
  

ভা�রতী�য় হা�ই কমি�শন

ঢা�ক�

সং�বা�দ মিবাজ্ঞমি� 

ভা�রতী     ও     বা��লা�দেদদেশর �ধ্য�ক�র অভা�ন্তর�ণ নৌন�পমিরবাহাণ     ও     বা�মিণজ্য� প্রদে#�কদেলা ২য়  

সং�দে%�জ্যন

বাং��লা�দে�শ ও ভা�রদে�র অভা�ন্তর�ণ নৌ��পথ বাং�বাংহা�র কদের ট্রা��জি�ট এবাং� বাং�জিণ�� সম্পজিক �

একজিট ��র্ঘ স্থা�য়ী� ও ক�দেলা�ত্তী�ণ   প্রদেট�কলা রদেয়ীদে&।  বাং��লা�দে�দেশর  স্বা�ধী����র  পরপরই

১৯৭২ স�দেলা স্বা�ক্ষজির� এই প্রদেট�কলা �0’নৌ�দেশর মধী�ক�র অজিভান্ন ইজি�হা�স, বাংন্ধু0 ত্ব, আস্থা� এবাং�

প�রস্পজিরক লা�ভা��ক অ�শ���জিরদেত্বর প্রজি�ফলা�। সবাং দেশষ ২০১৫ স�দেলা প�;চ বাং&দেরর ���

এই  প্রদেট�কলাজিট �বাং�য়ী�  কর� হাদেয়ীজি&লা যা�দে� আরও প�;চ  বাং&র  নৌময়ী�দে� এজিটর  স্বায়ী�জি>য়ী

প0�� বাং�করদেণর জিবাংধী�� র�খা� হায়ী জিবাংজিভান্ন অ�শ���রদে�র ��র্ঘ  দেময়ী��� আশ্বা�স প্র��দে�র ���। 

২) প্রদেট�কলা সম্পজিক � স্থা�য়ী� কজিমজিট এবাং� নৌ��সজিচবাং পযা �দেয়ীর আদেলা�চ�� হাদেলা� প্রদেট�কলাজিটদেক

আরও ক�যা কর  কর�র  ��� �0ই  বাংন্ধু0 ত্বপAণ   প্রজি�দেবাংশ�র  মদেধী� প্র�জি�ষ্ঠা�জি�ক বাং�বাংস্থা� ।  ২০১৮

স�দেলার অদেD�বাংদের �য়ী�জি�ল্লী�দে� এবাং� ২০১৯  স�দেলার  জিFদেসম্বদের ঢা�ক�য়ী  অ�0জিষ্ঠা�  ভা�র� -

বাং��লা�দে�দেশর মধী�ক�র বৈবাংঠদেক আদেলা�চ��র সময়ী �0ই নৌ�দেশর মদেধী� বাং�জিণ�� সহা��র কর� ,

প্রদেট�কলা রুট সম্প্রস�রণ,  ��0 � রুদেটর অন্তভা0 জিM এবাং� কলা অফ নৌপ�ট  নৌর্ঘ�ষণ�র জিবাংষদেয়ী

জিসদ্ধা�ন্ত নৌ�ওয়ী� হাদেয়ীজি&লা ।  প্রদেট�কলাজিটদে� আ� জিO��য়ী স�দেযা���  স্বা�ক্ষদেরর  ম�ধী�দেম এই

জিসদ্ধা�ন্তগুজিলা ক�যা কর কর� হাদেয়ীদে&। উভায়ীপদেক্ষর O�র� সম্ম� জি�জি� ষ্ট জিবাংষয়ীগুজিলা জি�দেচ বাং��খা��

কর� হাদেয়ীদে&।

(ক) রুটসমAহা: ইদেT�-বাং��লা�দে�শ প্রদেট�কলা (আইজিবাংজিপ) রুদেটর স�খা�� ৮ নৌথদেক বাং�জিUদেয়ী ১০

