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  আভায ফাচড় আভায খাভায প্রকদেয কভ িম্পাদদনয াচফ িক চিত্র 

(Ov e r v i e w  o f  t h e  P e r f o r ma n c e  o f  t h e  My  Ho u s e  My  F a r m P r o j e c t ) 
 

প্রকদেয রবগত ০৩ বৎসররর অরজিত সাফল্য রিম্নরূপ :  

gvbbxq cÖavbgš¿xi we‡kl D‡`¨vM-1 Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí G‡`‡ki `wi ª̀ I cÖvwšÍK Pvlx‡`i Znwej MVbmn K…wlKv‡R 

wewb‡qv‡Mi gva¨‡g K…wl Drcv`b e„w× I `vwi`ª¨ we‡gvP‡b D‡jøL‡hvM¨ fzwgKv †i‡L P‡j‡Q| Z…Zxq ms‡kvabx †gvZv‡eK cÖKí ‡gqv` 

30 Ryb 2020 ch©šÍ| সংরলারিত প্রকরল্পর মাধ্যরম দেরলর সক েররদ্র জিরগাষ্ঠীরক এ প্রকরল্পর আওতায় এরি োররদ্রযশূন্য বাংারেল 

রবরিম িারের কায িক্রম চমাি ররয়রে। Z…Zxq ms‡kvwaZ †gqv‡` এ ch©šÍ MwVZ 57802 wU MÖvg Dbœqb mwgwZi gva¨‡g †gvU 21 jÿ 15 

হাজার  `wi`ª cwievi G cÖK‡íi gva¨‡g Znwej MVbmn RxweKvq‡bi †mev cv‡”Q|G cÖK‡íi ভােদভ প্রথাগত ক্ষুদ্র ঋদণয চযফদতি 

ক্ষুদ্র ঞ্চয় ধাযণায প্রফতিন কযা দয়‡Q| চফগত ০৩ )চতন( ) ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এফাং ২০১৮-১৯( ফছদয m`m¨‡`i ব্যচি ঞ্চয় জভা 

সভাট ৫০৬.১৮ সকাটি টাকা, যকায কর্তিক প্রদত্ত সফানা ৪৯০.৩৯  সকাটি টাকা, যকায কর্তিক প্রদত্ত র্ণ িায়ভান তচফর ১০০৪.৭৯ সকাটি 

টাকা দচযদ্র জনগদনয সভাট তচফর ২০১৩ সকাটি টাকা। গ্রাদভয দচযদ্র জনদগাষ্ঠীয উন্নয়দন সভাট ১৫০৭.৮২ সকাটি টাকা চফচনদয়াদগ 

ভৎস্যিাল, াঁ-মুযচগ ারন, গফাচদশু ারন, না িাচয স্থান, চিিাল, ও স্থানীয়বাদফ উদমাগী চফচবন্ন সায় ৭ রক্ষ ১১ াজায ২৫০টি 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ফধ িক খাভায গদড় উদেদছ। এফ অদথ িয মথামথ ব্যফায ও চ্ছতা চনচিত কযদত অনরাইন ব্যাাংচকাং প্রফতিন কযা । MªvgxY 

Rbc‡` `vwi ª̀¨mxgvi wb‡Pi †jvKRb `ªæZ `vwi ª̀¨mxgv AwZµg Ki‡Z ïiæ K‡i‡Q| cwiKíbv Kwgkb I AvBGgBwWÕi m¤ú„³Zvq 

Kiv GKwU g~j¨vq‡b G Z_¨ D‡V G‡m‡Q| B‡Zvg‡a¨ evsjv‡`k GjwWwm †_‡K Dbœqbkxj †`‡k DËi‡Y G cÖKí D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv 

ivL‡Z mÿg n‡q‡Q| 

প্রকদেয ভস্যা ও িযাদরঞ্জ মূ: 

Avgvi evwo Avgvi খাভায প্রকে ফাস্তফায়দন চকছু ভস্যা ও িযাদরঞ্জ যদয়দছ। মায ভদে প্রাচন্তক মাদয় দচযদ্র জনদগাষ্ঠী ফাছাই কযা 

অন্যতভ। তাছাড়াও দচযদ্র জনদগাষ্ঠীয জন্য সৃচজত তচফর ব্যফায কদয তবাগ আয়ফধ িক খাভায গড়া, গঠিত তচফদরয ঘুণ িায়ভান ব্যফায 

চনচিতকযাও প্রকদেয িযাদরঞ্জ। প্রকদেয আওতায় গঠিত চভচতগুদরাদক স্থায়ীরূ সদয়া, উকাযদবাগীদদয জন্য সৃচজত আধুচনক তথ্য 

প্রযুচি সুচফধা তাদদয সদাযদগাড়ায় চনদয় মাওয়া, দাচযদ্রয চফদভািদন চনদয়াচজত চফচবন্ন যকাচয/সফযকাচয াংস্থায কাদজ দ্বৈততা চযায 

কদয প্রকদেয কাজ এচগদয় সনয়াদত চফচবন্ন ভস্যা যদয়দছ। 

বচফষ্যৎ কভ িচযকেনা: 

প্রকদেয আওতায় ফতিভাদন সদদয কর দচযদ্র জনদগাষ্ঠীয দাচযদ্রয চফদভািদনয সুদমাগ াদচ্ছ। একটি ফাচড় একটি খাভায প্রকদেয দাচযদ্রয 

