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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:

১৯৭৪  সােলর  ১৯  ন  িতালােভর  পর  পী  উয়ন  একােডমী,  বড়া  তার  আবিক  দািয়  িহেসেব  আিনক  ান,  দতা  ও  ি
হােরর মােম িশণ দান কের যাে। পী উয়েনর সে ত ও পেরাভােব সৃ সরকাির, বসরকারী, ায়শািসত সংার
িবিভ পয ােয়র কম কতা/কম চারী, জনিতিনিধ, সমবায় সিমিতর সদ, একােডমী কক পিরচািলত িবিভ কের ফলেভাগী, পী
অেলর বকার মিহলা ও বক, িমহীন ষক, এনিজওকম, ইমাম, িশক, দশী-িবেদশী সরকাির ও বসরকাির সাধারণ ও িবেশষািয়ত
িবিবালেয়র িবিভ িবভােগর িশাথেদর িশণ দান কের যাে। গত িতন বছের মাট ১,৫৩,০৯৪ জনেক িশেণর মােম দ
মানবসেদ পািরত করা হেয়েছ; গেবষণার আওতায় মাট ৮৩ গেবষণা স হেয়েছ ও ৪৬ ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনার মােম
িবিভ পী উয়ন মেডল উাবন করা হেয়েছ। উািবত মেডলসেহর মে আিনক ও দ সচ বাপনা ি এবং জিমেত জব সার
বহার ি উেখেযা। এছাড়া জলবা পিরবতন জিনত পিরিিত মাকােবলায় একােডমী িত জনেগাীর জীবনযাার মােনায়েন
িনরাপদ পািন সরবরাহ, ািনেটশন ও বােয়াাস ি সসারণ কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

একােডমী সব দাই আজািতক মােনর িশণ, গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার কাজ কের থােক িক উ গেবষণাল ফলাফল বা
একােডমী উািবত মেডলসহ জাতীয় এবং আজািতক পয ােয় াপকভােব চািরত হে না। একােডমীর অষদ সদেক আজািতক
মােন উীত করেণর েযাগ অপয া। ামীণ জনেগাীর আথ -সামািজক ও জীবনযাার মােনায়েন উািবত মেডলসহ সংি পীবাসীর
কােছ ত পৗছােনাই একােডমীর ল চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

উয়ন সমা িনপেন এবং সমাধােনর লে কিমউিন পয ােয় অংশহণ িনিত করা, কিমউিন িভিক সংগঠন তরী করা, পী
উয়েন  সৃ  ি  এবং  অা  ক-হাারেদর  সে  সময়  সাধন  করা।  পাবিলক-  াইেভট  সংার  অংশীদািরের  মােম
নটওয়াক গেড় তালা। পী দাির াস করার জ গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম মেডল উাবন করা এবং উািবত মেডলসহ
জাতীয় ও আজািতক পয ােয় িবিত ঘটােনার লে কম শালা, দশ নী, সংেযাগ াপন ও িশণ স করা । টকসই উয়েনর লে
সমা কের কায মসহ একােডমীেত ািপত িবিভ কের মােম পিরচালনা করা। জলবা পিরবতেনর সােথ সময় কের উাবন
অেষন এবং জাতীয় পয ােয় অিভেযাজন কৗশল বতন করা। কািত িবধােভাগী নারীেদর উয়ন কম কাে অংশহণ িনিত করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫৫০০ জনেক দ মানবসেদ পার;
২০ গেবষণা পিরচালনা করা;
১৭ ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা করা;
গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম া ফলাফল ২৫ কািশত ও িবার কায ম; এবং
“আমার াম আমার শহর” িবষয়ক গেবষণা স এবং স আেলােক কাষ ম হন।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

• পী উয়েনর ক িহেসেব  অজন।

১.২ অিভল (Mission)
• দাির রীকরেণ পী উয়েনর িবিভ মেডল ও ি উাবন ও িবােরর মােম টকসই পী উয়ন িনিত করণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িশণ দােনর মােম ও পরামশ  সবার মােম উয়ন কায ম গিতশীল করা।
২. গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম পী উয়ন মেডল উাবন;

