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বাণী 

 

     বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ) ননৌপর্রবহি মন্ত্রণালবয়র র্নয়ন্ত্রণািীন একটি 

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

হয়। স্থলপবে প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবে আমদার্ন-রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক িহজির ও গর্িশীল করার লবক্ষয 

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

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

নর্ঘার্ষি ১৮১টি শুল্ক নেশবনর মবধ্য প্রিান প্রিান ২৪টি শুল্ক নেশবন স্থলবন্দবরর জন্য প্রময় জিীয় অবকাঠাবমা 

গবে নিালা, পর্রচালনা ও র্নয়ন্ত্রবণর দার্য়ত্ব বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। িম্মবধ্য ১২টি 

স্থলবন্দর চালু রবয়বে। আবর্শি ১২ টি স্থলবন্দর পর্ িায়ক্রবম উন্নয়ন ও চালুর অবপক্ষায় আবে। উন্নয়ন কাজ িমাপ্ত 

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

 

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

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

বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ আন্তর্রকভাবব কাজ করবে।  

 

র্বশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অে িনীর্ির যুবগ বাাংলাবদশ শ্রম র্নভ ির অে িনীর্ি নেবক জ্ঞান র্নভ ির অে িনীর্িবি 

পদাপ িণ করবে। এ নপ্রর্ক্ষবি অে িননর্িক কম িকান্ড গর্িশীল করার লবক্ষয স্থলবন্দর িম্পবকি জনগবণর মবধ্য সুস্পি 

িারণা প্রদান ও উৎিাহ বৃর্দ্ধ করা একান্ত প্রবয়াজন। বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৯-২০ পাঠাবন্ত বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তিপক্ষ িম্পবকি জানার অবার্রি সুবর্াগ সৃর্ি হবব।  

 

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

কম িিম্পাদন চুর্ক্ত প্রবিিন কবরবে। উক্ত িম্পার্দি চুর্ক্ত এবাং িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ র্নয়র্মি বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রস্তুি কবর োবক। এরই িারাবার্হকিায় প্রর্িববদবন বন্দর িাংর্লিষি 

িার্ব িক র্চত্র প্রর্ি র্লি হবয়বে। 

   

 িবব িাপর্র আর্ম এ প্রর্িববদন প্রণয়ন এবাং প্রকাশনার িাবে িাংর্লিষি িকলবক আন্তর্রক শুভকামনা ও িন্যবাদ 

জানার্চ্ছ। 

 

 

নক. এম. িার্রকুল ইিলাম  

(অর্ির্রক্ত ির্চব) 

নচয়ারম্যান 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ 
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বাণী 

 

প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবে স্থলপবে বার্ণর্জযক কার্ িক্রম উন্নি ও িহজির করার লবক্ষয  বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ) ২০০১ িাবলর ১৪ই জুন প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। বিিমাবন নর্ঘার্ষি ২৩টি 

প্রিান শুল্কবেশনবক স্থলবন্দর নর্ঘাষণা করা হবয়বে। িম্মবধ্য ০৭টি র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায়, ০৫টি র্বওটি র্ভর্িবি 

পর্রচার্লি হবচ্ছ। অবর্শি ১২টি বন্দবর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান রবয়বে। উন্নয়ন কার্ িক্রম িম্পন্ন হবল বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর িক্ষমিা আবরা বৃর্দ্ধিহ নটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিবন র্বেি িহায়ক হবব।  

 

স্থলবন্দরিমূবহর আমদার্ন-রপ্তার্ন, আয়-ব্যয় ও িঞ্চয় ক্রমান্ববয় বৃর্দ্ধ পাবচ্ছ। উবেখ্য, অর্ি মহামারীর মবধ্যও 

স্থলবন্দবরর ২০৩ নকাটি টাকা আয় হবয়বে। এোো Motor Vehicle Agreement এর আওিায় অদূর 

ভর্বষ্যবি স্থলপবে প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবে বার্ণর্জযক কার্ িক্রম ও নর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা আবরা ত্বরার্ন্বি হবব।  

 

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

এর্গবয় র্াবচ্ছ। পণ্য হযান্ডর্লাং এবাং িা িাংরক্ষবণর জন্য আধুর্নক প্রযুর্ক্ত ব্যবহাবরর মাধ্যবম দক্ষ ও িাশ্রয়ী নিবা 

িো Ease of Doing Business নীর্ি বাস্তবায়বনর উবেবে বন্দরিমূবহ পর্ িায়ক্রবম অবটাবমশন ও 

ওয়ান েপ িার্ভ িি কার্ িক্রম বাস্তবায়ন করা হবচ্ছ। 

 

বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত প্রবিিন করার পর হবি প্রর্ি বের বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কর্তিক বার্ষ িক 

প্রর্িববদন প্রণয়ন করা হয়।িারই িারাবার্হকিায় ২০১৯-২০ অে ি বেবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন করা হবয়বে। এ 

প্রর্িববদবন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর িার্ব িক কম িকাবন্ডর একটি িাংর্ক্ষপ্ত র্চত্র (বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ 

এর লক্ষয ও উবেে, কার্ িক্রম, িাাংগঠর্নক কাঠাবমা, জনবল, পণ্য হযান্ডর্লাং, আমদার্ন-রপ্তার্ন, আয়-ব্যয়, উন্নয়ন 

কার্ িক্রম ইিযার্দ) িাংবর্াজন করা হবয়বে। এ প্রর্িববদবন িাংর্লিষি অাংশীজন (stakeholder) নিবা িম্পবকি 

স্বচ্ছ িারণা লাভ করববন র্া স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িিকরবণ িহায়ক হবব। 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়বনর িাবে িাংর্লিষি িকলবক িন্যবাদ জানার্চ্ছ। নিই িাবে বন্দরিমূহ পর্রচালনার 

িাবে িাংর্লিষি িকবলর িা ল্য কামনা করর্ে। 

 

 

 

নার্ির উর্েন আহবমদ 

 (যুগ্ম-ির্চব) 

িদস্য(অে ি ও প্রশািন) 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ 
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বাণী 

 

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

অবকাঠাবমাগি ও ব্যবিাবান্ধব পর্রববশ সৃর্ির মাধ্যবম ব্যবিায়ীবৃন্দবক প্রবয়াজনীয় নিবা প্রদাবনর জন্য বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কাজ কবর র্াবচ্ছ। বিিমাবন চালু ১২ টি স্থলবন্দর র্দবয় প্রর্িববশী নদশিমূবহর মবধ্য ব্যবিা বৃর্দ্ধর 

প্রয়াি অব্যহি আবে। অর্চবরই আরও ১২ টি স্থলবন্দর পূণ িাঙ্গভাবব চালু কবর ব্যবিা িম্প্রিারবণর পর্রববশ সৃর্ি 

হবব। 

  

       স্থলবন্দরিমূবহর উন্নয়বনর লবক্ষয বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ নজারদার 

কবরবে। ইবিামবধ্য িরকাবরর অে িায়বন এবাং বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর র্নজস্ব অবে ি প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ করা হবয়বে। িম্প্রর্ি এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংবকর অে িায়বন বুর্েমারী ও নবনাবপাল স্থলবন্দবর উবেখবর্াগ্য 

অবকাঠাবমা র্নম িাণ করা হবয়বে। র্বশ্ব ব্যাাংক এর অে িায়বন নতুন ২টি স্থলবন্দর র্ো  র্িবলট নজলার নশওলা ও 

খাগোের্ে নজলার রামগে স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা র্নম িাবণর জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবয়বে। এোোও নবনাবপাল 

স্থলবন্দবরর িম্প্রিারণ ও অবটাবমশন, র্নরাপিা ব্যবস্থা উন্নয়ন, নভামরা স্থলবন্দবরর িম্প্রিারণ কাজ অর্ি দ্রুি 

গর্িবি এর্গবয় ননয়া হবচ্ছ। বিিমাবন িরকাবরর গর্িশীল ননর্তবত্ব স্থলবন্দরিমূবহর অবকাঠাবমাগি উন্নয়নিহ 

অন্যান্য কম িসূচী গ্রহবণর মাধ্যবম নদবশর অে িননর্িক গর্ি ত্বরার্ন্বি করা হবচ্ছ। 

 

 িকবলর িার্ব িক িহবর্াগীিা ও কল্যাণ কামনা করর্ে। 

       

 

 

      

নমাোঃ হার্ববুর রহমান 

(যুগ্মির্চব) 

িদস্য(উন্নয়ন) 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ  
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বাণী 

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ ননৌ-পর্রবহন মন্ত্রণালবয়র আওত ধীি একটি িাংর্বর্িবদ্ধ িাংস্থা। প্রর্িববশী 

নদবশর িাবে বার্ণজয িহজির করার জন্য ১২ টি স্থলবন্দর র্নবয় ২০০১ িাবল বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ র্াত্রা 

শুরু কবর। িৎকালীন র্চন্তািারায় নবর্শর ভাগ স্থলবন্দর BOT(Build, Operate and Transfer) 

র্ভর্িবি পর্রচালনার জন্য র্নি িার্রি র্েল। পরবিীবি বিিমান িরকার এই িারণা নেবক িবর আবি এবাং বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর অিীবন িকল স্থলবন্দর পর্রচালনার র্িদ্ধান্ত ননয়। বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর অিীবন 

স্থলবন্দবরর িাংখ্যা ০৭টি এবাং BOT র্ভর্িবি ০৫টি নমাট ১২ টি স্থলবন্দবরর মাধ্যবম ব্যবিা-বার্ণজয পর্রচার্লি 

হবয় আিবে। অবর্শি স্থলবন্দরগুবলা পর্ িায়ক্রবম চালু হওয়ার প্রর্ক্রয়া চলমান। আশা করা র্ায় স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর 

অিীবন িকল স্থলবন্দরগুবলা পর্রচার্লি হবল নদবশর ব্যবিা-বার্ণবজয নতুন গর্ি আিবব, নদবশ কম িিাংস্থাবনর 

সুবর্াগ সৃর্ি হবব।  বল নবকারবত্বর িাংখ্যা অবনকাাংবশ কবম র্াবব। স্থলবন্দর পর্রচালনার িাবে ট্রার্ ক র্বভাগ 

িরাির্র জর্েি। এই বার্ষ িক প্রর্িববদবন স্থলবন্দরগুবলার মাধ্যবম র্বগি এক বৎিবর আমদার্ন-রপ্তার্ন এবাং 

স্থলবন্দবরর িার্ব িক র্চত্র তুবল িরার নচিা করা হবয়বে। িাই এটি পাবঠর মাধ্যবম বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ 

িম্পবকি একটি িম্যক িারণা লাভ করা র্াবব। 

 

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

জানায়। মাঠ পর্ িাবয় কম িরি িকল কম িকিিা-কম িচারীবদর িব িাঙ্গীন ি লিা কামনা করর্ে। 

 

  

 

 

র্. নশখ আলমগীর নহাবিন 

(যুগ্মির্চব) 

িদস্য (ট্রার্ ক) 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ 
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১.০) পটভূর্ম  

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ) ননৌপর্রবহি মন্ত্রণালবয়র আওিািীন একটি 

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

হয়। স্থলপবে প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবে আমদার্ন-রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক িহজির ও গর্িশীল করার লবক্ষয 

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

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

নর্ঘার্ষি ১৮১টি শুল্ক নেশবনর মবধ্য প্রিান প্রিান ২৪টি শুল্ক নেশবন স্থলবন্দবরর জন্য প্রময় জিীয় অবকাঠাবমা 

