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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবত পিরকনা

গত ০৩ বৎসেরর অিজত সাফ িনপ:

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ দেশর পী উয়ন ও দাির িবেমাচন কায ম পিরচালনায়  িমকা পালন করেছ। পী উয়েন িনত
নন কৗশল উাবন ও েয়ােগর মােম টকসই দাির িবেমাচন ও জীিবকায়ন উয়েন এ িবভাগ সব দা িনেয়ািজত রেয়েছ। এ লে
সারােদেশ সমবায় কায ম সসারণ, সমবায় গাচারণ নীিতমালা ণয়ন এবং সেব া পয ােয় নীিত িনধ ারেণর জ মাননীয় ধানমীর
নে জাতীয় পী উয়ন কাউিল গঠন করা হেয়েছ। ‘‘এক বািড় এক খামার ক ’’ এর মােম থাগত  ঋেণর পিরবেত 
সয় ধারণার বতন করা হেয়েছ; গত িতন বছের উপকারেভাগীেদর সয় এবং সরকার কক দ বানােসর পিরমাণ দিড়েয়েছ
যথােম ৭৯২.৪৮ কা এবং ৭০৮.৯৫ কা টাকায়। এসব অেথ র যথাযথ বহার িনিত করেত অনলাইন াংিকং বতন করা হেয়েছ।
দেশর উরােলর চর জনেগাির উয়েন মাট ১৩,৫৯০ গবািদপ িবতরণ, ৫৫১৯ ােটলাইট িিনক াপন, ১৩৬৫১ বসতিভটা
করণ, ৫৮৩৬ উবওেয়েলর াটফম  িনম াণ এবং ৩৫৬১৭ ািনটারী ািন দান করা হেয়েছ। পাশাপািশ সমবায়ীেদর উৎপািদত
প বাজারজাতকরণ ও া িনিতকরেণ সমবায় বাজার চা করা হেয়েছ। এছাড়া,  গা-খা উৎপাদন কারখানা  াপন, মিহেষর
িম জনন ক াপেনর উোগ হণ করা  হেয়েছ  এবং পী  উয়েনর জ টকসই িলংক মেডল চা করা  হেয়েছ।  পী  উয়েন
অাহত  গেবষণার  ধারাবািহকতায়  দেশর  িবিভ  এলাকায়  সচ  ও  পািন  বাপনা,  বীজ  ও  বােয়ােটকেনালিজ,  গবািদপ  উয়ন  ও
গেবষণা, পী পাঠশালা, নবায়নেযা শি উয়ন ও গেবষণা কায ম পিরচালনা করা হে। পী এলাকায় নবায়নেযা শি িবাের
৩৯,৬০০ সালার ােনল াপন করা হেয়েছ।

সমা ও চােলসহ :

ঋণ কায েমর আওতায় ফলেভাগীরা ধা হেলও েদর হার, িকি পিরেশােধর কনশত ও বাবাধকতার কারেণ
কািতমাায় সাফ পাওয়া সব হে না। অিত দির ও দির িণর এক বড় অংশ এখনও দািরি কায েমর আওতার বাইের
রেয় গেছ। ফলেভাগীেদর উুকরণ, উপ িশণ ও িশণ পরবত সক জীিবকায়েন িনেয়ািজত করা এক হ কাজ। উয়ন
বােজেটর উেখেযা অংশ সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচন কম িচর লে িবিভ মণালয়/িবভােগর মােম িবতরণ হয় যখােন
কীয় এবং ণল পয ােয় সময়হীনতা ও ততা এক বড় সমা।

ভিবৎ কম পিরকনা :

জাতীয় পী উয়ন কায েমর সময় সাধন,সমবায় সিমিতর অনলাইন রিজেশন এবং ই-সবা চা করা। পাৎপদ এলাকায় কম সংান
জেনর লে  উোা ি। িশেণর মােম পী অেল দ মানব সদ ি। গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম পী
উয়ন  িবষয়ক সমা  িচিতকরণ,  সমাধান  ও  ফলাফল  সসারণ।  উপকারেভাগীেদর  উৎপািদত  পের  বাজার  সংেযাগ  (Market
Linkage) ি এবং পের সমবায় িভিক সমিত বাজার বা উয়ন।  সমবায় সিমিতর কায ম িবতকরেণর মােম
দশেক  উৎপাদেন য়ংসণ  কের তালা। -তািক জনেগাী ও নারীর মতায়ন কায ম হণ করা।

