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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ধময় েবাধ ির মােম এক অসাদািয়ক সমাজ িতায় ধম  িবষয়ক মণালয় কাজ কের যাে। উয়েনর ল াতধারায় ধময়
নেক সৃ কের জিবাদ ও সাসবাদ িতেরাধ এবং নারীর িত সিহংসতােরাধ কায েম ইেতামে অতব  সাফ অিজত
হেয়েছ। িবিভ ধম াবলী িশেদর াক-াথিমক, াথিমক, ধময় ও নিতকতা িশা এবং বয়েদর সার ানসহ ধময় িশা দান করা
হে। উ কায েমর আওতায় িবগত ৩ বছের ৩০ ল ১৯ হাজার িশ িশাথেক াক-াথিমক ও নিতকতা িশা, ২৪ ল ২৯ হাজার
িশেক পিব কারআন িশা এবং ৭৫ হাজার ৬০০ জন বয় িেক সারতা ও ধময় িশা দান করা হেয়েছ। হজযাীেদর সবায় ই-
হজ  বাপনায়  িবগত  িতন  বছের  ৩,৩৫,১৯৪  জন  হজযাীেক  সফলভােব  হেজ  রণ  করা  হেয়েছ।  দেশর  িবিভ  ধময়  িতান
মরামত/সংার, িবিভ ধময় উৎসব উযাপেন আিথ ক সহায়তা দান এবং ঃ নব াসন কায েমর মােম িবগত িতন বছের
২২,৭৯৩  ধময়  িতান  এবং  ৪,৯৫৬  জন  ঃ  িেক  অদান  দান  করা  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জাতীয় হজ ও ওমরা নীিতর আেলােক হজ ও ওমরা এেজীসেহর যথাযথ মিনটিরং, ওয়াফ সি উােরর ে মামলা িনিেত
দীঘ তা, যাকাত বাড েক কায কর ও গিতশীলকরণ এবং কসেহর যথাসমেয় বাবায়ন িনিতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

ই-হজ বাপনার পিরবিতত পিরিিতর িনরবি সময় ও আিনকায়ন, তা ও ততার সােথ মানসত সবা দান, িত জলা ও
উপেজলা পয ােয় মেডল মসিজদ িনম াণ, দাল আরকাম মাাসা চাকরণ, সাদািয়ক সীিত জারদারকরণ, সাসবাদ ও জিবাদ
িতেরােধর িনিম উুকরণ, ওয়াফ সি সংা মামলা িনিেত েয়াজনীয় কায ম হণ এবং যাকাত বাড েক শিশালী
করেনর লে িবমান যাকাত অােদশ ১৯৮২ সংেশাধন।

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ধময় েবাধ ও নিতকতার উয়েন াক-াথিমক, ধময় ও নিতকতা িবষেয় ১২ ল িশেদর িশা দান এবং ৫৮০০ জন
ইমাম ও য়ািন ও ১৯৫০ জন েরািহত ও সবাইতেদর মৗিলক িশণ দান। এছাড়াও ২৫,৪৫০ জন বয়েদর সার ান
দানসহ সারােদেশ ১,০১০ দাল আরকাম এবেতদায়ী মাাসা চাকরণ;
সামািজক সেচতনতা ও ধময় ান সােরর লে ১৫০ টাইেটেলর ৫.৮০ ল গেবষণা ও ধময় ক কাশ;
ই-হজ বাপনার সফল বাবায়ন এবং হজযাী ও হজ গাইেডর ৫০ শতাংশ এবং অা কেহাারেদর (হজ সংি িবিভ
ধরেনর অংশীজন) ৭০ শতাংশ িশণ দান;
ধময় িতান সংার/মরামত, ধময় উৎসব উযাপন এবং ঃ নব াসেন বরাত অেথ র গেড় ৯৩ শতাংশ অদান দান।
ইসলািমক িমশন কের মােম দেশর ১২ ল : ও গরীব রাগীেক িচিকৎসা সবা দান;
জিবাদ ও সাসিবেরাধী জনসেচতনতা িেত ১,২৯২  সভা, সিমনার, িসোিজয়াম এবং ৫১৩  িশণ আেয়াজন করা;
৫৬০  মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাংিতক কের মে ১০০র িনম াণ কাজ  করা হেব;
ওয়াফ সি বাপনা ও উয়েনর মােম আয় ি এবং ৬.৩৫ কা টাকা ওয়াফ চদা আদায়; এবং
যাকাত বােড র মােম সংহীত ৩৮০.০০ ল টাকা যাকােতর অেথ  দির ও : িেদর আ-কম সংােনর বা করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর ধম  িবষয়ক মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ
িহসােব সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ধময় েবাধ স অসাদািয়ক সমাজ।

