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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:

পক ২০২১ ও পক ২০৪১-এর পিরণ  পায়েণর লে পী এলাকায় ঋেণর ষম বাহ িনিতকরেণ এক অনাফাখী -শািসত
সংা  িহেসেব  িতান  অাহতভােব  দাির  িবেমাচন  ও  পী  উয়েনর  লে  কাজ  কের  যাে।  িতান  ািক  জনেগািেক
অনাািনক দল ও ি াহক পয ােয় পিরেসবা সারেণর মােম সংগত কের জনশীল উোেগ সৃ করেছ। আয়-উৎসাির,
িলক ও সামািজক উয়নলক িশণ দান  এবং   ঋণ,    উোা  ঋণ  ও  নারী  উোা  ঋণ  দােনর  মােম  এ  িতান
অ িলক ঋণ িবধা দান করেছ।
ধা ও দাির  বাংলােদশ গড়ার লে িপিডিবএফ ামীণ দির ও অিবধা জনেগাীেক আিথ কভােব য়র, উৎপাদনখী
কায েম অংশহণ, কম সংান ির জ ০৮ শাসিনক িবভােগর ৫৫ জলার ৩৫৭ উপেজলায় ৪০৩ কায ালেয় ১১ ল ৫২ হাজার
িবধা বিত জনেগাীর মােঝ িবগত ০৩ বছের ৩ ল ৮০ হাজার ফলেভাগী সদেক অ  করা হেয়েছ এবং ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ
৩২৭৮ কা টাকা, ঋণ আদােয়র হার ৯৫%। গত ০৩ বছের ফলেভাগী সদেদর নীট সয় জমার পিরমান ৮০ কা ১৪ ল টাকা। এ
কায েম ায় ৯ ল ৮০ হাজার ামীণ জনেগাীর িবিভ আয় উৎসাির কম কা যমন-গাভী পালন, মৎ চাষ, হ িশ, র িশ,
শাকসবিজ চাষ, নাস ারী, রগী পালন ইতািদর মােম আ-কম সংােনর েযাগ ি হেয়েছ। িপিডিবএফ সরকােরর িবিভ উয়ন ক
বাবায়ন ও ফলেভাগী সদেদর সদ জেন সহায়তার মােম জাতীয় উৎপাদন িেত এক উেখেযা অবদান রাখেছ।

সমা এবং চােলসহ:

িপিডিবএফ বতমােন ৫৫ জলায় এর কায ম বাবায়ন করেছ। অবিশ ৯ জলা এখনও িপিডিবএফ এর দাির ি কায েমর
আওতার বাইের রেয়েছ। অবিশ ৯ জলার সকল উপেজলা ও পয ায়েম সকল ােম িপিডিবএফ এর কায ম সসারণ করা েয়াজন। এ
পিরকনা বাবায়েনর জ েয়াজনীয় জনবল ও লধন তহিবেলর ঘাটিত রেয়েছ। িপিডিবএফ িনজ আয় ারাই েয়াজনীয় পিরচালন য়
ও আিথ ক য় িনব াহ কের থােক। ফলেভাগী সদ/উোােদর িবিভ আয় উৎসাির কম কা সসারেণর জ আিথ ক সহায়তা দান ও
তােদর সদ জেনর লে সরকার থেক অত ৫৫০কা টাকা লধন তহিবল (Seed Capital) সহায়তা েয়াজন ।
ধান কায ালয়সহ িবিভ উপেজলা কায ালেয় িপিডিবএফ এর িনজ কান ভবন নই। ধান কায ালেয়র জ সরকারী জিম বরাসহ িনজ
ভবন িনম াণ এবং আিলক কায ালয় ও উপেজলা পয ােয়জিম বরা ও অিফস ভবন িনম াণ, আবািসক িবধা সিলত িশণ ক াপন
করা েয়াজন।

ভিবৎ পিরকনা:

ামীণ জনেগাীর দাির িবেমাচন, আ-কম সংান ি ও আথ -সামািজক উয়েনর িনিম সম বাংলােদেশ সকল উপেজলায় িপিডিবএফ
এর কায ম সসারণ, ফলেভাগী সদ/উোােদর িবিভ আয় উৎসাির কম কা সসারেণর জ আিথ ক সহায়তা দান ।
কম পিরকনা বাবায়েনর জ েয়াজনীয় জনবল িনেয়ােগর বা হণ, সরকারী উয়ন কের মাম ঋণ তহিবল সংহ, িপিডিবএফ
ধান কায ালয় এবং আিলক ও উপেজলা কায ালেয়র জ সরকারী জায়গায় জিম বরা ও ভবন িনম ােণর েয়াজনীয় বা হণ।
িপিডিবএফ এর িবধােভাগী সদেদরেক উুকরণ ওিবিভ আয় উৎসাির কম কাে িশণ দােনর লে িশণ ক াপন ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৬৩০  সিমিত এবং ১৮৯০  অনাািনক দল গঠন করা হেব;
১৭০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হেব;
৪০০০ জনেক আয় উৎসাির িশণ এবং ৬০০০ জনেক ন িবকাশ ও সামািজক উয়ন িশণ দান করা হেব;
৯৫০০০ জন মিহলা সদেক আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত করা হেব;
ফলেভাগীেদর ি সেয়র নীট পিরমান হেব ২৫ কা টাকা ।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:১১ া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, 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-

বাপনা পিরচালক, পী দাির িবেমাচন ফাউেশন(িপিডিবএফ)

এবং

সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২১
সােলর ন মােসর ২৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পীর দির ও অিবধা জনেগাীর আথ -সামািজক অবার উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
দির ও িবধাবিত ামীণ নারী-ষেদরেক সংগত কের িনয়িমত সয় সংেহর মােম সদেদর িঁজ গঠন, ঋণ সহায়তা
দােনর মােম তােদর অথ ৈনিতক অবার উয়ন, সামািজক উয়নলক িশণ, আয় উৎসাির িশণ দােনর মােম দতা
উয়ন, আ-কম সংান ি এবং নারীর মতায়ন, সমতা ি ও নব সদ জন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পীর দির ও অিবধা জনেগািেক সংগত কের আয়িলক কম কাে সৃ করা
২. দ মানব সদ ির মােম কম সংােনর েযাগ ি
৩. ফাউেশেনর কায মেক িডিজটাইেজশনকরণ
৪. সৗর িবতািয়ত সড়কবািত াপেনর মােম আেলািকত পী জন ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সিমিতর মােম জনগনেক সংগতকরণ;
২. সিমিতর মােম কম সংান ি;
৩. ামীণ জনেগাির জ আয় উৎসাির কম কা বাবায়ন;
৪. সিমিতর সদেদর িঁজ গঠন;
৫. সামািজক উয়ন ও উুকরণ এবং আয় িলক কম কাের উপর িশণ;
৬. পী উয়েন সংি কম কতা, জন িতিনিধেদর/অংশীজেনর িশণ;
৭. পী উয়ন কায েমর উপর ধান কায ালয় ও অল পয ােয় সিমনার ও কম শালা;
৮. ফলেভাগী সদেদর ঋণ ও সেয়র তািদ ডাটােবজ এ সিেবিশতকরণ এবং
৯. াম পয ােয় আিনক নগর িবধা দােনর লে সৗর িবতািয়ত সড়কবািত াপেনর মােম আেলািকত পী জন ।
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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

িশেণর মােম দ মানব
সেদর পিরমান ি

আয় িলক ও উুকরণিশণ
হণকারী ফলেভাগী

সংা
(ল)

০.২২০ ০.১৩ ০.১০ ০.১২ ০.১৫ িপিডিবএফ
ফাউেশেনর মািসক, মািসক ও
বািষ ক অগিত িতেবদন

আয়িলক মিহলােদর কম কাে
অংশহণ ি

আয়িলক কম কাে িনেয়ািজত
মিহলা

সংা
(ল)

১.১৪ ১.২০ ০.৯৫ ১.১৫ ১.২৫ িপিডিবএফ

ফাউেশেনর মািসক, মািসক ও
বািষ ক অগিত িতেবদন ফাউেশেনর
মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:১১ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:১১ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পীর দির ও
অিবধা
জনেগািেক
সংগত কের
আয়িলক
কম কাে সৃ
করা

২৫

[১.১] সিমিতর
মােম দির
জনেগািেক
সংগতকরণ

[১.১.১]
ফলেভাগীর
সংা

সমি
সংা
(ল)

