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বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮ প্রণয়দৈর তৈতমত্ত নৈৌপতরবহৈ মন্ত্রণালয় এবাং এর আওিাধীৈ 

েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রদয়াজৈীয় িথ্যাতে/পতরসাংখ্যাৈসহ প্রতিদবেৈ: 

পায়রা বন্দর কর্তথপক্ষ 

নেদশর ৩য় সমুদ্র বন্দর তহদসদব পায়রা বন্দদরর যাত্রা শুরু ১৯ ৈদেম্বর ২০১৩ িাতরদে। সীতমি আকাদর বন্দরদক অপদরশৈাল 

কায থক্রদম সমৃ্পক্ত করার লদক্ষে বতহিঃদৈাঙ্গদর তলাংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আৈয়ৈ ও বাদজথর মাধ্যদম 

নেদশর অেন্তদর পতরবহদৈর জন্য নৈৌ-পর্ তিতিি কদর নেয়ারওদয় ও মুতরাংবয়া স্থাপৈ, নযাগাদযাদগর জন্য VHF  নবইজ 

নেশৈসহ নযাগাদযাগ যন্ত্রপাতি স্থাপৈ করা হদয়দে কাস্টমস ও তশতপাং সুতবধাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। ‘ইন্টারন্যাশৈাল 

এোদসাতসদয়শৈ অব নপার্ থস এন্ড হারবার’ এর িাতহো নমািাদবক বন্দদরর িোদৈল ও বতহিঃদৈাঙ্গদরর তৈরাপত্তার জন্য ISPS 

নকাড বাস্তবায়ৈ এবাং জাতিসাংঘ কর্তথক ইউএৈ নলাদকর্র নকাড বরাদ্দ করা হদয়দে। সাব থক্ষতণক তবদ্যেৎ ব্যবস্থা তৈতিি করার 

জন্য ১০০০ নকতেএ এর ১ টি ববদ্যেতিক সাব-নেশৈ স্থাপৈ করা হদয়দে। বন্দদর আগি ববদেতশক জাহাদজ তবশুদ্ধ পাতৈ 

সরবরাদহর জন্য প্রতি ঘন্টায় ২৫০ নমিঃর্িঃ উৎপােৈ ক্ষমিা সম্পন্ন ১ টি ওয়ার্ার তির্দমন্ট প্ল্োন্ট স্থাপৈ করা হদয়দে। এোড়া 

জাহাজ তেড়াদৈার জন্য ১ টি পন্টুৈ নজটি ও ২ টি ৫ র্ৈ ক্ষমিার ববদ্যেতিক নক্রৈ স্থাপৈ করা হদয়দে। গি ১৩/০৮/২০১৬ 

িাতরদে বাতণতজেক জাহাজ M.V. FORTUNE BIRD ৫০,০০০ র্ৈ কাদগ থা তৈদয় বন্দদর আসদল মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী 

বতহিঃদৈাঙ্গদর পণ্য োলাদসর মাধ্যদম পায়রা বন্দদরর অপাদরশৈাল কায থক্রম উদবাধৈ কদরৈ। ২০১৬-১৭ অর্ থ বেদর পায়রা 

বন্দদর ১১ টি তবদেশী পিাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ আগমৈ কদর এবাং এ বন্দদর ২ লক্ষ ২১ হাজার নমতিক র্ৈ পণ্য হোন্ডতলাং 

করা হদয়দে। 

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ 

স্থলবন্দদরর মাধ্যদম দেদশর আমোনি-রপ্তানি কার্কৃ্রমদক সহজতর ও উন্নতকরদের নিশি নিদে বাাংলাদেশ স্থলবন্দর 

কর্তপৃক্ষ আইি-২০০১ এর মাধ্যদম বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ সাংনবনিবদ্ধ সাংস্থা নহদসদব আত্মপ্রকাশ কদর। কর্তপৃদক্ষর নিশি 

অজৃদির জন্য বন্দরসমূদহর অবকাঠাদমা উন্নেি, পণ্য হযান্ডনলাং ও সাংরক্ষদে আধুনিক প্রযুনির ব্যবহার এবাং সরকানর 

অাংশীোনরদে অপাদরটর নিদোদের মাধ্যদম েক্ষ ও সাশ্রেী দসবা প্রোি করা বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর নমশদির অাংশ। 

শুরুদত বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ ১২টি বন্দরদক স্থলবন্দর দ াষোর মাধ্যদম এর কার্কৃ্রম শুরু কদর এবাং পরবতীদত আদরা 

১১টি বন্দর স্থলবন্দর নহদসদব যুি হদে বতমৃাদি স্থলবন্দদরর সাংখ্যা দমাট ২৩টি। র্ার মদধ্য দবিাদপাল, দিামরা, আখাউড়া, 

বুনড়মারী, িাকুোঁও ও তামানবল স্থলবন্দরসমূহ বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর (বাস্থবক) নিজস্ব ব্যবস্থাপিাে পনরচানলত হদে। 

অপরনেদক দসািামসনজে, নহনল, দটকিাফ, বাাংলাবান্ধা এবাং নবনবরবাজার স্থলবন্দরসমূহ নবওটি নিনিদত পনরচানলত হদে। 

দ ানষত তামানবল স্থলবন্দদরর অবকাঠাদমােত নিমাৃে কার্কৃ্রম চলমাি আদে র্া জুি, ২০১৮ এর মদধ্য সম্পন্ন হদব বদল আশা 

করা র্াে। তাোড়া SASEC প্রকদের আওতাে দবিাদপাল ও বুনড়মারী স্থলবন্দদর ওেযারহাউজ, দরাড দপিদমন্ট, 

ট্রান্সনশপদমন্ট দশড ও দেদিদজ নসদেম নিমাৃে কাজ চলমাি রদেদে। একই সদে দবিাদপাল স্থলবন্দদরর সাদে িারতীে 

দপট্রাদপাল আইনসনপ’র সাদে সাংদর্াে সড়ক নিমাৃে করা হদেদে।  

বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ নবেত নতি বেদর দবিাদপাল, দসািাহাট ও তামানবল স্থলবন্দদরর জন্য ২৪.৬৫ একর জনম 

অনিগ্রহে করা হদেদে। দিামরা ও বুনড়মারী স্থলবন্দদর অনি নিবাৃপদের জন্য ২টি ফাোর হাইদেন্ট নসদেম সাংস্থাপি করা 

হদেদে। বুনড়মারী স্থলবন্দদর ১৯০৫.০০ বেনৃমটার ট্রান্সনশপদমন্ট দশড নিমাৃে করা হদেদে।  তামানবল, বুনড়মারী ও দিামরা 

স্থলবন্দদর ১০০ দম.টি িারেক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি ওদেব্রীজ নিমাৃে করা হদেদে। িাকুোঁও স্থলবন্দদরর অবকাঠাদমা উন্নেিপূবকৃ 

১৮/০৬/২০১৫ তানরখ হদত বন্দদরর কার্কৃ্রম শুরু করা হদেদে।  তামানবল স্থলবন্দদর ২৭-১০-২০১৮ তানরখ হদত অপাদরশিাল 

কার্কৃ্রম চালু করা হদেদে।  
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বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদক্ষর আে ও ব্যদের নববরেী : 

  (দকাটি টাকাে) 

অেবৃের আে ব্যে উদ্বৃি 

২০০৫-০৬ ৩৪.৯৬ ১৮.৪৭ ১৬.৪৯ 

২০০৬-০৭ ২০.২৮ ১৩.৪৬ ৬.৮২ 

২০০৭-০৮ ২২.৬৬ ২২.৭৩ -০.০৭ 

২০০৮-০৯ ২৬.৭৪ ২৪.৯৭ ১.৭৭ 

২০০৯-১০ ৩৩.৫২ ২৬.২৯ ৭.২৩ 

২০১০-১১ ৪১.২০ ৩২.৩৮ ৮.৮২ 

২০১১-১২ ৪২.০৮ ৩১.৯১ ১০.১৭ 

২০১২-১৩ ৪৭.৭৮ ৩৭.২৯ ১০.৪৯ 

২০১৩-১৪ ৬১.৩১ ৫১.০৬ ১০.২৫ 

২০১৪-১৫ ৭০.৫২ ৪৭.৩৮ ২৩.১৪ 

২০১৫-১৬ ৮২.৯৬ ৫১.৬৯ ৩১.২৭ 

২০১৬-১৭ ১১১.৪৭ ৭৪.৯৫ ৩৬.৫২ 

২০১৭-১৮  

(নডদসম্বর/১৭ পর্নৃ্ত) 

৬৪.৩৫ ৩৫.৮৮ ২৮.৪৭ 

 

ন্যাশিাল দমনরটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম। 
 

 

 ন্যাশিাল দমনরটাইম ইন্সটিটিউট বাাংলাদেশী দরটিাং(িানবক)দের জন্য সরকাদরর একমাত্র কানরেনর দিৌ-নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি। 

এখাদি দেদশর দবকার যুবকদের নিিাৃনরত িীনতমালা অনুর্ােী নিবাৃচি কদর AvšÍR©vwZK দিৌ-সাংস্থার (IMO)’র Standard 

of Training Certification & Watch keeping for seafarers (STCW) as amended convention 
দমাতাদবক প্রনেত নসদলবাস অনুর্ােী প্রনশক্ষে প্রোি কদর সমুদ্রোমী জাহাদজ চাকুরী করার উপদর্ােী কদর েদড় দতালা হে 

(Human resource development in maritime sector)। তাোড়া চাকুরীরত (পুরাতি) িানবক ও অনফসারদের 

নবনিন্ন শট/ৃমদডল (এিনসনলোরী) দকাদস ৃপ্রনশক্ষে প্রোি কদর েক্ষতা বৃনদ্ধ ও পদোন্ননতর সুদর্াে কদর দেো হে। এখাি হদত 

