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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 ও আথ  সামািজক উয়েনর লে েয়াজনীয় িশণ ও গেবষণা কায ম পিরচালনার জ ‘বব দাির িবেমাচন ও
পী উয়ন একােডিম (বাপাড )’ িতিত। নন নন কৗশল উাবন ও েয়ােগর মােম টকসই উয়েন িমকা পালন এর দািয়। এ
িতােনর উয়েনর লে ৩৪৪৭৩.৫৫ ল টাকা ািলত য় ‘বাপাড  সসারণ, সংার ও আিনকায়ন’ শীষ ক এক উয়ন ক
বাবায়ন করা হয়। এ কের আওতায় ৩০.২৫ একর জিম অিধহণসহ ১০তলা একােডিমক ও হােল ভবন, ০৬তলা অিফসাস  কায়াট াস 
ও াফ কায়াট ােস র িনম াণ কাজ, িম উয়ন, সীমানা াচীর িনম াণ, িবমান ভবনসেহর সংার ও আিনকায়ন করা হেয়েছ এবং বাপাড 
কাােসর অভরীণ রাাসহ মাার ান বাবায়ন করা হেয়েছ। উত িষ ি হার, হস-রগী পালন, মৎ চাষ,  কিউটার,
সলাই, মাবাইল সািভ িসং, ইেলকিকাল এ হাউজ ওয়ািরং ইতািদ িবষেয় িবগত ০৩ বছের মাট ৮,৫২৮ জন ফলেভািগ ও সরকাির
/বসরকাির সংার কম কতা-কম চারীেদর আয়বধ নলক কম কা, উুকরণ ,দতা উয়ন ও ানীয় িশণ দান করা হেয়েছ এবং ১৪
ােয়ািগক গেবষণা সমা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মাননীয় ধানমী কক ২০১১ সােল বাপাড -এর িভি র াপন করা হয়। ২০১৫ সােল ণীত িবধানমালা অযায়ী এর কায ম  হয়
এবং ২০১৯ সােল ৮জন কম কতাসহ ৪৯জন কম চারীর িনেয়াগ স হেয়েছ। িক নব িনেয়াগা অষদের সমতা ির েযােগর
সীমাবতা রেয়েছ। বাপাড -এর জ িনম াণত ভৗত অবকাঠােমা িবধািদর সেব াম বহােরর লে উতমােনর িশণ ও গেবষণা
বাবায়েনর জ জনবেলর অলতা রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

নীল অথ নীিতেত অংশহণব ক উপলীয় জনগেণর জীবনমান উয়েনর জ বাপাড েক ণ াভােব কায কর করার লে “বাপাড 
সমতা ির মােম কায ম জারদারকরণ” নােম আগামী ০৫ বছর ময়াদী এক উয়ন ক বাবায়েনর জ ায় ৩৫০.০০ কা
টাকা ািলত সিলত িডিপিপ ত কের দািখল করা হেয়েছ। এ ক বাবায়েনর মােম য়াকাটায় বাপাড -এর এক উপেক িনম াণ,
বাপাড  কাােস মহাপিরচালক ও পিরচালকের বাংেলা িনম াণ, িবিভ ড/িবষেয় আগামী ০৫ বছর ময়ােদ ায় ৯,০০০ ফলেভাগীেদর
আয়বধ নলক ও দতা উয়ন িশণ এবং িষ ও আথ  সামািজক িবষেয় ায় ২০ গেবষণা/ােয়ািগক গেবষণা জারদারকরণ করা
হেব।  কাই  হারেভারসহ  িষ  যািকীকরেণর  মােম  পাবত  এলাকায়  ায়  ৩০০  খামারীেদর  সহায়তা  করা।  িশেণর  মােম
নারীেদর -কম সংােন আহী করা এবং জীবনমান উয়েন িশেণার সহায়তা দান করা হেব। এেত বাপাড  দাির িবেমাচেন উৎকষ 
কে পিরণত হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২১-২২ অথ বছের ৩৩৬৫ জনেক (২৩৮৫ জন ফলেভািগেক আয়বধ নলক, ৩৮০ জন উুকরণ ও ৬০০ জন ানীয়) িশণ
দান করা সব হেব;
নারী-েষর বষ এবং অজম/িতবীতার কারণ সমীা;
বােয়াাস া িনম াণ এবং জলবা ও পিরেবশ উয়ন;
অবকাঠােমা রণােবণ ও মরামত এবং যানবাহন রণােবণ য া৩ িনম াণ;
এসিডিজ বাবায়ন, ৮ম পবািষ কী পিরকনা বাবায়েন সহায়তা, া রা (কািভড-১৯), ািতক েয াগ, িষ
যািকীকরেণ সবা ও পরামশ  দান;
মােছর পানা, হস/রিগর বাা এবং গােছর চারা িবতরণ এবং
০৬ (ছয়) গেবষণা/ােয়ািগক পিরচালনা করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বব দাির িবেমাচন ও পী উয়ন একােডিম (বাপাড )

