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               ২০২২ 
 
 

 পটভুরম  

বাাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ ননৌপররবহন কদপ পাদরশন (রবআইডরিউটিরস) গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ননৌপররবহন মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন 

একটি স্বায়ত্তশারসত নসবাধমী বারণরজযক প্ররতষ্ঠান। প্ররতষ্ঠানটি স্বাধীনতা যুদের অব্যবরহত পদর নেদশর সারব পক ন াগাদ াগ ও পররবহন ব্যবস্থা 

অক্ষুন্ন রাাার লদষ্যয তোনীন্তন ূরব প পারক্ান রশরপাং কদপ পাদরশন ও অ্া্ ৯টি নবসরকারী প্ররতষ্ঠান রনদয় রাষ্ট্রপরতর ২৮নাং আদেশ 

অনু ায়ী ১৯৭২ সাদল প্ররতরষ্ঠত হয়। প্ররতষ্ঠাকাদল সাংস্থার নমাট ননৌ াদনর সাংখ্যা রিল 608টি। এ        নলার মদে এক-তৃতীয়াাংশ 

স্বাধীনতার পর এবাং বাকী দুই-তৃতীয়াাংশ জাহাজই রিটিশ/ পারকসত্মান আমদল রনরম পত ও সাংগৃহীত। 

 

রবআইডরিউটিরস’র ূরণ পাঙ্গ কা পক্রম শুরু হয় ১৯৭৪-৭৫ সাদল। বতপমাদন এ সাংস্থাটি ১6৫টি ননৌ াদনর মােদম নেদশর গুরুত্বূরণ প রুটসমূদহ 

নেরর সারভ্ পস, ঢাকা-চাঁেপুর-বররশাল অভ্যন্তরীণ ননৌপদে  ারিবারহ সারভ্ পস, চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হারতয়া উপকূলীয় রুদট এবাং রবরভ্ন্ন দ্বীপাঞ্চদলর 

মদে পাবরলক সারভ্ পস অবরলদগশন (PSO) এর আওতায় উপকূলীয়  ারিবারহ সারভ্ পস পররচালনা এবাং চট্টগ্রাম-পাঁনগাও ননৌপদে কদেইনার 

সারভ্ পস পররচালনা করদি।  
 

[ 

 রভ্শন (Vision)  
 

অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও আন্তজপারতক ননৌপদে রনরাপে, পররদবশবান্ধব, সাশ্রয়ী   ারি ও পণ্য পররবহন এবাং  ানবাহন পারাপার।   

 রমশন (Mission) 
 

ননৌপদে  ারিবারহ ও পণ্যবারহ ননৌ ান পররচালনার মােদম নেদশর মূল  ভূান্ড, উপকূলীয় এলাকাসহ দ্বীপাঞ্চদলর মদে এবাং আন্তজপারতক 

ননৌপদে রনরাপে  ারি/ ক্রুজ সারভ্ পস প্রোন ও মালামাল পররবহন। নেদশর সড়ক ন াগাদ াগ ব্যবস্থা রনরবরিন্ন রাাদত গুরুত্বূরণ প নেী সাংদ াদগ 

নেরর সারভ্ পস পররচালনা। 
 

                

 অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় ননৌপদে রনরাপে ও েষ্য রশরপাং ও ননৌ পররবহদনর ব্যবস্থা করা এবাং উক্ত রশরপাং ও ননৌ পররবহন ব্যবস্থার সাদে 

 সম্পৃক্ত ও সহায়ক সকল কা পাবলী সম্পােন। 

 জল ান সাংগ্রহ, চাট পার নেয়া, সাংরষ্যণ অেবা রবক্রয়। 

 অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় ননৌ পদে নতলবারহ ট্াাংকার পররচালনা। 

 অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় ননৌপদে লাইটাদরজসহ  ারি ও পণ্যবারহ জাহাজ পররচালনা। 

