
 

ফাাংরাদদ চিচন ও খাদ্য চল্প কযদাদযন 

ভাচক এভআইএ প্রচতদফদন  

ভাদয নাভ : এচপ্রর ২০২২                                                                                                                                                            অথ থফছয : ২০২১-২০২২ 

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  ৩৭০০০.০০ - - - ১৮১৩৭.২২ ৪৯.০২% ২৮৮৪৮.৯৬ - - 

চিচযট ও 

অযারদকার  

২৭১৮৩.০০ ২২৬৫.২৫ ৫৫৩৩.৬৩ ২৪৪% ১৯৮৯৬.৩২ ৮৮% ১৩২২৭.০০ ১৩৪% - 

চবদনগায - - ১.৮৬ - ১৪.৭৫ - - - - 

ফাদয়া-

পাজ থরাইর্ায 

- - ১১.০০ - ১৪২.২৩ 

 

- - - - 

যান্ড 

স্যাচনটাইর্ায 

- - - - ২২.৩৫ - - - - 

ইচিচনয়াচযাং 

দ্রব্যাচদ  

১২২৩.৭৯ ১০১.৯৮৩ ৩৪.৪৬ ৩৪% ৫০৩.৮১ ৪৯% ৫৪৭.৬৪ ৭৩% - 

(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) ৫০,০০০ - - - ২৪৫০৯.৭৫ ৪৯.০২% ৪৮১৩৩.৯৫ - - 

মভারাদ (দভ.টন) - - - - ১৫৪৭৬.৮৬ - ৩০২১৫.১৭ - - 

ব্যাগা (মভ.টন) - - - - ১০৮৪৫৭.৯৩ - ২৫২০৩৪.২৬ - - 

চিচযট ও 

অযারদকার )চরটায(  

৫৫,০০,০০০ ৪৫৮৩৩৩.৩৩ ৩১৫৪১৪.৮৫ ৬৯% ৪৩৭৩৭২৩.৭০ ৯৫% ৩৫৪৮৫৩০.২০ ১৭৭% - 

চবদনগায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ২০০০.০০ ৮০% ১৫৯০০.০০ ৬৪% - - - 

ফাদয়া -পাজ থরাইর্ায  

(মভ.টন) 

৩০০০.০০ ২৫০.০০ ১০০.০০ ৪০% ১২৯৩.০০ ৫২% - - - 

যান্ড 

স্যাচনটাইর্ায )চরটায(  

৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - ৪৪৭০.০০ ১৮% -  - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ 

(মভ.টন) 

- - ২৯.৩৭ - ৪২৯.৩৪ - ৪৬০.০৬ ১১১% - 

 

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। ২০২১-২০২২ ভাড়াই 

মভৌসুদভয চিচন উৎাদন কাম থক্রভ  ২০/০২/২০২২ তাচযদখ ভাপ্ত য়। 



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) ৪১১১০.০০ ৩৪২৫.৮৮ ৪৭৭৪.৯৫ ১৩৯% ৩৬৫৭৭.৯৭ ১০৭% - 

মভারাদ (মভ.টন) ২৫৩৩০.৪৮ ২১১০.৮৭৩ ১৬৭৫.৭১ ৭৯% ১৮৮৫৮.৭১ ৮৯% - 

ব্যাগা(মভ.টন) - ১০৫৬.৯৮ ১০৫৬.৯৮ ১০০% ৩৪০৬.৮৩ ১০০% - 

চিচযট ও 

অযারদকার )চরটায(  

৫৫০০০০০.০০ ৪৫৮৩৩৩.৩৩ ৩৪১৭৭০.০০ ৭৫% ৩৬৩৬৪০১.০০ ৭৯% - 

চবদনগায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ১৯৯৮.০০ ৮০% ১৫৪৩৪.০০ ৬২% - 

