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ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন্ডনর কর্ মসম্পাদন্ডনর সাচব মক চিত্র 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন্ডনর গত ০৩ বৎসন্ডরর অচজমত সাফল্য চনম্নরূপ: 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় চবিান্ডগর আওতািীন ১৯৯৪ সান্ডলর সকাম্পানী আইন্ডনর অিীন্ডন প্রচতচিত একটি 

সরকারী র্াচলকানািীন প্রচতিান। সদন্ডশর পল্লী অঞ্চন্ডল বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূচর্হীন পচরবান্ডরর আর্ ম-সার্াচজক অবস্থার উন্নয়ন 

তর্া দাচরদ্রয চবন্ডর্ািনই এর প্রিান লক্ষ্য। ফাউন্ডেশন্ডনর ঋণ কার্ মক্রর্ সফব্রুয়াচর, ২০০৭ হন্ডত শুরু হন্ডয় বতমর্ান্ডন ২৬টি সজলার ১১৪টি 

উপন্ডজলায় পচরিাচলত হন্ডে। ফাউন্ডেশন্ডনর আওতায় গত ০৩ বছন্ডর গ্রার্ পর্ মান্ডয় ১,৩৮৩টি সকন্দ্র গঠন্ডনর র্াধ্যন্ডর্ ৩৫,৬১৯ জন 

পুরুষ/র্চহলান্ডক সদস্যভূি করা হয়। এ সকল সদস্য/সদস্যান্ডক তাঁন্ডদর কৃচষ উৎপাদন বৃচদ্ধ, আত্ম-কর্ মসংস্থান ও আয় বৃচদ্ধমূলক 

কার্ মক্রন্ডর্ এ র্াবত সর্াট ১৭৬৪২.৫১ লক্ষ্ টাকা জার্ানতচবহীন ক্ষুদ্রঋণ চবতরণ করা হয়। একই সর্য় পর্ মন্ত সাপ্তাচহক চকচস্তর র্াধ্যন্ডর্ 

সর্াট ১৫০১৯.৯৪ লক্ষ্ টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়ন্ডর্াগ্য ঋণ আদান্ডয়র হার শতকরা ৯২.৪১ িাগ। সদস্য/সদস্যাগণ ঋণ 

চবচনন্ডয়ান্ডগর আয় সর্ন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জর্ার র্াধ্যন্ডর্ এ র্াবত সর্াট ১২৯১.০০ লক্ষ্ টাকা ‘চনজস্ব পু ুঁচজ’ গঠন কন্ডরন্ডছন। একই 

সর্ন্ডয় ৫০৭ জন কর্ মকতমা/কর্ মিারীন্ডক দক্ষ্তা উন্নয়ন এবং ২,০৫০ জন সুফলন্ডিাগীন্ডক আয় বি মনমূলক কার্ মক্রর্ এবং উদ্বুদ্ধকরণ 

প্রচশক্ষ্ণ প্রদান করা হন্ডয়ন্ডছ।  ফাউন্ডেশন্ডনর সুফলন্ডিাগীন্ডদর শতকরা ৯৬ িাগই র্চহলা।  

 

সর্স্যা ও িযান্ডলঞ্জসমূহ: 

 

সুফলন্ডিাগীন্ডদর উদ্বুদ্ধকরণ, উপযুি প্রচশক্ষ্ণ ও প্রচশক্ষ্ণ পরবতী সঠিক জীচবকায়ন্ডন চনন্ডয়াচজত করা একটি দুরূহ কাজ। তৃণমূল 

পর্ মান্ডয় ঋণ কার্ মক্রন্ডর্ সর্ন্বয়হীনতা ও দ্বদ্বততা একটি বড় সর্স্যা। ফাউন্ডেশন্ডনর কর্ মকতমা/কর্ মিারীন্ডদর সবতনিাতার জন্য সরকার অর্ ম 

প্রদান কন্ডর না। সরকার কতৃমক প্রদত্ত আবতমক ঋণ তহচবন্ডলর র্াধ্যন্ডর্ চবতরণকৃত ঋন্ডণর ১১% সাচি মস িান্ডজমর ৭% সাচি মস িাজম চদন্ডয় 

কর্ মকতা/কর্ মিারীন্ডদর সবতনিাতা ও পচরিালন ব্যয় চনব মাহ করা সম্ভব হন্ডে না।  

 

িচবষ্যৎ কর্ মপচরকল্পনা: 

 

ফাউন্ডেশন্ডনর কর্ মএলাকা সম্প্রসারন্ডণর লন্ডক্ষ্য জানুয়াচর ২০১৫ হন্ডত চিন্ডসম্বর ২০১৭ সর্য়ান্ডদ ৭৫.০০ সকাটি টাকা প্রাক্কচলত ব্যন্ডয় 

একটি প্রকল্প প্রস্তাব পচরকল্পনা কচর্শন্ডন সপ্ররণ করা হন্ডয়ন্ডছ। ইন্ডতার্ন্ডধ্য প্রস্তাচবত প্রকন্ডল্পর প্রকল্প মূল্যায়ন কচর্টির সিা অনুচিত 

হন্ডয়ন্ডছ । এছাড়া (০১)  ৩৯৯২.০০ লক্ষ্ টাকা প্রাক্কচলত ব্যন্ডয় ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন্ডনর সক্ষ্র্তা বৃচদ্ধ শীষ মক ০১টি, (০২)  

