
 

ফাাংরাদদ চিচন ও খাদ্য চল্প কযদাদযন 

ভাচক এভআইএ প্রচতদফদন  

ভাদয নাভ: সদেম্বয ২০২২                                                                                                                                                            অথ থফছয: ২০২২-২০২৩ 

১।(ক) উৎাদন (রক্ষ টাকায়) 
 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ ফাচল থক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক 

প্রকৃত অর্থন 

ভাচক প্রকৃত 

অর্থদনয ায 

প্রচতদফদনাধীন অথ থফছদয 

ক্রভপুচিভূত অর্থন 

ক্রভপুচিভূত 

অর্থদনয ায 

গত অথ থফছদয একই 

ভদয় সভাট অর্থন 

গত অথ থফছদয একই 

ভদয় সভাট অর্থদনয ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ চিচন  - - - - - - - - অদভৌসুভ 

চিচযট ও 

অযারদকার 

৩০৮৩০.০০ ২৫৬৯.০০ ৪৩৯৯.০০ ১৭১% ১২৯৩৪.০০ ১৬৮% ৩৭৮২.০০ ১৬৭%  

চবদনগায ২৭.৯০ ২.৩২ ১.০০ ৪৩% ৩.৭৯ ৫৪% ০.৮৩ ১০.৪৪% - 

ফাদয়া-

পাি থরার্ায 

২৪২.০০ ২০.১৫ ৫.৫১ ২৭% ১৬.৪৬ ২৭% ২৩.৮৭ ৩৯.৪৫% - 

যান্ড 

স্যাচনটাইর্ায 

১৫০.০০ ১২.৫০ - - - - ৪.৭৫ ২৫.৩৩% * 

ইচিচনয়াচযাং 

দ্রব্যাচদ  

১০৫০.০০ ৮৭.৫০ ৮৩.১৭ ৯৫% ২২৫.৩১ ৮৬% ৮০.৮৬ ৭৯% - 

(খ)উৎাদন (চযভাণ) –সভচিক টন/াংখ্যা/চরটায 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ ফাচল থক রক্ষযভাত্রা ভাচক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক প্রকৃত 

অর্থন 

ভাচক 

প্রকৃত 

অর্থদনয 

ায 

প্রচতদফদনাধীন 

অথ থফছদয 

ক্রভপুচিভূত অর্থন 

ক্রভপুচিভূত 

অর্থদনয ায 

গত অথ থফছদয 

একই ভদয় সভাট 

অর্থন 

গত অথ থফছদয 

একই ভদয় 

সভাট অর্থদনয 

ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ চিচন (সভ.টন) - - - - - 

 

- - - অদভৌসুভ 

চিচযট ও অযারদকার 

)চরটায(  

৫৫,০০,০০০.০০ ৪৫৮৩৩০.০০ ৫৯৪৪২৪.০০ ১৩০% ১২৫৯১৮৫.০০ ৯২% ৯০৯৪৩০.২৮ ১৯৮% - 

চবদনগায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ১০০০.০০ ৪০% ৪০০০.০০ ৫৩% ৯০০.০০ ১২% - 

ফায়পাি থরাইর্ায (সভ.টন) ২২০০.০০ ১৮৩.০০ ৫০.০৫ ২৭% ১৪৯.৬০ ২৭% ২১৭.০০ ৩৯.৪৫% - 

যান্ড স্যাচনটাইর্ায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - - - ৯৫০.০০ ১২.৬৭% * 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (সভ.টন) ৭৫০.০০ ৬২.৫০ ৭১.২৩ ১১৪% ১৯২.৯৫ ১০৩% ৬৯.০৫ - - 

 

 

 

*যান্ড স্যাচনটাইর্ায উৎাদন আাতত ফন্ধ যদয়দছ। 

 



 

২ 

২। (ক) চফক্রয় (চযভাণ)/সভচিক টন/াংখ্যা/চরটায 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ ফাচল থক রক্ষযভাত্রা ভাচক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক চফক্রয় ভাচক চফক্রদয়য 

ায (%) 

ক্রভপুচিভূত চফক্রয় ক্রভপুচিভূত 

চফক্রদয়য ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ চিচন(সভ.টন) ৫২৯৪৫.০০ ৩৫৮০.৪৭ ৯৫৫.৩৫ ২৭% ৩৬৪৫.৫০ ৩২% - 

সভারাদ (সভ.টন) ৩০৬৮৯.৫৬ ২৭৫৫.৭১ ২৬৯৩.৪২ ৯৮% ৭১০৩.৩৭ ৯২% - 

ব্যাগা(সভ.টন) - - - - ৫৮২০.০০ - িাচদা অনুমায়ী 

চফক্রয় কযা য়। 

চিচযট ও 

অযারদকার )চরটায(  

৫৫,০০,০০০.০০ ৪৫৮৩৩০.০০ ৫২০২৭০.১২ ১১৪% ১৪৫৭৬০২.২৩ ১০৬% - 

চবদনগায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ১০৮০.০০ ৪৩% ৫৯০৯.০০ ৭৯% - 

ফাদয়াপাি থরাইর্ায (সভ.টন) ২২০০.০০ ১৮৩.০০ ১৩৫.৪০ ৭৪% ৪৮৮.৬৫ ৮৯% - 

যান্ড স্যাচনটাইর্ায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - - - - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (দভ.টন) ৭৫০.০০ ৬২.৫০ ৭১.২৩ ১১৪% ১৯২.৯৫ ১০৩% - 

 

(খ) চফক্রয় (রক্ষ টাকায়)                 

