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শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়ন্ডনয নননভত্ত ভয়াফদ্ধ কভ যনযকল্পনা জানুয়ানয,২০১৫ - জুন,২০১৬ ম যন্ত (ংন্ডানধত) 

 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 
নুন্ডভাদনকাযী কর্তযক্ষঃ নননতকতা কনভটি 

তানযখঃ ২৫।১০।২০১৫ নরঃ 

কাম যমূ ভয়ীভা 

সূচক 

দানয়ত্ব নিন্ডম্বয,২০১৫ 

ম যন্ত জযন 
রক্ষয নযভান্ডয একক 

১. াংগঠননক ব্যফস্থানা 

১.১. নননতকতা কনভটি গঠন - ২৫ ন্ডটাফয, 

২০১৫ তানযখ 

গঠিত 

- গঠিত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

১.২. নননতকতা কনভটিয ননয়নভত বা 

       অন্ডয়াজন 

নতন ভা ন্তয 

 

২টি ৪ বা/ ফছয নননতকতা কনভটি, 

এএপনিএপ 

১.৩  শুদ্ধাচায ও সুান্ডনয ভস্যামূ নচনিত- 

       কযণ ও ভাধান্ডন অন্ডরাচনা নুষ্ঠান  

নতন ভা ন্তয ২টি ৪ বা/ ফছয নননতকতা কনভটি, 

এএপনিএপ 

১.৪.  ংস্থা ম যান্ডয় নননতকতা কনভটি গঠন ও 

       ননজস্ব কভ যনযকল্পনা প্রণয়ন  

গঠিত ও 

কভ যনযকল্পনা প্রণীত 

গঠিত ও 

কভ যনযকল্পনা 

প্রণীত 

- গঠিত ও প্রণীত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

১.৫. শুদ্ধাচায কপাকার ন্ডয়ন্ট ননন্ডয়াগ জুরাআ, ২০১৩ ২৫ ন্ডটাফয, 

২০১৫ তানযখ 

গঠিত 

- - নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

১.৬. কপাকার ন্ডয়ন্ট-এয দানয়ত্ব কতযব্য  

       ননধ যাযণ ও কভ যফন্টন্ডন ন্তর্ভ যক্তকযণ      

জুন, ২০১৫ ২৫ ন্ডটাফয, 

২০১৫  

- ননধ যাযণ ও ন্তযর্ভনক্ত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

২. ন্ডচতনতা বৃনদ্ধ 

২.১. শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়ন্ডন ভাঠ ম যান্ডয়য 

       কভ যচাযীকদয ন্ডচতনতা বৃনদ্ধমূরক  

       প্রনক্ষণ প্রদান 

জুন, ২০১৬ - ৫০  প্রনক্ষণাথী ংখ্যা নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

২.২. কেননং ককা য কানযক্যযরান্ডভ ‘শুদ্ধাচায’ 

       ন্তযর্ভক্তকযণ 

জুন, ২০১৫ - ৩ ভনিউন্ডরয ংখ্যা নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৩. নফদ্যভান অআন ও নফনধ-নফধান এয ভস্যা নচনিতকযণ এফং ংস্কায 

৩.১. ‘কভ যজীফন উন্নয়ন নযকল্পনা’ প্রণয়ন জুন, ২০১৬ 

 

- - গঠিত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৩.২. দক্ষতা উন্নয়ন্ডনয কক্ষত্র নচনিতকযণ ও 

       প্রনক্ষণ নযকল্পনা প্রণয়ন  

জুন, ২০১৬ - - প্রণীত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৪. পুযস্কায প্রদান 

৪.১. উত্তভ চচ যায জন্য ংস্থা ম যান্ডয় শুদ্ধাচায  

       দক প্রদান 

জুন, ২০১৬ - ৬ দক/ ফছয প্রান নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৪.২. ংগ্রণমূরক ম্পানদত কভ য-মূল্যায়ন  

       সূচক নন্ডন্ডফ শুদ্ধাচায-এয ন্তর্ভ যনক্ত 

জুন, ২০১৬ - - ন্তর্ভ যক্ত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

নযনষ্ট ‘ক’ 

http://www.sfdf.org.bd/


F:\NIS,filled up-2015 (Sidecar)Unicode (jiban) 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 
নুন্ডভাদনকাযী কর্তযক্ষঃ নননতকতা কনভটি 