চফদভািন ভদেদর সদদয অফচষ্ট দচযদ্র জনদগাষ্ঠীয দাচযদ্রয দূযীকযদণয চযকেনা ফাস্তফাচয়ত দচ্ছ।                     ©ক্রদভয 

ধাযাফাচকতা ও স্থায়ীরূ প্রদান এফাং দাচযদ্রয চফদভািন কাম ©ক্রভদক স্থায়ী ও প্রাচতষ্ঠাচনক রূ প্রদাদনয জন্য ইদতাভদে ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংক 

স্থান কযা দয়দছ। প্রকদেয আওতায় গঠিত চভচতগুদরাদক আইনী কাোদভাদত এদন স্থায়ীরূ প্রদাদনয জন্য ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংক আইদন 

চভচত চদদফ চনফন্ধন কযায ব্যফস্থা গৃীত দয়দছ। চফগত ২৫.১০.২০১৬ তাচযদখ প্রকদেয র্ততীয় াংদাধনী একদনক বায় অনুদভাচদত 

দয়দছ। াংদাচধত প্রকদেয আওতায় অচতচযি ৬০৫১৫টি চভচত গেদনয ভােদভ আযও ৩৬ রক্ষ চযফাযদক প্রকেভুি কযা দফ।দচযদ্র 

জনদগাষ্ঠীয কর আচথ িক কামক্রভ অনরাইন ব্যাাংচকাং এয ভােদভ তাদদয সদাযদগাড়ায় সৌৌঁদছ সদয়া দফ। সদদয ফ িদল দচযদ্র ব্যচিয 

দাচযদ্রযমুচিয কামক্রভ গৃীত না ওয়া মন্ত এ প্রকে িরভান থাকদফ। 

প্রকদেয ২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

১। ৯.১৮                , ৩০০০ গ্রাভ উন্নয়ন চভচত গেদনয ভােদভ প্রকদেয আওতায় আনা দফ। 

২। ৬.০০ রক্ষ দচযদ্র জনদগাষ্ঠীয আত্মকভ ি াংস্থাদনয ব্যফস্থা কযা দফ। 

৩।                ত্মকভ িাংস্থাদন ৭০০ সকাটি টাকায তচফর সমাগান সদয়া দফ। 

৪। ২.০০                                           

৬।        ৫০০০ জন দদস্যয আয়ফধ িক কাদজ চনদয়াজন ও দিতনতা বৃচদ্ধয প্রচক্ষণ প্রদান কযা দফ। 
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সকন ১: 

 

১.১ রূকে  ( nsisiV:) 

জীচফকায়ন চনচিতকযদণয ভােদভ দাচযদ্রয চনযন ও সটকই উন্নয়ন। 

 

১.২ অচবরক্ষয  ( nsiisiV:) 

ল্লীয দচযদ্র জনদগাষ্ঠীদক াংগেদন অন্তভু িি কদয চনজস্ব নৄ ৌঁচজ গেন কদয চদদয় জীচফকায়ন চনচিতকযণ, তথ্য প্রযুু্চি 

সফায আওতায় চনদয় আা এফাং প্রাচন্তক মাদয় স্থানীয় প্রাকৃচতক ও ভানফম্পদদয দফ িাত্তভ ব্যফাদযয ভােদভ ল্লী 

উন্নয়ন । 

১.৩.১ প্রকদেয সকৌরগত উদেশ্যমূ  ( Strategsc Objectsvei:) 

১। প্রাচন্তক মা ©সয় দচযদ্র জনদগাষ্ঠী ফাছাই ও াংগেন দ্বতযী; 

২। উন্নয়দন নাযীয অাংীদাচযত্ব ও ক্ষভতায়ন বৃচদ্ধ কযা; 

৩। দচযদ্র জনদগাষ্ঠীয স্থায়ী তচফর গেন কদয চদদয় আয়ফধ িক কভ িকাদে ম্পৃি কযা; 

৪। দক্ষ ভানফম্পদ দ্বতযীয ভােদভ কভ িাংস্থাদনয সুদমাগ বৃচদ্ধ এফাং প্রকদেয পর ফান্তফায়ন। 

 

১.৩.২ প্রকদেয আফচশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

 

            ১। উদ্ভাফন ও অচবদমাগ প্রচতকাদযয ভােদভ সফায ভাদনান্নয়ন; 

            ২। দক্ষতায দে ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন; 

৩। প্রাচনক াংস্খায ও দ্বনচতকতায উন্নয়ন; 

৪। তথ্য অচধকায ও প্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

৫। আচথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

             ৬। প্রকদেয ফ িস্তদয তথ্য প্রযুু্চি সুচফধা চনচিতকযণ। 

 

১.৪ কাম িাফচর  ( FuVctsiVi:) 

 

১। প্রকদেয ায়তা প্রদাদনয জন্য দচযদ্র জনদগাষ্ঠী ফাছাই; 

২। গ্রাভ উন্নয়ন চভচত গেন; 

৩। দচযদ্র জনদগাষ্ঠীদক ক্ষুদ্র ঞ্চদয় উৈুদ্ধকযণ; 

৪। উৎা সফানা ও আফতিক তচফর প্রদান কদয স্থায়ী তচফর গেন কযা; 

৫। দস্যদদয উোন দ্বফেক অনুষ্ঠান চনচিতকযণ; 

৬। প্রচক্ষণ ও দিতনা বৃচদ্ধয চফচবন্ন কভ িসূচিয ভােদভ দস্যদদয দক্ষতা বৃচদ্ধ কযা; 

