
ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃক্ষ (রফআইডরিউটিএ) 

াংরফরধফদ্ধ াংস্থা রদদফ ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃক্ষ (রফআইডরিউটিএ) অবযন্তযীণ ননৌরযফন ব্যফস্থায উন্নয়ন, 

াংযক্ষণ, রযচারন  রনয়ন্ত্রণ  াংক্রাভত্ম দারয়ত্ব ারন কদয থাদক। রফরবন্ন নভয়ারদ রক্ষযভাত্রা অজদৃনয রনরভত্ত ইদতাভদে নানা 

উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। এফ উদযাদগয ভদে উদরস্দখদমাগ্য দে অফলুপ্ত ননৌ-থ উদ্ধায  রফরবন্ন ননৌদথয নাব্যতা াংযক্ষণ, 

রনযাদ ননৌ-মান চরাচর রনরিতকযণ, অবযন্তযীণ ননৌ-ফন্দযভদয উন্নয়ন, রফরবন্ন রঞ্চঘাদে ন্টুন  ল্যারডাং িধরফধারদ দানদান, 

উদেদকৃত নদীতীযভূরভয পুনঃদখরদযাদধ য়াকদয় অন্যান্য অফকাঠাদভা রনভাৃণ, ঢাকায চাযাদয ননৌ-থ চরকযণ, 

অবযন্তযীণ ননৌদথ কদেইনায ণ্য রযফদনয অফকাঠাদভা সৃরি, রডরজোর দ্ধরতদত াইদরাগ্রারপক চাে ৃদানণয়ন, ইতযারদ।  

 
২০১৯-২০ অথফৃছদযয ফারলকৃ উন্নয়ন কভসৃূরচ (এরডর)-নত রফআইডরিিউটিএ’য নভাে ২০ (রফ)টি দানকল্প অন্তর্ভকৃ্ত যদয়দছ। এফ 

দানকদল্পয ভদে রফশ্বব্যাাংদকয অথাৃয়দন ১ (এক)টি; বাযতীয় নভনীয় ঋণ (LoC) এয আতায় ১ (এক)টি  নকারযয়ান কারযগরয 

ায়তায় ১ (এক)টি নভাে ৩ (রতন)টি দানকল্প ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। ২০১৯-২০ অথফৃছদযয এরডরয আতায় উক্ত দানকল্পভদয 

রফযীদত ফযাদ্দ যদয়দছ ১৫০০.০২ নকাটি োকা। এফাং দানকল্পভদয অনুকূদর নপব্রুয়ারয’ ২০ মনৃ্ত ব্যয় দয়দছ নভাে ৪২৮.২১৭৮ 

নকাটি োকা। ২০১৯-২০ (দপব্রুয়ারয’২০ মনৃ্ত) অথফৃছদয ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃদক্ষয যাজস্ব আয় দয়দছ ৫৪৮.০১ 

নকাটি োকা। চররত অথফৃছয  রফআইডরিউটিএ’য রফগত ০৫ ফছদযয আয়-ব্যদয়য রফফযণী াযরণ-১ এ নদয়া  দরাঃ 
াযরণ - ১ 

 

রফআইডরিউটিএ’য আয়-ব্যদয়য রফফযণঃ  ২০১৫-১৬ দত ২০১৯-২০  (দপব্রুয়ারয’ ২০) মনৃ্ত 
 

                                                                                                                                          (দকাটি োকায়) 

অথফৃছয 
আয় 

দানকৃত ব্যয় 
নীেরাব/নীে 

নরাকান 
২০১৫-১৬  ৫০০.৮০ ৫১৮.৮৮ -১৮.০৮ 

২০১৬-১৭ ৬১৪.৪৬ ৬৯৯.৬৭ -৮৫.২১ 

২০১৭-১৮  ৬২৫.৩৫ ৬৮৯.৩৩ -৬৩.৯৮ 

২০১৮-১৯ ৬৭৯.৩৮ ৬৯৮.৫০ -১৯.১২ 

২০১৯-২০ 
(নপব্রুয়ারয’২০ মনৃ্ত) 

৫৪৮.০১ ৫৬৯.১৬ -২১.১৫ 

 সূত্রঃ অথ ৃরফবাগ, ফাাংরাদদ অবযভত্মযীণ ননৌ-রযফন কর্তৃক্ষ (রফআইডরফস্দউটিএ)                                       চরভান াত 

ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃক্ষ দানরত ফছয অবযন্তযীণ ননৌদথয রফরবন্ন স্থাদন উন্নয়ন  াংযক্ষণ খনন/দররজাং কামকৃ্রভ 

রযচারনা কদয থাদক। মাত্রী  ভারাভার রযফন জতয কযা এ কামকৃ্রদভয রক্ষয। ২০১৫-১৬ নথদক ২০১৯-২০ অথফৃছয 

(নপব্রুয়ারয’২০ মভৃত্ম) মনৃ্ত নভয়াদদ অবযন্তযীণ রফরবন্ন ননৌ-দথ ম্পারদত উন্নয়ন  াংযক্ষণ খনন (capital and 

maintenance dredging)-এয রযভাণ াযরণ-২ এ দানদান কযা দরাঃ 

 
াযরণ - ২ 

 

অথফৃছয রবরত্তক উন্নয়ন  াংযক্ষণ খনদনয রযভাণঃ ২০১৫-১৬ দত ২০১৯-২০ (নপব্রম্নয়ারয ’২০) মনৃ্ত । 
 

অথফৃছয 
খনন/দররজাংদয়য রযভাণ (রক্ষ ঘনরভোয) 

উন্নয়ন খনন 
াংযক্ষণ খনন নভাে 

২০১৫-১৬ ১৭৮.২২ ১০৪.৭৯ ২৮৩.০১ 
২০১৬-১৭ ১৫৮.৭৯ ১১৭.৩৭ ২৭৬.১৬ 
২০১৭-১৮  ২১১.৮৯ ১৩৪.৯৮ ৩৪৬.৮৭ 

২০১৮-২০১৯  ২৭৮.৮৪ ১৩৯.৬৩ ৪১৮.৪৭ 
২০১৯-২০২০  

(দপব্রম্নয়ারয’২০ মনৃ্ত) 
১৯৯.৪১ ১২৪.৭১ ৩২৪.১২ 

উররস্দরখত খনন/দররজাং কামকৃ্রভ ছাড়া রফআইডরিিউটিএ’য নররজাং ফদয নভাে ৪৫ টি নরজায এফাং ১৪৫টি নরজায ায়ক জরমান 

াংভেক্ত যদয়দছ। ঢাকায চাযাদ বৃত্তাকায ননৌ-দথয দদঘযৃ দানায় ২২০ রক:রভ: মায ভদে রফরবন্ন দানকদল্পয আতায় নপব্রুয়ারয’ ২০ 

মনৃ্ত  দানায় ২৫ রক:রভ: উদেদকৃত নদীয তীযভূরভদত য়াকদয় রনভাৃণ কযা দয়দছ। অফরি অাংদ অফকাঠাদভা উন্নয়দনয রদক্ষয 



দানদয়াজনীয় কামকৃ্রভ চরভান যদয়দছ। অবযন্তযীণ ননৌ-দথয রফরবন্ন নপযীঘাে, রঞ্চঘাে  দয়াইড ঘাদে ১২৪টি নতুন ন্টুন স্থান  

(নপব্রুয়ারয’ ২০ মনৃ্ত); ভাঝারয  ফড় ধযদনয (ডরকাং) ন্টুন নভযাভত  নদল নভাে ৩৩৭ টি নানা আকাদযয ন্টুন  রফরবন্ন  রঞ্চঘাে 

 নদী ফন্দদয স্থান দানভৃরত কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযায় মাত্রী াধাযণ  ভারাভার ঠানাভা রনযাদ  জতয দয়দছ। 

এছাড়া অবযন্তযীণ ননৌ-দথ মাত্রী  ভারাভার রনযাদ  রনরফদৃে চরাচদরয জন্য রফরবন্ন ধযদনয ননৌ-ায়ক মন্ত্রারত 

(Spherical Buoy, Steel Lighted Buoy, LED Lantern- দানভৃরত) অন্যান্য আনুলরিক যঞ্জাভ াংগ্র  রডরজোর 

দ্ধরতদত াইদরাগ্রারপক জরয ম্পন্ন কযা  দয়দছ। ফরলকৃ কভৃম্পাদন চুরক্ত (Annual Performance Agreement) 

অনুমায়ী দূঘেৃনা ভৄক্ত রনযাদ ননৌ-মান চরাচদরয স্বাদথ ৃননৌ-দথ রফআইডরফস্দউটিএ কর্তকৃ ২০১৫-১৬ নথদক ২০১৯-২০ মনৃ্ত ভাকৃা, 

ফয়া, ফারত ইতযারদ স্থান, স্থানাভত্ময, পুনঃস্থান, নভযাভত নদল স্থান ইতযারদ ননৌ-ায়ক মন্ত্রারত  াইরে যফযা াংক্রাভত্ম 

তথ্যারদ াযরণ-৩ এফাং অবযভত্মযীণ  উকূরীয় ননৌথভদয াইদরাগ্রারপক জরয কামকৃ্রভ এয তথ্যারদ াযরণ-৪ এ দানদান কযা 

দরা মা রনভণরূঃ 
াযরণ - ৩ 

 

অথফৃছয রবরত্তক ননৌ-ায়ক মন্ত্রারত াংগ্র  াইরে যফযা দানদান এয রযভাণঃ ২০১৫-১৬ দত ২০১৯-২০।রডদম্বয’ ২০১৯ মভৃত্ম)  
 

অথফৃছয কাদজয রফফযণ রক্ষযভাত্রা অজনৃ 

২০১৫-১৬ ভাকাৃ, ফয়া, ফারত ইতযারদ স্থান, স্থানান্তয, পুনঃস্থান, 

নভযাভত নদল স্থান ইতযারদ 

১৬,৫০০ টি ২২,৭৬৪ টি 

াইরে যফযা ১,৮৫,০০০ টি ১,৮৬,৮৬৫ টি 

২০১৬-১৭ ভাকাৃ, ফয়া, ফারত ইতযারদ স্থান, স্থানান্তয, পুনঃস্থান, 

নভযাভত নদল স্থান ইতযারদ 

১৭,৫০০ টি ১৭,৯৫৭ টি 

াইরে যফযা ২,২০,০০০ টি ২,৬১,০৬৩ টি 

২০১৭-১৮ ভাকাৃ, ফয়া, ফারত ইতযারদ স্থান, স্থানান্তয, পুনঃস্থান, 

নভযাভত নদল স্থান ইতযারদ 

১৭,৫০০ টি ২০,০০০ টি 

াইরে যফযা ২,২০,০০০ টি ২,৬২,৯৪৬ টি 

২০১৮-১৯ ভাকাৃ, ফয়া, ফারত ইতযারদ স্থান, স্থানান্তয, পুনঃস্থান, 

নভযাভত নদল স্থান ইতযারদ 

২০,০০০ টি ২০,৯৭৯টি 

াইরে যফযা ২,২১,০০০ টি ৩,২৬,২৩৭টি  

২০১৯-২০ 

(দপব্রুয়ারয’ ২০ 

মনৃ্ত) 

