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ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত ননৌরযফন ভন্ত্রণারয় ম্পরকতৃ প্রতিশ্রুতি এফং উক্ত প্ররতশ্রুরতয ফাস্তফায়ন গ্রগরতয প্ররতবফদন  
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ায 

ভন্তব্য 

০১. চাঁদপুয নজরায় একটি 

অদৄরনক নদী ফন্নয 

স্থান। 

০১-০৪-২০১৮ 

চাঁদপুয দয, চাঁদপুয। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ) 

 “ফাংরাবদ অঞ্চররক বযন্তযীণ ননৌ-রযফন প্রকে-১ (চট্টগ্রাভ-

ঢাকা-অশুগঞ্জ  ংযুক্ত ননৌ-থ খনন এফং টারভনৃার 

অনুলরিক স্থানারদ রনভাৃণ)”-ীলকৃ প্রকবেয অতায় চাঁদপুয 

নজরায ভাদ্রাা ঘাবট অদৄরনক নদী ফন্নয রনভাৃণ  উন্নয়ন কাবজয 

যাভকৃ প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ ভীক্ষা প্ররতবফদন ায়া রগবয়বছ। উক্ত 

প্ররতবফদবনয উয গত ১৩-০১-২১ তারযবখ নেকবাল্ডায বা কযা 

বয়বছ।                                             

     ২০২১                     ।                     

                                               

             । 

২% প্ররক্রয়াধীন 

০২. 

 

 

কুরিগ্রাভ নজরায 

রচরভাযী নদী ফন্নবযয 

পুযবনা ঐরতয রপরযবয় 

অনায ব্যফস্থা কযা 

বফ। 

০৭-০৯-২০১৬ 

             

               

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(          ) 

“                      ”         ০৮-০৬-২০২১     

                                     (     )      

            ।                                     

                        (          )      

             ।                          ২৩৫      

৫৯         ।                          ২০২১        

২০২৩      । 

- 

 

 

প্ররক্রয়াধীন 

০৩ কুরিগ্রাভ নজরায 

নদীগুবরা নেরজং কবয 

নাব্যতা রপরযবয় অনা 

বফ। 

০৭-০৯-২০১৬ 

কুরিগ্রাভ  নজরা 

পযকাবর 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(          ) 

              ১৫             ।                   

০৩                     ,            

দুধকুভায নদী’ খনন কাবজয গ্রগরতঃ “বযন্তযীণ ননৌ-বথয 

৫৩টি ননৌ-থ খনন (১ভ মাৃয়ঃ ২৪টি ননৌ-থ)” প্রকবেয অতায় 

১২.৫০ রক্ষ ঘনরভটায নেরজং কবয ২০ রক.রভ. ননৌথ নাব্য কযায 

রক্ষযভাত্রা রনবয় গত ২৮-০৫-২০১৯ তারযখ বত নেরজং কাজ শুরু 

য়। ২৮-০৪-২০২১ মনৃ্ত নফযকাযী নেজায দ্বাযা ১২.৫০ রক্ষ 

৬৩%  

 

 

 

 

চরভান। 
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ায 

ভন্তব্য 

ঘনরভটায নেরজং কবয ১১.৮ রক.রভ. ননৌথ  নাব্য কযা বয়বছ । 

রফঅআডরিউটিএ’য নেজায দ্বাযা যফতীবত নেরজং কযা বফ। ৩টি 

নেজায উক্ত খনন এরাকায় নৌবছবছ। 

৩০-০৬-২০২০ বত ০৬-১২-২০২০ মনৃ্ত প্রায় ০৬ ভা  উক্ত রুবট 

ফলাৃয কাযবণ নেরজং ফন্ধ রছর। 

ধযরা নদী খনন কাবজয গ্রগরতঃ “পুযাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধযরা, তুরাআ 

 পূনবফাৃ নদী নাব্যতা উন্নয়ন  পূনরুদ্ধায” ীলকৃ প্রকবে 

কুরিগ্রাভ নজরায ধযরা নদী খনবনয জন্য াআবোগ্রারপ জরয এফং 

নেরজং রডজাআন কাজ ম্পন্ন বয়বছ। দযত্র অফান প্ররক্রয়াধীন 

যবয়বছ।  

       :                         ২০১৯-২০     

                                  ।    ।       

২০২৮                     ।  

 

কুরিগ্রাভ নজরায ফরষ্ট নদীগুবরা নেরজং ভাোযপ্ল্যান নুমায়ী 

ফাংরাবদ ারন উন্নয়ন নফাড ৃ কর্তকৃ খনবনয জন্য রনধাৃরযত 

যবয়বছ। 

০৪. নভাংরা-ঘারলয়াখারর 

চযাবনর খনন। 

27-04-2015 

ফগুিা, াতক্ষীযা, 

জয়পুযাট, রযাজগঞ্জ, 

রঝনাআদ  নিাআর 

নজরা উন্নয়ন  ভন্বয় 

করভটিয বায়।  

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)। 

নভাংরা-ঘারলয়াখারী নদী খনবনয ভাধ্যবভ ননৌ-থটি চালু কবয 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। নভাংরা-

ঘরলয়াখারী কযাবনবরয ভংরা মুখ নথবক বুরিয ডািা এফং প্ল্াবনয 

ফাজায নথবক ঘরলয়াখারী মনৃ্ত গি গবীযতা প্রায় ১২ ফুট, উবেরখত 

এরাকায় ফবচবয় নফর রর জভায় রনয়রভত ংযক্ষন নেরজং কযা 

বে। চযাবনরটি খনবনয ভাধ্যাবভ ১০-১২ ফুট োপবটয ননৌমান 

চরাচর কযবছ । ২৯-০৫-২০২১ তারযখ মনৃ্ত প্রায়  ১,৭৯,৪১৬ টি 

ননৌ-মান উক্ত রুবট মাতায়াত কবযবছ। 

১০০% 

 

ফাস্তফারয়ত। 
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ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

০৫. করাািা উবজরায 

রালুয়া আউরনয়বনয 

চারযািা বয়বে 

যাফনাফাদ চযাবনবর 

নদবয র্ততীয় মুদ্র 

ফন্নয স্থাবনয 

ম্ভাব্যতা মাচাআ কযা। 

২৫-০২-২০১২ ননৌরযফন 

ভন্ত্রণারয়। 

   ১৯       ২০১৩                                

      (    )                  । ২৯         ২০১৬ 

        HR Wallingford, UK                  

Feasibility Study           ।        ’        

১৯                          ,                      

   ।    

১০০% 

 

ফাস্তফারয়ত। 

 

০৬. ন্দী - চট্রগ্রাবভয 

দযঘাট এফং কুরভযা-

গুপ্তছিা রুবট প্ররতরদন 

ননৌ-মান ারবৃ 

চালুকযণ। 

১৮-০২-২০১২ 

চট্রগ্রাভ নজরায ন্দী 

উবজরায যকারয 

াজী অব্দুর ফাবতন 

কবরজ ভাবে নুরষ্ঠত 

এক জনবায়। 

রফঅআডরিউটির  

  

নজরা রযলদ ,

চট্টগ্রাভ। 

“চট্টগ্রাভ-ন্দী-ারতয়া-ফরযার উকূরীয় রুবট দক্ষ মাত্রীফাী ারবৃ 

রযচারনায রবক্ষয মাত্রীফাী জাাজ রনভাৃন” ীলকৃ প্রকে প্রকবেয 

অতায় ৫০০   ৭০০                                    

             ।        ’                    ০৬-০৫-২০২১ 

                      । ৭০০                          

     -                              ।        ৫০০      

                                -               

                        । 

১০০% 

 

         

 

০৭. ব্রহ্মপুত্র নদ খনন কযা। ৩১-০৩-২০১১ ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ) 

পুযাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধযরা, তুরাআ  পূনবফাৃ নদী নাব্যতা উন্নয়ন  

পূনরুদ্ধায “ ীলকৃ প্রকেটি গত ০২/১০/২০১৮আং তারযবখ একবনক 

কর্তকৃ নুবভারদত য় ।             ২০৭৩          

        ৪২৭                            ।  যাভকৃ 

প্ররতষ্ঠান IWM কর্তকৃ পুযাতন ব্রহ্মপুত্র নবদয ২২৭ রকবরারভটায 

ব্যাবথবভরট্রক াবব ৃ রডজাআন ম্পন্ন বয়বছ ।  প্রথভ মাৃবয় ১৬০ 

রক.রভ.-এ ১৩টি রবটয দযবত্রয ভবধ্য গাজীপুবযয কাারয়া নটাক 

নথবক জাভারপুয মনৃ্ত প্রায় ২৯টি নেজায রনবয়ারজত নথবক  নেরজং 

কযবছ । ২০২০-২০২১ থ ৃফছবয ১০০.০০ রক্ষ ঘনরভটায নেরজং 

এয রক্ষযভাত্রা রনবয় ২৯-০৫-২০২১ মনৃ্ত ৮৭.০৪ রক্ষ ঘন রভটায 

নেরজং কবয ৪২.৬১ রকঃরভঃ ননৌথ নাব্য কযা বয়বছ । দ্যাফরধ 

নভাট নাব্য বয়বছ ৮৭.৬১ রকবরারভটায।  

 

 

৮৭.০৪% 

 

চরভান 
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দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

০৮. নফযকাযী  উবদ্যাবগ 

নাযায়ণগবঞ্জ ননৌ-

কবেআনায টারভনৃার 

স্থাবনয ব্যফস্থা কযা 

বফ। 

২০-০৩-২০১১ 

নাযায়ণগঞ্জ নজরা 

পযকাবর। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ) 

০৪                                  -                 

                        ।                      

                                     ।               

                                              । 

                                          :      /      

     ।   

      , “                                            

               ”               ২৪-১২-২০১৯        

                                 ।               

                                                ১৩-

০২-২০২১                        ।              

                                                  

                                                    

                                       ।         

                    ।                           

                                                । 

     ,                                       ঋ  

                          ।                        

         ।  
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 
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ায 

ভন্তব্য 

৯. শুয চযাবনবর রনয়রভত 

কযারটার নেরজং 

কযবত বফ। 

০৫-০৩-২০১১ 

খুরনা নজরা 

পযকাবর খুরনা 

নজরা বেরন কবক্ষ। 

নভাংরাফন্নয 

কর্তৃক্ষ। 

 

ম্পারদত নেরজং কামকৃ্রভঃ  

২০০৯ ার বত রডবম্বয ২০২০মনৃ্ত নভাংরা ফন্নবযয শুয 

চযাবনবরয রফরবন্ন স্থাবন নেরজং এয রফফযণঃ 

 শুয চযাবনবরয াযফায এরাকায় ৩৪.০৬ রক্ষ ঘনরভটায 

(১০০%) নেরজং কাজম্পন্ন বয়বছ (২০১০-১১ বত 

২০১৪-১৫)। 

 নভাংরা ফন্নয বত যাভার রফদুযৎ নকন্ধ মনৃ্ত  ৩৮.৮১ 

রক্ষ ঘনরভটায (১০০%) কযারটার নেরজং কযা বয়বছ। 

(২০১৬-১৭ বত ২০১৮-১৯) 

 নভাংরা ফন্নয চযাবনবরয ফুড াআবরা এরাকায় ১০.৭৩ 

রক্ষ ঘনরভটায (১০০%) নেরজং কাজ ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। (জানুয়ারয ২০১৮ বত জুন ২০২০) 

 নভাংরা ফন্নয চযাবনবরয অউটায ফায  এরাকায় ১১৯.৪৫ 

রক্ষ ঘনরভটায (১০০%) নেরজং কাজ ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। (জুরাআ ২০১৭ বত রডবম্বয ২০২০) 

 নভাংরা ফন্নবযয নজটিয েুবখ ৩.৬০ রক্ষ ঘনরভটায 

নেরজং ম্পন্ন বয়বছ।  

 রযনবয়ে এয নীরকভর খাবর ১.৯০ রক্ষ ঘনরভটায 

নেরজং কাজ কযা বয়বছ। 

 