ফাদয়া -পাজ থরাইর্ায  (মভ.টন) ৩০০০.০০ ২৫০.০০ ৩০.০২ ১২% ১৮৪০.০০ ৭৪% - 

যান্ড স্যাচনটাইর্ায )চরটায(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - ৬২১৩.০০ ২৫% - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (মভ.টন) - - ২৩.৫৪ - ২৬৩.৫০ - - 

 

(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 

অর্থদনয ায 

ক্রভপুচিভূত  অর্থন চফগত অথ থফছদয একই ভদয় 

মভাট আভদাচনয ায 

হ্রা/বৃচিয 

কাযণ 

ভন্তব্য 

চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় চযভাদণ টাকায় - - 

চফএএপআইচ - - - - - - - - - - - - - 

 

* মিড গ্যাদয চযভাণ- ২০০৬-২০০৭ দত ২০২০-২০২১ ার ম থন্ত মিড গ্যা ও বর্তথচকয দাচফকৃত অদথ থয চযভাণ ৬৪৪২.৬৬ মকাজ 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 ৩৫১৫.১১ ১৬২.৮৫% ২৫৬৭০.১৬ ১১৮.৯৩% ৩৮৮২৭.৬৯ ১১৪.৫১% - 

মভারাদ ৬৪৮৩.৩৮ ৫৪০.২৮২ ৪৯৯.৮২ ৯২.৫১% ৫১১৮.৮৩ ৯৪.৭৪% ৮৮৮০.০৪ ৪৩৭.১৯% - 

ব্যাগা (দভ.টন) - ৭.০৩ ৭.০৩ ১০০% ২৩.৮৩ ১০০% ৮.৯৬ ১০০% - 

চিচযট ও 

অযারদকার 

২৭১৮৩.০০ ২২৬৫.২৫ ৬১৪৮.৯১ ২৭১.৪৫% ৩২৪৬৮.৮৭ ১৪৩.৩৩% ২৪০০১.০০ ২৪২.৭৯ - 

চবদনগায ৩১.৮০ ২.৬৫ ১.৮৫ ৬৯.৮১% ১৪.৩২ ৫৪.০৪% - - - 

ফাদয়া-

পাজ থরাইর্ায 

৩৩০.০০ ২৭.৫ ৩.৩০ ১২% ২০২.৩৭ ৭৩.৫৯% - - - 

যান্ড 

স্যাচনটাইর্ায 

৭৫.০০ ৬.২৫ - - ৩১.০৭ ৪৯.৭০% - - - 

ইচিচনয়াচযাং 

দ্রব্যাচদ  

১২২৩.৭৯ ১০১.৯৮ ৪৬.১৬ ৪৫.২৬% ৪৫৮.০৫ ৪৪.৯১% ৫০৬.০৯ ৬৭.৬১% - 



৩ 

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

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ দেয নাভ পূফ থফতী অথ থ ফছদযয 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) ২৬৪৮৩.৩৪ ১৬৬৮৪.৫০ ১৪৫১৮.২৮ ১০৭৪৩.৫৩ ১৪৫১৮.২৮ ১০৭৪৩.৫৩ ৪২৩০৬.৩৫ ২১১৫৩.১৭ - 

মভারাদ (দভ.টন) ৩৪৬২৬.৮০ ৭৬৬২.২২ ৩১৯৯৩.৮০ ৮৬৮৪.০৮ ৩১৯৯৩.৮০ ৮৬৮৪.০৮ ৩৭২১৩.২৪ ৮১০০.৫৮ - 

