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ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয কভমম্পাদন্ডনয াচফ মক চিত্র
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয গত ০৩ ফৎন্ডযয চজমত াপল্য চনম্নরূ:
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় চফবান্ডগয অওতাধীন ১৯৯৪ ান্ডরয সকাম্পানী অআন্ডনয ধীন্ডন প্রচতচিত একটি
যকাযী ভাচরকানাধীন প্রচতিান। সদন্ডয ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক ও ভূচভীন চযফান্ডযয অথ ম-াভাচজক ফস্থায উন্নয়ন
তথা দাচযদ্রয চফন্ডভািনআ এয প্রধান রক্ষ্য। পাউন্ডেন্ডনয ঋণ কাম মক্রভ সপব্রুয়াচয, ২০০৭ ন্ডত শুরু ন্ডয় ফতমভান্ডন ২৬টি সজরায ১১৪টি
উন্ডজরায় চযিাচরত ন্ডে। পাউন্ডেন্ডনয অওতায় গত ০৩ ফছন্ডয গ্রাভ ম মান্ডয় ১,৩৮৩টি সকন্দ্র গঠন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ৩৫,৬১৯ জন
পুরুল/ভচরান্ডক দস্যভূি কযা য়। এ কর দস্য/দস্যান্ডক তাঁন্ডদয কৃচল উৎাদন বৃচদ্ধ, অত্ম-কভমংস্থান ও অয় বৃচদ্ধমূরক
কাম মক্রন্ডভ এ মাফত সভাট ১৭৬৪২.৫১ রক্ষ্ টাকা জাভানতচফীন ক্ষুদ্রঋণ চফতযণ কযা য়। একআ ভয় ম মন্ত াপ্তাচক চকচস্তয ভাধ্যন্ডভ
সভাট ১৫০১৯.৯৪ রক্ষ্ টাকা ঋণ অদায় কযা য়। অদায়ন্ডমাগ্য ঋণ অদান্ডয়য ায তকযা
৯২.৪১ বাগ। দস্য/দস্যাগণ ঋণ
চফচনন্ডয়ান্ডগয অয় সথন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায ভাধ্যন্ডভ এ মাফত সভাট ১২৯১.০০ রক্ষ্ টাকা ‘চনজস্ব পুচুঁ জ’ গঠন কন্ডযন্ডছন। একআ
ভন্ডয় ৫০৭ জন কভমকতমা/কভমিাযীন্ডক দক্ষ্তা উন্নয়ন এফং ২,০৫০ জন সুপরন্ডবাগীন্ডক অয় ফধ মনমূরক কাম মক্রভ এফং উদ্বুদ্ধকযণ
প্রচক্ষ্ণ প্রদান কযা ন্ডয়ন্ডছ। পাউন্ডেন্ডনয সুপরন্ডবাগীন্ডদয তকযা ৯৬ বাগআ ভচরা।
ভস্যা ও িযান্ডরঞ্জমূ:
সুপরন্ডবাগীন্ডদয উদ্বুদ্ধকযণ, উযুি প্রচক্ষ্ণ ও প্রচক্ষ্ণ যফতী ঠিক জীচফকায়ন্ডন চনন্ডয়াচজত কযা একটি দুরূ কাজ। তৃণমূর
ম মান্ডয় ঋণ কাম মক্রন্ডভ ভন্বয়ীনতা ও দ্বদ্বততা একটি ফড় ভস্যা। পাউন্ডেন্ডনয কভমকতমা/কভমিাযীন্ডদয সফতনবাতায জন্য যকায থ ম
প্রদান কন্ডয না। যকায কতৃমক প্রদত্ত অফতমক ঋণ তচফন্ডরয ভাধ্যন্ডভ চফতযণকৃত ঋন্ডণয ১১% াচবম িান্ডজময ৭% াচবম িাজম চদন্ডয়
কভমকতা/কভমিাযীন্ডদয সফতনবাতা ও চযিারন ব্যয় চনফ মা কযা ম্ভফ ন্ডে না।
বচফষ্যৎ কভমচযকল্পনা:
পাউন্ডেন্ডনয কভমএরাকা ম্প্রাযন্ডণয রন্ডক্ষ্য জানুয়াচয ২০১৫ ন্ডত চডন্ডম্বয ২০১৭ সভয়ান্ডদ ৭৫.০০ সকাটি টাকা প্রাক্কচরত ব্যন্ডয়
একটি প্রকল্প প্রস্তাফ চযকল্পনা কচভন্ডন সপ্রযণ কযা ন্ডয়ন্ডছ । আন্ডতাভন্ডধ্য প্রস্তাচফত প্রকন্ডল্পয প্রকল্প মূল্যায়ন কচভটিয বা নুচিত
ন্ডয়ন্ডছ । এছাড়া (০১) ৩৯৯২.০০ রক্ষ্ টাকা প্রাক্কচরত ব্যন্ডয় ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয ক্ষ্ভতা বৃচদ্ধ ীল মক ০১টি, (০২)
২৯০৫.০০ রক্ষ্ টাকা প্রাক্কচরত ব্যন্ডয় ফাংরান্ডদন্ডয ক্ষুদ্র কৃলকন্ডদয জন্য উৎাদন, কভমংস্থান ও অয় বৃচদ্ধমূরক কভমসূচি ীল মক ০১টি,
এফং (০৩) ৬৫৬২.০০ রক্ষ্ টাকা প্রাক্কচরত ব্যন্ডয় নৃ-তাচত্তফক ও প্রাচন্তক জনন্ডগািীয জীচফকা উন্নয়ন ীল মক ০১টি সভাট ০৩ প্রকল্প
২০১৫-১৬ থ ম ফছন্ডযয এচডচ’সত প্রস্তাচফত দ্বফন্ডদচক াায্য প্রাচপ্তয সুচফধান্ডথ ম ফযােচফীন নননুন্ডভাচদত নতুন প্রকল্প চন্ডন্ডফ
ন্তর্ভমি যন্ডয়ন্ডছ।
২০১৫-১৬ থ মফছন্ডযয ম্ভাব্য প্রধান জমনমূ:


