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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ননৌপররবহন মন্ত্রণালয় 

বাদজট শাখা 

 

মাননীয় অর্ থ মন্ত্রী মদহােদয়র বাদজট বক্ততৃায় অন্তর্ভ থরক্তর জন্য ননৌপররবহন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন  

েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর সমরিত তথ্য ও উপাত্তঃ 

 

২০১৮-১৯ অর্ থবছদরর উদেখদ াগ্য অজথনসমূহ (বাদজদট ন ারিত প্ররতশ্রুত কা থক্রমসমূদহর রবপরীদত): 

 কযারপটাল নেরজাং: ২০১৮-১৯ অর্ থবছদর অভ্যন্তরীণ ননৌ-পদর্র ৫৩টি রুদট কযারপটাল নেরজাং প্রকদের 

আওতায় ভভ্রব বাজার-রলপসা-ছাতক-রসদলট, হাজরাপুর-জাবরা, কটিয়ারে-ভভ্রব, গাগলাদজাড়-নমাহনগঞ্জ, 

রেলালপুর-চামরা াট-রনকরল-ননত্রদকানা, বররশাল-পটুয়াখালী-রমজথাগঞ্জ, রচটাগাাং-কক্সবাজার ননৌপর্সহ নমাট 

২৪ টি ননৌ-রুদটর নাব্যতা পুনরুদ্বাদরর কা থক্রম পররচালনা করা হদে। 

 নেরজাং: অভ্যন্তরীণ ননৌপর্সমূদহর নাব্যতা উন্নয়ন ও সাংরক্ষদণ  রবআইডরিউটিএ কর্তথক চলরত অর্ থ বছদরর  

(২০১৮-১৯) নেব্রুয়ারর’১৯ প থন্ত ২৮টি ননৌ রুদট ২৩৭.০১ লক্ষ  নরমটার কযারপটাল নেরজাং এবাং ৪২টি ননৌ-

রুদট ১১০.২৪ লক্ষ  নরমটার সাংরক্ষণ নেরজাংসহ নমাট ৩৪৭.২৫ লক্ষ  নরমটার নেরজাং কাজ সম্পন্ন করা 

হদয়দছ।  

 নেজার সাংগ্রহ: রবআইডরিউটিএ কর্তথক নেী পদর্র নাব্যতা বজায় রাখার লদক্ষয “২০টি নেজার সহ সহায়ক 

 ন্ত্রপারত এবাং সরঞ্জামারে সাংগ্রহ” শীি থক প্রকদের আওতায় চলরত অর্ থ বছদরর জুন নাগাে ১০টি নেজার 

সাংগ্রদহর কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। 

 লঞ্চ াদটর উন্নয়নঃ লঞ্চ াট এবাং ওদয়সাইড  াট উন্নয়দনর লদক্ষয প্রকদের আওতায়   ০৭ (সাত) টি  াদটর 

উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করার পাশাপারশ ১০৬ টি পন্টুন রনম থাণপূব থক চারহোনুসাদর রবরভ্ন্ন  াদট স্থাপন করা 

হদয়দছ। 

 উত্তরাঞ্চদলর  াতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন: বৃহত্তর রাংপুর রবভ্াদগর সাদর্ ঢাকা রবভ্াদগর উত্তরাঞ্চলসহ নেদশর 

অন্যান্য স্থাদনর  াতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকদে ১২৪৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় “বালারশ বাহাদুরাবাদে 

নেরর াটসহ আনুিরিক স্থাপানারে রনম থাণ” শীি থক একটি প্রকে ২৬-১১-২০১৭ তাররদখ অনুদমারেত হদয়দছ 

এবাং প্রকে বাস্তবায়দনর কা থক্রম চলমান রদয়দছ। 

 

 বাাংলাদেদশর নমাট আমোরন-রপ্তারন বারণদজযর প্রায় ৯০% সমুদ্রপদর্ পররবাহরত হয়। এর মদে ৮-১০% 

নমাাংলা বন্দদরর মােদম সম্পন্ন হদয় র্াদক।  

 

 বতথমান সরকাদরর নানামুখী উদযাগ গ্রহণ করায় নমাাংলা বন্দরটি লাভ্জনক সাংস্থায় পররণত হদয়দছ।      

২০১৭-১৮ অর্ থবছদর ৭৮৪টি জাহাজ আগমন, ৯৭.১৪ লক্ষ নমঃ টন মালামাল, ৪২,৯৮৯ টিইউজ কদেইনার 

এবাং ১০৯ নকাটি ৩৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব অরজথত হদয়দছ। নমাাংলা বন্দর ব্যবহার বৃরির ধারাবারহকতায় ২০১৮-

১৯ অর্ থবছদরর নেব্রুয়ারর প থন্ত ৬৩৩ টি জাহাজ আগমন, ৭৯.৫০ লক্ষ নমঃ টন মালামাল, ৩৮,৯৭৩ টিইউজ 

কদেইনার এবাং ৯৭ নকাটি ৯৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব অরজথত হদয়দছ।  া নমাাংলা বন্দদরর ইরতহাদস নরকড থ। 
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 নমাাংলা বন্দর ব্যবহার আরও বৃরি এবাং েরক্ষণ পরিমাঞ্চদলর উন্নয়দনর জন্য সরকার নানামূখী উন্নয়ন উদযাগ 

