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২০২২-২০২৩ অর্ ট বছররর ‘বোর্ষ ট   র্ টসম্পোদন চুর্ি’র ১র্ ত্রৈর্োর্সর র (জুলোই, ২০২২–কসরেম্বর, ২০২২) অগ্রগর্ি প্রর্িরবদন।  

সংস্োাঃ বোংলোরদশ অভ্যন্তরীণ কনৌপর্রবহন  রপ টোররশন (র্বআইডর্িউটির্স) 

 

 

 র্ টসম্পোদন 

কেৈ 

কেরৈর 

র্োন 

 োর্ টক্রর্ সূচ  সূচর র 

র্োন 

লেযর্োৈো 

(অসোধোরন) 

এ   ১র্ 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

২য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

অধ টবোর্ষ ট  

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য়) 

৩য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ট 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

বোর্ষ ট  

চুড়োন্ত 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য় 

+৩য়+৪র্ ট) 

দোবীকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত প্রর্োণ  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) 

১। নতুন ও 

আধুর্ন  কনৌর্োন 

সংগ্রহ। 

২৫ [১.১] ৬টি ইমপ্রুভড্ কে-

টাইপ (মমমিয়াম) কেমি 

মিম মাণ। 

[১.১.১] ৬টি ইমপ্রুভড্ কে-

টাইপ (মমমিয়াম) কেমিি 

৪০%মিমম মত। 

৩ ৪০% % ৩%       সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী।  

[১.২] ৬টি ইমপ্রুভড্ 

ইউটিমিটি কেমি মিম মাণ। 

[১.২.১] মিমম মত ৬টি ইমপ্রুভড্ 

ইউটিমিটি কেমিি ৪০% 

মিমম মত। 

৩ ৪০% % ৩%       সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

[১.৩] আিন্দ মিপইয়াি ম 

মিিঃ এ মিম মাণাধীি ৪টি মি-

ট্রাে মিম মাণ। 

[১.৩.১] ৪টি মি-ট্রাকেি 

৩০% মিমম মত। 

৩ ৩০% % ২%       সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

[১.৪] মি-একেি কমমিি [১.৪.১] ৪টি মি-ট্রাকেি ৩ ৩০% % ২%       সংযুর্িাঃ 
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 র্ টসম্পোদন 

কেৈ 

কেরৈর 

র্োন 

 োর্ টক্রর্ সূচ  সূচর র 

র্োন 

লেযর্োৈো 

(অসোধোরন) 

এ   ১র্ 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

২য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

অধ টবোর্ষ ট  

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য়) 

৩য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ট 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

বোর্ষ ট  

চুড়োন্ত 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য় 

+৩য়+৪র্ ট) 

দোবীকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত প্রর্োণ  

মিিঃ এ মিম মাণাধীি ৪টি মি-

ট্রাে মিম মাণ। 

৩০% মিমম মত। ১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

[১.৫] ২টি  িাবি বটম 

ট্াাংোি মিম মাণ। 

[১.৫.১] ২টি  িাবি বটম 

ট্াাংোকিি ৩০% মিমম মত। 

২ ৩০% % ১.৫%       সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

[১.৬] োয়াি-োইটিাং-

োম স্যািকভট টা  

মিম মাণ। 

[১.৬.১] োয়াি-োইটিাং-

োম স্যািকভট টাক ি ৫০% 

মিমম মত। 

৩ ৫০% % ৩%       সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

[১.৭] ৩টি আধুর্ন  

অভ্যন্তরীণ র্োর্ৈবোর্হ 

জোহোজ র্নর্ টোণ। 

[১.৭.১] ৩টি আধুর্ন  

অভ্যন্তরীণ র্োর্ৈবোর্হ 

জোহোরজর ৩০% র্নর্র্ টি। 

২ ৩০% % ২%        সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

[১.৮] ১টি ক র্বন ক্রুজোর 

 োর্-ইন্সরপ শন কবোর্ 

[১.৮.১] র্নর্র্ টি ১টি ক র্বন 

ক্রুজোর  োর্-ইন্সরপ শন 

২ ৩০% % ১%       সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  
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 র্ টসম্পোদন 

কেৈ 

কেরৈর 

র্োন 

 োর্ টক্রর্ সূচ  সূচর র 

র্োন 

লেযর্োৈো 

(অসোধোরন) 

এ   ১র্ 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

২য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

অধ টবোর্ষ ট  

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য়) 

৩য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ট 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

বোর্ষ ট  

চুড়োন্ত 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য় 

+৩য়+৪র্ ট) 

দোবীকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত প্রর্োণ  

র্নর্ টোণ। কবোরর্র ৩০% র্নর্র্ টি। অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