২৯০৫.০০ লক্ষ্ টাকা প্রাক্কচলত ব্যন্ডয় বাংলান্ডদন্ডশর ক্ষুদ্র কৃষকন্ডদর জন্য উৎপাদন, কর্ মসংস্থান ও আয় বৃচদ্ধমূলক কর্ মসূচি শীষ মক ০১টি, 

এবং (০৩) ৬৫৬২.০০ লক্ষ্ টাকা প্রাক্কচলত ব্যন্ডয় নৃ-তাচত্তবক ও প্রাচন্তক জনন্ডগািীর জীচবকা উন্নয়ন শীষ মক ০১টি সর্াট ০৩ প্রকল্প 

২০১৫-১৬ অর্ ম বছন্ডরর এচিচপ’সত প্রস্তাচবত দ্ববন্ডদচশক সাহায্য প্রাচপ্তর সুচবিান্ডর্ ম বরােচবহীন অনননুন্ডর্াচদত নতুন প্রকল্প চহন্ডসন্ডব 

অন্তর্ভ মি রন্ডয়ন্ডছ।  

 

২০১৫-১৬ অর্ মবছন্ডরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ: 

 

 ৫৪০টি অনানুিাচনক সকন্দ্র গঠন্ডনর র্াধ্যন্ডর্ ১৪০০০ জনন্ডক সদস্যর্ভি করা হন্ডব। 

 সুফলন্ডিাগী সদস্য র্ান্ডে আয়বি মনমূলক কার্ মক্রন্ডর্ ৬০.০০ সকাটি টাকা জার্ানতচবহীন ঋণ প্রদান করা হন্ডব। 

 আয়বি মনমূলক কর্ মকান্ডে ১৩,০০০ নারীন্ডক চনন্ডয়াচজত করা হন্ডব। 

 সুফলন্ডিাগীন্ডদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জর্ার র্াধ্যন্ডর্ ৩.৪০ সকাটি টাকা পু ুঁচজ গঠন্ডন উদ্বুদ্ধ করা হন্ডব। 

 

 



3 

 

উপক্রর্চণকা (Preamble) 

 

 

ব্যবস্থাপনা পচরিালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফচিএফ), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা ।  

 

 এবং 

 

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলান্ডদশ সরকান্ডরর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্ন্ত্রণালয়-এর দাচয়ন্ডে চনন্ডয়াচজত র্াননীয় র্ন্ত্রীর প্রচতচনচি 

চহসান্ডব সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় চবিাগ-এর র্ন্ডধ্য ২০১৫ সান্ডলর অন্ডটাবর র্ান্ডসর ১৩ তাচরন্ডখ এই বাচষ মক কর্ মসম্পাদন চুচি 

স্বাক্ষ্চরত হল।  

 

এই চুচিন্ডত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ চনম্নচলচখত চবষয়সমূন্ডহ সম্মত হন্ডলন: 
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সসকশন ১ 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফচিএফ)-এর রূপকল্প (Vision),অচিলক্ষ্য (Mission ) সকৌশলগত 

উন্ডেশ্যসমূহ এবং কার্ মাবচল 

 

1.1. রূপকল্প (Vision) 

 

 পল্লী অঞ্চন্ডল বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর আর্ ম-সার্াচজক অবস্থার উন্নয়ন তর্া দাচরদ্রয হ্রাসকরণ। 

 

১.২.  অচিলক্ষ্য (Mission) 

 

পল্লী অঞ্চন্ডল বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর সদস্যন্ডদরন্ডক সকন্দ্রর্ভি কন্ডর জার্ানতচবহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান্ডনর র্াধ্যন্ডর্ আর্ ম-

সার্াচজক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্ মকাে ও ক্ষ্র্তায়ন্ডন ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর নারীন্ডদরন্ডক সমৃ্পিকরণ।  

 

১.৩.  সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমূহ (Strategic objective) 

 

 ১.৩.১ সংস্থার সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমূহ  

 

 ১. ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর আর্ ম সার্াচজক উন্নয়ন। 

  ২. দক্ষ্ র্ানব সম্পদ দ্বতচরর র্াধ্যন্ডর্ কর্ মসংস্থান্ডনর সুন্ডর্াগ বৃচদ্ধ। 

৩.  কর্ মশালা আন্ডয়াজন্ডনর র্াধ্যন্ডর্ পল্লী অঞ্চন্ডলর ক্ষুদ্র কৃষকন্ডদর উন্নয়ন্ডন যুন্ডগাপন্ডর্াগী সকৌশল উদ্ভাবন ও চবস্তৃতকরণ। 

 

 ১.৩.২ আবচশ্যক সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমূহ  

 

  ১. দক্ষ্তার সন্ডে বাচষ মক কর্ মসম্পাদন চুচি বাস্তবায়ন।  

   ২.  দক্ষ্তা ও দ্বনচতকতার উন্নয়ন।  

   ৩. তথ্য অচিকার ও স্বপ্রন্ডণাচদত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।  

    ৪. উদ্ভাবন ও অচিন্ডর্াগ প্রচতকান্ডরর র্াধ্যন্ডর্ সসবার র্ান্ডন্নান্নয়ন। 

   ৫.  আচর্ মক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

১.৪.  কার্ মাবচল (Functions) 

 