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.  ামীণ  এলাকায়  দাির  রীকরেন  ােয়ািগক  গেবষণার  মােম  মেডল  উাবন  ও  িবিভ  সংার  সে যৗথ  গেবষনা
পিরচালনা করা;
২. পী উয়েন সমেয়াপেযাগী কৗশল উাবন করা;
৩. কিমউিন পয ােয় অংশহণ ির মােম সমা িচিত কের পী উয়ন মেডল গেড় তালা ও ইিতবাচক পিরবতেন
তা বহাের উৎসাহ দান করা; এবং
৪. একােডমীর মেডলসহ সসারেণর জ িবিভ ধরেণর পরামশ  সবা দান।
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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

দ ামীণ জনেগাী ি ও
কম সংান ি

আয়বধ নলক িশণ জন (ল) ০.০৭২৪৬ ০.০৭২৫ ০.০৫৫ ০.০৫৬ ০.০৫৭
ক িবধােভাগী, সিমিত (ফরমাল/ননফরমাল) অা
সরকারী/বসরকারী সংা

এিপিস ও বািষ ক
িতেবদন

সংি গেবষনা এলাকার জনগেনর
জীবনযাার মােনায়ন

ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনা

সংা ১৬ ১৬ ১৭ ১৭ ১৭
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, উপ-ক হণকারী
সমবায় সিমিত ও এনিজওসহ

এিপিস ও বািষ ক
িতেবদন

*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] িশণ
দােনর
মােম ও
পরামশ 
সবার
মােম
উয়ন
কায ম
গিতশীল
করা।

৪৩

[১.১] পী উয়েন
সমেয়াপেযাগী িশেণর
মােম দতা ি
করা।

[১.১.১] আয়বধ নলক
িশণ হণকারীর
সংা (ষ)

মিত
জন
(ল)

১২ ০.০৫৭৯৬ ০.০৩৯৩২ ০.০৪ ০.০৩৯৬ ০.০৩৭৬ ০.০৩৬ ০.০৩৫৫ ০.০৪০৮ ০.০৪১

[১.১.২] উুকরণ
িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর সংা

মিত
জন
(ল)

১২ ০.০৫৬১৮ ০.০৭৮৮২ ০.০৫৬ ০.০৫৫ ০.০৫৪ ০.০৫২ ০.০৫১ ০.০৫৭ ০.০৫৭৫

[১.১.৩]
সিমনার/ওয়াকসপ

মিত সংা ১০ ৩৬ ২৪ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ২২ ২৩

[১.১.৪] িশণ
হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

মিত জন ৬ ১৫৫২ ৪১০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৫০০ ৫২০

[১.১.৫] আয়বধ নলক
িশণ হণকারীর
সংা (মিহলা)

মিত
জন
(ল)

৩ ০.০১৪৫০ ০.০৩৫১৮ ০.০১৫ ০.০১ ০.০৯৫ ০.০৯৩ ০.০৯০ ০.০১০৬ ০.০১০৭
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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

[২] গেবষণা
ও ােয়ািগক
গেবষণার
মােম পী
উয়ন মেডল
উাবন;

৩২

[২.১] ামীণ এলাকায়
দাির রীকরণ এবং
অা াসংিগক
িবষেয় িনজ গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণা এবং
িবিভ সংার সংেগ
যৗথ গেবষণা পিরচালনা
করা।

[২.১.১] সািদত
গেবষণা

সমি সংা ৪ ২৮ ২৮ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ২১ ২১

[২.১.২] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

সমি সংা ৪ ১৬ ১৬ ১৭ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১৮ ১৮

[২.১.৩] পািন সায়ী
আিনক ি
সসারণ ও িবার
কের িষ উৎপাদন

মিত
জিমর
পিরমাণ
(একর)

৪ ৬৪০ ৬৫০ ৬৮০ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৬২০ ০ ০

[২.১.৪] িষপ
উৎপাদন ও িবপণেন
সহায়তা (M4C)

