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প্রারর্িকা 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালবয়র র্নয়ন্ত্রণাধীন একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা। বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তিপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সাবলর ২০ নাং আইন) ববল এ সাংস্থা প্রর্ির্িি হয়। স্থলপবে প্রর্িববশী নদশগুবলার সাবে 

আমদার্ন-রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক সহজির ও গর্িশীল করার লবক্ষে বন্দরসমূবহর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পর্রচালনা, ব্যবস্থাপনা ও 

অবকাঠাবমাগি সুবর্াগ-সুর্বধা সৃর্ির জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ র্াত্রা শুরু কবর। র্াত্রার শুরুর র্দবক শুধুমাত্র 

নবনাবপাল বন্দর র্দবয় কার্ িক্রম চালু হবলও পরবিীবি জািীয় প্রবয়াজবন ১২টি শুল্ক নেশবন স্থলবন্দবরর কার্ িক্রম পূণ িদ্যবম 

চালু করা হয় এবাং আবরা ১২টি স্থলবন্দর চালুর লবক্ষে প্রবয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবয়বে। র্নম িাণাধীন স্থলবন্দরসমূহ 

পুবরাপুর্র চালু হবল সরকাবরর রাজস্ব বৃর্দ্ধ, কম িসাংস্থান সৃর্ির মাধ্যবম দার্রদ্র্ে র্ববমাচন ও সীমাবে নচারাচালান হ্রাস পাবব। 

 

স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু নশখ মুর্জবুর রহমান এঁর স্বপ্ন র্েল একটি দার্রদ্র্মুক্ত, ক্ষুধামুক্ত উন্নি 

আধুর্নক রাষ্ট্র র্বর্নম িাণ। র্কন্তু ১৯৭৫ সাবলর ১৫ই আগে জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু নশখ মুর্জবুর রহমান কুচক্রীবদর হাবি শর্হদ 

হবল িার নস ইচ্ছা আর পুরণ হয়র্ন। িারই সুবর্াগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনবনত্রী নশখ হার্সনার ননর্তবে ২০৩০ সাল 

নাগাদ নেকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা অজিন এবাং ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আের্রকভাবব কাজ 

কবর র্াবচ্ছ। ইবিামবধ্য এমর্ির্জ লক্ষেমাত্রায় ২০২০ অজিন কবরবে। িাোড়া নেকশই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা অজিন, র্ভশন-২০২১, 

র্ভশন-২০৪১ এর নিল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়বন সারাবদবশ এক র্বশাল কম ির্জ্ঞ চলবে। িারই ফলশ্রুর্িবি বাাংলাবদবশর 

জনগবণর গড় আয়ু, মাোর্পছু আয়, র্শক্ষার হার, র্লঙ্গ সমিা, সামার্জক ও অে িননর্িক সকল সূচবক অভাবনীয় উন্নর্ি লাভ 

কবরবে। 

২০২২ সানল বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর ২১ বের পূণ ি হবয়বে। এ একুশ বেবর বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর 

অবনক অজিন আবে। এ সমবয় স্থলবন্দরসমূবহর অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন কবর বার্ণজে বৃর্দ্ধর মাধ্যবম বাাংলাবদবশর 

আে িসামার্জক উন্নয়বন বন্দরসমূহ গুরুেপূণ ি অবদান নরবখ চবলবে। এোড়া স্থলবন্দরসমূবহ কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ সৃর্ি হওয়ায় 

স্থানীয় এলাকার নবকার সমস্যা সমাধাবন ও অে িননর্িক প্রর্বর্দ্ধবি বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ উবেখবর্াগ্য ভূর্মকা রাখবে। 

প্রকৃিপবক্ষ প্রর্িববশী নদশসমূবহর সাবে স্থলপবে আমদার্ন-রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক নবগবান এবাং বাাংলাবদবশর অে িননর্িক 

উন্নয়বনর এ ধারাবক সুসাংহি করার জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ র্নরবর্চ্ছন্নভাবব কাজ কবর র্াবচ্ছ। 

 

প্রজািবন্ত্রর কম িচারীবদর কম িকাবে স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি করার লবক্ষে সরকার বার্ষ িক কম িসদন াদন তির্ক্ত 

প্রবিিন কবরবে। উক্ত সদন ার্দি তির্ক্ত এবাং িথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ র্নয়র্মি 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রস্তুি কবর োবক। এ প্রর্িববদন প্রকাবশর মধ্য র্দবয় বন্দরসমূবহর সামর্গ্রক রাজস্ব আদায়, আমদার্ন-

রপ্তার্ন এবাং অে িননর্িক র্ক্রয়াশীলিার একটি সার্ব িক র্চত্র ফুবে উবঠবে। এো বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর জন্য একটি 

জবাবর্দর্হিার প্রর্িফলনও ববে।  

 

আর্ম এ প্রর্িববদন প্রণয়ন এবাং প্রকাশনার সাবে সাংর্িি সকলবক আের্রক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানার্চ্ছ। 

 

নমা: আলমগীর 

 নচয়ারম্যান(বগ্রি-১) 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ 
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১.০) পেভূর্ম: 

 

বাাংলাবদবশর স্থল সীমাবের নমাে দদর্ঘ িে ৪,২৪৬ র্ক.র্ম.। এর মবধ্য ভারবির সাবে বাাংলাবদবশর সীমাে এলাকার দদর্ঘ িে 

হবচ্ছ ৪,০৫৩ র্ক.র্ম এবাং র্ময়ানমাবরর সাবে আরও ১৯৩ র্ক.র্ম (উৎস: বাাংলাবদশ জািীয় িথ্য বািায়ন)। বাাংলাবদবশর 

এই দীর্ঘ ি স্থলসীমাে বাাংলাবদবশর অে িননর্িক উন্নয়বন র্ববশষ কবর আমদার্ন-রপ্তার্ন বার্ণবজে অপর্রসীম ভূর্মকা পালন কবর 

আসবে। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর আওিায় ১৯৭৮ সাবল বাাংলাবদশ ওয়োরহাউর্জাং কবপ িাবরশবনর অধীবন স্থলবন্দবরর কার্ িক্রম 

শুরু হয়। এর ধারা নমািাববক প্রঞ্জাপন নাং-এস আর ও নাং-৪৯৩/র্ি/কাস/৭৯, িার্রখ ০৬ জুলাই, ১৯৭৯ এর  মাধ্যবম 

ওয়োরহাউর্জাং নেশন নর্ঘাষণা করা হয়। ১৯৭৯ সাবলর অবটাববর ওয়োরহাউর্জাং কবপ িাবরশন র্বলুপ্ত হওয়ার পর নবনাবপাল 

শুল্ক নেশবনর ব্যবস্থাপনার দার্য়ে পাে মন্ত্রণালবয়র বাাংলাবদশ পাে কবপ িাবরশন (র্বলুপ্ত নসল) এর উপর ন্যাস্ত হয়। ১৯৮৪ 

সাবল নবনাবপাল শুল্ক নেশবনর ব্যবস্থাপনা ও িত্ত্বাবধাবনর দার্য়ে মাংলা বন্দর কর্তিপবক্ষর উপর ন্যাস্ত হয়। প্রর্িববশী 

নদশগুবলার সাবে স্থলপবে আমদার্ন-রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক উন্নি ও সহজির করার লবক্ষে অবকাঠাবমাগি সুবর্াগ-সুর্বধা সৃর্ি 

ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সাবলর ২০ নাং আইন) ববল বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ প্রর্ির্িি হয়। কর্তিপক্ষ ২০০২ সাবল স্থলবন্দবরর অপাবরশনাল কার্ িক্রম শুরু কবর। বিিমাবন এ কর্তিপবক্ষর 

অধীবন গুরুেপূণ ি ২৪টি শুল্ক নেশনবক সরকার কর্তিক স্থলবন্দর র্হবসবব নর্ঘাষণা করা হবয়বে। ১৩টি শুল্ক নেশনবক স্থলবন্দর 

র্হবসবব প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ করা হবয়বে। িম্মবধ্য ৮টি স্থলবন্দর র্ো- নবনাবপাল, বুর্ড়মারী, আখাউড়া, নভামরা, 

নাকুগাঁও, িামার্বল, নসানাহাে এবাং নগাবড়াকুড়া-কড়ইিলী স্থলবন্দর বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিবপক্ষর র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায় 

পর্রচার্লি হবচ্ছ। ০৫টি স্থলবন্দর র্ো- বাাংলাবান্ধা, নসানামসর্জদ, র্হর্ল, নেকনাফ ও র্বর্বরবাজার স্থলবন্দবরর আবকাঠাবমা 

র্নম িাণ ও পর্রচালনার জন্য BOT (Build, Operate & Transfer) র্ভর্িবি নপাে ি অপাবরের র্নবয়াগ করা হবয়বে। 

অবর্শি ১১টি স্থলবন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান ও চালুর অবপক্ষাধীন রবয়বে। স্থলবন্দর সমূহ আমদার্ন-রপ্তার্ন বৃর্দ্ধ ও 

সরকার্র রাজস্ব আদাবয় উবেখবর্াগ্য ভূর্মকা পালন করবে। একইসাবে নদবশর প্রার্েক জনবগািীর কম িসাংস্থান সৃর্ি ও আয় 

বৃর্দ্ধর মাধ্যবম দার্রদ্র্ে র্ববমাচন ও সীমাে নচারাচালান হ্রাবস কার্ িকর ভূর্মকা পালন করবে। অে িননর্িক প্রবৃর্দ্ধ 

েরার্িিকরবণর উবেশ্যবক সামবন নরবখ বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর দদনর্ন্দন কার্ িক্রম পর্রচার্লি হবচ্ছ। 

 

১.১) রূপকল্প: 

 

দক্ষ, র্নরাপদ ও পর্রববশবান্ধব র্বশ্বমাবনর আধুর্নক প্রযুর্ক্ত র্নভির স্থলবন্দর। 
 

১.২) অভিলক্ষ্য: 

 

স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা উন্নয়ন, পণ্য হোের্লাং ও সাংরক্ষবণ আধুর্নক প্রযুর্ক্তর ব্যবহার এবাং সরকার্র-নবসরকার্র 

অাংশীদার্রবে অপাবরের র্নবয়াবগর মাধ্যবম দক্ষ ও সাশ্রয়ী নসবা প্রদান। 

 

১.৩) কর্তিপবক্ষর ক্ষমিা ও কার্ িাবলী: 

  

 স্থলবন্দর পর্রচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সাংরক্ষবণর নীর্ি প্রণয়ন; 

 স্থলবন্দবর পণ্য গ্রহণ, সাংরক্ষণ ও প্রদাবনর জন্য অপাবরের র্নবয়াগ; 

 সরকাবরর পূব িানুবমাদনক্রবম স্থলবন্দর ব্যবহারকারীবদর র্নকে হবি আদায়বর্াগ্য কর, নোল, নরইে ও 

র্ফবসর িফর্সল প্রণয়ন; 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আইন, ২০০১ এর উবেশ্য পূরণকবল্প তির্ক্ত সদন াদন। 

  

১.৪) নবাি ি গঠন : 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সবনর ২০ নাং আইন) ধারা-৬ অনুর্ায়ী বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তিপবক্ষর পর্রচালনা নবাি ি গঠিি হয়। 

 

নবাি ি র্নম্নবর্ণ িি সদস্য সমিবয় গঠিি। র্ো- 

 একজন নচয়ারম্যান 

 র্িনজন সাব িক্ষর্ণক সদস্য এবাং 

 র্িনজন খেকালীন সদস্য, র্াবদর মবধ্য একজন অভেেরীণ সদন দ র্বভাবগর কম িকিিা, একজন র্শল্প ও 

বার্ণবজে র্নবয়ার্জি নবসরকার্র ব্যর্ক্ত হবব।  
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১.৫) নবাি ি পর্রচালনা : 

 

 কর্তিপবক্ষর পর্রচালন ও প্রশাসন নবাবি ির উপর ন্যস্ত এবাং কর্তিপক্ষ নর্ সকল ক্ষমিা প্রবয়াগ ও কার্ ি 

সদন াদন করবি পারবব নবাি িও নস সকল ক্ষমিা প্রবয়াগ ও কার্ ি সদন াদন করবি পারবব। 

 নবাি ি িার কার্ িাবলী সদন াদবনর নক্ষবত্র সরকার কর্তিক সমবয় সমবয় প্রদি র্নবদ িশনা অনুসরণ করবব। 

 নচয়ারম্যান ও সাব িক্ষর্ণক সদস্যগণ সরকার কর্তিক র্নযুক্ত হববন এবাং কর্তিপবক্ষর সাব িক্ষর্ণক কম িকিিা 

র্হবসবব দার্য়ে পালন করববন এবাং সরকার কর্তিক র্নধ িার্রি নময়াবদ ও শিিাধীবন কম িরি োকববন। 

 খেকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তিক র্নযুক্ত হববন এবাং র্নবয়াবগর িার্রখ হবি দুই বের নময়াবদ স্বীয় পবদ 

বহাল োকববন এবাং পুনরায় র্নবয়াগবর্াগ্য হবি পাবরন। 

 নচয়ারম্যান কর্তিপবক্ষর প্রধান র্নব িাহী কম িকিিা হববন। 

 নচয়ারম্যাবনর পদ শুন্য হবল র্কাংবা অনুপর্স্থর্ি বা অসুস্থিা নহতু বা অন্য নকান কারবণ নচয়ারম্যান দার্য়ে 

পালবন অসমে ি হবল, শূন্য পবদ নবর্নযুক্ত নচয়ারম্যান কার্ িভার গ্রহণ না করা পর্ িে র্কাংবা নচয়ারম্যান স্বীয় 

দার্য়ে পালবন সমে ি না হওয়া পর্ িে সরকার কর্তিক মবনানীি নকান সাব িক্ষর্ণক সদস্য নচয়ারম্যাবনর 

দার্য়ে পালন করববন। 

১.৬) নবাবি ির সভা : 

 নবাবি ির সভা নচয়ারম্যান কর্তিক র্নধ িার্রি স্থান ও সমবয় অনুর্িি হবব। িবব শিি োবক নর্, প্রর্ি দুই মাবস 

নবাবি ির কমপবক্ষ একটি সভা অনুর্িি হবব। 

 নবাবি ির সভায় নকারাবমর জন্য একজন সাব িক্ষর্ণক সদস্যসহ অন্যেন দুইজন সদবস্যর উপর্স্থর্ির প্রবয়াজন 

হবব। 

 নবাবি ির সভায় প্রবিেক সদবস্যর একটি কবর নভাে োকবব এবাং নভাবের সমিার নক্ষবত্র সভায় 

