
রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন াখা 

উ-ভাব্যফস্থাক  

(রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন)t 
 

01. ভাব্যফস্থাককয প্রত্যক্ষ রনয়ন্ত্রকন রযফীক্ষণ  ও মূরায়ন াখায মাফত্ীয় 

দৈনরিন কাম যক্রকভয ারফ যক ৈারয়ত্ব ারন।  

02. ভাঠ ম যাকয়য কভ য-রযকল্পনা প্রণয়ন, ফাস্তফায়ন, রযফীক্ষণ ও মূল্যায়নন 

রনরিত্কযণ। 

03. ভাঠ ম যায়েয ঋণ বফতযণ আদাে তদাযবিয জন্য ভবনটবযিং টীভ বরডায বায়ফ 

দাবেত্ব ারন। িংবিষ্ট উয়জরা ব্যফস্থাি ও আঞ্চবরি ব্যফস্থািয়দয বদি 

বনয়দ যনা প্রদান ও ভস্যায আয়রায়ি ভাধান প্রদান। 

04. উয়জরা ব্যফস্থাি ও আঞ্চবরি ব্যফস্থািয়দয বনিট থথয়ি প্রাপ্ত বফববন্ন 

প্রিায প্রবতয়ফদন ম যায়রাচনা ও তায বরবখত/থভৌবখি বপডব্যাি প্রদান /নবথয়ত 

উস্থান। 

05. পাউয়েয়নয আইবটি াখায ায়থ ভন্বে িয়য দদবনি ঋণ িাম যক্রয়ভয  

অগ্রগবত এফিং ভাবি ও াপ্তাবি বববিয়ত উয়জরাওোবয প্রবতয়ফদন প্রণেন 

ও িাম যিয ব্যফস্থা গ্রয়ণয জন্য ব্যফস্থানা বযচারয়িয ভীয় উস্থান। 
06. ভাঠ ম যায়ে িভ যযত িভ যিতযা/িভ যচাযীয়দয ফদবর, দয়ন্নাবত, দচ্যুবত, থফতন 

িতযন, থফতন স্থবগত ও ফাবল যি থফতন বৃবি প্রদায়নয থেয়ে প্রান াখায়ি 

মাবচত তথ্য যফযা িযণ। 
07. আঞ্চবরি ব্যফস্থািয়দয অবগ্রভ ভ্রভণসূচী অনুয়ভাদনিয়ে নবথ উস্থান ও 

অনুয়ভাবদত ভ্রভণসূবচ ভ্রভণিাযী িভ যিতযায়দয বনিট থপ্রযণ বনবিতিযন ও 

তদানুমােী ভবনটবযিং িযা। 
08. ভাঠ িাম যক্রয়ভয অগ্রগবত বফলয়ে আঞ্চবরি ব্যফস্থাি ও উয়জরা 

ব্যফস্থািয়দয ায়থ ভাবি ম যায়রাচনা বায আয়োজন িযা। 

09. অধস্তন কভ যকত্যাকৈয ফাৎরযক কাম য-ম্পাৈন মূল্যায়ন ন প্ররত্কফৈন 

প্ররত্ফছকযয শল কাম য রৈফকয ভকে প্ররত্স্বাক্ষকযয জন্য ভাব্যফস্থাক-এয 

রনকট উস্থান। 

10. ব্যফস্থানা রযচারক ও ভাব্যফস্থাক কর্তযক প্রৈত্ত অন্য শম শকান ৈারয়ত্ব 

ারন। 

11. রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য ভাব্যফস্থাককয রনকট ৈায়ী থাককফন। 

কাযী ভাব্যফস্থাক 

(রযফীক্ষন ও উন্নয়ন)t 
01. পাউকেকনয কাম যরনকৈ যরকা, ঞ্চয় ও ঋণ ংক্রান্ত কর শযরজষ্টায, াফই ও 

অন্যান্য পযভ/পযকভট/ শপ্রাপভ যা প্রস্তুত্কযণ। 

 
02. ভাঠ ম যাকয়য কাম যক্রকভয শকন্দ্র গঠন, ৈস্যভুরি, ঞ্চয় ংগ্র, ঋণ রফত্যণ, 

ঋণ আৈায় ইত্যারৈ রযকল্পনা প্রণয়ন।  

03. ভাঠ ম যাকয়য কাকজয রযরধ মূল্যায়নন ও যুরিযুি  কযণ, ঋণ ত্রফকরয 

চারৈা রনরূণ এফং ঋণ ত্রফর ফযাদ্দ ও শপ্রযকণয ব্যফস্থা গ্রণ।  

04. ভাঠ ম যাকয়য কভ যকত্যাকৈয (আঞ্চররক ব্যফস্থাক ও উকজরা ব্যফস্থাক) 

