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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

 ষক উয়ন ফাউেশন পী উয়ন ও সমবায় িবভােগর আওতাধীন ১৯৯৪ সােলর কাানী আইেনর অধীেন িতিত এক সরকারী
মািলকানাধীন িতান। দেশর পী অেল বসবাসরত িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর আথ -সামািজক অবার উয়ন তথা
দাির িবেমাচনই এর ধান ল । ফাউেশেনর ঋণ কায ম ফয়াির, ২০০৭ হেত  হেয় বতমােন দেশর ৩৬ জলার ১৭৩
উপেজলায় পিরচািলত হে। ফাউেশেনর আওতায় গত ০৩ বছের াম পয ােয় ২১৬৯ সিমিত গঠেনর মােম ৪১ হাজার ৯৮০ জন
নারী/ষেক সদ করা হয়। এ সকল সদেক তেদর িষ উৎপাদন ি, আ-কম সংান ও আয় িলক কায েম এ সমেয় মাট
৪৫০.৯১ কা টাকা জামানতিবহীন  ঋণ এবং  উেদাা ঋণ িবতরণ করা হয়। একই সমেয় সাািহক িকির মােম মাট ৪৬৫.১৬
কা টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়েযা ঋণ আদােয়র হার শতকরা ৯৭.৪৬ ভাগ। সদগণ ঋণ িবিনেয়ােগর আয় থেক   সয়
জমার মােম এ সমেয় মাট ৪৬.৮৮ কা টাকা ‘িনজ িঁজ’ গঠন কেরেছন। একই সমেয় ১৫৪২ জন কম কতা/কম চারীেক দতা উয়ন
এবং ২৭৩৯০ জন ফলেভাগীেক আয় বধ নলক কায ম এবং উুকরণ িশণ দান করা হেয়েছ। ফাউেশেনর ফলেভাগীেদর
শতকরা ৯৫ ভাগই নারী।

সমা এবং চােলসহ:

ফলেভাগীেদর উুকরণ, উপ িশণ ও িশণ পরবত সক জীিবকায়েন িনেয়ািজত করা এক হ কাজ। ণল পয ােয় ঋণ
কায েম সময়হীনতা ও ততা এক বড় সমা। ফাউেশেনর কম কতা/কম চারীেদর বতন-ভাতার জ সরকার অথ  দান কের না।
সরকার কক দ আবতক ঋণ তহিবেলর মােম িবতরণত ঋেণর ১১% সািভ স চােজর ১০% সািভ স চাজ িদেয় কম কতা/কম চারীেদর
বতন-ভাতা ও পিরচালন য় িনব াহ করা কন হেয় পেড়। বতমােন কিভড-১৯ এর কারেণ  ঋণ পিরচালনা কন হেয় পড়ায় মাঠ পয ােয়
ঋণ িবতরণ ও আদায় কায ম িকটা াহত হে। এেত কম কতা/কম চারীেদর বতন-ভাতা িনব াহ করেত চােলের সুিখন হেত হে।

ভিবৎ পিরকনা:

ফাউেশেনর ফলেভাগীেদর সেচতনতা ির িনিম আগামী ৩ বছের ২২ হাজার ২০০ ফলেভাগীেক আয়বধ ণলক কায েমর উপর
দতা িলক এবং ঋণ কায েমর উপর উকরণ িশণ দান করা হেব। ফাউেশেনর সমতা ির লে (১) আইিস িভিক
িশণ কমে-কাম অিফস দশ ণ ও িবয় ক শীষ ক ১ ,(২) ঋেণর সািভ স চাজ/দ হার িসেল িডেজট ধের “পক ২০২১ :
দাির িবেমাচেন  সয় যাজন” শীষ ক ১ এবং (৩) কেরানা ভাইরােসর নিতবাচক ভাব মাকািবলায় সদ পিরবােরর আয় ও
উৎপাদন  িেত  ডিভিক  িশণ  ও  ঋণ  সহায়তাসহ  মাট  ৩  ক  অেমাদেন  িয়াধীন  রেয়েছ।  ক  ৩  অেমািদত  হেল
িতান ভিবষৎ কায ম বগবান ও শিশালী হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১১০ অনাািনক সিমিত গঠেনর মােম ৮৫০০ নারী/ষেক সদ করা হেব।
ফলেভাগীেদর মােঝ আয়বধ নলক কায েম ১৯২ কা টাকা ঋণ দান করা হেব।
আয়বধ নলক কম কাে ৬ হাজার নারীেক িনেয়ািজত করা হেব।
ফলেভাগীেদর   সয় জমার মােম ১২.৬০ কা টাকা িঁজ গঠেন উু করা হেব।
াম পয ােয় আিনক নগর িবধা সসারেণর লে ৫০০ জন  উোােক ৩০ কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হেব।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক,  ষক উয়ন ফাউেশন (এসএফিডএফ)

