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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:

 ষক উয়ন ফাউেশন পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর আওতাধীন ১৯৯৪ সােলর কাানী আইেনর অধীেন িতিত এক সরকারী
মািলকানাধীন িতান। দেশর পী অেল বসবাসরত িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর আথ -সামািজক অবার উয়ন তথা
দাির িবেমাচনই এর ধান ল । ফাউেশেনর ঋণ কায ম ফয়াির, ২০০৭ হেত  হেয় ১ কসহ ৩৬ জলার ১৭৪ উপেজলায়
পিরচািলত হে। ফাউেশেনর আওতায় গত ০৩ বছের াম পয ােয় ২৭২০ সিমিত গঠেনর মােম ৮২ হাজার নারী/ষেক সদ
করা হয়। এ সকল সদেক তেদর িষ উৎপাদন ি, আ-কম সংান ও আয় িলক কায েম এ সমেয় মাট ৪৭৪.০৯ কা টাকা
জামানতিবহীন ঋণ িবতরণ করা হয়। একই সমেয় সাািহক িকির মােম মাট ৪১৯.৯৩ কা টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়েযা
ঋণ আদােয়র হার শতকরা ৯৬ ভাগ। সদগণ ঋণ িবিনেয়ােগর আয় থেক   সয় জমার মােম এ সমেয় মাট ৩৭.৫০ কা টাকা
‘িনজ িঁজ’ গঠন কেরেছন। একই সমেয় ১৫৩৪জন কম কতা/কম চারীেক দতা উয়ন এবং ১৭৯৫০জন ফলেভাগীেক আয় বধ নলক
কায ম এবং উুকরণ িশণ দান করা হেয়েছ। ফাউেশেনর ফলেভাগীেদর শতকরা ৯৫ ভাগই নারী।

সমা এবং চােলসহ:

ফলেভাগীেদর উুকরণ, উপ িশণ ও িশণ পরবত সক জীিবকায়েন িনেয়ািজত করা এক হ কাজ। ণল পয ােয় ঋণ
কায েম সময়হীনতা ও ততা এক বড় সমা । ফাউেশেনর কম কতা/কম চারীেদর বতন-ভাতার জ সরকার অথ  দান কের না।
সরকার কক দ আবতক ঋণ তহিবেলর মােম িবতরণত ঋেণর ১১% সািভ স চােজর ১০% সািভ স চাজ িদেয় কম কতা/কম চারীেদর
বতন-ভাতা ও পিরচালন য় িনব াহ করা কন হেয় পেড়। জাতীয় বতন ল সরকাির পয ােয় যথাসমেয় বাবায়ন করা গেলও এ
ফাউেশেন জাতীয় বতনেল অকরেণ বতনেল বাবায়েন িবল হয়। এেত কম কতা/কম চারীেদর মে হতাশা ি হয় ফেল কায ম
বাবায়েন বড় ধরেণর চােলে পড়েত হয়।

ভিবৎ পিরকনা:

ফাউেশেনর ফলেভাগীেদর সেচতনতা ির িনিম আগামী ৩ বছের ১৭৫০০ ফলেভাগী সদেক আয়বধ ণলক কায েমর উপর দতা
িলক এবং ঋণ ও সয় কায েমর উপর উকরণ িশণ দান করা হেব। ফাউেশেনর সমতা ির লে (০১) আইিস
িভিক িশণ কমে-কাম অিফস, দশ ণ ও িবয় ক শীষ ক ০১ এবং সরকােরর িনেদ শনা অসাের ঋেণর সািভ স চাজ/েদর হার
িসেল িডেজট ধের (০২)“পক ২০২১ : দাির িবেমাচেন  সয় যাজন” শীষ ক ০১সহ মাট ০২ ক সরকােরর বািষ ক উয়ন
বােজেটর আওতায় হণ করা হেয়েছ। এছাড়া (০১)  ষক উয়ন ফাউেশেনর সমতা ি শীষ ক ০১, (০২) বাংলােদেশর 
ষকেদর জ উৎপাদন, কম সংান ও আয় িলক কম িচ শীষ ক ০১, এবং (০৩) -তািক ও ািক জনেগাীর জীিবকা উয়ন
শীষ ক ০১সহ মাট ০৩ ক এিডিপ’ত ািবত বেদিশক সাহা াির িবধােথ  বরািবহীন অনেমািদত নন ক িহেসেব
অ  রেয়েছ। এসব ক বাবায়েনর মােম আগামী ৩ বছের ৫০ হাজার নারী/ষেক সদি কের তেদর আকম সংােনর
েযাগ ির লে ৫৫৫ কা টাকাা জামানতিবহীন ঋণ দােনর মােম ৫০ হাজার িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর আথ -
সামািজক অবার উয়ন করা হেব ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১০০ অনাািনক সিমিত গঠেনর মােম ৮ হাজার নারী/ষেক সদ করা হেব।
ফলেভাগী সদেদর মােঝ আয়বধ নলক কায েম ১৮৫ কা টাকা জামানতিবহীন ঋণ দান করা হেব।
আয়বধ নলক কম কাে ৫ হাজার ৮শত নারীেক িনেয়ািজত করা হেব।
ফলেভাগীেদর   সয় জমার মােম ১৫ কা টাকা িঁজ গঠেন উ করা হেব।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পী অেল বসবাসরত িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর আথ -সামািজক অবার উয়ন এবং দাির াসকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
পী অেল বসবাসরত িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর সদেদরেক ক কের জামানতিবহীন ঋণ ও 
উোা ঋণ এবং িশণ দােনর মােম আথ -সামািজক অবার উয়ন এবং উয়ন কম কা ও মতায়েন এসব পিরবােরর
নারীেদরেক সৃকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পীর িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর জনেগাীেক সংগত কের আয়বধ ণলক কম কাে সৃ করা
২. দ মানব সদ তিরর মােম কম সংােনর েযাগ ি।

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. াম পয ােয় িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর নারী/ষেক সংগতকরণ;
২. সংগত নারী/ষেক তােদর উৎপাদন, আ-কম সংান ও আয় িলক কায ম বাবায়েন জামানতিবহীন ঋণ
ও  উোা ঋণ দান;
৩. ঋণ িবিনেয়ােগর আয় থেক   সয় আমানত জমার মােম িনজ িঁজ গঠেন উুকরণ;
৪. ফলেভাগী সদের জ দতা িলক িশণ আেয়াজন; এবং
৫. ফলেভাগী সদগণেক অথ ৈনিতক কায েমর পাশাপািশ সামািজক উয়নলক কায ম যমনঃ ছেল-মেয়েদর
িশা, া-ি, জনসংা িনয়ণ, পিরবার কাণ ইতািদ কায ম হেণ উুকরণ ও সহেযািগতা 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

পী অেল াবলী ও উপকার ভাগীর
সংা ি

সবা দােনর লে
উপকারেভাগী সৃকরণ

জন (ল) ০.৩৬ ০.২০ ০.০৮ ০.০৪ ০.০৪
িপিডিবএফ, িবআরিডিব, সমবায় অিধদর
ইতািদ

এসএফিডএফ এর অনলাইন
িতেবদন

আয় বধ নলক কম কাে উপকারেভাগী
িনেয়াজন

উপকারেভাগীর কম জন জন (ল) ০.২৯ ০.১৫ ০.০৬ ০.০৩ ০.০৩
িপিডিবএফ, িবআরিডিব, সমবায় অিধদর
ইতািদ

এসএফিডএফ এর অনলাইন
িতেবদন

আয়বধ নলক কম কাে িনেয়াজেনর
মােম নারীেদর মতায়ন

নারীর কম জন জন (ল) ০.২৭৫ ০.১৪ ০.০৫৮ ০.০৩ ০.০৩
িপিডিবএফ, িবআরিডিব, সমবায় অিধদর
ইতািদ

এসএফিডএফ এর অনলাইন
ি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] পীর
িমহীন,
ািক চাষী ও
 ষক
পিরবােরর
জনেগাীেক
সংগত কের
আয়বধ ণলক
কম কাে
সৃ করা

৬০

[১.১] অনাািনক
সিমিত গঠেনর মােম
জনগণেক সংগত করা

[১.১.১] গত
অনাািনক সিমিত

সমি সংা ৪ ১৪০০ ৫০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০

[১.১.২] অনাািনক
সিমিতর মােম
সদি

সমি
জন
(ল)