চরভান নেরজং কামকৃ্রভঃ  

 

“ শুয চযানবরয আনাযফাবয নেরজং”  ীলক প্রকেটিয ধীবন প্রায় 

২১৬.০৯ রক্ষ ঘন রভটায কাজ ম্পন্ন কযা বফ। (জুরাআ ২০২০ 

বত জুন, ২০২৩)।  

 

বরফষ্যত নেরজং কামকৃ্রভঃ  

 

১০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

৫% 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

বরফষ্যবত পুবযা চযাবনরটিবত ১০ রভটায মনৃ্ত  নাব্যতা বৃরদ্ধ কযায 

রযকেনা যবয়বছ। 

১০. প্ররত ফছয শুয 

চযাবনবর ংযক্ষণ 

নেরজং কযবত বফ। 

 

০৭-১১-২০১৭ 

একবনক বায় 

 

                                                  

     “                                         

        ০৫                 ”     “                    

                ”       ২                     । 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

     ২          ০৩/০৬/২০২১                       

           ।                           ,       

                                                

                                            

                     ।                          

    ।  

এছািা, ংযক্ষণ নেরজং এয জন্য ২টি কাটায াকন নেজায 

ংগ্র কযা বয়বছ। ন্যরদবক ২টি নট্রররং াকান ায নেজায 

 ১টি গ্রাফ নেজায ংগ্রবয রবক্ষয রডরর প্রণয়ন কাজ চরবছ। 

১১. নদবয দরক্ষণ ঞ্চবর 

ননৌফন্নয স্থান কযা। 

২২-০২-২০১১ ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ  

(রফঅআডরিউটিএ) 

               ‘‘                                 

      ’’                    ২৬-১১-২০২০       

                                          ।    

                                                   

                                   ৬           

                      ।                    

                                  ।           

                              ,                 

            ।  

 

                      ‘‘      ,                  

                                            ,      -

               -                                  

      ,           ,                              ’’ 

                                   ,              

                       ।  

 

           “    ,        ,      ,        ,       , 

     ,       ,        -       ,         ,      , 

 

- 

প্ররক্রয়াধীন 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

                         -                          

                   “                               

                                             ০২-

১২-২০                                     । 

১২. প্রবমাজয নক্ষবত্র নদীয 

নাব্যতা যক্ষাবথ ৃনেরজং 

কযা। 

২২-০২-২০১১ ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)  

াযা নদবয নদীয নাব্যতা যক্ষায় রনয়রভত ংযক্ষণ  উন্নয়ন 

নেরজং কামকৃ্রভ চরভান যবয়বছ। রফঅআডরিউটিএ’য খনন উন্নয়ন 

প্রকবেয অতায় ৪১টি নদী খনন প্রকবেয কাজ চরভান যবয়বছ। 

ভা রযকেনা রাবফ বরফষ্যবত রফঅআডরিউটিএ ১৭৮ টি এফং 

ারন উন্নয়ন নফাড ৃ৩১৩ টি নদী খনবনয রযকেনা গ্রন কবযবছ মা 

মাৃয়ক্রবভ ফাস্তফায়ন কযা বে। চরভান এফং নুবভাদবনয 

বক্ষাধীন প্রকে মূবয নাভ রনম্নরুঃ 

 

 “বযন্তযীণ ননৌ-বথয ৫৩টি রুবট কযারটার নেরজং 

(১ভমাৃয়ঃ ২৪টি ননৌ-থ)” ীলকৃ প্রকবেয অতায় ১৩টি 

ননৌথ ম্পন্ন এফং ১২টি ননৌবথয নেরজং কামকৃ্রভ চরভান 

যবয়বছ। প্রকবেয ফাস্তফায়ন গ্রগরত ৮৫%। 

 “নভাংরা বত চাঁদপুয বায়া  নগায়ারন্ন বয় রুপুয মনৃ্ত ননৌ-

থ” ীলকৃ প্রকবেয  ২০২০-২১               

০৫/০৫/২০২১             প্রকবেয          ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত ৬৮.৮৬%। 

 “পুযাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধযরা, তুরাআ  পূনবফাৃ নদী নাব্যতা উন্নয়ন 

 পূনরুদ্ধায “ ীলকৃ প্রকবেয অতায় গাজীপুবযয কাারয়া 

নটাক নথবক জাভারপুয মনৃ্ত   নেরজং কাজ চরভান যবয়বছ। 

প্রকবেয ফাস্তফায়ন গ্রগরত ১০.৬৬%। 

 “ঢাকা -রক্ষীপুয ননৌ-বথয রক্ষীপুয প্রাবন্ত নভঘনা নদী নেরজং 

এয ভাধ্যবভ নাব্যতা উন্নয়ন” ীলকৃ প্রকবেয কাজ চরভান 

যবয়বছ। প্রকবেয ফাস্তফায়ন গ্রগরত ২২%। 

- প্রবমাজয নক্ষবত্র 

নদীয নাব্যতা 

যক্ষাবথ ৃ নেরজং 

কামকৃ্রভ চরভান 

যবয়বছ।  
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

 “াঙ্গু, ভাতামুহুযী নদী  যািাভাটি-নথগামুখ ননৌথ খনবনয 

ভাধ্যবভ নাব্যতা উন্নয়ন  পুনরুদ্ধায” ীলকৃ প্রকবেয রডরর 

২৭/২/২০২০ তারযবখ রযকেনা করভবন নপ্রযণ কযা য়। 

১৩/০৯/২০২০ তারযবখ রযকেনা-২ াখা বত বত্রয ভাধ্যবভ 

যাভকৃ প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ প্রকেটিয in depth 

রপরজরফররটি োরড কযায রফলয়টি জানাবনা য়। ন অবরাবক  

প্ররতবফদন ততযী কযা বে। রডরর পুনগেৃন কবয দ্রুত 

রযকেনা করভবন নপ্রযণ কযা বফ।   

 নগাভতী নদীয নাব্যতা উন্নয়ন  পুনরুদ্ধায” ীলকৃ প্রকবেয 

১৭-০৭-২০১৯ তারযবখ রআর বায রদ্ধান্ত নুমায়ী রডরর 

০৫/-১/২০২০ রযকেনা করভবন নপ্রযণ কযা য়। যফতীবত 

১৯/০৭/২০২০ তারযবখ ২য় ফায রআর বা বয়বছ। ন 

অবরাবক রডরর ১১/০৩/২০২১ তারযবখ রযকেনা করভবন 

নপ্রযণ কযা বয়বছ। 

 “রজনাআ, ঘাঘট, ফংী এফং নাগদা নদীয প্রফা পুনরুদ্ধাবযয 

জন্য শুষ্ক নভৌসুবভ নদীয প্রফা রনরিতকযণ, ননৌ-বথয উন্নয়ন 

 ফন্যা ব্যফস্থানা” ীলকৃ প্রকবেয রডরর রযকেনা 

করভবনয ১১/০১/২১ তারযবখয বত্রয নপ্ররক্ষবত পুনগেনৃ কবয 

২২/০৩/২০২১ তারযবখ রযকেনা করভবন নপ্রযণ কযা 

বয়বছ। 

 “ায ঞ্চবর কযারটার নেরজং দ্বাযা নাব্যতা বৃরদ্ধ, রনস্কান 

ব্যফস্থায উন্নরত, মটৃন, জরাভূরভ আবকারবেভ, নচ এফং 

ল্যারডং সুরফধাদী ভরন্বত নদী ব্যফস্থানা (১৮ টি নদী)” 

ীলকৃ প্রকবেয রডরআর বায অবরাবক পুনগঠৃিত রডরর 

রডবম্বয’ ২০২০- এ রযকেনা করভবন নপ্রযণ কযা য়। 

পুনগঠৃিত রডরর’য উয রযকেনা করভবনয ভতাভত এফং 

গত ১৪/০২/২০২১ তারযবখ প্রাপ্ত প্রকবেয জনফর রনধাৃযণ 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

ংক্রান্ত করভটিয সুারযবয অবরাবক রডরর ংবাধন     

     ,       -                           ।  

 “রভোভআন উবজরায নঘািাউতযা, নফারাআ-শ্রীগাং নদীয 

ংরফবল  আটনা উবজরায ধনু নদী, নাভাকুিা নদী এফং 

ষ্টগ্রাভ উবজরায ধবরশ্বযী নদীয ংরফববলয নাব্যতা 

উন্নয়ন  পুনরুদ্ধায” ীলকৃ প্রকবেয উয গত ২৩/১২/২০২০ 

তারযবখ পুনযায় রআর বা নুরষ্ঠত বয়বছ, রআর বায 

রদ্ধাবন্তয অবরাবক রডরর পুনগেৃণ ননৌরযফন ভন্ত্রণারয় 

বত ০৪/০৩/২০২১ তারযবখ  রযকেনা করভবন নপ্রযণ কযা 

বয়বছ। 

 “কুরভো আবকাবনরভক নজান ংরগ্ন নভঘনা (অায) নদীয 

যায়ািা বত বাবটয চয মনৃ্ত নেরজং এয ভাধ্যবভ নাব্যতা 

উন্নয়ন” ীলকৃ প্রকবেয মাচাআ করভটিয বা ২৬/১১/২০২০ 

নুরষ্ঠত বয়বছ। উক্ত বায রদ্ধাবন্তয অবরাবক রডরর 

পুনগেৃণ কযা বয়বছ, মা ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারবয় প্ররক্রয়াধীন 

যবয়বছ। 

 “Feasibility Study for Navigation 

Improvement and Landing facilities 

at Chittagong Hill Tracts Region 

(১০টিনদী)” ীলকৃ প্রকবেয রপরজরফররটি ষ্টারড ম্পন্ন বয়বছ। 

রডরর প্রস্তুত কযা বে। 

 “Feasibility Study of river 

management by enhancing the 

navigability, minimizing drainage 

congestion, wetland ecosystem, 

irrigation and landing facilities in 

the Khulna Division for supporting 
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M-G cannels. (১৯টি নদী) “ ীলকৃ প্রকবেয 

রপরজরফররটি ষ্টারড ম্পন্ন বয়বছ।রডরর প্রস্তুত কযা বে। 

 “ফরযার রফবাবগয নদীগুবরায নাব্যতা উন্নয়ন, ারন 

রনষ্কান জরাফদ্ধতা নযাধ , নচ ব্যফস্থা এফং ল্যারডং 

সুরফধারদ প্রদানকবে কযারটার নেরজং  নভআনবটবনন্প নেরজং 

এয ভাধ্যবভ নদী ব্যফস্থানায ম্ভাব্যতা ভীক্ষা” ীলকৃ 

প্রকবেয। রপরজরফররটি ষ্টযারড ম্পন্ন বয়বছ। রডরর প্রস্তুত 

কযা বে 

 “চট্রগ্রাভ-ারতয়া বত বাান চবযয াবথ ননৌ-নমাগাবমাগ 

উন্নয়ন” ীলকৃ প্রকবেয মাচাআ করভটিয বা ২৫-০১-২০২১ 

নুরষ্ঠত বয়বছ। উক্ত বায রদ্ধাবন্তয অবরাবক রডরর 

পুনগেৃণ কযা বে। 

 “ভাদাযীপুয নজরায কুভায, নরায়ায কুভায  অায কুভায 

নদীয নাব্যতা উন্নয়ন  পুনরুদ্ধায” ীলকৃ প্রকবেয ম্ভাব্যতা 

ভীক্ষা ম্পাদন পূফকৃ পুনগঠৃিত রডরর ননৌ-রযফন 

ভন্ত্রণারবয় প্ররক্রয়াধীন অবছ। 
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১৩. া অভানত নতু 

