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ভূর্মকা 
 

জার্িসংবের খাদ্য ও কৃর্ষ সংস্থা (এফএও) কর্তিক ১৯৭২ সাবল এর্শয়া অঞ্চবলর কর্িপয় কদবশর ক্ষুদ্র কৃষক 

ও ভূর্মহীনবদর অবস্থা পর্ িববক্ষণ কবর িাবদর উন্নয়বন সুপার্রশমালা প্রণয়বণর উবেবে "Asian Survey on 

Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)'' শীষ িক একটি ষ্টার্ি প্রবজক্ট গ্রহণ করা 

হয়। 

বাংলাবদশসহ আটটি কদবশ পর্ িববক্ষণ কশবষ ১৯৭৪ সাবল সংর্িষ্ট কদশসমূবহর সরকাবরর র্নকট একটি 

প্রর্িববদন কপশ করা হয় । প্রর্িববদবন গ্রাম পর্ িাবয় দর্রদ্রবদর র্নবয় একটি ‘গ্রহণকারী ব্যবস্থা’ গবে কিালা এবং 

‘প্রদানকারী ব্যবস্থা’কক কঢবল সাজাবনার সুপার্রশ করা হয় । 

জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু কশখ মুর্জবুর রহমাবনর কনর্তত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকাবরর আমবল উর্ল্লর্খি 

সুপার্রশ অনুসাবর ১৯৭৫-৭৬ সাবলর বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চর আওিায় "Action Research on Small 

Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)'' শীষ িক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা 

হয় । 

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্ িক্রম বাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন একাবিমী (বাি ি), কুর্মল্লা; বাংলাবদশ কৃর্ষ 

র্বশ্বর্বদ্যালয় (র্বএইউ), ময়মনর্সংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাবিমী (আরর্িএ), বগুো-এর মাধ্যবম কুর্মল্লা, ময়মনর্সংহ 

ও বগুো কজলার সদর উপবজলাসমূবহ বাস্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যবমই বাংলাবদবশ সব িপ্রথম সরকার্র খাবি 

‘জামানি র্বহীন ক্ষুদ্রঋণ কম িসূর্চ'র সূচনা হয় । 

 

পল্লী উন্নয়ন সমবায় র্বভাবগর আওিায় পর্ িায়ক্রর্মকভাবব বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিবক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

কশখ হার্সনার কনর্তত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকাবরর আমবল ১৯৯৯-২০০৪ পর্ িাবয়র কময়াদ কশবষ একটি 

ফাউবেশবন রূপান্তর করার র্সিান্ত গ্রহণ করা হয় ।  

প্রকল্পটিবক উর্ল্লর্খি র্সিাবন্তর ধারাবার্হকিায় ১৯৯৪ সাবলর ককাম্পানী আইবনর র্বধানমবি কর্ৌথ মূলধন 

ককাম্পানী ও ফাম িস সমূবহর পর্রদির হবি ‘র্নবন্ধন' গ্রহবণর মাধ্যবম ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন' নাবম একটি সম্পূণ ি 

সরকার্র মার্লকানাধীন র্লর্মবটি ককাম্পানীবি রূপান্তর করা হয় ।  

 

রূপকল্প 

 

 পল্লী অঞ্চদ্দল বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পভরবাদ্দরর আর্ য-সামাভিক অবস্থার উন্নয়ন তর্া দাভরদ্রয হ্রাসকরণ। 

 

অভিলক্ষ্য 

 

পল্লী অঞ্চদ্দল বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পভরবাদ্দরর সদস্যদ্দদরদ্দক ককন্দ্রভুক্ত কদ্দর িামানতভবহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাদ্দনর 

মাধ্যদ্দম আর্ য-সামাভিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নয়ন কম যকান্ড ও ক্ষ্মতায়দ্দন ক্ষুদ্র কৃষক পভরবাদ্দরর নারীদ্দদরদ্দক 

সম্পৃক্তকরণ ।  

 

ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ  

 

সংস্থার ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ  

 

১. ক্ষুদ্র কৃষক পভরবাদ্দরর আর্ য সামাভিক উন্নয়ন। 

২. দক্ষ্ মানব সম্পদ ততভরর মাধ্যদ্দম কম যসংস্থাদ্দনর সুদ্দর্াগ বৃভি। 

৩.  কম যশালা আদ্দয়ািদ্দনর মাধ্যদ্দম পল্লী অঞ্চদ্দলর ক্ষুদ্র কৃষকদ্দদর উন্নয়দ্দন যুদ্দগাপদ্দর্াগী ককৌশল উদ্ভাবন ও 

ভবস্তৃতকরণ । 
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আবভশ্যক ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ  

 

১. দক্ষ্তার সদ্দে বাভষ যক কম যসম্পাদন চুভক্ত বাস্তবায়ন।  

২.  দক্ষ্তা ও তনভতকতার উন্নয়ন।  

৩. তথ্য অভিকার ও স্বপ্রদ্দণাভদত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।  

৪. উদ্ভাবন ও অভিদ্দর্াগ প্রভতকাদ্দরর মাধ্যদ্দম কসবার মাদ্দন্নান্নয়ন। 

৫.  আভর্ যক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

কার্ যাবভল 

 

১। গ্রাম পর্ যাদ্দয় ক্ষুদ্র কৃষক পভরবাদ্দরর পুরুষ/মভহলাদ্দদরদ্দক সংগঠিতকরণ; 

২। সংগঠিত পুরুষ/মভহলাদ্দদরদ্দক তাদ্দদর উৎপাদন, আত্ম-কম যসংস্থান ও আয় বৃভিমূলক কার্ যক্রম বাস্তবায়দ্দন 

 িামানত ভবহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান; 

৩। ঋণ ভবভনদ্দয়াদ্দগর আয় কর্দ্দক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত িমার মাধ্যদ্দম ভনিস্ব পু ুঁভি গঠদ্দন উদ্বুিকরণ; 

৪। সুফলদ্দিাগী সদস্য/সদস্যাদ্দদর িয দ দক্ষ্তা বৃভিমূলক প্রভশক্ষ্ণ আদ্দয়ািন; এবং 

৫। সুফলদ্দিাগী সদস্য/সদস্যাগণদ্দক অর্ যননভতক কার্ যক্রদ্দমর পাশাপাভশ সামাভিক উন্নয়নমূলক কার্ যক্রম কর্মনঃ  

কেদ্দল-কমদ্দয়দ্দদর ভশক্ষ্া, স্বাস্থয-পুভি, িনসংখ্যা ভনয়ন্ত্রণ, পভরবার কল্যাণ ইতযাভদ কার্ যক্রম গ্রহদ্দণ উদ্বুিকরণ ও 

সহদ্দর্াভগতা প্রদান ।  

 

ফাউবেশবনর কম ি-এলাকাাঃ 
 

ফাউবেশবনর 'Memorandum and Articles of Association' অনুসাবর কদবশর সমগ্র এলাকায় 

কার্ িক্রম সম্প্রসারবণর ব্যবস্থা রাখা হয় । ফাউবেশন প্রর্িষ্ঠা পূবব ি গঠিি ‘টাস্ক কফাস ি' প্রাথর্মকভাবব ফাউবেশবনর জন্য 

