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বাণী  

                 

     বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ  (বাস্থবক) ননৌপর্রবহন  মন্ত্রণালবয়র র্নয়ন্ত্রণািীন একটি িাংর্বর্িবদ্ধ 

িাংস্থা। বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আইন (২০০১ িাবলর ২০ নাং আইন) ববল এ িাংস্থা প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। 

স্থলপবর্ প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবর্ আমদার্ন -রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক িহজির ও গর্িশীল করার লবক্ষয 

বন্দরিমূবহর উন্নয়ন, িম্প্রিারণ, পর্রচালন, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠাবমাগি সুবর্াগ -সুর্বিা সৃর্ির জন্য 

বাস্থবক এর র্াত্রা শুরু হয়।  নদবশর স্থল িীমাবন্তর দদর্ঘ িয  ৪ ,৪২৭ র্ক.র্ম.।  জািীয় রাজস্ব নবার্ ি কর্তিক নর্ঘা র্ষি 

১৮১টি শুল্ক নেশবনর মবধ্য প্রিান প্রিান ২৪টি শুল্ক নেশবন স্থলবন্দবরর জন্য  প্রয়য়োজনীয়  অবকাঠাবমা গবে 

নিালা,  পর্রচালনা ও র্নয়ন্ত্রবণর দা র্য়ত্ব বাস্থবক এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। িন্মবধ্য ১২টি স্থলবন্দর চালু 

রবয়বছ। অবর্শি ১২ টি স্থলবন্দর পর্ িায়ক্রবম উন্নয়ন কবর চালু করা হবব। উন্নয়ন কাজ িমাপ্ত হবল 

িরকাবরর রাজস্ব বৃর্দ্ধ, কম িিাংস্থান সৃর্ির মাধ্যবম দার্রদ্র্রয  র্ববমাচন ও িীমাবন্ত নচারাচালান হ্রাি পাবব।  

 

 স্বািীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু নশখ মুর্জবুর রহমান  এর  স্বপ্নপূরবণ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী 

জনবনত্রী  নশখ হা র্িনার ননর্তবত্ব ২০৩০ িাল নাগাদ নটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিন এবাং ‘রূপকল্প’-২০৪১’ 

বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আন্তর্রকভাবব কাজ করবছ।  

  

 র্বশ্বায়ন ও মুি বাজার অর্ িনী র্ির যুবগ বাাংলাবদশ শ্রম র্নভির অর্ িনী র্ি নর্বক জ্ঞান র্নভির অর্ িনী র্িবি 

পদাপ িণ করবছ। এ নপ্রর্ক্ষবি অর্ িননর্িক কম িকান্ড গর্িশীল করার লবক্ষয স্থলবন্দর িম্পবকি  জনগবণর মবধ্য 

সুস্পি িারণা প্রদান ও উৎিাহ বৃর্দ্ধ করা একান্ত প্রবয়াজন। বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯ পাঠাবন্ত বাস্থবক 

িম্পবকি  জানার অবার্রি সুবর্াগ সৃর্ি হবব।  

 

 প্রজািবন্ত্রর কম িচার্রবদর কম িকাবন্ড স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি করার লবক্ষয িরকার বার্ষ িক 

কম িিম্পাদন চুর্ি প্রবিিন কবরবছ। উি িম্পার্দি চুর্ি এবাং িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী  বাস্থবক 

র্নয়র্মি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রস্তুি কবর র্াবক। এরই িারাবার্হকিায় প্রর্িববদবন স্থলবন্দর িাংর্িি িার্ব িক 

র্চত্র প্রর্ি র্লি হবয়বছ।  

   

   িবব িাপর্র আর্ম এ প্রর্িববদন প্রণয়ন এবাং প্রকাশনার িাবর্ িাংর্িি িকলবক আন্তর্রক শুভকামনা ও 

িন্যবাদ জানার্চ্ছ।  

 

 

িপন কুমার চক্রবিী  

(অর্ির্রি ির্চব)  

নচয়ারম্যান  

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ  
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বাণী 

 

প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবর্ স্থলপবর্ বার্ণর্জযক কার্ িক্রম উন্নি ও িহজির করার লবক্ষয  বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাস্থবক) ২০০১ িাবলর ১৪ই জুন প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। বিিমাবন নর্ঘার্ষি ২৪টি প্রিান 

শুল্কবেশনবক স্থলবন্দর নর্ঘাষণা করা হবয়বছ। িন্ম নধ্য ০৭টি র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায়, ০৫টি র্বওটি র্ভর্িবি 

পর্রচার্লি হবচ্ছ । অবর্শি ১২টি বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম পর্ িায়ক্রবম বাস্তবার্য়ি হবচ্ছ। উন্নয়ন কার্ িক্রম 

িম্পন্ন হবল বাস্থবক এর িক্ষমিা আবরা বৃর্দ্ধিহ নটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিবন র্বর্ি িহায়ক হবব।  

 

স্থলবন্দরিমূবহর আমদার্ন -রপ্তার্ন, আয়-ব্যয় ও িঞ্চয় ক্রমান্ববয় বৃর্দ্ধ পাবচ্ছ। উবেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্ ি 

বছবর বাস্থবক এর আয় র্ছল ১৪৮ নকাটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর িা বৃর্দ্ধ নপবয় ১৬৮ নকাটি টাকায় 

দাঁর্েবয়বছ। এছাো Motor Vehicle  Agreement  এর আওিায় অদূর ভর্বষ্যবি স্থলপবর্  

প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবর্ বার্ণ র্জযক কার্ িক্রম ও নর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা আবরা ত্বরার্ন্বি হবব।  

 

বন্দরিমূবহর উন্নয়ন ও িম্প্রিারবণর লবক্ষয জর্ম অর্িগ্রহণিহ প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ কাজ 

দ্রুি এর্গবয় র্াবচ্ছ। পে হযান্ডর্লাং এবাং িা িাংরক্ষবণর জন্য আধুর্নক প্রযুর্ি ব্যবহাবরর মাধ্যবম দক্ষ ও 

িাশ্রয়ী নিবা ির্া Ease of Doing Business নীর্ি বাস্তবায়বনর উবেবে বন্দরিমূবহ পর্ িায়ক্রবম 

অবটাবমশন কার্ িক্রম বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ।  

 

বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ি প্রবিিন করার পর হবি প্রর্ি বছর বাস্থবক কর্তিক বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন 

করা হয়। িারই িারাবার্হকিায় ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন করা হবয়বছ। এ 

প্রর্িববদবন বাস্থবক এর িার্ব িক কম িকাবন্ডর একটি িাংর্ক্ষপ্ত র্চত্র (বাস্থবক এর লক্ষয ও উবেে, কার্ িক্রম, 

িাাংগঠর্নক কাঠাবমা,  জনবল, পে হযান্ডর্লাং, আমদার্ন -রপ্তার্ন, আয়-ব্যয়, উন্নয়ন কার্ িক্রম ইিযা র্দ) 

িাংবর্াজন করা হবয়বছ।  এ প্রর্িববদবন িাংর্িি অাংশীজন (stakeholder)  নিবা িম্পবকি  স্বচ্ছ িারণা  

লাভ করববন র্া স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িিকরবণ িহায়ক হবব।  

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়বনর িাবর্ িাংর্িি িকলবক িন্যবাদ জানার্চ্ছ। নিই িাবর্ বন্দরিমূহ 

পর্রচালনার িাবর্ িাংর্িি িকবলর িা ল্য কামনা করর্ছ।  

 

 

 

নমাোঃ আলাউর্েন  র্কর  

(অর্ির্রি ির্চব)  

িদস্য(অর্ ি ও প্রশািন)  

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ  
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বাণী  

 

 ভারি ও মায়ানমারিহ অন্যান্য প্রর্িববশী নদশিমূবহর মবধ্য ব্যবিা -বার্ণজয বৃর্দ্ধর লবক্ষয প্রবয়াজনীয় 

অবকাঠাবমাগি ও ব্যবিাবান্ধব পর্রববশ সৃর্ির মাধ্যবম ব্যবিায়ীবৃন্দবক প্রবয়াজনীয় নিবা প্রদাবনর জন্য 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কাজ কবর র্াবচ্ছ। বিিমাবন চালু ১২ টি স্থলবন্দর র্দবয় প্রর্িববশী নদশিমূবহর 

মবধ্য ব্যবিা বৃর্দ্ধর প্রয়াি অব্যহি আবছ। অর্চবরই আরও ১২ টি স্থলবন্দর পূণ িাঙ্গভাবব চালু কবর ব্যবিা 

িম্প্রিারবণর পর্রববশ সৃর্ি হবব।  

  

      স্থলবন্দরিমূবহর উন্নয়বনর লবক্ষয বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ 

নজারদার কবরবছ। ইবিামবধ্য িরকাবরর অর্ িায়বন এবাং বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর র্নজস্ব অবর্ ি 

প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ করা হবয়বছ। িম্প্রর্ি এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংবকর অর্ িায়বন বুর্েমারী  ও নবনাবপাল 

স্থলবন্দবর উবেখবর্াগ্য অবকাঠাবমা র্নম িাণ করা হবয়বছ। র্বশ্ব ব্যাাংক এর অর্ িায়বন নতুন ২টি স্থলবন্দর র্র্া: 

র্িবলট নজলার নশওলা ও খাগোছর্ে নজলার রামগে স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা র্নম িাবণর জন্য প্রকল্প গ্রহণ 

করা হবয়বছ। এছাোও নবনাবপাল স্থলবন্দবরর িম্প্রিারণ ও অবটাবমশন, র্নরাপিা ব্যবস্থা উন্নয়ন, নভামরা 

স্থলবন্দবরর িম্প্রিারণ কাজ অর্ি দ্রুি গর্িবি এর্গবয়  ননয়া হবচ্ছ। বিিমাবন িরকাবরর গর্িশীল ননর্তবত্ব 

স্থলবন্দরিমূবহর অবকাঠাবমাগি উন্নয়নিহ অন্যান্য কম িসূচী গ্রহবণর মাধ্যবম নদবশর অর্ িননর্িক গর্ি 

ত্বরার্ন্বি করা হবচ্ছ।  

 

 িকবলর িার্ব িক িহবর্াগীিা ও কল্যাণ কামনা করর্ছ।  

       

 

      

নমাোঃ হার্ববুর রহমান  

(যুগ্মির্চব)  

িদস্য(উন্নয়ন)  

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ   
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বাণী 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালবয়র  আওতোধীন  একটি িাংর্বর্িবদ্ধ িাংস্থা। প্রর্িববশী  

নদবশর িাবর্ বার্ণজয িহজির করার জন্য ১২ (বাবরা) টি স্থলবন্দর র্নবয় ২০০১ িাবল বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তিপক্ষ র্াত্রা শুরু কবর। িৎকালীন স্থলবন্দরিমূহ BOT(Build,  Operate and Transfer)  র্ভর্িবি 

পর্রচালনার জন্য র্নি িা র্রি র্ছল। পরবিীবি বিিমান িরকার বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর অিীবন িকল 

স্থলবন্দর পর্রচালনার র্িদ্ধান্ত ননয়। বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর অিীবন স্থলবন্দবরর িাংখ্যা ০৭ (িাি) টি 

এবাং  BOT  র্ভর্িবি ০৫ (পাঁচ) টি নমাট ১২ (বাবরা)  টি স্থলবন্দবরর মাধ্যবম ব্যবিা -বার্ণজয পর্রচার্লি হবয় 

আিবছ। অবর্শি স্থলবন্দরগুবলা পর্ িায়ক্রবম চালু হওয়ার প্রর্ক্রয়া চলমান। আশা করা র্ায় (স্থলবন্দর 

কর্তিপবক্ষর অিীবন িকল স্থলবন্দরগুবলা পর্রচার্লি হবল) নদবশর ব্যবিা-বার্ণবজয নতুন গর্ি আিবব, নদবশ 

কম িিাংস্থাবনর সুবর্াগ সৃর্ি হবব।  বল নবকারবত্বর িাংখ্যা অবনকাাংবশ কবম র্াবব। স্থলবন্দর পর্রচালনার 

িাবর্ ট্রার্ ক র্বভাগ িরাির্র জর্েি। এই বার্ষ িক প্রর্িববদবন স্থলবন্দরগুবলার মাধ্যবম আমদার্ন -রপ্তার্নর 

িথ্য এবাং স্থলবন্দবরর িার্ব িক র্চত্র তুবল িরার নচিা করা হবয়বছ। িাই এটি পাবঠর মাধ্যবম বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ িম্পবকি  একটি িম্যক িারণা লাভ করা র্াবব।  

 

র্াবদর অক্লান্ত পর্রশ্রম ও র্নরন্তর নচিায় এ বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকার্শি হবয়বছ িাবদর িকলবক 

শুবভচ্ছা জানায়। মাঠ পর্ িা বয় কম িরি িকল কম িকিিা-কম িচার্রবদর িব িাঙ্গীন ি লিা কামনা করর্ছ।  

 

  

 

র্. নশখ আলমগীর নহাবিন  

(যুগ্মির্চব)  

িদস্য (ট্রার্ ক)  

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ  
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১.০) পটভূর্ম: 

 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আইন,২০০১ (২০০১ িবনর ২০নাং আইন) পাশ  করো হয়। িরকার এই 

