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বফঅআডবিটিএ’য  ফাবল িক প্রবতবফদন 

 

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

প্রবতবফদনাধীন ফছযঃ    2021-2022                                    প্রবতবফদন প্রস্তুবতয তাবযখঃ ৩০-০৬-২০২2 

 

(১) প্রাবনক    

 

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

ংস্থায স্তয নুবভাবদত 

দ 

পূযণকৃত 

দ 

শূন্যদ 

(যাবয 

বনবয়াগ) 

ফছযবববিক ংযবিত 

(বযবেননকৃত) 

স্থায়ী দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 

 

-- --    

বফঅআডবিউটিএ 

(বভাে দ ংখ্া) 

৪,৬৭০ 4,092 578 -- -- 

নভাে ৪,৬7০ 4,092 578 -- -- 

 

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

         

      ১.২   শূন্যবদয বফন্যা  

বতবযক্ত 

বচফ/তদূর্ধ্ি দ 

নজরা 

কভ িকতিায দ 

ন্যান্য ১ভ 

নেবণয দ 

২য় নেবণয 

দ 

৩য় নেবণয 

দ 

৪থ ি নেবণয 

দ 

নভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

- 

 

- 

 

64 

 

34 

 

233 

 

247 

 

578 

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

       তায তাবরকাঃ প্রবমাজয নয় । 

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

১.৫  ন্যান্য বদয তথ্যঃ প্রবমাজয নয় । 

 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে নথবক যাজস্ব 

ফাবজবে স্থানান্তবযত বদয ংখ্া 

প্রবতবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে নথবক যাজস্ব 

ফাবজবে  স্থানান্তবযয  জন্য প্রবিয়াধীন বদয ংখ্া 

1 2 

- - 

  

      * নকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রবয়াজন  নাআ ।  

 

      ১.৬  বনবয়াগ/বদান্নবত প্রদান 

প্রবতবফদনাধীন  ছ   বদান্নবত নতুন বনবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকতিা কভ িচাযী নভাে কভ িকতিা কভ িচাযী নভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

41 

 

114 

 

155 

 

15 

 
 

382 

 

397 
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       ১.৭  ভ্রভণ/বযদ িন (বদব)  

ভ্রভণ/বযদ িন 

(বভাে বদবনয ংখ্া) 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/

নোর এযাববেন্ট 

বচফ           

          

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ িন     ৫৮     ৪৬           

াফ িতয চট্টগ্রাবভ ভ্রভণ        14     ০৫           

 

       ১.৮  ভ্রভণ/বযদ িন (বফবদব)  নাআ 

ভ্রভণ/বযদ িন 

 (বভাে বদবনয ংখ্া) * 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবতভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

নোর এযাববেন্ট 

বচফ            

         

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

     ২    

      

 

* কতবদন বফবদব ভ্রভণ কবযবছন সুবনবদ িষ্টবাবফ উবেখ কযবত বফ । 

 

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

 

(২) বডে অবি  

 

২.১  বডে অবি ংিান্ত তথ্য (০১ জুরাআ ২০২1 নথবক ৩০ জুন ২০২2 ম িন্ত) 

 

(োকায ঙ্ক নকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ) 

     

   

      / 

           

    

          

০১-০৭-২০২১ 

       

       

     

             

     

                

৩০-০৬-২০২২ 

           

       

(     

     ) 

           

       

(     

     ) 

           

       

(     

     ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

            ১৯৫ ৪৫০.৭৬ ৫৩ ৩১ ৯৮.৬৯ ২১৭ ৫৭৯.০৫ 

         

ফ িবভাে ১৯৫ ৪৫০.৭৬ ৫৩ ৩১ ৯৮.৬৯ ২১৭ ৫৭৯.০৫ 

                    

 

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

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

প্রবতবফদনাধীন থ ি- ছ   (২০২1-২2) 

ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয/ ংস্থামূব 

পুবিভূত নভাে বফবাগীয় ভাভরায ংখ্া 

প্রবতবফদনাধীন  ছ   বনষ্পবিকৃত  ভাভরায ংখ্া বনষ্পন্ন  

বফবাগীয় ভাভরায 

ংখ্া 

চাকুবযচ্যযবত/ 

ফযখাস্ত  

ব্যাবত  ন্যান্য দণ্ড নভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

               ছ            

                  ১৪   

   ১         ২০২1        30    

       ২০২২                

          ২৩   

                     ৩৭   

 

০৪   

 

০৭   

 

০৯   

 

২০  

 

১৭   

 

 

       (৪)  যকায কর্তিক/যকাবযয বফরুবি দাবয়যকৃত ভাভরা (০১ জুরাআ ২০২1 নথবক ৩০ জুন ২০২2 ম িন্ত) 

 

যকাবয ম্পবি/স্বাথ ি যিাবথ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অওতাধীন 

ংস্থামূ কর্তিক দাবয়যকৃত 

ভাভরায ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-

এয বফরুবি 

দাবয়যকৃত বযে 

ভাভরায ংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়বনয নিবে 

যকাবযয বফরুবি 

দাবয়যকৃত ভাভরায 

ংখ্া 

দাবয়যকৃত নভাে 

ভাভরায ংখ্া 

বনষ্পবিকৃত নভাে 

ভাভরায ংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

০৪ 

 

২৪3 

 

 

২১ 

 

 

২৬৮ 

 

 

৬৩ 

  

        (৫)  ভানফম্পদ  উন্নয়ন  

  

        ৫.১ নদবয বযন্তবয প্রবিণ (০১ জুরাআ ২০২1 নথবক ৩০ জুন ২০২2 ম িন্ত) 

 

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

১ ২ 
 

74 

 

3666 

 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয কর্তিক প্রবতবফদনাধীন থ ি-ফছবয (২০২1-২2) নকান আন-াউজ প্রবিবণয অবয়াজন কযা  

        বয় থাকবর তায ফণ িনা । 

        

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

        তায  

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

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

 

৫.৫  প্রবতবফদনাধীন থ ি-ফছবয (০১ জুরাআ ২০২1 নথবক ৩০ জুন ২০২2 ম িন্ত) প্রবিবণয জন্য বফবদ গভনকাযী    

      কভ িকতিায ংখ্া  (প্রবমাজয নয়)     
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       (৬) নবভনায/ওয়াকি ংিান্ত তথ্য (০১ জুরাআ ২০২1 নথবক ৩০ জুন ২০২2 ম িন্ত) 
 

নদবয বযন্তবয নবভনায/ওয়াকিবয ংখ্া নবভনায/ওয়াকিব ংগ্রণকাযীবদয ংখ্া 

১ ২ 

০৯ ৭৪২    

 

       (৭)  তথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোয স্থান  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব 

কবম্পউোবযয নভাে 

ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব 

আন্টাযবনে সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

ংস্থামূব ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থামূ

ন কবম্পউোয প্রববিত 

জনফবরয ংখ্া 

কভ িকতিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

      

 

    

 

    

 

   

 

4৮০ 

 

২৪০ 

 

 

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

        (থ ি বফবাবগয জন্য)             

                                                                                                (োকায ঙ্ক নকাটি োকায় প্রদান কযবত বফ) 

 ২০২1-২2 ২০20-২1 হ্রা (-)/বৃবিয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃত 

জিন 

রিযভাো প্রকৃত 

জিন 

রিযভাো প্রকৃত 

জিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব অয় ট্যাক্স নযবববনউ       

নন-ট্যাক্স নযবববনউ        

উদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় নথবক)       

রবযাং বাবফ       

 

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

      নয়) 

 

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

                            (   -             ৯                                  ৭- ৯-

                ।  

 



5 
৯.২   প্রবতবফদনাধীন থ ি-ফছবয ম্পাবদত গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফবর  

       ( প্রবমাজয এফং বফস্তাবযত বনবে প্রদি ) 

             ও                                                ৩১৬                          

    ছ।   ছ                                          ২২৬     ঘ                                । 

                        ও                      ৬০০০                  ,          ,                 

                             ছ।         ঘ                                            ও        

                      ছ।                                           ও               ছ।             

ও                               (১)          -         , (২)      ,           (৩)                    

 ঘ             ছ। ৪৫৭  ঘ                     ১০৬                              ছ।               

      ১৭                     ছ।                                      Kvh©Ki ও                

              ,     -    ,        -       ,                                           ও        

                               ছ।                                -             ৯               

                   ৭- ৯-                ।         ৫৫                       ৭- ৯-                Kvh©Ki 

                    । 
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                              , ১৪১-১৪৩,                      ,     -১০০০ 

 

 

 ও         www.biwta.gov.bd 

  -      info@biwta.gov.bd 

          ০১৯৬৮-৩৯০০০৫ 

               ৯৫৫৬১৫১-৫৫ 

       ৯৫৫১০৭২ 

 

                              -       ও                              ,         ,         ও 

              ১৯৫৮                                                               

           -                                      । ১৯৫৮      ১৮       

                      ।              ,               ,                       

                  ও                         ।                                । 
 

      জ, ননযাদ ও াশ্রয়ী বযন্তযীণ ও ঈকূরীয় ননৌনযফন ব্যফস্থা। 
 

      ননৌ-থ ঈন্নয়ন ও ংযক্ষণ এফং নবৌত ফকাঠামভাগত সুনফধানদ প্রদামনয ভাধ্যমভ বযন্তযীণ ও ঈকূরীয় 

ননৌনযফন ব্যফস্থা নননিতকযণ।  

             Function) 

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

নফকন-ফানত ননৌ-ায়ক াভগ্রী স্থান;  

