
 

ফাাংরাদদ চিচন ও খাদ্য চল্প কযদাদযন 

ভাচক এভআইএ প্রচতদফদন  

ভাদয নাভ: জানুয়াচয ২০২২                                                                                                                                               অথ থফছয: ২০২১-২০২২ 
 

১। (ক) উৎাদন (রক্ষ টাকায়) 
 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ ফাচল থক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক 

প্রকৃত অজথন 

ভাচক প্রকৃত 

অজথদনয ায 

প্রচতদফদনাধীন অথ থফছদয 

ক্রভপুচিভূত অজথন 

ক্রভপুচিভূত 

অজথদনয ায 

গত অথ থফছদয একই 

ভদয় মভাট অজথন 

গত অথ থফছদয একই 

ভদয় মভাট অজথদনয ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ চিচন  ৩৭০০০.০০ ১৮০২৩.০৭ ৯৪২৪.০৯ ৫২% ১৪৩৮৯.৪৯ ৫২% ১৬৪৬১.০০ - - 

চিচযট ও 

অযারদকার  

২৭১৮৩.০০ ২২৬৫.২৫ ১৯৬৫.১৫ ৮৭% ১১১৭২.১২ ৭০% ৯০৫৯.০০ ৯২% - 

চবদনগায - - ২.৭৮ - ১০.১১ - - - - 

ফাদয়া-

পার্ট থরাইজায 

- - ৮.১৪ - ৬২.৩৪ - - - - 

যান্ড 

স্যাচনটাইজায 

- - - - ২২.৩৫ - - - - 

ইচিচনয়াচযাং 

দ্রব্যাচদ  

১২২৩.৭৯ ১০১.৯৮৩ ৫৮.১০ ৫৭% ৩৮১.৩৩ ৫৩% ৪২৪.৭০ ৫৭% - 

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

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ ফাচল থক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক প্রকৃত 

অজথন 

ভাচক প্রকৃত 

অজথদনয ায 

প্রচতদফদনাধীন 

অথ থফছদয 

ক্রভপুচিভূত অজথন 

ক্রভপুচিভূত 

অজথদনয ায 

গত অথ থফছদয 

একই ভদয় 

মভাট অজথন 

গত অথ থফছদয একই 

ভদয় মভাট অজথদনয 

ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ চিচন (দভ.টন) ৫০,০০০ ১২৬১১.৫০ ১২৭৩৫.২৫ ৫২% ১৯৪৪৫.২৫ ৫২% ২৭৪৩৫.০০ - - 

 মভারাদ (দভ.টন) - ৬৬৯৫.৯৮ ৮১৫৭.০৭ ৬৯% ১৩০৯৫.০৬ ৬৯% ১৬১৩১.২৯ - - 

ব্যাগা (দভ.টন) - - ৬৮৪৯৮.৩০ - ১০৮৪৫৭.৯৩ - ১৪৭৩০৮.০৪ - - 

চিচযট ও 

অযারদকার (চরটায) 

৫৫,০০,০০০ ৪৫৮৩৩৩.৩৩ ৬৫৬৭২২.২০ ১৪৩% ৩১৪০৮৯৪.৯২ ৯৮% ২৩৫০৫৪৭.৪৩ ১১৮% - 

চবদনগায(চরটায) ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ৩০০০.০০ ১২০% ১০৯০০.০০ ৬২% - - - 

ফাদয়া-

পার্ট থরাইজায(দভ.টন) 

৩০০০.০০ ২৫০.০০ ৭৪ ৩০% ৫৬৭.০০ ৩২% - - - 

যান্ড 

স্যাচনটাইজায(চরটায) 

৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - ৪৪৭০.০০ ২৬% -  - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ 

(দভ.টন) 

- - ৪৯.২২ - ৩২৫.১৫ - ৩৬৪.৯৩ ৮৮% - 

 

 চফ.দ্র. চিচন উৎাদন রক্ষযভাত্রা চনধ থাযণ কযা দয়দছ আখ ভাড়াই কাদরয উয চবচি কদয। এখাদন ভাড়াই কার ধযা দয়দছ নদবম্বয ২০২১ মথদক ভাি থ ২০২২ ম থন্ত অথ থাৎ ৫ ভা। ভাচবচিক এ রক্ষযভাত্রা 

চনধ থাযণ কযা দয়দছ উৎাদন চফবাগ কতৃক প্রণীত Break up এয উয চবচি কদয। 



২ 

২। (ক) চফক্রয় (চযভাণ)-/মভচিক 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 (দভ.টন) ৪১১১০.০০ ৩৪২৫.৮৮ ৩৩০১.৭৫ ৯৬% ২৩৫৮৮.৪৮ ৯৮% - 

