
 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

স্থলবন্দরসমূদের তাললকা 

 

ক্র: 

নাং 

স্থলবন্দদরর নাম স্থলবন্দর 

ঘ াষণার 

তালরখ 

বাাংলাদেশ অাংদশর 

নাম 

ভারত/মায়ানমার অাংদশর 

নাম 

বতমৃান অবস্থা 

1.  ঘবনাদপাল স্থলবন্দর ১২/০১/২০০২ ঘবনাদপাল, শাশাৃ, যদশার ঘপট্রাদপাল, বঁনগাও, ভারত চালু 

(লনজস্ব তত্ত্বাবধাদন) 

2.  বুলিমারী স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ পাটগ্রাম, লালমলনরোট ঘ াংিাবান্ধা, পলিমবঙ্গ, ভারত চালু 

(লনজস্ব তত্ত্বাবধাদন 

3.  আখাউিা স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ আখাউিা, বাহ্মনবালিয়া রামগি, আগরতলা, লিপুরা, 

ভারত 

চালু 

(লনজস্ব তত্ত্বাবধাদন 

4.  ঘভামরা স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ ঘভামরা, সাতক্ষীরা সের ঘগাজাডাঙ্গা,  লিশ পরগনা, 

পলিমবঙ্গ, ভারত 

চালু 

(লনজস্ব তত্ত্বাবধাদন 

5.  নাকুগাঁও স্থলবন্দর ৩০/০৯/২০১০ লললতাবািী, ঘশরপুর ডালু, ঘম ালয়, ভারত চালু 

(লনজস্ব তত্ত্বাবধাদন 

6.  তামালবল স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ ঘগায়াইন াট লসদলট ডাউলক, লশলাং, ঘম ালয়, ভারত চালু 

(লনজস্ব তত্ত্বাবধাদন 

7.  ঘসানাোট স্থলবন্দর  ২৫/১০/২০১২ ভুরুঙ্গামারী, কুলিগ্রাম ঘসানাোট, ধুবরী আসাম, ভারত চালু 

(লনজস্ব তত্ত্বাবধাদন 

8.  েশনৃা স্থলবন্দর ১২/০১/২০০২ োমুরহুো, চুয়াডাঙ্গা ঘগদে, কৃষ্ণনগর, পলিমবঙ্গ, 

ভারত 

জলম অলধগ্রেদণর কাজ 

 লমান রদয়দে। 

9.  লবদলালনয়া স্থলবন্দর ২৩/০২/২০০৯ লবদলালনয়া, পরশুরাম, ঘেনী মুহুরী াট, লিপুরা, ভারত ১০ একর জলম অলধগ্রেণপূবকৃ 

বন্দর পলর ালনার জন্য 

প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা 

লনমাৃদণর কাযকৃ্রম  লমান 

রদয়দে। 

10.  ঘগাবিাকুিা-কিইতলী 

স্থলবন্দর  

১৪/০৬/২০১০ োলুয়া াট, ময়মনলসাংে গাছুয়াপািা, ঘম ালয়, ভারত ঘগাবরাকুিা-কিইতলী 

স্থলবন্দদরর ঘগাবরাকুিা 

স্থাদনর জন্য ১৬.৪১ একর 

এবাং কিইতলী স্থাদনর জন্য 

১৪.৭৩ একর জলম  

অধিগ্রহণপূবকৃ বন্দর 

পলর ালনার জন্য প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা লনমাৃদণর উন্নয়ন 

কাযকৃ্রম  সম্পন্ন েদয়দে| 

অপাদরশনাল কাযকৃ্রম 

উদবাধদনর অদপক্ষায় আদে। 

11.  রামগি স্থলবন্দর  ০৭/১১/২০১০ রামগি, খাগিােলি সাবরুম, লিপুরা, ভারত ১০.০০ একর জলম 

অলধগ্রেণপূবকৃ বন্দর 

পলর ালনার জন্য প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা লনমাৃদণর 

কাযকৃ্রম  লমান রদয়দে। 

12.  ঘতগামুখ স্থলবন্দর  ৩০/০৬/২০১৩ বরকল, রাঙ্গামাটি ঘেমাগ্রী/কাউয়াপুল য়া 

লমদজারাম, ভারত 

উন্নয়ন কার্ যক্রম গ্রহণণর 

ধিদ্ধাণের অণেক্ষািীন। 

13.  ল লাোটি স্থলবন্দর  ২৮/০৭/২০১৩ ঘডামার, নীলোমারী েলেীবািী, কু লবোর, উন্নয়ন কার্ যক্রম গ্রহণণর 



