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ভূমিকা : স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুব োর সোবে আিদামি-রপ্তোতি েোতিজ্য কোর্ যক্রম সহজ্ির ও অতিকির 

উন্নি করোর  বযয েোাং োবেশ স্থ েন্দর কর্তযপয আইি, ২০০১ (২০০১ সবির ২০িাং আইি) 

এর অধীথি বাাংলাথদশ স্থ েন্দর কর্তযপয (বাস্থবক) প্রমিমিি হয়। বাস্থবক দিৌপতরেহি 

মন্ত্রিো বের তিেন্ত্রিোিীি একটি সাংতেতিেদ্ধ সাংস্থো। এ পর্ যন্ত এই সাংস্থার আওিায় ২৪টি স্থল শুল্ক 

স্টেশিথক স্থলবন্দর স্ট াষণা করা হথয়থে। িার িথে ১২টি স্থলবন্দথরর কার্ যক্রি চলিাি রথয়থে। 

িম্মবে বাস্থবথকর ব্যবস্থাপিায় ০৭ টি স্থ েন্দবরর কোর্ যক্রম পমরচামলি হথে এোং ০৫টি 

স্থলবন্দথরর কার্ যক্রি মবওটি (মবল্ড, অপাথরট ও ট্রান্সফার) মিমিথি পমরচামলি হথে। অেতশষ্ট 

১২ টি স্থ েন্দবরর কোর্ যক্রম চোলুর অবপযোে রবেবে।   

রূপকল্প  : দক্ষ, মিরাপদ ও পমরথবশ বান্ধব মবশ্বিাথির স্থলবন্দর। 

অমিলক্ষয  : স্থলবন্দরসমূথহর অবকাঠাথিাগি উন্নয়ি এবাং পণ্য হযান্ডমলাং ও সাংরক্ষথণ  আধুমিক প্রযুমি 

ব্যবহাথরর িােথি আিদামি-রপ্তামি বামণজ্য বৃমিথি সহায়িা। 

প্রধাি কার্ যাবলী : 
(১) স্থলবন্দর পররচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন; 

(২) স্থলবন্দররর পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও ডেতলভাতর প্রদারনর জন্য অপাণরটর তনর াগ; 

(৩) সরকাররর পূব বানুর াদনক্রণে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীরদর রনকট হণে আদায়ণ াগ¨ কর, 

ড াল, ররইট এবং তিরসর েফরসল প্রেয়ন ; 

(৪) এ আইরনর উরেশ্য পূরণকণে কাণরা সাণে রকান চুতি সম্পাদন করা। 

 

েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে পতরচোত ি স্থ েন্দরসমূহ 

 

১। দেিোবপো  স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি : ১৪২ জ্ি  

পদায়ি      : ১১০ জ্ি 

কি যরি      : 

খ) তিরোপত্তো কমী : তপমো        : ১০৮ জ্ি 

আিসোর     : ১৬৩ জ্ি 

এতপতেএি  : ২২ জ্ি  

পতরচ্ছন্নিো কমী    : ৪৬ 

গ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে পতরচোত ি। 

ঘ) স্থ  েন্দর চোলুর তেেরি     : 

 

১৯৭৮ সোব  ওেযোরহোউজ্ কবপ যোবরশবির অিীবি এ েন্দবরর প্রেম র্োত্রো  শুরু হে। গি 

০১/১০/১৯৭৯ তরিঃ হবি অবটোের/৮৪ পর্ যন্ত এটি িৎকো ীি পোট মন্ত্রিো বের উতেন্ড- 

আপ দসব র তিেন্ত্রবি তে । পরেিীবি িবেম্বর/১৯৮৪ হবি ৩১-০১-২০০২ পর্ যন্ত মাং ো 

েন্দর কর্তযপবযর ব্যেস্থোপিোে তে । দিৌপতরেহি মন্ত্রিো বের অিীবি েোস্থেবকর 

ব্যেস্থোপিোে গি ০১/০২/২০০২ তরিঃ িোতরখ এ েন্দবরর কোর্ যক্রম শুরু হে।  

ঙ) েন্দর পতরতচতি                দেিোবপো  স্থ েন্দর র্বশোর দজ্ োর শোশ যো উপবজ্ োর দেিোবপো  সীমোবন্ত অেতস্থি। 

দেিোবপোব র তেপরীবি েোরিীে অাংবশ পতিমেঙ্গ রোবজ্যর চতিশ পরগিো দজ্ োর 

েিগাঁ মহোকুমোর দপট্রোবপো  সীমোন্ত অেতস্থি। এটি েোাং োবেশ-েোরবির মেকোর 

গুরুত্বপূি য িল্লোশী ঘাঁটি ও আন্তজ্যোতিক স্থ েন্দর তহবসবে পতরতচি। স্থ  শুল্ক কোর্ যক্রম ও 

েন্দর পতরচো িোর জ্ন্য র্েোক্রবম দেিোবপো  কোস্টম হোউজ্ ও েোাং োবেশ স্থ েন্দর 

কর্তযপয রবেবে। স্থ পবে আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয স্টবিাথপাল 

স্থ েন্দর র্েোক্রবম ১২-০১-২০০২ তরিঃ িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো এোং ০১-০২-২০০২ 

তরিঃ িোতরবখ স্থ েন্দবরর অপাথরশিাল কোর্ যক্রম শুরু করো হে। দেবশর স্থ  েোতিবজ্যর 

প্রোে ৯০% এ েন্দবরর মোেবম হবে েোবক। দেিোবপো  সীমোন্ত হবি রোজ্িোিীর দূরত্ব 

প্রোে ২৪০ তকিঃতমিঃ এোং দকো কোিোর  দূরত্ব প্রোে ৮৪ তকিঃতমিঃ। এ পবে ঢোকো ও 

দকো কোিো গমিোগমি করো র্োে। ২০১৯-২০ অে য বেথর প্রমিিাথস গথে ৭৭,৮৯০ জ্ি 

র্াত্রী এ স্থ েন্দবরর মোেবম বাাংলাথদশ হথি িারথি গিণ কথরথে। D‡jøL¨, কথরািা 
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িাইরাথসর কারথণ স্থ েন্দবরর মোেবম র্াত্রী গিণাগিথণ প্রিাব স্টর য়থে।  

চ) হযান্ডমলাং শ্রমিক : ২০০০ জ্ি  

ে) ভূতমর পতরমোি                : ৮৬.৬৮ একর  

 জ্) পণ্য িোরি যমিো            : ৪০,০০০ দম.টি  

 ঝ) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ৩২টি ওেযোরহোউজ্, ০৫টি ওেযোরহোউজ্-কোম-ইেোর্ য, ০২টি ওবপি দস্টক ইেোর্ য, ০১টি 

ট্রোন্সতশপবমন্ট ইেোর্ য, ০৫টি ট্রোন্সতশপবমন্ট দশর্, ০৫টি (১০০ স্টি.ট) ওস্টয়ব্রীজ্ স্টেল, 

০২টি ট্রোক টোতম যিো  (০১টি রপ্তোতি+০১টি রপ্তোতি টোতম যিো ), ০১টি আন্তজ্যোতিক 

প্যোবসঞ্জোর টোতম যিো , ০১টি আন্তজ্যোতিক েোস টোতম যিো , ০৪টি স্টযোন্ডেোই পোওেোর 

দজ্িোবরটর, ০১টি ফোেোর হোইবেন্ট, ০২টি ওেোটোর তরজ্োরেোর, ০১টি প্রশোসতিক েেি, 

০২টি অতফস েেি, ০৩টি ডরথিটমর িবি, ০২টি আবামসক িবি, ০১টি দরস্ট হোউসহ 

অন্যোন্য প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো রবেবে। 

 ঞ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : সূিো (কোস্টমস েন্ড  োইবসন্স প্রোপ্ত শিেোগ রপ্তোতিমুখী িীট দপোষোক তশল্প প্রতিষ্ঠোি 

কর্তযক েন্ড  োইবসবন্সর আওিোে আিদািীয় সূিো ও গুঁো দুি ব্যিীি) অন্যোন্য সক  

প্রকোর আমেোতিিব¨ পণ্য। 

 

 

ট) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

র্) আিদামির পতরমোি 

 

 

 

আিদামি (বম.টি) 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১  ২০১৯-২০ 

১২,৮৮,৯৩৮৮ ১৩,৯৩,৩২৯ 

 

১৯,৮৮,৩৫৭ ২১,৮১,১২৩ ২০,৩৮,০৬৪ 
 

ঢ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

 রপ্তামি (বম.টি) 

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

৪,৭৫,৭৩৯ ৩,২৫,৩৮১ 

 

৩,৫২,৯৬৩ ৪,০১,১৭৭ ৩,১৬,৯৫০ 
 

ণ)  আবের পতরমোি  

 

আে ( য টোকো) 

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

৩৪০৬.৭৪ ৪৩৯৬.৫৭ ৪৮৭২.৭২ ৮২৩৬.৬৮ ৮৩৭৭.৫৯ 
 

 

 

২। স্টিািরা স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি : ০৮ জ্ি 

পদায়ি      : ০৭ জ্ি 

কি যরি      : 

খ) তিরোপত্তো কমী : তপমো        : ২৮ জ্ি 

এতপতেএি  : ৩৫ জ্ি  

পতরচ্ছন্নিো কমী    : ০৭ 

গ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে পতরচোত ি। 

 ) েন্দর পতরতচতি                দেোমরো স্থ েন্দর সোিযীরো সের উপবজ্ োিীি দেোমরো সীমোবন্ত অেতস্থি। দেোমরো 

স্থ েন্দবরর তেপরীবি েোরিীে অাংবশ পতিমেঙ্গ রোবজ্যর চতিশ পরগিো দজ্ োর 

স্টগাজ্োর্োঙ্গো সীমোন্ত অেতস্থি। এটি েোাং োবেশ-েোরবির মেকোর দচকপবেন্ট ও 

গুরুত্বপূি য স্থ েন্দর। স্থ পবে আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয এটি 

র্েোক্রবম ১২-০১-২০০২ তরিঃ িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো  এোং ১৯-০৫-২০১৩ তরিঃ 

