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ভূিমকা
বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ � আইন, ২০০১ (২০০১ সােলর ২০ নং আইন) বেল
বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ � একিট সংিবিধব� সং�া িহেসেব কায র্�ম শুরু কের। এই সং�ার
কায র্পিরিধ �াপক ও বহুমাি�ক। �ল পেথ আমদািন-র�ািন কায র্�ম সহজতর করা, এবং
অিধকতর স�সারেণর লে�য্ পয র্ায়�েম গুরু�পূণ র্�ল শু� ে�শনেক সরকারী েগেজেটর মা�েম
�লব�র েঘাষণা করা হয়। ব�রসমূেহর উ�য়ন, স�সারণ, পিরচালন এবং �ব�াপনার জ�
এগুেলােক বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ ে�র িনয়�েণ �� করা হয়। এ সং�ার অধীেন বতর্মােন
২৩িট �লব�র রেয়েছ। ত�ে� ১২িট �লব�র চালু রেয়েছ। অবিশ� ১১িট �লব�র উ�য়ন ও
চালুর অেপ�ায় আেছ।
েদেশর অথ র্ৈনিতক কমর্কাে� গিত স�ােরর লে�য্ �লব�র স�েকর্ মানুেষর মে� ��
ধারণা �দান, উৎসাহ বৃি� সেব র্াপির তােদর স�ৃ�তা বাড়ােনা একা� �েয়াজন। বািষ র্ক
�িতেবদনিট পাঠাে� বাংলােদশ �ল ব�র কতৃপর্ � �িত�া, িভশন, িমশন, কায র্াবলী জানা এবং
মত �কােশর অবািরত সুেযাগ সৃি� হেব। এই �িতেবদেন �িতেবশী েদেশর সােথ িব�মান
�লব�র ও এর মা�েম আমদািন-র�ািনর �কৃিত িলিপব� করা হেয়েছ এবং েদেশর অভয্�ের
িব�মান �লব�েরর রাজ� কায র্�েমর িচ�ও �িতফিলত হেয়েছ।
�িতেবদেন �লব�রসমূেহর আমদািন-র�ািন ও ব�র সংি�� সািব র্ক িচ� তুেল ধরা
হেয়েছ। বািষ র্ক �িতেবদন �ণয়েনর সােথ সংি�� সকলেক ধ�বাদ জানাি�। েসই সােথ
ব�রসমূহ পিরচালনার সােথ সংি�� সকেলর সাফ� কামনা কির।

তপন কুমার চ�বত�
েচয়ার�ান

পটভূিম :
�িতেবশী েদশগুেলার সােথ �ল পেথ আমদািন-র�ািন কায র্�মেক সহজতর ও গিতশীল করার লে�য্ ২০০১
সােল বাংলােদশ �লব�র আইন, ২০০১ (২০০১ সােলর ২০নং আইন) এর আওতায় সংিবিধব� সং�া িহেসেব
বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ � �িতি�ত হয়। বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ ে�র অধীেন ২০১৭-১৮ অথ র্ বছর পয র্� ২৩ িট
�লব�র যথা- েবনােপাল, বুিড়মারী, েভামরা, তামািবল, নাকুগাঁও, আখাউড়া, েসানাহাট, েসানামসিজদ, িহিল, েটকনাফ,
িবিবরবাজার, বাংলাবা�া, িবরল, দশর্না, িবেলািনয়া, রামগড়, েগাবরাকুড়া-কড়ইতলী, েটগামুখ, িচলাহািট, েদৗলতগ�,
েশওলা, ধানুয়া কামালপুর ও বা�া �লব�র েঘািষত হেয়েছ। এ ব�রগুেলা বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ ে�র �শাসিনক
িনয়�েণ �� রেয়েছ। বতর্মােন ২৩িট �লব�েরর মে� ০৬িট �লব�র যথা- বাংলাবা�া, েসানামসিজদ, িহিল, েটকনাফ,
িবিবরবাজার এবং িবরল �লব�র পিরচালনার জ� িবওিট চুি� িভি�েত েপাট র্ অপােরটর িনেয়াগ করা হেয়েছ। ত�ে�
িবরল �লব�র �তীত অপর ৫িট �লব�েরর কায র্�ম চলমান রেয়েছ। েবনােপাল, বুিড়মারী, আখাউড়া, েভামরা,
নাকুগাঁও, তামািবল, এবং েসানাহাট এই ৭িট �লব�র বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ ে�র সরাসির িনয়�েণ পিরচািলত
হে�। অবিশ� ১০িট �লব�েরর উ�য়ন কায র্�ম চলমান রেয়েছ। উে�� েয, বাংলােদশ, ভারত, েনপাল ও ভূটান এর
মে� েমাটরযান চুি�র (BBIN MVA) আওতায় অদূর ভিব�েত �ল পেথ �িতেবশী েদশসমূেহর সােথ বািণজয্ বৃি�র
পাশাপািশ সরকাির রাজে�র পিরমাণও বহুলাংেশ বৃি� পােব।
২৩ িট �লব�েরর অব�ান পিরিচিত :
�িমক
নং

�ল ব�েরর নাম

�ল ব�র
েঘাষণার তািরখ
১২/০১/২০০২
১২/০১/২০০২
১২/০১/২০০২
১২/০১/২০০২

বাংলােদশ অংেশর নাম

ভারত/মায়ানমার অংেশর নাম

েবনােপাল, শাশর্া, যেশার
পাট�াম, লালমিনরহাট
আখাউড়া, �া�ণবাড়ীয়া
েভামরা,সাত�ীরা সদর

েপ�ােপাল, বঁনগাও, ভারত
েচংড়াবা�া , পি�মব�, ভারত
রামনগর, আগরতলা, ি�পুরা, ভারত
েগাজাডা�া, চি�শ পরগনা,
পি�মব�, ভারত
ডালু, েমঘালয়, ভারত
ডাউিক, িশলং, েমঘালয়, ভারত
েগেদ, কৃ�নগর, পি�মব�, ভারত
িবেলািনয়া, ি�পুরা, ভারত
গাছুয়াপাড়া, েমঘালয়, ভারত

১.
২.
৩.
৪.

