
           চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরেে ইতিহাস এবং জািীয় অর্ থনীতিরি অবদান 

চট্টগ্রাম বন্দে বাংলারদরেে দতিণ-পূব থাঞ্চরলে চট্টগ্রাম েহরে অবতিি বাংলারদরেে প্রধান সামুতদ্রক বন্দে। চট্টগ্রাম বন্দে 

কণ থফুলী নদীে প্রাকৃতিক প ািাশ্রর ়ে অবতিি । এে উত্তরে অিাংে ২২° ১৮' ৪৫" উত্তে, দ্রাতিমাংে ৯১° ৪৬' ৩০" পূব থ, 

দতিরণ অিাংে ২২° ০৮' ১৩" উত্তে, দ্রাতিমাংে ৯১° ৫০' ০০" পূব থ। এটি কণ থফুলী নদীে পমাহনা ়ে অবতিি।  

চট্টগ্রাম বন্দরেে সমুদ্র সীমা হরলা  রিঙ্গা সংরকি পকন্দ্র পর্রক সমুদ্রাতিমুরে সার ়ে ৫ মাইল। আে কণ থফুলী নদীে পমাহনা 

পর্রক উজারন হালদা নদীে পমাহনা অবতধ ২৩ মাইল এলাকা চট্টগ্রাম বন্দে এে অতধকােভুক্ত এলাকা। কণ থফুলী 

নদীে পমাহনা পর্রক উজারন ১০ মাইল  ে পর্রক পজটি আেম্ভ । পমাট পজটিে সংখ্যা ৫১ টি । 

িা ়েী  াকা পজটি-১৫ টি 

 ন্টুন পজটি - ২ টি 

পবসেকাতে পজটি - ৩ টি 

লাইটাে পজটি - ৮ টি 

মুতেং বার্ থ - ১১ টি 

মাতি  াে াস বার্ থ ( করেইনাে পজটি) - ১২ টি 

 ন্টুন পজটিসহ পমাট ১৭ টি পজটিে মরে ১৩ টি পজটিরি পোেরেন ও পেলওর ়ে লাইরনে সংর াগ আরে। ১১ টি পজটিরি 

ের ়েরে পে । ১৬ টি ট্রানতজ  পের ে মরে পমাট আ ়েিন ১২,৩০,৮৫০ বগ থফুট। ওয়়্োে হাউরসে পমাট আ ়েিন ৬,৭৭,৫৪০ 

বগ থফুট , মাল ধােণ িমিা ২৭,৬০০ টন । 

চট্টগ্রাম উন্ন ়েন কর্তথ ি হাতলেহে উ কূরল পজা ়োে-িাটাে তনিথেিামুক্ত এলাকা ়ে পব-টাতম থনালটি তনম থারণে প্রকল্প তিতে 

করে। এে জন্য ৯০৭ একে ভূতম অতধগ্রহরণে প্রতে ়ো চলরে। পব-টাতম থনারলে তদি থয হরব ৬ দেতমক ১৫ তকরলাতমটাে এবং 

প্রি হরব প্রা ়ে ৬০০ তমটাে। সমুরদ্র পজরগ ওঠা চরে পব-টাতম থনারলে অবকাঠারমা গর ়ে পিালা হরব। ১৯৯০ সারলে  ে চেটি 

পজরগ ওরঠ। িীে পর্রক প্রা ়ে ৮০০ তমটাে দূরেে চেটি নতুন একটি চযারনরলে সৃতি করেরে। বন্দে কর্তথ ি ওই চেরক তিরে 

সৃি চযারনরল টাতম থনালটি তনম থাণ কেরি চা ়ে। পেতজং করে চযারনলটিরি ব ়ে ব ়ে মাদাে িযারসল বাতর্ থং পদ ়ো  ারব বরল 