রযৈ যন রযরধ রনরূণ এফং পরাপর ম যাকরাচনা প্রধান কাম যারয় কত্ 

রনয়রভত্ রযৈ যন কভ যসূরচ প্রণয়ন ও রযৈ যন ংক্রান্ত মাফত্ীয় কাম যারৈ 

ম্পাৈন। 

05. আইবটি াখায ায়থ ম্বনে িয়য প্রবতবদয়নয ভাঠ িাম যক্রয়ভয অগ্রগবত 



ম যয়রাচনা এফিং াপ্তাবি ও ভাবিবববিয়ত  প্রবত উয়জরায প্যাযপযয়ভন্স 

বযয়াট  ব্যফস্থানা বযচারয়িয বনিট উস্থান। 
06. অধস্তন কভ যকত্যাকৈয ফাৎরযক কাম য-ম্পাৈন মূল্যায়ন ন প্ররত্কফৈন 

প্ররত্ফছকযয শল কাম য রৈফকয ভকে প্ররত্স্বাক্ষকযয জন্য উ-ভাব্যফস্থাক 

(রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-এয রনকট উস্থান। 

07. উ-ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-এয প্রত্যক্ষ রনয়ন্ত্রকণ ফরণ যত্ 

কাম যারৈ ম্পাৈন এফং কর্তযক্ষ কর্তযক প্রৈত্ত অন্যান্য কাম যারৈ ম্পাৈন।  

08. রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য উ-ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-

এয রনকট ৈায়ী থাককফন। 

ব্যফস্থাক (রযফীক্ষণ): 
 

০১. প্ররত্ কভ যরৈফকয ভাঠ কাম যক্রভ রনয়রভত্বাকফ ভরনটরযং কযা এফং াপ্তারক এ 

ভারক রবরত্তকত্ উকজরায াযপযকভন্স রনধ যাযকন কাজ কযা ও ঊর্দ্যত্ন 

কত্যকক্ষয রনকট রররখত্বাকফ উস্থান কযা। 

০২. রযকল্পনা ভারপক ভাঠ ম যাকয়য কাম যক্রভ ফা স্তফায়কন কাযী ভাব্যফস্থাক 

(রযফীক্ষণ ও উন্নয়ন)-শক ত্থ্য উাত্ত রৈকয় ায়ত্া কযা।  
০৩. ভাঠ ম যাকয়য ঋণ ত্রফকরয চারৈা ভরিত্ ককয ত্রফর ফযাদ্দ ও শপ্রযকণয 

ব্যফস্থা গ্রকণয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাককয ভােকভ প্রস্তাফ উস্থান কযা। 
০৪. ভাঠ ম যাকয়য রফরবন্ন প্ররত্কফৈন ভরিত্ ককয ভারক/দৈভারক/ফারল যক 

প্ররত্কফৈন ও বুকরটিন প্রণয়কন কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ)-শক ায়ত্া কযা। 
০৫. অধস্তন কভ যকত্যাকৈয ফাৎরযক কাম য-ম্পাৈন মূল্যায়ন ন প্ররত্কফৈন 

প্ররত্ফছকযয শল কাম য রৈফকয ভকে প্ররত্স্বাক্ষকযয জন্য কাযী 

ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-এয রনকট উস্থান। 
০৬. কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-এয প্রত্যক্ষ রনয়ন্ত্রকণ ঊধ্বত্যন 

কর্তযক্ষ কর্তযক প্রৈত্ত শম শকান কাম যারৈ ম্পাৈন।   
০৭.   রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ)-এয রনকট ৈায়ী থাককফন। 
০৮.  রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাক (ভিয় ও প্ররক্ষণ) -

এয রনকট ৈায়ী থাককফন। 

ব্যফস্থাক (মূল্যায়ন): 
 

০১. উকজরা কাম যারকয় কভ যযত্ উকজরা ব্যফস্থাক/ ররনয়য ভাঠ কভ যকত্যা ও ভাঠ 

কভ যকত্যাকৈয াপ্তারক ভারক ও ারফ যক ভাঠ াযপযকভন্স, মূল্যায়নন ও 

ঊর্ধধ যত্ন কত্যকক্ষয রনকট উস্থান। 

০২. রযকল্পনা ভারপক ভাঠ ম যাকয়য কাম যক্রভ ফা স্তফায়কন কাযী ভাব্যফস্থাক 

(রযফীক্ষণ ও উন্নয়ন)-শক ত্থ্য উাত্ত রৈকয় ায়ত্া কযা।  
০৩. ভাঠ ম যাকয়য ঋণ ত্রফকরয চারৈা ভরিত্ ককয ত্রফর ফযাদ্দ ও শপ্রযকণয 