ব্যাগা (দভ.টন) ১২৫৪৭.৫৭ ৫০.১৯ ৮২৮২.০৬ ৩৩.১৩ ৮২৮২.০৬ ৩৩.১৩ ১২৯৯৭.০৭ ৫১.৯৯ - 

চিচযট ও অযারদকার 

)রপচরটায(  

৬৮৯৫৬৬ ১০৫৯.০০ ৪৪১৭৯১.০০ ৬৯০.৭২ ৪৪১৭৯১.০০ ৬৯০.৭২ ৭৮৬১৫৪.০০ ১১৬৪.০০ - 

চবদনগায )চরটায(  - - ৩৬১৫.৪৫ ৩.৩৬ ৩৬১৫.৪৫ ৩.৩৬ - - - 

ফাদয়াপাজ থরাইর্ায (দভ.টন) - - ৩৭৫.৩৫ ৪১.২৯ ৩৭৫.৩৫ ৪১.২৯ - - - 

যান্ড স্যাচনটাইর্ায (চরটায) - - ৭১.০০ ০.৩৫ ৭১.০০ ০.৩৫ - - - 

ইচিচনয়াচযাং দ্রব্যাচদ (দভ.টন) - ১০৮৫.২৬ - ৫৮৪.৭৫ - ৫৮৪.৭৫ - ৬৩৩.৬৬ - 
 

(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) ৩১০.৫৮৭ ৫০.৬৫৭ - - ১৯৯.৫১ ১২৫.১২ ১৯৯.৫১ ১২৫.১২ ২৮৫.০৩ ৪৮.১৯ - 

ারপায (দভ.টন) ১৬০.০৫৫ ৭০.৩৬৭ - - ১৪৫.৫০ ৬৮.৬৮ ১৪৫.৫০ ৬৮.৬৮ ১০৩.৯৫ ৫১.৭৮ - 

কচিক মাডা 

(দভ.টন) 

২৫.৮৮৫ ১৬.২৮৫ - - ২৩.৫১ ১৭.০৭ ২৩.৫১ ১৭.০৭ ২৩.৩০ ১৫.০৭ - 

কাফ থাইড স্লার্ 

(দভ.টন) 

৭.১৯ ৩.০৩ - - ৫.৬৯ ১.৮২ ৫.৬৯ ১.৮২ ৩৬৫০.০০ ৩.০৩ - 

চচ ব্যাগ  )াংখ্যা(  ২১১৪৯৪.৩৪ ৮৯.৯২৯ - - ৩০৬৯১০.০০ ৯৮.৫১ ৩০৬৯১০.০০ ৯৮.৫১ ৩৯২৮৮৮ ১০২.৭৯ - 

মভারাদ (দভ.টন) ৩৪১৬.০০ ১৩২৬ - - ৪৪৪.০০ ১০২.০০ ৪৪৪.০০ ১০২.০০ ৫০৫৩.০০ ১৩৯৭.০০ - 

চগ আয়যন (দভ.টন) ১৯৩.২১ ১১৫.৯৩ - - ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ ১৯১.৬৬ ১১৫.০০ ২০০.৪৬ ১৪২.৬৩ - 

চআই স্ক্র্যা 

(দভ.টন) 

১৪৯.৮০ ১১.২১ - - ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ ১৪৯.৫৬ ১৬.১০ - 

াড থ মকাক (দভ.টন) ৮.১২ ৩.৫০   ৭.৩৫ ৩.১৫ ৭.৩৫ ৩.১৫ ১১.৮৬ ৯.৯৮ - 

 



 

৪ 

 

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। ইক্যযইজ (রক্ষ টাকায়)  

         

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ইক্যযইজয চযভাণ চযর্াব থ এন্ড ায প্লা মভাট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৮৭১৫৪৪.৭২ ১৫৩৬.৬২ ৮৭০০০৮.১০ - 

চফ.দ্র. ২০২০-২০২১ অথ থফছদযয চনযীচক্ষত চাদফয চবচিদত। 

 

৮। চযিারন ব্যয় )রক্ষ টাকায়(       

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ চযিারন ব্যয় প্রচতষ্ঠাদনযচনর্স্ব ব্যাাংকদতওঅন্যান্যঋণ

গ্রণ 

মভাট ক্রভপুচিভূতঅফি

য়ন 

মভাট মনন/গ্রাচুচয়জ চচএপ/চএপ মভাট ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ৮৫৯৬.০১ ৮৫৯৬.০১ -  ৮৫৯৬.০১ ৬১৫১৫.২৯ ৬১৫১৫.২৯ ৪২২৫৬.৪৪ ১০৯৭৭.৮৪ ৫৩২৩৪.২৮ - 

