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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:

বব দাির িবেমাচন ও পী উয়ন একােডিম (বাপাড )-এর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the BAPARD)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা
গত ০৩ বছেরর অিজত সাফ িনপঃ
দাির িবেমাচন ও আথ  সামািজক উয়েনর লে েয়াজনীয় িশণ দান 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 ইআরএম ক বাবায়নাধীন রেয়েছ। কের ািলত য় ৩৪৪৭৩.৫৫ ল টাকা। ময়াদকাল
মাচ /২০১০ - ন/২০২০। কের য় ৪০.১৪ একর জিম অিধহণ করা হেয়েছ। িম উয়ন, সীমানা াচীর িনম াণ, িবমান ভবনসেহর
সংার ও আিনকায়ন কাজ চলমান রেয়েছ। ১০তলা শাসিনক ভবন , ১০তলা হােল ভবন ০৬ তলা এক অিফসাস  কায়াট াস  ও এক
াফ কায়াট ােস র িনম াণ কাজ যথােম ১০০%, ৯৫%, ৫৬% ও ৫৪% স হেয়েছ । উত ,িষ, হস-রগী পালন, মৎ চাষ,
কিউটার, সলাই, মাবাইল সািভ িসং, ইেলকিকাল এ হাউজ ওয়ািরং ইতািদ িবষেয় িবগত ০৩ বছের মাট ৮,৯৪১ জন ফলেভািগ ও
সরকাির /বসকারী কম কতা-কম চািরেদর আয়বধ নলক কম কা, উুকরণ ,দতা উয়ন ও ানীয় িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমা ও চােলসহঃ
বাপাড  এক নব িতান এবং এর কম কতা-কম চাির িনেয়াগ চলমান রেয়েছ। অবকাঠােমা ও জনবেলর কারেণ ুভােব িশণ
দােনর েযাগ-িবধািদর সীমাবতা রেয়েছ। সসািরত অবকাঠােমা িনম াণ কায ম স ও জনবল িনেয়াগ না হওয়া পয  পিরণ ভােব
কায ম  করা সব হে না। সীিমত অবকাঠােমা ও জনবল িদেয় তাশাযায়ী সবা দান চােল িহসােব গ।

ভিবৎ পিরকনা:

ভিবৎ পিরকনাঃ

একােডিমর সািব ক উয়েনর লে এর ইআরএমিপ হণ করা হেয়েছ। এ কের আওতায়  ১০ তলা ভবন ৬ তলা অিফসাস  ও ৬তলা
াফ িনম ােণর কাজ চলেছ। এ ছাড়া িষ পাি শড, মৎ হাচারী শড অা াপনা িনম াণ চলমান রেয়েছ। িশণ ও গেবষণার 
তির হেব। এ একােডিম এক জাতীয়, আজািতক মােনর িশণ, গেবষণা এবং দাির িবেমাচেনর উৎকষ  কে পিরণত হেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০১৯-২০২০ অথ  বছেরর সা ধান অজনসহঃ
১০তলা হােল ভবেনর িনম াণ স হেব;
০৬ তলা অিফসাস , াফ কায়াট ােস র িনম াণ কাজ স হেব;
২০১৯-২০ অথ  বছের ৩১৫০০ জনেক (২৫০০ জন আয়বধ নলক, ৩২০ উুকরণ ও ৩৩০ জন ানীয় ) িশণ দান করা সব
হেব;
িষ শড, মৎ হাচারী,সীমানা াচীরসহ অবকাঠােমা িনমাণ  কাজ স হেব;
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পক (Vision)
ামীণ মােষর জীবনমান উয়ন, দাির িবেমাচন, পী উয়ন ও স বাংলােদশ গঠেন সহায়তা ।

১.২ অিভল (Mission)
অিভল (Mission)
িশেণর মােম দ মানসদ ি, দাির িবেমাচন ও আথ -সামািজক বষ রীকরণ এবং গেবষণার মােম িষ, িশা ও
 িশ ে নন নন কৗশল, ত, ান এবং লাগসই ি উাবন কের ামীণ আথ -সামািজক অবার উয়ন। কম শালা,
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 কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িশেণর মােম দ মানব সদ ি এবং -কম সংােনর  তির।
২. বাপােড র অবকাঠােমা উয়ন
৩. পীর দির ও িবধাবিতজনেগাির আথ -সামািজক উয়ন এবং পী উয়েন েগাপেযাগী ও টকসই উয়ন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