৪ ০.৩৬ ০.২০ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৬ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৪ ০.০৪

[১.২] সদেদর
িবিনেয়াগ সমতা ি

[১.২.১] িবতরণত
ঋেণর পিরমান

সমি
টাকা
(কা)

৬ ১৭৬.০০ ১৮০.০০ ১৮৫.০০ ১৮৪.০০ ১৮৩.০০ ১৮০.০০ ১৭৮.০০ ১৯০.০০ ১৯৫.০০

[১.২.২] আদায়ত
ঋেণর পিরমান

সমি
টাকা
(কা)

৬ ১৫৭.০০ ১৬২.০০ ১৭৫.০০ ১৭০.০০ ১৬৫.০০ ১৬২.০০ ১৬০.০০ ১৮০.০০ ১৮৫.০০

[১.২.৩] সািভ স চাজ
আদায়

সমি
টাকা
(কা)

৬ ১৫.৫৬ ১৬.০০ ১৭.৩৪ ১৬.৮৫ ১৬.৩৫ ১৬.০৫ ১৫.৮৫ ১৭.৮৪ ১৮.৩৩

[১.২.৪] আদায়েযা
ঋণ আদােয়র হার

মিত % ৪ ৯৫.০০ ৯৫.৭৫ ৯৬.৫০ ৯৬.০০ ৯৫.৮০ ৯৫.৫০ ৯৫.০০ ৯৭.০০ ৯৭.০০

[১.২.৫] খলািপ ঋেণর
পিরমাণ (িিত)

মিত
টাকা
(কা)

৪ ২৭.০০ ২৯.৯২ ২৩.০০ ২৪.০০ ২৫.০০ ২৬.০০ ২৭.০০ ২৩.০০ ২৩.০০

[১.৩] অনাািনক
সিমিতর সদেদর
সদেদর ঋণ সহায়তার
মােম অিতির
কম সংান ি

[১.৩.১] আ-
কম সংান িজত
উপকার ভাগীর সংা

সমি
জন
(ল)

৪ ০.২৯ ০.১৫ ০.০৬ ০.০৫৫ ০.০৫ ০.০৪৫ ০.০৪ ০.০৩ ০.০৩

[১.৩.২] ঋণ হীতা সমি
জন
(ল)

৪ ০.৩২ ০.১৬ ০.০৬৫ ০.০৬ ০.০৫৫ ০.০৫ ০.০৪৫ ০.০৩৫ ০.০৩৫

[১.৪] পীর নারীেদর
জ আয়বধ ক কম িচ
হণ

[১.৪.১] নারীর
মতায়ন

সমি
জন
(ল)

৪ ০.২৭৫ ০.১৪ ০.০৫৮ ০.০৫৬ ০.০৫২ ০.০৫০ ০.০৪৮ ০.০৩ ০.০৩

[১.৫] পীর জনগেণর
জ আয়বধ ণলক
কম িচ হণ

[১.৫.১] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
ষ

সমি
জন
(ল)

৩ ০.০১৫ ০.০১ ০.০০২ ০.০০১ ০.০০১ ০.০০১ ০.০০১ ০.০০১ ০.০০১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৫৮ া: 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

[১.৬]  সেয়র
মােম লধন গঠন

[১.৬.১] লধন গঠন সমি
টাকা
(কা)

৫ ১৩.৫০ ১৪.০০ ১৫.০০ ১৪.৫০ ১৪.৪০ ১৪.২০ ১৪.০০ ১৬.০০ ১৭.০০

[১.৭] 'িজব বষ '
উদযাপন উপলে
কায ম হণ

[১.৭.১] উপেজলা
পয ােয় সদ সমােবশ
অান/ য া িল, সরা
৩ জন সদেক
রার দান

সমি জন ৩ ১৫০

[১.৭.২] দাির
িবেমাচেন/ পী
উয়েন ও ববর
উপর ব রচনা কের
জাতীয় দিনেক
কােশর উোগ হণ

সমি সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[২] দ মানব
সদ তিরর
মােম
কম সংােনর
েযাগ ি।

১৫

[২.১] অনাািনক
সিমিতর সদেদর মে
উকরণ/
আয়বধ নলক িশণ
দান

[২.১.১] আয়
বধ নলক কায েম
িশণ হণকারী

সমি
জন
(ল)