 

 

 

 

 

           * যান্ড স্যাচনটাইর্ায চফক্রয় আাতত ফন্ধ যদয়দছ। 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ ফাচল থক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক চফক্রয় ভাচক চফক্রদয়য 

ায (%) 

ক্রভপুচিভূত 

চযভাণ 

ক্রভপুচিভূত  ায চফগত একই 

ভদয়য চফক্রয়  

চফগত একই 

ভদয়য চফক্রয় 

ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ চিচন ৩৯১৭৯.৩০ ২৬৫৩.০১ ৭১৫.৬১ ২৬.৯৭% ২৭৩০.৩৮ ১০২.৯২% ৭২৫৫.০২ ৩৩৬.১২% - 

সভারাদ ৮১২৬.২৪ ৭৪৪.৪৮ 

 

 

  

৭০২.৫৯ ৯৪.৩৭% ১৮৮২.২৮ ২৫২.৮৩% ১৫৬৭.৯৫ ২৯০.২১% - 

ব্যাগা  - - - - ১৭.৪৬ - - - - 

চিচযট ও 

অযারদকার 

৩০৮২৮.০০ ২৫৬৯.০০ ৩৯২৪.০০ ১৫২.৭৪% ১০৯৩৩.১৪ ১৪১.৮৬% ৫৯৮২.০০ ২৬৪.০৮% - 

চবদনগায ২৭.৯০ ২.৩২ ১.০০ ৪৩.১০% ৫.৪৯ ৭৮.৮৮% ১.৮৬ ১০.৪৪% - 

ফাদয়া-

পাি থরাইর্ায 

২৪২.০০ ২০.১৫ ১৪.৮৯ ৭৩.৯০% ৫৩.৭৫ ৮৮.৯২% ৩২.৫১ ৩৯.৪৫% - 

যান্ড 

স্যাচনটাইর্ায 

১৫০.০০ ১২.৫০ - - - - ১.৬২ ২৫.৩৩% - 

ইচিচনয়াচযাং 

দ্রব্যাচদ  

১০৫০.০০ ৮৭.৫০ ৫৭.৪৮ ৬৫.৬৯% ১৯৬.১৩ ৭৪.৭২% ৬৪.৫৭ ৬৩.৩১% - 



৩ 

 

৩।(ক) আভদাচন সভ. টন /াংখ্যায়/চরটায/রক্ষ টাকায় 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ আভদাচনকৃত 

দেয নাভ 

আভদাচনকৃত

সদদয নাভ 

ফাচল থক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক রক্ষযভাত্রা ভাচক রক্ষযভাত্রা 

অর্থদনয ায 

ক্রভপুচিভূত  অর্থন চফগত অথ থফছদয একই ভদয় সভাট 

আভদাচনয ায 

হ্রা/বৃচিয 

কাযণ 

ভন্তব্য 

চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায়   

চফএএপআইচ সেবায সনদাযল্যান্ড ১৩৩৬ সকচর্ * - - - - - - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

চচযচডন বাযত ২০০০ সকচর্ * - - - ২০০০ সকচর্ ৯.৯৪ রক্ষ - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

ফ্লুকুদরন্ট বাযত ১১০০ সকচর্ * - - - - - - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

াযদপাদযটড 

ব্রারাইনায ও 

সেইনদর চের 

বাযত ৫২ চ ও 

৩৪৪ চ 

* - - - - - - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

চনদকর স্ক্রীন বাযত ৯৩ সট * - - - - - - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

সেচিফর ড্রাইব 

াপট 

ইাংল্যান্ড ৫৭ চ * - - - - - - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

ফয়রায িউফ িীন ৬৮২১ চ + - - - - - - - - +িাচদায 

চবচিদত ক্রয় 

কযা য়। 

সকরুয 

চডচেরাযীয র্ন্য 

সচভ অদটাদভন 

সভচন 

ইতাচর ০১ ি প্লান্ট 

সভচনাচযর্ 

- - - - - - - - - - 

 সকরুয ফাদয়াপাি থ 

রাইর্ায প্লাদন্টয 

র্ন্য কদপাে 

টান থায 

ইতাচর ০১ ি সভচন - - - - - - - - - - 

াড থ সকাক বাযত ১০০ সভ.টন + - - - ১০০ সভ.টন ৯২.১১ রক্ষ - - - +িাচদায 

চবচিদত ক্রয় 

কযা য়। 

এ এ িউফ িীন ৫৩০০ চ + - - - ৫৩০০ চ ৬১.৭০ রক্ষ - - - +িাচদায 

চবচিদত ক্রয় 

কযা য়। 

 



৪ 

৪। (ক) ভজুদ (চপচনড গুড)-রক্ষ টাকায়/ সভচিক টন/াংখ্যা/চরটায          

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ পূফ থফতী অথ থফছদযয সর্য প্রচতদফদনাধীন ভাদ ে 

ভজুদ ও মূল্য 

ক্রভপুচিভূত ভজুদ চফগত ফছদয একই ভদয়য 

ভজুদ 

ভন্তব্য 

চযভাণ মূল্য চযভাণ টাকায় চযভাণ টাকায় চযভাণ টাকায় - 

 চফএএপআইচ চিচন (দভ.টন) ৭৩১০.০৬ ৫৪০৯.৪৪ ৩৭০২.৯১ ২৭৫২.৩০ ৩৭০২.৯১ ২৭৫২.৩০ ১৫১০৬.৭৪ ১১১৭৮.৯৯ - 

