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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ দেশর পী উয়ন ও দাির িবেমাচন কায ম পিরচালনায়  িমকা পালন করেছ। পী উয়েন িনত
নন কৗশল উাবন ও েয়ােগর মােম টকসই দাির িবেমাচন ও জীিবকায়ন উয়েন এ িবভাগ সব দা িনেয়ািজত। এ লে সারােদেশ
সমবায় কায ম সসারণ করা হেয়েছ। ‘‘আমার বািড় আমার খামার ক ’’ এর মােম থাগত  ঋেণর পিরবেত  সয় ধারণার
বতন করা হেয়েছ; িবগত িতন বছের উপকারেভাগীেদর সয় এবং সরকার দ বানােসর মােম গত মাট তহিবেলর পিরমাণ
৩৫৯৩.৮৭ কা টাকা। এসব অেথ র যথাযথ বহার িনিত করেত অনলাইন াংিকং বতন করা হেয়েছ। এছাড়া, গাখা উৎপাদন
কারখানা চা করা হেয়েছ। মিহেষর িম জনন ক াপন এবং িসরাজগের বাঘাবািড়ঘােট ঁেড়া ধ কারখানা, চােমর পয়ায় ও
ফিরদের  কারখানা াপেনর উোগ হণ করা হেয়েছ। পী উয়েন অাহত গেবষণার ধারাবািহকতায় দেশর িবিভ এলাকায় সচ ও
পািন বাপনা, বীজ ও বােয়ােটকেনালিজ, গবািদপর জাত উয়ন ও সসারণ, নবায়নেযা শি উয়ন ও গেবষণা কায ম পিরচালনা
করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

থাগত ঋণ কায েমর আওতায় ফলেভাগীরা ধা হেলও সবাের উ হার, িকি পিরেশােধর কনশত ও বাবাধকতার
কারেণ কািত মাায় সাফ পাওয়া সব হে না। এর িবপরীেত  সয় ধারণার সসারণ ও এর টকসইকরণ এক বড় চােল।
অিত দির ও দির িণর এক বড় অংশ এখেনা দািরি কায েমর আওতার বাইের রেয় গেছ। ফলেভাগীেদর উুকরণ, উপ
িশণ ও িশণ পরবত সক জীিবকায়েন িনেয়ািজত করা এক হ কাজ। এছাড়া বতমান কেরানা পিরিিতেত মাঠপয ােয় কায ম
পিরচালনা ও সময় সাধন এক বড় চােল হেয় দিড়েয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

দেশর দির জনেগাীেক ল কের পাৎপদ এলাকায় ২০২১-২২ থেক ২০২৩-২৪ সাল পয  ১৯.৫২ ল জেনর কম সংান জন
এবং ৭.১৬ ল জনেক িশেণর মােম দ মানবসদ ি করা হেব। ২৩৩  গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম পী উয়ন
িবষয়ক সমা িচিতকরণ, সমাধান ও ফলাফল সসারণ করা হেব। এছাড়া, ১৪২০ ল িলটার তরল ধ সংহ, ১২৩৫ ল িলটার তরল
ধ বাজারজাতকরণ এবং ২৯৫ কা টাকার জাত প বাজারজাতকরেণর মােম দশেক  উৎপাদেন য়ংসণ  কের গেড় তালা
হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৭০০০  সমবায় সিমিত এবং ১৪২০  অনাািনক সিমিত গঠন করা হেব;
৫৪,০০০ জনেক আয়বধ নলক িশণ দান করা হেব;
আয়বধ নলক কম কাে ৩,২১,০০০ জন মিহলা ১,৭৮,০০০ জন ষেক িনেয়ািজত করা হেব;
 সেয়র মােম ৩৭.৬০ কা টাকা লধন গঠন এবং ৩০৬৩.৫৮ কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হেব।
২৫  গেবষণা, ২১  ােয়ািগক গেবষণা সাদন এবং ৩২  গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার ফলাফল কাশ করা হেব।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৫:২৯ া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৩, ২০২১

া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-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়-এর  দািয়ে  িনেয়ািজত  মাননীয়  িতমী,  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  পী  উয়ন  ও  সমবায়
িবভাগ:  ানীয়  সরকার,  পী  উয়ন  ও  সমবায়  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ববর ের ধা ও দাির সানার বাংলা িবিনম াণ।

