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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

এবং

মিপিরষদ সিচব-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৯ - ন ৩০, ২০২০
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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ দেশর পী উয়ন ও দাির িবেমাচন কায ম পিরচালনায়  িমকা পালন করেছ। পী উয়েন িনত
নন কৗশল উাবন ও েয়ােগর মােম টকসই দাির িবেমাচন ও জীিবকায়ন উয়েন এ িবভাগ সব দা িনেয়ািজত। এ লে সারােদেশ
সমবায় কায ম সসারণ করা হেয়েছ। ‘‘আমার বািড় আমার খামার ক ’’ এর মােম থাগত  ঋেণর পিরবেত  সয় ধারণার
বতন করা হেয়েছ; এিল ২০১৯ পয  উপকারেভাগীেদর সয় এবং সরকার দ বানােসর মােম গত মাট তহিবেলর পিরমাণ
৫৪২৫.০০ কা টাকা। এসব অেথ র যথাযথ বহার িনিত করেত অনলাইন াংিকং বতন করা হেয়েছ। এছাড়া, গাখা উৎপাদন
কারখানা চা করা হেয়েছ। মিহেষর িম জনন ক াপন এবং িসরাজগের বাঘাবািড়ঘােট ঁেড়া ধ কারখানা, চােমর পয়ায় ও
ফিরদের  কারখানা াপেনর উোগ হণ করা হেয়েছ। পী উয়েন অাহত গেবষণার ধারাবািহকতায় দেশর িবিভ এলাকায় সচ ও
পািন বাপনা, বীজ ও বােয়ােটকেনালিজ, গবািদপর জাত উয়ন ও সসারণ, নবায়নেযা শি উয়ন ও গেবষণা কায ম পিরচালনা
করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

থাগত ঋণ কায েমর আওতায় ফলেভাগীরা ধা হেলও েদর উ হার, িকি পিরেশােধর কনশত ও বাবাধকতার কারেণ
কািতমাায়  সাফ পাওয়া  সব হে না।  এর িবপরীেত  সয় ধারণার  সসারণ ও এর টকসইকরণ এক বড় চােল।  অিত
দির ও দির িণর এক বড় অংশ এখেনা দািরি কায েমর আওতার বাইের রেয় গেছ। ফলেভাগীেদর উুকরণ, উপ
িশণ ও িশণ পরবত সক জীিবকায়েন িনেয়ািজত করা এক হ কাজ। এছাড়া কীয় এবং ণল পয ােয় সময়হীনতা ও
ততা এক বড় সমা।

ভিবৎ পিরকনা:

দেশর দির জনেগাীেক ল কের দাির বাংলােদশ িবিনম ােণর লে পাৎপদ এলাকায় কম সংান জন,  উোা ি
এবং িশেণর মােম পী অেল দ মানবসদ ি করা হেব।  সয় কায ম সসারেণর জ ‘‘আমার বািড় আমার খামার"
কের ময়াদ ২০২০ সাল পয  বিধ ত করা হেয়েছ। গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম পী উয়ন িবষয়ক সমা িচিতকরণ,
সমাধান ও ফলাফল সসারণ করা হেব। এছাড়া,  সমবায় সিমিতর কায ম িবতকরেণর মােম দশেক  উৎপাদেন য়ংসণ 
কের গেড় তালা হেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৬০০০  সমবায় সিমিত এবং ৪৬৭৪  অনাািনক সিমিত গঠন করা হেব;
৬০,০০০ জনেক আয়বধ নলক িশণ দান করা হেব;
আয়বধ নলক কম কাে ৭,৯৪,০০০ জন মিহলা, ৪,০২,০০০ জন ষ এবং ১৮,০০০ জন -গাী জনগণেক িনেয়ািজত করা হেব;
 সেয়র মােম ৭৪৩ কা টাকা লধন গঠন এবং ৩৪৩০.২৬ কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হেব।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর পী উয়ন ও সমবায় িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগঃ
ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ববর ের ধা ও দাির সানার বাংলা িবিনম াণ।

