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ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয ২০১৭-২০১৮ থ যফছন্ডযয ফারল যক কভ যম্পাদন চুরিয মূল্যায়ন প্ররতন্ডফদন 

 
 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

প্রকৌরগত 

উন্ডেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূিন্ডকয ভান 

(Weight of 
Performan

ce 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/রনণ যায়ক   2017-18 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
জযন 

(achieveme

nt) 

খড়া প্রকায 

(raw score) 

ওন্ডয়ন্ডেড 

খড়া প্রকায 

(weighted 

raw score) 
াধাযণ রত উত্তভ উত্তভ িররত ভান 

িররত ভান্ডনয 

রনন্ডে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভিণারয়/রফবান্ডগয প্রকৌরগত উন্ডেশ্যমূ  

১. ল্লীয ভূমিহীন, 

প্রামিক চাষী ও ক্ষুদ্র 

কৃষক পমিবারিি 

জনন্ডগাষ্ঠীন্ডক ংগঠিত 

কন্ডয অয়ফধ যক 

কভ যকান্ডে ম্পৃি কযা  

 

 

 

 

 

 

 

১.১ নানুষ্ঠারনক 

প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ 

জনগণন্ডক 

ংগঠিত কযা 

১.১.১ নানুষ্ঠারনক 

প্রকে  
ংখ্যা 5 ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮২০ ৭০০ ১৪০০ ১০০% ৫ 

১.১.২ নানুষ্ঠারনক 

প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ 

দস্যভুরি 

জন 

(লক্ষ) 
৫ ০.২৯ ০.২৮ ০.২৭ ০.২৬ ০.২৫ ০.৩৬ ১০০% ৫ 

১.২ দস্যন্ডদয 

রফরনন্ডয়াগ ক্ষভতা 

বৃরি 

১.২.১ রফতযণকৃত 

ঋন্ডণয রযভান 

োকা 

(প্রকাটি) 
৭ ১৬০.০০ ১৫৫.০০ ১৪০.০০ ১১৮.০৯ ১০০.০০ ১৭৬.০০ ১০০% ৭ 

১.২.২ অদায়কৃত 

ঋন্ডণয রযভান 

োকা 

(প্রকাটি) 
৬ ১২০.০০ ১১৫.০০ ১১০.০০ ১০০.৯৩ ১০০.০০ ১৫৭.০০ ১০০% ৬ 

১.২.৩ অদায়ন্ডমাগ্য 

ঋণ অদান্ডয়য ায 

% 

 
6 ৯৫.৫০ ৯৫.০০ ৯৪.৭৫ ৯৪.৫৮ ৯৪.০০ ৯৫.০০ ৯০% ৫.৪ 

১.২.৪ প্রখরার ঋন্ডণয 

রযভাণ (রস্থরত) 

োকা 

(প্রকাটি) 
৬ ২৫.০০ ২৫.৫০ ২৬.০০ ২৬.৫০ ২৭.০০ ২৭.০০ ৬০% ৩.৬ 

১.৩ নানুষ্ঠারনক 

প্রকন্ডেয দস্যন্ডদয 

রতরযি 

কভ যংস্থান সৃজন 

 

১.৩.১ অত্ন-

কভ যংস্থান সৃরজত 

উকায প্রবাগীয 

ংখ্যা 

জন 

(লক্ষ) 
6 

০.২২ 

 

 

০.২১ ০.২০ ০.১৯৩ ০.১৯ ০.২৯ ১০০% ৬ 

১.৩.২ ঋণ গ্রীতা 
জন 

(লক্ষ) 

6 

 

 

০.২৩ ০.২২ ০.২১ ০.২০ ০.১৯৫ ০.৩২ ১০০% ৬ 

১.৪ ল্লীয 

ভররান্ডদয 

অয়ফধ যনমূরক 

কভ যসুরি 

১.৪.১ অয়ফধ যনমূরক 

কভ যকান্ডে রনন্ডয়ারজত 

নাযী 
জন 

(লক্ষ) 
6 ০.২১৪ ০.২০৬ ০.১৯৮ ০.১৯ ০.১৮৮ ০.২৭৫ ১০০% ৬ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

