
সেকশন:৩ 

সমবায় অধিদপ্তর এর ক ৌশলগত উদ্দেশ্য ধিধি  অগ্রধি ার,  ার্ যক্রম,  ম যসম্পাদন সূচ  এবং লক্ষ্যমাত্রা 

কমাট মান: ৭৫ 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

 

সকৌশলগতউ

সেদ্দশ্যরমান 

 

কার্ যক্রম 

 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

 

গণনা 

পদ্ধধত 

 

একক 

 

 

কম য 

েম্পাদন 

সূচদ্দকর

মান 

প্রকৃত অর্যন  

২০১৮-১৯ 

* প্রকৃত অর্যন  

২০১৯-২০ 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনণ যায় -২০২০-২১ 

অসািারন অধত 

উিম 

উিম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

     ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[২] উৎপাদন, 

আধথ য  ও 

কসবাখাদ্দত 

কট সই সমবায় 

গঠন 

মান: ৩২ 

 

 

[২.১] ধনবন্ধন 

[২.১.১] উদ্বুদ্ধ রন প্রধশক্ষ্ণ অনুধিত সমধি সংখ্যা ২ ১৩৯৬ ১২৫৪ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯৫০ 

***** [২.১.২] সমবায় সধমধতর ধনবন্ধন  
সমধি সংখ্যা ২ ৮৪৪০ ১৫৪৪৬     ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ 

[২.১.৩] সমবায় সধমধতর ধনবন্ধন আদ্দবদন 

ধনষ্পধির হার  

গড় % ২ -        ৯০ ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% 

  

[২.২]  তদারকক ও 

মাদ্দনান্নয়ন 

[২.২.১] ধনরীক্ষ্া ধি আদায়কৃত 
সমধি 

% ৩ 
১০০ ৯৮ ১০০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.২]সমবায় উন্নয়ন তহধবল আদায়কৃত 
সমধি 

% ৩ 
১০০ ৯৮ ১০০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] ার্ য র সধমধতর কনরীক্ষা 