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

ংক্রান্ত তথ্য নযমফন;  

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

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

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

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

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

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

ভারাভার নযফমনয জনয ও বাড়া ননধ োযণ; 

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

7) বযন্তযীণ ননৌ-মথ চরাচরকাযী ননৌ-মামনয                ,      ও                           

                ;   

8)           ,   ,   ঘ                                       ও                         

     ও                          । 
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            -                              । 

            -                      ও                          । 

 ঘ              

                                । 

                                      

                 

                 ও       

               ও                                    ও      । 

       -                 ,                            -         ও                    

                             ।  

 PIWT & T     ও                      । 

    -                  । 

                  ও                  । 

                              ,           ও                          । 

           -                                   । 

            -                  ও                                । 

               । 

       ও         । 

              ও                । 

    -          । 

         -                      ও                         । 

                            ,                       ,                                  

                             

           ,        ও           ,       ,                       

 

 evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ© „c‡ÿi Rbej mswkøó Z_¨ (Ryb, 2022) 

 

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

১ভ নেণী 

(বগ্রড-০২-০৯) 

342 278 64 

২য় নেণী 

(বগ্রড-১০) 

300 266 34 

৩য় নেণী 

(নগ্রড-০৯, ১০, ১১-১৬) 

1686 1453 233 

৪থ ি নেণী 

(নগ্রড-১৭-২০) 

2342 2095 247 

নভাে= 4670 4092 578 
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নযকল্পনা নফবাগঃ  

 

                      ২০২১-২২     ছ                  /       : 

 

িঃনং কভ িকাবেয বফলয় একক বযভাণ 

১। নেবজং।  উন্নয়ন  : ২৪২.০০ রি ঘনবভোয 

 ংযিণ নেবজং : ২২৬.০০ রি ঘনবভোয 

২। নেজায ংবিষ্ট অনুলবগক জরমান ংিান্ত  প্রকমল্পয অওতায়                    ৫  

                              । 

৩। খনন ায়ক মন্ত্র (রংবুভ এক্সাববেয) ংগ্র                    ০২   

৪। নদী ফন্দয ও ঘােমূবয উন্নয়ন ।  ৪টি 

৫। নডক ও আবিন কভীয দিতা উন্নয়ন।  ৪৫৭৪ জন নডক ও আবিন কভীবক প্রবিণ 

প্রদান কযা বয়বছ। ৬। ননৌ-বথ ননৌ ায়ক াভগ্রী স্থান   

০৭। ন্টুন ংগ্র (বনবভ িত ন্টুন ও নভযাভত ন্টুন)  ১৮৪টি  

০৮। ঢাকায চাযাবয নদী তীবয (ঢাকা, নাযায়ণগি 

ও েঙ্গীবত) নদী ীভানা বরায বনভ িাণ  

 ২০০২টি 

০৯। নজায়ায বাোয নগজ উাি যফযা   ৫৪টি 

১০। নেজায নফআজ বনভ িাণ  ৪টি 

১১। ঢাকায চাযাবয নদী তীবযয উবেদকৃত স্থাবন 

ওয়াকওবয় বনভ িাণ (Mos) 

 ৫.০০   .  . 

১২। ঢাকায চাযাবয নদী তীবযয উবেদকৃত স্থাবন 

আবকাাকি বনভ িাণ 

 ২টি 

১৩। ঢাকায চাযাবয নদী তীবয নজটি বনভ িাণ   ২টি 

১৪। কবন্টার নেন বতনটি বডবজবএয বফকন 

নেন অধুবনকযণ 

 ৩টি 

১৫। ননৌ-প্রবেৌকর রুবে ভারফাী জাাজ চরাচবর 

ববয়জ নুভবত প্রদান 

 ৪২০০টি 
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 ›`i I cwienb wefvM:  
ফতিভান যকায নদবয ননৌ-ফন্দযগুবরয উন্নয়বন উবেখবমাগ্য দবি গ্রণ কবযবছ ।          -              

              ,                    ,    -                      ও                           

                                 ছ ।                  ২০২1-২2 থ িফছবয  বফঅআবডিউটিএ কর্তিক প্রকল্প 

চরভান যবয়বছ । 

 ৩                      

 অশুগবি বযন্তযীণ কবন্টআনায ননৌ-ফন্দয স্থান। 

 নগযফাড়ীবত অনুলংবগক সুবফধাবদ নদী ফন্দয   বনভ িাণ। 

 াটুবযয়া এফং নদৌরতবদয়ায় অনুলবঙ্গক  সুবফধাবদ নদী ফন্দয অধুবনকীকায়ন। 

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

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

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

 

NvU/c‡q›U BRviv msµvšÍ t 
2021-2022 A_© eQ‡i e›`i wefv‡Mi gva¨‡g 457 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 106 †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 
2021-2022 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                                            1146 wU 31.37 GKi   

bvivqYMÄ b`x e›`i                        345 wU 17.50 GKi   

me©‡gvU 1491wU 48.78 GKi   
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 ননৌ ননযাত্তা ও ট্রানপক াখা 

 
  

২০২১-২০২২ থ ে ফছময ননৌননযাত্তা ও ট্রানপক াখা কর্তেক ম্পানদত ঈমেখমমাগ্য কাম েক্রভ ননম্নরূঃ প্রনতমফদনাধীন থ ে ফছময 

ম্পানদত গুরুত্বপূণ ে/ঈমেখমমাগ্য কাম োফরীঃ বযন্তযীণ ননৌমথ াযামদম প্রায় অর্ তানধক মানত্রফাী ননৌমান নফঅআেনিঈটিএ মত 

রুর্ানভর্, ভয়সূচী ননময় চরাচর কময। এ কর ননৌমামন ননযাদ ননৌনযফন ব্যফস্থা সুনননিতকমল্প নফঅআেনিঈটিএ’য ননৌননযাত্তা ও 

ট্রানপক ব্যফস্থানা নফবামগয ননৌননযাত্তা ও ট্রানপক াখা নফনবন্ন কাম েকযী দমক্ষ গ্রণ কময থামক। ২০২১-২০২২ থ ে ফছময 

ননৌননযাত্তা ও ট্রানপক াখায ঈমেখমমাগ্য কাম েক্রভ ননম্নরূঃ 
 

 

১ 
মাত্রী াধাযমণয ননযাদ মাতায়ামতয স্বামথ ে ঢাকা-আনরা, ঢাকা-মুরাদী ননৌমথ নদফাবামগ, ঢাকা-টুয়াখারী ননৌমথ রঞ্চ ানব েময ংখ্যা বৃনদ্ধ কযা ময়মছ 

এফং ঢাকা-নদৌরতখান বায়া আনরা এফং ঢাকা-ানকমুনেন ননৌমথ রঞ্চ ানব ে নতুনবামফ চালু কযা ময়মছ; 

২ জাভারপুয নজরায নদওয়ানগি ঈমজরায ফাাদুযাফাদ ঘার্ মত গাআফান্ধা নজরায ফুরছনড় ঈমজরায ফারাী ঘার্ ননৌমথ রঞ্চ ানব ে নতুনবামফ চালু কযা 

ময়মছ;  

৩ 
ঢাকা নদী ফন্দয মত চরাচরকাযী রঞ্চমূময জন্য নতুন কময র্ানভ েনার বফমন টিমকর্ কাঈন্টায চালু কযা ময়মছ। ঢাকা-ফনযার, ঢাকা-আনরা, ঢাকা-

ফযগুনা, ঢাকা-নদৌরতখা বায়া আনরা ননৌমথয রঞ্চমূম মাত্রী াধাযমণয সুনফধামথ ে আ-টিমকটিং কাম েক্রভ চালু যময়মছ। এছাড়া কর রমঞ্চয জন্য নকনিয়বামফ 

আ-টিমকটিং কাম েক্রভ চালু কযায জন্য নফঅআেনিঈটিএ’য ক্ষ মত ঈমযাগ গ্রণ কযা ময়মছ মা ২০২২ ামরয ভমধ্য চালু কযা ম্ভফ মফ ভমভ ে অা কযা 

মামে; 

৪ 
ঢাকা নদী ফন্দমযয রারকুঠি ও ওয়াআজঘার্ ংরগ্ন স্থামনয দু’াম দু’টি নখয়াঘার্ নছর। মাত্রী াধাযমণয ননযাদ চরাচমরয সুনফধামথ ে ঈক্ত নখয়াঘার্ দুটি 

াযণ কময রারকুঠি ঘার্ মত ওয়াআজঘার্ ম েন্ত ২৫টি ন্টুন স্থান কময রঞ্চ ছাড়া-নবড়ায ব্যফস্থা কযা ময়মছ। এছাড়াও মাত্রীফাী রঞ্চমূ অআমের 

ফানদ েং কযায জন্য ঈনিনগমি ৫টি এফং নভমযয ফামগ ৬টি ন্টুন স্থান কযা ময়মছ;  

৫ 
ননৌদুঘ ের্না নযাধকমল্প কারবফাখী নভৌসুভ, দূমম োগকারীন ভময় এফং ইদ, পূজা, াফ েন নফনবন্ন ঈৎমফ ননৌমথ চরাচরকৃত ননৌমামনয ামথ নদী ফন্দমযয 

নমাগামমাগ ও ভননর্নযং কযায নননভমত্ত  ঢাকা, নাযায়ণগি, ফনযার, টুয়াখারী, চাঁদপুয নদী ফন্দময V.H.F নমাগামমাগ ব্যফস্থা চালু যময়মছ;  