প্রকৌরগত 

উন্ডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূিন্ডকয ভান 

(Weight of 
Performan

ce 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/রনণ যায়ক   2017-18 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 
জযন 

(achieveme

nt) 

খড়া প্রকায 

(raw score) 

ওন্ডয়ন্ডেড 

খড়া প্রকায 

(weighted 

raw score) 
াধাযণ রত উত্তভ উত্তভ িররত ভান 

িররত ভান্ডনয 

রনন্ডে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.৫ ১ 

নানুষ্ঠারনক 

প্রকন্ডেয ভাধ্যন্ডভ 

জনগণন্ডক 

ংগঠিত কযা 

১.৫.১ ক্ষুদ্র ঞ্চন্ডয়য 

ভাধ্যন্ডভ প্রকেভূি 

দস্যন্ডদয গঠিত 

মূরধন্ডনয রযভান 

টাকা 

(প্রকাটি) 
৭ ১২.০০ ১১.৯৫ ১১.৯০ ১০.০০ ৯.৭০ ১৩.৫০ ১০০% ৭ 

২. দক্ষ ভানফ ম্পদ 

ততরযয ভাধ্যন্ডভ 

কভ যংস্থান্ডনয সুন্ডমাগ 

বৃরি। 

 

 

২.১ নানুষ্ঠারনক 

প্রকন্ডেয দস্যন্ডদয 

ভন্ডধ্য উব্দুিকযণ/ 

অয়ফধ যনমূরক 

প্ররক্ষণ প্রদান 

২.১.১ আয় বর্ ধনমূলক 

কার্ ধক্রমে প্রশিক্ষণ 

গ্রণকাযী 

জন 7 ২১৫০ ২১০০ ২০৫০ ২০১০ ২০০০ ৪০০০ ১০০% ৭ 

২.১.২ উব্দুিকযণমূরক 

প্ররক্ষণ গ্রণকাযী 
জন 7 ৫৭৫ ৫৫০ ৫২৫ ৫০০ ৪০০ ২০০০ ১০০% ৭ 

২.২ ল্লী উন্নয়ন্ডন 

রনন্ডয়ারজত 

কভ যকতযা, কভীন্ডদয 

প্ররক্ষণ প্রদান 

২.২.১ প্ররক্ষণাথী 

কভ যকতযা/কভ যিাযী 
জন 6 ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩৩৪ ৩০০ ৫০০ ১০০% ৬ 

মিাট= ৭৭.০০ 
 

ফাধ্যতামূরক প্রকৌরগত উন্ডেশ্যমূ 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

প্রকৌরগত উন্ডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদ

ন সূিন্ডকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৭-২০১৮ 

জযন 

(achievem

ent) 

 

খড়া প্রকায 

(raw 

score) 

 

ওন্ডয়ন্ডেড 

খড়া প্রকায 

(weighted 

raw score) াধাযণ 

(Excellent) 

রত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভান্ডনয 

রনন্ডে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাধ্যতামূরক প্রকৌরগত উন্ডেশ্যমূ 

দক্ষতায ংন্ডে ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরি 

ব্যস্তফায়ন 

২০১৭-২০১৮ থ যফছন্ডযয খড়া 

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি দারখর 

রনধ যারযত ভয়ীভায ভন্ডধ্য খড়া চুরি 

ভিণারয়/ রফবাগ দারখরকৃত 
তারযখ .৫ ১৯ এরপ্রর ২৩এরপ্রর ২৫ এরপ্রর ২৬ এরপ্রর ২৭ এরপ্রর ৩ প্রভ ০ ০ 

ভাঠম যান্ডয়য কাম যারয়মূন্ডয ন্ডে 

২০১৭-১৮ থ যফছন্ডযয কভ যম্পাদন 

চুরি স্বাক্ষয 

রনধ যারযত ভয়ীভায ভন্ডধ্য চুরি 

স্বাক্ষরযত 
তারযখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন ১৯ জুন ৮০% ০.৮০ 

২০১৬-১৭ থ যফছন্ডযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয মূল্যায়ন 