গবে নিালা, পর্রচালনা ও র্নয়ন্ত্রবণর দার্য়ত্ব বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। িম্মবধ্য ১২টি 

স্থলবন্দর চালু রবয়বে। আবর্শি ১২ টি স্থলবন্দর পর্ িায়ক্রবম উন্নয়ন ও চালুর অবপক্ষায় আবে। উন্নয়ন কাজ িমাপ্ত 

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

অে িননর্িক প্রবৃর্দ্ধ ত্বরার্ন্বিকরবণর উবেেবক িামবন নরবখ ব াংল মদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ (বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তিপক্ষ) এর দদনর্ন্দন কার্ িক্রম পর্রচার্লি হবচ্ছ। 

 

১.১) রূপকল্প  

 

স্থলপবে পণ্য আমদার্ন-রপ্তার্ন িহজির ও উন্নিিরকরণ। 

 

১.২) অভিলক্ষ্য  

 

স্থলবন্দবরর অবকাঠাবমা উন্নয়ন, পণ্য হযান্ডর্লাং ও িাংরক্ষবণ আধুর্নক প্রযুর্ক্তর ব্যবহার এবাং িরকার্র-

নবিরকার্র অাংশীদার্রবত্ব অপাবরটর র্নবয়াবগর মাধ্যবম দক্ষ ও িাশ্রয়ী নিবা প্রদান। 

 

১.৩) কর্তিপবক্ষর ক্ষমিা ও কার্ িাবলী  

  

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

 স্থলবন্দবর পণ্য গ্রহণ, িাংরক্ষণ ও প্রদাবনর জন্য অপাবরটর র্নবয়াগ; 

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

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

১.৪) নবার্ ি গঠন   

 

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

স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নবার্ ি  গঠিি হয়। 

 

নবার্ ি র্নম্নবর্ণ িি িদস্য িমন্ববয় গঠিি। র্ো- 

 

 একজন নচয়ারম্যান 

 র্িনজন িাব িক্ষর্ণক িদস্য এবাং 

 র্িনজন খন্ডকালীন িদস্য, র্াবদর মবধ্য একজন অভযন্তরীণ িম্পদ র্বভাবগর কম িকিিা, একজন 

র্শল্প ও বার্ণবজয র্নবয়ার্জি নবিরকার্র ব্যর্ক্ত হবব।  
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১.৫) নবার্ ি পর্রচালনা   

 

 কর্তিপবক্ষর পর্রচালন ও প্রশািন নবাবর্ ির উপর ন্যস্ত এবাং কর্তিপক্ষ নর্ িকল ক্ষমিা প্রবয়াগ ও 

কার্ ি িম্পাদন করবি পারবব নবার্ িও নি িকল ক্ষমিা প্রবয়াগ ও কার্ ি িম্পাদন করবি পারবব। 

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

 নচয়ারম্যান ও িাব িক্ষর্ণক িদস্যগণ িরকার কর্তিক র্নযুক্ত হববন এবাং কর্তিপবক্ষর  িাব িক্ষর্ণক 

কম িকিিা র্হবিবব দার্য়ত্ব পালন করববন এবাং িরকার কর্তিক র্নি িার্রি নময়াবদ ও শিিািীবন 

কম িরি োকববন। 

 খন্ডকালীন িদস্যগণ িরকার কর্তিক র্নযুক্ত হববন এবাং র্নবয়াবগর িার্রখ হবি দুই বের নময়াবদ 

স্বীয় পবদ বহাল োকববন এবাং পুনরায় র্নবয়াগবর্াগ্য হববন। 

 নচয়ারম্যান কর্তিপবক্ষর প্রিান র্নব িাহী কম িকিিা হববন। 

 নচয়ারম্যাবনর পদ শুন্য হবল র্কাংবা অনুপর্স্থর্ি বা অসুস্থিা নহতু বা অন্য নকান কারবণ নচয়ারম্যান 

দার্য়ত্ব পালবন অিমে ি হবল, শূন্য পবদ নবর্নযুক্ত নচয়ারম্যান কার্ িভার গ্রহণ না করা পর্ িন্ত র্কাংবা 

নচয়ারম্যান স্বীয় দার্য়ত্ব পালবন িমে ি না হওয়া পর্ িন্ত িরকার কর্তিক মবনানীি নকান িাব িক্ষর্ণক 

িদস্য নচয়ারম্যাবনর দার্য়ত্ব পালন করববন। 

১.৬) নবাবর্ ির িভা   

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

দুই মাবি নবাবর্ ির কমপবক্ষ একটি িভা অনুর্ষ্ঠি হবব। 

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

প্রবয়াজন হবব। 

 নবাবর্ ির িভায় প্রবিযক িদবস্যর একটি কবর নভাট োকবব এবাং নভাবটর িমিার নক্ষবত্র িভায় 

িভাপর্িত্বকারী ব্যর্ক্তর একটি র্িিীয় বা র্নণ িায়ক নভাট প্রদাবনর ক্ষমিা োকবব। 

 নবাবর্ ির িকল িভায় নচয়ারম্যান িভাপর্িত্ব করববন এবাং িাঁর অনুপর্স্থর্িবি নচয়ারম্যান হবি 

এিদুবেবে ক্ষমিাপ্রাপ্ত নকান িাব িক্ষর্ণক িদস্য উক্ত িভায় িভাপর্িত্ব করববন।  

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

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

 

২০১৯-২০ অে ি বেবর অনুর্ষ্ঠি িািারণ নবার্ িিভার িথ্যার্দ র্নম্নরূপ  

ক্রর্মক নবার্ ি িভার ক্রর্মক িভা অনুষ্ঠাবনর িার্রখ র্িদ্ধান্ত িাংখ্যা 

১. ৬৬ িম িািারণ নবার্ িিভা ২৬/০৮/২০১৯ ১১টি 

২. ৬৭ িম িািারণ নবার্ িিভা ২১/১০/২০১৯ ১০টি 

৩. ৬৮ িম িািারণ নবার্ িিভা ০২/০২/২০২০ ১৩টি 

 

২০১৯-২০ অে ি বেবর অনুর্ষ্ঠি র্ববশষ নবার্ িিভার িথ্যার্দ র্নম্নরূপ  

ক্রর্মক নবার্ ি িভার ক্রর্মক িভা অনুষ্ঠাবনর িার্রখ  র্িদ্ধান্ত িাংখ্যা 

১. ২৫ িম র্ববশষ নবার্ িিভা ২৬/০৮/২০১৯ ০৪টি 

২. ২৬ িম র্ববশষ নবার্ িিভা ২১/১০/২০১৯ ১৬টি 
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২.০) িাাংগঠর্নক কাঠাবমা   

 

কর্তিপবক্ষর অগ িাবনাগ্রাম অনুর্ায়ী ০৬(েয়)টি শাখা/র্বভাগ রবয়বে। ০৬(েয়)টি শাখা/র্বভাগ র্ো  প্রশািন 

শাখা, প্রবকৌশল শাখা,ট্রার্ ক শাখা, র্হিাব শাখা, অর্র্ট শাখা ও নবার্ ি শাখা। উক্ত শাখা/র্বভাবগর মাধ্যবম এ 

কর্তিপবক্ষর দদনর্ন্দন কার্ িাবলী িম্পার্দি হবচ্ছ।  

   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবকৌশল র্বভাগ 

প্রবকৌশল শাখা 

নচয়ারম্যান  

িদস্য (উন্নয়ন) 

 

র্হিাব শাখা প্রশািন শাখা  

অর্র্ট শাখা 

নবার্ ি শাখা 

 

সদস্য  (ট্র ভিক) 

ট্র ভিক  ভবি গ  

 

ট্র ভিক  শ খ  

 

সদস্য  (অর্ ি ও প্রশ সি)  সদস্য  (খন্ডক লীি) 

কিৌপভরবহি  

 ন্ত্রণ লময়র  প্রভতভিভধ  

সদস্য  (খন্ডক লীি) 

আই .আর . ভি এর  প্রভতভিভধ  

 

সদস্য  (খন্ডক লীি) 

ভশল্প  ও ব ভণমজয  ভিময় ভজত  

কবসরক রী  প্রভতভিভধ  
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২.১) জনবল: 

 অনুবমার্দি পদিাংখ্যা ৩৬৯ টি এবাং নমাট পূরণকৃি পদিাংখ্যা ২৬৬ টি। পদবী/বগ্রর্ অনুর্ায়ী িারর্ণবি 

র্নবম্ন প্রদশ িন করা হ’ল   

ক) প্রেম নশ্রণীর কম িকিিা   
     

ক্র.

নাং ক্র. নাং 

পবদর নাম পদ 

িাং

খ্যা 

কম িরি 

 

 ক্র.

নাং 

পবদর নাম পদ 

িাং

খ্যা 

কম িরি  

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

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

(ট্রার্ ক) 

১ ০ 

৩. িদস্য (উন্নয়ন) ১ ১ ১৬. িহকারী পর্রচালক (ট্রার্ ক) ১৮ ১৫ 

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

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

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

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

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

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

১০. ির্চব ১ ১ ২৩. এবেট অর্ িার ১ ১ 

১১. উপ-পর্রচালক (প্রশািন) ২ ১ ২৪. শ্রম কল্যাণ কম িকিিা ১ ১ 

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

১৩

. 

উপ-পর্রচালক (র্হিাব 

ও র্নরীক্ষা) 

১ ০ ২৬. িহকারী নপ্রাগ্রামার ১ ০ 

                                                                                 নমাট= ৫৬ ৪৫ 

 

খ) র্িিীয় নশ্রণীর কম িকিিা  

 

ক্র.

নাং 

পবদর নাম পদিাং

খ্যা 

কম িরি   ক্র.নাং পবদর নাম পদিাং

খ্যা 

কম িরি 

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

২. উপ-িহকারী 

প্রবকৌশলী 

৭ ৫  ৪. ব্যর্ক্তগি কম িকিিা 

কাম কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

৫ ৪ 

নমাট= ১৮ ১৪ 

  

গ) র্তিীয় নশ্রণীর কম িচারী  

 
 

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

১. ট্রার্ ক পর্রদশ িক ৬৩ ৫৫ ৬. নমর্র্বকল 

এবটনবর্ন্ট 

১ ১ 

২.  ায়ার ইন্সবপক্টর ১ ১ ৭. অর্র্টর ৪ ৪ 

৩. ওয়যারহাউজ/ইয়ার্ ি 

সুপার্রবন্টনবর্ন্ট 

৮৮ ৬৩ ৮. কযার্শয়ার ২ ২ 
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৪. কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

২৬ ২৪ ৯. নকয়ার নটকার ১ ১ 

৫. র্হিাবরক্ষক ২০ ১৪ ১০. ড্রাইভার ৯ ৯ 

৬. অর্ ি িহ  কাম 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

১ ১  ১২ ড্রাইভার (আউট 

নিার্ি িাং) 

২ ০ 

নমাট= ২১৮ ১৭৫ 

 

 

র্ঘ) চতুে ি নশ্রণীর কম িচারী  

 

ক্র.নাং পবদর নাম পদিাং

খ্যা 

কম িরি  ক্র.নাং পবদর নাম পদিাংখ্যা কম িরি 

১. গ্রীজার কাম পাম্প 

ড্রাইভার 

২ ১ ৬. পাওয়ার হাউজ 

ড্র ইি র 

৮ ০ 

২. র্লর্র্াং  ায়ারম্যান 

কাম  ায়ার 

হাইবড্রন্ট অপাবরটর 

১১ ৪ ৭. অর্ ি িহায়ক 

(আউট নিার্ি িাং) 

