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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:

বাালী জািতর অিবসংবািদত নতা জাতীর জনক বব শখ িজর রহমান াধীনতাোর বাংলােদশ নগ ঠন এবং ধা ও দাির
বাংলােদশ গড়ার তেয় ১৯৭৪ সােলর ১৯ ন িতিত হয় পী উয়ন একােডমী, বড়া। িতালােভর পর থেত 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, বসরকাির, ায়শািসত সংার িবিভ পয ােয়র কম কতা/কম চারী, জনিতিনিধ, সমবায় সিমিতর
সদ, একােডমী কক পিরচািলত িবিভ কের ফলেভাগী, পী অেলর বকার মিহলাও 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 ৪৪,৮৮৯ জনেক িশেণর মােম দ মানবসেদ পািরত করা হেয়েছ; গেবষণার আওতায় মাট ৭৬
গেবষণা  স  হেয়েছ  ও  ১৭  ােয়ািগক  গেবষণা  পিরচালনার  মােম  িবিভ  পী  উয়ন  মেডল  উাবন  করা  হেয়েছ।  উািবত
মেডলসেহর মে আিনক ও দ সচ বাপনা ি, গভ: সচনালা, জিমেত আইল উেয় সমবায় িভিক িষ যািকীকরণ,
কিমউিন িভিক দশী রগী পালন পিত 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। এছাড়াও াইেকাকো বহােরর মােম জিমর উব রতা শি িেত একােডমী কাজ কের যাে।

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 জ পয ােযােগর অভাব রেয়েছ। া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, 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
কেরকায মসহ একােডমীেত ািপত িবিভ কের মােম পিরচালনা করা।জলবা পিরবতেনর সােথসময় কের উাবন
অেষনএবং জাতীয় পয ােয় অিভেযাজন কৗশল বতন করা। কািত িবধােভাগী নারীেদর উয়ন কম কাে অংশহণ িনিত করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫৬৮০ জনেক দ মানবসেদ পার;
১৭ গেবষণা পিরচালনা করা;
১৫ ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা করা এবং
গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণা হেত া ফলাফল ২২ কাশনার মােম িবার ঘটােনা;
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া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-

মহাপিরচালক, পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া

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)

• 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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম পী উয়ন মেডল উাবন
২. িশণ দান ও দতা ির মােম উয়ন কায ম গিতশীল করা।
৩. কিমউিন পয ােয় অংশহণ ির মােম পী উয়েনর উািবত মেডল বাবায়ন ও ঋণ দান
৪. দর/সংার িনজ কম কতা/কম চারীেদর িনেয়াগ, পেদািত ও সমতার উয়ন
৫. পরামশ  সবার মােম উািবত মেডল বাবায়ন এবং ইিতবাচক পিরবতেন বহাের উৎসাহ দান।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  ামীণ  এলাকায়  দাির  রীকরেন ােয়ািগক গেবষণার  মােম মেডল উাবন ও িবিভ সংার  সে যৗথ  গেবষণা
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
ি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

দ ামীণ জনেগাী ি ও
কম সংান ি

আয়বধ নলক িশণ জন (ল) ০.০৫৫৩ ০.০০৯৯৩ ০.০৫৬৮ ০.০৫৭ ০.০৫৭
ক িবধােভাগী, সিমিত (ফরমাল/ ননফরমাল)
অা সরকারী/বসরকারী সংা

এিপিস ও বািষ ক
িতেবদন

গেবষণার মােম পী উয়ন মেডল
উাবন।

সািদত গেবষণা সংা ২০ ১০ ১৭ ১৬ ১৬
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, উপ-ক হণকারী
সমবায় সিমিত ও এনিজওসহ

এিপিস ও বািষ ক
িতেবদন

সংি গেবষণা এলাকার জনগেনর
জীবনযাার মােনায়ন

ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনা

সংা ১৭ ১০ ১৫ ১৫ ১২
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
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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] গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণার
মােম পী উয়ন
মেডল উাবন

২৬

[১.১] িনজ গেবষণা
ও ােয়ািগক গেবষণা
এবং িবিভ সংার
সংেগ যৗথ গেবষণা
পিরচালনা করা

[১.১.১] সািদত
গেবষণা

সমি সংা ৪ ২০ ১০ ১৭ ১৬ ১৫ ১০ ০৯ ১৬ ১৬

[১.১.২] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

সমি সংা ৪ ১৭ ১০ ১৫ ১৫ ১৪ ১০ ০৯

[১.২] ির িষ
ি

[১.২.১] উপ-ক সমি সংা ২ ৭ ৬ ১০ ৮ ৬ ৬ ৫ ৮

[১.২.২] সচ (এিরয়া) সমি একর ২ ১০৫ ১২০ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১০০ ১৬০