৩ ১.২০ ১.২৬ ১.০০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ ১.২০ ১.৩০

[১.১.২]
অনাািনক
সিমিতর সংা

সমি সংা ২ ৬৭৫ ৬০০ ৬৩০ ৬২০ ৬১০ ৬০০ ৫৯০ ৬৫০ ৭০০

[১.২] সদেদর
িবিনেয়াগ সমতা
ি

[১.২.১] ঋণ
িবতরেণর পিরমাণ

সমি
টাকা
(কা)

৩ ১০৫০.০০ ১০৮০.০০ ১৭০০.০০ ১৬৯০.০০ ১৬৮০.০০ ১৬৭০.০০ ১৬৫০.০০ ১৭৫০.০০ ১৮০০.০০

[১.২.২] ঋণ
আদােয়র পিরমাণ

সমি
টাকা
(কা)

৩ ১০৯৩.০০ ১১২৫.০০ ১৭০০.০০ ১৬৯০.০০ ১৬৮০.০০ ১৬৭০.০০ ১৬৫০.০০ ১৭৫০.০০ ১৮০০.০০

[১.২.৩] বািষ ক
ঋণ আদায় হার
(%)

গড় (%) ২ ৯৬ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৪ ৯৬ ৯৬

[১.২.৪] ঋণ হীতা সমি
সংা
(ল)

২ ২.৯০ ৩.০৫ ৩.১০ ৩.০৮ ৩.০৭ ৩.০৫ ৩.০০ ৩.১৫ ৩.২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:১১ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.২.৫] খলাপী
ঋেণর পিরমাণ

মিত
টাকা
(কা)

২ ১৪১.৮১ ২৮৫.০০ ২৮০.০০ ২৭৫.০০ ২৭০.০০ ২৬৫.০০ ২৬০.০০ ২৫০.০০ ২৪০.০০

[১.৩] সিমিতর
মােম অিতির
কম সংান ি

[১.৩.১] আ-
কম সংােনর
আওতায়
ফলেভাগীর
সংা

সমি
সংা
(ল)

২ ৩.৬০ ৩.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৫.২৫ ৫.৫০

[১.৪] ামীণ
জনেগাির জ আয়
িলক কম কা

[১.৪.১] আয়
িলক
কম কাের সােথ
জিড়ত ামীণ
মিহলােদর সংা

সমি
সংা
(ল)

২ ১.১৪ ১.২০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ ০.৭৫ ১.১৫ ১.২৫

[১.৪.২] আয়
িলক
কম কাের সােথ
জিড়ত ামীণ
েষর সংা

সমি
সংা
(ল)

২ ০.০৬ ০.০৭৫ ০.০৭৮ ০.০৭৭ ০.০৭৬ ০.০৭৫ ০.০৭৪ ০.০৮০ ০.০৮২

[১.৫] সিমিতর
সদেদর লধন
গঠন

[১.৫.১] 
সেয়র মােম
গত লধন

সমি
টাকা
(কা)

২ ২৪.০০ ২৪.০০ ২৫.০০ ২৪.৫০ ২৪.২৫ ২৪.০০ ২৩.৫০ ২৬.০০ ২৭.০০

[২] দ মানব
সদ ির
মােম
কম সংােনর
েযাগ ি

২৫

[২.১] উুকরণ
এবং আয়িলক
কম কাে ফলেভাগী
সদেদর উপর
িশণ দান

[২.১.১] উুকরণ
িশণ হণকারী
ফলেভাগীর
সংা

সমি
সংা
(ল)

৫ ০.১৬০ ০.১০০ ০.০৬০ ০.০৫৭ ০.০৫৩ ০.০৫০ ০.০৪৭ ০.০৬৫ ০.০৭০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:১১ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১.২] আয়
িলক
কম কাের উপর
িশণ হণকারী
ফলেভাগীর
সংা

সমি
সংা
(ল)

৩ ০.০৬০ ০.০৩০ ০.০৪০ ০.০৩৭ ০.০৩৩ ০.০৩০ ০.০২৭ ০.০৪৫ ০.০৫০

[২.২] ‘িজব বষ ’
উদযাপন উপলে
কাযম হণ

[২.২.১] পী
উয়ন ও দাির
িবেমাচেন
ববর অবদান
িবষেয় সিমিত
পয ােয়
ফলেভাগীেদর
িশণ আেয়াজন

