
ননৌরযফন ভন্ত্রণারয়েয ২০২০-২১ অথ থফছয়যয ফায়জট ফক্তৃতা 

 

ক।   চররত ২০১৯-২০ অথ থফছয়যয ফায়জয়ট প্ররতশ্রুত কাম থক্রভ ফাস্তফােন (গত ১১ ফছয়যয উয়েখয়মাগ্য অজথনমূ): 

 

 চট্টগ্রাভ ফন্দয়যয রনউমুরযিং কয়েইনায টারভ থনায়রয ৪ ও ৫ নিং ফায়থ থয রছয়ন শ্চাৎ সুরফধারদ রনভ থাণ কযা য়েয়ছ।  

 রনউমুরযিং কয়েইনায টারভ থনার রযচারনায জন্য ী-টু-নায গ্যান্ট্রীয়ক্রণ ৫১টি ইক্যুইয়ভে িংগ্র কযা য়েয়ছ।  

 একটি ৪৫০০ রফএইচর টাগয়ফাট  িংগ্র কযা য়েয়ছ।  

 চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তথয়েয  জন্য ষ্ট্রায়টরজক ভাস্টায প্ল্ুান প্রণেন কযা য়েয়ছ। 

 Surface Water Treatment Plant স্থান কযা য়েয়ছ। ।  

 ব্ািংক প্রয়টকন ও নজটি পুারররটিজ কণ থফুরী নদীয়ত কুারটার নেরজিং কযা য়েয়ছ। 

 ৩২০০ রফএইচর েভতা ম্পন্ন টাগয়ফাট িংগ্র কযা য়েয়ছ।    

 নভািংরা ফন্দয়যয জন্য ৭০টি রফরবন্ন ধযয়ণয  কায়গ থা ও কয়েইনায ুান্ডররিং মন্ত্রারত িংগ্র কযা য়েয়ছ।  

 নভািংরা ফন্দয়যয জন্য রনসৃত নতর অাযণকাযী জরমান িংগ্র কযা য়েয়ছ। 

 নভািংরা ফন্দয কর্তথয়েয রুজয়বল্ট নজটি উন্নেন প্রকল্প এয অরধয়ন স্টুাক ইোড থ, ফাইা নযাড পুনঃরনভ থাণ, নতুন স্টুাক 

ইোড থ, েঃরনস্কান ব্ফস্থা ও ীভানা প্রাচীয রনভ থাণ কযা য়েয়ছ। 

 নভািংরা ফন্দয়যয ১০ রকঃরভঃ প্রধান ড়ক ও ফাইা ড়য়কয উন্নেন কাজ ম্পন্ন কযা য়েয়ছ।  

 নভািংরা ফন্দয়যয রফদ্যভান নজটিয়ত রগোযয়র জাায়জয কয়েইনায ুান্ডররিং এয জন্য একটি নভাফাইর াযফায নক্রন 

িংগ্র কযা য়েয়ছ 

 ােযা ফন্দয়যয চুায়নর ও ফরঃয়নাঙ্গয়য রনযাত্তায জন্য ISPS (International Ship and Port 

Facility Security Code) নকাড ফাস্তফােন এফিং জারতিংঘ কর্তথক ইউএন নরায়কটয নকাড ফযাদ্দ কযা য়েয়ছ।  

 ােযা ফন্দয়য াফ থেরণক রফদ্যুৎ ব্ফস্থা রনরশ্চত কযায জন্য ২২০০ নকরবএ এয ১টি বফদ্যুরতক াফয়েন স্থান কযা 

য়েয়ছ।  

 ােযা ফন্দয়য আগত বফয়দরক জাায়জ রফশুদ্ধ ারন যফযায়য জন্য প্ররত ঘোে ২৫০ নভঃ টঃ উৎাদন েভতা ম্পন্ন 

১টি ওোটায রিটয়ভে প্ল্ুাে স্থান কযা য়েয়ছ। 

 ২০০.০০ নকাটি টাকা ব্য়ে নফনায়ার স্থরফন্দয়য আন্তজথারতক প্যায়ঞ্জায টারভ থনার, ফা টারভ থনার, ভারাভার িংযেয়ণয 

জন্য আধুরনক ওেুাযাউজ, ৪নরন যাস্তা, ইোড থ, িান্সরয়ভে নড, ওয়েব্রীজ নস্কর অন্যান্য অফকাঠায়ভা রনভ থাণ কযা 

য়েয়ছ। 

 ফািংরায়দ ররিং কয় থায়যয়নয জন্য চীন যকায়যয ঋন ােতাে নতুন ০৬টি জাাজ িংগ্র কযা য়েয়ছ। 

