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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:

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিমর (বাড ) পীর জনগেণর জীবনমােনর উয়ন এবং অথ ৈনিতক সির লে এ পয  ৫৮ ােয়ািগক
গেবষণা পিরচালনা কেরেছ । িবগত ৩ বছের বাড  সমিত িষ কম কাের মােম িমা জলার লালমাই-ময়নামিত পাহাড়ী এলাকার
জনগেণর জীবন জীিবকার উয়ন ক, বােড র ভৗত িবধািদ উয়ন ক, সািব ক াম উয়ন কম চী, আমার াম আমার শহর কম চী
বাবায়েন ানীয় পয ােয় পিরকনা ণয়ন মিহলা িশা, আয় ও ি উয়ন ক, ই-পিরষদ ক, দশ নী গাভী পালন ও মৎ খামার
ক, িষ যািকীকরণ ও যৗথ খামার ক, মাশম উয়ন ও চাষ ক এবং বাড  জামাজম সার ক বাবায়ন কেরেছ। এ
সময়কােল বাড  পী উয়েনর িবিভ িবষেয় ৪১ গেবষণা সাদন কেরেছ। এছাড়া বাড  সরকাির-বসরকাির সংার িবিভ পয ােয়র
কম কতা/কম চাির এবং কসেহর ফলেভাগীসহ মাট ২৬,৮৯৫ জনেক িবিভ িবষেয়  ও দীঘ েময়ািদ িশণ দান কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

পী উয়েনর ে িবিভ নন ধারণা ও ি নব বতনার কারেণ বােড র কম ে মাগত সািরত হে। এ কারেণ েয়াজনীয় অথ 
সংান এবং লাকবেলর পশাগত উয়ন বােড র জ এক বড় চােল। িবের অসর িশা ও িশণ কসহ তথা সারস অফ
এিেলসেহ অষদ সদেদর েয়াজনীয় িশণ হেণর মােম দতা উয়ন এবং বােড র গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার েযাগ
ি একা েয়াজন। অিদেক গেবষণা, ােয়ািগক গেবষণা ও িশেণর জ েযাগ িকে ভৗত ও অবকাঠােমাগত  সারণও
এেত একা আবক । িবেশষ কের ষােটর দশেকর চনায় ািপত বােড র অিধকাংশ াপনা জরাজীণ  হেয় পেড়েছ। পাঠক, িমলনায়তন
এবং হােল ও গ হাউজেলা এবং বােড র আভরীণ রাা ও আবািসক ভবনসহ সংার করা একা জরী। নন পিরবিতত অবায়
বােড র সাংগঠিনক কাঠােমা পিরবতন জির হেয় দািড়েয়েছ। সেব াপির বাড  কাােসর ােিপং এবং নন এিকালচারাল াব এিরয়া
জনও একা অপিরহায । কেরানা পরবত অথ ৈনিতক চােল মাকােবলায় বােড র কায ম বাবায়েন সমতা অজন।

ভিবৎ পিরকনা:

 ও দীঘ  ময়ািদ িশণ কাস  আেয়াজেনর মােম ামীণ মানব সদ এবং জনশাসেনর দতা ি, দাির াসকরেণর লে নন
ধরেণর িলক িশণ বতন, র িশ িনভর হগত কম সংান ি এবং িষর আিনকায়ন; গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার
মােম পী উয়েনর সমাসহ িচিতকরণ, সমাধান ও ফলাফল সসারণ; ােয়ািগক গেবষণার আওতায় িষ সসারণলক উোগ
হণ, েয াগ বাপনা এবং আথ -সামািজক উয়ন িবষয়ক কায ম পিরচালনা; ামীণ জনগেণর জীবন মান উয়েনর লে ানীয়
সেদর সেব া বহার, উোা ি, িষ উৎপাদন ি, িবপণন এবং ামীণ অেল শহেরর িবধা সসারণ ও দাির াসকরণ; এবং
বােড র চলমান কায ম শিশালী করার লে িবিভ উয়নলক সংার সােথ সৃতা বাড়ােনা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