১.২ অিভল (Mission)
পী উয়েন সমবায়িভিক কায ম পিরচালনা এবং অাহত গেবষণার মােম পী অেল সমিত উয়ন কম িচ বাবায়ন ও
দেশর দির জনেগাির আথ -সামািজক অবার উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. পীর দির ও িবধাবিত জনেগাীর আয়বধ ক কম কা ির মােম জীিবকায়ন িনিতকরণ
২. পী উয়েন েগাপেযাগী কৗশল উাবন ও িবতকরণ
৩. ািতািনক সমতা ি ও দ মানব সদ তিরর মােম নন নন কম সংােনর েযাগ ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আািনক ও অনাািনক সিমিত গঠন এবং েয়াজনীয় কম িচ/ক ণয়ন ও বাবায়ন;
২. পী উয়নিভিক নীিতমালা, সমবায় আইন ও িবিধ এবং তৎসংি নীিতমালা ণয়ন;
৩.  ঋণ,  সয়, সমবায়িভিক  ও রিশ াপন, সমবায় াংিকং, সমবায়ী িষ খামার ি ও উৎপািদত
প বাজারজাতকরণ,  ও অা সমবায়িভিক বসা িতান গেড় তালার মােম উোা ি;
৪. পী উয়ন ও সমবায়িভিক মানবসদ উয়ন কম িচ হণ এবং পী উয়েন িশণ িতান তির, সসারণ ও
অবকাঠােমা িনম াণ এবং দ মানবসদ তিরর মােম কম সংান িকরণ;
৫. পী উয়নিভিক কায ম বাবায়ন এবং এই সংা িবিভ আজািতক সংার সে সময় সাধন;
৬. ােয়ািগক গেবষণার মােম পী উয়ন কৗশল ও মেডল উাবন এবং সসারণ;
৭. সমবায়িভিক কম িচর মােম ামীণ মিহলােদর মতায়ন ও আথ -সামািজক উয়ন;
৮. পী উয়ন কম িচেত জনসাধারেণর সৃতা িনিতকরণ।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৫:২৯ া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৯, ২০২১

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

আয়বধ নলক কায েম
মিহলােদর অংশহণ
িনিতকরণ

পীর মিহলােদর
আয়বধ নলক কম কাে
অংশহণ

জন
(ল)

১১.১৩ ৮.২৬ ৩.২১ ৩.৩৬ ৩.৫১
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
আওতাধীন দর/ সংাসহ

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  (িবআরিডিব), বাংলােদশ
পী উয়ন একােডমী (বাড ), পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ),  ষক উয়ন ফাউেশন
(এসএফিডএফ)।

আয়বধ নলক কম কাে
পীর ষেদর অংশহণ
িনিতকরণ

পীর ষেদর
আয়বধ নলক কম কাে
অংশহণ

জন
(ল)

৫.৭৮ ৪.৬৭ ১.৭৮ ১.৮৩ ১.৮৮
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
আওতাধীন দর/ সংাসহ

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  (িবআরিডিব), বাংলােদশ
পী উয়ন একােডমী (বাড ), পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ),  ষক উয়ন ফাউেশন
(এসএফিডএফ)।

িশেণর মােম
ািতািনক সমতা ি ও
দ জনবল জন

িশেণর মােম দ
মানব সদ তির

জন
(ল)

২.৭০ ২.৭৪ ২.২৮ ২.৪০ ২.৪৮
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
আওতাধীন দর/ সংাসহ

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ পী উয়ন বাড 
(িবআরিডিব), বাংলােদশ পী উয়ন একােডমী (বাড ),
পী উয়ন একােডমী (আরিডএ), বব দাির
িবেমাচন ও পী উয়ন একােডমী (বাপাড ), পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ),  ষক
উয়ন ফাউেশন (এসএফিডএফ)।

পী উয়েন েগাপেযাগী
কৗশল উাবন ও িবতকরণ

পী উয়েন গেবষণা ও
েয়ািগক গেবষণা
সাদন, কাশনার
মােম গেবষণাল
ফলাফল চার

সংা ৭৫ ৫২ ৭৮ ৭৭ ৭৮
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
আওতাধীন িতন গেবষণা ও
িশণ িতান

বাংলােদশ পী উয়ন একােডমী (বাড ), পী উয়ন
একােডমী (আরিডএ), বব দাির িবেমাচন ও পী
উয়ন একােডমী (বাপাড )

