
ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ১ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া

এবং

সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে

ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ২ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .............................. 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৪ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৫ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৭ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৮ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাালী জািতর অিবসংবািদত নতা জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান াধীনতাোর বাংলােদশ নগ ঠন এবং ধা ও দাির
বাংলােদশ গড়ার তেয় ১৯৭৪ সােলর ১৯ ন িতিত হয় পী উয়ন একােডমী, বড়া। িতালােভর পর থেক পী উয়ন একােডমী,
বড়া  তার  আবিক দািয় িহেসেব  আিনক ান,  দতা  ও ি হােরর মােম িশণ দান,  গেবষণা,  ােয়ািগক গেবষণা  ও
পরামশ  সবা দান কের যাে। পী উয়েনর সে ত ও পেরাভােব সৃ সরকাির, বসরকাির, ায়শািসত সংার িবিভ
পয ােয়র কম কতা/কম চারী, জনিতিনিধ, সমবায় সিমিতর সদ, একােডমী কক পিরচািলত িবিভ কের ফলেভাগী, পী অেলর
বকার  মিহলা  ও  বক,  িমহীন  ষক,  এনিজওকম,  ইমাম,  িশক,  দশী-িবেদশী  সরকাির  ও  বসরকাির  সাধারণ  ও  িবেশষািয়ত
িবিবালেয়র িবিভ িবভােগর  িশাথেদর  িশণ দান  কের  যাে।  গত িতন বছের  মাট  ৩৯,১৩৩ জনেক িশেণর মােম দ
মানবসেদ পািরত করা হেয়েছ; গেবষণার আওতায় মাট ৬৫ গেবষণা স হেয়েছ ও ১৭ ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনার মােম
িবিভ পী উয়ন মেডল উাবন করা হেয়েছ। উািবত মেডলসেহর মে আিনক ও দ সচ বাপনা ি, গভ: সচনালা,
দাির মেডল াম িতা, ্ে হ িনম াণ, কিমউিন িভিক দশী রগী পালন পিত এবং জিমেত জব সার বহার ি
উেখেযা। এছাড়া জলবা পিরবতন জিনত পিরিিত মাকােবলায় একােডমী িত জনেগাীর জীবনযাার মােনায়েন িনরাপদ পািন
সরবরাহ, ািনেটশন ও বােয়াাস ি সসারণ, াইেকাকো বহােরর মােম জিমর উব রতা শি িেত একােডমী কাজ কের
যাে।

সমা এবং চােলসহ:

একােডমী সব দাই আজািতক মােনর িশণ, গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার কাজ কের থােক িক উ গেবষণাল ফলাফল বা
একােডমী উািবত মেডলসহ জাতীয় এবং আজািতক পয ােয় াপকভােব চািরত হে না। একােডমীর অষদ সদেক আজািতক
মােন উীত করেণর জ পয া েযােগর অভাব রেয়েছ। ামীণ জনেগাীর আথ -সামািজক ও জীবনযাার মােনায়েন উািবত মেডলসহ
সংি পীবাসীর কােছ ত পৗছােনাই একােডমীর ল চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

উয়ন সমা িনপেন এবং সমাধােনর লে কিমউিন পয ােয় অংশহণ িনিত করা, কিমউিন িভিক সংগঠন, পী উয়েন সৃ
ি এবং অা ক-হাারেদর সে সময় সাধন করা। পী দাির াস করার জ গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম মেডল
উাবন করা এবং উািবত মেডলসহ জাতীয় ও আজািতক পয ােয় িবিত ঘটােনার লে কম শালা, দশ নী, সংেযাগ াপন ও িশণ
স করা । টকসই উয়েনর লে সমা কের কায মসহ একােডমীেত ািপত িবিভ কের মােম পিরচালনা করা। জলবা
পিরবতেনর সােথ সময় কের উাবন অেষন এবং জাতীয় পয ােয় অিভেযাজন কৗশল বতন করা। কািত িবধােভাগী নারীেদর উয়ন
কম কাে অংশহণ িনিত করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫৭০০ জনেক দ মানবসেদ পার;
১৭ গেবষণা পিরচালনা করা;
১২ ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা করা এবং
গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণা হেত া ফলাফল ২০ কাশনার মােম িবার ঘটােনা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া

এবং

সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২২
সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

