
সেকশন-২ 
সকৌশলগত উদ্দেশ্যভিভিককার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমুহ 

               

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic  

Objectives

) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

 

প্রকৃত অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ ণায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria value for FY 2019-20) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projectio

n) 

২০২০-২১ 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ 

অোধারণ অভত 

উিম 

উিম চলভত 

মান 

চলভত 

মাদ্দনর 

ভনদ্দে 

  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১ েদদদ্দদর. 

 ভি যক 

সেবাবভস 

(Financi

al 

Inclusio

n) 

৪০ 

১.১ েদদদ্দদর 

ভনর্স্ব মূলধন 

(সশয়ার ও 

েঞ্চয়) বৃভি। 

১.১.১ র্মাকৃত েঞ্চয় টাকা 

(সকাটি) 

৬          

১.১.২ ক্রয়কৃত সশয়ার  টাকা 

(সকাটি) 

৫          

১ .২ েদদদ্দদর 

মাদ্দে েহর্ 

শদ্দতয ঋণ 

ভবতরণ। 

১.২.১ ঋণ গ্রহীতা েদদ  র্ন 

(লক্ষ্) 

৪          

১.২.২ ভবতরণকৃত ঋণ টাকা 

(সকাটি) 

৬          

১.২.৩  দায়কৃত ঋণ টাকা 

(সকাটি) 

৫          
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic  

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

 

প্রকৃত অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ ণায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria value for FY 2019-20) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

অোধারণ অভত 

উিম 

উিম চলভত 

মান 

চলভত 

মাদ্দনর 

ভনদ্দে   

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  

 

১.২.৪ বাrেভরক ঋণ 

 দাদ্দয়রহার 
% ৪          

  

১.২.৫ সেলাপী ঋদ্দণর 

পভরমাণ(ভিভত) 

টাকা 

(সকাটি) 

২          

  

১.৩

 য়বধ যনমূলক 

কম যকাদ্দম  

অংশগ্রহন 

১.৩.১  য়বধ যন 

কম যকাদ্দম ভনদ্দয়াভর্ত 

মভহলা 

 

র্ন 

(লক্ষ্) 

৪          

   

১.৩.২ 

 য়বধ যনকম যকাদ্দম 

ভনদ্দয়াভর্ত পুরুষ 

 

র্ন 

 (লক্ষ্) 

৪          
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic  

Objectives

) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান (Weight 

of Strategic  

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কম যেম্পাদ

ন সূচদ্দকর 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

 

প্রকৃত অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ ণায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria value for FY 2019-20) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projectio

n) 

২০২০-২১ 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ 

অোধারণ অভত 

উিম 

উিম চলভত 

মান 

চলভত 

মাদ্দনর 

ভনদ্দে 
  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.মানব 

েম্পদ 

উন্নয়ন 

  

১৬ 

 

 

২.১ েমবায় 

েভমভত ও 

অনানুষ্ঠাভনকদদ্দলর 

েদদদ্দদর মদ্দে 

উদ্বিুকরণ য়বধ যন

মূলক প্রভশক্ষ্ণ 

প্রদান 

২.১.১  য়বধ যন প্রভশক্ষ্ণ 

গ্রহণকারী উপকারদ্দিাগীর 

েংখ্যা  

র্ন 

(লক্ষ্) 

৪          

২.১.২ উদ্বিুকরণ 

প্রভশক্ষ্ণ গ্রহণকারীর 

েংখ্যা   

র্ন 

(লক্ষ্) 

৪          

২.১.৩েদদদ্দদর 

কম যেংিান সৃর্ন 

র্ন 

(লক্ষ্) 

২          

২.১.৪অকৃভষপণ্যভবপণন 

টাকা 

(লক্ষ্) 

৪          

২.২ সেভমনার 

কম যশালার মােদ্দম 

প্রচার/ভবস্তার 

২.২.১ দ্দয়াভর্ত 

সেভমনার কম যশালার 

েংখ্যা 

েংখ্যা 

২          
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic  

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic  

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

 

 

প্রকৃত অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ ণায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria value for FY 2019-20) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

অোধারণ অভত 

উিম 

উিম চলভত 

মান 

চলভত 

মাদ্দনর 

ভনদ্দে 
  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩. পল্লীর 

র্নদ্দগাষ্ঠীর 

েক্ষ্মতা উন্নয়ন 

১৬ 

 

 

৩.১ েমবায় েভমভত 

এবং অনানুষ্ঠাভনক 

দদ্দলর মােদ্দম 

র্নগণদ্দক েংগঠিত 

করা   

 

 

৩.১.১  েমবায় েভমভত 

েভক্রয়করণ 

েংখ্যা 

৪          

 

৩.১.২ গঠিত 

অনানুষ্ঠাভনক দল 

 

েংখ্যা 
৪          

 

 

৩.২ েংগঠিত েমবায় 

েভমভত অভিট 

৩.২.১ অভিটকৃত 

প্রািভমক েমবায় েভমভত 

 

 

েংখ্যা ৪          

৩.২.২ অভিটকৃত 

প্রািভমক েমবায় 

েভমভতরহার 

 

% ২          

৩.২.৩ অরুণ প্রাদ্দতর 

তরুণ দল 

েংখ্যা 
২          

৪. 

েম্প্রোরণমূলক

কার্ যক্রম 

      ০৮ 

৪.১ তদারকী কার্ যক্রম 

পভরদশ যন 

৪.১.১ 

প্রািভমকেভমভত/দলপভরদ

শ যন 

েংখ্যা 

৪          

 

 

৪.২ েমন্বয় েিা 

 

২.২.১ ইউভেভেএম েম্পন্নকরণ েংখ্যা 

৫ - - ৬০০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৬১০০ ৬২০০ 

৪.১.২ েমন্বয় েিা েংখ্যা 

৪          

 

 ব্যাখ্যােংদ্দর্ার্নী -২                            *  গামী ৩০/০৫/২০১৯ ভি: তাভরদ্দের মদ্দে েদর দপ্তদ্দর সপ্ররদ্দণর র্ন্য অনুদ্দরাধ করা হদ্দলা। 