৫ ০.০৪ ০.০৫ ০.০৬ ০.০৫৮ ০.০৫৬ ০.০৫ ০.০৪৫ ০.০৭ ০.০৭

[২.১.২]
উকরণলক
িশণ হণকারী

সমি
জন
(ল)

৫ ০.০২ ০.০২৫ ০.০৩০ ০.০২৮ ০.০২৬ ০.০২৫ ০.০২৪ ০.০৩৫ ০.০৩৫

[২.২] পী উয়েন
িনেয়ািজত কম কতা,
কমেদর িশণ দান

[২.২.১] িশণ
হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজও কম

সমি জন ৫ ৫০০ ৭০০ ৮০০ ৭৮০ ৭৪০ ৭২০ ৭০০ ৮৫০ ৮৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৫৮ া: 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%

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: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৪:৫৮ া: ১১ 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 এসএফিডএফ ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন

২ আইিজএ ইনকাম জনােরং এািিভজ (আয়বধ নলক কায ম)

৩ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৪ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
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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] অনাািনক
সিমিত গঠেনর
মােম জনগণেক
সংগত করা

[১.১.১] গত
অনাািনক সিমিত

সমবায় সিমিতর আওতায় িনবিত নয় এমন অনাািনক সিমিত গঠন । িত সিমিতেত
উপকারেভাগীর সংা ২৫-৩০ জন। মঃ এসএফিডএফ-এর কায ম মা ২৬ জলার ১১৪
উপেজলায় াত। ফাউেশন এসব উপেজলায় নন কের কান ক গঠন করেছ না। তেব কান
উপেজলায় ক বািতল হেল সেে ২/১ ক গঠন করা হেয় থােক। একইভােব সিমিত গঠেনর
সােথ সদি, আকম সংান িজত উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে
িনেয়ািজত নারী সিকত িবধায় এ সকল চেক অপভােব কায ম হণ করা হেয় থােক। তেব
কান ক হণ করা হেয় থাকেল এিপএ’ত কের লমাা অ  করা হেয় থােক। ফাউেশন
১ কের মােম ৬০ নন উপেজলায় কায ম সসারণসহ বাবায়ন করেছ। এ কর
ময়াদ িডেসর ২০১৯ িঃ তািরখ সমা হেয় যােব। এ পিরেিেত ফাউেশেনর ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন িেত ক গঠন, সদি, আকম সংান িজত উপকার
ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত নারী এ ৫ চেক লমাা ২০১৮-১৯
অথ বছেরর চেয় কম িনধ ারণ করা হেয়েছ।

এসএফিডএফ

িত উপেজলা কায ালয় হেত ত
সংহ করা হয়। কায িনেদ িশকা অযায়ী
সিমিত গঠন হেয়েছ িকনা তা আিলক
বাপকগণ সাািহক মেণর মােম
িনিত হন ।

এসএফিডএফ’র
কায িনেদ িশকা, মািসক
অনলাইন িতেবদন

[১.১.২] অনাািনক
সিমিতর মােম
সদি

বসতিভটা ছাড়া সেব া ০.০৫-২.৪৯ একর চাষেযা জিমর সািধকারী িমহীন, ািক চাষী ও 
ষক পিরবােরর ১জন ষ িকংবা নারীেক ফাউেশেনর আওতায় এেন সিমিত করা হয়। মঃ
এসএফিডএফ-এর কায ম মা ২৬ জলার ১১৪ উপেজলায় াত। ফাউেশন এসব উপেজলায়
নন কের কান ক গঠন করেছ না। তেব কান উপেজলায় ক বািতল হেল সেে ২/১ ক
গঠন করা হেয় থােক। একইভােব সিমিত গঠেনর সােথ সদি, আকম সংান িজত উপকার
ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত নারী সিকত িবধায় এ সকল চেক
অপভােব কায ম হণ করা হেয় থােক। তেব কান ক হণ করা হেয় থাকেল এিপএ’ত
কের লমাা অ  করা হেয় থােক। ফাউেশন ১ কের মােম ৬০ নন উপেজলায়
কায ম সসারণসহ বাবায়ন করেছ। এ কর ময়াদ িডেসর ২০১৯ িঃ তািরখ সমা হেয়
যােব। এ পিরেিেত ফাউেশেনর ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন িেত ক গঠন,
সদি, আকম সংান িজত উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত
নারী এ ৫ চেক লমাা ২০১৮-১৯ অথ বছেরর চেয় কম িনধ ারণ করা হেয়েছ।

