
 

বাাংলাদেশ চিচি ও খাদ্য চশল্প করদ াদরশি 

মাচসক এমআইএস প্রচিদবেি  

মাদসর িাম: ফেব্রুয়াচর ২০২২                                                                                                                                                      অর্ থবছর: ২০২১-২০২২  
 

১।(ক) উৎ ােি (লক্ষ টাকায়) 
 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম বাচষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাচসক 

লক্ষযমাত্রা 

মাচসক 

প্রকৃি অর্থি 

মাচসক প্রকৃি 

অর্থদির হার 

প্রচিদবেিাধীি অর্ থবছদর 

ক্রমপুচিভূি অর্থি 

ক্রমপুচিভূি 

অর্থদির হার 

গি অর্ থবছদর একই 

সমদয় ফমাট অর্থি 

গি অর্ থবছদর একই 

সমদয় ফমাট অর্থদির হার 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস চিচি  ৩৭০০০.০০ ৬৬৭৫.৫৪ ১৫১০.৩৪ ২৩% ১৫৮৯৯.৮৩ ৯৭% ২৪৯৬৮.১৬ - - 

চিচরট ও 

অযালদকাহল  

২৭১৮৩.০০ ২২৬৫.২৫ ১৭১৫.২০ ৭৬% ১২৮২০.৮৩ ৭১% ১০৬৩২.০০ ১০৮% - 

চিদিগার - - - - ১০.১১ - - - - 

বাদয়া-

োর্ট থলাইর্ার 

- - ২৪.২৮ - ৮৬.৬৩ - - - - 

হযান্ড 

স্যাচিটাইর্ার 

- - - - ২২.৩৫ - - - - 

ইচিচিয়াচরাং 

দ্রব্যাচে  

১২২৩.৭৯ ১০১.৯৮৩ ৪৬.৫৮ ৪৬% ৪২৭.৯১ ৫২% ৪৮০.২৭ ৬৪% - 

(খ)উৎ ােি ( চরমাণ) –ফমচিক টি/সাংখ্যা/চলটার 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম বাচষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাচসক 

লক্ষযমাত্রা 

মাচসক প্রকৃি 

অর্থি 

মাচসক প্রকৃি 

অর্থদির হার 

প্রচিদবেিাধীি 

অর্ থবছদর 

ক্রমপুচিভূি অর্থি 

ক্রমপুচিভূি 

অর্থদির হার 

গি অর্ থবছদর 

একই সমদয় 

ফমাট অর্থি 

গি অর্ থবছদর একই 

সমদয় ফমাট অর্থদির 

হার 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস চিচি (দম.টি) ৫০,০০০ ৯০২১.০০ ২০৪১.০০ ২৩% ২১৪৮৬.২৫ ৯৭% ৪১৬১৩.৬০ - - 

 ফমালাদসস (দম.টি) - ৪৩০২.৩৬ ২৩৮১.৮০ ৫৫% ১৫৪৭৬.৮৬ ৬৭% ২৪৩৯৩.৪৪ - - 

ব্যাগাস (দম.টি) - - ১৪২৫৮.২২ - ১২২৭১৬.১৫ - ২৪৭০২৫.০৩ - - 

চিচরট ও 

অযালদকাহল (চলটার) 

৫৫,০০,০০০ ৪৫৮৩৩৩.৩৩ ৪৮৩৭৫১.৪৬ ১০৬% ৩৬২৪৬৪৬.৩৮ ৯৯% ২৯৬৫৬৯৪.১০ ১৪৮% - 

চিদিগার(চলটার) ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - ১০৯০০.০০ ৫৫% - - - 

বাদয়া-

োর্ট থলাইর্ার(দম.টি) 

৩০০০.০০ ২৫০.০০ ২২১.০০ ৮৮% ৭৮৮.০০ ৩৯% - - - 

হযান্ড 

স্যাচিটাইর্ার(চলটার) 

৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - ৪৪৭০.০০ ২২% -  - 

ইচিচিয়াচরাং দ্রব্যাচে 

(দম.টি) 

- - ৩৯.৪৪ - ৩৬৪.৫৯ - ৪১২.৭১ ৯৯% - 

 

 চব.দ্র. চিচি উৎ ােি লক্ষযমাত্রা চিধ থারণ করা হদয়দছ আখ মাড়াই কাদলর উ র চিচি কদর। এখাদি মাড়াই কাল ধরা হদয়দছ িদিম্বর ২০২১ ফর্দক মাি থ ২০২২  র্ থন্ত অর্ থাৎ ৫ মাস। মাসচিচিক এ লক্ষযমাত্রা 

চিধ থারণ করা হদয়দছ উৎ ােি চবিাগ কতৃক প্রণীি Break up এর উ র চিচি কদর। 



২ 

২। (ক) চবক্রয় ( চরমাণ)/ফমচিক টি/সাংখ্যা/চলটার 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম বাচষ থক লক্ষযমাত্রা মাচসক 

লক্ষযমাত্রা 

মাচসক চবক্রয় মাচসক চবক্রদয়র 

হার (%) 

ক্রমপুচিভূি চবক্রয় ক্রমপুচিভূি 

চবক্রদয়র হার 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস চিচি (দম.টি) ৪১১১০.০০ ৩৪২৫.৮৮ ৩০০৩.৩৩ ৮৮% ২৬৫৯১.৮১ ৯৭% - 