এবং

সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২১
সােলর ন মােসর ২৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ামীণ মােষর জীবনমান উয়ন, দাির িবেমাচন, পী উয়ন ও স বাংলােদশ গঠেন সহায়তা ।

১.২ অিভল (Mission)
িশেণর মােম দ মানবসদ ি, দাির িবেমাচন ও আথ -সামািজক বষ রীকরণ এবং গেবষণার মােম িষ, িশা
ও  িশের ে নন নন কৗশল, ত, ান এবং লাগসই ি উাবন কের ামীণ আথ -সামািজক অবার উয়ন।
কম শালা ও সিমনার আেয়াজন কের িচরাচিরত ি ভির পিরবতন, আিনক ান-ধারণা লােভ ামীণ জনেগািেক সহায়তা করা
এবং উপলীয় জায়ার ভাটা ও জলবার ভাব িবেবচনায় রেখ টকসই উয়েনর লে উত ও আিনক িষ ি হার।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িশেণর মােম দ মানব সদ ি, কম কতা/কম চারীেদর সমতা উয়েন উোগ হণ এবং -কম সংােনর
 তির;
২. িশেণার িশণ উপকরণ িবতরণ;
৩. পীর দির ও িবধাবিত জনেগাির আথ  সামািজক, অথ ৈনিতক উয়ন এবং পী অেলর েগাপেযাগী ও টকসই
উয়ন;
৪. বাপােড র অবকাঠােমা উয়ন এবং
৫. িষ উয়ন/সবা পরামশ  এবং জলবা ও পিরেবশ উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পী উয়ন ও দাির িবেমাচেনর লে জাতীয় ও আজািতক পিরসের গেবষণার জ Centre of
Excellence িহসােব কাজ করা এবং দাির িবেমাচেন সরকােরর অতম ফাকাল পেয় িহসােব কাজ করা ;
২. পী উয়ন ও দাির িবেমাচেনর লে জাতীয় পয ােয়র িশণ ও গেবষণা িতান িহসােব কায ম পিরচালনা করা
;
৩. পী উয়ন ও দাির িবেমাচেন িনেয়ািজত িবিভ সরকাির ও বসরকাির সংার কম কতা-কম চািরেদর িশণ দান,
কম শালা, সিমনার ইতািদ পিরচালনা করা;
৪. পী উয়ন ও দাির িবেমাচেনর লে িষ, িশা, উপলীয় ও জায়ারভাটা এলাকার আথ -সামািজক িবষেয়
ােয়ািগক  গেবষণা  পিরচালনা  করা;
৫. ফলেভাগী ও অংশীজনেদর চািহদা মাতােবক পরামশ  দান;
৬. পী উয়ন ও দাির িবেমাচেন পা ােয়ট িডোমা কাস  পিরচালনা করা এবং
৭. ামীণ দির নারীেদর সামািজক িনরাপা, নারীর সািব ক মতায়েনর জ গেবষণা করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িশেণর মােম মানব সেদর
উয়ন।

িশণ জন (ল) ০.০২৪৬২ ০.০২৩৩২ ০.০৩৩৬৫ ০.০৩৫৩৫ ০.০৩৮৬৫
ফলেভাগী, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, এলিজইিড,
িবআরিডিব, আমার বািড় আমার খামার (আবাআখা),
িসিভিডিপ ক এবং সরকাির/বসরকাির সংা।

