
1 

 

 

 

     গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
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র্ির্ির্বএফ এর কর্িসম্পাদননর  সার্বিক  র্চত্র 

(Overview of the Performance of PDBF) 

গত ০৩ বছনরর প্রধান অর্ি নসরূ্হ: 
 

োররদ্র্য রবদ াচন সারা রবদের  ত বাাংলাদেদশও সারবমক অগ্রারযকার প্রাপ্ত একটি কার্মক্র । এই কার্মক্র  সফলভাদব বাস্তবায়দনর জনয 

রপরিরবএফ পল্লী অঞ্চদলর সুরবযাবরঞ্চত জন সগাষ্ঠীদক সাংগঠিত কদর কার্মকরী ঋণ োন ক মসূচী, েররদ্র্ জনদগাষ্ঠীর সঞ্চয় জ ার  াযযদ  পুুঁরজ 

গঠন, কু্ষদ্র্ উদেযাক্তা সৃরির  াযযদ  স াট স াট রশল্প স্থাপন, রবদ্যযতরবহীন এলাকায় রবদ্যযত সুরবযা সপৌুঁ াদনা, েক্ষতা উন্নয়ন প্ররশক্ষণ, সনতৃ্ব 

রবকাশ ও সা ারজক উন্নয়ন প্ররশক্ষণ এবাং নারীর ক্ষ তায়দন উদল্লখদর্াগয অবোন রাখদত সক্ষ  হদে। পাশাপারশ বতম  াদন রপরিরবএফ 

সরকাদরর রবরভন্ন উন্নয়ন ূলক প্রকল্প বাস্তবায়দনও প্রশাংসনীয় ভূর কা রাখদত স র্ম হদে। কু্ষযা ও োররদ্র্য  ুক্ত বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষয 

রপরিরবএফ গ্রা ীণ  েররদ্র্ ও অসুরবযাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীদক আরর্মকভাদব স্বয়ম্ভর, উৎপােন ূখী কার্মক্রদ  অাংশগ্রহণ, ক মসাংস্থান সৃরির জনয ০৭টি 

প্রশাসরনক রবভাদগর ৫২টি সজলার ৩৫৯ টি উপদজলায় ৪০৩টি কার্মালদয় ১১.৬০ লক্ষারযক সুরবযা বরঞ্চত জনদগাষ্ঠীর  াদে রবগত ০৩ ব দর 

৪.৩৭ লক্ষ সুফলদভাগী সেসযদক অন্তভূম ক্ত করা হদয়দ  এবাং ঋণ রবতরণ করা হদয়দ  ২৪৫৫.৮৩ সকাটি টাকা,  ঋণ আোদয়র হার ৯৮%। 

গত ০৩ ব দর  সুফলদভাগী সেসযদের ণীট সঞ্চয় জ ার পরর ান ১৪৪.১২ সকাটি টাকা। এ কার্মক্রদ  প্রায় ৯.১২ লক্ষারযক গ্রা ীণ জনদগাষ্ঠীর 

রবরভন্ন আয়বৃরদ্ধ ূলক ক মকাে সর্ ন-গাভী পালন,  ৎসয চাষ, হস্ত রশল্প, শাকসবরজ চাষ, নাসমারী,  ুরগী পালন ইতযারের  াযযদ  আত্ম-

ক মসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দ  । ফদল রপরিরবএফ জাতীয় উৎপােন বৃরদ্ধদত একটি উদল্লখদর্াগয অবোন রাখদত সক্ষ  হদয়দ ।  

সর্সযা  ও চযানেঞ্জসরূ্হ:  

রপরিরবএফ রনজস্ব আয় দ্বারাই প্রদয়াজনীয় পররচালন বযয় ও আরর্মক বযয় রনবমাহ কদর। সরকার সর্দক প্রকল্প বযতীত  ূল কার্মক্রদ  সকান 

সরকারী বরাে/বাদজট বরাে করা হয় না। অরত েররদ্র্ ও েররদ্র্ সেণীর একটি বড় অাংশ এখনও োররদ্র্য ুরক্ত কার্মক্রদ র আওতার বাইদর রদয় 

সগদ । স গ্র বাাংলাদেদশর সকল উপদজলায় রপরিরবএফ কার্মক্র  সম্প্রসারদণর রনর দে প্রদয়াজনীয় বাদজদটর ঘাটরত রদয়দ । প্রযান 

কার্মালয়সহ রবরভন্ন উপদজলা কার্মালদয় রপরিরবএফ এর রনজস্ব সকান ভবন সনই। প্রযান কার্মালদয়র জনয সরকারী জর  বরােসহ রনজস্ব ভবন 

রন মাণ এবাং সজলা ও উপদজলা পর্মাদয়  জর  বরাে ও অরফস ভবন রন মাণ, আবারসক সুরবযা সম্বরলত প্ররশক্ষণ সকন্দ্র স্থাপন, সজলা উন্নয়ন 

ও স ন্বয় সভায় অাংশগ্রহন।  

ভর্বষযৎ কর্িির্রকল্পনা:  

