
 

 

 

 
 

 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) 

 

 
বাডষ িক কর্ িসম্পাদন চুডি  (জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬) 

 

 

 
 

অর্ ি বাডষ িক প্রডিন্ডবদন (জুলাই-ডিন্ডসম্বর’১৫) 



 

 

 

 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন্ডনর কর্ মসম্পাদন্ডনর সার্ব মক র্িত্র 

 

 

 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন্ডনর অর্ ম বার্ষ মক (জুলাই-র্িন্ডসম্বর’১৫ সর্ন্ডয়) অর্জমত সাফল্য র্নম্নরূপ: 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভান্ডের আওতার্ীন ১৯৯৪ সান্ডলর ককাম্পানী আইন্ডনর অর্ীন্ডন প্রর্তর্িত একটি 

সরকার্র র্ার্লকানার্ীন প্রর্তিান। কদন্ডশর পল্লী অঞ্চন্ডল বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূর্র্হীন পর্রবান্ডরর আর্ ম-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন 

তর্া দার্রদ্রয র্বন্ডর্ািনই এর প্রর্ান লক্ষ্য। ফাউন্ডেশন্ডনর ঋণ কার্ মক্রর্ কফব্রুয়ার্র, ২০০৭ হন্ডত শুরু হন্ডয় বতমর্ান্ডন ২৬টি কজলার ১১৪টি 

উপন্ডজলায় পর্রিার্লত হন্ডে। ফাউন্ডেশন্ডনর আওতায় েত জুলাই-র্িন্ডসম্বর’১৫ সর্ন্ডয় ৭০০০ জন পুরুষ/নারী সদস্যভূক্ত করা হয়। এ 

সকল সদস্যান্ডক তাঁন্ডদর কৃর্ষ উৎপাদন বৃর্ি, আত্ম-কর্ মসংস্থান ও আয় বৃর্িমূলক কার্ মক্রন্ডর্ এ সর্ন্ডয় কর্াট ৩৯৩৬.৬৭ লক্ষ্ টাকা 

জার্ানতর্বহীন ক্ষুদ্রঋণ র্বতরণ করা হয়। একই সর্ন্ডয় সাপ্তার্হক র্কর্ির র্াধ্যন্ডর্ কর্াট ৩৪০৫.৮৩ লক্ষ্ টাকা ঋণ আদায় করা হয়। 

আদায়ন্ডর্াগ্য ঋণ আদান্ডয়র হার শতকরা ৯২.৪১ ভাে। সদস্য/সদস্যােণ ঋণ র্বর্নন্ডয়ান্ডের আয় কর্ন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জর্ার র্াধ্যন্ডর্ এ 

সর্ন্ডয় কর্াট ৩২৩.৮৮ লক্ষ্ টাকা ‘র্নজস্ব পু ুঁর্জ’ েঠন কন্ডরন্ডেন। একই সর্ন্ডয় ৫৪ জন কর্ মকতমান্ডক দক্ষ্তা উন্নয়ন এবং ১২০০ জন 

সুফলন্ডভােীন্ডক আয় বর্ মনমূলক কার্ মক্রর্ এবং উদ্বুিকরণ প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান করা হন্ডয়ন্ডে।  ফাউন্ডেশন্ডনর সুফলন্ডভােীন্ডদর শতকরা ৯৬ 

ভােই র্র্হলা। 

 

 

 

সর্স্যা ও িযান্ডলঞ্জসমূহ: 

 

সুফলন্ডভােীন্ডদর উদ্বুিকরণ, উপযুক্ত প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান ও প্রর্শক্ষ্ণ পরবতী সঠিক জীর্বকায়ন্ডন র্নন্ডয়ার্জত করা একটি দুরূহ কাজ। তৃণমূল 

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

প্রদান কন্ডর না। সরকার কতৃমক প্রদত্ত আবতমক ঋণ তহর্বন্ডলর র্াধ্যন্ডর্ র্বতরণকৃত ঋন্ডণর ১১% সার্ভ মস িান্ডজমর ৭% সার্ভ মস িাজম র্দন্ডয় 

কর্ মকতা/কর্ মিারীন্ডদর কবতনভাতা ও পর্রিালন ব্যয় র্নব মাহ করা সম্ভব হন্ডে না।  

 

 

 

 

২০১৫-১৬ অর্ মবেন্ডরর সম্ভাব্য প্রর্ান অজমনসমূহ: 

 