প্রনশতক্ষত িানবকেে দেশী-নবদেশী সমুদ্রোমী জাহাদজ চাকুরী কদর উনেখদর্াগ্য পনরমাি ববদেনশক মুদ্রা অজৃি কদর োদক; র্া 

দেদশর আে-ৃসামানজক উন্নেদি গুরুেপূে ৃভূনমকা রাদখ। অপরনেদক দবকার সমস্যা সমািাদির পে সুেম কদর। 
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প্রনশক্ষে নববরেী 

 

 

 

 অগ্রেনতিঃ 

(1) মাোরীপুদর ন্যাশিাল দমনরটাইম ইন্সটিটিউদটর অস্থােী শাখা চালু করা হদেদে। ভূনম অনিগ্রহে কদর স্থােী স্থাপিানে 

নিমাে ৃ ও প্রনশক্ষে র্ন্ত্রপানত সাংগ্রদহর জন্য প্রকে গ্রহে করা হদেদে। ইদতামদধ্য প্রকে পনরচালক নিদোেসহ 

প্রকদের বাস্তবােি কাজ শুরু হদেদে।   

(2) প্রী-সী দকাদসরৃ প্রনশক্ষোেীদের অন্ লাইদি আদবেি করার পদ্ধনত (ওোি েপ সানিসৃ) চালু করা হদেদে। 

(3) নডনজটাল িনে িম্বর প্রবতিৃ করা হদেদে; র্া বতমৃাদি পুদরাদ্দদম চালু আদে। 

(4) ওদেব সাইট চালু করা হদেদে এবাং নিেনমত আপদডট করা হদে। 

(5) ন্যাশিাল দমনরটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাদমর প্রনশক্ষোেীদের জন্য ৩০০ আসি নবনশষ্ট ৬ষ্ঠ তলা দহাদষ্টল িবি 

নিমাৃে করা হদেদে। 

(6) ইন্সটিটিউদট নসনস টিনি স্থাপদির মাধ্যদম নিরাপিা দজারোর করা হদেদে।  
(7) প্যাদরড গ্রাউদন্ড প্রনশক্ষদের সুনবিাদে ৃস্থােী সাউন্ড নসদেম স্থাপি করা হদেদে এবাং স্থােীিাদব স্যালুটিাং ডাোস ও 

ফ্ল্যাে মাে নিমাৃে করা হদেদে। 

(8) প্যাদরড গ্রাউন্ড ও রাস্তা উঁচু/সাংষ্কার করা হদেদে। 

(9) ইন্সটিটিউদটর নিরাপিার জন্য ১০জি আিসার সেস্য নিদোে করা হদেদে। 

(10) ই-নজনপ এবাং ই-ফাইনলাং চালু করা হদেদে।  

  
ইন্সটিটিউটটি একটি রাষ্ট্রীে দসবামূলক প্রনতষ্ঠাি হদলও এদত উনেখদর্াগ্য পনরমাে রাজস্ব আে হে। 

                                        

আে-ব্যদের পনরসাংখ্যাে (লক্ষ টাকাে) 

ক্র/িাং অে ৃবের রাদজট বরাদ্দ ব্যে আে মন্তব্য 

১। ২০০৮-০৯ ৪২.৭২ ৩৫.০৩ ২০.১৬  

২। ২০০৯-১০ ৫১.১১ ৩৬.৫৮ ৩০.২৮  

৩। ২০১০-১১ ৫১.৭৮ ৩৬.১১ ১২.৪৩ মামলা জনিত কারদে কম হদেদে। 

৪। ২০১১-১২ ৫৯.২০ ৪৮.১৬ ৩৪.৫৮  

৫। ২০১২-১৩ ৮০.৭৭ ৬৭.০১ ৬৮.৬৯  

৬। ২০১৩-১৪ ৯৬.২৮ ৯১.৩৩ ৭৮.৩১  

৭। ২০১৪-১৫ ২২৬.৯৬ ২০৬.৪৩ ১০৪.৫১  

৮। ২০১৫-১৬ ২৪৫.২২ ১৮৫.৯৮ ৮৬.৮৯   

৯। ২০১৬-১৭ ৪৪৫.০০ ৪১৭.৯৩ ১২১.৮৮  

১০। ২০১৭-১৮ ৪২৩.২৪ ২৯৯.৪৭ ২৭.২২ (দফব্রুোরী’১৮ পর্নৃ্ত) 

 

ক্র/িাং অে ৃবের প্রনশক্ষে প্রাদপ্তর সাংখ্যা 

(প্রী-সী এন্ড দপাষ্ট-সী) 

মন্তব্য 

১। ২০০৮-০৯ ১০৩৭ জি ৯ম ব্যাদচ - ৮২ জি। 

২। ২০০৯-১০ ১১৯৪ জি ১০ম ব্যাদচ-১০০ জি। 

৩। ২০১০-১১ ৬৩৯ জি মামলা জনিত কারদে কম হদেদে। 

    

৪। ২০১১-১২ ১১৬৪ জি ১১তম ব্যাদচ ১৬৪ জি। 

৫। ২০১২-১৩ ১১১৭ জি ১২তম ব্যাদচ ২৩৫ জি। 

৬। ২০১৩-১৪ ২৪০৭ জি ১৩তম বাদচ-২২৩ জি । 

৭। ২০১৪-১৫ ১১৩৪ জি ১৪তম ব্যাদচ ১৫৪ জি। 

৮। ২০১৫-১৬ ৩০৬৯ জি ১৫তম ব্যাদচ ১৫৭ জি। 

৯। ২০১৬-১৭ ৩০৬৭ জি  ১৬তম ব্যাদচ ৪১জি, ১৭তম ব্যাদচ ৬০ জি।  

১০। ২০১৭-১৮ ৪৯৮ জি   

(দফব্রুোরী’১৮ পর্নৃ্ত) 

১৮তম ব্যাদচ ৬৯ জি। 
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জাতীে িেী রক্ষা কনমশি 

জাতীে িেী রক্ষা কনমশি েঠদির আইি সরকানর দেদজদট দসামবার, ২২ জুলাই ২০১৩ তানরদখ প্রকানশত হবার পর 

০৫/০৮/২০১৪ তানরখ হদত কনমশদির কার্কৃ্রম শুরু হদেদে। কনমশি সুপানরশ ও পরামশমৃূলক সাংস্থা। কনমশি দকাি উন্নেি 

প্রকে বাস্তবােি কদর িা। বাাংলাদেদশর িে-িেী, খাল-নবল, সমুদ্র উপকূল, জলাশে অববি েখল, দূষে দরাি একটি চযাদলনজাং 

কার্কৃ্রম। কনমশি আইদির ১২(১) িারা মদত িেীর সাদে সাংনিষ্ট মন্ত্রোলে বা নবিাদের কার্াৃবনলর মদধ্য সমন্বে সািিই 

কনমশদির মুখ্য কাজ। বাাংলাদেদশর িে-িেী, খাল-নবল ও জলাশদের প্রকৃত সাংখ্যা সম্পনকতৃ নবস্তানরত তথ্য দিই। তথ্য িান্ডার 

সৃনষ্ট ও উন্নেদি জাতীে িেী রক্ষা কনমশদির এ উদযাে িেী রক্ষা, সাংরক্ষে ও উন্নেদি ইনতবাচক ভূনমকা রাখদব বদল কনমশি 

প্রতযাশা কদর। 

কনমশদির অজৃিিঃ  

 

 বাাংলাদেদশর সকল িে-িেী ও জলাশে রক্ষাকদে কার্কৃর োনেে পালদির জন্য কনমশি আন্তিঃমন্ত্রোলে, েপ্তর ও 

সাংস্থাগুদলার মদধ্য দসতুবন্ধি রচিা কদরদে।   

 নবিােীে, দজলা এবাং উপদজলা িেী রক্ষা কনমটির মাধ্যদম প্রনতটি িেীর নবস্তানরত তথ্য সাংগ্রহ করা হদেদে-র্ার 

মাধ্যদম একটি বস্তুনিষ্ঠ ও িেী নিনিক তথ্য িান্ডার সৃনষ্ট করা হদব র্া িেী সাংনিষ্ট েদবষোসহ িেী রক্ষার সকল 

কার্কৃ্রদম িীনত নিিাৃরদের জন্য ব্যবহার করা র্াদব।  

 বড়াদলর উৎসমুখ রাজশাহীর চার াট পদেদন্ট পদ্মা িেী হদত পানি প্রবাদহর জন্য পেদক্ষপ গ্রহে করাে বড়াল িেীর ৪৬ 

নকিঃনমিঃ পুিরুজ্জীনবত হওোর সম্ভাবিা সৃনষ্ট হদেদে। 

 িেীর শাখা আনে বুনড়েো িেী (Second channel of the Buriganga) পুিরুদ্ধাদরর জন্য কনমশদির উদযাদে 
প্রােনমক জনরপ কার্ ৃসম্পন্ন হদেদে। 

 ঢাকার চারপাদশর ৫টি িেী (বুনড়েো, শীতলক্ষযা, বালু, তুরাে ও িদলশ্বরী) বাাংলাদেদশর সকল িেীর সীমািা 

নচনিতকরদের জন্য সকল দজলা প্রশাসকেেদক উদ্বুদ্ধ করা হদেদে। 

 মানিকেদজর িদলশ্বরী, কানলেো, দিত্রদকাোর সুদমশ্বরী, পাবিার ইোমনত, খুলিার ময়ুর িেী ও র্দশাদরর কদপাতাক্ষ 

িেসহ অন্যান্য উদেখ্যদর্াগ্য সাংখ্যক িেী েখলমুি করার নিনমদি ইদতামদধ্য কনমশি িেী এলাকার জিেেদক সম্পিৃ 

ও উদ্বুদ্ধ করা হদেদে। 

 কনমশি সারা দেদশ িে-িেী, জলাশে ইতযানে রক্ষা দটকসই করার জন্য আইইউনসএি (IUCN) এবাং স্থািীে 

