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বিআইডবিটিএ’র  িাবষ িক প্রবিবিদন 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাবের নামঃ ননৌপবরিহন মন্ত্রণালয়      আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্াঃ  ০১ 

প্রবিবিদনাধীন িছরঃ    ২০20-২1                                    প্রবিবিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ ৩০-০৬-২১ 

 

(১) প্রশাসবনক    

 

      ১. ১  কম িকিিা/কম িচারীবদর সংখ্া (রাজস্ব িাবজবে) 

সংস্থার স্তর অনুবমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি 

পদ 

শূন্যপদ 

(সরাসবর 

বনবয়াে) 

িছরবভবিক সংরবিি 

(বরবেনশনকৃি) 

অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 

 

     

বিআইডবিউটিএ 

(নমাে পদ সংখ্া) 

৪,৬7০ 4,085 585 --  

নমাে ৪,৬7০ 4,085 585 -- -- 

 

     * অনুবমাবদি পবদর হ্রাস/বৃবির কারণ মন্তব্য কলাবম উবেখ করবি হবি ।  

         

      ১.২   শূন্যপবদর বিন্যাস  

অবিবরক্ত 

সবচি/িদূর্ধ্ি পদ 

নজলা 

কম িকিিার পদ 

অন্যান্য ১ম 

নেবণর পদ 

২য় নেবণর 

পদ 

৩য় নেবণর 

পদ 

৪র্ ি নেবণর 

পদ 

নমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

- 

 

- 

 

40 

 

18 

 

138 

 

389 

 

585 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকবল  

       িার িাবলকাঃ প্রবর্াজয নয় । 

১.৪   শূন্যপদ পূরবণ িড় রকবমর নকান সমস্যা র্াকবল িার িণ িনাঃ প্রবর্াজয নয় ।  

১.৫  অন্যান্য পবদর ি্ঃ প্রবর্াজয নয় । 

 

প্রবিবিদনাধীন িছবর উন্নয়ন িাবজে নর্বক রাজস্ব 

িাবজবে স্থানান্তবরি পবদর সংখ্া 

প্রবিবিদনাধীন িছবর উন্নয়ন িাবজে নর্বক রাজস্ব 

িাবজবে  স্থানান্তবরর  জন্য প্রবিয়াধীন পবদর সংখ্া 

1 2 

- - 

  

      * নকান সংলগ্নী ব্যিহার করার প্রবয়াজন  নাই ।  

 

      ১.৬  বনবয়াে/পবদান্নবি প্রদান 

প্রবিবিদনাধীন  ছ   পবদান্নবি নতুন বনবয়াে প্রদান মন্তব্য 

কম িকিিা কম িচারী নমাে কম িকিিা কম িচারী নমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

31 

 

39 

 

70 

 

01 

 
 

02 

 

03 
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       ১.৭  ভ্রমণ/পবরদশ িন (নদবশ)  

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(নমাে বদবনর সংখ্া) 

মন্ত্রী/উপবদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/

নেশাল এযাবসবেন্ট 

সবচি           

          

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন     ৭০ বদন   ৪৯ টি পবরদশ িন 

পাি িিয চট্টগ্রাবম ভ্রমণ           7     ০7 টি পবরদশ িন 

 

       ১.৮  ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিবদবশ)  নাই 

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (নমাে বদবনর সংখ্া) * 

মন্ত্রী/উপবদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

নেশাল এযাবসবেন্ট 

সবচি          / 

         

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

    -  

      

 

* কিবদন বিবদবশ ভ্রমণ কবরবছন সুবনবদ িষ্টভাবি উবেখ করবি হবি । 

 

১.৯  উপবরাক্ত ভ্রমবণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিবিদন দাবখবলর সংখ্াঃ প্রবর্াজয নয় । 

 

(২) অবডে আপবি  

 

২.১  অবডে আপবি সংিান্ত ি্ (০১ জুলাই ২০২০ নর্বক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 

 

(োকার অঙ্ক নকাটি োকায় প্রদান করবি হবি) 

     

   

      / 

           

    

                 

       

     

             

     

                

           

       

(     

     ) 

           

       

(     

     ) 

           

       

(     

     ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ 

            199 454.37 - 04 3.61 195 ৪৫০.7৬ 

         

সি িবমাে 199 454.37 - 04 3.61  ৯5 ৪৫০.7৬ 

                    

 

      ২.২ অবডে বরবপাবে ি গুরুির/িড় রকবমর নকান জাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পবড় র্াকবল নসসি নকসসমূবহর 

িাবলকাঃ প্রবর্াজয নয় ।   
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        (৩)   শৃঙ্খলা/বিভােীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাে এিং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্া)  

প্রবিবিদনাধীন অর্ ি- ছ   (২০২০-২১) 

মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ সংস্থাসমূবহ 

পুবিভূি নমাে বিভােীয় মামলার সংখ্া 

প্রবিবিদনাধীন  ছ   বনষ্পবিকৃি  মামলার সংখ্া অবনষ্পন্ন  

বিভােীয় মামলার 

সংখ্া 

চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত  

অব্যাহবি  অন্যান্য দণ্ড নমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

               ছ            

                =২০ 

             ২০২০        30    

       ২০২                 

        =২৪ 

                   =44   

০২    7   ০7   ২৬    ৮   

 

 

       (৪)  সরকার কর্তিক/সরকাবরর বিরুবি দাবয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০২০ নর্বক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 

 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রিাবর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাে/আওিাধীন 

সংস্থাসমূহ কর্তিক দাবয়রকৃি 

মামলার সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাে-

এর বিরুবি 

দাবয়রকৃি বরে 

মামলার সংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প 

িাস্তিায়বনর নিবে 

সরকাবরর বিরুবি 

দাবয়রকৃি মামলার 

সংখ্া 

দাবয়রকৃি নমাে 

মামলার সংখ্া 

বনষ্পবিকৃি নমাে 

মামলার সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

05 

 

163 

 

 

26 

 

 

194 

 

 

41 

  

        (৫)  মানিসম্পদ  উন্নয়ন  

  

        ৫.১ নদবশর অভযন্তবর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০২০ নর্বক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 

 

প্রবশিণ কম িসূবচর নমাে সংখ্া মন্ত্রণালয় এিং আওিাধীন সংস্থাসমূহ নর্বক অংশগ্রহণকারীর সংখ্া  

১ ২ 
 

৩৬ 

 

7৮৯ 

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক প্রবিবিদনাধীন অর্ ি-িছবর (২০২০-২১) নকান ইন-হাউজ প্রবশিবণর আবয়াজন করা  