৫০.০০ ককাটি টাকা িহর্বল সংস্থাবনর সুপার্রশ করা হয় । 

ফাউবেশবনর কার্ িক্রম কফবুয়ার্র ২০০৭ সাবল মাত্র ৫.০০ ককাটি টাকা ‘আবিিক ঋণ িহর্বল' র্নবয় শুরু হয়। 

র্কন্তু িৎকালীন সরকার কর্তিক পরবিীবি ‘টাস্ক কফাস ি' সুপার্রশ অনুসাবর িহর্বল সংস্থাবনর অভাবব কার্ িক্রম কজারদার 

ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়র্ন । 

মাননীয় প্রধানমমন্ত্রীর কনর্তত্বাধীন র্িিীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকাবরর ২০০৯-২০১৪ কময়াবদ কমাট ২৪.৪৯ 

ককাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন সহায়িা প্রকল্প' গ্রহবণর মাধ্যবম ফাউবেশবনর কার্ িক্রম 

কুর্মল্লা, ময়মনর্সংহ, বগুো, পাবনা, রংপুর, কুর্েগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বর্রশাল, কভালা ও চাঁদপুর কজলার ৬০টি 

উপবজলায় কজারদারকরণ ও সম্প্রসারবণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । 

মাননীয় প্রধানমমন্ত্রীর কনর্তত্বাধীন সরকাবরর আমবল ২০১৩-২০১৬ কময়াবদ কমাট ৫৪.০০ ককাটি টাকা 

প্রাক্কর্লি ব্যবয় দার্রদ্রয র্ববমাচবন এসএফর্িএফ কার্ িক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যবম কগাপালগঞ্জ, ফর্রদপুর, 

শর্রয়িপুর, র্পবরাজপুর, বর্রশাল, খুলনা, সািক্ষীরা, কুর্মল্লা, চাঁদপুর, কনায়াখালী, লক্ষীপুর, র্সবলট, সুনামগঞ্জ, হর্বগঞ্জ, 

কমৌলভীবাজার, র্কবশারগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগে কজলার ৫৪টি উপবজলায় সম্প্রসারবণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । 

বিিমাবন ফাউবেশবনর কার্ িক্রম ২৬টি কজলার ১১৪টি উপবজলায় বাস্তবায়নাধীন রবয়বে ।  
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ব্যবস্থাপনা 
 

 সার্ব িক নীর্ি র্নধ িারণ ও র্দক র্নবদ িশনা প্রদাবনর র্বষবয় ফাউবেশবনর ১১ সদস্য র্বর্শষ্ট একটি ‘সাধারণ পষ িদ' 

রবয়বে । সাধারণ পষ িবদ ৮ জন পদার্ধকার ববল এবং ৩ জন সরকার কর্তিক মবনানীি সদস্য রবয়বেন । সকল 

প্রশাসর্নক ও আর্থ িক কার্ িার্দ পর্রচালনার র্বষবয় ফাউবেশবনর ৮ সদস্য র্বর্শষ্ট একটি ‘পর্রচালনা পষ িদ' রবয়বে। 

পর্রচালনা পষ িবদ ৫ জন পদার্ধকার ববল ও ২ জন সরকার কর্তিক মবনানীি সদস্য রবয়বেন । স্থানীয় সরকার, পল্লী 

উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালবয়র পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাবগর সর্চব পদার্ধকারববল উভয় পষ িদ-এর সভাপর্ির 

দার্য়ত্ব পালন কবর থাবকন । ফাউবেশবনর ব্যবস্থাপনা পর্রচালক পদার্ধকারববল উভয় পষ িদ-এর সদস্য-সর্চব র্হসাবব 

দার্য়ত্ব পালন কবরন । 

 

ক। ফাউবেশবনর ‘পর্রচালনা পষ িদ’এর সদস্যবৃবের িার্লকা (৩০–০৬–২০১৫ িার্রবখ) 
 

০১। জনাব এম, এ, কাবদর সরকার 

 সর্চব 

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ 

-  সভাপর্ি  

(পদার্ধকাবর) 

০২। জনাব সালাউর্েন মাহমুদ 

 মহাপর্রচালক 

 বাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন একাবিমী (বাি ি) 

 ককাটবােী, কুর্মল্লা 

- সদস্য  

(পদার্ধকাবর) 

০৩। জনাব শাহাবুর্েন আহম্মদ 

 যুগ্ম-সর্চব (বাবজট অনুর্বভাগ-২) 

 অথ ি র্বভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয় 

- সদস্য  

(পদার্ধকাবর) 

০৪।  জনাব কমাাঃ আবদুল কর্রম 

  ব্যবস্থাপনা পর্রচালক 

  পল্লী কম ি-সহায়ক ফাউবেশন (র্পবকএসএফ) 

- সদস্য 

 (পদার্ধকাবর) 

০৫। জনাব এম, খায়রুল কবীর 

 ফ্লাট-৩/এ গাবি িন টাওয়ার, ১, পর্রবাগ, ঢাকা  

- সদস্য  

(মবনানীি) 

০৬।  অধ্যাপক ি. র্জনাি হুদা 

  বাসা-১৪/র্ব, দর্ক্ষণ ফুলার করাি, ঢাকা 

- সদস্য  

(মবনানীি) 

০৭।  জনাব আবুল হাবসম কমাাঃ আবদুল্লাহ 

  ব্যবস্থাপনা পর্রচালক 

  ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন 

- সদস্য-সর্চব  

(পদার্ধকাবর) 

  

 ফাউবেশন গঠবনর পর এ র্াবি ‘পর্রচালনা পষ িদ'র ৩৩টি সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে । 

  

খ। ফাউবেশবনর ‘ সাধারণ পষ িদ’এর সদস্যবৃবের িার্লকা (৩০–০৬–২০১৫ িার্রবখ) 
 

০১। জনাব এম,এ, কাবদর সরকার 

 সর্চব 

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ 

- সভাপর্ি 

(পদার্ধকাবর) 

০২। জনাব সালাউর্েন মাহমুদ 

      মহাপর্রচালক 

 বাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন একাবিমী (বাি ি) 

 ককাটবােী, কুর্মল্লা 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 
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০৩। জনাব শাহাবুর্েন আহম্মদ 

 যুগ্ম-সর্চব (বাবজট অনুর্বভাগ-২) 

 অথ ি র্বভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয় 

- সদস্য  

(পদার্ধকাবর) 

০৪।  জনাব কমাাঃ আবদুল কর্রম 

  ব্যবস্থাপনা পর্রচালক 

  পল্লী কম ি-সহায়ক ফাউবেশন (র্পবকএসএফ) 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 

০৫।  জনাব কমাাঃ আব্দুল জর্লল র্মঞা 

   মহাপর্রচালক মহাপর্রচালক   

 বাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন কবাি ি (র্বআরর্ির্ব)   
 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 

০৬।  যুগ্ম-সর্চব (সম্প্রসারণ)  

  কৃর্ষ মন্ত্রণালয় 
 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 

০৭।   জনাব কমাাঃ আবনায়ার কহাবসন 

   যুগ্ম-প্রধান, পল্লী প্রর্িষ্ঠান অনুর্বভাগ  

   পর্রকল্পনা কর্মশন 
 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 

০৮। জনাব এম, খায়রুল কবীর 

 ফ্লাট-৩/এ গাবি িন টাওয়ার, ১, পর্রবাগ, ঢাকা 

- সদস্য 

(মবনানীি) 