েবনােপাল �লব�র
বুিড়মারী �লব�র
আখাউড়া �লব�র
েভামরা �লব�র

৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

নাকুগাঁও �লব�র
তামািবল �লব�র
দশর্না �লব�র
িবেলািনয়া �লব�র
েগাবড়াকুড়াকড়ইতলী �লব�র

৩০/০৯/২০১০
১২/০১/২০০২
১২/০১/২০০২
২৩/০২/২০০৯
১৪/০৬/২০১০

নািলতাবাড়ী, েশরপুর
েগায়াইনঘাট, িসেলট
দামুরহুদা, চুয়াডা�া
িবেলািনয়া,েফনী
হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ

১০.
১১.

রামগড় �লব�র
েসানাহাট �লব�র

০৭/১১/২০১০
২৫/১০/২০১২

রামগড়, খাগড়াছিড়
ভুরু�ামারী, কুিড়�াম

১২.

েতগামুখ �লব�র

৩০/০৬/২০১৩

বরকল, রা�ামািট

১৩.

িচলাহািট �লব�র

২৮/০৭/২০১৩

েডামার, নীলফামারী

১৪.

েদৗলতগ� �লব�র

৩১/০৭/২০১৩

জীবননগর, চুয়াডা�া

১৫.

ধানুয়াকামালপুর

২১/০৫/২০১৫

ব�ীগ�, জামালপুর

১৬.
১৭.
১৮.

েশওলা
৩০/০৬/২০১৫
বা�া �লব�র
২৩/০৩/২০১৬
েসানামসিজদ �লব�র ১২/০১/২০০২

িবয়ানীবাজার, িসেলট
চুনারুঘাট, হিবগ�
িশবগ�, চাঁপাইনবাবগ�

১৯.

িহিল �লব�র

হািকমপুর, িদনাজপুর

১২/০১/২০০২

সাবরুম, ি�পুরা, ভারত
েসানাহাট, ধুবরী
আসাম, ভারত
েদমা�ী/কাউয়াপুিচয়া িমেজারাম,
ভারত
হলদীবাড়ী, কুচিবহার, পি�মব�,
ভারত
মাঝিদয়া, নদীয়া, পি�মব�,
ভারত
মেহ�গ�, আমপিত, েমঘালয়,
ভারত
সুতারকাি�, কিরমগ�, আসাম
পাহাড়মুরা, ৈখয়াই, ি�পুরা
মহাদীপুর, মালদহ, পি�মব�,
ভারত
িহিল, দঃ িদনাজপুর পি�মব�,
ভারত

�িমক
নং

�ল ব�েরর নাম

২০.

বাংলাবা�া �লব�র

�ল ব�র
েঘাষণার তািরখ
১২/০১/২০০২

২১.
২২.

েটকনাফ �লব�র
িবিবরবাজার �লব�র

১২/০১/২০০২
১৮/১১/২০০২

২৩.

িবরল �লব�র

১২/০১/২০০২

বাংলােদশ অংেশর নাম

ভারত/মায়ানমার অংেশর নাম

েততুিলয়া, প�গড়
েটকনাফ, ক�বাজার
িবিবরবাজার
কুিম�া সদর
িবরল, িদনাজপুর

ফুলবািড়, জলপাইগুিড়, পি�মব�,
ভারত
মংডু, িসটুওেয়, মায়ানমার
�মা�পুর, েসানামুড়া, ি�পুরা,
ভারত
রািধকাপুর, গাওড়া পি�মব�,
ভারত

সারসংে�প:
১।
েঘািষত �লব�েরর সং�া:
২।
বা�বেকর িনজ� �ব�াপনাধীন �লব�েরর সং�া:
৩।
িবওিটর �ব�াপনাধীন �লব�েরর সং�া:
৪।
উ�য়ন কায র্�মাধীন �লব�েরর সং�া:

�লব�রসমূেহর মানিচে� অব�ান পিরিচিত :

২৩িট
৭িট
০৬িট
১০িট

িভশন :

�লপেথ প� আমদািন-র�ািন সহজতর ও উ�ততরকরণ।

িমশন :