        হবয় র্াকবল িার িণ িনা । 

       ( িাবষ িক কম িসম্পাদন চ্যবক্তর আওিায় কম িচারীবদর ৫০ (পঞ্চাশ) জনঘন্টা ইন-হাউজ এিং অন্যান্য সরকারী-   

       নিসরকারী প্রবিষ্ঠাবন প্রবশিণ প্রদান করা হবয়বছ )  

  

৫.৩  প্রবশিণ কম িসূবচবি কম িকিিা/কম িচারীবদর অংশগ্রহণ িা মবনানয়বনর নিবে িড় রকবমর নকান সমস্যা র্াকবল িার  

       িণ িনা (প্রবর্াজয নয়)    

৫.৪  মন্ত্রণালবয় অন্-দ্য-জি নেবনং (OJT)-এর ব্যিস্থা আবছ বক-না; না র্াকবল অন্-দ্য-জি নেবনং আবয়াজন করবি িড়    

      রকবমর নকান অসুবিধা আবছ বক-না?  (প্রবর্াজয নয়)    

 

৫.৫  প্রবিবিদনাধীন অর্ ি-িছবর (০১ জুলাই ২০২০ নর্বক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) প্রবশিবণর জন্য বিবদশ েমনকারী    

      কম িকিিার সংখ্া  (প্রবর্াজয নয়)     
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       (৬) নসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত ি্ (০১ জুলাই ২০২০ নর্বক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 
 

নদবশর অভযন্তবর নসবমনার/ওয়াকিশবপর সংখ্া নসবমনার/ওয়াকিশবপ অংশগ্রহণকারীবদর সংখ্া 

১ ২ 

 

০৬ 

 

 ৮ 

 

       (৭)  ি্প্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন  

মন্ত্রণালয়/বিভাে/ 

সংস্থাসমূবহ 

কবম্পউোবরর নমাে 

সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাে/ 

সংস্থাসমূবহ 

ইন্টারবনে সুবিধা 

আবছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাে/ 

সংস্থাসমূবহ ল্যান 

(LAN) সুবিধা 

আবছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাে/ 

সংস্থাসমূবহ ওয়ান 

(WAN) সুবিধা 

আবছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাে/সংস্থাসমূ

নহ কবম্পউোর প্রবশবিি 

জনিবলর সংখ্া 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

      

 

    

 

    

 

   

 

420    

 

13     

 

 

        (৮) সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূবহর আবয়র লভযাংশ/মুনাফা/আদায়কৃি রাজস্ব নর্বক সরকাবর নকাষাোবর জমার পবরমাণ  

        (অর্ ি বিভাবের জন্য)             

                                                                                                (োকার অঙ্ক নকাটি োকায় প্রদান করবি হবি) 

 ২০২০-২১ ২০১৯-২০ হ্রাস(-)/বৃবির (+) হার 

লিযমাো প্রকৃি 

অজিন 

লিযমাো প্রকৃি 

অজিন 

লিযমাো প্রকৃি 

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব আয় ট্যাক্স নরবভবনউ       

নন-ট্যাক্স নরবভবনউ        

উদ্বৃি (ব্যিসাবয়ক আয় নর্বক)       

লভযাংশ বহসাবি       

 

(৯)  প্রবিবিদনাধীন অর্ ি-িছবর সম্পাবদি উবেখবর্ায ক কার্ িািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কে  (প্রবর্াজয  

      নয়) 

 

৯.১   প্রবিবিদনাধীন অর্ ি-িছবর নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন কবর র্াকবল িার িাবলকা ( প্রবর্াজয নয় ) 
 

                                                                -২০২১            

                 

 

৯.২   প্রবিবিদনাধীন অর্ ি-িছবর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উবেখবর্ায ক কার্ িািবল  

       ( প্রবর্াজয এিং বিস্তাবরি বনবে প্রদি ) 
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                              ,  ৪ - ৪৩,                      ,     - ০০০ 

 

 

           www.biwta.gov.bd 

  -      info@biwta.gov.bd 

          ০ ৯৬৮-৩৯০০০৫ 

               ৯৫৫৬ ৫ -৫৫ 

       ৯৫৫ ০7২ 

 

                              -                                      ,         ,           

               ৯৫৮                                                               

           -                                         ৯৫৮       ৮       

                                     ,              ),                       

                                                                               

 

      সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নিৌপনরবহি ব্যবস্থা। 

 

      নিৌ-পথ উন্নয়ি ও সংরক্ষণ এবং নভ্ৌত অবকাঠাম াগত সুনবধানদ প্রদামির  াধ্যম  অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় 

নিৌপনরবহি ব্যবস্থা নিনিতকরণ।  

            (Function) 

1) নিৌ-পমথ িাব্যতা সংরক্ষণ ও িদী শাসি এবং নিৌ-পনরচালমির সুনবধামথ ে অভ্যন্তরীণ িদী পমথ  াকো, বয়াবানত, 

নবকি-বানতসহ নিৌ-সহায়ক সা গ্রী স্থাপি;  

2) নিৌ-পমথর হাইমরাগ্রানিক জনরপ ও চার্ ে প্রকাশিা, পাইলমর্জ সুনবধা প্রদাি এবং িদী বন্দরসমূমহ আবহাওয়া- 

সংক্রান্ত তথ্য পনরমবশি;  

3) অভ্যন্তরীণ নিৌ-পমথর িাব্যতা সংরক্ষমণর জন্য বানষ েক নরনজং ক েসূনচ প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি এবং িতুি নিৌ-পথ 

চালু করার উমেমশ মৃত ও মৃতপ্রায় িদী, চযামিল ও খাল খিি ;  

4) অভযন্তরীণ নদী-িন্দর ও লঞ্চ ঘাে উন্নয়ন, রিণাবিিণ ও পবরচালন এিং নদী িন্দর ও ঘােসমূবহ োবম িনাল 

সুবিধাবদ (বপলার, নজটি, অিিরণ স্থান, ঘাে, ডক, বক (Quay), মুবরং (mooring) ওয়াফি (wharf), 

োবম িনাল, ননাঙর (anchorage), বপয়ার, িার্ ি (birth) িা অন্যান্য      -     ) প্রদান;  

5) অভ্যন্তরীণ নিৌ-পমথ সৃষ্ট বাধানবঘ্ন অপসারণ ও নি নিত/দুর্ ের্িাকবনলত নিৌ-যাি উদ্ধারসহ নিৌ-পমথ যাত্রী ও 

 ালা াল পনরবহমির জনরপ ও ভ্াড়া নিধ োরণ; 