৩ ০ 

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

নিার্ি িাং) 

২ ০ 

৪. পর্রচ্ছন্নিা কমী ২ ০ ৯. প্লাম্বার (আউট 

নিার্ি িাং) 

২ ০ 

৫. ইবলকর্ট্রর্শয়ান ৯ ০ ১০. কুক (আউট নিার্ি িাং) ১ ০ 

নমাট= ৭৭ ৩২ 

 

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

  

প্রর্িববদনািীন বেবর পবদান্নর্ি নতুন র্নবয়াগ প্রদান 

কম িকিিা কম িচারী নমাট কম িকিিা কম িচারী নমাট 

৬ ২ ৮ ৭ ৩৭ ৪৪ 

 

২.২) বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত  

 

র্বগি ২৪/০৬/২০১৮ িার্রবখ ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর মবধ্য ২০১৯-২০ 

অে িবেবরর বার্ষ িক কম িিম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) স্বাক্ষর্রি হয়। অনুরূপ চুর্ক্ত বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এবাং মাঠ 

পর্ িাবয়র দপ্তবরর মবধ্যও স্বাক্ষর্রি হয়। এর্পএ-২০১৯-২০ অে ি বেবর ০১টি নকৌশলগি উবেে বাস্তবায়বনর জন্য 

০৮টি কার্ িক্রম এবাং আবেক নকৌশলগি উবেবে বাস্তবায়বনর জন্য ১৯টি কার্ িক্রম গ্রহণ করা হয়। 

 



6 

 

      

ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর মবধ্য ২০১৯-২০ অে িবেবরর এর্পএ স্বাক্ষর্রি অনুষ্ঠ ি 

নকৌশলগি উবেেিমূবহর লক্ষযমাত্রার র্বপরীবি বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর অজিন(২০১৯-২০ অে িবের)  

 

ক্র.নাং কার্ িক্রম লক্ষযমাত্রা প্রকৃি অজিন(%) 

১ কবি মপ ল স্থলবন্দমর ব্য র ক িবি ভি ি ণ 

ক জ 

৩০/০৬/২০২০ র্ি  ৮০% 

২ কগ বর কুড়  ও ধ নুয় -ক   লপুর স্থলবন্দমর 

জভ  অভধগ্রহণ 

৩০/০৬/২০২০ র্ি  ১০০% 

৩ কবি মপ ল, বুভড়  রী ও কি  র  স্থলবন্দমর 

ওময়ব্রীজ কেল ভি ি ণ 

৩০/০৬/২০২০ ভি: ১০০% 

 

২.৩) জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল বাস্তবায়ন  

 

জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল  বাস্তবায়বনর লবক্ষয মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগ কর্তিক প্রণীি েবক এবাং বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর দনর্িকিা কর্মটির সুপার্রশক্রবম ২০১৯-২০ অে ি বেবরর জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল 

কম িপর্রকল্পনা ও অগ্রগর্ি পর্রবীক্ষণ কাঠাবমা প্রণয়ন করা হয়। কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর জন্য বাাংল মদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপমক্ষ্র শুদ্ধ চ র ইউভিট গঠি কর  হয়। িারা জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল কম িপর্রকল্পনা প্রণয়ি ও 

অগ্রগর্ি পর্রক্ষণ কাঠাবমা প্রণয়ন কবর। কম ি-পর্রকল্পনা অনুর্ায়ী দত্রমার্িক র্ভর্িবি দনর্িকিা কর্মটির িভা এবাং 

শুদ্ধ চ র ইউভিমটর িভার আবয়াজন করা হয়। 

 

ক্র.নাং কার্ িক্রম লক্ষযমাত্রা প্রকৃি অজিন(%) 

১ দনর্িকিা কর্মটির িভা ০৪ টি  ১০০% 

২ দনর্িকিা কর্মটির র্িদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ৮০% ১০০% 

৩ অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ িভা ০৫টি  ১০০% 

৪ আইন ও র্বর্ি িম্পবকি িবচিনািামূলক 

িভা/ প্রর্শক্ষণ আবয়াজন  

১২২ জন ১০০% 

৫ জািীয় শুদ্ধাচার নকৌশল র্বষবয় কম িকিিা- ১২২ জন ১০০% 
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ক্র.নাং কার্ িক্রম লক্ষযমাত্রা প্রকৃি অজিন(%) 

কম িচারীবদর প্রর্শক্ষণ প্রদান 

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

িম্পাদন  

৯৫% ১০০% 

৮ বার্ষ িক উদ্ধাবন কম ি পর্রকল্পনায় অন্তিভূক্ত 

কার্ িক্রম বাস্তবায়ন  

৪০% ১০০% 

৯ দপ্তর/িাংস্থার নিবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি 

(র্িটিবজন চাট িার) বাস্তব অগ্রগর্ি 

পর্রবীক্ষণ 

৫০% ১০০% 

১০ গণশুনানী আবয়াজন ৬টি ১০০% 

 

 

 

বন্দর পর্ িাবয় অাংশীজবনর অাংশগ্রহবণ গণশুনানীর আবয়াজন 

 

 এোো জািীয় শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান নীর্িমালা, ২০১৭ অনুর্ায়ী বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর ১ জন বন্দর 

প্রিানবদর মবধ্য ০১ জন কম িকিিা, (০১-০৯ নগ্রর্) ০১ জন কম িকিিা এবাং (১০-২০ নগ্রর্) ০১ কম িচারীবক জািীয় 

শুদ্ধাচার পুরষ্কার-২০১৯ প্রদান করা হবয়বে।  

 

২.৪) মানবিম্পদ উন্নয়ন (প্রর্শক্ষণ)  

 

 ব াংল মদশ স্থলবন্দর কর্তিপমক্ষ্র কম িকিিা-কম িচাভরনদর নপশাদার্রত্ব ও কম িদক্ষিা বৃর্দ্ধর স্বাবে ি ২০১৯-২০ অে ি 

বেবর নদবশ ৪৬ জি এবাং র্ববদবশ ২২ জিকম িকিিা-কম িচাভর-কক প্রর্শক্ষকণ অাংশগ্রহবণর জন্য মবনানয়ন প্রদান করা 

হয়। এোো একই অে ি বেবর ৭৫ জি কম িকিিা-কম িচারীবদর ইন-হাউজ প্রর্শক্ষণ প্রদ ি কর  হয়। 

 

২.৫) আইর্িটি িাংক্রান্ত কার্ িক্রম  

 

   িিীয় প্রধ ি ন্ত্রী কশখ হ ভসি  ভিভজট ল ব াংল মদশ ভবভি ি মণর  ধ্য ভদময় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরমণর ক িসূচী গ্রহণ 

কমরমেি। এরই ধ রব ভহকত য় আধুর্নক প্রযুর্ক্ত ব্যবহাবরর মাধ্যবম দক্ষ ও িাশ্রয়ী নিবা িো Ease of 

Doing Business নীর্ি বাস্তবায়বনর উবেবে এ কর্তিপবক্ষ র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবচ্ছ। নর্মন-  

 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর উন্নয়নমূলক কাজিহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-র্জর্পর মাধ্যবম িম্পন্ন করা হয়। 
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 বিিমাবন বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর প্রিান কার্ িালবয় ই- াইর্লাং কার্ িক্রম লাইভ িাভ িাবর িম্পন্ন করা 

হয়। পর্ িায়ক্রবম নবনাবপাল, নভামরা, বুর্েমারী ও িামার্বল স্থলবন্দবর ই- াইর্লাং কার্ িক্রম শুরু করা হবব। 

 

 স্থলবন্দবর আমদার্ন রপ্তার্ন বার্ণবজয গর্িশীলিা আনয়ন এবাং স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি করার 

স্বাবে ি জনগবণর নদৌরবগাোয় নিবা নপৌোবনার লবক্ষয নিবা িহজীকরণ ও ই-িার্ভ িবির আওিায় বুর্েমারী 

স্থলবন্দবর এিপায়ার টু ইবনাবভট (এটুআই) এর কার্রগর্র/পরামশ িক িহবর্ার্গিায় e-Port 

Management System বাস্তবায়বনর জন্য পাইলটিাং কার্ িক্রম চালু হবয়বে।  

 

 

এবি স্থলবন্দবরর র্বদ্যমান নিবা ও নাগর্রক নিবািমূহ ই-িার্ভ িবির মাধ্যবম িম্পন্ন হবব।  বল বন্দর 

কর্তিপক্ষ, র্িএন্ডএ  এবজন্ট, আমদার্ন-রপ্তার্নকারকগণ উপকৃি হবব ও নিবাগ্রহীিাগণ এর TCV 

(time-cost-visit) কমবব এবাং স্থলবন্দবর আমদার্ন-রপ্তার্ন বৃর্দ্ধ পাবব 

 

          এক নজবর ই-িার্ভ িি নরার্ম্যাপ-২০২১  

 

Identified e-System Implementation Period 

E-Port Management System at Burimari 

Land Port 

Fiscal Year:2019-2020 

E-filing at Head Office Fiscal Year:Activity in Live 

server 

Passenger Port e–exit service Fiscal Year:2019-2020 

E-registration for C&F Agent Fiscal Year:2020-2021 

ERP (HR,Accounts, Audit, Inventory, 

Budget, Procurement, Project, Training) 

Fiscal Year:2020-2021 

Security Management System (Ansar and 

Outsourcing security) 

Fiscal Year:2020-2021 

Improvement of security System for 

Benapole Land Port under World Bank 

Project 

Fiscal Year:2020-2021 

 

ে) PMIS ি ট ওয়যার বাস্তবায়ন  বাস্থববকর কম িকিিা-কম িচারীবদর চাকুরী িাংক্রান্ত িথ্যিহ র্াবিীয় 

িথ্যার্দ ির্ন্নববশকরবণর লবক্ষয PIMS ি ট ওয়যার বাস্তবায়নািীন রবয়বে। 
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২.৬) কল্যাণমূলক কার্ িক্রম  

 

বাস্থববকর কম িকিিা-কম িচারীর কল্যাণাবে ি র্বর্ভন্ন কল্যাণমূলক কার্ িক্রম (অবির ভািা ও অবির সুর্বিাদী, 

নপনশন ও উৎিাহ নবানাি) গ্রহণ করা হবয়বে। উৎিাহ নবানাি প্রদাবনর কার্ িক্রম চলমান রবয়বে এবাং নপনশবনর 

র্বষয়টি মন্ত্রণালবয় প্রর্ক্রয়ািীন রবয়বে। এোো বাস্থববক আত্মীকৃি ০৩ (র্িন) জন কম িকিিা-কম িচারীর নপনশন ও 

গ্রাচুইটি প্রদাবনর লবক্ষয কার্ িকর ব্যবস্থা গৃহীত হময়মে।  

 

২.৭) দার্রদ্র্ র্ববমাচবন বাস্থববকর ভূর্মকা:  

 

ক্ষুিা-দার্রদ্র্যমুক্ত,সুখী-িমৃদ্ধ নিানার বাাংলা গবে নিালার লবক্ষয বিিমান িরকার িপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা 

(২০১৬-২০) প্রণয়ন, রূপকল্প-২০২১, নটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (২০১৫-৩০) র্নি িারণ কবরবে এবাং ২০৪১ িাবলর 

মবধ্য উন্নি নদশ গবে নিালার প্রিযবয় নপ্রর্ক্ষি িপ্তম পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনায় ২০২০ িাবলর মবধ্য ১৮.৬% এবাং 