প্ররতন্ডফদন দারখর 

রনধ যারযত তারযন্ডখ মূল্যায়ন প্ররতন্ডফদন 

দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৬ জুরাআ ১৮ জুরাআ ১৯ জুরাআ ২০ জুরাআ ২৩ জুরাআ ১৬ জুরাআ ১০০% ১.০০ 
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ফাধ্যতামূরক প্রকৌরগত উন্ডেশ্যমূ 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

প্রকৌরগত উন্ডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদ

ন সূিন্ডকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৭-২০১৮ 

জযন 

(achievem

ent) 

 

খড়া প্রকায 

(raw 

score) 

 

ওন্ডয়ন্ডেড 

খড়া প্রকায 

(weighted 

raw score) াধাযণ 

(Excellent) 

রত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভান্ডনয 

রনন্ডে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাধ্যতামূরক প্রকৌরগত উন্ডেশ্যমূ 

২০১৭-১৮ থ যফছন্ডযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 

তত্রভারক প্ররতন্ডফদন দারখরকৃত ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - ৪ ১০০% ০.৫০ 

২০১৭-১৮ থ যফছন্ডযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয ধ যফারল যক 

মূল্যায়ন প্ররতন্ডফদন দারখর 

রনধ যারযত তারযন্ডখ ধ যফারল যক মূল্যায়ন 

প্ররতন্ডফদন দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৪ জানুয়ারয ১৬ জানুয়ারয ১৮ জানুয়ারয ২১ জানুয়ারয ২২ জানুয়ারয ১৪ জানুয়ারয ১০০%  ১.০০ 

কাম যিরত ও প্রফায 

ভান্ডনান্নয়ন 

 

আ-পাআররং িরত ফাস্তফায়ন 

 

আ-পাআন্ডর নরথ রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৯০% ১০০% ১.০০ 

আউরনন্ডকাড ব্যফায 

 রনরিত কযা 
আউরনন্ডকাড ব্যফায রনরিতকৃত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০% ৬০% ০.৩০ 

রঅযএর শুরুয ২ ভা পূন্ডফ য 

ংরিি কভ যিাযীয রঅযএর ও 

ছুটি নগদায়ন র্যগৎ জারয 

রনরিতকযণ 

রঅযএর ও ছুটি নগদায়ন র্যগৎ 

জারযকৃত 
% .৫ ১০০% ৯০ ৮০ - - ১০০% ১০০% ০.৫০ 

রটিন্ডজন িাে যায নুমায়ী প্রফা 

প্রদান 

প্রকারত রটিন্ডজন িাে যায নুমায়ী 

প্রফা প্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০% ৮০% ০.৮০ 

রবন্ডমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 
রনষ্পরত্তকৃত রবন্ডমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০% ১০০% ১.০০ 

প্রফায ভান ম্পন্ডকয 

প্রফাগ্রীতান্ডদয ভতাভত 

রযফীক্ষন্ডণয ব্যফস্থা িালু কযা 

প্রফায ভান ম্পন্ডকয প্রফাগ্রীতান্ডদয 

ভতাভত রযফীক্ষন্ডণয ব্যফস্থা িালুকৃত 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৬৫% ৭০% ০.৭০ 

দপ্তয/ ংস্থায কভন্ডক্ষ দুআটি 

নরাআন প্রফা িালু কযা 
কভন্ডক্ষ দুআটি নরাআন প্রফা িালুকৃত তারযখ ১ ৩১ রডন্ডম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ প্রপব্রুয়ারয - - ২১ অগি ৫০% ০.৫০ 

দপ্তয/ংস্থায কভন্ডক্ষ ৩টি 

প্রফাপ্ররক্রয়া জীকৃত 
কভন্ডক্ষ ৩টি প্রফাপ্ররক্রয়া জীকৃত তারযখ ১ ৩১ রডন্ডম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ প্রপব্রুয়ারয ১৫ ভাি য - অগি’১৭ ১০০% ১.০০ 

দপ্তয/ংস্থা ও ধীনস্থ 

কাম যারয়মূন্ডয উদ্ভাফনী উন্ডযাগ 

ও Small Improvement 

project (SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উন্ডযাগ ও SIP-মূন্ডয 

ডাোন্ডফজ প্রস্তুতকৃত 
তারযখ ১ ৪ জানুয়ারয ১১ জানুয়ারয ১৮ জানুয়ারয ২৫ জানুয়ারয ৩১ জানুয়ারয ০ ০ ০ 