- ৬৫০০ পিরবারেক কির মােম সািব ক জীবন মান উয়ন সাধন করা হেব;
- এিডিপ অথ ায়েন ই ক এবং বােড র রাজ বােজেটর আওতায় ৫ ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা করা;
-  ও দীঘ  ময়াদী িশেণর মােম ৫০০০ জনেক িশণ দান করা হেব;
- পী উয়ন িবষয়ক ৮ নন গেবষণা পিরচালনা করা; এবং
- ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ও অেটােমশন।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পী  উয়েনর  য়  ভাবনা  ও  অশীলন  (Better  Ideas  and  Practices)-এর  অনী  িতানেপ  িমকা  হণ  ও
পিরপালন।

১.২ অিভল (Mission)
িশণ,  গেবষণা  ও  ােয়ািগক  গেবষণার  মােম  পী  উয়েনর  ায়ী  (Sustainable  Rural  Development)
গিতধারা জন ও লালন এবং পী উয়েনর নন িদগ উোচেন সরকারেক নন াবনা ও পরামশ  দান।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িশেণর মােম িগত ও ািতািনক সমতা ি করা।
২. পী এলাকার িবিভ সমা িচিতকরণ, উয়েনর নন  অসান এবং সমা উোরেণর পা িনপেনর জ
গেবষণা পিরচালনা করা।
৩. ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনার মােম পী উয়েনর নন ধারণা ও পিত উাবেনর েচা হণ।
৪. পী উয়েনর নীিত, কৗশল এবং নন ধারণা িবােরর ফল কায ম পিরচালনা করা।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পী উয়ন ও তদসংি সেহ গেবষণা পিরচালনা
২. পী উয়েনর সােথ সংি সরকাির কম চারী ও বসরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত িবগ , ানীয় সরকার িতিনিধ ও
িগণেক িনয়াদী ও িবষয়িভিক িশণ দান
৩. উয়েনর ধারণা ও তসহ পরীা-িনরীা এবং মত, বাবায়ন
৪. পী উয়ন সংা ক ও কম িচ ণয়ন, বাবায়ন এবং ায়ন
৫. সরকাির এবং সংি সংাসহেক েয়াজনীয় উপেদশ ও পরামশ লক সবা দান
৬. দশী ও িবেদশী িশাথেদর অিভসভ রচনার কােজ সহায়তা দান এবং তাবধান
৭. জাতীয় ও আজািতক পয ােয় সিমনার, কনফাের, ওয়াকশপ আেয়াজন এবং পিরচালনা
৮. পী উয়ন সংা নীিত ণয়েনর ে সরকারেক সহায়তা দান
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

পী উয়েনর সােথ সৃ িবেগ র
সমতা ি

কম কতা / ফলেভাগীর
সংা

জন (ল) ০.০৭৩৭ ০.০৭৭৪ ০.০৬২৫ ০.০৬২৫ ০.০৬৩০
া অিধদর এলিজইিড, িবিপএিস ও
অা সরকাির / বসরকাির সংা

-িশণ িবভােগর রিজার
বােড র বািষ ক িতেবদন

পী উয়েনর নন সমা উরেণর
িবষেয় নীিত ণয়েন সহায়তা

গেবষণা সংা সংা ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
- গেবষণা িবভােগর রিজার -
বােড র বািষ ক িতেবদন

পী উয়েনর ে নন কৗশল ও
ধারণা বতন

নন ধারণা/কৗশল সংা ১ ১ ১ ১ ১
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ ও পিরকনা
কিমশন

-ক িবভােগর রিজার -
বােড র বািষ ক িতেবদন

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



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িশেণর
মােম
িগত ও
ািতািনক
সমতা ি
করা।