িোতরবখ স্থ েন্দবরর অপাথরশিাল কোর্ যক্রম শুরু হে। স্থ  শুল্ক কোর্ যক্রম ও েন্দর 

পতরচো িোর জ্ন্য র্েোক্রবম দেোমরো এ তস দস্টশি ও েোাং োবেশ স্থ েন্দর কর্তযপয 

রবেবে। রোজ্িোিী হবি দেোমরো স্থ েন্দবরর দূরত্ব প্রোে ২৮৫ তকিঃতমিঃ এোং 

দকো কোিোর  দূরত্ব প্রোে ৬০ তকিঃতমিঃ। সড়ক পবে রোজ্িোিীসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির 
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সোবে এ স্থ েন্দবরর েোব ো দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো রবেবে। পদ্মো দসতু তিম যোি কোজ্ দশষ 

হব  এ েন্দবরর মোেবম অত্র অঞ্চব র ব্যেসো-েোতিজ্য অবিকোাংবশ বৃতদ্ধ পোবে। 

ঙ) হযান্ডমলাং শ্রমিক : ১৮০০ জ্ি 

চ) ভূতমর পতরমোি                : ২৫.৫৬৪৮ একর  

 ে) পণ্য িোরি যমিো            : ১৬০০ দম.টি  

 জ্) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০২টি ওেযোরহোউজ্, ০৪টি ওবপি দস্টক ইেোর্ য, ৩৩৭২৯০ েগ যফুট ট্রোন্সতশপবমন্ট  ইেোর্ য, 

০১টি ট্রোন্সতশপবমন্ট দশর্, ০৩টি (১০০ স্টি.ট) ওস্টয়ব্রীজ্ স্টেল, ০১টি (১০০ দকতে) 

পাওয়ার হাউজ্সহ স্টযোন্ডেোই পোওেোর দজ্িোবরটর, ০১টি ফোেোর হোইবেন্ট মসথেি, 

০১টি প্রশোসতিক েেি, ০১ টি র্রতমটরী, ০১টি ব্যোরোক হোউজ্, ০৩টি টেব ট 

কমবেক্সসহ অন্যোন্য প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 

ঝ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোে-গোেড়ো, েীজ্,  গম, পোের (দস্টোি ও 

দেোল্ডোরস), কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিোবে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, তপেোজ্, মতরচ, 

রসুি, আেো, ে বে, ব্যেহোর্ য কাঁচো তু ো, চো , মশুরর্ো , দকোয়াট যজ্, িোজ্োফু , খখ , 

গবমর ভুতষ, ভুট্টো, চোউব র কুড়ো, সেোতেি দকক, শুটকী মোে (প্যোবকটজ্োি ব্যিীি), 

হলুে, জ্ীেন্ত মোে, তহমোতেি মোে, পোি, দমতে (FENUGREE SEEDS) ও মোে, 

তচতি, মস ো, তজ্রো, দমোটর পোট যস, দস্টইিব স স্টী  ওেযোর, দরতর্ও-টিতে পোট যস, 

মোবে য  স্ল্যোে, িোমোক র্োটো (প্রতিতষ্ঠি মূসক তিেতিি তেতড় উৎপোেিকোরী 

তশল্পপ্রতিষ্ঠোি কর্তযক কাঁচোমো  তহসোবে আমেোিীে), শুকিো দিতুুঁ , তফটতকরী, 

অযোলুতমতিেোম এর ট্যোে  ওয়যার, তকবচিওেযোর, তফস তফর্, আগরেোতি, জুিোর দসো , 

শুকিো কু , এযোর্বহতসে।  

 ঞ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ট) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

১৮,১৬,৯৩০ ২২,৫৪,৭৬৪ ৪৬,৫৬,৪১৫ ২২,০১,৫৫৭ ২৫,১৬,০৭০ 
 

ঠ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তামি (বম.টি) 

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

৯১,১০৯ ১,২৭,৪৩০ ১,১৯,৫১০ ৩,১১,৭৭১ ২,০৬,৩২৮ 
 

ড)  আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

১৩২৯.৩৭ ১৬৮৭.১৯ ২১০৪.০৭ ১৮৭৩.৮৪ ১৬৮৪.৬৬ 
 

 

  

৩। বুমেিারী স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি : ১১ জ্ি 

পদায়ি      : ১০ জ্ি 

কি যরি      : 

খ) তিরোপত্তো কমী : তপমো        : ২২ জ্ি 

পতরচ্ছন্নিো কমী    : ০৬ জ্ি 

গ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে পতরচোত ি। 
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 ) েন্দর পতরতচতি                বুতড়মোরী স্থ েন্দর  ো মতিরহোট দজ্ োর পোটগ্রোম উবপজ্ োর বুতড়মোরী িোমক স্থোবি 

অেতস্থি। বুতড়মোরীর তেপরীবি েোরবির পতিমেঙ্গ রোবজ্যর দমখো ীগঞ্জ মহোকুমোর 

দচাংড়োেোিো অেতস্থি। ১২/০১/২০০২ তর: িোতরবখ বুমেিারী শুল্কবস্টশিটি স্থ েন্দর 

দঘোষিো করো হে। স্থ পবে আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয ০৯-০৪-

২০১০ তরিঃ িোতরবখ এ স্থ েন্দবরর অপাথরশিাল কোর্ যক্রম শুরু হে। এ পবে েোরি, 

দিপো  ও ভূটোবির মবে পণ্য আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম পতরচোত ি হে। সড়কপবে 

রোজ্িোিী হবি বুতড়মোরী সীমোবন্তর দূরত্ব প্রোে ৪৫৭ তকিঃতমিঃ। সড়ক ও দর পবে এই 

স্থ েন্দবরর সোবে রোজ্িোিীসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির  েোব ো দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো 

রবেবে। এ পবে েোরি, দিপো  ও ভূটোি গমিোগমি করো র্োে। ২০১৯-২০ অে য বেথর 

প্রমিিাথস গথে ৭,৩৬৭ জ্ি র্াত্রী এ স্থ েন্দবরর মোেবম বাাংলাথদশ হথি িারথি গিণ 

কথরথে। D‡jøL¨, কথরািা িাইরাথসর কারথণ স্থ েন্দবরর মোেবম র্াত্রী গিণাগিথণ 

প্রিাব স্টর য়থে। 

ঙ) হযান্ডমলাং শ্রমিক : ৮০০ জ্ি 

চ) ভূতমর পতরমোি                : ১১.১৫ একর  

 ে) পণ্য িোরি যমিো            : ২০০০ দম.টি  

 জ্) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০২টি ওেযোরহোউজ্, ০১টি ট্রোিতজ্ট দশর্, ০২টি ট্রোন্সতশপবমন্ট দশর্,০২টি ওবপি দস্টক 

ইেোর্ য, ০১টি ট্রোন্সতশপবমন্ট ইেোর্ য, ০৩টি (১০০দম.টি) ওবেব্রীজ্ দে , ০১টি পাওয়ার 

হাউজ্সহ স্টযোন্ডেোই পোওেোর দজ্িোবরটর, ০১টি ফোেোর হোইবেন্ট তসবস্টম, ০১টি 

প্রশোসতিক েেি, ০১টি দ েোর দশর্, দেবিজ্ তসবস্টম,  োইবটতিাংসহ অন্যোন্য 

প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো রবেবে। ঝ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : ক) ন্যোশিো  দেোর্ য অে দরতেতিউ-এর দিোটিতফবকশি িাং ৩৪৬/তর্/কোস/৭৭, িোতরখ: 

২৪/০৫/১৯৭৭ এ েতি যি শিযোতে পূরি সোবপবয দিপো  ও ভূটোবি উৎপোতেি ও 

প্রতক্রেোজ্োি সক  পণ্য (সূিো ও আলু ব্যিীি);  

খ) ডুবেক্স দেোর্ য, তিউজ্তপ্রন্ট, ক্রোফট দপপোর, তসগোবরট দপপোরসহ সক  প্রকোর দপপোর 

ও দপপোর দেোর্ য, গুুঁড়ো দুি, দটোব্যোবকো (প্রতিতষ্ঠি মূসক তিেতিি তেতড় উৎপোেিকোরী 

তশল্প প্রতিষ্ঠোি কর্তযক কাঁচোমো  তহবসবে আিদািীয় িোমোক র্াঁটো ব্যিীি), দরতর্ও টিতে 

পোট যস, সোইবক  পোট যস, ফরতমকো শীট, তসরোতমক ওেযোর, স্যোতিটোরী ওেযোর, 

দস্টইিব স স্টী  ওেযোর, মোবে য  স্ল্যোে এন্ড টোই স, তমক্সর্ দফতব্রক্স ব্যিীি অন্যোন্য 

সক  প্রকোর আমেোতিিব্য িালািাল। 

ঞ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ট) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

৫,৯৭,৩০১ ৪৩,৯২,৯০৭ ৭০,৪৮,৮৩৮ ৮২,২৯,৪০০ ৩২,৮৪,৪৭৬ 
 

ঠ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি) তহসোে রোখো হেিো। উক্ত েন্দবরর মোেবম রপ্তোতি হবে েোবক 

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

 ৮,৭০৪ ট্রোক 

 

১১,৩৩৩ ট্রোক ১৩,৮০৬ ট্রোক ১১,০৪৮ 
 

ড)  আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

১৬০২.০৬ ২৭৫১.৩২ ৪৬২৪.১৯ ৫৭২৯.৬৩ ৪৭৬৪.৩৮ 
 

৪। আখাউো স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি : ০৯ জ্ি 

পদায়ি      : ০৭ জ্ি 

কি যরি      : 

খ) তিরোপত্তো কমী : তপমো        : ১৩ জ্ি 

পতরচ্ছন্নিো কমী    : ০২ জ্ি 
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গ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে পতরচোত ি। 

 ) েন্দর পতরতচতি                আখোউড়ো স্থ েন্দরটি ব্রোহ্মিেোড়ীেো দজ্ োর আখোউড়ো উবপজ্ োর সীমোবন্ত অেতস্থি। 

আখোউড়োর তেপরীবি েোরবির তত্রপুরো রোবজ্যর আগরি ো দজ্ োর  রোমিগর সীমোন্ত 

অেতস্থি। স্থ পবে আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয আখাউো শুল্ক 

দস্টশিবক ১২/০১/২০০২ তর: িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে এোং ১৩/০৮/২০১০ 

