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ববষয়ঃ  পাউন্ডেশন কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন পাউন্ডেশন সহায়তা (২য় র্াৃয়) প্রকন্ডের দসমূহ পাউন্ডেশন্ডন 

আত্তীকরন্ডের নননিত্ত সৃজনকৃত দ এফং নতুন প্রস্তানফত দ পাউন্ডেশন্ডনর জনফল কাঠান্ডিান্ডত প্রনতস্থান্ডনর লন্ডযে 

পুননফনৃ্যাসকৃত অর্াৃন্ডনাগ্রাি উস্থান। 

 পাউন্ডেশন কর্তকৃ ফাস্তফায়নাধীন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন পাউন্ডেশন সহায়তা (২য় র্াৃয়) প্রকন্ডের দসমূহ ককন প্রন্ডয়াজনীয় তার 

কর্ৌনিকতাসহ দ সৃজন্ডনর প্রস্তাফ প্রেয়ন কন্ডর উস্থান করা হন্ডয়ন্ডে (সংযুনি-১)। উস্থানত প্রস্তাফ অনুম াদমনর পররমেরিমে 

পাউন্ডেন্ডনয কভ যএরাকা বৃদ্ধিয পন্ডর কাম যক্রন্ডভয ব্যাকতা দ্ধফন্ডফচনায়  দ্ধফদ্যভান জনফর কাঠান্ডভান্ডত দ্ধকছু নতুন দ সৃদ্ধিয প্রস্তাফ 

উস্থান কযা ন্ডয়ন্ডছ (ংযুদ্ধি-২)।  

 ফদ্ধণ যতাফস্থায়, পাউন্ডেন্ডনয দ্ধফদ্যভান জনফর কাঠান্ডভা ( অগ যান্ডনাগ্রাভ ংযুি-৩)-এয ান্ডথ ায়তা (২য় ম যায়) প্রকন্ডেয 

জনফর আত্তীকযন্ডণয দ্ধনদ্ধভত্ত দ সৃজন্ডনয প্রস্তাফ এফং নতুন দ সৃদ্ধিয প্রস্তাফ একীভূত কন্ডয দ্ধফদ্যভান ভাব্যফস্থাক, উ-ভাব্যফস্থাক, 

কাযী ভাব্যফস্থাক এফং ব্যফস্থান্ডকয দ  নাভ দ্ধযভাজযন কন্ডয দ্ধনম্নভন্ডত পুনগ যঠিত জনফর কাঠান্ডভা ( অগ যান্ডনাগ্রাভ ংযুি-৪) 

উস্থান কযা ন্ডরাোঃ- 

 

কাম যারয়/দনাভ 

গ্রগ্রড অনুন্ডভাদ্ধদত 

ন্ডদয ংখ্যা 

ায়তা 

প্রকন্ডেয  দ 

আত্তীকযন্ডণয 

দ্ধনদ্ধভত্ত দ 

সৃজন প্রস্তাফ 

প্রস্তাদ্ধফত 

নতুন 

দ ংখ্যা 

গ্রভাট 

দ 

ংখ্যা 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

ক। প্রধান কাম যারয়োঃ       

০১. ব্যফস্থানা দ্ধযচারক  - ০১ - - 01  

০২. ভাব্যফস্থাক  

(ক) ভাব্যফস্থাক (দ্ধযফীক্ষণ, দ্ধনযীক্ষা ও দ্ধাফ) 

৪ ০1 - - 01  

 (খ) ভাব্যফস্থাক (প্রান, প্রদ্ধক্ষণ, আইদ্ধটি ও দ্ধযকেনা)  ৪ 01 - - 01  

০৩. উ-ভাব্যফস্থাক  

(ক) উ-ভাব্যফস্থাক (প্রান, ভন্বয় ও প্রদ্ধক্ষণ) 

(খ) উ-ভাব্যফস্থাক (দ্ধযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন) 

(গ) উ-ভাব্যফস্থাক (দ্ধাফ ও ফান্ডজট)  

৫ ০৩ - - 03  

(ঘ) উ-ভাব্যফস্থাক (দ্ধনযীক্ষা ও ব্যয় দ্ধনয়ন্ত্রণ)  ৫ ০১ - - 01  

(ঙ) উ-ভাব্যফস্থাক (আইদ্ধটি, দ্ধযকেনা ও ডকুন্ডভন্ডেন) ৫ ০১ - - 01  

০৪. কাযী ভাব্যফস্থাক  

(ক) কাযী ভাব্যফস্থাক (প্রান)  

(খ) কাযী ভাব্যফস্থাক (ভন্বয় ও প্রদ্ধক্ষণ) 

(গ) কাযী ভাব্যফস্থাক (দ্ধযফীক্ষণ ও উন্নয়ন)  

(ঘ) কাযী ভাব্যফস্থাক (দ্ধাফ ও ফান্ডজট)  

(ঙ) কাযী ভাব্যফস্থাক (দ্ধনযীক্ষা ও ব্যয় দ্ধনয়ন্ত্রণ) 

৬ ০৪ - 01 05  

(চ) কাযী ভাব্যফস্থাক (আইদ্ধটি, পটওয়যায ও দ্ধফন্ডেলণ) 

(ছ)  কাযী ভাব্যফস্থাক (আইদ্ধটি াড যওয়যায ও ডাটা দ্ধফন্ডেলণ) 

৬ ০২ - - 02  

০৫. ব্যফস্থাক  

(ক) ব্যফস্থাক (প্রান ভন্বয় ও প্রদ্ধক্ষণ) 

(খ) ব্যফস্থাক (দ্ধযফীক্ষণ) 

(গ) ব্যফস্থাক (মূল্যায়ন) 

(ঘ) ব্যফস্থাক (দ্ধাফ) 