�লব�েরর অবকাঠােমা উ�য়ন, প� হয্া�িলং ও সংর�েণ আধুিনক �যুি�র �বহার এবং সরকািরেবসরকাির অংশীদািরে� অপােরটর িনেয়ােগর মা�েম দ� ও সা�য়ী েসবা �দান।
কতৃপ
র্ ে�র �মতা ও কায র্াবলী :
ক) �লব�র পিরচালনা, �ব�াপনা, উ�য়ন, স�সারণ ও সংর�েণর নীিত �ণয়ন;
খ) �লব�ের প� �হণ, সংর�ণ ও �দােনর জ� অপােরটর িনেয়াগ;
গ) সরকােরর পূব র্ানুেমাদন�েম �লব�র �বহারকারীেদর িনকট হেত আদায়েযা� কর, েটাল, েরইট ও িফেসর
তফিসল �ণয়ন;
ঘ) বাংলােদশ �লব�র কতৃপ
র্ � আইন, ২০০১ এর উে�� পূরণকে� চুি� স�াদন।
কতৃপ
র্ ে�র পিরচালনা পষ র্দ :
েবাড র্ গঠন :
বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ � আইন, ২০০১ এর (২০০১ সেনর ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী
বাংলােদশ �লব�র কতৃপ
র্ ে�র েবাড র্ গিঠত হয়।
েবাড র্ িন�বিণ র্ত সদ� সম�েয় গিঠত। যথাi. একজন েচয়ার�ান
ii. িতনজন সাব র্�িণক সদ� এবং
iii. িতনজন খ�কালীন সদ�, যােদর মে� একজন অভয্�রীণ স�দ িবভােগর কমর্কতর্া, একজন িশ� ও
বািণেজয্ িনেয়ািজত েবসরকাির �ি� এবং অ� একজন সরকার কতৃক
র্ মেনানীত �ি�।
েবাড র্ পিরচালনা :
i. কতৃপর্ ে�র পিরচালন ও �শাসন েবােডরর্ উপর �� এবং কতৃপর্ � েয সকল �মতা �েয়াগ ও কায র্
স�াদন করেত পারেব েবাড র্ও েস সকল �মতা �েয়াগ ও কায র্ স�াদন করেত পারেব।
ii. েবাড র্ তার কায র্াবলী স�াদেনর ে�ে� সরকার কতৃক
র্ সমেয় সমেয় �দ� িনেদ র্শনা অনুসরণ করেব।
iii. েচয়ার�ান ও সাব র্�িণক সদ�গণ সরকার কতৃক
র্ িনযু� হেবন এবং কতৃপ
র্ ে�র সাব র্�িণক কমর্কতর্া
র্ািরত
িহেসেব দািয়� পালন করেবন এবং সরকার কতৃক
িনধ
েময়ােদ
ও
শতর্
াধীেন কমর্রত থাকেবন।
র্
iv. খ�কালীন সদ�গণ সরকার কতৃক
র্ িনযু� হেবন এবং িনেয়ােগর তািরখ হেত দুই বছর েময়ােদ �ীয় পেদ
বহাল থাকেবন এবং পুনরায় িনেয়াগেযা� হেবন।
v. েচয়ার�ান কতৃপ
র্ ে�র �ধান িনব র্াহী কমর্কতর্া হেবন।
vi. েচয়ার�ােনর পদ শূ� হেল িকংবা অনুপি�িত বা অসু�তা েহতু বা অ� েকান কারেণ েচয়ার�ান দািয়�
পালেন অসমথ র্ হেল, শূ� পেদ নবিনযু� েচয়ার�ান কায র্ভার �হণ না করা পয র্� িকংবা েচয়ার�ান �ীয়
দািয়� পালেন সমথ র্ না হওয়া পয র্� সরকার কতৃক
র্ মেনানীত েকান সাব র্�িণক সদ� েচয়ার�ােনর দািয়�
পালন করেবন।

েবােড র্র সভা :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

েবােড র্র সভা েচয়ার�ান কতৃক
র্ িনধ র্ািরত �ান ও সমেয় অনুি�ত হেব। তেব শতর্ থােক েয, �িত দুই
মােস েবােড র্র কমপে� একিট সভা অনুি�ত হেব।
েবােড র্র সভায় েকারােমর জ� একজন সাব র্�িণক সদ�সহ অনূয্ন দুইজন সদে�র উপি�িতর �েয়াজন
হেব।
েবােড র্র সভায় �েতয্ক সদে�র একিট কের েভাট থাকেব এবং েভােটর সমতার ে�ে� সভায়
সভাপিত�কারী �ি�র একিট ি�তীয় বা িনণ র্ায়ক েভাট �দােনর �মতা থাকেব।
েবােড র্র সকল সভায় েচয়ার�ান সভাপিত� করেবন এবং তাঁর অনুপি�িতেত েচয়ার�ান হেত
এতদুে�ে� �মতা�া� েকান সাব র্�িণক সদ� উ� সভায় সভাপিত� করেবন।
েবােড র্র েকান কায র্ বা কায র্ধারা েকবলমা� েবােড র্র েকান সদ� পেদ শূ�তা বা েবাড র্ গঠেন �িট থাকার
কারেণ অৈবধ হেব না এবং তৎস�েকর্ েকান �� ও উ�াপন করা যােব না।

সাংগঠিনক কাঠােমা :
�িমক
নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

পেদর নাম

পদসং�া

েচয়ার�ান
সদ� (উ�য়ন)
সদ� (�ািফক)
সদ� (অথ র্ ও �শাসন)
পিরচালক (�শাসন)
পিরচালক (�ািফক)
পিরচালক (িহসাব)

১
১
১
১
১
২
১

�িমক
নং
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

কমর্কতর্া/কমর্চারী

পদসং�া

পিরচালক (অিডট)
সিচব
ত�াবধায়ক �েকৗশলী
১ম ে�ণী
২য় ে�ণী
৩য় ে�ণী
৪থ র্ ে�ণী

সব র্েমাট=

১
১
১
৪৫
১৮
২১৮
৫৩
৩৪৫

ব�রিভি�ক পেদর িববরণ :
�িমক
নং
1.

অনুেমািদত
পদ সং�া
৮৫

�িমক
নং
13.

েবনােপাল �লব�র
বুিড়মারী �লব�র
আখাউড়া �লব�র

১৪২
১১
০৯

িহিল �লব�র
েটকনাফ �লব�র
েসানামসিজদ
�লব�র
8. বাংলাবা�া
�লব�র
9. েভামরা �লব�র
10. িবরল �লব�র
11. তামািবল �লব�র
12. দশর্না �লব�র
সব র্েমাট=

2.
3.
4.
5.
6.
7.

দ�র/ব�র
�ধান কায র্ালয়

দ�র/ব�র

অনুেমািদত পদ সং�া
০৬

14.
১৫.

েগাবরাকুড়া-কড়ইতলী
�লব�র
িবিবরবাজার �লব�র
িবেলািনয়া �লব�র

১০
০৮
১০

16.
17.
18.
19.

নাকুগাঁও �লব�র
রামগড় �লব�র
েসানাহাট �লব�র
েতগামুখ �লব�র

০৬

১০

20.

িচলাহািট �লব�র

০৮
০৬
১০
০৮

21.
22.
23.
24.