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৫:২৯ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৯, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৫:২৯ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] পীর দির
ও িবধাবিত
জনেগাীর
আয়বধ ক
কম কা ির
মােম
জীিবকায়ন
িনিতকরণ

২৫

[১.১] সমবায় সিমিত এবং
অনাািনক সিমিতর মােম
জনগণেক সংগত করা

[১.১.১] সমবায় সিমিত িনবেনর
আেবদন িনির হার

গড় % ২ ৯০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.১.২] কায কর সমবায় সিমিতর
অিডট সাদেনর হার

মিত % ২ ৮৭.৫২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.১.৩] গত অনাািনক
সিমিত

সমি সংা ২ ২২৯২৬ ১৩৬০ ১৪২০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৮০ ১৪৬৫ ১৫৪০

[১.২] ঋণ িবতরণ
[১.২.১] িবতরণত ঋেণর
পিরমাণ

সমি
টাকা
(কা)

১ ৩০২৬.৫২ ৩২০৩.৩৩ ৩০৩৬ ৩০৩৪ ৩০৩২ ৩০৩০ ৩০২৮ ৩০৩৮ ৩০৪০

[১.৩] ঋণ আদায় [১.৩.১] ঋণ আদােয়র হার গড় % ১ ৯১ ৯১ ৯৩ ৯২ ৯১.৫ ৯১ ৯০ ৯৪ ৯৫

[১.৪] সমবায় সিমিত ও
অনাািনক সিমিতর সদেদর
অিতির কম সংান জন

[১.৪.১] আকম সংান িজত
উপকারেভাগীর সংা

সমি জন (ল) ২ ১০.১১ ১২.৬৫ ৬.১৮ ৬.১০ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৮০ ৬.৫১ ৬.৮০

[১.৪.২] ঋণ হীতা সমি জন (ল) ১ ৫.৯৯ ৭.০৬৫ ৭.১৭ ৭.১০ ৭.০০ ৬.৯০ ৬.৮০ ৭.২৭ ৭.৩৭

[১.৫] পী জনেগাীর
আয়বধ নলক কায ম

[১.৫.১] আয়বধ নলক কম কাে
িনেয়ািজত মিহলা

সমি জন (ল) ২ ৬.৪০ ৮.২৬ ৩.২১ ৩.১০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ৩.৩৬ ৩.৫১

[১.৫.২] আয়বধ নলক কম কাে
িনেয়ািজত ষ

সমি জন (ল) ১ ১.৩৪ ৪.৬৭ ১.৭৮ ১.৭০ ১.৬০ ১.৫০ ১.৪০ ১.৮৩ ১.৮৮



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৫:২৯ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৬] সিমিতর সদেদর জ
লধন গঠন

[১.৬.১]  সেয়র মােম
গত লধেনর পিরমাণ

সমি
টাকা
(কা)

২ ৭৩২.৪৫ ৬৩৬.৫০ ৩৭.৬০ ৩৭.৫০ ৩৭.৪০ ৩৭.৩০ ৩৭.২০ ৩৮.৬২ ৩৯.৬৪

[১.৬.২] সিমিতর য়ত শয়ার সমি
টাকা
(কা)

২ ৩.৩৮ ৪.৫২ ৪.৫৫ ৪.৪৫ ৪.৩৫ ৪.২৫ ৪.১৫ ৪.৫৭ ৪.৫৮

[১.৬.৩] সিমিতেত জমাত
সয়

সমি
টাকা
(কা)

২ ২৪.০২ ৩২.০৩ ৩২.০৫ ৩২.০০ ৩১.৫০ ৩১.২৫ ৩১.০০ ৩২.১০ ৩২.১২

[১.৭] উপকারেভাগী প কক
িষজ উৎপাদন ি

[১.৭.১] সংহীত তরল ধ সমি
িলটার
(ল)

১ ৪৩৩.২২ ৪৫০ ৪৬০ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪৭৫ ৪৮৫

[১.৭.২] বাজারজাতত তরলধ সমি
িলটার
(ল)

১ ৩৩১.৮৮ ৩৯৩ ৩৯৫ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭৫ ৪১০ ৪৩০

[১.৭.৩] বাজারজাতত অা
জাত প

সমি
টাকা
(কা)

১ ৮০ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[১.৮] উপকারেভাগী প কক
উৎপািদত অিষ প
বাজারজাতকরণ

[১.৮.১] অিষ প িবপণন সমি
টাকা
(ল)