 ফািংরায়দ ররিং কয় থায়যয়নয ঢাকাস্থ রনজস্ব জরভয়ত বদরনক ফািংরা নভাড়, ঢাকাে একটি ২৫ তরা বফন রনভ থান কযা 

য়েয়ছ। 

 কুায়ডটয়দয প্ররেয়ণয জন্য ব্রীজ রমুয়রটয নোয (Full Mission) ননরবয়গন কয়ন্ট্রার স্থান কযা য়েয়ছ। 

 কুায়ডটয়দয প্ররেয়ণয জন্য ইরঞ্জন রমুয়রটয নোয ক্রে কযা য়েয়ছ। । 

 ভাদাযীপুয়য ন্যানার নভরযটাইভ ইন্সটিটিউয়টয অস্থােী াখা চালু কযা য়েয়ছ। ভূরভ অরধগ্রণ কয়য স্থােী স্থানারদ রনভ থাণ 

ও প্ররেণ মন্ত্রারত িংগ্রয়ন জন্য প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ছ।  

 প্রী-ী নকায় থয প্ররেণাথীয়দয অনরাইয়ন আয়ফদন কযায দ্ধরত (ওোন স্ট ারব থ) চালু কযা য়েয়ছ।  

 ন্যানার নভরযটাই ইন্সটিটিউট চট্টগ্রায়ভয প্ররেণাথীয়দয  জন্য ৩০০ আন রফরে ৬ে তরা নায়স্টর বফন রনভ থাণ কযা 

য়েয়ছ।  



 রফআইডরিউটির কর্তথক ঢাকা ফরযার রুয়ট মাত্রী াযাায়যয জন্য মাত্রীফাী জাাজ এভরব ফাঙারী ও এভরব ভধুভরত চালু 

কযা য়েয়ছ।  

 ঢাকায চতুরদ থয়ক বৃত্তাকায ননৌয়থ মাত্রী রযফয়নয জন্য ৬টি নতুন মাত্রীফাী ওোটায ফা িংয়মাজন কযা য়েয়ছ।  

 রফআইডরিউটির‘য নপরয ারব থয় ভতরফ-গজারযো নায়ভ একটি নতুন রুট চালু কযা য়েয়ছ। 

 আন্তজথারতক জরীভাে চরাচরযত ফািংরায়দী জাাজ মূয়য রনযাত্তা জন্য Long Range 

Identification Traffic System প্রফতথন কযা য়েয়ছ।  

 ফািংরায়দী নারফকয়দয রফয়দী জাায়জ নমাগদান ও প্রতুাফতথন জ কযায রনরভত্ত Machine Readable 

Seafarers Identity Document আযও আধুরনকােন কযা য়েয়ছ। 

 উকূরীে এরাকাে চরাচরকাযী ননৌমানমূ ভরনটরযিং ননৌচরাচয়র রনযাত্তা রনরশ্চত কযায রয়েু ৩৭১(রতন ত 

একাত্তয) নকাটি টাকা ব্য়ে Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS) প্রকল্প 

ফাস্তফােনাধীন আয়ছ। 

 ফরযার নদী ফন্দয়যয উন্নেন ও আধুরনকােন কযা য়েয়ছ।  

 চট্টগ্রাভস্থ ক্যরভযাে আযরর নজটি রনভ থাণ কযা য়েয়ছ।  

 ন্দ্বীস্থ গুপ্তছড়াে নফরনরভ থত আযরর নজটি ম্প্রাযণ কযা য়েয়ছ।  

 ঢাকা য়যয চারযরদয়ক বৃত্তাকায ননৌথ চালুকযণ কযা য়েয়ছ। (২ে ম থাে) । 

 ননাোাড়া ববযফ-আশুগঞ্জ ও ফযগুনাে নদী ফন্দয স্থান কযা য়েয়ছ। 

 উদ্ধাযকাযী জরমান িংগ্র কযা য়েয়ছ।  

খ।  ২০২০-২১ অথ থফছয়যয কভ থরযকল্পনাঃ 

 

 য়তঙ্গা কয়েইনায টারভ থনার রনভ থাণ (PCT) 

 রনউমুরযিং রিতীে ওবাযয়লা কয়েইনায ইোড থ রনভ থাণ।   

  নফ-টারভ থনার রনভ থাণ। 

 রাররদো ফাল্ক টারভ থনার রনভ থাণ। 

 ডররপন নজটি আয এভ-৪ রনভ থাণ 

 শুয চুায়নয়রয ইনায ফায়য নেরজিং প্রকল্পটিয অরধয়ন শুয চুায়নয়রয রফরবন্ন স্থায়ন ২১৬.০৯ রে ঘনরভটায নেরজিং কাজ 