ক্র: 

নাং 

স্থলবন্দদরর নাম স্থলবন্দর 

ঘ াষণার 

তালরখ 

বাাংলাদেশ অাংদশর 

নাম 

ভারত/মায়ানমার অাংদশর 

নাম 

বতমৃান অবস্থা 

পলিমবঙ্গ, ভারত ধিদ্ধাণের অণেক্ষািীন। 

14.  ঘেৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর  ৩১/০৭/২০১৩ জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা মাঝলেয়া, নেীয়া, পলিমবঙ্গ, 

ভারত 

উন্নয়ন কার্ যক্রম গ্রহণণর 

ধিদ্ধাণের অণেক্ষািীন। 

15.  ধানুয়াকামালপুর ২১/০৫/২০১৫ বক্সীগঞ্জ, জামালপুর মদেন্দ্রগঞ্জ, আমপলত, ঘম ালয়, 

ভারত  

১৫.৮০ একর জলম 

অলধগ্রেণপূবকৃ বন্দর 

পলর ালনার জন্য প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা লনমাৃদণর 

কাযকৃ্রম  লমান রদয়দে। 

16.  ঘশওলা ৩০/০৬/২০১৫ লবয়ানীবাজার, লসদলট সুতারকান্দি, কন্দরমগঞ্জ, আসাম ২২.০২ একর জলম 

অলধগ্রেণপূবকৃ বন্দর 

পলর ালনার জন্য প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা লনমাৃদণর 

কাযকৃ্রম  লমান রদয়দে। 

17.  বাল্লা স্থলবন্দর  ২৩/০৩/২০১৬ চুনার াট, েলবগঞ্জ  পাহাড়মুরা, খৈয়াই, ন্দিপুরা ১৩.০০ একর জলম 

অলধগ্রেণপূবকৃ বন্দর 

পলর ালনার জন্য প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা লনমাৃদণর 

কাযকৃ্রম  লমান রদয়দে। 

18.  ঘভালাগঞ্জ ২৫/০৭/২০১৯ ঘভালাগঞ্জ, ঘকাম্পানীগঞ্জ 

লসদলট 

ঘভালাগঞ্জ, ঘ রাপুলঞ্জ, ঘম ালয়  জধম অধিগ্রহণণর কাজ 

 লমান রদয়দে। 

19.  ঘসানামসলজে স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ লশবগঞ্জ  াপাইনবাবগঞ্জ   মোেীপুর, মালেে, পলিমবঙ্গ, 

ভারত 

চালু 

(লবওটি লভলিদত পলর াললত)। 

20.  লেলল স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ োলমকপুর, লেনাজপুর লেলল, ে: লেনাজপুর, পলিমবঙ্গ, 

ভারত 

চালু 

(লবওটি লভলিদত পলর াললত)। 

21.  বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ ঘততুললয়া, পঞ্জগি  ফুলবালি, জলপাইগুলি, 

পলিমবঙ্গ, ভারত  

চালু 

(লবওটি লভলিদত পলর াললত)। 

22.  ঘটকনাে স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ ঘটকনাে, কক্সবাজার মাংডু, লসটুওদয়, মায়ানমার চালু 

(লবওটি লভলিদত পলর াললত)। 

23.  লবলববরবাজার 

স্থলবন্দর  

১৮/১১/২০০২ লবলবরবাজার, কুলমল্লা সের শ্রীমন্তপুর, ঘসানামুিা, লিপুরা, 

ভারত 

চালু 

(লবওটি লভলিদত পলর াললত)। 

a.  লবরল স্থলবন্দর  ১২/০১/২০০২ লবরল, লেনাজপুর  ঘপাট ৃ অপাদরটর কর্তকৃ 

বন্দদরর উন্নয়ন কাযকৃ্রম 

 লমান রদয়দে।  

 

সারসাংদক্ষপ: 

১। ঘ ালষত স্থলবন্দদরর সাংখ্যা:  ২৪টি 

২।  ালু স্থলবন্দদরর সাংখ্যা:  

    (লনজস্ব তত্ত্ববধাদন ৭টি+লবওটি লভলিদত ৫টি) 

১৪টি 

৩। বাস্থবদকর লনজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্থলবন্দদরর সাংখ্যা: ১৮টি 

৪। লবওটির ব্যবস্থাপনাধীন স্থলবন্দদরর সাংখ্যা: ০৬টি 

৫। উন্নয়ন কাযকৃ্রমাধীন স্থলবন্দদরর সাংখ্যা:  ১০টি 

 