 মভারাদ (দভ.টন) ২৫৩৩০.৪৮ ২১১০.৮৭৩ ১৭৭১.২৫ ৮৪% ১৪২৫৭.০৬ ৯৬% - 

ব্যাগা (দভ.টন) - - ৩৫০.০০ - ৫৪২.৩০ - - 

চিচযট ও 

অযারদকার(চরটায) 

৫৫০০০০০ ৪৫৮৩৩৩.৩৩ ৩৮৯৩৬০.০০ ৮৫% ২৫০৫৭০৩.০০ ৭৮% - 

চবদনগায(চরটায) ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ১৪৫৮.০০ ৫৮% ৮৬৮৪.০০ ৫০% - 

ফাদয়া-পার্ট থরাইজায (দভ.টন) ৩০০০.০০ ২৫০.০০ ১০২.০০ ৪১% ১৪২৬.০০ ৮১% - 

যান্ড স্যাচনটাইজায(চরটায) ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ৮৩০.০০ ৩৩% ৫৯৮৩.০০ ৩৪% - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (দভ.টন) - - ৯.৭৬ - ১৯৮.১৬ - - 

 

(খ) চফক্রয় (রক্ষ টাকায়)                 

 

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

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ আভদাচনকৃত

দেয নাভ 

আভদাচনকৃত

মদদযনাভ 

ফাচল থক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক রক্ষযভাত্রা ভাচক রক্ষযভাত্রা 

অজথদনয ায 

ক্রভপুচিভূত  অজথন চফগত অথ থফছদয একই ভদয় 

মভাট আভদাচনয ায 

হ্রা/বৃচিয 

কাযণ 

ভন্তব্য 

চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় - - 

চফএএপআইচ - - - - - - - - - - - - - 

 

* মিডগ্যাদযচযভাণ- ২০০৬-২০০৭ দত ২০২০-২০২১ ার ম থন্ত মিড গ্যা ও বর্তথচকয দাচফকৃত অদথ থয চযভাণ ৬৫৪২.৬৬ মকার্ট টাকা।  

 

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 ২৫৯০১.২০ ২১৫৮.৪৩ ২৫৩৮.৩৭ ১১৭.৬০% ১৬১৯৪.১৯ ১০৭.১৮% ২৩২৮৯.০১ ৬৯% - 

 মভারাদ ৬৪৮৩.৩৮ ৫৪০.২৮২ ৪৮২.৮২ ৮৯.৩৬% ৩৭৪৭.৫১ ৯৯.০৯% ৬৪১৮.৬৭ ৩১৬% - 

 ব্যাগা (দভ.টন) - ১.৩৪ ১.৪০ ১০০% ২.৭৪ ১০০% ৭.৬৯ ১০০% - 

 চিচযট ও 

অযারদকার 

২৭১৮৩.০০ ২২৬৫.২৫ ৩৫৫৫.১৬ ১৫৬.৯৪% ১৯৫৭৮.৭০ ১২৩.৪৭% ১৬০৯০.০০ ১৬৩% - 

 চবদনগায ৩১.৮০ ২.৬৫ ১.৩৫ ৫০.৯৪% ৮.০৬ ৪৩.৪৫% - - - 

 ফাদয়া-

পার্ট থরাইজায 

৩৩০.০০ ২৭.৫ ১১.১৯ ৪০.৬৯% ১৫৬.৮৩ ৮১.৪৭% - - - 

 যান্ড 

স্যাচনটাইজায 

৭৫.০০ ৬.২৫ ৪.১৫ ৬৬.৪০% ২৯.৯২ ৬৮.৩৯% - - - 

 ইচিচনয়াচযাং 

দ্রব্যাচদ  

১২২৩.৭৯ ১০১.৯৮ ১৯.১৫ ১৮.৭৮% ৩২৯.৯১ ৪৬.২১% ৪৬৩.৫০ ৬২% - 



৩ 

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

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ পূফ থফতীঅথ থফছদযযদজয 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) ২৬৪৮৩.৩৪ ১৬৬৮৪.৫০ ২৩৭২৬.১৭ ১৭৫৫৭.৩৭ ২৩৭২৬.১৭ ১৭৫৫৭.৩৭ ৪৪৯১৫.৩৬ ২২৪৫৭.৬৮ - 

মভারাদ (দভ.টন) ৩৪৬২৬.৮০ ৭৬৬২.২২ ৩৩৮০৯.৬৭ ৮৮৮৬.৮৭ ৩৩৮০৯.৬৭ ৮৮৮৬.৮৭ ৩২৭৭৪.৮৬ ৬৬৭০.৩৪ - 

ব্যাগা(দভ.টন) ১২৫৪৭.৫৭ ৫০.১৯ ১১৫২২.৭১ ৪৬.০৯ ১১৫২২.৭১ ৪৬.০৯ ১৮৯৫০.৪৭ ৭৫.৮০ - 

চিচযট ও অযারদকার 

(প্রুপচরটায) 