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ :

৯০০০ সমবায় সিমিত এবং ৬৫২০  অনাািনক দল গঠন করা হেব;
২,৩৬,০০০ জনেক আয়বধ নলক িশণ দান করা হেব ;
১০,৪১,০০০ জন মিহলােক আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত করা হেব;
উপকারেভাগীেদর ি সয় মাট ৫০০.৭৫ কা টাকা।
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত
মাননীয় মীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর অোবর মােসর ০৫ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
আথ -সামািজকভােব উত ামীণ বাংলােদশ।

১.২ অিভল (Mission)

সমবায়িভিক ও সমিত পী উয়ন কায ম পিরচালনা এবং পী উয়েন ধারাবািহক গেবষণার মােম পী এলাকার দির
জনেগাীর আথ -সামািজক অবার উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. পীর দির ও িবধাবিত জনেগাীর আথ  সামািজক উয়ন এবংপী উয়েন েগাপেযাগী কৗশল উাবন ও
িবতকরণ।
২. দ মানব সদ তিরর মােম কম সংােনর েযাগ ি।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পী উয়নিভিক নীিতমালা, সমবায় আইন ও িবিধ এবং তৎসংি নীিতমালা ণয়ন ;
২. আািনক ও অনাািনক দলগঠন এবং েয়াজনীয় কম িচ/ক ণয়ন ও বাবায়ন ;
৩.  ঋণ,  সয়, সমবায় িভিক  ও রিশ াপন, সমবায় াংিকং, সমবায়ী িষ খামার ি ও উৎপািদত
প বাজারজাতকরণ,  ও অা সমবায়িভিক বসা িতান গেড় তালার মােম উোা ি ;
৪. পী উয়ন ও সমবায়িভিক মানব সদ উয়ন কম িচ হণ ;
৫. পী উয়নিভিক কায েমর বাবায়ন এবং এ সংা িবিভ আজািতক সংার সে সময়সাধন ;
৬. ােয়ািগক গেবষণার মােম পী উয়ন কৗশল ও মেডল উাবন ;
৭. িবিভ দল ও সমবায় কম িচর মােম ামীণ মিহলােদর মতায়ন ও আথ -সামািজক উয়ন; এবং
৮. পী উয়ন কম িচেত জনসাধারেণর সৃতা িনিতকরণ ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

পী দািরের হার াস পী দািরের শতকরা হার
শতকরা হার
(%)

TBD TBD TBD TBD TBD

আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত
মিহলা

আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত
মিহলােদর সংা

সংা (ল) ১১.৭৭ ১০.৪২ ১০.৪১ ৪.২৮ ৩.৯৮
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়, সমাজ
কাণ মণালয়, ব উয়ন অিধদর

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] পীর দির
ও িবধাবিত
জনেগাীর আথ 
সামািজক উয়ন
এবংপী উয়েন
েগাপেযাগী
কৗশল উাবন
ও িবতকরণ।

৬১

[১.১] সমবায় সিমিত
এবং অনাািনক দেলর
মােম জনগণেক
সংগত করা

[১.১.১] সমবায়
সিমিতর সংা

সংা
(হাজার)

৭.০০ ১৮০০০ ৯১৮০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ১০৫০০ ১১০০০

[১.১.২] অনাািনক
দেলর সংা

সংা
(হাজার)

৬.০০ ২২১৮০ ২৪৮৮০ ৬৫২০ ৫৫৮০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০২০ ৫১১০ ৪৭৭০

[১.২] সমবায় সিমিত ও
অনাািনক দেলর
সদেদর অিতির
কম সংান জন

[১.২.১]
আকম সংান িজত
উপকারেভাগীর সংা

সংা
(ল)

৬.০০ ১৭.৪২ ১৪.০১ ১৪.৪১ ১৩.০০ ১২.৬০ ১০.২০ ১০.০০ ৫.৫৫ ৫.৬২

[১.২.২] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

টাকা
(কা)

৬.০০ ২৩৪৯.৬৭ ২৩৫৮.৭০ ২৫৩৫.৭০ ২২২৩.৫০ ২১০৮.৯০ ২০৮৫.৪০ ১৯২৭.৭১ ২০৪৮.৯৭ ২১১৮.২০

[১.২.৩] আদায়ত
ঋেণর পিরমাণ

টাকা
(কা)