সভাপর্িেকারী ব্যর্ক্তর একটি র্িিীয় বা র্নণ িায়ক নভাে প্রদাবনর ক্ষমিা োকবব। 

 নবাবি ির সকল সভায় নচয়ারম্যান সভাপর্িে করববন এবাং িাঁর অনুপর্স্থর্িবি নচয়ারম্যান হবি 

এিদুবেবশ্য ক্ষমিাপ্রাপ্ত নকান সাব িক্ষর্ণক সদস্য উক্ত সভায় সভাপর্িে করববন।  

 নবাবি ির নকান কার্ ি বা কার্ িধারা নকবলমাত্র নবাবি ির নকান সদস্য পবদ শূন্যিা বা নবাি ি গঠবন ত্রুটি োকার 

কারবণ অনবধ হবব না এবাং িৎসদন বকি নকান প্রশ্ন ও উত্থাপন করা র্াবব না। 

 

২০২১-২২ অে ি বেবর অনুর্িি সাধারণ নবাি ি সভার িথ্যার্দ র্নম্নরূপ: 

ক্রর্মক নবাি ি সভার ক্রর্মক সভা অনুিাবনর িার্রখ র্সদ্ধাে সাংখ্যা 

১. ৭১ তম ববার্ ড সিা ২৫ অবটাবর, ২০২১   ১৫টি 

২. ৭২ তম ববার্ ড সিা ২১ মাচ ি, ২০২২   ১৭টি  

 

২০২১-২২ অে ি বেবর অনুর্িি র্ববশষ নবাি ি সভার িথ্যার্দ র্নম্নরূপ: 

ক্রর্মক নবাি ি সভার ক্রর্মক সভা অনুিাবনর িার্রখ র্সদ্ধাে সাংখ্যা 

১. ২৮ তম র্ববশষ নবাি ি সিা ২৪ এর্প্রল, ২০২২ ০৬টি 

 

 

র্সদ্ধাে বাস্তবায়ন: 

৭১ িম সাধারণ নবাি ি সভার ১৪ (ব ৌদ্দ) টি র্সদ্ধাবের মবধ ে ০৮ (আে) টি র্সদ্ধাে বাস্তবার্য়ি হবয়বে এবাং ০৫ (পাঁ ) 

টি র্সদ্ধাে বাস্তবায়নাধীন রবয়বে ও ০১টি ভসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়ভন। ৭২িম সাধারণ নবাি ি সভার ১৬ (ব াদলা) টি 

র্সদ্ধাবের মবধ ে বাস্তবার্য়ি হবয়বে ১৩ (১৩) টি র্সদ্ধাে এবাং ০৩ (ভতন) টি র্সদ্ধাে বাস্তবায়নাধীন রবয়বে। ২৮িম র্ববশষ 

নবাি িসভার র্সদ্ধাে সাংখ ো ০৬ (ছয়) টি; র্ার মবধ্য বাস্তবার্য়ি হবয়বে ০৪ ( ার) টি এবাং ০২ (দুই) টি র্সদ্ধাে বাস্তবায়নাধীন 

রবয়বে। 
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২.০) সাাংগঠর্নক কাঠাবমা:  

 

কর্তিপবক্ষর অগ িাবনাগ্রাম অনুর্ায়ী ০৬(েয়)টি শাখা/র্বভাগ রবয়বে। ০৬(েয়)টি শাখা/র্বভাগ র্ো: প্রশাসন শাখা, 

প্রবকৌশল শাখা,ট্রার্ফক শাখা, র্হসাব শাখা, অর্িে শাখা ও নবাি ি শাখা। উক্ত শাখা/র্বভাবগর মাধ্যবম এ কর্তিপবক্ষর দদনর্ন্দন 

কার্ িাবলী সদন ার্দি হবচ্ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

২.১) মানবসদন দ ব্যবস্থাপনা : 

 অনুবমার্দি পদসাংখ্যা ৪৯০ টি এবাং নমাে পূরণকৃি পদসাংখ্যা ২৯২ টি। পদবী/বগ্রি অনুর্ায়ী সারর্ণবি র্নবম্ন 

প্রদশ িন করা হ’ল:  

ক) প্রেম নশ্রণীর কম িকিিা:  
     

ক্র.

নাং ক্র. নাং 

পবদর নাম পদ 

সাংখ্যা 

কম িরি 

 

 ক্র.নাং পবদর নাম পদ 

সাংখ্যা 

কম িরি  

১. নচয়ারম্যান ১ ১ ১৪. উপ-পর্রচালক (প্লোর্নাং) ১ ০ 

২. সদস্য (অে ি ও প্রশাসন) ১ ১ ১৫. র্নব িাহী প্রবকৌশলী ১ ০ 

৩. সদস্য (উন্নয়ন) ১ ১ ১৬. সহকারী পর্রচালক (ট্রার্ফক) ২৬ ১৪ 

৪. সদস্য (ট্রার্ফক) ১ ১ ১৭. সহকারী প্রবকৌশলী (র্সর্ভল) ৩ ২ 

৫. পর্রচালক (প্রশাসন) ১ ১ ১৮ নমর্িবকল অর্ফসার ১ ০ 

৬. পর্রচালক (ট্রার্ফক) ২ ২ ১৯. সহকারী পর্রচালক (প্রশাসন) ৪ ২ 

৭. পর্রচালক (র্হসাব) ১ ০ ২০. র্হসাব রক্ষণ কম িকিিা ৫ ৩ 

৮. পর্রচালক (অর্িে) ১ ১ ২১. অর্িে অর্ফসার ৪ ২ 

৯. িত্ত্বাবধায়ক প্রবকৌশলী ১ ১ ২২. আইন উপবদিা  ১ ১ 

১০. সর্চব ১ ১ ২৩. এবেে অর্ফসার ১ ১ 

১১. উপ-পর্রচালক (প্রশাসন) ৩ ২ ২৪. শ্রম কল্যাণ কম িকিিা ১ ১ 



6 

 

১২. উপ-পর্রচালক (ট্রার্ফক) ৮ ৪ ২৫. একাে সর্চব ১ ১ 

১৩. উপ-পর্রচালক (র্হসাব ও 

র্নরীক্ষা) 

১ ১ ২৬. সহকারী নপ্রাগ্রামার ২ ১ 

                                                                                 নমাে= ৭৪ ৪৫ 

 

খ) র্িিীয় নশ্রণীর কম িকিিা: 

 

ক্র.নাং পবদর নাম পদসাংখ্যা কম িরি   ক্র.নাং পবদর নাম পদসাংখ্যা কম িরি 

১. জন সাংবর্াগ কম িকিিা ১ ০ ৪. উপ-সহকারী প্রবকৌশলী 

(র্ার্ন্ত্রক) 

১ ১ 

২. উপ-সহকারী প্রবকৌশলী 

(র্সর্ভল) 

৮ ৪  ৫. প্রশাসর্নক কম িকিিা ৫ ৫ 

৩. উপ-সহকারী প্রবকৌশলী 

(র্বদুেৎ) 

১ ০  ৬. ব্যর্ক্তগি কম িকিিা কাম 

কর্দন উোর অপাবরের 

৫ ৩ 

নমাে= ২১ ১৩ 

  

গ) র্তিীয় নশ্রণীর কম িচারী: 

  

ক্র.নাং পবদর নাম পদসাংখ্যা কম িরি  ক্র.নাং পবদর নাম পদসাংখ্যা কম িরি 

১. ট্রার্ফক পর্রদশ িক ৯৩ ৫১ 8.  অবোকোি 

অপাবরের 

১ ০ 

২. ফায়ার পর্রদশ িক ১ ১ 9.  কোর্শয়ার ৩ ২ 

৩. কর্দন উোর 

অপাবরের 

৩২ ২৩ 10.  নমর্িবকল 

এবেনবিন্ট 

২ ১ 

৪. র্হসাবরক্ষক ২৬ ১৫ 11.  নকয়ার নেকার ১ ১ 

৫. অর্িের ৭ ৪ 12.  কার/জীপ/ফায়ার 

নভর্হকোল ড্রাইভার 

৯ ৯ 

৬. ওয়োরহাউজ/ইয়াি ি 

সুপার্রবন্টনবিন্ট 

১৩৩ ৬১  13.  ড্রাইভার (আউে 

নসার্স িাং) 

২ ২ 

৭. অর্ফস সহকারী কাম 

কর্দন উোর 

অপাবরের 

১ ১      

নমাে= ৩১১ ১৭১ 

 

র্ঘ) চতুে ি নশ্রণীর কম িচারী:                                              ঙ) আউে নসার্স িাং: 

ক্র.নাং পবদর নাম পদ সাংখ্যা কম িরি 

1.  

  

গ্রীজার কাম পাদন  

ড্রাইভার 

১ ১ 

2.  ফায়ারম্যান কাম ফায়ার 

হাইবড্রন্ট অপাবরের 

৪ ৪ 

3.  অর্ফস সহায়ক ৪৭ ২৬ 

 নমাে = ৫২ ৩১ 

 

 

ক্র.

নাং 

পবদর নাম পদ সাংখ্যা কম িরি 

১. গ্রীজার কাম পাদন  ড্রাইভার ১ ১ 

২. র্লর্িাং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার 

হাইবড্রন্ট অপাবরের  

৭ ৭ 

৩. গার্ড়চালক (লাইে) ২ ২ 

৪. পর্রচ্ছন্নিা কমী ২ ২ 

৫. ইবলকর্ট্রর্শয়ান ৯ ৯ 

৬. পাওয়ার হাউজ ড্রাইভার   ৮ ৮ 

৭. নমকার্নক  (আউে নসার্স িাং) ২ ২ 

৮. প্লাম্বার কাম ওয়াোর পাদন  

ড্রাইভার   

২ ২ 

৯. কুক  ১ ১ 

 নমাে = ৩৪ ৩৪ 

 

ক্র.

নাং 

পবদর নাম পদ সাংখ্যা কম িরি 

১. গ্রীজার কাম পাদন  ড্রাইভার ১ ১ 

২. র্লর্িাং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার 

হাইবড্রন্ট অপাবরের  

৭ ৭ 

৩. গার্ড়চালক (লাইে) ২ ২ 

৪. পর্রচ্ছন্নিা কমী ২ ২ 

৫. ইবলকর্ট্রর্শয়ান ৯ ৯ 

৬. পাওয়ার হাউজ ড্রাইভার   ৮ ৮ 

৭. নমকার্নক  (আউে নসার্স িাং) ২ ২ 

৮. প্লাম্বার কাম ওয়াোর পাদন  

ড্রাইভার   

২ ২ 

৯. কুক  ১ ১ 

 নমাে = ৩৪ ৩৪ 

 



7 

 

চ) শূণ্যপদ পুরণ: 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর সাাংগঠর্নক কাঠাবমাবি র্বর্ভন্ন কোোগর্রর অনুবমার্দি পবদর সাংখ্যা ৪৯০টি। 

বিিমাবন কম িরি জনববলর সাংখ্যা ২৯২ এবাং শূন্য পবদর সাংখ্যা ১৯৮ (পবদান্নর্িবর্াগ্য-৯২, সরাসর্র র্নবয়াগবর্াগ্য-১০৫)।  

 

সরাসর্র র্নবয়াগবর্াগ্য ১০৫টি পবদর মবধ্য ১ম ও ২য় নশ্রর্ণর ০৭টি পদ র্পএসর্স’র মাধ্যবম পূরবণর র্নর্মি কার্ িক্রম 

চলমান এবাং ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালয় হবি সরাসর্র র্নবয়াগবর্াগ্য র্বর্ভন্ন কোোগর্রর ৫৫টি শূন্য পবদ র্নবয়াবগর োড়পত্র 

প্রার্প্তর নপ্রর্ক্ষবি র্বর্ধবমািাববক সরাসর্র র্নবয়াগবর্াগ্য ৩য় ও ৪ে ি নশ্রর্ণর ৩৮টি পবদ জনবল র্নবয়াবগর র্নর্মি নের্লেক 

বাাংলাবদশ র্লর্মবেি এর মাধ্যবম অনলাইবন র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া সদন ন্ন করার র্সদ্ধাে গৃহীি হবয়বে। এ র্বষবয় নের্লেক 

বাাংলাবদশ র্লর্মবেি এর সাবে তির্ক্ত সদন াদনপূব িক র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত প্রকাশ করা হবয়বে।   

 

পবদান্নর্িবর্াগ্য শূন্যপদ পূরবণর লবক্ষে ১ম ও ২য় নশ্রর্ণর কম িকিিাবদর হালনাগাদ নজেিিা িার্লকা চূড়াে করা 

হবয়বে। ৩য় ও ৪ে ি নশ্রর্ণর কম িচারীবদর পদর্ভর্িক হালনাগাদ নজেিিার িার্লকা চূড়ােকরা হবয়বে। উবেখ্য, বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কম িচারী চাকুর্র প্রর্বধানমালা, ২০০৪ এর িফর্সল [প্রর্বধান ২(ে)] এ অের্ভ িক্ত কবর সরকার্র নগবজে 

আকাবর প্রকাবশর র্নর্মি কার্ িক্রম চলমান আবে। 
 

২.২) বার্ষ িক কম িসদন াদন তির্ক্ত: 
 

র্বগি ২৭/০৭/২০২১ িার্রবখ ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর মবধ্য ২০২১-২০২২ 

অে িবেবরর বার্ষ িক কম িসদন াদন তির্ক্ত (এর্পএ) স্বাক্ষর্রি হয়। অনুরূপ তির্ক্ত বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এবাং মাঠ পর্ িাবয়র 

দপ্তবরর মবধ্যও স্বাক্ষর্রি হয়। এর্পএ-২০২১-২০২২ অে ি বেবর নকৌশলগি উবেশ্য বাস্তবায়বনর জন্য ২০ টি কার্ িক্রম এবাং 

আবশ্যক নকৌশলগি উবেবশ্য বাস্তবায়বনর জন্য ১৭টি কার্ িক্রম গ্রহণ করা হয়। 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

র্চত্র ১ : ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর মবধ্য ২০২১-২০২২ অে িবেবরর এর্পএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান 
 

নকৌশলগি উবেশ্যসমূবহর লক্ষেমাত্রার র্বপরীবি বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর অজিন (২০২১-২০২২ অে িবের): 
  

ক্র:নাং: কার্ িক্রবমর র্ববরণ লক্ষেমাত্রা অগ্রগর্ি মেব্য 

১.১ নবনাবপাল স্থলবন্দবর ১৬ একর জর্ম 

অর্ধগ্রহণ সদন ন্নকরণ 

৩১/০৫/২০২২   নজলা প্রশাসক, র্বশার-নক 

০৯/৫/২০২২ িার্রখ জর্মর 

ক্ষর্িপূরবণর অে ি প্রদান করা 

হবয়বে এবাং অর্ধগ্রহণ সদন ন্ন 

হবয়বে। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.২ কাবগ িা নভর্হকোল োর্ম িনাল র্নম িাণ 

