
1 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পরকতৃ প্রতিশ্রুতি এবং উক্ত প্ররতশ্রুরতি বাস্তবায়ন অগ্রগরতি প্ররতববদন 

আগষ্ট-২০২১ 

 

 প্রক্রিয়াধীন/চলমান 

 এজেন্ডা থেজে বাদজ াগ্য   

 বাস্তবাক্রয়ত 

 

      

ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

০১. চাঁদপুি নেলায় একটি 

আধুরনক নদী বন্দি 

স্থাপন। 

০১-০৪-২০১৮ 

চাঁদপুি সদি, চাঁদপুি। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ) 

 “বাংলাবদশ আঞ্চরলক অভ্যন্তিীণ ননৌ-পরিবহন প্রকে-১ (চট্টগ্রাম-

ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত ননৌ-পথ খনন এবং টারমনৃালসহ 

আনুষরিক স্থাপনারদ রনমাৃণ)”-শীষকৃ প্রকবেি আওতায় চাঁদপুি 

নেলাি মাদ্রাসা ঘাবট আধুরনক নদী বন্দি রনমাৃণ ও উন্নয়ন কাবেি 

পিামশকৃ প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ সমীক্ষা প্ররতববদন পাওয়া রগবয়বে। উক্ত 

প্ররতববদবনি উপি গত ১৩-০১-২১ তারিবখ নেকবহাল্ডাি সভ্া কিা 

হবয়বে। সভার সুপাররশ অনুযায়ী দরপত্র দরিি চূড়ান্ত হলি আগামী 

সসলেম্বর ২০২১ দরপত্র আহবান করা যালব। তজব চাঁদপুজে 

বাাংলাজদশ থেলওজয়ে োয়গা প্রেজেে প্রজয়ােজন হস্তান্তে ক্রবষয়টি 

ক্রনষ্পক্রিে অজেক্ষায় েজয়জে । 

২% প্ররক্রয়াধীন 

০২. 

 

 

কুরিগ্রাম নেলাি 

রচলমািী নদী বন্দবিি 

পুিবনা ঐরতহয রিরিবয় 

আনাি ব্যবস্থা কিা 

হবব। 

০৭-০৯-২০১৬ 

কুক্রিগ্রাম থেলাে 

ক্রচলমাক্রে উেজেলা 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(ক্রবআইডক্রিউটিএ) 

“ক্রচলমােী নদী বন্দে ক্রনম মাণ” প্রেেটি গত ০৮-০৬-২০২১ ক্ররিঃ 

োতীয় অে মননক্রতে েক্রেষজদে ক্রনব মাক্রহ েক্রমটিে (এেজনে) সভায় 

অনুজমাক্রদত হয় । থনৌেক্রেবহন মন্ত্রণালজয়ে আওতাধীন বাাংলাজদশ 

অভযন্তেীণ থনৌেক্রেবহন ের্তমেক্ষ (ক্রবআইডক্রিউটিএ) প্রেেটি 

বাস্তবায়ন েেজব ।  এেন্য প্রাক্কক্রলত ব্যয় ধো হজয়জে ২৩৫ থোটি 

৫৯ লাখ টাো। প্রেেটিে বাস্তবায়নোল োনুয়াক্রে ২০২১ হজত জুন 

২০২৩ ে মন্ত । 

- 

 

 

প্ররক্রয়াধীন 

 

০৩ কুরিগ্রাম নেলাি 

নদীগুবলা নেরেং কবি 

০৭-০৯-২০১৬ 

কুরিগ্রাম  নেলা 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

কুক্রিগ্রাম থেলায়  ১৫ টি নদী েজয়জে । এে মজে ক্রবআইডক্রিউটিএ 

০৩ টি নদীে খনন োে েেজে ,  া ক্রনম্নরূেিঃ  

৬৩%  
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

নাব্যতা রিরিবয় আনা 

হবব। 

সিিকাবল ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(ক্রবআইডক্রিউটিএ) 

দুধকুমাি নদী’ খনন কাবেি অগ্রগরতঃ “অভ্যন্তিীণ ননৌ-পবথি 

৫৩টি ননৌ-পথ খনন (১ম পর্াৃয়ঃ ২৪টি ননৌ-পথ)” প্রকবেি আওতায় 

১২.৫০ লক্ষ ঘনরমটাি নেরেং কবি ২০ রক.রম. ননৌপথ নাব্য কিাি 

লক্ষযমাত্রা রনবয় গত ২৮-০৫-২০১৯ তারিখ হবত নেরেং কাে শুরু 

হয়। ২৮-০৪-২০২১ পর্নৃ্ত নবসিকািী নেোি দ্বািা ১২.৫০ লক্ষ 

ঘনরমটাি নেরেং কবি ১১.৮ রক.রম. ননৌপথ  নাব্য কিা হবয়বে । 

বতমমাজন থবসেোেী প্রক্রতষ্ঠাজনে ২টি ও রবআইডরিউটিএ’ি ২টি 

থেোে ক্রনজয়াক্রেত েজয়জে। 

ধিলা নদী খনন কাবেি অগ্রগরতঃ “পুিাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধিলা, তুলাই 

ও পূনভ্বাৃ নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধাি” শীষকৃ প্রকবে 

কুরিগ্রাম নেলাি ধিলা নদী খনবনি েন্য হাইবোগ্রারি েরিপ এবং 

নেরেং রডোইন কাে সম্পন্ন হবয়বে। দিপত্র আহবান প্ররক্রয়াধীন 

িবয়বে।  

ব্রক্ষ্মপুত্র নদ:  ব্রক্ষ্মপুত্র নজদে নাব্যতা সাংেক্ষজণ ২০১৯-২০ হজত 

প্রজটােল চুক্রিে আওতায় চযাজনল থেক্রোং েো হজে । এ চুক্রি 

২০২৮ সাল ে মন্ত চলমান োেজব ।  

 

কুরিগ্রাম নেলাি অবরশষ্ট নদীগুবলা নেরেং মাোিপ্ল্যান অনুর্ায়ী 

বাংলাবদশ পারন উন্নয়ন নবাড ৃ কর্তকৃ খনবনি েন্য রনধাৃরিত 

িবয়বে। 

 

 

 

চলমান। 

০৪. নমাংলা-ঘারষয়াখারল 

চযাবনল খনন। 

২৭-০৪-২০১৫ 

বগুিা, সাতক্ষীিা, 

েয়পুিহাট, রসিােগঞ্জ, 

রিনাইদহ ও নিাইল 

নেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় 

করমটিি সভ্ায়।  

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)। 

নমাংলা-ঘারষয়াখালী নদী খনবনি মাধ্যবম ননৌ-পথটি চালু কবি 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কিা হবয়বে। নমাংলা-

ঘরষয়াখালী কযাবনবলি মংলা মুখ নথবক বুরিি ডািা এবং প্ল্াবনি 

বাোি নথবক ঘরষয়াখালী পর্নৃ্ত গি গভ্ীিতা প্রায় ১২ ফুট, উবেরখত 

এলাকায় সববচবয় নবরশ পরল েমায় রনয়রমত সংিক্ষন নেরেং কিা 

হবে। চযাবনলটি খনবনি মাধ্যাবম ১০-১২ ফুট োিবটি ননৌর্ান 

চলাচল কিবে । ২৬-০৭-২০২১ তাররখ পয যন্ত প্রায়  ১,৮৪,২২০ টি 

সনৌ-যান উক্ত রুলে যাতায়াত কলরলে। 

১০০% 

 

বাস্তবারয়ত। 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

০৫. কলাপািা উপবেলাি 

লালুয়া ইউরনয়বনি 

চারিপািা পবয়বে 

িাবনাবাদ চযাবনবল 

নদবশি র্ততীয় সমুদ্র 

বন্দি স্থাপবনি 

সম্ভাব্যতা র্াচাই কিা। 

২৫-০২-২০১২ ননৌপরিবহন 

মন্ত্রণালয়। 

গত ১৯ নজভম্বে ২০১৩ তাক্রেখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী োয়ো বন্দে 

ের্তমেক্ষ (োবে) এে শুভ উজবাধন েজেন। ২৯ োনুয়াক্রে ২০১৬ 

তাক্রেজখ  HR Wallingford, UK ের্তমে োয়ো বন্দজেে 

Feasibility Study সম্পন্ন েো হয়। উি স্টাক্রড’থত থমাট 

১৯ টি েজম্পাজনজেে েো বলা হজয়জে,  া ে মায়িজম বাস্তবাক্রয়ত 

হজে।    

১০০% 

 

বাস্তবারয়ত। 

 

০৬. সন্দ্বীপ - চট্রগ্রাবমি 

সদিঘাট এবং কুরমিা-

গুপ্তেিা রুবট প্ররতরদন 

ননৌ-র্ান সারভ্সৃ 

চালুকিণ। 

১৮-০২-২০১২ 

চট্রগ্রাম নেলাি সন্দ্বীপ 

উপবেলাি সিকারি 

হােী আব্দুল বাবতন 

কবলে মাবে অনুরষ্ঠত 

এক েনসভ্ায়। 

রবআইডরিউটিরস  

ও  

নেলা পরিষদ ,

চট্টগ্রাম। 

ক) চট্টগ্রাবমি সদিঘাট-সন্দ্বীপ-(গুপ্তেিা) ননৌ-রুবট 

রবআইডরিউটিরস’ি র্াত্রীবাহী োহাে দ্বািা গত ১৮.০২.২০১৫ ররঃ 

তারিখ পিীক্ষামূলকভ্াবব সপ্তাবহ ০৪ (চাি) রদন সারভ্সৃ পরিচালনা 

কিা হয়। ক্রমাগত র্াত্রী সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় নলাকসাবনি পরিমান 

বৃরদ্ধ পায়। িবল নবভ্ম্বি’২০১৬ ররঃ হবত সারভ্সৃটি সামরয়কভ্াবব 

বন্ধ িবয়বে। 

খ) কুক্রমো-গুপ্তেিা থনৌরুজটে েন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ের্তমে 

উজবাধনকৃত সাংস্থাে নবক্রনক্রম মত ৫০০ েন  াত্রী ধােণ ক্ষমতা সম্পন্ন 

এমক্রভ আইক্রভ েহমান থনৌ ানটি ১৯.০৬.২০২১ ক্ররিঃ হজত বক্রণ মত 

সাক্রভ মসটি ক্রনয়ক্রমতভাজব েক্রেচাক্রলত হজে। 

১০০% 

 

বাস্তবাক্রয়ত 

 

০৭. ব্রহ্মপুত্র নদ খনন কিা। ৩১-০৩-২০১১ বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ) 

পুিাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধিলা, তুলাই ও পূনভ্বাৃ নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও 

পূনরুদ্ধাি “ শীষকৃ প্রকেটি গত ০২/১০/২০১৮ইং তারিবখ একবনক 

কর্তকৃ অনুবমারদত হয় । প্রেজেে আওতায় ২০৭৩ লক্ষ ঘিঃক্রমিঃ 

খনন েজে ৪২৭ ক্রেিঃক্রমিঃ থনৌেে পুনরুদ্ধাে েো হজব।  পিামশকৃ 

প্ররতষ্ঠান IWM কর্তকৃ পুিাতন ব্রহ্মপুত্র নবদি ২২৭ রকবলারমটাি 

ব্যাবথবমরট্রক সাবভ্ ৃও রডোইন সম্পন্ন হবয়বে ।  প্রথম পর্াৃবয় ১৬০ 

রক.রম.-এ ১৩টি লবটি দিপবত্রি মবধ্য গােীপুবিি কাপারসয়া নটাক 

নথবক োমালপুি পর্নৃ্ত প্রায় ২৯টি নেোি রনবয়ারেত নথবক  নেরেং 

কিবে । ০১-০৭-২০২০ হতি  ২৭-০৭-২০২১ পর্ যন্ত  ১১০ লক্ষ ঘন 

তিটার ড্রেত িং কতর ৪৭ তকিঃতিিঃ ড্রনৌপথ নাব্য করা হতেতে । 

প্রকতের শুরু হতি অদ্যাবতি ২৩৮  লক্ষ ঘন তিটার ড্রেত িং কতর ৯২ 

 

 

১১.৫% 

 

চলমান 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

তকতলাতিটার ড্রনৌপথ নাব্য করা হতেতে । তকন্তু ২০২০-২০২১ অথ য 

বেতর কতরানার প্রতকাতপর কারতন প্রকেটি তনম্ন অগ্রাতিকারভূক্ত  

প্রকে হওোে অগ্রগতি তকছুটা ব্যাহি হতেতে । 

০৮. নবসিকািী  উবযাবগ 

নািায়ণগবঞ্জ ননৌ-

কবেইনাি টারমনৃাল 

স্থাপবনি ব্যবস্থা কিা 

হবব। 

২০-০৩-২০১১ 

নািায়ণগঞ্জ নেলা 

সিিকাবল। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ) 

০৪ টি সাংস্থা থবসেোেীভাজব নাোয়ণগজে থনৌ-েজেইনাে ট মাক্রমনাল 

স্থােজনে ক্রবষজয় আজবদন েজেন । ইজতামজে সাক্রমট গ্রুে এবাং 

রূোয়ন গ্রুে েজেইনাে টাক্রম মনাল স্থােন েজেজে । এ থে খান ের্তমে 

েজেইনাে ট মাক্রমনাল ক্রনম মাজণে েন্য েক্রম িয় েো হজয়জে । 

কুমুদীনী েজেইনাে ট মাক্রমনাল ক্রনম মাজণে  ক্রবষয়টি পুন:  াচাই/বাোই 

েেজে ।   

তাোিা, “নাোয়ণগজেে খানপুজে অভযন্তেীণ  েজেইনাে এবাং বাল্ক  

টাক্রম মনাল ক্রনম মাণ” শীষ মে প্রেেটি গত ২৪-১২-২০১৯ তাক্রেজখ 

এেজনে সভায় শতমসাজেজক্ষ অনুজমাক্রদত হয় । অনুজমাদন েেবতী 

নাোয়ণগে ক্রসটি েজে মাজেশন ের্তমে উদূ্ভত সমস্যা ক্রনেসজন গত ১৩-

০২-২০২১ আন্তিঃমন্ত্রনালয় সভা অনুক্রষ্ঠত হয় ।  উি সভায় প্রেে 

এলাো হজত চাষািা থমাি ে মন্ত োস্তাটি সিে ক্রবভাজগে ক্রনেট 

হস্তান্তে এবাং আজলাচয প্রেজেে োজে সাক্রব মে সহজ াক্রগতাে ক্রবষজয় 

নাোয়ণগে ক্রসটি েজে মাজেশন এেমত থোষণ েজেন ।  াে ফজল 

উদূ্ভত সমস্যাটি ক্রনেসন হয় । তৎজপ্রক্রক্ষজত এেজনে সভাে ক্রসবান্ত 

অনুসাজে সিে ক্রবভাগ েেবতী ো মিজমে উজযাগ গ্রহণ েেজেন । 

এোিা, এেজনে সভাে ক্রসদ্ধান্ত অনুসাজে অে ম ক্রবভাগ হজত ঋণ 

গ্রহজণে সম্মক্রত প্রদান েো হজয়জে । তদানু ায়ী ক্রডক্রেক্রে পুনগ মঠন 

োে চলজে । । রিও িারীর িন্য রিরপরপ পুনগ যঠন করা হলয়লে, যা 

প্ররিয়াধীন আলে।  

 প্রক্রিয়াধীন 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

৯. পশুি চযাবনবল রনয়রমত 

কযারপটাল নেরেং 

কিবত হবব। 

০৫-০৩-২০১১ 

খুলনা নেলা 

সিিকাবল খুলনা 

নেলা সবেলন কবক্ষ। 

নমাংলাবন্দি 

কর্তপৃক্ষ। 

 

সম্পারদত নেরেং কার্কৃ্রমঃ 

২০০৯ সাল হবত রডবসম্বি ২০২০ পর্নৃ্ত নমাংলা বন্দবিি পশুি 

চযাবনবলি রবরভ্ন্ন স্থাবন নেরেং এি রববিণ:- 

 পশুি চযাবনবলি হািবাি এলাকায় ৩৪.০৬ লক্ষ ঘনরমটাি 

(১০০%) নেরেং কাে সম্পন্ন হবয়বে (২০২০-১১ হবত ২০১৪-

১৫)। 

 নমাংলা বন্দি হবত িামপাল রবদুযৎ নকন্দ্র পর্নৃ্ত ৩৮.৮১ লক্ষ 

ঘনরমটাি (১০০%) কযারপটাল নেরেং কিা হবয়বে। (২০১৬-

১৭ সাল হবত ২০১৮-১৯) 

 নমাংলা বন্দি চযাবনবলি ফুড সাইবলা এলাকায় ১০.৭৩ লক্ষ 

ঘনরমটাি (১০০%) নেরেং কাে সম্পন্ন কিা হবয়বে। 

(োনুয়ারি ২০১৮ হবত জুন ২০২০) 

 নমাংলা বন্দি চযাবনবলি আউটাি বাি এলাকায় প্রায় ১১৯.৪৫ 

লক্ষ ঘনরমটাি (১০০%) নেরেং কাে সম্পন্ন হবয়বে। (জুলাই 

২০১৭ হবত রডবসম্বি ২০২০) 

 নমাংলা বন্দবিি নেটিি সেুবখ ৩.৬০ লক্ষ ঘনরমটাি নেরেং 

কাে সম্পন্ন হবয়বে। 

 রহিনপবয়ে এি নীলকমল খাবল ১.৯০ লক্ষ ঘনরমটাি নেরেং 

কাে কিা হবয়বে। 

  চলমান নেরেং কার্কৃ্রমঃ 

“পশুি চযাবনবলি ইনািবাবি নেরেং” শীষকৃ প্রকেটিি অধীবন প্রায় 

২১৬.০৯ লক্ষ ঘন রমটাি কাে চলমান। জুলাই ২০২১ মাস পর্নৃ্ত 

৩১ লক্ষ ঘনরমটাি নেরেং সম্পন্ন হবয়বে।  

  ভ্রবষ্যত নেরেং কার্কৃ্রমঃ 

ভ্রবষ্যবত পুবিা চযাবনলটিবত ১০ রমটাি পর্নৃ্ত নাব্যতা বৃরদ্ধ কিাি 

পরিকেনা িবয়বে। িামপাল পাওয়াি প্ল্াে, ইনািবাি এলাকা এবং 

আউটািবাি এলাকায় ৫ বেি নময়াবদ নেরেং কিাি েন্য প্রকবেি 

 