 ৫৪০টি অনানুিার্নক ককন্দ্র েঠন্ডনর র্াধ্যন্ডর্ ১৪০০০ জনন্ডক সদস্যভুক্ত করা হন্ডব। 

 সুফলন্ডভােী সদস্য র্ান্ডে আয়বর্ মনমূলক কার্ মক্রন্ডর্ ৬০.০০ ককাটি টাকা জার্ানতর্বহীন ঋণ প্রদান করা হন্ডব। 

 আয়বর্ মনমূলক কর্ মকান্ডে ১৩,০০০ নারীন্ডক র্নন্ডয়ার্জত করা হন্ডব। 

 সুফলন্ডভােীন্ডদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জর্ার র্াধ্যন্ডর্ ৩.৪০ ককাটি টাকা পু ুঁর্জ েঠন্ডন উদ্বুি করা হন্ডব। 

 

 



 

 

 

 

কসকশন ১ 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফর্িএফ)-এর রূপকল্প (Vision),অর্ভলক্ষ্য (Mission ) ককৌশলেত 

উন্ডেশ্যসমূহ এবং কার্ মাবর্ল 

 

1.1. রূপকল্প (Vision) 

 

 পল্লী অঞ্চন্ডল বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবান্ডরর আর্ ম-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া দার্রদ্রয হ্রাসকরণ। 

 

১.২.  অর্ভলক্ষ্য (Mission) 

 

পল্লী অঞ্চন্ডল বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবান্ডরর সদস্যন্ডদরন্ডক ককন্দ্রভুক্ত কন্ডর জার্ানতর্বহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান্ডনর র্াধ্যন্ডর্ আর্ ম-

সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্ মকাে ও ক্ষ্র্তায়ন্ডন ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবান্ডরর নারীন্ডদরন্ডক সম্পৃক্তকরণ।  

 

১.৩.  ককৌশলেত উন্ডেশ্যসমূহ (Strategic objective) 

 

 ১.৩.১ সংস্থার ককৌশলেত উন্ডেশ্যসমূহ  

 

 ১. ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবান্ডরর আর্ ম সার্ার্জক উন্নয়ন। 

  ২. দক্ষ্ র্ানব সম্পদ দ্বতর্রর র্াধ্যন্ডর্ কর্ মসংস্থান্ডনর সুন্ডর্াে বৃর্ি। 

৩.  কর্ মশালা আন্ডয়াজন্ডনর র্াধ্যন্ডর্ পল্লী অঞ্চন্ডলর ক্ষুদ্র কৃষকন্ডদর উন্নয়ন্ডন যুন্ডোপন্ডর্ােী ককৌশল উদ্ভাবন ও র্বস্তৃতকরণ। 

 

 ১.৩.২ আবর্শ্যক ককৌশলেত উন্ডেশ্যসমূহ  

 

  ১. দক্ষ্তার সন্ডে বার্ষ মক কর্ মসম্পাদন চুর্ক্ত বািবায়ন।  

   ২.  দক্ষ্তা ও দ্বনর্তকতার উন্নয়ন।  

   ৩. তথ্য অর্র্কার ও স্বপ্রন্ডণার্দত তথ্য প্রকাশ বািবায়ন।  

    ৪. উদ্ভাবন ও অর্ভন্ডর্াে প্রর্তকান্ডরর র্াধ্যন্ডর্ কসবার র্ান্ডন্নান্নয়ন। 

   ৫.  আর্র্ মক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

১.৪.  কার্ মাবর্ল (Functions) 

 

১। গ্রার্ পর্ মান্ডয় ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবান্ডরর পুরুষ/র্র্হলান্ডদরন্ডক সংেঠিতকরণ; 

২। সংেঠিত পুরুষ/র্র্হলান্ডদরন্ডক তান্ডদর উৎপাদন, আত্ম-কর্ মসংস্থান ও আয় বৃর্িমূলক কার্ মক্রর্ বািবায়ন্ডন জার্ানত 

 র্বহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; 

৩। ঋণ র্বর্নন্ডয়ান্ডের আয় কর্ন্ডক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আর্ানত জর্ার র্াধ্যন্ডর্ র্নজস্ব পু ুঁর্জ েঠন্ডন উদ্বুিকরণ; 

৪। সুফলন্ডভােী সদস্য/সদস্যান্ডদর জন্য দক্ষ্তা বৃর্িমূলক প্রর্শক্ষ্ণ আন্ডয়াজন; এবং 

