
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপৃক্ষ 

সমুদ্র পথে দেথের েতকরা প্রায় ৯২ ভাগ আন্তর্াৃততক বাতির্য চট্টগ্রাম বন্দথরর মাধ্যথম সম্পন্ন হথয় োথক। দেথের ক্রমবর্মৃান আমোতন-রপ্তাতনর 

সাথে পাল্লা তেথয় চট্টগ্রাম বন্দথরর কার্কৃ্রমও বৃতি পাথে। চট্টগ্রাম বন্দথরর কন্টেইনার হযান্ডত িংথয়র প্রবৃতির হার ১৪ েতািংে । গাথমনৃ্টসসহ অন্যান্য 

পথের ক্রমবর্মৃান রপ্তানী চট্টগ্রাম বন্দথরর মাধ্যথম সম্পাতেত হয়। অেনৃীততর  দক্ষথে চট্টগ্রাম বন্দথরর অপতরসীম গুরুত্ত্ব তবথবচনা কথর সরকার 

বন্দথরর কার্কৃ্রমথক আথরা গততেী  করার র্ন্য তবতভন্ন উন্নয়নমূ ক কমসৃূতচ গ্রহি কথরথে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তপৃথক্ষর দর্টি পন্টুন সমূথহর 

সমু্মখভাথগর নাব্যতা সিংরক্ষি আউটার বার এ াকার নাব্যতা সিংরক্ষি, কিফৃু ী দনতভথগেনা  চযাথনথ  র্োর্ে নাব্যতা সিংরক্ষথির র্ন্য প্রতত 

বের গথে ১০  ক্ষ ঘন তমটার সিংরক্ষি দেতর্িং করা  হয়। ফথ  দেেী তবথেেী বাতনতর্যক র্াহার্ সমূহ তনরাপথে আগমন ও প্রস্থান করথত পাথর 

। আন্তর্াৃততক মান অনুর্ায়ী বন্দথরর েক্ষতা পতরমাথপর সূচক হথে বন্দথর র্াহাথর্র অবস্থানকা  সবতৃনম্ন পর্াৃথয় রাখা। 

তবগত ২০০৭ সাথ  চট্টগ্রাম বন্দথর কথন্টইনার গে অবস্থান কা  তে  ২২.১২ তেন, ২০১৭-২০১৮ সাথ  তা ১০.৮১ তেন, ২০১৮-২০১৯ (জু াই’১৮-

র্ানু’১৯) সাথ  তা ১০.৮৮ তেন। তবগত ২০০৭ সাথ  চট্টগ্রাম বন্দথর কথন্টইনার র্াহাথর্র গে অবস্থান কা  তে  দর্টি বাথে ৃ৩.০৬ তেন, ২০১৭-

২০১৮ সাথ  তা ২.৫৫ তেন , ২০১৮-২০১৯ (জু াই’ ১৮-র্ানু’ ১৯) সাথ  ২.৮৬ তেন।  ২০১৭-২০১৮ সাথ  আমোনী - রপ্তানী  বৃতির হার গথে 

কাথগাৃ ১২.৫৮ েতািংে ও কথন্টইনাথরর দক্ষথে ৮.৮৮ েতািংে , ২০১৮-২০১৯ (জু াই’১৮-র্ানু’১৯) সাথ  আমোনী - রপ্তানী  বৃতির হার গথে 

কাথগাৃ ৭.৫০ েতািংে ও কথন্টইনাথরর দক্ষথে ৫.৯৭ েতািংে । 

তবতভন্ন প্রততকূ তার মাথেও তবথের আধুতনক বন্দরসমূথহর সাথে সিংগতত দরথখ আন্তর্াৃততক মান অনুর্ায়ী চট্টগ্রাম বন্দথরর েক্ষতা বৃতি পাথে। 

তবথে Shipping Sector এ চট্টগ্রাম বন্দর সুনাম ও খ্যাতত   াথভ সক্ষমতা অর্নৃ  কথরথে। আন্তর্াৃততক তেতপিং তবষয়ক সবথচথয় পুরথনা 

সিংবাে মাধ্যম Lloyd’s List এর র্তরথপ তবথের কথন্টইনার দপাথটরৃ মথধ্য চট্টগ্রাম বন্দথরর অবস্থান ২০০৯ সাথ  ৯৮ তম এবিং সবথৃেষ 

২০১৭ সাথ  ৭১ তম   অবস্থাথন রথয়থে। অোৃৎ চট্টগ্রাম বন্দর তবগত ০৮ (আট) বেথর ২৭ র্াপ এতগথয় ৭১তম  অবস্থাথন দপ ৌঁথেথে। 

সারতি ১১.১০ চট্টগ্রাম বন্দথরর আয় ব্যথয়র পতরসিংখ্যান 

                                                                                                                   (দকাটি টাকায়) 

অে ৃবৎসর রার্স্ব আয় রার্স্ব ব্যয় রার্স্ব উদ্বতৃ্ত (করপূব)ৃ 

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 ২৪০৭.৬৫ ১৩৫২.৫৪ ১০৫৫.১১ 

২০১৭-২০১৮ (সামতয়ক) ২৬৪৭.৬৪ ১৪১৯.০৫ ১২২৮.৫৯ 



২০১৮-২০১৯ 

(জু াই/১৮-দফব্রুয়াতর/১৯ পর্নৃ্ত) 

১৯৭২.৩২ ৮৭৩.৯৬ ১০৯৮.৩৬ 

 

 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

১৯৫০ সাললর ১ ডিলসম্বর ম াোংলা  বন্দলরর ম াড়াপত্তন হয়। পর্াৃয়ক্রল  ডবডিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়লনর  াধ্যল  ম াোংলা  বন্দর বর্ ৃালন আধুডনক 

বন্দলর রূপান্তডরর্ হলয়লে। এ বন্দলর বর্ ৃালন ৬টি ডনজস্ব মজটি, ব্যডি াডলকানাধীন ৭টি মজটি এবোং ২২টি এ্াোংলকালরজ এর  াধ্যল  ম াট ৩৫টি 

জাহাজ একসালে হ্ালেল করা সম্ভব। ৪টি ট্রানডজট মেি, ২টি ওয়ার হাউজ, ৪টি কলেইনার ইয়াি,ৃ ৩টি কার পাডকোৃং ইয়াি ৃএর  াধ্যল  ম াোংলা  

বন্দলর বাডষকৃ ১.৫০ মকাটি ম ডট্রক টন  কাল াৃ এবোং ১ লক্ষ টিইউজ কলেইনার এবোং ২০ হাজার টি  াডড়  হ্ােডলোং এর সক্ষ র্া রলয়লে। ডনলে 

২০০১-০২ হলর্ ২০১৮-১৯ অেবৃেলরর মেব্রুয়াডর পর্নৃ্ত জাহাজ, কাল াৃ, কলেইনার, রাজস্ব আয়,  ব্যয় ও নীট মুনাোর পডরসোংখ্যান মেখালনা হললাোঃ 

সারড োঃ   ম াোংলা  বন্দলরর জাহাজ, কাল াৃ, কলেইনার, রাজস্ব আয়, ব্যয় ও নীট মুনাোর ডববর         

অে ৃবের জাহাজ 

(সোংখ্যা) 

কাল াৃ  

(লক্ষ ম োঃটন) 

কলেইনার 

(টিইউজ) 

রাজস্ব আয় 

(মকাটি টাকা) 

রাজস্ব ব্যয় 

(মকাটি টাকা) 

নীট মুনাো 

(মকাটি টাকা) 

2001-02 268 22.53 20927 70.59 52.75 17.84 

2002-03 207 18.00 23737 55.89 61.40 (-) 5.51 

2003-04 170 14.95 27148 51.98 57.79 (-) 5.81 

2004-05 142 14.76 25649 45.48 57.10 (-) 11.62 

2005-06 131 14.83 25571 47.25 56.64 (-) 9.39 

2006-07 110 9.14 25342 49.34 55.53 (-) 6.19 

2007-08 95 7.23 20885 47.70 47.65 0.05 

2008-09 139 11.38 21201 58.40 55.43 2.97 

2009-10 156 16.49 20651 66.49 64.22 2.27 

2010-11 272 26.96 27332 85.52 63.69 21.83 

2011-12 234 26.19 30045 105.81 71.66 34.15 

2012-13 282 31.49 43873 138.08 94.13 43.95 

2013-14 345 35.44 43007 155.73 102.10 53.63 



2014-15 416 45.30 42137 170.17 109.48 60.69 

2015-16 482 57.98 41953 196.62 131.90 64.72 

2016-17 623 75.12 26525 226.56 155.15 71.41 

2017-18 784 97.16 42989 276.14 166.81 109.33 

2018-19 * 633 79.50 38973 212.60 114.65 97.95 

সূত্রোঃ ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ, মেব্রুয়াডর ২০১৯ পর্নৃ্ত 

