
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ পল্লী কম ম-সহায়ক ফাউগেশন (বপগকএসএফ)  
বিগিচ্য সালঃ ২০১৭ ইং 

 

ক্রবমক 

নং 

বিষয় প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাগের নাম) িাস্তিায়নকাল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা প্রতযাবশত ফলাফল 

(কােটি সম্পন্ন হগল 

গুণেত িা পবরমানেত বক 

পবরিতমন আসগি) 

পবরমাপ (প্রতযাবশত 

ফলাফল ততরী হগয়গে বক না 

তা পবরমাগপর মানদে) 

শুরুর 

তাবরখ 

সমাবপ্তর 

তাবরখ 

১. ঋণ 

োড়করণ 

পদ্ধবত 

ত্বরাবিত 

করণ 

বপগকএসএফ থেগক সহগ ােী সংস্থায় স্বল্প সমগয় 

ঋণ োড়করগণর নীবত চ্লমান রগয়গে। তগি 

প্রায়শই ঋণ চ্াবহদাপত্র বিলগে থপৌচ্ছাগনা, 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার মা  পবরদশ মন েবনত 

কারগণ ঋণ োড়করন প্রস্তািনা বিলগে উপস্থাপন, 

ঋণ োড়করন প্রবক্রয়া চ্লাকালীন প্রগয়ােনীয় 

বফডব্যাক ব্যিস্থা না োকা, সংস্থার ঋণ বকবস্ত 

িগকয়া োকা ইতযাবদ কারগণ ঋণ বিতরন 

বিলবেত হয়। 

 

িতমমান প্রযুবিেত উন্নবতর সুফল কাগে লাবেগয় 

ঋণ বিতরন প্রবক্রয়া সহবেকরন ও দ্রুততম সমগয় 

সম্পন্ন করার সুগ াে রগয়গে। 

োনুয়ারী 

২০১৭ 

বডগসের 

২০১৭ 

১. েনাি মবশয়ার 

রহমান, 

মহাব্যিস্থাপক (কা মক্রম) 

২. েনাি থমাঃ আবুল 

কাগশম, উপ-

মহাব্যিস্থাপক (কা মক্রম) 

৩. েনাি এম.এ.মবতন 

উপ-

মহাব্যিস্থাপক(আইটি) 

৪. েনাি বদলীপ পাল 

উপ-মহাব্যিস্থাপক 

(কা মক্রম) 

৫. েনাি আবুল কালাম 

আোদ, ব্যিস্থাপক 

(কা মক্রম) 

প্রস্তাবিত পদ্ধবত 

অনুসরগনর ফগল সহগে 

ও দ্রুততম সমগয় 

সহগ ােী প মাগয় ঋণ 

োড়করণ করা  াগি। 

- অনলাইগন ঋণ আগিদন 

গ্রহণ করা  াগি। 

- বনবদ মষ্ট সমগয়র মগে 

ঋণ আগিদন প মাগলাচ্না 

করা হগি। 

- প্রগয়ােনীয় থেগত্র 

প্রবতস্থাপক কম মকতমা দ্বারা 

দ্রুত ঋণ আগিদগনর   

প্রস্তািনা উপস্থাপন করা 

হগি। 

-সংস্থায় অনুগমাবদত 

ঋগণর তথ্য সেবলত 

SMS থনাটিবফগকশন 

থপ্ররণ করা হগি। 

-সংস্থার বকবস্ত িগকয়া 

সংক্রান্ত তথ্য SMS দ্বারা 

োনাগনা হগি। 

প্রস্তাবিত ঋণ বিতরণ 

প্রবক্রয়াটি িাস্তিাবয়ত হগল 

ঋণ বিতরগণর েড় সম্ভাব্য 

সময় ৫-২০ কম মবদিস হগত 

কবমগয় ৫-১০ কম ম-বদিগসর 

মগে সীমািদ্ধ োকগি। 

 

 



 

ক্রবমক 

নং 

বিষয় প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাগের 

নাম) 

িাস্তিায়নকাল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা প্রতযাবশত ফলাফল (কােটি 

সম্পন্ন হগল গুণেত িা 

পবরমানেত বক পবরিতমন 

আসগি) 

পবরমাপ (প্রতযাবশত 

ফলাফল ততরী হগয়গে বক 

না তা পবরমাগপর মানদে) 

শুরুর 

তাবরখ 

সমাবপ্তর 

তাবরখ 

২. িবহঃ বনরীো 

প্রবতগিদন 

সমৃদ্ধকরণ 

১. ToR review করা ও 

প্রগয়ােগন সংগশাধন করা এিং 

ToR  ো েভাগি িাস্তিায়ন 

হগচ্ছ বকনা তা প মগিেণ করা। 

২. অবধকতর থ াগ্যতা, 

অবভজ্ঞতাসম্পন্ন দাবয়ত্বশীল 

বনরীো ফাম ম প্রবতিের 

বনগয়াে/পুনঃবনগয়াে। 

৩. বনরীেগকর স্বাধীনতাগক 

সি মাবধক গুরুত্ব থদয়া। 

 

 

োনুয়ারী 

২০১৭ 

বডগসের 

২০১৭ 
১. েনাি মুহম্মদ হাসান 

খাগলদ, মহাব্যিস্থাপক 

(বনরীো) 

২. েনাি আঃ খাগলক 

বমঞা, মহাব্যিস্থাপক 

(বনরীো) 