 ফমালাদসস (দম.টি) ২৫৩৩০.৪৮ ২১১০.৮৭৩ ১৪৩৫.৪৬ ৬৮% ১৫৬৯২.৫২ ৯৩% - 

ব্যাগাস (দম.টি) - ১০০৩.৫২ ১০০৩.৫২ ১০০% ১৫৪৫.৮২ ১০০% - 

চিচরট ও 

অযালদকাহল(চলটার) 

৫৫০০০০০ ৪৫৮৩৩৩.৩৩ ৩৭৩৫১৫.০০ ৮১% ২৮৭৯২১৯.০০ ৭৯% - 

চিদিগার(চলটার) ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ১৯৬২.০০ ৭৮% ১০৬৪৬.০০ ৫৩% - 

বাদয়া-োর্ট থলাইর্ার (দম.টি) ৩০০০.০০ ২৫০.০০ ২৮৩.০০ ১১৩% ১৭০৯.০০ ৮৫% - 

হযান্ড স্যাচিটাইর্ার(চলটার) ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ২৩০.০০ ৯% ৬২১৩.০০ ৩১% - 

ইচিচিয়াচরাং দ্রব্যাচে (দম.টি) - - ৯.৩৪ - ২০৭.৫০ - - 

 

(খ) চবক্রয় (লক্ষ টাকায়)                 

 

৩। (ক) আমোচিদম. টি /সাংখ্যায়/চলটার/লক্ষ টাকায় 

প্রচিষ্ঠাদির িাম আমোচিকৃি

 দের িাম 

আমোচিকৃি

ফেদশরিাম 

বাচষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাচসক লক্ষযমাত্রা মাচসক লক্ষযমাত্রা 

অর্থদির হার 

ক্রমপুচিভূি  অর্থি চবগি অর্ থবছদর একই সমদয় 

ফমাট আমোচির হার 

হ্রাস/বৃচির 

কারণ 

মন্তব্য 

 চরমাদণ টাকায়  চরমাদণ টাকায়  চরমাদণ টাকায়  চরমাদণ টাকায় - - 

চবএসএেআইচস - - - - - - - - - - - - - 

 

* ফিড গ্যাদ র  চরমাণ- ২০০৬-২০০৭ হদি ২০২০-২০২১ সাল  র্ থন্ত ফিড গ্যা  ও ির্তথচকর োচবকৃি অদর্ থর  চরমাণ ৬৪৪২.৬৬ ফকার্ট টাকা।  

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম বাচষ থক 

লক্ষযমাত্রা 

মাচসক 

লক্ষযমাত্রা 

মাচসক চবক্রয় মাচসক চবক্রদয়র 

হার (%) 

ক্রমপুচিভূি 

 চরমাণ 

ক্রমপুচিভূি  হার চবগি একই 

সমদয়র চবক্রয়  

চবগি একই 

সমদয়র চবক্রয় 

হার 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস চিচি ২৫৯০১.২০ ২১৫৮.৪৩ ২২৩৯.৪৭ ১০৩.৭৫% ১৮৪১১.৯৩ ১০৬.৬৩% ২৯১৯১.০২ ৮৬% - 

 ফমালাদসস ৬৪৮৩.৩৮ ৫৪০.২৮২ ৪১৭.৯৪ ৭৭.৩৬% ৪১৬৫.৪৫ ৯৬.৩৭% ৭০৭৫.৯৮ ৩৪৮% - 

 ব্যাগাস (দম.টি) - ৯.৭৭  ৭.০৩ ১০০% ৯.৭৭ ১০০% ৮.৫৪ ১০০% - 

 চিচরট ও 

অযালদকাহল 

২৭১৮৩.০০ ২২৬৫.২৫ ৩০৮৮.৭৫ ১৩৬.৩৫% ২২৬৬৭.৪৮ ১২৫.০৮% ১৯০৫৪.০০ ১৯৩% - 

 চিদিগার ৩১.৮০ ২.৬৫ ১.৮২ ৬৮.৬৮% ৯.৮৮ ৫৩.২৬% - - - 

 বাদয়া-

োর্ট থলাইর্ার 

৩৩০.০০ ২৭.৫ ৩১.১৩ ১১৩.২০% ১৮৭.৯৬ ৯৭.৬৪% - - - 

 হযান্ড 

স্যাচিটাইর্ার 

৭৫.০০ ৬.২৫ ১.১৫ ১৮.৪০% ৩১.০৭ ৭১.০১% - - - 

 ইচিচিয়াচরাং 

দ্রব্যাচে  

১২২৩.৭৯ ১০১.৯৮ ১৮.৩২ ১৭.৯৬% ৩৪৮.২৩ ৪২.৬৮% ৪৭৩.৫৬ ৬৩% - 



৩ 

৪।(ক) মজুে (চেচিশড গুডস)-লক্ষ টাকায়/ ফমচিক টি/সাংখ্যা/চলটার          

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম পূব থবিীঅর্ থবছদররদর্র প্রচিদবেিাধীি মাদস  ে 

মজুে ও মূল্য 

ক্রমপুচিভূি মজুে চবগি বছদর একই সমদয়র 

মজুে 

মন্তব্য 

 চরমাণ মূল্য  চরমাণ টাকায়  চরমাণ টাকায়  চরমাণ টাকায় - 

 চবএসএেআইচস চিচি (দম.টি) ২৬৪৮৩.৩৪ ১৬৬৮৪.৫০ ২৪৩৬৩.৮৯ ১৮০২৯.২৮ ২৪৩৬৩.৮৯ ১৮০২৯.২৮ ৪৯৩০৩.৮০ ২৪৬৫১.৯০ - 