২০১৬-১৭ অে ৃবেলরর তুলনায় ২০১৭-১৮ অেবৃেলর ম াোংলা বন্দলর জাহাজ ২৯.২৫%, কাল াৃ ২৯.৫৬% ও কলেইনার ৫৯.৫০% এবোং রাজস্ব 

আয় ১৭.১৮% হালর বৃডি মপলয়লে। এ বৃডির ধারা অব্যাহর্ আলে। 

ম াোংলা বন্দলরর সম্ভাবনাোঃ 

ম াোংলা  বন্দর ব্যবহার বৃডির ললক্ষ্ সরকার নানামুখী উলযা  গ্রহ  কলরলে। এর  লধ্য পদ্মা মসতু ডন াৃ , খুলনা-ম াোংলা পর্নৃ্ত মরললাইন স্থাপন,  

খানজাহান আলী ডব ান বন্দর ডন াৃ , ম াোংলা  বন্দলরর সডন্নকলট রা পালল বাোংলালেে ও িারলর্র মর্ৌে উলযাল  ১৩২০ ম  াওয়াট সম্পন্ন 

কয়লাডিডত্তক ডবদ্য্ৎ মকন্দ্র ডন াৃ , ম াোংলা বন্দর এলাকায় িারর্-বাোংলালেে মর্ৌে উলযাল  ডবলেষ অেনৃনডর্ক অঞ্চল  লড় মর্ালা এবোং ম াোংলা 

ইডপলজি সম্প্রসার সহ ইর্্াডে কাজ উলেখলর্াগ্য। এসব কাজ আ া ী ২০২০-২১ সাললর  লধ্য স াপ্ত হলব বলল আো করা র্ায়। পদ্মা মসতুর 

ডন াৃ  কাজ সম্পন্ন হলল ঢাকা ও ঢাকার আেপালে আ োডন রপ্তানী পণ্য ডবলেষ কলর  াল েৃস সা গ্রী ম াোংলা  বন্দলরর  াধ্যল  পডরবাডহর্ 

হওয়ার সহজ সুলর্া  সৃডি হলব।  রা পাল কয়লাডিডত্তক ডবদ্য্ৎ মকন্দ্র স্থাপডর্ হলল ডবদ্য্ৎ উৎপােলনর জন্য প্রডর্ বের ক পলক্ষ ৪৫.০০ লক্ষ ম োঃ 

টন কয়লা ডবলেে হলর্ ম াোংলা  বন্দলরর  াধ্যল  আ োনী করা হলব। ম াোংলা  বন্দর এলাকায় িারর্ বাোংলালেে মর্ৌে উলযাল  ডবলেষ অেনৃনডর্ক 

অঞ্চল স্থাপন করা হলল বন্দলর নতুন নতুন পণ্য আ োনী-রপ্তানীর দ্বার উলমাডির্ হলব এবোং ম াোংলা  বন্দলরর ব্যবহার বহুগুলন বৃডি পালব বলল 

আো করা র্ায়। খুলনা প্রলকৌেল ও প্রযুডি ডবশ্বডবযালয় কর্তকৃ পডরিাডলর্ স ীক্ষা প্রডর্লবেলন ২০২৫ সালল ম াোংলা বন্দলর ২৯৬৮ টি জাহাজ, 

৩৭৫.৯০ লক্ষ ম োঃ টন কাল াৃ ২৯.৫৬% ও ৭৬২.০৭ হাজার টিইউজ কলেইনার হ্ােডলোং এর প্রলক্ষপ  করা হলয়লে।  

ম াোংলা বন্দলরর উন্নয়ন ও সক্ষ র্া বৃডির ললক্ষ্ গৃহীর্ পেলক্ষপোঃ 

ম াোংলা বন্দলরর বডধরৃ্ িাডহো সুষ্ঠু ও েক্ষর্ার সালে ম াকালবলার জন্য বন্দলরর সক্ষ র্া বৃডির ললক্ষ্ ডবডিন্ন উন্নয়ন পডরকল্পনা গ্রহ  করা হলয়লে। 

উি পডরকল্পনার আওর্ায় বর্ ৃালন ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এবোং ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুল ােলনর প্রডক্রয়াধীন আলে। বাস্তবায়নাধীন 

প্রকল্পসমূলহর অধীলন পশুর ি্ালনললর ডবডিন্ন স্থালন  ১৫.৬০ ড ডলয়ন ঘনড টার মেডজোং, ডিটিএ আইএস ও ওয়াটার ডট্রটল ে প্ল্্াে প্রবর্নৃ, 

রুজলিল্ট মজটির উন্নয়ন ও সম্প্রসার , ১টি টা  মবাট সোংগ্রহ, ৭৬ টি ডবডিন্ন ধরল র হ্ােডলোং ও ডন াৃ  র্ন্ত্রপাডর্, ২টি অসম্পু  ৃমজটি ডন াৃ  এবোং 

ম াোংলা বন্দলরর জন্য একটি  াস্টার প্ল্ান প্র য়ন করা হলব।   

অপরডেলক, অনুল ােন প্রডক্রয়াধীন প্রকলল্পর অধীলন, ১টি মট্রডলোং সাকোন হপার মেজার, ১৩ টি ডবডিন্ন ধরল র জলর্ান, বু  ও ডি ারসহ ২টি 

অলয়ল ডরকিারী মিলসল সোংগ্রহ করা হলব। র্াোড়া, আধুডনক র্ন্ত্রপাডর্সহ ৬টি কলেইনার টাড নৃাল, ৩টি কলেইনার ইয়াি,ৃ ২টি কলেইনার 

মিডলিারী ইয়াি,ৃ ১টি কলেইনার হ্ােডলোং ইয়াি,ৃ ১টি  াডল্টলস্টাডরি কার ইয়াি,ৃ ১টি সাডিসৃ মিলসল মজটি, সুউচ্চ আবাডসক িবন, র্ন্ত্রপাডর্সহ 

ম কাডনক্াল ওয়াকসৃপ, ডিপওলয়সহ ম ডরন ওয়াকসৃপ ক লপ্ল্ক্স, ডে রালজ মরলক্রডসোং এ ওিারপাস ডন াৃ , বন্দলরর সোংরডক্ষর্ এলাকা এবোং 

বন্দর িবন সম্প্রসার , বন্দলরর প্রধান সড়ক ৬ মলন ও বাইপাস সড়ক ৪ মললন উন্নীর্কর  এবোং আধুডনক বজৃ্  ব্যবস্থপনা প্রবর্নৃ ইর্্াডে কাজ 

করা হলব।   

 



cvqiv e›`i KZ…©cÿ 

mv¤úªwZK AR©bt  

†`‡ki 3q mgy ª̀ e›`i wn‡m‡e cvqiv e›`i hvÎv ïiæ K‡i 19 b‡f¤̂i, 2013 Zvwi‡L| mxwgZ AvKv‡i e›`i‡K Acv‡ikbvj Kvh©µ‡g 

m¤ú„³ Kivi j‡ÿ¨ ewnt‡bv½‡i wK¬sKvi, mvi I Ab¨vb¨ evé cY¨evnx RvnvR Avbqb I ev‡R©i gva¨‡g †`‡ki Af¨šÍ‡i cwien‡bi Rb¨ 

†bŠc_ wPwýZ K‡i †dqviI‡q I gywiseqv ̄ ’vcb, †hvMv‡hv‡Mi Rb¨ VHF (Very High Frequency) ‡eBR †ókbmn †hvMv‡hvM hš¿cvwZ 

¯’vcb Ges Kv÷gm& I wkwcs myweavw`i e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q‡Q| ÔB›Uvib¨vkbvj G¨v‡mvwm‡qkb Ae †cvU©m GÛ nvieviÕ Gi Pvwn`v 

†gvZv‡eK e›`‡ii P¨v‡bj I ewnt‡bv½‡i wbivcËvi Rb¨ ISPS (International Ship and port Facility Security Code) ‡KvW 

ev Í̄evqb Ges RvwZmsN KZ…©K BDGb †jv‡KUi †KvW eivÏ Kiv n‡q‡Q| mve©ÿwYK we`y¨r e¨e¯’v wbwðZ Kivi Rb¨ 1000 †KwfG Gi 

1wU ˆe`y¨wZK mve-‡ókb ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| e›`‡i AvMZ ˆe‡`wkK Rvnv‡R weï× cvwb mieiv‡ni Rb¨ cÖwZ N›Uvq 250 †gt Ut Drcv`b 

ÿgZv m¤úbœ 1wU IqvUvi wUªU‡g›U cø¨v›U ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| GQvov RvnvR wfov‡bvi Rb¨ 1wU c›Uzb †RwU I 2wU 5 Ub ÿgZvi ˆe`y¨wZK 