৬ ঢাকা নদী ফন্দমযয রঞ্চমূময গনতনফনধ ম েমফক্ষণ এফং স্পীে কমরার কযায জন্য র্ানভ েনার বফমনয ছামদ স্থানত ওয়াচ র্াওয়াযটি অধুননকায়ন কযা ময়মছ 

এফং ঈক্ত ওয়াচ র্াওয়ায মত ইমদয ভয় ট্রানপক কাম েক্রভ ভননর্নযং/ তদাযনক কযা য়;  

৭ 
বযন্তযীন ননৌমথ মাত্রী াধাযমণয ননযাদ চরাচমরয স্বামথ ে কর নদী ফন্দয ও গুরুত্বপূণ ে রঞ্চঘার্গুমরামত নযফন নযদ েক, ফানদ েং ামযং, ট্রানপক 

সুাযবাআজায দায়মনয ভাধ্যমভ ভননর্নযং ব্যফস্থা নজাযদায কযা ময়মছ। এছাড়া প্রনতটি নদী ফন্দময স্থানীয় প্রান ও ননৌপুনরময ায়তায় কমঠায ভননর্নযং 

কযায় ফতেভামন দুঘ ের্না প্রায় শুমন্যয নকার্ায় ননমভ এমমছ; 

৮ 
যকাযী ননমলধাজ্ঞা নুমায়ী প্রনতফছমযয ১৫ ভাচ ে মত ১৫ মটাফয ম েন্ত ভময় নভৌসুভী ান্ত ঈকূরীয় ননৌথ ী-ামবে ব্যতীত (অংনক ঈকূরীয় 

চরাচমরয ছাড়ত্র) কর ধযমণয মাত্রী ননৌমামনয রুর্াযনভর্/ ভয়সূচী জাযী ফন্ধ যাখা ময়মছ। এভময় বফধ ননৌমান চরাচর ফমন্ধয রমক্ষয ংনিষ্ট ননৌপুনর 

ও নজরা প্রামনয ায়তায় নভাফাআর নকার্ ে নযচারনায ব্যফস্থা কযা ময়মছ। এয পরশ্রুনতমত নদী মথ বফধ ননৌমান চরাচর মনকাংম হ্রা নময়মছ; 

৯ 
বযন্তযীণ ননৌমথ চরাচরকাযী মাত্রী াধাযণ নম নকান জরুযী প্রময়াজমন ও নফা ংক্রান্ত নফলময় নমাগামমামগয নননভমত্ত নফঅআেনফøঈটিএ’য র্ রাআন নম্বযঃ 

১৬১১৩ নখারা ময়মছ। নফঅআেনিঈটিএ’য ক্ষ মত নপ্রন্ট ও আমরকট্রননক নভনেয়ায় র্ রাআন নম্বয ১৬১১৩ ফহুর প্রচামযয ব্যফস্থা কযা ময়মছ; 

১০ কমযানা বাআযা (COVID-19) নফস্তায নযাধ ও নযনস্থনত ঈন্নয়মনয রমক্ষয রমঞ্চয প্রমতযক মাত্রী ও ংনিষ্ট কমরয ভাস্ক নযধান ফাধ্যতামূরক কযা 

ন্যান্য স্বাস্থয নফনধ ারমনয নফলয়টি প্রমতযক নদী ফন্দময ভননর্নযং কযা মে।  

১১ নদময বযন্তযীণ নদী মথয দুঘ ের্না প্রনতমযামধয রমক্ষয ঢাকা নদী ফন্দয মত চরাচরকাযী মাত্রীফাী রঞ্চমূ তদাযনক/ ভননর্নযং কযায জন্য 

নফঅআেনিঈটিএ’য উর্ধ্েতন কভ েকতো ও ননফ োী ম্যানজমেমর্য ভন্বময় ৫(াঁচ)টি র্ীভ/ কনভটি গঠন কযা ময়মছ। ঈক্ত কনভটিগুমরা ভাম ২নদন কময 

ভননর্নযং কাম েক্রভ নযচারনা কযমছ। ঈক্ত কনভটি এ ম েন্ত ৪৪টি রমঞ্চয ত্রুটি-নফচ্যযটি নচনিত কময প্রনতমফদন দানখর কমযমছ। নফঅআেনিঈটিএ মত 

ঈক্ত প্রনতমফদমনয নপ্রনক্ষমত ব্যফস্থা গ্রমণয জন্য ননৌনযফন নধদপ্তময নপ্রযণ কযা ময়মছ;  

১ ননৌদুঘ ের্না নযাধকমল্প নাযায়ণগি নদী ফন্দয মত চরাচরকাযী ানমকন নেক নফনষ্ট রঞ্চ অগাভী ২০২৩ ার নাগাদ চরাচর ফন্ধ কযায নননভমত্ত 

ফাংরামদ বযন্তযীণ ননৌচরাচর(মা) ংস্থা নাযায়ণগি নজান এয ামথ নফঅআেনিঈটিএ’য একটি চ্যনক্তনাভা স্বাক্ষয ময়মছ; 

১৩ াম্প্রনত কময়কটি রমঞ্চ নগ্ন দুঘ ের্নায নপ্রনক্ষমত রমঞ্চ নগ্ন দুঘ ের্না নযামধ নফ নকছু দমক্ষ গ্রণ কযা ময়মছ। ঢাকা নদী ফন্দয প্রনতটি নদী ফন্দয 

মত চরাচরকাযী রঞ্চ মূময ভাষ্টায রাআবায ষ্টাপমদয পায়াযনরর প্রনক্ষমনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ময়মছ।  
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বফমদনক নযফন াখা 

 

ফাংরামদ ও বাযমতয ভমধ্য ফানণজয ম্প্রাযমণয রমক্ষয ঈবয় নদময ভমধ্য স্বাক্ষনযত ফানণজয চ্যনক্তয নুযমণ ১৯৭২ ামরয ১ নমবম্বয 

স্বাক্ষনযত ফাংরামদ-বাযত বযন্তযীণ ননৌ-থ নতক্রভণ ও ফানণজয প্রমর্াকর (PIWT&T)টি নি-ানক্ষক বফঠক ও নফায়মনয ভাধ্যমভ 

ননযনফনেন্নবামফ যাফনধ কাম েকয অমছ। নফঅআেনিঈটিএ এয ননৌ-ননট্রা নফবামগয বফমদনক নযফন াখায ভাধ্যমভ PIWT&T এয 

কর কাম েক্রভ ম্পন্ন ময় থামক।  
 

২০২১- ২০২২ থ ে ফছময বফমদনক নযফন াখা কর্তক ম্পানদত গুরুত্বপূণ ে/ঈমেখমমাগ্য কাম েক্রভ ননম্নরূঃ  
 

০১। ফাংরামদ-বাযত বযন্তযীণ ননৌ-থ নতক্রভণ ও ফানণজয প্রমর্াকর (PIWT&T) এয অওতায় ফতেভামন তানরকাভূক্ত প্রনতষ্ঠামনয 

ংখ্যা ১৩০টি। ২০২২ ামর নতুন তানরকাভুনক্তয জন্য ৪৭টি প্রনতষ্ঠামনয ক্ষ নথমক অমফদন জভা মড়মছ মা চ্যড়ান্তকযমণয কাম েক্রভ 

চরভান যময়মছ। 
 

০২। প্রমর্াকর তানরকাভূক্ত প্রনতটি প্রনতষ্ঠামনয তানরকাভূনক্তয ফাৎনযক নফায়ন নপ ২০,০০০/-র্াকা এফং প্রনতটি প্রনতষ্ঠান সুদমুক্ত 

২,০০,০০০/- র্াকা কর্তেমক্ষয নুকূমর জাভানত ফাফদ জভা যামখ। নফায়ন ফাফদ কর্তেমক্ষয প্রনতফছয ২৬,০০,০০০/- র্াকায যাজস্ব অয় 

ময় থামক। নতুনবামফ তানরকাভূনক্ত মর তা বৃনদ্ধ নময় ৩৪,২০,০০০/- র্াকায় ঈন্নীত মফ। জাভানত ফাফদ ৩,৪২,০০,০০০/-র্াকায ঈয 

Bank Interestও কর্তেমক্ষয তনফমর জভা মত থাকমফ। তাছাড়াও প্রনতটি জাাজ নথমক প্রনত বময়মজ বময়জ নপ ফাফদ 

২,৫০০/- র্াকা, াআরমর্জ নপ ফাফদ ৫,০০০/- র্াকা কর্তেক্ষ গ্রীভ অয় কময থামক এফং এ কর জাামজয ভাধ্যমভ বাযত নথমক 

অনীত ভারাভামরয এর এ ন, কযামনর চাজে এফং ফানদ েং চাজেও কর্তেক্ষ প্রতযক্ষ ফা মযাক্ষবামফ অয় কময থামক। 
 

 

০৩। গত ২০/০৫/২০২০ তানযমখ স্বাক্ষনযত PIWT&T-য 2
nd
 Addendum to the Protocol এ নতুন ২টি রুর্  

নানামুড়া (বাযত)- দাঈদকানন্দ (ফাংরামদ) ও এয নফযীতমূখী রুর্ ংমৄক্ত কযা ময়মছ। এছাড়া ঈবয় নদময ০৫টি কময নভার্ ১০টি 

নতুন Ports of Call নঘালণা কযা ময়মছ। পমর প্রনতটি নদময ফতেভান Ports of Call এয ংখ্যা ১১টি কময 

থ োৎ ফ েমভার্ Ports of Call ২২টিমত ঈন্নীত ময়মছ । ফনণ েত 2
nd
 Addendum  এয ভাধ্যমভ  PIWT&T অওতাধীন 

