
 

বাাংাদেল চিচি ও খাদ্য চলল্প করদ াদরলি 

মাচক এমআইএ প্রচিদবেি  

মাদর িাম: জুি ২০২২                                                                                                                                                                                                                    অর্ থবছর: ২০২১-২০২২ 

১।(ক) উৎ ােি (ক্ষ টাকায়) 
 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম বাচ থক 

ক্ষযমাত্রা 

মাচক 

ক্ষযমাত্রা 

মাচক 

প্রকৃি অর্থি 

মাচক প্রকৃি 

অর্থদির ার 

প্রচিদবেিাধীি অর্ থবছদর 

ক্রমপুচিভূি অর্থি 

ক্রমপুচিভূি 

অর্থদির ার 

গি অর্ থবছদর একই 

মদয় মমাট অর্থি 

গি অর্ থবছদর একই 

মদয় মমাট অর্থদির ার 

মন্তব্য 

 চবএএফআইচ চিচি  ৩৭০০০.০০ - - - ১৮১৩৭.২২ ৪৯% ২৮৮৪৮.৯৬ - - 

চিচরট ও 

অযাদকা  

২৭১৮৩.০০ ২২৬৫.২৫ ২০০৫.৫২ ৮৯% ২৪৬৩৩.৯০ ৯১% ১৫৮৬৭.০০ ১৬১% - 

চভদিগার - - ১.৭০ - ১৮.৩২ - - - - 

বাদয়া-

ফাজ থাইর্ার 

- - ২১.৬০ - ১৭৪.৮৪ 

 

- - - - 

যান্ড 

স্যাচিটাইর্ার 

- - - - ২২.৩৫ - - - - 

ইচিচিয়াচরাং 

দ্রব্যাচে  

১২২৩.৭৯ ১০১.৯৮৩ ৩৪.১৪ ৩৩% ৫৬১.৩৮ ৪৬% ৬৫৯.৭৪ ৮৮% - 

(খ)উৎ ােি ( চরমাণ) –মমচিক টি/াংখ্যা/চটার 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম বাচ থক 

ক্ষযমাত্রা 

মাচক 

ক্ষযমাত্রা 

মাচক প্রকৃি 

অর্থি 

মাচক প্রকৃি 

অর্থদির ার 

প্রচিদবেিাধীি 

অর্ থবছদর 

ক্রমপুচিভূি অর্থি 

ক্রমপুচিভূি 

অর্থদির ার 

গি অর্ থবছদর 

একই মদয় 

মমাট অর্থি 

গি অর্ থবছদর একই 

মদয় মমাট অর্থদির 

ার 

মন্তব্য 

চবএএফআইচ চিচি (মম.টি) ৫০,০০০ - - - ২৪৫০৯.৭৫ ৪৯% ৪৮০৮১.৬০ - - 

মমাাদ (দম.টি) - - - - ১৬৭২৯.২৭ ৭২% ৩০২১৫.১৭ - - 

ব্যাগা (মম.টি) - - - - ১০৮৪৫৭.৯৩ - ২৪৭০২৫.০৩ - - 

চিচরট ও 

অযাদকা )চটার(  

৫৫,০০,০০০ ৪৫৮৩৩৩.৩৩ ৬৯২২৫৯.৯২ ১৫১% ৫৩৮১৫১১.২৩ ৯৮% ৪২৭২৯৭৫.৮৬ ২১৪% - 

চভদিগার )চটার(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ১৮৩৭.০০ ৭৩% ১৯৭৩৭.০০ ৬৬% - - - 

বাদয়া -ফাজ থাইর্ার  

(মম.টি) 

৩০০০.০০ ২৫০.০০ ১৯৭.০০ ৭৯% ১৫৮৯.০০ ৫৩% - - - 

যান্ড 

স্যাচিটাইর্ার )চটার(  

৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - ৪৪৭০.০০ ১৫% -  - 

ইচিচিয়াচরাং দ্রব্যাচে 

(মম.টি) 

- - ২৯.১৪ - ৪৭৮.৬৪ - ৪৮২.৫৭ ১১৬% - 

 

চব.দ্র. চিচি উৎ ােি ক্ষযমাত্রা চিধ থারণ করা দয়দছ আখ মাড়াই কাদর উ র চভচি কদর । এখাদি মাড়াই কা ধরা দয়দছ িদভম্বর ২০২১ মর্দক মাি থ ২০২২  য থন্ত অর্ থাৎ ৫ মা। ২০২১-২০২২ মাড়াই 

মমৌসুদমর চিচি উৎ ােি কায থক্রম ২০/০২/২০২২ িাচরদখ মাপ্ত য়। 



২ 

২।(ক) চবক্রয় ( চরমাণ)/মমচিক টি/াংখ্যা/চটার 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম বাচ থক ক্ষযমাত্রা মাচক 

ক্ষযমাত্রা 

মাচক চবক্রয় মাচক চবক্রদয়র 

ার (%) 

ক্রমপুচিভূি চবক্রয় ক্রমপুচিভূি 

চবক্রদয়র ার 

মন্তব্য 

চবএএফআইচ চিচি(মম.ট ি) ৪১১১০.০০ ৩৪২৫.৮৮ ৩৫১৯.৭২ ১০৩% ৪৩০৯৯.৮৪ ১০৫% - 

মমাাদ (মম.টি) ২৫৩৩০.৪৮ ২১১০.৮৭৩ ১৯৭২.৩৫ ৯৩% ২১৮১৫.০৫ ৮৬% - 

ব্যাগা(মম.টি) - ১০০৪.০০ ১০০৪.০০ ১০০% ৫৪১৪.৮৩ ১০০% - 

চিচরট ও 

অযাদকা )চটার(  

৫৫০০০০০.০০ ৪৫৮৩৩৩.৩৩ ৪০১০৮০.০০ ৮৮% ৪৩৩৩৩৩৫.০০ ৭৯% - 

চভদিগার )চটার(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ ২৪৪৫.০০ ৯৮% ১৮২৬৬.৪০ ৬১% - 

