
 

ফাাংরাদদ চিচন ও খাদ্য চল্প কযদাদযন 

ভাচক এভআইএ প্রচতদফদন  

ভাদয নাভ: নদবম্বয  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 মভাট অর্থন 

গত অথ থফছদয একই 

ভদয় মভাট অর্থদনয ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ চিচন  ১২৭৯৭.২০ ১০৬৬.৪৩ ২৫১.৬০ - ২৫১.৬০ ২৪% ৮১.৮০  ২৪%  * 

চিচযট ও 

অযারদকার 

৩০৮৩০.০০ ২৫৬৯.০০ ৪৯৪৪.০০ ১৯২% ২২৭২৩.০০ ১৭৭% ৭৫১০.২৯ ৬৬%  

চবদনগায ২৭.৯০ ২.৩২ ১.৮৬ ৮০% ৭.৬৯ ৬৬% ৪.৫৫ ৮.৭৭ - 

ফাদয়াপার্ট থরাইর্ায 

 

২৪২.০০ ২০.১৫ ৪২.৪০ ২১০% ৬৫.৪৬ ৬৫% ৩২.৬২ ১৭.৯২ - 

যান্ড 

স্যাচনটাইর্ায 

১৫০.০০ ১২.৫০ - - - - ১৪.৮৫ - - 

ইচিচনয়াচযাং 

দ্রব্যাচদ  

১০৫০.০০ ৮৭.৫০ ৩৯.৮৯ ৪৬% ৩০৩.৪১ ৬৯% ২৭১.৮২ ৫৩% - 

(খ)উৎাদন (চযভাণ) –মভচিক 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 মভাট 

অর্থন 

গত অথ থফছদয 

একই ভদয় 

মভাট অর্থদনয 

ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ চিচন (মভ.টন) ১৭২৮০.০০ - ৩৪০.০০ - ৩৪০.০০ 

 

- ১১০.০০ ২৪% * 

চিচযট ও অযারদকার 

)চরটায(  

৫৫,০০,০০০.০০ ৪৫৮৩৩০.০০ ৬৬৮০৭৩.০০ ১৪৬% ২৫৮১৯৮৫.০০ ১১৩% ২১১৯০৪৭.৩৬ ৯২% - 

চবদনগায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ২০০০.০০  ৮০% ৮২০০.০০ ৬৬% ৪৯০০.০০ ৩৯% - 

ফাদয়া -পার্ট থরাইর্ায  (মভ.টন) ২২০০.০০ ১৮৩.০০ ২১২.০০ ১১৬% ৪২১.৬০ ৪৬% ২৯৭.০০ ২% - 

যান্ড স্যাচনটাইর্ায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - - - ২৯৭০.০০ ২৪% - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (মভ.টন) ৭৫০.০০ ৬২.৫০ ৩৪.১৬ ৫৫% ২৫৯.৮৪ ৮৩% ২৩১.৭০ - - 

 

 

* নথ থদফঙ্গর সুগায চভদরয ভাড়াই কাম থক্রভ ২৫-১১-২০২২ চি.তাচযখ দত শুরু দয়দছ। শুধু নথ থদফঙ্গর সুগায চভদরয রক্ষযভাত্রা উদেখ কযা দরা। 

 



 

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 (মভ.টন) ৫২৯৪৫.০০ ৩৫৮০.৪৭ ৮২৪.৫৭ ২৩% ৫৮০৭.৩২ ৩১% - 

মভারাদ (মভ.টন) ৩০৬৮৯.৫৬ ২৫৩৯.১২৫ ২২৮৯.৫১ ৯২% ১৩১৫৬.৩৮ ১০৩% - 

ব্যাগা (মভ.টন) - - ৪৫.৩০ - ৫৮৬৫.৩০ - িাচদা অনুমায়ী 

চফক্রয় কযা য়। 

চিচযট ও অযারদকার  

          (চরটায) 

৫৫,০০,০০০.০০ ৪৫৮৩৩০.০০ ৫১৫৩৭৬.৪১ ১১২% ২৪৪৮৭২১.৭৯ ১০৭% - 

চবদনগায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ৩৩৩.০০ ১৩% ৮৩৮৪.০০ ৬৭% - 

ফাদয়াপার্ট থরাইর্ায (মভ.টন) ২২০০.০০ ১৮৩.০০ ১৬৭.৫০ ৯২% ৭৬৯.৪০ ৮৪% - 

যান্ড স্যাচনটাইর্ায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - ৫০.০০ - - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (দভ.টন) ৭৫০.০০ ৬২.৫০ ৩৪.১৬ ৫৫% ২৫৯.৮৪ ৮৩% - 