শীষ িক প্রকবল্পর আওিায় ইয়াি ি 

র্নম িাবণর জন্য কার্ িাবদশ প্রদান 

৩১/০৫/২০২২ 

 

০৯-০১-২০২২ িার্রখ কার্ িাবদশ 

প্রদান করা হবয়বে। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 
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ক্র:নাং: কার্ িক্রবমর র্ববরণ লক্ষেমাত্রা অগ্রগর্ি মেব্য 

১.৩ নগাবড়াকুড়া-কড়উিলী স্থলবন্দবর 

কড়ইিলী অাংবশর ইয়াি ি র্নম িাণ 

কাজ সদন ন্নকরণ 

৩১/০৫/২০২২ 

 

২০/৫/২০২২ িার্রখ ইয়াি ি র্নম িাণ 

কাজ সদন ন্ন হবয়বে ১০০ % 

(ক্রমপুর্ঞ্জি) 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

 

১.৪ নগাবড়াকুড়া-কড়উিলী স্থলবন্দবর 

কড়ইিলী অাংবশর ১০০নম.েন 

ক্ষমিার ওবয়ব্রীজ নেল স্থাপন কাজ 

সদন ন্নকরণ 

৩১/০৫/২০২২ 

 

২০/৫/২০২২ িার্রখ ওবয়ব্রীজ 

নেল স্থাপন কাজ সদন ন্ন হবয়বে 

১০০%(ক্রমপুর্ঞ্জি) 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.৫ নগাবড়াকুড়া-কড়ইিলী স্থলবন্দবর 

দবদুের্িকরণ কাজ সদন ন্নকরণ 

১০০% ১০০% 

(ক্রমপুর্ঞ্জি) 

কার্ িক্রবমর ১০০% 

অর্জিি হবয়বে। 

১.৬ নগাবড়াকুড়া-কড়উিলী স্থলবন্দবর 

সীমানা প্রাচীর র্নম িাণ কাজ 

সদন ন্নকরণ 

৩১/০৫/২০২২ 

 

র্নধ িার্রি িার্রবখ সীমানা প্রাচীর 

র্নম িাণকাজসদন ন্ন হবয়বে ১০০% 

(ক্রমপুর্ঞ্জি)। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.৭ বাো স্থলবন্দবরর ইয়াি ি র্নম িাণকাজ 

আরিকরণ 

৩১/০৫/২২ 

 

র্নধ িার্রি িার্রবখ ইয়াি ি 

র্নম িাণকাজ আরি করা হবয়বে 

১০০% (ক্রমপুর্ঞ্জি) 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.৮ র্বআরর্সর্প-১ প্রকবল্পর আওিায় 

রামগড় স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা 

র্নম িাবণর জন্য কার্ িাবদশ প্রদান 

৩১/০৫/২০২২ 

 

৩০-০৯-২০২১ িার্রখ কার্ িাবদশ 

প্রদানকরাহবয়বে। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.৯ ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দবর ইয়াি ি 

র্নম িাণ কাজ সদন ন্নকরণ 

৩১/০৫/২২ 

 

র্নধ িার্রি িার্রবখ সদন ন্ন হবয়বে 

১০০% (ক্রমপুর্ঞ্জি)। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১০ নবনাবপাল স্থলবন্দবর ম্যানুয়াল 

পদ্ধর্িবি পণ্য হ্যান্ডল িং 

৩১/০৫/২০২২ 

 

১৮-৫০-২০২২ িার্রখ ঠিকাদার 

র্নবয়াগ কার্ িক্রম সদন ন্ন করা 

হবয়বে। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১১ নভামরা স্থলবন্দবর পণ্য হোের্লাং ৩১/০৫/২২ 

 

২৭-০৪-২০২২ িার্রখ ঠিকাদার 

র্নবয়াগ কার্ িক্রম সদন ন্ন করা 

হবয়বে। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১২ িামার্বল স্থলবন্দবর পণ্য হোের্লাং ৩১/০৫/২০২২ 

 

২৮-০৪-২০২২ িার্রখ ঠিকাদার 

র্নবয়াগ কার্ িক্রম সদন ন্ন করা 

হবয়বে। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১৩ বুর্ড়মারী স্থলবন্দবর পণ্য হোের্লাং ৩১/০৫/২০২২ 

 

১৮-০৫-২০২২ িার্রখ ঠিকাদার 

র্নবয়াগ কার্ িক্রম সদন ন্ন করা 

হবয়বে। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১৪ নাকুগাঁও স্থলবন্দবর পণ্য হোের্লাং ৩১/০৫/২০২২ 

 

২৮-০৪-২০২২ িার্রখ ঠিকাদার 

র্নবয়াগ কার্ িক্রম সদন ন্ন করা 

হবয়বে। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১৫ নগাবড়াকুড়া স্থলবন্দর চালুকরণ ৩১/০৫/২০২২ 

 

১৫-০৩-২০২২ িার্রখ এনর্বআর 

হবি প্রজ্ঞাপন জার্র করা হবয়বে।  

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১৬ বুর্ড়মারী স্থলবন্দর ব্যবহারকারীবদর 

জন্য নসবাবকন্দ্র র্নম িাণ 

৩১/০৫/২২ 

 

২০-০৯-২০২১ িার্রখ কার্ িাবদশ 

প্রদান করা হবয়বে ১০০% 

(ক্রমপুর্ঞ্জি)। 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১৭ নবনাবপাল স্থলবন্দবর শ্রর্মকবদর জন্য 

নশি র্নম িাণ 

৩১/০৫/২০২২ 

 

র্নধ িার্রি িার্রবখ সদন ন্ন হবয়বে 

১০০% (ক্রমপুর্ঞ্জি) 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 
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ক্র:নাং: কার্ িক্রবমর র্ববরণ লক্ষেমাত্রা অগ্রগর্ি মেব্য 

১.১৮ নগাবড়াকুড়া-কড়ইিলী স্থলবন্দবর 

বন্দর ব্যবহারকারীবদর জন্য েয়বলে 

সহ নগাসলখানা র্নম িাণ 

১০০% র্নধ িার্রি সমবয় সদন ন্ন হবয়বে 

১০০% (ক্রমপুর্ঞ্জি)। 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.১৯ নবনাবপালস্থলবন্দবরর্সর্সটির্ভস্থাপন ৭০% র্নধ িার্রি সমবয় সদন ন্ন হবয়বে 

৭০% (ক্রমপুর্ঞ্জি) 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 

১.২০ র্বআরর্সর্প-১ প্রকবল্পর আওিায় 

নবনাবপাল স্থলবন্দবরর সীমানা প্রাচীর 

র্নম িাবণর কার্ িাবদশ প্রদান  

৩১/০৫/২০২২ ০৬-০৭-২০২১ িার্রখ কার্ িাবদশ 

প্রদান করা হবয়বে।  

 

র্নধ িার্রি িার্রবখ 

লক্ষেমাত্রা অর্জিি 

হবয়বে। 
 

 

২.৩) জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল বাস্তবায়ন: 
 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগ কর্তিক শুদ্ধাচার নকৌশল কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন র্নবদ ির্শকা ২০২১-২০২২ 

অনুসরণপূব িক বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর দনর্িকিা কর্মটির সুপার্রশক্রবম র্নধ িার্রি েবক শুদ্ধাচার নকৌশল কম ি 

পর্রকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কম ি পর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর শুদ্ধাচার 

ইউর্নে গঠন করা হয়।কম ি পর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর র্নর্মি দত্রমার্সক র্ভর্িবি দনর্িকিা কর্মটির সভা ও শুদ্ধাচার ইউর্নবের 

সভা আবয়াজন করা হয়।  
 

ক্র.নাং কার্ িক্রম লক্ষেমাত্রা প্রকৃি অজিন(%) 

১ দনর্িকিা কর্মটির সভা ৪ টি  ১০০% 

২ দনর্িকিা কর্মটির র্সদ্ধাে বাস্তবায়ন ১০০% ১০০% 

৩ অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ সভা ৪ টি  ১০০% 

৪ শুদ্ধাচার সাংক্রাে প্রর্শক্ষণ আবয়াজন ৩টি (১০০জন) ১০০% 

৫ কম ি-পর্রববশ উন্নয়ন ৪টি ১০০% 

৭ শুদ্ধাচার পুরোর প্রদান এবাং পুরোরপ্রাপ্তবদর িার্লকা 

ওবয়বসাইবে প্রকাশ 

৩১-০৫-২০২২ ১০০% 

৮ দুনীর্ি প্রর্িবরাধকবল্প Motivational Workshop 

আবয়াজন 

২টি ১০০% 

৯ বন্দবরর দাপ্তর্রক ও অপাবরশনাল এলাকায় দুনীর্ি 

প্রর্িবরাবধ র্লফবলে ও েীকার স্থাপন 

১টি ১০০% 

১০ কর্তিপবক্ষর কাবজ অর্ধক স্বচ্চিা ও জবাবর্দর্হিা বৃর্দ্ধ 

করার লবক্ষে গণশুনার্ন আবয়াজন 

৪টি ১০০% 

 

এোড়া, শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান(সাংবশাধন) নীর্িমালা, ২০২১ অনুর্ায়ী বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর বন্দর প্রধানবদর মবধ্য 

০১ জন কম িকিিা, নবিন নগ্রি ০২-০৯ হবি ০১ জন কম িকিিা, নবিন নগ্রি১০-১৬ হবি ০১কম িচারী এবাং নবিন নগ্রি ১৭-২০ 

হবি ০১ কম িচারী‘নক শুদ্ধাচার চচ িার পুরষ্কার ২০২১-২০২২ প্রদান করা হবয়বে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ২: বন্দর পর্ িাবয় অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ গণশুনানী 
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জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল কম িপর্রকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়বন চাঁপাইনবাবগঞ্জ নজলার র্শবগঞ্জ উপবজলাধীন নসানামসর্জদ 

স্থলবন্দবরর কাবজ অর্ধক স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িিকরবণর লবক্ষে গি ৩০-১২-২০২১ বৃহস্পর্িবার র্বকাল 

৩.০০র্ঘটিকায় গণশুনার্ন অনুর্িি হয়। উক্ত গণশুনার্ন গ্রহণ কবরন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর সদস্য (ট্রার্ফক) জনাব 

নমাহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর(যুগ্মসর্চব)। এ সমবয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ নজলা-উপবজলা প্রর্ির্নর্ধ, কােমস , র্সেএফ এবজন্ট, 

শ্রর্মক প্রর্ির্নর্ধ, আমদার্ন-রপ্তার্নকারক সর্মর্ি ও অন্যান্য ব্যর্ক্তবগ ি উপর্স্থি র্েবলন। 

 

 

 

র্চত্র ৩: বন্দর পর্ িাবয় অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ গণশুনানী 

 

জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল কম িপর্রকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়বন র্দনাজপুর নজলার হার্কমপুর উপবজলাধীন র্হর্ল 

স্থলবন্দবরর কাবজ অর্ধক স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িিকরবণর লবক্ষে গি ২৯-০৬-২০২২বুধবার সকাল ১১.০০র্ঘটিকায় 

গণশুনার্ন অনুর্িি হয়। উক্ত গণশুনার্ন গ্রহণ কবরন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর সদস্য (ট্রার্ফক) জনাব নমাহাম্মদ 

জাহাঙ্গীর কবীর(যুগ্মসর্চব)। এ সমবয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ নজলা-উপবজলা প্রর্ির্নর্ধ, কােমস , র্সেএফ এবজন্ট, শ্রর্মক 

প্রর্ির্নর্ধ, আমদার্ন-রপ্তার্নকারক সর্মর্ি ও অন্যান্য ব্যর্ক্তবগ ি উপর্স্থি র্েবলন। 

 

২.৪) মানবসদন দ উন্নয়ন (প্রর্শক্ষণ): 

 

 বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তডপদক্ষ্র কম িকিিা-কম িচাভরনদর নপশাদার্রে ও কম িদক্ষিা বৃর্দ্ধর স্বাবে ি ২০২১-২০২২ অে ি 

বেবর নদবশ ২১৭ জন কম িকিিা-কম িচাভর-বক প্রর্শক্ষবে অাংশগ্রহবণর জন্য মবনানয়ন প্রদান করা হয়। এোড়া একই অে ি বেবর 

৮৬ জন-বক কম িকিিা-কম িচারীবদর ইন-হাউজ প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হয়।  

 

২.৫) আইর্সটি সাংক্রাে কার্ িক্রম:  

 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বশখ হাভসনা ভর্ভজটাল বাাংলাদেশ ভবভনম ডাদের মধ্য ভেদয় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরদের কম ডসূ ী গ্রহে 

কদরদছন। এরই ধারবাভহকতায় আধুর্নক প্রযুর্ক্ত ব্যবহাবরর মাধ্যবম দক্ষ ও সাশ্রয়ী নসবা িো Ease of Doing 

Business নীর্ি বাস্তবায়বনর উবেবশ্য এ কর্তিপবক্ষ র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবচ্ছ। নর্মন-  

 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-র্জর্পর মাধ্যবম সদন ন্ন করা হয়। 

 

 বিিমাবন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর প্রধান কার্ িালবয় ই-ফাইর্লাং কার্ িক্রম লাইভ সাভ িাবর সদন ন্ন করা হয়। 

পর্ িায়ক্রবম নবনাবপাল, নভামরা, বুর্ড়মারী ও িামার্বল স্থলবন্দবর ই-ফাইর্লাং কার্ িক্রম শুরু করা হবব। 
 

 স্থলবন্দবর আমদার্ন রপ্তার্ন বার্ণবজে গর্িশীলিা আনয়ন এবাং স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি করার স্বাবে ি 

জনগবণর নদৌরবগাড়ায় নসবা নপৌোবনার লবক্ষে নসবা সহজীকরণ ও ই-সার্ভ িবসর আওিায় বুর্ড়মারী স্থলবন্দবর 

এসপায়ার টু ইবনাবভে (এটুআই) এর কার্রগর্র/পরামশ িক সহবর্ার্গিায় e-Port Management System 

বাস্তবায়বনর জন্য পাইলটিাং কার্ িক্রম নশবষ Live কার্ িক্রম চালু করা হবয়বে।  
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র্চত্র ৪: e-Port Management System  

 

এবি স্থলবন্দবরর র্বদ্যমান নসবা ও নাগর্রক নসবাসমূহ ই-সার্ভ িবসর মাধ্যবম সদন ন্ন হবব। ফবল বন্দর কর্তিপক্ষ, 

র্সএেএফ এবজন্ট, আমদার্ন-রপ্তার্নকারকগণ উপকৃি হবব ও নসবাগ্রহীিাগণ এর TCV (time-cost-visit) 