নথবক দযঘাট মনৃ্ত 

Capital 

Dredging এয 

ভাধ্যবভ 

Embankment 

রনভাৃণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৮-০৯-২০১০ 

চট্টগ্রাভ নজরা 

পযকাবর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চট্টগ্রাভ ফন্নয 

কর্তৃক্ষ 

প্রকবেয নেরজং কাজ চাররবয় ননয়ায জন্য ২০১৭ াবর “কণফৃুরী 

নদীয দযঘাট বত ফাকররয়া চয মনৃ্ত নেরজংবয়য ভাধ্যবভ  

নাব্যতা বৃরদ্ধ’’ ীলক প্রকে গ্রণ কযা য়। উক্ত প্রকবে শুদৄ ৪২.৮ 

রক্ষ ঘনরভটায নেরজং কাজ  ম্পাদবনয জন্য ফাংরাবদ 

ননৌফারনীয াবথ রডরএভ  দ্ধরতবত গত ০৫/০৫/২০১৮ তারযবখ 

চুরক্ত ম্পারদত য়। যফতীবত গত ১২/০৪/২০২১ আং তারযবখ 

প্রকবেয অযরডরর ননৌভ কর্তকৃ নুবভারদত য়। অযরডরর 

নুমায়ী প্রকবেয নেরজং এয রযভান ৫০.৫০ রক্ষ ঘনরভটায। 

ফতভৃাবন প্রকবেয কাজ চরভান অবছ। প্রকে এরাকায় কাটায 

াকন নেজাবযয াাার গ্রাফ নেজাবযয ভাধ্যবভ নদীয ফজৃয 

াযণ কবয মথামথ প্ররক্রয়ায় প্রকবেয নেরজং কাজ ম্পাদন 

কযা বে। নভ’ ২০২১ মনৃ্ত প্রকবেয গ্রগরত ৪৩.৮২%। চররত 

২০২১ াবর উক্ত প্রকবেয কযারটার নেরজং কাম ৃম্পারদত বফ। 

যফতী ০৩ ফছয ংযক্ষণ নেরজং কাম ৃ রযচারনা কবয উক্ত 

এরাকায় মথামথ নাব্যতা যক্ষা কবয সুশৃঙ্খরবাবফ রাআটায জাাজ 

ফারথংৃ কযা ম্ভফ বফ। মথামথ নাব্যতা যক্ষা কবয সুশৃঙ্খরবাবফ 

রাআটায জাাজ ফারথংৃ কযা ম্ভফ বফ। 

 নদীয  তরবদব 

রতরযক্ত গাযবফজ 

 রররথবনয 

কাযবণ প্রকবেয 

গ্রগরত রকছুটা 

ভন্থয। 

১৪. াতক্ষীযা নজরায 

নবাভযা স্থরফন্নয 

ম্প্রাযণ  

অদৄরনকায়ন। 

২৩-০৭-২০১০ 

াতক্ষীযা নজরায 

শ্যাভনগয উবজরা। 

ফাংরাবদ স্থর 

ফন্নয কর্তৃক্ষ।  

২০৩৯.৪৬ রক্ষ টাকা ব্যবয়  “  নবাভযা স্থরফন্নয উন্নয়ন (১ভ 

ংবারধত)” ীলকৃ প্রকেটি  গত   ৩০-০৬-২০১৪ তারযবখ ভাপ্ত 

বয়বছ।। উক্ত প্রকবেয অতায় ২৯৭৩.৯৮ ফগরৃভটায 

য়যাযাউজ, ৪৪২৫৯.৯৮ ঘনরভটায ভূরভ উন্নয়ন,২২৬৪৩.৯১ 

ফগরৃভটায বন েযাক আয়াড,ৃ ৬৬৩৭.২৬ ফগরৃভটায যাস্তা, 

১২৫৭.৪৪ যারনং রভটায ফাউডাযী য়ার, ১০১৪.৪১ ফগরৃভটায 

রপ রফরল্ডং, ৯১৯.১২ ফগরৃভটায ব্যাযাক  ডযরভটাযী বফন, 

৬৫০.১৪ যারনং রভটায অযরর নেন, ১০০ নভ.টন ধাযন 

ক্ষভতাম্পন্ন বয়ব্রীজ নস্কর, য়াচ টায়ায, য়াটায াপ্ল্াআ, 

রফদুযতায়ন, টয়বরট কভবপ্ল্ক্স, বয়আং নস্কর আতযারদ কাজ ম্পন্ন 

১০০% ফাস্তফারয়ত 
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কযা বয়বছ। 

১৫. অশুগঞ্জ ফন্নযবক 

অদৄরনকায়ন কযা। 

১২-০৫-২০১০ ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)  

                                               

“                          -          -১ (     -

    -               -                      

                     )”                         

                                                   

                                                 

                                          ।       

                                                 

     ২০২১                                        

                                      ।  

      “অশুগঞ্জ বযন্তযীণ কবেআনায ননৌ-ফন্নয স্থান” প্রকেটি 

গত  ২২-০৫-২০১৮ তারযখ রযকেনা করভন কর্তকৃ নুবভারদত 

য় । যাভকৃ প্ররতষ্ঠান কর্তকৃ উক্ত প্রকবেয পুতকৃবভযৃ খিা 

                                               

                      ,                 ।    

 

- প্ররক্রয়াধীন 

১৬. ফযগুনা নজরায 

নদীমূ প্রবয়াজন 

নুাবয নেরজং কযা। 

০৬-০৫-২০১০ ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)  

ফযগুনা নজরায রফখারী  খাগবদান নদীয ফরযার-ঝারকাঠি-

ফযগুনা-াথযঘাটা ননৌথটি নেরজং কাজ আবতাভবধ্য ম্পন্ন কবয 

নদীয নাব্যতা রপরযবয় অনা বয়বছ। 

১০০% ফাস্তফারয়ত 

১৭.      -        

                     

                ।  

২৭-০৪-২০১০ 

চাঁদপুবয নুরষ্ঠত 

জনবায়  

 

রফঅআডরিউটির      -                ১                 ১          

    ২০১৫                  । আবতাভবধ্য চাঁদপুয  

যীয়তপুয উবয় প্রাবন্ত নযা নযা ন্টুন স্থান কযা বয়বছ। অবরাচয 

রুবট রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ ঘাবটয ফকাোবভা উন্নয়ন  নেরজং 

এয কাজ          ।        ,২০২১    ৩                

                                                      

১০০% ফাস্তফারয়ত 
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      ।                                           

                                                      

                                         ।         

                                                         

                                                ।  

                                                    

                । 

১৮. নভঘনা  ডাকারতয়া 

নদীয নাব্যতা যক্ষাবথ ৃ

নেরজং কবয নাব্যতা 

বৃরদ্ধকযণ। 

২৫-০৪-২০১০ ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ) 

রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ ”বযন্তযীণ ননৌ-বথয ৫৩টি ননৌ-থ খনন 

(১ভ মাৃয় ২৪টি ননৌ-থ)” প্রকবেয অতায়  নভঘনা  

ডাকারতয়া নদী খনন কাজ ৮৪ রক.রভ. ননৌবথ ৪৮ রক্ষ ঘন.রভ. 

খনবনয রক্ষযভাত্রা রনবয়   গত ০১-০৪-২০১৬ আং কাজ শুরু য় । 

২৭-০৫-২০২১ মনৃ্ত ২৩.১২০ রক্ষ ঘন.রভ. নেরজং কযা বয়বছ। 

নভঘনা  ডাকারতয়া নদী খনবনয ভাধ্যাবভ চাঁদপুয বত াজীগঞ্জ 

মনৃ্ত ৬৫.৯৬৫ রকঃরভঃ ননৌ-থ নাব্য কযা বয়বছ। জুন’২০২২ এয 

ভবধ্য কাজটি ভাপ্ত বফ। 

৭৮.০৮৮% খনন কাজ চরভান 

যবয়বছ।  

১৯. ভগিা, কং- বযাট 

য়া নদীগুবরা নেরজং 

কযা 

১৬-০২-২০১০ 

ননত্রবকানা নজরা 

পযকাবর 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ। 

(রফঅআডরিউটিএ) 

 

রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন “বযন্তযীণ ননৌ-বথয ৫৩টি 

ননৌ -থ খনন  (১ভমাৃয়ঃ ২৪টি ননৌ-থ)” ীলকৃ প্রকবেয অতায় 

কাবজয গ্রগরতঃ 

 

 ননত্রবকানা নজরায কং নদীভূক্ত গাগরাবজাি-নভানগঞ্জ 

ননৌবথ নেরজং কাবজয গ্রগরতঃ ৫৮.০০ রক্ষ ঘনরভটায 

নেরজং ম্পন্ন কবয ৩৫ রক.রভ. ননৌথ নাব্য কযায রক্ষভাত্রা 

রনবয় রনবয় গত ৩০-১২-২০১৫ আং নেরজং কাজ শুরু য় । গত 

০৫-০৩-২০২০ মনৃ্ত উক্ত রুবট ৪৭.৯৮ রক্ষ ঘনরভটায নেরজং 

ম্পন্ন কবয ৩৫ রকবরারভটায ননৌথ উনু্ক্ত কযা বয়বছ। 

নেরজং কাজ ভাপ্ত বয়বছ। 

 ভগিা নদীভুক্ত রদরারপুয-চাভিাঘাট-রনকরী-ননত্রবকানা ননৌ-

৯৬.৭% খনন কাজ চরভান 

যবয়বছ। 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

বথয  নেরজং কাবজয গ্রগরতঃ ৭৩.০০ রক্ষ ঘনরভটায 

নেরজং কবয ৯৫ রক.রভ. ননৌথ নাব্য কযায রক্ষযভাত্রা রনবয় 

গত ২১-০৪-২০১৫ বত নেরজং কাজ শুরু বয়বছ। ২৭-০৪-

২০২১ মনৃ্ত ৫২.৭৭ রক্ষ ঘনরভটায নেরজং কবয ৮২.৬৮ 

রকঃরভঃ ননৌ-থ নাব্য কযা বয়বছ। নেজ ম্যাবটরযয়ার 

ব্যফস্থানায ভস্যায কাযবন অাতত: নেরজং ফন্ধ অবছ। 

জুন’২০২২ এয ভবধ্য কাজটি ভাপ্ত বফ। 

 নবাগাআ-কং নদীয নভানগঞ্জ বত নররতাফারি মনৃ্ত  নেরজং 

কাবজয গ্রগরতঃ রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ “বযন্তযীণ ননৌ-

বথয ৫৩টি ননৌ -থ খনন  (১ভমাৃয়ঃ ২৪টি ননৌ-থ)” ীলকৃ 

প্রকেটি গত ২৯/১১/২০১৮ আং তারযবখ ংবারধত বয়বছ। 

ংবারধত প্রকবে নবাগাআ-কং নদীয নেরজং কাজ 

নাররতাফারি মনৃ্ত প্রায় ১৫৫ রকবরারভটায বৃরদ্ধ কযা বয়বছ। 

ফরধতৃ ংব  ২৩/০৫/২০১৯ আং তারযবখ ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী, 

ননৌরযফন ভন্ত্রণারয় অনুষ্ঠারনকবাবফ নেরজং কাবজয 

উবদ্বাধন কবযন। ২৯-০৫-২০২১ মনৃ্ত ৪৬.৫২ রক্ষ ঘনরভটায 

নেরজং কবয ৮১.১২ রকঃরভঃ ননৌ-থ নাব্য কযা বয়বছ। খনন 

কাজ চরভান যবয়বছ। জুন’২০২২ এয ভবধ্য কাজটি ভাপ্ত 

বফ। 

২০. ঢাকা নাযায়নগঞ্জ রুবট 

ননৌ-নমাগাবমাগ ব্যফস্থা 

চালুকযণ। 

১৪-০২-২০১০ 

নাযায়ণগঞ্জ নজরা পয 

কাবর। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ) 

 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

রফঅআডরিউটিএ এয ং:  

                                        ৩১ 

                                                         

