKtwgt Lv‡minvU, gwn‡miPi, dvBmvZjv, Ly‡biPi I 

ev‡›`invU 3.১৫ wgt 

w`ev/ivwÎ 3.২৫ wgt* 

 

৭৬ Pvjbv-AvswUnviv-ivqgsMj 

 

122 wKtwgt Pvjbv, `v‡Kvc, eUeywbqv, Kvwjevox, Avovwkemv, 

wksMvibvjv, eReRv-3.3০ wgt 

w`ev/ivwÎ 3.3০ wgt * 

 

৭৭ NvwlqvLvjx-ev‡MinvU   26 wKtwgt ‡nogv, gwjø‡Ki‡eo, weòycyi, KvjxMÄ 2.৮৫ wgt ïay w`‡b 2.৮৫ wgt * 

৭৮ Lyjbv-eow`qv-‡gvjøvinvU 

 

130 wKtwgt eidv, cvwbcvov, RqbMi, MniWvsMv,   PvcvBj 

I †Mveiv 2.৭৫ wgt 

- ঐ - 2.৭৫ wgt * 

৭৯ KvDLvjx-‡gvjøvinvU  

(gaygwZ n‡q) 

40 wKtwgt gvwUfv½v,cvUMvZx,euvkevwoqv,gvwjLvjx I PvcvBj  

3.0০ wgt 

- ঐ - 3.1০ wgt * 

৮০  Lyjbv-MvRxinvU/ bovBj 30 wKtwgt ‡cvovjx, Lowiqv, iNybv_cyi I †Mveiv- 2.৭৫ wgt - ঐ - 2.৭৫ wgt * 

৮১ gvwbK`vn-gv`vixcyi   50 wKtwgt ‡ZZzwjqv, ˆejZjx, wkbw`qviNvU, evwbqviPi  

I †U‡Kin&vU  2.6০ wgt 

- ঐ - 2.7০ wgt * 
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৮২ ûjvinvU-nwi`vkcyi 45 wKt wgt evukevwoqv, wMjvkbMi I ivgP› ª̀cyi- 2.7০ wgt - ঐ - 2.7০ wgt * 

