গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)-এয ভাবযচারক
এফাং
বচফ (বাযপ্রাপ্ত), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ,
স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়- এয ভদে স্বাক্ষবযত

ফাবল ডক কভডম্পাদন চুবি

জুরাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

সূবচত্র
ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)’য কভডম্পাদদনয াবফ ডক বচত্র
উক্রভবনকা
বকন-১: ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)’য রূকল্প (Vision), অববরক্ষয(Mission), বকৌরগত উদেশ্যভ এফাং
কাম ডাফবর
বকন-২: ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)’য বফববন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact)
বকন-৩: বকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাবধকায, কাম ডক্রভ, কভডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাভ
াংদমাজনী-১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms)
াংদমাজনী-২: কভডম্পাদন সূচকভ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থা এফাং দ্ধবত-এয বফফযণ
াংদমাজনী-৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয/অবধদপ্তয/াংস্থায বনকট প্রতযাবত সুবনবদ ডষ্ট কভডম্পাদন ায়তাভ

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)’য কভডম্পাদদনয াবফ ডক বচত্র
(Overview of the Performance of Bangladesh Rural Development Board-BRDB)

গত ০৩ ফছদযয প্রধান অজডনভ বনম্নরূঃ
ল্লী উন্নয়ন ও দাবযদ্র্য বফদভাচদন বনদয়াবজত যকাদযয ফ ডবৃৎ প্রবতষ্ঠান বদদফ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ) এয ভর রক্ষয
দে ভানফ াংগঠনবববিক উন্নত ল্লী গঠন। ল্লীয জনগদণয আথ ড-াভাবজক অফস্থায উন্নয়দনয ভােদভ বটকই ল্লী উন্নয়ন বনবিতকযদণয
রদক্ষয বফআযবডবফ ল্লী উন্নয়ন ও দাবযদ্র্য বফদভাচনভরক ভর কাম ডক্রদভয াাাব বফববন্ন কভডসূবচ ও উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কদয আদছ।
বফআযবডবফ’য চরভান কভডপ্রয়াদয অাং বদদফ গত বতন ফছদযয প্রবত ফছয গদড় ৩.৪৬ াজায ভানফ াংগঠন সৃবষ্টয ভােদভ ল্লীয
জনগনদক উন্নয়দনয জন্য াংগঠিত কযা, ১.০৮রক্ষয নতুন সুপরদবাগীয অন্তর্ভডবি, উকাযদবাগীদদয ২৬.২৩ বকাটি টাকা ভরধন গঠন, ১.৫৭
রক্ষ সুপরদবাগীদক বফববন্ন উৎাদনভখী ও আয়ফধ ডনভরক কাম ডক্রদভয উয প্রবক্ষণ প্রদান, ভরধন ায়তা বদদফ ৯৩৯.৫৮ বকাটি টাকা
ঋণ বফতযণ, আদায়দমাগ্য ঋণ দত ৮৭৮.০২ বকাটি টাকা ঋণ আদায় কযা দয়দছ। এছাড়া প্রকদল্পয আওতায় ১৫৮৯টি ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা
বনভডাণ, কৃবল উৎাদন বৃবদ্ধয রদক্ষয বচ মন্ত্রগুদরা চর যাখায জন্য ১৯৯টি বচ মন্ত্র বভযাভত কযা দয়দছ। ফতডভাদন একর কাম ডক্রভ
ফাস্তফায়দন বভাট ০৭টি ফাবল ডক কভডসূবচভূি প্রকল্প চরভান যদয়দছ।

ভস্যা ও চযাদরঞ্জভঃ
অম ডাপ্ত ঋণ তবফর, সুদদয ায, ঋদণয স্বল্প ববরাং, বকবস্ত বযদাদধয তড ও ফােফাধকতা, প্রচবরত ও গতানুগবতক ভফায় বববিক
ক্ষুদ্র্ঋণ ব্যফস্থানা ও অপ্রতুর প্রবক্ষণ তবফদরয কাযদণ ভফায়বববিক ক্ষুদ্র্ঋণ কাবিত রদক্ষয অজডন কযদত াযদছ না। চরভান কাম ডক্রভ
আইবটি’য ভােদভ বযচাবরত না ওয়া, বফআযবডবফ’য ভাঠ ম ডাদয় বনয়বভত বফতনভূি জনফর না থাকা, বফাভরক াংস্থা দয়ও আয়
বথদক ব্যদয়য বববিদত ব্যয় বনফ ডাদয ভােদভ কাম ডক্রভ বযচারনা, আধুবনক ও প্রযুবি বনবডয ভবনটবযাং ব্যফস্থা না থাকা বফআযবডবফ’য
কাম ডদক্রদভয কাাংবখত পরাপর অজডদন অন্তযায়। তৃণভর ম ডাদয় াভবগ্রক কাম ডক্রভ ভবিতবাদফ ফাস্তফাবয়ত না ওয়া ল্লী উন্নয়দনয অন্যতভ
প্রধান চযাদরঞ্জ।