• পী উয়েনর ক িহেসেব  অজন।

১.২ অিভল (Mission)
• দাির রীকরেণ পী উয়েনর িবিভ মেডল ও ি উাবন ও িবােরর মােম টকসই পী উয়ন িনিত করণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশণ দান ও দতা ির মােম উয়ন কায ম গিতশীল করা।
২. গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণার মােম পী উয়ন মেডল উাবন।
৩. কিমউিন পয ােয় অংশহণ ির মােম পী উয়েনর উািবত মেডল বাবায়ন এবং ইিতবাচক পিরবতেন উৎসাহ
দান।
৪. পরামশ  সবা ও সদ িবতরেনর মােম উািবত মেডল বাবায়ন এবং জীবনমােন ইিতবাচক পিরবতন করা।
৫. সংার িনজ কম কতা/কম চারীেদর পেদািত ও সমতার উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

দ ামীণ জনেগাী ি ও
কম সংান ি

আয়বধ নলক িশণ জন (ল) ০.০৫৭৮ ০.০৩৭৪৫ ০.০৫৭০ ০.০৫৮ ০.০৫৯
একােডমী িনজ িশণ ও একােডমী কক
বাবানাধীন িবিভ ক িবধােভাগী, অা
সরকারী/বসরকারী সংা।

এিপিস,এিপএ িরেপাট  ও
বািষ ক িতেবদন

গেবষণার মােম পী উয়ন
মেডল উাবন।

সািদত গেবষণা সংা ১৭ ১২ ১৭ ১৭ ১৮
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, উপ-ক হণকারী
সমবায় সিমিত ও এনিজওসহ

এিপিস,এিপএ িরেপাট  ও
বািষ ক িতেবদন

সংি গেবষনা এলাকার জনগেনর
জীবনযাার মােনায়ন

ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনা

সংা ১৬ ১৪ ১২ ১২ ১২
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ, উপ-ক হণকারী
সমবায় সিমিত ও এনিজওসহ

এিপিস,এিপএ িরেপাট  ও
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পী উয়েন
সমেয়াপেযাগী
িশণ দান ও
দতা ির মােম
উয়ন কায ম
গিতশীল করা।

২৫

[১.১] পী উয়েন
সমেয়াপেযাগী
িশেণর মােম
দতা ি করা।

[১.১.১] িশণ
হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

সমি জন ৭ ১২৫২ ১২০০ ১৪০০ ১২৫০ ১১৮০ ১১৫৪ ১১০০ ১৫০০ ১৬০০

[১.১.২]
আয়বধ নলক
িশণ হণকারীর
সংা (ষ)

সমি
জন
(ল)

৫ ০.০৪১৬ ০.০১৮৮৪ ০.০৪১০ ০.০৪০৫ ০.০৪০ ০.০৩৯ ০.০৩৮ ০.০৪১ ০.০৪১৫

[১.১.৩] উুকরণ
িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর
সংা

সমি
জন
(ল)

৫ ০.০৮৭৯৯ ০.০২৩৫৩ ০.০৫৭ ০.০৫৫ ০.০৫৪ ০.০৫১ ০.০৫০ ০.০৫৭ ০.০৫৭৫

[১.১.৪]
সিমনার/ওয়াকসপ

সমি সংা ৪ ২৭ ১৫ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ১৮ ২৫ ২৫

[১.১.৫]
আয়বধ নলক
িশণ হণকারীর
সংা (মিহলা)

সমি
জন
(ল)

৪ ০.০১৮৮২ ০.০১৮৬১ ০.০১৬০ ০.০১৫০ ০.০১৪৫ ০.০১৪ ০.০১৩ ০.০১৭ ০.০১৭৫

[২] গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণার
মােম পী উয়ন
মেডল উাবন।

২০

[২.১] িনজ গেবষণা
ও ােয়ািগক গেবষণা
এবং িবিভ সংার
সংেগ যৗথ গেবষণা
পিরচালনা করা

[২.১.১] সািদত
গেবষণা

সমি সংা ৪ ১৭ ১২ ১৭ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ১৭ ১৮

[২.১.২] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

সমি সংা ৪ ১৬ ০৯ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[২.২] িড়াম ও
জামালর ক

[২.২.১] বত য় মিত
টাকা
(কা)

২ ৪৪.৭৫ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ২৫.০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.২.২] কের
আওতায় এিপএম
ইউিনট িনম ােণর
সংা

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[২.২.৩] কের
সািব ক কােজর
অগিত

সমি
শতকরা
(%)

১.৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[২.৩] মিকং
মােকটস ওয়াক ফর
া চরস (M4C)
২য় পয ায় ক