স্থনগত ময় মাওয়া প্রমর্াকর রুর্ নং ৫-৬ অনযচা ম েন্ত ফনধ েত কময পুনযায় চালু কযায নদ্ধামন্তয অমরামক ননৌমথয সুরতানগি 

(ফাংরামদ) – ভায়া (বাযত) ননৌমথ ণ্য নযফন কাম েক্রভ ঈমিাধমনয নননভত্ত প্রময়াজনীয় কাম েক্রভ চরভান যময়মছ। 
 

০৪। ২০১৯ ামর নুনষ্ঠত ফাংরামদ-বাযত ননৌনচফ ম োময়য বায নদ্ধামন্তয অমরামক নচরভাযী (ফাংরামদ)-ধুফযী(বাযত) ননৌমথ 

ভূর্ামনয নষ্টান চী নযফন চরভান যময়মছ। ২০২১ ামরয জুন ম েন্ত নচরভাযী-ধুফড়ী ননৌমথ ২২ টি নট্রময ভাধ্যমভ ভূর্ামনয াথয 

৬৬,৩৩৩ নভ.র্ন এফং কয়রা ১,৭৩৫ নভ.র্ন ফাংরামদম অভদানী কযা ময়মছ। এছাড়াও কনযভগি-জনকগি ননৌমথ ২৫টি নট্রময 

ভাধ্যমভ ৩,৬৪৪ নভ. র্ন ণ্য নযফানত ময়মছ। 

 

০৫। নফযভান প্রমর্াকমরয অওতায় অন্তঃমদীয় ফানণজয ণ্য নযফমন ফাংরামদ ও বাযতীয় ননৌ-মামনয ফতেভান নুাত ৯৩:০৭। 

PIWT&T এয অওতায় ২০২১-২০২২ থ ে ফছময ৩৯২৬টি নট্রময ভাধ্যমভ ফাংরামদী ননৌ-মান িাযা ৩৮,৫২,৪৩২ নভনট্রক র্ন এফং 

বাযতীয় ২৭৮টি ননৌ-মান িাযা ৩,৯৬,৪৫৭ নভনট্রক র্ন নভার্ ৪২,৪৮৮৮৯ নভনট্রক র্ন ণ্য নযফানত ময়মছ।   

 

০৬। ২০২২ ামর ফাংরামদ-বাযমতয ভমধ্য নুনষ্ঠত ননৌনচফ ম োময়য বা ও ২১তভ স্ট্যানডং কনভটিয বা বাযমতয নয়ানদেীমত 

নুনষ্ঠত ময়মছ। 
 

০৭। ম্প্রনত জাতীয় যাজস্ব নফামে েয প্রজ্ঞামন (এ.অয.ও ৩৭ অআন/২০২২/৫৩/কাস্ট্ভ, তানযখ ২৪/০২/২০২২ এয ভাধ্যমভ নগদাগাড়ী-

সুরতানগি-ভায়া-ধুনরয়ান ননৌমথয এনর/এনির্ ময়ন্ট সুরতানগি নপ্রভতরী, (নগাদাগাড়ী) নক ননৌ কাস্ট্ভ নস্ট্ন নমমফ নঘালনা কযা 

ময়মছ। 
 

এখামন ঈমেখ্য নম, অগাভী অগষ্ট ভাময প্রথভ নদমক ভাননীয় ননৌনযফন প্রনতভন্ত্রীয ঈনস্থনতমত সুরতানগি/নপ্রভতরী, নগাদাগাড়ী 

নার্ ে ফ কর শুব ঈমিাধমনয কভ েসূচী যময়মছ। 

 

 

 

 

 



12 
 

 

ামব ে ও ঈন্নয়ন াখা 

 

২০২১-২০২২ থ ে ফছময ামবে ও ঈন্নয়ন াখা কর্তেক ও-নে/ট্রানপক ামবকৃত ননৌথ ও নদী ফন্দয মূঃ ২০২১-২০২২ থ ে ফছময ৩৪টি 

নদী ফন্দয ও ১৭টি ননৌথ এফং ১০টি স্পীেমফার্ ননৌথ ও-নে/ট্রানপক ামবে কাম েক্রভ নযচারনায জন্য নুমভানদত য়। ন নুমায়ী 

২০২১-২০২২ থ ে ফছমযয জুরাআ ২০২১ মত জুন ২০২২ ম েন্ত মথামথ কর্র্র্তেমক্ষয নুমভাদনক্রমভ ননমম্নাক্ত ১৭ টি ননৌথ/নদী 

ফন্দয/স্পীেমফার্ ননৌথ ও-নে/ট্রানপক ামবে কাম েক্রভ ম্পন্ন কময প্রমমাজনীয় ব্যফস্থা ননয়া ময়মছ। 

 

ক্র 

নং 

ননৌ মথয নাভ ামবেয ভয় দপ্তয অমদ তানযখ 

১. ঢাকা-চাঁদপুয-ঢাকা ২২/০৯/২০২১-২৬/০৯/২০২১ ১৫৮২/২০২১,  ২১/০৯/২০২১ 

২. সুনাভগি নদী ফন্দয ও ফারা গি নদী ফন্দয 
১৪/১১/২০২১- ১৮/১১/২০২১ ২১৮৪/২০২১ ১০/১১/২০২১ 

৩. চট্রগ্রাভ-কাপ্তাআ ২১/১১/২০২১-২৪/১১/২০২১ ২১৮৩/২০২১ ১০/১১/২০২১ 

৪. ভাওয়া-কাঠাঁরফানড়-ভানঝকানন্দ ০১/১২/২০২১-০৩/১২/২০২১ ২২৬৯/২০২১ ২৯/১১/২০২১ 

৫. কিফাজায-ভমখারী ১৫/০১/২০২২-১৭/০১/২০২২ ৯৯/২০২২ ১৩/০১/২০২২ 

৬. নর্কনাপ-নন্টভাটি েন ২৫/০২/২০২২-২৬/০২/২০২২ ৩৭৪/২০২২ ২৪/০২/২০২২ 

৭. ছাতক নদী ফন্দয ও নর্মকযঘার্ নদী ফন্দয 
২৮/০২/২০২২- ০৫/০৩/২০২২ ৩৭৯/২০২২ ২৪/০২/২০২২ 

৮. ঢাকা-টুয়াখারী-ঢাকা ১০/০৩/২০২২-১২/০৩/২০২২ ৪(ক)/২০২২  ০৯/০৩/২০২২ 

৯. নচরভাযী নদী ফন্দয 
১৭/০৩/২০২২-১৯/০৩/২০২২ ৪(খ)/২০২২ ১৬/০৩/২০২২ 

১০. খুরনা নদী ফন্দয 
৩১/০৩/২০২২-০২/০৪/২০২২ ৬(ক)/২০২২  ৩০/০৩/২০২২ 

১১. ঢাকা-নবারা-ঢাকা ১২/০৪/২০২২-১৫/০৪/২০২২ ০৮/২০২২ ১১/০৪/২০২২ 

১২. ঢাকা-ানতয়া-ঢাকা  ১২/০৫/২০২২-১৫/০৫/২০২২ ১১/২০২২ ১১/০৫/২০২২ 

১৩. ঢাকা-গরানচা-ঢাকা ১৯/০৫/২০২২-২২/০৫/২০২২ ১৩/২০২২ ১৮/০৫/২০২২ 

১৪. ঢাকা-নফতুয়া-ঢাকা ২৬/০৫/২০২২-২৯/০৫/২০২২ ১১৪৮/২০২২ ২৫/০৫/২০২২ 

১৫. ঢাকা-কারাআয়া-ঢাকা ০৭/০৬/২০২২-১০/০৬/২০২২ ১৬/২০২২ ০৬/০৬/২০২২ 

১৬. ঢাকা-নঘামলযার্-ঢাকা ১৪/০৬/২০২২-১৭/০৬/২০২২ ১৬(ক)/২০২২ ১৩/০৬/২০২২ 

১৭. ঢাকা-নফাযানঈনেন-ঢাকা  ২০/০৬/২০২২-২৩/০৬/২০২২ ১৮(ক)/২০২২ ১৯/০৬/২০২২ 

 

 

 

বাড়া ও ঈন্নয়ন াখা 

 

২০২১-২০২২ থ ে ফছময বাড়া ও ঈন্নয়ণ াখা কর্তেক ম্পানদত ঈমেখমমাগ্য কাম েক্রভঃ ১ । কমযানাবাআযা( নকানবে-১৯) ংক্রভমনয 

নযনস্থনত ম োমরাচনায় যকাযী প্রজ্ঞামনয ননমদ েনায অমরামক নদময অথ ে-াভানজক ফস্থা নফমফচনা কময যকাযী প্রিান এফং 

স্বাস্থয নফবামগয গাআেরাআন নুযণপূফ েক যকায নঘানলত কমযানা ংক্রভনকারীন ভময়য জন্য বযন্তযীণ ননৌমথ চরাচরকাযী প্রনতটি 

মানত্রফাী ননৌমামনয ধাযণ ক্ষভতায ৫০% মাত্রী চরাচমরয মতে মাত্রী বাড়া বৃনদ্ধ কযা ময়নছর। যফতীমত কর্তেমক্ষয দপ্তয অমদ নং- 

১৮/২০২১; তানযখ: ১০/৮/২০২১ মাত্রী বাড়া বৃনদ্ধ ংক্রান্ত অমদময কাম েকানযতা ফানতর কযা য়। 