ব্যফস্থা গ্রকণয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাককয রনকট প্রস্তাফ উস্থান কযা। 
০৪. ভাঠ ম যাকয়য রফরবন্ন প্ররত্কফৈন ভরিত্ ককয ভারক/দৈভারক/ফারল যক 

প্ররত্কফৈন ও বুকরটিন প্রণয়কন কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ)-শক ায়ত্া কযা ও ভাঠ কাম যক্রভ মূল্যায়নন কযা।  
০৫. অধস্তন কভ যকত্যাকৈয ফাৎরযক কাম য-ম্পাৈন মূল্যায়ন প্ররত্কফৈন প্ররত্ফছকযয 

শল কাম য রৈফকয ভকে প্ররত্স্বাক্ষকযয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাক 



(রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-এয রনকট উস্থান। 
০৬. কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-এয প্রত্যক্ষ রনয়ন্ত্রকণ ঊধ্বত্যন 

কর্তযক্ষ কর্তযক প্রৈত্ত শম শকান কাম যারৈ ম্পাৈন।   
০৭.  রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ)-এয রনকট ৈায়ী থাককফন। 
০৮. রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাক (ভিয় ও প্ররক্ষণ) -

এয রনকটও ৈায়ী থাককফন। 

কাযী ব্যফস্থাক  

   (রযফীক্ষণ) t 
 

০১. ব্যফস্থাক (রযফীক্ষণ)-এয প্রত্যক্ষ রনয়ন্ত্রকণ রযফীক্ষণ াখায মাফত্ীয় কাম যারৈ 

ম্পাৈকন ায়ত্া প্রৈান। 
০২. ভাব্যফস্থাক, উ-ভাব্যফস্থাক ও কাযী ভাব্যফস্থাক কর্তযক প্রৈত্ত 

অন্যান্য কাম যারৈ ম্পাৈন। 
০৩.   রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য উ-ভাব্যফস্থাক ( রযফীক্ষণ ও মুল্যায়ন)-

এয রনকট ৈায়ী থাককফন 

কাযী ব্যফস্থাক 

(মূল্যায়নন)ঃ  
 

০১. রযকল্পনা ভারপক ভাঠ ম যাকয়য কাম যক্রভ ফা স্তফায়কন কাযী ভাব্যফস্থাক 

(রযফীক্ষণ ও উন্নয়ন)-শক ত্থ্য উাত্ত রৈকয় ায়ত্া কযা।  
০২. ভাঠ ম যাকয়য কভ যকত্যাকৈয দৈরনক, াপ্তারক, ভারক ও ারফ যক কাম যক্রভ 

প্ররত্রনয়ত্ মূল্যায়ন কযা।

০৩. ভাঠ ম যাকয়য ঋণ ত্রফকরয চারৈা ভরিত্ ককয ত্রফর ফযাদ্দ ও শপ্রযকণয 

ব্যফস্থা গ্রকণয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাককয রনকট প্রস্তাফ উস্থান কযা। 
০৪. ভাঠ ম যাকয়য রফরবন্ন প্ররত্কফৈন ভরিত্ ককয ভারক/দৈভারক/ফারল যক 

প্ররত্কফৈন ও বুকরটিন প্রণয়কন কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ)-শক ায়ত্া কযা ও ভাঠ কাম যক্রভ মূল্যায়নন কযা।  
০৫. অধস্তন কভ যকত্যাকৈয ফাৎরযক কাম য-ম্পাৈন মূল্যায়ন প্ররত্কফৈন প্ররত্ফছকযয 

শল কাম য রৈফকয ভকে প্ররত্স্বাক্ষকযয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাক 

(রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-এয রনকট উস্থান। 
০৬. কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও রযফীক্ষণ)-এয প্রত্যক্ষ রনয়ন্ত্রকণ ঊধ্বত্যন 

কর্তযক্ষ কর্তযক প্রৈত্ত শম শকান কাম যারৈ ম্পাৈন।   
০৭.  রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও 

রযফীক্ষণ)-এয রনকট ৈায়ী থাককফন। 
০৮.  রত্রন ত্াঁয কভ য-ম্পাৈকনয জন্য কাযী ভাব্যফস্থাক (ভিয় ও প্ররক্ষণ) -

এয রনকটও ৈায়ী থাককফন। 

 

 

 

 