ববফষ্যত কভডবযকল্পনাঃ
চরভান কাম ডক্রভ আদযা সুাংতবাদফ ফাস্তফায়দনয ভােদভ ল্লী অঞ্চদরয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, উৎাদন বৃবদ্ধ, ল্লীয ক্ষভতা বৃবদ্ধদত
অফদান যাখা অন্যতভ। এ রদক্ষয ভবিত উদযাদগয ভােদভ ল্লী ভানফ াংগঠন সৃবষ্ট, প্রবক্ষণ প্রদান, পবুঁ জ গঠন, ঋণ বফতযণ, ঋণ আদায়
ল্লী দেয প্রাদযয রদক্ষয বফণন াংদমাগ স্থাদন বফআযবডবফ দচষ্ট থাকদফ। বফযভান ভস্যাভৄ বনযদন প্রযুবি বনবডয কাম ডক্রভ
ব্যফস্থানা দ্ধবত প্রফতডন, ইউবনয়ন ম ডাদয় ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রভ ভিয় াধন ও কাম ডক্রদভয মথামথ ভবনটবযাং এয বযকল্পনা
বফআযবডবফ’য যদয়দছ।

২০১৬-২০১৭ অথ ডফছদয ম্ভাব্য প্রধান অজডনভঃ
- ২১০০ টি ল্লী ভানফ াংগঠন সৃবষ্ট কযা দফ;
- ২১২০০০ জন উকাযদবাগী দস্যদক প্রবক্ষণ প্রদান কযা দফ;
- পবুঁ জ গঠন কযা দফ ৩২.৩০ বকাটি টাকা;
- উকাযদবাগীদদয ভাদঝ ঋণ বফতযণ কযা দফ ১০০০.০০ বকাটি টাকা এফাং
- আদায়দমাগ্য ঋদণয ৯৫৫.০০ বকাটি টাকা আদায় কযা দফ।

উক্রভবণকা (Preamble)

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয আওতাধীন াংস্থা
ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)-এয ভাবযচারক
এফাং
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয বচফ (বাযপ্রাপ্ত) - এয ভদে ২৮/০৬/২০১৬ তাবযদখ
২০১৬-১৭ অথ ড-ফছদযয ফাবল ডক কভডম্পাদন চুবি স্বাক্ষবযত র।

এই চুবিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ বনম্নবরবখত বফলয়ভদ ম্মত দরনঃ

বকন-১
ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)’য রূকল্প (Vision), অববরক্ষয(Mission), বকৌরগত উদেশ্যভ এফাং কাম ডাফবর
1.1 রূকল্প (Vision)
ভানফ াংগঠনবববিক উন্নত ল্লী ।
1.2 অববরক্ষয (Mission)
স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক াংগঠিত কদয প্রবক্ষণ, ভরধন সৃজন, আধুবনক প্রযুবি,বফযভান সুদমাগ ও ম্পদদয ভবিত ব্যফস্থানায ভােদভ
আত্মবনবডযীর ল্লী।
1.3 বকৌরগত উদেশ্যভ (Strategic Objectives)
১.৩.১ বফআযবডবফ’য বকৌরগত উদেশ্যভ
১. দস্যদদয আবথ ডক বফাভূবি;
২. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন;
৩. কৃবল উৎাদন বৃবদ্ধদত আধুবনক প্রযুবিয ম্প্রাযণ;
৪. ল্লীয দবযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয ক্ষভতা উন্নয়ন।
১.৩.২ আফবশ্যক বকৌরগত উদেশ্যভ
১.দক্ষতায দে ফাবল ডক কভডম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন
২. দক্ষতা ও ননবতকতায উন্নয়ন
৩. তথ্য অবধকায ও স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন
৪. কাম ডদ্ধবত ও বফায ভাদনান্নয়ন
৫. কভডবযদফ উন্নয়ন
৬. আবথ ডক ব্যফস্থানায উন্নয়ন
১.৪ কাম ডাফবর (Functions)
১. আনুষ্ঠাবনক ও অনানুষ্ঠাবনক ভানফ াংগঠন সৃবষ্ট;
২. ভানবফক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রবক্ষণ;
৩. উকাযদবাগীদদয ভরধন সৃবষ্ট ও এয ব্যফস্থানা;
৪. কৃবল ঋণ, ক্ষুদ্র্ঋণ বফতযণ ও এয ব্যফস্থানা;
৫. বফববন্ন অাংীজনদদয (Stakeholder) ভাদঝ ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রদভয ভিয় াধন;
৬.ল্লী উন্নয়ন ও দাবযদ্র্য বফদভাচন বফলয়ক উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন।

বকন ২
ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)’য বফববন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ Impact)

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ

চূড়ান্ত পরাপর সুচক

একক

ল্লী দাবযদদ্র্য ায হ্রা

ল্লী দাবযদদ্র্য তকযা ায তকযা ায
হ্রা
(%)

আত্মকভডাংস্থান সৃজদনয
ভােদভ াফরম্বীকযণ

আত্নকভডাংস্থান সৃবজত
উকাযদবাগী

বনতৃদত্বয বফকা ও
ক্ষভতায়ন

বভবত/দদরয বনতৃত্ব সৃবষ্ট

*াভবয়ক (Provisional)তথ্য

২০১৪-১৫

বববি ফছয
২০১৫-১৬

প্রদক্ষন
রক্ষযভাত্রা
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

২৮.৪

২৬.৭

২৫.০

২৩.৩

২১.৬

জন

-

-

৬০০০০

৬৫০০০

৭২০০০

জন

-

-

৪২০০

৪৪০০

৪৫০০

বনধ ডাবযত রক্ষযভাত্রা অজডদনয বক্ষদত্র
বমৌথবাদফ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থাভদয নাভ
ববডবফএপ, এএপবডএপ, ভাজদফা
অবধদপ্তয, ভবরা বফলয়ক অবধদপ্তয,
কৃবল বফবাগ, ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ
অবধদপ্তয, ইতযাবদ