 ২। ফাংরামদ বযন্তযীণ ননৌনযফন (ননৌরুর্, াযনভর্, ভয়সূনচ ও বাড়া ননধ োযণ) নফনধভারা, ২০১৯ এয নফনধ ২৭ নভাতামফক 

বযন্তযীণ ননৌমামন মাত্রী নযফমনয জন্য নকমরানভর্ায প্রনত মফ োচ্চ ও ফ েননম্ন মাত্রী বাড়া পুনঃননধ োযণ ংক্রান্ত গত ৫ নেমম্বয , ২০২১ 

তানযমখ নগমজর্ অকাময প্রকানত য়। ঈক্ত নগমজর্ নুমায়ী ০৮/১১/২০২১ নরঃ তানযখ মত বযন্তযীণ মাত্রীফাী ননৌমামনয 

পুনঃননধ োনযত বাড়া কাম েকয য়। মা জনপ্রনত নকমরানভর্ায বাড়া ২.৩০(দুআ র্াকা নত্র য়া) ১০০ নকমরানভর্ায ম েন্ত, যফতী প্রনত 

নকমরানভর্ায ২.০০( দুআ র্াকা) এফং জনপ্রনত ফ েননম্ন বাড়া ২৫.০০(পঁনচ) র্াকা ননধ োযণ কযা ময়মছ। 

 

 

 



13 

 

কামগ ো নর 

 

২০২১-২০২২ থ ে ফছময কামগ ো নর কর্তেক ম্পানদত ঈমেখমমাগ্য কাম েক্রভঃ The Bangladesh Inland Water 

Transport (Time & Fare Table Approval) Rules, 1970 নভাতামফক নফঅআেনিঈটিএ কর্তেক নকফরভাত্র মাত্রীফাী 

রমঞ্চয নকান নপ ছাড়াআ রুর্াযনভর্/ভয়সূনচ প্রদান কযা মতা। তমফ মাত্রীফাী রঞ্চ/ননৌমান ব্যতীত ন্য নকান ধযমনয ননৌমামনয 

রুর্াযনভর্ নদয়ায নফধান নছর না। কর ধযমনয ননৌমানমক রুর্ াযনভর্ তথা অআমনয অওতায় অনয়মনয রমক্ষয ২০১৬ ামর যকায 

কর্তেক নফনধ/অআন ংমাধমনয ঈমযাগ গ্রণ কযা য়। ১৯৭০ মনয নফনধ/অআন ংমাধমনয নননভমত্ত কর রঞ্চ ভানরক/কামগ ো ভানরক 

প্রনতনননধ ননময় গত ১৮/০১/২০১৬, ১১/০৪/২০১৭ ও ২৩/১০/২০১৭আং তানযমখ ভাননীয় ননৌ নযফন ভন্ত্রীয বানতমত্ব নুনষ্ঠত ৩টি 

বায় গৃীত নদ্ধান্ত নভাতামফক নফনধভারা প্রনয়ন কযা য়। ঈক্ত নফনধভারা চূড়ান্ত কময গত ১৭/১০/২০২১৯ আং তানযমখ এ.অয.ও. 

নম্বয-৩২৯-অআন/২০১৯ নভাতামফক “ফাংরামদ বযন্তযীণ ননৌনযফন (ননৌরুর্ াযনভর্, ভয়সূনচ ও বাড়া ননধ োযণ) নফনধভারা, ২০১৯” 

নগমজর্ জানয কযা য়। 

 
 

নফনধভারা, ২০১৯ এয নফনধ ৩৬ এয অমরামক যকামযয যাজস্ব বৃনদ্ধ এফং ননৌমথয শৃঙ্খরা নপনযময় অনায রমক্ষয ৫৫ ধযমনয ননৌমানমক 

১২টি নশ্রণীমত নফবক্ত কময যকায কর্তেক গত ২৭/০৯/২০২১আং তানযমখ রুর্ াযনভর্/ভয়সূনচ নপ নুমভাদন কযা য়। ঈক্ত 

নুমভাদমনয নপ্রনক্ষমত নফঅআেনিঈটিএ’য কামগ ো নর মত যাফনধ ৩৪৬টি কামগ ো/জাামজয নুকূমর নপ এয নফননভময় রুর্ াযনভর্ 

প্রদান কযা ময়মছ। 
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  2021-22 A_© eQ‡i evwl©K cÖwZ‡e`b cÖ‡KŠkj wefvM KZ©„K m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y© Kv‡Ri ZvwjKvt 
 

µtbs ২০২ -২০২       ছ              ২০২ -২০২       ছ   

                     

           jÿ      q) 

Kv‡Ri †kÖbx 

01| evA‡bŠcK, fe‡bi 2q Zjvq (AvswkK) †givgZ, Awdm K‡ÿi 
cybweb¨vm c~e©K gwWwd‡Kkbmn  Avbylvw½K KvR | 

100.00 jÿ UvKv  
 
 
 
 
 
 
 
wbR¯̂ KvR 

02| m`iNvU Uvwg©bvj feb-02 Gi cyivZb I ÿwZMÖ ’̄ Ifvi †nW cvwbi 
U¨vsK †f‡½ bZzbfv‡e Ifvi‡nW U¨vsK ’̄vcb KvR| 

15.00 jÿ UvKv 

03| evA‡bŠc-KZ©„c‡ÿi wbPZjvq I‡qwUs iæg ’̄vcbmn Avbylw½K 
KvR| 

30.00 jÿ UvKv 

04| evA‡bŠc-KZ©„c‡ÿi 2q ZjvqAvaywbKgv‡bijvB‡eªix/ Kg‡cø· 
(e½eÜz KY©vi, AvKv©BW, wgwb w_‡qUvi I Z_¨ cÖhyw³ m¤^wjZ) 
wbgv©Ymn Avbylvw½K KvR| 

80.00jÿ UvKv 

05| evA‡bŠc-KZ©„c‡ÿi 3q Zjvi A_© wefvM I wnmve wefv‡Mi †÷vi 
iæg ’̄vbvšÍic~e©K 4_© Zjvi wRwcGd kvLv mwbœK‡U cybwbgv©Y KvR| 

34.00 jÿ UvKv 

06| evA‡bŠc-KZ©„c‡ÿi 3q Zjvi j¨vÛ GÛ †÷U wefvM KZ©„K e¨eüZ 
’̄bwU AvBb kvLv I  AvBwmwU wefv‡Mi g‡a¨ mgb&¦q c~e©K 

cybwbg©vYmn  Avbylvw½K KvR| 

30.00 jÿ UvKv 

07| Supply, Installation of  Emergency  

Esape Stair with fire door & 

Related fire fighting equipment 

works for BIWTA Head office  

Building (Part) 

50.00 jÿ UvKv 

08| cvMjv óvd †KvqvU©v‡I emevmiZ ÷vd‡`i wbivcËvi Rb¨ Avjv`v 
wbivcËv †eóbx wbg©vYmn Avbylw½K KvR 

12.15 jÿ UvKv 

13| XvKv wWwfk‡bi AvIZvaxb KZ©„c‡ÿi BRviv cÖ`Ë mKj 
NvU/c‡q›Umn Zv‡`i AšÍf©~³ †dixNvU¸‡jvi (12wU) `„wób›`b 
†UvjNi ’̄vcb KvR| 

34.00 jÿ UvKv  
 
 
Rb¯̂v‡_© KvR 
 
 
 
 
 

14| XvKv b`x e›`‡ii Aax‡b m`iNvU, IqvBRNvU, jvjKzwUNvU, 
DwëMÄ, beve evox NvU, AvwgbevRvi MveZjx mn Ab¨vb¨ GjvKvq  
¯úvW wbg©vY / ms¯‹vi I ¯úvW ms¯‹vi I cyb ’̄vcb KvR| 

18.00jÿ UvKv 

15| Riæix wfwË‡Z cvMjv  wfAvBwc †RwU GjvKvq e¨vsK cÖ‡UKkb 
wbg©vb KvR| 

45.00 jÿ UvKv 

16| nwibv †iv-‡iv I Kb‡fbkbvj †dixNv‡Ui evrmwiK †givgZ, 
msi¶b I mg¤^q Kib KvR| (1jv Rvby.Õ22 n‡Z 31 †k 
wW‡m.Õ22) 

30.00 jÿ UvKv 

17| AvjyevRvi †iv-‡iv I Kb‡fbkbvj †dixNv‡Ui evrmwiK †givgZ, 
msi¶b I mg¤^q Kib KvR| (1jv Rvby.Õ22 n‡Z 31 †k 
wW‡m.Õ22) 

28.00 jÿ UvKv 

18| dwi`cyi wmGÛwe Kv‡M©vNvU Gi 3wU óxj †RwU I KvwRinvU  
¯úxW‡evU NvU ms‡hvM moK wbg©vbmn Avbylw½K KvR| 

14.00 jÿ UvKv 

19|   evA‡bŠcK,ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb ZRygDwÏb mx- UªvK 
NvU jÂNv‡Ui G‡cÖvP‡ivW wbg©vb  mn   Avbylvw½K      KvR| 

10.00 jÿ UvKv 

20| evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb ‡ZwjLvjx jÂNv‡U       
óxj ÷ªvKPvi †RwU wbg©vb I 02( `yB) wU 30Ó Wvqv GgGm ¯úvW  
’̄vcbmn Avbylw½K KvR| 

27.00 jÿ UvKv 

21| evA‡bŠcK, ewikvj ’̄ ‡Rjv cÖkvmb Nv‡U GKwU óxj I 2wU 20© © 20.00 jÿ UvKv 
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Wvqv Gg.Gm ¯úvvW ’̄vcbmn Avbylw½K KvR| 
 

22| evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi gv`vixcyi jÂNv‡Ui ÷xj       
M¨vsI‡qi †WwKs †cøU ciweZ©b mn is Kib I AwZwi³ 02 wU 30Ó 
Wvqv    GgGm   ¯úvW  ’̄vcbmn Avbylw½K KvR| 

25.00 jÿ UvKv 

23| evA‡bŠcK, ‡fvjv b`x e›`‡ii  02wU M¨vsI‡qi 10 dzU ewa©Z 
Kib I †WwKs †cøU       cwieZ©b, M¨vsI‡q is Kib I M¨vsI‡qi 
wUb cwieZ©b mn       Avbylw½K KvR| 

20.00 jÿ UvKv 

24| evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb ‡eZzqv jÂ Nv‡U GKwU 
óxj÷ªvKPvi †RwU wbg©vb I cyivZb †RwU †givgZ mn Avbylw½K 
KvR| 

13.00 jÿ UvKv 

25|  h‡kvi ’̄ wWwRwcGm †ók‡bi hš¿cvwZ ’̄vc‡bi Rb¨ GKwU feb wbg©vb 
KvR (cÖ_g ch©vq)| 

75.00 jÿ UvKv 

26| m`iNvU Uvwg©bvj wewìs-1 Gi ’̄vbvšÍwiZ Avbmvi I cywjk e¨vivK 
’̄v‡b hvÎx myweav wbg©vY KvR| 

45.00 jÿ UvKv 

27| †bŠ-`~N©Ubv †ivaK‡í m`iNv‡Ui wecix‡Z AvMvbMi Nv‡U hvÎx 
cvivcv‡ii Rb¨ 1wU †RwU I 2wU 24 BwÂ Wvqv ¯úvW ’̄vcb KvR| 

35.00 jÿ UvKv 

28| ‡mvqvixNv‡Ui wecixZ cÖv‡šÍ UªjviNv‡Ui wRbwRivi Rb¨ †KivwbMÄ 
As‡k 1wU †RwU I 2wU 24 BwÂ Wvqvi ¯úvW ’̄vcb KvR| 

35.00 jÿ UvKv  
 
 
 
 
 
 
 
Rb¯̂v‡_© KvR 

29| ‡bŠ-`~i NUbv †ivaK‡í m`iNv‡Ui wecix‡Z †Zj Nv‡U hvÎx 
cvivcv‡ii Rb¨ GKwU †RwU I `yBwU 24© © Wvqv  Gg.Gm ¯úvW ’̄vcb 
KvR |   

35.00 jÿ UvKv 

30| XvKv b`x e›`‡ii AvIaxb P¤úvZjx ïé Av`vq I †jevi n¨vÛwjs 
c‡q›U 1wU Aviwmwm wmwo wbg©vY KvR| 

30.00 jÿ UvKv 

31| ivRvevox wgivk cvov Nv‡Ui Aviwmwmi wmwoi Dci †mW wbg©vY mn 
Avbylw½K KvR| 

10.00 jÿ UvKv 

32| gqgbwmsn iƒcP›`ªcyi wWwRwcGm †ók‡b Awdm feb wbg©vbmn 
Avbylw½K KvR (1g ch©vq) 

74.00 jÿ UvKv 

33| bvivqYMÄ  wWwfkb AvIZvaxb gxiKvw`g b`x e›`‡ii e¨vsK 
cÖ‡UKkbmn Avbymvw½K KvR| 

60.00 jÿ UvKv 

34| bvivqYMÄ †m›Uªvj †dixNvU GjvKvq †m‡WW IqvKI‡q ewa©Z Kib 
KvR 

15.00 jÿ UvKv 

35| bqvi nvU jÂNv‡U óxj †RwU I óxj ¯úvW wbg©vY ’̄vcbmn 
Avbylw½K KvR| 

35.00 jÿ UvKv 

36| evNvevox b`x e›`i GjvKvq † ø̄vc cÖ‡UKk‡bi ÿwZMÖ ’̄ (dzW 
†MvWvDb) As‡ki cybtwbg©vY KvR| 

20.00 jÿ UvKv 

37|  evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb `wÿb ‡KŠwoLvov 
jÂNv‡U óxj ÷ªvKPvi †RwU wbg©vb I 02 
( ỳB) wU 30Ó Wvqv  GgGm  ¯úvW  ’̄vcbmn Avbylw½K KvR| 

35.00 jÿ UvKv 

38| evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb bw›`ievRvi    jÂNv‡U 
óxj ÷ªvKPvi †RwU wbg©vb I 02  
( ỳB) wU 30Ó Wvqv       GgGm   ¯úvW  ’̄vcbmn Avbylw½K KvR| 

35.00 jÿ UvKv 

39| evA‡bŠcK, ewikvj wWwfk‡bi AvIZvaxb KvDLvjx jÂNv‡U 
AwZwi³ 02( `yB) wU 30Ó Wvqv Gg,Gm   ¯úvW  ’̄vcbmn       
Avbylw½K KvR| 

25.00 jÿ UvKv 

40|  evA‡bŠcK, cUzqvLvjx wWwfkbvaxb PoMive`x jÂNv‡Ui 
IqvKI‡q wbgv©b I ‡RwU †givgZmn Avbylvw½K KvR| 

10.00 jÿ UvKv 

41| evA‡bŠcK, cUzqvLvjx wWwfkbvaxb  PigšÍvR jÂNv‡Ui †RwU 
wbg©vb, ¯úvW ’̄vcb I iv Í̄v wbgv©bmn  KvR| 

30.00 jÿ UvKv 

42| evA‡bŠcK, cUzqvLvjx wWwfkbvaxb `kwgbv Dc‡Rjvi nvRxinvU 
jÂNv‡U GKwU óxj †RwU I 2wU Gg.Gm ¯úvW (30© © Wvqv) 
’̄vcbmn Avbylvw½K KvR| 

30.00 jÿ UvKv 



16 
43| gwbivgcyi wWwRwcGm ‡ók‡bi feb, iv Í̄v, ‡MBUmn  Avbylw½K 

’̄vcbvw` cybtwbg©vb KvR| 
45.00 jÿ UvKv 

44| wkgywjqv (gvIqv) GjvKvq 1 (GK) wU Wvej †iv-†iv †dixNvU I 
2( ỳB)wU Kb‡fbkbvj I 1wU wfAvBwc †dixNvU cybt wbg©vY, 
’̄vbvšÍi, †givgZ, msi¶Y I mgš^q mvab KvR| 

45.00jÿ UvKv 

45| XvKv wWwfk‡bi AvIZvaxb XvKv †Rjvi †`vnvi Dc‡Rjvi  ‰gbyU 
NvU Ges dwi`cyi †Rjvi Pif ª̀vmb Dc‡Rjvi †Mvcvjcyi NvU 
GjvKvq hvÎx cwienb msiÿb, ‡givgZ I mgš^qKib KvR|    

20.00 jÿ UvKv 

46| BwjqvQ Avn‡g` †PŠayix (evsjvevRvi) GjvKvq wcweAvi Gjwc 
Rjhvb Nv‡Ui Rb¨ GBP wewe mo I cvwK©s BqvW© wbg©vY KvR| 

16.00jÿ UvKv  

47| XvKv b`x e›`‡ii AvIZvaxb gymwjgevM (‡VvUvi gv_vq) hvÎx 
mvavib I gvjvgvj DVvbvgvi myweav‡_© 2wU Aviwmwm wmuwo wbg©vb 
KvR| 

63.00 jÿ UvKv 

48| AvjyevRvi cvwK©s Bqv‡W©i fv½b cÖwZ‡ivaKmn Avbylw½K KvR| 35.00 jÿ UvKv 
49| cvUzwiqv ’̄ †dwiNvU GjvKvi †dwiNvU mg~‡ni evrmwiK †givgZ, 

msiÿb I mg¤^q mvabmn Avbylw½K KvR| 
60.00 jÿ UvKv 

50| ‡`ŠjZw`qv ’̄ †dwiNvU GjvKvi †dwiNvU mgy‡ni evrmwiK †givgZ, 
msiÿb I mg¯̂q mvabmn Avbylw½K KvR| 

65.00 jÿ UvKv 

51 bvivqbMÄ wWwfk‡bi AvIZvaxb biwms`x Uvwg©bvj GjvKvi 
Af¨šÍixY I ¯úxW‡evU Nv‡U hvIqvi ms‡hvM moK wbg©vYmn 
Avbylw½K KvR 

9.41 jÿ UvKv 

52 Puv`cyi wWwfk‡bi AvIZvaxb gwiPvKvw›` jÂNv‡Ui óxj ¯úvW I óxj 
†RwU c~btwbg©vYmn ’̄vcb KvR 

12.75 jÿ UvKv 
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        নরনজং নফবাগ 

 

ক) পুযমকৌর াখাঃ 

 Af¨šÍixY †dix/‡bŠc‡_ mviveQi †dix, jÂ, Kv‡Mv© BZ¨vw` RvnvR wbwe©‡N œPjvP‡ji j‡ÿ¨ প্রনত ফছমযয ন্যায় ২০২১-২২ 

থ েফছমযও ংযক্ষন খনমনয (নভআনট্যামনন্স নরনজং) অওতায় জাতীয় গুরুত্বপূন ে াটুনযয়া-নদৌরতনদয়া, াটুনযয়া-ফাঘাফানড়, 