৮৩ 
Lyjbv-AvjvBcyi-dwKinvU-hvÎvcyi 

27 wKt wgt AvjvBcyi, gyjNi I dwKinvU bve¨Zv msKU Ges 

Ifvi‡nW wK¬qv‡iÝ chv©ß bv _vKvq ‡bŠ-c_ eÜ| 

eÜ eÜ 

eªxR wK¬qv‡iÝ (cvwbi mgZj n‡Z) t 

‡bŠ-c‡_i bvg ‡bŠ-c‡_i bvg ‡bŠ-c‡_i bvg 

gv`vixcyi-b›`xievRvi Lv‡minvU 

AvmgZ Avjx Lvb 

10.30 wgt 

10.30 wgt 

gv`vixcyi-gvIqv nweMÄ 

m¤¢yK 

wejcÙ 

Avwoqvj Luv 

8.00 wgt 

7.00 wgt 

6.00 wgt 

8.00 wgt 

kixqZcyi-gv`vixcyi ‡evqv‡j 4.00 wgt 

‡gvjøvinvU-‡U‡KinvU gvwbKLvi 

nwi`vkcyi 

nwi`vkcyi †ij 

Djcyi 

‰ejZjx 

mvZcvi 

Rwjicvo 

‡U‡KinvU 

8.00 wgt 

8.00 wgt 

7.00 wgt 

7.00 wgt 

7.00 wgt 

7.00 wgt 

7.00 wgt 

7.00 wgt 

KvDLvjx -†gvjøvinvU w`Nv© 

cvUMvwZ 

‡gvjøvinvU 

PvcvBj 

7.00 wgt 

8.30 wgt 

7.30 wgt 

10.76 wgt 

Lyjbv-gsjv LvbRvnvb Avjx 20.00 wgt 

Lyjbv-bIqvcvov ‰fie †mZz 12.05 wgt 

Lyjbv-bovBj ‡Mveiv 

wPÎv 

†kL iv‡mj 

6.00 wgt 

6.00 wgt 

6.00 wgt 

gsjv-NvwlqvLvjx fvqv-ev‡MinvU `ovUvbv 10.30 wgt 

KvDLvjx-wc‡ivRcyi wRqvbMi 

e‡jk̂i 

8.00 wgt 

7.00 wgt 

Lyjbv-Kqiv-wbjWzgyi Pvu`Avjx 

‡PŠÏiwk 

gvwbKLvjx 

6.00 wgt 

4.00 wgt 

10.30 wgt 

Lyjbv-ewUqvNvU-cvBKMvQv (eÜ) Rjgv 

wkeevwo 

cvU‡KjNvUv 

6.70 wgt 

7.70 wgt 

4.00 wgt 

m¨vM c‡q›U n‡Z ‰e ~̀¨wZK Zvi/jvB‡bi wK¬qv‡iÝ t- 

Lyjbv-bIqvcvov ‡mbnvwU 

óvi RyU wgj- 

wµ‡m›U RyU wgj 

Lvwjmcyi cvIqvi nvDR 

‡Mvqvjcvov 

gvwbKZjv 

g‡nk¦icvkv 

ZvjZjv 

19.79 wgt 

18.25 wgt 

18.24 wgt 

18.25 wgt 

18.00 wgt 

19.00 wgt 

18.87 wgt 

18.25 wgt 

L~jbv-Pvjbv Lqivev` I cwyUevwo 

Rjgv 

cvbLvwj 

19.25 wgt 

18.30 wgt 

19.15 wgt 

Pvjbv - AvswUnviv ‡cvÏviMÄ-1, `v‡Kvc 

‡cvÏviMÄ-2, `v‡Kvc 

19.80 wgt 

19.20 wgt 

gsjv-KvDLvjx gsjv gvQgviv 

eywoiWvsMv 

‡gvojMÄ 

MvwRcyi †RjvMvwZ 

23.00 wgt 

20.00 wgt 

20.00 wgt 

25.00 wgt 

wRqvbMi-wc‡ivRcyi e‡j¤̂i b`x, wRqvbMi 

wc‡ivRcyi m`i 

12.00 wgt 

12.00 wgt 

Lyjbv -eow`qv-†gvjøvinvU ‡kvjcyi 

†gvKvgcyi-1 

†gvKvgcyi-2 

j¯‹icyi 

AvevjMvwZ 

MvRxinvU 

‡RvMvqv‡b 

‡Mvcvjcyi 

19.00 wgt 

12.00 wgt 

7.00 wgt 

7.00 wgt 

7.00 wgt 

7.00 wgt 

8.00 wgt 

8.00 wgt 

Lyjbv-Kqiv-wbjWzgyi wÿ‡ivj 7.00 wgt 
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‡PŠÏiwk 15.00 wgt 