গ্রা ীণ জনদগাষ্ঠীর োররদ্র্য রবদ াচন, আত্মক মসাংস্থান সৃরি, আয় বযমন ূলক ক মকাে ও আর্ম- সা ারজক উন্নয়দনর রনর দে স গ্র বাাংলাদেদশ 

সকল উপদজলায় রপরিরবএফ এর কার্মক্র  সম্প্রসারণ, ঋণ রবতরনণর জনয ঋণ তহরবল (Seed Capital) রপরিরবএফ প্রযান কার্মালদয়র 

জনয সরকারী জায়গায় জর  বরাে ও ভবন রন মাদণর প্রদয়াজনীয় অর্ম সাংস্থাদনর উদেযাগ গ্রহন, রপরিরবএফ এর সজলা ও উপদজলা 

কার্মালদয়র জনয সরকারী জায়গায় জর  বরাে ও ভবন রন মাদণর প্রদয়াজনীয় অর্ম সাংস্থাদনর বযবস্থা করা, র ট হল এলাকার জনদগাষ্ঠীদক 

রপরিরবএফ এর কার্মক্রদ র আওতায় রনদয় আসা, রপরিরবএফদক পল্লী োররদ্্র্র্ রবদ াচন সবাদিম  রুপান্তদরর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ 

করা। 

২০১৭-১৮ অর্িবছনরর সম্ভাবয প্রধান অর্ি ন সরূ্হঃ  

 ১৭০০ টি  সর রত এবাং ৫১০০ টি অনানুষ্ঠারনক েল গঠন করা হদব; 

 ১২০০ সকাটি টাকা  ঋণ রবতরণ করা হদব; 

 ১০,০০০  জনদক আয়বযমন ূলক প্ররশক্ষণ এবাং ২০,০০০ জনদক সনতৃ্ব রবকাশ ও  সা ারজক উন্নয়ন প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব 

 ১,৭৫,০০০ জন  রহলা সেসযদক আয়বযমন ূলক ক মকাদে রনদয়ারজত করা হদব। 

 সুফলদভাগীদের বযরক্ত সঞ্চদয়র ণীট পরর ান হদব ২৩ সকাটি টাকা। 
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উিক্রর্র্িকা (Preamble) 

 

 

সরকারর েপ্তর/সাংস্থাস ূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাষন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

বযবহার রনরিতকরদণর  াযদ  রুপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়নদর লদক্ষয – 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও স বায়  ন্ত্রণালয় এর অযীন পল্লী উন্নয়ন ও স বায় রবভাদগর 

আওতাযীন পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন (রপরিরবএফ) এর বযবস্থাপনা পররচালক 

 
এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সরচব, পল্লী উন্নয়ন ও স বায় রবভাগ এর  দযয ২০১৭ সাদলর জুন  াদসর ১৮ তাররদখ এই 

বারষমক ক ম সম্পােন চুরক্ত স্বাক্ষররত হদলা। 

 
এই চুরক্তদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়স ূদহ সম্মত হদলনঃ 
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সসকশন -১ 

 

 

রপরিরবএফ এর রুপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশযস ুহ (Stratgic Objectives) এবাং কার্মাবরল 

(Functions) : 
 

 

১.১ রূিকল্প  (Vision): 

পল্লীর েররদ্র্ ও অসুরবযাগ্রস্থ জনদগাষ্ঠীর আর্ম-সা ারজক অবস্থার উন্নয়ন । 

 

 

১.২ অর্ভেক্ষ্য (Mission): 

 

েররদ্র্ ও সুরবযাবরঞ্চত গ্রা ীণ নারী-পুরুষদেরদক সাংগঠিত কদর রনয়র ত সঞ্চয় সাংগ্রদহর  াযযদ  সেসযদের পুুঁরজ গঠন, ঋণ সহায়তা 

প্রোদনর  াযযদ  তাদের অর্মননরতক অবস্থার উন্নয়ন, প্ররশক্ষন প্রোদনর  াযযদ  েক্ষতা উন্নয়ন, আত্ম -ক মসাংস্থান সৃরি এবাং নারীর 

ক্ষ তায়ন ও সক্ষ তা বৃরদ্ধ।  

  

 

১.৩ সকৌশেগত উনেশযসরূ্হ (Strategic Objectives): 
 

১.৩.১ সংস্থার সকৌশেগত উনেযশযসরূ্হ : 
 

১. পল্লীর েররদ্র্ ও অসুরবযাগ্রস্থ জনদগারষ্ঠর আর্ম-সা ারজক অবস্থার উন্নয়ন 

২. প্ররশক্ষদনর  াযযদ  েক্ষ  ানব সম্পে সৃরি । 
 

 

১.৩.২ আবর্শযক সকৌশেগত উনেযশযসরূ্হ: 
 

১. েক্ষতার সাদর্ বারষমক ক ম-সম্পােন চুরক্ত বাস্তবায়ন 

২.  েক্ষতা ও ননরতকতার উন্নয়ন 

৩. তর্য অরযকার ও স্বপ্রদণারেত তর্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

