
ননৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়েি ২০১৬-১৭ অর্ থ বছয়িি বারষ থক উন্নেন কম থসুচীয়ে প্রকল্প ওোিী বিায়েি সংরিপ্ত 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবােনকাল) 

প্রকল্প পরিচালয়কি নাম ও 

নমাবাইল নাম্বাি  

নমাট প্রাক্করলে 

ব্যে 

(লি টাকাে) 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছয়িি এরিরপয়ে 

প্রস্তারবে বিাে(লি টাকাে) 

নমাট রিওরব 
প্রকল্প 

সাহায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 সংস্াঃ রবআইিরিউটিএ      

১। ১০টি নেিাি, নক্রনয়বাট, টাগয়বাট, 

অরিসাস থ হাউিয়বাট ও ক্রু-

হাউিয়বাটসহ অন্যান্য সহােক 

সিঞ্জাম/ যন্ত্রপারে সংগ্রহ।জুলাই 

২০১১ হয়ে জুন ২০১৮  

নমা: আোহাি আলী 

০১৭১২৬০২৯২২ 

৭৪৫৬০.২২ ৮০০০ ৮০০০ - 

২। ১২টি গুরুত্বপূণ থ ননৌ-পর্ নেরিং। 

অয়টাবি ২০১১ - জুন ২০১৬ 

নমা: োরিকুল হাসান 

০১৭১১৯০৮৪৭৩ 

৫০৮৪৬.০০ ৮৫০০ ৮৫০০ - 

৩। অভ্যন্তিীণ ননৌ-পয়র্ি ৫৩টি রুয়ট 

কযারপটাল নেরিং (১ম পয থােঃ ২৪টি 

ননৌ-পর্)। জুলাই ২০১২ হয়ে জুন 

২০১৮ 

িরকবুল ইসলাম োলুকদাি 

০১৭১১৬২৮০৪৪ 

১৮৭৩.৬৪ ১৬৮০০ ১৬৮০০ - 

৪। শীপ পায়স থানাল নেরনং ইনরিটিউট 

স্াপন, মাদািীপুি। জুলাই ২০১৩ 

হয়ে জুন ২০১৭ 

এ নিি এম শাহয়নওোি 

করবি ০১৭১০৯১০১৯১ 

৩৯৮৭.০০ ১৫০০ ১৫০০ - 

৫। বাংলায়দয়শ পল্লী অঞ্চয়ল লঞ্জঘাট 

এবং ওয়েসাইট ঘাট উন্নেন। জুলাই 

২০১৩ হয়ে জুন ২০১৭ 

নমা: িরবউল ইসলাম 

০১৬৭৩৬৩৬৮২৮ 

৮৫৩১.০০ ১৫০০ ১৫০০ - 

৬। ২০ নেিাি ও আনুষরিক যন্ত্রপারে 

ক্রে। জুলাই ২০১৫ হয়ে রিয়সম্বি 

২০১৯ 

নমা: আব্দুল মরেন 

০১৬৭০২২৯৯৭৭ 

২০৪৮০০.০০ ১৬১৬২ ১৬১৬২ - 

৭। আশুগয়ঞ্জ অভ্যন্তিীণ কয়েইনাি ননৌ-

বন্দি স্াপন। িানুোিী, ২০১১ -জুন, 

২০১৪ 