NvwlqvLvjx-ev‡MinvU ev‡MinvU m`i 

ev‡MinvU m`i 

ev‡MinvU m`i 

ev‡MinvU m`i 

9.00 wgt 

9.00 wgt 

9.00 wgt 

9.00 wgt 

gv`vixcyi-b›`xievRvi KvRxi‡UK 

gwn‡kiPi 

M½vivgcyi 

eqjvKvw›` 

kvwšÍcyi 

15.00 wgt 

15.00 wgt 

15.00 wgt 

15.00 wgt 

15.00 wgt 

KvDLvjx -†gvjøvinvU KjvLvjx 

w`Nv© 

w`Nv© KzgviLvjx 

PvbKvwV 

MniWv½v-‡mvbvcyi 

‡gvjøvinvU 

PvcvBj 

8.00 wgt 

8.00 wgt 

7.00 wgt 

8.00 wgt 

7.00 wgt 

8.00 wgt 

9.00 wgt 

‡gvjøvinvU-‡U‡KinvU gvwbK`vn 

nwi`vkcyi 

nwi`vkcyi 

nwi`vkcyi 

nwi`vkcyi 

‰ejZjx 

Mvw›`i¸i 

‡fbœvevwo 

‡fbœvevwo bZzb MÖvg 

PvgPv bZzbm MÖvg 

Zvjevwo Pv›`vi wej 

Rwjicvo 

‡U‡KinvU ZvwZKvw›` 

8.00 wgt 

9.00 wgt 

8.00 wgt 

9.00 wgt 

8.00 wgt 

8.00 wgt 

8.00 wgt 

8.00 wgt 

9.00 wgt 

8.00 wgt 

9.00 wgt 

9.00 wgt 

8.00 wgt 

ewUqvNvUv-cvBKMvQv ewUqvNvUv 

cvBKMvQv 

10.00 wgt (eÜ) 

10.00 wgt (eÜ) 

* ZviKv wPwýZ ‡bŠ-c‡_i †kvj GjvKv¸‡jv †Rvqv‡ii myweav wb‡q mZK©Zvi mv‡_ BIWTA Gi cvBjU wb‡q PjvP‡ji Rb¨ Ab y‡iva Kiv hv‡”Q| 

৮৪ gvIqv-cvUzwiqv  70 wKtwgt মাদ্থরর চর, কো্াগান (আকুথটর চর) ও 

্াল্লারথটক- ৩.২০ ক্ষমঃ 

ïay w`‡b 3.০৫ wgt 

৮৫ gvIqv-wmGÛwe NvU - 50 wKtwgt 
 ক্ষসএন্ডক্ষ্  াথের মু /থগাপােপুর - ১.৯৮ wgt  - ঐ - ১.৮৩ wgt 

৮৬ wkgywjqv-BwjqvQ Avn‡¤§` †PŠayix 

(evsjvevRvi) †dix NvU  11wKt wgt 

 
nvRiv Uvwbs©- ৩.২০ wgt 

 

w`ev/ivwÎ ২.৮৯ wgt 

৮৭ wkgywjqv-gvwSKvw›` -10 wKtwgt 
 চায়না  াে -২.৮৯ wgt w`ev/ivwÎ ২.৭৪ ক্ষমঃ 

৮৮ সমনট-নগাপােপুর-১১ ক্ষকঃক্ষমঃ  নগাপােপুর এথপ্রাচ- ২.১৩ ক্ষমঃ w`ev/ivwÎ ১.৯৮ ক্ষমঃ 

mZK©Zv (ক)t wkgywjqv-evsjvevRvi †bŠ-c‡_ w`ev-ivÎx †dix PjvPj Ki‡Q| †dix PjvP‡ji Rb¨ Av‡ci wcqvi bs 14-16 Z‡e Uv‡M©U 14-15 Ges WvD‡b 19-21 Z‡e Uv‡M©U 

19-20| jÂ I Ab¨vb¨ †bŠ-hv‡bi Rb¨ Av‡c 16-17 Ges WvD‡b 17-18 wbav©wiZ Kiv i‡q‡Q| D‡jøL¨ †h, Pjgvb Kv‡Ri Kvi‡Y ¯ú¨v‡bi gv‡S KLbI evR© ¯’vcb Ges 

iwk Szjv‡bv _vK‡Z cv‡i †m †ÿ‡Î ‡mbvevwnbxi UnjiZ ùxW †ev‡Ui mv‡_ wfGBPGd Gi gva¨‡g †hvMv‡hvM K‡i mZK©KZvi mv‡_ cvk^©eZx© ¯ú¨vb e¨envi K‡i 

wbivc‡` cÙv †mZz AwZµg Kiv †h‡Z cv‡i| 

সতকবতা ( )t GZØviv mKj †bŠ-hv‡bi gvwjK/gvóvi/WªvBfvimn mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, wkgywjqv-gvwSKvw›`, wkgywjqv-cvUzwiqv Ges wkgywjqv-Puv`cyi 