১০০% 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

রডরপরপ প্রণয়ন কিা হবে।  

১০. প্ররত বেি পশুি 

চযাবনবল সংিক্ষণ 

নেরেং কিবত হবব। 

 

০৭-১১-২০১৭ 

একবনক সভ্ায় 

 

 থমাাংলা বন্দজেে েশুে চযাজনজল ক্রনয়ক্রমত সাংেক্ষণ থেক্রোং েোে 

লজক্ষয “থমাাংলা বন্দে হজত োমোল ক্রবদ্যযৎ থেন্দ্র ে মন্ত েশুে 

চযাজনজল ০৫ বেে থময়াদী থেক্রোং” এবাং “থমাাংলা বন্দে চযাজনজলে 

আউটাে বাজে থেক্রোং” শীষ মে ২টি প্রেে হাজত থনয়া হজয়জে। প্রেে 

২টিে উেে গত ০৩/০৬/২০২১ তাক্রেখ  াচাই েক্রমটিে সভা 

অনুক্রষ্ঠত হজয়জে। সভাে আজলাচনা ও ক্রসদ্ধান্ত হয় থ , আলাদা 

আলাদা প্রেে গ্রহণ না েজে সমগ্র চযাজনজলে নাব্যতা সাংেক্ষজণে 

েন্য দীঘ মজময়াদী োেফেজমন্স থবেড থেক্রোং েোে প্রস্তাব 

মন্ত্রণালজয় থপ্রেণ েেজত হজব। এ লজক্ষয ক্রডক্রেক্রে প্রণয়জনে োে 

চলজে।  

এোিা, সংিক্ষণ নেরেং এি েন্য ২টি কাটাি সাকশন নেোি 

সংগ্রহ কিা হবয়বে। অন্যরদবক ২টি নট্ররলং সাকশান হপাি নেোি 

ও ১টি গ্রাব নেোি সংগ্রবহি লবক্ষয রডরপরপ প্রণয়ন কাে চলবে। 

 প্রক্রিয়াধীন 

১১. নদবশি দরক্ষণ অঞ্চবল 

ননৌবন্দি স্থাপন কিা। 

২২-০২-২০১১ বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ  

(রবআইডরিউটিএ) 

থদজশে দক্রক্ষনাঞ্চজল ‘‘থনায়াোিা নদীবন্দে এলাোয় টাক্রম মনাল 

ক্রনম মান’’ শীষ মে প্রেজেে উেে গত ২৬-১১-২০২০ তাক্রেখ 

থনৌেক্রেবহন মন্ত্রণালজয়  াচাই েক্রমটিে সভা অনুক্রষ্ঠত হয়। উি 

সভায় আজলাচয প্রেে বন্দে অবোঠাজমা ক্রনম মাজনে স্থান ক্রনব মাচন 

সহ সামক্রগ্রে প্রেে এে উেে মতামজতে ক্রবষজয় ৬ সদস্য ক্রবক্রশষ্ট 

এেটি েক্রমটি েোে ক্রসদ্ধান্ত হয়। েক্রমটি ের্তমে সজেেক্রমজন 

েক্রেদশ মন েজে প্রক্রতজবদন প্রদান েো হজয়জে । প্ররতলবদলনর 

আলিালক রিরপরপ পুনঃগঠন করা হলয়লে, যা অনুলমাদলনর িলযে 

প্ররিয়াধীন রলয়লে।  

 

এোিাও থদজশে দক্রক্ষণাঞ্চজল ‘‘ফক্রেদপুে, োতে এবাং েক্সবাোে 

 

- 

প্ররক্রয়াধীন 
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নদী বন্দে এলাোয় টাক্রম মনালসহ বন্দে সুক্রবধাক্রদ ক্রনম মান, আক্রেচা-

নোদহ ও েক্সবাোে-মজহশখালী থফেীঘাটসহ অন্যান্য স্থােনা এবাং 

বেজগাে, সািাে উক্রিন, েনুয়া এবাং থসেমাটি মজন থেটি ক্রনম মান’’ 

শীষ মে প্রেজেে রিরপরপ পুনগ যঠন করা হলয়লে, যা অনুলমাদলনর 

িলযে প্ররিয়াধীন রলয়লে।  

অন্য এেটি প্রেে “খুলনা, নেক্রসাংদী, বেগুনা, গলাক্রচো, থমাাংলা, 

থমঘনা, সুনামগে, ক্রসোেগে-েগন্নােগে, থঘািাশাল, োচঁপুে, 

মজুজচৌধুেী হাট এবাং দাউদোক্রন্দ-বাউক্রশয়া নদী বন্দে সমূজহে বন্দে 

সুক্রবধাক্রদ ও আধুক্রনোয়ন “ শীষ মে প্রেজেে  াচাই েক্রমটিে ক্রসদ্ধান্ত 

থমাতাজবে পুনিঃগঠন েজে থনৌেক্রেবহন মন্ত্রনালজয়ে মােজম ০২-

১২-২০ তাক্রেখ েক্রেেেনা েক্রমশজন থপ্রেন েো হজয়জে । 

১২. প্রবর্ােয নক্ষবত্র নদীি 

নাব্যতা িক্ষাবথ ৃনেরেং 

কিা। 

২২-০২-২০১১ বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)  

সািা নদবশি নদীি নাব্যতা িক্ষায় রনয়রমত সংিক্ষণ ও উন্নয়ন 

নেরেং কার্কৃ্রম চলমান িবয়বে। রবআইডরিউটিএ’ি খনন উন্নয়ন 

প্রকবেি আওতায় ৪১টি নদী খনন প্রকবেি কাে চলমান িবয়বে। 

মহা পরিকেনা রহসাবব ভ্রবষ্যবত রবআইডরিউটিএ ১৭৮ টি এবং 

পারন উন্নয়ন নবাড ৃ৩১৩ টি নদী খনবনি পরিকেনা গ্রহন কবিবে র্া 

পর্াৃয়ক্রবম বাস্তবায়ন কিা হবে। চলমান এবং অনুবমাদবনি 

অবপক্ষাধীন প্রকে সমূবহি নাম রনম্নরুপঃ 

 “অভ্যন্তিীণ ননৌ-পবথি ৫৩টি রুবট কযারপটাল নেরেং 

(১মপর্াৃয়ঃ ২৪টি ননৌ-পথ)” শীষকৃ প্রকবেি আওতায় ১৩টি 

ননৌপথ সম্পন্ন এবং ১২টি ননৌপবথি নেরেং কার্কৃ্রম চলমান 

িবয়বে। প্রকবেি বাস্তবায়ন অগ্রগরত ৮৫%। 

 “নমাংলা হবত চাঁদপুি ভ্ায়া  নগায়ালন্দ হবয় রুপপুি পর্নৃ্ত ননৌ-

পথ” শীষকৃ প্রকবেি  ২০২০-২১ অে ম বেজেে খনন 

০৫/০৫/২০২১ সমাপ্ত হজয়জে  প্রকবেি এখন ে মন্ত বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত ৬৮.৮৬%। উবেখ্য প্রকবেি কাবে রনবয়ারেত 

পিামশকৃ প্ররতষ্ঠান রসইরেআইএস এি রহসাব অনুর্ায়ী রবগত 

- প্রবর্ােয নক্ষবত্র 

নদীি নাব্যতা 

িক্ষাবথ ৃ নেরেং 

কার্কৃ্রম চলমান 

িবয়বে।  
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বেিগুবলাি ন্যায় চলরত ২০২১-২২ অথবৃেবিও সংিক্ষণ 

নেরেং বাবদ ৬৫ লক্ষ ঘনরমটাি কাে সম্পাদন কিা হবব। 

বষকৃাবল বরণতৃ ননৌ-পবথ নাব্যতা সংকট না থাকায় অবটাবি 

‘২০২১ এ নেরেং কাে শুরু কিা হবব। 

 “পুিাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধিলা, তুলাই ও পূনভ্বাৃ নদী নাব্যতা উন্নয়ন 

ও পূনরুদ্ধাি “ শীষকৃ প্রকবেি আওতায় গােীপুবিি কাপারসয়া 

নটাক নথবক োমালপুি পর্নৃ্ত   নেরেং কাে চলমান িবয়বে। 

প্রকবেি বাস্তবায়ন অগ্রগরত ১১.৫%। এোিা তুলাই নদীি 

খনন কােও চলমান িবয়বে। 

 “ঢাকা -লক্ষীপুি ননৌ-পবথি লক্ষীপুি প্রাবন্ত নমঘনা নদী নেরেং 

এি মাধ্যবম নাব্যতা উন্নয়ন” শীষকৃ প্রকবেি কাে চলমান 

িবয়বে। প্রকবেি বাস্তবায়ন অগ্রগরত ২৭%। 

 “সাঙ্গু, মাতামুহুিী নদী ও িািামাটি-নথগামুখ ননৌপথ খনবনি 

মাধ্যবম নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধাি” শীষকৃ প্রকবেি রডরপরপ 

২৭/২/২০২০ তারিবখ পরিকেনা করমশবন নপ্রিণ কিা হয়। 

১৩/০৯/২০২০ তারিবখ পরিকেনা-২ শাখা হবত পবত্রি মাধ্যবম 

পিামশকৃ প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ প্রকেটিি in depth 

রিরেরবরলটি োরড কিাি রবষয়টি োনাবনা হয়। নস আবলাবক  

প্ররতববদন ততিী কিা হবে। রডরপরপ পুনগেৃন কবি পরিকেনা 

করমশবন নপ্রিণ কিা হবব।   

 নগামতী নদীি নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধাি” শীষকৃ প্রকবেি 

১৭-০৭-২০১৯ তারিবখ রপইরস সভ্াি রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী রডরপরপ 

০৫/-১/২০২০ পরিকেনা করমশবন নপ্রিণ কিা হয়। পিবতীবত 

১৯/০৭/২০২০ তারিবখ ২য় বাি রপইরস সভ্া হয় এবং নস 

আবলাবক রডরপরপ ১১/০৩/২০২১ তারিবখ পরিকেনা করমশবন 

নপ্রিণ কিা হয়। পরিকেনা করমশবনি মতামবতি আবলাবক 

রডরপরপ পুনগেৃন কবি ননৌপরিবহন মন্ত্রণালবয়ি মাধ্যবম 
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পরিকেনা করমশবন নপ্রিন কিা হবব।  

  “রেনাই, ঘাঘট, বংশী এবং নাগদা নদীি প্রবাহ পুনরুদ্ধাবিি 

েন্য শুষ্ক নমৌসুবম নদীি প্রবাহ রনরিতকিণ, ননৌ-পবথি উন্নয়ন 

ও বন্যা ব্যবস্থাপনা” শীষকৃ প্রকবেি রডরপরপ পরিকেনা 

করমশবনি ১১/০১/২১ তারিবখি পবত্রি নপ্ররক্ষবত পুনগেনৃ কবি 

২২/০৩/২০২১ তারিবখ পরিকেনা করমশবন নপ্রিণ কিা হয় । 

২৯/০৬/২০২১ তারিবখ পুনিায় রপইরস সভ্া অনুরষ্ঠত হবয়বে। 

সভ্াি রসদ্ধাবন্তি আবলাবক রডরপরপ পুনগেৃন কিা হবে। 

 “হাওি অঞ্চবল কযারপটাল নেরেং দ্বািা নাব্যতা বৃরদ্ধ, 

রনস্কাসন ব্যবস্থাি উন্নরত, পর্টৃন, েলাভূরম ইবকারসবেম, 

নসচ এবং ল্যারডং সুরবধাদী সমরন্বত নদী ব্যবস্থাপনা (১৮ 

টি নদী)” শীষকৃ প্রকবেি রডরপইরস সভ্াি আবলাবক 

পুনগঠৃিত রডরপরপ রডবসম্বি’ ২০২০- এ পরিকেনা 

করমশবন নপ্রিণ কিা হয়। পুনগঠৃিত রডরপরপ’ি উপি 

পরিকেনা করমশবনি মতামত এবং গত ১৪/০২/২০২১ 

তারিবখ প্রাপ্ত প্রকবেি েনবল রনধাৃিণ সংক্রান্ত করমটিি 

সুপারিবশি আবলাবক রডরপরপ সংবশাধন েো হজয়জে,  া 

অনুজমাদজনে লজক্ষয প্রক্রিয়াধীন ।  

 “রমোমইন উপবেলাি নঘািাউতিা, নবালাই-শ্রীগাং নদীি 

অংশরববশষ ও ইটনা উপবেলাি ধনু নদী, নামাকুিা নদী 

এবং অষ্টগ্রাম উপবেলাি ধবলশ্বিী নদীি অংশরববশবষি 

নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধাি” শীষকৃ প্রকবেি উপি গত 

২৩/১২/২০২০ তারিবখ পুনিায় রপইরস সভ্া অনুরষ্ঠত 

হবয়বে, রপইরস সভ্াি রসদ্ধাবন্তি আবলাবক রডরপরপ 

পুনগেৃণ ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হবত ০৪/০৩/২০২১ 

তারিবখ  পরিকেনা করমশবন নপ্রিণ কিা হবয়বে। 

 “কুরমো ইবকাবনরমক নোন সংলগ্ন নমঘনা (আপাি) নদীি 
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িায়পািা হবত ভ্াবটি চি পর্নৃ্ত নেরেং এি মাধ্যবম 

নাব্যতা উন্নয়ন” শীষকৃ প্রকবেি র্াচাই করমটিি সভ্া 

২৬/১১/২০২০ অনুরষ্ঠত হবয়বে। উক্ত সভ্াি রসদ্ধাবন্তি 

আবলাবক রডরপরপ পুনগেৃণ কিা হবয়বে, র্া অনুজমাদজনে 

লজক্ষয প্রক্রিয়াধীন ।  

 “Feasibility Study for Navigation Improvement 

and Landing facilities at Chittagong Hill Tracts 

Region (১০টিনদী)” শীষকৃ প্রকবেি রিরেরবরলটি ষ্টারড 

সম্পন্ন হবয়বে। রডরপরপ প্রস্তুত কিা হবে। 

 “Feasibility Study of river management by 

enhancing the navigability, minimizing drainage 

congestion, wetland ecosystem, irrigation and 

landing facilities in the Khulna Division for 

supporting M-G cannels. (১৯টি নদী) “ শীষকৃ প্রকবেি 

রিরেরবরলটি ষ্টারড সম্পন্ন হবয়বে।রডরপরপ প্রস্তুত কিা হবে। 

 “বরিশাল রবভ্াবগি নদীগুবলাি নাব্যতা উন্নয়ন, পারন 

রনষ্কাশনসহ েলাবদ্ধতা নিাধ , নসচ ব্যবস্থা এবং ল্যারডং 

সুরবধারদ প্রদানকবে কযারপটাল নেরেং ও নমইনবটবনন্স নেরেং 

এি মাধ্যবম নদী ব্যবস্থাপনাি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা” শীষকৃ 

প্রকবেি। রিরেরবরলটি ষ্টযারড সম্পন্ন হবয়বে। রডরপরপ প্রস্তুত 

কিা হবে । 

 “চট্রগ্রাম-হারতয়া হবত ভ্াসান চবিি সাবথ ননৌ-নর্াগাবর্াগ 

উন্নয়ন” শীষকৃ প্রকবেি র্াচাই করমটিি সভ্া ২৫-০১-২০২১ 

অনুরষ্ঠত হবয়বে। উক্ত সভ্াি রসদ্ধাবন্তি আবলাবক রডরপরপ 

পুনগেৃণ কিা হবে।  

 “মাদািীপুি নেলাি কুমাি, নলায়াি কুমাি ও আপাি 

কুমাি নদীি নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধাি” শীষকৃ প্রকবেি 

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন পূবকৃ পুনগঠৃিত রডরপরপ 



11 

 

ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

অনুজমাদজনে লজক্ষয প্রক্রিয়াধীন । 

১৩. শাহ আমানত নসতু 

নথবক সদিঘাট পর্নৃ্ত 

Capital 

Dredging এি 

মাধ্যবম 

Embankment 

রনমাৃণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৮-০৯-২০১০ 

চট্টগ্রাম নেলা 

সিিকাবল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চট্টগ্রাম বন্দি 

কর্তপৃক্ষ 

২০১৭ সাজল ‘‘েণ মফুলী নদীে সদেঘাট হজত বােক্রলয়াে চে ে মন্ত 

থেক্রোং এে মােজম নাব্যতা বৃক্রদ্ধ’’ শীষ মে প্রেে গ্রহণ েো হয়। 

উি প্রেজে ৪২.৮ লক্ষ ঘনক্রমটাে থেক্রোং োে ধা ম ক্রেল। প্রেে 

এলাোয় ক্রতনটি োটাে সােশান থেোে, েজয়েটি গ্রযাব থেোে ও 

অন্যান্য থেক্রোং সেোমাক্রদ ক্রনজয়াক্রেত েজে থেক্রোং ো ম শুরু েো 

হজয়জে। তজব মাটিে সাজে অক্রতক্রেি েক্রেমাজণ প্লাক্রষ্টে ও েক্রলক্রেন 

োতীয় বস্তু োওয়াে ফজল থেক্রোং োে বাধাগ্রস্থ হজে। উজেক্রখত 

গাজভমে োওয়াে প্রেজেে েনসালজটে এে ক্রবজশষজ্ঞ ের্তমে  াচাই 

বাোই েজে গ্রযাব থেোে ও োটাে সােশান থেোে এে মােজম 

থেক্রোং এে ো ম েদ্ধক্রত চুিান্ত েো হজয়জে। বতমমাজন প্রেে 

এলাোয় োটাে সােশান থেোে ও গ্রযাব থেোজেে মােজম 

থেক্রোং োে চলমান আজে। ইক্রতমজে ৪০০ ক্রমটাে থেটি অোজেশন 

উেজ াগী হজয়জে। জুলাই/২০২১ ে মন্ত প্রেজেে অগ্রগক্রত ৫১.৭০%। 

চলক্রত ২০২১ সাজল উি প্রেজেে েযাক্রেটাল থেক্রোং ো ম সম্পাক্রদত 

হজব। েেবতী ০৩ বেে সাংেক্ষণ থেক্রোং ো ম েক্রেচালনা েজে উি 

এলাোয়  ো ে নাব্যতা েক্ষা েজে সুশৃঙ্খলভাজব লাইটাে োহাে 

বাক্রে মাং েো সম্ভব হজব। 

 চলমান। নদীি  

তলবদবশ অরতরিক্ত 

গািববে ও 

পরলরথবনি কািবণ 

প্রকবেি অগ্রগরত 

রকছুটা মন্থি। 

১৪. সাতক্ষীিা নেলাি 

নভ্ামিা স্থলবন্দি 

সম্প্রসািণ ও 

আধুরনকায়ন। 

২৩-০৭-২০১০ 

সাতক্ষীিা নেলাি 

শ্যামনগি উপবেলা। 

বাংলাবদশ স্থল 

বন্দি কর্তপৃক্ষ।  

২০৩৯.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যবয়  “  নভ্ামিা স্থলবন্দি উন্নয়ন (১ম 