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 দেশর 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.  ও ািক চাষী, িবহীন ষ ও মিহলা, বকার বক ও ব মিহলােদর দতা অজেনর মােম আ-কম সংােনর
েযাগ ির লে িষ ও অিষ খােতর িবিভ উপাজনলক কম কাের উপর িশণ পিরচালনা করা ;
৫. পী উয়ন ও দাির িবেমাচেনর লে িষ, িশা, উপলীয় ও জায়ারভাটা এলাকার আথ -সামািজক িবষেয়
ােয়ািগক  গেবষণা  পিরচালনা  করা  ;
৬. সরকাির ও অা সংি সংােক উহােদর চািহদার িবপরীেত েয়াজনীয় পরামশ  ও সবা দান করা; পী উয়ন ও
দাির িবেমাচেনর ে উতর িশায় িনেয়ািজত দশী ও িবেদশী িশাথেদর গেবষণা কায  পিরচালনা ও তাবধান
করা বা গেবষণা কায  সাদেনর ে সহায়তা দান করা;
৭. পী উয়ন ও দাির িবেমাচেন পা ােয়ট িডোমা কাস  পিরচালনা করা;
৮. দাির িবেমাচেন জাতীয়, আিলক ও আজািতক সহেযাগী সংার সােথ যৗথভােব কাজ করা;
৯.  িষ কােজ িনেয়ািজত িশ ম িনরসন িবষয়ক গেবষণা  ও িষ িশ িমকেদর িশার লধারায় আনয়েনর লে
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গেবষণা করা;
১০. ামীণ দির নারীেদর সামািজক িনরাপা, নারীর সািব ক মতায়েনর জ গেবষণা করা ;
১১. পী উয়ন ও দাির িবেমাচন নীিতমালা ণয়েন সরকাির নীিত িনধ ারকগণেক সহায়তা দান করা;
১২. একােডিমর উেের সিহত সামাণ  অ কান কাজ করা।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িশেণর মােম মানব সেদর উয়ন। িশণ জন (ল) .০৪০১৬ .০৩০৬৮ .০৩১৫০ .০৩৬৭৫ .০৪০০০
ফলেভাগী, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, এলিজইিড,
িবআরিডিব ,আমার বািড় আমার খামার (আবাআখা),
িসিডিপ ক এবং সরকাির/বসরকাির সংা।

বাপােড র িশণ
িতেবদন

ােয়ািগক গেবষণা ও গেবষণা কায ম
পিরচালনার মােম লাগসই ি উাবন

গেবষণা সংা ২ ২ ২ ২ ৩ বাপাড 
বাপােড র িশণ ও
গেবষণা িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৩৯ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৩৯ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িশেণর মােম
দ মানব সদ ি
এবং -কম সংােনর
 তির।

৪০

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

[১.১.১] আয়বধ নলক
িশণাথ

সমি
জন
(ল)

১৫ .০২৮১৩ .০২২৬১ .০২৫০০ .০২২৫০ .০২০০০ .০১৭৫০ .০১৫০০ .০২৭৫০ .০৩০২৫

[১.১.২] উকরণ
িশণাথ

সমি
জন
(ল)

১৩ .০০৩৪৪ .০০৩১০ .০০৩২০ .০০২৮৮ .০০২৫৬ .০০২২৪ .০০১৯২ .০০৩৪৫ .০০৩৮০

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

[১.২.১] ানীয়
িশণাথ (পী
উয়েন িনেয়ািজত
কম কতা-কম চাির,
জনিতিনিধ ও
এনিজও কম)

সমি জন ১২ ৮৫৯ ৪৩০ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ৩১৫ ২৭০ ৫৮০ ৫৯৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৩৯ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] বাপােড র
অবকাঠােমা উয়ন

