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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

দাির িবেমাচন বতমান সরকােরর এক অািধকার া কায ম । এই কায ম সফলভােব বাবায়েনর জ িপিডিবএফ পী অেলর
িবধাবিত জন গাীেক সংগত কের কায করী ঋণ দান কম চী, দির জনেগাীর সয় জমার মােম িঁজ গঠন,  উোা ির
মােম ছাট ছাট িশ াপন, িবতিবহীন এলাকায় িবত িবধা পৗঁছােনা, দতা উয়ন িশণ, ন িবকাশ ও সামািজক উয়ন
িশণ এবং নারীর মতায়েন উেখেযা অবদান রাখেত সম হে। পাশাপািশ বতমােন িপিডিবএফ সরকােরর িবিভ উয়নলক
ক বাবায়েনও শংসনীয় িমকা রাখেত সমথ  হে। ধা ও দাির  বাংলােদশ গড়ার লে িপিডিবএফ ামীণ দির ও
অিবধা জনেগাীেক আিথ কভােব য়র, উৎপাদনখী কায েম অংশহণ, কম সংান ির জ ০৮ শাসিনক িবভােগর ৫২
জলার ৩৫৮ উপেজলায় ৪০৪ কায ালেয় ১০ লািধক িবধা বিত জনেগাীর মােঝ িবগত ০৩ বছের ৪.১০ ল ফলেভাগী সদেক
অ  করা হেয়েছ এবং ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ ৩৪৯০ কা টাকা, ঋণ আদােয়র হার ৯৭%। গত ০৩ বছের ফলেভাগী সদেদর ণীট
সয় জমার পিরমান ১১৫ কা টাকা। এ কায েম ায় ৯.২৫ লািধক ামীণ জনেগাীর িবিভ আয়িলক কম কা যমন-গাভী
পালন, মৎ চাষ, হ িশ, শাকসবিজ চাষ, নাস ারী, রগী পালন ইতািদর মােম আ-কম সংােনর েযাগ ি হেয়েছ । ফেল
িপিডিবএফ জাতীয় উৎপাদন িেত এক উেখেযা অবদান রাখেত সম হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িপিডিবএফ িনজ আয় ারাই েয়াজনীয় পিরচালন য় ও আিথ ক য় িনব াহ কের। সরকার থেক ক তীত ল কায েম কান
সরকারী বরা/বােজট বরা করা হয় না। অিত দির ও দির ণীর এক বড় অংশ এখনও দািরি কায েমর আওতার বাইের
রেয়েছ । সম বাংলােদেশর সকল উপেজলায় িপিডিবএফ কায ম সসারেণর িনিমে েয়াজনীয় বােজেটর ঘাটিত রেয়েছ। ধান
কায ালয়সহ িবিভ উপেজলা কায ালেয় িপিডিবএফ এর িনজ কান ভবন নই । ধান কায ালেয়র জ সরকারী জিম বরাসহ িনজ ভবন
িনম াণ এবং জলা ও উপেজলা পয ােয় জিম বরা ও অিফস ভবন িনম াণ, আবািসক িবধা সিলত িশণ ক াপন ।

ভিবৎ পিরকনা:

ামীণ জনেগাীর দাির িবেমাচন, আ-কম সংান ি, আয় বধ নলক কম কা ও আথ - সামািজক উয়েনর িনিমে সম বাংলােদেশ
সকল উপেজলায় িপিডিবএফ এর কায ম সসারণ, ঋণ িবতরনণর জ ঋণ তহিবল (Seed Capital) িপিডিবএফ ধান কায ালেয়র
জ সরকারী জায়গায় জিম বরা ও ভবন িনম ােণর েয়াজনীয় অথ  সংােনর উোগ হন, িপিডিবএফ এর জলা ও উপেজলা কায ালেয়র
জ সরকারী জায়গায় জিম বরা ও ভবন িনম ােণর েয়াজনীয় অথ  সংােনর বা করা, িপিডিবএফ এর িবধােভাগী সদেদরেক
উুকরন ও আয়িলক কম কাে িশণ দান করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৯০০  সিমিত এবং ২,৭০০  অনাািনক দল গঠন করা হেব;
১,২৫০ কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হেব;
৮,০০০ জনেক আয়বধ নলক িশণ এবং ১৭,২০০ জনেক ন িবকাশ ও সামািজক উয়ন িশণ দান করা হেব;
১,৯৩,০০০ জন মিহলা সদেক আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত করা হেব;
ফলেভাগীেদর ি সেয়র ণীট পিরমান হেব ২৮ কা টাকা ।