‡µb ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| Avg`vbxK…Z cY¨ msiÿ‡bi Rb¨ 100000 eM© dzU AvqZb wewkó GKwU Iq¨vi nvBR wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

jvBUv‡iR RvnvR †_‡K cY¨ Lvjv‡mi Rb¨ 80 wgt ˆ`N©¨ wewkó GKwU †RwU wbg©vY Kiv n‡q‡Q| cvqiv e›`‡ii cÖkvmwbK KvR m¤úv`‡bi 

Rb¨ 5 Zjv GKwU cÖkvmwbK feb wbg©vY Kiv n‡q‡Q| GZØ¨wZZ Kv‡M©v n¨vÛwjs Gi Rb¨ 30 (wÎk) Ub ÿgZv m¤úbœ 1wU †gvevBj 

nvB‡WªvwjK †µb, 45© K‡›UBbvi evwn 50 (cÂvk) Ub ÿgZvm¤úbœ 1wU Uvwg©bvj UªvKUi (†UªBjvimn) msMÖn Kiv n‡q‡Q| 2016-17 A_© 

erm‡i cvqiv e›`‡i we‡`kx cZvKvevnx 11wU mgy`ªMvgx RvnvR I 2 jÿ 21 nvRvi †gwUªK Ub cY¨ n¨vÛwjs Kiv n‡q‡Q| cÿvšÍ‡i 2017-

18 A_© erm‡i cvqiv e›`‡i we‡`kx cZvKvevnx 9wU mgy`ªMvgx RvnvR I 1 jÿ 72 nvRvi †gwUªK Ub cY¨ n¨vÛwjs Kiv n‡q‡Q| 

বািং াথেে স্থ বন্দর কর্তপৃক্ষ (বাস্থবক) 

প্রততথবতে দেেগুথ ার সাথে স্থ পথে আমোতন-রপ্তাতন কার্কৃ্রমথক সহর্তর ও উন্নতকরথির  থক্ষয বািং াথেে স্থ বন্দর কর্তপৃক্ষ আইন 

২০০১ (২০০১ সাথ র ২০ নিং) এর মাধ্যথম বািং াথেে স্থ বন্দর  কর্তপৃক্ষ সিংতবতর্বন্ধ সিংস্থা তহথসথব আত্মপ্রকাে কথর।সিংস্থার তমেথনর অিংে 

তহথসথব স্থ বন্দথরর অবকাঠাথমা উন্নয়ন,পে হযান্ডত িং ও সিংরক্ষথি আধুতনক প্রযুতির ব্যবহার এবিং সরকারী দবসরকারী অিংেীোরীথে অপাথরটর 

তনথয়াথগর মাধ্যথম েক্ষ ও সাশ্রয়ী দসবা তনতিত কথর োথক। বািং াথেে স্থ বন্দর কর্তপৃক্ষ ১২টি বন্দর স্থ বন্দর দঘাষিার মাধ্যথম কার্কৃ্রম শুরু 

কথর এবিং পরবতীথত আথরা ১১ টি  স্থ বন্দর তহথসথব যুি হয়। বতমৃাথন স্থ বন্দথরর সিংখ্যা দমাট ২৩টি। র্ার মথধ্য দবনাথপা , দভামরা, বুতেমারী, 

আখাউো, নাকুগাও, তামাতব  ও দসানাহাট স্থ বন্দরসমূহ বািং াথেে স্থ বন্দর কর্তপৃথক্ষর (বাস্থবক) তনর্স্ব ব্যবস্থাপনায় পতরচাত ত হথে। 

অপরতেথক দসানামসতর্ে,তহত ,বািং াবান্ধা,দটকনাফ ও তবতবরবার্ার স্থ বন্দরসমূহ তবওটি তভতত্তথত পতরচাত ত হথে। 

তবগত ততন বেথর বািং াথেে স্থ বন্দর কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ তনর্স্ব অোৃয়থন দবনাথপা , তামাতব , দসানাহাট স্থ বন্দর সম্প্রসারথির র্ন্য ২৪.৬৫ 

একর র্তম অতর্গ্রহি করা হথয়থে। একই সিংথগ দবনাথপা  স্থ বন্দথরর সাথে ভারতীয় দপট্রাথপা  আইতসতপ'র পর্নৃ্ত সিংথর্াগ সেক তনমাৃি করা 

হথয়থে। এোো বুতেমাতর ও দবনাথপা  স্থ বন্দথর ৬৪০৫.০০ বগতৃমটার ট্রান্সতেপথমন্ট দেড তনমাৃি করা হথয়থে। আমোতন-রপ্তাতন কার্কৃ্রম 

গততেী তা আনয়থনর  থক্ষয বুতেমারী, দভামরা,তামাতব  ও দসানাহাট স্থ বন্দথর ১০০ দম.টন র্ারিক্ষমতা সম্পন্ন ০৬টি ওথয়ব্রীর্ এবিং 

৯২৬০০.০০ বগতৃমটার ইয়াড ৃতনমাৃি করা হথয়থে। অতি তনবাৃপথির র্ন্য দভামরা ও বুতেমারী স্থ বন্দথর  ০২টি ফায়ার হাইথেন্ট তসথেম স্থাপন 

করা হথয়থে।উথল্লখ্য, SASEC প্রকথের আওতায় দবনাথপা  ও বুতেমারী স্থ বন্দথর ওয়যারহাউর্,ট্রান্সতেপথমন্ট দেড,দপভথমন্ট ও দেথনর্ 

তসথেম তনমাৃি  কার্ চ মান রথয়থে। তামাতব  স্থ বন্দথরর অবকাঠাথমা উন্নয়ন কার্কৃ্রম চ মান আথে র্া জুন,২০১৯ এর মথধ্য সমাপ্ত হথব। 

প্রসঙ্গতঃ নাকুগাঁও স্থ বন্দথরর অবকাঠাথমা উন্নয়নপূবকৃ  ১৮-০৬-২০১৫ তাতরথখ বন্দথরর কার্কৃ্রম শুরু করা হথয়থে। 



সম্প্রতত তামাতব  ও দসানাহাট স্থ বন্দথর অতফস ভবন,ডরতমটতর ভবন,ব্যারাক ভবন,ইয়াড ৃএবিং অন্যান্য অবকাঠাথমা তনমাৃিপূবকৃ  গত ২৭-১০-

২০১৭ তাতরখ হথত তামাতব   এবিং গত ০৯-০৬-২০১৮ তাতরখ হথত দসানাহাট স্থ বন্দথর অপাথরেনা  কার্কৃ্রম চালু করা হথয়থে। 

                                         বািং াথেে স্থ বন্দর কর্তপৃথক্ষর আয় ও ব্যথয়র তববরিী : 

                                                                                                                   (থকাটি টাকায়) 

অেবৃের আয় ব্যয় উদ্বতৃ্ত 

২০০৫-০৬ 34.9৫ 18.47 16.48 

২০০৬-০৭ 20.28 13.৫৫ 6.৮২ 

২০০৭-০৮ 22.66 22.73 (0.0৬) 

২০০৮-০৯ 26.74 24.9৬ 1.7৮ 

২০০৯-১০ 33.52 26.29 7.2২ 

২০১০-১১ 41.20 32.38 8.82 

২০১১-১২ 42.08 31.9৯ 10.০৯ 

২০১২-১৩ 47.78 ৩৫.৮২ ১১.৯৬ 

২০১৩-১৪ 61.3০ 51.06 10.2৪ 

২০১৪-১৫ 70.52 47.38 23.14 

২০১৫-১৬ ৮৩.২০ ৫৫.৩৬ ২৭.৮৪ 

২০১৬-১৭ 111.৫১ ৭৫.০২ ৩৬.৪৯ 

২০১৭-১৮ ১৪৮.৩৩ ৯৫.৫৩ ৫২.৮০ 

২০১৮-১৯ 

        (দফব্রুয়ারী/১৯ পর্নৃ্ত) 

১১৯.৫৫ ৮৫.৯৬ ৩৩.৫৯ 

 

বাাংলাদেশ শশশ াং কদ পাদেশন 

 আন্তর্পাশিক ননৌ দে েক্ষ শশশ াং নেবা প্রোন এবাং আন্তর্পাশিক ননৌবাশিদর্েে োদে েম্পকপযুক্ত নেদশে ববদেশশক বাশিদর্েে যাবিীয় 

কায পাবলী সুষ্ঠুভাদব েমাধাকদে ১৯৭২ োদলে ৫ নেব্রুয়ােী মহামান্য োষ্ট্র শিে ১০ নাং আদেদশে মাধ্যদম বাাংলাদেশ শশশ াং কদ পাদেশন (শবএেশে) 

প্রশিশষ্ঠি হয়। র্ন্মলগ্ন হদি অদ্যাবশধ এ-োংস্থা অিেন্ত স্পশপকািে  ণ্য, খাদ্য ও জ্বালানী  শেবহদনে মাধ্যদম োদষ্ট্রে খাদ্য ও জ্বালানী - শনো ত্তায় 

