
ন ৌ অর্ থ ীতি নেতিি বাাংলাদেশ 

ড. মাধব চন্দ্র রায় 

জাতির তিিার জন্ম ও শশশব নেদে তিদলা  বাইগার  েীর িীরবিী িৎোলী  নগািালগঞ্জ মহকুমার( বিথমাদ  নজলা) 

িােগাতি ইউত য়দ র টুতিিাড়া গ্রাদম।শিতিে বসিবাতড়  েীর সতিেেবিী হওয়ার োরদে িাতরবাতরে চলাচদলর অন্যিম মাধ্যম 

তিদলা ন ৌির্। নসজন্য জলজ যা বাহ  বিবন্ধু িিন্দ েরদি ।স্বাধী িা িরবিী সমদয় বিবন্ধু িো ীন্ত  ন ৌিতরবহ  মন্ত্রোলয় ত জ 

োতয়দে নরদে তিদল ।তিত  ভতবষ্যদি ন ৌ বাতেজয এবাং এর সাদর্ তবশাল অর্ থন তিে েম থোদের তবষয়টি গুরুদের সাদর্ তবদবচ া েদর 

সমুদ্র বন্দরগুদলার উিয়দ  গুরুেপূে থ ভূতমো নরদেতিদল ।সদ্য স্বাধী  নেদশর চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দদরর চযাদ লদে মাই  মুক্ত েরার জন্য 

িৎোলী  নসাতভদয়ি ইউত য়দ র সহায়িা ত দয়তিদল । উদেে িাতেস্তাত  হা াোর বাতহ ী স্বাধী িা যুদের সময় চট্টগ্রাম বন্দরদে 

অদেদজা েরার জন্য এর চযদ দল মাই  প ুঁদি নরদে তিদলা। 

 েীমাতৃে বাাংলাদেদশর আর্ থসামাতজে উিয়দ  ন ৌ নসক্টর বাাংলাদেদশর অর্ থ ীতিদি গুরুেপূে থ ভূতমো িাল  

েরদি।ন ৌির্দে ত রািে, যািীবান্ধব,আধুত ে ও যুদগািদযাগী েদর গদড় নিালার লদিয অভযন্তরীে ন ৌিতরবহ  ব্যবস্হাদে নেদল 

সাজাদ া হদয়দি । এ লদিয ন ৌ বন্দরসমূদহর আধুত োয় ,ন ৌির্ সাংরিে, ন ৌসহায়ে যন্ত্রিাতি স্হাি , ন ৌিদর্ ন ৌযা  উোরোরী 

আধুত ে যন্ত্রিাতি সম্বতলি জাহাজ সাংগ্রহ, ন ৌিদর্র আধুত োয় ,নেশব্যািী  েীর িীরভূতম রিা, িীরভূতমদি িয থে  ব্যবস্হা গদড় 

নিালার উদদ্যাগ গ্রহে েরা হদয়দি। অভযন্তরীে ন ৌিতরবহদ  মা সম্মি যািী নসবা এবাং ত রািে িণ্য িতরবহ  ত তিি েরদি সরোতর 

নবসরোতর সেল েতৃথিি আন্ততরেিার সাদর্ োজ েরদি। আমাদের অভযন্তরীে ন ৌিতরবহ  োদির সাদর্ জতড়ি অর্ থন তিে 

েম থোদের গুরুে এে  সেদলই অনুধাব  েরদি িারদি ।সরোর উিকূলীয় সাতভ থদসর সিমিা বাড়াদি ইতিমদধ্য দুইটি অিযাধুত ে 

যািীবাহী জাহাজ ' এমতভ িাজউতি  আহমে ' এবাং' এমতভ আইতভ রহমা ' ন ৌবহদর যুক্ত  েদরদি। এিাড়াও ত ম থাোধী  রদয়দি আরও 

৩৫ টি জাহাজ, যা দ্রুিই এ বহদর যুক্ত হদব।এ জাহাজগুদলা চট্টগ্রাম - সন্দ্বীি - হাতিয়া- বতরশাল রুদে িতরচাল ার মাধ্যদম বন্ধ র্াো এ 