৭। প্রচচক্ষত গ্রাভ উন্নয়ন কভী সৃজন; 

৮। প্রাচন্তক জনদগাষ্ঠীদক স্বাধীনবাদফ চদ্ধান্ত গ্রদণয সুদমাগ দ্বতযী কদয সদয়া; 

৯। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ফধ িক খাভায দ্বতযীয ভােদভ প্রচতটি ফাচড়দক খাভাদয রূান্তয কযা; 

১০। দস্যদদয কর আচথ িক ও াভাচজক কভ িকাে চভচতয ভােদভ ফাস্তফায়ন কযা; 

১১। দস্য ও চভচতয কর আচথ িক ও াভাচজক কভ িকাদে তথ্যপ্রযুচিয ব্যফায চনচিদতয ভােদভ প্রকদেয  

      পর ফাস্তফায়ন। 
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সকন ২ : 

আভায ফাচড় আভায খাভায প্রকদেয চফচবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

কভ িম্পাদন সূিক মূ 

(Performance 

Indicatori) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ)Projection) 

চনধ িাচযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ 

চফবাগ/ াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source  of 

data) ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

 দাচযদ্রযমুি চযফায 

াংখ্যা বৃচদ্ধ 

প্রকদেয উকাযদবাগী 

চযফাদযয দাচযদ্রয হ্রা 

kZKiv 

nvi 

    ৬৭ ৭৭ ৩৩ ১৮ -- চফআযচেচফ ও ভাে প্রান প্রকদেয 

ওদয়ফাইট 

উকাযদবাগী নাযীয 

ক্ষভতায়ন 

প্রকদেয দস্যদদয ৬৭% 

নাযী।  নাযী দস্যযা প্রকদেয 

ায়তায় আয়ফধ িক কাদজ 

চনদয়াচজত 

msL¨v 

(jÿ) 

১.৫৬ ৩.৫০ ৩.৭৫ ৩.০০ -- চফআযচেচফ ও ভাে প্রান প্রকদেয 

ওদয়ফাইট 

দচযদ্র জনদগাষ্ঠীয স্থায়ী 

নৄ ৌঁচজ গেন 

প্রকদেয দস্যদদয ৬০ জদনয 

চভচতদত ৯ রক্ষাচধক টাকা 

স্থায়ী নৄ ৌঁচজ গেন 

সকাটি 

টাকায় 

৫৫৮.৮৪ ৭০০ ৭০০ ৩০০ -- চফআযচেচফ ও ভাে প্রান প্রকদেয 

ওদয়ফাইট 

উকাযদবাগীয আয় বৃচদ্ধ 
প্রকেভুি চযফাদযয ফাচল িক 

আয় বৃচদ্ধ 

kZKiv 

nvi 

৪৬ ৪৩ ৫৫ ১৫ -- চফআযচেচফ ও ভাে প্রান প্রকদেয প্রচতদফদন 

 

*াভচয়ক
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

সকৌরগত  

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight  of 

Strategic 

Objectives) 

 কাম িক্রভ   

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

)UVst( 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight  of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-

২০২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-

২০২২ 

২০১৭-১৮ 
২০১৮১৯ 

))ম্ভাব্য( 
অাধাযণ 

অচত 

উত্তভ উত্তভ 

িরচত 

ভান 

িরচত ভাদনয 

চনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ চফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] প্রাচন্তক 

ম িাদয় দচযদ্র 

জনদগাষ্ঠী 

ফাছাই ও 

াংগেন দ্বতযী 

২০ [১.১] চভচতয 

ভােদভ জনগণদক 

াংগঠিত কযা 

[১.১.১] গ্রাভ 

উন্নয়ন চভচত 

গেন 

াংখ্যা 

)াজায( 

১০ ১৬১০০ ২১৬০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ -- 

[১.১.২] 

উকাযদবাগী 

চনফ িািন 

াংখ্যা  

(রক্ষ) 

৭ ৭.০২ ৭.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.২০ ৫.৩০ ৩.০০ -- 

[১.১.৩] 

উকাযদবাগী 

চনফ িািন(ক্ষুদ্র-

নৃদগাষ্ঠী) 

াংখ্যা  

(রক্ষ) 

৩ - ০.১৫ ০.১৮ ০.১৬ ০.১৪ ০.১২ ০.১০ ০.০৯ -- 

[২] উন্নয়দন 

নাযীয 

অাংীদাচযত্ব 

ও ক্ষভতায়ন 

বৃচদ্ধ কযা 

১০ [২.১] ল্লীয 

নাযীদদয  

আয়ফধ িনমূরক 

কাম িক্রভ 

[২.১.১] 

আয়ফধ িনমূরক 

কভ িকাদে 

চনদয়াচজত নাযী 

জন 

)রক্ষ( 

১০ ১.৫৬ ৩.৫০ ৩.৭৫ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০ ২.০০ ৩.০০ --- 

[৩] দচযদ্র 

জনদগাষ্ঠীয 

স্থায়ী তচফর 

গেন কদয 

৩০ [৩,১] চফচনদয়াগ [৩.১.১] 

চফচনদয়াগকৃত 

অদথ িয চযভাণ 

টাকা 

)দকাটি( 

১০ ৫০৪.০৯ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৪০০ -- 
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সকৌরগত  

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight  of 

Strategic 

Objectives) 

 কাম িক্রভ   

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

)UVst( 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight  of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-