উািসূত্র
ফাাংরাদদ
বযাংখ্যান
ব্যযদযা
বফআযবডবফ’য
ফাবল ডক
প্রবতদফদন
বফআযবডবফ’য
ফাবল ডক
প্রবতদফদন

বকন-৩
বকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাবধকায, কাম ডক্রভ, কভডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাভৄ
বকৌরগত উদেশ্য
(Strategic
Objectives)

বকৌরগত
উদেদশ্যয ভান

কাম ডক্রভ
(Activities)

(Weight of
Strategic
Objectives)

কভডম্পাদন সূচক
(Performance
Indicator)

একক
(Unit)

কভডম্পাদন
সূচদকয ভান
(Weight of
Performa
nce
Indicator)

বববিফছয
(Base
Year)
২০১৪-১৫

প্রকৃত
অজডন*
২০১৫-১৬

রক্ষযভাত্রা/ বনণ ডায়ক ভান ২০১৬-১৭
(Target/Criteria value for FY 201617)
অাধাযণ
অবত
উিভ
চরবত চরবত ভাদনয
উিভ
ভান
বনদম্ন
১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

প্রদক্ষন

প্রদক্ষন

(Projec
tion)

(Projec
tion)

২০১৭-১৮

২০১৮১৯

বফআযবডবফ’য বকৌরগত উদেশ্যভ
১.১ দস্যদদয বনজস্ব
ভরধন (দয়ায ও ঞ্চয়)
বৃবদ্ধ।
১. দস্যদদয
আবথ ডক বফাভূবি
(Financial
Inclusion)

১.২.২ বফতযনকৃত ঋণ

টাকা
(বকাটি)
টাকা
(বকাটি)
জন
(রক্ষ)
টাকা
(বকাটি)

১.২.৩আদায়কৃত ঋণ

টাকা
(বকাটি)

১.১.১ জভাকৃত ঞ্চয়
১.১.২ ক্রয়কৃত বয়ায
১.২.১ঋণ গ্রীতা দস্য

৩৯

১.২ দস্যদদয ভাদঝ
জ দতড ঋণ বফতযণ।

১.২.৪ আদায়কৃত ঋদণয
ায
১.২.৫ বখরাী ঋদণয
বযভান
১.৩ আয়ফধ ডনভরক
কভডকাদে অাংগ্রন

৩. ভানফ ম্পদ
উন্নয়ন

১৯

২.১ ভফায় বভবত ও
অনানুষ্ঠাবনক দদরয
দস্যদদয ভদে
উব্দুদ্ধকযণ আয়ফধ ডনভরক
প্রবক্ষণ প্রদান

১.৩.১আয়ফধ ডনভরক
কভডকাদে বনদয়াবজত
ভবরা
১.৩.১আয়ফধ ডনভরক
কভডকাদে বনদয়াবজত পরুল
২.১.১ আয়ফধ ডনভরক
প্রবক্ষণ গ্রণকাযী
উকাযদবাগীয াংখ্যা
২.১.২ উব্দুদ্ধকযণভরক
প্রবক্ষণ গ্রণকাযীয
াংখ্যা

%
টাকা
(বকাটি)

জন
(রক্ষ)

৭

২০.৭৮

২৪.৯৬

২৮.০০

২৭.০০

২৬.০০

২৫.৫০

২৫.০০

৩০.০০

৩২.০০

৪

৩.৮০

৪.০২

৪.৩০

৪.২০

৪.১৫

৪.১০

৪.০৫

৪.৪০

৪.৫৫

৫

৩.৯৮

৪.১১

৪.২৫

৪.২০

৪.১৮

৪.১৫

৪.১২

৪.৩৫

৪.৪৫

৭

৯৪৭.৪৩

৯৮৬.৭২

১০০০.০০

৯৯২.০০

৯৮৭.০০

১০১০.০০

১০২৫.০
০

৪

৮৮৪.৭২

৯৩২.৫৪

৯৫৫.০০

৯৪২.০০

৯৩৪.০০

৯৬৫.০০

৯৭৫.০০

৩

৭১%

৭১%

৭৪%

৭৩%

৭২%

৭১%

৭১%

৭৫%

৭৬%

৪

৩৭০.৬০

৩৭৬.৬০

৩৭০.০০

৩৭৩.০০

৩৭৪.০
০

৩৭৫.০
০

৩৭৬.০০

৩৬৫.০০

৩৬০.০০

৫

২.২৫

২.৩৪

২.৪২

২.৩৯

২.৩৮

২.৩৬

২.৩৩

২.৪৮

২.৫৪

১.৭৩

১.৭৭

১.৮৩

১.৮১

১.৮০

১.৭৯

১.৭৯

১.৮৭

১.৯১

৯৯০.০০ ৯৮৮.০০

৯৪০.০০ ৯৩৮.০০

জন
(রক্ষ)
জন
(রক্ষ)

৭

০.৯৪

১.২৩

০.৮৫

০.৮০

০.৭৬

০.৭২

০.৭০

০.৮৫

০.৯০

জন
(রক্ষ)

