
0 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

ক্ষুদ্র কৃক উন্নয়ন ফাউন্ডেলন 

 
 

 

 

 

আঞ্চলক ব্যবস্থাপক, আঞ্চলক কায যায়, পবা 
 

এবং 
 

ব্যবস্থাপনা পলরচাক, ক্ষুদ্র কৃক উন্নয়ন ফাউন্ডেলন এর মন্ডে স্বাক্ষলরত 
 

 
বাল যক কম যম্পাদন চুলি 

 
 

 
জুাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯ 

 



1 

 

সূচিত্র 

 

 

উক্রভচনকা........................................................................................................................................... ২ 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয কভ মম্পাদন্ডনয াচফ মকচিত্র ...................................................................................  ৩ 

সকন ১ : ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপচডএপ)-এয রূকল্প, উন্ডেশ্যমূ এফং প্রধান কাম মাফচর ..................................  ৪  

সকন ২ : সকৌরগত উন্ডেশ্য, গ্রাচধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূিক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ ......................................... ৫ 

ংন্ডমাজনী ১ : ব্দংন্ডক্ষ্ ........................................................................................................................১০ 

ংন্ডমাজনী ২ : কভ মম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযীকাম মারয়মূ এফং চযভা দ্ধচত .............................................. ১১ 

ংন্ডমাজনী ৩ : কভ মম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা জমন্ডনয সক্ষ্ন্ডত্র ভাঠ ম মান্ডয়য ন্যান্য কাম মারন্ডয়য চনকট সুচনচদ মষ্ট িাচদা ....................১6 



2 

 

উক্রভচিকা (Preamble) 

 

 

যকাচয দপ্তয/ংস্থামূন্ডয প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষ্তা বৃচদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফচদচ সজাযদায কযা, সুান ংতকযি এফং 

ম্পন্ডদয মথামথ ব্যফায চনচিতকযন্ডিয ভাধ্যন্ডভ রূকল্প-২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়ন্ডনয রন্ডক্ষ্য-   

 

 

 

অঞ্চচরক ব্যফস্থাক, অঞ্চচরক কাম মারয়, ফা 

  

 

এফং 

 

ব্যফস্থানা চযিারক, ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপচডএপ) এয ভন্ডধ্য ২০১৮ ান্ডরয  

জুন ভান্ডয 20 তাচযন্ডে এআ ফাচল মক কভ মম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চযত র। 

 

 

এআ চুচিন্ডত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ চনম্নচরচেত চফলয়মূন্ড ম্মত ন্ডরনঃ 
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ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন্ডনয কভ মম্পাদন্ডনয াচফ মক চিত্র 

(Overview of the Performance of Small Farmers Development Foundation) 

 

 

াম্প্রচতক জমন, িযান্ডরঞ্জ এফং বচফষ্যৎ চযকল্পনা 
 

 াম্প্রচতক ফছযমূন্ডয (৩ ফছয) প্রধান জমনমূ: 
 

 ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় চফবান্ডগয অওতাধীন ১৯৯৪ ান্ডরয সকাম্পানী অআন্ডনয ধীন্ডন 

প্রচতচষ্ঠত একটি যকাযী ভাচরকানাধীন প্রচতষ্ঠান। সদন্ডয ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ভূচভীন, প্রাচিক িালী ও ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয 

অথ ম-াভাচজক ফস্থায উন্নয়ন তথা দাচযদ্রয চফন্ডভািনআ এয প্রধান রক্ষ্য  । এ ঞ্চন্ডরয উন্ডজরা কাম মক্রভ ২০১৩ ন্ডত শুরু য়। এ 

ঞ্চন্ডরয অওতায় গত ০ ২ ফছন্ডয গ্রাভ ম মান্ডয় ৪৮টি সকন্দ্র গঠন্ডনয ভাধ্যন্ডভ ১৫ াজায নাযী /পুরুলন্ডক দস্যভূি কযা য়। এ কর 

দস্যন্ডক তাঁন্ডদয কৃচল উৎাদন বৃচদ্ধ, অত্ম-কভ মংস্থান ও অয় বৃচদ্ধমূরক কাম মক্রন্ডভ এ ভন্ডয় সভাট ৬ সকাটি ২০ রক্ষ্  টাকা 

জাভানতচফীন ক্ষুদ্রঋি/ক্ষুদ্র উন্ডযািা ঋি চফতযি কযা য়। একআ ভন্ডয় াপ্তাচক চকচস্তয ভাধ্যন্ডভ সভাট ৮ সকাটি ৩০ রক্ষ্ টাকা ঋি 