SsFwf (Preamble)

rEl{rExlf<sl'tqTq q<( qt\egfft{ {svq(qnTcq< StGttfr-o rsq fi', 'rq"t rs q<Fm
CqRIqEr T-f,t, T.tlrl-{ q(qqs-{of ,q<( q-{ffi-< {c[{af <KEI-{ frp5-s-s-{r6k {ttTT 1+FE[ toQ5

€{ {afl{cl <ls?tl3K-d3t TCqT-

<Kqt"FTf fuflT, "l-ft 
qTREr ffiD-{ a1$6s.F(PfGRqp;

qF<, "|fr Rfl{ e ry+<Er Rotut-q< q6{1 \olb qfrfir E rICcK }.q EIRRI ei <Ifr-r

UfuqtmRsqqr

€? Eks q.Fr<-$"r-ft Usr"ts GrxfrFIE RlaqTcq )rqrg {m{:

gUr ofir<< lll: geB<m, ({ oo, eors 58:8b 
'lST: 8 1ft ffirt, {€ri4<l{, E; \b., QoSb



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পীর দির ও অিবধা জনেগাীর আথ -সামািজক অবার উয়ন ।

১.২ অিভল (Mission)
দির ও িবধাবিত ামীণ নারী-ষেদরেক সংগত কের িনয়িমত সয় সংেহর মােম সদেদর িঁজ গঠন, ঋণ সহায়তা
দােনর মােম তােদর অথ ৈনিতক অবার উয়ন, িশন দােনর মােম দতা উয়ন, আ -কম সংান ি এবং নারীর
মতায়ন ও সমতা ি।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ১. পীর দির ও অিবধা জনেগাির আথ -সামািজক অবার উয়ন
২. ২. িশেনর মােম দ মানব সদ ি ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সিমিতর মােম জনগনেক সংগতকরন
২. সিমিতর মােম অিতির কম সংান ি
৩. ামীণ জনেগাির জ আয়িলক কম কা
৪. সিমিতর সদেদর িঁজ গঠন
৫. উুকরণ এবং আয় িলক কম কাের উপর িশন
৬. পী উয়েন সংি কম কতা, জন িতিনিধেদর িশন
৭. পী উয়ন কায েমর উপর ধান কায ালয় ও অল পয ােয় সিমনার ও কম শালা
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

সিমিতর মােম অিতির
কম সংান ি

আ কম -সংােনর আওতায় ফলেভাগীর
সংা

জন (ল) ৪.৭৫ ৪.৯০ ৫.০০ ৫.১৫ ৫.২০ িপিডিবএফ
ফাউেশেনর মািসক, মািসক ও
বািষ ক অগিত িতেবদন

িশেনর মােম দ মানব
সদ ি

ফলেভাগী সদেদর আয় িলক কম কা
ও উুকরণ িশণ এবং পী উয়েন
সংি কম কতা- কম চারী ও জন
িতিনিধেদর িশণ

জন (ল) ০.৮৫৩ ০.২৫৪ ০.২৮৭ ০.৩১৫ ০.৩৩৫ িপিডিবএফ
ফাউেশেনর মািসক, মািসক ও
বািষ ক অগিত

আয়িলক মিহলােদর অংশহন
ি

আয়িলক কম কাে িনেয়ািজত মিহলা জন (ল) ১.৭৫ ১.৯০ ১.৯৩ ১.৯৫ ২.০০ িপিডিবএফ
ফাউেশেনর মািসক, মািসক ও
বািষ ক অগিত িতেবদন

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

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ১. পীর
দির ও
অিবধা
জনেগাির
আথ -সামািজক
অবার উয়ন

৫০

[১.১] সিমিতর মােম
দির জনেগািেক
সংগতকরণ

[১.১.১] ফলেভাগীর
সংা

সমি
সংা
(ল)