মিত
ষক
(সংা)

৪ ৮৩৭৫ ১১৪৫০ ৯০০০ ৮৯০০ ৮৮০০ ৮৭০০ ৮৬০০ ০ ০

[২.২] ির িষ ি
[২.২.১] উপ-ক সমি সংা ২ ০ ৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৪ ১১ ১০

[২.২.২] সচ (এিরয়া) সমি একর ১ ০ ৬০ ১০৫ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ২২০ ২০০

[২.২.৩] িব খাবার
পািন সরবরাহ (পিরবার)

সমি সংা ০.৫ ০ ২০০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৫৫০ ৫০০

[২.২.৪] পাওয়ার এনািজ
সরবরাহ (পিরবার)

সমি সংা ০.৫ ০ ১০ ১৪০ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ২২০ ২০০

[২.৩] জামালর
আরিডএ িতা

[২.৩.১] বত য় মিত
কা
টাকা

১.৫ ৪২.৩৮ ৭২.৩৮ ৫২.১২ ৪৭.৩১ ৪৪.৩০ ৩৯.০৯ ৩৩.৮৭ ০ ০

[২.৩.২] কের উয়ন
কােজর অগিত

মিত % ১ ৩৪.০৪ ৫৮.১৪ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৭৫.০০ ৬৫.০০ ০ ০

[২.৪] রংর আরিডএ
িতা

[২.৪.১] বত য় মিত
কা
টাকা

১.৫ ৪০.৪৭ ৯১.০০ ২০.৩২ ১৮.২৮ ১৭.২৭ ১৫.২৪ ১৩.২০ ০ ০

[২.৪.২] কের উয়ন
কােজর অগিত

মিত % ১ ৩৬.৩৫ ৮১.৭৫ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৭৫.০০ ৬৫.০০ ০ ০

[২.৫] কাশনার মােম
গেবষণাল ফলাফেলর
চার/িবার

[২.৫.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সমি সংা ২.৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ১৯ ২৬ ২৭

[২.৬] কিমউিন পয ােয়
অংশহণ ির মােম
সমা িচিত কের পী
উয়েনর উািবত মেডল
বাবায়ন ও ঋণ দান
এবং ইিতবাচক
পিরবতেন বহাের
উৎসাহ দান।

[২.৬.১] উপকারেভাগীর
সাংা

মিত
সংা
(ল)

১ ০.০১৪ ০.০১৫ ০.০১৯৫ ০.০১৭৫ ০.০১৬৫ ০.০১৫৫ ০.০১৪ ০.০২০ ০.০২৫

[২.৬.২] আদােয়র
পিরমাণ

সমি
টাকা
(কা)

১ ১২.৫০ ১২.৬০ ১৪.২০ ১২.২০ ১২.১০ ১০.৬০ ৯.১০ ১৪.৫০ ১৪.৯০

[২.৬.৩] ঋণ িবতরণ মিত
টাকা
(কা)

০.৫ ১১.৭০ ১২.৬০ ১৪.২৫ ১২.১৫ ১১.৬৫ ১০.১৫ ৯.৭০ ১৪.৪০ ১৪.৮০

[২.৬.৪] আদােয়র হার গড়
শতকরা
(%)

০.৫ ৯১ ৯৬ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ৯৮ ৯৮
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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

[২.৭] একামডমীর
মেডলসহ সসারেণর
জ িবিভ ধরেণর
পরামশ  সবা দান।

[২.৭.১] পরামশ ক সবা সমি সংা ১ ২৬ ২৬ ২৭ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২৮ ২৯

[২.৮] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমােনর জশতবািষ কী
উদযাপন।

[২.৮.১] মােছর পানা
উৎপাদন ও অবকরণ

সমি
সংা
(ল)

০.৫ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০ ০
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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 % ১ ১০০ 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
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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

[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 পউসিব শসংেপ (Acronyms) পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

২ আরিডএ, বড়া রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া

৩ এিপিস এয়াল ািনং কনফাের
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] পী উয়েন
সমেয়াপেযাগী
িশেণর মােম
দতা ি করা।