[২.৩.১] বত য় মিত
টাকা
(কা)

২.৫ ৩.৩৫ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৬০

[২.৩.২] বাজার
বা উয়েন
েণাদনা দান

সমি সংা ২ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২

[২.৩.৩] কের
সািব ক কােজর
অগিত

সমি
শতকরা
(%)

২ ৪০% ৩৫% ৩০% ২৮% ২৫%

[৩] কিমউিন
পয ােয় অংশহণ
ির মােম পী
উয়েনর উািবত
মেডল বাবায়ন
এবং ইিতবাচক
পিরবতেন উৎসাহ
দান।

১২

[৩.১] কিমউিন
পয ােয়
অংশহণলক ঋণ
দান এবং
ইিতবাচক পিরবতেন
উৎসাহ দান।

[৩.১.১] ঋণ িবতরণ সমি
টাকা
(কা)

২ ৯.১৮ ৮.৬ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.২০ ৮.৬ ৮.৫ ১১.০০ ১১.৮০

[৩.১.২] ঋণ িহতার
সংা

সমি
সংা
(ল)

১.৫ ০.০১০৮ ০.০১০৪২ ০.০১০ ০.০০৯৫ ০.০০৯ ০.০০৮৮০ ০.০০৮৫ ০.০১০৫ ০.০১১

[৩.১.৩] আদােয়র
পিরমাণ

সমি
টাকা
(কা)

২ ০৯.৬২ ৯.৯৩ ৯.৫০ ৯.২০ ৯.১০ ৯.০০ ৮.৯০ ৯.৭০ ১০.০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.১.৪] আদােয়র
হার

গড়
শতকরা
(%)

১ ৮০.৮৬% ৮৭.৩৬% ৯০% ৮৮% ৮৭.৫% ৮৭.৩৬% ৮০% ৯০% ৯০%

[৩.১.৫]
আকম সংান
িজত
উপকারেভাগীর
সংা

সমি
সংা
(ল)

১.৫ ০.০০৯০ ০.০০৮৭ ০.০০৮৫ ০.০০৮৩ ০.০০৮০ ০.০০৯০ ০.০০৯০

[৩.২] ামীণ
জনেগাীর জীবনমান
উয়েনর লে
মােছর পানা ও
গােছর চারা উৎপাদন
ও িবতরন

[৩.২.১] মােছর
পানা িবতরণ

সমি
সংা
(ল)

২ ১ ০.৩ .২০ .১৮ .১৫ .১০ .১০ .২০ .২০

[৩.২.২] গােছর চারা
িবতরণ

সমি
সংা
(ল)

২ .৬৬৩ ০.১৭৭২ .১০ .০৯ .০৮ .০৭ .০৬ .১ .১

[৪] পরামশ  সবা ও
সদ িবতরেনর
মােম উািবত
মেডল বাবায়ন
এবং জীবনমােন
ইিতবাচক পিরবতন
করা।

৮

[৪.১] একামডমীর
মেডলসহ
সসারেণর জ
িবিভ ধরেণর
পরামশ  সবা দান।

[৪.১.১] পরামশ ক
সবা

সমি সংা ৫ ১৩ ১১ ১৫ ১৪ ১৩ ১৩ ১০ ১৫ ১৫

[৪.২] কাশনার
মােম গেবষণাল
ফলাফেলর
চার/িবার

[৪.২.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সমি সংা ৩ ২২ ১২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] সংার িনজ
কম কতা/কম চারীেদর
পেদািত ও
সমতার উয়ন।

৫

[৫.১] দর/সংার
িনজ
কম কতা/কম চারীেদর
িনেয়াগ, পেদািত

[৫.১.১]
কম কতা/কম চারীেদর
পেদািত

সমি
সংা
(জন)

২ ৬ ৮ ৬ ৪ ৩ ৩

[৫.২]
কম মতা/কম চারীেদর
সমতার উয়ন

[৫.২.১]
কম মতা/কম চারীেদর
সমতার
(সমসামিয়ক িবষয়
িনেয় লািণ ং
সশনসহ) উয়েন
উেগ হণ

সমি
সংা
(াচ)

৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

আিম, মহাপিরচালক, পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া, সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার,
পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয় িহসােব মহাপিরচালক,
পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন
েয়াজনীয়  সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া

তািরখ

সিচব
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরিডএ, বড়া রাল ডেভলপেম একােডিম, বড়া

