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প্রকক্ষের িছরবভবিক অথ বায়ন ও িরাে
প্রকক্ষের স্থানবভবিক ব্যয় বিভাজন
প্রকক্ষের প্রধান প্রধান কাজসমূহ
অংগবভবিক লেযমাত্রা
কমব-পবরকেনা
আরবিবপ অনুর্ায়ী প্রকক্ষের ক্রয় পবরকেনা
লগক্ষেম পর্ বাক্ষলাচনা
প্রকক্ষের সম্ভাব্যতা র্াচাই
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প্রকে কমবকান্ডসমূহ িাস্তিায়ক্ষনর ফক্ষল অজবনসমূহ (outcomes)
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন সববায় বন্ত্রণালদয়র ধীীন পল্লী উন্নয়ন সববায় ববভাদগর
আ তায় ২০০৭ সাদল “স্মল ফাবমারস ডেদভলপদবন্ট ফাউদেশন (এসএফবেএফ)”-এর কার্ মক্রব শুরু হয়। ফাউদেশদনর মূল লক্ষ্য
হদলা: ডেদশর চরব োবরদ্র্যপীবিত এলাকার ক্ষুদ্র্ প্রাবতিকক জনদগা্ীর েবরদ্র্তা কবাদনার পাশাপাবশ তাদের আর্ ম-সাবাবজক ধবস্থার
উন্নয়ন সাীন করা। এ লদক্ষ্য এসএফবেএফ-এর বাধ্যদব ‘জাবানতববহীন ক্ষুদ্র্ ঋণ কবমসূবচ’ বাস্তবায়ন করা হয় এবাং এর সৃষ্টিলগ্ন
থেকক মূল কার্ যক্রকে থোট ১১টি থেলার ৬০টি উপকেলা অন্তর্ভযক্ত ষ্টিল। এরই ীারাবাবহকতায় নতুন ১৮টি ডজলার ৫৪টি উপদজলায়
এসএফবেএফ-এর কার্ মক্রব সম্প্রসারদণর জন্য ডবাট ৫৮.৯৫ ডকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যদয় জুলাই ২০১৩ হদত বেদসম্বর, ২০১৬ ডবয়াদে
“োবরদ্র্য ববদবাচদন ক্ষুদ্র্ কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফবেএফ)-এর কার্ মক্রব সম্প্রসারণ” প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।
প্রকদের মূল উদেশ্য বিল ডেদশর চরব োবরদ্র্যপীবিত ৫৪টি উপদজলার ক্ষুদ্র্ প্রাবতিকক জনদগা্ীর েবরদ্র্যতা কবাদনার পাশাপাবশ
তাদের আর্ ম-সাবাবজক ধবস্থা উন্নয়দনর লদক্ষ্য বববভন্ন কার্ মক্রবদক সম্প্রসারণ করা। প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উকেশ্য অেযকন সাফল্য,
পরবর্তী প্রকল্প গ্রহকে এটির অষ্টিজ্ঞর্তা ও ষ্টিক্ষ্া এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়কনর ফকল সৃি সুকর্াগ ও সুফল থটকসইকরকের লকক্ষ্য
আইএেইষ্টি কর্তযক পরােিযক প্রষ্টর্তষ্ঠান ষ্টনকয়াকগর োধ্যকে এর প্রিাব মূল্যায়ন সেীক্ষ্া পষ্টরচালনা করা হয়।
এ সেীক্ষ্ায় পষ্টরোেগর্ত ও গুেগর্ত উিয় প্রকার র্তথ্য সংগ্রহ ও ষ্টবকেষে করা হকয়কি। গুেগর্ত র্তথ্য সংগ্রকহ থফাকাস গ্রুপ ষ্টিসকািন
(এফষ্টেষ্টি), মূখ্য ব্যষ্টক্তকের সাক্ষ্াৎকার, থকস স্টাষ্টি ও স্থানীয় কেযিালার আকয়ােন করা হয়। পষ্টরোেগর্ত র্তথ্য সংগ্রকহর থক্ষ্কে
সুষ্টনষ্টে যি প্রশ্নাবলী ব্যবহার ককর প্রকল্প এলাকার ১৮টি থেলার ১৮টি নমুনা উপকেলা থেকক থোট ৬৪০ েন উপকারকিাগীর সরাসষ্টর
সাক্ষ্াৎকার গ্রহে করা হয়। উকেখ্য প্রককল্পর থকান থবইেলাইন র্তথ্য না োকায় এর প্রিাব ষ্টনরূপকের ষ্টনষ্টেকে প্রকল্প বষ্টহর্ভযর্ত ষ্টকন্তু
একই আে-য সাোষ্টেক অবস্থার কনকরাল গ্রুকপর সাকে কষ্টর্তপয় সূচককর তুলানামূলক ষ্টচে উপস্থাপন করা হকয়কি। এিাড়াও প্রককল্পর
আরষ্টিষ্টপষ্টপ, ষ্টপষ্টসআর, পষ্টরবীক্ষ্ে প্রষ্টর্তকবেন, সোষ্টি মূল্যায়ন প্রষ্টর্তকবেন ও ক্রয় সংক্রান্ত েষ্টললাষ্টে হকর্ত থসককন্ডারী র্তথ্য সংগ্রহ করা
হয়।
সেীক্ষ্ায় থেখা র্ায় থর্, প্রককল্পর আওর্তায় ১৬২০ টি প্রাষ্টন্তক ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন থককে ৩৬,১৪৩ েন সেস্য অন্তর্ভযক্ত ককর র্তাকের
েকধ্য ১১% সাষ্টিসয চাকেয ১১৮.৫৭ থকাটি টাকার আবর্তযক ঋে ষ্টবর্তরে করা হয়। এর েকধ্য প্রকল্প থেয়াকে ৮০.৩৬ থকাটি টাকা আোয়
করা হয় র্া লক্ষ্যোোর (৬০.০৪ থকাটি টাকা) ১৩৩.৮০%। সেীক্ষ্ায় আরও থেখা র্ায় থর্, প্রকল্পটি বাস্তবায়কনর ফকল
উপকারকিাগীকের সঞ্চয় প্রবের্তা ২৯% বৃষ্টি থপকয়কি। এর ফকল প্রকল্প থেয়াকে সেস্যকের সঞ্চয় েো হয় ১৩.০২ থকাটি টাকা র্া
আবার আবর্তযক ঋে ষ্টহকসকব ষ্টবর্তরে করা হকর্তা। এখাকন লক্ষ্নীয় থর্, সেস্যরা সঞ্চকয়র ষ্টবপরীকর্ত ৬% লিযাংি পায়। ষ্টকন্তু লাকির
টাকা র্তাকের েকধ্য ১১% সাষ্টিসয চাকেয আবর্তযক ঋে ষ্টহকসকব ষ্টবর্তরে করা হয়। একক্ষ্কে, সাষ্টিসয চােয ও সঞ্চকয়র লিযাংকির সােঞ্জস্য
রাখা সেীচীন হকব।
এিাড়াও, প্রককল্পর উপকারকিাগী ও কনকরাল গ্রুকপর উেরোর্তাকের র্তকথ্যর তুলনামুলক ষ্টবকেষে থেকক প্রর্তীয়োন হয় থর্, প্রকল্পটি
বাস্তবায়কনর ফকল উপকারকিাগীকের আয় কনকরাল গ্রুকপর তুলনায় ৩০% বৃষ্টি থপকয়কি। উঠান ববঠকক ষ্টনয়ষ্টের্ত স্বাস্থযষ্টবষ্টি আকলাচনা
হওয়ায় র্তাকের স্বাস্থয সকচর্তনর্তা ষ্টবকিষ ককর খাবার গ্রহকের পূকব য ও েলর্তযাকগর পর সাবান ষ্টেকয় হার্ত থিায়ার হার ৬২% বৃষ্টি
থপকয়কি এবং অসুস্থ হকল িাক্তাকরর পরােিয থনওয়ার হারও ৩৩% বৃষ্টি থপকয়কি।
সেীক্ষ্ায় থেখা র্ায় থর্, প্রককল্পর আওর্তায় গঠির্ত সষ্টেষ্টর্তর সেস্যকের ৯৬% নারী হকলও থকবলোে ১০% নারী ঋকের টাকা ষ্টনকে
ব্যবহার ককরন। বাকী ৯০% নারী গৃহীর্ত ঋে স্বােী/থিকলর হাকর্ত তুকল থেন। একর্ত নারীর ক্ষ্ের্তায়ন আিানুরূপ হয়ষ্টন। প্রকল্প েষ্টলকল
কষ্টর্তপয় আয়বি যক কেযকান্ড থর্েন ফসল উৎপােন, কৃষ্টষ পণ্য প্রষ্টক্রয়াোর্তকরে (িান িানা, মুষ্টড় িাো ইর্তযাষ্টে), গরু
থোটার্তাোকরে, গািী পালন, িাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, েৎস্য চাষ, িাক-সবষ্টে চাষ, মুষ্টে/েকনাহাষ্টর থোকান, বাঁি-থবকর্তর
কাে, র্তষ্টর-র্তরকাষ্টর ও কাঁচা োকলর ব্যবসা, কাপড় বুনন, কুটির ষ্টিল্প, থফরী ব্যবসা, বর্তষ্টর থপািাককর ব্যবসা, িাড়ী কাপকড়র ব্যবসা,
ষ্টরক্সা/িযান ইর্তযাষ্টের উকেখ োককলও ঋকের অে য ব্যবহাকরর থক্ষ্কে উপকারকিাগী সেস্যরা ষ্টিকলন স্বািীন; এেনষ্টক প্রকল্প অষ্টফস
থেককও ষ্টিল না এর থকান কার্ যকর েষ্টনটষ্টরং। র্তকব প্রকল্প কর্তযপকক্ষ্র েকনাষ্টনকবি ষ্টিল থকবল ঋে ষ্টবর্তরে ও আোকয়র প্রষ্টর্ত। ফকল
থকান ষ্টবকিষ আয়বি যক কেযকাকন্ডর ষ্টবকাি থর্েন হয়ষ্টন, থর্তেষ্টন ঋকের অেক্ষ্ ব্যবহাকরর ফকল অকনক সেস্যই থখলাষ্টপ হকয়কিন।
উকেখ্য, প্রককল্পর আওর্তায় Management Information System (MIS), Automated Information System
(AIS) ও Human Resources Information System (HRIS)–এ ষ্টর্তনটি সফটওয়ার বর্তষ্টরর োধ্যকে সাষ্টব যক ঋে
ষ্টবর্তরে ও আোয় এবং কেযকর্তযা-কেযচারীকের কার্ যক্রকের েবাবষ্টেষ্টহর্তা ও স্বচ্ছর্তা ষ্টনষ্টির্ত করা হকয়কি। ক্ষুদ্র ঋে কার্ যক্রকের থক্ষ্কে
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থসটি Model ষ্টহকসকব ব্যবহার করা র্ায়। এিাড়াও, প্রকল্প েষ্টলকল এটির সুষ্টনষ্টে যি Exit Plan ষ্টিল। থর্েন- প্রকল্প থিকষ সমুেয় োয়
ও েনবল এসএফষ্টিএফ-এ স্থানান্তষ্টরর্ত হকব এবং থস থোর্তাকবক বাস্তবায়নও করা হকয়কি। একর্ত ককর প্রকল্পটি বাস্তবায়কনর ফকল
প্রষ্টর্তষ্ঠানটি ৩৮.২০ থকাটি টাকার আবর্তযক র্তহষ্টবল থপকয়কি র্া প্রকল্প সুষ্টবিাকিাগীকের োকে ষ্টবর্তরকের োধ্যকে প্রকল্প থেয়াে থিকষ
বৃবি ডপদয় ক্রবপুবিতভাদব ১১৮ ডকাটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত হদয়দি। এিাড়াও, সেস্যকের সঞ্চকয়র ১৩.০২ থকাটি টাকাও
আবর্তযক ঋে ষ্টহকসকব ষ্টবর্তরে করার সুকর্াগ পাকচ্ছ। ফকল প্রষ্টর্তষ্ঠানটির আষ্টে যক সক্ষ্ের্তার পািাপাষ্টি র্তাকের কেযকর্তযা-কেযচারীকের
থবর্তন-িার্তা বাবে ব্যয় ষ্টনব যাহ করা সম্ভব হকচ্ছ। আবার প্রককল্পর আওর্তায় বর্তষ্টর সফটওয়ারগুকলাও বর্তযোকন প্রষ্টর্তষ্ঠানটির সাষ্টব যক
কার্ যক্রকে গষ্টর্তিীলর্তা ও স্বচ্ছর্তা ষ্টনষ্টির্ত করকর্ত সক্ষ্ে হকচ্ছ।
প্রককল্পর প্রিান ককম্পাকনন্টসমূকহর প্রিাব এবং এর সােষ্টগ্রক ‘সবল-দুব যল-সুকর্াগ-ঝুঁষ্টক’ ষ্টবকেষে থিকষ অঞ্চলষ্টিষ্টেক ও ষ্টবষ্টিন্ন
বয়কসর েনবলকক টাকগটয ককর সেকয়াপকর্াগী ও বাস্তবষ্টিষ্টেক আয়বি যক কেযকান্ড ষ্টচষ্টির্ত ককর থস ষ্টবষকয় প্রকয়ােনীয় প্রষ্টিক্ষ্ে প্রোন
পূব যক ঋে ষ্টবর্তরকের পািাপাষ্টি ঋকের েক্ষ্ ব্যবহার ষ্টনষ্টির্ত করকের উকযাগ গ্রহে; প্রকয়ােকন ঋকের ষ্টসষ্টলং ষ্টবি হাোর থেকক পঞ্চাি
হাোকর উন্নীর্তকরে; এ প্রককল্পর অষ্টিজ্ঞর্তা ও ষ্টিক্ষ্াকক িষ্টবষ্যৎ প্রকল্প গ্রহে ও বাস্তবায়কন কাকে লাগাকনাসহ প্রষ্টর্তকবেকন কষ্টর্তপয়
সুপাষ্টরি করা হকয়কি, থর্গুকলা বাস্তবায়ন করা থগকল প্রককল্পর োধ্যকে সৃি সুকর্াগ ও সুফকলর থটকসইকরে ষ্টনষ্টির্ত হকব েকেয আিা
করা র্ায়।

iii

প্রথম অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমমর আওতায় গৃহীত প্রকমের বববরণ
১.১. প্রকমের পটভূবম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ১৯৭৫-৭৬ অর্ থ বছদরর বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূর্ির আওতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সর্বায় র্ন্ত্রণালদয়র উদযাদগ ‘ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূর্র্হীন শ্রর্র্ক উন্নয়ন প্রকল্প’ শীষ থক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ
প্রকদল্পর আওতায় কুর্র্ল্লা, বগুড়া ও র্য়র্নর্সাংহ জজলার তৎকালীন ৩টি সের র্ানায় পরীক্ষামূলকভাদব কার্ থক্রর্ শুরু করা হয়। এ
প্রকল্পটির র্াধ্যদর্ই বাাংলাদেদশ সব থপ্রর্র্ ‘জার্ানতর্বহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্থসূর্ি’ এর সূিনা হয়। প্রকমের পরীক্ষামূলক কার্ যক্রমমর
অগ্রগবত সমতাষজনক পবরলবক্ষত হওয়ায় জুলাই ১৯৮৮ হমত পটুয়াখালী ও বরগুনা জজলার ১১টি উপমজলায় প্রকেটির কার্ যক্রম
সম্প্রসারণ করা হয়। জুন ১৯৯১ সামল প্রকমের প্রথম পর্ যাময়র বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়। প্রকমের বিতীয় পর্ যাময় ১৯৯১-৯৬ ইং জময়ামে
ববরশাল জজলার ৪টি ও জভালা জজলার ৩টি উপমজলামক সম্পৃক্তকরমণর মাধ্যমম ২১টি উপমজলায় কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।
১৯৯৬-৯৯ ইং জময়ামে প্রকেটির তৃতীয় পর্ যায় বাস্তবায়ন হয়। তৃতীয় পর্ যায় বাস্তবায়নকামল চাঁেপুর জজলার কচুয়া উপমজলামক
অতভূযক্ত করা হয়। প্রকমের তৃতীয় পর্ যায় কার্ যক্রম মূল্যায়নপূব যক ১৯৯৯-২০০৪ জময়ামে প্রকেটি একটি “প্রেশযনীমূলক” কমযসূবচ
বহসামব বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়। প্রেশযনীমূলক সমময় চাঁেপুর জজলার ৩টি, ময়মনবসংহ জজলার ৩টি, জভালা জজলার ১টি ও ববরশাল
জজলার ১টিসহ জমাট ৮টি উপমজলামক প্রকেভূক্ত করার মাধ্যমম ৮টি জজলার ৩০টি উপমজলায় কার্ যক্রম বাস্তবাবয়ত হয়।
প্রেশযনীমূলক কার্ যক্রম বববভন্ন মূল্যায়মন আশাব্যঞ্জক প্রবতফবলত হওয়ায় প্রকেটিমক সারামেমশ ব্যাপৃত করার লমক্ষে একটি স্বতন্ত্র
প্রবতষ্ঠামন রূপ জেয়ার বসদ্ধাত গৃহীত হয়। এরই পবরমপ্রবক্ষমত পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভাদগর আওতায় বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন
একাদের্র্ (আরর্েএ), বগুড়া ও বাাংলাদেশ কৃর্ষ র্বশ্বর্বযালয় (র্বএইউ), র্য়র্নর্সাংহ কর্তথক পর্ থায়ক্রর্র্কভাদব বাস্তবার্য়ত
প্রকল্পটিদক অর্ থ র্বভাদগর র্তার্দতর আদলাদক ১৯৯৯-২০০৪ পর্ থাদয়র জর্য়াে সর্াপনাদে ১৯৯৪ সাদলর জকাম্পানী আইদনর ২৮
ধারার র্বধানর্দত জর্ৌর্ মূলধন জকাম্পানীসমূদহর পর্রেপ্তর হদত র্নবন্ধন গ্রহদণর র্াধ্যদর্ ২৭ জুলাই ২০০৫ তার্রদে ‘ক্ষুদ্র কৃষক
উন্নয়ন ফাউদেশন (Small Farmers Development Foundation)’ নাদর্ সম্পূণ থ সরকার্র র্ার্লকানাধীন একটি
র্লর্র্দেে জকাম্পানীদত রূপাের করা হয়। রূপাতমরর পর ২০০৭ সাল হমত ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (SFDF)-এর
কার্ যক্রমসমূহ জমাট ১১টি জজলার ৬০টি উপমজলায় পবরচালনা করা হয়।
পরবতীদত এসএফর্েএফ-এর কার্ থক্রর্ সম্প্রসারদণর জন্য ফাউদেশদনর ‘পর্রিালনা পষ থে’-এর ২৬তর্ সভায় ফাউদেশদনর
কার্ থক্রর্ িলর্ান ৬০টি উপদজলার বাইদর নতুন এলাকায় সম্প্রসারদণর লদক্ষে উন্নয়ন বাদজদের আওতায় প্রকল্প গ্রহদণর র্সদ্ধাে
গৃহীত হয়। উর্খেত র্সদ্ধাে অনুসাদর ফাউদেশদনর কার্ থক্রর্ জগাপালগঞ্জ, ফর্রেপুর, শরীয়তপুর, র্পদরাজপুর, বর্রশাল, খুলনা,
সাতক্ষীরা, কুর্র্ল্লা, িাঁেপুর, জনায়াোলী, লক্ষীপুর, র্সদলে, সুনার্গঞ্জ, হর্বগঞ্জ, জর্ৌলভীবাজার, র্কদশারগঞ্জ, িাঁপাইনবাবগঞ্জ ও
পঞ্চগড় জজলার ৫৪টি উপদজলায় সম্প্রসারদণর লদক্ষে জর্াে ৫৪.০০ জকাটি (র্জওর্ব-৫৩.০০ জকাটি ও র্নজস্ব-১.০০ জকাটি) োকা
প্রাক্কর্লত ব্যদয় উন্নয়ন বাদজদের আওতায় “োর্রদ্রে র্বদর্ািদন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফর্েএফ)-এর কার্ থক্রর্
সম্প্রসারণ” শীষ থক প্রকল্প ৪ জুন ২০১৩ সাদল একদনক কর্তথক অনুদর্ােন করা হয়। পরবতীমত সংমশাধনীর মাধ্যমম প্রকে ব্যয়
৯.৫% বৃবদ্ধ কমর ৫৮৯৫.১৪ লক্ষ টাকা করা হয় এবং বাস্তবায়ন জময়াে ৬ মাস (১৬.৬৭%) বৃবদ্ধ কমর বিমসম্বর ২০১৬ সামল
সমাবপ্তর জন্য বনধ যারণ করা হয়। অত্র প্রকদল্পর মূল উদেশ্য র্ছল জেদশর িরর্ োর্রদ্রেপীর্ড়ত ১৮টি জজলার ৫৪টি উপদজলায় ক্ষুদ্র ও
প্রার্েক জনদগাষ্ঠীর ের্রদ্রেতা কর্াদনার পাশাপার্শ তাদের আর্ থ-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়দনর লদক্ষে র্বর্ভন্ন কার্ থক্রর্দক সম্প্রসারণ
করা।
১.২. প্রকমের উমেশ্য
প্রকদল্পর মূল উদেশ্য হল জেদশর িরর্ োর্রদ্রে পীর্ড়ত ৫৪টি উপদজলার ক্ষুদ্র ও প্রার্েক জনদগাষ্ঠীর োর্রদ্রতা কর্াদনার পাশাপার্শ
তাদের আর্ থ-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়দনর লদক্ষে র্বর্ভন্ন কার্ থক্রর্দক সম্প্রসারণ করা।
প্রকদল্পর র্বদশষ উদেশ্যসমূহ র্নম্নরূপ:



পল্লী অঞ্চমল বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক পবরবামরর পুরুষ/মবহলামেরমক গ্রামবভবিক অনানুষ্ঠাবনক জকমের আওতায়
সংগঠিতকরণ;
পল্লী অঞ্চমল বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক পবরবামরর পুরুষ/মবহলামেরমক গ্রামবভবিক অনানুষ্ঠাবনক জকমের আওতায়
সংগঠিতকরণ কমর তামের উৎপােন, আত্ম-কমযসং্ান ও আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রমমর মাধ্যমম তামের আথ য-সামাবজক
অব্ার উন্নয়ন তথা োবরদ্রে হ্রাসকরমণ জামানতববহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন;
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ুঁ গঠমন উিুদ্ধকরণ
প্রকমের সুফলমভাগীমেরমক (পুরুষ/মবহলা) সাপ্তাবহক সঞ্চয় আমানত জমাকরমণর মাধ্যমম বনজস্ব পুবজ
ও উৎসাহোন;
সুফলমভাগী সেস্য/সেস্যাগণমক উৎপােন, আত্ম-কমযসং্ান ও আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রম সুষ্ঠুভামব পবরচালনার ববষময়
েক্ষতা বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণোন;
আত্ম-কমযসং্ান সৃবির লমক্ষে ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ সহায়তা প্রোন;
সুফলমভাগী সেস্য/সেস্যাগণমক অথ যননবতক কার্ যক্রমমর পাশাপাবশ সামাবজক উন্নয়নমূলক কার্ যক্রম জর্মন-জেমল
জমময়মের বশক্ষা, স্বা্ে ও পুবি, জনসংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, পবরবার কল্যাণ ইতোবে কার্ যক্রমম উিুদ্ধকরণ ও উৎসাহোন; এবং
ফাউমেশমনর প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা বৃবদ্ধ করা।

১.৩. অনুমমােন/সংমশাধন/জময়াে বৃবদ্ধ
“োর্রদ্রে র্বদর্ািদন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফর্েএফ)-এর কার্ থক্রর্ সম্প্রসারণ” শীষ থক প্রকল্পটি ৪ জুন ২০১৩ তাবরমখ
অনুবষ্ঠত জাতীয় অথ যননবতক পবরষমের বনব যাহী কবমটির (ECNEC) সভায় অনুদর্ােন করা হয়। একদনক ও সর্ন্বয় অনুর্বভাগ
কর্তথক ২২-০৮-২০১৩ তার্রদে এবাং পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভাগ কর্তথক ২৭-০৮-২০১৩ তার্রদে প্রকল্পটি অনুদর্ােদনর প্রশাসর্নক
আদেশ জার্র করা হয়।
পরবতীমত সংমশাধনীর মাধ্যমম প্রকে ব্যয় ৯.৫% বৃবদ্ধ কমর ৫৮৯৫.১৪ লক্ষ টাকা করা হয় এবং বাস্তবায়ন জময়াে ৬ মাস
(১৬.৬৭%) বৃবদ্ধ কমর বিমসম্বর ২০১৬ সামল সমাবপ্তর জন্য বনধ যারণ করা হয়।
১.৪. প্রকে সার-সংমক্ষপ
বনমের জটববমল এক নজমর প্রকেটির সার-সংমক্ষপ উপ্াপন করা হমলা:
জটববল ১: প্রকমের ব্যয় ও বাস্তবায়ন কামলর সার-সংমক্ষপ
োর্রদ্রে র্বদর্ািদন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফর্েএফ)-এর কার্ থক্রর্
সম্প্রসারণ
২. প্রকমের অব্ান
:
জেদশর ১৮টি জজলার ৫৪টি উপদজলা
৩. প্রশাসবনক মন্ত্রণালয়/ ববভাগ :
পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্ন্ত্রণালয়
৪. বাস্তবায়নকারী সং্া
:
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ)
৫. প্রকে অনুমমােমনর পর্ যায়, জময়ােকাল ও অনুমমাবেত ব্যয় (টাকার অংক লক্ষ টাকা):
অনুদর্ার্েত ব্যয়
প্রকৃত ব্যয়
অনুদর্ার্েত বাস্তবায়নকাল
প্রকৃত
অর্তক্রাে অর্তক্রাে সর্য়
বাস্তবায়নকাল
ব্যয় (মূল
(মূল
মূল
১র্
মূল
সাংদশার্ধত
অনুদর্ার্েত বাস্তবায়নকাদলর
সাংদশার্ধত
ব্যদয়র %)
%)
৫৪০০.০০
৫৯১৩.০০
৫৮৫৪.৭১
জুলাই
জুলাই
জুলাই ২০১৩ ৭.৭৬%
০৬ (ছয়) র্াস
(র্জওর্ব:
(র্জওর্ব:
২০১৩
জর্দক
২০১৩
জর্দক
জর্দক
১৬.৬৭%
(র্জওর্ব:
জুন ২০১৬
র্েদসম্বর
র্েদসম্বর
৫৮১৩+
৫৭০০+
৫৩০০+
থে
থে
পর্
২০১৬
পর্
২০১৬
পর্ থে
এসএফর্েএফ এসএফর্েএফ এসএফর্েএফ
র্নজস্ব: ১০০) র্নজস্ব: ১০০) র্নজস্ব: ১০০)
১.

প্রকমের নাম

:

তথ্যসূত্র: আরবিবপবপ (অমটাবর, ২০১৬)
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১.৫. অথ যায়মনর অব্া
১.৫.১. প্রকমের বেরবভবিক অথ যায়ন ও বরাে
প্রকদল্পর আরর্ের্পর্প অনুর্ায়ী প্রকল্পটির প্রকমের বেরবভবিক অথ যায়ন ও বরাে র্নদম্ন উদল্লে করা হদলাোঃ
জটববল ২. প্রকমের বেরবভবিক অথ যায়ন ও বরাে
অথ য বের
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
জমাট

বরাে
১২০০.০০
১৮০০.০০
১৮০০.০০
১০৯৫.১৪
৫৮৯৫.১৪

সংমশাবধত বিবপবপ অনুর্ায়ী বরাে ও টামগটয
টামগটয
বপ.এ.
১২০০.০০
১৮০০.০০
১৮০০.০০
১০৯৫.১৪
৫৮৯৫.১৪
-

জভৌত (%)
২০.৩৬
৩০.৫৩
৩০.৫৩
১৮.৫৮
১০০.০০

তথ্যসূত্র: আরবিবপবপ (অমটাবর, ২০১৬)
১.৫.২. প্রকমের ্ানবভবিক ব্যয় ববভাজন
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ)-এর কার্ যক্রম সম্প্রসারণ” শীষ যক প্রকমের কাজ সুষ্ঠুভামব
সম্পােমনর জন্য প্রকে এলাকায় এলাকাবভবিক ব্যয় ববভাজন করা হয়।
জটববল ৩. প্রকমের ্ানবভবিক ব্যয় ববভাজন
ববভাগ

জজলা

উপমজলা
জগাপালগঞ্জ সের
জকাটালীপাড়া
টুঙ্গীপাড়া
কাবশয়ানী
জমাকমসেপুর
আলফািাঙ্গা
জবায়ালমারী
ভাঙ্গা
নগরকান্দা
শরীয়তপুর সের
নাবড়য়া
জভেরগঞ্জ
বনকবল
বমঠামাইন
অিগ্রাম
আনগলঝরা
বপমরাজপুর সের
কাউখালী
নাবজরপুর
োমকাপ
বটিয়াঘাটা

জগাপালগঞ্জ

ঢাকা

ফবরেপুর

শরীয়তপুর

বকমশারগঞ্জ
ববরশাল
ববরশাল

খুলনা

বপমরাজপুর
খুলনা
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প্রাক্কবলত ব্যয় (লক্ষ টাকা)

৫০০.০০

৪০০.০০

৩০০.০০

৩০০.০০
১০০.০০
৩০০.০০
৩০০.০০

ববভাগ

জজলা

সাতক্ষীরা

রংপুর

পঞ্চগড়

রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কুবমল্লা

বচটাগং

চাঁেপুর
লক্ষীপুর

জনায়াখালী
বসমলট
সুনামগঞ্জ
বসমলট
হববগঞ্জ
জমৌলভীবাজার
জমাট: ০৭

১৮

উপমজলা
রূপসা
সাতক্ষীরা সের
আশাশুনী
তালা
পঞ্চগড় সের
জেবীগঞ্জ
আমটায়ারী
জভালাহাট
জগামস্তাপুর
নামচাল
বশবগঞ্জ
কুবমল্লা সের
নাঙলমকাট
বুবড়চং
ব্রাক্ষণপাড়া
মজনাহরগঞ্জ
কচুয়া
লক্ষীপুর সের
রামগঞ্জ
রায়পুর
চাটবখল
জসানাইমুবড়
জবগমগঞ্জ
বালাগঞ্জ
জফঞ্চুগঞ্জ
বেরাই
শাল্লা
জগন্নাথপুর
আজমমরীগঞ্জ
বাবনয়াচং
নবীগঞ্জ
জমৌলভীবাজার সের
রাজনগর
৫৪

তথ্যসূত্র: আরবিবপবপ (অমটাবর, ২০১৬)
১.৬. প্রকমের প্রধান প্রধান কাজসমূহ







গ্রাম পর্ যাময় ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষকমের উন্নয়ন জকে ্াপন করা
ক্ষুদ্র ঋণ ববতরণ
উৎপােন বৃবদ্ধ
কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি
আয় বৃবদ্ধ করা
মুলধন গঠন
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প্রাক্কবলত ব্যয় (লক্ষ টাকা)

৩০০.০০

৩০০.০০

৪০০.০০

৫০০.০০

১০০.০০
৩০০.০০

৩০০.০০
২০০.০০
৩০০.০০

৩০০.০০
২০০.০০
৫৪০০.০০











খায ও বাস্ামনর উন্নয়ন
নারী উন্নয়ন ও বলঙ্গ সমতা
োবরদ্রেসীমা হ্রাস
উপকারমভাগীমের সক্ষমতা বৃবদ্ধ
অবফস কমযচারীমের সক্ষমতা বৃবদ্ধ
MIS ও AIS সফটওয়োর ততবর
সামাবজক উন্নয়ন
বাজার সম্পৃক্তকরণ
সরকাবর ও অন্যান্য সংবিি এমজবির মমধ্য সম্পকয ্াপন।

১.৭. অংগবভবিক লক্ষেমাত্রা
প্রকদল্পর আরর্ের্পর্প অনুর্ায়ী প্রকল্পটির অঙ্গর্ভর্িক বাস্তব ও আর্র্ থক লক্ষের্াত্রা র্নদম্ন উদল্লে করা হদলাোঃ
জটববল ৪. প্রকদল্পর আরর্ের্পর্প অনুর্ায়ী প্রকল্পটির অঙ্গর্ভর্িক বাস্তব ও আর্র্ থক লক্ষের্াত্রা
কার্ যবববরণী (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)

একক

১

২

ক) রাজস্ব খাত
জবতন ও ভাতাবে
জবতন (কমযকতযা)
জবতন (কমযচারী)
বাসা ভাড়া
উৎসব ভাতা
বচবকৎসা ভাতা
জপ্রষণ/ োবয়ত্ব ভাতা
টিবফন ভাতা
উপমমাট (জবতন ও ভাতাবে)
জসবা ও সরবরাহ
ভ্রমণ ভাতা
আনুষবঙ্গক
অবফস ভাড়া
িাক
জটবলমফান ও জটবলগ্রাম/ফোক্স/জমাবাইল
বনবন্ধন বফ (র্ানবাহন)
ববদ্যেৎ
গ্যাস ও জ্বালানী
জপমরাল ও লুবব্রমকন্ট
ইিুমরি ও ব্যাংক চাজয
মুদ্রণ ও প্রকাশনা
জেশনারী, সীল ও েোম্প
প্রবশক্ষণ ব্যয় (উপকারমভাগী)
প্রবশক্ষণ ব্যয় (ওবরময়মন্টশন/ বরমেশার পাঠ)
ICT প্রবশক্ষণ
MIS ও AIS সফ্টওয়োর ব্যবহার প্রবশক্ষণ (এসএফবিএফ)
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লক্ষেমাত্রা (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)
আবথ যক
জভৌত (পবরমাণ)
৩
৪

জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত

৩৯৫.৩৩
৩৫৮.৭০
২৪৪.০০
৯৬.০৬
৫৩.০০
১০.২৭
১৩.৫০
১১৭০.৮৬

৬২
১১৫
১৭৭
১৭৭
১৭৭
২/এলএস
১১৫
-

এলএস
এলএস
নং
এলএস
নং
নং
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
-

৮৭.৫০
১১.৫০
১১৪.০০
২.৫০
৯.৫০
১৬.০০
৯.০০
৪.৫০
২৪.০০
১০.০০
১২.০০
১০.৫৫
৭৫.০০
৩০.২৮
১.৪২
১৩.১৩

এলএস
এলএস
৬৫
এলএস
৬০
৬৫
এলএস
১
৬৫
এলএস
এলএস
এলএস
৬২৫০
৫২৫
১৩
২০০

কার্ যবববরণী (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)

একক

১

২
নং
নং
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
নং
-

তত্রমাবসক পর্ যামলাচনা সভা
জসবমনার/ কনফামরি
র্াতায়াত ব্যয়
সম্মানী
জবরপ
ফমটাকবপ ব্যয়
কবম্পউটামরর র্ন্ত্রাংশ/ কাবল/ জটানার ইতোবে
মধ্যবতী মূল্যায়ন
অন্যান্য পবরচালন ব্যয়
উপমমাট (জসবা ও সরবরাহ)
জমরামত, রক্ষণামবক্ষণ ও পুন:সংস্কার
র্ানবাহন (জমরামত)
কবম্পউটার (জমরামত)
সফ্টওয়োর পবরচালনা ও রক্ষণামবক্ষণ ব্যয় (এসএফবিএফ)
উপমমাট (জমরামত, রক্ষণামবক্ষণ ও পুন:সংস্কার)
উপমমাট (ক) রাজস্ব
খ) মূলধন খাত
সম্পে অজযন
জীপ
জমাটর সাইমকল
বাই-সাইমকল
উপমমাট (সম্পে অজযন)
অবফস র্ন্ত্রপাবত
বিবজটাল কোমমরা
ফমটাকবপ জমবশন
মাবিবমবিয়া প্রমজটর
উপমমাট (অবফস র্ন্ত্রপাবত)
কবম্পউটার ও এর র্ন্ত্রাংশ
প্রময়াজনীয় র্ন্ত্রাংশসহ কবম্পউটার (ল্যাপটপ/জিস্কটপ)
বপ্রন্টার
স্কোনার
কবম্পউটার সফ্টওয়োর ও জনটওয়াবকযং (এসএফবিএফ)
উপমমাট (কবম্পউটার ও এর র্ন্ত্রাংশ)
আসবাবপত্র
আলমারী (েীল)
ফাইল কোববমনট (েীল)
অবফস জটববল, জচয়ার, জবঞ্চ ও বসবলং ফোন
কবম্পউটার জটববল ও জচয়ার (জসট)
উপমমাট (আসবাবপত্র)
আবতযক ঋণ তহববল (আরএলএফ)
আবতথক ঋণ তহর্বল
ক্ষুদ্র ঋণ
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লক্ষেমাত্রা (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)
আবথ যক
জভৌত (পবরমাণ)
৩
৪
১১.০০
১২
১০.০০
৩
৫.০০
এলএস
৭.০০
এলএস
১০.০০
এলএস
৫.০০
এলএস
১৫.০০
এলএস
৫.০০
১
৮.০০
এলএস
৫০৬.৮৮
-

-

৯.০০
৬.০০
৫২.৬৭
৬৭.৬৭
১৭৪৫.৪১

৬৫
৬৫
এলএস
-

নং
নং
নং

৬৭.৭৬
৯২.৩৬
১০.৮০
১৭০.৯২

১
৬৪
১০৮
-

নং
নং
নং

০.২০
১.৪৮
৩.৭৩
৫.৪১

১
১
৫
-

নং
নং
নং
নং

৩৬.৩৮
৫.২৩
০.০৫
৩৪.২০
৭৫.৮৬

৬৫
৬৫
১
১১৪
-

নং
নং
নং
নং

১৪.১৮
১১.০৫
৫৩.৪০
৬.৩৭
৮৫.০০

৬৫
৬৫
৯৫৩
৬৫
-

-

৩০০০.০০

৫৪

কার্ যবববরণী (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)

একক

১

২
-

ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ
উপমমাট (আবতযক ঋণ তহববল)
উপমমাট (খ) মূলধন খাত
(গ) প্রাইস কবন্টনমজবি
(ঘ) বফবজকোল কবন্টনমজবি
সব যমমাট (ক+খ+গ+ঘ)

লক্ষেমাত্রা (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)
আবথ যক
জভৌত (পবরমাণ)
৩
৪
৮২০.০০
৫৪
৩৮২০.০০
৪১৫৭.১৯
০.০০
১০.৪০
৫৯১৩.০০
-

তথ্যসূত্র: আরবিবপবপ (অমটবর, ২০১৬)
১.৮ কময পবরকেনা
প্রকমের প্রধান কার্ যক্রমমর কময পবরকেনা প্রকদল্পর লক্ষের্াত্রা র্নম্নরূপোঃজটববল ৫. আরবিবপবপ‘জত উমল্লবখত কময-পবর কেনা অনুর্ায়ী প্রকমের লক্ষেমাত্রা

ক্র: নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

কার্ থক্রর্

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

২০১৫-১৬

োদগেথ

োদগেথ

োদগেথ

জকন্দ্র গঠন
সেস্য ভুর্ি
পুর্িঁ গঠন
আবতথক ঋণ তহর্বল
প্রার্প্ত
ঋণ র্বতরণ
ঋণ আোয়
ঋণ জেলার্প
ঋণ আোদয়র হার
সুফলদভাগী প্রর্শক্ষণ

৪৫৩
৫৪০০
১৭.২৮

৬৮০
১৪৯৫০
১৪৬.৫২

৩২৫
১৩৬০০
১৬০.২৫

৬৩৬.০০
৫৪০.৪৬
৫৪.৬০
১০০%
-

১২৫০.০০
১৮৩৭.৮০
১৫৫০.০০
১০০%
২৫০০

১২১৭.০০
৩১৭০.০০
১৮৫০.০০
১০০%
২৫০০

টাকার অংক লক্ষ টাকা
র্েদসম্বর,
২০১৬-১৭
২০১৬ পর্ থে
োদগেথ
১৬২
১৫১৫
৬৫৫০
৩৬১৪৩
২১৬.৭০
১৩০২.৬১
৭১৭.০০
৩৭০০.০০
২৫৫০.০০
১০০%
১২৫০

৩৮২০.০০
১১৮৫৭.৫০
৮০৩৬.৭১
১১১.৭৭
৯৮.৬৩
৬২৭০

তথ্র্ সূত্র: আরবিবপবপ (অমটাবর, ২০১৬)
১.৯. আরবিবপ অনুর্ায়ী প্রকমের ক্রয় পবরকেনা
বিবপবপ অনুর্ায়ী বববভন্ন প্যামকমজ পণ্যসমূহ প্রকেটির শুরুর বেমর ক্রময়র পবরকেনা বেল। পরবতীমত আরবিবপবপ অনুর্ায়ী
প্রকমের প্যামকজ সমূমহর আত:প্যামকজ সমন্বয় কমর পুনরায় ক্রয় পবরকেনা করা হয়। শুধুমাত্র সফটওয়োর ইিটমলশন এবং
জনটওয়াবকযং জসবা ক্রময়র পবরকেনা করা হয় ২০১৫ সামল। এোড়াও ক্রয় সংক্রাত ববস্তাবরত প্রবতমবেন সমীক্ষা প্রবতমবেমনর
তৃতীয় অধ্যাময়র ৩.২ অংমশ আমলাচনা করা হময়মে।
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জটববল ৬. আরবিবপবপ অনুর্ায়ী ক্রয় পবরকেনা

প্যামক
জ নং

আরবিবপবপ
অনুর্ায়ী ক্রয়
প্যামকমজর
বববরণ

একক

১

২

৩

পবরমা
ণ
৪

(ধরণ)

চুবক্ত
অমনামেন
কতৃযপক্ষ

৫

৬

ক্রয় পদ্ধবত

তহববমলর
উৎস
৭

প্রাক্কবলত
পণ্য
ব্যয়
বহমসমব
(লক্ষ
ব্যবহৃ
টাকা)
ত নয়
৮
৯

বনধ যাবরত তাবরখ

মতব্য

েরপত্র
আহ্বান

চুবক্ত স্বাক্ষর

চুবক্তর জময়াে

১০

১১

১২

১৩

পণ্য
বজবি-১

জীপ

নং

১

বিটিএম

বজবি-২

জমাটর সাইমকল

নং

৬৪

বিটিএম

বজবি-৩

বাই সাইমকল

নং

৫০

বজবি-৪

বাই সাইমকল

নং

৫০

বজবি-৫

বাই সাইমকল

নং

৮

নং

১

নং

১

নং

৫

নং

১

-

১৮১

বজবি-৬
বজবি-৭
বজবি-৮
বজবি-৯

বিবজটাল
কোমমরা
ফমটাকবপ
জমবশন
মাবি বমবিয়া
প্রমজটর
স্কোনার
জমাট

আরএফবক
উ
আরএফবক
উ
আরএফবক
উ
আরএফবক
উ
আরএফবক
উ
আরএফবক
উ
আরএফবক
উ
-

এইচওবপ
বজওবব
৬৭.৭৬
ই
এইচওবপ
বজওবব
৯২.৩৬
ই
এইচওবপ
বজওবব
৫.০০
ই
এইচওবপ
বজওবব
৫.০০
ই
এইচওবপ
বজওবব
০.৮০
ই
এইচওবপ
বজওবব
০.২০
ই
এইচওবপ
বজওবব
১.৪৮
ই
এইচওবপ
বজওবব
৩.৭৩
ই
এইচওবপ
বজওবব
০.০৫
ই
এইচওবপ
১৭৬.৩
বজওবব
ই
৮
কবম্পউটার ও অন্যান্য সামগ্রী
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০১/০৪/২০১৪ ০৩/০৫/২০১৪
০১/০৪/২০১৪ ০৩/০৫/২০১৪

০৩/০৬/২০১
৪
০৩/০৬/২০১
৪
৩০/০৬/২০১
৪
৩০/০৬/২০১
৪
৩০/০৬/২০১
৪

০১/০৪/২০১৪

১৫/০৫/২০১৪

০১/০৪/২০১৪

১৫/০৫/২০১৪

০১/০৪/২০১৪

১৫/০৫/২০১৪

১২/০১/২০১৪

৩১/০৩/২০১৪

১২/০৫/২০১৪

১২/০১/২০১৪

৩১/০৩/২০১৪

১২/০৫/২০১৪

১২/০১/২০১৪

৩১/০৩/২০১৪

১২/০৫/২০১৪

১২/০১/২০১৪

৩১/০৩/২০১৪

১২/০৫/২০১৪

১২/০১/২০১৪

৩১/০৩/২০১৪

১২/০৫/২০১৪

ক্রয় সংক্রাত
ববস্তাবরত
পর্ যামলাচনা
সমীক্ষা
প্রবতমবেমন
র তৃতীয়
অধ্যাময়
আমলাচনা
করা
হময়মে।

প্যামক
জ নং

আরবিবপবপ
অনুর্ায়ী ক্রয়
প্যামকমজর
বববরণ

একক

১

২

৩

৪

অন্যান্য সামগ্রী
সহ কবম্পউটার

জসট

৬৫

কবম্পউটার
বপ্রন্টার

নং

৬৫

বজবি১০

জমাট

আলমাবর(েীল)

বজবি১১

ফাইল
কোববমনট(েীল
)
অবফস জটববল,
জচয়ার, জবঞ্চ,
বসবলং ফোন
ইতোবে
কবম্পউটার
জটববল এবং
জচয়ার
জমাট

পবরমা
ণ

১৩০

নং

৬৫

ক্রয় পদ্ধবত
(ধরণ)

৬
এইচওবপ
ই

৭
র্জওর্ব

ওটিএর্

এইচওবপ
ই

র্জওর্ব

ওটিএম
ওটিএর্

৬৫
ওটিএর্

নং

৯৫৩
ওটিএর্

জসট

৬৫

-

১১৪৮

তহববমলর
উৎস

৫
ওটিএর্

ওটিএর্
নং

চুবক্ত
অমনামেন
কতৃযপক্ষ

ওটিএম

এইচওবপ
বজওবব
ই
সকল ফাবণ যচার
এইচওবপ
র্জওর্ব
ই
এইচওবপ
ই

র্জওর্ব

এইচওবপ
ই

র্জওর্ব

এইচওবপ
ই

র্জওর্ব

এইচওবপ
ই

বজওবব

জসবা
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প্রাক্কবলত
পণ্য
ব্যয়
বহমসমব
(লক্ষ
ব্যবহৃ
টাকা)
ত নয়
৮
৯

বনধ যাবরত তাবরখ

মতব্য

েরপত্র
আহ্বান

চুবক্ত স্বাক্ষর

চুবক্তর জময়াে

১০

১১

১২

৩৬.৩৮

১২/০১/২০১৪

৩১/০৩/২০১৪

১২/০৫/২০১৪

৫.২৩

১২/০১/২০১৪

৩১/০৩/২০১৪

১২/০৫/২০১৪

৪১.৬১

১২/০১/২০১৪

৩১/০৩/২০১৪

১২/০৫/২০১৪

১৪.১৮

০৬/০১/২০১৪ ১৮/০৩/২০১৪ ০৬/০৫/২০১৪

১১.০৫

০৬/০১/২০১৪ ১৮/০৩/২০১৪ ০৬/০৫/২০১৪

৫৩.৪০

০৬/০১/২০১৪ ১৮/০৩/২০১৪ ০৬/০৫/২০১৪

৬.৩৭

০৬/০১/২০১৪ ১৮/০৩/২০১৪ ০৬/০৫/২০১৪

৮৫.০০

০৬/০১/২০১৪ ১৮/০৩/২০১৪ ০৬/০৫/২০১৪

১৩

প্যামক
জ নং
১
এসবি-১

আরবিবপবপ
অনুর্ায়ী ক্রয়
প্যামকমজর
বববরণ
২
সফটওয়োর ও
সাবভযস
জমাট
সব যমমাট

একক

৩
সং
খ্যা
সং
খ্যা
-

পবরমা
ণ

ক্রয় পদ্ধবত
(ধরণ)

৪

৫

১১৪

ইওআই

১১৪

ইওআই

১৫৭৩

-

চুবক্ত
অমনামেন
কতৃযপক্ষ

তহববমলর
উৎস

৬
এইচওবপ
ই
এইচওবপ
ই
-

৭
এসএফবিএ
ফ
এসএফবিএ
ফ
-

‘তথ্যসূত্র: আরবিবপবপ (অমটাবর, ২০১৬)
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প্রাক্কবলত
পণ্য
ব্যয়
বহমসমব
(লক্ষ
ব্যবহৃ
টাকা)
ত নয়
৮
৯
১০০.০০
১০০.০০
৪০২.৯৯

-

বনধ যাবরত তাবরখ

মতব্য

েরপত্র
আহ্বান

চুবক্ত স্বাক্ষর

চুবক্তর জময়াে

১০
২৩/০৪/২০১
৫
২৩/০৪/২০১
৫

১১
৩০/০৮/২০১
৫
৩০/০৮/২০১
৫

১২
২৯/০৮/২০১
৮
২৯/০৮/২০১
৮

১৩

১.১০. লগমেম পর্ যামলাচনা
প্রকমের মূল লক্ষে (main goal) ও উমেশ্য (objectives) অবজযত হময়মে বকনা পর্ যমবক্ষণ ও পর্ যামলাচনার লমক্ষে প্রকমের
বিবপবপ ও আরবিবপবপমত সবন্নমববশত লবজকোল জেমওয়াকয-এর গৃহীত বববভন্ন কার্ যক্রমমর আউেপুে, আউেকার্ ও প্রভাব র্নদম্নর
ছক অনুর্ায়ী র্ির্িতকরণ করা হদয়দছ, র্ার র্াধ্যদর্ প্রকল্পটির কার্ থক্রর্ ও প্রভাবসমূহ র্নণ থয় করা হদয়দছ।
জটববল ৭. প্রকমের লগমেম
ক) প্রকে সমাবপ্তর আনুমাবনক তাবরখ: ৩১ বিমসম্বর, ২০১৬
খ) লগমেম প্রস্তুমতর তাবরখ: জসমেম্বর, ২০১৬

জপ্রাগ্রামমর লক্ষে

সার-সংমক্ষপ
ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক
পবরবামরর পুরুষ/মবহলামের
আথ য-সামাবজক অব্ার
উন্নয়ন।

উমেশ্য

উৎপােন, আত্ম-কমযসং্ান
এবং আয়বধ যক কমযকামের
জন্য ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক
পবরবামরর পুরুষ/মবহলামের
সংগঠিতকরণ এবং তামের
ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রবশক্ষণ প্রোন।

প্রকমের সুববধামভাগীমের
আথ য-সামাবজক অব্া এবং
তামের জীবনমামনর উন্নয়ন
বনবিতকরণ।

আউটপুট

গ্রাম বভবিক জকমের উন্নয়ন

১. ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রবশক্ষণ প্রোন
২. উৎপােন বৃবদ্ধ
৩. আয় বৃবদ্ধ
৪. বনজস্ব মুলধন গঠণ

উমেশ্য অজযমনর বনমে যশক
সমূহ
৪২,৫০০ সুববধামভাগীর আয়
বৃবদ্ধ। তারা বতযমামন প্রবত
মামস ৩,০০০ টাকার কম আয়
কমর। তারা ২০১৭ সামলর
বিমসম্বর মামসর পর প্রবত
মামস ৬,০০০ টাকা আয়
করজবন বমল ধারণা করা
হমে। তামের বতযমান আময়র
পবরমাণ জরকি য করা হমব
জকে গঠমণর সময় জবঞ্চ-মাকয
জবরমপর মাধ্যমম।
১. ১৬২০টি গ্রামবভবিক
জকমের আওতায় ৪২,৫০০
জন ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক
পবরবামরর পুরুষ/মবহলামের
সংগঠিতকরণ।
২. ক্ষুদ্র ও প্রাবতক জনমগাষ্ঠীর
মবহলামের মমধ্য ৩৬,৬৫০
জনমক ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন।
৩. ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক
পবরবামরর ৬,২৫০ জন পুরুষ
ও মবহলামের প্রবশক্ষণ প্রোন।
প্রকেকালীন সমময় ৫৪টি
উপমজলার প্রায় ৪২,৫০০ জন
ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক
পবরবামরর পুরুষ/মবহলামের
অতর্ভযক্ত করা।
বতন বেমরর প্রকেকালীন
সমময়র মমধ্য ক্ষুদ্র ও প্রাবতক
কৃষক পবরবামরর
পুরুষ/মবহলামের বনময় প্রায়
১,৬২০ টি গ্রামবভবিক জকে
গঠণ।
১. ৪০,৫০০ জন সুববধামভাগী
ক্ষুদ্র ঋণ ও পরামশয পামবন।
২. ৬,২৫০ জনমক সক্ষমতা ও
সামাবজক উন্নয়মনর জন্য
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জভমরবফমকশমনর
উপায়সমূহ
১. ববববএস এর জসমকোবর
তথ্য।
৩. আইএমইবি প্রবতমবেন।

গুরুু্ত্বপূণ য অনুমান
েীঘ যমময়াবে
পবরকেনার উপর লক্ষে
ব্বতশীলকরণ।

প্রকমের
মাবসক/তত্রমাবসক/বাবষ যক
প্রবতমবেন।

সময়মত বিবপবপ’র
অনুমমােন।

প্রকে অবফমসর নবথ

প্রকেটি সরকার
কতৃযক গ্রহমণর পর,
প্রময়াজনীয় অথ য এবং
সরঞ্জামাবে সময়মত
প্রোন
সময়মত প্রকে আরম্ভ
এবং বাস্তবায়ন।

প্রকে প্রবতমবেন এবং
অন্যান্য নবথপত্র।

১. মধ্যবতী মূল্যায়ন
২. প্রকে এলাকা পবরেশযন
৩. আইএমইবি’র মূল্যায়ন

১. পর্ যাপ্ত ঋণ প্রবাহ
২. গ্রাম উন্নয়ন
নীাতমালা ও কার্ যক্রম
৩. প্রাকৃবতক দ্যমর্ যামগর

ইনপুট

৫. খাযাভাস ও বসতবাড়ীর
উন্নয়ন
৬. নারীর উন্নয়ন
৭. সামাবজক উন্নয়ন

১. ঋণ
২. প্রবশক্ষণ
৩. পরামশয জসবা
৪. সংগঠমনর সামথ সমন্নবয়

প্রবশক্ষণ প্রোন করা হমব ।
৩. নারীর ক্ষমতায়ন হমব
৩৬,৫০০।
৪. তামের বনজস্ব সঞ্চময়র
মাধ্যমম তামের মুলধন গঠিত।
আয়বধ যক কমযকামের মাধ্যমম
আয়ও বৃবদ্ধ পামব।
১. ৪০,৫০০ জন সুববধামভাগী
ক্ষুদ্র ঋণ ও পরামশয জসবা
পামবন।
২. ৫,০০০ জনমক সক্ষমতা ও
সামাবজক উন্নয়মনর জন্য
প্রবশক্ষণ প্রোন করা হমব এবং
সংবিি প্রবতষ্ঠামনর সামথ
সমন্বয় সাধন করা হমব।

