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উপক্র রণকা (Preamble) 

 

 

সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাষন সাংহতকরণ এবাং 

সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর  াধদ  রুপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়নদর লদক্ষয – 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও স বায়  ন্ত্রণালয় এর অধীন পল্লী উন্নয়ন ও স বায় 

রবভাদগর আওতাধীন পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন (রপরিরবএফ) এর ব্যবস্থাপনা পররচালক 

 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সরচব, পল্লী উন্নয়ন ও স বায় রবভাগ এর  দে ২০১৮ সাদলর জুন  াদসর ১২ তাররদে 

এই বারষ িক ক ি সম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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রপরিরবএফ এর ক িসম্পােদনর  সারব িক  রচত্র 

(Overview of the Performance of PDBF) 

 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনাঃ 
 

গত ০৩ বছদরর প্রধান অজিনসমূহ: 
 

োররদ্র্য রবদ াচন সারা রবদের  ত বাাংলাদেদশও সারব িক অগ্রারধকার প্রাপ্ত একটি কার্ িক্র । এই কার্ িক্র  সফলভাদব বাস্তবায়দনর 

জন্য রপরিরবএফ পল্লী অঞ্চদলর সুরবধাবরঞ্চত জন সগাষ্ঠীদক সাংগঠিত কদর কার্ িকরী ঋণ োন ক িসূচী, েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর সঞ্চয় 

জ ার  ােদ  প ুঁরজ গঠন, ক্ষুদ্র্ উদেযািা সৃরষ্টর  ােদ  সছাট সছাট রশল্প স্থাপন, রবদ্যযতরবহীন এলাকায় রবদ্যযত সুরবধা সপৌুঁছাদনা, 

েক্ষতা উন্নয়ন প্ররশক্ষণ, সনতৃত্ব রবকাশ ও সা ারজক উন্নয়ন প্ররশক্ষণ এবাং নারীর ক্ষ তায়দন উদল্লেদর্াগ্য অবোন রােদত সক্ষ  

হদচ্ছ। পাশাপারশ বতি াদন রপরিরবএফ সরকাদরর রবরভন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়দনও প্রশাংসনীয় ভূর কা রােদত স থ ি হদচ্ছ। 

ক্ষুধা ও োররদ্র্য মুি বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষয রপরিরবএফ গ্রা ীণ  েররদ্র্ ও অসুরবধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীদক আরথ িকভাদব স্বয়ম্ভর, 

উৎপােনমূেী কার্ িক্রদ  অাংশগ্রহণ, ক িসাংস্থান সৃরষ্টর জন্য ০৮টি প্রশাসরনক রবভাদগর ৫২টি সজলার ৩৫৯ টি উপদজলায় ৪০৫টি 

কার্ িালদয় ১১.৬০ লক্ষারধক সুরবধা বরঞ্চত জনদগাষ্ঠীর  াদে রবগত ০৩ বছদর ৪.৯০ লক্ষ সুফলদভাগী সেস্যদক অন্তভূ িি করা 

হদয়দছ এবাং ঋণ রবতরণ করা হদয়দছ ৩২৪৫ সকাটি টাকা, ঋণ আোদয়র হার ৯৭%। গত ০৩ বছদর  সুফলদভাগী সেস্যদের ণীট 

সঞ্চয় জ ার পরর ান ১৫২ সকাটি টাকা। এ কার্ িক্রদ  প্রায় ৯.২৫ লক্ষারধক গ্রা ীণ জনদগাষ্ঠীর রবরভন্ন আয়বৃরদ্ধমূলক ক িকাে 

সর্ ন-গাভী পালন,  ৎস্য চাষ, হস্ত রশল্প, শাকসবরজ চাষ, নাস িারী, মুরগী পালন ইতযারের  ােদ  আত্ম-ক িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট 

হদয়দছ । ফদল রপরিরবএফ জাতীয় উৎপােন বৃরদ্ধদত একটি উদল্লেদর্াগ্য অবোন রােদত সক্ষ  হদয়দছ।  

স স্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ:  

রপরিরবএফ রনজস্ব আয় দ্বারাই প্রদয়াজনীয় পররচালন ব্যয় ও আরথ িক ব্যয় রনব িাহ কদর। সরকার সথদক প্রকল্প ব্যতীত মূল কার্ িক্রদ  

সকান সরকারী বরাে/বাদজট বরাে করা হয় না। অরত েররদ্র্ ও েররদ্র্ সেণীর একটি বড় অাংশ এেনও োররদ্র্যমুরি কার্ িক্রদ র 

আওতার বাইদর রদয় সগদছ। স গ্র বাাংলাদেদশর সকল উপদজলায় রপরিরবএফ কার্ িক্র  সম্প্রসারদণর রনর দি প্রদয়াজনীয় 

বাদজদটর ঘাটরত রদয়দছ। প্রধান কার্ িালয়সহ রবরভন্ন উপদজলা কার্ িালদয় রপরিরবএফ এর রনজস্ব সকান ভবন সনই। প্রধান 

কার্ িালদয়র জন্য সরকারী জর  বরােসহ রনজস্ব ভবন রন িাণ এবাং সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়  জর  বরাে ও অরফস ভবন রন িাণ, 

আবারসক সুরবধা সম্বরলত প্ররশক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন, সজলা উন্নয়ন ও স ন্বয় সভায় অাংশগ্রহন।  

ভরবষ্যৎ ক িপররকল্পনা:  

গ্রা ীণ জনদগাষ্ঠীর োররদ্র্য রবদ াচন, আত্মক িসাংস্থান সৃরষ্ট, আয় বধ িনমূলক ক িকাে ও আথ ি- সা ারজক উন্নয়দনর রনর দি স গ্র 

বাাংলাদেদশ সকল উপদজলায় রপরিরবএফ এর কার্ িক্র  সম্প্রসারণ, ঋণ রবতরনণর জন্য ঋণ তহরবল (Seed Capital) 

রপরিরবএফ প্রধান কার্ িালদয়র জন্য সরকারী জায়গায় জর  বরাে ও ভবন রন িাদণর প্রদয়াজনীয় অথ ি সাংস্থাদনর উদেযাগ গ্রহন, 

রপরিরবএফ এর সজলা ও উপদজলা কার্ িালদয়র জন্য সরকারী জায়গায় জর  বরাে ও ভবন রন িাদণর প্রদয়াজনীয় অথ ি সাংস্থাদনর 

ব্যবস্থা করা, রছট হল এলাকার জনদগাষ্ঠীদক রপরিরবএফ এর সসবা কার্ িক্রদ র আওতায় রনদয় আসা, রপরিরবএফ এর সুরবধাদভাগী 

সেস্যদেরদক আয়বৃরদ্ধমূলক ক িকাদে প্ররশক্ষণ প্রোদনর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা। 

২০১৮-১৯ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিন সমূহঃ  

 ৭৫০ টি  সর রত এবাং ২২৫০ টি অনানুষ্ঠারনক েল গঠন করা হদব; 

 ১২৩০ সকাটি টাকা  ঋণ রবতরণ করা হদব; 

 ১০০০  জনদক আয়বধ িনমূলক প্ররশক্ষণ এবাং ১৫,০০০ জনদক সনতৃত্ব রবকাশ ও  সা ারজক উন্নয়ন প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব 

 ১,৯০,০০০ জন  রহলা সেস্যদক আয়বধ িনমূলক ক িকাদে রনদয়ারজত করা হদব। 

 সুফলদভাগীদের ব্যরি সঞ্চদয়র ণীট পরর ান হদব ১৮ সকাটি টাকা। 
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সসকশন -১ 

 

 

রপরিরবএফ এর রুপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমুহ (Stratgic Objectives) 

এবাং প্রধান কার্ িাবরল (Functions) : 

 

 

১.১ রূপকল্প  (Vision): 

পল্লীর েররদ্র্ ও অসুরবধাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীর আথ ি-সা ারজক অবস্থার উন্নয়ন । 

 

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): 

 

েররদ্র্ ও সুরবধাবরঞ্চত গ্রা ীণ নারী-পরুষদেরদক সাংগঠিত কদর রনয়র ত সঞ্চয় সাংগ্রদহর  ােদ  সেস্যদের প ুঁরজ গঠন, 

ঋণ সহায়তা প্রোদনর  ােদ  তাদের অথ িননরতক অবস্থার উন্নয়ন, প্ররশক্ষন প্রোদনর  ােদ  েক্ষতা উন্নয়ন, আত্ম -

ক িসাংস্থান সৃরষ্ট এবাং নারীর ক্ষ তায়ন ও সক্ষ তা বৃরদ্ধ।  

  

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১ সাংস্থার সকৌশলগত উদেযশ্যসমূহ : 

 

১. পল্লীর েররদ্র্ ও অসুরবধাগ্রস্থ জনদগারষ্ঠর আথ ি-সা ারজক অবস্থার উন্নয়ন 

২. প্ররশক্ষদনর  ােদ  েক্ষ  ানব সম্পে সৃরষ্ট । 

 

 

১.৩.২ আবরশ্যক সকৌশলগত উদেযশ্যসমূহ: 

 

১. েক্ষতার সাদথ বারষ িক ক ি-সম্পােন চুরি বাস্তবায়ন 

২.  েক্ষতা ও ননরতকতার উন্নয়ন 

৩. তথ্য অরধকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

৪. কার্ িপদ্ধরত ও সসবার  ান উন্নয়ন 

৫. ক ি-পররদবশ উন্নয়ন 

৬. আরথ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।  

 

 

১.৪  প্রধান কার্ িাবরল  

 

১. সর রতর  ােদ  জনগনদক সাংগঠিতকরন 

২. সর রতর  ােদ  অরতররি ক িসাংস্থান সৃরষ্ট 

৩. গ্রা ীণ  রহলাদের জন্য আয়বৃরদ্ধমূলক ক িকাে 

৪. সর রতর সেস্যদের প ুঁরজ গঠন 

৫. উদ্বুদ্ধকরণ এবাং আয় বৃরদ্ধমূলক ক িকাদের উপর প্ররশক্ষন 

৬. পল্লী উন্নয়দন সাংরিস্ট ক িকতিা, জন প্ররতরনরধদের প্ররশক্ষন 

৭. পল্লী উন্নয়ন কার্ িক্রদ র উপর প্রধান কার্ িালয় ও অঞ্চল পর্ িাদয় সসর নার ও ক িশালা 

৮. পল্লী উন্নয়ন কার্ িক্রদ র উপর নবদেরশক প্ররশক্ষন এবাং ওররদয়দেশন 
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সসকশন - ০২ 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন (রপরিরবএফ) এর  রবরভন্ন কার্ িক্রদ র চুড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত ফলাফল/ 

প্রভাব 

(Outcome/ 

Impact) 

ক িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

লক্ষয াত্রা 

২০১৮-১৯ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

রনধ িাররত লক্ষয াত্রা অজিদনর 

সক্ষদত্র সর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থাসমূদহর 

না  

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্ররশক্ষদনর  ােদ  

েক্ষ  ানব 

সম্পদের পরর ান 

বৃরদ্ধ 

আয় বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদে প্ররশক্ষন 

গ্রহনকারী সুফলদভাগী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ)  

০.০৯৮ 

 

০.৩০০ 

 

০.০১০ 

 

 

০.০২০ 

 

০.০২৫ 

 

রপরিরবএফ 

 

ফাউদেশদনর 

 ারসক, নত্র ারসক 

 ারসক অগ্রগরত 

প্ররতদবেন, বারষ িক  

প্ররতদবেন 

আয়বৃরদ্ধমূলক 

 রহলাদের 

অাংশগ্রহন বৃরদ্ধ 

 

আয়বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদে রনদয়ারজত 

 রহলা 

 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
 

১.৬০ 

 

১.৭৫ 

 

১.৯০ 

 

 

২.০০ 

 

 

২.২০ 

 

 

রপরিরবএফ 

 

 

ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

সসকশন-৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যরভরিক কার্ িক্র , ক িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষয াত্রাসমূহ 

 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান  

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্র  

(Activities) 

 

ক িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

ক িসম্পােন 

সূচদকর  ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Crieteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০২০-২১ 

 

২০১৬-১৭ 

 

 

২০১৭-১৮* 

অসাধারণ অরত 

উি  

উি  চলরত 

 ান 

চলরত 

 াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তর/সাংস্থার সকৌশলগত উদেশ্য সমূহ 

১. পল্লীর 

েররদ্র্য ও 

অসুরবধাগ্রস্থ 

জনদগারষ্ঠদক 

সাংগঠিত কদর 

আয়বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদে 

সম্পুি করা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫০ 

১.১ সর রতর  ােদ  

েররদ্র্ জনদগারষ্ঠদক 

সাংগঠিতকরণ 

 

১.১.১ সুফলদভাগীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৫ ১.৫৫ ১.২০ ১.৩৫ ১.৩০ ১.২৫ ১.২০ ১.১৫ ১.৪০ 

 

১.৫০ 

১.১.২ অনানুষ্ঠারনক 

সর রতর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

 

৫ ২১২০ ৮৫০ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ৬৭৫ ৬৫০ ৮৫০ ৯৫০ 

১.২ সেস্যদের রবরনদয়াগ 

সক্ষ তা বৃরদ্ধ 

 

১.২.১ ঋণ রবতরদণর 

পরর ান 

টাকা 

(সকাটি) 

৬ ১১৫০.০০ ১২০০.০০ ১২৩০.০০ ১২২০.০০ ১২১০.০০ ১২০০.০০ ১১৯০.০০ ১২৫০.০০ 

 

১৩০০.০০ 

১.২.২ ঋণ আোদয়র 

পরর ান 

টাকা 

(সকাটি) 

৬ 

 

১১৮০.০০ 

 

১২৯০.০০ ১৩২০.০০ ১৩১০.০০ ১৩০০.০০ ১২৯০.০০ ১২৮০.০০ ১৩৫০.০০ ১৩৭৫.০০ 

১.২.৩ ঋণ আোদয়র 

হার (%) 

(%) ৫ ৯৬ 

 

৯৫ ৯৭ ৯৬ ৯৬ 

 

৯৫ 

 

৯৪ 

 

৯৭ 

 

৯৭ 

১.২.৪ সেলাপী ঋদণর 

পরর ান 

টাকা 

(সকাটি) 

৫ ১৯.৫০ 

 

৫৫.৫০ ৫৪.০০ ৫৪.৫০ ৫৫.০০ ৫৫.৫০ ৫৬.০০ ৫২.০০ ৫০.০০ 

১.৩ সর রতর  ােদ  

অরতররি ক িসাংস্থান 

সৃরষ্ট 

১.৩.১ আত্ম ক ি 

সাংস্থাদনর আওতায় 

সুফলদভাগীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৪ ৪.৬০ 

 

৪.৭৫ ৪.৯০ ৪.৮৫ ৪.৮০ ৪.৭৫ ৪.৭০ ৫.০০ ৫.২০ 

১.৩.২ ঋণ গ্রহীতা সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৩ 

 

৪.৮০ 

 

৪.৪০ ৪.৫৫ ৪.৫০ ৪.৪৫ ৪.৪০ ৪.৩৫ ৪.৬৫ ৪.৭৫ 

১.৪ গ্রা ীণ  রহলাদের 

জন্য  আয় বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাে 

 

১.৪.১ আয় বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদের সাদথ 

জরড়ত গ্রা ীণ 

 রহলাদের সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৩ ১.৬০ 

 

১.৭৫ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ১.৭৫ ১.৭০ ২.০০ ২.২০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান  

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্র  

(Activities) 

 

ক িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

ক িসম্পােন 

সূচদকর 

 ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Crieteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 
২০১৬-১৭ 

 

২০১৭-১৮ অসাধারণ অরত 

উি  

উি  চলরত 

 ান 

চলরত 

 াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তর/সাংস্থার সকৌশলগত উদেশ্য সমূহ  

  

 

১.৫ সর রতর সেস্যদের 

মূলধন গঠন 

 

১.৫.১ ক্ষুদ্র্ সঞ্চদয়র 

 ােদ  গঠিত মূলধন 

টাকা 

(সকাটি) 

৫ ২২.৩০ 

 

২২.৫০ ২৩.২৫ ২৩.০০ ২২.৭৫ ২২.৫০ ২২.২৫ ২৩.৫০ ২৪.০০ 

১.৬ উপকারদভাগী গ্রুপ 

কতৃিক উৎপারেত অকৃরষ 

পন্য বাজারজাতকরণ 

১.৬.১ অকৃরষ  পন্য 

রবপনণ 

টাকা 

(লক্ষ) 

৩ ১০.৯৬ ৬.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.৫০ ৫.৫০ ১০.০০ ১২.০০ 

 

২. েক্ষ  ানব 

সম্পে সৃরষ্টর 

 ােদ  

ক িসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ বৃরদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

২.১ উদু্বদ্ধকরণ এবাং 

আয়বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদের উপর 

প্ররশক্ষন প্রাপ্ত সর রতর 

সেস্য সাংখ্যা 

২.১.১ আয় বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদের উপর 

প্ররশক্ষন গ্রহনকারী 

সুফলদভাগীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৫ 

 

০.০৯৮ 

 

০.৩০০ ০.০১০ ০.০০৯৫ ০.০০৯০ ০.০০৮৫ ০.০০৮০ ০.০২০ ০.০২৫ 

২.১.২  উদু্বদ্ধকরণ 

প্ররশক্ষন গ্রহনকারী 

সুফলদভাগীর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

১০ ০.১৭০ 

 

০.৫২০ ০.১৫০ ০.১৪৫ ০.১৪০ ০.১৩৫ ০.১৩০ ০.২০০ ০.২২৫ 

২.২ পল্লী উন্নয়দন 

সাংরিষ্ট ক িকতিা-

ক িচারী ও জন 

প্ররতরনরধদের প্ররশক্ষন 

২.২.১ স্থানীয় 

প্ররশক্ষন ক িসূচীদত 

অাংশগ্রহনকারীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা  ৫ ৩২০০ 

 

 

৩৩৫০ ৩৪২৫ ৩৪০০ ৩৩৭৫ ৩৩৫০ ৩৩২৫ ৩৪৫০ ৩৫০০ 

২.২.২ সসর নার, 

ক িশালা  আদয়াজন 

সাংখ্যা ৩ ১৯ ২৫ ৩০ ২৮ ২৬ ২৫ ২৩ ৩২ ৩৫ 

২.৩ পল্লী উন্নয়ন 

কার্ িক্রদ র উপর 

নবদেরশক প্ররশক্ষন 

ওররদয়দেশন 

২.৩.১ নবদেরশক 

প্ররশক্ষদন 

অাংশগ্রহনকারীর 

সাংখ্যা 

জন ২ 

 

১ 

 

১০ 

 

 

৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৮ 

 

* ক্রর ক নাং ১.১.২; ২.১.১ ও ২.১.২ এ বরন িত রবষদয় রবগত অথ ি বছদরর তুলনায় লক্ষ াত্রা ক  রনধ িারণ করা হদয়দছ; কারন বতি াদন ১০০টি উপদজলায় চল ান রপরিরবএফ সম্প্রসারণ প্রকদল্পর স য়াে জুন’২০১৮  

সত স াপ্ত হদব , তাই ২০১৮-১৯ অথ ি বছদর উদলরেত সূচদকর লক্ষয াত্রা বাস্তবতার রনররদে রনধ িারণ করা হদয়দছ ।  
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 েপ্তর/সাংস্থার আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

( স াট নম্বর – ২৫)                                                  

                                                                   

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌশলগত উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান : ২০১৮-১৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাতষ যক কম যসম্পাদন চুতি 

বাস্তবায়ন ক ারদারকরণ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

মাঠ পর্ যাদ্দয়র কার্ যালয় সমূদ্দের সদ্দে 

২০১৮-১৯ অর্ যবছদ্দরর বাতষ যক 

কম যসম্পাদন চুতি স্বাক্ষ্র ও 

ওদ্দয়বসাইট আপদ্দলাড 

বাতষ যক কম যসম্পাদন চুতি স্বাক্ষ্তরত 

তাতরখ ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, ২০১৮ ২৪ জুন, ২০১৮ - - 

২০১৮-১৯ অর্ যবছদ্দরর বাতষ যক 

কম যসম্পাদন চুতির অধ য-বাতষ যক 

মূল্যায়ন প্রততদ্দবদন সংতিষ্ট 

মন্ত্রণালদ্দয়/তবভাদ্দগ দাতখল 

মূল্যায়ন প্রততদ্দবদন দাতখলক ৃত 

তাতরখ ০.৫ 

১৭ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২২ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২৩ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

মাঠ পর্ যাদ্দয়র কার্ যালদ্দয়র ২০১৮-১৯ 

অর্ যবছদ্দরর বাতষ যক কম যসম্পাদন 

চুতির অধ য বাতষ যক মূল্যায়ন 

প্রততদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনাদ্দে ফলাবতযক 

(feedback) মন্ত্রণালদ্দয়/তবভাদ্দগ 

দাতখল  

ফলাবতযক(feedback) প্রদত্ত 

তাতরখ ১ 

২৪  জানুয়ারী, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

০৪ সফব্রুয়রী, 

২০১৯ 

০৮ সফব্রুয়রী, 

২০১৯ 

১১  সফব্রুয়রী, 

২০১৯ 

সরকারী ক িসম্পেন ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধরতসহ অন্যান্য রবষদয় 

ক িকতিা/ক িচারীদের জন্য প্ররশক্ষদনর 

আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররশক্ষদনর স য় 

 নঘন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

 

কার্ িপদ্ধরত, কি  পররদবশ ও 

সসবার  াদনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ই-ফাইতলং পদ্ধতত বাস্তবায়ন 

 

ফ্রে সিদের  ােদ  গৃহীত িাক ই-

ফাইরলাং রসদষ্টদ  আপদলািকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইদল নরথ তনষ্পতত্তকৃত ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইদল পত্র জাররকৃত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

েপ্তর/সাংস্থা কতৃিক অনলাইন সসবা 

চালু করা 

নুযনত  একটি ই-সারভ িস চালুকৃত 
তাতরখ ১ 

১০  জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২৮  জানুয়ারী, 

২০১৯ 
৩১  াচ ি ২০১৯ 

৩০   এরপ্রল,  

২০১৯ 

েপ্তর/সাংস্থা ও অরধনস্ত কার্ িালয় 

সমূদহর উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র্ 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র্ উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) সমূদহর িাটা সবইজ ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

তাতরখ ১ 
০৩ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

২৫  সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

০৪  

 াচ ি ২০১৯ 

িাটা সবইজ অনুর্ায়ী নুযনত  দ্যইট নতুন তাতরখ ১ ০৮ এরপ্রল,  ২২ এরপ্রল,  ০২ স     ২০১৯ ১৬ স     ২০১৯ ৩০ স     ২০১৯ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌশলগত উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান : ২০১৮-১৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

উদ্ভাবনী উদযাগ/ক্ষুদ্র্ উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত 

২০১৯ ২০১৯ 

রসটিদজন চাট িার বাস্তবায়ন হালনগােকৃত রসটিদজন চাট িার অনুর্ায়ী 

প্রেি সসবা  
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবা গ্রহীতাদের  তা ত পররবীক্ষন 

ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাতরখ ০.৫ 

৩১ রিদসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারী, 

২০১৯ 

০৭ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

১৭ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রনরে িষ্ট স দয়র  দে অরভদর্াগ 

তনষ্পতত্তকৃত  
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

তপআরএল শুরুর ২ মাস পূদ্দব য সংতিষ্ট 

কম যচারীর তপআরএল ও ছুটি নগদায়ন 

পত্র  াতর করা 

তপআরএল আদ্দদশ  াতরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়ন পত্র  াতরকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরথ িক ও সম্পে  

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

অতডট আপতত্ত তনস্পতত্ত কার্ যক্রম 

উন্নয়ন 

তত্রপক্ষ্ীয় সভায় অতডট আপতত্ত তনস্পতত্তর 

 ন্য সুপাতরশকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অতডট আপতত্ত তনস্পতত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পরির হালনাগাে 

তারলকা প্রস্তত করা 

 

স্থাবর সম্পরির তারলকা হালনাগােকৃত 
তাতরখ ১ 

০৩ সফব্রুয়ারী,  

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারী,  

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারী,  

২০১৯ 

০৪  াচ ি, 

২০১৯  

অস্থাবর সম্পরির হালনাগাে তারলকা  

তাতরখ ১ 
০৩ সফব্রুয়ারী,  

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারী, 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারী,  

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারী,  

২০১৯ 

০৪  াচ ি, 

২০১৯  

বারষ িক উন্নয়ন ক িসূচী বাস্তবায়ন বারষ িক উন্নয়ন ক িসূচী বাস্তবারয়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবাহন 

রবয ান নীরত ালা অনুর্ায়ী 

রনষ্পরিকরণ 

তনস্পতত্তকৃত 

তাতরখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌশলগত উদ্দেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান : ২০১৮-১৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বদকয়া রবদ্যযত রবল পররদশাধ করা রবদ্যযত রবল পররদশারধত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শুন্য পদের রবপরীেত রনদয়াগ প্রোন রনদয়াগ প্রোনকৃত 
সাংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল ও 

তথ্য অরধকার বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ি পররকল্পনা ও 

পররবীক্ষন কাঠাদ া বাস্তবায়ন 

**** 

নত্র ারসক প্ররতদবেন োরেলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ি পররকল্পনা ও 

পররবীক্ষন কাঠাদ ায় অন্তিভূি লক্ষয াত্রা 

বাস্তবারয়ত 

তাতরখ ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাে করণ     সকল অনলাইন সসবা তথ্য বাতায়দন 

সাংদর্ারজত      
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত  % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

েপ্তর/সাংস্থার ২০১৭-১৮ অথ ি বছদরর 

বারষ িক প্ররতদবেন প্রনয়ন ও 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

বারষ িক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাতরখ ০.৫ 
১৮ অদটাবর, 

২০১৮  

 ৩১ অদটাবর, 

২০১৮ 

১৫  নদভম্বর, 

২০১৮ 

২৯  নদভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ 

 তডদ্দসম্বর, ২০১৮ 
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সাংদর্াজনী-০১ 

 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms)  

 

 

ক্রঃ নাং 
শব্দ সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 
রববরণ 

১ পউসরব পল্লী উন্নয়ন ও স বায় রবভাগ 

২ রপরিরবএফ পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

৩ আইরজএ ইনকা  সজনাদরটিাং এযারটরভটিজ (আয় বধ িনমূলক কার্ িক্র ) 

৪ এসআইরপ স্মল ই প্রুভদ ে সপ্রাদজট 
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সাংদর্াজনী ২ : ক িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী  ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পরর াপ পদ্ধরত এর রববরণ 

 
 

ক্র:নাং কার্ িক্র  ক িসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা পরর াপ পদ্ধরত  উপাি সূত্র 

১ 

 

১.১ সর রতর  ােদ  

েররদ্র্ জনদগারষ্ঠদক 

সাংগঠিতকরণ 

১.১.১ সুফলদভাগীর সাংখ্যা রপরিরবএফ এর আওতাধীন গ্রা  

পর্ িাদয় গঠিত সর রতর সেস্য র্ারা 

সর রতদত রনয়র ত সঞ্চয় জ া কদর 

এবাং সর রত হদত প্রদয়াজন অনুসাদর  

ঋণ সহায়তা ও প্ররশক্ষন গ্রহন কদরন 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত সাংখ্যা রনধ িারণ করা 

হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর বারষ িক 

ক ি পররকল্পনা 

প্ররতদবেন 

১.১.২ অনানুষ্ঠারনক সর রতর 

সাংখ্যা 

গ্রা  পর্ িাদয় েররদ্র্্ ও সুরবধা-বরঞ্চত 

জনদগারষ্ট রবদশষ কদর নারীদের 

আথ ি-সা ারজক অবস্থা উন্নয়দনর 

লদক্ষয গঠিত সর রত। একটি সর রত 

ক পদক্ষ ১৫ জন এবাং সদব িাচ্চ ৬০ 

জন সেস্য রনদয় গঠিত হয় 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত সাংখ্যা রনধ িারণ করা 

হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর বারষ িক 

ক ি পররকল্পনা 

প্ররতদবেন 

২ 

 

 

১.২ সেস্যদের 

রবরনদয়াগ সক্ষ তা 

বৃরদ্ধ 

 

১.২.১ ঋণ রবতরদণর পরর ান রপরিরবএফ এর সুফলদভাগী সেস্য -

সের  াদে রবতরনকৃত ঋণ সহায়তার 

পরর ান 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত পরর াপ করা হদয়দছ 

রপরিরবএফ বারষ িক ক ি 

পররকল্পনা প্ররতদবেন 

১.২.২ ঋণ আোদয়র পরর ান রপরিরবএফ এর রবতরনকৃত ঋণ হদত 

বারষ িক আোয়কৃত টাকার পরর ান 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত পরর াপ করা হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষ িক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

১.২.৩ ঋণ আোদয়র হার 

(%) 

রবতরনকৃত ঋদণর বারষ িক আোয় -

সর্াগ্য ঋদণর রবপরীদত কত টাকা 

আোয় হদয়দছ তার শতকরা পরর ান 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তথ্য 

রবদিষদণর রভরিদত পরর াপ করা 

হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষ িক অগ্রগরত 

প্ররতদবেন 

১.২.৪ সেলাপী ঋদণর পরর ান রপরিরবএফ এর শুরু সথদক এ পর্ িন্ত 

রবয ান সেলাপী ঋদণর রস্থরত 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত পরর াপ করা হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষ িক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

৩ 

 

১.৩ সর রতর 

 ােদ  অরতররি 

ক িসাংস্থান সৃরষ্ট 

১.৩.১ আত্ম ক ি সাংস্থাদনর 

আওতায় সুফলদভাগীর সাংখ্যা 

আয় বৃরদ্ধমূলক ক িকাদে 

প্ররশক্ষদনাির জা ানতরবহীন ক্ষুদ্র্ 

ঋণ সহায়তার  ােদ  আত্ম-

ক িসাংস্থানকৃত সুফলদভাগী 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত সাংখ্যা রনধ িারণ করা 

হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষ িক অগ্রগরত 

প্ররতদবেন 

১.৩.২ ঋণ গ্রহীতা রপরিরবএফ সর রত ভুি 

সুফলদভাগী ঋণ গ্রহনকারী সেস্য 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িাদয়র তদথ্যর রভরিদত 

সাংখ্যা রনধ িারন করা হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  বারষ িক 

ক ি পররকল্পনা প্ররতদবেন 

৪ ১.৪ গ্রা ীণ ১.৪.১ আয় বৃরদ্ধমূলক অরধক সাংখ্যক নারী সুফলদভাগী পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন  াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর রপরিরবএফ এর  ারসক, 
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 রহলাদের জন্য  

আয় বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাে 

 

ক িকাদের সাদথ জরড়ত 

গ্রা ীণ  রহলাদের সাংখ্যা 

সেস্যদের ক্ষুদ্র্ ঋণ সহায়তা 

প্রোদনর  ােদ  আয় বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদে গ্রা ীণ  রহলাদের 

সম্পৃিকরণ 

(রপরিরবএফ) রভরিদত সাংখ্যা রনধ িারন করা 

হদয়দছ 

বারষ িক অগ্রগরত 

প্ররতদবেন 

৫ ১.৫ সর রতর 

সেস্যদের মূলধন 

গঠন 

১.৫.১ ক্ষুদ্র্ সঞ্চদয়র  ােদ  

গঠিত মূলধন 

সর রতর সুফলদভাগী সেস্যদের 

সাপ্তারহক রভরিদত জ াকৃত 

সঞ্চদয়র  ােদ  গঠিত রনজস্ব 

মূলধন  

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত সাংখ্যা রনধ িারন করা 

হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষ িক অগ্রগরত 

প্ররতদবেন 

৬ ২.১ উদ্বুদ্ধকরণ এবাং 

আয়বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদের উপর 

প্ররশক্ষন প্রাপ্ত 

সর রতর সেস্য 

সাংখ্যা 

২.১.১ আয় বৃরদ্ধমূলক 

ক িকাদের উপর প্ররশক্ষন 

গ্রহনকারী সুফলদভাগীর 

সাংখ্যা 

রপরিরবএফ সর রতর সুফলদভাগী 

সেস্যদেরদক রবরভন্ন আয় বৃরদ্ধ 

মূলক ক িকাদে প্রোনকৃত েক্ষতা 

উন্নয়ন প্ররশক্ষণ; সর্ ন- গাভী 

পালন, স ারগ-মুরগী পালন, 

নাস িারী, সরি চাষ,  ৎস্য চাষ 

ইতযারে। 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত প্ররশক্ষন 

চারহোর রভরিদত সাংখ্যা রনধ িারন 

করা হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষ িক অগ্রগরত 

প্ররতদবেন 

২.১.২  উদ্বুদ্ধকরণ প্ররশক্ষন 

গ্রহনকারী সুফলদভাগীর 

সাংখ্যা 

সর রতর সুফলদভাগী সেস্যদের 

সা ারজক সদচতনতা বৃরদ্ধ ও 

সনতৃত্ব সৃরষ্টর লদক্ষয অনুরষ্ঠত 

সনতৃত্ব রবকাশ ও সা ারজক 

উন্নয়ন প্ররশক্ষন  

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত প্ররশক্ষন 

চারহোর রভরিদত সাংখ্যা রনধ িারন 

করা হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষ িক অগ্রগরত 

প্ররতদবেন 

৭ ২.২ পল্লী উন্নয়দন 

সাংরিষ্ট ক িকতিা-

ক িচারী ও জন 

প্ররতরনরধদের 

প্ররশক্ষন 

২.২.১ স্থানীয় প্ররশক্ষন 

ক িসূচীদত অাংশগ্রহনকারীর 

সাংখ্যা 

 

 

 

ফাউদেশদনর প্রধান কার্ িালয়, 

আঞ্চরলক কার্ িালয় ও উপদজলা 

কার্ িালদয়র রবরভন্ন পর্ িাদয়র 

ক িকতিা ক িচারীগদণর জন্য 

ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ রবরভন্ন 

রবষদয় প্ররশক্ষন  

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্ িায় সথদক প্রাপ্ত তদথ্যর 

রভরিদত সাংখ্যা রনধ িারন করা 

হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  বারষ িক 

ক ি পররকল্পনা 

প্ররতদবেন 

২.২.২ সসর নার, ক িশালা 

আদর্াজন 

ফাউদেশদনর প্রধান কার্ িালয় ও  

আঞ্চরলক পর্ িাদয়র ক িকতিা 

ক িচারীগদণর জন্য রবরভন্ন রবষদয় 

সসর নার ও ক িশালার অদয়াজন   

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউসেশন 

(রপরিরবএফ) 

প্ররতষ্ঠাদনর  াঠ পর্ িাদয়র চারহোর 

রভরিদত সসর নার, ক িশালার 

সাংখ্যা রনধ িারণ করা হদয়দছ 

রপরিরবএফ এর  বারষ িক 

ক ি পররকল্পনা 

প্ররতদবেন 

৮ ২.৩ পল্লী উন্নয়ন 

কার্ িক্রদ র উপর 

নবদেরশক প্ররশক্ষন 

ওররদয়দেশন 

২.৩.১ নবদেরশক প্ররশক্ষদন 

অাংশগ্রহনকারীর সাংখ্যা 

পল্লী উন্নয়ন কার্ িক্রদ র উপর 

রবদশষ সকান রবষদয় রপরিরবএফ 

ক িকতিাদের নবদেরশক প্ররশক্ষন 

- প্রধান কার্ িালয় ও  াঠ পর্ িায় সথদক 

প্ররশক্ষনাথী বাছাই করা হয়। 

রপরিরবএফ এর  বারষ িক 

ক ি পররকল্পনা 

প্ররতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩ : অন্যান্য  ন্ত্রণালয়/রবভাদগর/অরধেপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট প্রতযারশত সুরনরে িষ্ট ক িসম্পােন চারহোসমূহ 

 
 

প্ররতষ্ঠাদনর না  সাংরিষ্ট কার্ িক্র  ক ি সম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার সর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