৫

০.৬১

১.০২

১.২৭

১.২০

১.১৫

১.১২

১.০৮

১.৩০

১.৩২

৩. কৃবল উৎাদন
বৃবদ্ধদত আধুবনক
প্রযুবিয
ম্প্রাযণ

৪.ল্লীয
জনদগাষ্ঠীয
ক্ষভতা উন্নয়ন

২.২ ল্লী উন্নয়দন
বনদয়াবজত কভডকতডা,
জনপ্রবতবনবধ এফাং
এনবজও কভীদদয প্রবক্ষণ
প্রদান
২.৩ ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রভ
াংক্রাভত্ম অফবতকযণ
এফাং বফদদ প্রবক্ষণ

২.২.১ প্রবক্ষণ গ্রণকাযী
কভডকতডা, জনপ্রবতবনবধ
এফাং এনবজও কভী

জন

২.৩.১ বফদদ প্রবক্ষদণ
অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা

জন

২.৪ ববভনায, কভডারায
ভােদভ প্রচায/বফস্তায

২.৪.১ আদয়াবজত
ববভনায, কভডারায
াংখ্যা

াংখ্যা

৩.১ বচ ব্যফস্থা চর
যাখা

৩.১.১ বচমন্ত্র বভযাভত
(গবীয/অগবীয/
বিচাবরত
াম্প/স্তচাবরত)
৩.১.২ বচ ব্যফস্থানা
কবভটি পূন ডগঠন

াংখ্যা

৩.১.৩ বচ ব্যফস্থানা
প্রবক্ষণ
৩.১.৪ বযদডনকৃত বচ
বিদভয াংখা

জন

১২

১০

৪.১ ভফায় বভবত এফাং
অনানুষ্ঠাবনক দদরয
ভােদভ জনগণদক
াংগঠিত কযা

াংখ্যা

াংখ্যা

৩.১.৫ বচ এরাকা বৃবদ্ধ

একয

৪.১.১ ভফায় বভবত
াংগঠন

াংখ্যা

৪.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠাবনক
দর

াংখ্যা

২

৬৪০

৬১০

৫৫০

৫২০

৫০০

৪৯০

৪৮০

৪৮০

৫০০

২

৮

২১

৫০

৪০

৩০

২৮

২৫

৬০

৬৫

৩

১১

২৪

২৭

২৫

২৪

২৩

২২

৩০

৩২

৩

১৪৯

৫০

৪২

৩৮

৩৫

৩২

৩০

০

০

২

২০০

২৫০

৩৮০

৩৫০

৩২৫

৩১০

৩০০

৪০০

৪২৫

৩

৩২৯৬

১১০৪

১৪০০

১৩২০

১২৫০

১২০০

১১৮০

১৭০০

১৮৫০

২

২০৭

২৫০

৭০০

৬২০

৬০০

৫৮০

৫৫০

৭০০

৯০০

২

৮৪৮০

১১৯২০

৭৩৬০

৭০০০

৬৮০০

৬৫০০

৬০০০

০

০

৪

৮৩০

৬৮৭

৭০০

৬৯৫

৬৯০

৬৮৮

৬৮৭

৭০০

৭০০

৬

১৯৯০

১৭৭৬

১৪০০

১৩৫০

১৩২০

১৩০০

১২৬০

১৪৫০

১৫০০

করাভ১-

করাভ২-

করাভ৩-

ককৌরগত উদ্দেশ্য
(Strategic
Objectives)

ককৌরগত
উদ্দেদ্দশ্যয ভান
(Weight of
Strategic
Objectives)

কাম যক্রভ
(Activities)

করাভ৪কভযম্পাদন সূচক
(Performance
Indicator)

করাভ৫-

করাভ৬-

একক কভযম্পাদন
(Un সূচদ্দকয ভান অাধাযা
it) (Weight (Excelle
of PI)
nt)
১০০%

রক্ষ্যভাত্রা- কনা যািক/২০১৬-২০১৭
অকত উত্তভ
উত্তভ
চরকত ভান
(Very
(Good)
(Fair)
Good)
৯০%
৮০%
৭০%

চরকত ভাদ্দনয
কনদ্দে
(Poor)
৬০%

আফবশ্যক বকৌরগত উদেশ্যভ
দক্ষ্তায দ্দে ফাকল যক
কভযম্পাদন চুকি ফাস্তফািন

দক্ষ্তা ও ত্রনকতকতায উন্নিন

তথ্য অকধকায ও স্বনদ্দাাকদত তথ্য
নকা ফাস্তফািন

কাম যদ্ধকত ও কফায ভাদ্দনান্নিন

৬

৩

২

৫

২০১৬ অড় য ফরদ্দযয র্া ১৭-ফাকল যক
কভযম্পাদন চুকি দাক র

কনধ যাকযত ভিীভায ভদ্দে র্া চুকি
ভন্ত্রাারি কফবাদ্দগ/স্বাক্ষ্কযত

ভাঠ ম যাদ্দিয কাম যারিমূদ্দয দ্দে
২০১৬ অড় যফরদ্দযয ১৭-ফাকল যক
কভযম্পাদন চুকি স্বাক্ষ্য