অভাব

তথ্যসূত্র: আরবিবপবপ (অমটাবর, ২০১৯)
১.১১. প্রকমের সম্ভাব্যতা র্াচাই
সরকার্র োদত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রর্ক্রয়াকরণ, অনুদর্ােন ও সাংদশাধন পদ্ধর্ত ২০১৬ জত ২৫ জকাটি োকার উদবথর ব্যদয় প্রকল্প
গ্রহদণর জবলায় প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা র্াচাই িালু করা হদয়দছ। জর্দহতু আদলািে প্রকল্পটি ৪ জুন, ২০১৩ তার্রদে অনুর্ষ্ঠত জাতীয়
অর্ থননর্তক পর্রষদের র্নব থাহী কর্র্টি (একদনক)-এর সভায় অনুদর্ােন করা হয়। জসদহতু উি প্রকদল্পর জবলায় প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা
র্াচাই প্রদর্াজে হয়র্ন র্বধায় সাংর্িষ্ট প্রকল্পটির জকান সম্ভাব্যতা র্াচাই করা হয়বন।
১.১২. প্রকে সমাবপ্তর পর সৃি সুববধাবে জটকসইকরণ
১.১২.১. প্রকেটি জটকসইকরমণ ঘূণ যায়মান তহববল গঠন ও পবরচালনা
আবতথক ঋণ তহর্বল সুফলদভাগীদের ঋণ সহায়তা প্রোদনর লদক্ষে একটি স্থায়ী মূলধন। আবতথক ঋণ তহর্বল পুনোঃর্বর্নদয়াদগর
র্াধ্যদর্ উৎপােন, আত্ম-কর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ সুফলদভাগী সেস্যদের আথ য-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন
তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরণ কার্ থক্রর্ অব্যাহত/িলর্ান রাোর লদক্ষে ব্যবহার করা হদয় র্াদক। প্রকদল্পর র্াধ্যদর্ প্রাপ্ত আবতথক ঋণ
তহর্বল ৩৮ জকাটি ২০ লক্ষ োকা প্রকল্প জর্য়াদে সাদড় র্তন বছদর ১৪ র্কর্স্তদত সরকার হদত প্রাপ্ত হদয় র্াঠ পর্ থাদয় ঘূণ যায়মান
আকাদর ১১৮জকাটি ৫৭ লাে োকা র্বতরণ করা হদয়দছ। এ আবতথক ঋণ তহর্বল পুনোঃর্বর্নদয়াদগর র্াধ্যদর্ উৎপােন, আত্মকর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ সুফলদভাগী সেস্যদের আর্ থ-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরণ
কার্ থক্রর্ অব্যাহত/িলর্ান রাোর লদক্ষে ব্যবহার কদর ঘূণ যায়মান তহববল প্রকেটিমক জটকসই করমত ভূর্র্কা রােদব র্া একটি
িলর্ান প্রর্ক্রয়া।
১.১২.২. প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক জটকসই করার লমক্ষে এবক্সট প্লান (Exit plan)
প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক জটকসই করার লমক্ষে প্রকমের র্ের্পর্প ও আরবিবপবপমত সুবনবে যি এবক্সট প্লান (Exit plan)
বেল। এ এবক্সট প্লোন (Exit plan) প্রকদল্পর আরর্ের্পর্পদত জর্ভাদব র্ছল তা হদলা "প্রকল্প সর্ার্প্তর পর সর্স্ত সম্পে ও সম্পর্ি
এবাং জনবলসহ ফাউদেশদনর র্বর্ধ র্বধান অনুর্ায়ী ফাউদেশদনর র্নয়র্র্ত কার্ থক্রদর্র সাদর্ একীভুত করা হদব।” প্রকল্প জর্য়াে
জশদষ আরর্ের্পর্প’র এবক্সট প্লোন (Exit plan) অনুসাদর প্রকদল্পর আওতাধীন সকল কার্ থক্রর্সমূহ এসএফর্েএফ-এর মূল কার্ থক্রর্
র্হদসদব একীভূত করার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা রদয়দছ। প্রকৃতপদক্ষ প্রকদল্প কর্থরত জনবলদক এসএফর্েএফ-এর মূল কার্ থক্রদর্র সাদর্
অঙ্গীভুত করা হয়। ফদল ফাউদেশদনর কাজ িার্লদয় জনওয়াদত জকান অসুর্বধা হদে না।
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বিতীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্ যক্রমমর কার্ যপদ্ধবত (Methodology)
২.১. প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার পটভূবম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর বাস্তবায়ন, পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ববভাগ (আইএমইবি) প্রর্তর্নয়ত বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূর্ির
আওতায় বাস্তবায়নাধীন িলর্ান প্রকদল্পর পর্রবীক্ষণ, র্নর্বড় পর্রবীক্ষণ এবাং বাস্তবার্য়ত অর্ থাৎ সর্াপ্ত প্রকদল্পর প্রভাব মূল্যায়ন
কদর র্াদক। এরই ধারাবার্হকতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভামগর আওতাধীন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফর্েএফ)
কর্তথক জুলাই ২০১৩ জথমক বিমসম্বর ২০১৬ জর্য়াদে জর্াে ৫৮৫৪.০০ লক্ষ োকা ব্যদয় বাস্তবার্য়ত “োর্রদ্রে র্বদর্ািদন ক্ষুদ্র কৃষক
উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফর্েএফ)-এর কার্ থক্রর্ সম্প্রসারণ (১র্ সাংদশার্ধত)” শীষ যক প্রকেটির উমেশ্যগুমলা কতটুকু বাস্তবাবয়ত
হজয়মে তা পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবক্ষণ; প্রকমের আওতায় সংগৃহীত বববভন্ন পণ্য, বনমযাণকাজ ও জসবা ক্রময়র (Procurement)
জক্ষমত্র প্রচবলত আইন ও বববধমালা, বপবপএ ২০০৬ ও বপবপআর ২০০৮ এর বনমে যশনা র্থার্থভামব প্রবতপালন করা হজয়মে বকনা জস
ববষময় পর্ যমবক্ষণ, পর্ যামলাচনা এবং প্রকেটির প্রভাব বনরূপণ ও প্রকেটি বাস্তবায়মনর অবভজ্ঞতা ও বশক্ষা পরবতী প্রকে গ্রহমণ
কামজ লাগামনার জন্য এ ববভাগ (আইএমইবি) কতৃযক ২০১৯-২০ অথ যবেমর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটি পবরচালনা করা হয়।
২.২. পরামশযক/পরামশযক প্রবতষ্ঠামনর কার্ যপবরবধ (TOR)
“োর্রদ্রে র্বদর্ািদন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফর্েএফ)-এর কার্ থক্রর্ সম্প্রসারণ (১র্ সাংদশার্ধত)” শীষ যক সমাপ্ত
প্রকমের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটির পরামশযক প্রবতষ্ঠামনর কার্ যপবরবধ হমলা:
১. প্রকমের পটভূবম, উমেশ্য, অনুমমােন ও সংমশাধমনর অব্া, প্রকে ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অথ যায়নসহ সকল প্রাসংবগক তথ্য
পর্ যমবক্ষণ ও পর্ যামলাচনা;
২. প্রকমের সাবব যক ও ববস্তাবরত অংগবভবিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আবথ যক) অগ্রগবতর তথ্য সংগ্রহ, সবন্নমবশন, ববমিষণ, সারণী এবং
জলখবচমত্রর মাধ্যমম উপ্াপন ও পর্ যামলাচনা;
৩. প্রকমের উমেশ্য অজযমনর অব্া পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবক্ষণ এবং প্রকে ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্ যাবলী প্রকমের উমেমশ্যর
সামথ সামঞ্জস্যপূণ য বকনা তা পর্ যামলাচনা ও মতামত প্রোন করা;
৪. প্রকমের আওতায় সংগৃহীত বববভন্ন পণ্য, কার্ য ও জসবা ক্রময়র (Procurement) জক্ষমত্র সরকাবর ক্রয় আইন (বপবপএ-২০০৬),
সরকাবর ক্রয় বববধমালা (বপবপআর-২০০৮) এবং উন্নয়ন সহমর্াগী প্রবতষ্ঠামনর গাইিলাইন ইতোবে প্রবতপালন এবং গুণগত মান
ও পবরমাণ অনুর্ায়ী সংগ্রহ করা হময়বেল বক না জস ববষময় পর্ যামলাচনা ও পর্ যমবক্ষণ;
৫. প্রকে েবলল অনুর্ায়ী প্রময়াজনীয় জনবল বনময়াগ, বনময়াগ পদ্ধবত পর্ যমবক্ষণ ও পর্ যামলাচনা করা;
৬. প্রকে বাস্তবায়ন সম্পবকযত বববভন্ন সমস্যা জর্মন: অথ যায়মন ববলম্ব, প্রকে ব্যব্াপনার অেক্ষতা এবং প্রকমের জময়াে ও ব্যয় বৃবদ্ধ
ইতোবের কারণসহ অন্যান্য বেক ববমিষণ, পর্ যমবক্ষণ ও পর্ যামলাচনা;
৭. প্রকমের আওতায় সম্পাবেত মূল কার্ যক্রমসমূমহর কার্ যকাবরতা ও উপমর্াবগতা ববমিষণ ও মতামত প্রোন। অথ যাৎ- জেমশর পল্লী
অঞ্চমল বসবাসরত োবরদ্রেপীবড়ত ৫৪টি উপমজলার ক্ষুদ্র এ প্রাবতক কৃষকমের আথ-য সামাবজক উন্নয়ন ও োবরদ্রে ববমমাচন; ক্ষুদ্র
উমযাক্তা ততবর; সুফলমভাগী সেস্য/সেস্যগণমক উৎপােন, আত্ম-কমযসং্ান ও আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রম সুষ্ঠুভামব পবরচালনার
ববষময় েক্ষতা বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণ োন; ফাউমেশমনর প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা বৃবদ্ধ, ইতোবে ববষময় পর্ যমবক্ষণ, পর্ যামলাচনা ও
সুবনবে যি মতামত প্রোন;
৮. প্রকমের success story ও প্রকমের মাধ্যমম গৃহীত কার্ যক্রমসমূমহর জটকসইকরণ পবরকেনা (Sustainability plan)
ববষময় সুবনবে যি পর্ যমবক্ষণ ও মতামত প্রোন;
৯. প্রকে সংবিি অন্যান্য প্রাসবঙ্গক ববষয়াবে; (i) প্রকে এলাকা জথমক সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD)
ও ্ানীয় পর্ যাময় কমযশালা আময়াজন কমর মতামত গ্রহমণর বভবিমত ও বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ববভামগর পবরপমত্র
ববণ যত সুবনবে যি কাঠামমা ও অনুমমাবেত ইনমসপশন প্রবতমবেমনর সময়বভবিক কমযপবরকেনা ও কমযপদ্ধবত অনুর্ায়ী প্রবতমবেন
প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রবতষ্ঠান (বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ববভাগ-আইএমইবি) কতৃযক অনুমমােন গ্রহণ; (ii) জাতীয়
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পর্ যাময়র একটি কমযশালা আময়াজন কমর বনববড় পবরবীক্ষমণর ফলাফলসমূহ অববহত করণ ও কমযশালায় প্রাপ্ত মতামত ও
সুপাবরশসমূহ ববমবচনা কমর প্রবতমবেন চূড়াতকরণ;
১০. ক্রবমক নং ১০-এ ববণ যত চূড়াত প্রবতমবেমন প্রাপ্ত বববভন্ন পর্ যমবক্ষমণর বভবিমত সাবব যক পর্ যামলাচনা সংমর্াজন এবং সুবনবে যি
সুপাবরশ প্রোন;
১১. ক্রয়কারী সাংস্থা (আইএর্ইর্ে) কর্তথক র্নধ থার্রত প্রকল্প সাংর্িষ্ট অন্যান্য র্বষয়ার্ে।
২.৩. সমীক্ষা এলাকা বনব যাচন
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্ যপবরবধ (ToR) অনুর্ায়ী সমাপ্ত প্রকেটির সামবগ্রক এলাকা জথমক ন্যেনতম ৩০% প্রকে এলাকা প্রভাব
মূল্যায়মনর আওতার্ভক্ত বহমসমব ববমবচনা করার কথা থাকমলও সমীক্ষা কার্ যক্রমমর সুববধামথ য ১০০% (১৮টি) জজলার আওতাধীন
৩৩.৩৩% উপমজলা (৫৪টি উপমজলার মমধ্য ১৮টি) প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নমুনা উপমজলা বহমসমব বনব যাচন করা হয়।
বিতীয় স্তমর ১৮টি উপমজলার প্রবতটি হমত ২টি কমর জমাট ৩৬টি ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে’ বনব যাচন করা হয়। প্রমতেকটি জকমে
ববযমান উপকারমভাগী সেস্যমের মধ্য হমত সাধারণ তেবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধবত ব্যবহার কমর নমুনা উপকারমভাগী সেস্য বনব যাচন
করা হয়। তৃতীয় স্তমর নমুনা উপমজলার আওতাধীন দ্যইটি নমুনা ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে’ হমত সাধারণ তেবচয়ন পদ্ধবতমত নমুনা
উপকারমভাগীমেরমক এমনভামব বনব যাচন করা হয় র্ামত সকল জপশার উপকারমভাগীরা অতভূযক্ত থামক।
২.৪. নমুনায়ন পদ্ধবত ও নমুনার আকার বনধ যারণ
২.৪.১. নমুনায়ন পদ্ধবত
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নমুনা উপমজলার আওতাধীন নমুনা ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে’-এ ববযমান উপকারমভাগী সেস্যমের
মধ্য হমত সাধারণ তেবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধবত ব্যবহার কমর নমুনা উপকারমভাগী সেস্য বনব যাচন করা হয়। সাধারণ তেবচয়ন
পদ্ধবতমত নমুনা উপকারমভাগীমেরমক এমনভামব বনব যাচন করা হয় র্ামত সকল জপশার উপকারমভাগীরা অতভূযক্ত থামক। এভামব
১৮টি জজলার অধীন সব যমমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী সেস্যমক উিরোতা বহমসমব বনব যাচন করা হয়। নমুনা উপমজলার জমাট
উপকারমভাগী সেস্যমের সংখ্যার সমানুপাবতক হামর উপমজলা বভবিক নমুনা উপকারমভাগীর সংখ্যা বনধ যারণ করা হয়।
এখামন প্রকে উপকারমভাগী (Program group) উিরোতা বলমত প্রকে এলাকার জসই সকল ক্ষুদ্র কৃষক পবরবামরর পুরুষ ও
মবহলা উিরোতামক বুঝায় র্ারা প্রকে পবরচাবলত কমযকামের সামথ সরাসবর সম্পবকযত ও উপকারমভাগী। প্রকে উপকারমভাগীর
পাশাপাবশ প্রমতেকটি জকমের পামশর গ্রাম হমত প্রকে উপকারজভাগী নয়, বকন্তু সম পর্ যাময়র আথ-য সামাবজক অব্া সম্পন্ন এমন
পুরুষ ও মবহলামেরমক কনমরাল গ্রুপ উিরোতা বহমসমব তেবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধবতমত বনব যাচন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার
কার্ যপবরবধ (ToR) অনুর্ায়ী প্রকে উপকারমভাগী নমুনা সংখ্যার ৫০% কনমরাল গ্রুপ উিরোতা বনব যাচন করা হয়। এভামব জমাট
কনমরাল গ্রুপ উিরোতার নমুনা সংখ্যা হমলা ৩২০ জন।
২.৪.২. নমুনার আকার বনধ যারণ
সমীক্ষা েল, সময় ও বামজট ববমবচনা কমর সমীক্ষার কাজ বস্তুবনষ্ঠভামব সম্পন্ন করার জন্য নমুনা সংখ্যা বনধ যারণ করা হজয়বেল। এ
লমক্ষে বনমে উমল্লবখত স্ট্রাটিফাইি রোনিম নমুনা পদ্ধবত ব্যবহার কমর নমুনা সংখ্যা বনধ যারণ করা হয়:
bgybv msL¨v, n 

NPQZ 2
( N  1)e 2  Z 2 PQ

× Design Effect

এখামন,
n =নমুনা সংখ্যা
N =পপুমলশন সংখ্যা। এখামন উমল্লখ্য জর্, বপবসআর অনুর্ায়ী প্রকমের জমাট উপকারমভাগী সংখ্যা হজলা ৩৬১৪৩ জন, র্ামক
সমীক্ষার নমুনা সংখ্যা বনধ যারমণ পপুমলশন সংখ্যা বহমসমব ববমবচনা করা হয়। অথ যাৎ পপুমলশন সংখ্যা, N = ৩৬১৪৩।
Z =নরমাল ভোবরময়ট, র্ার মান ৫% বসগবনবফমকন্ট জলমভল এবং ৯৫% কনবফমিি ইন্টারমভমল ১.৯৬
P=অনুবমত অনুপাত লক্ষেমাত্রা। এমক্ষমত্র ধারণা করা হয় জর্, প্রকে কমযকাে সমাপ্ত হওয়ার পর ৭০% উপকারমভাগী সেস্য
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প্রকমের সুফল জভাগ কমরমেন, অথ যাৎ এমক্ষমত্র P=০.৭০।
Q = ১-P = ১-০.৭০ = ০.৩০।
e =র্ভমলর সীমামরখা (margin of error), র্ার মান ৫% ধরা হময়বেল. অথ যাৎ e=০.০৫।
বিজাইন ইমফট= ২.০। এখামন প্রময়াজমনর বনবরমখ স্ট্রাটিফাইি রোনিম নমুনা পদ্ধবতর বমশ্র ব্যবহামর র্ভমলর সম্ভাবনা থাকায়
বিজাইন ইজফট-এর মান ২.০ ধরা হয়।
৩৬১৪৩×০.৭×০.৩×(১.৯৬)2
x ২.০

n=
(৩৬১৪৩-১)×(০.০৫)2 +(১.৯৬)2 ×০.৭×০.৩
২৯১৫৭.৮৫৯২
x ২.০

n=
৯০.৩৫৫ + ০.৮০৬৭৩৬

n= ৩১৯.৮৪৭৫৬৪ x ২.০
n= ৬৩৯.৬৯৫
সুতরাং, পূণ যাঙ্গ নমুনা সংখ্যায় n =৬৪০ জন প্রকে উপকারমভাগী উিরোতা। নমুনা উপকারমভাগীর ৫০% হমব নন-উপকারমভাগী
উিরোতার নমুনা সংখ্যা। জসই বহসামব ৬৪০ জন নমুনা সংখ্যার অমধ যক ৩২০ জন হজয়বেল কনমরাল গ্রুমপর নমুনা সংখ্যা। অতএব,
জমাট নমুনা সংখ্যা হময়বেল (৬৪০+৩২০) = ৯৬০ জন।
২.৫. তথ্য সংগ্রহ ও ববমিষণ পদ্ধবত
প্রকেটির জকান জবইজলাইন তথ্য না থাকায় সুবনবে যি প্রশ্নপত্র ব্যবহার কমর প্রকে সুফলমভাগীমের সরাসবর সাক্ষাৎকার গ্রহমণর
মাধ্যমম প্রাথবমক সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হময়মে। এোড়াও এফবজবি, জকআইআই, জকস োবি এবং কমযশালার মাধ্যমম
গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হময়মে। প্রকে সুফলমভাগীমের জীবনর্াত্রার মামনর পবরবতযনসহ অন্যান্য প্রভাব মূল্যায়মনর বনবমমি প্রকে
সুববভামভাগীমের সমপর্ যাময়র আথ য-সামাবজক অব্াসম্পন্ন প্রকে এলাকার পার্শ্যবতী গ্রাম/মহল্লায় বসবাসকারী প্রকে সুববধামভাগী
নয় এমন কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের কাে জথমকও তথ্যাবে সংগ্রহ করা হময়মে। তথ্র্ সংগ্রহ ও ববমিষণ পদ্ধবতসমূহ বনেরূপ:


জসমকোবর িকুমমন্ট পর্ যামলাচনা ও ববমিষণ



প্রকে উপকারমভাগী উিরোতামের সাক্ষাৎকার



কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের সাক্ষাৎকার



জফাকাস গ্রুপ বিসকাশন (FGD)



কী ইনফরমমন্ট ইনটারবভউ (KII)



জকস োবি



মাঠ পর্ যাময় কমযশালা

বনমে তথ্য সংগ্রহ ও ববমিষণ পদ্ধবতসমূহ ববস্তাবরত আমলাচনা করা হমলা:
২.৫.১. জসমকোবর িকুমমন্ট পর্ যামলাচনা ও ববমিষণ



জসমকোবর িকুমমন্ট জথমক প্রময়াজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরামশযকগণ বাস্তবায়নকারী সং্ার সামথ জর্মন পল্লী
উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ, আইএমইবি এবং বববভন্ন কমযকতযার সহমর্াবগতার মাধ্যমম প্রময়াজনীয় জসমকোরী িকুমমন্ট
সংগ্রহ কমরন।
মূল ও প্রথম সংমশাবধত বিবপবপ, প্রকমের বববভন্ন ধামপ প্রস্তুতকৃত অগ্রগবত প্রবতমবেন, প্রকমের সমাপ্ত প্রবতমবেন
(বপবিআর), আইএমইবির পবরেশযন প্রবতমবেন, প্রকে কতৃযক ক্রয় প্রবক্রয়ার বববভন্ন নবথপত্রসহ প্রকে বাস্তবায়মনর সামথ
সংবিি অন্যান্য জসমকোরী িকুমমন্টসমূহ বিঁখুতভামব পর্ যমবক্ষণ, পর্ যামলাচনা ও ববমিষণ করা হয়। এমক্ষমত্র প্রকে গ্রহণ,
অনুমমােন ও সংমশাধন প্রবক্রয়া ও ববচুেবত ইতোবে পর্ যামলাচনা;
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প্রকমের বাস্তব আবথ যক ও জভৌত লক্ষেমাত্রার ববপরীমত অগ্রগবত ও অজযন ইতোবে পর্ যমবক্ষণ ও পর্ যামলাচনা করা হয়;
ক্রয় প্রবক্রয়ায় সরকারী নীবতমালা অনুসরণ বা ববচুেবত, তার কারণ পর্ যামলাচনা; জেবসবফমকশন অনুসামর কার্ য সম্পােন
ইতোবে পর্ যমবক্ষণ ও পর্ যামলাচনা করা হয়।

২.৫.২. প্রকে উপকারমভাগী উিরোতামের সাক্ষাৎকার
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার বনধ যাবরত ১৮টি নমুনা উপমজলায় জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী বনকট হমত সরাসবর সাক্ষাৎকামরর
মাধ্যমম তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সরাসবর সাক্ষাৎকামরর বনবমমি প্রবশবক্ষত তথ্য সংগ্রহকারী প্রবতটি নমুনা উপমজলায় সংবিি
উপমজলা ব্যব্াপক ও মাঠ পর্ যাময় বনময়াবজত সংবিি মাঠ কমীর সহমর্াবগতায় নমুনা “ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে” বনব যাচন কমরন
এবং জকে অনুর্ায়ী সংবিি জকমের সভাপবতর সহমর্াবগতায় সাধারণ তেবচয়ন পদ্ধবতমত প্রকে উকারমভাগীমের বনকট হমত
উপকামভাগীমের জন্য বনধ যাবরত প্রশ্নাববলর (পবরবশি-১) মাধ্যমম তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
২.৫.৩. কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের সাক্ষাৎকার
প্রকে সংবিি মাঠ কমীর সহমর্াবগতায় নমুনা “ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে”-এর পার্শ্যবতী গ্রামম বসবাসরত প্রকে উপকারমভাগী নয়
বকন্তু প্রায় সম-আথ যসামাবজক অব্া সম্পন্ন ক্ষুদ্র ও প্রাবতক ৩২০ জন কৃষমকর কনমরাল গ্রুমপর জন্য জন্য বনধ যাবরত প্রশ্নাববল
(পবরবশি-২) ব্যবহার কমর সরাসবর সাক্ষাৎকামরর মাধ্যমম তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
প্রকে জজলা ও উপমজলা অনুর্ায়ী নমুনা উিরোতার সংখ্যা বনব যাচন ও ববতরণ বনমে উপ্াপন করা হমলা:
জটববল ৮. প্রকে জজলা ও উপমজলা অনুর্ায়ী নমুনা উিরোতার সংখ্যা বনব যাচন ও ববতরণ
ববভামগর
নাম
ঢাকা

চট্টগ্রাম

রাজশাহী
রংপুর
ববরশাল
খুলনা
বসমলট

জমাট=৭

নমুনা জজলা

নমুনা উপমজলা

জগাপালগঞ্জ
ফবরেপুর
শবরয়তপুর
বকমশারগঞ্জ
কুবমল্লা
চাঁেপুর
লক্ষ্মীপুর
জনায়াখালী
চাপাইনবাবগঞ্জ
পঞ্চগড়
ববরশাল
বপমরাজপুর
খুলনা
সাতক্ষীরা
বসমলট
সুনামগঞ্জ
হববগঞ্জ
জমৌলভীবাজার
১৮

জমাকমসেপুর
ভাঙ্গা
শবরয়তপুর সের
অেগ্রাম
কুবমল্লা সের (েঃ)
কচুয়া
রামগঞ্জ
চাটবখল
বশবগঞ্জ
পঞ্চগড় সের
আনগলঝরা
নাবজরপুর
োমকাপ
সাতক্ষীরা সের
বালাগঞ্জ
জগন্নাথপুর
বাবনয়াচং
জমৌলভীবাজার সের
১৮

উপমজলা
বভবিক
উপকারমভাগীর
সংখ্যা
৬১৪
৫১৭
৫৫৩
৬৯৮
৬৩৬
৫১৩
৬১২
৭৫৩
৭৬৮
৬০২
৫৩৫
৬৯৪
৬৮২
৭৪৮
৫৪৮
৭৫৯
৭৭০
৬৯১
১১৬৯৩
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উপমজলা বভবিক
নমুনা
উপকারমভাগী
উিরোতার সংখ্যা
৩৪
২৮
৩০
৩৮
৩৫
২৮
৩৩
৪১
৪২
৩৩
২৯
৩৮
৩৭
৪১
৩০
৪২
৪২
৩৮
৬৪০

উপমজলা বভবিক
নমুনা কনমরাল
গ্রুপ উিরোতার
সংখার
১৭
১৪
১৫
১৯
১৭
১৪
১৭
২১
২১
১৬
১৫
১৯
১৯
২০
১৫
২১
২১
১৯
৩২০

জমাট নমুনা
উিরোতার
সংখ্যা
৫১
৪২
৪৫
৫৭
৫২
৪২
৫০
৬২
৬৩
৪৯
৪৪
৫৭
৫৬
৬১
৪৫
৬৩
৬৩
৫৭
৯৬০

২.৫.৪. জফাকাস গ্রুপ বিসকাশন (FGD)
গুণগত ববমিষমণর জন্য ১৮টি নমুনা জজলার ১৮টি উপমজলার প্রবতটিমত ১টি কমর জমাট ১৮টি এফবজবি (FGD) করা হয়। প্রমতেক
FGD-জত ন্যেনতম ১০ জন উপকারমভাগী অংশগ্রহণ কমরন। প্রবতটি এফবজবিমত প্রকে এলাকার উপকারমভাগী ক্ষুদ্র ও প্রাবতক
জনমগাষ্ঠীসহ উক্ত এলাকার উপকারমভাগী নন এমন ক্ষুদ্র ও প্রাবতক জনমগাষ্ঠী অংশগ্রহণ কমরন এবং এমের কাে জথমক এফবজবি
গাইিলাইনস-এর মাধ্যমম প্রকমের কমযকাে ও এর ফমল লদ্ধ উপকার র্থা আথ য-সামাবজক উন্নয়ন, আয়বধ যক কমযকাে,
আত্মকমযসং্ান, জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন ইতোবে সহ সংবিি বববভন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
২.৫.৫. কী ইনফরমমন্ট ইনটারবভউ (KII)
KII পবরচালনার জন্য প্রকে বাস্তবায়মনর সামথ সংবিি মাঠ পর্ যাময়র ১৮টি উপজজলার ১৮ জন উপজজলা প্রকে কমযকতযা;
প্রকমের ৫টি আঞ্চবলক অবফমসর ৫ জন আঞ্চবলক কমযকতযা; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভামগর জহি অবফস পর্ যাময় সংবিি প্রকে
পবরচালকসহ উপ-প্রকে পবরচলাক এবং আইএমইবি-এর প্রকে সংবিি কমযকতযার সামথ KII সম্পন্ন করা হয়। এোড়া প্রকে
এলাকায় নমুনা উপমজলার উপমজলা বনব যাহী কমযকতযা, উপমজলা জচয়ারম্যান/ইউবপ জচয়ারম্যান/ইউবপ জমম্বারমের সামথও KII
পবরচালনা করা হয়।
২.৫.৬. জকস োবি
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অংশ বহমসমব ১৮টি নমুনা উপমজলায় প্রকমের আওতাধীন সুববধা গ্রহণ করার মাধ্যমম সফল হময়মেন বা
প্রকে সুববধা জভাগ করার পরও সফল হমত পামরনবন এমন ১৮জন উপকারমভাগী সেমস্যর উপর জমাট ১৮টি জকস োবি করা হয়।
২.৫.৭. ্ানীয় পর্ যাময়র কমযশালা
তথ্য সংগ্রহকালীন সমময় প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য বনধ যাবরত নমুনা এলাকার মধ্য হমত একটি ্ামন প্রকমের সামথ সংবিি
সকল ধরমণর জেকমহাল্ডারমের অংশগ্রহমণ একটি ্ানীয় পর্ যাময়র কমযশালার আময়াজন করা হয়। ্ানীয় পর্ যাময়র কমযশালাটির
্ান বনধ যারমণর জন্য প্রকে এলাকার উপর োবি কমর আইএমইবি-এর সংবিি কমযকতযামের সামথ পরামশযক্রমম নমুনা
উপমজলাগুমলা হমত জগাপালগমঞ্জর জকাটালীপাড়ামক কমযশালার ্ান বহমসমব চূড়াতকরণ করা হয়। জিকমহাল্ডারমের মমধ্য উপব্ত
বেমলন প্রকে এলাকায় বসবাসকারী উপকারমভাগী সেস্যসহ আইএমইবি-এর সংবিি পবরচালক ও মূল্যায়ন কমযকতযা এবং সংবিি
উপমজলা ব্যব্াপক। জিকমহাল্ডারমের সামথ জর্সব ববষয়বস্তু বনময় মতবববনময় করা হয় জসগুমলা বনমে উপ্াপন করা হমলা:














প্রকমের আওতায় প্রধান প্রধান কমযকােগুমলার বাস্তবায়ন ও কার্ যকর অব্া;
প্রকে কার্ যক্রমমর ফমল অবজযত সুববধাসমূহ জর্মন ঋণ সহায়তা, প্রবশক্ষণ ইতোবে;
প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋমণর প্রভাব, ঋণ পবরমশাধ;
উপকারমভাগীমের মুলধন সঞ্চয় ও এর উপকাবরতা;
আথ য-সামাবজক অব্ার উন্নয়মন প্রকমের প্রভাব;
জীবন-মান উন্নয়মন প্রকমের প্রভাব;
উপকারমভাগীমের কমযসং্ান সৃবি, আয়বৃবদ্ধ ইতোবে;
আত্মকমযসং্ান বনবিতকরমণ প্রকমের প্রভাব;
প্রকে কমযকামের ফমল অথ যননবতক কমযকাে বৃবদ্ধমত প্রভাব;
প্রকমের সবল বেকসমূহ;
প্রকমের দূব যল বেকসমূহ;
প্রকমের কারমণ সৃি সুমর্াগসমূহ;
প্রকমের ঝবুঁ কপূণ য বেকসমূহ।

২.৬. তথ্য ব্যব্াপনা, প্রবক্রয়াকরণ এবং ববমিষণ
গুণগত ফলাফল ও সঠিক ববমিষমণর জন্য পূরণকৃত প্রশ্নাববল খসড়া উপাি বহমসমব ববমবচনা করা হয়। তথ্য সংগ্রমহর পর প্রবতটি
প্রশ্নাববল কবম্পউটামর SPSS/MS Access নামক কবম্পউটার প্যামকমজ এবি করা হয় এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার
উমেমশ্যর সামথ সামঞ্জস্য বজায় জরমখ ও সমীক্ষার জন্য বনধ যাবরত সমস্ত সূচক অনুর্ায়ী বেমকাময়বি জটববল ততবর করা হয়।
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২.৭. সময়বভবিক কময-পবরকেনা
০৫/০১/২০২০ তাবরমখ বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ববভামগর সামথ স্বাক্ষবরত চুবক্ত অনুর্ায়ী ৩০/০৬/২০২০ তাবরমখর মমধ্য
সমীক্ষা কার্ যক্রম সমামপ্তর লমক্ষে একটি সময়বভবিক কময-পবরকেনা বনমে জেওয়া হলক্রবমক নং
কার্ যাববল
ক)
খসড়া প্রারবম্ভক প্রবতমবেন প্রণয়ন ও োবখল এবং আইএমইবি ও সংবিি জটকবনকোল কবমটির
সভা
খ)
আইএমইবি ও সংবিি জটকবনকোল কবমটির সভা
গ)
জটকবনকোল কবমটির মতামত সামপমক্ষ প্রারবম্ভক প্রবতমবেন সংমশাধন ও োবখল
ঘ)
আইএমইবি ও সংবিি বেয়াবরং কবমটির সভা
ঙ)
চূড়াত প্রারবম্ভক প্রবতমবেন োবখল
চ)
তথ্য সংগ্রহকারীমের প্রবশক্ষণ
ে)
তথ্য সংগ্রহ ও কার্ যক্রম পবরেশযন
জ)
্ানীয় পর্ যাময় কমযশালা

সময়
২০/০১/২০২০

ঝ)

০৫/০৪/২০২০

ঞ)
ট)
ঠ)
ি)
ঢ)
ণ)

িাটা এবি, জভবরবফমকশন, িাটা প্রমসবসং, িাটা এনালাইবসস, ১ম খসড়া প্রবতমবেন প্রণয়ন ও
োবখল
জটকবনকোল কবমটির সভায় পর্ যামলাচনা
প্রবতমবেন সংমশাধন কমর ১ম খসড়া প্রবতমবেন প্রণয়ন ও বেয়াবরং কবমটির সভায় উপ্াপন
১ম খসড়া প্রবতমবেন ২য় খসড়া প্রবতমবেন প্রণয়ন ও জাতীয় কমযশালায় উপ্াপন
২য় খসড়া প্রবতমবেন সংমশাধন কমর ২য় খসড়া চূড়াত প্রবতমবেন প্রণয়ন ও জটকবনকোল কবমটির
সভায় উপ্াপন
২য় খসড়া প্রবতমবেন সংমশাধন কমর ২য় খসড়া চূড়াত প্রবতমবেন প্রণয়ন ও বেয়াবরং কবমটির
সভায় উপ্াপন
কমযশালা ও বেয়াবরং কবমটির মতামমতর বভবিমত চূড়াত প্রবতমবেন প্রণয়ন ও চূড়াত ইংমরবজ
ভাস যন প্রবতমবেন প্রণয়ন ও োবখল
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২৯/০১/২০২০
০৩/০২/২০২০
০৫/০২/২০২০
১২/০২/২০২০
১৩/০২/২০২০
১৭/০২/২০২০
১৪/০৩/২০২০

২৯/০৫/২০২০
২০/০৫/২০২০
১০/০৬/২০২০
১৩/০৬/২০২০
১৭/০৬/২০২০
২১/০৬/২০২০

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্ যামলাচনা
৩.১. প্রকমের অগ্রগবত
৩.১.১. প্রকমের বেরবভবিক কময-পবরকেনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগবত
প্রকমে আরবিবপবপ’জত উমল্লবখত বেরবভবিক কময-পবরকেনা অনুর্ায়ী ১৩টি কার্ থক্রদর্র র্দধ্য ১০টি কার্ থক্রদর্ শতভাগ বা
জকানটিদত ১০০% এর জবর্শ অগ্রগর্ত হদয়দছ। অবর্শষ্ট ৩টি কার্ থক্রদর্র র্দধ্য জকন্দ্র গঠন ৯৪%, সেস্য অেভুথর্ি ৮৯.২৪% এবাং
ত্রত্রর্ার্সক পর্ থাদলািনা সভা ৭৫% অর্জথত হদয়দছ। সাাংগঠর্নক কার্ থক্রর্ সম্পােন জশদষ জুলাই ২০১৩ স্থদল র্াি থ ২০১৪ জত অর্ থাৎ ৯
র্াস পদর র্াঠ কার্ থক্রর্ শুরু করার ফদল প্রকল্প জর্য়াদে জকন্দ্র গঠন ৯৪% এবাং সেস্য অেভুথর্ি ৮৯.২৪% এবাং ত্রত্রর্ার্সক
পর্ থাদলািনা সভা ৭৫% হদয়দছ। উদল্লর্েত ৩টি কার্ থক্রর্ ব্যতীত প্রকমের মূল বিবপবপ ও আরবিবপবপ‘জত উমল্লবখত বেরবভবিক
কময-পবরকেনা বাস্তবায়মন জকান ধরমণর ব্যতেয় ঘদের্ন। এই ৩টি কার্ থক্রদর্র র্দধ্য জকন্দ্র গঠদন প্রর্র্ (২০১৩-১৪) ও র্িতীয়
(২০১৪-১৫) বছর অগ্রগর্ত সদোষজনক হদলও জিদয় র্ততীয় বছদর (২০১৫-১৬) অগ্রগর্ত র্ছল লক্ষের্াত্রার ৪৪.৩%। আবার িতুর্ থ
বছদর (২০১৬-১৭) অগ্রগর্ত র্ছল ১৫৭.৪%। অন্যর্েদক সেস্য অেভূথর্ির জবলায় প্রর্র্ (২০১৩-১৪) ও র্িতীয় (২০১৪-১৫) বছর
অগ্রগর্ত সদোষজনক হদলও জিদয় র্ততীয় বছদরও (২০১৫-১৬) অগ্রগর্ত র্ছল লক্ষের্াত্রার ৫৮.০৯%। আবার িতুর্ থ বছদর (২০১৬১৭) অগ্রগর্ত র্ছল ১৬৫.০২%।
জটববল ৩.১. আরবিবপবপ‘জত উমল্লবখত কময-পবরকেনা অনুর্ায়ী প্রকমের লক্ষমাত্রা ও অজযন

ক্র:
নাং
১
২
৩

২০১৩-১৪
কার্ থক্রর্

োদগেথ

২০১৪-১৫

অজথন

৪

453
497
জকন্দ্র গঠন
5400
6458
সেস্য ভুর্ি
17.28
56.59
পুর্িঁ গঠন
আবতথক ঋণ তহর্বল
636.00 636.00
প্রার্প্ত

৫

ঋণ র্বতরণ

৬
৭
৮
৯

ঋণ আোয়
ঋণ জেলার্প
ঋণ আোদয়র হার
সুফলদভাগী প্রর্শক্ষণ

োদগেথ

২০১৫-১৬

অজথন

680

665

োদগেথ
325

অজথন
144

টাকার অংক লক্ষ টাকা
২০১৬-১৭
র্েদসম্বর,
২০ ১৬
োদগেথ
অজথন
পর্ থে
162

255

1515

14950

13949

13600

7900

6550

10974

36143

146.52

344.13

160.25

672.06

216.7

574.37

1302.61

1250.00

1250.00

1217.0

1217.0

717.0

717.00

3820.00

671.90

2837.80

2784.7

54.60 120.55

1550.00

1585.81

540.46

6663.6
6
5583.3
1850.0
2
34.56

5067.3
6
3663.9
2550.
7
222.18

3170.0

3700.

11857.50
8036.71

-

0.00

-

0.00

111.77

100%

100%

100%

100%

100%

99.36

100%

98.63

98.63

-

-

2500

2500

2500

2500

1250

1270

6270

তথ্য সূত্র: বপবসআর (জুন, ২০১৭)
৩.১.২. প্রকমের বেরবভবিক অথ যায়ন, বরাে, োড় ও ব্যয়
প্রকমের সংমশাবধত বিবপবপ অনুর্ায়ী বেরবভবিক বরাে জমাতামবক প্রবত বের ১০০% অথ য োড় করা হময়বেল এবং জস
জমাতামবক বেরবভবিক ব্যয়ও সমতাষজক বেল। প্রকমের জমাট ৫৮৯৫.১৪ লক্ষ টাকা বরাে ও শতভাগ োমড়র ববপরীমত ৯৯.৮০%
(৫৮০১.৪৬ লক্ষ টাকা) অর্থ ব্যয় করা হময়বেল। ২০১৩-১৪ অথ-য বেমর প্রকমের বরােকৃত শতভাগ অথ য োড় করা হয় এবং
২০.৩৬% (১২০০ লক্ষ টাকা) বরাে ও োমড়র ববপরীমত ২০.৩৯% অথ য ব্যয় করা হময়বেল। অনুরূপভামব, ২০১৪-১৫ অথ-য বেমর
প্রকমের বরােকৃত শতভাগ অথ য োড় করা হয় এবং ৩০.৫৩% (১৮০০ লক্ষ টাকা) বরাে ও োমড়র ববপরীমত ২৯.৬৭% অথ য ব্যয়
করা হময়বেল। ২০১৫-১৬ অথ-য বেমর প্রকমের বরােকৃত শতভাগ অথ য োড় করা হয় এবং ৩০.৫৩% (১৮০০ লক্ষ টাকা) বরাে ও
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োমড়র ববপরীমত ৩০.৯২% অথ য ব্যয় করা হময়বেল। ২০১৬-১৭ অথ য-বেমর প্রকমের বরােকৃত শতভাগ অথ য োড় করা হয় এবং
১৮.৫৮% (১০৯৫.১৪ লক্ষ টাকা) বরাে ও োমড়র ববপরীমত ১৮.৮২% অথ য ব্যয় করা হময়বেল।
জটববল ৩.২. প্রকমের বেরবভবিক অথ যায়ন, বরাে, োড় ও ব্যয়
অথ য বের
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
জমাট

সংমশাবধত বিবপবপ অনুর্ায়ী বরাে ও টামগটয (লক্ষ
টাকা)
বরাে
টামগটয
বপ.এ.
জভৌত (%)
১২০০.০০ ১২০০.০০
২০.৩৬
১৮০০.০০ ১৮০০.০০
৩০.৫৩
১৮০০.০০ ১৮০০.০০
৩০.৫৩
১০৯৫.১৪
১০৯৫.১৪
১৮.৫৮
৫৮৯৫.১৪ ৫৮৯৫.১৪
১০০.০০

ব্যয় ও জভৌত অগ্রগবত (লক্ষ টাকা)
অথ য োড়
১২০০.০০
১৮০০.০০
১৮০০.০০
১০৯৫.১৪
৫৮৯৫.১৪

ব্যয়
১১৮৫.০৩
১৭২৫.০০
১৭৯৭.৪৩
১০৯৪.০০
৫৮০১.৪৬

বপ.এ.
-

জভৌত (%)
২০.৩৯
২৯.৬৭
৩০.৯২
১৮.৮২
৯৯.৮০

তথ্যসূত্র: বপবসআর (জুন, ২০১৭)
৩.১.৩. প্রকমের প্রধান প্রধান কার্ যক্রমসমূমহর অগ্রগবত
ক) সেস্য সংখ্যা: গ্রামমর ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক পবরবার জথমক জমাট ৩৬,১৪৩ জন পুরুষ ও মবহলা সেস্য বনব যাচন করা হময়মে।
খ) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে ্াপন: বনব যাবচত পুরুষ ও মবহলা সেস্য বমমল জমাট ১,৫১৫টি গ্রামীণ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে গঠন করা
হময়মে।
গ) মুলধন গঠন: বনব যাবচত ৩৬,১৪৩ জন সেমস্যর সঞ্চময়র মাধ্যমম মূলধন গঠিত হময়মে প্রায় ১৩০২.৬১ লক্ষ টাকা।
ঘ) প্রবশক্ষণ প্রোন: জমাট ৬,২৭০ জন উপকারমভাগী পুরুষ ও মবহলা সেস্যমেরমক শস্য ও অশস্য ফসল উৎপােন, কৃবষ োড়াও
মৎস্য, জপাবি ও গবাবেপশু পালন এবং অন্যান্য আয়বধ যক কমযকাে বাড়ামনার জন্য প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়।
ঙ) আত্মকমযসং্ামনর জন্য ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ প্রোন: প্রকমের মাধ্যমম প্রায় ৮২০.০০ লক্ষ টাকা আত্মকমযসং্ামনর জন্য ক্ষুদ্র
উমযাক্তা ঋণ বহমসমব উপকারমভাগীমের মামঝ ববতরণ করা হয়।
চ) সামাবজক উন্নয়ন: প্রকমের ৩৬,১৪৩ জন উপকারমভাগীমের সবাই সাপ্তাবহক উঠান তবঠমকর মাধ্যমম সামাবজক উন্নয়ন জর্মন:
বশক্ষা, স্বা্ে ও পুবি, জনসংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, পবরবার কল্যাণ প্রভৃবত কার্ যক্রমমর সামথ যুক্ত হওয়ার ফমল সেস্য ও তামের
পবরবামরর সেস্যমের মমধ্য সামাবজক সমচতনতা বৃবদ্ধ জপময়মে।
ে) ফাউমেশমনর সক্ষমতা বৃবদ্ধ: প্রকমের উপকারমভাগীমের মামঝ প্রায় ১১৮৫৭.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন করা হয় র্ার মমধ্য
প্রায় ৩৮২০.০০ লক্ষ টাকা ‘আবতযক ঋণ তহববল’ বহমসমব জেওয়া হয়। প্রমেয় ঋণ জথমক প্রায় ৮০৩৬.৭১ লক্ষ টাকা আোয়
করা হয়। এই প্রকে ‘সাবভযস চাজয’ বহমসমব আয় কমর প্রায় ৮৮৪.০৪ লক্ষ টাকা।
৩.১.৪. প্রকেটির অঙ্গবভবিক বাস্তব ও আবথ যক অগ্রগবত
আরবিবপবপ অনুর্ায়ী প্রকমের জমাট ৫৯১৩.০০ লক্ষ বরামের ববপরীমত ৫৮৫৪.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। সংবিি ব্যময়র মমধ্য
সরকাবর ব্যয় ৫৮০১.৪৬ লক্ষ টাকা এবং এসএফবিএফ-এর বনজস্ব তহববল জথমক ব্যয় বেল ৫৩.২৫ লক্ষ টাকা। প্রকে জময়াে
জশমষ অব্যবহৃত অমথ যর ১.১৪ লক্ষ টাকা সরকাবর খামত জফরত জেয়া হয় এবং অব্যবহৃত বফবজকোল কবন্টনমজবি বেল ১০.৪০ লক্ষ
টাকা।
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জটববল ৩.৩. প্রাপ্ত প্রকে সমাবপ্ত প্রবতমবেন (PCR) অনুর্ায়ী প্রকেটির অঙ্গবভবিক বাস্তব ও আবথ যক অগ্রগবত
কার্ যবববরণী (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)
ক) রাজস্ব খাত
জবতন ও ভাতাবে
জবতন (কমযকতযা)
জবতন (কমযচারী)
বাসা ভাড়া
উৎসব ভাতা
বচবকৎসা ভাতা
জপ্রষণ/ োবয়ত্ব ভাতা
টিবফন ভাতা
উপমমাট (জবতন ও ভাতাবে)
জসবা ও সরবরাহ
ভ্রমণ ভাতা
আনুষাবঙ্গক
অবফস ভাড়া
িাক
জটবলমফান ও জটবলগ্রাম/ফোক্স/জমাবাইল
বনবন্ধন বফ (র্ানবাহন)
ববদ্যেৎ
গ্যাস ও জ্বালানী
জপমরাল ও লুবব্রমকন্ট
ইিুমরি ও ব্যাংক চাজয
মুদ্রণ ও প্রকাশনা
জেশনারী, সীল ও েোম্প
প্রবশক্ষণ ব্যয় (উপকারমভাগী)
প্রবশক্ষণ ব্যয় (ওবরময়মন্টশন/ বরমেশার
পাঠ)
ICT প্রবশক্ষণ
MIS ও AIS সফ্টওয়োর ব্যবহার
প্রবশক্ষণ (এসএফবিএফ)
তত্রমাবসক পর্ যামলাচনা সভা
জসবমনার/ কনফামরি
র্াতায়াত ব্যয়
সম্মানী
জবরপ
ফমটাকবপ ব্যয়
কবম্পউটামরর র্ন্ত্রাংশ/ কাবল/ জটানার
ইতোবে
মধ্যবতী মূল্যায়ন
অন্যান্য পবরচালন ব্যয়
উপমমাট (জসবা ও সরবরাহ)
জমরামত, রক্ষণামবক্ষণ ও পুন:সংস্কার

একক

লক্ষেমাত্রা (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)
আবথ যক
জভৌত (পবরমাণ)

বাস্তব অগ্রগবত
আবথ যক
জভৌত (পবরমাণ)

জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত
জনপ্রবত

৩৯৫.৩৩
৩৫৮.৭০
২৪৪.০০
৯৬.০৬
৫৩.০০
১০.২৭
১৩.৫০
১১৭০.৮৬

৬২
১১৫
১৭৭
১৭৭
১৭৭
২/এলএস
১১৫
-

৩৯৫.৩৩
৩৫৮.৭০
২৪৪.০০
৯৬.০৬
৫৩.০০
১০.২৭
১৩.৪৯
১১৭০.৮৫

৬২
১১৫
১৭৭
১৭৭
১৭৭
২/এলএস
১১৫
-

এলএস
এলএস
নং
এলএস
নং
নং
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
জনপ্রবত
জনপ্রবত

৮৭.৫০
১১.৫০
১১৪.০০
২.৫০
৯.৫০
১৬.০০
৯.০০
৪.৫০
২৪.০০
১০.০০
১২.০০
১০.৫৫
৭৫.০০
৩০.২৮

এলএস
এলএস
৬৫
এলএস
৬০
৬৫
এলএস
১
৬৫
এলএস
এলএস
এলএস
৬২৫০
৫২৫

৮৭.৪২
১১.৪৯
১১৩.৯৭
২.৫০
৯.৪০
১৫.৯৯
৮.৯৩
৪.৪৩
২৩.৯৯
১০.০০
১১.৯৯
১০.৫৪
৭৫.২৪
৩০.০২

এলএস
এলএস
৬৫
এলএস
৬০
৬৫
এলএস
১
৬৫
এলএস
এলএস
এলএস
৬২৫০
৫২৫

জনপ্রবত
-

১.৪২
১৩.১৩

১৩
২০০

১.৪২
১৩.১৩

১৩
২০০

নং
নং
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস

১১.০০
১০.০০
৫.০০
৭.০০
১০.০০
৫.০০
১৫.০০

১২
৩
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস

১০.৯৭
১০.০০
৪.৭২
৭.০০
৯.৯৮
৪.৬৮
১৪.৯৯

১২
৩
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস
এলএস

নং
-

৫.০০
৮.০০
৫০৬.৮৮

১
এলএস
-

৫.০০
৭.৯৯
৫০৫.৭৯

১
এলএস
-
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কার্ যবববরণী (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)

একক

র্ানবাহন (জমরামত)
কবম্পউটার (জমরামত)
সফ্টওয়োর পবরচালনা ও রক্ষণামবক্ষণ
ব্যয় (এসএফবিএফ)
উপমমাট (জমরামত, রক্ষণামবক্ষণ ও পুন:সংস্কার)
উপমমাট (ক) রাজস্ব
খ) মূলধন খাত
সম্পে অজযন
জীপ
নং
জমাটর সাইমকল
নং
বাই-সাইমকল
নং
উপমমাট (সম্পে অজযন)
অবফস র্ন্ত্রপাবত
বিবজটাল কোমমরা
নং
ফমটাকবপ জমবশন
নং
মাবিবমবিয়া প্রমজটর
নং
উপমমাট (অবফস র্ন্ত্রপাবত)
কবম্পউটার ও এর র্ন্ত্রাংশ
প্রময়াজনীয় র্ন্ত্রাংশসহ কবম্পউটার
নং
(ল্যাপটপ/জিস্কটপ)
বপ্রন্টার
নং
স্কোনার
নং
কবম্পউটার সফ্টওয়োর ও জনটওয়াবকযং
নং
(এসএফবিএফ)
উপমমাট (কবম্পউটার ও এর র্ন্ত্রাংশ)
আসবাবপত্র
আলমারী (েীল)
নং
ফাইল কোববমনট (েীল)
নং
অবফস জটববল, জচয়ার, জবঞ্চ ও বসবলং
নং
ফোন
কবম্পউটার জটববল ও জচয়ার (জসট)
নং
উপমমাট (আসবাবপত্র)
আবতযক ঋণ তহববল (আরএলএফ)
আবতথক ঋণ তহর্বল
ক্ষুদ্র ঋণ
ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ
উপমমাট (আবতযক ঋণ তহববল)
উপমমাট (খ) মূলধন খাত
(গ) প্রাইস কবন্টনমজবি
(ঘ) বফবজকোল কবন্টনমজবি
সব যমমাট (ক+খ+গ+ঘ)

লক্ষেমাত্রা (আরবিবপবপ অনুর্ায়ী)
আবথ যক
জভৌত (পবরমাণ)
৯.০০
৬৫
৬.০০
৬৫
৫২.৬৭
এলএস

বাস্তব অগ্রগবত
আবথ যক
জভৌত (পবরমাণ)
৮.৯৯
৬৫
৫.৯৮
৬৫
১৮.৫২
এলএস

৬৭.৬৭
১৭৪৫.৪১

-

৩৩.৪৮
১৭১০.১২

-

৬৭.৭৬
৯২.৩৬
১০.৮০
১৭০.৯২

১
৬৪
১০৮
-

৬৭.৭৬
৯২.৩৬
১০.৮০
১৭০.৯২

১
৬৪
১০৮
-

০.২০
১.৪৮
৩.৭৩
৫.৪১

১
১
৫
-

০.২০
১.৪৮
৩.৭৩
৫.৪১

১
১
৫
-

৩৬.৩৮

৬৫

৩৬.৩৮

৬৫

৫.২৩
০.০৫
৩৪.২০

৬৫
১
১১৪

৫.২৩
০.০৫
২১.৬০

৬৫
১
১১৪

৭৫.৮৬

-

৬৩.২৬

-

১৪.১৮
১১.০৫
৫৩.৪০

৬৫
৬৫
৯৫৩

১৪.১৮
১১.০৫
৫৩.৪০

৬৫
৬৫
৯৫৩

৬.৩৭
৮৫.০০

৬৫
-

৬.৩৭
৮৫.০০

৬৫
-

৩০০০.০০
৮২০.০০
৩৮২০.০০
৪১৫৭.১৯
০.০০
১০.৪০
৫৯১৩.০০

৫৪
৫৪
-

৩০০০.০০
৮২০.০০
৩৮২০.০০
৪১৪৪.৫৯
০.০০
০.০০
৫৮৫৪.৭১

৫৪
৫৪
-
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এখামন উমল্লখমর্াগ্য জর্, এসএফবিএফ-এর বনজস্ব তহববমলর অতভূযক্ত বেল কবম্পউটার সফ্টওয়োর ও জনটওয়াবকযং ব্যয় ৩৪.২০ লক্ষ
টাকা, সফ্টওয়োর পবরচালনা ও রক্ষণামবক্ষণ ব্যয় ৫২.৬৭ লক্ষ টাকা এবং MIS ও AIS সফ্টওয়োর ব্যবহার প্রবশক্ষণ ব্যয় ১৩.১৩
লক্ষ টাকা, সব যমমাট ১০০.০০ লক্ষ টাকা।
৩.২. ক্রয় কার্ যক্রম
আরর্ের্পর্পদত উদল্লর্েত ক্রয় পর্রকল্পনা ও ক্রয় পদ্ধর্ত অনুর্ায়ী প্রকদল্পর প্রায় সকল ক্রয় কার্ থক্রর্ সম্পন্ন হদয়দছ। সকল প্যাদকজই
র্নর্ে থষ্ট সর্দয় ক্রয় করা হদয়দছ। প্যাদকজগুদলা র্নর্ে থষ্ট প্রাক্কর্লত ব্যয় অনুর্ায়ী ক্রয় করা হদয়দছ। ক্রয় সম্পদকথ র্বস্তার্রত বণ থনা
জেওয়া হদলা:
(১) জীপ গাড়ী ক্রয়
‘সরকাবর Procurement এর জক্ষমত্র সরকাবর প্রবতষ্ঠামন উৎপাবেত দ্রব্য সামগ্রী অগ্রাবধকার বভবিমত ক্রয় করমত হমব এবং
জকবলমাত্র সরকাবর প্রবতষ্ঠামন প্রময়াজনীয় মালামাল পাওয়া না জগমল বাইমর জথমক ক্রয় করা র্ামব’-এই ক্রয় নীবতমালার আমলামক
প্রকমের জন্য জীপ গাবড় ক্রময়র বনবমমি সরকাবর অন্য আমরক প্রবতষ্ঠান প্রগবত ইোবিজ বলবমমটি বরাবর প্রকে অবফস হমত
০৪-০২-২০১৪ বি: তাবরমখ একটি পত্র জপ্ররণ করা হয়। উক্ত পমত্রর আমলামক প্রগবত ইোবিজ বলবমমটি প্রকমের অনুকুমল ২৪৭৭
বসবস ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ েরজা ও ৭-আসন বববশি সব যমশষ মমিমলর ০১ (এক) টি ব্রাে বনউ বমতশুবববশ পামজমরা জোট য জীপগাড়ী
সরবরামহর জন্য ৬৭,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকার েরপত্র প্রোন কমরন। গাড়ীটির জেবসবফমকশন বেল: ব্রাে বনউ বমতশুবববশ
পামজমরা জোট য জীপ KH4WGNMZR, ৫-েরজা, ৭-আসন বববশি, বিমজল ইবঞ্জন, ৪ বসবলোর ১২Valve, অর্শ্ শবক্ত- ১০০
বক:ও:/৩৫০০ আরবপএম, িান হমস্ত চাবলত, হাি যটপ (জমটাল), ২৮৭৭ বসবস, পাওয়ার বেয়াবরং, অবতবরক্ত চাকা-১ টি, আনুষবঙ্গক
টুলস, থাইল্যাে অবরবজন (বাংলামেমশ সংমর্াবজত-২০১৪ ইং), রং বসলভার। ্ানীয়ভামব সংমর্াবজতঃ সামমন ও বপেমন এস এস,
গ্রীলগাি য, জরইন গাি য ( ঊভয় পামশয)- ৪ টি, জবমভভট কাপমড়র বসট কাভার ও ফোগ জেে। প্রগবত ইোবিজ বলবমমটি জথমক জপ্রবরত
েরপত্র আনুর্ায়ী আয়কর ও ভোটসহ গাবড়টির মূল্য ৬৭,৭৬,০০০/- (সাতষবট্ট লক্ষ বেয়াির হাজার টাকা) এবং প্রকে েপ্তর
বমতসুবববশ পামজমরা জোট য জীপটি ১১-০৫-১৪ ইং তাবরমখ ক্রয় কমর। এই ক্রয় প্রবক্রয়ায় সরকাবর বনয়ম র্থাবববহত পালন করা
হময়মে, জকান ব্যতেয় ঘমটবন।
মূলত: প্রকে পবরচালমকর প্রকে কার্ যক্রম পবরেশযন, তোরবক ও প্রকে সংবিি অন্যান্য কার্ যক্রম সম্পােমনর জন্য জীপ গাড়ীটি
ক্রয় করা হয় এবং প্রকে জময়াে জশমষ জীপ গাড়ীটি ফাউমেশমন ্ানাতবরত হয়। গাড়ীটি বতযমামন কার্ যকর ও চলমান আমে এবং
তা ফাউমেশন কতৃযক ব্যবহৃত হমে।
(২) জমাটর সাইমকল ক্রয়
প্রকমের জমাটর সাইমকল সরকাবর ক্রয় হওয়ার কারমণ সরকাবর ক্রয় নীবতমালা অনুর্ায়ী প্রকমের জন্য জমাটর সাইমকল ক্রময়র
বনবমমি অগ্রাবধকার বভবিমত অন্য আমরক সরকাবর প্রবতষ্ঠান এটলাস বরাবর প্রকে অবফস হমত ০৩-০৪-২০১৪ বি: তাবরমখ একটি
পত্র জপ্ররণ করা হয়। উক্ত পমত্রর আমলামক এটলাস প্রকমের অনুকুমল বহমরা জহাো জমাটর সাইমকল মমিল সুপার জেোর, ১২৫
বসবস, রং-লাল (জাপান-ভারত) এবং বহমরা জহাো জমাটরসাইমকল মমিল- জপ্লজার স্কুটার, ১০২ বসবস, রং-লাল (জাপান-ভারত) এর
জন্য জমাট ৯২,৩৫,৫০০/- (ববরানব্বই লক্ষ পঁয়বত্রশ হাজার পাঁচশত টাকা)-এর েরপত্র প্রোন কমরন। প্রকে েপ্তর জমাটর সাইমকল
০৬-০৫-১৪ ইং তাবরমখ ক্রয় কমর। এই ক্রয় প্রবক্রয়ায় সরকাবর বনয়ম র্থাবববহত পালন করা হময়মে, জকান ব্যতেয় ঘমটবন।
জমাটর সাইমকলসমূহ মূলত: প্রকমে বনময়াবজত উপমজলা ব্যব্াপকমের মাঠ পর্ যাময় প্রকে কার্ যক্রম বাস্তবায়ন, পবরেশযন ও
তোরবকর কাজ করার জন্য ক্রয় করা হয় এবং প্রকে জময়াে জশমষ জমাটর সাইমকলসমূহ ফাউমেশমন ্ানাতবরত হয়। জমাটর
সাইমকলসমূহ বতযমামন কার্ যকর ও চলমান আমে এবং তা ফাউমেশমনর বনময়াবজত সংবিি উপমজলা ব্যব্াপক কতৃযক ব্যবহৃত
হমে।
(৩) বাই-সাইমকল ক্রয়
প্রকদল্পর র্ের্পর্পদত বাইসাইদকল ক্রয় আরএফর্কউ পদ্ধর্তদত করার উদল্লে র্াকদলও ক্রয় কর্র্টি একসাংদগ ৫৪ টি উপদজলার জন্য
১০৮টি বাইসাইদকল ক্রয় করা উির্ হদব বদল র্ত প্রকাশ করায় ৫৪টি উপদজলার প্রর্তটিদত ২ জন কদর র্াঠ সাংগঠকদের জর্াে
১০৮ জন র্াঠ সাংগঠকদের জন্য বাইসাদকল জকন্দ্রীয়ভাদব ক্রয় করার উদেদশ ১১-৪-২০ তার্রদে ত্রের্নক ইদিফাক ও ১০-০৪২০১৪ তার্রে The New Age পর্ত্রকায় উম্মুি েরপত্র র্বজ্ঞর্প্ত প্রকাশ করা হয়। েরপত্র র্বজ্ঞর্প্তদত র্নধ থার্রত ২৪-৪-২০১৪
তার্রদের র্দধ্য জর্াে ০৩ (র্তন) টি েরপত্র পাওয়া র্ায়। েরপত্রসমূহ মূল্যায়দনর উদেদশ্য গত ০৮-০৫-২০১৪ েরপত্র মূল্যায়ন