আইবনর উবেে পূরণকবল্প ১৪ জুন ২০০১ িাবল বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাস্থবক) প্রর্িষ্ঠা কবর। 

বাস্থবক ননৌপর্রবহন  মন্ত্রণালবয়র র্নয়ন্ত্রণািীন একটি িাংর্বর্িবদ্ধ সরকোরী  িাংস্থা। প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবর্ 

আমদার্ন -রপ্তার্ন বার্ণর্জযক কার্ িক্রম িহজির ও অর্িকির উন্নি করার লবক্ষয কর্তিপবক্ষর  ননয়ন্ত্রয়ে  ২০০২  

সোয়ে  স্থলবন্দবরর কার্ িক্রম শুরু হয় । বিিমাবন এই িাংস্থার অিীবন  ২৪টি স্থলবন্দর রবয়বছ।  িন্মবধ্য ১২ টি 

স্থলবন্দবরর আমদার্ন -রপ্তার্ন কার্ িক্রম চলমান রবয়বছ। অবর্শি ১২টি স্থলবন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বছ। উন্নয়ন কার্ িক্রম িমাপ্ত হবল িরকার্র রাজস্ব  বৃর্দ্ধ, কম িিাংস্থান সৃর্ি, দা র্রদ্র্রয র্ববমাচন ও িীমান্ত 

নচারাচালান হ্রাি পাবব।  নদবশর অর্ িননর্িক প্রবৃর্দ্ধ ত্বরার্ন্বিকরবণর উবেেবক িামবন নরবখ বোাংেোয়েশ  

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাস্থবক) এর দদনর্ন্দন কার্ িক্রম পর্রচা র্লি হবচ্ছ।  

 

১.১) রূপকল্প: 

 স্থলপবর্ পে আমদার্ন -রপ্তার্ন িহজির ও উন্নিিরকরণ।  

 

১.২) অনিেক্ষ্য : 

 স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা উন্নয়ন, পে হযান্ডর্লাং ও িাংরক্ষবণ আধুর্নক প্রযুর্ির ব্যবহার এবাং িরকার্র -

নবিরকার্র অাংশীদার্রবত্ব অপাবরটর র্নবয়াবগর মাধ্যবম দক্ষ ও িাশ্রয়ী  নিবা প্রদান।  

 

১.৩) কর্তিপবক্ষর ক্ষমিা ও কার্ িাবলী :   

 স্থলবন্দর পর্রচালনা ,  ব্যবস্থাপনা ,  উন্নয়ন, িম্প্রিারণ ও িাংরক্ষবণর নীর্ি প্রণয়ন;  

 স্থলবন্দবর পে গ্রহণ, িাংরক্ষণ ও প্রদাবনর জন্য অপাবরটর র্নবয়াগ;  

 িরকাবরর পূব িানুবমাদনক্রবম স্থলবন্দর ব্যবহারকারীবদর র্নকট হবি আদায়বর্াগ্য কর, নটাল,  
নরইট ও র্ বির ি র্িল প্রণয়ন;  

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আইন, ২০০১ এর উবেে পূরণকবল্প চুর্ি িম্পাদন।  
 

১.৪) নবার্ ি গঠন : 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ িবনর ২০ নাং আইন) িারা -৬ অনুর্ায়ী 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নবার্ ি  গঠিি হয়।  

 

 নবার্ ি র্নম্নবর্ণ িি িদস্য িমন্ববয় গঠিি। র্র্াোঃ-  

 

 নচয়ারম্যান;  

 র্িনজন িাব িক্ষর্ণক িদস্য; এবাং  

 র্িনজন খন্ডকালীন িদস্য, র্াবদর মবধ্য একজন আভযন্তরীণ িম্পদ র্বভাবগর কম িকিিা  এবাং 

অন্য একজন র্শল্প ও বা র্ণবজয র্নবয়ার্জি নবিরকারী  ব্যর্ি হবব।  

 

১.৫) নবার্ ি পর্রচালনা : 

 

 কর্তিপবক্ষর পর্রচালন ও প্রশািন নবাবর্ ির  উপর ন্যস্ত এবাং কর্তিপক্ষ নর্ িকল ক্ষমিা প্রবয়াগ 
ও কার্ ি িম্পাদন করবি পারবব নবার্ িও নি িকল ক্ষমিা প্রবয়াগ ও কার্ ি িম্পাদন করবি 

পারবব।  

 নবার্ ি িার কার্ িাবলী  িম্পাদবনর নক্ষবত্র িরকার কর্তিক িমবয় িমবয় প্রদি র্নবদ িশনা অনুিরণ 

করবব।  

 নচয়ারম্যান ও িাব িক্ষর্ণক িদস্যগণ িরকার কর্তিক র্নযুি হববন এবাং কর্তিপবক্ষর  

িাব িক্ষর্ণক কম িকিিা  র্হবিবব দা র্য়ত্ব পালন করববন এবাং িরকার কর্তিক র্নি িা র্রি নময়াবদ ও 

শিিািীবন কম িরি র্াকববন।  

 খন্ডকালীন িদস্যগণ িরকার কর্তিক র্নযুি হববন এবাং র্নবয়াবগর িার্রখ হবি দুই বছর 

নময়াবদ স্বীয় পবদ বহাল র্াকববন এবাং পুনরায় র্নবয়াগবর্াগ্য হববন।  

 নচয়ারম্যান কর্তিপবক্ষর প্রিান র্নব িাহী  কম িকিিা  হববন।  
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 নচয়ারম্যাবনর পদ শুন্য হবল র্কাংবা অনুপর্স্থর্ি বা অসুস্থিা নহতু বা  অন্য নকান কারবণ 
নচয়ারম্যান দার্য়ত্ব পালবন অিমর্ ি হবল, শূন্য পবদ নবর্নযুি নচয়ারম্যান কার্ িভার গ্রহণ না 

করা পর্ িন্ত র্কাংবা নচয়ারম্যান স্বীয় দার্য়ত্ব পালবন িমর্ ি না  হওয়া পর্ িন্ত িরকার কর্তিক 

মবনানীি নকান িাব িক্ষর্ণক িদস্য নচয়ারম্যাবনর দার্য়ত্ব পালন করববন।  

 

১.৬) নবাবর্ ির িভা : 

 

 নবাবর্ ির  িভা নচয়ারম্যান কর্তিক র্নি িা র্রি স্থান ও িমবয় অনুর্ষ্ঠি হবব। িবব শিি র্াবক নর্,  

প্রর্ি দুই মাবি নবাবর্ ির  কমপবক্ষ একটি িভা অনুর্ষ্ঠি হবব।  

 নবাবর্ ির  িভায় নকারাবমর জন্য একজন িাব িক্ষর্ণক িদস্যিহ অন্যযন দুইজন িদবস্যর 
উপর্স্থর্ির প্রবয়াজন হবব।  

 নবাবর্ ির  িভায় প্রবিযক িদবস্যর একটি কবর নভাট র্াকবব এবাং নভাবটর িমিার নক্ষবত্র 
িভায় িভাপর্িত্বকারী  ব্যর্ির একটি র্িিীয় বা র্নণ িায়ক নভাট প্রদাবনর ক্ষমিা র্াকবব।  

 নবাবর্ ির  িকল িভায় নচয়ারম্যান িভাপর্িত্ব করববন এবাং িাঁর অনুপর্স্থর্িবি নচয়ারম্যান 

হবি এিদুবেবে ক্ষমিাপ্রাপ্ত নকান িাব িক্ষর্ণক িদস্য উি িভায় িভাপর্িত্ব করববন।  

 নবাবর্ ির  নকান কার্ ি বা  কার্ িিারা  নকবলমাত্র নবাবর্ ির  নকান িদস্য পবদ শূন্যিা বা  নবার্ ি গঠবন 

ত্রুটি র্াকার কারবণ অনবি হবব না এবাং িৎিম্পবকি  নকান প্রশ্ন ও উত্থাপন করা র্াবব না।  

 

২.০) িাাংগঠর্নক কাঠাবমা :  

 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর অগ িাবনাগ্রাম অনুর্ায়ী ০৬ (ছয়)টি শাখা/ র্বভাগ রবয়বছ। নর্মন -প্রশািন 

শাখা ,  ট্রার্ ক শাখা ,  প্রবকৌশল শাখা ,  র্হিাব শাখা ,  অর্র্ট শাখা ও নবার্ ি শাখা। উি শাখা/ র্বভাগিমূবহর 

মাধ্যবম এ কর্তিপবক্ষর দদনর্ন্দন কার্ িাবলী  িম্পার্দি হবচ্ছ।  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবকৌশল র্বভাগ  

প্রবকৌশল শাখা  

নচয়ারম্যান  

িদস্য (উন্নয়ন)  

 

র্হিাব শাখা  প্রশািন শাখা  

অর্র্ট শাখা  

নবার্ ি শাখা  

 

সেস্য  (ট্রো নিক ) 

ট্রো নিক  নবিোগ  

 

ট্রো নিক  শোখো  

 

সেস্য  (অর্ থ ও প্রশোসন )  
সেস্য  (খন্ডকোেীন ) 

নন ৌপনরবহন  

মন্ত্রেোেয়য়র  প্রনতনননধ  

সেস্য  (খন্ডকোেীন ) 

আই .আর . নি  এর  

প্রনতনননধ  

 

সেস্য  (খন্ডকোেীন ) 

নশল্প  ও  বোনেয়জয  

ননয়য়োনজত  

নবসরকোরী  প্রনতনননধ  
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২.১) জনবল :  বিিমাবন নমাট অনুবমার্দি পদিাংখ্যা ৩৪৫ টি এবাং নমাট পূরণকৃি/কম িরি পদিাংখ্যা ২৬৬ টি। পদবী/বগ্রর্ 

অনুর্ায়ী িারর্ণবি র্নবম্ন প্রদশ িন করা হ’ল:  

 

ক) প্রর্ম নশ্রণীর কম িকিিা:  

ক্র.নাং  ক্র. নাং  পবদর নাম  পদ  

িাংখ্যা  

কম িরি  

 

 ক্র.নাং  পবদর নাম  পদ 

িাংখ্যা  

কম িরি  

১. নচয়ারম্যান ১ ১ ১৪. র্নব িাহী প্রবকৌশলী ১ ১ 

২. িদস্য (অর্ ি ও প্রশািন) ১ ১ ১৫. র্ির্নয়র িহকারী পর্রচালক 

(ট্রার্ ক) 

১ ০ 

৩. িদস্য (উন্নয়ন) ১ ১ ১৬. িহকারী পর্রচালক 

(ট্রার্ ক) 

১৮ ১৫ 

৪. িদস্য (ট্রার্ ক) ১ ১ ১৭. িহকারী প্রবকৌশলী ২ ২ 

৫. পর্রচালক (প্রশািন) ১ ১ ১৮ নমর্র্বকল অর্ িার ১ ০ 

৬. পর্রচালক (ট্রার্ ক) ২ ২ ১৯. িহকারী পর্রচালক 

(প্রশািন) 

২ ২ 

৭. পর্রচালক (র্হিাব) ১ ১ ২০. র্হিাব রক্ষণ কম িকিিা ৫ ৪ 

৮. পর্রচালক (অর্র্ট) ১ ০ ২১. অর্র্ট অর্ িার ২ ১ 

৯. িত্ত্বাবিায়ক প্রবকৌশলী ১ ১ ২২. আইন উপবদিা  ১ ১ 

১০. ির্চব ১ ১ ২৩. এবেট অর্ িার ১ ১ 

১১. উপ-পর্রচালক 

(প্রশািন) 

২ ১ ২৪. শ্রম কল্যাণ কম িকিিা ১ ১ 

১২. উপ-পর্রচালক (ট্রার্ ক) ৫ ৪ ২৫. একান্ত ির্চব ১ ১ 

১৩. উপ-পর্রচালক (র্হিাব 

ও র্নরীক্ষা) 

১ ০ ২৬. িহকারী নপ্রাগ্রামার ১ ০ 

                                                                                 নমাট= ৫৬ ৪৫ 

 

খ) র্িিীয় নশ্রণীর কম িকিিা: 

ক্র.নাং পবদর নাম পদিাংখ্যা কম িরি   ক্র.নাং পবদর নাম পদিাংখ্যা কম িরি 

১. জন িাংবর্াগ কম িকিিা ১ ০ ৩. প্রশাির্নক কম িকিিা ৫ ৫ 

২. উপ-িহকারী প্রবকৌশলী ৭ ৫  ৪. ব্যর্িগি কম িকিিা কাম 

কর্ম্পউটার অপাবরটর 

৫ ৪ 

নমাট= ১৮ ১৪ 

  

গ) র্তিীয় নশ্রণীর কম িচার্র: 

