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1| PjwZ 2018-19 A_©eQ‡ii ev‡R‡U cÖwZkÖæZ Kvh©µg ev¯Íevqb (weMZ 10 eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨   

    AR©bmg~n)t 

দীর্ ঘ ১৫০ বছর হতে ননৌপররবহন বাাংলাতদতের যারিক পররবহনগুতলার মতে প্রাচীনেম। আমাতদর নদতের নদী, 

উপনদী, োখানদী এবাং অন্যান্য জলােয়গুতলা পদ্ধরেগে ভাতব এতক-অপতরর সাতে সাংযুক্ত। বাাংলাতদতের মানুষ নরল ও 

সড়কপতের উত্থাতনর পূতব ঘ োতদর চলাচল ও পণ্য পররবহতের জন্য সহজােভাতবই ননৌপররবহন ব্যবস্থার উপর রনভঘরেীল 

রছল। জলপে আমাতদর মালামাল পররবহতনর প্রধান মােম না হতলও দূরবেী গ্রামাঞ্চতলর মানুতষর অে ঘননরেক ও 

সামারজক উন্নয়তন এটি গুরুত্বপূে ঘ ভূরমকা পালন কতর। অভযন্তরীে ননৌপররবহন ব্যবস্থাতক নযৌরক্তক ও প্ররেতযারগোমূলক 

পররবহন মােম রহতসতব পুনঃরনম ঘাে করা বাাংলাতদে সরকাতরর মূল অগ্রারধকারগুতলার একটি। বাাংলাদেদে সুপ্রাচীন কাল 

থেদকই ঐতিহ্যগিভাদব থনৌপে একটি তনরাপে ও সাশ্রয়ী এবাং পতরদবে ও েতরদ্রবান্ধব থ াগাদ াগমাধ্যম। এক সময় 

থ াগাদ াদগর ৮৫ েিাাংে হ্দিা থনৌপদে। থেদে সব বদমাট প্রায় ২৪ হ্াজার তকদলাতমটার থনৌপে রদয়দে।  ার মাত্র ৬ হ্াজার 

তকদলাতমটার পতরবহ্ন কাদজ ব্যবহ্ার করা হ্য়, শুষ্ক থমৌসুদম  া অদধ বদক থনদম আদস। এজন্য অভযন্তরীণ থনৌপদের পুনরুদ্ধার 

ও সদব বাচ্চ ব্যবহ্ার আবশ্যক। বাাংলাতদতে বারেরজযক ননৌপররবহে কায ঘক্রমগুরল নদতের প্রধান দুইটি সমুদ্র বন্দর (চট্টগ্রাম ও 

মাংলা) এবাং করেপয় অভযন্তরীে বন্দনরর মােতম পররচারলে/সম্পারদে হয়। চট্টগ্রাম বন্দর ২০০৯ সাতল প্রেম 100 

Ports Lloyd’s োরলকায় প্রতবে কতরতছ। চট্টগ্রাম বন্দর ২০১৮ সাতলর এ োরলকায় ৭০-েম স্থান অজঘন করতে সক্ষম 

হতয়তছ। 

weAvBWweøDwUGt  

 ‡bŠcwienb gš¿Yvj‡qi AvIZvq weAvBWweøDwUG KZ©„K ‡gvsjv-‡NvwlqvLvjx P¨v‡b‡j †bŠPjvP‡ji Dc‡hvMx 

bve¨Zv m„wó Kiv n‡q‡Q| iæUwU Pvjy nIqvq cÖwZeQi M‡o 1,01,662 wU Rjhvb PjvPj Ki‡Q|  

 G miKv‡ii mg‡q 35 wU †WªRvi msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

 †bŠiæ‡U `ÿ Rbej m„wói j‡ÿ¨ gv`vixcyi †Rjvq wkc cv‡mv©b¨vj †Uªwbs Bbw÷wUDU ’̄vc‡bi Kvh©µg 

Pjgvb Av‡Q|  

 †bŠ`yNUbvi ci †mwU  D×v‡ii Rb¨ AvaywbK I DbœZgv‡bi (250 †g: Ub D‡Ëvjb ÿgZvm¤úbœ) `yÔwU 

D×viKvix RvnvR (wbwf©K I cÖZ¨q) msMÖn Kiv n‡q‡Q| 

  XvKv-bvivqYMÄ- U½x b`x e›`i GjvKvq D‡”Q`K…Z b`xi Zxi‡N‡l `‡k 20 wK‡jvwgUvi IqvKI‡q wbgv©Y 

Kiv n‡q‡Q| GQvov, †`‡ki †bŠ-iæUmg~n mPj ivLvi Rb¨ MZ 10 eQ‡i 1703 wK. wg. †WªwRs Kvh©µg 

m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| XvKv b`x e›`‡ii AvaywbKvqb Kiv n‡q‡Q| 

  Af¨šÍixY †bŠ-c‡_ K‡›UBbvi cwien‡bi j†¶¨ XvKvi A`~‡i (eywoM½v b`xi Zx‡i) cvbMuvI‡q †`‡ki 

cÖ_g †bŠ-K‡›UBbvi Uvwg©bvj wbg©vY Kiv n‡q‡Q| ¯̂í mg‡q cvivcv‡ii Rb¨ gvIqv PiRvbvRvZ †dwi 



iæ‡Ui cwie‡Z© wkgywjqv KvVvjevox †dwi iæU Pvjy Kiv n‡q‡Q| cÖvq 498 wK‡jvwgUvi †bŠ-c‡_ †bŠ-mnvqK 

hš¿cvwZ ’̄vc‡bi gva¨‡g ivwÎKvjxb †bŠ-PjvPj e¨e ’̄vi my‡hvM m„wó Kiv n‡q‡Q| 

  wbev©Pbx Bk‡Znv‡ii 10 nvRvi wK‡jvwgUvi †bŠc‡_i bve¨Zv wdwi‡q Avbv Z_v mPj ivLvi j‡ÿ¨ পুরািন 

ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবাং পুনভববা নেীর নাব্যিা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার cÖKí 4371.00 †KvwU UvKvq,  35 wU 

†WªRvi I mnvqK Rjhvb msMÖn cÖKí 4489.00 †KvwU UvKvq MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

 †bŠe›`i, Uvwg©bvj, †RwU Ges IqvKI‡q wbgv©‡Yi Rb¨ আশুগঞ্জ অভযন্তরীে কতেইনার ননৌ-বন্দর স্থাপন cÖKí 

1290.00 †KvwU, নগরবাড়ীদি আনুষাংতগক সুতবধাতেসহ্ নেী বন্দর তনম বাণ cÖKí 513.00 †KvwU, বুতড়গাংগা, 

তুরাগ, েীিলক্ষ্যা ও বালু নেীর িীরভুতমদি তপলার স্থাপন, িীররক্ষ্া, ওয়াকওদয় ও থজটিসহ্ আনুষাংতগক 

অবকাঠাদমা তনম বাণ (২য় প বায়) cÖKí 848.00 †KvwU Ges আনুষাংতগক সুতবধাতেসহ্ তবদেষ  ধরদনর  পন্টুন 

তনম বাণ ও স্থাপন cÖKí 162.00 †KvwU UvKvq ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

 

 বাাংলাতদতের রাজধানী ঢাকা বুতড়গঙ্গা, তুরাগ, েীিলক্ষ্যা ও বালু নামক ৪টি নেী দ্বারা থবতিি। রকন্তু এসব নদীর 

েীরভূরমর রবরভন্ন জায়গা অনবধ দখলদারতদর কবতল রতয়তছ। অরধকাাংে নক্ষতে অনবধ দখলদারতদর ব্যবসা 

পররচালনার ফতল নদীসমূতহর প্রেস্তো এবাং ননৌ চলাচতলর জন্য প্রতয়াজনীয় গভীরো রদন রদন হ্রাস পাতে। ঢাকা 

মহানগরীর চাররদতক নদীর েীরবেী স্থানসমূতহ ওয়াকওতয় রনম ঘাতের প্রতয়াজনীয় পদতক্ষপ রনতে প্রধানমিীর 

কায ঘালতয়র মাননীয় মুখ্য সরচতবর সভাপরেতত্ব ৯/৪/২০১৫ োররতখ একটি সভা অনুরিে হয়। এ সভার অন্যেম 

রসদ্ধান্ত হতলা- “ঢাকার চারপাতের নদীগুতলার দুপাে অনবধ দখলমুক্ত রাখার লতক্ষয িীরভূতমদি ওয়াকওদয় তনম বাণ 

কাজ চলমান রাখতে হতব। ওয়াকওদয় তনম বাদণর পাোপাতে িীরবিী জায়গায় জনগদণর জন্য বসার থবঞ্চ, ইদকা 

পাকঘ, বৃক্ষতরাপন ইেযারদ কাজ হাতে ননয়া নযতে পাতর।” উক্ত নপ্ররক্ষতে ঢাকা েহতরর চাররদতক বৃত্তাকার ননৌ-

পতের নমাট ১২০ রকঃরমঃ েীরভূরমর মতে ১ম পয ঘাতয় ২০ রকঃরমঃ ওয়াকওতয় ইতোমতে রনম ঘাে করা হতয়তছ। 

 

 নদীসমূতহর উভয় পাতে অবরেষ্ট ১০০ রকঃরমঃ ওয়াকওতয় রনম ঘাতের লতক্ষয গি ২২ থম ২০১৮ িাতরদে “বুতড়গঙ্গা, 

তুরাগ, েীিলক্ষ্যা ও বালু নেীর িীরভূতমদি তপলার স্থাপন, িীররক্ষ্া, ওয়াকওদয় ও আনুষতঙ্গক অবকাঠাদমা 

তনম বাণ (২য় প বায়)”-েীষ বক 848.00 †KvwU টাকায় প্রকল্পটি একদনক কর্তবক অনুদমাতেি হ্য়। প্রকদল্পর থটন্ডার 

কা বক্রম চলমান রদয়দে। আগামী জুন, ২০১৯ মাদসর মদধ্য প্রকদল্পর থভৌি কা বক্রম শুরু করা সম্ভব হ্দব। 

রবআইডরিউটিরসঃ  

 weAvBWweøDwUwm KZ©„K XvKv ewikvj iæ‡U hvÎx cvivcv‡ii Rb¨ hvÎxevnx RvnvR Ggwf evOvjx I Ggwf 

gaygwZ Pvjy Kiv n‡q‡Q|  

 Pvu`cyi-kwiqZcyi iæ‡U cwiPvjbvi Rb¨ fvlv ˆmwbK †Mvjvg gvIjv bv‡g GKwU ‡iv†iv †dwi ms‡hvRb Kiv 

n‡q‡Q|  

 XvKvi PZ©yw`‡K e„ËvKvi †bŠ c‡_ hvÎx cwien‡bi Rb¨ 6wU bZzb hvÎxevnx IqvUvivevm ms‡hvRb Kiv 

n‡q‡Q|  

 ‡dwi cvivcv‡ii Rb¨ †iv†iv †dwi †KivgZ Avjx‡K ‡givgZ †k‡l Dc‡hvMx K‡i mvwf©‡m wb‡qvwRZ Kiv 

n‡q‡Q|  



 †dwien‡i 19 wU wewfbœ ai‡bi bZzb †dwi (‡iv†iv †dwi 2wU, †K UvBc-6wU, BDwUwjwU †dwi-9wU Ges wgwb 