জানান বন্দে কম থকিথাো। 

বন্দরেে তনউমুতেং করেইনাে টাতম থনালসহ সবগুরলা পজটিরি বিথমারন সরব থাচ্চ ৯ দেতক ৫০ তমটাে োফরটে জাহাজ পি ়োরনা 

হ ়ে। পব-টাতম থনাল হরল ১০-১২ তমটাে োফরটে জাহাজ পি ়োরনা  ারব। বন্দরে সরব থাচ্চ ১৮ে টিইইউএস করেইনাে পবাঝাই 

জাহাজ পি ়োরনা  া ়ে, পব-টাতম থনারল ৫ হাজাে টিইইউএস করেনাে পবাঝাই জাহাজ পি ়োরনা  ারব। 

ঐতিহাতসকিারবই তবরেে প্রতসদ্ধিম বন্দেগুরলাে একটি তেল চট্টগ্রাম। বন্দে তহরসরব চট্টগ্রাম বহু প্রাচীন। সম্ভবি তিস্ট-পূব থ 

৪০০ বেে আরগও চট্টগ্রামরক সমুদ্র াত্রাে জন্য বন্দে তহরসরব ব্যবহাে কো হরয়রে। নবম েিরক আেব বতণকো এ 

উ মহারদরেে সরঙ্গ বাতণরজয চট্টগ্রাম বন্দেরক তনয়তমিিারব ব্যবহাে করেরেন। মারকথা প ারলা ও ইবরন বতুিা দুজনই 

তবে  তেভ্রমরণে  রর্ চট্টগ্রাম বন্দরে এরসতেরলন। 

 

প াড়ে েিরকে প্রােরম্ভ  তুথতগজো চট্টগ্রারম িায়ীিারব আসন প রি বরস। িাো চট্টগ্রামরক বলি প ারট থা গ্রারডা বা বড় 

বন্দে আে হুগলীরক বলি প ারট থা ত কুইরনা বা পোট বন্দে। চট্টগ্রাম  তুথতগজরদে কারে এি গুরুত্বপূণ থ তেল প  িারদে প্রতসদ্ধ 

মহাকাব্য লুতসয়াদ-এ, প  মহাকারব্যে প্রধান নায়ক িারকা দা গামা, পসোরন চট্টগ্রাম বন্দরেে উরেে েরয়রে। সপ্তদে ও 

অিাদে েিরক চট্টগ্রারমই তিতে হরিা ইউরোর ে তবতিন্ন পদরেে জন্য বৃহৎ সব েণিেী ও পনৌ ান (উরেখ্য, িেরনা 

বাষ্পচাতলি ও ইস্পারিে তিতে পনৌ ান আতবষ্কৃি হয়তন)। 

 

তিটিে ঔ তনরবতেক োসরনে সময় কলকািাই হরয় উরঠতেল পুরো বাংলাে সব থবৃহৎ এবং ঊনতবংে ও তবংে েিাব্দীে প্রর্ম 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7


দুই দেক   থন্ত িােরিেও বৃহত্তম বন্দে। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দরেে গুরুত্ব তকছুটা ম্লান হরয়তেল িারি সরন্দহ পনই, িবুও 

চট্টগ্রারমে গুরুত্ব এরকবারে কম তেল না। বিথমারন চট্টগ্রাম বন্দে  প  জায়গায় অবতিি িা ঊনতবংে েিাব্দীে পে ারধ থ 

(১৮৮৭ সারল) প্রতিতিি হয়। এে আরগ বন্দরেে অবিান তেল কণ থফুলীে দতিণ িীরে সমুদ্র িীেবিী পদয়ারে। ১৯১০ সারল 

চট্টগ্রাম বন্দরে বেরে সব থরমাট  াঁচ লাে টন  ণ্য োলারসে িমিাসম্পন্ন চােটি পজটি তেল। বিথমারন পজটিে সংখ্যা ৫১ আে 

পমাট  ণ্য োলারসে িমিা দুই পকাটি আতে লাে টন। বস্তুি  াতকস্তান প্রতিিাে  ে ১৯৪৭ সাল পর্রক চট্টগ্রামই 

