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ভূর্মকা 
 

জার্িসংবের খাদ্য ও কৃর্ষ সংস্থা (এফএও) কর্তিক ১৯৭২ সাবল এর্শয়া অঞ্চবলর কর্িপয় দদবশর 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 দদবশ পর্ িববক্ষণ দশবষ ১৯৭৪ সাবল সংর্িষ্ট দদশসমূবহর সরকাবরর র্নকট একটি 

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

‘প্রদানকারী ব্যবস্থা’দক দঢবল সাজাবনার সুপার্রশ করা হয় । 

জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু দশখ মুর্জবুর রহমাবনর দনর্তত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকাবরর আমবল উর্ল্লর্খি 

সুপার্রশ অনুসাবর ১৯৭৫-৭৬ সাবলর বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ির 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 দজলার সদর উপবজলাসমূবহ বাস্তবায়ন শুরু হয় । এ প্রকল্পটির মাধ্যবমই বাংলাবদবশ সব িপ্রথম সরকার্র খাবি 

‘জামানি র্বহীন ক্ষুদ্রঋণ কম িসূর্ি'র সূিনা হয় । 

 

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

দশখ হার্সনার দনর্তত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকাবরর আমবল ১৯৯৯-২০০৪ পর্ িাবয়র দময়াদ দশবষ একটি 

ফাউবেশবন রূপান্তর করার র্সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।  

প্রকল্পটিবক উর্ল্লর্খি র্সদ্ধাবন্তর ধারাবার্হকিায় ১৯৯৪ সাবলর দকাম্পানী আইবনর র্বধানমবি দর্ৌথ মূলধন 

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

সরকার্র মার্লকানাধীন র্লর্মবটি দকাম্পানীবি রূপান্তর করা হয় ।  

 

কার্ যাবলি 

 

১। গ্রাম পর্ যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পলিবায়িি পুরুষ/মলিিায়েিয়ক সংগঠিতকিণ; 

২। সংগঠিত পুরুষ/মলিিায়েিয়ক তায়েি উৎপােন, আত্ম-কম যসংস্থান ও আে বৃলিমূিক কার্ যক্রম বাস্তবােয়ন 

 জামানত লবিীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন; 

৩। ঋণ লবলনয়োয়গি আে থেয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চে আমানত জমাি মাধ্যয়ম লনজস্ব পু ুঁলজ গঠয়ন উদু্বিকিণ; 

৪। সুফিয় াগী সেস্য/সেস্যায়েি জন্য েক্ষতা বৃলিমূিক প্রলিক্ষণ আয়োজন; এবং 

৫। সুফিয় াগী সেস্য/সেস্যাগণয়ক অে যননলতক কার্ যক্রয়মি পািাপালি সামালজক উন্নেনমূিক কার্ যক্রম থর্মনঃ  

থেয়ি-থময়েয়েি লিক্ষা, স্বাস্থয-পুলি, জনসংখ্যা লনেন্ত্রণ, পলিবাি কল্যাণ ইতযালে কার্ যক্রম গ্রিয়ণ উদু্বিকিণ ও 

সিয়র্ালগতা প্রোন ।  

 

ফাউবেশবনর কম ি-এলাকাাঃ 
 

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

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

৫০.০০ দকাটি টাকা িহর্বল সংস্থাবনর সুপার্রশ করা হয় । 
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ফাউবেশবনর কার্ িক্রম দফবুয়ার্র ২০০৭ সাবল মাত্র ৫.০০ দকাটি টাকা ‘আবিিক ঋণ িহর্বল' র্নবয় শুরু হয়। 

র্কন্তু িৎকালীন সরকার কর্তিক পরবিীবি ‘টাস্ক দফাস ি' সুপার্রশ অনুসাবর িহর্বল সংস্থাবনর অভাবব কার্ িক্রম দজারদার 

ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়র্ন । 

মাননীয় প্রধানমমন্ত্রীর দনর্তত্বাধীন র্িিীয় দফা আওয়ামী লীগ সরকাবরর ২০০৯-২০১৪ দময়াবদ দমাট ২৪.৪৯ 