৫। সুফলন্ডভােী সদস্য/সদস্যােণন্ডক অর্ মননর্তক কার্ মক্রন্ডর্র পাশাপার্শ সার্ার্জক উন্নয়নমূলক কার্ মক্রর্ কর্র্নঃ  কেন্ডল-

কর্ন্ডয়ন্ডদর র্শক্ষ্া, স্বাস্থয-পুর্ি, জনসংখ্যা র্নয়ন্ত্রণ, পর্রবার কল্যাণ ইতযার্দ কার্ মক্রর্ গ্রহন্ডণ উদ্বুিকরণ ও সহন্ডর্ার্েতা প্রদান ।  

 



 

 

সসকশন-২ 
 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন্ডনর ডবডিন্ন কার্ িক্রন্ডর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcomes/Impact) 

 
চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রিাব 

চূড়ান্ত ফলাফল 

সূচক 
একক 

লক্ষ্যর্া্া 

২০১৫-২০১৬ 

               

     -      ’১৫) 
    

ক্ষুদ্র কৃষক 

পর্রবান্ডরর 

দার্রদ্রযতার হার 

হ্রাস 

ক্ষুদ্র কৃষক 

পর্রবান্ডরর 

দার্রন্ডদ্রযর 

শতকরা হার হ্রাস 

শতকরা 

হার (%) 

TBD TBD  

আয়বর্ মনমূলক 

কর্ মকান্ডে 

নারীন্ডদর 

র্নন্ডয়াজন 

আয়বর্ মনমূলক 

কর্ মকান্ডে 

নারীন্ডদর সংখ্যা 

বৃর্ি 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

০.১৩ ০.০৫৬  

 



 

 

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন 

প্রর্ান কার্ িালয় 

পল্লী িবন (৭র্ িলা) 

৫,  কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

www.sfdf.org.bd 
 
  

সসকশন-৩ 
 

সকৌশলগি উন্ডেশ্য, অগ্রাডর্কার, কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যর্া্াসূহ 
 

ককৌশলেত 

উন্ডেশ্য  

ককৌশলেত 

উন্ডেন্ডশ্যর 

র্ান  

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক একক কর্ মসম্পাদন 

সূিন্ডকর র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ মায়ক র্ান ২০১৫-১৬ অর্ ম বার্ষ মক 

অজমন 

র্ন্তব্য  

অসার্ারণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ িলর্ত র্ান িলর্ত  

র্ান্ডনর র্নন্ডম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভান্ডের ককৌশলেত উন্ডেশ্যসমুহ 

[১] ক্ষুদ্র কৃষক 

পর্রবান্ডরর আর্ ম 

সার্ার্জক উন্নয়ন  

৫৫ [১.১] অনানুিার্নক ককন্ডন্দ্রর 

র্াধ্যন্ডর্ ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবার 

হন্ডত ১ জনন্ডক সদস্যভুক্ত 

কন্ডর সংেঠিত করা 

 

[১.১.১]  সুফলন্ডভােীর সংখ্যা সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৮ ০.১৪ ০.১১ ০.১০ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৭  

[১.১.২]  অনানুিার্নক ককন্ডন্দ্রর সংখ্যা সংখ্যা 

(হাজার) 

৭ ০.৫৪০ ০.৪৩২ ০.৩৭৮ ০.৩২৪ ০.২৭ ০.১৪৬  

[১.২] অনানুিার্নক ককন্ডন্দ্রর 

সদস্যন্ডদর অর্তর্রক্ত 

কর্ মসংস্থান সৃজন 

[১.২.১]  আত্মকর্ মসংস্থান সৃর্জত 

উপকারন্ডভােীর সংখ্যা 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬ ০.১১ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৫৫ ০.১৩৪  

[১.২.২]  র্বতরণকৃত ঋন্ডণর পর্রর্াণ টাকা 

(ককাটি) 

৮ ৫৮.৮০ ৫২.৮০ ৪৬.৮০ ৪০.৮০ ৩৪.৮০ ৩৯.৩৭  

[১.২.৩]  আদায়কৃত ঋন্ডণর পর্রর্াণ টাকা 

(ককাটি) 

৮ ৫৫.২৭ ৪৯.৬৩ ৪৩.৯৯ ৩৮.৩৫ ৩২.৭১ ৩৪.০৬  

[১.৩] ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবান্ডরর 

নারীন্ডদর আয়বর্ মনমুলক 

কর্ মসূর্ি 

[১.৩.১]  আয়বর্ মনমুলক কর্ মকান্ডে 

র্নন্ডয়ার্জত নারীর সংখ্যা 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৭ ০.১৩ ০.১০ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৫৬  