23

কর্র্টির এক সভা অনুর্ষ্ঠত হয়। সভায় সব থর্নম্ন ের প্রাক্কর্লত বরাদের তুলনায় ২৯% জবর্শ হওয়ায় কর্র্টি েরপত্র র্বজ্ঞর্প্তর ৩৩নাং
শতথানুসাদর ০৩ (র্তন) টি েরপত্রই বার্তল করার সুপার্রশ কদর।
ফাউদেশদনর র্াঠ কর্থকতথাদেরদক র্কর্স্তদত মূল্য পর্রদশাধ (Hire purchase) এর র্ভর্িদত বাইসাদকল প্রোদনর ব্যবস্থা রদয়দছ।
প্রকল্পটি জর্দহতু জর্য়াে সর্াপনাদে সম্পে ও জনবলসহ ফাউদেশদনর সাদর্ একীভূত হদব জসদহতু এ ব্যবস্থা অনুসরদণ প্রকদল্পর র্াঠ
সাংগঠকগণদক ফাউদেশদনর র্বযর্ান র্নয়দর্ র্কর্স্তদত মূল্য পর্রদশাধ (Hire purchase) এর র্ভর্িদত বাইসাদকল প্রোদনর
র্বষদয় গত ১৮-০৫-২০১৪ তার্রদে অনুর্ষ্ঠত ফাউদেশদনর পর্রিালনা পষ থদের ৩০ তর্ সভায় প্রস্তাব জপশ করা হয়। সভায় র্বশে
আদলািনাদে প্রকদল্পর র্াঠ সাংগঠকগণদক মূল্য পর্রদশাধ (Hire purchase) এর র্ভর্িদত বাইসাদকল প্রোন/বরাদের প্রস্তাব
অনুদর্ােন করা হয় এবাং ব্যয় সাশ্রয় ও গুণগত র্ান বজায় রাোর স্বাদর্ থ জকন্দ্রীয়ভাদব উম্মুি েরপত্র পদ্ধর্তর পর্রবদতথ ৫৪টি উপঅঞ্চদল অর্ থ জপ্ররণপূব থক স্থানীয়ভাদব সরাসর্র নগে ক্রয় পদ্ধর্তর র্াদধ্যর্ বাইসাইদকলসমূহ ক্রদয়র র্সদ্ধাে গৃহীত হয়।
বর্ণ থত পর্রদপর্ক্ষদত প্রকদল্পর র্াঠসাংগঠকগদণর জন্য র্কর্স্তদত মূল্য পর্রদশাধ (Hire purchase) এর র্ভর্িদত বাইসাদকল
সাংস্থাদনর জন্য জকন্দ্রীয়ভাদব উম্মুি েরপত্র পদ্ধর্তর পর্রবদতথ ৫৪টি উপ-অঞ্চল পর্ থাদয় স্থানীয়ভাদব সরাসর্র নগে ক্রয় পদ্ধর্তর
র্াদধ্যর্ ১০৮টি বাইসাইদকল ক্রদয়র র্নর্র্দি প্রদতেক উদপজলায় ২টি বাইসাইদকল ক্রয় বাবে র্াত্র ২০,০০০.০০(র্বশ হাজার) োকা
হওয়ায় র্পর্পআর অনুর্ায়ী ২৫০০০.০০ োকা পর্ থে সরাসর্র ক্রয় র্নয়র্ র্াকায় উদপজলা পর্ থাদয়র উপ-আঞ্চর্লক ব্যবস্থাপকদক
আহবায়ক কদর ও উদপজলার ২ র্াঠ সাংগঠকদের সেস্য কদর ৩ সেস্য র্বর্শষ্ট র্কর্র্টি কদর স্থানীয়ভাদব সরাসর্র নগে ক্রয়
পদ্ধর্তর র্াদধ্যর্ প্রতেক উদপজলার জন্য আলাোভদব বাইসাইদকলসমূহ ক্রদয়র কাজ র্র্ার্র্ভাদব সম্পন্ন করা হয়।
(৪) বজবি-১ প্যামকজ
প্রকমের আওতায় আসবাবপত্র ক্রময়র জন্য ০৬/০১/২০১৪ ইং তাবরমখ আরএফবকউ পদ্ধবতমত তেবনক ইমিফাক ও The New
Age পবত্রকায় জকামটশন আহবান করা হয়। েরপত্র গ্রহমণর জশষ তাবরখ ও সময় বেল গত ২৬/০১/২০১৪ ইং তাবরমখর জবলা ২.০০
ঘটিকা পর্ যত। উক্ত সমময়র মমধ্য প্রাপ্ত জমাট েরপমত্রর সংখ্যা বেল ২টি। গত ২৬/০১/২০১৪ ইং ববকাল ০২.৩০ টায় েরপত্রসমূহ
জখালা হয় এবং ০৬/০৩/২০১৪ ইং তাবরমখ েরপত্র মূল্যায়ন কবমটির সভা সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমুহ পর্ যামলাচনা কমর জেখা র্ায়
জর্, ২ টি েরপত্র োতার মজধ্য মাত্র ১টি েরপত্র োতার েবলমল চাবহত সকল কাগজ র্থার্থভামব োবখল কমরমেন এবং ১টি েরপত্রই
জরসপনবসভ বমল গণ্য হয় (জমসাস য হাবতল কমমপ্লক্স বলবমমটি)। জরসপনবসভ বহমসমব সুপাবরশকৃত প্রবতষ্ঠানটি জমাট উদ্ধৃত ের
৮০,৪৭,০০০.০০/- (আবশ লক্ষ সাতচবল্লশ হাজার টাকা) সব যবনে এবং োপ্তবরক প্রাক্কলমনর মমধ্য হওয়ায় ১৯/০৩/২০১৪ ইং তাবরমখ
জনাটিবফমকশন অব এওয়ািয প্রোন করা হয় এবং চুবক্ত স্বাক্ষবরত হয়। গত ১৭-০৫-২০১৪ তাবরমখ চূড়াত ববল পবরমশাধ করা হয়।
(৫) বজবি-২ প্যামকজ
প্রকমের আওতায় কবম্পউটার ও অবফস সরঞ্জামাবে ক্রময়র জন্য ১২/০১/২০১৪ ইং তাবরমখ আরএফবকউ পদ্ধবতমত তেবনক
ইমিফাক ও The New Age পবত্রকায় জকামটশন আহবান করা হয়। েরপত্র গ্রহমণর জশষ তাবরখ ও সময় বেল গত
৩০/০১/২০১৪ ইং তাবরমখর জবলা ২.০০ ঘটিকা পর্ যত। উক্ত সমময়র মমধ্য প্রাপ্ত জমাট েরপমত্রর সংখ্যা বেল লট-১ (কবম্পউটার,
বপ্রন্টার ও স্কোনার) এর জন্য ৪টি এবং লট-২ (মাবিবমবিয়া প্রমজটর, ফমটাকবপ জমবশন ও বিবজটাল কোমমরা) এর জন্য ২টি। গত
৩০/০১/২০১৪ ইং ববকাল ০২.৩০ টায় েরপত্রসমূহ জখালা হয় এবং ০৯/০৩/২০১৪ ইং তাবরমখ েরপত্র মূল্যায়ন কবমটির সভা
সম্পন্ন করা হয়। েরপত্রসমুহ পর্ যামলাচনা কমর জেখা র্ায় জর্, লট-১ এর জন্য ৪ টি েরপত্র োতার মজধ্য জমসাস য কবম্পউটার জসাস য
বলবমমটিমক জরসপনবসভ বহমসমব সুপাবরশ করা হয় জমাট উদ্ধৃত ের বেল ৪১,৬৭,০০০.০০/- (একচবল্লশ লক্ষ সাতষবট্ট হাজার টাকা)
সব যবনে এবং োপ্তবরক প্রাক্কলমনর মমধ্য হওয়ায় ০৩/০৪/২০১৪ ইং তাবরমখ জনাটিবফমকশন অব এওয়ািয প্রোন করা হয় এবং চুবক্ত
স্বাক্ষবরত হয়। গত ২৯-০৬-২০১৪ তাবরমখ চূড়াত ববল পবরমশাধ করা হয়। লট-২ এর জন্য ২ টি েরপত্র োতার মজধ্য জমসাস য জলারা
বলবমমটিমক জরসপনবসভ বহমসমব সুপাবরশ করা হয় জমাট উদ্ধৃত ের বেল ৫,৪১,০০০.০০/- (পাঁচ লক্ষ একচবল্লশ হাজার টাকা)
সব যবনে এবং োপ্তবরক প্রাক্কলমনর মমধ্য হওয়ায় ০৩/০৪/২০১৪ ইং তাবরমখ জনাটিবফমকশন অব এওয়ািয প্রোন করা হয় এবং চুবক্ত
স্বাক্ষবরত হয়। গত ৩০-০৪-২০১৪ তাবরমখ চূড়াত ববল পবরমশাধ করা হয়।
(৬) জসবা ক্রয়
প্রকমের আওতায় জসবা ক্রময়র (সফ্টওয়ার ততবর ও সাবভযস) জন্য ১৩/০৪/২০১৫ ইং তাবরমখ আরএফবকউ পদ্ধবতমত তেবনক
ইমিফাক ও The New Age পবত্রকায় জকামটশন আহবান করা হয়। েরপত্র গ্রহমণর জশষ তাবরখ ও সময় বেল গত
২৩/০৪/২০১৫ ইং তাবরমখর জবলা ২.০০ ঘটিকা পর্ যত। উক্ত সমময়র মমধ্য প্রাপ্ত জমাট েরপমত্রর সংখ্যা বেল ৪ টি, র্ার মমধ্য ২টি
অসম্পূণ য বেল। েরপত্র োতামের মজধ্য জমসাস য িাটা সফট বসমেম বাংলামেশ বলবমমটিমক জরসপনবসভ বহমসমব সুপাবরশ করা হয়
জমাট উদ্ধৃত ের বেল ৮৬,৮৬,৮০০.০০/- (বেয়াবশ লক্ষ বেয়াবশ হাজার আটশত টাকা) সব যবনে এবং োপ্তবরক প্রাক্কলমনর মমধ্য
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হওয়ায় ৩০/০৮/২০১৫ ইং তাবরমখ জনাটিবফমকশন অব এওয়ািয প্রোন করা হয় এবং চুবক্ত স্বাক্ষবরত হয়। গত ৩০-০৮-২০১৮
তাবরমখ চূড়াত ববল পবরমশাধ করা হয়।
জটববল ৩.৪. আরর্ের্পর্প অনুর্ায়ী ক্রয় প্রর্ক্রয়ার অগ্রগর্তর তথ্য
প্যামকজ প্যামকজ
নং বণ যনা
সকল
আসবাবপত্র

একক

সাংখ্যা

১
র্সর্লাং ফোন

কর্ম্পউোর
ও অন্যান্য
সার্গ্রী

সাংখ্যা

সাংখ্যা

২
অর্ফস
সরঞ্জার্ার্ে

৩

৪

জীপ গার্ড়
জর্াের
সাইদকল

সাংখ্যা

সাংখ্যা

সাংখ্যা

পর্ যায়

পদ্ধবত

ব্যয়
(লক্ষ
টাকা)

প্রকৃত

ওটিএর্

৮০.৪৭ ০১/০১/২০১৪

প্রাক্কবল
ত

ওটিএর্

৮০.৪৭

০৬/০১/২০১
৪

প্রকৃত

আরএফর্ক
উ

৪.৫৩

১৪/০৪/২০১৪

প্রাক্কবল
ত

ওটিএর্

৪.৫৩

প্রকৃত

ওটিএর্

৪১.৬৭

প্রাক্কবল
ত

ওটিএর্

৪১.৬৭ ১২/০১/২০১৪

প্রকৃত

ওটিএর্

৫.৪১

প্রাক্কবল
ত

ওটিএর্

৫.৪১

প্রকৃত

র্েটিএর্

প্রাক্কবল
ত

র্েটিএর্

প্রকৃত

র্েটিএর্

প্রাক্কবল
ত

র্েটিএর্

প্রাক্কবল
ত

সরাসর্র
নগে ক্রয়
পদ্ধর্ত
আরএফর্ক
উ

প্রকৃত

ইওআই

প্রাক্কবল
ত

ইওআই

প্রকৃত
৫

৬

বাইসাদকল

সফেওয়োর
ও সার্ভথস

সাংখ্যা

সাংখ্যা

৬৭.৭
৬
৬৭.৭
৬
৯২.৩
৬
৯২.৩
৬
১০.৮০

েরপত্র
আহব্বান

০৬/০১/২০১
৪
০৯/১০/২০১
৪

০৯/১০/২০১
৪
০৬/০১/২০১
৪
০৪/০২/২০১
৪
০১/০৪/২০১৪
০৩/০৪/২০১
৪
০১/০৪/২০১৪
-

১০.৮০ ০১/০৪/২০১৪
৮৬.৮
৭

২৩/০৪/২০১
৫
২৩/০৪/২০১
১০০.০০
৫

চুবক্ত স্বাক্ষর

কাজ সমাপ্ত

১৯/০৩/২০১
৪
১৮/০৩/২০১
৪
২২/০৪/২০১
৪
১৮/০৩/২০১
৪
০৩/০৪/২০১
৪
৩১/০৩/২০১
৪
০৩/০৪/২০১
৪
১৮/০৩/২০১
৪
২৯/০৪/২০১
৪
০৩/০৫/২০১
৪
২৯/০৪/২০১
৪
০৩/০৫/২০১
৪

১৭/০৫/২০১
৪
০৬/০৫/২০১
৪
২৩/০৪/২০১
৪
০৬/০৫/২০১
৪
২৯/০৬/২০১
৪
১২/০৫/২০১
৪
৩০/০৪/২০১
৪
০৬/০৫/২০১
৪

মম্তব্য

সকল ক্রয়
প্রবক্রয়া
আরবিবপবপ
এর
পবররকেনা
অনুর্ায়ী
সম্পন্ন হময়মে,
শুধুমাত্র বাই১১/০৫/২০১৪
সাইমকল ক্রয়
প্রবক্রয়া
০৩/০৬/২০১
এলাকাবভবিক
৪
০৬/০৫/২০১ সরাসবর নগে
ক্রয় পদ্ধবতমত
৪
সম্পন্ন করা
০৩/০৬/২০১
হময়মে
৪

-

-

১৫/০৫/২০১
৪
৩০/০৮/২০১
৫
৩০/০৮/২০১
৫

৩০/০৬/২০১
৪
৩০/০৮/২০১
৮
২৯/০৮/২০১
৫

৩.৩. প্রকমের উমেশ্য অজযন
৩.৩.১. প্রকে কমযকামের বাস্তবায়ন অগ্রগবত (outputs)
প্রকে অনুমমােমনর পর নয় (৯) মাস পর প্রকে কার্ যক্রম শুরু হমলও প্রকমের ১৩টি কার্ থক্রদর্র র্দধ্য ১০টি কার্ থক্রদর্ শতভাগ বা
জকানটিদত লক্ষের্াত্রার জিদয় জবর্শ অজথন সম্ভব হদয়দছ। তদব অবর্শষ্ট ৩টি কার্ থক্রদর্র র্দধ্য জকন্দ্র গঠন ৯৪% এবাং সেস্য অেভুথর্ি
৮৯.২৪% এবাং ত্রত্রর্ার্সক পর্ থাদলািনা সভা ৭৫% হদয়দছ। তমব অববশি ৯টি কার্ যক্রমম শতভাগ বা জকানটিমত লক্ষেমাত্রার জচময়
১০০% এর জববশ অজযন সম্ভব হময়মে।
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৩.৩.২. প্রকে কমযকােসমূহ বাস্তবায়মনর ফমল অজযনসমূহ (outcomes)
বিবপবপ’র পবরকেনা অনুর্ায়ী কমযকােসমূহ বাস্তবায়মনর ফমল অজযনসমূহ (outcomes) র্নম্নরুপোঃ
(১) ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক উন্নয়ন জকে গঠন কমর সাপ্তাবহক উঠান তবঠক চালুকরণ: জেদশর ১৮টি জজলার ৫৪ টি উপদজলার পল্লী
অঞ্চদল বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক পর্রবাদরর আর্-থ সার্ার্জক উন্নয়দনর জন্য গ্রার্ পর্ থাদয় ১৫১৫ টি ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক
উন্নয়ন জকন্দ্র গঠন কদর সাপ্তার্হক উঠান ত্রবঠক িালু করা হদয়দছ। জর্ ত্রবঠদক জকদন্দ্রর সেস্যগণ তাঁদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় জর্ার র্াধদর্
ুঁ
র্নজস্ব পুর্জ/মূলধন
গঠদনর একটি জেকসই প্লােফর্থ ত্রতর্র করদত সক্ষর্ হদয়দছন। এ সাপ্তার্হক উঠান ত্রবঠদক সুফলদভাগীগণ তাঁদের
অর্-থ সার্ার্জক উন্নয়ন, জছদল-জর্দয়দের র্শক্ষা, স্বাস্থে-পুর্ষ্ট কার্ থক্রর্, পর্রবার পর্রকল্পনা, পর্রবার কল্যাণ, উন্নয়দন নারীর
অাংশগ্রহণ, নারীর ক্ষর্তায়ন, পর্রদবশ উন্নয়ন ও কৃর্ষ উন্নয়নসহ বহুর্বধ র্বষদয় আদলািেসূর্ি অনুর্ায়ী অদলািনা কদর র্সদ্ধাে গ্রহণ
এবাং তা বাস্তবায়দনর র্াধ্যদর্ ক্রর্ান্বদয় তাদের ও গ্রাদর্র উন্নয়দন অব্যাহত প্রিষ্টা গ্রহণ কদর িদলদছ।
(২) সুফলমভাগী সেস্যমের ক্ষুদ্র সঞ্চময়র মাধ্যমম পুবুঁ জ গঠন: প্রকদল্পর আওতায় গঠিত ১৫১৫ টি ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক উন্নয়ন
ুঁ গঠদন সক্ষর্
জকদন্দ্রর ৩৬১৪৩ জন সুফলদভাগী সেস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জর্ার র্াধ্যদর্ প্রকল্প জর্য়াদে ১৩০২.৬১ লক্ষ োকা পুর্জ
ুঁ
হদয়দছন। এদত প্রদতেক সেস্য গদড় ৩৬০৪.০০ োকা র্নজস্ব পুর্জ/সঞ্চয়
গঠন কদর তাদের পার্রবার্রক িার্হো জর্োদত সক্ষর্
হদয়দছন। এ ধারা অব্যাহত রদয়দছ।
(৩) জামানতববহীন ঋণ প্রোমনর মাধ্যমম সুফলমভাগীমের আথ-য সামাবজক অব্ার উন্নয়ন: গ্রার্র্ভর্িক অনানুষ্ঠার্নক জকদন্দ্রর
আওতায় সাংগঠিত ৩৬১৪৩টি পর্রবাদরর (প্রর্ত পর্রবার হদত একজন কদর) ৩৬১৪৩ সুফলদভাগীদের উৎপােন, আত্ম-কর্থসাংস্থান
ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ তাঁদের আত্ম-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরদণ প্রকল্প জর্য়াদে ১১৮৫৭.৫০
লক্ষ োকা 'জার্ানতর্বহীন' ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ র্বতরণ করা হদয়দছ। এদত গদড় প্রদতেক সেস্য ৩৩০০০.০০ োকা ঋণ
সহায়তা জপদয়দছন। ফদল প্রর্ত পর্রবার হদত ০৫ জন কদর ধদর প্রায় ১ লাে ৮০ হাজার জনদগাষ্ঠী সরাসর্র উপকৃত হদয়দছন।
(৪) প্রবশক্ষণ প্রোমনর মাধ্যমম সুফলমভাগীমেরমক েক্ষ মানবসম্পমে গমড় জতালা: প্রর্তটি সর্র্র্ত/ জকদন্দ্রর সভাপর্ত, ম্যাদনজার
এবাং সেস্যদের র্দধ্য র্ারা সৃজনশীল ও জনর্তত্ব প্রোদন সক্ষর্ এবাং সহদর্ার্গতা প্রোদন আগ্রহী তাদেরদক তার্লকাভুি কদর প্রকল্প
জর্য়াদে ৬২৭০ জন সুফলদভাগীদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এদত প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত সুফলদভাগীগণ প্রর্শক্ষণ লধ অর্ভজ্ঞতা জকদন্দ্রর
অন্যান্য সেস্যদের র্দধ্য র্বর্নর্দয়র র্াধ্যদর্ অবোন রােদত জপদরদছন। প্রর্তটি জকদন্দ্রর সেস্যদের র্ধ্য হদত গদড় প্রায় ০৫ জন
সৃজনশীল ও উন্নয়ন প্রতোর্শ সেস্যদের জনর্তত্ব র্বকাশ ও স্থানীয় িার্হোর র্ভর্িদত উপযুি প্রর্শক্ষদণর র্াধ্যদর্ গ্রাদর্র
র্ানবসম্পেদক েক্ষরুদপ গদড় জতালা সম্ভব হদয়দছ র্ারা গ্রার্ উন্নয়দন অব্যাহত কাজ কদর র্াদেন।
(৫) সুফলমভাগীমের সামাবজক উন্নয়ন: ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষকগণ প্রকল্প সহায়তা জপদয় সাংসাদরর অভাব র্র্োদত পারদছন, জছদলজর্দয়দের স্কুদল পাঠিদয় পড়াদলো করাদত পারদছন, পর্রবার জছাে রাো, স্বাস্থে-পুর্ষ্ট কার্ থক্রদর্ সদিতনতা বৃর্দ্ধ কদর উন্নত জীবন
র্াপন করদত পারদছন, উন্নয়দন নারীর অাংশগ্রহণ র্নর্িত হদয়দছ, র্সদ্ধাে গ্রহদণ নারীর অাংশগ্রহণ র্নর্িত হদয়দছ এবাং পর্রদবশ
উন্নয়নসহ বহুর্বধ সার্ার্জক উন্নয়ন সার্ধত হদত জেো র্াদে।
(৬) নারীর ক্ষমতায়ন: প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল নারীর ক্ষর্তায়ন র্বদশষভাদব জজারোর করা সম্ভব হদয়দছ। প্রকদল্পর
সুফলদভাগীদের ৯৬% নারী। ফদল জর্ৌতুক প্রর্া ও বাল্য র্ববাহ জরাধ, নারী জনর্তত্ব র্বকাশ, নারীর ক্ষর্তায়ন, র্সদ্ধাে গ্রহদণ নারীর
অাংশগ্রহণ, র্শশু অর্ধকার সাংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋদণর র্র্ার্র্ ব্যবহার, আধুর্নক পদ্ধর্তদত কৃর্ষ িাষাবাে, প্রার্র্র্ক স্বাস্থে পর্রির্ থা, র্ার্তত্ব
ও র্শশু স্বাস্থে এবাং র্শক্ষা র্বষদয় নারীগণ অর্ধক সদিতন হদয়দছন। প্রকল্প কর্থকতথা এবাং জজলা ও উপদজলা পর্ থাদয়র
জার্তগঠনমূলক র্বর্ভন্ন র্বভাদগর কর্থকতথাগণ প্রকদল্পর নারী সুফলদভাগীদের প্রর্শক্ষক র্হদসদব প্রর্শক্ষণ প্রোন কদরদছন। এ ধারা
ফাউদেশদনর র্াধ্যদর্ এেনও অব্যাহত রদয়দছ।
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৩.৩.৩. প্রকমের লক্ষে ও উমেশ্য অনুর্ায়ী অজযন ও এর প্রভাবসমূহ
জটববল ৩.৫. প্রকমের কার্ যক্রম বাস্তবায়মনর ফমল প্রকমের লক্ষে ও উমেশ্য অনুর্ায়ী অজযন ও এর প্রভাবসমূহ
প্রকমের উমেশ্য

প্রকে
কার্ যক্রম আউটপুট
(লক্ষেমাত্রা)

পল্লী অঞ্চমল বসবাসরত (১) ১৬২০টি ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক
কৃষক উন্নয়ন
পবরবামরর
জকে গঠন
পুরুষ/মবহলামেরমক
(২) ৪০৫০০ সেস্য
গ্রামবভবিক অনানুষ্ঠাবনক
অতভূযবক্ত
জকমের
আওতায়
সংগঠিতকরণ;

পল্লী অঞ্চমল বসবাসরত
ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক
পবরবামরর
পুরুষ/মবহলামেরমক
গ্রামবভবিক অনানুষ্ঠাবনক
জকমের
আওতায়
সংগঠিতকরণ
কমর
তামের উৎপােন, আত্মকমযসং্ান
ও
আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রমমর
মাধ্যমম তামের আথ যসামাবজক অব্ার উন্নয়ন
তথা োবরদ্রে হ্রাসকরমণ
জামানতববহীন ক্ষুদ্র ও
ক্ষুদ্র উমযাক্ত ঋণ প্রোন;

(১) গ্রার্ পর্ থাদয়
১৫১৫টি ক্ষুদ্র ও
প্রার্েক কৃষক উন্নয়ন
জকন্দ্র গঠন (অজথন
৯৪.০%) কদর
সাপ্তার্হক উঠান ত্রবঠক
িালু করা হদয়দছ।

(২) জর্াে ৩৬১৪৩
জন সুফলদভাগীদক
অেভূথি (অজথন
৮৯.২৪%) করা
হদয়দছ, র্াদের র্দধ্য
৯৬% র্র্হলা।
(৩) ১০২৪৮.২৬
(৩) প্রকে জময়ামে
লক্ষ টাকা
জমাট ১১৮৫৭.৫০
আবতযক ক্ষুদ্র ও
লক্ষ টাকা
ক্ষুদ্র উমযাক্তা
জামানতববহীন
ঋণ ববতরণ
ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র
(৪) ৬০০৪.৬০ লক্ষ
উমযাক্তা ঋণ
টাকা ঋণ আোয়
ববতরণ (অজযন
১১৫.৭০%) করা
হময়মে ।
(৪) প্রকে জময়ামে
৮০৩৬.৭১ লক্ষ
টাকা ঋণ আোয়
(অজযন
১৩৩.৮০%) করা
হময়মে।

প্রকমের
(৫) ৫৪০.৭৫ লক্ষ
ুঁ গঠন
সুফলমভাগীমেরমক
টাকা পুবজ
(পুরুষ/মবহলা) সাপ্তাবহক
(সেস্য সঞ্চয়)
সঞ্চয়
আমানত
জমাকরমণর
মাধ্যমম
ুঁ
বনজস্ব পুবজ গঠমন
উিুদ্ধকরণ ও উৎসাহোন;

(৫)
সুফলমভাগী
সেস্যমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
সাপ্তাবহক
সঞ্চময়র
মাধ্যমম
জমাট
১৩০২.৬১ লক্ষ টাকা
ুঁ
পুবজ
গঠন (অজযন
২৪০.৯০%)
করা
হময়মে।

27

আউটকাম

প্রভাবসমূহ

(১ ও ২) জকে গঠন ও
উঠান তবঠক চালুর
মাধ্যমম সুফলমভাগীমের
সমবায় বভবিক
কার্ যক্রমম অংশ গ্রহণ
বনবিত করা হময়মে
এবং ৯৬% নারী
সেস্যমের অংশগ্রহণ
বনবিত করা হময়মে।

(১ ও ২) সুফলমভাগী
সেস্যমের মামঝ সমবায়ী
মমনাভাব সৃবি এবং ৯৬%
মবহলার প্রকে কমযকামে
অংশগ্রহমণর মাধ্যমম নারীর
অংশগ্রহণ বনবিত করা
হময়মে।

(৩ ও ৪) ঋমণর অথ য
আত্ম:কমযসং্ান ও
আয়-বৃবদ্ধমূলক
কার্ যক্রমম বববনময়ামগর
মাধ্যমম উপকারমভাগী
পবরবামরর আয় বৃবদ্ধ
জপময়মে।

(৩ ও ৪) ঋমণর অথ য
ব্যবহার কমর সুফলমভাগী
পবরবামরর সেস্যমের
আত্ম:কমযসং্ান ও আয়বৃবদ্ধমূলক কমযকামে
অংশগ্রহমণর মাধ্যমম
তামের আথ য-সামাবজক
উন্নয়নসহ েবরদ্রতা হ্রাস
জপময়মে। তমব ঋণ গ্রহমণর
দ্যই (২) সপ্তাহ পর ঋমণর
বকবস্ত পবরমশাধ
বাধ্যতামূলক হওয়ায় এই
সমময় ঋমণর অথ য ব্যবহার
কমর জকান আয় করা র্ায়
না ববধায় েবরদ্রতা হ্রামস
কাংবখত ফলাফল পাওয়া
র্ায়বন।
(৫) সুফলমভাগীমের মমধ্য
সঞ্চময়র মমনাভাব সৃবষ্ঠ
হময়মে ও আবথ যক স্বেলতা
বৃবদ্ধ জপময়মে। তমব উমল্লখ্য
জর্, সুফলমভাগীমের সঞ্চময়র
উপর ৬% সুে জেয়া হমে,
অথচ ঋমণর ববপরীমত ১১%
সাবভযস চাজয জনয়া হমে।
ফমল সঞ্চয়ীরা আবথ যকভামব
ক্ষবতগ্রস্ত হমে।

(৫) সাপ্তাবহক সঞ্চময়র
ুঁ
মাধ্যমম পুবজ
গঠিত
হময়মে এবং এর
মমধ্যমম
সুফলমভাগী
সেস্যগণ
সবঞ্চত
সম্পমের
মাবলক
হময়মেন।

সুফলমভাগী
(৬) ৬২৫০ জন
সেস্য/সেস্যগণমক
সুফলমভাগী
উৎপােন,
আত্মপ্রবশক্ষণ প্রোন
কমযসং্ান
ও
আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রম
সুষ্ঠুভামব
পবরচালনার
ববষময় েক্ষতা বৃবদ্ধমূলক
প্রবশক্ষণ োন;

(৬) প্রকমের আওতায়
৬২৭০ জন সুফলমভাগী
সেস্যমক প্রবশক্ষণ
প্রোন (অজযন
১০০.৩০%) করা
হময়মে।

(৬) প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত
সুফলমভাগী সেস্যমের
সংবিি আয়-বৃবদ্ধমূলক
কামজর উপর েক্ষতা
বৃবদ্ধ জপময়মে।

সুফলমভাগী
(৭) উঠান তবঠমকর
সেস্য/সেস্যাগণমক
মাধ্যমম
অথ যননবতক কার্ যক্রমমর
সামাবজক
পাশাপাবশ
সামাবজক
উন্নয়নমূলক
উন্নয়নমূলক
কার্ যক্রম
কার্ যক্রম
জর্মন-জেমল
জমময়মের
পবরচালনা
বশক্ষা, স্বা্ে ও পুবি,
জনসংখ্যা
বনয়ন্ত্রণ,
পবরবার কল্যাণ ইতোবে
কার্ যক্রমম উিুদ্ধকরণ ও
উৎসাহোন;
ফাউমেশমনর প্রাবতষ্ঠাবনক (৮) ৩৮২০.০০ লক্ষ
টাকা আবতযক
সক্ষমতা বৃবদ্ধ করা।
তহববল প্রাবপ্ত
(৯) প্রকমের
মাধ্যমম
ববযমান
জনবমলর
জবতন-ভাতাবে
প্রাবপ্ত

(৭) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন
জকমে সাপ্তাবহক উঠান
তবঠমকর মাধ্যমম
সুফলমভাগী
সেস্যমেরমক বববভন্ন
সামাবজক উন্নয়নমূলক
কার্ যক্রম ববষময়
উিুদ্ধকরণ ও উৎসাহ
প্রোন করা হময়বেল।

(৭) সুফলমভাগী
পবরবামরর সেস্যমের
মমধ্য বশক্ষা, স্বা্ে,
পুবি, পবরবারকল্যাণ
ইতোবে ববষময় উিুদ্ধ
হময়মেন ও তামের
মামঝ এসব ববষময়
সমচতনতা বৃবদ্ধ
জপময়মে।

(৮) ৩৮২০.০০ লক্ষ
টাকা আবতযক
তহববল পাওয়া
বগময়মে (অজযন
১০০%)
(৯) ববতরণকৃত ঋমণর
উপর ১১% সাবভযস
চাজয হামর
৬০০৪.৬০ লক্ষ
টাকা লক্ষেমাত্রার
(১০) এসএফবিএফববপরীমত জমাট
এর ৭৩৮ জন
৮০৩৬.৭১ লক্ষ
কমযকতযামক
টাকা ঋণ আোয়
প্রবশক্ষণ প্রোন
করা হময়মে (অজযন
(১১) অমটামমশন
১৩৩.৮০%)
সফ্টওয়োর ততবর
(১০) প্রকমের মাধ্যমম
ও চালু করা
৭৬৬ জন
কমযকতযামক
প্রবশক্ষণ প্রোন
করা হময়মে (অজযন
১০৩.৮০%)।
হময়মে;
(১১) অমটামমশমনর
জন্য ৩টি মবিউল
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(৬) প্রবশক্ষণ লব্ধ জ্ঞান
কামজ লাগামনার মাধ্যমম
আয়-বৃবদ্ধমূলক কামজ
উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে। তমব
প্রকমের মাধ্যমম জকে প্রবত
গমড় মাত্র ৫ জন
সুফলমভাগীমক বনবে যি
কময়কটি ববষময় ২বেমনর
প্রবশক্ষণ প্রোন ও বরমেসার
প্রবশক্ষণ না থাকায় কাবিত
মামনর েক্ষতা বৃবদ্ধ পায়বন।
(৭) সুফলমভাগী পবরবামরর
সেস্যগণ জেমল-জমময়মের
বশক্ষা ও স্বা্েগত ববষময়
সমচতন হময়মেন। এোড়া
অন্যান্য সামাবজক উন্নয়ন
কমযকাে জর্মন খাযাভোস
উন্নয়ন তথা পুবি,
পবরবারকল্যাণ ইতোবে
ববষময়র প্রবতও তারা উিুদ্ধ
হময়মেন।

(৮) আবতযক তহববমলর (৮-১১) এফএফবিএফ-এর
অথ য সরকাবর খামত
প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা ও
জফরত বেমত হমব না
স্বেতা বৃবদ্ধ জপময়মে।
ববধায় এবং প্রকে
জময়াে জশমষ
ফাউমেশমনর মূল
কার্ যক্রমম তা ঘূণ যায়মান
আবতযক তহববল
বহমসমব ব্যবহৃত হমে
ববধায় এফএফবিএফএর আবথ যক সক্ষমতা
বৃবদ্ধ জপময়মে।
(৯) ঋমণর ববপরীমত
আোয়কৃত সাবভযস চাজয
১১%-এর মমধ্য ১০%
অথ য প্রকমে ববযমান
সকল জনবমলর জবতনভাতাবে পবরমশাধ করা
হময়মে। ফমল জবতনভাতাবে বাবে সরকাবর
জকান অথ য ব্যয় হয়বন।
(১০) ফাউমেশমনর
সংবিি কমযকতযামের

(MIS, AIS &
HRIS) ততবর
কমর তা চালু করা
হময়মে।

কমযেক্ষতা বৃবদ্ধ
জপময়মে।
(১১) অমটামমশন
সফ্টওয়োরসমূহ
ব্যবহামরর মাধ্যমম
প্রকমের ঋণ কার্ যক্রম
ও মানবসম্পে
ব্যব্াপনা সহজতর
হময়মে এবং স্বেতা
বৃবদ্ধ হময়মে।

৩.৪. প্রকে ব্যব্াপনা
৩.৪.১. প্রকে পবরচালক বনময়াগ
জটববল ৩.৬. প্রকে বাস্তবায়নকালীন সমময় োবয়মত্ব বনময়াবজত প্রকে পবরচালমকর নাম ও জময়ােকাল
প্রকল্প পর্রিালদকর নার্
১. এস এর্ আব্দুল র্ান্নান

জর্াগোদনর তার্রে
০৫-০৭-২০১৩

বের্লর তার্রে
২৩-১০-২০১৪

২. জর্াোঃ জগালার্ ছারওয়ার

২৪-১১-২০১৪

৩১-১২-২০১৬

র্েব্য
০৫-০৭-২০১৩ হদত ১৪-১২-২০১৩
অর্তর্রি োর্য়ত্ব
র্নয়র্র্ত

৩.৪.২. প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্র্টির (র্পআইর্স) সভা আদয়াজন ও পর্ থাদলািনা
“োর্রদ্রে র্বদর্ািদন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফর্েএফ)-এর কার্ থক্রর্ সম্প্রসারণ (১র্ সাংদশার্ধত)” শীষ থক প্রকদল্পর
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্র্টির জর্াে র্তনটি সভা অনুর্ষ্ঠত হয়। সভাসমূহ অনুর্ষ্ঠত হয় র্র্াক্রদর্ ১৫/০৪/২০১৪, ১৯/০২/২০১৫, এবাং
২৮/০৪/২০১৬, ইাং তার্রদে। সকল সভাদতই সভাপর্তত্ব কদরন ব্যবস্থাপনা পর্রিালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন। উদল্লখ্য
ব্যবস্থাপনা পর্রিালক-এর সভাপর্তদত্ব অত্র প্রকদল্পর বাস্তবায়ন র্নদয় একার্ধক ত্রত্রর্ার্সক পর্ থাদলািনা সভা অনুর্ষ্ঠত হদয়দছ।
সভাসমূদহ জর্সকল র্সদ্ধাে গ্রহণ করা হদয়র্ছল তা পরবতীদত র্র্ার্র্ভাদব র্াঠ পর্ থাদয় বাস্তবায়ন লক্ষে করা র্ায়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
কর্র্টির সভায় আদলার্িত র্বষয়াবলী কতটুকু বাস্তদব পার্লত হদয়দছ তা র্নদম্নর ছদক উপস্থাপন করা হদলা:
সভার তার্রে ও স্বারক
নম্বর

১০/০৪/২০১৪
ও
৪৭.৬৫.০০০০.০৬৩.
০৬.০২৫.১৩.৫১

র্সদ্ধাোনুর্ায়ী কার্ থক্রর্

র্সদ্ধােসমূহ
প্রকদল্পর অনুদর্ার্েত র্ের্পর্পদত ০১
(এক) টি পাদজদরা জীপ ক্রয় বাবে
বরােকৃত ৬২ লক্ষ োকার স্থদল price
contingency োত হদত অর্তর্রি
৮.০০ লক্ষ োকা আেোঃোত সর্ন্বদয়র
র্াধ্যদর্ ৭০.০০ লক্ষ োকা বরাদের
সাংস্থাদনর জন্য র্ের্পইর্স সভার
আদয়াজদনর র্াধ্যদর্ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত
হদব।

র্সদ্ধাে অনুর্ায়ী ০১ (এক) টি পাদজদরা
জীপ ক্রয় বাবে বরােকৃত ৬২ লক্ষ
োকার স্থদল price contingency
োত হদত অর্তর্রি ৮.০০ লক্ষ োকা
আেোঃোত সর্ন্বদয়র র্াধ্যদর্ ৭০.০০ লক্ষ
োকা বরাদের সাংস্থাদনর জন্য র্ের্পইর্স
সভার আদয়াজন করা হদয়দছ। র্ের্পইর্স
সভার র্সদ্ধাে জর্াতাদবক ০১ (এক) টি
পাদজদরা জীপ ক্রয় বাবে বরােকৃত ৬২
লক্ষ োকার স্থদল র্ের্পর্পদত price
contingency োত হদত অর্তর্রি
৮.০০ লক্ষ োকা আেোঃোত সর্ন্বদয়র
র্াধ্যদর্ ৭০.০০ লক্ষ োকা র্ের্পর্পদত
বরাদের সাংস্থান করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর অনুদর্ার্েত র্ের্পর্পদত ৬৫ র্সদ্ধাে অনুর্ায়ী ৬৫ (পয়ষর্ি) টি জর্াের
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র্েব্য
র্ের্পর্প ও
আরর্ের্পর্প
দ্রষ্টব্য

আরর্ের্পর্প

সভার তার্রে ও স্বারক
নম্বর

র্সদ্ধাোনুর্ায়ী কার্ থক্রর্

র্সদ্ধােসমূহ
(পয়ষর্ি)টি জর্াের সাইদকল ক্রয় বাবে
বরােকৃত ৮১.২৫ লক্ষ োকার স্থদল
price contingency োত হদত
অর্তর্রি ১২.১৯ লক্ষ োকা আেোঃোত
সর্ন্বদয়র র্াধ্যদর্ ৯৩.৪৪ লক্ষ োকা
বরাদের সাংস্থাদনর জন্য র্ের্পইর্স সভার
আদয়াজদনর র্াধ্যদর্ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত
হদব।

১৯/০২/২০১৫
ও
৪৭.৬৫.০০০০.০৬৩.
০৬.০২৫.১৩.২৭

সাইদকল ক্রয় বাবে বরােকৃত ৮১.২৫
লক্ষ
োকার
স্থদল
price
contingency োত হদত অর্তর্রি
১২.১৯ লক্ষে োকা আেোঃোত সর্ন্বদয়র
র্াধ্যদর্ ৯৩.৪৪ লক্ষ োকা বরাদের
সাংস্থাদনর জন্য র্ের্পইর্স সভার
আদয়াজন করা হদয়দছ। র্ের্পইর্স সভার
র্সদ্ধাে জর্াতাদবক ৬৫ (পয়ষর্ি) টি
জর্াের সাইদকল ক্রয় বাবে বরােকৃত ৬২
লক্ষ োকার স্থদল র্ের্পর্পদত Price
contingency োত হদত অর্তর্রি
১২.১৯ লক্ষ োকা আেোঃোত সর্ন্বদয়র
র্াধ্যদর্ ৯৩.৪৪ লক্ষ োকা র্ের্পর্পদত
বরাদের সাংস্থান করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর অনুদর্ার্েত র্ের্পর্পদত ৬২
র্সদ্ধাে অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা
(বাষর্ি) জন কর্থকতথা ও ১১৫ (একশত
হদয়দছ।
পদনর)জন কর্থিারীদের র্হাঘ থ ভাতা
োদত Price contingency োত
হদত আেোঃোত সর্ন্বদয়র র্াধ্যদর্ ১৫.১৩
লক্ষ োকা র্ের্পর্পদত বরাদের সাংস্থান
করার জন্য র্ের্পইর্স সভার আদয়াজদনর
র্াধ্যদর্ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।
পরবতী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্র্টির সভায় সভার র্সদ্ধাে জর্াতাদবক পরবতী প্রকল্প
প্রকদল্পর একনজর অগ্রগর্তর প্রর্তদবেন বাস্তবায়ন কর্র্টির সভায় প্রকদল্পর
উপস্থাপদনর পাশাপার্শ উপ-অঞ্চলর্ভর্িক একনজর
অগ্রগর্তর
প্রর্তদবেন
প্রর্তদবেন উপস্থাপন করদত হদব।
উপস্থাপদনর পাশাপার্শ উপ-অঞ্চলর্ভর্িক
প্রর্তদবেন উপস্থাপন করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর োোদবজ ও জনেওয়থার্কাং এর প্রকদল্পর োোদবজ ও জনেওয়থার্কাং এর
কাজ চুড়াে করার পূদব থ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চুড়াে করার পূদব থ প্রকল্প বাস্তবায়ন
কর্র্টির একটি সভা অনুষ্ঠান করদত হদব। কর্র্টির একটি সভা অনুষ্ঠান করা
হদয়দছ।
প্রর্তটি জকন্দ্র গঠনকাদল কর্পদক্ষ ১০ জন প্রর্তটি জকন্দ্র গঠনকাদল কর্পদক্ষ ১০ জন
সেস্য অেভুথর্ির ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব সেস্য অেভুথর্ির র্বষয়টি র্নর্িত করার
এবাং জকন্দ্র সেস্য সাংখ্যা দ্রুততর্ সর্দয় জন্য র্াঠ পর্ থাদয় র্নদে থশনা প্রোন করা
কর্পদক্ষ ২৫ জদন উন্নীত করার কার্ থক্রর্ হয় এবাং জকন্দ্র সেস্য সাংখ্যা দ্রুততর্
র্নদত হদব।
সর্দয় কর্পদক্ষ ২৫ জদন উন্নীত করার
কার্ থক্রর্ গ্রহণ করা হদয়দছ।
প্রকদল্পর বার্ষ থক সদম্মলদন প্রকল্প উপদেষ্টা প্রকদল্পর বার্ষ থক সদম্মলদন প্রকল্প উপদেষ্টা
কর্র্টি (র্পএর্স) এবাং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্র্টি (র্পএর্স) এবাং প্রকল্প বাস্তবায়ন
কর্র্টি (র্পআইর্স)’র সকল সেস্যদক কর্র্টি (র্পআইর্স)’র সকল সেস্যদক
আর্ন্ত্রণ জানাদত হদব।
আর্ন্ত্রণ জানাদনা হদয়দছ।
কর্র্টির সকল সেস্যদক আঞ্চর্লক ও কর্র্টির সকল সেস্যদক আঞ্চর্লক ও
উপ-আঞ্চর্লক এবাং র্াঠ সাংগঠকদের উপ-আঞ্চর্লক এবাং র্াঠ সাংগঠকদের
বতথর্ান কর্থস্থল ও তাদের জফান নম্বরসহ বতথর্ান কর্থস্থল ও তাদের জফান নম্বরসহ
প্রোন করা র্াদত তারা জর্ জকান সর্য় সরবরাহ করা হদয়দছ।
প্রকল্প কার্ থক্রর্ র্র্নের করদত পাদর।
প্রকদল্পর অনুদর্ার্েত র্ের্পর্পদত বর্ণ থত প্রকদল্পর অনুদর্ার্েত র্ের্পর্পদত বর্ণ থত
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র্েব্য
দ্রষ্টব্য

র্ের্পর্প ও
আরর্ের্পর্প
দ্রষ্টব্য

উপঅঞ্চলর্ভর্িক
প্রর্তদবেন
উপস্থাপন
করা হদয়দছ
র্র্াসর্দয়
সভা অনুর্ষ্ঠত
হদয়দছ।
কার্ থ
সম্পার্েত
হদয়দছ।

কার্ থ
সম্পার্েত
হদয়দছ।
লক্ষের্াত্রা

সভার তার্রে ও স্বারক
নম্বর

২৮/০৪/২০১৬
ও
৪৭.৬৫.০০০০.০৬৩.
০৬.০২৫.১৩.১২৮

র্সদ্ধােসমূহ

র্সদ্ধাোনুর্ায়ী কার্ থক্রর্

র্েব্য

লক্ষের্াত্রা অনুর্ায়ী কার্ থক্রর্ সফলভাদব
বাস্তবায়ন এবাং প্রকদল্পর সার্ার্জক
উন্নয়নমূলক কর্থকাে র্বষদয় সাপ্তার্হক
সভায় আদলািনা কদর সদিতনতা বৃর্দ্ধর
কাজ অব্যাহত রােদত হদব।

লক্ষের্াত্রা অনুর্ায়ী কার্ থক্রর্ সফলভাদব
বাস্তবায়ন করা হদয়দছ এবাং প্রকদল্পর
সার্ার্জক উন্নয়নমূলক কর্থকাে র্বষদয়
সাপ্তার্হক সভায় আদলািনা কদর
সদিতনতা বৃর্দ্ধর কাজ অব্যাহত রাো
হদয়দছ।
র্সদ্ধাে অনুর্ায়ী র্ের্পর্পদত উর্ল্লর্েত
লক্ষের্াত্রা অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ
কার্ থক্রদর্র সেস্য অেভুথর্ি, ঋণ র্বতরণ
ও আোয় র্নর্িত করা হয় এবাং ক্ষুদ্র
উদযািা ঋণ কার্ থক্রর্ বাস্তবায়দন
র্বদশষভাদব নজর জেয়া হদয়দছ।
২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদর প্রকল্প কার্ থক্রর্
সফলভাদব বাস্তবায়দনর জন্য অর্ থ বরাে
সাংক্রাে সর্স্যা জর্ন না হয় জসভাদব
২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদরর বরাে র্হসাব
প্রকল্প কর্তথপক্ষ পল্লী প্রর্তষ্ঠান উইাং এ
জপ্ররদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ।

অনুর্ায়ী
কার্ থক্রর্
সম্পার্েত
হদয়দছ।

প্রকদল্পর র্ের্পর্পদত উর্ল্লর্েত লক্ষের্াত্রা
অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ কার্ থক্রদর্র
সেস্য অেভুথর্ি, ঋণ র্বতরণ ও আোয়
র্নর্িত করদত হদব এবাং ক্ষুদ্র উদযািা
ঋণ কার্ থক্রর্ বাস্তবায়দন র্বদশষভাদব
নজর র্েদত হদব।
আগার্ী ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছদর প্রকল্প
কার্ থক্রর্ সফলভাদব বাস্তবায়দনর জন্য
অর্ থ বরাে সাংক্রাে সর্স্যা জর্ন না হয়
এস লদক্ষে র্সর্নয়র সহকারী প্রধান জনাব
ত্রসয়ে জার্হদুল আনার্ এর সাদর্ পরার্শথ
কদর র্র্াসর্দয় র্ের্পর্প অনুর্ায়ী ২০১৬২০১৭ অর্ থ বছদরর বরাে র্হসাব প্রকল্প
কর্তথপক্ষ পল্লী প্রর্তষ্ঠান উইাং এ জপ্ররদণর
ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন।
প্রকল্প কর্তথপক্ষ প্রকল্প জর্য়াদের আগার্ী
০৮ র্াদস প্রর্ত র্াদসর উপ-অঞ্চলওয়ারী
সার্ভথস িাজথ বাবে আয় ও জবতন-ভাতা
এবাং অন্যান্য ব্যয় োদত উপ-অঞ্চদলর
পর্রিালন ব্যয় পর্ থাদলািনা কদর
জেেদবন। ব্যদয়র জিদয় আয় র্াদত জবর্শ
হয় জসর্েদক লক্ষ জরদে কার্ থক্রর্ অব্যাহত
রােদত হদব।
প্রকল্প ও ফাউদেশদনর কার্ থক্রদর্ স্বেতা
ও জবাবর্ের্হতা র্নর্িতকরদণর জন্য
ফাউদেশদনর র্নজস্ব অর্ থায়দন গৃহীত
অদোদর্শন
কার্ থক্রদর্র
র্াধ্যদর্
প্রর্তর্নয়ত র্র্নের্রাং ব্যবস্থা জজারোর
করদত হদব।

র্র্ার্র্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ।

প্রকল্প ও ফাউদেশদনর কার্ থক্রদর্ স্বেতা
ও জবাবর্ের্হতা র্নর্িতকরদণর জন্য
ফাউদেশদনর র্নজস্ব অর্ থায়দন গৃহীত
অদোদর্শন
কার্ থক্রদর্র
র্াধ্যদর্
প্রর্তর্নয়ত র্র্নের্রাং ব্যবস্থা জজারোর
রাো হদয়দছ।

লক্ষের্াত্রা
অনুর্ায়ী
কার্ থক্রর্
সম্পার্েত
হদয়দছ।
আরর্ের্পর্প
দ্রষ্টব্য

র্র্ার্র্ভাদব
কার্ থক্রর্
সম্পার্েত
হদয়দছ।

সুষ্ঠুভাদব
সম্পার্েত
হদয়দছ।

৩.৪.৩. প্রকল্প উপদেষ্টা কর্র্টি (র্পএসর্স) বা র্িয়ার্রাং কর্র্টির সভা আদয়াজন পর্ থাদলািনা
“োর্রদ্রে র্বদর্ািদন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফর্েএফ)-এর কার্ থক্রর্ সম্প্রসারণ (১র্ সাংদশার্ধত)” শীষ থক প্রকদল্পর
র্িয়ার্রাং কর্র্টির জর্াে দুইটি সভা অনুর্ষ্ঠত হয়। সভাসমূহ অনুর্ষ্ঠত হয় র্র্াক্রদর্ ০৮/০৩/২০১৫ ও ২৯/০৬/২০১৬, ইাং তার্রদে
সর্িব, পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভাগ এর সভাপর্তদত্ব পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভাগ এর সভা কদক্ষ। উদল্লখ্য র্ন্ত্রণালদয়র অর্তর্রি
সর্িব (উন্নয়ন) এর সভাপর্তদত্ব অত্র প্রকদল্পর বাস্তবায়ন র্নদয় একার্ধক পর্ থাদলািনা সভা অনুর্ষ্ঠত হদয়দছ। সভাসমূদহ জর্সকল
র্সদ্ধাে গ্রহণ করা হদয়র্ছল তা পরবতীদত র্র্ার্র্ভাদব র্াঠ পর্ থাদয় বাস্তবায়ন লক্ষে করা র্ায়। প্রকল্প র্িয়ার্রাং কর্র্টির সভায়
আদলার্িত র্বষয়াবলী কতটুকু বাস্তদব পার্লত হদয়দছ তা র্নদম্নর ছদক উপস্থাপন করা হদলা:
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সভার তার্রে ও
স্বারক নম্বর