০৯।  অধ্যাপক ি. র্জনাি হুদা 

  বাসা-১৪/র্ব, দর্ক্ষণ ফুলার করাি,  ঢাকা 

- সদস্য 

(মবনানীি) 

১০। কবগম কমাবাবশ্বরা কবগম  -  সদস্য 

 র্সর্নক র্ভলা-০৪, ফ্লাট নং-এ-২ 

 হাউজ নং-১৪, করাি নং-১০ 

  বার্রধারা র্িবলাবমটিক কজান, ঢাকা 

- সদস্য 

(মবনানীি) 

১১।  জনাব আবুল হাবসম কমাাঃ আবদুল্লাহ 

  ব্যবস্থাপনা পর্রচালক 

  ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন 

- সদস্য-সর্চব 

(পদার্ধকাবর) 

 ফাউবেশন গঠবনর পর এ র্াবি ‘সাধারণ পষ িদ'র ০৭টি সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে । 
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এসএফর্িএফ সাংগঠর্নক ও জনবল কাঠাবমা 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

     

   

  

 

 

 

 

 

উপ-মহাব্যবস্থাপক 

(পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ) ব্যর্িগি 

কম িকিিা 

 

উপ-মহাব্যবস্থাপক 
(প্রশাসন ও সমন্বয়) ব্যর্িগি 

কম িকিিা 

 সহকারী মহাব্যবস্থাপক 
(র্হসাব ও র্নরীক্ষা) 

সহকারী মহাব্যবস্থাপক 

(পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ) 

 

ব্যবস্থাপক 
(গববষণা ও র্ববিষণ) 

 

ব্যবস্থাপক 
(আইর্সটি ও িকুবমবেশন) 

 

সহকারী ব্যবস্থাপক 

(প্রর্শক্ষণ) 
 
 

সহকারী ব্যবস্থাপক 

(আইর্সটি ও িকুবমবেশন) 
 
 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

 
 

অর্ফসকমী 

 

অর্ফসকমী 

ব্যর্িগি 

কম িকিিা 

 

অর্ফস সহকারী-কাম- 

িাটা এর্ি অপাবরটর 

 

 
 

অর্ফস সহকারী-কাম- 

িাটা এর্ি অপাবরটর 

 

 

অর্ফস সহকারী-কাম- 

িাটা এর্ি অপাবরটর 

 

 
 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

 
 
 
 
 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

 
 
 
 
 

অর্ফস সহকারী-কাম- 

িাটা এর্ি অপাবরটর 

 

 
 অর্ফসকমী 

 

আঞ্চর্লক ব্যবস্থাপক 

(১১) 

 

 

র্সর্নয়র উপবজলা ব্যবস্থাপক/  

উপবজলা ব্যবস্থাপক (৬০) 

 
 
 
 

সাধারণ পষ িদ 
(১১ সদস্য) 

পর্রচালনা পষ িদ 

(৭ সদস্য)  

ব্যবস্থাপনা 

পর্রচালক 

 মহাব্যবস্থাপক 

 

উপ-মহাব্যবস্থাপক 

(র্হসাব ও র্নরীক্ষা) 

সহকারী মহাব্যবস্থাপক 
(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

সহকারী মহাব্যবস্থাপক 

(প্রর্শক্ষণ) 

 
ব্যবস্থাপক 

(র্হসাব ও র্নরীক্ষা) 
 

ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

ড্রাইভার (৩) 

কিচপাস রাইিার 

ব্যর্িগি 

কম িকিিা 

 
ব্যর্িগি 

কম িকিিা 

 

ব্যর্িগি 

কম িকিিা 

 

সহকারী ব্যবস্থাপক 

(র্নরীক্ষা) 
সহকারী ব্যবস্থাপক 

(ভাোর) 
সহকারী ব্যবস্থাপক 

(র্হসাব) 
সহকারী ব্যবস্থাপক 

(প্রশাসন) 

উপ-মহাব্যবস্থাপক 

(গববষণা, আইর্সটি ও িকু) 

 

সহকারী মহাব্যবস্থাপক 
(গববষণা ও র্ববিষণ) 

 

সহকারী মহাব্যবস্থাপক 
(আইর্সটি ও িকুবমবেশন) 

 
 

ব্যবস্থাপক 
(পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ) 

 
 

ব্যবস্থাপক 
(প্রর্শক্ষণ) 

 

সহকারী ব্যবস্থাপক 

(পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ) 
 

সহকারী ব্যবস্থাপক 

(গববষণা ও র্ববিষণ) 
 
 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

 
 
 
 
 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

 
 
 
 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

 
 
 

অর্ফসকমী 

 

 

অর্ফসকমী 

 

অর্ফসকমী 

 

র্সর্নয়র মাঠ কম িকিিা/ 

মাঠ কম িকিিা (৩০০) 

 

 
 
 
 

অর্ফসকমী  (৬০) 

(দদর্নক র্ভর্িক) 
 
 
 

র্নরাপিা প্রহরী (৩) 

অর্ফস সহকারী-কাম- িাটা 

এর্ি অপাবরটর (১১) 
 
 
 অর্ফসকমী (১১) 

 

 

 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

 
 

কর্ম্পউটার 

অপাবরটর 

 
 

অর্ফসকমী অর্ফসকমী 

ব্যবস্থাপনা পর্রচালক -    ০১ 
মহাব্যবস্থাপক  -    ০১ 
উপ-মহাব্যবস্থাপক  -    ০৪ 
সহকারী মহাব্যবস্থাপক  -    ০৬ 
আঞ্চর্লক ব্যবস্থাপক -    ১১ 
ব্যবস্থাপক -    ০৬ 
র্সর্নয়র উপবজলা ব্যবস্থাপক   -    ২০ 
উপবজলা ব্যবস্থাপক  -    ৪০ 
সহকারী ব্যবস্থাপক  -    ০৮ 
ব্যর্িগি কম িকিিা  -    ০৬ 
কর্ম্পউটার অপাবরটর  -    ০৮ 
অর্ফস সহকারী-কাম-িাটা এর্ি অপাবরটর  -    ১৫ 
র্সর্নয়র মাঠ কম িকিিা -  ১০০ 
মাঠ কম িকিিা  -  ২০০ 
ড্রাইভার -    ০৩ 
কিচপাস রাইিার -    ০১ 
অর্ফসকমী  -    ৭৯ 
র্নরাপিা প্রহরী -    ০৩ 
কমাট -  ৫১২ 
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ফাউবেশবনর সাংগঠর্নক কাঠাবমা ও র্বদ্যমান জনবল  

 

কার্ িালয়/পদ 

র্নধ িার্রি 

কবিন 

কগ্রি নং 

অনুবমার্দি 

পবদর সংখ্যা 

পূরণকৃি পবদর  

সংখ্যা  

(৩০-০৬-২০১৫ িার্রবখ) 
ক। প্রধান কার্ িালয়    
০১. ব্যবস্থাপনা পর্রচালক ১ ০১ ০১ 

০২. মহাব্যবস্থাপক ৪ ০১ ০১ 

০৩. উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমন্বয়/র্হসাব ও 

 র্নরীক্ষা/পর্রকল্পনা, প্রর্শক্ষণ ও পর্রবীক্ষণ) 
৫ ০৩ ০৩ 

১ জন কপ্রষবণ 

০৪. উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইর্সটি, গববষণা ও িকুবমবেশন) ৫ ০১ - 