†bŠ-c‡_ MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii we`¨yr, R¦vjvbx I LwbR m¤ú` gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb ÒcvIqvi MÖxW †Kv¤úvbx Ae evsjv‡`k (wcwRwmwe) wjtÓ KZ…©K 

ÒAvwgbevRvi-gvIqv-gsjv 400 †Kwf mÂvjb jvBb wbg©vYÓ  kxl©K cÖK‡íi AvIZvq ÒcÙv wifvi µwms 400 †Kwf Wvej mvwK©U mÂvjb jvBb Gi wbg©vYÓ KvR †kl 

ch©v‡q i‡q‡Q| D³ mÂvjb jvBbwUi UvIqvi cÙv b`xi DËi-c~e © cÖv‡šÍ Kzgvi‡fvM-‡jŠnRs, gywÝMÄ Ges `wÿb-cwðg cªv‡šÍ bI‡Wvev (gvwSiNvU), RvwRiv, kwiqZcyi 

GjvKv eivei b`xi Af¨šÍ‡i wbg©vY Kiv n‡”Q| D³ UvIqv‡ii wbg©vY KvR †k‡l Av‡jvP¨ mÂvjb jvBbwUi wóªswMs (Zvi Uvbv) KvR wb¤œewb©Z mgq myPx Abyhvqx m¤úbœ 

Kiv n‡e:- 

b`xi 

bvg 

UvIqvi 

bs 

wifvi µwms UvIqv‡ii Ae¯’vb 

(wRwcGm †KvÑAwW©‡bU) 

Height of bottom 

conductor from HFL 

(Meter) 

m¤¢ve¨ mgqmyPx 

E N 

 

 

 

 

 

পদ্মা 

৬ 221989.117 2591233.346 26 m  

 

 

০১/১০/২০২২ইং 

হথত ৩১/১২/২০২২ইং  

৭ 222080.591 2592051.620 26 m 

৮ 222172.619 2592874.862 26 m 

৯ 222264.648 2593698.104 26 m 

১০ 222356.677 2594521.346 26 m 

১১ 222448.705 2595344.588 26 m 

১২ 222540.734 2596167.830 26 m 

১৩ 222632.763 2596991.072 26 m 

১৪ 222721.459 2597784.501 26 m 
 

GgZve ’̄vq, ivgcvj I cvqiv we`¨yr †K›`ª n‡Z Drcvw`Z we`¨yr mÂvj‡bi j‡ÿ¨ ÒAvwgbevRvi-gvIqv-gsjv 400 †Kwf mÂvjb jvBb wbg©vYÓ cÖKí wba©vwiZ mg‡q m¤úbœ Kivi ¯^v‡_© 

Dc‡iv³ Q‡K D‡jøwLZ ¯’vbmg~‡n AvMvgx ০১/১০/২০২২ইং হথত ৩১/১২/২০২২ইং ZvwiL ch©šÍ  wkg ywjqv-gvwSKvw›`, wkgywjqv-cvUzwiqv Ges wkgywjqv-Puv`cyi †bŠ-c‡_ PjvPjKvix †bŠ-

hvbmg~n‡K †bŠ- ỳN©Ubv Gov‡bvi j‡¶¨ ক্ষপক্ষজক্ষসক্ষ্ কর্তবক স্থাক্ষপত ননৌ-সহায়ক যন্ত্রপাক্ষত অনুসরন র্প্ বক ও weAvBWweøDwUGÕi cvBjUmn AwZ-mveavbZvi mv‡_ PjvPj Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv 

hv‡”Q| 

 

 

৮৯ AvwiPv-‡`ŠjZw`qv (jÂNvU) 
10 wKt wgt 

AvwiPv jÂNvU-৩.০৪ wgt w`ev/ivwÎ  ২.৭৪ wgt 
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৯০ cvUzwiqv-‡`ŠjZw`qv (†dixiæU) 
4.5 wKt wgt পদ্মা ও যমুনার সংথযাগ স্থে-৩.৮০ wgt w`ev/ivwÎ ৩.৫০ wgt 