১। গ্রার্ পর্ মান্ডয় ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর পুরুষ/র্চহলান্ডদরন্ডক সংগঠিতকরণ; 

২। সংগঠিত পুরুষ/র্চহলান্ডদরন্ডক তান্ডদর উৎপাদন, আত্ম-কর্ মসংস্থান ও আয় বৃচদ্ধমূলক কার্ মক্রর্ বাস্তবায়ন্ডন জার্ানত 

 চবহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; 

৩। ঋণ চবচনন্ডয়ান্ডগর আয় সর্ন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আর্ানত জর্ার র্াধ্যন্ডর্ চনজস্ব পু ুঁচজ গঠন্ডন উদ্বুদ্ধকরণ; 

৪। সুফলন্ডিাগী সদস্য/সদস্যান্ডদর জন্য দক্ষ্তা বৃচদ্ধমূলক প্রচশক্ষ্ণ আন্ডয়াজন; এবং 

৫। সুফলন্ডিাগী সদস্য/সদস্যাগণন্ডক অর্ মননচতক কার্ মক্রন্ডর্র পাশাপাচশ সার্াচজক উন্নয়নমূলক কার্ মক্রর্ সর্র্নঃ  সছন্ডল-

সর্ন্ডয়ন্ডদর চশক্ষ্া, স্বাস্থয-পুচষ্ট, জনসংখ্যা চনয়ন্ত্রণ, পচরবার কল্যাণ ইতযাচদ কার্ মক্রর্ গ্রহন্ডণ উদ্বুদ্ধকরণ ও সহন্ডর্াচগতা প্রদান । 
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সসকশন-২ 
 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন্ডনি রবরভন্ন কার্ িক্রন্ডমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcomes/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব চূড়ান্ত ফলাফল সূচক একক ২০১৩-২০১৪ 
রভরি বছি 

২০১৪-২০১৫ 

লক্ষযমা্া 

২০১৫-২০১৬ 

প্রন্ডক্ষপণ রনর্ িারিত লক্ষযমা্া র ি্ন্ডনি 

সক্ষন্ড্ সর্ৌথভান্ডব দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ রবভাগ/সংস্থাসমূন্ডেি 

নাম 

উপািসূ্ 
২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ 

ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর 

দাচরদ্রযতার হার হ্রাস 

ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর 

দাচরন্ডদ্রযর শতকরা হার 

হ্রাস 

শতকরা হার (%) – TBD TBD TBD TBD এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর 

বাচষ মক, 

র্াচসক 

অগ্রগচত 

প্রচতন্ডবদন 

আয়বি মনমূলক কর্ মকান্ডে 

নারীন্ডদর চনন্ডয়াজন 

আয়বি মনমূলক কর্ মকান্ডে 

নারীন্ডদর সংখ্যা বৃচদ্ধ 

সংখ্যা (লক্ষ্) – 0.18 ০.১৩ ০.১৩ ০.১৩ এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর 

বাচষ মক, 

র্াচসক 

অগ্রগচত 

প্রচতন্ডবদন 

 

সনাটঃ ফাউন্ডেশন্ডনি চলমান ২টি প্রকন্ডেি মন্ডে ২০১৪–২০১৫ রথ ি বছন্ডি ১টি প্রকে সমাপ্ত েয়। তাছাড়া চলমান প্রকেটি জুন ২০১৬ মান্ডস সমাপ্ত েন্ডব। চলমান প্রকেটিি কার্র্ িক্রম 

২০১৩–২০১৪ রথ ি বছন্ডিি সশষ পর্ িান্ডয় শুরু েওয়ায় এ বছন্ডিি লক্ষযমা্া শতভাগ রর ি্ত না েওয়ায় ২০১৪–২০১৫ রথ ি বছন্ডি রসমাপ্ত কার্ িক্রম সম্পন্ন েয় রবর্ায় ২০১৪–২০১৫ 

রথ ি বছন্ডি প্রকৃত র ি্ন ২০১৫–২০১৬ রথ ি বছন্ডিি লক্ষযমা্াি সচন্ডয় রকছুটা সবশী েন্ডয়ন্ডছ। 
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সসকশন-৩ 

 
সকৌশলগত উন্ডেশ্য, রগ্রারর্কাি, কার্ িক্রম, কম িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষযমা্াসমূে 

 

সকৌশলগত 

উন্ডেশ্য  

সকৌশলগত 

উন্ডেন্ডশ্যর 

র্ান  

কার্ মক্রর্ কর্মসম্পাদন সূিক একক কর্মসম্পাদন 

সূিন্ডকর র্ান 

২০১৩-১৪ চিচত্ত বছর 

২০১৪-১৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা/চনণ মায়ক র্ান ২০১৫-১৬ প্রন্ডক্ষ্পন  

২০১৬-১৭ 

প্রন্ডক্ষ্পন 

২০১৭-১৮ অসািারণ অচত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলচত 

র্ান 

িলচত  

র্ান্ডনর চনন্ডম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

র্ন্ত্রণালয়/চবিান্ডগর সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমুহ 

[১] ক্ষুদ্র কৃষক 

পচরবান্ডরর আর্ ম 

সার্াচজক উন্নয়ন  

৫৫ [১.১] অনানুিাচনক সকন্ডন্দ্রর 

র্াধ্যন্ডর্ ক্ষুদ্র কৃষক পচরবার 

হন্ডত ১ জনন্ডক সদস্যর্ভি 

কন্ডর সংগঠিত করা 

 