এসএফিডএফ এসএফিডএফ
এসএফিডএফ’র
কায িনেদ িশকা, মািসক
অনলাইন িতেবদন
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.২] সদেদর
িবিনেয়াগ সমতা
ি

[১.২.১] িবতরণত
ঋেণর পিরমান

'সরকাির পয ােয় পিরচািলত ঋণ কম িচর আওতায় আবতক ঋণ তহিবল বহােরর সমিত
নীিতমালা-২০১৬', ফাউেশেনর কায িনেদ িশকা ও সমেয় সমেয় জািরত পিরপ/অিফস আেদেশ
দ থাগত ও আইিজএ (আয় বধ নলক কায ম) িভিক ঋণ সহায়তা।

এসএফিডএফ

উপেজলা কায ালেয়র কাশ বই, নগদান,
খিতয়ান এবং ঋণ িবতরণ রিজােরর
মােম ঋণ িবতরেণর পিরমাণ িনিত
করা হয় ।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন

[১.২.২] আদায়ত
ঋেণর পিরমান

যথাযথ উপকারেভাগী িনব াচন, চািহদািভিক ঋণ সহায়তা এবং কায কর পিরবীণ ও তাবধান
কৗশল েয়ােগর মােম িবতরণত ঋণ ক পয ােয় উঠান বঠেকর মােম সাািহক িভিেত ঋণ
আদায় করা হয়। যা নঃ িবতরণ করা হয়। তেব  উোা ঋণ মািসক িভিেত আদায় করা হেয়
থােক।

এসএফিডএফ

ফলেভাগীেদর পাশ বই, মাঠ
কম কতােদর বার িভিক রিজার,
মািসক রিজার ও উপেজলা
বাপেকর রিজােরর মােম
আদােয়র পিরমাণ িনিত করা হয়।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন

[১.২.৩] সািভ স চাজ
আদায়

সরকাির পয ােয় পিরচািলত ঋণ কম িচর আওতায় আবতক ঋণ তহিবল বহােরর সমিত
নীিতমালা-২০১৬' অসরেন িবতরণত ঋেণর উপর ১১% সরল েদ সািভ স চাজ আদায় করা হেয়
থােক। আদায়ত ১১% সািভ স চােজর ১০ভাগ িতােনর কম কতা/কম চারীেদর বতনভাতা ও
পিরচালন য় িনব াহ করা হেয় থােক এবং ১ ভাগ আবতক তহিবেলর সােথ ি িহেসেব  হয়।

এসএফিডএফ

ফলেভাগীেদর পাশ বই, মাঠ
কম কতােদর বার িভিক রিজার,
মািসক রিজার ও উপেজলা
বাপেকর রিজােরর মােম
আদােয়র পিরমাণ িনিত করা হয়।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন

[১.২.৪] আদায়েযা
ঋণ আদােয়র হার

ফাউেশেনর আওতায় মিত আদায়েযা ঋণ আদােয়র হার ঝােনা হেয়েছ। অথ াৎ ফাউেশেনর
আওতায় মিত ঋণ আদােয়র সােথ খলািপ ঋণ িিত যাগ কের আদায়েযা িনণ য় কের
তদেিেত ঋণ আদােয়র হার িনণ য় করা হেয়েছ।

এসএফিডএফ

িতেবদনকােল খলািপ ঋেণর িিতর
সােথ মিত আদায়  কের
আদায়েযা িনধ ারণব ক এ আদােয়র
হার িনণ য় করা হেয়েছ।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন

[১.২.৫] খলািপ ঋেণর
পিরমাণ (িিত)

িতেবদনকােল খলাপী ঋেণর িিত দিশ ত হেয়েছ এসএফিডএফ

েতক উপকারেভাগীেক খাত িভিক ঋণ
িবতরেণর ময়াদ সমাপনাে অনাদায়ী
ঋণেক খলািপ ঋণ িহেসেব গ করা হয়
এবং এসব ত মাঠ পয ােয়র অনলাইন
িতেবদন থেক সংহ করা হয়।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৩]
অনাািনক
সিমিতর সদেদর
সদেদর ঋণ
সহায়তার মােম
অিতির
কম সংান ি