০৫. সহকারী মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমন্বয়/র্হসাব ও 

 র্নরীক্ষা/পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ/প্রর্শক্ষণ ও পর্রবীক্ষণ) 
৬ ০৪ ০৩ 

২ জন র্লবয়ন/কপ্রষণ 
০৬. সহকারী মহাব্যবস্থাপক (আইর্সটি, হাি িওয়ার কমইনবটবনন্স  ও 

 র্রসাচ ি/আইর্সটি, সফটওয়ার ও িকুবমবেশন) 
৬ ০২ - 

০৭. ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমন্বয়/র্হসাব ও 

 র্নরীক্ষা/পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ/প্রর্শক্ষণ ও পর্রবীক্ষণ) 
৮ ০৪ ০৫ 

১ জন র্লবয়বন 
০৮. ব্যবস্থাপক (আইর্সটি, রক্ষণা কবক্ষণ ও গববষণা/আইর্সটি  ও 

 িকুবমবেশন) 
৮ 

০২ 
- 

০৯. সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও  ভাোর/র্হসাব/র্নরীক্ষা/ 

 পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ/প্রর্শক্ষণ ও পর্রবীক্ষণ) 
১০ ০৬ ০৫ 

১০. সহকারী ব্যবস্থাপক (আইর্সটি, রক্ষণাববক্ষণ ও গববষণা/ 

 আইর্সটি ও  িকুবমবেশন) 
১০ ০২ - 

১১. ব্যর্িগি কম িকিিা ১১ ০৬ ০৬ 

১২. কর্ম্পউটার অপাবরটর ১৩ ০৮ - 

১৩. অর্ফস সহকারী কাম-িাটা এর্ি অপাবরটর ১৪ ০৪ ০৩ 

১৪. কিসপাস রাইিার ১৪ ০১ - 

১৫. ড্রাইভার ১৪ ০৩ ০৩ 

১৬. অর্ফসকমী ১৯ ০৮ ০৪ 

১৭. র্নরাপিা প্রহরী ১৯ ০৩ ০১ 

 উপ-কমাট (ক) - ৫৯ ৩৫ 

৪ জন র্লবয়ন/কপ্রষবণ 

খ। আঞ্চর্লক কার্ িালয় (১১)টি    
০১. আঞ্চর্লক ব্যবস্থাপক (সহকারী মহাব্যবস্থাপবকর  সমপর্ িাবয়র 

 বদর্লবর্াগ্য পদ) 
৬ ১১ ০৮ 

০২. অর্ফস সহকারী কাম-িাটা এর্ি অপাবরটর ১৪ ১১ ০৫ 

১ জন র্লবয়বন 

০৩. অর্ফস কমী ১৯ ১১ ০৫ 

 উপ-কমাট (খ) - ৩৩ ১৮ 

১ জন র্লবয়বন 

গ। উপবজলা কার্ িালয় (৬০ টি)    
০১. র্সর্নয়র উপবজলা ব্যবস্থাপক ০৮ ২০ ০৬ 

০২. উপবজলা ব্যবস্থাপক ১০ ৪০ ৫১ 

২ জন র্লবয়বন 

০৩. র্সর্নয়র মাঠকম িকিিা ১৩ ১০০ ৬৪ 

১ জন র্লবয়বন 

০৪. মাঠকম িকিিা ১৪ ২০০ ১২০ 

৭ জন র্লবয়বন 

০৫. অর্ফসকমী কস্কলভুি/অর্ফসকমী (দদর্নকর্ভর্িক)    

    
- ৬০ কস্কল ০৭ দদর্নক-০১ 

০৮ জন 
 উপ-কমাট (গ) - ৪২০ ২৪৯ 

১০ জন র্লবয়বন 

 কমাট (ক+খ+গ) - ৫১২ ৩০২ 
১৫জন র্লবয়ন/কপ্রষবণ 
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ফাউবেশবনর িহর্বল প্রার্ি  
(টাকার অংকাঃ লক্ষ টাকায়) 

 

অথ ি বের 

িহর্বল প্রার্ির র্ববরণ (জুন ২০১৫ পর্ িমি ) 

উৎস আবিিক  

ঋণ িহর্বল 

জনবল, পর্রচালন 

ও অন্যান্য 

(সম্পদ/প্রর্শক্ষণ) 

কমাট (২+৩) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০০৫-২০০৬ ৫০০.০০ ৩৫০.০০ ৮৫০.০০ অনুন্নয়ন বাবজট 

২০০৬-২০০৭ - - - - 

২০০৭-২০০৮ - - - - 

২০০৮-২০০৯ ৫০০.০০ ১০০.০০ ৬০০.০০ অনুন্নয়ন বাবজট 

২০০৯-২০১০ ৫০০.০০ - ৫০০.০০ উন্নয়ন বাবজট 

২০১০-২০১১ ৯২০.০০ ৮০.০০ ১০০০.০০ উন্নয়ন বাবজট 

২০১১-২০১২ ৯২২.০০ ১৭.০০ ৯৩৯.০০ উন্নয়ন বাবজট 

২০১২-২০১৩ - ৮.০০ ৮.০০ উন্নয়ন বাবজট 

২০১৩-২০১৪ ১০৪২.৩৬ ৬৩৩.৬৮ ১৬৭৬.০৪ উন্নয়ন বাবজট 

২০১৪-২০১৫ ১২৫০.০০ ৫৭৫.০০ ১৮২৫.০০  

কমাট ৫৬৩৪.৩৬ ১৭৬৩.৬৮ ৭৩৯৮.০৪ - 
 

 

আবিিক ঋণ িহর্বল ব্যবহাবরর র্ববরণ  
(টাকার অংকাঃ লক্ষ টাকায়) 

 

িহর্ববলর উৎস 
প্রাি আবিিক 

ঋণ িহর্বল 
 

ঋণ র্বিরণ 

ঋণ ও সার্ভ িস চাজি আদায় মাবঠ 

র্বর্নবয়াগকৃি  

ঋণ র্স্থর্ি 

 (আসল) 

আসল 
সার্ভ িস চাজি 

(১১% হাবর) 
কমাট 

১। অনুন্নয়ন বাবজট ১০০০.০০ ১০৩২৬.২২ ৮৯৫৮.৭০ ৯৮৫.৪৬ ৯৯৪৪.১৬ ১৩৬৭.৫১ 

২। উন্নয়ন বাবজট ৪৬৩৪.৩৬ ২১১৬৬.৪৫ ১৫৯৭৫.৪৭ ১৭৫৭.৩০ ১৭৭৩২.৭৭ ৫১৯০.৯৯ 

 কমাট ৫৬৩৪.৩৬ ৩১৪৯২.৬৭ ২৪৯৩৪.১৭ ২৭৪২.৭৬ ২৭৬৭৬.৯৩ ৬৫৫৮.৫০ 
 

 

কার্ িক্রবমর অগ্রগর্ি  
 

 ফাউবেশবনর অনুলবল আবিিক ঋণ িহর্বল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অথ ি বেবর প্রদি ৫.০০ ককাটি টাকার 

মাধ্যবম কফব্রুয়ার্র ২০০৭ মাবস কার্ িক্রম শুরু করা হয় । পরবিী ২০০৮-২০০৯ অথ ি বেবর  প্রদি ৫.০০ ককাটি এবং 