বাদয়া -ফাজ থাইর্ার  (মম.টি) ৩০০০.০০ ২৫০.০০ ১১৬.০০ ৪৬% ২০৬৬.০০ ৬৯% - 

যান্ড স্যাচিটাইর্ার )চটার(  ৩০০০০.০০ ২৫০০.০০ - - ৬২১৩.০০ ২১% - 

ইচিচিয়াচরাং দ্রব্যাচে (মম.টি) - - ২৮.৩৩ - ৩১৪.৯৬ - - 

 

(খ) চবক্রয় (ক্ষ টাকায়)                 

 

৩।(ক) আমোচি মম. টি /াংখ্যায়/চটার/ক্ষ টাকায় 

প্রচিষ্ঠাদির িাম আমোচিকৃি

 দের িাম 

আমোচিকৃি

মেদলরিাম 

বাচ থক 

ক্ষযমাত্রা 

মাচক ক্ষযমাত্রা মাচক ক্ষযমাত্রা 

অর্থদির ার 

ক্রমপুচিভূি  অর্থি চবগি অর্ থবছদর একই মদয় 

মমাট আমোচির ার 

হ্রা/বৃচির 

কারণ 

মন্তব্য 

 চরমাদণ টাকায়  চরমাদণ টাকায়  চরমাদণ টাকায়  চরমাদণ টাকায় - - 

চবএএফআইচ - - - - - - - - - - - - - 

 

* মিড গ্যাদ র  চরমাণ:  ২০০৬-২০০৭ দি ২০২০-২০২১ া  য থন্ত মিড গ্যা  ও ভর্তথচকর োচবকৃি অদর্ থর  চরমাণ ৬৪৪২.৬৬ মকাজ টাকা। 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম বাচ থক 

ক্ষযমাত্রা 

মাচক 

ক্ষযমাত্রা 

মাচক চবক্রয় মাচক চবক্রদয়র 

ার (%) 

ক্রমপুচিভূি 

 চরমাণ 

ক্রমপুচিভূি  ার চবগি একই 

মদয়র চবক্রয়  

চবগি একই 

মদয়র চবক্রয় 

ার 

মন্তব্য 

চবএএফআইচ চিচি ২৫৯০১.২০ ২১৫৮.৪৩ ২৭৬২.৪৭ ১২৭.৯৮% ৩০৮৯২.১৭ ১১৯.২৭% ৪৭৫৩৫.৮৫ ১৪০.১৯% - 

মমাাদ ৬৪৮৩.৩৮ ৫৪০.২৮২ ৫১১.৭০ ৯৪.৭১% ৫৮২৭.৭২ ৮৯.৮৯% ৯৬৩১.৩৯ ৪৭৪.১৯% - 

ব্যাগা (দম.টি) - ৭.০৪ ৭.০৪ ১০০% ৩৭.৪০ ১০০% ৮.৯৬ ১০০% - 

চিচরট ও 

অযাদকা 

২৭১৮৩.০০ ২২৬৫.২৫ ৩৪১৮.৯৯ ১৫০.৯৩% ৩৯০৬১.৫৩ ১৪৩.৭০% ২৮৪২৬.০০ ২৮৭.৫৫% - 

চভদিগার ৩১.৮০ ২.৬৫ ২.২৭ ৮৫.৬৬% ১৬.৯৫ ৫৩.৩০% - - - 

বাদয়া-

ফাজ থাইর্ার 

৩৩০.০০ ২৭.৫ ১২.৭৬ ৪৬.৪০% ২২৭.২৩ ৬৮.৮৬% - - - 

যান্ড 

স্যাচিটাইর্ার 

৭৫.০০ ৬.২৫ - - ৩১.০৭ ৪১.৪২% - - - 

ইচিচিয়াচরাং 

দ্রব্যাচে  

১২২৩.৭৯ ১০১.৯৮ ৫৫.৫৫ ৫৪.৪৭% ৫৫৮.৯৭ ৪৫.৬৮% ৬৩০.০৯ ৮৪.১৮% - 



৩ 

৪।(ক) মজুে (চফচিলড গুড)-ক্ষ টাকায়/ মমচিক টি/াংখ্যা/চটার          

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম পূব থবিী অর্ থবছদরর মর্র প্রচিদবেিাধীি মাদ  ে 

মজুে ও মূল্য 

ক্রমপুচিভূি মজুে চবগি বছদর একই মদয়র 

মজুে 

মন্তব্য 

 চরমাণ মূল্য  চরমাণ টাকায়  চরমাণ টাকায়  চরমাণ টাকায় - 

 চবএএফআইচ চিচি (দম.টি) ২৬৪৮৩.৩৪ ১৬৬৮৪.৫০ ৭৩১০.০৬ ৫৪০৯.৪৪ ৭৩১০.০৬ ৫৪০৯.৪৪ ২৬৪৮৩.৩৪ ১৬৬৮৪.৫০ - 

মমাাদ (দম.টি) ৩৪৬২৬.৮০ ৭৬৬২.২২ ২৯৬১৩.৫৯ ৭৯১০.৯৭ ২৯৬১৩.৫৯ ৭৯১০.৯৭ ৩৪৬২৬.৮০ ৭৬৬২.২২ - 

