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২০০৯ হদত নম, 2022 পর্ পন্ত                                        

                                        

 

 
 

 

 

 

 

সাংগৃহীত জলর্াদনর রবস্তাররত রববরণ 
 

 

 রবরভ্ন্ন সারভ্ পদস নসবার মান বৃরি করা এবাং জনগদণর রনরাপে র্াতায়াত রনরিত করার লদযয উন্নয়ন প্রকদের আওতায় 

2009 সাল হদত জানুয়ারর, 2022 পর্ পন্ত রবরভ্ন্ন ধরদণর 51টি জলর্ান এবাং 19টি সহায়ক জলর্ানসহ নমাট 70টি ননৌর্ান 

রনম পাণ কদর সারভ্ পদস রনদয়ারজত করা হদয়দে। র্ার রবস্তাররত রববরণ রনম্নরুপঃ  

 

ক) নেরর সারভ্ পস 

                                        (লয টাকায়) 

ক্ররমক রনম পাণ/ ক্রয়/ সাংগ্রহ/ উন্নয়ন কার্ পক্রম সাংখ্যা রনম পাণ ব্যয় সাংগ্রদহর বের 

১. ইউটিরলটি টাইপ-১ নেরর  

(অপরারজতা ও নোলনচাঁপা) 

 

২ টি ১১৬২.৪০ নদভ্ম্বর, ২০১০ 

২. নক-টাইপ নেরর (রকষাণী ও কাদবরী) ২ টি ১৬৪৬.০০ জুলাই, ২০১১ 

৩. নরা নরা নেরর (বীরদেষ্ঠ রুহুল আরমন) ১ টি ২৪৮৮.০৪ আগস্ট, ২০১১ 

৪. নক-টাইপ নেরর (কলরমলতা/ কনকচাঁপা) ২ টি ১৫১৬.০০ জুন, ২০১৩ 

৫. ইউটিরলটি টাইপ-১ নেরর 

   মাধবীলতা ও  বনলতা    

   কৃষ্ণচূড়া ও হাসনাদহনা   

   রজনীগন্ধা, শাপলা শালুক ও চন্দ্রমরিকা 

 

৭ টি ৫০২৫.১৩ নেব্রুয়ারর, ২০১৪ 

এরপ্রল, ২০১৪ 

জুন, ২০১৪ 
২টি 

২টি 

৩টি 

৭. নক-টাইপ নেরর (কযাদমরলয়া) ১ টি ৭৮৭.৪৪ এরপ্রল, ২০১৫ 

৮. নক-টাইপ নেরর (কুসুমকরল) ১ টি ৭৯৫.০৪ জুন, ২০১৫ 

৯. নরা নরা নেরর (ভ্াষা সসরনক ড. নগালাম মওলা) ১ টি ২৪৬৮.৬৭ জুন, ২০১৫ 

10.                  (                   ) 2   919.00   , 2018 

11.   -          (                

                ) 
 

2   2389.10 

(     : 1194.55) 

      , 2020 

12.              (         দ )  2   2142.44 

(     : 1071.22) 
 

জুন, ২০21 

 নমাট নেরর সাংগ্রহ 23 টি 21339.26  
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  (লয টাকায়) 

ক্ররমক রনম পাণ/ ক্রয়/ সাংগ্রহ/ উন্নয়ন কার্ পক্রম সাংখ্যা রনম পাণ ব্যয় সাংগ্রদহর বের 