র্সদ্ধােনুর্ায়ী কার্ থক্রর্

র্সদ্ধােসমূহ

র্েব্য

প্রকদল্পর লক্ষের্াত্রা অনুর্ায়ী কার্ থক্রর্ বাস্তবায়ন র্সদ্ধাে অনুর্ায়ী কার্ থক্রর্ বাস্তবায়ন লক্ষের্াত্রা
করদত হদব।
করা হদয়দছ।
অনুর্ায়ী কার্ থক্রর্
সম্পার্েত হদয়দছ।
প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাদব বাস্তায়দনর লদক্ষে প্রকল্প জর্য়াে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাদব বাস্তায়দনর লদক্ষে আরর্ের্পর্প দ্রষ্টব্য
০৮/০৩/২০১৫
৬ (ছয়) র্াস বৃর্দ্ধসহ আবতথক ঋণ তহর্বল োদত প্রকল্প জর্য়াে ৬ (ছয়) র্াস বৃর্দ্ধসহ
ও
বরাে বৃর্দ্ধর জন্য র্ের্পর্প সাংদশাধদনর উদযাগ আবতথক ঋণ তহর্বল োদত বরাে
৪৭.০০.০০০০.০
র্নদত হদব।
বৃর্দ্ধর জন্য র্ের্পর্প সাংদশাধদনর
৩৮.১৪.০০২.১৪ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ।
৪৯ (১১)
প্রকদল্পর উপ-প্রকল্প পর্রিালক জনাব জর্াোঃ আবুল র্সদ্ধাে অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন করা কার্ থ সম্পার্েত
কালার্ আজাে ও প্রািন প্রকল্প পর্রিালক জনাব হদয়দছ।
হদয়দছ।
এস এর্ আব্দুল র্ান্নানদক প্রকল্প উপদেষ্টা
কর্র্টিদত জকাপ্ট করা জর্দত পাদর।
প্রকদল্পর র্ের্পর্পদত বর্ণ থত লক্ষের্াত্রার র্বপরীদত প্রকদল্পর
র্ের্পর্পদত
বর্ণ থত আরর্ের্পর্প দ্রষ্টব্য
ুঁ
জকন্দ্র গঠন, সেস্যভুর্ি, পুর্জগঠন,
ঋণ র্বতরণ, লক্ষের্াত্রার র্বপরীদত জকন্দ্র গঠন,
ুঁ
ঋণ আোয় এর অগ্রগর্তর ধারা অব্যাহত রােদত সেস্যভুর্ি, পুর্জগঠন,
ঋণ র্বতরণ,
হদব।
ঋণ আোয় এর অগ্রগর্তর ধারা
অব্যাহত রাো হদয়দছ।
থক্রদর্র
প্রকদল্পর কার্
স্বেতা ও জবাবর্ের্হতা র্সদ্ধাে অনুর্ায়ী র্র্ার্র্ ব্যবস্থা কার্ থ সম্পার্েত
২৯/০৬/২০১৬
র্নর্িতকরদণর লদক্ষে অভেেরীণ ও বর্হোঃ অর্েে গ্রহণ করা হদয়দছ।
হদয়দছ।
ও
সম্পন্ন করদত হদব।
প্রকদল্পর সুফলদভাগীদের (পুরুষ/র্র্হলা) র্নজস্ব প্রকদল্পর
সুফলদভাগীদের ফাউেশদনর কার্ থ৪৭.০০.০০০০.০
ুঁ
পুর্ুঁ জগঠদন উিুদ্ধকরণ ও উৎসাহোদনর র্াধ্যদর্ (পুরুষ/র্র্হলা) র্নজস্ব পুর্জগঠদন
র্নদে থর্শকা দ্রষ্টব্য
৩৮.১৪.০০২.১৪সঞ্চয় বৃর্দ্ধর লদক্ষে সাপ্তার্হক সঞ্চয় ২০ োকার উিুদ্ধকরণ ও উৎসাহোদনর র্াধ্যদর্
৯৯ (৯)
স্থদল ৫০ োকা র্নধ থারণ করদত হদব।
সঞ্চয় বৃর্দ্ধর লদক্ষে র্র্ার্র্ ব্যবস্থা
গ্রহণ করা হদয়দছ।
সর্র্র্ত/দকদন্দ্রর সেস্যদের জফান নম্বরসহ সর্র্র্ত/দকদন্দ্রর সেস্যদের জফান অদোদর্শন
অনলাইন/ হােথ কর্প তার্লকা সাংরক্ষণ করদত নম্বর অনলাইদন অদোদর্শন সফেওয়োর দ্রষ্টব্য
হদব।
সফেওয়োদর সাংরক্ষণ করা
হদয়দছ।
৩.৪.৪. প্রকে বাস্তবায়মন প্রধান প্রধান বাঁধা ও এর সমাধান
(১) প্রকে অনুমমােমন ববলম্ব ও সমাধান
প্রকল্পটি ৪ জুন, ২০১৩ তার্রদে অনুর্ষ্ঠত জাতীয় অর্ থননর্তক পর্রষদের র্নব থাহী কর্র্টি (একদনক)-এর সভায় অনুদর্ােন করা হয়।
পর্রকল্পনা কর্র্শদনর একদনক ও সর্ন্বয় অনুর্বভাগ কর্তথক ২২-০৮-২০১৩ তার্রদে এবাং পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভাগ কর্তথক ২৭০৮-২০১৩ তার্রদে প্রকল্পটি অনুদর্ােদনর প্রশাসর্নক আদেশ জার্র করা হয়। পরবতীদত সাাংগঠর্নক কার্ থক্রর্ সম্পােন জশদষ
জুলাই ২০১৩ স্থদল র্াি থ ২০১৪ জত অর্ থাৎ ৯ র্াস পদর র্াঠ কার্ থক্রর্ শুরু করদত হদয়দছ। এ সর্স্যা সর্াধাদনর জন্য প্রকল্প
সাংদশাধদনর র্াধ্যদর্ প্রকল্প জর্য়াে ০৬ র্াস বৃর্দ্ধ করা হয়।
(২) অপ্রতুল জনবল ও সমস্যার সমাধান
প্রকল্পটির র্াঠ কার্ থক্রর্ সুষ্ঠুভাদব অব্যাহত পর্রিালনা ও তোরর্কর লদক্ষে ০৫ টি আঞ্চর্লক কার্ থালদয় ০৫ জন আঞ্চর্লক ব্যবস্থাপক
১৫ টি জজলার ৪৪ টি উপদজলার র্াঠ কার্ থক্রর্ র্নয়র্র্ত পর্রেশথন করদতন। সর্স্যা সর্াধাদনর জন্য অবর্শষ্ট ০৩টি জজলার ১০টি
উপদজলার কার্ থক্রর্ র্নর্বড় তোরর্ক করদতন এবং প্রধান কার্ থালদয়র কর্থকতথাদেরদকও তোরর্কর কাদজ র্নদয়ার্জত করা হয়।
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(৩) পর্ যাপ্ত আবতযক তহববল না থাকা ও এর সমাধান
প্রকদল্পর মূল র্ের্পর্পদত ৪০৫০০ জন সেস্যর র্াদে ক্ষুদ্র ঋণ র্বতরদণর জন্য ২৭০০.০০ লক্ষ োকা এবাং ২০০০ জন সেস্যর র্াদে
ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ র্বতরদণর জন্য ৭০০.০০ লক্ষ োকা বরাে রাো হদয়র্ছল। ফদল ক্ষুদ্র ঋণ র্বতরদণর জন্য গমড় সেস্য প্রর্ত
আবতথক ঋণ তহর্বল ৭ হাজাদরর কর্ পদর র্া খুবই অপ্রতুল। অন্যর্েদক ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ র্বতরদণর জন্য গমড় সেস্য প্রর্ত
আবতথক ঋণ তহর্বল ৩৫ হাজার োকা পমর র্া খুবই কর্। এ কারদণ ক্ষুদ্র ঋণ োদত আদরা ৩০০.০০ লক্ষ এবাং ক্ষুদ্র উদযিা ঋণ
োদত ১২০.০০ লক্ষ োকা আবতথক ঋণ তহর্বল বার্ড়দয় জর্াে আবতথক ঋণ তহর্বল ৩৪০০.০০ লক্ষ োকার স্থদল ৩৮২০.০০ লক্ষ
োকা বরাে রাোর জন্য প্রকদল্পর র্ের্পর্প সাংদশাধন করা হদয়দছ।
(৪) পর্ যাপ্ত সংখ্যক সুফলমভাগীর জন্য প্রবশক্ষমণর সুমর্াগ না থাকা ও এর সমাধান
আদলািে প্রকদল্প ৪০৫০০ জন সুফলদভাগীদক সেস্য করার লক্ষের্াত্রা র্নধ থারণ করা হদয়দছ। তার র্দধ্য ৫০০০ জন সুফলদভাগীদক
প্রর্শক্ষণ প্রোদনর লক্ষের্াত্রা র্নধ থারণ করা হদয়র্ছল র্া র্ছল জর্াে সুফলদভাগীর ১২% র্াত্র। জস কারদণ সর্র্র্ত/ জকদন্দ্রর সভাপর্ত,
ম্যাদনজার এবাং সেস্যদের র্দধ্য র্ারা সৃজনশীল ও জনর্তত্ব প্রোদন সক্ষর্ এবাং সহদর্ার্গতা প্রোদন আগ্রহী তাদেরদক তার্লকাভুি
কদর প্রর্শক্ষদণর আওতায় এদন প্রর্শক্ষণ প্রোদনর জকৌশল অবলম্বন করা হদয়দছ। এদত প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত সুফলদভাগীগণ প্রর্শক্ষণ লদ্ধ
অর্ভজ্ঞতা জকদন্দ্রর অন্যান্য সেস্যদের র্দধ্য র্বর্নর্দয়র র্াধ্যদর্ অবোন রােদত জপদরদছন। তাছাড়া প্রকল্পটির সাংদশাধদনর সর্য়
আদরা ১২৫০ জন সুফলদভাগীদক প্রর্শক্ষণ প্রোদনর জন্য লক্ষের্াত্রা র্নধ থারণ করা হদয়দছ এবাং জস অনুর্ায়ী প্রর্শক্ষণ প্রোদনর
উদযাগ গ্রহণ করা হদয়দছ।
(৫) অতেত দূগময ও প্রতেত এলাকায় কার্ যক্রম
প্রকমের আওতাধীন কর্তপয় উপদজলা অতেে দূগর্থ ও প্রতেে এলাকায় হওয়াদত প্রকে বাস্তবায়ন কার্ যক্রম মাঠ কমীমের জন্য
দ্যরুহ হময় পমড়। এসকল এলাকার কার্ যক্রম সুষ্ঠুভামব সম্পন্ন করার জন্য উপমজলা ও আঞ্চবলক কার্ যালময়র কমযকতযামের অর্তর্রি
নজরোর্র এবং সহদর্ার্গতা বৃর্দ্ধ করা হদয়র্ছল।
৩.৪.৫. ঋণ কার্ যক্রম পবরচালনায় অনলাইন (Automation) ব্যব্াপনা
প্রকমের মাধ্যমম এসএফর্েএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ কার্ থক্রর্ অনলাইদন পর্রিালনার জন্য র্াইদক্রাফাইন্যান্স
সফেওয়োর ততবর কমর তার কার্ থক্রর্ চালু করা হদয়দছ। এ অদোদর্শন কার্ থক্রদর্ ০৩ (র্তন) টি র্র্েউল ততবর করা হময়মে।
র্র্েউলগুদলা হদলা MIS, AIS এবাং HRIS। অনলাইনবভবিক এসকল মবিউলগুমলা ব্যবহামরর মাধ্যমম প্রকে কার্ যক্রমমর
গবতশীলতাসহ মাঠ পর্ যাময়র প্রকে বাস্তবায়ন কার্ যক্রমমর সহজ তোরবক ও স্বেতা বৃবদ্ধ জপময়মে। এই অনলাইন মবিউলগুমলার
কার্ যক্রম ও সুববধাসমূহ বনমে বণ যনা করা হমলা:
(১) ম্যামনজমমন্ট ইনফরমমশন বসমেম (MIS) মবিউল: MIS র্র্েউদলর র্াধ্যদর্ সুফলমভাগী সেস্যদের োোদবইজ এবাং ঋণ ও
সঞ্চদয়র সার্ব থক পর্রর্স্থর্ত সর্ন্নদবর্শত র্াদক। ফদল কর্তথপক্ষ অর্তদ্রুত ঋণ কার্ যক্রম র্র্নের্রাং করদত পাদর এবাং দ্রুত র্সদ্ধাে
গ্রহদণর র্াধ্যদর্ কার্ থক্রদর্ গর্তশীলতা আনদত পাদর। এোড়া প্রধান কার্ থালয় হদত র্র্নের্রাং টিমমর র্াধ্যদর্ অদোদর্শন
প্রর্তর্েন আপদেে আদছ র্কনা তা র্র্নের্রাং করা হয়। অদোদর্শদনর ত্রের্নক র্র্নের্রাং এর র্াধ্যদর্ ত্রের্নক সেস্য ভর্তথ, ঋণ
আোয়, সঞ্চয় আোয়, ত্রের্নক জেলাপী ও র্বর্নদয়াগ র্স্থর্ত কত র্াদক তা অবত সহমজই র্র্নের করা র্ায়। প্রর্ত বছর র্েদসম্বর
র্াদস অদোদর্শদনর র্াধ্যদর্ সুফলমভাগীমের সঞ্চদয়র ববপরীমত সুে প্রোন করা হয়। অদোদর্শদনর MIS তথ্যার্ে সঠিকভাদব
জপার্িাং জেয়া হদে র্কনা উর্ধ্যতন কতৃযপক্ষ তা সহমজই র্র্নের্রাং করমত পামরন।
(২) অমটামমমটি ইনফরমমশন বসমেম (AIS) মবিউল: AIS র্র্েউলটির র্াধ্যদর্ প্রকমের র্াঠ পর্ যাময় কত সার্ভথসিাজথ আোয়
হয়, প্রধান কার্ থালদয় জপ্ররণ ও প্রবৃর্দ্ধ কত র্াদক তার তথ্য খুব সহদজই পাওয়া র্ায়। এোড়া AIS র্র্েউলটিদত ফাউদেশদনর
সকল পর্ থাদয়র কার্ থালদয়র জলনদেন ও র্হসাব সাংক্রাে র্াবতীয় তথ্য পাওয়া র্ায়। ফদল আর্র্ থক জলনদেন সাংক্রাে সকল
র্বষয়াবলী অর্তদ্রুত কর্তথপক্ষ র্র্নের্রাং করদত পাদরন। অদোদর্শদনর AIS তথ্যার্ে সঠিকভাদব জপার্িাং জেয়া হদে র্কনা
উর্ধ্যতন কতৃযপক্ষ তা সহমজই র্র্নের্রাং করমত পামরন।
(৩) বহউম্যান বরমসাস য ইনফরমমশন বসমেম (HRIS) মবিউল: HRIS র্র্েউলটির র্াধ্যদর্ ফাউদেশদন সকল কর্থকতথা ও
কর্থিারীদের প্রদয়াজনীয় সকল তথ্যার্ে র্র্া তাজের িাকুর্রদত জর্াগোন, র্লদয়ন, অসুস্থতাজর্নত ছুটি ইতোর্ে পর্ থাদলািনার
র্াধ্যদর্ দ্রুত র্সদ্ধাে গ্রহণ সম্ভব হয়। এোড়া cÖwkÿYcÖvß cÖK‡íi Rbej, cÖwkwÿZ mydj‡fvMx Rb‡Mvôx, cÖK‡íi Kvh©µg
ˆ`wbK, mvßvwnK I gvwmKwfwË‡Z wbqwgZ gwbUwis I d‡jvAv‡ci e¨e¯’v i‡q‡Q| mvßvwnK gwbUwis cÖwZ‡e`b Ges
Avw_©K cÖwZ‡e`bmg~n gvmwfwËK gwbUwis Gi e¨e¯’vmn wdWe¨vK cÖ`v‡bi e¨e¯’v i‡q‡Q| প্রর্ত র্াদসর জশদষ
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কর্থকতথা/কর্থিারীদের কার্ থক্রদর্র র্ভর্িদত আদোদর্শন হদত ব্যর্িগত পারফরদর্ন্স ত্রতর্র করা হয়। এোড়া র্াঠ পর্ থাদয়
অর্তজরুরী তথ্যার্ে অবর্হত কদর কার্ থকর পেদক্ষপ গ্রহদণর লদক্ষে অনলাইন জনাটির্ফদকশন/দর্দসজ প্রোন করা হয়।
৩.৫. প্রকমের প্রভাব মূল্যায়ন ও ববমিষণ
প্রকমের কার্ যক্রম বাস্তবায়মনর জন্য প্রকমের বকছু লক্ষে ও উমেশ্য বনধ যারণ করা হময়বেল, জর্গুমলা পরবতীমত প্রকে চলাকালীন
সমময় র্থার্থভামব অনুসরণ করা হময়বেল। এর ফমল প্রকমের আরবিবপবপ অনুর্ায়ী বনধ যাবরত লক্ষেমাত্রাসমূমহর র্তটুকু অবজযত
হময়মে এবং এই অজযমনর ফমল প্রকমের প্রভাবসমূহ বকরূপ জসগুমলা বনমে তুমল ধরা হমলা:
৩.৫.১. উপকারমভাগীমের উপর প্রকমের প্রভাব ববমিষণ
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমম সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করার বনবমমি প্রকমের আওতাধীন ১৮টি জজলার জমাট ১৮টি নমুনা
উপমজলা হমত সুবনবে যি প্রশ্নমালার মাধ্যমম ৬৪০ জন প্রকে উপকারমভাগী এবং৩২০ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের বনকট হমত
তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৫.৯% মবহলা এবং মাত্র ৪.১%
পুরুষ। অন্যবেমক সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩২০ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ৮৬.৬% বেমলন মবহলা ও ১৩.৪% বেমলন
পুরুষ। সমীক্ষার মাধ্যমম প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বনমে উপ্াপন করা হল:

(১) উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের বশক্ষাগত জর্াগ্যতা
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগীর মমধ্য সবমচময় জবশী ৪১.৩%-এর বশক্ষাগত জর্াগ্যতা ৫ম জশ্রণী, ২০.৬% উিরোতা ষষ্ঠ হমত ৮ম
জশ্রণী, ২০.৬% অক্ষরজ্ঞানহীন, ৭.৩% েশম জশ্রণী, ৪.৭% এসএসবস, ২.২% স্নাতক বা তমোধ য, ২.০% এইচএসবস এবং ১.৩%
এসএসবস ও এইচএসবস-এর মাঝামাবঝ জশ্রণী পর্ যত জলখাপড়া কমরমেন।
অপরবেমক জমাট ৩২০ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য সবমচময় জবশী ৩৫.০%-এর বশক্ষাগত জর্াগ্যতা ৫ম জশ্রণী, ২৯.৭%
অক্ষরজ্ঞানহীন, ১৪.১% উিরোতা ষষ্ঠ হমত ৮ম জশ্রণী, ৭.৮% েশম জশ্রণী, ৬.৩% এসএসবস, ২.৫% স্নাতক বা তমোধ য, ২.২%
এইচএসবস এবং ২.৫% এসএসবস ও এইচএসবস-এর মাঝামাবঝ জশ্রণী পর্ যত জলখাপড়া কমরমেন।
জটববল ৩.৭: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের বশক্ষাগত জর্াগ্যতা
উিরোতার বশক্ষাগত জর্াগ্যতা
AÿiÁvbnxb
5g †kªYx ch©Ší
6ô n‡Z 8g †kªYx
`kg †kÖYxi wb‡P

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
132
20.6
264
41.3
132
20.6
47
7.3
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কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=৩২০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
95
29.7
112
35.0
45
14.1
25
7.8

GmGmwm
Øv`k †kÖYxi wb‡P
GBPGmwm
¯œvZK ev Zvi Dci
জমাট

30
8
13
14
৬৪০

4.7
1.3
2.0
2.2
১০০.০

20
8
7
8
৩২০

6.3
2.5
2.2
2.5
১০০.০

(২) উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের ঋমণর অন্য উৎসসমূহ
প্রকে োড়াও অন্য উৎস হমত ঋণ গ্রহণকারী জমাট ২৪৮ জন উপকারমভাগীর মমধ্য ৭৮.২% এনবজও জথমক, ১১.৩% আত্মীয়-স্বজন,
৮.৯% গ্রামীণ মহাজন এবং মাত্র ২.৪% ব্যাংক হমত ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন। এফবজবিমত অংশগ্রহণকারী উিরোতারা জানান
প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋমণর পবরমাণ কম হওয়ায় এবং ঋণ গ্রহণ করার পর মাত্র দ্যই সপ্তামহর মমধ্য ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত হয়
বমল তারা প্রকে হমত ঋণ জনওয়ার পরও অন্য উৎস হমত ঋণ গ্রহমণর প্রময়াজনীয়তা জেখা জেয়।
অন্যবেমক ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী জমাট ১৩৫ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ৭০.৪% এনবজও জথমক, ১১.১% ব্যাংক হমত,
১০.৪% আত্মীয়-স্বজন এবং ৮.১% গ্রামীণ মহাজন হমত ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন।
জটববল ৩.৮: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের ঋমণর অন্য উৎসসমূহ
ঋদণর উৎস
এনবজও
গ্রামীণ মহাজন
ব্যাংক
আত্মীয়-স্বজন
জমাট

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=২৪৮]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
194
78.2
২০
8.9
6
2.4
28
11.3
২৪৮
১০০.০

কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=১৩৫]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
95
70.4
11
8.1
15
11.1
14
10.4
১৩৫
১০০.০

(৩) ঋমণর অথ য ব্যবহামর উপকাবরতা
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৫৮.১% এর মমত তামের মূলধন বৃবদ্ধ জপময়মে, ৫১.৩% এর মমত ব্যবসায়
বববনময়ামগর মাধ্যমম তামের আয় বৃবদ্ধ জপময়মে, ৩৬.২% এর মমত বববনময়াগকৃত ব্যবসায় উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে, এবং ৩০.৬%
এর মমত ব্যবসা সম্প্রসাবরত হময়মে।
অপরবেমক জমাট ৩২০ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ২৫.৩% এর মমত তামের মূলধন বৃবদ্ধ জপময়মে, ২৩.৪% এর মমত
ব্যবসায় বববনময়ামগর মাধ্যমম তামের আয় বৃবদ্ধ জপময়মে, ১৯.৭% এর মমত ব্যবসা সম্প্রসাবরত হময়মে, ১৮.৪% এর মমত
বববনময়াগকৃত ব্যবসায় উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে, এবং ১৯.৪% এর মমত উমিাবলত ঋমণর মাধ্যমম উপকাকৃত না হময় বরং তারা ঋমণ
জজযবড়ত হময় পমরমেন।
জটববল ৩.৯: ঋমণর অথ য ব্যবহামর উপকামরর ধরণ অনুর্ায়ী উপকারমভাগী উিরোতার ববতরণ
উপকামরর ধরণ
মূলধন বৃবদ্ধ জপময়মে
ব্যবসা সম্প্রসাবরত হময়মে
উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে
আয় বৃবদ্ধ জপময়মে
উপকাকৃত না হময় বরং ঋমণ
জজযবড়ত হময় পমরমে

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
372
58.1
196
30.6
232
36.2
328
51.3
০
০.০

কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=৩২০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
৮১
২৫.৩
৬৩
১৯.৭
৫৯
১৮.৪
৭৫
২৩.৪
৬২

একই ব্যাবক্ত একাবধক উির কমরমেন।
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১৯.৪

(৪) স্বা্ে সমচতনা উন্নয়মন প্রকমের প্রভাব
(ক) খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট বেময় বনয়বমত হাত জধৌতকরণ: জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী
উিরোতার মমধ্য ৯৩.৩% এর মমত তামের পবরবামরর সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট বেময়
বনয়বমত হাত জধৌত কমর থামক এবং মাত্র ৬.৭% এর মমত তামের সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট
বেময় বনয়বমত হাত জধৌত কমর না। অন্যবেমক জমাট ৩২০ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ৩১.৬% এর মমত তামের
পবরবামরর সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট বেময় বনয়বমত হাত জধৌত কমর থামক এবং ৬৮.৪% এর
মমত তামের সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট বেময় বনয়বমত হাত জধৌত কমর না। উঠান তবঠমক
বনয়বমত স্বা্েবববধ আমলাচনা হওয়ায় তামের স্বা্ে সমচতনতা ববমশষ কমর খাবার গ্রহমণর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান বেময়
হাত জধায়ার হার কনমরাল গ্রুমপর তুলনায় ৬২% বৃবদ্ধ জপময়মে।
(খ) অসু্ে হমল সামথ সামথ িাক্তামরর পরামশয গ্রহণ: জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৭.৩% এর মমত তামের
পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল সামথ সামথ িাক্তামরর পরামশয গ্রহণ কমর থামকন এবং মাত্র ২.৭% এর মমত তামের জকান
সেস্য অসু্ে হমল সামথ সামথ িাক্তামরর পরামশয জনয়া হয় না। অন্যবেমক জমাট ৩২০ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ৬৪.৪%
এর মমত তামের পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল সামথ সামথ িাক্তামরর পরামশয গ্রহণ কমর থামকন এবং মাত্র ৩৫.৬% এর
মমত তামের জকান সেস্য অসু্ে হমল সামথ সামথ িাক্তামরর পরামশয জনয়া হয় না। উঠান তবঠমক বনয়বমত স্বা্েবববধ আমলাচনা
হওয়ায় তামের স্বা্ে সমচতনতা ববমশষ কমর অসু্ হমল িাক্তামরর পরামশয জনওয়ার হারও কনমরাল গ্রুমপর তুলনায় ৩৩% বৃবদ্ধ
জপময়মে।
(গ) অসু্ে হমল সামথ সামথ ঔষধ জসবন: জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৯.৫% এর মমত তামের পবরবামরর
জকান সেস্য অসু্ে হমল সামথ সামথ ঔষধ জসবন কমর থামকন এবং মাত্র ০.৫% এর মমত তারা সাধারণত ঔষধ জসবন কমরন না।
অন্যবেমক জমাট ৩২০ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ৯২.২% এর মমত তামের পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল সামথ
সামথ ঔষধ জসবন কমর থামকন এবং ৭.৮% এর মমত তারা সাধারণত ঔষধ জসবন কমরন না।
জটববল ৩.১০: স্বা্ে সমচতনা ববষময় উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের মতামত
আমলাচনার ববষয় ও
উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=৩২০]
উিমরর ধরণ
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
ক) পবরবামরর সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট বেময় বনয়বমত হাত জধৌত কমর বকনা?
হোঁ
৫৯৭
৯৩.৩
১০১
৩১.৬
না
৪৩
৬.৭
২১৯
৬৮.৪
জমাট
৬৪০
১০০.০
৩২০
১০০.০
খ) পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল সামথ সামথ িাক্তামরর পরামশয জনয় বকনা?
হোঁ
৬২৩
৯৭.৩
২০৬
৬৪.৪
না
১৭
২.৭
১১৪
৩৫.৬
জমাট
৬৪০
১০০.০
৩২০
১০০.০
গ) পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল ঔষধ জসবন কমর বকনা?
হোঁ
৬৩৭
৯৯.৫
২৯৫
৯২.২
না
৩
০.৫
২৫
৭.৮
জমাট
৬৪০
১০০.০
৩২০
১০০.০
(৫) নারীর ক্ষমতায়মন প্রকমের প্রভাব
(ক) পাবরবাবরক বসদ্ধাত গ্রহমণ নারীর ভূবমকা
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯২.৫% এর মমত স্বামী-স্ত্রী জর্ৌথভামব জেমল-জমময়র পড়াশুনার বসদ্ধাত বনময়
থামকন। এোড়া ৯৪.১% এর মমত জেমল-জমময়র ববময়-শােীর ববষময় জর্ৌথভামব, ৯৪.২% এর মমত পবরবার পবরকেনা ববষময়
জর্ৌথভামব, ৮২.৩% এর মমত ব্যাংক বা অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহমণ জর্ৌথভামব, ৭৮.৩% এর মমত অথ য সঞ্চয় সংক্রাত ববষময়
জর্ৌথভামব, ৭৬.৬% এর মমত গৃহ্াবলর প্রময়াজমন জকান বকছুর ক্রয় সংক্রাত ববষময় জর্ৌথভামব, ৭৪.৪% এর মমত অথ য সঞ্চয়
সংক্রাত ববষময় স্বামী-স্ত্রী জর্ৌথভামব, এবং ৬৯.৪% এর মমত পবরবামরর কৃবষ পণ্য (দ্যধ, বিম, হাঁস, মুরগী, সববজ ইতোবে) বববক্র
সংক্রাত ববষময় স্বামী-স্ত্রী জর্ৌথভামব বসদ্ধাত গ্রহণ কমর থামকন। উপমরর ফলাফল হমত বুঝা র্ায় উপকারমভাগীমের পাবরবাবরক
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বববভন্ন ববষময় বসদ্ধাত গ্রহমণ স্বামীর একক কতৃমত্বর পবরবমতয স্বামী-স্ত্রীর জর্ৌথভামব বসদ্ধাত গ্রহমণর প্রবণতা প্রবতফবলত হময়মে;
অথ যাৎ পবরবামরর বববভন্ন ববষময় বসদ্ধাত গ্রহমণ নারীর ভূবমকা রময়মে, র্া নারীর ক্ষমতায়মনর প্রবতফলন।
জটববল ৩.১১: পবরবামরর বববভন্ন ববষময় বসদ্ধাত গ্রহমণ নারী উপকারমভাগী উিরোতামের ভূবমকা
বসদ্ধামতর ববষয়
জেমল-জমময়র পড়াশুনা
জেমল-জমময়র ববময়-শােী
অথ য সঞ্চয় সংক্রাত ববষয়
পবরবামরর অথ য ব্যয়
ব্যাংক বা অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ
কৃবষ পণ্য বববক্র (দ্যধ, বিম, হাঁস, মুরগী, সববজ ইতোবে)
গৃহ্াবলর প্রময়াজমন জকান বকছুর ক্রয়
পবরবার পবরকেনা

জক বসদ্ধাত গ্রহণ কমর থামকন? শতকরা (%) [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
পুরুষ
মবহলা
জর্ৌথ ভামব
জমাট
2.0
5.5
92.5
১০০.০
১০০.০
2.3
3.6
94.1
১০০.০
7.5
14.2
78.3
১০০.০
16.3
9.4
74.4
১০০.০
2.0
15.6
82.3
১০০.০
22.7
8.0
69.4
১০০.০
5.5
18.0
76.6
১০০.০
1.4
4.4
94.2

(খ) ঋমণর অথ য ব্যবহামর নারীর ভূবমকা
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৭০.৬% এর মমত স্বামী-স্ত্রী পরামশয কমর ঋমণর অথ য ব্যবহার কমর থামকন,
১৯.৪% এর মমত স্বামী ব্যবহার কমর থামকন এবং মাত্র ১০.০% এর মমত নারী বনমজ ঋমণর অথ য ব্যবহার কমর থামকন।
এফবজবি-জত অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী নারী সেস্যরা জানান জর্ প্রধানত: পবরবামরর সুখ-শাবতর কথা ববমবচনা কমরই স্বামীর
সামধ পরামমশযর উপর নারী সেস্যমেরমক বনভযর করমত হয়। এজন্যই বকছু বকছু জক্ষমত্র স্বামীর বসন্ধাত প্রাধান্য জপময় থামক।
জটববল ৩.১২: প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋণ ব্যবহামর নারীর ভূবমকায় উপকারমভাগী উিরোতামের মতামত
ঋণ ব্যবহারকারী
নারী বনমজ
স্বামী
স্বামী-স্ত্রী পরামশয কমর

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
৬৪
১২৪
৪৫২

শতকরা (%)
১০.০
১৯.৪
৭০.৬

(গ) সামাবজক ও পাবরবাবরক জীবমন নারীর ভূবমকায় প্রকমের প্রভাব
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৮১.২% এর মমত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে প্রধান বহমসমব নারী সেস্যরা ভূবমকা
রাখমেন, ৭৭.৭% এর মমত পাবরবাবরক বসদ্ধাত গ্রহমণ পুরুমষর সামথ নারীরা ভূবমকা রাখমত পারমেন, ৭১.১% এর মমত প্রকে হমত
ঋণ গ্রহণ, তার ব্যবহার, আয়-ব্যময় নারীমের অংশগ্রহমণর মাধ্যমম নারী সেস্যমের আবথ যক স্বেলতা বৃবদ্ধ জপময়মে এবং ৫০.৯%
এর মমত জকে ব্যব্াপনা ও আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে পবরচালনায় নারী সেস্যরা ববলষ্ঠ ভূবমকা রাখমেন।
জটববল ৩.১৩: প্রকে কমযকামের ফমল সামাবজক ও পাবরবাবরক জীবমন নারীরা ভূবমকায় উিরোতার মতামত
আমলাচনার ববষয়
জকে ব্যব্াপনা ও আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে পবরচালনায় নারী সেস্যমের ববলষ্ঠ অংশগ্রহণ
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে প্রধান বহমসমব নারী সেস্যমের অংশগ্রহণ
নারী সেস্যমের আবথ যক স্বেলতা বৃবদ্ধ
পাবরবাবরক বসদ্ধাত গ্রহমণ পুরুমষর সামথ নারীমের অংশগ্রহণ
একই ব্যাবক্ত একাবধক ববষময় উির কমরমেন।

উিরোতার সংখ্যা
[নমুনা=৬৪০]
৩২৬
৫১৯
৪৫৫
৪৯৮

শতকরা
(%)
৫০.৯
৮১.১
৭১.১
৭৭.৮

(ঘ) নারী বান্ধব প্রকে কার্ যক্রম
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৭.৮% এর মমত প্রকমের কমযকােসমূহ অংশগ্রহণকারী নারীমের পুমরাপুবর
সহায়ক এবং ২.২% এর মমত প্রকে কমযকােসমূহ নারী সহায়ক নয়। এফবজবি-জত অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী নারী সেস্যরা
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জানান জর্ জর্সকল নারী সেস্য বসদ্ধাত গ্রহমণ জবশীরভাগ জক্ষমত্রই স্বামীর উপর বনভযরশীল. সাধারণত: তামের জবলায় জেখা র্ায় জর্
ঘমরর কাজ জফমল বনয়বমত সাপ্তাবহক উঠান তবঠমক উপব্ত হওয়া, ঋণ কার্ যক্রম পবরচালনার জকান কামজ প্রকে অবফমস র্াওয়া,
বা প্রবশক্ষণ কার্ যক্রমম অংশ বনমত অসুববধা হয়। অে সংখ্যক হমলও এসকল উপকারমভাগী নারী সেস্যরাই মমন কমরন জর্ প্রকে
কার্ যক্রম নারী বান্ধব নয়।

(৬) সামাবজক ও জীবন-র্াত্রার মান উন্নয়মন প্রকমের প্রভাব
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯২.৩% এর মমত প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের েবরদ্রতা হ্রাস
জপময়মে, ৭৬.৩% এর মমত পবরবামরর আবথ যক স্বেলতা বৃবদ্ধ জপময়মে, ৭২.৭% এর মমত উপকারমভাগীমের সামাবজক মান-মর্ যাো
বৃবদ্ধ জপময়মে, ৬৭.৮% এর মমত উপকারমভাগী সেস্যমের মামঝ সমবায়ী কমযকামের প্রবত সমচতনতা বৃবদ্ধ জপময়মে, ৪৫.২% এর
মমত নতুন জনতৃত্ব (জর্মন জকমের সভাপবত বহমসমব োবয়ত্ব পালন, সেস্যমের মাধ্যমম উঠান তবঠক পবরচালনা ইতোবে) সৃবি
হময়মে, ২৭.৫% এর মমত গ্রামীণ জীবমন আবথ যক কমযকাে বৃবদ্ধ জপময়মে।
জটববল ৩.১৪: সামাবজক ও জীবন-র্াত্রার মান উন্নয়মন প্রকমের ভূবমকা
আমলাচনার ববষয়
উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
৪৮৮
পবরবামরর আবথ যক স্বেলতা বৃবদ্ধ জপময়মে
৫৯১
উপকারমভাগী পবরবামরর েবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে
৪৬৫
সামাবজক মান মর্ যাো বৃবদ্ধ জপময়মে
১৭৬
গ্রামীণ জীবমন আবথ যক কমযকাে বৃবদ্ধ জপময়মে
২৮৯
নতুন জনতৃত্ব সৃবি হময়মে
৪৩৪
সমবায়ী কমযকামের প্রবত সমচতনতা বৃবদ্ধ জপময়মে
একই ব্যাবক্ত একাবধক ববষময় উির কমরমেন।

শতকরা (%)
৭৬.৩
৯২.৩
৭২.৭
২৭.৫
৪৫.২
৬৭.৮

(৭) জীবন-মান উন্নয়মন আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকামের প্রভাব
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৪৬.৯% এর মমত উপকারমভাগীমের জীবন-মান উন্নয়মন প্রকমের আওতাধীন
আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকামের ভামলা প্রভাব রময়মে, ২৭.০% এর মমত খুব ভামলা প্রভাব, ২৩.৯% এর মমত জমাটামমাটি ভামলা প্রভাব
রময়মে। এোড়া ২.২% উিরোতা এ ববষময় জকান উির প্রোন কমরনবন।
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জটববল ৩.১৫: উপকারমভাগীমের জীবন-মান উন্নয়মন আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকামের ভূবমকা সম্পমকয উিরোতামের মতামত
উিমরর ধরণ

উিরোতার সংখ্যা
173
300
153
14
৬৪০

খুব ভামলা
ভামলা
জমাটামমাটি ভামলা
জাবন না
জমাট

শতকরা (%)
27.0
46.9
23.9
2.2
১০০.০

(৮) কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৪% এর মমত প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋমণর অথ য বববনময়ামগর ফমল তামের এলাকায়
কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে এবং মাত্র ৪.০% এর মমত এ সুমর্াগ সৃবি হয়বন।

(৯) কমযসং্ান সৃবির ধরণ
জমাট ৬০০ জন উপকারমভাগী উিরোতা র্ামের মমত কমযসং্ান সৃবি হময়মে, তামের মমধ্য ৫৪.৭% এর মমত প্রকে হমত প্রাপ্ত
ঋমণর অথ য বববনময়ামগর ফমল আত্ম:কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে, ৩৪.৩% এর মমত পবরবামরর সেস্যমের কামজ অংশগ্রহমণর
সুমর্াগ সৃবি হময়মে, ২১.০% এর মমত এলাকায় নতুন কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে এবং ৯.৫% এর মমত এলাকায় শ্রবমমকর
চাবহো বৃবদ্ধ জপময়মে।
জটববল ৩.১৬: ঋমণর অথ য ব্যবহামরর ফমল কমযসং্ান সৃবির ধরণ অনুর্ায়ী উপকারমভাগী উিরোতার ববতরণ
উিমরর ধরণ
পবরবামরর সেস্যমের কামজ অংশগ্রহণ
শ্রবমমকর চাবহো বৃবদ্ধ
আত্ম:কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে
নতুন কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬০০]
২০৬
৫৭
৩২৮
১২৬
একই ব্যাবক্ত একাবধক উির কমরমেন।

শতকরা (%)
৩৪.৩
৯.৫
৫৪.৭
২১.০

(১০) আত্ম:কমযসং্ান সৃবিমত প্রকমের প্রভাব
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৮৯% এর মমত প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের মাধ্যমম বববভন্ন
আয়-বধ যনমূলক কমযকামে জবড়ত হওয়ায় প্রকে এলাকায় আত্ম:কমযসং্ান সৃবি হময়মে এবং ১১% এর মমত আত্ম:কমযসং্ান সৃবি
হয়বন।
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(১১) শ্রবমমকর চাবহো ও আয় বৃবদ্ধমত প্রকমে প্রভাব
(ক) শ্রবমমকর চাবহো বৃবদ্ধমত প্রকমে প্রভাব: জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৬২.৭% এর মমত প্রকে বাস্তবায়মনর
ফমল বববভন্ন আয়-বধ যনমূলক কামজ শ্রবমমকর চাবহো বৃবদ্ধ জপময়মে এবং বাকী ৩৭.৩% এর মমত শ্রবমমকর চাবহো বৃবদ্ধ পায়বন।
(খ) আয় বৃবদ্ধমত প্রকমে প্রভাব: জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৭.৩% এর মমত প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল
বববভন্ন আয়-বধ যনমূলক কামজ সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমম তামের আয় বৃবদ্ধ জপময়মে এবং বাকী ২.৭% এর মমত তামের আয় বৃবদ্ধ
পায়বন।
জটববল ৩.১৭: আয়-বৃবদ্ধমূলক কামজ শ্রবমমকর চাবহো ও উপকারমভাগীমের আয় বৃবদ্ধমত প্রকমের প্রভাব সম্পমকয মতামত
আদলািনার র্বষয় ও উিদরর ধরণ
উিরোতার সংখ্যা
ক) প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল আয়-বৃবদ্ধমূলক কামজ শ্রবমমকর চাবহো বৃবদ্ধ জপময়মে বকনা?
হোঁ
৪০১
না
২৩৯
জমাট
৬৪০
খ) আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকামে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমম উপকারমভাগীমের আয় বৃবদ্ধ জপময়মে বকনা?
হোঁ
৬২৩
না
১৭
জমাট
৬৪০

শতকরা (%)
৬২.৭
৩৭.৩
১০০.০
৯৭.৩
২.৭
১০০.০

(১২) পবরবামরর মাবসক আময়র উপর প্রকমের প্রভাব
সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের মাবসক আয় ববমিষণ কমর জেখা র্ায় জর্, প্রকে
উপকারমভাগীমের মাবসক গড় আয় ১৬৫৫৫.০ টাকা এবং কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের মাবসক গড় আয় প্রায় ১২৭৩২.০ টাকা।
প্রকমের উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুমপর উিরোতামের তমথ্যর তুলনামুলক ববমিষণ জথমক প্রতীয়মান হয় জর্, প্রকেটি
বাস্তবায়মনর ফমল উপকারমভাগীমের আয় কনমরাল গ্রুমপর তুলনায় ৩০% বৃবদ্ধ জপময়মে।
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জটববল ৩.১৮: উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের পবরবামরর মাবসক আয় সম্পমকয মতামত
আমলাচনার ববষয়

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
উিরোতার সংখ্যা শতকরা (%)
ক) সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীমের পবরবামরর মাবসক আয় কত?
৫০০০ টাকার কম
12
1.9
৫০০১-১০০০০ টাকা
74
11.6
১০০০১-১৫০০০ টাকা
384
60.0
১৫০০১-২০০০০ টাকা
170
26.6
জমাট
৬৪০
১০০.০
খ) পবরবামরর গড় মাবসক আয় (টাকা)
১৬৫৫৬.০০

কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=৩২০]
উিরোতার সংখ্যা শতকরা (%)
12
98
155
55
৩২০

3.7
30.6
48.4
17.2
১০০.০
১২৭৩২.০০

৩.৫.২. লক্ষে ও উমেশ্য অজযমন প্রকে কার্ যক্রমমর ফলাফল ববমিষণ
(১) উিরোতামের তববাবহক অব্ার ববতরণ
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯১.৪% বববাবহত, ৩.৮% ববধবা, ৩.৫% অবববাবহত এবং মাত্র ১.৩%
তালাকপ্রাপ্তা। অপরবেমক জমাট ৩২০ জন কনজরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ৯০.০% বববাবহত, ৪.৭% অবববাবহত, ৩.৮% ববধবা ও
মাত্র ১.৫% তালাকপ্রাপ্তা।
জটববল ৩.১৯: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের তববাবহক অব্ার ববতরণ
তববাবহক অব্া
অবববাবহত
বববাবহত
র্বধবা
তালাক প্রাপ্ত
জর্াে

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
23
3.6
585
91.4
24
3.8
8
1.3
৬৪০
১০০.০

কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=৩২০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
15
4.7
288
90.0
12
3.8
5
1.5
৩২০
১০০.০

(২) বের বভবিক উপকারমভাগী উিরোতার প্রকমে জর্াগোমনর ববতরণ
জমাট ৬৪০ জন উিরোতার মমধ্য ৫২.০% উপকারমভাগী ২০১৪ সামল, ৩৩.৯% উিরোতা ২০১৫ সামল, ১৪.১% উিরোতা ২০১৬
সামল অত্র প্রকমের উপকারমভাগী সেস্য বহমসমব জর্াগোন কমরন।
জটববল ৩.২০: উপকারমভাগী উিরোতার প্রকমে জর্াগোমনর বের
উিমরর ধরণ
২০১৪ সামল
২০১৫ সামল
২০১৬ সামল
জমাট

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
৩৩৩
২১৭
৯০
৬৪০

শতকরা (%)
৫২.০
৩৩.৯
১৪.১
১০০.০

(৩) ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ/ উমিালন
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগীর মমধ্য ১০০.০% উিরোতাই প্রকে হমত ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন। অন্যবেমক জমাট ৩২০ জন কনমরাল
গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ৪২.২% বববভন্ন উৎস হমত ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন, বকন্তু ৫৭.৮% জকান ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ কমরনবন বমল
জানান।
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জটববল ৩.২১: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ
উিদরর ধরণ
উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=৩২০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
হোঁ
৬৪০
১০০.০
135
42.2
না
০
০.০
185
57.8
জমাট
৬৪০
১০০.০
৩২০
১০০.০
(৪) উপকারমভাগীমের প্রকে োড়াও অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উির মমধ্য ৩৮.৮% প্রকে োড়াও অন্য উৎস হমত ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন। অপরবেমক ৬১.৩%
উপকারমভাগী উিরোতার মমত তারা প্রকে োড়া অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ কমরনবন; অথ যাৎ তারা শুধুমাত্র প্রকে জথমকই ঋণ
গ্রহণ কমরবেমলন।
জটববল ৩.২২: প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর প্রকে োড়া অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণকারী উিরোতার ববতরণ
উিদরর ধরণ

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
248
392
৬৪০

হোঁ
না
জমাট

শতকরা (%)
38.8
61.3
১০০.০

(৫) ঋণ জপমত জামানমতর প্রময়াজনীয়তা
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগীর মমধ্য ৯৭.৮% এর মমত প্রকে হমত ঋণ জপমত জকান জামানমতর প্রময়াজন জনই। বকন্তু মাত্র
২.২% এর মমত জামানমতর প্রময়াজন বেল। প্রকৃতপমক্ষ ৬৪০ জন উপকারমভাগীর মমধ্য ৯৭.৮% হমল ক্ষুদ্র ঋণ গ্রবহতা এবং
প্রকমের নীবতমালা অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহমণর জক্ষমত্র জকান জামানমতর প্রময়াজন হয় না। বাকী ২.২% প্রকে উপকারমভাগী হমলন
ক্ষুদ্র উমযাক্তা এবং প্রকমের নীবতমালা অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ গ্রহমণর জক্ষমত্র ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রবতষ্ঠামনর জরি লাইমসি জামানত
বহমসমব প্রমর্াজে।
অন্যবেমক জমাট ১৩৫ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতার মমধ্য ৮৯.৬% এর মমত উৎস হমত ঋণ জপমত জামানমতর প্রময়াজন বেল এবং
১০.৪% এর মমত তামের ঋণ জপমত জকান জামানমতর প্রময়াজন পমরবন।
জটববল ৩.২৩: উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতামের উৎস হমত ঋণ জপমত জামানমতর প্রময়াজনীয়তা
উিদরর ধরণ
হোঁ
না
জমাট

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
১৪
২.২
৬২৬
৯৭.৮
৬৪০
১০০.০

কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=১৩৫]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
১২১
৮৯.৬
১৪
১০.৪
১৩৫
১০০.০

(৬) প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর প্রথম বকবস্তমত ঋণ গ্রহমণর পবরমাণ
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী সেস্যমের মমধ্য ৬৫.৮% উিরোতা প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর প্রথম বকবস্ত বহমসমব ১০০০১ জথমক
২০০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন; ৩২.০% উিরোতা ৫০০১ জথমক ১০০০০.০০ টাকা এবং ২.২% উিরোতা ২০০০০.০০
জবশী ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন। এখামন উমল্লখ্য জর্, প্রকমের নীবতমালা অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র ঋণ গ্রবহতামের প্রথম বকবস্ত ঋমণর বসবলং বেল
২০০০০.০ (ববশ হাজার) টাকা।
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জটববল ৩.২৪: প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর প্রথম বকবস্তমত ঋণ গ্রহমণর পবরমাণ অনুসামর উিরোতার ববতরণ
উিমরর ধরণ
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
৩২.০
৫০০১-১০০০০ টাকা
২০৫
৬৫.৮
১০০০১-২০০০০ টাকা
৪২১
২.২
২০০০০ টাকার জবশী
১৪
১০০.০
জমাট
৬৪০
(৭) প্রকে হমত ঋণ গ্রহমণর জমাট েফা/বকবস্তর সংখ্যা
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগীর মমধ্য ৬৯.২% ২-৩ বার প্রকে হমত ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন; ১৭.২% উিরোতা এক (১) বার এবং
১৩.৫% উপকারমভাগী উিরোতা প্রকে সমময় (২০১৩-২০১৬) ৪-৫ বার ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন।
জটববল ৩.২৫: প্রকে সমময় (২০১৩ হমত ২০১৬) জমাট ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহমণর সংখ্যা/েফা অনুসামর উিরোতার ববতরণ
উিমরর ধরণ
১ বার
২-৩ বার
4-৫ বার
জমাট

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
১০৯
৪৩৮
৮৬
৬৪০

শতকরা (%)
১৭.২
৬৯.২
১৩.৫
১০০.০

(৮) ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উমযাক্তা (ME) ঋণ গ্রহণকারী
সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৮% প্রকে হমত ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ কমরমেন। অপরবেমক
২% উপকারমভাগী উিরোতা ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ গ্রহণ কমরমেন।

(৯) প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর প্রথম বকবস্তমত ক্ষুদ্র উমযাক্তা (ME) ঋণ গ্রহমণর পবরমাণ
জমাট ১৪ জন উপকারমভাগী সেস্যমের মমধ্য ৫৭% উিরোতা প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর প্রথম বকবস্ত বহমসমব ৬০০০১ জথমক
৭৫০০০.০০ টাকা ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন; এবং ৪৩.০% উিরোতা ৭৫০০০.০-১০০০০০.০ টাকা ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ
গ্রহণ কমরবেমলন। এখামন উমল্লখ্য জর্, প্রকমের নীবতমালা অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র উমযাক্তা (ME) ঋণ গ্রবহতামের প্রথম বকবস্ত ঋমণর বসবলং
বেল ১০০০০০.০ (এক লক্ষ) টাকা।
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জটববল ৩.২৬: প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর প্রথম বকবস্তমত ক্ষুদ্র উমযাক্তা (ME) ঋণ গ্রহমণর পবরমাণ
উিমরর ধরণ
উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=১৪]
শতকরা (%)
৬০০০১-৭৫০০০ টাকা
৮
৫৭.০
৭৫০০১-১০০০০০ টাকা
৬
৪৩.০
জমাট
১৪
১০০.০
(১০) প্রকে হমত ঋণ গ্রহমণর জমাট েফা/বকবস্তর সংখ্যা
জমাট ১৪ জন ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ গ্রহণকারী উপকারমভাগীর মমধ্য ৭১.৪% ২-৩ বার ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন; ২১.৪%
উিরোতা ৪-৫ বার এবং ৭.২% উিরোতা (মাত্র ১ জন) প্রকে সমময় (২০১৩-২০১৬) এক (১) বার ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ গ্রহণ
কমরবেমলন।
জটববল ৩.২৭: প্রকেকালীন সমময় জমাট ক্ষুদ্র উমযাক্তা (এম.ই.) ঋণ গ্রহমণর সংখ্যা/েফা অনুসামর উিরোতার ববতরণ
উিমরর ধরণ
১ বার
২-৩ বার
4-৫ বার
জমাট

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=১৪]
১
১০
৩
১৪

শতকরা (%)
৭.২
৭১.৪
২১.৪
১০০.০

(১১) ঋমণর অথ য বববনময়ামগর খাত
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগীর মমধ্য সবমচময় জবশী ৫৯.৭% উিরোতা প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋমণর অথ য গরু জমাটাতাজাকরণ খামত
বববনময়াগ কমরমেন; ৫৫.৫% হাঁস-মুরগী পালন, ৫০.৯% কৃবষ ফসল উৎপােন, ৪৬.২% কৃবষ পণ্য প্রবক্রয়াজাত করণ, ৪০.৮%
তবরতরকাবর ও কাঁচা মামলর ব্যবসা, ২৫.৩% গাভী পালন, ১৫.২% শাক-সববজ চাষ, ১২.৩% মৎস্য চাষ, ১০.৯% োগল পালন,
৬.৭% কুটির বশে, ৬.০% মুবে/মমনাহাবর জোকান, ৫.৫%ততরী জপাশামকর ব্যবসা, ৪.১% বরক্সা/অমটাবরক্সা/ভোন এবং ২.৭%
শাড়ী কাপমড়র ব্যবসা খামত বববনময়াগ কমরমেন।
জটববল ৩.২৮: প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋমণর অথ য বববনময়ামগর খাত অনুর্ায়ী উপকারমভাগী উিরোতার ববতরণ
উিমরর ধরণ
কৃবষ ফসল উৎপােন
কৃবষ পণ্য প্রবক্রয়াজাত করণ
গরু জমাটাতাজাকরণ
গাভী পালন
োগল পালন
হাঁস-মুরগী পালন
মৎস্য চাষ
শাক-সববজ চাষ
মুবে/মমনাহাবর জোকান
তবরতরকাবর ও কাঁচা মামলর ব্যবসা
কুটির বশে
ততরী জপাশামকর ব্যবসা
শাড়ী কাপমড়র ব্যবসা
অমটাবরক্সা/বরক্সা/ভোন

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০
326
296
382
162
70
355
79
97
39
261
43
35
17
26
একই ব্যাবক্ত একাবধক উির কমরমেন।

শতকরা (%)
50.9
46.2
59.7
25.3
10.9
55.5
12.3
15.2
6.0
40.8
6.7
5.5
2.7
4.1

(১২) প্রকে জথমক প্রবশক্ষণ গ্রহণ
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগীর মমধ্য ৫৫.৯% প্রকমের আওতায় প্রেি প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন এবং ৪৪.১% এর মমত তারা জকান
প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরনবন। জমাট ৩৫৮ জন উপকারমভাগী উিরোতা র্ারা প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন, তামের মমধ্য ৯৭.২% প্রকমের
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আওতায় আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকামের উপর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন এবং ২.৮% ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে ব্যব্াপনার উপর
প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন। জমাট ৩৪৮ জন উপকারমভাগী উিরোতা র্ারা প্রকমের আওতায় আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকামের উপর
প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন, তামের মমধ্য ৪০.৫% হাঁস-মুরগী পালন, ৩৯.১% গাভী পালন, ২৫.৩% গরু জমাটাতাজাকরণ, ২৭.৬%
কৃবষ ফসল উৎপােন, ২১.৩% শাক-সববজ চাষ এবং ১৭.২% মাে চামষর উপর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন।
জটববল ৩.২৯: প্রকে হমত প্রবশক্ষণ গ্রহণ সংক্রাত ববষময়র আমলামক উপকারমভাগী উিরোতার ববতরণ
র্বষয়
উিরোতার সংখ্যা
ক) প্রকমের আওতায় প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমে বকনা? [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
হোঁ
358
না
282
জমাট
৬৪০
খ) বক ধরমণর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমে? [নমুনা সংখ্যা=৩৫৮]
জকে ব্যব্াপনা
10
আয় বৃবদ্ধ মূলক কাজ
348
জমাট
৩৫৮
গ) বক ধরমণর আয়-বৃবদ্ধমূলক কামজর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমে? [নমুনা সংখ্যা=৩৪৮]
কৃবষ ফসল উৎপােন
96
গরু জমাটাতাজাকরণ
88
গাভী পালন
136
হাঁস-মুরগী পালন
141
মৎস্য চাষ
60
শাক-সববজ চাষ
74
একই ব্যাবক্ত একাবধক উির কমরমেন।

শতকরা (%)
55.9
44.1
১০০.০
2.8
97.2
১০০.০
২৭.৬
২৫.৩
৩৯.১
৪০.৫
১৭.২
২১.৩

(১৩) প্রবশক্ষণ গ্রহমণর ফমল উপকার/লামভর ধরণ
জমাট ৩৫৮ জন উপকারমভাগী উিরোতা র্ারা প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন, তামের মমধ্য ৩৬.৩% এর মমত প্রকমের আওতায় গ্রহমণর
ফমল আমগর জচময় উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে, ২৭.৭% এর মমত তারা একা একা কমযকাে পবরচালনা করমত পামরন, ২৭.১% এর
মমত আমরকজনমক সহমর্াবগতা করমত পামরন এবং ১৬.২% এর মমত ব্যবসা সম্প্রসারমণ আত্মববর্শ্াস জবমড়মে।
জটববল ৩.৩০: প্রবশক্ষণ গ্রহমণর ফমল উপকার/লামভর ধরণ অনুর্ায়ী উপকারমভাগী উিরোতার ববতরণ
উপকামরর ধরণ
একা একা কমযকাে পবরচালনা করমত পাবর
আমরকজনমক সহমর্াবগতা করমত পাবর
আমগর জচময় উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে
ব্যবসা সম্প্রসারমণ আত্মববর্শ্াস জবমড়মে

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৩৫৮]
৯৯
৯৭
১৩০
৫৮
একই ব্যাবক্ত একাবধক উির কমরমেন।

শতকরা (%)
২৭.৭
২৭.১
৩৬.৩
১৬.২

(১৪) প্রাপ্ত প্রবশক্ষণ বাস্তব কামজ কতটা সহায়ক
জমাট ৩৫৮ জন উপকারমভাগী উিরোতা র্ারা প্রকমের আওতায় প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন, তামের মমধ্য ৮৯.৯% এর মমত প্রবশক্ষণ
লব্ধ জ্ঞান বাস্তব কামজর সহায়ক বেল। এমের মমধ্য ৩৮.২% এর মমত জবশী সহায়ক বেল, ৩৫.৪% এর মমত জমাটামমাটি সহায়ক
বেল এবং ২৫.২% এর মমত খুব জবশী সহায়ক বেল। অপরবেমক মাত্র ১.২% এর মমত প্রবশক্ষণ লব্ধ জ্ঞান বাস্তব অে সহায়ক বেল।
জমাট ৩৬ জন উপকারমভাগী উিরোতা র্ামের মমত প্রকে হমত প্রবশক্ষণ লব্ধ জ্ঞান বাস্তব কামজর সহায়ক বেল না, তারা সহায়ক
না হওয়ার বকছু কারণ উমল্লখ কমরন। তামের মজধ্য ৬১.১% এর মমত প্রেি প্রবশক্ষমণর সময় প্রময়াজমনর তুলনায় কম বেল,
৫৮.৩% এর মমত প্রবশক্ষমণর সংখ্যা কম বেল, ৫০.০% এর মমত বাস্তব কামজর সময়মমত প্রবশক্ষণ জেওয়া হয়বন, এবং ৩৬.১%
এর মমত হামত কলমম প্রবশক্ষণ না হওয়া। তমব েলীয় আমলাচনায় অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী উিরোতামের মমত প্রকে কতৃযক
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উপকারমভাগীমের বববনময়াগকৃত সকল ববষময়র উপর নজর না বেময় প্রধানত গাভী পালন, গরু জমাটাতাজাকরণ, হাস-মুরগী পালন,
সববজ চাষ ইতোবে ববষয়সমূমহর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। তামের মমত প্রকমের আওতায় প্রাপ্ত প্রবশক্ষমণর সময়সীমাও কম
থামক; এমক্ষমত্র মাত্র দ্যই বেমনর প্রবশক্ষণ জেয়া হয়। এোড়া প্রেি প্রবশক্ষমণ হামত কলমম বশক্ষার সুমর্াগটা কম থামক এবং
কখমনাই বরমেসার প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয় না ববধায় কামজর সময় প্রবশক্ষণ লব্ধ জ্ঞান প্রময়াগ করা র্ায়।
জটববল ৩.৩১: প্রবশক্ষণ লব্ধ জ্ঞান বাস্তব কামজর জন্য সহায়ক বেল বকনা
র্বষয়
উিরোতার সংখ্যা
ক) প্রাপ্ত প্রবশক্ষণ বাস্তব কামজর সহায় বকনা? [নমুনা সংখ্যা=৩৫৮]
হোঁ
322
না
36
জমাট
৩৫৮
খ) হোঁ হমল, কতটা সহায়ক বেল? [নমুনা সংখ্যা=৩২২]
খুব জবশী
81
জবশী
123
জমাটামমাটি
114
অে ববস্তর
4
জমাট
৩২২
গ) সহায়ক ‘না’ হমল তার কারণসমূহ? [নমুনা সংখ্যা=৩৬]
প্রবশক্ষমণর সময়কাল কম বেল
22
প্রবশক্ষমণর সংখ্যা কম বেল
21
সময়মমতা প্রবশক্ষণ না হওয়া
18
হামত কলমম প্রবশক্ষণ না হওয়া
13
একই ব্যাবক্ত একাবধক উির কমরমেন।