কর� হাদেV এবাং� জিবাং��ম�� রুদেট ��0 � স্থা��ও যা0M কর� হাদেয়ীদে&: -



১. নৌW�ম�� ���র নৌস���ম0U�-��উ�ক�জিT (৯৩ জিকজিম) আইজিবাংজিপর ৯ম ও ১০ম রুট জিহাদেসদেবাং

অন্তভা0 M কর� হাদেয়ীদে& । এজিট জিYপ0র� এবাং� স�লাগ্ন র���গুজিলার স�দেথ ভা�র� -বাং��লা�দে�দেশর

অথ নৈ�জি�ক নৌকন্দ্রগুজিলার নৌযা�W�দেযা�W বাং]জিদ্ধা করদেবাং এবাং� উভায়ী নৌ�দেশর ��� -�Aরবাং� � অঞ্চদেলাও

সহা�য়ী�� করদেবাং। এই রুটজিট ১ নৌথদেক ৮ পযা ন্ত  জিবাং��ম�� অকলা আইজিবাংজিপ রুটদেক স�যা0M

করদেবাং।

২. র��শ�হা�-ধী0জিলায়ী��-র��শ�হা� রুটগুদেলা� পজিরচ�লা��  এবাং� আজিরচ� (২৭০  জিকজিম)  পযা ন্ত

সম্প্রস�রণ  বাং��লা�দে�দেশর  অবাংক�ঠ�দেম� বাং]জিদ্ধাদে� সহা�য়ী�� করদেবাং ক�রণ  এই  পথ  জি�দেয়ী

বাং��লা�দে�দেশর উত্তীর�ঞ্চদেলা প�থর পজিরবাংহাণসহা স�মজি_ক পজিরবাংহাণ বাং�য়ী হ্রা�স প�দেবাং । এ&�U�ও,

এজিট উভায়ী নৌ�দেশর স্থালা বাংTরগুদেলা�র উপর চ�প কম�দেবাং।
৩.  ১ ও ২�� [কলাক���-জিশলার্ঘ�ট-কলাক���] রুদেটর প�শ�প�জিশ ৩ ও ৪ �� [কলাক���-

কজিরমWঞ্জ-কলাক���] রুদেট ভা�রদে�র নৌক�লা�র্ঘ�ট যা0M কর� হাদেয়ীদে&।

৪.  ৩ ও ৪ �� [কলাক���-কজিরমWঞ্জ-কলাক���] এবাং� ৭ ও ৮ �� [কজিরমWঞ্জ-জিশলার্ঘ�ট-

কজিরমWঞ্জ]   রুট ভা�রদে�র বাং�রপ0র পযা ন্ত সম্প্রস�রণ কর� হাদেয়ীদে& । এই রুদেট বাং��লা�দে�দেশর

নৌর্ঘ�U�শ�লাও যা0M হাদেয়ীদে&।

(খা)  নৌপ�ট  অফ কলা সমAহাc  বাং� ম�� প্রদেট�কদেলার অধী�দে� জিবাং��ম�� &য়ীজিট নৌপ�ট  অফ কলা

হাদেলা�c ভা�রদে�র কলাক���, হালাজি�য়ী�, কজিরমWঞ্জ, প�ণ্ডু0 , জিশলার্ঘ�ট এবাং� ধী0বাংজিU এবাং� বাং��লা�দে�দেশর

��র�য়ীণWঞ্জ,  খা0লা��,  ম�লা�,  জিসর��Wঞ্জ,  আশুWঞ্জ ও প��W�;ও। ভা�রদে�র পক্ষ নৌথদেক ��0 �

যা0M হাওয়ী� প�;চজিট বাংTর হাদেলা�: ধী0জিলায়ী��, ম�ইয়ী�, নৌক�লা�র্ঘ�ট, নৌস���ম0U� এবাং� নৌযা�জিWদেW�ফ� এবাং�

বাং��লা�দে�দেশর  বাংTরগুদেলা� হাদেলা� :  র��শ�হা�,  স0লা���Wঞ্জ,  জিচলাম�র�,  ��উ�ক�জিT এবাং�

বাং�হা��0র�বাং��। এ&�U�ও,  এই স�দেযা��দে�র ম�ধী�দেম ভা�রদে�র জিYদেবাংজিলা (বাং��দেfলা)  ও বাং�রপ0র

এবাং� বাং��লা�দে�দেশর নৌর্ঘ�U�শ�লা ও ম0M�রপ0র এই �0’জিট বাংTর সম্প্রস�রদেণর ফদেলা �0ই নৌ�দেশর

নৌপ�ট  অফ কলা ও সম্প্রস�জির� নৌপ�ট  অফ কদেলার স�খা�� নৌবাংদেU ��;জিUদেয়ীদে& যাথ�>দেম এW�রজিট

ও �0ইজিটদে�। 



��0 �  নৌপ�ট  অফ  কলা  জিহাদেসদেবাং নৌযা�জিWদেW�ফ�  (ভা�র�)এবাং� বাং�হা��0র�বাং�� (বাং��লা�দে�শ)  এর

অন্তভা0 জিM নৌমর্ঘ�লায়ী ,  আস�ম এবাং� ভা0 ট��দেক স�যা0M  করদেবাং। নৌযা�জিWদেW�ফ�ও গুরুত্বপAণ   হাদেয়ী

উদেঠদে& ক�রণ নৌসখা�দে� একজিট ম�জিgদেম�F�লা লাজি�জিhক প�ক  স্থা�পদে�র প্রস্তা�বাং রদেয়ীদে&। ��0 �

কলা অফ নৌপ�ট গুজিলা ইদেT� -বাং��লা�দে�শ প্রদেট�কলা রুদেট পজিরবাংহাণ কর� ক�দেW � নৌলা�জিF� এবাং�

আ�দেলা�জিF� করদে� সক্ষম হাদেবাং যা� �0ইদে�দেশর অথ নৈ�জি�ক জিবাংক�দেশ Wজি� সঞ্চ�র করদেবাং। 

(W) অWভা�র নৌ��যা�� চলা�চলা: উভায়ী পক্ষই জিচলাম�র� (বাং��লা�দে�শ) এবাং� ধী0বাংজিরর (ভা�র�) মদেধী�

অWভা�র নৌ��যা�� বাং�বাংহা�দেরর ম�ধী�দেম বাং�জিণ�� প্রবাং� � করদে� সম্ম� হাদেয়ীদে& ,  �দেবাং প্রদেট�কদেলার

১.৩ অ�0দেV� অ�0যা�য়ী� নৌ��যা��গুজিলা অভা�ন্তর�ণ বাং��লা�দে�দেশর নৌ�� চলা�চলা অধী��দে�শ ১৯৭৬

বাং� ভা�রদে�র ই�লা��f ভা��দেসলাস অ��D, ১৯১৭ এর অধী�দে� জি�বাংজিন্ধু� হাদে� হাদেবাং এবাং� স0রক্ষ�র

শ�  পAরণ করদে� হাদেবাং। এই উদে���দেWর ফদেলা প�থর  এবাং� অ����� ভা0 ট�জি�� ও উত্তীর -পAবাং 

ক�দেW � বাং��লা�দে�দেশ রপ্তা�জি� হাদেবাং এবাং� বাং��লা�দে�দেশর অভা�ন্তদের বাং�বাংস�য়ী�দে�র সহা� প্রদেবাংশ�জিধীক�র

জি�জিl� কদের বাং��লা�দে�দেশর স্থা���য়ী অথ ��জি� এবাং� আস�দেমর জি�ম্না�ঞ্চদেলা উন্নজি� র্ঘট�দেবাং।

(র্ঘ)  ক�দেW � চলা�চদেলার  ��0 �  স0দেযা�Wস0জিবাংধী� :  এই  প্রদেট�কদেলার  আও��য়ী উভায়ী নৌ�দেশর

অভা�ন্তর�ণ নৌ��যা��গুজিলা জি�ধী �জির� প্রদেট�কলা রুদেট চলা�চলা এবাং� �0ই নৌ�দেশর নৌপ�ট  অফ কলা-এ

