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ভূমিকা:  

১৪ই জুন ২০০১ তামিখ গেজেট মূজে বাাংোজেশ স্থেবন্দি কর্তপৃক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সজনি ২০নাং আইন) 

এি ৪(১) ধািাি মবধান গিাতাজবক সিকাি এই আইজনি উজেশ্য পূিণকজে বাাংোজেশ স্থেবন্দি কর্তপৃক্ষ (বাস্থবক) 

প্রমতষ্ঠা কজি। বাস্থবক গনৌপমিবহণ িন্ত্রণােজেি মনেন্ত্রণাধীন একটি সাংমবমধবদ্ধ সাংস্থা। প্রমতজবশী গেশগুজোি সাজে 

আিোমন-িপ্তামন বামণেয কার্কৃ্রি সহেতি ও অমধকতি উন্নত কিাি েজক্ষয কর্তপৃক্ষ ২০০২ সজন স্থেবন্দজিি কার্কৃ্রি 

শুরু কজি। বতিৃাজন এই সাংস্থাি অধীজন ২৩টি স্থেবন্দি িজেজে। তম্মজে ১২ টি স্থেবন্দি চেিান এবাং অবমশষ্ট ১১ টি 

স্থেবন্দি চালুি অজপক্ষাে িজেজে। 

ক) বাস্থবজকি মনেস্ব ব্যবস্থাপনাে পমিচামেত স্থেবন্দিসমূহ 

 

১। গবনাজপাে স্থেবন্দি 

 

ক) গিাট কিিৃত েনবে  : ১১৪ েন 

খ) মনিাপত্তা কিী : 

মপিা        : ৯৫ েন 

                       আনসাি     : ১৬৩ েন 

                       এমপমবএন  : ২২ েন  

           পমিচ্ছন্নতা কিী    : ৪৬ েন 

 

ে) ব্যবস্থাপনা                    : বাস্থবজকি মনেস্ব ব্যবস্থাপনাে পমিচামেত। 

ঘ) স্থে বন্দি চালুি মববিণ    : 

 

 

 

 

 

ঙ) বন্দি পমিমচমত              : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চ) হযান্ডমোং শ্রমিক              : 

১৯৭৮ সাজে ওেযািহাউে কজপাৃজিশজনি অধীজন এ বন্দজিি প্রেি র্াত্রা  শুরু হে। েত 

০১/১০/১৯৭৯ মরিঃ হজত অজটাবি/৮৪ পর্নৃ্ত এটি তৎকােীন পাট িন্ত্রণােজেি উমেন্ড- আপ 

গসজেি মনেন্ত্রজণ মেে। পিবতীজত নজেম্বি/১৯৮৪ হজত ৩১-০১-২০০২ পর্নৃ্ত িাংো বন্দি 

কর্তপৃজক্ষি ব্যবস্থাপনাে মেে। গনৌ-পমিবহণ িন্ত্রণােজেি অধীজন বাস্থবজকি ব্যবস্থাপনাে েত 

০১/০২/২০০২ মরিঃ তামিখ বন্দজিি কার্কৃ্রি শুরু হে।  

 

গবনাজপাে স্থেবন্দি র্জশাি গেোি শাশাৃ উপজেোি গবনাজপাে সীিাজন্ত অবমস্থত। 

গবনাজপাজেি মবপিীজত োিতীে অাংজশ পমিিবঙ্গ িাজেযি চমিশ পিেণা গেোি বনোঁ 

িহাকুিাি গপট্রাজপাে সীিান্ত অবমস্থত। এটি বাাংোজেশ-োিজতি িেকাি গুরুত্বপূণ ৃতল্লাশী 

ঘাঁটি ও আন্তেৃামতক স্থেবন্দি মহজসজব পমিমচত। স্থে শুল্ক কার্কৃ্রি ও বন্দি পমিচােনাি েন্য 

র্োক্রজি গবনাজপাে কাস্টি হাউে ও বাাংোজেশ স্থেবন্দি কর্তপৃক্ষ িজেজে। স্থেপজে 

আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয এটি র্োক্রজি ১২-০১-২০০২ মরিঃ তামিজখ 

স্থেবন্দি গঘাষণা এবাং ০১-০২-২০০২ মরিঃ তামিজখ স্থেবন্দজিি কার্কৃ্রি শুরু কিা হে। 

গেজশি স্থে বামণজেযি প্রাে ৯০% এ বন্দজিি িােজি হজে োজক। গবনাজপাে সীিান্ত হজত 

িােধানীি দূিত্ব প্রাে ২৪০ মকিঃমিিঃ এবাং গকােকাতাি  দূিত্ব প্রাে ৮৪ মকিঃমিিঃ। এ পজে 

ঢাকা ও গকােকাতা েিনােিণ কিা র্াে। বতিৃাজন দেমনক েজে প্রাে ৩,৩৩৩ েন 

ভ্রিণকািী এ বন্দজিি িােজি আসা-র্াওো কজি।  

২০০০ েন 

ে) ভূমিি পমিিাণ               : 

ে) পণ্য ধািণ ক্ষিতা           : 

ঝ) অবকাঠাজিা সুমবধা         : 

৮৬.৬৮ একি  

৪০,০০০ গি.টন  

৩২টি ওেযািহাউে, ০৫টি ওেযািহাউে-কাি-ইোর্,ৃ ০২টি ওজপন গস্টক ইোর্,ৃ ০১টি 

ট্রান্সমশপজিন্ট ইোর্,ৃ ০৫টি ট্রান্সমশপজিন্ট গশর্, ০২টি ট্রাক টামিনৃাে (০১টি আিোমন+০১টি 

িপ্তামন টামিনৃাে), ০১টি আন্তেৃামতক প্যাজসঞ্জাি টামিনৃাে, ০১টি আন্তেৃামতক বাস টামিনৃাে, 

০৪টি স্টযান্ডবাই পাওোি গেনাজিটি, ০১টি ফাোি হাইজেন্ট, ০২টি ওোটাি মিোিোি, 

০১টি প্রশাসমনক েবন, ০২টি অমফস েবন, ০১টি গিস্ট হাউসহ অন্যান্য প্রজোেনীে 

অবকাঠাজিা িজেজে। 
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ঞ) আিোনীকৃত পণ্য           : 

 

ট) িপ্তামনকৃত পণ্য                : 

 

 সুতা (কাস্টিস বন্ড োইজসন্স প্রাপ্ত শতোে িপ্তামনমুখী নীট গপাষাক মশে প্রমতষ্ঠান কর্তকৃ 

বন্ড োইজসজন্সি আওতাে আিোমনকৃত সূতা ও গুো দুধ ব্যতীত) অন্যান্য সকে প্রকাি 

আিোমনজর্াগ্য পণ্য। 

সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য।  

 
 

ঠ) আিোনীি পমিিাণ : আিোমন (জি.টন) 

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

১৩,৭৯,৩৫০ ১২,৮৮,৯৩৮০

৮ 

১৩,৯৩,৩২৯ 

 

১৯,৮৮,৩৫৭ ২১,৮১,১২৩ 
 

র্) িপ্তানীি পমিিাণ 

 

 

 

: িপ্তামন (জি.টন) 

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

২,৯৫,৯৭৭ ৪,৭৫,৭৩৯ ৩,২৫,৩৮১ 

 

৩,৫২,৯৬৩ ৪,০১,১৭৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ণ) আজেি পমিিাণ  : আে (েক্ষ টাকা) 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-১৯ 

৩১৪৪.২৮ ৩৪০৬.৭৪ ৪৩৯৬.৫৭ ৪৮৭২.৭২ ৮২৩৬.৬৮ 
 

  

 

২। গোিিা স্থেবন্দি 
 

ক) গিাট কিিৃত েনবে   : ১৬ েন 

খ) মনিাপত্তা কিী : 

মপিা        : ২৮েন  

                     এমপমবএন  : ৩৫ েন 

                পমিচ্ছন্নতা কিী   : ০৭ েন 

ে) ব্যবস্থাপনা : বাস্থবজকি মনেস্ব ব্যবস্থাপনাে পমিচামেত। 

ঘ) বন্দি পমিমচত    : গোিিা স্থেবন্দি সাতক্ষীিা সেি উপজেোধীন গোিিা সীিাজন্ত অবমস্থত। গোিিা স্থেবন্দজিি 

মবপিীজত োিতীে অাংজশ পমিিবঙ্গ িাজেযি চমিশ পিেণা গেোি গঘাোর্াঙ্গা সীিান্ত 

অবমস্থত। এটি বাাংোজেশ -োিজতি িেকাি গচকপজেন্ট ও গুরুত্বপূণ ৃ স্থেবন্দি। স্থেপজে 

আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয এটি র্োক্রজি ১২-০১-২০০২ মরিঃ তামিজখ 

স্থেবন্দি গঘাষণা  এবাং ১৯-০৫-২০১৩ মরিঃ তামিজখ স্থেবন্দজিি কার্কৃ্রি শুরু হে। স্থে শুল্ক 

কার্কৃ্রি ও বন্দি পমিচােনাি েন্য র্োক্রজি গোিিা এেমস গস্টশন ও বাাংোজেশ স্থেবন্দি 

কর্তপৃক্ষ িজেজে। িােধানী হজত গোিিা স্থেবন্দজিি দূিত্ব প্রাে ২৮৫ মকিঃমিিঃ এবাং 

গকােকাতাি  দূিত্ব প্রাে ৬০ মকিঃমিিঃ। সেক পজে িােধানীসহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি সাজে 

োজো গর্াোজর্াে ব্যবস্থা িজেজে। পদ্মা গসতু মনিাৃণ কাে গশষ হজে এ বন্দজিি িােজি অত্র 