২০০৯-২০১৫ সমবয় প্রদি ৪৬.৩৪ ককাটি কমাট ৫৬.৩৪ ককাটি টাকার ‘আবিিক ঋণ িহর্বল' মাধ্যবম কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ন করা হবে । জুন ২০১৫ পর্ িন্ত কার্ িক্রবমর অগ্রগর্ি র্নবে উপস্থার্পি হবলাাঃ 

 

ককন্দ্র গঠন ও সদস্যভুর্ি 

 

 ফাউবেশবনর মাধ্যবম গ্রাম পর্ িাবয় ক্ষুদ্র কৃষক পর্রবাবরর ২০–৩০ জন পুরুষ/মর্হলাবক র্নবয় ০১ (এক)টি 

কবর ককন্দ্র গঠন করা হবয় থাবক । ২০১৪–১৫ অথ ি বেবর ৭৫০টি ককন্দ্র গঠবনর মাধ্যবম ১৯০০০ জন পুরুষ/মর্হলাবক 

সদস্যভুি করা হয় ।  জুন’১৫ পর্ িন্ত ৩৫৩০টি ককন্দ্র গঠবনর মাধ্যবম ১০৩৯৪৮ জন পুরুষ/মর্হলাবক সদস্যভুি করা 

হয়।  
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ঋণ র্বিরণ ও আদায় 

 

 ফাউবেশবনর আওিায় সদস্য/সদস্যাবদর কৃর্ষ উৎপাদন বৃর্ি, আত্ম–কম িসংস্থান ও আয় বৃর্িমূলক কার্ িক্রবম 

সবব িাচ্চ ০১ (এক) বের কময়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । কমাট ৪৮টি সমান র্কর্স্তবি ঋবণর আসল ও সার্ভ িস চাজি আদায় 

করা হয় । ২০১৪–১৫ অথ ি বেবর ৭১৪৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ র্বিরণ করা হয় এবং ৫৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা 

হয়। জুন’১৫ পর্ িন্ত 314৬০.৬৮ লক্ষ টাকা ঋণ র্বিরণ করা হয় এবং ২৪৯১৪.৪৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। 

আদায়বর্াগ্য ঋণ আদাবয়র শিকরা হার ৯৩.২১ ভাগ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ভান র্ক ব্যবসায় খাবি ঋণ র্নবয় সুফলবভাগী সদস্যার ধান শুকাবনা কাজ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সব র্জ চাষ খাবি ঋণ র্নবয় সুফলবভাগী সদবস্যর সব র্জ বাগান পর্রচর্ িা 
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পু ুঁর্জ গঠন 

 

 

 ফাউবেশবনর উপকারবভাগীবদর 'র্নজস্ব পু ুঁর্জ’ গঠবনর লবক্ষয ঋণ কার্ িক্রবমর আয় হবি সািার্হক ন্যযনিম 

২০.০০ টাকা হাবর 'সঞ্চয় আমানি’ জমা করার ব্যবস্থা রবয়বে । ২০১৪–১৫ অথ ি বেবর ৭১০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় 

আমানি জমা করা হয় । এ প্রর্ক্রয়ায় জুন’১৫ পর্ িন্ত ২৪৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানি জমা করা হয় ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উঠান দবঠবকর মাধ্যবম সঞ্চয় ও ঋবণর র্কর্স্ত আদাবয়র কার্ িক্রম 

প্রর্শক্ষণ 
 

 

 ফাউবেশবনর আওিায় কম িকিিা/কম িচারীবদরবক দক্ষিা উন্নয়ন এবং সুফলবভাগীবদরবক র্বর্ভন্ন আয় 

বধ িনমূলক কার্ িক্রবম প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর ব্যবস্থা রবয়বে । ২০১৪–১৫ অথ ি বেবর ৬৩ জন কম িকিিা/কম িচারী এবং ২৫০০ 

জন সুফলবভাগীবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয় । জুন’১৫ পর্ িন্ত ৮৩৪ জন কম িকিিা/কম িচারী এবং ৭৫৭৫ জন 

সুফলবভাগীবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয় ।  

 

নারীর ক্ষমিায়ন  

 

 বাংলাদ্দদদ্দশর কমাট িনসংখ্যার প্রায় অদ্দি যক নারী। সুতরাং নারী সমািদ্দক উৎপাদন ও উন্নয়দ্দনর মূল 

করাতিারার সাদ্দর্ সম্পৃক্ত করা োড়া কদদ্দশর সাভব যক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষ্মতায়ন কস সকল ভবষদ্দয়র ওপর 

ভনি যরশীল তার মদ্দধ্য অয দতম হদ্দে কম যসংস্থান তর্া আয় উপািযন। ফাউদ্দন্ডশদ্দনর উদ্দেশ্য হদ্দে কম যসংস্থান তর্া আয় 

বৃভির মাধ্যদ্দম দাভরদ্রয হ্রাসকরণ । এ সকল কম যসূভির অভিকাংশ সুভবিাদ্দিাগী হদ্দে নারী । ফাউদ্দন্ডশদ্দনর আওতাভুক্ত 

সদস্যদ্দদর মদ্দধ্য ৯৯,৭৯০ িন নারী সদস্য রদ্দয়দ্দে । নারী সদদ্দস্যর শতকরা হার ৯৬% । সদস্যভুক্ত এ সকল নারীদ্দক 

আত্ম-কম যসংস্থাদ্দনর ভনভমত্ত ভবভিন্ন আয়বি যনমূলক কম যকাদ্দন্ড ৩০২০২.২৫ লক্ষ্ টাকা ঋণ ভবতরণ করা হদ্দয়দ্দে ।  এ 

সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় িমার মাধ্যদ্দম ২৩৭৮.৪৩ লক্ষ্ টাকা ভনিস্ব পু ুঁভি গঠদ্দন সক্ষ্ম হদ্দয়দ্দে । উদ্দল্লখ্য নারী 

সদস্যদ্দদর ঋণ পভরদ্দশাদ্দির মাত্রা পুরুষ সদস্যদ্দদর কিদ্দয় অভিক । এোড়া নারী সদস্যদ্দদরদ্দক অর্ যননভতক কার্ যক্রদ্দমর 

পাশাপাভশ সামাভিক উন্নয়নমূলক কার্ যক্রম কর্মনঃ  কেদ্দল-কমদ্দয়দ্দদর ভশক্ষ্া, স্বাস্থয-পুভি, িনসংখ্যা ভনয়ন্ত্রণ, পভরবার 

কল্যাণ ইতযাভদ কার্ যক্রম গ্রহদ্দণ উদ্বুিকরণ ও সহদ্দর্াভগতা প্রদাদ্দন অভিকতর সাড়া পাওয়া র্ায় । এ ফাউদ্দন্ডশদ্দনর 

মাধ্যদ্দম নারীদ্দদর ক্ষ্মতায়দ্দন র্দ্দর্ি অবদান রদ্দয়দ্দে ।  
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এক নিদ্দর ফাউদ্দন্ডশদ্দনর মাঠ কার্ যক্রদ্দমর অগ্রগভত 

  

কার্ িক্রম 
কার্ িক্রবমর অগ্রগর্ি (জুন ২০১৫ পর্ িমি) 