৩৫

[১.১] িশণ হণকারী
কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজও কম

[১.১.১]
িশণাথ

সমি জন ৩ ১১৩০ ১১৫০ ১১৬০ ১১৫০ ১১৪৫ ১১৪০ ৭০০ ১১৬০ ১১৬০

[১.২] সমবায় সংগঠন ও
অনাািনক দেলর
সদেদর আয়িলক
িশণ

[১.২.১]
িশণাথ

সমি
জন
(ল)

২৬ ০.০৪৭ ০.০৩৫ ০.০৩৫৫ ০.০৩৪৫ ০.০৩৪৪ ০.০৩৩ ০.০২ ০.০৩৫৫ ০.০৩৫৫

[১.৩] সরকাির/বসরকাির
িবিভ িশা িতােনর
ছা-ছাীেদর মাঠ সমীা
সংি িশণ

[১.৩.১]
িশণাথ

সমি
জন
(ল)

২ ০.০০৩২৭ ০.০০৪ ০.০০৪২ ০.০০৪ ০.০০৩৯ ০.০০৩৫ ০.০০৩ ০.০০৪২ ০.০০৪২

[১.৪] আিকান এিশয়ান
(AARDO) দশ
কম কতােদর  ঋণ
বাপনা িশণ

[১.৪.১] িশণ
কাস 

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৫] িজব বষ  উদযাপন

[১.৫.১] িজব বষ 
পালেনর তাৎপয 
িবষয়ক সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৬] ের চারা িবতরণ
[১.৬.১] ের
চারা িবতরণ

সমি সংা ১ ০ ০ ১০,০০০ ৮,০০০ ৭,৫০০ ৭,০০০ ৪,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০

[১.৭] মােছর পানা িবতরণ
[১.৭.১] মােছর
পানা িবতরণ

সমি সংা ১ ০ ০ ৫০,০০০ ৪৫,০০০ ৪০,০০০ ৩৫,০০০ ৩০,০০০ ৫০,০০০ ৫০,০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] পী
এলাকার
িবিভ সমা
িচিতকরণ,
উয়েনর নন
 অসান
এবং সমা
উোরেণর
পা িনপেনর
জ গেবষণা
পিরচালনা
করা।

১৫

[২.১] সািদত গেবষণা
[২.১.১] সািদত
গেবষণা

সমি সংা ৭ ৭ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[২.২] কািশত গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণার
ফলাফল

[২.২.১] কািশত
গেবষণা ও
ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সমি সংা ৮ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] ােয়ািগক
গেবষণা
পিরচালনার
মােম পী
উয়েনর নন
ধারণা ও
পিত
উাবেনর
েচা হণ।

১৫

[৩.১] বােড র রাজ
বােজেটর আওতায়
ােয়ািগক গেবষণা সাদন

[৩.১.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

সমি সংা ৫ ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ৫ ৫

[৩.২] এিডিপ অথ ায়েন
ক পিরচালনা

[৩.২.১] এিডিপ
 ক

সমি সংা ৩.৫ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ০ ৩ ৩

[৩.৩] এিডিপেত অ ির
জ নন ক াবনা

[৩.৩.১]
মণালেয়
উপািপত ক

সমি সংা ১.৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৩.৪] ক
িবধােভাগীেদর ঋণ িবতরণ

[৩.৪.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
টাকা
(কা)

১.৫ ০.২৫ ০.২৬ ০.২৭ ০.২৫ ০.২৪ ০.২৩ ০.১৫ ০.২৭ ০.২৭

[৩.৫] ঋণ আদায়
[৩.৫.১]
আদায়ত ঋণ

গড় % ১.৫ ৯৯.০ ৯৯.০ ১০০.০ ৯৯.০ ৯৮.০ ৯৭.০ ৮০.০ ১০০.০ ১০০.০

[৩.৬] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
(মিহলা)

[৩.৬.১]
িনেয়ািজত মিহলা

সমি
জন
(ল)

০.৫ ০.০০৩ ০.০০৩১ ০.০০৩৫ ০.০০৩২ ০.০০৩১৫ ০.০০৩১ ০.০০১৮৬ ০.০০৩৫ ০.০০৩৫

[৩.৭] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত (ষ)