[১.২.৩] িব খাবার
পািন সরবরাহ
(পিরবার)

সমি সংা ১.৫ ৩০৫ ৩০০ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ৪০০

[১.২.৪] পাওয়ার
এনািজ সরবরাহ
(পিরবার)

সমি সংা ০.৫ ১৮০ ১৫০ ১৪০ ১২০ ১০০ ২০০

[১.৩] জামালর
আরিডএ িতা

[১.৩.১] বত য় সমি
কা
টাকা

১.৫ ২৩.৯০ ৪.৯০ ৪৩.৩২ ৪০.৩২ ৩৯.৫ ৩০.৮০ ৩০.০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:২৪ া: 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 

[১.৩.২] কের
উয়ন কােজর
অগিত

মিত
শতকরা
(%)

১ ৭৪.৭৯ ৮১.৯৩ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০

[১.৪] রংর আরিডএ
িতা

[১.৪.১] বত য় সমি
কা
টাকা

১.৫ ৪৩.৯৪ ১১.৭৯ ১১ ১০.৫ ১০ ৯

[১.৪.২] কের
উয়ন কােজর
অগিত

মিত
শতকরা
(%)

১ ৯১.৮১ ৯৬.৯ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০

[১.৫] িড়াম ও
জামালর জলার
জীবনমান উয়ন
শীষ ক ক

[১.৫.১] গ িবতরন সমি
জন
(ল)

২ ০.০৬ ০.০৫ ০.০৪৫ ০.০৪ ০.০৩ ০.০৮

[১.৫.২] সৗর িবৎ
ােনেলর মােম
রাড লাইট াপন

সমি সংা ১.৫ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০ ৫০

[১.৫.৩]
মৎসজীিবেদর
জীবনমান উয়ন

সমি জন ০.৫ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৭০০

[১.৬] কাশনার
মােম গেবষণাল
ফলাফেলর
চার/িবার

[১.৬.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সমি সংা ৩ ২৫ ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:২৪ া: 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] িশণ দান ও
দতা ির মােম
উয়ন কায ম
গিতশীল করা।

২৫

[২.১] পী উয়েন
সমেয়াপেযাগী
িশেণর মােম
দতা ি করা।

[২.১.১] উুকরণ
িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর সংা

সমি
জন
(ল)

৬ .০১১৫৫ .০৩৫৮৩ .০৫৭ .০৫৫ .০৫৩ .০৩৫৮৩ .০৩৫০ .০৫৭৫ .০৫৮

[২.১.২] িশণ
হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

সমি জন ৬ ১৮৪৮ ১১৫৪ ১৪০০ ১২৫০ ১১৮০ ১১৫৪ ১১০০ ১৫০০ ১৬০০

[২.১.৩]
আয়বধ নলক
িশণ হণকারীর
সংা (ষ)

সমি
জন
(ল)

৫ .০৪ .০০৭৬ .০৪১ .০৪০৮ .০৪০ .০০৭৬ .০০৭০ .০৪১ .০৪১

[২.১.৪]
সিমনার/ওয়াকসপ

সমি সংা ৪ ২৩ ১৩ ২৩ ২০ ১৯ ১৩ ১১ ২০ ২১

[২.১.৫]
আয়বধ নলক
িশণ হণকারীর
সংা (মিহলা)

সমি
জন
(ল)

৪ .০১৭ .০০২৮৪ ০.০১৬০ ০.০১৫ ০.০১৪৫ .০০২৮৪ ০.০১৩ ০.০১৬০ ০.০১৬৫

[৩] কিমউিন
পয ােয় অংশহণ
ির মােম পী
উয়েনর উািবত
মেডল বাবায়ন ও
ঋণ দান

১১

[৩.১] কিমউিন
পয ােয় অংশহণ
ির মােম পী
উয়েনর উািবত
মেডল বাবায়ন ও
ঋণ দান

[৩.১.১] ঋণ িবতরণ সমি
টাকা
(কা)

২ ১২.৬০ ৮.৬ ১২.৬০ ১২.০০ ১২.৬০ ৮.৬ ৮.৫ ১২.৬০ ১২.৭০

[৩.১.২]
উপকারেভাগীর সংা

সমি
জন
(ল)

২ .০১৫ ০.০১০৪ ০.০১৪ ০.০১৩ ০.০১২ ০.০১০৪ ০.০১০৪ ০.০১৪ ০.০১৪৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:২৪ া: 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 