৪. কার্মপদ্ধরত ও সসবার  ান উন্নয়ন 

৫. ক ম-পররদবশ উন্নয়ন 

৬. আরর্মক বযবস্থাপনার উন্নয়ন।  

 

১.৪  কার্িাবর্ে  

 

১. সর রতর  াযযদ  জনগনদক সাংগঠিতকরন 

২. সর রতর  াযযদ  অরতররক্ত ক মসাংস্থান সৃরি 

৩. গ্রা ীণ  রহলাদের জনয আয়বৃরদ্ধ ূলক ক মকাে 

৪. সর রতর সেসযদের পুুঁরজ গঠন 

৫. উদু্বদ্ধকরণ এবাং আয় বৃরদ্ধ ূলক ক মকাদের উপর প্ররশক্ষন 

৬. পল্লী উন্নয়দন সাংরিস্ট ক মকতম া, জন প্ররতরনরযদের প্ররশক্ষন 

৭. পল্লী উন্নয়ন কার্মক্রদ র উপর প্রযান কার্মালয় ও অঞ্চল পর্মাদয় সসর নার ও ক মশালা 

৮. পল্লী উন্নয়ন কার্মক্রদ র উপর নবদেরশক প্ররশক্ষন এবাং ওররদয়দেশন 



6 

 

সসকশন - ০২ 

িল্লী দার্রদ্র্য র্বনর্াচন ফাউনেশন (র্ির্ির্বএফ) এর  র্বর্ভন্ন কার্িক্রনর্র চুড়ান্ত ফোফে/ প্রভাব (Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত ফলাফল/ 

প্রভাব 

(Outcome/ 

Impact) 

ক মসম্পােন 

সূচকস ূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

লক্ষয াত্রা 

২০১৭-১৮ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

রনযমাররত লক্ষয াত্রা অজম দনর 

সক্ষদত্র সর্ৌর্ভাদব োরয়্বপ্রাপ্ত 

 ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থাস ূদহর 

না  

উপােসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্ররশক্ষদনর  াযযদ  

েক্ষ  ানব সম্পদের 

পরর ান বৃরদ্ধ 

আয় বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাদে প্ররশক্ষন 

গ্রহনকারী সুফলদভাগী 

সাংখযা 

(লক্ষ) ০.০৭৮ 
 

০.০৯৮ ০.১০০ 
 

০.১২০ 
 

০.১২৫ 

 
রপরিরবএফ 

 

ফাউদেশদনর 

 ারসক, বারষমক 

অগ্রগরত প্ররতদবেন 

আয়বৃরদ্ধ ূলক 

 রহলাদের 

অাংশগ্রহন বৃরদ্ধ 

 

আয়বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাদে রনদয়ারজত 

 রহলা 

 

সাংখযা 

(লক্ষ) ১.৩৭ 

 

১.৬০ 

 

১.৭৫ 

 

১.৮৫ 

 

২.০০ 

 

 
রপরিরবএফ 

 

 
ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

সসকশন-৩ 

সকৌশেগত উনেশয, অগ্রার্ধকার, কার্িক্রর্, কর্িসম্পাদন সূচক এবং েক্ষ্যর্াত্রাসরূ্হ 

 
সকৌশলগত 

উদেশয 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশযর 

 ান  
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্মক্র  (Activities) 

 

ক মসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

ক মসম্পােন 

সূচদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজম ন 

 

লক্ষয াত্রা/রনণমায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Crieteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০১৯-২০ 
 
২০১৫-১৬ 

 

 
২০১৬-১৭ 

অসাযারণ অরত 

উে  

উে  চলরত  ান চলরত 

 াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দপ্তর/সংস্থার সকৌশেগত উনেশয সরূ্হ 

১. পল্লীর েররদ্র্য 

ও অসুরবযাগ্রস্থ 

জনদগারষ্ঠদক 

সাংগঠিত কদর 

আয়বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাদে 

সমু্পক্ত করা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৫০ 

১.১ সর রতর  াযযদ  

েররদ্র্ জনদগারষ্ঠদক 

সাংগঠিতকরণ 

 

১.১.১ সুফলদভাগীর 

সাংখযা 

সাংখযা 

(লক্ষ) 

৫ ১.৪৫ ১.৫৫ ১.৭০ ১.৬৫ ১.৬০ ১.৫৫ ১.৫০ ১.৮০ 

 

১.৮৫ 

১.১.২ অনানুষ্ঠারনক 

সর রতর সাংখযা 

সাংখযা 

 

৫ ১৬৫০ ২১২০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৭৫০ 

 

১৮০০ 

১.২ সেসযদের রবরনদয়াগ 

সক্ষ তা বৃরদ্ধ 

 

১.২.১ ঋণ রবতরদণর 

পরর ান 
টাকা 

(সকাটি) 

৮ ৯০১.০০ ১১৫০.০০ ১২০০.০০ 

 

১১৮০.০০ 

 

