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মঞ্জুরী নং - ৪৭ 

৫২ - ননৌ পররবহন মন্ত্রণালয় 

মধ্যমময়ারি ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

রববরণ 
বামজট 

২০১৬-১৭ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অনুন্নয়ন 524,33,00 576,74,00 634,47,00 

উন্নয়ন 1530,54,00 1683,60,00 1851,90,00 

নমাট 2054,87,00 2260,34,00 2486,37,00 

 

রাজস্ব 552,89,80 599,75,95 653,49,47 

মূলধন 1501,97,20 1660,58,05 1832,87,53 

নমাট 2054,87,00 2260,34,00 2486,37,00 

১.০ রমশন নেটমমন্ট ও প্রধান কার্ যাবরল 

১.১ রমশন নেটমমন্ট 

সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর, অভ্যন্তরীণ ননৌ বন্দমরর ব্যবস্থাপনার িেতা উন্নয়ন এবং ননৌ-পমের নাব্যতা রো কমর ননৌ-চলাচল রনরাপি 

ও রনরবরিন্ন করা, ননৌ-বারণজয সম্প্রসারণ এবং নমররটাইম নসক্টমর িে মানব সম্পি সৃরির মাধ্যমম নিমশর অে যননরতক উন্নয়মন 

অবিান রাখা। 

১.২ প্রধান কার্ যাবরল 

1.2.1. অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের নাব্যতা সংরেণ ও নভ্ৌত সুরবধারির রেণামবেণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারমণর মাধ্যমম সুষু্ঠ, রনরাপি ও 

রনরবরিন্ন অভ্যন্তরীণ ননৌ-পররবহন রনরিতকরণ; 

1.2.2. বন্দর, বারতঘর, অভ্যন্তরীণ ননৌ-পে, ননৌ-বারণমজযর প্রারতষ্ঠারনক উন্নয়ন; 

1.2.3. র্ারন্ত্রক ননৌ-র্ান ব্যবস্থাপনা এবং ননরভ্মেশন সম্পরকযত আইন প্রণয়ন; 

1.2.4. সামুরদ্রক জাহাজ চলাচল, ননরভ্মেশন ও ননৌ-বারণমজযর জন্য প্রময়াজনীয় রশো ও প্ররশেণ; 

1.2.5. অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের সামে দ্বীপ ও আন্তঃদ্বীমপর ননৌ-চলাচল রেণামবেণ; 

1.2.6. বারণরজযক জাহাজসমূমহর রনরাপি চলাচল রনরিতকরণ ও বারণরজযক স্বাে য সংরেণ; 

1.2.7. নমররটাইম নসক্টমর িে জনবল সৃরি; 

1.2.8. ননৌ-র্ামনর জন্য পররসংখ্যান এবং ননৌ-পমের জন্য পররকল্পনা ততরী। 

২.০  মধ্যমময়ারি নকৌশলেত উমেশ্য ও কার্ যক্রমসমূহ 

মধ্যমময়ারি নকৌশলেত উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবায়নকারী অরধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. সমুদ্র বন্দরসমূমহর 

আধুরনকায়ন, চযামনলসমূমহর 

উন্নয়ন, িেতা ও নসবার মান 

বৃরি 

 কণ যফুলী নিীর চযামনমল কযারপটাল ও সংরেণ নেরজং এর 

মাধ্যমম নজটিমত অরধক োফট ও তিমঘ যর জাহাজ রভ্ড়ামনা 

 বন্দমরর কমন্টইনার ধারণেমতা ও হযান্ডরলং বৃরি করার লমেয 

ওভ্ার নলা ইয়ার্ য ও রবরভ্ন্ন ধরমনর ইয়ার্ য রনম যাণ এবং 

 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তযপে 
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মধ্যমময়ারি নকৌশলেত উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবায়নকারী অরধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

কমন্টইনার ও কামে যা হযান্ডরলং ইক্যযইপমমন্ট সংগ্রহ 

 বন্দর ও ননৌর্ামনর রনরাপত্তা ব্যবস্থা নজারিারকরমণর লমেয 

রসরসটিরভ্ সম্প্রসারণসহ রনরাপত্তামূলক কার্ যক্রম 

 নমররটাইম লরজরেকস সহায়তার সেমতা বৃরির লমেয 

টােমবাট ও পাইলট নভ্মসল সংগ্রহ করা  

 বন্দমরর িেতা ও মূল্যবান ভূরমর সমব যাচ্চ ব্যবহার রনরিত করার 

লমেয কােম অকশান নশর্, রসরপএ টাওয়ার, কার পারকযং নশর্, 

বহুতল রবরশি কম যচারর ভ্বন এবং হাসপাতাল কমমেক্স ইতযারি 

রনম যাণ 

 বন্দমরর সেমতা বৃরির লমেয নতুন কমন্টইনার টারম যনাল 

(KCT), নব-কমন্টইনার টারম যনাল (BCT) রনম যাণ ও নতুন বাল্ক 

টারম যনাল (LBT) রনম যাণ 

 মংলা বন্দর চযামনমল কযারপটাল ও সংরেণ নেরজং 

 মংলা বন্দমরর জন্য কমন্টইনার ও কামে যা হযান্ডরলং র্ন্ত্রপারত 

সংগ্রহ এবং মংলা বন্দমরর প্রময়াজনীয় কার্ যক্রমমর সুরবধারির 

সম্প্রসারণ ও আধুরনকায়ন 

 কার পারকযং ইয়ার্ য, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও অন্যান্য অবকাঠামমা 

রনম যাণ 

 মংলা বন্দমরর নেরজং কার্ যক্রমমর জন্য নেজার সংগ্রহ 

 মংলা বন্দর কর্তযপে 

 পায়রা বন্দমরর অবকাঠামমা রনম যাণ ও অন্যান্য সুরবধা সৃরির 

মাধ্যমম বন্দমরর অপামরশন কার্ যক্রম শুরু করা 

 পায়রা বন্দর কর্তযপে 

2. সমুদ্র পররবহন ব্যবস্থার সারব যক 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

 মািার ট্যাঙ্কার, নপ্রার্াক্ট কযাররয়ার, বাল্ক কযাররয়ার, নসলুলার 

কমেইনার জাহাজ ইতযারি সংগ্রমহর মাধ্যমম একটি যুমোপমর্ােী 

ও আধুরনক জাহাজ বহর েঠন 

 বাংলামিশ রশরপং 

কমপ যামরশন  

 অভ্যন্তরীণ ও সমুদ্রোমী রবরভ্ন্ন ননৌ-র্ান সামভ্য, নররজমেশন, 

পররিশ যন, নকশা অনুমমািন এবং ননৌ-আইনসমূহ বাস্তবায়মনর 

মাধ্যমম ননৌ চলাচমল রনরাপত্তা রনরিতকরণ 

 সমুদ্রোমী জাহামজর অরফসার/নারবকমির িেতা উন্নয়ন ও 

উচ্চতর নগ্রমর্র সনি প্রিান ও প্ররশেীত নারবকমির 

কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি করা এবং নারবকমির কল্যাণ 

কম যকান্ড পররচালনা ও এস.আই.রর্ কার্ যক্রম বাস্তবায়ন 

 ননৌ পররবহন অরধিপ্তর 

 নমররটাইম নসক্টমর িে জনবল সৃরির লমেয কার্ যক্রম  

 প্ররশেণ কার্ যক্রম আধুরনকীকরণ 

 নভ্ৌত অবকাঠামমা সম্প্রসারণ 

 নমররন একামর্রম 

 নরটিংসমির জন্য প্ররশেণ ও প্ররশেণ ব্যবস্থার উন্নয়ন  ন্যাশনাল নমররটাইম 

ইন্ রেটিউট 



 693 

মধ্যমময়ারি নকৌশলেত উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ বাস্তবায়নকারী অরধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

3. অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের উন্নয়ন ও 

রেণামবেণ এবং ননৌ-

পররবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারণ 

 কযারপটাল ও সংরেণ নেরজং এর মাধ্যমম অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের 

নাব্যতা রো এবং নিী বন্দর ও ঘাটসমূমহর উন্নয়ন 

 অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় ননৌ-পেসমূমহর হাইমোগ্রারফক জররপ 

কার্ যক্রম সম্পািন 

 নিী এবং নিীসমূমহর তীরভূরম অনবধ িখলমুক্ত রাখা 

 অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমে চলাচলকারী ননৌ-র্ামনর নর্ক ও ইরিন 

কমীর িেতা উন্নয়ন 

 বাংলামিশ অভ্যন্তরীণ ননৌ-

পররবহন কর্তযপে 

(রবআইর্রিউটিএ) 

 নফরী ও পন্টুন পুনব যাসন ও সংগ্রহ 

 আধুরনক ননৌ-র্ান ও সরিামারি সংগ্রহ, অমটামমশন এবং ই-

টিমকটিং রসমেম চালুকরণ 

 ননৌ-পমে র্াত্রীবাহী ননৌ-র্ান চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন ও 

আধুরনকায়ন 

 ননৌ-র্ানসমূমহর আধুরনকায়ন ও উন্নয়ন 

 বাংলামিশ অভ্যন্তরীণ ননৌ-

পররবহন কমপ যামরশন 

(রবআইর্রিউটিরস) 

৪. স্থল বন্দমরর নভ্ৌত 

অবকাঠামমা উন্নয়মনর মাধ্যমম 

আমিারন-রপ্তারন কার্ যক্রম 

সম্প্রসারণ  

 স্থল বন্দমরর নভ্ৌত অবকাঠামমা উন্নয়ন, আধুরনকীকরণ ও 

ব্যবস্থাপনার সেমতা উন্নয়ন 

 বাংলামিশ স্থল বন্দর 

কর্তযপে 

৩.০  িাররদ্রয রনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ িাররদ্রয রনরসন ও নারী উন্নয়মনর উপর নকৌশলেত উমেশ্যসমূমহর প্রভ্াব 

৩.১.১ সমুদ্র বন্দরসমূমহর আধুরনকায়ন, চযামনলসমূমহর উন্নয়ন, িেতা ও নসবার মান বৃরি 

িাররদ্রয রনরসমনর উপর প্রভ্াবঃ সমুদ্র বন্দরসমূমহর অবকাঠামমােত উন্নয়ন, অমটামমশন এবং অপামরশনাল কম যকান্ড 

নবসরকাররকরমণর মাধ্যমম আমিারন-রপ্তারন বারণজয সহজীকরণ করার ফমল নিমশর অে যননরতক কম যকান্ড বৃরি পামি। ফলশ্রুরতমত 

বন্দর ব্যবহারকারী রবরভ্ন্ন নসক্টমর িররদ্র জনমোষ্ঠীর জন্য প্রচুর কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি হময়মে। রবমশষ কমর নিমশর প্রধান 

রপ্তানী খাত ততরী নপাষাক রশল্পমক সব যাত্মক বন্দর নসবা প্রিামনর মাধ্যমম এ খামতর উন্নয়মন চট্টগ্রাম বন্দর রবমশষ অবিান রাখমে। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভ্াবঃ উন্নত বন্দর নসবা প্রিামনর মাধ্যমম ততরী নপাষাক রশমল্পর সম্প্রসারমণ অবিান রাখার ফমল নারীর 

কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি হময়মে। 

৩.১.২ সমুদ্র পররবহন ব্যবস্থার সারব যক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