ক্র.নাং পবদর নাম পদিাংখ্যা কম িরি  ক্র.নাং পবদর নাম পদিাংখ্যা কম িরি 

১. ট্রার্ ক পর্রদশ িক ৬৩ ৫৫ ৬. নমর্র্বকল এবটনবর্ন্ট ১ ১ 

২.  ায়ার ইন্সবপক্টর ১ ১ ৭. অর্র্টর ৪ ৪ 

৩. ওয়যারহাউজ/ইয়ার্ ি 

সুপার্রবন্টনবর্ন্ট 

৮৮ ৬৩ ৮. কযার্শয়ার ২ ২ 

৪. কর্ম্পউটার অপাবরটর ২৬ ২৪ ৯. নকয়ার নটকার ১ ১ 

৫. র্হিাবরক্ষক ২০ ১৪ ১০. ড্রাইভার ৯ ৯ 

৬. অর্ ি িহ: কাম 

কর্ম্পউটার অপাবরটর 

১ ১  ১২ ড্রাইভার (আউট নিার্ি িাং) ২ ০ 

নমাট= ২১৮ ১৭৫ 
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র্ঘ) চতুর্ ি নশ্রণীর কম িচার্র: 

ক্র.নাং পবদর নাম পদিাংখ্যা কম িরি  ক্র.নাং পবদর নাম পদিাংখ্যা কম িরি 

১. গ্রীজার কাম পাম্প 

ড্রাইভার 

১ ১ ৬. পাওয়ার হাউজ ২ ০ 

২. র্লর্র্াং  ায়ারম্যান 

কাম  ায়ার হাইবড্রন্ট 

অপাবরটর 

৪ ৪ ৭. অর্ ি িহায়ক 

(আউট নিার্ি িাং) 

৩ ০ 

৩. এম এল এি এি ৩৭ ২৭ ৮. নমকার্নক (আউট 

নিার্ি িাং) 

১ ০ 

৪. পর্রচ্ছন্নিা কমী ১ ০ ৯. প্লাম্বার (আউট 

নিার্ি িাং) 

১ ০ 

৫. ইবলকর্ট্রর্শয়ান ২ ০ ১০. কুক (আউট নিার্ি িাং) ১ ০ 

নমাট= ৫৩ ৩২ 

 

ঙ) র্নবয়াগ ও পবদান্নর্ি: (জুলাই/১৮ হবি জুন/১৯ পর্ িন্ত) 
  

প্রর্িববদনািীন বছবর পবদান্নর্ি নতুন র্নবয়াগ প্রদান 

কম িকিিা কম িচার্র নমাট কম িকিিা কম িচার্র নমাট 

৬ ২ ৮ ৭ ৩৭ ৪৪ 

 

২.২) বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ি: 

 

 র্বগি  ২৪/০৬/২০১৮ িার্রখ ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালয় ও বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর মবধ্য ২০১৮-

১৯ অর্ ি বছবরর বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ি (APA) স্বাক্ষর্রি হয়। অনুরূপভাবব বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তিপবক্ষর র্নয়ন্ত্রণািীন স্থলবন্দরিমূবহর মবধ্য (APA)  চুর্ি স্বাক্ষর্রি হয়। APA  ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর 

নকৌশলগি উবেে বাস্তবায়বনর র্নর্মি ০৮টি কার্ িক্রম এবাং আবর্েক নকৌশলগি উবেে বাস্তবায়বনর জন্য 

১৯টি কার্ িক্রম গ্রহণ করা হয়।  

 

 

ননৌপরর্বহন মন্ত্রণালয় ও বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ  এর মবধ্য  (APA) চুর্ি স্বাক্ষর  
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নকৌশলগি উবেেিমূবহর লক্ষযমাত্রার র্বপরীবি বাস্থবক এর অজিন(২০১৮-১৯অর্ িবছর): 

 

ক্র.নাং  কার্ িক্রম লক্ষযমাত্রা  প্রকৃি অজিন(%) 

১  নবনাবপাল স্থলবন্দবর ০৩(র্িন) িলা 

র্বর্শি অর্ িাি ি র্রবমটরী  ভবন র্নম িাণ।  

০১/০৬/২০১৯র্ি:  ১০০%  

২  নবনাবপাল স্থলবন্দবর ওবপন ইয়ার্ ি 

র্নম িাণ।  

০১/০৬/২০১৯র্ি:  ১০০%  

৩  বুর্েমারী  স্থলবন্দবর ওবপন ইয়ার্ ি র্নম িাণ।  ৭০০০ বগ ি র্মটার  ১০০%  

৪  বুর্েমারী  স্থলবন্দবরর টয়বলট কমবপ্লক্স 

র্নম িাণ।  

৩১/০৫/২০১৯র্ি:  ১০০%  

৫  নিানাহাট স্থলবন্দবরর অপাবরশনাল 

কার্ িক্রম চালুকরণ।  

৩১/০৫/২০১৯র্ি:  ১০০%  

৬   প্রিান কার্ িালয় ভববনর নকশা 

অনুবমাদন ও দরপত্র আহ্বান।  

৩১/০৫/২০১৯র্ি:  ১০০%  

৭   র্ববলার্নয়া স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ কাবজর নকশা প্রণয়ন  

৩১/০৫/২০১৯র্ি:  ১০০%  

৮  বাস্থবক এর র্বর্ভন্ন পর্ িাবয়র কম িকিিা-

কম িচার্রর প্রর্শক্ষণ প্রদান।  

২৫ জন  ১০০% 

 

২.৩) জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল বাস্তবায়ন:  

 

জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল  বাস্তবায়বনর লবক্ষয মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগ কর্তিক প্রণীি ছবক এবাং বাস্থবক এর 

দনর্িকিা কর্মটির সুপার্রশক্রবম ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল কম িপর্রকল্পনা ও অগ্রগর্ি 

পর্রবীক্ষণ কাঠাবমা প্রণয়ন করা হয়। কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর জন্য বাস্থবক এর ননয়ন্ত্রেোধীন  মাঠপর্ িাবয়র 

প্রর্িটি দপ্তবর দনর্িকিা কর্মটি গঠন করা হয়। উি কর্মটি  স্থেবন্দরসমূনহ  জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল 

কম িপর্রকল্পনা ও অগ্রগর্ি পর্রক্ষণ কাঠাবমা প্রণয়ন ক নর।  জািীয় শুদ্ধাচার কম িপর্রকল্পনা অনুর্ায়ী  নতনমোস  

অন্তর  অন্তর  দনর্িকিা কর্মটির িভা এবাং িবচিনিা বৃর্দ্ধমূলক িভার আবয়াজন করা হয়।  

 

ক্র.নাং  কার্ িক্রম লক্ষযমাত্রা  প্রকৃি অজিন(%) 

১  দনর্িকিা কর্মটির িভা  ০৪ টি  ১০০%  

২  দনর্িকিা কর্মটির র্িদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  ৮০%  ১০০%  

৩  অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ িভা  ০৪টি  ১০০%  

৪  আইন ও র্বর্ি িম্পবকি  িবচিনািামূলক 

িভা/  প্রর্শক্ষণ আবয়াজন  

৬০ জন  ১০০%  

৫  জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল র্বষবয় কম িকিিা-

কম িচার্রবদর প্রর্শক্ষণ প্রদান  

৬০ জন  ১০০%  

৬  দাপ্তর্রক কাবজ অনলাইন নরিপন্স 

র্িবেম এর ব্যবহার  

৬০%  ১০০%  

৭  ই-নটন্ডার/ই- র্জর্প এর মাধ্যবম ক্রয় কার্ ি 

িম্পাদন  

৯৮%  ১০০%  

৮  বার্ষ িক উদ্ধাবন কম ি পর্রকল্পনায় অন্তিভূি 

কার্ িক্রম বাস্তবায়ন  

৪০%  ১০০%  

৯  দপ্তর/িাংস্থার নিবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি 

(র্িটিবজন চাট িার) বাস্তব অগ্রগর্ি 

পর্রবীক্ষণ  

৫০%  ১০০%  

১০  গণশুনানী  আবয়াজন  ২টি  ১০০%  
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জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর লবক্ষয র্বর্ভন্ন বন্দবর গণশুনানী অনুর্ষ্ঠি হয়।  

 

      

বন্দর পর্ িাবয় অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ গণশুনানীর আবয়াজন  

 

এছাো জািীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নী র্িমালা , ২০১৭ অনুর্ায়ী বাস্থববকর ১ জন কম িকিিা  এবাং ১ জন 

কম িচার্রবক শুদ্ধাচার পুরস্কার (  ১ মাবির মূল নবিবনর িমপর্রমাণ  অর্ ি)  প্রদান করা হয়।  

 

   

জািীয় শুদ্ধাচার  পুরস্কার-২০১৮ প্রদান  

 

২.৪) মানবিম্পদ উন্নয়ন (প্রর্শক্ষণ):  

 বাস্থববকর  কম িকিিা-কম িচার্রবদর  নপশাদার্রত্ব  ও  কম িদক্ষিা  বৃর্দ্ধর  স্বাবর্ ি ২০১৮-১৯  অর্ ি বছবর  নদবশ-

র্ববদবশ  র্বর্ভন্ন  প্রর্শক্ষণ /নির্মনাবর  অাংশগ্রহবণর  জন্য  কম িকিিা-কম িচার্রবদর  মবনানয়ন  প্রদান  করা  হয়।  

এছাো  একই  অর্ ি বছবর  নবর্নবয়াগকৃি  কম িকিিা-কম িচার্রবদর  ইন-হাউজ  প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রম  গ্রহণ  করা  হয়।  

র্নবম্ন  িারর্ণ  আকাবর  এিদিাংক্রান্ত  উপাি  প্রদি  হ’ল:  

 

ক) নদশীয়  প্রর্শক্ষণ/বির্মনার :  (জুলাই/১৮ হবি জুন/১৯ পর্ িন্ত) 

  

ক্র.নাং  প্রর্শক্ষবণর নাম  প্রর্িষ্ঠাবনর নাম  িময়কাল  প্রর্শক্ষণার্ীর 

িাংখ্যা  

১. Training on Sanitary 

& Phyto-Sanitary(SPS) 

and Technical  Barrier 

to Trade(TBT)  

র্র্িউটিও নিল,  

বার্ণজয মন্ত্রণালয়  

১৩-১৫ নবভম্বর’১৮  ০১  

২.  Training on Sanitary 

& Phyto-Sanitary(SPS)  

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগ  ২৮ নবভম্বর’১৮  ০২  

৩.  Training on Online 

Office Management  

বাাংলাবদশ 

ইনর্েটিউট অ  

ম্যাবনজবমন্ট  

২০-৩১ জানুয়ারী ’১৯  ০১  

৪.  Training on Public 

Procurement 

Management  

বাাংলাবদশ 

ইনর্েটিউট অ  

ম্যাবনজবমন্ট  

০৩-০৭ ন ব্রুয়ারী ’১৯  ০১  
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 ৫.  Seminar  ADB ,  ঢাকা  ১০ -১১ ন ব্রুয়ারী’১৯  ০১  

৬.  Training on World 

Trade and 

Development  

র্র্িউটিও নিল,  

বার্ণজয মন্ত্রণালয়  

০৫-০৭ নম’১৯  ০১  

৭.  Training on Women 

Entrepreneurship and 

Trade Promotion in 

Bangladesh 

র্র্িউটিও নিল,  

বার্ণজয মন্ত্রণালয়  

১৪-১৬ নম’১৯  ০১  

৮.  Training course on 

Basic Principles of  

WTO Agreement and 

Notification 

requirement  

র্র্িউটিও নিল,  

বার্ণজয মন্ত্রণালয়  

২৬-২৮ নম’১৯  ০১  

৯.  নমৌর্লক প্রর্শক্ষণ নকাি ি আরর্পএটির্ি  জুলাই’১৮-জুন’১৯  ২১  

১০.  আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা নকাি ি ০২  

১১.  ICT নকাি ি ০৩  

১২.  আচরণ ও শৃঙ্খলা নকাি ি ০২  

১৩.  কর্মউর্নবকটিভ ইাংর্লশ নকাি ি ০১  

১৪.  ই-নর্র্ নকাি ি ০১  

১৫.  র্ববশষ নমৌর্লক প্রর্শক্ষণ নকাি ি ০১  

নমাট=  ৪০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্থবক এর কম িকিিাবদর নদশীয় প্রর্শক্ষবণ অাংশগ্রহ নের  নিত্র  

 

খ) দববদর্শক  প্রর্শক্ষণ/বির্মনার :  (জুলাই/১৮ হবি জুন/১৯ পর্ িন্ত) 

ক্র.নাং  প্রর্শক্ষবণর নাম  নদশ  িময়কাল  প্রর্শক্ষণার্ীর 

িাংখ্যা  

১.  DC-DM conference of Cluster -

8 

আিাম,  ভারি  ০১জুলাই’১৮  ০১  

২.  Study tour in Thailand  এর্শয়ান 

ইনর্েটিউট অ  

নটকবনালর্জ,  

র্াইল্যান্ড  

২১-৩০ 

জুলাই’১৮  

০১  

৩.  Conference on Bangladesh -

India Joint  Group of Customs  

নয়ার্দর্ে,  ভারি  ২৪-২৫ 

নিবেম্বর’১৮  

০১  

৪.  Study tour on Port 

Management of  operation 

(Malaysia-Indonesia Landport)  

মালবয়র্শয়া –

ইবন্দাবনর্শয়া  

২৫ নিবেম্বর -

১০ 

অবক্টাবর’১৮  

০৩  
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ক্র.নাং  প্রর্শক্ষবণর নাম  নদশ  িময়কাল  প্রর্শক্ষণার্ীর 