 

(খ) চফক্রয় (রক্ষ টাকায়)                 

 

 

 

 

 

 

 

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 ২৬৫৩.০১ ৭২৩.২৬ ২৭.২৬% ৪৪১৫.৮৯ ১৬৬.৪৫% ১১৫৩২.৪৬ ১০৬.৮৬% - 

মভারাদ ৮১২৬.২৪ ৬৫৯.৬৮ 

 

 

  

৬১০.০৯ ৯২.৪৮% ৩৪৬০.৬৬ ৫২৪.৬০% ২৬৮৫.৯০ ১২৪.২৮% - 

ব্যাগা (দভ.টন) - - ০.৪১ - ১৭.৮৭ - - - - 

চিচযট ও 

অযারদকার 

৩০৮২৮.০০ ২৫৬৯.০০ ৪১১১.১৩ ১৬০.০৩% ১৯২৪৯.৮৯ ১৪৯.৮৬% ১২৫৯১.১০ ১১১.১৭% - 

চবদনগায ২৭.৯০ ২.৩২ ০.৩১ ১৩.৩৬% ৭.৭৯ ৬৭.১৬% ৪.৮৩ ৩৬.৪৫% - 

ফাদয়া-

পার্ট থরাইর্ায 

২৪২.০০ ২০.১৫ ৩৩.৫০ ১৬৬.২৫% ৯৯.৭১ ৯৮.৯৭% ১১.৭০ ৮.৫১% - 

যান্ড 

স্যাচনটাইর্ায 

১৫০.০০ ১২.৫০ ০.২৫ ২% ০.৫০ ০.৮% ২৩.১৭ ৭৪.১৪% - 

ইচিচনয়াচযাং 

দ্রব্যাচদ  

১০৫০.০০ ৮৭.৫০ ৫২.২৮ ৫৯.৭৫% ৩৩৯.৩৯ ৭৭.৫৭% ২৬৩.২১ ৫১.৬২% - 



৩ 

 

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

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ আভদাচনকৃত 

দেয নাভ 

আভদাচনকৃত

মদদয নাভ 

ফাচল থক 

রক্ষযভাত্রা 

ভাচক রক্ষযভাত্রা ভাচক (নদবম্বয-২২) অর্থন ক্রভপুচিভূত  অর্থন চফগত অথ থফছদয একই ভদয় মভাট 

আভদাচনয ায 

হ্রা/বৃচিয 

কাযণ 

ভন্তব্য 

চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায়   

চফএএপআইচ মেবায মনদাযল্যান্ড ১৩৩৬ মকচর্ * - - -   ১৩৩৬ 

মকচর্ 

৫৯.২৯ রক্ষ  - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

চচযচডন বাযত ২০০০ মকচর্ * - - - ২০০০ 

মকচর্ 

৯.৯৪ রক্ষ - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

ফ্লুকুদরন্ট বাযত ১১০০ মকচর্ * - - - ১১০০ 

মকচর্ 

৩.১৮ রক্ষ - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

াযদপাদযটড 

ব্রারাইনায ও 

মেইনদর চের 

বাযত ৫২ চ ও 

৩৪৪ চ 

* - ৫২ চ ও 

৩৪৪ চ 

১৫.৮৮ রক্ষ ৫২ চ ও 

৩৪৪ চ 

১৫.৮৮ রক্ষ - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

চনদকর স্ক্রীন বাযত ৯৩ মট * - - - - - - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