বাপােড র িশণ
িতেবদন

ােয়ািগক গেবষণা/গেবষণা কায ম
পিরচালনার মােম লাগসই ি
উাবন ।

গেবষণা সংা ৪ ৪ ৬ ৮ ১০ পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ/ বাপাড  ।
বাপােড র িশণ ও
গেবষণা িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৩, ২০২১ ১২:০২ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৩, ২০২১ ১২:০২ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িশেণর
মােম দ মানব
সদ ি,
কম কতা/কম চারীেদর
সমতা উয়েন
উোগ হণ এবং
-কম সংােনর
 তির;

২৫

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

[১.১.১]
আয়বধ নলক
িশণাথ

গড়
জন
(ল)

৬ ০.০১৮৬৪ ০.০১৪৩৪ ০.০২৩৮৫ ০.০২১৪৭ ০.০১৯০৮ ০.০১৬৭০ ০.০১৪৩১ ০.০২৪৮৫ ০.০২৭৩০

[১.১.২] উকরণ
িশণাথ

গড়
জন
(ল)

৫ ০.০০২৩৬ ০.০০৩৭৮ ০.০০৩৮০ ০.০০৩৪২ ০.০০৩০৪ ০.০০২৬৬ ০.০০২২৮ ০.০০৪২০ ০.০০৪৬২

[১.২] পী উয়ন ও
সমবায় িবভাগ এবং এ
িবভােগর আওতাধীন
দর/সংাসহ কে
িনেয়ািজত
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ দান

[১.২.১] ানীয়
িশণাথ (পী
উয়েন িনেয়ািজত
কম কতা-কম চারী
িতিনিধ ও এনিজও
কম)

গড় জন ৫ ৩৬২ ৫০৩ ৬০০ ৪৫০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬৩০ ৬৭০

[১.৩] কম কতা
/কম চারীেদর কায ম

[১.৩.১] পেদািত/
িনেয়াগ/বদিল

গড় সংা ২ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[১.৩.২]
অসাধারণকােজর
রার

গড় সংা ২ ০ ০ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[১.৪] কম কতা
/কম চারীেদর সমতা
উয়েন (লািন ং সশন)
উোগ হণ

[১.৪.১] ]কম কতা
/কম চারীেদর
সমতা উয়েন
(লািন ং সশন)
উোগ হণ

গড় সংা ৫ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৩, ২০২১ ১২:০২ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িশেণার
িশণ উপকরণ
িবতরণ;

১৫

[২.১] বীজ (ধান/সবিজ)
িবতরণ

[২.১.১] বীজ িবতরণ গড়
কিজ
(পিরমান)

৫ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০ ০

[২.২] মােছর পানা
িবতরণ

[২.২.১] পানা
িবতরণ

সমি
সংা
(ল)

৫ ০ ১.০০ ১.১০ ০.৯৯ ০.৮৮ ০.৭৭ ০.৬৬ ০ ০

[২.৩] হস/রিগর বাা
িবতরণ

[২.৩.১] বাা
িবতরণ

সমি
সংা
(হাজার)

৫ ০ ০ ১.৬০ ১.৪৪ ১.২৮ ১.১২ ০.৯৬ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৩, ২০২১ ১২:০২ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] পীর দির ও
িবধাবিত
জনেগাির আথ 
সামািজক,
অথ ৈনিতক উয়ন
এবং পী অেলর
েগাপেযাগী ও
টকসই উয়ন;

১০

[৩.১] পী উয়ন
েয়ািগক গেবষণা
সাদনা

[৩.১.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণার
সংা

গড় সংা ২ ২ ৪ ৬ ৫ ৪ ৪ ৩ ৮ ১০

[৩.১.২] কািশত
গেবষণা / ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

গড় সংা ২ ২ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ৪ ৬

[৩.২] সিমনার,
কম শালা এবং কাশনার
মােম গেবষণাল
ফলাফেলর চার

[৩.২.১] আেয়ািজত
সিমনার, কম শালা

গড় সংা ২ ২ ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩ ৮ ১০

[৩.৩] সমীা

[৩.৩.১] নারী-
েষর বষ
সমীা

গড় সংা ১ ০ ০ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ২ ৩

[৩.৩.২]
অজম/িতবীতার
কারণ সমীা

গড় সংা ১ ০ ০ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ২ ৩

[৩.৪] ািমণ
অথ ৈনিতক, সামািজক ও
পিরেবশগত উয়ন

[৩.৪.১] িনরাপদ
খা িবষয়ক
সেচতনালক ধারণা

গড়
হাজার
(জন)

