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িবএসিসর ৫ জাহাজ আজ উে াধন করেবন
ধানম ী
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বাংলােদশ িশিপং কেপােরশেনর (িবএসিস) পাঁচিট সমু গামী জাহাজ আজ আ ািনক উে াধন করেবন
ধানম ী  শখ  হািসনা।  গণভবন  থেক  িভিডও  কনফােরে  জাহাজ েলা  উে াধন  করেবন  িতিন।

জাহাজ েলা  হল-  বাংলার  সমিৃ ,  বাংলার  অজন,  বাংলার  অ যা া,  বাংলার  অ দতূ  এবং  বাংলার
অ গিত।

২৭ বছর পর িবএসিসর বহের ছয়িট জাহাজ যু  করার ি য়া  হয়। তা িকনেত বাংলােদশ ও চীন
সরকােরর মেধ  ১ হাজার ৬৩৭ কািট ১৫ লাখ টাকার চিু  হয়। এর মেধ  চীন সরকােরর সহায়তা ১
হাজার ৫২৭  কািট  ৬৬  লাখ  টাকা  এবং  িবএসিসর িনজ  অথ ১০৯ কািট  ৪৯  লাখ  টাকা।  িতিট
জাহােজর ধারণ মতা  ৩৯  হাজার িডডি উিট  ( ডড ওেয়ট টন)।  জাহাজ েলার মেধ  িতনিট  াডা
অেয়ল ট াংকার ( তলবাহী)  এবং  িতনিট বা  ক ািরয়ার (পণ বাহী)।  ছয়িট জাহােজর থমিট ‘এমিভ
বাংলার জয়যা া’ গত বছেরর পেহলা নেভ র ধানম ী উে াধন কেরন। আজ িট বা  ক ািরয়ার ও
িতনিট াডা  অেয়ল ট াংকার উে াধন করা হেব। বতমােন সব িমিলেয় িবএসিসর বহের জাহােজর সংখ া
৮িটেত দাঁড়াল।

বহের নতনু জাহাজ যু  হওয়ায় িবএসিসর সামিু ক পণ  পিরবহন মতা  ায়  ২ লাখ  ৩৪ হাজার
িডডি উিট বিৃ  পেয়েছ। ২০১৮-২০১৯ অথবছের িবএসিস’র মাট আয় িছল ২২২ কািট ৯৮ লাখ টাকা
এবং ব য় ১৬৭ কািট ৭৫ লাখ টাকা। িনট মনুাফা হেয়েছ ৫৫ কািট ২৩ লাখ টাকা। এ ছয়িট জাহাজ
থেক িতবছর ায় ৭৯ কািট টাকা মনুাফা হেব বেল আশা করেছ িবএসিস।
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