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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:

পী উয়ন ও দাির িবেমাচেন িনেয়ািজত সরকােরর সব হৎ িতান িহেসেব বাংলােদশ পী উয়ন বাড  (িবআরিডিব) এর ল ল
হে মানব সংগঠনিভিক উত পী গঠন।পীর জনগেণর আথ -সামািজক অবার উয়েনর মােম টকসই পী উয়ন িনিতকরেণর
লে িবআরিডিব পী উয়ন ও দাির িবেমাচনলক ল কায েমর পাশাপািশ িবিভ কম িচ ও উয়ন ক বাবায়ন কের আসেছ।
িবআরিডিব’র চলমান কম য়ােসর অংশ িহেসেব গত িতন বছের ৩,৪৯৬ মানব সংগঠন ির মােম পীর জনগণেক উয়েনর জ
সংগত করা হেয়েছ। তার মে ১১.৭৫ ল জন ফলেভাগীেক ঋণ দান করা, ১০৬.৫৭ কা টাকা উপকারেভাগীেদর িনজ লধন গঠন
করা এবং ৫.২৯ ল ফলেভাগীেক িবিভ উৎপাদনখী ও আয়বধ নলক কায েমর উপর িশণ দান করা হেয়েছ। এছাড়া লধন
সহায়তা  িহেসেব  ৩২৫৫.০৫  কা  টাকা  ঋণ  িবতরণ  করা  এবং  আদায়েযা  ঋণ  হেত  ৩১৮৫.২১  কা  টাকা  ঋণ  আদায়  করা  হেয়েছ।
চলমান কের আওতায় ১১,৮০০  অবকাঠােমা িনম াণ করা হেয়েছ। বতমােন এসকল কায ম বাবায়েন লকম িচর পাশাপািশ
মাট ০৪ বািষ ক কম িচ ক চলমান রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অপয া ঋণ তহিবল, সবা ের উ হার, বাপনার যথাযথ অশীলন িনিতনা করা, অল িশণ তহিবল, সসারণলক সকল
কায েমর বাবায়ন না করা, অিতমাায়  ঋণ িনভরতা, চলমান কায ম আইিস’র মােম পিরচািলত না হওয়া, সিমিতর সদ
পয ােয় ত ভাার না থাকা, মাঠ পয ােয় িনয়িমত (বতন) জনবল না থাকা, সবালক সংা হেয়ও আয় থেক েয়র িভিেত বতন
পিরেশাধ, আিনক ও ি িনভর মিনটিরং বা না থাকা, পারফরেম অিডেটর অভাব এবং ণল পয ােয় সামিক কায ম
সমিতভােব  বাবািয়ত  না  হওয়া  পী  উয়ন  ও  দাির  িবেমাচেন  অতম  ধান  চােলজ।

ভিবৎ পিরকনা:

আগামী ৩ অথ বছের ২১০০ সিমিত/দল গঠন, ১০৯.৯৭ কা টাকা লধন গঠন, ৫.৭০ ল জন উপকারেভাগীেদর আয়বধ নলক ও
উুকরণ িশণ দান, ৩৩৫৫.০০ কা টাকা উপকারেভাগীেদর ঋণ িবতরেণর মােম ১.৫৭ ল জন উপকারেভাগীেদর কম সংান
জেনর মােম াবলী করার কায ম হণ হে । এছাড়া পয া ঋণ তহিবল এর বা করা, সবাে িন হাের নািমেয় আনা, পয া
িশণ তহিবল তরী করা, সসারণলক সকল কায েম বাবায়ন করা, অিতমাায়  ঋণ িনভরতা কিমেয় আনা, চলমান কায ম
আইিস’র মােম পিরচািলত হওয়া, আিনক ও ি িনভর মিনটিরং বা চা করা, ণল পয ােয় সামিক কায ম সমিতভােব
বাবািয়ত হওয়া, পারফরেম অিডেটর মােম কায ম সকভােব পিরচািলত করা, অথ ৈনিতক কম কাে িশেণর মােম নারীর িশা
ও া িনিত করা এবং  ও অবকাঠােমা উয়ন ি, িশা/অািতািনক িশা দান, বািষ ক িতেবদন/একনজের মািসক
িতেবদন ত করার পিরকনা হণ করা হে।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িজব বষ  উপলে উপকারেভাগীেদর মােঝ ১৬০০০ গােছর চারা িবতরণ
৭০০  পী মানব সংগঠন ি;
৬২০ াথিমক সমবায় সিমিত সিয়করণ ;
১,৯০,০০০ জন উপকারেভাগী সদেক িশণ দান;
িঁজ গঠন ৩৬.৬৭ কা টাকা;
উপকারেভাগীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ ১১২০.০০ কা টাকা এবং আদায়েযা ঋেণর ১১০৫.০০ কা টাকা আদায় করা হেব।
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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, বাংলােদশ পী উয়ন বাড  (িবআরিডিব)