সভারাদ (দভ.টন) ২৯৬১৩.৫৯ ৭৯১০.৯৭ ২৬৩৮৩.৬৭ ৬৫৪২.৫৮ ২৬৩৮৩.৬৭ ৬৫৪২.৫৮ ২৮৫৫৬.৩৭ ৭২৪২.১৮ - 

ব্যাগা (দভ.টন) ৮২৭৮.০৬ ৩৩.১১ ৭৯৬৮.০৬ ৬৪.৮২ ৭৯৬৮.০৬ ৬৪.৮২ ১২০৩৭.৭৭ ৪৮.১৫ - 

চিচযট ও অযারদকার 

)রপচরটায(  

৫৪৮৮১৫.০০ ১১২৯.২০ ১৬৭০৫৪.০০ ১২৩৬.২০ ১৬৭০৫৪.০০ ১২৩৬.২০ ৭০৭৫৪৬.০০ ১১০৩.০০ - 

চবদনগায )চরটায(  ৪৬২০.০৫ ৪.২৯ ২৬৭১.০০ ২.৪৮ ২৬৭১.০০ ২.৪৮ ১০৪৯.৪৫ ০.৯৮ - 

ফাদয়াপাি থরাইর্ায (দভ.টন) ৪৪৫.৭৭ ৪৯.০৩ ১১২.১৭ ১২.৩৪ ১১২.১৭ ১২.৩৪ ৪৪০.৬৫ ৪৮.৪৭ - 

যান্ড স্যাচনটাইর্ায (চরটায) ৭১.০০ ০.৩৫ ৭০.৫০ ০.৩২ ৭০.৫০ ০.৩২ ৯৫০.৫০ ৪.৭৫ - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (দভ.টন) - ৬৭৪.৭৯ ৪০.২৩ ৮০.৪০ ৪০.২৩ ৮০.৪০ - ৭০৩.৬৬ - 

 

(খ)ভজুদ (কাঁিাভার))-রক্ষ টাকায়/ সভচিক টন/াংখ্যা/চরটায  

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ পূফ থফতী অথ থফছদযয সর্য াংগ্রদয উৎ প্রচতদফদনাধীন ভাদ সভাট 

ভজুদদয চযভাণ 

ক্রভপুচিভূত ভজুদ চফগত ফছদয  একই ভদয়য 

ভজুদ 

ভন্তব্য 

চযভাণ মূল্য সদীয় চফদদ চযভাণ মূল্য চযভাণ মূল্য চযভাণ 

 

মূল্য - 

চফএএপআইচ রাইভ (দভ.টন) ১৯৯.৫৪ ১২৫.১২ - - ১৩৫.০৬ ৩১.৫৭ ১৩৫.০৬ ৩১.৫৭ ২১১.০৩ ৩৬.৪৬ - 

ারপায (দভ.টন) ১৪৩.৫২ ৬৭.৭৩ - - ১৩৩.১৮ ৬৩.৩৯ ১৩৩.১৮ ৬৩.৩৯ ১৫১.৭২ ৬৬.০৬ - 

কচেক সাডা 

(দভ.টন) 

২৪.২৬ ১৭.৬৭ - - ১৯.৯২ ১৩.৮৮ ১৯.৯২ ১৩.৮৮ ২৮.৫৮ ১৭.৭৬ - 

কাফ থাইড স্লার্ 

(দভ.টন) 

৫.৬৯ ১.৮২ - - ১.৫০ ০.৬০ ১.৫০ ০.৬০ ২১৫৩.৫৪ ১.৮২ - 

চচ ব্যাগ  )াংখ্যা(  ৩০৪০১০.০

০ 

৯৭.৫৩ - - ৩০১৭৬৫.০০ ১০০.৮৩ ৩০১৭৬৫.০০ ১০০.৮৩ ২৫৭৯৯৮.০০ ৮১.২৮ - 

সভারাদ (দভ.টন) ২০৮১.০০ ৬৬৫.২১ - - ২৪৭৮.৩৫ ৮০১.৫৭ ২৪৭৮.৩৫ ৮০১.৫৭ ৩৫১৫.০০ ১৩৮৫.০০ - 

চগ আয়যন (দভ.টন) ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ - - ১৪৯.৭১ ৭৫.৬১ ১৪৯.৭১ ৭৫.৬১ ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ - 

চআই স্ক্রযা 

(দভ.টন) 

১৬৩.৯৬ ১০.৭২ - - ১৩৫.৬০ ৫২.২০ ১৩৫.৬০ ৫২.২০ ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ - 

াড থ সকাক (দভ.টন) ৭.৩৫ ৩.১৫   ১০৩.২৩ ১১৩.০৬ ১০৩.২৩ ১১৩.০৬ ৭.৩৫ ৩.১৫ - 



 

৫ 

 

৫।চডএএর /(রক্ষ টাকায়) 

      

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ সভাট চডএএর 

এয চযভাণ 

চকচি মূর ঋণ 

(স্থানীয় মুদ্রায়) 

চযদাচধত 

মূর ঋণ 

চযদাচধত সুদ চযদাচধত চফচনভয় 

ক্ষচত 

অচযদাচধত মূর 

ঋণ 

অচযদাচধত 

সুদ 

অচযদাচধত 

চফচনভয় ক্ষচত 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৪৭১৫০.৩৬ ২৪৪.৫০ ২৮৪৩.৫০ ৭৩৭৫.৫৪ ১৩৬.৪০৯ ১৯৮৬৩.৫১ ২৭২৮৬.৮৫ ১৯৬.৫৯৪ - 