মেচিফর ড্রাইব 

াপট 

ইাংল্যান্ড ৫৭ চ * - ৫৭ চ ৩০.১৩ রক্ষ ৫৭ চ ৩০.১৩ রক্ষ - - - *িাচদায 

চবচিদত ফছদয 

একফায ক্রয় 

কযা য়। 

ফয়রায র্টউফ িীন ৬৮২১ চ + - ৬৮২১ 

চ 

৫৭৪ রক্ষ ৬৮২১ 

চ 

৫৭৪ রক্ষ - - - +িাচদায 

চবচিদত ক্রয় 

কযা য়। 

মকরুয 

চডচেরাযীয র্ন্য 

মচভ অদটাদভন 

মভচন 

ইতাচর ০১ র্ট প্লান্ট 

মভচনাচযর্ 

- - - - - - - - - - 

 মকরুয ফাদয়াপার্ট থ 

রাইর্ায প্লাদন্টয 

র্ন্য কদপাে 

টান থায 

ইতাচর ০১ র্ট মভচন - - - - - - - - - - 

াড থ মকাক বাযত ১০০ মভ.টন + - - - ১০০ 

মভ.টন 

৯২.১১ রক্ষ - - - +িাচদায 

চবচিদত ক্রয় 

কযা য়। 

এ এ র্টউফ িীন ৫৩০০ চ + - - - ৫৩০০ 

চ 

৬১.৭০ রক্ষ - - - +িাচদায 

চবচিদত ক্রয় 

কযা য়। 

মকরু অযান্ড মকাাং 

(চফচড) চর. এয 

র্ন্য ফয়রায 

তুযস্ক ০১ র্ট - - - - - - - - - - 



                                                                                                             ৪ 

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

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ পূফ থফতী অথ থফছদযয মর্য 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 ২০৬১.৩৪ ১৬৭৪.৪৮ ২০৬১.৩৪ ১৬৭৪.৪৮ ৯৩৮৪.৬১ ৬৯৪৪.৬১ - 

মভারাদ (দভ.টন) ২৯৬১৩.৫৯ ৭৯১০.৯৭ ২০৪২২.৫৫ ৪৫৮৭.৭৮ ২০৪২২.৫৫ ৪৫৮৭.৭৮ ২৪৯৭৯.৭৬ ৬৬২৩.৮৮ - 

ব্যাগা (দভ.টন) ৮২৭৮.০৬ ৩৩.১১ ৭৯২২.৭৬ ৬৪.৩২ ৭৯২২.৭৬ ৬৪.৩২  ১২৮৪২.৪০ ৫১.৩৭ - 

চিচযট ও অযারদকার 

)রপচরটায(  

৫৪৮৮১৫.০০ ১১২৯.২০ ৩৭৩৫৮৫.০০ ২১৬৬.৭৯ ৩৭৩৫৮৫.০০ ২১৬৬.৭৯ ৬৬১৮৯২.০০ ৯৪৪.৫৬ - 

চবদনগায )চরটায(  ৪৬২০.০৫ ৪.২৯ ৫৩৯৬.২০ ৫.০২ ৫৩৯৬.২০ ৫.০২ ২৮৪৭.৪৫ ২.৬৪ - 

ফাদয়াপার্ট থরাইর্ায (দভ.টন) ৪৪৫.৭৭ ৪৯.০৩ ১০২.৪৭ ২০.৪৯ ১০২.৪৭ ২০.৪৯ ১৫১.০০ ০.৭৫ - 

যান্ড স্যাচনটাইর্ায (চরটায) ৭১.০০ ০.৩৫ ২০.৫০ ০.১০ ২০.৫০ ০.১০ ১৫৫.০৭ ১৭.০৫ - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (দভ.টন) - ৬৭৪.৭৯ ৪০.২৩ ৮০.৪০ ৪০.২৩ ৮০.৪০ - ১৩২১.৬০ - 

 

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

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ পূফ থফতী অথ থফছদযয মর্য াং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) ১৯৯.৫৪ ১২৫.১২ - - ১৩৫.০৬ ৩১.৫৭ ১৩৫.০৬ ৩১.৫৭ ৪৫৯.৭৪ ১৫৯.৫০ - 

ারপায (দভ.টন) ১৪৩.৫২ ৬৭.৭৩ - - ১৩৩.১৮ ৬৩.৩৯ ১৩৩.১৮ ৬৩.৩৯ ১৯৫.৭২ ৮৮.০৬ - 

কচেক মাডা 

(দভ.টন) 

২৪.২৬ ১৭.৬৭ - - ১৯.৯২ ১৩.৮৮ ১৯.৯২ ১৩.৮৮ ৩২.৩৩ ১৯.৪১ - 

কাফ থাইড স্লার্ 

(দভ.টন) 

৫.৬৯ ১.৮২ - - ১.৫০ ০.৬০ ১.৫০ ০.৬০ ৫.৬৯ ১.৮২ - 

চচ ব্যাগ  )াংখ্যা(  ৩০৪০১০.০

০ 

৯৭.৫৩ - - ৩০১৭৬৫.০০ ১০০.৮৩ ৩০১৭৬৫.০০ ১০০.৮৩ ২৯৩৭৯৮.০০ ৯২.১৪ - 

মভারাদ (দভ.টন) ২০৮১.০০ ৬৬৫.২১ - - ১৯৩১.০৫ ৬২.৪৬ ১৯৩১.০৫ ৬২.৪৬ ২২৮৯.০০ ১০৮৬.০০ - 

চগ আয়যন (দভ.টন) ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ - - ১৪৫.৭১ ৭০.৯৯ ১৪৫.৭১ ৭০.৯৯ ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ - 