১.২ অিভল (Mission)
ধময় েবাধ ও নিতকতা িবকােশর মােম উদার ও সাদািয়ক সীিতর সাব জনীন সমাজ িতা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. ধময় েবাধ ও নিতকতার উয়ন;
২. হজ বাপনার উয়ন;
৩. ধময় িতান ও সংার ািতািনক উয়ন;
৪. যাকাত বাপনা শিশালীকরণ; এবং
৫. জিবাদ ও সাসবাদ িতেরােধ জনসেচতনতালক কায ম জারদারকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন;
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন;
৩. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ; এবং
৪. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ।

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ইসলািমক ফাউেশন, ওয়াফ শাসন, িহ, বৗ ও িান ধময় কাণ াের কায ম সংা গেবষণা ও
তাবধান, উয়ন কায ম বাবায়েন সািব ক সহেযািগতা ও অদান দান এবং অথ  সংােনর উোগ হণ;
২. জাতীয় হজ ও ওমরা নীিত, হজ ােকজ ঘাষণা, ি-পািক হজ ি সাদন ও হজযাীেদর আবাসন বাপনাসহ
হজ ও ওমরাহ গমন সংা যাবতীয় কায ম এবং তীথ  মণ, িবেদেশ গমনকারী এবং িবেদশ থেক আগত ধময়
িতিনিধদল সংা কায ম;
৩. ওয়াফ-দেবার সির রণােবণ ও ওয়াফ এেট-দেবার সি পিরচালনায় সহায়তা দান;
৪.  ধময়  ে  িবিভ  গেবষণা  ও  কাশনার  ে  উয়ন  সাধন  ও  েপাষকতা  দান,  দাত  িতানসেহর
বাপনায়  সহেযািগতা  দান;
৫. ধম  এবং ধময় িবষয় সংি আজািতক সেলন, সিমনার ও সংলােপর আেয়াজন এবং অংশহণ; িবিভ দশ ও
আজািতক সংা ও সংগঠনসেহর সােথ যাগােযাগ, সক াপন, সেকর উয়ন, ি ও দিলল সাদন, সমেঝাতা
এবং কনেভনশন সংা কায ম;
৬. ধময় ও নিতকতা িশা, িবিভ ধম াবলী িশেদর াক-াথিমক, াথিমক (দাল আরকাম) ও বয়েদর সার
ানসহ ধময় িশা দান এবং জলা উপেজলা পয ােয় মেডল মসিজদ িনম ােণর মােম ইসলািমক িশা ও সংিতর
িবকাশ সাধন;
৭. ধময় িশা িতােন িবিভ কায েমর মােম সাসবাদ ও জীবাদ িতেরােধ সেচতনা ও উুকরণ কায ম;
৮. িবিভ ধময় িতান ও ধময় সংগঠেনর িনম াণ ও সংার, অদান দান, চদ দখাসহ িবিভ ধময় উপল ও
উৎসব উযাপন সংা কায ম; এবং
৯. যাকাত ও অদান বাপনা উয়েনর মােম  নব াসন।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা
২০১৮-২০১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

ধময় িশা সসািরত ধময় িশা অজনকারী িশাথ
সংা
(ল)

২০.৮৯ ২১.৫০ ২২.২৫ ২২.৭৫ ২৩
িশা মণালয়, াথিমক ও গণিশা মণালয়, সমাজ কাণ
মণালয়, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

সাদািয়ক সীিত
আ:ধময় সংলাপ ও
জনসেচতনালক কায ম হণ

সংা ৩৬০ ৪০০ ৪৫০ ৫৬০ ৬০০
সমাজ কাণ মণালয়, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়,
সংিত িবষয়ক মণালয়, রা মণালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] ধময় েবাধ
ও নিতকতার
উয়ন;

২৩

[১.১] িশেদর াক-াথিমক,
ধময় ও নিতকতা িবষেয় িশা
দান

[১.১.১] িশাম
সকারী িশাথ

সংা
(ল)