 

৬।পান্ড চযচস্থচত  )রক্ষ টাকায়(   

              
 

 

৭। ইকুযইি (রক্ষ টাকায়)  

         

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ইকুযইিয চযভাণ চযর্াব থ এন্ড ায প্লা সভাট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৯২৩৯৭.৭২ (৬৪১৭৯.১৯) ২৮২১৮.৫৩ - 

 

৮।চযিারন ব্যয় )রক্ষ টাকায়(       

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ চযিারন ব্যয় প্রচতষ্ঠাদনয চনর্স্ব ব্যাাংক দত ও অন্যান্য 

ঋণগ্রণ 

সভাট ক্রভপুচিভূত 

অফিয়ন 

সভাট সনন/গ্রাচুচয়ি চচএপ/চএপ সভাট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৫২৪৩.৩৬ ৫২৪৩.৩৬ - ৫২৪৩.৩৬ ৫৯৪০৩.৫৩ ৫৯৪০৩.৫৩ ৫৪৪৪৪.১২ ১৭৬৬০.৫২ ৭২১০৪.৬৪ - 

 

 

/ 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ উদৃ্বি অদথ থয চযভাণ চাদফয ধযণ (এপচডআয/কযা /ভভান) ব্যাাংদকয নাভ ও াখা চাদফয চস্থচত ভন্তব্য 

চফএএপআইচ  চএ/চচড/এিচড/এএনচড সানারী ব্যাাংক চর. ৪২৫৮.৯২  

র্নতা ব্যাাংক চর. ১৪২১৪.৮০ 

অগ্রণী ব্যাাংক চর. ৩৬৭.৭১ 

পূফারী ব্যাাংক চর. ০.৭২ 

রূারী ব্যাাংক চর. ৮৬৭.২৬ 

চভডল্যান্ড ব্যাাংক চর. ২৬৭.৯৪ 

ইোন থ ব্যাাংক চর. - 

সফচক ব্যাাংক চর. ১.৫২ 

ফাাংরাদদ চল্প ব্যাাংক চর. ০.১৯ 

এপচডআয সানারী ব্যাাংক চর ,. - 

াউথ ইে ব্যাাংক চর. - 

কযা/নগদ ৯.১৬ 



৬ 

৯। রাব/ক্ষচত (রক্ষ টাকায়)    )প্রচবনার(  

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ফ থদভাট আয় কয প্রদাদনয পূদফ থ 

আয় 

কয প্রদাদনয দয 

আয় 

ফ থদভাট ব্যয় ফ থদভাট চস্থচত রাব/ ক্ষচত ভন্তব্য 

ঞ্চগড় চিচনকর চর. ২.০৫ ২.০৫ ২.০৫ ২০১.২৪ - -১৯৯.১৯  

ঠাকুযগাঁও চিচনকর চর. ২৫২.০৬ ২৫২.০৬ ২৫২.০৬ ৭০৯.৮৯ - -৭১৭.৩০  

সতাফগি চিচনকর চর. ৭৫.৮৩ ৭৫.৮৩ ৭৫.৮৩ ১৯২.০৮ - -১১৬.২৫  

যাংপুয চিচনকর চর. ০.৫৯ ০.৫৯ ০.৫৯ ২৮০.০৪ - -২৭৯.৪৫  

শ্যাভপুয চিচনকর চর. ০.২ ০.২ ০.২ ৩৭৭.৫৭ - -৩৭৭.৩৭  

যার্াী চিচনকর চর. ৫.৯৫ ৫.৯৫ ৫.৯৫ ৭৮৫.৪৬ - -৭৮৩.২১  

নথ থদফঙ্গর চিচনকর চর. ৫৯৭.২৬ ৫৯৭.২৬ ৫৯৭.২৬ ৯৮১.৬৯ - -৯৬৯.৫০  

র্য়পুযাট চিচনকর চর. ১০৩.১৯ ১০৩.১৯ ১০৩.১৯ ৬৭৩.১৯ - -৬২০.০০  

সকরু অযান্ড সকাাং চর. ১১৯.৫৩ ১১৯.৫৩ ১১৯.৫৩ ৫৩২.৭৯ - -৪২৫.৮৪  

কুচিয়া চিচনকর চর. ৮৪.১৩ ৮৪.১৩ ৮৪.১৩ ৩৬৪.৫৩ - -৩৬৩.০৯  

সভাফাযকগি চিচনকর চর. ১৭৪.০৪ ১৭৪.০৪ ১৭৪.০৪ ৮১৯.৬৪ - -৮১৯.২৮  

চর্রফাাংরা চিচনকর চর. ৭৪.৫৫ ৭৪.৫৫ ৭৪.৫৫ ৪০৫.৩১ - -৩৬৪.৩২  

পচযদপুয চিচনকর চর. ৩১.৩৭ ৩১.৩৭ ৩১.৩৭ ৩৩৪.৮২ - -৩৩২.০২  

নাদটায চিচনকর চর. ১০৬.৮৯ ১০৬.৮৯ ৯৬.১০ ৪৬৬.৫২ - -৪৬৫.৫৫  

াফনা চিচনকর চর. ০.০৬ ০.০৬ ০.০৬ ৩৯০.৯০ - -৩৯০.৮৪  

সযণউইক মদযঅ্য অযান্ড 

সকাাং (চফচড) চর. 