নমুনরয়া-কাঠারফানড়,রাাযার্-নবদুনযয়া,  ভংরা-ঘনলয়াখারী চযামনর, ফনযার-াতাযার্, ফনযার-টুয়াখারী,ঢাকা-

ফনযারমনৌথ,নযণা-অলুফাজায, ফনযার-নানজযার্-রারমভান,টুয়াখারী-অভতরী, নবারা-রক্ষীপুয, ববযফ- ছাতক, 

ফারাী-ফাাদুযাফাদ, কিফাজায-ভমখারী-নদাাজাযী, ন্দ্বী-কুনভযা, ভাদাযীপুয-নর্মকযার্, নচরভানয -নযৌভানয-যাজীফপুয, 

নযনংদী -ভনযচাকানন্দ -নরভগি আতযানদ নপযী/মনৌ-মথ নরনজং কযা ময়মছ। এছাড়া প্রমর্াকর রুমর্য অওতায় অশুগি -

জনকগি ননৌ-থ, নযাজগি ামমফয অগরা ননৌ-থ ংযক্ষন নরনজং কযা ময়মছ।২০২১-২২ থ েফছময ংযক্ষন খনমনয 

অওতায় খননকৃত ভাটিয নযভাণ ২২৬.৬৭ রক্ষ ঘননভর্ায । 

 

 

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

†WªRvi 
‡emiKvix †WªRvi weAvBWweøDwUGÕi 

†WªRvi 
‡emiKvix 
†WªRvi 

 ৬৩. ৫  ৪৯.৭৫ ৭৬.৬৫  ৫ .     ৬.৬৭ 

 
 

২০২০-২১ থ েফছময নরনজংনফবামগয ধীমন ফাস্তফায়নাধীনঈন্নয়ন প্রকমল্পয ঈমেখমমাগ্য াপল্যঃ 

 

 ১)“বযন্তযীণ ননৌ-মথয ৫৩টি রুমর্ কযানর্ার নরনজং (১ভম োয়ঃ ২৪টি ননৌ-থ)”ীল েক প্রকল্প, ২ )“পুযাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধযরা, 

তুরাআ ও পূনবফ ো নদী নাব্যতা ঈন্নয়ন ও পূনরুদ্ধায “ ীল েক প্রকল্প এফং৩) “ঢাকা-রক্ষীপুযমনৌ-মথযরক্ষীপুয প্রামন্ত নভঘনা নদী 

নরনজং এয ভাধ্যমভ নাব্যতা ঈন্নয়ন” ীল েক প্রকমল্পয  অওতায়  ২০২১-২২থ ে ফছময ২৪১.৪৩ রক্ষ ঘননভর্ায ভাটি খনন 

কময৩১৫.৪৯ নকমরানভর্াযননৌথ নাব্য কযা ময়মছ । 

 
 

 

 খ)মানন্ত্রক       

 

ক্রঃ

নং 

প্রকমল্পয নাভ ২০২১-২২ থ ে ফছমযয ঈমেখমমাগ্য কাম েক্রভ/াপল্য 

০১ “২০টি নরজায ায়ক মন্ত্রানত এফং 

যিাভানদ ংগ্র”ীল েক প্রকল্প 

প্রকমল্পয অওতায়                                      

                                    । 
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০২ “৩৫টি নরজায ও ায়ক জরমান 

অনুলানিক যিাভানদ ংগ্র এফং 

প্রময়াজনীয় ফকাঠামভা ননভ োণ” ীল েক 

প্রকল্প 

প্রকমল্পয অওতায়                    ৫           

                     । 

 

 

 

 

 

২   ২৮”, ২   ২৪”                  , ১                                             -

                                                     ,        

 

 

      ও    -              

 

                    -                          -                         -        -        -       

                                                                                                     

                ।                         -                                      -            

                -                                    ।                              -             

                                                       -                                        

      ।  

 

                              
 

*                            -                                   

*                     -                                               

*    -                  -                                        

*            -                                                                              

                                                                  

*                                                                      -               

                   

*            -                          -                                 
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*                                                                                

* ৮                                                                    ।                

                                                                                            

*                                             

*                                                                    

*                                । 

 

    -                                             -                                           

 

            

                          ৭৬                                                                   

                ।     -                                                            

                                         -  ৪                

                                                         -  ৭                  

৩                                                 - ৩৬                   

 

ননৌ-স্থাতয াখাঃ 

নননভ েত ও নভযাভতকৃত ন্টুমনয কামজয ায-ংমক্ষঃ 

 

ফামনৌ-কর্তেমক্ষয নপযী ন্টুন, স্পীেমফার্ ন্টুন, নছার্, ভাঝাযী ও ফে অকৃনতয ন্টুন ৬০০ টিয নধক ন্টুন যময়মছ। 

ফাৎনযক নভযাভমতয কভ েকামডয ং নমমফ মানন্ত্রক ও ননৌ-প্রমকৌর নফবামগয ননৌ-স্থাতয াখা কর্তেক প্রনত ফছয ৩০-৩৫ 

টিন্টুন েনকং ও েনকং ংনিষ্ট নভযাভত কযা য়। এছাড়া কর্তেমক্ষয চানদায নবনত্তমত নদময নফনবন্ন ঞ্চমরয ঘামর্য জন্য 

৩-৪ টি নফনবন্ন অকৃনতয ন্টুমনয ননভ োণ ও স্থান কাজ ম্পাদন কযা য়। ২০২১-২২ থ েফছময ত্র াখায ধীমন ননমম্নাক্ত 

কাজগুমরা ম্পাদন কযা ময়মছঃ 

 

১। ৩৫টি ন্টুমনয ফড় ধযমনয (েনকং ) নভযাভত কাজ সুষু্ঠবামফ ম্পাদন কময ংনিষ্ট ঘামর্ স্থান কযা য়। 

২। ফামনৌ-কর্তেমক্ষয জন্য ০৩টি স্পীেমফার্ ন্টুন ংগ্র কময ননধ োনযত ঘামর্ স্থান কযা য় (বভনর্ ঘার্, রাাযার্ ও 

এফং টুয়াখারীয নকাড়ানরয়া ঘামর্য জন্য)। 

 

“অনুলানিক সুনফধানদ নফমল ধযমনয র্ানভ েনার ন্টুন ননভ োণ ও স্থান” ীল েক প্রকনল্পয ায-ংমক্ষঃ 

 

১। অমরাচয প্রকমল্পয অওতায় ২০২১-২২ থ ে ফছময ১টি নফমল ধযমনয ভাঝাযী অকৃনতয ন্টুননয ননভ োণ কাজ ম্পন্ন কময 

ননধ োনযত ঘামর্ (ঢাকা নদীফন্দয, দযঘার্) স্থান কযা য়। 
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বচেঃ কর্তিবিয মভনেঘাে, নদাাবযয জন্য বনবভ িত ন্টুন 

 

বচেঃ কর্তিবিয রাাযাে, ফবযাবরয জন্য বনবভ িত ন্টুন 

 

বচেঃ কর্তিবিয নকাড়াবরয়া, টুয়াখারীয জন্য বনবভ িত ন্টুন 
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বচেঃ ফড় ধযবনয (ডবকং) নভযাভত নবল কর্তিবিয বফববন্ন ঘাবে স্থানকৃত ন্টুনমূ 

 

              

                            -    -৭                                      
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  1|   21†k RybÕ2022 wek¦ nvB‡WªvMÖvwd w`em 2022 D`hvwcZ n‡q‡Q| 
 2|   54wU †MR †ókb AvaywbKvqb Kiv n‡q‡Q| 
 

   3|  nvB‡WªvMÖvwd wefv‡Mi †Rvqvi-fvUv kvLvq eZ©gv‡b gsjv e›`‡ii wniY c‡q›U I gsjv †MR †ókbmn AÎ  

   KZ…©c‡ÿi 54wU wWwRUvj †MR †gwk‡b wWwRUvj WvUv msMÖn K‡i _v‡K| †Rvqvi-fvUvi evrmwiK AvMvg 

   c~e©vevm cyw Í̄Kv Ò Bangladesh Tide TableÓ cÖYqb I mieivn, mgMÖ †`‡ki b`xi ZxieZ©x I b`xi 

   Dci †Kvb ¯’vcbv(eªxR I •e ỳ¨wZK jvBb) •Zixi wbwg‡Ë Standard High Water Level  (SHWL) 

   wba©viY I mieivn Ges wewfbœ cÖwZôv‡bi Pvwn`v †gvZv‡eK cvwbi mgZj (Water  Level)Gi DcvË 

   mieivn Kiv n‡q‡Q| GQvovI 2021-2022 A_©eQ‡i DcvË wewµ eve` 1,79,642  UvKv KZ…©c‡ÿi  

   ivR¯^ Lv‡Z Rgv Kiv nq| ZvQvov wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b M‡elYvg~jK Kv‡Ri wbwgË webvg~‡j¨ DcvZ¡  

   mieivn Kiv n‡q‡Q| 

 4|   2,702.889 wKt wgt Af¨šÍixY †bŠ-c_ Rwic KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 
 5|   1,741.22 eM© wKt wgt DcKzjxq Rwic KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 
 6|   Hypack Software Gi gva¨‡g 17wU Dongle ‡K AvaywbKvqb Kiv n‡q‡Q| 
    7|  GQvov Multibeam e¨env‡ii Rb¨ user friendly I AvaywbK Highsweep Software µq  
          Kiv n‡q‡Q| 
   

  

 

 µq I msiÿY wefvM t 
 
 01| 2021-2022 A_© eQ‡i µq I msiÿY wefvM Gi µq cwiKíbv wb‡¤œ †`qv n‡jv t 
 02| 2021-2022 A_© eQ‡i µq I msiÿY wefvM KZ©„K 13 wU µqv‡`k cÖ`vb Kiv nq| 
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          ’      -                                              (      )              

      

                                                                                                                                                          (রক্ষ র্াকায়)                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

ক্রঃ 

নং 

 

প্রকমল্পয নাভ (ফাস্তফায়নকার) 

 

থ োয়মনয 

ঈৎ 

 

প্রকমল্পয নভার্ 

প্রাক্কনরত ব্যয়  

 

 প্রকমল্পয শুরু মত জুন ২০২২ 

ম েন্ত        গ্রগনত 

অনথ েক 
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ক্রঃ 

নং 

 

প্রকমল্পয নাভ (ফাস্তফায়নকার) 

 

থ োয়মনয ঈৎ 

 

প্রকমল্পয নভার্ 

প্রাক্কনরত ব্যয়  

 

প্রকমল্পয শুরু মত জুন ২০২২  

ম েন্ত        গ্রগনত 

অনথ েক ফাস্তফ 

  ।                                      

                                       

                           

                  

(         -      ৩) 

নজওনফ ৪৭৮ .   