 নেরর  সারভ্ পস পররচালনা। 

 কদেইনার সারভ্ পস পররচালনা। 

 আন্তজপারতক ননৌপদে  ারিবারহ/ ক্রুজ সারভ্ পস পররচালনা। 

 ডকইয়াড প এবাং নমরামত ওয়াকপশপ স্থাপন ও রষ্যণাদবষ্যণ। 

 উপযু পক্ত রবষদয়র সাদে সাংরিষ্ট ও সহায়ক অ্া্ সকল কা পারে সম্পােন। 

 

 জ      

নশ্রণী অনুদমারেত বতপমান অবস্থান 

(30-06-২০22 প প ) 

শূণ্য পে 

স্থায়ী অস্থায়ী 

প্রেম নশ্রণী ১৭০ 140  30 

রদ্বতীয় নশ্রণী ৪৩৮ 283  155 

নমাট (ক) ৬০৮ 423  185 

তৃতীয় নশ্রণী ২২৯২ 1294  998 

চতুে প নশ্রণী ১৮৮০ 1121  759 

নমাট (া) ৪১৭২ 2415  1757 

সব পদমাট (ক+া) ৪৭৮০ 2838 602 1942 
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সরকার কতৃপক রনদয়ারজত একজন নচয়ারম্যান এবাং অনরধক অ্ চার জন পররচালক রনদয় রবআইডরিউটিরসর পররচালনা পষ পে গঠিত।  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       (2010-  , 2022) 

 . 
 

                  
 

1)     ২               ২                  জ   জ        

         ও                 ’                     

2)   ০                ২০০ -২০ ০                         

                                                    

3)                                ও                       

জ    , ২০ ০                -                       

      জ              

 

 

4)                               জ   জ                  ’            জ       , ২০                 

5)                                   -      -                       জ                               জ  

                   ২           জ   জ                ও             ’                           জ      

        

6)     ,                     ’                  জ    জ wi fi                         

7)        ,                     ’ জ   জ                       -                                               

8)                       জ      ও                                     ও                  জ            

          ২   ও                            -       ও         -                       জ             
 

9) 12 আগস্ট, 2021 হদত মাোরগঞ্জ-সাররয়াকারি ননৌরুদট  ারি সারভ্ পস এর শুভ্ উদদ্বাধন করা হদয়দি।   
 

10) উন্নয়ন প্রকদের আওতায় কুরমরা-গুপ্তিড়া রুদট এবাং চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হারতয়া-বররশাল রুদট পররচালনার জ্ সব পদমাট ৩5.57 

নকাটি টাকা চুরক্তমূদে ৫০০ ও ৭০০  ারি ধারণ ষ্যমতা সম্পন্ন ২টি উপকূলীয়  ারিবারহ জাহাজ  োক্রদম ‘এম.রভ্. আইরভ্ 

রহমান’ ও ‘এম.রভ্. তাজউরিন আহদমে’ এর রনম পাণ নশদষ উপকূলীয় রুদট সারভ্ পদস রনদয়ারজত করা হদয়দি।  
 

11) ‘‘রবআইডরিউটিরস’র জ্ ৩৫টি বারণরজযক ও ৮ টি সহায়ক জল ান সাংগ্রহ এবাং ২টি নতুন রিপওদয় রনম পাণ (1ম সাংদশারধত)’’ 

শীষ পক প্রকদের আওতায় ৮টি রস-ট্রাক, ৪টি উপকূলীয়  ারিবারহ জাহাজ, ৩টি ক্রুজ নভ্দসল, ৩টি আধুরনক অভ্যন্তরীণ  ারিবারহ 

জাহাজ রনম পাদণর কাজ চলমান রদয়দি। এ সকল জাহাদজর রনম পাণ কাজ জুন, 2023 এর মদে সম্পন্ন হদব।  

 

 নেরর সারভ্ পস 
 

 

1) নেীর নাব্যতা হ্রাস, জ্বালানী সাশ্রয়ী প্রযুরক্ত, পররবহন ব্যয় হ্রাস, কযাপারসটি বৃরে ইতযারে রবষয় রবদবচনায় রনদয় ২০০৯ সাল হদত আগস্ট, 

2021 প পন্ত রবরভ্ন্ন ধরদণর নমাট 23টি নতুন নেরর ও 10টি নতুন পন্টুন রনম পাণ কদর রবরভ্ন্ন নেরর রুদট সারভ্ পদস রনদয়ারজত করা হদয়দি।  