৬০.০২ ৬০.০২ ৬০.০২ ৮১.৬৯ - -৪৮.১৯  

সকরু অযান্ড সকাাং 

চর .)চডচেরাচয ইউচনট(  

৩৯২৬.৫০ ৩৬২৬.৫০ ২৮৪৬.৭১ ২৩০৫.৩৯ - ২২৬১.০৩  

সভাট ৫৬১৪.২২ ৫৩১৪.২২ ৪৫২৩.৬৪  ৯৯০২.৭৫ - -৫০১০.৩৭  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

১০।যার্স্ব আয় )রক্ষ টাকায়(        

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ফাচল থক রক্ষযভাত্রা ভাচক রক্ষযভাত্রা চফদফিয ভাদয 

আয় 

ভাচক রক্ষযভাত্রায  

অনুকূদর আদয়য ায 

ক্রভপুচিত আয় 

 

চফগত ফছদযয একই 

ভদয়য আয় 

যকাচয সকালাগাদয সভাট শুল্ক 

ও কয র্ভায চযভাণ 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ - - - - - - ৩০৮৭.১২  
 

 

১১।(ক)র্নফর (প্রচতষ্ঠাদনয সক্ষদত্র) (াংখ্যায়) 
 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত  দ কভ থযত দ সভাট পূযণকৃত দ সভাট শূন্য দ ভন্তব্য 

পুরুল ভচরা 

চফএএপআইচ )দয দদয(  ২৫২ ১৭৪ ৩৪ ২০৮ ৪৪  

 

 



৭ 

(খ) র্নফর (দকাপাচনয সক্ষদত্র) (াংখ্যায়) 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত  দ সভাট পূযণকৃত দ ফ থদভাট 

পূযণকৃত 

দ 

 

সভাট শূন্য 

দ 

 

ভজুচয কচভদনয আওতাভুক্ত শ্রচভক াংখ্যা সভাট ভজুচয কচভদনয 

আওতাভুক্ত শ্রচভক 

াংখ্যা 

ভন্তব্য 

পুরুল ভচরা দক্ষ অদক্ষ কযাজুয়ার 

চফএএপআইচ 

)চভরমূ(  

১৭০১১ ৮২৫৭ ২৮৫ ৮৫৪২ ৮৪৬৯ ২১২৫ ১০১৬ ১৩৭০ ৪৫১১  

 

 

১২।চনদয়াগ (াংখ্যায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ প্রথভ সশ্রচণ চদ্বতীয় সশ্রচণ তৃতীয় সশ্রচণ িতুথ থ সশ্রচণ সভাট  ফ থদভাট 

পুরুল ভচরা পুরুল ভচরা পুরুল ভচরা পুরুল ভচরা পুরুল ভচরা 

চফএএপআইচ - - - - -  

 

১৩।সফতন বাতা ও আনুলচঙ্গক )রক্ষ টাকায়(  

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ চযিারন 

ব্যয় 

ফযাদেয 

চযভাণ )ফাচল থক(  

ব্যদয়য 

চযভাণ )সফতন(  

অচধকার বাতা 

(প্রদমার্য 

সক্ষদত্র) 

সভাট ব্যয় ব্যদয়য ায চস্থচত চফগত ফছদয 

একই ভদয় ব্যয় 

চফগত ফছদয একই 

ভদয় ব্যদয়য ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৫২৪৩.৩৬ ৫২৯৯৭.৫৩ ২৫৯৪.৭৪ ৪৭.৯৩ ২৬৯৬.৫৪ ৫১.৪৩% ৪২৫৬৮.৭৭ ২৪৮৫.৯৮ ৫৭.৫৩%  

 

১৪।উন্নয়ন ফাদর্ট )রক্ষ টাকায়(  

 

াংস্থায নাভ 

 

প্রকল্প 

াংখ্যা 

এচডচ ফযাে সভাট অথ থ ছাড় সভাট ব্যয় সভাট চফদফিয ভাদ ফািফায়ন 

অগ্রগচত (%) 

চফগত ফছদয একই ভদয় ব্যচয়ত 

অদথ থয চযভাণ 

চফগত ফছদয 

একই ভদয় 

ফািফায়ন 

অগ্রগচত (%) 

হ্রা বৃচিয 

ায 

ভন্তব্য 

 

  

চর্ওচফ প্রকল্প 

াায্য 

চনর্স্ব 

অথ থায়ন 

 চর্ওচফ প্রকল্প 

াায্য 

চনর্স্ব 

অথ থায়ন 

 চর্ওচফ প্রকল্প 

াায্য 

চনর্স্ব 

অথ থায়ন 

 আচথ থক সবৌত চর্ওচফ প্রকল্প 

াায্য 

চনর্স্ব 

অথ থায়ন 

 

 

চফএএপআইচ 

 

 

 

০২ 

(দুই) 

 

 

২৫০০ 

 

 

- 

 

 

 

৫০০ 

 

 

 

৩০০০ 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

০.০০% 

 

 

ইিচ 

০.০০ %

চফএভ 

আয অফ 

সকরু 

৫.০০% 

 

 

১৯৪.৫৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৫.৩২০% 

 

 

(-৫.৩২%) 

 

 

 

 

 



৮ 

 

১৫।ভচনটচযাং ফাদর্ট (রক্ষ টাকা) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত 

ফাদর্ট 

কভ থচযকল্পনা  

অনুমায়ী প্রিাচফত 

ব্যয় 

 

প্রচতদফদনাধীন 

ভাদ 

ফািফায়ন 

অগ্রগচত 

সভাট 

ক্রভপুচিভূত 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রভাচক 

চবচিক প্রিাচফত 

ব্যয় 

ত্রত্রভাচকচবচিক 

ফািফায়ন অগ্রগচতয 

ায (%) 