অদায় কযা য়। অদায়ন্ডমাগ্য ঋি অদান্ডয়য ায তকযা ৯৪ বাগ। দস্যগি ঋি চফচনন্ডয়ান্ডগয অয় সথন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায 

ভাধ্যন্ডভ এ ভন্ডয় সভাট ৪৯ রক্ষ্ টাকা ‘চনজস্ব পু ুঁচজ’ গঠন কন্ডযন্ডছন ।  
 

 ভস্যা ও িযান্ডরঞ্জমূ: 
 

 সুপরন্ডবাগীন্ডদয উদ্বুদ্ধকযি, উযুি প্রচক্ষ্ি ও প্রচক্ষ্ি যফতী ঠিক জীচফকায়ন্ডন চনন্ডয়াচজত কযা একটি দুরূ কাজ। 

তৃিমূর ম মান্ডয় ঋি কাম মক্রন্ডভ ভন্বয়ীনতা ও দ্বদ্বততা একটি ফড় ভস্যা  । উঠান দ্বফঠন্ডক দস্য উচস্থচত এফং সকন্দ্র বা 

চনয়চভত/ভয়ভত নুষ্ঠান কযা একটি িযান্ডরচঞ্জং কাজ। এটি পরপশ্রু কযা না সগন্ডর ভাঠ সথন্ডক ঞ্চন্ডয়য চকচস্ত ঋন্ডিয চকচস্ত অদায় 

কন্ডয মথা ভন্ডয় ব্যাংন্ডক জভা সদয়া না সগন্ডর থ ম ান্ডত নগদ ন্ডয় মাওয়ায ম্ভফনা সফন্ডড় মায়। এফ সক্ষ্ন্ডত্র থ ম তছরুন্ডয ঘটনা 

ঘটায সুন্ডমাগ সৃচষ্ট য়। ঋি সেরাচ সযাধ এফং সেরাচ অদান্ডয় ভাঠ ম মান্ডয়য কভ মকতমা সুপরন্ডবাগীন্ডদয ম মাপ্ত প্রচক্ষ্ি প্রদান্ডনয 

ীভাফদ্ধতায কাযন্ডন ভস্যা উন্ডতাযি কাচিত ম মান্ডয় সৌুঁছান্ডনা ম্ভফ য় না।  

 

 বচফষ্যৎ চযকল্পনা: 
 

 পাউন্ডেন্ডনয সুপরন্ডবাগীন্ডদয ন্ডিতনতা বৃচদ্ধয চনচভত  বচফষ্যন্ডত সকন্দ্র ম মান্ডয় নানুষ্ঠাচনক প্রচক্ষ্ি প্রদান্ডনয ব্যফস্থা গ্রি 

কযা ন্ডফ। এ রন্ডক্ষ্য  প্রচতটি সকন্দ্র ন্ডত বান্ডনত্রী কভন্ডক্ষ্ ১০ জন কন্ডয সুপরন্ডবাগীয প্রচক্ষ্ি প্রদন্ডনয ব্যফস্থা সনয়া ন্ডফ। তাছাড়া 

সকন্দ্র বা নুষ্ঠান্ডনয ভাধ্যন্ডভ ঋন্ডিয ব্যফায, ঋন্ডিয চকচস্ত প্রদান্ডনয চফলন্ডয় উদ্বুদ্ধ কযায ব্যফস্থা গ্রন্ডিয কাম মকয ব্যফস্থা সনয়া ন্ডফ।  

সুপরন্ডবাগী দস্যন্ডক অয়ফধ মিমূরক কাম মক্রন্ডভয উয এফং উদ্ধুদ্ধকযি প্রচক্ষ্ি প্রদান কযা ন্ডফ। অগাভী ৩ ফছন্ডয ১ াজায 

দস্যভূি কযা ন্ডফ। 

 

 

২০১৮-১৯ থ মফছন্ডযয ম্ভাব্য প্রধান জমনমূ: 
 

 2৬টি নানুষ্ঠাচনক সকন্দ্র গঠন্ডনয ভাধ্যন্ডভ 5০০ জনন্ডক দস্যভুি কযা ন্ডফ। 

 সুপরন্ডবাগী দস্যসদয ভান্ডঝ অয়ফধ মনমূরক কাম মক্রন্ডভ ৪ সকাটি টাকা জাভানতচফীন ঋি প্রদান কযা ন্ডফ। 

 অয়ফধ মনমূরক কভ মকান্ডে ৩৫০ জন নাযীন্ডক চনন্ডয়াচজত কযা ন্ডফ। 

 সুপরন্ডবাগীন্ডদয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায ভাধ্যন্ডভ ৩০ রক্ষ্ টাকা পু ুঁচজ গঠন্ডন উদ্বুদ্ধ কযা ন্ডফ। 
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সকন ১ 