৫৪০টি নানুিাচনক সকন্দ্র গঠন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ১৪০০০ জনন্ডক দস্যর্ভি কযা ন্ডফ।



সুপরন্ডবাগী দস্য ভান্ডঝ অয়ফধ মনমূরক কাম মক্রন্ডভ ৬০.০০ সকাটি টাকা জাভানতচফীন ঋণ প্রদান কযা ন্ডফ।



অয়ফধ মনমূরক কভমকান্ডে ১৩,০০০ নাযীন্ডক চনন্ডয়াচজত কযা ন্ডফ।



সুপরন্ডবাগীন্ডদয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায ভাধ্যন্ডভ ৩.৪০ সকাটি টাকা পুচুঁ জ গঠন্ডন উদ্বুদ্ধ কযা ন্ডফ।
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উক্রভচণকা (Preamble)

ব্যফস্থানা চযিারক, ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপচডএপ), ৫, কাওযান ফাজায, ঢাকা ।
এফং
গনপ্রজাতন্ত্রী ফাংরান্ডদ যকান্ডযয স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়-এয দাচয়ন্ডে চনন্ডয়াচজত ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রচতচনচধ
চান্ডফ চিফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় চফবাগ-এয ভন্ডধ্য ২০১৫ ান্ডরয ন্ডটাফয ভান্ডয ১ ৩ তাচযন্ডখ এআ ফাচল মক কভমম্পাদন চুচি
স্বাক্ষ্চযত র।
এআ চুচিন্ডত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ চনম্নচরচখত চফলয়মূন্ড ম্মত ন্ডরন:
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সকন ১

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপচডএপ)-এয রূকল্প(Vision),চবরক্ষ্য (Mission ) সকৌরগত
উন্ডেশ্যমূ এফং কাম মাফচর
1.1.

রূকল্প (Vision)

ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয অথ ম-াভাচজক ফস্থায উন্নয়ন তথা দাচযদ্রয হ্রাকযণ।
১.২. চবর

ক্ষ্য (Mission)

ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয দস্যন্ডদযন্ডক সকন্দ্রর্ভি কন্ডয জাভানতচফীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ অথ মাভাচজক ফস্থায উন্নয়ন এফং উন্নয়ন কভমকাে ও ক্ষ্ভতায়ন্ডন ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয নাযীন্ডদযন্ডক ম্পৃিকযণ।
১.৩. সকৌরগত উন্ডেশ্যমূ

(Strategic objective)

১.৩.১ ংস্থায সকৌরগত উন্ডেশ্যমূ
১. ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয অথ ম াভাচজক উন্নয়ন।
২. দ
ক্ষ্ ভানফ ম্পদ দ্বতচযয ভাধ্যন্ডভ কভমংস্থান্ডনয সুন্ডমাগ বৃচদ্ধ।
৩. কভমারা অন্ডয়াজন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ল্লী ঞ্চন্ডরয ক্ষুদ্র কৃলকন্ডদয উন্নয়ন্ডন যুন্ডগান্ডমাগী সকৌর উদ্ভাফন

ও চফস্তৃতকযণ।

১.৩.২ অফচশ্যক সকৌরগত উন্ডেশ্যমূ
ক্ষ্তায ন্ডে ফাচল মক কভমম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন।
২.
দক্ষ্তা ও দ্বনচতকতায উন্নয়ন।
৩. তথ্য চধকায ও স্বপ্রন্ডণাচদত তথ্য প্রকা ফা
স্তফায়ন।
৪. উদ্ভাফন ও চবন্ডমাগ প্রচতকান্ডযয ভাধ্যন্ডভ সফায ভান্ডন্নান্নয়ন।
৫. অচথ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন
১. দ

১.৪. কাম মাফচর

(Functions)