৩. েনাি থমাঃ বমনহাে 

উদ্দীন থশখ, ব্যিস্থাপক 

(বনরীো) 

৪. েনাি বদলীপ কুমার 

লাবহড়ী, ব্যিস্থাপক 

(বনরীো) 

গুনেতমান সম্পন্ন প্রবতগিদন 

প্রাবপ্তগত সহায়ক ভূবমকা পালন 

করগি। 

 

 

 

 



 

ক্রবমক 

নং 

বিষয় প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাগের 

নাম) 

িাস্তিায়নকাল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা প্রতযাবশত ফলাফল (কােটি সম্পন্ন 

হগল গুণেত িা পবরমানেত 

বক পবরিতমন আসগি) 

পবরমাপ 

(প্রতযাবশত 

ফলাফল ততরী 

হগয়গে বক না 

তা পবরমাগপর 

মানদে) 

শুরুর 

তাবরখ 

সমাবপ্তর 

তাবরখ 

৩. “Local Fund 

Mobilization” 

for senior 

citizen 

program 

থদগশর senior citizen-থদর 

েন্য বনবদ মষ্ট ২০-টি ইউবনয়গন 

সমবিত থসিা কা মক্রম বপগকএসএফ 

হগত পাইলটিং করা হগচ্ছ। এ 

কা মক্রগমর আওতায় িয়স্কগদর েন্য 

স্বাস্থয, বিগনাদন, িয়স্ক ভাতা, ঋণ 

সুবিধা ইতযাবদ থসিা প্রদান করা 

হগচ্ছ। 

িাস্তিতার বনরীগখ মা  প মাগয় এ 

ধরগনর থসিার প মাপ্ত চ্াবহদা 

পবরলবেত হগচ্ছ। এ থপ্রবেগত 

কা মক্রমটি সম্প্রসারগনর সুগ াে 

রগয়গে। কা মক্রমটি িাস্তিায়গনর 

েন্য বপগকএসএফ-এর অে মায়গনর 

পাশাপাবশ বিকল্প উৎস্য (স্থানীয় 

ব্যাবি, স্থানীয় সরকার ও CSR 

Fund) হগত অে মায়ন সংগ্রগহর 

বিষয়টি বিগিচ্না করা থ গত পাগর। 

োনুয়ারী 

২০১৭ 

বডগসের 

২০১৭ 

১. েনাি এএইচ্এম আব্দুল 

কাইয়ুম, বডবেএম 

২. েনাি আব্দুল্লাহ আল 

মাহমুদ, এএম 

৩. েনাি সুমন থচ্ৌধুরী, 

অবফসার 

থদগশর senior citizen-থদর 

েন্য স্বাস্থয, বিগনাদন, িয়স্ক ভাতা, 

ঋণ সুবিধা ইতযাবদ থসিা প্রদাগনর 

লগেয বপগকএসএফ ও তার সহগ ােী 

সংস্থাগদর মােগম পবরচ্াবলত এ 

কা মক্রম সম্প্রসাবরত হগল অবধক 

সংখ্যক েনগোষ্ঠীগক এ কা মক্রগমর 

আওতায় আনা  াগি। 

 

 

 

 



 

ক্রবমক 

নং 

বিষয় প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাগের নাম) িাস্তিায়নকাল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা প্রতযাবশত ফলাফল (কােটি 

সম্পন্ন হগল গুণেত িা 

পবরমানেত বক পবরিতমন 

আসগি) 

পবরমাপ (প্রতযাবশত 

ফলাফল ততরী হগয়গে 

বক না তা পবরমাগপর 

মানদে) শুরুর 

তাবরখ 

সমাবপ্তর 

তাবরখ 

৪. প্রবশেণ পদ্ধবত 

আধুবনকীকরন 

বপগকএসএফ-এর প্রবশেণ কা মক্রমগক 

অবধকতর কা মকরী ও যুগোপগ ােীভাগি 

িাস্তিায়গনর েন্য বিদ্যমান প্রবশেণ 

পদ্ধবতর আওতায় প্রােবমকভাগি 

পবরিীেণ ও মূল্যায়ন শীষ মক থকাস ম 

মবডউগল নতুন প্রবশেণ মাত্রা/গকৌশল 

সংগ ােগনর মােগম প্রবশেণ পদ্ধবত 

আধুবনকীকরন করা। 

োনুয়ারী 

২০১৭ 

বডগসের 

২০১৭ 

১. েনাি এবকউএম 

থোলাম মাওলা, বেএম 

২. েনাি এগকএম 

নূরুজ্জামান,বডবেএম 

৩. েনাি তানভীর 

সুলতানা,এবেএম 

৪. েনাি উগম্ম 

হানী,এএম 

৫. েনাি থমাঃ মাহবুবুর 

রহমান,বডবপবস 

েতানুেবত প্রবশেণ পদ্ধবতর 

স্থগল প্রস্তাবিত পদ্ধবত অনুসরগন 

প্রবশেণ প্রদাগন পদ্ধবতেত 

পবরিতমন - এর মােগম সংবিষ্ট 

বিষগয় ব্যাবির জ্ঞান, দেতা ও 

মগনাভাি পবরিতমগন 

প্রগয়ােনীয় তথ্য সরিরাহ করা 

সম্ভি হগি। 

 

 

 

 

 