তর: িোতরবখ এ স্থ েন্দস্টরর অপাথরশিাল কোর্ যক্রম শুরু করো হে। এ পবে েোরবির 

তত্রপুরো, আসোম, দমঘো ে সহ ৭ টি রোবজ্যই আিদামি-রপ্তোতির সুবর্োগ রবেবে। ঢোকো 

হবি আখোউড়ো স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ১৩৩ তক:তম:। সড়ক ও দর পবে ঢোকোসহ 

দেবশর অন্যোন্য স্থোবির সোবে এ স্থ েন্দস্টরর উন্নি দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো রবেবে। 

ঙ) হযান্ডমলাং শ্রমিক : ২০০ জ্ি 

চ) ভূতমর পতরমোি                : ১৫.০০ একর  

 ে) পণ্য িোরি যমিো            : ২০০ দম.টি  

 জ্) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০১টি ওেযোরহোউজ্, ০১টি ওবপি দস্টক ইেোর্ য, ০১টি ট্রোন্সশীপবমন্ট ইেোর্ য, ০১টি ওবে 

ব্রীজ্ স্টেল (১০০ দম. টি), ০১টি (৭২৪১১েগ যফুট) ট্রোক পোতকযাং ইেোর্ য, ০১টি প্রশোসতিক 

েেি, ০১টি টেব ট কিথেক্স, ০১ টি পাওয়ার হাউজ্সহ স্টযোন্ডেোই পোওেোর 

দজ্িোবরটর, সীমোিো প্রোচীরসহ অন্যোন্য প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 

ঝ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস  এন্ড 

স্টবাল্ডারস ) ,কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্, শুটকী মোে, সোিকড়ো, আগরেোতি, তজ্রো। 

ঞ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ট) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

১১ ০২ ৬০ ৯৯ ৬৭ 
 

ঠ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

৫,৬৮,৪৮০ ২,১৪,৭৫৫ ২,০১,৫৮০ ২,০৯,৯৬২ ১,৪১,৮৮১ 
 

ড)  আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

২৪.৫০ ৬.৩৬ ৪.৮৫ ১৯.৭৩ ২৯.৭২ 
 

 

 

৫। িোকুগাঁও স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি : ০৬ জ্ি 

পদায়ি      : ০৪ জ্ি 

কি যরি      : 

খ) তিরোপত্তো কমী : তপমো        : ০৬ জ্ি 

পতরচ্ছন্নিো কমী    : ০২ জ্ি 

গ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে পতরচোত ি। 

 ) েন্দর পতরতচতি                িোকুগাঁও স্থ েন্দরটি দশরপুর দজ্ োর িোত িোেোড়ী উবপজ্ োর িোকুগাঁও সীমোবন্ত 

অেতস্থি। িোকুগাঁও এর তেপরীবি েোরবির দমঘো ে রোবজ্যর বারাঙ্গাপাো োিাধীি 

র্োলু সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পবে আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয  

িোকুগাঁও শুল্কবস্টশিবক ২৭/০৯/২০১০ তর: িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে এোং 

১৮/০৬/২০১৫ তর: িোতরবখ এ স্থ েন্দস্টরর অপাথরশিাল কার্ যক্রি শুরু করো হে। 
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সড়কপবে  ঢোকো হবি এ স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ২০০ তক:তম:। সড়ক পবে িোকুগাঁও 

স্থ েন্দবরর সোবে ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো েোব ো রবেবে। এ 

পবে েোরবি গমিোগমি করো র্োে। ২০১৯-২০ অে য বেথর প্রমিিাথস গথে ২৫২ জ্ি 

র্াত্রী এ স্থ েন্দবরর মোেবম বাাংলাথদশ হথি িারথি গিণ কথরথে। D‡jøL¨, কথরািা 

িাইরাথসর কারথণ স্থ েন্দবরর মোেবম র্াত্রী গিণাগিথণ প্রিাব স্টর য়থে। 

ঙ) হযান্ডমলাং শ্রমিক : ২০০ জ্ি 

চ) ভূতমর পতরমোি                : ১৩.৪৬ একর  

 ে) পণ্য িোরি যমিো            : ৪০০ দম.টি  

 জ্) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০১টি ওেযোরহোউজ্, ০১টি (৫১৮০০েগ যফুট) ট্রোন্সতশপবমন্ট ইেোর্ য, ০১টি (১৬২৩০৪ 

েগ যফুট) ওবপি স্টযোক ইেোর্ য, ০১টি (৩০৫৯৫ েগ যফুট) পোতকযাং ইেোর্ য, ০১টি ওবেব্রীজ্ 

দে , ০১টি অতফস েেি, ০১টি র্রতমটরী, ০১টি ব্যোরোক েেি, ০১টি পোওেোর হোউজ্, 

০১টি টেব ট কমবেক্স, ০৩টি ওেোচ টোওেোর, সীমোিো প্রোচীরসহ অন্যোন্য প্রবেোজ্িীে 

অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 

ঝ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড 

স্টবাল্ডারস) ,কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্।  

ঞ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ট) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

৪২,৮৪১ ১,২৩,২৮২ ৯,৩৬৯ ৬৫,৫২৪ ৮৫,০৩৫ 
 

ঠ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

- ৩৩ট্রোক ৭৯৫ ১,৩৪০ ৬২০ 
 

ড)  আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

৫৭.৫৬ ৬৮.৫০ ১১.০০ ৬৮.৩২ ৮৬.৪৩ 
 

 

৬। িািামবল স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি : ১০ জ্ি 

পদায়ি      : ০৯ জ্ি 

কি যরি      : 

খ) তিরোপত্তো কমী : তপমো        : ২৩ জ্ি 

পতরচ্ছন্নিো কমী    : ০৪ জ্ি 

গ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে পতরচোত ি। 

 ) েন্দর পতরতচতি               : িোমোতে  স্থ েন্দরটি তসব ট মহোিগবরর দগোেোইিঘোট উবপজ্ োর িোমোতে  সীমোবন্ত 

অেতস্থি। িোমোতে  স্থ েন্দবরর তেপরীবি েোরবির দমঘো ে রোবজ্যর তশ াং দজ্ োর 

র্োউকী সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পবে আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয 

িোমোতে  শুল্ক দস্টশিবক ১২/০১/২০১২ তর: িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে এোং 

২৭/১০/২০১৭ তর: িোতরবখ এ স্থ েন্দবরর অপাথরশিাল কোর্ যক্রম শুরু করো হে। সড়ক 

পবে  ঢোকো হবি এ স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ২৯৩ তক:তম: এোং তসব ট শহর হবি প্রোে 

৫৫ তকিঃ তমিঃ। সড়কপবে এ স্থ েন্দবরর সাথে ঢাকাসহ স্টদথশর অন্যোন্য স্থাথির  

দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো উন্নি রবেবে। 

 ঙ) হযান্ডমলাং শ্রমিক : ১৫০০ জ্ি 



7 

 

চ) ভূতমর পতরমোি                : ২৬.৯০ একর  

 ে) পণ্য িোরি যমিো            : ৪০০ দম.টি  

 জ্) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০১টি (৮,০০০ েগ যফুট) ওেযোরহোউজ্, ০১টি (২,৩০০ েগ যতমটোর) ট্রোন্সতশপবমন্ট ইেোর্ য, 

০১টি (৯৩০০ েগ যতমটোর) ট্রোক পোতকযাং ইেোর্ য, ০১টি (১৫,৪০০ েগ যতমটোর) ওবপি স্টযোক 

ইেোর্ য, ০২টি (১০০ দম. টি) ওবেব্রীজ্ দে , ০১টি প্রশোসতিক েেি, ০১টি র্রতমটরী, 

০১টি ব্যোরোক েেি, ০১টি পোওেোর হোউজ্, ০৩টি টেব ট কমবেক্স, ওেোচ টোওেোর, 

সীমোিো প্রোচীরসহ অন্যোন্য প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 

ঝ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : মোে, সুিো, গুড়ো দুি, তচতি ও আলু (HS Code 0701.9019 ও 0701.90.29) 

ব্যিীি অন্যোন্য সক  প্রকোর আমেোতিিব্য িালািাল। 

ঞ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ট) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

  ৭,৮২,৪৬৪ ১৮,৫৬,৩৯৭ ১৪,৮০,২১২ 
 

ঠ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

  ১,৬৯৯ ১,১৬৩ ৯৩৬ 
 

ড)  আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

  ৬৪৬.০৯ ১৫২৬.১৪ ১২৪৫.৫৪ 
 

 

৭। স্টসািাহাট স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :    জ্ি 

পদায়ি      :    জ্ি 

কি যরি      : 

খ) তিরোপত্তো কমী : তপমো        : ০৯ জ্ি 

পতরচ্ছন্নিো কমী    : ০১ জ্ি 

গ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে পতরচোত ি। 

 ) েন্দর পতরতচতি               : দসোিোহোট স্থ েন্দরটি কুতড়গ্রোম দজ্ োর ভূরুঙ্গোমোরী উবপজ্ ো সীমোবন্ত অেতস্থি। 

দসোিোহোট স্থ েন্দবরর তেপরীবি েোরবির আসোম রোবজ্যর তশ াং ধুেরী মহকুমোর 

দসোিোহোট সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পবে আিদামি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয 

২৫/১০/২০১২ তর: িোতরবখ শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে এোং 

০৯/০৬/২০১৮ তর: িোতরবখ এ স্থ েন্দবরর অপাথরশিাল কোর্ যক্রম শুরু করো হে। 

সড়কপবে ঢোকো হবি  কুতড়গ্রোম দজ্ ো সেবরর দুরত্ব প্রোে ৩৫১ তক:তম: এোং দজ্ ো 

সের হবি দসোিোহোট স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ৫০ তকিঃ তমিঃ। সড়কপবে এ স্থ েন্দবরর 

সোবে ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো েোব ো রবেবে। 

 ঙ) হযান্ডমলাং শ্রমিক : ২৫০০ জ্ি 

চ) ভূতমর পতরমোি                : ১৪.৬৮ একর  

 ে) পণ্য িোরি যমিো            : ৬০০ দম.টি  

 জ্) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০১টি (১২০৮ েগ যতমটোর)ওেযোরহোউজ্, ০১টি (১৩,০০০ েগ যতমটোর) ওবপি স্টযোক ইেোর্ য, 