শতকরা (%)
89.9
10.1
১০০.০
25.2
38.2
35.4
1.2
১০০.০
৬১.১
৫৮.৩
৫০.০
৩৬.১

(১৫) প্রবশক্ষণ ববষময়র সামথ ঋণ ব্যবহামরর খামতর বমল
জমাট ৩৫৮ জন উপকারমভাগী উিরোতা র্ারা প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন, তামের মমধ্য ৮২.৭% এর মমত প্রকে হমত প্রাপ্ত
প্রবশক্ষমণর ববষয় ঋমণর অথ য বববনময়াগকৃত খামতর সামথ বমল বেল। বাকী ১৭.৩% এর মমত ঋমণর অথ য বববনময়াগকৃত খামতর
সামথ প্রবশক্ষমণর ববষময়র বমল বেল না। তারা প্রাপ্ত প্রবশক্ষমণর ববষয় ববহভূযত খামত ঋমণর অথ য বববনময়ামগর কারণ উমল্লখ কমরন।
এমের মমধ্য ৭৫.৮% এর মমত উপকারমভাগীমের বনমজর পেমন্দর খামতর উপর প্রবশক্ষণ না জেময় প্রকমের মাধ্যমম সকল
অংশগ্রহণকারীর জন্য একই ববষময়র উপর প্রবশক্ষণ জেয়া হময়মে; বাকী ২৪.২% এর মমত প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত ববষময় বববনময়ামগর জন্য
প্রময়াজনীয় পবরমাণ ঋমণর অথ য প্রকে হমত পাওয়া র্ায়বন।
জটববল ৩.৩২: প্রবশক্ষণ ববষময়র সামথ ঋণ ব্যবহামরর খামতর বমল-অবমল ও বববনময়াগ অনুর্ায়ী উিরোতার ববতরণ
আদলািনার র্বষয়
উিরোতার সংখ্যা
ক) প্রাপ্ত প্রবশক্ষণ ববষময়র সামথ ঋণ ব্যবহামরর খামতর বমল বেল বকনা? [নমুনা সংখ্যা=৩৫৮]
হোঁ
২৯৬
না
৬২
জমাট
৩৫৮
খ) বমল না হমল, প্রবশক্ষণ ববষময়/খামত ঋমণর বববনময়াগ না করার কারণ বক? [নমুনা সংখ্যা=৬২]
প্রকে হমত সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য একই ববষময়র উপর প্রবশক্ষণ জেয়া হময়মে
৪৮
প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত ববষময় বববনময়ামগর জন্য প্রময়াজনীয় পবরমাণ অমথ যর অভাব
১৫
জমাট
৬২
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শতকরা (%)
৮২.৭
১৭.৩
১০০.০
৭৫.৮
২৪.২
১০০.০

(১৬) প্রকমে জর্াগ জেয়ার আমগ আয়-বধ যনমূলক কামজর উপর অন্য জকান উৎস হমত প্রবশক্ষণ গ্রহণ
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য মাত্র ১৪% উিরোতা অত্র প্রকমে জর্াগ জেয়ার আমগ অন্য জকান প্রবতষ্ঠান হমত
আয়-বধ যনমূলক কামজর উপর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরবেমলন। অন্যবেমক ৯৬% উিরোতা জানান জর্ তারা এর আমগ এ ধরমনর জকান
প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরনবন।

(১৭) ঋণ পবরমশামধ জগ্রস বপবরয়ি
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য সকমলর মমত (১০০.০%) এসএফবিএফ প্রকমের আওতায় গৃহীত ঋণ পবরমশামধর
জগ্রস বপবরয়ি বা ঋণ প্রাবপ্তর পর হমত ঋমণর প্রথম বকবস্ত পবরমশামধর সময়সীমা বেল দ্যই সপ্তাহ-র্া প্রকমের নীবতমালার আমলামক
বনধ যাবরত। অপরবেমক জমাট ১৩৫ জন কনমরাল গ্রুপ ঋণ গ্রবহতার মমধ্য ৫৫.৬% এর মমত তামের জগ্রস বপবরয়ি বেল ৩ (বতন)
সপ্তাহ, ৩২.৬% এর মমত ২ (দ্যই) সপ্তাহ এবং ১১.৮% এর মমত তামের ঋমণর বকবস্ত পবরমশামধর জগ্রস বপবরয়ি বেল ৪ (চার)
সপ্তাহ।
জটববল ৩.৩৩: ঋণ গ্রহণ করার কতবেন পর হমত ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ শুরু করমত হময়বেল তার বভবিমত উিরোতার ববতরণ
জগ্রস বপবরয়ি
২ সপ্তাহ
৩ সপ্তাহ
৪ সপ্তাহ
জমাট

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
৬৪০
১০০.০
৬৪০
১০০.০

কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=১৩৫]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
৪৪
৩২.৬
৭৫
৫৫.৬
১৬
১১.৮
১৩৫
১০০.০

(১৮) জগ্রস বপবরয়ি পরবতী ঋণ পবরমশামধ সমস্যা
জমাট ৬৪০ উপকামভাগী উিরোতার মমধ্য, ৬১.৯% এর মমত ঋণ গ্রহমণর বিতীয় সপ্তামহর (জগ্রস বপবরয়ি) পর বকবস্ত পবরমশাধ
করমত তামের অসুববধা হময়বেল এবং ৩৮.১% এর মমত জকান অসুববধা হয়বন। জমাট ৩৯৬ জন উিরোতা, র্ামের জগ্রস বপবরয়ি
পরবতী ঋণ পবরমশাধ করমত হময়বেল, তারা বক ধরমনর অসুববধার সম্মুখীন হময়বেমলন তা উমল্লখ কমরন। তামের মমধ্য ৬৫.৭%
এর মমত ঋমণর টাকা বববনময়াগ কমর দ্যই সপ্তামহর মমধ্য ব্যবসায় লাভবান হওয়া সম্ভব বেল না; ৩৩.৩% এর বিতীয় সপ্তাহ (জগ্রস
বপবরয়ি) পর পর বকবস্তর পবরমশামধর টাকা সংগ্রহ করমত অসুববধা হময়বেল। এোড়া ৫.০% এর মমত অন্য জকান এনবজও হমত
ঋণ বনময় বকবস্ত পবরমশাধ করমত হময়বেল, এবং ৫.০% উিরোতার মমত প্রকে প্রাপ্ত ঋমণর টাকা পাবরবাবরক কামজ ব্যয় করার
ফমল বকবস্ত পবরমশাধ করমত অসুববধা হময়বেল।
অপরবেমক ১১৯ কনমরাল গ্রুপ উিরোতা র্ামের জগ্রস বপবরয়ি পর পর ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত অসুববধা হমতা, তামের মমধ্য
৭৯.৮% এর মমত ঋমণর অথ য বববনময়াগ কমর জগ্রস বপবরয়মির মমধ্য ব্যবসায় লাভবান হওয়া সম্ভব হমতা না, ৬৯.৮% এর মমত
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ঋমণর টাকা পাবরবাবরক কামজ ব্যয় কমর জফলার কারমণ বকবস্ত পবরমশাধ করা সম্ভব হমতা না, ৬১.৩% এর মমত জগ্রস বপবরয়মির
পর পর বকবস্তর অথ য সংগ্রহ করা কঠিন হময় পরত, ৩৪.৫% এর মমত অন্যমকান এনবজও হমত ঋণ বনময় বকবস্ত পবরমশাধ করমত
হমতা।
জটববল ৩.৩৪: ঋণ গ্রহমণর জগ্রস বপবরয়ি পর বকবস্ত পবরমশাধ করমত জকান অসুববধা হময়বেল বকনা
উিদরর ধরণ

উপকারমভাগী
উিরোতার শতকরা
সংখ্যা
(%)
[নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
৩৯৬
৬১.৯
২৪৪
৩৮.১
[নমুনা সংখ্যা=৩৯৬]
১৩২
৩৩.৩
২০
৫.০
২০
৫.০

ক) জগ্রস বপবরয়ি পর পর বকবস্ত পবরমশাধ করমত অসুববধা হময়বেল বকনা?
হোঁ
না
খ) ঋণ পবরমশাধ করমত বক ধরমন অসুববধা হময়বেল?
জগ্রস বপবরয়মির পর পর বকবস্তর অথ য সংগ্রহ করা কঠিন হমতা
অন্য এনবজও হমত ঋণ বনময় বকবস্ত পবরমশাধ করমত হমতা
ঋমণর টাকা পাবরবাবরক কামজ ব্যয় কমর জফলায় বকবস্ত পবরমশাধ করা সম্ভব
হমতা না
ঋমণর অথ য বববনময়াগ কমর জগ্রস বপবরয়মির মমধ্য ব্যবসায় লাভবান হওয়া
২৬০
সম্ভব হমতা না
একই ব্যাবক্ত একাবধক উির কমরমেন।

৬৫.৭

কনমরাল গ্রুপ
উিরোতা শতকরা
র সংখ্যা
(%)
[নমুনা সংখ্যা=১৩৫]
১১৯
৮৮.১
১৬
১১.৯
[নমুনা সংখ্যা=১১৯]
৭৩
৬১.৩
৪১
৩৪.৫
৮৩
৬৯.৮
৯৫

৭৯.৮

(১৯) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমে উপকারমভাগীমের সঞ্চয়
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য শতভাগ (১০০.০%) উপকামভাগীই প্রকমের সেস্যভূযক্ত হওয়ার পর হমত ক্ষুদ্র
কৃষক উন্নয়ন জকমে (নীবতমালা অনুসামর সাপ্তাবহক বভবিমত) সঞ্চয় করমতন। প্রকেকালীন সমময় (২০১৩ হমত ২০১৬) এমের
জনপ্রবত জমাট গড় সঞ্চময়র পবরমাণ বেল প্রায় ৪৩৫০.০০ টাকা। র্ার ববভাজন হমলা ৬৮.৯% উপকারমভাগী জমাট ৫০০০.০০
টাকার কম, ২৭.৭% সেস্য ৫০০১-১০০০০.০০ টাকা এবং মাত্র ৩.৪% উপকারমভাগী উিরোতা ১০০০১-২০০০০.০০ টাকা সঞ্চয়
কমরন।
জটববল ৩.৩৫: ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমে উপকারমভাগীমের সঞ্চয় অনুর্ায়ী উিরোতার ববতরণ
আদলািনার র্বষয়
উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
ক) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমে জকান সঞ্চয় কমরবেমলন বকনা?
হোঁ
৬৪০
না
০
জমাট
৬৪০
খ) প্রকেকালীন সমময় (২০১৩-২০১৬) জমাট কতটাকা সঞ্চয় কমরবেমলন?
৫০০০ টাকার কম
৪৪১
৫০০১-১০০০০ টাকা
১৭৭
১০০০১-২০০০০ টাকা
২২
জমাট
৬৪০
গ) জনপ্রবত গড় সঞ্চময়র পবরমাণ
৪৩৫০.৬০ টাকা

শতকরা (%)
১০০.০
০.০
১০০.০
৬৮.৯
২৭.৭
৩.৪
১০০.০

(২০) সঞ্চময়র কারমণ সৃি লাভ/উপকার
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য, ৫৭.৩% এর মমত প্রকমে সঞ্চময়র কারমণ দূবে যমন অমথ যর জর্াগান পাওয়ার
বনিয়তা সৃবি হময়মে, ৪৮.৩% এর মমত সবঞ্চত টাকার মাবলক হময়মেন, ৪৫.০% এর মমত সঞ্চময়র ববপরীমত প্রকে হমত ঋণ
গ্রহণ করমত জপমরমেন, ২৮.৪% এর মমত পবরবামরর জরুরী ব্যয় বমটামনা সম্ভব হময়মে, ১৬.৪% এর মমত সতানমের পড়া-জলখার
কামজ ব্যয় করমত জপমরমেন, ১৫.৮% এর মমত তামের সম্পমের পবরমাণ বৃবদ্ধ জপময়মে, ১৪.২% এর মমত তারা নতুন আয়বৃবদ্ধমূলক কাজ শুরু করমত জপমরমেন এবং ৬.৯% এর মমত তারা তামের ব্যবসা সম্প্রসারণ করমত জপমরমেন।
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জটববল ৩.৩৬: সঞ্চময়র ফমল সৃি উপকার/লাভ অনুর্ায়ী উপকারমভাগী উিরোতার ববতরণ
উিমরর ধরণ
উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
সঞ্চময়র ববপরীমত ঋণ গ্রহণ করমত জপমরমেন
288
সবঞ্চত টাকার মাবলক হময়মেন
309
দূবে যমন টাকার জর্াগান পাওয়ার বনিয়তা সৃবি হময়মে
367
ব্যবসা সম্প্রসারণ করমত জপমরমেন
44
সম্পমের পবরমাণ বৃবদ্ধ জপময়মে
101
পবরবামরর জরুরী ব্যয় বমটামনা সম্ভব হময়মে
182
সতানমের পড়া-জলখার কামজ ব্যয় করমত জপমরমেন
105
নতুন আয় বৃবদ্ধমূলক কাজ শুরু করমত জপমরমেন
91
একই ব্যাবক্ত একাবধক উির কমরমেন।

শতকরা (%)
45.0
48.3
57.3
6.9
15.8
28.4
16.4
14.2

(২১) সঞ্চময় ঝবুঁ ক
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৫.৬% এর মমত প্রকমের আওতাধীন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমে সঞ্চময় জকান
ঝবুঁ ক জনই এবং মাত্র ৪.৪% এর মমত ঝবুঁ ক আমে।
অপরবেমক জমাট ২২৯ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতা র্ারা সঞ্চয় কমরন তামের মমধ্য ৫৮.১% এর মমত সবঞ্চত অমথ য ঝবুঁ ক ববযমান
এবং ৪১.৯% এর মমত ঝবুঁ ক জনই।
জটববল ৩.৩৭: সবঞ্চত অমথ য ঝবুঁ ক আমে বকনা তার বভবিমত উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুপ উিরোতার ববতরণ
উিমরর ধরণ
হোঁ
না
জমাট

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
২৮
৪.৪
৬১২
৯৫.৬
৬৪০
১০০.০

কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=২২৯]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
১৩৩
৫৮.১
৯৬
৪১.৯
২২৯
১০০.০

(২২) সঞ্চয় কার্ যক্রমম পাস বইময়র ব্যবহার ও বনয়বমত হালনাগােকরণ
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য সকমলর (১০০.০%) মমত প্রকমের আওতায় সঞ্চয় কার্ যক্রমম পাসবই ব্যবহার
করা হমতা এবং উমল্লবখত পাসবইময় সবঞ্চত টাকার বহসাব বনয়বমত হালনাগাে করা হমতা।
অপরবেমক জমাট ২২৯ জন কনমরাল গ্রুপ উিরোতা র্ারা সঞ্চয় কমরন তামের মমধ্য ৬২.৯%% এর মমত তামের সঞ্চয় কার্ যক্রমম
পাসবই ব্যবহার করা হমতা। এমের মমধ্য ৬৪.৬% এর মমত উমল্লবখত পাসবইময় সবঞ্চত টাকার বহসাব বনয়বমত হালনাগাে করা
হমতা এবং বাকী ৩৫.৪% এর মমত পাসবই বনয়বমত হালনাগাে করা হমতা না।
জটববল ৩.৩৮: সঞ্চয় কার্ যক্রমম পাসবইময়র ব্যবহার ও হালনাগােকরণ ববষময় উিরোতামের মতামত
আমলাচনার ববষয়

উপকারমভাগী [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
কনমরাল গ্রুপ [নমুনা সংখ্যা=২২৯]
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
উিরোতার সংখ্যা
শতকরা (%)
ক) সবঞ্চত অমথ যর বহসাব রাখার জন্য পাসবই ব্যবহৃত হয় বকনা?
হোঁ
৬৪০
১০০.০
১৪৪
৬২.৯
না
০
০.০
৮৫
৩৭.১
জমাট
৬৪০
১০০.০
২২৯
১০০.০
খ) সঞ্চময়র জন্য ব্যবহৃত পাস বইময় সবঞ্চত টাকার বহসার বনয়বমত হালনাগাে করা হমতা বকনা?
হোঁ
৬৪০
১০০.০
৯৩
৬৪.৬
না
০
০.০
৫১
৩৫.৪
জমাট
৬৪০
১০০.০
১৪৪
১০০.০
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(২৩) প্রকে কার্ যক্রমম অংশ গ্রহণ করার ফমল সঞ্চময়র প্রবণতা বৃবদ্ধ
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৯৭% এর মমত প্রকে কার্ যক্রমম অংশগ্রহণ করা ফমল তামের মমধ্য সঞ্চময়র
প্রবণতা আমগর তুলনায় বৃবদ্ধ জপময়মে। এবং মাত্র ৩% উিরোতার মমত তামের মমধ্য সঞ্চময়র প্রবণতা বৃবদ্ধ পায়বন।

(২৪) প্রকমে জর্াগ জেয়ার আমগ বনয়বমত সঞ্চয় করমতন বকনা
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৪৩.৩% এর মমত প্রকে কার্ যক্রমম অংশগ্রহণ করার আমগ তারা বনয়বমত সঞ্চয়
করমতন এবং বাকী ৫৬.৭% উিরোতার মমত তারা বনয়বমত সঞ্চয় করমতন না।
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(২৫) ঋণ ববতরণ ও সঞ্চয় সংগ্রমহ কার্ যকমম মাঠ পর্ যাময়র কমযকতযামের (Field officer) সহমর্াবগতা
জমাট ৬৪০ জন উপকারমভাগী উিরোতার মমধ্য ৪৪.২% এর মমত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমের সেস্যমের বনকট ঋণ ববতরণ এবং
তামের বনকট হমত সঞ্চয় সংগ্রমহ এসএফবিএফ-এর মাঠ পর্ যাময়র কমযকতযামের (Field officer) সহমর্াবগতা অতেত ভামলা
বেল, ৪৪.৭% এর মমত ভামলা, এবং ১১.১% এর মমত জমাটামমাটি ভামলা বেল।
জটববল ৩.৩৯: ঋণ ববতরণ ও সঞ্চয় সংগ্রমহ এসএফবিএফ-এর মাঠ পর্ যাময়র কমযকতযামের সহমর্াবগতা
সহমর্াবগতার ধরণ
অতেত ভামলা
ভামলা
জমাটামমাটি ভামলা
জমাট

উিরোতার সংখ্যা [নমুনা সংখ্যা=৬৪০]
২৮৩
২৮৬
৭১
৬৪০

শতকরা (%)
৪৪.২
৪৪.৭
১১.১
১০০.০

৩.৫.৩. প্রকমের প্রভাব সম্পযবকত গুণগত তমথ্যর ববমিষণ
৩.৫.৩.১ প্রকে সংবিি জজলা/উপমজলা কমযকতযাগণ হমত প্রাপ্ত তমথ্যর ববমিষণ
(ক) প্রকমের আওতায় কার্ যাবলী: ফাউমেশমনর উপমজলা ম্যামনজার ও মাঠকমীরা বমমল প্রথমম গ্রাম বনব যাচন কমরন। অত:পর ঐ
গ্রাম হমত একটা েমলর জন্য সেস্য বনব যাচন করা হয়। তারপর সেস্যমের মতামমতর বভবিমত েলমনতা বনব যাচন করা হয়। এই
েলমনতার পরামশযক্রমম েমলর নতুন সেস্য ভবতয ও সেস্যমের মমধ্য ঋণ প্রোন করা হয়। জকউ জকউ মমন কমরন জর্, প্রকমের
বিবপবপ অনুর্ায়ী জলাকবল বনময়াগ, অবফমসর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়, প্রবশক্ষণ প্রোন, অমটামমশন কার্ যক্রম প্রভৃবত কার্ যাবলীও
সম্পােন করা হয়। এসকল কার্ যাবলীর মমধ্য অমটামমশন কার্ যক্রম এবং প্রবশক্ষণ প্রোন কার্ যক্রম অতেত কার্ যকরী বেল বমল তারা
মমন কমরন। এর কারণ বহমসমব তারা জানান জর্, অমটামমশন কার্ যক্রমমর ফমল মাঠকমীরা অনলাইমন ঋণ ববতরণ ও আোয় করমত
পারমেন এবং প্রবশক্ষণ প্রোমনর ফমল সুববধামভাগীরা তমের পাবরবাবরক জীবমন উন্নবত সাধন করমত পারমেন।
(খ) প্রকের্ভক্ত উপকারমভাগীমের জপশা: আমলাচনায় অংশগ্রহণকারীমের সকমল জানান জর্, উপকারমভাগী মবহলা সেস্যমের মমধ্য
কৃবষ কামজর সামথ সম্পৃক্তমের আবধকে জববশ। তমব তার পাশাপাবশ হাঁস-মুরগী ও জগাবাবেপশু পালন, মৎস্য চাষ, সবজী চাষ,
মুবের জোকান, কুটিরবশে, রাজবমবস্ত্র, কাঠবমবস্ত্র, বেনমজুরী প্রভৃবত জপশা অবধক কার্ যকরী।
(গ) সুববধামভাগীমের প্রবশক্ষণ প্রোন: জপশাবভবিক, আয় বধ যনমুলক কার্ যক্রম, প্রকে কার্ যক্রম অববহতকরণ এবং জকে ব্যব্াপনা
ও জনতৃত্ব উন্নয়মনর ওপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হময়বেল বমল আমলাচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান। প্রবতটি প্রবশক্ষণ কার্ যক্রম ২ বেন
জময়ােী বেল। জপশাবভবিক আয়বধ যনমুলক এ সকল প্রবশক্ষণ গ্রহমণর ফমল তামের েক্ষতা র্মথি বৃবদ্ধ জপময়মে।
(ঘ) সুববধামভাগীমের প্রবশক্ষণ প্রোন: প্রর্তটি জকদন্দ্রর সেস্যদের র্ধ্য হদত সৃজনশীল ও উন্নয়ন প্রতোশী সেস্যদের জনর্তত্ব র্বকাশ ও
স্থানীয় িার্হোর র্ভর্িদত উপযুি প্রর্শক্ষদণর র্াধ্যদর্ গ্রাদর্র র্ানবসম্পেদক েক্ষরুদপ গদড় জতালার জন্য প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হয়।
প্রকদল্পর আওতায় ৬২৫০ জনদক প্রর্শক্ষণ প্রোদনর লক্ষের্াত্রার র্বপরীদত ৬২৭০ জনদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র
প্রর্শক্ষণ প্রোদনর হার ১০০.৩২%। আদলািে প্রকদল্প ৪০৫০০ জন সুফলদভাগীদক সেস্য করার লক্ষের্াত্রা র্নধ থারণ করা হদয়দছ।
তার র্দধ্য ৫০০০ জন সুফলদভাগীদক প্রর্শক্ষণ প্রোদনর লক্ষের্াত্রা র্নধ থারণ করা হদয়র্ছল র্া র্ছল জর্াে সুফলদভাগীর ১২% র্াত্র।
জস কারদণ সর্র্র্ত/ জকদন্দ্রর সভাপর্ত, ম্যাদনজার এবাং সেস্যদের র্দধ্য র্ারা সৃজনশীল ও জনর্তত্ব প্রোদন সক্ষর্ এবাং সহদর্ার্গতা
প্রোদন আগ্রহী তাদেরদক তার্লকাভুি কদর প্রর্শক্ষদণর আওতায় এদন প্রর্শক্ষণ প্রোদনর জকৌশল অবলম্বন করা হদয়দছ। ফদল প্রকল্প
জর্য়াদে ৬২৭০ জন সুফলদভাগীদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এদত প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত সুফলদভাগীগণ প্রর্শক্ষণ লদ্ধ অর্ভজ্ঞতা জকদন্দ্রর
অন্যান্য সেস্যদের র্দধ্য র্বর্নর্দয়র র্াধ্যদর্ অবোন রােদত জপদরদছন। প্রর্তটি জকদন্দ্রর সেস্যদের র্ধ্য হদত গদড় প্রায় ০৫ জন
সৃজনশীল ও উন্নয়ন প্রতোশী সেস্যদের জনর্তত্ব র্বকাশ ও স্থানীয় িার্হোর র্ভর্িদত উপযুি প্রর্শক্ষদণর র্াধ্যদর্ গ্রাদর্র
র্ানবসম্পেদক েক্ষরুদপ গদড় জতালা সম্ভব হদয়দছ র্ারা গ্রার্ উন্নয়দন অব্যাহত কাজ কদর র্াদেন।
উপকারমভাগীমের প্রমেয় প্রবশক্ষণ তামের আয় বধ যনমূলক কমযকাে পবরচালনায় েক্ষতা বৃবদ্ধ ও উৎপােন খরচ সম্পমকয জানার
মাধ্যমম র্মথি কার্ যকরী ভূবমকা জরমখমে বমল সকমলই অবভমত জপাষণ কমরন। তমব তারা এটাও মমন কমরন জর্, প্রমেয় প্রবশক্ষণ
সুববধামভাগীমের প্রময়াজমনর তুলনায় র্মথি নয়। এই প্রবশক্ষমণর জময়াে বৃবদ্ধ, প্রেশযনীমুলক বকছু ্ান/এলাকা পবরেশযমনর ব্যব্া
করা জর্মত পামর বমল তারা মতামত প্রোন কমরন।
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৩.৫.৩.২. উপমজলা বনব যাহী কমযকতযাগণ হমত প্রাপ্ত তমথ্যর ববমিষণ
অবধকাংশ উপমজলা বনব যাহী কমযকতযাগমণর অবভমত হমলা তারা প্রকে সম্পমকয অববহত আমেন বকন্তু প্রকমের কামজর সামথ তামের
জতমন জকান সংবিিতা জনই। আবার জকউ জকউ প্রকে সম্পমকয অববহতই নন। র্ারা প্রকে সম্পমকয জামনন তারা জানান জর্, এই
প্রকমের মাধ্যমম সংবশি উপমজলায় ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ প্রোন করা হয়। ঋণ প্রোমনর পাশাপাবশ প্রকে হমত প্রকমের
সুববধামভাগীমের আয়বধ যকমুলক কমযকামের উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। র্ার ফমল এলাকায় কমযসং্ামনর নতুন নতুন সুমর্াগ
সৃবি হমে এবং নতুন নতুন উমযাক্তাও সৃবি হমেন। তারা আরও জানান জর্, এই প্রকমের ফমল এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রাবতক নারীগণ
আত্ম-কমযসং্ামনর মাধ্যমম তারা অথ যননবতক কমযকামে যুক্ত হমেন। তারা আরও জানান জর্, প্রবশক্ষমণর জময়ােকাল মাত্র দ্যই বেন
হওয়ায় ঋমণর টাকা সম্পূণ যরূমপ আয়বধ যকমুলক কমযকামে ব্যবহৃত হমেনা ফমল ঋণ জখলাপী হওয়ার সম্ভাবনা জবমড় র্ামে।
উপমজলা বনব যাহী কমযকতযাগমণর মমধ্য র্ারা প্রকে সম্পমকয জামনন তারা জানান জর্, তামের অধীমন জবশ বকছু জজনামরল
য
সাটিবফমকট
মামলা রুজু করা হময়মে।
৩.৫.৩.৩. উপমজলা/ইউবপ জচয়ারম্যানগণ হমত প্রাপ্ত তমথ্যর ববমিষণ
অবধকাংশ উপমজলা/ইউবপ জচয়ারম্যানগণ প্রকে সম্পমকয অববহত নন। জকউ জকউ এই প্রকে সম্পমকয অববহতই আমেন বকন্তু
তামের প্রকমের কামজর সামথ জতমন জকান সংবিিতাও জনই। র্ারা প্রকে সম্পমকয জামনন তারা জানান জর্, এই প্রকমের মাধ্যমম
সংবশি উপমজলার েবরদ্র ও প্রাবতক জনমগাষ্ঠীর মমধ্য ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ প্রোন করা হয়। ঋণ প্রোমনর পাশাপাবশ প্রকে
হমত প্রকমের সুববধামভাগীমের আয়বধ যকমুলক কমযকামের উপর দ্যই বেমনর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। র্ার ফমল এলাকায়
কমযসং্ামনর নতুন নতুন সুমর্াগ সৃবি হমে এবং নতুন নতুন উমযাক্তাও সৃবি হমেন।
তারা জানান জর্, প্রকমের ফমল এলাকায় মৎস্য চাষ, মুরগীর খামার, গরু জমাটাতাজাকরণ খামার, সবজী চাষ, োগমলর খামার,
ক্ষুদ্র মুবে জোকান, অমটা চলক প্রভৃবত জপশার আবধকে জেখা বেময়মে। উপমজলায় পুরুমষর পাশাপাবশ নারীরাও অথ যননবতক
কমযকামের সামথ যুক্ত হমেন।
তারা জানান জর্, প্রকমের সুববধামভাগী বনব যাচন ও ঋণ প্রোমনর জক্ষমত্র জনপ্রবতবনবধমের সংবিিতা বাড়ামনা প্রময়াজন তা না হমল
ঋণ জখলাপীর সংখ্যা জবমড় র্াওয়ার সম্ভাবনা রময়মে।
৩.৫.৩.৪. এফবজবি-এর মাধ্যমম প্রাপ্ত তমথ্যর ববমিষণ
(ক) সেস্য হওয়ার জর্াগ্যতা: এফবজবি-জত অংশগ্রহণকারীমের সকমলই জানান জর্, প্রকমের আওতায় েমল সেস্য হওয়ার জন্য
জর্সকল জর্াগ্যতা ববমবচনায় আনা হয় জসগুমলা হমলা: এলাকার ্ানীয় বাবসন্দা, বয়সসীমা ৫০ বের, প্রাবতক কৃষক (জবমর পবরমাণ
৫-২৫০ শতক), োবরদ্রে সীমার বনমচ অব্ানকারী, সঞ্চময় আগ্রহী, প্রবতটি পবরবার জথমক একজমনর জববশ নয় প্রভৃবত। ইউবনয়মনর
গ্রামগুমলামত ১টি কমর জকে গঠন করা হয় এবং সেস্য সংগ্রহ করা হয়। প্রবতটি জকমের সেস্য সংখ্যা ২০-২৫ জন হয়।
(খ) প্রকমের কার্ যক্রমসমূহ: প্রকমের কার্ যক্রম বেল ঋণ প্রোন, বকবস্ত জনওয়া, সঞ্চয় করা, জকে গঠন, উিুদ্ধকরণ প্রবশক্ষণ,
আয়বধ যনমুলক প্রবশক্ষণ, জকে ব্যব্াপনামুলক প্রবশক্ষণ প্রভৃবত। এসমবর মমধ্য ঋণ প্রোন কার্ যক্রম সবমচময় ভাল বমল এফবজবিজত অংশগ্রহণকারী সকমলই একমত জপাষণ কমরন। জসই সামথ আয়বধ যকমুলক প্রবশক্ষণও ভাল বমল জকউ জকউ মতব্য কমরন।
(গ) অংশগ্রহণকারীমের জপশা: এফবজবি-জত অংশগ্রহণকারীগণ বববভন্ন জপশায় বনময়াবজত আমেন। এসব জপশার মমধ্য কৃবষ কাজ,
গবাবেপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, শাকসবজীর চাষ, মৎস চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ভোনচালক, বেন মজুর, েবজয প্রভৃবত জপশা
পবরগবণত হয়। এসমবর মমধ্য মৎস্য চামষর জক্ষমত্র প্রকে হমত জবশ সুমর্াগ-সুববধা পাওয়া র্ায় বমল তামের মতামত।
(ঘ) আবথ যক অব্ার উন্নবত: সকমলই বমলন জর্, তামের আবথ যক অব্ার উন্নবত ঘটমে, ফমল তারা স্ব জপশায় আরও েক্ষ হমেন।
তারা প্রকে হমত পুন: পুন: ঋণ গ্রহণ কমরন এবং তা ব্যবহার কমর তারা তামের স্ব-স্ব কমযসং্ামন উন্নবত সাধন করমত পামরন।
পাশাপাবশ তারা ভববষ্যমতর জন্য বকছু সঞ্চয়ও করমত পারমেন।
(ঙ) ঋমণর ব্যবহার: উপকারমভাগীরা প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋণ গবাবেপশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, জসলাই জমবশন ক্রয়, কৃবষ উপকরণ
ক্রয়, মাের জপানা ও খাবার ক্রয়, মুবে জোকামনর উপকরণ ক্রয়, ভোন ক্রয়, অমটা বরক্সা ক্রয় ইতোবে কামজ ব্যয় কমরন বমল
সকমলর ধারণা। এই ঋমণর অথ য ব্যবহামরর ফমল তামের আত্ম-কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে। তারা এই ঋণ ব্যবহার কমর
তামের জপশায় উন্নবত লাভ করমে বমল অবধকাংমশর ধারণা।
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(চ) অন্যান্য উৎস হমত ঋণ গ্রহণ: অবধকাংশ আমলাচনাকারী জানান জর্, তারা অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ কমরন না। তমব
অমনমকই অন্যান্য উৎস জর্মন: ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, একটি বাড়ী একটি খামার প্রভৃবত জথমক ঋণ গ্রহণ কমরমেন। র্ারা
অন্যান্য উৎস জথমক ঋণ গ্রহণ কমরমেন তামের অবধকাংশই ৪/৫ টা এনবজও জথমক ঋণ গ্রহণ কমরমেন।
এই প্রকমের ঋণ কার্ যক্রম ভাল কারণ বহমসমব তারা মমন কমরন জর্, সুমের হার কম, জামানত ববহীন ঋণ, নারীমের ক্ষমতায়ন,
মাঠ পর্ যাময় কমীমের ব্যবহার ভাল প্রভৃবত।
(ে) এনবজও জথমক এসএফবিএফ প্রকে হমত ঋণ গ্রহমণ সুববধা: এফবজবি-জত অংশগ্রহণকারীগণ জানান জর্, অন্যান্য এনবজও এর
ঋমণর জথমক এসএফবিএফ প্রকমের ঋমণর সুববধাগুমলা হমলা: সুমের হার কম; জামানতববহীন ঋণ সুববধা; মাঠ পর্ যাময়র কমীমের
ব্যবহার ভাল; সহমজ ঋণ পাওয়া র্ায়; প্রকে হমত প্রবশক্ষমণর ব্যব্া থাকা ইতোবে।
(জ) এনবজও জথমক এসএফবিএফ প্রকে হমত ঋণ গ্রহমণ অসুববধা: অবধকাংশই মতামত জপাষণ কমরন জর্, প্রকে হমত ঋণ গ্রহমণ
তামের জকান সমস্যা হয় বন। তমব র্ারা অসুববধার সম্মুখীন হময়মেন তামের মমত অসুববধাগুমলা হমলা: প্রেি ঋমণর পবরমাণ কম;
জর্ জকান সময় সঞ্চয় জফরত পাওয়া র্ায় না; অন্যান্য এনবজও-এর মত এখামন ২০ বকবস্তর পর বরবসবিউবলং এর মাধ্যমম ঋণ
প্রোন করা হয় না; সঞ্চময়র টাকা ঋমণর বকবস্ত পবরমশামধ ব্যয় করা র্ায় না এবং ঋণ থাকাকালীন সমময় উমিালনও করা র্ায় না;
স্বামী মারা জগমল ঋণ মওকুফ হয়না; জমৌসুমী ঋমণর সুববধা জনই এই প্রকমে।
(ঝ) কমযসং্ামনর সুমর্াগ: প্রকে হমত ঋণ গ্রহমণর ফমল তামের এলাকায় কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বমল সকমলই মতামত
জেন। ঋণ গ্রহমণর দ্যই সপ্তামহর মমধ্য খুব কম জপশা জথমক আয় করা সম্ভব। তাই দ্যই সপ্তাহ পর ঋণ পবরমশাধ করা তামের জন্য
কিসাধ্য বমল তারা জানান। তমব অমনমকই বমলন জর্, ঋণ বকবস্ত পবরমশামধর জন্য তারা বকছু অথ য জরমখ জেন র্া বেময় প্রথম দ্যই
বকবস্ত পবরমশাধ করা র্ায়।
(ঞ) সঞ্চয় কার্ যক্রম: উপব্ত সকমলই এসএফবিএফ-এ সঞ্চয় কমরবেমলন। তারা সাপ্তাবহক ভামব সঞ্চয় কমর থামকন। তমব তামের
সঞ্চময়র পবরমাণ র্ার র্ার সামথ য অনুর্ায়ী বনভযর কমর। এই প্রকমে সঞ্চয় করমত তামের জকান ঝবুঁ ক নাই বমল তারা সকমলই মমন
কমরন। এই সবঞ্চত টাকা তারা তামের পাবরবাবরক কামজ বা তামের ব্যবসার কামজ ব্যয় কমর থামকন। সবঞ্চত টাকা বনকামশর
জন্য জকান সমস্যার সৃবি হয়বন। জসই সামথ তামের বহসামবর ও জকান গরবমল বেল না বমল তারা সকমলই মমন কমরন। অবধকাংশই
এসএফবিএফ-এ যুক্ত হওয়ার আমগ তারা অন্য জকান সবমবতমত যুক্ত বেমলন না, তমব অন্যরা বমলন জর্, তারা অন্য সবমবতমত যুক্ত
বেমলন।
(ট) প্রবশক্ষণ গ্রহণ: উপব্ত সকমলই প্রকে হমত প্রবশক্ষণ জপময়মেন। তমব তামের মধ্য ভাগ বেল। জর্ জর্ই জপশার অতর্ভযক্ত জস জসই
ববষময় প্রবশক্ষণ গ্রহণ হমরমেন বমল সকমলর ধারণা। প্রবশক্ষমণর ববষময়র সামথ বাস্তব কামজর বমল না থাকায় জববশর ভাগ সেমস্যর
আয় বৃবদ্ধসুলভ কমযকাে ঠিকমত কার্ যকরী হয়বন বমল জকউ জকউ মমন কমরন। তমব প্রাপ্ত প্রবশক্ষণ তামের প্রময়াজমনর তুলনায়
র্মথি বেল না। েলীয় আমলাচনায় অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী উিরোতামের মমত প্রকে কতৃযক উপকারমভাগীমের বববনময়াগকৃত
সকল ববষময়র উপর নজর না বেময় প্রধানত গাভী পালন, গরু জমাটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, সববজ চাষ ইতোবে
ববষয়সমূমহর উপর প্রবশক্ষণ প্রোন করা হয়। তামের মমত প্রকমের আওতায় প্রাপ্ত প্রবশক্ষমণর সময়সীমাও কম থামক; এমক্ষমত্র মাত্র
দ্যই বেমনর প্রবশক্ষণ জেয়া হয়। এোড়া প্রেি প্রবশক্ষমণ হামত কলমম বশক্ষার সুমর্াগটা কম থামক এবং কখমনাই বরমেসার প্রবশক্ষণ
প্রোন করা হয় না ববধায় কামজর সময় প্রবশক্ষণ লব্ধ জ্ঞান প্রময়াগ করা র্ায়। তারা মমন কমরন জর্, প্রবশক্ষমণর জময়াে বাড়ামনা হমল
তামের জন্য ভাল হত।
(ঠ) আথ য-সামাবজক উন্নয়নমূলক: স্বা্ে সমচতনতা, পবরষ্কার-পবরেন্নতা, সতামনর বশক্ষা, পবরবার পবরকেনা প্রভৃবত সামাবজক
উন্নয়নমূলক কমযকাে গ্রহণ কমরবেমলন। েলীয় আজলাচনায় অংশগ্রহণকারী উপকারমভাগী উিরোতামের মমত প্রকে বাস্তবায়মনর
ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের েবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে, তামের পবরবামরর আবথ যক স্বেলতা বৃবদ্ধ জপময়মে, তামের সামাবজক মানমর্ যাো বৃবদ্ধ জপময়মে, সেস্যমের মামঝ সমবায়ী কমযকামের প্রবত সমচতনতা বৃবদ্ধ জপময়মে, তামের মমধ্য নতুন জনতৃত্ব (জর্মন
জকমের সভাপবত বহমসমব োবয়ত্ব পালন, সেস্যমের মাধ্যমম উঠান তবঠক পবরচালনা ইতোবে) সৃবি হময়মে।
(ি) নারীর ক্ষমতায়ন: উপব্ত সকমলই একমত হন জর্, প্রকমের ফমল তারা পবরবামর বনজস্ব মতামত প্রোন করমত সক্ষম, ঋণ
গ্রহণ কমর আয় বধ যক কামজ বনমজমক বনময়াবজত করন। েলীয় আমলাচনায় অংশগ্রহণকারী নারী সেস্যমের মমত প্রকে কমযকামে
জবড়ত হওয়ার মাধ্যমম পবরবামরর জর্ জকান ববষময় বসদ্ধাত গ্রহমণ তামের ভূবমকা আমগর তুলনায় বৃবদ্ধ জপময়মে। কারণ বহমসমব
তারা মমন কমরন জর্, জর্মহতু প্রকমের ঋণ কার্ যক্রমমর মাধ্যমম নারী সেস্যরা অথ য ও তা বববনময়ামগর মাধ্যমম বববভন্ন সম্পমের
মাবলক হময়মেন, তাই পবরবামর তামের গ্রহণমর্াগ্যতাও আমগর তুলনায় বৃবদ্ধ জপময়মে। উোহরণ বহমসমব তারা উমল্লখ কমরন জর্
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প্রকে কার্ যক্রমম অংশগ্রহমণর পর হমত জেমল-জমময়র পড়াশুনা, ববময়-শােী, পবরবার পবরকেনা, ঋণ গ্রহণ ও তা বববনময়াগ,
পবরবামরর ক্রয়-ববক্রয়, অথ য সঞ্চয় ইতোবে ববষময় স্বামী-স্ত্রী জর্ৌথভামব বসদ্ধাত গ্রহণ কমর থামকন। উপমরর ফলাফল হমত বুঝা র্ায়
উপকারমভাগীমের পাবরবাবরক বববভন্ন ববষময় বসদ্ধাত গ্রহমণ স্বামীর একক কতৃযমত্বর পবরবমতয স্বামী-স্ত্রীর জর্ৌথভামব বসদ্ধাত গ্রহমণর
প্রবণতা প্রবতফবলত হময়মে; অথ যাৎ পবরবামরর বববভন্ন ববষময় বসদ্ধাত গ্রহমণ নারীর ভূবমকা বৃবদ্ধ জপময়মে, র্া নারীর ক্ষমতায়মনর
প্রবতফলন।
৩.৫.৩.৫. ্ানীয় কমযশালা হমত প্রাপ্ত তমথ্যর ববমিষণ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবাং সর্বায় মন্ত্রণালময়র অধীনস্থ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভামগর আওতাধীন এসএফবিএফ কতৃযক
২০১৩-২০১৬ অথ য বেমর সমাপ্ত প্রকে “োর্রদ্রে র্বদর্ািদন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউদেশন (এসএফর্েএফ)-এর কার্ থক্রর্ সম্প্রসারণ”এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা চলাকালীন সমময় গত ১৪ই মাচ য ২০২০ তাবরখ জগাপালগমজ্ঞর জকাটাবলকাপাড়া উপমজলায় ্ানীয়
সদম্মলন কক্ষ, বঙ্গবন্ধু োর্রদ্র র্বদর্ািন ও পল্লী উন্নয়ন একাদের্ী (বাপােথ) এ সকাল ১০:০০ টা হমত জবলা ১:৩০ পর্ যত
আইএমইবি’র মূল্যায়ন কমযকতযা জমা: হাবমদ্যর রহমামনর সভাপবতমত্ব অনুবষ্ঠত হয়। সভার শুরুমত সকল অংশগ্রহণকারী বনজ বনজ
পবরচয় জেন। পবরচয় পমব যর পর প্রধান অবতবথ আইএমইবির পবরচালক জনাব জমা: মাহবুবুর রহমান, ববমশষ অবতবথ বাপাি য-এর
পবরচালক জনাব জমা: মাহমুদ্যন্নবী স্বাগত বক্তব্য জেন। এরপর সভাপবতর অনুমরাধক্রমম সমীক্ষার েলমনতা প্রমফসর ি. জমা: রজ্জব
আলী কমযশালার উমেশ্য ও ববষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীমের সামমন মাবিবমবিয়ার সহায়তায় উপ্াপন কমরন। জসই সামথ প্রভাব
মূল্যায়ন সমীক্ষার উমেশ্য ও এই কমযশালার আমলাচে ববষয় ববশেভামব বণ যনা কমরন র্া বনেরূপঃ
্ানীয় কমযশালায় মূল আমলাচে ববষয়সমূহ ও পর্ যামলাচনা:
ক) জামানতববহীন ঋণ ববতরণ: গ্রার্র্ভর্িক অনানুষ্ঠার্নক জকদন্দ্রর আওতায় সাংগঠিত কদর ক্ষুদ্র ও প্রার্েক পর্রবাদরর র্াদে
জার্ানতর্বহীন ঋণ র্বতরদণর র্াধ্যদর্ সুফলদভাগীদের উৎপােন, আত্ন-কর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ তাঁদের
আত্ম-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরদণ প্রকল্প গুরুত্বপূণ থ ভূর্র্কা রােদছ।
খ) প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকায় কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি: প্রকল্প কর্থকাদের ফদল ক্ষুদ্র ও প্রার্েক উপকারদভাগী
সেদস্যর আত্ম-কর্থসাংস্থান সৃর্ষ্ট হদয়দছ র্া প্রকল্প এলাকার কর্থকাে পর্ থাদলািনায় প্রতীয়র্ান হদয়দছ।
ুঁ গঠন ও আয় বৃবদ্ধ: প্রকদল্পর আওতায় গঠিত ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক উন্নয়ন
গ) উপকারমভাগী সেস্যমের সঞ্চময়র মাধ্যমম পুবজ
ুঁ গঠদন সক্ষর্ হদয়দছন। এদত প্রদতেক
জকদন্দ্রর সুফলদভাগী সেস্যগণ সাপ্তার্হক র্ভর্িদত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জর্ার র্াধ্যদর্ পুর্জ
সেস্য র্নজস্ব সঞ্চয় গঠন কদর তাদের পার্রবার্রক আয় বৃর্দ্ধদত সক্ষর্ হদয়দছন।
ঘ) প্রবশক্ষণ গ্রহমণর মাধ্যমম েক্ষ জনশবক্ত ততবর: প্রর্তটি সর্র্র্ত/ জকদন্দ্রর সভাপর্ত, ম্যাদনজার এবাং সেস্যদের র্দধ্য র্ারা
সৃজনশীল ও জনর্তত্ব প্রোদন সক্ষর্ এবাং সহদর্ার্গতা প্রোদন আগ্রহী সুফলদভাগীদক প্রর্শক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এদত
প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত সুফলদভাগীগণ প্রর্শক্ষণ ল্দ  অর্ভজ্ঞতা জকদন্দ্রর অন্যান্য সেস্যদের র্দধ্য র্বর্নর্দয়র র্াধ্যদর্ অবোন রােদত
জপদরদছন।
ঙ) উপকারমভাগী সেস্যমের োবরদ্রতা হ্রাস: অর্ থননর্তক কার্ থক্রদর্র পাশাপার্শ ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষকগণ প্রকল্প সহায়তা জপদয়
সাংসাদরর অভাব র্র্োদত পারদছন, জছদল-জর্দয়দের স্কুদল পাঠিদয় পড়াদলো করাদত পারদছন, পর্রবার জছাে রাো, স্বাস্থে-পুর্ষ্ট
কার্ থক্রদর্ সদিতনতা বৃর্দ্ধ কদর উন্নত জীবন র্াপন করদত পারদছন, উন্নয়দন নারীর অাংশগ্রহণ র্নর্িত হদয়দছ, র্সদ্ধাে গ্রহদণ
নারীর অাংশগ্রহণ র্নর্িত হদয়দছ এবাং পর্রদবশ উন্নয়নসহ বহুর্বধ সার্ার্জক উন্নয়ন সার্ধত হদত জেো জগদছ। ফদল প্রতীয়র্ান
হয় জর্ প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের োবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে।
চ) ক্ষুদ্র ও প্রাবপ্তক নারীমের ক্ষমতায়ন: প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল নারীর ক্ষর্তায়ন র্বদশষভাদব জজারোর করা সম্ভব হদয়দছ।
প্রকদল্পর সুফলদভাগীদের প্রায় সকদলই নারী। তাই জার্ানত র্বহীন ঋদণর অর্ থ র্বর্নদয়াদগর র্াধ্যদর্ একর্েদক জর্র্ন তারা
সম্পদের র্ার্লক হদেন, অন্যর্েদক পর্রবাদরর র্সদ্ধাে গ্রহদণ তাদের র্তার্দতর গুরুত্ব আদগর তুলনায় বৃর্দ্ধ জপদয়দছ।
ে) আথ য-সামাবজক উন্নয়ন: নারীদের উৎপােন আত্ম-কর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ তাঁদের আর্ থ-সার্ার্জক
অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরদণর পাশাপার্শ জর্ৌতুক প্রর্া ও বাল্য র্ববাহ জরাধ, নারী জনর্তত্ব র্বকাশ, নারীর ক্ষর্তায়ন,
র্সদ্ধাে গ্রহদণ নারীর অাংশগ্রহণ, র্শশু অর্ধকার সাংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋদণর র্র্ার্র্ ব্যবহার, আধুর্নক পদ্ধর্তদত কৃর্ষ িাষাবাে,
প্রার্র্র্ক স্বাস্থে পর্রির্ থা, র্ার্তত্ব ও র্শশু স্বাস্থে এবাং র্শক্ষা র্বষদয় নারীগণ অর্ধক সদিতন হদয়দছন। প্রকল্প কর্থকতথা এবাং জজলা
ও উপদজলা পর্ থাদয়র র্বর্ভন্ন র্বভাদগর কর্থকতথাগণ প্রকদল্পর নারী সুফলদভাগীদের প্রর্শক্ষক র্হদসদব প্রর্শক্ষণ প্রোন কদরদছন।
এ ধারা ফাউদেশদনর র্াধ্যদর্ এেনও অব্যাহত রদয়দছ।
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জ) প্রকমের মাঠ কমীমের জন্য প্রবশক্ষণ: বাস্তবায়ন পর্ যাময় প্রকে কমযকাে পবরচালনা সহজতর করার লমক্ষে প্রকমের মাঠ
কমীমের প্রকে কমযকাে ও প্রকে পবরচালনা নীবতমালা সম্পযমক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হময়মে। র্ার ফমল প্রকে বাস্তবায়ন
ববষময় মাঠ পর্ যায় কমযকতযা ও কমীমের প্রকে বাস্তবায়ন ববষময় েক্ষতা বৃবদ্ধ জপময়মে।
ঝ) সুফলমভাগীমের জন্য জলজার, ফরম ও জরবজিার-এর ব্যব্া: প্রকমের আওতাধীন সকল সেস্যমের তথ্য সমৃদ্ধ প্রময়াজনীয়
জলজার, ফরম ও জরবজিার রময়মে। র্ার মাধ্যমম সেস্যমের ব্যবক্তগত তথ্যাবেসহ তামের সকল প্রকাল আবথ যক ঋণ কার্ যক্রমমর
বহসাব বনকাশ, ঋমণর বকবস্ত প্রোন, ব্যামলি এবং সঞ্চময়র সকল বহসাব বনকাশ সংরবক্ষত থামক। এ ব্যব্া প্রকেটির ক্ষুদ্র
কৃষক উন্নয়ন জকে পর্ যাময়র স্বেতা ও সেস্যমের বহসামবর জবাববেবহতা বনবিত কমর থামক।
ঞ) উপকারমভাগী সেস্যমেরমক চাবহো জমাতামবক ঋণ সহায়তা প্রোন: প্রকে অনুমমােনকামল চাবহত লক্ষেমাত্রা অনুর্ায়ী আবতযক
ঋণ তহববল না পাওয়ায় চাবহো জমাতামবক সকল সুফলমভাগীমক ঋণ ববতরমণ বকছুটা সমস্যা রময়মে জগমে। সুফলমভাগীরা
জানান প্রকে হমত প্রথম েফা ২০,০০০.০০ টাকা ঋণ প্রোন করা হয় এবং প্রথম েফা ঋণ সফলভামব পবরমশাধ করার পর
১০,০০০.০০ টাকা বৃবদ্ধ কমর ২য় েফায় ৩০,০০০.০০ টাকা ঋণ প্রোন করা হয়। সুফলমভাগীমের অভবমত বতযমান বাজামর
২০,০০০.০০ টাকায় ভাল জকান আয়বধ যক কমযকাে পবরচালনা করা র্ায়না। তাই প্রারবম্ভক ঋমণর বসবলং ২০,০০০.০০ (ববশ
হাজার) টাকা জথমক বৃবদ্ধ কমর কমপমক্ষ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করা জর্মত পামর। জসই লমক্ষে প্রকমের আওতায়
ক্ষুদ্র ঋণ ববতরমণর জন্য সেস্য প্রবত আবতযক ঋণ তহববল বৃবদ্ধ করা জর্মত পামর।
চ) বকবস্ত পবরমশামধর সময়সীমা: একজন সুফলমভাগীমক প্রকে হমত ঋণ গ্রহণ করার দ্ইু (২) সপ্তাহ পর হমতই ঋমণর বকবস্ত
পবরমশাধ করমত হয়। বকন্তু এমতা অে সমময় ঋমণর অথ য বববনময়াগ কমর আয় করা আমেৌ সম্ভব হয় না। র্ার কারমণ অন্য জকান
উৎস হমত ঋণ গ্রহণ বা ধার-জেনা কমর ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত হয়। ফমল এ সময়সীম কমপমক্ষ এক মাস করা
প্রময়াজন।
ে) নারী ঋণ গ্রহীতা সেমস্যর স্বামী মারা জগমল ঋণ মওকুমফর সুমর্াগ না থাকা: আমামের জেমশ ক্ষুদ্র ঋণ কার্ যক্রম সফল
বাস্তবায়মন নারীমের প্রশংসনীয় ভূবমকা রময়মে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রোনকারী সং্াসমূহ জর্মন এনবজও তাই নারীমের বনময়
সবমবত/জকে গঠন কমর ঋণ প্রোন ও আোয় কার্ যক্রম পবরচালনায় সব যাবধক গুরুত্ব জেয়। জস কারমণ ঋণ গ্রহীতা বা তার
স্বামী/স্ত্রীর জর্ জকান একজন মারা জগমল অববশি ঋণ মওকুফ হময় থামক। বকন্তু আমলাচে প্রকমে শুধু ঋণ গ্রহীতা মারা জগমল
তার ঋণ মওকুফ হময় থামক।
জ) সম্পমের ক্ষবতর বীমা ব্যব্া: প্রাকৃবতক দ্যমর্ যাগ বকংবা বনমজর অবমহলা ব্যবতত র্বে জকান সুফলমভাগীর ঋমণর মাধ্যমম
ক্রয়কৃত সম্পমের ক্ষবত হমল জস জক্ষমত্র আবথ যক সহায়তা প্রোমনর জকান ব্যব্া জনই। এমনবক ঋমণর অথ য মওকুমফর জকান
ব্যব্া জনই।
ঝ) ঋণ প্রোমনর জক্ষমত্র কৃবষ বভবিক জরিমক অগ্রাবধকার জেয়া: এসএফবিএফ এর কার্ য-পবরবধ অনুর্ায়ী ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষকমের
জীবনমান উন্নয়মনর ববষয়টি উমল্লখ রময়মে। এ ববষময়র প্রবত গুরুত্ব বেময় কৃবষ বভবিক জরমি আমরা জববশ পবরমামণ ঋণ প্রোমন
অগ্রাবধকার জেয়া প্রময়াজন।
ঞ) অবধক সংখ্যক উপকারমভাগীমক প্রবশক্ষমণর আওতায় আনা: আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকাে আমরা কার্ যকর ও েক্ষতার সামথ
পবরচালনার জন্য আমরা জববশ সংখ্যক উপকারমভাগী সেস্যমক প্রকে কতৃযক প্রেি প্রবশক্ষমণর আওতায় আনা প্রময়াজন।
ট) মবনটবরং কামজ লবজবেক সামপামট যর অভাব: কমযশালায় অংশগ্রহণকারী মাঠ পর্ যাময়র কমযকতযারা জানান প্রময়াজনীয় কবতপয়
উপমজলা অতেত দ্যগময ও প্রতেত অঞ্চমল হওয়ায় এবং মাঠ কমীমের জন্য জকান প্রকার লবজবেক সামপাট য না থাকায় মাঠ
পর্ যাময় প্রকে কার্ যক্রম মবনটবরং কামজর অসুববধা সৃবি হয় এবং জস কারমণ কাবিত লক্ষে অজযমন বাঁধা সৃবি হয়। তাই মাঠ
পর্ যাময়র কমযকতযামের প্রকে বাস্তবায়ন কাজ কার্ যকরভামব তোরবকর জন্য পর্ যাপ্ত সংখ্যক জমাটর সাইমকল সরবরাহ করা জর্মত
পামর। এমক্ষমত্র সংবিি কমযকতযামের মাবলকানায় জমাটরসাইমকল প্রোন কমর তামের জবতন জথমক বকবস্তমত জমাটর সাইমকমলর
মূল্য কতযমনর ব্যব্া করা জর্মত পামর।
য করা: কমযশালায় অংশগ্রহণকারী মাঠ পর্ যাময়র কমযকতযারা জানান প্রকমের
ঠ) প্রকে কার্ যক্রমম ্ানীয় প্রশাসনমক অতর্র্ভূক্ত
আওতাধীন সুফলমভাগীমের মমধ্য বকছু বকছু জক্ষমত্র ঋণ জেলার্পর ঝর্ুঁ ক জেো র্ায়। এসকল জেলার্প ঋণ আোয় করা লদক্ষে
থ
সাটির্ফদকে
র্ার্লা র্নষ্পর্ির জন্য উপদজলা র্নব থাহী কর্থকতথার সহদর্ার্গতা প্রদয়াজন হয়। র্কন্তু প্রকল্প বাস্তবায়দনর জকান
পর্ থাদয় স্থানীয় প্রশাসনদক না রাোর কারদণ তাদের কাছ জর্দক প্রদয়াজনীয় সহদর্ার্গতা জপদত কষ্ট হয়। তাই cÖK‡íi
থ
AvIZvaxb mydj‡fvMx‡`i জেলার্প ঋণ আোয় করা লদক্ষে সাটির্ফদকে
র্ার্লা র্নষ্পর্ির জন্য উপদজলা র্নব থাহী কর্থকতথার
সহদর্ার্গতা র্নর্িত করার লদক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্ থাদয় স্থানীয় প্রশাসনদক অেভূথি করা প্রদয়াজন।
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৩.৬. প্রকে সমাবপ্তর পর সৃি সুববধাবে জটকসইকরণ
৩.৬.১. প্রকেটি জটকসইকরমণ ঘূণ যায়মান তহববল গঠন
আবতথক ঋণ তহর্বল সুফলদভাগীদের ঋণ সহায়তা প্রোদনর লদক্ষে একটি স্থায়ী মূলধন। আবতথক ঋণ তহর্বল পুনোঃর্বর্নদয়াদগর
র্াধ্যদর্ উৎপােন, আত্ম-কর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ সুফলদভাগী সেস্যদের আর্ থ-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন
তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরণ কার্ থক্রর্ অব্যাহত/িলর্ান রাোর লদক্ষে ব্যবহার করা হদয় র্াদক। প্রকদল্পর র্াধ্যদর্ প্রাপ্ত আবতথক ঋণ
তহর্বল ৩৮ জকাটি ২০ লক্ষ োকা প্রকল্প জর্য়াদে সাদড় র্তন বছদর ১৪ র্কর্স্তদত সরকার হদত প্রাপ্ত হদয় র্াঠ পর্ থাদয় ঘূণ যায়মান
আকাদর ১১৮জকাটি ৫৭ লাে োকা র্বতরণ করা হদয়দছ র্া মূল প্রাপ্ত আবতথক ঋণ তহর্বদলর ০৩ গুণ। সর্দয়র ব্যবধাদন বতথর্াদন র্া
০৫ গুদণ োর্ড়দয়দছ। তাছাড়া সরকার্র পর্ থাদয় পর্রিার্লত ক্ষুদ্র ঋণ নীর্তর্ালা অনুর্ায়ী প্রকল্প জর্য়াদে র্বতরণকৃত ঋদণর আোয়
হদত অর্জথত সার্ভথস িাজথ ৮ জকাটি ৮৪ লাে ০৪ হাজার োকার ১১ ভাদগর ১ ভাগ ৮০ লাে ৩৭ হাজার োকা মূল আবতথক ঋণ
তহর্বদলর সাদর্ জর্াগ হদয় আবতথক ঋণ তহর্বল ৩৮ জকাটি ২০ লক্ষ োকা জর্দক ৩৯ জকাটি ৩৭ হাজার োকায় উন্নীত হদয়দছ র্া
ইদতার্দধ্য আদরা জবদড়দছ। এভাদব জর্াে অর্জথত সার্ভথস িাদজথর ১১ ভাদগর ১ ভাগ মূল আবতথক ঋণ তহর্বদলর সাদর্ যুি হদয়
তহর্বল ক্রর্ান্বদয় বৃর্দ্ধ এবাং আবতথক ঋণ তহর্বল পুনোঃর্বর্নদয়াদগর র্াধ্যদর্ উৎপােন, আত্ম-কর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক
কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ সুফলদভাগী সেস্যদের আর্ থ-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরণ কার্ থক্রর্ অব্যাহত/িলর্ান রাোর
লদক্ষে ব্যবহার কদর ঘূণ যায়মান তহববল প্রকেটিমক জটকসই করমত ভূর্র্কা রােদব র্া একটি িলর্ান প্রর্ক্রয়া।
৩.৬.২. প্রকমের কার্ যক্রম জটকসইকরমণ ঘুণ যায়মান তহববল পবরচালনা
প্রকদল্পর আওতায় ৫৪ উপদজলার জকদন্দ্রর সেস্যদের জন্য জর্াে ৩৮ জকাটি ২০ লক্ষ োকা ঘুণ যায়মান তহববল বরাে রাো হদয়র্ছল।
বরােকৃত তহর্বল র্বদশষ র্বদবিনা ছাড়া প্রায় সর্ানভাদব ৫৪টি উপদজলায় বন্টন কদর প্রদতেক উপদজলায় জপ্ররণ করা হদয়দছ।
প্রকল্প জর্য়াদে এ ৩৮ জকাটি ২০ লক্ষ োকা ঘুণ যায়মান তহববল র্েদয় ৫৪টি উপদজলার গ্রার্ পর্ থাদয় গঠিত ১৫১৫টি ক্ষুদ্র ও প্রার্েক
কৃষক উন্নয়ন জকদন্দ্রর ৩৬১৪৩ জন সেস্যর র্াদে ক্রর্পুর্ঞ্জতভাদব ১১৮জকাটি ৫৭ লাে ৫০ হাজার োকা র্বতরণ করা হদয়দছ। ঋণ
আোদয়র হার প্রায় ৯৯%।
৩.৬.৩. প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক জটকসই করার লমক্ষে এবক্সট প্লান (Exit plan)
প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক জটকসই করার লমক্ষে প্রকমের র্ের্পর্প ও আরবিবপবপমত সুবনবে যি এবক্সট প্লান (Exit plan)
বেল। এ এবক্সট প্লান (Exit plan) প্রকদল্পর আরর্ের্পর্পদত জর্ভাদব র্ছল তা হদলা "প্রকল্প সর্ার্প্তর পর সর্স্ত সম্পে ও সম্পর্ি
এবাং জনবলসহ ফাউদেশদনর র্বর্ধ র্বধান অনুর্ায়ী ফাউদেশদনর র্নয়র্র্ত কার্ থক্রদর্র সাদর্ একীভুত করা হদব।” প্রকল্প জর্য়াে
জশদষ আরর্ের্পর্প’র এবক্সট প্লান (Exit plan) অনুসাদর প্রকদল্পর আওতাধীন সকল কার্ থক্রর্সমূহ এসএফর্েএফ-এর মূল কার্ থক্রর্
র্হদসদব একীভূত করার প্রদয়াজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ এবাং ফাউদেশদনর আওতায় প্রকল্প এলাকার ৫৪ টি উপদজলার
কার্ থক্রর্ একীভুত হদয় বতথর্াদন সফলভাদব িলর্ান রদয়দছ।
৩.৭. প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল অবজযত বশক্ষা (Lessons learned)
অত্র প্রকমের আওতায় বকছু গুরুত্বপূণ য কার্ যক্রম বাস্তবায়মনর ফমল প্রকে কার্ যক্রমসমূমহর জটকসইকরমণ সরাসবর ভূবমকা রাখমে
এবং প্রকমের আওতাধীন ঋণ কার্ যক্রমমর গবতশীলতা ও স্বেতা বৃবদ্ধ জপময়মে। এসকল ববষয় জথমক অবজযত বশক্ষা পরবতী প্রকে
প্রণয়ন ও বাস্তবায়মন গুরুত্বপূণ য ভূবমকা রাখমত পামর। অত্র প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল অবজযত বশক্ষাসমূহ বনমে উপ্াপন করা হমলা:
৩.৭.১. সাবভযস চামজযর মাধ্যমম জবতন-ভাতাবে পবরচালনা
প্রকমের বিজাইন অনুসামর সুফলমভাগীমের মামঝ ববতরণকৃত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋমণর ববপরীমত ১১% সাবভযস চাজয বহমসমব
গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত ১১% সাবভযস চামজযর মমধ্য ১০% অথ য বেময় প্রকমে বনময়াবজত সকল কমযকতযা ও কমযচারীমের জবতন-ভাতাবে
এবং অবফস ব্যয় পবরচালনা করা হয়। র্ার ফমল এ প্রকে পবরচালনার জন্য জবতন-ভাতাবে ও অবফস খরচ বাবে সরকামরর পক্ষ
জথমক অবতবরক্ত জকান ব্যয় বহন করমত হয় না। অন্যবেমক জর্মহতু এই সাবভযস চামজযর মাধ্যমম জবতন-ভাতাবে ও অবফস ব্যয় বহন
করা হয়, জসমহতু মাঠ পর্ যাময় বনময়াবজত কমযকতযা ও কমযচারীমের সময়মমতা ঋমণর বকবস্ত উমিালমনর প্রবত আতবরকতা ববযমান
থামক। র্া প্রকেটির প্রধানতম সবল বেক। এর ফমল ঋণ আোয় কার্ যক্রমও সাব যক্ষবনক জজারোর থামক।
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৩.৭.২. ঋণ কার্ যক্রম পবরচালনায় অমটামমশন
অত্র প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল অর্জথত র্শক্ষাগুদলার র্দধ্য অন্যতর্ আদরকটি র্শক্ষা হদলা ঋণ কার্ থক্রর্ পর্রিালনায় অদোদর্শন
ব্যবস্থাপনা িালু ও তার বাস্তবায়ন। এসএফর্েএফ এর ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ কার্ থক্রর্ অনলাইদন পর্রিালনার জন্য
র্াইদক্রাফাইন্যান্স সফেওয়োর কার্ থক্রর্ গ্রহণ করা হদয়দছ। এ অনলাইন কার্ থক্রদর্ ০৩ (র্তন) টি র্র্েউল রদয়দছ। র্র্েউলগুদলা
হদলা MIS, AIS এবাং HRIS । এই অনলাইন কার্ যক্রম MIS-এর মাধ্যমম সেস্যদের োোদবইজ এবাং ঋণ ও সঞ্চদয়র সার্ব থক
পর্রর্স্থর্ত সর্ন্নদবর্শত র্াদক। ফদল কর্তথপক্ষ অর্তদ্রুত র্র্নের্রাং করদত পাদর এবাং দ্রুত র্সদ্ধাে গ্রহদণর র্াধ্যদর্ কার্ থক্রদর্
গর্তশীলতা আনদত পাদর। AIS র্র্েউলটিদত ফাউদেশদনর সকল পর্ থাদয়র কার্ থালদয়র জলনদেন ও র্হসাব সাংক্রাে র্াবতীয় তথ্য
পাওয়া র্ায়। ফদল আর্র্ থক জলনদেন সাংক্রাে সকল র্বষয়াবলী অর্তদ্রুত কর্তথপক্ষ র্র্নের্রাং করদত পারা র্ায়। এছাড়া HRIS
র্র্েউলটির র্াধ্যদর্ ফাউদেশদন সকল কর্থকতথা ও কর্থিারীদের প্রদয়াজনীয় সকল তথ্যার্ে র্র্া তাজের িাকুর্রদত জর্াগোন,
র্লদয়ন, অসুস্থ জর্নত ছুটি ইতোর্ে পর্ থাদলািনার র্াধ্যদর্ দ্রুত র্সদ্ধাে গ্রহণ সম্ভব হয়। এসএফবিএফ-এর অমটামমশন বসমেম এর
সঠিক ব্যবহার এবং জহি অবফস হমত মাঠ পর্ যায় পর্ যত প্রকমের কার্ যক্রম তোরবকমত সাব যক্ষবনক সহমর্াবগতা বেল এসএফবিএফ
প্রবতষ্ঠামনর ব্যব্াপনা কতৃযপক্ষসহ সকল পর্ যাময়র কমযকতযামের প্রকে কার্ যক্রমম আতবরক নজর ববযমান বেল। র্ার ফমল প্রকমের
লক্ষেমাত্রার ববপরীমত অগ্রগবত সমতাষজনক।
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চতুথ য অধ্যায়
প্রকমের SWOT analysis
প্রকমের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমম মাঠ পর্ যায় হমত প্রশ্নাববল ও েলীয় আমলাচনার মাধ্যমম উপকারমভাগীমের বনকট হমত
প্রাপ্ত তথ্য, জকআইআই-এর মাধ্যমম প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পর্ যামলাচনা কমর প্রকমের সবলবেক, দ্যব যলবেক, সৃি সুমর্াগ ও ঝবুঁ কসমূহ বনমে
উপ্াপন করা হমলা:
৪.১. প্রকমের সবল বেকসমূহ
৪.১.১. বিবপবপ’জত সুবনবে যি এবক্সট প্লোন (Exit plan) থাকা: প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক জটকসই করার লমক্ষে প্রকমের
বিবপবপমত সুবনবে যি এবক্সট প্লান (Exit plan) বেল। ফাউদেশদনর র্বর্ধ র্বধান অনুর্ায়ী ফাউদেশদনর র্নয়র্র্ত কার্ থক্রদর্র সাদর্
একীভুত করা হদয়দছ এবাং ফাউদেশদনর আওতায় প্রকল্প এলাকার ৫৪ টি উপদজলার কার্ থক্রর্ একীভুত হদয় সফলভাদব িলর্ান
রদয়দছ।
৪.১.২. জামানতববহীন ঋণ ববতরণ: গ্রার্র্ভর্িক অনানুষ্ঠার্নক জকদন্দ্রর আওতায় সাংগঠিত ৩৬১৪৩ টি পর্রবাদরর (প্রর্ত পর্রবার
হদত একজন কদর) ৩৬,১৪৩ সুফলদভাগীদের উৎপােন, আত্ম-কর্থসাংস্থান ও আয় বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ তাঁদের আত্মসার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরদণ প্রকল্প জর্য়াদে ১১৮৫৭.৫০ লক্ষ োকা 'জার্ানতর্বহীন' ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ
র্বতরণ করা হদয়দছ। এদত গদড় প্রদতেক সেস্য ৩৩০০০.০০ োকা ঋণ সহায়তা জপদয়দছন।
৪.১.৩. প্রকেটি জটকসই করার লমক্ষে ঘূণ যায়মান তহববল গঠন: আবতথক ঋণ তহর্বল সুফলদভাগীদের ঋণ সহায়তা প্রোদনর লদক্ষে
একটি স্থায়ী মূলধন। আবতথক ঋণ তহর্বল পুনোঃর্বর্নদয়াদগর র্াধ্যদর্ উৎপােন, আত্ম-কর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র
র্াধ্যদর্ সুফলদভাগী সেস্যদের আত্ম-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরণ কার্ থক্রর্ অব্যাহত/িলর্ান রাোর লদক্ষে
ব্যবহার কদর ঘূণ যায়মান তহববল প্রকেটিমক জটকসই করমত ভূর্র্কা রােদছ র্া একটি িলর্ান প্রর্ক্রয়া।
৪.১.৪. সাবভযস চামজযর অমথ যর মাধ্যমম কমযকতযামের জবতন ভাতাবে পবরচালনা: প্রকমের বিজাইন অনুসামর সুফলমভাগীমের ঋমণর
ববপরীমত জর্ ১১% সাবভযস চাজয জনয়া হয় তা জথমক প্রকমে বনময়াবজত কমযকতযা ও কমযচারীমের জবতন-ভাতাবে এবং অবফস ব্যয়
পবরচালনা করা হয়। র্ার ফমল এ প্রকে পবরচালনার জন্য জবতন-ভাতাবে ও অবফস খরচ বাবে অবতবরক্ত জকান ব্যয় বহন করমত
হয় না। র্া প্রকেটির প্রধানতম সবল বেক। এর ফমল ঋণ আোয় কার্ যক্রমও সাব যক্ষবণক জজারোর থামক।
ুঁ সৃবি করা হয়। প্রকে এলাকায় আয়
৪.১.৫. সঞ্চময়র মাধ্যমম পুবুঁ জ গঠন: জকে পর্ যাময় সেস্যমের ক্ষুদ্র সঞ্চময়র মাধ্যমম বনজস্ব পুবজ
বৃবদ্ধ মূলক কমযকাে সৃবিসহ আভেতরীণ সম্পে আহরমণর মাধ্যমম উৎপােন বৃবদ্ধর ফমল কমযসং্ান সৃবির ব্যব্া রাখা হময়মে।
৪.১.৬. প্রকে কার্ যক্রম পবরচালনায় অমটামমশন ব্যব্াপনা: এসএফর্েএফ এর ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদযািা ঋণ কার্ থক্রর্ অনলাইদন
পর্রিালনার জন্য র্াইদক্রাফাইন্যান্স সফেওয়োর কার্ থক্রর্ গ্রহণ করা হদয়দছ। এ অনলাইন কার্ থক্রদর্ ০৩ (র্তন) টি র্র্েউল রদয়দছ।
এই অনলাইন কার্ যক্রম MIS-এর মাধ্যমম সেস্যদের োোদবইজ এবাং ঋণ ও সঞ্চদয়র সার্ব থক পর্রর্স্থর্ত সর্ন্নদবর্শত র্াদক। AIS
র্র্েউলটিদত ফাউদেশদনর সকল পর্ থাদয়র কার্ থালদয়র জলনদেন ও র্হসাব সাংক্রাে র্াবতীয় তথ্য পাওয়া র্ায়। এছাড়া HRIS
র্র্েউলটির র্াধ্যদর্ ফাউদেশদন সকল কর্থকতথা ও কর্থিারীদের প্রদয়াজনীয় সকল তথ্যার্ে র্র্া তাজের িাকুর্রদত জর্াগোন,
র্লদয়ন, অসুস্থ জর্নত ছুটি ইতোর্ে পর্ থাদলািনার র্াধ্যদর্ দ্রুত র্সদ্ধাে গ্রহণ সম্ভব হয়।
৪.১.৭. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে গঠমনর মাধ্যমম প্রাবতক জনমগাষ্ঠীমক সংগঠিতকরণ: জবরমপর মাধ্যমম প্রকমের আওতায়
গ্রাম/মহল্লা বভবিক েবরদ্র মবহলামের বনময় জকে গঠণ কমর তামের বনময় ঋণ ও সঞ্চয় কার্ যক্রম পবরচালনা করা হয়। র্ার মাধ্যমম
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক পবরবামরর মমধ্য সমবায়ী মমনাভাব ততবর হময়মে। এমক্ষমত্র জকে গঠমনর হার ৯৪%।
৪.১.৮. ক্ষুদ্র ও প্রাবপ্তক নারীমের ক্ষমতায়ন: প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল নারীর ক্ষর্তায়ন র্বদশষভাদব জজারোর করা সম্ভব হদয়দছ।
প্রকদল্পর সুফলদভাগীদের ৯৬% নারী। নারীদের উৎপােন আত্ম-কর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ তাঁদের আত্মসার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরদণর পাশাপার্শ জর্ৌতুক প্রর্া ও বাল্য র্ববাহ জরাধ, নারী জনর্তত্ব র্বকাশ, নারীর
ক্ষর্তায়ন, র্সদ্ধাে গ্রহদণ নারীর অাংশ গ্রহণ, র্শশু অর্ধকার সাংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋদণর র্র্ার্র্ ব্যবহার, আধুর্নক পদ্ধর্তদত কৃর্ষ
িাষাবাে, প্রার্র্র্ক স্বাস্থে পর্রির্ থা, র্ার্তত্ব ও র্শশু স্বাস্থে এবাং র্শক্ষা র্বষদয় নারীগণ অর্ধক সদিতন হদয়দছন।
৪.১.৯. প্রবশক্ষমণর মাধ্যমম আয়বৃবদ্ধমূলক কমযকামে েক্ষ জনশবক্ত গমড় জতালা: আয়বৃবদ্ধমূলক কমযকাে শুরুর পূমব য সুফলমভাগীমের
বনময় কমযপন্থা বনরুপণ, উৎপােমনর জন্য জকৌশল, আয়বৃবদ্ধমূলক কমযকাে বাস্তবায়ন ইতোবে ববষময় প্রবশক্ষণ প্রোমনর মাধ্যমম
ধারণা ও েক্ষতা সৃবির ব্যব্া জনয়া হময়মে।
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৪.১.১০. আত্ম-কমযসং্ান সৃবি: প্রবশক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও জামানত ববহীন ঋণমক কামজ লাবগময় সুফলমভাগীরা বববভন্ন আয় বৃবদ্ধমূলক
কমযকামে অংশগ্রহণ কমর আত্ম-কমযসং্ান জর্মন হাঁস-মুরগী পালন, সববজ চাষ, গরু জমাটাতাজাকরণ, গাভী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা
জর্মন মুবে জোকান, চাময়র জোকান, অমটা/ভোন ব্যবসা ইতোবের সৃবি করমে। প্রকে কমযকামের ফমল জমাট অতর্ভযক্ত ৬০%
সেজস্যর আত্ম-কমযসং্ান সৃবি হজয়মে র্া প্রকে এলাকার কমযকাে পর্ যামলাচনায় প্রতীয়মান হজয়মে।
৪.১.১১. নতুন জনবল বনময়াগ না বেময় জপ্রষজণ বনময়াগ ব্যব্া: এ প্রকমে এসএফবিএফ জথমক কমযকতযা জপ্রষমণ জনওয়ার ব্যব্া
রাখা হময়মে। ফমল সাবব যক কার্ যক্রমম েক্ষ ব্যব্াপনা পবরলবক্ষত হময়মে এবং এসএফবিএফ এর ব্যব্াপনা কতৃযপমক্ষর মমধ্য
প্রকেটির ব্যাপামর ভামলা মমনাভাব ববযমান। প্রকমের ঋণ আোময়র হার ৯৯%।
৪.১.১২. জসবা প্রোনকারী জাবতগঠণমূলক সং্া/ববভামগর সামথ বলংমকজ সৃবি: সামাবজক সমচতনতা সৃবি, সমন্বয় ও
সহমর্াবগতার অন্যকুল পবরমবশ, জকমের সাধারণ সেস্যমের উপমজলা পর্ যাময় প্রবশক্ষণ প্রোমনর ফমল প্রবশবক্ষত জনবল সৃবি এবং
জসবা প্রোনকারী জাবতগঠণ মূলক সং্া/ববভামগর সামথ বলংমকজ সৃবির ব্যব্া জনয়া হময়মে।
৪.১.১৩. ঋণ পবরচালন নীবতমালা প্রণয়ন ও মুদ্রণ: বাস্তবায়ন পর্ যাময় প্রকে কমযকাে পবরচালনার জন্য গাইিলাইন বহমসমব ঋণ
পবরচালন নীবতমালা প্রণয়ন ও মুদ্রণ ব্যব্া করা হময়মে। র্ার ফমল মাঠ পর্ যাজয়র কমযকতযামের পমক্ষ প্রকে বাস্তবায়ন সহজতর
হময়মে।
৪.১.১৪. প্রকমের মাঠ কমীমের জন্য প্রবশক্ষণ: বাস্তবায়ন পর্ যাময় প্রকে কমযকাে পবরচালনা সহজতর করার লমক্ষে প্রকমের মাঠ
কমীমের প্রকে কমযকাে ও প্রকে পবরচালনা নীবতমালা সম্পযমক প্রবশক্ষণ প্রোন করা হময়মে। র্ার ফমল প্রকে বাস্তবায়ন ববষময়
মাঠ পর্ যায় কমযকতযা ও কমীমের প্রকে বাস্তবায়ন ববষময় েক্ষতা বৃবদ্ধ জপময়মে।
৪.১.১৫. সুফলমভাগীমের জন্য জলজার, ফরম ও জরবজিার-এর ব্যব্া: প্রকমের আওতাধীন সকল সেস্যমের তথ্য সমৃদ্ধ প্রময়াজনীয়
জলজার, ফরম ও জরবজিার রময়মে। র্ার মাধ্যমম সেস্যমের ব্যবক্তগত তথ্যাবেসহ তামের সকল প্রকার আবথ যক ঋণ কার্ যক্রমমর
বহসাব বনকাশ, ঋমণর বকবস্ত প্রোন, ব্যামলি এবং সঞ্চময়র সকল বহসাব বনকাশ সংরবক্ষত থামক। এ ব্যব্া প্রকেটির ক্ষুদ্র কৃষক
উন্নয়ন জকে পর্ যাময়র স্বেতা ও সেস্যমের বহসামবর জবাববেবহতা বনবিত কমর থামক।
৪.১.১৬. সাব যক্ষণবক তোরবক: এসএফবিএফ-এর জহি অবফস হমত মাঠ পর্ যায় পর্ যত প্রকমের কার্ যক্রম তোরবকমত সাব যক্ষবণক
সহমর্াবগতা বেল এসএফবিএফ প্রাবতষ্ঠামনর ব্যব্াপনা কতৃযপক্ষসহ সকল পর্ যাময়র কমযকতযামের প্রকে কার্ যক্রমম আতবরক নজর
ববযমান বেল। র্ার ফমল প্রকমের লক্ষেমাত্রার ববপরীমত অগ্রগবত সমতাষজনক।
৪.২. প্রকমের দ্যব যল বেকসমূহ
৪.২.১. মাঠ পর্ যাময় জনবমলর স্বেতা: উপ-আঞ্চবলক কার্ যালময় মাত্র ০২ মাঠ সংগঠক রময়মে র্া সফলভামব ঋণ কার্ যক্রম
পবরচালনায় অপ্রতুল। এোড়া মাঠ পর্ যাময় প্রকমের কার্ যক্রমমর ব্যপকতা ববমবচনায় আঞ্চবলক পর্ যাময় আঞ্চবলক ব্যব্াপক এবং
উপমজলা পর্ যাময় মাঠ সংগঠক সংখ্যা পর্ যাপ্ত নয়। প্রকমের আওতাধীন ৫৪টি উপমজলায় ১৫১৫টি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে ববযমান
থাকায় গমড় প্রবতটি উপমজলা ২৮টি কমর জকে ববযমান। ফমল একজন মাঠ সংগঠকমক প্রবত সপ্তামহর ৫ কার্ যবেবমস প্রায় ১৪টি
জকমের কার্ যক্রম পবরচালনা করমত হয়।
৪.২.২. উপকারমভাগী সেস্যমেরমক চাবহো জমাতামবক ঋণ সহায়তা বেমত না পারা: প্রকে অনুমমােনকামল চাবহত লক্ষেমাত্রা
অনুর্ায়ী আবতযক ঋণ তহববল না পাওয়ায় চাবহো জমাতামবক সকল সুফলমভাগীমক ঋণ ববতরমণ বকছুটা সমস্যা রময়মে জগমে।
সুফলমভাগীেমর সামথ মতববনবময়কামল জানা র্ায় প্রকে হমত প্রথম েফা ২০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রোন করা হয় এবং প্রথম েফা
ঋণ সফলভামব পবরমশাধ করার পর ১০,০০০.০০ টাকা বৃবদ্ধ কমর ২য় েফায় ৩০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রোন করা হয়।
সুফলমভাগীেমর অবভমত বতযমান বাজামর ২০,০০০.০০ টাকায় ভাল জকান আয়বধ যক কমযকাে পবরচালনা করা র্ায়না।
৪.২.৩. বকবস্ত পবরমশামধর সময়সীমা কম: একজন সুফলমভাগীমক প্রকে হমত ঋণ গ্রহণ করার েইু (২) সপ্তাহ পর হমতই ঋমণর
বকবস্ত পবরমশাধ করমত হয়। বকন্তু এমতা অে সমময় ঋমণর অথ য বববনময়াগ কমর আয় করা আমেৌ সম্ভব হয় না। র্ার কারমণ অন্য
জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ বা ধার-জেনা কমর ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত হয়।
৪.২.৪. নারী ঋণ গ্রহীতা সেমস্যর স্বামী মারা জগমল ঋণ মওকুমফর সুমর্াগ না থাকা: আমামের জেমশ ক্ষুদ্র ঋণ কার্ যক্রম সফল
বাস্তবায়মন নারীমের প্রশংসনীয় ভূবমকা রময়মে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রোনকারী সং্াসমূহ জর্মন এনবজও তাই নারীমের বনময় সবমবত/জকে
গঠণ কমর ঋণ প্রোন ও আোয় কার্ যক্রম পবরচালনায় সব যাবধক গুরুত্ব জেয়। জস কারমণ ঋণ গ্রহীতা বা তার স্বামী/স্ত্রীর জর্ জকান
একজন মারা জগমল অববশি ঋণ মওকুফ হময় থামক। বকন্তু আমলাচে প্রকমে শুধু ঋণ গ্রহীতা মারা জগমল তার ঋণ মওকুফ হময়
থামক।
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৪.২.৫. সম্পমের ক্ষবতর বীমা ব্যব্া না থাকা: প্রাকৃবতক দ্যমর্ যাগ বকংবা বনমজর অবমহলা ব্যবতত র্বে জকান সুফলমভাগীর ঋমণর
মাধ্যমম ক্রয়কৃত সম্পমের ক্ষবত হমল জস জক্ষমত্র আবথ যক সহায়তা প্রোমনর জকান ব্যব্া জনই। এমনবক ঋমণর অথ য মওকুমফর জকান
ব্যব্া জনই।
৪.২.৬. মবনটবরং কামজ লবজবেক সামপামট যর অভাব: প্রময়াজনীয় কবতপয় উপমজলা অতেত দ্যগময ও প্রতেত অঞ্চমল হ্ওয়ায় এবং
মাঠ কমীমের জন্য জকান প্রকার লবজবেক সামপাট য না থাকায় মাঠ পর্ যাময় প্রকে কার্ যক্রম মবনটবরং কামজর অসুববধা সৃবি হয়
এবং জস কারমণ কাবিত লক্ষে অজযমন বাঁধা সৃবি।
৪.২.৭. প্রকে কার্ যক্রমম ্ানীয় প্রশাসনমক অতর্ভযক্ত না করা: প্রকমের আওতাধীন সুফলমভাগীমের মমধ্য বকছু বকছু জক্ষমত্র ঋণ
থ
জেলার্পর ঝর্ুঁ ক জেো র্ায়। এসকল জেলার্প ঋণ আোয় করা লদক্ষে সাটির্ফদকে
র্ার্লা র্নষ্পর্ির জন্য উপদজলা র্নব থাহী কর্থকতথার
সহদর্ার্গতা প্রদয়াজন হয়। র্কন্তু প্রকল্প বাস্তবায়দনর জকান পর্ থাদয় স্থানীয় প্রশাসনদক না রাোর কারদণ তাদের কাছ জর্দক
প্রদয়াজনীয় সহদর্ার্গতা জপদত কষ্ট হয়।
৪.২.৮. অবধক সংখ্যক উপকারমভাগীমক প্রবশক্ষণ কার্ যক্রমম অতর্ভযবক্তর সুমর্াগ না থাকা: প্রকদল্প ৪০৫০০ জন সুফলদভাগীদক সেস্য
করার লক্ষের্াত্রা র্নধ থারণ করা হদয়দছ। তার র্দধ্য ৫০০০ জন সুফলদভাগীদক প্রর্শক্ষণ প্রোদনর লক্ষের্াত্রা র্নধ থারণ করা হদয়র্ছল র্া
র্ছল জর্াে সুফলদভাগীর ১২% র্াত্র। র্ার ফমল অবধকাংশ সুফলমভাগী সেস্য প্রক হমত প্রবশক্ষণ না পাওয়ার কারমণ আয়-বৃবদ্ধমূলক
কমযকাে সফলভামব পবরচালনা করমত পারমেন না।
৪.৩. প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল সৃি সুমর্াগসমূহ


