
অধ্যায়-৪০ 

ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয় 

১.০ ভূরমকা 

১.১ প্রাচীনকাল নেকক নদীকক নকন্দ্র ককি বাাংলাকদকেি ইরিহাস, অে থনীরি, সমাজ ও সাংস্কৃরি গকে উকেকে। 

নদীমাতৃক এ বাাংলাকদকেি বুকক েরেকয় োকা েি েি নদ-নদীকক নকন্দ্র ককি িরিি হকয়কে  মানুকেি সুখ-

দু:খ ও সাফকেি ইরিহাস। একসমকয় এ নদীই রেল বাাংলাকদকেি ন াগাক াগ ও অে থনীরিি প্রধান অবলম্বন। 

পরিবহকনি রনর্ থিক াগ্য মাধ্যম রহকসকব নদীি গুরুত্ব অপরিসীম। রবশ্ব বারণকজে  িট্টগ্রাম, নমাাংলা, পায়িা 

বন্দি ও স্থলবন্দিসমূহ বাাংলাকদকেি উন্নয়কনি অন্যিম অাংেীদাি। ননৌপরিবহন মন্ত্রণালকয়ি এ সমস্ত 

প্ররিষ্ঠাকনি মাকধ্যকম বাাংলাকদে বরহ:বারণকজেি সাকে অর্েন্তিীণ বারণজে  ঘটাকি িৎপি িকয়কে।  

ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রবাহমান নদী-পকেি নাব্যিা সাংিক্ষণ, নদী-বন্দি ও োরডাং নেেনসমূকহি 

ব্যবস্থাপনাি  মাধ্যকম বাাংলাকদকেি অে থনীরিকি  অবদান িাখাি  দারয়কত্ব রনকয়ারজি িকয়কে।  

১.২ বাাংলাকদে  ননৌক াগাক াকগি অন্যিম গুরুত্বপূণ থ মাধ্যম রহকসকব পরিগরণি। প্রিরলি অন্যান্য পরিবহন 

ব্যবস্থাি তুলনায় ননৌপরিবহন ব্যবস্থা তুলনামূলকর্াকব কম ঝুঁরকপূণ থ, সাশ্রয়ী এবাং পরিকবে বান্ধব বকল এ 

পরিবহন ব্যবস্থা রবশ্বব্যাপী সমাদৃি। প্ররি ১ টন পণ্য পরিবহকন প্ররি রককলারমটাকি  ব্যয় ন খাকন নিলপকে 

২.৫০ টাকা এবাং সেকপকে ৪.৫০ টাকা, অর্েন্তিীণ ননৌ-পকে এই ব্যয় নসখাকন ১.০ টাকািও কম।  

১.৩ নফিী, নকাোল ও কাকগ থা সারর্ থকসি মাধ্যকম পরিিারলি এ পরিবহন ব্যবস্থাি মাধ্যকম বাাংলাকদকেি 

অর্েন্তিীণ ননৌপকে বেকি ২২৫ রমরলয়ন  াত্রী ও ২৫ রমরলয়ন  ানবাহন পরিিারলি হয়। নদকেি নমাট 

আমদারন-িপ্তারনি েিকিা ৬০ র্াগ িট্টগ্রাম ও নমাাংলা  বন্দকিি মাধ্যকম হকয় োকক। এোো নদকেি 

উপকূলীয় এলাকাি জনগকণি  ািায়াকিি একমাত্র মাধ্যম ননৌ-পরিবহন। রিপক্ষীয় এবাং রত্রপক্ষীয় ববকদরেক 

বারণজে সম্প্রসািকণি নক্ষকত্র ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয়াধীন নদকেি ২৩টি স্থল বন্দি গুরুত্বপূণ থ ভূরমকা পালন 

কিকে।  

২.০ ননৌপরিবহন মন্ত্রণালকয়ি প্রধান কা থাবরল 

 নদী বন্দি, সমুদ্র বন্দি ও স্থল বন্দিসমূকহি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সাংিক্ষণ; 

