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র্বির্মল্লার্হর রাহমার্নর রার্হম  

িম্মার্নি িভ্াপর্ি,  

িামর্রক ও শবিামর্রক কম িকিিাবৃন্দ,  

বন্দর ব্যবহারকারীগণ,  

ব্যবিার্য়ক শনতৃবৃন্দ,  

উপর্িি সুর্ধমন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুম।  

পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্ম িনান্টলর উন্টবাধন অনুষ্ঠান্টন উপর্িি িবাইন্টক আন্তর্রক শুন্টভ্চ্ছা জানার্চ্ছ। এই 

টার্ম িনাল উন্টবাধন্টনর মাধ্যন্টম কন্টেইনারবাহী পণ্য পর্রবহন্টন এক নতুন র্িগন্টন্তর সূচনা হল।  

শিন্টের আমিার্ন-রপ্তার্ন বার্ণন্টজযর ৯০ েিাাংন্টের শবর্ে চট্টগ্রাম িমুদ্রবন্দন্টরর মাধ্যন্টম পর্রচার্লি হয়। এরমন্টধ্য ৭০ 

েিাাংে কন্টেইনারজাি পণ্য ঢাকায় আন্টি। যার মন্টধ্য অর্ধকাাংেই আবার িড়ক ও শরলপন্টে চলাচল কন্টর।  

 শনৌপন্টে কন্টেইনারজাি পণ্য পর্রবহন্টনর শকান ব্যবিা এির্িন র্িল না। এ কারন্টণ শনৌপন্টে কন্টেইনারজাি পণ্য 

পর্রবহন্টনর জন্য আমরা পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্ম িনাল র্নম িাণ কন্টরর্ি।  

ঢাকা চট্টগ্রাম মহািড়ন্টক ভ্ারী যানবাহন চলাচন্টলর আর্ধন্টকযর কারন্টণ বিন্টরর অর্ধকাাংে িময় এ মহািড়ন্টক যানজট 

ও দুর্ িটনা শলন্টগই োন্টক। িািাড়া, ভ্ারী ট্রাক, শট্রইলার ও কাভ্ার্ ি ভ্যান চলাচন্টলর ফন্টল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহািড়ন্টকর ব্যাপক 

ক্ষর্ি হয়।  

পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্ম িনাল চালু হওয়ার ফন্টল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহািড়ন্টকর উপর যানবাহন্টনর চাপ হ্রাি 

পান্টব। িড়কপন্টের রক্ষণান্টবক্ষন্টণর ব্যয়ও উন্টল্লখন্টযাগ্য হান্টর হ্রাি পান্টব বন্টল আো করা হন্টচ্ছ। পর্রবহন ব্যয় হ্রান্টির ফন্টল 

শভ্াক্তা পয িান্টয় পণ্যমূল্যও কন্টম যান্টব।  

শনৌপন্টে পণ্য পর্রবহন হন্টব িাশ্রয়ী, হরিাল, অবন্টরাধ ও যানজটমুক্ত। র্বন্টেষ কন্টর শপাোকর্েল্প মার্লকগণ এ 

টার্ম িনালটি ব্যবহার কন্টর িব িার্ধক লাভ্বান হন্টবন।  

সুর্ধবৃন্দ,  

আমিার্ন ও রপ্তার্ন বার্ণজয র্বকান্টে বিিমান িরকার িবিময় অগ্রণী ভূর্মকা পালন কন্টর আিন্টি।  

পানগাঁও টার্ম িনান্টল কন্টেইনার পণ্য পর্রবহন্টনর জন্য আধুর্নক কন্টেইনার হযান্টন্ডর্লাং ইকুযইপন্টমে ও র্িনটি জাহাজ 

শকনা হন্টয়ন্টি। এিাড়াও এই টার্ম িনান্টলর জন্য কী গ্যার্ি শেন শকনার র্বষয়টি প্রর্েয়াধীন রন্টয়ন্টি। দ্রুিিম িমন্টয় িা েয় কন্টর 

িাপন করা হন্টব।  

চট্টগ্রাম বন্দন্টরর উন্নয়ন্টন আমরা িবিময়ই আন্তর্রক। বন্দর ব্যবহারকারীগণ যান্টি দ্রুিিম িমন্টয় এবাং িাশ্রয়ী মূন্টল্য 

আমিার্ন-রপ্তার্ন করন্টি পান্টরন, শিজন্য িব ধরন্টণর ব্যবিা আমরা র্নন্টয়র্ি এবাং র্নর্চ্ছ।  

আমরা শচষ্টা করর্ি চট্টগ্রাম বন্দরন্টক ির্ক্ষণ এর্েয়ার বার্ণর্জযক কায িেন্টমর শগটওন্টয় র্হন্টিন্টব গন্টড় শিালার।  

চট্টগ্রাম বন্দর ির্ক্ষণ ও ির্ক্ষণ পূব ি এর্েয়ার বার্ণর্জযক িাংন্টযাগিন্টল অবর্িি। এ শভ্ৌগর্লক সুর্বধান্টক কান্টজ লার্গন্টয় 