অঞ্চজেি ব্যবসা-বামণেয অজনকাাংজশ বৃমদ্ধ পাজব। 

ঙ) হযান্ডমোং শ্রমিক : ১৮০০ েন 

চ) ভূমিি পমিিাণ    : ১৫.৭২৯৮ একি 

ে) পণ্য ধািণ ক্ষিতা : ১৬০০ গি.টন 

ে) আিোমনকৃত পণ্য : েবামেপশু, িাজেিজপানা, তাোফেমূে, োে-োেো, বীে,  েি, পােি (গস্টান ওজবাল্ডািস), 

কেো, িাসােমনকসাি, চােনাজে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, 

ব্যবহার্ ৃকাঁচা তুো, চাে, িশুির্াে, গকাটেৃ, তাোফুে, দখে, েজিিভুমষ, ভুট্টা, চাউজেিকুো, 

সোমবনজকক, শুটকীিাে (প্যাজকটোতব্যতীত), হলুে, েীবন্তিাে, মহিামেতিাে, পান, গিমে 

(FENUGREE SEEDS), িাে, মচমন, িসো, মেিা, গিাটিপাটসৃ, গস্টইনজেসস্টীে 

ওেযাি,  গিমর্ও-টিমে পাটসৃ, িাজবেৃস্ল্যাব, তািাকর্াটা (প্রমতমষ্ঠত মূসক মনবমিত মবমে 

উৎপােনকািী মশেপ্রমতষ্ঠান কর্তকৃ কাঁচািাে মহসাজব আিোনীে), শুকনাজততুুঁে, মফটমকিী, 

অযালুমিমনোি এি ট্যাবে, মকজচনওেযাি, মফস মফর্, আেিবামত, জুতািজসাে, শুকনাকুে, 

এযার্জহমসে ইতযামে। 
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ঝ) িপ্তামনকৃত পণ্য : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

ঞ) অবকাঠাজিা সুমবধা : ০২টি ওেযািহাউে, ০৪টি ওজপন গস্টক ইোর্,ৃ ৩৩৭২৯০ বেফৃুট ট্রান্সমশপজিন্ট  ইোর্,ৃ ০১টি 

ট্রান্সমশপজিন্ট গশর্, ০১টি (১০০ গকমে) স্টযান্ডবাই পাওোি গেনাজিটি, ০১টি ফাোি হাইজেন্ট, 

০১টি প্রশাসমনক েবন, ০১ টি র্িমিটিী, ০১টি ব্যািাক হাউে, ০৩টি টেজেট কিজেক্সসহ 

অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান িজেজে। 

ট) আিোনীি পমিিাণ : আিোমন (জি.টন) 

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

১৮,০৯,২২৬ ১৮,১৬,৯৩০ ২২,৫৪,৭৬৮ ৪৬,৫৬,৪১৫ ২২০১৫৫৭ 
 

ঠ) িপ্তানীি পমিিাণ : িপ্তামন (জি.টন) 

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

৫৮,০৭৬ ৯১,১০৯ ১,২৭,৪৩০ ১,১৯,৫১০ ৩১১৭৭১ 
 

র্) আজেি পমিিাণ : আে (েক্ষ টাকাে) 

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

১৩০৩.৫৪ ১৩২৯.৩৭ ১৬৮৭.১৯ ২১০৪.০৭ ১৮৭৩.৮৪ 
 

 

৩। বুমেিািী স্থেবন্দি 

 

ক) গিাট কিিৃত েনবে   : ১৮ েন 

খ) মনিাপত্তা কিী : 

মপিা        : ১৯ েন  

                পমিচ্ছন্নতা কিী   : ০৬ েন 

 

ে) ব্যবস্থাপনা : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

ঘ) বন্দি পমিমচত : বুমেিািী স্থেবন্দি োেিমনিহাট গেোি পাটগ্রাি উজপেোি বুমেিািী নািক স্থাজন 

অবমস্থত। বুমেিািীি মবপিীজত পমিিবঙ্গ িাজেযি গিখােীেঞ্জ িহাকুিাি গচাংোবান্দা 

অবমস্থত। এটি ১২/০১/২০০২ মর: তামিজখ শুল্কজস্টশনটি স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। 

স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ০৯-০৪-২০১০ মরিঃ তামিজখএ 

স্থেবন্দজিি কার্কৃ্রি শুরু হে। এ পজে োিত, গনপাে ও ভূটাজনি িজে পণ্য আিোমন-

িপ্তামন কার্কৃ্রি পমিচামেত হে।সেকপজে িােধানী হজত বুমেিািী সীিাজন্তি দূিত্ব প্রাে 

৪৫৭ মকিঃমিিঃ। সেক ও গিেপজে এই স্থেবন্দজিি সাজে িােধানীসহ গেজশি অন্যান্য 

স্থাজনি  োজো গর্াোজর্াে ব্যবস্থা িজেজে। এ পজে োিত, গনপাে ও ভূটান েিনােিণ 

কিা র্াে। বতিৃাজন দেমনক েজে ৩৩৩ েন ভ্রিণকািী এ বন্দজিি িােজি আসা-র্াওো 

কজি। 

ঙ) হযান্ডমোং শ্রমিক : ৮০০ েন 

চ) ভূমিি পমিিাণ : ১১.১৫ একি 

ে) পণ্য ধািণ কিাি ক্ষিতা  : ২০০০ গি.টন 

ে) অবকাঠাজিা সুমবধা 

 

: ০২টি ওেযািহাউে, ০১টি ট্রানমেট গশর্, ০২টি ট্রান্সমশপজিন্ট গশর্,০২টি ওজপন গস্টক 

ইোর্,ৃ ০১টি ট্রান্সমশপজিন্ট ইোর্,ৃ ০২টি (১০০গি.টন) ওজেব্রীে গেে, ০১টি স্টযান্ডবাই 

পাওোি গেনাজিটি, ০১টি ফাোি হাইজেন্ট মসজস্টি, ০১টি প্রশাসমনক েবন, ০১টি গেবাি 

গশর্, গেজনে মসজস্টি, োইজটমনাংসহ অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা িজেজে। 
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ঝ) আিোনীকৃত পণ্য : ন্যাশনাে গবার্ ৃ অব গিমেমনউ-এি গনাটিমফজকশন নাং ৩৪৬/মর্/কাস/৭৭, তামিখ: 

২৪/০৫/১৯৭৭ এ বমণতৃ শতাৃমে পূিণ সাজপজক্ষ গনপাে ও ভূটাজন উৎপামেত ও 

প্রমক্রোোত সকে পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) ডুপজেক্স গবার্,ৃ মনউেমপ্রন্ট, ক্রাফট গপপাি, 

মসোজিট গপপািসহ সকে প্রকাি গপপাি ও গপপাি গবার্,ৃ সূতা, গুুঁো দুধ, গটাব্যাজকা, 

গিমর্ও টিমে পাটসৃ, সাইজকে পাটসৃ, ফিমিকা শীট, মসিামিক ওেযাি, স্যামনটািী ওেযাি, 

গস্টইনজেস স্টীে ওেযাি, িাজবেৃ স্ল্যাব এন্ড টাইেস, মিক্সর্ গফমব্রক্স ব্যতীত অন্যান্য সকে 

প্রকাি আিোমন পণ্য। 

ঞ) িপ্তানীকৃত পণ্য : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

ট) আিোনী পমিিাণ : আিোনী (জি.টন) 

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

 
১২,১২,৫২৩ ৫,৯৭,৩০১ ৪৩,৯২,৯০৭ ৭০,৪৮,৮৩৮ ৮২,২৩,৪০০ 

 

 

ঠ) িপ্তানীি পমিিাণ 

 

 

: 

 

িপ্তানী (জি.টন) মহসাব িাখা হেনা। উক্ত বন্দজিি িােজি িপ্তামন হজে োজক 

২০১৪-১৫ 

 

২০১৫-১৬ 

 

২০১৬-১৭ 

 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

  ৮৭০৪ ট্রাক 

 

১১,৩৩৩ ট্রাক ১৩৮০৬ট্রাক 
 

র্) আজেি পমিিাণ : আে (েক্ষ টাকা) 

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

৭০৩.২১ ১৬০২.০৬ ২৭৫১.৩২ ৪৬২৪.১৯ ৫৭২৯.৬৩ 
 

 

 

৪।।আখাউো স্থেবন্দি 
 

ক) গিাট কিিৃত েনবে   : ০৭ েন   

খ) মনিাপত্তা কিী : 

মপিা        : ১০ েন  

 পমিচ্ছন্নতা কিী    : ০২ েন 

 হযান্ডমোং শ্রমিক     : ২০০ েন 

ে) ব্যবস্থাপনা                 : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

ঘ) বন্দি পমিমচত             :   আখাউো স্থেবন্দিটি ব্রাহ্মণবােীো গেোি আখাউো উজপেোি সীিাজন্ত অবমস্থত। 

আখাউোি মবপিীজত মত্রপুিা িাজেযি আেিতো গেোি  িািনেি সীিান্ত অবমস্থত। এটি 

১৯৯৪ সাজে শুল্ক গস্টশন গঘাষণা কিা হে।স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি 

েজক্ষয  উক্ত শুল্ক গস্টশনজক ১২/০১/২০০২ মর: তামিজখ স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে এবাং 

১৩/০৮/২০১০ মর: তামিজখ এি কার্কৃ্রি শুরু কিা হে। এ পজে োিজতি মত্রপুিা, আসাি, 

গিঘােে সহ ৭ টি িাজেযই আিোমন-িপ্তামনি সুজর্াে িজেজে। ঢাকা হজত আখাউো 

স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ১৩৩ মক:মি:। সেক ও গিেপজে ঢাকা সহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি 

সাজে উন্নত গর্াোজর্াে ব্যবস্থা িজেজে। 

ঙ) হযান্ডমোং শ্রমিক: ২০০ েন  

চ) ভূমিি পমিিাণ           : ১৫.০০ একি 

ে) পণ্য ধািণ ক্ষিতা       : ২০০ গি. টন  

ে) অবকাঠাজিা সুমবধা     : ০১টি ওেযািহাউে, ০১টি ওজপন গস্টক ইোর্,ৃ ০১টি ট্রান্সশীপজিন্ট ইোর্,ৃ ০১টি ওজেইাং ব্রীে 