কমবব এবাং স্থলবন্দবর আমদার্ন-রপ্তার্ন বৃর্দ্ধ পাবব 

 ২০২১-২০২২ অে ি বেবরর বার্ষ িক ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপর্রকল্পনার আওিায় নসানাহাে স্থলবন্দবর 

ভারিীয় পণ্যবার্হ গার্ড় প্রবববশর িথ্য ও পবণ্যর ওজন িথ্য কার্ িক্রম স্বল্প পর্রসবর অবোবমশন করা 

হবয়বে।   

 নভামরা স্থলবন্দবর Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) এর অে িায়বন 

Swisscontact কর্তিক Digitalization of the Border procedures at Bhomra 

Land Port শীষ িক কম িসূর্চ গ্রহণ  করা হবয়ে।   

 িামার্বল ও আখাউড়া স্থলবন্দবর ADB (Asian Development Bank) এর সহায়িায় পূণ িঙ্গ 

অবোবমশন বাস্তবায়বনর লবক্ষে প্রকল্পটি ০১/০৬/২০২২ র্ি. িার্রবখ একবনবক অনুবমার্দি হবয়বে। 

  নবনাবপাল স্থলবন্দবর র্বশ্বব্যাাংবকর অে িায়বন “Improvement of security System for 

Benapole Land Port” কার্ িক্রম চলমান রবয়বে। 

 

          এক নজবর ই-সার্ভ িস নরািম্যাপ: 

 

Identified e-System Implementation Period 

Passenger Port e–exit service Fiscal Year:2022-23 

E-registration for C&F Agent Fiscal Year: 2022-23 

ERP (HR,Accounts, Audit, Inventory, Budget, 

Procurement, Project, Training) 

Fiscal Year: 2023-24 

Security Management System (Ansar and 

Outsourcing security) 

Fiscal Year: 2023-24 

 

    

 

 

 



12 

 

২.৬) সাংস্থার উদ্ভাবনী ও নসবা সহর্জকরণ উবদ্যাগ: 

 

১। ২০২১-২০২২ অে িবেবর নবনাবপাল স্থলবন্দবরর আেজিার্িক প্যাবসঞ্জার োর্ম িনাল ভববন “মার্তদুগ্ধ কণ িার” স্থাপন 

  করা হবয়বে। 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      র্চত্র ৫: ববনাদপাল স্থলবন্দনর স্থার্পি মার্তদুগ্ধ পান কণ িার 

২। নবনাবপাল স্থলবন্দবর ইকুইপবমন্ট এর সাহাবে পণ্য নলাি-আনবলাি কার্ িক্রম সহর্জকরণ করা হবয়বে। এবি নসবা 

গ্রর্হিাবদর TCV (Time, Cost & Visit) হ্রাস বপদয়দছ। ভবদ্যমান ও প্রস্তাভবত পদ্ধভতর তুলনা ভনম্নরূপ:   

 র্বদ্যমান পদ্ধর্ি প্রস্তার্বি পদ্ধর্ি 

সময় (র্দন র্ঘন্টা) ৬২ র্মর্নে ২৬ র্মর্নে 

খরচ (নাগর্রক ও অর্ফবসর) ৭০-১০০ োকা ইন্টারবনে খরচ সবব িাচ্চ ১০ োকা 

র্ািায়াি ০৭ বার র্ািায়াবির প্রবয়াজন ননই 

ধাপ ১১ (এগার) ০৭ (সাি) 

জনবল ০৫ (পাঁচ) জন ০৩ (র্িন) জন 

দার্খলীয় কাগজপত্র নমর্নবফে/র্রর্লজ অি িারসহ অন্যান্য 

প্রবয়াজনীয় িকুবমন্টস 

প্রবয়াজন ননই 

৩। বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর ইবনাবভশন টিম ২৭/০৬/২০২২ র্ি. িার্রবখ নমাাংলা বন্দর কর্তিপবক্ষর নভবসল ট্রার্ফক 

ম্যাবনজবমন্ট এে ইনফরবমশন র্সবেম (VTMIS) টিম পর্রদশ িন কবরন। এবক্ষত্র নভবসল ট্রার্ফক ম্যাবনজবমন্ট এে 

ইনফরবমশন পর্রচালনা, আগি জাহাজ র্চর্িি করা, জাহাবজ র্বস্তার্রি িথ্য অবগিসহ দূর্ঘ িেনায় কবর্লি হবল জাহাবজর 

স্থান র্নণ িয় এবাং জাহাজটি উদ্ধার পদ্ধর্িসহ বন্দবর ইকুইপবমন্ট হোের্লাংএর মাধ্যবম জাহাজ হবি মালামাল খালাস ও 

নলার্িাং কার্ িক্রম পর্রদশ িন করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। ২০২২ সাবলর ১৪ জুন প্যান প্যার্সর্ফক নসানারগাঁও- এ বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর ২১িম প্রর্িিাবার্ষ িকী 

জাঁকজমকপূণ ি পর্রবববশ অনুর্িি হয়। প্রর্িিাবার্ষ িকী- নি আবয়ার্জি নসর্মনাবর মাননীয় ননৌপর্রবহন প্রর্িমন্ত্রী জনাব খার্লদ 

মাহমুদ নচৌধুরী, এমর্প এবাং ভারিীয় দূিাবাবসর মান্যবর হাইকর্মশনার জনাব র্বক্রম নক  নদারাইস্বামীর উপর্স্থর্িবি 

র্চত্র ৬.১ ও ৬.২: বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর ইবনাবভশন টিম কর্তিক নমাাংলা বন্দর কর্তিপবক্ষ নভবসল ট্রার্ফক ম্যাবনজবমন্ট এে 

ইনফরবমশন র্সবেম (VTMIS) পর্রদশ িন 
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কর্তিপবক্ষর নচয়ারম্যান (বগ্রি-১) জনাব নমাোঃ আলমগীর ‘আঞ্চর্লক বার্ণজে, আেোঃসাংবর্াগ এবাং অে িননর্িক উন্নয়বন 

স্থলবন্দবরর ভূর্মকা’ শীষ িক প্রবন্ধ উপস্থাপন কবরন। 

 

               র্চত্র ৭:কর্তিপবক্ষর ২১িম প্রর্িিা বার্ষ িকী অনুিাবন নকক কােবেন সম্মার্নি সভাপর্ি  ও অর্ির্েবৃন্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ৮: প্রর্িিা বার্ষ িকী উপলবক্ষে বক্তব্য রাখবেন ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী জনাব খার্লদ মাহু্মদ নচৌধুরী, এম.র্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ৯: প্রর্িিা বার্ষ িকী উপলবক্ষে বক্তব্য রাখবেন বাাংলাবদবশ র্নযুক্ত  মান্যবর ভারিীয় হাইকর্মশনার জনাব র্বক্রম নক. নদারাইস্বামী 
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           র্চত্র-১০: প্রর্িিা বার্ষ িকী উপলবক্ষে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন বাস্থববকর নচয়ারম্যান (বগ্রি-১) 

 

৩।      ৩০/১২/২০২১ র্িোঃ িার্রবখ বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর আওিাধীন নসানাহাে স্থলবন্দবর আমদার্নকারবকর 

 র্নকে পবণ্যর ওজন সাংক্রাে িথ্য Auto SMS এর মাধ্যবম নপ্ররণ র্সবেম সাংস্থাপন করা হয়। 

 

 

২.৭) কল্যাণমূলক কার্ িক্রম: 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর কম িকিিা-কম িচাভরদের কল্যাণাবে ি র্বর্ভন্ন কল্যাণমূলক কার্ িক্রম নর্মন: অবসর ভািা 

ও অবসর সুর্বধাদী, নপনশন ও উৎসাহ নবানাস প্রদান করার কার্ িকর পদবক্ষপ ননয়া হবয়বে। উৎসাহ নবানাস ও গৃহঋণ 

প্রদাবনর কার্ িক্রম চলমান রবয়বে। নপনশবনর র্বষয়টি অে ি মন্ত্রণালবয় প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বে। এোড়া বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তিপবক্ষ আত্মীকৃি ০২ (দুই) জন কম িচাভরর অবসর সাংক্রাে র্াবিীয় কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবয়বে। 

 

 

২.৮) কম িসৃজন , দার্রদ্র্ র্ববমাচন ও বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ:  

 

বিিমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন, রূপকল্প-২০২১, নেকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা (২০১৫-

৩০) র্নধ িারণ কবরবে এবাং ২০৪১ সাবলর মবধ্য উন্নি নদশ গবড় নিালার প্রিেবয় সপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনায় ২০২০ সাবলর 

মবধ্য ক্ষুধা-দার্রদ্র্েমুক্ত,সুখী-সমৃদ্ধ নসানার বাাংলা গবড় নিালার লবক্ষে দার্রবদ্র্র হার ১৮.৬% এবাং নেকসই উন্নয়ন 

লক্ষেমাত্রায় ২০৩০ সাবলর মবধ্য ৯.৭% নার্মবয় আনার লক্ষেমাত্রা র্নধ িারণ করা হবয়বে। ২০৪১ সাবলর মবধ্য বাাংলাবদশবক 

উন্নি নদশ র্হবসবব প্রর্িিার লবক্ষে নিল্টা প্লান বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবম্নাক্ত কার্ িক্রম গ্রহণ করা 

হবয়বে: 

 

ক)  বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর আওিাধীন নবনাবপাল, নসানামসর্জদ, র্হর্ল, নেকনাফ, বুর্ড়মারী, নভামরা, 

িামার্বল, আখাউড়া ও নসানাহাে স্থলবন্দবর নবসরকার্রভাবব ঠিকাদারী প্রর্িিাবনর মাধ্যবম বন্দর এলাকায় পণ্য 

উঠা-নামার কাবজ সহায়িা করার জন্য প্রায় ১০ (দশ হাজার) শ্রর্মক সদন ৃক্ত আবেন। এবি স্থানীয় স্বল্প আবয়র 

জনবগািীর জীবনমাবনর উন্নর্ি ও দর্রদ্র্ শ্রর্মকবদর কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ সৃর্ি হবয়বে। 

 

খ) নবনাবপাল, আখাউড়া, বুর্ড়মারী, নভামরা, িামার্বল ও নসানাহাে স্থলবন্দবর র্ির্নাং ও সুইর্পাং ঠিকাদার র্নবয়াবগর 

মাধ্যবম স্থানীয় দর্রদ্র্ ও নবকার জনবগািীর র্কয়দাাংবশর কম িসাংস্থাবনর পে সুগম করা  হবয়বে। 
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গ)  নদবশর প্রিেে অঞ্চবল স্থলবন্দর প্রর্িিার ফবল নস সকল অঞ্চবল র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র্ ব্যবসায়ী ও সাংর্িি কার্ িক্রবমর সাবে 

সদন ৃক্ত নপশাজীবী নলাকজবনর সমাগম র্ঘবে। এবি ঐ সকল অঞ্চবল ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ব্যবসা-বার্ণবজের প্রসার হবয়বে এবাং 

র্ার ফলশ্রুর্িবি অবনক নলাবকর কম িসাংস্থাবনর সুবর্াগ সৃর্ি হবয়বে।  

 

 

 

২.৯) ২০২০-২১ অে িবেবর বাস্থববকর জর্ম অর্ধগ্রহবণর পর্রসাংখ্যান: 

 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর এর আওিাধীন স্থলবন্দরসমূবহর উন্নয়ন ও সম্প্রসারবণর জন্য প্রবয়াজনীয় 

ভূর্ম অর্ধগ্রহণ কার্ িক্রম চলমান কম িসূচী র্হবসবব গ্রহণ করা হবয়বে। নস লবক্ষে প্রর্িববদনাধীন বেবর (২০২০-২০২১) 

হর্বগঞ্জ নজলার বাো স্থলবন্দর প্রর্িিার জন্য ১৩.০০ একর জর্ম অর্ধগ্রহণ কার্ িক্রম সদন ন্ন হবয়বে। খাগড়াের্ড় 

নজলার রামগড় স্থলবন্দর প্রর্িিার জন্য ১০.০০ একর জর্ম অর্ধগ্রহণ কার্ িক্রম সদন ন্ন হবয়বে। র্বশার নজলার 

নবনাবপাল স্থলবন্দবরর কাবগ িা নভর্হকোল োর্ম িনাল সম্প্রসারবণর জন্য ১৬.৪১৫ একর জর্ম, প্যাবসঞ্জার োর্ম িনাল 

সম্প্রসারবণর জন্য ২.৩৮ একর, ব্রাহ্মণবার্ড়য়া নজলার আখাউড়া স্থলবন্দবর প্যাবসঞ্জার োর্ম িনাল র্নম িাবণর জন্য 

৩.৫৭৭৫ একর, লালমর্নরহাে নজলার বুর্ড়মারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও প্যাবসঞ্জার োর্ম িনাল র্নম িাবণর জন্য ২৬.৯১ 

একর, কুর্ড়গ্রাম নজলার নসানাহাে স্থলবন্দবরর প্যাবসঞ্জার োর্ম িনাল র্নম িাবণর জন্য ১.০০ একর এবাং র্সবলে নজলার 

নভালাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রর্িিার জন্য ৩০.০০ একর জর্ম অর্ধগ্রহবণর কার্ িক্রম চলমান রবয়বে। র্দনাজপুর নজলার 

র্হর্ল স্থলবন্দর সম্প্রসারবণর জন্য ১৫.০০ একর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ নজলার নসানামসর্জদ স্থলবন্দর সম্প্রসারবণর জন্য 

১৮.৩৬ একর এবাং পঞ্চগড় নজলার বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর সম্প্রসারবণর জন্য ২০.০০ একর জর্ম অর্ধগ্রহবণর 

অর্ধগ্রহবণর কার্ িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বে। অপরর্দবক তিয়ািাঙ্গা নজলার দশ িনা স্থলবন্দর প্রর্িিার জন্য জর্ম 

অর্ধগ্রহবণর র্নর্মি ০৩ সদস্য র্বর্শি একটি কর্মটি গঠন করা হবয়বে। কর্মটি ইবিামবধ্য প্রস্তার্বি স্থান সবরজর্মবন 

পর্রদশ িন কবরবে এবাং কর্মটি সদস্য প্রর্িববদন দার্খল করবব। এোড়াও র্বশার নজলার নবনাবপাল স্থলবন্দবরর ২য় 

অপাবরশনাল োর্ম িনাল র্নম িাবণর জন্য ১০০.০০ একর জর্ম অর্ধগ্রহবণর কার্ িক্রম হাবি ননয়া হবয়বে।   

 

 

 

২.১০) মার্সক সমিয় সভা: 

 

 ২০২১-২০২২ অে িবেবর COVID-19 প্রাদুf©v‡ei কারদে বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর আওিাধীন ও সচল 