  উপকূলীয় ননৌপকে বারিঘি ও বয়াবারি স্থাপন 

 নমরিটাইম, সম্পরকথি রবরধ রবধান প্রণয়ন ও প্রকয়াগ  

 অর্েন্তিীণ ননৌপরিবহন ও জাহাজ িলািল, নমরিন সারর্ থকসস এবাং রনিাপদ ননৌিলািল রনরিিকিণ; 

  অর্েন্তিীণ ও উপকূলীয় ননৌপকেি নাব্যিা উন্নয়ন ও সাংিক্ষণ; 

  ারন্ত্রক  ননৌ ান ব্যবস্থাপনা ও রনয়ন্ত্রণ, ননৌ ান সাকর্ থ ও নিরজকেেন এবাং নমরিটাইম রেক্ষা ও 

প্ররেক্ষণ,  সনদ/লাইকসন্স  প্রদান; 

 বাাংলাকদকেি জলসীমায় ও অর্েন্তিীণ ননৌপকে জল ান সৃষ্ট দূেণ রনয়ন্ত্রণ;  

 ননৌিলািল ও ননৌবারণজে সম্পরকথি রিপারক্ষক ও আন্তজথারিক রবেয়ারদ। 

৩.০ মন্ত্রণালকয়ি নকৌেলগি উকেশ্যসমূহ এবাং নািী উন্নয়কন প্রর্াব 

৩.১ সমুদ্রবন্দি ও স্থলবন্দিসমূকহি অবকাোকমা উন্নয়ন ও আধুরনকায়কনি মাধ্যকম  দক্ষিা ও নসবাি মান বৃরি: 

এ নকৌেলগি উকেশ্য বাস্তবায়কনি ফকল নদকেি আমদারন-িপ্তারন কা থক্রকম ব্যয় হ্রাস পাকব ও নসবাি মান 

বৃরি পাকব। পণ্য উৎপাদন ও রবপণকন মূে সাশ্রয় হকব এবাং নদেী-রবকদেী রবরনকয়াগ বৃরি পাকব।  নতুন 

কম থসাংস্থাকনি সুক াগ সৃরষ্ট হওয়াি ফকল নািীকদি জন্য নতুন কম থসাংস্থাকনি সুক াগ ঘটকব।  িাোো ২৩টি 



স্থল বন্দকিি মাধ্যকম পাশ্ববিী নদেসমূকহি সাকে আমদারন-িপ্তারন ও নাগরিককদি  ািায়াকিি পরিমাণ বৃরি 

নপকয়কে। একি নািীকদি উন্নি নসবা প্রারপ্তি সম্ভাবনা বৃরি নপকয়কে। 

৩.২ অর্েন্তিীণ ননৌপকেি উন্নয়ন ও িক্ষণাকবক্ষণ এবাং ননৌপরিবহন ব্যবস্থাি উন্নয়ন ও সম্প্রসািণ: অর্েন্তিীণ 

ননৌপকে ননৌিলািল সুগম ও সহজিি হওয়ায় নািীকদি শ্রমমবাজাকি প্রকবে সহজিি হকে ও আয়বধ থক 

কম থসাংস্থাকনি সুক াগ সৃরষ্ট হকে। পরিবহন ব্যয় অন্যান্য মাধ্যকমি নিকয় তুলনামূলক কম হওয়ায় এবাং 

পরিবহন নািী বান্ধব হওয়ায় অর্েন্তিীণ ননৌপকে নািীকদি িলািল বৃরি পাকে। 

৩.৩ সমুদ্র  পরিবহন ব্যবস্থাি সারব থক উন্নয়ন ও সম্প্রসািণ: নদকেি িলমান সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থাকক আিও 

গরিেীল কিাি লকক্ষে নতুন বারণরজেক জাহাজ বহি গকে নিালাি কা থক্রম হাকি ননয়া হকয়কে। নমরিটাইম 

নসক্টকি দক্ষ জনবল সৃরষ্টি মাধ্যকম ব্যাপক কম থসাংস্থাকনি সুক াগ সৃরষ্ট  কিা হকয়কে। একি নািীকদিও 