ব্যাগা (দম.টি) ১২৫৪৭.৫৭ ৫০.১৯ ৮২৭৮.০৬ ৩৩.১১ ৮২৭৮.০৬ ৩৩.১১ ১২৫৪৭.৫৭ ৫০.১৯ - 

চিচরট ও অযাদকা 

)রফচটার(  

৬৮৯৫৬৬ ১০৫৯.০০ ৫৪৮৮১৫.০০ ১১২৯.২০ ৫৪৮৮১৫.০০ ১১২৯.২০ ৬৮৯৫৬৬.০০ ১০৫৯.০০ - 

চভদিগার )চটার(  - - ৪৬২০.০৫ ৪.২৯ ৪৬২০.০৫ ৪.২৯ - - - 

বাদয়াফাজ থাইর্ার (দম.টি) - - ৪৪৫.৭৭ ৪৯.০৩ ৪৪৫.৭৭ ৪৯.০৩ - - - 

যান্ড স্যাচিটাইর্ার (চটার) - - ৭১.০০ ০.৩৫ ৭১.০০ ০.৩৫ - - - 

ইচিচিয়াচরাং দ্রব্যাচে (দম.টি) - ১০৮৫.২৬ - ৬৭৪.৭৯ - ৬৭৪.৭৯ - ১০৮৫.২৬ - 
 

(খ)মজুে (কাঁিামা))-ক্ষ টাকায়/ মমচিক টি/াংখ্যা/চটার  

প্রচিষ্ঠাদির িাম  দের িাম পূব থবিী অর্ থবছদরর মর্র াংগ্রদর উৎ প্রচিদবেিাধীি মাদ মমাট 

মজুদের  চরমাণ 

ক্রমপুচিভূি মজুে চবগি বছদর  একই মদয়র 

মজুে 

মন্তব্য 

 চরমাণ মূল্য মেলীয় চবদেল  চরমাণ মূল্য  চরমাণ মূল্য  চরমাণ 

 

মূল্য - 

চবএএফআইচ াইম (দম.টি) ৩১০.৫৯ ৫০.৬৬ - - ১৯৯.৫৪ ১২৫.১২ ১৯৯.৫৪ ১২৫.১২ ৩১০.৫৯ ৫০.৬৬ - 

াফার (দম.টি) ১৬০.০৬ ৭০.৩৭ - - ১৪৩.৫২ ৬৭.৭৩ ১৪৩.৫২ ৬৭.৭৩ ১৬০.০৬ ৭০.৩৭ - 

কচিক মাডা 

(দম.টি) 

২৫.৮৯ ১৬.২৯ - - ২৪.২৬ ১৭.৬৭ ২৪.২৬ ১৭.৬৭ ২৫.৮৯ ১৬.২৯ - 

কাব থাইড স্লার্ 

(দম.টি) 

৭.১৯ ৩.০৩ - - ৫.৬৯ ১.৮২ ৫.৬৯ ১.৮২ ৭.১৯ ৩.০৩ - 

চ চ  ব্যাগ  )াংখ্যা(  ২১১৪৯৪.৩০ ৮৯.৯৩ - - ৩০৪০১০.০০ ৯৭.৫৩ ৩০৪০১০.০০ ৯৭.৫৩ ২১১৪৯৪.৩০ ৮৯.৯৩ - 

মমাাদ (দম.টি) ৩৪১৬.০০ ১৩২৬.০০ - - ২০৮১.০০ ৬৬৫.২১ ২০৮১.০০ ৬৬৫.২১ ৩৪১৬.০০ ১৩২৬.০০ - 

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

চআই স্ক্র্যা  

(দম.টি) 

১৪৯.৮০ ১১.২১ - - ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ ১৬৩.৯৬ ১০.৭২ ১৪৯.৮০ ১১.২১ - 

াড থ মকাক (দম.টি) ৮.১২ ৩.৫০   ৭.৩৫ ৩.১৫ ৭.৩৫ ৩.১৫ ৮.১২ ৩.৫০ - 

 



 

৪ 

 

৫।চডএএ /(ক্ষ টাকায়) 

      

প্রচিষ্ঠাদির িাম মমাট চডএএ 

এর  চরমাণ 

চকচি মূ ঋণ 

(স্থািীয় মুদ্রায়) 

 চরদলাচধি 

মূ ঋণ 

 চরদলাচধি সুে  চরদলাচধি চবচিময় 

ক্ষচি 

অ চরদলাচধি মূ 

ঋণ 

অ চরদলাচধি 

সুে 

অ চরদলাচধি 

চবচিময় ক্ষচি 

মন্তব্য 

চবএএফআইচ ৪৭১৫০.৩৬ ২৪৪.৫০ ২৮৪৩.৫০ ৭৩৭৫.৫৪ ১৩৬.৪০৯ ১৯৮৬৩.৫১ ২৭২৮৬.৮৫ ১৯৬.৫৯৪ - 

 

৬।ফান্ড  চরচস্থচি  )ক্ষ টাকায়(   

              
 

 

৭। ইক্যযইজ (ক্ষ টাকায়)  

         

প্রচিষ্ঠাদির িাম ইক্যযইজর  চরমাণ চরর্াভ থ এন্ড ার প্লা মমাট মন্তব্য 

চবএএফআইচ ৮৭১৫৪৪.৭২ ১৫৩৬.৬২ ৮৭৩০০৮.০৪ - 

চব.দ্র. ২০২০-২০২১ অর্ থবছদরর চিরীচক্ষি চাদবর চভচিদি। 

 