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

কুর্মল্লা, ময়মনর্সংহ, বগুো, পাবনা, রংপুর, কুর্েগ্রাম, পটুয়াখালী, বরগুনা, বর্রশাল, দভালা ও িাঁদপুর দজলার ৬০টি 

উপবজলায় দজারদারকরণ ও সম্প্রসারবণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । 

মাননীয় প্রধানমমন্ত্রীর দনর্তত্বাধীন সরকাবরর আমবল ২০১৩-২০১৬ দময়াবদ দমাট ৫৪.০০ দকাটি টাকা 

প্রাক্কর্লি ব্যবয় দার্রদ্রয র্ববমািবন এসএফর্িএফ কার্ িক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর মাধ্যবম দগাপালগঞ্জ, ফর্রদপুর, 

শর্রয়িপুর, র্পবরাজপুর, বর্রশাল, খুলনা, সািক্ষীরা, কুর্মল্লা, িাঁদপুর, দনায়াখালী, লক্ষীপুর, র্সবলট, সুনামগঞ্জ, হর্বগঞ্জ, 

দমৌলভীবাজার, র্কবশারগঞ্জ, িাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগে দজলার ৫৪টি উপবজলায় সম্প্রসারবণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । 

বিিমাবন ফাউবেশবনর কার্ িক্রম ২৬টি দজলার ১১৪টি উপবজলায় বাস্তবায়নাধীন রবয়বে ।  

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 পর্রিালনার র্বষবয় ফাউবেশবনর ৮ সদস্য র্বর্শষ্ট একটি ‘পর্রিালনা পষ িদ' রবয়বে। 

পর্রিালনা 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 সর্িব পদার্ধকারববল উভয় পষ িদ-এর সভাপর্ির 

দার্য়ত্ব পালন কবর থাবকন । ফাউবেশবনর ব্যবস্থাপনা পর্রিালক পদার্ধকারববল উভয় পষ িদ-এর সদস্য-সর্িব র্হসাবব 

দার্য়ত্ব পালন কবরন । 

 

ক। ফাউবেশবনর ‘পর্রিালনা পষ িদ’এর সদস্যবৃবের িার্লকা (৩০–০৬–২০১৪ িার্রবখ) 
 

০১। সর্িব 

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ 

-  সভাপর্ি  

(পদার্ধকাবর) 

০২। মহাপর্রিালক 

 বাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন একাবিমী (বাি ি) 

 দকাটবােী, কুর্মল্লা 

- সদস্য  

(পদার্ধকাবর) 

০৩। যুগ্ম-সর্িব (বাবজট অনুর্বভাগ-২) 

 অথ ি র্বভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয় 

- সদস্য  

(পদার্ধকাবর) 

০৪।  ব্যবস্থাপনা পর্রিালক 

  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 দরাি, ঢাকা 

- সদস্য  

(মবনানীি) 

০৭।  জনাব আবুল হাবসম দমাাঃ আবদুল্লাহ 

  ব্যবস্থাপনা পর্রিালক 

  ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন 

- সদস্য-সর্িব  

(পদার্ধকাবর) 

  

 ফাউবেশন গঠবনর পর এ র্াবি ‘পর্রিালনা পষ িদ'র ৩০টি সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বে । 



4 

খ। ফাউবেশবনর ‘ সাধারণ পষ িদ’এর সদস্যবৃবের িার্লকা (৩০–০৬–২০১৪ িার্রবখ) 
 

০১। সর্িব 

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ 

- সভাপর্ি 

(পদার্ধকাবর) 

০২। মহাপর্রিালক 

 বাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন একাবিমী (বাি ি) 

 দকাটবােী, কুর্মল্লা 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 

০৩। যুগ্ম-সর্িব (বাবজট অনুর্বভাগ-২) 

 অথ ি র্বভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয় 

- সদস্য  

(পদার্ধকাবর) 

০৪।  ব্যবস্থাপনা পর্রিালক 

  পল্লী কম ি-সহায়ক ফাউবেশন (র্পবকএসএফ) 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 

০৫।  মহাপর্রিালক মহাপর্রিালক   

 বাংলাবদশ পল্লী উন্নয়ন দবাি ি (র্বআরর্ির্ব)   
 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 