১.২ অিভল (Mission)
পী উয়েন সমবায়িভিক কায ম পিরচালনা এবং অাহত গেবষণার মােম পী অেল সমিত উয়ন কম িচ বাবায়ন ও
দেশর দির জনেগাির আথ -সামািজক অবার উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. পীর দির ও িবধাবিত জনেগাীর আয়বধ ক কম কা ির মােম জীিবকায়ন িনিতকরণ
২. পী উয়েন েগাপেযাগী কৗশল উাবন ও িবতকরণ
৩. ািতািনক সমতা ি ও দ মানব সদ তিরর মােম নন নন 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. আািনক ও অনাািনক সিমিত গঠন এবং েয়াজনীয় কম িচ/ক ণয়ন ও বাবায়ন;
২. পী উয়নিভিক নীিতমালা, সমবায় আইন ও িবিধ এবং তৎসংি নীিতমালা ণয়ন;
৩.  ঋণ,  সয়, সমবায়িভিক  ও রিশ াপন, সমবায় াংিকং, সমবায়ী িষ খামার ি ও উৎপািদত
প বাজারজাতকরণ,  ও অা সমবায়িভিক বসা িতান গেড় তালার মােম উোা ি;
৪. পী উয়ন ও সমবায়িভিক মানবসদ উয়ন কম িচ হণ;
৫. পী উয়েন িশণ িতান তির, সসারণ ও অবকাঠােমা িনম াণ এবং দ মানবসদ তিরর মােম কম সংান
িকরণ;
৬. পী উয়নিভিক কায ম বাবায়ন এবং এই সংা িবিভ আজািতক সংার সে সময় সাধন;
৭. ােয়ািগক গেবষণার মােম পী উয়ন কৗশল ও মেডল উাবন এবং সসারণ;
৮. সমবায়িভিক কম িচর মােম ামীণ মিহলােদর মতায়ন ও আথ -সামািজক উয়ন;
৯. পী উয়ন কম িচেত জনসাধারেণর সৃতা িনিতকরণ;
১০. পিরদশ েনর মােম কায ম বাবায়ন সংা অগিত পয ােলাচনা;
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর ি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 দািরের হার াস াসত পী দাির % ২৫.০ ২৩.৫৪ ২২.০০ ২০.৫০ ১৯.০০
ানীয় সরকার িবভাগ, িষ
মণালয়, মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়, সমাজ কাণ মণালয়

বাংলােদশ পিরসংান েরা এর ২০১০ ও ২০১৬ সােলর
জিরেপর তের আেলােক িতবছর ১.৪৬% াসত হাের
দািরের হার উেখ করা হেয়েছ।

আয়বধ নলক কায েম
মিহলােদর অংশহণ ি

পীর মিহলােদর
কম সংান ি

জন
(ল)

৫.৭৩৮ ৭.৬৯ ৭.৯৪ ৭.১৯ ৪.২৫
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়,
সমাজ কাণ মণালয়, ব উয়ন
অিধদর

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  (িবআরিডিব), বাংলােদশ পী
উয়ন একােডমী (বাড ), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ),  ষক উয়ন ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক

আয়বধ নলক কম কাে
ষ ও  -গাির
অংশহণ

পীর ষ ও -
গাির মােষর
কম সংান ি

জন
(ল)

১.৬৫ ১.৭৬ ৪.২০ ৩.৭৭ ১.৭৪
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
আওতাধীন দর/ সংাসহ

বাংলােদশ পী উয়ন বাড  (িবআরিডিব), বাংলােদশ পী
উয়ন একােডমী (বাড ), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ),  ষক উয়ন ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক

িশেণর মােম দ
জনবেলর সংা ি

িশেণর মােম
ািতািনক সমতা
ি ও দ মানব
সদ তির

জন
(ল)

৩.২৭ ৩.১৮ ২.৫২ ২.৫৩ ২.৫৮
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
আওতাধীন দর/ সংাসহ

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ পী উয়ন বাড  (িবআরিডিব),
বাংলােদশ পী উয়ন একােডমী (বাড ), পী উয়ন একােডমী
(আরিডএ), বব দাির িবেমাচন ও পী উয়ন একােডমী
(বাপাড ), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ), 
ষক উয়ন ফাউেশন (এসএফিডএফ), আমার বািড় আমার
খামার ক

পী উয়েন েগাপেযাগী
কৗশল উাবন ও
িবতকরণ

পী উয়েন গেবষণা ও
েয়ািগক গেবষণা
সাদন, কাশনার
মােম গেবষণাল
ফলাফল চার

সংা ৭৭ ৮০ ৮২ ৮৫ ৮৯
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর
আওতাধীন িতন গেবষণা ও
িশণ িতান।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম (বাড ), রাল
ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ),বব একােডিম ফর
পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম (বাপাড ) এর
বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-২০।

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ১২, ২০১৯ ১৩:০৩ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ম ১২, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ১২, ২০১৯ ১৩:০৩ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ম ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক 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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] পীর দির
ও িবধাবিত
জনেগাীর
আয়বধ ক
কম কা ির
মােম
জীিবকায়ন
িনিতকরণ

৩৫

[১.১] সমবায় সিমিত এবং
আনাািনক সিমিতর
মােম জনগণেক সংগত
করা

[১.১.১] িনবিত সমবায়
সিমিত

সংা ৪ ৫৬৭২ ৫৮১০ ৬০০০ ৫৯৫০ ৫৯০০ ৫৮৫০ ৫৮০০ ৬৬০০ ৭০০০

[১.১.২] অিডটত সমবায়
সিমিত

সংা ৩ ৮৭৫৭২ ৮৮০০০ ৯০০০০ ৮৮৫০০ ৮৮৪০০ ৮৮৩০০ ৮৮২০০ ৯২০০০ ৯৪০০০

[১.১.৩] গত অনাািনক
সিমিত

সংা ৩ ১৮৮৫১ ২৩৫৫০ ৪৬৭৪ ৪৬০০ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৩৭০০ ১৭৭৫