রুেটি প রায় চালুর উদদ্যাগ ন ওয়া হদয়দি। এদিা নগল সরোরী উদদ্যাগ। এর িাশািাতশ নবসরোতর তবতভি েতিষ্ঠাে নেদশ-তবদেদশ  

ত তম থি অিযাধুত ে ন ৌযা  সাংগ্রহ েদর যািী ও িণ্য িতরবহদ  গুরুেপূে থ ভূতমো রােদি। িদ্মা নসতু জ গদের ব্যবহাদরর জন্য উন্মুক্ত 

হওয়ায় েতিে অঞ্চদলর তবদশষ েদর বতরশাল তবভাদগর নজলাগুদলাদি মানুদষর েীর্ থতেদ র ন ৌযাদ  চলাচদলর নয অভযাস গদড় 

ওদেতিদলা িা িতরবিথ  হদয়দি। ঐ অঞ্চদলর মানুষ এে   েীিদর্ যািায়াদির নচদয় সড়েিদর্ যািায়াদি নবতশ সাচ্ছন্দয নবাধ েরদি। 

ঐ অঞ্চদল চলাচলোরী নবশ তেছু ন ৌযা  রুে িতরবিথ  েদর  অন্য রুদে চলাচল েরদি। অভযন্তরীে যািী ও মালামাল িতরবহ  ব্যবস্হা 

সচল রাোর স্বাদর্ থ ন ৌিদর্ োয় ৩১৬ তেদলাতমোর ন ৌির্ ে   েরা হদয়দি। তবদ্যমা   েী সমূদহর  ব্যিা রিায় ২২৬ লি র্  তমোর 

ন ৌির্ সাংরিে ে   োজ েরা হদয়দি। ন ৌিদর্ যািী ও মালামাল িতরবহদ র চাতহোর িতরদেতিদি নোম্পা ীগঞ্জ নসা াগাজী, 

নবতুয়া, িটুয়াোলী, গাজীপর  তু   েী বন্দর নর্াষো েরা হদয়দি। ৪৫৭ টি র্াে িদয়ন্ট ইজারার মাধ্যদম ১০৬ নোটি োো রাজস্ব 

আোয় হদয়দি। নেদশ নমাে  ে  েীর শের্ থয েম নবতশ ২৪ হাজার তেদলাতমোর। এরমদধ্য ৬ হাজার তেদলাতমোদর ন ৌযা  চলাচল েরদি 

িাদর।িদব শুষ্ক নমৌসুদম েম নবতশ সাদড় চার হাজার তেদলাতমোদর ন ৌযা  চলাচদলর সুদযাগ র্াদে।২০১৮-১৯ অর্ থ বিদর েম নবতশ 

৩১.৫ নোটি যািী এবাং ৫৫৯.৪৫ লাে নমতিে ে  িণ্য অভযন্তরীে ন ৌিদর্ িতরবহ  েরা হদয়দি।২০১৯ সাদল নেদশ সড়ে, নরল ও 

ন ৌিদর্ নমাে ৬ হাজার ২০১ টি দুর্ থে া র্দে। এরমদধ্য সড়ে িদর্ ৫ হাজার ৫১৬ টি এবাং ন ৌিদর্ ২০৩ টি দুর্ থে া র্দে। সড়ে দুর্ থে ায় 

মারা যায় ৭ হাজার ৮৫৫ জ  এবাং ন ৌ দুর্ থে ায় মারা যায় ২০৩ জ ।ন ৌ দুর্ থে ায় েধা  োরে অন্য ন ৌযাদ র সাদর্ সাংর্ষ থ (৫৪%), 

এরির শবরী আবহাওয়া (২৩%) বােী ২৩ শিাাংশ  দুর্ থে ার োরে অতিতরক্ত যািী িতরবহ , আগু , তবদফারে এবাং ন ৌযাদ  িলা 

নেদে যাওয়া। 

েতি বির েম-নবতশ িয় হাজার িণ্যবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ িণ্য িতরবহদ  নেদশর সমুদ্র বন্দরগুদলাদি আদস।এসব সমুদ্রগামী 

জাহাদজর েম নবতশ ৯২ শিাাংশ  চট্টগ্রাদম বন্দর ব্যবহার েদর র্াদে। িদব তবগি েদয়ে বির ধদর ধারাবাতহেভাদব সমুদ্রগামী 