[১.৯] ৩টি র্োর্ৈবোর্হ ক্রুজ 

র্শপ র্নর্ টোণ। 

[১.৯.১] ৩টি র্োর্ৈবোর্হ ক্রুজ 

র্শরপর ৪০% র্নর্র্ টি। 

৩ ৪০% % ৫%       সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

[১.১০] ৪টি উপকূলীয় 

র্োর্ৈবোর্হ জোহোজ র্নর্ টোণ। 

[১.১০.১] ৪টি উপকূলীয় 

র্োর্ৈবোর্হ জোহোরজর ৪০% 

র্নর্র্ টি। 

৩ ৪০% % ৫%       সংযুর্িাঃ 

১। প্রিযয়ণ পৈ 

২। আইএর্ইর্ডাঃ০৫ এর র্োর্স  

অগ্রগর্ির প্রর্িরবদন।  

৩। র্পআইর্স’র সভ্োর কনোটিশ, 

উপর্স্র্ি, ও  োর্ ট র্ববরণী। 

২।  অবোঠাকমা 

উন্নয়ি ও 

ব্যবস্থাপিায় 

দক্ষতা বৃমি। 

 

১৮ [২.১] িেইয়াি ম-২ এ 

মিতি আিমিমি কেম 

স্ট্রােচাি অমেি ভবি 

মিম মাণ, পূতম, পামি ও 

পয়িঃমিস্কািি এবাং 

ববদ্যুমতে োট ও অন্যান্য 

আনুষমেে োট। 

[২.১.১] িেইয়াি ম-২ এ 

মিমম মত মিতি আিমিমি কেম 

স্ট্রােচাি অমেি ভবি, 

িম্পামদত পূতম, পামি ও 

পয়িঃমিস্কািি এবাং ববদ্যুমতে 

োট ও অন্যান্য আনুষমেে 

োকটি ৫০% িম্পামদত।  

৩ ৫০% % ৩০%        োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

২. আরলো র্চৈ  

[২.২] িাংস্থাি ঝািোঠী 

প্রামিকে অমেি ভবি 

মিম মাণ োট।  

[২.২.১] িাংস্থাি ঝািোঠী 

প্রামিকে অমেি ভবকিি 

৮০% মিমম মত।  

৩ ৭২% % ৩০%        োজ চলর্োন ররয়রছ।  

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

২. আরলো র্চৈ 
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 র্ টসম্পোদন 

কেৈ 

কেরৈর 

র্োন 

 োর্ টক্রর্ সূচ  সূচর র 

র্োন 

লেযর্োৈো 

(অসোধোরন) 

এ   ১র্ 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

২য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

অধ টবোর্ষ ট  

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য়) 

৩য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ট 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

বোর্ষ ট  

চুড়োন্ত 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য় 

+৩য়+৪র্ ট) 

দোবীকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত প্রর্োণ  

[২.৩] েিকপাকিিকিি 

িািায়ণ ঞ্জস্থ িেইয়াি ম 

িাং-২ এ  ওয়ােমিপ মিম মাণ 

িহ অন্যান্য আনুষমেে 

োট িম্পাদি।  

[২.৩.১] িেইয়াি ম-১ ও ২ এ 

মিপওকয় উইকেি িিবিাহ ও 

স্থাপকিি ৭০% িম্পামদত। 

৩ ৭০% % ৩০%        োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

২. আরলো র্চৈ 

[২.৪] কলাটিাং িে 

কমিামত/ পুিবাি মি 

োকটি প্রাক্কিি 

প্রস্তুতেিণ। 

[২.৪.১] প্রস্তুতকৃত কমিামত/ 

পুিবাি মিকৃত কলাটিাং িকেি 

প্রাক্কিি।  

২ ০১/৬/২০২৩ িোর্রখ         োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

[২.৫] কিা কিা পন্টুি-৮ 

কমিামত/ পুিবাি মি 

োকটি কটন্ডাি প্রমিয়া 

িম্পাদি। 

[২.৫.১] িম্পামদত কমিামত/ 

পুিবাি মিকৃত কিা কিা পন্টুি-৮ 

এি কটন্ডাি প্রমিয়া। 

৩ ১/৬/২০২৩ িোর্রখ ০২/০৮/২০২২        োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

[২.৬] কিা কিা পন্টুি-১০ 

কমিামত/ পুিবাি মি 

োকটি প্রাক্কিি 

প্রস্তুতেিণ। 

[২.৬.১] প্রস্তুতকৃত কমিামত/ 

পুিবাি মিকৃত কিা কিা পন্টুি-

১০ এি প্রাক্কিি। 

২ ১/৬/২০২৩ িোর্রখ         োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

৩। িেইয়াকি মি 

উন্নয়কিি মাধ্যকম 

কিৌ-বহকিি 

কমিামকতি 

িক্ষমতা বৃমি।  

 