6) অভ্যন্তরীণ নিৌ-পমথ চলাচলকারী নিৌ-যামির নেক ও ইনিি ক ীর দক্ষতার উন্নয়মির লমক্ষয প্রনশক্ষণ প্রদাি; 

7) অভ্যন্তরীণ নিৌ-পমথ চলাচলকারী নিৌ-যামির                ,                                  

                ;   

8)           ,   ,                                                                    
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            -                                

            -                                                   

                

                                  

                                      

                 

                         

                                                             

       -                 ,                            -                              

                                

 PIWT & T                              

    -                    

                                       

                              ,                                        

           -                                     

            -                                                     

                 

                   

                                 

    -            

         -                                                  

                            ,                       ,                                  

                             

           ,                    ,       ,                       

 

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

 

নেনী/নগ্রড অনুবমাবদি পবদরসংখ্া কম িরি পবদর সংখ্া ïb¨ c‡`i msL¨v 

১ম নেণী 

(নগ্রড-০২-০৯) 

342 302 40 

২য় নেণী 

(নগ্রড-১০) 

300 282 18 

৩য় নেণী 

(নগ্রড-০৯, ১০, ১১-১৬) 

1686 1548 138 

৪র্ ি নেণী 

(নগ্রড-১৭-২০) 

2342 1953 389 

নমাে= 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¶¨ সহজ, বনরাপদ ও সােয়ী অভযন্তরীণ ও 

উপকূলীয় ননৌপবরিহন ব্যিস্থা বনবিিকরণ । ‡bŠiæU‡K mve©¶wYK mPj, wbivc` I RbevÜe ivLvmn †bŠcwienb 

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

K‡i hv‡”Q Ges miKv‡ii ¯í̂, 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¨ †bŠiæU Lbb, GmKj iæ‡U ‡bŠmnvqK hš¿cvwZ ’̄vcb, 

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

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

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

cvBj‡UR †mev cÖ`vb, নেক ও ইনিি ক ীর প্রনশক্ষণ সুনবধা প্রদাি ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যানদ প্রদাি ইতযানদ  

D‡jøL‡hvM¨ |  

 

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

                                 ২০                   , ৮৩                   ,  1         

                                          , 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 †bŠc‡_ cY¨evnx †bŠhvb 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 ‡bŠc‡_ 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 Í̄vi †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¨ ¯v̂¯’̈  

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                           -         

২7,২ ,৫০7                     ২০০     -         ২,০৬,7০৯                 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`ª 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    ৯৬7                                

                                               ছ                                       ছ   

                              োবম িনাল                  ” শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় ৫০টি বিবশষ 

ধরবণর োবম িনাল পন্টুন সংগ্রহ করা হবয়বছ । ২০২০-২      ছ   বিআইড    টিএ’র              ছ 240      

        

 

 

 

                                                              ২৯      ২০২০ 
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পনরকল্পিা নবভ্াগঃ  

 

                      ২০২০-২      ছ                  /       : 

 

িঃনং কম িকাবের বিষয় এককসহ পবরমাণ 

১। নেবজং।  উন্নয়ন  : ২২৬.৩৩ লি ঘনবমোর 

 সংরিণ নেবজং : ২২০.৭৯ লি ঘনবমোর 

২। নেজার সংবিষ্ট আনুষবেক জলর্ান সংিান্ত  ৫৯টি 

৩। খনন সহায়ক র্ন্ত্র (লংবুম এক্সাবভের) সংগ্রহ  ৯টি 

৪। নদী িন্দর   ঘােসমূবহর উন্নয়ন ।  ৪টি 

৫। নডক ও ইবিন কমীর দিিা উন্নয়ন।  ১৬২৫ জন নডক ও ইবিন কমীবক প্রবশিণ 

প্রদান করা হবয়বছ। ৬। ননৌ-পবর্ ননৌ সহায়ক সামগ্রী স্থাপন  ২৩২০১টি (LED Lantern, Steel 

Lighted Buoy, Spherical Buoy)   

০৭। পন্টুন সংগ্রহ (বনবম িি পন্টুন ও নমরামি পন্টুন)  ৬০টি (৩০+৩০) 

০৮। ঢাকার চারপাবশর নদী িীবর (ঢাকা, নারায়ণেি 

ও েঙ্গীবি) নদী সীমানা বপলার বনম িাণ  

 ৩০০০টি 

০৯। নজায়ার ভাোর নেজ উপাি সরিরাহ   ৫৩টি 

১০। নেজার নিইজ বনম িাণ  ২টি 

১১। ঢাকার চারপাবশর নদী িীবরর উবেদকৃি স্থাবন 

ওয়াকওবয় বনম িাণ (Mos) 

 ৪টি 

১২। ঢাকার চারপাবশর নদী িীবরর উবেদকৃি স্থাবন 

ইবকাপাকি বনম িাণ 

 ১টি 

১৩। ঢাকার চারপাবশর নদী িীবর নজটি বনম িাণ   ৪টি 

১৪। কবন্টাল নেশনসহ বিনটি বডবজবপএর বিকন 

নেশন আধুবনকরণ 

 ৩টি 

১৫। ননৌ-প্রবেৌকল রুবে মালিাহী জাহাজ চলাচবল 

ভবয়জ অনুমবি প্রদান 

 ৪৮০৮টি 

 

               

         :  

২০20-২1     ছ    বিআইড    টিএ’র              ছ 240              
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e›`i I cwienb wefvM:  

িিিমান সরকার নদবশর ননৌ-িন্দরগুবলর উন্নয়বন উবেখবর্ায ক পদবিপ গ্রহণ কবরবছ ।          -              

              ,                    ,    -                                                  

                                 ছ                    ২০২০-২১ অর্ িিছবর  বিআইবডিউটিএ কর্তিক প্রকল্প 

চলমান রবয়বছ । 

 আশুেবি অভযন্তরীণ কবন্টইনার ননৌ-িন্দর স্থাপন। 

 নেরিাড়ীবি আনুষংবেক সুবিধাবদসহ নদী িন্দর   বনম িাণ। 

 পাটুবরয়া এিং নদৌলিবদয়ায় আনুষবঙ্গক  সুবিধাবদসহ নদী িন্দর আধুবনকীকায়ন। 

 িাংলাবদশ আঞ্চবলক অভযন্তরীণ  ননৌ-পবরিহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুেি ও সংযুু্ক্ত ননৌ-পর্ খনন এিং 

োবম িনালসহ আনুষবঙ্গক স্থাপনাবদ বনম িাণ)। উক্ত প্রকবল্পর আওিায় ২টি কাবে িা োবম িনাল  (পানোঁও ও আশুেি) 