ফমালাদসস (দম.টি) ৩৪৬২৬.৮০ ৭৬৬২.২২ ৩৪৭২৬.৩৫ ৯২১৭.৭৬ ৩৪৭২৬.৩৫ ৯২১৭.৭৬ ৩৮৩২২.৫১ ৭৭৯৯.৪০ - 

ব্যাগাস(দম.টি) ১২৫৪৭.৫৭ ৫০.১৯ ৯৪১৯.৬৪ ৩৭.৬৮ ৯৪১৯.৬৪ ৩৭.৬৮ ১৭৮৩৮.০৭ ৭১.৩৫ - 

চিচরট ও অযালদকাহল 

(প্রুেচলটার) 

৬৮৯৫৬৬ ১০৫৯.০০ ৬৭১৬৫৯.০০ ৯৫০.১৮ ৬৭১৬৫৯.০০ ৯৫০.১৮ ১০১৩৪৬৬.২০ ১৩৬৪.০০ - 

চিদিগার(চলটার) - - ৩৪০৩.৪৫ ৩.১৫৮ ৩৪০৩.৪৫ ৩.১৫৮ - - - 

বাদয়া-োর্ট থলাইর্ার (দম.টি) - - ০.৮৭ ০.০৯৫৭ ০.৮৭ ০.০৯৫৭ - - - 

হযান্ড স্যাচিটাইর্ার (চলটার) - - ৭১.০০ ০.৩৫৫ ৭১.০০ ০.৩৫৫ - - - 

ইচিচিয়াচরাং দ্রব্যাচে(দম.টি) - ১০৮৫.২৬ - ১১৪৭.২৬ - ১১৪৭.২৬ - ৫২০.৩১ - 
 

(খ)মজুে (কাঁিামাল))-লক্ষ টাকায়/ ফমচিক টি/সাংখ্যা/চলটার  

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম পূব থবিীঅর্ থবছদররদর্র সাংগ্রদহর উৎস প্রচিদবেিাধীি মাদস ফমাট 

মজুদের  চরমাণ 

ক্রমপুচিভূি মজুে চবগি বছদর  একই 

সমদয়র মজুে 

মন্তব্য 

 চরমাণ মূল্য ফেশীয় চবদেশ  চরমাণ মূল্য  চরমাণ মূল্য  চরমাণ 

 

মূল্য - 

চবএসএেআইচস লাইম (দম.টি) ৩১০.৫৮৭ ৫০.৬৫৭ - - ৩০৩.৫৩ ৫৭.১১৮ ৩০৩.৫৩ ৫৭.১১৮ ২৩৬.২৯ ৪১.৬৮৮ - 

সালোর (দম.টি) ১৬০.০৫৫ ৭০.৩৬৭ - - ১৮২.৩৩ ৮১.৪৩ ১৮২.৩৩ ৮১.৪৩ ১৩৩.৮৪৫ ৭৯.৪১৯ - 

কচিক ফসাডা 

(দম.টি) 

২৫.৮৮৫ ১৬.২৮৫ - - ২৬.৭০৫ ১৮.৯৪ ২৬.৭০৫ ১৮.৯৪ ৩০.৮৬ ১৮.৬১৩ - 

কাব থাইড স্লার্ 

(দম.টি) 

৭.১৯ ৩.০৩ - - ৫.৬৯ ১.৮২ ৫.৬৯ ১.৮২ ৭.১৯ ৩.০৭ - 

চ চ  ব্যাগ (সাংখ্যা) ২১১৪৯৪.৩৪ ৮৯.৯২৯ - - ৩৪৫০৭০.০০ ১১১.৪১৯ ৩৪৫০৭০.০০ ১১১.৪১৯ ৩৪০১৩৯.২০ ১০৯.৫০৬ - 

ফমালাদসস(দম.টি) ৩৪১৬ ১৩২৬ - - ৩৬৪৩.০০ ১৩১৫.০০ ৩৬৪৩.০০ ১৩১৫.০০ ৪৫৩৭.০০ ১৩৭৯.০০ - 

চ গ আয়রি (দম.টি) ১৯৩.২১ ১১৫.৯৩ - - ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ ২৫.৩০ ১২.৫৬ - 

চসআই স্ক্র্যা  

(দম.টি) 

১৪৯.৮০ ১১.২১ - - ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ ১৭০.১০ ৯.০৯ - 

হাড থ ফকাক (দম.টি) ৮.১২ ৩.৫০   ৭.৩৫ ৩.১৫ ৭.৩৫ ৩.১৫ ২৪.০২ ১০.৩২ - 

 



 

৪ 

 

৫। চডএসএল /(লক্ষ টাকায়) 

      

প্রচিষ্ঠাদির িাম ফমাট চডএসএল 

এর  চরমাণ 

চকচি মূল ঋণ 

(স্থািীয় মুদ্রায়) 

 চরদশাচধি 

মূল ঋণ 

 চরদশাচধি সুে  চরদশাচধি চবচিময় 

ক্ষচি 

অ চরদশাচধি মূল 

ঋণ 

অ চরদশাচধি 

সুে 

অ চরদশাচধি 

চবচিময় ক্ষচি 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস ৪৭১৫০.৩৬ ২৪৪.৫০ ২,৮৪৩.৫০ ৭,৩৭৫.৫৪ ১৩৬.৪০৯  ১৯৮৬৩.৫১ ২৭২৮৬.৮৫ ১৯৬.৫৯৪ - 

 

