
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ১৫, ২০২১

ইসলািমক ফাউেশন

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ১৫, ২০২১

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;

৪৩

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

[১.১.১] রআন িশা
সকারী িশাথ

সংা
(ল)

৩ ১৫.৪৭ ১৫.২০ ১৫.০০ ১৪.৭০ ১৪.৩৫

[১.১.২] াক াথিমক িশা
সকারী িশাথ

সংা
(ল)

৩ ৮.৬৪ ৮.৬০ ৮.৫৫ ৮.৫০ ৮.৪০

[১.১.৩] মব িশা
সকারী িশাথ

সংা
(হাজার)

২ ২৩.৩০ ২৩.২৮ ২৩.২৩ ২৩.২০ ২৩.০০

[১.১.৪] িবনা পাক
িবতরণ

সংা
(ল)

২ ২৫.০০ ২৪.৮০ ২৪.৬০ ২৪.৫০ ২৪.২০

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

সংা
(ল)

২ ৯.৬০ ৯.৪০ ৯.২০ ৯.০০ ৮.৮০

[১.১.৬] বয় রআন িশা
সকারী িশাথ

সংা
(হাজার)

১ ১৯.২০ ১৯.২০ ১৯.১৫ ১৯.১০ ১৯.০০

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

[১.২.১] মেডল মসিজদ ও
ইসলািম সাংিতক কের
২য় তলা িনম াণ কাজ স

সংা ৩ ২৫০ ২৩৫ ২১৫ ২০০ ১৮০ ৯৪

[১.৩] ধময়, গেবষণাধম বই ও
পিকা কাশ এবং ববর
জশতবািষ কী উপলে
ারক কাশ

[১.৩.১] কািশত বই ও
পিকা

সংা
(ল)

৩ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৮৫ ৫.৮০ ৫.৭০ ০.৫২

[১.৩.২] কািশত বইেয়র
টাইেটল

সংা ৩ ১৬২ ১৫৫ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ২১

[১.৩.৩] কািশত ারক
সংা
(হাজার)

৩ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০

[১.৪] সসবাদ/জীবাদ িবেশষ
ািতক েয াগ/মহামাির ও
ববর জশতবািষক
উপলে কায ম হণ

[১.৪.১] আেলাচনাসভা (ওেয়ব
িভিক) /মতিবিনময় সভা ও
দাওয়াতী মাহিফল

সংা ৪ ৫২০ ৫১৭ ৫১৫ ৫১৩ ৫১০ ১৬৫



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ১৫, ২০২১

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/জীবাদ িবেশষ
ািতক েয াগ/মহামাির ও
ববর জশতবািষক
উপলে কায ম হণ

[১.৪.২] িকা, িলফেলট
ণ ও চার

সংা
(ল)

৩ ১.৫০ ১.৩০ ১.১০ ১.০০ ০.৮০ ১.৪২

[১.৪.৩] ববর
জশতবািষ কী উপলে
আেলাচনা সভা

সংা () ৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০

[১.৫] হ গমেন উুকরণ ও
িনবন

[১.৫.১] িনবন সকারী
হ যাী

সংা
(হাজার)

২ ৫.০০ ৪.৮০ ৪.৫০ ৪.২০ ৪.১০

[১.৬] হ িবষয়ক িশণ
দান

[১.৬.১] িশণ হণকারী
হ যাী

সংা
(হাজার)

২ ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৫০ ৩.৩০ ৩.১০

[১.৭] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমােনর জশতবািষ কী
উপলে ি িচিকৎসা সবা

[১.৭.১] উপকারেভাগী
সংা
(হাজার)

২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮৩

[১.৮] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমােনর জশতবািষ কী
উপলে েরাপন

[১.৮.১] রাপনত গােছর চারা
সংা
(ল)

২ ২.০০ ১.৮০ ১.৫০ ১.২০ ২



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ১৫, ২০২১

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%

২
দির ও অসহায় মােষর
অথ ৈনিতক াবলিতা
অজন

১৬ [২.১] যাকাত সংহ এবং িবতরণ

[২.১.১] সংহীত যাকােতর
পিরমাণ

টাকা (ল) ৩ ৪২০.০০ ৪১৯.০০ ৪১৮.০০ ৪১৭.০০ ৪১০.০০

[২.১.২] যাকাত া
উপকারেভাগী

সংা
(হাজার)

৩ ১০.২০ ১০.১৫ ১০.১০ ১০.০০ ৯.৭০

[২.১.৩] সলাই িশণ া
মিহলা

সংা (জন) ২ ১২২০ ১২১০ ১২০০ ১১৮০ ১১৬০ ৯২০

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

সংা ২ ৮০ ৮০ ৮০ ০

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

সংা
(হাজার জন)

২ ৩২.২০ ৩২.১০ ৩২.০৫ ৩২.০০ ৩১০০ ১৭

[২.২] তন-তণীেদর
কিউটার িশণ দান

[২.২.১] কিউটার িশণ
া তণ-তণী

সংা (জন) ২ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ১২১

[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) ২ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৮০০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ১৫, ২০২১

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) ৩ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ০ ০ ১৪৪২

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

[৩.২.১] িশণা কম কতা
ও কম চারী

সংা (জন) ৩ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ০ ০

[৩.২.২] িশণা িশক
সংা
(হাজার)

২ ৭৩.৭৬ ৭৩.৭৫ ৭৩.৬৫ ৭৩.৫৫ ৭৩৪৫

[৩.৩] হাওর বাওর অেলর জীব
বিচ সংরেণ ইমামেদর
িশণ দান

[৩.৩.১] ও িশণা
ইমাম

সংা
(হাজার)

২ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৩.০০

৪
দির ও অসহায় মােষর
া সবার মােনায়ন

৪
[৪.১] িবনাে িচিকৎসা সবা
দান

[৪.১.১] িচিকৎসা সবা া
ি

ল ৪ ১৩.০০ ১২.৮০ ১২.৭০ ১২.৫০ ১২.৩০ ৬.৩৩

৫

হালাল পের িবপরীেত
সনদ
(accreditation)
দান

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৪০



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ১৫, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৬

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ২



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ১৫, ২০২১

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

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৪০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ১৫, ২০২১

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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