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)

মানব সংগঠন িভিক উত পী ।

১.২ অিভল (Mission)
ানীয়  জনেগাীেক  সংগতকের  িশণ,  লধন  জন,  আিনক  ি,  িবমান  েযাগ  ও  সেদর  সমিত  বাপনার
মােম আিনভরশীল স পী।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ১. সদেদর আিথ ক সবাি;
২. ২. মানব সদ উয়ন;
৩. ৩.পীর দির জনেগাীর সমতা উয়ন;
৪. ৪. সসারণলক কায ম;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১. অনাািনক মানব সংগঠন ি ও আািনক মানব সংগঠন সিয়করণ;
২. ২. উুকরণ এবং আয়বধ নলকও দতা উয়ন িশণ;
৩. ৩. উপকারেভাগীেদর লধন ি ও এর বাপনা;
৪. ৪. িষ ঋণ, ঋণ িবতরণ ও এর বাপনা;
৫. ৫. িবিভ অংশীজনেদর (Stakeholder) মােঝ পী উয়ন কায েমর সময় সাধন;
৬. ৬. পী উয়ন ও দাির িবেমাচন িবষয়ক উয়ন ক বাবায়ন।
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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

পীর মিহলা ও েষর আয়বধ নলক
কম কাে অংশহণ

কম কাে িনেয়ািজত মিহলা জন ২.২০ ২.০০ ২.২০ ২.১৫ ২.২০ িবআরিডিব’র সকল ক/কম িচ
িবিভ ক/কম িচর লমাা
অযায়ী।

পীর মিহলা ও েষর আয়বধ নলক
কম কাে অংশহণ

কম কাে িনেয়ািজত ষ জন ১.৭০ ১.৬০ ১.৭০ ১.৭৫ ১.৮০ িবআরিডিব’র সকল ক/কম িচ
িবিভ ক/কম িচর লমাা
অযায়ী।

আকম সংান জেনর মােম
াবলীকরণ

আকম সংান িজত
উপকারেভাগী

জন ৩৪০০০ ৪৮০০০ ৫০০০০ ৫২০০০ ৫৫০০০ িবআরিডিব’রসকল ক/কম িচ
িবিভ ক/কম িচর লমাা
অযায়ী।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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] ১. সদেদর
আিথ ক
সবাি;

২৫

[১.১] ১.১ সদেদর িনজ
লধন (শয়ার ও সয়)
ি।

[১.১.১] ১.১.১ জমাত
সয়

সমি টাকা(কা) ৩ ৩২.০০ ৩২.০৩ ৩২.০৫ ৩১.৫০ ৩১.০০ ৩০.৫০ ৩০.০০ ৩২.১০ ৩২.১২

[১.১.২] ১.১.২ য়ত
শয়ার

সমি টাকা(কা) ৩ ৪.৫ ৪.৫২ ৪.৫৫ ৪.৪০ ৪.৩০ ৪.২০ ৪.১০ ৪.৫৭ ৪.৫৮

[১.২] ১.২ সদেদর মােঝ
সহজ শেত ঋণ িবতরণ।

[১.২.১] ১.২.১
িবতরণত ঋণ

সমি টাকা(কা) ৩ ১০৯০.০০ ১১০০.০০ ১১১০.০০ ১০৯০.০০ ১০৮০.০০ ১০৬০.০০ ১১৫০.০০ ১১২০.০০ ১১২৫.০০