৯১ KvwRinvU-evNvevox  
29 wKtwgt নমাহনহঞ্জ (হুরাসাগর মু )- ৩.০০ ক্ষমঃ ïay w`‡b ২.৪৪ wgt 

৯২ cvUzwiqv-KvwRinvU (cÖZv্cyi) 
21 wKt wgt েক্ষতফপুর-৩.০৫ wgt w`ev/ivwÎ ২.৪৪ wgt 

৯৩ cvUzwiqv-AvwiPv  
7 wKtwgt 

`vmKvw›`-৩.৩৫ wgt 
w`ev/ivwÎ 3.০৫ wgt 

৯৪ cvUzwiqv-KvDwjqv  
50 wKt wgt ্াচামারা ও নজাতপাড়া- ২.৪৩ wgt ïay w`‡b ২.১৩ wgt 

৯৫ AvwiPv-KvwRinvU 
15 wKt wgt আক্ষরচা এোথপ্রাচ চোথনে-৩.৩৫ wgt ïay w`‡b ৩.০৫ wgt 

৯৬ cvUzwiqv-iæccyi/cvKwk  
102 wKt wgt কামারহাট, উদয়পুর ও চরভ্ানীপুর-২.৭৪ wgt ïay w`‡b ২.৪৪ wgt 

৯৭ cvKkx-‡Mv`vMvox  
101 wKt wgt - - - 

eªxR wK¬qv‡iÝ (cvwbi mgZj n‡Z) t 

†bŠ-c‡_i bvg ‡mZzi bvg ক্ষপয়ার নং ব্রীজ িীয়াথরন্স 

 

 

 

 

পাটুক্ষরয়া-ক্ষ মুক্ষেয়া/মাওয়া 

 

 

 

 

পদ্মা নসতু 

৫-৬ ১৮.২৮ ক্ষমঃ 

৬-৭ ১৮.৮৯ ক্ষমঃ 

৭-৮ ১৮.৮৯ ক্ষমঃ 

৮-৯ ১৮.৮৯ ক্ষমঃ 

৯-১০ ১৮.৮৯ ক্ষমঃ 

১০-১১ ১৮.৮৯ ক্ষমঃ 

১১ হথত ২৫ পয বন্ত ১৮.৮৯ ক্ষমঃ 

mZKZ©vt (ক) GZØviv mKj †bŠ-hv‡bi gvwjK/gvóvi/WªvBfvimn mswkøó mK‡ji m`q AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, b`xi cvwb ª̀æZn«vm I cwj covi Kvi‡Y 

cvUzwiqv-bMievox †bŠ-c‡_i †gvjøviPi, jwZdcyi, gvjyiPi, e¨vUvixiPi, AvIqvjevua Ges †gvnbMÄ (ûivmvM‡ii gyL) †kvjmg~‡n bve¨Zv msKU ‡`Lv †`qvq wbivc` 

†bŠ-PjvP‡ji j‡ÿ cÖ‡qvRbxq †WªwRs Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| †WªwRs Kvh ©µg m¤ú~Y© bv nIqv ch©šÍ cvUzwiqv-bMievox-evNvevox †bŠ-c‡_ PjvPjKvix mKj †bŠ-hvb‡K 

m‡e©v”P 08 dzU WªvdU wb‡q PjvPj Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡”Q| GQvov 08 dz‡Ui AwaK WªvdU wewkó †bŠ-hvbmg~n‡K cvUzwiqv-bMievox †bŠ-c_ cwinvi K‡i ¯’vwcZ 

†bŠ-mnvqK যন্ত্রপাক্ষত অনুসরন র্প্ বক weAvBWweøDwUGÕi cvBjUmn mveavbZvi mv‡_ PjvPj Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡”Q| 
 

