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এক ককোম্পোনিক্ে নিনি চট্টগ্রোম বন্দর  

 

কেক্ের প্রধোি সমুদ্র বন্দর; চট্টগ্রোম বন্দর নিনি হক্ে আক্ে টোনম িিোল অপোক্রটর সোইফ পোওেোরক্টক্কর কোক্ে। এর একক নিেন্ত্রক্ের থোবোে ঝ ুঁনকক্ে 

রক্েক্ে পুক্রো বন্দর কসবো খোেটি। ঝ ুঁনকক্ে কেক্ের অথ িনিনেক েৎপরেো। বন্দর ব্যবসোেীরো এমি অনিক্ োগ তুক্ল বক্লক্েি, আমেোনি-রপ্তোনি 

বোনেক্িে সব কোক্ির নবস্তৃনে ঘটক্লও কেক্ের প্রধোি বন্দরক্সবো ক ি ক্রমে কুনিগে হক্ে। নবশ্বব্যোপী নেি নেি কিক্টইিোর পনরবহি বৃনি পোক্ে। 

েোরই আক্লোক্ক বোাংলোক্েক্েও কিক্টইিোর পনরবহি বোড়ক্ে। কেক্ের বোনেিে খোক্ের েেকরো ৯৮% কিক্টইিোর চট্টগ্রোম বন্দর নেক্ে পনরবোনহে 

হে। অথচ এই বন্দক্র কেকক্হোল্ডোরক্ের কসবো কেওেোর কিক্ে ককোক্িো সোম্যেো কিই! বনিে বন্দর ব্যবহোরকোরীক্ের অনিক্ োগ, কেক্ের প্রধোি 

সমুদ্রবন্দক্র রহস্যমে আনধপেে চলক্ে টোনম িিোল অপোক্রটর সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টক্ের। বন্দক্রর একেে নিেন্ত্রক হক্ে উক্েক্ে এই প্রনেষ্ঠোি। 

অথচ সরকোনর কবসরকোনর একোনধক গুরুত্বপূে ি কনমটির সিোে চট্টগ্রোম বন্দরক্ক ঝ ুঁনকমুক্ত রোখক্ে নবকল্প কখোুঁিোর েোগোেো উক্েক্ে। কখোে অথ িমন্ত্রীর 

িোক্েও উক্ে এক্সক্ে এমি বক্তব্য। 

সোইক্ফর নবরুক্ি  ে অনিক্ োগ : অনিক্ োগ উক্েক্ে, সোইফ পোওেোরক্টক প্রেোসক্ির একটি মহল ও সাংসেীে কনমটিক্ক প্রিোনবে কক্র কগক্িট 

পনরবে িক্ির মোধ্যক্ম টোনম িিোল নিেন্ত্রক্ের কোিটি বোনগক্ে কিে। সোইক্ফর একক নিেন্ত্রক্ের ফক্ল বন্দক্রর কম িকোক্ে ক মি গনে আসক্ে িো কেমনি 

ককোক্িো প্রনেদ্বন্দ্বী িো থোকোে সরকোর নবপুল রোিস্ব হোরোক্ে। ব্যবসোেীরো িোিোি, সবক্চক্ে িেোবহ নবষে হক্লো, িনবেক্ে আর ককোক্িো প্রনেষ্ঠোি ক ি 

েরপক্ে অাংে নিক্ে িো পোক্র কস িন্য সোইফ পোওেোরক্টক কিৌপনরবহি সাংক্রোন্ত সাংসেীে স্থোেী কনমটির মোধ্যক্ম সরকোনর কগক্িক্ট ক  পনরবে িি 

কক্র েো পনরবে িক্ির নবষক্ে বন্দক্রর ককোক্িো চোনহেো নেল িো। কিোর কক্র সাংসেীে কনমটি এটি বন্দক্রর ওপর চোনপক্ে কেে বক্ল অনিক্ োগ উক্েক্ে। 

এ সাংক্রোন্ত িনথ অনুসন্ধোি করক্ল েোর প্রমোে নমলক্ব। বন্দক্রর কিক্টইিোর হ্যোেনলাং করো হে বোথ ি অপোক্রটর কগক্িট দ্বোরো। নবশ্বব্যোপী টোনম িিোল 