িাররদ্রয রনরসমনর উপর প্রভ্াবঃ নমররটাইম নসক্টমর িে জনবল সৃরি এবং কযামর্ট সংখ্যা বৃরির কারমণ সমুদ্র পররবহন ব্যবস্থায় 

নতুন কম যসংস্থান সৃরি হময়মে। ফমল এর সুফল িররদ্র জনমোষ্ঠী প্রতযেভ্ামব নভ্াে করমত পারমব। সমুদ্র পররবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন 

নর্মন, রবএসরসর জাহাজ বহমর নতুন জাহাজ সংমর্াজমনর মাধ্যমম আমিারন-রপ্তারনর রনিয়তা বৃরি পামব। ফমল এর সুফল িররদ্র 

জনমোষ্ঠী পমরােভ্ামব নভ্াে করমব। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভ্াবঃ নমররটাইম নসক্টমর ২০১২ রশোবষ য নেমক রপ্র-সী রফমমল কযামর্ট প্ররশেণ শুরু করায় সমুদ্র পররবহন 

ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারমণ আন্তজযারতক পররমন্ডমল নারীমির কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি হমব। ফমল নারী উন্নয়মনর উপর 

প্রতযে প্রভ্াব পড়মব। 
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৩.১.৩ অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের উন্নয়ন ও রেণামবেণ এবং ননৌ-পররবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

িাররদ্রয রনরসমনর উপর প্রভ্াবঃ নিমশর অভ্যন্তমর রবরভ্ন্ন স্থামন ননৌ-বন্দর, লঞ্চঘাট, নফরী টারম যনাল ও ল্যারন্ডং সুরবধারি রনম যাণ ও 

রবদ্যমান সুরবধারি উন্নয়মনর মাধ্যমম নিমশর প্রতযন্ত অঞ্চমলর বেমর আনুমারনক ২২৫ রমরলয়ন র্াত্রী ও ৩৫ রমরলয়ন নম.টন 

মালামাল স্বল্প মূমল্য স্বল্প সমময় পররবহন করা হয়, র্া িাররদ্রয রনরসমনর উপর প্রতযে প্রভ্াব নফলমে। সময় এবং ব্যয় কম লাোয় 

সারব যক ব্যবসা বারণমজযর প্রসার ঘটমে। ফমল িাররদ্রয দূরীকরমণর উপর ইরতবাচক প্রভ্াব পড়মে। এ োড়া বাংলামিমশর অভ্যন্তরীণ 

ননৌ-পমের নাব্যতা বৃরি ও সংরেণ করার ফমল অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমে ননৌ-র্ান চলাচমলর পে সুেম ও সহজতর হমি। ননৌ-পমে 

পররবহন ব্যয় সড়ক ও নরল পররবহন ব্যময়র তুলনায় অমনক কম রবধায় িররদ্র জনমোষ্ঠী স্বল্প মূমল্য পররবহন নসবা পামি। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভ্াবঃ অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমে ননৌ-চলাচল সুেম ও সহজতর হওয়ায় নারীমির শ্রমবাজামর প্রমবশ সহজতর হমি 

ও আয়বধ যক কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি হমি। পররবহন ব্যয় অন্যান্য মাধ্যমমর নচময় তুলনামূলকভ্ামব কম হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ননৌ-

পমে নারীমির চলাচল বৃরি পামি। 

৩.১.৪ স্থল বন্দমরর নভ্ৌত অবকাঠামমা উন্নয়মনর মাধ্যমম আমিারন-রপ্তারন কার্ যক্রম সম্প্রসারণ 

িাররদ্রয রনরসমনর উপর প্রভ্াবঃ বন্দমরর অবকাঠামমা উন্নয়মনর ফমল আমিারন-রপ্তারন কার্ যক্রমম েরতশীলতা বৃরিপামব। ফমল 

নতুন কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি হমব। 

নারী উন্নয়মনর উপর প্রভ্াবঃ নতুন কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি হমল নারীরাও এর রহস্যা পামব। 

৩.২ িাররদ্রয রনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পরকযত বরাে 

(হাজার টাকায়) 

রববরণ 
বামজট 

২০১৬-১৭ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

িাররদ্র্য রনরসন 1448,52,89 1642,85,29 1799,89,88 

নারী উন্নয়ন 762,16,06 907,96,88 1005,98,31 

৪.১ অগ্রারধকার খাত/কম যসূরচসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রারধকার খাত/কম যসূরচসমূহ সংরিি মধ্যমময়ারি নকৌশলেত 

উমেশ্য 

১.  অভ্যন্তরীণ ননৌ-পে এবং গুরুত্বপূণ য চযামনলসমূমহর উন্নয়ন ও রেণামবেণ 

 নিীমার্তক বাংলামিমশ র্াত্রী ও পণ্য পররবহমনর জন্য রময়মে সারা নিশব্যাপী ননৌ-পমের 

রবশাল ননটওয়াকয। নিমশর ৩৩% মালামাল এবং ২৫% র্াত্রী ননৌ-পমে পররবহন করা হয়। 

অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমে পররবহন ব্যয় সড়ক ও নরলপমের পররবহন ব্যয় অমপো অমনক কম। 

ফমল শুষ্ক নমৌসুমম অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের এবং বন্দর চযামনমলর রনরাপত্তা ও রনরবরিন্ন 

পররবহন নসবা অব্যাহত রাখার লমেয চযামনলসমূমহর নাব্যতা রনরিতকরণ এবং রবরভ্ন্ন 

অবকাঠামমা উন্নয়ন খাতমক সমব যাচ্চ অগ্রারধকার প্রিান করা হময়মে। 

 অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের উন্নয়ন ও 

রেণামবেণ এবং ননৌ-পররবহন 

ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

২.  ননৌ-পররবহমনর জন্য প্রময়াজনীয় নভ্ৌত সুরবধারির রেণামবেণও উন্নয়ন 

 নিী বন্দর ও ননৌ-পে উন্নয়ন এবং উন্নত ও আধুরনক জলর্ামনর মাধ্যমম অভ্যন্তরীণ ও 

উপকূলীয় ননৌ-পমে স্বল্প ব্যময়, দ্রুত ও রনরাপি পররবহন নসবা প্রিামনর জন্য এ খাতমক 

অগ্রারধকার খাত ধরা হময়মে। 

 অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের উন্নয়ন ও 

রেণামবেণ এবং ননৌ-পররবহন 

ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

৩.  সমুদ্র বন্দরসমূমহর আধুরনকায়ন এবং সমুদ্র পররবহন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 রনরাপি ও রনরবরিন্ন সামুরদ্রক জাহাজ চলাচল ও আমিারন-রপ্তারন বারণমজয পররবহন খামত 

বাংলামিমশর অংশীিাররত্ব উত্তমরাত্তর বৃরি এবং আপিকালীন (মর্মনঃ বন্যা, সাইমলান-

প্রাকৃরতক দুমর্ যাে) অতীব প্রময়াজনীয় খাদ্য-জীবন রোর সামগ্রী, সার-কৃরষ সামগ্রী ইতযারি 

দ্রুত সরবরাহ রনরিত করার লমেয সমুদ্র বন্দরসমূমহর আধুরনকায়ন এবং সমুদ্র পররবহন 

ব্যবস্থার উন্নয়নমক অগ্রারধকার খাত রহমসমব রচর ত করা হময়মে। 

 সমুদ্র বন্দরসমূমহর আধুরনকায়ন, 

চযামনলসমূমহর উন্নয়ন, িেতা 

ও নসবার মান বৃরি 
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অগ্রারধকার খাত/কম যসূরচসমূহ সংরিি মধ্যমময়ারি নকৌশলেত 

উমেশ্য 

৪.  নারবক প্ররশেণ 

 রবশ্ববাজামর নমররটাইম নসক্টমর িে জনবমলর চারহিা োকায় রশরেত নবকার যুবকমির 

আন্তজযারতক মামনর প্ররশেণ প্রিামনর কম যসূরচ গ্রহণ করা হময়মে। রবমিমশ কম যসংস্থামনর 

লমেয নারবক প্ররশেণমক অগ্রারধকার খাত রহমসমব রচর ত কমর বাংলামিশী প্ররশরেত 

নারবকমির অনুকূমল রর্রজটাল Seafarer Identity Document (SID) কার্ য প্রিান 

করা হমি।  

 সমুদ্র পররবহন ব্যবস্থার সারব যক 

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

৫.  স্থল বন্দরসমূমহর অবকাঠামমা উন্নয়ন 

 নবনামপাল, নভ্ামরা, বুরড়মারর, তামারবল, নোবড়াক্যড়া, কড়ইতলী, নতোমুখ, নসানাহাট, 

রামেড় ও নশওলা স্থল বন্দমরর অবকাঠামমােত সুরবধা উন্নয়ন ও আধুরনকীকরণ। নসই সামে 

স্থলবন্দমরর ব্যবস্থাপনার সেমতা বৃরি। 

 স্থল বন্দমরর নভ্ৌত অবকাঠামমা 

উন্নয়ন ও আধুরনকীকরমণর 

মাধ্যমম আমিারন-রপ্তারন 

কার্ যক্রম সম্প্রসারমণ সহায়তা 

৪.২ মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১৬-১৭ হমত ২০১৮-১৯)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউরনটওয়ারী ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

রববরণ বামজট সংমশারধত 

বামজট 

বামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

পায়রা বন্দর কর্তযপে 67,00,00 384,16,83 258,59,51 367,22,98 467,03,92 

মংলা বন্দর কর্তযপে 76,00,00 98,12,00 35,00,00 39,00,00 40,00,00 

বাংলামিশ স্থল বন্দর কর্তযপে 33,00,00 37,46,00 52,00,00 53,00,00 52,00,00 

বাংলামিশ রশরপং কমপ যামরশন 0 442,80,00 501,07,00 527,89,00 528,47,00 

বাংলামিশ  অভ্যন্তরীণ ননৌ-পররবহন কমপ যামরশন 

(রবআইর্রব-উটিরস) 

116,74,00 
74,89,00 

54,99,00 42,42,55 
0 

জাতীয় নিী রো করমশন 2,60,70 1,32,60 2,23,00 4,59,00 2,94,00 

বাংলামিশ অভ্যন্তরীণ ননৌ পররবহন কর্তযপে 867,22,22 787,69,89 921,80,49 1007,26,52 1162,54,35 

সরচবালয় 136,20,49 146,18,33 132,66,07 114,08,15 118,55,43 

স্বায়ত্তশারসত ও অন্যান্য প্ররতষ্ঠান 9,06,70 9,06,70 0 0 0 

আন্তজযারতক প্ররতষ্ঠানসমূহ 80,00 80,00 90,00 1,00,00 1,00,00 

ননৌ পররবহন অরধিপ্তর 36,11,20 9,45,07 64,92,28 67,89,57 73,77,20 

নারবক ও প্রবাসী শ্্ররমক কল্যাণ পররিপ্তর 2,00,00 2,25,81 1,99,10 2,28,96 2,63,30 

সরকারর সমুদ্র পররবহন অরফস 1,10,00 1,79,67 1,70,00 1,95,50 2,24,82 

প্রমকৌশল ও জাহাজ জরীপ অরফস 70,00 76,56 96,00 1,15,00 1,32,25 

ননৌ বারণজয িপ্তর 2,28,81 2,24,45 3,04,72 3,57,77 4,10,88 

নারবক প্ররশেণ 25,58,88 27,54,46 22,99,83 26,99,00 29,73,85 

সব যমমাট : 1376,43,00 2026,57,37 2054,87,00 2260,34,00 2486,37,00 

৪.২.২ অে যননরতক গ্রুপ নকার্ অনুর্ায়ী ব্যয় 

 (হাজার টাকায়) 