[৩.১.৩] আদােয়র
হার

গড়
শতকরা
(%)

২ ৯৬% ৮৭.৩৬% ৯০% ৮৯% ৮৮% ৮৭.৩৬% ৮৫% ৯২% ৯২%

[৩.১.৪] আদােয়র
পিরমাণ

সমি
টাকা
(কা)

১ ১২.৬০ ৯.৯৩ ১২.৬০ ১২.২০ ১১.৮০ ৯.৯৩ ৯.৮০ ১২.৬০ ১২.৭০

[৩.২] ামীণ
জনেগাীর জীবনমান
উয়েনর লে
ণগত মােছর পানা
উৎপাদন ও গােছর
চারা উৎপাদন ও
িবতরন

[৩.২.১] মােছর পানা
িবতরণ

সমি
সংা
(ল)

২ .৮০ ১ .৫০ .৪০ .৩৫ .৩০ .২৫ .৫০ .৫০

[৩.২.২] গােছর চারা
িবতরণ

সমি
সংা
(ল)

২ ০.০১ ০.১ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪০ ০.৩৫ ০.৩০ ০.০৫ ০.০৫

[৪] দর/সংার
িনজ
কম কতা/কম চারীেদর
িনেয়াগ, পেদািত ও
সমতার উয়ন

৫

[৪.১] দর/সংার
িনজ
কম কতা/কম চারীেদর
িনেয়াগ, পেদািত

[৪.১.১] িনেয়াগ
দানত

সমি
সংা
(জন)

১.৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭

[৪.১.২]
কম কতা/কম চারীেদর
পেদািত

সমি
সংা
(জন)

১.৫ ৮ ৬ ৪ ৩ ৩

[৪.২]
কম মতা/কম চারীেদর
সমতার উয়ন

[৪.২.১]
কম মতা/কম চারীেদর
সমতার
(সমসামিয়ক িবষয়
িনেয় লািণ ং
সশনসহ) উয়েন
উেগ হণ

সমি
সংা
(াচ)

২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:২৪ া: 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] পরামশ  সবার
মােম উািবত
মেডল বাবায়ন
এবং ইিতবাচক
পিরবতেন বহাের
উৎসাহ দান।

৩

[৫.১] পরামশ  সবার
মােম উািবত
মেডল বাবায়ন এবং
ইিতবাচক পিরবতেন
বহাের উৎসাহ
দান।

[৫.১.১] পরামশ ক
সবা

সমি সংা ৩ ১৩ ১৩ ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ১০ ২০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:২৪ া: ১৩ 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 আরিডএ, বড়া রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া

২ এিপিস এয়াল ািনং কনফাের

৩ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
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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] িনজ গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণা এবং িবিভ সংার সংেগ যৗথ
গেবষণা পিরচালনা করা

[১.১.১] সািদত গেবষণা
গেবষণা ও ায়ন িবভাগ পী উয়ন
একােডমী, বড়া।

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

[১.১.২] সািদত ােয়ািগক গেবষণা পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/APC িরেপাট /সংি গেবষণা িতেবদন।

[১.২] ির িষ ি

[১.২.১] উপ-ক পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/APC িরেপাট /সংি গেবষণা িতেবদন। ৩. কের PSC ও PIC িরেপাট 

[১.২.২] সচ (এিরয়া) পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/APC িরেপাট /সংি গেবষণা িতেবদন। ৩. কের PSC ও PIC িরেপাট 

[১.২.৩] িব খাবার পািন সরবরাহ
(পিরবার)

পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/APC িরেপাট /সংি গেবষণা িতেবদন। ৩. কের PSC ও PIC িরেপাট 

[১.২.৪] পাওয়ার এনািজ সরবরাহ (পিরবার) পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গননা/িপিসআর থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর বািষ ক
িতেবদন/APC িরেপাট /সংি গেবষণা িতেবদন। ৩. কের PSC ও PIC িরেপাট 

[১.৩] জামালর আরিডএ িতা [১.৩.১] বত য় 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 ।

[১.৩] জামালর আরিডএ িতা [১.৩.২] কের উয়ন কােজর অগিত 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 ।

[১.৪] রংর আরিডএ িতা
[১.৪.১] বত য় 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 ।

[১.৪.২] কের উয়ন কােজর অগিত 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 ।

[১.৫] িড়াম ও জামালর জলার
জীবনমান উয়ন শীষ ক ক

[১.৫.১] গ িবতরন 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 ।

[১.৫.২] সৗর িবৎ ােনেলর মােম
রাড লাইট াপন

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 ।

[১.৫.৩] মৎসজীিবেদর জীবনমান উয়ন 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 ।