সমি জন ৫ ০ ০ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৪০০ ২০০ ১২০০ ১৪০০

[২.৩] পী উয়েন
সংি কম কতা-
কম চারী ও জন
িতিনিধেদর
িশন

[২.৩.১] ানীয়
িশণ
কম চীেত
অংশহণ-কারীর
সংা

সমি জন ৪ ৩৫০০ ২৬৫০ ২৭০০ ২৬৮৪ ২৬৭১ ২৬৫০ ২৬৩৩ ২৮০০ ২৯০০

[২.৩.২] সিমনার,
কম শালা আেয়াজন

সমি সংা ৩ ৩২ ২৯ ৩২ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ৩৫ ৪০

[২.৪] কম কতা-
কম চারীদের সমতা
উয়েন সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং সশন

[২.৪.১] সমতা
উয়েন লািন ং
সশন

সমি সংা ৩ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৮ ১০

[২.৫] ফাউেশেনর
কম কতা-কম চারীেদর
পেদািত

[২.৫.১] পেদািত
দান

সমি জন ২ ৬৭৯ ০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০০ ১৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:১১ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ফাউেশেনর
কায মেক
িডিজটাইেজশনকরণ

১০

[৩.১] ফলেভাগী
সদেদর ঋণ ও
সেয়র তািদ
ডাটােবজ এ
সিেবিশতকরণ

[৩.১.১] ঋণ ও
সেয়র তািদ
ডাটােবজ এ
সিেবিশতকরণ

গড় (%) ৫ ০ ০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.১.২] অনলাইেন
মাঠ পযােয়র ঋণ
ও সেয়র
অগিত মিনটিরং

গড় (%) ৫ ০ ০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[৪] সৗর
িবতািয়ত
সড়কবািত াপেনর
মােম আেলািকত
পী জন ।

১০

[৪.১] াম পয ােয়
আিনক নগর িবধা
দােনর লে সৗর
িবতািয়ত
সড়কবািত াপেনর
মােম আেলািকত
পী জন

[৪.১.১] সৗর
িবতািয়ত
সড়কবািত াপন

সমি সংা ১০ ৬০০০ ৩০০০ ৩২০০ ৩১৪০ ৩০৭০ ৩০০০ ২৯৩০ ২৫০০ ২৬০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১০, ২০২১ ১৭:১১ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
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

২ আরিডএ রাল ডেভলপেম একােডমী

৩ এনআরিডিস নায়াখালী রাল ডেভেলপেম িনং সার

৪ এসআইিপ ল ইমভেম ােজ

৫ ডািউআই উইেমন িনংইউট

৬ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

৭ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৮ বাড  বাংলােদশ একােডমী ফর রাল ডেভলপেম

৯ িবআরিডআই বাংলােদশ রাল ডেভেলপেম িনং ইউট

১০ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
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সংেযাজনী ২: কম সাদন চেকর পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] সিমিতর মােম দির জনেগািেক
সংগতকরণ

[১.১.১] ফলেভাগীর সংা মাঠ পিরচালন িবভাগ ফলেভাগী সদের সংা সিলত িতেবদন ও সদের তািলকার ননা

[১.১.২] অনাািনক সিমিতর সংা মাঠ পিরচালন িবভাগ অনাািনক সিমিতর সংার এমঅঅইএস িতেবদন

[১.২] সদেদর িবিনেয়াগ সমতা ি

[১.২.১] ঋণ িবতরেণর পিরমাণ মাঠ পিরচালন িবভাগ ঋণ িবতরেণর এমআইএস ও মািসক িতেবদন

[১.২.২] ঋণ আদােয়র পিরমাণ মাঠ পিরচালন িবভাগ ঋণ আদােয়র এমআইএস ও মািসক িতেবদন

[১.২.৩] বািষ ক ঋণ আদায় হার (%) মাঠ পিরচালন িবভাগ ঋণ আদায় হােরর এমআইএস ও মািসক িতেবদন

