
ক্রমিক 

নং

মিিরণ সেপ্টেম্বর’২১ িাপ্টের 

অমজিত োফল্য

সেপ্টেম্বর’২০ িাপ্টের 

অমজিত োফল্য

সেপ্টেম্বর’২১ িাে পর্ িন্ত  

 ক্রিপুমিত

সেপ্টেম্বর’২০ িাে পর্ িন্ত 

ক্রিপুমিত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১ জাহাজ আগিন  (বিপ্টেমিক) ৮৩ ৮৩ ২২৪ ২১৭ ০ টি ০.০০ % বৃমি ৭ টি ৩.২৩ % বৃমি

২ জাহাজ মনগ িিন (বিপ্টেমিক) ৮১ ৮৬ ২১২ ২১১ -৫ টি -৫.৮১ % হ্রাে ১ টি ০.৪৭ % বৃমি

৩ কাপ্টগ িা হযান্ডম ং ( ঃপ্টিঃটঃ) ১০.৩৮ ৮.১১ ২৩.৫৭ ২০.৮৭ ২.২৭  ঃপ্টিঃটন ২৭.৯৯ % বৃমি ২.৭০  ঃপ্টিঃটন ১২.৯৪ % বৃমি

৪ কপ্টেইনার হযান্ডম ং (টিইইউজ) ৪১৪৭ ৪২১৩ ৯৫৬০ ১২২৮৫ -৬৬ টিইইউজ -১.৫৭ % হ্রাে -২৭২৫ টিইইউজ -২২.১৮ % হ্রাে

৫ রাজস্ব আয় ( ক্ষ টাকা) ২৭২৫.২৯ ২৯৪৫.৭৮ ৬৮৬৮.২৫ ৭৭১২.৩০ -২২০.৪৯  ক্ষ টাকা -৭.৪৮ % হ্রাে -৮৪৪.০৫  ক্ষ টাকা -১০.৯৪ % হ্রাে

৬ রাজস্ব ব্যয় ( ক্ষ টাকা) ১৬৫৯.০৬ ১৬৭৭.৩৪ ৫৩৮১.০৩ ৫৪৯৪.৪১ -১৮.২৮  ক্ষ টাকা -১.০৯ % হ্রাে -১১৩.৩৮  ক্ষ টাকা -২.০৬ % হ্রাে

৭ রাজস্ব উদৃ্বত্ত/ঘাটমত (৫-৬) ১০৬৬.২৩ ১২৬৮.৪৪ ১৪৮৭.২২ ২২১৭.৮৯ -২০২.২১  ক্ষ টাকা -১৫.৯৪ % হ্রাে -৭৩০.৬৭  ক্ষ টাকা -৩২.৯৪ % হ্রাে

 

 সিাঃ রুিান হাও াোর 

                           মহোি রক্ষণ কি িকতিা (িাপ্টজট) 

িন্তব্যঃ সেপ্টেম্বর’২১ িাপ্টে সিাট ৮৩ টি জাহাজ আগিন কপ্টর র্ার িপ্টে এ .মপ.মজ. জাহাপ্টজর েংখ্যা ৩২ টি, কপ্টেইনার জাহাপ্টজর েংখ্যা ৩ টি এিং অন্যান্য জাহাপ্টজর েংখ্যা ৪৮ টি।

অপরমেপ্টক, সেপ্টেম্বর’২০ িাপ্টে সিাট ৮৩ টি জাহাজ আগিন কপ্টর র্ার িপ্টে এ .মপ.মজ জাহাপ্টজর েংখ্যা ৩৪ টি, কপ্টেইনার জাহাপ্টজর েংখ্যা ৫ টি এিং অন্যান্য জাহাপ্টজর েংখ্যা ৪৪ টি।    

৭=(৩-৪) ৮= (৫-৬) 

সিাং া িন্দর কর্তিপক্ষ 

সিাং া, িাপ্টগরহাট। 

২০২১-২২ অর্ ি িছপ্টরর সেপ্টেম্বর’২১ িাপ্টের আয়-ব্যপ্টয়র েংমক্ষপ্ত োর 

চ মত অর্ ি িছপ্টরর সেপ্টেম্বর’২১ িাপ্টের তু নায় 

পূি িিতী অর্ ি িছপ্টরর সেপ্টেম্বর’২০ িাপ্টের 

অমজিত োফপ্টল্যর হ্রাে/বৃমি

চ মত অর্ ি িছপ্টরর জু াই-সেপ্টেম্বর’২১ িাপ্টের 

োফপ্টল্যর তু নায় পূি িিতী অর্ ি িছপ্টরর জু াই-

সেপ্টেম্বর’২০ িাপ্টের অমজিত  ক্রিপুমিত োফপ্টল্যর 

হ্রাে/বৃমি
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