পুরুষ মর্হলা কমাট 

১।  ককন্দ্র গঠন ১৪১ ৩৩৮৯ ৩৫৩০ 

২। সদস্যভুর্ি ৪১৫৮ ৯৯৭৯০ ১০৩৯৪৮ 

৩।  সঞ্চয় আমানি (লক্ষ টাকায়) ৯৯.১০ ২৩৭৮.৪৩ ২৪৭৭.৫৩ 

৪।  ঋণ র্বিরণ (লক্ষ টাকায়) ১২৫৮.৪৩ ৩০২০২.২৫ ৩১৪৬০.৬৮ 

৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়) ৯৯৬.৫৮ ২৩৯১৭.৮৭ ২৪৯১৪.৪৫ 

৬।  সার্ভ িস চাজি আদায় (লক্ষ টাকায়) ১০৯.৬২৩৬ ২৬৩০.৯৬৬ ২৭৪০.৫৯ 

৭। ঋণ আদাবয়র হার (%) ৮৮ ৯৩ ৯৩ 

৮। সুফলবভাগীবদর প্রর্শক্ষণ (জন) ৩০৩ ৭২৭২ ৭৫৭৫ 

 

ফাউবেশবনর কার্ িক্রবমর  সাফল্য  
 

 ফাউবেশবনর আওিায় জুন ২০১৫ পর্ িমি সমবয় ১০৩৯৪৮ পর্রবার হবি ০১ (এক) জন পুরুষ/মর্হলাবক 

সংগঠিি কবর ক্ষুদ্রঋণ সহায়িা প্রকবল্পর মাধ্যবম িাঁবদর কৃর্ষ উৎপাদন, আত্ম-কম িসংসহান ও আয় বৃর্িমূলক কার্ িক্রম 

গ্রহণ করা হবয়বে । ফবল িাঁবদর আথ ি-সামার্জক অবস্থার উন্নয়ন েবটবে । সুফলবভাগীবদর শিকরা ৯৬ ভাগই মর্হলা। 

ফাউবেশবনর কার্ িক্রম মর্হলাবদর উন্নয়বন গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন করবে । 

 ফাউবেশবনর কম িকিিা/কম িচারীবদর কবিনভািা ও অন্যান্য পর্রচালন ব্যয় র্নব িাবহ সরকার হবি ককান 

অনুদান বরাে প্রদান করা হয় না । সরকার প্রদি কমাট ৫৬.৩৪ ককাটি টাকার ‘আবিিক ঋণ িহর্বল'এর মাধ্যবম 

পর্রচালনাধীন ঋণ কার্ িক্রম হবি প্রাি ১১% সার্ভ িস চাবজির ১০% অবথ ির মাধ্যবম পূণ িকালীন ৩০২ জন 

কম িকিিা/কম িচারীর কবিনভািা ও অন্যান্য পর্রচালন ব্যয় র্নব িাহ করা হবে ।  
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ককইস িাভি–১ 

 

 এসএফর্িএফ র্ত্রশাল উপবজলা কথবক ঋণ সহায়িা র্নবয় সফল কমাোাঃ পারভীন কবগম। 

 

 ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন (এসএফর্িএফ)–এর র্ত্রশাল উপবজলা কার্ িালয় কথবক অবনক গ্রামীন দর্রদ্র মর্হলা ঋণ 

সহায়িা র্নবয় সফল জীবন র্াপন করবেন। এবদর মবধ্য কমাোাঃ পারভীন কবগম র্ত্রশাল উপবজলা কার্ িালবয়র একজন সফল সদস্য। 
 

 কমাোাঃ পারভীন কবগম, স্বামী কমাাঃ বাবুল আহবমদ, গ্রাম-বীররামপুর, কপাাঃ-র্ত্রশাল, থানা-র্ত্রশাল, কজলা-ময়মনর্সংহ। 

ককন্দ্র বীররামপুর বটিলা মর্হলা দল-১ সদস্য নং-১৯। সদবস্যর দুই কেবল। বে কেবলর বয়স ৯ বের, ৩য় কেনীবি পবে এবং 

কোট কেবলর বয়স ৪ বের। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গাভী পর্রচর্ িা 

 

 কমাোাঃ পারভীন কবগম এসএফর্িএফ কথবক ঋণ গ্রহবনর পূবব ি খুবই অসহায় এবং চরম দার্রদ্রযিার মবধ্য জীবন র্াপন 

করর্েল। সদস্যার পর্রবার ভাঙা কবোর েবর বসবাস করবিা এবং অস্বাস্থযকর টয়বলট ব্যবহার করবিা। িার স্বামী ও আর্থ িক 

অসুর্বধার কারবণ কবকার জীবন র্াপন করর্েল। সদস্যার পার্রবার্রক এবং আর্থ িক অবস্থার উন্নর্ির জন্য র্কছু আর্থ িক সহায়িার 

খুব প্রবয়াজন র্েল। িারপর এসএফর্িএফ–এর ঐখানকার ককবন্দ্রর সভাবনত্রীর সহায়িায় এসএফর্িএফ কথবক কবয়ক দফায় ঋণ 

র্নবয় িার পার্রবার্রক এবং আর্থ িক অবস্থার উন্নর্ি কবর। 

 

 কমাোাঃ পারভীন কবগম এসএফর্িএফ কথবক ১ম দফায় ১০,০০০ টাকা ঋণ সহায়িা র্নবয় প্রথবম অবন্যর জর্ম বগ িা চাষ 

কবর এবং র্কছু টাকা লাভবান হয়। এই লাবভর টাকা এবং ২য়  দফায় প্রাি ১৫,০০০ টাকা র্দবয় কস ৪ কাঠা জর্ম বন্ধক কনয়। 

এই চার কাঠা বন্ধর্ক জর্মবি কস ধান এবং ধাবনর পাশাপার্শ কচু আবাদ কবর অবনক লাভবান হয় এবং এই লাবভর টাকা র্দবয় 

কস আবরা র্কছু জর্ম বন্ধক কনয়। পরবিীবি কস এসএফর্িএফ কথবক গাভী ক্রবয়র জন্য ৩য় দফায় ২০,০০০ টাকা ঋণ সহায়িা 

কবরন এবং গাভী ক্রয় কবর। গাভী কথ কস লাভবান হবে। গাভীটির বিিমাবন একটি বাছুর আবে এবং বিিমাবন গাভীটি পাঁচ কথবক 

েয় ককর্জ দুধ কদয়। দুধ র্বর্ক্র কবরও কস লাভবান হবে। পরবিীবি ৪থ ি দফায় কস আবাবরা ২০,০০০ টাকা ঋণ র্নবয় ধান এবং 

কচুর আবাদ কবর এবং কসখান কথবক কস লাভবান হবয় কসই লাবভর টাকা র্দবয় িার কভবঙ র্াওয়া েরটা নতুন কবর র্নম িাণ কবর 

এবং স্বাস্থযসম্মি টয়বলট র্নম িান কবর । বিিমাবন র্ির্ন আর্থ িকভাবব স্বেল । আর্ম উপবজলা ব্যবস্থাপক র্হবসবব সদস্য কমাোাঃ 

পারভীন কবগম–এর উিবরাির সাফল্য কামনা করর্ে। 

 

কবগম ইবলারা আিার 

উপবজলা ব্যবস্থাপক 

র্ত্রশাল উপবজলা কার্ িালয় 

ময়মনর্সংহ 
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ককইস ষ্টার্ি–২ 
 

 এসএফর্িএফ চার্েনা উপবজলা কথবক ঋণ সহায়িা র্নবয়  হার্েবখালা গ্রাবমর আর্িয়া কবগম, স্বামীাঃ আবদুল 