০৬।  যুগ্ম-সর্িব (সম্প্রসারণ)  

  কৃর্ষ মন্ত্রণালয় 
 

- সদস্য 

(পদার্ধকাবর) 

০৭।   জনাব দমাাঃ আবনায়ার দহাবসন 

   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 দরাি,  ঢাকা 

- সদস্য 

(মবনানীি) 

১০। দবগম দমাবাবশ্বরা দবগম  -  সদস্য 

 র্সর্নক র্ভলা-০৪, ফ্লাট নং-এ-২ 

 হাউজ নং-১৪, দরাি নং-১০ 

  বার্রধারা র্িবলাবমটিক দজান, ঢাকা 

- সদস্য 

(মবনানীি) 

১১।  জনাব আবুল হাবসম দমাাঃ আবদুল্লাহ 

  ব্যবস্থাপনা পর্রিালক 

  ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউবেশন 

- সদস্য-সর্িব 

(পদার্ধকাবর) 

 ফাউবেশন গঠবনর পর এ র্াবি ‘সাধারণ পষ িদ'র ০৬টি 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) 

পর্রিালনা পষ িদ 

(৭ সদস্য)  

ব্যবস্থাপনা 

পর্রিালক 

 মহাব্যবস্থাপক 

 

উপ-মহাব্যবস্থাপক 

(র্হসাব ও র্নরীক্ষা) 

সহকারী মহাব্যবস্থাপক 
(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

সহকারী মহাব্যবস্থাপক 

(প্রর্শক্ষণ) 

 
ব্যবস্থাপক 

(র্হসাব ও র্নরীক্ষা) 
 

ব্যবস্থাপক 
(প্রশাসন ও সমন্বয়) 

ড্রাইভার (৩) 

দিিপাস 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 পর্রিালক -    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 
দিিপাস রাইিার -    ০১ 
অর্ফসকমী  -    ৭৯ 
র্নরাপিা প্রহরী -    ০৩ 
দমাট -  ৫১২ 
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ফাউবেশবনর সাংগঠর্নক কাঠাবমা ও র্বদ্যমান জনবল  

 

কার্ িালয়/পদ 

র্নধ িার্রি 

দবিন 

দগ্রি নং 

অনুবমার্দি 

পবদর সংখ্যা 

পূরণকৃি পবদর  

সংখ্যা  

(৩০-০৬-২০১৪ িার্রবখ) 
ক। প্রধান কার্ িালয়    
০১. ব্যবস্থাপনা পর্রিালক 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 দপ্রষবণ  
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/দপ্রষণ 
০৬. সহকারী মহাব্যবস্থাপক (আইর্সটি, হাি িওয়ার দমইনবটবনন্স  ও 

 র্রসাি ি/আইর্সটি, সফটওয়ার ও িকুবমবেশন) 
৬ ০২ - 

০৭. ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সমন্বয়/র্হসাব ও 

 র্নরীক্ষা/পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ/প্রর্শক্ষণ ও পর্রবীক্ষণ) 
৮ ০৪ ০৩ 