                                              

                (   )      -                    । 

                                  (   )           

                                                    

                       ।                          

                                                        

 রফঅআডরিউটিএ 

কর্তকৃ  

রফঅআডরিউটির-

 ফাংরাবদ রঞ্চ 

ভাররক রভরত, 

ফাবনৌ (মা), 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ ননৌ 

চরাচর (মাত্রী  
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

কবাৃবযন 

(রফঅআডরিউটির)

। 

 

  

             -                                   

     ।                                         

            -                                  -      

                                               

     ।                                      

              ,       ,                      । 

রফঅআডরিউটির’য ং:  

০১)                     -      (           )        

                                              

                                                  -

            -                                       

             । 

   -                                              

৪                                                  

                      ।                  -         

                                        -

                 -               Feasible         

                                                  ।  

  

০২)      -                                            

                                      ’       

                                             

                                    । 

                                               

            ,      -                               

                               ।           -       - 

                                    ।          

                         ,                

        

      ,       

          ,  

         

           -

      (     

      )        

            

             

            

             

     

            

         

            

           -

            -

              

         

             

               

             । 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্ররতশ্রুরত 

প্ররতশ্রুরত প্রদাবনয 

তারযখ  স্থান 

প্ররতশ্রুরত 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়বন গৃীত ব্যফস্থা  ারনাগাদ গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

                            ।    -               

                                                  

         -                                         

    ।                                 -         

                                                   

          । 

২১. দ্মা নতুয াবথ 

নভাংরা ফন্নবযয 

নমাগাবমাগ স্থান, 

নভাংরা ফন্নবযয 

কামকৃয ব্যফায এফং 

ফাংরাবদবয 

দরক্ষণাঞ্চবরয ারফকৃ 

উন্নয়বনয জন্য একটি 

ধাযণা/প্রকে ছািত্র 

ততযী কবয রফরবম্ব 

ন কযা। 

২৬-০৮-২০০৯ 

প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরবয়য 

বাকবক্ষ নুরষ্ঠত 

অঞ্চররক/উ-

অঞ্চররক বমারগত 

ংক্রান্ত করভটিয বা। 

নভাংরা ফন্নয 

কর্তৃক্ষ 

নদবয দরক্ষণ-রিভ ঞ্চবরয জন্য একটি ধাযণা ত্র ততযী- 

নভাংরা ফন্নয বত ফাংরাবদবয দরক্ষণাঞ্চবরয ারফকৃ উন্নয়বনয 

জন্য একটি ধাযণাত্র প্রস্তুত কবয গত ০২-০৮-২০১৭ তারযবখ 

ননৌরযফন ভন্ত্রণারবয় নপ্রযণ কযা বয়বছ। এছািা রযবফ 

রধদপ্তয কর্তকৃ ম্প্ররত দরক্ষণ-রিভ ঞ্চবরয ০৭টি নজরায 

উন্নয়বন স্বে, ভধ্য  দীঘ ৃনভয়াদী রযকেনা প্রণয়ন কযা বয়বছ।   

১০০%          

২২. নম নকান উাবয় 

নভাংরা ফন্নযবক চর 

যাখবত বফ।  

২৭-০৪-২০১৫ 

ফগুিা, াতক্ষীযা,  

জয়পুযাট, রযাজগঞ্জ, 

রঝনাআদ  নিাআর 

নজরা উন্নয়ন  ভন্বয় 

করভটিয বি রবরড 

কনপাবযবন্প। 

নভাংরা ফন্নয 

কর্তৃক্ষ। 

নভাংরা ফন্নয কামকৃযীবাবফ চর অবছ এফং যকাবযয রক্রয় 

দবক্ষবয পবর ২০১৮-২০২০ থফৃছবয নযকড ৃ ংখ্যক ৯০৩টি 

জাাজ এফং ১১০.৩৬ রক্ষ নভরট্রকটন কাবগাৃ এফং ৫৯৪৭৬ টিআআজ 

কবেআনায যাবডর কযা য় এফং ৩২০.৬০ নকাটি টাকায রধক 

যাজস্ব জৃন কযা ম্ভফ বয়বছ। 

 

১০০%         ,     , 

             

(BBIN)        

              

          

         । 
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ননৌরযফন ভন্ত্রণারয় ংরিষ্ট ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত রনবদৃনা এফং ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্ররতবফদন 

 

ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

০১. ফাংরাফান্ধা স্থরফন্নয -নক 

পূণাৃি স্থরফন্নবয উন্নীত 

কযবত বফ। এ জন্য 

প্রবয়াজনীয় ফকাোবভা 

উন্নয়ন কযবত বফ। 

১১-০৫-২০১৫ 

 

রবরড 

কনপাবযন্প 

ফাংরাবদ 

স্থর ফন্নয 

কর্তৃক্ষ। 

ফাংরাফান্ধা স্থরফন্নযটি Build, Operate & Transfer 

(BOT) রবরত্তবত উন্নয়ন  রযচারনায জন্য ০৯-১০-২০০৫ ররঃ 

তারযবখ নফযকারয নাট ৃাবযটয ফাংরাফান্ধা ল্যাড নাট ৃররঃ এয 

াবথ ফাংরাবদ স্থরফন্নয কর্তৃবক্ষয Concession 

Agreement স্বাক্ষরযত য়। নাট ৃাবযটয কর্তকৃ প্রবয়াজনীয় 

প্রায় কর ফকাোবভা (য়যাযাউজ, ারকৃং আয়াড,ৃ বন েযাক 

আয়াড,ৃ বয়ব্রীজ নস্কর, রপ বফন  ব্যাযাক বফন আতযারদ) রনভাৃণ 

কবয পূণাৃি ফন্নয রববফ ০১-০১-২০১৪ ররঃ তারযবখ 

Commercial Operations Date (COD) শুরু য় 

এফং ফন্নবযয াবযনার কামকৃ্রভ চরভান অবছ। উবেখ্য নম, 

চারদায রনরযবখ নাট ৃাবযটয কর্তকৃ ফন্নবয ফকাোবভা রনভাৃণ 

কাজ ম্পন্ন কযা বে। 

 

 

 

 

 

- 

         

০২. নছাট নছাট াখা নদীগুররয 

নাব্যতা রপরযবয় অনা এফং 

নদী বাঙনবযাবধ প্রবয়াজনীয় 

উবদ্যাগ গ্রণ এফং এ রফলবয় 

নজরা রযলদ কর্তকৃ গৃীত 

কামকৃ্রবভ কর বমারগতা 

প্রদান কযবত বফ। 

১১/০৫/২০১৫ 

ঞ্চগি, 

টািাআর, 

গাআফান্ধা, 

োকুযগা, 

রকবাযগঞ্জ  

জাভারপুয নজরা 

উন্নয়ন  ভন্বয় 

করভটিয বি 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)

। 

 

প্ররত ফছবযয ন্যায় ২০২০-২১ থফৃছবয ংযক্ষন খনবনয 

(নভআনট্যাবনন্প নেরজং) অতায় জাতীয় গুরুত্বপূন ৃ াটুরযয়া-

নদৌরতরদয়া, াটুরযয়া-ফাঘাফারি, রমুররয়া-কাোরফারি, রাাযাট-

নবদুরযয়া, ফরযার-াতাযাট, ফরযার-টুয়াখারী-রভজৃাগঞ্জ ননৌথ, 

ঢাকা-ফরযার ননৌবথয রযণা-অলুফাজায, বালানচয, ফরযার-

নারজযাট-রারবভান, রজরা, টুয়াখারী-অভতরী, নবারা-

রক্ষীপুয, তবযফ- রভোভআন ননৌ-বথ নেরজং কযা বে। তাছািা 

ংযক্ষণ খনবনয অতায় রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ খনন কামকৃ্রভ 

চরভান অবছ, মা উক্ত প্ররতবফদবনয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ২২-০২-

২০১১ তারযবখ প্রদত্ত প্ররতশ্রুরত ংবয ক্ররভক নং-১২ নত উবেখ 

কযা বয়বছ। 

- চরভান 

০৩. ননৌরুটগুবরায চরাচর ১১-০৮-২০১৫ ফাংরাবদ ননৌরূট গুবরায চরাচর স্বাবারফক মাৃবয় যাখা এফং নদীয নাব্যতায - চরভান। 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

স্বাবারফক মাৃবয় যাখা, 

নদীয নাব্যতায জন্য ফছয 

রবরত্তক নভআনবটবনন্প নেরজং 

এফং নদীয নাব্যতা 

স্বাবারফক মাৃবয় যাখায 

রবক্ষয নদীয ংবমাগস্থবরয 

খাররফর নেরজং কযবত 

বফ। 

নতজগাঁ, ঢাকা। বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)

। 

 

জন্য প্ররত ফছবযয ন্যায় ২০২০-২১ থফৃছবয ংযক্ষন খনবনয 

(নভআনট্যাবনন্প নেরজং) অতায় জাতীয় গুরুত্বপূন ৃ াটুরযয়া-

নদৌরতরদয়া, রমুররয়া-কাোরফারি, রাাযাট-নবদুরযয়া, রযনা-

অলুফাজায,  নবারা-রক্ষীপুয নপযীরুট, ঢাকা-ফরযার, টুয়াখারী-

গরারচা, নবারা-রারবভান, টুয়াখারী–রভজৃাগঞ্জ, ঢাকা– 

হুরাযাট, বাডারযয়া–তুলখারী, াতাযাট  ননৌ-থ  নপযীথ, 

টুয়াখারী ফন্নয, ফরযার ফন্নয এরাকা   ৩৪টি নদী/ননৌ-বথ 

নেরজং কযা বে।  

াাার বযন্তযীণ ননৌ-বথয ৫৩টি রুবট কযারটার নেরজং (১ভ 

মাৃয় ২৪টি ননৌ-থ) ীলকৃ প্রকে এফং “পুযাতন ব্রক্ষ্মপুত্র, ধযরা, 

তুরাআ  পূনবফাৃ নদী নাব্যতা উন্নয়ন  পূনরুদ্ধায” ীলকৃ প্রকবেয 

অতায় ১৫টি ননৌ-বথ নেরজং কামকৃ্রভ চরভান যবয়বছ। এছািা 

াযা নদব রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ ১৭৮টি এফং ারন উন্নয়ন নফাড ৃ

৩১৩টি নদীয ননৌথ  ননৌথ ংরিষ্ট খার-রফর নেরজং কযায 

ভারযকেনা যবয়বছ ।  

ন রবক্ষয আবতাভবধ্য রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ াি এরাকায় ১৮টি 

নদীয ভীক্ষা কামকৃ্রভ ম্পন্ন বয়বছ। ভীক্ষায সুারয নুমায়ী 

উন্নয়ন প্রকবেয রডরর ততরয কবয ভন্ত্রণারবয় নপ্রযণ কযা বয়বছ।  

অবযা ৬৪টি নদীয ভীক্ষা কামকৃ্রভ চরভান যবয়বছ। 

০৪. জাভারপুয নজরাধীন 

আরাভপুয উবজরায মমুনা 

নদী কযারটার নেরজং 

প্রকবে ন্তভুকৃ্তকযণ। 

১২-১০-২০১৪ 

জাভারপুযদয, 

জাভারপুয। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ 

ননৌরযফন 

কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)

। 

জাভারপুয নজরাধীন আরাভপুয উবজরায মমুনা নদীয কযারটার 

নেরজং কামকৃ্রভ ফাংরাবদ ারন উন্নয়ন নফাড ৃ কর্তকৃ ফাস্তফারয়ত 

বে। 

 

 

 

 

 