ভাকাৃ, ফয়া, ফারত ইতযারদ স্থান, স্থানান্তয, পুনঃস্থান, 

নভযাভত নদল স্থান ইতযারদ 

২০,৫০০ টি ১৩,৬০৯টি (জুরাই’২০১৯ 

দত রডদম্বয’ ২০১৯ 

মনৃ্ত) 

াইরে যফযা ২,২৫,০০০ টি ১,৪৩,৩১৩টি 

(জুরাই’২০১৯ দত 

রডদম্বয’ ২০১৯ মনৃ্ত) 

সূত্রঃ ননৌ-াংযণ   রযচারন রফবাগ, ফাাংরাদদ অবযভত্মযীণ ননৌ-রযফন কর্তৃক্ষ (রফআইডরফস্দউটিএ)  

াযরণ - ৪ 
 

অথফৃছয রবরত্তক অবযন্তযীণ  উকূরীয় ননৌথভদয াইদরাগ্রারপক জরয কামকৃ্রভ ঃঃ ২০১৫-১৬ দত ২০১৯-২০।  

 
অথফৃছয অবযন্তযীণ ননৌ-থ (ফগ ৃরকঃ রভঃ) উকূরীয় ননৌ-থ ((ফগ ৃরকঃ রভঃ) 

২০১৫-১৬ ২৭৫১.৩৪ ১০০০.০০ 
২০১৬-১৭ ২৭৫০.০০ ১২০০.০০ 
২০১৭-১৮ ২৭০০.০০ ১০০০.০০ 
২০১৮-১৯ ১৮৬৪.৪০ ৭০০.০০ 
২০১৯-২০ 

(নপব্রুয়ারয’ ২০ মনৃ্ত) 
১৯৯২.২৫ ৭৫০.০০ 

সূত্রঃ াইদরাগ্রারপ রফবাগ, ফাাংরাদদ অবযভত্মযীণ ননৌ-রযফন কর্তৃক্ষ (রফআইডরফস্দউটিএ)  

নদদয অবযন্তযীণ ননৌ-দথ রনযাদ  রনরফদৃে মাত্রীাধাযদণয মাতায়াত, রফরবন্ন স্থাদন ণ্য  ভারাভার রযফন ব্যফা-ফারনজয 

দানাদযয রদক্ষয ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌরযফন কর্তৃক্ষ (রফআইডরিউটিএ) কর্তকৃ নতুন ননৌ-মাদনয যম্নে াযরভে দানদান কযা য়। 

পদর মাত্রী  ভারাভার রযফন কামকৃ্রভ রযচারনায অাং রদদফ ২০১০-১১ নথদক ২০১৭-১৮ অথফৃছয (দদেম্বয’১৮ মনৃ্ত) মনৃ্ত 



নভয়াদদ রফগত ০৮ ফছদয অবযন্তযীণ ননৌ-দথ রফরবন্ন ফন্দদয মাত্রী  ভারাভার রযফন –এয রযভাণ াযরণ-৫ এ দানদান কযা দরা 

মা রনম্নরূঃ 
াযরণ  ৫ 

 

অথফৃছয রবরত্তক অবযভত্মযীণ ননৌ-দথ রফরবন্ন নদীফন্দদয চরাচরযত মাত্রীাধাযণ  কাদগাৃয রযভান ঃঃ ২০১৫-১৬ দত ২০১৮-১৯। 
 

অথফৃছয মাত্রীাধাযদণয াংথ্যা (রক্ষ) কাদগাৃ াংখ্যা (রক্ষ নভ:েন) 
২০১৫-১৬ ২৫৮৭.২৫ ২০৭.১৮ 
২০১৬-১৭ ২৬৮৮.৬৩ ২১৯.৪৪ 
২০১৭-১৮ ২৮৩৫.৮৮ ২৩০.৩৯ 
২০১৮-১৯ ৩১৪৭.৪০ ৫৫৯.৪৫ 

 
সূত্রঃ  

 নররজাং রফবাগ, রফআইডরিউটিএ ঢাকা; 

 অথ ৃরফবাগ, রফআইডরিউটিএ ঢাকা; 

 ননৌ-াংযক্ষণ   রযচারন রফবাগ, রফআইডরিউটিএ ঢাকা; 

 ননৌ-রনযাত্তা  ট্রারপক ব্যফস্থানা রফবাগ, রফআইডরিউটিএ ঢাকা; 

 াইদরাগ্রারপ রফবাগ , রফআইডরিউটিএ ঢাকা। 

 মারন্ত্রক   ননৌ-দানদকৌর রফবাগ, রফআইডরিউটিএ ঢাকা। 

 

ফাাংরাদদ অবযন্তযীন ননৌরযফন কদাৃদযন (রফআইডরিউটির) 
 
 

 ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ননৌ রযফন কযদাদযন (রফআইডরিউটির) গণদানজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ননৌরযফণ ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন 

একটি স্বায়ত্বারত নফাধভী ফারণরজযক দানরতষ্ঠান। দানরতষ্ঠানটি স্বাধীনতা ভেদদ্ধয অব্যফরত দয নদদয ারফকৃ নমাগাদমাগ  রযফণ 

ব্যফস্থা অক্ষুন্ন যাখায রদক্ষয তদানীন্তন র্ফ ৃারকস্তান ররাং কদাৃদযন  অন্যান্য ৯টি নফযকাযী দানরতষ্ঠান রনদয় যাষ্ট্ররতয ২৮নাং আদদ 

অনুমায়ী ১৯৭২ াদর দানরতরষ্ঠত য়। ফতভৃাদন এ দানরতষ্ঠানটি ১৭৭টি ননৌমাদনয ভােদভ ননৌদথ াশ্রয়ী  নফা ফান্ধফ উন্নত রযফন ব্যফস্থা 

রনরিতকদল্প রনযরবাদফ কাজ কদয মাদে।  
 

 ননৌমান াংগ্রঃ  

 রফরবন্ন ারবদৃ নফায ভান বৃরদ্ধয রদক্ষয ২০০৯- ২০১৯ ভদয় রফআইডরিউটির ১৯টি নপরয, ২টি অবযন্তযীণ মারত্রফার (এভ.রব 

ফাঙারর  এভ.রব ভদৄভরত) জাাজ, ১২টি য়াোয ফা, ৪টি র-ট্রাক, ৪টি কদেইনাযফাী জাাজ নভাে ৪১টি ফারণরজযক ননৌমান 

এফাং ১২টি ায়ক ননৌমান (ন্টুন) ফদৃভাে ৫৩টি ননৌমান রনভাৃণর্ফকৃ ারবদৃ রনদয়ারজত কদযদছঃ 
 

ক্রমভক  জরমাননয ধযণ ংখ্যা 

 ক  )ফামণমজকক জরমান   

১.  রযা রযা রপময ২ টি 

২. রক -িাআ রপময  ৬ টি 

৩. আউটিমরটি রপময -১ রপময  ৯ টি 

৪. মভমন আউটিমরটি রপময ২ টি 

৫. ী -কাক  ৪ টি 

৬. ওয়ািায ফা ১২ টি 

৭. বকন্তযীণ মাত্রীফাী জাাজ 

(মভ.মব ফাঙামর ও মভ.মব ভমভমত)  

২ টি 

৮. কনেআনাযফাী জাাজ  ৪ টি 

                                                         
নভাে )ক (  

৪১টি 

 খ  )ায়ক জরমান   

১. রযা রযা ন্টুন ২ টি 

২. আউটিমরটি িাআ -১ ন্টুন  ৬ টি 

৩. ঘাি ন্টুন ২ টি 

4. মনের রযা রযা ন্টুন  ২ টি  



                                                           রভাি (খ) ঃ 

  

১ 2 টি  

                                                 ফ বনভাি (ক +খ) ঃ  ৫ 3টি  

  

নতুন ননৌমান রনভাৃণ ছাড়া উন্নয়ন দানকদল্পয আতায় ৬১.৬২ (একলরি নকাটি ফালরি রক্ষ) নকাটি োকা ব্যদয় রফআইডরিউটির’য ৪টি 

নযা নযা নপরয, ২টি নক-োই নপরয, ২টি রভরডয়াভ নপরয  ৬টি নযা নযা ন্টুন পুনফাৃন কযা দয়দছ ।  

জরমানগুদরা নপরয  মাত্রীফাী ারবৃ রযচারনায় রফদল ভূরভকা যাখদছ।  

 

 নতুন  নপরয  নটুনগুদরা াটুরযয়া-নদৌরতরদয়া  রভৄররয়া-কাঠাঁরফাড়ী নপরয রুে অন্যান্য রুদে ক্রভফরধতৃ মানফান াযাাদয 

রফদল ায়ক দয়দছ। ফতভৃাদন রফআইডরিউটির ৫টি নপরয রুদে গদড় দানরতরদন ৭৫০০ এয অরধক মানফান াযাায কযদছ। গত ৫ 

(াঁচ) ফছদয নপরয ারবদৃ রযফারত মাত্রী  মানফাদনয রযাংখ্যান রনম্নরুঃ  

থ ব ফছয  মানফাননয ংখ্যা   (রল)  মামত্রয ংখ্যা   (রল)  

২০১৪ -২০১৫  20.১৩  190. 23  

২০১৫ -২০১৬  ২৫ .৯৯  238.36 

২০১৬ -২০১৭  ২6. 10  229. 54  

2017-2018 27.95 222.49  

2018-2019 29.74 222.60 

2019-2020 

(জুরাআ-মিনম্বয, 19) 
15.31 108.30 

 

 বিবিন্ন প্রকল্পের আওতায় eZ©gv‡b বিল্প াক্ত নিৌযািগুল্পা বি মাণাধীি রল্পয়ল্প েঃ  
                          (রল িাকায়) 

ক্রমভক রনৌমাননয ধযণ ংখ্যা  ম্পনেয ম্ভাব্য তামযখ মনভ বাণ ব্যয়  

১। উকূরীয় মামত্রফাম জাাজ  ২ জুন ২০২০ 3408.00 

২। বকন্তযীণ মামত্রফাম জাাজ  ২ জুন ২০১৯ ৭০১১ .৫০  
৩। আভপ্রুবড্ রক -িাআ (মভমিয়াভ )রপময  ২ জুন ২০২০ 2250.00 
4। মভমিয়াভ রপময ২ জুন ২০21 2142.43 

5। আভপ্রুবড্ আউটিমরটি রপময 6 জুন ২০22 89.79 

6। আভপ্রুবড্ রক -িাআ (মভমিয়াভ )রপময  6 জুন ২০22 139.49 

7। শ্যানরা ড্রাপট্ নয়র ট্াংকায  ২   

 ফ বনভাি 22 টি   

 

 রফআইডরিউটিরয জন্য ৩৫টি ফারণরজযক  ৮ টি ায়ক জরমান াংগ্র এফাং ২টি নতুন রিদয় রনভাৃণ (১ভ াংদারধত)  ীলকৃ দানকদল্পয 