িাংখ্যা  

৫.  Operational  Efficiency and 

Improvement of Bangladesh 

Land Port  Authority  

র্ভবয়িনাম ও 

কবম্বার্র্য়া  

২৬ অবক্টাবর -

০৫ 

নবভম্বর’১৮  

১২  

৬.  Conference on  Bangladesh -

India Joint  Group of Customs 

কাঠমুন্ডু, ননপাল  ১২ -১৩ 

র্র্বিম্বর’১৮  

০১  

৭.  SASEC Nodal  official  and 

working group  

র্িউল,  দর্ক্ষণ 

নকার্রয়া  

১৮-১৯ 

মাচ ি’১৯  

০১  

৮.  Seminar on Belt  and Road 

Product capacity  co-operation 

of Bangladesh  

চীন  ১০ -২৪ নম’১৯  ০১  

৯.  e-Port  Management and 

Automation System  

মালবয়র্শয়া  ২৭নম-

৩জুন’১৯  

০৬  

নমাট=  ২৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্থবক এর কম িকিিাবদর দববদর্শক প্রর্শক্ষবণ অাংশগ্রহবণর র্চত্র  

 

গ) অভযন্তরীণ  প্রর্শক্ষণ: (জুলাই/১৮ হবি জুন/১৯ পর্ িন্ত)  

  

ক্র.নাং  প্রর্শক্ষবণর নাম  প্রর্িষ্ঠাবনর 

নাম 

িময়কাল  প্রর্শক্ষণার্ীর 

িাংখ্যা  

১.  ক) িরকারী  কম িচার্র আচরণ ও শৃঙ্খলা;  

খ) নর্র্ ব্যবস্থাপনা ও ই - াইর্লাং, ছুটি র্বর্ি, 

এর্িআর ও িার্ভ িি বুক;  

গ) বন্দর পর্রচালনা ও ব্যবস্থাপনা,  ট্যার্র  র্ির্র্উল 

প্রণয়ন ও পদ্ধর্ি প্রবয়াগ;  

র্ঘ) আর্র্ িক র্বর্ি- র্বিান ও বাবজট প্রণয়ন;  

ঙ) public procurement  ও নটন্ডার পদ্ধর্ি, 

র্নবয়াগ, নজযষ্ঠিা/  পবদান্নর্ি র্বর্ি - র্বিান।  

বাস্থবক  ০৭-০৫-

২০১৯ হবি 

০৯-০৫-

২০১৯  

১৩  

নমাট=  ১৩  
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২.৫) আইনসটি সাংক্রোন্ত কার্ িক্রম : 

 

 ক) স্থলবন্দবরর প্রশাির্নক ও আর্র্ িক খাবি Automation প্রবিিনকরণ: স্থলবন্দবরর আমদার্ন -

রপ্তার্ন বার্ণবজয গর্িশীলিা আনয়ন এবাং স্বচ্ছিা র্নর্িিকরবণর স্বাবর্ ি ‘‘SASEC Road 

Connectivity”শীর্ থক  প্রকবল্পর আওিায় নবনাবপাল স্থলবন্দবরর র্বর্ভন্ন নশবর্ পেিামগ্রী  

নলার্ /আনবলার্ ,  ওবয়ব্রীজ নস্কবল ওজন ও রাজস্ব আদায় িাংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িক্রবম অবটাবমশন িম্পন্ন 

হবয়বছ। অবটাবমশবনর মাধ্যবম নবনাবপাল স্থলবন্দবর অপাবরশন কার্ িক্রম চলমান রবয়বছ। পরবিীবি অন্যান্য 

বন্দবরর নশর্/ ইয়াবর্ ি অবটাবমশন অন্তভু িি করা হবব।  

 

খ) ইবলকট্রর্নক ক্রয় পদ্ধর্ি চালুকরণ:  বিিমাবন বাস্থববকর উন্নয়নমূলক কাজিহ প্রায় ৯৭% ক্রয় ই-

র্জর্প এর মাধ্যবম িম্পন্ন করা হয়।  

 

গ) ই- াইর্লাং ব্যবস্থা প্রবিিন:  বিিমাবন ই- াইল ব্যবস্থা প্রবিিবনর মাধ্যবম ই- াইর্লাং কার্ িক্রম 

লাইভ িাভিাবর িম্পন্ন করা হয়।  

 

র্ঘ) র্হিাব শাখায় ি টওয়যার স্থাপন: র্হিাব িাংক্রান্ত কার্ িক্রম িহজীকরণ এবাং নিবা গ্রহীিাবদর 

উিম ও দ্রুি নিবা প্রদাবনর লবক্ষয বাস্থবক এর র্হিাব শাখায় ট্যার্ল ি টওয়যার স্থাপন করা হবয়বছ।  

 

ঙ) নিবা িহজীকরবণর আওিায় ই -িার্ভ িি বাস্তবায়ন :  নিবা িহজীকরবণর আওিায় বাস্থববকর  

বুর্েমারী  স্থলবন্দবর “ই-নপাট ি ম্যাবনজবমন্ট র্িবেম”  বাস্তবায়নািীন। এবি র্িএন্ডএ  এবজন্ট, আমদার্ন -

রপ্তার্নকারকগবণর জন্য নাগর্রক নিবািমূহ (পে ট্রযার্কাং, পবের ওজনিহ  অবটা এিএমএি/ই -

নমইল/বমাবাইল এযাপি, অনলাইন নপবমন্ট ইতিযার্দ) অন্তভূ িি করা হবয়বছ। ই- নপাট ি ম্যাবনজবমন্ট র্িবেম 

বাস্তবায়ন িম্পন্ন হবল িাৎক্ষর্ণকিোয়ব  বন্দবর আমদার্নকৃি পেিামগ্রী প্রববশ, ওজন ও ভারিীয় পেবাহী  

গােী  িাংক্রান্ত র্াবিীয় িথ্যার্দ অববলাকন করা র্াবব।িাছাো দীর্ঘ িবময়াদী  পেিামগ্রীর অবস্থান ও পেবাহী 

ভারিীয় গার্ে চালকবদর িথ্য িাংরক্ষণও করা িহজ হবব।  বল Ease of Doing Business 

র্ন নিিকরণিহ বন্দবরর কার্ িক্রবম স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা বৃর্দ্ধ পাবব এবাং বন্দবরর রাজবস্বর পর্রমাণ 

উিবরাির বৃর্দ্ধ পাবব।  

 

চ) উদ্ভাবনী  উবযাগ:  স্থলবন্দরিমূবহ  ভারিীয় গার্েচালকবদর Barcode  িম্বর্লি িাৎক্ষর্ণক 

Photo Capture িহ র্র্র্জটাল র্নরাপিা পাশ প্রদান  এবাং আমদার্নকারকবদর র্নকট িাৎক্ষর্ণক 

পেিামগ্রী বন্দবর প্রববশ ও এর প্রকৃি ওজন িাংক্রান্ত িথ্য Auto SMS  এ নপ্ররবণর লবক্ষয Mobile 

Apps প্রবিিবনর কার্ িক্রম হাবি ননওয়া হবয়বছ। বিিমাবন উদ্ভাবনটির  কোর্ থক্রম  নবনোয়পোে  স্থেবন্দয়র  

িেমোন  রয়য়য়ে  ।  পরবতীয়ত  এটির  নরনিয়কশন  নহয়সয়ব  বুনিমোরী  ও তোমোনবে  স্থেবন্দয়র  বোস্তবোয়ন  করো  

হয়ব।  উদ্ভাবনীটি  বাস্তবায়ন  করা  হবল  আমদার্নকারক -নিবাগ্রহীিার  আমনদার্নকৃি  পে  বন্দবর  প্রববশ ,পবের 

প্রকৃি ওজন িাংক্রান্ত িথ্য Auto SMS প্রার্প্ত র্নর্িি করা অর্বা Mobile Apps এর মাধ্যবম পে 

প্রববশ/ ওজন িাংক্রান্ত িথ্য িাৎক্ষর্ণক  ট্রযার্কাং করা িম্ভব হবব।  
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              বাস্থববকর ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর উদ্ভাবনী  উবযাগ এর র্চত্র  

 

ে) PIMS ি ট ওয়যার বাস্তবায়ন:   

 বাস্থববকর কম িকিিা-কম িচার্রবদর চাকুর্র িাংক্রান্ত িথ্যিহ র্াবিীয় িথ্যার্দ ির্ন্নববশকরবণর লবক্ষয 

PIMS ি ট ওয়যার বাস্তবায়নািীন রবয়বছ।  

 

২.৬) কল্যাণমূলক কার্ িক্রম:  

বাস্থববকর কম িকিিা-কম িচার্রর কল্যাণাবর্ ি র্বর্ভন্ন কল্যাণমূলক কার্ িক্রম (অবির ভািা ও অবির 

সুর্বিার্দ, নপনশন ও উৎিাহ নবানাি) গ্রহণ করা হবয়বছ। উৎিাহ নবানাি প্রদাবনর কার্ িক্রম চলমান রবয়বছ 

এবাং নপনশবনর র্বষয়টি মন্ত্রণালবয় প্রর্ক্রয়ািীন রবয়বছ। এছাো বাস্থববক আত্মীকৃি ০৩ (র্িন) জন কম িকিিা-

কম িচার্রর নপনশন ও গ্রাচুইটি প্রদাবনর লবক্ষয কার্ িকর ব্যবস্থা গৃহীত  হয়য়য়ে।   

 

২.৭) দার্রদ্র্র র্ববমাচবন বাস্থববকর ভূর্মকা :  

ক্ষুিা-দার্রদ্র্রযমুি, সুখী -িমৃদ্ধ নিানার বাাংলা গবে নিালার লবক্ষয বিিমান িরকার িপ্তম পঞ্চবার্ষ িকী  

পর্রকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন, রূপকল্প -২০২১, নটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (২০১৬-৩০) র্নি িারণ কবরবছ 

এবাং ২০৪১ িাবলর মবধ্য উন্নি নদশ গবে নিালার প্রিযবয় নপ্রর্ক্ষি পর্রকল্পনা গ্রহণ কবরবছ। অর্ িননর্িক 

িমীক্ষা-২০১৯ অনুর্ায়ী  বিিমাবন বাাংলাবদবশ দার্রবদ্র্রযর হার ২১.৮%। িপ্তম পঞ্চবার্ষ িকী পর্রকল্পনায় ২০২০ 

িাবলর মবধ্য ১৮.৬% এবাং নটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রায় ২০৩০ িাবলর মবধ্য ৯.৭% নার্মবয় আনার 

লক্ষযমাত্রা র্নি িারণ করা হবয়বছ। নি লবক্ষয বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কর্তিক দার্রদ্র্রয র্ববমাচন ও 

কম িিাংস্থান সৃর্িবি র্নবম্নাি কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবয়বছ:  

 

ক) নবনাবপাল ,  নিানামির্জদ ,  র্হর্ল ,  নটকনা ,  বুর্েমারী  এবাং  নভামরা ,  িামার্বল  ও  নিানাহাট  স্থলবন্দবর  

নবিরকার্রভাবব  ঠিকাদারী  প্রর্িষ্ঠাবনর  মাধ্যবম বন্দর  এলাকার প্রায় ১০ (দশ) হাজার  শ্রর্মক পে  

উঠা-নামাবনার  কাবজ  িম্পৃি  আবছ।  এবি  স্থানীয়  হিদর্রদ্র্র স্বল্প আবয়র জনবগাষ্ঠী  ও দর্রদ্র্র  

শ্রর্মকবদর  কম িিাংস্থাবনর  সুবর্াগ  সৃর্ি  হবয়বছ।  

খ) নবনাবপাল ,  আখাউো ,  বুর্েমারী ,  নভামরা ,  িামার্বল  ও  নিানাহাট  স্থলবন্দবর  র্ক্লর্নাং  ও  সুইর্পাং  ঠিকাদার  

র্নবয়াবগর  মাধ্যবম  স্থানীয়  দর্রদ্র্র ও নবকার জনবগাষ্ঠীর  র্কয়দাাংবশর  কম িিাংস্থাবনর  পর্  সুগম   হবয়বছ।  

গ) নদবশর  প্রিযন্ত  অঞ্চবল  স্থলবন্দর  প্রর্িষ্ঠার   বল  নি  িকল  অঞ্চবল  র্বর্ভন্ন  ক্ষুদ্র্র  ব্যবিায়ী  ও  িাংর্িি  

কার্ িক্রবমর  িাবর্  িম্পৃি  নপশাজীবীর  নলাকজবনর  িমাগম  র্ঘবট।  এবি  ঐ  িকল  অঞ্চবল  ক্ষুদ্র্র  ক্ষুদ্র্র  

ব্যবিা-বার্ণজয  প্রিাবরর  িারাবার্হকিায়  পবরাক্ষ  কম িিাংস্থাবনর  সুবর্াগ  বৃর্দ্ধ  পাবচ্ছ।   বল র্নম্ন আয়  ও 

দর্রদ্র্র  জনবগাষ্ঠীর  আবয়র  পর্  উন্মুি  হবয়বছ।  
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২.৮) শৃঙ্খলা ও র্বভাগীয় মামলা:  
 

 