[১.১.১] আয়বধ নলক
িশণ হণকারীর
সংা (ষ)

পী উয়েনর সংেগ ত ও পেরাভােব সৃ
সরকাির, বসরকাির, ায়শািসত সংার িবিভ পয ােয়র
কম কতা/কম চারী, জনিতিনিধ, সমবায় সিমিতর সদ,
একােডমী কক পিরচািলত িবিভ কের ফলেভাগী,
পী অেলর বকার মিহলা ও বক, িমহীন ষক,
সাংবািদক, এনিজওকম, ইমাম, িশক, দশী-িবেদশী
সরকাির ও বসরকাির সাধারণ ও িবেশষািয়ত
িবিবালেয়র িবিভ িবভােগর িশাথেদর িশণ
দান।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক
সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক
সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।

[১.১.২] উুকরণ
িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর সংা

িবিভ উয়নলক কােজ সেচতনতা ও দতাির লে
একােডমী কক পিরচািলত িবিভ কের ফলেভাগী,
পী অেলর বকার মিহলা ও বক, িমহীন ষক,
সাংবািদক, এনিজওকম, ইমাম, িশক, দশী-িবেদশী
সরকাির ও বসরকাির সাধারণ ও িবেশষািয়ত
িবিবালেয়র িবিভ িবভােগর িশাথেদর উুকরণ
িশণ দান।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক
সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক
সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।

[১.১.৩]
সিমনার/ওয়াকসপ

একােডমী উািবত িসহ যথাযথ িবার ঘটােনা।
পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভােগর সংরিত নিথ থেক জানা
যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC
িরেপাট ।

১. িশণ িবভােগর সংরিত নিথ থেক জানা
যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC
িরেপাট ।

[১.১.৪] িশণ
হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

সরকাির, বসরকাির, ায়শািসত সংার িবিভ পয ােয়র
কম কতা/কম চারীেদর িনয়ািদ িশণ দান করা হয়।
ানীয় সরকার িতিনিধ এবং এনিজওকমেদর দতা ি
ও অবিহতকরণ।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক
সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক
সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।

[১.১.৫] আয়বধ নলক
িশণ হণকারীর
সংা (মিহলা)

পী উয়েনর সংেগ ত ও পেরাভােব সৃ
সরকাির, বসরকাির, ায়শািসত সংার িবিভ পয ােয়র
কম কতা/কম চারী, জনিতিনিধ, সমবায় সিমিতর সদ,
একােডমী কক পিরচািলত িবিভ কের ফলেভাগী,
পী অেলর বকার মিহলা ও বক, িমহীন ষক,
সাংবািদক, এনিজওকম, ইমাম, িশক, দশী-িবেদশী
সরকাির ও বসরকাির সাধারণ ও িবেশষািয়ত
িবিবালেয়র িবিভ িবভােগর িশাথেদর িশণ
দান।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক
সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক
সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.১] ামীণ
এলাকায় দাির
রীকরণ এবং
অা াসংিগক
িবষেয় িনজ
গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণা
এবং িবিভ সংার
সংেগ যৗথ গেবষণা
পিরচালনা করা।

[২.১.১] সািদত
গেবষণা

ামীণ সমা িচিতকরণ ও সমাধানকে গেবষণা
পিরচালনা করা। একােডমী কক িত অথ বছেরর েত
আেয়ািজত বািষ ক পিরকনা সেলন (এিপিস) ও
চািহদামািফক ঐ অথ বছের িবিভ উয়নলক গেবষণা
াব হণ ও অেমাদন করা হয়। স মেত, উ
অথ বছেরর অেমািদত গেবষণাসহ বাবািয়ত হেয়
থােক।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. কাশনা (কাশনা শাখার রিজাের গণনা
করা যােব।) ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/
APC িরেপাট । ৩. অা িতােন কািশত
কাশনা।