[৩.৭.১]
িনেয়ািজত ষ

সমি
জন
(ল)

০.৫ ০.০০১৩ ০.০০১৪ ০.০০১৮ ০.০০১৫ ০.০০১৪৫ ০.০০১৪ ০.০০০৮৪ ০.০০১৮০.০০১৮ ০.০০২

[৩.৮] অবকাঠােমা উয়ন
(৫ তলা হােল, ল ভবন)

[৩.৮.১]
অবকাঠােমা

সমি % ০.৫ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৩.৯] বাড  অেটােমশন
(িশণ ও িহসাব)

[৩.৯.১]
অেটােমশন

সমি % ০.৫ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] পী
উয়েনর
নীিত, কৗশল
এবং নন
ধারণা
িবােরর
ফল
কায ম
পিরচালনা
করা।

১০

[৪.১] গেবষক,
নীিতিনধ ারক, িশািবদ
এবং সরকাির ও বসরকাির
কম কতা সমেয় বািষ ক
পিরকনা সেলন সংগঠন

[৪.১.১] বািষ ক
পিরকনা
সেলন সংগঠন

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৪.২] পী উয়ন এবং
সৃ িবষেয় জাতীয়/
আজািতক সিমনার ও
কম শালা আেয়াজন

[৪.২.১]
আেয়ািজত
সিমনার /
কম শালা

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৪.৩] িবিভ িতােনর
িশাথেদর পী উয়ন
িবষয়ক অবিহতকরণ
কম িচ

[৪.৩.১]
অংশহণকারী
সংা

সমি জন ১ ১২০০ ১২০০ ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ১২০০ ১২০০

[৪.৪] পী উয়েনর িবিভ
িবষেয় আ েকেলর সমেয়
জান াল কাশ

[৪.৪.১] কািশত
ইংেরজী ও বাংলা
জান াল

সমি সংা ৩ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[৪.৫] গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণা ফলাফল কাশনা
িবষয়ক সিমনার

[৪.৫.১]
আেয়ািজত
সিমনার

সমি সংা ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ০ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

২ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডভলপেম বাড 

৩ বাড , িমা বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডভলপেম, িমা

৪ বাপাড , গাপালগ বব একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল ডভলপেম, গাপালগ

৫ আরিডএ, বড়া রাল ডভলপেম একােডিম, বড়া

৬ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৭ এসএফিডএফ ল ফাম াস  ডভলেপম ফাউেশন

৮ AARDO African Asian Rural Development Organization

৯ BPATC Bangladesh Public Administration Training Centre

১০ CIRDAP
Centre on Integrated Rural Development for Asia
and the Pacific



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৪:৫০ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] িশণ হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং এনিজও কম

[১.১.১] িশণাথ

িবিভ সরকাির ও বসরকাির দেরর কম কতা এবং
িবিভ পয ােয়র ানীয় সরকার িতােনর
জনিতিনিধেদর জ িনয়ািদ, পী উয়ন এবং
চািহদাত িবষেয় দতািলক িশণ সংগঠন।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

সংি কাস  সমাব ক
সা িফেকট া িশণাথর সংা

িশণ িবভােগর কাস  রিজার -
কাস  সমাপনী িতেবদন - বািষ ক
িতেবদন

[১.২] সমবায় সংগঠন ও
অনাািনক দেলর সদেদর
আয়িলক িশণ

[১.২.১] িশণাথ
বােড র ক  সমবায় সংগঠন ও অনাািনক দেলর
সদেদর জ আয়িলক কাস  সংগঠন।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

কাস  সমাব ক সা িফেকট া
িশণাথর সংা

-িশণ িবভােগর কাস  রিজার -
কাস  সমাপনী িতেবদন

[১.৩] সরকাির/বসরকাির িবিভ
িশা িতােনর ছা-ছাীেদর মাঠ
সমীা সংি িশণ

[১.৩.১] িশণাথ
দেশর সরকাির ও বসরকাির িবিবালেয়র ছা
ছাীেদর জ পী উয়ন িবষেয় মাঠ সমীা সংি
কাস  সংগঠন।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