েদৗলতগ� �লব�র
ধানুয়া কামালপুর �লব�র
েশওলা �লব�র
বা�া �লব�র

০৮
০৮

জনবল সৃজেনর িবষয়িট
�ি�য়াধীন রেয়েছ।

৩৪৫

জনবল িনেয়াগ :
করা হয়।

বাংলােদশ �লব�র কতৃপ
র্ � গত ০১-১১-২০১৭ তািরখ ০৩ জন সহকারী পিরচালক (�ািফক) িনেয়াগ �দান

�িতেবদনাধীন বছের উে�খেযা� কায র্�মসমূহ :
আইিট/ত� �যুি� িবষয়ক :
(ক) �লব�েরর �শাসিনক ও আিথ র্ক খােত Automation �বতর্নকরণ: �লব�েরর আমদািনর�ািন বািণেজয্ গিতশীলতা আনয়ন এবং ��তা িনি�তকরেণর �ােথ র্ ‘‘SASEC Road Connectivity
Project: Improvement of Benapole & Burimari Land Port’’ শীষ র্ক �কে�র আওতায়
েবনােপাল �লব�েরর কেয়কিট েশেডর েলাড, আনেলাড, রাজ� আদায় ও ওেয়�ীজ ে�েলর ওজন সং�া�
যাবতীয় কায র্ািদ অেটােমশেনর জ� Piloting কায র্�ম স�� হেয়েছ। ইেতামে� েবনােপাল �লব�েরর
অপােরশনাল কায র্�েম অেটােমশন কায র্�ম আংিশকভােব শুরু করা হেয়েছ।
(খ) ইেলক�িনক �য় প�িত চালুকরণ: বতর্মােন বা�বেকর উ�য়নমূলক কাজসহ �ায় ৯৭% �য় ইিজিপ এর মা�েম স�� করা হয়।
(গ) জাতীয় ই-ত� েকাষ ও ওেয়বসাইট সং�া� : �ধানম�ীর কায র্ালেয়র a2i এর আওতায় জাতীয়
ই-ত� েকাষ এ বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ ে�র যাবতীয় ত�ািদ (Content) ও ওেয়বসাইেট upload করা
হেয়েছ। এছাড়া �ধানম�ীর কায র্ালেয়র a2i এর সহেযািগতায় বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ ে�র িব�মান
ওেয়বসাইটেক ওেয়ব েপাট র্ােল (বাংলা ও ইংেরিজেত) রূপা�র করা হেয়েছ।
(ঘ) ই-ফাইিলং �ব�া �বতর্ন : বতর্মােন ই-ফাইল �ব�া �বতর্েনর মা�েম ই-ফাইিলং কায র্�ম
লাইভ সাভর্াের স�� করা হয়।
(ঙ) েসবা সহজীকরেণর আওতায় ই-সািভর্স বা�বায়ন : েসবা সহজীকরেণর আওতায় বা�বেকর
বুিড়মারী �লব�ের ওেয়�ীজ ে�েল সফটওয়য্ার সংেযাজন করা হেয়েছ। ফেল উ� ব�ের খািল �াক এর
ওজন ও পে�র ওজন �ত স�াদন করা যায়, একিট গাড়ী দুইবার ওজেনর �েয়াজন হয় না। এেত সহেজ
েযমন মালামােলর ওজন জানা যায় েতমিন �াইভারেদর অেনক সময়ও সা�য় হে�। এ ধরেনর েসবা
সহজীকরেণ আমদািনকারক, র�ািনকারকসহ সংি�� সকল ে�কেহা�ারগণ উপকৃত হে�।
মানব স�দ উ�য়ন :
(ক) ইনহাউজ �িশ�ণ :
�ম
১
২

�িশ�েণর িবষয়
ই-ফাইিলং �ব�াপনা
দ�তা উ�য়ন

�িশ�ণাথ�র সং�া
৪০ জন
২০ জন

(খ) েদেশর অভয্�ের �িশ�ণ :
�ম

�িশ�েণর িবষয়

�িশ�েণর �ান

১
২

�ািত�ািনক দ�তা উ�য়ন

আরিপএিটিস
এিশয়ান
েডেভলপেম�
�াংক, ঢাকা

Work shop

�িশ�ণাথ�র
সং�া
৪৫ জন
১৫ জন

(গ) ৈবেদিশক �িশ�ণ :
�িশ�েণর িবষয়

�ম

েদেশর
নাম
৩০-৩১ জুলাই/২০১৮ তািরখ �লংকায় অনুি�ত �লংকা

১

�িশ�ণাথ�র
সং�া
০১

Seventh Meeting of the South-Asia Subregional Economic Cooperation Custom
Sub-group in Colombo Sri Lanka.

দাির� িবেমাচন কায র্�ম :
ক) েবনােপাল, েসানামসিজদ, িহিল, েটকনাফ, বুিড়মারী এবং েভামরা, তামািবল ও েসানাহাট
�লব�ের েবসরকািরভােব িঠকাদারী �িত�ােনর মা�েম এলাকার �িমকরা প� উঠানামার কােজ স�ৃ� আেছন। এেত �ানীয় হতদির� ও দির� �িমকেদর কমর্সং�ােনর
সুেযাগ সৃি� হেয়েছ।
খ) েবনােপাল, আখাউড়া, বুিড়মারী, েভামরা, তামািবল ও েসানাহাট �লব�ের ি�িনং ও সুইিপং
িঠকাদার িনেয়ােগর মা�েম �ানীয় দির� জনেগাি�র িকয়দংেশর কমর্সং�ােনর পথ সুগম
হেয়েছ।
গ) েদেশর �তয্� অ�েল �লব�র �িত�ার ফেল েস সকল অ�েল িবিভ� �� �বসায়ী ও
সংি�� কায র্�েমর সােথ স�ৃ� েপশাজীবীর েলাকজেনর সমাগম ঘেট। এেত ঐ সকল
অ�েল �� �� �বসা-বািণজয্ �সােরর ধারাবািহকতায় পেরা� কমর্সং�ােনর সুেযাগ বৃি�
পাে�। ফেল হতদির� ও দির� জনেগা�ীর আেয়র পথ উ�ু� হেয়েছ।
উ�য়ন কায র্�ম :
�ম

�কে�র নাম

1.