জাহাজগুদলার  নমাাংলা বন্দর ব্যবহার বৃতে িাদচ্ছ। িদ্মা নসতু চালু হওয়ার ির এ বন্দদর গুরুে বৃতে নিদয়দি। অদিিাকৃি েম সমদয় 

ত রািদে িণ্য িতরবহ সহ অন্যান্য সুদযাগ বৃতে এবাং েরচ েম হওয়ার োরদে ব্যবসায়ীরা নমাাংলা বন্দর ব্যবহাদর সাচ্ছন্দয নবাধ েরদি। 

যার েদল এ বন্দদর জাহাদজর সাংখ্যা তে  তে  বৃতে িাদচ্ছ। চট্টগ্রাম বন্দর ১৩৪ বিদরর নরেড থ নভদে ২০২১-২২ অর্ থ বিদর ৩২ লি ৫৫ 

হাজার ৩৫৮ টিই ইউএস েদন্টই ার হযান্ডতলাং ও ১১ নোটি ৮১ লি ৭৪ হাজার ১৬০ নমতিে ে  োদগ থা হযান্ডতলাং েরদি। এসমদয় ৪ 

হাজার ২৩১ টি Vessels  চট্টগ্রাম বন্দদর এদসদি। চট্টগ্রাম বন্দদরর ধারাবাতহে েবৃতে ধদর রাোর জন্য এর সিমিা বৃতের লিয 

সরোর ইতিমদধ্য িতরেল্প া গ্রহে েদরদি। এর মদধ্য উদেেদযাগ্য হদলা িদিিা েদন্টই ার োতম থ াল ত ম থাে। ইতিমদধ্য এ েদন্টই ার 

োতম থ াল ত ম থাদের োজ নশষ িয থাদয়। োতম থ ালটি বাৎসতরে ৪.৫ লাে টিই ইউএস েদন্টই ার হযান্ডতলাং েরদি সিম।চট্টগ্রাম বন্দদরর 

ইয়াড থ সমূদহর ধারে িমিা ইতিমদধ্য ৪৯ হাজার ০১৮ TEUs নর্দে ৫৩ হাজার ৫১৮ TEUs এ উিীি েরা হদয়দি। বিথমা  ও 

ভতবষ্যদি চট্টগ্রাম বন্দদরর েদন্টই ার হযান্ডতলাং এবাং েদন্টই ার ধারে িমিা বৃতের লদিয ৯০ হাজার ৫২১ বগ থতমোর ও ৪ হাজার টিই 

ইউএস ধারে িমিা সম্পি ত উমুতরাং ওভারদলা েদন্টই ার ইয়াড থ চালু হদয়দি। েদরা া অতিমাতরর সময় তবদের অদ ে সমুদ্র বন্দদরর 



হযান্ডতলাং োয থক্রম বন্ধ র্ােদলও চট্টগ্রাম বন্দর এে মূহুদিথর জন্যও বন্ধ তিদলা  া।বন্দদর নো  জাহাজ জে তিদলা  া। চট্টগ্রাম বন্দদরর 

ব্যবস্হাি াগি আধুত োয়দ র েদল বিথমাদ  েদন্টই ার ডুদয়ল োইম গদড় েম-নবতশ   য় তে  এবাং জাহাদজর গড় অবস্থা  োল 

২.৪৩ তেদ  ন দম এদসদি। নজটিদি অবস্থা রি জাহাজ সমূহ িয থদবিে, ন ৌযা  সমূদহর মদধ্য সাংর্ষ থ এড়াদ া, ত রািে 

িাইলদেজ,ত রািত্তা  জরোতর সুদৃঢ় েরার লদিয ৪৬.১৯ নোটি োো ব্যদয় ইতিমদধ্য নভদসল িাতেে ম্যাদ জদমন্ট ই েরদমশ  

তসদেম চালু েরা হদয়দি।চট্টগ্রাম বন্দর ২০২০-২১ অর্ থ বিদর ৩ হাজার ৭৫ নোটি োোরও নবতশ আয় েদরদি। লদয়ডস এর নসরা 

বন্দদরর িাতলোয় শীষ থ ১০০ েদন্টই ার হযান্ডতলাংোরী বন্দদরর মদধ্য চট্টগ্রাম বন্দদরর অবস্থা  ৬৪ িম,ইতিপূদব থ এটি তিদলা ৬৭ িম। 