১. ইউটিরলটি টাইপ-১ পন্টুন ২ টি ২১৬.২৬ নদভ্ম্বর, ২০১০ 

২. নরা নরা পন্টুন ১ টি ৪৭৮.৩১ আগস্ট, ২০১১ 

৩. ইউটিরলটি টাইপ-১ পন্টুন ৪ টি ২৮১.২০ আগস্ট, ২০১২ 

৪. নরা নরা পন্টুন ১ টি ৩১৮.০০ জুন, ২০১৪ 

৫.                   2   640.00   , 2018 

৭. ইউটিরলটি পন্টুন ৬ টি ১৫৮০.৭০ নসদেম্বর, ২০২১ 

8. রদকট ঘাট পন্টুন ২ টি ৫৮৩.৭৮ নসদেম্বর, ২০২১ 

9.               1   ২৩৬.৩৭        , 2022 

 নমাট পন্টুন সাংগ্রহ 19 টি 3750.84  

 নমাট (নেরর ও পন্টুন) 42 টি 25090.10  

 

খ) র্ারিবারহ সারভ্ পস 

                  (লয টাকায়) 

ক্ররমক রনম পাণ/ ক্রয়/ সাংগ্রহ/ উন্নয়ন কার্ পক্রম সাংখ্যা রনম পাণ ব্যয় সাংগ্রদহর বের 

১. সী-ট্রাক ৪ টি ১৬২৬.৯৯ অদটাবর, ২০১০ 

২. অভ্যন্তরীণ র্ারিবারহ জাহাজ ‘এম রভ্ বাঙারল’ ১ টি ২৬৯৫.২৮ মাচ প, ২০১৪ 

৩. অভ্যন্তরীণ র্ারিবারহ জাহাজ ‘এম রভ্ মধুমরত’ ১ টি ২৬৫৮.৫৩ নম, ২০১৫ 

৪. ঘাট পন্টুন ২ টি ৪৭৩.৮৫ জুন, ২০০৯ 

৫. ওয়াটার বাস  ২ টি ১১১.৫০ আগস্ট, ২০১০ 

৬. ওয়াটার বাস  ৪ টি ৩৪৫.১৮ জুন, ২০১৩ 

৭. ওয়াটার বাস  ৬ টি ৫১১.৬০ নদভ্ম্বর, ২০১৪ 

8. 500 র্ারি ধারণ যমতা উপকূলীয় র্ারিবারহ 

জাহাজ (এম.রভ্ তাজউরিন আহদমে) 
 

১ টি 1644.44 জুন, 2021 

9. 700 র্ারি ধারণ যমতা উপকূলীয় র্ারিবারহ 

জাহাজ (এম.রভ্ আইরভ্ রহমান) 
 

১ টি 1912.50 জুন, 2021 

 নমাট (র্ারিবারহ সারভ্ পস) ২2 টি 11979.87   

 

 

গ) কাদগ পা সারভ্ পস 

                  (লয টাকায়) 

ক্ররমক রনম পাণ/ ক্রয়/ সাংগ্রহ/ উন্নয়ন কার্ পক্রম সাংখ্যা রনম পাণ ব্যয় সাংগ্রদহর বের 

১. কদেইনারবাহী জাহাজ 4 টি 15148.00 জুন, 2017 

 

 

ঘ) ট্াাংকার সারভ্ পস 

                  (লয টাকায়) 

ক্ররমক রনম পাণ/ ক্রয়/ সাংগ্রহ/ উন্নয়ন কার্ পক্রম সাংখ্যা রনম পাণ ব্যয় সাংগ্রদহর বের 

1. শ্যাদলা ড্রােট অদয়ল ট্াাংকার 

(ও.টি. সাো এবাং ও.টি. মারওয়া) 

2    2180.00 

(     : 1090.00) 

জানুয়ারর, ২০22 

                ( +খ+ +ঘ) 70   54379.97  
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২০21-2022 অর্ প বেদরর রজওরব অনুোন ও সাংস্থার রনজস্ব অর্ পায়দন  

বাস্তবায়নাধীন প্রকেসমূদহর রববরণ 
 

 
 

 
 

(লয টাকায়) 

ক্ররমক প্রকদের নাম 

(বাস্তবায়নকাল) 

প্রাক্করলত ব্যয় 

ক) রজওরব অনুোন 

খ) রবআইডরিউটিরস 

গ) নমাট 
(১) (২) (৩) 