১। গ্রাভ ম মান্ডয় ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয পুরুল/ভচরান্ডদযন্ডক ংগঠিতকযণ;
২। ংগঠিত পুরুল/ভচরান্ডদযন্ডক তান্ডদয উৎাদন, অত্ম-কভমংস্থান ও অয় বৃচদ্ধমূরক কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন্ডন জাভানত
চফীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
৩। ঋণ চফচনন্ডয়ান্ডগয অয় সথন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় অভানত জভায ভাধ্যন্ডভ চনজস্ব পুচুঁ জ গঠন্ডন উদ্বুদ্ধকযণ;
৪। সুপরন্ডবাগী দস্য/দস্যান্ডদয জন্য দক্ষ্তা বৃচদ্ধমূরক প্রচক্ষ্ণ অন্ডয়াজন; এফং
৫। সুপরন্ডবাগী দস্য/দস্যাগণন্ডক থ মননচতক কাম মক্রন্ডভয াাাচ াভাচজক উন্নয়নমূরক কাম মক্রভ সমভনঃ সছন্ডরসভন্ডয়ন্ডদয চক্ষ্া, স্বাস্থয-পুচষ্ট, জনংখ্যা চনয়ন্ত্রণ, চযফায কল্যাণ আতযাচদ কাম মক্রভ গ্রন্ডণ উদ্বুদ্ধকযণ ও ন্ডমাচগতা প্রদান ।

4

সকন-২
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয রফরবন্ন কাম িক্রন্ডভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcomes/Impact)

ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয
দাচযদ্রযতায ায হ্রা

ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয
দাচযন্ডদ্রযয তকযা ায
হ্রা

তকযা ায (%)

–

TBD

TBD

TBD

TBD

রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা জিন্ডনয
সক্ষসত্র সমৌথবান্ডফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত
ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ/ংস্থামূন্ডয
নাভ
এএপচডএপ

অয়ফধ মনমূরক কভমকান্ডে
নাযীন্ডদয চনন্ডয়াজন

অয়ফধ মনমূরক কভমকান্ডে
নাযীন্ডদয ংখ্যা বৃচদ্ধ

ংখ্যা (রক্ষ্)

–

0.18

০.১৩

০.১৩

০.১৩

এএপচডএপ

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ

চূড়ান্ত পরাপর সূচক

একক

২০১৩-২০১৪

রবরি ফছয
২০১৪-২০১৫

রক্ষযভাত্রা
২০১৫-২০১৬

প্রসক্ষণ
২০১৬-২০১৭
২০১৭-২০১৮

উািসূত্র
পাউন্ডেন্ডনয
ফাচল মক,
ভাচক
গ্রগচত
প্রচতন্ডফদন
পাউন্ডেন্ডনয
ফাচল মক,
ভাচক
গ্রগচত
প্রচতন্ডফদন

সনাটঃ পাউন্ডেন্ডনয চরভান ২টি প্রকন্ডেয ভন্ডে ২০১৪–২০১৫ থ ি ফছন্ডয ১টি প্রকে ভাপ্ত য়। তাছাড়া চরভান প্রকেটি জুন ২০১৬ ভান্ড ভাপ্ত ন্ডফ। চরভান প্রকেটিয কামম িক্রভ
২০১৩–২০১৪ থ ি ফছন্ডযয সল ম িান্ডয় শুরু ওয়ায় এ ফছন্ডযয রক্ষযভাত্রা তবাগ রজিত না ওয়ায় ২০১৪–২০১৫ থ ি ফছন্ডয ভাপ্ত কাম িক্রভ ম্পন্ন য় রফধায় ২০১৪–২০১৫
থ ি ফছন্ডয প্রকৃত জিন ২০১৫–২০১৬ থ ি ফছন্ডযয রক্ষযভাত্রায সচন্ডয় রকছুটা সফী ন্ডয়ন্ডছ।
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সকন-৩

সকৌরগত উন্ডেশ্য, গ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভিম্পাদন সূচক এফং রক্ষযভাত্রামূ
সকৌরগত
উন্ডেশ্য

সকৌরগত
উন্ডেন্ডশ্যয
ভান

কাম মক্রভ

কভমম্পাদন সূিক

একক

কভমম্পাদন ২০১৩-১৪
সূিন্ডকয ভান

চবচত্ত ফছয
২০১৪-১৫

াধাযণ
১০০%

ভন্ত্রণারয়/চফবান্ডগয সকৌরগত উন্ডেশ্যমু
[১] ক্ষুদ্র কৃলক
৫৫
[১.১] নানুিাচনক সকন্ডন্দ্রয
চযফান্ডযয অথ ম
ভাধ্যন্ডভ ক্ষুদ্র কৃলক চযফায
াভাচজক উন্নয়ন
ন্ডত ১ জনন্ডক দস্যর্ভি
কন্ডয ংগঠিত কযা

ংখ্যা
(রক্ষ্)
ংখ্যা
(াজায)