[১.১.৪] সিমিতর কায ম
পিরদশ ন

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৯ ১৩ ১৪

[১.২] ঋণ িবতরণ
[১.২.১] িবতরণত ঋেণর
পিরমাণ

টাকা
(কা)

২ ২৪৩৯.৭০ ৩৪৬৪.১৯ ৩৪৩০.২৬ ৩২০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৭০০ ৩০৭৭.২৭ ২৭২৩.৭২

[১.৩] ঋণ আদায়
[১.৩.১] ঋণ আদােয়র হার % ২ ৯৪.৩০ ৯৩.৮৫ ৯৪.৮৩ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৫.৭৫ ৯৬.৬৬

[১.৩.২] ঋণ িবতরণ ও ঋণ
আদায় কায ম পিরদশ ন

সংা ১ ৩২ ৩০ ২৯ ২৮ ২৬ ৩২ ৩৪

[১.৪] সমবায় সিমিত ও
অনাািনক সিমিতর
সদেদর অিতির
কম সংান জন

[১.৪.১] আকম সংান
িজত উপকারেভাগীর সংা

জন (ল) ২ ১০.৮৩ ১১.২০ ১১.৫৯ ১১.৫০ ১১.২৫ ১১.১০ ১১.০০ ৭.৭৫ ৫.৮৩

[১.৪.২] ঋণ হীতা জন (ল) ২ ৮.৫৭ ৮.২১ ৮.২৮ ৮.২০ ৮.১০ ৮.০০ ৭.৯০ ৮.৫৩ ৮.৬৩

[১.৫] পী জনেগাীর
আয়বধ নলক কায ম

[১.৫.১] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত মিহলা

জন (ল) ২ ৫.৭৩৮ ৭.৬৯ ৭.৯৪ ৭.৫০ ৭.৪০ ৭.৩০ ৭.২০ ৭.১৯ ৪.২৫

[১.৫.২] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত ষ

জন (ল) ১ ১.৬৫ ১.৬৪ ৪.০২ ৩.৯০ ৩.৮০ ৩.৭০ ৩.৬০ ৩.৬৮ ১.৭৪
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক 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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫.৩] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত  -
গাী

জন (ল) ১ ০.১২ ০.১৮ ০.১৭ ০.১৬ ০.১৫ ০.১৪ ০.০৯

[১.৫.৪] আয়বধ নলক
কায ম পিরদশ ন ও পরামশ 
দান

সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৮ ২১ ২২

[১.৬] সিমিতর সদেদর
জ লধন গঠন

[১.৬.১]  সেয়র মােম
গত লধেনর পিরমাণ

টাকা
(কা)

২ ৫৯৪.৮৪ ৭৩৮ ৭৪৩ ৭৪০ ৭৩৫ ৭৩০ ৭২৫ ৩৪৬ ৫২

[১.৬.২] সিমিতর য়ত
শয়ার

টাকা
(কা)

২ ৪.২০ ৪.২০ ৪.৫০ ৪.৪০ ৪.৩০ ৪.২০ ৪.১০ ৪.৫২ ৪.৫৫

[১.৬.৩] সিমিতেত জমাত
সয়

টাকা
(কা)

১ ২৯.৫০ ৩২ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৫ ৩৩ ৩৪

[১.৭] উপকারেভাগী প
কক িষজ উৎপাদন ি

[১.৭.১] সংহীত তরল ধ
ল
(িলটার)

১ ৪৭৩.৫০ ৫০০ ৫০৫ ৪৮৫ ৪৬৫ ৪৫৫ ৪৪৫ ৫১০ ৫২০

[১.৭.২] বাজারজাতত
তরলধ

ল
(িলটার)

১ ৪২২ ৪২৫ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৪৫০ ৪৬০

[১.৭.৩] বাজারজাতত
অা জাত প

টাকা
(কা)

১ ৬৫ ৬৫ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭২

[১.৭.৪] ধ এবং জাত
প উৎপাদন
বাজারজাতকরণ কায ম
পিরদশ ন ও মিনটিরং

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[১.৮] উপকারেভাগী প
কক উৎপািদত অিষ
প বাজারজাতকরণ

[১.৮.১] অিষ প িবপণন
টাকা
(ল)

১ ২০৬.৫০ ২৪৬ ২৫৩ ২৪৩ ২৩৩ ২২৩ ২১৩ ২৫৮ ২৬৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক 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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] পী
উয়েন
েগাপেযাগী
কৗশল উাবন
ও িবতকরণ

২৫
[২.১] পী উয়ন গেবষণা
সাদন

[২.১.১] সািদত গেবষণা সংা ৬ ৩৬ ৩৬ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২৯ ২৯

[২.২] পী উয়েন
ােয়ািগক গেবষণা সাদন

[২.২.১] সািদত ােয়ািগক
গেবষণা

সংা ৪ ১৮ ১৮ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ২৩ ২৫

[২.৩] কাশনার মােম
গেবষণাল ফলাফেলর
চার/িবার এবং পী
উয়ন িবষয়ক সিমনার,
কম শালা আেয়াজন