৫ ১.২০ ১.৩৫ ১.৪০ ১.৩৮ ১.৩৬ ১.৩৫ ১.৩৩ ১.৫০ ১.৬০

[১.১.২] অনাািনক
সিমিতর সংা

সমি সংা ৫ ৮৫০ ৯০০ ৯২৪ ৯১৬ ৯০৮ ৯০০ ৮৯২ ৯৫০ ৯৭৫

[১.২] সদেদর
িবিনেয়াগ সমতা ি

[১.২.১] ঋণ িবতরেণর
পিরমান

সমি
টাকা
(কা)

৫ ১২০০.০০ ১২৩০.০০ ১২৫০.০০ ১২৪৩.০০ ১২৩৭.০০ ১২৩০.০০ ১২২৩.০০ ১২৭৫.০০ ১৩০০.০০

[১.২.২] ঋণ আদােয়র
পিরমান

সমি
টাকা
(কা)

৫ ১২৯০.০০ ১৩২০.০০ ১৩৪০.০০ ১৩৩৩.০০ ১৩২৭.০০ ১৩২০.০০ ১৩১৩.০০ ১৩৫০.০০ ১৩৬০.০০

[১.২.৩] বািষ ক ঋণ
আদায় হার (%)

গড় % ৫ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৬.৫০ ৯৬.২৫ ৯৬ ৯৫ ৯৭ ৯৭

[১.২.৪] ঋণ হীতা সমি
সংা
(ল)

৫ ৪.৪০ ৪.৫৫ ৪.৫৮ ৪.৫৭ ৪.৫৬ ৪.৫৫ ৪.৫৪ ৪.৬০ ৪.৬৪

[১.২.৫] খলাপী ঋেণর
পিরমান

মিত
টাকা
(কা)

২ ৫৫.৫০ ১২৫.০০ ১১৬.০০ ১১৯.০০ ১২২.০০ ১২৫.০০ ১২৮.০০ ১১০.০০৪.৪০ ১০৫.০০৪.৪৫

[১.৩] সিমিতর মােম
অিতির কম সংান ি

[১.৩.১] আ কম 
সংােনর আওতায়
ফলেভাীর সংা

সমি
জন
(ল)

৫ ৪.৭৫ ৪.৯০ ৫.০০ ৪.৯৬ ৪.৯৩ ৪.৯০ ৪.৮৬ ৫.১৫ ৫.২০

[১.৪] ামীণ জনেগাির
জ আয় িলক
কম কা

[১.৪.১] আয় িলক
কম কাের সােথ
জিড়ত ামীণ
মিহলােদর সংা

সমি
জন
(ল)

৪ ১.৭৫ ১.৯০ ১.৯৩ ১.৯২ ১.৯১ ১.৯০ ১.৮৯ ১.৯৫ ২.০০

[১.৪.২] আয় িলক
কম কাের সােথ
জিড়ত ামীণ েষর
সংা

সমি
জন
(ল)

২ ০ ০ ০.০৭৫ ০.০৭০ ০.০৬৫ ০.০৬০ ০.০৫৫ ০.০৮০ ০.০৯০

[১.৫] সিমিতর সদেদর
লধন গঠন

[১.৫.১]  সেয়র
মােম গত লধন

সমি
টাকা
(কা)

৫ ২২.৫০ ২৪.০০ ২৮.০০ ২৬.৬৬ ২৫.৩৩ ২৪.০০ ২২.৬৬ ৩০.০০ ৩৫.০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৬] উপকারেভাগী প
কক উৎপািদত অিষ
প বাজারজাতকরণ

[১.৬.১] অিষ প
িবপনণ

সমি
টাকা
(ল)

২ ৬.৫০ ৭.০০ ৮.০০ ৭.৬৫ ৭.৩৩ ৭.০০ ৬.৫০ ৮.০০ ৮.৫০

[২] ২.
িশেনর
মােম দ
মানব সদ
ি ।

২৫

[২.১] উুকরণ এবং
আয়িলক কম কাের
উপর িশন া
সিমিতর সদ সংা

[২.১.১] উুকরণ
িশন হনকারী
ফলেভাগীর সংা

সমি
জন
(ল)