কম থসাংস্থাকনি সুক াগ সৃরষ্টি সম্ভাবনা িকয়কে।  

৪.০ নািী উন্নয়ন ও অরধকাি প্ররিষ্ঠায় ননৌপরিবহন মন্ত্রণালকয়ি ভূরমকা 

৪.১ ননৌক াগাক াগ ব্যবস্থাি সারব থক উন্নয়কন দেশে অে থননরিক কম থকাকড গরিেীলিা বৃরি পাকে, ব্যবসা 

বারণকজেি প্রসাি ঘটকে এবাং কম থসাংস্থাকনি নতুন সুক াগ সৃরষ্ট হকে। অে থননরিক কম থকাকড নািীি 

সম্পৃক্তিাি নক্ষত্র প্রসারিি হকে। অন্যরদকক নািীি স্বােন্দ ও রনিাপদ রবিিণ (mobility) রনরিিসহ 

সমাকজ নািীি সাংযুক্তিা (connectivity) বৃরি পাকে। ননৌপরিবহন মন্ত্রণালকয়ি রবরর্ন্ন পরলরস 

ডকুকমকে নািী উন্নয়কনি রবেয়টি সুরনরদ থষ্টর্াকব উকেখ না োককলও, মন্ত্রণালয় এবাং এি অধীন 

অরধদপ্তিসমূহ রবরর্ন্ন উন্নয়নমূলক কম থকাকড নািীি সম্পৃক্তিা িকয়কে। 

৪.২ নমরিন একাকডমীকি পুরুে কোকডটনদি পাোপারে নািী কোকডট র্রিথ কিা হকে। অন্যান্য নমরিন 

ইন্সটিটিউকটও পুরুেকদি পাোপারে নািীিা প্ররেক্ষণ গ্রহন কিকে। ননৌপরিবহন  মন্ত্রণালকয়ি রবরর্ন্ন সাংস্থায় 

পুরুকেি পাোপারে নািীিাও অরফস ও প্ররেক্ষণ ইন্সটিটিউকট দারয়ত্ব পালন কিকে। ননৌপরিবহকনি অিেন্ত 

ঝুঁরকপূণ থ ও র্ািী কা থক্রম োোও অন্যান্য সকল কাকজ পুরুকেি পাোপারে নািীিাও অাংে গ্রহণ কিকে। 

িট্টগ্রাম ও নমাাংলা নপাকট থি হাসপািাকল এবাং স্কুল, ককলজ,  রেক্ষা প্ররিষ্ঠান এবাং নেরনাং ইন্সটিটিউকট 

পুরুকেি পাোপারে  নািীিাও রেক্ষা গ্রহণ কিকে এবাং অরফরসয়াল দারয়ত্ব পালন কিকে। ননৌ ানগুরলকি 

নািীি আকিাহণ ও রনগ থমকনি জন্য রনিাপদ রসরে ও পল্টুন কিা হকয়কে। জাহাজ ও লকে নািীি জন্য 

সুপরিসি আসন ব্যবস্থা, স্বাস্থেসম্মি টয়কলট,  পানীয় জল এবাং জরুরি স্বাস্থেকসবাি ব্যবস্থা কিা হকয়কে। 

নদীবন্দি, সমুদ্রবন্দি ও স্থলবন্দকিি অবকাোকমাগুরলকি নািীি জন্য রবশ্রামাগাি, পানীয় জকলি ব্যবস্থা  ও 

পৃেক টয়কলট সুরবধা রনরিি কিা হকয়কে। এোো ননৌপরিবহকন নািীকদি  টিককট প্রারপ্তসহ অন্যান্য নসবা 

প্রারপ্তি নক্ষকত্র নািীি হয়িারন হ্রাকস পদকক্ষপ ননয়া হকয়কে। 

৪.৩ ননৌপরিবহকন নািীি রনিাপত্তা রনরিি কিকি নফরিসারর্ থস, লেসারর্ থস এবাং োরডাং নেেনগুরলকি  