৮। চরিাি ব্যয় )ক্ষ টাকায়(       

প্রচিষ্ঠাদির িাম  চরিাি ব্যয় প্রচিষ্ঠাদির চির্স্ব ব্যাাংক দি ও অন্যান্য 

ঋণগ্রণ 

মমাট ক্রমপুচিভূি 

অবিয়ি 

মমাট ম িলি/গ্রাচুচয়জ চচ এফ/চ এফ মমাট মন্তব্য 

চবএএফআইচ ৫৬৬৪.২৪ ৫৬৬৪.২৪ -  ৫৬৬৪.২৪ ৬১৫১৫.২৯ *৬১৫১৫.২৯ ৪৩৯২৩.৩৪ ১১০৯১.৬৬ ৫৫০১৫.০০ - 

 

* ক্রমপুচিভূি অবিয়ি ২০২০-২০২১ অর্ থবছদরর চিরীচক্ষি চাদবর চভচিদি। 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম উদৃ্বি অদর্ থর  চরমাণ চাদবর ধরণ (এফচডআর/কযাল /মমাি) ব্যাাংদকর িাম ও লাখা চাদবর চস্থচি মন্তব্য 

চবএএফআইচ  চএ/চচড/এজচড/এএিচড মািাী ব্যাাংক চ. ৮০২৪.৫৬  

র্িিা ব্যাাংক চ. ১২৯৬৩.৩৮ 

অগ্রণী ব্যাাংক চ. ৩৭৭.০৬ 

পূবাী ব্যাাংক চ. ৫.৫৯ 

রূ াী ব্যাাংক চ. ৫৭৮৮.৮১ 

চমডল্যান্ড ব্যাাংক চ. ২৮১.৫৫ 

ইিাি থ ব্যাাংক চ. ০.৪৩ 

মবচক ব্যাাংক চ. ০.০৮ 

বাাংাদেল চলল্প ব্যাাংক চ. ০.১৯ 

এফচডআর মািাী ব্যাাংক চ ,. ৪৩৩.১৫ 

াউর্ ইি ব্যাাংক চ. ২২.০০ 

কযাল/িগে ১০.৩২ 



৫ 

৯।াভ/ক্ষচি (ক্ষ টাকায়)    )প্রচভলিা(  

প্রচিষ্ঠাদির িাম ব থদমাট আয় কর প্রোদির পূদব থ 

আয় 

কর প্রোদির  দর 

আয় 

ব থদমাট ব্যয় ব থদমাট চস্থচি াভ/ ক্ষচি মন্তব্য 

 ঞ্চগড় চিচিক চ. ১.৭৪   ১৯৯.৭৬  -১৯৮.০২  

ঠাক্যরগাঁও চিচিক চ. ৫৫৩.৬৩   ৭৬৮.৫২  -৬৯৪.০০  

মিাবগি চিচিক চ. ২৬১.৯৩   ৩৪২.৫৮  -৮০.৬৫  

রাংপুর চিচিক চ. ২১০.৯৮   ৪১৬.০৪  -২০৫.০৬  

শ্যামপুর চিচিক চ. ১৮.৫৩   ৩২৩.২০  -৩২২.৭৫  

রার্লাী চিচিক চ. ২০৫.৫২   ৭২৬.৫০  -৬৬৬.৯০  

ির্ থদবঙ্গ চিচিক চ. ৪৫৯.০৯   ৭৪৯.৫০  -৭২৫.০৫  

র্য়পুরাট চিচিক চ. ২২.৭৭   ১৩১২.৮৩  -১৪৪০.০৬  

মকরু অযান্ড মকাাং চ. ৩১৬.৭২   ৪৯৫.৫২  -৪৬৮.৩২  

ক্যচিয়া চিচিক চ. ১৭.১২   ১১৩৫.৯৭  -১১১৮.৮৫  

মমাবারকগি চিচিক চ. ৮০৯.৬৭   ৯২৩.৭৫  -৭৬২.৬২  

চর্বাাংা চিচিক চ. ২৬৬.৩৪   ৬১২.১৯  -৬১৩.৮৭  

ফচরেপুর চিচিক চ. ৯০.১৭   ১০৮০.২১  -১৪৭৫.০৭  

িাদটার চিচিক চ. ৪৪২.১৩   ১৭৩৮.৬৯  -১৮১৯.৯৭  

 াবিা চিচিক চ. ৩১.৬৪   ১৪১৮.১৪  -১৩৯০.৬১  

মরণউইক যদযঅ্র অযান্ড 

মকাাং (চবচড) চ. 

৫৭.৫৩   ৭৭.২১  -১০০.২২  

মকরু অযান্ড মকাাং 

চ .)চডচিাচর ইউচিট(  

৩২০৯.৯৯   ১৭৭১.৫২  ১৭৬৪.০০  

মমাট ৬৯৭৫.৫০ - - ১৪০৯২.১৩ - -১০৩১৮.০২  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

১০।রার্স্ব আয় )ক্ষ টাকায়(        

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম বাচ থক ক্ষযমাত্রা মাচক ক্ষযমাত্রা চবদবিয মাদর 

আয় 

মাচক ক্ষযমাত্রার  

অনুকূদ আদয়র ার 

ক্রমপুচিি আয় 

 

চবগি বছদরর একই 

মদয়র আয় 

রকাচর মকাাগাদর মমাট শুল্ক 

ও কর র্মার  চরমাণ 

মন্তব্য 

চবএএফআইচ - - - - - - ১০৭৬৯.৯০  
 

 

১১।(ক)র্িব (প্রচিষ্ঠাদির মক্ষদত্র) (াংখ্যায়) 
 