গুরুত্বপূি প অবোন নেদখ আেদে। েম্পদেে েীমাবদ্ধিা েদেও প্রশিষ্ঠাে  ে হদি ক্রমাগি প্রদেষ্টা ও েেকােী পৃষ্ঠদ াষকিায় শবএেশে েব পদমাট 

৩৮টি র্াহার্ অর্পন কেদি েক্ষম হয়। পুোিন ও অলাভর্নক র্াহার্ শবশক্রে  ে বিপমাদন শবএেশে বহদে ০৭টি র্াহার্ েদয়দে। িন্মদধ্য ২টি 



লাইটাদের্ ট্াাংকাে এবাং েীন েেকাদেে ঋি েহায়িায় শনশম পি ০২টি নপ্রাডাক্ট অদয়ল ট্াাংকাে এম.টি বাাংলাে অগ্রগশি ও এম.টি বাাংলাে অগ্রদূি 

এবাং ৩টি বাল্ক কোশেয়াে এম.শভ বাাংলাে অগ্রযাত্রা, বাাংলাে েমৃ্মশদ্ধ ও বাাংলাে অর্ন (প্রশিটি প্রায় ৩৯০০০ শডডশিউটি ধােি ক্ষমিা েম্পন্ন), যা 

ইদিামদধ্য বাশিশর্েক কায পক্রদম শনদয়াশর্ি কো হদয়দে । উদেখ্য, েীন েেকাদেে ঋি েহায়িায় শনশম পিব্য ০৬ (েয়)টি নতুন র্াহাদর্ে মদধ্য 

অবশশষ্ট ১টি র্াহার্ আগামী এশপ্রল ২০১৯ এে মদধ্য োংস্থাে বহদে যুক্ত  হদব মদম প আশা কো হদে।   

০২। এেশডশর্ , ব্লু-ইদকানশম এবাং েেকাদেে রূ কে ২০২১ এবাং ২০৪১ এে োদে োমঞ্জস্য নেদখ কমোংস্থান, ববদেশশকমুদ্রা অর্ন ও 

অেননশিক উন্নয়দনে লদক্ষে শবশভন্ন আকাে ও োইদর্ে নবশকদয়কটি র্াহার্ ক্রদয়ে  শেকেনা গ্রহি কো হদয়দে। োিা নেশ/োং¯হাে শনকট 

হদি ঋি েহায়িায় ২টি নতুন প্রশিটি ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ শডডশিউটি ধােি ক্ষমিা েম্পন্ন মাোে ট্াাংকাে , ২টি নতুন প্রশিটি ৮০,০০০ 

শডডশিউটি েম্পন্ন মাোে বাল্ক কোশেয়াে (কয়লা  শেবহন উ দযাগী) ও ২টি নতুন প্রশিটি ৮০,০০০ শডডশিউটি েম্পন্ন মাোে নপ্রাডাক্ট অদয়ল 

ট্াাংকাে (শডদর্ল  শেবহন উ দযাগী),  ১০টি নতুন প্রশিটি  ১০,০০০-১৫,০০০ শডডশিউটি েম্পন্ন বাল্ক কোশেয়াে ,  ৪টি নতুন  প্রশিটি ১,২০০-

১,৫০০ টিউর্ েম্পন্ন নেলুলাে কদেইনাে র্াহার্  ক্রদয়ে কায পক্রম েহ  ৬টি এলএনশর্ কোশেয়াে  (১৪০০০০,১৮০০০০,১৭৪০০০ শেশবএম ধােন 

ক্ষমিা  েম্পন্ন) অর্পদনে প্রদেষ্টা অব্যাহি েদয়দে। 

০৩। ২০০৯-১০ অে প বেে নেদক ২০১৮-১৯ অে প বেদেে ১ম েয় মাদেে নমাট আয়-ব্যয় ও লাভ নলাকোদনে একটি শেত্র শনদে উ স্থা ন কো 

হলঃ-                                                                                                                                                                      

 (নকাটি টাকায়) 

অে প বেে নমাট আয় নমাট ব্যয় (অবেয় 

এবাং সুেেহ) 

নীট লাভ/ 

(নলাকোন) 

অবেয় এবাং সুে  শেোলনা মুনাো 

(অবেয় এবাং সুে েহ) 

২০০৯- ১০ ২৭৩.২৫ ২৫৯.৯১ ১৩.৩৪ ১৭.১৬ ৩০.৫০ 

২০১০- ১১ ২৬৬.৬৬ ২৬৪.৭৯ ১.৮৩ ১৪.৪৭ ১৬.৩০ 

২০১১- ১২ ২৮২.০১ ২৮০.৫৫ ১.৪৬ ১৩.২৪ ১৪.৭০ 

২০১২- ১৩ ৩২৮.৫৯ ৩২৬.৯৬ ১.৬৩  ১৭.৮৯ ১৯.৫২ 

২০১৩- ১৪ ১৭১.১৪ ১৬৭.৭৭ ৩.৩৭ ১১.৫৮ ১৪.৯৪ 

২০১৪- ১৫ ১৩০.০১ ১২৪.৬৭ ৫.৩৪ ১.৯৮ ৭.৩২ 

২০১৫- ১৬ ১১৮.৮১ ১১২.০৮ ৬.৭৩ ১.৮৫ ৮.৫৮ 

২০১৬- ১৭ ১১৬.৫৫ ১০৭.৮৯ ৮.৬৬ ৪.১৪ ১২.৮০ 

২০১৭- ১৮ ১২৯.৪৪ ১১৬.৯২ ১২.৫২ ৭.৩৯ ১৯.৯১ 

২০১৮- ১৯ 

৩১-১২-২০১৮ য পন্ত            

(প্রশভশনাল) 

৭৭.৭৩ ৬৪.০৩ ১৩.৭০ ৯.৬৬ ২৩.৩৬ 

 

 



বািং াথেে দমতরন একাথডতম 

সাম্প্রততক অর্নৃ: ইন্টারন্যােনা  দমতরটাইম অগাৃনাইথর্েথনর (IMO) আন্তর্াৃততক দপোগত েক্ষতা-মান অনুর্ায়ী গত ৩ বেথর দপোগতভাথব 

েক্ষ, পতরথবে সথচতন, বুতিেীপ্ত এবিং দচ কস ৭৮১৬ র্ন প্রতেক্ষিােী (তপ্র-সী কযাথডট, এনতসত য়ারী,  তপ্রপাথরটরী  এবিং তবএমএস অনাস ৃদকাস)ৃ 

প্রতেক্ষি সফ ভাথব সমাপ্ত কথরথে। র্াতীয় অেনৃীততথত দমতরনারথের বাতষকৃ অবোন প্রায় ২,০০০ দকাটি টাকা সমপতরমান ববথেতেক মুদ্রা। এোো 

২০১৬ সা  হথত, বঙ্গবন্ধু দেখ মুতর্বুর রহমান দমতরটাইম ইউতনভাৃতসটি অতর্ভূি প্রততষ্ঠান তহথসথব বািং াথেে দমতরন একাথডতমর কযাথডটথের 

ততন বের দময়ােী স্নাতক তডগ্রীথক, চার বের দময়ােী ব্যাথচ র অব দমতরটাইম সাথয়ন্স (অনাস)ৃ তডগ্রীথত উন্নীত করা হথয়থে। নারীর ক্ষমতায়থনর 

অিংে তহসাথব মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীর তনথেেৃনা দমাতাথবক ২০১২ সন হথত তফথম  কযাথডট প্রতেক্ষি শুরু করা হথয়থে; প্রতেক্ষি প্রাপ্ত হথয় তফথম  

কযাথডটগি দেেী-তবথেেী সমুদ্রগামী র্াহাথর্ সুনাথমর সথঙ্গ কার্ করথে। গত ২৯ অথটাবর ২০১৭ তাতরথখ, একাথডতম South Asia’s 

Best Education Institute in Maritime Education in Bangladesh by South Asia Business 

Excellence Award (SAPSAA) 2017 অর্নৃ কথরথে। IMO Secretary General Dr. Kitack Lim গত 

২৮ আগে ২০১৭ বািং াথেে দমতরন একাথডতম এমারল্ড জুতব ী অনুষ্ঠাথন প্রর্ান অতততের ভাষথি মন্তব্য কথরন দর্, এই একাথডতম তবেমাথনর 

দমতরটাইম প্রতেক্ষি প্রততষ্ঠাথন উন্নীত হথয়থে। দন -তেক্ষায় পারস্পতরক সহথর্াতগতার  থক্ষয গত ২৮ দফব্রুয়াতর ২০১৮ তাতরথখ Tolani 

Maritime Institute, India এর সাথে সমথোতা স্মারক স্বাক্ষতরত হথয়থে।  

বািং াথেে দমতরন একাথডমী, চট্টগ্রাম এর তডথসম্বর ২০১৮ পর্নৃ্ত আয়-ব্যয় ও  াভ দ াকসাথনর তববরি         

                                                                                                                      (দকাটি  টাকায়)                                                                                         