১ ১.৮৪ ২৪৫ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৫২ ২৫৪

[১.৯] টকসই পিরেবশ উয়েন
কায ম হণ

[১.৯.১] গােছর চারা িবতরণ সমি সংা ১ ৩০০০০ ৩৫০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮৫০০

[২] পী উয়েন
েগাপেযাগী
কৗশল উাবন
ও িবতকরণ

২৩ [২.১] পী উয়ন গেবষণা সাদন [২.১.১] সািদত গেবষণা সমি সংা ৪ ২১ ১৮ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৪ ২৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৫:২৯ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.২] পী উয়েন ােয়ািগক
গেবষণা সাদন

[২.২.১] সািদত ােয়ািগক
গেবষণা

সমি সংা ৪ ৭ ১৪ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ২৩ ২২

[২.৩] কাশনার মােম
গেবষণাল ফলাফেলর
চার/িবার এবং পী উয়ন ও
সমবায় িবষয়ক সিমনার, কম শালা
আেয়াজন

[২.৩.১] কািশত গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণার ফলাফল
চার

সমি সংা ৪ ১৭ ২০ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ৩০ ৩২

[২.৩.২] পী উয়ন ও সমবায়
িবষয়ক আেয়ািজত সিমনার,
কম শালা

সমি সংা ৪ ১৩২ ১৪১ ৬ ৫ ৪ ১৩৪ ১৪৯

[২.৪] পী অেল শহেরর েযাগ
িবধা িনিতকরণ

[২.৪.১] পী এলাকায় সৗর
িবতািয়ত সড়কবািত াপন

সমি সংা ২ ৩২০০ ৩১৪০ ৩০৭০ ৩০০০ ২৯৩০ ২০০০ ২৫০০

[২.৪.২] ববর গণখী সমবায়
ভাবনার আেলােক বব মেডল
াম িতা পাইলট কের
অগিত

সমি % ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[২.৪.৩] আিনক নাগিরক েযাগ
িবধা সিলত সমবায়িভিক
বতল ভবন িবিশ ‘পী জনপদ’
িনম ােণর অগিত

সমি % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০

[২.৫] পী উয়ন িবষয়ক
ােয়ািগক গেবষণা কায ম
মিনটিরং

[২.৫.১] ভা য়াল াটফেম র
মােম ােয়ািগক গেবষণা
সংা কায েমর মিনটিরং

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.৬] িষ যািকীকরণ সবা

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

গড় একর ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[২.৬.২] িরপার, কাই
হারেভার ইতািদর মােম
ফসল কতন ও ফসল সংহ সবা
দান

গড় একর ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৫:২৯ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] ািতািনক
সমতা ি ও
দ মানব
সদ তিরর
মােম নন
নন
কম সংােনর
েযাগ ি

২২

[৩.১] সমবায় সিমিত ও
অনাািনক সিমিতর সদেদর
মে উুকরণ/ আয়বধ নলক
িশণ দান

[৩.১.১] আয়বধ নলক িশণ
হণকারী

সমি জন (ল) ৪ ১.৪৫ ১.০৩ ০.৫৪ ০.৫২ ০.৫০ ০.৪৮ ০.৪৬ ০.৫৭ ০.৬১

[৩.১.২] উুকরণ িশণ
হণকারী

সমি জন (ল) ৪ ১.৪৮ ১.৬৫ ১.৬৮ ১.৬৫ ১.৬২ ১.৫৯ ১.৫৬ ১.৭৬ ১.৭৯

[৩.২] পী উয়েন িনেয়ািজত
কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজও কমেদর িশণ দান

[৩.২.১] িশণাথ কম কতা,
জনিতিনিধ এবং এনিজওকম

সমি জন ৪ ১৩৩৬২ ১৫২৬৭ ৬৭৬০ ৬৭০০ ৬৫৫০ ৬৪৫০ ৬৩৫০ ৭০১০ ৭২৬০

[৩.৩] কম সাদেন গিতশীলতা
আনয়ন

[৩.৩.১] অধীন দর/ সংার
কম কতা কম চারীেদর পেদািত
দান

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৬.২২

[৩.৪] কম কতা/কম চারীগেণর
সমতা উয়েন উোগ হণ

[৩.৪.১] সমসামিয়ক িবষয় িনেয়
লািন ং সশন আেয়াজন

সমি সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[৩.৫] পী উয়েন িনেয়ািজত
কম কতা/কম চারী এবং
ফলেভাগীেদর িশণ সংা
কায ম মিনটিরং