তানযখঃ ২৫।১০।২০১৫ নরঃ 

কাম যমূ ভয়ীভা 

সূচক 

দানয়ত্ব নিন্ডম্বয,২০১৫ 

ম যন্ত জযন 
রক্ষয নযভান্ডয একক 

৪.৩. ংগ্রণমূরক ম্পানদত কভ য-মূল্যায়ন  

       সূচক নন্ডন্ডফ শুদ্ধাচায এয ন্তর্ভ যনক্ত 

জুন, ২০১৬ - - ন্তযর্ভক্ত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৪.৪. এএপনিএপ-এয ভাঠ ম যান্ডয়য  

       কভ যচাযীন্ডদয জন্য নফন্ডদনক প্রনক্ষণ 

জুন, ২০১৬ - ৮ প্রনক্ষণাথী ংখ্যা প্রান নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৫. কফায ভান উন্নীতকযণ 

৫.১. নিতীয় প্রজন্ডেয নটিন্ডজন চার্ যায প্রফতযন জুন, ২০১৬ 

 

- - প্রফনতযত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৫.২. এএপনিএপ-এয ওন্ডয়ফাআর্ 

ারনাগাদকযণ 

চরভান 

 

প্রনতনদন প্রনতনদন ারনাগাদকৃত প্রান নফবাগ 

(অআনটি 

নুনফবাগ), 

এএপনিএপ 

৫.৩. এএপনিএপ-এয আন্টাযন্ডনর্ সুনফধা 

প্রদান 

জুন, ২০১৬ - কর 

কভ যচাযী 

আন্টাযন্ডনর্ সুনফধা 

ম্বনরত ননয 

ংখ্যা  

প্রান নফবাগ 

(অআনটি 

নুনফবাগ), 

এএপনিএপ 

৫.৪. এএপনিএপ-এয ওয়াআ-পাআ সুনফধা 

প্রফতযন 

প্রফনতযত ন্ডয়ন্ডছ 

 

- - প্রফনতযত প্রান নফবাগ 

(অআনটি 

নুনফবাগ), 

এএপনিএপ 

৫.৫. কভ যজীফন উন্নয়ন্ডনয রন্ডক্ষয কভ যকতযা/ 

       কভ যচানযন্ডদয প্রনক্ষণ প্রদান 

জুন, ২০১৬ - ৩০ প্রনক্ষণাথী ংখ্যা নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৫.৬. দযত্র/ককান্ডর্ন অফান কনাটি ওন্ডয়ফ 

       াআন্ডর্ প্রকা 

ভাচ য, ২০১৫ ওন্ডয়ফ াআন্ডর্ 

প্রকা কযা 

ন্ডয়ন্ডছ 

১০০% দযত্র/ককান্ডর্ন 

অফান কনাটিন্ডয 

তকযা ায 

প্রান নফবাগ 

(অআনটি 

নুনফবাগ), 

এএপনিএপ 

৫.৭. নবনিও কনপান্ডযন্স সুনফধা প্রফতযন জুন, ২০১৬ 

 

- - প্রফনতযত প্রান নফবাগ 

(অআনটি 

নুনফবাগ), 

এএপনিএপ 

৫.৮. আ-পাআনরং ব্যফস্থা প্রফতযন জুন, ২০১৬ 

 

- - প্রফনতযত প্রান নফবাগ 

(অআনটি 

নুনফবাগ), 

এএপনিএপ 

৬. স্বচ্ছতা ও জফাফনদনতা 

৬.১. নবন্ডমাগ ব্যফস্থানায জন্য কপাকার  

       ন্ডয়ন্ট ননধ যাযণ ও জনাধাযণন্ডক  

       ফনতকযণ 

ননন্ডয়াগকৃত ও 

ফনত 

২৬ ন্ডটাফয, 

২০১৫ 

- ননন্ডয়াগকৃত ও 

ফনত 

প্রান নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৬.২. দ্রুততভ ভন্ডয় নবন্ডমাগ ননষ্পনত্ত জুন, ২০১৬ - ২৫ ননষ্পনত্তয ংখ্যা প্রান নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৬.৩. নবন্ডমাগ ননস্পনত্ত ংক্রান্ত তথ্য প্রন্ডমাজয  