অে ৃবের দমাট আয় দমাট ব্যয় নীট  াভ / (দ াকসান) 

২০০৯-১০ ৫.৬৭ ৫.৫৫ ০.১২ 

২০১০-১১ ৬.৫৩ ৬.৩৮ ০.১৫ 

২০১১-১২ ৬.৯১ ৬.৭৫ ০.১৬ 

২০১২-১৩ ১২.৮৭ ৭.১২                                 ৫.৭৫ 

২০১৩-১৪ ৮.৭৭ ৮.৫৮ ০.১৯ 

২০১৪-১৫ ১৩.৯৩ ১৩.৬৩ ০.৩০ 

২০১৫-১৬ ১৫.২১ ১৪.৭৭ ০.৪৩ 

২০১৬-১৭ ১৮.৫৬ ১৮.৫৩ ০.৩৭ 

২০১৭-১৮ ২৩.২৮ ১৮.২৮ ৫.০০ 

২০১৮-১৯ ২৪.৩২ ৭.০৭ ১৭.২৫ 



 

ন্যােনা  দমতরটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম। 

ন্যােনা  দমতরটাইম ইন্সটিটিউট বািং াথেেী দরটিিং (নাতবক)থের র্ন্য সরকাথরর একমাে কাতরগতর দন -তেক্ষা প্রততষ্ঠান। এখাথন দেথের দবকার 

যুবকথের তনর্াৃতরত নীততমা া অনুর্ায়ী তনবাৃচন কথর আন্তর্াৃততক দন -সিংস্থার (IMO’র) Standard of Training Certification & 

Watch keeping for seafarers (STCW as amended convention  দমাতাথবক প্রতিত তসথ বাস অনুর্ায়ী প্রতেক্ষি প্রোন কথর 

সমুদ্রগামী র্াহাথর্ চাকুরী করার উপথর্াগী কথর গথে দতা া হয়। তাোো চাকুরীরত (পুরাতন) নাতবক ও অতফসারথের তবতভন্ন েট/ৃমথড  

(এনতসত য়ারী) দকাথস ৃপ্রতেক্ষি প্রোন কথর েক্ষতা বৃতি ও পথোন্নততর সুথর্াগ কথর দেয়া হয়। এখান হথত প্রতেতক্ষত নাতবকগি দেেী-তবথেেী 

সমুদ্রগামী র্াহাথর্ চাকুরী কথর উথল্লখথর্াগ্য পতরমান ববথেতেক মুদ্রা অর্নৃ কথর োথক; র্া দেথের আে-ৃসামাতর্ক উন্নয়থন গুরুেপূি ৃভূতমকা 

রাথখ। অপরতেথক দবকার সমস্যা সমার্াথনর পে সুগম কথর।  

প্রতেক্ষি তববরিী তনথমি প্রেত্ত হথ াঃ 

ক্র/নিং অে ৃবের প্রতেক্ষি প্রাথপ্তর সিংখ্যা 

(প্রী-সী এন্ড দপাষ্ট-সী) 

মন্তব্য 

১। ২০০৮-০৯ ১০৩৭ র্ন ৯ম ব্যাথচ ৮২ র্ন। 

২। ২০০৯-১০ ১১৯৪ র্ন ১০ম ব্যাথচ ১০০ র্ন। 

৩। ২০১০-১১ ৬৩৯ র্ন মাম া র্তনত কারথি কম হথয়থে। 

৪। ২০১১-১২ ১১৬৪ র্ন ১১তম ব্যাথচ ১৬৪ র্ন। 

৫। ২০১২-১৩ ১১১৭ র্ন ১২তম ব্যাথচ ২৩৫ র্ন। 

৬। ২০১৩-১৪ ২৪০৭ র্ন ১৩তম বাথচ ২২৩ র্ন। 

৭। ২০১৪-১৫ ১১৩৪ র্ন ১৪তম ব্যাথচ ১৫৪ র্ন। 

৮। ২০১৫-১৬ ৩০৬৯ র্ন ১৫তম ব্যাথচ ১৫৭ র্ন। 

৯। ২০১৬-১৭ ৩০৬৭ র্ন ১৬তম ব্যাথচ ৪১র্ন, ১৭তম ব্যাথচ ৬০ র্ন। 

১০। ২০১৭-১৮ ১৫৫২ র্ন ১৮তম ব্যাথচ ৬৯ র্ন। 

১১। ২০১৮-১৯ ১৩৫৮ র্ন (থফব্রু’১৯ পর্নৃ্ত) ১৯তম ব্যাথচ ১৩৩ র্ন। 

 

 অগ্রগততঃ 

(1) মাোরীপুথর ন্যােনা  দমতরটাইম ইন্সটিটিউথটর অস্থায়ী োখা চালু করা হথয়থে। ভূতম অতর্গ্রহি কথর স্থায়ী স্থাপনাতে তনমাৃি ও 

প্রতেক্ষি র্ন্ত্রপাতত সিংগ্রথহর র্ন্য প্রকে গ্রহি করা হথয়থে। ইথতামথধ্য প্রকে পতরচা ক তনথয়াগসহ প্রকথের বাস্তবায়ন কার্ শুরু 

হথয়থে। 



(2) প্রী-সী দকাথসরৃ প্রতেক্ষিােীথের অন্  াইথন আথবেন করার পিতত (ওয়ান েপ সাতভসৃ) চালু করা হথয়থে। 

(3) তডতর্টা  নতে নম্বর প্রবতনৃ করা হথয়থে; র্া বতমৃাথন পুথরাদ্দথম চালু আথে। 

(4) ওথয়ব সাইট চালু করা হথয়থে এবিং তনয়তমত আপথডট করা হথে। 

(5) ন্যােনা  দমতরটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাথমর প্রতেক্ষিােীথের র্ন্য ৩০০ আসন তবতেষ্ট ৬ষ্ঠ ত া দহাথষ্ট  ভবন তনমাৃি করা হথয়থে। 

(6) ইন্সটিটিউথট তসতস টিতভ স্থাপথনর মাধ্যথম তনরাপত্তা দর্ারোর করা হথয়থে। 

(7) প্যাথরড গ্রাউথন্ড প্রতেক্ষথির সুতবর্াথে ৃস্থায়ী সাউন্ড তসথেম স্থাপন করা হথয়থে এবিং স্থায়ীভাথব স্যালুটিিং ডায়াস ও ফ্ল্যাগ মাে 

তনমাৃি করা হথয়থে। 

(8) প্যাথরড গ্রাউন্ড ও রাস্তা উঁচু/সিংস্কার করা হথয়থে। 

(9) ইন্সটিটিউথটর তনরাপত্তার র্ন্য ১০র্ন আনসার সেস্য তনথয়াগ করা হথয়থে। 

(১০) ই-তর্তপ এবিং ই-ফাইত িং চালু করা হথয়থে। 

(১১) ইন্সটিটিউথটর আতিনায় একটি মসতর্ে ও সুদৃশ্য একটি দতারি (থগট) তনমাৃথির কার্ চ থে। 

ইন্সটিটিউটটি একটি রাষ্ট্রীয় দসবামূ ক প্রততষ্ঠান হথ ও এথত উথল্লখথর্াগ্য পতরমাি রার্স্ব আয় হয়। 

                             আয়-ব্যথয়র পতরসিংখ্যাি তনম্নরূপঃ  

                                                                [ ক্ষ টাকায়] 

ক্র/নিং অে ৃবের বাথর্ট বরাদ্দ ব্যয় আয় 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 মাম া র্তনত কারথি কম হথয়থে। 

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। ২০১৭-১৮ ৪২৩.২৪ ৩৯৭.২৮ ৭০.৮৫  

১১। ২০১৮-১৯ ৫৪০.৪০ ১৫৩.৯২ ৫৮.৫৬ (থফব্রুয়ারী’২০১৯ পর্নৃ্ত) 

 

 



দন -পতরবহন অতর্েপ্তর 

       দন -পতরবহন অতর্েপ্তর, দন -পতরবহন মন্ত্রিা থয়র প্রোসতনক আওতার্ীন একটি সরকারী দমতরটাইম সিংস্থা। ইহা দেথের অভযন্তরীি, 

উপকু ীয় এবিং সমুদ্রসীমায় দূঘটৃনামুি দন  চ াচ  তনতিতকরি ও বািং াথেেী র্াহাথর্র তবথের সক  স্থাথন তনরাপত্তা, সমুদ্রগামী র্াহাথর্র 

অতফসার ও নাতবকথের তবথেেী র্াহাথর্ তনথয়াগ এবিং দন -বাতিতর্যক স্বাে ৃসিংরক্ষথির মাধ্যথম গুরেপূি ৃোতয়ে পা ন কথর আসথে। এ সক  

োতয়ে সুষ্ঠুভাথব পা থনর র্ন্য এ অতর্েপ্তর র্নস্বাথে ৃপ্রিীত দন -নীততমা া, দন -আইন ও আন্তর্াৃততক কনথভনেন অনুসাথর প্রথয়ার্নীয় ব্যবস্থা 