ও ৪টি প্যাবসিার োবম িনাল (শ্মশানঘাে, নারায়নেি, চাঁদপুর এিং িবরশাল) বনম িাণ কাজ চলমান রবয়বছ । 

 

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 †bŠc‡_ mviv‡`‡k  cÖvq AvU 

kZvwaK hvwÎevnx †bŠhvb weAvBWweøDwUG n‡Z iæUcvwgU, mgqm~Px wb‡q PjvPj K‡i| G mKj †bŠhv‡b wbivc` 

†bŠcwienb e¨e¯’v mywbwðZK‡í weAvBWweøDwUGÕi †bŠwbUªv wefvM wewfbœ Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY K‡i _v‡K| 

†bŠwbivcËv msµvšÍ wel‡q 01-07-2020 n‡Z A`¨vewa †bŠwbivcËv I UªvwdK e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi D‡jøL‡hvM¨ 

Kvh©µg wb¤œiæc t 

1) hvÎx mvavi‡Yi wbivc` hvZvqv‡Zi ¯v̂‡_© MZ 2020 mvj n‡Z XvKv-Bwjkv(wek^‡ivW), XvKv-gyjv`x, 

w`evfv‡e jÂ mvwf©m e„w× Ges XvKv-gRy‡PŠayixinvU (j²xcyi) †bŠc‡_ w`evfv‡M jÂ mvwf©m Pvjy Kiv nq; 

2) 2020 mv‡j KKvªevRvi-‡m›UgvwU©b †bŠc‡_ ch©UK‡`i hvZvqv‡Zi myweav‡_© hvwÎevnx †bŠhv‡bi AbyK~‡j 

iæUcviwgU, mgqm~wP cÖ`vb Kiv nq Ges hvwÎ mvavi‡Yi †bŠhv‡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› ª̀qfv‡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› ª̀KiY 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) †bŠ ỳN©Ubv †ivaK‡í Kvj‰ekvLx †gŠmyg, ỳ‡hv©MKvjxb mg‡q Ges wewfbœ Drm‡e †bŠc‡_ PjvPjK…Z 

†bŠhv‡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 †bŠc‡_ hvÎx mvavi‡Yi wbivc` PjvP‡ji ¯v̂‡_© 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 †bŠcywj‡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 †gŠmygx AkvšÍ DcK~jxq 

†bŠc_ mx-mv‡f© e¨ZxZ (AvswkK DcK~jxq PjvP‡ji QvocÎ) mKj ai‡Yi hvÎx †bŠhv‡bi iæUcviwgU/ 

mgqm~Px Rvix eÜ ivLv      | Gmg‡q A‰ea †bŠhvb PjvPj e‡Üi j‡ÿ¨ mswkøó ‡bŠcywjk I †Rjv 

cÖkvm‡bi mnvqZvq †gvevBj †KvU© cwiPvjbvi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| Gi djkÖæwZ‡Z b`x c‡_ A‰ea †bŠhvb 

PjvPj A‡bKvs‡k n«vm †c‡q‡Q| 

9) Af¨šÍixY ‡bŠc‡_ 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 Í̄vi †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¨ ¯v̂¯’̈  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)                                

              ১১     ২০২১                        ২০               থ                   

                                  

 

২)     ২০-০ -২০২০               PIWT&T-  2
nd

 Addendum to the Protocol       ২               

      -                                                                        ০            

১০      Ports of Call                                         Ports of Call         ১১      

 থ             Ports of Call ২২                        2
nd

 Addendum            PIWT&T         

                             -৬                                                             থ 

                                                           

 

৩) ২০১৯                    -                                                 (        )-     

(    )      থ                                       ২০২১                      -          থ ৩০   

                     থ                             
 

৪)                                                                       -             

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

২৭,২১, ০৭                     ২০০     -         ২,০৬,৭০৯                 ২৯,২৮,২১৬          

                     

 

   ২০২০-২০২১  থ        ১৬      ২০২১         থ                 থ                             

                 

 

৬                         ৯   ১০              ০৩ ৯ ২০২০                                   

            ১০                                                                        ৩   ৪ 

                            ১২                                  

 

৭          -         থ              (JTC)                   ৯   ১০  থ          -             

                 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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mv‡f© I Dbœqb kvLv: 
 

9.2| BIWTA Ordenance-1958 Gi functions-15 (vii) Abyhvqx Af¨šÍixY †bŠ 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 †bŠc_ I b`x 

e›`i I-wW/UªvwdK mv‡f© Kiv n‡q‡Qt 
 

µt bs ‡bŠ 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-‡`ŠjZw`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/‡bŠhvb e¨ZxZ Ab¨ †Kvb ai‡bi †bŠhv‡bi iæUcviwgU ‡`qvi weavb wQj bv| mKj ai‡bi †bŠhvb‡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 †bŠ 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 †bŠcwienb (†bŠiæU cviwgU, mgqm~wP I fvov wba©viY) wewagvjv, 2019Ó †M‡RU Rvwi Kiv 

nq| 
 

wewagvjv 36 Gi Av‡jv‡K Af¨šÍixY mKj †bŠhvb‡K 13wU †kÖYx‡Z wef³ Ki‡bi cÖ Í̄ve K‡i MZ 18/01/2021 

Bs Zvwi‡L ‡bŠcwienb gš¿Yvj‡q ‡cÖiY Kiv nq| D³ iæUcvwgU wdÕi cÖ Í̄ve wb‡q MZ 02/02/2021 Bs Zvwi‡L 

‡bŠcwienb gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe (cÖkvmb) K‡ÿ AbywôZ mfvq M„nxZ wm×všÍ Abyhvqx ‡bŠ cwienb Awa`ßi 

n‡Z †h 55 ai‡bi †bŠhv‡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 †bŠ cwienb gš¿Yvj‡q Zvwi‡L cÖ Í̄ve ‡cÖiY Kiv nq| 

cybt cÖ Í̄v‡ei Dci MZ 07 Ryb 2021 Bs Zvwi‡L ‡bŠ cwienb gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe (cÖkvmb) K‡ÿ mfv 

AbywôZ nq| iæUcviwgU wd wba©vib welqwU ª̀æZ ev¯Íevqb n‡e| 
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        2020-21 A_© eQ‡i cÖ‡KŠkj wefvM KZ©„K m¤úvw`Z Kv‡Ri ZvwjKvt 

          

        wbR¯̂ KvR 

 

µtbs ২০২০-২০২       ছ    

           

২০২০-২০২       ছ   

                     

          (jÿ      q) 