আঞ্চর্লক বার্ণজয প্রিান্টর আমরা কক্সবাজার শজলার শিানার্িয়ায় একটি গভ্ীর িমুদ্রবন্দর এবাং পটুয়াখালীন্টি ৩য় িমুদ্রবন্দর 

িাপন্টনর কাজ হান্টি র্নন্টয়র্ি।  

এিব বন্দর িার্পি হন্টল ভ্ারি, চীন, মায়ানমার, শনপাল, ভূটানিহ এ অঞ্চন্টলর ব্যবিা-বার্ণন্টজয ব্যাপক িম্প্রিারণ 

হন্টব।  



িব িকান্টলর িব িন্টশ্রষ্ঠ বাঙার্ল, জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান স্বাধীনিার পর শিন্টের অে িননর্িক উন্নয়ন্টনর 

লন্টক্ষয পণ্য পর্রবহন্টনর জন্য শনৌপন্টের মাধ্যন্টম পণ্য পর্রবহনন্টক গুরুত্ব র্িন্টয়র্িন্টলন। একই ধারাবার্হকিায় আমরা িারান্টিন্টের 

শনৌপন্টের উন্নয়ন্টন কাজ করর্ি।  

নিীমাতৃক বাাংলান্টিন্টের শনৌপন্টের িন্টব িাচ্চ ব্যবহান্টরর লন্টক্ষয আমরা অভ্যন্তরীণ শনৌ রুটিমূহ শের্জাং করার কায িেম 

হান্টি র্নন্টয়র্ি। এ কাজ িম্পন্ন হন্টল অভ্যন্তরীণ রুন্টট পণ্য পর্রবহন িহজ ও িাশ্রয়ী হন্টব।  

২০১১ িান্টল CTMS ও MIS শুরু হওয়ার পর শেন্টক চট্টগ্রাম বন্দর ম্যানুয়াল পদ্ধর্ির অপান্টরেন শেন্টক 

র্র্র্জটাল বন্দন্টর উন্নীি হন্টয়ন্টি। ফন্টল বন্দন্টরর িক্ষিা বহুলাাংন্টে বৃর্দ্ধ শপন্টয়ন্টি।  

২০১২-২০১৩ অে িবিন্টর বন্দন্টর বাল্ক এবাং কন্টেইনার কান্টগ িা হযান্টন্ডর্লাং ১২ শেন্টক ১৫ েিাাংে শবন্টড়ন্টি এবাং জাহাজ 

আগমন্টনর িাংখ্যা বৃর্দ্ধ শপন্টয়ন্টি প্রায় ১০ েিাাংে।  

বন্দন্টর পন্টণ্যর উঠানামার িক্ষিা বৃর্দ্ধ শপন্টয়ন্টি। ফন্টল জাহান্টজর গড় অবিানকাল আন্টগর তুলনায় ৫০ েিাাংে হ্রাি 

শপন্টয়ন্টি। এ বির চট্টগ্রাম বন্দন্টর শরকর্ ি ১৫ লাখ TEU এর শবর্ে কন্টেইনার উঠানামা হন্টয়ন্টি।  

জাহাজ র্নম িাণ র্েন্টল্প আমরা এর্গন্টয় যার্চ্ছ। আজ আমরা জাম িার্ন, র্ফনল্যান্ড, শর্নমাকিিহ উন্নি শিন্টে িমুদ্রগামী 

জাহাজ রপ্তার্ন করর্ি। ফন্টল জাহাজ র্নম িাণ র্েন্টল্প বাাংলান্টিন্টের সুনাম বৃর্দ্ধ পান্টচ্ছ।  

চট্টগ্রাম বন্দন্টরর শনৌ র্নরাপত্তা ও নজরিার্র বৃর্দ্ধর জন্য চট্টগ্রাম বন্দন্টর র্র্র্জটাল প্রক্র্ক্তর Vessel Traffic 

Management Information System িাপন্টনর কাজ এর্গন্টয় চলন্টি। চলর্ি মান্টির মন্টধ্য এ কাজ শেষ 

হন্টব।  

সুর্ধমন্ডলী,  

আমান্টির প্রন্টচষ্টার ফন্টল গি বিন্টরর ১৪ মাচ ি ITLOS এর ঐর্িহার্িক রান্টয়র মাধ্যন্টম বাাংলান্টিে ও মায়ানমান্টরর 

মন্টধ্য বহুপ্রর্ির্ক্ষি িমুদ্রিীমা র্নধ িার্রি হন্টয়ন্টি।  

এরফন্টল বাাংলান্টিে আনুমার্নক ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বগ ির্কন্টলার্মটার িমুদ্র এলাকার উপর কতৃিত্ব অজিন কন্টরন্টি। 

২০০ নটিকযাল মাইল পয িন্ত একান্ত  অে িননর্িক এলাকা এবাং িাবীকৃি ৪৬০ নটিকযাল মাইল পয িন্ত বর্ধ িি মহীন্টিাপান এলাকায় 