১১৬৫.০০ 

 

১১৫০.০০ ১১৩৫.০০ 

 

১২২০.০০ 

 

১২৫০.০০ 

১.২.২ ঋণ আোদয়র 

পরর ান 

টাকা 

(সকাটি) 

৭ 

 

৯১০.০০ 

 

১১৮০.০০ 

 

১২১৫.০০ 

 

১২০০.০০ 

 

১১৯০.০০ 

 

১১৮০.০০ 

 

১১৬৫.০০ 

 

১২৩০.০০ ১২৪৫.০০ 

১.২.৩ ঋণ আোদয়র 

হার (%) 

(%) ৫ ৯৭ 

 

৯৬ 

 

৯৮ 

 

৯৭ 

 

৯৬ 

 

৯৬ 

 

৯৪ 

 

৯৮ 

 

৯৮ 

১.২.৪ সখলাপী ঋদণর 

পরর ান 

টাকা 

(সকাটি) 

৫ ১৪.২৫ 

 

১৯.৫০ 

 

১৯.০০ 

 

১৯.২৫ 

 

১৯.৪০ 

 

১৯.৫০ 

 

২০.৭৫ 

 

১৮.৫০ 

 

১৮.০০ 

১.৩ সর রতর  াযযদ  

অরতররক্ত ক মসাংস্থান সৃরি 
১.৩.১ আত্ম ক ম 

সাংস্থাদনর আওতায় 

সুফলদভাগূীর সাংখযা 

সাংখযা 

(লক্ষ) 
৩ ২.৮৪ 

 

৪.৬০ 

 

৪.৭৫ ৪.৭০ ৪.৬৫ ৪.৬০ ৪.৫০ ৪.৮৫ ৫.০০ 

১.৩.২ ঋণ গ্রহীতা সাংখযা 

(লক্ষ) 

৪ 

 

৪.৫২ 

 

৪.৮০ 

 

৪.৯৫ 

 

৪.৯০ 

 

৪.৮৫ 

 

৪.৮০ 

 

৪.৭৫ 

 

৫.০০ 

 

৫.২৫ 

১.৪ গ্রা ীণ  রহলাদের 

জনয  আয় বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাে 

 

১.৪.১ আয় বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাদের সাদর্ 

জরড়ত গ্রা ীণ 

 রহলাদের সাংখযা 

সাংখযা 

(লক্ষ) 
৩ ১.৩৭ 

 

১.৬০ 

 

১.৭৫ ১.৭০ ১.৬৫ ১.৬০ ১.৩০ ১.৮৫ ২.০০ 
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সকৌশলগত 

উদেশয 

(Strategic 

Objective) 

সকৌশলগত 

উদেদশযর 

 ান  

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্মক্র  (Activities) 

 

ক মসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

ক মসম্পােন 

সূচদকর 

 ান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজম ন 

 

লক্ষয াত্রা/রনণমায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Crieteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০১৯-২০ 
২০১৫-১৬ 

 

২০১৬-১৭ অসাযারণ অরত 

উত্ত  

উে  চলরত  ান চলরত 

 াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তর/সাংস্থার সকৌশলগত উদেশয স ূহ  

  

 
১.৫ সর রতর সেসযদের 

 ূলযন গঠন 

 

১.৫.১ কু্ষদ্র্ সঞ্চদয়র 

 াযযদ  গঠিত  ূলযন 

টাকা 

(সকাটি) 
৫ ১৬.৩০ ২২.৩০ 

 

২৩.০০ 

 

২২.৮০ 

 

২২.৫০ 

 

২২.৩০ 

 

২২.০০ 

 

২৩.৫০ ২৩.৭৫ 

 

২. েক্ষ  ানব 

সম্পে সৃরির 

 াযযদ  

ক মসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ বৃরদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 
৩০ 

২.১ উদু্বদ্ধকরণ এবাং 

আয়বৃরদ্ধ ূলক ক মকাদের 

উপর প্ররশক্ষন প্রাপ্ত 

সর রতর সেসয সাংখযা 

২.১.১ আয় বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাদের উপর 

প্ররশক্ষন গ্রহনকারী 

সুফলদভাগীর সাংখযা 

সাংখযা 

(লক্ষ) 
১০ 

 

০.০৭৮ 

 

০.০৯৮ 

 

০.১০০ 

 

০.১৯০ 

 

০.০৯৮ 

 

০.০৯৮ 

 

০.০৯৭ 

 

০.১২০ 

 

০.১২৫ 

 

২.১.২  উদু্বদ্ধকরণ 

প্ররশক্ষন গ্রহনকারী 

সুফলদভাগীর সাংখযা 

সাংখযা 

(লক্ষ) 
১০ ০.৩২০ 

 

 

০.১৭০ 

 

০.২০০ 

 

০.১৯০ 

 

০.১৮০ 

 

০.১৭০ 

 

০.১৬০ 

 