 

নেররর রববরণ সাংখ্যা 

নরা নরা নেরর ২টি 

নক-টাইপ/ রমরডয়াম নেরর 10টি 

ইউটিরলটি নেরর ৯টি 

রমরন ইউটিরলটি নেরর 2টি 

নমাট 23টি 

 

2) ৬১.২৬ ককোটি টোকো ব্যয়ে ৪টি ক ো ক ো কের , ২টি কক-টোইপ কের , ২টি রিরিেোি কের  ও ৬টি পন্টুন পুনর্ বোসন করা হদয়দি। 
 

নচয়ারম্যান 

পররচালক (প্রশাসন) পররচালক (অে প) পররচালক (কাররগরর) পররচালক (বারণজয) 
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3) নতুন নেরর সাংদ াজন ও পুরাতন নেরর পুনব পাসদনর েদল নেরর সারভ্ পদস 

 ানবাহন পারাপাদর উদোদ াগ্য সষ্যমতা বৃরে নপদয়দি। নেরর সারভ্ পদস 

রবগত 5 বিদর  ানবাহন ও  ারি পারাপাদরর রববরণ রনম্নরুপঃ  

4) র্র্বিোয়ন রর্আইিরিউটিরস পর চোরির্ ৬টি কের  রুয়ট 

প্ররর্রিন গয়ে ৮৩০০ এ  অরিক যোনর্োহন পো োপো  ক ো হে। 

র্োছোেোও প্ররর্ র্ছ  প্রোকৃরর্ক দূয়য বোগকোিীন সিয়ে এর্ং 

ঈিসহ জোর্ীে কয ককোন পর রিরর্য়র্ কের  সোরভ বয়স  িোধ্যয়ি 

িক্ষ িক্ষ যোত্রী  রন োপি পো োপো  রনরির্ ক ো হে।  অে প বির   ানবাহন (লষ্য)   া   (লষ্য)  

2017-2018 ২      ২২২     

2018-2019 ২      ২২২  ০  
2019-2020 30.78 176.25 

2020-2021 35.74 297.26 

2021-2022  ০ ০  0.74 

 
 

 

 

 

5) নেরর ঘাদট, এদপ্রাচ নরাদড এবাং নেররদত রবকল/ অচল  ানবাহনসমূহ 

অপসারণূরব পক রনরব পঘ্ন নেরর পারাপার রনরিতকদে ১৬.২৫ নকাটি টাকা 

ব্যদয় পাটুররয়া, নেৌলতরেয়া, রশমুরলয়া, কাঁঠালবাড়ী, লাহারহাট, চাঁেপুর, 

শরীয়তপুর ও       নেরর ঘাদট ৮টি নরকার             নি।  
 

6) পাটুররয়া, রশমুরলয়া (মাওয়া) ও চাঁেপুর নেরর নসক্টদরর উভ্য় প্রা   ২০১৩-

২০১৫ সময়কাদল ৭.৬৩ নকাটি টাকা ব্যদয় প পায়ক্রদম ৬টি ওদয়রিজ নেল 
সাংগ্রহূরব পক স্থাপন করা হদয়দি। ওদয়রিজ চালুর সুেল রহদসদব  

ইদতামদেই সাংস্থার আয় বৃরে নপদত    কদরদি। পাশাপারশ নে     

ওভ্ারদলাদডড ট্রাক পারাপার রনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হদি।  
 

7) সাংস্থার পুরাতন ডাম্ব নেরর প্ররতস্থাপনকদে সম্পূণ প রনজস্ব অে পায়দন ২২.৫০ 

নকাটি টাকায় ২টি উন্নতমাদনর নক-টাইপ নেরর রনম পাণ কদর সারভ্ পদস 

রনদয়ারজত করা হদয়দি।      
 

8) DEW        ,            16.81                            

             ও               -       ও                 

  জ                   

 
 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৩/০৬/২০১৮ তাররদা নবরনরম পত রমরন ইউটিরলটি নেরর 