       কক্ষন্ডত্র নবন্ডমাগকাযীন্ডক ফনতকযণ  

জুন, ২০১৫ - ১০০% তকযা ায প্রান নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৬.৪. নবন্ডমাগ ননস্পনত্ত ংক্রান্ত তথ্য  

       ওন্ডয়ফাআন্ডর্ প্রকা এফং ভনিনযলদ  

       নফবান্ডগ কপ্রযণ 

প্রনতভান্ড - প্রনতভান্ডয 

১০ তানযন্ডখ 

ননধ যানযত ভন্ডয় প্রান নফবাগ 

(অআনটি 

নুনফবাগ), 

এএপনিএপ 

৬.৫. নবন্ডমাগ ননষ্পনত্তয জন্য উযুক্ত কভ য-  

       চাযীন্ডক প্রন্ডণাদনা প্রদান দ্ধনত প্রফতযন  

জুন, ২০১৬ - - প্রফনতযত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 
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ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন 
নুন্ডভাদনকাযী কর্তযক্ষঃ নননতকতা কনভটি 

তানযখঃ ২৫।১০।২০১৫ নরঃ 

কাম যমূ ভয়ীভা 

সূচক 

দানয়ত্ব নিন্ডম্বয,২০১৫ 

ম যন্ত জযন 
রক্ষয নযভান্ডয একক 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৭. তথ্য নধকায অআন ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কাম যক্রভ 

৭.১.  দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যচাযী ভন্ডনানয়ন ভন্ডনানীত 

 

১৫ ন্ডটাফয, 

২০১৫ 

- ভন্ডনানীত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৭.২. ভিণারয় ন্ডত প্রকানত ফাৎনযক দনরর 

       ত্রানদ পুস্তক অকান্ডয মুদ্রণ এফং ওন্ডয়ফ- 

       াআন্ডর্ প্রকা   

জুন, ২০১৬ - ১০০% দনরর ত্রানদয 

তকযা ায 

প্রান নফবাগ 

(অআনটি 

নুনফবাগ), 

এএপনিএপ 

৭.৩.  তথ্য নধকায অআন নুমায়ী নক্রয়- 

        বান্ডফ তথ্য প্রদান নননিত কযা  

জুন, ২০১৬ - ১০০% চানদায তকযা 

ায 

প্রান নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৮. বযন্তযীণ মূল্যায়ন ও ফান্ডজর্ ফযাদ্দ 

৮.১. শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়ন্ডনয রন্ডক্ষয ভি-  

       ণারন্ডয় বযন্তযীণ মূল্যায়ণ দ্ধনত প্রফতযন  

       এফং নুনফবাগ নবনত্তক মূল্যায়ন বা 

জুন, ২০১৬ - ৩ কনভটি গঠন এফং 

বা/ ফছয 

প্রান নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৮.২. বযন্তযীণ মূল্যায়ণ কনভটিয সুানয 

       ফাস্তফায়ন্ডনয রন্ডক্ষয অন্ডরাচনা 

জুন, ২০১৬ - ৩ বা/ ফছয প্রান নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৮.৩. বযন্তযীণ মূল্যায়ণ কনভটিয মূল্যায়ণ ও  

       সুানযমূন্ডয ভন্বন্ডয় ফাৎনযক প্রনত- 

       কফদন প্রকা 

জুন, ২০১৬ - - প্রকানত নযফীক্ষণ, 

প্রনক্ষণ ও 

নযকল্পনা নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৮.৪. শুদ্ধাচায ককৌর ও কভ যনযকল্পনা ফাস্ত- 

       ফায়ন্ডনয রন্ডক্ষয ফান্ডজর্ চানদা কপ্রযণ  

ভাচ য, ২০১৫ - - ননধ যানযত ভন্ডয় নাফ নফবাগ, 

এএপনিএপ 

৯. কভ যনযকল্পনা ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ 

৯.১. শুদ্ধাচায কভ যনযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

       ননয়নভত নযফীক্ষণ 

নতন ভা ন্তয ২টি ৪ বা/ ফছয নননতকতা কনভটি, 

এএপনিএপ 

 

 

 

                            স্বাক্ষরিত/– 

                          27/10/2015 

(এ এআচ এভ অফদুল্লা) 

ব্যফস্থানা নযচারক 

কপান-০২-৮১৮০১৫০ 

md.sfdf@yahoo.com  
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