[১.৩.১] আ-
কম সংান িজত
উপকার ভাগীর সংা

চািহদািভিক আয়বধ নলক কম কাে অনাািনক িশেণার জামানতিবহীন  ঋণ সহায়তার
মােম আকম সংােনর েযাগ িকারী উপকারেভাগী। মঃ এসএফিডএফ-এর কায ম মা
২৬ জলার ১১৪ উপেজলায় াত। ফাউেশন এসব উপেজলায় নন কের কান ক গঠন
করেছ না। তেব কান উপেজলায় ক বািতল হেল সেে ২/১ ক গঠন করা হেয় থােক।
একইভােব সিমিত গঠেনর সােথ সদি, আকম সংান িজত উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও
আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত নারী সিকত িবধায় এ সকল চেক অপভােব কায ম হণ
করা হেয় থােক। তেব কান ক হণ করা হেয় থাকেল এিপএ’ত কের লমাা অ  করা
হেয় থােক। ফাউেশন ১ কের মােম ৬০ নন উপেজলায় কায ম সসারণসহ বাবায়ন
করেছ। এ কর ময়াদ িডেসর ২০১৯ িঃ তািরখ সমা হেয় যােব। এ পিরেিেত ফাউেশেনর
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন িেত ক গঠন, সদি, আকম সংান িজত
উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত নারী এ ৫ চেক লমাা
২০১৮-১৯ অথ বছেরর চেয় কম িনধ ারণ করা হেয়েছ।

এসএফিডএফ

বছেরর মে য সকল সদ হয়
তােদর মে ঋণ দানত য সকল
সদ আয়বধ নলক কম কাে ঋণ
িবিনেয়াগ কের উপাজন িেত সম
হেয়েছ তােদরেক গণনায় আনা হয়।
িবষয় উপেজলা বাপকগণ তদারিকর
মােম িনিত হন।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন

[১.৩.২] ঋণ হীতা

িতেবদনকােল নন সদেদর মে ভিতর মাসাের ঋণ হীতা িনব াচন করা হেয় থােক।
মঃ এসএফিডএফ-এর কায ম মা ২৬ জলার ১১৪ উপেজলায় াত। ফাউেশন এসব
উপেজলায় নন কের কান ক গঠন করেছ না। তেব কান উপেজলায় ক বািতল হেল সেে
২/১ ক গঠন করা হেয় থােক। একইভােব সিমিত গঠেনর সােথ সদি, আকম সংান িজত
উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত নারী সিকত িবধায় এ সকল
চেক অপভােব কায ম হণ করা হেয় থােক। তেব কান ক হণ করা হেয় থাকেল এিপএ’ত
কের লমাা অ  করা হেয় থােক। ফাউেশন ১ কের মােম ৬০ নন উপেজলায়
কায ম সসারণসহ বাবায়ন করেছ। এ কর ময়াদ িডেসর ২০১৯ িঃ তািরখ সমা হেয়
যােব। এ পিরেিেত ফাউেশেনর ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন িেত ক গঠন,
সদি, আকম সংান িজত উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত
নারী এ ৫ চেক লমাা ২০১৮-১৯ অথ বছেরর চেয় কম িনধ ারণ করা হেয়েছ।

এসএফিডএফ

িতেবদন বছের য সকল সদ নন
কের অ  হেয়েছ তােদর মে যারা
ঋণ পেয়েছ তােদর সংা উপেজলার ঋণ
রিজার (মাার রাল) হেত িহসাব
িনধ ারণ করা হয়।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৪] পীর
নারীেদর জ
আয়বধ ক কম িচ
হণ