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

 িকুবমবেশন) 
৮ 

০২ 
- 

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

 পর্রকল্পনা ও পর্রবীক্ষণ/প্রর্শক্ষণ ও পর্রবীক্ষণ) 
১০ ০৬ ০৬ 

১০. সহকারী ব্যবস্থাপক (আইর্সটি, রক্ষণাববক্ষণ ও গববষণা/ 

 আইর্সটি ও  িকুবমবেশন) 
১০ ০২ - 

১১. ব্যর্িগি কম িকিিা ১১ ০৬ – 

১২. কর্ম্পউটার অপাবরটর ১৩ ০৮ ০৬ 

১৩. অর্ফস সহকারী কাম-িাটা এর্ি অপাবরটর ১৪ ০৪ ০২ 

১৪. দিসপাস রাইিার ১৪ ০১ - 

১৫. ড্রাইভার ১৪ ০৩ ০৩ 

১৬. অর্ফসকমী ১৯ ০৮ ০৩ 

১৭. র্নরাপিা প্রহরী ১৯ ০৩ ০১ 

 উপ-দমাট (ক) - ৫৯ ৩২ 

৩ জন র্লবয়ন/দপ্রষবণ 

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

 বদর্লবর্াগ্য পদ) 
৬ ১১ ০৭ 

০২. অর্ফস সহকারী কাম-িাটা এর্ি অপাবরটর ১৪ ১১ ০৬ 

১ জন র্লবয়বন 

০৩. অর্ফস কমী ১৯ ১১ ১৪ 

 উপ-দমাট (খ) - ৩৩ ২৭ 

১ জন র্লবয়বন 

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

০২. উপবজলা ব্যবস্থাপক ১০ ৪০ ৫১ 

১ জন র্লবয়বন 

০৩. র্সর্নয়র মাঠকম িকিিা ১৩ ১০০ ২৯ 

১ জন র্লবয়বন 

০৪. মাঠকম িকিিা ১৪ ২০০ ১৬৫ 

৭ জন র্লবয়বন 

০৫. অর্ফসকমী দস্কলভুি/অর্ফসকমী (দদর্নকর্ভর্িক)    

    
- ৬০ দস্কল ০৭ দদর্নক-০১ 

০৮ জন 
 উপ-দমাট (গ) - ৪২০ ২৫১ 

১০ জন র্লবয়বন 

 দমাট (ক+খ+গ) - ৫১২ ৩১০ 
১৪জন র্লবয়ন/দপ্রষবণ 
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ফাউবেশবনর িহর্বল প্রার্প্ত  
(টাকার অংকাঃ লক্ষ টাকায়) 

 

অথ ি বের 

িহর্বল প্রার্প্তর র্ববরণ (জুন ২০১৪ পর্ িন্ত ) 

উৎস আবিিক  

ঋণ িহর্বল 

জনবল, পর্রিালন 

ও অন্যান্য 

(সম্পদ/প্রর্শক্ষণ) 

দমাট (২+৩) 

১    ৫ 

২০০৫-২০০৬ ৫০০.০০ ৩৫০.০০ ৮৫০.০০ অনুন্নয়ন বাবজট 

২০০৬-২০০৭ ০ ০ ০ - 

২০০৭-২০০৮ ০ ০ ০ - 

২০০৮-২০০৯ ৫০০.০০ ১০০.০০ ৬০০.০০ অনুন্নয়ন বাবজট 

২০০৯-২০১০ ৫০০.০০ ০ ৫০০.০০ উন্নয়ন বাবজট 

২০১০-২০১১ ৯২০.০০ ৮০.০০ ১০০০.০০ উন্নয়ন বাবজট 

২০১১-২০১২ ৯২২.০০ ১৭.০০ ৯৩৯.০০ উন্নয়ন বাবজট 

২০১২-২০১৩ ০ ৮.০০ ৮.০০ উন্নয়ন বাবজট 

২০১৩-২০১৪ ১০৪২.৩৬ ৬৩৩.৬৮ ১৬৭৬.০৪ উন্নয়ন বাবজট 

দমাট ৪৩৮৪.৩৬ ১১৮৮.৬৮ ৫৫৭৩.০৪ - 
 

 

আবিিক ঋণ িহর্বল ব্যবহাবরর র্ববরণ  
(টাকার অংকাঃ লক্ষ টাকায়) 

 

িহর্ববলর উৎস 
প্রাপ্ত আবিিক 

ঋণ িহর্বল 
 

ঋণ র্বিরণ 

ঋণ ও সার্ভ িস িাজি আদায় মাবঠ 

র্বর্নবয়াগকৃি  

ঋণ র্স্থর্ি 

 (আসল) 

আসল 
সার্ভ িস িাজি 

(১১% হাবর) 
দমাট 

১। অনুন্নয়ন বাবজট ১০০০.০০ ৯৫৪৭.০১ ৮১৬৩.২৭ ৮৯৭.৯৬ ৯০৬১.২৩ ১৩৮৩.৭৪ 

২। উন্নয়ন বাবজট ৩৩৮৪.৩৬ ১৪৪৯৩.২৭ ১০৮১৩.১৮ ১১৮৯.৪৫ ১২০০২.৬৩ ৩৬৮০.০৯ 

 দমাট ৪৩৮৪.৩৬ ২৪০৪০.২৮ ১৮৯৭৬.৪৫ ২০৮৭.৪১ ২১০৬৩.৮৬ ৫০৬৩.৮৩ 
 

 