01| evA‡bŠc-KZ©„c‡ÿi XvKv b`x e›`‡ii bZzb wjdU ¯’vcbmn Avbylw½K 

KvR| 

114.75 jÿ UvKv 

02| evA‡bŠc-KZ©„c‡ÿi XvKv b`x e›`‡ii bZzb wjdU ¯’vcbmn Avbylw½K 

KvR| 

27.60 jÿ UvKv 

03| evA‡bŠcK, 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 ˆe ỳ¨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 Í̄v 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‡bŠc-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 
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µtbs ২০২০-২০২       ছ    

           

২০২০-২০২       ছ   

                     

                    ) 

16| evA‡bŠcK, 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‡bŠcK, ewikvj wWwfkbvaxb jvnvinvU I †f ỳwiqv †dixNv‡Ui cvwK©s 

BqvW© †givgZ, B‡jKwUªK †cvó ¯’vcbmn Avbylw½K KvR| 

18.89 jÿ UvKv 

18| evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb evbvixcvov Dc‡Rjvi D`qKvVx 

jÂNvU ms¯‹vi KvR| 

22.16 jÿ UvKv 

19| evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb  wekvwiKvwU jÂNv‡Ui ms‡hvM 

moK wbg©vb I †RwU ewa©ZKibmn Avbylw½K KvR| 

14.23 jÿ UvKv 

20| evA‡bŠcK, 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‡bŠcK, 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‡bŠcK, 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 
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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| ‡bŠ- ~̀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 ˆgbyU NvU I dwi`cyi †Rjvi Pi f ª̀vmb 

Dc‡Rjvi †Mvcvjcyi †bŠ-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‡› ª̀ 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 অর্ িিছবর প্রবকৌশল বিভাবের অধীবন িাস্তিায়নাধীন উন্নয়ন প্রকবল্পর উবেখবর্ায ক সাফল্যঃ 

 

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 ỳivev‡` 

†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) ˆe`y¨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. ০% ২২.০ % 

03                

              

              

            

        

          

             

                 

 ২        ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ২০১৮- 

   ২০২২ 

১         ৬                

                  

২                            

   ০৬                        

        

৩                                    

                  ৩ ০০        

                     

৪                    ৩.         

                              

                                     

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% 

০  Ò Pv ùcyi †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 

†`ŠjZw`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¤î 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 

‡bŠcwienb 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 ¯v̂ÿwiZ 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 ¯v̂ÿwiZ 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 Í̄ve 

cÖkvmwbK Aby‡gv`b ‡bŠcwienb 

gš¿Yvjq n‡Z cvIqv wM‡q‡Q| 

৪% ০.০৮% 
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                                                                    ,                       

                                                                                            

    ছ             7৫০          ,                                                        

          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                                        ৬7২                 

                                      7০ ০০                                          

                                                   7৮                              

      ৩ ৩                           ছ    ছ   ,                            ,            

                                 ছ    

 

 

 

                                                 ৩ - ০-২০২০      
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                           ) 
 

            /              ছ      ,   ,                                               ছ        

২০২০-২      ছ                                                            -         , 

       -        ,        -         ,         -       ,      -                ,       -        , 

      -        -             ,      -            ,      -       ,        -        -        , 

     ,         -     ,      -     ,     - ছ   ,       -         ,        -                    

         -                    ২০২০-২       ছ                                       

২২০ 7৯              

 
 

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 ˆ`N©¨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µt 

bs 

Lbb GjvKv b`xi bvg LbbK…Z ˆ`N©¨ 

(wKtwgt) 

 | wmbwaqv NvU fv½v †bŠ-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 †bŠ-c_ evDjvB I gMiv 14.11 

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

7  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 †bŠ-c_ eªþcyÎ 5.60 

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

 ৪  ỳaKzgvi †bŠ-c_ ỳaKzgvi b`x 5.36 

 ৫| mybvgMÄ-Wzjyiv PjwZ b`x 6.51 

 ৬       (        )-        -       -      cyivZb eªþcyÎ 99.47 

 7          (       )-       (    )      98.18 

 ৮        –          -             2.56 

                   †gvU = ৩০২.   
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২০২০-২১ অর্ িিছবর নেবজং বিভাবের অধীবন িাস্তিায়নাধীন উন্নয়ন প্রকবল্পর উবেখবর্ায ক সাফল্যঃ 

 

িঃ

নং 

          ২০২০-২      ছ                 

০১  ২০টি নরজারসহ সহায়ক যন্ত্রপানত 

এবং সরিা ানদ সংগ্রহ”  

 ১০                             

 ৪                     

              

           ১            ১              

০২ “১০টি নরজার, নক্রিমবার্, র্াগমবার্, 

অনিসার হাউজমবার্, ক্রু-হাউজমবার্সহ 

অন্যান্য সরিা ানদ ও যন্ত্রপানত সংগ্রহ 

(১  সংমশানধত)”  

 ০১টি নেশাল ইন্সমপকশি  ানিপারপাস নভ্মসল 

(নবআইেনিউটিএ পনরদশী)  

 ৪টি নক্রিমবার্ 

 ১টি র্াগমবার্ 

 ০২টি নসল্ফ প্রমপল্ড  ানিপারপাস বাজে  

 
০৩ “৩৫টি নরজার ও সহায়ক জলযািসহ 

আনুষানিক সরিা ানদ সংগ্রহ এবং 

প্রময়াজিীয় অবকাঠাম া নি ো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                   

                                              ন নরি নের্ দ্বারা িবায়ি, পুরাতি নিিার 

অপসারণ কমর িতুি নিিার স্থাপিসহ নবনবধ ন রা ত                                      

        

 

 
 

                                                             .  

০৮- ২-২০২০                                                   
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পন্টুন সংগ্রহঃ 

                                োবম িনাল                  ” শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় ৪৫টি 

বিবশষ ধরবণর োবম িনাল পন্টুন (১০০³×৩২³×৭.৫³) ও ০৫টি বিবশষ ধরবণর োবম িনাল পন্টুন 

(১২০³×৩৫³×৭.৫³) সংগ্রহ করা হবয়বছ। 

 

 

            োবম িনাল     

 

  ২০২০-২১ অর্ িিছবর এমএমই বিভাবের ননৌস্থাপিয শাখায় রাজস্ব িাবজবের আওিায় “ সাধারণ ব্যয়” 

খাবির “মূলধবনক ব্যয় (পন্টুন)” খাবি ০১ (একটি) েীডবিাে পন্টুন সংগ্রহ করা হবয়বছ । 

 

                  

                        প্রকবল্পর মূল উবেশ্য                         

            

        

             

                 

             

                 

          ” 

     ২০ ৯ 

           

২০২  

 