৮

–

0.19

০.১৪

০.১১

০.১০

০.০৮

০.০৭

০.১৪

০.১৪

৭

–

0.75

০.৫৪০

০.৪৩২

০.৩৭৮

০.৩২৪

০.২৭

০.৫৪০

০.৫৪০

[১.২.১] অত্মকভমংস্থান
ংখ্যা
সৃচজত উকাযন্ডবাগীয
(রক্ষ্)
ংখ্যা
[১.২.২] চফতযণকৃত
টাকা
ঋন্ডণয চযভাণ
(সকাটি)
[১.২.৩] অদায়কৃত
টাকা
ঋন্ডণয চযভাণ
(সকাটি)
[১.৩] ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয [১.৩.১] অয়ফধ মনমুরক
ংখ্যা
নাযীন্ডদয অয়ফধ মনমুরক
কভমকান্ডে চনন্ডয়াচজত
(রক্ষ্)
কভমসূচি
নাযীয ংখ্যা
[১.৪] সকন্ডন্দ্রয দস্যন্ডদয
ংখ্যা
[১.৪.১] সুচফধাপ্রাপ্ত
সুপরন্ডবাগীয ংখ্যা
চনজস্ব মুরধন গঠন
(রক্ষ্)
[১.৪.২] ক্ষুদ্র ঞ্চন্ডয়য
টাকা
ভাধ্যন্ডভ গঠিত মুরধন্ডনয
(সকাটি)
চযভাণ
[২.১] নানুিাচনক সকন্ডন্দ্রয [২.১.১] অয়ফধ মনমূরক
ংখ্যা
দস্যন্ডদয ভন্ডধ্য উদ্বুব্ধকযণ ও প্রচক্ষ্ণাথী
(রক্ষ্)
অয়ফধ মনমুরক প্রচক্ষ্ণ প্রদান [২.১.২] উব্দুদ্ধকযণ
ংখ্যা
প্রচক্ষ্ণাথী
(রক্ষ্)
[২.২.১] কভমকতমা/কভমিাযী ংখ্যা
[২.২] পাউন্ডেন্ডনয
প্রচক্ষ্ণাথী
কভমকতমা/কভমিাযীন্ডদয
প্রচক্ষ্ণ প্রদান

৬

–

0.15

০.১১

০.০৯

০.০৮

০.০৭

০.০৫৫

০.১১

০.১১

৮

–

71.48

৫৮.৮০

৫২.৮০

৪৬.৮০

৪০.৮০

৩৪.৮০

৬৫.০০

৭০.০০

৮

–

59.38

৫৫.২৭

৪৯.৬৩

৪৩.৯৯

৩৮.৩৫

৩২.৭১

৬০.৪৫

৬৫.০০

৭

–

০.১৮

০.১৩

০.১০

০.০৯

০.০৮

০.০৭

০.১৩

০.১৩

৬

–

০.১৫

০.১১

০.০৯

০.০৮

০.০৭

০.০৫৫

০.১১

০.১১

৫

–

৭.১০

৩.৩৩

২.৯৯

২.৬৫

২.৩১

১.৯৭

৩.৪৫

৩.৪৫

৯

–

০.০২

০.০১৯৬

০.০১৭৬

০.০১৫৬

০.০১৩৬

০.০১১৬

০.০১২

০.০১২

৮

–

০.০০৫

০.০০৪৯

০.০০৪৪ ০.০০৩৯

০.০০৩৪

০.০০২৯

০.০০৩

০.০০৩

৮

–

৬৩

৭৫

৪৫

৩৬

৭৫

৭৫

[১.২] নানুিাচনক সকন্ডন্দ্রয
দস্যন্ডদয চতচযি
কভমংস্থান সৃজন

[২] দক্ষ্ ভানফ
ম্পদ দ্বতচযয
ভাধ্যন্ডভ
কভমংস্থান্ডনয
সুন্ডমাগ বৃচদ্ধ

২৫

[১.১.১] সুপরন্ডবাগীয
ংখ্যা
[১.১.২] নানুিাচনক
সকন্ডন্দ্রয ংখ্যা

রক্ষ্যভাত্রা/চনণ মায়ক ভান ২০১৫-১৬
প্রন্ডক্ষ্ন প্রন্ডক্ষ্ন
চত
উত্তভ
িরচত
িরচত ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮
উত্তভ
ভান ভান্ডনয চনন্ডম্ন
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%

6

৬০

৫৩

সকৌরগত
উন্ডেশ্য

সকৌরগত
উন্ডেন্ডশ্যয
ভান

[৩] কভমারা
অন্ডয়াজন্ডনয
ভাধ্যন্ডভ ল্লী
ঞ্চন্ডরয ক্ষুদ্র
কৃলকন্ডদয উন্নয়ন্ডন
যুন্ডগান্ডমাগী
সকৌর উদ্ভাফন ও
চফস্তৃতকযণ।

৫

কাম মক্রভ

[৩.১] কভমারা

কভমম্পাদন সূিক

[৩.১.১] অন্ডয়াচজত
কভমারায ংখ্যা

একক

ংখ্যা

কভমম্পাদন ২০১৩-১৪
সূিন্ডকয ভান

৫

–

চবচত্ত ফছয
২০১৪-১৫

৪

রক্ষ্যভাত্রা/চনণ মায়ক ভান ২০১৫-১৬
প্রন্ডক্ষ্ন প্রন্ডক্ষ্ন
চত
উত্তভ
িরচত
িরচত ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮
উত্তভ
ভান ভান্ডনয চনন্ডম্ন
১০০%
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%
৪
৩
৩
২
২
৪
৪