[১.২.২] ১.২.২
আদায়ত ঋণ

সমি টাকা(কা) ৩ ১০৫৭.০০ ১০৯৫.০০ ১১০০.০০ ১০৭০.০০ ১০৫০.০০ ১০২০.০০ ১০০০.০০ ১১০৫.০০ ১০১০.০০

[১.২.৩] ১.২.৩ ঋণ
হীতা সদ

সমি জন(ল) ৩ ৩.৯ ৩.৯৫ ৪.০০ ৩.৯৫ ৩.৯০ ৩.৮৫ ৩.৭০ ৪.০৫ ৪.১০

[১.২.৪] ১.২.৪
বাৎসিরক ঋণ আদােয়র
হার

মিত % ৩ ৯৬.৯৭ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯৪.০০ ৯২.০০ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৯৬.০০ ৯৭.০০

[১.২.৫] ১.২.৫ খলাপী
ঋেণর পিরমাণ (িিত)

মিত টাকা(কা) ২ ৩৪৯.৫০ ৩৪৯.০০ ৩৪৭.০০ ৩৪৯.০০ ৩৫০.০০ ৩৫১.০০ ৩৫২.০০ ৩৪৬.০০ ৩৪৫.০০

[১.৩] ১.৩আয়বধ নলক
কম কাে অংশহণ

[১.৩.১] ১.৩.১
আয়বধ ন কম কাে
িনেয়ািজত মিহলা

সমি জন (ল) ৩ ২.২ ২.০০ ২.২০ ২.১০ ২.০০ ১.৯৫ ১.৯০ ২.১৫ ২.২০

[১.৩.২] ১.৩.২
আয়বধ ন কম কাে
িনেয়ািজত ষ

সমি জন (ল) ২ ১.৭ ১.৬০ ১.৭০ ১.৬৫ ১.৬৩ ১.৬০ ১.৫৫ ১.৭৫ ১.৮০
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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] ২. মানব
সদ উয়ন;

১৮

[২.১] ২.১ সমবায় সিমিত ও
অনাািনকদেলর সদেদর
মে
উুকরণআয়বধ নলক
িশণ দান

[২.১.১] ২.১.১
আয়বধ ন িশণ
হণকারী
উপকারেভাগীর সংা

সমি জন (ল) ৩ ০.২৬ ০.২৮ ০.৩০ ০.২৮ ০.২৬ ০.২৫ ০.২৪ ০.৩২ ০.৩৫

[২.১.২] ২.১.২
উুকরণ িশণ
হণকারীর সংা

সমি জন (ল) ৩ ১.৫ ১.৫২ ১.৫৫ ১.৫১ ১.৪৮ ১.৪৬ ১.৪৫ ১.৫৮ ১.৬০

[২.১.৩] ২.১.৩
সদেদর কম সংান
জন

সমি জন (ল) ৩ ০.৪৫ ০.৪৮ ০.৫০ ০.৪৭ ০.৪৫ ০.৪৩ ০.৪০ ০.৫২ ০.৫৫

[২.১.৪] ২.১.৪ অিষ
প িবপণন

সমি টাকা (ল) ৩ ২৪৫.০০ ২৪৫.০০ ২৫০.০০ ২৪৭.০০ ২৪৪.০০ ২৪২.০০ ২৪০.০০ ২৫২.০০ ২৫৪.০০

[২.২] ২.২ পী উয়েন
সিমনার/কম শালার
আেয়াজন

[২.২.১] ২.২.১
আেয়ািজত সিমনার
কম শালার সংা

সমি সংা ২ ৩৫ ৪০ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৪৫ ৪৭

[২.৩] ২.৩ কম কতা/
কম চারীেদর পেদািত দান

[২.৩.১] ২.৩.১
কম কতা/ কম চারীেদর
পেদািত দান

সমি জন ২ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১২০ ১৩০

[২.৪] ২.৪ কম কতা/
কম চারীগেণর সমতা
উয়েন সমসামিয়ক িবষয়
িনেয় লািন ং সশন

[২.৪.১] ২.৪.১
কম কতা/
কম চারীগেণর সমতা
উয়েন সমসামিয়ক
িবষয় িনেয় লািন ং
সশন

সমি জন ২ ৭০০০ ৬৭০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৭৫০০ ৮০০০

[৩] ৩.পীর
দির জনেগাীর
সমতা উয়ন;