নমাট শৃাংঙ্খলা 

র্বভাগীয় মামলা  

প্রর্িববদনািীন বছবর  র্নষ্পর্িকৃি মামলার িাংখ্যা  অর্নষ্পর্িকৃি র্বভাগীয় 

মামলার িাংখ্যা  চাকুর্রচুযি/বরখাস্ত  অন্যান্য দন্ড  অব্যাহর্ি  নমাট  

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  

১৮  ১  ৩  -  ৪  ১৪  

 

২.৯) ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবর বাস্থববকর জর্ম অর্িগ্রহবণর পর্রিাংখ্যান : 

 

 বাস্থবক এর আওিািীন বন্দরিমূবহর উন্নয়ন ও িম্প্রিারবণর জন্য প্রবয়াজনীয় ভূর্ম অর্িগ্রহণ 

কার্ িক্রমবক চলমান কম িসূচী  র্হবিবব গ্রহণ করা হবয়বছ। নি লবক্ষয প্রর্িববদনািীন বছবর (২০১৮-১৯) 

নবনাবপাল স্থলবন্দর িম্প্রিারবণর জন্য ২৪.৯৮ একর, িামা র্বল স্থলবন্দবরর কম িরি  কম িকিিা-কম িচার্রবদর 

আবার্িক ভবন র্নম িাবণর জন্য  ৩.১৮ একর জর্ম অর্িগ্রহণ িম্পন্ন হয়। এছাো নবনাবপাল স্থলবন্দর , র্বশার 

িম্প্রিারবণর জন্য ১৬.৪১৫ একর, নভামরা স্থলবন্দর, িািক্ষীরা  িম্প্রিারবণর জন্য ১০.০০ একর, র্ববলার্নয়া 

স্থলবন্দর, ন নী  প্রর্িষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর, নগাবরাকুো -কেইিলী স্থলবন্দর, ময়মনর্িাংহ প্রর্িষ্ঠার জন্য 

১৬.৪১ ও ১৪.৭৩ একর, িানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর , জামালপুর প্রর্িষ্ঠার জন্য ১৫.৮০ একর এবাং রামগে 

স্থলবন্দর, খাগোছর্ে প্রর্িষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর জর্ম অর্িগ্রহণ কার্ িক্রম চলমান রবয়বছ।  

 

২.১০) মার্িক িমন্বয় িভা : 

 

 র্বগি ২৪/০৬/২০১৯ র্ি: িার্রবখ  বাস্থবক এর নচয়ারম্যান মবহাদবয়র িভাপর্িবত্ব ই- াইর্লাং 

কার্ িক্রম, কম িকিিা-কম িচার্রবদর উৎিাহ নবানাি প্রদান, নপনশন, গ্রাচুইটি, অর্র্ট আপর্ি,নববদর্শক প্রর্শক্ষবণ 

কম িকিিা-কম িচার্রবদর িাংখ্যা বৃর্দ্ধ, িরকাবরর র্নব িাচনী  ইশবিহার বাস্তবায়ন ও নবনাবপাল স্থলবন্দবরর জন্য 

জর্ম অর্িগ্রহণ এবাং নভামরা বন্দবরর দুটি ওজন নস্কলবক িাংযুিকরণ (interlink)  ইিযার্দ র্বষবয় 

আবলাচনাবশবষ র্িদ্ধান্ত গৃহীি হয়।  

 

 

বাস্থববকর মার্িক িমন্বয় িভার র্চত্র  

 

২.১১) মাননীয় ননৌপর্রবহন প্রর্িমন্ত্রী এর বাস্থববকর প্রিান কার্ িােয়  পর্রদশ িন : 

 

       গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ িরকাবরর মাননীয় ননৌপর্রবহন প্রর্িমন্ত্রী জনাব খার্লদ মাহমুদ নচৌধুরী গি 

২২-০১-২০১৯ িার্রবখ কাওরান বাজারস্থ বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর প্রিান কার্ িােয়   পর্রদশ িন 

কবরন। ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালবয়র ির্চব মবহাদয় জনাব নমাোঃ আবদুি িামাদ এ িময় উপর্স্থি র্ছবলন।  
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বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাস্থবক) এর নচয়ারম্যান জনাব িপন কুমার চক্রবিী মাননীয় ননৌপর্রবহন 

প্রর্িমন্ত্রীবক ফুবলল শুবভচ্ছা জানান। বাস্থববকর নচয়ারম্যান এর িভাপর্িবত্ব মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী এবাং ির্চব 

মবহাদয় র্নবদ িশনামূলক বিব্য প্রদান কবরন।  

 

  

বাস্থবক এর প্রিান কার্ িালবয় মাননীয় ননৌপর্রবহন প্রর্িমন্ত্রী ও ির্চব মবহাদয় এর আগমন 

 

৩.০) বন্দর পর্রর্চর্ি :  
 

প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবর্ স্থলপবর্ আমদার্ন -রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক উন্নি ও িহজির করার লবক্ষয 

অবকাঠাবমাগি সুবর্াগ -সুর্বিা সৃর্ি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাস্থবক) 

প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। বিিমাবন এ কর্তিপবক্ষর অিীবন গুরুত্বপূণ ি ২৪ (চর্িশ) টি শুল্ক নেশনবক িরকার কর্তিক 

স্থলবন্দর র্হবিবব নর্ঘাষণা করা হবয়বছ। ১২ (বাবরা)  টি শুল্ক নেশনবক স্থলবন্দর র্হবিবব প্রবয়াজনীয় 

অবকাঠাবমা র্নম িাণ করা হবয়বছ। িন্মবধ্য ৭ (িাি) টি স্থলবন্দর র্র্া -  নবনাবপাল, বুর্েমারী ,  আখাউো, 

নভামরা , নাকুগাঁও, িামার্বল এবাং নিানাহাট বাস্থববকর র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্রচার্লি হবচ্ছ।  র্বরল 

স্থলবন্দর ব্যিীি অপর ০৫ (পাঁচ) টি স্থলবন্দর র্র্া -  বাাংলাবান্ধা ,  নিানামির্জদ, র্হর্ল, নটকনা  ও 

র্বর্বরবাজার স্থলবন্দবরর আবকাঠাবমা র্নম িাণ  ও পর্রচালনার জন্য BOT (Build, Operate and 

Transfer) র্ভর্িবি নপাট ি অপাবরটবরর মাধ্যবম পর্রচার্লি হবচ্ছ। অবর্শি ১২ (বাবরা) টি স্থলবন্দবরর 

উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান ও চালুর অবপক্ষািীন  রবয়বছ।  

 

২৩টি স্থলবন্দবরর িাংর্ক্ষপ্ত পর্রর্চর্ি : 

ক) চালুকৃি বন্দরিমূহ:  

ক্র.নাং  স্থলবন্দবরর নাম  

 

বাাংলাবদশ অাংবশর নাম  ভারি/মায়ানমার অাংবশর নাম  ব্যবস্থাপনা  

১  নবনাবপাল 

স্থলবন্দর  

নবনাবপাল,শাশ িা ,  র্বশার  নপট্রাবপাল, বনগাঁও,  ভারি  র্নজস্ব 

িত্ত্বাবিাবন  

২  বুর্েমারী 

স্থলবন্দর  

পাটগ্রাম,  লালমর্নরহাট  নচাংোবান্ধা,  পর্িমবঙ্গ,  ভারি  র্নজস্ব 

িত্ত্বাবিাবন  

৩  আখাউো 

স্থলবন্দর  

আখাউো,  ব্রাহ্মণবােীয়া  রামনগর,আগরিলা,  র্ত্রপুরা,  ভারি  র্নজস্ব 

িত্ত্বাবিাবন  

৪  নভামরা  

স্থলবন্দর  

 নভামরা,  িািক্ষীরা  নগাজার্াঙ্গা,  চ র্িশ পরগনা,  

পর্িমবঙ্গ, ভারি  

র্নজস্ব 

িত্ত্বাবিাবন  

৫  নাকুগাঁও  

স্থলবন্দর  

নার্লিাবােী,  নশরপুর  র্ালু,  নমর্ঘালয়,  ভারি  র্নজস্ব 

িত্ত্বাবিাবন  

৬  িামার্বল  

স্থলবন্দর  

নগায়াইনর্ঘাট,  র্িবলট  র্াউর্ক,  র্শলাং,  নমর্ঘালয়,  ভারি  র্নজস্ব 

িত্ত্বাবিাবন  

 ৭  

 

নিানাহাট 

স্থলবন্দর  

ভুরুঙ্গামারী ,  কুর্েগ্রাম  নিানাহাট,  ধুবরী ,আিাম,  ভারি  র্নজস্ব 

িত্ত্বাবিাবন  
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ক্র.নাং  স্থলবন্দবরর নাম  

 

বাাংলাবদশ অাংবশর নাম  ভারি/মায়ানমার অাংবশর নাম  ব্যবস্থাপনা  

৮  নিানামির্জদ 

স্থলবন্দর  

র্শবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ  মহাদীপুর,মালদহ,পর্িমবঙ্গ,ভারি  BOT 

৯  র্হর্ল স্থলবন্দর  হার্কমপুর,  র্দনাজপুর  র্হর্ল,দোঃর্দনাজপুর,পর্িমবঙ্গ,ভারি  BOT  

১০  বাাংলাবান্ধা 

স্থলবন্দর  

নিতুর্লয়া,  পঞ্চগে  ফুলবার্ে,জলপাইগুর্ে,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি  

BOT  

১১  নটকনা  

স্থলবন্দর  

নটকনা ,  কক্সবাজার  মাংডু,  র্িটুওবয়, মায়ানমার  BOT  

১২  

 

র্বর্বরবাজার 

স্থলবন্দর  

র্বর্বরবাজার,  কুর্মো  শ্রীমন্তপুর,বিানামুো,  র্ত্রপুরা,  ভারি  BOT  

 

খ) উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান বন্দরিমূহ: 

 

ক্র.

নাং  

স্থলবন্দবরর নাম  বাাংলাবদশ 

অাংবশর নাম  

ভারি/মায়ানমার অাংবশর নাম  মন্তব্য  

১  র্বরল স্থলবন্দর  র্বরল, 

র্দনাজপুর  

রার্িকাপুর,পর্িমবঙ্গ, ভারি  িীমাবন্ত িাংবর্াগ িেক না র্াকায় 

বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা  

২  দশ িনা স্থলবন্দর  দামুেহুদা,  

চুয়ার্াঙ্গা  

নগবদ,কৃষ্ণনগর,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি  

িীমাবন্ত িাংবর্াগ িেক না র্াকায় 

বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা  

 িম্ভব হবচ্ছ না।  

৩  র্ববলা র্নয়া 

স্থলবন্দর  

র্ববলা র্নয়া,  

ন নী  

র্ববলা র্নয়া,  র্ত্রপুরা,  ভারি  বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বছ।  

৪  নগাবোকুো-  

কেইিলী স্থলবন্দর  

হালুয়ার্ঘাট,  

ময়মনর্িাংহ  

গাছুয়াপাো,  নমর্ঘালয়,  ভারি  বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বছ।  

৫  রামগে স্থলবন্দর  রামগে,  

খাগোছর্ে  

িাবরুম, র্ত্রপুরা,  ভারি  বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বছ।  

৬  নিগামুখ স্থলবন্দর  বরকল, 

রাঙামাটি  

নদমাগ্রী/কাউয়াপুর্চয়া , র্মবজারাম

, ভারি  

বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বছ।  

৭  র্চলাহাটী  স্থলবন্দর  নর্ামার, 

নীল ামারী  

হলদীবােী,কুচর্বহার,পর্িমবঙ্গ

, ভারি  

শুল্ক নেশন চালু না   র্াকায় বন্দবরর 

উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা িম্ভব 

হবচ্ছ না।  িবব শুল্ক নেশন চালু 

করার র্বষবয় কূটননর্িক নর্াগাবর্াগ 

অব্যাহি রবয়বছ।  

৮  নদৌলিগঞ্জ 

স্থলবন্দর  

জীবননগর,  

চুয়ার্াঙ্গা  

মাঝর্দয়া,নদীয়া,পর্িমবঙ্গ,  

ভারি  

শুল্ক নেশন চালু না   র্াকায় বন্দবরর 

উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা িম্ভব 

হবচ্ছ না।  িবব শুল্ক নেশন চালু 

করার র্বষবয় কূটননর্িক নর্াগাবর্াগ 

অব্যাহি রবয়বছ।  

৯  িানুয়া-কামালপুর 

স্থলবন্দর  

বক্সীগঞ্জ,  

জামালপুর  

মবহন্দ্রগঞ্জ,আমপর্ি,বমর্ঘালয়,  

ভারি  

বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বছ।  

১০  নশওলা স্থলবন্দর  র্বয়ানীবাজা

র, র্িবলট  

সুিারকার্ন্দ,  কর্রমগঞ্জ, আিাম  বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বছ।  

১১  বাো  স্থলবন্দর  চুনারুর্ঘাট, 

হর্বগঞ্জ  

পাহােমুরা,  দখয়াই,  র্ত্রপুরা  বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বছ।  
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স্থলবন্দরিমূবহর মানর্চবত্র অবস্থান পর্রর্চর্ি : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

৩.১)স্থলবন্দরিমূবহর মাধ্যবম আমদার্ন-রপ্তার্নবর্াগ্য পবের (জািীয় রাজস্ব নবার্ ি এর এিআরও অনুর্ায়ী) র্ববরণ :  

 

ক্র. 