গ্রহি কথর োথক। অতর্েপ্তথরর এ সক  কমকৃান্ড বাস্তবায়থনর মাধ্যথম  সমুথদ্র ও অভযন্তরীি দন -পতরবহথন সাতবকৃ উন্নয়নসহ দন -তনরাপত্তা এবিং 

র্ান মাথ র ক্ষয়ক্ষতত দরাথর্ তবথেষ ভূতমকা পা ন করথে। এ সিংস্থা দন  সিংক্রান্ত আইন ও কাতরগরী তবষথয় সরকারথক সহায়তা প্রোন, আই.এম.ও, 

আই.এ .ও, আিংটাডসহ দন -সিংক্রান্ত আন্তর্াৃততক সিংস্থাসমূথহ দর্াগাথর্াগ রক্ষা, সিংস্থাসমূথহর তবতভন্ন কনথভনেন প্রিয়থনর দক্ষথে দেথের স্বাে ৃ

সিংরক্ষি এবিং  প্রিীত কনথভনেনসমূহ বাস্তবায়থন প্রথয়ার্নীয় কার্কৃ্রম গ্রহি কথর োথক।  

২।   অে অতর্েপ্তর আন্তর্ৃাততক মান অনুসাথর দমতরটাইম প্রতেক্ষি ও সনেপে প্রোন কার্কৃ্রথমর মাধ্যথম েক্ষ র্নব  সৃতষ্ট কথর এথেথের র্নগথির 

র্ন্য দেথে ও তবথেথে কম ৃ সিংস্থাথনর সুথর্াগ সৃতষ্ট করথে। এথত েক্ষ র্নব  তবতভন্ন তবথেেী পতাকাবাহী র্াহাথর্ কমসৃিংস্থাথনর ফথ  প্রচুর 

পতরমাথন ববথেতেক মুদ্রা আয় হথে। বািং াথেথে গৃহীত দমতরটাইম পরীক্ষা এবিং সনোয়ন পিতত আন্তর্াৃততক ভাথব স্বীকৃতত  াভ করার ফথ  

আন্তর্াৃততক দন -সিংস্থা (IMO) এর ‘‘দহায়াইট ত থষ্ট’’ অন্তভূিৃ বর্ায় রথয়থে। এথত তবথের সক  দেথে বািং াথেেী অতফসার ও নাতবকথের 

প্রতেক্ষি এবিং সনোয়ন গ্রহিথর্াগ্যতা অব্যাহত আথে। বতমৃাথন বািং াথেেী প্রতততনতর্ ‘আইএমও’ এর আওতার্ীন International Mobile 

Satellite Organization (IMSO) এর মহাপতরচা ক পথে তনবাৃতচত হওয়ায় দমতরটাইম দক্ষথে বািং াথেথের ভাবমূতত ৃ উজ্ঝ  হথয়থে। 

আন্তর্াৃততক দন  পথে বািং াথেেী র্াহাথর্র তনরাপে চ াচ  ও গতততবতর্ পর্থৃবক্ষথির র্ন্য ‘‘ িং দরঞ্জ আইথডতন্টতফথকেন ট্রযাতকিং (LRIT)’’ 

পিতত বাস্তবায়ন করা হথয়থে। বািং াথেেী নাতবকথের তবথের সক  দেথে র্াতায়াথতর সুতবর্া সৃতষ্টর  থক্ষয অে অতর্েপ্তথর ’’সীথফয়ারার 

বাথয়াথমতট্রক দমতেন তরথডব ’’ আইতড প্রোন কার্কৃ্রম চালু করা হথয়থে। র্া বািং াথেেী নাতবকথের তবথেথে কমসৃিংস্থাথনর সুথর্াগ আরও সহর্তর 

করথে। মানব সম্পে উন্নয়থনর র্ন্য অে অতর্েপ্তর সরকারী প্রততষ্ঠাথনর পাোপাতে দবসরকারীখাথত দমতরটাইম দট্রতনিং ইন্সটিটিউট প্রততষ্ঠার উথযাগ 

গ্রহি করথে এবিং উহা পতরচা নার র্ন্য সিংতিষ্ট নীততমা া প্রিয়ন করা হথয়থে। দ বার কনথভনেন ২০০৬ এবিং সীথফয়ারাস ৃআইথডনটিটি ডকুথমন্ট 

(এসআইতড) কনথভনেন (সিংথোতর্ত) ২০০৩ অনুসমেনৃ ও বাস্তবায়ন করা হথয়থে। 

  ৩।    অতর্েপ্তথরর আথয়র প্রর্ান উৎস হথ া- দন -র্ানসমূহ দরতর্থষ্ট্রেন, সাথভ,ৃ দমতরন অতফসার ও নাতবকথের দর্াগ্যতা সনে, প্রতেক্ষি ও পরীক্ষা 

তফ, সাইন অন-সাইন অফ, বাততঘর তফ, বাথয়াথমতট্রক দমতেন তরথডব  আইতড কাড ৃর্ারী, ম্যাতনিং এথর্ন্ট  াইথসন্স তফ, দন -আইন  িংঘথনর র্ন্য 

র্তরমানা আোয় প্রভৃতত । 

২০০১-২০০২ হথত ২০১৮-২০১৯ সা  পর্নৃ্ত অতর্েপ্তথরর আথয়র  ক্ষয মাো ও প্রকৃত আয় ব্যথয়র তববরিী সারতি ১১.১৩ এ দেখাথনা হথ াঃ                                                                                        

(থকাটি টাকায়) 

                                                                                                         



বৎসর রার্স্ব আথয়র  ক্ষয মাো রার্স্ব আয় রার্স্ব ব্যয় 

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 ৩৭.৪৯ ৩৮.৯৮ ১৬.৫৬ 

২০১৮-২০১৯* ২৪.৩২ ১৯.১২ ১১.০৪ 

 

     উৎসঃ দন পতরবহন অতর্েপ্তর(*থফব্রম্নয়ারী ২০১৯) 

৪।    তনয়তমত কার্কৃ্রম োো তবতভন্ন দেে দেথক আগত র্াহাথর্র সিংখ্যা, র্াহাথর্র পতরবহন ক্ষমতা এবিং নতুন র্াহার্ তনমাৃন ইতযাতের উপর 

অতর্েপ্তথরর আথয়র পতরমান তনভরৃ কথর। তাই প্রতত বের আথয়র পতরমান কম দবেী হথয় োথক। অতর্েপ্তর যুতিসিংগত উপাথয় রার্স্ব আোথয়র 

নতুন নতুন উৎস বততর কথর োথক। এথত রার্স্ব আথয়র পতরমান ক্রমান্বথয় বৃতি পাথে এবিং ভতবষ্যথত ইহা আথরা বৃতি পাথব।  



   

 

৫।    অতর্েপ্তথরর আওতায় দন -পতরবহন উন্নয়থন তবতভন্ন কমসৃূচী গ্রহি, বাস্তবায়ন ও তবতর্ তবর্ানসমূহ প্রিয়ন করা হথয় োথক। প্রিীত তবতর্সমূহ 

বাস্তবায়থনর ফথ  দন -দুঘটৃনা হ্রাস পাথে। দমতরটাইম প্রতেক্ষি ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হথয়থে। ফথ  দেেী ও তবথেেী র্াহাথর্ দেথের নাতবকথের 

চাকুরীর সুথর্াগ বৃতি পাথে। নাগতরক দসবা বৃতির  থক্ষ দর্ তবতভন্ন দক্ষথে অন  াইন সাতভসৃ কার্কৃ্রম চালু করা হথয়থে। অভযন্তরীি দন র্ানসমূথহর 

অন  াইন সাথভ,ৃ দরতর্থষ্ট্রেন ও কতম্পউটারাইর্ড ডাটাথবইস বততরর কার্ শুরু করা হথয়থে। এথত দন র্াথনর তথ্য র্াচাই ও দন -তনরাপত্তা বৃতিসহ 

সাথভ ৃও দরতর্থষ্ট্রেন হথত রার্স্ব আয় ক্রমান্বথয় বৃতি পাথে।            

        দেথের দন পতরবহন ব্যবস্থা আন্তর্াৃততক পর্াৃথয় উন্নীত করথির  থক্ষ  ৪৫৫.৯৫ দকাটি টাকা ব্যথয় ‘‘এোবত েথমন্ট অব দগস্নাবা  দমতরটাইম 

তডসথট্রস এন্ড দসইফটি তসথেম এন্ড ইতন্টথগ্রথটড দমতরটাইম দনতভথগেন তসথেম’’ এবিং ৪.১২ দকাটি টাকা ব্যথয় (২) ‘‘দডভথ াপথমন্ট অব দমতরটাইম 