[৩.৫.১] ভা য়াল াটফেম র
মােম িশণ সংা কায ম
মিনটিরং

সমি সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

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%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
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 আরিডএ, বড়া রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া

৩ এসএফিডএফ ল ফাম াস  ডভলেপম ফাউেশন

৪ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

৫ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৬ বাপাড , গাপালগ বব একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম, গাপালগ

৭ বাড , িমা বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডভলপেম, িমা

৮ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] সমবায় সিমিত এবং অনাািনক
সিমিতর মােম জনগণেক সংগত করা

[১.১.১] সমবায় সিমিত িনবেনর আেবদন
িনির হার

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর শাসন-২ শাখা সমবায় অিধদেরর ধান কক া তয়ন প।

[১.১.২] কায কর সমবায় সিমিতর অিডট
সাদেনর হার

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর শাসন-২ এবং িতান-২ শাখা
সমবায় অিধদর এবং িবআরিডিব ধান কক া তয়ন
প।

[১.১.৩] গত অনাািনক সিমিত পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-২ শাখা
িবআরিডিব,িপিডিবএফ, এসএফিডএফ ধান কক া তয়ন
প।

[১.২] ঋণ িবতরণ [১.২.১] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১, িতান-২ শাখা
পিরকনা শাখা-১,২,৩,৪,৫ এবং ৬।

সমবায়, িবআরিডিব, বাড , আরিডএ, িপিডিবএফ, এসএফিডএফ,
িম িভটা ধান কক া তয়ন প।

[১.৩] ঋণ আদায় [১.৩.১] ঋণ আদােয়র হার
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১, িতান-২ শাখা
পিরকনা শাখা-১,২,৩,৪,৫ এবং ৬।

সমবায়, িবআরিডিব, বাড , আরিডএ, িপিডিবএফ, এসএফিডএফ
ধান কক া তয়ন প।

[১.৪] সমবায় সিমিত ও অনাািনক সিমিতর
সদেদর অিতির কম সংান জন

[১.৪.১] আকম সংান িজত উপকারেভাগীর
সংা

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১, িতান-২ শাখা
পিরকনা শাখা-১,২,৩,৪,৫ এবং ৬।

সমবায়, িবআরিডিব, আরিডএ, িপিডিবএফ, এসএফিডএফ ধান
কক া তয়ন প।

[১.৪.২] ঋণ হীতা
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-১,২,৪
এবং ৫।

িবআরিডিব, িপিডিবএফ, এসএফিডএফ ধান কক া
তয়ন প।

[১.৫] পী জনেগাীর আয়বধ নলক কায ম
[১.৫.১] আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত মিহলা

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-
১,২,৩,৪ এবং ৫।

িবআরিডিব, বাড , িপিডিবএফ, এসএফিডএফ ধান কক া
তয়ন প।

[১.৫.২] আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত ষ
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-
১,২,৩,৪ এবং ৫।

িবআরিডিব, বাড , িপিডিবএফ, এসএফিডএফ ধান কক া
তয়ন প।

[১.৬] সিমিতর সদেদর জ লধন গঠন

[১.৬.১]  সেয়র মােম গত লধেনর
পিরমাণ

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-১,২,৪
এবং ৫।

িবআরিডিব,িপিডিবএফ, এসএফিডএফ ধান কক া তয়ন
প।

[১.৬.২] সিমিতর য়ত শয়ার
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-১
এবং ৪।

িবআরিডিব ধান কক া তয়ন প।

[১.৬.৩] সিমিতেত জমাত সয়
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-১
এবং ৪।

িবআরিডিব ধান কক া তয়ন প।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.৭] উপকারেভাগী প কক িষজ উৎপাদন
ি

[১.৭.১] সংহীত তরল ধ
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-১
এবং ২।

িমিভটা ধান কক া তয়ন প।

[১.৭.২] বাজারজাতত তরলধ
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-১
এবং ২।

িমিভটা ধান কক া তয়ন প।

[১.৭.৩] বাজারজাতত অা জাত প
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-১
এবং ২।

িমিভটা ধান কক া তয়ন প।

[১.৮] উপকারেভাগী প কক উৎপািদত
অিষ প বাজারজাতকরণ

[১.৮.১] অিষ প িবপণন
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১,পিরকনা শাখা-১
এবং ৪।