১. কাশনা (কাশনা শাখার রিজাের গণনা
করা যােব।) ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/
APC িরেপাট । ৩. অা িতােন কািশত
কাশনা।

[২.১.২] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনার মােম ামীণ জনেগাীর
জীবনমান উয়ন মেডল উাবন।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

[২.১.৩] পািন সায়ী
আিনক ি
সসারণ ও িবার
কের িষ উৎপাদন

আিনক ি সসারণ ও িবার করার মােম িষ
উৎপাদেন পািনর অপচয় রােধ িবিভ ক এলাকায়
দশ নী ট তরী, পািন সায়ী কায েম ষকেক
উুকরণ ও উৎপাদন ির লে কম কা পিরচালনা
করা।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

[২.১.৪] িষপ
উৎপাদন ও িবপণেন
সহায়তা (M4C)

ামীণ সমা িচিতকরণ ও সমাধানকে গেবষণা
পিরচালনা করা। একােডমী কক িত অথ বছেরর েত
আেয়ািজত বািষ ক পিরকনা সেলন (এিপিস)-এ ঐ
অথ বছের িবিভ উয়নলক গেবষণা াব হণ ও
অেমাদন করা হয়। স মেত, উ অথ বছেরর অেমািদত
গেবষণাসহ বাবািয়ত হেয় থােক।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /পিরবীণ
িতেবদন/সংি গেবষণা িতেবদন।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /পিরবীণ
িতেবদন/সংি গেবষণা িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.২] ির িষ
ি

[২.২.১] উপ-ক

ামীণ িচিত সমা, ির িষ কায ম বাবায়ন ও
সালার শি বহার কের সচ কায ম গেবষণা
পিরচালনা করা। একােডমী কক িত অথ বছেরর েত
আেয়ািজত বািষ ক পিরকনা সেলন (এিপিস)-এ ঐ
অথ বছের িবিভ উয়নলক গেবষণা াব হণ ও
অেমাদন করা হয়। স মেত, উ অথ বছেরর অেমািদত
গেবষণাসহ বাবািয়ত হেয় থােক।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

[২.২.২] সচ (এিরয়া)

ির িষ কায ম বাবায়ন ও সালার শি বহার
কের সচ কায ম গেবষণা পিরচালনা করা। একােডমী
কক িত অথ বছেরর েত আেয়ািজত বািষ ক
পিরকনা সেলন (এিপিস)-এ ঐ অথ বছের িবিভ
উয়নলক কায েমর অেমাদন করা হয়। স মেত,
কের লমাার সােথ িমল রেখ বাবািয়ত হেয়
থােক।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

[২.২] ির িষ
ি

[২.২.৩] িব খাবার
পািন সরবরাহ (পিরবার)

িব খাবার পািন সরবরাহ সিকত ামীণ সমা
িচিতকরণ, ির িষ কায ম বাবায়ন ও সালার
শি বহার কের সচ কায ম গেবষণা পিরচালনা করা।
একােডমী কক িত অথ বছেরর েত আেয়ািজত বািষ ক
পিরকনা সেলন (এিপিস)-এ ঐ অথ বছের উয়নলক
গেবষণা াব হণ ও অেমাদন করা হয়। স মেত,
কায ম বাবািয়ত হেয় থােক।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

[২.২.৪] পাওয়ার এনািজ
সরবরাহ (পিরবার)

ামীণ পাওয়ার এনািজ সিকত সমা িচিতকরণ,
ির িষ কায ম বাবায়ন ও সালার শি বহার
কের সচ কায ম গেবষণা পিরচালনা করা। একােডমী
কক িত অথ বছেরর েত আেয়ািজত বািষ ক
পিরকনা সেলন (এিপিস)-এ ঐ অথ বছের উয়নলক
কায ম হণ ও অেমাদন করা হয়। স মেত, কায ম
বাবািয়ত হেয় থােক।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর
থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/ APC িরেপাট /সংি গেবষণা
িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৩] জামালর
আরিডএ িতা