৬.০০ ১৮০৪.৯৯ ২০৮০.৬০ ২৩৫৮.১০ ২১৪৫.২০ ২০৬৫.৪০ ১৯৮১.১০ ১৭১৭.৩১ ২১৪৩.৮৩ ২২১১.৩২

[১.৩] পীর মিহলােদর
আয়বধ নলক কম িচ

[১.৩.১] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
মিহলােদর সংা

সংা
(ল)

৫.০০ ১১.৭৭ ১০.৪২ ১০.৪১ ৮.৯০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.২২ ৪.২৮ ৩.৯৮

[১.৪] সমবায়ী সদেদর
জ লধন গঠন

[১.৪.১]  সেয়র
মােম গত
লধেনর পিরমাণ

টাকা
(কা)

৪.০০ ৭৭৩.১৫ ৭৮৪.৮৩ ৫০০.৭৫ ৪২২.৬৫ ৪০১.০০ ৩৫০.০০ ৩০০.১৭ ৯৪.৫৪ ১০১.৫৫



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫] উপকারেভাগী প
কক িষজ উৎপাদন
ি

[১.৫.১] উৎপািদত
তরল েধর পিরমাণ

ম. টন ৩.০০ ৫৯৫০০ ৭০৪০০ ৭৪৪০০ ৭২০০০ ৭০১০০ ৬৮০০০ ৬৪৬০০ ৮১৮০০ ৯০০০০

[১.৬] পী উয়ন
গেবষণা সাদন

[১.৬.১] সািদত
গেবষণার সংা

সংা ৫.০০ ২৬ ৪২ ৩৭ ৩৩ ৩০ ২৮ ২৩ ৩৭ ৩৩

[১.৭] পী উয়েন
ােয়ািগক গেবষণা
সাদন

[১.৭.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

সংা ৫.০০ ২০ ২৩ ২৮ ২৬ ২৩ ২১ ২০ ৩২ ৩৩

[১.৮] সিমনার,
কম শালা এবং কাশনার
মােম গেবষণাল
ফলাফেলর চার/িবার

[১.৮.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সংা ৪.০০ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[১.৮.২] আেয়ািজত
সিমনার,কম শালার
সংা

সংা ৪.০০ ১০০ ৬৮ ১০৯ ৯৫ ৮০ ৭০ ৬৫ ৮৮ ৯২

[২] দ মানব
সদ তিরর
মােম
কম সংােনর
েযাগ ি।

২২

[২.১] সমবায় সিমিত ও
অনাািনক দেলর
সদেদর মে
উুকরণ ও
আয়বধ নলক িশণ
দান

[২.১.১] িশণাথ
সংা
(ল)

৮.০০ ১.৩৯ ৪.৯৩ ২.৩৬ ২.০০ ১.৮০ ১.৬০ ১.৪১ ১.১৭ ০.৮৮

[২.১.২] উুকরণ
িশণাথ

সংা
(ল)

৭.০০ ৫.৮৯ ৬.৫০ ৬.৪১ ৫.৯০ ৫.২০ ৫.০০ ৪.০০ ২.৪৫ ২.২২

[২.২] পী উয়ন ও
সমবায় িবভাগ এবং এ
িবভােগর আওতাধীন
দর/সংাসহ কে
িনেয়ািজত কম কতােদর
িশণ দান

[২.২.১] ানীয়
িশণাথ

সংা
(জন)

৭.০০ ২৪৪৩৪ ২৯৮৫৯ ২৯৭২৫ ২৭৪২১ ২৪৫৪৩ ২২৩৪৯ ১৮৮৫৬ ১২৯৩৫ ১৩২৮৫



া: ৯ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১০ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট িসেজস
চাট ার ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] অিধদর/সংার
িসেজস চাট ার ণীত ও
কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভােগ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভােগ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১১ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১২ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

আিম,  সিচব,  পী  উয়ন  ও  সমবায়  িবভাগ,  মাননীয়  মী,  ানীয়  সরকার,  পী  উয়ন  ও  সমবায়  মণালয়-এর
িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট
অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পী উয়ন
ও সমবায় িবভাগ-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

সিচব
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

২ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 

৩ বাড , িমা বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, িমা

৪ আরিডএ, বড়া রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া

৫ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৬ এসএফিডএফ ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন

৭ বাপাড , গাপালগ বব একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল ডেভলপেম, গাপালগ