[২.৩.১] সিমনার ও
কম শালা আেয়াজন

সংা ৪ ১২৭ ১২৯ ১৬০ ১৫৮ ১৫৬ ১৫৪ ১৫২ ১৪০ ১৩৪

[২.৩.২] কািশত গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণার ফলাফল

সংা ৩ ২৫ ২৬ ৩২ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ৩৩ ৩৫

[২.৩.৩] গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণা কায ম
মিনটিরং

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[২.৪] পী উয়েন উািবত
মেডল সসারণ

[২.৪.১] পরামশ ক সবা সংা ৩ ২৬ ২৬ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২৩ ২৮ ২৯

[২.৪.২] পািন সায়ী িষ
ি সসারণ

একর ২ ৬৪০ ৬৫০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০

[২.৪.৩] ি-র িবিশ িষ
ি সসারণ

একর ২ ৬০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ২২০ ২০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ১২, ২০১৯ ১৩:০৩ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ম ১২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক 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%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩]
ািতািনক
সমতা ি
ও দ মানব
সদ তিরর
মােম নন
নন
কম সংােনর
েযাগ ি

১৫

[৩.১] সমবায় সিমিত ও
অনাািনক সিমিতর
সদেদর মে উুকরণ/
আয়বধ নলক িশণ
দান

[৩.১.১] উুকরণ িশণ
হণকারী

জন (ল) ৪ ১.৯৫ ২.০০ ১.৮৪ ১.৮২ ১.৮০ ১.৭৮ ১.৭৬ ১.৮৭ ১.৯১

[৩.১.২] আয়বধ নলক
িশণ হণকারী

জন (ল) ৩ ১.১৯ ১.০৫ ০.৬০ ০.৫৮ ০.৫৬ ০.৫৪ ০.৫২ ০.৬০ ০.৬১

[৩.২] পী উয়েন
িনেয়ািজত কম কতা,
জনিতিনিধ এবং এনিজও
কমেদর িশণ দান

[৩.২.১] িশণাথ কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

জন ২ ১৩৫৫৬ ১৩০৯৫ ৮৩৩০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৬৫৮০ ৬৬৬৫

[৩.২.২] িশণ সংা
কায ম মিনটিরং

সংা ১ ২৪ ২০ ১৬ ১৪ ১২ ২৬ ২৮

[৩.৩] নন পী উয়ন
একােডমী িতা

[৩.৩.১] জামালের পী
উয়ন একােডমীর
অবকাঠােমা িনম াণ কােজর
অগিত

% ২ ৬ ৪০.১৬ ২৫.৭৯ ২৫.৫০ ২৫.২৫ ২৫.০০ ২৪.৯৫ ১৬.১৩

[৩.৩.২] রংের পী উয়ন
একােডমীর অবকাঠােমা
িনম াণ কােজর অগিত

% ২ ১৮ ৪৫.৫২ ১৮.২৪ ১৮.২০ ১৮.১৬ ১৮.১২ ১৮.০৮

[৩.৩.৩] পী উয়ন
একােডমীর অবকাঠােমা
িনম াণ কায ম পিরদশ ন ও
তদারিককরণ

সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক 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
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ বহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

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

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন
করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক 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

জনঘা ১ ৬০

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

সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক (feedback)
দ

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

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

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

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

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

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 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

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত 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

সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  সিচব,  পী  উয়ন ও সমবায়  িবভাগঃ  ানীয়  সরকার,  পী  উয়ন ও সমবায়  মণালয়,  মাননীয়  মী,  পী
উয়ন  ও  সমবায়  িবভাগঃ  ানীয়  সরকার,  পী  উয়ন  ও  সমবায়  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই  িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পী উয়ন
ও সমবায় িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত
লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিজএ ইনকাম জনােরং এািিভজ (আয়বধ নলক কায ম)

২ এসএফিডএফ ল ফাম াস  ডভলেপম ফাউেশন

৩ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৪ আরিডএ, বড়া রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া

৫ বাপাড , গাপালগ বব একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম, গাপালগ

৬ বাড , িমা বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডভলপেম, িমা

৭ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 

৮ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
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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] সমবায় সিমিত
এবং আনাািনক
সিমিতর মােম
জনগণেক সংগত
করা

[১.১.১] িনবিত সমবায়
সিমিত

সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এবং সমবায় সিমিত
িবিধমালা, ২০০৪ এর আওতায় িনবিত সিমিতর সংা
এেে িতফিলত হেয়েছ।

সমবায় অিধদর।
মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

সমবায় অিধদেরর বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-
২০।

[১.১.২] অিডটত
সমবায় সিমিত

সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ এবং সমবায় সিমিত
িবিধমালা, ২০০৪ এর আওতায় িনবিত ও িনরীােযা
সিমিতর িনরীা স করা হয়। সমবায় অিধদেরর
আওতাধীন মাঠ পয ােয়র অিফস কক অিডট স
করা হয়। এছাড়া িবআরিডিব কক গত সিমিতসহ
িবআরিডিব এর মাট পয ােয়র অিফস কক অিডট স
করা হয়।