অপোক্রটর এর ক  সাংজ্ঞো েোর সক্ে িতুি কগক্িক্টর সাংজ্ঞোর ককোক্িোই নমল িোই। েদুপনর টোনম িিোল অপোক্রটর এর অনুক্মোেি হক্েক্ে এক বের 

আক্গ। এ কগক্িক্টর ওপর নিনি কক্র কোউক্ক পোুঁচ বেক্রর অনিজ্ঞেোর সোটি িনফক্কট কেওেোর ককোক্িো উপোে িো থোকক্লও চট্টগ্রোম বন্দর সোইফ 

পোওেোরক্টক্কর অনুকূক্ল পোুঁচ বেক্রর সোটি িনফক্কট ইস্যে করো সম্পূে ি আইিবনহর্ভ িে। সোইক্ফর এই একেে আনধপক্েের কোরক্ে বোড়ক্ে িোহোক্ির 

টোি ি এরোউইে টোইম। বে িমোক্ি গক্ড় একটি কিক্টইিোর িোহোিক্ক পোুঁচ নেি বনহিঃিেক্র অক্পিো করক্ে হে। ওেোি-ইক্লক্িক্ির সমে  ো নেল 

মোে ৩-৫ নেি। 

ক িোক্ব বোনথ িাং, কলোনোং আিক্লোনোং : বন্দর ব্যবহোরকোরীসহ েোনেত্বেীলরো িোিোি, এক একটি িোহোি কলোনোং আিক্লোনোং করোর িন্য বন্দক্রর এক 

একটি টি বোথ ি/ক্িটি প্রক্েোিি হে। বে িমোক্ি বন্দক্র পুরোেি েেটি কিটি ও িতুি দুটি (নিউমুনরাং কিক্টইিোর টোনম িিোল-এিনসটি ও নচটোগোাং 

কিক্টইিোর টোনম িিোল-নসনসটি) এর ৭টি টোনম িিোক্ল কমোট ৭টি বোথ ি রক্েক্ে। বন্দক্র পুরোেি ৬টি কিটিক্ে কিক্টইিোর কলোনোং আিক্লোনোং করোর িন্য 

েেিি বোথ ি অপোক্রটর প্রনেক্ োনগেোর মোধ্যক্ম নিক্েোনিে আক্ে। কিিোক্রল কিক্টইিোর বোথ ি (নিনসনব) ৬টি বোথ ি েেিি বোথ ি অপোক্রটর 

প্রনেদ্বনন্দ্বেোমূলকিোক্ব কো িক্রম পনরচোলিো করক্ে। অপরনেক্ক িতুি দুটি টোনম িিোক্লর (নসনসটি এবাং এিনসটি) ৭টি বোক্থ ি কলোনোং আিক্লোনোং করোর 

িন্য ককোক্িো প্রনেক্ োনগেো েোড়োই বহুল আক্লোনচে সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টে িোমক একমোে টোনম িিোল অপোক্রটর নিক্েোনিে আক্ে। ইিল্যোে 

কিক্টইিোর নেক্পোও (আইনসনে) পনরচোলিো কক্র সোইফ পোওেোরক্টক। বন্দর পনরক্সবোে ৩০ বেক্রর পুরক্িো অনিজ্ঞেোসম্পন্ন প্রনেষ্ঠোি থোকক্লও 

ওেোি-ইক্লক্িক্ির সমে হক্ে অিনিজ্ঞ ওই সোইফ পোওেোরক্টক ‘মক্িোপনল’ ব্যবসো করক্ে বক্ল প্রধোিমন্ত্রী ও কিৌপনরবহি প্রনেমন্ত্রীর েফেরসহ 



নবনিন্ন স্থোক্ি অনিক্ োগ কক্রক্েি বনিে বন্দর ব্যবহোরকোরীরো। চট্টগ্রোম বন্দক্র সোইক্ফর প্রিোব, দুিীনে ও অসেনে নিক্ে েীঘ িনেি আক্ন্দোলি কক্র 

আসো বোথ ি অপোক্রটর েোহোেোে কহোক্সি কসনলমসহ কক্েকিি ব্যবহোরকোরী িোিোি, একটি মোে প্রনেষ্ঠোি সোইফক্ক দুটি গুরুত্বপূে ি টোনম িিোল 