চআই স্ক্রযা 

(দভ.টন) 

১৬৩.৯৬ ১০.৭২ - - ১৩৫.৫৬ ৫২.১৯ ১৩৫.৫৬ ৫২.১৯  ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ - 

াড থ মকাক (দভ.টন) ৭.৩৫ ৩.১৫   ১০৬.২৫ ১২০.১২ ১০৬.২৫ ১২০.১২  ৭.৩৫ ৩.১৫ - 



 

৫  

 

৫।চডএএর (রক্ষ টাকায়) 

      

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মভাট 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। ইকুযইর্ট (রক্ষ টাকায়)  

         

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ইকুযইর্টয চযভাণ চযর্াব থ এন্ড াযপ্লা মভাট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৯২৪৯৬.৯১ (৬৪৩৬২.১১) ২৮১৩৪.৮০ - 

 

৮।চযিারন ব্যয় )রক্ষ টাকায়(       

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ চযিারন ব্যয় প্রচতষ্ঠাদনয চনর্স্ব ব্যাাংক দত ও অন্যান্য 

ঋণগ্রণ 

মভাট ক্রভপুচিভূত 

অফিয়ন 

মভাট মনন/গ্রাচুচয়র্ট চচএপ/চএপ মভাট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৫৯৯৩.৮৮ ৫৯৯৩.৮৮ - ৫৯৯৩.৮৮ ৬৮২২৩.৭৮ ৬৮২২৩.৭৮ ৫৭৬৩৯.৫০ ১৯৯৭১.০৯ ৭৭৬১০.৫৯ - 

 

 

/ 

 

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. ৬৫১৭.৭৮  

র্নতা ব্যাাংক চর. ১৬৮৭৭.৭০ 

অগ্রণী ব্যাাংক চর. ৩৯২.৯৬ 

পূফারী ব্যাাংক চর. ২.২৩ 

রূারী ব্যাাংক চর. ৯৬২.৩১  

চভডল্যান্ড ব্যাাংক চর. ১৭২.৮০ 

ইোন থ ব্যাাংক চর. ০.৪৩ 

মফচক ব্যাাংক চর. ০.৫৯ 

ফাাংরাদদ চল্প ব্যাাংক চর. ০.১৯ 

এপচডআয মানারী ব্যাাংক চর ,. - 

াউথ ইে ব্যাাংক চর. - 

কযা/নগদ ১৩.৫৫  



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. ২.৯৯ ২.৯৯ ২.৯৯ ২০১.৯৩ - -১৯৯.৬৪  