কাস  সমাব ক সা িফেকট া
িশণাথর সংা

-িশণ িবভােগর কাস  রিজার -
কাস  সমাপনী িতেবদন - বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] আিকান এিশয়ান
(AARDO) দশ কম কতােদর
 ঋণ বাপনা িশণ

[১.৪.১] িশণ কাস 
আো-এিশয়ান দশ  কম কতােদর জ  ঋণ
িবষেয় িশণ কম শালার আেয়াজন।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

িশণ কম শালা সমাব ক
সা িফেকট া অংশহণকারী

-িশণ িবভােগর রিজার - কাস 
সমাপনী িতেবদন - বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] িজব বষ  উদযাপন

[১.৫.১] িজব বষ 
পালেনর তাৎপয 
িবষয়ক সিমনার
আেয়াজন

ববর জশত বািষ কী উদযাপন উপলে ববর
দশ েন টকসই উয়ন ও এসিডিজ িবষয়ক সিমনার
আেয়াজন এবং বাড  াগাের বব চয়ার াপন

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

সিমনার কম শালা িতেবদন
-িশণ িবভােগর রিজার - কাস 
সমাপনী িতেবদন - বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] ের চারা িবতরণ
[১.৬.১] ের চারা
িবতরণ

বােড র কাাসসহ চলমান িবিভ েফােভাগীেদর মােঝ
ফলজ ও বনজ ের চারা িবতরণ করা হেব।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা বােড  চলমান
কসহ

িবতরেণর ছিব এবং হণকারীর
নােমর তািলকা

-কের িতেবদন -ছিব

[১.৭] মােছর পানা িবতরণ
[১.৭.১] মােছর পানা
িবতরণ

বােড র কাাসসহ চলমান িবিভ েফােভাগীেদর মােঝ
িবিভ জািতর মােছর পানা িবতরণ করা হেব।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা বােড  চলমান
কসহ

িবতরেণর ছিব এবং হণকারীর
নােমর তািলকা

-কের িতেবদন -ছিব

[২.১] সািদত গেবষণা
[২.১.১] সািদত
গেবষণা

পী উয়েন িবিভ সমা িচিতকরণ ও তা উোরেণর
পা িনধ ারেনর লে গেবষণা পিরচালনা

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

বােড র রাজ বিহঃ বার
বােজেটর আওতায় পিরচািলত
গেবষণা সংা

-গেবষণা িবভােগর রিজার -িহসাব
শাখার রিজার - বািষ ক িতেবদন

[২.২] কািশত গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

[২.২.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সমাত গেবষণা ায়েনর িভিেত কািশত গেবষণা
িতেবদন

বাংলােদশ পী উয়ন
একােডিম(বাড ), িমা।

কাশনা শাখার মােম কািশত
গেবষণা িতেবদন

-কাশনা িবভােগর রিজার -
গেবষণা িবভােগর িতেবদন -
কািশত গেবষণা িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.১] বােড র রাজ বােজেটর
আওতায় ােয়ািগক গেবষণা সাদন

[৩.১.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

পী উয়েনর পিত/কৗশল িনধ ারেণর লে ােয়ািগক
গেবষণা পিরচালনা।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

বােড র রাজ বােজট  ক
িবভােগর অধীন পিরচালনাধীন
ােয়ািগক গেবষণা।

-ক িবভােগর রিজার -িহসাব
শাখার রিজার - বািষ ক িতেবদন

[৩.২] এিডিপ অথ ায়েন ক
পিরচালনা

[৩.২.১] এিডিপ 
ক

পিরকনা কিমশন কক অেমািদত এিডিপ অথ ায়েন
পী উয়ন সংা িবষেয় ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনা।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