কযা য়ফ। 

 আয়গ্রয়ডন অফ নভািংরা নাট থঃ প্রকল্পটিয অরধয়ন ইক্যইয়ভে কয়েইনায টারভ থনার,  ুান্ডররিং ইোড থ,  নডররবাযী 

ইোড থ, ারব থ নবয়র নজটি, নভরযন ওোকথ কভয়প্ল্ক্স, নভকারনকার ওোকথ কভয়প্ল্ক্স, ওবাযা,  ফন্দয়যয িংযরেত 

এরাকা ও ফন্দয বফন ম্প্রাযণ, ভফক এয রফদ্যভান যাস্তামূ ৬ নরন ও ৪ নরয়ন উন্নীতকযণ এফিং ৪টি জরমান িংগ্র 

কযা য়ফ।  

 ২০২০-২১ অথ থ ফছয়য ১৫০ জনয়ক প্রী-ী এফিং ১৭০০ জনয়ক নাে-ী প্ররেণ প্রদান কযা য়ফ। তাছাড়া অধ্যয়েয ফািংয়রা 

এফিং রমুয়রটয বফন রনভ থাণ কযা য়ফ। 

 অবুন্তযীণ ননৌয়থয ৫৩টি রুয়ট কুারটার নেরজিংকযা য়ফ। (১ভ ম থােঃ ২৪টি ননৌ-থ)। 

 আশুগয়ঞ্জ অবুন্তযীণ কয়েইনায ননৌফন্দয স্থান। 

 ভিংরা য়ত চাঁদপুয- ভাওো- নগাোরন্দ য়ে াকী ম থন্ত ননৌরুয়টয নাব্তা উন্নেন। 

 নগযফাড়ীয়ত আনুলিংরগক সুরফধারদ নদীফন্দয   রনভ থাণ। 

 বুরড়গঙ্গা, তুযাগ, ীতরো ও ফালু নদীয উয়েদকৃত তীযভূরভয়ত ররায স্থান, তীযযো, ওোকওয়ে ও নজটি 

আনুলিংরগক অফকাঠায়ভা রনভ থাণ (২ে ম থাে)। 

 আনুলিংরগক সুরফধারদ রফয়ল  ধযয়নয টারভ থনার ও ন্টুন রনভ থাণ ও স্থান। 

 ভাদাযীপুয ী ায় থায়নর নিরনিং ইনরেটিউট স্থান(১ভ িংয়ারধত)। 



 ফারাী ও ফাাদ্যযাফায়দ নপযীঘাট আনুলারঙ্গক স্থানারদ রনভ থাণ”   

 বুরড়গিংগা, তুযাগ, ফালু ওীতরেুা নদীয তীয ভুরভয়ত ওোকওয়ে, ইয়কাাকথ ও আনুলিংরগক স্থানা রনভ থাণ (৩েম থাে) 

এফিং ঢাকা য়যয বৃত্তাকায ননৌথ  প্রফাভান যাখয়ত নদীয তরয়দ য়ত ফজথু  অাযয়ণয রনরভত্ত উক্ত অিংগমূয়য 

উন্নেন প্রস্তাফ  প্রস্তুয়তয জন্য ম্ভাব্তা ভীো। 

 চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তথয়েয রফদ্যভান াাতায়রয স্থয়র ৬তরা পাউয়ন্ডন  ৪তরা াাতার কভয়প্ল্ক্স রনভ থাণ।  

 চট্টগ্রাভ ফন্দয়যয ১ নিং নজটিয উজায়ন একটি ারব থ নজটি রনভ থাণ।  

 কণ থফুরী নদীয দযঘাট য়ত ফাকররোয চয ম থন্ত নেরজিং এয ভাধ্যয়ভ নাব্তা বৃরদ্ধ।  

গ।  ভধ্যভয়োরদ িংস্কায/কথভযরকল্পনাঃ (২০২০-২১ য়ত ২০২২-২৩ ম থন্ত) 

 

 নবয়র িারপক ম্যায়নজয়ভে এন্ড ইনপযয়ভন রয়স্টভ (রবটিএভআইএ) প্রফতথণ প্রকল্পটিয অধীয়ন যাডায, AIS,  

কুায়ভযা, নজনায়যটয, ল্যাটি টাওোয ইতুারদ VTMIS িংরিে মন্ত্রারত িংগ্র কযা য়ফ। 

 াযয়প ওোটায রিটয়ভে প্ল্ুাে স্থান প্রকল্পটিয আওতাে ১টি াযয়প ওোটায রিটয়ভে প্ল্াে স্থান কযা য়ফ। 