(১০০ গি. টন), ০১টি (৭২৪১১বেফৃুট) ট্রাক পামকৃাং ইোর্,ৃ ০১টি প্রশাসমনক েবন, ০১টি 

টেজেটকিজপক্স, ০১ টি স্টযান্ডবাই পাওোি গেনাজিটি, সীিানা প্রাচীিসহ অন্যান্য 

প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান িজেজে। 

ঝ) আিোনীকৃত পণ্য       : িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক সাি, চােনা 

গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ, শুটকীিাে, 

সাতকো, আেিবামত, মেিা ইতযামে। 



5 

 

ঞ) িপ্তামনকৃত পণ্য          : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

 

 

ট) আিোমনি পমিিাণ        : 
 

 

আিোমন (জি.টন) 

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

৬০ ১১ ০২ ৬০ ৯৯ 
 

 

ঠ) িপ্তামনি পমিিাণ           : 
 

  

িপ্তামন (জি.টন) 

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

৬,৩৫,৫৪৭ ৫,৬৮,৪৮০ ২,১৪,৭৫৫ ২,০১,৫৮০ ২০৯৯৬২ 

 

 

র্) আজেি পমিিাণ            : 
 

 

আে (েক্ষ টাকাে) 

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

৩১.৪৯ ২৪.৫০ ৬.৩৬ ৪.৮৫ ১৯.৭৩ 
 

 

৫। নাকুোঁও স্থেবন্দি 

 

ক) গিাট কিিৃত েনবে   : ০৫ েন 

খ) মনিাপত্তা কিী : 

মপিা       : ০৬ েন  

           পমিচ্ছন্নতা কিী      : ০২ েন 

ে) ব্যবস্থাপনা                : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

ঘ) বন্দি পমিমচত           :   নাকুোঁও স্থেবন্দিটি গশিপুি গেোি নামেতাবােী উজপেোি নাকুোঁও সীিাজন্ত অবমস্থত। 

নাকুোঁও এি মবপিীজত গিঘােে িাজেযি বািাাংোপাো োনাধীন র্ালু সীিান্ত অবমস্থত। এটি 

১৯৯৭ সাজে শুল্ক গস্টশজনি কার্কৃ্রি শুরু হে। স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি 

কিাি েজক্ষয  উক্ত শুল্কজস্টশনজক ৩০/০৯/২০১০ মর: তামিজখ স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে 

এবাং ১৮/০৬/২০১৫ মর: তামিজখ এি কার্কৃ্রি শুরু কিা হে। সেকপজে  ঢাকা হজত এ 

স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ২০০ মক:মি:। নাকুোঁও স্থেবন্দজিি সাজে ঢাকাসহ গেজশি অন্যান্য 

স্থাজনি গর্াোজর্াে ব্যবস্থা োজো িজেজে। এ পজে োিজত েিনােিন কিা র্াে। দেমনক েজে 

১৩ েন র্াত্রী এ স্থেবন্দজি িােজি েিনােিন কজি োজক। 

ঙ) হযান্ডমোং শ্রমিক         : ২০০ েন 

চ) ভূমিি পমিিাণ           : ১৩.৪৬ একি 

ে) পণ্য ধািণ ক্ষিতা       : ৪০০ গি. টন 

ে) অবকাঠাজিা সুমবধা     : ০১টি ওেযািহাউে, ০১টি (৫১৮০০বেফৃুট) ট্রান্সমশপজিন্ট ইোর্,ৃ ০১টি (১৬২৩০৪ বেফৃুট) 

ওজপন স্টযাক ইোর্,ৃ ০১টি (৩০৫৯৫বেফৃুট)পামকৃাং ইোর্,ৃ ০১টি ওজেব্রীে গেে, ০১টি অমফস 

েবন, ০১টি র্িমিটিী, ০১টি ব্যািাক েবন, ০১টি পাওোি হাউে, ০১টি টেজেট কিজেক্স, 

০৩টি ওোচ টাওোি, সীিানা প্রাচীিসহ অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান িজেজে। 

ঝ) আিোনীকৃত পণ্য  : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ। 

ঞ) িপ্তামনকৃত পণ্য         : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 
 

ট) আিোনীি পমিিাণ               :  
  

আিোনী (গি.টন) 

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

১,৬৩৫ ৪২,৮৪১ ১,২৩,২৮২ ৯,৩৬৯ ৬৫৫২৪ 
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ঠ) িপ্তানীি পমিিাণ                   :  
 

িপ্তানী (জি.টন) 

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

- - ৩৩ট্রাক ৭৯৫ ১৩৪০ 
 

র্) আজেি পমিিাণ                   :  আে (েক্ষ টাকা) 

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

২.৪০ ৫৭.৫৬ ৬৮.৫০ ১১.০০ ৬৮.৩২ 
 

 

৬। তািামবে স্থেবন্দি 

ক) গিাট কিিৃত েনবে   : ০৮ েন 

খ) মনিাপত্তা কিী : 

মপিা        : ১৫ েন  

 পমিচ্ছন্নতা কিী      : ০৪ েন 

ে) ব্যবস্থাপনা                     : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

ঘ) বন্দি পমিমচত                : 

 

 

 

 

 

 

ঙ) হযান্ডমোং শ্রমিক               : 

তািামবে স্থেবন্দিটি মসজেট িহানেজিি গোোইনঘাট উজপেোি তািামবে সীিাজন্ত 

অবমস্থত। তািামবে স্থেবন্দজিি মবপিীজত গিঘােে িাজেযি মশোং গেোি র্াউকী 

সীিান্ত অবমস্থত। স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয তািামবে 

শুল্ক গস্টশনজক ১২/০১/২০১২ মর: তামিজখ স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে এবাং 

২৭/১০/২০১৭ মর: তামিজখ এি কার্কৃ্রি শুরু কিা হে। সেক পজে  ঢাকা হজত এ 

স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ২৯৩ মক:মি: এবাং মসজেট শহি হজত প্রাে ৫৫ মকিঃ মিিঃ। 

বতিৃাজন তািামবে হজে ঢাকা-গোোইনঘাট পর্নৃ্ত বাস চালু আজে। গর্াোজর্াে ব্যবস্থা 

উন্নত িজেজে। 

১৫০০ েন 

চ) ভূমিি পমিিাণ                 : ২৬.৯০ একি 

ে) পণ্য ধািণ ক্ষিতা             : ৪০০ গি. টন 

ে) অবকাঠাজিা সুমবধা           : ০১টি (৮,০০০ বেফৃুট) ওেযািহাউে, ০১টি (২,৩০০ বেমৃিটাি) ট্রান্সমশপজিন্ট ইোর্,ৃ 

০১টি (৯৩০০ বেমৃিটাি) ট্রাক পামকৃাং ইোর্,ৃ ০১টি (১৫,৪০০ বেমৃিটাি) ওজপন স্টযাক 

ইোর্,ৃ ০২টি (১০০ গি. টন) ওজেব্রীে গেে, ০১টি প্রশাসমনক েবন, ০১টি র্িমিটিী, 

০১টি ব্যািাক েবন, ০১টি পাওোি হাউে, ০১টি টেজেট কিজেক্স, ওোচ টাওোি, 

সীিানা প্রাচীিসহ অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান িজেজে। 

ঝ) আিোনীকৃত পণ্য              : িাে, সুতা, গুো দুধ, মচমন ও আলু ব্যতীত অন্যন্য সকে প্রকাি আিোমনজর্াগ্য পণ্য। 

ঞ) িপ্তামনকৃত পণ্য                : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

  

ট) আিোনী পমিিাণ             : 

 

 আিোনী (জি.টন) 

    ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

    ৭,৮২,৪৬৪ ১৮,৫৬,৩৯৭ 
 

ঠ) িপ্তানীি পমিিাণ              : 

 

 িপ্তানী (জি.টন) 

    ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

   ১,৬৯৯ ১১৬৩ 
 

র্) আজেি পমিিাণ               :  আে (েক্ষ টাকাে) 

   ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

   ৬৪৬.০৯ ১৫২৬.১৪ 
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৭। গসানাহাট স্থেবন্দি 
 

ক) গিাট কিিৃত েনবে   : ০৭ েন 

খ) মনিাপত্তা কিী : 

মপিা       : ০৭ েন  

পমিচ্ছন্নতা কিী    : ০১ েন 

ে) ব্যবস্থাপনা                       : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

ঘ) বন্দি পমিমচত                  : 

 

 

 

 

 

 

ঙ) হযান্ডমোং শ্রমিক                :  

গসানাহাট স্থেবন্দিটি কুমেগ্রাি গেোি ভূরুঙ্গািািী উজপেো সীিাজন্ত অবমস্থত। 

গসানাহাট স্থেবন্দজিি মবপিীজত আসাি িাজেযি মশোং ধুবিী িহকুিাি গসানাহাট সীিান্ত 

অবমস্থত। স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ২৫/১০/২০১২ মর: 

তামিজখ শুল্ক গস্টশনজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে এবাং ০৯/০৬/২০১৮ মর: তামিজখ এি 

কার্কৃ্রি শুরু কিা হে। সেকপজে ঢাকা হজত  কুমেগ্রাি গেো সেজিি দুিত্ব প্রাে ৩৫১ 

মক:মি: এবাং গেো সেি হজত গসানাহাট স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ৫০ মকিঃ মিিঃ। এ 

স্থেবন্দজিি সাজে ঢাকাসহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি গর্াোজর্াে ব্যবস্থা োজো িজেজে। 

২৫০০ েন  

চ) ভূমিি পমিিাণ                  : ১৪.৬৮ একি 

ে) পণ্য ধািণ ক্ষিতা              : ৬০০ গি. টন 

ে) অবকাঠাজিা সুমবধা            : 

 