৬৮৯৫৬৬ ১০৫৯.০০ ৬৭৩৮৯১.০০ ৯৬০.২৪ ৬৭৩৮৯১.০০ ৯৬০.২৪ ৮২৭৫১৫.০৭ ১১২০.০০ - 

চবদনগায(চরটায) - - ৫৩৬৫.৪৫ ৪.৯৭৯ ৫৩৬৫.৪৫ ৪.৯৭৯ - - - 

ফাদয়া-পার্ট থরাইজায (দভ.টন) - - ৬৩.০৭ ৬.৯৩৭ ৬৩.০৭ ৬.৯৩৭ - - - 

যান্ড স্যাচনটাইজায (চরটায) - - ৩০১.০০ ১.৫০৫ ৩০১.০০ ১.৫০৫ - - - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ(দভ.টন) - ১০৮৫.২৬ - ১৩৫০.৭৭ - ১৩৫০.৭৭ - ৪২২.২৫ - 
 

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

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ পূফ থফতীঅথ থফছদযযদজয াংগ্রদয উৎ প্রচতদফদনাধীন ভাদ মভাট 

ভজুদদয চযভাণ 

ক্রভপুচিভূত ভজুদ চফগত ফছদয  একই 

ভদয়য ভজুদ 

ভন্তব্য 

চযভাণ মূল্য মদীয় চফদদ চযভাণ মূল্য চযভাণ মূল্য চযভাণ 

 

মূল্য - 

চফএএপআইচ রাইভ (দভ.টন) ৩১০.৫৮৭ ৫০.৬৫৭ - - ২৩৮.৯৮ ৪৫.৬৩৩ ২৩৮.৯৮ ৪৫.৬৩৩ ৩২৬.৬৭৫ ৫৮.২১২ - 

ারপায (দভ.টন) ১৬০.০৫৫ ৭০.৩৬৭ - - ১৮৫.৭৫ ৮৮.৭০৬ ১৮৫.৭৫ ৮৮.৭০৬ ২৬৭.২৯৫ ১৩৭.২৫২ - 

কচিক মাডা 

(দভ.টন) 

২৫.৮৮৫ ১৬.২৮৫ - - ২৯.৭৮ ২০.৬৭ ২৯.৭৮ ২০.৬৭ ৩২.৫৪৫ ২২.৪ - 

কাফ থাইড স্লাজ 

(দভ.টন) 

৭.১৯ ৩.০৩ - - ৫.৬৯ ১.৮২ ৫.৬৯ ১.৮২ ৭.১৯ ৩.০৭ - 

িদটয ফস্তা (াংখ্যা) ২১১৪৯৪.৩৪ ৮৯.৯২৯ - - ৩৯১২১৩.০০ ১২৬.২৯৯ ৩৯১২১৩.০০ ১২৬.২৯৯ ৫৭৬৫২৩.০০ ১৮৪.০৬ - 

মভারাদ(দভ.টন) ৩৪১৬ ১৩২৬ - - ৩৬৯১.০০ ১৫১৮.০০ ৩৬৯১.০০ ১৫১৮.০০ ৪৯১৬.০০ ১৫৬২.০০ - 

চগ আয়যন (দভ.টন) ১৯৩.২১ ১১৫.৯৩ - - ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ ০.০৩ ০.০২ - 

চআই স্ক্র্যা 

(দভ.টন) 

১৪৯.৮০ ১১.২১ - - ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ ১৭৪.৫২ ১৪.৪৪ - 

াড থ মকাক (দভ.টন) ৮.১২ ৩.৫০   ৭.৩৫ ৩.১৫ ৭.৩৫ ৩.১৫ ১১.৮৫ ১০.০৩ - 

 



 

৪ 

 

৫। চডএএর /(রক্ষ টাকায়) 

      

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মভাট চডএএর 

এয চযভাণ 

চকচস্ত 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 ২,৮৪৩.৫০ ৭,৩৭৫.৫৪ ১৩৬.৪০৯  ১৯৮৬৩.৫১ ২৭২৮৬.৮৫ ১৯৬.৫৯৪ - 

 

৬। পান্ড চযচস্থচত (রক্ষ টাকায়)  

              
 

 

৭। ইক্যযইর্ট (রক্ষ টাকায়)  

         

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ইক্যযইর্টয চযভাণ চযজাব থ এন্ড ায প্লা মভাট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ -৭৬৬৯৫২.২৭ ১৫৩৬.৬২ -৭৬৫৪১৫.৬৫ - 

 

৮। চযিারন ব্যয় (রক্ষ টাকায়)      

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ চযিারন ব্যয় প্রচতষ্ঠাদনযচনজস্ব ব্যাাংকদতওঅন্যান্যঋ