৩ ১০.৬৫ ১০.৯৭ ১২.০০ ১১.৮০ ১১.৬০ ১১.৪০ ১১.১২ ১২.১০ ১২.২০

[১.২] িকেশার-িকেশারীেদর
রআন িশা দান

[১.২.১] রআন িশা
সকারী িশাথ

সংা
(ল)

৩ ১০.২২ ১২.৪৬ ১৪.৩৫ ১৪.০০ ১৩.৫০ ১৩.০০ ১২.৪৬ ১৪.৪৫ ১৪.৫০

[১.৩] ইমাম ও য়ািনেদর
মৗিলক িশণ দান

[১.৩.১] িশণ
সকারী

সংা ২ ৫০০০ ৫৫০০ ৫৮০০ ৫৭৮০ ৫৭৫০ ৫৭২০ ৫৭০০ ৫৯০০ ৬০০০

[১.৪] বয়েদর সার ানসহ
ধময় িশা দান

[১.৪.১] বয় িশা
সকারী

সংা ২ ২৫৪৫০ ২৫৪৫০ ২৫৪৫০ ২৫৪০০ ২৫৩৫০ ২৫৩০০ ২৫২৫০ ২৫৪৫০ ২৫৪৫০

[১.৫] িবনাে পাক ও
িশা উপকরণ সরবরাহ করা

[১.৫.১] সরবরাহত
পাক ও িশা
উপকরণ সট

সংা
(ল)

২ ১৮.৫০ ২৩.৮ ২৭.১৫ ২৬.৮০ ২৬.৪০ ২৬.০ ২৭.৮০ ২৮.৪০

[১.৬] ধময় ও আথ -সামািজক
াপেট েরািহত ও
সবাইতেদর িশণ

[১.৬.১] িশণ
সকারী

সংা ২ ৬৫০০ ৫৭০০ ১৯৫০ ১৯৫০ ৫০০০ ৫০০০

[১.৭] গেবষণা ও ধময় ক
কাশনা

[১.৭.১] কািশত েকর
ধরণ (টাইেটল)

সংা ২ ৫০ ৮০ ১৫০ ১৪০ ১২৫ ১১০ ৯০ ১৬০ ১৭০

[১.৭.২] কািশত ক
সংা
(ল)

২ ১.৬৩ ২.৮ ৫.৮০ ৫.৫০ ৫.২০ ৫.০০ ২.৯২ ৬.১০ ৬.২০

[১.৮] দির ও ঃ িেদর
অদান দান

[১.৮.১] ি অদােনর
বরাত অেথ র য়

% ১ ৯০ ১০.৬৪ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৬ ৯৭

[১.৮.২] অদােনর ফরম
িবতরণ

তািরখ ১ ১৫.১১.১৮ ১৫.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ১৫.০২.১৯

[১.৯] দির ও ঃ িেদর
ইসলািমক িমশেনর মােম
িচিকৎসা সবা দান

[১.৯.১] িচিকৎসা সবা
া রাগীর সংা

সংা
(ল)

১ ১১.০০ ১১.৮০ ১২.০০ ১১.৯৫ ১১.৯০ ১১.৮৫ ১১.৮০ ১২.২০ ১২.৪০



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১০] ইমাম ও য়ািনগণেক
দ ঋন ও আিথ ক সহায়তা
দান

[১.১০.১] উপকারেভাগী সংা ১ ২০০০ ১৪৫০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ৩৫০০ ৩৭০০

[১.১১] দাল আরকাম মাাসা
চাকরণ

[১.১১.১] চাত মাাসা সংা ১ ৮০ ১০১০ ১০০০ ৯৯০ ৯৮০



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] হজ বাপনার
উয়ন;

২২

[২.১] হজযাীেদর াক িনবন
[২.১.১] াক িনবিত
হজযাী

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৭ ১০০ ১০০

[২.২] হজ ােকজ ঘাষণা
[২.২.১] হজ ােকজ
ঘািষত

তািরখ ২ ৩০.০১.১৭ ২৬.০২.১৮ ১৪.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২১.০২.১৯ ২৪.০২.১৯ ২৬.০২.১৯ ৩০.০১.২০ ১৫.০১.২১

[২.৩] িনবিত হজযাীেদর
সফলভােব হেজ রণ

[২.৩.১] হেজ িরত % ৪ ৯৪ ৯৬ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৮ ৯৯