০.২২০ ০.২০০ 

২.২ পল্লী উন্নয়দন সাংরিি 

ক মকতম া-ক মচারী ও জন 

প্ররতরনরযদের প্ররশক্ষন 

২.২.১ স্থানীয় প্ররশক্ষন 

ক মসূচীদত 

অাংশগ্রহনকারীর সাংখযা 

সাংখযা  ৫ ৪০০০ 

 

৩২০০ 

 

৩৩৫০ 

 

৩৩০০ 

 

৩২৫০ 

 

৩২০০ 

 

৩১০০ 

 

৩৫০০ ৩৬০০ 

২.২.২ সসর নার, 

ক মশালা  আদয়াজন 

সাংখযা ৩ ২৪ ১৯ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৬ ২৪ ২৪ 

২.৩ পল্লী উন্নয়ন 

কার্মক্রদ র উপর 

নবদেরশক প্ররশক্ষন 

ওররদয়দেশন 

২.৩.১ নবদেরশক 

প্ররশক্ষদন 

অাংশগ্রহনকারীর সাংখযা 

জন ২ 

 

১৫ 

 

০১ 

 

 

০২ 

 

০২ 

 

০২ 

 

০১ 

 

০০ ০৪ 

 

০৫ 

 

* ১.১.২ এ বরনমত অনানুষ্ঠারনক সর রতর সাংখযা রবগত অর্ম ব দরর তুলনায় ক  রনযমারণ করা হদয়দ , কারন গত ব দর রপরিরবএফ এ ৬৫০ জন  াঠ সাংগঠক রনদয়াগ সেওয়ার ফদল সবশী সর রত গঠন হদয়দ  ।    

  ২০১৭-১৮ অর্ম ব দর নতুন সকান  াঠ সাংগঠক রনদয়াদগর পররকল্পনা নাই, রবযায় বাস্তবতার রনররদখ সর রত গঠদনর লক্ষ াত্রা রনযমারন করা হদয়দ । 
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সংনর্ার্নী-০১ 

 

শব্দ সংনক্ষ্ি (Acronyms)  

 

 
ক্রঃ নং শব্দ সংনক্ষ্ি 

(Acronyms) 

র্ববরি 

১ পউসরব পল্লী উন্নয়ন ও স বায় রবভাগ 

২ রপরিরবএফ পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

৩ আইরজএ ইনকা  সজনাদরটিাং এযারিরভটিজ (আয় বযমন ূলক কার্মক্র ) 

৪ এসআইরপ স্মল ই প্রুভদ ে সপ্রাদজি 
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সংনর্ার্নী ২: কর্িসম্পাদন সূচকসরূ্হ, বাস্তবায়নকারী র্ন্ত্রিােয়/র্বভাগ/সংস্থা এবং ির্রর্াি িদ্ধর্ত এর র্ববরি 
 
 

ক্র:নং কার্িক্রর্ কর্িসম্পাদন সূচকসরূ্হ র্ববরি বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা ির্রর্াি িদ্ধর্ত  উিাত্ত সূত্র 

১ 

 

১.১ সর রতর  াযযদ  

েররদ্র্ জনদগারষ্ঠদক 

সাংগঠিতকরণ 

১.১.১ সুফলদভাগীর সাংখযা রপরিরবএফ এর আওতাযীন গ্রা  পর্মাদয় 

গঠিত সর রতর সেসয র্ারা সর রতদত 

রনয়র ত সঞ্চয় জ া কদর এবাং সর রত 

হদত প্রদয়াজন অনুসাদর  ঋণ সহায়তা ও 

প্ররশক্ষন গ্রহন কদরন 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত সাংখযা রনযমারণ করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর বারষমক ক ম 

পররকল্পনা প্ররতদবেন 

১.১.২ অনানুষ্ঠারনক সর রতর 

সাংখযা 

গ্রা  পর্মাদয় েররদ্্র্ ও সুরবযা-বরঞ্চত 

জনদগারি রবদশষ কদর নারীদের আর্ম-

সা ারজক অবস্থা উন্নয়দনর লদক্ষয গঠিত 

সর রত। একটি সর রত ক পদক্ষ ১৫ জন 

এবাং সদবমাচ্চ ৬০ জন সেসয রনদয় গঠিত 

হয় 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত সাংখযা রনযমারণ করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর বারষমক ক ম 

পররকল্পনা প্ররতদবেন 

২ 

 

 

১.২ সেসযদের 

রবরনদয়াগ সক্ষ তা 

বৃরদ্ধ 

 

১.২.১ ঋণ রবতরদণর পরর ান রপরিরবএফ এর সুফলদভাগী সেসয -সের 

 াদে রবতরনকৃত ঋণ সহায়তার পরর ান 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত পরর াপ করা হদয়দ  

রপরিরবএফ বারষমক ক ম 

পররকল্পনা প্ররতদবেন 

১.২.২ ঋণ আোদয়র পরর ান রপরিরবএফ এর রবতরনকৃত ঋণ হদত 

বারষমক আোয়কৃত টাকার পরর ান 
পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত পরর াপ করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষমক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