প্রচিষ্ঠাদির িাম অনুদমাচেি   ে কম থরি  ে মমাট পূরণকৃি  ে মমাট শূে  ে মন্তব্য 

পুরু মচা 

চবএএফআইচ )ের েপ্তর(  ২৫২ ১৭৪ ৩৪ ২০৮ ৪৪  

 

 



৬ 

(খ) র্িব (দকাম্পাচির মক্ষদত্র) (াংখ্যায়) 

প্রচিষ্ঠাদির িাম অনুদমাচেি   ে মমাট পূরণকৃি  ে ব থদমাট 

পূরণকৃি 

 ে 

 

মমাট শূন্য 

 ে 

 

মজুচর কচমলদির আওিাভুক্ত শ্রচমক াংখ্যা মমাট মজুচর কচমলদির 

আওিাভুক্ত শ্রচমক 

াংখ্যা 

মন্তব্য 

পুরু মচা েক্ষ অেক্ষ কযাজুয়া 

চবএএফআইচ 

)চমমূ(  

১৭০১১ ৮২৫৭ ২৮৫ ৮৫৪২ ৮৪৬৯ ২১২৫ ১০১৬ ১৩৭০ ৪৫১১  

 

 

১২। চিদয়াগ (াংখ্যায়) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম প্রর্ম মশ্রচণ চদ্বিীয় মশ্রচণ তৃিীয় মশ্রচণ ির্তর্ থ মশ্রচণ মমাট  ব থদমাট 

পুরু মচা পুরু মচা পুরু মচা পুরু মচা পুরু মচা 

চবএএফআইচ - - - - -  

 

১৩। মবিি ভািা ও আনুচঙ্গক )ক্ষ টাকায়(  

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম  চরিাি 

ব্যয় 

বরাদের 

 চরমাণ )বাচ থক(  

ব্যদয়র 

 চরমাণ )মবিি(  

অচধকা ভািা 

(প্রদযার্য 

মক্ষদত্র) 

মমাট ব্যয় ব্যদয়র ার চস্থচি চবগি বছদর 

একই মদয় ব্যয় 

চবগি বছদর একই 

মদয় ব্যদয়র ার 

মন্তব্য 

চবএএফআইচ ৫৬৬৪.২৪ ৪৩০৮৩.১১ ২৬২৩.৬৮ ৭২.৪০ ২৬৯৬.০৮ ৪৭.৬০% ৯২৬১.৫৪ ২৩৯০.৫৮ ৫১.৭৮%  

 

১৪।উন্নয়ি বাদর্ট )ক্ষ টাকায়(  

 

াংস্থার িাম 

 

প্রকল্প 

াং

খ্যা 

আরএচডচ  বরাে মমাট অর্ থ ছাড় মমাট ব্যয় মমাট চবদবিয মাদ বািবায়ি 

অগ্রগচি (%) 

চবগি বছদর একই মদয় ব্যচয়ি 

অদর্ থর  চরমাণ 

চবগি বছদর 

একই মদয় 

বািবায়ি 

অগ্রগচি (%) 

হ্রা বৃচির 

ার 

মন্তব্য 

 

  

চর্ওচব প্রকল্প 

াায্য 

চির্স্ব 

অর্ থায়ি 

 চর্ওচব প্রকল্প 

াায্য 

চির্স্ব 

অর্ থায়ি 

 চর্ওচব প্রকল্প 

াায্য 

চির্স্ব 

অর্ থায়ি 

 আচর্ থক মভৌি চর্ওচব প্রকল্প 

াায্য 

চির্স্ব 

অর্ থায়ি 

চবএএফআইচ ২ 

)ইই(  

জ 

২৪১৬.০০ 

 

- 

 

 

 

৫০০ 

 

 

 

২৯১৬ 

 

 

২৪১১ - 

 

 

 

- 

 

 

 

২৪১১ 

 

 

 

২৪০৩.৬৬ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

২৪০৩.৬৬ 

 

 

 

৮২.৪৩% 

 

 

 

ইজচ  

৮১ %

চবএম 

আর অব 

মকরু 

৬৭% 

 

৪০৩৩.৬৭ - 

 

 

- 

 

 

৭৩.১৪% (+) ৯.২৯%  

 

 

 



 

 

৭ 

১৫।মচিটচরাং বাদর্ট (ক্ষ টাকায়) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম অনুদমাচেি বাদর্ট কম থ চরকল্পিা  

অনুযায়ী প্রিাচবি 

ব্যয় 

 

প্রচিদবেিাধীি 

মাদ বািবায়ি 

অগ্রগচি 

মমাট ক্রমপুচিভূি 

ব্যয় (%) 

ত্রত্রমাচক চভচিক 

প্রিাচবি ব্যয় 

ত্রত্রমাচক চভচিক 

বািবায়ি 

অগ্রগচির ার (%) 

চবগি একই মদয় 

মাচক অগ্রগচির 

ার (%) 

চবগি একই মদয় 

ত্রত্রমাচকচভচিক 

অগ্রগচির ার (%) 

মন্তব্য 

চবএএফআইচ ১৫৩৬৭০.৪৩ ২৯৯২৪.৮৪ ৪৮৬২৭.৬০ ১০৮.০৫% ২৯৯২৪.৮৪ ১৬২% - - - 

 

 

 
 

 

১৬।চিরীক্ষা )ক্ষ টাকায়( /াংখ্যায় 

 

অচডদটর 

প্রকার 

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

মর্র প্রচিদবেিাধীি মাদ প্রাপ্ত 

অচডট আ চি 

মমাট 

াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা টাকা াংখ্যা র্চড়ি অদর্ থর 