নাং  

স্থলবন্দবরর 

নাম 

আমদার্নবর্াগ্য পে রপ্তার্নবর্াগ্য পে 

১  নবনাবপাল  

স্থলবন্দর  

সুিা (কােমি বন্ড লাইবিন্স প্রাপ্ত শিভাগ রপ্তার্নমুখী  নীট নপাষাক 

র্শল্প প্রর্িষ্ঠান কর্তিক বন্ড লাইবিবন্সর আওিায় আমদার্নকৃি সূিা  

ব্যিীি) অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্নবর্াগ্য পে।  

িকল প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

২  বুর্েমারী  

স্থলবন্দর  

ন্যাশনাল নবার্ ি অব নরর্ভর্নউ -এর ননাটির্ বকশন নাং 

৩৪৬/ র্র্/কাি/৭৭, িা র্রখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিা র্দ পূরণ 

িাবপবক্ষ ননপাল ও ভূটাবন উৎপার্দি ও প্রর্ক্রয়াজাি িকল পে 

(সূিা ও আলু ব্যিীি) ডুপবলক্স নবার্ ি,  র্নউজর্প্রন্ট, ক্রা ট নপপার,  

র্িগাবরট নপপারিহ িকল প্রকার নপপার ও নপপার নবার্ ি,  সূিা,  

গুুঁো  দুি,  নটাব্যাবকা,  নরর্র্ও -টির্ভ পাট িি,  িাইবকল পাট িি,  

 রর্মকা শীট, র্িরার্মক ওয়যার, স্যার্নটারী  ওয়যার,  নেইনবলি 

েীল ওয়যার,  মাবব িল স্ল্যাব এন্ড টাইলি,  র্মক্সর্ ন র্ব্রক্স ব্যিীি 

অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্নবর্াগ্য পে।  

িকল প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

৩  আখাউো  

স্থলবন্দর  

মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, পার্র 

,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল, কাঠ,  টিম্বার, চুনাপার্র,  

র্পয়াজ,  মর্রচ, রসুন,  আদা,  বল  নক্ল, নকায়াট িজ,  শুটকীমাছ,  

িািকো,  আগরবা র্ি,  র্জরা।  

িকল প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

৪  নভামরা  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু ,  মাবছর নপানা ,  িাজা  লমূল ,  গাছ-গাছো ,  বীজ ,   গম ,  

পার্র (নোন ও নবাল্ডারি) ,  কয়লা ,  রািায়র্নক িার ,  চায়না  নক্ল ,  

কাঠ ,  টিম্বার ,  চুনাপার্র ,  র্পয়াজ ,  মর্রচ ,  রসুন ,  আদা ,  বল নক্ল ,  

ব্যবহার্ ি কাঁচা  তুলা ,  চাল ,  মশুরর্াল ,  নকাট িজ ,  িাজাফুল ,  দখল ,  

গবমর ভুর্ষ ,  ভুট্টা ,  চাউবলর কুো ,  িয়ার্বন নকক ,  শুটকী মাছ 

(প্যাবকটজাি ব্যিীি) ,  হলুদ ,  জীবন্ত মাছ ,  র্হমার্য়ি মাছ ,  পান ,  

নমর্র্ (FENUGREE SEEDS), মাছ ,  র্চর্ন ,  মিলা ,  

র্জরা ,  নমাটর পাট িি ,  নেইনবলি েীল ওয়যার ,   নরর্র্ও -টির্ভ 

পাট িি ,মাবব িল স্ল্যাব ,  িামাকর্াটা  (প্রর্ির্ষ্ঠি মূিক র্নবর্ন্ধি র্বর্ে 

উৎপাদনকারী  র্শল্প প্রর্িষ্ঠান কর্তিক কাঁচামাল র্হিাবব  

আমদার্নকৃি) ,  শুকনা নিতুল ,  র্ টর্কর্র ,  অযালুর্মর্নয়াম এর 

ট্যাবলওয়যার ,  র্কবচনওয়যার,  র্ ি র্ র্ ,  আগরবার্ি ,  জুিার নিাল ,  

শুকনা কুল ,  এযার্বহর্িভ।  

 িকল  প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

৫  নাকুগাঁও  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র,  র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ।  

িকল প্রকার  

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

৬  িামার্বল   

স্থলবন্দর  

মাছ,  সুিা,  গুো দুি,  র্চর্ন ও আলু ব্যর্িি অন্যান্য িকল প্রকার 

আমদার্নবর্াগ্য পে।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে।  

৭  দশ িনা  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র, র্পয়াজ, মর্রচ,  রসুন, আদা,  বল  নক্ল, নকায়াট িজ, চাল, 

ভূর্ষ,  ভূট্টা,  দখল,  নপা র্ি র্ র্,  ফ্লাই অযাশ,  নরলওবয় র্স্ল্পার,  

র্বর্ল্ডাং নোন,  নরার্ নোন, স্যান্ড নোন,  র্বর্ভন্ন প্রকার নক্ল,  

গ্রানুবলবটর্ স্ল্াগ,  র্জপিাম।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

৮  র্ববলা র্নয়া  

 স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র,  র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

৯  নগাবোকুো-   

কেইিলী  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র,  র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ।  

 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  
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ক্র. 

নাং  

স্থলবন্দবরর 

নাম 

আমদার্নবর্াগ্য পে রপ্তার্নবর্াগ্য পে 

১০  রামগে  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র,  র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ।  

িকল প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

১১  নিানাহাট  

স্থলবন্দর  

পার্র,  কয়লা ,  িাজা  ল,  ভূট্টা ,  গম,  চাল,  র্াল,রসুন,  আদা,  

নেঁয়াজ।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

১২  নিগামুখ  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র,  কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র,  র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

১৩  র্চলাহাটী   

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র,  র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

১৪  নদৌলিগঞ্জ  

 স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র, র্পয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা,  বলবক্ল, নকায়াট িজ, চাল,  

ভূর্ষ,  ভূট্টা,  দখল,  নপার্ি র্ র্,  ফ্লাই অযাশ,  নরলওবয়  র্স্ল্পার,  

র্বর্ল্ডাং নোন,  নরার্ নোন, স্যান্ড নোন,  র্বর্ভন্ন প্রকার নক্ল,  

গ্রানুবলবটর্ স্ল্াগ,  র্জপিাম।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

 

 

 

 

 

 

 

১৫  িানুয়া-

কামালপুর  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,চায়না নক্ল,  কাঠ,  টিম্বার,  চুনাপার্র,  

র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ এবাং কাঁচা সুপার্র।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

১৬  নশওলা  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,চায়না নক্ল,  কাঠ,  টিম্বার,  চুনাপার্র,  

র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন, আদা,  বল নক্ল, নকায়াট িজিহ িকল প্রকার 

আমদানীবর্াগ্য পে।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

১৭  বাো   

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,চায়না নক্ল,  কাঠ,  টিম্বার,  চুনাপার্র,  

র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ এবাং িাজাফুল।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

১৮  নিানামির্জদ  

স্থলবন্দর  

ডুবপ্লক্স নবার্ ি,  র্নউজর্প্রন্ট, ক্রা ট নপপার,  র্িগাবরট নপপারিহ 

িকল প্রকার নপপার ও নপপার নবার্ ি,  সূিা,  গুুঁো  দুি,  জুি,  

নটাব্যাবকা ব্যিীি অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্ন বর্াগ্য পে।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে  

১৯  র্হর্ল  

স্থলবন্দর  

ডুবপ্লক্স নবার্ ি,  র্নউজর্প্রন্ট, ক্রা ট নপপার,  র্িগাবরট নপপারিহ 

িকল প্রকার নপপার ও নপপারববার্ ি,  সূিা,  গুুঁো  দুি,  জুি,  

নটাব্যাবকা ব্যর্িি অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্নবর্াগ্য পে।  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য পে।  

২০  বাাংলাবান্ধা  

স্থলবন্দর  

ন্যাশনাল নবার্ ি অব নরর্ভর্নউ এর ননাটির্ বকশন নাং 

৩৪৬/ র্র্/কাি/৭৭; িার্রখ: ২৪-০৫-১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিা র্দ পূরণ 

িাবপবক্ষ ননপাল ও ভুটাবন উৎপার্দি ও প্রর্ক্রয়াজাি িকল পে 

(সূিা ও আলু) ব্যিীি ভারি হবি আমদার্নকৃি পার্র,  টিম্বার ও 

 ল।  

িকল প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

২১  নটকনা   

স্থলবন্দর  

সুিা,  গুো দুি,  র্চর্ন ও আলু ব্যর্িি িকল প্রকার আমদার্নবর্াগ্য 

পে।  

িকল প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

২২  র্বর্বর  

বাজার  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু ,  মাবছর নপানা ,  িাজা  লমূল ,  গাছ-গাছো ,  বীজ ,   গম ,  

পার্র (নোন ও নবাল্ডারি) ,  কয়লা ,  রািায়র্নক িার ,  চায়না  নক্ল ,  

কাঠ ,  টিম্বার ,  চুনাপার্র ,  র্পয়াজ ,  মর্রচ ,  রসুন ,  আদা ,  বল নক্ল ,  

ব্যবহার্ ি কাঁচাতুলা ,  চাল ,  মশুর র্াল ,  নকায়াট িজ,  র্বর্ভন্ন প্রকার 

মিলা,  িািকরা ও আগরবার্ি।  

িকল প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  
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ক্র. 

নাং  

স্থলবন্দবরর 

নাম 

আমদার্নবর্াগ্য পে রপ্তার্নবর্াগ্য পে 

২৩  র্বরল  

স্থলবন্দর  

গবার্দপশু,  মাবছর নপানা,  িাজা  লমূল, গাছ -গাছো,  বীজ,  গম, 

পার্র ,কয়লা,  রািায়র্নক িার,  চায়না নক্ল,  কাঠ , টিম্বার,  

চুনাপার্র,  র্পয়াজ,  মর্রচ,  রসুন,  আদা,  বল  নক্ল,  নকায়াট িজ।  

িকল প্রকার 

রপ্তা র্নবর্াগ্য পে।  

 

 

৩.২) বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নবগি ৫(পাঁচ) বছবর পে হযান্ডর্লাং (ম্যানুয়াল, ইকুযইপবমন্ট ও 

ট্রান্সর্শপবমন্ট) এর পর্রমাণ : 

                                          (বম.টন)  

অর্ ি বছর  নবনাবপাল  নভামরা  বুর্েমারী  নাকুগাঁও  িামার্বল  নিানাহাট  

২০১৪-১৫  ২১৫১৯৭২  ১৭৯৪৭০১  ১১৭৫৮৮৪  -  -  -  

২০১৫-১৬  ২১৮২৭৫৪  ১৮০৪৫৫৭  ২৬২৯৫০৭  ৫০০০০  -  -  

২০১৬-১৭  ২৪৫০৬২৫  ২২৩৯০৭৩  ৪৩৬৩৩৮৭  ৫৬০৩০  -  -  

২০১৭-১৮  ২৬১৪৭২৬  ২৬২৮৭৯৫  ৬৯৭৮৯৭৯  ৭০৬৫  ৭৮১০৯৩   

২০১৮-১৯  ২৯১২৩৪৩  ২২৮৬৯৮২  ৯০০০৫৯৪  ৬৫৪৩৬  ১৮৫৩৯৪৪  ৪৮২৭৬৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর বন্দর র্ভর্িক পে হযান্ডর্লাং (%)এর নলখর্চত্র  

 

 

৩.৩) র্বগি ৫(পাঁচ) বছবর বন্দর র্ভর্িক  আমদার্ন-রপ্তার্ন িাংক্রান্ত িথ্য :                 (নম .টন/ট্রাক)                                    

    

ক্র.নাং  স্থলবন্দবরর নাম  ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯  

১.  নবনাবপাল  আমদার্ন  ১৩,৭৯,৩৫০  ১২,৮৮,৯৩৮  ১৩,৯৩,৩২৯  ১৯,৮৮,৩৫৭  ২১,৮১,১২৩  

রপ্তার্ন  ২,৯৫,৯৭৭  ৪,৭৫,৭৩৯  ৩,২৫,৩৮১  ৩,৫২,৯৬৩  ৪,০১,১৭৭  

২.  বুর্েমারী  আমদার্ন  ১২,১২,৫২৩  ৫,৯৭,৩০১  ৪৩,৯২,৯০৭  ৭০৪৮,৮৩৮  ৮২,২৩,৪০০  

রপ্তার্ন  -  -  ৮৭০৪ ট্রাক  ১১৩৩৩ট্রাক  ১৩,৮০৬ট্রাক  

৩.  নভামরা  আমদার্ন  ১৮,০৯,২২৬  ১৮,১৬,৯৩০  ২২,৫৪,৭৬৪  ৪৬৫৬,৪১৫  ২২০১৫৫৭  

রপ্তার্ন  ৫৮,০৭৬  ৯১,১০৯  ১,২৭,৪৩০  ১১৯৫১০  ৩১১৭৭১  

৪.  নিানাহাট  আমদার্ন  -  -  -  -  ১৩৫৫৩৭  

রপ্তার্ন  -  -  -  -  ১৬৩  
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ক্র.নাং  স্থলবন্দবরর নাম  ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯  