BDwUwjwU-2wU) ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| 

  weAvBWweøDwUwmÔi †dwi mvwf©‡m gZje MRvwiqv bv‡g GKwU bZzb iæU Pvjy Kiv n‡q‡Q Ges XvKv-

ewikvj-‡gv‡ojMÄ hvÎxevnx ‡bŠmvwf©‡m B-wU‡KwUs wm‡÷g Pvjy Kiv n‡q‡Q|  

 AvšÍR©vwZK cÖ‡UvK‡ji AvIZvq evsjv‡`k fvi‡Zi g‡a¨ µzR RvnvR Pvjy Kiv n‡q‡Q|  

 weAvBWweøDwUwm‡K hy‡Mv‡cv‡hvMx ms ’̄vq DbœxZ Kivi Rb¨ 35wU evwYwR¨K I 8 wU mnvqK Rjhvb msMÖn 

Ges 2wU bZzb w¯øcI‡q wbgv©Y kxl©K cÖKíwU 1319.00 †KvwU UvKvq ev¯Íevq‡bi Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q|   

 

cvqiv Mfxi mgy`ª e›`it 

 ‡`‡ki Avg`vwb-ißvwb cwigvb e„w× cvIqvq 2013 mv‡j gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©„K cUzqvLvjx †Rjvq 

Kjvcvov Dc‡Rjvi ivebvev` P¨v‡b‡j †`‡ki Z…Zxq e›`i wn‡m‡e cvqiv e›`‡ii wfwË cÖ Í̄i ’̄vcb K‡ib| 

cvqiv e›`i‡K Fast Track cÖKí wn‡m‡e AšÍ©f~³ Kiv n‡q‡Q| PÆMÖvg e›`i KZ©„c‡¶i Znwej, 

miKv‡ii ivR¯̂ ev‡RU Ges Dbœqb ev‡RU n‡Z cÖKí MÖn‡Yi gva¨‡g ¯̂í cwim‡i G e›`i Gi Kvh©µg 

Pvjyi j‡¶¨ AeKvVv‡gv Dbœqb Kiv n‡q‡Q| 

  P¨v‡bj I b`xc‡_ eqv ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|  

 cvqiv e›`i‡K GKwU c~b©v½ e›`i wn‡m‡e DbœxZ Kivi j‡ÿ¨ hy³iv‡R¨i GBP Avi I‡qwjsUb †Kv¤úvbx 

KZ…©K Kb‡mcPzqvj gvóvi cø¨vb ˆZwi Kiv n‡q‡Q| D³ gvóvi cø¨vb Gi Av‡jv‡K cvqiv e›`‡ii Kvh©µg‡K 

myôzfv‡e ev¯Íevq‡bi Rb¨ 19wU fv‡M fvM Kiv n‡q‡Q|  

 wcwcwc Gi AvIZvq cvqiv e›`‡ii g~j P¨v‡b‡ji †WªwRs Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ †ejwRqv‡gi Rvb wW byj 

†Kv¤úvbx Ges cvqiv e›`‡ii g‡a¨ Pzw³ ¯̂vÿwiZ n‡q‡Q Ges †WªwRs Gi cÖv_wgK Kvh©vw` ïiæ n‡q‡Q|  

 cvqiv mgy`ª e›`‡ii cÖ_g Uvwg©bvj Ges Avbylw½K myweavw` wbgv©Y cÖKí 3982.00 †KvwU UvKv e¨‡q 

ev¯Íevq‡bi Rb¨ Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| fviZxq Z…Zxq GjIwmi AvIZvq cvqiv gvwëcvicvm Uvwg©bvj 

wbgv©‡Yi Rb¨ 750 wgwjqb Wjvi cÖv_wgK eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 cvqiv †Kvi †cvU© Bbd«v÷vKPvi Ges ivB‡cwiqvb jvqvwewjwUR Kvh©µ‡gi Rb¨ Px‡bi GKwU †Kv¤úvbxi 

mv‡_ mg‡SvZv ¯§viK ¯̂vÿwiZ n‡q‡Q|  

PÆMÖvg e›`it 

 evsjv‡`‡ki cÖ‡ekØvi e‡j L¨vZ PÆMÖvg e›`‡ii gva¨‡g †`‡ki †bŠ-evwY‡R¨i 92 kZvs‡ki †ekx cY¨ 

n¨vÛwjs nq| PÆMÖvg e›`i Gi Avg`vwb- ißvwb cwigvb e„w×i j‡ÿ¨ e›`iwU ˆ`wbK 24 N›Uv Ges 

mßv‡n 7 w`b Pvjy ivLv n‡q‡Q| 

  PÆMÖvg e›`i myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ wbDgywis K‡›UBbvi Uvwg©bvj (GbwmwU) cÖK‡íi AvIZvq 10 wU 

†MbwUª †µbmn †gvU 51wU hš¿cvwZ msMÖn Kiv n‡q‡Q|  



 IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb, gW©vb mv‡f© ‡evU DB_ gvwëweg B‡KvmvDÛvi µq Kiv n‡q‡Q|  

 wmwcG nmwcUvj‡K AvaywbKvqb Kiv n‡q‡Q|  

 2wU †gvevBj nvievi †µb, 2wU D”PÿgZvm¤úbœ UvM‡evU †Kbvi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| 

  wewfbœ ai‡Yi Kvh©Ki c`‡¶c MÖn‡Yi d‡j K‡›UBbv‡ii o–‡qj UvBg M‡o c~‡e©i 25-26 w`b †_‡K 

11-12 w`‡b †b‡g G‡m‡Q Ges Rvnv‡Ri Mo Ae¯’vbKvj c~‡e©i 11-12 w`‡bi ’̄‡j 03 w`‡b †b‡g 