[১.২.৪] ঋণ হীতা মাঠ পিরচালন িবভাগ ঋণ হিতা সঙা এমআইএস ও মািসক িতেবদন

[১.২] সদেদর িবিনেয়াগ সমতা ি [১.২.৫] খলাপী ঋেণর পিরমাণ মাঠ পিরচালন িবভাগ এমআইএস ও মািসক িতেবদন েল খলাপী ঋেণর পিরমান সিলত িতেবদন

[১.৩] সিমিতর মােম অিতির কম সংান ি [১.৩.১] আ-কম সংােনর আওতায় ফলেভাগীর সংা মাঠ পিরচালন িবভাগ
আ-কম সংােনর আওতায় ফলেভাগীর সংা সংা অল হেত া ত
(িবভাগীয় পিরচালক কক তয়নত)

[১.৪] ামীণ জনেগাির জ আয় িলক কম কা

[১.৪.১] আয় িলক কম কাের সােথ জিড়ত ামীণ
মিহলােদর সংা

মাঠ পিরচালন িবভাগ
আয় িলক কম কাের সােথ জিড়ত ামীণ মিহলােদর সংা সংা অল
হেত া ত (িবভাগীয় পিরচালক কক তয়নত)

[১.৪.২] আয় িলক কম কাের সােথ জিড়ত ামীণ
েষর সংা

মাঠ পিরচালন িবভাগ
আয় িলক কম কাের সােথ জিড়ত ামীণ েষর সংা সংা অল
হেত া ত (িবভাগীয় পিরচালক কক তয়নত)

[১.৫] সিমিতর সদেদর লধন গঠন [১.৫.১]  সেয়র মােম গত লধন মাঠ পিরচালন িবভাগ  ঋেণর এমআইএস িতেবদন, ায়ার ালা, ও মািসক িতেবদন

[২.১] উুকরণ এবং আয়িলক কম কাে
ফলেভাগী সদেদর উপর িশণ দান

[২.১.১] উুকরণ িশণ হণকারী ফলেভাগীর
সংা

মানব সদ উয়ন শাখা
উুকরণ িশণ হণকারীর অলিভিক সংা, ননািভিক তািলকা,
িশেণর হািজরা ও ছিব

[২.১] উুকরণ এবং আয়িলক কম কাে
ফলেভাগী সদেদর উপর িশণ দান

[২.১.২] আয় িলক কম কাের উপর িশণ
হণকারী ফলেভাগীর সংা

মানব সদ উয়ন শাখা
আয় িলক কম কাের উপর িশণ হণকারীর অলিভিক সংা,
ননািভিক তািলকা, িশেণর হািজরা ও ছিব

[২.২] ‘িজব বষ ’ উদযাপন উপলে কাযম হণ
[২.২.১] পী উয়ন ও দাির িবেমাচেন ববর অবদান
িবষেয় সিমিত পয ােয় ফলেভাগীেদর িশণ আেয়াজন

মানব সদ উয়ন শাখা
পী উয়ন ও দাির িবেমাচেন ববর অবদান িবষেয় সিমিত পয ােয়
ফলেভাগীেদর িশেণর হািজরা ও ছিব

[২.৩] পী উয়েন সংি কম কতা-কম চারী ও জন
িতিনিধেদর িশন

[২.৩.১] ানীয় িশণ কম চীেত অংশহণ-কারীর
সংা

মানব সদ উয়ন শাখা ানীয় িশণ কম চীেত অংশহণকারীর তািলকা, হািজরা ও ছিব

[২.৩.২] সিমনার, কম শালা আেয়াজন মানব সদ উয়ন শাখা আেয়ািজত সিমনার, কম শালার তািলকা, হািজরা ও ছিব

[২.৪] কম কতা-কম চারীদের সমতা উয়েন
সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন

[২.৪.১] সমতা উয়েন লািন ং সশন মানব সদ উয়ন শাখা
কম কতা-কম চারীেদর সমতা উয়েনর জন আেয়ািজত লািন ং সশেনর তািলকা,
হািজরা ও ছিব

[২.৫] ফাউেশেনর কম কতা-কম চারীেদর পেদািত [২.৫.১] পেদািত দান শাসন িবভাগ পেদািত দানত তািলকা, পেদািত পের ননা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] ফলেভাগী সদেদর ঋণ ও সেয়র তািদ
ডাটােবজ এ সিেবিশতকরণ