 

ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন (এএপচডএপ)-এয রূকল্প (Vision), চবরক্ষ্য (Mission), সকৌরগত 

উন্ডেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফং প্রধান কাম মাফচর (Functions): 

 

১.১ রূকল্প :  

 

ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ভূচভীন, প্রাচিক িালী ও ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয অথ ম-াভাচজক ফস্থায উন্নয়ন এফং দাচযদ্রয 

হ্রাকযি। 

 

১.২  চবর ক্ষ্য : 

 

ল্লী ঞ্চন্ডর ফফাযত ভূচভীন, প্রাচিক িালী ও ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয দস্যন্ডদযন্ডক সকন্দ্রভুি কন্ডয জাভানতচফীন ক্ষুদ্র 

ঋি এফং প্রচক্ষ্ি প্রদান্ডনয ভাধ্যন্ডভ অথ ম-াভাচজক ফস্থায উন্নয়ন এফং উন্নয়ন কভ মকা ে ও ক্ষ্ভতায়ন্ডন এফ চযফান্ডযয 

নাযীন্ডদযন্ডক ম্পৃিকযি।  

 

১.৩  সকৌরগত উন্ডেশ্যমূ  : 

 

 ১.৩.১ ংস্থায সকৌরগত উন্ডেশ্যমূ : 

 

1. পল্লীর ভূচভীন, প্রাচিক িালী ও ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয জনগ োষ্ঠীগে ংগঠিত কন্ডর আয়বর্ যক কম যকান্ডে ম্পৃি করা 

2. দক্ষ মানব ম্পদ ততলরর মােন্ডম কম যংস্থান্ডনর সুন্ডযাগ বৃলি।  

 
 

 ১.৩.২ অফচশ্যক সকৌরগত উন্ডেশ্যমূ  : 
 

 ১. দ ক্ষ্তায ন্ডে ফাচল মক কভ মম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন।  

  ২.  কাম মদ্ধচত ও সফায ভান্ডনান্নয়ন।  

  ৩. অচথ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
  ৪. দক্ষ্তা ও দ্বনচতকতায উন্নয়ন।  

  ৫. তথ্য চধকায ও স্বপ্রন্ডিাচদত তথ্য প্রকা ফা স্তফায়ন। 

  

 

১.৪  প্রধান কাম মাফচর : 
 

১। গ্রাভ ম মান্ডয় ভূচভীন, প্রাচিক িালী ও ক্ষুদ্র কৃলক চযফান্ডযয নাযী/পুরুলন্ডক ংগঠিতকযি; 

২। ংগঠিত নাযী/পুরুলন্ডক তান্ডদয উৎাদন, অত্ম-কভ মংস্থান ও অয় বৃচদ্ধমূরক কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন্ডন জাভানতচফীন 

 ক্ষুদ্র ঋি প্রদান;  

৩। ঋি চফচনন্ডয়ান্ডগয অয় সথন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঞ্চয় অভানত জভায ভাধ্যন্ডভ চনজস্ব পু ুঁচজ গঠন্ডন উদ্বুদ্ধকযি;  

৪। সুপরন্ডবাগী দন্ডস্যয জন্য দক্ষ্তা বৃচদ্ধমূরক প্রচক্ষ্ি অন্ডয়াজন; এফং  

৫। সুপরন্ডবাগী দস্যগিন্ডক থ মননচতক কাম মক্রন্ডভয াাাচ াভাচজক উন্নয়নমূরক কাম মক্রভ সমভনঃ সছন্ডর-সভন্ডয়ন্ডদয চক্ষ্া, 

স্বাস্থয-পুচষ্ট, জনংখ্যা চনয়ন্ত্রি, চযফায কল্যাি আতযাচদ কাম মক্রভ গ্রন্ডি উদ্বুদ্ধকযি ও ন্ডমাচগতা প্রদান ।  
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সকলন ২ 

সকৌলগত উন্ডেশ্য, অগ্রালর্কার, কায যক্রম, কম যম্পাদন সূচক এবং ক্ষযমাত্রামূ 
 

 

 

সকৌলগত 

উন্ডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগত 

উন্ডেন্ডশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায যক্রম 

(Activities) 

কম যম্পাদন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যম্পাদন  

সূচন্ডকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্যন 
ক্ষযমাত্রা/লনর্ যায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রন্ডক্ষপর্ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রন্ডক্ষপর্ 

(Projection) 

20২০-২১ ২০১৬-১৭ 
(ম্ভাব্য) 