ণগ্রণ 

মভাট ক্রভপুচিভূতঅফি

য়ন 

মভাট মনন/গ্রাচুচয়র্ট চচএপ/চএপ মভাট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ১৫৭২৯.২৮ ১৫৭২৯.২৮ -  ১৫৭২৯.২৮ ৬২৩৯৩.১৮ ৬২৩৯৩.১৮ ৪৩০৬০.৫৬ ৯৬৬০.৭৪ ৫২৭২১.৩০ - 

 

 

 

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

চফএএপআইচ  চএ/চচড/এর্টচড/এএনচড মানারী ব্যাাংক চর. ২৬০৩.০৬  

জনতা ব্যাাংক চর. ৩৩৫৯.৪২ 

অগ্রণী ব্যাাংক চর. ৩২৪.০১ 

পূফারী ব্যাাংক চর. ২২.৮১ 

রূারী ব্যাাংক চর. ২৩৭৫.০৯ 

চভডল্যান্ড ব্যাাংক চর. ২১৯.৯১ 

ইিান থ ব্যাাংক চর. ০.৪৩ 

মফচক ব্যাাংক চর. ০.১ 

ফাাংরাদদ চল্প ব্যাাংক চর. ০.১৯ 

এপচডআয মানারী ব্যাাংক চর.,  ৪৩৩.১৫ 

াউথ ইি ব্যাাংক চর. ২২.০০ 

কযা/নগদ ১৮.৭৭ 



৫ 

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. ২৭.৪১   ২১৪.৬৫  -২১০.১২  

ঠাক্যযগাঁও চিচনকর চর. ২৯৪.৮৬   ২২৭২.০৩  -১২৩৬.০৪  

মতাফগি চিচনকর চর. ৩৭.২২   ৩৪২.৫৮  -৩০৫.৩৬  

যাংপুয চিচনকর চর. ০.২   ২৮৪.৯০  -৩১১.৫২  

শ্যাভপুয চিচনকর চর. ০   ৬৮৪.৮৪  -৬৮৪.৮৪  

যাজাী চিচনকর চর. ৫০.৮   ৮১৩.৯৫  -৮১১.৬২  

নথ থদফঙ্গর চিচনকর চর. ৫৬৪.৬৭   ২৮৫৯.৪২  -৩১৫.৩৪  

জয়পুযাট চিচনকর চর. ৪৪৪.০৭   ১৫২৬.১৩  -২৮২.০৬  

মকরু অযান্ড মকাাং চর. ৬৯৪.৫৯   ১৫২৪.০৭  -৫৩৯.৪৬  

ক্যচিয়া চিচনকর চর. ২২.৩১   ৩৩৮.৪৪  -৩১৬.১৩  

মভাফাযকগি চিচনকর চর. ৩৮৯.৫৮   ২৭০৬.৭১  -৬৪১.৫৪  

চজরফাাংরা চিচনকর চর. ২২৩.৫২   ৭৩০.৯৬  -৪০২.৩১  

পচযদপুয চিচনকর চর. ২৬৬.৫১   ১৯৩০.৩৭  -৬৪২.৯৬  

নাদটায চিচনকর চর. ১৪৭.৮৯   ১৫১৬.৭৪  -৪৯৭.২৩  

াফনা চিচনকর চর. ০.০০   ৪০৩.৪০  -৪০৩.৪০  

মযণউইক, মদেশ্বয অযান্ড 

মকাাং (চফচড) চর. 

২২.০৭   ৮৪.১২  -৫১.২৭  

মকরু অযান্ড মকাাং 

চর.(চডচিরাচয ইউচনট) 

৩৩৫৪.৬৬   ১৭৪৭.১৫  ১৮০১.৩৪  

মভাট ৬৫৪০.৩৬ - - ১৯৯৮০.৪৬ - -৫৮৪৯.৮৬  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

১০। যাজস্ব 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 মকালাগাদয মভাট শুল্ক 

ও কয জভায চযভাণ 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ - - - - - - ৫৭৮৪.৩৬  

         
 

১১। (ক)জনফর (প্রচতষ্ঠাদনয মক্ষদত্র) (াংখ্যায়) 

 
 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত  দ কভ থযত দ মভাট পূযণকৃত দ মভাট শূে দ ভন্তব্য 

পুযল ভচরা 

চফএএপআইচ (দয দপ্তয) ২৫২ ১৭৫ ৩৪ ২০৮ ৪৪  



 

 

৬ 

(খ) জনফর (দকাম্পাচনয মক্ষদত্র) (াংখ্যায়) 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত  দ মভাট পূযণকৃত দ ফ থদভাটপূযণকৃত 

দ 

 

মভাটশূন্য 

দ 

 

ভজুচয কচভদনয আওতাভুক্ত শ্রচভক াংখ্যা মভাটভজুচয কচভদনয 

আওতাভুক্ত শ্রচভক 

াংখ্যা 

ভন্তব্য 

পুযল ভচরা দক্ষ অদক্ষ কযাজুয়ার 

চফএএপআইচ 

(চভরমূ) 