 স্ট্র্ুায়টরজক ভাস্টায প্ল্ান পয নভািংরা নাট থ প্রকল্পটিয অরধয়ন একটি ারনাগাদ ভাস্টায প্ল্ান বতযী কযা য়ফ। 

 নভািংরা ফন্দয়যয জন্য অতুাফশ্যকীে মন্ত্রারত/যঞ্জাভ িংগ্র প্রকল্পটিয আওতাে ৬৪টি কায়গ থা ও কয়েইনায ুান্ডররিং 

মন্ত্রারত ও ১১টি রনভ থাণ মন্ত্রারত িংগ্র কযা য়ফ। 

 নভািংরা ফন্দয়য আধুরনক ফজথু  ও রনসৃত নতর অাযণ ব্ফস্থানা প্রকয়ল্পয অরধয়ন ভাযর নবয়র, অয়ের রযকবারয 

নবয়র, বুভ রস্কভায রফরবন্ন ধযয়ণয ফজথু  ব্ফস্থানা মন্ত্রারত িংগ্র ও স্থান কযা য়ফ। 

 নভািংরা  ফন্দয চুায়নয়র কুারটার ও িংযেণ নেরজিং। 

 নবয়র িারপক ম্যায়নজয়ভে এন্ড ইনপযয়ভন রয়স্টভ (রবটিএভআইএ) প্রফতথন। 

 এক্সানন এন্ড আয়গ্রয়ডন অফ নভািংরা নাট থ পুরররটিজ। 

 নভািংরা  ফন্দয়যয জন্য জরমান ও নেজায িংগ্র। 

 নভািংরা ফন্দয়য আধুরনক ফজথু  ও রনঃসৃত নতর অাযণ ব্ফস্থানা। 

 নভািংরা ফন্দযয়য জন্য অতুাফশ্যকীে মন্ত্রারত/যঞ্জাভ িংগ্র । 

 নভািংরা ফন্দযয়য রফদ্যভান নজটিয াইর মূয়য েে নযাধকযণ এফিং নপাল্ডায প্ররতস্থান। 

 ভধ্যয়ভোদী কভ থরযকল্পনা স্বরূ (২০২০-২১ য়ত ২০২২-২৩ ম থন্ত =৩ ফছয়য) ৪৮০ জনয়ক প্রী-ী এফিং ৫০০০ জনয়ক 

নাে-ী প্ররেণ প্রদান কযা য়ফ। তাছাড়া ফঙ্গভাতা নখ পরজরাতুয়ন্নো নভরযটাইভ কভয়প্ল্ক্স রনভ থায়ণয (নভগা প্রকল্প) 

রযকল্পনা যয়েয়ছ। 

 কুায়ডটয়দয প্ররেয়ণয জন্য ১টি নিরনিং ী এফিং ইরঞ্জন রমুয়রটয িংগ্রয়য প্রকল্প কাম থক্রভ প্ররক্রোধীন। 

 কুায়ডটয়দয প্ররেণ মন্ত্রারত ও যঞ্জাভ বৃরদ্ধকযণ কভ থসূরচ প্ররক্রোধীন। 

 ওোল্ডথ নভরযটাইভ ইউরনব থারটিয অধীয়ন ফািংরায়দ নভরযন একায়ডরভয়ত ভাো থ নকা থ প্রচরন। 

 ররিং এফিং নভরযটাইভ নক্টয়য এই অঞ্চয়রয ভয়ধ্য ফািংরায়দ নভরযন একায়ডরভয়ক নয়রজ নোয রয়য়ফ প্ররতষ্ঠায 

উয়দ্যাগ গ্রয়ণয রয়েু ফঙ্গফন্ধু নটকয়না নভরযন কভয়প্ল্ক্স ীল থক প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ছ। 

 াটুরযো ও নদৌরতরদো/য়গাোরয়ন্দ আনুলরঙ্গক সুরফধারদ নদী ফন্দয আধুরনকােন। 



 

  ঘ।  ২ে নপ্ররেত ও অেভ ঞ্চফারল থক রযকল্পনা/ এরডরজ ও রনফ থাচনী ইয়স্তায ২০১৮ ফাস্তফােয়ন ভন্ত্রণারে কর্তথক গৃীত এফিং 

কযনীে রফলোরদ 

 