াধাযণ

সনাটঃ পাউন্ডেন্ডনয চরভান ২টি প্রকন্ডেয ভন্ডে ২০১৪–২০১৫ থ ি ফছন্ডয ১টি প্রকে ভাপ্ত য়। তাছাড়া চরভান প্রকেটি জুন ২০১৬ ভান্ড ভাপ্ত ন্ডফ। চরভান প্রকেটিয কামম িক্রভ
২০১৩–২০১৪ থ ি ফছন্ডযয সল ম িান্ডয় শুরু ওয়ায় এ ফছন্ডযয রক্ষযভাত্রা তবাগ রজিত না ওয়ায় ২০১৪–২০১৫ থ ি ফছন্ডয ভাপ্ত কাম িক্রভ ম্পন্ন য় রফধায় ২০১৪–২০১৫
থ ি ফছন্ডয প্রকৃত জিন ২০১৫–২০১৬ থ ি ফছন্ডযয রক্ষযভাত্রায সচন্ডয় রকছুটা সফী ন্ডয়ন্ডছ।
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ংযুরি-’খ’

অফরশ্যক সকৌরগত উন্ডেশ্যমূ
করাভ-১
সকৌরগত উন্ডেশ্য
(Strategic
Objectives)

করাভ-২
সকৌরগত
উন্ডেন্ডশ্যয
ভান

করাভ-৩
কাম মক্রভ

করাভ-৪
কভমম্পাদন সূিক

(Activities)

(Performance
Indicator)

করাভ-৫
করাভ-৬
একক কভমম্পাদন
রক্ষ্যভাত্রা/চনণ মায়ক ২০১৫-২০১৬
(Unit) সূিন্ডকয
াধাযণ
চত উত্তভ
উত্তভ
িরচত ভান
(Good)
(Fair)
ভান (Excellent) (Very

(Weight of
Strategic
Objectives)

দক্ষ্তায ন্ডে ফাচল মক
কভমম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন

দক্ষ্তা ও দ্বনচতকতায উন্নয়ন

তথ্য চধকায ও স্বপ্রন্ডণাচদত
তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন

৩

৩

২

ফাচল মক কভমম্পাদন চুচি
স্বাক্ষ্য
ফাচল মক কভমম্পাদন চুচি
ফাস্তফায়ন চযফীক্ষ্ণ
ভাঠ ম মান্ডয়য কাম মারয়মূন্ডয
ন্ডে ফাচল মক কভমম্পাদন
ংক্রান্ত ভন্ডঝাতা স্মাযক স্বাক্ষ্য
কভমকতমা/কভমিাযীন্ডদয প্রচক্ষ্ণ
অন্ডয়াজন
জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর
ফাস্তফায়ন
তথ্য প্রকা চনন্ডদ মচকা ফাস্তফায়ন
দাচয়েপ্রাপ্ত কভমকতমা চনন্ডয়াগ

ফাচল মক প্রচতন্ডফদন প্রণয়ন
উদ্ভাফন ও চবন্ডমাগ
প্রচতকান্ডযয ভাধ্যন্ডভ সফায
ভান্ডনান্নয়ন

৫

চযফচতমত পযম্যান্ডট চটিন্ডজন্স
িাট মায প্রণয়ন
চবন্ডমাগ প্রচতকায ব্যফস্থা
ফাস্তফায়ন

সফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম মক্রভ
ফাস্তফায়ন

চনধ মাচযত ভয়ীভায ভন্ডধ্য
চুচি স্বাক্ষ্চযত
দাচখরকৃত ধ মফাচল মক ও
দ্বত্রভাচক প্রচতন্ডফদন
ভন্ডঝাতা স্মাযক স্বাক্ষ্য
ংক্রান্ত চযত্র জাচযকৃত
প্রচক্ষ্ন্ডণয ভয়
দ্বনচতকতা কচভটি গঠিত
শুদ্ধািায কভমচযকল্পনা প্রণীত
তথ্য প্রকা চনন্ডদ মচকা
নুান্ডয তথ্য প্রকাচত
দাচয়েপ্রাপ্ত কভমকতমায নাভ ও
সমাগান্ডমান্ডগয ঠিকানায ঙ্করন
ওন্ডয়ফাআন্ডট প্রকাচত
ফাচল মক প্রচতন্ডফদন
ওন্ডয়ফাআন্ডট প্রকাচত
চযফচতমত পযম্যান্ডট চটিন্ডজন্স
িাট মায ওন্ডয়ফাআন্ডট প্রকাচত
চবন্ডমাগ প্রচতকায সপাকার
ন্ডয়ন্ট চনন্ডয়াগকৃত
নাগচযন্ডকয চনকট ন্ডত প্রাপ্ত
চবন্ডমাগ চনষ্পচত্তকৃত
কভন্ডক্ষ্ একটি কন্ডয নরাআন
সফা িালুকৃত
কভন্ডক্ষ্ একটি কন্ডয সফা
প্রচক্রয়া জীকৃত
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Good)