অে যননরতক 

গ্রুপ নকার্ 

রববরণ বামজট সংমশারধত 

বামজট 

বামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

 রাজস্ব ব্যয়      

4500 অরফসারমির নবতন 6,50,78 9,25,47 9,29,94 10,06,95 10,41,32 

4600 প্ররতষ্ঠান কম যচারীমির নবতন 6,06,80 8,09,71 8,86,98 9,18,00 9,39,00 
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অে যননরতক 

গ্রুপ নকার্ 

রববরণ বামজট সংমশারধত 

বামজট 

বামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

4700 ভ্াতারি 8,98,88 8,65,01 12,26,95 13,58,56 15,22,56 

4800 সরবরাহ ও নসবা 40,79,55 55,60,03 48,39,86 46,90,54 41,76,59 

4900 নমরামত ও সংরেণ 2,33,95 2,12,35 2,25,30 3,95,70 4,68,00 

5900 সাহায্য মঞ্জুরী 228,31,92 347,55,32 458,00,00 498,64,05 551,93,27 

6100 আন্তজযারতক প্ররতষ্ঠামনর চাঁিা 80,00 80,00 90,00 1,00,00 1,00,00 

6300 অবসর ভ্াতা ও আনুমতারষক 9,11,29 11,18,50 12,15,77 13,94,15 16,08,73 

6600 নোক বরাে 50,00 50,00 75,00 2,48,00 3,00,00 

 নমাট : - রাজস্ব ব্যয় 303,43,17 443,76,39 552,89,80 599,75,95 653,49,47 

 মূলধন ব্যয়      

6800 সম্পি সংগ্রহ/ক্রয় 460,09,73 753,64,84 863,51,25 1034,18,78 1009,22,20 

6900 ভূরম ও অন্যান্য সম্পরত্ত সংগ্রহ 10,00,00 292,56,00 2,60,00 5,50,00 5,56,00 

7000 রনম যাণ ও পূতয 582,72,94 510,06,24 634,84,25 610,32,62 775,30,22 

7400 সরকারর কম যচাররমির জন্য ঋণ ও অরগ্রম 12,90 12,90 11,70 13,90 14,40 

7900 উন্নয়ন আমিানী শুল্ক ও ভ্যাট 19,76,00 25,93,00 60,00 0 0 

7980 মূলধন নোক ও রবরবধ মূলধন ব্যয় 28,26 48,00 30,00 10,42,75 42,64,71 

 নমাট : - মূলধন ব্যয় 1072,99,83 1582,80,98 1501,97,20 1660,58,05 1832,87,53 

 সব যমমাট : 1376,43,00 2026,57,37 2054,87,00 2260,34,00 2486,37,00 

৫.০ মন্ত্রণালয়/রবভ্ামের প্রধান কম যকৃরত রনমি যশকসমূহ (Key Performance Indicators) 

রনমি যশক সংরিি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. কমন্টইনামরর জাহামজর েড় 

অবস্থানকাল (Turn Around Time 

of Container Ship) 

১ 

রিন 

(Days) 
৩.০০ ৩.১৫ ২.৯০ ৩.০০ ২.৯০ 2.75 ২.৭৫ 

2. কমন্টইনার হযান্ডরলং (Container 

Throught) 
১ 

*T.E.Us. 

(হাজার)  

১.৭২ ১.৮৭ ১.৮৪ ১.৯২ ২.০৫ ২.২৫ ২.৭২ 

3. কযারপটাল ও সংরেণ নেরজং এর 

মাধ্যমম অভ্যন্তরীণ ননৌপমের নাব্যতা 

রো এবং নিী বন্দর ও ঘাটসমূমহর 

উন্নয়ন 

৩ 

রক.রম. ৩০০ ৫০০ ৩০০ ৩২০ ৩৫০ ৪০০ ৪২০ 

ল.ঘ.রম. ৬০.০০ ৫০.৭৭ ৭০.০০ ১২৩.৪০ ১৫০.০০ ১৮০.০০ ২০০.০০ 

4. নফরীর মাধ্যমম র্ানবাহন 

পারাপামরর সংখ্যা 
৩ 

সংখ্যা 

(লে) 

২২.৬৪ ২০.৪৩ ২৩.৭৭ ২২.৬৪ ২৩.৭৭ ২৪.৯৬ ২৬.৮১ 

5. অভ্যন্তরীণ ননৌপমে র্াত্রী পররবহন 

২ 

জন 

(লে) 

২০৬.১৬ ১৬৭.৫৩ ১১৬.৪৭ ২০৬.১৬ ১১৬.৪৭ ১২২.২৯ ১২৮.৪০ 

6. নমররটাইম নসমক্টর িে জনবল সৃরি ২ জন ৩১৪ ৩৩৫ ৩২০ ৩১৫ ২৬৫ ১০০ ১০০ 

* T.E.U.s = Twenty Equivalent Units ** Per ton-Per k.m. = Ton k.m. 

৬.০ অরধিপ্তর/সংস্থার সাম্প্ররতক অজযন, কার্ যক্রমসমূহ এবং ফলাফল রনমি যশক ও লেযমাত্রা এবং ব্যয় প্রাক্কলন 

৬.১ সরচবালয় 

৬.১.১  সাম্প্ররতক অজযনঃ রবেত রতন অে যবেমর চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দমরর মাধ্যমম ৮০৩৯টি সমুদ্রোমী জাহাজ আেমন কমরমে। উক্ত 

জাহাজসমূমহর মাধ্যমম ৫০,৯০,৩০১ কমন্টইনার (T.E.U.s) এবং ১৪,৫৪,৫১,৬০৭ নম.টন কামে যা হযান্ডরলং করা হয়। চট্টগ্রাম ও 

মংলা বন্দর কর্তযপে ৬৯টি কমন্টইনার-কামে যা হযান্ডরলং ইক্যপমমন্ট সংগ্রহ কমরমে। রবেত রতন বেমর রবআইর্রিউটিএ 
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২,১৯,০০,০০০ ঘনরমটার নেরজং এবং ১৫৩,০০,০০০ সংরেণ নেরজং কার্ যক্রমমর মাধ্যমম রবরভ্ন্ন ননৌ ও নফরী রুমটর নাব্যতা রো 

কমরমে। রবআইর্রিউটিরস রবেত রতন বেমর ৯টি নফরী, ৫টি পন্টুন ২টি র্াত্রীবাহী জাহাজ সারভ্ যমস রনময়ারজত করমে। প্ররতবের 

েমড় প্রায় ২৩,১৩,০০০টি র্ানবাহন এবং ৫,৫২,৬৫,০০০ জন র্াত্রী পারাপার করমে। বতযমামন নমররন একামর্রমমত কযামর্ট সংখ্যা 

ব্যাচ প্ররত ২০ জন রফমমল কযামর্টসহ ৩২০ জমন উন্নীত করা হয়। ননৌ-পররবহন মন্ত্রণালয় IMO এর রনব যারচত রনব যাহী সিস্য, 

IMSO'র মহাপররচালক পমি বাংলামিমশর প্ররতরনরধ রনব যারচত হময়মে। এোড়া বাংলামিশ IOMOU এবং ReCAAP এর 

সম্মারনত সিস্য পি লাভ্ কমরমে। বরহ:মনাঙ্গমর লাইটামরমজর মাধ্যমম পণ্য খালাস কমর নিমশর অভ্যন্তমর পররবহমন পায়রা সমুদ্র 

বন্দরমক সম্পূণ য প্রস্তুত করা হময়মে। নি-নিীর অনবধ িখল, পারন ও পররমবশ দূষণ, নরাধকমল্প, নিীর স্বাভ্ারবক প্রবাহ পুনরুিার, 

নিীর র্োর্ে রেণামবেণ রনরিতকরমণর লমেয জাতীয় নিী রো করমশন েঠন করা হময়মে। 

৬.১.২ কার্ যক্রমসমূহ,ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রাঃ প্রমর্াজয নয় 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.            

৬.১.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5201-0001 - সরচবালয় - 11,09,84 16,24,49 20,93,33 24,57,07 29,00,15 32,47,43 

5206-4381 - আন্তজযারতক ননৌ সংস্থা (আইএমও),  লন্ডন - 35,01 62,00 62,00 70,00 78,00 78,00 

5206-4387 - আইওএমওইউ - 6,19 18,00 18,00 20,00 22,00 22,00 

নমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  11,51,04 17,04,49 21,73,33 25,47,07 30,00,15 33,47,43 

নমাট : অনুন্নয়ন  11,51,04 17,04,49 21,73,33 25,47,07 30,00,15 33,47,43 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5201-5010 - অননুমমারিত নতুন প্রকমল্পর জন্য নোক বরাে ** - 0 33,57,00 0 25,01,00 0 0 

5201-5011 - *বাংলামিমশ ৪টি নমররন একামর্মী স্থাপন (পাবনা, বররশাল, 

রসমলট ও রংপুর) প্রকল্প (০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
- 56,38,84 76,14,00 95,00,00 75,00,00 85,08,00 86,08,00 

5201-5012 - * বাংলামিশ নের্ এন্ড োন্সমপাট য ফযাসারলমটশন োরর্জ 

আরইটিএফ প্রমজক্ট (০১/০৩/২০১৩-২৮/০২/২০১৬) সংমশারধত অননুমমারিত 
 1,08,40 10,25,00 30,25,00 8,08,00 0 0 

নমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  57,47,24 119,96,00 125,25,00 108,09,00 85,08,00 86,08,00 

নমাট : উন্নয়ন  57,47,24 119,96,00 125,25,00 108,09,00 85,08,00 86,08,00 

নমাট :   68,98,28 137,00,49 146,98,33 133,56,07 115,08,15 119,55,43 

৬.2 মংলা বন্দর কর্তযপে 

৬.2.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ মংলা বন্দমরর মাধ্যমম ২০১২-১৩ অে যবেমর ২৮২টি সমুদ্রোমী জাহাজ ৩১.৪৯ লে নম.টন মালামাল, ৪৩,৮৭৩ 

TEUs কমন্টইনার হযান্ডরলং করা হয় এবং ১,৭৭৯.৫৫ লে টাকা রাজস্ব আিায় করা হময়মে। এোড়া রবরভ্ন্ন ধরমনর ৬২টি 

লাইমটর্ বয়া, ৩টি বীকন, ৬টি লাইট টাওয়ার, ১টি নক্রন নবাট, ১টি হাউজ নবাট, ১টি পাইলট নবাট, ১টি পাইলট নর্সপাচ নবাট, 

নশার পাইপ, নলাটার সহ আনুসরঙ্গক র্ন্ত্রপারত সংগ্রহ করা হময়মে। ২০১৩-১৪ অে যবেমর ৩৪৫টি সমুদ্রোমী জাহাজ ৩৫.৪৪ লে 

নম.টন মালামাল, ৪৩,০০৭ TEUs কমন্টইনার হযান্ডরলং করা হয় এবং ১৫,৫৭৩.০০ লে টাকা রাজস্ব আিায় করা হময়মে। একই 