২০১৭-১৮ 

অার্ারর্ অলত উত্তম উত্তম চলত মান চলত 

মান্ডনর 

লনন্ডে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দপ্তর/ংস্থার সকৌলগত উন্ডেশ্যমূ 

১. পল্লীর 

ভূচভীন, 

প্রাচিক িালী ও 

ক্ষুদ্র কৃলক  

চযফান্ডযয 

র্নন্ডগাষ্ঠীন্ডক 

ংগঠিত কন্ডর 

আয়বর্ যক 

কম যকান্ডে 

ম্পৃি করা  
 
 
 
 
 
 
 

 

৬০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১.১ অনানুষ্ঠালনক 

সকন্ডের মােন্ডম 

র্নগর্ন্ডক 

ংগঠিত করা 

১.১.১ 

অনানুষ্ঠালনক 

সকে  

ংখ্যা  ৬ 24 28 26 25 24 22 20 28 30 

১.১.২ 

অনানুষ্ঠালনক 

সকন্ডের মােন্ডম 

দস্যভুলি 

জন 

 

৬ 400 450 500 450 400 350 300 550 600 

১.২ দস্যন্ডদর 

লবলনন্ডয়াগ 

ক্ষমতা বৃলি 

১.২.১ 

লবতরর্কৃত 

ঋন্ডর্র পলরমান 

টাকা 

(সকাটি) 

৭ 3.00 3.20 4.00 3.60 3.20 2.80 2.40 4.50 4.80 

১.২.২ 

আদায়কৃত 

ঋন্ডর্র পলরমান 

টাকা 

(সকাটি) 

৬ 4.00 4.30 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 5.20 5.30 

১.২.৩ ালভ য 

চার্য আদায় 

টাকা 

(সকাটি) 

৬ ০.৪০ ০.৪৩ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪০ ০.৩৫ ০.৩০ ০.৫২ ০.৫৩ 

১.২.৪ সোলপ 

ঋন্ডর্র পলরমার্ 

(লস্থলত) 

টাকা 

(সকাটি) 

৪ - ০.৯৫ ০.৮৫ ০.৯০ ০.৯২ ০.৯৫ ১.০০ ০.৮০ ০.৭৫ 

১.৩ অনানুষ্ঠালনক 

সকন্ডের 

দস্যন্ডদর 

অলতলরি 

কম যংস্থান সৃর্ন 

 

১.৩.১ আত্ন-

কম যংস্থান 

সৃলর্ত উপকার 

সভাগীর ংখ্যা 

জন 

 

৫ ৩২০ ৩৭০ ৪০০ ৩৮০ ৩৪০ ২৭০ ২৪০ ৪৫০ ৫০০ 

১.৩.২ ঋর্ 

গ্রীতা 

জন 

 

৫ ৩৫০ ৪০০ ৪৩০ ৪১০ ৩৮০ ৩০০ ২৭০ ৫০০ ৫৫০ 

১.৪ পল্লীর দলরদ্র 

র্নগন্ডর্র 

আয়বর্ যনমূক 

কম যসুলচ 

১.৪.১ 

আয়বর্ যনমূক 

কম যকান্ডে 

লনন্ডয়ালর্ত নারী 

জন 

 

৪ ৩০০ ৩০০ ৩৫০ ৩০০ ২৯০ ২২০ ১৯০ ৪০০ ৪৪০ 



6  

 

সকৌলগত 

উন্ডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগত 

উন্ডেন্ডশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায যক্রম 

(Activities) 

কম যম্পাদন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যম্পাদন  

সূচন্ডকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্যন 
ক্ষযমাত্রা/লনর্ যায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রন্ডক্ষপর্ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রন্ডক্ষপর্ 

(Projection) 

20২০-২১ ২০১৬-১৭ 
(ম্ভাব্য) 

২০১৭-১৮ 

অার্ারর্ অলত উত্তম উত্তম চলত মান চলত 

মান্ডনর 

লনন্ডে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.৪.২ 

আয়বর্ যনমূক 

কম যকান্ডে 

লনন্ডয়ালর্ত পুরু 

জন 

 

৩ ২০ ৭০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ২৫ ৪০ ৫০ 

১.৫ অনানুষ্ঠালনক 

সকন্ডের মােন্ডম 

র্নগর্ন্ডক 

ংগঠিত করা 

১.৫.১ ক্ষুদ্র 

ঞ্চন্ডয়র 

মােন্ডম 

সকেভূি 

দস্যন্ডদর 

গঠিত মূর্ন্ডনর 

পলরমান 

টাকা 

(সকাটি) 