িরচত
ভান্ডনয চনন্ডম্ন

(Weight
of PI)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

তাচযখ

১

১৫ ন্ডটাফয

১৯ ন্ডটাফয

২২ ন্ডটাফয

২৬ ন্ডটাফয

২৯ ন্ডটাফয

ংখ্যা

১

৫

৪

৩

-

-

তাচযখ

১

জনঘন্টা

১

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

তাচযখ
তাচযখ

১
১

২৯ ন্ডটাফয
১ চডন্ডম্বয

০৮ নন্ডবম্বয
০৭ চডন্ডম্বয

১৫ নন্ডবম্বয
১৪ চডন্ডম্বয

২২ নন্ডবম্বয
২১ চডন্ডম্বয

২৯ নন্ডবম্বয
২৮ চডন্ডম্বয

%

১

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

তাচযখ

০.৫

১৫ ন্ডটাফয

২৯ ন্ডটাফয

১৫ নন্ডবম্বয

৩০ নন্ডবম্বয

১৫ চডন্ডম্বয

তাচযখ

০.৫

০১ নন্ডবম্বয

০৮ নন্ডবম্বয

১৫ নন্ডবম্বয

২২ নন্ডবম্বয

২৯ নন্ডবম্বয

তাচযখ

১

০১ নন্ডবম্বয

০৮ নন্ডবম্বয

১৫ নন্ডবম্বয

২২ নন্ডবম্বয

২৯ নন্ডবম্বয

তাচযখ

১

০১ নন্ডবম্বয

০৮ নন্ডবম্বয

১৫ নন্ডবম্বয

২২ নন্ডবম্বয

২৯ নন্ডবম্বয

%

১

৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

তাচযখ

১

১ জুন ২০১৬

৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬

তাচযখ

১

১ জুন ২০১৬

৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬

২৮ এচপ্রর ২০১৬ ৫ সভ ২০১৬

(Poor)

১২ সভ ২০১৬ ১৯ সভ ২০১৬ ২৬ সভ ২০১৬

করাভ-১
সকৌরগত উন্ডেশ্য
(Strategic
Objectives)

করাভ-২
সকৌরগত
উন্ডেন্ডশ্যয
ভান

করাভ-৩
কাম মক্রভ

করাভ-৪
কভমম্পাদন সূিক

(Activities)

(Performance
Indicator)

করাভ-৫
করাভ-৬
একক কভমম্পাদন
রক্ষ্যভাত্রা/চনণ মায়ক ২০১৫-২০১৬
(Unit) সূিন্ডকয
াধাযণ
চত উত্তভ
উত্তভ
িরচত ভান
(Good)
(Fair)
ভান (Excellent) (Very

(Weight of
Strategic
Objectives)

অচথ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন

২

ফান্ডজট ফাস্তফায়ন কচভটিয
কভমচযচধ মথামথবান্ডফ নুযণ

চডট অচত্ত চনস্পচত্ত
কাম মক্রন্ডভয উন্নয়ন

Good)

িরচত
ভান্ডনয চনন্ডম্ন

(Weight
of PI)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

ংখ্যা

১

৫

৪

৩

২

১

%

১

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

(Poor)

ফান্ডজট ফাস্তফায়ন চযকল্পনা
(Budget
Implementation
Plan) প্রনীত ও দাচখরকৃত

দ্বত্রভাচক ফান্ডজট ফাস্তফায়ন
প্রচতন্ডফদন
ফছন্ডয চডট অচত্ত
চনস্পচত্তকৃত

৬০ ঘন্টা প্রচক্ষ্ন্ডণয ভন্ডধ্য নুযন ২০ ঘন্টা যকাচয কভমম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রচক্ষ্ণ ন্তর্ভমি থাকন্ডফ।
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অরভ ব্যফস্থানা রযচারক, ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপরডএপ)-এয ন্ডক্ষ ল্লী উন্নয়ন ও ভফায়
রফবান্ডগয রচফ-এয রনকট ঙ্গীকায কযরছ সম, এআ চুরিন্ডত ফরণ িত পরাপর জিন্ডন ন্ডচষ্ট থাকফ।
অরভ রচফ, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ, ব্যফস্থানা রযচারক, ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপরডএপ)এয রনকট ঙ্গীকায কযরছ সম, এআ চুরিন্ডত ফরণ িত পরাপর জিন্ডন প্রন্ডয়াজনীয় ন্ডমারগতা প্রদান কযফ।
স্বাক্ষরযত:

স্বাক্ষ্চযত/–
১৩/১০/২০১৫

ব্যফস্থানা রযচারক
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন
৫, কাওযান ফাজায, ঢাকা।

তারযখ

স্বাক্ষ্চযত/–
১৩/১০/২০১৫

রচফ
ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ
স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়

তারযখ
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ংন্ডমাজণী-১

ব্দ ংন্ডক্ষ্ (Acronyms)
ক্রচভক নম্বয
1.
2.

ব্দ ংন্ডক্ষ্ (Acronyms)
এএপচডএপ

চফফযণ
স্মর পাভমা ম সডন্ডবরন্ডভন্ট পাউন্ডেন

অআচজএ

আনকাভ সজনান্ডযটিং এযাচটচবটিজ (অয়ফধ মনমূরক কাম মক্রভ)
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ংন্ডমাজনী-২: কভমম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/ংস্থা এফং চযভা দ্ধচত এয চফফযণ
কাম মক্রভ