 

চফ.দ্র. ক্রভপুচিভূত অফিয়ন ২০২০-২০২১ অথ থফছদযয চনযীচক্ষত চাদফয চবচিদত। 

 

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

চফএএপআইচ  চএ/চচড/এজচড/এএনচড মানারী ব্যাাংক চর. ২০১৯.২২  

র্নতা ব্যাাংক চর. ১০৭২৭.৭৯ 

অগ্রণী ব্যাাংক চর. ৪৩৭.৮৮ 

পূফারী ব্যাাংক চর. ১২.২৯ 

রূারী ব্যাাংক চর. ৯০৮.৬৩ 

চভডল্যান্ড ব্যাাংক চর. ৩৬৫.৫৬ 

ইিান থ ব্যাাংক চর. ০.৪৩ 

মফচক ব্যাাংক চর. ০.৩৬ 

ফাাংরাদদ চল্প ব্যাাংক চর. ০.১৯ 

এপচডআয মানারী ব্যাাংক চর ,. ৪৩৩.১৫ 

াউথ ইি ব্যাাংক চর. ২২.০০ 

কযা/নগদ ২০.৫২ 



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. ৬.৬২   ২২৯.৫৭  -২২৩.০৬  

ঠাক্যযগাঁও চিচনকর চর. ৬৬২.২৫   ৭৭১.৪৪  -৭৬৫.৪৬  

মতাফগি চিচনকর চর. ৪১.৯৯   ৩৪২.৫৮  -৩০০.৫৯  

যাংপুয চিচনকর চর. ৭১.১৯   ২৭৯.৭৬  -২৩২.১০  

শ্যাভপুয চিচনকর চর. -   ১৫২.৭৫  -১৫২.৭৫  

যার্াী চিচনকর চর. ১৮৫.৪৮   ৬৭৯.৩৬  -৬৭৬.৮০  

নথ থদফঙ্গর চিচনকর চর. ৪৭৬.৯৭   ৯১০.৫১  -৮৯৫.৫৭  

র্য়পুযাট চিচনকর চর. ১৪৬.৩৬   ৫৯৩.৮৩  -৫৫৭.৪৭  

মকরু অযান্ড মকাাং চর. ৯১৬.৩১   ৫০৮.০৩  -৫০৭.৫১  

ক্যচিয়া চিচনকর চর. ৪০.৮৬   ৩৫৪.১৮  -৩৪০.৬০  

মভাফাযকগি চিচনকর চর. ৬৫৪.৯৯   ৮৮৮.৮৮  -৮৮৬.৮০  

চর্রফাাংরা চিচনকর চর. ৫০৯.৪৫   ৭৪৪.৬৯  -৭৯৩.১১  

পচযদপুয চিচনকর চর. ২৭৭.৮২   ৭৪৬.৪৪  -৭৩২.০০  

নাদটায চিচনকর চর. ৩৪৫.১৯   ৮৪১.৯৭  -৮৪১.৩৪  

াফনা চিচনকর চর. -   ৩৮৮.৬৪  -৩৮৮.৬৪  

মযণউইক মদযঅ্য অযান্ড 

মকাাং (চফচড) চর. 

৪৭.৪৫   ৭৬.১৬  -৩১.৯৬  

মকরু অযান্ড মকাাং 

চর .)চডচিরাচয ইউচনট(  

৫৫১৪.৪১   ৪৮৯৬.৬৩  ৪৭১.১৬  

মভাট ৯৮৯৭.৩৪ - - ১৩৪০৫.৪২ - -৭৮৫৪.৬০  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

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 - - - - - - ৮৮১২.৫১  

         
 

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

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

পুরুল ভচরা 

চফএএপআইচ )দয দপ্তয(  ২৫২ ১৭৪ ৩৪ ২০৮ ৪৪  

 