 

২৫৩৩.০৬ 

(৫২.৯৯%) 
৫৯.৬ % 

১৩। ফাংরামদ অঞ্চনরক বযন্তযীণ  ননৌ-নযফন     

প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাভ-ঢাকা-অশুগি ও ংমৄু্ক্ত ননৌ-

থ খনন এফং র্ানভ েনার অনুলনিক 

স্থানানদ ননভ োণ (১ভ ংমানধত) (জুরাআ 

২০১৬-নেমম্বয ২০২৫)। 
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(জুরাআ ২০১৮-নেমম্বয ২০২১)। 
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৬৭৬১৪.২৪ 
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৫২.৪৪% 

                    

 ৫। প্রময়াজনীয় প্রনক্ষণ নফঅআেনিঈটিএ’য 

ঈদ্ধাযকাযী জরমামনয জন্য াআমরানরক 

আনিন ন্যান্য খুচযা মান্ত্রাং ংগ্র। 

(জুরাআ ২০১৯-নেমম্বয ২০২১) । 
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 ৭ ফাংরামদ স্ট্যাডাে ে াআ ওয়ার্ায নরমবর, 

স্পযাডাে ে নরা ওয়ার্ায নরমবর ননধ োযণ এফং 

বযন্তযীণ ননৌমথয পুনঃমশ্রণী নফন্যাকযণ  

(মটাফয ২০২১-নমেম্বয ২০২৩) 

       ৮৩ .৫৭ ৩৪৬.৪৪ 

  ৮.৯ %  

 . ৬% 
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ফাংরাবদ বযন্তযীণ ননৌ বযফন কর্তিি (বফঅআডবিউটিএ) 

কর্তিক ২০২১-২০২২ থ ি ফছবয গৃীত কাম িিবভয বচ  প্রবতবফদন। 

 

 
  

বফঅআডবিউটিএবত নখ কাভাবরয জন্মফাবল িকী াবরত 

৫ অগে ফঙ্গফন্ধুয নজযষ্ঠ পুে ফীয মুবক্তবমািা বফবষ্ট িীড়া ংগঠক ীদ নখ কাভাবরয ৭২তভ জন্মফাবল িকী ারন উরবি বফঅআডবিউটিএ য 

নচয়াযম্যান কভবডায নগারাভ াবদক কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয ভাবঝ নখ কাভাবরয জীফনী ও কভ িকা-মূরক ফআ এফং ায়-দুস্থ ভানুবলয ভাবঝ খাদ্য 

বফতযণ কবযন। গণ্যভান্য ব্যবক্তফগ ি ও কর্তিবিয ঊর্ধ্িতন কভ িকতিাযা এ ভয় উবস্থত বছবরন। 
 
 
 
 

 
 

এভবব অকযাবভয প্রদ িনী স্থান বযদ িন 

মুবক্তযুিবফলয়ক ভন্ত্রী অ ক ভ নভাজাবির ক এভব, ননৌবযফন প্রবতভন্ত্রী খাবরদ       নচৌধুযী এভব এফং াবফক ননৌবযফন ভন্ত্রী াজাান 

খান এভব ৪ অগে নাযায়ণগবি ননৌবথ ভান মুবক্তযুবিয স্মৃবতবফজবড়ত জাাজ ‘এভবব অকযাভ -এয প্রদ িনীয ম্ভাব্য স্থান বযদ িন কবযন। 

বফঅআডবিউটিএ য নচয়াযম্যান কভবডায নগারাভ াবদক এফং ংবিষ্ট গণ্যভান ব্যবক্ত ও ঊর্ধ্িতন কভ িকতিাযা এ ভয় উবস্থত বছবরন। 

 
 



28 

 
 

বমুবরয়া-ফাংরাফাজায ননৌরুে বযদ িন 

ননৌবযফন প্রবতভন্ত্রী খাবরদ ভামুদ নচৌধুযী এভব ১৩ অগে মুবিগবিয বমুবরয়া নপবযঘাে, বমুবরয়া-ফাংরাফাজায ননৌরুে এফং যীয়তপুবযয 

ভাবঝযকাবন্দ ঘাে বযদ িন কবযন। ননৌবযফন ভন্ত্রণারবয়য বচফ নভাািদ নভজফাহ্ উবিন নচৌধুযী, বফঅআডবিউটিএ য নচয়াযম্যান কভবডায 

নগারাভ াবদক এ ভয় তায াবথ বছবরন। 

 

 

 
 

তুরাআ নদীয দুআ াবড় বৃিবযাণ 

ননৌবযফন প্রবতভন্ত্রী খাবরদ ভামুদ নচৌধুযী এভব ১৯ নবেম্বয বদনাজপুবযয বফযবর বফঅআডবিউটিএ কর্তিক খননকৃত তুরাআ নদীয দুআ াবড় 

বৃিবযাণ কভ িসূবচয উবদ্বাধন কবযন। 
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“ফঙ্গফন্ধু: াশ্বত ফাংরায প্রবতরূ” নবভনায নবল এক নেবভ 

তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রী জনাফ ড. াছান ভামুদ এভব, ননৌবযফন প্রবতভন্ত্রী জনাফ খাবরদ ভামুদ নচৌধুযী 

এভব ও বচফ জনাফ নভাািদ নভজফা উবিন নচৌধুযীয াবথ ননৌবযফন বধদপ্তবযয ভাবযচারক 

কভবডায অবু াবর নভা. জারার উবিন, বফঅআডবিউটিএ নচয়াযম্যান কভবডায নগারাভ াবদক এফং 

বযবফবফদ যাডববাবকে ভনবজর নভাযবদ 
 

 
 

“ফঙ্গফন্ধু: াশ্বত ফাংরায প্রবতরূ” নবভনায নবল এক নেবভ 

দ িক াবযবত উবফষ্ট (ফাভ নথবক) ননৌবযফন প্রবতভন্ত্রী খাবরদ ভামুদ নচৌধুযী এভব, ধ্যাক ময়দ 

অবনায়ায নাবন, তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রী ড. াছান ভামুদ এভব, ননৌবযফন ভন্ত্রণারয় ম্পবকিত ংদীয় 

স্থায়ী কবভটিয বাবত নভজয (ফ.) যবপকুর আরাভ 
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নবভনায নবল এক নেবভ অভবন্ত্রত বতবথ এফং ননৌবযফন ভন্ত্রণারয় ও এয ংস্থাগুবরায ঊর্ধ্িতন কভ িকতিাযা 

 

 
টুয়াখারী পবয বযদী জাাবজ বনবদ িনা প্রদান কযবছন ননৌবযফন প্রবতভন্ত্রী জনাফ খাবরদ ভাহুভদ নচৌধুযী, এভব। 

টুয়াখারী-৩ অবনয ংদ দস্য জনাফ এএভ াজাদা এ ভয় উবস্থত বছবরন 

 

 
 

বযকল্পনা কবভবনয নবৌত ফকাঠাবভা উআংবয়য দস্য (বচফ) জনাফ নভা. ভামুন-অর-যীদ ঢাকায 

চাযাবয নদীযিা প্রকল্প বযদ িন কযবছন 
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কবযানা রকডাউবন ায় ননৌমান েবভকবদয ভাবঝ খাদ্যাভগ্রী বফতযণ কযবছন বফঅআডবিউটিএয নচয়াযম্যান কবভাডয নগারাভ াবদক 

 
 

 

 

গযীফ ও দুস্থ জনগবনয ভাবঝ বফঅআডবিউটিএ চট্টগ্রাভ দপ্তবযয খাদ্য বফতযণ। 

 

 
সুনাভগবিয ফন্যা দুগ িতবদয ভাবঝ বফঅআডবিউটিএয োন াভগ্রী বফতযণ
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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক ২৫ জুন দ্মা ফহুমুখী নতু উবভাধবনয বফঅআডবিউটিএয প্রস্তুবত বযদ িন 

 কযবছন ভাননীয় ননৌ বযফন প্রবতভন্ত্রী জনাফ খাবরদ ভামুদ নচৌধুযী এভব।  

 

 

                               বফঅআডবিউটিএ  ১  ও ২                   

                                         । 
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৭২                                                                                । 

 

 
                                                      ও                             

                                          ,                                  । 
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              -                       । 

 

 
                                                           

                                   । 

 

 
                                            ও            

                          । 