রদবািারত্র সাব থক্ষরণক আনসাি নমািাকয়ন কিা হকয়কে। দুঘ থটনাকালীন উিাি িৎপিিায়  নািী ও রেশুকদি 

উিাকি সকব থাচ্চ গুরুত্ব নদয়া হকে। আধুরনক ও প্রযুরক্তরনর্ থি নতুন উিািকািী জল ান সাংগ্রকহ মন্ত্রণালয় প্রকল্প 

হাকি রনকয়কে  া নািী ও মরহলাকদি দুঘ থটনাকালীন রনিাপত্তাি উপি ইরিবািক প্রর্াব নফলকব।  

৪.৪ মন্ত্রণালকয়ি িত্ত্বাবধাকন ননৌপকেি নাব্যিা িক্ষা ও উন্নয়কন রনিবরেন্ন কা থক্রম গ্রহকণি ফকল ননৌপরিবহন 

ব্যবস্থা উন্নি হওয়াি পাোপারে সুকপয় পারন সাংিক্ষণ, নসি সুরবধা বৃরি, মৎস্য িাকেি প্রসািসহ পরিকবকেি 

সারব থক উন্নয়কন ভূরমকা িাখকে। একি জীবন মাকনি উন্নয়ন ঘটাি পাোপারে অে থননরিক কম থকাকড নািীি 

অাংেগ্রহকণি সুক াগ বৃরি নপকয়কে। িাোো নদী খনন ও নেরজাং কাকজ অাংেগ্রহকণি মাধ্যকম কম থসাংস্থাকনি 

সুক াগ সৃরষ্ট হওয়ায়  নািী শ্ররমক প্রিেক্ষর্াকব উপকৃি হকে।  



৪.৫ ঢাকা েহকিি িারিরদকক ননৌপে উন্নয়কনি ফকল নদী িীিবিী এলাকাি পরিকবে এবাং পারনি গুণগি মাকনি 

উন্নয়ন ঘকটকে,  া মাতৃ ও রেশু স্বাকস্থেি উপি ইরিবািক প্রর্াব নফলকব, িাজধানী ঢাকাকক রঘকি িলমান 

ননৌসারর্ থকস নািীকদি জন্য রবকেে আসন সুরবধা িাখা হকয়কে,  া নািীি স্বেন্দ িলািল রনরিি কিকব।  

৪.৬ রবরর্ন্ন ননৌরুকট জাহাজ আগমন-রনগ থমকনি টাইম রসরডউল সাংক্রান্ত িথ্য এবাং রবরর্ন্ন টারম থনালসমূকহ 

মালামাল বুরকাং ও র্াোি হাি সম্পরকথি িথ্য প্রদাকনি কা থক্রম ননয়া হকয়কে।  মন্ত্রণালকয়ি অধীন রবরর্ন্ন 

সাংস্থাি কা থক্রম করম্পউটািাইজড কিা হকয়কে এি ফকল  ননৌপরিবহকন নসবা প্রদাকন গরিেীলিা বৃরি পাকব 

এবাং এি ফকল  নািীি কম থসাংস্থাকনি সুক াগ বৃরি পাকব।  

৫.০  মন্ত্রণালকয়ি অগ্রারধকাি সম্পন্ন ব্যয় খাি/কম থসূরিসমূহ এবাং নািী উন্নয়কন এি প্রর্াব 

ক্ররমক 

নাং 

অগ্রারধকাি সম্পন্ন ব্যয় 

খাি/কম থসূরিসমূহ 
নািী উন্নয়কন প্রর্াব (প্রিেক্ষ ও পকিাক্ষ) 

১ ২ ৩ 

1. 