৫.  িামার্বল  আমদার্ন  -  -  -  ৭৮২৪৬৪  ১৮৫৬৩৯৭  

রপ্তার্ন  -  -  -  ১৬৯৯  ১১৬৩  

৬.  নাকুগাঁও  আমদার্ন  ১,৬৩৫  ৪২,৮৪১  ১,২৩,২৮২  ৯৩৬৯  ৬৫৫২৪  

রপ্তার্ন  -  -  ৩৩ট্রাক  ৭৯৫  ১৩৪০  

৭.  আখাউো  আমদার্ন  ৬০  ১১  ০২  ৬০  ৯৯  

রপ্তার্ন  ৬,৩৫,৫৪৭  ৫,৬৮,৪৮০  ২,১৪,৭৫৫  ২০১৫৮০  ২০৯৯৬২  

৮.  বাাংলাবান্ধা  

 

আমদার্ন  ৬,৭১,৪৬৩  ৯,৩৫,৪৮৬  ৬,০০,৬৫৬  ১২,০৭,৩২৩  ১৭৯৬৮৬৯  

রপ্তার্ন  ৫৪,৮৫৮  ৩১,১২৮  ৭,০৫১  ৬৯,২০৫  ৪২,৬৩২  

৯.  র্বর্বরবাজার  আমদার্ন  ২৮  ২৩১  ৪৫৫  ৩১৭  ৪৭৯  

রপ্তার্ন  ১,১৩,৭৬৮  ১,০৮,৯১৫  ১,৩৫,৩২০  ১,৫৮,৩৮১  ১,৭০,৪৫৮  

১০.  নিানামির্জদ  আমদার্ন  ১৬,৭২,১৭৮  ১৬,৮৮,৫৭২  ২৭,৬৩,৪০৮  ২৬,৭২,৫১৯  ২৩৭৭৬০৩  

রপ্তার্ন  ৭,১৯০   ১৫,২৪৮  ১২,২১৯  ১৫৪২৭৮  

১১.  র্হর্ল  আমদার্ন  ৯,১০,৯১৬  ৮,৪১,৮৭৭  ২৪,৩৬,৫৮৫  ১৬,৪৪,১৪৯  ১৩,৭৮,৮০৬  

রপ্তার্ন  ৯,১০৪  ৬,১৩৫  ৪,৫৩৭  ১৬,৪১৫  ৩৭৪২২  

১২.  নটকনা  আমদার্ন  ৭০,৪২৫  ৭০,৬৯৭  ৭২,১৭৭  ১৫৯৮৫৩  ১০৩৬৮৩  

রপ্তার্ন  ৭,২২৮  ৫,৯৬৭  ৩,১৮২  ২৭২৫  ৫৫৬৪  

নমাট  আমদার্ন  ৭৭২৭৮০৪  ৭২৮২৮৮৪  ১৪০৩৭৫৬৫  ২০১৬৯৬৬৪  ২০৩২৭০৭৭  

রপ্তার্ন  ১১৮১৭৪৮  ১২৮৭৪৭৩  ৮৩২৯০৪  ৯৩৫৪৪২  ১৩৩৫৯৩০  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

নবগি ৫(পাঁচ) বছবর স্থলবন্দরিমূবহর মাধ্যবম নমাট আমদার্ন-রপ্তার্নর নলখর্চত্র  
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৩.৪) আন্তজিার্িক র্াত্রীবিবা : 

 

বাস্থবক একটি নিবা  প্রেোনকোরী  িাংস্থা। প্রর্িববশী  নদশসমূয়হর  িাবর্ আমদার্ন -রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক 

ত্বরার্ন্বি করাই এর লক্ষয। নি লবক্ষয বন্দর এলাকায় ব্যবিায়ী , ভ্রমণকারী ,  র্চর্কৎিা ও নিবা প্রিযাশী  

র্াত্রীগণিহ িাংর্িি কার্ িক্রবমর িাবর্ িম্পৃি িকলবক নিবা প্রদান করা হয়। র্বযমান চালুকৃি ১২ টি 

বন্দরিমূবহর মবধ্য নিানাহাট ব্যর্িি িকল স্থলবন্দবর র্াত্রী  গমনাগমবনর জন্য ইর্মবগ্রশন ব্যবস্থা রবয়বছ। এ 

িকল বন্দরিমূহ ব্যবহাবরর মাধ্যবম পািবপাট িিারী  র্াত্রীগণ ভারি ও মায়ানমাবর গমনাগমন কবর র্াবক। 

র্াত্রীবিবা িম্প্রিারবণর লবক্ষয নবনাবপাল স্থলবন্দবর একটি আন্তজিা র্িক প্যাবিঞ্জার টর্ম িনাল র্নম িাণ করা 

হবয়বছ। বাস্থববকর অিীবন নবনাবপাল  বুর্েমারী ,  নাকুগাঁও, বাাংলাবান্ধা  স্থলবন্দবর র্াত্রীবদর র্বশ্রামাগার,  বিার 

স্থান,  উন্নি টয়বলট সুর্বিা ও র্ববনাদবনর ব্যবস্থা রবয়বছ। এ িকল নিবা প্রদাবনর র্বর্নমবয় র্াত্রীগবণর র্নকট 

হবি ট্যার্র  নমািাববক র্নি িা র্রি র্  গ্রহণ করা হয়। ৪টি বন্দবরর মাধ্যবম র্াত্রী  গমবনর গে র্নম্নরুপ:  

 

 

 

আন্তজিার্িক প্যাবিঞ্জার টার্ম িনাল, নবনাবপাল স্থলবন্দর 

 

 

৪.০) অবকাঠাবমা উন্নয়ন ও িম্প্রিারণ :  

 

স্থলপবর্ প্রর্িববশী নদবশর িাবর্ ব্যবিা -বার্ণজয িম্প্রিারবণর লবক্ষয বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ 

কর্তিক র্বর্ভন্ন স্থলবন্দর উন্নয়ন ও িম্প্রিাবণর জন্য ব্যাপক উবযাগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর 

বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চবি নমাট  ০৮ (আট) টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তভু িি র্ছল এবাং এিব প্রকবল্পর র্বপরীবি 

নমাট ১০২.০২ নকাটি টাকা বরাে র্ছল। িন্মবধ্য র্নম্নবর্ণ িি ০২ (দুই) টি উবেখবর্াগ্য প্রকল্প ি লভাবব িম্পন্ন 

হবয়বছ।  

 

ক) “িামার্বল স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীষ িক প্রকল্প।  

খ )  “SASEC Road Connectivity Project :  Improvement of Benapole  & Burimari  

Land Port”  শীষ িক প্রকল্প।  

 

ক) “িামার্বল স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীষ িক প্রকল্প :  

 

র্িবলট নজলার নগায়াইনর্ঘাট উপবজলািীন ভারবির নিবভন র্িোর  নাবম খ্যাি নমর্ঘালয় রাবজযর িাবর্ 

িামার্বল স্থলবন্দবরর অবস্থান। এ বন্দরটিবি আমদার্ন -রপ্তার্ন সুর্বিার্দর জন্য ৭২.৮৫ নকাটি টাকা ব্যবয় 

ক্রোঃ নাং বন্দবরর নাম র্াত্রী িাংখ্যার গে (মার্িক) 

১  নবনাবপাল স্থলবন্দর  ১,০০,৫৬৬ জন  

২  বুর্েমারী  স্থলবন্দর  ১০,৪৩৫ জন  

৩  নাকুগাঁও স্থলবন্দর  ৩০৮ জন  

৪  বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর  ৬২৫২ জন  
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র্বর্ভন্ন অবকাঠাবমা নর্মন -ওয়যারহাউজ, পার্কিাং ইয়ার্ ি,  ওবপন েযাক ইয়ার্ ি,  আবার্িক ব্যারাক, ওবয়ব্রীজ 

নস্কলিহ অন্যান্য আবকাঠাবমা র্নম িাণ করা হবয়বছ। িাছাো কম িকিিা-কম িচার্রবদর আবািবনর জন্য ৩.১৮ 

একর জর্মর উপর একটি র্রবমটর্র ভবনিহ আবার্িক এলাকা রবয়বছ। এ প্রকল্পটি জুন/১৯ ি লভাবব 

িম্পন্ন হবয়বছ। প্রকল্পটিবি আর্র্ িক ও নভৌি দু’টি লক্ষযই অর্জিি হবয়বছ। উবেখ্য, প্রকল্পটির নময়াদকাল নশষ 

হওয়ার পূবব িই ২৭ অবক্টাবর/১৭ হবি এর অপাবরশনাল কার্ িক্রম শুরু করা িম্ভব হবয়বছ।  

 

 
             

িামার্বল স্থলবন্দবরর নব র্নর্ম িি প্রিাশর্নক ভববনর র্চত্র  

 
 

িামার্বল স্থলবন্দবরর নব র্নর্ম িি র্রবমটর্র ভববনর র্চত্র  
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খ) “SASEC Road Connectivity  Project ”  শীষ িক প্রকল্প:  

 

বাাংলাবদশ িরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংবকর আর্র্ িক িহায়িায় ১৫৬.০০ নকাটি টাকা ব্যবয় 

“SASEC Road Connectivity Project :  Improvement of Benapole  & Burimari  Land 

Port”  শীষ িক প্রকল্পটি জুন/১৯ এ িম্পন্ন হবয়বছ। উি প্রকবল্পর আওিায় দু’টি উবেখবর্াগ্য স্থলবন্দর 

নবনাবপাল ও বুর্েমারী  স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা উন্নয়ন করা হবয়বছ। উবেখবর্াগ্য অবকাঠাবমার মবধ্য রবয়বছ 

নবনাবপাল স্থলবন্দবর দু’টি আধুর্নক ওয়যারহাউজ, দু’টি ওবপন  ইয়ার্ ি নটকিই কবর র্নম িাণ এবাং র্জবরা 

পবয়ন্ট হবি বন্দবরর অভযন্তর পর্ িন্ত চার নলন র্বর্শি িেক ও কম িকিিাগবণর জন্য র্রবমটর্র ভবন র্নম িাণ 

করা হবয়বছ। িাছাো এ প্রকবল্পর আওিায় নবনাবপাল বন্দবরর অপাবরশনাল কার্ িক্রম অবটাবমশন করা হবয়বছ 

র্া একটি উবেখবর্াগ্য অজিন। উবেখ্য, প্রকল্পটি ি লভাবব িম্পন্ন হওয়ায় এর্শয়া উন্নয়ন ব্যাাংবকর অর্ িায়বন 

বাস্তবার্য়ি প্রকল্পিমূবহর মবধ্য ADB  কর্তিক আবয়ার্জি Good Project  Implementation Forum এ  

Overall  Best  Project  র্হবিবব র্বববর্চি হবয়বছ।   

 

 

     SASEC Road Connectivity  প্রকবল্পর  আওিায়  র্নর্ম িি  আধুর্নক  ওয়যারহাউজ এর র্চত্র  

 

নবনাবপাল স্থলবন্দবর নব র্নর্ম িি আরর্ির্ি ওবপন ইয়ার্ ি এর র্চত্র  
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িাবিক প্রকবল্পর আওিায় নবনা বপাল স্থলবন্দবরর নব র্নর্ম িি ৪ নলন র্বর্শি আরর্ির্ি নরার্ এর র্চত্র  

 

 

নবনাবপাল স্থলবন্দবর নব র্নর্ম িি র্রর্মটর্র ভববনর র্চত্র  

 

৪.১) ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর এর্র্র্পভুি র্বর্ভন্ন প্রকবল্পর অগ্রগর্ির র্ববরণ:  

 

ক্র.নাং  প্রকবল্পর নাম  লক্ষমাত্রা  

(লক্ষ টাকায়)  

অগ্রগর্ি  

(লক্ষ টাকায়)  

মন্তব্য  

1.  SASEC Road Connectivity  

Project :  Improvement of  

Benapole  & Burimari  Land 

Port ’ ’  শীষ িক প্রকল্প  

৫০০৬.০০/- ৪৬৮০.৯৪/ -  িমাপ্ত  

2.  ‘ ‘িামার্বল স্থলবন্দর উন্নয়ন’’ শীষ িক প্রকল্প  ৬৮৪.০০/- ৬৮৪.০০/ - 

 

িমাপ্ত  

3.  “বাো স্থলবন্দর উন্নয়ন’’ শীষ িক প্রকল্প  ৫.০০/- ৫.০০/-  চলমান  

4.  “র্ববলার্নয়া  স্থলবন্দর উন্নয়ন’’ শীষ িক প্রকল্প  ৫০০.০০/- ৭৫৫.৪২/ - চলমান  

5.  “িানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন’’  শীষ িক 

প্রকল্প  

২.০০/- ২.০০/- চলমান  

6.  “নগাবরাকুো -কেইিলী  স্থলবন্দর উন্নয়ন’’  

শীষ িক প্রকল্প  

 

৫.০০/- ৫.০০/-  চলমান  
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ক্র.নাং  প্রকবল্পর নাম  লক্ষমাত্রা  

(লক্ষ টাকায়)  

অগ্রগর্ি  

(লক্ষ টাকায়)  

মন্তব্য  

7.  “Bangladesh Regional  

Connectivity Project -1:  