২০২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-

২০২২ 

২০১৭-১৮ 
২০১৮১৯ 

))ম্ভাব্য( 
অাধাযণ 

অচত 

উত্তভ উত্তভ 

িরচত 

ভান 

িরচত ভাদনয 

চনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ চফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

চদদয় 

আয়ফধ িক 

কভ িকাদে 

ম্পৃি কযা 

[৩.২] ক্ষুদ্র ঞ্চদয়য 

ভােদভ তচফর 

গেন 

[৩.২.১] 

ক্ষুদ্রঞ্চয় ও 

যকাচয 

ায়তায়  মূরধন 

গেন 

টাকা 

)দকাটি( 

১০ ৫৫৮.৮৪ ৭০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৩০০ --- 

[৩.৩] 

দস্যদদযকভ িাংস্থান 

[৩.৩.১] আত্ন-

কভ িাংস্থান 

সৃচজত 

উকাযদবাগীয 

াংখ্যা 

জন 

)রক্ষ( 

০৭ ৫.৭০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ২.০০     --- 

 

[৩.৪]দচযদ্র 

জনদগাষ্ঠীয নৄরুল 

দস্যদদয 

আয়ফধ িনমূরক 

কাম িক্রভ 

[৩.৪.১] 

আয়ফধ িনমূরক 

কভ িকাদে 

চনদয়াচজত নৄরুল 

জন 

)রক্ষ( 

০৩ - - ২.২৫ ২.১৫ ২.০০ ১.৮৫ ১.৭০ ২.০০ -- 

[৪] দক্ষ ভানফ 

ম্পদ দ্বতযীয 

ভােদভ 

কভ িাংস্থাদনয 

সুদমাগ বৃচদ্ধ এফাং 

প্রকদেয পর 

ফাস্তফায়ন 

২০ 

[৪.১]চভচতয 

দস্যদদয ভদে 

উব্দুদ্ধকযণ / 

আয়ফধ িনমূরক 

প্রচক্ষণ প্রদান 

[৪.১.১] 

আয়ফধ িনমূরক 

প্রচক্ষণ 

গ্রণকাযী 

জন 

)রক্ষ( 

৭ ০.২১৪৫ ০.৫১ ০.০৫ ০.০৪৫ ০.০৪ ০.০৩৫ ০.০৩ -- -- 

[৪.২] ল্লী উন্নয়দন 

চনদয়াচজত 

কভ িকতিাদদয 

প্রচক্ষণ প্রদান 

[৪.২.১] স্থানীয় 

প্রচক্ষণাথী 

কভ িকতিা ও 

জন ৫ ৫৮৩০ ৭০০০ ২০০০ ১৫০০ ১৩০০ ১১০০ ১০০০ - -- 
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সকৌরগত  

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight  of 

Strategic 

Objectives) 

 কাম িক্রভ   

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

)UVst( 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight  of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-

২০২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-

২০২২ 

২০১৭-১৮ 
২০১৮১৯ 

))ম্ভাব্য( 
অাধাযণ 

অচত 

উত্তভ উত্তভ 

িরচত 

ভান 

িরচত ভাদনয 

চনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ চফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

কভ িিাযী 

[৪.৩ ] দক্ষ ভানফ 

ম্পদ  উন্নয়ন 

ম্পচকিত সচভনায, 

[৪.৩.১] 

সচভনায, 

কভ িারা 

আদয়াজন 

াংখ্যা ৫ ২৫ ৩০ ৩২ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ২০ -- 

[৪.৪] প্রকদেয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগচত 

(ক্রভনৄচঞ্জভুত) 

[৪.৪.১] সবৌত 

অগ্রগচত 

% ২ ১০৫ ১২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ - - 

[৪.৪.১] আচথ িক 

অগ্রগচত 

% ১ ৯৬ ৯০ ৩৭ ৩৩ ৩০ ২৬ ২২ - - 

চফিঃদ্রিঃ প্রকে সভয়াদ জুন/২০২০ ম িন্ত। প্রকদেয সভয়াদ জুন/২০২১ ম িন্ত ফচধ িত দত াদয। স অনুমায়ী প্রকদেয প্রদক্ষণ শুধু ভাত্র ২০২০-২১ অথ ি ফছদযয জন্য ধযা দয়দছ এফাং ২০২১-২২ অথ ি ফছদযয জন্য সকান সপ্রক্ষন কযা য়চন।  
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আভায ফাচড় আভায খাভায প্রকদেয আফচশ্যক সকৌরগত উদেশ্য মূ-২০১৯-২০ 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

     রক্ষযভাত্রাযভান ২০১৯-২০ 

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

সকৌরগতউদে

সশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদনসূিক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূিদক

যভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অচতউত্তভ 

(Very 

Goood) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচতভান 

(Fair) 

চরতমারির

রিরম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.1]ফাচল িককম িসম্পাে

িচুরিবাস্তবায়ি 

[১.১.১] 

যকাচযকভ িম্পাদনব্যফস্থানাাংক্রান্তপ্রচক্ষ

ণঅন্যান্যচফলদয়প্রচক্ষণআদয়াচজত 

জনঘন্টা ১ ৬০ - - - - 

[১.১.২] 

এচএটিদভযভাচকবাযচদ্ধান্তফাস্তফাচয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] 

