
দেশলর অর্ থনৈতিক উন্নয়শৈ দৈৌপতরবণ খাশির ভূতমকা গুরুত্বপূণ থ 

দমা. জাাঙ্গীর আম খাৈ 

 

 ৈেীমাতৃক বাাংাশেশলর অর্ থনৈতিক উন্নয়শৈ দৈৌপতরবণ খাশির ভূতমকা গুরুত্বপূণ থ। কৃত, মৎস্য 

ম্পে, ব্যবা-বাতণজয ও দযাগাশযাগ ব্যবস্থার দেশে ৈেীর গুরুত্ব অপতরীম তবশবচৈায় তৈশয় ৈেী রোয় 

াতব থক ও মতিি কায থক্রম গ্রণ করা শয়শে। জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু দলখ মুতজবুর রমাশৈর সুশযাগ্য কন্যা 

মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী দেলরত্ম দলখ াতৈার দূরেলী দৈতৃত্ব ও াতব থক তৈশে থলৈায় দৈৌ-দক্টর দ্রুি তবকতলি শে। 

 

দেশলর ক্রমবধ থমাৈ আমোতৈ-রফিাতৈর চাতো দমটাশি একতবাংল লিাব্দীর যুশগাপশযাগী, আধুতৈক ও 

পতরশবল বান্ধব মুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠার শেয পটুয়াখাীশি দেশলর তৃিীয় মুদ্র বন্দর পায়রা বন্দর তৈম থাণ করা 

শয়শে। ২০১৬ দর্শক পায়রা বন্দশর বতিঃশৈাঙ্গশর অপাশরলৈা কায থক্রম চমাৈ রশয়শে এ পয থন্ত ১০৪টি 

তবশেতল বাতণতজযক জাাশজর  অপাশরলৈা কায থক্রম ম্পন্ন কশর রকাশরর ২৩৬ দকাটি টাকা আয় শয়শে। 

রকাশরর দমগা প্রকল্প তাশব পায়রা বন্দশর একটি কশেইৈার টাতম থৈা, বন্দশরর মু চযাশৈশ কযাতপটা ও 

রেণাশবেণ দেতজাং একটি বাল্ক টাতম থৈা, একটি মাতিপারপা টাতম থৈা, একটি প্যাশঞ্জার টাতম থৈা, 

ওয়াটার তিটশমে প্লাে, তবদ্যযৎ প্লাে, মডাৈ থ তটি, তবমাৈ বন্দর ও অর্ থনৈতিক অঞ্চ গশে দিাা ১৯টি 

কশম্পাশৈশের কাজ চমাৈ রশয়শে। আগামী ২০২৩ াশ পায়রা বন্দরশক তবশ্বমাশৈর একটি আধুতৈক বন্দর 

তশশব গশে দিাার শেয উন্নয়ৈ কাজ চমাৈ রশয়শে। 

  

চট্টগ্রাম বন্দশরর উপর অতিতরক্ত চাপ কমাশৈা এবাং ব্যাপক াংখ্যক জাাজ এবাং কশেইৈার 

যান্ডতাংশয়র শেয রকার কক্সবাজাশরর মািারবােীশি গভীর মুদ্র বন্দর তৈম থাণ করশে। ১৬ তমটার 

গভীরিার জাাজ বন্দশর প্রশবশলর সুতবধা পাশব। মািারবাতে বন্দর েক, দর ও ৈেীপর্ তেশয় াংযুক্ত 

র্াকশব। বন্দরশক দকন্দ্র কশর একটি সুপতরকতল্পি কাশৈতক্টতভটি গশে উঠশব। মািারবাতে বন্দর উন্নয়শৈর 

প্রার্তমক কাজ ২০২৬ াশ দল শব।  

 

এোো দৈৌপর্ খৈশৈ ৩৪টি দেজার াংগ্র ও সুষ্ঠ ু দফতর পারাপাশরর শেয ১৭টি দফতর তৈম থাণ করা 

শয়শে। ১০ াজার তকশাতমটার দৈৌপর্ খৈশৈর কায থক্রম, ৈেী িীর েখমুক্ত করা এবাং ৈেীর ৈাব্যিা 

তফতরশয় আৈার জন্য প্রশয়াজৈীয় উশযাগ গ্রণ করা শয়শে। উশেশের পর পুৈিঃেখশরাশধ েীঘ থশময়াতে 

পতরকল্পৈা তশশব ৈেীর উভয় িীশর ওয়াকওশয়, পাকা তিঁতে, বার দবঞ্চ, ইশকাপাকথ তৈম থাণ, ৈেীর পাে 

বাঁধাই, গাইড ওয়া তৈম থাণ, বৃেশরাপণ ইিযাতে কায থক্রম চমাৈ রশয়শে। ৈেীর ৈাব্যিা তফতরশয় আৈা এবাং 

েখ ও দূণশরাশধ ‘জািীয় ৈেী রো কতমলৈ’ গঠৈ করা শয়শে। পাৈগাঁওশয় অভযন্তরীণ কশেইৈার টাতম থৈা 

তৈতম থি শয়শে। চট্টগ্রাম ও দমাাংা বন্দশরর গতিলীিা আৈয়শৈ ব্যাপক কম থসূতচ বাস্তবায়ৈ এবাং চট্টগ্রাম 

বন্দশর দব-টাতম থৈা তৈম থাশণর পতরকল্পৈা গ্রণ করা শয়শে। দেশলর দমাট আমোতৈ রপ্তাতৈর প্রায় ৯২ লিাাংল 

চট্টগ্রাম বন্দশরর মাধ্যশম যান্ডতাং করা শয় র্াশক। এ বন্দরশক আরও গতিলী করশি ব্যাপক কায থক্রম 