চফগত একই ভদয় 

ভাচক অগ্রগচতয 

ায (%) 

চফগত একই ভদয় 

ত্রত্রভাচকচবচিক 

অগ্রগচতয ায (%) 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ১৭৪৫৯৫.১৩ ৩৪৫৯২.০৭ ১০৭২৭.১৭ ৮৪.৯৭% ৩৪৫৯২.০৭ ৮৪.৯৭% - ১১৮% ত্রত্রভাচক চবচিদত কযা 

য়। 

 
 

 

 
 

 

১৬। চনযীক্ষা )রক্ষ টাকায়( /াংখ্যায় 

 

অচডদটয 

প্রকায 

অচডট আচি চনষ্পচিকৃত অচডট আচি  অচনষ্পন্ন অচডট আচি ভন্তব্য 

সর্য প্রচতদফদনাধীন ভাদ প্রাদ অচডট 

আচি 

সভাট 

াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা র্চড়ত অদথ থয 

চযভাণ 

াংখ্যা র্চড়ত অদথ থয 

চযভাণ 

- 

াধাযণ ৫২৬ ২৭২৪৩৬.৭০ - - ৫২৬ ২৭২৪৩৬.৭০ - - ৫২৬ ২৭২৪৩৬.৭০ - 

অচগ্রভ ৬৯০ ২২৯২৩৮.৭৯ - - ৬৯০ ২২৯২৩৮.৭৯ ১০ ৯০.৩৩ ৬৮০ ২২৯১৪৮.৪৬ - 

খড়া - - - - - - - - - - - 

াংকরন ৪৪ ২৫৬২.০২ - - ৪৪ ২৫৬২.০২ - - ৪৪ ২৫৬২.০২ - 

সভাট ১২৬০ ৫০৪২৩৭.৫১ - - ১২৬০ ৫০৪২৩৭.৫১ ১০ ৯০.৩৩ ১২৫০ ৫০৪১৪৭.১৮ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৯ 

 

 

১৭।সরাকাচন প্রচতষ্ঠান (রক্ষ টাকায়) (প্রচবনার) 

 

দদয/াংস্থাযনাভ সরাকাচন প্রচতষ্ঠাদনয নাভ পূফ থফতী ভা 

ম থন্ত  সরাকান 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ সরাকান সভাট সরাকান ভন্তব্য 

 

চফএএপআইচ 

ঞ্চগড় চিচনকর চর. -৪০৬.৫৮ -১৯৯.১৯ -৬০৫.৭৭ * 

ঠাকুযগাঁও চিচনকর চর. -১২২৫.০০ -৭১৭.৩০ -১৯৪২.৩০  

সতাফগি চিচনকর চর. ৬২.৪৭ -১১৬.২৫ -৫৩.৭৮ * 

যাংপুয চিচনকর চর. -৫৬৩.৩৫ -২৭৯.৪৫ -৮৪২.৮০ * 

শ্যাভপুয চিচনকর চর. -৭৫৫.১৬ -৩৭৭.৩৭ -১১৩২.৫৩ * 

যার্াী চিচনকর চর. -১৬৩০.২৮ -৭৮৩.২১ -২৪১৩.৪৯  

নথ থদফঙ্গর চিচনকর চর. -২০০৯.০৯ -৯৬৯.৫০ -২৯৭৮.৫৯  

র্য়পুযাট চিচনকর চর. -১৪৯১.৭৪ -৬২০.০০ -২১১১.৭৪  

কুচিয়া চিচনকর চর. -৭৩০.৩০ -৩৬৩.০৯ -১০৯৩.৩৯ * 

সভাফাযকগি চিচনকর চর. -১৭৩০.৫০ -৮১৯.২৮ -২৫৪৯.৭৮  

চর্রফাাংরা চিচনকর চর. -১৪৩৬.২২ -৩৬৪.৩২ -১৮০০.৫৪  

পচযদপুয চিচনকর চর. -১২৭৮.৮২ -৩৩২.০২ -১৬১০.৮৪  

নাদটায চিচনকর চর. -১৩৯৬.৬৬ -৪৬৫.৫৫ -১৮৬২.২১  

াফনা চিচনকর চর. -৭৮১.৫৫ -৩৯০.৮৪ -১১৭২.৩৯ * 

সযণউইক মদযঅ্য অযান্ড 

সকাাং (চফচড) চর. 

-৮০.২৩ -৪৮.১৯ -১২৮.৪২  

 

চফ.দ্র. তাযকাচিচিত (*) ছয় (০৬) ি চিচনকদর ২০২০-২০২১ ভাড়াই সভৌসুভ দত আখ ভাড়াই কাম থক্রভ স্থচগত আদছ। 

 

 

 

 

 

 



১৮। (ক) প্রচক্ষণ (াংখ্যায়)                                                                                            ১০ 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ইন াউর্  অবযন্তযীণ )সদদ(  চফদদ  ভন্তব্য 

প্রচক্ষদণয 

াংখ্যা 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

সকা থ াংখ্যা প্রচক্ষণ আদয়ার্নকাযী 

প্রচতষ্ঠান 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

সকা থ াংখ্যা আদয়ার্ক প্রচতষ্ঠান/দদ অাংগ্রণকাযীয  

াংখ্যা 

চফএএপআইচ ০১ ৩২ ০৩ ১। ফাাংরাদদ সুগাযক্র 

গদফলণা ইনচিিউট, ঈঅ্যদী, 

াফনা। 

২। আঞ্চচরক সরাক প্রান 

প্রচক্ষণ সকন্দ্র ,৪৯ চনউ 

ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। 

 