০১টি (১২০৮ বেমৃিটাি)ওেযািহাউে, ০১টি (১৩,০০০ বেমৃিটাি) ওজপন স্টযাক ইোর্,ৃ 

০২টি (গি. টন) ওজেব্রীে গেে, ০১টি প্রশাসমনক েবন, ০১টি ব্যািাক হাউে, ০১টি 

র্িজিটিী েবন, ০২টি টেজেট কিজেক্স,ওোচ টাওোি, সীিানাপ্রাচীিসহ অন্যান্য 

প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান িজেজে। 

ঝ) আিোনীকৃত পণ্য              : পােি, কেো, তাো ফে, ভূট্টা, েি, চাে, র্াে,িসুন, আো, গেঁোে ইতযামে।  

ঞ) িপ্তামনকৃত পণ্য                : সকে িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 
 

ট) আিোনী পমিিাণ             : 

 

 

 আিোনী (জি.টন) 

     ২০১৮-১৯ 

     ১৩৫৫৩৭ 
 

ঠ) িপ্তানীি পমিিাণ              : 

 

 

 িপ্তানী (জি.টন) 

 
    ২০১৮-১৯ 

    ১৬৩ 
 

র্) আজেি পমিিাণ               :  আে (েক্ষ টাকাে) 

    ২০১৮-১৯ 

    ৩৭২.৫০ 
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খ) মবওটি মেমত্তজত পমিচামেত : 

 

৮। গসানািসমেে স্থেবন্দি 

 

ক) গিাট কিিৃত েনবে          :  ০১ েন 

খ) ব্যবস্থাপনা                     : পানািা-গসানািসমেে গপাট ৃমোংক মেমিজটর্  

ে) বন্দি পমিমচত                :   গসানািসমেে স্থেবন্দিটি চাঁপাইনবাবেঞ্জ গেোি মশবেঞ্জ উজপেোি গসানািসমেে 

সীিাজন্ত অবমস্থত। গসানািসমেে স্থেবন্দজিি মবপিীজত পমিিবঙ্গ িাজেযি িােেহ 

গেোি ইাংমোংশ োনাি িহােীপুি ইউমনেন অবমস্থত। স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন 

কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ১২/০১/২০০২ মর: তামিজখ শুল্ক গস্টশনজক স্থেবন্দি 

গঘাষণা কিা হে। ২৫ বেজিি েন্য স্থেবন্দি উন্নেন ও পমিচােনাি মনমিত্ত 

গবসিকািী গপাট ৃ অপাজিটি মনজোে কিতিঃ ০৯-১০-২০১৫ মরিঃ তামিজখ 

Concession Agreement স্বাক্ষমিত হে। ০৯-১০-২০১৫ মরিঃ তামিজখ 

BOT মেমত্তজতজপাজটিৃ কার্কৃ্রি শুরু হে। ঢাকা হজত মশবেঞ্জ উপজেোি  দুিত্ব 

প্রাে ৩২৪ মকিঃ মিিঃ এবাং মশবেঞ্জ উপজেো হজত গসানািসমেে স্থেবন্দজিি দুিত্ব 

প্রাে ১৯ মকিঃমিিঃ। সেক ও গিেপজে ঢাকা সহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি সাজে উন্নত 

গর্াোজর্াজেি ব্যবস্থা িজেজে। 

ঘ) ভূমিি পমিিাণ                : ১৯.১৩ একি 

ঙ) পণ্য ধািণ ক্ষিতা            : ১০০০ গি. টন 

চ) অবকাঠাজিা সুমবধা           : ০২টি ওেযািহাউে, ০১টি ট্রান্সমশপজিন্ট গশর্, ০১ ট্রান্সমশপজিন্ট ইোর্,ৃ ০২টি ওজপন 

স্টযাক ইোর্,ৃ ০৩টি(১০০ গি. টন) ওজেব্রীে গেে, ০১টি স্টযান্ডবাই পাওোি 

গেনাজিটি, ০১টি প্রশাসমনক েবন, ০১টি র্িজিটিী, ০২টি ট্রাক পামকৃাং ইোর্,ৃ ০১টি 

ব্যািাক হাউে, ০১টি টেজেট কিজেক্স, মসমকউমিটি গপাষ্ট, অবোিজেশন টাওোি, 

সীিানাপ্রাচীিসহ অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান িজেজে। 

ে) আিোনীকৃত পণ্য            : ডুজেক্স গবার্,ৃ মনউেমপ্রন্ট, ক্রাফট গপপাি, মসোজিট গপপািসহ সকে প্রকাি গপপাি 

ও গপপাি গবার্,ৃ সূতা, গুুঁো দুধ, জুস, গটাব্যাজকা ব্যতীত অন্যান্য সকে প্রকাি 

আিোমন পণ্য। 

ে) িপ্তামনকৃত পণ্য              : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 
  

ঝ) আিোনীি পমিিাণ 

 

 

ঞ) িপ্তামনি পমিিাণ 

: 

 

 

 

: 

আিোমন (জি.টন) 

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

১৬,৭২,১৭৮ ১৬,৮৮,৫৭২ ২৭,৬৩,৪০৮ ২৬,৭২,৫১৯ ২৩,৭৭,৬০৩ 

 

িপ্তামন (গি. টন) 

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

৭,১৯০  ১৫,২৪৮ ১২,২১৯ ১,৫৪,২৭৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ট) আজেি পমিিাণ : 
 

আে (েক্ষ টাকা) 

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

৩২১.১৮ ২৯২.৬৪ ৩৮২.২৯ ৩৮২.৬৫ ৩৪০.৪৫ 
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৯। মহমে স্থেবন্দি 

 

ক) গিাট কিিৃত েনবে  :    ০২ েন 

 

খ) ব্যবস্থাপনা                  : পানািা-মহমে গপাট ৃমোংক মেমিজটর্  

ে) বন্দি পমিমচত              :   মহমে স্থেবন্দিটি মেনােপুি গেোি হামকিপুি উজপেোি বাাংোমহমে সীিাজন্ত অবমস্থত। 

বাাংো মহমেি মবপিীজত পমিিবঙ্গ িাজেযি েমক্ষণ মেনােপুি গেোি মহমে সীিান্ত 

অবমস্থত। স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয  ১২/০১/২০০২ মর: 

তামিজখ এই শুল্ক গস্টশনজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ২৫ বেজিি েন্য স্থেবন্দি উন্নেন ও 

পমিচােনাি মনমিত্ত গবসিকািী গপাট ৃঅপাজিটি মনজোে কিতিঃ ০৯-১০-২০১৫ মরিঃ তামিজখ 

Concession Agreement স্বাক্ষমিত হে। ০১-০১-২০১২ তামিজখ মবওটি 

মেমত্তজত স্থেবন্দজিি কার্কৃ্রি শুরু হে। ঢাকা হজত হামকিপুি উজপেো দুিত্ব প্রাে ২৭৮ 

মকিঃমিিঃ এবাং হামকিপুি উজপেো হজত মহমে স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ০৭ মকিঃ মিিঃ। সেক 

ও গিেপজে ঢাকা সহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি সাজে উন্নত গর্াোজর্াে ব্যবস্থা িজেজে। 

ঘ) ভূমিি পমিিাণ            : ২১.৮৬ একি 

ঙ) পণ্য ধািণ ক্ষিতা         : ২০০০ গি. টন 

চ) অবকাঠাজিা সুমবধা       : 

 

০৩টি ওেযািহাউে, ০১ (৯৫৮৩১ বেফৃুট) ট্রান্সমশপজিন্ট ইোর্,ৃ০২টি ট্রান্সমশপজিন্ট গশর্, 

০৩টি (৭৪৩৮৫ বেফৃুট) ওজপন স্টযাক ইোর্,ৃ ০৩টি (৯৫৮৩১ বেফৃুট) ট্রাক পামকৃাং ইোর্,ৃ 

০২টি (১০০ গি.টন)ওজেব্রীে গেে,০১টি স্টযান্ডবাই পাওোি গেনাজিটি, ০১টি প্রশাসমনক 

েবন, ০১টি কাস্টিস গোর্াউন,০১টি ব্যািাক হাউে, ০৩টি টেজেট কিজেক্স, মসমকউমিটি 

গপাষ্ট, অবোিজেশন টাওোি, সীিানা প্রাচীিসহ অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান 

িজেজে। 

ে) আিোনীকৃত পণ্য          : ডুজেক্স গবার্,ৃ মনউেমপ্রন্ট, ক্রাফট গপপাি, মসোজিট গপপািসহ সকে প্রকাি গপপাি ও 

গপপািজবার্,ৃ সূতা, গুুঁো দুধ, জুস, গটাব্যাজকা ব্যতীত অন্যান্য সকে প্রকাি আিোমন পণ্য। 

ে) িপ্তামনকৃত পণ্য            : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 
 

ঝ) আিোনীি পমিিাণ : আিোনী (জি.টন) 

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

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

 

ঞ) িপ্তানীি পমিিাণ : 
  

িপ্তানী (জি.টন) 

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

৯,১০৪ ৬,১৩৫ ৪,৫৩৭ ১৬,৪১৫ ৩৭,৪২২ 
 

ট) আজেি পমিিাণ : : (আে (েক্ষ টাকাে) 

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

৩৮৬.৮৩ ২৪৪.১৩ ৫৮৫.৮৪  ৬০৭.৯২ ৬৯১.৪৭ 

ক মকমসত্ম িােজি পমিজশাজধি আজেশ গেো হজেজে। তন্মজে ৫টি মকমসত্ম টাকা পমিশ 

 

 

মধত হজেজে। 
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১০। মবমবিবাোি স্থেবন্দি 

 

ক) গিাট কিিৃত েনবে   : ০২ েন 

 

খ) ব্যবস্থাপনা                  : প্রেজি গিসাস ৃগশফার্ ৃকুমিল্লা ্ান্ড গপাট ৃমেমিজটর্জক মবমবিবাোি  স্থেবন্দি ব্যবস্থাপনা 