( ) cvUzwiqv-evNvevox †h‡Z 1 bs UvIqvi‡K ev‡g †i‡L Ges evNvevox n‡Z cvUzwiqv Avm‡Z 1 bs UvIqvi‡K Wv‡b †i‡L Ges AvwiPv-KvDwjqv †h‡Z-Avm‡Z 9 I 10 bs 

UvIqv‡ii ga¨ w`‡q cÖevwnZ †bŠ-c‡_ c~e© cwðg AvšÍt ms‡hvM ˆe ỳ¨wZK Zv‡ii bxP w`‡q AwZµg Kivi mgq mKj cÖKvi †bŠ-hvb¸‡jv‡K ˆe ỳ¨wZK Zv‡ii ¯úk© n‡Z 

euvPvi Rb¨ me©wb¤œ 68 dzU Ges cÙv b`xi jvjbkvn †mZz 51.00 dzU, nvwW©Ä eªxR 51.20ফুট Ges evNvevox eovj b`xi eªx‡Ri wbP w`‡q ২৯.০০ dzU fvwU©K¨vj 

wK¬qv‡iÝ eRvq †i‡L Pj‡Z n‡e| GQvov gvIqv-wmGÛwe NvU †bŠ-c‡_ †MvcvjcyiNvU, weïgvZei Wvw½, fRbWv½v I wmGÛweNvU, gvIqv-cvUzwiqv †bŠ-c‡_ bvwikv Ges 

cvUzwiqv-evNvevwo †bŠ-c‡_i Kj¨vbcyi †LqvNvU GjvKvq b`xi Zj‡`k w`‡q cjøx we`¨yZvqb †evW© dwi`cyi, †`vnvi Ges cvebv KZ…©K ˆe`¨ywZK Zvi (mve‡gwib 

K¨vej) AwZµg K‡i‡Q weavq gvIqv-wmGÛweNvU, gvIqv-cvUzwiqv Ges cvUywiqv-evNvevwo †bŠ-c‡_ PjvPjKvix †bŠ-hvbmg~n‡K (†MvcvjcyiNvU, weïgvZei Wvw½, 

fRbWv½v I wmGÛweNvU, gvIqv-cvUzwiqv †bŠ-c‡_ bvwikv Ges cvUzwiqv-evNvevwo †bŠ-c‡_i Kj¨vbcyi †LqvNvU) GjvKv¸‡jv mZK©Zvi mwnZ AwZµ‡gi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv nj| 

৯৮ (  KvDwjqv-wmivRMÄ  
55 wKt wgt কাউক্ষেয়া, চালুহারা  াট ও চাপড়ীর চর- ২.১৩ ক্ষমঃ ïay w`‡b ২.০০ wgt 

৯৯ wmivRMÄ-P›`bevBkv  
60 wKt wgt শুভগাো - ২.৫০ ক্ষমঃ ïay w`‡b 2.২০ wgt 

১০০   P›`bevBkv-evnv ỳivev`  
60 wKt wgt পাকুক্ষরয়াচর, কাজোর চর ও কুেকাক্ষি-2.৫০ wgt - ঐ - 2.২০ wgt 

১০১ evnv ỳivev`-wPjgvix   
62 wKt wgt সাথপর চর- ২.৫০ wgt - ঐ - ২.১৩ wgt 

১০২ wPjgvix-দই LvIqv/mv‡n‡ei AvjMv  
40 wKt wgt কাক্ষের আেগা- ২.০০ ক্ষমঃ ïay w`‡b ২.১৩ wgt 

১০৩ evjvmx-evnv ỳivev` 
25 wKt wgt কুচ ােী-১.৩০ wgt ïa y w`‡b ০.৯৯ wgt 

সতকবতাঃ ্তবমাথন নদীর পাক্ষন ক্রমান্বথয় হ্রাস পাওয়ায় ক্ষ্ক্ষভন্ন ডুথ্া চর জাগ্রত হওয়ার কারথন কাউক্ষেয়া-সাথহথ্র আেগা পয বন্ত ননৌ-পথথর ন ােগুক্ষে অক্ষতক্রম করার সময় 