ফাচল িককভ িম্পাদনচুচিযকরপ্রচতদফদনচনধ িা

চযতভদয়অনরাইদনদাচখরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ - - - - 

[১.১.৪] দপ্তয/াংস্থায ২০১৯-২০ 

অথ িফছদযযফাচল িককভ িম্পাদনচুচিযঅধ িফাচল ি

কমূল্যায়নপ্রচতদফদনম িাদরািনাদন্তপরাফতিক(

feedback)প্রদত্ত 

তাচযখ ০.৫ ৩১ জানুয়াযী, 

২০২০ 

০৭ সপব্রুয়াচয, 

২০২০ 

১০ 

সপব্রুয়াচয, 

২০২০ 

১১ 

সপব্রুয়াচয, 

২০২০ 

১৪সপব্রুয়াচয, 

২০২০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

     রক্ষযভাত্রাযভান ২০১৯-২০ 

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

সকৌরগতউদে

সশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদনসূিক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূিদক

যভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অচতউত্তভ 

(Very 

Goood) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচতভান 

(Fair) 

চরতমারির

রিরম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

[১] 

দাপ্তচযককভ িকাদেস্বচ্ছতা

বৃচদ্ধ ও 

জফাফচদচচনচিতকযণ 

 

 

 

 

8 

[১.২] 

জাতীয়শুদ্ধািাযদকৌর 

ও 

তথ্যঅচধকাযফাস্তফায়ন 

[১.২.১] 

জাতীয়শুদ্ধািাযকভ িচযকেনাফাস্তফাচয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ 

অথ িফছদযযফাচল িকপ্রচতদফদনওদয়ফাইদটপ্রকা

চত 

তাচযখ ১ ১৫ অদটাফয, 

২০১৯ 

১৫ নদবম্বয, 

২০১৯ 

১৫ 

চেদম্বয, 

২০১৯ 

১৫জানুয়া

যী, ২০২০ 

৩১ 

জানুয়াযী, 

২০২০ 

[১.৩] 

অচবদমাগপ্রচতকাযব্যফ

স্থাফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] 

চনচদ িষ্টভদয়ভদেঅচবদমাগচনষ্পচত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] 

অচবদমাগচনষ্পচত্তাংক্রন্তভাচকপ্রচতদফদনভচন্ত্র

চযলদচফবাদগদাচখরকৃত 

াংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] 

সফাপ্রদানপ্রচতশ্রুচতার

নাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] সফাপ্রদানপ্রচতশ্রুচতারনাগাদকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] 

চনধ িাচযতভদয়ত্রত্রভাচকফাস্তফায়নপ্রচতদফদন

ভচন্ত্রচযলদচফবাদগদাচখরকৃত 

াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] 

সফাগ্রীতাদদযভতাভতচযফীক্ষণব্যফস্থািালু

কৃত 

তাচযখ ০.৫ ৩১ চেদম্বয, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াযী, 

২০২০ 

০৭ 

সপব্রুয়াচয, 

২০২০ 

১৭ 

সপব্রুয়াচয, 

২০২০ 

২৮ 

সপব্রুয়াচয, 

২০২০ 

 

 

 

 

[২.১] ভন্ত্রণারয়/চফবাদগ 

ই-

[২.১.১] করাখায় ই-নচথব্যফায % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-পাইদরনচথচনষ্পচত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

     রক্ষযভাত্রাযভান ২০১৯-২০ 

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

সকৌরগতউদে

সশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদনসূিক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূিদক

যভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অচতউত্তভ 

(Very 

Goood) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচতভান 

(Fair) 

চরতমারির

রিরম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২]কভ িম্পাদদনগচতী

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাইচরাংদ্ধচতফাস্তফায়ন [২.১.৩] ই-পাইদর ত্রজাচযকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] 

ভন্ত্রণারয়/চফবাগকর্তক

চেচজটারদফািালুকযা 

[২.২.১] 

নূন্যতভএকটিনতুনচেচজটারদফািালুকৃত 

তাচযখ ১ ১৫       

সপব্রুয়াচয,    

২০২০ 

১৫ ভাি ি,  

২০২০ 

৩১ ভাি ি 

২০২০ 

৩০ 

এচপ্রর, 

২০২০ 

৩০ সভ, 

২০২০ 

[২.৩]ভন্ত্রণারয়/চফবাগক

র্তকউদ্ভাফনীউদযাগ/ক্ষুদ্র

উন্নয়নপ্রকেফাস্তফায়ন 

[২.৩.১] 

নূযনতভএকটিনতুনউদ্ভাফনীউদযাগ/ক্ষুদ্রউন্নয়ন

প্রকেিালুকৃত 

তাচযখ ১ ১১ভাি ি, ২০২০ ১৮ ভাি ি, 

২০২০ 

২৫ ভাি ি, 

২০২০ 

০১ এচপ্রর, 

২০২০ 

৮ এচপ্রর, 

২০২০ 

[২.৪] 

প্রচতটিাখায়চফনষ্টদমাগ্য

নচথযতাচরকাপ্রণয়ন ও 

চফনষ্টকযা 

[২.৪.১] চফনষ্টদমাগ্যনচথতাচরকাপ্রণীত তাচযখ ০.৫ ১০     

জানুয়াচয, 

২০২০ 

১৭ জানুয়াচয, 

২০২০ 

২৪ 

জানুয়াচয, 

২০২০ 

২৮ 

জানুয়াচয, 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়াচয, 

২০২০ 

[২.৪.২] প্রণীততাচরকাঅনুমায়ীচফনষ্টকৃতনচথ % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.৫] সফাচজকযণ [২.৫.১] 