তাকয

১

১৯ কভ

২২ কভ

২৪ কভ

২৫ কভ

২৬ কভ

কনধ যাকযত ভিীভয ভদ্দে চুকি
স্বাক্ষ্কযত

তাকয

১

২৬নন ৩০-

-

-

-

-

২০১৫অড় যফরদ্দযয ফাকল যক ১৬কভযম্পাদন চুকিয মূরািন নকতদ্দফদন
দাক র
২০১৬ অড় য ফরদ্দযয ফাকল যক ১৭-কভযম্পাদন
চুকি ফাস্তফািন কযফীক্ষ্া

কনধ যাকযত তাকযদ্দ মূরািন নকতদ্দফদন
দাক রকৃত

ংখ্যা

১

১৪ নরাই

১৭ নরাই

১৮ নরাই

১৯ নরাই

২০ নরাই

ংখ্যা

১

৪

৩

২

-

-

২০১৬অড় য ফরদ্দযয ফাকল যক ১৭কভযম্পাদন চুকিয অধ যফাকল যক মূরািন
নকতদ্দফদন দাক র

কনধ যাকযত তাকযদ্দ অধ যফাকল যক মূরািন
নকতদ্দফদন দাক রকৃত

তাকয

১

২২ জানুিাকয

২৩ জানুিাকয

২৪ জানুিাকয

২৫ জানুিাকয

২৬ জানুিাকয

ফাকল যক কভযম্পাদন চুকিয দ্দে ংকিষ্ট
কভযকতযাদ্দদয নদ্দাাদনা নদান

ত্রফদ্দদকক নকক্ষ্দ্দা কনকযত কভযকতযা

ংখ্যা

১

৩

২

১

-

-

যকাকয কভযম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত
নকক্ষ্া কফকবন্ন কফলদ্দি
কভযকতযা কভযচাযীদ্দদয/জন্য নকক্ষ্া
আদ্দিাজন

নকক্ষ্দ্দায ভি
জনঘন্টা

১

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

জাতীি শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফািন

2016-17 অড় যফরদ্দযয শুদ্ধাচায
ফাস্তফািন কযকল্পনা এফং ফাস্তফািন
কযফীক্ষ্ন কাঠাদ্দভা ননীত ও
দাক রকৃত

তাকয

১

১৫ নরাই

৩১ নরাই

-

-

-

কনধ যাকযত ভিীভায ভদ্দে ত্রত্রভাকক
কযফীক্ষ্া নকতদ্দফদন দাক লৃত

ংখ্যা

১

৪

৩

২

-

-

%

১

নকত ভাদ্দয ১ভ
প্তা

নকত ভাদ্দয ২ি
প্তা

নকত ভাদ্দয ৩ি
প্তা

-

-

ত্রত্রভাকক নকতদ্দফদন দাক রকৃত

তথ্য ফাতািন ারনাগাদকযা

তথ্য ফাতািন ারনাগাদকৃত

ফাকল যক নকতদ্দফদন নািন ও নকা

ফাকল যক নকতদ্দফদন ওদ্দিফাইদ্দে
নকাকত

তাকয

১

১৫ অদ্দটাফয

২৯ অদ্দটাফয

১৫ নদ্দবম্বয

৩০ নদ্দবম্বয

১৫ কিদ্দম্বয

ই-পাইকরং দ্ধকত নফতযন

দপ্তয/ংস্থাি ই-পাইকরং দ্ধকত
নফকতযত

তাকয

১

২৮ কপব্রুিাকয

৩০ ভাচ য

৩০ একনর

৩১ কভ

২৯ নন

কআযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য ংকিষ্ট

কআযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য ংকিষ্ট

%

১

১০০

৯০

৮০

-

-

করাভ১-

করাভ২-

করাভ৩-

ককৌরগত উদ্দেশ্য
(Strategic
Objectives)

ককৌরগত
উদ্দেদ্দশ্যয ভান
(Weight of
Strategic
Objectives)

কাম যক্রভ
(Activities)

করাভ৪কভযম্পাদন সূচক
(Performance
Indicator)

করাভ৫-

করাভ৬-

একক কভযম্পাদন
(Un সূচদ্দকয ভান অাধাযা
it) (Weight (Excelle
of PI)
nt)
১০০%

রক্ষ্যভাত্রা- কনা যািক/২০১৬-২০১৭
অকত উত্তভ
উত্তভ
চরকত ভান
(Very
(Good)
(Fair)
Good)
৯০%
৮০%
৭০%