[৩.১.১] ঋণ ও সেয়র তািদ ডাটােবজ এ
সিেবিশতকরণ

ত-ি শাখা ঋণ ও সেয়র তািদ সিেবিশত ডাটােবজ এর ননা কিপ

[৩.১.২] অনলাইেন মাঠ পযােয়র ঋণ ও সেয়র অগিত
মিনটিরং

মাঠ পিরচালন িবভাগ ও ত
ি শাখা

ই-মইল, ই-নিথ ও গল ফরেমেট া ত

[৪.১] াম পয ােয় আিনক নগর িবধা দােনর লে
সৗর িবতািয়ত সড়কবািত াপেনর মােম
আেলািকত পী জন

[৪.১.১] সৗর িবতািয়ত সড়কবািত াপন নীিত ও পিরকনা শাখা সৗর িবতািয়ত সড়কবািত াপেনর তািলকা, ছিব
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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

সদেদর িবিনেয়াগ সমতা ি ঋণ িবতরেণর পিরমাণ
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ:
ানীয় সরকার, পী উয়ন ও
সমবায় মণালয়

িবিভ উয়ন কের লমাা অযায়ী অজন িতেবদন মণালেয় দািখল, মণালেয়র িনেদ শনা মাতােবক
কাযকর বা হণ এবং ক বা কম িচর অথ  ছাড়করেণ মণালেয়র সািবক সহায়তা ।

পী উয়েন সংি কম কতা-কম চারী ও
জন িতিনিধেদর িশন

ানীয় িশণ কম চীেত
অংশহণ-কারীর সংা

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা

িপিডিবএফ এর ফলেভাগী সদেদর িবিভ আয় উৎসাির কম কাে দতা উয়ন িশেনর জ উিিখত
সংাসেহ প রণ, িশনাথর তািলকা রণ ও িশক/ভ ািেত েয়াজনীয় সহেযাগীতা ।

পী উয়েন সংি কম কতা-কম চারী ও
জন িতিনিধেদর িশন

সিমনার, কম শালা আেয়াজন
বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম
(বাড ), িমা

িপিডিবএফ এর ফলেভাগী সদেদর িবিভ আয় উৎসাির কম কাে দতা উয়ন িশেনর জ উিিখত
সংাসেহ প রণ, িশনাথর তািলকা রণ ও িশক/ভ ািেত েয়াজনীয় সহেযাগীতা ।

পী উয়েন সংি কম কতা-কম চারী ও
জন িতিনিধেদর িশন

সিমনার, কম শালা আেয়াজন
পী উয়ন একােডিম (আরিডএ)
বড়া

িপিডিবএফ এর ফলেভাগী সদেদর িবিভ আয় উৎসাির কম কাে দতা উয়ন িশেনর জ উিিখত
সংাসেহ প রণ, িশনাথর তািলকা রণ ও িশক/ভ ািেত েয়াজনীয় সহেযাগীতা ।

পী উয়েন সংি কম কতা-কম চারী ও
জন িতিনিধেদর িশন

সিমনার, কম শালা আেয়াজন
বব দাির িবেমাচন ও পী
উয়ন একােডিম (বাপাড )

িপিডিবএফ এর কম কতা-কম চারীেদর িবিভ িবষেয় িশণ বাবায়েনর জ উিিখত সংাসেহ প রণ,
িশনাথর তািলকা রণ, কম শালা, সিমনার এর জ িনধ ািরত সময় অবিহতকরণ ও সংাসেহর
িশক/ভ বহােরর জ সহায়তা হণ।

উুকরণ এবং আয়িলক কম কাে
ফলেভাগী সদেদর উপর িশণ দান

উুকরণ িশণ হণকারী
ফলেভাগীর সংা

বব দাির িবেমাচন ও পী
উয়ন একােডিম (বাপাড )

িপিডিবএফ এর কম কতা-কম চারীেদর িবিভ িবষেয় িশণ বাবায়েনর জ উিিখত সংাসেহ প রণ,
িশনাথর তািলকা রণ, কম শালা, সিমনার এর জ িনধ ািরত সময় অবিহতকরণ ও সংাসেহর
িশক/ভ বহােরর জ সহায়তা হণ।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