[১.১.১]  সুফলন্ডিাগীর 

সংখ্যা 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৮ – 0.19 ০.১৪ ০.১১ ০.১০ ০.০৮ ০.০৭ ০.১৪ ০.১৪ 

[১.১.২]  অনানুিাচনক 

সকন্ডন্দ্রর সংখ্যা 

সংখ্যা 

(হাজার) 

৭ – 0.75 ০.৫৪০ ০.৪৩২ ০.৩৭৮ ০.৩২৪ ০.২৭ ০.৫৪০ ০.৫৪০ 

[১.২] অনানুিাচনক সকন্ডন্দ্রর 

সদস্যন্ডদর অচতচরি 

কর্ মসংস্থান সৃজন 

[১.২.১]  আত্মকর্ মসংস্থান 

সৃচজত উপকারন্ডিাগীর 

সংখ্যা 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬ – 0.15 ০.১১ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৫৫ ০.১১ ০.১১ 

[১.২.২]  চবতরণকৃত 

ঋন্ডণর পচরর্াণ 

টাকা 

(সকাটি) 

৮ – 71.48 ৫৮.৮০ ৫২.৮০ ৪৬.৮০ ৪০.৮০ ৩৪.৮০ ৬৫.০০ ৭০.০০ 

[১.২.৩]  আদায়কৃত 

ঋন্ডণর পচরর্াণ 

টাকা 

(সকাটি) 

৮ – 59.38 ৫৫.২৭ ৪৯.৬৩ ৪৩.৯৯ ৩৮.৩৫ ৩২.৭১ ৬০.৪৫ ৬৫.০০ 

[১.৩] ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর 

নারীন্ডদর আয়বি মনমুলক 

কর্ মসূচি 

[১.৩.১]  আয়বি মনমুলক 

কর্ মকান্ডে চনন্ডয়াচজত 

নারীর সংখ্যা 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৭ – ০.১৮ ০.১৩ ০.১০ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.১৩ ০.১৩ 

[১.৪] সকন্ডন্দ্রর সদস্যন্ডদর 

চনজস্ব মুলিন গঠন 

[১.৪.১]  সুচবিাপ্রাপ্ত 

সুফলন্ডিাগীর সংখ্যা  

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬ – ০.১৫ ০.১১ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৫৫ ০.১১ ০.১১ 

[১.৪.২] ক্ষুদ্র সঞ্চন্ডয়র 

র্াধ্যন্ডর্ গঠিত মুলিন্ডনর 

পচরর্াণ 

টাকা 

(সকাটি) 

৫ – ৭.১০ ৩.৩৩ ২.৯৯ ২.৬৫ ২.৩১ ১.৯৭ ৩.৪৫ ৩.৪৫ 

[২] দক্ষ্ র্ানব 

সম্পদ দ্বতচরর 

র্াধ্যন্ডর্ 

কর্ মসংস্থান্ডনর 

সুন্ডর্াগ বৃচদ্ধ 

২৫ 

 

[২.১] অনানুিাচনক সকন্ডন্দ্রর  

সদস্যন্ডদর র্ন্ডধ্য উদু্বব্ধকরণ ও 

আয়বি মনমুলক প্রচশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.১.১] আয়বি মনমূলক 

প্রচশক্ষ্ণার্ী 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৯ – ০.০২ ০.০১৯৬ ০.০১৭৬ ০.০১৫৬ ০.০১৩৬ ০.০১১৬ ০.০১২ ০.০১২ 

[২.১.২] উব্দুদ্ধকরণ 

প্রচশক্ষ্ণার্ী 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৮ – ০.০০৫ ০.০০৪৯ ০.০০৪৪ ০.০০৩৯ ০.০০৩৪ ০.০০২৯ ০.০০৩ ০.০০৩ 

[২.২] ফাউন্ডেশন্ডনর 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীন্ডদর 

প্রচশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.২.১] কর্ মকতমা/কর্ মিারী 

প্রচশক্ষ্ণার্ী 

সংখ্যা ৮ 

 

 

 

– ৬৩ ৭৫ ৬০ ৫৩ ৪৫ ৩৬ ৭৫ ৭৫ 
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সকৌশলগত 

উন্ডেশ্য  

সকৌশলগত 

উন্ডেন্ডশ্যর 

র্ান  

কার্ মক্রর্ কর্মসম্পাদন সূিক একক কর্মসম্পাদন 

সূিন্ডকর র্ান 

২০১৩-১৪ চিচত্ত বছর 

২০১৪-১৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা/চনণ মায়ক র্ান ২০১৫-১৬ প্রন্ডক্ষ্পন  

২০১৬-১৭ 

প্রন্ডক্ষ্পন 

২০১৭-১৮ অসািারণ অচত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলচত 

র্ান 

িলচত  

র্ান্ডনর চনন্ডম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] কর্ মশালা 

আন্ডয়াজন্ডনর 

র্াধ্যন্ডর্ পল্লী 

অঞ্চন্ডলর ক্ষুদ্র 

কৃষকন্ডদর উন্নয়ন্ডন 

যুন্ডগাপন্ডর্াগী 

সকৌশল উদ্ভাবন ও 

চবস্তৃতকরণ। 

৫ [৩.১]  কর্ মশালা  [৩.১.১] আন্ডয়াচজত  

কর্ মশালার সংখ্যা 

সংখ্যা ৫ –  ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ৪ ৪ 

 