‘স্বণ পচাঁপা’ রভ্রডও কনোদররসাং  এর  মােদম উদদ্বাধন কদরন। 

 

 

 
 

9) ২৪৯৫.২৬ লষ্য টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় রনজস্ব অে পায়দন ‘‘রবআইডরিউটিরস’র 

জ্ ২টি রমরডয়াম নেরর রনম পাণ (1ম সাংদশারধত)’’ শীষ পক উন্নয়ন প্রকদের  

2টি রমরডয়াম নেরর ‘কেম’ ও ‘কুঞ্জলতা’ সারভ্ পদস রনদয়ারজত রদয়দি।  
 

10)  ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অে প বিদর সাংস্থার ১১টি নরা নরা নেররর প্রপালশন 

রসদস্টম CPP (Controllable Pitch  Propeller) হদত FPP 

(Fixed Pitch Propeller) নত রূপান্তর করা হদয়দি। 

 

 
রমরন ইউটিরলটি নেরর ‘স্বণ পচাঁপা’ 

 

11) ‘‘রবআইডরিউটিরস’র জ্ ৩৫টি বারণরজযক ও ৮ টি সহায়ক জল ান সাংগ্রহ এবাং ২টি নতুন রিপওদয় রনম পাণ (1ম সাংদশারধত)”       

      আওতায় ৬টি ইউটিরলটি টাইপ নেরর রনম পাদণর লদষ্যয ননৌপম কতৃপক অনুদমােদনর পর  নমসাস প রি-এদঙ্গল নমররন প্রাইদভ্ট রলরমদটড 

এর সাদে চুরক্তপি স্বাষ্যররত হদয়দি। চুরক্তমূে ৮৯.৭৯ নকাটি টাকা এবাং ৬টি রমরডয়াম নেরর রনম পাদণর কণ পফুরল রশপরবর্ল্পাস রলরমদটড এর 

সাদে  চুরক্ত সম্পন্ন হদয়দি। চুরক্তমূে ১৩৯.৪৯ নকাটি টাকা । উক্ত প্রকদের আওতায় ইদতামদেই 6টি নেরর পন্টুন ও 2টি ঘাট পন্টুন রনম পাণ 

নশদষ রবরভ্ন্ন ঘাট/ নস্টশদন রনদয়ারজত করা হদয়দি।  
 
 

12)  মাচ প, ২০১৯ হদত পাটুররয়া, নেৌলতরেয়া নেরর ঘাদট  ানবাহন পারাপাদর অদটাদমশন পেরত চালু করা হদয়দি। প্রেম প পাদয় বাস ও নিাট গারড় 
পারাপাদর অদটাদমশন পেরত চালু করা হদয়দি। প পায়ক্রদম সকল  ানবাহন পারাপাদর অদটাদমশন পেরত চালুর কা পক্রম প্ররক্রয়াধীন। বতপমাদন 

ই-টিদকটিাং কা পক্রদমর বা্বায়দনর উদেগ ননয়া হদয়দি।  
 

 

 

 

 

              ও                      

                জ               
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 কাদগ পা সারভ্ পস 

 

1)                 ও    জ          ও                  ’                               জ   জ            

          জ   জ                  ও-     -                                   জ         
 

2)   ‘‘রবআইডরিউটিরস’র জ্ ৩৫টি বারণরজযক ও ৮ টি সহায়ক জল ান সাংগ্রহ এবাং ২টি নতুন রিপওদয় রনম পাণ (১ম সাংদশারধত)’’ প্রকদের 

আওতায় ২টি স্যালদভ্জ কাম োয়ার-োইটিাং টাগ নবাট এবাং 2টি আধুরনক অদয়ল ট্াাংকার রনম পাদণর কাজ চলমান।  
 

 

 রশপ ররদপয়ার সারভ্ পস 

 

1)     রবআইডরিউটিরস’র বহদর জল ানসমূদহর নমরামত ও রষ্যণাদবষ্যণ, বারষ পক নমরামত/ সাদভ্ প কাজ সম্পােদনর জ্ নারায়ণগদঞ্জ অবরস্থত 