ক) নকাবরয়ান EDCF 

এর অর্ িায়বন 

বিআইডবিউটিএর জন্য 

সংগৃহীি ২টি ২৫০ েন 

িমিা সম্পন্ন উিারকারী 

জলর্াবনর জন্য ১টি 

হাইবোবলক ইবিনসহ 

খুচরা র্ন্ত্রাংশ সংগ্রহ;  

 

খ) উিারকারী জলর্াবন 

কম িরি উিার সহায়ক 

৮০ জন জনিবলর দিিা 

বৃবির জন্য প্রবশিন 

(টিএবপবপ নমািাবিক 

নমাে ৩০ টি মবডউলঃ 

ডুবুরী ও নডক সাইবড ৫০ 

জন এিং ইবিন সাইবড 

৩০ জন কমীবক প্রবশিন 

প্রদান করা হবি)।  

 

                  

     ৩০-  -২০২০ 

                

        ছ        

            , 

২০২           ছ  

           ১টি 

হাইবোবলক ইবিনসহ 

খুচরা র্ন্ত্রাংশ        

     ছ ছ           

              

         ছ  

 

    -7০ ,  

       ৫৬  
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২০২০-২       ছ              -    ২৫২৫.২৫                       -    ২ ০০                  

            ছ   
 

Rwic kvLv t 
 

২০২০-২       ছ                         -                                              

    ছ             

 

1| cvUzwiqv Ges †`ŠjZw`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 †PŠayixnvU 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 †bŠ-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 †bŠ-iæU   

20| kvIjv-gyjv`x-mvZnvRvi weNv  

21| Puv`cyi-‡PŠwKNvUv-nvwZqv-m›Øxc-A_wiwU eqv  

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

23| wmGÛwe NvU GjvKv  

24| ‰fie-wgVvgBb †bŠ-iæU  

25| wgiKvw`g, ZvjZjv Wûix GjvKv 
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এসনপটিআই  াদারীপুমরর পনরনচনতঃ  

২০১৩ ইং সমি ১৫ জি নেক এবং ১৫ জি ইনিি নশক্ষািবীশ নিময় চারটি টিিমশে ভ্বমি ০১ (এক) বছর ন য়াদী 

বুনিয়াদী প্রনশক্ষমির  াধ্যম  এসনপটিআই  াদারীপুর প্রনশক্ষণ নকন্দ্রটিমত প্রনশক্ষণ কায েক্র  শুরু করা হয়। পরবতীমত 

এসনপটিআই উন্নয়ি শীষ েক প্রকমল্পর আওতায় একটি ছয় তলা নবনশষ্ট প্রশাসনিক ভ্বি, একটি চার তলা নবনশষ্ট নহামেল 

ভ্বি, অনিসাস ে নকায়ার্ োর, অনিসাস ে েরম র্রী, োি নকায়ার্ োর,  সনজদ, অতযাধুনিক নজ মিনশয়া , সুইন ংপুল 

এবং িায়ারিাইটিং ভ্বি নি োি সহ প্রনশক্ষণ সরি ানদ ও ল্যাবমরর্রী আধুনিকীসকরি করা হয়। ২০২০ সামলর জুি 

 ামস প্রকমল্পর কাজ স াপ্ত হয়। বতে ামি নকন্দ্রটিমত ১৫ জি নেক এবং ১৫ জি ইনিি প্রনশক্ষিাথী এক বছর ন য়াদী 

বুনিয়াদী প্রনশক্ষি গ্রহি করমছি, যা ক্র ান্বময় ২০০ (দুইশত) নত উন্নীত করার পনরকল্পিা রময়মছ। এছাড়া কমরািা 

 হা ারীর কারমি নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি বন্ধ রাখার সরকারী আমদমশর নপ্রনক্ষমত বতে ামি অত্র প্রনতষ্ঠািটিমত প্রনশক্ষিাথীমদর 

স্বশরীমর প্রনশক্ষি কায েক্র  স্থনগত থাকমলও অিলাইমির  াধ্যম  যাবতীর তানিক প্রনশক্ষণ চল াি রময়মছ। ২০২০-২১ 

অথ ে বছমর অত্র প্রনতষ্ঠাি নথমক  ০                 থ                                             

৩৯                                                                                   

        
 

২০২০-২১ অথ ে বছমরর উমেখমযাগ্য কায োবলীঃ  

                                                           ০৮                     

                                                                                          

                                         ৮                                          

              ০৮                                                                            

                                                                   ”                   

       নকমন্দ্রর পনরমবশ রক্ষায় কযাম্পামস বৃক্ষমরাপি ও গামব েজ ম্যামিজম ন্ট পদ্ধনত স্থাপি সহ িািামুখী উমদ্বযাগ 

গ্রহণ করা হময়মছ। 

 

নেইনপটিনস, বনরশাল এর পনরনচনতঃ  

নেইনপটিনস, বনরশাল প্রনশক্ষণ নকন্দ্রটি ২০১২ ইং সমি ১৫ জি নেক এবং ১৫ জি ইনিি ন নরি নশক্ষািনবশ নিময় 

কর্তেপমক্ষর বনরশালস্থ পুরাতি নিৌ-কারখািায় একটি টিি নশে        ভ্বি এবং একটি নদাতলা প্রশাসনিক ভ্বি নিময় 

এক বছর ন য়াদী বুনিয়াদী প্রনশক্ষণ কায েক্র  শুরু কমর। পরবতীমত পয োয়ক্রম  একটি নদাতলা একামেন ক ভ্বি একটি 

আংনশক নদাতলা আবানসক        ভ্বি নি োি করা হয় এবং প্রনশক্ষণ সরি ানদ আধুনিকীকরি করা হয়। বতে ামি 

নকন্দ্রটিমত একই সামথ একবছর ন য়াদী ৩০ জি ন নরি নশক্ষিনবশ এবং প্রায় ১০০ জি ইিসানভ্ েস প্রনশক্ষণাথীমদর 

প্রনশক্ষণ নদওয়ার সক্ষ তা রময়মছ। এছাড়াও অত্র নকমন্দ্র এসটিনসেনিউ এর নবনভ্ন্ন দক্ষতা উন্নয়ি মূলক নকাস ে চালু 

রময়মছ। 
 

২০২০-২১ অথ ে বছমরর উমেখমযাগ্য কায োবলীঃ  

নেইনপটিনস বনরশাল প্রনশক্ষণ নকন্দ্রটি অভ্যন্তরীণ ও নকাোল নিৌ-যাি ক ীমদর আন্তজোনতক  ামির প্রনশক্ষমণর জন্য 