ও পমিচােনাি েন্য োমেত্ব অপণৃ কিা হে। পিবতীজত উক্ত প্রমতষ্ঠান ১০০% গশোি গিসাস ৃ

গবমক্সিজকা গপাট ৃমেিঃ এি অনুকূজে স্বত্ব হস্তান্তি কিা হে। 

ে) বন্দি পমিমচত              :   মবমবিবাোি স্থেবন্দিটি কুমিল্লা গেো সেজিি মবমবিবাোিসীিাজন্ত অবমস্থত। 

মবমবিবাোজিি মবপিীজত মত্রপুিা িাজেযি পমিি মত্রপুিা গেোি গসানামুো িহকুিাি 

শ্রীিান্তপুি সীিাজন্ত অবমস্থত। স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয 

১৮/১১/২০০২ মর: তামিজখ শুল্ক গস্টশনজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ২৫ বেজিি েন্য 

স্থেবন্দি উন্নেন ও পমিচােনাি মনমিত্ত গপাট ৃ অপাজিটি মনজোে কিতিঃ ০৯-১০-২০১৫ 

তামিখ Concession Agreement স্বাক্ষমিত হে। ২৭-১১-২০০৫ তামিজখ গপাট ৃ

অপাজিটিজক ভুমি হস্তান্তি কিা হে। ২৩-০৪-২০০৯ তামিখ বন্দজিি কার্কৃ্রি শুরু হে।ঢাকা 

হজত কুমিল্লাি শহজিি দুিত্ব প্রাে ৯৩ মকিঃ মিিঃ এবাং কুমিল্লাি শহি হজত মবমবিবাোি 

স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ১১ মকিঃমিিঃ। সেকপজে ঢাকা সহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি সাজে উন্নত 

গর্াোজর্াে ব্যবস্থা িজেজে। 

ঘ)ভূমিিপমিিাণ              : ১০ একি 

ঙ) পণ্য ধািণ ক্ষিতা         : ৫০০ গি. টন 

চ) অবকাঠাজিা সুমবধা       : ০১টি ওেযািহাউে, ০১টি ওজপন স্টযাক ইোর্,ৃ ০১টি ট্রাক পামকৃাং ইোর্,ৃ ০১টি ওজেব্রীে 

গেে,০১টি প্রশাসমনক েবন, ০১টি ব্যািাক হাউে, ০১টি টেজেট কিজেক্স, ০১টি গেবাি 

গশর্,সীিানা প্রাচীিসহ অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান িজেজে। 

ে) আিোনীকৃত পণ্য         :   েবামেপশু, িাজেিজপানা, তাোফেমূে, োে-োেো, বীে,  েি, পােি(জস্টান ওজবাল্ডািস), 

কেো, িাসােমনকসাি, চােনাজে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, 

বেজে, ব্যবহার্ ৃকাঁচা তুো, চাে, িশুির্াে, গকাোটেৃ, মবমেন্ন প্রকাি িসো, সাতকিা ও 

আেিবামত ইতযামে।  

 

ে) িপ্তামনকৃত পণ্য            : মপমেমস, মসজিন্ট, খাদ্য পানীে, ফামনচৃাি, মনট গফমব্রক্স, োমষ্টক েিো, মসিামিক, কটন 

শামে, োমস্টক পণ্য ইতযামে।  

 

ঝ) আিোনীি পমিিাণ :  

আিোনী (জি.টন) 

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

২৮ ২৩১ ৪৫৫ ৩১৭ ৪৭৯ 
 

ঞ) িপ্তানীি পমিিাণ : 
  

িপ্তানী (জি.টন) 

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

১,১৩,৭৬৮ ১,০৮,৯১৫ ১,৩৫,৩২০ ১,৫৮,৩৩১ ১৭০৪৫৮ 
 

ট) আজেি পমিিাণ : 
 

আে (েক্ষ টাকাে) 

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

০.৮৫ ০.৯৯ ১.৯৪ ১.৩২  ১.৯৫ 
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১১। বাাংোবািা স্থেবন্দি 

 

ক) গিাট কিিৃত েনবে  : ০১ েন 

 

খ) ব্যবস্থাপনা                  : বাাংোবািা ্ান্ড গপাটমৃোংক মেমিজটর্। 

ে) বন্দি পমিমচত              :   বাাংোবািা স্থেবন্দিটি পঞ্চেে গেোি গততুমেো উপজেোি বাাংোবািা সীিাজন্ত অবমস্থত। 

বাাংোবািাি স্থেবন্দজিি মবপিীজত পমিিবঙ্গ িাজেযি েেপাইগুমে গেোি ফুেবােী 

সীিান্ত অবমস্থত। স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ১২/০১/২০০২ 

মর: তামিজখ এ শুল্ক গস্টশনজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। স্থেবন্দি উন্নেন ও পমিচােনাি 

মনমিত্ত গবসিকািী গপাট ৃ অপাজিটি মনজোে কিতিঃ ০৯-১০-২০১৫ মরিঃ তামিজখ 

Concession Agreement স্বাক্ষমিত হে। Concession 

Agreement অনুর্ােী েত ০১-০১-২০১৪ তামিজখ বন্দজিি কার্কৃ্রি শুরু হে।  ঢাকা 

হজত গততুমেো উপজেোি দুিত্ব প্রাে ৪৫৪ মকিঃ মিিঃ এবাং গততুমেো উপজেো সেি হজত 

বাাংোবািা স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ৪১ মকিঃমিিঃ। সেক ও গিেপজে ঢাকা সহ গেজশি অন্যান্য 

স্থাজনি সাজে উন্নত গর্াোজর্াজেি ব্যবস্থা িজেজে। এ পজে োিজত গনপাে ও ভূটান েিনােিন 

কিা র্াে। বতিৃাজন দেমনক েজে ৪০০ েন ভ্রিনকািী বন্দজিি িােজি েিনােিন কজি।  

ঘ) ভূমিি পমিিাণ            : ১০.৪৮ একি 

ঙ) পণ্য ধািণ ক্ষিতা         : ৫০০ গি. টন 

চ) অবকাঠাজিা সুমবধা       : ০১টি ওেযািহাউে, ০১টি (৪৮৮০০ বেফৃুট) ওজপন স্টযাক ইোর্,ৃ ০১টি ট্রাক টামিনৃাে, ০২ টি 

ওজেব্রীে গেে, ০১টি স্টযান্ডবাই পাওোি গেনাজিটি, ০১টি প্রশাসমনক েবন, ০১টি 

র্িজিটিী, ০১টি ব্যািাক হাউে, ০১টি কাস্টিস গোর্াউন, ০১টি টেজেট কিজেক্স 

মসমকউমিটি গপাষ্ট, অবোিজেশন টাওোি,সীিানাপ্রাচীিসহ অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা 

মবদ্যিান িজেজে।এোোও ০২টি ওেযািহাউে, ০১টি ওজপন স্টযাক ইোর্,ৃ ০১টি 

ট্রান্সমশপজিন্ট গশর্ মনিাৃণাধীন িজেজে। 

 

ে) আিোনীকৃত পণ্য       : ন্যাশনাে গবার্ ৃঅব গিমেমনউ এি গনাটিমফজকশন নাং ৩৪৬/মর্/কাস/৭৭; তামিখ: ২৪-০৫-

১৯৭৭ এ বমণতৃ শতাৃমে পূিণ সাজপজক্ষ গনপাে ও ভুটাজন উৎপামেত ও প্রমক্রোোত সকে 

পণ্য (সূতা ও আলু) ব্যতীত োিত হজত আিোমনকৃত পােি, টিম্বাি ও ফে আিোমন কিা 

হে।  

 

ে) িপ্তামনকৃত পণ্য            : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

 

ঝ) আিোনীি পমিিাণ       :  আিোনী (জি.টন) 

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

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

 

ঞ) িপ্তানীি পমিিাণ           :  

  

িপ্তানী (জি.টন) 

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

৫৪,৮৫৮ ৩১,১২৮ ৭,০৫১ ৬৯,২০৫ ৪২৬৩২ 
 

ট) আজেি পমিিাণ              :  আে (েক্ষ টাকাে) 

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

২৫.২৯ ২৫.৪৭ ২৪.৪৭  ৪৭.৪৯ ৩১৫.০৪ 
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১২। গটকনাফ স্থেবন্দি 

 

ক) গিাট কিিৃত েনবে  : ০২ েন 

 

খ) ব্যবস্থাপনা                  : ইউনাইজটর্ ্ান্ড গপাট ৃগটকনাফ মেমিজটর্ 

ে) বন্দি পমিমচত              : গটকনাফ স্থেবন্দিটি কক্সবাোি গেোি গটকনাফ উপজেোি নাফ নেীি তীজি অবমস্থত। 

নাফ নেীি মবপিীজত আিাকান িাজেযি নাফনেীি তীিবতী মিোনিাজিি িাংডু শহি 

অবমস্থত। এটি মিোনিাজিি সাজে একিাত্র স্থেবন্দি। স্থেবন্দি উন্নেন ও পমিচােনাি 

েন্য গবসিকািী গপাট ৃ অপাজিটি মনজোে কিতিঃ ৩১-০৮-২০০৬ মরিঃ তামিজখ 

Concession Agreement স্বাক্ষমিত হে এবাং ০২-১২-২০০৭ তামিজখ গপাট ৃ

অপাজিটিজক ভুমি হস্তান্তি কিা হে। ০১-১২-২০০৬ তামিখ হজত স্থেবন্দজি Partial 

Commercial Operation Date (PCOD) চালু কিা হে। Commercial 

Operation Date (COD) চালুি (০১-০৭-২০১২) মরিঃ তামিখ হজত পিবতী ২৫ 

বেজিি েন্য গপাট ৃঅপাজিটিজক বন্দি উন্নেন ও পমিচােনাি োমেত্ব অপণৃ কিা হে। ঢাকা 

হজত গটকনাফ উপজেো সেজিি দুিত্ব প্রাে ৪৬৩ মকিঃমিিঃ এবাং গটকনাফ উপজেোি সেি 

হজত এ স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ০৫ মকিঃমিিঃ। সেক ঢাকা সহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি সাজে 