আতায়-৩টি প্যাদঞ্জায ক্রজায, ৩টি আদৄরনক অবযন্তযীণ মাত্রীফাী জাাজ, ৪টি আদৄরনক উকূরীয় মাত্রীফাী জাাজ, ৮টি ী-ট্রাক, ২টি 

পায়ায পাইটিাং কাভ-স্যারদবজ োগ, ২টি অদয়র ট্াাংকায, ১টি নকরফন ক্রজায কাভ-ইন্সদকন নফাে  ৮টি ন্টুন নভাে ৪৩টি ননৌমান 

রনভাৃণ কযা দফ। এ কর ননৌমাদনয রনভাৃণ কাজ জুন, ২০২৩ এয ভদে ম্পন্ন দফ।  

 অবযন্তযীন  উকূরীয় ননৌদথ মাতায়াত ব্যফস্থা দ্রুত  জতয কযায রদক্ষয Hover craft াংগ্রদয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ।  এ 

রদক্ষয feasibility study ম্পাদদনয কামকৃ্রভ চরভান। 

  ভে নভয়াদদ ৮টি অদয়র ট্াাংকায, ১২ টি নকাস্টায, ৬টি র-ট্রাক, ৬টি রভরডয়াভ নপরয, ৬টি ইউটিররটি নপরয, ২টি োগ, ৮টি কদেইনাযফার 

জাাজ, ৬টি খচএ/ খঘএ রযফন উদমাগী ননৌমান ফদৃভাে ৫৪টি ননৌমান াংগ্রদয রদক্ষয ম্ভাব্যতা ভীক্ষায উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 

  Ab¨vb¨ D‡jøL‡hvM¨ AR©b t  

 ভাচ,ৃ ২০১৯ দত ঢাকা-করকাতা আন্তঃদদীয় ননৌদথ যীক্ষাভরক মাত্রীফাী ারবৃ চালু কযা দয়দছ। 

 নপরয  মাত্রীফাী ারবদৃ দক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয ১৭টি ঘাে/দস্টদন দানাথরভক মাৃদয় ২৫টি র র কযাদভযা স্থান  চালু 

কযা দয়দছ।  

 ১৬.২৫ নকাটি োকা ব্যদয় ৪ টি নযকায াংগ্রর্ফকৃ রফরবন্ন নপরয ঘাদে স্থান কযা দয়দছ। পদর নপরয ঘাদে, এদদানাচ নযাদড 

 নপরযদত রফকর মানফান দ্রুত অাযণর্ফকৃ রনরফেৃ নপরয াযাায রনরিত কযা ম্ভফ দে।  

 াটুরযয়া, রভৄররয়া (ভায়া)  চাঁদপুয নপরয নক্টদযয উবয় দানাদন্ত ২০১৩-২০১৫ ভয়কাদর ৭.৬৩ নকাটি োকায় মাৃয়ক্রদভ ৬টি 

দয়রব্রজ নের াংগ্রর্ফকৃ স্থান কযা দয়দছ। দয়রব্রজ চালুয পদর নপরযদত বাযদরাদডড ট্রাক াযাায রনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ 

দে। পদর অরতরযক্ত ণ্যফাী ট্রাদকয চরাচদরয কাযদণ নপরয , ন্টুন  ড়ক াংরিি কর অফকাঠাদভাদক ক্ষরতয  াত 

নথদক যক্ষা কযা ম্ভফ দয়দছ। াাার াংস্থায যাজস্ব আয় বৃরদ্ধ নদয়দছ।  



 ভাচ,ৃ ২০১৯ দত াটুরযয়া, নদৌরতরদয়া নপরয ঘাদে মানফান াযাাদয অদোদভন দ্ধরত চালু কযা দয়দছ । দানথভ 

মাৃদয় ফা  নছাে গারড় াযাাদয অদোদভন দ্ধরত চালু কযা দয়দছ। যফতীদত মাৃয়ক্রদভ কর মানফাদন 

অদোদভন দ্ধরত চালু কযা দফ।  

 াংস্থায ১১ টি নযা নযা নপরযয দানারন রদস্টভ  CPP দত FPP  নত রুান্তয কযায উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

ইদতাভদেই ১০ টি নপরযয কামকৃ্রভ ম্পন্ন দয়দছ। 

 উন্নয়ন দানকদল্পয আতায় ৪ টি কদেইনাযফার জাাজ রনভাৃদণয য রফআইডরিউটির চিগ্রাভ ফন্দয দত ানগাঁ 

কদেইনাযফার োরভনৃার এফাং চিগ্রাভ দত নকারকাতা ননৌদথ কদেইনায রযফন কযা দে।  

    ২০০৯ - ২০১৯ মনৃ্ত ৫২ কযাোগরযয কভকৃতাৃ/ কভচৃাযী দদ ফদৃভাে ১২৫৬ জন নরাকফর রনদয়াগ নদয়া দয়দছ।  

 রফগত ৫ ফছদয রফআইডরিউটির’য জরমান ফদয নতুন ননৌমাদনয াংদমাজন, পুযাতন ননৌমাদনয পুনফাৃন এফাং 

আদৄরনকায়দনয পদর াংস্থা কর্তকৃ রযচাররত রফরবন্ন ারবদৃয carrying capacity  দক্ষতা বৃরদ্ধয াাার 

াংস্থায যাজস্ব আয় বৃরদ্ধ নদয়দছ। গত ৫ (াঁচ) ফছদয াংস্থায আয়-ব্যয়  নীে রাদবয তথ্যারদ রনম্নরূঃ  

(নকাটি োকায়) 

ফৎয অয় প্রকৃত ব্যয় ানযনার 

রাব 

সুদ ও ফচয় রবকাং ও 

অয়কয 

নীি রাব/ 

নীি ররাকান (-)  

2014-2015 326.72 238.30 88.42 28.14 3.00 57.28 

2015-2016 357.95 271.58 86.37 32.93 6.79 46.65 

2016-2017 361.69 290.29 71.40 46.94 4.09 20.37 

2017-2018 369.49 292.80 76.69 53.42 1.20 22.07 

2018-2019 380.13 307.62 72.51 50.55 6.80 15.16 

2019-2020 

(জুরাআ-মিনম্বয, 19) 

196.94 165.48 31.46 24.81 1.33 5.56 

 

চিগ্রাভ ফন্দয কর্তৃক্ষ 

ভৄদ্র দথ নদদয তকযা দানায় ৯২ বাগ আন্তজাৃরতক ফারণজয চিগ্রাভ ফন্দদযয ভােদভ ম্পন্ন দয় থাদক। নদদয ক্রভফধভৃান 

আভদারন-যপ্তারনয াদথ াল্লা রদদয় চিগ্রাভ ফন্দদযয কামকৃ্রভ বৃরদ্ধ াদে। রফগত ০৫ (াঁচ) অথ ৃফছদয চিগ্রাভ ফন্দদযয কনেআনায 

যাডররাংদয়য গড় দানবৃরদ্ধয ায ১২.৩৮ তাাং । গাদভেৃ অন্যান্য দণ্যয ক্রভফধভৃান যপ্তানী চিগ্রাভ ফন্দদযয ভােদভ ম্পারদত 

য়। অথনৃীরতয  নক্ষদত্র চিগ্রাভ ফন্দদযয অরযীভ গুরুত্ত্ব রফদফচনা কদয যকায ফন্দদযয কামকৃ্রভদক আদযা গরতীর কযায জন্য 

রফরবন্ন উন্নয়নভরক কভসৃূরচ গ্রণ কদযদছ। চিগ্রাভ ফন্দয কর্তৃদক্ষয নজটি ন্টুন ভদয মু্মখবাদগয নাব্যতা াংযক্ষণ, আউোয ফায 

এরাকায নাব্যতা াংযক্ষণ, কণফৃুরী ননরবদগনার চযাদনদর মথামথ নাব্যতা াংযক্ষদণয জন্য দানরত ফছয গদড় ১০ রক্ষ ঘন রভোয 

াংযক্ষণ নররজাং কযা  য়। পদর নদী রফদদী ফারনরজযক জাাজ ভ রনযাদদ আগভন  দানস্থান কযদত াদয । আন্তজাৃরতক ভান 

অনুমায়ী ফন্দদযয দক্ষতা রযভাদয সূচক দে ফন্দদয জাাদজয অফস্থানকার ফরৃনম্ন মাৃদয় যাখা। 

ফতভৃান  বরফষ্যদত কদেইনায, কাদগাৃ  জাাজ যাডররাং িধষ্ঠুবাদফ ভাধা  াংকুরাদনয রদক্ষয চফক কর্তকৃ দতিা কদেইনায 

োরভনৃার রনভাৃণ, রনউভৄরযাং বাযদলা ইয়াড ৃ রনভাৃণ, ারবৃ নজটি রনভাৃণ, রাররদয়া ফাল্ক োরভনৃার রনভাৃণ, কণফৃুরী কদেইনায 

োরভনৃার, নফ-োরভনৃার এফাং কক্সফাজায নজরায ভদখারী উদজরায ভাতাযফাড়ী এরাকায় “ভাতাযফাড়ী নাে ৃ নডদবরদভে” 

ীলকৃ দানকল্পভ ফাস্তফায়দনয কাজ দ্রুত এরগদয় মাদে । এছাড়া চফদকয ক্ষভতা বৃরদ্ধয রদক্ষয জানুয়াযী ২০২০ মনৃ্ত দানায় ১৯১ টি 

কাদগাৃ  ১২৭ টি কদেইনায যাডররাং ইকুইদভে াংগ্র কযা দয়দছ । আা কযা মাদে, উদযাদল্লরখত কামকৃ্রভ নল দর 

কদেইনায, কাদগাৃ  জাাজ যাডররাং এ  চিগ্রাভ ফন্দদযয ক্ষভতা উদল্লখদমাগ্যবাদফ বৃরদ্ধ াদফ । 

রফগত ২০০৭ াদর চিগ্রাভ ফন্দদয কদেইনায গড় অফস্থান কার রছর ২২.১২ রদন, ২০১৯-২০২০ াদর (জানুয়াযী’২০ মনৃ্ত)  তা ৯.৭২ 

রদন। রফগত ২০০৭ াদর চিগ্রাভ ফন্দদয কদেইনায জাাদজয গড় অফস্থান কার রছর নজটি ফাদথ ৃ৩.০৬ রদন, ২০১৯-২০২০ াদর 

(জানুয়াযী’২০ মনৃ্ত) তা  ২.৬৫ রদন।  ২০১৮-২০১৯ াদর আভদানী - যপ্তানী  বৃরদ্ধয ায গদড় কাদগাৃ ৫.৭২ তাাং  কদেইনাদযয 

নক্ষদত্র ৩.৯০ তাাং, ২০১৯-২০২০ াদর (জানুয়াযী’২০ মনৃ্ত) আভদানী - যপ্তানী  বৃরদ্ধয ায গদড় কাদগাৃ ১২.৬৬ তাাং  

কদেইনাদযয নক্ষদত্র ১১.৯১ তাাং । 



রফরবন্ন দানরতকূরতায ভাদঝ রফদশ্বয আদৄরনক ফন্দযভদয াদথ াংগরত নযদখ আন্তজাৃরতক ভান অনুমায়ী চিগ্রাভ ফন্দদযয দক্ষতা 