এবং

সিচব, পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২১
সােলর ন মােসর ২৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পী অেল বসবাসরত িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর আথ -সামািজক অবার উয়ন এবং দাির াসকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
পী অেল বসবাসরত িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর সদেদরেক ক কের জামানতিবহীন ঋণ ও 
উোা ঋণ এবং িশণ দােনর মােম আথ -সামািজক অবার উয়ন এবং উয়ন কম কা ও মতায়েন এসব পিরবােরর
নারীেদরেক সৃকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পীর িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর জনেগাীেক সংগত করা
২. িবিনেয়ােগর মােম আয়বধ নলক কম কাে লফেভাগী সদেদর সমতা ি
৩. দ মানব সদ তরী ও ািতািনক িডিজটাইেজশন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. াম পয ােয় িমহীন, ািক চাষী ও  ষক পিরবােরর নারী/ষেক সংগতকরণ;
২. সংগত নারী/ষেক তােদর উৎপাদন, আ-কম সংান ও আয় িলক কায ম বাবায়েন জামানতিবহীন ঋণ
ও  উোা ঋণ দান;
৩. ঋণ িবিনেয়ােগর আয় থেক   সয় আমানত জমার মােম িনজ িঁজ গঠেন উুকরণ;
৪. ফলেভাগী সদের জ দতা িলক িশণ আেয়াজন; এবং
৫. ফলেভাগী সদগণেক অথ ৈনিতক কায েমর পাশাপািশ সামািজক উয়নলক কায ম যমনঃ ছেল-মেয়েদর
িশা, া-ি, জনসংা িনয়ণ, পিরবার কাণ ইতািদ কায ম হেণ উুকরণ ও সহেযািগতা দান ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

পী অেল াবলী ও উপকারেভাগীর
সংা ি

সবা দােনর লে
উপকারেভাগী সৃকরণ

জন (ল) ০.১২৯ ০.০৮ ০.০৮৫ ০.০৮৮ ০.০৯
িপিডিবএফ, িবআরিডিব, সমবায় অিধদর
ইতািদ

এসএফিডএফ এর অনলাইন
িতেবদন

আয়বধ নলক কম কাে উপকারেভাগী
িনেয়াজন

উপকারেভাগীর কম জন জন (ল) ০.০৯৬ ০.০৬ ০.০৬৫ ০.০৬৭ ০.০৬৮
িপিডিবএফ, িবআরিডিব, সমবায় অিধদর
ইতািদ

এসএফিডএফ এর অনলাইন
িতেবদন

আয়বধ নলক কম কাে িনেয়াজেনর
মােম নারীেদর মতায়ন

নারীর কম জন জন (ল) ০.০৯৫ ০.০৫৮ ০.০৬ ০.০৬১ ০.০৬২
িপিডিবএফ, িবআরিডিব, সমবায় অিধদর
ইতািদ

এসএফিডএফ এর অনলাইন
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পীর িমহীন,
ািক চাষী ও
 ষক
পিরবােরর
জনেগাীেক
সংগত করা

২৫

[১.১] অনাািনক সিমিত
গঠেনর মােম জনগণেক
সংগত করা

[১.১.১] গত
অনাািনক সিমিত

সমি সংা ৩ ১৬৩ ১০০ ১১০ ১০৮ ১০৬ ১০০ ৯৮ ১১৫ ১২০

[১.১.২] অনাািনক
সিমিতর মােম
সদি

সমি জন (ল ৩ ০.১২৯ ০.০৮ ০.০৮৫ ০.০৮৩ ০.০৮২ ০.০৮১ ০.০৮ ০.০৮৮ ০.০৯

[১.২] অনাািনক সিমিতর
সদেদর ঋণ সহায়তার মােম
অিতির কম সংান ি

[১.২.১] আ-কম সংান
িজত উপকার ভাগীর
সংা

সমি
জন
(ল)

৩ ০.০৯৬ ০.০৬ ০.০৬৫ ০.০৬৩ ০.০৬২ ০.০৬১ ০.০৬ ০.০৬৭ ০.০৬৮

[১.৩] পীর নারীেদর জ
আয়বধ ক কম িচ হণ

[১.৩.১] নারীর মতায়ন সমি
জন
(ল)