বােড র আওতায় এিডিপ 
পিরচালনাধীন ক কায ম।

-এিডিপ িতেবদন -ক িবভােগর
রিজার

[৩.৩] এিডিপেত অ ির জ
নন ক াবনা

[৩.৩.১] মণালেয়
উপািপত ক

নন ক পিরচালনার অথ ায়েনর উেে মণালেয়
উপািপত নন ক াবনা।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

মণালেয়র মােম পিরকনা
কিমশেন উপািপত নন ক
াবনা।

- মণালয় কক এিডিপেত
উপািপত ক তািলকা - ক
িবভােগর িতেবদন

[৩.৪] ক িবধােভাগীেদর ঋণ
িবতরণ

[৩.৪.১] িবতরণত ঋণ
ক ােম িবধােভাগীেদর আয়িলক কাজ
পিরচালনার জ ঋণ দান

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

িবতরণত ঋেনর পিরমাণ (ল
টাকা)

-ক রিজার -ক িতেবদন

[৩.৫] ঋণ আদায় [৩.৫.১] আদায়ত ঋণ ক ােম িবতরণত ঋণ যথাসমেয় আদায়
বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

আদায়ত ঋেনর পিরমাণ -ক রিজার -ক িতেবদন

[৩.৬] আয়বধ নলক কম কাে
িনেয়ািজত (মিহলা)

[৩.৬.১] িনেয়ািজত
মিহলা

বােড র চলমান েকের েফালেভাগীেদর আয়বধ নলক
কায েমর জ ঋণ ও উপকরণ িবতরণ এবং
িবষয়িভিক িশণ দান

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা। বােড  চলমান
কসহ

িবতরণত ঋেনর পিরমাণ (ল
টাকা) উপকরণ িবতরেণর তািলকা
িশণাথেদর তািলকা এবং ছিব

-ক রিজার -ক িতেবদন -
িশণ িবভােগর রিজার -ছিব

[৩.৭] আয়বধ নলক কম কাে
িনেয়ািজত (ষ)

[৩.৭.১] িনেয়ািজত
ষ

বােড র চলমান েকের েফালেভাগীেদর আয়বধ নলক
কায েমর জ ঋণ ও উপকরণ িবতরণ এবং
িবষয়িভিক িশণ দান

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা। বােড  চলমান
কসহ

িবতরণত ঋেনর পিরমাণ (ল
টাকা) উপকরণ িবতরেণর তািলকা
িশণাথেদর তািলকা এবং ছিব

-ক রিজার -ক িতেবদন -
িশণ িবভােগর রিজার -ছিব

[৩.৮] অবকাঠােমা উয়ন (৫ তলা
হােল, ল ভবন)

[৩.৮.১] অবকাঠােমা
সরকােরর এিডিপ বােড র ভৗত িবধািদ উয়ন
কের আওতায় অবকাঠােমা উয়ন কায ম হণ

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

সািদত কােজর অগিত শতাংশ
-কের িতেবদন ও িহসাব
রিজার

[৩.৯] বাড  অেটােমশন (িশণ ও
িহসাব)

[৩.৯.১] অেটােমশন
সরকােরর এিডিপ বােড র ভৗত িবধািদ উয়ন
কের আওতায় বােড র বাপনা পিত অেটােমশন
াপন

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

সািদত কােজর অগিত শতাংশ
-কের িতেবদন ও িহসাব
রিজার

[৪.১] গেবষক, নীিতিনধ ারক,
িশািবদ এবং সরকাির ও
বসরকাির কম কতা সমেয় বািষ ক
পিরকনা সেলন সংগঠন

[৪.১.১] বািষ ক
পিরকনা সেলন
সংগঠন

বােড র িশণ, গেবষণা ও ক কায েমর িবগত
বছেরর অজন পয ােলাচনাব ক পরবত বছেরর পিরকনা
ড়াকরণ।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

বািষ ক পিরকনা সেলন সংা।
-িশণ িবভােগর রিজার -বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] পী উয়ন এবং সৃ
িবষেয় জাতীয়/ আজািতক সিমনার
ও কম শালা আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত
সিমনার / কম শালা