উদ্ভাফনী উন্ডযাগ ও SIP প্রযরিন্ডকন্ডেড ংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - ২৫ ১০০% ১.০০ 

অরথ যক ব্যফস্থানায রডে অরত্ত রনষ্পরত্ত রডে অরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭৫% ১০০% ১.০০ 
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ফাধ্যতামূরক প্রকৌরগত উন্ডেশ্যমূ 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

প্রকৌরগত উন্ডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদ

ন সূিন্ডকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৭-২০১৮ 

জযন 

(achievem

ent) 

 

খড়া প্রকায 

(raw 

score) 

 

ওন্ডয়ন্ডেড 

খড়া প্রকায 

(weighted 

raw score) াধাযণ 

(Excellent) 

রত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত ভান্ডনয 

রনন্ডে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাধ্যতামূরক প্রকৌরগত উন্ডেশ্যমূ 

উন্নয়ন স্থাফয/স্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ 

তাররকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ তাররকা তারযখ ১ ১ প্রপব্রুয়ারয ১৫ প্রপব্রুয়ারয ২৮ প্রপব্রুয়ারয ২৮ ভাি য ১৫ এরপ্রর নাআ ১০০% ১.০০ 

স্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ তাররকা তারযখ .৫ ১ প্রপব্রুয়ারয ১৫ প্রপব্রুয়ারয ২৮ প্রপব্রুয়ারয ২৮ ভাি য ১৫ এরপ্রর ৫ প্রপব্রুয়ারয ৯৭.১৪% ০.৪৯ 

দপ্তয/ংস্থায় কল্যাণ কভ যকতযা 

রনন্ডয়াগ কযা 

কল্যাণ কভ যকতযা রনন্ডয়াগকৃত ও ওন্ডয়ফ 

াআন্ডে প্রকারত 
তারযখ .৫ ১৫ ন্ডটাফয ২৯ ন্ডটাফয ১৫ নন্ডবম্বয ৩০ নন্ডবম্বয ১৪ রডন্ডম্বয ১৯ ভাি য ০ ০ 

দক্ষতা ও তনরতকতায 

উন্নয়ন 

যকারয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত প্ররক্ষণ রফরবন্ন রফলন্ডয় 

কভ যকতযা/কভ যিাযীন্ডদয জন্য 

প্ররক্ষণ অন্ডয়াজন 

প্ররক্ষন্ডণয ভয় জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ জনঘন্টা ১০০% ১.০০ 

জাতীয় শুিািায প্রকৌর ফাস্তফায়ন ২০১৭-১৮ থ যফছন্ডযয শুিািায 

ফাস্তফায়ন কভ যরযকল্পনা এফং 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ কাঠান্ডভা প্রণীত ও 

দারখরকৃত 

তারযখ .৫ ১৩ জুরাআ ৩১ জুরাআ - - - ৯ জুরাআ ১০০% ০.৫০ 

রনধ যারযত ভয়ীভায ভন্ডধ্য তত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতন্ডফদন দারখরকৃত 
ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - ৪ ১০০% ০.৫০ 

তথ্য রধকায ও 

স্বপ্রন্ডণারদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০% ১০০% ০.৫০ 

স্বপ্রন্ডণারদত তথ্য প্রকা স্বপ্রন্ডণারদত তথ্য প্রকারত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৮০% ৭০% ০.৩৫ 

ফারল যক প্ররতন্ডফদন প্রণয়ন ও প্রকা ফারল যক প্ররতন্ডফদন ওন্ডয়ফাআন্ডে 

প্রকারত 
তারযখ ১ ১৫ ন্ডটাফয ২৯ ন্ডটাফয ১৫ নন্ডবম্বয ৩০ নন্ডবম্বয ১৪ রডন্ডম্বয ৯ ন্ডটাফয ১০০% ১.০০ 

প্রভাে =    ১৬.৪৪ 

প্রভাে জযন (composite score) =   ৯৩.৪৪ 

 

 

স্বাক্ষরযত/- 

০৯।০৭।২০১৮ 

(প্রভাঃ প্রগারাভ প্রভাস্তপা) 

ভাব্যফস্থাক 


