
বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদের উন্নয়নমূলক ও সাফদের তথ্যাদে : 

 

 প্রদতদবশী দেশগুদলার সাদে স্থলপদে আমোদন-রপ্তাদন কার্কৃ্রমদক সহজতর ও গদতশীল করার লদেে 

২০০১ সাদল বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃে আইন, ২০০১ (২০০১ সাদলর ২০নাং আইন) এর আওতায় সাংদবদিবদ্ধ 

সাংস্থা দহদসদব বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃে প্রদতদিত হয়। বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদের অিীদন ২০২১ সাল 

পর্নৃ্ত ২৪ টি স্থলবন্দর র্ো- দবনাদপাল, দসানামসদজে, দহদল, দেকনাফ, দবদবরবাজার, বাাংলাবান্ধা, দবরল, 

বুদিমারী, তামাদবল, আখাউিা, দ ামরা, েশনৃা, দবদলাদনয়া, নাকুগাঁও, রামগি, দগাবরাকুিা-কিইতলী, দসানাহাে, 

দতগামুখ, দিলাহাটি, দেৌলতগঞ্জ, দশওলা, িানুয়া কামালপুর, বাল্লা ও দ ালাগঞ্জ স্থলবন্দর দ াদিত হদয়দে। এ 

বন্দরগুদলা বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদের প্রশাসদনক দনয়ন্ত্রদে ন্যস্ত রদয়দে। বতমৃাদন ২৪টি স্থলবন্দদরর মদে 

দবনাদপাল, বুদিমারী, আখাউিা, দ ামরা, তামাদবল, নাকুগাঁও, এবাং দসানাহাে এই ০৭টি স্থলবন্দর বাাংলাদেশ 

স্থলবন্দর কর্তপৃদের সরাসদর দনয়ন্ত্রদে পদরিাদলত হদে। ০৬টি স্থলবন্দর র্ো- বাাংলাবান্ধা, দসানামসদজে, দহদল, 

দেকনাফ, দবদবরবাজার এবাং দবরল স্থলবন্দর চুদিদ দিদত দপাে ৃঅপাদরেদরর মােদম পদরিাদলত হদে। দবরল 

ব্যদতত অন্য ০৫টি স্থলবন্দদরর কার্কৃ্রম িলমান রদয়দে। এোিা রামগি, দগাবরাকুিা-কিইতলী ও দবদলাদনয়া 

স্থলবন্দর কর্তপৃদের দনজস্ব ব্যবস্থাপনায় শীঘ্রই িালু হদত র্াদে। অবদশষ্ট ০৯টি স্থলবন্দদরর উন্নয়ন কার্কৃ্রম 

িলমান রদয়দে।  

 

ক) অদজৃত সাফে 
 

 বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদের দিয়ারম্যান জনাব দমাোঃ আলমগীর মদহােদয়র তাদরদখ ২১ জুন ২০২২ 

তাদরদখ দেড-১ পদে পদোন্নদত প্রাদপ্ত। 
 

 দনৌপদরবহন মন্ত্রোলয় ও আওতািীন সাংস্থাসমূদহর মদে বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদের দিয়ারম্যান 

(দেড-১) জনাব দমাোঃ আলমগীর মদহােয়দক দনৌপদরবহন মন্ত্রোলয় হদত ২০২১-২০২২ অে ৃ বেদরর 

শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন। 

 ১৪ জুন, ২০০১ সাদল (২০০১ সাদলর ২০ নাং আইন) এর িারা ৩ এ প্রেি েমতাবদল দনৌপদরবহন 

মন্ত্রোলদয়র দনয়ন্ত্রোিীন ২৪টি শুল্ক দেশনদক স্থলবন্দর দ ািো করা হদয়দে। 
 

 দবনাদপাল স্থলবন্দদর র্াত্রী িলািদলর সুদবিাদে ৃ একটি আন্তজৃাদতক প্যাদসঞ্জার োদমনৃাল ও একটি 