নটকিই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রায় ২০৩০ িাবলর মবধ্য ৯.৭% নার্মবয় আনার লক্ষযমাত্রা র্নি িারণ করা হবয়বে। নি লবক্ষয 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কর্তিক দার্রদ্র্য র্ববমাচন ও কম িিাংস্থান সৃর্িবি র্নবম্নাক্ত কার্ িক্রম গ্রহণ করা হবয়বে  

 

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

নবিরকার্রভাবব ঠিকাদারী প্রর্িষ্ঠাবনর মাধ্যবম বন্দর এলাকার প্রায় ১০ (দশ) হাজার শ্রর্মক পণ্য উঠা-

নামার কাবজ িমৃ্পক্ত আবেন। এবি স্থানীয় হিদর্রদ্র্ স্বল্প আবয়র জনবগাষ্ঠী ও দর্রদ্র্ শ্রর্মকবদর 

কম িিাংস্থাবনর সুবর্াগ সৃর্ি হবয়বে। 

 

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

র্নবয়াবগর মাধ্যবম স্থানীয় দর্রদ্র্ ও নবকার জনবগাষ্ঠীর র্কয়দাংবশর কম িিাংস্থাবনর পে সুগম  হবয়বে। 

 

গ) নদবশর প্রিযন্ত অঞ্চবল স্থলবন্দর প্রর্িষ্ঠার  বল নি িকল অঞ্চবল র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র্ ব্যবিায়ী ও িাংর্লিষি কার্ িক্রবমর 

িাবে িমৃ্পক্ত নপশাজীবীর নলাকজবনর িমাগম র্ঘবট। এবি ঐ িকল অঞ্চবল ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ব্যবিা-বার্ণজয 

প্রিাবরর িারাবার্হকিায় পবরাক্ষ কম িিাংস্থাবনর সুবর্াগ বৃর্দ্ধ পাবচ্ছ।  বল র্নম্ন আয় ও দর্রদ্র্ জনবগাষ্ঠীর 

আবয়র পে উন্মুক্ত হবয়বে। 

 

২.৯) ২০১৯-২০ অে িবেবর বাস্থববকর জর্ম অর্িগ্রহবণর পর্রিাংখ্যান  

 

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর আওিািীন স্থলবন্দরিমূবহর উন্নয়ন ও িম্প্রিারবণর জন্য প্রবয়াজনীয় 

ভূর্ম অর্িগ্রহণ কার্ িক্রম চলমান কম িসূচী র্হবিবব গ্রহণ করা হবয়বে। নি লবক্ষয প্রর্িববদনািীন বেবর (২০১৮-১৯) 

নভামরা স্থলবন্দর, িািক্ষীরা িম্প্রিাবণর জন্য ৯.৮৩৫০ একর, র্ববলার্নয়া স্থলবন্দর, ন নী প্রর্িষ্ঠার জন্য ১০.০০ 

একর, নশওলা স্থলবন্দর, র্িবলট প্রর্িষ্ঠার জন্য ২২.০২ একর, নগাবরাকুো-কেইিলী, ময়মনর্িাংহ প্রর্িষ্ঠার জন্য 

১৬.৪১ ও ১৪.৭৩ একর, িানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর, জামালপুর প্রর্িষ্ঠার জন্য ১৫.৮০ একর জর্ম অর্িগ্রহণ িম্পন্ন 

হবয়বে। এোো বাো স্থলবন্দর প্রর্িষ্ঠার জন্য ১৩.০০ একর জর্ম অর্িগ্রহণ কার্ িক্রম িম্পন্ন হবয়বে িবব নজলা 

প্রশািন কর্তিক জর্মর দখল এখনও বুবে নদয়া হয়র্ন। িাোো নবনাবপাল স্থলবন্দর, র্বশার িম্প্রিারবণর জন্য 

১৬.৪১৫ একর, রামগে স্থলবন্দর, খাগোের্ে প্রর্িষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর, আখাউো স্থলবন্দবর প্যাবিঞ্জার 

টার্ম িনাল র্নম িাবণর জন্য ০.৮৩ একর বুর্েমারী স্থলবন্দর িম্প্রিারণ ও প্যাবিঞ্জার টার্ম িনাল ভবন র্নম িাবণর জন্য 

২৬.৯১ একর, নিানাহাট স্থলবন্দবরর প্যাবিঞ্জার টার্ম িনাল ভবন র্নম িাবণর জন্য ১.০০ একর এবাং নভালাগঞ্জ 

স্থলবন্দর, র্িবলট প্রর্িষ্ঠার  জন্য ১৬.৪০ একর জর্ম অর্িগ্রহবণর কার্ িক্রম চলমান রবয়বে। র্হর্ল স্থলবন্দর 

িম্প্রিারবণর জন্য ৬.২৬ একর, নিানামির্জদ স্থলবন্দর িম্প্রিারবণর জন্য ১৮.৩৬ একর এবাং বাাংলাবান্ধা 

স্থলবন্দর, পঞ্চগে িম্প্রিারবণর জন্য ২০.০০ একর জর্ম অর্িগ্রহবণর প্রস্তাবনা রবয়বে র্া অর্িগ্রহবণর প্রর্ক্রয়ািীন 

আবে।   
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২.১০) মার্িক িমন্বয় িভা  

 

 র্বগি ২৪/০৬/২০১৯ র্ি  িার্রবখ বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর নচয়ারম্যান মবহাদবয়র িভাপর্িবত্ব ই-

 াইর্লাং কার্ িক্রম, কম িকিিা-কম িচারীবদর উৎিাহ নবানাি প্রদান, নপনশন, গ্রাচুইটি, অর্র্ট আপর্ি,নববদর্শক 

প্রর্শক্ষবণ কম িকিিা-কম িচারীবদর িাংখ্যা বৃর্দ্ধ, িরকাবরর র্নব িাচনী ইশবিহার বাস্তবায়ন ও নবনাবপাল স্থলবন্দবরর 

জন্য জর্ম অর্িগ্রহণ এবাং নভামরা বন্দবরর দুটি ওজন নেলবক ইন্টারর্লাংকরণ ইিযার্দ র্বষবয় আবলাচনাবশবষ 

র্িদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

 

বাস্থববকর মার্িক িমন্বয় িভা  

 

২.১১) মাননীয় ননৌপর্রবহন প্রর্িমন্ত্রী এর আগমন  

       গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ িরকাবরর মাননীয় ননৌপর্রবহন প্রর্িমন্ত্রী জনাব খার্লদ মাহমুদ নচৌধুরী, এম.র্প 

মবহাদয়  বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর প্রিান কার্ িালময়র অর্ ি পর্রদশ িন কবরন। বাাংলাবদশ স্থলবন্দর 

কর্তিপক্ষ (বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ) এর নচয়ারম্যান জনাব িপন কুমার চক্রবিী মাননীয় ননৌপর্রবহন 

প্রর্িমন্ত্রীবক ফুবলল শুবভচ্ছা জানান। বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নচয়ারম্যান এর িভাপর্িবত্ব মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী 

র্নবদ িশনামূলক বক্তব্য প্রদান কবরন।  

  

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ এর প্রিান কার্ িালবয় মাননীয় ননৌপর্রবহন প্রর্িমন্ত্রী এর আগমন 
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৩.০) বন্দর পর্রর্চর্ি   

 

প্রর্িববশী নদশগুবলার িাবে স্থলপবে আমদার্ন-রপ্তার্ন কার্ িক্রমবক উন্নি ও িহজির করার লবক্ষয 

অবকাঠাবমাগি সুবর্াগ-সুর্বিা সৃর্ি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। 

বিিমাবন এ কর্তিপবক্ষর অিীবন গুরুত্বপূণ ি ২৪টি শুল্ক নেশনবক িরকার কর্তিক স্থলবন্দর র্হবিবব নর্ঘাষণা করা হবয়বে। 

১২ টি শুল্ক নেশনবক স্থলবন্দর র্হবিবব প্রবয়াজনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ করা হবয়বে। িম্মবধ্য ৭টি স্থলবন্দর র্ো- 

নবনাবপাল, বুর্েমারী, আখাউো, নভামরা, নাকুগাঁও, িামার্বল এবাং নিানাহাট বাস্থববকর র্নজস্ব ব্যবস্থাপনায় 

পর্রচার্লি হবচ্ছ। র্বরল স্থলবন্দর ব্যিীি অপর ০৫টি স্থলবন্দর র্ো- বাাংলাবান্ধা, নিানামির্জদ, র্হর্ল, নটকনা  ও 

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

Transfer) র্ভর্িবি নপাট ি অপাবরটর র্নবয়াগ করা হবয়বে। অবর্শি ১২টি স্থলবন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

ও চালুর অবপক্ষািীন রবয়বে।  

 

২৪টি স্থলবন্দবরর িাংর্ক্ষপ্ত পর্রর্চর্ি    

 

ক) চালুকৃি বন্দরিমূহ  

 

ক্র.নাং স্থলবন্দবরর নাম 

 

বাাংলাবদশ অাংবশর নাম ভারি/মায়ানমার অাংবশর নাম ব্যবস্থাপনা 

১ নবনাবপাল স্থলবন্দর নবনাবপাল,শাশ িা, র্বশার নপট্রাবপাল, বঁনগাও, ভারি  র্নজস্ব িত্ত্বাবিাবন 

২ বুর্েমারী স্থলবন্দর পাটগ্রাম, লালমর্নরহাট নচাংোবান্ধা, পর্িমবঙ্গ,  ভারি র্নজস্ব িত্ত্বাবিাবন 

৩ আখাউো স্থলবন্দর আখাউো, ব্রাহ্মণবােীয়া রামনগর,আগরিলা, র্ত্রপুরা, ভারি  র্নজস্ব িত্ত্বাবিাবন 

৪ নভামরা স্থলবন্দর  নভামরা, িািক্ষীরা  নগাজার্াঙ্গা, চর্িশ পরগনা, 

পর্িমবঙ্গ, ভারি 

র্নজস্ব িত্ত্বাবিাবন 

৫ নাকুগাঁও স্থলবন্দর নার্লিাবােী, নশরপুর র্ালু, নমর্ঘালয়, ভারি  র্নজস্ব িত্ত্বাবিাবন 

৬ িামার্বল  স্থলবন্দর নগায়াইনর্ঘাট, র্িবলট র্াউর্ক, র্শলাং, নমর্ঘালয়, ভারি র্নজস্ব িত্ত্বাবিাবন 

 ৭ 

 

নিানাহাট স্থলবন্দর  

 

ভুরুঙ্গামারী, কুর্েগ্রাম নিানাহাট, ধুবরী,আিাম, ভারি র্নজস্ব িত্ত্বাবিাবন 

৮ নিানামির্জদ 

স্থলবন্দর 

র্শবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাদীপুর,মালদহ,পর্িমবঙ্গ,ভারি BOT 

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

১০ বাাংলাবান্ধা 

স্থলবন্দর 

নিতুর্লয়া, পঞ্চগে ফুলবার্ে,জলপাইগুর্ে,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি 

BOT 

১১ নটকনা  স্থলবন্দর নটকনা , কক্সবাজার মাংডু, র্িটুওবয়, মায়ানমার  BOT 

১২ 

 

র্বর্বরবাজার 

স্থলবন্দর 

র্বর্বরবাজার, কুর্মো  শ্রীমান্তপুর,বিানামুো, র্ত্রপুরা, ভারি  BOT 
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খ) উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান/প্রর্ক্রয়ািীন বন্দরিমূহ  

 
 

ক্র.