বাংলারদরেে বৃহত্তম বন্দে।  াতকস্তান আমরল পমাংলা বন্দে গরড় পিালা হরলও বন্দেটি জািীয় অর্ থনীতিরি, পদরেে 

আমদাতন-েপ্তাতনরি প  ভূতমকা োেরব বরল আো কো হরয়তেল, িা কেরি সমর্ থ হয়তন। বাংলারদরেে আমদাতন বাতণরজযে 

প্রায় ৮৫ িাগ এবং েপ্তাতন বাতণরজযে ৮০ িাগই  তেচাতলি হয় চট্টগ্রাম বন্দরেে মােরম। কারজই বাংলারদরেে অর্ থনীতিরি 

চট্টগ্রাম বন্দরেে গুরুত্ব প  কী অসীম িা ব্যাখ্যা কো বাহুল্য মাত্র। ২০০৪-২০০৫ অর্ থবেরে বাংলারদে পর্রক সব থরমাট ৮.৬ 

তবতলয়ন  লাে মূল্যমারনে  ণ্যসামগ্রী েপ্তাতন কো হয়। এে মরে প্রায় ৭ তবতলয়ন  লারেে  ণ্যই েপ্তাতন হরয়রে চট্টগ্রাম 

বন্দরেে মােরম। এ েপ্তাতন সামগ্রীে মরে েরয়রে প্রধানি তিতে প াোক (ওরিন গারম থেস ও তনটঅয়যাে সামগ্রী), তহমাতয়ি 

মৎস্য, চামড়া ও চম থজাি  ণ্য, কাঁচা  াট ও  াটজাি দ্রব্য ইিযাতদ। একই সময় পদরে পমাট আমদাতন হরয়রে ১৩.১ তবতলয়ন 

 লারেে  ণ্য সামগ্রী। এ আমদাতন  রণ্যে ৮৫ েিাংে এরসরে চট্টগ্রাম বন্দরেে মােরম। এই প  তবপুল আমদাতন ও েপ্তাতন 

কােবাে, িারি চট্টগ্রাম পকবলমাত্র মুখ্য ভূতমকাই  ালন করেতন, বাংলারদরেে োজস্ব আরয়েও এক তবোট অংে এরসরে 

এ আমদাতন ও েপ্তাতনে ও ে আরোত ি তবতিন্ন শুল্ক ও কে পর্রক। এ   থন্ত প্রাপ্ত িথ্য পর্রক জানা  ায়, ২০০৪-২০০৫ 

অর্ থবেরে এই োরি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউরজে মােরম আহতেি োজস্ব আয় সারড় ১২ হাজাে পকাটি টাকা। এই োরি গি 

 াঁচ বেরেে আহতেি োজরস্বে  তেমাণ ৫০ হাজাে পকাটি টাকােও পবতে। এ োড়াও বন্দরেে আয় পর্রক চট্টগ্রাম বন্দে 

কর্তথ ি গি এক দেরক সেকাতে পকা াগারে (কে ব্যতিরেরক) তদরয়রে প্রায় সারড় তিন হাজাে পকাটি টাকা। এে বাইরে 

প্রায় দুই হাজাে পকাটি টাকা বন্দরেে িহতবরল জমা েরয়রে। িাই এটা বলা  ায় প , জািীয় অর্ থনীতিরক পদহ তহরসরব কল্পনা 

কেরল চট্টগ্রাম িাে  হৃৎত ণ্ড। এোন পর্রকই অর্ থনীতিে পদরহে তেো-উ তেোয় েক্ত, প্রাণপ্রবাহ বা জীবনীেতক্ত সঞ্চাতেি 

হরে। চট্টগ্রাম পকবলমাত্র বন্দে নয়, চট্টগ্রামই পদরেে প্রধানিম তেল্প পকন্দ্র, চট্টগ্রারমই েরয়রে পদরেে করয়কটি মুখ্য তেল্প 