১৭০১১ ৮৬১১ ২৮৮ ৮৮৯৯ ৮১১২ ২১২৫ ১০১৬ ১৩৭০ ৪৫১১  

 

 

১২। চনদয়াগ (াংখ্যায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ প্রথভ মশ্রচণ চদ্বতীয় মশ্রচণ তৃতীয় মশ্রচণ ির্তথ থ মশ্রচণ মভাট  ফ থদভাট 

পুযল ভচরা পুযল ভচরা পুযল ভচরা পুযল ভচরা পুরুল ভচরা 

চফএএপআইচ - - - - -  

 

১৩। মফতন বাতা ও আনুলচঙ্গক(রক্ষ টাকায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ চযিারন 

ব্যয় 

ফযাদেয 

চযভাণ(ফাচল থক) 

ব্যদয়য 

চযভাণ(দফতন) 

অচধকার বাতা 

(প্রদমাজয 

মক্ষদত্র) 

মভাট ব্যয় ব্যদয়য ায চস্থচত চফগত ফছদয 

একই ভদয় ব্যয় 

চফগত ফছদয একই 

ভদয় ব্যদয়য ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ১৫৭২৯.২৮ ৪৩০৮৩.১১ ৩১৮৮.৪৮ ১৯৫.৫৩ ৩৩৮৪.০১ ২১.৫১% ২১৮২১.৭৪ ৩৭০২.৪৪ ১৯.০২%  

 

১৪। উন্নয়ন ফাদজট (রক্ষ টাকায়) 

 

াংস্থায নাভ 

 

প্রকল্প 

াং

খ্যা 

এচডচ ফযাে মভাট অথ থ ছাড় মভাট ব্যয় মভাট চফদফিয ভাদ ফাস্তফায়ন 

অগ্রগচত (%) 

চফগত ফছদয একই ভদয় ব্যচয়ত 

অদথ থয চযভাণ 

চফগত ফছদয 

একই ভদয় 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগচত (%) 

হ্রা বৃচিয 

ায 

ভন্ত

ব্য 

 

  

চজওচফ প্রকল্প 

াায্য 

চনজস্ব 

অথ থায়ন 

 চজওচফ প্রকল্প 

াায্য 

চনজস্ব 

অথ থায়ন 

 চজওচফ প্রকল্প 

াায্য 

চনজস্ব 

অথ থায়ন 

 আচথ থক মবৌত চজওচফ প্রকল্প 

াায্য 

চনজস্ব 

অথ থায়ন 

চফএএপআইচ ২ 

(দুই) 

৩৬৫৫ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

৩৬৫৫ 

 

 

৯১৩.৭৫ - 

 

 

 

- 

 

 

 

৯১৩.৭৫ 

 

 

 

৩১১.১৮ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

৩১১.১৮ 

 

 

 

৮.৫১% 

 

 

 

ইর্টচ 

৮০% 

চফএভ আয 

অফ মকরু 

৫২% 

 

১৪৭৫.৭৯ - 

 

 

- 

 

 

৫৫.১৭% (-)৪৬.৬৬%  

 

 



 

 

 

৭ 

১৫। ভচনটচযাং ফাদজট (রক্ষ টাকায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত 

ফাদজট 

কভ থচযকল্পনা  

অনুমায়ী প্রস্তাচফত 

ব্যয় 

 

প্রচতদফদনাধীন 

ভাদ 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগচত 

মভাট 

ক্রভপুচিভূত 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রভাচকচবচিক 

প্রস্তাচফত ব্যয় 

ত্রত্রভাচকচবচিক 

ফাস্তফায়ন অগ্রগচতয 

ায (%) 

চফগত একই ভদয় 

ভাচক অগ্রগচতয 

ায (%) 

চফগত একই ভদয় 

ত্রত্রভাচকচবচিক 

অগ্রগচতয ায (%) 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ - - - - - - - - ত্রত্রভাচক চবচিদত কযা 

য়। 

 
 

 

১৬। চনযীক্ষা (রক্ষ টাকায়)/াংখ্যায় 

 

অচডদটয 

প্রকায 

অচডট আচি চনষ্পচিকৃত অচডট আচি  অচনষ্পন্ন অচডট আচি ভন্তব্য 

মজয প্রচতদফদনাধীন ভাদ প্রাপ্ত 

অচডট আচি 

মভাট 

াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা জচড়ত অদথ থয 

চযভাণ 

াংখ্যা জচড়ত অদথ থয 

চযভাণ 

- 

াধাযণ ৬০৩ ১৯৯৬৩৮.৬৪ - - ৬০৩ ১৯৯৬৩৮.৬৪ - - ৫৯৩ ১৯১১৫১.১৩ - 

অচগ্রভ ৬২৪ ১৯২১৪২.১৮ - - ৬২৪ ১৯২১৪২.১৮ ১০ ৮৪৮৭.৫১ ৬২৪ ১৯২১৪২.১৮ - 

খড়া - - - - - - - - - - - 

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

মভাট ১২৭১ ৩৯৪৩৪২.৮৪ - - ১২৭১ ৩৯৪৩৪২.৮৪ ১০ ৮৪৮৭.৫১ ১২৬১ ৩৮৫৮৫৫.৩৩ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