�লব�েরর
নাম
েবনােপাল

2.

বুিড়মারী

SASEC Road Connectivity
Project: Improvement of
Burimari Land Port

3.

তামািবল

‘‘তামািবল �লব�র উ�য়ন’’
শীষ র্ক �ক�

4.

েসানাহাট

‘‘েসানাহাট �লব�র উ�য়ন’’
শীষ র্ক �ক�

SASEC Road Connectivity
Project: Improvement of
Benapole Land Port

কােজর িববরণ
 �া�িশপেম� েশড
 ওয়য্ারহাউজ
 ে�েনজ িসে�ম

েপভেম�।
 ২িট �া�িশপেম� েশড
 ে�েনজ িসে�ম
 েপভেম�।
 ৪০০ েম.টন ধারণ �মতাস��
০১ িট ওয়য্ারহাউজ
 ইয়াড র্ ও অভয্�রীণ রা�া িনমর্াণ
 ২ িট ওেয়�ীজ ে�ল।
 বিহঃিবদুয্তায়ন, টয়েলট
কমে��, ওয়াচ টাওয়ার িনমর্াণ
 জিম অিধ�হণ,
 ভূিম উ�য়ন ও বাউ�ারী ওয়াল
 ওয়য্ারহাউজ
 ইয়াড র্ ও রা�া ওেয়�ীজ ে�ল
 ডরিমটরী ভবন ও টয়েলট
কমে��সহ
 অ�া� অবকাঠােমা িনমর্াণ করা
হেব।

�য়
(ল� টাকায়)
৪৩৬০.৮২

সমা�
২৫৯৯.২০

সমা�

ওয়�ারহাউজ, েবনােপাল �লব�র

তামািবল �লব�র উে�াধন

ওয়�ারহাউজ , তামািবল �লব�র

�া�শীপেম� েশড, বুিড়মারী �লব�র

ওেয়�ীজ ে�ল, তামািবল �লব�র

�শাসিনক ভবন, তামািবল �লব�র

নবিনিমত� েসানাহাট �লব�র

ওয়�ারহাউজ, েসানাহাট �লব�র

েসানাহাট �লব�ের পুকুর খনন

েসানাহাট �লব�র উে�াধন

�শাসিনক ভবন, েসানাহাট �লব�র

বৃ�েরাপন, েসানাহাট �লব�র

চলমান উে�খেযা� উ�য়ন কায র্�মসমুহ:
 তামািবল �লব�ের ৬৯২৬.২৪ লে� টাকা �েয় ওয়য্ারহাউজ, অিফস ভবন, �ারাক ভবন,ইয়াড র্ সহ অ�া�
অবকাঠােমা িনমর্াণ করা হেয়েছ ;
 এশীয় উ�য়ন �াংেকর (এিডিব) আিথ র্ক সহায়তায় েবনােপাল ও বুিড়মারী �লব�েরর উ�য়েনর জ�
“SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole and Burimari Land Port” শীষ র্ক
�কে�র আওতায় এ দুিট ব�েরর িবিভ� অবকাঠােমা উ�য়েনর কাজ;
 ৪৮.৯০ েকািট টাকা �েয় ‘‘বা�া �লব�র উ�য়ন’’ শীষ র্ক �ক� ;
 িব� �াংক ও সরকােরর আিথ র্ক সহায়তায় ৬৯৩.০০ েকািট টাকার ‘‘Bangladesh Regional Connectivity
Project-1 Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh land ports and up-gradation of security
system of Benapole land port" শীষ র্ক �ক�।

 বাংলােদশ �লব�র কতৃপ
র্ ে�র �ধান কায র্ালয় ভবন িনমর্ােণর জ� ৩৪.৫০ েকািট টাকার �ক�।
 ৩৭৪০.০০ েকািট টাকা �েয় “িবেলািনয়া �লব�র উ�য়ন” শীষ র্ক �ক�।

৬৭.২২ েকািট টাকা �েয় েগাবড়াকুড়া-কড়ইতলী �লব�র উ�য়ন;
ভিব�ৎ �ক�সমূহ :
 ৫৯.৩০ েকািট টাকা �েয় ধানুয়া কামালপুর �লব�র উ�য়ন;
 ১,৩২,১২৪.৬৯ ল� টাকা �েয় ০১-০৭-২০১৯ হেত ৩০-০৬-২০২২ েময়ােদ ‘‘েবনােপাল �লব�ের পািকর্ং
ইয়াড,র্ ওেপন �য্াক ইয়াড র্, েহিভ �য্াক ইয়াড র্ ও অিফস িবি�ং সহ অ�া� আনুষি�ক অবকাঠােমা িনমর্াণ’’;
 ২৯১৩৫.১৮ ল� টাকা �েয় ০১-০৭-২০১৯ হেত ৩০-০৬-২০২২ েময়ােদ ‘‘েবনােপাল �লব�ের কােগার্
েভিহেকল টািমর্নাল িনমর্াণ’’ শীষ র্ক �ক�।
 ৮,০০০.০০ ল� টাকা �েয় জুলাই ২০১৮ হেত জুন ২০২১ েময়ােদ েদৗলতগ� �লব�র উ�য়ন।
 ৭,৫০০.০০ ল� টাকা �েয় জুলাই ২০১৯ হেত জুন ২০২২ েময়ােদ িচলাহাটী �লব�র উ�য়ন।
 েটকসই উ�য়ন ল�য্মা�া (এসিডিজ) অজর্েনর জ� ২০৩০ সােলর মে� সকল �লব�েরর অবকাঠােমা
িনমর্াণ/আধুিনকীকরেণর জ� কায র্�ম �হণ করা হে�।