নূযনতভএকটিদফাচজকযণপ্রদম্যা

যকাচযআদদজাচযকৃত 

তাচযখ ০.৫ ১৫     

অদটাফয, 

২০১৯ 

২০ অদটাফয, 

২০১৯ 

২৪ 

অদটাফয, 

২০১৯ 

২৮ 

অদটাফয, 

২০১৯ 

৩০ 

অদটাফয, 

২০১৯ 

[২.৫.২] 

সফাচজকযণঅচধদক্ষদত্রফাস্তফাচয়ত 

তাচযখ ০.৫ ১৫ এচপ্রর, 

২০২০ 

৩০ এচপ্রর, 

২০২০ 

১৫ সভ , 

২০২০ 

৩০ সভ, 

২০২০ 

১৫ জুন, 

২০২০ 

[২.৬] চআযএরশুরুয ২ 

ভানদফ িাংচিষ্টকভ িিাযী

যচআযএর ও 

ছুটিনগদায়নত্রজাযীক

[২.৬.১] চআযএরআদদজাচযকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৬.২] ছুটিনগদায়নত্রজাচযকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

     রক্ষযভাত্রাযভান ২০১৯-২০ 

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

সকৌরগতউদে

সশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদনসূিক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূিদক

যভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অচতউত্তভ 

(Very 

Goood) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচতভান 

(Fair) 

চরতমারির

রিরম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রতাআনয়ন ও 

সফাযভানবৃচদ্ধ 

 

১১ 

যা 

[২.৭] 

শূন্যদদযচফযীদতচন

সমাগপ্রদান 

[২.৭.১] চনদয়াগপ্রদাদনযজন্যচফজ্ঞচপ্তজাচযকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৭.২] চনদয়াগপ্রদানকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৮] 

চফবাগীয়ভাভরাচনষ্পচত্ত 

[২.৮.১]  চফবাগীয়ভাভরাচনষ্পচত্তকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

[২.৯] 

তথ্যফাতায়নারনাগাদক

যণ 

[২.৯.১] 

ভন্ত্রণারয়/চফবাদগযকরতথ্যারনাগাদকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৩.১] 

ফাদজটফাস্তফায়দনউন্নয়ন 

[৩.১.১] ফাদজটফাস্তফায়নচযকেনাপ্রণীত তাচযখ ০.৫ ১৬   আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪   

আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮   

আগস্ট, 

২০১৯ 

৩০   আগস্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২] 

দ্বত্রভাচকফাদজটফাস্তফায়নপ্রচতদফদনদাচখরকৃ

ত 

াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] 

ফাচল িকউন্নয়নকভ িসূচি(এ

চেচ) ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাচল িকউন্নয়নকভ িসূচি(এচেচ) 

ফাস্তফায়ন 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] 

ফাচল িকক্রয়চযকেনাফা

[৩.৩.১] ফাচল িকক্রয়চযকেনাফাস্তফাচয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

     রক্ষযভাত্রাযভান ২০১৯-২০ 

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

সকৌরগতউদে

সশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদনসূিক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূিদক

যভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

 

অচতউত্তভ 

(Very 

Goood) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচতভান 

(Fair) 

চরতমারির

রিরম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[৩] আচথ িক ও 

ম্পদব্যফস্থানাযউন্নয়ন 

 

 

৬ 

স্তফায়ন 

[৩.৪] 

অচেটআচত্তচনষ্পচত্তকা

ম িক্রদভযউন্নয়ন 

[৩.৪.১] 

চত্রক্ষীয়বাযচনষ্পচত্তযজন্যউস্থাচতঅচেট

আচত্ত 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৪.২] অচেটআচত্তচনষ্পচত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৫] 

সটচরদপানচফরচযদাধ 

[৩.৫.১] সটচরদপানচফরচযদাচধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৬] 

চফচচ/চফটিচএ-

এযইন্টাযদনটচফরচয

সাধ 

[৩.৬.১] ইন্টাযদনটচফরচযদাচধত % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্রচভকনাং ব্দাংদক্ষ  

০১ cDmwe cjøx Dbœqb I mgevq wefvM 

০২ আফাআখা আভায ফাচড় আভায খাভায 
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াংদমাজনী- ২  

কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং চযভা দ্ধচত- এয চফফযণ 

ক্রচভক নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউচনট চযভা দ্ধচত  এফাং  উাত্তসূত্র াধাযণ ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

১ 

[১.১]  চভচতয 

ভােদভ 

জনগণদক 

াংগঠিত কযা 

[১.১.১] গ্রাভ উন্নয়ন চভচত 

গেন 

cÖK‡íi AviwWwcwc Abyhvqx mviv‡`‡ki mKj `wi ª̀ 

Rb‡Mvôx wPwýZ K‡i Zv‡`i mgš̂‡q MÖvg Dbœqb 

mwgwZ MwVZ n‡”Q| G‡Z mviv‡`‡k 60515wU MÖvg 

Dbœqb mwgwZ MwVZ n‡e| 

 Avgvi evwo Avgvi Lvgvi 

cÖKí  

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU 

I cÖwZ‡e`b 

cÖK‡íi AviwWwcwc 

Abyhvqx MÖvg Dbœqb mwgwZ 

MVb cÖwµqv Pjgvb 

i‡q‡Q| 

[১.১.২] উকাযদবাগী 

চনফ িািন 

cÖK‡íi AviwWwcwc Abyhvqx cÖwZ MÖvg Dbœqb 

mwgwZ‡Z 60Rb wn‡m‡e 60,515wU MÖvg Dbœqb 

mwgwZ‡Z 36.00 jÿ DcKvi‡fvMx wbe©vP‡bi weavb 

i‡q‡Q| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU 

I cÖwZ‡e`b 

cÖK‡íi AviwWwcwc 

Abyhvqx DcKvi‡fvMx 

wbe©vPb cÖwµqv Pjgvb 

i‡q‡Q| 

[১.১.৩] উকাযদবাগী 

চনফ িািন(ক্ষুদ্র-নৃদগাষ্ঠী) 