[১.৬] কাশনার মােম গেবষণাল
ফলাফেলর চার/িবার

[১.৬.১] কািশত গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

পী উয়ন একােডমী, বড়া। কাশনা এবং একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট /ওেয়বসাইট/সংি গেবষণা িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.১] পী উয়েন সমেয়াপেযাগী
িশেণর মােম দতা ি করা।

[২.১.১] উুকরণ িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর সংা

িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. মািসক িরেপাট 

[২.১.২] িশণ হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং এনিজওকম

িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. মািসক িরেপাট 

[২.১.৩] আয়বধ নলক িশণ হণকারীর
সংা (ষ)

িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. মািসক িরেপাট 

[২.১.৪] সিমনার/ওয়াকসপ
িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. মািসক িরেপাট 

[২.১.৫] আয়বধ নলক িশণ হণকারীর
সংা (মিহলা)

িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা যােব। ২.
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. মািসক িরেপাট 

[৩.১] কিমউিন পয ােয় অংশহণ
ির মােম পী উয়েনর উািবত
মেডল বাবায়ন ও ঋণ দান

[৩.১.১] ঋণ িবতরণ
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 িতেবদনর/ঋণ দান সংা সভার রেলশন

[৩.১.২] উপকারেভাগীর সংা
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 িতেবদনর/ঋণ দান সংা সভার রেলশন

[৩.১] কিমউিন পয ােয় অংশহণ
ির মােম পী উয়েনর উািবত
মেডল বাবায়ন ও ঋণ দান

[৩.১.৩] 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 িতেবদনর/ঋণ দান সংা সভার রেলশন

[৩.১.৪] আদােয়র পিরমাণ
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 িতেবদনর/ঋণ দান সংা সভার রেলশন

[৩.২] ামীণ জনেগাীর জীবনমান
উয়েনর লে ণগত মােছর পানা
উৎপাদন ও গােছর চারা উৎপাদন ও
িবতরন

[৩.২.১] মােছর পানা িবতরণ পী উয়ন একােডমী, বড়া। একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ পিরবীণ িতেবদন/সংি ইউিনট এর রিজার/িতেবদন।

[৩.২.২] গােছর চারা িবতরণ পী উয়ন একােডমী, বড়া। একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ পিরবীণ িতেবদন/সংি ইউিনট এর রিজার/িতেবদন।

[৪.১] দর/সংার িনজ
কম কতা/কম চারীেদর িনেয়াগ, পেদািত

[৪.১.১] িনেয়াগ দানত

[৪.১.২] কম কতা/কম চারীেদর পেদািত
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.২] কম মতা/কম চারীেদর সমতার
উয়ন

[৪.২.১] কম মতা/কম চারীেদর সমতার
(সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািণ ং সশনসহ)
উয়েন উেগ হণ

[৫.১] পরামশ  সবার মােম উািবত
মেডল বাবায়ন এবং ইিতবাচক
পিরবতেন বহাের উৎসাহ দান।

[৫.১.১] পরামশ ক সবা
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 ।
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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

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর
পাবসস থেক আগত িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ
িনিতকরণ।

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

জনশাসন মণালয়
িনয়ািদ িশেণর মােম িবিসএস (সাধারণ) কাডার
কম কতােদর দতা ি

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

া অিধদর
িনয়ািদ িশেণর মােম িবিসএস (া) কাডার কম কতােদর
দতা ি।

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট
ানীয় সরকার িতিনিধ ও এনিজও কমেদর দতা ি দতা
ি

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা। উুকরণ িশণ হণকারী উপকারেভাগীর সংা
এনিজও, িবভ জলা ও উপেজলা
পয ােয়র অিফস

িশণ হেণর জ কম কতা রণ

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

এনিজও, িবভ জলা ও উপেজলা
পয ােয়র অিফস

িশণ হেণর জ কম কতা রণ

কিমউিন পয ােয় অংশহণ ির মােম পী উয়েনর উািবত
মেডল বাবায়ন ও ঋণ দান

ঋণ িবতরণ
সানালী াংক, জনতা াংক, অণী
াংক

ঋণ নীিতমালার আেলােক াংেকর মােম ঋণ সহায়তা দান
হয়।

কিমউিন পয ােয় অংশহণ ির মােম পী উয়েনর উািবত
মেডল বাবায়ন ও ঋণ দান

আদােয়র পিরমাণ
সানালী াংক, জনতা াংক, অণী
াংক

ঋণ নীিতমালার আেলােক াংেকর মােম ঋণ সহায়তা দান
হয়।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