প্রকমের উমেশ্য বাস্তবায়মনর মাধ্যমম আত্ম-কমযসং্ান বৃবদ্ধ ও আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে বাস্তবায়মন গবত আসমে । আয়
বৃবদ্ধমূলক কমযকাে বাস্তবায়মনর মাধ্যমম কমযসং্ান, আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃবদ্ধসহ আথ য-সামাবজক অব্ার উন্নয়ন ঘমটমে
মমময পবরে যশনকামল জানা র্ায়।



ুঁ গঠমনর প্রবক্রয়ার মাধ্যমম
সবমবত গঠমনর মাধ্যমম বনমজমের আত্ম-সম্মান, সহমর্াবগতা, ্ানীয় জনতৃত্ব, বনজস্ব পুবজ
ুঁ
সামাবজক পুবজর ববকাশ ঘটমে।



আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে বাস্তবায়মন গ্রামবাসী আগ্রহী হময়মেন এবং উৎপােন প্রবক্রয়ায় আধুবনক কলামকৌশল অবলম্বন
কমরমে।



উপমজলা পর্ যাময় ববভাগীয় কার্ যালয়/েপ্তর কৃবষ, প্রাণী সম্পে, মৎস্য ইতোবে জাবত গঠনমূলক প্রবতষ্ঠামনর সামথ সম্পমকযর
উন্নয়ন ঘমটমে।

৪.৪. প্রকমের ঝবুঁ কপূণ য বেকসমূহ


সরকার্র র্সদ্ধাে অনুর্ায়ী োর্রদ্রে র্পড়ীত ও পিাৎপে জনদগাষ্ঠী বসবাস কদর এর্ন এলাকা/উপদজলা প্রকল্পভুি করদত
র্গদয় কদয়কটি উপদজলা অতেে দূগর্থ হওয়ায় প্রাকৃর্তক কারদণ কার্িত পর্ থাদয় কার্ থক্রর্ বাস্তবায়দন অদনক ঝর্ুঁ কর
সন্মুেীন হদত হদয়দছ।



প্রকদল্পর র্ের্পর্পদত সাংযুি কার্ থর্নদে থর্শকা অনুর্ায়ী শতভাগ র্নয়র্ কর্তপয় সেস্য র্নব থািদনর জবলায় কর্ীগদণর
অনুসরণ করদত ব্যর্ থ হওয়া।



একটি প্রকল্প র্েজাইন করা, প্রণয়ন ও র্বর্ভন্ন পর্ থাদয় র্াছাই-বাছাই কদর চুড়াে অনুদর্ােন পর্ থে ১ জর্দক ২ বছর জলদগ
র্ায়। অনুদর্ােন পরবতীদত বাস্তবায়দন জেো র্ায় সর্দয়র িার্হো র্র্োদনা সম্ভব হয় না। আদলািে প্রকদল্পর জবলায়ও তাই
হদয়দছ। িার্হত র্সর্লাং অনুর্ায়ী প্রকদল্পর ঋণ র্বতরণ র্সর্লাং না র্াকায় ঋণ জেলার্পর ঝর্ুঁ ক জেো জগদছ।



প্রকদল্পর আওতায় র্নব থার্িত সেস্যদের কার্ থর্নদে থর্শকা অনুর্ায়ী র্নয়র্ জর্দন ঋণ প্রোন করা হদলও কর্তপয় সেস্য বার্ড়
ঘদর তালা জর্দর অন্যত্র পলায়ন করায় ঋণ জেলার্পর ঝর্ুঁ ক জেো র্েদয়দছ।



প্রকদল্পর র্কছু উপদজলা প্রকৃর্তগত কারদণ দ্যমর্ যাগ প্রবণ হওয়ায় ঋণ আোদয় ঝর্ুঁ ক লক্ষে করা জগদছ।



স্থানীয় প্রভাবশালী জনপ্রর্তর্নর্ধর সুপার্রদশ প্রেি ঋণ আোদয় ঝর্ুঁ ক ইতোর্ে।
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পঞ্চম অধ্যায়
পর্ যামলাচনার বভবিমত সাবব যক পর্ যমবক্ষণ
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমম প্রাপ্ত ফলাফল পর্ যামলাচনা, প্রকমের সবল ও দ্যব যলবেক সমূহ ববমবচনায় জরমখ সমীক্ষার সাবব যক
পর্ যমবক্ষণ বনমে উপ্াপন করা হমলা:
৫.১. প্রকমের সম্ভাব্যতা র্াচাই: সরকার্র োদত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রর্ক্রয়াকরণ, অনুদর্ােন ও সাংদশাধন পদ্ধর্ত ববষয়ক পবরপত্র,
২০১৬ জর্াতাদবক ২৫ জকাটি োকার উদবথর ব্যদয় প্রকল্প গ্রহদণর জবলায় প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা র্াচাইময়র বাধ্যবােকতা রদয়দছ।
জর্দহতু আদলািে প্রকল্পটি ৪ জুন, ২০১৩ তার্রদে অনুর্ষ্ঠত জাতীয় অর্ থননর্তক পর্রষদের র্নব থাহী কর্র্টি (একদনক)-এর সভায়
অনুদর্ােন করা হয় জসদহতু উি প্রকদল্পর জবলায় প্রকদল্পর সম্ভাব্যতা র্াচাই প্রদর্াজে হয়র্ন।
৫.২. প্রকে কার্ যক্রম শুরুমত ববলম্ব: প্রকল্পটি ৪ জুন, ২০১৩ তার্রদে অনুর্ষ্ঠত জাতীয় অর্ থননর্তক পর্রষদের র্নব থাহী কর্র্টি
(একদনক)-এর সভায় অনুদর্ােন করা হয়। পর্রকল্পনা কর্র্শদনর একদনক ও সর্ন্বয় অনুর্বভাগ কর্তথক ২২-০৮-২০১৩
তার্রদে এবাং পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভাগ কর্তথক ২৭-০৮-২০১৩ তার্রদে প্রকল্পটি অনুদর্ােদনর প্রশাসর্নক আদেশ জার্র
করা হয়। পরবতীদত সাাংগঠর্নক কার্ থক্রর্ সম্পােন জশদষ জুলাই, ২০১৩ সাদলর স্থদল র্াি থ, ২০১৪ সাদল অর্ থাৎ ৯ র্াস পদর
র্াঠ কার্ থক্রর্ শুরু করদত হদয়দছ। এর ফদল প্রকল্প জর্য়াদে জকন্দ্র গঠন ৯৪% এবাং সেস্য অেভুথর্ি ৮৯.২৪% এবাং ত্রত্রর্ার্সক
পর্ থাদলািনা সভা ৭৫% হদয়দছ।
৫.৩. প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক জটকসই করার লমক্ষে এবক্সট প্লান (Exit plan): প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক
জটকসই করার লমক্ষে প্রকমের বিবপবপ’জত সুবনবে যি এবক্সট প্লান (Exit plan) বেল। উি এবক্সট প্লান (Exit plan)-এ প্রকল্প
সর্ার্প্তর পর সর্স্ত সম্পে ও সম্পর্ি এবাং জনবলসহ ফাউদেশদনর র্বর্ধ র্বধান অনুর্ায়ী ফাউদেশদনর র্নয়র্র্ত কার্ থক্রদর্র
সাদর্ একীভুত করার কর্া উদল্লে রদয়দছ। জস অনুসাদর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ এবাং ফাউদেশদনর আওতায় প্রকল্প এলাকার
৫৪ টি উপদজলার কার্ থক্রর্ (সর্স্ত সম্পে ও সম্পর্ি এবাং জনবলসহ) একীভুত হদয় সফলভাদব িলর্ান রদয়দছ।
৫.৪. প্রকেটি জটকসইকরমণ ঘূণ যায়মান তহববল গঠন: প্রকদল্পর র্াধ্যদর্ সরকার হদত প্রাপ্ত ৩৮ জকাটি ২০ লক্ষ োকার আবতথক ঋণ
তহর্বল প্রকল্প জর্য়াদে সাদড় র্তন বছদর ১৪ র্কর্স্তদত র্াঠ পর্ থাদয় ঘূণ যায়মান আকাদর ১১৮ জকাটি ৫৭ লাে োকা র্বতরণ করা
হদয়দছ র্া মূল প্রাপ্ত আবতথক ঋণ তহর্বদলর ০৩ গুণ। সর্দয়র ব্যবধাদন বতথর্াদন (এর্প্রল, ২০২০) র্া ০৫ গুদণ োঁর্ড়দয়দছ।
৫.৫. সাবভযস চামজযর অমথ যর মাধ্যমম কমযকতযামের জবতন-ভাতাবে পবরচালনা: প্রকমের আওতায় ববতরণকৃত আবতযক ঋমণর উপর
১১% সাবভযস চাজয আোয় করা হয় র্ার ১১ ভামগর ১ ভাগ আবতযক তহববমল জমা এবং বাবক ১০ ভাগ প্রকমে বনময়াবজত
কমযকতযা ও কমযচারীমের জবতন-ভাতাবে এবং অবফস পবরচালনায় ব্যয় করা হয়। তমব ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষকমের বনকট হমত
১১% সাবভযস চাজয আোময়র ববষয়টি প্রকমের উমেমশ্যর সামথ সাংঘবষ যক।
৫.৬. জনবল বনময়াগ সংকট: উপ-আঞ্চবলক কার্ যালময় মাত্র ০২ জন মাঠ সংগঠক রময়মে র্া সফলভামব ঋণ কার্ যক্রম পবরচালনায়
অপ্রতুল। এোড়া মাঠ পর্ যাময় প্রকমের কার্ যক্রমমর ব্যপকতা ববমবচনায় আঞ্চবলক পর্ যাময় আঞ্চবলক ব্যব্াপক এবং উপমজলা
পর্ যাময় মাঠ সংগঠক সংখ্যা পর্ যাপ্ত নয়। প্রকমের আওতাধীন ৫৪টি উপমজলায় ১৫১৫টি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে ববযমান
থাকায় গমড় প্রবতটি উপমজলায় ২৮টি কমর জকে ববযমান। ফমল একজন মাঠ সংগঠকমক প্রবত সপ্তামহর ৫ কার্ যবেবমস প্রায়
১৪টি জকমের কার্ যক্রম পবরচালনা করমত হয় র্া খুবই কঠবন বমল প্রতীয়মান হয়।
৫.৭. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে গঠমনর মাধ্যমম প্রাবতক জনমগাবষ্ঠমক সংগঠিতকরণ: জর্রদপর র্াধ্যদর্ প্রকদল্পর আওতায় গ্রার্/র্হল্লা
র্ভর্িক ের্রদ্র র্র্হলাদের র্নদয় জকন্দ্র গঠন কদর তাদের র্নদয় ঋণ ও সঞ্চয় কার্ থক্রর্ পর্রিালনা করা হয়। র্ার র্াধ্যদর্ গ্রার্ীণ
ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক পর্রবাদরর র্দধ্য সর্বায়ী র্দনাভাব ত্রতর্র হদয়দছ। ১৬২০টি জকন্দ্র গঠদনর লক্ষের্াত্রার র্বপরীদত ১৫১৫টি
ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক উন্নয়ন জকন্দ্র গঠন করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র জকন্দ্র গঠদনর হার ৯৪%।
৫.৮. জামানতববহীন ঋণ ববতরণ: গ্রার্র্ভর্িক অনানুষ্ঠার্নক জকদন্দ্রর আওতায় সাংগঠিত ৩৬১৪৩ টি পর্রবাদরর (প্রর্ত পর্রবার হদত
একজন কদর) ৩৬,১৪৩ সুফলদভাগীদের উৎপােন, আত্ন-কর্থসাংস্থান ও আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ তাঁদের আর্ থসার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরদণ প্রকল্প জর্য়াদে ১১৮৫৭.৫০ লক্ষ োকা 'জার্ানতর্বহীন' ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদযািা
ঋণ র্বতরণ করা হদয়দছ। এদত গদড় প্রদতেক সেস্য ৩৩০০০.০০ োকা ঋণ সহায়তা জপদয়দছন।
৫.৯. উপকারমভাগী সেস্যমের সঞ্চময়র মাধ্যমম পুবুঁ জ গঠন ও আয় বৃবদ্ধ: প্রকদল্পর আওতায় গঠিত ১৫১৫ টি ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক
ুঁ
উন্নয়ন জকদন্দ্রর ৩৬,১৪৩ জন সুফলদভাগী সেস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জর্ার র্াধ্যদর্ প্রকল্প জর্য়াদে ১৩০২.৬১ লক্ষ োকা পুর্জ
গঠদন সক্ষর্ হদয়দছন। এদত প্রদতেক সেস্য গদড় ৩৬০৪.০০ োকা র্নজস্ব সঞ্চয় গঠন কদর তাদের পার্রবার্রক আয় বৃর্দ্ধদত
সক্ষর্ হদয়দছন। প্রকমের উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুমপর উিরোতামের তমথ্যর তুলনামুলক ববমিষণ জথমক প্রতীয়মান হয়
জর্, প্রকেটি বাস্তবায়মনর ফমল উপকারমভাগীমের আয় কনমরাল গ্রুমপর তুলনায় ৩০% বৃবদ্ধ জপময়মে।
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৫.১০. বকবস্ত পবরমশামধর সময়সীমা ও ঋণ পরবমশামধ সমস্যা: একজন সুফলমভাগীমক প্রকে হমত ঋণ গ্রহণ করার দ্ইু (২) সপ্তাহ
পর হমতই ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত হয়। বকন্তু এমতা অে সমময় ঋমণর অথ য বববনময়াগ কমর আয় করা আমেৌ সম্ভব হয়
না। র্ার কারমণ অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ বা ধার-জেনা কমর ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করজত হয়।
য
৫.১১. ঋণ জখলাবপ ও সাটিবফমকট
মামলা: িার্হত র্সর্লাং অনুর্ায়ী প্রকদল্পর ঋণ র্বতরণ র্সর্লাং না র্াকায় ঋণ জেলার্পর ঝর্ুঁ ক
থ
জেো জগদছ। ফদল ঋদণর র্কর্স্ত আোদয় অদনক জটিলতা সৃর্ষ্ট হয়। এসকল জেলার্প ঋণ আোয় করা লদক্ষে সাটির্ফদকে
র্ার্লা র্নষ্পর্ির জন্য উপদজলা র্নব থাহী কর্থকতথার সহদর্ার্গতা প্রদয়াজন হয়। র্কন্তু প্রকল্প বাস্তবায়দনর জকান পর্ থাদয় স্থানীয়
প্রশাসনদক না রাোর কারদণ তাদের কাছ জর্দক প্রদয়াজনীয় সহদর্ার্গতা জপদত কষ্ট হয়।
৫.১২. ক্ষুদ্র ও প্রাবপ্তক নারীমের ক্ষমতায়ন: প্রকমের আওতায় গঠিত সবমবতর সেস্যমের ৯৬% নারী হমলও জকবলমাত্র ১০% নারী
ঋমণর টাকা বনমজ ব্যবহার কমরন। বাকী ৯০% নারী গৃহীত ঋণ স্বামী/জেমলর হামত তুমল জেন। এমত নারীর ক্ষমতায়ন
আশানুরূপ হয়বন। তমব ঋণ ববতরমণর পাশাপাবশ র্নয়র্র্ত উঠান ত্রবঠদকর ফদল নারীদের উৎপােন আত্ন-কর্থসাংস্থান ও
আয়বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রদর্র র্াধ্যদর্ তাঁদের আর্ থ-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ন তর্া োর্রদ্রে হ্রাসকরদণর পাশাপার্শ জর্ৌতুক প্রর্া ও
বাল্য র্ববাহ জরাধ, নারী জনর্তত্ব র্বকাশ, নারীর ক্ষর্তায়ন, র্সদ্ধাে গ্রহদণ নারীর অাংশগ্রহণ, র্শশু অর্ধকার সাংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋদণর
র্র্ার্র্ ব্যবহার, আধুর্নক পদ্ধর্তদত কৃর্ষ িাষাবাে, প্রার্র্র্ক স্বাস্থে পর্রির্ থা, র্ার্তত্ব ও র্শশু স্বাস্থে এবাং র্শক্ষা র্বষদয় নারীগণ
অর্ধক সদিতন হদয়দছন।
৫.১৩. সুববধামভাগীমের আথ য-সামাবজক উন্নয়ন: অর্ থননর্তক কার্ থক্রদর্র পাশাপার্শ ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষকগণ প্রকল্প সহায়তা জপদয়
সাংসাদরর অভাব র্র্োদত পারদছন, জছদল-জর্দয়দের স্কুদল পাঠিদয় পড়াদলো করাদত পারদছন, পর্রবার জছাে রাো, স্বাস্থে-পুর্ষ্ট
কার্ থক্রদর্ সদিতনতা বৃর্দ্ধ কদর উন্নত জীবন র্াপন করদত পারদছন। প্রকমের উপকারমভাগী ও কনমরাল গ্রুমপর উিরোতামের
তমথ্যর তুলনামুলক ববমিষণ জথমক প্রতীয়মান হয় জর্, উঠান তবঠমক বনয়বমত স্বা্েবববধ আমলাচনা হওয়ায় উপকারমভাগীমের
স্বা্ে সমচতনতা ববমশষ কমর খাবার গ্রহমণর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান বেময় হাত জধায়ার হার কনমরাল গ্রুমপর তুলনায়
৬২% বৃবদ্ধ জপময়মে এবং অসু্ হমল িাক্তামরর পরামশয জনওয়ার হারও ৩৩% বৃবদ্ধ জপময়মে।
৫.১৪. নারী ঋণ গ্রহীতা সেমস্যর স্বামী মারা জগমল ঋণ মওকুমফর সুমর্াগ না থাকা: আমামের জেমশ ক্ষুদ্র ঋণ কার্ যক্রম সফল
বাস্তবায়মন নারীমের প্রশংসনীয় ভূবমকা রময়মে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রোনকারী সং্াসমূহ জর্মন এনবজও তাই নারীমের বনময়
সবমবত/জকে গঠন কমর ঋণ প্রোন ও আোয় কার্ যক্রম পবরচালনায় সব যাবধক গুরুত্ব জেয়। জস কারমণ ঋণ গ্রহীতা বা তার
স্বামী/স্ত্রীর জর্ জকান একজন মারা জগমল অববশি ঋণ মওকুফ হময় থামক। বকন্তু আমলাচে প্রকমে শুধু ঋণ গ্রহীতা মারা জগমল
তার ঋণ মওকুফ হময় থামক। এোড়া প্রাকৃবতক দ্যমর্ যাগ বকংবা বনমজর অবমহলা ব্যবতত র্বে জকান সুফলমভাগীর ঋমণর
মাধ্যমম ক্রয়কৃত সম্পমের ক্ষবত হমল জস জক্ষমত্র আবথ যক সহায়তা প্রোমনর জকান ব্যব্া জনই। এমনবক ঋমণর অথ য মওকুমফর
জকান ব্যব্া জনই।
৫.১৫. চাবহো জমাতামবক ঋমণর অপ্রতুলতা: প্রকে অনুমমােনকামল চাবহত লক্ষেমাত্রা অনুর্ায়ী আবতযক ঋণ তহববল না পাওয়ায়
চাবহো জমাতামবক সকল সুফলমভাগীমক ঋণ ববতরমণ বকছুটা সমস্যা রময়মে জগমে। সুফলমভাগীেমর সামথ মতববনবময়কামল
জানা র্ায় প্রকে হমত প্রথম েফা ২০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রোন করা হয় এবং প্রথম েফা ঋণ সফলভামব পরবমশাধ করার পর
১০,০০০.০০ টাকা বৃবদ্ধ কমর ২য় েফায় ৩০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রোন করা হয়। সুফলমভাগীেমর অভবমত ব যতমান বাজামর
২০,০০০.০০ টাকায় ভাল জকান আয়ব যধক কযমকাে পরবচালনা করা র্ায় না। তাই ঋণমর সবলংব বৃবদ্ধ করা প্রময়াজন।
৫.১৬. সুবনবে যি আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকাে বাস্তবায়ন: প্রকমের ফলাফল পর্ যামলাচনায় জেখা র্ায় জর্, উপকারমভাগী সেস্যগণ গৃহীত
ঋমণর অথ য বববক্ষপ্তভামব বববভন্ন খামত ব্যয় কমর থামকন। এোড়া অবধকাংশ জক্ষমত্র প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত জপশার সামথ ঋমণর অথ য
বববনময়াগকৃত খামতর বমল থামক না। ফমল জববশরভাগ জক্ষমত্রই প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋমণর অেক্ষ ব্যবহার হময় থামক। প্রকমের
আওতায় সবমচময় জববশ বববনময়াগকৃত খাতগুমলা হমলা কৃবষ বভবিক আয়-বৃবদ্ধমূলক জপশা জর্মন গাভী পালন, গরু
জমাটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, সববজ চাষ, মামের চাষ, কৃবষ ফসল চাষাবাে; অকৃবষ বভবিক আয়-বৃবদ্ধমূলক জপশা
জর্মন মুবে জোকান, অমটা-বরক্সা/ভোন, মামের ব্যবসা, কাপমড়র ব্যবসা, সববজর ব্যবসা ইতোবে। তাই বববনময়ামগ ঋমণর
অমথ যর অপব্যবহার জরাধকমে সুবনবে যি আয়-বৃবদ্ধমূলক জপশার উপর প্রবশক্ষণ বেময় জকবলমাত্র জসসকল জপশায় ঋমণর অথ য েক্ষ
ব্যবহার বনবিত করা প্রময়াজন।