(ঙ) ব্যফস্থাক (ফান্ডজট ও ব্যয় দ্ধনয়ন্ত্রণ) 

৮ ০5 - - 05  

(চ) ব্যফস্থাক (দ্ধনযীক্ষা)   ৮ 01 - - 01  

(ছ) ব্যফস্থাক (আইদ্ধটি, পটওয়যায ও দ্ধফন্ডেলণ) 

(জ) ব্যফস্থাক (আইদ্ধটি, াড যওয়যায ও ডাটা দ্ধফন্ডেলণ)  

৮ ০২ - - 02  

(ঝ) ব্যফস্থাক (আইন )   ৮ ০১ - - 01  

০৬. ব্যফস্থাক (দ্ধাফ) ৮ - ০১ - ০১  

০৬. কাযী ব্যফস্থাক  ১০ ০৬ -  06  

চরভান াতা-২ 
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কাম যারয়/দনাভ 

গ্রগ্রড অনুন্ডভাদ্ধদত 

ন্ডদয ংখ্যা 

ায়তা 

প্রকন্ডেয  দ 

আত্তীকযন্ডণয 

দ্ধনদ্ধভত্ত দ 

সৃজন প্রস্তাফ 

প্রস্তাদ্ধফত 

নতুন 

দ ংখ্যা 

গ্রভাট 

দ 

ংখ্যা 

 ন্তব্য 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 

(ক) কাযী ব্যফস্থাক (প্রান, ভন্বয় ও প্রদ্ধক্ষণ) 

(খ) কাযী ব্যফস্থাক (দ্ধযফীক্ষণ) 

(গ) কাযী ব্যফস্থাক (মূল্যায়ন) 

(ঘ) কাযী ব্যফস্থাক (দ্ধাফ) 

(ঙ) কাযী ব্যফস্থাক (ফান্ডজট) 

(চ) কাযী ব্যফস্থাক (ব্যয় দ্ধনয়ন্ত্রণ) 

(ছ) কাযী ব্যফস্থাক ( দ্ধনযীক্ষা)   ১০ ০১ - - 01  

(জ) কাযী ব্যফস্থাক (আইদ্ধটি, পটওয়ায ও ডকুন্ডভন্ডেন) 

(ঝ)  কাযী ব্যফস্থাক (আইদ্ধটি, াড যওয়ায ও দ্ধযকেনা)  

(ঞ) কাযী ব্যফস্থাক (আইদ্ধটি, পটওয়ায ও দ্ধফন্ডেলণ) 

(ট) কাযী ব্যফস্থাক (আইদ্ধটি, াড যওয়ায ও ডাটা দ্ধফন্ডেলণ) 

১০ ০২ - 02 04  

(ঠ) কাযী ব্যফস্থাক (আইন )   ১০ ০১ - - 01  

১৭. ব্যদ্ধিগত কভ যকতযা  ১১ ০৬ - - 06  

18. * রিসাব রনরীিক 11 - 01 - 01  

১9. *  কদ্ধিউটায অান্ডযটয ১৩ 14 05 - 19  

20. অদ্ধপ কাযী কাভ-ডাটা-এদ্ধি  অান্ডযটয ১৪ 04 - - 04  

21. * অদ্ধপ কাযী কাভ-ডাটা-এদ্ধি এনারাইজায ১৪ - - 0৭ 05  

২2. গ্রডা যাইডায ১৪ 01 - - 01  

২3. ড্রাইবায ১৪ 04 ০১ - 0৫  

২4. অদ্ধপকভী  ১৯ 08 ০১ - 0৯  

২5. দ্ধনযাত্তা প্রযী ১৯ 03 - - 03  

 উ-গ্রভাট (ক)   ৭৩ ০৮ ০৯ ৯০  

খ। আঞ্চদ্ধরক কাম যারয় (১6টি):       

০১. আঞ্চদ্ধরক ব্যফস্থাক  

 (কাযী ভাব্যফস্থান্ডকয ভম যান্ডয়য ফদদ্ধরন্ডমাগ্য দ)  

৬ 16 ০৬ - ২২  

০২. *অদ্ধপ কাযী কাভ-ডাটা -এদ্ধি  অান্ডযটয ১৪ ১১ - 11 22  

০৩. অদ্ধপ কভী ১৯ ১৬ - - 16  

 উ-গ্রভাট (খ)   ৪৩ ০৬ 11 ৬০  

গ। উন্ডজরা কাম যারয় (১১৪টি):       

০১. দ্ধদ্ধনয়য উন্ডজরা ব্যফস্থাক  ৮ ২০ - - 20  

০২. *  উন্ডজরা ব্যফস্থাক ১০ 94 60 - 154  

০৩. দ্ধদ্ধনয়য ভাঠ কভ যকতযা ১৩ 100 - ৯৮ ১৯৮  

০৪. *ভাঠ কভ যকতযা  ১৪ ৪১৬ 180 - ৫৯৬  

 উপ-ম াট (গ)  630 240 ৯৮ 9৬৮  

ঘ। উন্ডজরা কাম যারয় (১১৪টি):       

১.   অদ্ধপ কভী (দদদ্ধনক দ্ধবদ্ধত্তক) - ১১৪ -  ১১৪  

 গ্রভাট (ক + খ + গ+ঘ)  - ৮৬০ 25৪ ১২০ ১১৯৪  

 

 উল্লেখ্য যে, ফাউল্লেশল্লের ববদ্যমাে মাঠকম মকর্মার পদ সংখ্যার এক-তৃর্ীয়াংশ বসবেয়র মাঠ কম মকর্মা বহসাল্লব পল্লদান্নবর্ল্লোগ্য পদ বহসাল্লব 

সংরবির্ থাকল্লব। 
 

 

 

 

 

াতা-২ 