২০

[২.১] হােল ভবন
িনম াণ

[২.১.১] ১০তলা ভবন সমি
শতকরা
হার

৪ ১০ ৯৫ ৬ ৫.৪ ৪.৮ ৪.২ ৩.৬

[২.২] অিফসাস 
কায়াট াস  িনম াণ

[২.২.১] ৬তলা ভবন সমি
শতকরা
হার

৩ ২২ ৫৬ ১৯.৮ ১৭.৬ ১৫.৪ ১৫.৪ ১৩.২

[২.৩] াফ কায়াট াস 
িনম াণ

[২.৩.১] ৬তলা ভবন সমি
শতকরা
হার

৩ ২০ ৫৪ ২৬ ২৩.৪ ২০.৮ ১৮.২ ১৫.৬

[২.৪] অিফসাস  ও াফ
কায়াট াস  মরামত

[২.৪.১] ৩ তলা
অিফসাস  ও াফ
ভবন মরামত

সমি
শতকরা
হার

৩ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮

[২.৫] িষ শড িনমাণ 
[২.৫.১] িষ শড
িনম ান

সমি
শতকরা
হার

২ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮

[২.৬] মৎ হাচাির
শড

[২.৬.১] হাচাির শড সমি
শতকরা
হার

২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬

[২.৭] সীমানা াচীর
িনমাণ 

[২.৭.১] সীমানা াচীর
িনম ান

সমি
শতকরা
হার

৩ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮

[৩] পীর দির ও
িবধাবিতজনেগাির
আথ -সামািজক উয়ন
এবং পী উয়েন
েগাপেযাগী ও টকসই
উয়ন।

১৫
[৩.১] পী উয়ন
গেবষণা সাদনা

[৩.১.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণার
সংা

সমি সংা ৫ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ৩

[৩.১.২] আেয়ািজত
সিমনার, কম শালার

সমি সংা ৫ ৩ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ৩

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

[৩.২.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সমি সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ২
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ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৩৯ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৬:৩৯ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*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 ডভলপেম একােডমী, বড়া

৩ এসএফিডএফ ল ফাম াস  ডভলপেম ফাউেশন

৪ এলিজইিড লাকাল গভেম  ইিিনয়ািরং িডপাট েম

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

৬ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

৭ পাবসস পািন বাপনা সমবায় সিমিত

৮ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৯ বাড , িমা বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডভেলাপেম, িমা

১০ বাপাড , গাপালগ
বব একােডিম ফর পাভ া  এিলিভেয়শন এা রাল ডভেলাপেম (বাপাড ),
গাপালগ

১১ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডভেলাপেম বাড 

১২ িসিভিডিপ সািব ক াম উয়ন ক

১৩ আবাআখা ক আমার বািড় আমার খামার ক

১৪ মিহলা িবষয়ক অিধদর মিহলা িবষয়ক অিধদর
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

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

[১.১.১] আয়বধ নলক িশণাথ

িষ ও অিষ ে  ময়ািদ িবিভ আয়বধ নলক িশণ।
আয়বধ নলক িশেণর মে- জবসার তির, নাস াির ও শাক-সবজী
চাষ, গবািদ ািণ পালন, হসরগী পালন, সলাই উেখেযা। এ ে
ানীয় চািহদা ও উপেযািগতা াধা পেয় থােক।

বাপাড 
রিজার থেক
িশণাথর সংা
গণনা করা।

বাপাড  িশণ ও গেবষণা
িবভােগ সংরিত রিজার
ও িশণ িতেবদন।

[১.১.২] উকরণ িশণাথ
সেচতনতা ও দতা িেত সহায়তালক উুকরণ িশণ। এপ
িশণ িবষেয়র মে- নারীর উয়ন, বািববাহ াস, যৗক না
দওয়া/না নওয়া, অজম, শাসন, নিত, ন ইতািদ উেখেযা।

বাপাড 
রিজার থেক
িশণাথর সংা
গণনা করা।

বাপাড  িশণ ও গেবষণা
িবভােগ সংরিত রিজার
ও িশণ িতেবদন।

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

[১.২.১] ানীয় িশণাথ (পী উয়েন
িনেয়ািজত কম কতা-কম চাির,
জনিতিনিধ ও এনিজও কম)