৮ 0.24 0.25 0.30 0.27 0.25 0.24 0.22 0.15 0.13 

২. দক্ষ মানব 

ম্পদ ততলরর 

মােন্ডম 

কম যংস্থান্ডনর 

সুন্ডযাগ বৃলি। 
 
 

২০ 
 
 
 

২.১ অনানুষ্ঠালনক 

সকন্ডের 

দস্যন্ডদর মন্ডে 

উব্দুিকরর্/ 

আয়বর্ যনমূক 

প্রললক্ষর্ প্রদান 

২.১.১ আয় 

বর্ ধনমূক 

কায ধক্রমম 

প্রশলক্ষণ 

গ্রর্কারী 

জন ৭ ৪০০ ৪৫০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৫০০ ৫৫০ 

২.১.২ 

উব্দুিকরর্মূক 

প্রললক্ষর্ 

গ্রর্কারী 

জন ৭ ২০০ ২৫০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২৩০ ৩৫০ ৩৭০ 

২.২ পল্লী উন্নয়ন্ডন 

লনন্ডয়ালর্ত 

কম যকতযা, 

কমীন্ডদর প্রললক্ষর্ 

প্রদান 

২.২.১ 

প্রললক্ষর্ার্থী 

কম যকতযা/ 

কম যচারী 

র্ন ৬ ১২ ১৪ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৮ ২০ 
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ংন্ডমাজিী-১ 

 

ব্দ ংন্ডক্ষ্ (Acronyms) 

ক্রচভক নম্বয ব্দ ংন্ডক্ষ্ (Acronyms) চফফযি 

1.  এএপচডএপ স্মর পাভ মা ম সডন্ডবরন্ডভন্ট পাউন্ডেন 

2.  অআচজএ আনকাভ সজনান্ডযটিং এযাচিচবটিজ (অয়ফধ মনমূরক কাম মক্রভ) 

3.  পিপিপিএফ িল্লী দোপিদ্র্য পিগ োচন ফোউগেশন 

4.  পিআিপিপি িোাংলোগদশ রুিোল ডিগেলিগ ন্ট ডিোি ড 
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ংন্ডমাজনী-২: কভ মম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়মূ এফং চযভা দ্ধচত-এয চফফযি 
 

 

ক্রচভক 

নং 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক চফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী 

আউচনট 
চযভা দ্ধচত/উাত সূত্র াধাযি ভিব্য 

1| ১.১ অনানুষ্ঠালনক সকন্ডের 

মােন্ডম র্নগর্ন্ডক 

ংগঠিত করা 

১.১.১ অনানুষ্ঠালনক সকে  ভফায় চভচতয অওতায় চনফচিত নয় 

এভন নানুষ্ঠাচনক সকন্দ্র গঠন । প্রচতটি 

সকন্ডন্দ্র উকাযন্ডবাগীয ংখ্যা ২০-৩০ 

জন। 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 
প্রশ টি উপমজা কায ধায় ম  

 থ্য ংগ্র করা য়। 

কায ধশনমদ ধশলকা অনুযায়ী ককন্দ্র 

গঠন ময়মে শকনা  া আঞ্চশক 

ব্যবস্থাপকগণ াপ্তাশক ভ্রমমণর 

মাধ্যমম শনশি  ন । 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র কায যলনন্ডদ যললকা, 

মালক অনাইন  প্রলতন্ডবদন 

 

 

১.১.২ অনানুষ্ঠালনক সকন্ডের 

মােন্ডম দস্যভুলি 
ফতচবটা ছাড়া ন্ডফ মাচ্চ ০.০৫-২.৪৯ 

একয িালন্ডমাগ্য জচভয ত্ত্বাচধকাযী 

ভূচভীন, প্রাচিক িালী ও ক্ষুদ্র কৃলক 

চযফান্ডযয ১জন পুরুল চকংফা নাযীন্ডক 

পাউন্ডেন্ডনয অওতায় এন্ডন সকন্দ্রভূি 

কযা য়। 

 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 
প্রশ টি উপমজা কায ধায় ম  

 থ্য ংগ্র করা য়। 

কায ধশনমদ ধশলকা অনুযায়ী দস্য 

শনব ধাচন করা ময়মে শকনা  া 

আঞ্চশক ব্যবস্থাপকগণ 

াপ্তাশক ভ্রমমণর মাধ্যমম 

শনশি  ন। 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র 

কায যলনন্ডদ যললকা, মালক 

অনাইন  প্রলতন্ডবদন 

 
১.২ দস্যন্ডদর লবলনন্ডয়াগ 

ক্ষমতা বৃলি 

১.২.১ লবতরর্কৃত ঋন্ডর্র 

পলরমার্ 
যকান্ডযয ক্ষুদ্র ঋি নীচতভারা , 

পাউন্ডেন্ডনয কাম মচনন্ডদ মচকা ও ভন্ডয় 

জাচযকৃত চযত্র/ চপ অন্ডদন্ড  প্রদত 

প্রথাগত ও অআচজএ (অয় ফধ মনমূরক 

কাম মক্রভ) চবচতক ঋি ায়তা 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 
উপমজা কায ধাময়র কযাল বই, 