নাং 

স্থলবন্দবরর নাম বাাংলাবদশ 

অাংবশর নাম 

ভারি/মায়ানমার অাংবশর নাম মন্তব্য 

১ র্বরল স্থলবন্দর র্বরল, 

র্দনাজপুর 

রার্িকাপুর,পর্িমবঙ্গ, ভারি িীমাবন্ত িাংবর্াগ িেক না োকায় 

বন্দবর উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা 

িম্ভব হবচ্ছ না। 

২ দশ িনা স্থলবন্দর দামুেহুদা, 

চুয়ার্াঙ্গা 

নগবদ,কৃষ্ণনগর,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি 

িীমাবন্ত িাংবর্াগ িেক না োকায় 

বন্দবর উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা 

 িম্ভব হবচ্ছ না। 

৩ র্ববলার্নয়া 

স্থলবন্দর 

র্ববলার্নয়া, 

ন নী 

র্ববলার্নয়া, র্ত্রপুরা, ভারি  বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বে। 

৪ নগাবোকুো- 

কেইিলী 

স্থলবন্দর 

হালুয়ার্ঘাট, 

ময়মর্িাংহ 

গাছুয়াপাো, নমর্ঘালয়, ভারি  বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বে। 

৫ রামগে 

স্থলবন্দর 

রামগে, 

খাগোের্ে 

িাবরুম, র্ত্রপুরা, ভারি বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বে। 

৬ নিগামুখ 

স্থলবন্দর 

বরকল, 

রাঙ্গামাটি 

নদমাগ্রী/কাউয়াপুর্চয়া,র্মবজারাম, 

ভারি 

বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বে। 

৭ র্চলাহাটী 

স্থলবন্দর 

নর্ামার, 

নীল ামারী 

হলদীবােী,কুচর্বহার,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি  

শুল্ক নেশন চালু না  োকায় বন্দবরর 

উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা িম্ভব হবচ্ছ 

না। িবব শুল্ক নেশন চালু করার 

র্বষবয় কূটননর্িক নর্াগাবর্াগ 

অব্যাহি রবয়বে। 

৮ নদৌলিগঞ্জ 

স্থলবন্দর 

জীবননগর, 

চুয়ার্াঙ্গা 

মাের্দয়া,নদীয়া,পর্িমবঙ্গ, 

ভারি 

শুল্ক নেশন চালু না  োকায় বন্দবরর 

উন্নয়ন কার্ িক্রম গ্রহণ করা িম্ভব হবচ্ছ 

না। িবব শুল্ক নেশন চালু করার 

র্বষবয় কূটননর্িক নর্াগাবর্াগ 

অব্যাহি রবয়বে। 

৯ িানুয়া-

কামালপুর 

স্থলবন্দর 

বক্সীগঞ্জ, 

জামালপুর 

মবহন্দ্রগঞ্জ,আমপর্ি,বমর্ঘালয়, 

ভারি 

বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বে। 

১০ নশওলা 

স্থলবন্দর 

র্বয়ানীবাজার, 

র্িবলট 

সুিারকার্ন্দ, কর্রমগঞ্জ, আিাম বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বে। 

১১ বাো স্থলবন্দর চুনারুর্ঘাট, 

হর্বগঞ্জ 

পাহােমুরা, দখয়াই, র্ত্রপুরা বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম চলমান 

রবয়বে। 

১২ কি ল গঞ্জ 

স্থলবন্দর 

কক ম্প িীগঞ্জ, 

ভসমলট 

কি ল গঞ্জ, কচর পুভঞ্জ, ক ঘ লয় বন্দবরর উন্নয়ন কার্ িক্রম প্রভক্রয় ধীি 

রময়মে । 
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স্থলবন্দরিমূবহর মানর্চবত্র অবস্থান পর্রর্চর্ি   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.১) স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পর্রচালনা িাংক্রান্ত উপবদিা কর্মটি   

  

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর আওিািীন চালুকৃি স্থলবন্দরিমূবহর উন্নয়ন ও পর্রচালনায় গর্িশীলিা 

আনয়বনর র্নর্মি উপবদিা কর্মটি রবয়বে। মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী, ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালয় কর্মটির িভাপর্ি এবাং 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নচয়ারম্যান িদস্য-ির্চব। ননৌপর্রবহন মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রী জনাব খার্লদ 

মাহমুদ নচৌধুরী, এমর্প মবহাদবয়র িভাপর্িবত্ব কর্মটি কর্তিক গি ২৪ নিবেম্বর,২০১৯ িার্রখ নবনাবপাল স্থলবন্দবর 

১০ম িভা  ও নভামরা স্থলবন্দবর ৫ম িভা এবাং ১৮ জানুয়ার্র,২০২০ িার্রখ বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দবর ২য় িভা অনুর্ষ্ঠি 

হবয়বে। উপবদিা কর্মটির িভািমূবহ বন্দর সুষু্ঠভাবব পর্রচালনা ও নিবা কার্ িক্রম িহজির করার লবক্ষয র্বর্ভন্ন 

র্বষবয় র্িদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবাং প্রবয়াজনীয় র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়। িভায় গৃহীি র্িদ্ধান্ত ও র্নবদ িশনািমূহ 

বাস্তবায়বনর জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ বন্দর ব্যবহারকারী ও অাংশীজবনর িাবে মিামি গ্রহণপূব িক 

প্রবয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহণ কবর োবক। 
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উপবদিা কর্মটির িভা 

 

৩.২) Subgroup on Infrastructure of ICP/LCS  

 

গি ১৯ র্র্বিম্বর,২০১৬ িার্রবখ বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর নচয়ারম্যান এর ননর্তবত্ব Subgroup on 

Infrastructure of ICP/LCS র্বষবয় কর্মটি গঠন করা হবয়বে। বাাংলাবদশ-ভারবির মবধ্য স্থার্পি 

Integrated Check Post (ICP/ Land Customs Station (LCS) এর মাধ্যবম পর্রচার্লি র্িপার্ক্ষক 

বার্ণজয িম্প্রিারবণ অবকাঠাবমা উন্নয়বন পারস্পার্রক িহবর্ার্গিা করা এ কর্মটির অন্যিম লক্ষয। নি লবক্ষয 

কর্মটির ২য় িভা গি ১৮-২০ জুলাই, ২০১৯ িার্রবখ ভারবির র্শর্লগুর্েবি অনুর্ষ্ঠি হবয়বে। িভায় র্িপার্ক্ষক 

আবলাচনার মাধ্যবম র্িদ্ধান্ত গৃহীি হয়। গৃহীি র্িদ্ধান্তিমূহ বাস্তবায়বনর জন্য বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ িাংর্লিষি 

িরকার্র দপ্তর ও অাংশীজবনর িাবে মিামি গ্রহণপূব িক প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা/কার্ িক্রম গ্রহণ কবর োবক।  

 

৩.৩) বাাংলাবদশ-ভারি বন্দর পর্ িায় িমন্বয় িভা   

 

বাাংলাবদশ-ভারবির মবধ্য আমদার্ন-রপ্তার্ন বার্ণজয িাংক্রান্ত িমস্যা ও র্াত্রী গমনাগমবনর র্বষবয় অসুর্বিা 

র্নরিবন বন্দর পর্ িাবয়র প্রর্ির্নর্ির র্নবয় কর্মটি গঠন করা হবয়বে। নি লবক্ষয এ কর্মটি ২০১৯-২০২০ অে ি বেবর 

গি ০৫ জানুয়ার্র,২০২০ িার্রখ  ও ০৬ জুন,২০২০ িার্রখ নবনাবপাল (বাাংলাবদশ) -নপট্রাবপাল (ভারি) এর মবধ্য 

এবাং গি ২৯ জুলাই,২০১৯ িার্রখ  ও  ১৭ অবক্টাবর, ২০১৯ িার্রখ আখাঊো (বাাংলাবদশ) -আগরিলা (ভারি) এর 

মবধ্য িমন্বয় িভা কবরন। িমন্বয় িভার মাধ্যবম দু’নদবশর মবধ্য বন্দর পর্ িাবয় উদূ্ভি িমস্যার িমািান করা হয়।  
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বন্দর পর্ িায় িমন্বয় িভা  ( নবনাবপাল স্থলবন্দর)            ও                         ( আখাঊো স্থলবন্দর)  

 

৩.৪) বন্দরিমূবহর মাধ্যবম আমদার্ন-রপ্তার্নবর্াগ্য পবণ্যর (জািীয় রাজস্ব নবার্ ি এর এিআরও অনুর্ায়ী) র্ববরণ :  

 

ক্র. 

নাং 

স্থলবন্দবরর 

নাম 

আমদার্নবর্াগ্য পণ্য রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১ নবনাবপাল  

স্থলবন্দর  

সূিা (কােম্স বন্ড লাইবিন্স প্রাপ্ত শিভাগ রপ্তার্নমুখী নীট নপাষাক র্শল্প 

প্রর্িষ্ঠান কর্তিক বন্ড লাইবিবন্সর আওিায় আমদানীয় সূিা ব্যিীি) ও গুো 

দুি ব্যিীি অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্নিব্য মালামাল। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২ বুর্েমারী  

স্থলবন্দর 

ক) ন্যাশনাল নবার্ ি অব নরর্ভর্নউ-এর ননাটির্ বকশন নাং 

৩৪৬/র্র্/কাি/৭৭, িার্রখ  ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিার্দ পূরণ িাবপবক্ষ 

ননপাল ও ভূটাবন উৎপার্দি ও প্রর্ক্রয়াজাি িকল পণ্য (সূিা ও আলু 

ব্যিীি); 

খ) ডুবপ্লক্স নবার্ ি, র্নউজর্প্রন্ট, ক্রা ট নপপার, র্িগাবরট নপপারিহ িকল 

প্রকার নপপার ও নপপার নবার্ ি,  গুড়  দুধ, নটাব্যাবকা (প্রভতভষ্ঠত মূসক 

ভিবভিত ভবভড় উৎপ দিক রী ভশল্প প্রভতষ্ঠ ি কর্তিক কাঁচ   ল ভহস মব 

আ দ িীয় ত   ক িাঁট  ব্যতীত) নরর্র্ও টির্ভ পাট িি, িাইবকল পাট িি, 

 রর্মকা শীট, র্িরার্মক ওয়যার, স্যার্নটারী ওয়যার, নেইনবলি েীল 

ওয়যার, মাবব িল স্লাব এন্ড টাইলি, র্মক্সর্ ন র্ব্রক্স ব্যিীি অন্যান্য িকল 

প্রকার আমদার্ন পণ্য। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

৩ আখাউো  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, চ ল, গম, পাের 

(stones & bolders) ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, টিম্বার, 

চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ, শুটকীমাে, 

িািকো, আগরবার্ি, র্জরা, র ব র (Raw)  ক ইজ, stones & 

bolders , সয় ভবি বীজ, Bamboo products, Arjun Flower 

(Broom), প ি, CNG, Spare parts। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 
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ক্র. 

