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ক্রর্ভক নোং র্ফফযণ র্যভাণ /অর্িন 

১. র্নফর  

 অনুরভার্দত ২৭৯৬ র্ন 

 র্ফদ্যভান ১095 র্ন 

২. ফার্দ িোং সুর্ফধা  

 ভফক এয র্নর্স্ব মর্টি ৬টি 

 প্রাইরবট মর্টি 11টি 

 এ্াোংরকারযর্ সুর্ফধা 22টি 

 মুর্যোং 3টি 

 মভাটঃ 42টি 

 চ্্ারনররয গবীযতা ৭.৫০-৮.৫০ র্ভঃ 

৩. কারগ িা ্ান্ডর্রোং মন্ত্রার্ত  

 স্ট্্ারের ক্ার্যয়ায ৬ টি 

 র্ফর্বন্ন ক্ষভতায পকির্রপট 26টি 

 েক াইে  5টি 

 টার্ভ িনার ট্রাক্টয এন্ড মট্রইরয 24টি 

 মভাফাইর মক্রন ৬টি 

 যীচ্ ষ্ট্র্্াকায ২ টি 

 এম্পটি করেইনায ্ান্ডরায ৩ টি 

৪. ায়ক র্াার্  

 টাগ মফাট ০৩টি 

 পায়ায পাইটায টাগ ০১টি 

 াইরট রঞ্চ ০৩টি 

 াইরটরোচ্ রঞ্চ ০৪ টি 

 ারব ি ব্ারর ০২টি 

 র্যদ িন/র্বআইর্ র্ ০১টি 

 মুর্যোং মফাট ০৪টি 

 ফয়া মটন্ডায মবরর ০১টি 

 মরপ মপ্রারল্ড ওয়াটায ক্রাপট ০২টি 

 াইস্পীে মফাট  ০২টি 

 অরয়র মটারযর্ টাগ ০১টি 

 ওয়াটায ফার্ি ০৩টি 

 মের্ায ০২টি 

 মক্রন মফাট  ০২ টি 

 টাগ মফাট  ০২ টি 

 াউর্ মফাট ০২টি 

৫. গুদাভর্াতকযণ সুর্ফধা  

 ওয়ায াউর্ 6টি 

 করেইনায ইয়াে ি ৪টি  

 র্যপায প্লাগ রয়ে ১২০টি 

 কায  ইয়াে ি ২টি (২০০০ গাড়ী ধাযন ক্ষভতা ম্পন্ন) 

  



ক্রর্ভক নোং র্ফফযণ র্যভাণ /অর্িন 

৬. র্নর্স্ব র্ফদ্য্ৎ ব্যফস্থা  

 মর্নারযটয ৯টি 

 র্ফদ্য্ৎ উরকন্দ্র ৬টি 

৭. আফার্ক ও অর্প সুর্ফধা  

 আফার্ক বফন ৯৮৬ ইউর্নট 

 অর্প বফন ৭ টি (রভাোংরায় ৬টি, খুরনায় ১টি) 

 মযস্ট্ াউর্ ৪টি (রভাোংরায় ২টি, খুরনায় ১টি, ঢাকায় ১টি) 

 র্ফদ্যারয় ২টি 

 াাতার ১টি 

ক. র্যচ্ারন কাম িক্রভ (২০১8-19)  

 র্াার্ ্ান্ডর্রোং 912 টি (16.33% বৃর্ি) 

 মভাট কারগ িা ্ান্ডর্রোং 113.15 রক্ষ মভঃ টন ( 16.46% বৃর্ি) 

 আভদানী 111.80 রক্ষ মভঃ টন (16.85% বৃর্ি) 

 যপ্তানী 1.35 রক্ষ মভঃ টন (-8.78% হ্রা) 

 করেইনায ্ান্ডর্রোং 57735 টিইউর্ ( 34.00% বৃর্ি) 

 গার্ড় ্ান্ডর্রোং 12695  (-36.00% হ্রা) 

 যার্স্ব আয় 316.00 মকাটি টাকা ( 18.88% বৃর্ি) 

 যার্স্ব ব্যয় 186.00 মকাটি টাকা (9.22% বৃর্ি) 

 নীট মুনাপা 130.00 মকাটি টাকা  (36.11% বৃর্ি) 

 অর্েট আর্ি ও র্নস্পর্ি 21টি 

খ. উন্নয়ন কাম িক্রভ  (২০১8-১9)   

 চ্রভান প্রকল্প 6টি 

 আযএর্ের্ মত ফযাদ্দ 316.44 মকাটি টাকা 

 আযএর্ের্ মত ফযাদ্দকৃত অরথ িয ব্যয় 315.59 মকাটি টাকা (99.73%) 

 

 