[১.৪] ককন্ডন্দ্রর সদস্যন্ডদর 

র্নজস্ব মুলর্ন েঠন 

[১.৪.১]  সুর্বর্াপ্রাপ্ত সুফলন্ডভােীর সংখ্যা  সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬ ০.১১ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৫৫ ০.১৩৪  

[১.৪.২] ক্ষুদ্র সঞ্চন্ডয়র র্াধ্যন্ডর্ েঠিত 

মুলর্ন্ডনর পর্রর্াণ 

টাকা 

(ককাটি) 

৫ ৩.৩৩ ২.৯৯ ২.৬৫ ২.৩১ ১.৯৭ ৩.২৪  

[২] দক্ষ্ র্ানব 

সম্পদ দ্বতর্রর 

র্াধ্যন্ডর্ 

কর্ মসংস্থান্ডনর 

সুন্ডর্াে বৃর্ি 

২৫ 

 

[২.১] অনানুিার্নক ককন্ডন্দ্রর  

সদস্যন্ডদর র্ন্ডধ্য উদ্বুব্ধকরণ ও 

আয়বর্ মনমুলক প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান 

[২.১.১] আয়বর্ মনমূলক প্রর্শক্ষ্ণার্ী সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৯ ০.০১৯৬ ০.০১৭৬ ০.০১৫৬ ০.০১৩৬ ০.০১১৬ ০.০০৬  

[২.১.২] উব্দুিকরণ প্রর্শক্ষ্ণার্ী সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৮ ০.০০৪৯ ০.০০৪৪ ০.০০৩৯ ০.০০৩৪ ০.০০২৯ ০.০০৬  

[২.২] ফাউন্ডেশন্ডনর 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীন্ডদর 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান 

[২.২.১] কর্ মকতমা/কর্ মিারী প্রর্শক্ষ্ণার্ী সংখ্যা ৮ 

 

 

 

৭৫ ৬০ ৫৩ ৪৫ ৩৬ ৫৪  



 

 

ককৌশলেত 

উন্ডেশ্য  

ককৌশলেত 

উন্ডেন্ডশ্যর 

র্ান  

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক একক কর্ মসম্পাদন 

সূিন্ডকর র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ মায়ক র্ান ২০১৫-১৬ অর্ ম বার্ষ মক 

অজমন 

র্ন্তব্য  

অসার্ারণ অর্ত উত্তর্ উত্তর্ িলর্ত র্ান িলর্ত  

র্ান্ডনর র্নন্ডম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] কর্ মশালা 

আন্ডয়াজন্ডনর 

র্াধ্যন্ডর্ পল্লী 

অঞ্চন্ডলর ক্ষুদ্র 

কৃষকন্ডদর উন্নয়ন্ডন 

যুন্ডোপন্ডর্ােী 

ককৌশল উদ্ভাবন ও 

র্বস্তৃতকরণ। 

৫ [৩.১]  কর্ মশালা  [৩.১.১] আন্ডয়ার্জত  কর্ মশালার সংখ্যা সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ১  

 



 

 

আবডশ্যক সকৌশলগি উন্ডেশ্যসূহ 

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

      

 

     

ককৌশলেত উন্ডেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলেত 

উন্ডেন্ডশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূিন্ডকর র্ান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ মায়ক ২০১৫-২০১৬ 

অসার্ারণ 

(Excellent) 

অর্ত উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

িলর্ত র্ান 

(Fair) 

িলর্ত 

র্ান্ডনর র্নন্ডম্ন  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তার সন্ডে বার্ষ মক 

কর্ মসম্পাদন চুর্ক্ত 

বািবায়ন 

৩  বার্ষ মক কর্ মসম্পাদন চুর্ক্ত 

স্বাক্ষ্র 

র্নর্ মার্রত সর্য়সীর্ার র্ন্ডধ্য 

চুর্ক্ত স্বাক্ষ্র্রত 
তার্রখ ১ ১৫ অন্ডটাবর ১৯ অন্ডটাবর ২২ অন্ডটাবর ২৬ অন্ডটাবর ২৯ অন্ডটাবর ১৩        

 

বার্ষ মক কর্ মসম্পাদন চুর্ক্ত 

বািবায়ন পর্রবীক্ষ্ণ 

দার্খলকৃত অর্ মবার্ষ মক ও 

দ্বত্রর্ার্সক প্রর্তন্ডবদন 

সংখ্যা 

১ ৫ ৪ ৩ - - 

          