রবআইডরিউটিরস’র ডকইয়াড পসমূদহর উন্নয়দনর কাজ হাদত ননয়া হদয়দি।  ার আওতায় ৯.90 নকাটি টাকা ব্যদয় “রবআইডরিউটিরস’র ডক 

নাং-৩ এ নমররন ওয়াকপশপ স্থাপন ও অবকাঠাদমা উন্নয়ন” শীষ পক প্রকদের  বা্বায়ন করা হদয়দি। প্রকদের আওতায় বাউন্ডারর ওয়াল ও 

নসরমপাকা নশড রনম পাণ, রিপওদয় হদত মাটি অপসারণ, বতপমান পুরাতন  ন্ত্রপারত ওভ্ারদহারলাং ও সারভ্ পরসাং, নতুন  ন্ত্রপারত সাংগ্রহ, 

বতপমান অরেস ভ্বন, ওয়াকপশপ নমরামত ইতযারে কা পক্রম সম্পােন করা হদয়দি।  
 

2) ‘‘রবআইডরিউটিরস’র জ্ ৩৫টি বারণরজযক ও ৮ টি সহায়ক জল ান সাংগ্রহ এবাং ২টি নতুন রিপওদয় রনম পাণ (১ম সাংদশারধত)’’ প্রকদের 

আওতায় নারায়ণগদঞ্জ অবরস্থত সাংস্থার ডকইয়াড প নাং-১ ও ডকইয়াড প নাং-২ এ অরধক ষ্যমতা সম্পন্ন রিপওদয় স্থাপনসহ অবকাঠাদমাগত 

উন্নয়দনর কা পক্রম চলমান। 
 

 অ্া্ উদোদ াগ্য অজপন 
 

 নেরর ও  ারিবারহ সারভ্ পদসর ১৭টি ঘাট/ নস্টশদন ২৫ টি রস রস কযাদমরা স্থাপন। 

 রনজস্ব ব্যবস্থাপনায় ননৌ াদন  জ্বালানী সরবরাদহর  জ্ ৩টি ট্াাংক লরর ক্রয় করা হদয়দি।  

 মাননীয় ননৌপররবহন প্ররতমন্ত্রী কতৃপক গত 30/01/2022 তাররা সাংস্থার রনজস্ব অে পায়দন ‘‘রবআইডরিউটিরস’র ননৌ াদন জ্বালানী 

সরবরাদহর জ্ ২টি শ্যাদলা ড্রােট অদয়ল ট্াাংকার রনম পাণ (1ম সাংদশারধত)’’ শীষ পক প্রকেটি উদদ্বাধন করা হদয়দি।    

 সাংস্থার প্রধান কা পালদয় নমগা মরনটর স্থাপনূরব পক ননৌপররবহন মন্ত্রণালয় ও সাংস্থার উন্নয়ন কা পক্রম প্রেশ পন করা হদি। 

 2021 সাদল মুরজব বষ প উপলদষ্য সাংস্থার প্রধান কা পালদয় একটি ‘মুরজব কণ পার’ স্থাপন করা হদয়দি।  

 সাংস্থার প্রধান কা পালদয় বাদয়াদমরট্রক এদটনদডেস চালু করা হদয়দি।  

 ননৌ ান নমরামদতর জ্  ন্ত্রণাাংশ মজুে রাাার লদষ্য সাংস্থার নারায়ণগদঞ্জ অবরস্থত নসন্ট্রাল নস্টার রডরজটাল করার রনরমত্ত 1ম ও 2য় 

নেজ এ সেট্ওয়ার ততরর করা হদয়দি।  া বতপমাদন কা পকরী রদয়দি।   

 

 

 চলমান পররকেনা ও উন্নয়ন সাংক্রান্ত কা পক্রম  
 

1) “রবআইডরিউটিরস’র চট্টগ্রামস্থ টারম পনাল ১ও ২ এ নজটি রনম পাণসহ অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও আধুরনকায়ন” প্রকেটি অনুদমােন 

প্ররক্রয়াধীন আদি।   
 

2) “অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় ননৌপদে  াতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজতর করার লদষ্যয নমরামদতর সুরবধারে/ ওয়াকপশপ স্থাপনসহ 