৮ 

 

 

১৭। মরাকাচন প্রচতষ্ঠান (রক্ষ টাকায়)  (প্রচবনার) 

 

দপ্তয/াংস্থাযনাভ মরাকাচন প্রচতষ্ঠাদনযনাভ পূফ থফতী ভা 

ম থন্ত  মরাকান 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ মরাকান মভাট মরাকান ভন্তব্য 

 

চফএএপআইচ 
ঞ্চগড় চিচনকর চর. -১৪০৮.০৩ -২১০.১২ -১৬১৮.১৫  

ঠাক্যযগাঁও চিচনকর চর. -৩৪১৬.২৭ -১২৩৬.০৪ -৪৬৫২.৩১  

মতাফগি চিচনকর চর. -১৬৮৬.৬১ -৩০৫.৩৬ -১৯৯১.৯৭  

যাংপুয চিচনকর চর. -২০৬৫.৭২ -৩১১.৫২ -২৩৭৭.২৪  

শ্যাভপুয চিচনকর চর. -২৪১৬.৬৭ -৬৮৪.৮৪ -৩১০১.৫১  

যাজাী চিচনকর চর. -৪৬২০.৬৩ -৮১১.৬২ -৫৪৩২.২৫  

নথ থদফঙ্গর চিচনকর চর. -৪৪৩১.৭৬ -৩১৫.৩৪ -৪৭৪৭.১০  

জয়পুযাট চিচনকর চর. -২৫৫১.১১ -২৮২.০৬ -২৮৩৩.১৭  

ক্যচিয়া চিচনকর চর. -২২৬৫.২৬ -৩১৬.১৩ -২৫৮১.৩৯  

মভাফাযকগি চিচনকর চর. -৩৯৯৬.৮৭ -৬৪১.৫৪ -৪৬৩৮.৪১  

চজরফাাংরা চিচনকর চর. -৩১১৭.৭৯ -৪০২.৩১ -৩৫২০.১০  

পচযদপুয চিচনকর চর. -৩২৪৫.৩৩ -৬৪২.৯৬ -৩৮৮৮.২৯  

নাদটায চিচনকর চর. -৩৫৮৮.৯১ -৪৯৭.২৩ -৪০৮৬.১৪  

াফনা চিচনকর চর. -২৪৯২.৪১ -৪০৩.৪০ -২৮৯৫.৮১  

মযণউইক, মদেশ্বয অযান্ড 

মকাাং (চফচড) চর. 

-১৯৪.৯৬ -৫১.২৭ -২৪৬.২৩  

 

 

 



৯ 

 

৮। (ক)প্রচক্ষণ (াংখ্যায়) 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ইন াউজ  অবযন্তযীণ (দদদ) চফদদ  ভন্তব্য 

প্রচক্ষদণয 

াংখ্যা 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

মকা থ াংখ্যা প্রচক্ষণ আদয়াজনকাযী 

প্রচতষ্ঠান 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

মকা থ াংখ্যা আদয়াজক প্রচতষ্ঠান/দদ অাংগ্রণকাযীয  

াংখ্যা 

চফএএপআইচ - - ০৭ আঞ্চচরক মরাক প্রান 

প্রচক্ষণ মকন্দ্র SREDA ও 

শ্রভ অচধদপ্তয। 

 

৬৫ -  - - 

 

 

(খ) মিকদাল্ডাযদদয প্রচক্ষণ 
 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মকা থ াংখ্যা চফলয় অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা ভন্তব্য 

 - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

১৯। উদ্ভাফন 
 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ উদ্ভাফদনয মক্ষত্র উদ্ভাফনী 

ধাযণা 

একক উদ্ভাফন মমৌথ উদ্ভাফন উদ্ভাফনী ধাযণায 

প্রদয়াগ মক্ষত্র 

উদ্ভাফনী ধাযণায 

প্রদয়াগ ও মকৌর 

মকৌর প্রদয়াদগয পদর 

াচধত চযফতথন 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ প্রচতষ্ঠাদনয কভ থিচতদত - - - - - - নাই  

 মফা িচত ফা প্রচক্রয়ায মক্ষদত্র - - - - - - 

দেয মক্ষদত্র - - - - - - 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০। চফবাগীয় ভাভরা (াংখ্যায়) 

 

 
 

দপ্তয/াংস্থা  

 

 