পনরচোলিোর েোনেত্ব কেওেোর কোরক্ে ককোক্িো প্রনেক্ োনগেো হক্ে িো। এক্ে কক্র সরকোক্রর নবপুল অক্থ ির অপচে হক্ে বক্ল মক্ি করক্েি 

ব্যবসোেীরো। সরকোক্রর অথ ি সোশ্রে, বন্দর ব্যবহোরকোরীক্ের নিনিেেো কথক্ক মুনক্ত নেক্ে এ নবষক্ে  থো থ েেন্তপূব িক আইিোনুগ ব্যবস্থো গ্রহে 

করোর িন্য েোনব তুক্লক্েি এই ব্যবসোেীরো। 

প্রনেক্ োনগেো িো থোকোে  ে িনে : বন্দর অপোক্রটর েোহোেোে কহোক্সি কসনলক্মর অনিক্ োগ, বন্দক্র িোহোি কিড়োর কিক্ে ওই দুটি টোনম িিোলক্ক 

(নসনসটি এবাং এিনসটি) অগ্রোনধকোর কেওেো হে। েোরপর অবনেষ্ট িোহোি পুরোেি কিটিক্ে নিড়োক্িো হে। পুরোেি কিটিক্ে ৬ বোক্থ ির িন্য েেিি 

বোথ ি অপোক্রটর নিক্েোনিে রক্েক্ে। ক  অপোক্রটর আক্গ িোহোক্ির কলোনোং আিক্লোনোং কোি কেষ করক্ব কসই অপোক্রটরই আবোর আক্গ িোহোি 

বরোদ্দ পোে। ফক্ল কিক্টইিোর দ্রুে কলোনোং আিক্লোনোং করোর িন্য েেিি অপোক্রটক্রর মক্ধ্য প্রনেক্ োনগেো থোক্ক। এ কোরক্ে দ্রুে কোি কেষ কক্র 

িোহোি বন্দর েেোগ কক্র। এরূপ গনেেীলেোর কোরক্ে নেনপাং এক্িন্টসহ বন্দর ব্যবহোরকোরীরো এই অপোক্রটরক্ের কোক্ি সন্তুষ্ট। অপরনেক্ক 

এিনসটি ও নসনসটিক্ে ককবল সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টে একক অপোক্রটর নহক্সক্ব কোি করোর কোরক্েই কসখোক্ি ককোক্িোরূপ প্রনেক্ োনগেো হে 

িো এবাং অেেন্ত ধীরগনেক্ে কলোনোং আিক্লোনোং কোি চক্ল। এক্ে আমেোনি-রপ্তোনিকোরকরো িনেগ্রস্ত হি এবাং বন্দক্র িোহোক্ির অক্পিোকোল বো 

টোি ি এরোউন্ট টোইম বৃনি পোে। এক্ে তেনর কপোেোক খোেসহ কেক্ের অথ িিীনে িনেগ্রস্ত হক্ে। কেকক্হোল্ডোরক্ের প্রেেোেো, চট্টগ্রোম বন্দক্রর 

কম িেিেো বৃনি ও বে িমোি নিনিেেো কথক্ক মুক্ত করক্ে এই একক অপোক্রটক্র সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টক্ের কস্বেোচোনরেো করোক্ধ ওই দুটি 

টোনম িিোক্ল (নসনসটি এবাং এিনসটি) এক্কর অনধক অপোক্রটর নিক্েোগ করো অেেন্ত িরুনর। এ নবষেটি উক্েখ কক্র প্রধোিমন্ত্রী, কিৌপনরবহি 

প্রনেমন্ত্রীসহ সাংনিষ্টক্ের হস্তক্িপ কচক্েক্েি বন্দর ব্যবহোরকোরীরো। েোরো বক্লক্েি, এক্ে কেক্ের অথ িিীনে উপকৃে হক্ব, বন্দক্রর কোক্ি 

গনেেীলেো বোড়ক্ব। বন্দর কসবোে িবোবনেনহেো প্রনেক্ োনগেো থোকক্ব এবাং সরকোক্রর অক্থ ির সোশ্রে হক্ব। অন্যনেক্ক তেনর কপোেোকনেল্প মোনলকরো 