ওহাব একজন সফল সদস্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঋবণর টাকায় ক্রয়কৃি হাঁস পালন 

 

 চার্েনা উপবজলার হার্েবখালা গ্রাবমর আর্িয়া কবগম, স্বামীাঃ আবদুল ওহাব  ২৬।০৩।২০০৭ ইং িার্রবখ 

এসএফর্িএফ–এ সদস্য পদ লাভ কবর ৬,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহবণর মাধ্যবম র্াত্রা শুরূ কবর। গি ২৩।১২।২০১৪ ইং 

িার্রবখ সবব িাচ্চ ৩০,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ কবর। দীে ি আট বের র্াবৎ সদস্য থাকাকালীন সমবয় কস টাকা র্নবয় 

হাঁস-মুরগী পালন কথবক শুরু কবর গরু পালনসহ কৃর্ষ কাজ কবর ব্যাপক উন্নর্ি সাধন কবর । প্রথম অবস্থায় িাঁর একটি 

র্েল কুুঁবেের এখন িার টিবনর চালাসহ চার্রর্দবক টিবনর কবো। িার দুটি কমবয় র্শর্রনা এবং কজসর্মনবক দশম কেনী 

পর্ িন্ত কলখাপো র্শর্খবয়বে। িার কেবলটিবক বিিমাবন ৫ম কেণীবি পোবে। কস এখন আবগর কচবয় ভাল ও স্বেল 

র্দনার্িপাি করবে। এসএফর্িএফ পর্রচার্লি হাঁসমুরগী ও গরুপালবন র্িন বার প্রর্শক্ষণ গ্রহন কবরবে। আর্ম উপবজলা 

ব্যবস্থাপক র্হবসবব সদস্য আর্িয়া কবগম–এর মি অন্যান্য সদস্যবদরবক উবদ্যাগী হওয়ার র্বষবয় কার্ িকর ভূর্মকা 

পালন করববা।  

 

 
কমাহাঃ মাহবুবুর রহমান 

উপবজলা ব্যবস্থাপক 

িাভিনা উপবজলা কার্ িালয় 

কুভমল্লা 
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ককইস ষ্টার্ি-৩ 

 
 এসএফর্িএফ মুিাগাো উপবজলা কথবক ঋণ সহায়িা র্নবয়  কমাোাঃ কর্হন্যর কবগম, স্বামীাঃ কমাাঃ লাল র্ময়া একজন 

সফল সদস্য। 

 

 সদস্য হওয়ার পূবব ির অবস্থাাঃ কমাো কর্হন্যর কবগম  ক্ষুদ্র কৃষক  উন্নয়ন ফাউবেশনুএ সদস্য হওয়ার পূবব ি বসির্ভটা ও 

বােীর আর্ঙ্গনাসহ ৬.৫ শিাংশ ও ৫৮.৫ শিাংশ কৃর্ষ জর্মসহ সব িবমাট ৬৫ শিাংশ জর্মর মার্লক র্েবলন । কর্হন্যর কোট একটি 

োপরা েবর িার দুটি সন্তান স্বামীবক র্নবয় অিযান্ত কষ্ট কবর থাকবিন। স্বামী লাল র্ময়া ৫৮.৫ শিাংশ জর্মবি ধান চাষ করবিন। 

এই জর্ম কথবক কর্ পর্রমাণ ধান কপবিন িা র্দবয় কর্হন্যর কবগম িার দুই সন্তান ও স্বামীবক র্নয়া কষ্ট কবর র্দন কাটাবিন । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ঋদ্দণর টাকা খাটিদ্দয় আয়বৃভির মাধ্যদ্দম নভেমন ক্রয় 

 

 সদস্য হওয়ার পরবিী অবস্থাাঃ কমাোাঃ কর্হন্যর কবগম ২৫।০৮।১১ইং িার্রবখ লাংগুর্লয়া ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন মর্হলা 

ককন্দ্র ৭ এর সদস্য র্হসাবব ভর্িি হন । সঞ্চয় ১০০ টাকা জমা  কবর ০৯।০৯।২০১১ইং িার্রখ  ১ম দফা ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহন 

কবরন । ১ম দফা ঋবণর টাকা র্নবয় কর্হন্যর িার স্বামী লাল র্ময়াবক একটি ভযান গােী ক্রয় কবর কদন। ভযান গােীর কথবক প্রর্ি 

২/৩ শি টাকা করাজগার হয় িা কথবক প্রর্ি সিাবহ ২৫০ র্কর্স্ত চার্লবয় সংসাবরর ব্যয় ভার বহন কবরন ।  
 

 ২য় দফা কর্হন্যর ১৫,০০০টাকা ঋণ গ্রহন কবরন । ১৫,০০০ টাকা র্দয়া কর্হন্যর একটি টিবনর ের কদন । সদস্যা হওয়ার 

পূবব ি  কর্হন্যর  একটি  কোট োপরা ের র্েল কর্খাবন কেবল কমবয়বক র্দয়া অর্ি কবষ্ট  রাত্রর্দন কাটাবিন।  
 

 ৩য় দফা  ২০,০০০ টাকা র্নবয় কর্হন্যর কবগম ০২টি র্রক্সা ক্রয় কবর ভাো কদন। প্রর্ির্দন ০২টি  র্রক্সা কথবক ১২০ 

টাকা ভাো আবস এবং বের কশবষ ৪৩,২০০ টাকা আয় করবি থাবকন ।  
 

 ৪থ ি দফা  ২৫,০০০ টাকা ঋণ র্নবয় কর্হন্যর পূবব ির ক্রয়কৃি ভযান ও র্রক্সা র্বর্ক্র কবর এবং র্নবজর হাি কথবক র্কছু 

টাকা র্দবয় সব িবমাট ৬৫,০০০ টাকা র্দবয় একটি ইর্জজন চার্লি নর্েমন গােী ক্রয় কবরন । স্বামী লাল র্ময়া ইর্িন চার্লি 

নর্েমন গােীটি র্নবজ চালান । প্রর্ির্দন নর্েমন গােীটি কথবক ৫/৬ শি টাকা করাজগার হয়  এই আয় কথবক কর্হন্যর িার সংসার 

ও একমাত্র কমবয় র্মর্লর পো কলখার কর্াগান কদন । সংসাবরর সব ব্যয়  বহন করার পরও প্রর্ির্দন কর্হন্যর কবগম ২০০ টাকা 

আয় কবর । মাবস ৬,০০০ টাকা আয় থাবক । কর্হন্যবরর ইো  ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন কথবক ৫০,০০০ টাকা পর্ িন্ত ঋণ গ্রহন 

কবর আরও একটি ইর্িন চার্লি নর্েমন গােী র্কনার । কর্হন্যর কবগবমর  সংসাবর আর ককান দার্রদ্রিা কনই । কনই ককান 

অশার্ন্তর বারিা । ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন কথবক ঋণ র্দবয় কর্হন্যর একজন আত্মর্নভিরশীল সফল নারী ।  
 

এস,এম, কহলাল উর্েন 

উপবজলা ব্যবস্থাপক 

মুিাগাো উপবজলা কার্ িালয় 

ময়মনর্সংহ 
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ফাউবেশবনর সম্প্রসারণ কার্ িক্রম  