 নফ-টারভ থনার রনভ থাণ (২ে ম থাে)। 

 চট্টগ্রাভ ফন্দয়যয রজররফ এরাকাে ১-৯ নিং নজটিয়ত ভারল্টাযা টারভ থনার রনভ থাণ। 

 নপনী ও রভয়যশ্বযাই নোর ইয়কানরভক নজান এয কাছাকারছ ফন্দয রনভ থাণ প্রকল্প। 

 নররকপ্টায ক্রে প্রকল্প। 

 ভাতাযফাড়ী নজটি রনভ থাণ প্রকল্প। 

 ২০২৩ ায়রয ভয়ধ্য রনভ থাণ কাজ ম্পন্ন কযয়ত  ভাতাযফাড়ী মুদ্র ফন্দয স্থায়নয রযকল্পনা গ্রণ কযা য়েয়ছ। 

 অফকাঠায়ভা উন্নেয়নয জন্য ১৭ াজায নকাটি টাকা ব্য়ে নফ-টারভ থনার রনভ থায়ণয রযকল্পনা গ্রণ কযা য়েয়ছ। পয়র ফন্দয়যয 

েভতা ৪ গুণ বৃরদ্ধ ায়ফ। 

 য়তঙ্গা কয়েইনায টারভ থনার রনভ থাণ। 

 নভািংরা ফন্দয়যয জন্য অতুাফশ্যকীে মন্ত্রারত/যঞ্জাভ িংগ্র (৬৪টি কায়গ থা ও কয়েইনায ুান্ডররিং মন্ত্রারত ও ১১টি রনভ থাণ 

মন্ত্রারত িংগ্র)। 

 নবয়র িারপক ম্যায়নজয়ভে এন্ড ইনপযয়ভন রয়স্টভ (রবটিএভআইএ) প্রফতথন।  (যাডায, AIS,  কুায়ভযা, নজনায়যটয, 

ল্যাটি টাওোয ইতুারদ VTMIS িংরিে মন্ত্রারত িংগ্র)। 

 াযয়প ওোটায রিটয়ভে প্ল্ুাে স্থান । 

 নভািংরা ফন্দয়যয ২টি অম্পূণ থ নজটি রনভ থাণ (ইক্যইয়ভে ২টি অম্পূণ থ নজটিয রনভ থাণ)। 

 নভািংরা ফন্দয়যয সুরফধারদয আধুরনকােন ও ম্প্রাযণ (কয়েইনায টারভ থনার রনভ থাণ-২টি, কয়েইনায নডররবাযী ইোড থ 

রনভ থাণ -১টি, কয়েইনায নস্টায়যজ/ইোড থ রনভ থাণ-১টি) 

 নভািংরা ফন্দয য়ত যাভার রফদ্যুৎ নকন্দ্র ম থন্ত ৩৮.৮১ রে ঘনরভটায নেরজিং এয কাজ ম্পন্ন কযা।  

 নভািংরা ফন্দয চুায়নয়রয আউটায ফায়য ১০৩.৯৫ রে ঘনরভটায নেরজিং এয কাজ চরয়ছ। ইয়তাভয়ধ্য ৪৫ রে ঘনরভটায 

নেরজিং কাজ ম্পন্ন য়েয়ছ। অফরে নেরজিং কাজ চরভান। 

 কয়েইনায ও কায়গ থাুান্ডররিং এয েভতা বৃরদ্ধয রয়েু আধুরনক মন্ত্রারত ও ইোড থ সুরফধারদ ৪টি টারভ থনার রনভ থাণ। 

 নদী খনয়নয রযকল্পনা রায়ফ আগাভী নভোয়দ প্রাে ১০ াজায রকয়রারভটায ননৌথ খনন কযা য়ফ।  

 রনফ থাচনী ইয়তায়যয ১০ াজায রকয়রারভটায ননৌয়থয নাব্তা রপরযয়ে আনায রয়েু পুযাতন ব্রহ্মপুত্র, ধযরা, তুরাই 

এফিং পুনুবথফা নদীয নাব্তা উন্নেন ও পুনরুদ্ধায কায়জ ৪৩৭১.০০ নকাটি টাকায প্রকল্প গ্রণ কযা য়েয়ছ।  

 বাযয়তয ায়থ ননৌথ ফারনজু আযও ফারড়য়ে ননার-ভুটান ম থন্ত ম্প্রারযত কযা য়ফ। 

 চাঁদপুয নজরায াযারস্ত উয়জরায রছখটিো ব্রীজ য়ত সূচীাড়া ব্রীজ ম থন্ত ডাকারতো নদীয উত্তযায়ড় ওোকওয়ে এফিং 

তীযযো আনুলরঙ্গক অফকাঠায়ভা রনভ থাণ। 

 নগাভতী নদীয নাব্তা উন্নেন ও পুনরুদ্ধায। 

 

 

 

 

 



 