০২টি (বম. টি) ওবেব্রীজ্ দে , ০১টি প্রশোসতিক েেি, ০১টি ব্যোরোক হোউজ্, ০১টি 

র্রবমটরী েেি, ০২টি টেব ট কমবেক্স,ওেোচ টোওেোর, সীমোিো প্রোচীরসহ অন্যোন্য 

প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 
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ঝ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : পোের, কে ো, িোজ্ো ফ , ভূট্টো, গম, চো , র্ো ,রসুি, আেো, মিঁেোজ্। 

ঞ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ট) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

   ১,৩৫,৫৩৭ 
২,০৪,০২১ 

 

ঠ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

   ১৬৩ ৫,৭৮৬ 
 

ড)  আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

   ৩৭২.৫০ ২৯৪.৮৪ 
 

 

মবওটি মিমিথি পমরচামলি বন্দরসমূহ : 

  

৮। স্টসািািসমজ্দ স্থ েন্দর  

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ১০  জ্ি 

পদায়ি      :  ০৪   জ্ি 

কি যরি      :   ০১ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : পোিোমো-দসোিোমসতজ্ে দপোট য ত াংক ত তমবটর্ 

গ) েন্দর পতরতচতি               : দসোিোমসতজ্ে স্থ েন্দরটি চাঁপোইিেোেগঞ্জ দজ্ োর তশেগঞ্জ উবপজ্ োর দসোিোমসতজ্ে 

সীমোবন্ত অেতস্থি। দসোিোমসতজ্ে স্থ েন্দবরর তেপরীবি েোরবির পতিমেঙ্গ রোবজ্যর 

মো েহ দজ্ োর ইাংত াংশ েোিোর মহোেীপুর ইউতিেি অেতস্থি। স্থ পবে আিদাতি-

রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয ১২/০১/২০০২ তর: িোতরবখ দসোিোমসতজ্ে শুল্ক 

দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। ২৫ েেবরর জ্ন্য এ স্থ েন্দর উন্নেি ও 

পতরচো িোর তিতমত্ত ০৯-১০-২০০৫ মরিঃ িামরথখ এ কর্তযপথক্ষর সাথে  দেসরকোরী দপোট য 

অপোবরটস্টরর িথে Concession Agreement (CA) স্বোযতরি হে। CA 

অনুর্ায়ী দপোট য অপোবরটর ২০-০৫-২০১০ তরিঃ িোতরবখ এ স্থ েন্দস্টরর কিামশ যয়াল 

অপাথরশি শুরু কথর।  ঢোকো হবি তশেগঞ্জ উপবজ্ োর  দুরত্ব প্রোে ৩২৪ তকিঃ তমিঃ এোং 

তশেগঞ্জ উপবজ্ ো হবি দসোিোমসতজ্ে স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ১৯ তকিঃতমিঃ। সড়ক ও 

দর পবে ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির সোবে এ স্থ েন্দবরর  উন্নি দর্োগোবর্োগ 

ব্যেস্থো রবেবে। 

 ) ভূতমর পতরমোি                : ১৯.১৩ একর  

 ঙ) পণ্য িোরি যমিো            : ১০০০ দম.টি  

 চ) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০২টি ওেযোরহোউজ্, ০১টি ট্রোন্সতশপবমন্ট দশর্, ০১ ট্রোন্সতশপবমন্ট ইেোর্ য, ০২টি ওবপি 

স্টযোক ইেোর্ য, ০৩টি(১০০ দম. টি) ওবেব্রীজ্ দে , ০১টি স্টযোন্ডেোই পোওেোর 

দজ্িোবরটর, ০১টি প্রশোসতিক েেি, ০১টি র্রবমটরী, ০২টি ট্রোক পোতকযাং ইেোর্ য, ০১টি 

ব্যোরোক হোউজ্, ০১টি টেব ট কমবেক্স, তসতকউতরটি দপোষ্ট, অেজ্োরবেশি টোওেোর, 

সীমোিো প্রোচীরসহ অন্যোন্য প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 

ে) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : ডুবেক্স দেোর্ য, তিউজ্তপ্রন্ট, ক্রোফট দপপোর, তসগোবরট দপপোরসহ সক  প্রকোর দপপোর ও 

দপপোর দেোর্ য, সূিো, গুুঁড়ো দুি, জুস, দটোব্যোবকো (প্রতিতষ্ঠি মূসক মিবমন্ধি তেতড় 

উৎপোেিকোরী তশল্প প্রতিষ্ঠোি কর্তযক কাঁচোমো  তহবসবে আমেোিীে িোমোক র্াঁটো) 

ব্যিীি অন্যোন্য সক  প্রকোর আমেোতিিব্য মো োমো । 

জ্) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 
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ঝ) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

১৬,৮৮,৫৭২ ২৭,৬৩,৪০৮ ২৬,৭২,৫১৯ ২৩,৭৭,৬০৩ ১৩,০৯,৪৬৩ 
 

ঞ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

 ১৫,২৪৮ ১২,২১৯ ১৫,৪২৭ ১২,৮৪৬ 
 

ট) আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

২৯২.৬৪ ৩৮২.২৯ ৩৮২.৬৫ ৩৪০.৪৫ ২৩৮.৪৬ 
 

 

 

৯। মহমল স্থ েন্দর  

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ১০  জ্ি 

পদায়ি      :  ০৭  জ্ি 

কি যরি      :   ০২ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : পোিোমো-মহমল দপোট য ত াংক ত তমবটর্ 

গ) েন্দর পতরতচতি               : তহত  স্থ েন্দরটি তেিোজ্পুর দজ্ োর হোতকমপুর উবপজ্ োর েোাং োতহত  সীমোবন্ত 

অেতস্থি। েোাং ো তহত র তেপরীবি েোরবির পতিমেঙ্গ রোবজ্যর েতযি তেিোজ্পুর 

দজ্ োর তহত  সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পবে আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর 

 বযয  ১২/০১/২০০২ তর: িোতরবখ এই শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। ২৫ 

েেবরর জ্ন্য এ স্থ েন্দর উন্নেি ও পতরচো িোর তিতমত্ত ০৯-১০-২০০৫ মরিঃ িামরথখ এ 

কর্তযপথক্ষর সাথে  দেসরকোরী দপোট য অপোবরটস্টরর িথে Concession 

Agreement (CA) স্বোযতরি হে। CA অনুর্ায়ী দপোট য অপোবরটর ০১-০১-২০১০ 

তরিঃ িোতরবখ এ স্থ েন্দস্টরর কিামশ যয়াল অপাথরশি শুরু কথর। ঢোকো হবি হোতকমপুর 

উবপজ্ ো দুরত্ব প্রোে ২৭৮ তকিঃতমিঃ এোং হোতকমপুর উবপজ্ ো হবি তহত  স্থ েন্দবরর 

দুরত্ব প্রোে ০৭ তকিঃ তমিঃ। সড়ক ও দর পবে ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির সোবে এ 

স্থ েন্দবরর উন্নি দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো রবেবে। 

 ) ভূতমর পতরমোি                : ২১.৮৬ একর  

 ঙ) পণ্য িোরি যমিো            : ২০০০ দম.টি  

 চ) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০৩টি ওেযোরহোউজ্, ০১ (৯৫৮৩১ েগ যফুট) ট্রোন্সতশপবমন্ট ইেোর্ য,০২টি ট্রোন্সতশপবমন্ট 

দশর্, ০৩টি (৭৪৩৮৫ েগ যফুট) ওবপি স্টযোক ইেোর্ য, ০৩টি (৯৫৮৩১ েগ যফুট) ট্রোক 

পোতকযাং ইেোর্ য, ০২টি (১০০ দম.টি)ওবেব্রীজ্ দে ,০১টি স্টযোন্ডেোই পোওেোর দজ্িোবরটর, 

০১টি প্রশোসতিক েেি, ০১টি কোস্টমস দগোর্োউি,০১টি ব্যোরোক হোউজ্, ০৩টি টেব ট 

কমবেক্স, তসতকউতরটি দপোষ্ট, অেজ্োরবেশি টোওেোর, সীমোিো প্রোচীরসহ অন্যোন্য 

প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 

ে) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : ডুবেক্স দেোর্ য, তিউজ্তপ্রন্ট, ক্রোফট দপপোর, তসগোবরট দপপোরসহ সক  প্রকোর দপপোর ও 

দপপোর দেোর্ য, সূিো, গুুঁড়ো দুি, জুস, দটোব্যোবকো (প্রতিতষ্ঠি মূসক তিেমন্ধি তেতড় 

উৎপোেিকোরী তশল্প প্রতিষ্ঠোি কর্তযক কাঁচোমো  তহবসবে আমেোিীে িোমোক র্াঁটো) 

ব্যিীি অন্যোন্য সক  প্রকোর আমেোতিিব্য মো োমো । 

জ্) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ঝ) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

৮,৪১,৮৭৭ ২৪,৩৬,৫৮৫ ১৬,৪৪,১৪৯ ১৩,৭৮,৮০৬ ১৮,০৬,৩০৩ 
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ঞ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

৬,১৩৫ ৪,৫৩৭ ১৬,৪১৫ ৩৭,৪২২ ২২,০৪৯ 
 

ট) আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

২৪৪.১৩ ৫৮৫.৮৪  ৬০৭.৯২ ৬৯১.৪৭ ৭৭১.৬০ 
 

 

১০। মবমবরবাজ্ার স্থ েন্দর  

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ০৮  জ্ি 

পদায়ি      :  ০৭  জ্ি 

কি যরি      :   ০২ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : প্রেবম দমসোস য দশফোর্ য কুতমল্লো ল্যোন্ড দপোট য ত তমবটর্বক তেতেরেোজ্োর  স্থ েন্দর 

ব্যেস্থোপিো ও পতরচো িোর জ্ন্য েোতেত্ব অপ যি করো হে। পরেিীবি উক্ত প্রতিষ্ঠোি 

কর্তযক ১০০% দশেোর দমসোস য দেতক্সমবকো দপোট য ত িঃ এর অনুকূব  স্বত্ব হস্তোন্তর করো 

হে। 

গ) েন্দর পতরতচতি               : তেতেরেোজ্োর স্থ েন্দরটি কুতমল্লো দজ্ ো সেবরর তেতেরেোজ্োরসীমোবন্ত অেতস্থি। 

তেতেরেোজ্োবরর তেপরীবি েোরবির তত্রপুরো রোবজ্যর পতিম তত্রপুরো দজ্ োর দসোিোমুড়ো 

মহকুমোর শ্রীমন্তপুর সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পবে আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির 

