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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 ৩,৫৩৭  মানব সংগঠন ির মােম পীর জনগনেক উয়েনর জ
সংগত  করা  ১২.০০  ল  জন  ফলেভাগীেক  ঋণ  দান,  ১০১.৫৫  কা  টাকা  উপকারেভাগীেদর  িনজ  লধন  গঠন  ৪.৯৩  ল
ফলেভাগীেক িবিভ উৎপাদনখী ও আয়বধ নলক কায েমর উপর িশণ দান, লধন সহায়তা িহেসেব ৩০৭৮.১০ কা টাকা ঋণ
িবতরণ, আদায়েযা ঋণ হেত ২৯৫০.৭৮ কা টাকা ঋণ আদায় করা হেয়েছ। এছাড়া কের আওতায় ৯,৪৬১   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, সবাের উ হার, চিলত ও গতাগিতক বাপনা, অল িশণ তহিবল, সসারণ লক কায েমর অভাব
এবং অিতমাায় ঋণ িনভরতা পী উয়েন িবআরিডিব’র কম ধারােক সংিচত করেছ। চলমান কায ম আইিস’র মােম পিরচািলত
না হওয়া, িবআরিডিব’র মাঠ পয ােয় িনয়িমত বতন জনবল না থাকা, সবালক সংা হেয়ও আয় থেক েয়র িভিেত য় িনব ােহর
মােম কায ম পিরচালনা, আিনক ও ি িনভর মিনটিরং বা না থাকা িবআরিডিব’র কায েেমর কাংিখত ফলাফল অজেন
অরায়। ণল পয ােয় সামিক কায ম সমিতভােব বাবািয়ত না হওয়া পী উয়েনর অতম ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

চলমান কায ম আেরা সংহতভােব বাবায়েনর মােম পী অেলর মানব সদ উয়ন, উৎপাদন ি, পীর সমতা িেত অবদান
রাখা িবআরিডিব’র পিরকনার ধান অংশ। এ লে সমিত উোেগর মােম পী মানব সংগঠন ি, িশণ দান, িঁজ গঠন, ঋণ
িবতরণ,  ঋণ  আদায়,িষ  উয়ন  ও  পী  পের  সােরর  লে  িবপণন  সংেযাগ  াপেন  িবআরিডিব  সেচ  থাকেব।  িবমান  সমাসহ
িনরসেন ি িনভর কায ম বাপনা পিত বতন, ইউিনয়ন পয ােয় পী উয়ন কায ম সময় সাধনসহ ও কায েমর যথাযথ
মিনটিরং এর পিরকনা িবআরিডিব’র রেয়েছ।িবআরিডিব’র মাঠ পয ােয় িনয়িমত জনবল িনেয়াগ এবং আয় থেক য় িনব ােহর মােম
লকম িচর পাশাপািশ হীত িবিভ ক ও কম িচ কায ম পিরচালনার সমা সমাধােন পিরকনা হণ করা হে।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫৫০  পী মানব সংগঠন ি করা হেব;
৬০০ াথিমক সমবায় সিমিত সিয়করণ ;
১,৭৬,০০০ জন উপকারেভাগী সদেক িশণ দান করা হেব;
িঁজ গঠন করা হেব ৩৬.৫০ কা টাকা;
উপকারেভাগীেদর মােঝ ঋণ িবতরণ করা হেব ১১০০.০০ কা টাকা এবং
আদায়েযা ঋেণর ১০৫০.০০ কা টাকা আদায় করা হেব।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মানব সংগঠনিভিক উত পী ।

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

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

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

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

আকম সংান জেনর মােম
াবলীকরণ

আকম সংান িজত
উপকারেভাগী

জন ৪৫০০০ ৪৮০০০ ৫০০০০ িবআরিডিব’র সকল ক/কম িচ
িবিভ ক/ কম িচর লমাা
অযায়ী।

নের িবকাশ ও মতায়ন
সিমিত/দেলর ন ি জন ৯০০০ ৬৩০০ ৬৪০০ ৬৫০০ ৬৬০০ িবআরিডিব’র সকল ক/কম িচ