 

অর্েন্তিীণ ননৌপে এবাং গুরুত্বপূণ থ 

িোকনলসমূকহি উন্নয়ন ও িক্ষণাকবক্ষণ 

শুষ্ক নমৌসুনম অর্েন্তিীণ ননৌপকে এবাং বন্দি িোকনকল রনিরবরেন্ন পরিবহন নসবা অব্যাহি িাখাি 

লকক্ষে িোকনলসমূকহি নাব্যিা রনরিিকিকণি জন্য রবরর্ন্ন উন্নয়নমূলক কাকজ নািী শ্ররমককি 

কম থসাংস্থান সৃরষ্ট হকব। ননৌপেসমূকহি উন্নয়কনি ফকল ননৌ-পে ব্যবহািকািী নািী জনকগাষ্ঠী 

উপকৃি হকব। অর্েন্তিীণ ননৌপকে ননৌিলািল সুগম ও সহজিি হকব রবধায় নািীকদি শ্রম বাজাকি 

প্রকবে সহজিি হকব। িাোো নািীকদি আয়বধ থক কম থসাংস্থাকনি সুক াগ সৃরষ্ট হকব। 

২. 
ননৌপরিবহকনি জন্য প্রকয়াজনীয় নর্ৌি 

সুরবধারদি িক্ষণাকবক্ষণ ও উন্নয়ন 

নদী বন্দি ও ননৌপেসমূকহি নর্ৌি-সুরবধারদি িক্ষণাকবক্ষণ ও উন্নয়ন কা থক্রকম নািী শ্ররমককদি 

কম থসাংস্থান হকব। এ কা থক্রকমি ফকল ন াগাক াগ ব্যবস্থা রনিাপদ ও ঝাকমলামুক্ত হওয়ায় 

শ্রমবাজাকি নািীি প্রকবকেি হাি বৃরি পাকব। 

৩. 
সমুদ্র বন্দিসমূকহি আধুরনকায়ন এবাং 

সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন 

সমুদ্র বন্দিসমূকহি আধুরনকায়ন এবাং পরিবহন ব্যবস্থাি উন্নয়কনি ফকল Lead time সুরবধাি 

জন্য িপ্তারনমুখী রেকল্পি (রবকেে ককি নপাোক রেকল্পি) প্রসাি ঘটকব এবাং নািীকদি 

কম থসাংস্থাকনি সুক াগ বৃরি পাকব। িা োো দুক থাগকালীন সমকয় প্রকয়াজনীয় খাদ্যসামগ্রী দ্রুি 

সিবিাকহি ফকল নািী প্রাকৃরিক ঝুঁরক নমাকাকবলায় সক্ষম হকব। 

৪. নারবক প্ররেক্ষণ 

নমরিন একাকডরমকি নারবক প্ররেক্ষণ কা থক্রকম সম্প্ররি রফকমল কোকডটকদি নকাকস থ অন্তর্ভ থক্ত 

কিা হকয়কে। এি ফকল  নমরিটাইম নসক্টকিি সম্মানজনক এবাং উচ্চ-আকয়ি নপোয় নািীি 

সিাসরি প্রকবকেি পে উন্মুক্ত হকয়কে। িাোো সাধািণর্াকব নারবককদি আয় বৃরি পাওয়ায় ঐ 

সকল পরিবাকিি নািী জনকগাষ্ঠী পকিাক্ষর্াকব উপকৃি হকে। 

৫. 
স্থল বন্দিসমূকহি অবকাোকমাি 

উন্নয়ন 

স্থল বন্দিসমূকহি অবকাোকমাি উন্নয়কনি ফকল পাশ্ববিী নদেসমূকহি সাকে আমদারন-িপ্তারন বৃরি 

নপকয়কে।  একক্ষকত্রও নািীকদি কম থসাংস্থাকনি  হাি বৃরি নপকয়কে। 

৬.০  মন্ত্রণালয়ের বায়েয়ে নারীর হিস্যা 

(য়কাটি োকাে) 