সকল স্থলবন্দবরর সমিবয় র্নয়র্মি মার্সক সমিয় সভা সম্পন্ন করা সিব না হবলও কর্তিপবক্ষর নচয়ারম্যাবনর সভাপর্িবে 

০২ (দুই) টি মার্সক সমিয় সভা (সরাসভর ও Zoom Platform)অনুর্িি হয়। উক্ত সভাদ্বদয় ই-নভি কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ন, আগারগাঁওস্থ বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নবভনwg©Z প্রধান Kvh©vj‡qi জন্য নতুন ভকছু জনবদলর সাংস্থান ও 

পোয়ন, কম িকিিা-কম িচাভরদের প্রর্শক্ষণ প্রোন, আবাসন ব্যবস্থা, ভবভিন্ন স্থলবন্দদরর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন, স্থলবন্দরসমূদহ 

যানবাহদনর ব্যবস্থাকরে, বিামরা স্থলবন্দদর NywY©So আম্ফাদনর ক্ষ্য়ক্ষ্ভত বমরামত, বমাটরসাইদকল ও বাইসাইদকদলর জন্য 

cvwK©sস্থান ও গ্যাদরজ ভনg©vY, সীমাদন্ত Kv‡M©v Awdm ’̄vcb, eywogvix ’̄je›`‡i A‡cÿgvb `k©bv_©x‡`i emvi e¨e ’̄vKiY, 

wmwmK¨v‡giv ’̄vcb, wbivcËv cÖvPx‡ii Ici KvuUvZvi ’̄vcb, AvLvDov ’̄je›`‡i bZzb 01 (GK)wU I‡qeªxR †¯‹j 

’̄vcb, mxgvbvcÖvPxi DuPzKiY, Zvgvwej ’̄je›`‡i I‡cb ‡kW wbg©vY, I‡qeªxR †¯‹j iæ‡gi Rb¨ 02wU Gwm mieivn, 

bvKzMuvI ’̄je›`‡i †¯‹j m¤§yL ’̄ ’̄vb Aviwmwm XvjvBKiY, †mvbvnvU ’̄je›`‡ii cyKzicvo iÿv‡_© MvW©Iqvj I QvDwb 

wbg©vY Ges বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর evwl©K µxov I mvs¯‹…wZK Abyôvb 2021 D`hvc‡bi wel‡q Av‡jvPbv†k‡l 

cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi wel‡q wm×všÍmg~n M„nxZ nq|  

 

 

২.১১) কর্তিপবক্ষর মামলা র্নষ্পর্ি:  

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর র্বরুবদ্ধ ২০২১-২০২২ অে িবেবর নমাে মামলার সাংখ্যা র্েল ২২ (বাইশ)টি। একই অে িবেবর 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর পবক্ষ মামলা র্নষ্পর্ি হবয়বে ০১টি র্ার সাংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ র্নম্নরুপ: 
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উচ্চ আদালবি মামলার সাংখ্যা: 

ক্র.নাং নমাে 

মামলা 

দাবয়র কৃি 

মামলার সাংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

বাস্থববকর পবক্ষ 

র্নষ্পর্িকৃি 

বাস্থববকর র্বপবক্ষ 

র্নষ্পর্িকৃি 

মেব্য 

১. ২২ ০৫ ০১ ০১ ০ -- 

 

 

র্নম্ন আদালবি মামলার সাংখ্যা: 

ক্র.নাং নমাে মামলা দাবয়র কৃি 

মামলার সাংখ্যা 

র্নষ্পর্িকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

বাস্থববকর পবক্ষ 

র্নষ্পর্িকৃি 

বাস্থববকর র্বপবক্ষ 

র্নষ্পর্িকৃি 

মেব্য 

১. ৩ ০ ০ ০ ০ -- 

 

 

৩.০) বন্দর পর্রর্চর্ি:  

 

প্রর্িববশী নদশগুবলার সাবে স্থলপবে আমদার্ন-রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক উন্নি ও সহজির করার লবক্ষে অবকাঠাবমাগি 

সুবর্াগ-সুর্বধা সৃর্ি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ প্রর্ির্িি হয়। বিিমাবন এ কর্তিপবক্ষর অধীবন 

গুরুেপূণ ি ২৪টি শুল্ক নেশনবক সরকার কর্তিক স্থলবন্দর র্হবসবব নর্ঘাষণা করা হবয়বে। ১৩ টি শুল্ক নেশনবক স্থলবন্দর র্হবসবব 

প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ করা হবয়বে। িম্মবধ্য ৭টি স্থলবন্দর র্ো- নবনাবপাল, বুর্ড়মারী, আখাউড়া, নভামরা, নাকুগাঁও, 

িামার্বল, নসানাহাে এবাং নগাবড়াকুড়া-কড়ইিলী স্থলবন্দর বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্রচার্লি 

হবচ্ছ। ০৫টি স্থলবন্দর র্ো- বাাংলাবান্ধা, নসানামসর্জদ, র্হর্ল, নেকনাফ ও র্বর্বরবাজার স্থলবন্দবরর আবকাঠাবমা র্নম িাণ ও 

পর্রচালনার জন্য BOT (Build, Operate & Transfer) র্ভর্িবি নপাে ি অপাবরের র্নবয়াগ করা হবয়বে। অবর্শি 

১১টি স্থলবন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান ও চালুর অবপক্ষাধীন রবয়বে।  

 

 

২৪টি স্থলবন্দবরর সাংর্ক্ষপ্ত পর্রর্চর্ি:   
 

ক) চালুকৃি বন্দরসমূহ: 
 

ক্র.নাং স্থলবন্দবরর নাম বাাংলাবদশ অাংবশর নাম ভারি/মায়ানমার অাংবশর নাম ব্যবস্থাপনা 

১ নবনাবপাল স্থলবন্দর নবনাবপাল,শাশ িা, র্বশার নপট্রাবপাল, বঁনগাও, ভারি  র্নজস্ব িত্ত্বাবধাবন 

২ বুর্ড়মারী স্থলবন্দর পােগ্রাম, লালমর্নরহাে নচাংড়াবান্ধা, পর্িমবঙ্গ,  ভারি র্নজস্ব িত্ত্বাবধাবন 

৩ আখাউড়া স্থলবন্দর আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রামনগর,আগরিলা, র্ত্রপুরা, ভারি  র্নজস্ব িত্ত্বাবধাবন 

৪ নভামরা স্থলবন্দর  নভামরা, সািক্ষীরা  নগাজািাঙ্গা, চর্িশ পরগনা, 

পর্িমবঙ্গ, ভারি 

র্নজস্ব িত্ত্বাবধাবন 

৫ নাকুগাঁও স্থলবন্দর নার্লিাবাড়ী, নশরপুর িালু, নমর্ঘালয়, ভারি  র্নজস্ব িত্ত্বাবধাবন 

৬ িামার্বল  স্থলবন্দর নগায়াইনর্ঘাে, র্সবলে িাউর্ক, র্শলাং, নমর্ঘালয়, ভারি র্নজস্ব িত্ত্বাবধাবন 

 ৭ নসানাহাে স্থলবন্দর  র্ভরুঙ্গামারী, কুর্ড়গ্রাম নসানাহাে, ধুবরী,আসাম, ভারি র্নজস্ব িত্ত্বাবধাবন 

৮ নগাবড়াকুড়া- 

কড়ইিলী স্থলবন্দর 

হালুয়ার্ঘাে, 

ময়মর্সাংহ 

গাছুয়াপাড়া, নমর্ঘালয়, ভারি  উবিাধবনর অবপক্ষায় 

রবয়বে। 

৯ নসানামসর্জদ 

স্থলবন্দর 

র্শবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাদীপুর,মালদহ,পর্িমবঙ্গ,ভারি নবসরকার্র 

অপাবরেবরর মাধ্যবম  

১০ র্হর্ল স্থলবন্দর হার্কমপুর, র্দনাজপুর র্হর্ল,দোঃর্দনাজপুর,পর্িমবঙ্গ,ভারি নবসরকার্র 

অপাবরেবরর মাধ্যবম 

১১ বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর নিতুর্লয়া, পঞ্চগড় ফুলবার্ড়,জলপাইগুর্ড়,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি 

নবসরকার্র 

অপাবরেবরর মাধ্যবম  



17 

 

১২ 

 

নেকনাফ স্থলবন্দর নেকনাফ, কক্সবাজার মাংডু, র্সটুওবয়, মায়ানমার  নবসরকার্র 

অপাবরেবরর মাধ্যবম  

১৩ র্বর্বরবাজার 

স্থলবন্দর 

র্বর্বরবাজার, কুর্মো  শ্রীমােপুর,বসানামুড়া, র্ত্রপুরা, ভারি  নবসরকার্র 

অপাবরেবরর মাধ্যবম  

 

 

খ) উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান/প্রর্ক্রয়াধীন বন্দরসমূহ: 

 
 

ক্র.

নাং 

স্থলবন্দবরর নাম বাাংলাবদশ 

অাংবশর নাম 

ভারি/মায়ানমার অাংবশর নাম মেব্য 

১ র্বরল স্থলবন্দর র্বরল, 

র্দনাজপুর 

রার্ধকাপুর,পর্িমবঙ্গ, ভারি ভারিীয় অাংবশ সীমাে সাংবর্াগ সড়ক 

না োকায় বন্দবর উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ 

করা সিব হবচ্ছ না। 

২ দশ িনা স্থলবন্দর দামুড়হুদা, 

তিয়ািাঙ্গা 

নগবদ,কৃষ্ণনগর,পর্িমবঙ্গ, ভারি জর্ম অর্ধগ্রহণ কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবচ্ছ। 

 

 

৩ র্ববলার্নয়া 

স্থলবন্দর 

র্ববলার্নয়া, 

নফনী 

র্ববলার্নয়া, র্ত্রপুরা, ভারি  সীমাে হবি ১৫০ গবজর মবধ্য বন্দবরর 

উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান রবয়বে। 

 

৪ রামগড় স্থলবন্দর রামগড়, 

খাগড়াের্ড় 

সাবরুম, র্ত্রপুরা, ভারি রামগড় দমর্ত্র নসতু ৯ মাচ ি ২০২১ 

িার্রবখ উবিাধন করা হয়। বিিমাবন 

১৫০ গবজর মবধ্য উন্নয়ন কার্ িক্রম 

বাধাগ্রস্ত। 

 ৫ নিগামুখ 

স্থলবন্দর 

বরকল, 

রাঙ্গামাটি 

নদমাগ্রী/কাউয়াপুর্চয়া,র্মবজারাম, 

ভারি 

র্বববচনাধীন রবয়বে। 

৬ র্চলাহাটী 

স্থলবন্দর 

নিামার, 

নীলফামারী 

হলদীবাড়ী,কুচর্বহার,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি  

শুল্ক নেশন চালু না  োকায় বন্দবরর 

উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা সিব হবচ্ছ 

না।  

৭ নদৌলিগঞ্জ 

স্থলবন্দর 

জীবননগর, 

তিয়ািাঙ্গা 

মাঝর্দয়া,নদীয়া,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি 

শুল্ক নেশন চালু না  োকায় বন্দবরর 

উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা সিব হবচ্ছ 

না।  

৮ ধানুয়া-কামালপুর 

স্থলবন্দর 

বক্সীগঞ্জ, 

জামালপুর 

মবহন্দ্রগঞ্জ,আমপর্ি,বমর্ঘালয়, 

ভারি 

আশা করা র্ায় আগামী ২০২২-২০২৩ 

অে িবেবর এর কার্ িক্রম সমাপ্ত হবব। 

৯ নশওলা স্থলবন্দর র্বয়ানীবাজার, 

র্সবলে 

সুিারকার্ন্দ, কর্রমগঞ্জ, আসাম বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান রবয়বে। 

১০ বাো স্থলবন্দর তিনারুর্ঘাে, 

হর্বগঞ্জ 

পাহাড়মুরা, দখয়াই, র্ত্রপুরা আশা করা র্ায় আগামী বেবর বন্দবরর 

উন্নয়ন কাজ নশষ হবব। 

 

১১ বিালাগঞ্জ 

স্থলবন্দর 

বকাম্পানীগঞ্জ, 

ভসদলট 

বিালাগঞ্জ, ব রাপুভঞ্জ, বমঘালয় বন্দবরর জর্ম অর্ধগ্রহবণর কার্ িক্রম 

চলবে । 
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:  

    র্চত্র ১১ : বাাংলাবদবশর মানর্চবত্র স্থলবন্দরসমূবহর অবস্থান পর্রর্চর্ি  
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৩.১) Subgroup on Infrastructure of ICP/LCS: 

 

বাাংলাবদশ-ভারি Joint Working Group on Trade এর ১০ম সভার র্সদ্ধাে নমািাববক দুই নদবশর শুল্ক 

নেশবনর সক্ষমিা বাড়াবনার মাধ্যবম ব্যবসা-বার্ণজে প্রসাবরর লবক্ষে Bangladesh-India Subgroup on 

Infrastructure of ICPs/LCs গঠন করা হয়। পরবিীবি বাাংলাবদশ ও ভারি উভয় নদবশর স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর 

নচয়ারম্যানবক দলবনিা কবর সাংর্িি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সাংস্থার প্রর্ির্নর্ধবদর সমিবয় Subgroup গঠন করা হয়, র্া 

দুই নদবশর স্থলবন্দর সাংক্রাে জটিলিা ও অেরায়সমূহ দূরীকরবণ ২০১৭ সাল হবি একসাবে কাজ কবর র্াবচ্ছ। মূলি 

র্িপার্ক্ষক বার্ণজে সম্প্রসারবণ অবকাঠাবমা উন্নয়বন পারস্পর্রক সহবর্ার্গিা করা এ কর্মটির অন্যিম লক্ষে। নস লবক্ষে গি 

২৮-৩০ র্িবসম্বর, ২০২১ িার্রবখ ভারবির নয়ার্দর্েবি এ কর্মটির ৪ে ি সভা অনুর্িি হয়। সভায় আবলাচেসূর্চ অনুর্ায়ী 

র্িপার্ক্ষক আবলাচনার মাধ্যবম র্সদ্ধাে গৃহীি হয়। গৃহীি র্সদ্ধােসমূহ বাস্তবায়বনর জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ সাংর্িি 

সরকার্র দপ্তর ও অন্যান্য অাংশীজবনর মিামি গ্রহণপূব িক প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কবর োবক। 

 

 

র্চত্র ১২ : ভারবির নয়ার্দেীবি অনুর্িি Bangladesh-India Subgroup on Infrastructure of ICPs/LCs কর্মটির ৪ে ি সভা 

 

৩.২) স্থলবন্দরসমূবহর মাধ্যবম আমদার্ন-রপ্তার্নবর্াগ্য পবণ্য র্ববরণ (জািীয় রাজস্ব নবাি ি এর ২০২২ সাবলর এসআরও অনুর্ায়ী):  