 চরমাণ 

াংখ্যা র্চড়ি অদর্ থর 

 চরমাণ 

- 

াধারণ ৪৭৪ ১৮০২০৯.৪৬ - - ৪৭৪ ১৮০২০৯.৪৬ ৫ ২৪.৫৬ ৪৬৯ ১৮০১৮৪.৯০ - 

অচগ্রম ৫৯২ ১৮৯৯৪৮.৪০ - - ৫৯২ ১৮৯৯৪৮.৪০ ১০ ৪৩৬৬.২৫ ৫৮২ ১৮৫৫৮২.১৫ - 

খড়া - - - - - - - - - - - 

াংকি ৪৪ ২৫৬২.০২ - - ৪৪ ২৫৬২.০২ - - ৪৪ ২৫৬২.০২ - 

মমাট ১১১০ ৩৭২৭১৯.৮৮ - - ১১১০ ৩৭২৭১৯.৮৮ ১৫ ৪৩৯০.৮১ ১০৯৫ ৩৬৮৩২৯.০৭ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৮ 

 

 

১৭।মাকাচি প্রচিষ্ঠাি (ক্ষ টাকায়) (প্রচভলিা) 

 

েপ্তর/াংস্থারিাম মাকাচি প্রচিষ্ঠাদির িাম পূব থবিী মা 

 য থন্ত  মাকাি 

প্রচিদবেিাধীি মাদ মাকাি মমাট মাকাি মন্তব্য 

 

চবএএফআইচ 

 ঞ্চগড় চিচিক চ. -২৪৬০.০২ -১৯৮.০২ -২৬৫৮.০৪ * 

ঠাক্যরগাঁও চিচিক চ. -৬৭৯৫.৯৭ -৬৯৪.০০ -৭৪৮৯.৯৭  

মিাবগি চিচিক চ. -৩০৭৫.৬৩ -৮০.৬৫ -৩১৫৬.২৮ * 

রাংপুর চিচিক চ. -৩৪০৫.৩৩ -২০৫.০৬ -৩৬১০.৩৯ * 

শ্যামপুর চিচিক চ. -৪১১৮.৯৪ -৩২২.৭৫ -৪৪৪১.৬৯ * 

রার্লাী চিচিক চ. -৮০৯১.৩২ -৬৬৬.৯০ -৮৭৫৮.২২  

ির্ থদবঙ্গ চিচিক চ. -৭৭৭৯.৯২ -৭২৫.০৫ -৮৫০৪.৯৭  

র্য়পুরাট চিচিক চ. -৫৪২১.২৩ -১৪৪০.০৬ -৬৮৬১.২৯  

ক্যচিয়া চিচিক চ. -৩৯৩২.৬২ -১১১৮.৮৫ -৫০৫১.৪৭ * 

মমাবারকগি চিচিক চ. -৮০৮৮.৫০ -৭৬২.৬২ -৮৮৫১.১২  

চর্বাাংা চিচিক চ. -৬৩৫৭.০১ -৬১৩.৮৭ -৬৯৭০.৮৮  

ফচরেপুর চিচিক চ. -৬৩৪২.৫২ -১৪৭৫.০৭ -৭৮১৭.৫৯  

িাদটার চিচিক চ. -৬৯৬৯.৩৭ -১৮১৯.৯৭ -৮৭৮৯.৩৪  

 াবিা চিচিক চ. -৪৪৫৩.৩৯ -১৩৯০.৬১ -৫৮৪৪.০০ * 

মরণউইক যদযঅ্র অযান্ড 

মকাাং (চবচড) চ. 

-৪১০.৩১ -১০০.২২ -৫১০.৫৩  

 

চব.দ্র. িারকাচিচিি (*) ছয় (০৬) জ চিচিকদ ২০২০-২০২১ মাড়াই মমৌসুম দি আখ মাড়াই কায থক্রম স্থচগি আদছ। 

 

 

 



 

 

১৮। (ক) প্রচলক্ষণ (াংখ্যায়)                                                                                                         ৯ 

 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ইি াউর্  অভযন্তরীণ )মেদল(  চবদেল  মন্তব্য 

প্রচলক্ষদণর 

াংখ্যা 

অাংলগ্রণকারীর 

াংখ্যা 

মকা থ াংখ্যা প্রচলক্ষণ আদয়ার্িকারী 

প্রচিষ্ঠাি 

অাংলগ্রণকারীর 

াংখ্যা 

মকা থ াংখ্যা আদয়ার্ক প্রচিষ্ঠাি/দেল অাংলগ্রণকারীর  

াংখ্যা 

চবএএফআইচ ১০ ৩৪১ ০৬ আঞ্চচক মাক প্রলাি 

প্রচলক্ষণ মকন্দ্র 

বাাংাদেল সুগারক্র  চরা থ 

ইন্সজজউট ঈঅ্রেী,  াবিা। 

চলল্প মন্ত্রণায়।  

১২৫ - - - - 

 

(খ) মিকদাোারদের  প্রচলক্ষণ 

প্রচিষ্ঠাদির িাম মকা থ াংখ্যা চবয় অাংলগ্রণকারীর াংখ্যা মন্তব্য 

চবএএফআইচ ০২ আদখর ফি বৃচির র্ন্য অন্তবিীকাীি  চরিয থা (আখিাচ) ৩০১ - 

 

 

 

১৯। উদ্ভাবি 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম উদ্ভাবদির মক্ষত্র উদ্ভাবিী 

ধারণা 

একক উদ্ভাবি মযৌর্ উদ্ভাবি উদ্ভাবিী ধারণার 

প্রদয়াগ মক্ষত্র 

উদ্ভাবিী ধারণার 

প্রদয়াগ ও মকৌল 

মকৌল প্রদয়াদগর ফদ 

াচধি  চরবিথি 

মন্তব্য 

চবএএফআইচ প্রচিষ্ঠাদির কম থ িচিদি - - - - - - - 

 মবা  িচি বা প্রচক্রয়ার মক্ষদত্র - - - - - - 

 দের মক্ষদত্র - - - - - - 

 