১.২.৩ ঋণ আোদয়র হার (%) রবতরনকৃত ঋদণর বারষমক আোয় -সর্াগয 

ঋদণর রবপরীদত কত টাকা আোয় হদয়দ  

তার শতকরা পরর ান 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তর্য 

রবদিষদণর রভরেদত পরর াপ করা 

হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষমক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

১.২.৪ সখলাপী ঋদণর পরর ান রপরিরবএফ এর শুরু সর্দক এ পর্মন্ত 

রবেয ান সখলাপী ঋদণর রস্থরত 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত পরর াপ করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষমক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

৩ 

 

১.৩ সর রতর  াযযদ  

অরতররক্ত ক মসাংস্থান 

সৃরি 

১.৩.১ আত্ম ক ম সাংস্থাদনর 

আওতায় সুফলদভাগূীর সাংখযা 

আয় বৃরদ্ধ ূলক ক মকাদে প্ররশক্ষদনাের 

জা ানতরবহীন কু্ষদ্র্ ঋণ সহায়তার  াযযদ  

আত্ম-ক মসাংস্থানকৃত সুফলদভাগী 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত সাংখযা রনযমারণ করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষমক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

১.৩.২ ঋণ গ্রহীতা রপরিরবএফ সর রত ভুক্ত সুফলদভাগী 

ঋণ গ্রহনকারী সেসয 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মাদয়র তদর্যর রভরেদত সাংখযা 

রনযমারন করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  বারষমক ক ম 

পররকল্পনা প্ররতদবেন 
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৪ ১.৪ গ্রা ীণ  রহলাদের 

জনয  আয় বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাে 

 

১.৪.১ আয় বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাদের সাদর্ জরড়ত গ্রা ীণ 

 রহলাদের সাংখযা 

অরযক সাংখযক নারী সুফলদভাগী 

সেসযদের কু্ষদ্র্ ঋণ সহায়তা প্রোদনর 

 াযযদ  আয় বৃরদ্ধ ূলক ক মকাদে 

গ্রা ীণ  রহলাদের সমৃ্পক্তকরণ 

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত সাংখযা রনযমারন করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষমক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

৫ ১.৫ সর রতর 

সেসযদের  ূলযন 

গঠন 

১.৫.১ কু্ষদ্র্ সঞ্চদয়র  াযযদ  

গঠিত  ূলযন 

সর রতর সুফলদভাগী সেসযদের 

সাপ্তারহক রভরেদত জ াকৃত সঞ্চদয়র 

 াযযদ  গঠিত রনজস্ব  ূলযন  

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত সাংখযা রনযমারন করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষমক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

৬ ২.১ উদু্বদ্ধকরণ এবাং 

আয়বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাদের উপর 

প্ররশক্ষন প্রাপ্ত 

সর রতর সেসয সাংখযা 

২.১.১ আয় বৃরদ্ধ ূলক 

ক মকাদের উপর প্ররশক্ষন 

গ্রহনকারী সুফলদভাগীর সাংখযা 

রপরিরবএফ সর রতর সুফলদভাগী 

সেসযদেরদক রবরভন্ন আয় বৃরদ্ধ  ূলক 

ক মকাদে প্রোনকৃত েক্ষতা উন্নয়ন 

প্ররশক্ষণ; সর্ ন- গাভী পালন, স ারগ-

 ুরগী পালন, নাসমারী, সরি চাষ,  ৎসয 

চাষ ইতযারে। 

পল্লী োররদ্্র্র্ রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত প্ররশক্ষন 

চারহোর রভরেদত সাংখযা রনযমারন করা 

হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষমক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

২.১.২  উদু্বদ্ধকরণ প্ররশক্ষন 

গ্রহনকারী সুফলদভাগীর সাংখযা 

সর রতর সুফলদভাগী সেসযদের 

সা ারজক সদচতনতা বৃরদ্ধ ও সনতৃ্ব 

সৃরির লদক্ষয অনুরষ্ঠত সনতৃ্ব রবকাশ ও 

সা ারজক উন্নয়ন প্ররশক্ষন  

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত প্ররশক্ষন 

চারহোর রভরেদত সাংখযা রনযমারন করা 

হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  ারসক, 

বারষমক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

৭ ২.২ পল্লী উন্নয়দন 

সাংরিি ক মকতম া-

ক মচারী ও জন 

প্ররতরনরযদের প্ররশক্ষন 

২.২.১ স্থানীয় প্ররশক্ষন 

ক মসূচীদত অাংশগ্রহনকারীর 

সাংখযা 

 

 

 

ফাউদেশদনর প্রযান কার্মালয়, 

আঞ্চরলক কার্মালয় ও উপদজলা 

কার্মালদয়র রবরভন্ন পর্মাদয়র ক মকতম া 

ক মচারীগদণর জনয বযবস্থাপনা 

উন্নয়নসহ রবরভন্ন রবষদয় প্ররশক্ষন  

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

 াঠ পর্মায় সর্দক প্রাপ্ত তদর্যর 

রভরেদত সাংখযা রনযমারন করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  বারষমক 