৬ 

(খ) র্নফর (দকাম্পাচনয মক্ষদত্র) (াংখ্যায়) 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত  দ মভাট পূযণকৃত দ ফ থদভাট 

পূযণকৃত 

দ 

 

মভাটশূন্য দ 

 

ভজুচয কচভদনয আওতাভুক্ত শ্রচভক াংখ্যা মভাট ভজুচয কচভদনয 

আওতাভুক্ত শ্রচভক 

াংখ্যা 

ভন্তব্য 

পুরুল ভচরা দক্ষ অদক্ষ কযাজুয়ার 

চফএএপআইচ 

)চভরমূ(  

১৭০১১ ৮৫১১ ২৮৮ ৮৭৯৯ ৮২১২ ২১২৫ ১০১৬ ১৩৭০ ৪৫১১  

 

 

১২। চনদয়াগ (াংখ্যায়) 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ প্রথভ মশ্রচণ চদ্বতীয় মশ্রচণ তৃতীয় মশ্রচণ ির্তথ 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 ৮৫৯৬.০১ ৪৩০৮৩.১১ ৩১৩৩.৭২ ১৪২.২১ ৩৮৪২.৩৪ ৪৪.৭০% ১৩৭২৩.২০ ২৭৫০.১৩ ৪৭.৭০%  

 

১৪। উন্নয়ন ফাদর্ট )রক্ষ টাকায়(  

 

াংস্থায নাভ 

 

প্রকল্প 

াংখ্যা 

আযএচডচ 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 ২ )ইই(  

জ 

২৫৫০ 

 

- 

 

 

 

৫০০ 

 

 

 

৩০৫০ 

 

 

৯১৩.৭৫ - 

 

 

 

- 

 

 

 

৯১৩.৭৫ 

 

 

 

৪১৮.৬৮ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

৪১৮.৬৮ 

 

 

 

১৩.৭৩% 

 

 

 

ইজচ 

৮০ %

চফএভ 

আয অফ 

মকরু 

৫৬% 

 

১৫০৬.১৩ - 

 

 

- 

 

 

২৭.৩১% (-)১৩.৫৮%  

 

 

 

 



 

৭ 

১৫। ভচনটচযাং ফাদর্ট )রক্ষ টাকায়(  

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ অনুদভাচদত 

ফাদর্ট 

কভ থচযকল্পনা  

অনুমায়ী প্রিাচফত 

ব্যয় 

 

প্রচতদফদনাধীন 

ভাদ 

ফািফায়ন 

অগ্রগচত 

মভাট 

ক্রভপুচিভূত 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রভাচকচবচিক 

প্রিাচফত ব্যয় 

ত্রত্রভাচকচবচিক 

ফািফায়ন 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 

মর্য প্রচতদফদনাধীন ভাদ প্রাপ্ত 

অচডট আচি 

মভাট 

াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা র্চড়ত অদথ থয 

চযভাণ 

াংখ্যা র্চড়ত অদথ থয 

চযভাণ 

- 

াধাযণ ৫১৪ ১৮১৯১৭.৪১ - - ৫১৪ ১৮১৯১৭.৪১ ৩৫ ১৬৭১.৫৩ ৪৭৯ ১৮০২৪৫.৮৮ - 

অচগ্রভ ৬২৪ ১৯২১৪২.১৮ - - ৬২৪ ১৯২১৪২.১৮ ২০ ৪১০.৩১ ৬০৪ ১৯১৭৩১.৮৭ - 

খড়া - - - - - - - - - - - 

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

মভাট ১১৮২ ৩৭৬৬২১.৬১ - - ১১৮২ ৩৭৬৬২১.৬১ ৫৫ ২০৮১.৮৪ ১১২৭ ৩৭৪৫৩৯.৭৭ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. -২০২৭.৭২ -২২৩.০৬ -২২৫০.৭৮ * 