৩। ফাাংরাদদ সরাক প্রান 

প্রচক্ষণ সকন্দ্র ,াবায। 

 

৯২ - - - - 

 

(খ) সেকদাোাযদদয  প্রচক্ষণ 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ সকা থ াংখ্যা চফলয় অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা ভন্তব্য 

চফএএপআইচ - - - - 

 

 

 

১৯। উদ্ভাফন 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ উদ্ভাফদনয সক্ষত্র উদ্ভাফনী 

ধাযণা 

একক উদ্ভাফন সমৌথ উদ্ভাফন উদ্ভাফনী ধাযণায 

প্রদয়াগ সক্ষত্র 

উদ্ভাফনী ধাযণায 

প্রদয়াগ ও সকৌর 

সকৌর প্রদয়াদগয পদর 

াচধত চযফতথন 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ প্রচতষ্ঠাদনয কভ থিচতদত - - - - - - - 

 সফা িচত ফা প্রচক্রয়ায সক্ষদত্র - - - - - - 

দেয সক্ষদত্র - - - - - - 

 

২০।চফবাগীয় ভাভরা (াংখ্যায়) 

দদয /াংস্থা  

 

 

পুচিভূতদভাট 

চফবাগীয় ভাভরা 

)াংখ্যা(  

প্রচতদফদনাধীন ভাদ 

দাদয়যকৃত  চফবাগীয় ভাভরা  

(াংখ্যা) 

সভাট ভাভরা 

)াংখ্যা(  

প্রচতদফদনাধীন ভাদ চনষ্পচিকৃত  ভাভরা )াংখ্যা(  ভা সদল অচনষ্পন্ন 

চফবাগীয় ভাভরা 

)াংখ্যা(  
িাকুচযচুযচত/ফযখাি অব্যাচত অন্যান্য দণ্ড সভাট 

চফএএপআইচ ২৩ (সতই) ি ০৩ (চতন) ি ২৬ (ছাচি) ি - - - - ২৫ (পঁচি) ি 

 

চফ.দ্র. ২০২২-২০২৩ অথ থফছদয সদেম্বয ভা ম থন্ত চনষ্পচিকৃত চফবাগীয় সভাট ভাভরা ০১ (এক) ি। 



১১ 

২১। সদওয়াচন ভাভরা (াংখ্যায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ সর্য িরচত ভাদ দাদয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা সভাট  দাদয়যকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

চনষ্পচিকৃত ভাভরায াংখ্যা ফ থদভাট 

চনষ্পচিকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

অচনষ্পচিকৃত ভাভরায াংখ্যা ভন্তব্য 

চনম্ন আদারত উচ্চ 

আদারত 

কনদটপট  চনম্ন আদারত উচ্চ 

আদারত 

কনদটপট  চনম্ন আদারত উচ্চ 

আদারত 

কনদটপট  

চফএএপআইচ ২০ - - - - - - - - ০৮ ১১ ০১  

 

 

২২। (ক) বা (াংখ্যায়) 

  

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ বা অনুষ্ঠাদনয তাচযখ বায চফলয় ভন্তব্য 

 

সতাফগি সুগায চভর চর. ০১/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

াফনা সুগায চভর চর. ০৫/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

নথ থদফঙ্গর সুগায চভর চর. ০৭/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

সকরু অযান্ড সকাাং(ফাাংরাদদ) চর. ১১/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

কযদাদযদনয সফাড থ রুদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

যাংপুয সুগায চভর চর. ১৩/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

কুচিয়া সুগায চভর চর. ১৫/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

যাাী সুগায চভর চর. ১৯/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

ঠাকুযগাঁও সুগায চভর চর. ২১/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

পচযদপুয সুগায চভর চর. ২৫/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

কযদাদযদনয সফাড থ রুদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

নাদটায সুগায চভর চর. ২৭/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

র্য়পুযাট সুগায চভর চর. ২৯/০৯/২০২২ সফাড থবা- 

সকাপাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা। 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

চফএএপআইচ, দয দদয। ২৬/০৯/২০২২ ২০২২-২৩ অথ থ ফছদযয প্রণীত APA ও IAPঅনুমায়ী 

রক্ষযভাত্রায চফযীদত অর্থন চফলয়ক আদরািনা। 

- 

১৪/০৯/২০২২ সফাদড থয আদরািয চফলয় ০৯ (নয়) ি। 

২৮/০৯/২০২২ সফাদড থয আদরািয চফলয় ০৮ (আট) ি। 

 



১২ 

 

 

(খ) সচভনায/ওয়াকথ (াংখ্যায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ 

 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ অনুচষ্ঠত 

সচভনায/ওয়াকথদয াংখ্যা 

সচভনায/ওয়াকথদয চফলয় 

 

 

সচভনায/ওয়াকথদয 

অনুষ্ঠাদনয তাচযখ 

 

সচভনায/ওয়াকথ অনুষ্ঠাদনয স্থান ভন্তব্য 

 

চফএএপআইচ 

 

০১ workshop on National Integrity 

Strategy (NIS) 

২৮/০৯/২০২২ 

 

 

আঞ্চচরক সরাক প্রান প্রচক্ষণ সকন্দ্র ,৪৯ চনউ 

ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। 

- 

 

 

২৩। (ক) অচবদমাগ (GRS) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ সর্য প্রচতফদনাধীন ভাদ প্রাদ অচবদমাদগয 