কােোনা। পদরেে একমাত্র জ্বালাতন পোধনাগােটি চট্টগ্রারমই অবতিি। এ োড়া পদরেে বৃহত্তম দুটি সাে কােোনাে (চট্টগ্রাম 

ইউতেয়া সাে কােোনা ও কাফরকাে) অবিানও চট্টগ্রারম। জািীয় অর্ থনীতিরি সাে কােোনা দুটিে অবদান প  অসামান্য 

িা বলাে অর িা োরে না। 

 

চট্টগ্রারমই তেল পদরেে একমাত্র বৃহৎ ইস্পাি তেরল্পে কােোনাটি। এই কােোনা ধ্বংস হরয়রে ইোকৃি অ ত্ন ও অবরহলায়। 

কােোনাটি বন্ধ করে পদয়াে সময় অজুহাি পদোরনা হয় প , এটি একটি পলাকসাতন প্রতিিারন  তেণি হরয়রে,  া আসরল 

তেল গিীে এক চোন্ত। এই ইস্পাি কােোনাটিে ব্যবহা থ কাঁচামাল আমদাতনে সময় আমদাতন-শুল্ক ও কে বাবদ আদায় 

পর্রক শুরু করে তবতিন্ন   থারয় প   তেমাণ শুল্ক ও কে োষ্ট্র আহেণ কেি, িা পর্রক প্রতিিানটিরক  তদ তকছুটা পেয়াি বা 

পেহাই পদয়া হরিা, িাহরল পসটি আরজা সরগৌেরব টিরক পর্রক আমারদে ইমােি, তনম থাণতেল্প ও গৃহিাতল কারজে জন্য 

প্ররয়াজনীয় উন্নি, উৎকৃি ইস্পারিে চাতহদা পমটারি  ােি। আজ  েন তবেজুরড় নানািারব ইস্পাি কােোনা গরড় উঠরে 

এবং ইস্পারিে চাতহদাও েমবধ থমান, আমো িেন আমারদে একমাত্র ইস্পাি কােোনাটিরক পকবলমাত্র দুনীতিে মােরম 

ধ্বংস করে তদরয়তে। একই বক্তব্য প্রর াজয  রিঙ্গায় অবতিি তজএম প্ল্যাে ফযাক্টতেটি সম্পরকথও। 

 

ইস্পাি কােোনা ধ্বংরসে  ে আমারদে েমবধ থমান ইস্পাি ও পলাহাে চাতহদা পমটারি চট্টগ্রারমে সমুদ্র-রবলাভূতমরি এক 

নতুন তেল্প গরড় উরঠরে প টিে নাম জাহাজিাো তেল্প। এটা হয়রিা অরনরকেই জানা পনই প , চট্টগ্রারমে তে রিতকং পিত্রটি 

হরে তবরেে সবরচরয় দীি থ পবলাভূতম-তবস্তৃি জাহাজিাো তেল্প। জাহাজিাো পলাহাই আমারদে জািীয় চাতহদাে প্রায় ৯০ 

েিাংে পমটারে। এ োড়া এই োি পর্রক োজস্ব আরয়ে  তেমাণ প্রায় এক হাজাে পকাটি টাকা। এই তেরল্প প্রায় ২৫ হাজাে 

পলাক সোসতে তনরয়াতজি আে িাো জাহাজ পর্রক  াওয়া তবদুযতিক  ন্ত্র াতি, উচ্চ িমিাসম্পন্ন পজনারেটে, বয়লাে, 

ইরলক্ট্রতনক্স  ণ্য, দাতম আসবাব ও তিজস ত্র ইিযাতদ পবচারকনা পমোমিসহ নানা কারজ আরো লিাতধক পলারকে 

কম থসংিান হরে। 



 