পী উয়েনর নন কৗশল/ধারণা/পিত িবষেয় িবিভ
পয ােয়র অংশহণকারীর সমেয় সিমনার/কম শালা
সংগঠন।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

পী উয়ন িবষেয় সংগত
জাতীয়/আজািতক
সিমনার/কম শালার সংা।

-িশণ িবভােগর রিজার -
সিমনার/কম শালা সমাপনী
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.৩] িবিভ িতােনর িশাথেদর
পী উয়ন িবষয়ক অবিহতকরণ
কম িচ

[৪.৩.১] অংশহণকারী
সংা

বােড র িশণ, গেবষণা ও ক কায ম িবষেয় িবিভ
িতােনর িশাথেদর জ অবিহতকরণলক সশন
পিরচালনা।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

িবিভ অবিহতকরণ কম চীেত
আগত কম কতা/িশাথর সংা।

-িশণ িবভােগর রিজার -বািষ ক
িতেবদন

[৪.৪] পী উয়েনর িবিভ িবষেয়
আ েকেলর সমেয় জান াল কাশ

[৪.৪.১] কািশত
ইংেরজী ও বাংলা
জান াল

গেবষক/উয়নকমেদর পী উয়ন সংা কায েমর
অিভতার আেলােক রিচত ইংেরজী ও বাংলা ব
সমেয় জান াল কােশর বা হণ।

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

কাশনা িবভােগর মােম কািশত
ইংেরজী ও বাংলা জান াল সংা।

-কাশনা িবভােগর রিজার -
কািশত ইংেরজী ও বাংলা জান াল

[৪.৫] গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণা
ফলাফল কাশনা িবষয়ক সিমনার

[৪.৫.১] আেয়ািজত
সিমনার

বাড  কক পিরচািলত গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার
ফলাফল িবিভ ক হাারেদর জানােনা িবষয়ক
সিমনার আেয়াজন

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা।

সিমনার আেয়াজন
-সিমনার িতেবদন -
অংশহণকারীেদর তািলকা
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা া অিধদর িশণাথ
বাড  এর বািষ ক পিরকনা অসাের
িশণাথ রণ

এ সকল িতােনর কম কতা বাড  েদয় িশণ হেণ
আহী এবং বােড র িশণ িবধা ও মানব সেদর সেব া
বহার িনিত হেব।

বািষ ক কম সাদন ির অীকার রণ
সব হেব না।

দর / সংা
বাংলােদশ লাক শাসন
িশণ ক (িবিপএিস)

িশণাথ
বাড  এর বািষ ক পিরকনা অসাের
িশণাথ রণ ও েয়াজনীয় বােজট

বােড র িশণ িবধা ও মানব সেদর সেব া বহার
িনিত হেব।

বািষ ক কম সাদন ির অীকার রণ
সব হেব না।

দর / সংা মৎ অিধদর মােছর পানা িবতরণ মােছর পানা সরবরাহ কের েফালেভাগীেদর মৎ চােষ উৎসািহত করা
বািষ ক কম সাদন ির অীকার রণ
সব হেব না।

দর / সংা বন অিধদর ের চারা িবতরণ ের চারা সরবরাহ জলবার ভাব মাকােবলায় সহায়ক িমকা রাখেব
বািষ ক কম সাদন ির অীকার রণ
সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

এিডিপ  ক ক অেমাদেন েয়াজনীয় উোগ হণ
ক বাবায়ন হেল সংি এলাকায় দাির াসসহ
জীবনমােনর উয়ন ঘটােনা সব হেব।

বািষ ক কম সাদন ির অীকার রণ
সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয়
সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়

মণালেয় উপািপত
ক

ক যাচাই বাছাই কের পিরকনা কিমশেন
রেণর জ েয়াজনীয় উোগ হণ।

ক বাবায়ন হেল দাির াস ও জীবনমােনর উয়ন
ঘটেব।

বািষ ক কম সাদন ির অীকার রণ
সব হেব না।