        ১ , 

        

        ২  

 

র্াঠ পর্ মান্ডয়র কার্ মালয়সমূন্ডহর 

সন্ডে বার্ষ মক কর্ মসম্পাদন 

সংক্রান্ত সর্ন্ডোতা স্মারক স্বাক্ষ্র 

সর্ন্ডোতা স্মারক স্বাক্ষ্র 

সংক্রান্ত পর্রপত্র জার্রকৃত তার্রখ ১ ২৮ এর্প্রল ২০১৬ ৫ কর্ ২০১৬ ১২ কর্ ২০১৬ ১৯ কর্ ২০১৬ ২৬ কর্ ২০১৬ - 

 

দক্ষ্তা ও দ্বনর্তকতার 

উন্নয়ন 

৩ কর্ মকতমা/কর্ মিারীন্ডদর প্রর্শক্ষ্ণ 

আন্ডয়াজন 

প্রর্শক্ষ্ন্ডণর সর্য় 
জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ - 

 

 জাতীয় শুিািার ককৌশল      

বািবায়ন 

দ্বনর্তকতা কর্র্টি েঠিত তার্রখ ১ ২৯ অন্ডটাবর ০৮ নন্ডভম্বর ১৫ নন্ডভম্বর ২২ নন্ডভম্বর ২৯ নন্ডভম্বর ২৫         

শুিািার কর্ মপর্রকল্পনা 

প্রণীত 
তার্রখ ১ ১ র্িন্ডসম্বর ০৭ র্িন্ডসম্বর ১৪ র্িন্ডসম্বর ২১ র্িন্ডসম্বর ২৮ র্িন্ডসম্বর ২২      

 

তথ্য অর্র্কার ও 

স্বপ্রন্ডণার্দত তথ্য প্রকাশ 

বািবায়ন 

২ তথ্য প্রকাশ র্নন্ডদ মর্শকা বািবায়ন  তথ্য প্রকাশ র্নন্ডদ মর্শকা 

অনুসান্ডর তথ্য প্রকার্শত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ - 

 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা র্নন্ডয়াে দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমার নার্ 

ও কর্াোন্ডর্ান্ডের ঠিকানার 

সঙ্কলন ওন্ডয়বসাইন্ডট 

প্রকার্শত 

তার্রখ ০.৫ ১৫ অন্ডটাবর ২৯ অন্ডটাবর ১৫ নন্ডভম্বর ৩০ নন্ডভম্বর ১৫ র্িন্ডসম্বর ১৫        

 

বার্ষ মক প্রর্তন্ডবদন প্রণয়ন  বার্ষ মক প্রর্তন্ডবদন 

ওন্ডয়বসাইন্ডট প্রকার্শত 
তার্রখ ০.৫ ০১ নন্ডভম্বর ০৮ নন্ডভম্বর ১৫ নন্ডভম্বর ২২ নন্ডভম্বর ২৯ নন্ডভম্বর ০৩       

 

উদ্ভাবন ও অর্ভন্ডর্াে 

প্রর্তকান্ডরর র্াধ্যন্ডর্ কসবার 

র্ান্ডনান্নয়ন 

৫ পর্রবর্তমত ফরম্যান্ডট র্সটিন্ডজন্স 

িাট মার প্রণয়ন 

পর্রবর্তমত ফরম্যান্ডট 

র্সটিন্ডজন্স িাট মার 

ওন্ডয়বসাইন্ডট প্রকার্শত 

তার্রখ ১ ০১ নন্ডভম্বর ০৮ নন্ডভম্বর ১৫ নন্ডভম্বর ২২ নন্ডভম্বর ২৯ নন্ডভম্বর ০৩       

 

অর্ভন্ডর্াে প্রর্তকার ব্যবস্থা    

বািবায়ন 

অর্ভন্ডর্াে প্রর্তকার কফাকাল 

পন্ডয়ন্ট র্নন্ডয়ােকৃত 
তার্রখ ১ ০১ নন্ডভম্বর ০৮ নন্ডভম্বর ১৫ নন্ডভম্বর ২২ নন্ডভম্বর ২৯ নন্ডভম্বর ২৬        

 

নাের্রন্ডকর র্নকট হন্ডত প্রাপ্ত 

অর্ভন্ডর্াে র্নষ্পর্ত্তকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

 

কসবা প্রর্ক্রয়ায় উদ্ভাবন কার্ মক্রর্ 

বািবায়ন 

কর্পন্ডক্ষ্ একটি কন্ডর 

অনলাইন কসবা িালুকৃত 
তার্রখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

            