কার্ িক্রবমর অগ্রগর্ি  
 

 ফাউবেশবনর অনুলেবল আবিিক ঋণ িহর্বল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অথ ি বেবর প্রদি ৫.০০ দকাটি টাকার 

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

২০০৯-২০১৪ সমবয় প্রদি ৩৮.৪৮ দকাটি দমাট ৪৩.৪৮ দকাটি টাকার ‘আবিিক ঋণ িহর্বল' মাধ্যবম কার্ িক্রম 

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

 

দকন্দ্র গঠন ও সদস্যভুর্ি 

 

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

কবর দকন্দ্র গঠন করা হবয় থাবক । ২০১৩–১৪ অথ ি বেবর ৪৬০টি দকন্দ্র গঠবনর মাধ্যবম ৫৪৪২ জন পুরুষ/মর্হলাবক 

সদস্যভুি করা হয় ।  জুন’১৪ পর্ িন্ত ২৭৬৮টি দকন্দ্র গঠবনর মাধ্যবম ৮৪৯১৯ জন পুরুষ/মর্হলাবক সদস্যভুি করা হয়।  
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ঋণ র্বিরণ ও আদায় 

 

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

সবব িাচ্চ ০১ (এক) বের দময়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । দমাট ৪৮টি সমান র্কর্স্তবি ঋবণর আসল ও সার্ভ িস িাজি আদায় 

করা হয় । ২০১৩–১৪ অথ ি বেবর ৫৩০১.৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ র্বিরণ করা হয় এবং ৪৬৬৪.০৯ লক্ষ টাকা আদায় করা 

হয়। জুন’১৪ পর্ িন্ত ২৪০৪০.২৮ লক্ষ টাকা ঋণ র্বিরণ করা হয় এবং ১৮৯৭৬.৪৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। 

আদায়বর্াগ্য ঋণ আদাবয়র শিকরা হার ৯২.৩৪ ভাগ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ভান র্ক ব্যবসায় খাবি ঋণ র্নবয় সুফলবভাগী সদস্যার কাজ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঋবণর টাকায় কলা বাগান পর্রির্ িা 
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পু ুঁর্জ গঠন 

 

 

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

২০.০০ টাকা হাবর 'সঞ্চয় আমানি’ জমা করার ব্যবস্থা রবয়বে । ২০১৩–১৪ অথ ি বেবর ৩১৯.৩৬ লক্ষ টাকা সঞ্চয় 

আমানি জমা করা হয় । এ প্রর্ক্রয়ায় জুন’১৪ পর্ িন্ত ১৮১৩.৩২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানি জমা করা হয় ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উঠান দবঠবকর মাধ্যবম সঞ্চয় ও ঋবণর র্কর্স্ত আদাবয়র কার্ িক্রম 

প্রর্শক্ষণ 
 

 

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

বধ িনমূলক কার্ িক্রবম প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর ব্যবস্থা রবয়বে । ২০১৩–১৪ অথ ি বেবর ১৮০ জন কম িকিিা/কম িিারীবক দক্ষিা 

উন্নয়ন প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয় ।  

 

নারীর ক্ষমিায়ন  

 

 বাংিায়েয়িি থমাট জনসংখ্যাি প্রাে অয়ধ যক নািী। সুতিাং নািী সমাজয়ক উৎপােন ও উন্নেয়নি মূি 

থরাতধািাি সায়ে সম্পৃক্ত কিা োড়া থেয়িি সালব যক উন্নেন সম্ভব নে। নািীি ক্ষমতােন থস সকি লবষয়েি ওপি 

লন যিিীি তাি ময়ধ্য অন্যতম িয়ে কম যসংস্থান তো আে উপাজযন। ফাউয়েিয়নি উয়েশ্য িয়ে কম যসংস্থান তো আে 

বৃলিি মাধ্যয়ম োলিদ্রয হ্রাসকিণ । এ সকি কম যসূলিি অলধকাংি সুলবধায় াগী িয়ে নািী । ফাউয়েিয়নি আওতাভুক্ত 