ননৌভ-এয এবজডা 

নথবক ফাদ নদয়া 

নমবত াবয। 

০৫. মটৃকবদয উৎারত কযায 

রবক্ষয অকলনৃীয় ননৌমান 

রনযাদ  াশ্রয়ী ক্রুজ 

০৭.০৯.২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

ননৌরযফন 

রধদপ্তয  

রফঅআডরিউটির।  

ফাংরাবদ  বাযবতয ভধ্যকায রফদ্যভান ননৌ-প্রবটাকবর মাত্রীফাী 

জাাজ ন্তভূকৃ্তকযবণয জন্য ফাংরাবদ  বাযবতয ভবধ্য গত 

১৬/১১/২০১৫ তারযবখ স্বাক্ষরযত “Memorandum of 
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রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

ারবৃ ব্যফস্থা চালু কযায 

উবদ্যাগ গ্রণ কযবত বফ। 

Understanding (MoU) on Passenger and Cruise 

Services on the Coastal and Protocol Route”এয 

অবরাবক এ দু’টি নদবয ভবধ্য Passenger and Cruise ারবৃ 

চালু কযবণয রনরভত্ত Standard Operating Procedure 

(SOP) স্বাক্ষয বয়বছ । উক্ত MoU, SOP এয অতায় 

ফাংরাবদর মাত্রীফাী জাাজ এভ.রব ভদৄভরত এফং বাযতীয় ক্রুজ 

জাাজ অয. রব. নফির গিা এয ভাধ্যবভ ভাচ/ৃ২০১৯ ভাব 

ফাংরাবদ-বাযবতয ভবধ্য ক্রুজ ারবৃ চালু বয়বছ। মুদ্র মটৃন 

খাতবক অবযা অকলনৃীয় কযায জন্য চট্টগ্রাভ টু নেভাটিনৃ রুবট 

নফযকারয “BAY ONE” ক্রুজ জাাজ চালু বয়বছ। 

 

ন্যরদবক, "রফঅআডরিউটির'য জন্য ৩৫টি ফারণরজযক  ৮টি 

ায়ক জরমান ংগ্র এফং ২টি নতুন রিবয় রনভাৃণ (১ভ 

ংবারধত)" ীলকৃ প্রকবেয অতায় ৩টি রযবায ক্রুজায রনভাৃবণয 

জন্য দযত্র গ্রণ  মূল্যায়বনয কাজ ম্পন্ন বয়বছ, মা নুবভাদবনয 

রবক্ষয ননৌরযফন ভন্ত্রণারবয় প্ররক্রয়াধীন অবছ। এছািা অবরাচয 

প্রকবেয অতায় ৩টি অদৄরনক বযন্তযীণ মাত্রীফাী জাাজ  ৪টি 

অদৄরনক উকূরীয় মাত্রীফাী জাাজ  দ্বীাঞ্চবর মাত্রী রযফবণয 

জন্য ৮টি র-ট্রাক রনভাৃনাধীন অবছ। এফ ননৌমান রনভাৃন ম্পন্ন বর 

ননৌবথ অদৄরনক ননৌমান ংবমাজন মাত্রী রযফণ রনযাদ  

অযাভদায়ক বফ। 

০৬. ননৌরযফন ব্যফস্থা রনযাদ 

কযবত উযুক্ত কর্তৃবক্ষয 

নুবভারদত রডজাআন 

নভাতাবফক জরমান ততরয 

মাত্রী াধাযবণয রনযাত্তায 

জন্য যকারয রফধানাফরী 

০৭.০৯.২০১৪ 

 

যভনা, ঢাকা। 

রফঅআডরিউটিএ, 

ননৌরযফন 

রধদপ্তয, 

রফঅআডরিউটির 

 

নভাংরা ফন্নয 

রফঅআডরিউটিএঃ   

ক) ৩৪ টি নদী ফন্নয অদৄরনকায়ন  ফকাোবভা উন্নয়ন কাজ 

চরভান। 

খ) বযন্তযীন ননৌবথ মাৃপ্ত ংখ্যক ন্টুন, ফয়া, ফয়াফারত, 

ফীকনফারত, ভাকৃা, নেরযকার ফয়া, র র নার স্থান কযা বয়বছ। 

গ) ননৌবথয নাব্যতা যক্ষায় কযারটার নেরজং ননৌথ ংযক্ষবণ 

 রনবদৃনা 

নভাতাবফক কামকৃ্রভ 

চরভান। 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

নুযণ কবয রনযাত্তামূরক 

যঞ্জাভারদ যাখবত বফ। 

কর্তৃক্ষ। 

 

 

াযা ফৎযব্যার  ৪০ টি ননৌবথয নভআনবটবনন্প নেরজং  কাজ 

চরভান যবয়বছ । 

ঘ) কর নদী ফন্নবযয ভাধ্যবভ ননৌমানমূব মাত্রী  ভারাভার 

রযফন ব্যফস্থা রনরিতকবে মাৃপ্ত তদাযরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

বয়বছ। 

রফঅআডরিউটিরঃ 

রনযাদ ননৌমান রযচারনায স্বাবথ ৃঅদৄরনক Navigational Aid 

নমভন- Rudder, GPS, VHF, AIS, Eco Sounder, 

Fluxget Compass আতযারদ জাাবজ ংবমাজবনয কামকৃ্রভ গ্রণ 

কযা বয়বছ। 

মাত্রী াধাযবনয রনযাত্তায জন্য যকাযী রফধানাফরী নুযণ কবয 

২৪/০৯/২০১৪ এফং ১১/১১/২০১৪ তারযবখ ভন্ত্রণারবয় নুরষ্ঠত বায 

রদ্ধান্ত নভাতাবফক ননৌ-রফরধ নুমায়ী ংস্থায জাাজগুবরাবত জীফন 

যক্ষাকাযী যঞ্জাভ  রগ্নরনফাৃক মন্ত্রারদ মথা রাআপফয়া, রাআপ 

য যাপট  রগ্নরনফাৃক মন্ত্র ংযক্ষণ কযা বে। এছািা অাততঃ 

০৫টি গুরুত্বপূণ ৃ জাাবজ নভরযন যাডায  রবএআচএপ স্থাবনয 

কামকৃ্রভ শুরু কযা বয়বছ। 

ননৌরযফন রধদপ্তযঃ 

(ক) “বযন্তযীণ আস্পাত রনরভতৃ জাাজমূবয রনভাৃণ রফরধভারা, 

২০০১” এফং ন্যান্য প্রবমাজয নীরতভারা নুমায়ী 

ননৌরযফনরধদপ্তয কর্তকৃ নুবভারদত রডজাআন নভাতাবফক জরমান 

ততযী রনরিত কযা বে। এছািা নুবভারদত রডজাআন ব্যতীত থফা 

নুবভারদত রডজাআন নুযণ না কবয ননৌমান ততযী কযবর অআনগত 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা বে। 

(খ) মাত্রী াধাযবণয ননৌরনযাত্তা রনরিতকযবণয রবক্ষয জনপ্রান 

ভন্ত্রনারয় কর্তকৃ ননৌরযফ  রধদপ্তবযয জন্য ননৌমান াববযৃ রনরভবত্ত 

াববয়ৃায, ননৌমাবনয নকা মূল্যায়ন   নুবভাদবনয জন্য ননবার 

অরকৃবটক্ট  ননৌমান রযদবৃনয জন্য রযদবৃকয নতুন দ সৃজন 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

কযা বয়বছ। আতভবধ্য ১০জন রযদকৃ ননৌরযফন রধদপ্তবয 

নমাগদান কবযবছ। এছািা ০৩জন নটিকযার াববয়ৃায এড 

এক্সরভনায, ০৩জন আরঞ্জরনয়ায রাববয়ৃায এড এক্সরভনায, এফং 

০৪জন আরঞ্জরনয়ায এড রাববয়ৃায এফং ১জন প্রররকউটিং 

রপায ননৌরযফন রধদপ্তবয নমাগদান কবযবছন। 

নভাংরা ফন্নয কর্তৃক্ষঃ 

নভাংরা ফন্নয কর্তৃক্ষ কর্তকৃ জরমান ততযীয নক্ষবত্র উযুক্ত 

কর্তৃবক্ষ রফবল কবয ক্লাররপবকন নাাআটিয নুবভারদত 

রডজাআন  রনবদৃনা ভবত ততযী এফং চরাচবরয নক্ষবত্র 

রনযাত্তামূরক যঞ্জাভ মথামথবাবফ রনরিত কযা বয় থাবক। 

নভাফক কর্তকৃ জরমান ততযীয নক্ষবত্র International 

Association of Classification Societies (IACS) এয 

দস্য রনবয়াগ, নকা নুবভাদন  রনভাৃণ কামকৃ্রভ তদাযরক পূফকৃ 

জরমান ততযী রনরিত কযা বয় থাবক। 

০৭.        -           

    ঋ               

              । 

                  

                  

                       

        ।   -        

                   

                      

      -             

         ।        

                    

             । 

০৭-০৯-২০১৪ 

ননৌরযফন 

ভন্ত্রণারয় 

রযদনৃকাবর। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণবনৌ-

রযফন কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)

। 

নভাংরা ফন্নয 

কর্তৃক্ষ  

চট্টগ্রাভ ফন্নয 

কর্তৃক্ষ। 

রফঅআডরিউটিএঃ  

ননৌবথয নাব্যতা কর ঋতুবত ফজায় যাখায স্বাবথ ৃ াযা নদব 

রনয়রভত ংযক্ষণ  উন্নয়ন নেরজং কামকৃ্রভ চরভান। ২০০৯ বত 

২০২১ প্রায় ২৩০০ রক.রভ ননৌথ খনন  ৩৮ টি নেজায ংগ্র কযা 

বয়বছ। ফতভৃাবন াি  াফতৃয ঞ্চর ১০,০০০ রক.রভ. ননৌথ 

খনন রযকেনা গ্রণ কবয প্রায় ৪০ টি ননৌবথয খননকাজ চরভান 

যবয়বছ । তাছািা, নদীয খনন কাবজ নতুন ৩৫টি নেজায ংগ্র 

কামকৃ্রভ চরভান যবয়বছ ।  

নদ-নদীগুবরা বত নেরজংকৃত ভাটি প্রাবনয বমারগতায় যকাযী 

খা জরভ, রক্ষা প্ররতষ্ঠান, উানারয়  রনচু ভূরভবত নদয়া য়। 

এছািা যাজস্ব অদাবয়য ভাধ্যবভ ভাটি রফরক্র কযা বয় থাবক।  

তবফ নেরজং এয ভাধ্যবভ উবত্তাররত ভাটি যপ্তারনয রফলবয় অাতত 

নকান কামকৃ্রভ চরভান ননআ।  

। 

 খনন কাজ চরভান 

যবয়বছ। নেরজং এয 

ভাধ্যবভ উবত্তাররত 

ভাটি নদবআ 

ব্যফহৃত বে রফধায় 

যপ্তারনয রফলবয় 

অাতত নকান 

কামকৃ্রভ চরভান 

ননআ।  
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

চট্টগ্রাভ ফন্নয কর্তৃক্ষঃ   

                                                     

                                                  

        ।                                           

                               ৩,০০,০০০          

                          ।                     

                                                     

             ।                               ১০    

                                             ২৫০০ 

                                                

       ।                        ১২           

                                                     

                        ।                       

                                                  

           ,                                  

   । 

       , ‘‘                                        

                             ’’                      

                        ।                       

            ,                               

                                             ।     

                                                 

                               ।                      

                                                   

               Methodology               ।    

                                           ।         

           ৪০০                                   

                                      ।        ৪০০ 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

                               ।  

                                               )   

                                                   

   ।                                                

                                   ।               

                         ১১,০০,০০০                   

             ,                                        

             ।  

 

নভাংরা ফন্নয কর্তৃক্ষঃ 

নভাংরা ফন্নবযয শুয চযাবনবরয নাব্যতা ফজায় যাখায জন্য নেরজং 

কামকৃ্রভ াবত ননয়া বয়বছ। নববম্বয-২০১৩ বত জুন-২০১৯ মনৃ্ত 

নভাংরা ফন্নবযয শুয চযাবনবরয রফরবন্ন স্থাবন নভাট ৮০ রক্ষ 

ঘনরভটায নেরজং কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ। পবর স্বাবারফক নজায়াবয 