৬। োন্ড  চরচস্থচি (লক্ষ টাকায়)  

              
 

 

৭। ইক্যযইর্ট (লক্ষ টাকায়)  

         

প্রচিষ্ঠাদির িাম ইক্যযইর্টর  চরমাণ চরর্াি থ এন্ড সার প্লাস ফমাট মন্তব্য 

চবএসএেআইচস -৮৬৮৪৯৫.৭৬ ১৫৩৬.৬২  -৮৭০০০৮.১২ - 

  চব.দ্র. ২০২০-২০২১ অর্ থবছদরর চিরীচক্ষি চহসাদবর চিচিদি।  

 

৮।  চরিালি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)      

প্রচিষ্ঠাদির িাম  চরিালি ব্যয় প্রচিষ্ঠাদির চির্স্ব ব্যাাংক হদি ও অন্যান্য 

ঋণ গ্রহণ 

ফমাট ক্রমপুচিভূি 

অবিয়ি 

ফমাট ফ িশি/গ্রাচুচয়র্ট চসচ এে/চ এে ফমাট মন্তব্য 

চবএসএেআইচস ৫৮৩৬.১৭ ৫৮৩৬.১৭ -  ৫৮৩৬.১৭ ৬১৫১৫.২৯ ৬১৫১৫.২৯ ৪৩৬৩১.৩৮ ১০৮২৫.৮৩ ৫৪৪৫৭.২১ - 

 

  চব.দ্র. ক্রমপুচিভূি অবিয়ি ২০২০-২০২১ অর্ থবছদরর চিরীচক্ষি চহসাদবর চিচিদি।  

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম উদৃ্বি অদর্ থর  চরমাণ চহসাদবর ধরণ (এেচডআর/কযাশ /সমমাি) ব্যাাংদকর িাম ও শাখা চহসাদবর চস্থচি মন্তব্য 

চবএসএেআইচস  চসএ/চসচড/এসর্টচড/এসএিচড ফসািালী ব্যাাংক চল. ১৮৭১.১৭  

র্িিা ব্যাাংক চল. ১৩৯২১.৬৭ 

অগ্রণী ব্যাাংক চল. ৪৩২.০৬ 

পূবালী ব্যাাংক চল. ১৪.৭৩ 

রূ ালী ব্যাাংক চল. ৬২৭.৭৭ 

চমডল্যান্ড ব্যাাংক চল. ২২২.৮৩ 

ইিাি থ ব্যাাংক চল. ০.৪৩ 

ফবচসক ব্যাাংক চল. ০.৩৭ 

বাাংলাদেশ চশল্প ব্যাাংক চল. ০.১৯ 

এেচডআর ফসািালী ব্যাাংক চল.,  ৪৩৩.১৫ 

সাউর্ ইি ব্যাাংক চল. ২২.০০ 

কযাশ/িগে ১৭.৩৫ 



৫ 

৯। লাি/(ক্ষচি) (লক্ষ টাকায়)    (প্রচিশিাল) 

প্রচিষ্ঠাদির িাম সব থদমাট আয় কর প্রোদির পূদব থ 

আয় 

কর প্রোদির  দর 

আয় 

সব থদমাট ব্যয় সব থদমাট চস্থচি লাি /(ক্ষচি) মন্তব্য 

 ঞ্চগড় চিচিকল চল. ৫.৫৯   ২১২.৪১  -২০৬.৮৫  

ঠাক্যরগাঁও চিচিকল চল. ৯৮৫.৩৮   ৭২২.৩২  -১৮৩.৬৮  

ফসিাবগি চিচিকল চল. ১৪১.৮৪   ৩৪২.৫৮  -২৫৬.৬০  

রাংপুর চিচিকল চল. ৫.২৮   ২৮১.৩৩  -২৮০.৯০  

শ্যামপুর চিচিকল চল. -   ৬৮২.৭৯  -৬৮২.৭৯  

রার্শাহী চিচিকল চল. ১৭২.৭২   ৮০৬.৮৮  -৮০৪.৭৩  

ির্ থদবঙ্গল চিচিকল চল. ২৬৯.৭৬   ৮৯৪.১১  -৫৭৩.৯১  

র্য়পুরহাট চিচিকল চল. ২৬৫.১১   ৬১৮.৮৩  -৫০৩.৭২  

ফকরু অযান্ড ফকাাং চল. ৪৭৯.০৪   ৬৩৯.৩২  -৯৯.২৪  

ক্যচিয়া চিচিকল চল. ৭.১৯   ৩৪০.৫৩  -৩৩৩.৩৪  

ফমাবারকগি চিচিকল চল. ১৭০.৭৭   ১৮৫৭.২৫  -৮০৩.১৯  

চর্লবাাংলা চিচিকল চল. ১৬৯.৩১   ৭১২.৭৮  -৬৯৮.২২  

েচরেপুর চিচিকল চল. ১১৫.৪০   ৬৫০.০৪  -৫০৩.৫৯  

িাদটার চিচিকল চল. ৪৬৬.৪১   ৬৩১.৮৩  -৬৩৭.৪৮  

 াবিা চিচিকল চল. -   ৩৯০.৩৬  -৩৯০.৩৬  

ফরণউইক, র্দেশ্বর অযান্ড 

ফকাাং (চবচড) চল. 