cÖK‡íi AviwWwcwc Abyhvqx  cve©Z¨ †Rjvbm~‡n  

MÖvg Dbœqb MV‡Yi gva¨‡g ক্ষুদ্র-নৃদগাষ্ঠীদক প্রকদেয 

উকাযদবাগী চদদফ ম্পৃি কযায চফধান যদয়দছ। 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí 

I mgev‡qi gva¨‡g ÿz`ª-

b„‡Mvôxi RbM‡Yi RxebhvÎvi 

gvb Dbœqb Ask| 

 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU 

I cÖwZ‡e`b 

cÖK‡íi AviwWwcwc 

Abyhvqx DcKvi‡fvMx 

wbe©vPb cÖwµqv Pjgvb 

i‡q‡Q| 

 

 

 

২ 

[২.১] ল্লীয 

নাযীদদয  

আয়ফধ িনমূরক 

কাম িক্রভ 

[২.১.১] আয়ফধ িনমূরক 

কভ িকাদে চনদয়াচজত নাযী 

cÖK‡íi AvIZvq MwVZ mwgwZi 60 Rb m`m¨‡`i 

g‡a¨ 40 RbB gwnjv| A‡bK mwgwZ‡Z kZfvM 

m`m¨I gwnjv i‡q‡Q| cÖK‡íi mKj Kg©Kv‡Ð 

gwnjv‡`i AMÖvwaKvi cÖ`vb Kiv nq| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU 

I cÖwZ‡e`b 

gwnjv‡`i Avqea©K 

Kg©Kv‡Ð m¤ú„³KiY I 

Zv‡`i ÿgZvq‡bi KvR 

Pjgvb i‡q‡Q 

 

 

 

 

৩ 

[৩,১] চফচনদয়াগ [৩.১.১] চফচনদয়াগকৃত 

অদথ িয চযভাণ 

cÖK‡íi bxwZgvjvi Av‡jv‡K cÖwZ m`m¨‡K cÖ_gevi 

10 nvRvi, wØZxqevi 20 nvRvi Ges Z…Zxqevi 30 

nvRvi UvKv wewb‡qv‡Mi Rb¨ Znwej cÖ`vb Kiv nq| 

mwgwZ n‡Z M„nxZ Znwej Øviv ÿy`ª ÿz`ª Avqea©K 

Lvgvi m„Rb Kiv n‡”Q| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU 

I cÖwZ‡e`b 

mwgwZi Znwej 

wewb‡qv‡Mi gva¨‡g ÿz`ª 

ÿz` Lvgvi m„Rb Kvh©µg 

Pjgvb i‡q‡Q| 

 

 

৪ 

[৩.২] ক্ষুদ্র 

ঞ্চদয়য ভােদভ 

তচফর গেন  

[৩.২.১] ক্ষুদ্রঞ্চয় ও 

যকাচয ায়তায়  মূরধন 

গেন 

cÖK‡íi AvIZvq ÿz`ª F‡Yi cwie‡Z© ÿz`ª mÂ‡qi 

gva¨‡g DcKvi‡fvMx‡`i mwgwZ‡Z `yeQ‡i 9 

jÿvwaK UvKv g~jab MVb K‡i †`qv n‡”Q| G 

cÖwµqvq miKvi m`m¨‡`i wbR¯^ mÂ‡qi wecix‡Z 

cÖvq wØ¸Y cwigvY Avw_©K Aby`vb cÖ̀ vb Ki‡Q| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU 

I cÖwZ‡e`b 

cÖK‡íi m`m¨‡`i 

mwgwZ‡Z Znwej MVb K‡i 

†`qvq Kg©m~wP Pjgvb 

i‡q‡Q| 
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 কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউচনট চযভা দ্ধচত এফাং  উাত্তসূত্র াধাযণ ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ 

[৩.৩] দস্যদদয 

কভ িাংস্থান 
[৩.৩.১] আত্ন-

কভ িাংস্থান সৃচজত 

উকাযদবাগীয াংখ্যা 

mwgwZ‡Z m„wRZ Znwej n‡Z m`m¨‡`i 

Pvwn`v †gvZv‡eK Avqea©K Lvgvi m„R‡b 

FY cÖ`vb Kiv nq Ges cÖwZwU ÿz`ª Lvgv‡i 

cwiev‡ii AšÍZ: ỳRb m`‡m¨i 

AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó K‡i †`qv 

n‡”Q| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU I 

cÖwZ‡e`b 

cÖK‡íi g~j jÿ¨ Abyhvqx 

ÿz`ª Lvgvi m„R‡bi 

gva¨‡g m`m¨‡`i 

AvZ¥Kg©ms ’̄vb m„R‡bi 

Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

৬ 

[৩.৪] দচযদ্র 

জনদগাষ্ঠীয নৄরুল 

দস্যদদয 

আয়ফধ িনমূরক 

কাম িক্রভ 

[৩.৪.১] 