সংবশারধত)” শীষকৃ প্রকেটি  গত   ৩০-০৬-২০১৪ তারিবখ সমাপ্ত 

হবয়বে।। উক্ত প্রকবেি আওতায় ২৯৭৩.৯৮ বগরৃমটাি 

ওয়যািহাউে, ৪৪২৫৯.৯৮ ঘনরমটাি ভূরম উন্নয়ন,২২৬৪৩.৯১ 

বগরৃমটাি ওবপন েযাক ইয়াড,ৃ ৬৬৩৭.২৬ বগরৃমটাি িাস্তা, 

১২৫৭.৪৪ িারনং রমটাি বাউডািী ওয়াল, ১০১৪.৪১ বগরৃমটাি 

অরিস রবরল্ডং, ৯১৯.১২ বগরৃমটাি ব্যািাক ও ডিরমটািী ভ্বন, 

১০০% বাস্তবারয়ত 
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৬৫০.১৪ িারনং রমটাি আিরসরস নেন, ১০০ নম.টন ধািন 

ক্ষমতাসম্পন্ন ওবয়ব্রীে নস্কল, ওয়াচ টাওয়াি, ওয়াটাি সাপ্ল্াই, 

রবদুযতায়ন, টয়বলট কমবপ্ল্ক্স, ওবয়ইং নস্কল ইতযারদ কাে সম্পন্ন 

কিা হবয়বে। 

১৫. আশুগঞ্জ বন্দিবক 

আধুরনকায়ন কিা। 

১২-০৫-২০১০ বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)  

 ক্রবশ্বব্যাাংজেে অে মায়জন ক্রবআইডক্রিউটিএ ের্তমে বাস্তবায়নাধীন 

“বাাংলাজদশ আঞ্চক্রলে অভযন্তেীণ থনৌ-েক্রেবহন প্রেে-১ (চট্টগ্রাম-

ঢাো-আশুগে ও সাংযুি থনৌ-েে খনন এবাং টাক্রম মনালসহ 

আনুষক্রিে স্থােনাক্রদ ক্রনম মাণ)” শীষ মে প্রেজেে আওতায় আশুগজে 

োজগ মা টাক্রম মনাল ক্রনম মাণ ও উন্নয়ন োজেে েোমশ মে প্রক্রতষ্ঠান 

ের্তমে  ক্রডজটইল ক্রডোইন ও প্রাক্কলন সম্পন্ন হজয়জে এবাং ক্রডোইন 

ক্রেজোট মসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রক্রতজবদন োওয়া থগজে । সমীক্ষা 

প্রক্রতজবদজনে সুোক্রেশ অনু ায়ী দেেত্র দক্রলল চূিান্ত হজল দেেত্র 

আহবান েো  াজব এবাং  োেীক্রত ঠিোদাে ক্রনজয়াগ েজে ক্রনম মাণ 

োে শুরু েো সম্ভব হজব ।  

 

এোিা “আশুগঞ্জ অভ্যন্তিীণ কবেইনাি ননৌ-বন্দি স্থাপন” প্রকেটি 

গি  ২২-০৫-২০১৮ িাতরখ পতরকেনা কতিশন কর্তযক অনুতিাতিি 

হে । পরািশ যক প্রতিষ্ঠান কর্তযক উক্ত প্রকতের পুিযকতি যর খসড়া 

দরপত্র দরিি পাওয়ার পর উহা অনুলমাদলনর িন্য গত  ১৮-০৫-

২০২১ তাররখ  সনৌপররবহন মন্ত্রণািলয় সপ্ররণ করা হলয়লে, যা 

প্ররিয়াধীন আলে ।    

 

- প্ররক্রয়াধীন 

১৬. বিগুনা নেলাি 

নদীসমূহ প্রবয়ােন 

অনুসাবি নেরেং কিা। 

০৬-০৫-২০১০ বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)  

বিগুনা নেলাি রবশখালী ও খাগবদান নদীি বরিশাল-িালকাঠি-

বিগুনা-পাথিঘাটা ননৌপথটি নেরেং কাে ইবতামবধ্য সম্পন্ন কবি 

নদীি নাব্যতা রিরিবয় আনা হবয়বে। 

১০০% বাস্তবারয়ত 
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১৭. চাঁদপুে-শেীয়তপুে 

থফেী সাক্রভ মজস থো থো 

থফেী সাংজ ােন েো।  

২৭-০৪-২০১০ 

চাঁদপুবি অনুরষ্ঠত 

েনসভ্ায়  

 

রবআইডরিউটিরস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়নাবথ ৃ চাঁদপুি-শিীয়তপুি 

রুবটি েন্য ১টি নিা নিা নিরি ও ১টি নিা নিা পন্টুন ২০১৫ এ রনমাৃণ 

সম্পন্ন হবলও উক্ত রুবট নিা নিা নিরি চলাচল উপবর্াগী নেরেং 

এবং ঘাট অবকাোবমা না থাকায় নিা নিা নিরি সংবর্ােন সম্ভব 

হয়রন।  

এ রবষবয় রবআইডরিউটিএ এি সাবথ নর্াগাবর্াগ অব্যাহত িবয়বে। 

ইতিািতে চাঁিপুর ও শরীেিপুর উভে প্রাতন্ত ড্ররা ড্ররা পন্টুন স্থাপন 

করা হতেতে। আতলাচয রুতট তবআইডতিউটিএ কর্তযক ঘাতটর 

অবকাঠাতিা উন্নেন ও ড্রেত িং এর কা  সম্পন্ন হলয়লে। সেব্রুয়ারর, 

2021 এর 3য় সপ্তালহ সরা সরা সেরর ভাষা সসরনক িাঃ সগািাম 

মওিা ট্রায়াি সবরসলস পররচািনা করা হয়। রকন্তু ইলতামলে পারন 

উন্নয়ন সবাি য নদী শাসলনর িন্য ঘাে সংিগ্ন এিাকায় ব্লক সেিায় 

সরা সরা সেররটি ঘালে রভড়ালনা ও ঘাে তোগ করলত যরতগ্রস্থ 

হওয়ার ঝুঁরক সতরী হলয়লে। এ রবষলয় পারন উন্নয়ন সবালি যর সালে 

সযাগালযাগ করা হলি পারন উন্নয়ন সবাি য িারনলয়লে, সেরর ঘাে 

সংিগ্ন এিাকায় রিও ব্যাগ স্থাপলনর িন্য তালদর প্রস্তুরত রলয়লে। 

বতযমালন নদীলত অলনক পারন োকায় এবং সরালতর তীব্রতা োকায় 

রিও ব্যাগ স্থাপলনর কাি বাধাগ্রস্থ হলব রবধায় পারন কলম সগলি 

অলটাবর সেলক  রিও ব্যাগ স্থাপলনর কাি শুরু করা হলব।  রিও 

ব্যাগ  স্থাপলনর কাি সম্পন্ন হবল  আলিাচে রুলে সরা সরা সেরর 

পররচািনা করা সম্ভব হলব। 

১০০% বাস্তবারয়ত 

১৮. নমঘনা ও ডাকারতয়া 

নদীি নাব্যতা িক্ষাবথ ৃ

নেরেং কবি নাব্যতা 

বৃরদ্ধকিণ। 

২৫-০৪-২০১০ বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ) 

রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ ”অভ্যন্তিীণ ননৌ-পবথি ৫৩টি ননৌ-পথ খনন 

(১ম পর্াৃয় ২৪টি ননৌ-পথ)” প্রকবেি আওতায়  নমঘনা ও 

ডাকারতয়া নদী খনন কাে ৮৪ রক.রম. ননৌপবথ ৪৮ লক্ষ ঘন.রম. 

খনবনি লক্ষযমাত্রা রনবয়   গত ০১-০৪-২০১৬ ইং কাে শুরু হয় । 

২৭-০৭-২০২১ পর্নৃ্ত ২৬.১৮৫ লক্ষ ঘন.রম. নেরেং কিা হবয়বে। 

নমঘনা ও ডাকারতয়া নদী খনবনি মাধ্যাবম চাঁদপুি হবত হােীগঞ্জ 

পর্নৃ্ত ৬৭.১২৫রকঃরমঃ ননৌ-পথ নাব্য কিা হবয়বে। জুন’২০২২ এি 

৮২% খনন কাে চলমান 

িবয়বে।  
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

মবধ্য কােটি সমাপ্ত হবব। 

১৯. মগিা, কংসসহ- ভ্িাট 

হওয়া নদীগুবলা নেরেং 

কিা 

১৬-০২-২০১০ 

ননত্রবকানা নেলা 

সিিকাবল 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ। 

(রবআইডরিউটিএ) 

 

রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ বাস্তবায়নাধীন “অভ্যন্তিীণ ননৌ-পবথি ৫৩টি 

ননৌ -পথ খনন  (১মপর্াৃয়ঃ ২৪টি ননৌ-পথ)” শীষকৃ প্রকবেি আওতায় 

কাবেি অগ্রগরতঃ 

 

 ননত্রবকানা নেলাি কংস নদীভূক্ত গাগলাবোি-নমাহনগঞ্জ 

ননৌপবথ নেরেং কাবেি অগ্রগরতঃ ৫৮.০০ লক্ষ ঘনরমটাি 

নেরেং সম্পন্ন কবি ৩৫ রক.রম. ননৌপথ নাব্য কিাি লক্ষমাত্রা 

রনবয় রনবয় গত ৩০-১২-২০১৫ ইং নেরেং কাে শুরু হয় । গত 

০৫-০৩-২০২০ পর্নৃ্ত উক্ত রুবট ৪৭.৯৮ লক্ষ ঘনরমটাি নেরেং 

সম্পন্ন কবি ৩৫ রকবলারমটাি ননৌপথ উনু্মক্ত কিা হবয়বে। 

নেরেং কাে সমাপ্ত হবয়বে। 

 মগিা নদীভুক্ত রদলালপুি-চামিাঘাট-রনকলী-ননত্রবকানা ননৌ-

পবথি  নেরেং কাবেি অগ্রগরতঃ ৭৩.০০ লক্ষ ঘনরমটাি 

নেরেং কবি ৯৫ রক.রম. ননৌপথ নাব্য কিাি লক্ষযমাত্রা রনবয় 

গত ২১-০৪-২০১৫ হবত নেরেং কাে শুরু হবয়বে। নেে 

ম্যাবটরিয়াল ব্যবস্থাপনাি সমস্যাি কািবন ০১-০৫-২০২১ হবত 

০৫-০৭-২০২১ পর্নৃ্ত নেরেং কাে বন্ধ রেল। ০৬/০৭/২০২১ 

হবত পুনিায় নেরেং শুরু হবয়বে। উক্ত ননৌপবথ ২৭-০৭-২০২১ 

পর্নৃ্ত ৫৩.১২ লক্ষ ঘনরমটাি নেরেং কবি ৮২.৭৮ রকঃরমঃ 

ননৌ-পথ নাব্য কিা হবয়বে। জুন’২০২২ এি মবধ্য কােটি সমাপ্ত 

হবব। 

 নভ্াগাই-কংস নদীি নমাহনগঞ্জ হবত নরলতাবারি পর্নৃ্ত  নেরেং 

কাবেি অগ্রগরতঃ রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ “অভ্যন্তিীণ ননৌ-

পবথি ৫৩টি ননৌ -পথ খনন  (১মপর্াৃয়ঃ ২৪টি ননৌ-পথ)” শীষকৃ 

৯৭% খনন কাে চলমান 

িবয়বে। 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

প্রকেটি গত ২৯/১১/২০১৮ ইং তারিবখ সংবশারধত হবয়বে। 

সংবশারধত প্রকবে নভ্াগাই-কংস নদীি নেরেং কাে 

নারলতাবারি পর্নৃ্ত প্রায় ১৫৫ রকবলারমটাি বৃরদ্ধ কিা হবয়বে। 

বরধতৃ অংবশ  ২৩/০৫/২০১৯ ইং তারিবখ মাননীয় প্ররতমন্ত্রী, 

ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠারনকভ্াবব নেরেং কাবেি 

উবদ্বাধন কবিন। ২৭-০৭-২০২১ পর্নৃ্ত ৫০.৯৪ লক্ষ ঘনরমটাি 

নেরেং কবি ৮২.৭৭ রকঃরমঃ ননৌ-পথ নাব্য কিা হবয়বে। খনন 

কাে চলমান িবয়বে। জুন’২০২২ এি মবধ্য কােটি সমাপ্ত 

হবব। 

২০. ঢাকা নািায়নগঞ্জ রুবট 

ননৌ-নর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা 

চালুকিণ। 

১৪-০২-২০১০ 

নািায়ণগঞ্জ নেলা সিি 

কাবল। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ) 

ও 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কবপাৃবিশন 

(রবআইডরিউটিরস)

। 

 

  

রবআইডরিউটিএ এি অংশ:  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদি প্রক্রতশ্রুক্রত বাস্তবায়জনে লজক্ষ ৩১ 

ক্রেজলাক্রমটাে দীঘ ম ঢাো নাোয়নগে থনৌেজে  াক্রত্রবাহী থনৌ ান চালু 

েোে ক্রনক্রমজি ক্রবআইডক্রিউটিএ ের্তমে বাাংলাজদশ লঞ্চ মাক্রলে 

সক্রমক্রত ও বাঅজনৌচ ( াে)  সাংস্থা-থে অনুজোধ োনাজনা হয়। 

বাাংলাজদশ লঞ্চ মাক্রলে সক্রমক্রত ও বাঅজনৌচ ( াে) সাংস্থা ের্তমে 

উি রুজট  াক্রত্রবাহী থনৌ ান চালু েোে ক্রনক্রমজি  লঞ্চ মাক্রলেজদে 

উজিজে ক্রবজ্ঞক্রপ্ত োেী েো হয়। ক্রেন্তু থোন আগ্রহী লঞ্চ মাক্রলেজে 

না োওয়ায় উি থনৌরুজট  াক্রত্রবাহী থনৌ ান েক্রেচালনা েো সম্ভব না 

হজলও নাোয়ণগে-মুন্সীগে থনৌেজে  াত্রীবাহী থনৌ ান চলাচল 

েেজে। ক্রবআইডক্রিউটিএ ের্তমে আজলাচয থনৌেজে ক্রনোেজদ ও 

ক্রনক্রব মজে ক্রদবা-োক্রত্র থনৌ ান েক্রেচালনাে েন্য ে মাপ্ত থনৌ-সহায়ে 

 ন্ত্রোক্রত স্থােন েো হজয়জে এবাং থনৌেেটিে ে মাপ্ত নাব্যতাও 

েজয়জে। সিে েজেে উেে চাে হ্রাজসে লজক্ষ উি থনৌেজে 

মালবাহী োজগ মা, বাল্কজহড, ওজয়ল ট্াাংোে চলাচল েজে। 

রবআইডরিউটিরস’ি অংশ:  

০১) বাাংলাজদশ অভযন্তেীণ থনৌ-চলাচল ( াত্রী েক্রেবহন) সাংস্থা ও 

বাাংলাজদশ লঞ্চ মাক্রলে সক্রমক্রতে প্রক্রতক্রনক্রধগণ সাক্রব মে ক্রদে 

ক্রবজবচনায় এবাং ব্যবসাক্রয়ে ভাজব লাভেনে হজব না ক্রবধায় ঢাো-

 ঢাো-নাোয়নগে 

থনৌ-েজে সোসক্রে 

লঞ্চ েক্রেচালনা 

বাক্রণক্রেযেভাজব 

লাভ েনে হজব না।  
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

নাোয়নগে থনৌ-েজে সোসক্রে লঞ্চ েক্রেচালনা েো সম্ভব নয় মজম ম 

মতামত ব্যি েজেন। 

 

এ অবস্থায় প্রক্রতশ্রুত থনৌ-রুজট থনৌ-থ াগাজ াগ ব্যবস্থা চালু েো সম্ভব 

হজে না মজম ম থনৌেক্রেবহণ মন্ত্রণালজয়ে ২৭/০৪/২০১১ তাক্রেজখে 

১৮.০১১.০৪৫.০০.০০ .০০১.২০১০-৫৫৯ নাং েজত্রে মােজম সদয় 

অবগক্রত ও েেবতী প্রজয়ােনীয় ক্রনজদ মশনা প্রদাজনে েন্য প্রধানমন্ত্রীে 

ো মালয়জে োনাজনা হজয়জে।  

 

থনৌ-রুটটি চালু েোে পুনিঃউজযাগ গ্রহণ এবাং ক্রবআইডক্রিউটিক্রস  এে 

৪টি নতুন ওয়াটাে বাস এ রুজট চালনা েো  ায় ক্রেনা এ ক্রবষজয় 

ক্রবস্তাক্রেত আজলাচনা েো হয়। সিে ও থেলেজে ঢাো-নাোয়ণগে 

থ াগাজ াগ ব্যবস্থাে উজেখজ াগ্য উন্নয়ন হওয়ায় ঢাো-নাোয়ণগে 

রুজট থনৌ-থ াগাজ াগ ব্যবস্থা Feasible  হজব না মজম ম সাংস্থা ের্তমে 

েক্রেচাক্রলত সমীক্ষা প্রক্রতজবদজন উজেখ েজয়জে। সমীক্ষা 

প্রক্রতজবদজনে েক্রে ইজতামজে গত ০১/০৯/২০১৪ তাক্রেজখ মন্ত্রণালজয় 

থপ্রেন েো হজয়জে।  

 