চরকত ভাদ্দনয
কনদ্দে
(Poor)
৬০%

আফবশ্যক বকৌরগত উদেশ্যভ

কভযকযদ্দফ উন্নিন

আকড় যক ব্যফস্থানায উন্নিন

৩

১

কভযচাযীয কআযএর, ছুটি নগদািন ও
কনন ভঞ্জুকযত্র যুগৎ জাকয
কনকিতকযন

কভযচাযীয কআযএর, ছুটি নগদািন ও
কনন ভঞ্জুকযত্র যুগৎ জাকযকৃত

কফা নকক্রিাি উদ্ভাফন কাম যক্রভ
ফাস্তফািন

দপ্তয ংস্থাি কভদ্দক্ষ্ একটি অনরাইন
কফা চালুকৃত

তাকয

১

৩১ কিদ্দম্বয

৩১ জানুিাকয

২৮ কপব্রুিাকয

-

-

দপ্তয ংস্থাি কভদ্দক্ষ্ 3 টি
কফানকক্রিা জীকৃত

তাকয

১

৩১ কিদ্দম্বয

৩১ জানুিাকয

২৮ কপব্রুিাকয

-

-

%

১

৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

তাকয

১

৩০ নদ্দবম্বয

৩১ কিদ্দম্বয

৩১ জানুিাকয

-

-

অকবদ্দমাগ নকতকায ব্যফস্থা ফাস্তফািন
অকপ বফন ও আকেনা কযচ্ছন্ন যা া

কনষ্পকত্তকৃত অকবদ্দমাগ
কনধ যাকযত ভিীভায ভদ্দে অকপ
বফন ও আকেনা কযচ্ছন্ন

কফা নতযাী এফং দযনাড়ীদ্দদয জন্য
েিদ্দরে  অদ্দক্ষ্াগায (waiting
room)-এয ব্যফস্থা কযা

কনধ যাকযত ভিীভায ভদ্দে কফা
নতযাী এফং দযনাড়ীদ্দদয জন্য
েিদ্দরে অদ্দক্ষ্াগায চালুকৃত

তাকয

১

৩০ নদ্দবম্বয

৩১ কিদ্দম্বয

৩১ জানুিাকয

-

-

কফায ভান ম্পদ্দকয কফা গ্রীতাদ্দদয
ভতাভত কযফীক্ষ্দ্দায ব্যফস্থা চালু কযা

কফায ভান ম্পদ্দকয কফা গ্রীতাদ্দদয
ভতাভত কযফীক্ষ্দ্দায ব্যফস্থা চালু কযা

তাকয

১

৩০ নদ্দবম্বয

৩১ কিদ্দম্বয

৩১ জানুিাকয

-

-

অকিে আকত্ত কনস্পকত্ত কাম যক্রদ্দভয
উন্নিন

ফরদ্দয অকিে আকত্ত কনস্পকত্তকৃত

%

১

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

৬০ ঘন্টা নকক্ষ্দ্দায ভদ্দে অনুযন ২০ ঘন্টা যকাকয কভযম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত নকক্ষ্া অন্তর্ভযি ড়াকদ্দফ।

আবভ, ভাবযচারক, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)- এয দক্ষয ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয বচফ (বাযপ্রাপ্ত)
এয বনকট অেীকায কযবছ বম, এই চুবিদত ফবণ ডত পরাপর অজডদন দচষ্ট থাকফ।
আবভ, বচফ (বাযপ্রাপ্ত), ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ, ভাবযচারক, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)- এয বনকট
অেীকায কযবছ বম, এই চুবিদত ফবণ ডত পরাপর অজডদন প্রদয়াজনীয় দমাবগতা প্রদান কযফ।
স্বাক্ষবযত:

ক্রবভক নাং

ব্দাংদক্ষ

বফফযণ

১

বফআযবডবফ

ফাাংরাদদ রুযার বডদবরদভন্ট বফাড ড

২

আইবজএ

ইনকাভ বজনাদযটিাং এযাকটিববটিজ

৩

বডবব

বডদবরদভন্ট প্রদজক্ট বপ্রাজার

৪.

ববডবফএপ

ল্লী দাবযদ্র্ বফদভাচন পাউদেন

৫.

এএপবডএপ

স্মর পাভডায বডদবরদভন্ট পাউদেন

াংদমাজনী-১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms)

াংদমাজনী-২: ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (বফআযবডবফ)’য কভডম্পাদন সূচকভ এফাং দ্ধবত-এয বফফযণঃ
কাম ডক্রভ
(Activities)

১.১ দস্যদদয বনজস্ব ভরধন
(দয়ায ও ঞ্চয়) বৃবদ্ধ।

কভডম্পাদন সূচক
(Performance

বফফযণ

ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা

বযভা দ্ধবত

উাি সূত্র

Indicator)

১.১.১ জভাকৃত ঞ্চয়

উকাযদবাগীদদয বনজস্ব ভরধন সৃবষ্টয রদক্ষয
ভাবক/াপ্তাবক বববিদত ঞ্চয় জভা কযা য়।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

১.১.২ ক্রয়কৃত বয়ায

ভফায় বভবতয বয়ায বফবক্রয ভােদভ ভরধন সৃবষ্টকযা
য়।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

১.২.১ঋণ গ্রীতা দস্য

বফআযবডবফ’য আওতাধীন ভফায় বভবত ফা আনুষ্ঠাবনক
দদরয দস্য মাযা বফআযবডবফ দত ঋণ গ্রন কদয
থাদকন

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

১.২.২ বফতযনকৃত ঋণ

প্রথাগত ও আইবজএ (আয়ফধ ডনভরক কাম ডক্রভ) বববিক
ভরধন ায়তা বদদফ বফতযণকৃত ঋণ

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

১.২.৩.আদায়কৃত ঋণ

ভরধন ায়তা বদদফ ঋণ কাম ডক্রভ অব্যাত যাখায
জন্য বফতযণকৃত ঋণ আদায় কযা য় মা পন: বফতযণ
কযা য়।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।
বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।
বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।
বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