কম কতা/কম চািরেদর দতা উয়নলক িশণ। বাপাড 
রিজার থেক
িশণাথর সংা
গণনা করা।

বাপাড  িশণ ও গেবষণা
িবভােগ সংরিত রিজার
ও িশণ িতেবদন।

[২.১] হােল ভবন িনম াণ [২.১.১] ১০তলা ভবন

[২.২] অিফসাস  কায়াট াস  িনম াণ [২.২.১] ৬তলা ভবন

[২.৩] াফ কায়াট াস  িনম াণ [২.৩.১] ৬তলা ভবন

[২.৪] অিফসাস  ও াফ কায়াট াস 
মরামত

[২.৪.১] ৩ তলা অিফসাস  ও াফ ভবন
মরামত

[২.৫] িষ শড িনমাণ  [২.৫.১] িষ শড িনম ান

[২.৬] মৎ হাচাির শড [২.৬.১] হাচাির শড

[২.৭] সীমানা াচীর িনমাণ  [২.৭.১] সীমানা াচীর িনম ান

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

(i) Yield Performance of Vegetable and Spice
Crops on Floating Bed (ii) A Sustainable
Soluation for Rural Development to
Bangladesh

বাপাড 
রিজার থেক গণনা
করা।

বাপাড  িশণ ও গেবষণা
িবভােগ সংরিত
রিজার।

[৩.১] পী উয়ন গেবষণা সাদনা
[৩.১.২] আেয়ািজত সিমনার,
কম শালার

‘দিণােলর পী দাির িবেমাচেন বাপাড  এবং বাপােড র সমতা
িেত সসারণ কের িমকা’ শীষ ক কম শালা

বাপাড 
রিজার থেক গণনা
করা।

বাপাড  িশণ ও গেবষণা
িবভােগ সংরিত
রিজার।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

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

[৩.২.১] কািশত গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

(১) জীবনমান উয়েন আয়বধ নলক িশেণর ভাব িনপন সংা
সমীা (Impact Study) িবষয়ক গেবষণা । (২) পী
এলাকায়/াবন িমেত িষ ও মৎ চাষ িবষয়ক ােয়ািগক গেবষণা।
িব:: িষ, মৎ ও ািণসদ িবষয়ক গেবষণা/ দশ নী খামার িনম াণ
কায ম চলমান থাকায় বিণ ত [৩.১.১] সািদত গেবষণা [৩.২.১]
ােয়ািগক গেবষণা সীিমত আকাের চা রাখা হেয়েছ ।

বাপাড 
রিজার থেক গণনা
করা।

বাপাড  িশণ ও গেবষণা
িবভােগ সংরিত
রিজার।
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ
না হেল সা

ভাব

অা
জলা মিহলা িবষয়ক
কম কতার কয ালয়,
গাপালগ

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

দেশর দিণ-পিমােলর সংিেদর িশেণর জ িবধািদ
িবেবচনায় বাপােড র ভ অািধকার পায়।

অগিত াস

অা এলিজইিড আয়বধ নলক িশণাথ
পাবসস থেক িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ
িনিতকরণ।

দেশর দিণ-পিমােলর সংিেদর িশেণর জ িবধািদ
িবেবচনায় বাপােড র ভ অািধকার পায়।

অগিত াস

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

দেশর দিণ-পিমােলর সংিেদর িশেণর জ িবধািদ
িবেবচনায় বাপােড র ভ অািধকার পায়।

অগিত াস

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

দেশর দিণ-পিমােলর সংিেদর িশেণর জ িবধািদ
িবেবচনায় বাপােড র ভ অািধকার পায়।

অগিত াস

অা
আমার বািড় আমার খামার
কের ফলেভাগী প

আয়বধ নলক িশণাথ
ফলেভাগী প থেক িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ
অংশহণ িনিতকরণ।

দেশর দিণ-পিমােলর সংিেদর িশেণর জ িবধািদ
িবেবচনায় বাপােড র ভ অািধকার পায়।

অগিত াস

অা
িততাস াস কাানী
িলঃ

উকরণ িশণাথ িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ িনিতকরণ।
দেশর দিণ-পিমােলর সংিেদর িশেণর জ িবধািদ
িবেবচনায় বাপােড র ভ অািধকার পায়।

অগিত াস