০২) ঢাো - নাোয়ণগে রুজট থনৌ থ াগাজ াগ ব্যবস্থা চালুে ক্রবষয়টি 

পুনিঃ  াচাই বাোই েজে উি রুজট ক্রবআইডক্রিউটিক্রস’ে অধীন 

ওয়াটাে বাস চালু েো  ায় ক্রেনা তা েেীক্ষা েোে েন্য 

ক্রবআইডক্রিউটিক্রস ের্তমে এেটি েক্রমটি গঠন েো হয়। 

ক্রবআইডক্রিউটিক্রস ের্তমে গঠিত েক্রমটিে সমীক্ষা প্রক্রতজবদজন উজেখ 

েো হজয়জে থ , ঢাো - নাোয়ণগে এে সজি সিে ও থেলেজেে 

উন্নত থ াগাজ াগ ব্যবস্থা ক্রবযমান েজয়জে। এোিা ঢাো- মুন্সীগে - 

নাোয়ণগে সিেেজে থ াগাজ াগ ব্যবস্থা েজয়জে। ক্রবযমান এ 

সেল ব্যবস্থায় তুলনামূলে েম ভািা, দ্রততম সমজয়ে মজে 

 াতায়াজতে সুক্রবধা বতমমান েজয়জে। থনৌ-েজে সদেঘাট হজয় 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনি 

তারিখ ও স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়বন গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

নাোয়ণগে  াতায়াজতে সময় ও ভািা সিে েজেে তুলনায় অক্রধে 

হওয়ায় থনৌ-রুট ব্যবহাজে সাধােণ েনগণ উৎসাহজবাধ নাও েেজত 

োজে। সুতোাং এজক্ষজত্র ক্রবআইডক্রিউটিক্রস ের্তমে থনৌ-রুজট  াত্রী 

েক্রেবহণ বাক্রণক্রেযেভাজব লাভেনে হজব না মজম ম েক্রমটি মতামত 

প্রদান েজেজে। 

২১. পদ্মা নসতুি সাবথ 

নমাংলা বন্দবিি 

নর্াগাবর্াগ স্থাপন, 

নমাংলা বন্দবিি 

কার্কৃি ব্যবহাি এবং 

বাংলাবদবশি 

দরক্ষণাঞ্চবলি সারবকৃ 

উন্নয়বনি েন্য একটি 

ধািণা/প্রকে োিপত্র 

ততিী কবি অরবলবম্ব 

নপশ কিা। 

২৬-০৮-২০০৯ 

প্রধানমন্ত্রীি কার্াৃলবয়ি 

সভ্াকবক্ষ অনুরষ্ঠত 

আঞ্চরলক/উপ-

আঞ্চরলক সহবর্ারগত 

সংক্রান্ত করমটিি সভ্া। 

নমাংলা বন্দি 

কর্তপৃক্ষ 

পদ্মা নসতুি সাবথ নমাংলা বন্দবিি নর্াগাবর্াগ স্থাপন, নমাংলা 

বন্দবিি কার্কৃি ব্যবহাি এবং বাংলাবদবশি দরক্ষণাঞ্চবলি সারবকৃ 

উন্নয়বনি  েন্য একটি ধািণাপত্র প্রস্তুত কবি গত ০২-০৮-২০১৭ 

তারিবখ ননৌপরিবহন মন্ত্রণালবয় নপ্রিণ কিা হবয়বে। এোিা, 

পরিববশ অরধদপ্তি কর্তকৃ সম্প্ররত দরক্ষণ-পরিম অঞ্চবলি ০৭টি 

নেলাি উন্নয়বন স্বে, মধ্য ও দীঘ ৃ নময়াদী পরিকেনা প্রনয়ন কিা 

হবয়বে।  

 

১০০% বাস্তবাক্রয়ত 

২২. নর্ নকান উপাবয় 

নমাংলা বন্দিবক সচল 

িাখবত হবব।  

২৭-০৪-২০১৫ 

বগুিা, সাতক্ষীিা,  

েয়পুিহাট, রসিােগঞ্জ, 

রিনাইদহ ও নিাইল 

নেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় 

করমটিি সবি রভ্রডও 

কনিাবিবন্স। 

নমাংলা বন্দি 

কর্তপৃক্ষ। 

নমাংলা বন্দি কার্কৃিীভ্াবব সচল আবে এবং সিকাবিি সরক্রয় 

পদবক্ষবপি িবল ২০২০-২১ অথবৃেবি নিকড ৃ সংখ্যক ৯৭০টি 

োহাে এবং ১১৯.৪৪ লক্ষ নমরট্রকটন কাবগাৃ এবং ৪৩৯৫৯ টিইইে 

কবেইনাি হযাবডল কিা হয় এবং ৩৪০.২৩ নকাটি টাকাি অরধক 

িােস্ব অেৃন কিা সব্ভব হবয়বে।  

১০০% বাাংলাজদশ, ভােত, 

ভূটান ও থনোল 

(BBIN) এে হাব 

ক্রহজসজব থমাাংলা 

বন্দেজে গজি 

থতালা হজে। 
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ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংরিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত রনবদশৃনা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররতববদন 

 

ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

০১. বাংলাবান্ধা স্থলবন্দি -নক 

পূণাৃি স্থলবন্দবি উন্নীত 

কিবত হবব। এ েন্য 

প্রবয়ােনীয় অবকাোবমা 

উন্নয়ন কিবত হবব। 

১১-০৫-২০১৫ 

ও 

রভ্রডও 

কনিাবিন্স 

বাংলাবদশ 

স্থল বন্দি 

কর্তপৃক্ষ। 

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দিটি Build, Operate & Transfer 

(BOT) রভ্রত্তবত উন্নয়ন ও পরিচালনাি েন্য ০৯-১০-২০০৫ ররঃ 

তারিবখ নবসিকারি নপাট ৃঅপাবিটি বাংলাবান্ধা ল্যাড নপাট ৃরলঃ এি 

সাবথ বাংলাবদশ স্থলবন্দি কর্তপৃবক্ষি Concession 

Agreement স্বাক্ষরিত হয়। নপাট ৃঅপাবিটি কর্তকৃ প্রবয়ােনীয় 

প্রায় সকল অবকাোবমা (ওয়যািহাউে, পারকৃং ইয়াড,ৃ ওপবন েযাক 

ইয়াড,ৃ ওবয়ব্রীে নস্কল, অরিস ভ্বন ও ব্যািাক ভ্বন ইতযারদ) রনমাৃণ 

কবি পূণাৃি বন্দি রহবসবব ০১-০১-২০১৪ ররঃ তারিবখ 

Commercial Operations Date (COD) শুরু হয় 

এবং বন্দবিি অপাবিশনাল কার্কৃ্রম চলমান আবে। উবেখ্য নর্, 

চারহদাি রনরিবখ নপাট ৃঅপাবিটি কর্তকৃ বন্দবি অবকাোবমা রনমাৃণ 

কাে সম্পন্ন কিা হবে। 

 

 

 

 

 

- 

বাস্তবাক্রয়ত 

০২. নোট নোট শাখা নদীগুরলি 

নাব্যতা রিরিবয় আনা এবং 

নদী ভ্াঙনবিাবধ প্রবয়ােনীয় 

উবযাগ গ্রহণ এবং এ রবষবয় 

নেলা পরিষদ কর্তকৃ গৃহীত 

কার্কৃ্রবম সকল সহবর্ারগতা 

প্রদান কিবত হবব। 

১১/০৫/২০১৫ 

পঞ্চগি, 

টািাইল, 

গাইবান্ধা, 

োকুিগাও, 

রকবশািগঞ্জ ও 

োমালপুি নেলা 

উন্নয়ন ও সমন্বয় 

করমটিি সবি 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)

। 

 

প্ররত বেবিি ন্যায় ২০২০-২১ অথবৃেবিও সংিক্ষন খনবনি 

(নমইনট্যাবনন্স নেরেং) আওতায় োতীয় গুরুত্বপূন ৃ পাটুরিয়া-

নদৌলতরদয়া, পাটুরিয়া-বাঘাবারি, রশমুরলয়া-কাোলবারি, লাহািহাট-

নভ্দুরিয়া, বরিশাল-পাতািহাট, বরিশাল-পটুয়াখালী-রমেৃাগঞ্জ ননৌপথ, 

ঢাকা-বরিশাল ননৌপবথি হরিণা-আলুবাোি, ভ্াষানচি, বরিশাল-

নারেিহাট-লালবমাহন, রহেলা, পটুয়াখালী-আমতলী, নভ্ালা-

লক্ষীপুি, তভ্িব- রমোমইন ননৌ-পবথ নেরেং কিা হবে। তাোিা 

সংিক্ষণ খনবনি আওতায় রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ খনন কার্কৃ্রম 

চলমান আবে, র্া উক্ত প্ররতববদবনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি ২২-০২-

২০১১ তারিবখ প্রদত্ত প্ররতশ্রুরত অংবশি ক্ররমক নং-১২ নত উবেখ 

কিা হবয়বে। 

- চলমান 

০৩. ননৌরুটগুবলাি চলাচল 

স্বাভ্ারবক পর্াৃবয় িাখা, 

১১-০৮-২০১৫ 

নতেগাঁও, ঢাকা। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌরূট গুবলাি চলাচল স্বাভ্ারবক পর্াৃবয় িাখা এবং নদীি নাব্যতাি 

েন্য প্ররত বেবিি ন্যায় ২০২০-২১ অথবৃেবিও সংিক্ষন খনবনি 

- চলমান। 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

নদীি নাব্যতাি েন্য বেি 

রভ্রত্তক নমইনবটবনন্স নেরেং 

এবং নদীি নাব্যতা 

স্বাভ্ারবক পর্াৃবয় িাখাি 

লবক্ষয নদীি সংবর্াগস্থবলি 

খালরবলও নেরেং কিবত 

হবব। 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)

। 

 

(নমইনট্যাবনন্স নেরেং) আওতায় োতীয় গুরুত্বপূন ৃ পাটুরিয়া-

নদৌলতরদয়া, রশমুরলয়া-কাোলবারি, লাহািহাট-নভ্দুরিয়া, হরিনা-

আলুবাোি,  নভ্ালা-লক্ষীপুি নিিীরুট, ঢাকা-বরিশাল, পটুয়াখালী-

গলারচপা, নভ্ালা-লালবমাহন, পটুয়াখালী–রমেৃাগঞ্জ, ঢাকা– 

হুলািহাট, ভ্াডারিয়া–তুষখালী, পাতািহাট  ননৌ-পথ ও নিিীপথ, 

পটুয়াখালী বন্দি, বরিশাল বন্দি এলাকা  সহ ৩৪টি নদী/ননৌ-পবথ 

নেরেং কিা হবে।  

পাশাপারশ অভ্যন্তিীণ ননৌ-পবথি ৫৩টি রুবট কযারপটাল নেরেং (১ম 

পর্াৃয় ২৪টি ননৌ-পথ) শীষকৃ প্রকে এবং “পুিাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধিলা, 

তুলাই ও পূনভ্বাৃ নদী নাব্যতা উন্নয়ন ও পূনরুদ্ধাি” শীষকৃ প্রকবেি 

আওতায় ১৫টি ননৌ-পবথ নেরেং কার্কৃ্রম চলমান িবয়বে। এোিা 

সািা নদবশ রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ ১৭৮টি এবং পারন উন্নয়ন নবাড ৃ

৩১৩টি নদীি ননৌপথ ও ননৌপথ সংরিষ্ট খাল-রবল নেরেং কিাি 

মহাপরিকেনা িবয়বে ।  

নস লবক্ষয ইবতামবধ্য রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ হাওি এলাকায় ১৮টি 

নদীি সমীক্ষা কার্কৃ্রম সম্পন্ন হবয়বে। সমীক্ষাি সুপারিশ অনুর্ায়ী 

উন্নয়ন প্রকবেি রডরপরপ ততরি কবি মন্ত্রণালবয় নপ্রিণ কিা হবয়বে।  

আবিা ৬৪টি নদীি সমীক্ষা কার্কৃ্রম চলমান িবয়বে। 

০৪. োমালপুি নেলাধীন 

ইসলামপুি উপবেলাি র্মুনা 

নদী কযারপটাল নেরেং 

প্রকবে অন্তভুকৃ্তকিণ। 

১২-১০-২০১৪ 

োমালপুিসদি, 

োমালপুি। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ 

ননৌপরিবহন 

কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)

। 

োমালপুি নেলাধীন ইসলামপুি উপবেলাি র্মুনা নদীি কযারপটাল 

নেরেং কার্কৃ্রম বাংলাবদশ পারন উন্নয়ন নবাড ৃ কর্তকৃ বাস্তবারয়ত 

হবে। 

 

 

 

 

 

ননৌপম-এি এবেডা 

নথবক বাদ নদয়া 

নর্বত পাবি। 

০৫. পর্টৃকবদি উৎসারহত কিাি 

লবক্ষয আকষনৃীয় ননৌর্ানসহ 

রনিাপদ ও সাশ্রয়ী ক্রুে 

সারভ্সৃ ব্যবস্থা চালু কিাি 

০৭.০৯.২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

ননৌপরিবহন 

অরধদপ্তি ও 

রবআইডরিউটিরস।  

থনৌেক্রেবহন অক্রধদপ্তেিঃ 

ক) বাংলাবদশ ও ভ্ািবতি মধ্যকাি রবযমান ননৌ-প্রবটাকবল 

র্াত্রীবাহী োহাে অন্তভূকৃ্তকিবণি েন্য বাংলাবদশ ও ভ্ািবতি মবধ্য 

গত ১৬/১১/২০১৫ তারিবখ স্বাক্ষরিত “Memorandum of 

  ো মিম চলমান 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

উবযাগ গ্রহণ কিবত হবব। Understanding (MoU) on Passenger and Cruise 

Services on the Coastal and Protocol Route”এি 

আবলাবক এ দু’টি নদবশি মবধ্য Passenger and Cruise সারভ্সৃ 

চালু কিবণি রনরমত্ত Standard Operating Procedure 

(SOP) স্বাক্ষি হবয়বে । উক্ত MoU, SOP এি আওতায় 

বাংলাবদরশ র্াত্রীবাহী োহাে এম.রভ্ মধুমরত এবং ভ্ািতীয় ক্রুে 

োহাে আি. রভ্. নবিল গিা এি মাধ্যবম মাচ/ৃ২০১৯ মাবস 

বাংলাবদশ-ভ্ািবতি মবধ্য ক্রুে সারভ্সৃ চালু হবয়বে।  

খ) সমুদ্র পর্টৃন খাতবক আবিা আকষনৃীয় কিাি েন্য চট্টগ্রাম টু 

নসেমাটিনৃ রুবট নবসিকারি “BAY ONE” ক্রুে োহাে চালু 

হবয়বে। 

রবআইডরিউটিরসঃ 

"রবআইডরিউটিরস'ি েন্য ৩৫টি বারণরেযক ও ৮টি সহায়ক েলর্ান 

সংগ্রহ এবং ২টি নতুন রিপওবয় রনমাৃণ (১ম সংবশারধত)" শীষকৃ 

প্রকবেি আওতায় ৩টি রিভ্াি ক্রুোি, ১টি নকরবন ক্রোি কাম 

ইন্সবপকশন নবাট, ৩টি আধুরনক অভ্যন্তিীণ র্াত্রীবাহী োহাে ও ৪টি 

আধুরনক উপকূলীয় র্াত্রীবাহী োহাে ও দ্বীপাঞ্চবল র্াত্রী পরিবহবণি 

েন্য ৮টি রস-ট্রাক সংগ্রহ/রনমাৃণ ও আনুষংরগক কাে জুন,২০২৩ এি 

মবধ্য সম্পন্ন হবব ববল আশা কিা র্ায়। প্রকবেি শুরু হবত আগে, ২০২১  

ে মন্ত  ২৪.১০% বাস্তব অগ্রগরত অরেতৃ হবয়বে। এসব ননৌর্ান রনমাৃন 

সম্পন্ন হবল ননৌপবথ আধুরনক ননৌর্ান সংবর্ােনসহ র্াত্রী পরিবহণ 

রনিাপদ ও আিামদায়ক হবব। 

০৬. ননৌপরিবহন ব্যবস্থা রনিাপদ 

কিবত উপযুক্ত কর্তপৃবক্ষি 

অনুবমারদত রডোইন 

নমাতাববক েলর্ান ততরিসহ 

র্াত্রী সাধািবণি রনিাপত্তাি 

০৭.০৯.২০১৪ 

ও 

িমনা, ঢাকা। 

রবআইডরিউটিএ, 

ননৌপরিবহন 

অরধদপ্তি, 

রবআইডরিউটিরস 

ও 

রবআইডরিউটিএঃ   

ক) ৩৪ টি নদী বন্দি আধুরনকায়ন ও অবকাোবমা উন্নয়ন কাে 

চলমান। 

খ) অভ্যন্তিীন ননৌপবথ পর্াৃপ্ত সংখ্যক পন্টুন, বয়া, বয়াবারত, 

বীকনবারত, মাকৃা, নেরিকাল বয়া, রপ রস নপাল স্থাপন কিা হবয়বে। 

 রনবদশৃনা 

নমাতাববক কার্কৃ্রম 

চলমান। 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

েন্য সিকারি রবধানাবলী 

অনুসিণ কবি রনিাপত্তামূলক 

সিঞ্জামারদ িাখবত হবব। 

নমাংলা বন্দি 

কর্তপৃক্ষ। 

 

 