সনাটঃ ফাউন্ডেশন্ডনি চলমান ২টি প্রকন্ডেি মন্ডে ২০১৪–২০১৫ রথ ি বছন্ডি ১টি প্রকে সমাপ্ত েয়। তাছাড়া চলমান প্রকেটি জুন ২০১৬ মান্ডস সমাপ্ত েন্ডব। চলমান প্রকেটিি কার্র্ িক্রম 

২০১৩–২০১৪ রথ ি বছন্ডিি সশষ পর্ িান্ডয় শুরু েওয়ায় এ বছন্ডিি লক্ষযমা্া শতভাগ রর ি্ত না েওয়ায় ২০১৪–২০১৫ রথ ি বছন্ডি রসমাপ্ত কার্ িক্রম সম্পন্ন েয় রবর্ায় ২০১৪–২০১৫ 

রথ ি বছন্ডি প্রকৃত র ি্ন ২০১৫–২০১৬ রথ ি বছন্ডিি লক্ষযমা্াি সচন্ডয় রকছুটা সবশী েন্ডয়ন্ডছ। 
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আবরশ্যক সকৌশলগত উন্ডেশ্যসমূে 

 
কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

সকৌশলগত উন্ডেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উন্ডেন্ডশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পাদন 

সূিন্ডকর 

র্ান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যর্াত্রা/চনণ মায়ক ২০১৫-২০১৬ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অচত উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

িলচত র্ান 

(Fair) 

িলচত 

র্ান্ডনর চনন্ডম্ন  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তার সন্ডে বাচষ মক 

কর্ মসম্পাদন চুচি বাস্তবায়ন 

৩  বাচষ মক কর্ মসম্পাদন চুচি 

স্বাক্ষ্র 

চনি মাচরত সর্য়সীর্ার র্ন্ডধ্য 

চুচি স্বাক্ষ্চরত 
তাচরখ ১ ১৫ অন্ডটাবর ১৯ অন্ডটাবর ২২ অন্ডটাবর ২৬ অন্ডটাবর ২৯ অন্ডটাবর 

বাচষ মক কর্ মসম্পাদন চুচি 

বাস্তবায়ন পচরবীক্ষ্ণ 

দাচখলকৃত অি মবাচষ মক ও 

দ্বত্রর্াচসক প্রচতন্ডবদন 
সংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

র্াঠ পর্ মান্ডয়র কার্ মালয়সমূন্ডহর 

সন্ডে বাচষ মক কর্ মসম্পাদন 

সংক্রান্ত সর্ন্ডোতা স্মারক স্বাক্ষ্র 

সর্ন্ডোতা স্মারক স্বাক্ষ্র 

সংক্রান্ত পচরপত্র জাচরকৃত তাচরখ ১ ২৮ এচপ্রল ২০১৬ ৫ সর্ ২০১৬ ১২ সর্ ২০১৬ ১৯ সর্ ২০১৬ ২৬ সর্ ২০১৬ 

দক্ষ্তা ও দ্বনচতকতার উন্নয়ন ৩ কর্মকতমা/কর্ মিারীন্ডদর প্রচশক্ষ্ণ 

আন্ডয়াজন 

প্রচশক্ষ্ন্ডণর সর্য় 
জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল      

বাস্তবায়ন 

দ্বনচতকতা কচর্টি গঠিত তাচরখ ১ ২৯ অন্ডটাবর ০৮ নন্ডিম্বর ১৫ নন্ডিম্বর ২২ নন্ডিম্বর ২৯ নন্ডিম্বর 

শুদ্ধািার কর্ মপচরকল্পনা প্রণীত তাচরখ ১ ১ চিন্ডসম্বর ০৭ চিন্ডসম্বর ১৪ চিন্ডসম্বর ২১ চিন্ডসম্বর ২৮ চিন্ডসম্বর 

তথ্য অচিকার ও স্বপ্রন্ডণাচদত 

তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ তথ্য প্রকাশ চনন্ডদ মচশকা বাস্তবায়ন  তথ্য প্রকাশ চনন্ডদ মচশকা 

অনুসান্ডর তথ্য প্রকাচশত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

দাচয়েপ্রাপ্ত কর্ মকতমা চনন্ডয়াগ দাচয়েপ্রাপ্ত কর্ মকতমার নার্ ও 

সর্াগান্ডর্ান্ডগর ঠিকানার সঙ্কলন 

ওন্ডয়বসাইন্ডট প্রকাচশত 

তাচরখ ০.৫ ১৫ অন্ডটাবর ২৯ অন্ডটাবর ১৫ নন্ডিম্বর ৩০ নন্ডিম্বর ১৫ চিন্ডসম্বর 

বাচষ মক প্রচতন্ডবদন প্রণয়ন  বাচষ মক প্রচতন্ডবদন 

ওন্ডয়বসাইন্ডট প্রকাচশত 
তাচরখ ০.৫ ০১ নন্ডিম্বর ০৮ নন্ডিম্বর ১৫ নন্ডিম্বর ২২ নন্ডিম্বর ২৯ নন্ডিম্বর 