করোর  বযয ১৮/১১/২০০২ তর: িোতরবখ শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। 

২৫ েেবরর জ্ন্য এ স্থ েন্দর উন্নেি ও পতরচো িোর তিতমত্ত ০৯-১০-২০০৫ মরিঃ 

িামরথখ এ কর্তযপথক্ষর সাথে  দেসরকোরী দপোট য অপোবরটস্টরর িথে Concession 

Agreement (CA) স্বোযতরি হে। CA অনুর্ায়ী দপোট য অপোবরটর ২৮-০৮-২০১০ 

তরিঃ িোতরবখ এ স্থ েন্দস্টরর কিামশ যয়াল অপাথরশি শুরু কথর। ঢোকো হবি কুতমল্লোর 

শহবরর দুরত্ব প্রোে ৯৩ তকিঃ তমিঃ এোং কুতমল্লোর শহর হবি তেতেরেোজ্োর স্থ েন্দবরর 

দুরত্ব প্রোে ১১ তকিঃতমিঃ। সড়কপবে ঢোকো সহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির সোবে উন্নি 

দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো রবেবে। 

 ) ভূতমর পতরমোি                : ১০.০০ একর  

 ঙ) পণ্য িোরি যমিো            : ৫০০ দম.টি  

 চ) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০১টি ওেযোরহোউজ্, ০১টি ওবপি স্টযোক ইেোর্ য, ০১টি ট্রোক পোতকযাং ইেোর্ য, ০১টি 

ওবেব্রীজ্ দে ,০১টি প্রশোসতিক েেি, ০১টি ব্যোরোক হোউজ্, ০১টি টেব ট কমবেক্স, 

০১টি দ েোর দশর্,সীমোিো প্রোচীরসহ অন্যোন্য প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 

ে) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতে পশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোে-গোেড়ো, েীজ্,  গম, পোের (দস্টোি ও 

দেোল্ডোরস), কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, ব্যেহোর্ য কাঁচো চািো, চো , মশুরর্ো , দকোেোট যজ্, মজ্রা, 

তেতেন্ন প্রকোর মস ো, সোিকরো ও আগরেোতি।  

 জ্) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ঝ) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

২৩১ ৪৫৫ ৩১৭ ৪৭৯ ৩৫৪ 
 

ঞ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

১,০৮,৯১৫ ১,৩৫,৩২০ ১,৫৮,৩৮১ ১৭০৪৫৮ ১,৩৩,৮৭০ 
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ট) আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

০.৯৯ ১.৯৪ ১.৩২  ১.৯৫ ১.৬৯ 
 

 

১১। বাাংলাবান্ধা স্থ েন্দর  

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ০৮  জ্ি 

পদায়ি      :  ০৭  জ্ি 

কি যরি      :   ০১ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : েোাং োেোিো ল্যোন্ড দপোট যত াংক ত তমবটর্। 

গ) েন্দর পতরতচতি               : েোাং োেোিো স্থ েন্দরটি পঞ্চগড় দজ্ োর দিতুত েো উপবজ্ োর েোাং োেোিো সীমোবন্ত 

অেতস্থি। েোাং োেোিোর স্থ েন্দবরর তেপরীবি েোরবির পতিমেঙ্গ রোবজ্যর 

জ্ পোইগুতড় দজ্ োর ফু েোড়ী সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পবে আিদামি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম 

সহজ্ির করোর  বযয ১২/০১/২০০২ তর: িোতরবখ এ শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো 

করো হে। ২৫ েেবরর জ্ন্য এ স্থ েন্দর উন্নেি ও পতরচো িোর তিতমত্ত ০৯-১০-২০০৫ 

মরিঃ িামরথখ এ কর্তযপথক্ষর সাথে  দেসরকোরী দপোট য অপোবরটস্টরর িথে 

Concession Agreement (CA) স্বোযতরি হে। CA অনুর্ায়ী দপোট য অপোবরটর 

০১-০১-২০১৪ তরিঃ িোতরবখ এ স্থ েন্দস্টরর কিামশ যয়াল অপাথরশি শুরু কথর। ঢোকো হবি 

দিতুত েো উপবজ্ োর দুরত্ব প্রোে ৪৫৪ তকিঃ তমিঃ এোং দিতুত েো উপবজ্ ো সের হবি 

েোাং োেোিো স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ৪১ তকিঃতমিঃ। সড়ক ও দর পবে ঢোকোসহ দেবশর 

অন্যোন্য স্থোবির সোবে এ স্থ েন্দবরর উন্নি দর্োগোবর্োবগর ব্যেস্থো রবেবে। এ পবে 

েোরি, দিপো  ও ভূটোি গমিোগমি করো র্োে। ২০১৯-২০ অে য বেথর প্রমিিাথস গথে 

৫,৮১২ জ্ি র্াত্রী এ স্থ েন্দবরর মোেবম বাাংলাথদশ হথি িারথি গিণ কথরথে। 

D‡jøL¨, কথরািা িাইরাথসর কারথণ স্থ েন্দবরর মোেবম র্াত্রী গিণাগিথণ প্রিাব 

স্টর য়থে। 

 ) ভূতমর পতরমোি                : ১০.৪৮২২ একর  

 ঙ) পণ্য িোরি যমিো            : ৫০০ দম.টি  

 চ) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০১টি ওেযোরহোউজ্, ০১টি (৪৮৮০০ েগ যফুট) ওবপি স্টযোক ইেোর্ য, ০১টি ট্রোক টোতম যিো , 

০২ টি ওবেব্রীজ্ দে , ০১টি স্টযোন্ডেোই পোওেোর দজ্িোবরটর, ০১টি প্রশোসতিক েেি, 

০১টি র্রবমটরী, ০১টি ব্যোরোক হোউজ্, ০১টি কোস্টমস দগোর্োউি, ০১টি টেব ট 

কমবেক্স তসতকউতরটি দপোষ্ট, অেজ্োরবেশি টোওেোর,সীমোিোপ্রোচীরসহ অন্যোন্য 

প্রবেোজ্িীে অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। এেোড়োও ০২টি ওেযোরহোউজ্, ০১টি ওবপি 

স্টযোক ইেোর্ য, ০১টি ট্রোন্সতশপবমন্ট দশর্ তিম যোিোিীি রবেবে। 

 
ে) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : ক) ন্যোশিো  দেোর্ য অে দরতেতিউ এর দিোটিতফবকশি িাং ৩৪৬/তর্/কোস/৭৭; িোতরখ: 

২৪-০৫-১৯৭৭ এ েতি যি শিযোতে পূরি সোবপবয দিপো  ও ভুটোবি উৎপোতেি ও 

প্রতক্রেোজ্োি সক  পণ্য (সূিো ও আলু ব্যিীি); 

খ) েোরি হবি আমেোতিকৃি পোের, দমোটর পোট যস, টিম্বোর, ফ । 

 জ্) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ঝ) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

৯,৩৫,৪৮৬ ৬,০০,৬৫৬ ১২,০৭,৩২৩ ১৭,৯৬,৮৬৯ ১১,৮৬,০৫৮ 
 

ঞ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

৩১,১২৮ ৭,০৫১ ৬৯,২০৫ ৪২,৬৩২ ১,১৩,৩৯০ 
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ট) আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

২৫.৪৭ ২৪.৪৭  ৪৭.৪৯ ৩১৫.০৪ ৩৩২.৬২ 
 

 

১২। স্টটকিাফ স্থ েন্দর  

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ০৮  জ্ি 

পদায়ি      :  ০৫  জ্ি 

কি যরি      :   ০২ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : ইউিোইবটর্ ল্যোন্ড দপোট য দটকিোফ ত তমবটর্ 

গ) েন্দর পতরতচতি               : দটকিোফ স্থ েন্দরটি কক্সেোজ্োর দজ্ োর দটকিোফ উপবজ্ োর িোফ িেীর িীবর 

অেতস্থি। িোফ িেীর তেপরীবি আরোকোি রোবজ্যর িোফিেীর িীরেিী তমেোিমোবরর 

মাংডু শহর অেতস্থি। এটি তমেোিমোবরর সোবে একমোত্র স্থ েন্দর। স্টটকিাফ শুল্ক 

স্টেশিথক ১২-০১-২০০২ িামরথখ স্থ েন্দর স্ট াষণা করা হয়। ২৫ েেবরর জ্ন্য এ 

স্থ েন্দর উন্নেি ও পতরচো িোর তিতমত্ত ৩১-০৮-২০০৬ মরিঃ িামরথখ এ কর্তযপথক্ষর 

সাথে  দেসরকোরী দপোট য অপোবরটস্টরর িথে Concession Agreement (CA) 

স্বোযতরি হে। CA অনুর্ায়ী দপোট য অপোবরটর ০১-০৭-২০১২ তরিঃ িোতরবখ এ 

স্থ েন্দস্টরর কিামশ যয়াল অপাথরশি শুরু কথর। ঢোকো হবি দটকিোফ উপবজ্ ো সেবরর 

দুরত্ব প্রোে ৪৬৩ তকিঃতমিঃ এোং দটকিোফ উপবজ্ োর সের হবি এ স্থ েন্দবরর দুরত্ব 

প্রোে ০৫ তকিঃতমিঃ। সড়কপবে ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির সোবে এ স্থ েন্দস্টরর 

উন্নি দর্োগোবর্োবগর ব্যেস্থো রবেবে। 

 ) ভূতমর পতরমোি                : ২৭.০০ একর  

 ঙ) পণ্য িোরি যমিো            : ১০০০ দম.টি  

 চ) অেকোঠোবমো সুতেিো          : ০২টি (১৬৫০০ েগ যফুট) ওেযোর হোউজ্, ০১টি (১৩৬০০ েগ য ফুট) ওবপি স্টযোক ইেোর্ য, 

০১টি (৭২০০ েগ যফুট) ট্রোিতজ্ট দশর্, ০২টিট্রোক পোতকযাং ইেোর্ য, ০১টি (৫০ দম.টি) 