নগদান, খশ য়ান এবং ঋণ শব রণ 

করশজষ্টামরর মাধ্যমম ঋণ শব রমণর 

পশরমাণ শনশি  করা য় ।   

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র  অনাইন  

প্রলতন্ডবদন 
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ক্রচভক 

নং 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক চফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী 

আউচনট 
চযভা দ্ধচত/উাত সূত্র াধাযি ভিব্য 

১.২.২ আদায়কৃত ঋন্ডর্র 

পলরমান 

মথামথ উকাযন্ডবাগী চনফ মািন, 

িাচদাচবচতক ঋি ায়তা এফং কাম মকয 

চযফীক্ষ্ি ও তত্ত্বাফধান সকৌর প্রন্ডয়ান্ডগয 

ভাধ্যন্ডভ চফতযিকৃত ঋি অদায় কযা য় 

মা পুনঃ চফতযি কযা য় 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

সুফমভাগীমদর পাল বই, মাঠ 

কম ধক ধামদর দদশনক করশজষ্টার, 

মাশক করশজষ্টার ও উপমজা 

ব্যবস্থাপমকর করশজষ্টামরর 

মাধ্যমম আদাময়র পশরমাণ 

শনশি  করা য়। 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র  অনাইন  

প্রলতন্ডবদন 

   

১.২.৩ ালভ য চার্য আদায় যকান্ডযয ক্ষুদ্র ঋি নীচতভারা  নুযন্ডন 

চফতযিকৃত ঋন্ডিয উয ১১% যর সুন্ডদ 

াচব ম িাজম অদায় কযা ন্ডয় থান্ডক।  

 

 

 

 

 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

সুফমভাগীমদর পাল বই, মাঠ 

কম ধক ধামদর দদশনক করশজষ্টার, 

মাশক করশজষ্টার ও উপমজা 

ব্যবস্থাপমকর করশজষ্টামরর 

মাধ্যমম আদাময়র পশরমাণ 

শনশি  করা য়। 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র  অনাইন  

প্রলতন্ডবদন 

1.2.৪ আদোয়গ োগ্য ঋি 

অদান্ডয়য ায 

পাউন্ডেন্ডনয অওতায় ক্রভপুচঞ্জত 

অদায়ন্ডমাগ্য ঋি অদান্ডয়য ায । থ মাৎ 

পাউন্ডেন্ডনয অওতায় ক্রভপুচঞ্জত ঋি 

অদান্ডয়য ান্ডথ সেরাচ  ঋি চস্থচত সমাগ 

কন্ডয অদায়ন্ডমাগ্য চনি ময় কযা য় এফং 

তদন্ডপ্রচক্ষ্ন্ডত ঋি অদান্ডয়য ায চনি ময় 

কযা ন্ডয়ন্ডছ। 

 

পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

কয পশরমাণ ঋণ কখাশপ 

ময়মে  া আদাময়র ামে যুক্ত 

কমর আদায়মযাগ্য 

শনর্ ধারণপূব ধক আদাময়র ার 

শনণ ধয় করা য় । 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র  অনাইন  

প্রলতন্ডবদন 
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ক্রচভক 

নং 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক চফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী 

আউচনট 
চযভা দ্ধচত/উাত সূত্র াধাযি ভিব্য 

1.2.৫ সেরাী ঋন্ডিয 

চযভান (পিপি) 

প্রচতন্ডফদনকান্ডর সেরাী ঋন্ডিয চস্থচত 

প্রদচ মত ন্ডয়ন্ডছ 

এএপচডএপ 
পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 
প্রম যক উপকারমভাগীমক খা  

শভশত্তক ঋণ শব রমণর কময়াদ 

মাপনামে অনাদায়ী ঋণ কক 

কখাশপ ঋণ শমমব গণ্য করা 

য় এবং এব  থ্য  মাঠ পয ধায় 

কেমক ংগ্র করা য়। 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র  অনাইন  

প্রলতন্ডবদন 

  

১.৩ অনানুষ্ঠালনক সকন্ডের 

দস্যন্ডদর অলতলরি 

কম যংস্থান সৃর্ন 

 