[২.৩.১] বত য়

পী উয়ন কায ম বগবান ও সসারেণর লে
জামালর আরিডএ াপন কায ম চলমান। একােডমী
কক িত অথ বছেরর েত আেয়ািজত বািষ ক
পিরকনা সেলন (এিপিস)-এ ঐ অথ বছের উয়নলক
কায ম হণ ও অেমাদন করা হয়। স মেত, িডিপিপ
অযায়ী কের কায ম বাবািয়ত হেয় থােক।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. নিথ এবং মজারেম ক (এমিব) ও
সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম পিরমাপ করা
হেব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট ।

১. নিথ এবং মজারেম ক (এমিব) ও
সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম পিরমাপ করা
হেব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট ।

[২.৩.২] কের উয়ন
কােজর অগিত

পী উয়ন কায ম বগবান ও সসারেণর লে
জামালর আরিডএ াপন কায ম চলমান।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. নিথ এবং মজারেম ক (এমিব) ও
সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম পিরমাপ করা
হেব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট ।

১. নিথ এবং মজারেম ক (এমিব) ও
সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম পিরমাপ করা
হেব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট ।

[২.৪] রংর
আরিডএ িতা

[২.৪.১] বত য়

পী উয়ন কায ম বগবান ও সসারেণর লে রংর
আরিডএ াপন কায ম চলমান। একােডমী কক িত
অথ বছেরর েত আেয়ািজত বািষ ক পিরকনা সেলন
(এিপিস)-এ ঐ অথ বছের উয়নলক কায ম হণ ও
অেমাদন করা হয়। স মেত, িডিপিপ অযায়ী কের
কায ম বাবািয়ত হেয় থােক।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. নিথ এবং মজারেম ক (এমিব) ও
সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম পিরমাপ করা
হেব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট ।

১. নিথ এবং মজারেম ক (এমিব) ও
সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম পিরমাপ করা
হেব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট ।

[২.৪.২] কের উয়ন
কােজর অগিত

পী উয়ন কায ম বগবান ও সসারেণর লে রংর
আরিডএ াপন কায ম চলমান।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. নিথ এবং মজারেম ক (এমিব) ও
সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম পিরমাপ করা
হেব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট ।

১. নিথ এবং মজারেম ক (এমিব) ও
সেরজিমেন পিরদশ েনর মােম পিরমাপ করা
হেব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট ।

[২.৫] কাশনার
মােম গেবষণাল
ফলাফেলর
চার/িবার

[২.৫.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

গেবষণার ফলাফল কােশর জ জান াল অথবা িতেবদন,
সাসাল িমিডয়া, ি িমিডয়া ও ইেলকিনক িমিডয়ার
মােম সংি বহারকারীেদর িেগচের আনা এবং
সকেলর বহােরর লে ওেয়বসাইেড কােশর বা
হন।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

কাশনা এবং একােডমীর বািষ ক িতেবদন/
APC িরেপাট /ওেয়বসাইড/সংি গেবষণা
িতেবদন।

কাশনা এবং একােডমীর বািষ ক িতেবদন/
APC িরেপাট /ওেয়বসাইড/সংি গেবষণা
িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৬] কিমউিন
পয ােয় অংশহণ
ির মােম
সমা িচিত কের
পী উয়েনর
উািবত মেডল
বাবায়ন ও ঋণ
দান এবং
ইিতবাচক
পিরবতেন বহাের
উৎসাহ দান।

[২.৬.১] উপকারেভাগীর
সাংা

ঋণ নীিতমালার আেলােক দ থাগত ও আইিজএ
িভিক ঋণ সহায়তা।

সচ ও পািন বাপনা
ক (িসআইডিউএম)
পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ
যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং একােডমীর
বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও
কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

[২.৬.২] আদােয়র
পিরমাণ

িবিভ গেবষণা এলাকায় বাবায়নাধীন সংি কের
উপকারেভাগী সমবায় সিমিত/এনিজও/দেলর সদেদর
মােঝ ঋণ সহায়তা দান করা হয়।