             

                  

১১৪             

 

সংযুডি-’খ’ 



 

 

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

      

 

     

ককৌশলেত উন্ডেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলেত 

উন্ডেন্ডশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূিন্ডকর র্ান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ মায়ক ২০১৫-২০১৬ 

অসার্ারণ 

(Excellent) 

অর্ত উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

িলর্ত র্ান 

(Fair) 

িলর্ত 

র্ান্ডনর র্নন্ডম্ন  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

              

                

               

   ’১৬-       

             । 

কর্পন্ডক্ষ্ একটি কন্ডর কসবা 

প্রর্ক্রয়া সহজীকৃত 

তার্রখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

            

             

                  

১১৪             

              

                

               

   ’১৬-       

             । 

 

আর্র্ মক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ২ বান্ডজট বািবায়ন কর্র্টির 

কর্ মপর্রর্র্ র্র্ার্র্ভান্ডব অনুসরণ 

 বান্ডজট বািবায়ন 

পর্রকল্পনা (Budget 

Implementation 

Plan) প্রনীত ও দার্খলকৃত 

দ্বত্রর্ার্সক বান্ডজট বািবায়ন 

প্রর্তন্ডবদন 

সংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

              

        ১  ও 

                

১  

 

 অর্িট আপর্ত্ত র্নস্পর্ত্ত 

কার্ মক্রন্ডর্র উন্নয়ন 

বেন্ডর অর্িট আপর্ত্ত 

র্নস্পর্ত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০% 

 

 

 ৬০ ঘন্টা প্রর্শক্ষ্ন্ডণর র্ন্ডধ্য অনুযন ২০ ঘন্টা সরকার্র কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ অন্তভু মক্ত র্াকন্ডব। 

 

সংযুডি-’খ’ 



 

 

 

 

সংন্ডর্াজণী-১ 

 

শব্দ সংন্ডক্ষ্প (Acronyms) 

ক্রর্র্ক নম্বর শব্দ সংন্ডক্ষ্প (Acronyms) র্ববরণ 

1.  এসএফর্িএফ স্মল ফার্ মাস ম কিন্ডভলপন্ডর্ন্ট ফাউন্ডেশন 

2.  আইর্জএ ইনকার্ কজনান্ডরটিং এযার্টর্ভটিজ (আয়বর্ মনমূলক কার্ মক্রর্) 



 

 

সংন্ডর্াজনী-২: কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ, বািবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা এবং পর্রর্াপ পির্ত এর র্ববরণ 

 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন্ডনর সূিকসমূহ র্ববরণ বািবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা পর্রর্াপ পির্ত এবং উপাত্ত সূত্র সার্ারন র্ন্তব্য 

[১.১] অনানুিার্নক ককন্ডন্দ্রর 

র্াধ্যন্ডর্ ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবার হন্ডত 

১ জনন্ডক সদস্যভুক্ত কন্ডর 

সংেঠিত করা 

[১.১.১]  সুর্বর্ান্ডভােীর সংখ্যা বসতর্ভটা োড়া সন্ডব মাচ্চ ০.০৫-

২.৪৯ একর িাষন্ডর্াগ্য জর্র্র 

সত্ত্বার্র্কারী ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবান্ডরর 

১ জন পুরুষ র্কংবা নারীন্ডক 

ফাউন্ডেশন্ডনর আওতায় আনা 

এসএফর্িএফ ফাউন্ডেশন্ডনর র্ার্সক অগ্রের্ত 

প্রর্তন্ডবদন 

 

[১.১.২]  অনানুিার্নক ককন্ডন্দ্রর 

সংখ্যা 

সর্বায় সর্র্র্তর আওতায় 

র্নবর্িত নয় এর্ন অনানুিার্নক 

ককন্দ্র েঠন । প্রর্তটি ককন্ডন্দ্র 

উপকারন্ডভােীর সংখ্যা ২০-৩০ 

জন 

এসএফর্িএফ ফাউন্ডেশন্ডনর  র্ার্সক অগ্রের্ত 

প্রর্তন্ডবদন 

 