[২.৪] হজ িনেদ িশকাসহ িবিভ
উপকরণ সরবরাহ

[২.৪.১] উপকরণ
সরবরাহত

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০ ১০০

[২.৫] অ হজযাীেদর
িবনাে িচিকৎসা সবা দান

[২.৫.১] অ
হজযাীেদর িচিকৎসা
সবা দ

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০ ১০০

[২.৬] হজ িবষয়ক অিভেযাগ
িনি

[২.৬.১] বসরকাির
বাপনায় অিভেযাগ
িনিত

% ২ ৮৮ ৫৫.৭৫ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৪ ৯৫

[২.৬.২] সরকাির
বাপনায় অিভেযাগ
িনিত

% ১ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০ ১০০

[২.৭] সৗিদ আরেব বসরকাির
বাপনার হজযাীেদর
এেজি কক ভাড়াত বাসান
দবচয়ন িভিেত পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ নত
বাসান

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ৩৫০ ৪০০

[২.৮] হজযাী ও সংি
অংশীজনেদর (কেহাার)
িশণ দান

[২.৮.১] হজ সংি
িবিভ ধরেনর
অংশীজনেদর
(কেহাার) িশণ
দান

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৫ ৮০

[২.৮.২] িশণ া
হজযাী ও হজ গাইড

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৭০



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] ধময় িতান
ও সংার
ািতািনক উয়ন;

২০

[৩.১] ধময় িতানসেহর
অেল আিথ ক সহায়তা দান

[৩.১.১] সিলম ধময়
িতােন বরাত অেথ র
য়

% ৩ ৯০ ১৬.১৩ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৭ ৯৮

[৩.১.২] িহ ধময়
িতােন বরাত অেথ র
য়

% ২ ৯০ ৩৯ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৪ ৯৫

[৩.১.৩] বৗ ধময়
িতােন বরাত অেথ র
য়

% ১ ৮৮ ৫০ ৯১ ৯০ ৮৮ ৯২ ৯৩

[৩.১.৪] িান ধময়
িতােন বরাত অেথ র
য়

% ১ ৮৬ ৯০ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৩ ৯৪

[৩.২] ধময় অােনর জ
আিথ ক সহায়তা দান

[৩.২.১] বরাত অথ 
িবতরন

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৫ ১০০ ১০০

[৩.৩] ওয়াকফ এেট িচিত ও
তািলকাকরণ

[৩.৩.১] িচিত ও
তািলকা ওয়াফ
এেট

সংা ১.৫ ১৫০ ৯০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ২০০ ২১০

[৩.৪] ওয়াকফ সি
বাপনা

[৩.৪.১] ওয়াকফ সি
হেত া চদা

ল টাকা ১.৫ ২১১.০০ ২৬৩.৫ ৬৩৫.০০ ৫৭১.৫০ ৫০৮.০০ ৪৪৪.৫০ ৩৮১.০০ ৬৪০.০০ ৬৪৫.০০

[৩.৪.২] মাতওয়াী
িনেয়াগ

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৪.৩] গত কিম % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৪.৪] িনরীীত
ওয়াকফ এেট

সংা ১ ৯১২ ৯০০ ৮৮৫ ৮৭০ ৮৫০ ৯৫০ ৯৮০



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৪.৫] ওয়াকফ
এেেটর ডাটােবইজ ণীত

% ১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৭০ ১০০

[৩.৫] ওয়াফ সির উয়ন
ও িেভাগীেদর কাণ সাধন

[৩.৫.১] িবমান ওয়াফ
ভবেনর িনম ান উয়ন

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০

[৩.৫.২] ওয়াকফ
এেেটর উয়ন কায ম
িনিত

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৩.৬] মেডল মসিজদ িনম ান
[৩.৬.১] জিম পিরদশ ন
কায ম স

সংা ১ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪০ ৫৩০ ৫২০ ৫৬০ ৫৬০

[৩.৬.২] িনম াণ কাজ  সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫০ ৫৬০

[৪] যাকাত
বাপনা
শিশালীকরণ;
এবং

৫

[৪.১] যাকাত সংহ
[৪.১.১] সংহীত
যাকােতর পিরমাণ

টাকা
(ল)

১ ২৬৮.৫০ ৩০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ৪০০ ৪২১

[৪.২] যাকাত দান [৪.২.১] উপকারেভাগী
সংা
(হাজার)