িবিভ ক/ কম িচর লমাা
অযায়ী।

নারীর মতায়ন জন ৮০০০ ৯০০০ ৯৫০০ ৯৭০০ ১০০০০ িবআরিডিব’র সকল ক/কম িচ
িবিভ ক/ কম িচর লমাা
অযায়ী।

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

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] সদেদর
আিথ ক
সবাি

৩৯

[১.১] সদেদর িনজ
লধন (শয়ার ও
সয়) ি

[১.১.১] জমাত
সয়

সমি
টাকা
(কা)

৬ ২৯.০০ ২৯.৫০ ৩২.০০ ৩১.৫০ ৩১.০০ ২৯.৫০ ৩১.৫০ ৩৩.০০ ৩৪.০০

[১.১.২] য়ত
শয়ার

সমি
টাকা
(কা)

৫ ৪.২০ ৪.২০ ৪.৫০ ৪.৪৫ ৪.৪০ ৪.২০ ৪.৪০ ৪.৫২ ৪.৫৫

[১.২] সদেদর মােঝ
সহজ শেত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত
ঋণ

সমি
টাকা
(কা)

৬ ১০১৫.০০ ১০৬৫.০০ ১১০০.০০ ১০৯০.০০ ১০৮০.০০ ১০৬৫.০০ ১০৬০.০০ ১১১০.০০ ১১২০.০০

[১.২.২] আদায়ত
ঋণ

সমি
টাকা
(কা)

৫ ৯৭০.০০ ১০৩৩.০০ ১০৫০.০০ ১০৪০.০০ ১০৩৫.০০ ১০৩৩.০০ ১০৩০.০০ ১০৫৫.০০ ১০৬০.০০

[১.২.৩] ঋণ হীতা
সদ

সমি
জন
(ল)

৪ ৩.৮৫ ৩.৮৫ ৩.৯০ ৩.৮৬ ৩.৮৮ ৩.৮৫ ৩.৮০ ৪.১০ ৪.১৫

[১.২.৪] বাৎসিরক
ঋণ আদােয়র হার

মিত % ৩ ৯৫.৫৭ ৯৭.৩৪ ৯৭.৫০ ৯৬.৮০ ৯৬.৬০ ৯৭.৩৪ ৯৬.০০ ৯৭.৫০ ৯৮.০০

[১.২.৫] খলাপী
ঋেণর পিরমাণ
(িিত)

মিত
টাকা
(কা)

২ ৩৬৮.০০ ৩৫০.০০ ৩৪৯.০০ ৩৪৯.৫০ ৩৪৯.৭৫ ৩৫০.০০ ৩৫১.০০ ৩৪৪.০০ ৩৪৩.০০

[১.৩] আয়বধ নলক
কম কাে অংশহণ

[১.৩.১] আয়বধ ন
কম কাে
িনেয়ািজত মিহলা

সমি
জন
(ল)

৪ ২.১৫ ২.১৫ ২.২০ ২.১৫ ২.১০ ২.১৫ ২.০০ ২.২১ ২.২২

[১.৩.২] আয়বধ ন
কম কাে
িনেয়ািজত ষ

সমি
জন
(ল)

৪ ১.৬৩ ১.৬৩ ১.৭০ ১.৬৮ ১.৬৫ ১.৬৩ ১.৬০ ১.৬০ ১.৬৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ২৩:৪৩ া: 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

[২] মানব
সদ উয়ন

১৪

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

[২.১.১] অিষ
প িবপণন

সমি
টাকা
(ল)

৪ ২৪০.০০ ২৪৫.০০ ২৪৪.০০ ২৪২.০০ ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২৫০.০০ ২৫৫.০০