১.২ দস্যদদয ভাদঝ জ
দতড ঋণ বফতযণ।

আদায়দমাগ্য ঋদনয বফযীদত আদাদয়য ায।
১.২.৪ আদায়কৃত ঋদণয ায

বখরাী ঋণ আদায়দমাগ্য বাফ কযায় আদাদয়য ায
৭১%।
আদায়দমাগ্য বভয়াদদািীণ ড ঋদনয বযভান।

১.২.৫ বখরাী ঋদণয বযভান

বফআযবডবফ কতৃডক ১৯৭০ ার দত বফতযণকৃত ঋদণয
ক্রভপূবঞ্জত বযভান ১২৭২৩.৪৫ বকাটি টাকা। তন্মদে
৩৭৬.৬০ বকাটি টাকা বখরাীমায ায ২.৯৬%। বফববন্ন
প্রাকৃবতক দূদম ডাগ বমভন- ফন্যা, ৯১ এ ঘুবন ডঝয, বডয,
আইরা উিযাঞ্চদরয তৎকারীন দীঘ ডদভয়াদী
ভোজবনত কাযন, বফগত ভদয় ভাঠম ডাদয় জনফর
স্বল্পতা, অবতদবযদ্র্প্রফন এরাকায় ঋণ আদায় কভ ওয়া
প্রভৃবত কাযদণ এ বযভান ঋণ বখরাী দয়দছ। উি ঋণ

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

আদাদয় প্রদচষ্টা অব্যাত যদয়দছ।

১.৩ আয়ফধ ডনভরক কভডকাদে
ভবরাদদয অাংগ্রন

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

১.৩.১আয়ফধ ডনভরককভডকাদে
বনদয়াবজতভবরা

প্রবক্ষণ ও প্রবক্ষদণািয ায়তায ভােদভ ল্লীয
ভবরাদদযদক আয়ফধ ডনভরক কভডকাদে ম্পৃিকযণ।

২.১.২ উব্দুদ্ধকযণভরক
প্রবক্ষণগ্রণকাযীয াংখ্যা

দচতনতা ও দক্ষতাবৃবদ্ধদত বফববন্ন দচতনতাভরক
উদ্বুদ্ধকযণ প্রবক্ষদণ অাংগ্রণকাযী উকাযদবাগীদদয
াংখ্যা, বমভনঃ নাযী উন্নয়ন, ফাল্যবফফা হ্রা, বমৌতুক না
বদওয়া/না বনওয়া ইতযাবদ উদল্লখদমাগ্য।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

২.২ ল্লীয উন্নয়দন বনদয়াবজত
কভডকতডা, জনপ্রবতবনবধ এফাং
এনবজও কভীদদয প্রবক্ষণ
প্রদান

২.২.১ স্থানীয় প্রবক্ষণঅাং
গ্রণকাযীয াংখ্যা

কভডকতডা/কভডচাযীদদয বভৌবরক ও দক্ষতা উন্নয়ন
প্রবক্ষদণ অাংগ্রণকাযী কভডকতডা কভডচাযীদদয বনদয়াগ
ও ফাদজদটয উয নীবডযীর। অবধকাাং কভডকতডাদদয
বভৌবরক প্রবক্ষণ ভাপ্ত ওয়ায় রক্ষযভাত্রা হ্রা বদয়দছ।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত এফাং
প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত প্রাপ্ত
তদথ্যয বববিদত বযভা
কযা দয়দছ।

২.৩ ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রভ
াংক্রাভত্ম অফবতকযণ এফাং
বফদদ প্রবক্ষণ

২.৩.১ বফদদ প্রবক্ষদণ
অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা

কভডকতডা/কভডচাযীদদয ভে দত
প্রবক্ষদণ অাংগ্রণকাযী

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

২.৪ ববভনায, কভডারায
ভােদভ প্রচায/বফস্তায

২.৪.১ আদয়াবজত ববভনায,
কভডারায াংখ্যা

বফআযবডবফ ও এয প্রকল্পভ কতৃডক আদয়াবজত ববভনায
কভডারা।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

দয কাম ডারদয়য প্রবক্ষণ
বফবাগ দত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।
বফআযবডবফ
ও
এয
প্রকল্পভদত প্রাপ্ত তদথ্যয
বববিদত বযভা কযা
দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।
প্রবক্ষণ প্রবতদফদন

৩.১ বচ ব্যফস্থা চর যাখা

৩.১.১ বচমন্ত্র বভযাভত
(গবীয/অগবীয/বিচাবরত
াম্প/স্তচাবরত)

অচর বচমন্ত্র বভযাভদতয ভােদভ চর কযা ও
যক্ষনাদফক্ষণ কযা ’বচ ম্প্রাযন কভডসূচী’ ীল ডক
প্রকল্পটি বডদম্বয ২০১৬ এ ভাপ্ত দফ বফধায় ২০১৭-১৮,
২০১৮-১৯ দন রক্ষযভাত্রা প্রদি য়বন।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

৩.১.২ বচ ব্যফস্থানা কবভটি
পূন ডগঠন

বচমন্ত্র ও িীভ বযচারনা, াবন ব্যফস্থানা, বচমন্ত্র
যক্ষনাদফক্ষণ, বাফ ব্যফস্থানা, প্রভৃবত কাম ডক্রদভয জন্য
বচ ব্যফস্থানা কবভটি গঠন/পূণঃগঠন।
বফআযবডবফ’য বনজস্ব ব্যফস্থানায় ম্পাদনদমাগ্য।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