নাং 

স্থলবন্দবরর 

নাম 

আমদার্নবর্াগ্য পণ্য রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

৪ নভামরা  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গাে-গােো, বীজ,  গম, পাের 

(Stone & Boulders), কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, টিম্বার, 

চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, ব্যবহার্ ি কাঁচাতুলা, চাল, 

মশুর র্াল, নকায়াট িজ, িাজা ফুল, দখল, গবমর ভুর্ষ, ভুট্টা, চাউবলর কুো, 

িয়ার্বন নকক, শুটকী মাে (প্যাবকটজাি ব্যিীি), হলুদ, জীবন্ত মাে, 

র্হমার্য়ি মাে, পান, নমর্ে (FENUGREE SEEDS), মাে, র্চর্ন, 

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

মাবব িল স্লাব, িামাক র্াটা (প্রর্ির্ষ্ঠি মূিক র্নবর্ন্ধি র্বর্ে উৎপাদনকারী 

র্শল্প প্রর্িষ্ঠান কর্তিক কাঁচামাল র্হিাবব আমদানীয়), শুকনা নিতুুঁল, 

র্ টর্করী, Aluminium এর Tableware, Kitchenware, Fish 

feed, আগরবার্ি, জুিার Sole, শুকনা কুল, Adhesive, Fly ash, 

ত জ  ও শুকি  িলমূল, সকল প্রক র ত জ  সবভজ, শুকি   ভরচ, কাঁচ  

 ভরচ, ধমি, সকল প্রক র খখল, ি য় র কে, র্ ি কে, কসন্ড কট ি,   মব িল 

ভচপস্, িমল   ইট, কল মগ ি ইট, ট্য লক,পট শ, কিলসপ র, গ্র নুমলমটি 

স্ল্য গ, কস ি  প উি র, ভতল, সভরষ , করভিম ি গ ম িন্টস্, ইভ মটশি 

জুময়ল ভর, সুপ ভর, হ ি িওয়য র, গ্র ি ইট স্ল্য ব। 

 

 িকল  

প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

৫ নাকুগাঁও  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders), কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, টিম্বার, 

চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ। 

 

িকল প্রকার  

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

৬ িামার্বল   

স্থলবন্দর 

মাে, সূিা, গুুঁো দুি, র্চর্ন ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 

0701.90.29)ব্যিীি অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্নিব্য মালামাল, 

গব ভদপশু। 

 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

৭ দশ িনা  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ, চাল, 

ভূর্ষ, ভূট্টা, র্বর্ভন্ন প্রকার দখল, নপার্ি র্ র্, ফ্লাই অযাশ, নরলওবয় র্স্লপার, 

র্বর্ডাং নোন, নরার্ নোন, স্যান্ড নোন, র্বর্ভন্ন প্রকার নক্ল, গ্রানুবলবটর্ 

স্লাগ, র্জপিাম, স্পঞ্জ, আয়রি, ভপগ আয়রি, ভোংক র, কক য় ট িজ।  

 

 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

৮ র্ববলার্নয়া 

 স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

৯ নগাবোকুো-  

কেইিলী  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)   ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ, ফুল 

ঝ ড়ু, ি ব, হরুদ, ক জুব দ  , কেঁতুল, ভতল, সভরষ  ভূভষ, চ উমলর কুড় । 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১০ রামগে  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

১১ নিানাহাট  

স্থলবন্দর 

পাের, কয়লা, িাজা  ল, ভূট্টা, গম, চাল, র্াল,রসুন, আদা, ভিঁয়াজ। 

পাের, কয়লা, িাজা  ল, ভূট্টা, গম, চাল, র্াল,রসুন, আদা, নিঁয়াজ। 

 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১২ নিগামুখ 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 
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ক্র. 

নাং 

স্থলবন্দবরর 

নাম 

আমদার্নবর্াগ্য পণ্য রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৩ র্চলাহাটী  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৪ নদৌলিগঞ্জ 

 স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, 

মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

 

 

 

 

 

 

 

১৫ িানুয়া-

কামালপুর 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ, কাঁচ  

সুপ ভর, চ ল, শু ুঁটভক   ে, কততুুঁল, বাঁশ, প ি,  সুর ি ল,ভূট্ট , গম র ভূভষ, 

কতজপ ত , হলুদ, কগ ল ভরচ, টম মট , শূকি  কুল, ভজর । 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৬ নশওলা 

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ এবাং 

িাজাফুল, ক  টরস ইমকমলর র্ন্ত্র াংমশ (ট য় র ও অন্য ন্য র্ন্ত্র াংশ) এবাং 

গ ম িন্টস স  গ্রী, ওময়ভডাং রি ও শুটভক   ে। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৭ বাো  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৮ নিানামির্জদ  

স্থলবন্দর 

ডুবপ্লক্স নবার্ ি, র্নউজর্প্রন্ট, ক্রা ট নপপার, র্িগাবরট নপপারিহ িকল প্রকার 

নপপার ও নপপার নবার্ ি, সূিা, গুুঁো দুি, জুি, নটাব্যাবকা (প্রভতভষ্ঠত মূসক 

ভিবভিত ভবভড় উৎপ দিক রী ভশল্প প্রভতষ্ঠ ি কর্তিক কাঁচ   ল ভহস মব 

আ দ িীয় ত   ক িাঁট  ব্যিীি) অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্ন পণ্য। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

১৯ র্হর্ল  

স্থলবন্দর 

ডুবপ্লক্স নবার্ ি, র্নউজর্প্রন্ট, ক্রা ট নপপার, র্িগাবরট নপপারিহ িকল প্রকার 

নপপার ও নপপার নবার্ ি, সূিা, গুুঁো দুি, জুি, নটাব্যাবকা (প্রভতভষ্ঠত মূসক 

ভিবভিত ভবভড় উৎপ দিক রী ভশল্প প্রভতষ্ঠ ি কর্তিক কাঁচ   ল ভহস মব 

আ দ িীয় ত   ক িাঁট  ব্যিীি) অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্ন পণ্য। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২০ বাাংলাবান্ধা 

স্থলবন্দর 

ক) ন্যাশনাল নবার্ ি অব নরর্ভর্নউ-এর ননাটির্ বকশন নাং 

৩৪৬/র্র্/কাি/৭৭, িার্রখ  ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণ িি শিিার্দ পূরণ িাবপবক্ষ 

ননপাল ও ভূটাবন উৎপার্দি ও প্রর্ক্রয়াজাি িকল পণ্য (সূিা ও আলু 

ব্যিীি)। 

খ) ভারি কর্মক ডুবপ্লক্স নবার্ ি, র্নউজর্প্রন্ট, ক্রা ট নপপার, র্িগাবরট 

নপপারিহ িকল প্রকার নপপার ও নপপার নবার্ ি,  ে, সূিা আলু (HS 

Code 0701.90.19 ও 0701.90.29), গুুঁো দুি, জুি, নটাব্যাবকা 

(প্রভতভষ্ঠত মূসক ভিবভিত ভবভড় উৎপ দিক রী ভশল্প প্রভতষ্ঠ ি কর্তিক 

কাঁচ   ল ভহস মব আ দ িীয় ত   ক িাঁট  ব্যিীি), করভিও-টিভি প ট িস, 

স ইমকল প ট িস, ক  টর প ট িস, িরভ ক  শীট, ভসর ভ ক ওয়য র, স্য ভিট রী 

ওয়য র, কটইিমলস টীলওয়য র,   মব িল স্ল্য ব এন্ড ট ইলস, ভ ক্সি কিভব্রক্স 

ব্যিীি  অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্নতব্য   ল   ল/ পণ্য। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২১ নটকনা   

স্থলবন্দর 

মাে, সুিা, গুো দুি, র্চর্ন ও আলু (HS Code 0701.9019 ও 

0701.90.29) ব্যতীি অন্যান্য িকল প্রকার আমদার্নতব্য   ল   ল। 

সূিা, গুো দুি, র্চর্ন ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 
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ক্র. 

নাং 

স্থলবন্দবরর 

নাম 

আমদার্নবর্াগ্য পণ্য রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য 

0701.90.29)ব্যিীি িকল প্রকার আমদার্নিব্য পণ্য। 

২২ র্বর্বর 

বাজার  

স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, চ ল, গম, পাের 

(Stone & Boulders) ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, টিম্বার, 

চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ, প ি, CNG 

spare Parts  

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২৩ র্বরল 

 স্থলবন্দর 

গবার্দপশু, মাবের নপানা, িাজা  লমূল, গােগােো, বীজ, গম, পাের 

(Stone & Boulders)  ,কয়লা, রািায়র্নক িার, চায়না নক্ল, কাঠ, 

টিম্বার, চুনাপাের, র্িঁয়াজ, মর্রচ, রসুন, আদা, বলবক্ল, নকায়াট িজ, 

Soyabean Extract, Rape Seed Extract,Maize, DORB (Dry 

oil Rice Bran), চ ল ও ভিমজল)। 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

২৪ নভালাগঞ্জ 

স্থলবন্দর 

K) Mevw`cï, gv‡Qi †cvbv, ZvRv djg~j, MvQMvQov, exR, Mg, cv_i 

(Stones and boulders), Kqjv, ivmvqwbK mvi, Pvqbv †K¬, KvV, 

wU¤^vi, Pzbvcv_i, wcuqvR,gwiP, imyb, Av`v, ej‡K¬, †KvqvU©R| 

িকল প্রকার 

রপ্তার্নবর্াগ্য 

পণ্য। 

 

৩.৫) ভবগি ৫(পাঁচ) বেবরর পণ্য হযান্ডর্লাং (ম্যানুয়াল/ইকুযইপবমন্ট/ট্রান্সর্শপবমন্ট) এর পর্রমাণ র্নম্নরুপ   (বম.টন)   

অে ি বের নবনাবপাল নভামরা বুর্েমারী নাকুগাঁও িামার্বল নিানাহাট 

২০১৫-১৬ ২১৮২৭৫৪ ১৮০৪৫৫৭ ২৬২৯৫০৭ ৫০০০০ - - 

২০১৬-১৭ ২৪৫০৬২৫ ২২৩৯০৭৩ ৪৩৬৩৩৮৭ ৫৬০৩০ - - 

২০১৭-১৮ ২৬১৪৭২৬ ২৬২৮৭৯৫ ৬৯৭৮৯৭৯ ৭০৬৫ ৭৮১০৯৩  

২০১৮-১৯ ২৯১২৩৪৩ ২২৮৬৯৮২ ৯০০০৫৯৪ ৬৫৪৩৬ ১৮৫৩৯৪৪ ৪৮২৭৬৭ 

২০১৯-২০ ৩২১২৮২৭ ২৩৩০৬৩৬ ৭৩৫৬৬০৩ ৯৫১৯৬ ১৪৭৮৬৩৪ ৪১৩৩১৬ 

 

 

বন্দর র্ভর্িক পণ্য হযান্ডর্লাং (%)এর নলখর্চত্র 

৩.৬) র্বগি ৫(পাঁচ) বেবর বন্দর র্ভর্িক আমদার্ন-রপ্তার্ন িাংক্রান্ত িথ্য                   (নম.টন/ট্রাক)                                                                                                                                    

ক্র.

নাং 

স্থলবন্দবরর নাম ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১. নবনাবপাল আমদার্ন ১২,৮৮,৯৩

৮ 

১৩,৯৩,৩২৯ ১৯,৮৮,৩৫৭ ২১,৮১,১২৩ ২০,৩৮,০৬৪ 

রপ্তার্ন ৪,৭৫,৭৩৯ ৩,২৫,৩৮১ ৩,৫২,৯৬৩ ৪,০১,১৭৭ ৩,১৬,৯৫০ 

২. বুর্েমারী আমদার্ন ৫,৯৭,৩০১ ৪৩,৯২,৯০৭ ৭০৪৮,৮৩৮ ৮২,২৩,৪০০ ৩২,৮৪,৪৭৬ 

রপ্তার্ন - ৮৭০৪ ট্রাক ১১৩৩৩ট্রাক ১৩,৮০৬ট্রাক ১১,০৪৮ ট্র ক 

৩. নভামরা আমদার্ন ১৮,১৬,৯৩০ ২২,৫৪,৭৬৪ ৪৬৫৬,৪১৫ ২২০১৫৫৭ ২৫,১৬,০৭০  
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ক্র.