ঠাক্যযগাঁও চিচনকর চর. -৫৫০৭.০৬ -৭৬৫.৪৬ -৬২৭২.৫২  

মতাফগি চিচনকর চর. -২৫৩৬.৫৬ -৩০০.৫৯ -২৮৩৭.১৫ * 

যাংপুয চিচনকর চর. -২৯৩৬.৫৮ -২৩২.১০ -৩১৬৮.৬৮ * 

শ্যাভপুয চিচনকর চর. -৩৮২৯.০১ -১৫২.৭৫ -৩৯৮১.৭৬ * 

যার্াী চিচনকর চর. -৬৯৭৮.৪২ -৬৭৬.৮০ -৭৬৫৫.২২  

নথ থদফঙ্গর চিচনকর চর. -৬১৬৩.৪২ -৮৯৫.৫৭ -৭০৫৮.৯৯  

র্য়পুযাট চিচনকর চর. -৩৮১৮.১৬ -৫৫৭.৪৭ -৪৩৭৫.৬৩  

ক্যচিয়া চিচনকর চর. -৩২৪৯.৮০ -৩৪০.৬০ -৩৫৯০.৪০ * 

মভাফাযকগি চিচনকর চর. -৬৩২৩.৯৪ -৮৮৬.৮০ -৭২১০.৭৪  

চর্রফাাংরা চিচনকর চর. -৪৮৯৭.৫৫ -৭৯৩.১১ -৫৬৯০.৬৬  

পচযদপুয চিচনকর চর. -৫০০৫.৪৬ -৭৩২.০০ -৫৭৩৭.৪৬  

নাদটায চিচনকর চর. -৫৩৫০.৫৫ -৮৪১.৩৪ -৬১৯১.৮৯  

াফনা চিচনকর চর. -৩৬৭৬.৫৩ -৩৮৮.৬৪ -৪০৬৫.১৭ * 

মযণউইক মদযঅ্য অযান্ড 

মকাাং (চফচড) চর. 

-৩৩৭.০২ -৩১.৯৬ -৩৬৮.৯৮  

 

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

 

 

 



 

 

১৮। (ক) প্রচক্ষণ (াংখ্যায়)                                                                                               ৯ 

 

 

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 ৭৫ ০২ আঞ্চচরক মরাক প্রান 

প্রচক্ষণ মকন্দ্র 

ফাাংরাদদ ইন্সজজউট অফ 

গবদন থন্স অযান্ড ম্যাদনর্দভন্ট 

(চফআইচর্এভ)  

০৩ - - - - 

 

(খ) মিকদাোাযদদয  প্রচক্ষণ 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মকা থ াংখ্যা চফলয় অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা ভন্তব্য 

চফএএপআইচ ০২ আখ িাদল আধুচনক করাদকৌর ২৯৮ - 

 

 

 

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  

 

 

পুচিভূতদভাট 

চফবাগীয় ভাভরা 

)াংখ্যা(  

প্রচতদফদনাধীন ভাদ 

দাদয়যকৃত  চফবাগীয় ভাভরা 

)াংখ্যা(  

মভাট ভাভরা 

)াংখ্যা(  

প্রচতদফদনাধীন ভাদ চনষ্পচিকৃত  ভাভরা )াংখ্যা(  ভা মদল অচনষ্পন্ন 

চফবাগীয় ভাভরা 

)াংখ্যা(  
িাক্যচযচুযচত/ফযখাি অব্যাচত অন্যান্য দণ্ড মভাট 

১ ২ ৩ ৪ 

)২+৩(  

৫ ৬ ৭ ৮ 

)৫+৬+৭(  

৯ 

)৪-৮(  

চফএএপআইচ ১২ (ফাদযা)জ - ১২ (ফাদযা) জ - - ০১ ০১ ০৪ (িায) জ 

 

চফ.দ্র. ২০২১-২০২২ অথ থফছদয চনষ্পচিকৃত চফবাগীয় মভাট ভাভরা ০৮(আট) জ। 

 

 



 

