
                                                              লঞ্চ/ট্ররারঘাট/খেয়াঘাট/খ াটমহাললর তথ্যাদ িঃ 

ক্রদমকনং উপলেলারনাম ঘালটরনাম ঘাটরআয়তন ঘালটরল ৌহদি/খমৌোরনাম গত  ছলররসনওয়ারীআয়  ততমালনইোরাকৃত/ইোরাদ হীন ইোরাগ্রহীতারনাম 

ও ঠিকানা 

মন্তব্য 

০১ মুন্সীগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ স র মুক্তারপুর খ াট মহাল -- -- ১৪২৫-৪,৭০,০০০/- 

১৪২৬-৪,১১,০০০/- 

১৪২৭-৫,২০,৫০০/- 

ইোরার কার্ তক্রম  লমান   

০২   মুন্সীরহাট 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- -- োল শুদকলয় র্াওয়ায়  ততমালন 

খেয়াঘাট দ লুপ্ত 

  

০৩   কাটাোলী 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- -- দ কল্প সড়ক পলে র্াতায়ত ও 

পণ্য পদর হন হওয়ায় ঘাট 

 ততমালন দ লুপ্ত 

  

০৪   দিলই লঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- -- দ কল্প সড়ক পলে র্াতায়ত ও 

পণ্য পদর হন হওয়ায় ঘাট 

 ততমালন দ লুপ্ত 

  

০৪    রডুমুদরয়া 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- -- োল শুদকলয় র্াওয়ায়  ততমালন 

খেয়াঘাট দ লুপ্ত 

  

০৬   মাকহাটি লঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- -- ব্রীে দনম তাণ হওয়ায় ঘাট ইোরা 

হয়না এ য় োস আ ায় হয়না 

  

০৭   দ তদলয়া লঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- ১৪২৫-১,৩৬,৩০১/- 

১৪২৬-১,৫০,০০০/- 

১৪২৭-১,৫৫,০৪৪/- 

 

ইোরার কার্ তক্রম  লমান   

০৮    াংলা াের 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- ১৪২৫-৩৯,৫০০/- 

১৪২৬-৪৪,০০০/- 

১৪২৭-৭৯,০০০/- 

ইোরার কার্ তক্রম  লমান   

০৯    ালগরহাটলঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- ১৪২৫- 

১৪২৬-১৬,০০০/- 

১৪২৭-১০,৬২৪/- 

আগ্রহী ইোরা ার না পাওয়ায়  

ইোরা হয়দন। 

  

১০    াদনয়াললঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- ১৪২৫-২৫,০০০/- 

১৪২৬-৩২,০০০/- 

১৪২৭-৩৯,০০০/- 

 

ইোরার কার্ তক্রম  লমান   

১১    াদঘয়া 

 াোরলঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- ১৪২৫-২৫,০০০/- 

১৪২৬-৩২,০০০/- 

১৪২৭-- 

োল শুদকলয় র্াওয়ায়  ততমালন 

খেয়াঘাট দ লুপ্ত 

  



১২  টংদগ াড়ী আল ী  াোর 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- -- ব্রীে দনম তাণ হওয়ায় ঘাট ইোরা 

হয়না এ য় োস আ ায় হয়না 

  

১৩   পুরা াোর 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- -- দ কল্প সড়ক পলে র্াতায়ত ও 

পণ্য পদর হন হওয়ায় ঘাট 

 ততমালন দ লুপ্ত 

  

১৪    াদলগাঁও লঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- -- ব্রীে দনম তাণ হওয়ায় ঘাট ইোরা 

হয়না এ য় োস আ ায় হয়না 

  

১৫   হাসাইল লঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- ১৪২৫-১০,০৪,০০০/- 

১৪২৬-২,৩৫,২০০/- 

১৪২৭-১,১২,০০০/- 

ইোরার কার্ তক্রম  লমান   

১৬   দ ঘীরপাড় 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- ১৪২৫-১৩,৪০,০০০/- 

১৪২৬-৩,৬০,০০০/- 

১৪২৭-২,২০,০০০/- 

ইোরার কার্ তক্রম  লমান   

১৭  গোদরয়া খততততলা 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- ১৪২৫-৭,৩৬,০০০/- 

১৪২৬-৭,৩৮,০০০/- 

১৪২৭----- 

আগ্রহী ইোরা ার না পাওয়ায়  

ইোরা হয়দন। 

  

১৮।    াউদিয়ালঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- -- দ কল্প সড়ক পলে র্াতায়ত ও 

পণ্য পদর হন হওয়ায় ঘাট 

 ততমালন দ লুপ্ত 

  

১৯  দসরােদ োন দসরােদ োন 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- -- ব্রীে দনম তাণ হওয়ায় ঘাট ইোরা 

হয়না এ য় োস আ ায় হয়না 

  

২০।   মা  লরর 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

-- -- -- দ কল্প সড়ক পলে র্াতায়ত ও 

পণ্য পদর হন হওয়ায় ঘাট 

 ততমালন দ লুপ্ত 

  

২১   মদর া লঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- -- োল শুদকলয় র্াওয়ায় ঘালটর 

ইোরা হয়না 

  

২২   রােদ য়া লঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- -- ব্রীে দনম তাণ হওয়ায় ঘাট ইোরা 

হয়না এ ং োস আ ায় হয়না 

  

২৩  শ্রীনগর শ্রীনগরলঞ্চ/ট্রলারঘাট -- -- -- োল শুদকলয় র্াওয়ায় ঘালটর 

ইোরা হয়না 

  

২৪   ভাগ্যকুললঞ্চ/ট্রলারঘাট   ১৪২৫-১,৭৫,০০০/- 

১৪২৬-২,১২,০০০/- 

১৪২৭-১০,০০০/- 

আগ্রহী ইোরা ার না পাওয়ায়  

ইোরা হয়দন। 

  



২৫  খলৌহেং খেলতরপাড়া 

লঞ্চ/ট্রলারঘাট 

  -- দ কল্প সড়ক পলে র্াতায়ত ও 

পণ্য পদর হন হওয়ায় ঘাট 

 ততমালন দ লুপ্ত 

  

২৬   ফুলকুদ  লঞ্চ/ট্রলারঘাট   -- দ কল্প সড়ক পলে র্াতায়ত ও 

পণ্য পদর হন হওয়ায় ঘাট 

 ততমালন দ লুপ্ত 

  

২৭   দ ঘলী আন্তিঃ উপলেলা 

খেরীঘাট 

  ১৪২৫-১,১১,৫০০/- 

১৪২৬-১,২৫,৫০০/- 

১৪২৭-২৪,০০০/- 

আগ্রহী ইোরা ার না পাওয়ায়  

ইোরা হয়দন। 

  

 

 

 খমািঃ মদনরুজ্জামান তালুক ার 

খেলা প্রিাসক 

মুন্সীগঞ্জ 

খোন-০২৭৬১১১০০ 

e-mail:dcmunshiganj@mopa.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