পুচিভূতদভাট 

চফবাগীয় ভাভরা 

(াংখ্যা) 

প্রচতদফদনাধীন ভা 

দাদয়যকৃত  চফবাগীয় 

ভাভরা (াংখ্যা) 

মভাট ভাভরা 

(াংখ্যা) 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ চনষ্পচিকৃত  ভাভরা (াংখ্যা) ভা মদল 

অচনষ্পন্ন চফবাগীয় 

ভাভরা (াংখ্যা) 
িাক্যচযচুযচত/ 

ফযখাস্ত 

অব্যাচত অন্যান্য দণ্ড মভাট 

১ ২ ৩ ৪ 

(২+৩) 

৫ ৬ ৭ ৮ 

(৫+৬+৭) 

৯ 

(৪-৮) 

চফএএপআইচ ০৯(নয়) র্ট ০১ (এক) ১০ (দ) র্ট - - ০২ ০২ (দুই) র্ট ০৪(িায) র্ট 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চফ.দ্র. ২০২১-২০২২ অথ থফছদয চনষ্পচিকৃত চফবাগীয় মভাট ভাভরা ০৬ (ছয়) র্ট। 



 

১০ 

২১। মদওয়াচন ভাভরা (াংখ্যায়) 
 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মজয িরচত ভাদ দাদয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা মভাট  

দাদয়যকৃতভাভরা

য াংখ্যা 

চনষ্পচিকৃত ভাভরায াংখ্যা ফ থদভাট 

চনষ্পচিকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

অচনষ্পচিকৃত ভাভরায াংখ্যা ভন্তব্য 

চনম্ন 

আদারত 

উচ্চ 

আদারত 

কনদটম্পট  চনম্ন 

আদারত 

উচ্চ 

আদারত 

কনদটম্পট  চনম্ন আদারত উচ্চ 

আদারত 

কনদটম্পট  

চফএএপআইচ ১৮ - - - - - ১ ১ ২ ০৮ ১০ - পূদফ থয 

মজয 

২০ র্ট 
 

 

 

 

 

২২। (ক) বা(াংখ্যায়) 
  

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ বা অনুষ্ঠাদনয তাচযখ বায চফলয় ভন্তব্য 
 

যাজাী সুগায চভরস্  চর. ১৩/০১/২০২২  মফাড থবা- 

মকাম্পাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা 

ফাচল থক াধাযন বা- 

ক. ২০২০-২০২১ অথ থফছদযয চনযীচক্ষত চস্থচতত্র, রাব-

মরাকান,চনযীক্ষকদদয প্রচতদফদন ও চযিারকভণ্ডরীয 

প্রচতদফদন গ্রণ ও অনুদভাদন। 

খ. ২০২১-২০২২ অথ থফছদযয জন্য চনযীক্ষক চনদয়াগ। 

 

ঠাক্যযগাঁও সুগায চভরস্  চর. ১৮/০১/২০২২ 

পচযদপুয সুগায চভরস্  চর. ২৩/০১/২০২২ 

নাদটায সুগায চভরস্  চর. ২৪/০১/২০২২ 

জয়পুযাট সুগায চভরস্  চর. ২৫/০১/২০২২ 

চফএএপআইচ ২০/০১/২০২২ চল্প ভন্ত্রণারদয়য   এচএ ম থাদরািনা াংক্রান্ত  ভাচক            

( জানুয়াচয/২০২২) বায প্রাক আদরািনা বা। 

১৭/০১/২০২২ মফাদড থয আদরািয চফলয় ০৯ (নয়) র্ট। 

৩১/০১/২০২২ মফাদড থয আদরািয চফলয় ০৭(াত) র্ট। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১১ 

 

 

(খ) মচভনায/ওয়াকথ (াংখ্যায়) 
 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ 
 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ অনুচষ্ঠত 

মচভনায/ওয়াকথদয াংখ্যা 

মচভনায/ওয়াকথদয চফলয় 

 
 

মচভনায/ওয়াকথদয 

অনুষ্ঠাদনয তাচযখ 
 

মচভনায/ওয়াকথ অনুষ্ঠাদনয স্থান ভন্তব্য 

 

চফএএপআইচ 

 

০১ Workshop or Delta plan 2100 ৩০ জানুয়াচয, ২০২২ আঞ্চচরক মরাক- প্রানপ্রচক্ষণ মকন্দ্র, 

৪৯, চনউ ইস্কাটন,ঢাকা-১০০০ 

 

 

- 

 

 

২৩। (ক) অচবদমাগ (GRS) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মজয প্রচতফদনাধীন ভাদ প্রাপ্ত 

অচবদমাদগয াংখ্যা 

মভাট 

অচবদমাদগয 

াংখ্যা 

চফদফিয ভাদ চনষ্পচিকৃত অচবদমাদগয াংখ্যা চনষ্পচিয ায অফচি 

অচবদমাদগয 

াংখ্যা 

ভন্তব্য 

অনরাইদন  াড থকচ 

প্রভাচণত অপ্রভাচণত মভাট চনষ্পচি 

চফএএপআইচ - - - - - - - - নাই 
[ 

 