১৪

[৩.১] ৩.১ সমবায় সিমিত
এবং অনাািনক দেলর
মােম জনগণেক সংগত
করা

[৩.১.১] ৩.১.২ গত
অনাািনক দল

সমি সংা ৪ ৬৫০ ৬৬০ ৬৮০ ৬৬৫ ৬৫০ ৬৩০ ৬১০ ৭০০ ৭২০

[৩.১.২] ৩.১.১ সমবায়
সিমিত সিয়করণ

সমি সংা ৩ ৬০০ ৬০০ ৬১০ ৫৯৫ ৫৭৫ ৫৬০ ৫৫০ ৬২০ ৬৩০
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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 

[৩.২] ৩.২ সংগত সমবায়
সিমিত অিডট

[৩.২.১] ৩.২.১
অিডটত াথিমক
সমবায় সিমিত

সমি সংা ৪ ২৫০০০ ২৫৫০০ ৩০০০০ ২৮৫০০ ২৬০০০ ২৫৫০০ ২৪০০০ ৩২০০০ ৩৫০০০

[৩.২.২] ৩.২.২
অিডটত াথিমক
সমবায় সিমিতর হার

মিত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৭.০০ ৯৫.৫০ ৯৪.০০ ৯২.০০ ১০০ ১০০

[৪] ৪.
সসারণলক
কায ম;

১৩

[৪.১] ৪.১ তদারকী কায ম
পিরদশ ন

[৪.১.১] ৪.১.১ াথিমক
সিমিত/ দল পিরদশ ন

সমি সংা ৪ ২৩৮৫ ২৫০০০ ৩০০০০ ২৭৫০০ ২৫৫০০ ২৪০০০ ২২০০০ ৩২০০০ ৩৫০০০

[৪.১.২] ৪.১.২
সমবায়ীেদর গােছর
চারা িবতরণ

সমি সংা ২ ১০০০০ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১১০০০ ৯৫০০ ৮০০০ ১৬০০০ ১৮০০০

[৪.২] ৪.২ সময় সভা
[৪.২.১] ৪.২.১ সময়
সভা

সমি সংা ৪ ৭০০ ৭২০ ৭৩০ ৭১৫ ৬৮০ ৬৫০ ৬২০ ৭৩৫ ৭৪০

[৪.৩] ৪.৩  অবকাঠােমা
িনম াণ

[৪.৩.১] ৪.৩.১ িভিডিস
িম বাবায়ন

সমি সংা ৩ ৪১৬০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬০০ ৩৫০০ ৪২০০ ৪৩০০
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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 এাকিভজ

২ এিডিপ অায়াল ডেভলপেম েজ

৩ এনআইএস াশনাল ইনগির ািিজ

৪ এসআইিপ (SIP) Small Improvement Project

৫ িজআরএস েভ রেস িসেম

৬ িডিপিপ ডেভলপেম েজ াপজাল

৭ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
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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] ১.১ সদেদর িনজ লধন
(শয়ার ও সয়) ি।

[১.১.১] ১.১.১ জমাত সয় বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[১.১.২] ১.১.২ য়ত শয়ার বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[১.২] ১.২ সদেদর মােঝ সহজ শেত ঋণ
িবতরণ।

[১.২.১] ১.২.১ িবতরণত ঋণ বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[১.২.২] ১.২.২ আদায়ত ঋণ বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত , িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[১.২.৩] ১.২.৩ ঋণ হীতা সদ বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[১.২.৪] ১.২.৪ বাৎসিরক ঋণ আদােয়র হার বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, বাৎসিরক ঋণ িবতরণ ও বাৎসিরক আদায়ত ঋেণর িভিেত
আদায়ত ঋেণর হার িনধ ারণ করা হেয়েছ।

[১.২.৫] ১.২.৫ খলাপী ঋেণর পিরমাণ
(িিত)

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[১.৩] ১.৩আয়বধ নলক কম কাে
অংশহণ

[১.৩.১] ১.৩.১ আয়বধ ন কম কাে
িনেয়ািজত মিহলা

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[১.৩.২] ১.৩.২ আয়বধ ন কম কাে
িনেয়ািজত ষ