ক ম পররকল্পনা প্ররতদবেন 

২.২.২ সসর নার, ক মশালা 

আদর্াজন 

ফাউদেশদনর প্রযান কার্মালয় ও  

আঞ্চরলক পর্মাদয়র ক মকতম া 

ক মচারীগদণর জনয রবরভন্ন রবষদয় 

সসর নার ও ক মশালার অদয়াজন   

পল্লী োররদ্র্য রবদ াচন ফাউদেশন 

(রপরিরবএফ) 

প্ররতষ্ঠাদনর  াঠ পর্মাদয়র চারহোর 

রভরেদত সসর নার, ক মশালার সাংখযা 

রনযমারণ করা হদয়দ  

রপরিরবএফ এর  বারষমক 

ক ম পররকল্পনা প্ররতদবেন 

৮ ২.৩ পল্লী উন্নয়ন 

কার্মক্রদ র উপর 

নবদেরশক প্ররশক্ষন 

ওররদয়দেশন 

২.৩.১ নবদেরশক প্ররশক্ষদন 

অাংশগ্রহনকারীর সাংখযা 

পল্লী উন্নয়ন কার্মক্রদ র উপর রবদশষ 

সকান রবষদয় রপরিরবএফ ক মকতম াদের 

নবদেরশক প্ররশক্ষন 

- প্রযান কার্মালয় ও  াঠ পর্মায় সর্দক 

প্ররশক্ষনার্ী বা াই করা হয়। 

রপরিরবএফ এর  বারষমক 

ক ম পররকল্পনা প্ররতদবেন 
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সংনর্ার্নী ৩ : অনযানয  ন্ত্রণালয়/রবভাদগর/অরযেপ্তর/সাংস্থা-এর রনকট প্রতযারশত সুরনরেম ি ক মসম্পােন চারহোস ূহ 

 
 

প্ররতষ্ঠাদনর না  সাংরিি কার্মক্র  ক ম সম্পােন সূচক উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার সর্ৌরক্তকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাবয প্রভাব 
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দপ্তর/সংস্থার আবর্শযক  সকৌশেগত উনেশযসরূ্হ 

( সর্াট নম্বর – ২০)                                                  

                                                                   

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌশলগত উদ্দেশয  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কমযসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান : ২০১৭-১৮ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাধযতামূলক ককৌশলগত উদ্দেশযসমুহ 

দক্ষ্তার সদ্দে বাতষযক 

কমযসম্পাদন চুতি 

বাস্তবায়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৪ 

২০১৭-১৮ অর্য বছদ্দরর খসড়া 

বাতষযক কমযসম্পাদন চুতি দাতখল 

তনধযাতরত সময়সীমার মদ্দধয খসড়া 

চুতি মন্ত্রণালয়/তবভাদ্দগ দাতখলক  ৃ ত  
তাতরখ .৫ ১৯ এতিল ২৩ এতিল ২৫ এতিল ২৬ এতিল ২৭ এতিল 

মাঠ পর্যাদ্দয়র কার্যালয়সমূদ্দহর 

সদ্দে ২০১৭-১৮ অর্যবছদ্দরর 

বাতষযক কমযসম্পাদন চুতি স্বাক্ষ্র 

তনধযাতরত সময়সীমর মদ্দধয চুতি 

স্বাক্ষ্তরত তাতরখ ১ ১৫ জুন 
১৮ জুন ১৯ জুন  ২০জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭ অর্যবছদ্দরর বাতষযক 

কমযসম্পাদন চুতির মূলযায়ন 

িততদ্দবদন দাতখল  

তনধযাতরত তাতরদ্দখ মূলযায়ন িততদ্দবদন 

দাতখলক  ৃ ত সংখযা ১ ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ১৯ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

২০১৭-১৮ অর্য বছদ্দরর বাতষযক 

কমযসম্পাদন চুতি বাস্তবায়ন পতরবীক্ষ্ণ 

ত্রত্রমাতসক িততদ্দবদন দাতখলক ত 
সংখযা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অর্য বছদ্দরর বাতষযক 

কমযসম্পাদন চুতির অধযবাতষযক 

মূলযায়ন িততদ্দবদন দাতখল 

 

তনধযাতরত তাতরদ্দখ অধযবাতষযক মূলযায়ন 

িততদ্দবদন দাতখলক ত 
তাতরখ ১ 

১৪ 

জানুয়াতর 

১৬ 

 জানুয়াতর 
১৮  জানুয়াতর 

২১ 

 জানুয়াতর 

২২ 

 জানুয়াতর 

কার্মপদ্ধরত ও সসবার 

 াদনান্নয়ন 
 ই-ফাইতলং পদ্ধতত বাস্তবায়ন 

 

 ই-ফাইদ্দল নতর্ তনষ্পতত্তক ত 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউরনদকাি ব্বহার রনরিত করা 

 