ওবেব্রীজ্ দে , ০১টি স্টযোন্ডেোই পোওেোর দজ্িোবরটর, ০১টি প্যোবসঞ্জোর দজ্টি, ০৫টি 

কোবগ যো দজ্টি, ০১টি প্যোবসঞ্জোর টোতম যিো , ০৪টি পন্টুি, ০১টি (৩০০ দম. টি) দকোল্ড 

দষ্টোবরজ্, ০১টি অতফস েেি , ০১টি ব্যোরক হোউজ্, ০১টি র্রবমটরী, ০১টিবরস্ট হোউজ্, 

০১টি মসতজ্ে, ০১টি দ েোর দশর্, ০১টি কযোতন্টি,সীমোিোপ্রোচীরসহ অন্যোন্য প্রবেোজ্িীে 

অেকোঠোবমো তেদ্যমোি রবেবে। 

ে) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : মোে, সুিো, গুড়ো দুি, তচতি ও আলু (HS Code 0701.9019 ও 0701.90.29) 

ব্যিীি অন্যোন্য সক  প্রকোর আমেোতিিব্য িালািাল। 

জ্) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

ঝ) আিদামির পতরমোি 

 

: 
 

আিদামি (বম.টি) 

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

৭০,৬৯৭ ৭২,১৭৭ ১,৫৯,৮৫৩ ১,০৩,৬৮৩ ১,৯৮,৩৪৫ 
 

ঞ) রপ্তোতির পতরমোি 

 

: রপ্তোতি (বম.টি)  

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

৫,৯৬৭ ৩,১৮২ ২,৭২৫ ৫,৫৬৪ ৪,১০৮ 
 

ট) আবের পতরমোি : 
 

আে ( য টোকো) 

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

২১৪.২৬ ২৬০.৪২ ৪৭৪.৭০ ৩৬৮.৪২ ৫৩৪.১৭ 
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১৩। মবরল স্থ েন্দর  

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ০৬  জ্ি 

পদায়ি      :  ০০  জ্ি 

কি যরি      :   ০০ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : তের  ল্যোন্ড দপোট য ত তমবটর্। 

গ) েন্দর পতরতচতি               : তেিোজ্পুর দজ্ োর তের  উপবজ্ োর ৬িাং েোন্ডোরী ইউতিেি পতরষবের ৪২, পোকুড়ো 

(তকবশোরীগঞ্জ) সীমোন্তেিী মোতিকপোড়ো গ্রোবমর চরশাংকর দমৌজ্োে ৩৩১ িাং সীমোিো 

তপ োর সাং গ্ন অেতস্থি। তের  এর তেপরীবি িারথির পতিমেঙ্গ রোবজ্যর উত্তর 

তেিোজ্পুর দজ্ োর রোতিকোপুর সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পবে আিদাতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম 

সহজ্ির করোর  বযয ১২/০১/২০০২ তর: িোতরবখ মবরল শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর 

দঘোষিো করো হে। ২৫ েেবরর জ্ন্য এ স্থ েন্দর উন্নেি ও পতরচো িোর তিতমত্ত ২২-১০-

২০০৬ মরিঃ িামরথখ এ কর্তযপথক্ষর সাথে  দেসরকোরী দপোট য অপোবরটস্টরর িথে 

Concession Agreement (CA) স্বোযতরি হে। ঢোকো হবি তের  স্থ েন্দবরর 

দুরত্ব প্রোে ৩৬০ তকিঃ তমিঃ এোং তেিোজ্পুর সের হবি সীমোবন্তর দুরত্ব প্রোে ২১ তকিঃ 

তমিঃ। ঢোকোসহ স্টদথশর অন্যান্য স্থাথির সোবে সড়ক ও দর পবে এ স্থ েন্দস্টরর উন্নি 

দর্োগোবর্োবগর ব্যেস্থো রবেবে। 

 ) বিযিাি অবস্থা : মবরল শুল্ক দস্টশিবক দর রুট তহবসবে দঘোষিো করো হবেবে। তকন্তু মবরল স্থ েন্দর চোলু 

করোর তিতমত্ত দর রুবটর পোশোপোতশ স্থ রুট দঘোষিো করো প্রবেোজ্ি। এ তেষবে 

দিৌপতরেহি মন্ত্রিো বের মোেবম জ্োিীে রোজ্স্ব দেোর্ যবক অনুবরোি জ্োিোবিো হবেবে। 

উথেখ্য, এ স্থ েন্দস্টরর ১৭.৫৪ একর জ্তম অতিগ্রহি করো হবেবে। 

 ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতে পশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড 

স্টবাল্ডারস),কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, তপেোজ্, মতরচ, 

রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্। 

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

েোস্থেবকর তিজ্স্ব ব্যেস্থোপিোে উন্নেি কোর্ যক্রম চ মোি/প্রতক্রেোিীি স্থ েন্দরসমূহ: 

 

১৪। স্টশওলা স্থ েন্দর  

ক)  ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

খ) েন্দর পতরতচতি               : েন্দরটি তসব ট দজ্ োর তেেোিীেোজ্োর উপবজ্ োর দুেোগ ইউতিেবির দকোিোগ্রোম 

সীমোবন্ত অেতস্থি। এর তেপরীবি েোরবির আসোম রোবজ্যর কতরমগঞ্জ দজ্ োর 

সুিোরকোতন্দ সীমোন্ত অেতস্থি। আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয ৩০-

০৬-২০১৫ তরিঃ িোতরবখ দশও ো শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। তসব ট 

শহর হবি তেেোিীেোজ্োর উপ-দজ্ োে র্োেোর পূবে য দশও ো দসতু পোর হবে দুেোগ পবেন্ট 

অবমস্থি। এ স্থোি দেবক পূে যতেবক প্রোে ৪ তকিঃতমিঃ দুরত্ব স্থ েন্দরটি অেতস্থি। ঢোকো 

হবি তেেোিীেোজ্োর উপবজ্ ো সেবরর দুরত্ব প্রোে ২৭২ তকিঃ তমিঃ এোং তেেোিীেোজ্োর 

উপবজ্ ো সের হবি সীমোবন্তর দুরত্ব প্রোে ১৪ তকিঃ তমিঃ। এ স্থ েন্দবরর সোবে সড়ক 

পবে ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির  দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো েোব ো রবেবে।  

গ) বিযিাি অবস্থা : তেশ্বব্যোাংক ও সরকোবরর দর্ৌে অে যোেবি েোাং োবেশ তরতজ্ওিো  কোবিতটতেটি প্রবজ্ট-১ 

এর আওিোে স্টশওলা স্থলবন্দথরর উন্নয়থির লথক্ষয ১৮-৪-২০২০ িামরথখ মিি যাণ 

কাথজ্র জ্ন্য ঠিকাদারী প্রমিিাথির সাথে চুমিপত্র স্বাক্ষমরি হথয়থে। এ প্রকথল্পর 

আওিায় স্টশওলা স্থ েন্দবরর জ্ন্য ২২.০২ একর জ্তম অতিগ্রহবির কোর্ যক্রম 

প্রতক্রেোিীি রবেবে। েিযমোবি এ শুল্ক দস্টশবির মোেবম আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম চোলু 

রবেবে।  
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 ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোি এন্ড 

স্টবাল্ডারস) ,কে ো, রোসোেতিক সোর,চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের,  মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্ এোং িোজ্োফু । 

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

১৫। বাো স্থ েন্দর  

ক)  ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

খ) েন্দর পতরতচতি               : হতেগঞ্জ দজ্ োর চুিোরুহোট উপবজ্ োর দকেোরোবকোট য সীমোবন্ত অেতস্থি। এর তেপরীবি 

েোরবির তত্রপুরো  রোবজ্যর পোহোড়মূড়ো মহোকুমোর দখোেোই িেীর িীরেিী অেতস্থি। 

স্থলপথে আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয ২৩-০৩-২০১৬ তরিঃ 

িোতরবখ েোল্লো শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। ঢোকো হবি চুিোরুহোট 

উপবজ্ ো সেবরর দুরত্ব প্রোে ১৫১ তকিঃতমিঃ চুিোরুহোট উপবজ্ ো সের হবি েোল্লো 

স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ১৮ তকিঃতমিঃ। এ স্থ েন্দবরর সোবে সড়কপবে ঢোকোসহ দেবশর 

অন্যোন্য স্থোবির  দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো েোব ো রবেবে।  

 গ) বিযিাি অবস্থা : দকোি অেকোঠোবমো তেদ্যমোি দিই।  “বাো স্থ েন্দর উন্নেি” শীষ যক প্রকল্প অনুবমোতেি 

হবেবে। এ প্রকবল্পর আওিোে ১৩.০০ একর জ্তম অতিগ্রহি প্রতক্রেোিীি রবেবে। 

স্থ েন্দবরর জ্তম অতিগ্রহিপূে যক অন্যোন্য অেকোঠোবমো স্থোপবির কোর্ যক্রম গ্রহি করো 

হবে। েিযমোবি এ শুল্ক দস্টশবির মোেবম আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম চোলু রবেবে।  

 ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোি এন্ড 

স্টবাল্ডারস) ,কে ো, রোসোেতিক সোর,চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, মতরচ, 

রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্ এোং িোজ্োফু । 

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

১৬। িোনুেো কোমো পুর স্থ েন্দর 

ক)  ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

খ) েন্দর পতরতচতি               : জ্োমো পুর দজ্ োর েক্সীগঞ্জ উপবজ্ োর িোনুেো কোমো পুর সীমোবন্ত অেতস্থি। এর 

তেপরীবি েোরবির দমঘো ে  রোবজ্যর আমপতি মহোকুমোর মবহন্দ্রগঞ্জ সীমোন্ত অেতস্থি। 

স্থলপথে আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয ২১-০৫-২০১৫ তরিঃ িোতরবখ 

িোনুেো কোমো পুর শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। ঢোকো হবি েক্সীগঞ্জ 

উপবজ্ ো সেবরর দুরত্ব প্রোে ২১৮তকিঃতমিঃ এোং েক্সীগঞ্জ উপবজ্ ো সের হবি িোনুেো 

কোমো পুর স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ৯ তকিঃতমিঃ। এ স্থ েন্দবরর সোবে সড়ক পবে 

ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির  দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো েোব ো রবেবে। 

গ) বিযিাি অবস্থা : ‘িোনুেোকোমো পুর স্থ েন্দর উন্নেি’ শীষ যক প্রকল্প অনুবমোতেি হবেবে। এ প্রকবল্পর 

আওিোে ১৫.৮০ একর জ্তম অতিগ্রহি কার্ যক্রি সম্পন্ন হথয়দে। ইথিািথে এ প্রকথল্পর 

আওিায় ০২টি প্যাথকথজ্র মিি যাণ কাথজ্র কার্ যাথদশ প্রদাি করা হথয়থে। অবমশষ্ট 

প্যাথকজ্সমূথহর দরপত্র আহ্বাি করা হথয়থে। মকন্তু কার্ যাথদশ প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তযক 