৩.১.৩ বচ ব্যফস্থানা
প্রবক্ষণ

বচ কাম ডক্রভ বযচারনা, াবন ব্যফস্থানা, বচমন্ত্র
যক্ষনাদফক্ষণ, বাফ ব্যফস্থানা, প্রভৃবত বফলদয় ভফায়ী
দস্যদদয প্রবক্ষণ প্রদান

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত এফাং
প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত প্রাপ্ত
তদথ্যয বববিদত বযভা
কযা দয়দছ।

ববভনায কভডারা বফলয়ক প্রবতদফদন

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।
বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

ভাঠ ম ডায় দত এফাং
প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত প্রাপ্ত
তদথ্যয বববিদত বযভা
কযা দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

৪.১ ভফায় বভবত এফাং
অনানুষ্ঠাবনক দদরয ভােদভ
জনগণদক াংগঠিত কযা

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

৩.১.৪ বদডণকৃত বচ বিদভয
াংখ্যা

উদজরা ম ডাদময কভডকতডা ফা ইউবব এয প্রবতবনবধ
কতৃডক বচমন্ত্র ও িীভ বযদডণ।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

৩.১.৫ বচ এরাকা বৃবদ্ধ

বচ মন্ত্র বভযাভদতয ভােদভ বদচয অবধদক্ষত্র বৃবদ্ব

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত এফাং
প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত প্রাপ্ত
তদথ্যয বববিদত বযভা
কযা দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত এফাং
প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত প্রাপ্ত
তদথ্যয বববিদত বযভা
কযা দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড

ভাঠ ম ডায় দত এফাং
প্রবক্ষণ বকন্দ্র দত প্রাপ্ত
তদথ্যয বববিদত বযভা
কযা দয়দছ।

বফআযবডবফ কতৃডক প্রকাবত ফাবল ডক
প্রবতদফদন এফাং এক নজদয
বফআযবডবফ’য কাম ডক্রদভয নত্রভাবক
অগ্রগবত প্রবতদফদন।

৪.১.১গঠিত ভফায় বভবত

৪.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠাবনক দর

’বচ ম্প্রাযন কভডসূচী’ ীল ডক প্রকল্পটি বডদম্বয ২০১৬
এ ভাপ্ত দফ বফধায় ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ দন
রক্ষযভাত্রা প্রদি য়বন।
বফআযবডবফ’য আওতাধীন ভফায় বভবত আইন,২০০১
এনাং ভফায় বভবত বফবধভারা,২০০৪ এয আওতায়
বনফবিত বভবতভ।
চরভান প্রকল্পভদয ভাবপ্ত, প্রকদল্পয রক্ষযভাত্রা
পযণ, হ্রা/বৃবদ্ধ, নতুন প্রকদল্পয অনুদভাদন ও
ফাস্তফায়নজবনত কাযদন রক্ষযভাত্রা ও প্রদক্ষন বযফতডন
দত াদয। জুন-২০১৬ এ দুটি এফাং বডদম্বয-২০১৬ এ
দুটি বভাট চাযটি প্রকল্প ভাপ্ত ওয়ায় রক্ষযভাত্রা হ্রা
বদয়দছ।
বফআযবডবফ’য আওতাধীন ভফায় বভবত আইদনয
আওতায় বনফবিত নয় এভন অনানুষ্ঠাবনক বভবত ফা দর।
চরভান প্রকল্পভদয ভাবপ্ত, প্রকদল্পয রক্ষযভাত্রা
পযণ, হ্রা/বৃবদ্ধ, নতুন প্রকদল্পয অনুদভাদন ও
ফাস্তফায়নজবনত কাযদন রক্ষযভাত্রা ও প্রদক্ষন বযফতডন
দত াদয। জুন-২০১৬ এ দুটি এফাং বডদম্বয-২০১৬ এ
দুটি বভাট চাযটি প্রকল্প ভাপ্ত ওয়ায় রক্ষযভাত্রা হ্রা
বদয়দছ।

াংদমাজনী-৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অবধদপ্তয/াংস্থায বনকট প্রতযাবত সুবনবদ ডষ্ট কভডম্পাদন ায়তাভ
প্রবতষ্ঠাদনয
ধযণ

প্রবতষ্ঠাদনয
নাভ

াংবিষ্ট কভডম্পাদন
সুচক

উি প্রবতষ্ঠাদনয বনকট াংবিষ্ট
ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয প্রতযাবত ায়তা

প্রতযাায
বমৌবিকতা

উি প্রবতষ্ঠাদনয বনকট প্রতযাায
ভাত্রা উদল্লখ করুন

প্রতযাা পূযণ না
দর ম্ভাব্য প্রবাফ

ব্যাাংক

বানারী
ব্যাাংক

১.২.২ ঋণ বফতযণ

কৃবল ঋদণয তবফর বমাগান

ব্যাাংবকাং প্লান

৬০%

কৃবল ঋণ বফতযন
ম্ভফ দফ না।
কাম ডক্রভ স্থবফয দয়
যদফ।

অবধদপ্তয

ভফায়
অবধদপ্তয

৪.১.১ ভফায় বভবত
াংগঠন

ভফায় বভবতয বনফিন

বফবধফদ্ধ াংস্থা

১০০%

ভফায় বভবত গঠন
ম্ভফ দফ না