ইউরনদকাি বযবহার রনরিতকৃত 
% .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌশলগত উদ্দেশয  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কমযসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান : ২০১৭-১৮ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাধযতামূলক ককৌশলগত উদ্দেশযসমুহ 

তপআরএল শুরুর ২ মাস পূদ্দবয 

সংতিষ্ট কমযচারীর তপআরএল, ছুটি 

নগদায়ন ও কপনশন মঞু্জতরপত্র 

রু্গপৎ জাতর তনতিতকরণ 

তপআরএল, ছুটি নগদায়ন রু্গপৎ 

জাতরক ত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রসটিদজন চাটম ার অনুর্ায়ী সসবা 

প্রোন 

প্রকারশত রসটিদজন চাটম ার অনুর্ায়ী 

সসবা প্রোনকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরভদর্াগ প্ররতকার বযবস্থা 

বাস্তবায়ন 

তনষ্পতত্তক ত অরভদর্াগ 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবার  ান সম্পদকম  সসবা 

গ্রহীতাকের  তা ত 

পররবীক্ষদনর বযবস্থা চালু করা 

সসবার  ান সম্পদকম  সসবা গ্রহীতাদের 

 তা ত পররবীক্ষদনর বযবস্থা চালুকৃত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

েপ্তর/সাংস্থায় ক পদক্ষ ২টি 

অনলাইন সসবা চালু করা 

ক পদক্ষ ২টি অনলাইন সসবা 

চালুকৃত 
তাররখ ১ 

৩১  

রিদসম্বর 

৩১  

জানুয়ারী 
২৮ সফব্রুয়ারী - - 

েপ্তর/সাংস্থা ও অরযনস্ত কার্মালয় 

স ূদহর উদ্ভাবণী উদোগ ও 

Small Improvement 

Project (SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবণী উদেযাগ ও SIP স ূদহর 

িাটাদবজ প্রস্তুতকৃত 
তাররখ ১ ৪ জানুয়ারী ১১ জানুয়ারী ১৮জানুয়ারী ২৫ জানুয়ারী ৩১ জানুয়ারী 

উদ্ভাবণী উদেযাগ ও SIP 

সররিদকদটি 
সংখযা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 

আরর্মক বযবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৩ অতিট আপতত্ত তনস্পতত্ত অতিট আপতত্ত তনস্পতত্তক ত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পরের 

হালনাগাে তারলকা প্রস্তত করা 

 

স্থাবর সম্পরের হালনাগাে তারলকা  তাতরখ ১ ১ সফব্রুয়ারী ১৫ সফব্রুয়ারী ২৮ সফব্রুয়ারী ২৮  াচম  ১৫ এরপ্রল 

অস্থাবর সম্পরের হালনাগাে তারলকা  
তাতরখ .৫ ১ সফব্রুয়ারী ১৫ সফব্রুয়ারী ২৮ সফব্রুয়ারী ২৮  াচম  ১৫ এরপ্রল 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌশলগত উদ্দেশয  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কমযসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান : ২০১৭-১৮ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাধযতামূলক ককৌশলগত উদ্দেশযসমুহ 

েপ্তর/সাংস্থায় কলযান ক মকতম া 

রনদয়াগ করা 

কলযান ক মকতম া রনদয়াগকৃত ও 

ওদয়ব সাইদট প্রকারশত 
তাতরখ .৫ ১৫ অদিাবর   ২৯ অদিাবর ১৫ নদভম্বর ৩০ নদভম্বর ১৪ তিদ্দসম্বর 

েক্ষতা ও ননরতকতার 

উন্নয়ন 

২ সরকারী ক মসম্পােন বযবস্থপনা 

সাংক্রান্ত প্ররশক্ষনসহ রবরভন্ন 

রবষদয় ক মকতম া/ক মচারীদের 

জনয প্ররশক্ষন আদয়াজন 

প্ররশক্ষদনর স য় * 

জনঘো ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধচার সকৌশল 

বাস্তবায়ন 
২০১৭-১৮  অর্য ব দর শুদ্ধাচার 

বাস্তবায়ন ক ম  পররকল্পনা এবাং 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ কাঠাদ া প্রনীত 

ও োরখলকৃত 

তাতরখ .৫ ১৩ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রনযমাররত স য়সী ার  দযয নত্র ারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন োরখলকৃত 
সংখযা .৫ ৪ ৩ - - - 

তর্য অরযকার ও 

স্বপ্রদনারেত তর্য প্রকাশ 

বাস্তবায়ন 

২ তর্য বাতায়ন হালনাগাে করণ     তর্য বাতায়ন হালনাগােকৃত     % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রদনারেত তর্য প্রকাশ স্বপ্রদনারেত তর্য প্রকারশত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বারষমক প্ররতদবেন প্রনয়ন ও 

প্রকাশ 

বারষমক প্ররতদবেন  ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 
তাতরখ ১ ১৫ অদিাবর   ২৯ অদিাবর ১৫ নদভম্বর ৩০ নদভম্বর ১৪ তিদ্দসম্বর 

 

 

 

 