উপকৃে হক্বি এবাং বন্দক্রর স্যিোম বৃনি পোক্ব। বনহিঃক্িোেক্র অক্পিমোে থোকক্ব িো ককোক্িো িোহোি। বন্দর ব্যবহোরকোরীরো িোিোি, বন্দক্র ব্যবসো-

বোনেক্িের সক্ে িনড়েরো প্রোে সবোই এই এক্কর অনধক অপোক্রটর নিক্েোক্গর প্রস্তোব সমথ িি কক্রি। চট্টগ্রোম বন্দর সম্পনক িে নবনিন্ন সিো-

কসনমিোক্র নেনপাং এক্িন্ট, বন্দর ব্যবহোরকোরী, নবনিএমইএ ও কচম্বোর কিতৃবৃন্দ এ বন্দক্রর অনিজ্ঞেোসম্পন্ন একোনধক প্রনেষ্ঠোিক্ক প্রনেক্ োনগেোর 

মোধ্যক্ম নিক্েোক্গর ব্যোপোক্র মেোমে ব্যক্ত কক্রি। 

উক্েখ্য, সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টক্ের নবরুক্ি আক্ন্দোলক্ি কিক্মনেক্লি চট্টগ্রোক্মর প্রেোে কমের এ নব এম মনহউনদ্দি কচৌধুরী। নেনি লোলেীনঘ 

মোক্ে সমোক্বে কক্র সোইফ পোওেোরক্টক্কর নবরুক্ি হু ুঁনেেোনর উচ্চোরে কক্রনেক্লি। 

আনধপক্েের প্রেোপ : চট্টগ্রোম বন্দক্রর ব্যবহোরকোরীরো আরও িোিোি, সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টে নসনসটি, এিনসটি, পোিগোুঁও, আইনসনে, বন্দক্রর 

ওিোরক্লো ইেোক্ে ি কিক্টইিোর হ্যোেনলাং, বন্দক্রর ইকুইপক্মন্ট সরবরোহ, পক্েেো টোনম িিোল ও কব টোনম িিোল নিম িোক্ের কোক্ির সক্ে যুক্ত রক্েক্ে। এ 

কোিগুক্লোক্ে ককোক্িো প্রনেদ্বনন্দ্বেো বো প্রনেক্ োনগেো িো থোকোে অনিেম ও দুিীনে হক্ে এবাং সরকোক্রর অক্থ ির অপচে হক্ে। এসব কোরক্ে ক ি 

চট্টগ্রোম বন্দর ব্যবহোরকোরীরো নিনি হক্ে পক্ড়ক্ে সোইফ পোওেোরক্টক্কর কস্বেোচোনরেোর কোক্ে। 

সোইক্ফর উত্থোি কসিো েোসিকোক্ল : অনিক্ োগ উক্েক্ে, চট্টগ্রোম বন্দর কতৃিপি (চবক) ২০০৭ সোক্ল কসিো সমনথ িে েত্ত্বোবধোেক সরকোক্রর আমক্ল 

সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টেক্ক সম্পূে ি অিনিজ্ঞ ও অেি হওেো সক্ত্ত্বও ককোক্িো কটেোর েোড়োই নচটোগোাং কিক্টইিোর টোনম িিোল (নসনসটি) হ্যোক্েনলাং 

এর েোনেত্ব কেে। পক্র প্রনেষ্ঠোিটির কম ি অেিেোর কোরক্ে কিক্টইিোর হ্যোেনলাং কোক্ি ব্যেেে ঘটক্ে কেখো  োে। নকন্তু এখক্িো কসই প্রনেষ্ঠোিটিই 

অনিেমেোনন্ত্রকিোক্ব কোি পনরচোলিো কক্র আসক্ে। 

কটেোর নিক্ে অনিক্ োগ : ২০০৭ কথক্ক ২০১৪ সোল প িন্ত এিনসটিই ককোক্িো কটেোর েোড়োই নেনপএম পিনেক্ে সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টে কোি 

পনরচোলিো কক্র। ২০১৫ সোক্ল এিনসটির ক  কটেোর আহ্বোি করো হক্েনেল, েোক্েও এ সাংক্রোন্ত কনমটিক্ক এনড়ক্ে দুটি লক্ট িোগ কক্র ইনেক্মট করট 