েম্পাকদত 

সমধি 
সংখ্যা ২ 

৬২০৯৩ ৫৭৭৩৭ ৬০০০০ ৫৯০০০ ৫৬০০০ ৫৪০০০ ৫২০০০ 

[২.২.৪]  ার্ য র সধমধতর কনরীক্ষা 

েম্পাদদ্দনর হার 

গড় 
% ২ 

- ১০০ ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% 

[২.২.৫]  ার্ য র সধমধতর ধনব যাচন অনুিান/ 

অন্তবতী  ধমটি গঠিত 

সমধি 
% ২ 

৯৫.৩১ ৮২.৩৮ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% 

[২.২.৬] ধনরীক্ষ্া সম্পাধদত সধমধতর 

এধিএম আদ্দয়াধিত 

সমধি 
% ২ 

    ৯০.০৬ ৮০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% 

[২.২.৭] সধমধত পধরদশ যনকৃত 
সমধি 

সংখ্যা ২ 
২০৪৫৬ ১৯০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৫০০০ 

[২.৩] স্থানীয় চাধহদা 

ধিধি  প্রধশক্ষ্ণ 
* [২.৩.১]  ভ্রাম্যমান প্রধশক্ষ্ণ  

সমধি 
িন ২ 

৫১৩৩২      ৪৫০২৮ ৫২৫০০ ৪৯০০০ ৪৬০০০ ৪৩০০০ ৪০০০০ 

[২.৪] সমবায় 

ব্যবস্থাপনা প্রধশক্ষ্ণ 

** [২.৪.১] প্রধশক্ষ্ণ (পুরুষ) সমধি িন ২ ২৮০৭ ২৩৬৪ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৫০০ ২২০০ 

*** [২.৪.২] প্রধশক্ষ্ণ (মধহলা) 
সমধি 

িন ২ 
৪৯৩ ৪৩৬ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ 

[২.৫] উৎপাদনমূখী 

খাদ্দত সমবায়ীদ্দদর 

পূধি ধবধনদ্দয়দ্দগর 

মাধ্যদ্দম অধতধরক্ত 

 ম যসংস্থান 

[২.৫.১] সমবায় সংগঠদ্দনর মাধ্যদ্দম স্ব-

 ম যসংস্থান 

সমধি 
িন ২ 

- ৫৬৮২৮ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৮০০০ ৪৬০০০ 

[২.৫.২] উন্নয়ন প্র দ্দের মাধ্যদ্দম 

 ম যসংস্থান 

সমধি িন ২ ৭৯৩০ ৬৩৮০ ৪৯০ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৩৭৫ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ক্রধম  নম্বর কার্ যক্রম কম যেম্পাদনসূচক কিিরণ বাস্তবায়ন ারী দপ্তর প্রদি প্রমাণ  প্রমাণদ্দ র উপািসূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৫ 

১. [২.১] ধনবন্ধন [২.১.১] উদ্বুদ্ধ রণ প্রধশক্ষ্ণ 

আদ্দয়াধিত 

র্নোধারণদ্দক েমিায় আদদ্দশ য উদু্বদ্ধ করার িন্য সর াধর 

অথ যায়দ্দন আদ্দয়াধিত সিা। ধবগত বছদ্দর এ সূচ টি 

অবধহত রণ সিা/উদ্বুদ্ধ রণ সিা নাদ্দম অন্তর্ভ যক্ত ধছল। প্রধত 

কিলায় উপদ্দিলা/থানাওয়ারী বছদ্দর গদ্দড় নুযনতম ২টি সিা 

আদ্দয়ািন।  

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক উদু্বদ্ধকরণ 

েভার েংখ্যার তাকলকােহ 

প্রতযয়নপত্র।  

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

২. [২.১.২] ধনবন্ধন প্রদান ৬৫০০টি নতুন েমিায় েকমকত কনিন্ধন প্রদাদ্দনর কনকমত্ত 

প্রদ্দয়ার্নীয় কার্ যক্রম গ্রহণ।  

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়নপত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

৩. [২.১.৩ সমবায় সধমধতর 

ধনবন্ধন আদ্দবদন ধনষ্পধির 

হার 

সমবায় সধমধতর ধনবন্ধন আদ্দবদন দাধখদ্দলর পদ্দর উহা ধনবন্ধন 

প্রদান অথবা ধনবন্ধদ্দনর অদ্দর্াগ্য ধহদ্দসদ্দব কিরত প্রদান সংক্রান্ত 

 ার্ যক্রম গ্রহণ।   

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়নপত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

৪. [২.২]  তদারকক ও 

মাদ্দনান্নয়ন 

[২.২.১] ধনরীক্ষ্া ধি আদায় ধনরীক্ষ্া সম্পাদদ্দনর পরবধতয ৩০ ধদন অথবা ধনরীক্ষ্া বছদ্দরর 

30 জুন তাধরদ্দখর মদ্দধ্য (র্া আদ্দগ হয়) সধমধত  র্তয  ধবধি 

কমাতাদ্দব  প্রদ্দদয় ধনরীক্ষ্া ধি শতিাগ আদায় ধনধিত  রা। 

এ লদ্দক্ষ্য প্রধতমাদ্দসর কশদ্দষ প্রাপ্ত অধিট কনাদ্দটর ধিধিদ্দত 

পরবতী মাদ্দসর ১ম সপ্তাদ্দহর মদ্দধ্য উপদ্দিলা/থানাওয়ারী 

আদায়দ্দর্াগ্য ধনরীক্ষ্া ধি এর লক্ষ্যমাত্রা ধনি যারণ  রদ্দত হদ্দব।  

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর ও প্রধান কার্ যালদ্দয়র 

কনরীক্ষা শাখা কর্তযক প্রতযয়ন পত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