কভমম্পাদন্ডনয সূিকমূ

চফফযণ

ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/ংস্থা

ফতচবটা ছাড়া ন্ডফ মাচ্চ ০.০৫২.৪৯ একয িালন্ডমাগ্য জচভয
ত্ত্বাচধকাযী ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয
১ জন পুরুল চকংফা নাযীন্ডক
পাউন্ডেন্ডনয অওতায় অনা
[১.১.২] নানুিাচনক সকন্ডন্দ্রয
ভফায় চভচতয অওতায়
ংখ্যা
চনফচিত নয় এভন নানুিাচনক
সকন্দ্র গঠন । প্রচতটি সকন্ডন্দ্র
উকাযন্ডবাগীয ংখ্যা ২০-৩০
জন
[১.২] নানুিাচনক সকন্ডন্দ্রয
[১.২.১] অত্মকভমংস্থান সৃচজত
িাচদাচবচত্তক অয় ফধ মনমূরক
দস্যন্ডদয চতচযি কভমংস্থান উকাযন্ডবাগীয ংখ্যা
কভমকান্ডে নানুিাচনক
সৃজন
প্রচক্ষ্ন্ডণাত্তয জাভানত চফীন ক্ষুদ্র
ঋণ ায়তায ভাধ্যন্ডভ অত্মকভমংস্থানকৃত উকাযন্ডবাগী
[১.২.২] চফতযণকৃত ঋন্ডণয
ক্ষুদ্র ঋণ নীচতভারায অন্ডরান্ডক
চযভাণ
প্রদত্ত প্রথাগত ও অআচজএ (অয়
ফধ মনমূরক কাম মক্রভ) চবচত্তক ঋণ
ায়তা
[১.২.৩] অদায়কৃত ঋন্ডণয
মথামথ উকাযন্ডবাগী চনফ মািন,
চযভাণ
িাচদাচবচত্তক ঋণ ায়তা এফং
কাম মকয চযফীক্ষ্ণ ও তত্ত্বাফধান
সকৌর প্রন্ডয়ান্ডগয ভাধ্যন্ডভ
চফতযণকৃত ঋণ অদায় কযা য় মা
পুনঃ চফতযণ কযা য়
[১.৩] ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয
[১.৩.১] অয়ফধ মনমুরক কভমকান্ডে নাযীন্ডদয অয় ফধ মনমূরক কান্ডজ
নাযীন্ডদয অয়ফধ মনমুরক কভমসূচি চনন্ডয়াচজত নাযীয ংখ্যা
ম্পৃি কযায রন্ডক্ষ্য উকাযন্ডবাগী
চনফ মািন্ডনয সক্ষ্ন্ডত্র নাযীন্ডদয
গ্রাচধকায প্রদান কযা য়
[১.৪] সকন্ডন্দ্রয দস্যন্ডদয চনন্ডয়
পাউন্ডেনর্ভি দস্যন্ডদয ভন্ডধ্য
[১.৪.১] সুচফধাপ্রাপ্ত সুপরন্ডবাগীয
ংখ্যা
মুরধন গঠন
ঋণ প্রাচপ্তপূফ মক অয় ফধ মনমূরক
কভমকান্ডে চনন্ডয়াচজত দস্য ংখ্যা
[১.৪.২] ক্ষুদ্র ঞ্চন্ডয়য ভাধ্যন্ডভ
উঠান দ্বফঠন্ডকয ভাধ্যন্ডভ সকন্ডন্দ্রয
গঠিত মুরধন্ডনয চযভাণ
উকাযন্ডবাগীন্ডদয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয়
জভায ভাধ্যন্ডভ গঠিত মুরধন
[১.১] নানুিাচনক সকন্ডন্দ্রয
[১.১.১] সুচফধান্ডবাগীয ংখ্যা
ভাধ্যন্ডভ ক্ষুদ্র কৃলক চযফায ন্ডত
১ জনন্ডক দস্যর্ভি কন্ডয
ংগঠিত কযা
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চযভা দ্ধচত এফং উাত্ত সূত্র

এএপচডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফাচল মক, ভাচক
গ্রগচত প্রচতন্ডফদন

এএপচডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফাচল মক, ভাচক
গ্রগচত প্রচতন্ডফদন

এএপচডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফাচল মক, ভাচক
গ্রগচত প্রচতন্ডফদন

এএপচডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফাচল মক, ভাচক
গ্রগচত প্রচতন্ডফদন

এএপচডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফাচল মক, ভাচক
গ্রগচত প্রচতন্ডফদন

এএপচডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফাচল মক, ভাচক
গ্রগচত প্রচতন্ডফদন

এএপচডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফাচল মক, ভাচক
গ্রগচত প্রচতন্ডফদন

এএপচডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফাচল মক, ভাচক
গ্রগচত প্রচতন্ডফদন

াধাযন ভন্তব্য

কাম মক্রভ
[২.১] নানুষ্ঠারনক সকন্ডেয
দস্যন্ডদয ভন্ডে উদ্বুব্ধকযণ ও
অয়ফধ িনমুরক প্ররক্ষণ প্রদান

কভমম্পাদন্ডনয সূিকমূ
[২.১.১] অয়ফধ িনমূরক
প্ররক্ষণাথী

[২.১.২] উব্দুদ্ধকযণ প্ররক্ষণাথী

[২.২] পাউন্ডেন্ডনয
কভিকতিা/কভিচাযীন্ডদয প্ররক্ষণ
প্রদান
[৩.১] কভিারায ভােন্ডভ প্রাপ্ত
পরাপন্ডরয প্রচায ও রফস্তায