 

ক্র:

ম: 

বন্দবরর নাম আমদার্নবর্াগ্য পণ্য রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১ নবনাবপাল 

স্থলবন্দর 

সূিা (কােম্স বে লাইবসন্স প্রাপ্ত শিভাগ রপ্তার্নমুখী নীে নপাষাক র্শল্প প্রর্িিান 

কর্তিক বে লাইবসবন্সর আওিায় আমদানীয় সূিা ব্যিীি) ও গুড়া দুধ ব্যিীি 

অন্যান্য সকল প্রকার আমদার্নিব্য মালামাল। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২ বুর্ড়মারী 

স্থলবন্দর 

ক) ন্যাশনাল নবাি ি অব নরর্ভর্নউ-এর ননাটির্ফবকশন নাং ৩৪৬/র্ি/কাস/৭৭, 

িার্রখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিার্দ পূরণ সাবপবক্ষ ননপাল ও ভূোবন উৎপার্দি 

ও প্রর্ক্রয়াজাি সকল পণ্য (সূিা ও আলু ব্যিীি); 

খ) ডুবপ্লক্স নবাি ি, র্নউজর্প্রন্ট, ক্রাফে নপপার, র্সগাবরে নপপারসহ সকল প্রকার 

নপপার ও নপপার নবাি ি,  গুড়া দুধ, নোব্যাবকা (প্রভতভষ্ঠত মূসক ভনবভিত ভবভড় 

উৎপােনকারী ভশল্প প্রভতষ্ঠান কর্তডক কাঁ ামাল ভহসাদব আমোনীয় তামাক র্াঁটা 

ব্যতীত) নরর্িও টির্ভ পাে িস, সাইবকল পাে িস, ফরর্মকা শীে, র্সরার্মক ওয়োর, 

স্যার্নোরী ওয়োর, নেইনবলস েীল ওয়োর, মাবব িল স্লাব এে োইলস, র্মক্সি 

নফর্ব্রক্স ব্যিীি অন্যান্য সকল প্রকার আমদার্ন পণ্য। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 
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ক্র:

ম: 

বন্দবরর নাম আমদার্নবর্াগ্য পণ্য রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

৩ আখাউড়া 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ,  াল, গম, পাের 

(stones & bolders) ,কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, 

তিনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ, শুেকীমাে, সািকড়া, 

আগরবার্ি, র্জরা, রাবার (Raw)  বমইজ, stones & bolders , 

সয়াভবন বীজ, Bamboo products, Arjun Flower 

(Broom), পান, CNG, Spare parts, কাজু বাদাম, কাগজ, র্চর্ন, 

নজনাবরের, ভাঙ্গা কাঁচ, চবকাবলে, নবর্ব ওয়াইপার, কনবফকশনার্র দ্র্ব্যার্দ ও 

র্বটুর্মন। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

৪ নভামরা 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গাে-গােড়া, বীজ,  গম, পাের 

(Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, 

তিনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, ব্যবহার্ ি কাঁচাতুলা, চাল, মশুর 

িাল, নকায়াে িজ, িাজা ফুল, দখল, গবমর র্ভর্ষ, র্ভট্টা, চাউবলর কুড়া, সয়ার্বন নকক, 

শুেকী মাে (প্যাবকেজাি ব্যিীি), হলুদ, জীবে মাে, র্হমার্য়ি মাে, পান, নমর্ে 

(FENUGREE SEEDS), মাে, র্চর্ন, মসলা, র্জরা, নমাের পাে িস, 

নেইনবলস েীল ওয়োর, নরর্িও টির্ভ পাে িস, মাবব িল স্লাব, িামাক িাো (প্রর্ির্িি 

মূসক র্নবর্ন্ধি র্বর্ড় উৎপাদনকারী র্শল্প প্রর্িিান কর্তিক কাঁচামাল র্হসাবব 

আমদানীয়), শুকনা নিতুুঁল, র্ফের্করী, Aluminium এর Tableware, 

Kitchenware, Fish feed, আগরবার্ি, জুিার Sole, শুকনা কুল, 

Adhesive, Fly ash, তাজা ও শুকনা ফলমূল, সকল প্রকার তাজা সবভজ, 

শুকনা মভর , কাঁ া মভর , ধদন, সকল প্রকার খখল, ফায়ার বে, িান বে, বসন্ড 

বটান, মাদব ডল ভ পস্, র্দলামাইট, বলাদগাফাইট, ট্যালক,পটাশ, বফলসপার, 

গ্রানুদলদটর্ স্ল্যাগ, বসার্া পাউর্ার, ভতল, সভর া, বরভর্দমর্ গাদম ডন্টস্, ইভমদটশন 

জুদয়লাভর, সুপাভর, হার্ ডওয়যার, গ্রানাইট স্ল্যাব। 

 

সকল  প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

৫ নাকুগাঁও 

স্থলবন্দর 

ক) ন্যাশনাল নবাি ি অব নরর্ভর্নউ-এর ননাটির্ফবকশন নাং ৩৪৬/র্ি/কাস/৭৭, 

িার্রখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিার্দ পূরণ সাবপবক্ষ ননপাল ও ভূোবন উৎপার্দি 

ও প্রর্ক্রয়াজাি সূিা ও আলু ব্যিীি সকল পণ্য; 

খ) গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, 

তিনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ। 

 

সকল প্রকার  

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

৬ িামার্বল 

স্থলবন্দর 

ক) জািীয় রাজস্ব নবাবি ির ননাটির্ফবকশন নাং-৩৪৬/র্ি/কাস/৭৭, িার্রখ: 

২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিার্দ পূরণ সাবপবক্ষ ননপাল ও ভূোবন উৎপার্দি ও 

প্রর্ক্রয়াজান সূিা ও আলু ব্যিীি সকল পণ্য। 

খ) মাে, সূিা, গুুঁড়া দুধ, র্চর্ন ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 

0701.90.29)ব্যিীি অন্যান্য সকল প্রকার আমদার্নিব্য মালামাল, 

গবাভেপশু। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

৭ দশ িনা 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders)  ,কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ, চাল, ভূর্ষ, ভূট্টা, র্বর্ভন্ন প্রকার 

দখল, নপার্ি র্ফি, ফ্লাই অোশ, নরলওবয় র্স্লপার, র্বর্ডাং নোন, নরাি নোন, স্যাে 

নোন, র্বর্ভন্ন প্রকার নি, গ্রানুবলবেি স্লাগ, র্জপসাম, স্পঞ্জ, আয়রন, ভপগ আয়রন, 

ভোংকার, বকায়াট ডজ, িাল, কাঁচা তুলা ও তুলার নবল।  

 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

৮ র্ববলার্নয়া 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders), কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ। 

 

 

 

 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 
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ক্র:

ম: 

বন্দবরর নাম আমদার্নবর্াগ্য পণ্য রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

৯ নগাবড়াকুড়া- 

কড়ইিলী 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders),কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ, ফুল ঝাড়ু, র্াব, হরুে, কাজুবাোম, 

বেঁতুল, ভতল, সভর া ভূভ ,  াউদলর কুড়া। 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১০ রামগড় 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders)  ,কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

১১ নসানাহাে 

স্থলবন্দর 

পাের, কয়লা, িাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, িাল,রসুন, আদা, নিঁয়াজ। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১২ নিগামুখ 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders)  ,কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৩ র্চলাহােী 

স্থলবন্দর 

ক) জািীয় রাজস্ব নবাবি ির ননাটির্ফবকশন নাং-৩৪৬/র্ি/কাস/৭৭, িার্রখ: 

২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিার্দ পূরণ সাবপবক্ষ ননপাল ও ভূোবন উৎপার্দি ও 

প্রর্ক্রয়াজাি (সূিা ও আলু ব্যিীি) । 

খ) গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, 

তিনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৪ নদৌলিগঞ্জ 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders),কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ ধানুয়া-

কামালপুর 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders)  ,কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ, কাঁ া সুপাভর,  াল, শু ুঁটভক মাছ, 

বততুুঁল, বাঁশ, পান, মসুর র্াল,ভূট্টা, গদমর ভূভ , বতজপাতা, হলুে, বগালমভর , 

টদমদটা, শূকনা কুল, ভজরা। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৬ নশওলা 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders)  ,কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ এবাং িাজাফুল, বমাটরসাইদকদলর 

যন্ত্রাাংদশ (টায়ার ও অন্যান্য যন্ত্রাাংশ) এবাং গাদম ডন্টস সামগ্রী, ওদয়ভডাং রর্ ও 

শুটভক মাছ। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৭ বাো 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders), কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, তিনাপাের, 

র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৮ নসানামসর্জদ 

স্থলবন্দর 

ডুবপ্লক্স নবাি ি, র্নউজর্প্রন্ট, ক্রাফে নপপার, র্সগাবরে নপপারসহ সকল প্রকার নপপার 

ও নপপার নবাি ি, সূিা, গুুঁড়া দুধ, জুস, নোব্যাবকা (প্রভতভষ্ঠত মূসক ভনবভিত ভবভড় 

উৎপােনকারী ভশল্প প্রভতষ্ঠান কর্তডক কাঁ ামাল ভহসাদব আমোনীয় তামাক র্াঁটা 

ব্যিীি) অন্যান্য সকল প্রকার আমদার্ন পণ্য। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৯ র্হর্ল 

স্থলবন্দর 

ডুবপ্লক্স নবাি ি, র্নউজর্প্রন্ট, ক্রাফে নপপার, র্সগাবরে নপপারসহ সকল প্রকার নপপার 

ও নপপার নবাি ি, সূিা, গুুঁড়া দুধ, জুস, নোব্যাবকা (প্রভতভষ্ঠত মূসক ভনবভিত ভবভড় 

উৎপােনকারী ভশল্প প্রভতষ্ঠান কর্তডক কাঁ ামাল ভহসাদব আমোনীয় তামাক র্াঁটা 

ব্যিীি) অন্যান্য সকল প্রকার আমদার্ন পণ্য 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 
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ক্র:

ম: 

বন্দবরর নাম আমদার্নবর্াগ্য পণ্য রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

২০ বাাংলাবান্ধা 

স্থলবন্দর 

ক) ন্যাশনাল নবাি ি অব নরর্ভর্নউ-এর ননাটির্ফবকশন নাং ৩৪৬/র্ি/কাস/৭৭, 

িার্রখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিার্দ পূরণ সাবপবক্ষ ভূোবন উৎপার্দি ও 

প্রর্ক্রয়াজাি সকল পণ্য (সূিা ও আলু ব্যিীি) এবাং ননপাবল উৎপার্দি ও 

প্রর্ক্রয়াজাি সকল পণ্য ও ববেি প্রর্িিান কর্তিক আমদার্নকৃি এক্রাইর্লক সূিা 

(অন্যান সূিা ও আলু ব্যিীি) । 

খ) ভারি বিদক ডুবপ্লক্স নবাি ি, র্নউজর্প্রন্ট, ক্রাফে নপপার, র্সগাবরে নপপারসহ 

সকল প্রকার নপপার ও নপপার নবাি ি,মাছ, সূিা আলু (HS Code 

0701.90.19 ও 0701.90.29), গুুঁড়া দুধ, জুস, নোব্যাবকা (প্রভতভষ্ঠত 

মূসক ভনবভিত ভবভড় উৎপােনকারী ভশল্প প্রভতষ্ঠান কর্তডক কাঁ ামাল ভহসাদব 

আমোনীয় তামাক র্াঁটা ব্যিীি), বরভর্ও-টিভি পাট ডস, সাইদকল পাট ডস, বমাটর 

পাট ডস, ফরভমকা শীট, ভসরাভমক ওয়যার, স্যাভনটারী ওয়যার, বটইনদলস 

টীলওয়যার, মাদব ডল স্ল্যাব এন্ড টাইলস, ভমক্সর্ বফভিক্স ব্যিীি  অন্যান্য সকল 

প্রকার আমদার্নতব্য মালামাল/ পণ্য। 

 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২১ নেকনাফ 

স্থলবন্দর 

সূিা, গুড়া দুধ, র্চর্ন ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 

0701.90.29)ব্যিীি সকল প্রকার আমদার্নিব্য পণ্য। 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২২ র্বর্বর 

বাজার 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গােগােড়া, বীজ,  াল, গম, পাের 

(Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, টিম্বার, 

তিনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ, পান, CNG 

spare Parts, শু ুঁের্ক মাে, কাঁচা চামড়া, র্বর্ভন্ন প্রকার মসলা, র্জরা, ভূট্টা, 

সািকরা, আগরবার্ি, Arjun Flower (Broom), কাজু বাদাম, কাগজ, 

র্চর্ন, নজনাবরের, ভাঙ্গা কাঁচ, চবকাবলে, নবর্ব ওয়াইপার, কনবফকশনার্র দ্র্ব্যার্দ 

ও র্বটুর্মন । 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২৩ র্বরল 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা ফলমূল, গাে-গােড়া, বীজ, গম, পাের (Stone 

& Boulders)  ,কয়লা, রাসায়র্নক সার, চায়না নি, কাঠ, তিনাপাের, র্িঁয়াজ, 

মর্রচ, রসুন, আদা, বলবি, নকায়াে িজ, Soyabean Extract, Rape 

Seed Extract,Maize, DORB (Dry oil Rice Bran), 

 াল ও ভর্দজল)। 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২৪ নভালাগঞ্জ 

স্থলবন্দর 

 Mevw`cï, gv‡Qi †cvbv, ZvRv djg~j, MvQMvQov, exR, Mg, cv_i (Stones 

and boulders), Kqjv, ivmvqwbK mvi, Pvqbv †K¬, KvV, wU¤^vi, Pzbvcv_i, 

wcuqvR, 

gwiP, imyb, Av`v, ej‡K¬, †KvqvU©R| 

 

সকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

 

 

৩.৩) ভবগি ৫(পাঁচ) বেবরর পণ্য হোের্লাং (ম্যানুয়াল/ইকুেইপবমন্ট/ট্রান্সর্শপবমন্ট) এর পর্রমাণ র্নম্নরূপ:  

        (লক্ষ নম.েন)  

  

অর্ থ বছর ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

ববনাপপা  26.15 29.12 32.13 33.17 ৩৯.৯৩  

ব ামরা 26.29 22.87 23.31 32.96 ২৯.৯২ 

বুলিমারী 69.79 90.01 73.57 91.93 ৬৭.৬১  

নাকুগাঁও 0.07 0.65 0.95 1.66 ২.৩৩ 

তামালব  7.81 18.54 14.79 25.02 ৩৩.৭৮ 

ব ানাহ্াট 0.00 4.83 4.13 14.23 ১৮.৩৫ 
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র্চত্র ১৩ : বন্দর র্ভর্িক পণ্য হোের্লাং নলখর্চত্র 