৩ ০.০৯৫ ০.০৫৮ ০.০৬ ০.০৫৯ ০.০৫৮ ০.০৫৮ ০.০৫৮ ০.০৬১ ০.০৬২

[১.৪] পীর জনগেণর জ
আয়বধ ণলক কম িচ হণ

[১.৪.১] আয়বধ নলক
কম কাে িনেয়ািজত
ষ

সমি
জন
(ল)

২ ০.০০৩০৮ ০.০০২ ০.০০২৫ ০.০০২৪ ০.০২৩ ০.০০২ ০.০০২ ০.০০২৬ ০.০০২৭

[১.৫] াম পয ােয় আিনক নগর
িবধা দােনর লে ামীণ
বক ও িষ উোােদর
উৎপাদনশীল কম সংান
সসারেণর লে ঋণ িবধা
দান

[১.৫.১]  উোা
সদি

সমি জন ৩ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৫৫০ ৬০০

[১.৫.২]  উোা
সদেদর ঋণ িবধা
দান

সমি
টাকা
(কা)

৩ ৩০.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.০০ ২৫.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০

[১.৬] 'িজব বষ ' উদযাপন
উপলে কায ম হণ

[১.৬.১] দাির
িবেমাচেন/ পী উয়েন
ববর অবদান িবষেয়
ক পয ােয়
ফলেভাগীেদর িনেয়
আেলাচনা সভা

সমি সংা ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৭] সাংগঠিনক কায ম
অনলাইেন মিনটিরং

[১.৭.১] সাংগঠিনক
কায ম অনলাইেন
মিনটিরং

সমি সংা ২ ৪ ৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িবিনেয়ােগর
মােম
আয়বধ নলক
কম কাে
লফেভাগী
সদেদর সমতা
ি

২৩

[২.১] সদেদর িবিনেয়াগ
সমতা ি

[২.১.১] ঋণ হীতা সমি
জন
(ল)

৪ ০.১০৪৪ ০.০৬৫ ০.০৭ ০.০৬৯ ০.০৬৮ ০.০৬৫ ০.০৬৫ ০.০৭১ ০.০৭২

[২.১.২] িবতরণত
ঋেণর পিরমান

সমি
টাকা
(কা)

৩ ১৪১.৮৪ ১৮৮.০০ ১৯২.০০ ১৯১.০০ ১৯০.০০ ১৮৮.০০ ১৮৭.০০ ১৯৪.০০ ১৯৬.০০

[২.১.৩] আদায়ত
ঋেণর পিরমান

সমি
টাকা
(কা)

৩ ১৫১.৯২ ১৭৮.০০ ১৮১.০০ ১৮০.০০ ১৭৯.০০ ১৭৮.০০ ১৭৭.০০ ১৮২.০০ ১৮৩.০০

[২.১.৪] সািভ স চাজ
আদায়

সমি
টাকা
(কা)

৩ ১৫.৩৮ ১৭.৬৪ ১৮.০০ ১৭.৯০ ১৭.৮০ ১৭.৬৪ ১৭.৬০ ১৮.১০ ১৮.২০

[২.১.৫] আদায়েযা ঋণ
আদােয়র হার

মিত % ২ ৯৭.০৮ ৯৭.২০ ৯৭.৩০ ৯৭.২৮ ৯৭.২৬ ৯৭.২৫ ৯৭.২২ ৯৭.৩৫ ৯৭.৪০

[২.১.৬] খলািপ ঋেণর
পিরমাণ (িিত)

মিত
টাকা
(কা)

২ ২৮.৬৬ ২৫.৯৫ ২৫.২০ ২৫.৩০ ২৫.৪০ ২৫.৯৫ ২৬.০০ ২৫.১৫ ২৫.১০

[২.২]  সেয়র মােম
লধন গঠন

[২.২.১] লধন গঠন সমি
টাকা
(কা)

৩ ১১.৮১ ১২.৫০ ১২.৬০ ১২.৫৮ ১২.৫৬ ১২.৫০ ১২.৫০ ১২.৬২ ১২.৬৪

[২.৩] অনলাইেন ঋণ কায ম
মিনটিরং

[২.৩.১] অনলাইেন মাঠ
পয ােয়র ঋণ কায ম
মিনটিরং

সমি সংা ৩ ৪ ৩

[৩] দ মানব
সদ তরী ও
ািতািনক
িডিজটাইেজশন

২২
[৩.১] ফাউেশেনর
কম কতা/কম চারীেদর পেদািত

[৩.১.১] পেদািত দান সমি জন ২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪২ ৪৪



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৮:০২ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.২] অনাািনক সিমিতর
সদেদর মে
উুকরণ/আয়বধ নলক িশণ
দান

[৩.২.১] আয়বধ নলক
কায েম িশণ
হণকারী

সমি
জন
(ল)

৩ ০.০৫৯১৫ ০.০৭ ০.০৭৩ ০.০৭২ ০.০৭১ ০.০৭ ০.০৭ ০.০৭৪ ০.০৭৬

[৩.২.২] উুকরণলক
িশণ হণকারী

সমি
জন
(ল)

৩ ০.০৩১২৫ ০.০৩৫ ০.০০৪ ০.০৩৮ ০.০৩৭ ০.০৩৫ ০.০৩৫ ০.০৪১ ০.০৪২

[৩.৩] পী উয়েন িনেয়ািজত
কম কতা, কমেদর িশণ দান

[৩.৩.১] িশণ
হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং
এনিজও কম

সমি জন ৩ ৭৪২ ৮০০ ৮২০ ৮১৫ ৮১০ ৮০০ ৮০০ ৮৩০ ৮৪০

[৩.৪] কম কতা/ কম চারীেদর
সমতা উয়েন সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং সশন

[৩.৪.১] সমতা উয়েন
লািন ং সশন

সমি সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪

[৩.৫] অনলাইেন িশণ/সশন
কায ম মিনটিরং

[৩.৫.১] অনলাইেন
িশণ/সশন কায ম
মিনটিরং

সমি সংা ২ ৪ ৩

[৩.৬] ফলেভাগী সদেদর
ডাটােবজ এবং ঋণ ও সেয়র
তািদ অেটােমশেন
সিেবিশতকরণ

[৩.৬.১] ডাটােবজ এবং
ঋণ ও সেয়র ত
সিেবশ

মিত % ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৬.২] অনলাইেন ডাটা
পিরবীণ

মিত % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৮:০২ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিজএ ইনকাম জনােরং এািিভজ (আয়বধ নলক কায ম)

২ এসএফিডএফ ল ফাম াস  ডেভলপেম ফাউেশন

৩ িপিডিবএফ পী দাির িবেমাচন ফাউেশন

৪ িবআরিডিব বাংলােদশ রাল ডেভলপেম বাড 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৯, ২০২১ ১৮:০২ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন চেকর পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] অনাািনক সিমিত গঠেনর মােম
জনগণেক সংগত করা

[১.১.১] গত অনাািনক সিমিত
এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[১.১.২] অনাািনক সিমিতর
মােম সদি

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[১.২] অনাািনক সিমিতর সদেদর
ঋণ সহায়তার মােম অিতির
কম সংান ি

[১.২.১] আ-কম সংান িজত
উপকার ভাগীর সংা

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[১.৩] পীর নারীেদর জ আয়বধ ক
কম িচ হণ

[১.৩.১] নারীর মতায়ন
এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[১.৪] পীর জনগেণর জ আয়বধ ণলক
কম িচ হণ

[১.৪.১] আয়বধ নলক কম কাে
িনেয়ািজত ষ

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[১.৫] াম পয ােয় আিনক নগর িবধা
দােনর লে ামীণ বক ও িষ
উোােদর উৎপাদনশীল কম সংান
সসারেণর লে ঋণ িবধা দান

[১.৫.১]  উোা সদি
এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা,
আইিস অিধশাখা এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[১.৫.২]  উোা সদেদর
ঋণ িবধা দান

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা,
আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[১.৬] 'িজব বষ ' উদযাপন উপলে
কায ম হণ

[১.৬.১] দাির িবেমাচেন/ পী
উয়েন ববর অবদান িবষেয়
ক পয ােয় ফলেভাগীেদর িনেয়
আেলাচনা সভা

িজব বষ  উদযাপন উপলে ধান কায ালেয় গত কিম
ও এ সংা ফাকাল পেয় কম কতা

িশণ সংগঠেনর ননা িহেসেব প এবং কেয়ক িশণ কােস র হািজরা িসট মাণক
িহেসেব সরবরাহ করা হেব।

[১.৭] সাংগঠিনক কায ম অনলাইেন
মিনটিরং

[১.৭.১] সাংগঠিনক কায ম
অনলাইেন মিনটিরং

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা,
আইিস অিধশাখা এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.১] সদেদর িবিনেয়াগ সমতা ি