িমুদ্র িম্পি আহরন্টণর সুন্টযাগ সৃর্ষ্ট হন্টয়ন্টি। িমুদ্র িম্পি আহরন্টণর পাোপার্ে শনৌ পর্রবহন্টনর শক্ষন্টেও এই িীমা র্নধ িারণ 

গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন করন্টব।   

আগামী বিন্টরর মন্টধ্য বাাংলান্টিে ও ভ্ারন্টির মন্টধ্য িমুদ্রিীমা র্নধ িারন্টণর র্বষয়টিও িম্পন্ন হন্টব বন্টল আো করা 

যান্টচ্ছ।  

শিন্টের শনৌপে সুরক্ষায় ও দুর্ িটনা কবর্লি জাহাজন্টক উদ্ধার করার জন্য আমরা BIWTA শি িাংন্টযাজন কন্টরর্ি 

আধুর্নক উদ্ধারকারী জাহাজ বহর। ফন্টল দ্রুিিম িমন্টয় দুর্ িটনা কবর্লি জাহাজ উদ্ধার করা িম্ভব হন্টব।  

পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্ম িনাল চালু হওয়ার ফন্টল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জর্ভ্র্ত্তক ব্যবিায়ী প্রর্িষ্ঠানগুন্টলার 

র্বকাে ও অগ্রগর্ি হন্টব এবাং এিি অঞ্চন্টলর আে ি-িামার্জক উন্নয়ন হন্টব। এিাড়া র্বর্ভ্ন্ন ধরন্টণর ব্যবিা-বার্ণন্টজযর প্রিার 

র্টন্টব, কম িিাংিান্টনর সৃর্ষ্ট হন্টব। যার সুফল এ অঞ্চন্টলর জনিাধারণ শভ্াগ করন্টবন।  

সুর্ধবৃন্দ,  

জািীয় এবাং আন্তজিার্িক ববর্র পর্রন্টবে িন্টত্বও আমরা গি িান্টড় চার বিন্টর অে িননর্িক প্রবৃর্দ্ধর হার ৬ েিাাংন্টের 

উপন্টর রাখন্টি িক্ষম হন্টয়র্ি। আমান্টির রপ্তার্ন বার্ণজয বৃর্দ্ধ পান্টচ্ছ।  

িার্রন্টদ্রর হার ৪০ েিাাংে শেন্টক কন্টম ২৬ েিাাংে হন্টয়ন্টি। মাো র্পছু আয় ৬৩০ র্লার শেন্টক বৃর্দ্ধ শপন্টয় ১০৪৪ 

র্লার হন্টয়ন্টি। ৫ শকাটি ির্রদ্র মানুষ মধ্যর্বত্ত শশ্রণীন্টি উন্নীি হন্টয়ন্টি। িার্রদ্রয র্বন্টমাচন্টনর জন্য আমরা িাউে-িাউে পুরষ্কান্টর 

ভূর্ষি হন্টয়র্ি। ববন্টির্েক মুদ্রার র্রজাভ্ ি ১৭ র্বর্লয়ন র্লার িার্ড়ন্টয় শগন্টি।  

র্বদুযন্টির জন্য হাহাকার শনই। র্বদুযৎ উৎপািন ক্ষমিা ৯ হাজার ৭১৩ শমগাওয়ান্টট উন্নীি হন্টয়ন্টি। র্েগর্গরই ১০ 

হাজার শমগাওয়ান্টট উন্নীি হন্টব। প্রায় ৯ হাজার র্কন্টলার্মটার িঞ্চালন লাইন এবাং ৩ লাখ র্কন্টলার্মটার র্বিরণ লাইন র্নম িাণ 

কন্টরর্ি। শিন্টের ৬২ েিাাংে মানুষ র্বদুযৎ সুর্বধার আওিায়।  

িারান্টিন্টে অিাংখ্যা শিাটবড় শিতু র্নম িাণ করা হন্টয়ন্টি। শিন্টের প্রর্িটি ইউর্নয়ন্টন িথ্য ও শিবা শকন্দ্র চালু করা 

হন্টয়ন্টি। গ্রান্টমর মানুষ ইোরন্টনট ব্যবহার করন্টি পারন্টিন। স্বািযন্টিবা এখন জনগন্টণর শিারন্টগাড়ায়।  



একটি আত্ম-ময িািােীল জার্ি র্হন্টিন্টব বাঙার্ল জার্ি যান্টি র্বন্টের বুন্টক মাো উঁচু কন্টর িাঁড়ান্টি পান্টর শি লক্ষয র্নন্টয়ই 

আমরা কাজ করর্ি।  

িবাইন্টক আন্তর্রক ধন্যবাি জার্নন্টয় আর্ম পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্ম িনান্টলর শুভ্ উন্টবাধন শর্াষণা করর্ি।  

শখািা হান্টফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলান্টিে র্চরজীবী শহাক।  

 