২০।চবভাগীয় মামা (াংখ্যায়) 

েপ্তর /াংস্থা  

 

 

পুচিভূি মমাট 

চবভাগীয় মামা 

)াংখ্যা(  

প্রচিদবেিাধীি মাদ 

োদয়রকৃি  চবভাগীয় মামা  

(াংখ্যা) 

মমাট মামা 

)াংখ্যা(  

প্রচিদবেিাধীি মাদ চিষ্পচিকৃি  মামা )াংখ্যা(  মা মলদ অচিষ্পন্ন 

চবভাগীয় মামা 

)াংখ্যা(  
িাক্যচরচুযচি/বরখাি অব্যাচি অন্যান্য েণ্ড মমাট 

১ ২ ৩ ৪ 

)২+৩(  

৫ ৬ ৭ ৮ 

)৫+৬+৭(  

৯ 

)৪-৮(  

চবএএফআইচ ১২ (বাদরা) জ - ১২ (বাদরা) জ - ০১ - - ০৩ (চিি) জ 

 

চব.দ্র. ২০২১-২০২২ অর্ থবছদর চিষ্পচিকৃি চবভাগীয় মমাট মামা ০৯(িয়) জ। 

 

 



 

১০ 

২১। মেওয়াচি মামা (াংখ্যায়) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম মর্র িচি মাদ োদয়রকৃি মামার াংখ্যা মমাট  োদয়রকৃি 

মামার াংখ্যা 

চিষ্পচিকৃি মামার াংখ্যা ব থদমাট 

চিষ্পচিকৃি 

মামার াংখ্যা 

অচিষ্পচিকৃি মামার াংখ্যা মন্তব্য 

চিম্ন 

আোি 

উচ্চ 

আোি 

কিদটম্পট  চিম্ন 

আোি 

উচ্চ 

আোি 

কিদটম্পট  চিম্ন আোি উচ্চ 

আোি 

কিদটম্পট  

চবএএফআইচ ২০ - - - - - - - - ০৮ ১১ ০১  

 

 

 

২২। (ক) ভা (াংখ্যায়) 

  

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ভা অনুষ্ঠাদির িাচরখ ভার চবয় মন্তব্য 

 

মকরু অযান্ড মকাাং(বাাংাদেল) চ. ০১/০৬/২০২২ মবাড থভা- 

মকাম্পাচি’র াচব থক চবয় ও আইএচ  এর ও র আদািিা 

করদ াদরলদির মবাড থ রুদম অনুচষ্ঠি দয়দছ। 

 

রার্লাী সুগার চমস্  চ. ১২/০৬/২০২২ 

ঠাক্যরগাঁও  সুগার চমস্  চ. ১৫/০৬/২০২২ 

ক্যচিয়া সুগার চমস্  চ. 

 

০৭/০৬/২০২২ মবাড থভা- 

মকাম্পাচি’র াচব থক চবয় ও আইএচ  এর ও র আদািিা 

ভাচুথয়া প্লাটফম থ এর মাধ্যদম অনুচষ্ঠি দয়দছ। 

রাংপুর সুগার চমস্  চ. 

 

০৮/০৬/২০২২ 

ফচরেপুর  সুগার চমস্  চ. ২১/০৬/২০২২ 

র্য়পুরাট  সুগার চমস্  চ. ২৮/০৬/২০২২ 

িাদটার সুগার চমস্  চ. ২৮/০৬/২০২২ 

চবএএফআইচ, ের েপ্তর। ২১/০৬/২০২২ ২০২২-২৩ অর্ থ বছদরর বাচ থক কম থম্পােি চুচক্ত এর চূড়ান্ত 

প্রণয়ি চবদয় আদািিা। 

- 

০১/০৬/২০২২ মবাদড থর আদািয চবয় ০৮ (আট) জ। 

১৬/০৬/২০২২ মবাদড থর আদািয চবয় ০৯ (িয়) জ। 

২৭/০৬/২০২২ মবাদড থর আদািয চবয় ০৬ (ছয়) জ। 

 

 

 

 

 

 

 



১১ 

 

 

(খ) মচমিার/ওয়াকথল  (াংখ্যায়) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম 

 

প্রচিদবেিাধীি মাদ অনুচষ্ঠি 

মচমিার/ওয়াকথলদ র াংখ্যা 

মচমিার/ওয়াকথলদ র চবয় 

 

 

মচমিার/ওয়াকথলদ র 

অনুষ্ঠাদির িাচরখ 

 

মচমিার/ওয়াকথল  অনুষ্ঠাদির স্থাি মন্তব্য 

 

চবএএফআইচ 

 

০২ ১। ৪র্ থ চলল্প চবপ্লদব বাাংাদেল চিচি ও খাদ্য চলল্প 

করদ াদরলদির িযাদি ও ম্ভাবিা। 

২। ‘4IR: Economic Development 

through Industrialization 

challenges and Way Forward’ 

০৮ জুি, ২০২২ 

 

২৬ জুি, ২০২২ 

চবএএফআইচ , মবাড থ রুম। 

 

চলল্প মন্ত্রণায়। 

 

- 

 

চব:দ্র: ৪০ র্ি স্কুদর ছাত্র/ছাত্রী/দশ্রচণ চলক্ষকদের NPO কতৃথক উৎ ােিলীিা উন্নয়ি লী থক প্রচলক্ষণ। 

 