উদ্ভাবন ও অচিন্ডর্াগ 

প্রচতকান্ডরর র্াধ্যন্ডর্ সসবার 

র্ান্ডনান্নয়ন 

৫ পচরবচতমত ফরম্যান্ডট চসটিন্ডজন্স 

িাট মার প্রণয়ন 

পচরবচতমত ফরম্যান্ডট চসটিন্ডজন্স 

িাট মার ওন্ডয়বসাইন্ডট প্রকাচশত 
তাচরখ ১ ০১ নন্ডিম্বর ০৮ নন্ডিম্বর ১৫ নন্ডিম্বর ২২ নন্ডিম্বর ২৯ নন্ডিম্বর 

অচিন্ডর্াগ প্রচতকার ব্যবস্থা    

বাস্তবায়ন 

অচিন্ডর্াগ প্রচতকার সফাকাল 

পন্ডয়ন্ট চনন্ডয়াগকৃত 
তাচরখ ১ ০১ নন্ডিম্বর ০৮ নন্ডিম্বর ১৫ নন্ডিম্বর ২২ নন্ডিম্বর ২৯ নন্ডিম্বর 

নাগচরন্ডকর চনকট হন্ডত প্রাপ্ত 

অচিন্ডর্াগ চনষ্পচত্তকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাবন কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়ন 

কর্পন্ডক্ষ্ একটি কন্ডর অনলাইন 

সসবা িালুকৃত 
তাচরখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

কর্পন্ডক্ষ্ একটি কন্ডর সসবা 

প্রচক্রয়া সহজীকৃত 
তাচরখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

সংযুরি-’খ’ 
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

সকৌশলগত উন্ডেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উন্ডেন্ডশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পাদন 

সূিন্ডকর 

র্ান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যর্াত্রা/চনণ মায়ক ২০১৫-২০১৬ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অচত উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

িলচত র্ান 

(Fair) 

িলচত 

র্ান্ডনর চনন্ডম্ন  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আচর্ মক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ২ বান্ডজট বাস্তবায়ন কচর্টির 

কর্ মপচরচি র্র্ার্র্িান্ডব অনুসরণ 

 বান্ডজট বাস্তবায়ন পচরকল্পনা 

(Budget 

Implementation 

Plan) প্রনীত ও দাচখলকৃত 

দ্বত্রর্াচসক বান্ডজট বাস্তবায়ন 

প্রচতন্ডবদন 

সংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

 অচিট আপচত্ত চনস্পচত্ত 

কার্ মক্রন্ডর্র উন্নয়ন 

বছন্ডর অচিট আপচত্ত 

চনস্পচত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

 ৬০ ঘন্টা প্রচশক্ষ্ন্ডণর র্ন্ডধ্য অনুযন ২০ ঘন্টা সরকাচর কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচশক্ষ্ণ অন্তর্ভ মি র্াকন্ডব।
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আরম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফরিএফ)-এি পন্ডক্ষ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

রবভান্ডগি সরচব-এি রনকট রঙ্গীকাি কিরছ সর্, এই চুরিন্ডত বরণ িত ফলাফল র ি্ন্ডন সন্ডচষ্ট থাকব। 

 
আরম সরচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় রবভাগ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফরিএফ)-

এি রনকট রঙ্গীকাি কিরছ সর্, এই চুরিন্ডত বরণ িত ফলাফল র ি্ন্ডন প্রন্ডয়া্নীয় সেন্ডর্ারগতা প্রদান কিব। 
 

 
স্বাক্ষরিত: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক                                            তারিখ 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন  

৫, কাওিান বা্াি, ঢাকা। 
 

 

 

 

 

 

 

 

সরচব                                                                                           তারিখ   

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় রবভাগ 

স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়   
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সংন্ডর্াজণী-১ 

 

শব্দ সংন্ডক্ষ্প (Acronyms) 

ক্রচর্ক নম্বর শব্দ সংন্ডক্ষ্প (Acronyms) চববরণ 

1.  এসএফচিএফ স্মল ফার্ মাস ম সিন্ডিলপন্ডর্ন্ট ফাউন্ডেশন 

2.  আইচজএ ইনকার্ সজনান্ডরটিং এযাচটচিটিজ (আয়বি মনমূলক কার্ মক্রর্) 
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সংন্ডর্াজনী-২: কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা এবং পচরর্াপ পদ্ধচত এর চববরণ 

 

কার্ মক্রর্ কর্মসম্পাদন্ডনর সূিকসমূহ চববরণ বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা পচরর্াপ পদ্ধচত এবং উপাত্ত সূত্র সািারন র্ন্তব্য 

[১.১] অনানুিাচনক সকন্ডন্দ্রর 

র্াধ্যন্ডর্ ক্ষুদ্র কৃষক পচরবার হন্ডত 

১ জনন্ডক সদস্যর্ভি কন্ডর 

সংগঠিত করা 

[১.১.১]  সুচবিান্ডিাগীর সংখ্যা বসতচিটা ছাড়া সন্ডব মাচ্চ ০.০৫-

২.৪৯ একর িাষন্ডর্াগ্য জচর্র 

সত্ত্বাচিকারী ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর 

১ জন পুরুষ চকংবা নারীন্ডক 

ফাউন্ডেশন্ডনর আওতায় আনা 

এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর বাচষ মক, র্াচসক 

অগ্রগচত প্রচতন্ডবদন 

 

