
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০২০

 ষক উয়ন ফাউেশন (এসএফিডএফ)

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, 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

1. পীর িমহীন,
ািক চাষী ও 
ষক পিরবােরর
জনেগাীেক
সংগত কের
আয়বধ নলক
কম কাে সৃ
করা

৬০

[১.১] অনাািনক সিমিত
গঠেনর মােম জনগণেক
সংগত করা

[১.১.১] গত অনাািনক সিমিত সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৪

[১.১.২] অনাািনক সিমিতর মােম
সদি

জন (ল) ৪ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৬ ০.০৫ ০.০৪ ০.০১৬

[১.২] সদেদর িবিনেয়াগ
সমতা ি

[১.২.১] িবতরণত ঋেণর পিরমান টাকা (কা) ৬ ১৮৮.০০ ১৮৭.০০ ১৮৬.০০ ১৮৫.০০ ১৭৮.০০ ৩৫.৫৪

[১.২.২] আদায়ত ঋেণর পিরমান টাকা (কা) ৬ ১৭৮.০০ ১৭৭.০০ ১৭৬.০০ ১৭৫.০০ ১৬৫.০০ ৩৫.৭৭

[১.২.৩] সািভ স চাজ আদায় টাকা (কা) ৬ ১৭.৬৪ ১৭.৫৪ ১৭.৪৪ ১৭.৩৪ ১৬.৩৫ ৩.৬৩

[১.২.৪] আদায়েযা ঋণ আদােয়র হার % ৪ ৯৭.২০ ৯৭.১৫ ৯৭.১০ ৯৭.০৮ ৯৬.৫০ ৯৭.১২

[১.২.৫] খলািপ ঋেণর পিরমাণ (িিত) টাকা (কা) ৪ ২৫.২৫ ২৫.৩০ ২৫.৪০ ২৫.৫০ ২৬.০০ ২৯.৪১

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

[১.৩.১] আ-কম সংান িজত উপকার
ভাগীর সংা

জন (ল) ৪ ০.০৬ ০.০৫৫ ০.০৫ ০.০৪৫ ০.০৪ ০.০১২

[১.৩.২] ঋণ হীতা জন (ল) ৪ ০.০৬৫ ০.০৬ ০.০৫৫ ০.০৫ ০.০৪৫ ০.০১৩

[১.৪] পীর নারীেদর জ
আয়বধ ক কম িচ হণ

[১.৪.১] নারীর মতায়ন জন (ল) ৪ ০.০৫৮ ০.০৫৬ ০.০৫২ ০.০৫০ ০.০৪৮ ০.০১১

[১.৫] পীর জনগেণর জ
আয়বধ ণলক কম িচ হণ

[১.৫.১] আয়বধ নলক কম কাে
িনেয়ািজত ষ

জন (ল) ৩ ০.০০২ ০.০০১ ০.০০১ ০.০০১ ০.০০১ ০.০০০৩

[১.৬]  সেয়র মােম
লধন গঠন

[১.৬.১] লধন গঠন টাকা (কা) ৫ ১২.৫০ ১২.০০ ১১.৮০ ১১.৪৫ ১১.০০ ২.২১

[১.৭] 'িজব বষ ' উদযাপন
উপলে কায ম হণ

[১.৭.১] উপেজলা পয ােয় সদ সমােবশ
অান

সংা ৩ ১৫০

[১.৭.২] দাির িবেমাচেন/ পী উয়েন
ববর অবদান িবষেয় ক পয ােয়
ফলেভাগীেদর িশণ আেয়াজন

জন ৩ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৭৫ ২৫০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, 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%

২

2. দ মানব
সদ তিরর
মােম
কম সংােনর
েযাগ ি।

১৫

[২.১] অনাািনক সিমিতর
সদেদর মে উকরণ/
আয়বধ নলক িশণ দান

[২.১.১] আয়বধ নলক কায েম িশণ
হণকারী

জন (ল) ৫ ০.০৭ ০.০৬৫ ০.০৬২ ০.০৬ ০.০৫৫

[২.১.২] উকরণলক িশণ
হণকারী

জন (ল) ৫ ০.০৩৫ ০.০২৮ ০.০২৬ ০.০৩ ০.০২৫

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

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

জন ৫ ৮০০ ৭৮০ ৭৫০ ৭৪২ ৭০০

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%



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, 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 ৩

[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 ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, 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 ৪৬.১৫

[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 ৮

[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