৫. [২.২.২] সমবায় উন্নয়ন 

তহধবল আদায় 

ধনরীক্ষ্া সম্পাদদ্দনর পরবধতয ৩০ ধদন অথবা ধনরীক্ষ্া বছদ্দরর 

30 জুন তাধরদ্দখর (র্া আদ্দগ হয়) সধমধত  র্তয  আইন ও 

ধবধি কমাতাদ্দব  প্রদ্দদয় ধসধিএি শতিাগ আদায় ধনধিত 

 রা। এ লদ্দক্ষ্য প্রধত মাদ্দসর কশদ্দষ প্রাপ্ত অধিট কনাদ্দটর 

ধিধিদ্দত পরবতী মাদ্দসর ১ম সপ্তাদ্দহর মদ্দধ্য উপদ্দিলা/ 

থানাওয়ারী আদায়দ্দর্াগ্য ধসধিএি এর লক্ষ্যমাত্রা ধনি যারণ 

 রদ্দত হদ্দব।  

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালদ্দয়র ইধপধপ শাখা 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়ন 

পত্র/ইকপকপ শাখার প্রকতদ্দিদন 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

৬. [২.২.৩]  ার্ র সধমধতর 

ধনরীক্ষ্া সম্পাধদত  

সর ারী িনবল ও সম্পদ্দদর সদ্দব যাচ্চ ব্যবহার এবং ধনরীক্ষ্ার 

গুণগত মান উন্নয়দ্দনর িন্য ক বলমাত্র শতিাগ  ার্ য র 

সমবায় সধমধতর ধনরীক্ষ্া সম্পাদন।    

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়নপত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

৭. 
[২.২.৪]  ার্ য র সধমধতর 

কনরীক্ষা েম্পাদদ্দনর হার 

সর ারী িনবল ও সম্পদ্দদর সদ্দব যাচ্চ ব্যবহার এবং ধনরীক্ষ্ার 

গুণগত মান উন্নয়দ্দনর িন্য ক বলমাত্র শতিাগ  ার্ য র 

সমবায় সধমধতর ধনরীক্ষ্া সম্পাদদ্দনর হার।    

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়নপত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

৮. [২.২.৫]  ার্ য র সধমধতর 

ধনব যাচন অনুিান/ অন্তবতী 

 ধমটি গঠিত 

ধনরীক্ষ্া সম্পাদন সাদ্দপদ্দক্ষ্  ার্ য র সমবায় সধমধতর নুযনতম 

৯০% এর ধনব যাচন অনুিান/অন্তবতী  ধমটি গঠন ধনধিত 

 রা।  

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়নপত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

৯. [২.২.৬] ধনরীক্ষ্া সম্পাধদত 

সধমধতর এধিএম আদ্দয়ািন 

ধনরীক্ষ্া সম্পাদন সাদ্দপদ্দক্ষ্  ার্ য র সমবায় সধমধতর নুযনতম 

৯০% এর এধিএম অনুিান ধনধিত  রা।  

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়নপত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

১০. [২.২.৭] সধমধত পধরদশ যন  প্রধত কিলায় উপদ্দিলা/থানাওয়ারী বছদ্দর গদ্দড় নুযনতম ৪০টি 

সমবায় সধমধত পধরদশ যন। উপদ্দিলা অধিস হদ্দত প্রধতমাদ্দস 

৩টি, কিলা অধিস হদ্দত বছদ্দর  মপদ্দক্ষ্ ২টি এবং ধবিাগীয় 

 ার্ যালয় ও প্রিান  ার্ যালয় ধমদ্দল বছদ্দর  মপদ্দক্ষ্ ২টি  

উপদ্দিলা, কিলা, ধবিাগ ও প্রিান 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়ন পত্র ও 

প্রধান কার্ালদ্দয়র েকমকত 

ব্যিস্থাপনা স াকাল পদ্দয়দ্দের 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 



ক্রধম  নম্বর কার্ যক্রম কম যেম্পাদনসূচক কিিরণ বাস্তবায়ন ারী দপ্তর প্রদি প্রমাণ  প্রমাণদ্দ র উপািসূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৫ 