সমবায় অিধদর ও বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব)

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

সমবায় অিধদর ও িবআরডিব এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.১.৩] গত
অনাািনক সিমিত

সমবায় সিমিত আইেনর আওতায় িনবিত নয় এমন
অনাািনক সিমিত যার উপকারেভাগীর সংা ২০-৬০
জন। পিরবােরর মািসক গড় আয় ১০০০০/- টাকার বিশ
নয়, িনেজর ও পিরবােরর মাট অবাদেযা জিমর
পিরমাণ ০.৫ একেরর বিশ নয় িকংবা অবাদেযা জিম
হেত া আেয়র পিরমান গড় মািসক আেয়র চেয় বিশ
নয় এমন পিরবােরর নারী অথবা ষেক অনাািনক
দেল সদ করা হয়।উে "আমার বািড় আমার
খামার" কের সদি ও সিমিত গঠেনর
লমাার িসংহভাগ ২০১৮-১৯ অথ বছেরর মে অিজত
হওয়ায় িবেবচ অথ বছের লমাা কম দিশ ত হেয়েছ।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
(িবআরিডিব), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ), ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন (এসএফিডএফ), আমার বািড়
আমার খামার ক।

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব),
পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ), ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.১.৪] সিমিতর
কায ম পিরদশ ন

অধীন দর/সংার সিমিত গঠন সংা লমাা
অজন িনিত করার জ পিরদশ ন সংা লমাা
িহেসেব রাখা হেয়েছ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ এর কম কতােদর
পিরদশ ন তেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.২] ঋণ িবতরণ
[১.২.১] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

ঋণ নীিতমালার আেলােক দ থাগত ও আইিজএ
(আয়বধ নলক) িভিক িশণ পরবত ঋণ সহায়তা।
উে ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর মে "আমার বািড়
আমার খামার" কের লমাার িসংহভাগ অিজত
হওয়ায় সািব কভােব ঋণ িবতরেণর পিরমাণ াস পােব।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব), বাংলােদশ
একােডিম ফর রাল ডেভলপেম (বাড ),
রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও
ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন
(এসএফিডএফ),িমিভটা এবং আমার বািড়
আমার খামার ক

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল ডেভলপেম
বাড  (িবআরিডিব), বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম (বাড ), রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন (এসএফিডএফ),িমিভটা এবং আমার
বািড় আমার খামার ক এর বািষ ক কম সাদন
ি ২০১৯-২০।

[১.৩] ঋণ আদায়

[১.৩.১] ঋণ আদােয়র
হার

আদায়েযা ঋেণর িবপরীেত আদােয়র হার। যথাযথ
ফলেভাগী িনব াচন, িনিবড় যাগােযাগ, চািহদািভিক
ঋণ সহায়তা এবং কায কর পিরবীণ এবং তাবধােনর
মােম িবতরণত ঋণ আদায় করা হয়, যা নঃিবতরণ
করা হয়।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব), বাংলােদশ
একােডিম ফর রাল ডেভলপেম (বাড ),
রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও
ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন
(এসএফিডএফ)

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল ডেভলপেম
বাড  (িবআরিডিব), বাংলােদশ একােডিম ফর রাল
ডেভলপেম (বাড ), রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন (এসএফিডএফ) এর বািষ ক কম সাদন
ি ২০১৯-২০।

[১.৩.২] ঋণ িবতরণ ও
ঋণ আদায় কায ম
পিরদশ ন

অধীন দর /সংার ঋণ িবতরণ ও ঋণ আদায় কায ম
যথাযথভােব িতপালেনর মােম দির জনগেণর সবা
িনিত করার জ পিরদশ ন সংা লমাা রাখা
হেয়েছ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ এর কম কতােদর
পিরদশ ন িতেবদন।

[১.৪] সমবায়
সিমিত ও
অনাািনক
সিমিতর সদেদর
অিতির কম সংান
জন

[১.৪.১] আকম সংান
িজত উপকারেভাগীর
সংা

চািহদািভিক আয়বধ নলক কম কা এবং িশেণার
জামানতিবহীন ঋণ সহায়তার মােম
আকম সংানত উপকারেভাগী।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব), রাল
ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও
ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন
(এসএফিডএফ), আমার বািড় আমার খামার
ক।

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল ডেভলপেম
বাড  (িবআরিডিব), রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন (এসএফিডএফ), আমার বািড় আমার
খামার ক এর বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-
২০।

[১.৪.২] ঋণ হীতা

দর/সংাসেহর আওতাধীন িবিভ সমবায় সিমিত ও
অনাািনক সিমিতর উপকারেভাগী। এেে ঋণ
হীতার িবমান সদ, িবিনেয়াগ সমতা, দতা
ইতািদর িভিেত চািহদা িনপন করা হয়।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
(িবআরিডিব), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন (এসএফিডএফ)।