 

৩.৪) র্বগি ৫(পাঁচ) বেবর বন্দর র্ভর্িক আমদার্ন-রপ্তার্ন সাংক্রাে িথ্য:              (লক্ষ নম.েন)   

                                                                                          

ক্রম স্থলবন্দবরর নাম ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ নবনাবপাল আমদার্ন 19.88 21.81 20.38 27.78 ২২.১৩ 

রপ্তার্ন 3.53 4.01 3.17 2.97 ৪.১৯ 

২ বুর্ড়মারী আমদার্ন 70.49 82.23 32.84 46.14 ৩৩.৯১ 

রপ্তার্ন 1.21 1.47 1.18 1.71 ১.৯০ 

৩ নভামরা আমদার্ন 46.56 22.02 25.16 24.10 ৩২.৫৯ 

রপ্তার্ন 1.20 3.12 2.06 2.16 ২.৬২ 

৪ 
নসানাহাে 

আমদার্ন 0.00 1.36 2.04 7.11 ৯.১৭ 

রপ্তার্ন 0.00 0.00 0.06 0.17 ০.১৯ 

৫ 
িামার্বল 

আমদার্ন 7.82 18.56 14.80 12.52 ৩১.৬৪ 

রপ্তার্ন 0.02 0.01 0.01 0.01 ০.০১ 

৬ 
নাকুগাঁও 

আমদার্ন 0.09 0.66 0.85 1.52 ২.৭৬ 

রপ্তার্ন 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

৭ 
আখাউড়া 

আমদার্ন 0.00 0.00 0.00 0.00 ০.৯৬ 

রপ্তার্ন 2.02 2.10 1.42 1.32 ০.৯১ 

৮ 
বাাংলাবান্ধা 

আমদার্ন 12.07 17.97 11.86 16.93 ১৬.৫৫ 

রপ্তার্ন 0.69 0.43 1.13 1.12 ১.৬৪ 

৯ 
র্বর্বরবাজার 

আমদার্ন 0.00 0.00 0.00 0.02 ০.৪৯ 

রপ্তার্ন 1.58 1.70 1.34 1.28 ০.৯৭ 

১০ 
নসানামসর্জদ 

আমদার্ন 26.73 23.78 13.09 33.29 ২৮.৮১ 

রপ্তার্ন 0.12 0.15 0.13 0.19 ০.২০ 

১১ 
র্হর্ল 

আমদার্ন 16.44 13.79 18.06 21.23 ১৮.৭৩ 

রপ্তার্ন 0.16 0.37 0.22 0.27 ০.১৫ 

১২ 
নেকনাফ 

আমদার্ন 1.60 1.04 1.98 0.75 ২.৩৩ 

রপ্তার্ন 0.03 0.06 0.04 0.03 ০.১১ 

বমাট 

আমদালন 201.70 203.21 141.08 191.40 ২০০.০৭ 

 
     

রপ্তালন 10.56 13.44 10.77 11.23 ১২.৮৯ 
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র্চত্র ১৪ : র্বগি ৫ (পাঁচ) বেবর বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নমাে আমদার্ন-রপ্তার্নর নলখর্চত্র 

 

৩.৫) আেজিার্িক র্াত্রীবসবা:  

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাস্থবক) অবকাঠাবমা সুর্বধা র্নম িাণপূব িক নদবশর ব্যবসা বার্ণজে প্রসাবরর জন্য 

প্রবয়াজনীয় একটি নসবা প্রোনকারী সাংস্থা। প্রর্িববশী নদশসমূদহর সাবে আমদার্ন-রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক েরার্িি করাই এর 

লক্ষে। নস লবক্ষে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, র্চর্কৎসা ও নসবা প্রিোশী র্াত্রীগণসহ সাংর্িি কার্ িক্রবমর সাবে 

সদন ৃক্ত সকলবক নসবা প্রদান করা হয়। বিিমাবন চালুকৃি ১২টি স্থলবন্দবরর মবধ্য নসানাহাে ব্যর্িি সকল স্থলবন্দবর র্াত্রী 

গমনাগমবনর জন্য ইর্মবগ্রশন ব্যবস্থা রবয়বে। এ সকল বন্দর ব্যবহাবরর মাধ্যবম পাসবপাে িধারী র্াত্রীগণ ভারি ও মায়ানমাবর 

গমনাগমন কবর োবক। র্াত্রীবসবা সম্প্রসারবণর লবক্ষে নবনাবপাল স্থলবন্দবর একটি আেজিার্িক প্যাবসঞ্জার ের্ম িনাল র্নম িাণ 

করা হবয়বে। বাস্থববকর অধীবন নবনাবপালসহ বুর্ড়মারী, নাকুগাঁও, বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দবর র্াত্রীবদর বসার ব্যবস্থা, 

র্বশ্রামাগার, উন্নি েয়বলে ও র্ববনাদবনর ব্যবস্থা রবয়বে। এ সকল নসবা প্রদাবনর র্বর্নমবয় র্াত্রীগবণর র্নকে হবি র্নধ িার্রি 

র্ফ গ্রহণ করা হয়।  

 

ক্র:ম বন্দদরর নাম ২০২১-২২ মেব্য 

বর্হগ িমন আগমন 

১. ববনাদপাল স্থলবন্দর ৩০৩১২৭ ২৫৫৪৭১ র্াত্রীবদর অবস্থান, র্নরাপিা, মর্হলা, র্শশু 

ও প্রর্িবন্ধী র্াত্রীবদর জন্য র্ববশষ সুর্বধা 

এবাং েয়বলে সুর্বধা রবয়বে। 

২. বুভড়মারী স্থলবন্দর ১৭২৩৩ ১৫১৪৮ 

৩. নাকুগাঁও স্থলবন্দর ০০ ০০ 

৪. বাাংলাবািা স্থলবন্দর ৬৫৮৯ ৯৮৩৫ 

৫. নভামরা স্থলবন্দর ৩২৯০৬ ৩৬৩৪৬ ইর্মবগ্রশন কার্ িক্রম বন্দবরর বাইবর সদন ন্ন 

হয় র্বধায় র্াত্রী র্ফ আদায় করা হয়না। ৬. নসানামসর্জদস্থলবন্দর ১৫ ৩৬২ 

৭. র্হর্ল স্থলবন্দর ১৪০৬৮ ১৩,০৪৫ 

৮. আখাউড়া স্থলবন্দর ৫৩৮২৩ ৬১১৫০ 

৯. িামার্বল স্থলবন্দর ৫৫২৩ ৪৯৮৫ 

১০. র্বর্বরবাজার স্থলবন্দর ৪২ ৫৬ 

১১. নসানাহাে স্থলবন্দর ---- ---- ইর্মবগ্রশন ব্যবস্থা চালু ননই। 

১২. নেকনাফ স্থলবন্দর ---- ---- নরার্হঙ্গা জন্য আপািিোঃ র্াত্রী গমনাগমন 

বন্ধ রবয়বে। 
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র্চত্র ১৫ : আেজিার্িক প্যাবসঞ্জার োর্ম িনাল, নবনাবপাল স্থলবন্দর, র্বশার 

 

 
 

 র্চত্র ১৬ : আেজিার্িক প্যাবসঞ্জার োর্ম িনাল, নবনাবপাল স্থলবন্দর, র্বশার 

 

  

৪.০)  অবকাঠাবমা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:   

 

প্রর্িববশী নদবশর সাবে ব্যবসা-বার্ণজে সম্প্রসারবণর লবক্ষে বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কর্তিক র্বর্ভন্ন 

স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসাবণর আধুর্নকরবণর জন্য ব্যাপক উবদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২২ অে িবেবর বার্ষ িক 

উন্নয়ন কম িসূচীবি নমাে ০৬ (েয়)টি উন্নয়ন প্রকবল্পর র্বপরীবি নমাে ২৩১.৪১ নকাটি োকা বরাে র্েল। বরাবের 

র্বপরীবি অগ্রগর্ির পর্রমাণ ২২৮.৪৪ নকাটি োকা র্া নমাে বরাবের ৯৮.৭২%। ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালবয়র 

সাংস্থাসমূবহর মবধ্য বাবজে বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ ২য় অবস্থাবন রবয়বে।   
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৪.১) ২০২০-২১ অে িবেবরর এর্ির্পর্ভক্ত র্বর্ভন্ন প্রকবল্পর অগ্রগর্ির র্ববরণ: 

 

ক্রম

নাং 
প্রকবল্পর নাম 

লক্ষমাত্রা 

(বকাটি োকায়) 

অগ্রগর্ির হার 

  
মেব্য 

1.  “বাো স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীষ িক প্রকল্প ১৭.০০ ১০০% চলমান 

2.  “র্ববলার্নয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীষ িক প্রকল্প ৭.০০ ১০০% চলমান 

3.  “ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীষ িক প্রকল্প ২৩.০০ ৯২.৬৯% চলমান 

4.  “নগাবরাকুড়া-কড়ইিলী স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীষ িক 

প্রকল্প 

৩৩.০০ ৯৬.১০% সমাপ্ত 

5.  “Bangladesh Regional Connectivity 

Project-1: Development of Sheola, Bhomra, 

Ramgarh Land Port and Upgradation of 

Security system of Benapole Land port” 

শীষ িক প্রকল্প 

১৪৬.৪১০০ ১০০% চলমান 

6.  “নবনাবপাল স্থলবন্দবর কাবগ িাবভর্হবকল োর্ম িনাল 

র্নম িাণ” শীষ িক প্রকল্প 

৪.৯৫০ ১০০% চলমান 

 

৪.২) চলমান উবেখবর্াগ্য উন্নয়ন কার্ িক্রমসমুহ: 
 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর চলমান প্রকবল্পর র্ববরণ: 

 

ক্রোঃ 
প্রকবল্পর নাম 

প্রাক্কর্লি ব্যয় 

(নকাটি োকা) 
সময়কাল সাংর্ক্ষপ্ত র্ববরণ 

১. ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর 

উন্নয়ন (১ম সাংবশার্ধি) 

৫৯.৩০০ 

জুলাই ২০১৮ 

হবি জুন 

২০২৩ পর্ িে 

প্রধান প্রধান কাজোঃ জর্ম অর্ধগ্রহণ, 

ওয়োরহাউজ, ওবপন ইয়াি ি, পার্কিাং ইয়াি ি, 

ট্রান্সর্শপবমন্ট নশি, নড্রন, রাস্তা, অর্ফস, 

ব্যারাক ও িরর্মেরী র্নম িাণসহ অন্যান্য 

কাজ 

২. নগাবরাকুড়া স্থলবন্দর 

উন্নয়ন (১ম সাংবশার্ধি) 

৭৫.১৭২৬ 

জানুয়ার্র 

২০১৮ হবি 

জুন ২০২২ 

পর্ িে 

প্রধান প্রধান কাজোঃ জর্ম অর্ধগ্রহণ, 

ওয়োরহাউজ, ওবপনইয়াি ি, পার্কিাংইয়াি ি, 

ট্রান্সর্শপবমন্ট নশি, নড্রন, রাস্তা, অর্ফস, 

ব্যারাক ও িরর্মেরী র্নম িাণসহ অন্যান্য 

কাজ 

৩. র্ববলার্নয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন 

(র্ববশষ সাংবশাধন) 

৩৮.৬৮৩৪ 

জানুয়ার্র 

২০১৮ হবি 

জুন ২০২৩ 

প্রধান প্রধান কাজোঃ জর্ম অর্ধগ্রহণ, 

ওয়োরহাউজ, ওবপনইয়াি ি, পার্কিাং ইয়াি ি, 

ট্রান্সর্শপবমন্ট নশি, নড্রন, রাস্তা, অর্ফস, 

ব্যারাক ও িরর্মেরী র্নম িাণসহ অন্যান্য 

কাজ 

৪. বাো স্থলবন্দর উন্নয়ন 

৪৮.৯০৪৯ 

জুলাই ২০১৭ 

হবিজুন 

২০২৩ পর্ িে 

প্রধান প্রধান কাজোঃ জর্ম অর্ধগ্রহণ, 

ওয়োরহাউজ, ওবপন ইয়াি ি, পার্কিাং ইয়াি ি, 

ট্রান্সর্শপবমন্ট নশি, নড্রন, রাস্তা, অর্ফস, 

ব্যারাক ও িরর্মেরী র্নম িাণসহ 

অন্যান্যকাজ 
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৫. Bangladesh 

Regional 

Connectivity 

Project-1: 

Development of 

Sheola, Bhomra, 

Ramgarh Land 

port & Up-

gradation of 

Security System of 

Benapole Land 

Port 

(১ম সাংবশার্ধি) 

৭৩১.৮৬০০ 

জুলাই, ২০১৭ 

হবি জুন, 

২০২৩ 

প্রধান প্রধান কাজোঃ নশওলা, নভামরা এবাং 

রামগড় স্থলবন্দবর জর্ম অর্ধগ্রহণ, 

ওয়োরহাউজ, ওবপন ইয়াি ি, পার্কিাং ইয়াি ি, 

ট্রান্সর্শপবমন্ট নশি, নড্রন, রাস্তা, অর্ফস, 

ব্যারাক ও িরর্মেরী র্নম িাণসহ অন্যান্য 

কাজ। এোড়া নবনাবপাল স্থলবন্দবর 

র্সকুউর্রটি র্সবেম এর উন্নয়ন কাজ। 

৬ নবনাবপাল স্থলবন্দবর 

কাবগ িাবভর্হকোল োর্ম িনাল 

র্নম িাণ 

২৮৯.৬৮১৫ 

জুলাই ২০১৯ 

হবি জুন 

২০২৩ পর্ িে 

প্রধান প্রধান কাজোঃ জর্ম অর্ধগ্রহণ, পার্কিাং 

ইয়াি ি, নড্রন, রাস্তা, ব্যারাক র্নম িাণসহ 

অন্যান্য কাজ 

 

 

চলমান উন্নয়ন কাবজর খে র্চত্রোঃ 

 

নগাবড়াকুড়া স্থলবন্দবরর চলমান উন্নয়বনর খে র্চত্রোঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ১৭: বনৌপভরবহন মন্ত্রোলদয়র সম্মার্নি সর্চব জনাব নমাোঃ নমাস্তফা কামাল এঁর নগাবড়াকুড়া-কড়ইিলী স্থলবন্দনরর পর্রদশ িন 
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র্চত্র ১৮: নগাবড়াকুড়া-কড়ইিলী স্থলবন্দনরর প্রশাসর্নক ভবন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ১৯: নগাবড়াকুড়া-কড়ইিলী স্থলবন্দনরর নবর্নর্ম িি নশি 
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র্ববলার্নয়া স্থলবন্দবরর চলমান উন্নয়বনর খে র্চত্রোঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