৭.৫ রভটায গবীযতায জাাজ রনরফবৃে ফন্নবয অগভন-রনগভৃন কযবত 

াযবছ। রযণ বয়বেয নীরকভর খাবর ২ রক্ষ ঘনরভটায নেরজং 

কাজ ম্পন্ন কযা বয়বছ।                              

                        ১১৯.৪৫                      

         ।        Maintenance                

                        ৮.৫       CD               

   ‘                          ’                 

         ।                                  ২  

                                ।                    

                 ।                             

                                                   

                     -                           

                     । 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

০৮. নদী দখর নযাবধ ীভানা 

ররায স্থান, নদীয তীবয 

দৃরষ্টনন্ননকযণ য়াকবয় 

রনভাৃণ এফং উদ্ধাযকৃত 

জরভবত আবকাাকৃ রনভাৃবণয 

ব্যফস্থা কযবত বফ। 

০৭-০৯-২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ ননৌ-

রযফন কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ) 

 চট্টগ্রাভ ফন্নয 

কর্তৃক্ষ। 

 

রফঅআডরিউটিএঃ  

নদী দখর  দূলণবযাবধ ঢাকা বযয চারযরদবক ঢাকা, নাযায়নগঞ্জ, 

গাজীপুয নজরা প্রান  ভূরভ ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ গণপূত ৃ রফবাবগয 

ভাধ্যবভ ১০,৪২৮ টি ররায স্থান কযা বয়বছ । নদীয ীভানায 

ঠিকতা রনরূবণ নমৌথ জরযকাজ চরভান যবয়বছ । নদীয তীযভূরভয 

বফধ দখরদায উবেদ কামকৃ্রভ চরভান যবয়বছ । ঢাকা বযয 

চারযরদবক ১১০ রকঃরভঃ ননৌ-বথয দুআাব ২২০ রকঃ রভঃ তীযভূরভ 

যক্ষায় ফাঁধ  য়াকবয় রনভাৃন কাজ মাৃয়ক্রবভ ফাস্তফারয়ত বে। 

আবতাভবধ্য উদ্ধাযকৃত ভূরভবত ২০ রক.রভ. য়াকবয়, ফনায়ন, ীভানা 

ররায  ০২ (দুআ) টি আবকাাকৃ রনভাৃণ কযা বয়বছ । 

রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ ২০১০ বত ২০২০ মনৃ্ত ঢাকা  নাযায়ণগঞ্জ 

ঞ্চবর বুরিগিা, তুযাগ, ফালু  ীতরক্ষযা নদীয তীযভূরভ বত 

২০,১৫৯ টি স্থানা উবেদ কবয প্রায় ৭২৬ একয ভূরভ উদ্ধায কযা 

বয়বছ এফং ৫০০ টন ফজৃয াযন কযা বয়বছ ।   

 

চট্টগ্রাভ ফন্নয কর্তৃক্ষঃ  

চট্টগ্রাভ ফন্নয কর্তৃবক্ষয অতাধীন/রনয়ন্ত্রণাধীন কণফৃুরী নদীয 

ীভানা রনধাৃযণ কবয ররায স্থান কযা বয়বছ। বফধ 

দখরদাযবদয ভবয় ভবয় উবেদ কবয ফন্নবযয কাবজ ব্যফায 

কযায রবক্ষয রনয়ন্ত্রণ প্ররতষ্ঠা কযা বে। এছািা চট্টগ্রাভ ফন্নয 

কর্তৃক্ষ কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন ‘‘কযারটার নেরজং’’ ীলকৃ প্রকবেয 

অতায় উদ্ধাযকৃত ভূরভ ীভানা প্রাচীয রনভাৃণ কবয ংযরক্ষত কযা 

বয়বছ। উক্ত ভূরভয প্রায় নদি রকবরারভটায ংব নদীয াবি দৃরষ্ট 

নন্নন াকৃ রনভাৃবণয কাজ চরভান যবয়বছ। উক্ত াবকৃয অতায় 

রতনটি খাবরয উয েীর ব্রীজ, নদীয াবি য়াকবয়, নযররং, 

ফাযবফঞ্চ, ছাউনী, বুজচত্বয, বৃক্ষবযান ন্যান্য অনুলরিক 

কাজ ম্পন্ন কযা বফ। 

 

 

২৫% 

 

 

 

 

 

নদী দখর দূলণ 

নযাবধ রনয়রভত 

উবেদ উদ্ধাযকৃত 

ভূরভবত উন্নয়ন কাজ 

চরভান। 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

০৯. নদীয দূলণবযাবধ আটির 

রনভাৃণ প্রকে গ্রণ কযবত 

বফ। ফজৃয জবভ নমকর 

নদীয তরবদ ববয নগবছ 

ত্বয তা াযণ কযা 

াজাযীফাগ ট্যানাযী রে 

স্থানান্তবয ব্যফস্থা গ্রণ কযবত 

বফ। 

০৭-০৯-২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

রফঅআডরিউটিএ, 

চট্রগ্রাভ ফন্নয 

কর্তৃক্ষ।  

রফঅআডরিউটিএঃ  

ফতভৃাবন ফজৃয ব্যফস্থা রধকতয উন্নয়বনয রবক্ষয যকাবযয রফরবন্ন 

দপ্তয  রফবাবগয ভাবঝ ভন্ববয়য ভাধ্যবভ রফঅআডরিউটিএ  নদী 

যক্ষা করভন কাজ কবয মাবে। এ রবক্ষয ব্যাক প্রচাযণা চারাবনা 

বে এফং জনাধাযণবক বচতন কযা বে। 

নদীয দূলণ নযাবধ রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ বুরিগিা  ীতরক্ষা 

নদীয তরবদ বত আবতাভবধ্য ৪ রক.রভ. ননৌবথয প্রায় ১১.২৬ রক্ষ 

ঘন রভটায ফজৃয াযণ ঢাকা  নাযায়নগবঞ্জ রফরবন্ন 

করকাযখানা  প্রায় ৪৭টি ফজৃযমুখ ফন্ধ কযা বয়বছ । 

গৃস্থরর  রে কাযখানায ফজৃযমুখ ফন্ধ  নদী দূলণ নযাবধ 

ন্যান্য ংস্থায াাার ত্র ংস্থা ংরিষ্ট  কামকৃ্রভ চরভান 

যবয়বছ । 

চট্টগ্রাভ ফন্নয কর্তৃক্ষঃ  

কণফৃুরী নদীয নাব্যতা, স্ববারফক গরত প্রফা ব্যাত যাখা  

দূলণবযাবধ ভন্ত্রণারবয়য নুবভাদনক্রবভ রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়, রভরডয়া 

প্ররতরনরধ এফং াভারজক ি ংগেবনয প্ররতরনরধয ভন্ববয় একটি 

টাস্ক নপা ৃগেণ কযা বয়বছ। করভটিয দস্যগণ ভবয় ভবয় উক্ত 

রফলবয় রভররত বয় কযণীয় রফলয় ঠিক কযবছন এফং করভটিয 

প্ররতবফদবনয অবরাবক যফতীবত মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযা বে। 

- নদী দূলণবযাবধ 

রযবফ 

রধদপ্তয 

ংরিষ্টবদয রত 

রনয়রভত তদাযকী 

ব্যফস্থা নজাযদায 

কযা বয়বছ। 

১০. ফন্যা নথবক যক্ষা ায়ায 

রবক্ষয ফলাৃকাবর রত ফলবৃণ 

সৃষ্ট ারন ধাযবণয ব্যফস্থা 

নযবখ নেরজং ন্যান্য 

রযকেনা গ্রণ কযবত বফ। 

০৭-০৯-২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণবনৌ-

রযফন কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)

  নভাংরা ফন্নয 

কর্তৃক্ষ। 

 

রফঅআডরিউটিএঃ  

নদীয নাব্যতা যক্ষা এফং                    প্রফা স্বাবারফক 

যাখায রবক্ষয াযা নদবয নদী খনন কামকৃ্রভ চরভান যবয়বছ। 

         ,     ,       -   ,       ,                 

                               ,                    

        । 

নভাংরা ফন্নয কর্তৃক্ষঃ 

নভাংরা ফন্নবযয চযাবনবর নেরজং এয পবর উক্ত এরাকায় ফলাৃকাবর 

রত ফলবৃন সৃষ্ট রতরযক্ত ারন ফন কযবত ক্ষভ।  

 

 

- 

চরভান 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

 

১১. ননৌমাবনয ভাষ্টায  

নারফকবদয প্ররক্ষণ বৃরদ্ধ 

কযবত বফ। উত্তয ফবি 

প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান গবি 

তুরবত বফ। 

০৭-০৯-২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ ননৌ-

রযফন কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ) 

চট্টগ্রাভ ফন্নয 

কর্তৃক্ষ/ 

ননৌরযফন 

রধদপ্তয/ 

ন্যানার 

নভরযটাআভ 

আন্পটিটিউট 

রফঅআডরিউটিএঃ 

রফঅআডরিউটিএ এয ধীবন নাযায়নগঞ্জ, ফরযার  ভাদাযীপুবয 

নডক  আরঞ্জনকভী প্ররক্ষণ নকবন্ধয ভাধ্যবভ নারফকবদয প্ররক্ষণ 

প্রদান কযা বে ।                                      

                                                 

                                                  

      । 

চট্টগ্রাভ ফন্নয কর্তৃক্ষঃ 

(ক) ম্প্ররত নমফ রস্কয নতুন রনবয়াগ নবয়বছন,  রফবাগীয় 

উবদ্যাগতাবদয জাাজ এফং ফাজৃ এয রযচারনা যক্ষণাবফক্ষণ তথা 

বযন্তযীণ জরমাবনয জন্য নারফক প্ররক্ষণ প্রদান কযা বে। 

(খ) নমকর খারাী ননৌ-প্রবকৌর রফবাবগ নতুন রনবয়াগ প্রাপ্ত 

নয়বছন, তাবদয ররফরল্ডং  ররয-াআরক্লং রফলবয় প্ররক্ষণ 

নদয়া য়। উবয় দফীয নরাকবদযবক পায়াযপাআটিং নকাবযৃ 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। 

(গ) চফক এয রফরবন্ন জাাবজ রনবয়ারজত ভাষ্টাযবদয ভবয় ভবয় 

স্থানীয়বাবফ প্ররক্ষণ নদয়া বে এফং প্ররক্ষবণয জন্য জনফর 

রফবদব নপ্রযবণয কামকৃ্রভ  ব্যাত অবছ। 

ননৌরযফন ভন্ত্রণারয়: 

ফাংরাবদব নভরযন নক্টবয প্রররক্ষত জনফর ততরযয রনরভবত্ত 

আবতাভবধ্য াফনা, ফরযার, রবরট  যংপুবয ০৪টি নতুন নভরযন 

একাবডরভয স্থান কযা বয়বছ। 

ন্যানার নভরযটাআভ আন্পটিটিউটঃ 

(ক) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয রদক রনবদৃনা নুমায়ী ন্যানার 

নভরযটাআভ আন্পটিটিউবট ২০০৯-১০ বত ২০১৮-১৯ মনৃ্ত ভবয় প্রী-

ী নকাব ৃ ১৪১৮জন এফং নাষ্ট-ী নকাব ৃ ১৮৪২১ জন ফবৃভাট 

১৯৮৩৯ জনবক এফং ২০১৯-২০ মনৃ্ত প্রী-ী নকাব ৃ ২৫৯জন এফং 

-  
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

নাষ্ট-ী নকাব ৃ১২২১ জন থাৃৎ ১৪৮০ জন এফং ২০২০-২১ থ ৃ

ফছবযয নভ’২০২১ মনৃ্ত নাষ্ট-ী নকাব ৃ ১০৮৯জনবক প্ররক্ষণবক 

প্ররক্ষণ প্রদান কবয মুদ্রগাভী জাাবজ চাকুযীয ব্যফস্থা কযা বয়বছ। 

(খ) ন্যানার নভরযটাআভ আন্পটিটিউবট আনল্যাড ীবয ভাোয  

োআবাযবদয দক্ষতা উন্নয়বনয জন্য নভ’২০২১      ৮৩৮জনবক 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ এফং প্ররক্ষণ কামকৃ্রভ ব্যাত যবয়বছ। 

