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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (রফআযরডরফ)-এয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফ রদরতা বজাযদায  কযা, 

সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয আওতাধীন াংস্থা 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (রফআযরডরফ)-এয ভারযচারক 

 
এফাং 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাদগয রচফ- এয ভদে  ১২/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারযদে 

২০১৮-১৯ অথ ড ফছদযয ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী  উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়ভদ ম্মত  দরনঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (রফআযরডরফ)’য কভ ডম্পাদদনয ারফ ডক রচত্র 

(Overview of the Performance of Bangladesh Rural Development Board-BRDB) 
 

গত ০৩ ফছদযয প্রধান অজডনভ রনম্নরূঃ 

ল্লী উন্নয়ন ও দারযদ্র্য রফদভাচদন রনদয়ারজত যকাদযয ফ ডবৃৎ প্ররতষ্ঠান রদদফ ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (রফআযরডরফ) এয ভর রক্ষয 

দচ্ছ ভানফ াংগঠনরবরিক উন্নত ল্লী গঠন। ল্লীয জনগদণয আথ ড-াভারজক অফস্থায উন্নয়দনয ভােদভ বটকই ল্লী উন্নয়ন রনরিতকযদণয 

রদক্ষয রফআযরডরফ ল্লী উন্নয়ন ও দারযদ্র্য রফদভাচনভরক ভর কাম ডক্রদভয াাার রফরবন্ন কভ ডসূরচ ও উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কদয আদছ। 

রফআযরডরফ’য চরভান কভ ডপ্রয়াদয অাং রদদফ গত রতন ফছদয ১২.৪৬ াজায ভানফ াংগঠন সৃরষ্টয ভােদভ ল্লীয জনগনদক উন্নয়দনয 

জন্য াংগঠিত কযা, ৩.৩২ রক্ষ সুপরদবাগীয অন্তর্ভ ডরি, উকাযদবাগীদদয ৯৪.০৪ বকাটি টাকারনজস্ব ভরধন গঠন, ৬.১৩ রক্ষ সুপরদবাগীদক 

রফরবন্ন উৎাদনভেী ও আয়ফধ ডনভরক কাম ডক্রদভয উয প্ররক্ষণ প্রদান, ভরধন ায়তা রদদফ ২৯৯৯.৮২ বকাটি টাকা ঋণ রফতযণ, 

আদায়দমাগ্য ঋণ দত ২৮৫০.০২ বকাটি টাকা ঋণ আদায় কযা দয়দছ। এছাড়া প্রকদল্পয আওতায় ৩৮৭২টি ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা রনভ ডাণকযা 

দয়দছ। ফতডভাদন একর কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দন ভরকভ ডসূরচয াাার বভাট ০৫টি ফারল ডক কভ ডসূরচর্ভি প্রকল্প চরভান যদয়দছ। 

 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জভঃ 

অম ডাপ্ত ঋণ তরফর,দফাভদেয উচ্চ ায, প্রচররত ও গতানুগরতক ব্যফস্থানা, অপ্রতুর প্ররক্ষণ তরফর, ম্প্রাযণ ভরক কামক্রদভয অবাফ 

এফাং অরতভাত্রায় ক্ষুদ্র্ঋণ রনব ডযতা ল্লী উন্নয়দন রফআযরডরফ’য কভ ডধাযাদক াংকুরচত কযদছ। চরভান কাম ডক্রভ আইরটি’য ভােদভ 

রযচাররত না ওয়া, রফআযরডরফ’য ভাঠ ম ডাদয় রনয়রভত বফতনর্ভি জনফর না থাকা, বফাভরক াংস্থা দয়ও আয় বথদক ব্যদয়য রবরিদত 

ব্যয় রনফ ডাদয ভােদভ কাম ডক্রভ রযচারনা, আধুরনক ও প্রযুরি রনব ডয ভরনটরযাং ব্যফস্থা না থাকা রফআযরডরফ’য কাম ডদক্রদভয কাাংরেত 

পরাপর অজডদন অন্তযায়। তৃণভর ম ডাদয় াভরগ্রক কাম ডক্রভ ভরিতবাদফ ফাস্তফারয়ত না ওয়া ল্লী উন্নয়দনয অন্যতভ প্রধান চযাদরঞ্জ। 

 

বরফষ্যত কভ ডরযকল্পনাঃ 

চরভান কাম ডক্রভ আদযা সুাংতবাদফ ফাস্তফায়দনয ভােদভ ল্লী অঞ্চদরয ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, উৎাদন বৃরদ্ধ, ল্লীয ক্ষভতা বৃরদ্ধদত 

অফদান যাো রফআযরডরফ’য রযকল্পনায প্রধান অাং। এ রদক্ষয ভরিত উদযাদগয ভােদভ ল্লী ভানফ াংগঠন সৃরষ্ট, প্ররক্ষণ প্রদান, প ুঁরজ 

গঠন, ঋণ রফতযণ, ঋণ আদায়,কৃরল উন্নয়ন ও ল্লী দেয প্রাদযয রদক্ষয রফণন াংদমাগ স্থাদন রফআযরডরফ দচষ্ট থাকদফ। রফযভান 

ভস্যাভ রনযদন প্রযুরি রনব ডয কাম ডক্রভ ব্যফস্থানা দ্ধরত প্রফতডন, ইউরনয়ন ম ডাদয় ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রভ ভিয় াধন ও কাম ডক্রদভয 

মথামথ ভরনটরযাং এয রযকল্পনা রফআযরডরফ’য যদয়দছ।রফআযরডরফ’য ভাঠ ম ডাদয় রনয়রভত জনফর রনদয়াগ এফাং আয় বথদক ব্যয় রনফ ডাদয 

ভােদভ ভরকভ ডসূরচয াাার গৃীত রফরবন্ন প্রকল্প ও কভ ডসূরচ কাম ডক্রভ রযচারনায ভস্যা ভাধাদন রযকল্পনা গ্রণ কযা দচ্ছ। 

 

২০১৮-২০১৯ অথ ডফছদয ম্ভাব্য প্রধান অজডনভঃ 

-  ৫০১ টি ল্লী ভানফ াংগঠন সৃরষ্ট কযা দফ; 

-  ৪৭৯ প্রাথরভক ভফায় রভরত রক্রয়কযণ  

-  ১৭২০০০ জন উকাযদবাগী দস্যদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দফ; 

-  প ুঁরজ গঠন কযা দফ ৩৩.২০ বকাটি  টাকা; 

-  উকাযদবাগীদদয ভাদঝ ঋণ রফতযণ কযা দফ ১০৬৫.০০ বকাটি টাকা এফাং 

-  আদায়দমাগ্য ঋদণয ১০৩৩.০০ বকাটি টাকা আদায় কযা দফ। 



 
 

 

 

বকন-১ 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (রফআযরডরফ)’য রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয(Mission), বকৌরগত উদেশ্যভ এফাং কাম ডাফরর  

1.1 রূকল্প (Vision) 

ভানফ াংগঠনরবরিক উন্নত ল্লী । 

 

1.2 অরবরক্ষয(Mission) 

স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক াংগঠিত কদয প্ররক্ষণ, ভরধন সৃজন, আধুরনক প্রযুরি,রফযভান সুদমাগ ও ম্পদদয ভরিত ব্যফস্থানায ভােদভ 

আত্মরনবডযীর ল্লী। 

1.3 বকৌরগত উদেশ্যভ (Strategic Objectives) 

 

১.৩.১  রফআযরডরফ’য বকৌরগত উদেশ্যভ 

১. দস্যদদয আরথ ডক বফাভূরি; 

২. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন; 

৩. ম্প্রাযণভরক কামক্রভ; 

৪. ল্লীয দরযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয ক্ষভতা উন্নয়ন। 
 

১.৩.২  আফরশ্যক বকৌরগত  উদেশ্যভ 

১. ফারল ডক কভ ডম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন বজাযদাযকযণ 

২.কাম ডদ্ধরত, কভ ডরযদফ ও  বফায ভাদনান্নয়ন 

৩. আরথ ডক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন  

৪. জাতীয় শুদ্ধাচায বকীর ও তথ্য অরধকায ফাস্তফায়ন  বজাযদাযকযণ 

১.৪ কাম ডাফরর (Functions) 

১. অনানুষ্ঠারনক ভানফ াংগঠন সৃরষ্ট ও আনুষ্ঠারনক ভানফ াংগঠন রক্রয়কযণ; 

২. উদ্বুদ্ধকযণ এফাং আয়ফধ ডনভরক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্ররক্ষণ; 

৩. উকাযদবাগীদদয ভরধন সৃরষ্ট ও এয ব্যফস্থানা; 

৪. কৃরল ঋণ, ক্ষুদ্র্ঋণ রফতযণ ও এয ব্যফস্থানা; 

৫. রফরবন্ন অাংীজনদদয (Stakeholder) ভাদঝ ল্লী উন্নয়ন কাম ডক্রদভয ভিয় াধন; 

৬.ল্লী উন্নয়ন ও দারযদ্র্য রফদভাচন রফলয়ক উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন। 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বকন ২  

          

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (রফআযরডরফ)’য রফরবন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact)  

          

চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ 
কভ ডম্পাদন সুচকভ একক 

প্রকৃত 

 

রক্ষযভাত্রা 

 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ রনধ ডারযত রক্ষযভাত্রা অজডদনয   

বক্ষদত্র বমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থাভদয 

নাভ 

উািসূত্র 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আত্মকভ ডাংস্থান 

সৃজদনয ভােদভ 

স্বাফরম্বীকযণ 

আত্নকভ ডাংস্থান সৃরজত 

উকাযদবাগী 
জন ৩৮০০০   ৪২০০০ ৪৩০০০ ৪৫০০০ ৪৮০০০   

রফরবন্ন প্রকল্প/ 

কভ ডসূরচয রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী। 

বনতৃদত্বয রফকা  ও 

ক্ষভতায়ন 

রভরত/দদরয বনতৃত্ব সৃরষ্ট জন ১১০০০ ৯০০০ ১১৫০০ ১১৬০০ ১১৮০০  

রফরবন্ন প্রকল্প/ 

কভ ডসূরচয রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী। 

নাযীয ক্ষভতায়ন জন ৯০০০ ৮০০০ ৯৫০০ ৯৬০০ ৯৮০০  

রফরবন্ন প্রকল্প/ 

কভ ডসূরচয রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী। 

          

*াভরয়ক (Provisional)তথ্য 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

বকন-৩ 
বকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাভৄ 

               

বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic  

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

 

 

প্রকৃত অজডন 

লক্ষ্যমাত্রা/ খ্ির্ ণায়ক মাি ২০১৮-১৯ 

 (Target/Criteria value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১  দস্যদদয. 

আরথ ডক বফাভূরি 

(Financial 

Inclusion) 

৪২ 

১.১ দস্যদদয 

রনজস্ব ভরধন 

(বয়ায ও 

ঞ্চয়) বৃরদ্ধ। 

১.১.১ জভাকৃত ঞ্চয় টাকা 

(বকাটি) 

৬ ২৭.৭৪ ২৯.০০ ২৯.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৯.০০ ২৬.৮০ ৩০.০০ ৩১.০০ 

১.১.২ ক্রয়কৃত বয়ায  টাকা 

(বকাটি) 

৫ ৪.১১ ৪.২০ ৪.২০ ৪.১৮ ৪.১৬ ৪.২০ ৪.১৫ ৪.৩০ ৪.৪০ 

১ .২ দস্যদদয 

ভাদঝ জ 

দতড ঋণ 

রফতযণ। 

১.২.১ ঋণ গ্রীতা দস্য  জন 

(রক্ষ) 

৫ ৪.১৫ ৩.৮৫ ৩.৮৫ ৩.৮২ ৩.৮০ ৩.৮৫ ৩.৭৮ ৩.৯০ ৪.০০ 

১.২.২ রফতযনকৃত ঋণ টাকা 

(বকাটি) 

৬ ৯৯৮.১০ ১০১৫.০০ ১০৬৫.০০ ১০৬৩.০০ ১০৬১.০০ ১০১৫.০০ ১০১৪.০০ ১০৭০.০০ ১০৮০.০০ 

১.২.৩ আদায়কৃত ঋণ টাকা 

(বকাটি) 

৫ ৯৪৭.৭৮ ৯৭০.০০ ১০৩৩.০০ ১০৩১.০০ ১০৩০.০০ ৯৭০.০০ ৯৬৮.০০ ১০৪০.০০ ১০৫০.০০ 



 
 

 

 

 

 

 

 

বকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাভৄ 

 

 

বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic  

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

 

 

প্রকৃত অজডন 

লক্ষ্যমাত্রা/ খ্ির্ ণায়ক মাি ২০১৮-১৯ 

 (Target/Criteria value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  

 

১.২.৪ ফাrরযক ঋণ 

আদাদয়য ায 
% ৩ ৭৩.৩০ ৯৫.৫৭ ৯৭% ৯৬% ৯৫% ৯৫.৫৭ ৯৪% ৯৭% ৯৭% 

  

১.২.৫ বেরাী ঋদণয 

রযভান 

টাকা 

(বকাটি) 

২ ৩৭১.৯৮ ৩৬৮.০০ ৩৫০.৫০ ৩৫০.০০ ৩৪৯.০০ ৩৬৮.০০ ৩৬০.০০ ৩৪৯.০০ ৩৫০.০০ 

  

১.৩

আয়ফধ ডনভরক 

কভ ডকাদম  

অাংগ্রন 

১.৩.১ আয়ফধ ডনভরক 

কভ ডকাদম রনদয়ারজত 

ভররা 

 

জন 

(রক্ষ) 

৫ ২.৪০ ২.১৫ ২.১৫ ২.১৪ ২.১৩ ২.১৫ ২.০৪ ২.১৬ ২.১৭ 

   

১.৩.২ আয়ফধ ডনভরক 

কভ ডকাদম রনদয়ারজত 

পরুল 

 

জন 

 (রক্ষ) 

৫ ১.৭৫ ১.৬৩ ১.৬৩ ১.৬২ ১.৬০ ১.৬৩ ১.২৪ ১.৬৪ ১.৬৫ 



 
 

 

 

 

 

বকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাভৄ 

বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic  

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

 

 

প্রকৃত অজডন 

লক্ষ্যমাত্রা/ খ্ির্ ণায়ক মাি ২০১৮-১৯ 

 (Target/Criteria value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.ভানফ 

ম্পদ 

উন্নয়ন 

  

১৩ 

 

 

২.১ ভফায় রভরত ও 

অনানুষ্ঠারনকদদরয 

দস্যদদয ভদে 

উদদ্ধুকযণ 

আয়ফধ ডনভরক 

প্ররক্ষণ প্রদান 

২.১.১ আয়ফধ ডনভরক 

প্ররক্ষণ গ্রণকাযী 

উকাযদবাগীয াংখ্যা  

জন 

(রক্ষ) 

৫ ০.৮১ ০.৪৭ *০.২৫ ০.২৪ ০.২৩ ০.৪৭ ০.৪৬ ০.৫১ ০.৫২ 

২.১.২ উব্দুদ্ধকযণভরক 

প্ররক্ষণ গ্রণকাযীয 

াংখ্যা   

জন 

(রক্ষ) 
৪ ১.২৩ ১.৩৭ ১.৪৭ ১.৪৬ ১.৪৫ ১.৩৭ ১.৩৬ ১.৪৮ ১.৪৯ 

২.১.৩  অকৃরল ে 

রফণ 

টাকা 

(রক্ষ) 
২ - ২০০.০০ ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২২০.০০ ২০০.০০ ১৯০.০০ ২৫০.০০ ২৬০.০০ 

২.২ বরভনায 

কভ ডারায ভােদভ 

প্রচায/রফস্তায 

২.২.১ আদয়ারজত 

বরভনায কভ ডারায 

াংখ্যা 

াংখ্যা 

২ ২৪ ৩৫ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩৫ ৩৪ ৪২ ৪৫ 

 

 

 ব্যাখ্যা াংদমাজনী -২ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

বকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাভৄ 

 

 

বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic  

Objective

s) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক  

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicator) 

 

 

প্রকৃত অজডন 

লক্ষ্যমাত্রা/ খ্ির্ ণায়ক মাি ২০১৮-১৯ 

 (Target/Criteria value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩. ল্লীয 

জনদগাষ্ঠীয 

ক্ষভতা উন্নয়ন ১২ 

 

 

৩.১ ভফায় রভরত 

এফাং অনানুষ্ঠারনক 

দদরয ভােদভ 

জনগণদক াংগঠিত 

কযা   

 

 

৩.১.১  ভফায় রভরত 

রক্রয়কযণ 

াংখ্যা 

৪ - - ৪৭৯ ৪৭৮ ৪৭৭ ৪৭৯ ৪৭৫ ৪৮৫ ৪৯০ 

 

৩.১.২ গঠিত 

অনানুষ্ঠারনক দর 

 

াংখ্যা 
৪ ১২৯৮ ৫০১ ৫০১ ৪৯৫ ৪৯০ ৫০১ ৪৮৪ ৫০২ ৫০৫ 

 

 

৩.২ াংগঠিত ভফায় 

রভরত অরডট 

 

৩.২.১ অরডটকৃত 

প্রাথরভক ভফায় রভরত 

 

াংখ্যা 
৪ ২১০০০ ২৪০০০ ২৪০০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২৫০০০ ২৬০০০ 

৪. 

ম্প্রাযণভরক 

কাম ডক্রভ 

      ০৮ 

৪.১ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা 

রনভ ডাণ 

৪.১.১ রবরডর রিভ 

ফাস্তফায়ন 

(রআযরডর-৩) 

াংখ্যা 

৪ - ২৬২৩ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৬২৩ ২৬০০ ৩১০০ * ১৬০০ 

 

 

৪.২ ইউররএভ 

 

২.২.১ ইউররএভ 

ম্পন্নকযণ 

াংখ্যা 

৫ - - ৬০০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৬১০০ ৬২০০ 

৪.১.২ ইউররএভ 

     ম্পন্নকযণ 

     (রআযরডর-৩) 

  াংখ্যা 

৪ - ৪৮০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৬৫০০ * ৩৫০০ 

 

 ব্যাখ্যা াংদমাজনী -২ 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

াংদমাজনী-১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্ররভক নাং ব্দাংদক্ষ রফফযণ 

১ রফআযরডরফ ফাাংরাদদ রুযার বডদবরদভন্ট বফাড ড 

২ আইরজএ ইনকাভ বজনাদযটিাং এযাকটিরবটিজ 

৩ রডরর বডদবরদভন্ট প্রদজক্ট বপ্রাজার 

৪. এরডর অযানুয়ার বডদবরদভন্ট প্রদজক্ট 

৫. এআইর (SIP) Small Improvement Project  



 
 

 

 

 

াংদমাজনী-২: ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড (রফআযরডরফ)’যকভ ডম্পাদন সূচকভ এফাংরযভা দ্ধরত-এয রফফযণঃ 

 

ক্র নাং কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট 
রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 
াধাযণ ভন্তব্য 

১. 

১.১  দস্যদদয রনজস্ব ভরধন  (দয়ায ও 

ঞ্চয়) বৃরদ্ধ। 

 

১.১.১ জভাকৃত ঞ্চয় উকাযদবাগীদদয রনজস্ব ভরধন 

সৃরষ্টয রদক্ষয ভারক/াপ্তারক 

রবরিদত ঞ্চয় জভা কযা য়। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা দয়দছ। 

রফআযরডরফ কতৃডক প্রকারত 

ফারল ডক প্ররতদফদন এফাং এক 

নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

ভাঠ ম ডাদয় জনফর হ্রা 

াওয়ায় রক্ষযভাত্রা বৃরদ্ধ কযা 

য়রন। 

১.১.২ ক্রয়কৃত বয়ায 

 

ভফায় রভরতয বয়ায রফরক্রয 

ভােদভ ভরধন সৃরষ্ট কযা য়। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা 

দয়দছ।রফআযরডরফ কতৃডক 

প্রকারত ফারল ডক প্ররতদফদন 

এফাং এক নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

ভাঠ ম ডাদয় জনফর হ্রা 

াওয়ায় রক্ষযভাত্রা বৃরদ্ধ কযা 

য়রন। 

১.২ দস্যদদয ভাদঝ জ দতড ঋণ রফতযণ। 

১.২.১ ঋণ গ্রীতা দস্য রফআযরডরফ’য আওতাধীন 

ভফায় রভরত ফা আনুষ্ঠারনক 

দদরয দস্য মাযা রফআযরডরফ 

দত ঋণ গ্রন কদয থাদকন। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা 

দয়দছ।রফআযরডরফ কতৃডক 

প্রকারত ফারল ডক প্ররতদফদন 

এফাং এক নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

ফতডভাদন ঋদণয রররাং 

১৫০০০/- দত ৫০০০০/- বৃরদ্ধ 

াওয়ায় ঋণ তরফর ঘাটরত 

দত াদয এফাং অ ডমাপ্ত ঋণ 

তরফদরয কাযদণ 

তুরনাভরকবাদফ 

কভসুপরদবাগী ঋণ সুরফধা গ্রণ 

কযদত াযদফ। 

১.২.২ রফতযনকৃত ঋণ প্রথাগত ও আইরজএ 

(আয়ফধ ডনভরক কাম ডক্রভ) 

রবরিক ভরধন ায়তা রদদফ 

রফতযণকৃত ঋণ 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা 

দয়দছ।রফআযরডরফ কতৃডক 

প্রকারত ফারল ডক প্ররতদফদন 

এফাং এক নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

 

১.২.৩.আদায়কৃত ঋণ ভরধন ায়তা রদদফ ঋণ 

কাম ডক্রভ অব্যাত যাোয জন্য 

রফতযণকৃত ঋণ আদায় কযা য় 

মা পন: রফতযণ কযা য়। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা 

দয়দছ।রফআযরডরফ কতৃডক 

প্রকারত ফারল ডক প্ররতদফদন 

এফাং এক নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

 



 
 

 

ক্র নাং 
কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 
াধাযণ ভন্তব্য 

  ১.২.৪ আদায়কৃত ঋদণয ায আদায়দমাগ্য ঋদনয রফযীদত 

আদাদয়য ায। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা দয়দছ। 

ফাৎরযক ঋণ রফতযণ ও 

ফাৎারযক আদায়কৃত ঋদণয 

রবরিদত আদায়কৃত ঋদণয ায 

রনধ ডাযণ কযা দয়দছ। 

রফআযরডরফ কতৃডক প্রকারত 

ফারল ডক প্ররতদফদন এফাং এক 

নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

 

   

১.২.৫ বেরাী ঋদণয রযভান 

 

আদায়দমাগ্য বভয়াদদািীণ ড 

ঋদনয রযভান। 

 

 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড 
ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা দয়দছ। 

রফআযরডরফ কতৃডক প্রকারত 

ফারল ডক প্ররতদফদন এফাং এক 

নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

রফআযরডরফ কতৃডক ১৯৭০ ার 

দত রফতযণকৃতক্রভপূরঞ্জত 

ঋদণয  রযভান ১৩৮৫৮.৭৯ 

বকাটি টাকা। তন্মদে ৩৭১.৯৮ 

বকাটি টাকারফরবন্ন প্রাকৃরতক 

দূদম ডাগ বমভন- ফন্যা, ৯১ এ 

ঘুরন ডঝড়, রডয, আইরা 

উিযাঞ্চদরয তৎকারীন 

দীঘ ডদভয়াদী ভঙ্গাজরনত কাযণ, 

রফগত ভদয় ভাঠম ডাদয় জনফর 

স্বল্পতা, অরতদরযদ্র্প্রফন 

এরাকায় ঋণ আদায় কভ ওয়া 

প্রভৃরত কাযদণ ঋণ বেরাী 

দয়দছ। উি ঋণ আদাদয় 

প্রদচষ্টা অব্যাত যদয়দছ। 

 ১.৩ আয়ফধ ডনভরক কভ ডকাদম 

অাংগ্রন 

১.৩.১ আয়ফধ ডনভরক কভ ডকাদম 

রনদয়ারজত ভররা 

প্ররক্ষণ ও প্ররক্ষদণািয 

ায়তায ভােদভ ল্লীয 

ভররাদদযদক আয়ফধ ডনভরক 

কভ ডকাদম ম্পৃিকযণ। 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা 

দয়দছ।রফআযরডরফ কতৃডক 

প্রকারত ফারল ডক প্ররতদফদন 

এফাং এক নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

 

 

 

 



 
 

ক্র নাং কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট 
রযভা দ্ধরতএফাং 

উািসূত্র 
াধাযণ ভন্তব্য 

  ১.৩.২আয়ফধ ডনভরককভ ডকাদম 

রনদয়ারজতপরুল 

প্ররক্ষণ ও প্ররক্ষদণািয 

ায়তায ভােদভ ল্লীয 

পরুলদদযদক আয়ফধ ডনভরক 

কভ ডকাদম ম্পৃিকযণ। 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা 

দয়দছ।রফআযরডরফ কতৃডক 

প্রকারত ফারল ডক প্ররতদফদন 

এফাং এক নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

 

২. 

২.১ ভফায় রভরত  ও অনানুষ্ঠারনক দদরয  

দস্যদদয ভদে উব্দুদ্ধকযণ আয়ফধ ডনভরক  

প্ররক্ষণ প্রদান 

২.১.১ আয়ফধ ডনভরক প্ররক্ষণ 

গ্রণকাযী উকাযদবাগীয 

াংখ্যা 

আয়ফধ ডনভরকপ্ররক্ষদণঅাংগ্র

ণকাযী উকাযদবাগীদদয 

াংখ্যা, বমভনঃ কৃরল উৎাদন 

প্ররক্ষণ,অপ্রধান স্য উৎাদন 

প্ররক্ষণ, া-ভৄযরগারন, গরু 

বভাটাতাজাকযণ,বরাইপ্ররক্ষ, 

বভাফাইর ারব ডরাং 

প্ররক্ষণ,করম্পউটায প্ররক্ষণ 

ইতযারদ। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা 

দয়দছ।রফআযরডরফ কতৃডক 

প্রকারত ফারল ডক প্ররতদফদন 

এফাং এক নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

চরভান আয়ফধ ডনভরক 

প্ররক্ষদণয াাার 

বেডরবরিক দীঘ ডদভয়াদী(এক ও 

দুই ভা ব্যাী) প্ররক্ষদণয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযায জন্য াংখ্যা 

হ্রা বদয়দছ। 

২.১.২ উব্দুদ্ধকযণভরক প্ররক্ষণ 

গ্রণকাযীয াংখ্যা 

দচতনতা ও দক্ষতাবৃরদ্ধদত 

রফরবন্ন দচতনতাভরক 

উদ্বুদ্ধকযণ প্ররক্ষদণ 

অাংগ্রণকাযী 

উকাযদবাগীদদয াংখ্যা, 

বমভনঃ নাযী উন্নয়ন, ফােরফফা 

হ্রা, বমৌতুক না বদওয়া/না 

বনওয়া ইতযারদ উদল্লেদমাগ্য। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা 

দয়দছ।রফআযরডরফ কতৃডক 

প্রকারত ফারল ডক প্ররতদফদন 

এফাং এক নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

 

২.১.৩অকৃরল ে রফনণ কারুল্লী,ল্লী ফাজায ও 

উদগরনক এয প্রদ ডনী ও রফক্রয় 

বকন্দ্র বথদক ভফায়ীদদয 

উৎারদত ে রফণন। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  কারুল্লী,ল্লী ফাজায,কারুগৃ ও 

উদগরনক এয প্রদ ডনী ও রফক্রয় 

বকন্দ্র বথদক প্রাপ্ত প্ররতদফদন। 

রফআযরডরফ,ইদযদা ও 

উদগরনক ,রইর এয প্রদ ডনী 

ও রফক্রয় বকন্দ্র । 

 

 

 

 

 

 



 
 

ক্র নাং কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট 
রযভা দ্ধরতএফাং 

উািসূত্র 
াধাযণ ভন্তব্য 

  ২.২ বরভনায, কভ ডারায 

ভােদভ প্রচায/রফস্তায 

২.২.১ আদয়ারজত বরভনায, 

কভ ডারায াংখ্যা 

রফআযরডরফ ও এয প্রকল্পভ 

কতৃডক আদয়ারজত বরভনায 

কভ ডারা। 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড রফআযরডরফ ও এয 

প্রকল্পভদত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত বরভনায কভ ডারা 

রফলয়ক প্ররতদফদন রযভা 

কযা দয়দছ। 

৩. 

৩.১ ল্লীয জনদগাষ্ঠীয ক্ষভতা উন্নয়ন 

৩.১.১ ভফায় রভরত 

রক্রয়কযণ 

রফআযরডরফ’য আওতাধীন 

ভফায় রভরত আইন,২০০১ 

এনাং ভফায় রভরত 

রফরধভারা,২০০৪ এয আওতায় 

রনফরিত রভরতভ। 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত এফাং প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র দত প্রাপ্ত তদথ্যয রবরিদত 

রযভা কযা দয়দছ। 

রফআযরডরফ কতৃডক প্রকারত 

ফারল ডক প্ররতদফদন এফাং এক 

নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

চরভান প্রকল্পভদয ভারপ্ত, 

জনফর শূন্যতায কাযদণ 

বমকর রভরত রনরিয় দয়দছ 

বগুদরারক্রয়কযন কযায জন্য 

উদযাগ গ্রণ জরুযী। 

 

 

 
 

৩.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠারনক দর 

 

রফআযরডরফ’য আওতাধীন 

ভফায় রভরত আইদনয 

আওতায় রনফরিত নয় এভন 

অনানুষ্ঠারনক রভরত ফা দর। 

 

 

 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  
ভাঠ ম ডায় দত এফাং প্ররক্ষণ 

বকন্দ্র দত প্রাপ্ত তদথ্যয রবরিদত 

রযভা কযা দয়দছ। 

রফআযরডরফ কতৃডক প্রকারত 

ফারল ডক প্ররতদফদন এফাং এক 

নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

চরভান প্রকল্পভদয ভারপ্ত, 

প্রকদল্পযরক্ষযভাত্রাপযণ, হ্রা/ 

বৃরদ্ধ, নতুনপ্রকদল্পয অনুদভাদন 

ও ফাস্তফায়ন না ওয়ায় 

রক্ষযভাত্রা ও প্রদক্ষণ হ্রা 

াদফ। 

 

৩.২ াংগঠিত ভফায় রভরত অরডট 

 

৩.২.১ অরডটকৃত প্রাথরভক 

ভফায় রভরত 

রফআযরডরফ’য আওতাধীন 

উদজরা মায় প্রাথরভক 

ভফায় রভরতভ অরডট। 

 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  ভাঠ ম ডায় দত প্রাপ্ত তদথ্যয 

রবরিদত রযভা কযা দয়দছ। 

রফআযরডরফ কতৃডক প্রকারত 

ফারল ডক প্ররতদফদন এফাং এক 

নজদয রফআযরডরফ’য 

কাম ডক্রদভয ত্রত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতদফদন। 

 

৪. 

৪.১ ম্প্রাযণভরক কাম ডক্রভ 

৪.১.১ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা রনভ ডাণ রবরডর রিভ ফাস্তফায়ন 

(রআযরডর-৩) 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  অাংীদারযত্বভরক ল্লী উন্নয়ন 

প্রকল্প-৩ এয আওতায় ইউরনয়ন 

ম ডায় অফকাঠাদভা রনভ ডাণ। 

রআযরডর-৩ এয কাম ডক্রভ 

জুন/২০২০ ম ডন্ত চরভান রফধায় 

ছয় ভাদয অগ্রগরত বদোদনা 

দয়দছ। 

  ৪.১.২ ইউররএভ  ইউররএভ ম্পন্নকযণ 

(রআযরডর-৩) 

ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন বফাড ড  অাংীদারযত্বভরক ল্লী উন্নয়ন 

প্রকল্প-৩ এয আওতায় ইউরনয়ন 

বকা- অরড ডদনন করভটি রভটিাং। 

রআযরডর-৩ এয কাম ডক্রভ 

জুন/২০২০ ম ডন্ত চরভান রফধায় 

ছয় ভাদয অগ্রগরত বদোদনা 

দয়দছ। 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

াংদমাজনী-৩  

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ ডষ্ট কভ ডম্পাদন চারদাভ 
 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কভ ডম্পাদন কভ ডম্পাদন সুচক 
উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায 

বমৌরিকতা 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

বানারী ব্যাাংক ১.২ দস্যদদয ভাদঝ জ দতড ঋণ রফতযণ ১.২.২ ঋণ রফতযণ কৃরল ঋদণয তরফর বমাগান ব্যাাংরকাং প্লান 

কৃরল ঋণ রফতযন 

ম্ভফ দফ না। 

কাম ডক্রভ স্থরফয দয় 

ড়দফ। 

ভফায় অরধদপ্তয   ৩ .১  ল্লীয জনদগাষ্ঠীয ক্ষভতা উন্নয়ন 
৩.১.১ ভফায় রভরত 

াংগঠন 
ভফায় রভরতয রনফিন 

ভফায় আইন ও 

রফরধভারা 

ভফায় রভরত গঠন 

ম্ভফ দফ না 

ইউরনয়ন রযলদ 
  ৪.১ ম্প্রাযণভরক কাম ডক্রভ 

 

৪ .১ ক্ষুদ্র্ অফকাঠাদভা রনভ ডাণ  

৪ .২ ইউররএভ  

রআযরডর -৩  ফাস্তফায়দন 

দমাগীতা 
- - 