১৭ 

 

 

 

 

 

[৩.১] মিপওকয় িাংিগ্ন 

িদী তীিবতী এিাোয় 

মিমি ব্লে, মিভাি 

প্রকটেিি ও কেমটাং োট।   

[৩.১.১] মিপওকয় িাংিগ্ন িদী 

তীিবতী এিাোয় িম্পামদত  

মিমি ব্লে, মিভাি প্রকটেিি 

ও কেমটাং োকটি ৪০% 

িম্পামদত। 

৩ ৪০% % ১০%        োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পত্র।  

২. আরলো র্চৈ 

[৩.২] িেইয়াি ম-২ এ 

কটটি, পন্টুি ও স্পাি 

মিম মাণ োট।  

[৩.২.১] িেইয়াি ম-২ এ 

মিমম মত কটটি, পন্টুি ও 

স্পাকিি ৩০% িম্পামদত। 

৪ ৩০% % ২৪%         োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

২. আরলো র্চৈ 
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 র্ টসম্পোদন 

কেৈ 

কেরৈর 

র্োন 

 োর্ টক্রর্ সূচ  সূচর র 

র্োন 

লেযর্োৈো 

(অসোধোরন) 

এ   ১র্ 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

২য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

অধ টবোর্ষ ট  

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য়) 

৩য় 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ট 

ত্রৈর্োর্সর র 

অগ্রগর্ি 

বোর্ষ ট  

চুড়োন্ত 

অগ্রগর্ি 

(১র্+২য় 

+৩য়+৪র্ ট) 

দোবীকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত প্রর্োণ  

[৩.৩] িেইয়াি ম িাং-১ ও 

২ এ ২ টি মিপওকয় মিম মাণ 

িাংিাি োট।  

[৩.৩.১] িেইয়াি ম িাং-১ ও 

২ এ িম্পামদত ২টি মিপওকয় 

মিম মাণ োকটি ৩৫% 

িম্পামদত।  

৩ ৩৫% % ১২%        োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

২. আরলো র্চৈ 

[৩.৪] িেইয়াি ম-১ ও ২ এ 

মিপওকয় উইে িিবিাহ ও 

স্থাপি িাংিাি োট।  

[৩.৪.১] িেইয়াি ম-১ ও ২ এ 

িিবিাহকৃত ও স্থামপত 

মিপওকয় উইে এি ৩০% 

িম্পামদত। 

৩ ৩০% % ৮%        োজ চলর্োন ররয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

২. আরলো র্চৈ 

[৩.৫] েিকপাকিিকিি 

িািায়ণ ঞ্জস্থ কলাটিাং িে 

িাংিগ্ন কচৌড়াপাড়া টমমকত 

আি. মি. মি. কেম 

স্ট্রােচাি িহ এেটি মিতি 

ওয়ােমিপ োম অমেি 

ভবি মিম মাণ ও অন্যান্য 

আনুষামেে োট।  

[৩.৫.১] েিকপাকিিকিি 

িািায়ণ ঞ্জস্থ কলাটিাং িে 

িাংিগ্ন কচৌড়াপাড়া টমমকত 

আি. মি. মি. কেম স্ট্রােচাি 

িহ এেটি মিতি ওয়ােমিপ 

োম অমেি ভবি মিম মাকণি 

২০% িম্পামদত। 

৪ ৬০% % ৬০%        োজটি সম্পন্ন হরয়রছ। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ।  

২. আরলো র্চৈ 

৪। সুষ্ঠু ও 

মিিবমিন্ন কেমি 

িামভ মি প্রদাি। 

১০ [৪.১] িমবমধ মত যািবাহি  

পািাপাি। 

[৪.১.১] পািাপািকৃত বমধ মত   

যািবাহি। 

৫ ১৮.০০ (িক্ষ) ৫.৬৩ িক্ষ 

 

      চলর্োন  োর্ টক্রর্। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ। 

২. র্হসোরবর প্রর্িরবদন  

[৪.২] কেমি িামভ মকিি 

মাধ্যকম অমটমত  িাটস্ব 

আয় বৃমি।  

[৪.২.১] বমধ মত িাটস্ব আয়। ৫ ২৩০.০০ (কোটি 

টাো) 

৭৭.৩৯ কোটি 

টাো 

      চলর্োন  োর্ টক্রর্। 

সংযুর্িাঃ 

১. প্রিযয়ন পৈ। 

২. র্হসোরবর প্রর্িরবদন 

 