ঠাকুযগাঁও চিচনকর চর. ১৯৯.৪১ ১৯৯.৪১ ১৯৯.৪১ ৭১০.৯৫ - -৫৫২.৭০  

মতাফগি চিচনকর চর. ৩৭.১০ ৩৭.১০ ৩৭.১০ ১৭৮.০১ - -১৪০.৯১  

যাংপুয চিচনকর চর. ১৫.০৬ ১৫.০৬ ১৫.০৬ ২৭৯.৮৯ - -২৭২.৯০  

শ্যাভপুয চিচনকর চর. - - - ৩৭৭.০২ - -৩৭৭.০২  

যার্াী চিচনকর চর. ৮৫.৮০ ৮৫.৮০ ৮৫.৮০ ৭৭৫.৯৭ - -৭৫০.৫২  

নথ থদফঙ্গর চিচনকর চর. ৭৫৯.৩৬ ৭৫৯.৩৬ ৭৫৯.৩৬ ১৪৪৫.৪২ - -১০৬১.৯৮  

র্য়পুযাট চিচনকর চর. ২৩.৬৬ ২৩.৬৬ ২৩.৬৬ ৬৭৩.১৯ - -৬৮৯.৫৩  

মকরু অযান্ড মকাাং চর. ১১৭.২১ ১১৭.২১ ১১৭.২১ ৫৪৩.৩৬ - -৪৪৬.০০  

কুচিয়া চিচনকর চর. ০.৮৫ ০.৮৫ ০.৮৫ ৩৬২.৯৩ - -৪৬২.৪৭  

মভাফাযকগি চিচনকর চর. ৯৮.১৮ ৯৮.১৮ ৯৮.১৮ ৮৩৬.৪৯ - -৭৯৩.৬৭  

চর্রফাাংরা চিচনকর চর. ১৩১.২০ ১৩১.২০ ১৩১.২০ ৪০১.৫১ - -৩৭৯.৫৯  

পচযদপুয চিচনকর চর. ৭৩.৩৬ ৭৩.৩৬ ৭৩.৩৬ ৩৪৩.৪২ - -৩৪২.০৬  

নাদটায চিচনকর চর. ৬৫.৯৭ ৬৫.৯৭ ৫৬.৯১ ৫৭৩.৮৬ - -৫৬৬.০১  

াফনা চিচনকর চর. - - - ৩৯০.৮২ - -৩৯০.৮২  

মযণউইক মদযঅ্য অযান্ড 

মকাাং (চফচড) চর. 

৫৬.৩৫ ৫৬.৩৫ ৫৬.৩৫ ৮১.১৪ - -৪০.২৫  

মকরু অযান্ড মকাাং (চডচে:)  ৪১১৩.৭১ ৪১১৩.৭১ ৪১১৩.৭১ ২৫৬৯.৬৭ - ১৫৬৫.৩৮  

মভাট ৫৭৮০.২১ ৫৭৮০.২১ ৫৭৭১.১৫ ১০৭৪৫.৫৮  - -৫৯০০.৬৯  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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 মকালাগাদয মভাট শুল্ক 

ও কয র্ভায চযভাণ 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ - - - - - - ৫৬৬০.৮২  
 

 

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

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

পুরুল ভচরা 

চফএএপআইচ )দয দপ্তয(  ২৫২ ১৭৪ ৩৪ ২০৮ ৪৪  

 

 



৭ 

(খ) র্নফর (দকাপাচনয মক্ষদত্র) (াংখ্যায়) 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত  দ মভাট পূযণকৃত দ ফ থদভাট 

পূযণকৃত 

দ 

 

মভাট শূন্য 

দ 

 

ভজুচয কচভদনয আওতাভুক্ত শ্রচভক াংখ্যা মভাট 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 মশ্রচণ চদ্বতীয় মশ্রচণ তৃতীয় মশ্রচণ িতুথ থ মশ্রচণ মভাট  ফ থদভাট 

পুরুল ভচরা পুরুল ভচরা পুরুল ভচরা পুরুল ভচরা পুরুল ভচরা 

চফএএপআইচ - - - - -  

 

১৩।মফতন বাতা ও আনুলচঙ্গক )রক্ষ টাকায়(  

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ চযিারন 

ব্যয় 

ফযাদেয চযভাণ 

)ফাচল থক(  

ব্যদয়য চযভাণ 

)মফতন(  

অচধকার বাতা 

(প্রদমার্য মক্ষদত্র) 

মভাট ব্যয় ব্যদয়য ায চস্থচত চফগত ফছদয 

একই ভদয় ব্যয় 

চফগত ফছদয একই 

ভদয় ব্যদয়য ায 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৫৯৯৩.৮৮ ৫২৯৯৭.৫৩ ২৩০১.৫৪ ৮৭.৮৪ ২৪৪২.৭৮ ৪০.৭৫% ৩৭৫৩৭.৮৪ ৩১১৮.৯০ ৬২.১৫%  

 

১৪।উন্নয়ন ফাদর্ট )রক্ষ টাকায়(  

 

াংস্থায নাভ 

 

প্রকল্প 

াংখ্যা 

এচডচ ফযাে মভাট অথ থ ছাড় মভাট ব্যয় মভাট 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 মবৌত চর্ওচফ প্রকল্প 

াা

য্য 

চনর্স্ব 

অথ থায়ন 

 

 

চফএএপআইচ 

 

 

০২ 

)ইই(  

র্ট 

 

২৫০০ 

 

 

- 

 

 

 

৫০০ 

 

 

 

৩০০০ 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

০.০% 

 

 

ইর্টচ 

০.০০ %

চফএভ 

আয অফ 

মকরু 

৬.০০% 

 

 

২৪৩.৫২৫ 

 

- 

 

 

- 

 

 

৬.৬৬% 

 

 (-৬.৬৬%) 

 

 

 

 

 



 

৮ 

 
 

১৫।ভচনটচযাং ফাদর্ট (রক্ষ টাকায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত ফাদর্ট কভ থচযকল্পনা  

অনুমায়ী প্রিাচফত 

ব্যয় 

 

প্রচতদফদনাধীন 

ভাদ ফািফায়ন 

অগ্রগচত 

মভাট ক্রভপুচিভূত 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রভাচক চবচিক 