এিনজওদের সাদে কার্কৃ্রম গ্রহে কদরদে। 

 

বাাংলাদেশ নমতরৈ একাদডমী 
 

 1962 mv‡j evsjv‡`k †gwib GKv‡Wwg (ZrKvjxb gv‡K©›UvBj †gwib GKv‡Wgx) cÖwZwôZ nq|  B›Uvib¨vkbvj 

†gwiUvBg AM©vbvB‡Rk‡bi ÒAvšÍR©vwZK †ckvMZ `ÿZvi gvbÓ Abyhvqx cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g wW‡m¤̂i 2017 ch©šÍ 4,300 

Rb †PŠKm †gwib K¨v‡WU ˆZix K‡i‡Q, hv Pjgvb i‡q‡Q| GQvov 1980 mvj †_‡K wcÖcv‡iUix  I  Gbwmjvix  †Kv‡m©i 

gva¨‡g cÖvq 40(Pwjøk) nvRvi †gwibvi D”PZi †ckv`vi cÖwkÿY jvf K‡i‡Q| eZ©gv‡b e½eÜz †kL  gywReyi ingvb 

†gwiUvBg BDwbfvwm©wUi Awaভু³ cÖwZôvb  wn‡m‡e evsjv‡`k †gwib GKv‡Wwgi K¨v‡WU‡`i‡K 4 eQi †gqvw` e¨v‡Pji 

Ae †gwiUvBg  mv‡qÝ (weGgGm) Abvm©  wWMÖx cÖ`vb Kiv n‡”Q| †fŠZ  AeKvVv‡gv m¤úªmviY I AvaywbKxKi‡Yi Ask 

wn‡m‡e  6-Zjv K¨v‡WU eøK, wd‡gj K¨v‡WU eøK Ges 4 Zjv wm-‡dqvivm© ( ‡gwibvm© Wi‡gUix) feb wbgv©Y Kvh©µg 



5 

 

 
 

myôzfv‡e m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  bvix wkÿvi Dbœqb, ÿgZvqb I bvix mgv‡Ri mg-AwaKvi wbwðZ I Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM 

m„wói j‡ÿ¨ wd‡gj K¨v‡WU cÖwkÿY cÖewZ©Z  n‡q‡Q|  wd‡gj  K¨v‡WUMY evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ik‡bi Rvnv‡R  

wb‡qvM jvf Ki‡Q|  IMO  STCW  Convention 2010-Gi Pvwn`v Abyhvqx  GKv‡Wwgi mKj cÖwkÿY †Kvm©  

AvaywbKxKiY Kiv n‡q‡Q| 2016-17 A_©eQ‡i 235 Rb K¨v‡WU‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q; cÖvq mK‡jB †`kx-

we‡`kx mgy ª̀Mvgx Rvnv‡R wb‡qvMjvf K‡i|  

  mgy ª̀Mvgx †gwib AwdmviMY †`wk-we‡`kx mgy ª̀Mvgx Rvnv‡R wb‡qvMjvf K‡i †`‡ki Rb¨ D‡jøLRbK cwigv‡Y 

ˆe‡`wkK gy ª̀v Avq করদে| wbtm‡›`‡n Gi mydj †`‡ki `vwi ª̀ we‡gvP‡b D‡jøLRbK f~wgKv ivL‡Q| D‡jøL Kiv hvq †h, 

GKv‡Wgxi cvk Kiv MÖvRy‡qUMY Rvnv‡Ri K¨v‡Þb I Pxd BwÄwbqvi wn‡m‡e †`kx I we‡`kx Rvnv‡R Kg©iZ †_‡K 

†`‡ki Rb¨ mybvg I cÖwZ eQi cÖvq 1500 (GK nvRvi cvuPkZ) †KvwU UvKvi ˆe‡`wkK gy ª̀v Avq Ki‡Q, hv †`‡ki `vwi ª̀ 

we‡gvPbmn Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡Q| D‡jøL¨, GKRb †gwibvi M‡o 20 eQ‡ii †ckvMZ 

Rxe‡b †`‡ki Rb¨ 10 †KvwU UvKvi ˆe‡`wkK gy ª̀v AR©b K‡i wb‡q Av‡m| hv †bŠ-cwienb gš¿Yvj‡qi Rb¨ D‡jøL¨‡hvM¨ 

AR©b| 
evwl©K Avq-e¨‡qi weeiYxt 

Avw_©K mb ivR¯ ̂Avq ivR¯ ̂eivÏ ivR¯ ̂e¨q ivR¯̂ DØ„Ë 

2017-18 81,39 2328,60 9,34,55 93,94,05 

2016-17 179,15 1856,83 1853,04 3.89 

2015-16 379.48 1521.86 1477.98 43.88 

2014-15 452.63 1393.44 1363.99 29.45 

2013-14 434.00 877.19 858.26 19.93 

2012-13 437.25 1287.38 712.01 575.37 

2011-12 238.21 391.93 675.97 15.96 

2010-11 133.17 653.23 638.64 14.59 

2009-10 169.37 567.22 555.01 12.21 

2008-09 144.63 525.81 517.63 8.18 

2007-08 101.06 338.37 335.78 2.89 

2006-07 90.34 314.05 302.67 11.38 

2005-06 77.69 276.32 264.36 11.96 

2004-05 75.75 281.62 251.62 30.00 

2003-04 67.46 232.44 214.92 17.52 
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2002-03 58.64 228.87 219.42 9.45 

2001-02 99.43 226.72 222.80 3.92 

 

দিৌ-পনরবহি অনিেপ্তর 

        দিৌ-পনরবহি অনিেপ্তর একটি সরকারী দমনরটাইম সাংস্থা। এ সাংস্থা দেদশর অিযন্তরীে, উপকুলীে এবাং সমুদ্রসীমাে 

দূ টৃিামুি দিৌ চলাচল নিনিতকরে ও বাাংলাদেশী জাহাদজর নবদশ্বর সকল স্থাদি নিরাপিা, সমুদ্রোমী জাহাদজর অনফসার ও 

িানবকদের নবদেশী জাহাদজ নিদোে এবাং দিৌ-বানেনজযক স্বাে ৃ সাংরক্ষদের মাধ্যদম গুরুেপূে ৃ োনেে পালি কদর আসদে। এ 

সকল োনেে সুষু্ঠিাদব পালদির জন্য এ অনিেপ্তর জিস্বাদে ৃ প্রেীত দিৌ-িীনতমালা, দিৌ-আইি ও আন্তজৃানতক কিদিিশি 

অনুসাদর প্রদোজিীে ব্যবস্থা গ্রহে কদর োদক। অনিেপ্তদরর এ সকল কমকৃান্ড বাস্তবােদির মাধ্যদম  সমুদদ্র ও অিযন্তরীে দিৌ-

পনরবহদি সানবকৃ উন্নেিসহ দিৌ-নিরাপিা এবাং জাি মাদলর ক্ষেক্ষনত দরাদি নবদশষ ভূনমকা পালি করদে। এ সাংস্থা দিৌ সাংক্রান্ত 

আইি ও কানরেরী নবষদে সরকারদক সহােতা প্রোি, আই.এম.ও, আই.এল.ও, আাংটাডসহ দিৌ-সাংক্রান্ত আন্তজৃানতক 

সাংস্থাসমূদহ দর্াোদর্াে রক্ষা, সাংস্থাসমূদহর নবনিন্ন কিদিিশি প্রেেদির দক্ষদত্র দেদশর স্বাে ৃ সাংরক্ষে এবাং  প্রেীত 

কিদিিশিসমূহ বাস্তবােদি প্রদোজিীে কার্কৃ্রম পনরচালিা করদে।  

 

২।   দিৌপনরবহি অনিেপ্তর আন্তজৃানতক মাি অনুসাদর দমনরটাইম প্রনশক্ষে ও সিেপত্র প্রোি কার্কৃ্রদমর মাধ্যদম েক্ষ জিবল 

সৃনষ্ট কদর এদেদশর জিেদের জন্য দেদশ ও নবদেদশ কম ৃ সাংস্থাদির সুদর্াে সৃনষ্ট করদে। এদত েক্ষ জিবল নবনিন্ন নবদেশী 

পতাকাবাহী জাহাদজ কমসৃাংস্থাদির ফদল প্রচুর পনরমাদি ববদেনশক মুদ্রা আে হদে। বাাংলাদেদশ গৃহীত দমনরটাইম পরীক্ষা এবাং 

সিোেি পদ্ধনত আন্তজৃানতক িাদব স্বীকৃনত লাি করার ফদল আন্তজৃানতক দিৌ-সাংস্থা (IMO) এর ‘‘দহাোইট নলদষ্ট’’ অন্তর্ভনৃি 

বজাে রদেদে। এদত নবদশ্বর সকল দেদশ বাাংলাদেশী অনফসার ও িানবকদের প্রনশক্ষে এবাং সিোেি গ্রহেদর্াগ্যতা অব্যাহত 

আদে। বতমৃাদি বাাংলাদেশী প্রনতনিনি ‘আইএমও’ এর আওতািীি International Mobile Satellite Organization 

(IMSO) এর মহাসনচব পদে নিবাৃনচত হওোে দমনরটাইম দক্ষদত্র বাাংলাদেদশর িাবমূনত ৃউজ্ঝ্বল হদেদে। আন্তজৃানতক দিৌ পদে 

বাাংলাদেশী জাহাদজর নিরাপে চলাচল ও েনতনবনি পর্দৃবক্ষদের জন্য ‘‘লাং দরজ আইদডনন্টনফদকশি ট্রযানকাং (LRIT)’’ পদ্ধনত 

বাস্তবােি করা হদেদে। বাাংলাদেশী িানবকদের নবদশ্বর সকল দেদশ র্াতাোদতর সুনবিা সৃনষ্টর লদক্ষয অত্র অনিেপ্তদর 

’’সীদফোরার বাদোদমনট্রক দমনশি নরদডবল’’ আইনড প্রোি কার্কৃ্রম চালু করা হদেদে। র্া বাাংলাদেশী িানবকদের নবদেদশ 