দ তর্সথ েন অব বািং াথেে’’ নামক দুটি প্রকে গ্রহি করা হথয়থে। এোো ‘‘ন্যােনা  তেপস এন্ড দমকানাইর্ড দবাটস ডাটাথবইর্ ম্যাথনর্থমন্ট 

এন্ড কযাপাতসটি তবতল্ডিং’’ নামক একটি নতুন প্রকে গ্রহথির উথযাগ দনয়া হথয়থে। উি প্রকেসমূহ বাস্তবাতয়ত হথ  দেথের অভযন্তরীি, উপকূ ীয় 

ও সমুদ্র পথে চ াচ রত সক  প্রকার দেেী ও তবথেেী র্াহাথর্র সাতবকৃ দন -তনরাপত্তা বৃতিসহ দেথের অেনৃনততক উন্নয়থন সহায়তা করথব।  

                                                       র্ািীয় নেী েক্ষা কশমশন 

র্ািীয় নেী েক্ষা কশমশন ২০১৪ োদলে আগস্ট মাদে আনুষ্ঠাশনকভাদব কার্ শুরু কদে। নেীে অনবধ েখল,  াশন ও  শেদবশ দূষি, শশে কােখানা 

কর্তপক সৃষ্ট নেী দূষি, অনবধ কাঠাদমা শনম পাি ও নানাশবধ অশনয়ম নোধকদে এবাং নেীে স্বাভাশবক প্রবাহ পুনরুদ্ধাে, নেীে যোযে েক্ষিাদবক্ষি 

এবাং ননৌ শেবহিদযাগ্য শহদেদব গদে নিালােহ আে©-োমাশর্ক উন্নয়দন নেীে বহুমাশত্রক ব্যবহাে শনশিি কোে োশয়ত্ব এই কশমশদনে উ ে 

অ ©ি কো হয়। র্ািীয় নেী েক্ষা কশমশন এে উদেখ্যদযাগ্য কায©ক্রম শনেরূ ঃ 

 বািং াথেথের সক  নে-নেী ও র্ ােয় রক্ষাকথে কার্কৃর োতয়ে পা থনর র্ন্য কতমেন আন্তঃমন্ত্রিা য়, েপ্তর ও সিংস্থাগুথ ার মথধ্য 

সমন্বয় দসতুবন্ধন রচনা কথরথে। এথক্ষয সিংতিষ্ট মন্ত্রিা য় ও তবভাগ/েপ্তর/কর্তপৃক্ষ/এথর্ন্সীর সিংথগ দফাকা  পথয়ন্ট সভা কথর গুরুেপূি ৃ

তসিান্ত গ্রহি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতত পর্াৃথ াচনা অব্যাবহত দরথখথে।  

 তবভাগীয়, দর্ া এবিং উপথর্ া নেী রক্ষা কতমটির মাধ্যথম প্রততটি নেীর তবস্তাতরত তথ্য সিংগ্রহ করা হথয়থে-র্ার মাধ্যথম একটি বস্তুতনষ্ঠ 

ও নেীতভতত্তক তথ্য ভান্ডার সৃতষ্ট করা হথব, র্া নেী সিংতিষ্ট গথবষিাসহ নেী রক্ষার সক  কার্কৃ্রথম নীতত তনর্াৃরথির র্ন্য ব্যবহার করা 

হথব।  

 রার্োহী তবভাথগর বো  নেী উৎসমুখ রার্োহীর চারঘাট পথয়থন্ট পদ্মা নেী হথত পাতন প্রবাথহর র্ন্য পেথক্ষপ গ্রহি করায় বো  

নেীর ৪৬ তকঃতমঃ পুনরুজ্জীতবত হওয়ার সম্ভাবনা সৃতষ্ট হথয়থে। 

 বুতেগঙ্গা নেীর োখা আতে বুতেগঙ্গা নেী (Second channel of the Buriganga) পুনরুিাথরর র্ন্য কতমেথনর উথযাথগ 

প্রােতমক র্তরপ কার্ ৃসম্পন্ন হথয়থে। 

 ঢাকার চারপাথের ৫টি নেী (বুতেগঙ্গা, েীত ক্ষযা, বালু, তুরাগ ও র্থ েরী) বািং াথেথের সক  নেীর সীমানা তচতিতকরথির র্ন্য 

সক  উপথর্ ার উপথর্ া তনবাৃহী অতফসার, দর্ ার দর্ া প্রোসকগিথক উদ্বুি করা হথয়থে এবিং সিংতিষ্ট আইন-কানুন ও তবতর্-তবর্ান, 

নর্ীর ও অনুেী ন পিতত ও প্রতক্রয়ার উপর কমেৃা া অনুতষ্ঠত হথয়থে। 

 মাতনকগথঞ্জর র্থ েরী, কাত গঙ্গা, দনেথকািার মগো, সুথমেরী, পাবনার ইোমতত, খু নার ময়ুর নেী ও র্থোথরর কথপাতাক্ষ নে এবিং 

কুতষ্টয়ার তহসনা নেীসহ অন্যান্য উথল্লখ্যথর্াগ্য সিংখ্যক নেী েখ  মুি করার তনতমত্ত ইথতামথধ্য নেী এ াকার র্নগিথক সম্পৃি ও উদ্বুি 

করা হথয়থে। 

 কতমেন সারা দেথে নে-নেী, খা -তব , হাওর-বাওে ও র্ ােয়-র্ ার্ার ইতযাতে রক্ষা দটকসই করার র্ন্য এবিং আন্তর্াৃততক তবতভন্ন 

সিংস্থার সাথে সমতন্বতভাথব কার্কৃ্রম চাত থয় র্াথে।  

 বাাংলাদেদশে শবশভন্ন নর্লায় লুপ্ত, শবলুপ্ত প্রায় নেী উদ্ধাদেে লদক্ষে নেী কশমশন ৪৮টি নেী েক্ষা ও নেীে িথ্য ভান্ডাে বিশে ও গদবষিা 

প্রকে নাদম একটি প্রকে বাস্তবায়ন কেদে। 



 নেী েক্ষায় র্নোধােি, োংশিষ্ট েেকাশে ও নবেেকাশে প্রশিষ্ঠান এে কি©কিপা ও কম©োশেদেে েদেিন ও োশয়ত্ববান কোে লদক্ষে 

প্রদিেক শবভাগীয় শহদে নেশমনাে, ওয়াক©শ  ও েমাদবদশে আদয়ার্ন কো হদয়দে। 

 ৫৮টি নর্লা নেী েক্ষা কশমটিে েভায় এবাং ১২টি উ দর্লা নেী েক্ষা কশমটিে েভায় নযাগোন কো হদয়দে। 

 কদয়কটি নর্লা েেদে নেীে েখল, দূষি, ভোট শবষদয় নেশমনাে ও ওয়াক ©শদ ে আদয়ার্নও কো হদয়দে। 

 

 

বিআইডবল্িউটিসি 

 বাাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকারের নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষঠ্ান। 

প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন 

রাখার লক্ষ্যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিপিাং কর্পোরেশন ও অন্যান্য ৯টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে 

রাষ্ট্রপতির ২৮নাং আদেশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি ১77টি নৌযানের 

মাধ্যমে নৌপথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে 

যাচ্ছে।  
 

 বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯- ২০১৮ সময়ে বিআইডব্লিউটিসি ৪২৩.১৩ (চারশত 

তেইশ কোটি তের লক্ষ) কোটি টাকায় ১৯টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রিবাহি (এম.ভি বাঙালি ও এম.ভি 

মধুমতি) জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ৪টি কন্টেইনারবাহী জাহাজসহ মোট ৪১টি বাণিজ্যিক 

নৌযান এবাং ১২টি সহায়ক নৌযান (পন্টুন)সহ সর্বমোট ৫৩টি নৌযান নির্মাণপূর্বক সার্ভিসে 

নিয়োজিত করেছেেঃ 
 

ক্রমিক  জলযান্টনর ধরণ সংখ্যা 

 ক) বামণমজিক জলযান  
১.  ররা ররা রেমর ২ টি 

২ রক-টাইপ রেমর ৬ টি 

৩. ইউটিমলটি রেমর-১ রেমর ৯ টি 

৪. মিমন ইউটিমলটি রেমর ২ টি 

৫. সী-ট্রাক ৪ টি 

৬. ওয়াটার বাস ১২ টি 

৭. অভ্িন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ 

(এি.মভ্ বাঙামল ও এি.মভ্ িধুিমি) 

২ টি 

৮. কন্টেইনারবাহী জাহাজ  ৪ টি 

                                                         মোট 

(ক) েঃ   

৪১টি 

 খ) সহায়ক জলযান  

১. ররা ররা পন্টুন ২ টি 

২. ইউটিমলটি টাইপ-১ পন্টুন ৬ টি 

৩. ঘাট পন্টুন ২ টি 

৪. মসন্টেল ররা ররা পন্টুন ২ টি 

                                                           রিাট (খ)ঃ    ১২ টি 



                                                 সব বন্টিাট (ক+ খ)ঃ  ৫৩ টি 
 

নতুন নৌযান নির্মাণ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬১.৬২ (একষট্টি কোটি বাষটট্ি লক্ষ) কোটি 