আন্তজৃাদতক বাস োদমনৃাল দনমাৃে করা হদয়দে। ০২-০৬-২০১৭ তাদরখ মাননীয় দনৌপদরবহন মন্ত্রী কর্তকৃ 

দবনাদপাল স্থলবন্দদর নবদনদমতৃ প্যাদসঞ্জার োদমনৃাল িালু করা হদয়দে। উি োদমনৃাদল  ারদত গমনকারী 

র্াত্রীরা অবস্থান সুদবিা, দনরাপিা সুদবিা, মদহলা ও প্রদতবন্ধী র্াত্রীদের জন্য দবদশি সুদবিাসহ 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন করা হদয়দে; 

 ময়মনদসাংহ দজলার হালুয়া াে উপদজলায় দগাবরাকুিা-কিইতলী স্থলবন্দর উন্নয়দনর জন্য ৭৫.১৭ দকাটি 

োকা ব্যদয়র একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদয়দে। প্রকল্পটি জুন’২০২২ সাদল সমাপ্ত হদয়দে। উি 

প্রকল্পটি মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তকৃ উদবািদনর অদপোিীন রদয়দে। 

 ‘ঢাকাস্থ দশর-ই বাাংলানগদর বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদের প্রিান কার্াৃলয়  বন দনমাৃে’ শীিকৃ ৩৪.৫০ 

দকাটি োকা ব্যদয়র একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা রদয়দে। প্রকল্পটি জুন’২০২১ সাদল সমাপ্ত হদয়দে। 

উি প্রকল্পটি মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তকৃ উদবািদনর অদপোিীন রদয়দে। 

 দবনাদপাল স্থলবন্দদর ৫১.২৪ দকাটি োকা ব্যদয় ওয়োরহাউজ, ইয়াড,ৃ আন্তজৃাদতক প্যাদসঞ্জার োদমনৃাল ও 

বাস োদমনৃাল দনমাৃে করা হদয়দে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকর আদেকৃ সহায়তায়  ারতীয় আইদসদপ’র সাদে 



সাংদর্াদগর লদেে িার দলনদবদশষ্ট রাস্তা, আধুদনক ওয়োরহাউজ, অ েন্তরীে প্রায় সকল পাদকাৃং ইয়াড ৃ

দনমাৃে করা হদয়দে।  

 

 মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রদতশ্রুত ‘ দ ামরা স্থলবন্দর উন্নয়ন’ শীিকৃ প্রকল্পটি ২০.৮৫ দকাটি োকা ব্যদয় 

বাস্তবাদয়ত হয়। এ প্রকদল্পর আওতায় অবকাঠাদমা উন্নয়ন কদর দম, ২০১৩ সাদল বন্দরটি িালু করা 

হদয়দে। বন্দরটি িালুর ফদল জাতীয় রাজস্ব দবাদডরৃ আয় দবপুল াদব বৃদদ্ধ দপদয়দে। তাোিা, প্রায় ৫.০০ 

দকাটি োকা ব্যদয় ফায়ার হাইদেন্ট দসদেম স্থাপন করা হদয়দে। 

 

 বুদিমারী স্থলবন্দদর কর্তপৃদের দনজস্ব অোৃয়দন ১১.২৫ একর জদম অদিেহে কদর বন্দদরর প্রদয়াজনীয় 

ন্যেনতম অবকাঠাদমা দনমাৃে করা হদয়দে। এবাং ২০১০ সাদল এ বন্দদরর অপাদরশনাল কার্কৃ্রম িালু করা 

হয়। সম্প্রদত এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকর আদেকৃ সহায়তায় প্রায় ১৩.০০ দকাটি োকা ব্যদয় দবদ ন্ন 

অবকাঠাদমা দনমাৃে করা হদয়দে। তাোিা প্রায় ৫.০০ দকাটি োকা ব্যদয় ফায়ার হাইদেন্ট দসদেম স্থাপন 

করা হদয়দে। 

 

 আখাউিা স্থলবন্দদর কর্তপৃদের দনজস্ব অোৃয়দন ১৫.০০ একর জদম অদিেহে কদর ন্যেনতম অবকাঠাদমা 