একটি আস্থাশীল প্রনতষ্ঠাি। নযমকাি প্রনতষ্ঠামির তুলিায় অত্র প্রনতষ্ঠামি অভ্যন্তরীি নিৌ-যাি ক ীমদর স্বল্প খরমচ 

আন্তজোনতক  ামির প্রনশক্ষণ নদওয়া হয়। নকন্দ্রটিমত                                              

                                 বতে ামি নকন্দ্রটিমত স্বল্প ও দীর্ েম য়াদী ১২টি নকাস ে চল াি রময়মছ। এক 

বছর ন য়াদী ন নরি এযামপ্রনন্টস শীপ নকামস ে ৩০ জি কযামেমর্র প্রনশক্ষণ কায েক্র  চল াি রময়মছ। এছাড়া কমরািা 

 হা ারীর কারমি নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি বন্ধ রাখার সরকারী আমদমশর নপ্রনক্ষমত বতে ামি অত্র প্রনতষ্ঠািটিমত প্রনশক্ষিাথীমদর 

স্বশরীমর প্রনশক্ষি কায েক্র  স্থনগত থাকমলও অিলাইমির  াধ্যম  যাবতীর তানিক প্রনশক্ষণ চল াি রময়মছ। ০১  াস 

ন য়াদী ইিসানভ্ েস পরীক্ষা প্রস্তুতীমূলক নকামস ে ২০২০-২১ অথ েবছমর ৯১ (একািব্বই) জি নবনভ্ন্ন ক্লামসর নিৌ-যাি 

ক ীমক প্রনশক্ষণ প্রদাি করা হময়মছ। ন নরি নশক্ষািনবশমদর ব্যবহানরক প্রনশক্ষণ প্রদামির লমক্ষয নেনিং শীপ এযানরস 

এর  াধ্যম   াদারীপুর-বনরশাল- াদারীপুর ভ্ময়জ করা হমে। নকমন্দ্রর পনরমবশ রক্ষায় কযাম্পামস বৃক্ষমরাপি ও 

গামব েজ ম্যামিজম ন্ট পদ্ধনত স্থাপি সহ িািামুখী উমদ্বযাগ গ্রহণ করা হময়মছ। 
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২০২০-২০২       ছ                      

 

২০20-২1 অর্ িিছবরর িাবষ িক উন্নয়ন কম িসূবচ (এবডবপ)-নি বিআইড    টিএ’র নমাে  19 টি প্রকল্প অ র্ভ িক্ত রবয়বছ। 

এসি প্রকবল্পর মবে বিশ্বব্যাংবকর অর্ িায়বন 01টি; ভারিীয় নমনীয় ঋণ (LoC) এর আওিায় 01টি ও নকাবরয়ান 

কাবরেবর সহায়িায় 01টি সহ নমাে 19টি প্রকল্প িা িায়নাধীন রবয়বছ । ২০20-২1 অর্ িিছবরর আরএবডবপর আওিায় 

উক্ত প্রকল্পসমূবহর বিপরীবি অর্ িমন্ত্রণালয় কর্তিক পুনঃবনধ িাবরি িরাে রবয়বছ 1087 নকাটি 83 লাখ োকা এিং ব্যয় 

হবয়বছ 1051 নকাটি 30 লাখ োকা                  96.69%।  ২০20-২1 অর্ িিছবর আরএবডবপবপবি অন্তর্ভ িক্ত 

19টি প্রকল্প হবি 04টি উন্নয়ন প্রকবল্পর িাস্তিায়ন কাজ সমাপ্ত হবয়বছ ।  

 

             ২০২০-২১  থ                         থ      ২০২১               থ           

       ) 
 

িঃ 

নং 

 

প্রকবল্পর নাম (িাস্তিায়নকাল) 

 

অর্ িায়বনর 

উৎস 

 

প্রকবল্পর 

নমাে 

প্রাক্কবলি 

ব্যয়  

(লি োকা) 

 

প্রকবল্পর শুরু হবি জুন ২০২১ পর্ িন্ত 

       অগ্রেবি 

আবর্ িক 

(%) 

 

 

 

িাস্তি 

(%)  

 

    িবরশাল বিভাবের নদীগুবলার নাব্যিা 

উন্নয়ন, পাবন বনস্কাশনসহ জলািিিা নরাধ, 

নসচ ব্যিস্থা এিং ল্যাবেংসুবিধাবদ 

প্রদানকবল্প কযাবপোল নেবজং ও নমইন 

নেবনন্স নেবজং এর মােবম নদী 

ব্যিস্থাপনার সম্ভাব্যিা সমীিা (নফব্রুয়াবর 

২০১৯-বডবসম্বর ২০২০)। 

 

 

বজওবি ৪ ২.7০ 

 

৩৬২ ৯7 

(৮৭.৯৫%) 

 ০০% 

২। কবরাল নেশন ও মবনেবরং নেশনসহ 

বিনটি বডবজবপএস বিকন নেশন 

আধুবনকরণ (জুলাই-২০১৬-জুন ২০২১), 

প্রস্তাবিি জুন ২০২২। 

 

 

বজওবি  ৯৬৮ ০০ 

 

১৭৯৪.৪৮ 

(৯১.১৮%) 

৯২% 

৩। অভযন্তরীণ  ননৌ-পবর্র ৫৩টি রুবে 

কযাবপোল নেবজং (১ম পর্ িায়ঃ ২৪টি ননৌ-

পর্) (জুলাই ২০১২-জুন ২০২২) 

 

 

  

বজওবি  ৯২৩০০ 

 

১৩১৭০৫.৩৫ 

(৬৮.৪৯%) 

৮৫% 

৪। ২০টি নেজারসহ সহায়ক র্ন্ত্রপাবি এিং 

সরিামাবদ সংগ্রহ (জুলাই ২০১৫-জুন 

২০২২)। 

বজওবি ২০৮7৯৯ ৮7 

 

১৯৩৪৪৮.২৭ 

(৯২.৬৪%) 

৯৮.৪০% 

৫। ১০টি নেজার, নিনবিাে, োেবিাে, 

অবফসাস ি হাউজবিাে ও ক্রু-হাউজবিােসহ 

অন্যান্য সহায়কসরিাম/ র্ন্ত্রপাবি সংগ্রহ  

(জুলাই ২০১১ - জুন ২০২১ ) । 

বজওবি 7৪৫৬০ ২২ 

 

৭৩৩৩৩.৩৪ 

(৯৮.৩৫%) 

১০০% 

৬  মংলা হবি চাঁদপুর- মাওয়া- নোয়ালন্দ 

হবয় পাকশী পর্ িন্ত ননৌরুবের নাব্যিা উন্নয়ন   

(     201৭ - জুন 20২৫)। 

 