বািষ র্ক কমর্স�াদন চুি� :

গত ১৫/০৬/২০১৮ তািরেখ ইউিনট সমূেহর সােথ ২০১৭-২০১৮ অথ র্ বছেরর বািষ র্ক
কমর্স�াদন চুি� �া�র করা হয় ।

২০১৭-২০১৮ অথ র্বছের ব�রিভি�ক আিথ র্ক িববরণ ও েলখিচ� :
�লব�েরর নাম
েবনােপাল �লব�র
েভামরা �লব�র
বুিড়মারী �লব�র
আখাউড়া �লব�র
েটকনাফ �লব�র
েসানামসিজদ �লব�র
িহিল �লব�র
িবিবরবাজার �লব�র
বাংলাবা�া �লব�র
নাকুগাঁও �লব�র
তামািবল �লব�র
সব র্েমাট=

িহিল
4%
িবিবরবাজার
0%
েসানামস�জদ
3%

আয় (ল� টাকায়)
৪৮৭২.৭২
২১০৪.০৭
৪৬২৪.১৯
৪.৮৫
৪৭৪.৭
৩৮২.৬৫
৬০৭.৯২
১.৩২
৪৭.৪৯
১১.০০
৬৪৬.০৯
১৩৭৭৭.০০

আয় (ল� টাকায়)

নাকুগাঁও
0%

তামািবল
5%

বাংলাবা�া
0%

েটকনাফ
4%

েবনােপাল
35%
আখাউড়া
0%

বুিড়মারী
34%
েভামরা
15%

�লব�রসমূেহর মা�েম অনুেমািদত আমদািন ও র�ািন পে�র িববরণ :
�িমক �ল ব�েরর নাম
নং
1. েবনােপাল
�লব�র, যেশার

অনুেমািদত আমদািন পে�র তািলকা

অনুেমািদত র�ািন
পে�র তািলকা
সূতা (কা�মস্ ব� লাইেস� �া� শতভাগ র�ািনমুখী নীট েপাষাক িশ� সকল �কার
�িত�ান কতৃর্ক ব� লাইেসে�র আওতায় আমদানীয় সূতা �তীত) ও গুড়া র�ািনেযা� প�।
দুধ �তীত অ�া� সকল �কার আমদািনত� মালামাল।

বুিড়মারী
�লব�র,
লালমিনরহাট

�াশনাল েবাড র্ অব েরিভিনউ-এর েনািটিফেকশন নং ৩৪৬/িড/কাস/৭৭, সকল �কার
তািরখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বিণ র্ত শতর্ািদ পূরণ সােপে� েনপাল ও ভূটােন র�ািনেযা� প�।
উৎপািদত ও �ি�য়াজাত সকল প� (সূতা ও আলু �তীত) ডুে�� েবাড র্,
িনউজি��, �াফট েপপার, িসগােরট েপপারসহ সকল �কার েপপার ও েপপার
েবাড র্, সূতা, গুঁড়া দুধ, েটা�ােকা, েরিডও িটিভ পাট র্স, সাইেকল পাট র্স,
ফরিমকা শীট, িসরািমক ওয়য্ার, �ািনটারী ওয়য্ার, ে�ইনেলস �ীল ওয়য্ার,
মােব র্ল �াব এ� টাইলস, িম�ড েফি�� �তীত অ�া� সকল �কার
আমদািন প�।

3. আখাউড়া
�লব�র,
�া�ণবাড়ীয়া

গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর , কয়লা, সকল �কার
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন, র�ািনেযা� প�।
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ, শুটকীমাছ, সাতকড়া, আগরবািত, িজরা।

2.

4.

েভামরা �লব�র, গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর
সাত�ীরা
(Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার,
চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন, আদা, বলে�, �বহায র্ কাঁচাতুলা, চাল, মশুর
ডাল, েকাট র্জ, তাজা ফুল, ৈখল, গেমর ভুিষ, ভু�া, চাউেলর কুড়া, সয়ািবন
েকক, শুটকী মাছ (�ােকটজাত �তীত), হলুদ, জীব� মাছ, িহমািয়ত মাছ,
পান, েমিথ (FENUGREE SEEDS), মাছ, িচিন, মসলা, িজরা, েমাটর
পাট র্স, ে�ইনেলস �ীল ওয়য্ার, েরিডও িটিভ পাট র্স, মােব র্ল �াব, তামাক
ডাটা (�িতি�ত মূসক িনবি�ত িবিড় উৎপাদনকারী িশ� �িত�ান কতৃর্ক
কাঁচামাল িহসােব আমদানীয়), শুকনা েততুঁল, িফটিকরী, Aluminium এর
Tableware, Kitchenware, Fish feed, আগরবািত, জুতার Sole, শুকনা
কুল, Adhesive.
5. নাকুগাঁও �লব�র, গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা,
েশরপুর
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।
6. েসানামসিজদ
ডুে�� েবাড র্, িনউজি��, �াফট েপপার, িসগােরট েপপারসহ সকল �কার
�লব�র,
েপপার ও েপপার েবাড র্, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, েটা�ােকা �তীত অ�া� সকল
চাঁপাইনবাবগ�
�কার আমদািন প�।

সকল �কার
র�ািনেযা� প�।

সকল �কার
র�ািনেযা� প�।
সকল �কার
র�ািনেযা� প�।

7.

িহিল �লব�র, ডুেপ�� েবাড র্, িনউজি��, �াফট েপপার, িসগােরট েপপারসহ সকল �কার সকল �কার
িদনাজপুর
েপপার ও েপপার েবাড র্, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, েটা�ােকা �তীত অ�া� সকল র�ািনেযা� প�।
�কার আমদািন প�।

8.