৭ ০.৫২০ ০.১৬০ ০.১৭২ ০.১৬৮ ০.১৬৪ ০.১৬০ ০.১৫৬ ০.১৮০ ০.২০০

[২.১.২] আয় িলক
কম কাের উপর
িশন হনকারী
ফলেভাগীর সংা

সমি
জন
(ল)

৫ ০.৩০০ ০.০৬০ ০.০৮০ ০.০৭৪ ০.০৬৭ ০.০৬০ ০.০৫৩ ০.১০ ০.১০

[২.২] পী উয়েন
সংি কম কতা-কম চারী
ও জন িতিনিধেদর
িশন

[২.২.১] ানীয়
িশন কম চীেত
অংশহনকারীর
সংা

সমি সংা ৫ ৩৩৫০ ৩৪২৫ ৩৪৫০ ৩৪৪২ ৩৪৩৪ ৩৪২৫ ৩৪১৭ ৩৫০০ ৩৫৫০

[২.২.২] সিমনার,
কম শালা আেয়াজন

সমি সংা ৪ ২৫ ৩০ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ৩৫ ৪০

[২.৩] িজব বষ 
উপলে িবৎ
িবধাবিত জনেগাির
মােঝ সালার িসেম
িবতরণ

[২.৩.১] সালার
িসেম িবতরণ

সমি সংা ৪ ৬৫০০ ৬৪০০ ৬৩০০ ৬২০০ ৬১০০ ৬৮০০ ৭০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

২ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৩ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 

৪ আরিডএ রাল ডেভলপেম একােডমী

৫ বাড  বাংলােদশ একােডমী ফর রাল ডেভলপেম

৬ আইিজএ ইনকাম জনােরং এািিভজ

৭ এসআইিপ ল ইমভেম ােজ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৪৯ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

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 উপা 

[১.১] সিমিতর মােম
দির জনেগািেক
সংগতকরণ

[১.১.১] ফলেভাগীর সংা

িপিডিবএফ এর আওতাধীন াম পয ােয় গত সিমিতর
সদ যারা সিমিতেত িনয়িমত সয় জমা কের এবং
সিমিত হেত েয়াজন অসাের ঋণ সহায়তা ও িশন
হন কেরন

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত সংা িনধ ারণ করা
হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক/ বািষ ক
এমআইএস িতেবদন, বািষ ক কম 
পিরকনা িতেবদন

[১.১.২] অনাািনক সিমিতর
সংা

াম পয ােয় দির্ ও িবধা-বিত জনেগাি িবেশষ কের
নারীেদর আথ -সামািজক অবা উয়েনর লে গত
সিমিত। এক সিমিত কমপে ১৫ জন এবং সেব া ৬০
জন সদ িনেয় গত হয়

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত সংা িনধ ারণ করা
হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক/ বািষ ক
এমআইএস িতেবদন, বািষ ক কম 
পিরকনা িতেবদন

[১.২] সদেদর িবিনেয়াগ
সমতা ি

[১.২.১] ঋণ িবতরেণর পিরমান
িপিডিবএফ এর ফলেভাগী সদ -দর মােঝ িবতরনত
ঋণ সহায়তার পিরমান

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত পিরমাপ করা হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক/ বািষ ক
এমআইএস িতেবদন, বািষ ক কম 
পিরকনা িতেবদন

[১.২.২] ঋণ আদােয়র পিরমান
িপিডিবএফ এর িবতরনত ঋণ হেত বািষ ক আদায়ত
টাকার পিরমান

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত পিরমাপ করা হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক/ বািষ ক
এমআইএস িতেবদন, বািষ ক কম 
পিরকনা িতেবদন

[১.২.৩] বািষ ক ঋণ আদায়
হার (%)

িবতরনত ঋেণর বািষ ক আদায় -যা ঋেণর িবপরীেত
কত টাকা আদায় হেয়েছ তার শতকরা পিরমান

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া ত
িবেষেণর িভিেত পিরমাপ করা
হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক, এমআইএস
িতেবদন, বািষ ক অগিত িতেবদন