কমসৃাংস্থাদির সুদর্াে আরও সহজতর করদে। মািব সম্পে উন্নেদির জন্য অত্র অনিেপ্তর সরকারী প্রনতষ্ঠাদির পাশাপানশ 

দবসরকারীখাদত দমনরটাইম দট্রনিাং ইন্সটিটিউট প্রনতষ্ঠার উদযাে গ্রহে করদে এবাং উহা পনরচালিার জন্য সাংনিষ্ট িীনতমালা 

প্রেেি করা হদেদে। দলবার কিদিিশি ২০০৬ এবাং সীদফোরাস ৃআইদডিটিটি ডকুদমন্ট (এসআইনড) কিদিিশি (সাংদশানিত) 

২০০৩ অনুসমেিৃ এবাং বাস্তবােি করা হদেদে। 

 

  ৩।    অনিেপ্তদরর আদের প্রিাি উৎস হদলা- দিৌ-র্ািসমূহ দরনজদষ্ট্রশি, সাদি,ৃ দমনরি অনফসার ও িানবকদের দর্াগ্যতা সিে, 

প্রনশক্ষে ও পরীক্ষা নফ, সাইি অি-সাইি অফ, বানত র নফ, বাদোদমনট্রক দমনশি নরদডবল আইনড কাড ৃজারী, ম্যানিাং এদজন্ট 

লাইদসন্স নফ, দিৌ-আইি লাং দির জন্য জনরমািা আোে প্রভৃনত । 
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২০০১-২০০২ হদত ২০১৭-২০১৮ সাল পর্নৃ্ত অনিেপ্তদরর আদের লক্ষয মাত্রা ও প্রকৃত আে ব্যদের নববরে   (দকাটি টাকাে) :                                                                                                            
 
 

বৎসর রাজস্ব আদের লক্ষয মাত্রা রাজস্ব আে রাজস্ব ব্যে 
২০০১-২০০২ ৩.৩৬ ৬.৪৬ ২.৫২ 

২০০২-২০০৩ ৭.৩০ ৬.৮৫ ২.৮১ 

২০০৩-২০০৪ ৮.২৩ ৭.৫৩ ২.৮৬ 

২০০৪-২০০৫ ৯.৮২ ৮.৩৭ ২.৬৫ 

২০০৫-২০০৬ ৯.৪০ ৭.৩৫ ৩.৭৩ 

২০০৬-২০০৭ ৮.৪৫ ৭.৪০ ৩.৭১ 

২০০৭-২০০৮ ৮.১৫ ৮.০৩ ৩.৬৬ 

২০০৮-২০০৯ ৮.১৫ ৯.৫৭ ৫.৮২ 

২০০৯-২০১০  ৯.২৫ ১১.৬৭ ৪.৬৩ 

২০১০-২০১১  ১০.২৫ ১২.৫৫ ৫.৫৩ 

২০১১-২০১২ ১২.৭১ ১৩.২৬ ৫.৫৪ 

২০১২-২০১৩  ১৪.২৬ ১২.৯৫ ১৪.৬৩  

২০১৩-২০১৪  ১৫.২৬ ১৪.৪৩ ১০.১২  

২০১৪-২০১৫ ১৫.৯৯ ১৮.২১ ৯.৩৩ 

২০১৫-২০১৬ ১৭.২৯ ২৯.০৩ ১১.৬৩ 

২০১৬-২০১৭ ১৯.৭২ ৩৩.৪৬ ১৬.৩৭ 

২০১৭-২০১৮(দফব্রিঃ’২০১৮ পর্নৃ্ত) ২১.২০ ২৪.৯২ ১০.৮৩ 

 

৪।    নিেনমত কার্কৃ্রম োড়া নবনিন্ন দেশ দেদক আেত জাহাদজর সাংখ্যা, জাহাদজর পনরবহি ক্ষমতা এবাং িতুি জাহাজ নিমাৃি 

ইতযানের উপর অনিেপ্তদরর আদের পনরমাি নিিরৃ কদর। তাই প্রনত বের আদের পনরমাি কম দবশী হদে োদক। অনিেপ্তর 

যুনিসাংেত উপাদে রাজস্ব আোদের িতুি িতুি উৎস বতনর কদর োদক। এদত রাজস্ব আদের পনরমাি ক্রমান্বদে বৃনদ্ধ পাদে এবাং 

িনবষ্যদত আদরা বৃনদ্ধ পাদব বদল আশা করা র্াে।    

৫।    অত্র অনিেপ্তদরর আওতাে দিৌ-পনরবহি উন্নেদি নবনিন্ন কমসৃূচী গ্রহে, বাস্তবােি ও নবনি নবিািসমূহ প্রেেি করা হদে 

োদক। প্রেীত নবনিসমূহ বাস্তবােদির ফদল দিৌ-দু টৃিা হ্রাস পাদে। দমনরটাইম প্রনশক্ষে ব্যবস্থা উন্নেি করা হদেদে। ফদল দেশী 

ও নবদেশী জাহাদজ দেদশর িানবকদের চাকুরীর সুদর্াে বৃনদ্ধ পাদে। িােনরক দসবা বৃনদ্ধর লদক্ষয নবনিন্ন দক্ষদত্র অি লাইি সানিসৃ 
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কার্কৃ্রম চালু করা হদেদে। অিযন্তরীে দিৌর্ািসমূদহর কনম্পউটারাইজড ডাটাদবইস বতনরর কাজ শুরু করা হদেদে। এদত 

দিৌর্াদির তথ্য র্াচাই ও দিৌ-নিরাপিা বৃনদ্ধসহ সাদি ৃও দরনজদষ্ট্রশি হদত রাজস্ব আে ক্রমান্বদে বৃনদ্ধ পাদে।            

       দেদশর দিৌপনরবহি ব্যবস্থা আন্তজৃানতক পর্াৃদে উন্নীত করদের লদক্ষয ৩৭০.৮৯ দকাটি টাকা ব্যদে ‘‘এোনিসদমন্ট অব 

দলাবাল দমনরটাইম নডসদট্রস এন্ড দসইফটি নসদেম এন্ড ইনন্টদগ্রদটড দমনরটাইম দিনিদেশি নসদেম’’ এবাং ৪.১২ দকাটি টাকা 

ব্যদে (২) ‘‘দডিদলাপদমন্ট অব দমনরটাইম দলনজসদলশি অব বাাংলাদেশ’’ িামক দুটি প্রকে গ্রহে করা হদেদে। এোড়া 

‘‘ন্যাশিাল নশপস এন্ড দমকািাইজড দবাটস ডাটাদবইজ ম্যাদিজদমন্ট এন্ড কযাপানসটি নবনডাং’’ িামক একটি িতুি প্রকে গ্রহদের 

উদযাে দিো হদেদে। উি প্রকেসমূহ বাস্তবানেত হদল দেদশর অিযন্তরীে, উপকূলীে ও সমুদ্র পদে চলাচলরত সকল প্রকার দেশী 

ও নবদেশী জাহাদজর সানবকৃ দিৌ-নিরাপিা বৃনদ্ধসহ দেদশর অেবৃিনতক উন্নেিও বৃনদ্ধ পাদব।  

evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ikb 

 

AvšÍ©RvwZK †bŠ-c‡_ `¶ wkwcs †mev cÖ`vb Ges AvšÍ©RvwZK †bŠ-evwY‡R¨i mv‡_ m¤úK©hy³ †`‡ki ˆe‡`wkK 

evwY‡R¨i hveZxq Kvh©vejx myôzfv‡e mgvavK‡í 1972 mv‡j President's 0rder No.10 e‡j evsjv‡`k wkwcs 

K‡c©v‡ikb (weGmwm) cÖwZwôZ nq| m¤ú‡`i mxgve×Zv m‡Ë¡I cÖwZôvi ci n‡Z µgvMZ cÖ‡Póv I miKvix 

c„ô‡cvlKZvq weGmwm me©‡gvU 38wU RvnvR AR©b Ki‡Z m¶g nq| cyivZb I AjvfRbK RvnvR wewµi ci eZ©gv‡b 

weGmwm en‡i 2wU jvBUv‡iR U¨vsKvi i‡q‡Q|  

2| weGmwmÕi g~j j¶¨ n‡”Q †`‡ki †gvU Avg`vwb I ißvwbK…Z c‡Y¨i wmsnfvM cwienb Kiv hv eZ©gv‡b RvnvR 

¯í̂Zvi Kvi‡b m¤¢e n‡”Q bv| miKv‡ii iƒcKí 2021 Gi mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L AvMvgx 2021 mvj bvMv` wewfbœ AvKvi 

I mvB‡Ri †ek K‡qKwU RvnvR µ‡qi cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q| Zb¥‡a¨ Pxb miKv‡ii A_©vq‡b 06 (Qq) wU bZyb 

RvnvR (cÖwZwU cÖvq  39000 wWWweøDwU aviY ¶gZv m¤úbœ 3 wU †cÖvWv± A‡qj U¨v¼vi Ges 3wU evé K¨vwiqvi) wbg©vY 

KvR ª̀æZ MwZ‡Z GwM‡q Pj‡Q| AvMvgx RyjvBÕ 2018 wLª: Zvwi‡L 01wU 39000 wWWweøDwU avib ÿgZv m¤úbœ evé 

K¨vwiqvi  weGmwm en‡i hy³ nIqvi m~Px i‡q‡Q | ZvQvov AvMvgx †d«iæqvixÕ 2019 wLª: Zvwi‡Li g‡a¨ Aewkó 05wU 

RvnvR weGmwm en‡i hy³ n‡e g‡g© Avkv Kiv hv‡”Q| GQvovI, `vZv †`k/ms¯nvi wbKU n‡Z FY mnvqZvq 2wU bZyb 