বৃরদ্ধ াদে। রফদশ্ব Shipping Sector এ চিগ্রাভ ফন্দয িধনাভ  খ্যারত  রাদব ক্ষভতা অজনৃ  কদযদছ। আন্তজাৃরতক ররাং 

রফলয়ক ফদচদয় পুযদনা াংফাদ ভােভ Lloyd’s List এয জরযদ রফদশ্বয ১০০ টি ব্যস্ততভ কদেইনায নাদেযৃ ভদে চিগ্রাভ 

ফন্দদযয অফস্থান ২০০৯ াদর ৯৮ তভ এফাং ফদৃল ২০১৯ াদর এদ ৬৪ তভ অফস্থাদন অজনৃ কদযদছ। অথাৃৎ চিগ্রাভ ফন্দয রফগত 

১০ (দ) ফছদয ৩৪ ধা এরগদয় ৬৪ তভ  অফস্থাদন নৌৌঁদছদছ।  

াযরণ ১১.১০ চিগ্রাভ ফন্দদযয আয় ব্যদয়য রযাংখ্যান 

                                                                                                 (নকাটি োকায়) 

অথ ৃফৎয যাজস্ব আয় যাজস্ব ব্যয় যাজস্ব উদ্বতৃ্ত (কযর্ফ)ৃ 

 
২০০৯-২০১০ ১১৫৫.৩৫ ৬২৪.৭৮ ৫৩০.৫৭ 

২০১০-২০১১ ১৪৫৩.১৫ ৬৩৪.১৩ ৮১৯.০২ 

২০১১-২০১২ ১৫২৯.৯২ ৬৫২.৬২ ৮৭৭.৩০ 

২০১২-২০১৩ ১৫৭০.৩৭ ৮০৩.০০ ৭৬৭.৩৭ 

২০১৩-২০১৪ ১৬৩৪.৩২ ৮১৫.৬৫ ৮১৮.৬৭ 

২০১৪-২০১৫ ১৮৭৬.৮২ ৮৬০.৯৫ ১০১৫.৮৭ 

২০১৫-২০১৬ ২০২৯.২৫ ১০৬৫.৮৩ ৯৬৩.৪২ 

২০১৬-২০১৭ ২৪০৭.৬৫ ১৩৫২.৫৪ ১০৫৫.১১ 

২০১৭-২০১৮  ২৬৬১.৭৬ ১৩৯০.৫২ ১২৭১.২৪ 

২০১৮-২০১৯ 

(াভরয়ক) 

২৮৯২.৮৬ ১৬১০.৫৩ ১২৮২.৩৩ 

২০১৯-২০২০ 

(নপব্রুয়ারয/২০ মনৃ্ত) 

২০৮৯.৬৯ ৯৬০.৪২ ১১২৯.২৬ 

 

 

রভাংরা ফন্দয কর্তবল 

১৯৫০ ানরয ১ মিনম্বয রভাংরা  ফন্দনযয রগাড়াত্তন য়। ম বায়ক্রনভ মফমবে উেয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ননয ভাধ্যনভ রভাংরা  ফন্দয 

ফতবভানন অমমনক ফন্দনয রূান্তমযত নয়নছ। ম ফন্দনয ফতবভানন ৬টি মনজস্ব রজটি, ব্যমিভামরকানাধীন 11টি রজটি, মুমযং ৩টি মফং 

২২টি মকাংনকানযজ ময ভাধ্যনভ রভাি ৪২টি জাাজ মকানথ কানের কযা ম্ভফ। ৬টি ওয়ায াউজ, ৪টি কনেআনায আয়াি ব, ৩টি কায 

আয়াি ব ময ভাধ্যনভ রভাংরা  ফন্দনয ফামল বক ১.৫০ রকাটি রভমকক িন  কানগ বা মফং ১ রল টিআউজ কনেআনায মফং ২০ াজায টি গামড়  

কােমরং ময লভতা যনয়নছ। মননে ২০০১-০২ নত ২০১৯-২০ থ বফছনযয রপব্রুয়াময ম বন্ত জাাজ, কানগ বা, কনেআনায, যাজস্ব অয়,  

ব্যয় ও নীি মুনাপায মযংখ্যান রদখাননা নরাঃ 

াযমণঃ   রভাংরা  ফন্দনযয জাাজ, কানগ বা, কনেআনায, যাজস্ব অয়, ব্যয় ও নীি মুনাপায মফফযণ 

                   

থ ব ফছয জাাজ (ংখ্যা) কানগ বা  

(রল রভঃিন) 

কনেআনায 

(টিআউজ) 

যাজস্ব অয় 

(রকাটি িাকা) 

যাজস্ব ব্যয় 

(রকাটি িাকা) 

নীি মুনাপা 

(রকাটি িাকা) 

2001-02 268 22.53 20927 70.59 52.75 17.84 

2002-03 207 18.00 23737 55.89 61.40 (-) 5.51 

2003-04 170 14.95 27148 51.98 57.79 (-) 5.81 

2004-05 142 14.76 25649 45.48 57.10 (-) 11.62 

2005-06 131 14.83 25571 47.25 56.64 (-) 9.39 

2006-07 110 9.14 25342 49.34 55.53 (-) 6.19 

2007-08 95 7.23 20885 47.70 47.65 0.05 

2008-09 139 11.38 21201 58.40 55.43 2.97 

2009-10 156 16.49 20651 66.49 64.22 2.27 

2010-11 272 26.96 27332 85.52 63.69 21.83 

2011-12 234 26.19 30045 105.81 71.66 34.15 

2012-13 282 31.49 43873 138.08 94.13 43.95 



2013-14 345 35.44 43007 155.73 102.10 53.63 

2014-15 416 45.30 42137 170.17 109.48 60.69 

2015-16 482 57.98 41953 196.62 131.90 64.72 

2016-17 623 75.12 26525 226.56 155.15 71.41 

2017-18 784 97.16 42989 276.14 166.81 109.33 

২০১৮-১৯ ৯১২ ১১৩ .১৫  ৫৭৭৩৫ ৩২৯.১২ ১৯৬.১২ ১৩৩.০০ 

২০১৯-২০* ৬৪২ ৭৯.৯১ ৪৫৯৯৬ ২২৫.৯২ ১৩৭.৩৮ ৮৮.৫৪ 

সূত্রঃ রভাংরা ফন্দয কর্তবল, রপব্রুয়াময ২০২০ ম বন্ত 

২০১৭-১৮ থ ব ফছনযয তুরনায় ২০১৮-১৯ থ বফছনয রভাংরা ফন্দনয জাাজ ১৬%, কানগ বা ১৬.৪৫% ও কনেআনায ৩৪.৩০% মফং 

যাজস্ব অয় ১৯.১৯% ানয বৃমি রনয়নছ। ম বৃমিয ধাযা ব্যাত অনছ। 

রভাংরা ফন্দনযয ম্ভাফনাঃ 

রভাংরা  ফন্দয ব্যফায বৃমিয রনলক যকায নানামুখী উনযাগ গ্রণ কনযনছ। ময ভনধ্য দ্মা রতু মনভ বাণ, খুরনা-রভাংরা ম বন্ত 

রযররাআন স্থান,  খানজাান অরী মফভান ফন্দয মনভ বাণ, রভাংরা  ফন্দনযয মেকনি যাভানর ফাংরানদ ও বাযনতয রমৌথ উনযানগ 

১৩২০ রভগাওয়াি ম্পে কয়রামবমত্তক মফদ্যকৎ রকন্দ্র মনভ বাণ, রভাংরা ফন্দয মরাকায় বাযত-ফাংরানদ রমৌথ উনযানগ মফনল 

থ বননমতক ঞ্চর গনড় রতারা মফং রভাংরা আমনজি ম্প্রাযণ আতকামদ কাজ উনেখনমাগ্য। মফ কাজ অগাভী ২০২১-২২ 

ানরয ভনধ্য ভাপ্ত নফ ফনর অা কযা মায়। দ্মা রতুয মনভ বাণ কাজ ম্পে নর ঢাকা ও ঢাকায অান অভদামন যপ্তানী ণ্য 

মফনল কনয গানভ বে াভগ্রী রভাংরা  ফন্দনযয ভাধ্যনভ মযফামত ওয়ায জ সুনমাগ সৃমি নফ।  যাভার কয়রামবমত্তক মফদ্যকৎ 

রকন্দ্র স্থামত নর মফদ্যকৎ উৎাদননয জন্য প্রমত ফছয কভনল ৪৫.০০ রল রভঃ িন কয়রা মফনদ নত রভাংরা  ফন্দনযয ভাধ্যনভ 

অভদানী কযা নফ। রভাংরা  ফন্দয মরাকায় বাযত ফাংরানদ রমৌথ উনযানগ মফনল থ বননমতক ঞ্চর স্থান কযা নর ফন্দনয 

নতুন নতুন ণ্য অভদানী-যপ্তানীয দ্বায উনমামচত নফ মফং রভাংরা  ফন্দনযয ব্যফায ফহুগুনন বৃমি ানফ ফনর অা কযা মায়। খুরনা 

প্রনকৌর ও প্রযুমি মফশ্বমফযারয় কর্তবক মযচামরত ভীলা প্রমতনফদনন ২০২৫ ানর রভাংরা ফন্দনয ২৯৬৮ টি জাাজ, ৩৭৫.৯০ রল 

রভঃ িন কানগ বা ও ৭৬২.০৭ াজায টিআউজ কনেআনায কােমরং ময প্রনলণ কযা নয়নছ।  

রভাংরা ফন্দনযয উেয়ন ও লভতা বৃমিয রনলক গৃীত দনলঃ 

রভাংরা ফন্দনযয ফমধ বত চামদা সুষ্ঠ ুও দলতায ানথ রভাকানফরায জন্য ফন্দনযয লভতা বৃমিয রনলক মফমবে উেয়ন মযকল্পনা গ্রণ 

কযা নয়নছ। উি মযকল্পনায অওতায় ২০১৯-২০ অথফৃছদয ১১টি উন্নয়ন দানকল্প ফাস্তফায়নাধীন আদছ। দানকল্পভদয অধীদন ফন্দয 

চযাদনদরয রফরবন্ন স্থাদন ৩৫৪.৯১ রক্ষ ঘনরভোয নররজাং, নবদর ট্রারপক ম্যাদনজদভে ইনপযদভন রদস্টভ (রবটিএভআইএ) 

স্থান, াযদপ য়াোয রট্রেদভে প্লাে স্থান, স্ট্রাদেরজক ভাস্টায প্লান দানণয়ন, ৭৫টি রফরবন্ন ধযদনয যাডররাং মন্ত্রারত াংগ্র,  

আদৄরনক ফজযৃ  রনসৃত নতর অাযণ ব্যফস্থানা, ৬টি ায়ক জরমান াংগ্র, ররর’য অরধদন ২টি নজটি রনভাৃণ কযা দফ।  

এছাড়া , বাযতীয় এরর-৩ এয অধীদন আদগ্রদডন অফ নভাাংরা নাে ৃদানকদল্পয আতায়  আদৄরনক মন্ত্রারত ২টি কদেইনায 

