
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৪, ২০১৯

পী দাির িবেমাচন ফাউেশন(িপিডিবএফ)

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৮-১৯



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৪, ২০১৯

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

বািষ ক
অজন

খসড়া ার
ওেয়েটড

ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৪, ২০১৯

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

বািষ ক
অজন

খসড়া ার
ওেয়েটড

ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পীর দির ও
অিবধা
জনেগাির
আথ -সামািজক
অবার উয়ন

৫০

[১.১] সিমিতর
মােম দির
জনেগািেক
সংগতকরণ

[১.১.১] ফলেভাগীর
সংা

সংা
(ল)টাকা
(কা)

৫ ১.৩৫ ১.৩০ ১.২৫ ১.২০ ১.১৫ ১.৪৪২৮ ১০০ ৫

[১.১.২] অনাািনক
সিমিতর সংা

সংা ৫ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ৬৭৫ ৬৫০ ১১১৯ ১০০ ৫

[১.২] সদেদর
িবিনেয়াগ সমতা
ি

[১.২.১] ঋণ
িবতরেণর পিরমান

টাকা
(কা)

৬ ১২৩০.০০ ১২২০.০০ ১২১০.০০ ১২০০.০০ ১১৯০.০০ ১৩২৭.৫৬ ১০০ ৬

[১.২.২] ঋণ আদােয়র
পিরমান

টাকা
(কা)

৬ ১৩২০.০০ ১৩১০.০০ ১৩০০.০০ ১২৯০.০০ ১২৮০.০০ ১৩৭৩.৩৩ ১০০ ৬

[১.২.৩] ঋণ আদােয়র
হার (%)

% ৫ ৯৭ ৯৬ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৫.৭৫ ৭৭.৬ ৩.৮৮

[১.২.৪] খলাপী
ঋেণর পিরমান

টাকা
(কা)

৫ ৫৪.০০ ৫৪.৫০ ৫৫.০০ ৫৫.৫০ ৫৬.০০ ১৬৮ ০ ০

[১.৩] সিমিতর
মােম অিতির
কম সংান ি

[১.৩.১] আ কম 
সংােনর আওতায়
ফলেভাীর সংা

সংা
(ল)

৪ ৪.৯০ ৪.৮৫ ৪.৮০ ৪.৭৫ ৪.৭০ ৪.৯২ ১০০ ৪

[১.৩.২] ঋণ হীতা
সংা
(ল)

৩ ৪.৫৫ ৪.৫০ ৪.৪৫ ৪.৪০ ৪.৩৫ ৪.৫৮ ১০০ ৩

[১.৪] ামীণ
মিহলােদর জ আয়
িলক

[১.৪.১] আয়
িলক কম কাের
সােথ জিড়ত
মিহলােদর সংা

সংা
(ল)

৩ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ১.৭৫ ১.৭০ ১.৯২ ১০০ ৩

[১.৫] সিমিতর
সদেদর লধন
গঠন

[১.৫.১]  সেয়র
মােম গত লধন

টাকা
(কা)

৫ ২৩.২৫ ২৩.০০ ২২.৭৫ ২২.৫০ ২২.২৫ ৩২.৯২ ১০০ ৫

[১.৬] উপকারেভাগী
প কক উৎপািদত
অিষ প
বাজারজাতকরণ

[১.৬.১] অিষ প
িবপনণ

টাকা (ল) ৩ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.৫০ ৫.৫০ ৬.৬২ ৭২.৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ ২.১৭



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৪, ২০১৯

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

বািষ ক
অজন

খসড়া ার
ওেয়েটড

ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িশেনর
মােম দ
মানব সদ
ি

২৫

[২.১] উুকরণ এবং
আয়িলক
কম কাের উপর
িশন া
সিমিতর সদ সংা

[২.১.১] উুকরণ
িশন হনকারী
ফলেভাগীর সংা

সংা
(ল)

১০ ০.০১০ ০.০০৯৫ ০.০০৯০ ০.০০৮৫ ০.০০৮০ ০.১৯৯৩ ১০০ ১০

[২.১.২] আয়
িলক কম কাের
উপর িশন
হনকারী
ফলেভাগীর সংা

সংা
(ল)

৫ ০.১৫০ ০.১৪৫ ০.১৪০ ০.১৩৫ ০.১৩০ ০.১১৩২৫ ০ ০

[২.২] পী উয়েন
সংি কম কতা-
কম চারী ও জন
িতিনিধেদর িশন

[২.২.১] ানীয়
িশন কম চীেত
অংশহনকারীর
সংা

সংা ৫ ৩৪২৫ ৩৪০০ ৩৩৭৫ ৩৩৫০ ৩৩২৫ ৩৫৬৭ ১০০ ৫

[২.২.২] সিমনার,
কম শালা আেয়াজন

সংা ৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৫ ২৩ ৩২ ১০০ ৩

[২.৩] পী উয়ন
কায েমর উপর
বেদিশক িশন
ওিরেয়েশন

[২.৩.১] বেদিশক
িশেন
অংশহনকারীর
সংা

জন ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৩ ৯০ ১.৮



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৪, ২০১৯

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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫৫ ৭০ ০.৭

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৭.৫ ৭৫ ০.৭৫

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩০ ৮০ ০.৮

[এম.১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ২০-০৩-২০১৯ ৭২ ০.৭২

[এম.১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ১৫-০২-২০১৯ ৮৪ ০.৮৪

[এম.১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ০৮-০৪-২০১৯ ২২-০৪-২০১৯ ২০-০৫-২০১৯ ১৬-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ২০-০৩-২০১৯ ১০০ ১

[এম.১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[এম.১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী দ
সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০ ১

[এম.১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৮ ১০০ ০.৫

[এম.১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৬২.৫ ৭৬ ০.৩৮

[এম.১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[এম.১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১৮৫ ১০০ ১

[এম.২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৭৫ ১০০ ১

[এম.২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ২০-০৭-২০১৮ ১০০ ১

[এম.২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ২০-০৭-২০১৮ ১০০ ১

[এম.২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩৫৫ ১০০ ২

[এম.২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[এম.২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০ ১

[এম.২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[এম.২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০০ ১০০ ১

[এম.২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০০ ১০০ ১



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৪, ২০১৯

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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ১০০ ০.৫

[এম.৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -বািষ ক
ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[এম.৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭-০১-২০১৯ ২০-০১-২০১৯ ২১-০১-২০১৯ ২২-০১-২০১৯ ২৩-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) মণালয়/িবভােগ

[এম.৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ০৪-০২-২০১৯ ০৮-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ৯০ ০.৯

[এম.৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ
আেয়াজন

[এম.৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ১১৫ ১০০ ১

এম.৪

জাতীয় াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমা
বাবায়ন ****

[এম.৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ৬ ১০০ ১

[এম.৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩৭০ ১০০ ০.৫

[এম.৪.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৯২.৫ ৯২ ০.৪৬

[এম.৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৭.৫ ৯৮ ০.৪৯

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
ওেয়বসাইেট কাশ

[এম.৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮-১০-২০১৮ ৩১-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ০৬-১২-২০১৮ ০৬-১২-২০১৮ ৬০ ০.৩

মাট সং ার: ৮৬.১৯

*সামিয়ক (provisional) ত