িবআরিডিব ধান কক া তয়ন প।

[১.৯] টকসই পিরেবশ উয়েন কায ম হণ [১.৯.১] গােছর চারা িবতরণ পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১ শাখা
িবআরিডিব, বাড , আরিডএ এবং বাপাড  ধান কক া
তয়ন প।

[২.১] পী উয়ন গেবষণা সাদন [২.১.১] সািদত গেবষণা পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১ শাখা আরিডএ এবং বাড  ধান কক া তয়ন প।

[২.২] পী উয়েন ােয়ািগক গেবষণা সাদন [২.২.১] সািদত ােয়ািগক গেবষণা পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১ শাখা আরিডএ, বাড  এবং বাপাড  ধান কক া তয়ন প।

[২.৩] কাশনার মােম গেবষণাল
ফলাফেলর চার/িবার এবং পী উয়ন ও
সমবায় িবষয়ক সিমনার, কম শালা আেয়াজন

[২.৩.১] কািশত গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার
ফলাফল চার

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১ শাখা বাড  এবং বাপাড  ধান কক া তয়ন প।

[২.৩.২] পী উয়ন ও সমবায় িবষয়ক আেয়ািজত
সিমনার, কম শালা

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর শাসন-২, িতান-১ এবং
িতান-২ শাখা

সমবায়, িবআরিডিব, বাড , আরিডএ, বাপাড  এবং িপিডিবএফ
ধান কক া তয়ন প।

[২.৪] পী অেল শহেরর েযাগ িবধা
িনিতকরণ

[২.৪.১] পী এলাকায় সৗর িবতািয়ত সড়কবািত
াপন

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-২ শাখা এবং পিরকনা-
৫ শাখা।

িপিডিবএফ ধান কক দ তয়ন প।

[২.৪.২] ববর গণখী সমবায় ভাবনার
আেলােক বব মেডল াম িতা পাইলট
কের অগিত

[২.৪.৩] আিনক নাগিরক েযাগ িবধা সিলত
সমবায়িভিক বতল ভবন িবিশ ‘পী জনপদ’
িনম ােণর অগিত

[২.৫] পী উয়ন িবষয়ক ােয়ািগক গেবষণা
কায ম মিনটিরং

[২.৫.১] ভা য়াল াটফেম র মােম ােয়ািগক
গেবষণা সংা কায েমর মিনটিরং

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর আইিস এবং শাসন-১ শাখা। শাসন ও বােজট অিবভাগ ধান কক া তয়ন প।

[২.৬] িষ যািকীকরণ সবা

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

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১ শাখা বাপাড  ধান কক া তয়ন প।

[২.৬.২] িরপার, কাই হারেভার ইতািদর
মােম ফসল কতন ও ফসল সংহ সবা দান

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১ শাখা বাপাড  ধান কক া তয়ন প।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] সমবায় সিমিত ও অনাািনক সিমিতর
সদেদর মে উুকরণ/ আয়বধ নলক
িশণ দান

[৩.১.১] আয়বধ নলক িশণ হণকারী
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১, িতান-২ শাখা
পিরকনা শাখা-১,২,৩,৪,৫ এবং ৬।

সমবায়, িবআরিডিব, বাড ,আরিডএ, বাপাড , িপিডিবএফ,
এসএফিডএফ ধান কক া তয়ন প।

[৩.১.২] উুকরণ িশণ হণকারী
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১, িতান-২ শাখা
পিরকনা শাখা-১,২,৪,৫ এবং ৬।

সমবায়, িবআরিডিব, আরিডএ, বাপাড , িপিডিবএফ,
এসএফিডএফ ধান কক া তয়ন প।

[৩.২] পী উয়েন িনেয়ািজত কম কতা,
জনিতিনিধ এবং এনিজও কমেদর িশণ
দান

[৩.২.১] িশণাথ কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১, িতান-২ শাখা
পিরকনা শাখা-১,২,৩,৫ এবং ৬।

বাড ,আরিডএ, বাপাড , িপিডিবএফ, এসএফিডএফ ধান কক
া তয়ন প।

[৩.৩] কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন
[৩.৩.১] অধীন দর/ সংার কম কতা
কম চারীেদর পেদািত দান

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর িতান-১ এবং িতান-২ শাখা িতান অিবভাগ ধান কক া তয়ন প।