১ ০ ০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৫০ ৩০০

[৩.৪.২] হালকা
যানবাহন মরামেতর
লস ব িবতরণ

গড়
হাজার
(জন)

১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৫০

[৪] বাপােড র
অবকাঠােমা উয়ন
এবং

১০

[৪.১] বােয়াাস া
িনম াণ

[৪.১.১] বােয়াাস
া িনম াণ

গড়
শতকরা
হার

২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৪.২] যানবাহন
রণােবণ য া 
িনম াণ

[৪.২.১] যানবাহন
মরামেতর য া 
িনম াণ

গড়
শতকরা
হার

২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৩, ২০২১ ১২:০২ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৩] অবকাঠােমা
রণােবণ (িসিভল)

[৪.৩.১] অবকাঠােমা
মরামত/
রণােবণ
(িসিভল)

গড়
শতকরা
হার

৩ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০ ০

[৪.৪] অবকাঠােমা
রণােবণ
(ইেলকিকাল)/মরামত

[৪.৪.১] অবকাঠােমা
রণােবণ
(ইেলকিকাল)
মরামত

গড়
শতকরা
হার

৩ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০ ০

[৫] িষ উয়ন/সবা
পরামশ  এবং জলবা
ও পিরেবশ উয়ন।

১০

[৫.১] িষ যািকীকরণ
সবা

[৫.১.১]
ার,পাওয়ার
লােরর মােম
জিম চাষ সবা দান

গড়
পিরমান
(একর)

৩ ০ ০ ১৫ ১৩.৫ ১২ ১০.৫ ৯ ১৫ ২০

[৫.১.২] িরপার,
কাই হারেবার
ইতািদর মােম
ফসল কতন ও ফসল
সংহ সবা দান

গড়
পিরমান
(একর)

৩ ০ ০ ১৫ ১৩.৫ ১২ ১০.৫ ৯ ১৫ ২০

[৫.২] ফলদ ও বনজ
চারা িবতরণ

[৫.২.১] চারা িবতরণ
ও রাপন

গড়
সংা
(হাজার)

৪ ১০.০০ ০.৬২০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৫.৫০ ৬.০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৩, ২০২১ ১২:০২ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিজএ ইনকাম জনােরং এািিভজ (আয়বধ নলক কায ম)

২ আবাআখা ক আমার বািড় আমার খামার ক

৩ আরিডএ, বড়া রাল ডভলপেম একােডমী, বড়া

৪ ইেরসেপা (IRESPPW) ইিেেটড রাল ইময়েম সােপাট  েজ ফর িদ ওর ওেমন

৫ এলিজইিড লাকাল গভেম  ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৬ এসএফিডএফ ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন

৭
জাতীয় ানীয় সরকার ইিনিউ
(এনআইএলিজ)

াশনাল ইিনিউট অব লাকাল গভােম 

৮ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

৯ পাবসস পািন বাপনা সমবায় সিমিত

১০ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

১১ ািণসদ অিধদর (িডএলএস) ডাইেরেরট অব লাইভক সািভ স (িডএলএস)

১২ বাপাড , গাপালগ
বব একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল িডেভলপেম (বাপাড ),
গাপালগ

১৩ বাড , িমা বাংলােদশ একােডিম ফর রাল িডেভলপেম, িমা

১৪ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল িডেভলপেম বাড 

১৫ মিহলা িবষয়ক অিধদর মিহলা িবষয়ক অিধদর

১৬ িসিভিডিপ সািব ক াম উয়ন ক

১৭ ানীয় সরকার িবভাগ (িডএলিজ) লাকাল গভােম িডিভশন
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সংেযাজনী ২: কম সাদন চেকর পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

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

[১.১.১] আয়বধ নলক িশণাথ বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[১.১.২] উকরণ িশণাথ বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[১.২] পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ এবং এ িবভােগর আওতাধীন
দর/সংাসহ কে িনেয়ািজত কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান

[১.২.১] ানীয় িশণাথ (পী উয়েন িনেয়ািজত কম কতা-কম চারী িতিনিধ
ও এনিজও কম)

বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[১.৩] কম কতা /কম চারীেদর কায ম
[১.৩.১] পেদািত/ িনেয়াগ/বদিল বাপাড  চাির িবিধ অযায়ী