গ) ননৌপবথি নাব্যতা িক্ষায় কযারপটাল নেরেংসহ ননৌপথ সংিক্ষবণ 

সািা বৎসিব্যারপ  ৪০ টি ননৌপবথি নমইনবটবনন্স নেরেং  কাে 

চলমান িবয়বে । 

ঘ) সকল নদী বন্দবিি মাধ্যবম ননৌর্ানসমূবহ র্াত্রী ও মালামাল 

পরিবহন ব্যবস্থা রনরিতকবে পর্াৃপ্ত তদািরক ব্যবস্থা গ্রহণ কিা 

হবয়বে। 

রবআইডরিউটিরসঃ 

র্াত্রী সাধািবনি রনিাপত্তাি েন্য সিকািী রবধানাবলী অনুসিণ কবি 

২৪/০৯/২০১৪ এবং ১১/১১/২০১৪ তারিবখ মন্ত্রণালবয় অনুরষ্ঠত সভ্াি 

রসদ্ধান্ত নমাতাববক ননৌ-রবরধ অনুর্ায়ী সংস্থাি োহােগুবলাবত েীবন 

িক্ষাকািী সিঞ্জাম ও অরগ্নরনবাৃপক র্ন্ত্রারদ র্থা লাইি বয়া, লাইি ি যািট 

ও অরগ্নরনবাৃপক র্ন্ত্র রবরধ নমাতাববক সংিক্ষণ কিা হবে। 

 

ননৌপরিবহন অরধদপ্তিঃ 

(ক) “অভ্যন্তিীণ ইস্পাত রনরমতৃ োহােসমূবহি রনমাৃণ রবরধমালা, 

২০০১” এবং অন্যান্য প্রবর্ােয নীরতমালা অনুর্ায়ী 

ননৌপরিবহনঅরধদপ্তি কর্তকৃ অনুবমারদত রডোইন নমাতাববক েলর্ান 

ততিী রনরিত কিা হবে। এোিা অনুবমারদত রডোইন ব্যতীত অথবা 

অনুবমারদত রডোইন অনুসিণ না কবি ননৌর্ান ততিী কিবল আইনগত 

ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হবে। 

(খ) র্াত্রী সাধািবণি ননৌরনিাপত্তা রনরিতকিবণি লবক্ষয েনপ্রশাসন 

মন্ত্রনালয় কর্তকৃ ননৌপরিবন অরধদপ্তবিি েন্য ননৌর্ান সাবভ্িৃ রনরমবত্ত 

সাবভ্য়ৃাি, ননৌর্াবনি নকশা মূল্যায়ন ও অনুবমাদবনি েন্য ননভ্াল 

আরকৃবটট ও ননৌর্ান পরিদশবৃনি েন্য পরিদশবৃকি নতুন পদ সৃেন 

কিা হবয়বে। ইবতামবধ্য ০৩েন নটিকযাল সাবভ্য়ৃাি এড এক্সরমনাি, 

০৩েন ইরঞ্জরনয়াি রশপসাবভ্য়ৃাি এড এক্সরমনাি, এবং ০৪েন 

ইরঞ্জরনয়াি এড রশপসাবভ্য়ৃাি, ১েন প্ররসরকউটিং অরিসাি এবং 

১০েন পরিদশকৃ ননৌপরিবহন অরধদপ্তবি নর্াগদান কবিবেন।তবব ১ 
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মন্তব্য 

েন পরিদশকৃ চাকুরি নেবি রদবয়বেন।  

নমাংলা বন্দি কর্তপৃক্ষঃ 

নমাংলা বন্দি কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ েলর্ান ততিীি নক্ষবত্র উপযুক্ত 

কর্তপৃবক্ষ রববশষ কবি ক্লারসরিবকশন নসাসাইটিি অনুবমারদত 

রডোইন ও রনবদশৃনা মবত ততিী এবং চলাচবলি নক্ষবত্র 

রনিাপত্তামূলক সিঞ্জাম র্থার্থভ্াবব রনরিত কিা হবয় থাবক। 

নমাবক কর্তকৃ েলর্ান ততিীি নক্ষবত্র International 

Association of Classification Societies (IACS) এি 

সদস্য রনবয়াগ, নকশা অনুবমাদন ও রনমাৃণ কার্কৃ্রম তদািরক পূবকৃ 

েলর্ান ততিী রনরিত কিা হবয় থাবক। 

০৭. সেল থনৌ-েজেে নাব্যতা 

সেল ঋতুজত বোয় োখাে 

প্রজচষ্টা ক্রনজত হজব। 

েযাক্রেটাল থেক্রোংজয়ে 

োশাোক্রশ সাো বেে 

থমইনট্াজনন্স থেক্রোং চাক্রলজয় 

থ জত হজব। নদ-নদীগুজলা 

হজত থেক্রোং এে মােজম 

উজিাক্রলত মাটি েপ্তাক্রন েো 

 ায় ক্রে-না  াচাই েজে 

থদখজত হজব। েণ মফুক্রল 

নদীজত থেক্রোং এে ব্যবস্থা 

গ্রহণ েেজত হজব । 

০৭-০৯-২০১৪ 

ননৌপরিবহন 

মন্ত্রণালয় 

পরিদশনৃকাবল। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণবনৌ-

পরিবহন কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)

। 

নমাংলা বন্দি 

কর্তপৃক্ষ ও 

চট্টগ্রাম বন্দি 

কর্তপৃক্ষ। 

রবআইডরিউটিএঃ  

ননৌপবথি নাব্যতা সকল ঋতুবত বোয় িাখাি স্বাবথ ৃ সািা নদবশ 

রনয়রমত সংিক্ষণ ও উন্নয়ন নেরেং কার্কৃ্রম চলমান। ২০০৯ হবত 

২০২১ প্রায় ২৩০০ রক.রম ননৌপথ খনন ও ৩৮ টি নেোি সংগ্রহ কিা 

হবয়বে। বতমৃাবন হাওি ও পাবতৃয অঞ্চলসহ ১০,০০০ রক.রম. ননৌপথ 

খনন পরিকেনা গ্রহণ কবি প্রায় ৪০ টি ননৌপবথি খননকাে চলমান 

িবয়বে । তাোিা, নদীি খনন কাবে নতুন ৩৫টি নেোি সংগ্রহ 

কার্কৃ্রম চলমান িবয়বে ।  

নদ-নদীগুবলা হবত নেরেংকৃত মাটি প্রশাসবনি সহবর্ারগতায় সিকািী 

খাস েরম, রশক্ষা প্ররতষ্ঠান, উপাসনালয় ও রনচু ভূরমবত নদয়া হয়। 

এোিাও িােস্ব আদাবয়ি মাধ্যবম মাটি রবরক্র কিা হবয় থাবক।  

তবব নেরেং এি মাধ্যবম উবত্তারলত মাটি িপ্তারনি রবষবয় আপাতত 

নকান কার্কৃ্রম চলমান ননই।  

 

চট্টগ্রাম বন্দি কর্তপৃক্ষঃ   

চট্টগ্রাম বন্দজে সমুদ্রগামী োহােসমূহ থনক্রভজগশন চযাজনল ও চট্টগ্রাম 

বন্দজে প্রধান থেটিে সম্মুখভাজগ অবস্থাজনে োেজণ প্রক্রতক্রনয়ত েক্রল 

েজম োজে। থেটিে সম্মুজখ নাব্যতা বোয় োখাে স্বাজে ম বতমমাজন 

 খনন কাে চলমান 

িবয়বে। নেরেং এি 

মাধ্যবম উবত্তারলত 

মাটি নদবশই 

ব্যবহৃত হবে রবধায় 

িপ্তারনি রবষবয় 

আপাতত নকান 

কার্কৃ্রম চলমান 

ননই।  
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

ঠিোদাে ক্রনজয়াজগে মােজম প্রক্রত বৎসে ৩,০০,০০০ ঘনক্রমটাে 

সাংেক্ষণ থেক্রোং োে সম্পন্ন েো হয়। িস োজেে েক্রনত োেজণ 

েণ মফুলী নদীে থমাহনাে আউটাে বাে এলাোয় প্রক্রতক্রনয়ত েক্রল েজম 

নাব্যতা হ্রাস োয়। আউটাে বাে এলাোয় প্রক্রত বৎসে প্রায় ১০ লক্ষ 

ঘন ক্রমটাে বাক্রল/মাটি ম্যাইনট্াজনন্স থেক্রোং এে লজক্ষয চবে এে 

তত্ত্বাবধাজন ১২টি থবসেোেী প্রক্রতষ্ঠাজনে মােজম ক্রবনা খেজচ সােশান 

থেোে বাো আউটাে বাে এলাোয় থেক্রোং োে েো হজে। ব্যক্রি 

মাক্রলোনাধীন প্রক্রতষ্ঠান ের্তমে থেক্রোংকৃত বাক্রল/মাটি ডািায় 

অেসােণ েজে থসখান থেজে ক্রবিয় েো হয়,  া চট্টগ্রাম শহজেে 

উন্নয়নমূলে োজে ব্যবহৃত হজে। 

        চট্টগ্রাম বন্দজেে প্রধান থেটিে ক্রবেেীত ক্রদজে (টাক্রন মাং থবক্রসন) 

ও োলুেঘাট থসতুে উোজন ক্রেছুস্থাজন েক্রল েজম নদীে গভীেতা হ্রাস 

োয়। নদীে উি এলাো সমূহ ক্রচক্রিত েজে ক্রবক্রভন্ন িজে ক্রবভি েজে 

উনু্মি দেেজত্রে মােজম ইোো প্রদান েো হয়। উি িে সমূহ হজত 

প্রক্রত বৎসে বাক্রণক্রেযে ক্রভক্রিজত ১২,০০,০০০ ঘন ক্রমটাে বাক্রল/মাটি 

উজিালন েো হয়,  া েণ মফুলী নদীে নাব্যতা বৃক্রদ্ধজত সহায়ে ভূক্রমো 

োলন েজে োজে। তাোিা েণ মফূলী নদীে বােক্রলয়াে চে এলাোয় 

লাইটাে োহাে সমূহ সুশৃঙ্খলভাজব বাক্রে মাং এে উেজ াগী েোে েন্য 

উনু্মি দেেত্র প্রক্রিয়াে মােজম সাংেক্ষণ থেক্রোং োে চলমান 

েজয়জে। এজত লাইটাে োহাে সমূহ বােক্রলয়াে চে সাংলগ্ন চযাজনজল 

ক্রনোেজদ বাক্রে মাং ক্রনক্রিতসহ মূল চযাজনজল োহাে েট েজম আসজব। 

নমাংলা বন্দি কর্তপৃক্ষঃ 

নমাংলা বন্দবিি পশুি চযাবনবলি নাব্যতা বোয় িাখাি েন্য নেরেং 

কার্কৃ্রম হাবত ননয়া হবয়বে। নবভ্ম্বি-২০১৩ হবত জুন-২০১৯ পর্নৃ্ত 

নমাংলা বন্দবিি পশুি চযাবনবলি রবরভ্ন্ন স্থাবন নমাট ৮০ লক্ষ 

ঘনরমটাি নেরেং কাে সম্পন্ন কিা হবয়বে। িবল স্বাভ্ারবক নোয়াবি 

৭.৫ রমটাি গভ্ীিতাি োহাে রনরববৃে বন্দবি আগমন-রনগমৃন কিবত 

পািবে। রহিণ পবয়বেি নীলকমল খাবল ২ লক্ষ ঘনরমটাি নেরেং 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

কাে সম্পন্ন কিা হবয়বে। থমাাংলা বন্দে চযাজনজলে আউটােবাে 

থেক্রোং শীষ মে প্রেেটিে অধীজন ১১৯.৪৫ লক্ষ ঘনক্রমটাে থেক্রোং োে 

সম্পন্ন হজয়জে। ক্রনয়ক্রমত Maintenance থেক্রোং এবাং পুজো 

চযাজনলটিজত প্রােক্রমে ে মাজয় ৮.৫ ক্রমটাে CD গভীেতা অেমজনে 

েন্য ‘েশুে চযাজনজল ইনােবাজে থেক্রোং’ শীষ মে প্রেেটিে োে 

চলমান আজে। চযাজনজল ক্রনয়ক্রমত সাংেক্ষণ থেক্রোং এে েন্য ২টি 

োটাে সােশন থেোে সাংগ্রহ েো হজয়জে। থমাবে এে থেটিে স্মুজখ 

থেক্রোং োে েো হজে। থেক্রোংকৃত মাটি বাো থমাাংলা বন্দে 

এলাোয় স্থাক্রেত ক্রবক্রভন্ন ক্রশে োেখানা ও অন্যান্য স্থােনাে োয়গা 

উন্নয়ন েো হজে এবাং খুলনা-থমাাংলা থেললাইন স্থােজনে োজে 

থেক্রোং এে মাটি ব্যবহৃত হজে। 

০৮. নদী দখল নিাবধ সীমানা 

রপলাি স্থাপন, নদীি তীবি 

দৃরষ্টনন্দনকিণসহ ওয়াকওবয় 

রনমাৃণ এবং উদ্ধািকৃত 

েরমবত ইবকাপাকৃ রনমাৃবণি 

ব্যবস্থা কিবত হবব। 

০৭-০৯-২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ ননৌ-

পরিবহন কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ) 

ও চট্টগ্রাম বন্দি 

কর্তপৃক্ষ। 

 

রবআইডরিউটিএঃ  

নদী দখল ও দূষণবিাবধ ঢাকা শহবিি চারিরদবক ঢাকা, নািায়নগঞ্জ, 

গােীপুি নেলা প্রশাসন ও ভূরম মন্ত্রণালয় কর্তকৃ গণপূত ৃ রবভ্াবগি 

মাধ্যবম ১০,৪২৮ টি রপলাি স্থাপন কিা হবয়বে । নদীি সীমানাি 

সঠিকতা রনরূপবণ নর্ৌথ েরিপকাে চলমান িবয়বে । নদীি তীিভূরমি 

অববধ দখলদাি উবেদ কার্কৃ্রম চলমান িবয়বে । ঢাকা শহবিি 

চারিরদবক ১১০ রকঃরমঃ ননৌ-পবথি দুইপাবশ ২২০ রকঃ রমঃ তীিভূরম 

িক্ষায় বাঁধ সহ ওয়াকওবয় রনমাৃন কাে পর্াৃয়ক্রবম বাস্তবারয়ত হবে। 

ইবতামবধ্য উদ্ধািকৃত ভূরমবত ২০ রক.রম. ওয়াকওবয়, বনায়ন, সীমানা 

রপলাি ও ০২ (দুই) টি ইবকাপাকৃ রনমাৃণ কিা হবয়বে । 

রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ ২০১০ হবত ২০২০ পর্নৃ্ত ঢাকা ও নািায়ণগঞ্জ 

অঞ্চবল বুরিগিা, তুিাগ, বালু ও শীতলক্ষযা নদীি তীিভূরম হবত 

২০,১৫৯ টি স্থাপনা উবেদ কবি প্রায় ৭১৫ একি ভূরম উদ্ধাি কিা 

হবয়বে এবং ৫০০ টন বেৃয অপসািন কিা হবয়বে ।   

‘বাংিালদশ অভেন্তরীণ সনৌ-পররবহন কর্তযপয’ (রবআইিরব্লউটিএ) 

কর্তযক ৮৪৮.৫৫ সকাটি োকা ব্যলয় ‘বুরড়গঙ্গা, তুরাগ, শীতিযো ও 

বালু নদীর তীরভূরমলত রপিার স্থাপন, তীররযা, ওয়াকওলয় ও 

 

৪০% 

 

 

 

 

 

নদী দখল দূষণ 

নিাবধ রনয়রমত 

উবেদসহ উদ্ধািকৃত 

ভূরমবত উন্নয়ন কাে 

চলমান। 
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নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

সিটিসহ আনুষরঙ্গক অবকাঠালমা রনম যাণ (২য় পয যায়)’ শীষ যক প্রকল্প 

গত জুিাই ২০১৮ সেলক শুরু হলয়লে এবং জুন,২০২২ প্রকলল্পর কাি 

সশষ হলব।  

প্রেেটিজত নদীে তীেভূক্রমজত ৫২ ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয় , ৪৪.৮০ 

ক্রে.ক্রম তীেেক্ষা,  ১ ক্রে.ক্রম েী ওয়াল, ১০,৮২০ টি সীমানা ক্রেলাে,  

০৩ টি ইজোোেম,  ১৯টি আেক্রসক্রস থেটি আেক্রসক্রস থস্টেসহ ক্রনম মান 

এবাং ০৬টি েন্টুন, ০৬টি এজেজভটে সাংগ্রহ োে অন্তভূ মি েজয়জে। 

প্রেজেে প্যাজেে/অি সমুজহে অগ্রগক্রতিঃ 

১) থসবা িয়িঃ েোমশ মে প্রক্রতষ্ঠান ক্রনজয়াজগে োে সম্পন্ন হজয়জে। 

২) েণ্য িয়িঃ ৬টি লাংবুম এক্সোজভটে সাংগ্রহ েো হজয়জে।  

৩) েণ্য িয়িঃ এক্সোজভটে েক্রেচালনাে েন্য ০৬টি েন্টুন ক্রনম মাজণে 

োে সমাপ্ত হজয়জে। 

৪) (পূতম োে-০১)ঃিঃ োমচন্দ্রপুে হজত বক্রসলা ও োজয়েবাোে খাল 

হজত োমোিীেচে ে মন্ত ৩.৬৮ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয়, ক্রেওয়াল, 

ওয়ােওজয় অন োইল ইতযাক্রদ স্থােন/ক্রনম মাণ োে চলমান 

েজয়জে। দৃেমান ওয়ােওজয় ৩.৬৮ ক্রেিঃক্রমিঃ এবাং অযবক্রধ 

অগ্রগক্রত ৯০%। 

৫) (পূতম োে-১৩)ঃিঃ টিী নদী বন্দে এলাোয় ইজোোেম ক্রনম মাণ 

োে চলমান েজয়জে। অযবক্রধ অগ্রগক্রত ৫৭%। 

৬) (পূতম োে-১৪)ঃিঃ ঢাো ও টিী নদী বন্দেজে অধীজন ০৬টি ভােী 

থেটি ক্রনমমাণ োে সমাপ্ত হজয়জে।  

৭) (পূতম োে-১৬)ঃিঃ প্রেজেে আওতায় ‘ঢাো নদী বন্দে এলাোয় 

(৩০৮৩ টি) সীমানা ক্রেলাে ক্রনম মাণ এে োে চলমান েজয়জে। 

দৃেমান ক্রেলাে-২৩১৫ টি এবাং অবক্রশষ্ট ৭৬৮টি ক্রেলাজেে োে 

৭০% সমাপ্ত হজয়জে।  োেটিে বাস্তব অগ্রগক্রত-৭৮%।   

৮) (পূতম োে-১৭)ঃিঃ প্রেজেে আওতায় ‘টিী নদী বন্দে এলাোয় 

(২০০৬ টি) সীমানা ক্রেলাে ক্রনম মাণ োে চলমান েজয়জে। 
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হাি 