[২.১.২] আয়বধ ন
িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর
সংা

সমি
জন
(ল)

৩ ০.৪৭ ০.২৫ ০.২৬ ০.২৫৮ ০.২৫৫ ০.২৫ ০.২৪ ০.২৭ ০.২৮

[২.১.৩] উুকরণ
িশণ
হণকারীর সংা

সমি
জন
(ল)

৩ ১.৩৭ ১.৪৭ ১.৫০ ১.৪৮ ১.৪৫ ১.৪৭ ১.৪০ ১.৫১ ১.৫২

[২.১.৪] সদেদর
কম সংান জন

সমি
জন
(ল)

২ ০.৪৫ ০.৪৪৫ ০.৪৪ ০.৪৫ ০.৪৪ ০.৪৮ ০.৫০

[২.২] সিমনার
কম শালার মােম
চার/িবার

[২.২.১] আেয়ািজত
সিমনার
কম শালার সংা

সমি সংা ২ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩৫ ৩০ ২০ ২২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ২৩:৪৩ া: 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

[৩] পীর দির
জনেগাীর
সমতা উয়ন

১৪

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

[৩.১.১] সমবায়
সিমিত সিয়করণ

সমি সংা ৪ ৫০০ ৬০০ ৫৭৫ ৫৫০ ৫০০ ৫৪০ ৭০০ ৮০০

[৩.১.২] গত
অনাািনক দল

সমি সংা ৪ ৫০১ ৫৫০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭০০ ৭৫০

[৩.২] িজববষ 
উপলে িবেশষ
কায ম অণ ােতর
তণ দল গঠন

[৩.২.১] অণ
ােতর তণ দল
গঠন

সমি সংা ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬৪ ৬০

[৩.৩] সংগত সমবায়
সিমিত অিডট

[৩.৩.১] অিডটত
াথিমক সমবায়
সিমিত

সমি সংা ২ ২৪০০০ ২৪০০০ ২৫০০০ ২৪৭৫০ ২৪৫০০ ২৪০০০ ২৩৮০০ ২৬০০০ ২৭০০০

[৩.৩.২] অিডটত
াথিমক সমবায়
সিমিতর হার

মিত % ২ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬৫ ৬৫

[৪]
সসারণলক
কায ম

৮

[৪.১] তদারকী কায ম
পিরদশ ন

[৪.১.১] াথিমক
সিমিত/দল
পিরদশ ন

সমি সংা ৪ ২৩৮৫ ২৩৮০ ২৩৭৮ ২৩৮৫ ২৩০০ ২৪০০ ২৫০০

[৪.২] সময় সভা
[৪.২.১] সময়
সভা

সমি সংা ৪ ৭০০ ৬৭০ ৬৪০ ৬০০ ৫০০ ৭২৫ ৭৫০
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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

[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 ৩৫ ৩৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ১০০ ১০০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৩৫ ৩৫ 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 ৩০-০৩-২০১৯ 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 % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ 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 % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ২৩:৪৩ া: 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

[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 ৬০

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

সমি সংা ১ ৪ 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 % ১ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

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

তািরখ তািরখ ১ ১৮-০৬-২০১৮ 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 % ০.৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩০-১২-২০১৮ 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 % ২ ১০০ ১০০ 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 ৪৭ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ২ 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 ৩১-১২-২০১৮ 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 ৩০-১২-২০১৮ 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 % ০.৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এসআইিপ (SIP) Small Improvement Project

২ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 

৩ আইিজএ ইনকাম জনােরং এাকিভজ

৪ িডিপিপ ডেভলপেম েজ াপজাল

৫ এিডিপ অায়াল ডেভলপেম েজ
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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] সদেদর িনজ
লধন (শয়ার ও সয়)
ি