আয়ফধ িনমূরক 

কভ িকাদে চনদয়াচজত 

নৄরুল 

mwgwZi cyiæl m`m¨‡`i wewfbœ Avqea©b 

cÖwkÿY cÖ`vb Ges FY cÖ`v‡bi gva¨‡g 

Avqea©bg~jK Kv‡R m¤ú„³ Kiv n‡”Q| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU I 

cÖwZ‡e`b 

দচযদ্র জনদগাষ্ঠীয নৄরুল 

দস্যদদয প্রচক্ষণ 

প্রদাদনয ভােদভ  

Avqea©K Kg©Kv‡Ð 

m¤ú„³KiY KvR Pjgvb 

i‡q‡Q 

 

 

 

৭ 

[৪.১]চভচতয 

দস্যদদয ভদে 

আয়ফধ িনমূরক 

প্রচক্ষণ প্রদান 

 

[৪.১.১] 

আয়ফধ িনমূরক 

প্রচক্ষণ গ্রণকাযী 

cÖK‡íi AvIZvq MwVZ mwgwZ n‡Z K…wl, 

grm¨Pvl, nvm-gyiwMcvjb, Mevw`cïcvjb 

I bvmv©ix wel‡q `ÿZve„w×i cÖwkÿY cÖ`vb 

K‡i cÖwZ mwgwZ‡Z 5Rb K‡i Dbœqb Kg©x 

m„Rb Kiv n‡”Q| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU I 

cÖwZ‡e`b 

mwgwZ‡Z 5 Rb K‡i `ÿ 

Dbœqb Kg©x m„R‡bi KvR 

Pjgvb i‡q‡Q| 

 

 

 

৮ 

[৪.২] ল্লী 

উন্নয়দন 

চনদয়াচজত 

কভ িকতিাদদয 

প্রচক্ষণ প্রদান 

[৪.২.১] স্থানীয় 

প্রচক্ষণাথী 

কভ িকতিা ও 

কভ িিাযী 

cÖK‡íi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Awi‡q‡›Ukb, 

wi‡d«mvm©, AbjvBb e¨vswKs Kvh©µg 

m¤úv`b, wbZ¨bZzb wel‡q aviYv cÖ`v‡bi 

wbwgË cÖwZwbqZ cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU I 

cÖwZ‡e`b 

cÖK‡íi 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i m`i 

Kvh©vjq I gvV ch©v‡q 

cÖwkÿY cÖ`vb Kvh©µg 

Pjgvb i‡q‡Q| 

৯ [৪.৩ ] দক্ষ 

ভানফ ম্পদ  

উন্নয়ন ম্পচকিত 

সচভনায 

[৪.৩.১] সচভনায, 

কভ িারা আদয়াজন 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi `k©b, 

AwfÁZv, bxwZ, ‡KŠkj I cÖhyw³ 

AewnZKi‡Yi Rb¨ wewfbœ †mwgbvi, 

IqvK©kc Av‡qvRb Kiv nq| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU I 

cÖwZ‡e`b 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi 

cÖK‡íi `k©b, AwfÁZv, 

bxwZ, ‡KŠkj I cÖhyw³ 

AewnZKi‡Yi Rb¨ 

wewfbœ †mwgbvi, IqvK©kc 

Av‡qvRb Kiv nq| 
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১০ [৪.৪] প্রকদেয 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগচত 

 

[৪.৪.১] সবৌত 

অগ্রগচত 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi mdj 

ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨ cÖK‡íi সবৌত Kvh©µ‡gi 

h_vh_ gwbUwis Pjgvb i‡q‡Q| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU I 

cÖwZ‡e`b 

cÖK‡íi mdj ev Í̄evq‡bi 

j‡ÿ¨ wbqwgZ ev Í̄evqb 

AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Kiv 

n‡”Q| 

[৪.৪.১] আচথ িক 

অগ্রগচত 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi mdj 

ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨ cÖK‡íi সবৌত Kvh©µg 

Pjgvb i‡q‡Q| 

Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖKí Avgvi evwo Avgvi Lvgvi cÖK‡íi I‡qemvBU I 

cÖwZ‡e`b 

cÖK‡íi mdj ev Í̄evq‡bi 

j‡ÿ¨ wbqwgZ ev Í̄evqb 

AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Kiv 

n‡”Q| 
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সংরযাজিী-৩ 

অন্য মন্ত্রোয়/রবভাগ/েপ্তর/সংস্থার রিকট সুরিরে িষ্ট কম িসম্পোি চারেহাসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ াংচিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকট  িাচদা /প্রতযাা  িাচদা/ প্রতযাায সমৌচিকতা প্রতযাা নযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

অথ িচফবাগ [৩.২] ক্ষুদ্র ঞ্চদয়য 

ভােদভ তচফর গেন 

[৩.২.১] ক্ষুদ্র ঞ্চয় ও 

যকাচয ায়তায়  

মূরধন গেন 

কল্যাণ অনুদান  ও প্রচক্ষদনাত্তয ায়তা 

তচফর খাদত িরভান অথ িফছদযয ফাদজট 

অনুমায়ী অথ ি ছাড়কযণ। 

চভচতয দস্যদদয চনজস্ব ঞ্চয়, 

উৎা সফানা ও আফতিক 

তচফর ভন্বদয় চভচতয সভাট 

তচফর গঠিত দয় থাদক।  

িাচত অথ ি ছাড় না 

দর প্রতযাচত তচফর 

গেন দফনা। 