উন্নত গর্াোজর্াজেি ব্যবস্থা িজেজে। 

ঘ) ভূমিি পমিিাণ             : ২৭.০০ একি 

ঙ) পণ্য ধািণ ক্ষিতা         : ১০০০ গি. টন  

চ) অবকাঠাজিা সুমবধা        : ০২টি (১৬৫০০ বেফৃুট) ওেযাি হাউে, ০১টি (১৩৬০০ বে ৃফুট) ওজপন স্টযাক ইোর্,ৃ ০১টি 

(৭২০০ বেফৃুট) ট্রানমেট গশর্, ০২টিট্রাক পামকৃাং ইোর্,ৃ ০১টি (৫০ গি.টন) ওজেব্রীে গেে, 

০১টি স্টযান্ডবাই পাওোি গেনাজিটি, ০১টি প্যাজসঞ্জাি গেটি, ০৫টি কাজোৃ গেটি, ০১টি 

প্যাজসঞ্জাি টামিনৃাে, ০৪টি পন্টুন, ০১টি (৩০০ গি. টন) গকাল্ড গষ্টাজিে, ০১টি অমফস েবন 

, ০১টি ব্যািক হাউে, ০১টি র্িজিটিী, ০১টিজিস্ট হাউে, ০১টি িসমেে, ০১টি গেবাি 

গশর্, ০১টি কযামন্টন,সীিানাপ্রাচীিসহ অন্যান্য প্রজোেনীে অবকাঠাজিা মবদ্যিান িজেজে। 

ে) আিোনীকৃত পণ্য       : সুতা, গুো দুধ, মচমন ও আলু ব্যতীত সকে প্রকাি আিোমনতব্য পণ্য। 

ে) িপ্তামনকৃত পণ্য            : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

  

ঝ) আিোনীপমিিাণ 

 

 

 

: আিোনী (জি.টন) 

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

৭০,৪২৫ ৭০,৬৯৭ ৭২,১৭৭ ১,৫৯,৮৫৩ ১০৩৬৮৩ 
 

ঞ) িপ্তানীিপমিিাণ 

 

 

 

: 
 

িপ্তানী (জি.টন) 

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

৭,২২৮ ৫,৯৬৭ ৩,১৮২ ২,৭২৫ ৫৫৬৪ 
 

ট) আজেি পমিিাণ : 

 

আে ( টাকাে) 

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

১৯১.৪২ ২১৪.২৬ ২৬০.৪২ ৪৭৪.৭০ ৩৬৮.৪২ 
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১৩। মবিে স্থেবন্দি 
 

ক) ব্যবস্থাপনা                  : মবিে ্ান্ড গপাট ৃমেমিজটর্। 

খ) বন্দি পমিমচত              :   মেনােপুি গেোি মবিে উপজেোি ৬নাং োন্ডািী ইউমনেন পমিষজেি ৪২, পাকুো 

(মকজশািীেঞ্জ) সীিান্তবতী িামনকপাো গ্রাজিি চিশাংকি গিৌোে ৩৩১ নাং সীিানা মপোি 

সাংেগ্ন অবমস্থত। মবিে এি মবপিীজত পমিিবঙ্গ িাজেযি উত্তি মেনােপুি গেোি 

িামধকাপুি সীিান্ত অবমস্থত। স্থেপজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয 

১২/০১/২০০২ মর: তামিজখ এ শুল্ক গস্টশনজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। BOT মেমত্তজত 

বন্দি উন্নেন ও পমিচােনাি মনমিত্ত গবসিকািী গপাট ৃ অপাজিটি মনজোে কিতিঃ ২২-১০-

২০০৬ মরিঃ তামিজখ Concession Agreement স্বাক্ষমিত হে। বতিৃাজন গিেপজে 

বামণেয কার্কৃ্রি চেিান আজে। সেক পজে আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি চালু গনই। তা 

চালুকিজণি েজক্ষয োিতীে কর্তপৃজক্ষি সাজে গর্াোজর্াে অব্যাহত িজেজে। সেকপজে 

বামণেয কার্কৃ্রি অনুজিামেত হজে বন্দজিি অবকাঠাজিা মনিাৃণ কিা হজব। এ েজক্ষয ১৭.৫৪ 

একি েমি অমধগ্রহণ কিা হজেজে। ঢাকা হজত মবিে স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ৩৬০ মকিঃ মিিঃ 

এবাং মেনােপুি সেি হজত সীিাজন্তি দুিত্ব প্রাে ২১ মকিঃ মিিঃ। ঢাকাি সাজে সেক ও 

গিেপজে উন্নত গর্াোজর্াজেি ব্যবস্থা িজেজে। 

 

 

ে)আিোনীজর্াগ্য পণ্য      : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ 

এবাং তাোফুে। 

ঘ) িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য         :   সকে িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 
 

 

ে) বাস্থবজকি মনেস্ব ব্যবস্থাপনাে উন্নেন কার্কৃ্রি চেিান/প্রমক্রোধীন স্থেবন্দিসমূহ: 

১৪। গশওো স্থেবন্দি 
 

ক) ব্যবস্থাপনা                 : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত               : 

  

বন্দিটি মসজেট গেোি মবোনীবাোি উপজেোি দুবাে ইউমনেজনি গকানাগ্রাি সীিাজন্ত     

অবমস্থত।  এি মবপিীজত োিজতি আসাি িাজেযি কমিিেঞ্জ গেোি সুতািকামন্দ সীিান্ত 

অবমস্থত। আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ৩০-০৬-২০১৫ মরিঃ তামিজখ 

গশওো শুল্ক গস্টশনজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। মসজেট শহি হজত মবোনীবাোি উপ-

গেোে র্াবাি পূজব ৃগশওো গসতু পাি হজে দুবাে পজেন্ট। এ স্থান গেজক পূবমৃেজক প্রাে ৪ 

মকিঃমিিঃ দুিত্ব স্থেবন্দিটি অবমস্থত। ঢাকা হজত মবোনীবাোি উপজেো সেজিি দুিত্ব প্রাে 

২৭২ মকিঃ মিিঃ এবাং মবোনীবাোি উপজেো সেি হজত সীিাজন্তি দুিত্ব প্রাে ১৪ মকিঃ 

মিিঃ। এ স্থেবন্দজিি সাজে সেক পজে ঢাকাসহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি  গর্াোজর্াে ব্যবস্থা 

োজো িজেজে।  

ে) বতিৃান অবস্থা              : গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই।  “গশওো স্থেবন্দি উন্নেন” শীষকৃ প্রকে অনুজিামেত 

হজেজে। এ প্রকজেি আওতাে ২২.০২ একি েমি অমধগ্রহণ প্রমক্রোধীন িজেজে।  

স্থেবন্দজিি েমি অমধগ্রহণপূবকৃ অন্যান্য অবকাঠাজিা স্থাপজনি কার্কৃ্রি গ্রহণ কিা হজব। 

বতিৃাজন এ শুল্ক গস্টশজনি িােজি আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি চালু িজেজে। 

 

ঘ) আিোনীজর্াগ্য পণ্য         : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, 

িাসােমনকসাি,চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, 

গকাোটেৃসহ সকে প্রকাি আিোনীজর্াগ্য পণ্য। 

ঙ) িপ্তামনজর্াগ্য  পণ্য    :   সকে িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য  
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১৫। বাল্লা স্থেবন্দি 

 

ক) ব্যবস্থাপনা               :  বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত             : 

 

হমবেঞ্জ গেোি চুনারুহাট উপজেোি গকোিাজকাট ৃ সীিাজন্ত অবমস্থত। এি মবপিীজত 

োিজতি মত্রপুিা  িাজেযি পাহােমূো িহাকুিাি গখাোই নেীি তীিবতী অবমস্থত। 

আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ২৩-০৩-২০১৬ মরিঃ তামিজখ বাল্লা শুল্ক 

গস্টশনজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ঢাকা হজত চুনারুহাট উপজেো সেজিি দুিত্ব প্রাে 

১৫১ মকিঃমিিঃ চুনারুহাট উপজেো সেি হজত বাল্লা স্থেবন্দজিিদুিত্ব প্রাে ১৮ মকিঃমিিঃ। 

এ স্থেবন্দজিি সাজে সেকপজেঢাকাসহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি  গর্াোজর্াে ব্যবস্থা 

োজো িজেজে।  

ে) বতিৃান অবস্থা             : গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই।  “বাল্লা স্থেবন্দি উন্নেন” শীষকৃ প্রকে অনুজিামেত 

হজেজে। এ প্রকজেি আওতাে ১৩.০০ একি েমি অমধগ্রহণ প্রমক্রোধীন িজেজে। 

স্থেবন্দজিি েমি অমধগ্রহণপূবকৃ অন্যান্য অবকাঠাজিা স্থাপজনি কার্কৃ্রি গ্রহণ কিা 

হজব। বতিৃাজন এ শুল্ক গস্টশজনি িােজি আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি চালু িজেজে।  

ঘ) আিোমন পণ্য                 :  েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, 

িাসােমনকসাি,চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, 

গকাোট ৃএবাং তাোফুে। 

 ঙ) িপ্তামনজর্াগ্য  পণ্য         : সকে িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

 

১৬। ধানুো কািােপুি 
 

ক) ব্যবস্থাপনা             :  বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত           : োিােপুি গেোি বক্সীেঞ্জ উপজেোি ধানুো কািােপুি সীিাজন্ত অবমস্থত। এি মবপিীজত 

োিজতি গিঘােে  িাজেযি আিপমত িহাকুিাি িজহন্দ্রেঞ্জ সীিান্ত অবমস্থত। আিোমন-

িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ২১-০৫-২০১৫ মরিঃ তামিজখ ধানুো কািােপুি শুল্ক 