(গ) ন্যানার নভরযটাআভ আন্পটিটিউট, ভাদাযীপুয াখা নতুনবাবফ 

চালু কযা বয়বছ। 

(ঘ) ন্যানার নভরযটাআভ আন্পটিটিউবটয প্ররক্ষণাথীবদয গু গতভান 

বৃরদ্ধয রবক্ষয রফরবন্ন প্ররক্ষণ যঞ্জাভ ংগ্র কযা বয়বছ এফং 

রডরজটারাআবজবনয ং রাবফ ক্লারুবভ ভারিরভরডয়া নপ্রবজক্টয 

এফং াউড রবেভ স্থান কযা বয়বছ এফং অন্তজৃারতকভাবনয ১টি 

পায়ায পাআটিং নট্ররনং িক রনভাৃণ কযা বয়বছ। 

(ঙ) অন্তজৃারতক ননৌ-ংস্থা কর্তকৃ অবয়ারজত Sub-

Committee on Human Element Traing 

and Watch keeping, London, UK’ ধ্যক্ষ  

চীপ নটিকযার আন্পট্রাক্টয ং গ্রণ কবযন। 

(চ) প্ররক্ষবণয গু গত ভান বৃদ্ধয রবক্ষয স্থায়ীবাবফ ধ্যক্ষ ৫জন 

নাগত প্ররক্ষক রনবয়াগ কযা বয়বছ। 

(ছ) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় রনবদৃনা নুমায়ী উত্তয ফবিয 

কুরিগ্রাভ নজরায রচরভাযী উবজরায যভনা আউরনয়বনয যভনা 

নভৌজায ব্যরক্ত ভাররকানাধীন ৮.৬৬ একয এফং যকারয খাজরভ 

০.২৯ একয থাৃৎ ফবৃভাট ৮.৯৫ একয জরভ রধগ্রণ কযায 

রদ্ধান্ত গৃরত বয়বছ। 

১২. ায়যা ফন্নযবক কামকৃযী 

মুদ্র ফন্নবয রযণত কযায 

রবক্ষয ফন্নবযয াব র 

রফরল্ডং এফং রয-াআরক্লং 

০৭.০৯.২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

ায়যা ফন্নয 

কর্তৃক্ষ 

ায়যা ফন্নযবক কামকৃযী মুদ্র ফন্নবয রযণত কযায রবক্ষয ফন্নবযয 

াব র রফরল্ডং এফং রয-াআরক্লং আডারি গবি নতারায জন্য রে 

ভন্ত্রণারয় অতাধীন ফাংরাবদ আস্পাত  প্রবকৌর কবাৃবযন 

কর্তকৃ রদ্বতীয় জাাজ বাঙা রে প্ররতষ্ঠায রবক্ষয ১০৫ একয জরভ 

- রে ভন্ত্রণারয় 

অতাধীন 

ফাংরাবদ আস্পাত 

 প্রবকৌর 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

আন্ড্রািী গবি তুবর এ 

ঞ্চবরয জনগবণয 

থবনরতক কভকৃাড বৃরদ্ধ 

কযবত বফ। 

রধগ্রবণয জন্য নজরা প্রাক, টুয়াখারী রপব প্রস্তাবফয 

রবরত্তবত ১০৫ একয  রভ রধগ্রবণয NoC প্রদান কযা বয়বছ। 

রে ভন্ত্রণারবয়য অতাধীন ফাংরাবদ আস্পাত  প্রবকৌর 

কবাৃবযন কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন। 

 

কবাৃবযন কর্তকৃ 

ফাস্তফায়নাধীন। 

 

১৩. মুদ্র বথ ফারণবজযয 

প্রায অঞ্চররক 

নমাগাবমাগ বৃরদ্ধয রবক্ষয 

মুদ্র ফন্নয এফং স্থর 

ফন্নযমুবক অবযা 

অদৄরনক ফন্নবয রুান্তবযয 

জন্য প্রকে গ্রণ কযবত 

বফ। 

০৭.০৯.২০১৪ 

 

যভনা, ঢাকা। 

নভাংরা ফন্নয 

কর্তৃক্ষ/ ায়যা 

ফন্নয কর্তৃক্ষ/ 

চট্টগ্রাভ ফন্নয 

কর্তৃক্ষ/ 

ফাংরাবদ স্থর 

ফন্নয কর্তৃক্ষ। 

                 

মূদ্র বথ ফারণবজযয প্রায অঞ্চররক নমাগাবমাগ বৃরদ্ধয রবক্ষয 

চট্টগ্রাভ ফন্নযবক অদৄরনক ফন্নবয রুান্তবযয জন্য ৩০ ফছয নভয়াদী 

িযাবটরজক ভাোয প্ল্যান প্রণয়ন কযা বয়বছ। উক্ত ভাোয প্ল্যাবনয 

সুারযবয অবরাবক রনউমুরযং কবেআনায টারভনৃাবর প্রবয়াজনীয় 

আকুযআবভে ংবমাজন কবয পুনাৃিবাবফ চালুকযণ, নফ-টারভনৃার 

রনভাৃণ এফং চট্টগ্রাভ ফন্নবযয াবথ িাদভূরভয নমাগাবমাগ ব্যফস্থা 

উন্নয়বনয জন্য ফহুমুখী রযফন ব্যফস্থায উন্নয়ন রফরবন্ন প্রকে 

গ্রন কযা বয়বছ।  

২০১৯-২০২০ থ ৃফছবয চট্টগ্রাভ ফন্নয ৩০০৪ .১৪২  াজায TEUs 

কবেআনায  ১০১৫ .৬৬  রক্ষ নভ: টন কাবগাৃ যাডররং কবযবছ।  

Lloyds List এ রফবশ্বয নযা ১০০টি কবেআনায নাবটযৃ ভবধ্য 

চট্টগ্রাভ ফন্নয ২০২০ াবর ৫৮ তভ ফস্থান জৃন কবযবছ। চট্টগ্রাভ 

ফন্নযবক অদৄরনক ফন্নবয রুান্তবযয জন্য নফ-টারভনৃার রনভাৃবণয 

কামকৃ্রভ গ্রণ কযা বয়বছ।  

                                                     

                                                     

        “                        ”              । 

                    ঋ  )        -                    

   ।           ১৬                ৮০০০  EU     

                                              

             ।         ১০     ’ ২০২০                 

           ১৭,৭৭৭১৬.১৩          )          ০১        ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফন্নযমুবক অবযা 

অদৄরনক ফন্নবয 

রুান্তবযয জন্য 

প্রকে গ্রণ কযা 

বয়বছ এফং বে। 
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২০২০     ৩১       ’ ২০২৬                        

           ।                                     

                                   ।                 

                    ।  

                                        ৮০%         

     । গত ০৮-০৬-২০২১ তারযখ অযরডরর ননৌরযফন 

ভন্ত্রণারবয় নপ্রযণ কযা বয়বছ, মা নুবভাদবনয জন্য প্ররক্রয়াধীন 

অবছ। উবেখ্য, রজটুরজ-ররর ররর নুমায়ী াবযটয 

রনবয়াবগয রফলবয় যকায রদ্ধান্ত গ্রণ কবযবছ। 

                            ২০০৯-২০১০            

             ৩৮৫                                   

              । দুআটি উচ্চ ক্ষভতা  ম্পন্ন (প্ররতটি ৫০০০ 

রফএআচর/৭০ টন নফারাডপৃুর)                           । 

                                                      

                কাবজয গ্রগরত   /২০২১ মনৃ্ত ৪৩.৮২%। 

১                                                    

        ৩১ ১২ ২০২০                     ।       ,     

                                                   

৩০,০০০  EU      ৫০,০০০  EU                   । 

                                               

                               ৩৪            

                                    ২          

                                  । ফন্ন              

       যাডররং  ক্ষভতা বৃরদ্ধয রবক্ষয ০৪ টি কী গ্যারে নক্রন ১০৪ 

টি আকুযআম্যাে                        ০৪          

      ১১                        , ২   ৫০            

   , ০৬                   ০২    ), ০২   ১০০            

   , ২৩   ১০               , ০৪                   
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       )                        । 

 

নভাংরা ফন্নয কর্তৃক্ষঃ 

 মুদ্রবথ ফারণবজযয প্রায অঞ্চররক নমাগাবমাগ বৃরদ্ধ এফং 

নভাংরা ফন্নবযয ক্ষভতা বৃরদ্ধয রবক্ষয ২০০৯ বত জুন-২০২০ মনৃ্ত  

৭১২ নকাটি ৮৭ রক্ষ ৪০াজায টাকা  ব্যবয়  নভাট ১৪ টি উন্নয়ন প্রকে 

এফং ০৪ টি উন্নয়ন কভসৃূচী ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। ফতভৃাবন ১০টি 

প্রকে ফাস্তফায়নাধীন অবছ এফং ০২টি উন্নয়ন প্রকে নুবভাদবনয 

প্ররক্রয়াধীন অবছ। 

 

ায়যা ফন্নয কর্তৃক্ষঃ 

মুদ্র বথ ফারণবজযয প্রায অঞ্চররক নমাগাবমাগ বৃরদ্ধয রবক্ষয 

ায়যা ফন্নয কর্তৃক্ষ রফরবন্ন প্রকে াবত রনবয়বছ। ায়যা ফন্নবযয 

ভধ্যবভয়াদী কামকৃ্রবভয ং রববফ আবতাভবধ্য ৪টি প্রকবেয কাজ 

শুরু বয়বছ। “ায়যা মুদ্র ফন্নবযয প্রথভ টারভনৃার এফং অনুলারিক 

সুরফধারদ রনভাৃণ” ীলকৃ প্রকবেয অতায় রফরবন্ন কবম্পাবনে এয 

কাজ ফাস্তফায়ন কযা বে। এছািা জরুরয যক্ষণাবফক্ষণ নেরজং 

কাজ চরভান অবছ। াাার ায়যা ফন্নবযয কযারটার  

নভআনবটআবনন্প নেরজং রস্কবভয ভাধ্যবভ নেরজং ম্পাদবনয রবক্ষয গত 

১৩ জুন ২০২১ তারযবখ নফররজয়াভ রবরত্তক অন্তজৃারতক খ্যারত 

ম্পন্ন নেরজং নকাম্পারন “Jan De Nul”এয াবথ ায়যা ফন্নয 

কর্তৃবক্ষয চুরক্ত স্বাক্ষরযত বয়বছ। ন্যরদবক োআ ফাল্ক/বকার 

টারভনৃার রনভাৃণ প্রকেটি ররর এয রযফবত ৃ রফকে থাৃয়বন 

ফাস্তফায়বনয রবক্ষয একটি প্রস্তাফ প্ররক্রয়াধীন অবছ। বাযত যকায 

এয রাআন ফ নক্ররডট-৩ এয অতায় ায়যা ফন্নবযয ভারিাযা 

টারভনৃার রনভাৃণ ীলকৃ প্রকবেয থাৃয়ন বাযতীয় কর্তৃবক্ষয 

নুবভাদবনয বক্ষায় যবয়বছ। 
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গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