টাকা ব্যয়ে বিআইডব্লিউটিসি’র ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি, ২টি মিডিয়াম ফেরি ও ৬টি রো 

রো পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে এবাং 9.01 মকাটি টাকা ব্যলয়       2009-2010 সালল ঘূড ঝৃড় ডসিলর ক্ষডর্গ্রস্থ ডবডিন্ন 

অবকাঠাল াসহ ল্যাডেোং সুডবধাডে প্রডর্স্থাপন করা হলয়লে। 4টি সী-ট্রালকর সোংলর্াজনও ডবডিন্ন দ্বীপাঞ্চললর  লধ্য উপকূলবাসীর দেনডন্দন 

র্ার্ায়ার্ ব্যবস্থা ডনডির্ কলরলে। ঢাকা েহলর সড়ক পলে র্ানজট হ্রাস ও পডরলবে দূষ  মরালধ বৃত্তাকার মনৌপলে র্াত্রী ও  ালা াল 

পডরবহলনর জন্য 12 টি ওয়াটার বাস ডন াৃ  কলর সাডিলৃস ডনলয়াডজর্ করা হলয়লে। েীঘ ৃ63 বের পর অি্ন্তরী  মনৌপলে ঢাকা-বডরোল-

খুলনা রুলট পডরিালনার জন্য 764 জন র্াত্রী ধার  ক্ষ র্া সম্পন্ন 2টি র্াত্রীবাহী জাহাজ ‘ এ . ডি. বাঙাডল ’ ও ‘ এ . ডি.  ধু ডর্ ’ ডন াৃ  

কলর র্োক্রল  2014 ও 2015 সালল সাডিলৃস ডনলয়াডজর্ করা হলয়লে। নব ডনড রৃ্ জলর্ানগুললা মেডর ও র্াত্রীবাহী সাডিসৃ পডরিালনায় 

ডবলেষ ভূড কা রাখলে।  

 

29   াP©,2019 হলর্ ‘ এ . ডি.  ধু ডর্ ’  জাহাজ দ্বারা ঢাকা-কলকার্া আন্তোঃলেেীয় র্াত্রীবাডহ সাডিসৃ িালু করা হলে।  
 
 

 নতুন নির্মিত ফেরি ও পনটুনগুলো পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ও শিমুলিয়া-কাঠাাঁলবাড়ী ফেরি রুটসহ অন্যান্য রুটে 

ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে বিআইডব্লিউটিসি ৮টি ফেরি রুটে গড়ে 

প্রতিদিন ৭৫০০ এরও অধিক যানবাহন পারাপার করছে। গত ৫ (পাাঁচ) বছরে ফেরি সার্ভিসে পরিবাহিত যাত্রী 

ও যানবাহনের পরিসাংখ্যান নিম্নরুপেঃ  

 
 

 

 

 
 

 
 

অরথ্ বছর  যানবাহনের সাংখয্া  

(লকষ্)  

যাতর্ীর সাংখয্া  

(লকষ্)  

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 27.95 219.12 

 

 সার্ভিস পরিচালনায় ডিজিটাল পদ্ধতি প্রর্বতনের লক্ষ্যে ফেরি ও যাত্রীবাহী জাহাজসহ সাংস্থার ৪২টি 

জাহাজে (৩৫টি ফেরি ও ৭টি যাত্রীবাহী জাহাজ) Vessel Tracking System (VTS) স্থাপন করা হয়েছে।  
 

 ১লা মে, ২০১৫ হতে ঢাকা-বরিশাল-মোড়েলগঞ্জ যাত্রীবাহী সার্ভিসে ই-টিকেটিাং সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে 

অন-লাইন সার্ভিস কার্যকর করা হয়েছে।   



 

 ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭টি ঘাট/স্টেশনে প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫টি সি সি 

ক্যামেরা স্থাপন ও চালু করা হয়েছে।  
 

 ১6.25 কোটি টাকা ব্যয়ে 8টি রেকার সাংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন ফেরি ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ফেরি ঘাটে, 

এপ্রোচ রোডে ও ফেরিতে বিকল যানবাহন দ্রুত অপসারণপূর্বক নির্বিঘ্ন ফেরি পারাপার নিশ্চিত করা 

সম্ভব হচ্ছে।  
 

 পাটুরিয়া, শিমুলিয়া (মাওয়া) ও চাাঁদপুর ফেরি সেক্টরের উভয় প্রান্তে ২০১৩-২০১৫ সময়কালে 7.63 কোটি টাকায় 

পর্যায়ক্রমে ৬টি ওয়েব্রিজ স্কেল সাংগ্রহপূর্বক স্থাপন করা হয়েছে। ওয়েব্রিজ চালুর ফলে ফেরিতে 

ওভারলোডেড ট্রাক পারাপার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে অতিরিক্ত পণ্যবাহী ট্রাকের চলাচলের কারণে 

ফেরি , পন্টুন ও সড়কসহ সাংশ্লিষ্ট সকল অবকাঠামোকে ক্ষতির  হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। 

পাশাপাশি সাংস্থার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।  
 

 বর্তমানে চলমান প্রকল্পের আওতায় ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ 

ও ২টি ইমপ্রুভড্ কে-টাইপ ফেরি নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়াও ৯.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডকইয়ার্ড নাং-৩ 

এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও মেরিন ওয়ার্কশপ স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।  
 

 বিআইডব্লিউটিসি’র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১৩১৯৭১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 

“বিআইডবল্িউটিসি’র জনয্ ৩৫টি বাণিজয্িক ও ৮ টি সহায়ক জলযান সাংগর্হ এবাং ২টি নতুন সল্িপওয়ে 

নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি রিভার ক্রুজার, ৩টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ৪টি  

উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ৮টি সী-ট্রাক, ৬টি কে-টাইপ ফেরি, ৬টি ইউটিলিটি ফেরি, ২টি ট্যাাংকার, ২টি 

ফায়ার-ফাইটিাং কাম-স্যালভেজ টাগ, ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইন্সপেকশন বোট নির্মাণসহ 

বিআইডব্লিউটিসি’র ডকইয়ার্ডের দকষ্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্লিপওয়ে নির্মাণ 

করা হবে।  

 

      স্বল্প মেয়াদে সাংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে 2টি মিডিয়াম  ফেরি এবাং সাংসথ্ার নৌযানের জ্বালানী তেল 

সরবরাহের জন্য অয়েল ট্যাাংকার নির্মাণের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  

এছাড়াও LPG/LNG পরিবহনের উপযোগী নৌযানসহ কোষ্টার, ট্যাাংকার ইত্যাদি নৌযান সাংগ্রহের 

পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে বিআইডবল্িউটিসি’র চট্টগ্রামস্থ টার্মিনালের মাধ্যমে অধিক সাংখ্যক 

কার্গো জাহাজ, কনটেইনারবাহী জাহাজ ও যাত্রীবাহী জাহাজ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম 

টার্মিনালে জেটি, কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।     

 

উল্লিখিত কার্যক্রম বাসত্বায়িত হলে নৌপথে আরো উন্নত ও নিরাপদ পরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে 

৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও SDGs’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ সহায়ক হবে।  
  

 বিগত ৫ বছরে বিআইডব্লিউটিসি’র জলযান বহরে নতুন নৌযানের সাংযোজন, পুরাতন নৌযানের পুনর্বাসন 

এবাং আধুনিকায়নের ফলে সাংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন সার্ভিসের carrying capacity ও দক্ষতা বৃদ্ধির 

পাশাপাশি সাংস্থার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৫ (পাাঁচ) বছরে সাংস্থার আয়-ব্যয় ও নীট লাভের তথ্যাদি 

নিম্নরূপেঃ 
                                  (কোটি 

টাকায়) 



অে বৎসর আয় প্রকৃর্ ব্যয় পডরিালন 

মুনো 

সুে ও 

অবিয় 

লি্াোংে পূব 

মুনাো 

সরকালরর 

লি্াোংে 

প্রোন 

আয়কর 

পডরলোধ 

নীট মুনাো 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2012-13 272.21 191.38 80.82 23.14 57.68 2.00 - 55.68 

2013-14 297.35 207.54 89.82 24.88 64.94 3.00 - 61.94 

2014-15 326.72 238.71 88.01 28.14 59.88 3.00 - 56.88 

2015-16 359.18 264.00 95.18 40.66 54.52 3.20 3.60 47.72 

2016-17 360.55 285.17 75.38 44.05 31.33 1.00 3.09 27.24 

2017-18 371.91 287.36 84.55 45.08 39.47 1.20  38.27 

 

  



                                              

 

 

 

 

 

 

 