[১.৪.১] নারীর
মতায়ন

নারীেদর আয়বধ নলক কােজ সৃ করার লে উপকারেভাগী িনব াচেনর ে নারীেদর
অািধকার দান করা হয়। মঃ এসএফিডএফ-এর কায ম মা ২৬ জলার ১১৪ উপেজলায়
াত। ফাউেশন এসব উপেজলায় নন কের কান ক গঠন করেছ না। তেব কান উপেজলায়
ক বািতল হেল সেে ২/১ ক গঠন করা হেয় থােক। একইভােব সিমিত গঠেনর সােথ
সদি, আকম সংান িজত উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত
নারী সিকত িবধায় এ সকল চেক অপভােব কায ম হণ করা হেয় থােক। তেব কান ক
হণ করা হেয় থাকেল এিপএ’ত কের লমাা অ  করা হেয় থােক। ফাউেশন ১ কের
মােম ৬০ নন উপেজলায় কায ম সসারণসহ বাবায়ন করেছ। এ কর ময়াদ িডেসর
২০১৯ িঃ তািরখ সমা হেয় যােব। এ পিরেিেত ফাউেশেনর ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন িেত ক গঠন, সদি, আকম সংান িজত উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও
আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত নারী এ ৫ চেক লমাা ২০১৮-১৯ অথ বছেরর চেয় কম
িনধ ারণ করা হেয়েছ।

এসএফিডএফ

িতেবদন বছের য সকল সদ নন
কের অ  হেয়েছ তােদর মে যারা
ঋণ পেয়েছ তােদর মে নারীর সংা
উপেজলার ঋণ রিজার (মাার রাল)
হেত িহসাব করা হয়।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন

[১.৫] পীর
জনগেণর জ
আয়বধ ণলক
কম িচ হণ

[১.৫.১] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
ষ

আয়বধ নলক কােজ সৃ করার লে উপকারেভাগী িনব াচেনর ে টােগ ট িত পিরবার
থেক ১জন কের সদ িনব াচন করা হেয় থােক। মঃ এসএফিডএফ-এর কায ম মা ২৬
জলার ১১৪ উপেজলায় াত। ফাউেশন এসব উপেজলায় নন কের কান ক গঠন করেছ না।
তেব কান উপেজলায় ক বািতল হেল সেে ২/১ ক গঠন করা হেয় থােক। একইভােব
সিমিত গঠেনর সােথ সদি, আকম সংান িজত উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত নারী সিকত িবধায় এ সকল চেক অপভােব কায ম হণ করা হেয়
থােক। তেব কান ক হণ করা হেয় থাকেল এিপএ’ত কের লমাা অ  করা হেয়
থােক। ফাউেশন ১ কের মােম ৬০ নন উপেজলায় কায ম সসারণসহ বাবায়ন
করেছ। এ কর ময়াদ িডেসর ২০১৯ িঃ তািরখ সমা হেয় যােব। এ পিরেিেত ফাউেশেনর
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন িেত ক গঠন, সদি, আকম সংান িজত
উপকার ভাগী, ঋণ হীতা ও আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত নারী এ ৫ চেক লমাা
২০১৮-১৯ অথ বছেরর চেয় কম িনধ ারণ করা হেয়েছ।

এসএফিডএফ

িতেবদন বছের য সকল সদ নন
কের অ  হেয়েছ তােদর মে যারা
ঋণ পেয়েছ তােদর মে েষর সংা
উপেজলার ঋণ রিজার হেত িনধ ারণ
করা হয়।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন

[১.৬] 
সেয়র মােম
লধন গঠন

[১.৬.১] লধন গঠন
উঠান বঠেকর মােম কের উপকারেভাগীেদর িনকট হেত সাািহক সয় আদায়সহ সদেদর
ইামত   সয় জমার মােম গত লধন/িঁজ।

এসএফিডএফ

সদেদর পাশ বিহ এবং মাঠ
কম কতােদর বার িভিক রিজােরর
তাসাের উপেজলা পয ােয় সেয়র
িহসাব িনিত করা হয়।

এসএফিডএফ’র
অনলাইন িতেবদন
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৭] 'িজব বষ '
উদযাপন উপলে
কায ম হণ

[১.৭.১] উপেজলা
পয ােয় সদ সমােবশ
অান/ য া িল, সরা
৩ জন সদেক
রার দান

ফাউেশেনর ১১৪ উপেজলার েতকেত ফলেভাগীেদরেক িনেয় এসব অান করা হেব। ১১৪
উপেজলা থেক সরা ৫০ উপেজলার সরা ৩ জন কের সদেক রার দােনর বা হণ করা
হেব। এ লে কিম গঠেনর মােম বা হণ করা হেব।