[২.১.১] ঋণ হীতা
এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[২.১.২] িবতরণত ঋেণর
পিরমান

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[২.১.৩] আদায়ত ঋেণর পিরমান
এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[২.১.৪] সািভ স চাজ আদায়
এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[২.১.৫] আদায়েযা ঋণ
আদােয়র হার

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[২.১.৬] খলািপ ঋেণর পিরমাণ
(িিত)

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[২.২]  সেয়র মােম লধন গঠন [২.২.১] লধন গঠন
এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা
,আইিস অিধশাখা, িহসাব ও িনরীা অিধশাখা এবং মাঠ
পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[২.৩] অনলাইেন ঋণ কায ম মিনটিরং
[২.৩.১] অনলাইেন মাঠ পয ােয়র
ঋণ কায ম মিনটিরং

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা,
আইিস অিধশাখা এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[৩.১] ফাউেশেনর কম কতা/কম চারীেদর
পেদািত

[৩.১.১] পেদািত দান
এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র শাসন অিধশাখা এবং
মিনটিরং অিধশাখা

সংি কিমর সভার নাশ এবং কিমর পািরেশর সতািয়ত কিপ

[৩.২] অনাািনক সিমিতর সদেদর
মে উুকরণ/আয়বধ নলক িশণ
দান

[৩.২.১] আয়বধ নলক কায েম
িশণ হণকারী

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র িশণ অিধশাখা
মাণক িহেসেব িশেণর নাশ, ছিব এবং বাপনা পিরচালক কক ািরত ও
সীলেমাহর িতেবদন দান করা হেব। িশণােদর নাম/কানার তািলকার
কায ালয়/অল উপেজলািভিক ত রাখা হেব।

[৩.২.২] উুকরণলক িশণ
হণকারী

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র িশণ অিধশাখা
মাণক িহেসেব িশেণর নাশ, ছিব এবং বাপনা পিরচালক কক ািরত ও
সীলেমাহর িতেবদন দান করা হেব। িশণােদর নাম/কানার তািলকার
কায ালয়/অল উপেজলািভিক ত রাখা হেব।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.৩] পী উয়েন িনেয়ািজত কম কতা,
কমেদর িশণ দান

[৩.৩.১] িশণ হণকারী
কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজও কম

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র িশণ অিধশাখা
মাণক িহেসেব িশেণর নাশ, ছিব এবং বাপনা পিরচালক কক ািরত ও
সীলেমাহর িতেবদন দান করা হেব। িশণােদর নাম/কানার তািলকার
কায ালয়/অল উপেজলািভিক ত রাখা হেব।

[৩.৪] কম কতা/ কম চারীেদর সমতা
উয়েন সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন

[৩.৪.১] সমতা উয়েন লািন ং
সশন

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র িশণ অিধশাখা
মাণক িহেসেব িশেণর নাশ, ছিব এবং বাপনা পিরচালক কক ািরত ও
সীলেমাহর িতেবদন দান করা হেব। িশণােদর নাম/কানার তািলকার
কায ালয়/অল উপেজলািভিক ত রাখা হেব।

[৩.৫] অনলাইেন িশণ/সশন কায ম
মিনটিরং

[৩.৫.১] অনলাইেন িশণ/সশন
কায ম মিনটিরং

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র মিনটিরং অিধশাখা,
আইিস অিধশাখা এবং মাঠ পয ােয়র কায ালয়সহ

লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[৩.৬] ফলেভাগী সদেদর ডাটােবজ
এবং ঋণ ও সেয়র তািদ অেটােমশেন
সিেবিশতকরণ

[৩.৬.১] ডাটােবজ এবং ঋণ ও
সেয়র ত সিেবশ

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র আইিস অিধশাখা
লমাা অজেনর িববরণসহ বাপনা পিরচালক কক ািরত ও সীলেমাহর
িতেবদন এবং চকর লমাা অজেনর িবষেয় সভার কায িববরণী সং করা হেব।

[৩.৬.২] অনলাইেন ডাটা
পিরবীণ

এসএফিডএফ এর ধান কায ালেয়র আইিস অিধশাখা ও
মিনটিরং অিধশাখা

মাণক িহেসেব মাঠ কায েমর উপেজলাওয়াির ডাশেবাড  াটাস, Daily
Monitoring report, Weekly (Branch manager Report,
Monthly Monitoring Report) বাপনা পিরচালক কক ািরত ও
সীলেমাহর িতেবদন সং করা হেব।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