নমা: সায়িদুি িহমান 

০১৭১১২৬৯৭০৬ 

২৪৫৭৫.০০ ১ ১ - 

 উপয়মাটঃ রবআইিরিউটিএ   ৫২৪৬৩ ৫২৪৬৩ - 

 সংস্াি নামঃ রবআইিরিউটিরস      

৮। ৪টি ১০৮ টিইইউ নসলি নপ্রায়পল্ড 

মারি পািপাস ইনল্যান্ড কয়েইনাি 

নভ্য়সল রনম থাণ/ সংগ্রহ 

(য়িরিরসএি)। িানুোরি’২০১০-

জুন’২০১৭ 

এম এ গফুি সিকাি 

০১৭১১১০৫৩২৭ 

১৫১৫১.০০ ১৫১৪ ১৫১৪ - 

৯। চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ- হারেো-বরিশাল 

রুয়ট দি যাত্রী সারভ্ থস পরিচালনাি 

লয়িয যাত্রীবাহী িাহাি রনম থাণ। 

রিয়সম্বি ২০১৪ - জুন ২০১৭ 

নমা: আব্দুি িরহম োলুকদাি 

০১৭১১১৭৫৯২২ 

৫১৮৭.০০ ১২১৬ ১২১৬ - 

১০। ঢাকা-বরিশাল-খুলনা অভ্যন্তিীণ ননৌ 

রুয়ট পরিচালনাি িন্য ২টি নতুন 

যাত্রীবাহী িাহাি সংগ্রহ। এরপ্রল 

২০১৫-রিয়সম্বি ২০১৭ 

কযয়েন শওকে সদ থাি 

০১৭১১৬০২৬২২ 

৭২২৪.০০ ২৭৬৯ ২৭৬৯ - 

 উপয়মাটঃ রবআইিরিউটিরস   ৫৪৯৯ ৫৪৯৯ - 

 সংস্াি নামঃ মংলা বন্দি কর্তথপি      



ক্রঃ 

নং 

প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবােনকাল) 

প্রকল্প পরিচালয়কি নাম ও 

নমাবাইল নাম্বাি  

নমাট প্রাক্করলে 

ব্যে 

(লি টাকাে) 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছয়িি এরিরপয়ে 

প্রস্তারবে বিাে(লি টাকাে) 

নমাট রিওরব 
প্রকল্প 

সাহায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১। পশুি চযায়নয়লি আউটাি বায়ি নেরিং। 

জুলাই’২০০৬-জুন’২০১৬ 

নমা: বিলুি িহমান ৫৮৪৬.০০ ১৫০০ ১৫০০ - 

১২। কয়েইনাি এন্ড কায়গ থা হযারন্ডরলং 

যন্ত্রপারে সংগ্রহ। জুলাই ২০১৪ হয়ে 

রিয়সম্বি ২০১৬ 

কয়ণ থল নমাঃ হারলমুি িহমান 

০১৭৬৯০০৪৭৫১ 

৮৭৫৬.০০ ২০০০ ২০০০ - 

 উপয়মাটঃ মংলা বন্দি কর্তথপি   ৩৫০০ ৩৫০০ - 

 সংস্াি নামঃ বাংলায়দশ স্ল বন্দি 

কর্তথপি 

     

১৩। সায়সক নিাড় কায়নকটিরভ্টি প্রকল্প। 

িানু: ২০১৩ -রিয়সম্বি ২০১৬ 

নমা: হারিবুি িহমান 

০১৮২৩৬৫৭৫৯৮ 

১৬৮০৪.০০ ২৩০০ ৮০০ ১৫০০ 

১৪। োমারবল স্ল বন্দি উন্নেন। জুলাই 

২০১৪ হয়ে জুন ২০১৭ 

গািী নমা: আলী আকবি ৬৯২৬.০০ ২০০০ ২০০০ - 

১৫। নসানাহাট স্ল বন্দি উন্নেন। জুলাই 

২০১৫ হয়ে জুন ২০১৮ 

নমা: হাছান আলী 

০১৭১০৬১৩৬০৫ 

৩৬৫০.০০ ৯০০ ৯০০ - 

 উপয়মাট:  বাংলায়দশ স্ল বন্দি কর্তথপি   ৫২০০ ৩৭০০ ১৫০০ 

 সংস্াি নামঃ ননৌ-পরিবহন মন্ত্রণালে।      

১৬। বাংলায়দয়শ ৪টি নমরিন একায়িরম স্াপন 

(পাবনা, বরিশাল, রসয়লট ও িংপুি) (১ম 

সংয়শাঃ)। জুলাই’২০১২ -জুন’২০১৭ 

নমা:  এনায়েে নহায়সন 

০১৯১৪১৯৯৯৭৯ 

৪৮৫৬৮.০০ ৭৫০০ ৭৫০০ - 

১৭। বাংলায়দশ নেি এন্ড োন্সয়পাট থ 

নিরসরলয়টশন িারিি আিইটিএি। মাচ থ 

২০১৪ হয়ে রিয়সম্বি ২০১৬ 

নমা:  এনায়েে নহায়সন 

০১৯১৪১৯৯৯৭৯ 

৩৯১৬.২২ ৮০৮ ১৫ ৭৯৩ 

 নর্াক বিাে   ২৫০১ ২৫০১ - 

 উপয়মাট: ননৌ-পরিবহন মন্ত্রণালে।   ১০৮০৯ ১০০১৬ ৭৯৩ 

 সংস্াি নামঃ সমুদ্র পরিবহন অরিদপ্তি      

১৮। রিএমরিএসএস ও ইরেয়গ্রয়টি 

নমরিটাইম ননরভ্য়গশন রসয়িম স্াপন 

প্রকল্প। িানু: ২০১৪ হয়ে রিয়সম্বি ২০১৬ 

এস এম নািমুল হক 

০১৯৮৮৭৭৭৭৮৮ 

৩৭০৮৯.০০ ৫৪৭৬ ১৭৬ ৫৩০০ 

 পােিা বন্দি কর্তথপি      

১৯। পােিা গভ্ীি সমুদ্র বন্দয়িি কায থক্রম 

পরিচালনাি লয়িয প্রয়োিনীে 

অবকাঠায়মা/সুরবিারদি উন্নেন প্রকল্প। 

জুলাই ২০১৫ হয়ে জুন ২০১৮ 

মুরনুিম্নজ্জামান 

০১৯২৩৬০৩০৪১ 

১১২৮৪৩.০০ ২০০০০ ২০০০০ - 

 বাংলায়দশ রশরপং কয়প থায়িশন      

২০। ৬টি নতুন িাহাি ক্রে প্রকল্প। জুলাই 

২০১৫ হয়ে জুন ২০১৮ 

সাইদ উলস্নাহ ১৮৪৩৫৮.০০ ৫০১০৭ - ৫০১০৭ 

 সব থয়মাট(এরিরপ)   ১৫৩০৫৪ ১৫২৪৭৭ ৫৭৭০০ 

       

 রনিস্ব অর্ থােন প্রকল্প      

 সংস্াি নামঃ রবআইিরিউটিএ      



ক্রঃ 

নং 

প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবােনকাল) 

প্রকল্প পরিচালয়কি নাম ও 

নমাবাইল নাম্বাি  

নমাট প্রাক্করলে 

ব্যে 

(লি টাকাে) 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছয়িি এরিরপয়ে 

প্রস্তারবে বিাে(লি টাকাে) 

নমাট রিওরব 
প্রকল্প 

সাহায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১।  ‘‘ঢাকা বন্দিস্ সদিঘাট টারম থনাল ভ্বন 