[২.২.১] কভিকতিা/কভিচাযী
প্ররক্ষণাথী
[৩.১.১] অন্ডয়ারজত কভিারায
ংখ্যা

চফফযণ

ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/ংস্থা

কৃরল ও কৃরল সক্ষন্ডত্র অয়
ফধ িনমূরক প্ররক্ষণ। অয়
ফধ িনমূরক প্ররক্ষন্ডণয ভন্ডে
ন্যতভ ন্ডরা ফারড়য অরিনায়
ফরজ চাল, গফারদ শু ারন,
াঁ-মুযগী ারন, ব্লক/ফাটিক,
সরাআ সভরন ক্রয়, রযক্সা ক্রয়,
মুরদ ব্যফা আতযারদ
ন্ডচতনতা ও দক্ষতা বৃরদ্ধন্ডত
রফরবন্ন ন্ডচতনামূরক উদ্বুদ্ধকযণ
প্ররক্ষন্ডণ ংগ্রণকাযী
উকাযন্ডবাগীন্ডদয ংখ্যা
পাউন্ডেন্ডনয ভাঠ ম িান্ডয়য
কাম িক্রন্ডভ ম্পৃি
কভিকতিা/কভিচাযীন্ডদয প্ররক্ষণ
ল্লী উন্নয়ন্ডন রফরবন্ন জ্ঞান,
রবজ্ঞতা, নীরত ও সকৌর উদ্ভাফন
ও ফরতকযণ

এএপরডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফারল িক, ভারক
গ্রগরত প্ররতন্ডফদন

এএপরডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফারল িক, ভারক
গ্রগরত প্ররতন্ডফদন

এএপরডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফারল িক, ভারক
গ্রগরত প্ররতন্ডফদন

এএপরডএপ

পাউন্ডেন্ডনয ফারল িক, ভারক
গ্রগরত প্ররতন্ডফদন
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চযভা দ্ধচত এফং উাত্ত সূত্র

াধাযন ভন্তব্য

ংন্ডমাজনী-৩ : ন্যান্য ভন্ত্রণারয়/চফবান্ডগয/চধদপ্তয/ংস্থা এয চনকট প্রতযাচত সুচনচদ মষ্ট কভমম্পাদন ায়তামূ
প্রচতিান্ডনয ধযন

চফবাগ/প্রচতিান্ডনয নাভ

ংচিষ্ট কভমম্পাদন সূিক

উি প্রচতিান্ডনয চনকট
এএপচডএপ’য প্রতযাচত
ায়তা
এককারীন সথাক নুদান

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ

থ ম ভন্ত্রণারন্ডয়য থ ম চফবাগ

১। ঋণ চফতযণ

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ

থ ম ভন্ত্রণারন্ডয়য থ ম চফবাগ

২। অয় ফধ মনমূরক
কভমকান্ডে সূপরন্ডবাগী
প্রচক্ষ্ণ

এককারীন সথাক নুদান

৫০%

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ

থ ম ভন্ত্রণারন্ডয়য থ ম চফবাগ

৩। কভমারায অন্ডয়াজন

এককারীন সথাক নুদান

৫০%

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ

ডাক, সটচরন্ডমাগান্ডমাগ ও তথ্য
প্রযুচি ভন্ত্রণারন্ডয়য
তথ্য ও সমাগান্ডমাগ প্রযুচি
চফবান্ডগয অওতাধীন ফাংরান্ডদ
কচম্পউটায কাউচন্সর (চফচচ)

৪। কভমকতমান্ডদয অআচটি
প্রচক্ষ্ণ

উি ংস্থায চনজস্ব থ মায়ন্ডন
দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রচক্ষ্ণ প্রদান

৫০%
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প্রতযাায সমৌচিকতা
মথাভন্ডয় নুদান
সন্ডর কাম মক্রভ
ফাস্তফায়ন জ ন্ডফ।

উি প্রচতিান্ডনয
চনকট প্রতযাায
ভাত্রা উন্ডল্লখ করুন
৫০%

প্রতযাা পূযণ না ন্ডর ম্ভাব্য প্রবাফ
সুপরন্ডবাগীন্ডদযন্ডক মথাভন্ডয় িাচদা
নুান্ডয ঋণ চফতযণ কযা না সগন্ডর ঋণ
সখরাচ প্রফণতা বৃচদ্ধ ান্ডফ
সম ফ অয় ফধ মনমূরক খান্ডত ঋণ
চফতযণ কযা য় স ফ চফলন্ডয় প্রচক্ষ্ণ
প্রদান না কযা সগন্ডর ঋণ ব্যফায
মথামথবান্ডফ ন্ডফ না পন্ডর এফ খাত
ন্ডত অানুরূ রাব াওয়া মান্ডফ না।
ব্যাক চবচত্তন্ডত কভমারা কযা না সগন্ডর
ল্লী উন্নয়ন্ডন যুন্ডগান্ডমাগী সকৌর
উদ্ভাফন ম্ভফ ন্ডফ না
অআচটি কাম মক্রন্ডভ কভমকতমাগণ চচছন্ডয়
ড়ন্ডফ