৮ আইিজএ ইনকাম জনােরং এািিভজ (আয়বধ নলক কায ম)



া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা  সাধারণ ম

[১.১] সমবায় সিমিত
এবং অনাািনক
দেলর মােম
জনগণেক সংগত
করা

[১.১.১] সমবায় সিমিতর
সংা

সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এবং
সমবায় সিমিত িবিধমালা, ২০০৪ এর
আওতায় িনবিত সিমিতসহ।

সমবায় অিধদর। সমবায় অিধদেরর বািষ ক িতেবদন।

সিমিত
িনবেনর
ে িবমান
অইেনর
যথাযথ েয়াগ
ও মিনটিরং
জারদার
হওয়ায় সিমিত
িনবেনর হার
কম পিরলিত
হে।

[১.১.২] অনাািনক
দেলর সংা

সমবায় সিমিত আইেনর আওতায়
িনবিত নয় এমন অনাািনক সিমিত
বা দল যার উপকারেভাগীর সংা ২০-
৬০ জন।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড , বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম , রাল ডেভলপেম একােডিম, বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম , পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড , রাল
ডেভলপেম একােডিম, বড়ার বািষ ক িতেবদন।

চলমান হৎ
কের সমাি
এবং
সদির
লমাা
অিধকাংশ
ে রণ
হওয়ায়
লমাা ও
েপণ কম
পিরলিত
হে।



া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা  সাধারণ ম

[১.২] সমবায় সিমিত
ও অনাািনক দেলর
সদেদর অিতির
কম সংান জন

[১.২.১] আকম সংান
িজত উপকারেভাগীর
সংা

িবিভ বাবায়নকারী সংা কক
চািহদািভিক আয়বধ নলক
িশণএবং িশেণার ঋণ
সহায়তার মােম আকম সংানত
উপকারেভাগী। সীিমত সেদর
অিধকারী, িমহীন, ০.৫ শতাংশ জিমর
অিধকারী, দিনক ১০০/১৫০ টাকা
উপাজনকারী দির এবং অিতদির
জনেগাীেক উপকারেভাগী িহেসেব
িনব াচন করা হয়।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর,বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড , বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম, রাল ডেভলপেম একােডিম,বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম, পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড ,রাল
ডেভলপেম একােডিম, বড়া, পী দাির
িবেমাচন ফাউেশন

[১.২.২] িবতরণত ঋেণর
পিরমাণ

ঋণ নীিতমালার আেলােক দ
থাগত ও আইিজএ (আয়বধ নলক
কায ম) িভিক ঋণ সহায়তা।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর, বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড ,রাল ডেভলপেম
একােডিম,পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড ,পী দাির
িবেমাচন ফাউেশন, ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন এর বািষ ক িতেবদন।

[১.২.৩] আদায়ত ঋেণর
পিরমাণ

যথাযথ উপকারেভাগী িনব াচন,
চািহদািভিক ঋণ সহায়তা এবং
কায কর পিরবীণ ও তাবধায়ন
কৗশল েয়ােগর মােম িবতরণত
ঋণ আদােয়র হার সোষজনক পয ােয়
রাখা হয়।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর, বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড ,রাল ডেভলপেম
একােডিম,পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন,বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  এর বািষ ক িতেবদন।

[১.৩] পীর
মিহলােদর
আয়বধ নলক কম িচ

[১.৩.১] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
মিহলােদর সংা

মিহলােদর আয়বধ নলক কােজ সৃ
করার লে উপকারেভাগী িনব াচেনর
ে মিহলােদর অািধকার দান করা
হয়।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর, বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড , বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম , রাল ডেভলপেম একােডিম, বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম , পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড ,পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন, ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন
এর বািষ ক িতেবদন।

[১.৪] সমবায়ী
সদেদর জ লধন
গঠন

[১.৪.১]  সেয়র
মােম গত লধেনর
পিরমাণ

মািসক/সাািহক উঠান বঠেকর মােম
সিমিত /দেলর উপকারেভাগীেদর ারা
সিত লধন।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর, বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড , বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম , রাল ডেভলপেম একােডিম, বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম , পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ,বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড ,পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন, ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন
এর বািষ ক িতেবদন।