বাস্তবায়ৈ করা শে। ন্ডৈতভতিক আন্তজথাতিক তলতপাং জাৈ থা ‘শয়ড তস্ট’ এর জতরশপ তবশশ্বর দেষ্ঠ ১০০টি 

কশেইৈার দপাশট থর িাতকায় চট্টগ্রাম বন্দর ২০০৯ াশ ৯৮িম অবস্থাৈ দর্শক মাে ১১ বেশর ৪০ ধাপ 

এতগশয় ২০২০ াশ ৫৮িম অবস্থাশৈ উন্নীি শয়শে। উশেখ্য দয, ২০০১-২০০৬ াশ খাশো তজয়ার 

লাৈামশ দমাাংা বন্দর দাকাৈ কশরতে ১১.৫ দকাটি টাকা। বিথমাৈ আওয়ামী ীগ রকাশরর মশয় 

২০১৯-২০ অর্ থ বেশর আয় কশরশে ৩৩৮ দকাটি টাকা। 

  



-২- 

 

চট্টগ্রাম বন্দশর তৈরাপিা দজারোশরর শেয বন্দশর যািায়ািকারী িাক-দিইার দেতৈাং করার জন্য 

দ্য’স্তশরর দগইট স্থাপৈ, তডতজটা পদ্ধতিশি কশেইৈার এবাং জাাজ িযাতকাংশয়র ব্যবস্থা করা শয়শে। 

দমতরটাইম দক্টশর মাৈবম্পে উন্নয়শৈর শেয ‘বঙ্গবন্ধু দলখ মুতজবুর রমাৈ দমতরটাইম তবশ্বতবযায়’ এবাং 

তশট, রাংপুর, বতরলা ও পাবৈায় চারটি ৈতুৈ দমতরৈ একাশডমী প্রতিষ্ঠা করা শয়শে। বাাংাশেল তলতপাং 

কশপ থাশরলৈশক আধুতৈক ও যুশগাপশযাগী করশি েয়টি জাাজ াংগ্র করা শয়শে। আরও েয়টি জাাজ 

াংগ্রশর কাজ চমাৈ রশয়শে। ৈাতবকশের জন্য আন্তজথাতিক মাশৈর কাতরগতর দৈৌ-তলো প্রতিষ্ঠাৈ তপ্র-ী 

প্রতলেণ প্রোৈ কশর মুদ্রগামী জাাশজ চাকুরী করার উপশযাগী কশর গশে দিাা য়। প্রতলেণ প্রাপ্ত ৈাতবকগণ 

দেতল-তবশেতল মুদ্রগামী জাাশজ চাকুরী কশর ববশেতলক মুদ্রা অজথশৈর মাধ্যদম দেশলর আর্ থামাতজক উন্নয়শৈ 

গুরুত্বপূণ থ ভূতমকা রাখশে। তবশেতল জাাশজ কম থরি ৈাতবকশের জন্য দমতলৈ তরশডব পতরচয়পে ‘আইতড কাড থ’ 

কায থক্রম চালু করা শয়শে। অভযন্তরীণ দৈৌপশর্ দৈৌযাৈ দ্যঘ থটৈা হ্রাকশল্প দৈৌযাশৈর াশভ থ ও দরতজদেলৈ পদ্ধতি 

উন্নি এবাং দৈৌযাশৈর তডজাইৈ অনুশমােৈ প্রতক্রয়া আধুতৈকায়ৈ ও অৈাইশৈ করা শয়শে। ভতবষ্যশি 

আন্তজথাতিক বাতণজয চাতোশক ামশৈ দরশখ বাাংাশেশলর কাশগ থা যান্ডতাং েমিা বৃতদ্ধর শেয ১৬ তমটার 

গভীরিা এবাং ৮,০০০ টিইইউ’ (তবল ফুট বেশঘ থযর কশেইৈার) ধারণ েমিাম্পন্ন কশেইৈার জাাজ প্রশবল 

সুতবধা বৃতদ্ধর জন্য কক্সবাজার দজার মািারবাতেশি গভীর মুদ্র বন্দর তৈম থাণ করা শে। দবৈাশপা 

স্থবন্দর ৈতুৈ ১২টি স্থবন্দশরর উন্নয়ৈ কায থক্রম চমাৈ রশয়শে। দৈৌপতরবণ মন্ত্রণাশয়র উশযাশগ 

‘বঙ্গবন্ধু ৈেী পেক’ প্রোশৈর উশযাগ গ্রণ করা শয়শে। 

 

বাাংাশেল এতগশয় যাশে। িাতবীৈ ঝুতের িকমা দেশে দফশ ঘুশর োঁতেশয় দেশলর অর্ থৈীতি। তবশ্ব 

গণমাধ্যশম একময় শুধু প্রাকৃতিক দ্যশয থাশগর কারশণ ৈাম আি এ দেশলর। এখৈ উন্নয়শৈর ৈতুৈ মশড 

তশশব আখ্যা দেওয়া শে বাাংাশেলশক। মািারবাতে ও পায়রা মুদ্রবন্দর পুশরা েতেণ এলীয় অঞ্চশর জন্য 

গুরুত্বপূণ থ একটি বাতণতজযক প্রকল্প। এ বন্দর বাস্তবায়ৈ করা দগশ তবশ্বব্যাাংক প্রকতল্পি লী থ বৃৎ অর্ থৈীতির পাঁচ 

দেশল বাাংাশেশলর অন্তর্ভ থক্ত অশৈকখাতৈই িরাতিি শব। িাই মািারবাতে ও পায়রা মুদ্র বন্দর রূপান্তরশক 

দেখা যায় মৃতদ্ধর পশর্ বাাংাশেশলর যাো তশশব। 
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দখক : ততৈয়র িথ্য অতফার, দৈৌপতরণ মন্ত্রণায়। 