G‡m‡Q| wewfbœ BqvW© m¤cÖmviY/AeKvVv‡gv wbwg©Z nIqvq K‡›UBbvi aviY ¶gZv 30,000 wUBBDm 

n‡Z cÖvq 37,000 wUBBDm-G DbœxZ n‡q‡Q|  

 cvbvgv UªvK Uvwg©bv‡ji wecix‡Z GKm‡½ 350wU UªvK ivLvi ms ’̄vbmn Aci GKwU UªvK Uvwg©bvj wbg©vY 

Kiv n‡q‡Q|  

 CTMS (K‡›UBbvi Uvwg©bvj g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g) cÖeZ©Ymn wewfbœ Kg©Kv‡Ûi 

Automation/Digitalization c×wZ cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q| CTMS Pvjyi d‡j Paper-based 

documentation .n«vm †c‡q‡Q Ges `¶Zv I ¯̂”QZv e„w× †c‡q‡Q|  

 wbivc` I SzuwKgy³ RvnvR PjvPj wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ KY©dzjx P¨v‡b‡j RvnvR PjvPj wbqš¿Y I 

ch©‡e¶‡Yi Rb¨ Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) ’̄vcb 

Kiv n‡q‡Q|  

 PUªMÖvg e›`‡ii eR©¨ e¨e ’̄vcbvi Rb¨ `yBwU we‡klvwqZ RvnvR wb‡qvwRZ Kiv n‡q‡Q| d‡j cwi‡ek 

`~lY µgvš^‡q cv‡e|  

 PÆMÖvg e›`‡i AwP‡iB KY©dzwj K‡›UBbvi Uvwg©bvj, †e-Uvwg©bvj Ges jvjw`qvq evé Uvwg©bvj Pvjy Kivi 

cwiKíbv i‡q‡Q| 

 wm÷vi Kbmvb© wn‡m‡e gvZvievox †cvU© wbgv©Y cÖK‡í RvBKv KZ©„K Av_v©q‡bi welqwU wbwðZ Kiv 

n‡q‡Q Ges G¨vb‡nÝ‡g›U Ae wPUvMvs †cvU© cÖK‡í 250 wgwjqb Wjvi FY mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ 

GwWweÔi Kvh©µg Pj‡Q|  

‡gvsjv e›`it 

 miKvi ÿgZv MÖn‡Yi c~‡e© ‡gvsjv e›`i GKwU g„ZcÖvq ms ’̄v wn‡m‡e cwiMwYZ wQ‡jv| G miKvi ÿgZv 

MÖn‡Yi ci ‡gvsjv e›`‡ii nvievi GjvKvq 40.00 jÿ Nb wgUvi †WªwRs m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 

  fviZxq bgbxq F‡Yi AvIZvq GKwU KvUvi m¨vKkb †WªRvi msMÖn Kiv n‡q‡Q| 

  e›`iwU myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ K‡›UBbvi I Kv‡Mv© n¨vwÛwjs hš¿cvwZ 87.56 †KvwU UvKvq msMÖn Kiv 

n‡q‡Q| eZ©gv‡b e›`iwU jvfRbK cÖwZôv‡b cwiYZ n‡q‡Q|  

 e›`‡i w`evivwÎ wbwe©‡Nœ RvnvR AvMgb I wbM©g‡Yi Rb¨ 62wU wewfbœ ai‡bi jvB‡UW eqv, 2wU †iv‡UwUs 

weKb Ges 6wU wRAviwc jvBU UvIqvi I Avbylw½K hš¿cvwZ msMÖn c~e©K e›`‡ii cïi P¨v‡b‡j ’̄vcb Kiv 

n‡q‡Q|  

 my›`ieb bv‡g D”PÿgZv m¤úbœ UvM‡evU e›`‡i hy³ n‡q‡Q| 



  ‡ekx Wªvd‡Ui RvnvR †gvsjv e›`‡i Avbq‡bi Rb¨ †gvsjv e›`i P¨v‡b‡ji AvDUvi ev‡i †WªwRs cÖKí 

712.00 †KvwU UvKvq Ges ‡gvsjv e›`‡ii nvievi P¨v‡b‡ji dzW mvB‡jv GjvKvq †WªwRs cÖKí 36.00 

†KvwU UvKvq ev¯Íevqbvaxb Av‡Q|  

 fviZxq Z„Zxq GjIwmi AvIZvq Avc‡MÖ‡Wkb Ae †gvsjv †cvU©  cÖK‡í 772 wgwjqb Wjvi A_v©qb 

msMÖ‡ni welqwU cÖvq wbwðZ n‡q‡Q| 

  Px‡bi A_v©q‡b †gvsjv e›`‡ii mÿgZv e„w×i Rb¨ GKwU mg‡SvZv ¯§viK ¯̂vÿwiZ n‡q‡Q| eZ©gv‡b hvi 

KvwiMix w`K we‡kølY Kiv n‡PQ| 

evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ikbt  

 XvKvq wbR¯̂ Rwg‡Z weGmwmi Rb¨ wZbwU †eR‡g›Umn 28Zjv wewkó evwYwR¨K feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q|  

 Pxb miKv‡ii F‡Yi Aax‡b Govt. to Govt wfwË‡Z 6wU bZzb RvnvR (3wU †cÖvWv± A‡qj U¨vsKvi I 