কাজ্ শুরু করথি স্টগথল স্থািীয় ক্ষমিগ্রস্ত জ্মির িামলকগণ জ্মির মূল্য কি মিধ যারণ 

করা হথয়থে িথি য অমিথর্াথগ কাথজ্ বাধা প্রদাি কথর। ফথল অদ্যাবমধ বন্দথরর 

অবকাঠাথিা মিি যাথণর কাজ্ আরম্ভ করা সম্ভব হয়মি। েিযমোবি এ শুল্ক দস্টশবির 

মোেবম আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম চোলু রবেবে।  

  ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড 

স্টবাল্ডারস) ,কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্ এোং কাঁচো সুপোতর। 

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 
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১৭। দগোেরাকুড়ো - কড়ইি ী স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ০৬  জ্ি 

পদায়ি      :  ০১  জ্ি 

কি যরি      :   ০০ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

গ) েন্দর পতরতচতি               : মেমিতসাংহ দজ্ োর হোলুেোঘোট উপবজ্ োর দগোেরোকুড়ো-কড়ইি ী স্থ েন্দর সীমোবন্ত 

অেতস্থি। এর তেপরীবি েোরবির দমঘো ে  রোবজ্যর তুরো মহোকুমোর গোছুেোপোড়ো সীমোন্ত 

অেতস্থি। স্থ পথে আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয ১২-০১-২০০২ 

তরিঃ িোতরবখ হোলুেোঘোটবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। হালুয়া াট দকোি শুল্ক দষ্টশি িো 

হওেোে দগবজ্ট সাংবশোিবির জ্ন্য মন্ত্রিো বে প্রস্তোে দপ্ররি করো হে। দস আব োবক গি 

১৪-০৬-২০১০ মরিঃ িোতরবখ হোলুেোঘোবটর পতরেবিয ‘‘দগোেরাকুড়ো-কড়ইি ী’’ শুল্ক 

দষ্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হবেবে। ঢোকো হবি হোলুেোঘোট উপবজ্ ো সেবরর দুরত্ব 

প্রোে ১৬১ তকিঃতমিঃ। হোলুেোঘোট উপবজ্ ো সের হবি দগোেরোকুড়োর দুরত্ব প্রোে ৭ 

তকিঃতমিঃ এোং কড়ইি ীর দুরত্ব প্রোে ৯ তকিঃতমিঃ। এ স্থ েন্দবরর সোবে সড়কপবে 

ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির উন্নি দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো রবেবে। 

 ) বিযিাি অবস্থা : ‘দগোেরোকুড়ো-কড়ইি ী স্থ েন্দর উন্নেি’ শীষ যক প্রকল্প অনুবমোতেি হবেবে। এ 

প্রকবল্পর আওিোে দগোেরোকুড়ো স্থ েন্দবরর জ্ন্য ১৬.৪১ একর জ্মি অমধগ্রহণ সম্পন্ন 

হথয়থে এোং কড়ইি ী স্থ েন্দবরর জ্ন্য ১৪.৭৩ একর জ্তম অতিগ্রহি প্রতক্রেোিীি 

রবেবে। স্থ েন্দবরর অেকোঠোবমো মিি যাথণর জ্ন্য ৩টি প্যাথকথজ্র অন্যোন্য প্যাথকথজ্র 

দরপত্র আহবাি করা হথয়থে। েিযমোবি এ শুল্ক দস্টশবির মোেবম আমেোতি-রপ্তোতি 

কোর্ যক্রম চোলু রবেবে।  

 ঙ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড 

স্টবাল্ডারস) ,কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্। 

চ)  রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

১৮। স্টবথলামিয়া স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ০৮  জ্ি 

পদায়ি      :  ০৫  জ্ি 

কি যরি      :   ০০ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

গ) েন্দর পতরতচতি               : দফিী দজ্ োর পরশুরোম উপবজ্ োর স্টবথলামিয়া সীমোবন্ত অেতস্থি। এর তেপরীবি 

েোরবির তত্রপুরো রোবজ্যর মবথলামিয়া সীিান্ত অবমস্থি। পোহোড়মূড়ো মহোকুমোর দখোেোই 

িেীর িীরেিী অেতস্থি। আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয ২৩-০২-

২০০৯ তরিঃ িোতরবখ স্টবথলামিয়া শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। ঢোকো হবি 

পরশুরাি উপবজ্ ো সেবরর দুরত্ব প্রোে ১৮৫ তকিঃতমিঃ এবাং পরশুরাি উপবজ্ ো সের 

হবি স্টবথলামিয়া স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ০৬ তকিঃতমিঃ। এ স্থ েন্দবরর সোবে সড়কপবে 

ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো েোব ো রবেবে। 

 ) বিযিাি অবস্থা : দকোি অেকোঠোবমো তেদ্যমোি দিই। ‘তেব োতিেো স্থ েন্দর উন্নেি’ শীষ যক প্রকল্প 

অনুবমোতেি হবেবে। এ প্রকবল্পর আওিোে তেব োতিেো স্থ েন্দবরর জ্ন্য ১০.০০ জ্তম 

অতিগ্রহি করো হবেবে। মকন্তু িারিীয় সীিাথন্ত ১৫০ গথজ্র িথে অবকাথঠাথিা মিি যাথণ 

মবএসএফ কর্তযক বাধা প্রদাি করা হথয়থে। িথব ১৫০ গথজ্র বাইথর স্থ েন্দস্টরর 

অবকাঠাথিা উন্নয়থির জ্ন্য ০২টি প্যাথকথজ্ কার্ যক্রি চলিাি রথয়থে। েিযমোবি এ শুল্ক 

দস্টশবির মোেবম আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম চোলু রবেবে।  
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ঙ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড      

স্টবাল্ডারস) ,কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্। 

চ)  রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

১৯। রোমগড় স্থ েন্দর 

ক)  ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

খ) েন্দর পতরতচতি               : খোগড়োেতড় দজ্ োর রোমগড় উপবজ্ োর রোমগড় সীমোবন্ত অেতস্থি। এর তেপরীবি 

েোরবির তএপুরো রোবজ্যর সোেরুম সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পথে আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম 

সহজ্ির করোর  বযয রোমগড় শুল্ক স্টেশিথক ৭/১১/২০১০ তরিঃ িোতরবখ স্থ েন্দর 

দঘোষিো করো হে। ঢোকো দেবক খোগড়োেতড় দজ্ ো সেবরর দুরত্ব প্রোে ২৬২ তকিঃতমিঃ। 

খোগড়োেতড় দজ্ ো সের হবি রোমগড় স্থ েন্দস্টরর দুরত্ব প্রোে ৫৫ তকিঃতমিঃ । এ 

স্থ েন্দবরর সোবে সড়ক পবে ঢোকোসহ দেবশর অন্যোন্য স্থোবির দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো 

রবেবে। 

গ) বিযিাি অবস্থা :  মবশ্বব্যাাংক ও সরকাথরর স্টর্ৌে অে যায়থি বাাংলাথদশ মরমজ্ওিাল কাথিমিমিটি প্রথজ্ি-

১ এর আওিোে রোমগড় স্থ েন্দবরর জ্ন্য ১০.০০ একর জ্তম অতিগ্রহি কোর্ যক্রম 

প্রতক্রেোিীি রবেবে। স্থ েন্দবরর জ্তম অতিগ্রহিপূে যক অন্যোন্য অেকোঠোবমো স্থোপবির 

কোর্ যক্রম গ্রহি করো হবে। েিযমোবি এ শুল্ক দস্টশবির মোেবম আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম 

চোলু স্টিই। িারিীয় কর্তযপক্ষ কর্তযক দফিী িেীর উপর রোমগড়-সোেরুম এ োকোে দসতু 

তিম যোি কোজ্ চ মোি আবে। 

  ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড 

স্টবাল্ডারস) ,কে ো  রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্। 

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

২০। েশ যিো স্থ েন্দর 

ক)  জ্িবল : অনুথিামদি :  ০৮  জ্ি 

পদায়ি      :  ০২  জ্ি 

কি যরি      :   ০০ জ্ি 

খ) ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

গ) েন্দর পতরতচতি               : চুেোর্োাংগো দজ্ োর েোমুরহুেো উপবজ্ োর েশ যিো সীমোবন্ত অেতস্থি। এর তেপরীবি 

েোরবির পতিমেঙ্গ রোবজ্যর কৃষ্ণিগর মহকুমোর দগবে সীমোন্ত অেতস্থি। স্থলপথে 

আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয েশ যিো শুল্ক স্টেশিথক ১২/০১/২০০২ 

তরিঃ িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। ঢোকো দেবক চুেোর্োাংগো দজ্ ো সেবরর দুরত্ব 

প্রোে ২৩৮ তকিঃতমিঃ এোং চুেোর্োাংগো দজ্ ো সের দুরত্ব সের হবি েশ যিো স্থ েবন্দরর 

দুরত্ব প্রোে ২০ তকিঃতমিঃ । এ স্থ েন্দবরর সোবে সড়ক ও দর  পবে ঢোকো সহ দেবশর 

অন্যোন্য স্থোবির উন্নি দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো রবেবে। 

 ) বিযিাি অবস্থা : দশ যিা শুল্ক দস্টশিস্টক দর রুট মহথসথব স্ট াষণা করা হথয়থে। মকন্তু এ স্থাথি স্থ রুট চালু 

স্টিই। দশ যিা স্থ েন্দর চালু করার মিমিি স্টরলরুথটর পাশাপামশ স্থ রুটও স্ট াষণা করা 

প্রথয়াজ্ি। এ মবষথয় স্টিৌপমরবহি িন্ত্রণালথয়র মোেবম জ্ািীয় রাজ্স্ব স্টবাড যথক অনুথরাধ 

জ্ািাথিা হথয়থে। 

 

 এ শুল্ক দস্টশবির মোেবম আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম চোলু রবেবে। 

ঙ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড        

স্টবাল্ডারস) ,কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্,চো , ভূতষ, ভুট্টো, তেতেন্ন প্রকোর খখ , দপোতি 