গস্টশনজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ঢাকা হজত বক্সীেঞ্জ উপজেো সেজিি দুিত্ব প্রাে 

২১৮মকিঃমিিঃ এবাং বক্সীেঞ্জ উপজেো সেি হজত ধানুো কািােপুি স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে 

৯ মকিঃমিিঃ। এ স্থেবন্দজিি সাজে সেক পজে ঢাকাসহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি  গর্াোজর্াে 

ব্যবস্থা োজো িজেজে। 

ে) বতিৃান অবস্থা           : গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই। ‘ধানুোকািােপুি স্থেবন্দি উন্নেন’ শীষকৃ প্রকে 

অনুজিামেত হজেজে। এ প্রকজেি আওতাে ১৫.৮০ একি েমি অমধগ্রহণ প্রমক্রোধীন 

িজেজে। স্থেবন্দজিি েমি অমধগ্রহণপূবকৃ অন্যান্য অবকাঠাজিা স্থাপজনি কার্কৃ্রি গ্রহণ 

কিা হজব। বতিৃাজন এ শুল্ক গস্টশজনি িােজি আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি চালু িজেজে।  

ঘ) আিোমন পণ্য               :  েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ।  

ঙ) িপ্তামন পণ্য                  : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

 

১৭। গোবোকুো - কেইতেী স্থেবন্দি 

 

ক) ব্যবস্থাপনা             : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত: িেিনমসাংহ গেোি হালুোঘাট উপজেোিজোবিাকুো-কেইতেী স্থেবন্দি সীিাজন্ত 

অবমস্থত। এি মবপিীজত োিজতি গিঘােে  িাজেযিতুিা িহাকুিািোছুোপাো সীিান্ত 

অবমস্থত। আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ১২-১১-২০০২ মরিঃ তামিজখ 

হালুোঘাটজক স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। এটি গকান শুল্ক গষ্টশন না হওোে গেজেট 

সাংজশাধজনি েন্য িন্ত্রণােজে প্রস্তাব গপ্রিণ কিা হে। গস আজোজক েত ১৪-০৬-২০১০ 

তামিজখ হালুোঘাজটি পমিবজত ৃ ‘‘গোবোকুো ও কেইতেী’’ শুল্ক গষ্টশনজক স্থে বন্দি 

গঘাষণা কিা হজেজে। ঢাকা হজতহালুোঘাট উপজেো সেজিি দুিত্ব প্রাে 

১৬১মকিঃমিিঃ।হালুোঘাট উপজেো সেি হজত গোবিাকুোি দুিত্ব প্রাে ৭ মকিঃমিিঃ এবাং 

কেইতেীি দুিত্ব প্রাে ৯ মকিঃমিিঃ। এ স্থেবন্দজিি সাজে সেকপজেঢাকাসহ গেজশি 

অন্যান্য স্থাজনি উন্নত গর্াোজর্াে ব্যবস্থা িজেজে। 
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ে) বতিৃান অবস্থা: গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই।  ‘গোবিাকুো-কেইতেী স্থেবন্দি উন্নেন’ শীষকৃ প্রকে 

অনুজিামেত হজেজে। এ প্রকজেি আওতাে গোবিাকুোস্থেবন্দজিি েন্য ১৬.৪১ এবাং 

কেইতেী স্থে বন্দজিি েন্য ১৪.৭৩ েমি অমধগ্রহণ প্রমক্রোধীন িজেজে। স্থেবন্দজিি েমি 

অমধগ্রহণপূবকৃ অন্যান্য অবকাঠাজিা স্থাপজনি কার্কৃ্রি গ্রহণ কিা হজব। বতিৃাজন এ শুল্ক 

গস্টশজনি িােজি আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি চালু িজেজে।  

ঘ)আিোনীকৃত পণ্য        : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ। 

ঙ) িপ্তামনকৃত পণ্য          : িপ্তামনজর্াগ্য সকে পণ্য। 

 

১৮। মবজোমনো স্থেবন্দি 
 

ক) ব্যবস্থাপনা             : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

 

খ) বন্দি পমিমচমত          : গফনী গেোি পিশুিাি উপজেোি মবজোমনো সীিাজন্ত অবমস্থত। এি মবপিীজত োিজতি 

মত্রপুিা  িাজেযি পাহােমূো িহাকুিাি গখাোই নেীি তীিবতী অবমস্থত। আিোমন-িপ্তামন 

কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ২৩-০৩-২০১৬ মরিঃ তামিজখ বাল্লা শুল্ক গস্টশনজক 

স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ঢাকা হজত চুনারুহাট উপজেো সেজিি দুিত্ব প্রাে ১৫১ 

মকিঃমিিঃ চুনারুহাট উপজেো সেি হজত বাল্লা স্থেবন্দজিিদুিত্ব প্রাে ১৮ মকিঃমিিঃ। এ 

স্থেবন্দজিি সাজে সেকপজেঢাকাসহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি  গর্াোজর্াে ব্যবস্থা োজো 

িজেজে। 

ে) বতিৃান অবস্থা           : গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই।  ‘মবজোমনো স্থেবন্দি উন্নেন’ শীষকৃ প্রকে 

অনুজিামেত হজেজে। এ প্রকজেি আওতাে মবজোমনো স্থেবন্দজিি েন্য ১০.০০ েমি 

অমধগ্রহজণি প্রস্তাব ও প্রজোেনীে ব্যবস্থা গ্রহজণি েন্য গেো প্রশাসক বিাবি গপ্রিণ কিা 

হজেজে এবাং অমধগ্রহণ কার্কৃ্রি প্রমক্রোধীন িজেজে।স্থেবন্দজিি েমি অমধগ্রহণপূবকৃ 

অন্যান্য অবকাঠাজিা স্থাপজনি কার্কৃ্রি গ্রহণ কিা হজব। বতিৃাজন এ শুল্ক গস্টশজনি 

িােজি আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি চালু িজেজে।  

 

ঘ)আিোনীকৃত পণ্য        : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ 

ইতযামে। 

 

ঙ) িপ্তামনকৃত পণ্য          : িপ্তামনজর্াগ্য সকে পণ্য। 

 

১৯। িািেে স্থেবন্দি 

ক) ব্যবস্থাপনা             : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত          : খােোেমে গেোিিািেে উপজেোিিািেে সীিাজন্ত অবমস্থত। এি মবপিীজত োিজতি 

মএপুিা  িাজেযি সাবরুি সীিান্ত অবমস্থত। আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি কিাি 

েজক্ষয ৭/১১/২০১০ মরিঃ তামিজখ িািেে স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ঢাকা গেজক 

খােোেমে গেো সেজিি দুিত্ব প্রাে ২৬২মকিঃমিিঃ। খােোেমে গেো সেি হজত িািেে 

স্থেবজন্দিি দুিত্ব প্রাে ৫৫ মকিঃমিিঃ । এ স্থেবন্দজিি সাজে সেক পজে ঢাকাসহ গেজশি 

অন্যান্য স্থাজনি উন্নত গর্াোজর্াে ব্যবস্থা িজেজে। 

ে) বতিৃান অবস্থা           : গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই।  ‘িািেে স্থেবন্দি উন্নেন’ শীষকৃ প্রকে অনুজিামেত 

হজেজে। এ প্রকজেি আওতাে িািেে স্থেবন্দজিি েন্য ১০.০০ একি েমি অমধগ্রহণ 

কার্কৃ্রি প্রমক্রোধীন িজেজে। স্থেবন্দজিি েমি অমধগ্রহণপূবকৃ অন্যান্য অবকাঠাজিা 

স্থাপজনি কার্কৃ্রি গ্রহণ কিা হজব।বতিৃাজন এ শুল্ক গস্টশজনি িােজি আিোমন-িপ্তামন 

কার্কৃ্রি চালু িজেজে। গফনী নেীি উপি িািেে-সাবরুি এোকাে বাাংোজেশ-োিত 

দিএী গসতু মনিাৃণ কাে চেিান আজে। 

ঘ)আিোনীকৃত পণ্য        : েবামেপশু িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো  িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ। 

ঙ) িপ্তামনকৃত পণ্য          : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য।  
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২০। েশনৃা স্থেবন্দি 

ক) ব্যবস্থাপনা             : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত          : চুোর্াাংো গেোিো মুিহুো উপজেোি েশনৃা সীিাজন্ত অবমস্থত। এি মবপিীজত োিজতি 

পমিিবঙ্গ িাজেযি কৃষ্ণনেি িহকুিাি গেজে সীিান্ত অবমস্থত। আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি 

সহেতি কিাি েজক্ষয ১২/০১/২০০২ মরিঃ তামিজখ েশনৃা স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ঢাকা 

গেজক চুোর্াাংো গেো সেজিি দুিত্ব প্রাে ২৩৮মকিঃমিিঃ এবাং চুোর্াাংো গেো সেি দুিত্ব 

সেি হজত েশনৃা স্থেবজন্দিি দুিত্ব প্রাে ২০ মকিঃমিিঃ । এ স্থেবন্দজিি সাজে সেক ও গিে 

পজে ঢাকা সহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি উন্নত গর্াোজর্াে ব্যবস্থা িজেজে। 

ে) বতিৃান অবস্থা           : গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই। োিতীে অাংজশ সেক মনিাৃণসহ বাাংোজেশ অাংজশ 

সেক উন্নেন কিা প্রজোেন। সেকপজে উেে গেজশি আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি 

সম্পােজনি েজক্ষয োতীে িােস্ব গবার্ ৃও পিিাষ্ট্র িন্ত্রণােজেি সাজে গর্ােজর্াে অব্যাহত 

িজেজে। গিে পজে এ শুল্ক গস্টশজনি িােজি আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি চালু িজেজে। 

ঘ)আিোনীকৃত পণ্য        : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ, 

চাে, ভূমষ, ভূট্টা, মবমেন্ন প্রকাি দখে, গপামি মফর্, ফ্লাই অযাশ, গিেওজে  মস্ল্পাি, মবমল্ডাং 