নব োতম থ াল, মািারবাতড় গভীর সমুদ্র বন্দদর োতম থ াল ত ম থাদের িাশািাতশ চলমা  েেল্পগুদলা বাস্তবাতয়ি হদল চট্টগ্রাম বন্দর 

তসিাপর বা েদলাদম্বার মদিা িা তজে নিার্ে তহদসদব নসবা তেদি সিম হদব। সদব থাচ্চ আোদরর মাোর নভদসল তভড়দি িারদব চট্টগ্রাম 

বন্দদর।েতিদবশী ভারদির পূব থাঞ্চলীয় সাি অিরাজয, ভূো , ন িাল, চীদ র কু তমাং এবাং েতিদবতশ অন্যান্য নেশগুদলাদে সাতভ থস 

নেওয়ার লিযদে সামদ  নরদে এ তবষদয় োজ েরদি সরোর। এসব বাস্তবাতয়ি হদল নেদশর অর্ থ ীতি, জীব  - জীতবো নযম  উিকৃি 

হদব নিমত ভাদব বতহতব থদে নেদশর সু ামও বৃতে িাদব। 

নমাাংলা বন্দরদে িয থায়ক্রদম তবতভি উিয়  েেল্প বাস্তবায়দ র মাধ্যদম আধুত ে বন্দদর রূিান্ততরি হদি যাদচ্ছ। বিথমাদ  

বন্দদরর ত জস্ব ৬ টি নজটি, ব্যতক্তমাতলো াধী  ১১ টি নজটি, ৩ টি মুতরাং এবাং ২২ টি এযাাংদোদরজ এর মাধ্যদম নমাে ৪২ টি জাহাজ 

এে সাদর্ হযাদন্ডল েরার সিমিা রদয়দি। নমাাংলা বন্দদর বাতষ থে ১.৫ নোটি নমতিে ে  োদগ থা এবাং এে লাে টিইউজ েদন্টই ার 

এবাং  ২০ হাজার গাতড় হযান্ডতলাং এর সিমিা রদয়দি। নমাাংলা বন্দদরর  উিয়দ র জন্য আরও ৬ হাজার ১৪ নোটি োো ব্যয় েরা হদব। 

২০২৭ সাদলর মদধ্য এ উিয়  োয থক্রম নশষ হদব।২০২২-২৩ অর্ থ বিদরর ের্ম িয় মাদস ৪৪০ টি তবদেতশ বাতেতজযে জাহাজ এ বন্দদর 

হযান্ডতলাং েদরদি। বন্দরটি ইতিমদধ্য নলােসা  োটিদয় লাদভর ধারায় তেদরদি।বাাংলাদেদশ সমুদ্রগামী আন্তজথাতিে বাতেজয দ্রুিিার 

সাদর্ বৃতে িাদচ্ছ। বাতেতজযে চাি নমাোতবলার জন্য িায়রা বন্দর নেদশর তৃিীয় সমুদ্র বন্দর তহদসদব ২০১৩ সাদল যািা শুরু েদরতিদলা। 

এ বন্দদরর আধুত োয়দ  অদ েগুদলা েেল্প বাস্তবাতয়ি হদচ্ছ। িায়রা বন্দদর এ িয থন্ত ২৬০ টিরও নবতশ জাহাজ এদসদি এবাং রাজস্ব 

আোয় হদয়দি ৬ শি নোটি োোরও নবতশ। 

নেদশর তি টি সমুদ্র বন্দর তেদয় বিদর েম নবতশ ১২ নোটি নমতিে ে  আমোত  - রপ্তাত  িণ্য িতরবহ  হয় সমুদ্রিদর্।এ-

সব িদণ্যর সামান্য অাংশই নেশীয় িিাোবাহী জাহাদজ িতরবহ  েরা হয়।বিথমা  অর্ থ বিদরর ের্ম িাঁচ মাদস অর্ থাৎ জুলাই,২২ নর্দে 

 দভম্বর,২২ িয থন্ত ৫ নোটি ৬৫ লাে ে  িণ্য আমোত  হদয়দি। আর এই আমোত দি ব্যয় হদয়দি ৩ হাজার ৫৪৯ নোটি মাতেথ  ডলার। 