এসএফিডএফ

উপেজলা পয ােয়র কিম ফলেভাগীেদর
উঠান বঠেক অংশহণ, ঋণ হণ, সক
খােত ঋণ িবিনেয়াগ, ঋণ পিরেশাধ, ি
গঠনসহ আথ সামািজক অবার উয়েনর
িভিেত সরা সদ িনব াচন করা হেব।

এসএফিডএফ’র
আিলক বাপেকর
িতেবদন

[১.৭.২] দাির
িবেমাচেন/ পী
উয়েন ও ববর
উপর ব রচনা কের
জাতীয় দিনেক
কােশর উোগ হণ

ফাউেশেনর সকল কম কতা/ কম চারীেদর িনকট থেক দাির িবেমাচেন/পী উয়েন ও ববর
উপর ব রচনা আহবান করা হেব। ১ কিম গঠেনর মােম এসব ব রচনা থেক বাছাই কের
সরা ১০ ব রচনা জাতীয় দিনেক কােশর উোগ হণ করা হেব।

এসএফিডএফ

আিলক পয ােয়র কিম িত
অেলর আওতা উপেজলাসেহর
কম কতা/ কম চারীেদর িনকট থেক ব
রচনা সংহ কের বাছাইব ক িত
উপেজলা হেত সেব া ২ ব রচনা
ধান কায ালেয় রণ করেব। ধান
কায ালেয়র কীয় কিম এসব ব
রচনা বাছাই কের সরা ১০ ব রচনা
িনব াচন করেব।

এসএফিডএফ’র
আিলক বাপেকর
িতেবদন

[২.১] অনাািনক
সিমিতর সদেদর
মে উকরণ/
আয়বধ নলক
িশণ দান

[২.১.১] আয়
বধ নলক কায েম
িশণ হণকারী

ফলেভাগীেদরেক য সকল খােত ঋণ িবতরণ করা হয় স সকল খােতর উপর িবষয় িভিক িশণ
দান করা হেয় থােক। আয়বধ নলক িশেণর মে অতম হেলা বািড়র আিঙনায় সবিজ চাষ,
গবািদ প পালন, হস-রগী পালন, ক/বাক, মৎ চাষ, মৗমািছ চাষ, িষ কােজ আিনক ি
বহার ইতািদ।

এসএফিডএফ

সকল িশণ এসএফিডএফ-এর ধান
কায ালেয়র মােম সংগঠন করা হয় ।
তদাযায়ী কাস  িভিক ত সংহ করা
হয় ।

এসএফিডএফ’র ধান
কায ালয় কক মাঠ
পয ায় হেত ত সংহ
করা হেয় থােক।

[২.১.২]
উকরণলক
িশণ হণকারী

ঋণ ও সয় কায েম সেচতনতা ও দতা িসহ যৗতক থা, বা িববােহর ফল, াথিমক া
পিরচয া, পিরবার কাণ ইতািদ সামািজক সেচতনতালক কায েম উুকরণ িশেণ
অংশহণকারী উপকারেভাগীেদর সংা

এসএফিডএফ

সকল িশণ এসএফিডএফ-এর ধান
কায ালেয়র মােম সংগঠন করা হয়।
তদাযায়ী কাস  িভিক ত সংহ করা
হয় ।

এসএফিডএফ’র ধান
কায ালয় কক মাঠ
পয ায় হেত ত সংহ
করা হেয় থােক।

[২.২] পী উয়েন
িনেয়ািজত
কম কতা, কমেদর
িশণ দান

[২.২.১] িশণ
হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজও কম

ফাউেশেনর ধান কায ালয় এবং মাঠ পয ােয়র কম কতা/কম চারীেদর িশণ । লত চলমান
কের মােম বিশর ভাগ িশণ দান করা হেয় থােক।

এসএফিডএফ

এ সকল িশণ এসএফিডএফ-এর ধান
কায ালেয়র মােম সংগঠন করা হয়।
তদাযায়ী কাস  িভিক িশণাথর
ত সংহ করা হয় ।

এসএফিডএফ’র ধান
কায ালয় এবং
আিলক কায ালয়
হেত া ত
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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 েযাজ নয় গত অনাািনক সিমিত েযাজ নয় েয়াজ নয় েয়াজ নয়