দনমাৃে করা হদয়দে এবাং ২০১০ সাদল এ বন্দদরর অপাদরশনাল কার্কৃ্রম িালু করা হয়। 

 

 প্রায় ১৬.৭৭ দকাটি োকা ব্যদয় ‘নাকুগাঁও স্থলবন্দর উন্নয়ন’ শীিকৃ প্রকদল্পর আওতায় নাকুগাঁও স্থলবন্দদর 

প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা উন্নয়ন কদর বন্দরটি িালু করা হদয়দে। 

 

 প্রায় ৭২.৮৫ দকাটি োকা ব্যদয় তামাদবল স্থলবন্দর উন্নয়ন শীিকৃ প্রকদল্পর আওতায় প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা দনমাৃে কদর বন্দরটি িালু করা হদয়দে। 

 

 প্রায় ৩৯.৪৩ দকাটি োকা ব্যদয় দসানাহাে স্থলবন্দর উন্নয়ন শীিকৃ প্রকদল্পর আওতায় প্রদয়াজনীয় 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন কদর বন্দরটি ২০১৮ সাদল িালু করা হদয়দে। 

 অপাদরশনাল কাদজ স্বেতা ও জবাবদেদহতা দনদিতকরদের জন্য দবনাদপাল স্থলবন্দদর অদোদমশন 

দসদেম এবাং বুদিমারী স্থলবন্দদর ‘ই-দপাে ৃম্যাদনজদমন্ট দসদেম’ বাস্তবায়দনর কার্কৃ্রম সম্পন্ন হদয়দে।  

 বতমৃাদন বাাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তপৃদের অনুদমাদেত জনবদলর সাংখ্যা ৪৯০। এোিা বাাংলাদেশ স্থলবন্দর 

কর্তপৃদে ২০১০ সাল হদত অদ্যাবদি সবদৃমাে ১২৪ জন কমকৃতাৃ-কমিৃাদর দনদয়াগ দেওয়া হদয়দে।  

 

খ) উন্নয়ন সাংক্রান্ত কার্কৃ্রম:   

 

 দবশ্ব ব্যাাংদকর অোৃয়দন সাতেীরা দজলার সের উপদজলায় দ ামরা স্থলবন্দর, দসদলে দজলার 

দবয়ানীবাজার উপদজলায় দশওলা স্থলবন্দর, খাগিােদি দজলার রামগি উপদজলায় রামগি স্থলবন্দর 

এবাং র্দশার দজলািীন শাশাৃ উপদজলার দবনাদপাল স্থলবন্দদরর দনরাপিা ব্যবস্থাসহ দমাে ৭৩১.৮৬ দকাটি 

োকা ব্যদয় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নািীন রদয়দে।  

 হদবগঞ্জ দজলার চুনারু াে উপদজলায় বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়দনর জন্য ৪৮.৯০ দকাটি োকা ব্যদয় একটি 

উন্নয়ন প্রকদল্পর কার্কৃ্রম িলমান রদয়দে, র্ার বাস্তবায়নকাল জুলাই’২০১৭ দেদক জুন’২০২৩ পর্নৃ্ত। 



 দফনী দজলার পরশুরাম উপদজলায় দবদলাদনয়া স্থলবন্দর উন্নয়দনর জন্য ৩৮.৬৪ দকাটি োকা ব্যদয় একটি 

উন্নয়ন প্রকদল্পর কার্কৃ্রম িলমান রদয়দে, র্া মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তকৃ উদবািদনর অদপোিীন রদয়দে। 

 জামালপুর দজলার বকশীগঞ্জ উপদজলায় িানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়দনর জন্য ৫৯.৩০ দকাটি োকা 

ব্যদয় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নািীন রদয়দে।  

  ‘দবনাদপাল স্থলবন্দদর কাদগাৃ দ দহকোল োদমনৃাল দনমাৃে’ শীিকৃ ২৮৯.৬৮ দকাে োকা ব্যদয় একটি 

উন্নয়ন প্রকদল্পর কাজ িলমান রদয়দে।  

 

 