বজওবি ৯৫৬০০ 

 

৫৭১৯৬.০৯ 

(৫৯.৮৪%) 

৭০.৫২% 

7  িালাশী  িাহাদুরািাবদ নফবরঘােসহ 

আনুষবঙ্গক স্থাপনাবদ বনম িাণ (জুলাই 

২০১৭-জুন ২০২১ পর্ িন্ত)।                              

 

বজওবি  

 

 ৪৫০২ 

 

১৩৬২৭.৮৩ 

(৯৩.৯৭%) 

১০০% 
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িঃ 

নং 

 

প্রকবল্পর নাম (িাস্তিায়নকাল) 

 

অর্ িায়বনর 

উৎস 

 

প্রকবল্পর 

নমাে 

প্রাক্কবলি 

ব্যয় 

 

প্রকবল্পর শুরু হবি জুন ২০২১ পর্ িন্ত 

       অগ্রেবি 

আবর্ িক 

(%) 

 

 

 

িাস্তি 

(%) 

 

 

৮।                                 

           (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)। 

 

 

বজওবি ৫৫২৯৫ 

 

১২২১৮.৪৪ 

(২২.১০%) 

৩২.২৫% 

৯।        ,     ,                    

                   ,       , 

                        

                 (২       ) (জুলাই 

২০১৮-জুন ২০২২)। 

 

 

বজওবি ৮৪৮৫৫ 

 

১২৮০৩.৫০ 

( ৫ ০৯%) 

৫৬% 

 ০            ,     ,          

                                

        ২০ ৮-   ২০২৪   

 

বজওবি ৪৩7 ০০ 

 

৩০৫৭৬.৬৮ 

(৬.৯৯%) 

৯.১১% 

    ৩৫                        

                      (       

২০ ৮-   ২০২৩)  

 

বজওবি ৪৪৮৯০৩.৪২ 

 

১০৭৫৭.৪০ 

(২.৪০%) 

২.৬৫% 

 ২                                 

                                 

২০ ৮-       ২০২   

 

বজওবি  ৬২7 . ৮ 

 

১২৭৬২.০৮ 

(৭৮.৪৩%) 

৯৭.৫০% 

 ৩  অভযন্তরীণ ও উপকুলীয় ননৌ-পবর্ন জন্য 

ননৌ-সহায়ক র্ান্ত্রোবি সংগ্রহ ও সংবর্াজন  

(জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১) । 

 

বজওবি ৪৯৮7.7৫ 

 

৪৫৮৫    

 ৯  ৯৩   

 ০০  

 ৪  ঢাকা-লিীপুর ননৌ-পবর্র লিীপুর প্রাবন্ত 

নমঘনা নদী নেবজং এর মােবম নাব্যিা 

উন্নয়ন (জানুয়ারী ২০২০-জুন ২০২২)। 

বজওবি ৪৯৮৮ 

 

৪৮৬ ৮  

 ৯ 7২   

২৩  

১৫। িাংলাবদশ আঞ্চবলক অভযন্তরীণ  ননৌ-

পবরিহন     প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-

আশুেি ও সংযুু্ক্ত ননৌ-পর্ খনন এিং 

োবম িনালসহ আনুষবঙ্গক স্থাপনাবদ বনম িাণ 

(১ম সংবশাবধি) (জুলাই ২০১৬-বডবসম্বর 

২০২৫)। 

  

 

 

বজওবি ও 

বিশ্বব্যাংক 

 

৩৩৪৯৪২ 

 ৩০৫২৮০  

 

৫৮৭৯.৩১ 

(১.৭৬%) 

২০.২৪% 

১৬। আশুেি অভযন্তরীণ কবন্টইনার ননৌ-িন্দর 

স্থাপন (জুলাই ২০১৮-বডবসম্বর ২০২১)। 

 

 

বজওবি  ২৯৩০০ 

(৪৩ ০০) 

 

৬৭৪৬৪.৪২ 

(৫২.১৮%) 

৫৩.৭৬% 

 7                               

 ছ                               

                                

                          (জুলাই 

২০২০-জুন ২০২২)। 

বজওবি ৪২৪৮.৩7 

 

 ২৩৩ ০৯ 

(২৯.০৩%) 

২৯ ০৪  
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িঃ 

নং 

 

প্রকবল্পর নাম (িাস্তিায়নকাল) 

 

অর্ িায়বনর 

উৎস 

 

প্রকবল্পর 

নমাে 

প্রাক্কবলি 

ব্যয় 

 

প্রকবল্পর শুরু হবি জুন ২০২১ পর্ িন্ত 

       অগ্রেবি 

আবর্ িক 

(%) 

 

 

 

িাস্তি 

(%) 

 

 

 ৮  পাটুবরয়া এিং নদৌলিবদয়ায় আনুষবঙ্গক  

সুবিধাবদসহ নদী িন্দর আধুবনকীকায়ন 

(জানুয়াবর ২০২০-বডবসম্বর ২০২২)। 

বজওবি  ৩৫ 7০ 

 

১২২.৪১ 

(০.০৯%) 

৫% 

 ৯  প্রবয়াজনীয় প্রবশিণসহ বিআইডবিউটিএ’র 

উিারকারী জলর্াবনর জন্য হাইবোবলক 

ইবিনসহ অন্যান্য খুচরা র্ান্ত্রাংশ সংগ্রহ। 

(জুলাই ২০১৯-বডবসম্বর ২০২১) । 

         

        

৪ 7 ৯৮ 

 ২৫৩ ৫০  

২৩৮ 7৮ 

 ৫7  ৩   

 

৬০ ০৪  

 

             ২০২০-২১  থ                          

 

                                                  

                                                 

                                                       

               

        ২০১৯-       ২০২০ 

 

১০টি নরজার, নক্রিমবার্, র্াগমবার্, অনিসাস ে হাউজমবার্ ও ক্রু-

হাউজমবার্সহ অন্যান্য সহায়ক সরিা / যন্ত্রপানত সংগ্রহ (২য় 

সংমশানধত) 

জুলাই ২০১১ - জুি ২০২১ 

 

বালাশী  বাহাদুরাবামদ নিনরর্ার্সহ আনুষনিক স্থাপিানদ নি োণ জুলাই ২০১৭-জুি ২০২১ 

                      থ        -                    

          

     ২০১৯-   ২০২১ 

 

 
 

                                                                          

 ৯-০ -২০২                                                         

               ,            ,                  ,                         

                             ”                              
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      /- 

(                           ) 

        (               ) 

      ৯৫৬৪৬৩৪  

 -      dadmin@biwta.gov.bd  

 

 