২ এিপিস এয়াল ািনং কনফাের

৩ পউসিব পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ

৪ মাউিশ মািমক ও উ মািমক অিধদর



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১২:১২ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] পী উয়েন সমেয়াপেযাগী
িশেণর মােম দতা ি করা।

[১.১.১] িশণ হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং এনিজওকম

িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা
যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. এিপএ মািসক িরেপাট ।

[১.১.২] আয়বধ নলক িশণ হণকারীর
সংা (ষ)

িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা
যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. এিপএ মািসক িরেপাট 

[১.১.৩] উুকরণ িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর সংা

িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা
যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. এিপএ মািসক িরেপাট 

[১.১.৪] সিমনার/ওয়াকসপ িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা
যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. এিপএ মািসক িরেপাট 

[১.১.৫] আয়বধ নলক িশণ হণকারীর
সংা (মিহলা)

িশণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী, বড়া।
১. িশণ িবভাগ কক সংরিত নিথ থেক সরাসির িশণাথর সংা গননা করা
যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট । ৩. এিপএ মািসক িরেপাট 

[২.১] িনজ গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণা
এবং িবিভ সংার সংেগ যৗথ গেবষণা
পিরচালনা করা

[২.১.১] সািদত গেবষণা
গেবষণা ও ায়ন িবভাগ পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. গেবষণা শাখার রিজার গণনা করা যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC
িরেপাট । ৩. অা িতােন কািশত কাশনা।

[২.১.২] সািদত ােয়ািগক গেবষণা
একােডমীর সকল ইউিনট, ক পিরকনা ও
পরীিবণ িবভাগ পী উয়ন একােডমী, বড়া।

১. পিরকনা িবভােগ কাশনা গণনা/িপিসআর থেক িনিত হওয়া যােব। ২. একােডমীর
বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট /সংি গেবষণা িতেবদন।

[২.২] িড়াম ও জামালর ক [২.২.১] বত য় ক অিফস পী উয়ন একােডমী, বড়া। ১. ক পিরচালেকর তয়ন প; ২. PSC/PIC সভার কায িববরণী

[২.২] িড়াম ও জামালর ক
[২.২.২] কের আওতায় এিপএম ইউিনট
িনম ােণর সংা

ক অিফস পী উয়ন একােডমী, বড়া। ১. ক পিরচালেকর তয়ন প; ২. PSC/PIC সভার কায িববরণী

[২.২.৩] কের সািব ক কােজর অগিত

[২.৩] মিকং মােকটস ওয়াক ফর া চরস
(M4C) ২য় পয ায় ক

[২.৩.১] বত য় ক অিফস পী উয়ন একােডমী, বড়া। ১. ক পিরচালেকর তয়ন প; ২. PSC/PIC সভার কায িববরণী

[২.৩.২] বাজার বা উয়েন েণাদনা দান ক অিফস পী উয়ন একােডমী, বড়া। ১. ক পিরচালেকর তয়ন প; ২. PSC/PIC সভার কায িববরণী

[২.৩.৩] কের সািব ক কােজর অগিত

[৩.১] কিমউিন পয ােয় অংশহণলক
ঋণ দান এবং ইিতবাচক পিরবতেন
উৎসাহ দান।

[৩.১.১] ঋণ িবতরণ
সচ ও পািন বাপনা ক (িসআইডিউএম),
পী উয়ন একােডমী, বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদনর/ঋণ দান সংা সভার রেলশন।

[৩.১.২] ঋণ িহতার সংা
সচ ও পািন বাপনা ক (িসআইডিউএম),
পী উয়ন একােডমী, বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদনর/ঋণ দান সংা সভার রেলশন।

[৩.১.৩] আদােয়র পিরমাণ
সচ ও পািন বাপনা ক (িসআইডিউএম),
পী উয়ন একােডমী, বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদনর/ঋণ দান সংা সভার রেলশন।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] কিমউিন পয ােয় অংশহণলক
ঋণ দান এবং ইিতবাচক পিরবতেন
উৎসাহ দান।

[৩.১.৪] আদােয়র হার
সচ ও পািন বাপনা ক (িসআইডিউএম),
পী উয়ন একােডমী, বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদনর/ঋণ দান সংা সভার রেলশন।