[১.২] অনানুিার্নক ককন্ডন্দ্রর 

সদস্যন্ডদর অর্তর্রক্ত কর্ মসংস্থান 

সৃজন 

[১.২.১]  আত্মকর্ মসংস্থান সৃর্জত 

উপকারন্ডভােীর সংখ্যা 

িার্হদার্ভর্ত্তক আয় বর্ মনমূলক 

কর্ মকান্ডে অনানুিার্নক 

প্রর্শক্ষ্ন্ডণাত্তর জার্ানত র্বহীন ক্ষুদ্র 

ঋণ সহায়তার র্াধ্যন্ডর্ আত্ম-

কর্ মসংস্থানকৃত উপকারন্ডভােী 

এসএফর্িএফ ফাউন্ডেশন্ডনর  র্ার্সক অগ্রের্ত 

প্রর্তন্ডবদন 

 

[১.২.২]  র্বতরণকৃত ঋন্ডণর 

পর্রর্াণ 

ক্ষুদ্র ঋণ নীর্তর্ালার আন্ডলান্ডক 

প্রদত্ত প্রর্ােত ও আইর্জএ (আয় 

বর্ মনমূলক কার্ মক্রর্) র্ভর্ত্তক ঋণ 

সহায়তা 

এসএফর্িএফ ফাউন্ডেশন্ডনর র্ার্সক অগ্রের্ত 

প্রর্তন্ডবদন 

 

[১.২.৩]  আদায়কৃত ঋন্ডণর 

পর্রর্াণ 

র্র্ার্র্ উপকারন্ডভােী র্নব মািন, 

িার্হদার্ভর্ত্তক ঋণ সহায়তা এবং 

কার্ মকর পর্রবীক্ষ্ণ ও তত্ত্বাবর্ান 

ককৌশল প্রন্ডয়ান্ডের র্াধ্যন্ডর্ 

র্বতরণকৃত ঋণ আদায় করা হয় র্া 

পুনঃ র্বতরণ করা হয় 

এসএফর্িএফ ফাউন্ডেশন্ডনর র্ার্সক অগ্রের্ত 

প্রর্তন্ডবদন 

 

[১.৩] ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবান্ডরর 

নারীন্ডদর আয়বর্ মনমুলক কর্ মসূর্ি 

[১.৩.১]  আয়বর্ মনমুলক কর্ মকান্ডে 

র্নন্ডয়ার্জত নারীর সংখ্যা 

নারীন্ডদর আয় বর্ মনমূলক কান্ডজ 

সম্পৃক্ত করার লন্ডক্ষ্য উপকারন্ডভােী 

র্নব মািন্ডনর কক্ষ্ন্ডত্র নারীন্ডদর 

অগ্রার্র্কার প্রদান করা হয় 

এসএফর্িএফ ফাউন্ডেশন্ডনর  র্ার্সক অগ্রের্ত 

প্রর্তন্ডবদন 

 

[১.৪] ককন্ডন্দ্রর সদস্যন্ডদর র্নন্ডয় 

মুলর্ন েঠন 

[১.৪.১]  সুর্বর্াপ্রাপ্ত সুফলন্ডভােীর 

সংখ্যা  

ফাউন্ডেশনভুক্ত সদস্যন্ডদর র্ন্ডধ্য 

ঋণ প্রার্প্তপূব মক আয় বর্ মনমূলক 

কর্ মকান্ডে র্নন্ডয়ার্জত সদস্য সংখ্যা 

এসএফর্িএফ ফাউন্ডেশন্ডনর  র্ার্সক অগ্রের্ত 

প্রর্তন্ডবদন 

 

[১.৪.২]  ক্ষুদ্র সঞ্চন্ডয়র র্াধ্যন্ডর্ 

েঠিত মুলর্ন্ডনর পর্রর্াণ 

উঠান দ্ববঠন্ডকর র্াধ্যন্ডর্ ককন্ডন্দ্রর 

উপকারন্ডভােীন্ডদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় 

জর্ার র্াধ্যন্ডর্ েঠিত মুলর্ন 

 

এসএফর্িএফ ফাউন্ডেশন্ডনর  র্ার্সক অগ্রের্ত 

প্রর্তন্ডবদন 

 

[২.১] অনানুষ্ঠাডনক সকন্ডের  

সদস্যন্ডদর র্ন্ডে উদ্বুব্ধকরণ ও 

আয়বর্ িনমুলক প্রডশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.১.১] আয়বর্ িনূলক 

প্রডশক্ষ্ণার্থী 

কৃডষ ও অকৃডষ সক্ষ্ন্ড্ আয় 

বর্ িনূলক প্রডশক্ষ্ণ।  আয় 

বর্ িনূলক প্রডশক্ষ্ন্ডণর র্ন্ডে 

এসএফডিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর  র্াডসক অগ্রগডি 

প্রডিন্ডবদন 
 



 