[১.১.২]  অনানুিাচনক সকন্ডন্দ্রর 

সংখ্যা 

সর্বায় সচর্চতর আওতায় 

চনবচিত নয় এর্ন অনানুিাচনক 

সকন্দ্র গঠন । প্রচতটি সকন্ডন্দ্র 

উপকারন্ডিাগীর সংখ্যা ২০-৩০ 

জন 

এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর বাচষ মক, র্াচসক 

অগ্রগচত প্রচতন্ডবদন 

 

[১.২] অনানুিাচনক সকন্ডন্দ্রর 

সদস্যন্ডদর অচতচরি কর্ মসংস্থান 

সৃজন 

[১.২.১]  আত্মকর্ মসংস্থান সৃচজত 

উপকারন্ডিাগীর সংখ্যা 

িাচহদাচিচত্তক আয় বি মনমূলক 

কর্ মকান্ডে অনানুিাচনক 

প্রচশক্ষ্ন্ডণাত্তর জার্ানত চবহীন ক্ষুদ্র 

ঋণ সহায়তার র্াধ্যন্ডর্ আত্ম-

কর্মসংস্থানকৃত উপকারন্ডিাগী 

এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর বাচষ মক, র্াচসক 

অগ্রগচত প্রচতন্ডবদন 

 

[১.২.২]  চবতরণকৃত ঋন্ডণর 

পচরর্াণ 

ক্ষুদ্র ঋণ নীচতর্ালার আন্ডলান্ডক 

প্রদত্ত প্রর্াগত ও আইচজএ (আয় 

বি মনমূলক কার্ মক্রর্) চিচত্তক ঋণ 

সহায়তা 

এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর বাচষ মক, র্াচসক 

অগ্রগচত প্রচতন্ডবদন 

 

[১.২.৩]  আদায়কৃত ঋন্ডণর 

পচরর্াণ 

র্র্ার্র্ উপকারন্ডিাগী চনব মািন, 

িাচহদাচিচত্তক ঋণ সহায়তা এবং 

কার্ মকর পচরবীক্ষ্ণ ও তত্ত্বাবিান 

সকৌশল প্রন্ডয়ান্ডগর র্াধ্যন্ডর্ 

চবতরণকৃত ঋণ আদায় করা হয় র্া 

পুনঃ চবতরণ করা হয় 

এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর বাচষ মক, র্াচসক 

অগ্রগচত প্রচতন্ডবদন 

 

[১.৩] ক্ষুদ্র কৃষক পচরবান্ডরর 

নারীন্ডদর আয়বি মনমুলক কর্ মসূচি 

[১.৩.১]  আয়বি মনমুলক কর্ মকান্ডে 

চনন্ডয়াচজত নারীর সংখ্যা 

নারীন্ডদর আয় বি মনমূলক কান্ডজ 

সমৃ্পি করার লন্ডক্ষ্য উপকারন্ডিাগী 

চনব মািন্ডনর সক্ষ্ন্ডত্র নারীন্ডদর 

অগ্রাচিকার প্রদান করা হয় 

এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর বাচষ মক, র্াচসক 

অগ্রগচত প্রচতন্ডবদন 

 

[১.৪] সকন্ডন্দ্রর সদস্যন্ডদর চনন্ডয় 

মুলিন গঠন 

[১.৪.১]  সুচবিাপ্রাপ্ত সুফলন্ডিাগীর 

সংখ্যা  

ফাউন্ডেশনর্ভি সদস্যন্ডদর র্ন্ডধ্য 

ঋণ প্রাচপ্তপূব মক আয় বি মনমূলক 

কর্ মকান্ডে চনন্ডয়াচজত সদস্য সংখ্যা 

এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর বাচষ মক, র্াচসক 

অগ্রগচত প্রচতন্ডবদন 

 

[১.৪.২]  ক্ষুদ্র সঞ্চন্ডয়র র্াধ্যন্ডর্ 

গঠিত মুলিন্ডনর পচরর্াণ 

উঠান দ্ববঠন্ডকর র্াধ্যন্ডর্ সকন্ডন্দ্রর 

উপকারন্ডিাগীন্ডদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় 

জর্ার র্াধ্যন্ডর্ গঠিত মুলিন 

এসএফচিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর বাচষ মক, র্াচসক 

অগ্রগচত প্রচতন্ডবদন 
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কার্ মক্রর্ কর্মসম্পাদন্ডনর সূিকসমূহ চববরণ বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা পচরর্াপ পদ্ধচত এবং উপাত্ত সূত্র সািারন র্ন্তব্য 

 