২৪। প্রকানা 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ 

 
 

 

প্রকানায ভয়কার প্রকানায চফলয় প্রকানায ধযন ভন্তব্য 

ভাচক 
 

 

ত্রত্রভাচক লান্মাচক 
 
 

ফাচল থক 
 

চফএএপআইচ নাই নাই নাই নাই নাই নাই - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১২ 

 

২৫।মভরা ও প্রদ থনী আদয়াজন / অাংগ্রণ 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মভরাআদয়াজন

কাযীকতৃথক্ষ 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ আদয়াচজত 

মভরা/ প্রদ থনীয াংখ্যা 

মভরা/প্রদ থনী  

আদয়াজদনয ভয়কার 

মভরা/প্রদ থনীয চফলয় মভরা/প্রদ থনীয স্থান মভরা/প্রদ থনীযআদয়াজন/অাংগ্রণ 

চফএএপআইচ নাই নাই নাই নাই নাই মভরা / প্রদ থনীয আদয়াজন/ 

অাংগ্রণ কযা য়চন। 

 

 

২৬। এচডচজ ফাস্তফায়ন 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ এচডচজ অযাকন প্লযাদন ফচণ থত 

কাম থক্রভ/ প্রকল্প দতগৃীত/ অনুদভাচদত 

প্রকদল্পয নাভ ও ফাস্তফায়নকার 

চরড/মকা-চরড/ 

অযাদাচদয়ট 

কাম থক্রভ/প্রকল্পব্যয় 

(রক্ষটাকা) 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয 

ফাস্তফ অগ্রগচতযায 

% 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পযআচথ থক

অগ্রগচতযায % 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয ফাস্তফায়দনিযাদরি/ভস্যা 

(মচদথাদক) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মকরু অযান্ড মকাাং (চফচড) চর. 

(চফএএপআইচ) 

চফএভআয অফ মকরু অযান্ড মকাাং (চফচড) 

চর. (১ভ াংদাচধত),জুরাই ২০১২ দত 

জুন ২০২২। 

৯.৪ ১০২২১.৩৮ ৫২% ৪৬.২২% -  

১৪র্টচিচনকর 

(চফএএপআইচ) 

১৪ র্ট চিচনকদর ফজথয চযদাধনাগায 

(ইর্টচ) স্থান [মকাড ২২৪২৫৯৩০০] 

জুরাই ২০১৮ মথদক ভাি থ ২০২২ ার 

ম থন্ত। 

 

১২.৬ ৮৫১০.৩১ ৮০% ৫৯.৩৫% -  

 

*     এছাড়া অযাকন প্লযান ফচভূ থত মকান উদেখদমাগ্য কাম থক্রভ/প্রকল্প থাকদর তায চফফযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১৩ 

 

২৭। ভ্রভণ/চযদ থন (াংখ্যায়) 

ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংস্থা ম থায় অবযন্তযীণ ভ্রভণ/চযদ থন ত্রফদদচক মচভনায/  

ওয়াকথ 

চফদদদ এক্সদাজায চবচজট ভন্তব্য 

 মগ্রড-২ ০২ জন - - - 

মগ্রড-৩ ১০ জন - - - 

মগ্রড-৪ ০১ জন - - - 

মগ্রড-৫ ০৯ জন - - - 

মগ্রড-৬ ১০জন - - - 

মগ্রড-৯ ০১ জন - - - 

  
 

 

 

 

 

২৮। অচজথত ছুর্ট/চরদয়ন  

(ক) অনুদভাচদত ছুর্ট 
 
 

[[[  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(খ) চরদয়ন  (াংখ্যায়) 

 
 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ কভ থকতা/কভ থিাচযদদয নাভ 

ও দচফ 

চরদয়নকারীন প্রচতষ্ঠান ভঞ্জুচযয আদদ ও তাচযখ ভয়কার মভাট ভয়কার ভন্তব্য 

শুরুয তাচযখ ভাচপ্তয তাচযখ 

চফএএপআইচ - - - - - -         জানুয়াচয ২০২২ ভাদ   

মকান কভ থিাচয চরদয়দন 

অফস্থান কদযন চন। 

 

----------- 

 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ছুর্টয ধযন ছুর্টদবাদগযভয়কার ভন্তব্য 

অচজথত প্রসূচত অধ্যয়ন অন্যান্য শুরুযতাচযখ ভাচপ্তযতাচযখ 

চফএএপআইচ - - - - - - জানুয়াচয২০২২ ভাদ মকান 

কভ থকতথা/কভ থিাচয ফচণ থত ছুর্ট 

মবাগ কদযন চন। 



 