মন্তব্য 

২০০৬টি ক্রেলাজেে মজে ৬০৭ টি ক্রেলাে দৃেমান হজয়জে, ৪২৪ 

টি  ক্রেলাজেে অগ্রগক্রত ৪৫%। অবক্রশষ্ট ৯৭৫ টি ক্রেলাজেে ক্রবষজয় 

থোন ো মিম গ্রহণ েো হয় ক্রন।  োেটিে বাস্তব অগ্রগক্রত-

৫৫%।  

৯) (পূতম োে-১৮)ঃিঃ প্রেজেে আওতায় নাোয়াণগে নদী বন্দজেে 

অধীজন ২৪০০টি সীমানা ক্রেলাে ক্রনম মাণ োে চলমান েজয়জে। 

২৪০০টি ক্রেলাজেে মজে ৬৯১ টি সীমানা ক্রেলাে দৃেমান 

হজয়জে। ৯৮০টি োইক্রলাং এে োে সমাপ্ত হজয়জে। োইল েযাজেে 

োে চলমান েজয়জে। অবক্রশষ্ট ৭২৯ টি ক্রেলাজেে থল-আউট েো 

হজে ।  োেটিে বাস্তব অগ্রগক্রত-৪৭%।   

১০) মাটি খননিঃ োমচন্দ্রপুে হজত বক্রসলা ে মন্ত নদীে অভযন্তজেে 

অননুজমাক্রদত মাটি খনজনে োে চলমান েজয়জে। অযবক্রধ অগ্রগক্রত 

৭৮%। 

১১) নতুন দেেত্রিঃ ঢাো, টিী ও নাোয়ণগে নদী বন্দজেে অধীজন 

২৪ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয়ে মজে ১০ ক্রেিঃক্রমিঃ চুক্রি স্বাক্ষক্রেত 

হজয়জে । অবক্রশষ্ট ১৪ ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয়জে মূল্যায়জনে োে 

চলমান েজয়জে।  

 ে) পূতম োে-০৪ঃিঃ ঢাো নদী বন্দজেে অধীজন ফতুো হজত 

ধম মগে ে মন্ত ১.৭৫ ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয়, ব্যাাংে প্রজটেশন, 

আেক্রসক্রস ক্রসক্রি ইতযাক্রদ স্থােনা ক্রনম মাণ োে চলমান েজয়জে। 

অযবক্রধ অগ্রগক্রত ৭%। 

 খ) পূতম োে-০৬ (লট-০২)ঃিঃ নাোয়ণগে নদী বন্দজেে অধীজন 

হােীগে থফেীঘাট হজত থমাজবন ফযাশন ে মন্ত ১.৫ ক্রেিঃক্রমিঃ 

ওয়ােওজয়, ব্যাাংে প্রজটেশন, আেক্রসক্রস ক্রসক্রি ইতযাক্রদ স্থােনা 

ক্রনম মাণ োজেে ো মাজদশ থদওয়া হজয়জে। ঠিোদাে প্রক্রতষ্ঠান 

থলােবল ও মালামাল থমাক্রবলাইজেশন েেজে। 

 গ) পূতম োে- ০৬ (লট-০৩)ঃিঃ নাোয়ণগে নদী বন্দজেে অধীজন 

থমাজবন ফযাশন হজত সাইজলা ে মন্ত ১.৫ ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয়, 
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মন্তব্য 

ব্যাাংে প্রজটেশন, আেক্রসক্রস ক্রসক্রি ইতযাক্রদ স্থােনা ক্রনম মাণ োজেে 

ো মাজদশ থদওয়া হজয়জে। ঠিোদাে প্রক্রতষ্ঠান থলােবল ও 

মালামাল থমাক্রবলাইজেশন েেজে। 

 ঘ) পূতম োে- ০৬ (লট-০৪)ঃিঃ নাোয়ণগে নদী বন্দজেে অধীজন 

ক্রনতাইগে খালঘাট হজত পূবালী সল্ট ে মন্ত ১.৫ ক্রেিঃক্রমিঃ 

ওয়ােওজয়, ব্যাাংে প্রজটেশন, আেক্রসক্রস ক্রসক্রি ইতযাক্রদ স্থােনা 

ক্রনম মাণ োজেে ো মাজদশ থদওয়া হজয়জে। ঠিোদাে প্রক্রতষ্ঠান 

থলােবল ও মালামাল থমাক্রবলাইজেশন েেজে। 

ঙ) পূতম োে- ০৬ (লট-০৫)ঃিঃ নাোয়ণগে নদী বন্দজেে অধীজন 

পূবালী সল্ট হজত ক্রপ্রক্রময়াে ক্রসজমে ে মন্ত ১.৫ ক্রেিঃক্রমিঃ 

ওয়ােওজয়, ব্যাাংে প্রজটেশন, আেক্রসক্রস ক্রসক্রি ইতযাক্রদ স্থােনা 

ক্রনম মাণ োে চলমান েজয়জে। অযবক্রধ অগ্রগক্রত ২%। 

চ) পূতম োে- ০৬ (লট-০৫)ঃিঃ নাোয়ণগে নদী বন্দজেে অধীজন 

োঁচপুে ও সুলতানা োমাল ব্রীে এলাোয় ১.০ ক্রেিঃক্রমিঃ 

ওয়ােওজয়, ব্যাাংে প্রজটেশন, আেক্রসক্রস ক্রসক্রি ইতযাক্রদ স্থােনা 

ক্রনম মাণ োজেে ো মাজদশ থদওয়া হজয়জে। ঠিোদাে প্রক্রতষ্ঠান 

থলােবল ও মালামাল থমাক্রবলাইজেশন েেজে।  

      ে) পূতম োে- ১০ (লট-০১)ঃিঃ টিী নদী বন্দজেে অধীজন 

আজনায়াে গ্রুে হজত হােবাইদ ে মন্ত ২.০৬৮ ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয়, 

ব্যাাংে প্রজটেশন, আেক্রসক্রস ক্রসক্রি ইতযাক্রদ স্থােনা ক্রনম মাণ োে 

চলমান েজয়জে। অযবক্রধ অগ্রগক্রত ১০%। 

 ১২) বৃক্ষজোেন োেিঃ োমচন্দ্রপুে হজত বক্রসলা এবাং 

োমোিীেচে এলাোয় ২০১৯-২০ অে ম বেজে ১০০০ বৃক্ষজোেন 

েো হজয়জে। চলক্রত ২০২০-২১ অে ম বেজে তুোগ এবাং নদীে 

ক্রবরুক্রলয়া থমৌো হজত োনাজভালা থমৌো ে মন্ত প্রায় ৩০০টি গাে 

এবাং বালু নদীে বিোউ থমৌোস্থ হেক্রদ বাোে হজত 

থভালানােপুে ে মন্ত ৫৫০টি গাে এবাং গাবতলী দীেনগে হজত 

ক্রদয়াবািী ও ঝাউচে এলাোয় বুক্রিগিা ও তুোগ নদীে তীজে 
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প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 
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হাি 

মন্তব্য 

৪০০টি এবাং সদেঘাট হজত থখালামুিা (নদীে দ্যই োজি) ে মন্ত 

৩০০টি গাে থোেন েো হজয়জে। 

১৩) ে) প্রস্তাক্রবত আেক্রডক্রেক্রে েক্রেেেনা মন্ত্রণালজয় ২ দফা ক্রমটিাং 

থশজষ এেজনজে উেস্থােজনে অজেক্ষায় আজে।   

       খ) থোক্রভড-১৯ প্যানজডক্রমে ও বষ মাে োক্রন থদেীজত েমাে 

োেজণ প্রেজেে থময়াদ ৩০ জুন ২০২২ থেজে ৩০ জুন ২০২৩ 

ে মন্ত অে মাৎ ০১ বেে বৃক্রদ্ধে প্রস্তাব েো হজয়জে। 

       গ) সজব মাজমাট ৫২ ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয়ে মজে ইজতামজে ২৭ 

ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয় ক্রনম মাজণে থটন্ডাে েো হজয়জে। আেক্রডক্রেক্রে 

এেজনে অনুজমাদন হওয়াে েে বােী ২৫ ক্রেিঃক্রমিঃ ওয়ােওজয় 

ক্রনম মাণ এে থটন্ডাে েো হজব । 

এোড়া নদীর তীরভূরমর যোযে ব্যবহালরর িলযে রবদ্যমান আইন ও 

রবরধর আওতায় রবরভন্ন রশলল্পাদ্যক্তালদর অনুকূলি বরাদ্দ প্রদান করা 

হলয়লে এবং হলে। 

 

চট্টগ্রাম বন্দি কর্তপৃক্ষঃ  

চট্টগ্রাম বন্দে ের্তমেজক্ষে আওতাধীন/ক্রনয়ন্ত্রণাধীন েণ মফুলী নদীে সীমানা ক্রনধ মােণ 

েজে ক্রেলাে স্থােন েো হজয়জে। অনবধ দখলদােজদে সমজয় সমজয় উজেদ েজে 

বন্দজেে োজে ব্যবহাে েোে লজক্ষয ক্রনয়ন্ত্রণ প্রক্রতষ্ঠা েো হজে। 

       এোিাও চবে ের্তমে বাস্তবায়নাধীন ‘‘েযাক্রেটাল থেক্রোং’’ শীষ মে প্রেজেে 

আওতায় উদ্ধােকৃত ভূক্রম সীমানা প্রাচীে ক্রনম মাণ েজে সাংেক্রক্ষত েো হজয়জে। উি 

ভূক্রমে প্রায় থদি ক্রেজলাক্রমটাে অাংজশ নদীে োজি দৃক্রষ্ট নন্দন োেম ক্রনম মাজণে োে 

চলমান েজয়জে। উি োজেমে আওতায় ক্রতনটি খাজলে উেে স্টীল ব্রীে, নদীে 

োজি ওয়ােওজয়, থেক্রলাং, বসাে থবঞ্চ, োউনী, সবুে চত্বে, বৃক্ষজোেনসহ অন্যান্য 

আনুষক্রিে োে সম্পন্ন েো হজব। উজেক্রখত ক্রবষজয় েক্রেজবশ অক্রধদপ্তজেে সাজে 

সমন্বয় েো হজব। 

০৯. নদীি দূষণবিাবধ ইটিরপ 

রনমাৃণ প্রকে গ্রহণ কিবত 

হবব। বেৃয েবম নর্সকল 

০৭-০৯-২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

রবআইডরিউটিএ, 

চট্রগ্রাম বন্দি 

কর্তপৃক্ষ।  

রবআইডরিউটিএঃ  

বতমৃাবন বেৃয ব্যবস্থা অরধকতি উন্নয়বনি লবক্ষয সিকাবিি রবরভ্ন্ন 

দপ্তি ও রবভ্াবগি মাবি সমন্ববয়ি মাধ্যবম রবআইডরিউটিএ ও নদী 

- নদী দূষণবিাবধ 

পরিববশ 

অরধদপ্তিসহ 
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

নদীি তলবদশ ভ্বি নগবে 

সত্বি তা অপসািণ কিাসহ 

হাোিীবাগ ট্যানািী রশে 

স্থানান্তবি ব্যবস্থা গ্রহণ কিবত 

হবব। 

িক্ষা করমশন কাে কবি র্াবে। এ লবক্ষয ব্যাপক প্রচািণা চালাবনা 

হবে এবং েনসাধািণবক সবচতন কিা হবে। 

নদীি দূষণ নিাবধ রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ বুরিগিা ও শীতলক্ষা 

নদীি তলবদশ হবত ইবতামবধ্য ৪ রক.রম. ননৌপবথি প্রায় ১১.২৬ লক্ষ 

ঘন রমটাি বেৃয অপসািণসহ ঢাকা ও নািায়নগবঞ্জ রবরভ্ন্ন 

কলকািখানা ও প্রায় ৪৭টি বেৃযমুখ বন্ধ কিা হবয়বে । 

গৃহস্থরল সহ রশে কািখানাি বেৃযমুখ বন্ধ সহ নদী দূষণ নিাবধ 

অন্যান্য সংস্থাি পাশাপারশ অত্র সংস্থা সংরিষ্ট  কার্কৃ্রম চলমান 

িবয়বে । 

চট্টগ্রাম বন্দি কর্তপৃক্ষঃ  

        েণ মফুলী নদীে নাব্যতা, স্বভাক্রবে গক্রত প্রবাহ অব্যাহত োখা ও দূষণ 

থোজধ মন্ত্রণালজয়ে অনুজমাদনিজম ক্রবক্রভন্ন মন্ত্রণালয়, ক্রমক্রডয়া প্রক্রতক্রনক্রধ 

এবাং সামাক্রেে অি সাংগঠজনে প্রক্রতক্রনক্রধে সমন্বজয় এেটি টােজফাস ম গঠণ 

েো হজয়জে। েক্রমটিে সদস্যগণ সমজয় সমজয় উি ক্রবষজয় ক্রমক্রলত হজয় 

েেণীয় ক্রবষয় ঠিে েেজেন এবাং েক্রমটিে প্রক্রতজবদজনে আজলাজে 

েেবতীজত  ো ে ব্যবস্থা গ্রহণ েো হজে। 

সংরিষ্টবদি সরহত 

রনয়রমত তদািকী 

ব্যবস্থা নোিদাি 

কিা হবয়বে। 

১০. বন্যা নথবক িক্ষা পাওয়াি 

লবক্ষয বষাৃকাবল অরত বষবৃণ 

সৃষ্ট পারন ধািবণি ব্যবস্থা 

নিবখ নেরেংসহ অন্যান্য 

পরিকেনা গ্রহণ কিবত হবব। 

০৭-০৯-২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণবনৌ-

পরিবহন কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)

 ও নমাংলা বন্দি 

কর্তপৃক্ষ। 

 

রবআইডরিউটিএঃ  

নদীি নাব্যতা িক্ষা এবং অক্রত বষ মজন সৃষ্ট োক্রন  প্রবাহ স্বাভ্ারবক 

িাখাি লবক্ষয সািা নদবশি নদী খনন কার্কৃ্রম চলমান িবয়বে। 

উজেখ্য তুলাই, আত্রাই, থভাগাই-োংস, বাউলাই, থলায়াে কুমাে নদী 

খনজনে মােজম বাফাে থোন ততেী হজব, এজত োক্রন ধােন ক্ষমতা 

বৃক্রদ্ধ োজব। 

নমাংলা বন্দি কর্তপৃক্ষঃ 

নমাংলা বন্দবিি চযাবনবল নেরেং এি িবল উক্ত এলাকায় বষাৃকাবল 

অরত বষবৃন সৃষ্ট অরতরিক্ত পারন বহন কিবত সক্ষম।  

 

 

 

- 

চলমান 

 

১১. ননৌর্াবনি মাষ্টাি ও 

নারবকবদি প্ররশক্ষণ বৃরদ্ধ 

০৭-০৯-২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ ননৌ-

রবআইডরিউটিএঃ 

রবআইডরিউটিএ এি অধীবন নািায়নগঞ্জ, বরিশাল ও মাদািীপুবি 

-  
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ক্রঃ 

নং 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

কিবত হবব। উত্তি ববি 

প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান গবি 

তুলবত হবব। 

পরিবহন কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ) 

চট্টগ্রাম বন্দি 

কর্তপৃক্ষ/ 

ননৌপরিবহন 

অরধদপ্তি/ 

ন্যাশনাল 

নমরিটাইম 

ইন্সটিটিউট 

নডক ও ইরঞ্জনকমী প্ররশক্ষণ নকবন্দ্রি মাধ্যবম নারবকবদি প্ররশক্ষণ 

প্রদান কিা হবে । তাোিা উিেবজিে কুক্রিগ্রাম/ গাইবান্ধা থেলায় 

ক্রবআইডক্রিউটিএ ের্তমে নাক্রবে প্রক্রশক্ষণ থেন্দ্র স্থােজনে সম্ভাব্য প্রস্তাব 

থনৌেক্রেবহন মন্ত্রণালজয় থপ্রেণ েোে ক্রনক্রমজি ো মিম গ্রহণ েো 

হজয়জে । 

চট্টগ্রাম বন্দি কর্তপৃক্ষঃ 

(ে) থনৌ ক্রবভাজগে ০৪(চাে) েন নতুন ক্রনজয়াগপ্রাপ্ত নতুন ক্রনজয়াগপ্রাপ্ত 

থেক্রডও অোজেটে ও োহাজে েম মেত ০১ েন ইক্রডএল থে ১৫/০৩/২০২১ 

হজত ১৫(েজনে) ক্রদনব্যােী বুক্রনয়াক্রদ প্রক্রশক্ষণ থোজস ম অাংশগ্রহজণে েন্য 

মজনানয়ন প্রদান েো হজয়জে। এোিাও ক্রবক্রভন্ন সময় বন্দে প্রক্রশক্ষণ থেজন্দ্র 

First Aid Course, VHF থবতাে  ন্ত্রাক্রদ েক্রেচালনা, থসইফ 

মুক্রোং ইতযাক্রদ প্রক্রশক্ষণ থোজস ম মাষ্টাে ও নাক্রবেজদে প্রক্রশক্ষণ চলমান। 

(খ) চবে এে ক্রবক্রভন্ন োহাজে ক্রনজয়াক্রেত মাষ্টােজদে সমজয় সমজয় 

স্থানীয়ভাজব প্রক্রশক্ষণ প্রদান ো মিম অব্যাহত আজে। 

থনৌেক্রেবহন অক্রধদপ্তেিঃ 

নাক্রবেজদে েম মসাংস্থান বৃক্রদ্ধে েন্য ক্রভসা সমস্যা সমাধানিঃ  

ভােত, সাংযুি আেব-আক্রমোত, দ্যবাই, ক্রসিাপুে, মালজয়ক্রশয়া, 

হাংোং, থসৌক্রদ আেব, োইল্যান্ড ইতযাক্রদ থদশসমূজহে সাজে 

আজলাচনাে মােজম নাক্রবেজদে ক্রভসা সমস্যা সমাধান েো হজল 

বাাংলাজদশী নাক্রবেজদে েম মসাংস্থান বৃক্রদ্ধ োজব বজল এ ক্রবষজয় েেোষ্ট্র 

মন্ত্রণালজয়ে মােজম কূটননক্রতে েদজক্ষে থোেদাে েোে ব্যবস্থা 

থনয়া থ জত োজে। 

 