 

 ‘দার্রদ্রয র্ববমাচবন এসএফর্িএফ কার্ িক্রম সম্প্রসারণ' শীষ িক একটি প্রকল্প ২০১৩-২০১৬ কময়াবদ ৫৪.০০ 

ককাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় ১৮টি কজলার ৫৪টি উপবজলায় বাস্তবায়নাধীন রবয়বে । 
 

বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা 
 

সাংগঠর্নক  ও জনবল কাঠাবমা  
 

 ফাউবেশবনর প্রধান কার্ িালয়, পল্লী ভবন (৭ম িলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় প্রকবল্পর প্রধান কার্ িালয় 

অবর্স্থি । ফাউবেশবনর ব্যবস্থাপনা পর্রচালবকর সার্ব িক র্দক র্নবদ িশনা ও র্নয়ন্ত্রবণ প্রকল্প পর্রচালক, উপ-প্রকল্প 

পর্রচালক ও অন্যান্য কম িকিিা/কম িচারীবদর মাধ্যবম প্রধান কার্ িালবয়র কার্ িক্রম পর্রচার্লি হবয় থাবক । মাঠ পর্ িাবয়র 

কার্ িক্রম বাস্তবায়বন ৫টি প্রশাসর্নক র্বভাবগ স্থার্পি ৫টি আঞ্চর্লক কার্ িালবয়র মাধ্যবম স্থানীয় পর্ িাবয় প্রকল্প কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও িদারর্ক র্নর্িি করার ব্যবস্থা রবয়বে । প্রকবল্পর র্তণমুল পর্ িাবয়র কার্ িক্রম ৫৪টি উপবজলায় 

স্থার্পি উপ-আঞ্চর্লক কার্ িালবয়র মাধ্যবম বাস্তবায়ন করা হবে । প্রর্িটি উপ-আঞ্চর্লক কার্ িালবয় ০১ জন উপ-

আঞ্চর্লক ব্যবস্থাপক ও ০২ জন মাঠ সংগঠক সংর্িষ্ট উপবজলার কার্ িক্রম বাস্তবায়বন র্নবয়ার্জি রবয়বেন ।  

 

প্রকল্প এলাকা 
 
  

 প্রকল্পটির কার্ িক্রম কগাপালগঞ্জ, ফর্রদপুর, শর্রয়িপুর, র্পবরাজপুর, বর্রশাল, খুলনা, সািক্ষীরা, কুর্মল্লা, 

চাঁদপুর, কনায়াখালী, লক্ষীপুর, র্সবলট, সুনামগঞ্জ, হর্বগঞ্জ, কমৌলভীবাজর, র্কবশারগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগে 

কজলার ৫৪টি উপবজলায় বাস্তবায়ন করা হবে । 

 

মাঠ কার্ িক্রম 

 

 প্রকল্প অনুবমাদন পরবিীবি সাংগঠর্নক কার্ িক্রম সম্পাদন কশবষ মাচ ি, ২০১৪ হবি প্রকবল্পর মাঠ পর্ িাবয়র 

কার্ িক্রম শুরু হয় । জুন ২০১৫ পর্ িন্ত মাঠ পর্ িাবয়র কার্ িক্রবমর অর্জিি অগ্রগর্ি র্নবে বর্ণ িি  হবলাাঃ  

 

কার্ িক্রম 
কার্ িক্রবমর অগ্রগর্ি (জুন ২০১৫ পর্ িমি) 

পুরুষ মর্হলা কমাট 

১।  ককন্দ্র গঠন 29 688 ৭১৭ 

২। সদস্যভুভক্ত 621 14897 ১৫৫১৮ 

৩।  সঞ্চয় আমানত (লক্ষ্ টাকায়) 14.5232 348.5568 ৩৬৩.০৮ 

৪।  ঋণ ভবতরণ (লক্ষ্ টাকায়) 117.7432 2825.837 ২৯৪৩.৫৮ 

৫। ঋণ আদায় (লক্ষ্ টাকায়) 74.062 1777.488 ১৮৫১.৫৫ 

৬। সাভি যস িািয আদায় (লক্ষ্ টাকায়) 7.3396 176.1504 ১৮৩.৪৯ 

৭।  আদায়দ্দর্াগ্য ঋণ আদাদ্দয়র হার (%) ১০০ ১০০ ১০০ 
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ফাউবেশবনর সক্ষমিা বৃর্ির পদবক্ষপ  

 

 ফাউবেশনটি সরকার্র মার্লকানাধীন প্রর্িষ্ঠান হবলও সরকার এ প্রর্িষ্ঠাবনর কম িকিিা–কম িচারীবদর কবিন–

ভািা প্রদান কবর না। ফাউবেশনবক র্নবজর আয় কথবক ব্যয় র্নব িাহ করবি হয়। প্রর্িষ্ঠানটির কম িকিা–কম িচারীবদর 

কবিন–ভািাসহ প্রর্িমাবস সংস্থাপন ও পর্রচালন খাবি প্রায় ৩৯.০০ লক্ষ টাকা মার্সক ব্যয় হবয় থাবক ।  

 

 সদস্যবদর মবধ্য ঋণ র্বিরণ ও ঋবণর র্কর্স্ত আদাবয়র জন্য ১১% সার্ভ িস চাজি কনয়া হয়। এর ৩ ভাগ অংশ 

প্রবৃর্ির জন্য করবখ ৭ ভাগ কথবক ৩০১ জন কম িকিিা/কম িচারীর কবিনভািা ও পর্রচালনা ব্যয় র্নব িাহ করবি হবে । 

 

 ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন সহায়িা (২য় পর্ িায়)' শীষ িক একটি প্রকল্প জানুয়ার্র ২০১৬ কথবক র্িবসির 

২০১৮ কময়াবদ ৭৫.০০ ককাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় ২১টি কজলার ৬০টি উপবজলায় বাস্তবায়বনর লবক্ষয র্ির্পর্প পল্লী 

উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাবগর মাধ্যবম পর্রকল্পনা কর্মশন কপ্ররণ করা হবয়বে । ইবিামবধ্য প্রকবল্পর র্পইর্স সভা অনুর্ষ্ঠি 

হবয়বে এবং সহসাই র্ির্পর্প পুনগ িঠন কবর কপ্ররণ করা হবব।  

 
 এোো (১) ৩৯৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশবনর সক্ষমিা বৃর্িসহ শীষ িক 

১টি, (২) ২৯০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় ‘বাংলাবদবশর ক্ষুদ্র কৃষকবদর জন্য উৎপাদন, কম িসংস্থান ও 

আয়বৃর্িমূলক কম িসূর্চ’ শীষ িক ১টি, এবং (৩) ৬৫৬২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় ‘নৃ-িার্িক ও প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীর 

জীর্বকা উন্নয়নসহ’ শীষ িক ১টিসহ কমাট ৩টি প্রকল্প ২০১৫–১৬ অথ ি বেবর এর্ির্প’কি প্রস্তার্বি দববদর্শক সাহায্য 

প্রার্ির সুর্বধাবথ ি বরাের্বহীন অননুবমার্দি নতুন প্রকল্প র্হবসবব অন্তভু িি রবয়বে । এ ৩টি প্রকবল্পর প্রকল্প প্রস্তাব 

ইআরর্ি’কি কপ্ররণ করা হবয়বে । 