বেমর প্রকমল্পর অধীমন ২৫ লে ঘনরমটার নেরজং কাজ এবং কম যসূরচর অধীমন ১টি কার পারকযং ইয়ার্ য এবং ৮০ রকমলাওয়াট 

সম্পন্ন নসালার প্যামনল স্থাপন করা হময়মে। ২০১৪-১৫ অে যবেমর ৪১৬টি সমুদ্রোমী জাহাজ ৪৫.৩০ লে নম.টন মালামাল, 

৪২,১৩৭ TEUs কমন্টইনার হযান্ডরলং করা হয়। ২০১৪-১৫ অে যবেমর পশুর চযামনমলর হারবার এলাকায় কযারপটাল নেরজং (৩৪ 

লে ঘনরমটার) সম্পন্ন হময়মে। রুজমভ্ল্ট নজটিমত ২টি পন্টুন ও ২টি গ্াংওময় স্থাপন, পশুর চযামনমল ৬টি মুররং বয়া স্থাপন করা 

হময়মে।। 
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৬.2.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. মংলা বন্দর চযামনমল 

কযারপটাল ও সংরেণ 

নেরজং 

নেরজং এর 

পররমাণ 
১ 

লে 

ঘনরমটার 
৯.০৬ ৯.০৬ ২০ ১.৫০ ৫ ৫ ৫ 

২. মংলা বন্দমরর জন্য 

কমন্টইনার ও কামে যা 

হযান্ডরলং র্ন্ত্রপারত 

সংগ্রহ এবং মংলা 

বন্দমরর প্রময়াজনীয় 

কার্ যক্রমমর সুরবধারির 

সম্প্রসারণ ও 

আধুরনকায়ন 

কমন্টইনার এবং 

কামে যা হযান্ডরলং 

এর পররমাণ 

১ 

T.E.Us 

(হাজার) 
৪৫ ৪২.১৩ ৪৭ ৪৭ ৫০ ৫৫ ৬০ 

কমন্টইনার 

জাহামজর েড় 

অবস্থান 

রিন ২.৬০ ২.৩৪ ২.৫০ ২.৪০ ২.৪০ ২.৪০ ২.৪০ 

কনমভ্নশনাল 

জাহামজর েড় 

অবস্থান 

রিন ৫.৮০ ৪.৮৬ ৫.৭০ ৫.৭০ ৫.৬০ ৫.৫০ ৫.৪০ 

কমন্টইনামরর 

উৎপািনশীলতা 

বক্স/ 

ঘন্টা/গ্াং 
৬.৪০ ৫.৭৭ ৬.৫০ ৬.৫০ ৬.৬০ ৬.৭০ ৬.৮০ 

৩. কার পারকযং ইয়ার্ য, 

অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও 

অন্যান্য অবকাঠামমা 

রনম যাণ 

োরড় পারকযং 

সংখ্যা 
১ সংখ্যা ১০০০০ ১১৩৯৬ ১০৫০০ ১০৫০০ ১০৫০০ ১১০০০ ১১৫০০ 

৪. মংলা বন্দরেে ড্রেজ ং 
কার্যক্ররমে  ন্য ড্রে াে 
সংগ্রহ 

নেজামরর মাধ্যমম 

নাব্যতা সংরেণ 
১ সংখ্যা ১ ১ -  - -  

৬.2.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5205-7270 - *প্ররকউরমমন্ট অব রসক্স নাম্বারস নেজারস এন্ড এনরসলারী 

ক্রাফটস্ এন্ড এমক্সসররজ ফর রমরনরি অব ওয়াটার ররমসামস যস এন্ড রমরনরি অব 

রশরপং (মংলা নপাট য ১টি, রব.আই.র্রিউ.টি.এ. ৩টি, রব.র্রিউ.রর্.রব. ২টি) 

(মংলা বন্দর কর্তযপে অংশ) (০১/০৭/১০ - ৩০/০৬/১৬) অনুমমারিত 

১,৪ 53,17,79 33,00,00 36,11,00 0 0 0 

5205-8190 - *পশুর চযামনমলর আউটার বামর নেরজং  (১ম সংমশারধত) 

(০১/০৭/০৬ - ৩০/০৬/০১৬) সংমশারধত অননুমমারিত 
১ 0 1,00,00 1,00 15,00,00 39,00,00 40,00,00 

5205-9722 - কমন্টইনার ও কামে যা হযান্ডরলং য়ন্ত্রপারত সংগ্রহ (০১/০৭/২০১৪ 

- ৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 
২ 5,16,00 42,00,00 62,00,00 20,00,00 0 0 

নমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  58,33,79 76,00,00 98,12,00 35,00,00 39,00,00 40,00,00 

নমাট : উন্নয়ন  58,33,79 76,00,00 98,12,00 35,00,00 39,00,00 40,00,00 

নমাট :   58,33,79 76,00,00 98,12,00 35,00,00 39,00,00 40,00,00 

৬.3 বাংলামিশ স্থল বন্দর কর্তযপে 

৬.3.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ বাংলামিশ স্থল বন্দর কর্তযপে রবেত ৩(রতন) বেমর নবনামপাল, রহরল ও বাংলাবান্ধা স্থল বন্দমরর জন্য ১৩.৩১ 

একর জরম অরধগ্রহণ করা হময়মে। নবনামপাল, নভ্ামরা, বুরড়মারী, আখাউড়া ও নাক্যোও স্থল বন্দমর উন্নয়ন ও আধুরনকীকরণ 

করার লমেয নমাট ১২০০ নম. টন মালামাল ধারণ েমতা সম্পন্ন ২টি নোর্াউন, ১৩১৬.৫৭ বে যরমটার োন্সরশপমমন্ট নশর্ এবং 

৫৯,৫৪৩.৯১ বে যরমটার ওমপন ইয়ার্ য রনম যাণ করা হময়মে। নাক্যোও ও নভ্ামরা স্থলবন্দমর নমাট ১৪৬২.৯৬ বে যরমটার আয়তন 

রবরশি দুইটি অরফস ভ্বন, ৫৬৫.২২ বে যরমটার আয়তন রবরশি দুইটি ব্যারাক ভ্বন এবং ৯১০.১৬ বে যরমটার আয়তন রবরশি দুইটি 

র্ররমটরী ভ্বন রনম যাণ করা হময়মে। নবনামপাল স্থল বন্দমর বাংলামিশ-ভ্ারত েমনােমনকারী র্াত্রীমির সুরবধামে য আন্তজযারতক 

মামনর ১টি প্যামসিার টারম যনাল ও ১টি বাস টারম যনাল রনম যাণ করা হময়মে। নাক্যোঁও স্থলবন্দমরর অবকাঠামমা উন্নয়ন কার্ যক্রম 
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সম্পন্ন কমর ১৮/০৬/২০১৫ তাররখ হমত বন্দমরর কার্ যক্রম শুরু করা হময়মে। এোড়া ৬টি শুল্ক নিশনমক নতুন স্থলবন্দর নঘাষণা 

করা হময়মে। 

৬.3.২ কার্ যক্রমসমূহ,ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. স্থল বন্দমরর নভ্ৌত 

অবকাঠামমা উন্নয়ন, 

আধুরনকীকরণ ও 

ব্যবস্থাপনার সেমতা 

উন্নয়ন 

ভূরম অরধগ্রহণ ৪ একর ১৭.৯২ 0.97 ১০.০০ 9.00 ১০.০০ 10.00 15.00 

Storage Facilities 

ক. ওয়যার হাউজ ৪ 
ব.রম. 

(হাজার) 
০.৭৪৪ 0 ০.৭৪৪ 0.93 0.93 1.67 2.60 

খ. ওমপন ইয়ার্ য ৪ 

ব.রম. 

(হাজার) 

২০.০০ 3.70 ২৪.০৯ 5.00 10.00 10.00 10.00 

৬.3.৩ অপামরশন ইউরনট,কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমারিত কম যসূরচসমূহ        

5296-4310 - নভ্ামরা ও বুরড়মারী স্থলবন্দমর ফায়ার হাইমেন্ট রসমমন্ট স্থাপন ১ 56,00 9,06,70 9,06,70 0 0 0 

নমাট : অনুমমারিত কম যসূরচসমূহ  56,00 9,06,70 9,06,70 0 0 0 

নমাট : অনুন্নয়ন  56,00 9,06,70 9,06,70 0 0 0 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5205-5001 - নসানাহাট স্থল বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৪/১৪ - ৩০/০৬/১৭) 

অনুমমারিত 
১ 0 0 4,46,00 9,00,00 15,00,00 8,05,00 

5205-5029 - সামসক নরার্ কামনকটিরভ্টি প্রমজক্টঃ নবনামপাল ও বুরড়মারর 

স্থল বন্দর উন্নয়ন (০১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০১৬) অনুমমারিত 
১ 1,00 13,00,00 13,00,00 23,00,00 28,00,00 26,69,76 

5205-5044 - তামারবল স্থল বন্দর উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) 

অনুমমারিত 
১ 2,00 20,00,00 20,00,00 20,00,00 10,00,00 17,25,24 

নমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  3,00 33,00,00 37,46,00 52,00,00 53,00,00 52,00,00 

নমাট : উন্নয়ন  3,00 33,00,00 37,46,00 52,00,00 53,00,00 52,00,00 

নমাট :   59,00 42,06,70 46,52,70 52,00,00 53,00,00 52,00,00 

৬.4 ননৌ পররবহন অরধিপ্তর 

৬.4.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ সমুদ্র পররবহন অরধিপ্তর ননৌ-পররবহন মন্ত্রণালময়র অধীনস্থ একটি সরকারর নরগুমলটরী সংস্থা। রশরপং সংকান্ত 

রবরভ্ন্ন আইন-কানুন বাস্তবাময়নর মাধ্যমম এই অরধিপ্তর মূল কার্ যক্রম পররচালনা কমর োমক। বাংলামিশ সরকামরর রুপকল্প ২০২১ 

বাস্তবায়মনর সহায়তা রহসামব রর্রজটাল বাংলামিশ বাস্তবায়মনর লমেয বাংলামিশী নারবকেণ রনরব যমে রবমিশী জাহামজ নর্ােিান 

এবং রবরভ্ন্ন বন্দমর েমনােমমনর জন্য আন্তজযারতক মানসম্পন্ন নমরশন ররমর্বল আইরর্ কার্ য প্রবতযনসহ তা যুেমপামর্ােী করা 

হময়মে। সুষু্ঠভ্ামব নােররক নসবা প্রিামনর লমেয এবং নারবকমির রবরভ্ন্ন সনি র্াচাইময়র জন্য অন লাইন নভ্রররফমকশন সারভ্ যস 

প্রবতযন করা হময়মে। নমররটাইম নলবার কনমভ্নশন ২০০৬ এবং সীমফয়ারাস য আইমর্নটিটি র্ক্যমমন্ট (এসআইরর্) কনমভ্নশন 

(সংমশারধত), ২০০৩ অনুসমে যন এবং বাস্তবায়ন করা হময়মে। বাংলামিমশর নারবকমির রবমিশী জাহামজ চাক্যরীর সুমর্াে বৃরির 

জন্য রবরভ্ন্ন নিমশর সামে নর্াগ্তা সনি গ্রহণমর্াগ্তা সংক্রান্ত চুরক্ত স্বােররত হময়মে। রনরাপি ননৌচলাচমলর জন্য এবং 