২১.২৯   ৮২.৯৫  -৫২.৭৩  

ফকরু অযান্ড ফকাাং 

চল.(চডচিলাচর ইউচিট) 

২৯০৮.৭৫   ১৫১৫.২০  ১৩৮৩.৩৩  

ফমাট ৬১৮৩.৮৪ - - ১১৩৮১.৫১ - -৫৬২৮.০০  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

১০। রার্স্ব আয় (লক্ষ টাকায়)       

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম বাচষ থক লক্ষযমাত্রা মাচসক লক্ষযমাত্রা চবদবিয মাদসর 

আয় 

মাচসক লক্ষযমাত্রার  

অনুকূদল আদয়র হার 

ক্রমপুচিি আয় 

 

চবগি বছদরর একই 

সমদয়র আয় 

সরকাচর ফকাষাগাদর ফমাট শুল্ক 

ও কর র্মার  চরমাণ 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস - - - - - - ৬৮০৪.৩৭  

         
 

১১। (ক)র্িবল (প্রচিষ্ঠাদির ফক্ষদত্র) (সাংখ্যায়) 
 

প্রচিষ্ঠাদির িাম অনুদমাচেি   ে কম থরি  ে ফমাট পূরণকৃি  ে ফমাট শূে  ে মন্তব্য 

পুরুষ মচহলা 

চবএসএেআইচস (সের েপ্তর) ২৫২ ১৭৪ ৩৪ ২০৮ ৪৪  

 



  

৬ 

(খ) র্িবল (দকাম্পাচির ফক্ষদত্র) (সাংখ্যায়) 

প্রচিষ্ঠাদির িাম অনুদমাচেি   ে ফমাট পূরণকৃি  ে সব থদমাট 

পূরণকৃি 

 ে 

 

ফমাট শূন্য 

 ে 

 

মজুচর কচমশদির আওিাভুক্ত শ্রচমক সাংখ্যা ফমাট মজুচর কচমশদির 

আওিাভুক্ত শ্রচমক 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

পুরুষ মচহলা েক্ষ অেক্ষ কযাজুয়াল 

চবএসএেআইচস 

(চমলসমূহ) 

১৭০১১ ৮৬১১ ২৮৮ ৮৮৯৯ ৮১১২ ২১২৫ ১০১৬ ১৩৭০ ৪৫১১  

 

 

১২। চিদয়াগ (সাংখ্যায়) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম প্রর্ম ফশ্রচণ চদ্বিীয় ফশ্রচণ তৃিীয় ফশ্রচণ ির্তর্ থ ফশ্রচণ ফমাট  সব থদমাট 

পুরুষ মচহলা পুরুষ মচহলা পুরুষ মচহলা পুরুষ মচহলা পুরুষ মচহলা 

চবএসএেআইচস - - - - -  

 

১৩। ফবিি িািা ও আনুষচঙ্গক(লক্ষ টাকায়) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  চরিালি 

ব্যয় 

বরাদের 

 চরমাণ(বাচষ থক) 

ব্যদয়র 

 চরমাণ(দবিি) 

অচধকাল িািা 

(প্রদর্ার্য 

ফক্ষদত্র) 

ফমাট ব্যয় ব্যদয়র হার চস্থচি চবগি বছদর 

একই সমদয় ব্যয় 

চবগি বছদর একই 

সমদয় ব্যদয়র হার 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস ৫৮৩৬.১৭ ৪৩০৮৩.১১ ২৫০০.৯০ ৮৬.৭৫ ২৫৮৭.৬৫ ৪৪.৩৪% ১৯৪২৯.৮৪ ৩৪৬৬.২০ ২১.৩৬%  

 

১৪। উন্নয়ি বাদর্ট (লক্ষ টাকায়) 

 

সাংস্থার িাম 

 

প্রকল্প 

সাংখ্যা 

এচডচ  বরাে ফমাট অর্ থ ছাড় ফমাট ব্যয় ফমাট চবদবিয মাদস বািবায়ি 

অগ্রগচি (%) 

চবগি বছদর একই সমদয় ব্যচয়ি 

অদর্ থর  চরমাণ 

চবগি বছদর 

একই সমদয় 

বািবায়ি 

অগ্রগচি (%) 

হ্রাস বৃচির 

হার 

মন্তব্য 

 

  

চর্ওচব প্রকল্প 

সাহায্য 

চির্স্ব 

অর্ থায়ি 

 চর্ওচব প্রকল্প 

সাহায্য 

চির্স্ব 

অর্ থায়ি 

 চর্ওচব প্রকল্প 

সাহায্য 

চির্স্ব 

অর্ থায়ি 

 আচর্ থক ফিৌি চর্ওচব প্রকল্প 

সাহায্য 

চির্স্ব 

অর্ থায়ি 

চবএসএেআইচস ২ (দুই) ২৭৭৫ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

২৭৭৫ 

 

 

৯১৩.৭৫ - 

 

 

 

- 

 

 

 

৯১৩.৭৫ 

 

 

 

৩১১.১৮ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

৩১১.১৮ 

 

 

 

৬.৫১% 

 

 

 

ইর্টচ  

৮০% 

চবএম আর 

অব ফকরু 

৫৩% 

 

১৫০৫.১৩ - 

 

 

- 

 

 

৫৬.২৬% (-)৪৯.৭৫%  

 

 

 



 

 

৭ 

১৫। মচিটচরাং বাদর্ট (লক্ষ টাকায়) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম অনুদমাচেি 

বাদর্ট 

কম থ চরকল্পিা  

অনুর্ায়ী প্রিাচবি 

ব্যয় 

 

