
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, ২০২০

জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িতবী
িেদর
জীবনমান
উয়েন সবা
ও সহায়তা
দান

৭৫

[১.১] িতবী িেদর ১০৩  িতবী সবা ও সাহা
কের মােম শারীিরক ও থরািপ সবা দান

[১.১.১] দ সবা সংা ল ২০ ১২.০০ ১০.৮০ ৯.৬০ ৮.৪ ৭.২ ১.৭৯২১৫

[১.২] িতবী িেদর ৩২  মাবাইল থরািপ ভােনর
মােম থরািপ সবা দান

[১.২.১] দ সবা সংা ল ৫ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.০১০৩০

[১.৩] অজম িরেসাস  সােরর মােম পরামশ  সবা
দান

[১.৩.১] িবধােভাগী অিভভাবক সংা ২ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৭৬০

[১.৪] িতবী িেদর সহায়ক উপকরণ সরবরাহ [১.৪.১] িবধােভাগী সংা ৮ ৮৫০০ ৭৬৫০ ৬৮০০ ৫৯৫০ ৫১০০

[১.৫] "িজব বষ " উপলে জাতীয় িতবী উয়ন
ফাউেশন এর ধান কায ালয় এবং দশাপী পিরচািলত
১০৩  িতবী সবা ও সাহা কে সহ মাট ১০৪ 
িজব কণ ার াপন।

[১.৫.১] িজব কণ ার সংা ৫ ১০৪ ৯৪ ৮৩ ৭৩ ৬২ ২০

[১.৬] িতবী িশেদর িবেশষ িশা দান [১.৬.১] িবধােভাগী িশাথ সংা ৫ ৭৫০০ ৬৭৫০ ৬০০০ ৫২৫০ ৪৫০০

[১.৭] িতবী িেদর কম সংান মলা [১.৭.১] কম ম িতবী ি জন/সংা ৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪

[১.৮] িতবী িেদর জীবন মান উয়েন িতবী
ির উয়ন মলা

[১.৮.১] িতবী িেদর
গণসেচতনতা ি করা

জন/সংা ৪ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০

[১.৯] শাল ল ফর িচলেন উইথ অজম কায ম
[১.৯.১] অজম বিশ স িশেদর
িবেশষ িশা

সংা ২ ১৪৪ ১৩০ ১১৫ ১০১ ৮৬

[১.১০] কম জীবী ষ ও মিহলা িতবী িেদর জ
আবাসন বা করা

[১.১০.১] িতবী িেদর আবাসেনর
বা করা

সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০

[১.১১] িতবী িেদর অদান দান
[১.১১.১] িতবী িেদর উয়েনর
জ বসরকাির সংােক অদান

ল ৫ ১৪০ ১২৬ ১১২ ৯৮ ৮৪ ১.০৩

[১.১২] পিরবারহীন িশেদর জ িতবী িশ িনবাস
[১.১২.১] িতবী িনবােস অবানরত
িশ

সংা ২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১

[১.১৩] অজম বিশ স িশেদর িপতা
মাতা/অিভভাবকেদর অজম বাপনায় িশণ

[১.১৩.১] অজম িশেদর িপতা-মাতা
/অিভভাবক

সংা ২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪

[১.১৪] জাতীয় িতবী উয়ন ফাউেশেনর কমকতা-
কমচারীেদর দতা উয়ন শিণ

[১.১৪.১] ফাউেশেনর কমকতা-
কমচারী

সংা ৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২৪

[১.১৫] িতবী সবা ও সাহা কের কম কতা-
কম চারীসহ টকিনকাল জনবেলর দতা উয়ন িশণ
(দেশ/িবেদেশ)

[১.১৫.১] িতবী সবা ও সাহা
কের কম কতা-কম চারীসহ
টকিনকাল জনবল

সংা ৪ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

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 ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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 ১০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

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 ২

[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

[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

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

[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

[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

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[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