Development of  sheola,  B homra,  

Ramgarh Land Port  and Up-

gradation of  Security system of  

Benapole Land port. ”  শীষ িকপ্রকল্প  

৩৫০০.০০/- ৩১৪৪.০৩/ -  চলমান  

৮. “বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর প্রিান 

কার্ িালয় ভবন র্নম িাণ” শীষ িক প্রকল্প  

৫০০.০০/ - ৫০০.০০/ - চলমান  

 

    

ঢাকাস্থ নশবর-ই বাাংলা নগবর  প্রিান কার্ িালয় ভবন র্নম িাণ  উবিািন  অনুষ্ঠাবনর র্চত্র  

    

প্রিান কার্ িালয় ভববনর নকশা র্চত্র  

 

৪.২) চলমান উবেখবর্াগ্য উন্নয়ন কার্ িক্রমিমুহ : 
 

 ৪৮.৯০ নকাটি টাকা ব্যবয়  ‘‘বাো স্থলবন্দর উন্নয়ন’’  শীষ িক প্রকল্প ; 

 র্বশ্ব ব্যাাংক ও িরকাবরর আর্র্ িক িহায়িায় ৬৯৩.০০ নকাটি টাকার ‘‘Bangladesh Regional Connectivity 

Project-1 Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh land ports and up-gradation of security system of 

Benapole land port" শীষ িক প্রকল্প; 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর প্রিান কার্ িালয় ভবন র্নম িাবণর জন্য ৩৪.৫০ নকাটি টাকার প্রকল্প; 

 ৩৭৪০.০০ নকাটি টাকা ব্যবয় “র্ববলার্নয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীষ িক প্রকল্প; 

 ৬৭.২২ নকাটি টাকা ব্যবয় নগাবোকুো-কেইিলী স্থলবন্দর উন্নয়ন; 

 ৫৯.৩০ নকাটি টাকা ব্যবয় িানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন।  
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৪.৩) ভর্বষ্যৎ প্রকল্পিমূহ :  
 

 ২৯১ নকাটি টাকা ব্যবয় ০১-০৭-২০২১ হবি ৩০-০৬-২০২৩ নময়াবদ ‘‘নবনাবপাল স্থলবন্দবর কাবগ িা নভর্হবকল 

টার্ম িনাল র্নম িাণ’’ শীষ িক প্রকল্প; 

 ১৫৫০.০০ নকাটি টাকা ব্যবয় ০১-০৭-২০২০ হবি ৩০-০৬-২০২৫ নময়াবদ ‘‘নবনাবপাল স্থলবন্দবর পার্কিাং ইয়ার্ ি, 

ওবপন েযাক ইয়ার্ ি, নহর্ভ েযাক ইয়ার্ ি ও অর্ ি র্বর্ল্ডাং িহ অন্যান্য আনুষর্ঙ্গক অবকাঠাবমা র্নম িাণ’’; 

 নটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এির্র্র্জ) অজিবনর জন্য ২০৩০ িাবলর মবধ্য িকল স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ/আধুর্নকীকরবণর জন্য কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবচ্ছ; 

 বুর্েমারী ও িামার্বল স্থলবন্দর িম্প্রিারণ। 
 

 

৫.০) র্বগি ০৫(পাঁচ) বছবরর বন্দরর্ভর্িক আবয়র উপাি র্নবম্ন িারর্ণ বি নদয়া হ’ল :  (লক্ষ টাকায়)  

 

স্থলবন্দবরর নাম  ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯  

প্রিান কার্ িালয়  ৯৪১.৪৭  ১১২৩.১৯  ১১০৫.২৫  ১০৫৬.৫৮  ১৫৪৯.০০  

নবনাবপাল  ৩১৪৪.২৮  ৩৪০৬.৭৪  ৪৩৯৬.৫৭  ৪৮৭২.৭২  ৮২৩৬.৬৮  

বুর্েমারী  ৭০৩.২১  ১৬০২.০৬  ২৭৫১.৩২  ৪৬২৪.১৯  ৫৭২৯.৬৩  

আখাউো  ৩১.৪৯  ২৪.৫০  ৬.৩৬  ৪.৮৫  ১৯.৭৩  

নটকনা  ১৯১.৪২  ২১৪.২৬  ২৬০.৪২  ৪৭৪.৭০  ৩৬৮.৪২  

নিানামির্জদ  ৩২১.১৮  ২৯২.৬৪  ৩৮২.২৯  ৩৮২.৬৫  ৩৪০.৪৫  

র্হর্ল  ৩৮৬.৮৩  ২৪৪.১৩  ৫৮৫.৮৪  ৬০৭.৯২  ৬৯১.৪৭  

র্বর্বরবাজার  ০.৮৫  ০.৯৯  ১.৯৪  ১.৩২  ১.৯৫  

বাাংলাবান্ধা  ২৫.২৯  ২৫.৪৭  ২৪.৪৭  ৪৭.৪৯  ৩১৫.০৪  

নভামরা  ১৩০৩.৫৪  ১৩২৯.৩৭  ১৬৮৭.১৯  ২১০৪.০৭  ১৮৭৩.৮৪  

নাকুগাঁও  ২.৪০  ৫৭.৫৬  ৬৮.৫০  ১১.০০  ৬৮.৩২  

নিানাহাট      ৩৭২.৫০  

িামার্বল     ৬৪৬.০৯  ১৫২৬.১৪  

নমাট=  ৭০৫১.৯৬ ৮৩২০.৯১ ১১২৭০.১৫ ১৪৮৩৩.৫৮ ২১০৯৩.১৭  

 

 

র্বগি ০৫(পাঁচ) বছবরর বন্দরর্ভর্িক আবয়র নলখর্চত্র  
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৫.১) র্বগি ৫(পাঁচ) বছবর বাস্থববকর নমাট আবয়র পর্রিাংখ্যান:                            (লক্ষ টাকায়) 

 

২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮  

 

২০১৮-২০১৯  

৭০৫১.৯৬  ৮৩২০.৯১  ১১২৭০.১৫  ১৪৮৩৩.৫৮  ২১০৯৩.১৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্বগি ৫(পাঁচ) বছবর বাস্থববকর নমাট আবয়র নলখর্চত্র  

 

৫.২) র্বগি ৫(পাঁচ) বছবর বাস্থববকর আয় -ব্যয় িাংক্রান্ত িথ্যার্দ র্নবচ নদয়া হ ’ল :      (লক্ষ টাকায়) 

 

আয়  ব্যয়  

অর্ ি বছর  বাবজট  প্রকৃি  শিকরা 

(%) হার  

অর্ ি বছর  বাবজট  প্রকৃি  শিকরা   

(%) হার  

২০১৪-১৫  ৭১৪২.৯১  ৭০৫১.৯৬  ৯৮.৭২  ২০১৪-১৫  ৪৮৩৭.০৮  ৪৭৩৭.১৫  ৯৭.৯৩  

২০১৫ -১৬  ৮০৮৬.০০  ৮৩২০.৯১  ১০২.৯০  ২০১৫ -১৬  ৭৫৮০.৪৪  ৫৫৩৬.৭২  ৭৩.০৪  

২০১৬-১৭  ১০৪৭৮.০২  ১১২৭০.১৫  ১০৭.৫৬  ২০১৬-১৭  ৯৬৩৫.৩৫  ৭৪৭৪.২০  ৭৭.৫৭  

২০১৭-১৮  ১৪৫৬৬.৬২  ১৪৮৯৯.৫৩  ১০২.২৮  ২০১৭-১৮  ১০৩৩২.৯৩  ৯৫৫৩.৪২  ৯২.৪৬  

২০১৮-১৯  ১৭৩৮৭.২২  ২১০৯৩.০০  ১২১.৩১  ২০১৮-১৯  ১৬৪৭৮.১৫  ১২৬৬২.০৪  ৭৬.৮৪  
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৫.৩) িরকারী নকাষাগাবর  ভযাট আয়কর ও লভযাাংশ বাবদ জমার র্ববরণ  ও নলখ র্চত্র :   

                           (লক্ষ টাকায়) 

২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-২০১৯  

২০৪৬.০১  ২০৪৪.৬৬  ৩০৩৫.০০  ৩১১৩.০০  ৪৩৪৪.০৫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িরকারী  নকাষাগাবর  ভযাট  আয়কর  ও  লভযাাংশ  বাবদ  জমার  র্ববরণ এর নলখর্চত্র  

 

৫.৪) র্হিাব িাংক্রান্ত পর্লর্ি:  

 বাস্থবক র্হিাব িাংরক্ষবণর নক্ষবত্র িার্ব িকিভাবব র্নম্নর্লর্খি নীর্ি অনুিরণ করা হয়:  

 

ক)  নলনবদবনর নরকর্ ি নগদ র্ভর্িবি িাংরক্ষণ করা হয়। অিোঃপর IAS, BAS, এবাং GAAP  

অনুর্ায়ী  আর্র্ িক র্ববরণী  প্রস্তুি করা হয়। প্রবিযক বন্দবরর জন্য পৃর্ক র্হিাব বর্হ রাখা  হয় এবাং  বছর 

নশবষ িমর্ন্বি আর্র্ িক র্ববরণী প্রস্তুি করা হয়।  

 

খ)  স্থায়ী  িম্পর্ি: জর্ম ও জর্মর উন্নয়ন ছাো ক্রয়মূল্য নর্বক পুঞ্জীভূি অবচয় বাদ র্দবয় িকল স্থায়ী  

িম্পদ প্রদশ িন করা র্ায়।  

 

গ)  আয়কর: ১৯৮০ িাবলর আয়কর অধ্যাবদশ িাংর্িি আইন ও র্বর্ি অনুর্ায়ী  আয়কর র্নণ িয়,  উৎি 

কিিন ও িরকারী  নকাষাগাবর জমা প্রদান করা হয়।  

 

র্ঘ)  ভযাট: ১৯৯১ িাবলর ভযাট আইন অনুর্ায়ী ভযাট র্নণ িয়,  উৎি কিিন ও িরকারী  নকাষাগাবর জমা প্রদান 

করা হয়।  
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৬.০) অর্র্ট আপর্ি িাংক্রান্ত িথ্য :                         ( বকাটি টাকায়)  

 

ক্রর্ম

ক  

মন্ত্রণালয়/ 

র্বভাগিমূবহর 

নাম  

অর্র্ট আপর্ি  ব্রর্শীবট 

জবাববর 

িাংখ্যা  

 

র্নষ্পর্িকৃি অর্র্ট আপর্ি  অর্নষ্পন্ন অর্র্ট  

আপর্ি  

িাংখ্যা  টাকার 

পর্রমাণ  

 

িাংখ্যা  টাকার 

পর্রমাণ  

 

িাংখ্যা  টাকার 

পর্রমাণ  

 

১  ২  ৩  ৪  ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  

১.  বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর 

কর্তিপক্ষ  

নতুন 

আপর্ি 

পাওয়া 

র্ায়র্ন।  

-  ০১টি  ১৭টি(পূবব ির  

উত্থার্পি 

আপর্ি 

র্নষ্পর্ি)  

২৩৫৭৭  ৯১টি  ৪১.৮৮  

 

            িব িবমাট=  -  -  ০২টি  ১৭টি  ২৩৫৭৭  -  -  

 

**২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর  পূবব ির  বছরগুবলাবি অর্নষ্পন্ন অর্র্ট আপর্ির িাংখ্যা ৯১ টি এবাং টাকার পর্রমাণ 

৪১,৮৮,৯১,১৬৯/ -  টাকা।  

 

৬.১) র্হিাব র্নরীক্ষার অগ্রগর্ি : 

 

 ২০১৫ -১৬ অর্ ি বছবরর র্হিাব প্রস্তুি ও র্নরীক্ষা এি উবেবে র্নবয়াগকৃি অর্র্ট  াম ি কর্তিক র্নরীক্ষা 

কাজ িম্পাদন কবর খিো প্রর্িববদন  কর্তিপক্ষ বরাবর দার্খল করা হবয়বছ এবাং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ 

অর্ ি বছবর অর্র্ট  াম ি র্নবয়াবগর কার্ িক্রম প্রর্ক্রয়ািীন রবয়বছ।  

 

৬.২) অভযন্তরীণ র্নরীক্ষা অগ্রগর্ি : 

 

  অভযন্তরীণ র্নরীক্ষা কম িসূর্চর আওিায় জানুয়ারী ’২০১৮ হবি র্র্বিম্বর’২০১৮ র্ি: িমবয়র র্নম্নবর্ণ িি 

বন্দর িমূবহর অভযন্তরীণ র্নরীক্ষা িম্পাদন কবর নচয়ারম্যান মবহাদয় বরাবর অভযন্তরীণ র্নরীক্ষা প্রর্িববদন 

দার্খল করা হবয়বছ:  

১। নবনাবপাল স্থলবন্দর;  

২। নিানামির্জদ স্থলবন্দর;  

৩। র্হর্ল স্থলবন্দর;  

৪। বুর্েমারী স্থলবন্দর;  

৫। নভামরা স্থলবন্দর;  

৬। িামার্বল স্থলবন্দর;  

৭। বাাংলাবান্ধা  স্থলবন্দর;  

৮। আখাউো স্থলবন্দর।  
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৭.০)  বটাগ্যালার্র 
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