প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক Hover Craft সাংগ্রহ” এর রবষদয় রেরজরবরলটি স্টারড সম্পােন চলমান। 
 

3) “রবআইডরিউটিরস’র সষ্যমতা বৃরে” শীষ পক প্রােরমক                                                            

                 
 

4) জ                                                                                     
 
 

5) রবআইডরিউটিরস’র নসবার পরররধ বৃরের লদষ্যয সম্ভাব্যতা সমীষ্যা সম্পােদনর কা পক্রম চলমান। 
 

6)                                                                                      

 
 

                       

 

                                    -                                    10   Visitors  book 

                                                                

 

                  
 

         ও                           ও                                                                

         ও                                                    
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 বাদজট বরাি ও ব্যয় রববরণী (2021-2022)  

         (লষ্য টাকায়) 

ক্রঃ প্রকদের নাম 

(বা্বায়নকাল) 

প্রাক্করলত ব্যয় ২০21-২০22  

অে প বিদরর 

 আরএরডরপ 

বরাি 

২০21-২০22  

এর  অগ্রগরত 

(জুন, 2022 

প পন্ত) 

ক) রজওরব 

া) রবআইডরিউটিরস 

গ) নমাট 
(১) (২) (৩) (4) (5) 

 ক) এরডরপভুক্ত প্রকে - 1 টি    

1. রবআইডরিউটিরস’র জ্ ৩৫টি বারণরজযক ও ৮ টি সহায়ক জল ান সাংগ্রহ এবাং 

২টি নতুন রিপওদয় রনম পাণ             )  (জুলাই, 2018 - জুন, 2023) 
 

ক্রঃ ননৌ াদনর ধরণ সাংখ্যা  বতপমান প পায় 
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       

৫ নেরর পন্টুন ও ঘাট পন্টুন ৮      

৬ আধুরনক অভ্যন্তরীণ  ারিবারহ জাহাজ ৩       

৭ রস-ট্রাক  ৮       

৮ নকরবন ক্রুজার কাম-ইসদপকসন নবাট ১       

৯ আধুরনক উপকূলীয়  ারিবারহ জাহাজ ৪       

10 প্যাদসঞ্জার ক্রুজার ৩       

 নমাট  43  
 

ক) 125229.00 (95%) 

া) 6591.00 (5%) 

গ) 131820.00 

18153.00 ক) 18005.09 

া) 947.63 

গ) 18952.73 

 ক) উপদমাট (এরডরপ) ক) 12529.00 

া) 6599.00 

গ) 131820.00 

18153.00 

 

ক) 18005.09 

া) 947.63 

গ) 18952.73 

 া) রনজস্ব অে পায়দন বা্বায়নাধীন প্রকে- 2 টি     

1. weAvBWweøDwUwmÕi Rb¨ 2wU wgwWqvg †dwi wbg©vY (1g ms‡kvwaZ)  

(Rvbyqvwi, 2019-wW‡m¤̂i, 2021) 

2560.00 3.00 3.00 (100%) 

2.            ’  জ                          জ                     

                                ) (b‡f¤̂i, 2019-Ryb, 2022) 

2099.00 

 

744.00 

 

668.28 

(89.82%) 

 া) উপদমাট (রনজস্ব অে পায়ন) 4659.00 747.00 671.28 

(89.86%) 

 সব পদমাট (ক+া) ক) 12529.00 

া) 11258.00 

গ) 131820.00 

18900.00 

 

ক) 18005.09 

া) 1618.91 

গ) 19624.00 

  )           জ           -1      

1.  জ                      ’                    1 ও 2    জ        

ও             

(জুলাই, 2022 - জুন, 2025) 

ক) 20165.35 (90%) 

া) 2240.59 (10%) 

গ) 22405.94 

  

 

         
 

সাংস্থা কতৃপক পররচারলত সারভ্ পসসমূদহর  নসবার মান উন্নয়দন জ্বালানী সাশ্রয়ী, নটকসই, আধুরনক ও দ্রুতগরত সম্পন্ন ননৌ ান সাংগ্রহ এ প্ররতষ্ঠাদনর 