নৌ��ঙর  কদের পণ� উঠ� -��ম� করদে� প�দের ।  প্রদেট�কলা রুদেট ভা�রদে�র  উত্তীর -পAবাং  অঞ্চদেলা

ট্রা��জি�ট  ক�দেW � এবাং� বাং��লা�দে�দেশ রপ্তা�জি�  ক�দেW � চলা�চদেলা উদেল্লীখাদেযা�W� উন্নজি� হাদেয়ীদে& ।

ভা�র��য়ী ট্রা��জি�ট ক�দেW �র পণ�সমAহা হাদেলা� মAলা� উত্তীর -পAবাং  অঞ্চদেলা জিবাং�0�  প্রকদেoর ���ৎ প্রকল্পের জন্য
কয়ীলা�,  ফ্লা�ই-অ��শ,  জিপওএলা এবাং� ওজিFজিস। চলা�চদেলার অ����� সম্ভা�বাং� ক�দেW � পণ� হাদেলা�

স�র,  জিসদেমন্ট,  খা���শস�,  ক] জিষপণ�,  কদেন্টই��র  ক�দেW � ই���জি� । ভা�র�  নৌথদেক বাং��লা�দে�দেশ

রপ্তা�জি� ক�দেW � মAলা� ফ্লা�ই -অ��শ যা� প্রজি� বাং&র ৩০ লাক্ষ নৌম .ট�। প্র�য়ী ৬৩৮জিট অভা�ন্তর�ণ

নৌ��যা�� (৬০০ বাং��লা�দে�শ� প��ক�বাং�হা� ��হা��সহা) বাং�জিষ ক প্র�য়ী ৪০০০ যা�Y� সম্পন্ন কদের। 



আশ� কর� যা�য়ী ,  প্রদেট�কদেলা এই স�দেযা���গুজিলা বাং�বাংস�য়ী�দে�র এবাং� উভায়ী নৌ�দেশর ��Wদেণর

��� জি�ভা রশ�লা�� বাং]জিদ্ধা ও এবাং� বাং�য়ী স�দেক�চদে�র ম�ধী�দেম জিOপক্ষ�য়ী বাং�জিণ��দেক বাং��পকভা�দেবাং

সহা�য়ী�� করদেবাং।

জিবাং��ম�� নৌক�জিভাF-১৯ পজিরজিস্থাজি�দে� এবাং� স�� স�যা0M প্রদেট�কলা রুদেটর ম�ধী�দেম নৌযা�W�দেযা�W

উভায়ী নৌ�দেশর  বাং�জিণ�� ও  বাং�বাংস�য়ী� সম্প্র��দেয়ীর  ��� অথ নৈ�জি�ক ,  দ্রু�,  জি�র�প�  এবাং�

�Aষণম0M পজিরবাংহাণ বাং�বাংস্থা�য়ী সহা�য়ীক ভাA জিমক� র�খাদেবাং এবাং� এই অঞ্চদেলার পজিরদেবাংশW� স0জিবাংধী�ও

প�ওয়ী� যা�দেবাং।

২০  নৌম ২০২০  ঢা�ক�য়ী ভা�রদে�র  পদেক্ষ হা�ই  কজিমশ��র  শ্রী�ম�� র�ভা� W�ঙ্গু0জিলা ��শ  এবাং�

বাং��লা�দে�দেশর পদেক্ষ নৌ��পজিরবাংহাণ  মন্ত্রণ�লাদেয়ীর  সজিচবাং  নৌম�হা�ম্ম�  নৌম�বাং�হা  উজিw�  নৌচ�ধী0র�

অভা�ন্তর�ণ নৌ��পজিরবাংহাণ ও বাং�জিণ�� সম্পজিক � প্রদেট�কদেলার ২য়ী স�দেযা���জিট স্বা�ক্ষর কদের�। 

ঢা�ক�

২০ নৌ� ২০২০
  

****
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