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া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ৩১, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ৩১, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পীর দির ও
িবধাবিত
জনেগাীর
আয়বধ ক কম কা
ির মােম
জীিবকায়ন
িনিতকরণ

৩৫

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

[১.১.১] সমবায় সিমিত
িনবেনর আেবদন
িনির হার

% ৪.০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯৫.৯৩

লাই ২০১৬ থেক িডেসর
২০১৬ পয  মাট ২৬৭৩ 
সমবায় সিমিতেক িনবন
দান করা হেয়েছ।

[১.১.২] অিডটত
সমবায় সিমিত

সংা
(হাজার)

৩.০০ ৭১১৯০ ৬৮১০০ ৬৫৫০০ ৬২৮০০ ৬০০০০ ৫৮৯৩২

সমবায় অিধদেরর আওতাধীন
মাঠ পয ােয়র অিফস কক
৫৮৯৩২  সিমিতর অিডট
স হেয়েছ।

[১.১.৩] অনাািনক
সিমিত

সংা
(হাজার)

৩.০০ ৪৩৫০ ৪১৫০ ৪০০০ ৩৯৫০ ৩৮১০ ২৫৪৮

সমবায় সিমিত আইেনর
আওতায় িনবিত নয় এমন
২৫৪৮  অনাািনক সিমিত
গঠন করা হেয়েছ।

[১.২] ঋণ িবতরণ
[১.২.১] িবতরণত
ঋেণর পিরমান

টাকা
(কা)

৩.০০ ২১৭২.৬৮ ২১৪০.২০ ২১০০.০০ ২০৫০.১৫ ২০০৪.০৫ ১০৭৫.৮১

ঋণ নীিতমালার আেলােক
থাগত ও আইিজএ
(আয়বধ নলক)িভিক
িশণ পরবত ঋণ সহায়তা
দান করা হে।

[১.৩] ঋণ আদায়
[১.৩.১] ঋণ আদােয়র
হার

% ২.০০ ৯০.২১ ৮৮.৪০ ৮৬.৯০ ৮৫.০০ ৮৩.১৭ ৭৬.৩৩

আদায়েযা ঋেণর িবপরীেত
আদােয়র হার ৭৬.৩৩%।
যথাযথ ফলেভাগী িনব াচন,
িনিবড় যাগােযাগ,
চািহদািভিক ঋণ সহায়তা
এবং কায কর পরীেণর
মােম িবতরণত ঋণ আদায়
করা হয়, যা নঃিবতরণ করা
হে।

[১.৪] সমবায় সিমিত
ও অনাািনক
সিমিতর সদেদর
অিতির কম সংান
জন

[১.৪.১] আ-কম সংান
িজত উপকার ভাগীর
সংা

জন
(ল)

৩.০০ ৩.২৯ ৩.০০ ২.৮৫ ২.৫০ ২.৩০ ২.২৬

চািহদািভিক আয়বধ নলক
কম কা এবং িশেণার
জামানতিবহীন ঋণ সহায়তার
মােেম আকম সংানত
উপকারেভাগীর সংা ২.২৬
ল জন।

[১.৪.২] ঋণ হীতা
জন
(ল)

৩.০০ ১০.৯৬ ১০.৮০ ১০.৭৫ ১০.৬০ ১০.৪৮ ৪.৪

িবিভ সমবায় সিমিত ও
অনাািনক দেলর
উপকারেভাগীেদর ঋণ দান
করা হয়। এেে ঋণ হীতার
িবমান সদ, িবিনেয়াগ
সমতা, দতা ইতািদর
িভিেত চািহদা িনপন করা
হয়।

[১.৫] পীর জনেগাীর
আয়বধ নলক কায ম

[১.৫.১] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
মিহলা

জন
(ল)

২.০০ ৪.১৮ ৪.১০ ৪.০০ ৩.৯০ ৩.৮৩ ২.২৪

সিমিত/দল/ক এর মিহলা
সদেদর আিথ ক কম কাে
িনেয়ািজত করার জ উপ
িশণ, ি হার ও ঋণ
সহায়তার মােম উোা
িহেসেব তির করা হয়।