(১) বাাংলাজদশী নাক্রবেজদে ক্রভসা সমস্যা সমাধাজনে েন্য, ক্রসিাপুে 

তুেে এবাং ভােজতে সাজে “On Arrival” ক্রভসা বা “Visa Free 

Transit Facility (VFTF)” চালুেেজণে েন্য ক্রবোক্রক্ষে 

সমজঝাতা স্মােে স্বাক্ষজেে উজযাগ গ্রহণ েো হজয়জে। 

(২)  ইজতামজে বাাংলাজদশী নাক্রবেজদে েন্য দ্যবাইজয়ে ক্রভসা চালু 
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ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 
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হাি 

মন্তব্য 

হজয়জে। 

(৩) থনৌেক্রেবহন অক্রধদপ্তে এবাং থনৌেক্রেবহন মন্ত্রণালয় ের্তমে 

েদজক্ষে গ্রহজণে ফজল ভােতীয় বন্দজেে মােজম োহাজে থ াগদান বা 

প্রতযাবতমনোজল বাাংলাজদশী নাক্রবেগণজে পুক্রলশ বাো escort 

েজে োহাজে বা ক্রবমানবন্দজে থনয়া বন্ধ েো হজয়জে। োহাজে 

থ াগদাজনে েন্য নাক্রবেজদে  Port  Specific  Visa – এে 

েক্রেবজতম  Ship Specific Visa প্রদাজন ভােতীয় ের্তমেক্ষ 

সম্মত হজয়জে।                                                                         

ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয়: 

বাংলাবদবশ নমরিন নসটবি প্ররশরক্ষত েনবল ততরিি রনরমবত্ত 

ইবতামবধ্য পাবনা, বরিশাল, রসবলট ও িংপুবি ০৪টি নতুন নমরিন 

একাবডরমি স্থাপন কিা হবয়বে। 

ন্যাশনাল নমরিটাইম ইন্সটিটিউটঃ 

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি রদক রনবদশৃনা অনুর্ায়ী ন্যাশনাল 

নমরিটাইম ইন্সটিটিউবট ২০০৯-১০ হবত ২০১৮-১৯ পর্নৃ্ত সমবয় প্রী-

সী নকাবস ৃ ১৪১৮েন এবং নপাষ্ট-সী নকাবস ৃ ১৮৪২১ েন সববৃমাট 

১৯৮৩৯ েনবক এবং ২০১৯-২০ পর্নৃ্ত প্রী-সী নকাবস ৃ ২৫৯েন এবং 

নপাষ্ট-সী নকাবস ৃ১২২১ েন অথাৃৎ ১৪৮০ েন এবং ২০২০-২১ অথ ৃ

বেবিি জুন’২০২১ পর্নৃ্ত নপাষ্ট-সী নকাবস ৃ ১০৯৭ েনবক প্ররশক্ষণ 

প্রদান কবি সমুদ্রগামী োহাবে চাকুিীি ব্যবস্থা কিা হবয়বে। 

(খ) ন্যাশনাল নমরিটাইম ইন্সটিটিউবট ইনল্যাড শীবপি মাোি ও 

োইভ্ািবদি দক্ষতা উন্নয়বনি েন্য জুন’২০২১ ে মন্ত ৮৩৮েনবক 

প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হবয়বে এবং প্ররশক্ষণ কার্কৃ্রম অব্যাহত িবয়বে। 

(গ) ন্যাশনাল নমরিটাইম ইন্সটিটিউট, মাদািীপুি শাখা নতুনভ্াবব 

চালু কিা হবয়বে। 

(ঘ) ন্যাশনাল নমরিটাইম ইন্সটিটিউবটি প্ররশক্ষণাথীবদি গুণগতমান 

বৃরদ্ধি লবক্ষয রবরভ্ন্ন প্ররশক্ষণ সিঞ্জাম সংগ্রহ কিা হবয়বে এবং 

রডরেটালাইবেশবনি অংশ রহসাবব ক্লাশরুবম মারিরমরডয়া নপ্রবেটি 
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রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 
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অগ্রগরতি শতকিা 
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মন্তব্য 

এবং সাউড রসবেম স্থাপন কিা হবয়বে এবং আন্তেৃারতকমাবনি ১টি 

িায়াি িাইটিং নট্ররনং িক রনমাৃণ কিা হবয়বে। 

(ঙ) আন্তেৃারতক ননৌ-সংস্থা কর্তকৃ আবয়ারেত Sub-

Committee on Human Element Traing 

and Watch keeping, London, UK’ অধ্যক্ষ ও 

চীি নটিকযাল ইন্সট্রাটি অংশ গ্রহণ কবিন। 

(চ) প্ররশক্ষবণি গুণগত মান বৃদ্ধি লবক্ষয স্থায়ীভ্াবব অধ্যক্ষসহ ৫েন 

নপশাগত প্ররশক্ষক রনবয়াগ কিা হবয়বে। 

(ে) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি সদয় রনবদশৃনা অনুর্ায়ী উত্তি ববিি 

কুরিগ্রাম নেলাি রচলমািী উপবেলাি িমনা ইউরনয়বনি িমনা 

নমৌোি ব্যরক্ত মারলকানাধীন ৮.৬৬ একি এবং সিকারি খাসেরম 

০.২৯ একি অথাৃৎ সববৃমাট ৮.৯৫ একি েরম অরধগ্রহণ কিাি 

রসদ্ধান্ত গৃরহত হবয়বে। রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী উবেরখত ভূরম অরধগ্রহবণি 

প্রশাসরনক অনুবমাদবনি কার্কৃ্রম চলবে। 

১২. পায়িা বন্দিবক কার্কৃিী 

সমুদ্র বন্দবি পরিণত কিাি 

লবক্ষয বন্দবিি পাবশ রশপ 

রবরল্ডং এবং রি-সাইরক্লং 

ইন্ড্রাস্ট্রী গবি তুবল এ 

অঞ্চবলি েনগবণি 

অথবনরতক কমকৃাড বৃরদ্ধ 

কিবত হবব। 

০৭.০৯.২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

পায়িা বন্দি 

কর্তপৃক্ষ 

পায়িা বন্দিবক কার্কৃিী সমুদ্র বন্দবি পরিণত কিাি লবক্ষয বন্দবিি 

পাবশ রশপ রবরল্ডং এবং রি-সাইরক্লং ইডারস্ট্র গবি নতালাি েন্য রশে 

মন্ত্রণালয় আওতাধীন বাংলাবদশ ইস্পাত ও প্রবকৌশল কবপাৃবিশন 

কর্তকৃ রদ্বতীয় োহাে ভ্াঙা রশে প্ররতষ্ঠাি লবক্ষয ১০৫ একি েরম 

অরধগ্রহবণি েন্য নেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী অরিবস প্রস্তাববি 

রভ্রত্তবত ১০৫ একি েরম অরধগ্রহবণি NoC প্রদান কিা হবয়বে। 

রশে মন্ত্রণালবয়ি আওতাধীন বাংলাবদশ ইস্পাত ও প্রবকৌশল 

কবপাৃবিশন কর্তকৃ বাস্তবায়নাধীন। 

- রশে মন্ত্রণালয় 

আওতাধীন 

বাংলাবদশ ইস্পাত 

ও প্রবকৌশল 

কবপাৃবিশন কর্তকৃ 

বাস্তবায়নাধীন। 

 

১৩. সমুদ্র পবথ বারণবেযি 

প্রসািসহ আঞ্চরলক 

নর্াগাবর্াগ বৃরদ্ধি লবক্ষয 

সমুদ্র বন্দি এবং স্থল 

বন্দিসমুহবক আবিা 

আধুরনক বন্দবি রুপান্তবিি 

০৭.০৯.২০১৪ 

ও 

িমনা, ঢাকা। 

নমাংলা বন্দি 

কর্তপৃক্ষ/ পায়িা 

বন্দি কর্তপৃক্ষ/ 

চট্টগ্রাম বন্দি 

কর্তপৃক্ষ/ 

বাংলাবদশ স্থল 

চট্টগ্রাম বন্দে ের্তমেক্ষিঃ 

সমূদ্র পবথ বারণবেযি প্রসািসহ আঞ্চরলক নর্াগাবর্াগ বৃরদ্ধি লবক্ষয 

চট্টগ্রাম বন্দিবক আধুরনক বন্দবি রুপান্তবিি েন্য ৩০ বেি নময়াদী 

স্ট্রযাবটরেক মাোি প্ল্যান প্রণয়ন কিা হবয়বে। উক্ত মাোি প্ল্যাবনি 

সুপারিবশি আবলাবক রনউমুরিং কবেইনাি টারমনৃাবল প্রবয়ােনীয় 

ইকুযইপবমে সংবর্ােন কবি পুনাৃিভ্াবব চালুকিণ, নব-টারমনৃাল 

 

 

 

 

 

 

বন্দিসমুহবক আবিা 

আধুরনক বন্দবি 

রুপান্তবিি েন্য 

প্রকে গ্রহণ কিা 

হবয়বে এবং হবে। 
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রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 
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েন্য প্রকে গ্রহণ কিবত 

হবব। 

বন্দি কর্তপৃক্ষ। রনমাৃণ এবং চট্টগ্রাম বন্দবিি সাবথ পিাদভূরমি নর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা 

উন্নয়বনি েন্য বহুমুখী পরিবহন ব্যবস্থাি উন্নয়নসহ রবরভ্ন্ন প্রকে 

গ্রহন কিা হবয়বে।  

২০২০-২০২১ অে মবেজে চট্টগ্রাম বন্দে ৩০৯৭.২৪ হাোে 

TEUs েজেইনাে ও ১১৩৭.২৯ লক্ষ থম: টন োজগ মা হযান্ডক্রলাং 

েজেজে। Lloyds List এ রববশ্বি নসিা ১০০টি কবেইনাি 

নপাবটিৃ মবধ্য চট্টগ্রাম বন্দি ২০২০ সাবল ৫৮ তম অবস্থান অেৃন 

কবিবে। চট্টগ্রাম বন্দিবক আধুরনক বন্দবি রুপান্তবিি েন্য নব-

টারমনৃাল রনমাৃবণি কার্কৃ্রম গ্রহণ কিা হবয়বে।  

ভক্রবষ্যৎ আন্তেমাক্রতে বাক্রণেয চাক্রহদাজে সামজন থেজখ বাাংলাজদজশে 

োজগ মা হযান্ডক্রলাং ক্ষমতা বৃক্রদ্ধে লজক্ষয েক্সবাোে থেলাে মজহশখালী 

উেজেলায় “মাতােবািী বন্দে ক্রনম মাণ প্রেে” গ্রহণ েো হজয়জে। 

প্রেেটি োইো অে মায়জন (ঋজণ) এবাং চবে-এে ক্রনেস্ব অজে ম ক্রনক্রম মত 

হজব। উি প্রেেটিজত ১৬ ক্রমিঃ গভীেতা এবাং ৮০০০ TEUs এে 

মত বি ধােণ ক্ষমতাসম্পন্ন েজেইনাে োহাজেে প্রজবশ সুক্রবধা 

ক্রনক্রিত েো হজব। প্রেেটি গত ১০ মাচ ম’ ২০২০ ইাং তাক্রেজখ এেজনে 

তবঠজে থমাট ১৭,৭৭৭১৬.১৩ (লক্ষ টাোয়) টাো ব্যজয় ০১ োনুয়ােী’ 

২০২০ হজত ৩১ ক্রডজসম্বে’ ২০২৬ ইাং থময়াজদ বাস্তবায়জনে েন্য 

অনুজমাক্রদত হয়। ইজতামজে েোমশ মে প্রক্রতষ্ঠান ের্তমে Inception 

Report ও Feasibility Study Review ক্রেজোট ম এবাং 

প্রােক্রমে স্থােতয নক্সা দাক্রখল েজেজেন। েক্রয়াং ক্রডোইজনে োে চলমান 

আজে। ১ম ে মাজয়ে ২৮৩.২৩ এেে েক্রম অক্রধগ্রহজণে েন্য থেলা প্রশাসে, 

েক্সবাোে হজত ৭৫.১১৬৯ থোটি টাো প্রাক্কলন োওয়া থগজে,  া 

ইজতামজে েক্রেজশাধ েো হজয়জে। 

েজতিা েজেইনাে টাক্রম মনাল ক্রনম মাজণে োে প্রায় ৮০% োে সম্পন্ন 

হজয়জে। গত ০৮-০৬-২০২১ তারিখ আিরডরপরপ ননৌপরিবহন 

মন্ত্রণালবয় নপ্রিণ কিা হবয়বে, র্া অনুবমাদবনি েন্য প্ররক্রয়াধীন 

আবে। উবেখ্য, রেটুরে-রপরপরপ পরলরস অনুর্ায়ী অপাবিটি 
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অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

রনবয়াবগি রবষবয় সিকাি রসদ্ধান্ত গ্রহণ কবিবে। 

তাোিা চবে এে সক্ষমতা বৃক্রদ্ধে েন্য ২০০৯-২০১০ অে মবেে হজত 

অযাবক্রধ থমাট  ৩৮৫ টি  েজেইনাে/েজগ মা হযান্ডক্রলাং ইকুযইেজমে 

সাংগ্রহ েো হজয়জে। দুইটি উচ্চ ক্ষমতা  সম্পন্ন (প্ররতটি ৫০০০ 

রবএইচরপ/৭০ টন নবালাডপৃুল) টাগ থবাট সাংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আজে। 

েণ মফুলী নদীে সদেঘাট হজত বােক্রলয়া চে ে মন্ত থেক্রোং এে মােজম 

নাব্যতা বৃক্রদ্ধ প্রেজেে কাবেি অগ্রগরত জুলাই/২০২১ পর্নৃ্ত ৬৫%। 

১নাং থেটিে উোজন সাক্রভ মস থেটি স্থানান্তেপূব মে পূন:ক্রনম মাণ শীষ মে 

প্রেেটি গত ৩১/১২/২০২০ ইাং তাক্রেজখ সমাপ্ত হজয়জে। তাোিা, নতুন 

নতুন ইয়াড ম ক্রনম মাজণে  মােজম চবে এে েজেইনাে ধােণ ক্ষমতা 

৩০,০০০ TEUs হজত ৫০,০০০ TEUs এ উন্নীত  েো হজয়জে। 

েজেইনাে ধােন ক্ষমতা বৃক্রদ্ধ ও অোজেশনাল ো মিমজে আেও 

গক্রতশীল  েোে েন্য ক্রনউমুক্রোং এলাোয় ৩৪ এেে োয়গায় 

ওভােজলা েজেইনাে ইয়াড ম প্রেে ও ক্রনউমুক্রোং ২য় ওভােজলা 

েজেইনাে ইয়াড ম প্রেজেে োে সমাপ্ত হজয়জে। বন্দথেে েজেইনাে ও 

োজগ মা হযাডরলং সক্ষমতা বৃরদ্ধি লবক্ষয ০৪ টি কী গ্যারে নক্রনসহ ১০৪ 

টি ইকুযইপম্যাে সাংগ্রহ শীষ মে প্রেজেে আওতায় ০৪টি েী গ্যান্ট্রী 

থিন, ১১টি োবাে টায়াড ম গ্যাক্রন্ট্র থিন, ০২ টি ৫০ টন থমাবাইল 

থিন, ০২টি ১০০ টন থমাবাইল থিন, ০২ টি েজেইনাে থমাভাে 

ও ০৪ টি েীচ থষ্ট্রোে (থলাড েজেইনাে) সাংগ্রজহে লজক্ষয 

চুক্রিনামা স্বাক্ষক্রেত হজয়জে। ০৬টি স্টযাজডল েযাক্রেয়াে (২ হাই) 

৩য় বাে দেেত্র আহবান েো হজয়জে। ২৩ টি ১০ টন থমাবাইল 

থিন িজয়ে প্রস্তাব অনুজমাদজনে েন্য থনৌেম এ থপ্রেণ েো 

হজয়জে। ২১টি ০৪ হাই স্টযাজডল েযাক্রেয়াে, ০৪টি ৪০/৪৫ টন 

েযাোক্রসটি থভক্রেজয়বল েীচ ট্রাে ও ০২ টি লে হযান্ডলাে/থষ্টোে 

এে দেেত্র আহবান েো হজয়জে। 
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নমাংলা বন্দি কর্তপৃক্ষঃ 

 সমুদ্রপবথ বারণবেযি প্রসািসহ আঞ্চরলক নর্াগাবর্াগ বৃরদ্ধ এবং 

নমাংলা বন্দবিি সক্ষমতা বৃরদ্ধি লবক্ষয ২০০৯ হবত জুন-২০২০ পর্নৃ্ত  

৭১২ নকাটি ৮৭ লক্ষ ৪০হাোি টাকা  ব্যবয়  নমাট ১৪ টি উন্নয়ন প্রকে 

এবং ০৪ টি উন্নয়ন কমসৃূচী বাস্তবায়ন কিা হবয়বে। বতমৃাবন ১০টি 

প্রকে বাস্তবায়নাধীন আবে এবং ০২টি উন্নয়ন প্রকে অনুবমাদবনি 

প্ররক্রয়াধীন আবে। 

 

