মভাোংরা ফন্দরযয ফার্ষ িক প্রর্তরফদন ২০১৯-২০
ক্রর্ভক নোং র্ফফযণ
১. র্নফর
অনুম োদিত
দিদ্য োন
২. িোদি দিং সুদিধো
ভফক এয র্নর্স্ব মর্টি
প্রাইরবট মর্টি
এ্াোংরকারযর্ সুর্ফধা
মুর্যোং
মভাটঃ
চ্্ারনররয গবীযতা
৩. কারগাি হ্ান্ডর্রোং মন্ত্রার্ত
স্ট্্ারের ক্ার্যয়ায
র্ফর্বন্ন ক্ষভতায পকির্রপট
েক সাইে
টার্ভিনার ট্রাক্টয এন্ড মট্রইরয
মভাফাইর মক্রন
যীচ্ ষ্ট্র্্াকায
এম্পটি করেইনায হ্ান্ডরায
মভাফাইর হাযফায মক্রন
৪. সহায়ক র্াহার্
টাগ মফাট
পায়ায পাইটায টাগ
াইরট রঞ্চ
াইরটরেসাচ্ রঞ্চ
সারবি ব্ারসর
মুর্যোং মফাট
ফয়া মটন্ডায মবরসর
মসরপ মপ্রারল্ড ওয়াটায ক্রাপট
হাইস্পীে মফাট
অরয়র মটারযর্ টাগ
ওয়াটায ফার্ি
মের্ায
মক্রন মফাট
টাগ মফাট
হাউর্ মফাট
র্স্পর অরয়র র্িন আ মবরসর

র্যভাণ /অর্িন
২৭৯৬ জন
১০২৩ জন
৬টি
১১টি
২৩টি
৩টি
৪২টি
৭.৫০-৮.৫০ র্ভঃ
৬ টি
৩৬টি
২টি
৩২টি
৬টি
২ টি
৩ টি
১ টি
০৫টি
০১টি
০৩টি
০৩ টি
০২টি
০৪টি
০১টি
০২টি
০৩টি
০১টি
০২ টি
০২টি
০২ টি
০১ টি
০২টি
০১টি

৫. গুদাভর্াতকযণ সুর্ফধা
ওয়ায হাউর্
করেইনায ইয়াে ি
র্যপায প্লাগ রয়ে
কায ইয়াে ি
৬. র্নর্স্ব র্ফদ্য্ৎ ব্যফস্থা
মর্নারযটয
র্ফদ্য্ৎ উরকন্দ্র
৭. আফার্সক ও অর্পস সুর্ফধা
আফার্সক বফন
অর্পস বফন
মযস্ট্ হাউর্
র্ফদ্যারয়
হাসাতার
ক. র্যচ্ারন কাম িক্রভ (২০১৯-২০)
র্াহার্ হ্ান্ডর্রোং
মভাট কারগাি হ্ান্ডর্রোং
আভদানী
যপ্তানী
করেইনায হ্ান্ডর্রোং
গার্ড় হ্ান্ডর্রোং
যার্স্ব আয়
যার্স্ব ব্যয়
নীট মুনাপা
অর্েট আর্ি ও র্নস্পর্ি
খ. উন্নয়ন কাম িক্রভ (২০১৯-২০)
চ্রভান প্রকল্প
আযএর্ের্ মত ফযাদ্দ
আযএর্ের্ মত ফযাদ্দকৃত অরথ িয ব্যয়

৬টি
৫টি
১৬১টি
২টি (২০০০ গাড়ী ধাযন ক্ষভতা সম্পন্ন)
১৭টি
৭টি
৯৮৬ ইউর্নট
৭ টি (রভাোংরায় ৬টি, খুরনায় ১টি)
৪টি (রভাোংরায় ২টি, খুরনায় ১টি, ঢাকায় ১টি)
২টি
১টি
৯০৩ টি ( -০.৯৯% হ্রাস)
১১০.৩৬ রক্ষ মভঃ টন ( -০২.৪৭% হ্রাস)
১০৮.৯৪রক্ষ মভঃ টন (-০২.৫৬% হ্রাস)
১.৪২ রক্ষ মভঃ টন (৫.১৯% বৃর্ি)
৫৯৪৭৬ টিইউর্ ( ০৩.০২% বৃর্ি)
১২২৯৩ টি (-০৩.১৭% হ্রাস)
৩২০.৬০মকাটি টাকা (০১.৪৬% বৃর্ি)
২০৫.৪৫ মকাটি টাকা (১০.৪৫% বৃর্ি)
১১৫.১৫ মকাটি টাকা (-১১.৪২% হ্রাস)
০৬টি
৮টি
৫৫৪.০৭ মকাটি টাকা
৩৩৫.০৩ মকাটি টাকা (৬০.৪৭%)