 ক) রজওরব অর্ পায়নভুক্ত প্রকে - 1 টি  

1. রবআইডরিউটিরস’র জন্য ৩৫টি বারণরজযক ও ৮ টি সহায়ক জলর্ান সাংগ্রহ এবাং 

২টি নতুন রিপওদয় রনম পাণ             ) 

(জুলাই, 2018 - জুন, 2023) 
 

 

ক্ররমক ননৌর্াদনর ধরণ সাংখ্যা  

1 ইমপ্রুভ্ড্ ইউটিরলটি নেরর ৬ 

২ ইমপ্রুভ্ড্ নক-টাইপ (রমরডয়াম) নেরর ৬ 

৩ োয়ার োইটিাং কাম-স্যালদভ্জ টাগ  ২ 

৪ অদয়ল ট্াাংকার (ডাবল হাল ও ডাবল বটম) ২ 

5 আধুরনক অভ্যন্তরীণ র্ারিবারহ জাহাজ ৩ 

6 রস-ট্রাক  ৮ 

7 নকরবন ক্রুজার কাম-ইন্সদপকসন নবাট ১ 

8 আধুরনক উপকূলীয় র্ারিবারহ জাহাজ ৪ 

9 প্যাদসঞ্জার ক্রুজার ৩ 

 নমাট  35 

 

 

ক) 12529.00 (95%) 

খ) 6599.00 (5%) 

গ) 131820.00 

 ক) উপদমাট (এরডরপ) ক) 12529.00 

খ) 6599.00 

গ) 131820.00 

 খ) রনজস্ব অর্ পায়দন বাস্তবায়নাধীন প্রকে- 2 টি   

1. রবআইডরিউটিরস’র জন্য ২টি রমরডয়াম নেরর রনম পাণ (১ম সাংদশারধত) 

(জানুয়ারর, ২০১৯-রডদসম্বর, ২০২১) 
 

২৫৬০.০০ 

 

2.                                                           

                                     ) 

(নদভ্ম্বর, ২০১৯-জুন, ২০২২) 

 

২০৯৯.০০ 

 

 খ) উপদমাট (রনজস্ব অর্ পায়ন) ৪৬৫৯.০০ 

 সব পদমাট (ক এরডরপ+খ-রনজস্ব অর্ পায়ন) ক) 12529.00 

খ) 11258.00 

গ) 131820.00 

  )      দ                -1    

১.                                               1   2 এ      

                   

(জুলাই, 2021 - জুন, 2024) 

 

 

 

ক) 20547.00 (90%) 

খ) 2283.00 (10%) 

গ) 22830.00 
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ভ্রবষ্যত পররকেনা 

 
 

 

 

 

 ভ্রবষ্যত পররকেনা 

 

1) ‘‘রবআইডরিউটিরস’র চট্টগ্রামস্থ টারম পনাল ১ও ২ এ নজটি রনম পাণসহ অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও আধুরনকায়ন’’ প্রকদের 

অনুদমােন প্ররক্রয়াধীন।   

 

2) ‘‘অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় ননৌপদর্ র্াতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজতর করার লদযয ওয়াকপশপ ও নমরামদতর সুরবধারে 

স্থাপনসহ প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক Hover Craft সাংগ্রহ’’ এর রবষদয় রেরজরবরলটি স্টারড সম্পন্ন হদয়দে।  

 

3) KEximbank এর সহায়তায় ‘‘Strengthening the capacity of BIWTC’’ শীষ পক PDPP’র 

কার্ পক্রম  চলমান।  

 

4)                              “Procurement of 10 Nos. Shallow Draft  Utility Ferry 

and 6 Nos. of Sea-track for BIWTC"    ষ   PDPP. 

 

5) বাাংলাদেদশর অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় এলাকায় রবআইডরিউটিরস’র নসবার পরররধ বৃরির লদযয রেরজরবরলটি স্টারডর 

কার্ পক্রম চলমান।   

 

 

 

 

 

 