প্রিাচফত ব্যয় 

ত্রত্রভাচক চবচিক 

ফািফায়ন 

অগ্রগচতয ায (%) 

চফগত একই ভদয় 

ভাচক অগ্রগচতয 

ায (%) 

চফগত একই ভদয় 

ত্রত্রভাচক চবচিক 

অগ্রগচতয ায (%) 

ভন্তব্য 

চফএএপআইচ - - - - - - - - ত্রত্রভাচক চবচিদত 

কযা য়। 

 

 

 

১৬। চনযীক্ষা )রক্ষ টাকায়( /াংখ্যায় 

 

অচডদটয 

প্রকায 

অচডট আচি চনষ্পচিকৃত অচডট আচি  অচনষ্পন্ন অচডট আচি ভন্তব্য 

মর্য প্রচতদফদনাধীন ভাদ প্রাপ্ত অচডট 

আচি 

মভাট 

াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা র্চড়ত অদথ থয 

চযভাণ 

াংখ্যা র্চড়ত অদথ থয 

চযভাণ 

- 

াধাযণ ৫২৫ ২৭২৪৩১.৭০ - - ৫২৫ ২৭২৪৩১.৭০ ২ ১১.৭৮ ৫২৩ ২৭২৪১৯.৯২ - 

অচগ্রভ ৬৫১ ২১৯৬৪০.৩৩ - - ৬৫১ ২১৯৬৪০.৩৩ - - ৬৫১ ২১৯৬৪০.৩৩ - 

খড়া - - - - - - - - - - - 

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

মভাট ১২২০ ৪৯৪৬৩৪.০৫ - - ১২২০ ৪৯৪৬৩৪.০৫ ২ ১১.৭৮ ১২১৮ ৪৯৪৬২২.২৭ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

৯ 

 

  

১৭।মরাকাচন প্রচতষ্ঠান (রক্ষ টাকায়) (প্রচবনার) 

 

দপ্তয/াংস্থায নাভ মরাকাচন প্রচতষ্ঠাদনয নাভ পূফ থফতী ভা 

ম থন্ত  মরাকান 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ মরাকান মভাট মরাকান ভন্তব্য 

 

চফএএপআইচ 

ঞ্চগড় চিচনকর চর. -৭৬৭.৯৯ -১৯৯.৬৪ -৯৬৭.৬৩ * 

ঠাকুযগাঁও চিচনকর চর. -২৮৪০.৫৩ -৫৫২.৭০ -৩৩৯৩.২৩  

মতাফগি চিচনকর চর. -১৬৮.৩৭ -১৪০.৯১ -৩০৯.২৮ * 

যাংপুয চিচনকর চর. -১১২০.৯১ -২৭২.৯০ -১৩৯৩.৮১ * 

শ্যাভপুয চিচনকর চর. -১৫০৯.৭০ -৩৭৭.০২ -১৮৮৬.৭২ * 

যার্াী চিচনকর চর. -৩১৭৩.২৮ -৭৫০.৫২ -৩৯২৩.৮০  

নথ থদফঙ্গর চিচনকর চর. -৩৯৫২.৮৭ -১০৬১.৯৮ -৫০১৪.৮৫  

র্য়পুযাট চিচনকর চর. -২৭৯২.৯৩ -৬৮৯.৫৩ -৩৪৮২.৪৬  

কুচিয়া চিচনকর চর. -১৫৩৮.০৯ -৪৬২.৪৭ -২০০০.৫৬ * 

মভাফাযকগি চিচনকর চর. -৩৪১৭.০৬ -৭৯৩.৬৭ -৪২১০.৭৩  

চর্রফাাংরা চিচনকর চর. -২১৪৪.৫২ -৩৭৯.৫৯ -২৫২৪.১১  

পচযদপুয চিচনকর চর. -১৯৪১.২৬ -৩৪২.০৬ -২২৮৩.৩২  

নাদটায চিচনকর চর. -২৪২০.৩০ -৫৬৬.০১ -২৯৮৬.৩১  

াফনা চিচনকর চর. -১৫৬৪.৭৬ -৩৯০.৮২ -১৯৫৫.৫৮ * 

মযণউইক মদযঅ্য অযান্ড 

মকাাং (চফচড) চর. 