পায়িা বন্দি কর্তপৃক্ষঃ 

সমুদ্র পবথ বারণবেযি প্রসািসহ আঞ্চরলক নর্াগাবর্াগ বৃরদ্ধি লবক্ষয 

পায়িা বন্দি কর্তপৃক্ষ রবরভ্ন্ন প্রকে হাবত রনবয়বে।  

১। “পায়িা বন্দবিি কার্কৃ্রম পরিচালনাি লবক্ষয প্রবয়ােনীয় 

অবকাোবমা সুরবধারদি উন্নয়ন” শীষকৃ প্রকবেি কাে রবরভ্ন্ন পর্াৃবয় 

বাস্তবায়নাধীন িবয়বে। আগষ্ট, ২০২১ পর্নৃ্ত প্রকেটিি ক্রমপরঞ্জভুত 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রায় ৮২.৬৮%। 

২। “োয়ো সমুদ্র বন্দজেে প্রেম টাক্রম মনাল এবাং আনুষাক্রিে সুক্রবধাক্রদ 

ক্রনম মাণ” শীষ মে প্রেজেে আওতায় ক্রবক্রভন্ন েজম্পাজনে এে োে 

বাস্তবায়ন েো হজে। আগষ্ট, ২০২১ পর্নৃ্ত কােটিি পুরঞ্জভূত 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রায় ১৫.৩০%।  

৩। “পায়িা বন্দবিি িাবনাবাদ চযাবনবলি (ইনাি ও আউটাি) েরুিী 

িক্ষণাববক্ষণ নেরেং” প্রকেটিি আগষ্ট, ২০২১ পর্নৃ্ত নভ্ৌত অগ্রগরত 

৮৩% এবং আরথকৃ অগ্রগরত ৬৪.৫%। 

৪। পায়িা বন্দবিি কযারপটাল ও নমইনবটইবনন্স নেরেং রস্কমটি 

বাস্তবায়বন গত জুন ১৩, ২০২১ রর: তারিবখ পায়িা বন্দি কর্তপৃক্ষ ও 

ঠিকাদারি প্ররতষ্ঠান Jan De Nul এি মবধ্য নেরেং কার্কৃ্রবমি 

একটি চুরক্ত স্বাক্ষরিত হবয়বে। 

৫। োই বাল্ক/বকাল টারমনৃাল রনমাৃবণ ননৌপরিবহন মন্ত্রণালবয়ি 

রনবদশৃনা অনুর্ায়ী আবলাচয প্রকেটি রপরপরপ এি পরিববত ৃ রবকে 
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ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

অথাৃয়বন বাস্তবায়বনি লবক্ষয একটি প্রস্তাব গত ১৫ অবটাবি ২০২০ 

তারিবখ ননৌপরিবহন মন্ত্রণালবয় নপ্রিণ কিা হয়। বতমৃাবন RNPL 

এবং পায়িা বন্দি কর্তপৃবক্ষি মবধ্য কয়লা রভ্রত্তক তাপ রবদুযৎ 

নকবন্দ্রি Coal Handling নেটি রনমাৃবণি চুরক্তি কর্কৃ্রম 

চলমান িবয়বে।  

৬। ভ্ািত সিকাি এি লাইন অব নক্ররডট ৩ এি আওতায় পায়িা 

বন্দবিি মারিপািপাস টারমনৃাল রনমাৃণ শীষকৃ প্রকবেি অথাৃয়ন 

ভ্ািতীয় কর্তেৃজক্ষে অনুজমাদজনে অজেক্ষায় েজয়জে।  

বাংলাবদশ স্থল বন্দি কর্তপৃক্ষঃ 

বাংলাবদশ স্থলবন্দি কর্তপৃবক্ষি আওতাধীন স্থলবন্দিসমূহবক 

আধুরনক স্থলবন্দবি রূপান্তবিি লবক্ষয রবরভ্ন্ন প্রকে ননওয়া হবয়বে, 

নর্মনঃ ‘‘বাংলাবদশ স্থলবন্দি কর্তপৃবক্ষি ৩৪.৫০ নকাটি টাকা ব্যবয়ি 

প্রধান কার্াৃলয় ভ্বন’’ প্রকে, নগাবিাকুিা-কিইতলী স্থলবন্দবিি  

েন্য  ৩১.৩৩ একি েরমি উপি ৬৭২২.৬২ লক্ষ টাকা ব্যবয় 

‘‘নগাবিাকুিা-কিইতলী স্থলবন্দি উন্নয়ন’’ শীষকৃ প্রকে, ৫৯৩০.০০ 

লক্ষ টাকা ব্যবয় “ধানুয়া কামালপুি স্থলবন্দি উন্নয়ন’’ শীষকৃ প্রকে,  

রববলারনয়া স্থলবন্দি উন্নয়বনি েন্য ৩৮৬৪.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যবয় 

‘‘রববলারনয়া স্থলবন্দি উন্নয়ন’’ শীষকৃ প্রকে, বাো স্থলবন্দি 

উন্নয়বনি েন্য  ৪৮৯০.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যবয়ি একটি উন্নয়ন প্রকে, 

এবং রবশ্বব্যাংক ও বাংলাবদশ সিকাবিি নর্ৌথ  অথাৃয়বন 

৬৯৩০০.১৩লক্ষ টাকা ব্যবয় বাংলাবদশ রিরেওনাল কাবনকটিরভ্টি 

প্রবেট-১ এি আওতায় ‘‘নশওলা, নভ্ামিা, িামগি স্থলবন্দি উন্নয়ন 

এবং নবনাবপাল স্থলবন্দবিি রনিাপত্তা ব্যবস্থাি উন্নয়ন ও রসরসটিরভ্’’ 

শীষকৃ প্রকে।  

১৪. বুরিগিা, শীতলক্ষা, তুিাগ, 

বালু নদী সংস্কািসহ ঢাকা 

শহবিি চারিপাবশ ননৌ 

চলাচবলি ব্যবস্থা কিবত 

০৭.০৯.২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

বাংলাবদশ 

অভ্যন্তিীণ ননৌ-

পরিবহন কর্তপৃক্ষ 

(রবআইডরিউটিএ)

রবআইডরিউটিএঃ 

বুরিগিা, শীতলক্ষযা, তুিাগ, বালু নদী চািপাবশ চলাচল ব্যবস্থা 

উন্নয়ন এবং ননৌ-চলাচল চালু কিাি লবক্ষয ইবতামবধ্য 

রবআইডরিউটিএ কর্তকৃ ৭০ (সত্তি) রকবলারমটাি নদী খনন কাে 

- “বািংলাতিশ 

আঞ্চতলক 

অভযন্তরীণ ড্রনৌ-

পতরবহন-১” 
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ক্রঃ 
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রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত প্রকবেি বাস্তব 

অগ্রগরতি শতকিা 

হাি 

মন্তব্য 

হবব।  । সম্পন্ন কবিবে। চািটি নদীি রবরভ্ন্ন স্থাবন ১৩টি ল্যারডং নষ্টশন রনমাৃণ 

কিা হবয়বে। উলেখ্য সয, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তযক ঢাকা শহলরর 

চারররদলক সনৌ-পে উন্নয়লন ২৫,০০০ সকাটি োকার একটি রপরিরপরপ 

সতরী করা হলে । উক্ত প্রকলল্প রবআইিরব্লউটিএ’র অংলশ ৫০০০ 

সকাটি োকার আইলেম অন্তভূ যক্ত োকার কো আলে। রবষয়টি পররলবশ 

অরধদপ্তর হলত রেরিরবরিটি স্টারি করার রসদ্ধান্ত হলয়লে। 

 

ঢাকার চারপাতশর নিীগুতলার িতে রবশ্বব্যাংলকর অে যায়লন 

রবআইিরব্লউটিএ কর্তযক বাস্তবায়নাধীন “বািংলাতিশ আঞ্চতলক 

অভযন্তরীণ ড্রনৌ-পতরবহন-১” প্রকতের আওিাে বুতড়গঙ্গা ও শীিলক্ষযা 

নিীর অিংশতবতশষ খনতনর পতরকেনা রতেতে। আতলাচয প্রকতের 

ড্রেত িং কাত র  ন্য  ১ি পর্ যাতে আহবানকৃি িরপতে ড্রকান ড্রর্াগ্য 

িরপেিািা পাওো র্ােতন । অি:পর ২ে পয যালয় িরপে আহবান করা 

হতেতে র্া ৩০ ড্রসতেম্বর ২০২০ িাতরতখ গ্রহণ করা হলয়লে যার 

মূল্যায়ন কায যিম  বতযমালন প্রতিোিীন রলয়লে ।   

 

স্থানীয় সেোে, েেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালজয়ে মাননীয় মন্ত্রীে 

সভােক্রতজত্ব গত ৩১-০১-২০২১ তাক্রেজখ অনুক্রষ্ঠত “ঢাকাি চািপাবশি 

নদীগুবলাি দখল, দূষণবিাধ এবং নাব্যতা বৃরদ্ধি েন্য প্রণীত 

মাোিপ্ল্যান বাস্তবায়বন অগ্রগরত পর্াৃবলাচনা“ সভ্াি  ১০ম তবঠজে 

ঢাকাি চািপাবশি নদীগুবলাবত ননৌচলাচবলি সুরবধাি  েন্য রবযমান 

নীচু নসতুগুবলাি সংস্কাবিি রবষবয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহবণি রসদ্বান্ত গৃহীত 

হয় এবং পিবতী সভ্ায় সরচব, নিলপথ মন্ত্রণালয় ও সরচব, সিক 

পরিবহন ও মহাসিক রবভ্াগ-নক আমন্ত্রণ োনাবনাি রসদ্বান্ত গৃহীত 

হয় ।  

রবআইডরিউটিরসঃ 

বুরিগিা নদীি এপাি-ওপাি র্াত্রী পািাপাবিি লবক্ষয বতমৃাবন 

নবাববািী-আগানগি এবং শ্যামবাোি (মসরেদঘাট)-ততলঘাট 

প্রকতের আওিাে 

বুতড়গঙ্গা ও 

শীিলক্ষযা নিীর 

অিংশতবতশষ খনতনর 

পতরকেনা রতেতে 

 াে থেক্রোং োজেে 

পুনিঃদেেত্র আহবান 

করা হলে । 
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রনবদশৃনা 

রনবদশৃনা 

প্রদাবনি তারিখ 

ও স্থান 

রনবদশৃনা 

বাস্তবায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 
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মন্তব্য 

(কালীগঞ্জ, নকিানীগঞ্জ) সারভ্বৃস ওয়াটাি বাস চালু িবয়বে। 

১৫. চট্টগ্রাম বন্দি কর্তপৃবক্ষি 

অথাৃয়বন বাংলাবদশ রশরপং 

কবপাৃিশবনি েন্য ট্যাংকাি  

োহাে ক্রবয়ি সম্ভাব্যতা। 

০৭.০৯.২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

বাংলাবদশ রশরপং 

কবপাৃবিশন। 

রবএসরসি আরথকৃ, প্রশাসরনক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গত ১৮-০১-২০১৫ 

তারিবখ অনুরষ্ঠত সভ্াি রসদ্ধাবন্তি নপ্ররক্ষবত রবএসরস এবং চট্টগ্রাম 

বন্দি কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ েবয়ে নভ্ঞ্চাবি মাদাি ট্যাংকাি ও লাইটাবিে 

অবয়ল ট্যাংকাি ক্রয় ও পরিচালনাি রবষবয় কার্সৃাধন প্রণালী 

(Modus Operandi) রনধাৃিবণি লবক্ষয ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয় 

কর্তকৃ একটি করমটি গেন কিা হয়। উক্ত করমটিি সুপারিশ 

বাস্তাবায়বনি লবক্ষয ননৌপরিবহন মন্ত্রণালবয়ি ২৮-০১-২০১৬ তারিবখ 

পবত্রি মাধ্যবম উভ্য় সংস্থাি প্ররতরনরধি সমন্ববয় এরূে উবযাগ 

গ্রহবনি রনবদশৃনা প্রদান কবি। অতঃপি, চট্টগ্রাম বন্দি কর্তপৃক্ষ ও 

বাংলাবদশ রশরপং কবপাৃবিশন নর্ৌথ মারলকানা/অংরশদারিবত্ব 

সমূদ্রগামী অবয়ল ট্যাংকাি অথবা কয়লা পরিবহবনি বাল্ক কাবগাৃ 

নভ্বসল ক্রবয়ি সম্ভাব্যতা পিীক্ষা-রনিীক্ষা েন্য চবে ের্তমে গঠিত 

করমটি গত ০৪-০৮-২০১৬ তাক্রেজখ প্রক্রতজবদন দাক্রখল েজে। থস 

থপ্রক্রক্ষজত ”চট্টগ্রাম বন্দি কর্তপৃবক্ষি অথাৃয়বন বাংলাবদশ রশরপং 

কবপাৃবিশবনি েন্য ট্যাংকাি োহাে ক্রবয়ি সম্ভাব্যতা” কার্কৃ্রমটি 

সম্পারদত হবয়বে। 

১০০% বাস্তবাক্রয়ত  

১৬. 

 

পাহাবি উৎপারদত পণ্য 

বাোিোত কিাি েন্য 

Water Way-নত High 

Speed Vessel চলাচবলি 

ব্যবস্থাকিণ। 

 

০৭.০৯.২০১৪ 

িমনা, ঢাকা। 

 

 

 

যুগ্মসরচব 

(পরিষদ), পাবতযৃ 

চট্টগ্রাম রবষয়ক 

মন্ত্রণালয়, 

নচয়ািম্যান, 

রবআইডরিউটিএ 

ও 

রবআইডরিউটিরস

এবং ননৌপরিবহন 

মন্ত্রণালয়। 

ক্রবআইডক্রিউটিএ:  

পাহাবি উৎপারদত পণ্য বাোিোত কিাি েন্য গৃহীত “সাঙ্গু, 

মাতামুহুিী নদী ও িািামাটি-নথগামুখ ননৌপথ খনবনি মাধ্যবম 

নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধাি” শীষকৃ প্রকবেি রডরপরপ ২৭/২/২০২০ 

তারিবখ  পরিকেনা করমশবন নপ্রিণ কিা হয়। ১৩/০৯/২০২০ 

তারিবখ পরিকেনা-২ শাখা হবত পবত্রি মাধ্যবম পিামশকৃ প্ররতষ্ঠান 

কর্তকৃ প্রকেটিি in depth রিরেরবরলটি োরড কিাি রবষয়টি 

োনাবনা হয়। নস আবলাবক প্ররতববদন ততিী কিা হবে। রডরপরপ 

পুনগেৃন কবি পরিকেনা করমশবন নপ্রিণ কিা হবব।  

 

ক্রবআইডক্রিউটিক্রস:  

 

 

 

 

- 

প্ররক্রয়াধীন 
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রনবদশৃনা 
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মন্তব্য 

সংস্থাি ননৌ বহবি বতমৃাবন এ ধিবনি নকান High Speed Vessel ননই। 

১৭. অরবলবম্ব নমাংলা-

ঘরসয়াখারল চযাবনলটি 

কযারপটাল নেরেং এি 

মাধ্যবম পুনঃখনন কিবত 

হবব। 

২৭-০৪-২০১৫ 

বগুিা, 

সাতক্ষীিা, 

েয়পুিহাট, 

রসিােগঞ্জ, 

রিনাইদহ ও 

নিাইল নেলা 

উন্নয়ন ও সমন্বয় 

করমটিি সবি। 

রবআইডরিউটিএ। নমাংলা-ঘারষয়াখালী নদী খনবনি মাধ্যবম ননৌ-পথটি চালু কবি 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কিা হবয়বে। নমাংলা-

ঘরষয়াখালী কযাবনবলি নমাংলা মুখ নথবক বুরিি ডািা এবং প্ল্াবনি 

বাোি নথবক ঘরষয়াখালী পর্নৃ্ত গি গভ্ীিতা প্রায় ১২ ফুট, উবেরখত 

এলাকায় সববচবয় নবরশ পরল েমায় রনয়রমত সংিক্ষন নেরেং কিা 

হবে। চযাবনলটি খনবনি মাধ্যাবম ১০-১২ ফুট োিবটি ননৌর্ান 

চলাচল কিবে । ০৩-১০-২০১৫ তারিখ হবত উক্ত ননৌপথ চালুকিবণি 

মাধ্যবম ২৬-০৭-২০২১ তারিখ পর্নৃ্ত প্রায়  ১,৮৪,২২০ টি ননৌ-র্ান 

উক্ত রুবট র্াতায়াত কবিবে। 

 

১০০% 

বাস্তবাক্রয়ত 

১৮. নভ্ামিা স্থল বন্দবিি উন্নয়ন 

প্রকে সমূহ সুষ্ঠুভ্াবব 

বাস্তবায়ন কিবত হবব। 

মাধ্যম: রভ্রডও 

কনিাবিন্স 

তারিখ: ২৭-০৪-

২০১৫ররঃ। 

বাংলাবদশ স্থল 

বন্দি কর্তপৃক্ষ। 

রবশ্বব্যাংবকি অথাৃয়বন ‘‘বাংলাবদশ রিরেওনাল কাবনরটরভ্টি 

প্রবেট-১: নশওলা, নভ্ামিা, িামগি স্থলবন্দি উন্নয়ন এবং 

নবনাবপাল স্থলবন্দবিি রনিাপত্তা ব্যবস্থাি উন্নয়ন’’ শীষকৃ 

প্রকেটি গত ১১-১০-২০১৭ ররঃ তারিবখ অনুবমারদত হবয়বে। এ 

প্রকবেি আওতায় নভ্ামিা স্থলবন্দি উন্নয়বনি েন্য একটি ট্রাক 

টারমনৃাল রনমাৃণ, প্যাবসঞ্জাি টারমনৃাল রনমাৃণ, নেবনে 

রসবেমসহ অন্যান্য অবকাোবমা রনমাৃণ কিা হবব। এ োিা 

নভ্ামিা স্থলবন্দি উন্নয়ন কাবেি দিপত্র আহ্বান কিা হবয়বে 

এবং ২৮-০২-২০২১ তারিবখ দিপত্র গ্রহণ কিা হবয়বে। এটি 

বতমৃাবন মূল্যায়ন নশবষ অনুবমাদবনি লবক্ষয প্ররক্রয়াধীন িবয়বে। 
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প্ররক্রয়াধীন 

 

 

 