২৩। (ক) অচভদযাগ (GRS) 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম মর্র প্রচিবেিাধীি মাদ প্রাপ্ত অচভদযাদগর 

াংখ্যা 

মমাট অচভদযাদগর 

াংখ্যা 

চবদবিয মাদ চিষ্পচিকৃি অচভদযাদগর াংখ্যা চিষ্পচির ার অবচলি 

অচভদযাদগর 

াংখ্যা 

মন্তব্য 

অিাইদি  াড থকচ  

প্রমাচণি অপ্রমাচণি মমাট চিষ্পচি 

চবএএফআইচ - - - - - - - - িাই 

 

২৪। প্রকালিা 

প্রচিষ্ঠাদির িাম 

 

 

 

প্রকালিার ময়কা প্রকালিার চবয় প্রকালিার ধরি মন্তব্য 

মাচক 

 

 

ত্রত্রমাচক ান্মাচক 

 

 

বাচ থক 

 

চবএএফআইচ িাই িাই িাই িাই িাই িাই - 

 

 

 

 

 

 

 

 



১২ 

  

২৫। মমা ও প্রেল থিী আদয়ার্ি/অাংলগ্রণ 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম মমা 

আদয়ার্িকারী 

কতৃথ ক্ষ 

প্রচিদবেিাধীি মাদ আদয়াচর্ি মমা/ 

প্রেল থিীর াংখ্যা 

মমা/প্রেল থিী  

আদয়ার্দির ময়কা 

মমা/প্রেল থিীর চবয় মমা/প্রেল থিীর স্থাি মমা/প্রেল থিীরআদয়ার্ি/অাংলগ্রণ 

চবএএফআইচ িাই িাই িাই িাই িাই মমা/প্রেল থিীর আদয়ার্ি/অাংলগ্রণ 

করা য়চি। 

 

 

 

২৬।এচডচর্ বািবায়ি 

প্রচিষ্ঠাদির িাম এচডচর্ অযাকলি প্লযাদি বচণ থি 

কায থক্রম/প্রকল্প দি 

গৃীি/অনুদমাচেি প্রকদল্পর িাম ও 

বািবায়িকা 

চড/মকা-

চড/ 

অযাদাচদয়ট 

কায থক্রম/প্রকল্প 

ব্যয় (ক্ষ টাকা) 

কায থক্রম/প্রকদল্পর 

বািব অগ্রগচির ার 

% 

কায থক্রম/প্রকদল্পর 

আচর্ থক অগ্রগচির ার 

% 

কায থক্রম/প্রকদল্পর বািবায়দি 

িযাদি/মস্যা (যচে র্াদক) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

মকরু অযান্ড মকাাং (চবচড) চ. 

(চবএএফআইচ) 

চবএমআর অব মকরু অযান্ড মকাাং 

(চবচড) চ.(১ম াংদলাচধি), জুাই 

২০১২ দি জুি ২০২২ 

৯.৪ ১০২২১.৩৮ ৬৮% ৬৪.৬৫% -  

১৪জচিচিক 

(চবএএফআইচ) 

১৪ জ চিচিকদ বর্থয  চরদলাধিাগার 

(ইজচ )স্থা ি,১ম াংদলাচধি [দকাড 

২২৪২৫৯৩০০] জুাই ২০১৮ মর্দক 

জুি  ২০২৩ া  য থন্ত। 

১২.৬ ৮১৮৪.৩৫ ৮১% ৬৪.২৭% -  

 

 

 

 

  

*     এছাড়া অযাকলি প্লযাি বচভূ থি মকাি উদেখদযাগ্য কায থক্রম/প্রকল্প র্াকদ িার চববরণ : িাই 

 

 

 

 



১৩ 

 

২৭।ভ্রমণ/ চরেল থি (াংখ্যায়) 

 

মন্ত্রণায়/ েপ্তর/াংস্থ   য থায় অভযন্তরীণ ভ্রমণ/ চরেল থি ত্রবদেচলক মচমিার/  

ওয়াকথল  

চবদেদল এক্সদ ার্ার চভচর্ট মন্তব্য 

চবএএফআইচ মগ্রড-১ ০১ র্ি - - - 

মগ্রড-২ ০১ র্ি - - - 

মগ্রড-৩ ০৮ র্ি - - - 

মগ্রড-৪ ০৬ র্ি - - - 

মগ্রড-৫ ০৯ র্ি - - - 

মগ্রড-৬ ০৫ র্ি    

 মগ্রড-৯ ০১ র্ি    

  

 

 

২৮।অচর্থি ছুজ/চদয়ি  

 

(ক) অনুদমাচেি ছুজ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) চদয়ি (াংখ্যায়) 

 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম কম থকিা/কম থিাচরদের িাম 

ও  েচব 

চদয়িকাীি প্রচিষ্ঠাি মঞ্জুচরর আদেল ও িাচরখ ময়কা মমাট ময়কা মন্তব্য 

শুরুর িাচরখ মাচপ্তর িাচরখ 

চবএএফআইচ - - - - - - জুি, ২০২২ মাদ 

মকাি কম থিারী 

চদয়দি অবস্থাি 

কদরি চি। 

 

----------- 

 

প্রচিষ্ঠাদির িাম ছুজর ধরি ছুজ মভাদগর ময়কা মন্তব্য 

অচর্থি প্রসূচি অধ্যয়ি অন্যান্য শুরুর িাচরখ মাচপ্তর িাচরখ 

চবএএফআইচ - - - - - - জুি, ২০২২ মাদ মকাি 

কম থকিথা/কম থিারী বচণ থি 

ছুজ মভাগ কদরি চি। 



 

 