বাংলাবা�া
�লব�র, প�গড়

9.

েটকনাফ
�লব�র,
ক�বাজার
10. িবিবরবাজার
�লব�র, কুিম�া
সদর
11. তামািবল
�লব�র, িসেলট

�াশনাল েবাড র্ অব েরিভিনউ-এর েনািটিফেকশন নং ৩৪৬/িড/কাস/৭৭, সকল �কার
তািরখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বিণ র্ত শতর্ািদ পূরণ সােপে� েনপাল ও ভূটােন র�ািনেযা� প�।
উৎপািদত ও �ি�য়াজাত সকল প� (সূতা ও আলু �তীত) ভারত হেত
আমদািনকৃত পাথর, িট�ার ও ফল।
সূতা, গুড়া দুধ, িচিন ও আলু �তীত সকল �কার আমদািনত� প�।
সকল �কার
র�ািনেযা� প�।
গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা,
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ, িবিভ� �কার মসলা, সাতকরা ও আগরবািত।
মাছ, সূতা, গুঁড়া দুধ, িচিন ও আলু �তীত অ�া� সকল �কার আমদািনত�
মালামাল।

সকল �কার
র�ািনেযা� প�।
সকল �কার
র�ািনেযা� প�।

�িমক �ল ব�েরর নাম অনুেমািদত আমদািন পে�র তািলকা
নং
12. দশর্না �লব�র, গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর,কয়লা,
চুয়াডা�া
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ, চাল, ভূিষ, ভূ�া, িবিভ� �কার ৈখল, েপাি� িফড,
�াই অয্াশ, েরলওেয় ি�পার, িবি�ং ে�ান, েরাড ে�ান, �া� ে�ান, িবিভ�
�কার ে�, �ানুেলেটড �াগ, িজপসাম।
13. িবেলািনয়া
গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা,
�লব�র, েফনী
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।
14. েগাবড়াকুড়াগবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা,
কড়ইতলী
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
�লব�র,
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।
ময়মনিসংহ
15. রামগড় �লব�র, গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা,
খাগড়াছিড়
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।

অনুেমািদত র�ািন
পে�র তািলকা
সকল �কার
র�ািনেযা� প�।

16. েসানাহাট
পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূ�া, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, েপঁয়াজ।
�লব�র,
কুিড়�াম
17. েতগামুখ �লব�র, গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা,
রা�ামািট
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।
18. িচলাহািট
গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা,
�লব�র,
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
নীলফামাির
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।
19. েদৗলতগ�
গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা,
�লব�র,
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন,
চুয়াডা�া
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।

সকল �কার
র�ািনেযা� প�।

সকল �কার
র�ািনেযা� প�।
সকল �কার
র�ািনেযা� প�।
সকল �কার
র�ািনেযা� প�।

সকল �কার
র�ািনেযা� প�।
সকল �কার
র�ািনেযা� প�।
সকল �কার
র�ািনেযা� প�।

20. ধানুয়া-কামালপুর,
জামালপুর

গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, সকল �কার
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন, র�ািনেযা� প�।
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ এবং কাঁচা সুপাির।

21. েশওলা, িসেলট

গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, সকল �কার
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন, র�ািনেযা� প�।
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ এবং তাজাফুল।

22. বা�া �লব�র, গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর,কয়লা, সকল �কার
হিবগ�
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন, র�ািনেযা� প�।
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।
23. িবরল �লব�র, গবািদপশু, মােছর েপানা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, সকল �কার
িদনাজপুর
রাসায়িনক সার, চায়না ে�, কাঠ, িট�ার, চুনাপাথর, িপঁয়াজ, মিরচ, রসুন, র�ািনেযা� প�।
আদা, বলে�, েকায়াট র্জ।

২০১৭-২০১৮ অথ র্ বছের �লব�রসমূেহর মা�েম আমদািন-র�ািন সং�া� ত�
(েমি�ক টন/�াক)

�লব�েরর নাম

আমদািন

র�ািন

েবনােপাল �লব�র

১৯৮৮৩৫৭

৩৫২৯৬৩

বুিড়মারী �লব�র

৭০৪৮৮৩৮

১১৩৩৩ �াক

েভামরা �লব�র

৪৬৫৬৪১৫

১১৯৫১০

নাকুগাঁও �লব�র

৯৩৬৯

৭৯৫

আখাউড়া �লব�র

৬০

২০১৫৮০

েসানামসিজদ �লব�র

২৬৭২৫১৯

১২২১৯

িহিল �লব�র

১৬৪৪১৪৯

১৬৪১৫

েটকনাফ �লব�র

১৫৯৮৫৩

২৭২৫

৩১৭

১৫৮৩৩১

বাংলাবা�া �লব�র

১২০৭৩২৩

৬৯২০৫

তামািবল �লব�র

৭৮২৪৬৪

১৬৯৯

িবিবরবাজার �লব�র

অিডট আপি� সং�া� ত� :
�িমক

ম�ণালয়/
অিডট আপি�
�ডশীেট
িবভাগসমূেহর নাম
জবােবর
সং�া টাকার পিরমাণ সং�া
(েকািট টাকা)

(টাকার অ� েকািট টাকায় )
িন�ি�কৃত অিডট আপি� অিন�� অিডট
আপি�
সং�া টাকার পিরমাণ সং�া টাকার পিরমাণ
(েকািট টাকায়)
(েকািট টাকায়)