১.৩.১ আত্ন-কম যংস্থান 

সৃলর্ত উপকার সভাগীর 

ংখ্যা 

িাচদাচবচতক অয়ফধ মিমূরক কভ মকান্ডে 

নানুষ্ঠাচনক প্রচক্ষ্ন্ডিাতয 

জাভানতচফীন ক্ষুদ্র ঋি ায়তায 

ভাধ্যন্ডভ অত্মকভ মংস্থানকৃত 

উকাযন্ডবাগী। 

 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

বেমরর মমধ্য কয ক 

দস্যভুক্ত য়  ামদর মমধ্য ঋণ 

প্রদানকৃ  ক ক দস্য 

আয়বর্ ধনমূক কম ধকামে ঋণ 

শবশনময়াগ কমর উপাজধন বৃশদ্ধম  

ক্ষম ময়মে  ামদরমক গণনায় 

আনা য় । শবয়টি উপমজা 

ব্যবস্থাপকগণ  দারশকর মাধ্যমম 

শনশি  ন। 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র  অনাইন  

প্রলতন্ডবদন 

১.৩.২ ঋি গ্রীতা প্রচতন্ডফদনকান্ডর নতুন দস্যভূিন্ডদয 

ভন্ডধ্য বচতময ক্রভানুান্ডয ঋি গ্রচতা 

চনফ মািন কযা য়। 

 

 

পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

প্রশ মবদন বেমর কয ক 

দস্য নতুন কমর অেভু ধক্ত 

ময়মে  ামদর মমধ্য যারা ঋণ 

কপময়মে  ামদর ংখ্যা 

উপমজার ঋণ করশজষ্টার ম  

শনর্ ধারণ করা য়। 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র  অনাইন   

প্রলতন্ডবদন 
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ক্রচভক 

নং 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক চফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী 

আউচনট 
চযভা দ্ধচত/উাত সূত্র াধাযি ভিব্য 

১.৪ পল্লীর দলরদ্র র্নগন্ডর্র 

আয়বর্ যনমূক কম যসুলচ 

১.৪.১ আয়বর্ যনমূক 

কম যকান্ডে লনন্ডয়ালর্ত নারী 

নাযীন্ডদয অয়ফধ মিমূরক কান্ডজ ম্পৃি 

কযায রন্ডক্ষ্য উকাযন্ডবাগী চনফ মািন্ডনয 

সক্ষ্ন্ডত্র নাযীন্ডদয গ্রাচধকায প্রদান কযা 

য়। 

 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

প্রপিগিদন িছগি ড  সেল 

সদস্য নতুন েগি অন্তর্ভ ডক্ত 

হগয়গছ িোগদি  গে  োিো ঋণ 

ডিগয়গছ িোগদি  গে নোিীি 

সাংখ্যো উিগজলোি ঋণ 

ডিপজষ্টোি হগি পনর্ ডোিণ েিো 

হয়। 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ  

এএফলডএফ’র অনাইন 

প্রলতন্ডবদন 

 

 

১.৪.২ আয়বর্ যনমূক 

কম যকান্ডে লনন্ডয়ালর্ত পুরু 

অয়ফধ মিমূরক কান্ডজ ম্পৃি কযায 

রন্ডক্ষ্য উকাযন্ডবাগী চনফ মািন্ডনয সক্ষ্ন্ডত্র 

টান্ডগ মটভূি প্রচতটি চযফায সথন্ডক ১জন 

কন্ডয দস্য চনফ মািন কযা ন্ডয় থান্ডক।  

 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

প্রপিগিদন িছগি ড  সেল 

সদস্য নতুন েগি অন্তর্ভ ডক্ত 

হগয়গছ িোগদি  গে  োিো ঋণ 

ডিগয়গছ িোগদি  গে পুরুগেি 

সাংখ্যো উিগজলোি ঋণ 

ডিপজষ্টোি হগি পনর্ ডোিণ েিো 

হয়। 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ  

এএফলডএফ’র অনাইন 

প্রলতন্ডবদন 

 

১.৫ অনানুষ্ঠালনক সকন্ডের 

মােন্ডম র্নগর্ন্ডক 

ংগঠিত করা 

১.৫.১ ক্ষুদ্র ঞ্চন্ডয়র মােন্ডম 

সকেভূি দস্যন্ডদর গঠিত 

মূর্ন্ডনর পলরমান 

উঠান দ্বফঠন্ডকয ভাধ্যন্ডভ সকন্ডন্দ্রয 

উকাযন্ডবাগীন্ডদয চনকট ন্ডত াপ্তাচক 

ঞ্চয় অদায় দস্যন্ডদয আচ্ছাভত ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র ঞ্চয় জভায ভাধ্যন্ডভ গঠিত ঞ্চয়। 