উদোদ াগ্য চযাদলঞ্জ। এ িাড়া নেরর রুদট এবাং  ারিবারহ ননৌপদের নাব্যতা সাংকট সাংস্থার নেরর সারভ্ পস ও  ারিবারহ সারভ্ পস সুষ্ঠু পররচালনার 

নষ্যদি রবদশষ চযাদলঞ্জ। নেীর গরতধারা পররবতপদনর েদল নেরর ঘাদটর অব্যাহত ভ্াঙ্গন, ননৌ ানসমূদহর  রনয়রমত নমরামত ও রষ্যণাদবষ্যন, 

খুচরা  ন্ত্রাাংশ সাংগ্রহ, রবরভ্ন্ন সারভ্ পদস ই-টিদকটিাং/ অদটাদমশন পেরতর প্রবতপন এ সাংস্থার কা পক্রম পররচালনায় রবদশষ চযাদলঞ্জ। 2019-20 ও 

2020-21 অে প বিদর নকারভ্ড-19 মহামারী দুদ পাদগর কারদণ নেরর ও  ারিবারহ সারভ্ পস পররচালনা, ননৌ ান বহদরর নমরামত এবাং উন্নয়ন 

প্রকদের আওতায় রনম পাণাধীন ননৌ ান রনম পাদণর কাজ রবরঘ্নত ও রবলরম্বত হদি। ননৌ ান রনম পাদণ সাংরিষ্ট রশপইয়াদড পর িেগরত উন্নয়ন প্রকে 

বা্বায়দন বড় চযাদলঞ্জ। 

 

        (Prospects) 

             ও                            

      ও                                

                                

                                 

        ও                               

                  জ              

  -          
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সে রনরম পত রবআইডরিউটিরস’র উপকূলীয়  ারিবারহ জাহাজ ‘এম.রভ্ তাজউরিন আহমে’ এবাং ‘এম.রভ্ আইরভ্ রহমান’  

রভ্রডও কনোদরদস শুভ্ উদদ্বাধন কদরন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নশা হারসনা 

 

 

 
  

  
উপকূলীয়  ারিবারহ জাহাজ ‘এমরভ্ তাজউরিন আহমে’ উপকূলীয়  ারিবারহ জাহাজ ‘এমরভ্ আইরভ্ রহমান’ 

 

 

রবআইডরিউটিরস’র প্রধান কা পালদয় স্থারপত ‘মুরজব কণ পার’ এর শুভ্ উদদ্বাধন কদরন, ননৌপররবহন মন্ত্রণালদয়র  

মাননীয় প্ররতমন্ত্রী মদহােয় ও সরচব মদহােয় 
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২০২১ ও ২০২২ সাদল সাংস্থার বহদর সাংদ ারজত সে রনরম পত রমরডয়াম নেরর ‘নবগম সুরেয়া কামাল’ ও ‘নবগম নরাদকয়া’, 

‘কেম’ ও ‘কুঞ্জলতা’ এবাং শ্যাদলা ড্রােট অদয়ল ট্াাংকার ‘ও.টি. মারওয়া’ ও ‘ও.টি. সাো’ 

 

 

 
রমরডয়াম নেরর ‘নবগম সুরেয়া কামাল’ 

 

 

 
রমরডয়াম নেরর ‘নবগম নরাদকয়া’ 

 
রমরডয়াম নেরর ‘কেম’ 

 
রমরডয়াম নেরর ‘কুঞ্জলতা’ 
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শ্যাদলা ড্রােট অদয়ল ট্াাংকার ‘ও.টি. মারওয়া’ 

 
শ্যাদলা ড্রােট অদয়ল ট্াাংকার ‘ও.টি. সাো’ 

 

 
Ggwf D`qb G·‡cÖm 

 
bZzb K‡›UBbvievnx RvnvR ÔGg.wf DÏxcbÕ 

 
wgwb BDwUwjwU †dwi Ô¯̂Y©PuvcvÕ  

 
‡iv †iv †dwi  fvlv ˆmwbK ÔWvt †Mvjvg gIjvÕ 

 

 

 