র্চত্র ২০: বনৌপভরবহন মন্ত্রোলদয়র সম্মার্নি সর্চব জনাব নমাোঃ নমাস্তফা কামাল এর র্ববলার্নয়া স্থলবন্দনরর উন্নয়ন কার্ িক্রম পভরেশ ডন  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ২১: র্ববলার্নয়া স্িলবন্দবর নবর্নর্ম িি প্রববশ নগইে   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

র্চত্র ২২: র্বলর্নয়া স্থলবন্দনরর ওবয়জব্রীজ নেল এর উন্নয়ন কার্ িক্রম 



30 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

র্চত্র ২৩ : র্ববলার্নয়া স্থলবন্দবর র্নর্ম িি  ওবয়ব্রীজ নেল  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 র্চত্র ২৪: র্ববলার্নয়া স্থলবন্দনরর চলমান উন্নয়ন কার্ িক্রম 
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ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দবর চলমান উন্নয়ন কার্ িক্রবমর খে র্চত্রোঃ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ২৫ : ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দবর র্নর্ম িি ওবপন ইয়াি ি 

 

 

র্চত্র ২৬ : ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দবরর র্নম িানাধীন প্রশাসর্নক ভবন 
 

বাো স্থলবন্দবর চলমান উন্নয়ন কার্ িক্রবমর খে র্চত্রোঃ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ২৭: বাো স্থলবন্দবর র্নম িাণাধীন সীমানা প্রাচীর 
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র্চত্র ২৮ : বাো স্থলবন্দবর র্নম িানাধীন ওবপন ইয়াি ি 

 

নশওলা স্থলবন্দবরর উন্নয়বনর খে র্চত্রোঃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাবগ িা নভর্হকোল োর্ম িনাল প্রকবল্পর প্রস্তার্বি নগে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ২৯: নশওলা স্থলবন্দবর র্নম িানাধীন ওবপন ইয়াি ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

র্চত্র ৩০: নশওলা স্থলবন্দবর র্নম িানাধীন িরর্মের্র ভবন 
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রামগড় স্থলবন্দবরর উন্নয়বনর খে র্চত্রোঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ৩১: রামগড় স্থলবন্দবর র্নম িানাধীন প্যাবসঞ্জার োর্ম িনাল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ৩২: রামগড় স্থলবন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম 
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 র্চত্র ৩৩: প্রস্তার্বি ভারি বাাংলাবদশ সমর্িি র্িিীয় কাবগ িা নগে 

 

৪.৩) ভর্বষ্যৎ উন্নয়ন কার্ িক্রম : 

 

 র্বশ্বব্যাাংক (WB) এর আর্ে িক সহায়িায় প্রায় ৩০০০.০০ নকাটি োকা ব্যবয় নবনাবপাল, নভামরা  ও বুর্ড়মারী 

স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুর্নকীকরণ।  

 এর্শয়া উন্নয়ন ব্যাাংক (ADB) এর আভি ডক সহদযাভগতায়  ২১৭ নকাটি োকা ব্যবয় প্যাবসঞ্জার োর্ম িনালয় ভবন 

র্নম িাণ আখাউড়া ও িামার্বল স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও  আধুর্নকীকরণ; 

 র্বশ্বব্যাাংবকর (WB) অে িায়বন Bangladesh Regional Connectivity Project-1আওিায় 

তিয়ািাঙ্গা নজলার দামুড়হুদা উপবজলাধীন দশ িনা স্থলবন্দর ও র্সবলে নজলার নকাদন ানীগঞ্জ উপবজলাধীন নভালাগঞ্জ 

স্থলবন্দবরর জর্ম অর্ধগ্রহণ এবাং অবকাঠাবমা উন্নয়ন । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ৩৪: বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর ভর্বষ্যৎ উন্নয়ন নরািম্যাপ 
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৫.০) র্বগি ০৫ (পাঁচ) বেবরর বন্দরর্ভর্িক আবয়র উপাি র্নবম্ন সারর্ণবি নদয়া হ’ল: 

 

 

র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্রচার্লি বন্দরসমূবহর আবয়র উপাি                                          (নকাটি োকায়) 

 

স্থলবন্দবরর নাম ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

নবনাবপাল ৪৮.৭৩ ৮২.৩৭ ৮৩.৭৭৬ ৮২.৯৭ ৭৩.৭৯ 

বুর্ড়মারী ৪৬.২৪ ৫৭.৩ ৪৭.৬৪৫ ৬৬.৭৫ ৫৫.৪৭ 

আখাউড়া ০.০৫ ০.২ ০.২৯৭ ০.৩৭ ০.৯০ 

নভামরা ২১.০৪ ১৮.৭৪ ১৯.৪৯৪ ৩১.৭ ৩৯.৩৮ 

নাকুগাঁও ০.১১ ০.৬৮ ০.৮৬৪ ১.৫৯ ২.৮৯ 

নসানাহাে ০. ৩.৭৩ ২.৯৪৮ ১০.৩৪ ১৪.০৮ 

িামার্বল ৬.৪৬ ১৫.২৬ ১২.৪৫৫ ২০.৯৪ ২৯.৩০ 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ৩৫: র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্রচার্লি বন্দরর্ভর্িক আবয়র নলখর্চত্র 

 

    

 

 নবসরকার্র ব্যবস্থাপনায় পর্রচার্লি বন্দরসমূবহর আবয়র উপাি  

                                                                 (নকাটি োকায়) 

 

স্থলবন্দবরর নাম ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

নেকনাফ ৪.৭৫ ৩.৬৮ ৬.৫০৮ ৩.৫৮ ৯.২৩ 

নসানামসর্জদ ৩.৮৩ ৩.৪ ২.৩৮৫ ৮.৪ ৯.২২ 

র্হর্ল ৬.০৮ ৬.৯১ ৭.৭১৬ ৯.১২ ৮.৫৬ 

র্বর্বরবাজার ০.০১ ০.০২ ০.০১৭ ০.০২ ০.০৪ 

বাাংলাবান্ধা ০.৪৭ ৩.১৫ ২.৩২৬ ৩.৫৫ ৩.৬৩ 

নমাে= ১৫.১৪ ১৭.১৭ ১৮.৯৫ ২৪.৬৭ ৩০.৬৮ 
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র্চত্র ৩৬: নবসরকার্র ব্যবস্থাপনায় পর্রচার্লি বন্দরর্ভর্িক আবয়র নলখর্চত্র 
 

 

৫.১) র্বগি ৫(পাঁচ) বেবর বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নমাে আবয়র পর্রসাংখ্যান: 

                         (নকাটি োকায়) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১৪৮.৩৪ ২১০.৯৩ ২০৩.৩ ২৬৩.৪৮ ২৭২.৩২ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র ৩৭ : র্বগি ৫(পাঁচ) বেবর বাস্থববকর নমাে আবয়র নলখর্চত্র 

  

২০২০-২০২১ হবি ২০২১-২২ অে িবেবর বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর আয় বৃর্দ্ধ নপবয়বে ৮.৮৪ নকাটি োকা 

অে িাৎ ৩.৩৬% এবাং র্বগি পাঁচ বেবর (২০১৭-১৮ হবি ২০২১-২২ পর্ িে) বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর আয় বৃর্দ্ধ নপবয়বে 

(২৭২.৩২-১৪৮.৩৪)= ১২৩.৯৮ নকাটি োকা র্া শিকরা হাবর ৪৫.৫২%। 

 

৫.২) সরকারী নকাষাগাবর ভোে, আয়কর ও লভোাংশ বাবদ জমার র্ববরণ :  

             (নকাটি োকায়) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

31.13 43.44 45.35 46.95 ৭৮.৯৫ 
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র্চত্র ৩৮ : সরকারী নকাষাগাবর ভোে আয়কর ও লভোাংশ বাবদ জমার র্ববরণ এর নলখর্চত্র 

 

৫.৩) র্হসাব সাংক্রাে পর্লর্স: 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ র্হসাব সাংরক্ষবণর নক্ষবত্র সার্ব িকিভাবব র্নম্নর্লর্খি নীর্ি অনুসরণ করা হয়: 

 

ক) নলনবদবনর নরকি ি নগদ র্ভর্িবি সাংরক্ষণ করা হয়। অিোঃপর IAS, BAS, এবাং GAAP অনুর্ায়ী আর্ে িক 

র্ববরণী প্রস্তুি করা হয়। প্রবিেক বন্দবরর জন্য পৃেক র্হসাব বর্হ রাখা হয় এবাং বের নশবষ সমর্িি আর্ে িক র্ববরণী 

প্রস্তুি করা হয়। 

খ) স্থায়ী সদন র্ি: জর্ম ও জর্মর উন্নয়ন োড়া ক্রয়মূল্য নেবক পুঞ্জীভূি অবচয় বাদ র্দবয় সকল স্থায়ী সদন দ প্রদশ িন করা 

হয়। 

গ)  আয়কর: ১৯৮৪ সাবলর আয়কর অধ্যাবদশ সাংর্িি আইন ও র্বর্ধ অনুর্ায়ী আয়কর র্নণ িয়, উৎস কিিন ও সরকারী 

নকাষাগাবর জমা প্রদান করা হয়।  

র্ঘ) ভোে: ১৯৯১ সাবলর ভোে আইন ও মূল্য সাংবর্াজন কর এবাং সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ অনুর্ায়ী ভোে র্নণ িয়, উৎস  

 কিিন ও সরকারী নকাষাগাবর জমা প্রদান করা হয়।  

 

৬.০) অর্িে আপর্ি সাংক্রাে িথ্য :   

                             (বকাটি োকায় ) 

ক্রর্ম

ক 

মন্ত্রণালয়/ 

র্বভাগসমূবহর 

নাম 

অর্িে আপর্ি ব্রিশীবে 

জবাববর 

সাংখ্যা 

 

র্নষ্পর্িকৃি অর্িে 

আপর্ি 

অর্নষ্পন্ন অর্িে 

আপর্ি 

সাংখ্যা োকার 

পর্রমাণ  

 

সাংখ্যা োকার 

পর্রমাণ 

 

সাংখ্যা োকার 

পর্রমাণ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর 

কর্তিপক্ষ 

পূবব ি অর্নষ্পন্ন অর্িে 

আপর্ির সাংখ্যা ৭৪টি 

এবাং ২০১৭-২০১৮ 

হবি ২০২০-২০২১ 

অে িবেবর নমাে ৭৪টি 

নতুন অর্িে আপর্ি 

উত্থার্পি হবয়বে। 

২৪৬.৫৯ ০০ ০০টি ০০ ১৪৮ ২৪৬.৫৯ 

 

            সব িবমাে= ১৪৮ টি ২৪৬.৫৯ ০০ ০০টি ০০ ১৪৮ ২৪৬.৫৯ 
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 পভরবহন অভর্ট অভধেপ্তর কর্তডক বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তডপদক্ষ্র ২০১৭-২০১৮ র্ি. হদত ২০২০-২০২১ অে িবছদরর 

সরকারী ভনরীক্ষ্া কার্ িক্রম সম্পন্ন হদয়দছ। ভনরীক্ষ্ায় বমাট ৭৪টি অভর্ট আপভি উত্থাভপত হদয়দছ যাদত জভড়ত টাকার পভরমাে 

২০৮,৩০,৮২,৭২৮.০০ টাকা। নতুন আপভিসহ সাংস্থার সব ডদমাট অভর্ট আপভির সাংখ্যা ১৪৮টি এবাং জভড়ত টাকার পভরমাে 

২৪৬,৫৯,৩৭,৬২৩.০০ টাকা। 

 

 তাছাড়া সাংস্থার অভনষ্পন্ন  NSFI ভূক্ত অনুু্দেে ভনষ্পভির জন্য ০৭/০৬/২০২২ ভি.  তাভরদখ বাস্থবদকর সিা কদক্ষ্ 

ভদ্ব-পক্ষ্ীয় সিা অনুভষ্ঠত হয়। সিায় বমাট ১৮টি অনুদেে ভনদয় আদলা না করা হয় এবাং ০৯টি আপভি ভনষ্পভির সুপাভরশ 

করা হদয়দছ। সিার কায ডভববরেী প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহবণর জন্য পভরবহন অভর্ট অভধেপ্তদর বপ্ররে করা হদব।    

 

৬.১) র্হসাব র্নরীক্ষার অগ্রগর্ি: 

 

 ২০১৭-১৮ এবাং  ২০১৮-১৯ অে িবেবরর র্নরীক্ষা কার্ িক্রম নশবষ র্নরীক্ষা প্রর্িিান প্রর্িববদন দার্খল কবরবে। িাোড়া 

২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ অে িবেবরর র্নরীক্ষা ফাম ি র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া সদন ন্ন হবয়বে। ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ 

অে িবেবরর র্নরীক্ষা ফাম ি র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া চলমান রবয়বে।   

 

 

৬.২) অভেেরীণ র্নরীক্ষা অগ্রগর্ি: 

 

অভেেরীণ র্নরীক্ষা কম িসূর্চর আওিায় জুলাই, ২০২১ হবি জুন, ২০২২ র্ি: সমবয় অভেেরীণ র্নরীক্ষা কম িসূর্চ প্রণয়ন করা 

হবয়বে। িামার্বল ও নভামরা স্থলবন্দবরর অভেেরীণ র্নরীক্ষা কার্ িক্রম সদন ন্ন হবয়বে। অবর্শি বন্দবরর অভেেরীণ র্নরীক্ষা 

কার্ িক্রম সদন ন্ন করা হবব।     

 

৭.০ এক নজবর বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর আওিাধীন র্বর্ভন্ন বন্দবরর র্কছু র্চত্রাবলীোঃ 

 

   

নবনাবপাল স্থলবন্দর 

 

  
 

বুর্ড়মারী স্থলবন্দর 
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নভামরা স্থলবন্দর 
    

   

িামার্বল স্থলবন্দর 

   

নাকুগাও স্থলবন্দর 

   

আখাউড়া স্থলবন্দর 
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 নসানাহাে স্থলবন্দর  

বসানামসভজে স্থলবন্দর 

র্হর্ল স্থলবন্দর 

বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর 
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র্বর্বরবাজার স্থলবন্দর 

  

  নেকনাফ স্থলবন্দর 

 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর র্নয়র্মি প্রকাশনা 

প্রধান পৃিবপাষক 

নমাোঃ আলমগীর  

নচয়ারম্যান (গ্রি-১) 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ  

 

প্রধান সদন াদক  

জনাব র্ি এম আর্িকুর রহমান 

উপসর্চব 

পর্রচালক (প্রশাসন)  

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ  
 

 

সদন াদনা পষ িদ 

নমাোঃ হাসান আলী 

জনাব শামীম নসাহানা 

জনাব নমাহাম্মদ মর্শউর রহমান  

জনাব আব্দুল ওয়াদুদ র্মল্কী  

  

 

   

   