[১.২.৪] ঋণ হীতা
িপিডিবএফ এর  থেক এ পয  িবমান খলাপী ঋেণর
িিত

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত পিরমাপ করা হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক, এমআইএস
িতেবদন, বািষ ক অগিত িতেবদন

[১.২.৫] খলাপী ঋেণর
পিরমান

িপিডিবএফ সিমিত  ফলেভাগী ঋণ হনকারী সদ
পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ােয়র তের িভিেত
সংা িনধ ারন করা হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক/ বািষ ক
এমআইএস িতেবদন, বািষ ক কম 
পিরকনা িতেবদন

[১.৩] সিমিতর মােম
অিতির কম সংান ি

[১.৩.১] আ কম  সংােনর
আওতায় ফলেভাীর সংা

আয় িলক কম কাে িশেনার জামানতিবহীন 
ঋণ সহায়তার মােম আ-কম সংানত ফলেভাগী

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত সংা িনধ ারণ করা
হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক, বািষ ক অগিত
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.৪] ামীণ জনেগাির
জ আয় িলক
কম কা

[১.৪.১] আয় িলক
কম কাের সােথ জিড়ত ামীণ
মিহলােদর সংা

অিধক সংক নারী ফলেভাগী সদেদর  ঋণ
সহায়তা দােনর মােম আয় িলক কম কাে ামীণ
মিহলােদর সৃকরণ

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত সংা িনধ ারন করা
হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক, বািষ ক অগিত
িতেবদন

[১.৪.২] আয় িলক
কম কাের সােথ জিড়ত ামীণ
েষর সংা

িপিডিবএফ এর ফলেভাগী সদেদর  ঋণ সহায়তা
দােনর মােম আয় িলক কম কাে ামীণ ষেদর
সৃকরণ

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত সংা িনধ ারন করা
হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক, বািষ ক অগিত
িতেবদন

[১.৫] সিমিতর সদেদর
লধন গঠন

[১.৫.১]  সেয়র মােম
গত লধন

সিমিতর ফলেভাগী সদেদর সাািহক িভিেত জমাত
সেয়র মােম গত িনজ লধন

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত সংা িনধ ারন করা
হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক/ বািষ ক
এমআইএস িতেবদন, বািষ ক কম 
পিরকনা িতেবদন

[১.৬] উপকারেভাগী প
কক উৎপািদত অিষ প
বাজারজাতকরণ

[১.৬.১] অিষ প িবপনণ
িপিডিবএফ ফলেভাগী সদেদর উৎপািদত প সামীর
িবয় ও িবপনেণ সহায়তাকরণ

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

িপিডিবএফ এর পী রং কায ম
হেত া তের িভিেত
িবয়ল অেথ র পিরমাণ িনিণ ত
হেয়েছ

পী রং এর মািসক, মািসক ও বািষ ক
িবয় িতেবদন

[২.১] উুকরণ এবং
আয়িলক কম কাের
উপর িশন া সিমিতর
সদ সংা

[২.১.১] উুকরণ িশন
হনকারী ফলেভাগীর সংা

সিমিতর ফলেভাগী সদেদর সামািজক সেচতনতা ি
ও ন ির লে অিত ন িবকাশ ও সামািজক
উয়ন িশন

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া িশন
চািহদার িভিেত সংা িনধ ারন
করা হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক, বািষ ক অগিত
িতেবদন

[২.১.২] আয় িলক
কম কাের উপর িশন
হনকারী ফলেভাগীর সংা

িপিডিবএফ সিমিতর ফলেভাগী সদেদরেক িবিভ আয়
ি লক কম কাে দানত দতা উয়ন িশণ;
যমন- গাভী পালন, মারগ-রগী পালন, নাস ারী, সি চাষ,
মৎ চাষ ইতািদ।

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া িশন
চািহদার িভিেত সংা িনধ ারন
করা হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক, বািষ ক অগিত
িতেবদন