[১.৩.২] অসাধারণকােজর রার বাপাড  দতা অযায়ী

[১.৪] কম কতা /কম চারীেদর সমতা উয়েন (লািন ং সশন) উোগ
হণ

[১.৪.১] ]কম কতা /কম চারীেদর সমতা উয়েন (লািন ং সশন) উোগ হণ বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।

[২.১] বীজ (ধান/সবিজ) িবতরণ [২.১.১] বীজ িবতরণ বাপাড  রিজার থেক গণনা করা

[২.২] মােছর পানা িবতরণ [২.২.১] পানা িবতরণ বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।

[২.৩] হস/রিগর বাা িবতরণ [২.৩.১] বাা িবতরণ বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।

[৩.১] পী উয়ন েয়ািগক গেবষণা সাদনা
[৩.১.১] সািদত ােয়ািগক গেবষণার সংা বাপাড  বাপাড  িশণ ও গেবষণা

[৩.১.২] কািশত গেবষণা / ােয়ািগক গেবষণার ফলাফল বাপাড  বাপাড  িশণ ও গেবষণা

[৩.২] সিমনার, কম শালা এবং কাশনার মােম গেবষণাল
ফলাফেলর চার

[৩.২.১] আেয়ািজত সিমনার, কম শালা বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[৩.৩] সমীা
[৩.৩.১] নারী-েষর বষ সমীা বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[৩.৩.২] অজম/িতবীতার কারণ সমীা বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[৩.৪] ািমণ অথ ৈনিতক, সামািজক ও পিরেবশগত উয়ন
[৩.৪.১] িনরাপদ খা িবষয়ক সেচতনালক ধারণা বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[৩.৪.২] হালকা যানবাহন মরামেতর লস ব িবতরণ বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[৪.১] বােয়াাস া িনম াণ [৪.১.১] বােয়াাস া িনম াণ বাপাড  রিজার থেক িশণাথর সংা গণনা করা।

[৪.২] যানবাহন রণােবণ য া  িনম াণ [৪.২.১] যানবাহন মরামেতর য া  িনম াণ বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।

[৪.৩] অবকাঠােমা রণােবণ (িসিভল) [৪.৩.১] অবকাঠােমা মরামত/ রণােবণ (িসিভল) বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।

[৪.৪] অবকাঠােমা রণােবণ (ইেলকিকাল)/মরামত [৪.৪.১] অবকাঠােমা রণােবণ (ইেলকিকাল) মরামত বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[৫.১] িষ যািকীকরণ সবা
[৫.১.১] ার,পাওয়ার লােরর মােম জিম চাষ সবা দান বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।

[৫.১.২] িরপার, কাই হারেবার ইতািদর মােম ফসল কতন ও ফসল
সংহ সবা দান

বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।

[৫.২] ফলদ ও বনজ চারা িবতরণ [৫.২.১] চারা িবতরণ ও রাপন বাপাড  রিজার থেক গণনা করা।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সমবায় সিমিত ও অনাািনক দেলর সদেদর মে আয়বধ নলক উুকরণ ও
িশণ দান

উকরণ িশণাথ
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কয ালয়,
গাপালগ

িকেশার-িকেশারী াব থেক আগত িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ
অংশহণ িনিতকরণ।

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

আয়বধ নলক িশণাথ ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর
পাবসস থেক িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ
িনিতকরণ।

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

উকরণ িশণাথ ািণসদ অিধদর ডাইেরেরট অব লাইভক সািভ স (িডএলএস)

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

আয়বধ নলক িশণাথ িবআরিডিব
ইেরসেপা’র িবধােভাগীেদর ম থেক িশণাথ িনব াচন এবং
িশেণ অংশহণ িনিতকরণ।

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

আয়বধ নলক িশণাথ িপিডিবএফ অিফিসয়াল িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ িনিতকরণ।

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

উকরণ িশণাথ িপিডিবএফ অিফিসয়াল িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ িনিতকরণ।

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

আয়বধ নলক িশণাথ
আমার বািড় আমার খামার কের
ফলেভাগী প

ফলেভাগী প থেক িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ
িনিতকরণ।

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

উকরণ িশণাথ িততাস,াস কাানী িলঃ িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ িনিতকরণ।

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

আয়বধ নলক িশণাথ
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

াশনাল ইিনিউট অব লাকাল গভােম 

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

উকরণ িশণাথ
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

াশনাল ইিনিউট অব লাকাল গভােম 
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