[১.৬] সমবায়ী
সদেদর জ লধন
গঠন

[১.৬.১]  সেয়র
মােম গত লধেনর
পিরমান

কা ২.০০ ২৪০.৫৯ ২৩৬.৫০ ২৩২.৮০ ২২৮.৫০ ২২২.৩৮ ১৬.২৯

সাািহক সভা (উঠান বঠক)
এর মােম সিমিতর
উপকারেভাগীেদর  
সয় জমার মােম গত
লধন।

[১.৬.২] সিমিতেত
জমাত সয়

কা ২.০০ ৬৭৭৮.০০ ৬৭৫০.০০ ৬৭০০.০০ ৬৬৫০.০০ ৬৫৬০.০০

[১.৬.৩] সিমিতর
য়ত শয়ার

কা ২.০০ ৩৩৫৪.৩০ ৩৩৫২.০০ ৩৩৫০.০০ ৩৩৪৮.০০ ৩৩৪৬.১০

[১.৭] উপকারেভাগী
প কক িষজ
উৎপাদন ি

[১.৭.১] সংহীত তরল
ধ

ল
(িলটার)

৩.০০ ৮০৯ ৮০০ ৭৯৫ ৭৯০ ৭৮১ ২৬৯.০১

সমবায় অিধদর ও
িমিভটার সারােদেশর 
সমবায় সিমিতর সদেদর
মােম ধ সংহ করা হয়।

[১.৭.২] বাজারজাতত
তরল ধ

ল
(িলটার)

৩.০০ ৬২০ ৬১৮ ৬১৬ ৬১৪ ৬১২ ২৩৫.৮

বাঘাবাড়ীঘাট, টেকরহাট ও
িমরেরর ঢাকা ডইরীেত
িবিভ জাত প উৎপাদন
কের মাট ১৭৭ পিরেবশক
সিমিতর মােম াহক পয ােয়
পৗেছ দয়া হয়।



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ৩১, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

পী উয়েন
েগাপেযাগী
কৗশল উাবন ও
িবতকরণ

২৫

[২.১] পী উয়ন
গেবষণা সাদন

[২.১.১] সািদত
গেবষণার সংা

সংা ৬.০০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২৪

বাংলােদশ একােডিম ফর
রাল ডেভলপেম (বাড ) ৭
ও রাল ডেভলপেম
একােডিম (আরিডএ) ১৭ 
গেবষণা সাদন কেরেছ।

[২.২] পী উয়েন
ােয়ািগক গেবষণা
সাদন

[২.২.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

সংা ৫.০০ ১৯ ১৭ ১৬ ১৫ ১৩ ৬

বাংলােদশ একােডিম ফর
রাল ডেভলপেম (বাড )
৪, রাল ডেভলপেম
একােডিম (আরিডএ) ১  এবং
বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এা রাল
ডেভলপেম (বাপাড ) ১
ােয়ািগক গেবষণা সাদন
কেরেছ।

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

[২.৩.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সংা ৫.০০ ৩১ ২৮ ২৭ ২৬ ২৪ ১৯

বাংলােদশ একােডিম ফর
রাল ডেভলপেম (বাড ) ২
এবং রাল ডেভলপেম
একােডিম (আরিডএ) ১৭ 
সািদত গেবষণা ও েয়ািগক
গেবষণার ফলাফল কাশ
কেরেছ।

[২.৩.২] সিমনার,
কম শালা আেয়াজন

সংা ৫.০০ ৬২ ৫৮ ৫৩ ৫০ ৪৫ ৬১

পী উয়েন িবিভ
ান,অিভতা,নীিত,কৗশল ও
ি অবিহতকরেণ
আেয়ািজত সিমনার,
কম শালা।

[২.৪] পরামশ  সবা
দান

[২.৪.১] পরামশ  সংা সংা ৪.০০ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৯

পী উয়েন উািবত িবিভ
মেডল সসারেণ িবিভ
িতানেক রাল
ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ) কক দ
পরামশ ক সবা।

৩

দ মানব সদ
তিরর মােম
নন নন
কম সংােনর
েযাগ ি

২০

[৩.১] সমবায় সিমিত
ও অনাািনক
সিমিতর সদেদর
মে উকরণ /
আয়বধ নলক িশণ
দান

[৩.১.১] আয়বধ নলক
িশণ হণকারী

জন
(ল)

৭.০০ ১.৩৮ ১.৩৩ ১.২৮ ১.২০ ১.০১৮ ০.৫১

িষ ও অিষ ে  ও
দীঘ েময়াদী িবিভ
আয়বধ নলক িশণ
(জবসার
তরী,সবিজবাগান,গবািদপ
পালন,হসরগী
পালন,ক/বাক,সলাই,
মাবাইল সািভ িসং, হ ও
কািশ ইতািদ) দান করা
হে।

[৩.১.২] উকরণলক
িশণ হণকারী

জন
(ল)

৭.০০ ২.০৫ ১.৯৫ ১.৮০ ১.৭৫ ১.৬৬ ০.৮৬

উপকারেভাগীেদর দতা
িেত িবিভ সেচতনতালক
ও উুকরণ িশণ দান
করা হে।

[৩.২] পী উয়েন
িনেয়ািজত কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজও কমেদর
িশণ দান