3wU evé K¨vwiqvi) msMÖ‡ni wbwgË China Gi mv‡_ 30-04-2014 Zvwi‡L Commercial 

Contract/Shipbuilding Contract ¯̂v¶wiZ nq| 6wU Rvnv‡Ri g‡a¨ 5wU B‡Zvg‡a¨ weGmwmi en‡i 

hy³ n‡q‡Q| evwK 1wU RvnvR Ryb 2019 Gi g‡a¨ weGmwmi en‡i hy³ n‡e| 

 Pxb †_‡K Av‡iv 6wU RvnvR msMÖ‡ni Kvh©µg MÖnY Kiv n‡PQ|   

 

evsjv‡`k †gwib GKv‡Wwgt  

 ‡gwib GKv‡‡Wwg n‡Z c~‡e© 3 eQi †gqv`x wWMÖx cÖ`vb Kiv n‡Zv| eZ©gv‡b e½eÜz †kL gywReyi ingvb 

†gwiUvBg wek¦we`¨vj‡qi Aax‡b Aaxfy³Ki‡Yi gva¨‡g evsjv‡`k †gwib GKv‡Wwgi K¨v‡WU‡`i‡K 4(Pvi) 

eQi †gqv`x e¨v‡Pji Ae †gwiUvBg mvBÝ (weGgGm) wWMÖx cÖ`vb Kiv n‡”Q| 

 ‡gwbi GKv‡Wwgi cvk Kiv MÖvRy‡qUMY chv©qµ‡g Rvnv‡Ri K¨v‡Þb I Pxd BwÄwbqvi wn‡m‡e †`kx I 

we‡`kx Rvnv‡R Kg©iZ †_‡K †`‡ki Rb¨ mybvg I cÖwZ eQi cÖvq 1500 (GK nvRvi cvuPkZ) †KvwU UvKvi 

ˆe‡`wkK gy`ªv Avq Ki‡Q, hv †`‡ki `vwi`ª̈  we‡gvPbmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡Q| 

GKRb †gwibvi M‡o 20 eQ‡ii †ckvMZ Rxe‡b †`‡ki Rb¨ 10 †KvwU UvKvi ˆe‡`wkK gy`ªv AR©b K‡i 

wb‡q Av‡m| †gwib GKv‡Wwgi K¨v‡WU‡`i wd 4 jÿ UvKv n‡Z 1 jÿ UvKv avh© Kiv n‡q‡Q| 

  µgea©gvb Pvwn`v Abyhvqx †`‡ki wewfbœ RvqMvq bZzb 4wU †gwib GKv‡Wwg wbgv©Y Kiv n‡PQ| 

  ‡gwib K¨v‡WU‡`i cÖwkÿY myweav e„w×i j‡ÿ¨ ‡Uªwbs wkc I wmgy‡jUi µ‡qi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q|   

evsjv‡`k ’̄je›`i KZ©„cÿt 

 ’̄je›`i KZ©„c‡ÿi AvIZvq ‡ebv‡cvj ¯’je›`‡i hvÎx PjvP‡ji myweav‡_© AvšÍR©vwZK c¨v‡mÄvi I  evm 

Uvwg©bvj wbg©vY Kiv n‡q‡Q| D³ Uvwg©bv‡j fvi‡Z MgYKvix hvÎxiv A‡cÿvMvi myweav, wbivcËv myweav, 

gwnjv I cÖwZeÜx hvÎx‡`i Rb¨ we‡kl myweav I †kŠPvMv‡ii myweav †fvM Ki‡Qb|  

 ‡ebv‡cvj ’̄je›`‡ii wjsK †ivW n‡Z fviZxq AvBwmwc ch©šÍ ms‡hvM moK wbg©vY Kiv n‡q‡Q|  



 †fvgiv I eywogvix ’̄je›`‡ii gva¨‡g Avg`vwb-ißvwbK…Z gvjvgv‡ji AwMœ `yN©Ubv n‡Z iÿvi Rb¨ 962.70 

jÿ UvKv e¨‡q dvqvi nvB‡Wª›U wm‡÷g ms ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| †fvgiv ’̄je›`‡i wbR¯̂ A_©vq‡b 3wU I‡cb 

BqvW© wbg©vY Kvh© mgvß n‡q‡Q|  

 bKzMvuI Ges †mvbvnvU ’̄je›`i wbgv©Y Kiv n‡q‡Q| 

  we‡jvwbqv, †MveivKzov-KovBZwj, evjøv Ges avbyqv Kvgvjcyi ’̄je›`‡ii wbg©vY Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 

  wek¦ e¨vs‡Ki A_©vq‡b †fvgiv, ‡kIjv I †ZMvgyL ’̄je›`i Dbœq‡bi GKwU cÖKí 693.00 ‡KvwU UvKv 

e¨‡q ev¯Íevqbvaxb Av‡Q|  

 fwel‡Z ‡`ŠjZMÄ Ges wPjvnvUx ’̄je›`i Dbœqb Kiv n‡e|  

‡bŠcwienb Awa`ßit  

 AvšÍR©vwZK Rjmxgvq PjvPjiZ evsjv‡`kx RvnvRmg~‡ni wbivcËv Rb¨ Long Range 

Identification Tracking System (LRIT)  cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q|  

 evsjv‡`kx bvweK‡`i we‡`kx Rvnv‡R †hvM`vb I cÖZ¨veZ©b mnR Kivi wbwgË cÖ`Ë Machine 

Readable Seafarers Identity Document (SID) wU AviI AvaywbKvqb I ¯§vU© Kiv n‡q‡Q| 

  DcK~jxq GjvKvq PjvPjKvix †bŠhvbmg~n gwbUwismn †bŠ PjvP‡j wbivcËv wbwðZ Kiv Ges 

AvšÍR©vwZK eva¨evaKZv cyi‡Yi j‡ÿ¨ 371.00 †KvwU UvKv e¨‡q Global Maritime Distress & 

Safety System (GMDSS) cÖKí ev¯Íevqbvaxb Av‡Q| 

  bvweK‡`i wmwWwmmn mKj ai‡bi mb‡`i  WvUv †eBR ˆZix KiZt Ab-jvBb hvPvB e¨e ’̄v Pvj y Kiv 

n‡q‡Q|  

 mgy`ª c‡_ µzR mvwf©m Pvjyi j‡ÿ¨ The Memorandum of Understanding on  Passenger 

& Cruise Services on the Coastal and Passenger Rules between Bangladesh 

and India B‡Zvg‡a¨ ¯^vÿwiZ n‡q‡Q Ges cÖ‡UvKj Abyhvqx evsjv‡`k I fvi‡Zi g‡a¨ MZ 

29/03/2019 Zvwi‡L µzR RvnvR PjvPj ïiæ n‡q‡Q|  

 †bŠ`yN©Ubv †iv‡a we‡kl Kvh©µg MÖnY Kiv n‡PQ weavq weMZ eQi¸‡jv‡Z hvÎxevwn Rvnv‡R 

D‡jøL‡hvM¨ †Kvb `yN©Ubv N‡Uwb|  

 ‡`‡ki g¨vKvbvBRW †ev‡Ui WvUv ‡eB‡Ri Rb¨ b¨vkbvj wkcm& GÛ †gKvbvBRW †evU WvUv  †eBR 

g¨v‡bR‡g›U GÛ K¨vcvwmwU wewìs cÖKí MÖn‡Yi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q|  

2| 2019-20 A_©eQ‡ii Kg©cwiKíbvt 

 প্রায় ৭১৫.০০ লক্ষ র্নরমটার নেরজাং কায ঘক্রম সম্পাদন করা হতব; 

o তবআইডতিউটিএ’র লক্ষ্যমাত্রা- ৫৫০.০০ লক্ষ র্নরমটার; 

o পায়রা বন্দর কর্তঘপক্ষ’র লক্ষ্যমাত্রা- ৫৫.০০ লক্ষ র্নরমটার; 

o নমাাংলা বন্দর কর্তঘপক্ষ’র লক্ষ্যমাত্রা- ৬০.০০ লক্ষ র্নরমটার; এবাং  

o চট্টগ্রাম বন্দর কর্তঘপক্ষ’র লক্ষ্যমাত্রা- ৫০.০০ লক্ষ র্নরমটার।  



 পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর কা বক্রম পতরচালনার লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা ও সুতবধাতে উন্নয়ন কা বক্রদমর 

অাংে তহ্সাদব  ৩৮৩৮.২২ একর ভূতম অতধগ্রহ্ণ করা সম্ভব হ্দব। এোড়া, সাংদ াগ সড়ক তনম বাদণর ১০০% এবাং 

ক্ষ্তিগ্রস্থদের পুনব বাসন ও প্রতেক্ষ্ণ কা বক্রদমর ৬০% বাস্তব অগ্রগতি অজবন করা হ্দব; 

  চট্টগ্রাম বন্দতরর কনদটইনার হ্যান্ডতলাং কযাপাতসটি ২.৮ রমরলয়ন টিইউ’স (TEU=Twenty-Foot 

Equivalent Unit) নেতক ৩ রমরলয়ন টিইউ’স পয ঘন্ত করা হ্দব; 

 থমাাংলা বন্দর কর্তবপক্ষ্ কর্তবক রুজদভল্ট থজটির তবদ্যমান অবকাঠাদমা উন্নয়দনর লদক্ষ্য সমুেয় তনম বাণ কায ঘক্রম 

সম্পাদন করা হ্দব; 

 িামাতবল, থবনাদপাল ও বুতড়মারী স্থলবন্দদর অবকাঠাদমা উন্নয়ন করা হ্দব; 

 চট্টগ্রাম বন্দদর ৫৩০০০ বগ বতমটার তনউমুতরাং ওভারদলা কনদটইনার ইয়াড ব তনম বাণ করা হ্দব;  

 ১০টি থেজার সাংগ্রহ্ এবাং তবআইডতিউটিএ এর বাতষ বক থেতজাং ক্ষ্মিা ২৬.৫০ লক্ষ্ ঘনতমটার  বৃতদ্ধ করা হ্দব; 

 মাদারীপুতর একটি েীপ পাতস ঘাতনল নেরনাং ইনরিটিউট স্থাপন এবাং প্ররেক্ষে কায ঘক্রম শুরু করা হতব; 

 ৫৩টি তডতজটাল থগজ (Water Level Recorder) থেেন এবাং ২(দুই)টি সাভঘার নিেন স্থাপন করা হ্দব; 

 ৪টি নমররন একাতডরমর রনম ঘাে এবাং প্ররেক্ষতের জন্য প্রস্তুেকরে করা হ্দব; 

 চট্টগ্রাম বন্দর কর্তঘপক্ষ (চবক)-এ ১৫০ েয্যারবরেষ্ট আধুরনক হাসপাোল রনম ঘােতেতষ োর কাযক্রম চালু করা 

হতব; 

 তনউ মুতরাং কনদটইনার টাতম বনাল (এনতসটি)-এর জন্য চবক কর্তবক রবরভন্ন ধরতের ১০ টি যিপারে (৪টি কী গ্যাররী 

নক্রন, ৩টি রাবার টায়াড ঘ গ্যারী নক্রন ও ৩টি স্ট্রাডল কযাররয়ার) সাংগ্রহ করা হ্দব; 

 সমুদ্রগামী জাহাজ হযান্ডরলাং এর রনরমত্ত পুরোং, পুরলাং, নটাইাং, মুররাং-আনমুররাং দ্রুেেম সমতয় সম্পতন্নর জন্য 

নমাাংলা বন্দর কর্তঘপক্ষ কর্তঘক ১টি টাগ নবাট সাংগ্রহ করা হ্দব;  