প্রচিদবেিাধীি 

মাদস 

বািবায়ি 

অগ্রগচি 

ফমাট 

ক্রমপুচিভূি 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রমাচসকচিচিক 

প্রিাচবি ব্যয় 

ত্রত্রমাচসকচিচিক 

বািবায়ি অগ্রগচির 

হার (%) 

চবগি একই সমদয় 

মাচসক অগ্রগচির 

হার (%) 

চবগি একই সমদয় 

ত্রত্রমাচসকচিচিক 

অগ্রগচির হার (%) 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস - - - - - - - - ত্রত্রমাচসক চিচিদি করা 

হয়। 

 
 

 

১৬। চিরীক্ষা (লক্ষ টাকায়)/সাংখ্যায় 

 

অচডদটর 

প্রকার 

অচডট আ চি চিষ্পচিকৃি অচডট আ চি  অচিষ্পন্ন অচডট আ চি মন্তব্য 

ফর্র প্রচিদবেিাধীি মাদস 

প্রাপ্তঅচডট আ চি 

ফমাট 

সাংখ্যা টাকা সাংখ্যা টাকা সাংখ্যা টাকা সাংখ্যা র্চড়ি অদর্ থর 

 চরমাণ 

সাংখ্যা র্চড়ি অদর্ থর 

 চরমাণ 

- 

সাধারণ ৫৯৩ ১৯১১১৫.১৩ - - ৫৯৩ ১৯১১১৫.১৩ ৫৩ ২০৩৬.৮৩ ৫৪০ ১৮৯০৭৮.৩০ - 

অচগ্রম ৬২৪ ১৯২১৪২.১৮ - - ৬২৪ ১৯২১৪২.১৮ - - ৬২৪ ১৯২১৪২.১৮ - 

খসড়া - - - - - - - - - - - 

সাংকলি ৪৪ ২৫৬২.০২ - - ৪৪ ২৫৬২.০২ - - ৪৪ ২৫৬২.০২ - 

ফমাট ১২৬১ ৩৮৫৮১৯.৩৩ - - ১২৬১ ৩৮৫৮১৯.৩৩ ৫৩ ২০৩৬.৮৩ ১২০৮ ৩৮৩৭৮২.৫০ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৮ 

 

 

১৭। ফলাকসাচি প্রচিষ্ঠাি (লক্ষ টাকায়)  (প্রচিশিাল) 

 

েপ্তর/সাংস্থারিাম ফলাকসাচি প্রচিষ্ঠাদিরিাম পূব থবিী মাস 

 র্ থন্ত  ফলাকসাি 

প্রচিদবেিাধীি মাদস ফলাকসাি ফমাট ফলাকসাি মন্তব্য 

 

চবএসএেআইচস 
  ঞ্চগড় চিচিকল চল. -১৬১৮.১৫ -২০৬.৮৫ -১৮২৫.০০ * 

ঠাক্যরগাঁও চিচিকল চল. -৪৬৫২.৩১ -১৮৩.৬৮ -৪৮৩৫.৯৯  

 ফসিাবগি চিচিকল চল. -১৯৯১.৯৭ -২৫৬.৬০ -২২৪৮.৫৭ * 

 রাংপুর চিচিকল চল. -২৩৭৭.২৪ -২৮০.৯০ -২৬৫৮.১৪ * 

 শ্যামপুর চিচিকল চল. -৩১০১.৫১ -৬৮২.৭৯ -৩৭৮৪.৩০ * 

রার্শাহী চিচিকল চল. -৫৪৩২.২৫ -৮০৪.৭৩ -৬২৩৬.৯৮  

ির্ থদবঙ্গল চিচিকল চল. -৪৭৪৭.১০ -৫৭৩.৯১ -৫৩২১.০১  

র্য়পুরহাট চিচিকল চল. -২৮৩৩.১৭ -৫০৩.৭২ -৩৩৩৬.৮৯  

 ক্যচিয়া চিচিকল চল. -২৫৮১.৩৯ -৩৩৩.৩৪ -২৯১৪.৭৩ * 

ফমাবারকগি চিচিকল চল. -৪৬৩৮.৪১ -৮০৩.১৯ -৫৪৪১.৬০  

চর্লবাাংলা চিচিকল চল. -৩৫২০.১০ -৬৯৮.২২ -৪২১৮.৩২  

েচরেপুর চিচিকল চল. -৩৮৮৮.২৯ -৫০৩.৫৯ -৪৩৯১.৮৮  

িাদটার চিচিকল চল. -৪০৮৬.১৪ -৬৩৭.৪৮ -৪৭২৩.৬২  

  াবিা চিচিকল চল. -২৮৯৫.৮১ -৩৯০.৩৬ -৩২৮৬.১৭ * 

ফরণউইক, র্দেশ্বর অযান্ড 

ফকাাং (চবচড) চল. 

-২৪৬.২৩ -৫২.৭৩ -২৯৮.৯৬  

              

          চব. দ্র. িারকাচিচিি (*) ছয় (০৬)র্ট চিচিকদল ২০২০-২০২১ আখ মাড়াই ফমৌসুম হদি মাড়াই কার্ থক্রম স্থচগি আদছ।    

 

 

 

 



১৮। (ক)প্রচশক্ষণ (সাংখ্যায়)                                                                              ৯ 

 
 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ইি হাউর্  অিযন্তরীণ (দেদশ) চবদেশ  মন্তব্য 

প্রচশক্ষদণর 

সাংখ্যা 

অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

ফকাস থ সাংখ্যা প্রচশক্ষণ আদয়ার্িকারী 

প্রচিষ্ঠাি 

অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

ফকাস থ সাংখ্যা আদয়ার্ক প্রচিষ্ঠাি/দেশ অাংশগ্রহণকারীর  

সাংখ্যা 

চবএসএেআইচস - - ০৬ আঞ্চচলক ফলাক প্রশাসি 

প্রচশক্ষণ ফকন্দ্র SREDA ও 

োয়ার সাচি থস ও চসচিল 

চডদেন্স অচধেপ্তর। 

 

৬৬ -  - - 

 

 

(খ) ফিকদহাল্ডারদের প্রচশক্ষণ 
 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ফকাস থ সাংখ্যা চবষয় অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা মন্তব্য 

 - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

১৯। উদ্ভাবি 
 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম উদ্ভাবদির ফক্ষত্র উদ্ভাবিী 

ধারণা 

একক উদ্ভাবি ফর্ৌর্ উদ্ভাবি উদ্ভাবিী ধারণার 

প্রদয়াগ ফক্ষত্র 

উদ্ভাবিী ধারণার 

প্রদয়াগ ও ফকৌশল 

ফকৌশল প্রদয়াদগর েদল 

সাচধি  চরবিথি 

মন্তব্য 

চবএসএেআইচস প্রচিষ্ঠাদির কম থ িচিদি - - - - - - িাই  

 ফসবা  িচি বা প্রচক্রয়ার ফক্ষদত্র - - - - - - 

 দের ফক্ষদত্র - - - - - - 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০। চবিাগীয় মামলা (সাংখ্যায়) 

 
 

েপ্তর/সাংস্থা  

 

 

পুচিভূিদমাট 

চবিাগীয় মামলা 

(সাংখ্যা) 

প্রচিদবেিাধীি মাস 

োদয়রকৃি  চবিাগীয় 

মামলা (সাংখ্যা) 

ফমাট মামলা 

(সাংখ্যা) 

প্রচিদবেিাধীি মাদস চিষ্পচিকৃি  মামলা (সাংখ্যা) মাস ফশদষ 

অচিষ্পন্ন চবিাগীয় 

মামলা (সাংখ্যা) 
িাক্যচরচুযচি/ 

বরখাি 

অব্যাহচি অন্যান্য েণ্ড ফমাট 

 ১ ২ ৩ ৪ 

(২+৩) 

৫ ৬ ৭ ৮ 

(৫+৬+৭) 

৯ 

(৪-৮) 

চবএসএেআইচস ১০ (েশ) র্ট ০১ (এক) ১১ (এগাদরা) র্ট - - ০১ ০১(এক) র্ট ০৪(িার) র্ট 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চব.দ্র. ২০২১-২০২২ অর্ থবছদর চিষ্পচিকৃি চবিাগীয় ফমাট মামলা ০৭ (সাি) র্ট। 

 



১০ 

২১। ফেওয়াচি মামলা (সাংখ্যায়) 
 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ফর্র িলচি মাদস োদয়রকৃি মামলার সাংখ্যা ফমাট  

োদয়রকৃিমামলা

র সাংখ্যা 

চিষ্পচিকৃি মামলার সাংখ্যা সব থদমাট 

চিষ্পচিকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

অচিষ্পচিকৃি মামলার সাংখ্যা মন্তব্য 

চিম্ন 

আোলি 

উচ্চ 

আোলি 

কিদটম্পট  চিম্ন 

আোলি 

উচ্চ 

আোলি 

কিদটম্পট  চিম্ন আোলি উচ্চ 

আোলি 

কিদটম্পট  

চবএসএেআইচস ১৯ - - - - - ১ - ১ ০৮ ১০ ১ পূদব থর 

ফর্র 

২০ র্ট 
 

 

 

 

 

২২। (ক) সিা(সাংখ্যায়) 
  

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম সিাঅনুষ্ঠাদিরিাচরখ সিার চবষয় মন্তব্য 
 

চবএসএেআইচস ১৪/০২/২০২২ চশল্প মন্ত্রণালদয়র   এচ এ  র্ থাদলািিা সাংক্রান্ত  মাচসক            

( ফেব্রুয়াচর/২০২২) সিার প্রাক আদলািিা সিা। 

 

০৮/০২/২০২২ ফবাদড থর আদলািয চবষয় ০৮ (আট) র্ট। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১১ 

 

 

(খ) ফসচমিার/ওয়াকথশ  (সাংখ্যায়) 
 

প্রচিষ্ঠাদির িাম 
 

প্রচিদবেিাধীি মাদস অনুচষ্ঠি 

ফসচমিার/ওয়াকথশদ র সাংখ্যা 

ফসচমিার/ওয়াকথশদ র চবষয় 

 
 

ফসচমিার/ওয়াকথশদ র 

অনুষ্ঠাদির িাচরখ 
 

ফসচমিার/ওয়াকথশ  অনুষ্ঠাদির স্থাি মন্তব্য 

 

চবএসএেআইচস 

 

০১ Bangladesh National 

Productivity Master FY 2021-

2030এরAction plan বািবায়ি, অগ্রগচি 

ও challenge চবষদয় কম থশালা। 

২৮ফেব্রুয়াচর, ২০২২ এিচ ও কিোদরন্স রুম। 

 

- 

 

 

২৩।(ক) অচিদর্াগ (GRS) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ফর্র প্রচিবেিাধীি মাদস প্রাপ্ত 

অচিদর্াদগর সাংখ্যা 

ফমাট 

অচিদর্াদগর 

সাংখ্যা 

চবদবিয মাদস চিষ্পচিকৃি অচিদর্াদগর সাংখ্যা চিষ্পচির হার অবচশি 

অচিদর্াদগর 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

অিলাইদি  হাড থকচ  

প্রমাচণি অপ্রমাচণি ফমাটচিষ্পচি 

চবএসএেআইচস - - - - - - - - িাই 
[ 

 

২৪। প্রকাশিা 

প্রচিষ্ঠাদির িাম 

 
 

 

প্রকাশিার সময়কাল প্রকাশিার চবষয় প্রকাশিার ধরি মন্তব্য 

মাচসক 
 

 

ত্রত্রমাচসক ষান্মাচসক 
 
 

বাচষ থক 
 

চবএসএেআইচস িাই িাই িাই িাই িাই িাই - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১২ 

 

২৫।ফমলা ওপ্রেশ থিী আদয়ার্ি/অাংশগ্রহণ 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ফমলাআদয়ার্ি

কারীকতৃথ ক্ষ 

প্রচিদবেিাধীি মাদস আদয়াচর্ি 

ফমলা/ প্রেশ থিীর সাংখ্যা 

ফমলা/প্রেশ থিী  

আদয়ার্দির সময়কাল 

ফমলা/প্রেশ থিীর চবষয় ফমলা/প্রেশ থিীর স্থাি ফমলা/প্রেশ থিীরআদয়ার্ি/অাংশগ্রহণ 

চবএসএেআইচস িাই িাই িাই িাই িাই ফমলা / প্রেশ থিীর আদয়ার্ি/ 

অাংশগ্রহণ করা হয়চি। 

 

 

২৬।এসচডচর্ বািবায়ি 

প্রচিষ্ঠাদির িাম এসচডচর্ 

অযাকশিপ্লযাদিবচণ থিকার্ থক্রম/প্রকল্পহদি

গৃহীি/অনুদমাচেিপ্রকদল্পরিামওবািবায়

িকাল 

চলড/ফকা-চলড/ 

অযাদসাচসদয়ট 

কার্ থক্রম/প্রকল্পব্যয় 

(লক্ষটাকা) 

কার্ থক্রম/প্রকদল্পর 

বািব অগ্রগচিরহার 

% 

কার্ থক্রম/প্রকদল্পরআচর্ থক

অগ্রগচিরহার % 

কার্ থক্রম/প্রকদল্পর বািবায়দিিযাদলি/সমস্যা 

(র্চের্াদক) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফকরু অযান্ড ফকাাং (চবচড) চল. 

(চবএসএেআইচস) 

চবএমআর অব ফকরু অযান্ড ফকাাং (চবচড) 

চল. (১ম সাংদশাচধি),জুলাই ২০১২ হদি 

জুি ২০২২। 

৯.৪ ১০২২১.৩৮ ৫৩% ৪৬.২২% -  

১৪র্টচিচিকল 

(চবএসএেআইচস) 

১৪র্টচিচিকদলবর্থয চরদশাধিাগার 

(ইর্টচ ) স্থা ি [ফকাড ২২৪২৫৯৩০০] 

জুলাই ২০১৮ ফর্দক মাি থ ২০২২ সাল 

 র্ থন্ত। 

 

১২.৬ ৮৫১০.৩১ ৮০% ৫৯.৩৫% -  

 

*     এছাড়া অযাকশি প্লযাি বচহভূ থি ফকাি উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রম/প্রকল্প র্াকদল িার চববরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

১৩ 

 

২৭। ভ্রমণ/ চরেশ থি (সাংখ্যায়) 

মন্ত্রণালয়/েপ্তর/সাংস্থা  র্ থায় অিযন্তরীণ ভ্রমণ/ চরেশ থি ত্রবদেচশক ফসচমিার/  

ওয়াকথশ  

চবদেদশ এক্সদ ার্ার চিচর্ট মন্তব্য 

 ফগ্রড-২ ০২ র্ি - - - 

ফগ্রড-৩ ০৩ র্ি - - - 

ফগ্রড-৪ ০৩ র্ি - - - 

ফগ্রড-৫ ০৪ র্ি - - - 

ফগ্রড-৬ ০৪ র্ি - - - 

ফগ্রড-৯ ০২ র্ি - - - 

  
 

 

 

 

 

২৮। অচর্থি ছুর্ট/চলদয়ি  

(ক) অনুদমাচেি ছুর্ট 
 
 

[[[  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(খ) চলদয়ি  (সাংখ্যায়) 

 
 

প্রচিষ্ঠাদির িাম কম থকিা/কম থিাচরদের িাম 

ও  েচব 

চলদয়িকালীি প্রচিষ্ঠাি মঞ্জুচরর আদেশ ও িাচরখ সময়কাল ফমাট সময়কাল মন্তব্য 

শুরুর িাচরখ সমাচপ্তর িাচরখ 

চবএসএেআইচস - - - - - - ফেব্রুয়াচর২০২২মাদস 

ফকািকম থিাচরচলদয়দি 

অবস্থাি কদরি চি। 

 

----------- 

 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ছুর্টর ধরি ছুর্টদিাদগরসময়কাল মন্তব্য 

অচর্থি প্রসূচি অধ্যয়ি অন্যান্য শুরুরিাচরখ সমাচপ্তরিাচরখ 

চবএসএেআইচস - - - - - - ফেব্রুয়াচর২০২২ মাদস ফকাি 

কম থকিথা/কম থিাচর বচণ থি ছুর্ট 

ফিাগ কদরি চি। 



 

 