[৩.২.১] িশণাথ সংা ৬.০০ ৯৯০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৮০২৪ ৭৩৪৩

পী উয়েন উািবত িবিভ
মেডল িবতকরেণ মাঠ পয ােয়
সৃ কম কতা/কম চারীেদর
বাপনা উয়ন িশণ
এবং ানীয় জনিতিনিধেদর
ন িবকােশ দ িশণ।



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ৩১, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন িনিত
করা

৬

[এম.১.১] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর খসড়া
বািষ ক কম সাদন
ি দািখল

[এম.১.১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে খসড়া
ি দািখলত

১.০০ ১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৬

[এম.১.২] ২০১৫-১৬
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.১.২.১] িনধ ািরত
তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

১.০০ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬

[এম.১.৩] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[এম.১.৩.১] মািসক
িতেবদন ণীত ও
দািখলত

১.০০ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৪] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন দািখল

[এম.১.৪.১] িনধ ািরত
তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
দািখলত

১.০০ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৭

[এম.১.৫] আওতাধীন
দর/সংার সে
২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন
ি ার

[এম.১.৫.১] বািষ ক
কম সাদন ি
ািরত

১.০০ ৩০-০৬-২০১৬ ২৮-০৬-২০১৬

[এম.১.৬] বািষ ক
কম সাদন ির
সে সংি
কম কতােদর েণাদনা
দান

[এম.১.৬.১] বেদিশক
িশেণ িরত
কম কতা

১.০০ ৩ ২ ১

এম.২
কায পিত ও
সবার মােনায়ন

৫

[এম.২.১] ই-ফাইিলং
পিত বতন

[এম.২.১.১]
মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বিতত

১.০০ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭ ০২-০১-২০১৭

[এম.২.২] িপআরএল
র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল, 
নগদায়ন ও পনশন
মিরপ গপৎ জাির
িনিতকরণ

[এম.২.২.১] িপআরএল
র ২ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল, 
নগদায়ন ও পনশন
মিরপ গপৎ
জািরত

১.০০ ১০০ ৯০ ৮০
উিিখত সমেয় কউ
িপআরএল এ যায়িন।

[এম.২.৩] সবা
িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[এম.২.৩.১]
মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক অনলাইন
সবা চার লে
সবাসেহর ণ া
তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ ০১-১২-২০১৬

[এম.২.৩.২]
মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক
সবািয়া
সহজীকরেণর লে
সবাসেহর ণ া
তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ ০১-১২-২০১৬

[এম.২.৪] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৪.১] িনিত
অিভেযাগ

১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ কান অিভেযাগ পাওয়া যায়িন।



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ৩১, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান
(Weight

of
Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[এম.৩.১] সরকাির
কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ
িবিভ িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[এম.৩.১.১] িশেণর
সময়*

১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫

[এম.৩.২] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর াচার
বাবায়ন কম পিরকনা
এবং পিরবীণ কাঠােমা
ণীত ও দািখলত

১.০০ ৩১-০৭-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬ ২০-০৭-২০১৬

[এম.৩.২.২] িনধ ািরত
সময়সীমার মে
মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

১.০০ ৪ ৩ ২ ২

এম.৪
কম  পিরেবশ
উয়ন

৩

[এম.৪.১] অিফস ভবন
ও আিনা পির
রাখা

[এম.৪.১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে অিফস
ভবন ও আিনা পির

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ০৮-১১-২০১৬

[এম.৪.২] সবা
তাশী এবং
দশ নাথেদর জ
টয়েলটসহ অেপাগার
(waiting
room) এর বা
করা

[এম.৪.২.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে সবা
তাশী এবং দশ নাথেদর
জ টয়েলটসহ
অেপাগার চাত

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ০৮-১১-২০১৬

[এম.৪.৩] সবার মান
সেক সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর
বা চা করা

[এম.৪.৩.১] সবার মান
সেক সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর
বা চাত

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ১৫-১১-২০১৬

এম.৫

ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন
জারদার করা

২

[এম.৫.১] ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[এম.৫.১.১] ত
বাতায়ন হালনাগাদত

১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০

[এম.৫.২]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[এম.৫.২.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

১.০০ ১৫-১০-২০১৬ ২৯-১০-২০১৬ ১৫-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ১৫-১২-২০১৬ ২৮-০৯-২০১৬

এম.৬
আিথ ক
বাপনার উয়ন

১
[এম.৬.১] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৬.১.১] বছের অিডট
আপি িনিত

১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৬.৬৬


