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ক্রমভক নং মফফযণ মযভাণ /র্জন 

১. র্নফর  

 নুমভামদত ২৭৯৬ র্ন 

 মফদ্যভান ১095 র্ন 

২. ফামদ জং সুমফধা  

 ভফক এয মনর্স্ব জর্টি ৬টি 

 প্রাআমবট জর্টি ৭টি 

 এ্াংমকামযর্ সুমফধা 22টি 

 জভাটঃ ৩৫টি 

 চ্্ামনমরয গবীযতা ৭.৫০-৮.৫০ মভঃ 

৩. কামগ জা হ্্ান্ডমরং মন্ত্রামত  

 স্ট্্ামের ক্ামযয়ায ৬ টি 

 মফমবন্ন ক্ষভতায পকজমরপট ১৮টি 

 েক সাআে  ৩টি 

 টামভ জনার ট্রাক্টয এন্ড জট্রআরয ১৬টি 

 জভাফাআর জক্রন ৬টি 

 যীচ্ ষ্ট্র্্াকায ২ টি 

 এম্পটি কমেআনায হ্্ান্ডরায ৩ টি 

৪. সহ্ায়ক র্াহ্ার্  

 টাগ জফাট ০৩টি 

 পায়ায পাআটায টাগ ০১টি 

 াআরট রঞ্চ ০৩টি 

 াআরটমেসাচ্ রঞ্চ ০৪ টি 

 সামব জ ব্ামসর ০২টি 

 মযদ জন/মবঅআম ম ০১টি 

 মুমযং জফাট ০৪টি 

 ফয়া জটন্ডায জবমসর ০১টি 

 জসরপ জপ্রামল্ড ওয়াটায ক্রাপট ০২টি 

 হ্াআস্পীে জফাট  ০২টি 

 ময়র জটামযর্ টাগ ০১টি 

 ওয়াটায ফার্জ ০৩টি 

 জের্ায ০২টি 

 জক্রন জফাট  ০২ টি 

 টাগ জফাট  ০২ টি 

 হ্াউর্ জফাট ০২টি 

৫. গুদাভর্াতকযণ সুমফধা  

 ট্রানমর্ট জে ৪ টি ৫০০০ ফগ জ মভটায (প্রমতটি) 

 ওয়ায হ্াউর্ ২টি 

 কমেআনায আয়াে জ ৪টি  

 মযপায প্লাগ ময়ে ১২০টি 

 কায  আয়াে জ ২টি (২০০০ গাড়ী ধাযন ক্ষভতা সম্পন্ন) 

  



 

ক্রমভক নং মফফযণ মযভাণ /র্জন 

৬. মনর্স্ব মফদ্য্ৎ ব্যফস্থা  

 জর্নামযটয ৯টি 

 মফদ্য্ৎ উমকন্দ্র ৬টি 

৭. অফামসক ও মপস সুমফধা  

 অফামসক বফন ৯৮৬ আউমনট 

 মপস বফন ৭ টি (মভাংরায় ৬টি, খুরনায় ১টি) 

 জযস্ট্ হ্াউর্ ৪টি (মভাংরায় ২টি, খুরনায় ১টি, ঢাকায় ১টি) 

 মফদ্যারয় ২টি 

 হ্াসাতার ১টি 

ক. মযচ্ারন কাম জক্রভ (২০১৭-18)  

 র্াহ্ার্ হ্্ান্ডমরং 784 টি (25.84% বৃর্ি) 

 জভাট কামগ জা হ্্ান্ডমরং 97.16 লক্ষ ম েঃ টন ( 29.31% বৃর্ি) 

 অভদানী 95.68 লক্ষ ম েঃ টন (28.83% বৃর্ি) 

 যপ্তানী 1.48 লক্ষ ম েঃ টন ( 74.12% বৃর্ি) 

 কমেআনায হ্্ান্ডমরং 42989 টিইউজ ( 59.50% বৃর্ি) 

 গামড় হ্্ান্ডমরং 17295 টি (8.73% বৃর্ি) 

 যার্স্ব অয় 265.81 মকাটি টাকা ( 17.32% বৃর্ি) 

 যার্স্ব ব্যয় 170.30 মকাটি টাকা (9.76% বৃর্ি) 

 নীট মুনাপা 95.51 মকাটি টাকা  (33.75% বৃর্ি) 

 মেট অমি ও মনস্পমি 9টি 

 b~Zb AwWU AvcwË ‡Kvb byZb AwWU AvcwË cvIqv hvqwb| 
খ. উন্নয়ন কাম জক্রভ  (২০১7-১8)   

 চ্রভান প্রকল্প 6টি 

 অযএমেম জত ফযাদ্দ 51.07 জকাটি টাকা 

 অযএমেম জত ফযাদ্দকৃত মথ জয ব্যয় 39.99 জকাটি টাকা (78.30%) 

 

 