আন্তজযারতক প্রময়াজনীয়তার রনরীমখ উিার কার্ যারি পররচালনার সুরবধামে য ৩৭১ নকাটি টাকা ব্যময় 'এোবরলেমমন্ট অব নলাবাল 

নমররটাইম ননরভ্মেশন রসমেম'' (ইরজআইএমএনএস) শীষ যক প্রকল্প গৃহীত হময়মে, র্ার বাস্তবায়ন চলমান রময়মে। মানব সম্পি 

উন্নয়মনর জন্য ১৮টি নবসরকারর নমররটাইম ইনরেটিউট প্ররতষ্ঠা এবং এগুমলা পররচালনা সংক্রান্ত নীরতমালা প্রণয়ন করা হময়মে। 

আন্তজযারতক ননৌ-সংস্থা (আএমও)-নত বাংলামিশ 'রব' কযাটােরী কাউরন্সল সিস্য পুন:রনব যারচত হময়মে। 
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৬.4.২ কার্ যক্রমসমূহ,ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. অভ্যন্তরীণ ও সমুদ্রোমী 

রবরভ্ন্ন ননৌ-র্ান সামভ্ য, 

নররজমেশন, পররিশ যন, 

নকশা অনুমমািন এবং 

ননৌ-আইনসমূহ 

বাস্তবায়মনর মাধ্যমম 

ননৌচলাচমল রনরাপত্তা 

রনরিতকরণ 

নক শা অনুমমািন 

২ 
সংখ্যা 

(হাজার) 

- - - ০.২০ ০.১৬ ০.১৭ ০.১৮ 

ননৌ-র্ান সামভ্ য ৭.৪০ 7.30 ৭.৬০ 7.40 7.60 7.75 8.00 

ননৌ-র্ান 

নররজমিশন 
২.১০ 2.20 ২.৩০ 2.10 2.30 2.40 2.50 

নমররন নকামট য 

মামলা রনষ্পরত্ত 
৩.০০ 0 ৩.১০ 0.48 0.50 0.53 0.54 

2. সমুদ্রোমী জাহামজর 

অরফসার/নারবকমির 

িেতা উন্নয়ন ও উচ্চতর 

নগ্রমর্র সনি প্রিান ও 

প্ররশেীত নারবকমির 

কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি 

করা এবং ন্াজবকরেে 
কলযাণ কমযকান্ড 
পজেচালন্া ও 
এস. আই. জি কার্যক্রম 
বাস্তবায়ন্ 

করম্পমটরন্স 

পরীোগ্রহণ 

২ 
জন 

(হাজার) 

৯.১৩ 8.40 ১০.২৩ 8.00 8.20 8.30 8.50 

কম যসংস্থান - - - ৫.৮০ ৬.০০ ৬.১০ ৬.২০ 

৬.4.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5231-0001 - ননৌ পররবহন অরধিপ্তর ১-২ 5,06,27 6,11,20 6,87,07 10,16,28 12,13,57 9,01,20 

5232-0000 - নারবক ও প্রবাসী শ্র্রমক কল্যাণ পররিপ্তর ১-২ 1,50,73 2,00,00 2,25,81 1,99,10 2,28,96 2,63,30 

5233-0000 - সরকারর সমুদ্র পররবহন অরফস ১-২ 65,77 1,10,00 1,79,67 1,70,00 1,95,50 2,24,82 

5234-0000 - প্রমকৌশল ও জাহাজ জরীপ অরফস ১-২ 43,67 70,00 76,56 96,00 1,15,00 1,32,25 

5235-0000 - ননৌ বারণজয িপ্তর ১-২ 1,10,58 1,14,43 1,23,71 1,81,63 2,16,22 2,48,10 

5235-0010 - বারতঘর পররচালন ১-২ 59,54 1,14,38 1,00,74 1,23,09 1,41,55 1,62,78 

নমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  9,36,56 12,20,01 13,93,56 17,86,10 21,10,80 19,32,45 

নমাট : অনুন্নয়ন  9,36,56 12,20,01 13,93,56 17,86,10 21,10,80 19,32,45 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5231-5010 - রজএমরর্এসএস ও ইরন্টমগ্রমটর্ নমররটাইম ননরভ্মেশন রসমেম 

স্থাপন (০১/০১/১৪ - ৩১/১২/১৬) অনুমমারিত 
১-২ 6,79,17 30,00,00 2,58,00 54,76,00 55,76,00 64,76,00 

নমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  6,79,17 30,00,00 2,58,00 54,76,00 55,76,00 64,76,00 

নমাট : উন্নয়ন  6,79,17 30,00,00 2,58,00 54,76,00 55,76,00 64,76,00 

নমাট :   16,15,73 42,20,01 16,51,56 72,62,10 76,86,80 84,08,45 

৬.5 বাংলামিশ অভ্যন্তরীণ ননৌ-পররবহন কর্তযপে (রবআইর্রিউটিএ) 

৬.5.১  সাম্প্ররতক অজযনঃ বাংলামিশ অভ্যন্তরীণ ননৌ-পররবহন কর্তযপে (রবআইর্রিউটিএ) রবেত ০৩(রতন) বেমর (২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ 

ও ২০১৪-১৫) উন্নয়ন প্রকমল্পর আওতায় অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের রবরভ্ন্ন স্থামন নমাট ২১৯.০০ লে ঘনরমটার কযারপটাল নেরজং 

কমরমে। তন্মমধ্য রবরভ্ন্ন প্রকমল্পর আওতায় পদ্মা, নমঘনা, বুরড়েঙ্গা, শীতলেযা, বালু, আপার ক্যমার, নলায়ার ক্যমার, আরড়য়াল খাঁ, 

সন্ধযা নি-নিী ও সামহমবর হাট খাল খনন এবং হররিাসপুর (মোপালেি) ও িাউিকারন্দ (ক্যরমল্লা) রবদুযৎ োমন্ট ননৌ-পমের 

মাধ্যমম জ্বালানী সরবরামহর রনরমত্ত মধুমরত ও নোমরত নিীর খনন অন্তর্ভ যক্ত রময়মে। এোড়া, উমল্লরখত নময়ামি নমাট ১৫৩.০০ 
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লে ঘনরমটার সংরেণ নেরজং কমর রবরভ্ন্ন ননৌ ও নফরীরুট নাব্য রাখা হময়মে। অপররিমক, ঢাকা শহমরর চাররিমক বৃত্তাকার ননৌ-

পে চালুর লমেয নেরজংসহ ননৌ-পমের সহায়ক অন্যান্য নভ্ৌত কাজ সম্পািমনর ফমল এ ননৌ-পমের নাব্যতা ও প্রশস্ততা বৃরি 

নপময়মে এবং ননৌ-র্ানসমূমহর রনরব যে চলাচল সম্ভব হমি। অপররিমক উমল্লরখত নময়ামি নমাট ১৫৩.০০ লে ঘনরমটার সংরেণ 

নেরজং কমর রবরভ্ন্ন ননৌ ও নফরীরুট নাব্য রাখা হময়মে। এ সমময় অতযাধুরনক প্রযুরক্তসম্পন্ন ৮টি নেজার ও উচ্চ েমতাসম্পন্ন ২টি 

উিারকারী জলর্ান সংগ্রহ করা হময়মে। রবরভ্ন্ন ধরমনর ননৌ-সহায়ক র্ন্ত্রপারতসহ অন্যান্য আনুষরঙ্গক সরিাম সংগ্রহ ও স্থাপমনর 

ফমল রবরভ্ন্ন অভ্যন্তরীণ ও প্রমটাকল ননৌ-পমে রনরব যে ও রনরাপি ননৌ-র্ান চলাচল সম্ভব হমি। রবেত রতন বেমর মাঝারর ও বড় 

ধরমণর নমরামত নশমষ নমাট ১৫০টি নানা আকামরর পন্টুন রবরভ্ন্ন লঞ্চঘাট ও নিী বন্দমর স্থাপন করার ফমল র্াত্রী সাধারণ ও 

মালামাল পররবহন সহজতর হময়মে।। 

৬.5.২ কার্ যক্রমসমূহ,ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১4-১5 ২০১5-১6 ২০১6-১7 ২০১7-১8 ২০১8-১9 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. কযারপটাল ও সংরেণ 

নেরজং এর মাধ্যমম 

অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের 

নাব্যতা রো এবং নিী 

বন্দর ও ঘাটসমূমহর 

উন্নয়ন 

কযারপটাল 

নেরজং  

১,৩ 

রক.রম. ৩০০ ৫০০.০০ ৩০০ ৩২০.০০ ৩৫০.০০ ৪০০.০০ ৪২০.০০ 

সংরেণ নেরজং 

(নাব্যতা রো) 
ল.ঘ.রম. ৬০.০০ ৫০.৭৭ ৭০.০০ ১২৩.৪০ ১৫০.০০ ১৮০.০০ ২০০.০০ 

২. অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় 

ননৌ-পেসমূমহর 

হাইমোগ্রারফক জররপ 

কার্ যক্রম সম্পািন 

হাইমোগ্রারফক 

জররপ 
৩ 

রক.রম. 

 (হাজার) 
২.০০ ১.৭০ ২.০০ ২.৮০ ২.০০ ২.০০ ২.০০ 

বে য রক.রম. 

(হাজার) 
১.৫০ ১.২০ ১.৫০ ২.২০ ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ 

৩. নিী এবং নিীসমূমহর 

তীরভূরম অনবধ িখলমুক্ত 

রাখা 

ওয়াকওময় 

রনম যাণ 

৩ রক.রম. 

৩.০০ ৩.০০ ১০.০০ ০ ০ ০ ০ 

তীর রো বাধ 

রনম যাণ 
৩.০০ ৩.০০ ১০.০০ ০ ০ ০ ০ 

৪. অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমে 

চলাচলকারী ননৌ-র্ামনর 

নর্ক ও ইরিন কমীর 

িেতা উন্নয়ন 

কযামর্ট (মর্ক ও 

ইরিন) 

৩ 

জন ১৬০ ১৬০ ২০০ ১৬০ ১৬০ ১৬০ ১৬০ 

ইন-সারভ্ যস 

(মর্ক ও ইরিন) 

জন 

(হাজার) 
১.৩০ ১.৩০ ১.৩০ ১.৩০ ১.৩০ ১.৩০ ১.৩০ 

*  প্রকল্প-কম যসূরচর কার্ যক্রম আরম্ভ ও সমারপ্তকালীন ফলাফল নিখামনা হময়মে। তা োড়া নতুন প্রকল্প গ্রহমণর কারমণমকান নকান কার্ যক্রমমর লেযমাত্রা নবশী হময়মে। 

৬.5.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5205-3291 - বাংলামিশ অভ্যন্তরীণ ননৌ পররবহন কর্তযপে ১-৬ 143,18,53 158,71,22 275,76,89 397,17,49 426,82,07 471,95,35 

নমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  143,18,53 158,71,22 275,76,89 397,17,49 426,82,07 471,95,35 

নমাট : অনুন্নয়ন  143,18,53 158,71,22 275,76,89 397,17,49 426,82,07 471,95,35 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5205-5016 - *শীপ পামস যামনল নেরনং ইনরেটিউট স্থাপন, মািারীপুর 

(০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৬)সংমশারধত অননুমমারিত 
৬ 74,00 10,00,00 3,50,00 15,00,00 17,40,25 0 

5205-5017 - * বাংলামিমশর পল্লী অঞ্চমল লঞ্চঘাট এবং ওময়সাইর্ ঘাট 

উন্নয়ন (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
৬ 36,28,00 32,44,00 33,06,00 15,00,00 0 0 

5205-5026 - অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের ৫৩টি রুমট কযারপটাল নেরজং (১ম 

পর্ যায়ঃ ২৪টি ননৌ-পে) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৮) অনুমমারিত 
১,৪ 182,21,00 265,00,00 230,00,00 168,00,00 174,96,54 180,00,00 

5205-5062 - ২০টি নেজারসহ সহায়ক র্ন্ত্রপারত এবং সরিামারি সংগ্রহ 

(০১/০৭/১৫ - ৩১/১২/১৯) অনুমমারিত 
 0 0 20,00 161,62,00 287,97,66 383,59,00 



 702 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

5205-7300 - মািারীপুর-চরমুগুররয়া-নটমকরহাট-নোপালেি ননৌ-পে খনন 

(২য় সংমশারধত) (০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 
১,৪ 10,00,00 27,00,00 27,00,00 0 0 0 

5205-7320 - *আশুেি অভ্যন্তরীণ কমন্টইনার ননৌ-বন্দর স্থাপন 

(০১/০১/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৬) সংমশারধত অননুমমারিত 
৫ 0 7,00 7,00 1,00 10,00 5,00,00 

5205-7490 - *১২ টি গুরুত্বপূণ য ননৌ-পে খনন (০১/১০/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) 

অনুমমারিত 
১,৪ 40,00,00 130,00,00 90,00,00 85,00,00 100,00,00 122,00,00 

5205-9050 - অভ্যন্তরীণ ননৌ-পমের নাব্যতা রোমে য ২টি নেজার,  নক্রনমবাট,  

ক্রু হাউজ নবাট এবং টােমবাটসহ আনুষরঙ্গক সরিামারি সংগ্রহ (২য় 

সংমশারধত) (০১/০৭/২০০৬-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

১,৪ 16,95,00 0 8,10,00 0 0 0 

5205-9738 - *১০টি নেজার,  নক্রনমবাট,  টােমবাট,  অরফসাস য হাইজমবাট ও 

ক্রু-হাউজ নবাটসহ অন্যান্য সহায়ক সরিাম/র্ন্ত্রপারত সংগ্রহ (১ম সংমশারধত) 

(০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমারিত 

 

৪ 99,43,75 244,00,00 120,00,00 80,00,00 0 0 

নমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  385,61,75 708,51,00 511,93,00 524,63,00 580,44,45 690,59,00 

নমাট : উন্নয়ন  385,61,75 708,51,00 511,93,00 524,63,00 580,44,45 690,59,00 

নমাট :   528,80,28 867,22,22 787,69,89 921,80,49 1007,26,52 1162,54,35 

৬.6 বাংলামিশ অভ্যন্তরীণ ননৌ পররবহন কমপ যামরশন (রবআইর্রিউটিরস) 

৬.6.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ ননৌ-পমে সরকামরর পমে পররচারলত নফরী ও র্াত্রীবাহী সারভ্ যমস পর্ যাপ্ত সুরবধা প্রিান, নসবার মান উন্নয়ন ও 

পররচালন িেতা বৃরির প্রয়ামস রবআইর্রিউটিরস রবেত রতন বেমর ১২টি নফরী ও ৫টি পন্টুন এবং ২টি অভ্যন্তরীণ র্াত্রীবাহী 

জাহাজ রনম যাণপূব যক নফরী ও র্াত্রীবাহী সারভ্ যমস রনময়ারজত কমরমে। নফরী ও র্াত্রীবাহী সারভ্ যমস উমল্লখ্যমর্াগ্ সংখ্যক নফরী, পন্টুন 

ও র্াত্রীবাহী জাহাজ সংমর্ারজত হওয়ায় ২০১৪-১৫ অে যবেমর রবআইর্রিউটিরস পররচারলত ৮টি নফরী রুমট ২৩.১৩ লে র্ানবাহন 

ও র্াত্রীবাহী সারভ্ যমস ১৬৭.৫৩ লে র্াত্রী পারাপার করা হময়মে। এোড়া ৮.৫৬ নকাটি টাকায় ১০টি ওয়াটার বাস রনম যাণ কমর ঢাকা 

শহমরর চতুরি যমক বৃত্তাকার ননৌপমে র্াত্রী পররবহমণ রনময়ারজত করা হময়মে। নফরী ঘাটসমূহ র্ানজটমুক্ত রাখার জন্য ৬টি 

নভ্রহমকল ররকভ্ারী নক্রন ক্রয়পূব যক রবরভ্ন্ন ঘামট স্থাপনসহ অরতররক্ত পণ্যবাহী োমকর চলাচল রনয়ন্ত্রমণ রবরভ্ন্ন নফরীঘামট ৬টি 

ওময়ব্রীজ নেল স্থাপন করা হময়মে। এোড়াও রবআইর্রিউটিরস রবরভ্ন্ন সারভ্ যমস রর্রজটাল পিরত প্রবতযমনর অংশ রহমসমব ৪০টি 

জলর্ামন Vessel Tracking System (V.T.S.) স্থাপন করা হময়মে। এ সকল কার্ যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়মনর ফমল 

রবআইর্রিউটিরস ২০১৪-১৫ অে যবেমর নীট মুনাফা ৭০.০৪ নকাটি টাকা অজযন কমরমে। 

৬.6.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নফরী ও পন্টুন পুনব যাসন 

ও সংগ্রহ 

নফরীর সংখ্যা বৃরি 

৩ 

সংখ্যা ৪৯ ৫০ ৪৯  ৫১ ৫৯  

নফরীর মাধ্যমম 

র্ানবাহন 

পারাপামরর 

সংখ্যা বৃরি 

সংখ্যা 

(লে) 
২২.৬৪ ২৩.১৩ ২৩.৭৭ ২৪.৮৬ ২৬.১০ ২৭.৪১ ২৮.৭৮ 

নফরীমত র্াত্রী 

পররবহমনর সংখ্যা 

বৃরি 

সংখ্যা ২১৬.০০ 184.62 ২২৬.৮০ 231.00 235.62 240.33 245.14 

2. আধুরনক ননৌ-র্ান ও 

সরিামারিসংগ্রহ, 

অমটামমশন এবং ই-

টিমকটিং রসমেম 

চালুকরণ 

ওয়াটার বাস সংগ্রহ 

৩ সংখ্যা 

৬ 6 ১৪ 0 0 4 4 

ওময়ব্রীজ সংগ্রহ 

সংমর্াজন 
৬ 6 ৬ 0 2 0 2 
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কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

3. ননৌপমে র্াত্রীবাহী 

ননৌর্ান চলাচল ব্যবস্থার 

উন্নয়ন ও আধুরনকায়ন 

র্াত্রীবাহী জাহামজর 

সংখ্যা বৃরি 

(নতুন জাহাজ 

৩ 

সংখ্যা ২ 1 ২ 0 0 2 2 

ননৌ-পমের্াত্রী 

পররবহন 

সংখ্যা 

(লে) 
২০৬.১৬ 167.53 ২১৬.৪৭ 219.35 230.32 241.84 253.93 

ননৌ-পমে পণ্য 

পররবহন 

সংখ্যা 

(নম.টন 
০.০৮ 0.10 ০.০৯ 0.07 0.07 0.07 0.08 

উপকূলীয় র্াত্রীবাহী 

জাহামজর সংখ্যা 

বৃরি 

সংখ্যা- 

- - - - ২ ১ ২ 

অভ্যন্তরীণ ও 

উপকূলীয় রুমট 

ররভ্ার ক্রুজার 

সংমর্াজন 

- - - - - ১ ২ 

4. ননৌর্ানসমূমহর 

আধুরনকায়ন ও উন্নয়ন 

অভ্যন্তরীণ রুমট 

কমন্টইনারবাহী 

জাহাজ সংমর্াজন 

(নতুন জাহাজ) 

৩ সংখ্যা -  -  ৪ - 2 

* প্রকল্প-কম যসূরচর কার্ যক্রম আরম্ভ ও সমারপ্তকালীন ফলাফল নিখামনা হময়মে। 

৬.6.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5205-7240 - * কনিাকশন/এযক্যইরজশন অব ৪নং ১০৮টি ই.ইউ.এস. 

নসলফ নপ্রামপল্ড নসলুলার কনমটইনার/মভ্মসল অব ১০০টি ই.ইউ.এস ফর 

রব.আই.র্রিউ.টি.রস. (০১/০১/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৬) (মজ.রর্.রস. এফ) 

অনুমমারিত 

২,৪ 60,77,00 75,74,00 60,59,00 15,14,00 0 0 

5205-9728 - চট্টগ্রাম - সন্দীপ - হারতয়া - বররশাল রুমট িে র্াত্রী সারভ্ যস 

পররচালনার লমেয র্াত্রীবাহী জাহাজ রনম যাণ (০১/১২/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭) 

অনুমমারিত 

 0 30,00,00 5,70,00 12,16,00 20,92,35 0 

5205-9730 - ঢাকা-বররশাল অভ্যন্তরীণ ননৌ-রুমট পররচালনার জন্য ২টি নতুন 

র্াত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ  (০১/০৪/২০১৫-৩১/১২/২০১৭) অনুমমারিত 
৪ 0 11,00,00 8,60,00 27,69,00 21,50,20 0 

নমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  60,77,00 116,74,00 74,89,00 54,99,00 42,42,55 0 

নমাট : উন্নয়ন  60,77,00 116,74,00 74,89,00 54,99,00 42,42,55 0 

নমাট :   60,77,00 116,74,00 74,89,00 54,99,00 42,42,55 0 

৬.7 নমররন একামর্রম 

৬.7.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ বাংলামিশ নমররন একামর্মী ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অে যবেমর ইন্টারন্যাশনাল নমররটাইম 

অে যানাইমজশমনর 'নপশােত িেতা-মান' অনুর্ায়ী প্ররশেমণর মাধ্যমম ৮৩১ জন নমররন কযামর্ট ততরী কমরমে র্া চলমান আমে। 

এোড়া রবরভ্ন্ন নপশািার প্ররশেণ নকাস য এর মাধ্যমম েত রতন অে যবেমর ৭৪২২ জন্ নমররন অরফসার ও নমররন ইরিরনয়ারমিরমক 

সহায়ক (এনরসলারী) প্ররশেণ প্রিান করা হময়মে এবং CoC class I, II, III (রপ্রপামরটরী) নকামস যস চালু করা হময়মে এবং েত 

রতন অে যবেমর ২২৮জন উচ্চতর প্ররশেণ লাভ্ কমরমে। নারী রশোর উন্নয়ন, সম-অরধকার রনরিত এবং কম যসংস্থামনর লমেয 

২০১২ সাল নেমক রফমমল কযামর্ট প্ররশেণ প্রবরতযত হময়মে। নমররন অরফসারমির উচ্চতর প্ররশেণ ও রফমমল কযামর্টমির 

প্রময়াজনীয় আবাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়মনর লমেয উন্নয়ন শীষ যক কম যসূরচর ৬-তলা ফাউমন্ডশন রবরশি ৪-তলা রফমমল কযামর্ট িক 