 প্রতযয়ন পত্র 

১১. [২.৩] স্থানীয় চাধহদা 

ধিধি  প্রধশক্ষ্ণ 

[২.৩.১] ভ্রাম্যমান প্রধশক্ষ্ণ 

(পুরুষ) 

 

েমিায়ীদ্দদর স্থানীয় চাকহদা অনুর্ায়ী ভ্রাম্যমান প্রকশক্ষণ 

আদ্দয়ার্ন কনকিত করা। 

 

উপদ্দিলা ও কিলা  ার্ যালয় যুগ্ম কনিন্ধক (েকল), কিভাগীয় 

েমিায় দপ্তর কর্তযক প্রতযয়ন পত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

১২. [২.৪] সমবায় 

ব্যবস্থাপনা প্রধশক্ষ্ণ 

[২.৪.১] প্রধশক্ষ্ণ (পুরুষ) িাংলাদ্দদশ েমিায় একাদ্দেকম  এিং আঞ্চকলক েমিায় 

ইনকিটিউটেমূহ কর্তযক প্রদত্ত সমবায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

ধবষদ্দয় প্রধশক্ষ্ণ। 

িাংলাদ্দদশ েমিায় একাদ্দেকম 

এিং আঞ্চকলক েমিায় 

ইনকিটিউটেমূহ 

অধ্যক্ষ, িাংলাদ্দদশ েমিায় 

একাদ্দেকম কর্তযক প্রতযয়ন পত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

১৩. [২.৪.২] প্রধশক্ষ্ণ (মধহলা) িাংলাদ্দদশ েমিায় একাদ্দেকম  এিং আঞ্চকলক েমিায় 

ইনকিটিউটেমূহ কর্তযক প্রদত্ত সমবায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

ধবষদ্দয় প্রধশক্ষ্ণ। 

িাংলাদ্দদশ েমিায় একাদ্দেকম 

এিং আঞ্চকলক েমিায় 

ইনকিটিউটেমূহ 

অধ্যক্ষ, িাংলাদ্দদশ েমিায় 

একাদ্দেকম কর্তযক প্রতযয়ন পত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

১৪. [২.৫] উৎপাদনমূখী 

খাদ্দত সমবায়ীদ্দদর 

পুধি ধবধনদ্দয়াদ্দগর 

মাধ্যদ্দম অধতধরক্ত 

 ম যসংস্থান 

[২.৫.১] সমবায় সংগঠদ্দনর 

মাধ্যদ্দম স্ব- ম যসংস্থান  

সমবায়ীদ্দদর ধনিস্ব   ম যসংস্থান। উপদ্দিলা ও কিলা সমবায় 

 ার্ যালয় 

যুগ্ম ধনবন্ধ , ধবিাগীয় সমবায় 

 ার্ যালয়  র্তয  প্রতযয়ন পত্র 

মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

১৫. [২.৫.২] উন্নয়ন প্র দ্দের 

মাধ্যদ্দম  ম যসংস্থান  

প্রধশক্ষ্ণ কশদ্দষ প্র ে দপ্তর হদ্দত ঋণ গ্রহণ  দ্দর  ম যসংস্থান 

সুদ্দর্াগ। 

 

প্র ে দপ্তর প্র ে দপ্তর  র্তয  প্রতযয়ন পত্র মাকেক/ত্রত্রমাকেক 

প্রকতদ্দিদন 

 

ধব:দ্র: ইদ্দতামদ্দধ্য তথ্য কপ্ররদ্দণর ছ  ধবিাগ/এ াদ্দিধম/শাখায় কপ্ররণ  রা হদ্দয়দ্দছ। 

তথ্য কপ্ররণ সংক্রান্ত 

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.১.১] উদ্বুদ্ধ রণ প্রধশক্ষ্ণ - (সংখ্যা)  

প্রমাণ  কপ্ররদ্দণর সময় উদ্বদু্ধ রণ প্রধশক্ষ্দ্দণ পুরুষ ও মধহলা পৃথ  উদ্দেখ  রদ্দতহদ্দব। 