হববরণ 

বায়েে ২০১৭-১৮ সংয় াহিত ২০১৬-১৭ বায়েে ২০১৬-১৭ 

বায়েে 

নারীর হিস্যা 

সংয় াহিত 

নারীর হিস্যা 

বায়েে 

নারীর হিস্যা 

নারী 
 তকরা 

িার 
নারী  তকরা িার নারী 

 তকরা 

িার 

মমাে বায়েে 400266 112019 27.99 317174 86586 27.3 340605 92781 27.24 

মন্ত্রণালয়ের বায়েে 2732 1167 42.71 2230 923 41.38 2055 762 37.09 

উন্নেন বায়েে 2185 1141 52.2 1708 899 52.66 1531 739 48.3 

অনুন্নেন বায়েে 547 26 4.82 522 24 4.52 524 23 4.37 

সূত্রঃ আর.হস.হে.হি. ডাোয়বইে 

 

 



৭.০ নারী উন্নেন ও অহিকার প্রহতষ্ঠাে মনৌিহরবিন মন্ত্রণালয়ের সাফয়ের হিত্র 

 বন্দকি আমদারন-িপ্তারন বৃরিি ফকল নদকে নািী উন্নয়কনি উপি প্রর্াব পেকে। রবকেেিঃ উন্নি বন্দি 

নসবা প্রদাকনি মাধ্যকম বিিী নপাোক রেল্প সম্প্রসািকণ অবদান িাখাি ফকল রবপুল সাংখ্যক নািীি 

কম থসাংস্থাকনি সুক াগ সৃরষ্ট হকয়কে; 

 নমরিন একাকডমীকি ২০১২ রেক্ষাবকে থ নেকক রপ্র-সী রফকমল কোকডট প্ররেক্ষণ (২২০ জন এি মকধ্য 

মরহলা ২০ জন) শুরু কিায় সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থাি উন্নয়ন সম্প্রসািকণ আন্তজথারিক পরিমণ্ডকল 

নািীকদি কম থসাংস্থাকনি সুক াগ সৃরষ্ট হকয়কে। নমরিন একাকডরম মরহলা কোকডটকদি জন্য মরহলা 

নহাকেল রনম থাকণি ফকল মরহলা কোকডটিা অিেন্ত রনিাপত্তাি সাকে মকনািম পরিকবকে িাকদি 

প্ররেক্ষণ গ্রহকণি সুরবধা পাকে; 

 ননৌ পকে পরিবহন ব্যয় অন্যান্য মাধ্যকমি তুলনায় কম হওয়ায় অর্েন্তিীণ ননৌপকে নািীকদি িলািল 

বৃরি পাকে  া নািী উন্নয়কণ প্রর্াব নফলকে। 

৮.০ র্রবষ্যৎ কিণীয় সম্পককথ সুপারিে 

 ন  সকল ননৌরুট ব্যবহাি ককি রবপুল সাংখ্যক কম থজীবী নািী প্ররিরদন কম থকক্ষকত্র  ািায়াি ককি োকক, 

নস সকল রুকট নািীকদি জন্য রনরদ থষ্ট সমকয় ‘মরহলা বাস’-এি অনুরূপ পৃেক ননৌসারর্ থস িালু কিা ন কি 

পাকি; 

 ননৌপকেি নাব্যিা সাংিক্ষণ, উন্নয়ন, সম্প্রসািণ এবাং ননৌবারণজে ব্যবস্থাপনাি রবরর্ন্ন নক্ষকত্র নািীকদি 

কম থসাংস্থাকনি সুক াকগি রবরর্ন্ন নক্ষত্র রিরিি কশে িাকদি রনকয়ারজি কিা ন কি পাকি;   

 ননৌপকে নািী  াত্রীকসবাি মান ও নািী  াত্রীকদি রনিাপত্তা ব্যবস্থা আকিা উন্নি কিা প্রকয়াজন  াকি ননৌ 

পকে ভ্রমণ আকিা নািীবান্ধব হয়;  

 মরহলা কোকডটকদি (নটিকোল ইরিরনয়ারিাং) জন্য কম থসাংস্থাকনি সুক াগ সৃরষ্টি লকক্ষে ননৌপরিবহন 

মন্ত্রণালয়, ননৌপরিবহন অরধদপ্তি, নমরিন একাকডরম এবাং বাাংলাকদে রেরপাং ককপ থাকিেন ব্যাপক প্রকিষ্টা 

গ্রহণ কিকি পাকি।  

 