-১৫৫.৮৪ -৪০.২৫ -১৯৬.০৯  

 

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

 

 

 

 

 



 

১৮।(ক) প্রচক্ষণ (াংখ্যায়)                                                                                           ১০ 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ইন াউর্  অবযন্তযীণ )মদদ(  চফদদ  ভন্তব্য 

প্রচক্ষদণয 

াংখ্যা 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

মকা থ াংখ্যা প্রচক্ষণ আদয়ার্নকাযী 

প্রচতষ্ঠান 

অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

মকা থ াংখ্যা আদয়ার্ক প্রচতষ্ঠান/দদ অাংগ্রণকাযীয  

াংখ্যা 

চফএএপআইচ ০২ ৭০ ০৫ ১। আঞ্চচরক মরাক-প্রান 

প্রচক্ষণ মকন্দ্র, ৪৯, চনউ 

ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। 

২। ফাাংরাদদ ইনচির্টউট অফ 

ম্যাদনর্দভন্ট 

৩। চল্প পকথ চক্ষায়তন 

শ্রভ অচধদপ্তয। 

৪। তথ্য ও মমাগাদমাগ প্রযুচক্ত 

চফবাগ এায়ায টু 

ইদনাদবট(এটুআই) মপ্রাগ্রাভ 

এচএ,ঢাকা। 

 

১২৭ - - - - 

 

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 - - - - - - - 

 মফা িচত ফা প্রচক্রয়ায মক্ষদত্র - - - - - - 

দেয মক্ষদত্র - - - - - - 

 

২০।চফবাগীয় ভাভরা (াংখ্যায়) 

দপ্তয /াংস্থা  

 

 

পুচিভূত মভাট 

চফবাগীয় ভাভরা 

)াংখ্যা(  

প্রচতদফদনাধীন ভাদ 

দাদয়যকৃত  চফবাগীয় ভাভরা  

(াংখ্যা) 

মভাট ভাভরা 

)াংখ্যা(  

প্রচতদফদনাধীন ভাদ চনষ্পচিকৃত  ভাভরা )াংখ্যা(  ভা মদল অচনষ্পন্ন 

চফবাগীয় ভাভরা 

)াংখ্যা(  
িাকুচযচুযচত/ফযখাি অব্যাচত অন্যান্য দণ্ড মভাট 

চফএএপআইচ ২৬ (ছাচি) র্ট - ২৬ (ছাচি) র্ট - - - - ১৭ (দতয) র্ট 

 

চফ.দ্র. ২০২২-২০২৩ অথ থফছদয নদবম্বয ভা ম থন্ত চনষ্পচিকৃত চফবাগীয় মভাট ভাভরা ০৯ (নয়) র্ট । 

 

 

 

 



 

 

১১ 

২১। মদওয়াচন ভাভরা (াংখ্যায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মর্য িরচত ভাদ দাদয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা মভাট  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 

 

ঞ্চগড় সুগায চভরস্  চর:  ৩০-১১-২০২২ মফাড থবা- 

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

ফাচল থক াধাযণ বা 

১. ২০২১-২০২২ অথ থফছদযয চনযীচক্ষত চস্থচতত্র, রাব-মরাকান, 

চনযীক্ষকদদয প্রচতদফদন ও চযিারকভন্ডরীয প্রচতদফদন গ্রণ ও 

অনুদভাদন। 

২। ২০২২-২০২৩ অথ থফছদযয র্ন্য চনযীক্ষক চনদয়াগ ও তাদদয 

চপ চনধ থাযণ। 

 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ (zoom) এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

চফএএপআইচ, দয দপ্তয। ০৫-১২-২০২২ ২০২২-২৩ অথ থফছদযয চফচবন্ন চভদরয এচএ ও আইএচ 

ফািফায়ন এফাং অগ্রগচত বা।  

- 

০৩-১১-২০২২ মফাদড থয আদরািয চফলয় ০৬ (ছয়) র্ট। 

১৬-১১-২০২২ মফাদড থয আদরািয চফলয় ০৬ (ছয়) র্ট। 

 

 

(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 

 

কভ থারা অিভ ঞ্চফাচল থক চযকল্পনা ও এচডচর্ 

ফািফায়ন ীল থক প্রচক্ষণ কভ থারা। 

৩০ নদবম্বয , ২০২২ 

 

 

াধাযণ অথ থননচতক চফবাগ, ফাাংরাদদ 

চযকল্পনা কচভন ময-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা-

১২০৭। 

- 

 



 

২৩।(ক) অচবদমাগ (GRS)                                                                                                        ১২ 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মর্য 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 নাই নাই - - - - - নাই 

 

 

 

 

২৪।প্রকানা                                                                                                                      

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ 

 

 

 