†KwgK¨vj/µyW A‡qj U¨vsKvi, 2wU bZyb gv`vi U¨vsKvi, 10wU bZyb evé K¨vwiqvi ,  4wU bZyb †mjyjvi K‡ÈBbvi 

RvnvR , 6wU bZyb gv`vi evé K¨vwiqvi (Kqjv cwienb Dc‡hvMx) I 2wU bZyb gv`vi †cªvWv± A‡qj U¨vsKvi (wW‡Rj 

cwienb Dc‡hvMx) µ‡qi Kvh©µg mn 02wU cÖvq 1,40,000 wmweGg avib ÿgZv m¤úbœ GjGbwR K¨vwiqvi  AR©‡bi 

cÖ‡Póv Ae¨vnZ i‡q‡Q|  
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3| XvKvq ms ’̄vi wbR¯̂ Rwg‡Z B‡Zvg‡a¨ 1,29,000 eM©dz‡Ui 25Zjv fe‡bi wbg©vY KvR m¤úbœKiY c~e©K 

B‡Zvg‡a¨ †d¬vi fvov †`qvi Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q| GQvovI weGmwmÕi wbRm¦ A_©vq‡b ms¯nvi mvwe©K Kg©KvÛ 

Kw¤cDUvivB‡Rk‡bi j‡¶¨ A‡Uv‡gkb Kg©m~wPi Kvh©µg cÖwµqvaxb Av‡Q |  

4| 2001-2002 mvj †_‡K 2017-2018 mv‡ji 1g Qq gv‡mi †gvU Avq-e¨q I jvf †jvKmv‡bi GKwU wPÎ wb‡gœ 

Dc ’̄vcb Kiv nÕj t- 

 

weGmwmi Avq-e¨q I jvf †jvKmv‡bi weeiYt(†KvwU UvKvq) 

                                                                                                    [        

A_© eQi ‡gvU Avq †gvU e¨q bxU jvf/ 

(†jvKmvb) 

AePq I my` AePq I my` mn 

jvf/ (†jvKmvb) 

2001-2002 200.33 200.21 0.12  20.05 20.17 

2002-2003 208.20 207.64 0.56 21.12 21.68 

2003-2004 257.49 242.24 15.25 15.12 30.37 

2004-2005 315.69 282.44 33.25 15.30 48.55 

2005-2006 324.07 293.20 30.87 16.38 47.25 

2006-2007 294.41 278.45 15.96 15.98 31.94 

2007-2008 416.29 369.61 46.68 16.73       63.41 

2008-2009 276.74 287.00 (10.26)* 18.99  8.73 

2009-2010 273.25 259.91 13.34 17.16 30.50 

2010-2011 266.66 264.79 1.83 14.47 16.30 

2011-2012 282.01 280.55 1.46 13.24 14.70 

2012-2013 328.59 326.96 1.63  17.89 19.52 

2013-2014 171.14 167.77 3.37 11.58 14.94 

2014-2015 130.01 124.67 5.34 1.98 7.32 

2015-2016 118.81 112.08 6.73 1.85 8.58 

2016-2017 116.55 107.89 8.66 5.50 14.16 

2017-18 

31-12-2017 

ch©šÍ 

(cÖwfkbvj) 

61.69 50.96 10.73 2.72 13.45 

 (*) eÜbxi g‡a¨ msL¨v n‡”Q †jvKmvb| 
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evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ cwienb Ki‡cv‡ikb (weAvBWweøDwUwm) 
 

 evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ cwienb Ki‡cv‡ikb (weAvBWweøDwUwm) MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii †bŠ-cwienY 

gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb GKwU ¯v̂qZ¡kvwmZ †mevagx© evwYwR¨K cÖwZôvb| cÖwZôvbwU ¯v̂axbZv hy‡×i Ae¨ewnZ c‡i 

†`‡ki mvwe©K †hvMv‡hvM I cwienY e¨e ’̄v A¶zbœ ivLvi j‡¶¨ Z`vbxšÍb c~e© cvwK¯Ívb wkwcs K‡c©v‡ikb I Ab¨vb¨ 

9wU †emiKvix cÖwZôvb wb‡q ivóªcwZi 28bs Av‡`k Abyhvqx 1972 mv‡j cÖwZwôZ nq| eZ©gv‡b G cÖwZôvbwU 

181wU Rjhv‡bi gva¨‡g †bŠc‡_ mvkÖqx I †mev evÜe DbœZ cwienb e¨e¯’v wbwðZK‡í wbijmfv‡e KvR K‡i 

hv‡”Q|  

 

 wewfbœ mvwf©‡m †mevi gvb e„w×i j‡ÿ¨ 2009-2017 mg‡q weAvBWweøDwUwm cÖvq 40980.39 jÿ UvKvq 17wU 

†dwi, 8wU c›Uzb, 4wU mx-UªvK, 12wU IqvUvi evm, 2wU NvU c›Uzb, 2wU hvÎxevnx RvnvR wbg©vY K‡i wewfbœ mvwf©‡m 

wb‡qvwRZ K‡i‡Q| 4wU K‡›UBbvievnx RvnvR wbg©vY m¤úbœ n‡q‡Q hv kxNªB mvwf©‡m wb‡qvwRZ Kiv n‡e t 

 
 

µwgK  Rjhv‡bi aiY msL¨v 

 K) evwYwR¨K Rjhvb  

1.  †iv †iv ‡dwi 2 wU 

2 ‡K-UvBc †dwi 6 wU 

3. BDwUwjwU †dwi-1 †dwi 9 wU 

4. mx-UªvK 4 wU 

5. IqvUvi evm 12 wU 

6. Af¨šÍixY hvÎxevnx RvnvR 

(Gg.wf evOvwj I Gg.wf gaygwZ) 

2 wU 

7. K‡›UBbvievnx RvnvR  4 wU 

 ‡gvU (K) t  39wU 

 L) mnvqK Rjhvb  

1. ‡iv †iv c›Uzb 2 wU 

2. BDwUwjwU UvBc-1 c›Uzb 6 wU 

3. NvU c›Uzb 2 wU 

 ‡gvU (L) t  10 wU 

 me©‡gvU (K+ L) t 49 wU 

 

bZzb Rjhvb wbg©vY QvovI Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq 6161.54 jÿ UvKv e¨‡q weAvBWweøDwUwmÕi 4wU †iv †iv †dwi, 

2wU ‡K-UvBc †dwi, 2wU wgwWqvg †dwi I 6wU †iv †iv c›Uzb cybe©vmb Kiv n‡q‡Q Ges 9.01 †KvwU UvKv e¨‡q 

2009-2010 mv‡j N~wYSo wmW‡i ÿwZMÖ ’̄ wewfbœ AeKvVv‡gvmn j¨vwÛs myweavw` cÖwZ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| XvKv 

kn‡ii moK c‡_ hvbRU n«vm I  cwi‡ek †iv‡a e„ËvKvi †bŠc‡_ hvÎx I gvjvgvj cwien‡Yi Rb¨ 12wU IqvUvi 

evm wbg©vY K‡i mvwf©‡m wb‡qvwRZ Kiv n‡q‡Q| `xN© 63 eQi ci Af¨šÍixY †bŠc‡_ XvKv-ewikvj-Lyjbv iæ‡U 

cwiPvjbvi Rb¨ 764 Rb hvÎx aviY ÿgZv m¤úbœ 2wU hvÎxevnx RvnvR ÔGg.wf evOvwjÕ I ÔGg.wf gaygwZÕ  wbg©vY 

K‡i 2014 I 2015 mv‡j mvwf©‡m wb‡qvwRZ Kiv n‡q‡Q|  

 

bewbwg©Z Rjhvb¸‡jv †dwi I hvÎxevnx mvwf©‡m we‡kl f~wgKv ivL‡Q| bZzb †dwi I c›Uzb¸‡jv µgewa©Z hvbevnb 

cvivcv‡i we‡kl mnvqK n‡q‡Q| eZ©gv‡b weAvBWweøDwUwmÕi  5wU †dwi iæ‡U M‡o cÖwZw`b 7500 Gi AwaK 

hvbevnb cvivcvi Ki‡Q| 4wU mx-Uªv‡Ki ms‡hvRbI wewfbœ ØxcvÂ‡ji g‡a¨ DcK~jevmxi ˆ`bw›`b hvZvqvZ e¨e¯’v 

wbwðZ K‡i‡Q| 
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MZ 5 (cuvP) eQ‡i cwievwnZ hvÎx I hvbevn‡bi cwimsL¨vb wb¤œiæc t 

অর্ থ বছর  যানবাহন সংখ্যা  
(লক্ষ)  

যাত্রী সংখ্যা  (লক্ষ)  

২০১২-২০১৩  ২০.০৯  ১৬৭.৪৭  

২০১৩-২০১৪  ২০.৪৩  ১৬১.৫৯  

২০১৪-২০১৫  ২৩.১৩  ১৮৪.৬৫  

২০১৫-২০১৬  ২৫.৯৯  ২৩৪.০৬  

২০১৬-২০১৭  ২6.10  ২২5.64  

2017-2018 

(ডিসেম্বর, 2017) 
13.30 111.37 

 

 

 

 mvwf©m cwiPvjbvq wWwRUvj c×wZi cÖe©Z‡bi j‡ÿ¨ †dwi I hvÎxevnx RvnvRmn ms ’̄vq 42wU Rvnv‡R Vessel 

Tracking System (VTS) ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 1jv †g, 2015 n‡Z XvKv-ewikvj-‡gv‡ojMÄ hvÎxevnx mvwf©‡m 

B-wU‡KwUs wm‡÷g Pvjyi j‡ÿ¨ Ab-jvBb mvwf©m Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q|   
 

 8wU †iKvi msMÖnc~e©K wewfbœ †dwi Nv‡U ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| cvUzwiqv, wkgywjqv (gvIqv) I Puv`cyi †dwi †m±‡ii 