[২.১] রনানুষ্ঠারনক সকন্ডেি  

সদস্যন্ডদি মন্ডে উদু্বব্ধকিণ ও 

আয়বর্ িনমুলক প্ররশক্ষণ প্রদান 

[২.১.১] আয়বর্ িনমূলক 

প্ররশক্ষণাথী 

কৃরষ ও রকৃরষ সক্ষন্ড্ আয় 

বর্ িনমূলক প্ররশক্ষণ।  আয় 

বর্ িনমূলক প্ররশক্ষন্ডণি মন্ডে 

রন্যতম েন্ডলা বারড়ি আরিনায় 

সবর্ চাষ, গবারদ পশু পালন, 

োঁস-মুিগী পালন, ব্লক/বাটিক, 

সসলাই সমরশন ক্রয়, রিক্সা ক্রয়, 

মুরদ ব্যবসা ইতযারদ 

এসএফরিএফ ফাউন্ডেশন্ডনি বারষ িক, মারসক 

রগ্রগরত প্ররতন্ডবদন 
 

[২.১.২] উব্দুদ্ধকিণ প্ররশক্ষণাথী সন্ডচতনতা ও দক্ষতা বৃরদ্ধন্ডত 

রবরভন্ন সন্ডচতনামূলক উদু্বদ্ধকিণ 

প্ররশক্ষন্ডণ রংশগ্রেণকািী 

উপকািন্ডভাগীন্ডদি সংখ্যা 

এসএফরিএফ ফাউন্ডেশন্ডনি বারষ িক, মারসক 

রগ্রগরত প্ররতন্ডবদন 
 

[২.২] ফাউন্ডেশন্ডনি 

কম িকতিা/কম িচািীন্ডদি প্ররশক্ষণ 

প্রদান 

[২.২.১] কম িকতিা/কম িচািী 

প্ররশক্ষণাথী 

ফাউন্ডেশন্ডনি মাঠ পর্ িান্ডয়ি 

কার্ িক্রন্ডম সমৃ্পি 

কম িকতিা/কম িচািীন্ডদি প্ররশক্ষণ 

এসএফরিএফ ফাউন্ডেশন্ডনি বারষ িক, মারসক 

রগ্রগরত প্ররতন্ডবদন 
 

[৩.১]  কম িশালাি মােন্ডম প্রাপ্ত 

ফলাফন্ডলি প্রচাি ও রবস্তাি  

[৩.১.১] আন্ডয়ার্ত  কম িশালাি 

সংখ্যা 

পল্লী উন্নয়ন্ডন রবরভন্ন জ্ঞান, 

ররভজ্ঞতা, নীরত ও সকৌশল উদ্ভাবন 

ও রবরেতকিণ 

এসএফরিএফ ফাউন্ডেশন্ডনি বারষ িক, মারসক 

রগ্রগরত প্ররতন্ডবদন 
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সংন্ডর্াজনী-৩ : অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/চবিান্ডগর/অচিদপ্তর/সংস্থা এর চনকট প্রতযাচশত সুচনচদ মষ্ট কর্ মসম্পাদন সহায়তাসমূহ 

 

প্রচতিান্ডনর িরন চবিাগ/প্রচতিান্ডনর নার্ সংচিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিক উি প্রচতিান্ডনর চনকট 

এসএফচিএফ’র প্রতযাচশত 

সহায়তা 

প্রতযাশার সর্ৌচিকতা উি প্রচতিান্ডনর 

চনকট প্রতযাশার 

র্াত্রা উন্ডল্লখ করুন 

প্রতযাশা পূরণ না হন্ডল সম্ভাব্য প্রিাব 

র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ অর্ ম র্ন্ত্রণালন্ডয়র অর্ ম চবিাগ ১।  ঋণ চবতরণ এককালীন সর্াক অনুদান র্র্াসর্ন্ডয় অনুদান 

সপন্ডল কার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়ন সহজ হন্ডব। 

৫০% সুফলন্ডিাগীন্ডদরন্ডক র্র্াসর্ন্ডয় িাচহদা 

অনুসান্ডর ঋণ চবতরণ করা না সগন্ডল ঋণ 

সখলাচপ প্রবণতা বৃচদ্ধ পান্ডব 

র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ অর্ ম র্ন্ত্রণালন্ডয়র অর্ ম চবিাগ ২।  আয় বি মনমূলক 

কর্ মকান্ডে সূফলন্ডিাগী 

প্রচশক্ষ্ণ 

এককালীন সর্াক অনুদান 

 

৫০% সর্ সব আয় বি মনমূলক খান্ডত ঋণ 

চবতরণ করা হয় সস সব চবষন্ডয় প্রচশক্ষ্ণ 

প্রদান না করা সগন্ডল ঋণ ব্যবহার 

র্র্ার্র্িান্ডব হন্ডব না ফন্ডল এসব খাত 

হন্ডত আশানুরূপ লাি পাওয়া র্ান্ডব না। 

র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ অর্ ম র্ন্ত্রণালন্ডয়র অর্ ম চবিাগ ৩।  কর্ মশালার আন্ডয়াজন এককালীন সর্াক অনুদান ৫০% ব্যাপক চিচত্তন্ডত কর্ মশালা করা না সগন্ডল 

পল্লী উন্নয়ন্ডন যুন্ডগাপন্ডর্াগী সকৌশল 

উদ্ভাবন সম্ভব হন্ডব না 

র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ িাক, সটচলন্ডর্াগান্ডর্াগ ও তথ্য 

প্রযুচি র্ন্ত্রণালন্ডয়র 

তথ্য ও সর্াগান্ডর্াগ প্রযুচি 

চবিান্ডগর আওতািীন বাংলান্ডদশ 

কচম্পউটার কাউচন্সল (চবচসচস) 

৪। কর্ মকতমান্ডদর আইচসটি 

প্রচশক্ষ্ণ 

উি সংস্থার চনজস্ব অর্ মায়ন্ডন 

দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রচশক্ষ্ণ প্রদান 

৫০% আইচসটি কার্ মক্রন্ডর্ কর্ মকতমাগণ চপচছন্ডয় 

পড়ন্ডব  

 