 নমাাংলা বন্দর নজটিতে রগয়ারতলস জাহাজ হযান্ডরলাং এর জন্য ১টি নমাবাইল হারবার নক্রন সাংগ্রহ করা হতব; 

 বাাংলাদেে অভযন্তরীণ থনৌ-পতরবহ্ন কদপ বাদরেন (তবআইডতিউটিতস) কর্তবক ঢাকা-বররোল-খুলনা ননৌরুতটর জন্য 

২টি নতুন যােীবাহী জাহাজ বহতর যুক্ত করা হতব;  

 চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হারেয়া-বররোল উপকূলীয় ননৌরুতট যােীবাহী সারভ ঘস পররচালনার লতক্ষয ২টি নতুন যােীবাহী 

জাহাজ বহতর যুক্ত করা হতব । 

৩। মধ্যদময়াতে কম বপতরকল্পনাাঃ 

থনৌপতরবহ্ন মন্ত্রণালদয়র মধ্যদময়াতে কম বপতরকল্পনার আওিায় তনদনাক্ত কা ক্রম গ্রহ্ণ করা হ্দয়দোঃ 

 10wU †WªRvi, †µb‡evU, UvM‡evU, Awdmvm© nvDR‡evU I µz-nvDR ‡evUmn Ab¨vb¨ mnvqK miÄvg/ 

hš¿cvwZ msMÖn (2q ms‡kvwaZ), 20wU †WªRvimn mnvqK hš¿cvwZ Ges miÄvgvw` msMÖn kxl©K cÖK‡íi 

AvIZvq †WªwRs Gi miÄvgvw` msMÖn; 

 আশুগঞ্জ অভযন্তরীে কতেইনার ননৌ-বন্দর স্থাপন; 

 Af¨šÍixY ‡bŠ-c‡_i 53wU iæ‡U K¨vwcUvj †WªwRs (1g ch©vqt 24wU †bŠ-c_);  

 AvÂwjK †hvMv‡hvM DbœxZKi‡Yi j‡ÿ¨ evsjv‡`k AvÂwjK Af¨šÍixY †bŠcwienb cÖKí-1 ; 

 m›Øxc ’̄ ¸ßQovq Aviwmwm †RwU cyb: wbgvY; 

 ‡gvsjv n‡Z Puv`cyi-gvIqv-‡Mvqvj›` n‡q cvKkx ch©šÍ †bŠiæ‡Ui bve¨Zv Dbœqb; 

 evjvkx evnv`yiev‡` †dwiNvUmn Avbylw½K ’̄vcbvw` wbg©vY; 



 বুতড়গাংগা, তুরাগ, েীিলক্ষ্যা ও বালু নেীর িীরভুতমদি তপলার স্থাপন, িীররক্ষ্া, ওয়াকওদয় ও থজটিসহ্ 

আনুষাংতগক অবকাঠাদমা তনম বাণ; 

 নগরবাড়ীদি আনুষাংতগক সুতবধাতেসহ্ নেী বন্দর তনম বাণ; 

 ৩৫টি থেজার ও সহ্ায়ক জল ানসহ্ আনুষাংতগক সরঞ্জামাতে সাংগ্রহ্; 

 পুরািন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবাং পুনভববা নেীর নাব্যিা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার; 

 35wU evwYwR¨K I 8wU mnvqK Rjhvb msMÖn Ges 2wU bZzb w ø̄cI‡q wbgv©Y ; 

 weAvBWweøDwUwmi cyivZb Wv¤^ †dwi cÖwZ ’̄vcbK‡í 2wU DbœZgv‡bi †K UvBc †dwi wbgv©Y; 

 থমাাংলা বন্দর চযাদনদলর আউটার বাদর থেতজাং; 

 ‡gvsjv e›`‡ii nvievi P¨v‡b‡ji dzW mvB‡jv GjvKvq †WªwRs; 

 mvi‡dm IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb ; 

 †f‡mj UªvwdK g¨v‡bR‡g›U GÛ Bbdi‡gkb wm‡÷g (wfwUGgAvBGm) cÖeZ©b| 

 থগাবরাকুড়া কড়াইিতল  স্থল বন্দর উন্নয়ন 

 avbyhv Kvgvjcyi ’̄j e›`i Dbœqb; 

 we‡jvwbqv ’̄je›`i Dbœqb; 

 evjøv ’̄j e›`i Dbœqb; 

 b¨vkbvj †gwiUvBg Bbw÷wUDU ¯’vcb gv`vixcyi kvLv 

 wRGgwWGmGm I Bw›U‡MÖ‡UW †gwiUvBg †bwf‡Mkb wm‡÷g ’̄vcb; 

 cvqiv Mfxi mgy`ª e›`‡ii Kvh©µg cwiPvjbvi j‡ÿ¨ প্রদয়াজনীয়  AeKvVv‡gv/myweavw`i Dbœqb  (1g 

ms‡kvwaZ) ; 

 cvqiv mgy`ª e›`‡ii cÖ_g Uvwg©bvj Ges Avbylw½K myweavw` wbgv©Y cÖKí ; 

 ‡b`vij¨vÛ miKv‡ii Avw_©K mnvqZvq †ós‡`wbs w` wPUvMvs †cvU© A_wiwU †Uªwbs BÝwUwUDU ’̄vcb; 

 KY©dzj xb`xi m`iNvUn‡Z evKwjqvi Pi ch©šÍ †WªwRsGi gva¨‡g be¨Zv e„w× Kiv n‡e; 

 c‡Z½v K‡›UBbvi Uvwg©bvj wbg©vY Kiv n‡e; 

 2wU KvUvi †mKkb †WªRvi, mnvqK †evU Ges hš¿cvwZ msMÖn Kiv n‡e; 