[২.২] পী উয়েন সংি
কম কতা-কম চারী ও জন
িতিনিধেদর িশন

[২.২.১] ানীয় িশন
কম চীেত অংশহনকারীর
সংা

ফাউেশেনর ধান কায ালয়, আিলক কায ালয় ও
উপেজলা কায ালেয়র িবিভ পয ােয়র কম কতা
কম চারীগেণর জ বাপনা উয়নসহ িবিভ িবষেয়
িশন

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

মাঠ পয ায় থেক া তের
িভিেত সংা িনধ ারন করা
হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক, বািষ ক অগিত
িতেবদন ও বািষ ক কম পিরকনা
িতেবদন

[২.২.২] সিমনার, কম শালা
আেয়াজন

ফাউেশেনর ধান কায ালয় ও আিলক পয ােয়র কম কতা
কম চারীগেণর জ িবিভ িবষেয় সিমনার ও কম শালার
অেয়াজন

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

িতােনর মাঠ পয ােয়র চািহদার
িভিেত সিমনার, কম শালার
সংা িনধ ারণ করা হেয়েছ

িপিডিবএফ এর মািসক/মািসক অগিত
িতেবদন এবং বািষ ক কম  পিরকনা
িতেবদন

[২.৩] িজব বষ  উপলে
িবৎ িবধাবিত
জনেগাির মােঝ সালার
িসেম িবতরণ

[২.৩.১] সালার িসেম
িবতরণ

িপিডিবএফ এর ত ও চর এলাকার িবৎ িবধা বিত
জনগেনর মােঝ সালার হাম িসেম।

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ)

সালার কের লমাা
অযায়ী িবতরণ সংা িনধ ারণ
করা হেয়েছ।

িপিডিবএফ এর মািসক অগিত
িতেবদন এবং বািষ ক কম  পিরকনা
িতেবদন ।
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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 তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় ানীয় সরকার িবভাগ
আয় িলক কম কাের সােথ
জিড়ত ামীণ মিহলােদর সংা

বািষ ক উয়ন কম চী (এিডিপ) বাবায়েন সহেযাগীতা
বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন করা সব
হেব

বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন করা সব হেব
না।

মণালয় ানীয় সরকার িবভাগ
আ কম  সংােনর আওতায়
ফলেভাীর সংা

বািষ ক উয়ন কম চী (এিডিপ) বাবায়েন সহেযাগীতা
বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন করা সব
হেব

বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন করা সব হেব
না।

মণালয় ানীয় সরকার িবভাগ ঋণ িবতরেণর পিরমান বািষ ক উয়ন কম চী (এিডিপ) বাবায়েন সহেযাগীতা
বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন করা সব
হেব

বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন করা সব হেব
না।

মণালয় ানীয় সরকার িবভাগ ঋণ হীতা বািষ ক উয়ন কম চী (এিডিপ) বাবায়েন সহেযাগীতা
বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন করা সব
হেব

বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন করা সব হেব
না।

অা বাড , আরিডএ, বাপাড 
উুকরণ িশন হনকারী
ফলেভাগীর সংা

িপিডিবএফ এর িবিভ ধরেনর কম শালা, সিমনার ও
িশণ কায েম সািব ক সহেযাগীতা

কম শালা, সিমনার ও িশণ কায েম
সািব ক সহেযাগীতা পাওয়া গেল সফলভােব
উ কায ম বাবায়ন করা যােব

িপিডিবএফ এর কম শালা, সিমনার ও িশণ
কায েম সািব ক সহেযাগীতা পাওয়া না গেল
সফলভােব উ কায ম বাবায়ন করা সব হেব
না।

অা বাড , আরিডএ, বাপাড 
আয় িলক কম কাের উপর
িশন হনকারী ফলেভাগীর
সংা

িপিডিবএফ এর িবিভ ধরেনর কম শালা, সিমনার ও
িশণ কায েম সািব ক সহেযাগীতা

কম শালা, সিমনার ও িশণ কায েম
সািব ক সহেযাগীতা পাওয়া গেল সফলভােব
উ কায ম বাবায়ন করা যােব

িপিডিবএফ এর কম শালা, সিমনার ও িশণ
কায েম সািব ক সহেযাগীতা পাওয়া না গেল
সফলভােব উ কায ম বাবায়ন করা সব হেব
না।