োরভনৃার, ১টি যাডররাং ইয়াড,ৃ ১টি কদেইনায নডররবাযী ইয়াড,ৃ ফহুতর কায ইয়াড,ৃ াংযরক্ষত এরাকায ম্প্রাযণ, ৮টি রফরবন্ন 

ধযদনয ায়ক জরমান, মন্ত্রারত নভকারনকযার য়াকৃ, রিদয় নভরযন য়াকৃ, ফহুতর আফারক বফন রনভাৃণ, 

ফন্দদযয রফযভান যাস্তা ৬ নরদন উন্নীতকযণ,  রদগযাদজ বাযা রনভাৃণ ইতযারদ কাজ ম্পন্ন কযা দফ। 

রভাংরা ফন্দনযয উেয়ননয জন্য অযও ২টি প্রকল্প নুনভাদননয প্রমক্রয়াধীন যনয়নছ। উি প্রকনল্পয ভাধ্যনভ আকুআনভে কনেআনায 

িামভ বনার, কনেআনায রিমরবাযী আয়াি ব, কনেআনায আয়াি ব, রভাংরা ফন্দনয মফযভান রজটিয পুযাতন রপোয মূ প্রমতস্থান মফং 

াআরমূনয ভমযচা রযাধ কযা নফ। মছাড়া রভাংরা ফন্দনযয অযও লভতা বৃমিয জন্য ২টি কনেআনায রজটি মনভ বাণ, ভামি-

াযা রজটি মনভ বাণ, বাভান রজটি মনভ বাণ, রমরকিায ক্রয় ও মাফতীয় সুমফধামদ কামরপ্যাি মনভ বাণ, জয়ভমনযনগানর 

কনেআনায, কয়রা, LNG কােমরং রজটি মনভ বাণ, শুয চকানননর নাব্যতা ও 10 মভঃ মমি জবননয জন্য রড্রমজং আতকামদ প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কযা নফ।  

 



ায়যা ফন্দয কর্তৃক্ষ 

নদদয ৩য় ভৄদ্র ফন্দয রদদফ ায়যা ফন্দয মাত্রা শুরু কদয ১৯ নদবম্বয, ২০১৩ তারযদখ। ীরভত আকাদয ফন্দযদক অাদযনার 

কামকৃ্রদভ ম্পৃক্ত কযায রদক্ষয ফরঃদনািদয রলাংকায, ায  অন্যান্য ফাল্ক ণ্যফাী জাাজ আনয়ন  ফাদজযৃ ভােদভ নদদয 

অবযন্তদয রযফদনয জন্য ননৌথ রচরিত কদয নপয়াযদয়  ভৄরযাংফয়া স্থান, নমাগাদমাদগয জন্য VHF (Very High 

Frequency) নফইজ নিন নমাগাদমাগ মন্ত্রারত স্থান এফাং কাস্টভ  ররাং িধরফধারদয ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ। 

‘ইোযন্যানার এযাদারদয়ন অফ নােৃ এড াযফায’ এয চারদা নভাতাদফক ফন্দদযয চযাদনর  ফরঃদনািদয রনযাত্তায জন্য 

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) নকাড ফাস্তফায়ন এফাং জারতাংঘ কর্তকৃ ইউএন 

নরাদকেয নকাড ফযাদ্দ কযা দয়দছ। ভূরভ অরধগ্রণ কযা দয়দছ ৩,০৯৪ একয, ৪ নরন রফরি াংদমাগ ড়ক রনভাৃণ, অবযন্তযীণ 

ননৌরুদে নররজাং, আভদানীকৃত ণ্য াংযক্ষদনয জন্য ১০০,০০০ ফগ ৃফুে আয়তন রফরি একটি য়যায াউজ রনভাৃণ কযা দয়দছ, 

অরপায  িাপদদয আফান রনিয়তায জন্য ৫ তরা রফরি  দুটি বফন রনভাৃণ কযা দয়দছ। ব্যফারয়ক কামকৃ্রভ রযচারনায জন্য 

একটি ৫ তরা রফরি ভারিাযা রফরডাং রনভাৃণ কযা দয়দছ। াফকৃ্ষরণক রফদুযৎ ব্যফস্থা রনরিত কযায জন্য ১,০০০ নকরবএ এয 

১টি দফদুযরতক াফ-নিন স্থান কযা দয়দছ। ফন্দদয আগত দফদদরক জাাদজ রফশুদ্ধ ারন যফযাদয জন্য দানরত ঘোয় ২৫০ 

নভঃেঃ উৎাদন ক্ষভতা ম্পন্ন ১টি য়াোয রট্রেদভে প্লযাে স্থান কযা দয়দছ। এছাড়া জাাজ রবড়াদনায জন্য ১টি ন্টুন নজটি  

২টি ৫ েন ক্ষভতায দফদুযরতক নক্রন স্থান কযা দয়দছ। আভদানীকৃত ণ্য রাইোদযজ জাাজ নথদক ণ্য খারাদয জন্য ৮০ রভঃ 

দদঘযৃ রফরি একটি নজটি রনভাৃণ কযা দয়দছ। ায়যা ফন্দদযয দানারনক কাজ ম্পাদদনয জন্য ৫ তরা একটি দানারনক বফন 

রনভাৃণ কযা দয়দছ। ৩,৫০০ টি ফারড় রনভাৃদনয ভােদভ ক্ষরতগ্রস্থদদয পুনফাৃদনয ব্যফস্থা কযা দয়দছ, মায ফাস্তফ অগ্রগরত- ৩৮%। 

ক্ষরতগ্রস্থ ৪,২০০ জদনয দানরক্ষদণয আদয়াজন কযা দয়দছ, মায ভদে ১,৪৩৪ জন দানরক্ষণ নদল নদ গ্রণ কদযদছ, মায ফাস্তফ 

অগ্রগরত- ৩৫.৩৩%। এতদ্বযরতত কাদগাৃ যাডররাং এয জন্য ৩০ (রত্র) েন ক্ষভতা ম্পন্ন ১টি নভাফাইর াইদরাররক নক্রন, ৪৫ 

কদেইনাযফাী ৫০ (ঞ্চা) েন ক্ষভতাম্পন্ন ১টি োরভনৃার ট্রাক্টয (নট্রইরায) াংগ্র কযা দয়দছ। ২০১৯-২০ অথ ৃ ফছদযয 

নপব্রুয়াযী ২০২০ মনৃ্ত ায়যা ফন্দয রফদদী ১৮ টি ভৄদ্রগাভী জাাদজয ণ্য যাডররাং কযায ভােদভ ২.৭৫ নকাটি োকা আয় কদযদছ। 

ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃক্ষ 

স্থরফন্দদযয ভােদভ নদদয আভদারন-যপ্তারন কামকৃ্রভদক জতয  উন্নতকযদণয রবন রনদয় ফাাংরাদদ স্থরফন্দয 

কর্তৃক্ষ আইন-২০০১ এয ভােদভ ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃক্ষ াংরফরধফদ্ধ াংস্থা রদদফ আত্মদানকা কদয। কর্তৃদক্ষয রবন 

অজদৃনয জন্য ফন্দযভদয অফকাঠাদভা উন্নয়ন, ণ্য যাডররাং  াংযক্ষদণ আদৄরনক দানভেরক্তয ব্যফায এফাং যকারয অাংীদারযদত্ব 

অাদযেয রনদয়াদগয ভােদভ দক্ষ  াশ্রয়ী নফা দানদান কযা ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃদক্ষয রভদনয অাং। শুরুদত ফাাংরাদদ 

স্থরফন্দয কর্তৃক্ষ ১২টি ফন্দযদক স্থরফন্দয নঘালণায ভােদভ এয কামকৃ্রভ শুরু কদয এফাং যফতীদত আদযা ১২টি ফন্দয স্থরফন্দয 

রদদফ ভেক্ত দয় ফতভৃাদন স্থরফন্দদযয াংখ্যা নভাে ২৪টি। মায ভদে নফনাদার, নবাভযা, আখাউড়া, বুরড়ভাযী, নাকুগাঁ, তাভারফর 

 নানাাে স্থরফন্দয ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃদক্ষয (ফাস্থফক) রনজস্ব ব্যফস্থানায় রযচাররত দে। অযরদদক নানাভরজদ, 

ররর, নেকনাপ, ফাাংরাফান্ধা এফাং রফরফযফাজায স্থরফন্দয রফটি রবরত্তদত রযচাররত দে। SASEC Road Connectivity 

Project এয আতায় নফনাদার  বুরড়ভাযী স্থরফন্দদয য়যাযাউজ, ট্রান্সরদভে নড, রন ইয়াড,ৃ নরদনজ রদস্টভ রনভাৃণ 

এফাং বাযতীয় নট্রাদার আইরর’য াদথ াংদমাগ ড়ক আযরর ০৪ নরদন উন্নীত দয়দছ।  

ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃক্ষ কর্তকৃ রফগত রতন ফছদয নফনাদার  তাভারফর স্থরফন্দদযয জন্য ২৮.১৬ একয জরভ 

অরধগ্রণ কযা দয়দছ। বুরড়ভাযী  নফনাদার স্থরফন্দদযয জন্য ৬৩৩০.০০ ফগরৃভোয ট্রান্সরদভে নড রনভাৃণ কযা দয়দছ। 

নফনাদার, তাভারফর, বুরড়ভাযী  নানাাে স্থরফন্দদয ১,৮৮,০৬২.০০ ফগরৃভোয ইয়াড ৃ রনভাৃণ কযা দয়দছ। তাছাড়া তাভারফর  

নানাাে স্থরফন্দদয ১০০ নভ.েন ধাযণক্ষভতা ম্পন্ন ৪টি দয়ব্রীজ রনভাৃণ কযা দয়দছ। তাভারফর স্থরফন্দদযয ২৭/১০/২০১৭ তারযখ 

দত অাদযনার কামকৃ্রভ চালু কযা দয়দছ এফাং নানাাে স্থরফন্দদযয অফকাঠাদভা উন্নয়ন কদয ০৯/০৬/২০১৮ তারযখ দত 

ফন্দদযয কামকৃ্রভ শুরু কযা দয়দছ। উন্নত নফা দানদাদনয জন্য World Customs Organization কর্তকৃ ২০১৭ াদর ফাাংরাদদ 

স্থরফন্দয কর্তৃক্ষদক এফাং ২০১৮ াদর নফনাদার স্থরফন্দযদক াটিরৃপদকে অফ নভরযে এযায়াড ৃদানদান কযা দয়দছ। 



রডরজোর ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষয ফন্দযভদ মাৃয়ক্রদভ অদোদভন কামকৃ্রভ কযা দে। ইদতাভদে নফনাদার স্থরফন্দদয 

অদোদভন কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযা দয়দছ। নবাভযা  বুরড়ভাযী স্থরফন্দদযয দয়ব্রীজ নেদরয কামকৃ্রভ ইদতাভদে অদোদভদনয 

আতায় আনা দয়দছ। এছাড়া বুরড়ভাযী স্থরফন্দদয ই-ারবদৃয আতায় ই-নাে ৃ ম্যাদনজদভে রদস্টভ ফতভৃাদন ফাস্তফায়নাধীন 