এএপচডএপ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

দস্যমদর পাল বশ এবং মাঠ 

কম ধক ধামদর দদশনক করশজষ্টামরর 

 থ্যানুামর উপমজা পয ধাময় 

ঞ্চময়র শাব শনশি  করা য় ।  

 

উপাত্ত সূত্রিঃ  
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ক্রচভক 

নং 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক চফফযি 

ফাস্তফায়নকাযী 

আউচনট 
চযভা দ্ধচত/উাত সূত্র াধাযি ভিব্য 

এএফলডএফ’র অনাইন 

প্রলতন্ডবদন 

2| ২.১ অনানুষ্ঠালনক সকন্ডের 

দস্যন্ডদর মন্ডে 

উব্দুিকরর্/আয়বর্ যনমূক 

প্রললক্ষর্ প্রদান 

২.১.১ আয়বর্ যনমূক 

কায যক্রন্ডম প্রললক্ষর্ 

গ্রর্কারী 

কৃল ও অকৃল সক্ষন্ডত্র আয় বর্ যনমূক 

প্রললক্ষর্। আয়বর্ যনমূক প্রললক্ষন্ডর্র মন্ডে 

অন্যতম ন্ডা বালির আলিনায় বলর্ 

চা, গবালদ পশু পান, াঁ-মুরগী পান, 

ব্লক/বাটিক, সাই সমললন ক্রয়, লরক্সা 

ক্রয়, মুলদ ব্যবা ইতযালদ 

এএফলডএফ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

ক প্রশলক্ষণ এএফশডএফ-

এর প্রর্ান কায ধাময়র মাধ্যমম 

ংগঠন করা য় ।  

 দানুযায়ী ককা ধ শভশত্তক  থ্য 

ংগ্র করা য় । 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র প্রর্ান 

কায যান্ডয়র প্রলতন্ডবদন 

২.১.২ উব্দুিকরর্মূক 

প্রললক্ষর্ গ্রর্কারী 

ন্ডচতনতা ও দক্ষতা বৃলিন্ডত লবলভন্ন 

ন্ডচতনামূক উদ্বুিকরর্ প্রললক্ষন্ডর্ 

অংলগ্রর্কারী উপকারন্ডভাগীন্ডদর ংখ্যা 

এএফলডএফ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

ক প্রশলক্ষণ এএফশডএফ-

এর প্রর্ান কায ধাময়র মাধ্যমম 

ংগঠন করা য় ।  

 দানুযায়ী ককা ধ শভশত্তক  থ্য 

ংগ্র করা য় । 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র প্রর্ান 

কায যান্ডয়র প্রলতন্ডবদন 
  

২.২ পল্লী উন্নয়ন্ডন 

লনন্ডয়ালর্ত কম যকতযা, 

কমীন্ডদর প্রললক্ষর্ প্রদান 

২.২.১ প্রললক্ষর্ার্থী কম যকতযা 

/কম যচারী 

ফাউন্ডেলন্ডনর প্রর্ান কায যায় এবং  মাঠ 

পয যান্ডয়র কায যক্রন্ডম ম্পৃি কম যকতযা/  

কম যচারীন্ডদর প্রললক্ষর্  । মূ  চমান 

প্রকমের মাধ্যমম কবশলর ভাগ প্রশলক্ষণ 

প্রদান করা ময় োমক। 

এএফলডএফ পশরমাপ পদ্ধশ িঃ 

ক প্রশলক্ষণ এএফশডএফ-

এর প্রর্ান কায ধাময়র মাধ্যমম 

ংগঠন করা য় ।  

 দানুযায়ী ককা ধ শভশত্তক  থ্য 

ংগ্র করা য় । 

 

উপাত্ত সূত্রিঃ 

এএফলডএফ’র প্রর্ান 

কায যান্ডয়র প্রলতন্ডবদন 
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ংন্ডমাজনী-৩ :  

 

কভ মম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা জমন্ডনয সক্ষ্ন্ডত্র ভাঠ ম মান্ডয়য ন্যান্য কাম মারন্ডয়য চনকট সুচনচদ মষ্ট িাচদা 

 

প্রচতষ্ঠান্ডনয নাভ ংচিষ্ট কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক 
উি প্রচতষ্ঠান্ডনয চনকট 

িাচদা/প্রতযাা 
িাচদা/ প্রতযাায সমৌচিকতা প্রতযাা পূযি না ন্ডর ম্ভাব্য প্রবাফ 

 

 

 

প্রন্ডমাজয নয় 

 

 

 

 