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[২.১] ২.১ সমবায় সিমিত ও
অনাািনকদেলর সদেদর মে
উুকরণআয়বধ নলক িশণ দান

[২.১.১] ২.১.১ আয়বধ ন িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর সংা

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত,
বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[২.১.২] ২.১.২ উুকরণ িশণ
হণকারীর সংা

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[২.১.৩] ২.১.৩ সদেদর কম সংান জন বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[২.১.৪] ২.১.৪ অিষ প িবপণন বাংলােদশ পী উয়ন বাড  কাপী, পী বাজার, কাহ ও উদকিনক এর দশ নী ও িবয় ক থেক া িতেবদন।

[২.২] ২.২ পী উয়েন
সিমনার/কম শালার আেয়াজন

[২.২.১] ২.২.১ আেয়ািজত সিমনার
কম শালার সংা

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  িবআরিডিব ও এর ক/কম িচসহ কক আেয়ািজত সিমনার কম শালার অগিত িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৩] ২.৩ কম কতা/ কম চারীেদর
পেদািত দান

[২.৩.১] ২.৩.১ কম কতা/ কম চারীেদর
পেদািত দান

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  িবআরিডিব’র শাসন শাখা হেত া তের িভিেত পিরমাপ করা হেয়েছ।

[২.৪] ২.৪ কম কতা/ কম চারীগেণর
সমতা উয়েন সমসামিয়ক িবষয় িনেয়
লািন ং সশন

[২.৪.১] ২.৪.১ কম কতা/ কম চারীগেণর
সমতা উয়েন সমসামিয়ক িবষয় িনেয়
লািন ং সশন

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  িশন ক/সদর দর/মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত পিরমাপ করা হেয়েছ।

[৩.১] ৩.১ সমবায় সিমিত এবং
অনাািনক দেলর মােম জনগণেক
সংগত করা

[৩.১.১] ৩.১.২ গত অনাািনক দল বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[৩.১.২] ৩.১.১ সমবায় সিমিত সিয়করণ বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[৩.২] ৩.২ সংগত সমবায় সিমিত
অিডট

[৩.২.১] ৩.২.১ অিডটত াথিমক সমবায়
সিমিত

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[৩.২.২] ৩.২.২ অিডটত াথিমক সমবায়
সিমিতর হার

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  সক হার িনন য় করেত অিডটত সিমিতেক কায কর সিমিত িদেয় ভাগ কের া ফলাফল।

[৪.১] ৪.১ তদারকী কায ম পিরদশ ন

[৪.১.১] ৪.১.১ াথিমক সিমিত/ দল
পিরদশ ন

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  মাঠ পয ােয় িবআরিডিব’র সািব ক কায ম এর িনিবড় পিরদশ নব ক ত সংহ।

[৪.১.২] ৪.১.২ সমবায়ীেদর গােছর চারা
িবতরণ

বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত, িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন এবং এক নজের
িবআরিডিব’র কায েমর মািসক অগিত িতেবদন।

[৪.২] ৪.২ সময় সভা [৪.২.১] ৪.২.১ সময় সভা বাংলােদশ পী উয়ন বাড  িবআরিডিব’র সািব ক কায ম এর অগিত পয ােলাচনা সভা।

[৪.৩] ৪.৩  অবকাঠােমা িনম াণ [৪.৩.১] ৪.৩.১ িভিডিস িম বাবায়ন বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
ক/কম িচ দর ও মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত িবআরিডিব’র িতেবদন ও একনজের
মািসক িতেবদন।
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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
৩.২ সংগত সমবায় সিমিত অিডট ৩.২.১ অিডটত াথিমক সমবায় সিমিত সমবায় অিধদর সমবায় সিমিত বহাপনা

৩.১ সমবায় সিমিত এবং অনাািনক দেলর মােম জনগণেক সংগত করা ৩.১.১ সমবায় সিমিত সিয়করণ সমবায় অিধদর সমবায় সিমিত বহাপনা

১.২ সদেদর মােঝ সহজ শেত ঋণ িবতরণ। ১.২.১ িবতরণত ঋণ সানালী াংক িলিমেটড িষ ঋণ/ ঋণ তহিবল যাগান
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