কথক্ক ২০ েেোাংে কবনে েক্র সোইফ পোওেোরক্টকক্ক কোিটি অক্ ৌনক্তকিোক্ব কেওেো হে বক্ল অনিক্ োগ কক্রক্েি অন্য প্রনেক্ োগীরো। এনেক্ক 

২০০৯ সোক্ল চবক নিউমুনরাং কিক্টইিোর টোনম িিোক্লর কটেোর আহ্বোি কক্র, েোক্ে নকছু েে িোক্রোপ করোর কোরক্ে শুধু সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টে 

েোড়ো অন্য ককোক্িো প্রনেষ্ঠোি কসই কটেোক্র অাংে নিক্ে পোক্রনি। কেষ প িন্ত আেোলক্ে মোমলোর কোরক্ে কসই কটেোর কো িক্রম স্থনগে রক্েক্ে এখক্িো। 

২০১৫ সোক্ল কতৃিপি নিউমুনরাং কিক্টইিোর টোনম িিোল (এিনসটি) এর কটেোর আহ্বোি করক্ল কসই সোইফ পোওেোরক্টক ককোক্িো এক অদৃশ্য িমেো 

বক্ল ও নবনিন্ন পন্থো অবলম্বি কক্র কিক্টইিোর হ্যোেনলাংক্ের কোিটিও হোনেক্ে কিে বক্ল অনিক্ োগ উক্েক্ে। এ ব্যোপোক্র প্রধোিমন্ত্রী, অথ িমন্ত্রী ও 

দুিীনে েমি কনমেক্ি (দুেক) অনিক্ োগ করো হক্েক্ে বক্ল িোিোি ব্যবসোেীরো। চট্টগ্রোম কিক্টইিোর টোনম িিোল (নসনসটি) সম্প্রনে েরপে আহ্বোি 

করক্ল েরপে প িোক্লোচিোে কেখো  োে, েোক্েও সোইক্ফর পেন্দ অনু োেী নবনিন্ন অক্ ৌনক্তক েে িোক্রোপ করো হে।  োর ফক্ল শুধু ওই প্রনেষ্ঠোিটি 

েোড়ো অন্য ককোক্িো প্রনেষ্ঠোি েরপক্ে অাংে নিক্ে পোক্রনি। 

অথ িমন্ত্রীর ফমু িলো : গে ২৮ আগে সরকোনর ক্রে সাংক্রোন্ত মনন্ত্রসিো তবেক্ক েে বেক্রর িন্য নসনসটি পনরচোলিোর েোনেত্ব কেওেো হে সোইফ 

পোওেোরক্টক নলনমক্টেক্ক। নসনসটির এ একমোে েরপেেোেোক্ক কো িোক্েে নেক্লও সরকোর ক ি একটি মোে প্রনেষ্ঠোক্ির কোক্ে নিনি িো হে েোর 

িন্য একোনধক প্রনেষ্ঠোি খ ুঁক্ি কবর করো ও প্রক্েোিক্ি সরকোর নিক্িই এই কোি করক্ে পোরোর পক্ি মেোমে ব্যক্ত কক্রি অথ িমন্ত্রী। ওই তবেক্ক 

আক্লোচিো কেক্ষ অথ িমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফো কোমোল বক্লি, ‘প্রস্তোবটি অনুক্মোেি কেওেো হক্েক্ে। েক্ব আরও কসোস ি কখোুঁক্ি কবর করো নকাংবো সরকোর 



নিক্িই কোিটি করক্ে পোক্র নকিো কসটি খনেক্ে কেখক্ে বলো হক্েক্ে। কোরে, একটিমোে কসোস ি কথক্ক কসবো গ্রহে করোে অক্িক সমে ঝ ুঁনক থোক্ক। 

অথ িমন্ত্রী কস সমে সোাংবোনেকক্ের আরও িোিোি, অপোক্রটর নিক্েোক্গর িন্য েরপে আহ্বোি করো হক্ল চোরটি প্রনেষ্ঠোি েরপে নকিক্লও এই একটি 