62

ষষ্ঠ অধ্যায়
পর্ যমবক্ষমণর বভবিমত সুপাবরশ
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমম প্রাপ্ত সাবব যক পর্ যমবক্ষণ, প্রকে ফলাফল জথমক অবজযত বশক্ষা এবং প্রকমের সবল ও দ্যব যলবেক
সমূহ ববমবচনায় জরমখ প্রকে ফলাফলমক জটকসইকরমণর বনবমি বনেবলবখত সুপাবরশমালা উপ্াপন করা হমলা:
৬.১. সুপাবরশমালা
(১) প্রকে প্রণয়ন ও অনুমমােমনর পর বিবপবপ’র বনধ যাবরত সময়সীমার মমধ্য প্রকে কার্ যক্রম সম্পােন করার লমক্ষে প্রকে কার্ যক্রম
সময়মমতা শুরুর আমেশ জাবর করা জর্মত পামর;
(২) আথ য-সামাবজক উন্নয়মনর মাধ্যমম োরবদ্রে ববমমাচমনর লমক্ষে এসএফবিএফ-এর কার্ যক্রম প্রময়াজনীয় সম্ভাব্যতা র্াচাইময়র
পবরমপ্রবক্ষমত জেমশর োবরদ্রেপীবড়ত আমরা নতুন এলাকার গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক পবরবামরর মামঝ জামানতববহীন ঋণ
ও ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ কার্ যক্রম চলমান রাখা জর্মত পামর;
(৩) প্রকেটি সমাপ্ত হমলও এসএফবিএফ-এর মূল কার্ যক্রমমর আওতায় আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকােসমূহ আমরা কার্ যকর ও েক্ষতার
সামথ পবরচালনার জন্য অবধক সংখ্যক উপকারমভাগী সেস্যমক হামত কলমম প্রবশক্ষণ প্রোন করা জর্মত পামর;
(৪) বাজারমূল্য ও ঝবুঁ ক ববমবচনায় জরমখ আয়বৃবদ্ধমূলক কমযকামে বববনময়াগ কমর লাভবান হওয়ার বনবমমি প্রকে
উপকারমভাগীমের প্রারবম্ভক ক্ষুদ্র ঋমণর বসবলং ববশ হাজার টাকা জথমক বৃবদ্ধ কমর কমপমক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা করা জর্মত
পামর;
(৫) নারী ঋণ গ্রহীতা সেমস্যর স্বামী মারা জগমল অথবা তামের ঋমণর মাধ্যমম জকান আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকাে দ্যমর্ যামগর কারমণ
ক্ষবতগ্রস্ত হমল প্রমাণ ও জর্ৌবক্তক জক্ষমত্র তামের ঋণ মওকুমফর সুমর্াগ রাখা জর্মত পামর;
(৬) সুফলমভাগীমের খমলাবপ ঋণ আোয় করা লমক্ষে সায টবফবকমট মামলা নবিিবর জন্য উপজমলা বনব যাহী কমযকতযার সহমর্াবগতা
বনবিত করার লমক্ষে এসএফবিএফ-এর কার্ যক্রম বাস্তবায়ন পর্ যাময় ্ানীয় প্রশাসনমক অতর্ভযক্ত করা জর্মত পামর;
(৭) সুফলমভাগীগণ ঋমণর টাকা জর্ কামজ ব্যবহার কমর জস অনুর্ায়ী জরিবভবিক তেবনক/সাপ্তাবহক/মাবসক বভবিমত ঋণ আোয়
করা জর্মত পামর;
(৮) ঋমণর অেক্ষ ব্যবহার জরাধকমে সুফলমভাগীেমরমক আয়ব যধক কমযকাে স্বাধীনভামব বনব যাচমনর সুমর্াগ না বেময় ফাউমেশন
কতৃযক এলাকাবভবিক চাবহো ও বাস্তবসম্মত এবং সুবনবে যি আয়-বৃবদ্ধমুলক খাত বচবিত কমর কমবলমাত্র জসই সকল জপশার
উপর কার্ যকর ও হামত-কলমম প্রবশক্ষণ বেময় ঋমণর অমথরয সঠিক ও েক্ষ ব্যবহার বনবিত করা জর্মত পামর;
(৯) সমাপ্ত প্রকমের সকল কার্ যক্রম এসএফবিএফ-এর মূল কার্ যক্রম বহমসমব ্ানাতবরত হওয়ায় এর কার্ যক্রমসমূহ কার্ যকর ও
সফলভামব বাস্তবায়ন করার লমক্ষে গুরুত্ব ববমবচনা কমর ্ানীয় পর্ যাময় ববমশষ কমর আঞ্চবলক ও উপ-আঞ্চবলক পর্ যাময় পর্ যাপ্ত
জনবল বনময়াগ প্রোমনর ব্যব্া গ্রহণ করা জর্মত পামর;
(১০) প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক টমকসই করার লমক্ষে ভববষ্যৎ প্রকমের জন্য বিবপবপমত সুবনবে যি এবক্সট প্লান প্রণয়মন জজার
পেমক্ষপ গ্রহণ করা জর্মত পামর;
(১১) ক্ষুদ্র ঋণ সম্পবকযত ভববষ্যৎ প্রকমের জন্য অত্র প্রকমের ন্যায় ঘুণ যায়মান ঋণ তহববল গঠন কমর ‘জামানতববহীন ঋণ’ কার্ যক্রম
চলমান রাখা জর্মত পামর;
(১২) অত্র প্রকমের সাবভযস চাজয আোয় পদ্ধবতমক মমিল বহমসমব ববমবচনা কমর ববতরণকৃত ঋমণর ববপরীমত সাবভযস চাজয আোময়র
মাধ্যমম প্রকমে বনময়াবজত কমযকতযা-কমযচারীমের জবতন-ভাতাবে এবং অবফস ব্যয় পবরচালনার ববষয়টিমক প্রধান্য বেময়
ভববষ্যৎ প্রকে বিজাউমন তা অতর্ভযক্ত করা জর্মত পামর;
(১৩) প্রকে কার্ যক্রমম গবতশীলতা ও স্বেতা আনায়মনর লমক্ষে অত্র প্রকমের ন্যায় ভববষ্যৎ প্রকমে অমটামমশন ব্যব্াপনা অতর্ভযক্ত
করা জর্মত পামর।
উপসংহার
এসএফবিএফ-এর কার্ যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পটি ৪ বছর আদগ (২০১৬) জশষ হদলও এর কার্ থক্রর্ প্রর্তষ্ঠানটির র্নয়র্র্ত
কাদজর অাংশ র্হসাদব বতথর্াদনও িলর্ান আদছ; তাই এ প্রকল্প বাস্তবায়দনর অর্ভজ্ঞতা ও অর্জথত র্শক্ষা পরবতী প্রকল্প গ্রহণ ও
বাস্তবায়দন কাদজ লাগাদনাসহ প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল সৃষ্ট সুফল জেকসইকরদণর র্নর্র্দি এ সর্ীক্ষা প্রর্তদবেদন সর্ন্নদবর্শত
সুপার্রশগুদলা বাস্তবায়ন করা জর্দত পাদর। সর্ীক্ষার সার্ব থক পর্ থাদলািনায় জেো র্ায় জর্ প্রকল্পটি তার উদেশ্য অজথদনর র্েদক
অগ্রসর হদয়দছ এবাং ভর্বষ্যত কার্ থক্রদর্ তার সুফল প্রর্তফর্লত হদে। তাই প্রকল্পটির সফলতার র্েক র্বদবিনা কদর বাাংলাদেদশর
আদরা অর্ধক জজলা ও উপদজলায় এ প্রকল্পটি সম্প্রসারণ কদর গ্রার্ীণ ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষকদের র্াদে জার্ানত র্বহীন ঋণ কার্ থক্রর্
পর্রিালনা করা জর্দত পাদর।
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পবরবশি-১: উপকারমভাগীমের জন্য প্রশ্নাববল
উিরোতার ক্রবমক নং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
======================================================
উপকারমভাগীমের জন্য প্রশ্নাববল
১.০
সাধারণ তথ্যাবেঃ
১.১
উপকারমভাগীর নামঃ
১.২ উপকারমভাগীর বপতা/স্বামীর নামঃ
১.৩ ক) গ্রাম/মহল্লাঃ
খ) ইউবনয়নঃ
গ) উপমজলাঃ
ঘ) জজলাঃ
১.৪ উিরোতার বতযমান বয়সঃ--------------- বের।
১.৫ জাতীয় পর্রিয়পত্র নাং (বাধ্যতামূলক নয়): .......................................। ১.৬. জর্াবাইল নাং----------------------১.৭ বলঙ্গ: [জকাি: ১=পুরুষ, ২=মবহলা, ৩=তৃতীয় বলঙ্গ]
১.৮ তববাবহক অব্াঃ [জকাি: ১= অবববাবহত, ২= বববাবহত, ৩= র্বধবা, ৪= তালাক প্রাপ্ত, ৫= র্বর্েন্ন]
১.৯ উপকারমভাগীর জপশার ধরণ: [জকাি: ১=কৃষক, ২=শ্রর্র্ক, ৩=র্রক্সা িালক, ৪=কার্ার, ৫=কুর্ার, ৬=নার্পত,
থ
৭=জজদল, ৮=বগািাষী,
৯=হকার, ১০=সবর্জ র্বদক্রতা, ১১=ফল র্বদক্রতা, ১২=ইে ভাোর শ্রর্র্ক, ১৩=র্াছ
র্বদক্রতা, ১৪=জছাে জোকানোর, ১৫=অন্যান্য .................................]
২.০ Av_©-mvgvwRK Ae¯’v t
২.১
আপনার বশক্ষাগত জর্াগ্যতা? [‡KvW: 1=AÿiÁvbnxb, 2=5g †kªYx ch©šÍ, 3=6ô n‡Z 8g †kªYx, 4=`kg †kÖwYi
wb‡P, 5=GmGmwm, 6=Øv`k †kÖwYi wb‡P, 7=GBPGmwm, 8=¯œvZK ev Zvi Dci]
২.২ আপনার পবরবামর সেস্য সংখ্যা কত?
ক) জমাট সংখ্যা:.........জন। ে) পুরুষ.........জন। গ) নারী........জন। ঘ) বালক.......জন। ঙ) বার্লকা ........ জন।
২.৩ আপনার পবরবামর বতযমামন জলখা-পড়ায় বনময়াবজত সতান/সেস্য সংখ্যা কতজন?
ক) জমাট সংখ্যা:..........জন। ে) বালক............জন। গ) বার্লকা .......... জন।
২.৪
বতযমামন আপনার পবরবামরর উপাজযনক্ষম সেস্য সংখ্যা কতজন?
ক) জমাট ----------- জন।, খ) পুরুষ---------------- জন, গ) মবহলা-------------------জন।
২.৫ আপনার (বনজস্ব) জমাট জবমর পবরমাণ কত? ………………….. শতাংশ।
২.৬ আপনার (বনজস্ব) কৃবষজ জবমর পবরমাণ কত? ………………….. শতাংশ।
৩.০ ঋণ ও প্রবশক্ষণ সংক্রাত তথ্যাবেঃ
৩.১ প্রথম কমব প্রকমে জর্াগ বেময়মেন? [জকাি: ১=২০১৩ সামল, ২=২০১৪ সামল, ৩=২০১৫ সামল, ৪=২০১৬ সামল]
৩.২ আপবন প্রকে হমত ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
৩.৩ সেস্য হওয়ার পর প্রথম কত টাকা ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন? ----------------------- টাকা।
৩.৪ প্রকে সমময় (২০১৩ হমত ২০১৬) জমাট কতবার ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন? ------------------বার]
৩.৫ প্রকে হমত ক্ষুদ্র উমযাক্তা (ME) ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না] [উির ‘না’ হমল ৩.৫-৩.১০
বাে বেন]
৩.৫ উির হোঁ হমল প্রথম কত টাকা এম.ই. ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন? ------------------ টাকা।
৩.৭ আপবন জমাট কতবার এম.ই. ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন? ------------------বার]
৩.৮ আপবন জমাট কত টাকা এম.ই. ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন? ------------------ টাকা।
৩.৯ এম.ই. ঋণ গ্রহণ করার আমগ আপনার ব্যবসা প্রবতষ্ঠামনর আনুমাবনক মূলধন কত বেল? ------------- টাকা।
৩.১০ এম.ই. ঋণ গ্রহণ করার আমগ আপনার ব্যবসা প্রবতষ্ঠামন প্রারবম্ভক বববনময়াগ কত বেল? ------------- টাকা।
৩.১১ প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋণ আপবন বক কামজ ব্যয় কমরবেমলন? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=ফসল উৎপােন, ২=কৃবষ পণ্য প্রবক্রয়াজাত করণ (ধান ভানা, মুবড় ভাজা ইতোবে), ৩=গরু
জমাটাতাজাকরণ, ৪=গাভী পালন, ৫=োগল পালন, ৬=হাঁস-মুরগী পালন, ৭=মৎস্য চাষ, ৮=শাক-সববজ চাষ,
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৯=মুবে/মমনাহাবর জোকান, ১০=বাঁশ-জবমতর কাজ, ১১=তবর-তরকাবর ও কাঁচা মামলর ব্যবসা, ১২=কাপড় বুনন,
১৩=কুটির বশে, ১৪=জফরী ব্যবসা, ১৫=ততবর জপাশামকর ব্যবসা, ১৬=শাড়ী কাপমড়র ব্যবসা, ১৭=বরক্সা/ভোন,
১৮=অন্যান্য--------------------------]
৩.১২ ঋমণর অথ য ব্যবহামরর ফমল বক ধরমনর উপকার হময়মে? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=মূলধন বৃবদ্ধ জপময়মে, ২=ব্যবসা সম্প্রসাবরত হময়মে, ৩=উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে, ৪=বাজার ব্যব্াপনার
উন্নবত হময়মে, ৫=আয় বৃবদ্ধ জপময়মে, ৬=অন্যান্য-----------------------(উমল্লখ করুন)]
৩.১ ঋণ কার্ যক্রমমর ফমল কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
৩
৩.১৪ উির হোঁ হমল বক ধরমনর কমযসং্ান সৃবি হময়মে? [জকাি: ১=পবরবামরর সেস্যমের কামজ অংশগ্রহণ, ২=শ্রবমমকর
চাবহো বৃবদ্ধ, ৩=আত্নকমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে, ৪=নতুন কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি, ৫=অন্যান্য--------------------------------(উমল্লখ করুন)]
৩.১৫ প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন বকনা? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
৩.১৫ উির হোঁ হমল জকাথা হমত ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=এনবজও, ২=মহাজন, ৩=ব্যাংক, ৪=আত্মীয়-স্বজন, ৫=অন্যান্য-------------- (উমল্লখ করুন)]
৪.০
প্রবশক্ষণ সংক্রাত তথ্যাবেঃ
৪.১
প্রকমের আওতায় জকান প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরবেমলন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
৪.২
উির হোঁ হমল বক ধরমনর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরবেমলন? [জকাি: ১=জকে ব্যব্াপনা, ২=আয় বৃবদ্ধ মূলক কাজ]
৪.৩ আপবন বক ধরমনর আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকামের জন্য প্রবশক্ষণ জপময়বেমলন? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=ফসল উৎপােন, ২=কৃবষ পণ্য প্রবক্রয়াজাত করণ (ধান ভানা, মুবড় ভাজা ইতোবে), ৩=গরু
জমাটাতাজাকরণ, ৪=গাভী পালন, ৫=োগল পালন, ৬=হাঁস-মুরগী পালন, ৭=মৎস্য চাষ, ৮=শাক-সববজ চাষ,
৯=মুবে/মমনাহাবর জোকান, ১০=বাঁশ-জবমতর কাজ, ১১=তবর-তরকাবর ও কাঁচা মামলর ব্যবসা, ১২=কাপড় বুনন,
১৩=কুটির বশে, ১৪=জফরী ব্যবসা, ১৫=ততবর জপাশামকর ব্যবসা, ১৬=শাড়ী কাপমড়র ব্যবসা, ১৭=বরক্সা/ভোন,
১৮=অন্যান্য----------------------- (উমল্লখ করুন)]
৪.৪
প্রবশক্ষণ গ্রহমণর ফমল বক ধরমনর উপকার/লাভ হময়মে?
[জকাি: ১=একা একা কমযকাে পবরচালনা করমত পাবর, ২=আমরকজনমক সহমর্াবগতা করমত পাবর, ৩=আমগর
জচময় উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে, ৪=ব্যবসা সম্প্রসারমণ আত্মববর্শ্াস জবমড়মে, ৫=আত্ম-কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি
হময়মে, ৬=অন্যান্য …………………]
৪.৫ প্রবশক্ষণ হমত প্রাপ্ত জ্ঞান আপনার বাস্তব কামজর জন্য সহায়ক বেল বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
৪.৬ উির ‘হোঁ’ হমল কতটা সহায়ক বেল?
[জকাি: ১=খুব জববশ, ২=জববশ, ৩=জমাটামমাটি, ৪=অে ববস্তর, ৫=জমামটও কামজ লামগবন]
উির ‘না’ হমল তার কারণ বক? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=প্রবশক্ষমণর সময়কাল কম বেল, ২=প্রবশক্ষমণর সংখ্যা কম বেল, ৩=প্রবশক্ষকমের আতবরকতার অভাব
বেল, ৪=প্রবশক্ষকমের েক্ষতার অভাব বেল, ৫=সময়মমতা প্রবশক্ষণ না হওয়া, ৬=হামত কলমম প্রবশক্ষণ না হওয়া,
৭=অন্যান্য………………. (উমল্লখ করুন)]
৪.৭
প্রবশক্ষমণর ববষময়র সামথ ঋমণর ব্যবহামরর খামতর বমল আমে বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
৪.৮ উির ‘না’ হমল প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত ববষময় বববনময়াগ না করার কারণ বক?
[জকাি: ১=প্রকে হমত সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য একই ববষময়র উপর প্রবশক্ষণ জেয়া হময়মে, ২=প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত
ববষময় বববনময়ামগর জন্য প্রময়াজনীয় পবরমাণ অমথ যর অভাব, ৩=অন্যান্য …………………….]
৪.৯
প্রবশক্ষণমক আমরা বাস্তবমূখী করার জন্য বক করণীয়?
১। ……………………, ২। ……………………, ৩। ……………………
৪.১০ প্রকমে জর্াগ জেয়ার আমগ আয় বধ যনমূলক কামজর উপর জকান প্রবশক্ষণ জপময়বেমলন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
৫.০ ঋণ পবরমশাধ সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
৫.১
ঋণ গ্রহমণর বিতীয় সপ্তামহর পর বকবস্ত পবরমশাধ করমত জকান অসুববধা হময়বেল বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
৫.২ উির হোঁ হমল বক ধরমনর অসুববধা হময়বেল? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=বকবস্তর টাকা ব্যব্া করমত অসুববধা হময়বেল, ২=জকান এনবজও হমত ঋণ বনময় বকবস্ত পবরমশাধ করমত
হময়বেল, ৩=ঋমণর টাকা পাবরবাবরক কামজ ব্যয় করার কারমণ বকবস্ত পবরমশাধ করমত সম্ভব হমতা না, ৪=ঋমণর
টাকা ব্যবহার কমর দ্যই সপ্তামহর মমধ্য ব্যবসায় লাভবান হওয়া সম্ভব নয়, ৫=অন্যান্য ------------------]
৬.০ সঞ্চয় সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
৬.১ আপবন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমে জকান সঞ্চয় কমরবেমলন বক?[জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
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৬.২
৬.৩

৬.৪
৬.৫
৬.৬

৬.৭
৬.৮
৭.০
৭.১
৭.২
৭.৩
৭.৪
৭.৫
৭.৬
৭.৭
৭.৮
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ে)
জ)
ঝ)
৮.০
৮.১
৮.২
৮.৩
৮.৪
৮.৫
৮.৬
৮.৭
৮.৮
৮.৯
৮.১০

উির ‘হোঁ’ হমল জমাট কতটাকা সঞ্চয় কমরবেমলন? -------------------- টাকা।
সঞ্চয় কমর আপনার বক লাভ হময়মে? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=ঋণ গ্রহণ করমত জপমরবে, ২=সবঞ্চত টাকার মাবলক হময়বে, ৩=দূবে যমন টাকার জর্াগান পাওয়ার
বনিয়তা, ৪=ব্যবসা সম্প্রসারণ করমত জপমরবে, ৫=সম্পে বৃবদ্ধ করমত জপমরবে, ৬=পবরবামরর জরুরী ব্যয় বমটামত
জপমরবে, ৭=সতানমের পড়া-জলখার কামজ ব্যয় করমত জপমরবে, ৮=বচবকৎসা খামত ব্যয় করমত জপমরবে,
৯=আত্নববর্শ্াস বৃবদ্ধ জপময়মে, ১০=নতুন আয় বৃবদ্ধমূলক কাজ শুরু কমরবে, ১১=অন্যান্য…………………]
এসএফবিএফ প্রকমে টাকা সঞ্চময় জকান ঝবুঁ ক আমে বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
সঞ্চময়র জন্য ব্যবহৃত পাস বইময় জমার টাকার বনয়বমত হালনাগাে করা হমতা বক না?[জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমের সেস্যমের বনকট ঋণ ববতরণ ও সঞ্চয় সংগ্রমহ এসএফবিএফ-এর মাঠ পর্ যাময়র
কমযকতযামের (Field officer) সহমর্াবগতা জকমন বেল? [জকাি: ১=অতেন্ত ভামলা, ২=ভামলা, ৩=জমাটামমাটি
ভামলা, ৪=জমামটও সহমর্াবগতা পাওয়া জর্ত না]
প্রকমে জর্াগ জেয়ার ফমল আপনার সঞ্চময়র প্রবণতা বৃবদ্ধ জপময়মে বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
প্রকমে জর্াগ জেয়ার আমগ বনয়বমত সঞ্চয় করমতন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
সামাবজক উন্নয়ন কমযকােঃ
বসবাসরত বাস্ামনর ধরণ জকমন? [জকাি: ১=পাকা, ২=অধ য-পাকা, ৩=কাঁচা, ৪=ঝপবড় ঘর]
বতযমামন আপনার পায়খানার অব্া জকমন? [জকাি: ১=পাকা, ২=জসমনটারী, ৩=কাঁচা]
বতযমামন আপনার পবরবামরর খাবার পাবনর উৎস বক?
[জকাি: ১=বনজস্ব নলকূপ, ২=অমন্যর নলকূপ, ৩=নেী/খাল, ৪=পুকুর, ৫=অন্যান্য ……………]
বতযমামন আপনার পবরবামরর সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট বেময় হাত জধৌত কমর
বকনা? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
এসএফবিএফ -এর আওতায় সামাবজক উন্নয়নমূলক কমযকামের ফমল আপনার পবরবামরর সেস্যমের স্বা্ে
সমচতনতা বৃবদ্ধ জপময়মে বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
বতযমামন আপনার পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল িাক্তামরর পরামশয জনন বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
বতযমামন আপনার পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল ঔষধ জসবন কমর বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
বতযমামন আপবন/আপনার পবরবামরর সেস্যরা সপ্তামহ কতবেন বনমের তাবলকার খায গ্রহণ কমরন?
খায তাবলকা (িান পামশর ঘমর সংখ্যা বলখুন)
সপ্তামহ কতবেন গ্রহণ কমরন? (বতযমামন)
ভাত/রুটি
মাে
মাংস (মুরগী/গরু/খাসী)
িাল
সববজ
বিম
দ্যধ
ফল-মূল
জভাজে জতল
নারীর ক্ষমতায়নঃ আপনার পবরবামরর বনমের ববষয়গুমলামত জক বসদ্ধাত গ্রহণ কমর থামকন?
বসদ্ধামতর ববষয় (িান পামশর খাবল ঘমর জকাি বলখুন)
[জকাি: ১=পুরুষ, ২=মবহলা, ৩=জর্ৌথ ভামব]
জেমল-জমময়র পড়াশুনা
জেমল-জমময়র ববময়-শােী
অথ য সঞ্চয় সংক্রাত ববষয়
পবরবামরর অথ য ব্যয়
ব্যাংক বা অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ
কৃবষ পণ্য বববক্র (দ্যধ, বিম, হাঁস, মুরগী, সববজ ইতোবে)
গৃহ্াবলর প্রময়াজমন জকান বকছুর ক্রয়
পবরবার পবরকেনা
প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋণ জক ব্যবহার কমরমে? [জকাি: ১=বনমজ (নারী), ২=স্বামী, ৩=স্বামী-স্ত্রী পরামশয কমর]
প্রকে কমযকামের ফমল সামাবজক ও পাবরবাবরক জীবমন নারীরা বক বক ভূবমকা রাখমেন? (একাবধক উির
গ্রহণমর্াগ্য) [জকাি: ১=জকে ব্যব্াপনা ও আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে পবরচালনায় নারী সেস্যমের ববলষ্ঠ অংশগ্রহণ,
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৮.১১
৯.০
৯.১

৯.২
৯.৩
৯.৪
৯.৫
৯.৬
৯.৭
৯.৮
১০.০
১১.০

২=ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে প্রধান বহমসমব নারী সেস্যমের অংশগ্রহণ, ৩=নারী সেস্যমের আবথ যক স্বেলতা বৃবদ্ধ,
৪=পাবরবাবরক বসদ্ধাত গ্রহমণ পুরুমষর সামথ নারীমের অংশগ্রহণ, ৫=অন্যান্য…………… (উমল্লখ করুন)]
প্রকমের কমযকােসমূহ অংশগ্রহণকারী নারীমের জন্য সহায়ক বমল মমন কমরন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
জীবনর্াত্রর-মান উন্নয়মন প্রকমের প্রভাবঃ
প্রকে কমযকামের ফমল সামাবজক ও জীবন-র্াত্রার মামনর বক ধরমনর পবরবতযন হময়মে বমল মমন কমরন? (একাবধক
উির গ্রহণমর্াগ্য) [জকাি: ১=আবথ যক স্বেলতা বৃবদ্ধ জপময়মে, ২=েবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে, ৩=সামাবজক মান মর্ যাো
বৃবদ্ধ জপময়মে, ৪=গ্রামীণ জীবমন আবথ যক কমযকাে বৃবদ্ধ জপময়মে, ৫=নতুন জনতৃত্ব সৃবি হময়মে, ৬=সমবায়ী
কমযকামের প্রবত সমচতনতা বৃবদ্ধ জপময়মে, ৭=অন্যান্য……………… (উমল্লখ করুন)]
প্রকেটি বাস্তবায়মনর ফমল আত্ম:কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বক? [জকাি: ১= হোঁ, ২= না]
উির ‘হোঁ’ হমল বক ধরমণর আত্ম:কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে (নাম বলুন):
১। …………………......................., ২। ………………………………………...
উির ‘না’ হমল তার কারণ বক? ১। …………………………., ২। …………………….,
আয়-বৃবদ্ধমূলক কমযকামে সম্পৃক্ত হওয়ার ফমল আপনার আয় বৃবদ্ধ জপময়মে বক? [জকাি: ১= হোঁ, ২= না]
বতযমামন আপনার পবরবামরর জমাট মাবসক আয় কত (আনুমাবনক)? -------------------- টাকা।
আপনার আয়-বৃবদ্ধমূলক কামজ শ্রবমমকর চাবহো বৃবদ্ধ জপময়মে বক? [জকাি: ১= হোঁ, ২= না]
আপনার জীবন-মান উন্নয়মন আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকামের ভূবমকা সম্পমকয আপনার অবভমত বক?
[জকাি: ১=খুব ভামলা, ২=ভামলা, ৩=জমাটামমাটি ভামলা, ৪=ভামলা নয়, ৫=জাবন না]
প্রকমের দ্যইটি ভামলা বেক সম্পমকয আপনার মতামত বেন:
১। ………………................................., ২। ……………………………………..
প্রকমের দ্যইটি মন্দ বেক সম্পমকয আপনার মতামত বেন, র্া আপনার কামে ভামলা লামগবন :
১। ……………………………………., ২। ………………………………….

Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯^vÿit---------------------, ‡gvevBj:---------------- ZvwiLt-----------------mycvifvBRv‡ii bvg I ¯^vÿit---------------------, ‡gvevBj:---------------- ZvwiLt------------------
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পবরবশি-২: কনমরাল গ্রুপ উিরোতার জন্য প্রশ্নাববল
উিরোতার ক্রবমক নং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
======================================================
কনমরাল গ্রুপ উিরোতার জন্য প্রশ্নাববল
১.০.
১.১
১.২
১.৩
১.৪
১.৫
১.৬
১.৭
১.৮
১.৯

২.০
২.১

২.২
২.৩
২.৪
২.৫
২.৬
৩.০
৩.১
৩.২
৩.৩
৩.৪
৩.৫
৩.৫

সাধারণ তথ্যাবেঃ
উিরোতার নামঃ
উিরোতার বপতা/স্বামীর নামঃ
ক) গ্রাম/মহল্লাঃ
খ) ইউবনয়নঃ
গ) উপমজলাঃ
ঘ) জজলাঃ
উিরোতার বতযমান বয়সঃ--------------- বের।
জাতীয় পর্রিয়পত্র নাং (বাধ্যতামূলক নয়): ............................................................।
১.৬. জর্াবাইল নাং.........................................................................................।
বলঙ্গ: [জকাি: ১=পুরুষ, ২=মবহলা, ৩=তৃতীয় বলঙ্গ]
তববাবহক অব্াঃ [জকাি: ১= অবববাবহত, ২= বববাবহত, ৩= র্বধবা, ৪= তালাক প্রাপ্ত, ৫= র্বর্েন্ন]
উপকারমভাগীর জপশার ধরণ:
থ
[জকাি: ১=কৃষক, ২=শ্রর্র্ক, ৩=র্রক্সা িালক, ৪=কার্ার, ৫=কুর্ার, ৬=নার্পত, ৭=জজদল, ৮=বগািাষী,
৯=হকার, ১০=সবর্জ র্বদক্রতা, ১১=ফল র্বদক্রতা, ১২=ইে ভাোর শ্রর্র্ক, ১৩=র্াছ র্বদক্রতা, ১৪=জছাে
জোকানোর, ১৫=অন্যান্য .................................]
Av_©-mvgvwRK Ae¯’v t
আপনার বশক্ষাগত জর্াগ্যতা?
[‡KvW: 1=AÿiÁvbnxb, 2=5g †kªYx ch©šÍ, 3=6ô n‡Z 8g †kªYx, 4=`kg †kÖwYi wb‡P, 5=GmGmwm,
6=Øv`k †kÖwYi wb‡P, 7=GBPGmwm, 8=¯œvZK ev Zvi Dci]
আপনার পবরবামর সেস্য সংখ্যা কত?
ক) জমাট সংখ্যা:.........জন। ে) পুরুষ.........জন। গ) নারী........জন। ঘ) বালক.......জন। ঙ) বার্লকা ........ জন।
আপনার পবরবামর বতযমামন জলখা-পড়ায় বনময়াবজত সতান/সেস্য সংখ্যা কতজন?
ক) জমাট সংখ্যা:..........জন। ে) বালক............জন। গ) বার্লকা .......... জন।
বতযমামন আপনার পবরবামরর উপাজযনক্ষম সেস্য সংখ্যা কতজন?
ক) জমাট ----------- জন।, খ) পুরুষ---------------- জন, গ) মবহলা-------------------জন।
আপনার (বনজস্ব) জমাট জবমর পবরমাণ কত? ………………….. শতাংশ।
আপনার (বনজস্ব) কৃবষজ জবমর পবরমাণ কত? ………………….. শতাংশ।
ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
আপবন জকান ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ কমরমেন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
আপবন জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ কমরন?
[জকাি: ১=এনবজও, ২=মহাজন, ৩=ব্যাংক, ৪=আত্মীয়-স্বজন, ৫=অন্যান্য------------------- (উমল্লখ করুন)]
ঋণ জপমত জামানমতর প্রময়াজন হয় বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
ঋণ জপমত জকান অসুববধা হময়বেল বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
উির হোঁ হমল বক ধরমণর অসুববধা হময়বেল? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=সময়মমতা পাওয়া র্ায়বন, ২=অমথ যর বববনময় করমত হময়বেল, ৩=অন্যান্য ------------------------]
ঋণ গ্রহণ করার ফমল আপনার ব্যবসায় বক ধরমনর উপকার হময়মে? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=মূলধন বৃবদ্ধ জপময়মে, ২=ব্যবসা সম্প্রসাবরত হময়মে, ৩=উৎপােন বৃবদ্ধ জপময়মে, ৪=বাজার
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৩.৭
৪.০
৪.১
৪.২
৪.৩

৫.০
৫.১
৫.২
৫.৩
৫.৪
৫.৫
৫.৬
৫.৭

৫.৮
৫.৯
৬.০
৬.১
৬.২
৬.৩
৭.০
৭.১
৭.২
৭.৩
৭.৪
৭.৫
৭.৬
৭.৭
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

ব্যব্াপনার উন্নবত হময়মে, ৫=আয় বৃবদ্ধ জপময়মে, ৬=উপকার না হময় বরং ঋমণ জজযবড়ত হময় পমরবে,
৭=অন্যান্য-------------------------------------]
এসএফবিএফ প্রকমের ঋণ কার্ যক্রম সম্পমকয আপনার জানা আমে বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
ঋণ পবরমশাধ সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
ঋণ গ্রহণ করার কত সপ্তাহ পর হমত ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ শুরু করমত হময়বেল?
[জকাি: ১= ১ সপ্তাহ, ২=২ সপ্তাহ, ৩=৩ সপ্তাহ, ৪=৪ সপ্তাহ, ৫=১ মামসর জববশ]
ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত জকান ধরমণর অসুববধা হময়বেল বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
উির হোঁ হমল বক ধরমনর অসুববধা হময়বেল? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=বকবস্তর টাকা ব্যব্া করমত অসুববধা হময়বেল, ২=অন্য জকান এনবজও হমত ঋণ বনময় বকবস্ত পবরমশাধ
করমত হময়বেল, ৩=ঋমণর টাকা পাবরবাবরক কামজ ব্যয় করার কারমণ বকবস্ত পবরমশাধ করমত সম্ভব হমতা না,
৪=অন্যান্য -----------------------------------]
সঞ্চয় সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
আপবন জকান সঞ্চয় কমরন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
জকাথায় সঞ্চয় কমরন?
[জকাি: ১=ঘমর, ২=ব্যাংমক, ৩=এনবজও, ৪=অন্য জকাথাও ……...]
জকান পদ্ধবতমত সঞ্চয় করমতন?
[জকাি: ১=সাপ্তাবহক, ২=পাবক্ষক, ৩=মাবসক, ৪=র্খন সুমর্াগ হয়]
কত টাকা হামর সঞ্চয় করমতন?
[জকাি: ১=কমপমক্ষ ২০ টাকা, ২=৫০ টাকা, ৩=১০০ টাকা, ৪=১০০ টাকার জববশ, ৫=র্খন র্া সম্ভব হয়]
জর্ভামব সঞ্চয় কমরন তামত জকান ঝবুঁ ক আমে বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
সবঞ্চত টাকা উমিালন কমরমেন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
সবঞ্চত টাকা উমিালন কমর বক কামজ ব্যয় কমরমেন? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=ব্যবসা সম্প্রসারণ কমরবে, ২=নতুন আয় বৃবদ্ধমূলক কাজ শুরু কমরবে, ৩=সম্পে বৃবদ্ধ কমরবে,
৪=পবরবামরর জরুরী কামজ ব্যয় কমরবে, ৫=সতানমের বশক্ষাক্ষামত ব্যয় কমরবে, ৬=বচবকৎসা খামত ব্যয় কমরবে,
৭=অন্যান্য…………………………..]
সবঞ্চত টাকার বহসাব বনকামশর জন্য জকান পাস বই ব্যবহার হয় বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
উির হোঁ হমল পাস বইময় জমার টাকার বনয়বমত হালনাগাে করা হয় বক না?[জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
ক্ষুদ্র ব্যবসা/আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে সংক্রাত তথ্যাবেঃ
ক্ষুদ্র ব্যবসা/আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে-এর সামথ জবড়ত বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
ক্ষুদ্র ব্যবসা/আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে পবরচালনার জন্য প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
উির ‘হোঁ’ হমল, প্রবশক্ষণ হমত প্রাপ্ত জ্ঞান ক্ষুদ্র ব্যবসা/আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে পবরচালনায় কতটা কামজ লাগমে?
[জকাি: ১=খুব জববশ, ২=জববশ, ৩=জমাটামমাটি, ৪=অে ববস্তর, ৫=জমামটও কামজ লামগবন]
সামাবজক উন্নয়ন সংক্রাত তথ্যাবেঃ
বসবাসরত বাস্ামনর ধরণ জকমন?
[জকাি: ১=পাকা, ২=অধ য-পাকা, ৩=কাঁচা, ৪=ঝপবড় ঘর]
আপনার পায়খানার অব্া জকমন? [জকাি: ১=পাকা, ২=জসমনটারী, ৩=কাঁচা]
আপনার পবরবামরর খাবার পাবনর উৎস বক বেল?
[জকাি: ১=বনজস্ব নলকূপ, ২=অমন্যর নলকূপ, ৩=নেী/খাল, ৪=পুকুর, ৫=অন্যান্য ……………]
আপনার পবরবামরর সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট বেময় হাত জধৌত কমর বক না?
[জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
আপনার পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল িাক্তামরর পরামশয জনন বক? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
আপনার পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল ঔষধ জসবন কমর বক না? [জকাি: ১=হোঁ, ২=না]
বতযমামন আপবন/আপনার পবরবামরর সেস্যরা সপ্তামহ কতবেন বনমের তাবলকার খায গ্রহণ কমরন?
খায তাবলকা (িান পামশর ঘমর সংখ্যা বলখুন)
সপ্তামহ কতবেন গ্রহণ কমরন? (বতযমামন)
ভাত/রুটি
মাে
মাংস (মুরগী/গরু/খাসী)
িাল
সববজ
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চ)
ে)
জ)
ঝ)
৮.০

৮.১
৮.২
৮.৩
৮.৪
৮.৫
৮.৬
৮.৭
৮.৮
৯.০
৯.১

৯.২

বিম
দ্যধ
ফল-মূল
জভাজে জতল
নারীর ক্ষমতায়নঃ
আপনার পবরবামরর বনমের ববষয়গুমলামত জক বসদ্ধাত গ্রহণ কমর থামকন?
বসদ্ধামতর ববষয় (িান পামশর খাবল ঘমর জকাি বলখুন)
[জকাি: ১=পুরুষ, ২=মবহলা, ৩=জর্ৌথ ভামব]
জেমল-জমময়র পড়াশুনা
জেমল-জমময়র ববময়-শােী
অথ য সঞ্চয় সংক্রাত ববষয়
পবরবামরর অথ য ব্যয়
ব্যাংক বা অন্য জকান উৎস হমত ঋণ গ্রহণ
কৃবষ পণ্য বববক্র (দ্যধ, বিম, হাঁস, মুরগী, সববজ ইতোবে)
গৃহ্াবলর প্রময়াজমন জকান বকছুর ক্রয়
পবরবার পবরকেনা
জীবনর্াত্রর-মানঃ
ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ ও ব্যবহামরর ফমল সামাবজক ও জীবন-র্াত্রার মামনর বক ধরমনর পবরবতযন হময়মে বমল মমন
কমরন? (একাবধক উির গ্রহণমর্াগ্য)
[জকাি: ১=আবথ যক স্বেলতা বৃবদ্ধ জপময়মে, ২=োবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে, ৩=সামাবজক মান মর্ যাো বৃবদ্ধ জপময়মে,
৪=গ্রামীণ জীবমন আবথ যক কমযকাে বৃবদ্ধ জপময়মে, ৫=নতুন জনতৃত্ব সৃবি হময়মে, ৬=সমবায়ী কমযকামের প্রবত
সমচতনতা বৃবদ্ধ জপময়মে, ৭=অন্যান্য………………… (উমল্লখ করুন)]
আপনার পবরবামরর জমাট মাবসক আয় কত (আনুমাবনক? -------------------------------- টাকা।

Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯^vÿit---------------------, ‡gvevBj:---------------- ZvwiLt-----------------mycvifvBRv‡ii bvg I ¯^vÿit---------------------, ‡gvevBj:---------------- ZvwiLt------------------
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cwiwkó-৩ক: DcKvi‡fvMx DËi`vZv‡`i Rb¨ FGD MvBWjvBb
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
দল
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
======================================================
‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD) MvBWjvBb
FGD-Gi ¯’vb: --------------------------------------------------------------------------------------গ্রাম/মহল্লা : ……………………, উপমজলা : ……………, জজলা :…………………
ZvwiL
: -------------------------------------------------------------------------------[AskÖMÖnYKvix : cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক পর্রবাদরর পুরুষ ও র্র্হলা সেস্য জর্র্ন কৃষক, শ্রর্র্ক, র্রক্সা
থ
িালক, কার্ার, কুর্ার, নার্পত, জজদল, বগািাষী,
হকার, সবর্জ ও ফল র্বদক্রতা, ইে ভাোর শ্রর্র্ক, র্াছ র্বদক্রতা, জছাে জোকানোর
ইতোর্ে র্বর্ভন্ন জপশার জলাকদের]
========================================================================
================================================================
১.০. উপকারমভাগীমের জপশা ও আথ য-সামাবজক অব্াঃ
১.১। এসএফবিএফ প্রকমের ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমের সেস্য হওয়ার তববশিগুমলা বক বক?
১.২। প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার আমগ (২০১২) আপনামের আবথ যক অব্া জকমন বেল?
১.৩। প্রকমে বাস্তবায়মনর ফমল আপনামের আবথ যক অব্ার জকান পবরবতযন হময় তার বববরণ বেন। বতযমামনর আপনামের আবথ যক
অব্ার বববরণ বেন?
১.৪। প্রকমে অংশগ্রহণ করার আমগ (২০১২) ও বতযমামন আপনামের বাস্ামনর অব্ার ও ধরমণর বববরণ বেন?
১.৫। আপনামের জপশার ধরণ বক বক?
২.০. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে ও ঋণ সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
২.১। অত্র জকমের সেস্য সংখ্যা কত? জমাট সংখ্যা, পুরুষ ও মবহলা সেস্য।
২.২। প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পূমব য (২০১২) আপবন জকাথা হমত ঋণ গ্রহণ করমতন? প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পর আপবন জকান উৎস
হমত ঋণ গ্রহণ কমরন?
২.৩। ঋণ জপমত জামানমতর প্রময়াজন হময়বেল বক না?
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২.৪। সেস্য হওয়ার কতবেন পর প্রথম ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ কমরবেমলন? একজন সেস্য সব যবনে ও সমব যাচ্চ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করমত
পামরন। এবং সমব যাচ্চ কতবার ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ কমরমেন?
২.৫। এম.ই. ঋণ গ্রহণ করার আলাো তববশি আমে বক এবং জসগুমলা বক বক? একজন সেস্য সব যবনে ও সমব যাচ্চ টাকা এম.ই. ঋণ
গ্রহণ করমত পামরন। এবং সমব যাচ্চ কতবার এম.ই. ঋণ গ্রহণ কমরমেন?
২.৬। প্রকে হমত ঋণ জপমত জকান অসুববধা হময়বেল বক না? হময় থাকমল বক ধরমণর অসুববধা হময়বেল?

২.৭। এসএফবিএফ প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋণ আপবন বক কামজ ব্যয় কমরবেমলন?
২.৮। ঋণ গ্রহণ করার ফমল আপনার ব্যবসায় বক ধরমনর উপকার হময়মে?
২.৯। ঋণ গ্রহণ করার ফমল আপনামের জীবমন বক বক আথ য-সামাবজক পবরবতযন সাবধত হময়মে বমল মমন কমরন?
২.১০। ঋণ কার্ যক্রমমর ফমল কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বক? হময় থাকমল বক ধরমনর কমযসং্ান সৃবি হময়মে?
২.১১। ঋণ গ্রহণ করার আমগর (২০১২) আপনার ব্যবসা প্রবতষ্ঠামন জকান শ্রবমক/কমযচাবর বনময়াবজত বেল বক? ঋণ কার্ যক্রমমর
ফমল আপনার ব্যবসা প্রবতষ্ঠামন নতুন জকান শ্রবমক/কমযচাবর বনময়াগ বেময়বেমলন বক না? বেময় থাকমল কত জন?
৩.০. ঋণ পবরমশাধ সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
৩.১। ঋণ গ্রহণ করার কতবেন পর হমত ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ শুরু করমত হময়বেল?
৩.২। ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত জকান জবাঝা হময়বেল বক না? হময় থাকমল বক ধরমনর জবাঝা হময়বেল বমল মমন কমরন?
৩.৩। এনবজও/মহাজবন ঋণ হমত এসএফবিএফ প্রকমের ঋমণর ভামলা বেকগুমলা বক বক?
৪.০. সঞ্চয় সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
৪.১। আপবন ‘ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকে’-এ সঞ্চয় কমরবেমলন? জকান পদ্ধবতমত সঞ্চয় করমতন? কত টাকা হামর সঞ্চয় করমতন?
৪.২। সঞ্চয় কমর আপনার বক লাভ হময়মে?
৪.৩। এসএফবিএফ প্রকমে টাকা সঞ্চময় জকান ঝবুঁ ক আমে বক?
৪.৪। সবঞ্চত টাকা উমিালন কমরমেন বক? সবঞ্চত টাকা উমিালন কমর বক কামজ ব্যয় কমরমেন?
৪.৫। এসএফবিএফ প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার আমগ (২০১২) বনয়বমত জকান টাকা সঞ্চয় করমতন বক? করমল জকাথায় সঞ্চয়
করমতন?
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৫.০. ঋণ ও সঞ্চয় ব্যব্াপনা সংক্রাত তথ্যাবেঃ
৫.১। সবঞ্চত টাকার বহসাব বনকামশর জন্য জকান পাস বই ব্যবহার হমতা বক? পাস বই ব্যবহামরর সুববধাগুমলা বক বক?
৫.২। পাস বইময় জমার টাকার বনয়বমত হালনাগাে করা হমতা বক?
৫.৩। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমের সেস্যমের বনকট ঋণ ববতরণ ও সঞ্চয় সংগ্রমহ এসএফবিএফ-এর মাঠ পর্ যাময়র কমযকতযামের
(Field officer) সহমর্াবগতা সম্পমকয বলুন?
৬.০. প্রবশক্ষণ সংক্রাত তথ্যাবেঃ
৬.১। এসএফবিএফ প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার আমগ আপনার ক্ষুদ্র ব্যবসা পবরচালনার জন্য বক ধরমনর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরবেমলন?
৬.২। এসএফবিএফ প্রকমের আওতায় বক ধরমনর প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরবেমলন? আপনারা বক ধরমনর আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকামের
জন্য প্রবশক্ষণ জপময়বেমলন?

৬.৩। প্রকে হমত প্রাপ্ত প্রবশক্ষণগুমলা আপনামের চাবহো জমাতামবক বা প্রময়াজন অনুসামর প্রোন করা হময়বেল বক? না হময়
থাকমল বক করা উবচত বেল বমল মমন কমরন?

৬.৪। আপনামেরমক জর্সব ববষময়র উপর প্রবশক্ষণ জেয়া হময়বেল জসগুমলা আপনামের সময় উপমর্াগী বেল বক? না হময় থাকমল বক
হওয়া উবচত বেল বমল মমন কমরন?

৬.৫। প্রবশক্ষণ গ্রহমণর ফমল আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে পবরচালনায় বক ধরমনর উপকার হময়বেল?
৬.৬। প্রাপ্ত প্রবশক্ষণ জকে ব্যব্াপনা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পবরচালনার জন্য র্মথি বেল বক? ‘না’ হমল তার কারণ বক?

৬.৭। আপনামের জকমের জকান সেস্য কবমউবনটি প্রমফশনাল বহসামব প্রবশক্ষণ জপময়মে বক? তারা জকে ব্যব্াপনা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা
পবরচালনায় বক ধরমনর ভূবমকা রাখমেন এবং বক ভামব লাভবান হমেন?

৭.০. সামাবজক উন্নয়ন কমযকােঃ
৭.১. প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পূমব য (২০১৩-এর) আপনামের পায়খানার অব্া জকমন বেল? বতযমামন আপনামের পায়খানার অব্া
জকমন?

৭.২. প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পূমব য (২০১৩-এর) আপনামের পবরবামরর খাবার পাবনর উৎস বক বেল? বতযমামন আপনামের
পবরবামরর খাবার পাবনর উৎস বক?
৭.৩. আপনার পবরবামরর সেস্যরা প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পূমব য (২০১৩-এর) খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট
বেময় হাত জধৌত করত বক না? বতযমামন আপনামের পবরবামরর সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট
বেময় হাত জধৌত কমর বকনা?
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৭.৪. প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পূমব য (২০১২) আপনার পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল িাক্তামরর পরামশয বনমতন বক না?
বতযমামন িাক্তামরর পরামশয জনন বক না?

৭.৫. প্রকমে অতভূযক্ত হওয়ার পূমব য (২০১২) আপনার পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল ঔষধ জসবন করত বক না? বতযমামন
অসু্ে হমল ঔষধ জসবন কমরন বক না?

৭.৬. প্রকে কমযকামের ফমল সামাবজক ও পাবরবাবরক জীবমন নারীরা বক বক ভূবমকা রাখমেন? পাবরবাবরক জীবমন বসদ্ধাত গ্রহমণ
নারীমের ভূবমকা জকমন? প্রকে কতৃযক গৃহীত আথ য-সামাবজক কমযকােসমূহ অংশগ্রহণকারী নারীমের জন্য সহায়ক বমল মমন
কমরন বক?
৮.০. জীবনর্াত্রর-মান উন্নয়মন প্রকমের প্রভাবঃ
৮.১. প্রকে কমযকামের ফমল সামাবজক ও জীবন-র্াত্রার মামনর বক ধরমনর পবরবতযন হময়মে বমল মমন কমরন?

৮.২. আত্ম:কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি, এবং আয় বৃবদ্ধমত প্রকে কমযকাে বক ধরমনর ভূবমকা জরমখমে বমল মমন কমরন?

৮.৩. জীবন-মান উন্নয়মন আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকামের ভূবমকা সম্পমকয আপনামের মতামত বলুন?
৯. প্রকমের শবক্তশালী, দ্যব যল বেক এবং সুমর্াগ সৃবি ও ঝবুঁ ক ববমিষণঃ
৯.১। প্রকমের বতনটি ভামলা বেক সম্পমকয আপনার মতামত বেন:
৯.২। প্রকমের বতনটি খারাপ বেক সম্পমকয আপনার মতামত বেন:
৯.৩। প্রকে বাস্তবায়মনর ফমল এলাকায় বক বক সুমর্াগ-সুববধা বৃবদ্ধ জপময়মে বমল মমন কমরন?
৯.৪। প্রকমের বতনটি ঝবুঁ কপূণ য বেক সম্পমকয আপনামের মতামত বেন:
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‡gvevBj

¯^vÿi

cwiwkó-৩খ: কনমরাল গ্রুপ DËi`vZv‡`i Rb¨ FGD MvBWjvBb
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
======================================================
কনমরাল গ্রুমপর জন্য ‡dvKvm MÖæc wWmKvkb (FGD) MvBWjvBb
FGD-Gi ¯’vb: --------------------------------------------------------------------------------------গ্রাম/মহল্লা : ……………………, উপমজলা : ……………, জজলা :…………………
ZvwiL
: -------------------------------------------------------------------------------[AskÖMÖnYKvix : cÖKí GjvKvi DcKvi‡fvMx নয় এমন ক্ষুদ্র ও প্রার্েক কৃষক পর্রবাদরর পুরুষ ও র্র্হলা সেস্য জর্র্ন কৃষক,
থ
শ্রর্র্ক, র্রক্সা িালক, কার্ার, কুর্ার, নার্পত, জজদল, বগািাষী,
হকার, সবর্জ ও ফল র্বদক্রতা, ইে ভাোর শ্রর্র্ক, র্াছ র্বদক্রতা,
জছাে জোকানোর ইতোর্ে র্বর্ভন্ন জপশার জলাকদের]
========================================================================
================================================================
১.০. উিরোতামের জপশা ও আথ য-সামাবজক অব্াঃ
১.১। এসএফবিএফ প্রকে সম্পমকয আপনারা বক জামনন বলমবন বক?
১.২। বতযমামনর আপনামের আবথ যক অব্ার বববরণ বেন?
১.৩। বতযমামন আপনামের বাস্ামনর অব্ার ও ধরমণর বববরণ বেন?
১.৪। আপনামের জপশার ধরণ বক বক?
২.০. ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
২.১। আপনানা ক্ষুদ্র ব্যবসা পবরচালনার জন্য সাধারণত: জকাথা হমত ঋণ গ্রহণ কমরন?
২.২। ঋণ জপমত জামানমতর প্রময়াজন হয় বক না? প্রময়াজন হমল বক ধরমনর জামানত বেমত হয়?
২.৩। ঋণ জপমত জকান অসুববধা হয় বক না? হময় থাকমল বক ধরমণর অসুববধা হময়বেল?
২.৪। প্রাপ্ত ঋণ আপবন বক কামজ ব্যয় কমরন?
২.৫। ঋণ গ্রহণ করার ফমল আপনার ব্যবসায় বক ধরমনর উপকার হময়মে?
২.৬। ঋণ কার্ যক্রমমর ফমল কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বক? হময় থাকমল বক ধরমনর কমযসং্ান সৃবি হময়মে?
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৩.০. ঋণ পবরমশাধ সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
৩.১। ঋণ গ্রহণ করার কতবেন পর হমত ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ শুরু করমত হয়?
৩.২। ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত জকান অসুববধা হয় বক? হময় থাকমল বক ধরমনর অসুববধা হয়?
৩.৩। এনবজও/মহাজবন ঋমণর ভামলা বেকগুমলা বক বক?
৩.৪। এনবজও/মহাজবন ঋমণর খারাপ বেকগুমলা বক বক?
৪.০. সঞ্চয় সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
৪.১। আপনারা বনয়বমত জকান সঞ্চয় কমরন বক? করমল জকাথায় এবং কত টাকা হামর সঞ্চয় কমরন?
৪.২। সঞ্চয় কমর আপনামের বক লাভ হময়মে?
৪.৩। সবঞ্চত টাকা বক কামজ ব্যয় কমরন?
৫.০. ক্ষুদ্র ব্যবসা পবরচালনা সংক্রাত প্রবশক্ষণঃ
৫.১। আপনামের ক্ষুদ্র ব্যবসা পবরচালনার জন্য জকান প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরমেন বক?
৫.২। আপনারা বক ধরমনর আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকামের জন্য প্রবশক্ষণ জপময়মেন?
৫.৩। প্রবশক্ষণ গ্রহমণর ফমল আয় বৃবদ্ধমূলক কমযকাে পবরচালনায় বক ধরমনর উপকার হময়মেন?
৬.০. সামাবজক কমযকাে সংক্রাতঃ
৬.১. বতযমামন আপনামের পায়খানার অব্া জকমন?

৬.২. বতযমামন আপনামের পবরবামরর খাবার পাবনর উৎস বক?
৬.৩. বতযমামন আপনামের পবরবামরর সেস্যরা খাবামরর পূমব য ও মলতোমগর পর সাবান/বিটারমজন্ট বেময় হাত জধৌত কমর বকনা?
৬.৪. আপনামের পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল িাক্তামরর পরামশয জনন বক?

৬.৫. আপনামের পবরবামরর জকান সেস্য অসু্ে হমল ঔষধ জসবন কমরন বক না?

৬.৬. পাবরবাবরক জীবমন বসদ্ধাত গ্রহমণ নারীমের ভূবমকা জকমন?
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‡gvevBj

¯^vÿi

cwiwkó-৪ক: : cÖKí পবরচালমকর Rb¨ KII ‡PKwj÷
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
cÖKí পবরচালমকর Rb¨ wK Bbdi‡g›U B›UviwfD (KII) †PKwj÷
1.0
1.1.

DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t
DËi`vZvi bvg:

1.2. c`ex:
1.3. Awdm wVKvbv:
1.4.
‡gvevBj bs:
২.০. বিবপবপ সংক্রাত তথ্যাবেঃ
২.১. প্রকমের বিবপবপ’র বিজাইন উমেশ্য অজযমনর সামথ কতটা সামঞ্জস্যপূণ য? প্রকে বাস্তবায়মনর সময় বিজাইমন জকান ত্রুটি ধরা
পরমল তা ব্যাখ্যা করুন এবং তা বকভামব দূর কমরবেমলন মতামত প্রোন করুন:
২.২. প্রকমের মূল বিবপবপ সংমশাধমনর মূল কারণগুমলা বক বেল এবং তার জর্ৌবক্তকতা বক বেল?
২.৩. বিবপবপ সংমশাধমনর ফমল প্রকমের ব্যয়/সময় বৃবদ্ধ হময় থাকমল তার কারণগুমলা বক বেল?
২.৪. প্রকমের বিবপবপ’জত সবন্নমববশত তমথ্যর বভবিমত প্রকমের উমেশ্য অনুর্ায়ী পবরকবেত সকল (১০০%) জভৌত কমযকাে
বাস্তবায়ন করা হময়মে বক না?
২.৫. প্রকমের বিবপবপ ও আরবিবপবপ‘জত উমল্লবখত সকল জভৌত কমযকাে বাস্তবায়মন জকান ব্যতেয় হময় থাকমল তার কারণগুমলা
বক বক?
২.৬. প্রকেটি জকান সম্ভাব্যতা র্াচাই করা হময়বেল বক? প্রকে বাস্তবায়মন সম্ভাব্যতা র্াচাইময়র ফলাফলসমূমহর প্রবতফলন ঘমটমে
বক? না ঘমট থাকমল তার কারণ বক বমল মমন কমরন?
২.৭. প্রকমের কার্ যক্রম ও ফলাফলমক জটকসই করার লমক্ষে প্রকমের বিবপবপমত সুবনবে যি জকান এবক্সট প্লান (Exit plan) বেল?
জথমক থাকমল বক বক বেল?
২.৮. র্বে জকান সুবনবে যি এবক্সট প্লান (Exit plan) না থামক তাহমল পরবতী প্রকে বাস্তবায়ন/প্রণয়মণর বনবমমি এবক্সট প্লামনর
জন্য সুবনবে যি মতামত বেন।
৩.০. প্রকমের লক্ষে ও উমেশ্য অজযন সংক্রাত তথ্যাবেঃ
৩.১. প্রকমের লক্ষে ও উমেশ্য অজযমন প্রকমে গৃহীত কার্ যক্রমগুমলা কতটুকু জর্ৌবক্তক বেল? তার উমল্লখ করুন:
৩.২. প্রময়াজনীয়তার সামথ প্রকেটির প্রাসবঙ্গকতা উমল্লখ করুন:
৩.৩. প্রকমে গৃহীত কার্ যক্রমগুমলা প্রকমের উমেশ্যমক বলংক কমর বকনা? না করমল করণীয় বক হমত পামর?
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৩.৪. প্রকমের লক্ষে ও উমেশ্য কতটা অবজযত হময়মে তার উমল্লখ করুন:
৪.০. লবজকোল েোমওয়াকয সংক্রাত তথ্যাবেঃ
৪.১. প্রকমের বিবপবপ‘জত সবন্নমববশত প্রকমের মূল লক্ষে (main goal) ও উমেশ্য (objectives) অনুর্ায়ী পবরকবেত
কমযকােসমূহ (activities) বক বক বেল?
৪.২. বিবপবপ’র পবরকেনা অনুর্ায়ী বক বক কমযকাে বাস্তবাবয়ত হময়মে তা (outputs) উমল্লখ করুন:
৪.৩. বিবপবপ’র পবরকেনা কমযকােসমূহ বাস্তবায়মনর ফমল অজযনসমূহ (outcomes)উমল্লখ করুন:
৫.০. প্রকমের কময-পবরকেনা ও অগগ্রবত সংক্রাত তথ্যাবেঃ
৫.১. প্রকমে বিবপবপ’জত উমল্লবখত বের বভবিক কময-পবরকেনা অনুর্ায়ী শতভাগ কাজ (জভৌত ও আবথ যক) বাস্তবয়ন সম্ভব হময়বেল
বক না? বাস্তবায়ন করমত জকান সমস্যার সম্মুখীন হমত হময় বেল বক না এবং সমস্যাগুমলা বক বক বেল? সমস্যাগুমলা
বকভামব জমাকামবলা করা হময় বেল?
৫.২. কময-পবরকেনা অনুর্ায়ী শতভাগ কাজ (জভৌত ও আবথ যক) বাস্তবয়ন সম্ভব না হময় থাকমল তার কারণগুমলা বক বেল?
৫.৩. প্রকমের মূল বিবপবপ ও আরবিবপবপ‘জত উমল্লবখত কময-পবরকেনা বাস্তবায়মন জকান ধরমণর ব্যতেয় হময় থাকমল তা উমল্লখ
করুন? এবং ব্যতেময়র কারণগুমলা বক বেল?
৬.০. প্রকে ব্যব্াপনা
৬.১. জহি অবফমস প্রকে বাস্তবায়মনর মূল োবয়ত্ব জক পালন কমরবেমলন?
৬.২. প্রকে বাস্তবায়মনর সামথ জবড়ত কমযকতযাগণ প্রকে ব্যব্াপনা সংক্রাত জকান প্রবশক্ষণ গ্রহণ কমরবেমলন বক না? প্রবশক্ষণ
গ্রহণ কমর থাকমল কমযকতযার নামসহ প্রবশক্ষণসমূহ উমল্লখ করুন:
৬.৩. প্রকে বাস্তবায়ন কালীন সমময় প্রকে পবরচালমকর বেলী হময় থাকমল নাম ও সময়সহ উমল্লখ করুন:
৬.৪. প্রকে বাস্তবায়মন প্রধান প্রধান বাঁধাগুমলা বক বেল? উমল্লখ করুন:
৬.৫. বাঁধা জথমক থাকমল জসগুমলা বকভামব সমাধান করা হময়বেল? উমল্লখ করুন:
৬.৬. প্রকমের আওতাধীন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন জকমের সেস্যমের জন্য বরােকৃত ঘুণ যায়মান তহববল বকভামব পবরচাবলত হমে?
৬.৭. এ সকল ঘূণ যায়মান তহববল প্রকেটিমক জটকসই করমত বকভামব ভূবমকা রাখমে?
৬.৮. প্রকদল্পর আওতায় প্রেি প্রর্শক্ষণ উপকারদভাগীদের িার্হোর্ভর্িক র্ছল বকনা?
৬.৯. উপকারমভাগীমের জন্য র্নব থার্িত জিেগুদলা সর্দয়াপদর্াগী র্ছল র্কনা?
৭.০. ক্রয় প্রবক্রয়া ও আবথ যক ব্যয় সংক্রাত তথ্যাবেঃ
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৭.১. প্রকে বাস্তবায়মন জকান প্রকার আবথ যক বামজট বরাে, োড়করণ ও ব্যব্াপনা সম্পবকযত সমস্যার সম্মুখীন হময় থাকমল তা
উমল্লখ করুন;
৭.২. সমস্যা হময় থাকমল বকভামব তা সমাধান করা হজয়বেল?
৭.৩. প্রকমের জভৌত লক্ষেমাত্রা এ পর্ যত শতকরা কতভাগ অবজযত হময়বেল? বনধ যাবরত সমময় সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হজয়বেন
বক না, সম্ভব না হমল তার কারণ বক;
৭.৪. বরােকৃত তহববল শতকরা কতভাগ (%) ব্যবহার করা হময়বেল? বনধ যাবরত সমময় সকল অথ য ব্যয় করমত জকান অসুববধা
হময়বেল বক না, হমল থাকমল তার কারণ বক বেল?
৮.০. cÖK‡íi AvDUcyU
৮.১. প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকায় কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল বকভামব? না
হময় থাকমল তার কারণ বক?
৮.২. প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের আয় বৃবদ্ধ জপময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল
বকভামব? না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৮.৩. প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের োবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল
বকভামব? না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৮.৪. প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রাবপ্তক নারীমের ক্ষমতায়ন হময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল
বকভামব? না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৯.০. প্রকমের সবল, দ্যব যল, সুমর্াগ ও ঝবুঁ ক ববমিষণ
৯.১. প্রকে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যব্াপনা কামজর সবল (strength) বেকগুমলা;
৯.২. প্রকে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও ব্যব্াপনা কামজর দ্যব যল (weakness) বেকগুমলা;
৯.৩. প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবায়মনর ফমল বক ধরমণর সুমর্াগ (opportunity) সৃবি হময়বেল বক না;
৯.৪. প্রকমের ঝবুঁ কপূণ য (threat) বেকগুমলা বক বক?
১০.০. প্রকমের সুফল জপমত আপনার সুবনবে যি মতামত ও পরামশয বেন:

mn‡hvwMZvi Rb¨ Avcbv‡K ab¨ev`
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cwiwkó-4L: cÖKí mswkøó gvV ch©v‡qi ‡Rjv I Dc‡Rjv Kg©KZ©v‡`i Rb¨ KII ‡PKwj÷
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
cÖKí mswkøó gvV ch©v‡qi ‡Rjv I Dc‡Rjv Kg©KZ©v‡`i Rb¨ KII †PKwj÷
1.0
1.1.

DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t
DËi`vZvi bvg:

1.2.

c`ex:

1.3.

Awdm wVKvbv:

1.4.

Dc‡Rjv:

1.5. ‡Rjv:

1.6. ‡gvevBj bs:

2.0. cÖKí ev¯Íevqb msµvšÍ Z_¨vw`t
2.1| cÖK‡íi আওতায় র্ক র্ক কাজ করা হদয়দছ?
2.2| Avcbvi GjvKvq †Kvb †ckvi mydj‡fvMx‡`i AvwaK¨ †ekx?
&2.3. myweav‡fvMx‡`i Rb¨ ÿz`ª K…lK Dbœqb †K›`ª e¨e¯’vcbv wel‡q KZ w`‡bi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡qwQj? এই প্রর্শক্ষণ
সেস্যদের জকর্ন উপকার করদছ?
2.4| myweav‡fvMx‡`i Rb¨ Avq ea©bg~jK ‡Kvb †Kvb Kg©Kv‡Ûi Dci cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡qwQj? Kviv cÖwkÿY cÖ`vb
K‡iwQ‡jb?
2.5| cÖvß cÖwkÿY cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq h‡_ó wQj e‡j g‡b K‡ib wK? h‡_ó bv n‡q _vK‡j wK Kiv DwPZ wQj?
3.0. cÖKí e¨e¯’vcbv
3.1. cÖKí ev¯Íevq‡b cÖavb cÖavb euvav¸‡jv wK wQj?
3.2. mgm¨v¸‡jv wKfv‡e †gvKv‡ejv K‡i‡Qb?
৪.০. ঋণ ও সঞ্চয় সংক্রাত তথ্যাবলীঃ
৪.১. এসএফবিএফ প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋণ বনময় উপকারমভাগী সেস্যরা তামের বনধ যাবরত আয় বধ যনমূলক কামজ ব্যয় কমর বক? না
কমর থাকমল তার কারণ বক বমল মমন কমরন?
৪.২. এসএফবিএফ প্রকে হমত প্রাপ্ত ঋণ পবরমশাধ করমত উপকারমভাগীমের সাধারণত: বক ধরমনর সমস্যার সম্মুখীন হমত হয়?
সমস্যাগুমলা দূর করার উপায় বক?
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৪.৩. এসএফবিএফ প্রকে হমত ঋণ প্রাবপ্তর ২ (দ্যই) সপ্তাহ পর হমতই ঋমণর বকবস্ত পবরমশাধ করমত হয়। বকন্তু এমতা অে সমময়র
মমধ্য উপকারমভাগীমের পমক্ষ প্রাপ্ত ঋণ আয় বধ যনমূলক কামজ ব্যবহার কমর উৎপােনশীল হওয়া আমেৌ সম্ভব বক? সম্ভব না
হমল এ ববষময় আপনার মতামত ও পরামশয প্রোন করুন:
৪.৪. প্রকে বিজাইন অনুসামর উপকারমভাগী সেস্যমেরমক সাপ্তাবহক সঞ্চয় করমত হয়। এমত তামের জকান অসুববধা হময় থাকমল
উমল্লখ করুন এবং এমত উপকারমভাগী মমধ্য বনয়বমত সঞ্চময়র প্রবণতা বৃবদ্ধ জপময়মে বকনা? না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৫.০. cÖK‡íi AvDUcyU
৫.১. প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকায় কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল বকভামব? না
হময় থাকমল তার কারণ বক?

৫.২. প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের আয় বৃবদ্ধ জপময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল
বকভামব? না হময় থাকমল তার কারণ বক?

৫.৩. প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের োবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল
বকভামব? না হময় থাকমল তার কারণ বক?

৫.৪. প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রাবপ্তক নারীমের ক্ষমতায়ন হময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল
বকভামব? না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৬.০. cÖK‡íi mej, `ye©j, my‡hvM I SuywK we‡kølY
6.1.

cÖKí ev¯Íevq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK?

6.2.

cÖKí ev¯Íevq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK?

6.3.

cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib?

6.4.

cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK?

DËi`vZvi bvg I ¯^vÿi (Awdm mxjmn)
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cwiwkó-4M: mswkøó Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v‡`i Rb¨ KII ‡PKwj÷
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v‡`i Rb¨ KII ‡PKwj÷
1.0
1.1.

DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t
DËi`vZvi bvg:

1.2.

c`ex:

1.3.

Awdm wVKvbv:

1.4.

Dc‡Rjv:

1.5. ‡Rjv:

1.

cÖKí Kvh©µ‡gi mv‡_ Av&cbvi mswkøóZv wK iKg?

2.

cÖK‡íi আওতায় র্ক র্ক কাজ করা হদয়দছ জানা র্াকদল উদল্লে করুন:

1.6. ‡gvevBj bs:

৩. প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকায় কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল বকভামব? না হময়
থাকমল তার কারণ বক?
৪. প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের আয় বৃবদ্ধ জপময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল বকভামব?
না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৫. প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের োবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল
বকভামব? না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৬. প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রাবপ্তক নারীমের ক্ষমতায়ন হময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল বকভামব?
না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৭. cÖKí ev¯Íevq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK?
৮. cÖKí ev¯Íevq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK?
৯. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib?
১০. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK?

DËi`vZvi bvg I ¯^vÿi (Awdm mxjmn)
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cwiwkó-4N: Dc‡Rjv ‡Pqvig¨vb/BDwc †Pqvig¨vb A_ev †g¤^vi‡`i Rb¨ KII ‡PKwj÷
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
Dc‡Rjv ‡Pqvig¨vb/BDwc †Pqvig¨vb A_ev †g¤^vi‡`i Rb¨ KII ‡PKwj÷
1.0
1.1.

DËi`vZvi e¨w³MZ Z_¨vw`t
DËi`vZvi bvg:

1.2.

c`ex:

1.3.

Awdm wVKvbv:

1.4.

Dc‡Rjv:

1.5. ‡Rjv:

3.

cÖKí Kvh©µ‡gi mv‡_ Av&cbvi mswkøóZv wK iKg?

4.

cÖK‡íi আওতায় র্ক র্ক কাজ করা হদয়দছ জানা র্াকদল উদল্লে করুন:

1.6. ‡gvevBj bs:

৩. প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকায় কমযসং্ামনর সুমর্াগ সৃবি হময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল বকভামব? না হময়
থাকমল তার কারণ বক?
৪. প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের আয় বৃবদ্ধ জপময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল বকভামব?
না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৫. প্রকে কমযকামে জবড়ত হওয়ার ফমল উপকারমভাগী সেস্যমের োবরদ্রতা হ্রাস জপময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল
বকভামব? না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৬. প্রকে কমযকামের ফমল অত্র এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রাবপ্তক নারীমের ক্ষমতায়ন হময়মে বমল মমন কমরন বক? হময় থাকমল বকভামব?
না হময় থাকমল তার কারণ বক?
৭. cÖKí ev¯Íevq‡b mej (strength) w`K¸‡jv wK wK?
৮. cÖKí ev¯Íevq‡b `ye©j (weakness) w`K¸‡jv wK wK?
৯. cÖK‡íi Kvi‡Y wK wK my‡hvM (opportunity) m„wó n‡e e‡j g‡b K‡ib?
১০. cÖK‡íi SuywKc~Y© (threat) w`K¸‡jv wK wK?

DËi`vZvi bvg I ¯^vÿi (Awdm mxjmn)
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cwiwkó-5K: ‡Km ÷vwWi (mdj DcKvi‡fvMx) Rb¨ cÖkœvewj
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
==================================================
‡Km ÷vwWi Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj

1.0
1.1.
1.2.
1.5.
1.7.
1.9.
1.11.
1.12.

=========================================================
DËi`vZvi e¨w³MZ I ‡ckvMZ Z_¨vw`t
DËi `vZvi bvg:
wcZvi bvg:
1.3. gvZvi bvg:
1.4. ¯^vgx/¯¿xi bvg:
cvov/gnjøv/MÖvg:
1.6. ‡cŠimfv/BDwbq‡bi bvg:
Dc‡Rjv:
1.8. ‡Rjv:
eqm:
1.10. DËi`vZvi †gvevBj:
mgevq mwgwZi bvg:
DcKvi‡fvMxi aiY:
cÖK‡íi mdjZv

K) Avcbvi cvwievwiK Ae¯’v †Kgb wQj? eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae¯’v †Kgb?

L) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wKfv‡e DcK…Z n‡q‡Qb?

M) cÖKí n‡Z wK ai‡Yi FY MÖnb K‡i‡Qb? G‡Z Avcbvi wK jvf n‡q‡Q?

N) cÖK‡íi AvIZvaxb ÿz`ª FY Kvh©µg Avcbvi e¨emv cwiPvjbv I RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b wK ai‡bi f~wgKv ivL‡Q?
O) cÖK‡íi AvIZvaxb mÂq Kvh©µg Avcbvi ÿz`ª e¨emv cwiPvjbv I RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b wK ai‡bi f~wgKv ivL‡Q?
P) cÖKí n‡Z Avcwb †Kvb cÖwkÿY †c‡q‡Qb wK? প্রবশক্ষমণর মাধ্যমম অবজযত েক্ষতা/জ্ঞান আপনার ক্ষুদ্র ব্যবসা পবরচালনায়
কতটা কামজ জলমেমে?

O) cÖKí n‡Z wK ai‡Yi cÖwkÿY †c‡q‡Qb? G‡Z Avcbvi wK jvf n‡q‡Q?
P) আত্ম:কমযসং্ান সৃবিমত প্রকমের প্রবশক্ষণ কার্ যক্রম কতটা ভূবকমা রাখমে বমল মমন কজরন?
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ে) জপশাগত কামজ আয় বৃবদ্ধমত প্রকমের ঋণ ও প্রবশক্ষণ কার্ যক্রম কতটা ভূবকমা রাখমে বমল মমন কমরন?

জ) জপশাগত কামজ শ্রবমমকর চাবহো বৃবদ্ধমত প্রকমের ঋণ কার্ যক্রম ও প্রবশক্ষণ কতটা ভূবকমা রাখমে বমল মমন কমরন?

প্রকদল্পর সবল ও দুব থল র্েকসমূহ
ক) আপনার র্দত এই প্রকদল্পর সবল র্েকসমূহ র্ক র্ক? (we.`ª: জর্ র্বষয়সমূদহর ফদল প্রকল্পটি কার্ থকর্র হদব বদল DËi`vZv র্দন
করদছন তা তুদল আনদত হদব)
ে) আপনার র্দত এই প্রকদল্পর দুব থল র্েকসমূহ র্ক র্ক? (we.`ª: জর্ র্বষয়সমূদহর ফদল প্রকল্পটি সঠিকভাদব কার্ থকর্র n‡”Q bv বা
হদব bv বদল DËi`vZv র্দন করদছন তা তুদল আনদত হদব)
গ) প্রকদল্পর কাদজর সর্য় আপনারা র্ক জকান সর্স্যার মুদে পড়দছন কেনও? কী কী সর্স্যার সম্মুেীন হদয়দছন/হদেন? র্কভাদব
এই সর্স্যাগুদলার সর্াধান কদরদছন?
ঘ) এই প্রকল্প সম্পদকথ আপনার র্তার্ত ও সুপার্রশসমূহ র্ক র্ক? র্বস্তার্রত বলুন েয়া কদর।

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B DcKvi‡fvMxi mdjZvi Qwe †gvevB‡ji gva¨‡g Zy‡j Avb‡Z n‡e|
অাংশগ্রহদণর জন্য আপনাদক অসাংখ্য ধন্যবাে

তথ্য সাংগ্রহকারীর নার্োঃ

স্বাক্ষরোঃ

জর্াবাইল নম্বরোঃ

তার্রেোঃ
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cwiwkó-5খ: ‡Km ÷vwWi (mdj bq Ggb DcKvi‡fvMx) Rb¨ cÖkœvewj
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
পর্রকল্পনা র্ন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ
পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জসক্টর-৮
জশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
“োবরদ্রু্র্ ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
==================================================
‡Km ÷vwWi (mdj bq Ggb DcKvi‡fvMx) Rb¨ mgxÿv cÖkœvewj
=========================================================
1.0 DËi`vZvi e¨w³MZ I ‡ckvMZ Z_¨vw`t
1.1. DËi `vZvi bvg:
1.2. wcZvi bvg:
1.3. gvZvi bvg:
1.4. ¯^vgx/¯¿xi bvg:
1.5. cvov/gnjøv/MÖvg:
1.6. ‡cŠimfv/BDwbq‡bi bvg:
1.7. Dc‡Rjv:
1.8. ‡Rjv:
1.9. eqm:
1.10. DËi`vZvi †gvevBj:
1.11. mgevq mwgwZi bvg:
1.12. DcKvi‡fvMxi aiY:
cÖK‡íi mdjZv
K) Avcbvi cvwievwiK Ae¯’v †Kgb wQj? eZ©gv‡b Avcbvi cvwievwiK Ae¯’v †Kgb?

L) cÖK‡íi gva¨‡g Avcwb wK wK myweav †c‡qwQ‡jb? G‡Z Avcwb DcK…Z nbwb?

M) cÖKí n‡Z wK ai‡Yi FY MÖnb K‡iwQ‡jb? cÖvß FY e¨envi K‡i †Kb jvfevb nbwb?

N) cÖK‡íi AvIZvaxb ÿz`ª FY Kvh©µg Avcbvi e¨emv cwiPvjbv I RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b ‡Kb f~wgKv ivL‡Z cv‡iwb?
KviYmn gZvgZ w`b:

O) cÖK‡íi AvIZvaxb mÂq Kvh©µg Avcbvi ÿz`ª e¨emv cwiPvjbv I RxebhvÎvi gvb Dbœq‡b ‡Kb f~wgKv ivL‡Z cv‡iwb?
KviYmn gZvgZ w`b:
P) cÖKí n‡Z Avcwb †Kvb cÖwkÿY †c‡qwQ‡jb wK? প্রবশক্ষমণর মাধ্যমম অবজযত েক্ষতা/জ্ঞান আপনার ক্ষুদ্র ব্যবসা পবরচালনায়
কতটা কামজ জলমগবেল বক? কামজ না লাগমল তার কারণগুমলা উমল্লখ করুন:

O) cÖKí n‡Z wK ai‡Yi cÖwkÿY †c‡q‡Qb? G‡Z Avcbvi wK jvf n‡q‡Q? jvf bv n‡j Zvi KviY¸‡jv D‡jøL Kiæb:

88

প্রকদল্পর সবল ও দুব থল র্েকসমূহ
ক) আপনার র্দত এই প্রকদল্পর সবল র্েকসমূহ র্ক র্ক? (we.`ª: জর্ র্বষয়সমূদহর ফদল প্রকল্পটি কার্ থকর্র হদব বদল DËi`vZv র্দন
করদছন তা তুদল আনদত হদব)
ে) আপনার র্দত এই প্রকদল্পর দুব থল র্েকসমূহ র্ক র্ক? (we.`ª: জর্ র্বষয়সমূদহর ফদল প্রকল্পটি সঠিকভাদব কার্ থকর্র n‡”Q bv বা
হদব bv বদল DËi`vZv র্দন করদছন তা তুদল আনদত হদব)
গ) প্রকদল্পর কাদজর সর্য় আপনারা র্ক জকান সর্স্যার মুদে পড়দছন কেনও? কী কী সর্স্যার সম্মুেীন হদয়দছন/হদেন? র্কভাদব
এই সর্স্যাগুদলার সর্াধান কদরদছন?
ঘ) এই প্রকল্প সম্পদকথ আপনার র্তার্ত ও সুপার্রশসমূহ র্ক র্ক? র্বস্তার্রত বলুন েয়া কদর।

we.`ª. Z_¨ msMÖnKvix‡K Aek¨B DcKvi‡fvMxi mdjZvi Qwe †gvevB‡ji gva¨‡g Zy‡j Avb‡Z n‡e|
অাংশগ্রহদণর জন্য আপনাদক অসাংখ্য ধন্যবাে

তথ্য সাংগ্রহকারীর নার্োঃ

স্বাক্ষরোঃ

জর্াবাইল নম্বরোঃ

তার্রেোঃ
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পবরবশি-৬ : ক্রয় সংক্রাত জচকবলি
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
cwiKíbv gš¿Yvjq
ev¯Íevqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefvM
cwiexÿY I g~j¨vqb ‡m±i-4 (K…wl I cvwb m¤ú`)
‡ki-B-evsjv bMi, XvKv 1207
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কমযকাে সম্প্রসারণ (১ম সংমশাবধত) শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
wcwcAvi-2008 Abyhvqx µq msµvšÍ Z_¨vewj
(cÖwZwU µq c¨v‡K‡Ri Rb¨ Avjv`v ‡PKwjó e¨envi Ki‡Z n‡e)
µq c¨v‡KR-Gi bvg:
১

gš¿Yvjq / wefvM

:

2

ev¯ÍevqbKvix ms¯’v

:

3

cÖK‡íi bvg

:

4

`icÎ Abyhvqx কামজর bvg

:

5

`ic‡Îi aiY

:

6

`icÎ weÁwß cÖKv‡ki gva¨g (RvZxq /AvতRvwZK)

:

7

`icÎ weµq ïiæi ZvwiL

:

8

`icÎ weµ‡qi †kl ZvwiL I mgq

:

9

`icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL I mgq

:

10

cÖvß †gvU `ic‡Îi msL¨v

:

11

`icÎ †Lvjvi ZvwiL I mgq

:

12

†imcbwmf `ic‡Îi msL¨v

:

13

bb †imcbwmf `ic‡Îi msL¨v

:

14

`icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfvi ZvwiL

:

15

Kvh©weeibxi Aby‡gv`‡bi ZvwiL

:

16

wm Gm ˆZwii ZvwiL

:

17

wm Gm Aby‡gv`‡bi ZvwiL

:

18

Notification of Award cÖ`v‡bi ZvwiL

:

19

†gvU Pzw³ g~j¨

:
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20

Pzw³ ¯^v¶‡ii ZvwiL

:

২১

কার্ থাদেশ cÖ`v‡bi ZvwiL

:

২২

কার্ থাদেশ অনুর্ায়ী কাজ শুরুর তার্রে

:

২৩

সর্য় বৃর্দ্ধ র্াকদল, কতর্েদনর এবাং র্ক কারদণ

:

২৪

কার্ থাদেশ অনুর্ায়ী কাজ সর্ার্প্তর তার্রে

:

২৫

চূড়াে র্বল জর্াোদনর তার্রে ও র্বদলর পর্রর্াণ

:

২৬

চূড়াে র্বল পর্রদশাদধর তার্রে ও পর্রর্াণ

:

২৭

:

২৮

ক্রদয়র জক্ষদত্র সরকার্র ক্রয়নীর্তর্ালা অনুসরণ করা হদয়র্ছল
র্কনা
না হদল জকন হয়র্ন?

২৯

গাড়ী গুদলার গুণগত র্াদনর জক্ষদত্র জকান র্বচুের্ত ঘদের্ছল ?

:

৩০

হদয় র্াকদল জকন ?

:

৩১

েরপদত্র উদল্লর্েত মূল্য অদপক্ষা অর্ধক ব্যয় হদয়র্ছল র্কনা ?

:

৩২

হদয় র্াকদল জকন ?

:

৩৩

ক্রয়কৃত গাড়ীর ওয়াদরর্ন্ট র্ছল র্ক?

:

৩৪

র্াকদল কত র্েন?

:

৩৫

ওয়াদরর্ন্ট সর্দয়র র্দধ্য গাড়ী গুদলার জকান ত্রুটি ধরা পদরর্ছল
র্ক না?
ত্রুটি হদয় র্াকদল জসবা র্ান জকর্ন র্ছল?

:

৩৬

Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi bvg I ¯^vÿi (Awdm mxjmn)
Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vi †gvevBj †dvb bs:
ZvwiL:
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:

:

পবরবশি ৭: টামযস অফ জরফামরি (ToR)
“োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কার্ যক্রম সম্প্রসারণ” শীষ যক সমাপ্ত প্রকমের প্রভাব মূল্যায়মনর
টামযস অফ জরফামরি (ToR)
ক)

প্রকদল্পর র্ববরণীোঃ

১। প্রকদল্পর নার্

: োবরদ্রে ববমমাচমন ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ) কার্ যক্রম সম্প্রসারণ প্রকে।

২।উদযাগী
র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ

: পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় র্বভাগ।

৩। বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউমেশন (এসএফবিএফ)।
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৪। প্রকল্প এলাকা

:
র্বভাগ

জজলা

উপদজলা

ঢাকা

জগাপালগঞ্জ

জগাপালগঞ্জ সের, টুাংগীপাড়া, জকাোলীপাড়া,
জর্াকদসেপুর

ফর্রেপুর

ফর্রেপুর সের, র্ধুোলী

রাজবাড়ী

রাজবাড়ী সের

র্য়র্নর্সাংহ

ফুলবার্ড়য়া, র্ত্রশাল

জার্ালপুর

জার্ালপুর সের, র্াোরগঞ্জ

জশরপুর

জশরপুর সের, নকলা, শ্রীবেী

রাজশাহী

রাজশাহী সের, জগাোগাড়ী

িাপাঁইনবাবগঞ্জ

িাপাঁইনবাবগঞ্জ সের

নাদোর

নাদোর সের, বাগার্তপাড়া

র্সরাজগঞ্জ

শাহজাতপুর

জফনী

জফনী সের

িাঁেপুর

িাঁেপুর সের, র্তলব উির

র্য়র্নর্সাংহ

রাজশাহী

িিগ্রার্

খুলনা

র্াগুরা
র্দশার

অভয়নগর, র্েকদগাছা, জকশবপুর

সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা সের

বাদগরহাে

জর্াল্লার হাে, র্িতলর্ারী

খুলনা

ডুমুর্রয়া, বটিয়াঘাো

বর্রশাল

বর্রশাল

আনগলোড়া, জগৌরনেী

রাংপুর

রাংপুর

গঙ্গািড়া, পীরগঞ্জ

কুর্ড়গ্রার্

কুর্ড়গ্রার্ সের, ভুরুঙ্গার্ারী

লালর্র্নরহাে

পােগ্রার্, হার্তবান্ধা

নীলফার্ারী

নীলফার্ারী সের, র্ের্লা

গাইবান্ধা

সাদুল্লাপুর, সাঘাো

র্েনাজপুর

র্েনাজপুর সের, র্ির্রর বন্ধর

পঞ্চগড়

পঞ্চগড় সের, জবাো, জেবীগঞ্জ

ে। প্রকদল্পর ব্যয়োঃ
জকাটি োকায়
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প্রাক্কর্লত ব্যয় (লক্ষ োকায়)

মূল

সব থদশষ সাংদশার্ধত

প্রকৃত ব্যয়

১

জর্াে

:

৫৪.০০

৫৯.১৩

৫৮.৫৪

২

র্জওর্ব

:

৫৪.০০

৫৯.১৩

৫৮.৫৪

৩ ত্রবদের্শক মুদ্রা

:

-

-

-

৪

:

-

-

-

আরর্পএ

গ) বাস্তবায়নকালোঃ
আরদম্ভর তার্রে

সর্ার্প্তর তার্রে

১

মূল

জুলাই, ২০১৩

জুন, ২০১৬

২

সব থদশষ সাংদশার্ধত

জুলাই, ২০১৩

র্েদসম্বর, ২০১৬

৩

প্রকৃত

জুলাই, ২০১৩

র্েদসম্বর, ২০১৬

ঘ) প্রকদল্পর উদেশ্যোঃ
প্রকেটির বৃহৎ উমেশ্য হল, জেমশর পল্লী অঞ্চমল বসবাসরত োবরদ্রে পীবড়ত ৫৪ টি উপমজলার ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষকমের আথ যসামাবজক উন্নয়ন ও োবরদ্রে ববমমাচন।
প্রকমের সুবনবে যি উমেশ্য:
(ক) পল্লী অঞ্চমল বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক পবরবামরর পুরুষ/মবহলামেরমক গ্রামবভবিক অনানুষ্ঠাবনক জকমের আওতায়
সংগঠিতকরণ;
(খ) পল্লী অঞ্চমল বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রাবতক কৃষক পবরবামরর পুরুষ/মবহলামেরমক গ্রামবভবিক অনানুষ্ঠাবনক জকমের আওতায়
সংগঠিতকরণ কমর তামের উৎপােন, আত্ম-কমযসং্ান ও আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রমমর মাধ্যমম তামের আথ য-সামাবজক অব্ার
উন্নয়ন তথা োবরদ্রে হ্রাস করমণ জামানতববহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রোন;
(গ) প্রকমের সুফলমভাগীমেরমক (পুরুষ/মবহলা) সাপ্তাবহক সঞ্চয় আমানত জমাকরমণর মাধ্যমম বনজস্ব পুবুঁ জ গঠমন উিুদ্ধকরণ ও
উৎসাহ োন;
(ঘ) সুফলমভাগী সেস্য/সেস্যগণমক উৎপােন, আত্ম-কমযসং্ান ও আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রম সুষ্ঠুভামব পবরচালনার ববষময় েক্ষতা
বৃবদ্ধমূলক প্রবশক্ষণ োন;
(ঙ) আত্ম-কমযসং্ান সৃবির লমক্ষে ক্ষুদ্র উমযাক্তা ঋণ সহায়তা প্রোন;
(চ) সুফলমভাগী সেস্য/সেস্যাগণমক অথ যননবতক কার্ যক্রমমর পাশাপাবশ সামাবজক উন্নয়নমূলক কার্ যক্রম জর্মন-জেমলমমময়মের
বশক্ষা, স্বা্ে পুবি, জনসংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, পবরবার কল্যাণ ইতোবে কার্ যক্রমম উিুদ্ধকরণ ও উৎসাহ োন; এবং
(ে) ফাউমেশমনর প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা বৃবদ্ধ করা।
ঙ) প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কার্ যক্রম:
১. ক্ষুদ্র কৃষক পবরবামরর পুরুষ/মবহলামেরমক বনময় গ্রাম পর্ যাময় গঠিত জকের আওতায় সেস্যর্ভক্ত করণ।
২. সেস্য/ সেস্যগণমক তামের কৃবষ উৎপােমনর বৃবদ্ধ, আত্ম-কমযসং্ান ও আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রমম ‘জমানতববহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র
উমযাক্তা ঋণ প্রোন।
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৩. সেস্য/সেস্যগণমক ঋণ বববনময়ামগর আয় জথমক সাপ্তাবহক ‘সঞ্চয় আমানত জমা’এর মাধ্যমম ‘বনজস্ব পুবজ’গঠমন
উিুদ্ধকরণ।
৪. আয়বৃবদ্ধমূলক কার্ যক্রম বাস্তবায়মন উপকারমভাগীমক ‘েক্ষতা বৃবদ্ধমূলক’প্রবশক্ষণ প্রোন।
৫. উপকারমভাগীমেরমক আবথ যক কার্ যক্রমমর পাশাপাবশ বববভন্ন ‘সামাবজক উন্নয়ন কার্ যক্রম’জর্মমন-জেমলমমময়মেরমক স্কুমল
জপ্ররণ, স্বা্ে-পুবি, জনসংখ্যা বনয়ন্ত্রণ ও পবরবার কল্যাণ ইতোবে কার্ যক্রম গ্রহমণ উিুদ্ধকরণ ও সহমর্াবগতা প্রোন।
৬. প্রকদল্পর বাস্তবায়ন, পর্রবীক্ষণ এবাং র্রদপাটিাংথ এর জন্য একজন Project Implementation and Monitoring
Specialistএবাং একজন Dairy Development Specialist র্নদয়াগ প্রোন।
ি) পরার্শথক প্রর্তষ্ঠাদনর োর্য়ত্বোঃ
১. ন্যেনতর্ ৩০% প্রকল্প এলাকা প্রভাব মূল্যায়দনর আওতাভুি র্হদসদব র্বদবিনা করদত হদব;
২. প্রকদল্পর পেভূর্র্, উদেশ্য, অনুদর্ােন ও সাংদশাধদনর অবস্থা,প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্ থায়নসহ সকল প্রাসাংর্গক
তথ্যপর্ থদবক্ষণ ও পর্ থাদলািনা;
৩. প্রকদল্পর সার্ব থক ও র্বস্তার্রত অাংগর্ভর্িক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্র্ থক) অগ্রগর্তরতথ্য সাংগ্রহ,সর্ন্নদবশন, র্বদিষণ, সারণী এবাং
জলের্িদত্রর র্াধ্যদর্ উপস্থাপন ও পর্ থাদলািনা;
৪. প্রকদল্পর উদেশ্য অজথদনর অবস্থা পর্ থাদলািনা ও পর্ থদবক্ষণ এবাং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্ থাবলী প্রকদল্পর উদেদশ্যর
সাদর্ সার্ঞ্জস্যপূণ থ র্কনা তা পর্ থাদলািনা ও র্তার্ত প্রোন করা;
৫. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত র্বর্ভন্ন পণ্য, কার্ থ ও জসবা ক্রদয়র (Procurement) জক্ষদত্র সরকার্র ক্রয় আইন (র্পর্পএ-২০০৬),
সরকার্র ক্রয় র্বর্ধর্ালা (র্পর্পআর-২০০৮) এবাং উন্নয়ন সহদর্াগী প্রর্তষ্ঠাদনর গাইেলাইন ইতোর্ে প্রর্তপালন এবাং গুণগত
র্ান ও পর্রর্াণ অনুর্ায়ী সাংগ্রহ করা হদয়দছ র্ক না জস র্বষদয় পর্ থাদলািনা ও পর্ থদবক্ষণ;
৬. প্রকল্প ের্লল অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় জনবল র্নদয়াগ, র্নদয়াগ পদ্ধর্ত পর্ থদবক্ষণ ও পর্ থাদলািনা করা;
৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কথত র্বর্ভন্ন সর্স্যা জর্র্ন: অর্ থায়দন র্বলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা এবাং প্রকদল্পর জর্য়াে ও ব্যয়
বৃর্দ্ধ ইতোর্ের কারণসহ অন্যান্য র্েক র্বদিষণ, পর্ থদবক্ষণ ও পর্ থাদলািনা;
৮. প্রকদল্পর আওতায় সম্পার্েত মূল কার্ থক্রর্সমূদহর কার্ থকার্রতা ও উপদর্ার্গতা র্বদিষণ ও র্তার্ত প্রোন। অর্ থাৎ- জেদশর
পল্লী অঞ্চদল বসবাসরত োর্রদ্রেপীর্ড়ত ৫৪টি উপদজলার ক্ষুদ্র এ প্রার্েক কৃষকদের আর্ থ-সার্ার্জক উন্নয়ন ও োর্রদ্রে
র্বদর্ািন; ক্ষুদ্র উদযািা ত্রতর্র; সুফলদভাগী সেস্য/সেস্যগণদক উৎপােন, আত্ম-কর্থসাংস্থান ও আয় বৃর্দ্ধমূলক কার্ থক্রর্
সুষ্ঠুভাদব পর্রিালনার র্বষদয় েক্ষতা বৃর্দ্ধমূলক প্রর্শক্ষণ োন; ফাউদেশদনর প্রার্তষ্ঠার্নক সক্ষর্তা বৃর্দ্ধ, ইতোর্ে র্বষদয়
পর্ থদবক্ষণ, পর্ থাদলািনা ও সুর্নর্ে থষ্ট র্তার্ত প্রোন;
৯. প্রকদল্পর success story ও প্রকদল্পর র্াধ্যদর্ গৃহীত কার্ থক্রর্সমূদহর জেকসইকরণ পর্রকল্পনা (Sustainability plan)
র্বষদয় সুর্নর্ে থষ্ট পর্ থদবক্ষণ ও র্তার্ত প্রোন;
১০. প্রকল্প সাংর্িষ্ট অন্যান্য প্রাসর্ঙ্গক র্বষয়ার্ে; (i) প্রকল্প এলাকা জর্দক সাংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion
(FGD) ও ্ানীয় পর্ যাময় কমযশালা আময়াজন কমর মতামত গ্রহমণর বভবিমত ও বাস্তবায়ন পবরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ববভামগর
পবরপমত্র ববণ যত সুবনবে যি কাঠামমা ও অনুমমাবেত ইনমসপশন প্রবতমবেমনর সময়বভবিক কমযপবরকেনা ও কমযপদ্ধবত অনুর্ায়ী
প্রবতমবেন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রর্তষ্ঠান (বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ-আইএর্ইর্ে) কর্তথক অনুদর্ােন গ্রহণ; (ii)
জাতীয় পর্ থাদয়র একটি কর্থশালা আদয়াজন কদর র্নর্বড় পর্রবীক্ষদণর ফলাফলসমূহ অবর্হতকরণ ও কর্থশালায় প্রাপ্ত র্তার্ত
ও সুপার্রশসমূহ র্বদবিনা কদর প্রর্তদবেন চূড়ােকরণ;
১১. ক্রর্র্ক নাং ১০-এ বর্ণ থত চূড়াে প্রর্তদবেদন প্রাপ্ত র্বর্ভন্ন পর্ থদবক্ষদণর র্ভর্িদত সার্ব থক পর্ থাদলািনা সাংদর্াজন এবাং সুর্নর্ে থষ্ট
সুপার্রশ প্রোন;
১২. পরামশযক প্রবতষ্ঠান চুবক্তর তাবরখ জথমক চার মামসর (১২০ বেন) মমধ্য প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রাত র্াবতীয় কার্ থক্রর্ চুড়াে করদব;
১৩. পরামশযক প্রবতষ্ঠান আই এম ই বি কতৃযক বনধ যাবরত অন্যান্য ববষয়াবলী প্রবতপালন করমব;
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১৪. প্রকমের প্রভাব মূল্যায়মনর সুবনবে যি (সময়বভবিক) কমযপবরকেনা ও কমযপদ্ধবত কাবরগবর প্রস্তামবর সামথ সংমর্াজন করমত
হমব।
ছ) পরার্শথক প্রর্তষ্ঠান ও পরার্শথদকর প্রকৃর্ত ও জর্াগ্যতাোঃ
ক্রর্র্ক

পরার্শথক প্রর্তষ্ঠান ও
পরার্শথক প্রর্তষ্ঠাদনর
পরার্শথক

১.

পরার্শথক প্রর্তষ্ঠান

২.

(ক)েীর্ র্লোর (আর্ থসার্ার্জক র্বদশষজ্ঞ):

র্শক্ষাগত জর্াগ্যতা

অর্ভজ্ঞতা

স্বীকৃত র্বশ্বর্বযালয় হদত স্বীকৃত
র্বশ্বর্বযালয়
হদত
অর্ থনীর্ত/সর্াজর্বজ্ঞান/সর্াজ
কর্থ/সর্াজ
কল্যান/কৃর্ষ
অর্ থনীর্ত/কৃর্ষ র্বষদয় ন্যেনতর্
স্নাতদকাির র্ের্গ্র।
সাংর্িষ্ট
র্বষদয়
র্পএইির্ে
র্েগ্রীধারীদের অগ্রার্ধকার জেয়া
হদব।

(ে)সর্র্র্ত ও প্রর্তষ্ঠান স্বীকৃত র্বশ্বর্বযালয় হদত ব্যবসা
প্রশাসন/ব্যবস্থাপনা
র্বষদয়
ব্যবস্থাপনা র্বদশষজ্ঞ
ন্যেনতর্ স্নাতদকাির র্ের্গ্র।

জ)

 গদবষণা এবাং প্রকল্প পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রাে
সর্ীক্ষা পর্রিালনায় ন্যেনতর্ ০১ (এক) বছদরর
অর্ভজ্ঞতাসম্পন্ন হদত হদব।
 প্রকল্প বাস্তবায়ন, পর্রবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পদকথ স্বে
ধারণা ও আর্ থ-সার্ার্জক উন্নয়ন র্বষদয় কর্পদক্ষ ১০
(েশ) বছদরর বাস্তব অর্ভজ্ঞতা র্াকা আবশ্যক;
 েীর্ র্লোর র্হদসদবসাংর্িষ্ট র্বষদয় কর্পদক্ষ ০৩(র্েন)
বছদরর অর্ভজ্ঞতা র্াকদত হদব;
 কর্ম্পউোদরর র্াইদক্রাসফে ওয়ােথ, এদক্সল, SPSS
সহঅন্যান্য Statistical Software Package
পর্রিালনায় েক্ষ হদত হদব এবাং
 র্পর্পএ-২০০৬,র্পর্পআর-২০০৮এবাং অন্যান্য আর্র্ থক
র্বর্ধর্বধান সম্পদকথ সম্যক ধারণা র্াকদত হদব;
 প্রর্তদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অর্ভজ্ঞতা র্াকদত
হদব;এবাং
 সাংর্িষ্ট র্বষদয় প্রকাশনা র্াকদত হদব।
 সাংর্িষ্ট কাদজ ৫ (পাঁি) বছদরর বাস্তব অর্ভজ্ঞতা
সম্পন্ন।

গ) ক্ষুদ্র ঋণর্বদশষজ্ঞ

স্বীকৃত
র্বশ্বর্বযালয়
অর্ থনীর্ত/সর্াজর্বজ্ঞান/সর্াজ
কর্থ/সর্াজ
কল্যান/কৃর্ষ
অর্ থনীর্ত/কৃর্ষ র্বষদয় ন্যেনতর্
স্নাতদকাির র্ের্গ্র।



সাংর্িষ্ট কাদজ ১০ (েশ)বছদরর বাস্তব অর্ভজ্ঞতা
সম্পন্ন।

ঘ)পর্রসাংখ্যানর্বে

পর্রসাংখ্যান/ফর্লত
পর্রসাংখ্যান/োো ম্যাদনজদর্ন্ট
র্বষদয় ন্যেনতর্ স্নাতদকাির র্ের্গ্র।



সাংর্িষ্ট কাদজ ৫ (পাঁি) বছদরর বাস্তব অর্ভজ্ঞতা
সম্পন্ন।
তথ্য ব্যবস্থাপনা, োো এনালাইর্সস, প্রর্তদবেন
প্রণয়ন র্বষদয় ন্যেনতর্ ০৩ (র্তন) বছদরর বাস্তব
অর্ভজ্ঞতা সম্পন্ন।



পরার্শথক প্রর্তষ্ঠান কর্তথক র্নদম্নবর্ণ থত প্রর্তদবেনসমূহ োর্েল করদত হদবোঃ

ক্রর্র্ক

প্রর্তদবেদনর নার্

োর্েদলর সর্য়

১।

প্রারর্ম্ভক প্রর্তদবেন (বাাংলায়)

চুর্ি সম্পােদনর ১৫
র্েদনর র্দধ্য
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সাংখ্যা
১৫ কর্প জেকর্নকোল কর্র্টির সভার জন্য এবাং
২০ কর্প র্িয়ার্রাং কর্র্টির সভার জন্য

(১৫+২০) = ৩৫ টি
২।

১র্ েসড়া প্রর্তদবেন (বাাংলায়)

চুর্ি সম্পােদনর ৭৫
র্েদনর র্দধ্য

১৫ কর্প জেকর্নকোল কর্র্টির সভার জন্য এবাং
২০ কর্প র্িয়ার্রাং কর্র্টির সভার জন্য
(১৫+২০) = ৩৫ টি

৩।

২য় েসড়া প্রর্তদবেন (বাাংলায়)

চুর্ি সম্পােদনর ৯০
র্েদনর র্দধ্য

৭৫ কর্পজাতীয় কর্থশালার জন্য

৪।

২য় েসড়া প্রর্তদবেন (বাাংলায় ও ইাংদরজীদত) চুর্ি সম্পােদনর ১০০
র্েদনর র্দধ্য

১৫ কর্প জেকর্নকোল কর্র্টির সভার জন্য এবাং
২০ কর্প র্িয়ার্রাং কর্র্টির সভার জন্য
(১৫+২০) = ৩৫ টি

৫।

চূড়াে প্রর্তদবেন (বাাংলা ও ইাংদরজীদত)

চুর্ি সম্পােদনর ১২০
র্েদনর র্দধ্য

(৪০ কর্প বাাংলা+২০ কর্প ইাংদরর্জ) = ৬০ টি

ঝ) ক্রয়কারী কতৃযক প্রমেয়:



প্রকে েবলল (বিবপবপ/ আরবিবপবপ);
বববভন্ন জেকমহাল্ডামরর সামথ জর্াগামর্ামগর জন্য সহদর্ার্গতা প্রোন; ইতোর্ে।
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পবরবশি ৮: এফবজবি-জত অংশগ্রহণকারীমের নামমর তাবলকা
এফবজবি-জত অংশগ্রহণকারীমের তাবলকা
ক্রবমক নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১

অংশগ্রহণকারীর নাম
জমাোঃ সারবমন
জমাোঃ খুকী জবগম
জমাোঃ েবকনা
জমাোঃ হামজরা
জমাোঃ জাহানারা
জমাোঃ োময়রা
স্বপ্না চক্রবতী
জমাোঃ জশফালী জবগম
জমাোঃ আময়শা
বশউলী রানী োস
অবহো খাতুন
কুমকুম খাতুন
হাবসনা খাতুন
আমনায়ারা জবগম
তানবজলা খাতুন
কুলসুম খাতুন
তাসবলমা খাতুন
স্বপ্না
নুরজাহান
জকাবহনুর
জমাোঃ মাছুরা খাতুন
আকতারা বানু
আবজো জবগম
আয়বরন পারভীন
সুরভী আক্তার
পান্না আক্তার
সুবফয়া আক্তার বানু
জজসবমন
জহাসমনয়ারা
মবজযনা
জরাবজনা
পারুল
শাহনাজ জবগম
জাবকয়া জবগম
সাবববত্র খরার্ী
হাবসনা জবগম
জরামকয়া জবগম
আমমনা জবগম
আময়শা জবগম
শাহানা জবগম
সাবেয়া আক্তার

জপশা
ব্যবসা
চা জোকাবন
ব্যবসা
গরু পালন
ব্যবসা
োগল পালন
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
বশক্ষক ও মুবে জোকানোর
গাভী পালন
কৃবষ কাজ ও গাভী পালন
গাভী পালন
কৃবষ কাজ
জোকানী ও গাভী পালন
গরু ব্যবসায়ী
গাভী পালন
গবাবেপশু পালন
কাপমড়র ব্যবসায়ী
গবাবেপশু পালন
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
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জমাবাইল নং
০১৭০০-৬৭২৭৫৩
০১৭৮৮-৭০০৮১২
০১৮৬৮-৭৬১৯৬৪
০১৭৮৬-৩৯৫৭০০
০১৭৬৬-৩০৪৭৩৮
০১৭৪৯-১৬৪৭৭৬
০১৭৯৭-৫৮২৩০৩
০১৭৫৩-৫৯৩৩৮০
০১৭৩৪-৯২১৪৩৪
০১৭৩৮-০০৫৮৭২
০১৭৭৮-৬৫৪৫৭১
০১৭২১-৫৮৪৬১৮
০১৭৭৮-২৯২৯৯৮
০১৩১৩-১২৩৯৭৪
০১৩১৩-১২৩৯৭৪
০১৯৭৪-৫৯৩৪০১
০১৭৭১-৯০৮৭০৪
০১৭৭৩-৪৭৭০৬৬
০১৭১৮-৬৭৭২২৮
০১৭২২-১৯৬৪৪৩
০১৭২৯-৯১৩৩৬৩
০১৭৭৪-৩৭৩৯০৩
০১৭৩৮-৪৮৩১১৯
০১৭৬৭-৩৮৯২৮৮
০১৭১০-১৮০১৬৮
০১৭১৭-৮৭২৯৭৮
০১৭৭৪-৫১৪৭৫২
০১৯৯২-৯৮৪১৫৩
০১৭৯৩-৪১৩৮৬৫
০১৭৮৭-২১৯০৮০
০১৭৮২-২৩৬৪৪৪
০১৭৩১-১০৬৯০১
০১৭২২-২০১১৬১
০১৭৮২-২৩৬৪৪৪

জজলা
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
লক্ষীপুর
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরা
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়
বপমরাজপুর
বপমরাজপুর
বপমরাজপুর
বপমরাজপুর
বপমরাজপুর
বপমরাজপুর
বপমরাজপুর
বপমরাজপুর
বপমরাজপুর

ক্রবমক নং
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫

অংশগ্রহণকারীর নাম
সুমা জবগম
ফামতমা জবগম
ঝণ যা খরার্ী
ববলবকে জবগম
জাবকয়া জবগম
হাবসনা জবগম
জরখা জবগম
খুরবশো জবগম
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০১৭৪৫-৮৯৪৬০৯
০১৭৪৫-৮৯৪৬০৯
০১৭৮৪-৬৬১৮৩৬
০১৯৬৬-২৪৯৮৪২
০১৯৬৬-২৪৯৮৪২
০১৯৩০-১৫০০৯৩
০১৭৩১-৯৫৭৯৬০
০১৭২৫-৯৪০৫৮৩
০১৯৮২-৪৬১৯৭৩
০১৯৫০-৫৩২৯৪৬
০১৯৪২-২৯৮২৮০
০১৯৩৮-৪৭১৬২৯
০১৭৪১-৬৮৯৮৯৭
০১৭০১-৫৬২০৭৫
০১৯১৪-১৮২৭৫০
০১৯৯৯-৩৮৪০১১

জজলা
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
শরীয়তপুর
বকমশারগঞ্জ
বকমশারগঞ্জ
বকমশারগঞ্জ
বকমশারগঞ্জ
বকমশারগঞ্জ
বকমশারগঞ্জ
বকমশারগঞ্জ
বকমশারগঞ্জ
বকমশারগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ

ক্রবমক নং
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০

অংশগ্রহণকারীর নাম
জমাো: জাবকয়া খাতুন
জমাো: জফরমেৌসী আক্তার
েবকনা জবগম
ঝণ যা জবগম
নাজমা
আমলয়া
লাবক আক্তার
জশাভা জবগম
নাজমা আক্তার

জপশা
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী
গৃবহনী

জমাবাইল নং
০১৯৬১-১২৭০৬০
০১৯৮৮-৭০৬২৩৩
০১৮৫১-৫২৩৫২২
০১৮১২-৮১৫৬২৩
০১৮১২-৮১৫৬২৩
০১৮৫২-১০৬৫৭১
০১৮২৫-৭৮৬৪৩৩
০১৮৩২-৩৫৯৯৫৩
০১৭৯৪-৫৭৮৩৪৮
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জজলা
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
জনায়াখালী
জনায়াখালী
জনায়াখালী
জনায়াখালী
জনায়াখালী
জনায়াখালী
জনায়াখালী

পবরবশি-৯: জকআইআই-জত অংশগ্রহণকাবর মুখ্য ব্যবক্তবমগরয নামমর তাবলকা
ক) আঞ্চবলক ব্যব্াপক ও উপমজলা ব্যব্াপক কমযকতযাগমণর নামমর তাবলকাঃ
ক্রবমক নং
উিরোতার নাম
পেবী
উপমজলা
আঞ্চবলক ব্যব্াপক ও উপমজলা ব্যব্াপক কমযকতযাগমণর নামমর তাবল
১
নাবসর উবেন
উপমজলা ব্যব্াপক
রায়গঞ্জ
২
কামরুন নাহার
আঞ্চবলক ব্যব্াপক
৩
জমাো: শামীমা আখতার
উপমজলা ব্যব্াপক
পঞ্চগড় সের
৪
জমাহন আলী
উপমজলা ব্যব্াপক
শরীর্তপুর সের
৫
জমা: রাবজব সরোর
উপমজলা ব্যব্াপক
বালাগঞ্জ
৬
কৃষ্ণ চে
উপমজলা ব্যব্াপক
বাবনয়াচং
৭
তপন কুমার সরকার
আঞ্চবলক ব্যব্াপক
৮
আল-মামুন মু. মাহফুজুর
আঞ্চবলক ব্যব্াপক
রহমান
৯
জাবমল উবেন খান
উপমজলা ব্যব্াপক
অেগ্রাম
১০
জমা: ওসমান গবন
উপমজলা ব্যব্াপক
জগন্নাথপুর
১১
শাবকল আহমম্মে জচৌধুরী
উপমজলা ব্যব্াপক
বশবগঞ্জ
১২

জমাহাম্মে শবফকুল ইসলাম

আঞ্চবলক ব্যব্াপক

১৩
১৪

প্রশাত কুমার জলাধ
জমা: আবুল কালাম আজাে

আঞ্চবলক ব্যব্াপক
উপমজলা ব্যব্াপক

জমৌলভীবাজার
সের
কুবমল্লা সের
জকাটালীপাড়া

১৫
১৬

জমা: জরাকনুজ্জামান
জমা: শাহ আলম

আঞ্চবলক ব্যব্াপক
উপমজলা ব্যব্াপক

জগাপালগঞ্জ সের
ভাংগা

জজলা

জমাবাইল নং

লক্ষীপুর
জনায়াখালী
পঞ্চগড়
শরীয়তপুর
বসমলট
হববগঞ্জ
রংপুর
ববরশাল

০১৯২২-৩২৭৯৭৯
০১৯৮৭-৭০৩০২১
০১৯৮৭-৭০৪১০২
০১৭২২-৬১১৮১৯
০১৯৮৭-৭০৪১১৪
০১৯৮৭-৭০৪১৭৮
০১৭১৪-৯৮১৬৯৩
০১৯৮৭-৭০৩০০৭

বকমশারগঞ্জ ০১৭১৪-৭৯৮৫৩৯
সুনামগঞ্জ
০১৭২২-২৬৪৩৪০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০১৭৬৬২০৩২৬৬
জমৌলভীবাজার ০১৯৮৭-৭০৩০২০
কুবমল্লা
জগাপালগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ
ফবরেপুর

০১৯৮৭-৭০৩০১৩
০১৭৩৬৫৫০২৩৮
০১৯৮৭-৭০৩২২৫
০১৯৮৭-৭০৩০৪৬

খ) উপমজলা বনব যাহী কমযকতযার নামমর তাবলকা
ক্রবমক নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

উপমজলা বনব যাহী কমযকতযার নাম
জেবাশীষ জচৌধুরী
জমা: বেোরুল আলম
মুনতাবসর জাহান
জশখ মাহাবুবুর রহমান
জমাহাম্মে ওবায়দ্যর রহমান
জেবাংশু কুমার বসংহ
বময়া জমাহাম্মে জকয়াম উবেন
জমা: মামুন খন্দকার
শবরফুল ইসলাম
জমা: বশমুল আকতার
এস. এম. মাহফুজুর রহমান

উপমজলা
সাতক্ষীরা সের
চাটবখল
রামগঞ্জ
শবরয়তপুর সের
নাবজরপুর
বালাগঞ্জ
কুবমল্লা সের
বাবনয়াচং
জমৌলভীবাজার সের
বশবগঞ্জ
জকাটালীপাড়া
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জজলা
সাতক্ষীরা
জনায়াখালী
লক্ষীপুর
শবরয়তপুর
বপমরাজপুর
বসমলট
কুবমল্লা
হববগঞ্জ
জমৌলভীবাজার
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
জগাপালগঞ্জ

জমাবাইল নং
০১৩০৯-৫১৩৫৭২
০১৭০৫-৪০১১০৪
০১৭৮৮-৫৭৭৭১২
০১৯৬১-১৩৩৫২২
০১৭১৪-৭৮৬৭৮৫
০১৭৩০-৩৩১০৩০
০১৭৩৩-৩৫৪৯৩৬
০১৭৩০-৩৩১১৪০
০১৭৩০-৩৩১০৭০
০১৭৮০-৬৯২৬৯৩
০১৭৭২-৮৬০৫১০

গ) উপমজলা জচয়ারম্যানগমণর নামমর তাবলকা
ক্রবমক নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

উিরোতার নাম
এস. এম. মারুফ তানভীর
হুসাইন
জমা: আবুল হামসম তপাোর
অমূল্য রঞ্জন হালোর
আতাউর রহমান
তসয়ে নজরুল ইসলাম
জমা: শাহজাহান বশবশর
ববমল কৃষ্ণ ববর্শ্াস
মবনর জহামসন জচৌধুরী

পেবী
ভাইস
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান

উপমজলা
সাতক্ষীরা সের

জজলা
সাতক্ষীরা

জমাবাইল নং
০১৭১১-১৯৯৯৬৭

শরীয়তপুর সের
নাবজরপুর
জগন্নাথপুর
বশবগঞ্জ
কচুয়া
জকাটালীপাড়া
রামগঞ্জ

শরীয়তপুর
বপমরাজপুর
সুনামগঞ্জ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
চাঁেপুর
জগাপালগঞ্জ
লক্ষীপুর

০১৭২৬-৩৯১৫০০
০১৭১৬-৪১৯৯০১
০১৭১১-৮৮৭১৯১
০১৭৪৭-৪৭৩৯৬৯
০১৭১১-৩৪০০০১
০১৭২৭-৭০১০৬৬
০১৭১১-৫৩০৮৮১

ঘ) ইউবনয়ন পবরষে জচয়ারম্যান/জমম্বারগমণর নামমর তাবলকা
ক্র. নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

উিরোতার নাম
আনন্দ জমাহন সরোর
তসয়ে ফারুক আহমম্মে
জমা: জরজাউল কবরম
জমা: জফরমেৌস খান জসাহাগ
জমা: আফজাল জহামসন
শাহাোত জহামসন
জতৌবহদ্যল মাম্মে
জরামান আহমে
জমা: আওরঙ্গ জজব
অমৃত লাল হালোর
জমা: কাওোর ভূইুঁ য়া
জমা: শহীদ্যল্লাহ

পেবী
জমম্বর
জচয়ারম্যান
জমম্বার
জমম্বার
জমম্বার
জমম্বার
জমম্বার
জমম্বার
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান
জচয়ারম্যান

ইউবনয়ন
১ নং পানখালী
৩নং অিগ্রাম
২নং বাকাল
৬নং নাবজরপুর
২নং জবায়ালজুড়
২নং জচৌয়ারা
১নং উিরপূব য
১১নং জমাস্তফাপুর
৮নং ধাক্কামারা
৫নং রাধাগঞ্জ
৭নং আলগী
৪নং ইোপুর
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উপমজলা
োমকাপ
অিগ্রাম
আনগলঝড়া
নাবজরপুর
বালাগঞ্জ
কুবমল্লা সের েবক্ষণ

বাবনয়াচং
জমৌলভীবাজার সের
পঞ্চগড় সের
জকাটালীপাড়া
ভাংগা
রামগঞ্জ

জজলা
খুলনা
বকমশারগঞ্জ
ববরশাল
বপমরাজপুর
বসমলট
কুবমল্লা
হববগঞ্জ
জমৌলভীবাজার
পঞ্চগড়
জগাপালগঞ্জ
ফবরেপুর
লক্ষীপুর

জমাবাইল নং
০১৯২২-৩৭৯৬৮৮
০১৭১৭-৭০৯৩৮৬
০১৮৬৮-০৭২৮১৫
০১৯১৭-৭৮৩৫১৯
০১৭৩১-৫৬৫৮৯১
০১৯৩৭-৪৭১৩০০
০১৭১৪-৮২২৬৭৯
০১৭১২-১১৭৪১২
০১৭১৮-৮৪৪১৬৯
০১৯২০-৪৫৭৭৮৫
০১৭১২-৮৩৯৬৩৪
০১৭১৬-০৯৭৯০৬

সিআরসিসি কনিালটিং িাসভিসিি
বাড়ীনিং# ৭/৫, িসলমুল্লাহ ররাি, র াহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