তকন্তু তেল্পটি িয়ানক েকম সমস্যাসঙ্কুল। প্রর্মি, এটি তনয়ন্ত্রণ কেরে মুতিরময় ব্যতক্ত বা ব্যবসায়ী। স্ক্র্যা  জাহাজ 

আমদাতনে পিরত্র পকারনা বাধা না র্াকরলও এে জন্য তবোল পু ুঁতজ দেকাে। িা োড়া জাহাজ উ কূরল তিড়রলও এটিরক 

িীেভূতম বা ইয়ার থ পিড়ারি েরয়রে নানা সমস্যা। ইয়ার থ পিড়ারনাে  োড় রত্রে জন্যও তে  পিকাস থ এরসাতসরয়েরনে সনদ 

প্ররয়াজন হয়,  া সহরজ  াওয়া  ায় না। এরসাতসরয়েরনে সদস্য হওয়া দুুঃসাে বলরলই চরল। এ তেরল্পে সবরচরয় বড় 

সমস্যা হরলা এোরন প্রতিতনয়ি দুি থটনা িটরে, প্রতি বেে দুি থটনায় বহু শ্রতমক প্রাণ হাোরে। তকন্তু িারদে তনো ত্তা তনতিি 

কেরি পকারনা শ্রম আইরনে প্ররয়াগ পদো  ায় না। পবতেেিাগ পিরত্র এসব শ্রতমক অজ্ঞিাে কােরণ অর্বা  াঁো জাহাজ 

আমদাতন করেন িাঁরদে প্রচণ্ড েকম অবরহলা ও মুনাফা তলপ্সাে কবরল  রড় প্রাণ হাোন। তনহি এসব শ্রতমরকে পকারনা 

েকম তবমা বা সামাতজক তনো ত্তাে ব্যবিা পনই। এিারব প্রতি বেে আমো অসংখ্য তনেীহ প্রাণ বতল তদতে এই তেরল্পে 

পবদীমূরল। 

 

জাহাজিাো তেরল্পে সবরচরয় িতিে তদকটি হরলা আমারদে সমুদ্র ও প্রাকৃতিক  তেরবরেে অ তেরময় দূ ণ। জাহাজ পর্রক 

পকান্ প্রকৃতিে কী  তেমাণ বজথয- আমারদে পবলাভূতমরি ও সমুরদ্র তনতিপ্ত হরে, অতধকাংে পিরত্রই িা জানা  ায় না। 

অন্যান্য পদরে জাহাজিাো তেল্প প োরন করঠােিারব তনয়তন্ত্রি, আমারদে পদরে এ তেরল্প পস ধেরনে পকারনা শৃঙ্খলাই পদো 

 ায় না। মারঝ মারঝ  তত্রকাে েবরেে বোরি এই তেরল্পে কােরণ প্রাকৃতিক  তেরবে প্রচণ্ডিারব দূত ি ও তবতিি হওয়াে 

দু’একটি সংবাদ আমারদে চেমিারব উৎকতিি ও উরেগাকুল করে তকন্তু সেকাে এেরনা প্রতিকারেে পিমন পকারনা ব্যবিাই 

গ্রহণ করেতন। এই তেল্প আমারদে সমুদ্র ও িাে িীেবিী এলাকাে অতধবাসীরদে তবোট িতি প ন না করে পস জন্য অতবলরে 

প ৌতক্তক,সুতনতদ থি ও তবস্তাতেি আইন প্রণয়ন ও প্ররয়াগ প্ররয়াজন। 

িথ্যুঃ চট্টগ্রারমে ইতিহাস এবং জািীয়  তত্রকা।  

 

পমাুঃ োহাদাি পহারসন ভূ ুঁইয়া 

প্রিা ক, অর্ থনীতি তবিাগ 

চাতন্দনা মতহলা করলজ 

চাতন্দনাম কুতমো। 

পমাবাইলুঃ ০১৫৫৪-৩৩০০৯৮ 

 

 

 