সেস্যয়েি ময়ধ্য ৮১,৫২২ জন নািী সেস্য িয়েয়ে । নািী সেয়স্যি িতকিা িাি ৯৬% । সেস্যভুক্ত এ সকি নািীয়ক 

আত্ম-কম যসংস্থায়নি লনলমত্ত লবল ন্ন আেবধ যনমূিক কম যকায়ে ২৩০৭৮.৬৬ িক্ষ টাকা ঋণ লবতিণ কিা িয়েয়ে ।  এ 

সকি নািী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চে জমাি মাধ্যয়ম ১৭৪০.৭৯ িক্ষ টাকা লনজস্ব পু ুঁলজ গঠয়ন সক্ষম িয়েয়ে । উয়েখ্য নািী 

সেস্যয়েি ঋণ পলিয়িায়ধি মাত্রা পুরুষ সেস্যয়েি থিয়ে অলধক । এোড়া নািী সেস্যয়েিয়ক অে যননলতক কার্ যক্রয়মি 

পািাপালি সামালজক উন্নেনমূিক কার্ যক্রম থর্মনঃ  থেয়ি-থময়েয়েি লিক্ষা, স্বাস্থয-পুলি, জনসংখ্যা লনেন্ত্রণ, পলিবাি 

কল্যাণ ইতযালে কার্ যক্রম গ্রিয়ণ উদু্বিকিণ ও সিয়র্ালগতা প্রোয়ন অলধকতি সাড়া পাওো র্াে । এ ফাউয়েিয়নি 

মাধ্যয়ম নািীয়েি ক্ষমতােয়ন র্য়েি অবোন িয়েয়ে ।  
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এক নজয়ি ফাউয়েিয়নি মাঠ কার্ যক্রয়মি অগ্রগলত 

  

কার্ িক্রম 
কার্ িক্রবমর অগ্রগর্ি (জুন ২০১৪ পর্ িন্ত) 

পুরুষ মর্হলা দমাট 

১।  দকন্দ্র গঠন 111 2657 ২৭৬৮ 

২। সদস্যভুর্ি 3397 81522 ৮৪৯১৯ 

৩।  সঞ্চয় আমানি (লক্ষ টাকায়) 72.53 1740.79 ১৮১৩.৩২ 

৪।  ঋণ র্বিরণ (লক্ষ টাকায়) 961.61 23078.67 ২৪০৪০.২৮ 

৫। ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়) 759.06 18217.39 ১৮৯৭৬.৪৫ 

৬।  সার্ভ িস িাজি আদায় (লক্ষ টাকায়) 83.50 2003.91 ২০৮৭.৪১ 

৭। ঋণ আদাবয়র হার (%) ৮৮ ৯৩ ৯৩ 

৮। সুফলবভাগীবদর প্রর্শক্ষণ (জন) ২০০ ৪৯৫০ ৫১৫০ 

 

 

ফাউবেশবনর কার্ িক্রবমর  সাফল্য  
 

 ফাউবেশবনর আওিায় জুন ২০১৪ পর্ িন্ত সমবয় ৮৪৯১৯ পর্রবার হবি ০১ (এক) জন পুরুষ/মর্হলাবক 

সংগঠিি কবর ক্ষুদ্রঋণ সহায়িা প্রকবল্পর মাধ্যবম িাঁবদর কৃর্ষ উৎপাদন, আত্ম-কম িসংস্থান ও আয় বৃর্দ্ধমূলক 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 িিারীবদর দবিনভািা ও অন্যান্য পর্রিালন ব্যয় র্নব িাবহ সরকার হবি দকান 

অনুদান বরাে প্রদান করা হয় না । সরকার প্রদি দমাট ৪৩৮৪.৩৬ লক্ষ টাকার ‘আবিিক ঋণ িহর্বল'এর মাধ্যবম 

পর্রিালনাধীন ঋণ কার্ িক্রম হবি প্রাপ্ত ১১% সার্ভ িস িাবজির ১০% অবথ ির মাধ্যবম পূণ িকালীন ৩১০ জন 

কম িকিিা/কম িিারীর দবিনভািা ও অন্যান্য পর্রিালন ব্যয় র্নব িাহ করা হবে । 