াংখ্যা 

সভাট অচবদমাদগয 

াংখ্যা 

চফদফিয ভাদ চনষ্পচিকৃত অচবদমাদগয াংখ্যা চনষ্পচিয ায অফচি 

অচবদমাদগয 

াংখ্যা 

ভন্তব্য 

অনরাইদন  াড থকচ 

প্রভাচণত অপ্রভাচণত সভাট চনষ্পচি 

চফএএপআইচ নাই নাই নাই - - - - - নাই 

 

২৪। প্রকানা 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ 

 

 

 

প্রকানায ভয়কার প্রকানায চফলয় প্রকানায ধযন ভন্তব্য 

ভাচক 

 

 

ত্রত্রভাচক লান্াচক 

 

 

ফাচল থক 

 

চফএএপআইচ,দয দদয সদেম্বয -২০২২ নাই নাই নাই নাই নাই - 

 

 

 

২৫। সভরা ওপ্রদ থনী আদয়ার্ন/অাংগ্রণ 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ সভরা 

আদয়ার্নকাযী 

কতৃথক্ষ 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ আদয়াচর্ত সভরা/ 

প্রদ থনীয াংখ্যা 

সভরা/প্রদ থনী  

আদয়ার্দনয ভয়কার 

সভরা/প্রদ থনীয চফলয় সভরা/প্রদ থনীয স্থান সভরা/প্রদ থনীযআদয়ার্ন/অাংগ্রণ 

চফএএপআইচ নাই নাই নাই নাই নাই সভরা/প্রদ থনীয আদয়ার্ন/অাংগ্রণ 

কযা য়চন। 



 

 

১৩ 

 

২৬। এচডচর্ ফািফায়ন 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ এচডচর্ অযাকন প্লযাদন ফচণ থত 

কাম থক্রভ/প্রকল্প দত 

গৃীত/অনুদভাচদত প্রকদল্পয নাভ ও 

ফািফায়নকার 

চরড/সকা-

চরড/ 

অযাদাচদয়ট 

কাম থক্রভ/প্রকল্প 

ব্যয় (রক্ষ টাকা) 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয 

ফািফ অগ্রগচতয ায 

% 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয 

আচথ থক অগ্রগচতয ায 

% 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয ফািফায়দন 

িযাদরি/ভস্যা (মচদথাদক) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সকরু অযান্ড সকাাং (চফচড) চর. 

(চফএএপআইচ) 

চফএভআয অফ সকরু অযান্ড সকাাং 

(চফচড) চর.(১ভ াংদাচধত),ীল থক 

প্রকল্প, সভয়াদ: জুরাই ২০১২ দত 

জুন ২০২২ ম থন্ত। 

৯.৪ ১০২২১.৩৮ ০৫% ০.০০% -  

১৪ ি চিচনকর 

(চফএএপআইচ) 

১৪ ি চিচনকদর ফর্থয চযদাধনাগায     

(ইিচ) স্থান  (১ভাংদাচধত) 

ীল থক প্রকল্প  [দকাড ২২৪২৫৯৩০০] 

সভয়াদ: জুরাই ২০১৮ সথদক জুন  

২০২৩ ার ম থন্ত। 

১২.৬ ৮১৮৪.৩৫ ০.০০% ০.০০% -  

 

*     এছাড়া অযাকন প্লযান ফচভূ থত সকান উদেখদমাগ্য কাম থক্রভ/প্রকল্প থাকদর তায চফফযণ : নাই 

 

২৭।ভ্রভণ/চযদ থন (াংখ্যায়) 

 

ভন্ত্রণারয়/ দদয/াংস্থ  ম থায় অবযন্তযীণ ভ্রভণ/চযদ থন 

(াংখ্যা) 

ত্রফদদচক সচভনায/  

ওয়াকথ 

চফদদদ এিদার্ায চবচর্ট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ সগ্রড-১ ০২  নাই নাই - 

সগ্রড-২ - নাই নাই - 

সগ্রড-৩ ০৬  নাই  নাই  - 

সগ্রড-৪ ০৯  নাই নাই - 

সগ্রড-৫ ১৩  নাই নাই - 

সগ্রড-৬ ০৩ নাই নাই - 

সগ্রড-৯ ০৩ নাই নাই - 

সগ্রড-১১ ০৫  নাই নাই - 

সগ্রড-১৪ ০১ নাই নাই - 

সগ্রড-১৬ ০১ নাই নাই - 



 

 

১৪ 

 

 

২৮।অচর্থত ছুি/চরদয়ন  

 

 

(ক) অনুদভাচদত ছুি 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

(খ) চরদয়ন (াংখ্যায়) 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ কভ থকতথা/কভ থিাযীদদয 

নাভ ও দচফ 

চরদয়নকারীন প্রচতষ্ঠান ভঞ্জুচযয আদদ ও তাচযখ ভয়কার সভাট ভয়কার ভন্তব্য 

শুরুয তাচযখ ভাচদয তাচযখ 

চফএএপআইচ - - - - - - সদেম্বয, ২০২২ 

ভাদ সকান 

কভ থিাযী চরদয়দন 

অফস্থান কদযন 

চন। 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ছুিয ধযন ছুি সবাদগয ভয়কার ভন্তব্য 

অচর্থত প্রসূচত অধ্যয়ন অন্যান্য শুরুয তাচযখ ভাচদয তাচযখ 

চফএএপআইচ - - - - - - সদেম্বয, ২০২২ ভাদ 

সকান কভ থিাযী চরদয়দন 

অফস্থান কদযন চন। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