 `yÔwU D”P ÿgZv m¤úbœ  (cÖwZwU 5000 weGBPwc/70Ub †evjvW© cyj) UvM‡evU msMÖn Kiv n‡e; 

 wbDgywis wØZxq Ifvi‡d¬v K‡›UBbvi BqvW©  wbgv©Y Kiv n‡e; 

 বুতড়গাংগা, তুরাগ, েীিলক্ষ্যা ও বালু নেীর িীরভুতমদি তপলার স্থাপন, িীররক্ষ্া, ওয়াকওদয় ও থজটিসহ্ 

আনুষাংতগক অবকাঠাদমা তনম বাণ। 

৪। সরকাদরর তনব বাচনী ইেদিহ্ার-এ বতণ বি লক্ষ্য ও পতরকল্পনাাঃ 

 ব্যাপক েনদনর পতরকল্পনা তহ্দসদব আগামী থময়াদে প্রায় ১০ হ্াজার তকদলাতমটার থনৌপে েনন করা হ্দব। 

আন্তজবাতিক সমুদ্রবন্দদরর সাদে অভযন্তরীণ থনৌপেগুদলার সাংদ াগ স্থাপন করার মাধ্যদম আমোতন-রপ্তাতন সুগম 

করা হ্দব। 

 আন্তজবাতিক প বাদয় বাতণজযদক সহ্জির করার লদক্ষ্য ভারদির সাদে থনৌপে বাতণজয আরও বাতড়দয় এদক 

থনপাল-ভুটান প বন্ত সম্প্রসাতরি করা হ্দব।  

 ২০২৩ সাদলর মদধ্য তনম বাণকাজ সম্পন্ন করদি মািারবাড়ী সমুদ্রবন্দর স্থাপদনর পতরকল্পনা গ্রহ্ণ করা হ্দয়দে। 



 অবকাঠাদমাগি উন্নয়দনর জন্য ১৭ হ্াজার থকাটি টাকা ব্যদয় থব-টাতম বনাল তনম বাদণর পতরকল্পনা গ্রহ্ণ করা হ্দয়দে। 

ফদল বন্দদরর সক্ষ্মিা ৪ গুণ বৃতদ্ধ পাদব।  

 ঢাকার চারপাদের ৪টি নেী এবাং োলগুদলাদক দূষণ ও েেলমুক্ত কদর েনদনর মাধ্যদম নাব্য তফতরদয় এদন 

নেীিীদরর থসৌন্দ ব বৃতদ্ধর মাধ্যদম প বটনদকন্দ্র তহ্দসদব গদড় থিালা হ্দব। 

 তনব বাচনী ইেদিহ্ার বাস্তবায়দনর জন্য থনৌপতরবহ্ন মন্ত্রণালয় হ্দি একটি কম ব পতরকল্পনা প্রণয়ন করা হ্দয়দে। 

এসতডতজ এবাং সপ্তম পঞ্চম বাতষ বক পতরকল্পনাাঃ 

‡UKmB Dbœqb jÿgvÎvi (Sustainable Development Goals) 17wU †Mvj/jÿ¨gvÎv ev¯Íevq‡bi 

Rb¨ mvaviY A_©bxwZ wefvM, cwiKíbv Kwgkb mKj gš¿Yvj‡qi g‡a¨ 169wU Uv‡M©U e›Ub Kiv n‡q‡Q| D³ 

Uv‡M©U¸‡jv ev Í̄evq‡bi Rb¨ †bŠcwienb gš¿Yvjq wjW gš¿Yvjq wn‡m‡e wbav©wiZ nqwb| †bŠcwienb gš¿Yvjq 

`yÔwU‡Z †Kv-wjW gš¿Yvjq wn‡m‡e wbav©wiZ n‡q‡Q Ges 12wU-‡Z mn‡hvMx gš¿Yvjq n‡Z wbav©wiZ n‡q‡Q| 

.†bŠcwienb gš¿Yvjq 14.2 Ges 14.G BwÛ‡KUi/Uv‡M©U ev¯Íevq‡bi Rb¨ †Kv-wjW gš¿Yvjq wn‡m‡e wbav©wiZ 

i‡q‡Q| 

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid 

significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and take action 

for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans. 

14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine 

technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission 

Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean 

health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of 

developing countries, in particular small island developing States and least developed 

countries. 

†bŠcwienb gš¿Yvjq  6.3, 6.4, 9.1, 9.4, 9.we, 11.2, 11.5, 14.1, 14.3, 14.5, 14.wm Ges 15.1 BwÛ‡KUi 

ev¯Íevq‡bi Rb¨ mn‡hvMx ev Í̄evqbKvix gš¿Yvjq wn‡m‡e wbav©wiZ i‡q‡Q| †bŠ cwienb gš¿Yvjq n‡Z D³ 

Uv‡M©U/BwÛ‡KUiMy‡jv ev Í̄evq‡bi Rb¨ Kvh©Kix cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q Ges †m Abyhvqx ev Í̄evwqZ n‡PQ|   

 mßg cÂevwl©K cwiKíbvq 3600 jÿ NbwgUvi †WªwRs, 7000 wK‡jvwgUvi Af¨šÍixY I DcK~jxq 

‡bŠc‡_i nvB‡WªvMÖvwdK mv‡f©, 30wU †WªRvi µq, 10wU bZzb †bŠe›`i wbgv©Y, 9wU †bŠe›`i cybevmb, 2wU Af¨šÍixY 

K‡›UBbvi Uvwg©bvj wbgv©Y, †gwiUvBg cÖwkÿY Bbw÷wUDU ’̄vcbmn BZ¨vw` Kvh©µg AšÍf~©³ i‡q‡Q| cÂevwl©K 

cwiKíbvi D‡jøwLZ Kvh©µg¸‡jv h_vixwZ ev¯Íevqb Kiv n‡PQ|   

 

 