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব),
পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ) এর
বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-২০।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.৫] পী
জনেগাীর
আয়বধ নলক
কায ম

[১.৫.১] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
মিহলা

সিমিত/দল/ক এর মিহলা সদেদর আিথ ক কম কাে
িনেয়ািজত করার জ উপ িশণ, ি হার
ও ঋণ সহায়তার মােম উোা িহেসেব তির করা
হয়।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
(িবআরিডিব), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন (এসএফিডএফ), আমার বািড়
আমার খামার ক।

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব),
পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.৫.২] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
ষ

সিমিত/দল/ক এর মিহলােদর পাশাপািশ ষ
সদেদর আিথ ক কম কাে িনেয়ািজত করার জ
উপ িশণ, ি হার ও ঋণ সহায়তার
মােম উোা িহেসেব তির করা হয়।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
(িবআরিডিব), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন (এসএফিডএফ), আমার বািড়
আমার খামার ক।

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব),
পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.৫] পী
জনেগাীর
আয়বধ নলক
কায ম

[১.৫.৩] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
 -গাী

সিমিত, দল,কের মােম সীিমত আকাের হেলও 
-গাির সদেদর িনেয়ািজত করার জ উপ
িশণ, ি হার ও ঋণ সহায়তার মােম
উোা িহেসেব তির করা হয়।

আমার বািড় আমার খামার ক

মাঠ পয ােয়র এক
বািড় এক খামার
ক ও বাড  হেত া
তের সমি।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ এর বািষ ক কম সাদন
ি ২০১৯-২০।

[১.৫.৪] আয়বধ নলক
কায ম পিরদশ ন ও
পরামশ  দান

িবিভ দর/ সংার পিরচািলত আয়বধ নলক
কায েমর অগিত ও লমাা িনিতকরেণর জ
মািসক পিরদশ ন পিরচালনার লমাা ধায  করা
হেয়েছ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
মাঠ পয ােয়র সকণ
অিফস হেত া তের
সমি

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ এর কম কতােদর
পিরদশ ন িতেবদন।

[১.৬] সিমিতর
সদেদর জ
লধন গঠন

[১.৬.১]  সেয়র
মােম গত লধেনর
পিরমাণ

এক বািড় এক খামার ক এর মােম থাগত 
ঋেণর পিরবেত বিতত  সয় ধারণা; এখােন
উপকারেভাগীেদর সয় এবং সরকার কক দ
বানােসর মােম লধন গঠন করা হয়। সাািহক সভা
(উঠান বঠক) এর মােম সিমিতর উপকারেভাগীেদর
  সয় জমার মােম গত লধন।২০১৮-১৯
অথ বছর "আমার বািড় আমার খামার" কের িসংহভাগ
লমাা অিজত হওয়ায় িবেবচ বছের কায ম াস
পােব।

পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ)
ও ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন
(এসএফিডএফ), আমার বািড় আমার খামার
ক।

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.৬.২] সিমিতর
য়ত শয়ার

িবআরিডিব কক গত সমবায় সিমিতসেহর
সদেদর মে সিমিতর শয়ার িবির মােম 
লধন।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
(িবআরিডিব)

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব)
এর বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.৬.৩] সিমিতেত
জমাত সয়

সিমিতর উপকারেভাগীেদর িনজ লধন গঠেন
মািসক/সাািহক িভিেত জমাত সয়।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
(িবআরিডিব)

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব)
এর বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-২০।
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[১.৭] উপকারেভাগী
প কক িষজ
উৎপাদন ি

[১.৭.১] সংহীত তরল
ধ

সারােদেশর  সমবায় সিমিতর সদেদর উৎপািদত
ধ াথিমক সিমিতর মােম মাট ৩৮ িচিলং াে
জমা করা হয়। পরবতেত িনজ িম াােরর মােম
বাঘাবাড়ীঘাট, টেকরহাট ও িমরেরর ঢাকা ডইরীেত
ানার কের িবিভ জাত প উৎপাদন করা হয়।

িম িভটা

াথিমক সিমিত হেত
সকল িচিলং াে
জমাত মাট েধর
পিরমান।

িম িভটা এর বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.৭.২] বাজারজাতত
তরলধ

িম িভটার মাট ১৭৭  পিরেবশক সিমিতর মােম
উৎপািদত িবিভ জাত প াহক পয ােয় পৗঁেছ দয়া
হয়।

িম িভটা
ধান কায ালেয়র িহসাব
মাতােবক।

িম িভটা এর বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.৭.৩] বাজারজাতত
অা জাত প

িম িভটার িনজ কারখানায় উৎপাদন কের
বাজারজাতত ঁেড়াধ।

িম িভটা
ধান কায ালেয়র িহসাব
মাতােবক।

িম িভটা এর বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[১.৭.৪] ধ এবং
জাত প উৎপাদন
বাজারজাতকরণ
কায ম পিরদশ ন ও
মিনটিরং