১ ১০ ৯.৮ ৯.৫ ৯

[৪.৩] যাকাত বাপনার
মােম দির মিহলােদর সলাই
িশণ দান

[৪.৩.১] িশণ দ সংা ১ ১২৫০ ৮৮৪ ১৪৪০ ১৪০০ ১৩৮০ ১৩৫০ ১৩৪০ ১৫০০ ১৫৬০

[৪.৪] যাকাত বাপনায় টী
ইসলািমক িমশেন িচিকৎসা
সবা দান

[৪.৪.১] িচিকৎসা সবা
হীত

সংা
(হাজার)

১ ৩০ ২৮ ২৬

[৪.৫] যাকাত আদায় ির
লে উুকরণ সভা, সিমনার,
কম শালার আেয়াজন

[৪.৫.১] অিত সভা,
সিমনার, কম শালার
সংা

সংা ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫ ৯০

[৫] জিবাদ ও
সাসবাদ িতেরােধ
জনসেচতনতালক
কায ম
জারদারকরণ।

৫
[৫.১] আঃধময় সংলাপ
আেয়াজন

[৫.১.১] আ:ধময় সংলাপ
সংা

সংা ১.৫ ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.২] সভা, সিমনার,
িসোিজয়াম, িশণ
আেয়াজন

[৫.২.১] অিত সভা,
সিমনার, িসোিজয়াম
সংা

সংা ১.৫ ১২৯২ ১২৮০ ১২৭০ ১২৬০ ১৩০০ ১৩২০

[৫.২.২] িশেণর সংা সংা ১ ৫১৩ ৫০০ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০

[৫.৩] িকা, িলফেলট ণ ও
চার

[৫.৩.১] িকা, িলফেলট
ণ ও চার

সংা
(ল)

১ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ৩.২০ ৩.৪০



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন;

১০

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

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

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫.০১.১৯ ১৭.০২.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক (SIP) বাবায়ন

[১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/
উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.১৯ ১৮.০৩.১৯ ২৫.০৩.১৯ ০১.০৪.১৯ ০৮.০৪.১৯

[১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০.০১.১৯ ১৭.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০১.১৯

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৭.১] িপআরএল আেদশ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন;

৮

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[২.৩.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - -

[২.৩.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - -

[২.৪] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৫] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ;
এবং

৪

[৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৮ ২৯.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ১৩.১২.১৮



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ।

৩

[৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪.০৬.১৮ ২৬.০৬.১৮ ২৮.০৬.১৮

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখল

[৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯.০৮.১৮ ২৭.০৮.১৮ ২৯.০৮.১৮ ০৩.০৯.১৮ ০৫.০৯.১৮

[৪.৩] দর/সংার ২০১৮-
১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১০.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৪.০২.১৯

[৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা
িশণসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর সময়
জনঘা
*

১ ৬০ - - - -

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়, মাননীয় মী, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব গণজাতী বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত
লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, ধম  িবষয়ক
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
ধম  িবষয়ক মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ধিবম ধম  িবষয়ক মণালয়

২ ইফা ইসলািমক ফাউেশন

৩ HRWT Hindu Religious Welfare Trust

৪ BRWT Buddhist Religious Welfare Trust

৫ CRWT Christian Religious Welfare Trust

৬ ই-হজ বাপনা ইেলিনক হজ বাপনা
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িশেদর াক-াথিমক, ধময়
ও নিতকতা িবষেয় িশা দান

[১.১.১] িশাম সকারী
িশাথ

মসিজদ, মির, ােগাডা িভিক িশ ও গণিশা
কায েমর আওতায় াক-াথিমক িশাথরা িশা হণ
করেছ। িত িশা িতান থেক ৩০ জন িশাথ
িশা হণ করেছন।

ইসলািমক ফাউেশন, িহ
ধময় কাণ া এবং বৗ
ধময় কাণ া

িশাম সকারী িশ
িশাথর সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন এবং
আইএমইিড’র কািশত িতেবদন

[১.২] িকেশার-িকেশারীেদর রআন
িশা দান

[১.২.১] রআন িশা
সকারী িশাথ

মসিজদিভিক িশ ও গণিশা কায েমর আওতায়
পিব কারআন িশা দান করা হে। িত কারআন
িশা কে ৩৫ জন িশাথ িশা হণ করেছন।