গ্রহণ করায় ২০২০-২১ সাদলর পর নমাাংলা বন্দদরর ব্যবহার ও আয় বহুগুদন বৃরি পাদব। এ লদক্ষয সরকার 

বন্দদরর সক্ষমতা বৃরিসহ নমাাংলাদক একটি আধুরনক বন্দদর পররণত করার সকল উদযাগ গ্রহণ করদছ। 

   

 

 নেরর সারভ্ থসঃ নেরর সারভ্ থদসর সক্ষমতা বৃরির লদক্ষয ২০১৭-১৮ অর্ থ বছদর ৯.১৯ নকাটি টাকায় ২ টি রমরন 

ইউটিরলটি নেরর এবাং ৬.৪০ নকাটি টাকা ব্যদয় ২ টি রসদিল নরা নরা পন্টুন রনম থাণপূব থক সারভ্ থদস রনদয়ারজত 

করা হদব। ২২.৫০ নকাট টাকা ব্যদয় ২ টি উন্নতমাদনর নক-টাইপ নেরর রনম থাণাধীন রদয়দছ নেরর  াদট রবকল 

 ানবাহন অপসারণ কাদজ ব্যবহাদরর জন্য ২ টি নরকার সাংগ্রহ করা হদয়দছ। ২০১৭-১৮ অর্ থ বছদরর নশদি 

২৬.১০ লক্ষ  ানবাহন পারাপার করা সম্ভব হদব। 

 

  াত্রীবাহী সারভ্ থসঃ  ঢাকা-বররশাল-খুলনা অভ্যন্তরীণ ননৌ-রুদট  াত্রী পররবহদনর জন্য ৭০.১১ নকাটি টাকা ব্যদয় 

৭৫০  াত্রী ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি অভ্যন্তরীণ  াত্রীবাহী জাহাজ এবাং চট্ট্রগাম-সন্দ্বীপ-হারতয়া-বররশাল 

উপকূলীয় রুদট পররচালনার জন্য ৩৪.০৮ নকাটি টাকা ব্যদয় ৫০০ ও ৭০০  াত্রী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি 

উপকূলীয়  াত্রীবাহী জাহাজ রনম থাদণর কাজ চলমান রদয়দছ। 

 কাদগ থা সারভ্ থসঃ ২০১৭-১৮ অর্ থ বছদর ১৫৮ টিইইউ’স ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪ টি কদেইনারবাহী জাহাজ 

রবআইডরিউটিরস’র বহদর যুক্ত হদয়দছ। 

 

 েক্ষ জনবলঃ ননৌপররবহন নসক্টদর েক্ষ জনবল সৃরির লদক্ষয চারটি নমররন একাদডমী স্থাপন প্রকদের আওতায় 

৪ টি নমররন একাদডমীর নভ্ৌত কাজ সমারপ্তর প থাদয় রদয়দছ। 

 

 কম থসাংস্থাদনর সুদ াগ সৃরি: বাাংলাদেশ রশরপাং কদপ থাদরশন চীদনর সহায়তায় ছয়টি নতুন জাহাজ (রতনটি অদয়ল 

ট্াাংকার ও রতনটি বাল্ক কযাররয়ার) সাংগ্রহ করার কা থক্রম সম্পন্ন হদয়দছ। অন্য একটি নপ্রাডাক্ট 

অদয়ল/কযারমকযাল, ক্রুড ওদয়ল ট্াাংকার ক্রদয়র কাজও সম্পন্ন হদয়দছ। এর েদল ব্যাপক কম থসাংস্থাদনর 

সুদ াগ সৃরি হদব। 

 
 

 ননৌ বন্দদরর অবকাঠাদমা উন্নয়ন: পায়রা বন্দরদক  Fast Track প্রকে রহদসদব অন্তর্ভ থক্ত করা হদয়দছ। 

চযাদনল এবাং নেীপদর্ বয়া স্থাপন, রবদুযৎ লাইন স্থাপন, চার নলইদনর রাস্তা কাজল-নটটুরলয়া চযাদনদলর নেরজাং 

কা থক্রম নশি হদয়দছ। ইদতামদে পায়রা বন্দদরর নেরজাং কা থক্রমদক মরন্ত্রসভ্া কর্তথক National  

Priority Project রহসাদব অনুদমােন প্রোন করা হদয়দছ। বন্দদর আগত ভবদেরশক জাহাদজ রবশুি পারন 

সরবরাদহর জন্য ১টি ওয়াটার রিটদমে প্ল্যাে স্থাপন করা হদয়দছ। 

 

 স্থল বন্দর সমূদহর  অবকাঠাদমা উন্নয়ন: এরডরব’র সহায়তায় নবনাদপাল স্থল বন্দদর ৪,১০০ বগ থরমটাদরর ২ টি 

ওয়যারহাউজ ৪,৫৭৫ বগ থরমটাদরর ৩ টি িান্সরশপদমে নশড, ৮,০০০ বগ থরমটার ওদপন ইয়াড থসহ নেদনজ রসদেম 

রনম থাণ করা হদয়দছ। তামারবল স্থলবন্দদর ৮,০০০ বগ থফুদটর ওয়যারহাউজ, ২টি ওদয়ব্রীজ নেল, ৫,০০০ 

বগ থরমটাদরর ওদপন ইয়াড থ  ও নেদনজ রসদেম রনম থাণ করা হদয়দছ। 

 
 

 

 


