
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

ইসলািমক ফাউেশন

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
সারতার হার ি এবং
ধময়, নিতক ও মানিবক
েবােধর িবকাশ;

৩৯

[১.১] িশ, িকেশার এবং
বয়েদর ধময়, রআন িশা,
াক-াথিমক, াথিমক (দাল
আরকাম) এবং মব িশা
দান

[১.১.১] রআন িশা
সকারী িশাথ

সংা
(ল)

৪ ১৪.৪৫ ১৪.৪০ ১৪.৩৮ ১৪.৩৫ ১৪.৩০

[১.১.২] াক াথিমক িশা
সকারী িশাথ

সংা
(ল)

৪ ৯.৮০ ৯.৭০ ৯.৬৫ ৯.৬০ ৯.৫০

[১.১.৩] দাল আরকাম
ইবেতদায়ী মাাসায় িশা
সকারী িশাথ

সংা
(ল)

৩ ১.৭৬ ১.৪০ ১.২০ ১.০৬ ১.০০

[১.১.৪] মব িশা
সকারী িশাথ

সংা
(হাজার)

২ ২৩.২০ ২৩.১০ ২৩.০৫ ২৩.০০ ২২.৮০

[১.১.৫] বয় িশা
সকারী িশাথ

সংা
(হাজার)

২ ২৫.২০ ২৩.০০ ২১.০০ ১৯.২০ ১৯.০০

[১.১.৬] িবনা পাক
িবতরণ

সংা
(ল)

২ ২৭.০৭ ২৬.৫০ ২৬.০০ ২৫.৬৬ ২৫.৫০

[১.১.৭] রআন িশা ক,
াক াথিমক ক, বয়
িশা ক পিরদশ নত

সংা
(ল)

২ ৯.৬০ ৯.৪০ ৯.২০ ৯.০০ ৮.৮০ ৪.৫

[১.২] ইসলািম সংিত ও
িশা িবাের মেডল মসিজদ
ও সাংিতক ক াপন

[১.২.১] মেডল মসিজদ ও
ইসলািম সাংিতক কের
নীচতলা িনম ান স

সংা ৪ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৩

[১.৩] ধময় এবং গেবষণাধম
বই ও পিকা কাশনা

[১.৩.১] কািশত বই ও
পিকা

সংা
(ল)

৪ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৮৫ ৫.৮০ ৫.৭০ ২.৫

[১.৩.২] কািশত বইেয়র
টাইেটল

সংা ৪ ১৬২ ১৫৮ ১৫৪ ১৫০ ১৪৫ ৫৬

[১.৪] সসবাদ এবং
জীবােদর িবে
জনসেচতনতা ির লে
িশন কম চী হণ ও
উুকরণ সভা অান

[১.৪.১] আেলাচনাসভা
/মতিবিনময় সভা ও দাওয়াতী
মাহিফল

সংা ৫ ৫২০ ৫১৭ ৫১৫ ৫১৩ ৫১০ ২৫৫



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৪] সসবাদ এবং
জীবােদর িবে
জনসেচতনতা ির লে
িশন কম চী হণ ও
উুকরণ সভা অান

[১.৪.২] িকা, িলফেলট
ণ ও চার

সংা
(ল)

৩ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫

২
দির ও অসহায় মােষর
অথ ৈনিতক াবলিতা
অজন

২০

[২.১] যাকাত সংহ এবং
িবতরণ

[২.১.১] সংহীত যাকােতর
পিরমাণ

টাকা (ল) ৪ ৪১৭.০০ ৪০০.০০ ৩৯০.০০ ৩৮০.০০ ৩৭০.০০ ৩.৫

[২.১.২] যাকাত া
উপকারেভাগী

সংা
(হাজার)

৩ ১০.৫০ ১০.৩০ ১০.১৫ ১০.০০ ৯.৭০

[২.১.৩] সলাই িশণ া
মিহলা

সংা (জন) ৩ ১৪৪০ ১৪৪০ ০ ০ ৮৮০

[২.১.৪] যাকাত আদােয়
উুকরণ সভা-সিমনার ও
কম শালা

সংা ২ ৮০ ৮০ ০ ০

[২.১.৫] যাকােতর অেথ 
ইসলািমক িমশন টী
হাসপাতােল রাগীেদর মােঝ
ঔষধ দান

সংা
(হাজার
জন)

২ ৩২.০০ ৩১.০০ ৩০.৫০ ৩০.০০ ২৯.০০ ১৫

[২.২] তন-তণীেদর
কিউটার িশণ দান

[২.২.১] কিউটার িশণ
া তণ-তণী

সংা (জন) ২ ৩৬০ ৩৬০ ০ ০ ২৩৫

[২.৩] ইমাম য়ািন কাণ
াের মােম ইমামেদর
আিথ ক সাহা ও দ ঋণ
দান

[২.৩.১] আিথ ক সহায়তাা
ও দ ঋণ া
উপকারেভাগী

সংা (জন) ৪ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৮০০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
মানবসদ উয়েনর
মােম ািতািনক
সমতা ি

১০

[৩.১] ইমাম-য়ািনেদর
িশণ দান

[৩.১.১] িশণ া ইমাম সংা (জন) ৫ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ০ ০ ২৩৩৫

[৩.২] ইফা কম কতা কম চারী
ও মউিশেকর িশকগণেক
িশণ দান

[৩.২.১] িশণা িশক
সংা
(হাজার)

৩ ৮০.১০ ৮০.০০ ৭৯.০০ ৭৮.৮০ ৭৮.৭০ ৫০

[৩.২.২] িশণা কম কতা
ও কম চারী

সংা (জন) ২ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ০ ০

৪
দির ও অসহায় মােষর
া সবার মােনায়ন

৪
[৪.১] িবনাে িচিকৎসা সবা
দান

[৪.১.১] িচিকৎসা সবা া
ি

ল ৪ ১২.৫০ ১২.৩০ ১২.১০ ১২.০০ ১১.৯০ ৭.১৫

৫

হালাল পের িবপরীেত
সনদ
(accreditation)
দান

২ [৫.১] হালাল সনদ দান
[৫.১.১] হালাল সনদ া
িতান

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ০ ০ ১৬৫



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১]
দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১৭.৫

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৭.৫

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা
করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ
সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.১.৮] ত
বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল
তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, এিল ২৮, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন অনলাইেন
দািখলত

সংা ১ ৪ ২

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র
কায ালেয়র ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও
ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১৭০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ 
বছেরর বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৫-১০-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৬

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত
হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৫

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
মািসক বাবায়ন িতেবদন
মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২
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পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত
হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৬-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[এম.৩.২] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
িনির জ পািরশত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৫

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৮০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৬০
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*সামিয়ক (provisional) ত