Dfq cÖv‡šÍ ch©vqµ‡g 6wU I‡qeªxR †¯‹j msMÖnc~e©K ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|  
 

 eZ©gv‡b Pjgvb cÖK‡íi AvIZvq GwWwcfz³ I wbR¯̂ A_©vq‡b M„nxZ cÖK‡íi AvIZvq 2wU DcK~jxq hvÎxevnx 

RvnvR, 2wU Af¨šÍixY hvÎxevnx RvnvR, 2wU BgcÖæfW †K-UvBc †dwi I 2wU wgwb BDwUwjwU †dwi wbg©vYvaxb 

i‡q‡Q| GQvovI 9.90 †KvwU UvKv e¨‡q WKBqvW© bs-3 Gi AeKvVv‡gv Dbœqb I †gwib IqvK©kc ¯’vcb cÖK‡íi 

KvR Pjgvb|  
 

 weAvBWweøDwUwmÕi evwYwR¨K Kvh©µ‡g MwZkxjZv Avbq‡bi j‡ÿ¨ 131971.00 jÿ UvKv e¨‡q ÒweAvBWweøDwUwmÕi 

Rb¨ 35wU evwYwR¨K I 8 wU mnvqK Rjhvb msMÖn Ges 2wU bZzb w ø̄cI‡q wbg©vYÓ kxl©K cÖKনের AvIZvq 3wU 

wifvi µzRvi, 3wU Af¨šÍixY hvÎxevnx RvnvR, 4wU  DcK~jxq hvÎxevnx RvnvR, 8wU mx-UªvK, 6wU †K-UvBc †dwi, 

6wU BDwUwjwU †dwi, 2wU U¨vsKvi, 2wU dvqvi-dvBwUs Kvg-m¨vj‡fR UvM, 1wU †Kweb µzRvi Kvg-BÝ‡cKkb †evU 

msMÖnmn weAvBWweøDwUwm WKBqv‡W©i `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ 2wU D”P ÿgZv m¤úbœ  DBÂ di w ø̄cI‡q wbg©vY Kiv 

n‡e| ev Í̄evwqZ n‡j †bŠc‡_ Av‡iv DbœZ I wbivc` cwienb †mev cÖ`v‡bi gva¨‡g 7g cÂ evwl©K cwiKíbv I 

SDGsÕi jÿ¨gvÎv AR©‡b we‡kl mnvqK n‡e| cÖK‡íi Aby‡gv`b cÖwµqvaxb Av‡Q|  
 

 weMZ 5 eQ‡i weAvBWweøDwUwmÕi Rjhvb en‡i bZzb Rjhv‡bi ms‡hvRb, cybe©vmb Ges AvaywbKvq‡bi d‡j ms ’̄v 

KZ…©K cwiPvwjZ wewfbœ mvwf©‡mi carring capacity I `ÿZv e„w×i cvkvcvwk Avq e„w× †c‡q‡Q| MZ 5 (cuvP) 

eQ‡i ms ’̄vi Avq-e¨q I jvf †jvKmv‡bi Z_¨ wb¤œiæct 

                   (†KvwU UvKvq) 

বৎসর  আয়  প্রকৃত ব্যয়  অপাররশনাল লাভ  সুদ ও অপচয়  নীট লাভ/  
নীট ললাকসান (-)  

২০১২-২০১৩  272.21  216.13  81.22  23.14  56.08  

2013-2014  297.35  235.08  90.14  24.87  62.27  

2014-2015  326.72  269.43  88.43  28.14  57.29  

2015-2016  359.18  310.96  95.68  40.66  48.22  

2016-2017  356.95  329.71  75.38  44.05  27.24  

2017-2018 

(ডিসেম্বর, 2017) 

182.58 144.47 38.11 22.54 15.57 
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চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপৃক্ষ 

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপৃক্ষ দিৌ-পনরবহি মন্ত্রোলদের নিেন্ত্রিািীি একটি স্বােেশানসত সাংস্থা। চট্টগ্রাম বন্দর বাাংলাদেদশর প্রিাি 

সামুনদ্রক বন্দর এবাং বাাংলাদেদশর প্রদবশদ্বার। সমুদ্র পদে দেদশর শতকরা প্রাে ৯২ িাে আন্তজৃানতক বানেজয চট্টগ্রাম বন্দদরর 

মাধ্যদম সম্পন্ন হদে োদক। োদমনৃ্টসসহ অন্যান্য পদণ্যর ক্রমবিমৃাি রপ্তািী চট্টগ্রাম বন্দদরর মাধ্যদম সম্পানেত হে। প্রিাি সমুদ্র 

বন্দর নহদসদব চট্টগ্রাম বন্দর দেদশর জাতীে অেবৃিনতক উন্নেদি নবদশষ ভূনমকা পালি কদর োদক। দেদশর অেবৃিনতক প্রবৃনদ্ধ 

অজৃদি চট্টগ্রাম বন্দদরর অবোি অিস্বীকার্।ৃ এ বন্দদরর কমকৃাদন্ডর উপর অেবৃিনতক কামকৃান্ড অদিকাাংদশ নিিরৃশীল। দেদশর 

ক্রমবিমৃাি আমোিী রপ্তািীর সাদে পাো নেদে চট্টগ্রাম বন্দদরর কার্কৃ্রমও বৃনদ্ধ পাদে। চট্টগ্রাম বন্দদরর কদন্টইিার 

হযান্ডনলাংদের প্রবৃনদ্ধর হার ১৪% র্া নজনডনপ র নদ্বগুদের দচদেও দবনশ।  

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপৃক্ষ অনডনৃ্যান্স ১৯৭৬ এর মাধ্যদম চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপৃক্ষ েঠিত হে। একজি দচোরম্যাি এবাং চারজি সেস্য 

নিদে এর পনরচালিা পষেৃ েঠিত। দিৌ-পনরবহি মন্ত্রোলদের প্রশাসনিক নিেন্ত্রদে এ বন্দর পনরচানলত হে। চট্টগ্রাম বন্দদর ১৫টি 

নবিাে এবাং ৮৬৭৯টি অনুদমানেত পে রদেদে। নবিাে সমূহ হদলা-প্রশাসি, পনরবহি, প্রদকৌশল, দিৌ, র্ানন্ত্রক, নবদুযৎ, অে ৃও 

নহসাব, নিরাপিা, সনচব, পনরকেিা, নচনকৎসা, িান্ডার, দিৌ-প্রদকৌশল, হাইদোগ্রাফী ও এদষ্টট এদফোস ৃ । প্রশাসি নবিাদের 

আওতাে রদেদে ৫টি প্রােনমক নবযালে, ১টি মাদ্রাসা, ২টি উচ্চ নবযালে, ২টি কদলজ, অনিক সাংখ্যক মসনজে, মনন্দর, েীজৃা। 

তাোড়া উি নবিাদের আওতাে রদেদে একটি প্রনশক্ষে ইিনষ্টটিউট, র্া সকল নবিাদের কমকৃতাৃ ও কমচৃারীদের বুনিোেী 

প্রনশক্ষেসহ প্রদোজিীে সব িরদির প্রনশক্ষে প্রোি করদে। নবিাে সমূহ তাদের নিজ নিজ কমেৃক্ষতা নেদে বন্দরদক সুচারুিাদব 

চানলদে নিদে র্াদে।   

চট্টগ্রাম বন্দদরর কার্কৃ্রদমর অাংশ নহদসদব আমোিী ও রপ্তািী পণ্য হযান্ডনলাং, বন্দদরর ব্যবস্থাপিা, রক্ষিাদবক্ষে, অগ্রেনত ও 

উন্নেি, পর্াৃপ্ত ও েক্ষ বন্দর দসবা ও সুনবিানে প্রোি, জাহাজ বানোৃং, চলাচল নিেন্ত্রে ও পনরচালিা এবাং দিনিদেশি, 

আমোিী/রপ্তািী পদণ্যর নিরাপিা প্রোি  ইতযানে কার্কৃ্রম পনরচানলত হদে আসদে ।   

চট্টগ্রাম বন্দর হদত দর্ সকল দসবা প্রোি করা হে তাদের মদধ্য উদেখ্যদর্াগ্য হদলািঃ কদন্টইিার হযান্ডনলাং, বাল্ক কাদোৃ হযান্ডনলাং, 

নশনপাং এদজন্ট নবল প্রেেি ও আোে, কিসাইিী নবল প্রেেি ও আোে, আমোিী, রপ্তািী মালামাদলর সুষ্ঠ ুরক্ষোদবক্ষে এবাং 

দডনলিারী ও নশপদমন্ট করি, আইএসনপএস দকাড এর সুষ্ঠু বাস্তবােি, পাইলটিাং সানিসৃ, টাে সানিসৃ, ববদেনশক জাহাজ 

সমূহদক পর্াৃপ্ত নিরাপিা প্রোি এবাং দসখাদি খাবার পানি সরবরাহ, বন্দদর আমোিীকারী জাহাজ সমূহ হদত কঠিি ও বতলাি 

বজৃয অপসারি ও পনরদশািি, সাবকৃ্ষনেক অনিনিবাৃপি সুনবিা ইতযানে প্রোি।   

িট্টগ্রাম বন্দর কর্তথপদক্ষর নজটি পন্টুি সমূদহর সম্মুেোদগর ৈাব্যিা সাংরক্ষণ আউর্ার বার এলাকার ৈাব্যিা সাংরক্ষণ,কণ থফুলী 

নৈতেদগশৈাল িোদৈদল যর্াযর্ ৈাব্যিা সাংরক্ষদণর জন্য প্রতি বের গদড় ১০লক্ষ ঘৈ তমর্ার সাংরক্ষণ নেতজাং কায থ পতরিাতলি 

হয়। েদল নেশী তবদেশী বাতৈতজেক জাহাজ সমূহ তৈরাপদে আগমৈ ও প্রস্থাৈ করদি পাদর। 

তবগি ২০০৭ সাদল িট্টগ্রাম বন্দদর কদন্টইৈার গড় অবস্থাৈ কাল তেল ২২.১২ তেৈ, ২০১৬-২০১৭ সাদল িা ১০.৯৯ তেৈ, ২০১৭-