২০২০-২১অর্ থ বিদরর ের্ম আে মাদস নেশীয় নবসরোতর োদির েে থফুলী তলতমদেদডর সহদযাগী েতিষ্ঠা  এইচ আর লাই স এর দুইটি 

জাহাদজ ৬৬ হাজার ৩৯৬ টি েদন্টই ার িতরবহ  েরা হদয়দি। এর তবিরীদি ভাড়া বাবে আয় হদয়দি ১ নোটি ২০ লাে মাতেথ  ডলার। 

বিথমাদ  চট্টগ্রাম বন্দর তেদয় েদন্টই ার িতরবহদ র মাি চার শিাাংশ নেশীয ়জাহাদজর মাধ্যদম িতরবহ  েরা হয় আর বােী ৯৬ 

শিাাংশ তবদেতশ জাহাদজর মাধ্যদম িতরবহ  েরা হয়। নেদশর সরোতর এবাং নবসরোতর েতিষ্ঠা  এোদি িতরেতল্পিভাদব তবত দয়াদগর 

মাধ্যদম এ ব্যবসায় সুদযাগ ত দি িাদর। এদি নেদশর অর্ থ ীতি মজবুি হদব।২০৪১ সাদলর মদধ্য নেদশর আমোত  - রপ্তাত র ৫০ শিাাংশ 

নেদশর িিাোবাহী জাহাদজ িতরবহ  েরা নগদল এোদি তবপল িতরমাে শবদেতশে মুদ্রার সাশ্রয় হদব,যা নেদশর অর্ থ ীতিদে শতক্তশালী 

েরদব এবাং নেদশ আর্ থসামাতজে অবস্থার ব্যিে িতরবিথ  র্োদব। 

চট্টগ্রামমূেী আমোত  রপ্তাত র িণ্যবাহী মাোর নভদসলগুদলা অদ ে সময় আমাদের চট্টগ্রাম বন্দদর  া এদস তসিাপর, 

মালদয়তশয়া বা েদলাদম্বা বন্দদর েদন্টই ারগুদলা োলাস েদর, িারির নসগুদলা তেডার জাহাদজ েদর বাাংলাদেদশর বন্দরগুদলাদি আ া 

হয়।আবার এেইভাদব নেদশর বন্দর নর্দে িণ্যবাহী েদন্টই ার ের্দম তসিাপর, মালদয়তশয়া বা েদলাদম্বা বন্দর ন ওয়া হয়,নসো  

নর্দে মাোর নভদসদল ইউদরাি আদমতরোসহ তবদের তবতভি নেদশ িাোদ া হয়। বাাংলাদেদশর িিাোবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ আদি 

নমাে ৯০ টি।যার অতধোাংশই নবসরোতর নোম্পাত র। এোদি েি জ বদলর খুব অভাব রদয়দি। এই র্ােতি পূরে েদর েি জ বল 

গদড় নিালার লদিয সরোর ইতিমদধ্য  া া রেম িেদিি গ্রহে েদরদি। এরমদধ্য বতরশাল, রাংপর, িাব া ও তসদলদে ত ম থাে েরা 

হদয়দি ৪ টি  তু  নমতর  এোদডতম। আগামী েদয়ে বিদরর মদধ্য েি জ বদলর অভাব অদ োাংদশ পূরে হদব। 

তবে ন ৌবাতেজয অর্ থ ীতিদি অবো  রাো এবাং ন ৌতশিার েসাদর বিথমা  সরোর অিযান্ত গুরুদের সাদর্ তবদবচ া েদর েীর্ থ 

নময়াতে িতরেল্প া গ্রহে েদর বাস্তবায়  শুরু েদরদি।বিথমা  নেদশর তবশাল ন ৌ অর্ থ ীতিদি সরোতর নবসরোতর োদির অাংশ 

যিসামান্য। এই বাতেদজয আরও নবতশ আবো  রাোর মাধ্যদম  বাাংলাদেশদে ২০৪১ এর মদধ্য োতরদ্রয মুক্ত স্মাে থ বাাংলাদেশ ত ম থাদে 

সরোর নবসরোতর উদদ্যাক্তাদের আরও নবতশ সতক্রয় েরার লদিয োজ েরদি । 
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