ও নমররনাস য র্ররমটরীর রনম যাণ সুষু্ঠভ্ামব সম্পন্ন করা হময়মে। নমররন একামর্মীর নকাস যমক Maritime Port Authority of 
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Singapore (MPAS) কর্তযক স্বীকৃরত প্রিান করা হময়মে। রবমশ্বর রবরভ্ন্ন নিমশর রবরভ্ন্ন জাহাজ নকাম্পানীর প্ররতরনরধমির 

নমররন একামর্মীমত পররিশ যনপূব যক আন্তজযারতক জাহাজ বহমর কযামর্টমির কম যসংস্থামনর সুমর্াে সৃরি হময়মে। রবমশষভ্ামব 

উমল্লখ্য নর্, নমররন একামর্মীর কমান্ডযান্ট ২০১৩-২০১৭ সাল সমময় World Maritime University, Sweden এর 

েভ্যরনং বরর্'র সিস্য পমি রনব যারচত হওয়ায় আন্তজযারতক সমুদ্র রবমশ্ব বাংলামিমশর মান সমুন্নত হময়মে। । 

৬.7.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. নমররটাইম নসক্টমর িে 

জনবল সৃরির লমেয 

কার্ যক্রম 

রপ্র-সী কযামর্ট 

প্ররশেণ  

২ জন 

৩০০ ৩১৪ ৩০০ ৩১৫ ২৬৫ ১০০ ১০০ 

২.  প্ররশেণ কার্ যক্রম 

আধুরনকীকরণ 

নপাে-সী নমররন 

নকাস যসমূহ 

পররচালনা করা  

৩০০০ ৩০০০ ৩০০০ ৩০০০ ৩১০০ ৩৩০০ ৩৩০০ 

৩.  নভ্ৌত অবকাঠামমা 

সম্প্রসারণ 

রপ্রপামরট নকাস য 

চালুকরণ 
১০০ ৬০ ১০০ ১৫০ ১৫০ ২০০ ৩০০ 

৬.7.৩ অপামরশন ইউরনট,কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5236-0001 - নমররন একামর্রম ১ 13,63,83 13,46,50 15,21,86 18,56,83 22,74,70 25,00,90 

নমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  13,63,83 13,46,50 15,21,86 18,56,83 22,74,70 25,00,90 

নমাট : অনুন্নয়ন  13,63,83 13,46,50 15,21,86 18,56,83 22,74,70 25,00,90 

নমাট :   13,63,83 13,46,50 15,21,86 18,56,83 22,74,70 25,00,90 

৬.8 ন্যাশনাল নমররটাইম ইন্ রেটিউট 

৬.8.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ ন্যাশনাল নমররটাইম ইন্ রেটিউট নারবক (নরটিং) নির জন্য বাংলামিশ সরকামরর একমাত্র কাররেরর ননৌ-রশো 

প্ররতষ্ঠান। এ ইন্সটিটিউমট রবেত ২০১২-১৩ সামল ১৬৬৪ জনমক, ২০১৩-১৪ সামল ২৫৪০ জনমক এবং ২০১৪-১৫ সামল ২৩২৪ 

জনমক (রনয়রমত ও এনরসলারী নকামস য) প্ররশেণ প্রিান করা হময়মে। রনয়রমত নকামস য প্ররশেণােীর সংখ্যা বেমর ৩০০ নত উন্নীত 

করা হময়মে। ইন্ রেটিউমটর নীরতমালা অনুসরমণ নবকার যুবকমির রনব যাচন কমর আন্তজযারতক ননৌ-সংস্থার (IMO) STCW 

Convention নমাতামবক রসমলবাস অনুর্ায়ী প্ররশেণ প্রিান কমর সমুদ্রোমী জাহামজ চাক্যরী করার উপমর্ােী কমর েমড় নতালা 

হয়। তাোড়া, চাক্যরীরত নারবক ও অরফসারমির রবরভ্ন্ন এনরসরলয়ারী নকামস য প্ররশেণ প্রিান কমর িেতা বৃরি ও পমিান্নরতর 

সুমর্াে কমর নিয়া হয়। এখান হমত প্ররশরেত নারবকেণ নিশী-রবমিশী সমুদ্রোমী জাহামজ চাক্যরী কমর উমল্লখমর্াগ্ পররমাণ 

তবমিরশক মুদ্রা অজযন কমর োমক; র্া নিমশর আে য-সামারজক উন্নয়মন গুরুত্বপূণ য ভূরমকা রামখ। 

৬.8.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. নরটিংসমির জন্য প্ররশেণ 

ও প্ররশেণ ব্যবস্থার উন্নয়ন 

রপ্র-সী নেরনং 

(রনয়রমত) 

২ 

জন ৩০০ ১৫৩ ৩০০ ২৬০ ৩০০ ৩০০ ৩০০ 

নপাে-সী 

নেরনং 

(এনরসলারী) 

জন 

(হাজার) 
১.৫০ ২.১৭ ১.৫০ ২.২০ ২.৩০ ২.৪০ ২.৫০ 
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৬.8.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5236-0010 - ন্যাশনাল নমররটাইম ইন্ রেটিউট,  চট্টগ্রাম ১ 2,06,43 2,25,00 2,45,22 4,43,00 4,24,30 4,72,95 

নমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  2,06,43 2,25,00 2,45,22 4,43,00 4,24,30 4,72,95 

অনুমমারিত কম যসূরচসমূহ        

5296-4309 - ন্যাশনাল নমররটাইম ইনরেটিউট, চেগ্রাম এর প্ররশেণােীমির 

জন্য নহামিল ভ্বন রনম যাণ এবং আসবাবপত্র ও সরিাম সংগ্রহ 
১ 0 9,87,38 9,87,38 0 0 0 

নমাট : অনুমমারিত কম যসূরচসমূহ  0 9,87,38 9,87,38 0 0 0 

নমাট : অনুন্নয়ন  2,06,43 12,12,38 12,32,60 4,43,00 4,24,30 4,72,95 

নমাট :   2,06,43 12,12,38 12,32,60 4,43,00 4,24,30 4,72,95 

৬.9 পায়রা বন্দর কর্তযপে 

৬.9.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ নমভ্ম্বর, ২০১৩ সমন নিমশর ৩য় সমুদ্র বন্দর রহমসমব পায়রা বন্দর উমদ্বাধন করা হময়মে। সীরমত আকামর 

বন্দরমক অপামরশনাল কার্ যক্রমম সম্পৃক্ত করার লমেয বরহ:মনাঙ্গমর রলংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনায়ন ও 

বামজযর মাধ্যমম নিমশর অভ্যন্তমর পররবহমনর জন্য ননৌপে রচর ত কমর নফয়ার ওময় ও মুররংবয়া স্থাপন, নর্াোমর্ামের জন্য VHF 

নবইজ নিশনসহ নর্াোমর্াে র্ন্ত্রপারত স্থাপন করা হময়মে। কােমস ও রশরপং সুরবধারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হময়মে। আন্তজযারতক 

বন্দর সংস্থার চারহিা নমাতামবক বন্দমরর চযামনল ও বরহ:মনাঙ্গমর রনরাপত্তার জন্য ISPS নকার্ বাস্তবায়ন এবং জারতসংঘ কর্তযক 

ইউএন নলামকটর নকার্ বরাে করা হময়মে। সাব যেরণক রবদুযৎ ব্যবস্থা রনরিত করার জন্য ১০০০ নকরভ্এ এর ১টি তবদুযরতক সাব-

নিশন স্থাপন করা হময়মে। এোড়া বন্দমর আেত তবমিরশক জাহামজ রবশুি পারন সরবরামহর জন্য প্ররত ঘন্টায় ২৫০ নম: টন 

উৎপািন েমতা সম্পন্ন ১টি ওয়াটার রেটমমন্ট েযান্ট স্থাপন করা হময়মে। 

৬.9.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. পায়রাব ন্দমরর 

অবকাঠামমা রনম যাণ ও 

অন্যান্য সুরবধা সৃরির 

মাধ্যমম বন্দমরর 

অপামরশন কার্ যক্রম শুরু 

করা 

বন্দমরর 

অবকাঠামমা রনম যাণ 

১ 

সংখ্যা ৪৪ ৪৪ ৪০ ৩৪ ৪৫ ৪৫ ৫০ 

মাোর োন 
একর 

(হাজার) 
৬.০০ ০ ৬.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৮.০০ 

৬.9.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5205-2792 - পায়রা বন্দর কর্তযপে ১ 48,47,00 67,00,00 70,45,83 58,59,51 67,22,98 77,03,92 

নমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  48,47,00 67,00,00 70,45,83 58,59,51 67,22,98 77,03,92 

নমাট : অনুন্নয়ন  48,47,00 67,00,00 70,45,83 58,59,51 67,22,98 77,03,92 
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অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5205-5066 - পায়রা েভ্ীর সমুদ্র বন্দমরর কার্ যক্রম পররচালনার লমেয 

প্রময়াজনীয় অবকাঠামমা/সুরবধারির উন্নয়ন (০১/০৭/১৫ - ৩০/০৬/১৮) 

অনুমমারিত 

১ 0 0 313,71,00 200,00,00 300,00,00 390,00,00 

নমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  0 0 313,71,00 200,00,00 300,00,00 390,00,00 

নমাট : উন্নয়ন  0 0 313,71,00 200,00,00 300,00,00 390,00,00 

নমাট :   48,47,00 67,00,00 384,16,83 258,59,51 367,22,98 467,03,92 

৬.১0 জাতীয় নিী রো করমশন 

৬.১0.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ বাংলামিমশর জাতীয় নিী রো করমশন েঠমনর পর ইমতামমধ্যই সারা বাংলামিমশর রবভ্াে, নজলা ও উপমজলা 

নিী রো করমটি েঠন, নপ্ররণ ও কার্ যকর হময়মে। রাজশাহী নজলার মৃত প্রায় বড়াল নিীর জলকপাট খুমল রনময় নিীর প্রবাহ চালু 

করার ব্যাপামর বহুরবধ পিমেপ গ্রহণ করা হময়মে। বালু, তুরাে, শীতলেযা, কণ যফুরল, বুরড়েঙ্গা ও চট্টগ্রামমর হালিা নিীসহ 

রবরভ্ন্ন নিীর অনবধ িখল, উমিি, দূষণমুক্ত রোর জন্য ধারাবারহকভ্ামব রবভ্াে, নজলা পর্ যাময় নিী রো করমটির সভ্া অনুরষ্ঠত 

হময়মে। সভ্া, সরমরতর মাধ্যমম প্রাপ্ত সুপাররশ এবং বারষ যক কম যসম্পািন চুরক্তমত রনরি যি কম যসমূহ সম্পািন কমর র্োরীরত জাতীয় 

নিী রো করমশন সরকার এবং নিী সংরিি রবভ্াে/প্ররতষ্ঠানমক সুপাররশ ও পরামশ য প্রিান করমে। 

৬.১0.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা: প্রমর্াজয নয়। 

৬.১0.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররচালন ইউরনটসমূহ        

5205-2798 - জাতীয় নিী রো করমশন  1,52,06 2,60,70 1,32,60 2,23,00 4,59,00 2,94,00 

নমাট : পররচালন ইউরনটসমূহ  1,52,06 2,60,70 1,32,60 2,23,00 4,59,00 2,94,00 

নমাট : অনুন্নয়ন  1,52,06 2,60,70 1,32,60 2,23,00 4,59,00 2,94,00 

নমাট :   1,52,06 2,60,70 1,32,60 2,23,00 4,59,00 2,94,00 

৬.১1 বাংলামিশ রশরপং কমপ যামরশন (রবএসরস) 