[৩.৪] কম কতা/কম চারীগেণর সমতা উয়েন
উোগ হণ

[৩.৪.১] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন
আেয়াজন

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর শাসন-১ শাখা শাসন ও বােজট অিবভাগ ধান কক া তয়ন প।

[৩.৫] পী উয়েন িনেয়ািজত
কম কতা/কম চারী এবং ফলেভাগীেদর িশণ
সংা কায ম মিনটিরং

[৩.৫.১] ভা য়াল াটফেম র মােম িশণ
সংা কায ম মিনটিরং

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর আইিস এবং শাসন-১ শাখা। শাসন ও বােজট অিবভাগ ধান কক া তয়ন প।
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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
উপকারেভাগী প কক িষজ উৎপাদন ি বাজারজাতত তরলধ রা সবা িবভাগ, রা মণালয় কারাগারসেহ তরল ধ ও জাত প সরবরাহ িনিত করা

উপকারেভাগী প কক িষজ উৎপাদন ি বাজারজাতত অা জাত প রা সবা িবভাগ, রা মণালয় কারাগারসেহ তরল ধ ও জাত প সরবরাহ িনিত করা
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১ পক ২০৪১
বাংলােদশ িত পিরকনা ২০২১-২০৪১ এর অায়-৪ (এক দাির দশ)
এবং পক ২০৪১ এর া নং-১৪ এর দাির দশ িশেরানােম উিিখত িবষয়ািদ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর কৗশলগত উেের ১.১.১ হেত ৩.৬.২ পয  চেকর সােথ
সক।

২ অম পবািষ ক পিরকনা

অম পবািষ ক পিরকনায় উিিখত  Agricultural
Mechanization (Page-460)  Capacity Development
for Rural Community (Page-458)- পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
এিপএ’এর চক নং:১.১.১, ১.১.৩, ২.১.১, ২.১.২, ২.২.১  Extension of
Capital Service (Page-458)- পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
এিপএ’এর চক নং: ১.২.১, ১.৪.১, ১.৬.১, ১.৬.২, ১.৬.৩

 Agricultural Mechanization (Page-460)-পী উয়ন ও সমবায়
িবভােগর এিপএ’এর চক নং: ৩.৬.১ ও ৩.৬.২;  Capacity Development for
Rural Community (Page-458)- পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর এিপএ’এর চক
নং:১.১.১, ১.১.৩, ২.১.১, ২.১.২, ২.২.১  Extension of Capital Service
(Page-458)- পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর এিপএ’এর চক নং: ১.২.১, ১.৪.১, ১.৬.১,
১.৬.২, ১.৬.৩

৩ এম  িব এফ
মেময়াদী বােজট কাঠােমােত' দ পক, অিভল, Key Performance
Indicator (KPI),উে ও সকল কায ম

বািষ ক কম সাদন ির চক নং: ১.১.১, ১.১.৩, ১.২.১, ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৫.২,
২.১.১,২.১.২,২.২.১, ৩.১.১, ৩.২.১, ৩.৩.১

৪ িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮
িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮ এর অেদ ৩.১০ 'আমার াম আমার শহর'; ৩.১২ ( নারীর
মতায়ন); অেদ ৩.১৩ (দাির িবেমাচন ও বষ াস)

 িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮ এর অেদ ৩.১০ 'আমার াম আমার শহর': পী উয়ন ও সমবায়
িবভাগ এর চক নং:৩.৪.১;  ৩.১২ ( নারীর মতায়ন): পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ এর চক
নং: ১.৫.১,২.১.১,২.১.২;  অেদ ৩.১৩ (দাির িবেমাচন ও বষ াস): পী উয়ন ও
সমবায় িবভাগ এর চক নং: ১.১.১ হেত ৩.৬.২ পয ।

৫
টকসই উয়ন অভী
লমাা

টকসই উয়ন অভী ১। সব  সব ধরেনর দািরের অবসান, লমাা ১.৩ এবং ১.৪
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর কৗশলগত উেের ১.১.১ হেত ৩.৬.২ পয  চেকর সােথ
সক।

৬
মণালয়/িবভােগর িনজ
নীিত/পিরকনা ২০০১

জাতীয় পী উয়ন নীিত-২০০১
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর কৗশলগত উেের ১.১.১ হেত ৩.৬.২ পয  চেকর সােথ
সক।
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