তফর্, ফ্লোই অযোশ, দর ওবে তস্ল্পোর, তেতল্ডাং দস্টোি, দরোর্ দস্টোি, স্যোন্ড দস্টোি, তেতেন্ন 

প্রকোর দে, গ্রোনুব বটর্ স্ল্োগ ও তজ্পসোম। 
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চ)  রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

২১। দেৌ িগঞ্জ স্থ েন্দর: 

ক)  ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

খ) েন্দর পতরতচতি               : চুেোর্োাংগো দজ্ োর জ্ীেি িগর উপবজ্ োর দেৌ িগঞ্জ সীমোবন্ত অেতস্থি। এর তেপরীবি 

েোরবির পতিমেঙ্গ রোবজ্যর িেীেো দজ্ োর মোজ্তেেো সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পথে  

আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয দেৌ িগঞ্জ শুল্ক দস্টশিস্টক ৩১/০৭/ 

২০১৩ তরিঃ িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। ঢোকো দেবক জ্ীেি িগর উপবজ্ ো 

সেবরর দুরত্ব প্রোে ২৪৯ তকিঃতমিঃ এোং জ্ীেি  িগর উপবজ্ ো সের হবি দেৌ িগঞ্জ 

স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ০৭ তকিঃতমিঃ। এ স্থ েন্দবরর সোবে সড়ক পবে ঢোকোসহ দেবশর 

অন্যোন্য স্থোবির উন্নি দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো রবেবে।  

গ) বিযিাি অবস্থা : েোাং োবেশ-েোরি উেে পোবশ শুল্ক দস্টশবির কোর্ যক্রম িো েোকোে দেৌ িগঞ্জ 

স্থ েন্দবরর উন্নেি কোর্ যক্রম গ্রহি করো সম্ভে হে তি। েোরিীে অাংবশ প্রবেোজ্িীে 

অেকোঠোবমো উন্নেিসহ িাঁথদর সুপ্ত শুল্ক দস্টশিবক পুনুরুজ্জীতেিকরবি সম্মি করোর 

জ্ন্য দিৌপতরেহি মন্ত্রিো বের মোেবম পররোষ্ট্র মন্ত্রিো ে ও জ্োিীে রোজ্স্ব দেোর্ যবক 

অনুবরোি জ্োিোবিো হবেবে। 

   ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড 

স্টবাল্ডারস) ,কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্।  

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

২২। স্টটগোমুখ স্থ েন্দর 

ক)  ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

খ) েন্দর পতরতচতি               : রোঙ্গোমোটি দজ্ োর বরকল উপবজ্লাধীি স্টটগোমুখ সীমোবন্ত অেতস্থি। এর তেপরীবি 

েোরবির তমবজ্োরোম দেমোগ্রী/ কোউেোপুতচেো সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পথে আমেোতি-রপ্তোতি 

কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয স্টটগোমুখ ৩০/০৬/২০১৩ তরিঃ িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো 

করো হে। ঢোকো দেবক রোঙ্গোমোটি দজ্ ো সেবরর দুরত্ব প্রোে ২৯৬ তকিঃতমিঃ এোং 

রোঙ্গোমোটি দজ্ ো সের হবি স্টটগোমুখ স্থ েবন্দরর দুরত্ব প্রোে ১৫০ তকিঃতমিঃ ।  

গ) বিযিাি অবস্থা : দটগোমুখ স্থ েন্দর উন্নেবি পোে যিয চট্টগ্রোম আঞ্চত ক পতরষবের সম্মতি িো পোওেোর 

কোরবি স্থ েন্দর স্থোপবির কোর্ যক্রম েি আবে। 

  ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের, কে ো, 

রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, মতরচ, রসুি, আেো, 

ে বে, দকোেোট যজ্। 

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

২৩। তচ োহোটী স্থ েন্দর 

ক)  ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

খ) েন্দর পতরতচতি               : িী ফোমোরী দজ্ োর স্টডািার উপবজ্লাধীি তচলাহোটী সীমোবন্ত অেতস্থি। তচলাহোটী 

তেপরীবি েোরবির পতিম েবঙ্গর দকোচতেহোর দজ্ োর হ তেেোড়ী সীমোন্ত অেতস্থি। 

স্থ পথে আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির করোর  বযয তচলাহোটী শুল্ক দস্টশিথক   

২৮/০৭/২০১৩ মরিঃ স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে। ঢোকো হবি িী ফোমোরী স্টজ্লা সদথরর  

দূরত্ব প্রোে ৩৪১ তকতম: এোং িী ফোমোরী স্টজ্লা সদর হবি তচলাহোটী সীমোবন্তর দুরত্ব 

প্রোে ৪৭ তকতম:। উবল্লখ্য, তচলাহোটী েোজ্োর হবি দর  ও সড়ক পবে  দেবশর অন্যোন্য 

স্থোবির সোবে েোব ো দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো রবেবে।  
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গ) বিযিাি অবস্থা : তচ োহোটী শুল্ক দস্টশিবক স্থ েন্দর দঘোষিো করো হব ও েোাং োবেশ-েোরি দকোি 

অাংবশই শুল্ক দস্টশবির কোর্ যক্রম িো েোকোে স্থ েন্দরটি চোলু করো সম্ভে হে তি।  

েন্দরটি সচ  করোর করোর  বযয তচ োহোটীর তেপরীবি েোরিীে অাংবশ হ তেেোড়ী 

শুল্ক দস্টশি চোলুকরবির মিমিি েোরিীে কর্তযপযবক সম্মি করোর জ্ন্য জ্োিীে রোজ্স্ব 

দেোর্ য দক অনুবরোি জ্োিোবিো হবেবে। 

  ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড 

স্টবাল্ডারস), কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্। 

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

২৪। দেো োগঞ্জ স্থ েন্দর 

ক)  ব্যেস্থোপিো     : েোস্থেবকর তিজ্স্ব িত্বোেিোবি পতরচোত ি। 

খ) েন্দর পতরতচতি               : তসব ট দজ্ োর দকোম্পোিীগঞ্জ উপবজ্ োিীি দেো োগঞ্জ গ্রোবমর কো োসোিক দমৌজ্োে 

অেতস্থি। এর তেপরীবি েোরবির দমঘো ে রোবজ্যর পূে য খোতস পোহোতড় দজ্ োর দচরোপুতঞ্জ 

মহকুমোর দেো োগঞ্জ সীমোন্ত অেতস্থি। স্থ পথে আমেোতি-রপ্তোতি কোর্ যক্রম সহজ্ির 

করোর  বযয দেো োগঞ্জ শুল্ক স্টেশিথক ২৫/০৭/২০১৯ তর: িোতরবখ স্থ েন্দর দঘোষিো 

করো হে। ঢোকো হবি দেো োগঞ্জ স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ৩০৫ তক.তম। সড়কপবে ঢোকো 

হবি স্টদথশর অন্যান্য স্থাথির দেো োগঞ্জ স্থ েন্দবরর দর্োগোবর্োগ ব্যেস্থো েো  রবেবে। 

গ) বিযিাি অবস্থা : বন্দর উন্নয়থির মিমিি সোইট তসব কশি ও জ্তম অতিগ্রহবির কোর্ যক্রম চ মোি রবেবে।  

 ) আমেোতিবর্োগ্য পণ্য          : গেোতেপশু, মোবের দপোিো, িোজ্ো ফ মূ , গোেগোেড়ো, েীজ্, গম, পোের (স্টোিস এন্ড 

স্টবাল্ডারস), কে ো, রোসোেতিক সোর, চোেিো দে, কোঠ, টিম্বোর, চুিোপোের, মিঁেোজ্, 

মতরচ, রসুি, আেো, ে বে, দকোেোট যজ্। 

ঙ) রপ্তোতিবর্োগ্য পণ্য               : সকল পণ্য। 

 

প্রস্তোতেি স্থ েন্দর 

 

১। প্রাগপুর স্থলবন্দর  

ক) েন্দর পতরতচতি               : কুতষ্টেো দজ্ োর দেৌ িপুর উপবজ্লাধীি প্রোগপুর সীমোবন্ত অেতস্থি। এর তেপরীবি 

েোরবির পতিমেঙ্গ রোবজ্যর িেীেো দজ্ োর কতরমপুর েোিোিীি তশকোরপুর সীমোন্ত 

অেতস্থি। ঢোকো হবি দেৌ িপুর উপবজ্ ো সের দুরত্ব প্রোে ২১৮তক:তম: এোং 

দেৌ িপুর উপবজ্ ো সের হবি প্রোগপুর স্থ েন্দবরর দুরত্ব প্রোে ১৭ তক:তম:।  

 

 

 

খ) বিযিাি অবস্থা : েোাং োবেশ-েোরি দকোি অাংবশই শুল্ক দস্টশবির কোর্ যক্রম িো েোকোে এটি অদ্যোেতি 

স্থ েন্দর দঘোষিো করো হে তি। িবে প্রোগপুর শুল্ক দস্টশি চোলু করো ও েোরিীে 

কর্তযপযবক িোবের অাংবশ শুল্ক দস্টশি দঘোষিো করোর তিতমত্ত েোতিজ্য মন্ত্রিো ে, 

পররোষ্ট্র মন্ত্রিো ে এোং জ্োিীে রোজ্স্ব দেোর্ যবক অনুবরোি জ্োিোবিো হবেবে। 

 

 

 

 

 

২। মুতজ্েিগর স্থ েন্দর   

ক) েন্দর পতরতচতি               : দমবহরপুর দজ্ োর মুতজ্েিগর সীমোবন্ত স্থ েন্দরটি অেতস্থি। এর তেপরীবি েোরবির 

পতিমেঙ্গ রোবজ্যর িেীেো দজ্ োর চোপড়ো েোিোিীি হৃেেপুর সীমোবন্ত অেতস্থি। ঢোকো 

হবি দমবহরপুর দজ্ োর সেবরর দুরত্ব প্রোে ২৮৯ তক:তম: এোং দমবহরপুর দজ্ ো সের 

হবি মুতজ্েিগবরর দুরত্ব প্রোে ২৫ তক:তম:।  

 

 

খ) বিযিাি অবস্থা : েোাং োবেশ-েোরবির দকোি অাংবশই শুল্ক দস্টশি কোর্ যক্রম িো েোকোে মুতজ্েিগর শুল্ক 

দস্টশি দক অদ্যোেতি স্থ েন্দর দঘোষিো করো সম্ভে হে তি। 

  

 