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.১.২]  ধনবন্ধন প্রদান - (সংখ্যা)  

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.১.৩]  ধনবন্ধন প্রদাদ্দনর 

শত রা হার 

%   

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.২.১]  ধনরীক্ষ্া ধি %   

 



ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.২.২]  ধসধিএি ধি ১০০%   

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.২.৩] ধনরীক্ষ্া সম্পধদত   - (সংখ্যা)  

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.২.৪] ধনরীক্ষ্া সম্পাদদ্দনর 

হার   

১০০% 

(সংখ্যা উদ্দেখ  রদ্দত হদ্দব) 

  

 

বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রার ধবপরীদ্দত র্তগুদ্দলা সধমধত ধনরীক্ষ্া সম্পাদন সম্পন্ন হদ্দব তার হার ধনণ যয়  রদ্দত হদ্দব। 

 

উদাহরণ: র্ধদ বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা ১৫০ হয় মাধস /ত্রত্রমাধস  অিযন ৫০ হয় তাহদ্দল গণনা হদ্দব-৫০/১৫০*১০০=৩৩.৩৩%। 

 

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.২.৫]  ার্ য র সধমধতর 

ধনব যাচন অনুিান/ অন্তবতী 

 ধমটি গঠিত 

৯০% 

(সংখ্যা উদ্দেখ থা দ্দত হদ্দব) 

% 

(সংখ্যা উদ্দেখ থা দ্দত হদ্দব) 

 

 

বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রার ধবপরীদ্দত র্তগুদ্দলা সধমধত ধনব যাচন/অন্তবতী  ধমটি গঠন উদ্দেখ থা দ্দব তার হার ধনণ যয়  রদ্দত হদ্দব। 

উদাহরণ: র্ধদ বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা ১২০ হয় মাধস /ত্রত্রমাধস  অিযন ২০ হয় তাহদ্দল গণনা হদ্দব-২০/১২০*১০০=১৬.৬৭%। অিযদ্দনর হাদ্দরর কক্ষ্দ্দত্র হদ্দব- 

১৬.৬৭/৯০*১০০=১৮.৫২। 

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.২.৬]  ার্ য র সধমধতর 

এধিএম আদ্দয়াধিত 

৯০% 

(সংখ্যা উদ্দেখ থা দ্দত হদ্দব) 

% 

(সংখ্যা উদ্দেখ থা দ্দত হদ্দব) 

 

 

বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রার ধবপরীদ্দত র্তগুদ্দলা সধমধত ধনব যাচন/অন্তবতী  ধমটি গঠন উদ্দেখ থা দ্দব তার হার ধনণ যয়  রদ্দত হদ্দব। 

উদাহরণ: র্ধদ বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা ১২০ হয় মাধস /ত্রত্রমাধস  অিযন ২০ হয় তাহদ্দল গণনা হদ্দব-২০/১২০*১০০=১৬.৬৭%। অিযদ্দনর হাদ্দরর কক্ষ্দ্দত্র হদ্দব- 

১৬.৬৭/৯০*১০০=১৮.৫২। 

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 



১ 
[২.২.৭] পধরদশ যন সম্পাধদত 

 

(সংখ্যা) 

  

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.৩.১] ভ্রাম্যমাণ প্রধশক্ষ্ণ (িন)   

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.৪.১] প্রধশক্ষ্ণ (পুরুষ) (িন)   

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.৪.২] প্রধশক্ষ্ণ (মধহলা) (িন)   

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.৫.১]  সমবায় সংগঠদ্দনর 

মাধ্যদ্দম স্ব- ম যসংস্থান 

(িন)   

 

 

ক্র:ন: সূচ  বাধষ য  লক্ষ্যমাত্রা অিযন অিযদ্দনর হার 

১ [২.৫.২] উন্নয়ন প্র দ্দের 

মাধ্যদ্দম  ম যসংস্থান 

(িন)   

 