২০১৮(জুলাই’১৭-জানু.১৮)সাদল িা ১০.৮১ তেৈ। তবগি ২০০৭ সাদল িট্টগ্রাম বন্দদর কদন্টইৈার জাহাদজর গড় অবস্থাৈ কাল 

তেল নজটি বাদর্ থ ৩.০৬ তেৈ, ২০১৬-২০১৭ সাদল িা ২.৬৩ তেৈ, ২০১৭-২০১৮(জুলাই’১৭-জানু.১৮)সাদল ২.৫৫ তেৈ।  ২০১৬-

২০১৭ সাদল আমোৈী-রপ্তাৈী  বৃতদ্ধর হার গদড় কাদগ থা ১০.৩৪ শিাাংশ ও কদন্টইৈাদরর নক্ষদত্র ১০.১৫ শিাাংশ , ২০১৭-

২০১৮(জুলাই’১৭-জানু.১৮) সাদল আমোৈী-রপ্তাৈী  বৃতদ্ধর হার গদড় কাদগ থা ১৩.৩৮ শিাাংশ ও কদন্টইৈাদরর নক্ষদত্র ১১.৭২ 

শিাাংশ। 
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িট্টগ্রাম বন্দর বাাংলাদেদশর  প্রধাৈ সমুদ্র বন্দর এবাং সমৃতদ্ধর স্বণ থবার। তবতেন্ন প্রতিকূলিার মাদেও তবদের আধুতৈক বন্দরসমূদহর 

সাদর্ সাংগতি নরদে  আন্তজৃানতক মাি অনুযায়ী  িট্টগ্রাম বন্দদরর েক্ষিা বৃতদ্ধ পাদে।  তবদে Shipping Sector এ 

িট্টগ্রাম বন্দর সুৈাম ও খ্যাতি  লাদে সক্ষমিা অজথৈ  কদরদে। আন্তজৃানতক তশতপাং তবষয়ক সবদিদয় পুরদৈা সাংবাে মাধ্যম 

Lloyd’s List এর জতরদপ তবদের কদন্টইৈার নপাদর্ থর মদধ্য িট্টগ্রাম বন্দদরর অবস্থাৈ ২০০৯ সাদল ৯৮ িম, ২০১৩  সাদল 

৯০িম, ২০১৪ সাদল ৮৬ িম, ২০১৬ সাদল ৭৬িম এবাং সব থদশষ ২০১৭ সাদল ৭১ িম অবস্থাদৈ রদয়দে। অর্ থাৎ িট্টগ্রাম বন্দর        

তবগি ০৮(আর্) বেদর ২৭ ধাপ এতগদয় ৭১িম  অবস্থাদৈ নপৌৌঁদেদে। বিথমাৈ সরকাদরর গতিশীল নৈর্তদে িট্টগ্রাম বন্দদরর 

কায থক্রম দ্রুি এতগদয় িদলদে যা নেদশর অর্ থৈীতিদি ইতিবািক ভূতমকা রােদে। 

িট্টগ্রাম বন্দদরর আয় ব্যদয়র পতরসাংখ্যাৈ(নকাটি র্াকায়)                                         

অর্ থ বৎসর রাজস্ব আয় রাজস্ব ব্যয় রাজস্ব উবতৃ্ত (করপূব থ) 

২০০৬-২০০৭ ৮৩০.০২ ৪৫১.২৬ ৩৭৮.৭৬ 

২০০৭-২০০৮ ১০৫৭.০৪ ৪৪৭.১৬ ৬০৯.৮৮ 

২০০৮-২০০৯ ১১৩৩.৭২ ৪৫৭.৫১ ৬৭৬.২১ 

২০০৯-২০১০ ১১৫৫.৩৫ ৬২৪.৭৮ ৫৩০.৫৭ 

২০১০-২০১১ ১৪৫৩.১৫ ৬৩৪.১৩ ৮১৯.০২ 

২০১১-২০১২ ১৫২৯.৯২ ৬৫২.৬২ ৮৭৭.৩০ 

২০১২-২০১৩ ১৫৭০.৩৭ ৮০৩.০০ ৭৬৭.৩৭ 

২০১৩-২০১৪ ১৬৩৪.৩২ ৮১৫.৬৫ ৮১৮.৬৭ 

২০১৪-২০১৫ ১৮৭৬.৮২ ৮৬০.৯৫ ১০১৫.৮৭ 

২০১৫-২০১৬ ২০২৯.২৫ ১০৬৫.৮৩ ৯৬৩.৪২ 

২০১৬-২০১৭ 

(সামতয়ক) 

২৩৮৬.৪৩ ১৩৬৬.২১ ১০২০.২২ 

২০১৭-২০১৮ 

জুলাই/১৭- নেব্রুয়াতর/১৮ 

পয থন্ত 

১৭৯১.৮৬ ৮৬২.২৭ ৯২৯.৫৯ 
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†gvsjv  e›`i KZ©„cÿ 

 

1950 mv‡ji 1 wW‡m¤̂i †gvsjv  e›`‡ii †MvovcËb nq| ch©vqµ‡g wewfbœ Dbœqb cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g †gvsjv  

e›`i eZ©gv‡b AvaywbK e›`‡i iƒcvšÍwiZ n‡q‡Q| G e›`‡i eZ©gv‡b 6wU wbR¯̂ †RwU, e¨w³gvwjKvbvaxb 7wU †RwU Ges 

22wU G¨vs‡Kv‡iR Gi gva¨‡g †gvU 35wU RvnvR GKmv‡_ n¨v‡Ûj Kiv m¤¢e| 4wU UªvbwRU †kW, 2wU Iqvi nvDR, 4wU 

K‡›UBbvi BqvW©, 2wU Kvi cvwK©s BqvW© Gi gva¨‡g †gvsjv  e›`‡i evwl©K 100 jÿ  †gwUªK Ub  Kv‡M©v Ges 70 nvRvi 

wUBDR K‡›UBbvi Ges 20000 wU Mvwo  n¨vÛwjs Gi mÿgZv i‡q‡Q|  2017-18 A_© erm‡ii †deªæqvwi 2018 ch©šÍ  

†gvsjv  e›`‡i 69.02 j¶ †gwUªK Ub gvjvgvj I 28072  wUBDR K‡›UBbvi, 12841 wU Mvwo Ges 181.00 †KvwU 

UvKv ivR¯̂ AwR©Z n‡q‡Q|  

mviwYt   †gvsjv  e›`‡ii ivR¯̂, Avq I e¨‡qi weeiY:(‡KvwU UvKvq)          

A_©eQi Avq e¨q gybvdv/‡jvKmvb 

2004-05 45.48 57.10 (-) 11.62 

2005- 06 47.25 56.64 (-) 9.39 

2006-07 49.34 55.53 (-) 6.19 

2007-08 47.70 47.65 0.05 

2008-09 58.40 55.43 2.97 

2009-10 66.49 64.22  2.27 

2010-11 85.52 63.69 21.83 

2011-12 105.81 71.66 34.15 

2012- 13 138.08 94.13 43.95 

2013- 14  155.73 102.10  53.63 

2014-15 170.17 109.48  60.69 

2015-16 196.62  131.90  64.72  

2016-17 226.56 155.15 71.41 

2017-18 (‡deªæqvwi 2018 ch©šÍ) 181.27 107.61 73.66 

 

†gvsjv  e›`i e¨envi e„w×i j‡¶¨ miKvi bvbvgyLx D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Q| Gi g‡a¨ cÙv †mZz wbg©vY, Lyjbv-†gvsjv  ch©šÍ 

†ijjvBb ¯’vcb,  LvbRvnvb Avjx wegvb e›`i wbg©vY, †gvsjv  e›`‡ii mwbœK‡U ivgcv‡j evsjv‡`k I fvi‡Zi †hŠ_ 

D‡`¨v‡M 1320 †gMvIqvU m¤úbœ KqjvwfwËK we ỳ¨r †K› ª̀ wbg©vY, †gvsjv  e›`i GjvKvq fviZ -evsjv‡`k †hŠ_ D‡`¨v‡M 

we‡kl A_©‰bwZK AÂj M‡o †Zvjv Ges †gvsjv Bwc‡RW m¤úªmviYmn BZ¨vw` KvR D‡jøL‡hvM¨| Gme KvR AvMvgx 
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2020-21 mv‡ji g‡a¨ mgvß n‡e e‡j Avkv Kiv hvq| cÙv †mZzi wbg©vY KvR m¤úbœ n‡j XvKv I XvKvi Avkcv‡k 

Avg`vwb ißvbx cY¨ we‡kl K‡i Mv‡g©›Um mvgMÖx †gvsjv  e›`‡ii gva¨‡g cwievwnZ nIqvi mnR my‡hvM m„wó n‡e|  

ivgcvj KqjvwfwËK we ỳ¨r †K› ª̀ ¯’vwcZ n‡j we ỳ¨r Drcv`‡bi Rb¨ cÖwZ ermi Kgc‡¶ 45.00 j¶ †gt Ub Kqjv 

we‡`k n‡Z †gvsjv  e›`‡ii gva¨‡g Avg`vbx Kiv n‡e| †gvsjv  e›`i GjvKvq fviZ evsjv‡`k †hŠ_ D‡`¨v‡M we‡kl 

A_©‰bwZK AÂj  ¯’vcb Kiv n‡j  e›`‡i bZzb bZzb cY¨ Avg`vbx-ißvbxi Øvi D‡b¥vwPZ n‡e Ges 2018 mv‡ji ci 

†gvsjv  e›`‡ii e¨envi eû¸‡b ew„× cv‡e e‡j Avkv Kiv hvq| 

 

‡gvsjv e›`‡ii ewa©Z Pvwn`v myôz I `ÿZvi mv‡_ †gvKv‡ejvi Rb¨ e›`‡ii mÿgZv e„w×i j‡ÿ¨ wewfbœ Dbœqb cwiKíbv 