১

২

৩

৪

৫

৬

১

বাংলােদশ
�লব�র কতৃর্প�

০৯

১,৫৫,৪৪,৬৮৭

০২িট

০২িট

০৯

১,৫৫,৪৪,৬৮৭

০২িট

০২িট

সব র্েমাট

৭

৮

৯

১,১৪,৯২৫

১১

১,৫৬,৫৯,৬১২

১,১৪,৯২৫

১১

১,৫৬,৫৯,৬১২

বাংলােদশ �লব�র কতৃপর্ ে�র িবগত ০৫ বছেরর পিরসং�ান
(ক) �লব�র কতৃপর্ ে�র ৫ (পাঁচ) বছেরর আেয়র িচ�
A_© eQi
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Avq (jÿ UvKvq)
6130.76
7051.96
8320.91
11147.47
১৪৮৩৩.০০

Avq (jÿ UvKvq)

20000
15000

14833.00

10000
5000
0

11147.47

6130.76

2013-14

7051.96

2014-15

8320.91

2015-16

2016-17

2017-18

Avq (jÿ UvKvq)

Avq (jÿ UvKvq)
16000

14833.00

14000
11147.47

12000
10000
8000
6000

8320.91
7051.96
6130.76

4000
2000
0

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

(খ) েবনােপাল �লব�েরর ৫ (পাঁচ) বছেরর আেয়র িচ�
অথ র্ বছর
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮

আয় (ল� টাকায়)
২৬৪৭.৮৬
৩১৪৪.২৮
৩৪০৬.৭৪
৪৩৯৬.৫৭
৪৮৭২.০০

Avq (jÿ UvKvq)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

4396.57
2647.86

2013-14

3144.28

2014-15

4872.00

3406.74

2015-16

2016-17

2017-18

Avq (jÿ UvKvq)

Avq (jÿ UvKvq)
6000
5000
4000
3000

2647.86

3144.28

4396.57

4872.00

2016-17

2017-18

3406.74

2000
1000
0

2013-14

2014-15

2015-16

(গ) েভামরা �লব�েরর ৫ (পাঁচ) বছেরর আেয়র িচ�
অথ র্ বছর
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫
২০১৫-২০১৬
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮

আয় (ল� টাকায়)
৯৭৩.৮২
১৩০৩.৫৪
১৩২৯.৩৭
১৬৮৭.২০
২১০৪.০৭

Avq (jÿ UvKvq)

2500.00
2000.00

2104.07

1500.00
1000.00

1687.20
1303.54

1329.37

973.82

500.00
0.00

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Avq (jÿ UvKvq)

Avq (jÿ UvKvq)
2500.00

2104.07

2000.00

1687.20

1500.00
1000.00

1303.54

1329.37

2014-15

2015-16

973.82

500.00
0.00

2013-14

2016-17

2017-18

(ঘ) বুিড়মারী �লব�েরর ৫ (পাঁচ) বছেরর আেয়র িচ�
অথ র্ বছর
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮

আয় (ল� টাকায়)
৫২০.০৭
৭০৩.২১
১৬০২.০৬
২৭৫১.৩৫
৪৬২৪.১৯

Avq (jÿ UvKvq)

5000

4624.19

4000
3000
2751.35

2000
1602.06

1000
520.07

0

2013-14

703.21

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Avq (jÿ UvKvq)

Avq (jÿ UvKvq)
5000

4624.19

4000
2751.35

3000
1602.06

2000
1000
0

520.07

2013-14

703.21

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

১৮.০ �লব�র কতৃপর্ ে�র ৫ (পাঁচ) বছেরর সরকাির েকাষাগাের ভয্াট, আয়কর ও লভয্াংশ বাবদ
জমার িববরণ ও িচ�
miKvwi †KvlvMv‡i Rgv

A_© eQi
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

(jÿ UvKvq)

1694.39
2046.1
2044.66
3035.00
3113.00

miKvwi †KvlvMv‡i Rgv (jÿ UvKvq)
4000
3000

3035.00

2000
1000
0

1694.39

2013-14

2046.1

2014-15

3113.00

2044.66

2015-16

2016-17

2017-18

miKvwi †KvlvMv‡i Rgv (jÿ UvKvq)

miKvwi †KvlvMv‡i Rgv (jÿ UvKvq)
3500

3035.00

3000
2500
2000

2046.1

2044.66

2014-15

2015-16

3113.00

1694.39

1500
1000
500
0

2013-14

2016-17

2017-18

িবিভ� আেলাক িচ�

২৮/১১/২০১৭ তািরেখ েভামরা �লব�ের নতুন জিম অিধ�হেণর
লে�য্ উপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্ার সােথ সভা

২৯/১০/২০১৭ তািরেখ নব িনব র্ািচত িসিবএ সদ�গেণর শপথ
�হণ অনু�ান

০৫/০৪/২০১৮ তািরেখ েভামরা �লব�ের ে�কেহা�ারেদর িনেয়
মতিবিনময় সভা

েবনােপাল �লব�ের অনুি�ত এিপএ �িশ�ণ

০৬/০৬/২০১৮ তািরেখ পিরচালক (িহসাব) এর িবদায় স�ধ র্না
সভা

০৬/০৬/২০১৮ তািরেখ সদ� (�ািফক) মেহাদেয়র িবদায় স�ধ র্না
সভা

৬/০৬/২০১৮ তািরেখ ত�াবধায়ক �েকৗশলীর িবদায় স�ধ র্না
সভা

১২/১০/২০১৭ তািরেখ বাংলােদেশ অনুি�ত বাংলােদশ-ভারত
সাব-�প এর সভা

১২/১০/২০১৭ তািরেখ বাংলােদেশ অনুি�ত বাংলােদশ-ভারত
সাব-�প এর সভা

২২/০৩/২০১৮ তািরেখ েনৗ-পিরবহন ম�ণালেয়র সিচব
মেহাদেয়র েনতৃে� আন� েশাভাযা�া

মাননীয় েনৗ-পিরবহন ম�ীর সভাপিতে� েনৗ-পিরবহন ম�ণালেয়
অনুি�ত বা�বেকর আিথ র্ক, �শাসিনক ও উ�য়ন সং�া� সভা