নাং 

স্থলবন্দবরর নাম ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

রপ্তার্ন ৯১,১০৯ ১,২৭,৪৩০ ১১৯৫১০ ৩১১৭৭১ ২,০৬,৩২৮  

৪. নিানাহাট আমদার্ন - - - ১৩৫৫৩৭ ২,০৪,০২১ 

রপ্তার্ন - - - ১৬৩ ৫,৭৮৬ 

৫. িামার্বল আমদার্ন - - ৭৮২৪৬৪ ১৮৫৬৩৯৭ ১৪,৮০,২১২ 

রপ্তার্ন - - ১৬৯৯ ১১৬৩ ৯৩৬ 

৬. নাকুগাঁও আমদার্ন ৪২,৮৪১ ১,২৩,২৮২ ৯৩৬৯ ৬৫৫২৪ ৮৫,০৩৫ 

রপ্তার্ন - ৩৩ট্রাক ৭৯৫ ১৩৪০ ৬২০ 

৭. আখাউো আমদার্ন ১১ ০২ ৬০ ৯৯ ৬৭ 

রপ্তার্ন ৫,৬৮,৪৮০ ২,১৪,৭৫৫ ২০১৫৮০ ২০৯৯৬২ ১,৪১,৮৮১ 

 ৮. বাাংলাবান্ধা 

 

আমদার্ন ৯,৩৫,৪৮৬ ৬,০০,৬৫৬ ১২,০৭,৩২৩ ১৭৯৬৮৬৯ ১১,৮৬,০৫৮  

রপ্তার্ন ৩১,১২৮ ৭,০৫১ ৬৯,২০৫ ৪২,৬৩২ ১,১৩,৩৯০ 

৯. র্বর্বরবাজার আমদার্ন ২৩১ ৪৫৫ ৩১৭ ৪৭৯ ৩৫৪ 

রপ্তার্ন ১,০৮,৯১৫ ১,৩৫,৩২০ ১,৫৮,৩৩২  ১,৭০,৪৫৮ ১,৩৩,৮৭০ 

১০. নিানামির্জদ আমদার্ন ১৬,৮৮,৫৭২ ২৭,৬৩,৪০৮ ২৬,৭২,৫১৯ ২৩৭৭৬০৩ ১৩,০৯,৪৬৩ 

রপ্তার্ন  ১৫,২৪৮ ১২,২১৯ ১৫৪২৭ ১২,৮৪৬ 

১১. র্হর্ল আমদার্ন ৮,৪১,৮৭৭ ২৪,৩৬,৫৮৫ ১৬,৪৪,১৪৯ ১৩,৭৮,৮০৬ ১৮,০৬,৩০৩ 

রপ্তার্ন ৬,১৩৫ ৪,৫৩৭ ১৬,৪১৫ ৩৭৪২২ ২২,০৪৯ 

১২. নটকনা  আমদার্ন ৭০,৬৯৭ ৭২,১৭৭ ১৫৯৮৫৩ ১০৩৬৮৩ ১,৯৮,৩৪৫ 

রপ্তার্ন ৫,৯৬৭ ৩,১৮২ ২৭২৫ ৫৫৬৪ ৪,১০৮ 

নমাট আমদার্ন ৭২৮২৮৮৪ ১৪০৩৭৫৬৫ ২০১৬৯৬৬৪ ২০৩২৭০৭৭ ১৪,১০৮,৪৬৮ 

রপ্তার্ন ১২৮৭৪৭৩ ৮৩২৯০৪ ৯৩৫৪৪২ ১১৯৭০৭৯  ৯,৫৮,৭৬৪ 

        

৭২৮২৮৮৪

১৪০৩৭৫৬৫

২০১৬৯৬৬৪ ২০৩২৭০৭৭

১৪১০৮৪৬৮

১২৮৭৪৭৩ ৮৩২৯০৪ ৯৩৫৪৪২ ১১৯৭০৭৯ ৯৫৮৭৬৪

০

৫০০০০০০

১০০০০০০০

১৫০০০০০০

২০০০০০০০

২৫০০০০০০

২০১৫ ১৬ ২০১৬ ১৭ ২০১৭ ১৮ ২০১৮ ১৯ ২০১৯ ২০

নমর্ট্রক টন আমদার্ন রপ্তার্ন 

 

 ভবগি ৫(পাঁচ) বেবর বাস্থববকর নমাট আমদার্ন-রপ্তার্নর নলখর্চত্র 
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৩.৭) আন্তজিার্িক র্াত্রীবিবা   

 

বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ একটি নিবা প্রদ িক রী িাংস্থা। প্রর্িববশী নদশসমূমহর িাবে আমদার্ন-রপ্তার্ন 

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

র্াত্রীগণিহ িাংর্লিষি কার্ িক্রবমর িাবে িমৃ্পক্ত িকলবক নিবা প্রদান করা হয়। র্বদ্যমান চালুকৃি ১২ টি বন্দরিমূবহর 

মবধ্য নিানাহাট ব্যর্িি িকল স্থলবন্দবর র্াত্রী গমনাগমবনর জন্য ইর্মবগ্রশন ব্যবস্থা রবয়বে। এ িকল বন্দর 

ব্যবহাবরর মাধ্যবম পািবপাট িিারী র্াত্রীগণ ভারি ও মায়ানমাবর গমনাগমন কবর োবক। র্াত্রীবিবা িম্প্রিারবণর 

লবক্ষয নবনাবপাল স্থলবন্দবর একটি আন্তজিার্িক প্যাবিঞ্জার টর্ম িনাল র্নম িাণ করা হবয়বে। বাস্থববকর অিীবন 

নবনাবপালিহ বুর্েমারী, নাকুগাঁও, বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দবর র্াত্রীবদর বিার ব্যবস্থা, র্বশ্রামাগার, উন্নি টয়বলট ও 

র্ববনাদবনর ব্যবস্থা রবয়বে। এ িকল নিবা প্রদাবনর র্বর্নমবয় র্াত্রীগবণর র্নকট হবি র্নি িার্রি র্  গ্রহণ করা হয়। 

২০১৯-২০ অে ি বেবর ৪টি বন্দবরর মাধ্যবম র্াত্রী গমবনর গে র্নম্নরুপ  

 

ক্রোঃ 

নাং 

বন্দবরর নাম র্াত্রী িাংখ্যার গে (মার্িক) 

১ নবনাবপাল স্থলবন্দর ৭৭,৮৯০ জন  

২ বুর্েমারী স্থলবন্দর     ৭,৩৬৭ জন  

৩ নাকুগাঁও স্থলবন্দর         ২৫২ জন 

৪ বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর        ৬৫৪৮ জন   

 

 

 আন্তজিার্িক প্যাবিঞ্জার টার্ম িনাল, নবনাবপাল স্থলবন্দর  

 

৪.০) অবকাঠাবমা উন্নয়ন ও িম্প্রিারণ    

প্রর্িববশী নদবশর িাবে ব্যবিা-বার্ণজয িম্প্রিারবণর লবক্ষয বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ কর্তিক র্বর্ভন্ন 

স্থলবন্দর উন্নয়ন ও িম্প্রিাবণর জন্য ব্যাপক উবদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০ অে ি বেবর বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূচীবি 

নমাট ০৭( িাি)টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তভু িক্ত র্েল এবাং এিব প্রকবল্পর র্বপরীবি নমাট ১১৬.২০ নকাটি টাকা বরাে 

র্েল।বরাবের র্বপরীবি খরচ র্েল ৭৪.৪৬ নকাটি টাকা।  

 

৪.১) চলমান উবেখবর্াগ্য উন্নয়ন কার্ িক্রমিমুহ  

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

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

Connectivity Project-1 Development of Sheola, Bhomra, 

Ramgarh land ports and up-gradation of security system of 

Benapole land port" শীষ িক প্রকল্প;  

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপবক্ষর প্রিান কার্ িালয় ভবন র্নম িাবণর জন্য ৩৪.৫০ নকাটি টাকার প্রকল্প; 
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 ৩৭৪০.০০ নকাটি টাকা ব্যবয় “র্ববলার্নয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীষ িক প্রকল্প; 

 ৬৭.২২ নকাটি টাকা ব্যবয় নগাবোকুো-কেইিলী স্থলবন্দর উন্নয়ন; 

 ৫৯.৩০ নকাটি টাকা ব্যবয় িানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন;  

 ২৮৯.৬৮ নকাটি টাকা ব্যবয় নবনাবপাল স্থলবন্দবর কাবগ িা নভর্হবকল টার্ম িনাল র্নম িাণ।  

 

৪.২) ব াংল মদশ স্থলবন্দর কর্তিপমক্ষ্র চল  ি প্রকমল্পর ভববরণ: 

ক্রঃ প্রকমল্পর ি   প্র ক্কভলত ব্যয় 

(লক্ষ্ ট ক ) 

স য়ক ল সাংভক্ষ্প্ত ভববরণ 

১. ধ নুয় -ক   লপুর 

স্থলবন্দর উন্নয়ি   

৫৯৩০.০০ 

জুল ই ২০১৮ হমত জুি 

২০২১ পর্ িন্ত  

প্রধ ি প্রধ ি ক জঃ জভ  অভধগ্রহণ, 

ওয়য রহ উজ, ওমপি ইয় ি ি, প ভকিাং ইয় ি ি, 

ট্র ন্সভশপম ন্ট কশি, কড্রি, র স্ত , অভিস, 

ব্য র ক ও িরভ টরী ভি ি ণসহ অন্য ন্য 

ক জ 

২. কগ বর কুড়  

স্থলবন্দর উন্নয়ি  

৬৭২২.৬২ 

জ নুয় ভর ২০১৮ হমত 

ভিমসম্বর’ ২০২০ 

প্রধ ি প্রধ ি ক জঃ জভ  অভধগ্রহণ, 

ওয়য রহ উজ, ওমপি ইয় ি ি, প ভকিাং ইয় ি ি, 

ট্র ন্সভশপম ন্ট কশি, কড্রি, র স্ত , অভিস, 

ব্য র ক ও িরভ টরী ভি ি ণসহ অন্য ন্য 

ক জ 

৩. ভবমল ভিয়  স্থলবন্দর 

উন্নয়ি 

৩৮৬৮.৩৪ 

জ নুয় ভর ২০১৮ হমত 

জুি ২০২১ পর্ িন্ত 

প্রধ ি প্রধ ি ক জঃ জভ  অভধগ্রহণ, 

ওয়য রহ উজ, ওমপি ইয় ি ি, প ভকিাং ইয় ি ি, 

ট্র ন্সভশপম ন্ট কশি, কড্রি, র স্ত , অভিস, 

ব্য র ক ও িরভ টরী ভি ি ণসহ অন্য ন্য 

ক জ 

৪. ব ে  স্থলবন্দর 

উন্নয়ি  

৪৮৯০.৪৯ 

জুল ই ২০১৭ হমত জুি 

২০২১ পর্ িন্ত  

প্রধ ি প্রধ ি ক জঃ জভ  অভধগ্রহণ, 

ওয়য রহ উজ, ওমপি ইয় ি ি, প ভকিাং ইয় ি ি, 

ট্র ন্সভশপম ন্ট কশি, কড্রি, র স্ত , অভিস, 

ব্য র ক ও িরভ টরী ভি ি ণসহ অন্য ন্য 

ক জ 

৫. ঢ ক  কশর-ই-ব াংল  

িগমর ব াংল মদশ 

স্থলবন্দর কর্তিপমক্ষ্র 

প্রধ ি ক র্ ি লয় িবি 

ভি ি ণ  

৩৪৫০.০০ 

জুল ই ২০১৬ হমত জুি 

২০২১ পর্ িন্ত  

িবি ভি ি ণ  

৬ Bangladesh 

Regional 

connectivit

y project-1: 