িমিভটা এর  উৎপাদন এবং জাত ও জাত
অা পের বাজারজাতকরণ সংা কায েমর
অগিত ও লমাা িনিতকরেণর জ মািসক
পিরদশ ন পিরচালনার লমাা ধায  করা হেয়েছ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর কম কতােদর
পিরদশ ন িতেবদন।

[১.৮] উপকারেভাগী
প কক উৎপািদত
অিষ প
বাজারজাতকরণ

[১.৮.১] অিষ প
িবপণন

পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও
িবআরিডিব’র িবিভ আািনক ও অনাািনক
সিমিতর মােম তির অিষ প িবপণন করা হয়।

পী দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ)
ও বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 
(িবআরিডিব)

পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন
(িপিডিবএফ) ও
বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড 
(িবআরিডিব) হেত া
ত মাতােবক

িপিডিবএফ ও িবআরিডিব’র বািষ ক কম সাদন
ি ২০১৯-২০।

[২.১] পী উয়ন
গেবষণা সাদন

[২.১.১] সািদত
গেবষণা

িবিভ আথ -সামািজক িবষেয় গেবষণা পিরচালনা করা
হয়। তেব গেবষণার মান উয়েনর জ ছাট ছাট
গেবষণার পিরবেত বড় ধরেনর গেবষণা কায ম হণ
করায় সংাগত পিরসংান াস পােব।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম
(বাড ) ও রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ)

সািদত মাট
গেবষণার সংা।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম ও
রাল ডেভলপেম একােডিম এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[২.২] পী উয়েন
ােয়ািগক গেবষণা
সাদন

[২.২.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

টকসই পী উয়েন িবিভ মেডল/কৗশল উাবেন
ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা করা।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম
(বাড ) ও রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম
(বাপাড )।

সািদত মাট
ােয়ািগক গেবষণার
সংা

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম (বাড )
ও রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল
ডেভলপেম (বাপাড ) এর বািষ ক কম সাদন ি
২০১৯-২০।
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[২.৩] কাশনার
মােম গেবষণাল
ফলাফেলর
চার/িবার এবং
পী উয়ন িবষয়ক
সিমনার, কম শালা
আেয়াজন

[২.৩.১] সিমনার ও
কম শালা আেয়াজন

পী উয়েন িবিভ ান, অিভতা, নীিত, কৗশল ও
ি অবিহতকরণ।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব), রাল
ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল
ডেভলপেম (বাপাড ), পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক।

বৎসের আেয়ািজত
সিমনার, কম শালার
সংা।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল ডেভলপেম
বাড  (িবআরিডিব), রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম (বাপাড ), পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[২.৩.২] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সািদত গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার ফলাফল
কাশ ও অবিহতকরণ

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম
(বাড ) ও রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম
(বাপাড )।

কািশত গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণা
ফলাফেলর সংা।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম (বাড )
ও রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল
ডেভলপেম (বাপাড ) এর বািষ ক কম সাদন ি
২০১৯-২০। ।

[২.৩.৩] গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণা
কায ম মিনটিরং

গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার বাবায়ন ও মান ির
জ মণালয় হেত মািসক পিরদশ েনর কায ম হণ
করা হেয়েছ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ পিরদশ ন সংা
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ এর কম কতােদর
পিরদশ ন িতেবদন।

[২.৪] পী উয়েন
উািবত মেডল
সসারণ

[২.৪.১] পরামশ ক সবা
পী উয়েন উািবত িবিভ মেডল যমন-সচ ও পািন
বাপনা ইতািদ সসারেণ িবিভ িতানেক
পরামশ ক সবা দান করা হয়।

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ),
বড়া

অা িতানেক
দ পরামশ ক সবার
সংা।

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ) বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[২.৪.২] পািন সায়ী
িষ ি সসারণ

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বড়া কক
গেবষণার মােম া ির সসারণ। ভিবেত
এেে ক না থাকায় ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ এর
েপণ উেখ করা হয়িন।

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ),
বড়া

রাল ডেভলপেম
একােডিম (আরিডএ),
বড়া হেত া ত

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ) এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[২.৪.৩] ি-র িবিশ
িষ ি সসারণ

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বড়া কক
গেবষণার মােম া ির িবিশ িষ ির
সসারণ

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ),
বড়া

রাল ডেভলপেম
একােডিম (আরিডএ),
বড়া হেত া ত

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ) এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.১] সমবায়
সিমিত ও
অনাািনক
সিমিতর সদেদর
মে উুকরণ/
আয়বধ নলক
িশণ দান

[৩.১.১] উুকরণ
িশণ হণকারী

উপকারেভাগীেদর দতা িেত িবিভ সেচতনালক
উকরণ িশণ। সমবায় অিধদেরর উয়ন কের
মােম উুকরণ িশণাথর লমাা কের
সংান অযায়ী িনধ ারণ করা হেয় থােক।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব), রাল
ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল
ডেভলপেম (বাপাড ), পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ)।