MÖnY Kiv n‡q‡Q| D³ cwiKíbvi AvIZvq eZ©gv‡b 8wU Dbœqb cÖKí ev¯Íevqbvaxb Ges 9wU Dbœqb cÖKí Aby‡gv`‡bi 

cÖwµqvaxb Av‡Q| ev Í̄evqbvaxb cÖKímg~‡ni Aax‡b cïi P¨v‡b‡ji wewfbœ ¯’v‡b 142.76 jÿ NbwgUvi †WªwRs, 

wfwUGgAvBGm cÖeZ©Y, iæR‡fë †RwUi Dbœqb I m¤úªmviY, 1wU A‡qj w¯új wK¬bAvc †f‡mj msMÖn, 1wU UvM †evU 

msMÖn, 2wU Am¤úyY© †RwU wbg©vY Ges †gvsjv e›`‡ii Rb¨ GKwU gv÷vi cøvb cÖYqb Kiv n‡e|  GQvov Aby‡gv`b 

cÖwµqvaxb cÖK‡íi Aax‡b 13.36 jÿ NbwgUvi K¨vwcUvj †WªwRs, 1wU †Uªwjs mvKkvb ncvi †WªRvi msMÖn, 60wUiI 

AwaK AvaywbK hš¿cvwZmn 6wU K‡›UBbvi Uvwg©bvj, 2wU K‡›UBbvi BqvW©, 2wU K‡›UBbvi †Wwjfvix BqvW©, 1wU K‡›UBbvi 

n¨vÛwjs BqvW©, 1wU gvwë‡÷vwiW Kvi BqvW©, †gvsjv  e›`‡ii cÖavb moK 6 †jb I evBcvm moK 4 †j‡b DbœxZKiY, 

1wU োডভ িে ভভসেল ভেটি, এমডিএ টাওয়ার ও ডিসনাদন সুডিধাডদেহ িন্দর আিাডেক ভিন ডনম িাণ, িন্দর ভিন েম্প্রোরণ, 

ভমকাডনকযাল ওয়াকিেি, ইকুইিসমন্ট ইয়াি ি ও  ভেি, যন্ত্রিাডিেহ এমটি পুল ডনম িাণ, ডিিওসয়েহ ভমডরন ওয়াকিেি কমসেক্স 

ডনম িাণ,  িন্দসরর েংরডিি এলাকা েম্প্রোরণ, ডদগরাসের ভরলক্রডেং এ ওভারিাে ডনম িাণ, ৫টি ডিডভন্ন ধরসণর েলযান েংগ্রহ, 

রাস্তা এিং ডিত্তডিসনাদন সুডিধাডদেহ নদীর িাঁধ ডনম িাণ ইিযাডদ কাে েম্পন্ন করা হসি।  

 

evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) 

mswewae× ms ’̄v wn‡m‡e evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ (weAvBWweøDwUG) Af¨šÍixY ‡bŠ-cwienb e¨e¯’vi 

Dbœqb, msi¶Y, cwiPvjb I wbqš¿Y  msµvšÍ `vwqZ¡ cvjb K‡i _v‡K| wewfbœ †gqvw` jÿ¨gvÎv AR©‡bi wbwgË B‡Zvg‡a¨ 

bvbv D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| Gme D‡`¨v‡Mi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ n‡”Q Aejyß †bŠ-c_ D×vi I wewfbœ †bŠ-c‡_i bve¨Zv 

msi¶Y, wbivc` †bŠ-hvb PjvPj wbwðZKiY, Af¨šÍixY †bŠ-e›`img~‡ni Dbœqb, wewfbœ jÂNv‡U c›Uzb I j¨vwÛs 

myweavw` cÖ`vb, D‡”Q`K…Z b`xZxif~wgi cybt`Lj‡iv‡a IqvKI‡qmn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv wbg©vY, XvKvi Pvicv‡ki †bŠ-

c_ mPjKiY, Af¨šÍixY †bŠ-c‡_ K‡›UBbvi cY¨ cwien‡bi AeKvVv‡gv m„wó, wWwRUvj c×wZ‡Z nvB‡WªvMÖvwdK PvU© 

cÖYqb, BZ¨vw`|  
 

2017-18 A_©eQ‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wP (GwWwc)-†Z weAvBWweøDwUGÕi †gvU 11(GMvi)wU cÖKí AšÍf©y³ i‡q‡Q| 

Gme cÖK‡íi g‡a¨ ms ’̄vi wbR¯̂ A_©vq‡b ev¯Íevqbvaxb cÖK‡íi msL¨v 1(GK)wU| wRIwe Ges ms ’̄vi wbR¯ ̂A_©vq‡b 

ev¯Íevqbvaxb D³ cÖKímg~‡ni wecix‡Z PjwZ GwWwc‡Z eivÏ i‡q‡Q h_vµ‡g 988.87 †KvwU UvKv Ges 12.72 ‡KvwU 

UvKv| G A_©eQ‡ii GwWwcfz³ cÖKímg~‡ni AbyK~‡j ‡deªæqvwiÕ 18 ch©šÍ e¨q n‡q‡Q h_vµ‡g †gvU 264.8117 †KvwU 

UvKv Ges 7.7112 †KvwU UvKv| 2017-18 (‡deªæqvwiÕ18 ch©šÍ) A_©eQ‡i evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ…©c‡ÿi 

ivR¯̂ Avq n‡q‡Q 438.38 †KvwU UvKv| PjwZ A_©eQimn  weAvBWweøDwUGÕi weMZ 09 eQ‡ii Avq-e¨‡qi weeiYx 

mviwY-1 G †`qv  n‡jv t  
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mviwY - 1 

 

weAvBWweøDwUGÕi Avq-e¨‡qi weeiY t  2008-09 n‡Z 2017-18  (‡deªæqvwiÕ 18) ch©šÍ 
 

                                                                                                                                          (†KvwU UvKvq) 

A_©eQi 

Avq 

cÖK…Z e¨q 

bxUjvf/bxU 

†jvKmvb 

2008-09 

165.75 

166.06 

      -0.31 

2009-10 185.87 191.05 -5.18 

2010-11 237.53 239.10 -1.57 

2011-12 290.78 272.91 17.87 

2012-13 349.09 329.40 19.69 

2013-14 320.04 377.61 -57.57 

2014-15 358.02 382.31 -24.29 

2015-16  500.80 518.88 -18.08 

2016-17 614.46 699.67 -85.21 

2017-2018   

†deªæqvwiÕ18 ch©šÍ) 

438.38 462.03 -23.65 

 m~Ît evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ…©c¶ (weAvBWweøDwUG)                                                

 

evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ©„c¶ cÖwZ eQi Af¨šÍixY †bŠ-c‡_i wewfbœ ¯’v‡b Dbœqb I msiÿY Lbb/†WªwRs 

Kvh©µg cwiPvjbv K‡i _v‡K| hvÎx I gvjvgvj cwienb mnRZi Kiv G Kvh©µ‡gi j¶¨| 2008-09 ‡_‡K 2017-18 

A_©eQi (‡deªæqvwiÕ18 ch©šÍ) ch©šÍ ‡gqv‡` Af¨šÍixY wewfbœ †bŠ-c‡_ m¤úvw`Z Dbœqb I msi¶Y Lbb (capital and 

maintenance dredging)-Gi cwigvY mviwY-2 G cÖ`vb Kiv n‡jv t 

 

mviwY - 2 
 

A_©eQi wfwËK Dbœqb I msi¶Y Lb‡bi cwigvY t 2008-09 n‡Z 2017-18 (‡deªæqvwi Õ18) ch©šÍ| 

 

A_©eQi 

Lbb/†WªwRs‡qi cwigvY (j¶ NbwgUvi) 

Dbœqb Lbb 

msi¶Y Lbb ‡gvU 

2008-09 9.11 23.35 32.46 

2009-10 5.04 34.92 39.96 

2010-11 25.54 40.16 65.70 

2011-12 24.47 43.61 68.08 

2012-13 56.03 44.65 100.68 

2013-14 47.02 57.90 104.92 

2014-15 120.15 50.77 170.92 

2015-16 178.22 104.79 283.01 

2016-17 158.79 117.37 276.16 

2017-18  

 (†deªæqvwiÕ18 ch©šÍ) 

114.19 95.78 209.97 

m~Ît evsjv‡`k Af¨šÍixY †bŠ-cwienb KZ…©c¶ (weAvBWweøDwUG)  

DwjøwLZ Lbb/‡WªwRs Kvh©µg QvovI weAvBWweøDwUG weMZ 5 eQ‡i DbœZ cÖhyw³m¤úbœ 14wU †WªRvi I D”P ÿgZvm¤úbœ 

2wU D×viKix  Rjhvb msMÖn; wewfbœ ai‡bi †bŠ-mnvqK hš¿cvwZmn (Lighted Buoy, Steel Lighted Buoy, 



17 

 

 
 

Bridle Chain, Solar Panel I R.C.C Sinker cÖf…wZ) Ab¨vb¨ Avbylw½K miÄvg msMÖn I ¯’vcb; Af¨šÍixY †bŠ-

c‡_i wewfbœ †dixNvU, jÂNvU I I‡qmvBW Nv‡U 111wU bZzb c›Uzb ¯’vcb; D‡”Q`K…Z b`xZxif~wgi cybt`Lj †iv‡a 20 

wK‡jvwgUvi ˆ`‡N¨© IqvKI‡qmn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv wbg©vY, gvSvwi I eo ai‡bi  †givgZ †k‡l †gvU 258wU bvbv 

AvKv‡ii c›Uzb wewfbœ  jÂNvU I b`x e›`‡i ¯’vcb cÖf…wZ Kvh©µg m¤úbœ Kivq hvÎx mvaviY I gvjvgvj IVvbvgv 

wbivc` I mnRZi n‡q‡Q| 
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