যদয়দছ। অন্যান্য স্থরফন্দদয অদোদভন কযায কামকৃ্রভ গ্রণ কযা দয়দছ।  

ফাাংরাদদ স্থরফন্দয কর্তৃদক্ষয আয়  ব্যদয়য রফফযণী : 

  (দকাটি োকায়) 

 

অথফৃছয আয় ব্যয় উদৃ্বত্ত 

২০০৫-০৬ 34.96 18.47 16.49 

২০০৬-০৭ 20.28 13.46 6.82 

২০০৭-০৮ 22.66 22.73 -0.07 

২০০৮-০৯ 26.74 24.97 1.77 

২০০৯-১০ 33.52 26.29 7.23 

২০১০-১১ 41.20 32.38 8.82 

২০১১-১২ 42.08 31.91 10.17 

২০১২-১৩ 47.78 37.29 10.49 

২০১৩-১৪ 61.31 51.06 10.25 

২০১৪-১৫ 70.52 47.38 23.14 

২০১৫-১৬ 80.01 42.67 32.57 

২০১৬-১৭ 111.47 53.44 58.03 

২০১৭-১৮ ১৪৮.৩৩ ৮১.৬৮ ৬৬.৬৫ 

২০১৮-১৯ ২১০.৯৪ ১৪৪.২৫ ৬৬.৬৮ 

২০১৯-২০ 

(নপব্রুয়াযী/২০২০ মনৃ্ত) 

১৫৩.৫০ ৬৩.৯০ ৯৫.৭৭ 

 

ননৌরযফন অরধদপ্তয 
 

       ননৌরযফন ভন্ত্রণারদয়য দানারনক আতাধীন ননৌরযফন অরধদপ্তয একটি যকাযী নভরযোইভ াংস্থা। এ াংস্থা নদদয 

অবযন্তযীণ, উকুরীয় এফাং ভৄদ্রীভায় দূঘেৃনাভৄক্ত ননৌ চরাচর রনরিতকযণ  ফাাংরাদদী জাাদজয রফদশ্বয কর স্থাদন রনযাত্তা, 

ভৄদ্রগাভী জাাদজয অরপায  নারফকদদয রফদদী জাাদজ রনদয়াগ এফাং ননৌফারণরজযক স্বাথ ৃাংযক্ষদণয ভােদভ গুযত্বর্ণ ৃদারয়ত্ব 

ারন কদয থাদক। এ কর দারয়ত্ব িধষ্ঠুবাদফ ারদনয জন্য এ অরধদপ্তয জনস্বাদথ ৃদানণীত ননৌনীরতভারা, ননৌআইন  আন্তজাৃরতক 

কনদবনন অনুাদয দানদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কদয থাদক। অরধদপ্তদযয এ কর কভকৃাড ফাস্তফায়দনয ভােদভ  ভৄদদ্র  অবযন্তযীণ 

ননৌরযফদন ারফকৃ উন্নয়ন ননৌ-রনযাত্তা এফাং জান ভাদরয ক্ষয়ক্ষরত নযাদধ রফদল ভূরভকা ারন কযদছ। এ াংস্থা ননৌ াংক্রান্ত 

আইন  কারযগযী রফলদয় যকাযদক ায়তা দানদান, আই.এভ., আই.এর., আাংোড ননৌ-াংক্রান্ত আন্তজাৃরতক াংস্থাভদ 

নমাগাদমাগ যক্ষা, াংস্থাভদয রফরবন্ন কনদবনন দানণয়দনয নক্ষদত্র নদদয স্বাথ ৃাংযক্ষণ এফাং  দানণীত কনদবননভ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয দানদয়াজনীয় কর কামকৃ্রভ রযচারনা কদয আদছ । 

২।   ননৌরযফন অরধদপ্তয আন্তজাৃরতক ভান অনুাদয নভরযোইভ দানরক্ষণ  নদত্র দানদান কামকৃ্রদভয ভােদভ দক্ষ জনফর সৃরি 

কদয এদদদয জনগদণয জন্য নদদ  রফদদদ কভ ৃাংস্থাদনয িধদমাগ সৃরি কযদছ। এদত দক্ষ জনফর রফরবন্ন রফদদী তাকাফাী 

জাাদজ কভৃাংস্থাদনয পদর দানচুয রযভাদন দফদদরক ভৄদ্রা আয় দে। ফাাংরাদদদ গৃীত নভরযোইভ যীক্ষা এফাং নদায়ন দ্ধরত 



আন্তজাৃরতক বাদফ স্বীকৃরত রাব কযায পদর আন্তজাৃরতক ননৌ-াংস্থা (IMO) এয ‘‘নায়াইে ররদি’’ অন্তভূকৃ্ত ফজায় যদয়দছ। এদত 

রফদশ্বয কর নদদ ফাাংরাদদী অরপায  নারফকদদয দানরক্ষণ এফাং নদায়ন গ্রণদমাগ্যতা অব্যাত আদছ। ফতভৃাদন ফাাংরাদদী 

দানরতরনরধ ‘আইএভ’ এয আতাধীন International Mobile Satellite Organization (IMSO) এয ভারযচারক দদ 

রনফাৃরচত য়ায় নভরযোইভ নক্ষদত্র ফাাংরাদদদয বাফভরত ৃউজ্ঝর দয়দছ। আন্তজাৃরতক ননৌদথ ফাাংরাদদী জাাদজয রনযাদ চরাচর 

 গরতরফরধ মদৃফক্ষদণয জন্য ‘‘রাং নযঞ্জ আইদডরেরপদকন ট্রযারকাং (LRIT)’’ দ্ধরত ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। ফাাংরাদদী 

নারফকদদয রফদশ্বয কর নদদ মাতায়াদতয িধরফধা সৃরিয রদক্ষয অত্র অরধদপ্তদয ’’ীদপয়াযায ফাদয়াদভরট্রক নভরন রযদডফর’’ আইরড 

দানদান কামকৃ্রভ চালু কযা দয়দছ। মা ফাাংরাদদী নারফকদদয রফদদদ কভৃাংস্থাদনয িধদমাগ আয জতয কযদছ। নরফায 

কনদবনন ২০০৬ এফাং ীদপয়াযা ৃআইদডনটিটি ডকুদভে (এআইরড) কনদবনন (াংদারধত) ২০০৩ অনুভথনৃ  ফাস্তফায়ন 

কযা দয়দছ। ননৌ নক্টদয ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয জন্য চাযটি নতুন যকাযী নভরযন একাদডভী দানরতষ্ঠা কযা দয়দছ এফাং দক্ষ কযাদডে 

বরতযৃ রদক্ষয এ ফছয নথদক যকাযী  নফযকাযী কর দানরতষ্ঠাদন ভরিত বরত ৃকামকৃ্রভ চালু কযা দয়দছ।  

 ৩।    এ াংস্থায আদয়য দানধান উৎ দরা- ননৌমানভ নযরজদষ্ট্রন, াদব,ৃ নভরযন অরপায  নারফকদদয নমাগ্যতা নদ, দানরক্ষণ 

 যীক্ষা রপ, াইন অন-াইন অপ, ফারতঘয রপ, ফাদয়াদভরট্রক নভরন রযদডফর আইরড কাড ৃজাযী, ম্যারনাং এদজে রাইদন্স রপ, 

ননৌআইন রাংঘদনয জন্য জরযভানা আদায় দানভৃরত । 

২০০১-২০০২ দত ২০১৯-২০২০ ার মনৃ্ত অরধদপ্তদযয আদয়য রক্ষয ভাত্রা  দানকৃত আয় ব্যদয়য রফফযণী াযরণ ১১.১৪ এ 

নদখাদনা দরাঃ                                                                                                         (দকাটি োকায়) 
                                                                                                         

ফৎয যাজস্ব আদয়য রক্ষয ভাত্রা যাজস্ব আয় যাজস্ব ব্যয় 
২০০১-০২ ৩.৩৬ ৬.৪৬ ২.৫২ 
২০০২-০৩ ৭.৩০ ৬.৮৫ ২.৮১ 
২০০৩-০৪ ৮.২৩ ৭.৫৩ ২.৮৬ 
২০০৪-০৫ ৯.৮২ ৮.৩৭ ২.৬৫ 
২০০৫-০৬ ৯.৪০ ৭.৩৫ ৩.৭৩ 
২০০৬-০৭ ৮.৪৫ ৭.৪০ ৩.৭১ 
২০০৭-০৮ ৮.১৫ ৮.০৩ ৩.৬৬ 
২০০৮-০৯ ৮.১৫ ৯.৫৭ ৫.৮২ 
২০০৯-১০ ৯.২৫ ১১.৬৭ ৪.৬৩ 
২০১০-১১ ১০.২৫ ১২.৫৫ ৫.৫৩ 
২০১১-১২ ১২.৭১ ১৩.২৬ ৫.৫৪ 
২০১২-১৩ ১৪.২৬ ১২.৯৫ ১৪.৬৩  

২০১৩-১৪ ১৫.২৬ ১৪.৪৩ ১০.১২  

২০১৪-১৫ ১৫.৯৯ ১৮.২১ ৯.৩৩ 
২০১৫-১৬ ১৭.২৯ ২৯.০৩ ১১.৬৩ 
২০১৬-১৭ ১৯.৭২ ৩৩.৪৬ ১৬.৩৭ 
২০১৭-১৮ ৩৭.৯৩ ৩৮.৯৮ ১৬.৫৬ 
২০১৮-১৯ ৩৬.৫৪ ৪৩.৮০ ১৭.৫৩ 
২০১৯-২০* ২৭.৮৭ ২৯.০৯ ৮.৯৭ 

 

     উৎঃ ননৌরযফন অরধদপ্তয(*দপব্রুয়াযী’ ২০২০) 



৪।    রনয়রভত কামকৃ্রভ ছাড়া রফরবন্ন নদ নথদক আগত জাাদজয াংখ্যা, জাাদজয রযফন ক্ষভতা এফাং নতুন জাাজ রনভাৃন 

ইতযারদয উয অরধদপ্তদযয আদয়য রযভান রনবযৃ কদয। তাই দানরত ফছয আদয়য রযভান কভ নফী দয় থাদক। অরধদপ্তয 

ভেরক্তাংগত উাদয় যাজস্ব আদাদয়য নতুন নতুন উৎ দতরয কদয থাদক। এদত যাজস্ব আদয়য রযভান ক্রভািদয় বৃরদ্ধ াদে এফাং 

বরফষ্যদত আদযা বৃরদ্ধ াদফ ফদর আা কযা মায়।   

৫।   অত্র অরধদপ্তদযয আতায় ননৌ-রযফন উন্নয়দন রফরবন্ন কভসৃূচী গ্রণ, ফাস্তফায়ন  রফরধ রফধানভ দানণয়ন কযা দয় থাদক। 

দানণীত রফরধভ ফাস্তফায়দনয পদর ননৌ-দুঘেৃনা হ্রা াদে। নভরযোইভ দানরক্ষণ ব্যফস্থা উন্নয়ন কযা দয়দছ। পদর নদী  রফদদী 