জাহাজগুথো ক্ষনরাপদ দূরত্ব ্জায় নরথ  খু্ সা্ধানতার সাথথ চোচে করথ্।উথল্লখ্য নয, যমুনা নদীর Nature Unstable & Unpredictableহওয়ায় নযথকান মুহুথতব 
ন াথে পাক্ষনর গভীরতার তারতম্য হথত পাথর।eZ©gv‡b e½eÜz †mZzi cwðg cvo n‡Z wcjvi bs-09-10 Gi gvS w`‡q RvnvR mg~n AwZµg Ki‡eএ্ং নরাথতর নচথয় ইক্ষঞ্জথনর 

 ক্ষক্ত যক্ষদ কম হয় তাহথে পাক্ষন  ান্ত না হুওয়া পক্ষয বন্ত অক্ষতক্রম না কথর অথপিা করথ্। 
 

2|    eªxR wK¬qv‡iÝ (cvwbi mgZj n‡Z) t 

µt 

bs 

‡bŠ-c‡_i bvg  eªx‡Ri bvg eªxR wK¬qv‡iÝ 

(fvwU©K¨vj) 

1| wmivRMÄ-KvDwjqv e½eÜz †mZzi পক্ষিম পার হথত wcjvi bs 09 এ্ং 10 Gi মাঝ ক্ষদথয় খু্ই সতকবতার সক্ষহত জাহাজ সমূহ অক্ষতক্রম 

করথ্। 

12.20 wgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

wet `ªt-we Í̄vwiZ Rvbvi Rb¨ wbgœwjwLZ Kg©KZv©‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM Kivi Rb¨ Ab y‡iva Kiv njt  
 

1| weAvBWweøDwUÕi nU jvBb bs-16113 

2| cwiPvjK (†bŠ-mIc), †dvb bs- 02223380918, †gvevt 01716-026704 

3| AwZwi³ cwiPvjK (†bŠ-c_), †dvb bs- 9557060, †gvevt 01701-740775 

4| hyM¥-cwiPvjK (†bŠ-mIc), m`iNvU †dvb bs-7113650, †gvevt 01752-969502 

5| hyM¥-cwiPvjK (†bŠ-mIc), Pvu`cyi †dvb bs-0841/63283, †gvevt 01707-315345 

6| hyM¥-cwiPvjK (†bŠ-mIc), ewikvj †dvb bs-0431/63673, †gvevt 01৭১৬-৪৫২৪৪৫ 

7| hyM¥-cwiPvjK (†bŠ-mIc), PUªMÖvg †dvb bs-031/610600, †gvevt 0171২-৮৪৪৩০৯ 

8| hyM¥-cwiPvjK (†bŠ-mIc), AvwiPv †dvb bs-7716052, †gvevt 01712-061640 

9| hyM¥-cwiPvjK (†bŠ-mIc), Lyjbv †dvb bs-0431/720340, †gvevt 01990-926401 

    10| hyM¥-cwiPvjK (†bŠ-mIc), wmivRMÄ †dvb bs- 0751/62259, †gvevt 01718-733144 

 

 

 

 

 

 

পক্ষরচােক 

ননৌ-সংরিণ ও পক্ষরচােন ক্ষ্ভাগ 

ক্ষ্আইডক্ষিউটিএ। 

* 
 

* 

`ÿ/AwfÁ mb`avix gvóvi Øviv †bŠ-hvb cwiPvjbv Kiæb| 
 

cw_g‡a¨ Kvj ‰ekvLx/¯’vbxq S‡oi AvksKv _vK‡j †bŠ-hvb wbivc` ¯’v‡b wfwo‡q A‡cÿv Kiæb| 
 

* iv‡Zi †ejvq we‡kl mZK©Zvi mv‡_ †bŠ-hvb cwiPvjbv Kiæb| 