৬.১1.১ সাম্প্ররতক অজযনঃ িীঘ য ২৪ বের পর রবএসরস'র রনজস্ব ভ্বন রনম যামণর জন্য তৎকালীন রর্আইটি নেমক ১৯৭৩ সামল বরাে পাওয়া 

দুটি েমট রনজস্ব অে যায়মন ৬৩.০৬ নকাটি টাকা ব্যময় ২৮তলা (মবজমমন্টসহ) ভ্বন রনম যাণ কামজর ৮৫  শতাংশ কাজ ইমতামমধ্য 

সম্পন্ন হময়মে। এোড়াও রবএসরস আন্তজযারতক রশরপং নেমর্ রবরভ্ন্ন অনুকূল ও প্ররতকূল অবস্থা এবং সব যমশষ রবরাজমান রবশ্ব 

মন্দার রবরুপ প্রভ্াব নমাকামবলা কমর নেমনর মারদ্রস্থ নলাবাল রলর্াস য লাব কর্তযক "International Award for 

Leadership in Image and Quality" সম্মাননা অজযন কমরমে। রবএসরস'র প্রমতযকটি জাহামজ Long Range 

Identification and Tracking System (LRIT) স্থাপন করা হময়মে। রবএসরস নমররন ওয়াকযশপ এর আধুরনকায়মনর কাজ 

সম্পন্ন করা হময়মে। 

৬.১1.২ কার্ যক্রমসমূহ, ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১4-১5 ২০১5-১6 ২০১6-১7 ২০১7-১8 ২০১8-১9 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মািার ট্যাঙ্কার, নপ্রার্াক্ট 

কযাররয়ার, বাল্ক 

রবএসরস বহমরর 

পণ্য পররবহন 
২ 

লে 

নম.টন 
৩.০০ - ৩.০০ ১.২১ ১.১৬ .৯২ .৯২ 
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কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১4-১5 ২০১5-১6 ২০১6-১7 ২০১7-১8 ২০১8-১9 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কযাররয়ার, নসলুলার 

কমেইনার জাহাজ 

ইতযারি সংগ্রমহর মাধ্যমম 

একটি যুমর্াপমর্ােী ও 

আধুরনক জাহাজ বহর 

েঠন 

েমতা বৃরিকরণ 

রবরভ্ন্ন আকার ও 

ধারণ েমতা 

সম্পন্ন 

যুমোপমর্ােী 

জাহাজ সংগ্রহ 

সংখ্যা ৬ - ৪  ৪ ৪ ০ 

* প্রকল্প-কম যসূরচর কার্ যক্রম আরম্ভ ও সমারপ্তকালীন ফলাফল নিখামনা হময়মে। 

৬.11.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকমল্পর নাম সংরিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃত 

২০১৪-১৫ 

বামজট সংমশারধত 

বামজট 

মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ        

5205-5064 - েয়টি নতুন জাহাজ (৩টি নতুন নপ্রার্াক্ট ওময়ল ট্যাংকার ও ৩টি 

নতুন বাল্ক কযাররয়ার) সংগ্রহ প্ররতটি প্রায় ৩৯,০০০ রর্.র্রিউ.টি সম্পন্ন 

(০১/০৭/১৫ - ৩০/০৬/১৮) অনুমমারিত 

১ 0 0 442,80,00 501,07,00 527,89,00 528,47,00 

নমাট : অনুমমারিত প্রকল্পসমূহ  0 0 442,80,00 501,07,00 527,89,00 528,47,00 

নমাট : উন্নয়ন  0 0 442,80,00 501,07,00 527,89,00 528,47,00 

নমাট :   0 0 442,80,00 501,07,00 527,89,00 528,47,00 

৬.1২ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তযপে 

৬.1২.১  সাম্প্ররতক অজযনঃ চট্টগ্রাম বন্দর বাংলামিমশর প্রধান সমুদ্র বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দমর ২০১২-১৩ অে যবেমর ২,১৩৬টি, ২০১৩-১৪ 

অে যবেমর ২,২৯৪টি এবং ২০১৪-১৫ অে যবেমর ২,৫৬৬টি জাহাজ আেমন কমর। উক্ত জাহাজসমূমহর মাধ্যমম র্োক্রমম 

১৪,৬৮,৭১৩ TEUs, ১৬,২৫,৫০৯ TEUs ও ১৮,৬৭,০৬২ TEUs কমন্টইনার এবং ৪,৩৩,৭১,৬৬৮ নম.টন, ৪,৭২,৯৮,৫৪৭নম.টন 

ও ৫,৪৭,৮১,৩৯২ নম.টন কামে যা হযান্ডরলং করা হয়। বন্দমরর রনরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত করার লমেয CCTV Upgradation, 

Mobile Scanner এর প্রবতযন করা হয় এবং Search & Rescue Cum Ambulance Ship সংগ্রহ করা হয়। ততল 

জাতীয় পণ্য খালামসর জন্য র্লরফন নজটি রনম যাণ, অপামরটর প্ররশেমনর জন্য রসমুমলটর স্থাপন, রবদ্যমান দু'টি উচ্চ রবদ্যালয়মক 

কমলমজ উন্নীতকরণ, একটি উচ্চ েমতাসম্পন্ন (৪৫০০ রবএইচরপ) টাে, ১টি ১০০০ টন ধারণ েমতাসম্পন্ন ওয়াটার সাোই নভ্মসল 

ও মারল্ট বীম ইমকা সাউন্ডারসহ জররপ নবাট সংগ্রহ করা হময়মে। ৩০বের অচল োকা ১২০০টন ও ৫০টন ২টি রিপওময় সচল 

এবং নমররন ওয়াকযশপটি সংোর করা হময়মে। ৯৫০টি োরড় ধারণ েমতা সম্পন্ন কার নশর্ রনম যাণ ও বন্দর সংররেত এলাকার 

বারহমর কােমস অকশান নশর্ স্থানান্তর করা হময়মে। ৪০০ঘনরমটার ভূ-উপরররস্থত পারন পররমশাধন েমতা সম্পন্ন ররভ্াস য 

অসমমারসস র্ন্ত্রপারতসহ একটি "ওয়াটার রেটমমন্ট েযান্ট' স্থাপন করা হময়মে। বন্দমরর কার্ যক্রম েরতশীল করার লমেয েত রতন 

অে যবেমর ৬৮(আটষরট্ট)টি কমন্টইনার ও কামে যা হযান্ডরলং ইক্যযইপমমন্ট সংগ্রহ করা হময়মে। 

৬.1২.২ কার্ যক্রমসমূহ,ফলাফল রনমি যশক এবং রনমি যশমকর লেযমাত্রা 

কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.  কণ যফুলী নিীর চযামনমল 

কযারপটাল ও সংরেণ 

নেরজং এর মাধ্যমম 

নজটিমত অরধক োফট ও 

তিমঘ যর জাহাজ রভ্ড়ামনা 

নেরজংময়র 

পররমাণ 
১ 

ঘন রমটার 

(লে) 
৫.৫০ 7.90 ২০.০০ 10.00 11.00 12.00 12.00 
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কার্ যক্রম ফলাফল 

রনমি যশক 

সংরশি 

নকৌশলেত 

উমেশ্য 

এর ক্ররমক 

পররমামপর 

একক 

সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত 

অজযন 

লেযমাত্রা  সংমশারধত 

লেযমাত্রা 

মধ্যমময়ারি লেযমাত্রা 

২০১৪ -১৫  ২০১৫ -১৬  ২০১৬ -১৭  ২০১৭ -১৮  ২০১৮ -১৯  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. বন্দমরর কমন্টইনার 
ধারণেমতা ও হযান্ডরলং 

বৃরি করার লমেয ওভ্ার 

নলা ইয়ার্ য ও রবরভ্ন্ন 

ধরমনর ইয়ার্ য রনম যাণ এবং 

কমন্টইনার ও কামে যা 

হযান্ডরলং ইক্যযইপমমন্ট 

সংগ্রহ 

কমন্টইনামরর 

জাহামজর েড় 

অবস্থানকাল হ্রাস 

১ 

রিন 

৩.০০ ২.৯৫ ২.৯০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭৫ ২.৭০ 

কমন্টইনামরর েড় 

অবস্থানকাল হ্রাস 
১২.০০ ১০.৬১ ১১.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ ৯.০০ 

কামে যাহযান্ডরলং 
নম.টন 

রমরলয়ন 
৪৯.০০ ৪৮.৯৪ ৫২.৭১ ৫২.৭১ ৫৫.৮০ ৫৮.৮৭ ৫৯.৫০ 

কমন্টইনার 

হযান্ডরলং 

T.E.Us. 

রমরলয়ন 
১.৭৩ ১.৮৭ ১.৮৫ ১.৯২ ২.০৫ ২.২৫ ২.৩৭ 

3.  বন্দর ও ননৌর্ামনর রনরাপত্তা 

ব্যবস্থা নজারিারকরমণর 

লমেয রসরসটিরভ্ 

সম্প্রসারণসহ ও 

রনরাপত্তামূলক কার্ যক্রম 

আধুরনক তথ্য 

প্রযুরক্তজ্ঞানসম্পন্ন

জনবল রনময়াে 

১ সংখ্যা ০৩ ০২ ০৪ ০২ ০৪ ০৪ ০৪ 

4. নমররটাইম লরজরেকস 

সহায়তার সেমতা বৃরির 

লমেয টােমবাট ও পাইলট 

নভ্মসল সংগ্রহ করা 

টােমবাট 

১ সংখ্যা 

- ০১ -  ০১ -  

পাইলট নভ্মসল - ০১ -  ০১ -  

5. বন্দমরর িেতা ও মূল্যবান 

ভূরমর সমব যাচ্চ ব্যবহার 

রনরিত করার লমেয 

কােম অকশান নশর্, 

রসরপএ টাওয়ার, কার 

পারকযং নশর্, বহুতল রবরশি 

কম যচারর ভ্বন এবং 

হাসপাতাল কমমেক্স 

ইতযারি রনম যাণ 

কােম অকশান 

নশর্ 

১ শতাংশ 

৫০ ৫০ ৫০ - - -  

রসরপএ টাওয়ার 50 - ১০  - ১০ ২০ 

কার পারকযং 

নশর্ রনম যাণ ও 

সম্প্রসারণ 

৫০ ৫০ - - - - - 

6. বন্দমরর সেমতা বৃরির 

লমেয নতুন কমন্টইনার 

(KCT), নতুন বাল্ক 

টারম যনাল (LBT) ও নব-

টারম যনাল (BT) রনম যাণ 

KCT রনম যাণ 

১ শতাংশ 

- - ৩০ - ৩৫ ১০ ২০ 

LBT রনম যাণ - - ১০ - ০৫ ১০ ২০ 

BT রনম যাণ - - - - - ০৫ ১০ 

* প্রকল্প-কম যসূরচর কার্ যক্রম আরম্ভ ও সমারপ্তকালীন ফলাফল নিখামনা হময়মে। 

৬.1২.৩ অপামরশন ইউরনট, কম যসূরচ এবং প্রকল্পওয়ারর মধ্যমময়ারি ব্যয় প্রাক্কলন: প্রমর্াজয নয়। 