জাাদজ নদদয নারফকদদয চাকুযীয িধদমাগ বৃরদ্ধ াদে। নাগরযক নফা বৃরদ্ধয রদক্ষ নম রফরবন্ন নক্ষদত্র অন রাইন ারবৃ কামকৃ্রভ চালু 

কযা দয়দছ। অবযন্তযীণ ননৌমানভদয অন রাইন াদব,ৃ নযরজদষ্ট্রন  করম্পউোযাইজড ডাোদফই দতরযয কাজ শুরু কযা দয়দছ। 

এদত ননৌমাদনয তথ্য মাচাই  ননৌ-রনযাত্তা বৃরদ্ধ াদব ৃ নযরজদষ্ট্রন দত যাজস্ব আয় ক্রভািদয় বৃরদ্ধ াদফ।               

       ফতভৃাদন আন্তজাৃরতক দানদয়াজনীয়তায রনযীদখ রনযাদ ননৌ চরাচর, উদ্ধাযকাম ৃ রযচারনা এফাং ননৌরযফন ব্যফস্থাদক 

আন্তজাৃরতক মাৃদয় উন্নীত কযদণয রদক্ষ  ৪৫৫.৯৫ নকাটি োকা ব্যদয় (১)‘‘এস্টাফররস্টদভে অফ নলাফার নভরযোইভ রডদট্র এড 

নইপটি রদস্টভ এড ইরেদগ্রদেড নভরযোইভ ননরবদগন রদস্টভ’’ এফাং ৪.১২ নকাটি োকা ব্যদয় (২) ‘‘নডবদরাদভে অফ নভরযোইভ 

নররজদরন অফ ফাাংরাদদ’’ নাভক দুটি দানকল্প গ্রণ কযা দয়দছ। এছাড়া ‘‘ন্যানার র এড নভকানাইজড নফাে ডাোদফইজ 

ম্যাদনজদভে এড কযাারটি রফরডাং’’ নাভক একটি নতুন দানকল্প গ্রদণয উদযাগ ননয়া দয়দছ। উক্ত দানকল্পভ ফাস্তফারয়ত দর 

নদদয অবযন্তযীণ, উকূরীয়  ভৄদ্র দথ চরাচরযত কর দানকায নদী  রফদদী জাাদজয ারফকৃ ননৌ-রনযাত্তা বৃরদ্ধ নদদয 

অথনৃনরতক উন্নয়দনয গরতীরতা আদযা বৃরদ্ধ াদফ।  

ফাাংরাদদ ররাং কদাৃদযন, চিগ্রাভ 

আন্তজাৃরতক ননৌ-দথ দক্ষ ররাং নফা দানদান এফাং আন্তজাৃরতক ননৌ-ফারণদজযয াদথ ম্পৃকভেক্ত নদদয দফদদরক 

ফারণদজযয মাফতীয় কামাৃফরী িধষ্ঠবুাদফ ভাধাকদল্প ফাাংরাদদ ররাং কদাৃদযন গুরুত্বর্ণ ৃদারয়ত্ব ারন কদয আদছ। ফাাংরাদদ 

ররাং কদাৃদযন (রফএর)’য ম্পদদয ীভাফদ্ধতা দত্ত্ব দানরতষ্ঠায য দত ক্রভাগত দানদচিা  যকারয পৃষ্ঠদালকতায় অযাফরধ 

ফদৃভাে ৪৪টি জাাজ অজনৃ কযদত ক্ষভ দয়দছ। পুযাতন  অরাবজনক জাাজ রফরক্রয য রফএর’য জাাজ ফয ২টি 

রাইোদযজ ট্াাংকাদযয জাাজ ফদয রযণত য়। আায কথা র নম, ফতভৃান যকাদযয ঐকারন্তক দানদচিায় ১৯৯১ াদরয য চীন 

যকাদযয ঋণ ায়তায় রফএর ফদয ২০১৮-১৯ অথ ৃফছদয ৩৯,০০০ রডডরিউটি ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন ৩ টি ফাল্ক কযারযয়ায এফাং 

৩টি নদানাডাক্ট অদয়র ট্াাংকায ভেক্ত য়, মা ফতভৃাদন ফারনদজয রনদয়ারজত আদছ।  

এরডরজ ফাস্তফায়ন, ব্লু-ইদকাদনারভয ধাযণা, যকাদযয রবন ২০২১ এফাং ২০৪১ এয রফলয় এয াদথ রভর নযদখ রফরবন্ন 

আকায  াইদজয নফ কদয়কটি জাাজ ক্রদয়য রযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দছ। এছাড়া, দাতা নদ/ াংস্থায রনকে দত ঋণ 

ায়তায় দফদদরক ঋণ ায়তায় রজ টু রজ রবরত্তদত ০৬টি নতুন জাাজ াংগ্র (০২টি ক্রুড অদয়র ভাদায ট্াাংকায, ০২ টি ভাদায 

নদানাডাক্ট অদয়র ট্াাংকায এফাং ০২ টি ভাদায ফাল্ক কযারযয়ায), ৪টি নতুন নলুরায কদেইনায জাাজ, ১০টি নতুন রাইোয ফাল্ক 

কযারযয়ায, ৬টি রফরবন্ন ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন এরএনরজ কযারযয়ায অজদৃনয দানদচিা অব্যাত যদয়দছ। ২০০৯-১০ ার নথদক ২০১৯-২০ 

অথফৃছদয রফএরয নভাে আয়-ব্যয়  রাব নরাকাদনয রফফযণ াযরণ ১ এ নদখাদনা দরাঃ 

াযরণ ১: রফএরয আয়-ব্যয়  রাব নরাকাদনয রফফযণ 

(নকাটি োকায়) 

অথ ৃফছয নভাে আয় নভাে ব্যয় নীে রাব/(নরাকান) 

২০০৯-১০ ২৭৩.২৫ ২৫৯.৯১ ১৩.৩৪ 

২০১০-১১ ২৬৬.৬৬ ২৬৪.৭৯ ১.৮৭ 

২০১১-১২ ২৮২.০১ ২৮০.৫৫ ১.৪৬ 

২০১২-১৩ ৩২৮.৫৯ ৩২৬.৯৬ ১.৬৩ 

২০১৩-১৪ ১৭১.১৪ ১৬৭.৭৭ ৩.৩৭ 

২০১৪-১৫ ১৩০.০১ ১২৪.৬৭ ৫.৩৪ 

২০১৫-১৬ ১১৮.৮১ ১১২.০৮ ৬.৭৩ 

২০১৬-১৭ ১১৬.৫৫ ১০৭.৮৯ ৮.৬৬ 



২০১৭-১৮ ১২6.52 ১১৪.০০ ১২.৫২ 

২০১৮-১৯ ২৩০.৩১ ১৭৫.০৮ ৫৫.২৩ 

২০১৯-২০ (অরনযীরক্ষত) ১৫০.৫৬ ১১১.৪৪ ৩৯.১২ 

 

ফাাংরাদদ নভরযন একাদডরভ, চিগ্রাভ। 

াম্প্ররতক অজনৃ: ইোযন্যানার নভরযোইভ অগাৃনাইদজদনয (IMO) আন্তজাৃরতক নাগত দক্ষতা-ভান অনুমায়ী গত ৩ ফছদয 

নাগতবাদফ দক্ষ, রযদফ দচতন, বুরদ্ধদীপ্ত এফাং নচৌক ৭৮১৬ জন দানরক্ষণাথী (রদান-ী কযাদডে, এনরররয়াযী,  রদানাদযেযী  

এফাং রফএভএ অনা ৃ নকা)ৃ দানরক্ষণ পরবাদফ ভাপ্ত কদযদছ। জাতীয় অথনৃীরতদত নভরযনাযদদয ফারলকৃ অফদান দানায় ২,০০০ 

নকাটি োকা ভরযভান দফদদরক ভৄদ্রা। এছাড়া ২০১৬ ার দত, ফিফন্ধু নখ ভৄরজবুয যভান নভরযোইভ ইউরনবাৃরটি অরধভূক্ত 

দানরতষ্ঠান রদদফ ফাাংরাদদ নভরযন একাদডরভয কযাদডেদদয রতন ফছয নভয়াদী স্দাতক রডগ্রীদক, চায ফছয নভয়াদী ব্যাদচরয অফ 

নভরযোইভ াদয়ন্স (অনা)ৃ রডগ্রীদত উন্নীত কযা দয়দছ। নাযীয ক্ষভতায়দনয অাং রাদফ ভাননীয় দানধানভন্ত্রীয রনদদৃনা নভাতাদফক 

২০১২ ন দত রপদভর কযাদডে দানরক্ষণ শুরু কযা দয়দছ; দানরক্ষণ দানাপ্ত দয় রপদভর কযাদডেগণ নদী-রফদদী ভৄদ্রগাভী জাাদজ 

িধনাদভয দি কাজ কযদছ। গত ২৯ অদক্টাফয ২০১৭ তারযদখ, একাদডরভ South Asia’s Best Education 

Institute in Maritime Education in Bangladesh by South Asia Business 

Excellence Award (SAPSAA) 2017 অজনৃ কদযদছ। IMO Secretary General Dr. Kitack 

Lim গত ২৮ আগস্ট ২০১৭ ফাাংরাদদ নভরযন একাদডরভ এভাযড জুরফরী অনুষ্ঠাদন দানধান অরতরথয বালদণ ভন্তব্য কদযন নম, এই 

একাদডরভ রফশ্বভাদনয নভরযোইভ দানরক্ষণ দানরতষ্ঠাদন উন্নীত দয়দছ। ননৌ-রক্ষায় াযস্পরযক দমারগতায রদক্ষয গত ২৮ নপব্রুয়ারয 

২০১৮ তারযদখ Tolani Maritime Institute, India এয াদথ ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষরযত দয়দছ।  

ফাাংরাদদ নভরযন একাদডভী, চিগ্রাভ এয রডদম্বয ২০১৯ মনৃ্ত আয়-ব্যয়  রাব নরাকাদনয রফফযণ : 

                                                                                                         (নকাটি  োকায়) 

অথফৃছয নভাে আয় নভাে ব্যয় নীে রাব / (নরাকান) 

২০১০-১১ ৬.৫৩ ৬.৩৮ ০.১৫ 

২০১১-১২ ৬.৯১ ৬.৭৫ ০.১৬ 

২০১২-১৩ ১২.৮৭ ৭.১২                                 ৫.৭৫ 

২০১৩-১৪ ৮.৭৭ ৮.৫৮ ০.১৯ 

২০১৪-১৫ ১৩.৯৩ ১৩.৬৩ ০.৩০ 

২০১৫-১৬ ১৫.২১ ১৪.৭৭ ০.৪৩ 

২০১৬-১৭ ১৮.৫৬ ১৮.৫৩ ০.৩৭ 

২০১৭-১৮ ২৩.২৮ ১৮.২৮ ৫.০০ 

২০১৮-১৯ ২৪.৩২ ৭.০৭ ১৭.২৫ 

২০১৯-২০ 30.95 10.26 20.69 

 

ন্যানার নভরযোইভ ইন্সটিটিউে, চিগ্রাভ। 

ন্যানার নভরযোইভ ইন্সটিটিউে ফাাংরাদদী নযটিাং (নারফক)দদয জন্য যকাদযয একভাত্র কারযগরয ননৌ-রক্ষা দানরতষ্ঠান। 

এখাদন নদদয নফকায ভেফকদদয রনধাৃরযত নীরতভারা অনুমায়ী রনফাৃচন কদয আন্তজাৃরতক ননৌ-াংস্থায (IMO’য) Standard of 



Training Certification & Watch keeping for seafarers (STCW as amended convention  নভাতাদফক 

দানরণত রদরফা অনুমায়ী দানরক্ষণ দানদান কদয ভৄদ্রগাভী জাাদজ চাকুযী কযায উদমাগী কদয গদড় নতারা য়। তাছাড়া চাকুযীযত 

(পুযাতন) নারফক  অরপাযদদয রফরবন্ন ে/ৃভদডর (এনরররয়াযী) নকাদ ৃদানরক্ষণ দানদান কদয দক্ষতা বৃরদ্ধ  দদান্নরতয িধদমাগ 

কদয নদয়া য়। এখান দত দানররক্ষত নারফকগণ নদী-রফদদী ভৄদ্রগাভী জাাদজ চাকুযী কদয উদল্লখদমাগ্য রযভান দফদদরক ভৄদ্রা 

অজনৃ কদয থাদক; মা নদদয আথ-ৃাভারজক উন্নয়দন গুরুত্বর্ণ ৃভূরভকা যাদখ। অযরদদক নফকায ভস্যা ভাধাদনয থ িধগভ কদয।  

দানরক্ষণ রফফযণী রনদম্ন দানদত্ত দরাঃ 

ক্র/নাং অথ ৃফছয দানরক্ষণ দানাদপ্তয াংখ্যা 

(দানী-ী এড নাি-ী) 

ভন্তব্য 

১। ২০১১-১২ ১১৬৪ জন ১১তভ ব্যাদচ ১৬৪ জন। 

২। ২০১২-১৩ ১৬৬৪ জন ১২তভ ব্যাদচ ২৩৫ জন। 

৩। ২০১৩-১৪ ২৫৪০ জন ১৩তভ ফাদচ ২২৩ জন। 

৪। ২০১৪-১৫ ২৩২৪ জন ১৪তভ ব্যাদচ ১৫৪ জন। 

৫। ২০১৫-১৬ ৩০৬৯ জন ১৫তভ ব্যাদচ ১৫৭ জন। 

৬। ২০১৬-১৭ ৩০৬৭ জন ১৬তভ ব্যাদচ ৪১জন, ১৭তভ ব্যাদচ ৬০ জন। 

৭। ২০১৭-১৮ ১৫৫২ জন ১৮তভ ব্যাদচ ৬৯ জন। 

৮। ২০১৮-১৯ ১৯৬৫ জন  ১৯তভ ব্যাদচ ১৩৩ জন। 

৯। ২০১৯-২০ ১০৭১ জন ২০তভ ব্যাদচ ১৭৮ জন (দপব্রুয়ারয’২০২০ মনৃ্ত)। 
 

 অগ্রগরতঃ 

(1) ভাদাযীপুদয ন্যানার নভরযোইভ ইন্সটিটিউদেয অস্থায়ী াখা চালু কযা দয়দছ। ভূরভ অরধগ্রণ কদয স্থায়ী স্থানারদ 

রনভাৃণ  দানরক্ষণ মন্ত্রারত াংগ্রদয জন্য দানকল্প গ্রণ কযা দয়দছ। ইদতাভদে দানকল্প রযচারক রনদয়াগ দানকদল্পয 

ফাস্তফায়ন কাজ শুরু দয়দছ। 

(2) দানী-ী নকাদযৃ দানরক্ষণাথীদদয অন্ রাইদন আদফদন কযায দ্ধরত (য়ান স্ট্ ারবৃ) চালু কযা দয়দছ। 

(3) রডরজোর নরথ নম্বয দানফতনৃ কযা দয়দছ; মা ফতভৃাদন পুদযাদ্দদভ চালু আদছ। 

(4) দয়ফ াইে চালু কযা দয়দছ এফাং রনয়রভত আদডে কযা দে। 

(5) ন্যানার নভরযোইভ ইন্সটিটিউে, চিগ্রাদভয দানরক্ষণাথীদদয জন্য ৩০০ আন রফরি ৬ষ্ঠ তরা নাদির বফন রনভাৃণ 

কযা দয়দছ। 

(6) ইন্সটিটিউদে রর টিরব স্থাদনয ভােদভ রনযাত্তা নজাযদায কযা দয়দছ। 

(7) প্যাদযড গ্রাউদড দানরক্ষদণয িধরফধাদথ ৃস্থায়ী াউড রদস্টভ স্থান কযা দয়দছ এফাং স্থায়ীবাদফ স্যালুটিাং ডায়া  

লযাগ ভাস্ট রনভাৃণ কযা দয়দছ। 

(8) প্যাদযড গ্রাউড  যাস্তা উঁচু/াংোয কযা দয়দছ। 

(9) ইন্সটিটিউদেয রনযাত্তায জন্য ১০জন আনায দস্য রনদয়াগ কযা দয়দছ। 

(১০) ই-রজর এফাং ই-পাইররাং চালু কযা দয়দছ। 

(১১) ইন্সটিটিউদেয আরঙনায় একটি ভরজদ  িধদৃশ্য একটি নতাযণ (দগে) রনভাৃণ কযা দয়দছ। 

ইন্সটিটিউেটি একটি যাষ্ট্রীয় নফাভরক দানরতষ্ঠান দর এদত উদল্লখদমাগ্য রযভাণ যাজস্ব আয় য়। 

আয়-ব্যদয়য রযাংখ্যাণ রনম্নরূঃ  

                     [রক্ষ োকায়] 

ক্র/নাং অথ ৃফছয ফাদজে ফযাদ্দ ব্যয় আয় ভন্তব্য 

১। ২০১১-১২ ৫৯.২০ ৪৮.১৬ ৩৪.৫৮  

২। ২০১২-১৩ ৮০.৭৭ ৬৭.০১ ৬৮.৬৯  

৩। ২০১৩-১৪ ৯৬.২৮ ৯১.৩৩ ৭৮.৩১  

৪। ২০১৪-১৫ ২২৬.৯৬ ২০৬.৪৩ ১০৪.৫১  

৫। ২০১৫-১৬ ২৪৫.২২ ১৮৫.৯৮ ৮৬.৮৯  

৬। ২০১৬-১৭ ৪৪৫.০০ ৪১৭.৯৩ ১২১.৮৮  

৭। ২০১৭-১৮ ৪২৩.২৪ ৩৯৭.২৮ ৭০.৮৫  



৮। ২০১৮-১৯ ৫৪৮.৪০ ৫০৭.১৩ ৭৮.৮৯  

৯। ২০১৯-২০ ৫৬৮.২০ ১১৮.৬৫ ৭৩.২৩ (জানুয়াযী’২০২০ মনৃ্ত)। 
 

“নারফক  দানফাী শ্ররভক কল্যাণ রযদপ্তয” 

নারফক  দানফাী শ্ররভক কল্যাণ রযদপ্তয, ননৌরযফন ভন্ত্রণারদয়য যারয রনয়ন্ত্রণাধীন নারফকদদয কল্যাণভরক কামকৃ্রভ এয জন্য 

একটি নযগুদরেযী াংস্থা। এ রযদপ্তয ফাাংরাদদদয ফন্দদয এফাং রফদদদয ফন্দদয নমখাদন নারফদকযা ভস্যায মু্মখীন য় তা 

রনযদন াংরিিদদয াদথ ভিয় কদয ভাধাদন অগ্রণী ভূরভকা ারন কদয। আন্তজাৃরতক শ্রভ াংস্থা (আই,এর,), আন্তজাৃরতক ননৌ 

াংস্থা (আই,এভ,) এয নারফক কল্যাণভরক কনদবনন  রযকভদডন ফাস্তফায়দন ভূরভকা ারদনয ভে রদদয় নারফকদদয আথ ৃ

াভারজক অফস্থায উন্নয়দন দারয়ত্ব ারন কদয থাদক। নদদয ফন্দদয রফদদী নারফকদদয কল্যাদণ ভূরভকা নযদখ আন্তজাৃরতক ননৌ 

অিদন নদদয বাফভরত ৃউজ্জ্বর কদয। 

ফরণতৃ কল্যাণভরক দারয়ত্বভ ম্পাদদনয রদক্ষয রযদপ্তযটি নারফক  ননৌ কভকৃতাৃদদয াভরয়ক আফান , রফদনাদন এফাং স্বাস্থয 

নফা দানদান কদল্প নদদয একভাত্র যকাযী ীম্যান্স নাদস্টর রযচারনা নারফক ন্তানদদয রক্ষা ায়তা কদল্প রক্ষাবৃরত্ত দানদান, 

দুঃস্থ অিধস্থ, ভত, অক্ষভ নারফকদদয রচরকৎা/ ারযফারযক ায়তা দানদাদন রফরবন্ন তরফর রযচারনা কদয আদছ। রফদদী 

নারফকদদয কল্যাণ িধরফধা দানদানকদল্প ইোযন্যানার  ীপযাযা ৃ র-ইন-নোয রযচারনা কদয আদছ। রযদপ্তযটি ম্পূণরৃূদ 

একটি নফা ধভী দানরতষ্ঠান। নারফক  দানফাী শ্ররভক কল্যাণ রযদপ্তযটিয আদয়য উৎ দরা ীম্যান্স নাদস্টদর অফস্থানকাযী 

নারফকদদয ভে দত ীেবাড়া ফাফদ আয়  এফাং নরবী তরফর দত দানাপ্ত আদয়য রনধাৃরযত অাং (১৫%) যকারয নকালাগাদয জভা। 

নারফক  দানফাী শ্ররভক কল্যাণ রযদপ্তয, চিগ্রাদভয ২০১০-২০১১ দত ২০১৯-২০২০ াদনয নপব্রুয়ারয ভা মনৃ্ত আয়  ব্যদয়য 

রযাংখ্যান রনম্নরূঃ  

(অঙ্ক ভ াজায োকায়) 

ক্র/নাং অথ ৃফছয ফাদজে ফযাদ্দ দানকৃত ব্যয় যাজস্ব আদয়য 

রক্ষযভাত্রা 

দানকৃত আয় ভন্তব্য 

01 2010-2011 82,02 80,74 3,84 4,57  

02 2011-2012 89,75 73,42 6,74 6,70  

03 2012-2013 78,15 66,30 9,53 10,88  

04 2013-2014 1,39,27 1,24,33 11,60 12,82  

05 2014-2015 1,82,50 1,50,03 11,60 12,74  

06 2015-2016 2,25,81 1,60,82 20,85 19,40  

07 2016-2017 1,93,35 1,64,30 20,65 20,27  

08 2017-2018 1,86,00 1,62,88 18,65 21,69  

09 2018-2019 1,99,80 1,73,83 25,00 19,83  

10 2019-2020 2,20,80 1,26,78 23,00 17,16  

 

 

 

 

 

 

 