[১.১.১] জমাত সয়
উপকারেভাগীেদর িনজ লধন ির লে
মািসক/সাািহক িভিেত সয় জমা করা হয়।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[১.১.২] য়ত শয়ার
সমবায় সিমিতর শয়ার িবির মােম লধন ি করা
হয়।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[১.২] সদেদর মােঝ
সহজ শেত ঋণ িবতরণ

[১.২.১] িবতরণত ঋণ
থাগত ও আইিজএ (আয়বধ নলক কায ম) িভিক
লধন সহায়তা িহেসেব িবতরণত ঋণ

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[১.২.২] আদায়ত ঋণ
লধন সহায়তা িহেসেব ঋণ কায ম অাহত রাখার
জ িবতরণত ঋণ আদায় করা হয় যা ন: িবতরণ
করা হয়।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[১.২.৩] ঋণ হীতা সদ
িবআরিডিব’র আওতাধীন সমবায় সিমিত বা আািনক
দেলর সদ যারা িবআরিডিব হেত ঋণ হন কের
থােকন।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[১.২.৪] বাৎসিরক ঋণ
আদােয়র হার

আদােয়র িবপরীেত ঋণ আদােয়র হার।
বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

বাৎসিরক ঋণ িবতরণ ও বাৎসািরক আদায়ত
ঋেণর িভিেত আদায়ত ঋেণর হার িনধ ারণ করা
হেয়েছ।

[১.২.৫] খলাপী ঋেণর
পিরমাণ (িিত)

আদায়েযা ময়ােদাীণ  ঋেণর পিরমান।
বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[১.৩] আয়বধ নলক
কম কাে অংশহণ

[১.৩.১] আয়বধ ন কম কাে
িনেয়ািজত মিহলা

িশণ ও িশেণার সহায়তার মােম পীর
মিহলােদরেক আয়বধ নলক কম কাে সৃকরণ।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[১.৩.২] আয়বধ ন
কম কাে িনেয়ািজত ষ

িশণ ও িশেণার সহায়তার মােম পীর
ষেদরেক আয়বধ নলক কম কাে সৃকরণ।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

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

[২.১.১] অিষ প িবপণন
কাপী,পী বাজার ও উদকিনক এর দশ নী ও িবয়
ক থেক সমবায়ীেদর উৎপািদত প িবপণন।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

কাপী,পী বাজার,কাহ ও উদকিনক
এর দশ নী ও িবয় ক থেক া
িতেবদন।

কাপী,পী বাজার,কাহ ও উদকিনক এর
দশ নী ও িবয় ক থেক া িতেবদন।

[২.১.২] আয়বধ ন িশণ
হণকারী উপকারেভাগীর
সংা

আয়বধ নলক িশেণ অংশহণকারী
উপকারেভাগীেদর সংা, যমনঃ িষ উৎপাদন
িশণ,অধান শ উৎপাদন িশণ, হাস-
রিগপালন, গ মাটাতাজাকরণ,সলাই িশণ,
মাবাইল সািভ িসং িশণ,কিউটার িশণ
ইতািদ।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

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

[২.১.৩] উুকরণ িশণ
হণকারীর সংা

সেচতনতা ও দতািেত িবিভ সেচতনতালক
উুকরণ িশেণ অংশহণকারী উপকারেভাগীেদর
সংা, যমনঃ নারী উয়ন, বািববাহ াস, যৗক না
দওয়া/না নওয়া ইতািদ উেখেযা।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[২.১.৪] সদেদর
কম সংান জন

িবআরিডিব’র সদেদর উুকরণ, িশণ এবং ঋণ
দান এর মােম কম সংান িজত উপকারেভাগীর
সংা।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[২.২] সিমনার
কম শালার মােম
চার/িবার

[২.২.১] আেয়ািজত
সিমনার কম শালার সংা

িবআরিডিব ও এর ক/কম িচসহ কক আেয়ািজত
সিমনার কম শালা।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