Developme

nt of Sheola 

, Bhomra , 

Ramgarh 

Land port & 

Up-

৬৯৩০০.১৩ 

জুল ই ২০১৭ হমত জুি 

২০২১ 

প্রধ ি প্রধ ি ক জঃমশওল , কি  র  এবাং 

র  গড়  স্থলবন্দমর জভ  অভধগ্রহণ, 

ওয়য রহ উজ, ওমপি ইয় ি ি, প ভকিাং ইয় ি ি, 

ট্র ন্সভশপম ন্ট কশি, কড্রি, র স্ত , অভিস, 

ব্য র ক ও িরভ টরী ভি ি ণসহ অন্য ন্য 

ক জ। এে ড়  কবি মপ ল স্থলবন্দমর 

ভসকুউভরটি ভসমট  এর উন্নয়ি ক জ। 
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ক্রঃ প্রকমল্পর ি   প্র ক্কভলত ব্যয় 

(লক্ষ্ ট ক ) 

স য়ক ল সাংভক্ষ্প্ত ভববরণ 

gradation 

of Security 

System of 

Benapole 

Land port   

৭. কবি মপ ল স্থলবন্দমর 

ক মগ ি  কিভহকয ল 

ট ভ িি ল ভি ি ণ  ২৮৯৬৮.১৫ 

জুল ই ২০১৯ হমত জুি 

২০২১ পর্ িন্ত 

প্রধ ি প্রধ ি ক জঃ জভ  অভধগ্রহণ, 

ওয়য রহ উজ, ওমপি ইয় ি ি, প ভকিাং ইয় ি ি, 

ট্র ন্সভশপম ন্ট কশি, কড্রি, র স্ত , অভিস, 

ব্য র ক ও িরভ টরী ভি ি ণসহ অন্য ন্য 

ক জ 

  

            কগ বড় -কুড়  স্থলবন্দর শীষ িক প্রকমল্পর  চল  ি ক মজর ভচত্র 

 

৪.৩  ভর্বষ্যৎ প্রকল্পিমূহ   

 প্র য় ২,০০০.০০ কক টি ট ক  ব্যময় কবি মপ ল  ও বুভড়  রী স্থলবন্দর সম্প্রস রণ ও আধুভিকীকরণ; 

 প্র য় ১৫০.০০ কক টি ট ক  ব্যময় আখ উড়  স্থলবন্দর সম্প্রস রণ ও  আধুভিকীকরণ; 

 প্র য় ২০০.০০ কক টি ট ক  ব্যময় দশ িি  স্থলবন্দমর অবক ঠ ম   উন্নয়ি প্র য় ২০০.০০ কক টি ট ক  ব্যময় 

িতুি কঘ ভষত কি ল গঞ্জ স্থলবন্দর উন্নয়ি।   
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৮৩২০.৯১ 
১১২৭০.১৫ 

১৪৮৩৩.৫৮ 

২১০৯৩.১৭ ২০৩৬১.৬১ 

0
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25000

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 

আয় (লক্ষ টাকায়) 

৫.০) র্বগি ০৫(পাঁচ) বেবরর বন্দরর্ভর্িক আবয়র উপাি র্নবম্ন িারর্ণবি নদয়া হ’ল  

                                                                                        (লক্ষ টাকায়) 

স্থলবন্দবরর নাম ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

প্রিান কার্ িালয় ১১২৩.১৯ ১১০৫.২৫ ১০৫৬.৫৮ ১৫৪৯.০০ ২১০০.০০ 

নবনাবপাল ৩৪০৬.৭৪ ৪৩৯৬.৫৭ ৪৮৭২.৭২ ৮২৩৬.৬৮ ৮৩৭৭.৫৯ 

বুর্েমারী ১৬০২.০৬ ২৭৫১.৩২ ৪৬২৪.১৯ ৫৭২৯.৬৩ ৪৭৬৪.৩৮ 

আখাউো ২৪.৫০ ৬.৩৬ ৪.৮৫ ১৯.৭৩ ২৯.৭১ 

নটকনা  ২১৪.২৬ ২৬০.৪২ ৪৭৪.৭০ ৩৬৮.৪২ ৫৩৪.১৬ 

নিানামির্জদ ২৯২.৬৪ ৩৮২.২৯ ৩৮২.৬৫ ৩৪০.৪৫ ২৩৮.৪৫ 

র্হর্ল ২৪৪.১৩ ৫৮৫.৮৪ ৬০৭.৯২ ৬৯১.৪৭ ৭৭১.৫৯ 

র্বর্বরবাজার ০.৯৯ ১.৯৪ ১.৩২ ১.৯৫ ১.৬৮ 

বাাংলাবান্ধা ২৫.৪৭ ২৪.৪৭ ৪৭.৪৯ ৩১৫.০৪ ২৩২.৬১ 

নভামরা ১৩২৯.৩৭ ১৬৮৭.১৯  ২১০৪.০৭ ১৮৭৩.৮৪ ১৬৮৪.৬৬ 

নাকুগাঁও ৫৭.৫৬ ৬৮.৫০ ১১.০০ ৬৮.৩২ ৮৬.৪২ 

নিানাহাট    ৩৭২.৫০ ২৯৪.৮৩ 

িামার্বল   ৬৪৬.০৯ ১৫২৬.১৪ ১২৪৫.৫৩ 

নমাট= ৮৩২০.৯১ ১১২৭০.১৫ ১৪৮৩৩.৫৮ ২১০৯৩.১৭ ২০৩৬১.৬১ 

 

 

 

২০১৯-২০ অে িবেবরর বন্দরর্ভর্িক আবয়র নলখর্চত্র 

 

৫.১) র্বগি ৫(পাঁচ) বেবর বাস্থববকর নমাট আবয়র পর্রিাংখ্যান      (লক্ষ টাকায়) 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

৮৩২০.৯১ ১১২৭০.১৫ ১৪৮৩৩.৫৮ ২১০৯৩.১৭ ২০৩৬১.৬১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্বগি ৫(পাঁচ) বেবর বাস্থববকর নমাট আবয়র নলখর্চত্র 
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৫.৩) িরকারী নকাষাগাবর ভযাট আয়কর ও লভযাাংশ বাবদ জমার র্ববরণ ও নলখ র্চত্র:    

                         (লক্ষ টাকায়) 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

২০৪৪.৬৬ ৩০৩৫.০০ ৩১১৩.০০ ৪৩৪৪.০৫ ৪৫৩৫.০০ 

 

 

 

 

 

িরকারী নকাষাগাবর ভযাট আয়কর ও লভযাাংশ বাবদ জমার র্ববরণ এর নলখর্চত্র 

 

৫.৪) র্হিাব িাংক্রান্ত পর্লর্ি  

 বাাংলাবদশ স্থলবন্দর কর্তিপক্ষ র্হিাব িাংরক্ষবণর নক্ষবত্র িার্ব িকিভাবব র্নম্নর্লর্খি নীর্ি অনুিরণ করা হয়  

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

আর্ে িক র্ববরণী প্রস্তুি করা হয়। প্রবিযক বন্দবরর জন্য পৃেক র্হিাব বর্হ রাখা হয় এবাং বের নশবষ িমর্ন্বি 

আর্ে িক র্ববরণী প্রস্তুি করা হয়। 

খ) স্থায়ী িম্পর্ি  জর্ম ও জর্মর উন্নয়ন োো ক্রয়মূল্য নেবক পুঞ্জীভূি অবচয় বাদ র্দবয় িকল স্থায়ী িম্পদ 

প্রদশ িন করা র্ায়। 

২০৪৪.৬৬ 

[VALUE]০০ ৩১১৩.০০ 

৪৩৪৪.০৫ 
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২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

লক্ষ টাকায় 

0 0 0 0 0 

২০৪৪.৬৬ 
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২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯  ২০১৯-২০ 

লক্ষ টাকায় 
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গ)  আয়কর  ১৯৮০ িাবলর আয়কর অধ্যাবদশ িাংর্লিষি আইন ও র্বর্ি অনুর্ায়ী আয়কর র্নণ িয়, উৎি কিিন ও 

িরকারী নকাষাগাবর জমা প্রদান করা হয়। 

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

হয়।  

 

৬.০) অর্র্ট আপর্ি িাংক্রান্ত িথ্য                    (বকাটি টাকায় ) 

ক্রর্ম

ক 

মন্ত্রণালয়/ 

র্বভাগিমূবহর 

নাম 

অর্র্ট আপর্ি ব্রর্শীবট 

জবাবব

র 

িাংখ্যা 

 

র্নষ্পর্িকৃি অর্র্ট আপর্ি অর্নষ্পন্ন অর্র্ট 

আপর্ি 

িাংখ্যা টাকার 

পর্রমাণ  

 

িাংখ্যা টাকার 

পর্রমাণ 

 

িাংখ্যা টাকার 

পর্রমাণ 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. বাাংলাবদশ 

স্থলবন্দর 

কর্তিপক্ষ 

০২ .৪৭ ০০ ০৯টি ১.৭৩ ৮৪ ৪১.৮৮ 

 

            িব িবমাট= ০২ .৪৭ ০০ ০৯টি ১.৭৩ ৮৪ ৪০.৬২ 

 

**২০১৯-২০ অে ি বেবর  পূবব ির বেরগুবলাবি অর্নষ্পন্ন অর্র্ট আপর্ির িাংখ্যা ৯১ টি এবাং টাকার পর্রমাণ 

৪১,৮৮,৯১,১৬৯/- টাকা। ২০১৯-২০ অে ি বেবর র্নষ্পন্ন অর্র্ট আপর্ির িাংখ্যা ০৯টি এবাং নতুন প্রাপ্ত অর্র্ট 

আপর্ির িাংখ্যা ০২টি। 

 

৬.১) র্হিাব র্নরীক্ষার অগ্রগর্ি  

 

 ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অে ি বেবর অর্র্ট  াম ি র্নবয়াবগর কার্ িক্রম প্রর্ক্রয়ািীন রবয়বে। 

 

৬.২) অভযন্তরীণ র্নরীক্ষা অগ্রগর্ি  

 

 জ তীয় শুদ্ধ চ র ককৌশল ক িপভরকল্পি  ২০২০-২১ ব স্তব য়মির লমক্ষ্য অিযন্তরীণ ভিরীক্ষ্  ক িসূচীর আওত য় 

২০১৯-২০ অর্ ি বেমরর ভিম্নবভণ িত বন্দরসমূমহর অিযন্তরীণ ভিরীক্ষ্  সম্প দি কর  হময়মে: 

 

১। নবনাবপাল স্থলবন্দর 

২। নভামরা স্থলবন্দর 

৩। নাকুগাঁও স্থলবন্দর 

৪। বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর 
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৭.০)  বটাগ্যালারী 
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নবনাবপাল স্থলবন্দর 

   

 

   

বুর্েমারী স্থলবন্দর 
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নভামরা স্থলবন্দর 
 

   

   

 
   

   

িামার্বল স্থলবন্দর 
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নাকুগাও স্থলবন্দর 

   

আখাউো স্থলবন্দর 

   

 

 নিানাহাট স্থলবন্দর  
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কস ি  সভজদ স্থলবন্দর 

র্হর্ল স্থলবন্দর 

বাাংলাবান্ধা স্থলবন্দর 

  নটকনা  স্থলবন্দর 

র্বর্বরবাজার স্থলবন্দর 

  
 

   

   

   


