
 

 

বন্দর ও পররবহন রবভাগেবন্দর ও পররবহন রবভাগের কার্ যাবল ীঃর কার্ যাবল ীঃ  

((১১))  দি দি প োর্টপ োর্ট স এ্যোক্টস এ্যোক্ট--১৯০৮১৯০৮,,আইডদিউটিএ্ অদডট ন্যোআইডদিউটিএ্ অদডট ন্যোন্সন্স--১৯৫৮ ১৯৫৮ এ্বং প োর্ট  রলূসএ্বং প োর্ট  রলূস--
১৯৬৬ ১৯৬৬ অন্সুোরর অভ্যন্তরীণ ন্অন্সুোরর অভ্যন্তরীণ ন্িী বন্দরিী বন্দর,,লঞ্চঘোর্লঞ্চঘোর্//লযোদডং পেশন্লযোদডং পেশন্,,  পেদরঘোর্ পেদরঘোর্ 
সমরূের সমরূের উন্নয়ন্উন্নয়ন্,,দন্য়ন্ত্রণ ও  দরচোলন্ দন্য়ন্ত্রণ ও  দরচোলন্ করোকরো;;  

  

((২২))  ন্তুন্ ন্িী বন্দর প্রদতন্তুন্ ন্িী বন্দর প্রদতষ্ঠোর সম্ভোবযতো যোচোষ্ঠোর সম্ভোবযতো যোচোইসেইসে  এ্ সংক্রোন্ত যোবতীয় কোএ্ সংক্রোন্ত যোবতীয় কোযট যট 
সম্পোিন্ করর ন্তুন্ বন্দসম্পোিন্ করর ন্তুন্ বন্দর প্রদতষ্ঠো করোর প্রদতষ্ঠো করো;;  

  

((৩৩))  যোত্রী ও মোলোমোল উঠোযোত্রী ও মোলোমোল উঠোন্োমোর বন্দর সদুবধোদিন্োমোর বন্দর সদুবধোদি  প্রিোন্ করোসে রক্ষণোরবপ্রিোন্ করোসে রক্ষণোরবক্ষরণর ক্ষরণর 
বযবস্থো করোবযবস্থো করো;;  

  

((৪৪))  সকল অভ্যন্তরীণ ন্িীসকল অভ্যন্তরীণ ন্িী  বন্দরবন্দর,,লযোদডং পেশন্লযোদডং পেশন্,,পেদরঘোর্পেদরঘোর্,,র্োদমটন্োল ও উ কূলীয় র্োদমটন্োল ও উ কূলীয় 
র্োদমটন্োল সমেূ উন্নয়র্োদমটন্োল সমেূ উন্নয়ন্ করোন্ করো;;  

  

((৫৫))  দবদভ্ন্ন লঞ্চঘোর্দবদভ্ন্ন লঞ্চঘোর্, , পেদরঘোর্পেদরঘোর্, , শলু্ক আিোয়রকন্দ্রশলু্ক আিোয়রকন্দ্র, , পলবোর েযোডদলং  রয়পলবোর েযোডদলং  রয়ন্টন্ট, , 
র্োদমটন্োলর্োদমটন্োল, , উ কূলীয় র্োদমটন্োল পেউ কূলীয় র্োদমটন্োল পেটি ইতযোদি ইেোরো প্রটি ইতযোদি ইেোরো প্রিোরন্র মোধযরম রোেস্বিোরন্র মোধযরম রোেস্ব  
আিোয় করোআিোয় করো;;  

  

((৬৬))  দি দি প োর্টপ োর্ট স এ্যোক্টস এ্যোক্ট--১৯০৮১৯০৮,,আইডদিউটিএ্ অদডট ন্যোআইডদিউটিএ্ অদডট ন্যোন্সন্স--১৯৫৮ ১৯৫৮ এ্বং প োর্ট  রলূসএ্বং প োর্ট  রলূস--
১৯৬৬১৯৬৬--এ্র দবদধএ্র দবদধ--দবধোন্ দবধোন্ অন্সুোররঅন্সুোরর  পন্ৌপন্ৌ--বোদন্দেযক কমটকোড বোদন্দেযক কমটকোড  দরচোলন্োর  দরচোলন্োর 
েন্য েন্য অভ্যঅভ্যন্তরীণ ন্িী বন্দরসমূন্তরীণ ন্িী বন্দরসমূরের তীরভূ্দমরের তীরভূ্দম((FFOORREESSHHOORREE))বযবেোররর বযবেোররর 
লোইরসন্স প্রিোন্ ও ন্বোলোইরসন্স প্রিোন্ ও ন্বোয়ন্ করোয়ন্ করো। । তোছোড়ো ন্িীর স্বভ্োদবকতোছোড়ো ন্িীর স্বভ্োদবক  গদত প্রবোরে দবঘ্ন গদত প্রবোরে দবঘ্ন 
সদৃে ন্োসদৃে ন্ো  কররকরর  তীরভূ্দমরত তীরভূ্দমরত েযোক্টরী স্থো ন্েযোক্টরী স্থো ন্,,েযোক্টরীর মোলোমোল উেযোক্টরীর মোলোমোল উঠোন্োমোর ঠোন্োমোর 
েন্যেন্য  পেটিপেটি  দন্মটোণ এ্বং দন্মটোণ এ্বং ডকইয়োডটডকইয়োডট //          ??  পকন্দ্রপকন্দ্র//অন্যোন্যঅন্যোন্য  স্থো ন্ো দন্স্থো ন্ো দন্মটোমটোরণর রণর 
লোইরসন্স প্রিোন্ ও ন্বোলোইরসন্স প্রিোন্ ও ন্বোয়ন্ করোয়ন্ করো;;  

  

((৭৭))  ন্িী বন্দর সমরূের সীমোন্িী বন্দর সমরূের সীমোন্োর মরধয তীরভূ্দমরত ন্োর মরধয তীরভূ্দমরত যোরত পকোন্ ধররন্র যোরত পকোন্ ধররন্র 
অববধস্থো ন্ো গরড় ন্ো ওঅববধস্থো ন্ো গরড় ন্ো ওরঠ পস দবষরয়রঠ পস দবষরয়  তিোরদক করোসে অববধ স্থোতিোরদক করোসে অববধ স্থো ন্ো  ন্ো 
থোকরল পসগরুলো উরেরিথোকরল পসগরুলো উরেরির কোযটকদর বযবস্থো র কোযটকদর বযবস্থো গ্রেন্ করোগ্রেন্ করো;;  

  

((৮৮) ) বন্দর ও  দরবেন্ দবভ্োরগবন্দর ও  দরবেন্ দবভ্োরগর আদথটকর আদথটক,,প্রশোসদন্ক ও বন্দর বযপ্রশোসদন্ক ও বন্দর বযবস্থো ন্ো সংক্রোন্ত বস্থো ন্ো সংক্রোন্ত 
কোযটোবলী  দরচোলন্ো ককোযটোবলী  দরচোলন্ো করোরো;;  

  

((৯৯) ) অভ্যন্তরীণ পন্ৌঅভ্যন্তরীণ পন্ৌ-- রথর মোধযরম যোরত  দর রথর মোধযরম যোরত  দররবশ িষূণ ন্ো ঘরর্ এ্বং রবশ িষূণ ন্ো ঘরর্ এ্বং পকউ যোরত পকউ যোরত 
 দররবশ  দররবশ িষূণ সংক্রোন্ত কোযটোিষূণ সংক্রোন্ত কোযটোবলী চোলোরত ন্ো  োরর পসবলী চোলোরত ন্ো  োরর পস  দিরক দবরশষভ্োরব দিরক দবরশষভ্োরব 
লক্ষযলক্ষয  রোখো ও প্ররয়োেরন্ আইন্োরোখো ও প্ররয়োেরন্ আইন্োন্গু বযবস্থো গ্রেন্ কন্গু বযবস্থো গ্রেন্ করোরো;;  এ্বংএ্বং  

  

  ((১০১০))অভ্যন্তরীণ ন্িী বন্দরঅভ্যন্তরীণ ন্িী বন্দরসমরূের উন্নয়ন্সমরূের উন্নয়ন্,,আধদূন্কোয়ন্ ও ন্িী বন্দআধদূন্কোয়ন্ ও ন্িী বন্দরসমরূের রসমরূের 
মোধযরম েন্গরন্র পসবো মোধযরম েন্গরন্র পসবো প্রিোন্ সংক্রোন্ত সরকোপ্রিোন্ সংক্রোন্ত সরকোরর//কতৃট  রক্ষর দন্রিট রশকতৃট  রক্ষর দন্রিট রশ  অন্যোন্য অন্যোন্য 
কোযটোবলী  দরচোলন্ো ককোযটোবলী  দরচোলন্ো করো।রো।  