া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা  সাধারণ ম

[১.৫] উপকারেভাগী
প কক িষজ
উৎপাদন ি

[১.৫.১] উৎপািদত তরল
েধর পিরমাণ

িমিভটা ও অা কের আওতায়
উৎপািদত ধ।

িমিভটা ও সমবায় অিধদর।
িমিভটা ও সমবায় অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন।

[১.৬] পী উয়ন
গেবষণা সাদন

[১.৬.১] সািদত
গেবষণার সংা

িবিভ আথ -সামািজক িবষেয় গেবষণা
পিরচালনা করা।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, রাল
ডেভলপেম একােডিম ও বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এা রাল ডেভলপেম

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম,
িমা বব একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন
এা রাল ডেভলপেম, গাপালগ রাল
ডেভলপেম একােডিম, বড়া এর বািষ ক
িতেবদন।

[১.৭] পী উয়েন
ােয়ািগক গেবষণা
সাদন

[১.৭.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

টকসই পী উয়েন িবিভ
মেডল/কৗশল উাবেন েয়ািগক
গেবষণা পিরচালনা করা।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, রাল
ডেভলপেম একােডিম।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম,
িমা,রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া এর
বািষ ক িতেবদন।

[১.৮] সিমনার,
কম শালা এবং
কাশনার মােম
গেবষণাল
ফলাফেলর
চার/িবার

[১.৮.১] কািশত গেবষণা
ও ােয়ািগক গেবষণার
ফলাফল

সািদত গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণা ফলাফল কাশ ও
অবিহতকরণ।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, রাল
ডেভলপেম একােডিম, ও বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এা রাল ডেভলপেম।

রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া বাংলােদশ
একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, িমা এর
বািষ ক িতেবদন।

[১.৮.২] আেয়ািজত
সিমনার,কম শালার সংা

পী উয়েন িবিভ ান, অিভতা,
নীিত, কৗশল ও ি অবিহতকরণ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর, বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড , বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম , রাল ডেভলপেম একােডিম, বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম , পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড , বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এা রাল ডেভলপেম, গাপালগ,
রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া, বাংলােদশ
একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, িমা , পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন এর বািষ ক িতেবদন।



া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা  সাধারণ ম

[২.১] সমবায় সিমিত
ও অনাািনক দেলর
সদেদর মে
উুকরণ ও
আয়বধ নলক
িশণ দান

[২.১.১] িশণাথ

িষ ও অিষ ে  ও দীঘ েময়াদী
িবিভ আয়বধ নলক িশণ।
আয়বধ নলক িশেণর মে অতম
হেলা: জবসার তরী, সবিজবাগান,
গবািদপ পালন, হসরগী পালন,
ক/বাক, সলাই, মাবাইল সািভ িসং,
হ ও কািশ ইতািদ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর, বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড , বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম , রাল ডেভলপেম একােডিম, বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম , পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  , বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এা রাল ডেভলপেম, গাপালগ,
রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া, বাংলােদশ
একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, িমা, পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন এর বািষ ক িতেবদন।

[২.১.২] উুকরণ
িশণাথ

উপকারেভাগীেদর দতা িেত িবিভ
সেচতনতালক উুকরণ িশণ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর, বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড , বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম , রাল ডেভলপেম একােডিম, বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম , পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড , বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম, গাপালগ, রাল ডেভলপেম
একােডিম, বড়া, বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম, িমা, পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন, ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন
এর বািষ ক িতেবদন।

[২.২] পী উয়ন ও
সমবায় িবভাগ এবং এ
িবভােগর আওতাধীন
দর/সংাসহ কে
িনেয়ািজত
কম কতােদর িশণ
দান

[২.২.১] ানীয় িশণাথ
পী উয়েন উািবত িবিভ মেডল
িবতকরেণ উপকারেভাগী ও অা
সংিেদর দ িশণ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, সমবায় অিধদর, বাংলােদশ
রাল ডেভলপেম বাড , বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম , রাল ডেভলপেম একােডিম, বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম , পী দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন ও িমিভটা।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  , বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এা রাল ডেভলপেম, গাপালগ,
রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া, বাংলােদশ
একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, িমা, পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন এর বািষ ক িতেবদন।



া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার , জায়াির ০৩, ২০১৬

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ িতােনর িনকট তাশার মাা
উেখ কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব


