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ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন পাউন্ডেশন 

 ………. আঞ্চলিক কার্ যািয়……… 

উন্ডজিাওয়ারী মালসক ারপরম্যান্স (সংযুলি/ররলজস্ট্রার অনুর্ায়ী) 

 

মান্ডসর নাম:  ৩১রশ জুিাই                                (িক্ষ টাকা-ব্াংক লিলি ও হান্ডি নগদ ব্িীি) 
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উন্ডজিার নাম সঞ্চয় কার্ যক্রম ঋণ কার্ যক্রম (সা:চাজয সহ) ঋণ আদায় কার্ যক্রম (সা:চাজয সহ)  রময়ান্ডদাত্তীণ য (১২ মাস উত্তীণ য) ঋন্ডণর লরলিলি 

(সা:চাজয সহ) 

প্রলিন্ডফদন 

মাস 

রশন্ডষ 

হান্ডি 

নগদ 

প্রলিন্ডফদন 

মাস 

রশন্ডষ 

ব্াংক 

লিলি 

ক্রমপুলিি 

আদায় 

ক্রমপুলিি 

উন্ডত্তািন/ 

সমন্বয়/ 

রপরি 

ক্রমপুলিি 

প্রধান 

কার্ যািন্ডয় 

রপ্ররণ 

প্রলিন্ডফদন 

মাস 

রশন্ডষ 

লিলি 

ক্রমপুলিি 

লফিরণ  

 

ক্রমপুলিি 

আদায়  

প্রলিন্ডফদন 

মাস রশন্ডষ 

লিলি 

 

প্রলিন্ডফদন 

মান্ডস 

চিলি  

ঋণ 

আদায় 

প্রলিন্ডফদন 

মান্ডস 

রময়ান্ডদাত্তীণ য 

ঋণ আদায় 

প্রলিন্ডফদন 

মান্ডস 

রমাট  

ঋণ 

আদায় 

লফগি 

মান্ডস 

লিলি 

প্রলিন্ডফদন 

মান্ডস 

আদায় 

প্রলিন্ডফদন 

মান্ডস বৃলি 

প্রলিন্ডফদন 

মাস রশন্ডষ 

লিলি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৪+৫-

৩)=৬ 

৭ ৮ (৭-৮)=৯ ১০ ১১ (১০+১১) 

=১২ 

১৩ ১৪ ১৫ (১৩-১৪+১৫) 

=১৬ 

১৭ ১৮ 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

 

 রনাট: আঞ্চলিক ব্ফিাকগণ উন্ডজিা ব্ফিাকগণ কর্তযক রপ্রলরি িথ্যসমূহ আওিাধীন উন্ডজিাওয়ারী পূরণ পূফ যক প্রলি মান্ডসর ৩িালরন্ডে প্রধান কার্ যািন্ডয় ই-রমইি রর্ান্ডগ রৌছান্ডনা লনলিি করন্ডফন। 
 এছাড়া আঞ্চলিক ব্ফিাকগণ রফিীন্ডি উন্ডজিা কার্ যািয় ভ্রমণকািীন উন্ডজিা কার্ যািয় হন্ডি রপ্রলরি এ সকি িন্ডথ্যর সঠিকিা র্াচাই করন্ডফন এফং রকউ িথ্য রগান কন্ডর থাকন্ডি িা কর্তযক্ষন্ডক অফলহি করন্ডফন। 
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ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন পাউন্ডেশন 

……….আঞ্চলিক কার্ যািয়……… 
 

উন্ডজিাওয়ারী মালসক ারপরম্যান্স (সংযুলি/ররলজস্ট্রার অনুর্ায়ী) 

 

মান্ডসর নাম:                (িক্ষ টাকা-ব্াংক লিলি ও হান্ডি নগদ ব্িীি) 
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