[৩.১.৫] আকম সংান িজত উপকারেভাগীর
সংা

[৩.২] ামীণ জনেগাীর জীবনমান
উয়েনর লে মােছর পানা ও গােছর
চারা উৎপাদন ও িবতরন

[৩.২.১] মােছর পানা িবতরণ িষ িবান িবভাগ পী উয়ন একােডমী, বড়া। একােডমীর বািষ ক িতেবদন/সংি িবভাগ/ইউিনট এর রিজার/িতেবদন।

[৩.২.২] গােছর চারা িবতরণ িষ িবান িবভাগ পী উয়ন একােডমী, বড়া। একােডমীর বািষ ক িতেবদন/সংি িবভাগ/ইউিনট এর রিজার/িতেবদন।

[৪.১] একামডমীর মেডলসহ সসারেণর
জ িবিভ ধরেণর পরামশ  সবা দান।

[৪.১.১] পরামশ ক সবা
সচ ও পািন বাপনা ক (িসআইডিউএম),
পী উয়ন একােডমী, বড়া।

সচ ও পািন বাপনা কের নিথ ও কাগজপ যাচাই কের িনিত হওয়া যােব এবং
একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC িরেপাট ।

[৪.২] কাশনার মােম গেবষণাল
ফলাফেলর চার/িবার

[৪.২.১] কািশত গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

গেবষণা ও ায়ন িবভাগ পী উয়ন একােডমী,
বড়া।

১. গেবষণা শাখার রিজার গণনা করা যােব। ২. একােডমীর বািষ ক িতেবদন/APC
িরেপাট । ৩. অা িতােন কািশত কাশনা।

[৫.১] দর/সংার িনজ
কম কতা/কম চারীেদর িনেয়াগ, পেদািত

[৫.১.১] কম কতা/কম চারীেদর পেদািত পী উয়ন একােডমী, বড়া। একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ শাসন িবভােগর নিথ/এসংা অিফস আেদশ।

[৫.২] কম মতা/কম চারীেদর সমতার
উয়ন

[৫.২.১] কম মতা/কম চারীেদর সমতার
(সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািণ ং সশনসহ)
উয়েন উেগ হণ

পী উয়ন একােডমী, বড়া। একােডমীর বািষ ক িতেবদন/ শাসন িবভােগর নিথ/এসংা অিফস আেদশ।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

জনশাসন মণালয়
িনয়ািদ িশেণর মােম িবিসএস (সাধারণ) কাডার
কম কতােদর দতা ি

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

া অিধদর
িনয়ািদ িশেণর মােম িবিসএস (া) কাডার
কম কতােদর দতা ি।

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
িশণ হণকারী কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

জাতীয় িশাম ও পাক বাড  িশণ হেণর জ কম কতা রণ

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা। আয়বধ নলক িশণ হণকারীর সংা (ষ)
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয়
সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

ক িবধােভাগী িনব াচন ও রণ।

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
আয়বধ নলক িশণ হণকারীর সংা
(মিহলা)

পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয়
সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

ক িবধােভাগী িনব াচন ও রণ।

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
উুকরণ িশণ হণকারী উপকারেভাগীর
সংা

িবিভ ল, কেলজ ও িবিবালয় িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ িনিতকরণ।

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী িশেণর মােম দতা ি করা।
উুকরণ িশণ হণকারী উপকারেভাগীর
সংা

এনিজওসহ িশণাথ িনব াচন এবং িশেণ অংশহণ িনিতকরণ।

িনজ গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণা এবং িবিভ সংার সংেগ যৗথ
গেবষণা পিরচালনা করা

সািদত গেবষণা িবিভ িবিবালয় গেবষণা কােজ সহায়তা দান

িনজ গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণা এবং িবিভ সংার সংেগ যৗথ
গেবষণা পিরচালনা করা

সািদত ােয়ািগক গেবষণা িবিভ িবিবালয় গেবষণা কােজ সহায়তা দান

কিমউিন পয ােয় অংশহণলক ঋণ দান এবং ইিতবাচক পিরবতেন
উৎসাহ দান।

ঋণ িবতরণ িবিভ াংক (জনতা, সানালী ইতািদ)
ঋণ নীিতমালার আেলােক াংেকর মােম ঋণ সহায়তা
দান হয়।

কিমউিন পয ােয় অংশহণলক ঋণ দান এবং ইিতবাচক পিরবতেন
উৎসাহ দান।

আদােয়র পিরমাণ িবিভ াংক (জনতা, সানালী ইতািদ)
ঋণ নীিতমালার আেলােক াংেকর মােম ঋণ সহায়তা
দান হয়।
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