প্রনেষ্ঠোিই েোনখল কক্র। নপএসনস কতৃিক মুনদ্রে ও স্যপোনরেকৃে সোনিক্মন্টোনর করস্পনিি নহক্সক্ব পোওেোরক্টক নলনমক্টেক্ক ৬ বেক্রর িন্য এই 

টোনম িিোল অপোক্রটর নহক্সক্ব নিক্েোগ কেওেো হে। 

সোইফ পোওেোরক্টক্কর বক্তব্য : মক্িোপনলর নবষক্ে অনিক্ োগ অস্বীকোর কক্র সোইফ পোওেোরক্টক নলনমক্টক্ের স্বত্বোনধকোরী েরফেোর রূহুল আনমি 

বক্লি, ক োগ্যেোর নিনিক্েই আমরো চট্টগ্রোম বন্দক্র ব্যবসো করনে। সব নমনলক্ে চট্টগ্রোম বন্দক্র এখি শুধু সোইফ পোওেোরক্টকই বেক্র কিক্টইিোর 

হ্যোক্েল করক্ে ১৪ কথক্ক ১৫ লোখ টিইইউএস। বন্দক্র হ্যোক্েল হওেো কমোট কিক্টইিোক্রর ৬৩ েেোাংে করনে আমরো। আমোক্ের এ কো িক্রক্মর 

কোরক্ে নবক্শ্বর কসরো বন্দক্রর েোনলকোে এখি ৬৪েম স্থোক্ি এক্সক্ে চট্টগ্রোম বন্দর। এ েোড়ো বন্দক্রর রোিস্বও গে ১২ বেক্র কবক্ড়ক্ে চোরগুক্েরও 

কবনে। আমরো মক্ি কনর, িনবেক্ে চট্টগ্রোম বন্দক্রর অবস্থোি আরও এনগক্ে আসক্ব। েরফেোর রূহুল আনমি বক্লি, নসনসটির েোনেত্ব  খি নিই, 

েখি ২০ ফুট েীঘ ি (টিইইউএস) কিক্টইিোর হ্যোেনলাং হক্েো বেক্র দুই লোখ ২০ হোিোর। এক বেক্রর মোথোে এক্স েো েোুঁড়োে সোক্ড় নেি লোখ। 

দুই বেক্রর মোথোে কসটি হক্ে  োে নদ্বগুে। এখি নসনসটিক্ে বেক্র ২০ ফুট েীঘ ি প্রোে সোক্ড় পোুঁচ লোখ কিক্টইিোর হ্যোক্েল করনে আমরো। ২০০৭ 

সোক্ল নিউমুনরাং কিক্টইিোর টোনম িিোক্ল দুটি বোথ ি অপোক্রটক্রর েোনেত্ব এবাং ২০১০-১১ অথ িবেক্র পুক্রো টোনম িিোল অপোক্রটর নহক্সক্ব েোনেত্ব পোই। 

এই েোনেক্ত্বর শুরুক্ে এিনসটিক্ে কিক্টইিোর হ্যোেনলাং নেল বেক্র সোক্ড় চোর কথক্ক পোুঁচ লোখ টিইইউএস। এখি হক্ে গক্ড় ১০ লোখ টিইইউএস। 

অবশ্য নিক্ির ব্যবসোর প্রবৃনি সম্পক্কি অন্যক্ের সব অনিক্ োগ অস্বীকোর কক্র েরফেোর রূহুল আনমি বক্লি, শুধু নিক্িক্ের ব্যবসো নিক্ে আমরো 

নচন্তো কনরনি কখিই। বন্দরক্ক কীিোক্ব গনেেীল করক্ল কেক্ের অথ িিীনে আরও সমৃি হক্ব- কসই িোবিো কথক্কই নবনিন্ন পনরকল্পিো কক্রনে 

সবসমে। 

টোি ি এরোউে টোইম প্রসক্ে েরফেোর রূহুল আনমি বক্লি, এখি সোইফ পোওেোরক্টক বন্দর ব্যবসোে অপ্রনেদ্বন্দ্বী একটি িোম। উদ্ভোবি ও নচন্তোর 

দূরেনে িেো অন্যক্ের তুলিোে সোইফক্ক এনগক্ে নেক্েক্ে বক্ল িোিোি নেনি। 

 