প্রকানায ভয়কার প্রকানায চফলয় প্রকানায ধযন ভন্তব্য 

ভাচক 

 

 

ত্রত্রভাচক লান্মাচক 

 

 

ফাচল থক 

 

চফএএপআইচ,দয দপ্তয নদবম্বয -২০২২ নাই নাই নাই নাই নাই - 

 

  

 

২৫।মভরা ও প্রদ থনী আদয়ার্ন/অাংগ্রণ 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মভরা 

আদয়ার্নকাযী 

কতৃথক্ষ 

প্রচতদফদনাধীন ভাদ আদয়াচর্ত মভরা/ 

প্রদ থনীয াংখ্যা 

মভরা/প্রদ থনী  

আদয়ার্দনয ভয়কার 

মভরা/প্রদ থনীয চফলয় মভরা/প্রদ থনীয স্থান মভরা/প্রদ থনীযআদয়ার্ন/অাংগ্রণ 

চফএএপআইচ নাই নাই নাই নাই নাই মভরা/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/মকা-

চরড/ 

অযাদাচদয়ট 

কাম থক্রভ/প্রকল্পব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয 

ফািফ অগ্রগচতযায 

% 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয 

আচথ থক অগ্রগচতয ায 

% 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয ফািফায়দন 

িযাদরি/ভস্যা (মচদ থাদক) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মকরু অযান্ড মকাাং (চফচড) চর. 

(চফএএপআইচ) 

চফএভআয অফ মকরু অযান্ড মকাাং 

(চফচড) চর.(১ভ াংদাচধত),ীল থক 

প্রকল্প, মভয়াদ: জুরাই ২০১২ দত 

জুন ২০২২ ম থন্ত। 

৯.৪ ১০২২১.৩৮ ০৬% ০.০০% -  

১৪ র্ট চিচনকর 

(চফএএপআইচ) 

১৪ র্ট চিচনকদর ফর্থয চযদাধনাগায     

(ইর্টচ) স্থান  (১ভ াংদাচধত) 

ীল থক প্রকল্প  [দকাড ২২৪২৫৯৩০০] 

মভয়াদ: জুরাই ২০১৮ মথদক জুন  

২০২৩ ার ম থন্ত। 

১২.৬ ৮১৮৪.৩৫ ০.০০% ০.০০% -  

 

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

 

২৭।ভ্রভণ/চযদ থন (াংখ্যায়) 

 

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

(াংখ্যা) 

ত্রফদদচক মচভনায/  

ওয়াকথ 

চফদদদ এিদার্ায চবচর্ট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ মগ্রড-১ ০১ নাই নাই - 

মগ্রড-২ ০৪  নাই  নাই  - 

মগ্রড-৩ ০৮ নাই নাই - 

মগ্রড-৪ ০৩ নাই নাই - 

মগ্রড-৫ ১৭ নাই নাই - 

মগ্রড-৬ ০৬  নাই নাই - 

মগ্রড-১১ ০৩ নাই নাই - 

মগ্রড-১৪ ০১ নাই নাই - 

মগ্রড-১৫ ০১ নাই নাই - 

মগ্রড-১৬ ০১ নাই নাই - 



 

 

 

 

 

১৪ 

 

 

২৮।অচর্থত ছুর্ট/চরদয়ন  

 

 

(ক) অনুদভাচদত ছুর্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

(খ) চরদয়ন (াংখ্যায়)                                                                                           

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ কভ থকতথা/কভ থিাযীদদয 

নাভ ও দচফ 

চরদয়নকারীন প্রচতষ্ঠান ভঞ্জুচযয আদদ ও তাচযখ ভয়কার মভাট ভয়কার ভন্তব্য 

শুরুয তাচযখ ভাচপ্তয তাচযখ 

চফএএপআইচ - - - - - - নদবম্বয, ২০২২ 

ভাদ মকান 

কভ থিাযী চরদয়দন 

অফস্থান কদযন 

চন। 

 

----------- 

 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ছুর্টয ধযন ছুর্ট মবাদগয ভয়কার ভন্তব্য 

অচর্থত প্রসূচত অধ্যয়ন অন্যান্য শুরুয তাচযখ ভাচপ্তয তাচযখ 

চফএএপআইচ ০৯ (নয়) চদন - - - ০৯-১১-২০২২ ১৭-১১-২০২২ ০১ র্ন 

০৭ (াত) চদন - - - ৩০-১০-২০২২    

১০-১১-২০২২     

২১-১১-২০২২ 

০৩-১১-২০২২ ০১ র্ন 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