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল ডেভলপেম
বাড  (িবআরিডিব), রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম (বাপাড ), পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[৩.১.২] আয়বধ নলক
িশণ হণকারী

িষ ও অিষ ে  ও দীঘ েময়াদী িবিভ
আয়বধ নলক িশণ। আয়বধ নলক িশেণর মে
অতম হেলা: জবসার তরী, সবজী বাগান, গবািদপ
পালন, হসরগী পালন, ক/বাক, সলাই, মাবাইল
সািভ িসং, হ ও কািশ ইতািদ। সমবায় অিধদেরর
ণ  সমতা অযায়ী েব ই িনধ ারণ করা হেয়েছ।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল
ডেভলপেম বাড  (িবআরিডিব), রাল
ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বব
একােডিম ফর পাভা  এিলিভেয়শন এ রাল
ডেভলপেম (বাপাড ), পী দাির িবেমাচন
ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক।

মাঠ পয ােয়র অিফস
হেত া ত।

সমবায় অিধদর, বাংলােদশ রাল ডেভলপেম
বাড  (িবআরিডিব), রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম (বাপাড ), পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন (িপিডিবএফ) ও ল
ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন (এসএফিডএফ),
আমার বািড় আমার খামার ক এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[৩.২] পী উয়েন
িনেয়ািজত কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজও কমেদর
িশণ দান

[৩.২.১] িশণাথ
কম কতা, জনিতিনিধ
এবং এনিজওকম

পী উয়েন উািবত িবিভ মেডল িবতকরেণ মাঠ
পয ােয় সৃ কম কতা/কম চারীেদর বাপনা উয়ন
িশণ এবং ানীয় জনিতিনিধেদর ন িবকােশ
দ িশণ।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম
(বাড ), রাল ডেভলপেম একােডিম
(আরিডএ), বব একােডিম ফর পাভা 

এিলিভেয়শন এ রাল ডেভলপেম
(বাপাড ), পী দাির িবেমাচন ফাউেশন
(িপিডিবএফ) ও ল ফাম াস  ডেভলপেম
ফাউেশন (এসএফিডএফ) আমার বািড় আমার
খামার ক।

মাঠ পয ােয়র সকল
অিফস হেত া তের
সমি।

বাংলােদশ একােডিম ফর রাল ডেভলপেম, রাল
ডেভলপেম একােডিম, বব একােডিম ফর
পাভা  এিলিভেয়শন এা রাল ডেভলপেম, পী
দাির িবেমাচন ফাউেশন, ল ফাম াস 
ডেভলপেম ফাউেশন ও আমার বািড় আমার
খামার এর বািষ ক কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[৩.২.২] িশণ
সংা কায ম
মিনটিরং

িশণ সংা দর/ সংার কাংম যথাযথভঅেব
পিরচািলত হে িকনা তা মািসক পিরদশ ন এর
মােম িনিত করা হেব।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ
মাঠ পয ােয়র অিফস
হেত া তের
সমি।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ এর কম কতােদর
পিরদশ ন িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৩] নন পী
উয়ন একােডমী
িতা

[৩.৩.১] জামালের
পী উয়ন একােডমীর
অবকাঠােমা িনম াণ
কােজর অগিত

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বড়ার
তাবধােন জামালের নন পী উয়ন একােডিম
াপন। ২০১৮-১৯ বেষ  িনম াণ শেষ অবিশ আিথ ক
সংােনর আেলােক লমাা ধায  করায় সািব ক
লমাা াস পােব।

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ),
বড়া

রাল ডেভলপেম
একােডিম (আরিডএ),
বড়া এবং পী উয়ন
ও সমবায় িবভােগর
পিরকনা ও উয়ন
শাখার ত

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ) এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[৩.৩.২] রংের পী
উয়ন একােডমীর
অবকাঠােমা িনম াণ
কােজর অগিত

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ), বড়ার
তাবধােন রংের নন পী উয়ন একােডিম াপন।
২০১৮-১৯ বেষ  িনম াণ শেষ অবিশ আিথ ক সংােনর
আেলােক লমাা ধায  করায় সািব ক লমাা াস
পােব।

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ),
বড়া

রাল ডেভলপেম
একােডিম (আরিডএ),
বড়া এবং পী উয়ন
ও সমবায় িবভােগর
পিরকনা ও উয়ন
শাখার ত

রাল ডেভলপেম একােডিম (আরিডএ) এর বািষ ক
কম সাদন ি ২০১৯-২০।

[৩.৩.৩] পী উয়ন
একােডমীর অবকাঠােমা
িনম াণ কায ম পিরদশ ন
ও তদারিককরণ

জামালর ও রংর পী উয়ন একােডিমর অবকাঠােমা
িনম ােণর ণগতমান যথাযথভােব রিত হে িকনা এবং
িনধ ািরত সমেয় কের িনম াণ লমাা অজেনর জ
মণালয় হেত মািসক পিরদশ েনর লমাা িনধ ারণ
করা হেয়েছ।

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ পিরদশ ন সংা
পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর কম কতােদর
পিরদশ ন তেবদন।
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