ফাংরাবদ স্থর ফন্নয কর্তৃক্ষঃ 

ফাংরাবদ স্থরফন্নয কর্তৃবক্ষয অতাধীন স্থরফন্নযমূবক 

অদৄরনক স্থরফন্নবয রূান্তবযয রবক্ষয রফরবন্ন প্রকে ননয়া বয়বছ, 

নমভনঃ ‘‘ফাংরাবদ স্থরফন্নয কর্তৃবক্ষয ৩৪.৫০ নকাটি টাকা ব্যবয়য 

প্রধান কামাৃরয় বফন’’ প্রকে, নগাফিাকুিা-কিআতরী স্থরফন্নবযয  

জন্য  ৩১.৩৩ একয জরভয উয ৬৭২২.৬২ রক্ষ টাকা ব্যবয় 

‘‘নগাফিাকুিা-কিআতরী স্থরফন্নয উন্নয়ন’’ ীলকৃ প্রকে, ৫৯৩০.০০ 

রক্ষ টাকা ব্যবয় “ধানুয়া কাভারপুয স্থরফন্নয উন্নয়ন’’ ীলকৃ প্রকে,  

রফবরারনয়া স্থরফন্নয উন্নয়বনয জন্য ৩৮৬৪.৩৪ রক্ষ টাকা ব্যবয় 

‘‘রফবরারনয়া স্থরফন্নয উন্নয়ন’’ ীলকৃ প্রকে, ফাো স্থরফন্নয 

উন্নয়বনয জন্য  ৪৮৯০.৪৯ রক্ষ টাকা ব্যবয়য একটি উন্নয়ন প্রকে, 

এফং রফশ্বব্যাংক  ফাংরাবদ যকাবযয নমৌথ  থাৃয়বন 

৬৯৩০০.১৩রক্ষ টাকা ব্যবয় ফাংরাবদ রযরজনার কাবনকটিরবটি 

প্রবজক্ট-১ এয অতায় ‘‘নরা, নবাভযা, যাভগি স্থরফন্নয উন্নয়ন 

এফং নফনাবার স্থরফন্নবযয রনযাত্তা ব্যফস্থায উন্নয়ন  ররটিরব’’ 

ীলকৃ প্রকে।  

 

 

 

 

 

১৪. বুরিগিা, ীতরক্ষা, তুযাগ, 

ফালু নদী ংস্কায ঢাকা 

বযয চারযাব ননৌ 

চরাচবরয ব্যফস্থা কযবত 

বফ। 

০৭.০৯.২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

ফাংরাবদ 

বযন্তযীণ ননৌ-

রযফন কর্তৃক্ষ 

(রফঅআডরিউটিএ)

। 

রফঅআডরিউটিএঃ 

বুরিগিা, ীতরক্ষযা, তুযাগ, ফালু নদী চাযাব চরাচর ব্যফস্থা 

উন্নয়ন এফং ননৌ-চরাচর চালু কযায রবক্ষয আবতাভবধ্য 

রফঅআডরিউটিএ কর্তকৃ ৭০ (ত্তয) রকবরারভটায নদী খনন কাজ 

ম্পন্ন কবযবছ। চাযটি নদীয রফরবন্ন স্থাবন ১৩টি ল্যারডং নষ্টন রনভাৃণ 

কযা বয়বছ।  

           ,                                       

            ৩১-০১-২০২১              “ঢাকায চাযাবয 

নদীগুবরায দখর, দূলণবযাধ এফং নাব্যতা বৃরদ্ধয জন্য প্রণীত 

ভাোযপ্ল্যান ফাস্তফায়বন গ্রগরত মাৃবরাচনা“ বায  ১০        

ঢাকায চাযাবয নদীগুবরাবত ননৌচরাচবরয সুরফধায  জন্য রফদ্যভান 

নীচু নতুগুবরায ংস্কাবযয রফলবয় দ্রুত ব্যফস্থা গ্রবণয রদ্বান্ত গৃীত 

- কামকৃ্রভ চরভান 

যবয়বছ। 
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য় এফং যফতী বায় রচফ, নযরথ ভন্ত্রণারয়  রচফ, িক 

রযফন  ভািক রফবাগ-নক অভন্ত্রণ জানাবনায রদ্বান্ত গৃীত 

য় ।  

রফঅআডরিউটিরঃ 

বুরিগিা নদীয এাি-াি মাত্রী াযাাবযয রবক্ষয ফতভৃাবন 

নফাফফািী-অগানগয এফং শ্যাভফাজায (ভরজদঘাট)-ততরঘাট 

(কারীগঞ্জ, নকযানীগঞ্জ) ারববৃ য়াটায ফা চালু যবয়বছ। 

১৫. চট্টগ্রাভ ফন্নয কর্তৃবক্ষয 

থাৃয়বন ফাংরাবদ ররং 

কবাৃযবনয জন্য ট্যাংকায  

জাাজ ক্রবয়য ম্ভাব্যতা। 

০৭.০৯.২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

ফাংরাবদ ররং 

কবাৃবযন। 

রফএরয অরথকৃ, প্রারনক  উন্নয়ন ংক্রান্ত গত ১৮-০১-২০১৫ 

তারযবখ নুরষ্ঠত বায রদ্ধাবন্তয নপ্ররক্ষবত রফএর এফং চট্টগ্রাভ 

ফন্নয কর্তৃক্ষ কর্তকৃ জবয়ে নবঞ্চাবয ভাদায ট্যাংকায  রাআটাবযজ 

বয়র ট্যাংকায ক্রয়  রযচারনায রফলবয় কামৃাধন প্রণারী 

(Modus Operandi) রনধাৃযবণয রবক্ষয ননৌরযফন ভন্ত্রণারয় 

কর্তকৃ একটি করভটি গেন কযা য়। উক্ত করভটিয সুারয 

ফাস্তাফায়বনয রবক্ষয ননৌরযফন ভন্ত্রণারবয়য ২৮-০১-২০১৬ তারযবখ 

বত্রয ভাধ্যবভ উবয় ংস্থায প্ররতরনরধয ভন্ববয়     উবদ্যাগ 

গ্রবনয রনবদৃনা প্রদান কবয। তঃয, চট্টগ্রাভ ফন্নয কর্তৃক্ষ  

ফাংরাবদ ররং কবাৃবযন নমৌথ ভাররকানা/ংরদারযবত্ব 

মূদ্রগাভী বয়র ট্যাংকায থফা কয়রা রযফবনয ফাল্ক কাবগাৃ 

নববর ক্রবয়য ম্ভাব্যতা যীক্ষা-রনযীক্ষা জন্য          গঠিত 

করভটি গত ০৪-০৮-২০১৬                         ।    

       ”চট্টগ্রাভ ফন্নয কর্তৃবক্ষয থাৃয়বন ফাংরাবদ ররং 

কবাৃবযবনয জন্য ট্যাংকায জাাজ ক্রবয়য ম্ভাব্যতা” কামকৃ্রভটি 

ম্পারদত বয়বছ। 

১০০%           

১৬. 

 

াাবি উৎারদত ণ্য 

ফাজাযজাত কযায জন্য 

Water Way-নত High 

Speed Vessel চরাচবরয 

০৭.০৯.২০১৪ 

যভনা, ঢাকা। 

 

 

 

যুগ্মরচফ 

(রযলদ), াফতযৃ 

চট্টগ্রাভ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, 

নচয়াযম্যান, 

             

াাবি উৎারদত ণ্য ফাজাযজাত কযায জন্য গৃীত “াঙ্গু, 

ভাতামুহুযী নদী  যািাভাটি-নথগামুখ ননৌথ খনবনয ভাধ্যবভ 

নাব্যতা উন্নয়ন  পুনরুদ্ধায” ীলকৃ প্রকবেয রডরর ২৭/২/২০২০ 

তারযবখ  রযকেনা করভবন নপ্রযণ কযা য়। ১৩/০৯/২০২০ 

 

 

 

 

- 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

রনবদৃনা 

রনবদৃনা 

প্রদাবনয তারযখ 

 স্থান 

রনবদৃনা 

ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত প্রকবেয ফাস্তফ 

গ্রগরতয তকযা 

ায 

ভন্তব্য 

ব্যফস্থাকযণ। 

 

রফঅআডরিউটিএ 

 

রফঅআডরিউটির

এফং ননৌরযফন 

ভন্ত্রণারয়। 

তারযবখ রযকেনা-২ াখা বত বত্রয ভাধ্যবভ যাভকৃ প্ররতষ্ঠান 

কর্তকৃ প্রকেটিয in depth রপরজরফররটি োরড কযায রফলয়টি 

জানাবনা য়। ন অবরাবক প্ররতবফদন ততযী কযা বে। রডরর 

পুনগেৃন কবয রযকেনা করভবন নপ্রযণ কাজ প্ররক্রয়াধীন। 

১৭. রফরবম্ব নভাংরা-

ঘরয়াখারর চযাবনরটি 

কযারটার নেরজং এয 

ভাধ্যবভ পুনঃখনন কযবত 

বফ। 

২৭-০৪-২০১৫ 

ফগুিা, 

াতক্ষীযা, 

জয়পুযাট, 

রযাজগঞ্জ, 

রঝনাআদ  

নিাআর নজরা 

উন্নয়ন  ভন্বয় 

করভটিয বি। 

রফঅআডরিউটিএ। নভাংরা-ঘারলয়াখারী নদী খনবনয ভাধ্যবভ ননৌ-থটি চালু কবয 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ। নভাংরা-

ঘরলয়াখারী কযাবনবরয নভাংরা মুখ নথবক বুরিয ডািা এফং প্ল্াবনয 

ফাজায নথবক ঘরলয়াখারী মনৃ্ত গি গবীযতা প্রায় ১২ ফুট, উবেরখত 

এরাকায় ফবচবয় নফর রর জভায় রনয়রভত ংযক্ষন নেরজং কযা 

বে। চযাবনরটি খনবনয ভাধ্যাবভ ১০-১২ ফুট োপবটয ননৌমান 

চরাচর কযবছ । ০৩-১০-২০১৫ তারযখ বত উক্ত ননৌথ চালুকযবণয 

ভাধ্যবভ ২৯-০৫-২০২১ তারযখ মনৃ্ত প্রায়  ১,৭৯,৪১৬ টি ননৌ-মান 

উক্ত রুবট মাতায়াত কবযবছ। 

 

১০০% 

         

১৮. নবাভযা স্থর ফন্নবযয উন্নয়ন 

প্রকে মূ সুষ্ঠুবাবফ 

ফাস্তফায়ন কযবত বফ। 

ভাধ্যভ: রবরড 

কনপাবযন্প 

তারযখ: ২৭-০৪-

২০১৫ররঃ। 

ফাংরাবদ স্থর 

ফন্নয কর্তৃক্ষ। 

রফশ্বব্যাংবকয থাৃয়বন ‘‘ফাংরাবদ রযরজনার কাবনরক্টরবটি 

প্রবজক্ট-১: নরা, নবাভযা, যাভগি স্থরফন্নয উন্নয়ন এফং নফনাবার 

স্থরফন্নবযয রনযাত্তা ব্যফস্থায উন্নয়ন’’ ীলকৃ প্রকেটি গত ১১-১০-

২০১৭ ররঃ তারযবখ নুবভারদত বয়বছ। এ প্রকবেয অতায় নবাভযা 

স্থরফন্নয উন্নয়বনয জন্য একটি ট্রাক টারভনৃার রনভাৃণ, প্যাবঞ্জায 

টারভনৃার রনভাৃণ, নেবনজ রবেভ ন্যান্য ফকাোবভা রনভাৃণ 

কযা বফ। এ ছািা নবাভযা স্থরফন্নয উন্নয়ন কাবজয দযত্র অহ্বান 

কযা বয়বছ এফং ২৮-০২-২০২১ তারযবখ দযত্র গ্রণ কযা বয়বছ। 

দযত্র মূল্যায়ন কবয ভরন্ত্ররযলদ রফবাবগয CCGP এয 

নুবভাদবনয জন্য ননৌরযফন ভন্ত্রণারবয় প্ররক্রয়াধীন অবছ। 

 

 

- 
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