সচ ও পািন বাপনা
ক (িসআইডিউএম)
পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ
যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং একােডমীর
বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও
কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

[২.৬.৩] ঋণ িবতরণ
লধন সহায়তা িহেসেব ঋণ কায ম অাহত রাখার জ
িবতরণত ঋণ আদায় করা হয় যা নঃিবতরেনর জ
পরবতেত বহার করা হয়।

সচ ও পািন বাপনা
ক (িসআইডিউএম)
পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ
যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং একােডমীর
বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও
কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

[২.৬.৪] আদােয়র হার আদায়েযা ঋেণর িবপরীেত আদােয়র হার।

সচ ও পািন বাপনা
ক (িসআইডিউএম)
পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ
যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং একােডমীর
বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও
কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

[২.৭] একামডমীর
মেডলসহ
সসারেণর জ
িবিভ ধরেণর
পরামশ  সবা
দান।

[২.৭.১] পরামশ ক সবা
িবিভ সরকাির, বসরকাির ও াইেভট িতানসেহ
আরিডএ উািবত ি সফল েয়ােগর মােম সংি
িতানসেহর সমা সমাধােন সাহা করা।

সচ ও পািন বাপনা
ক (িসআইডিউএম)
পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ
যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং একােডমীর
বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও
কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC িরেপাট ।

[২.৮] জািতর িপতা
বব শখ
িজর রহমােনর
জশতবািষ কী
উদযাপন।

[২.৮.১] মােছর পানা
উৎপাদন ও অবকরণ

ােয়ািগক গেবষণা পিরচলনার মােম ামীণ জনেগাীর
জীবনমান উয়েনর লেজািতর িপতা বব শখ
িজর রহমােনর জশতবািষ কীেত আরিডএ কপ ১০
ল মােছর পানা উৎপাদন ও অবকরেণর কম িচ
হােত িনেয়েছ।

পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট /পিরবীণ িতেবদন/সংি গেবষণা
িতেবদন।

একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ APC
িরেপাট /পিরবীণ িতেবদন/সংি গেবষণা
িতেবদন।
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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

মণালয় িষ মণালয়
পািন সায়ী আিনক ি সসারণ ও
িবার কের িষ উৎপাদন

আিনক ি সসারণ ও িবার করার ে সহায়তা দান িবিধব সংা অগিত াস

মণালয় অথ  িবভাগ উপকারেভাগীর সাংা ঋণ নীিতমালার আেলােক াংেকর মােম ঋণ সহায়তা দান হয়। াংিকং িবধা আয়বধ নলক কম কা াস

মণালয় অথ  িবভাগ আদােয়র পিরমাণ ঋণ নীিতমালার আেলােক াংেকর মােম ঋণ সহায়তা দান হয়। াংিকং িবধা আয়বধ নলক কম কা াস

মণালয় অথ  িবভাগ ঋণ িবতরণ ঋণ নীিতমালার আেলােক াংেকর মােম ঋণ সহায়তা দান হয়। াংিকং িবধা আয়বধ নলক কম কা াস

মণালয় অথ  িবভাগ আদােয়র হার ঋণ নীিতমালার আেলােক াংেকর মােম ঋণ সহায়তা দান হয়। াংিকং িবধা আয়বধ নলক কম কা াস

মণালয়
া িশা ও পিরবার
কাণ িবভাগ

িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ
এবং এনিজওকম

িবিসএস কম কতােদর দ শাসক হওয়ার লে নগত িশণ দান।
িনয়ািদ িশেণর মােম িবিসএস (া) কাডার কম কতােদর দতা ি।
ানীয় সরকার িতিনিধেদর দতা ি

িবিধব সংা

মণালয় ানীয় সরকার িবভাগ
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ
এবং এনিজওকম

ানীয় সরকার িতিনিধেদর দতা ি িবিধব সংা িশণ চািহদা দান

অা বসরকাির সংাসহ
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ
এবং এনিজওকম

এনিজও কমেদর দতা ি ও অবিহতকরণ িশণ চািহদা দান িশণ চািহদা দান