সম্প্রসািণ  

নমা: হািম্নন অি িশীদ ১৯১০.০০ ৭০০ ৭০০ - 

২। দরিন অঞ্চয়লি রবরভ্ন্ন ল্যারন্ডং নেশয়ন 

বন্দি সুরবিারদ রনম থাণ 

নমা: মরহদুল ইসলাম 

০১৭১১২৬৯৭০৬ 

৩২১৮.০০ ১০০০ ১০০০ - 

৩। ঢাকা বন্দয়িি আওোে সদিঘাট হয়ে 

শ্মশানঘাট  পয থমত্ম িাসত্মা উন্নেন 

সায়িদুি িহমান ১৯৯০.০০ ১০০০ ১০০০ - 

 উপয়মাটঃ রবআইিরিউটিএ   ২৭০০ ২৭০০ - 

 সংস্াি নামঃ রবআইিরিউটিরস      

৪। রবআইিরিউটিরস’ি ৫নং রদলকুশাস্ 

িরময়ে বহুেল রবরশে অরিস কাম 

বারণরিযক ভ্বন রনম থাণ। জুলাই,১৩ হয়ে 

জুন, ২০১৭ 

নমাহাম্মদ আলী   

০১৭১৬১৫১৯৩৮ 

৩০৭৭.০০ ৮০০ ৮০০ - 

৫। রবআইিরিউটিরসি ২টি রমরিোম নিরি 

যয়শাি ও কুরমলস্না পুনব থাসন। নম,১৫ 

হয়ে জুন, ২০১৭ 

স্বয়দশ প্রষাদ মন্ডল 

০১৯১২২৩৫৭৩৮ 

৮৩৯.৬৯ ৩১০ ৩১০ - 

৬। রবআইিরিউটিরসি পুিােন িাম্ব 

নিরি প্ররেস্াপনকয়ল্প ২টি 

উন্নেমায়নি নক টাইপ নিরি রনম থাণ। 

িানুঃ ১৫ হয়ে রিয়সম্বি, ২০১৬ 

নমাঃ রিোউল হক 

০১৭১২২৯৭৪৮৬  

৩১৬৭.০০ ১৪৬৩ ১৪৬৩ - 

 উপয়মাটঃ রবআইিরিউটিরস   ২৫৭৩ ২৫৭৩ - 

 সংস্াি নামঃ চট্টগ্রাম বন্দি কর্তথপি      

৭।  Capital Dredging and 

bank Protection  with 

Jetty Facilities in 

karnafuly river from 

Sadarghat Jetty and 

Third karnafuly  Bridge. 

িানু:২০০৯ - রিয়সম্বি ২০১৩ 

নমা: হারসবুি িহমান 

০১৭১১৭০১২৯৭ 

৩৭৬৩৪.০০ ৫০০ ৫০০ - 

৮।  কনিাকশন অব রসরপএ হসরপটাল 

কময়েক্স ইনয়েস অব এরক্সসটিং 

হসরপটাল। জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭ 

িারিউল আলম 

০১৭১১৭৮১৫১৮ 

৪৫৮২.০০ ১৪০০ ১৪০০ - 

৯। প্ররক্রউিয়মে অব ইকুপয়মে িি 

রনউমুরিং কয়েইনাি টারম থনাল 

(এনরসটি)। জুানুোরি, ১৪ হয়ে রিয়সম্বি, 

২০১৬ 

নমাঃ নিমুল হক 

০১৮১৯৩১২৩৮৬ 

১১২০২৩.০০ ৫০০ ৫০০ - 

১০। িক অরিয়সি রনকয়ট অবরস্ে 

সারভ্ থস নিটি ১ নং নিটিি উিায়ন 

স্ানান্তি পূব থক পুন: রনম থাণ। জুলাই, 

১৫ হয়ে জুন, ২০১৮ 

নমাঃ মাহমুদুল নহায়সন খান 

০১৮১৭২১১২৭৫ 

৮৮৩৪.০০ ৫০০ ৫০০ - 

 উপয়মাটঃ চট্টগ্রাম বন্দি কর্তথপি   ২৯০০ ২৯০০ - 

 সংস্াি নামঃ  বাংলায়দশ রশরপং 

কয়প থায়িশন 

     



ক্রঃ 

নং 

প্রকয়ল্পি নাম 

(বাস্তবােনকাল) 

প্রকল্প পরিচালয়কি নাম ও 

নমাবাইল নাম্বাি  

নমাট প্রাক্করলে 

ব্যে 

(লি টাকাে) 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছয়িি এরিরপয়ে 

প্রস্তারবে বিাে(লি টাকাে) 

নমাট রিওরব 
প্রকল্প 

সাহায্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১। ১টি কমপয়ি ৩৪০০০ রিিরিউটি 

সম্পন্ন নতুন নপ্রািাট 

ওয়েল/কযারমকযাল, ক্রুি অয়েল 

ট্াংকাি ক্রে। িানুোরি ২০১৬ - 

রিয়সম্বি ২০১৭ 

 ৩২৫৯৪.০০ ১৫০০০ ১৫০০০ - 

 উপ-নমাট (রনিস্ব অর্ থােন)   ২৩১৭৩ ২৩১৭৩ - 

 সব থয়মাটঃ   ১৭৬২২৭ ১১৮৫২৭ ৫৭৭০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