 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন্ডনর সূিকসমূহ র্ববরণ বািবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা পর্রর্াপ পির্ত এবং উপাত্ত সূত্র সার্ারন র্ন্তব্য 

অন্যির্ হন্ডলা বাডড়র আডিনায় 

সবডজ চাষ, গবাডদ পশু পালন, 

হাঁস-মুরগী পালন, ব্লক/বাটিক, 

সসলাই সর্ডশন ক্রয়, ডরক্সা ক্রয়, 

মুডদ ব্যবসা ইিযাডদ 

[২.১.২] উব্দুদ্ধকরণ প্রডশক্ষ্ণার্থী সন্ডচিনিা ও দক্ষ্িা বৃডদ্ধন্ডি 

ডবডিন্ন সন্ডচিনাূলক উদ্বুদ্ধকরণ 

প্রডশক্ষ্ন্ডণ অংশগ্রহণকারী 

উপকারন্ডিাগীন্ডদর সংখ্যা 

এসএফডিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর র্াডসক অগ্রগডি 

প্রডিন্ডবদন 
 

[২.২] ফাউন্ডেশন্ডনর 

কর্ িকিিা/কর্ িচারীন্ডদর প্রডশক্ষ্ণ 

প্রদান 

[২.২.১] কর্ িকিিা/কর্ িচারী 

প্রডশক্ষ্ণার্থী 

ফাউন্ডেশন্ডনর র্াঠ পর্ িান্ডয়র 

কার্ িক্রন্ডর্ সম্পৃি 

কর্ িকিিা/কর্ িচারীন্ডদর প্রডশক্ষ্ণ 

এসএফডিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর  র্াডসক অগ্রগডি 

প্রডিন্ডবদন 
 

[৩.১]  কর্ িশালার র্ােন্ডর্ প্রাপ্ত 

ফলাফন্ডলর প্রচার ও ডবস্তার  

[৩.১.১] আন্ডয়াডজি  কর্ িশালার 

সংখ্যা 

পল্লী উন্নয়ন্ডন ডবডিন্ন জ্ঞান, 

অডিজ্ঞিা, নীডি ও সকৌশল উদ্ভাবন 

ও অবডহিকরণ 

এসএফডিএফ ফাউন্ডেশন্ডনর র্াডসক অগ্রগডি 

প্রডিন্ডবদন 
 

 



 

 

সংন্ডর্াজনী-৩ : অন্যান্য র্ন্ত্রণালয়/র্বভান্ডের/অর্র্দপ্তর/সংস্থা এর র্নকট প্রতযার্শত সুর্নর্দ মি কর্ মসম্পাদন সহায়তাসমূহ 

 

প্রর্তিান্ডনর র্রন র্বভাে/প্রর্তিান্ডনর নার্ সংর্িি কর্ মসম্পাদন সূিক উক্ত প্রর্তিান্ডনর র্নকট 

এসএফর্িএফ’র প্রতযার্শত 

সহায়তা 

                     

র্ন্ত্রণালয়/র্বভাে অর্ ম র্ন্ত্রণালন্ডয়র অর্ ম র্বভাে ১।  ঋণ র্বতরণ এককালীন কর্াক অনুদান                         ১৪      

                         ,     

     ও                      , 

                             

      

                                    

                ।  র্ন্ত্রণালয়/র্বভাে অর্ ম র্ন্ত্রণালন্ডয়র অর্ ম র্বভাে ২।  আয় বর্ মনমূলক 

কর্ মকান্ডে সূফলন্ডভােী 

প্রর্শক্ষ্ণ 

এককালীন কর্াক অনুদান 

 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভাে অর্ ম র্ন্ত্রণালন্ডয়র অর্ ম র্বভাে ৩।  কর্ মশালার আন্ডয়াজন এককালীন কর্াক অনুদান 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভাে িাক, কটর্লন্ডর্াোন্ডর্াে ও তথ্য 

প্রযুর্ক্ত র্ন্ত্রণালন্ডয়র 

তথ্য ও কর্াোন্ডর্াে প্রযুর্ক্ত 

র্বভান্ডের আওতার্ীন বাংলান্ডদশ 

কর্ম্পউটার কাউর্ন্সল (র্বর্সর্স) 

৪। কর্ মকতমান্ডদর আইর্সটি 

প্রর্শক্ষ্ণ 

উক্ত সংস্থার র্নজস্ব অর্ মায়ন্ডন 

দক্ষ্তা উন্নয়ন প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান 

 