গস্টান, গিার্ গস্টান, স্যান্ড গস্টান, মবমেন্ন প্রকাি গে, গ্রানুজেজটর্ স্ল্াে, মেপসাি ইতযামে। 

ঙ) িপ্তামনকৃত পণ্য          : িপ্তামনজর্াগ্য সকে পণ্য। 

 

২১। গেৌেতেঞ্জ স্থেবন্দি: 
 

ক) ব্যবস্থাপনা             : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত          : চুোর্াাংো গেোি েীবননেি উপজেোি গেৌেতেঞ্জ সীিাজন্ত অবমস্থত। এি মবপিীজত 

োিজতি পমিিবঙ্গ িাজেযি নেীো গেোি িাঝমেো সীিান্ত অবমস্থত। আিোমন-িপ্তামন 

কার্কৃ্রি সহেতি কিাি েজক্ষয ৩১/০৭/ ২০১৩ মরিঃ তামিজখ েীবননেি  স্থেবন্দি গঘাষণা 

কিা হে। ঢাকা গেজক েীবননেি উপজেো সেজিি দুিত্ব প্রাে ২৪৯মকিঃমিিঃ এবাং 

েীবননেি উপজেো সেি হজত গেৌেতেঞ্জ স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ০৭ মকিঃমিিঃ।এ 

স্থেবন্দজিি সাজে সেক পজে ঢাকাসহ গেজশি অন্যান্য স্থাজনি উন্নত গর্াোজর্াে ব্যবস্থা 

িজেজে।  

ে) বতিৃান অবস্থা           : বতিৃাজন গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই। োিতীে অাংজশ শুল্ক গস্টশজনি কার্কৃ্রি 

না োকাে এ বাাংোজেশ অাংজশ গকান অবকাঠাজিা মনিাৃজণি উজদ্যাে কিা হেমন। এ 

মবষজে প্রজোেনীে অবকাঠাজিা স্থাপজনি েজক্ষয োতীে িােস্ব গবার্ ৃ ও পিিাষ্ট্র 

িন্ত্রণােজেি সাজে গর্ােজর্াে অব্যাহত িজেজে। 

ঘ)আিোনীকৃত পণ্য        : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ, 

চাে, ভূমষ, ভূট্টা, মবমেন্ন প্রকাি দখে, গপামি মফর্, ফ্লাই অযাশ, গিেওজে  মস্ল্পাি, মবমল্ডাং 

গস্টান, গিার্ গস্টান, স্যান্ড গস্টান, মবমেন্ন প্রকাি গে, গ্রানুজেজটর্ স্ল্াে, মেপসাি।  

ঙ) িপ্তামনকৃত পণ্য          : িপ্তামনজর্াগ্য সকে পণ্য। 

 

২২। গেোমুখ স্থেবন্দি 
 

ক) ব্যবস্থাপনা             : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত          : িাঙ্গািাটি গেো িবিকে উপজেোি গেোমুখ সীিাজন্ত অবমস্থত। এি মবপিীজত োিজতি 

মিজোিাি গেিাগ্রী/ কাউোপুমচো সীিান্ত অবমস্থত। আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেতি 

কিাি েজক্ষয ৩০/০৬/২০১৩ মরিঃ তামিজখ গেোমুখ  স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ঢাকা 

গেজক িাঙ্গািাটি গেো সেজিি দুিত্ব প্রাে ২৯৬মকিঃমিিঃ এবাং িাঙ্গািাটি গেো সেি হজত 

গেোমুখ স্থেবজন্দিি দুিত্ব প্রাে ১৫০মকিঃমিিঃ । পাহােী ও দূেিৃ এোকাে অবমস্থত এ 

স্থেবন্দিটিি একিাত্র গর্াোজর্াে ব্যবস্থা েেপে র্া সাধািণতিঃ আেস্ট-োনুোমি পর্নৃ্ত 

গর্াোজর্াে উপজর্ােী োজক। বাকী সিে পামনি েেীিতা হ্রাস পাওোে র্ান চোচে দূরুহ 

ও প্রাে অসম্ভব োজক। 
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ে) বতিৃান অবস্থা           : গকান অবকাঠাজিা মবদ্যিান গনই। Feasibility & Design Study কার্কৃ্রি 

হাজত গনো হজেজে। োিতীে অাংজশ সেক মনিাৃণসহ বাাংোজেশ অাংজশ সেক উন্নেন কিা 

প্রজোেন। সেকপজে উেে গেজশি আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সম্পােজনি েজক্ষয োতীে 

িােস্ব গবার্ ৃও পিিাষ্ট্র িন্ত্রণােজেি সাজে গর্ােজর্াে অব্যাহত িজেজে। 

ঘ)আিোনীকৃত পণ্য        : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি, কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ। 

ঙ) িপ্তামনকৃত পণ্য          : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

 

২৩। মচোহাটী স্থেবন্দি 
 

ক) ব্যবস্থাপনা             : বাস্থবজকি মনেস্ব তত্ত্বাবধাজন পমিচামেত। 

খ) বন্দি পমিমচমত          : নীেফািািী গেোি গর্িাি উপজেোি মচমেহাট সীিাজন্ত অবমস্থত । মচেহাটিি মবপিীজত 

োিজতি পমিি বজঙ্গি গকাচমবহাি গেোি হেমেবােী সীিাজন্ত অবমস্থত । এটি ১৯৯৬ 

সাজে শুল্ক গস্টশন চালু কিা হে। আিোমন-িপ্তামন কার্কৃ্রি সহেেি কিাি েজক্ষয 

২৮/০৭/২০১৩ মর: এটি স্থেবন্দি গঘাষণা কিা হে। ঢাকা হজত নীেফািািী দূিত্ব প্রাে ৩৪১ 

মকমি: এবাং নীেফািািী  হজত মচেহাটি  সীিাজন্তি দুিত্ব প্রাে ৪৭ মকমি: মচেহাটি  বাোি 

হজত গিে ও সেক পজে  গেজশি অন্যান্য স্থাজনি সাজে োজো গর্াোজর্াে ব্যবস্থা মবদ্যিান 

িজেজে। উজল্লখ্য, শুল্ক গস্টজশনি  কার্কৃ্রি  বতিৃাজন  চালু গনই। ফজে স্থেবজন্দি কার্কৃ্রি 

গ্রহণ কিা  সম্ভব হেমন। মবিে ও বাাংোবান্দা িেবতী  মচেহাটিি  ব্যতীত আি গকান  

স্থেবন্দি না োকাে এ বন্দি  মেজে আিাোমন-িপ্তামনি  মবপুে সম্ভবনা আজে । গস 

গপ্রমক্ষজত বাাংোজেশ স্থেবন্দি কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ বন্দি চালুকিজণি প্রজোেনীে কার্কৃ্রি 

অব্যাহত আজে । 

ঘ)আিোনীকৃত পণ্য        : েবামেপশু, িাজেি গপানা, তাো ফেমূে, োেোেো, বীে, েি, পােি ,কেো, িাসােমনক 

সাি, চােনা গে, কাঠ, টিম্বাি, চুনাপােি, মপোে, িমিচ, িসুন, আো, বেজে, গকাোটেৃ। 

ঙ) িপ্তামনকৃত পণ্য          : সকে প্রকাি িপ্তামনজর্াগ্য পণ্য। 

 

ঘ) প্রস্তামবত স্থেবন্দি 

 

১। প্রােপুি স্থেবন্দি      : কুমষ্টো গেোি গেৌেতপুি উপজেোি প্রােপুি সীিাজন্ত অবমস্থত। এি মবপিীজত োিজতি 

পমিিবঙ্গ িাজেযি নেীো গেোি কমিিপুি োনাধীন মশকািপুি সীিান্ত অবমস্থত। ঢাকা 

হজত গেৌেতপুি উপজেো সেি  দুিত্ব প্রাে ২১৮মক:মি: এবাং গেৌেতপুি উপজেো সেি 

হজত প্রােপুি স্থেবন্দজিি দুিত্ব প্রাে ১৭ মক:মি:। বাাংোজেশ-োিজতি গকান অাংজশই শুল্ক 

গস্টশজনি  কার্কৃ্রি না োকাে এটি অদ্যবমধ স্থেবন্দি গঘাষনা কিা সম্ভব হেমন। তজব 

প্রােপুি শুল্ক গস্টশন চালুকিজণি েজক্ষয বাাংোজেশ-োিতীে সাংমিষ্ট কর্তপৃজক্ষি  সাজে 

গর্াোজর্াে অব্যহত িজেজে । 

২। মুমেবনেি স্থেবন্দি  : গিজহিপুি গেোি মুমেবনেি সীিাজন্ত স্থেবন্দিটি অবমস্থত। এি মবপিীজত োিজতি 

পমিিবঙ্গ িাজেযি নেীো গেোি চাপো োনাধীন হৃেেপুি সীিাজন্ত অবমস্থত। ঢাকা হজত 

গিজহিপুি গেোি সেজিি দুিত্ব প্রাে ২৮৯ মক:মি: এবাং গিজহিপুি গেো সেি হজত 

মুমেবনেজিি দুিত্ব প্রাে ২৫ মক:মি:। বাাংোজেশ-োিজতি গকান অাংজশই শুল্ক গস্টশজনি  

কার্কৃ্রি না োকাে এটি অদ্যবমধ স্থেবন্দি গঘাষনা কিা সম্ভব হেমন। তজব মুমেবননেি 

শুল্ক গস্টশন চালুকিজণি েজক্ষয বাাংোজেশ-োিতীে সাংমিষ্ট  কর্তপৃজক্ষি  সাজে গর্াোজর্াে 

অব্যহত িজেজে । 

 

তথ্য সূত্র: সাংমিষ্ট কিকৃতাৃ, প্রশাসন শাখা, প্রজকৌশে শাখা, ট্রামফক শাখা, মহসাব শাখা। 