িবআরিডিব ও এর ক/কম িচসহ
কক আেয়ািজত সিমনার কম শালা
আেয়ািজত হেব।

িবআরিডিব’র কিতপয় ক/কম িচ সমা
হওয়ায় সিমনার কম শালা ভিবেত াস পােব
সজ কম দখােনা হেয়েছ।

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

[৩.১.১] সমবায় সিমিত
সিয়করণ

িবআরিডিব’র আওতাধীন সমবায় সিমিত আইন, ২০০১
এনং সমবায় সিমিত িবিধমালা, ২০০৪ এর আওতায়
িনবিত সিমিতসহ।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত এবং িশণ ক হেত
া তের িভিেত পিরমাপ করা
হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[৩.১.২] গত
অনাািনক দল

িবআরিডিব’র আওতাধীন সমবায় সিমিত আইেনর
আওতায় িনবিত নয় এমন অনাািনক সিমিত বা দল।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত এবং িশণ ক হেত
া তের িভিেত পিরমাপ করা
হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[৩.২] িজববষ 
উপলে িবেশষ
কায ম অণ ােতর
তণ দল গঠন

[৩.২.১] অণ ােতর তণ
দল গঠন

িজববষ  উপলে িবেশষ কায ম। িবআরিডিব’র
আওতাধীন সমবায় সিমিত আইেনর আওতায় িনবিত
নয় এমন অনাািনক সিমিত বা দল।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের আেলােক
এবং বখাপনা কিমর িসাের
আেলােক করা হেয়েছ।

বখাপনা কিমর িসাের আেলােক করা হেব।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৩] সংগত সমবায়
সিমিত অিডট

[৩.৩.১] অিডটত
াথিমক সমবায় সিমিত

িবআরিডিব’র আওতাধীন উপেজলা পয ায় াথিমক
সমবায় সিমিতসহ অিডট।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

মাঠ পয ায় হেত া তের িভিেত
পিরমাপ করা হেয়েছ।

িবআরিডিব কক কািশত বািষ ক িতেবদন
এবং এক নজের িবআরিডিব’র কায েমর
মািসক অগিত িতেবদন।

[৩.৩.২] অিডটত
াথিমক সমবায় সিমিতর
হার

িবআরিডিব’র আওতাধীন উপেজলা পয ােয়র াথিমক
সমবায় সিমিতসহ অিডট।

বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

অিডটত সিমিতেক কায কর সিমিত
িদেয় ভাগ কের া ফলাফল।

সক হার িনণ য় করেত অিডটত সিমিতেক
কায কর সিমিত িদেয় ভাগ কের া ফলাফল ।

[৪.১] তদারকী কায ম
পিরদশ ন

[৪.১.১] াথিমক
সিমিত/দল পিরদশ ন

া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।

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

[৪.২] সময় সভা [৪.২.১] সময় সভা সময় সভা
বাংলােদশ পী উয়ন
বাড 

িবআরিডিব’র সািব ক কায ম এর
অগিত পয ােলাচনা।

িবআরিডিব’র সািব ক কায ম এর অগিত
পয ােলাচনা।
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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

িডপাট েম সমবায় অিধদর অিডটত াথিমক সমবায় সিমিত সমবায় সিমিতর বাপনা সমবায় আইন ও িবিধমালা সমবায় সিমিত বাপনা সব হেব না

িডপাট েম সমবায় অিধদর সমবায় সিমিত সিয়করণ সমবায় সিমিতর বাপনা সমবায় আইন ও িবিধমালা সমবায় সিমিত বাপনা সব হেব না

িডপাট েম সমবায় অিধদর য়ত শয়ার সমবায় সিমিতর বাপনা সমবায় আইন ও িবিধমালা সমবায় সিমিত বাপনা সব হেব না

অা সানালী াংক িবতরণত ঋণ িষ ঋেণর তহিবল যাগান াংিকং ান িষ ঋণ িবতরণ সব হেব না/কায ম িবর হেয় পড়েব।