১০ 

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 

কনদটম্পট  চনম্ন 

আদারত 

উচ্চ 

আদারত 

কনদটম্পট  চনম্ন আদারত উচ্চ 

আদারত 

কনদটম্পট  

চফএএপআইচ ২০ - - - - - - - - ০৮ ১১ ১  

 

 

 

 

২২।(ক) বা (াংখ্যায়) 

  

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ বা অনুষ্ঠাদনয তাচযখ বায চফলয় ভন্তব্য 

 

ক্যচিয়া সুগায চভরস্  চর. ০৫/০৪/২০২২ মফাড থবা- 

মকাম্পাচন’য াচফ থক চফলয় ও আইএচ এয ওয আদরািনা 

বাচুথয়ার প্লাটপভ থ এয ভাধ্যদভ অনুচষ্ঠত দয়দছ। 

যার্াী  সুগায চভরস্  চর. ১০/০৪/২০২২ 

ঠাক্যযগাঁও সুগায চভরস্  চর. ১৩/০৪/২০২২ 

পচযদপুয সুগায চভরস্  চর. ১৯/০৪/২০২২ 

নাদটায  সুগায চভরস্  চর. ২৪/০৪/২০২২ 

র্য়পুযাট সুগায চভরস্  চর. ২৭/০৪/২০২২ 

চফএএপআইচ ২৪/০৪/২০২২ ২০২২-২৩ অথ থফছদযয ফাচল থক কভ থম্পাদন চুচক্ত (খড়া) 

প্রণয়দণয চনচভি বা। 

 

১১/০৪/২০২২ মফাদড থয আদরািয চফলয়(াত  ) জ। 

২৬/০৪/২০২২ মফাদড থয আদরািয চফলয়(আট )জ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 on land 

management 

১১ এচপ্রর, ২০২২ আঞ্চচরক মরাক প্রান প্রচক্ষণ মকন্দ্র 

৪৯, চনউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০ 

- 

 

 

২৩।(ক) অচবদমাগ (GRS) 

 

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 

 

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 আদয়ার্ন/অাংগ্রণ 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ মভরাআদয়ার্নকা

যীকতৃথক্ষ 

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। 

 

 

 

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 

(রক্ষটাকা) 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয 

ফািফ অগ্রগচতযায 

% 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পযআ

চথ থকঅগ্রগচতযায % 

কাম থক্রভ/প্রকদল্পয ফািফায়দন 

িযাদরি/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 ৫৬% ৪৭.২৭% -  

১৪জচিচনকর 

(চফএএপআইচ) 

১৪ জ চিচনকদর ফর্থয চযদাধনাগায 

(ইজচ)স্থান [দকাড 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/াংস্থ  ম থায় অবযন্তযীণ ভ্রভণ/চযদ থন ত্রফদদচক মচভনায/  

ওয়াকথ 

চফদদদ এক্সদার্ায চবচর্ট ভন্তব্য 

 মগ্রড-২ ০১ র্ন - - - 

মগ্রড-৩ ০৫ র্ন - - - 

মগ্রড-৫ ০৬র্ন - - - 

মগ্রড-৬ ০৭ র্ন - - - 

মগ্রড-৯ ০১র্ন - - - 

  

 

 

২৮। অচর্থত ছুজ/চরদয়ন  

 

(ক) অনুদভাচদত ছুজ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 - - - - - - এচপ্রর, ২০২২ ভাদ মকান 

কভ থিাচয চরদয়দন অফস্থান 

কদযন চন। 

 

----------- 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ ছুজয ধযন ছুজ মবাদগয ভয়কার ভন্তব্য 

অচর্থত প্রসূচত অধ্যয়ন অন্যান্য শুরুয তাচযখ ভাচপ্তয তাচযখ 

চফএএপআইচ - - - - - - এচপ্রর, ২০২২ ভাদ মকান 

কভ থকতথা/কভ থিাচয ফচণ থত ছুজ 

মবাগ কদযন চন। 



 

 

 