ইসলািমক ফাউেশন
রআন িশা সকারী
িশাথর সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র বািষ ক
কািশত িতেবদন এবং
আইএমইিড’র কািশত িতেবদন

[১.৩] ইমাম ও য়ািনেদর
মৗিলক িশণ দান

[১.৩.১] িশণ সকারী
ইমাম িশণ কের মােম ইমাম, য়ািনসহ িবিভ
ধময় িেক আথ -সামািজক ও ধময় িবষেয় িশণ
দান করা হে।

ইমাম িশণ একােডিম,
ইসলািমক ফাউেশন

িশণ সকারী ইমাম ও
য়ািনেদর সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[১.৪] বয়েদর সার ানসহ ধময়
িশা দান

[১.৪.১] বয় িশা
সকারী

মসিজদ ও মিরিভিক বয় িশা কায েমর মােম
িত ােচ ২৫ জন িশাথ িশা িনেন।

ইসলািমক ফাউেশন, িহ
ধময় কাণ া

বয় িশা সকারী
িশাথর সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন এবং
আইএমইিড’র কািশত িতেবদন

[১.৫] িবনাে পাক ও িশা
উপকরণ সরবরাহ করা

[১.৫.১] সরবরাহত
পাক ও িশা উপকরণ
সট

মসিজদ, মির, ােগাডািভিক িশ ও গণিশা
কায েমর আওতায় এবং কারআন িশা কের
িশাথেদর মে িবনাে পাক ও িশা উপকরণ
সরবরাহ করা হে।

ইসলািমক ফাউেশন, িহ
ধময় কাণ া এবং বৗ
ধময় কাণ া

সরবরাহত পাক ও িশা
উপকরণ সট সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন এবং
আইএমইিড’র কািশত িতেবদন

[১.৬] ধময় ও আথ -সামািজক
াপেট েরািহত ও সবাইতেদর
িশণ

[১.৬.১] িশণ সকারী
িহ ধময় কাণ াের আওতায় কের মােম ধময়
ও আথ -সামািজক াপেট েরািহত ও সবাইতেদর
িশণ দান করা হেয় থােক।

িহ ধময় কাণ া িশণ সকারীেদর সংা
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন এবং
আইএমইিড’র কািশত িতেবদন

[১.৭] গেবষণা ও ধময় ক
কাশনা

[১.৭.১] কািশত েকর
ধরণ (টাইেটল)

ইসলািমক ফাউেশন িতবছর ধময় নানা িবষেয় ক
কাশ কের থােক। এসকল ক দশাপী ইসলািমক
ফাউেশেনর িবয়েক এবং আজািতক বই মলায়
িবয় করা হেয় থােক।

ইসলািমক ফাউেশন
কািশত েকর ধরণ
(টাইেটল) সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[১.৭.২] কািশত ক

ইসলািমক ফাউেশন িতবছর ধময় নানা িবষেয় ক
কাশ কের থােক। এসকল ক দশাপী ইসলািমক
ফাউেশেনর িবয়েক এবং আজািতক বই মলায়
িবয় করা হেয় থােক।

ইসলািমক ফাউেশন কািশত ক সংা
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.৮] দির ও ঃ িেদর
অদান দান

[১.৮.১] ি অদােনর
বরাত অেথ র য়

িতবছর দির ও ঃ িেদর আ-কম সংােনর জ
ধম  িবষয়ক মণালয় অদান দান কের থােক।

ধম  িবষয়ক মণালয়, িহ ধময়
কাণ া, বৗ ধময় কাণ
া

ি অদােনর বরাত অেথ 
েয়র শতকরা হার

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[১.৮.২] অদােনর ফরম
িবতরণ

দির ও ঃ িেদর অদােনর ফরম িবতরণ
ধম  িবষয়ক মণালয়, িহ ধময়
কাণ া, বৗ ধময় কাণ
া

িবতরণত ফরম
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[১.৯] দির ও ঃ িেদর
ইসলািমক িমশেনর মােম
িচিকৎসা সবা দান

[১.৯.১] িচিকৎসা সবা া
রাগীর সংা

দির ও ঃ িেদর ইসলািমক িমশেনর মােম
িচিকৎসা সবা দান করা হেয় থােক

ইসলািমক ফাউেশন
িচিকৎসা সবা হণকারী
উপকারেভাগী

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[১.১০] ইমাম ও য়ািনগণেক
দ ঋন ও আিথ ক সহায়তা
দান

[১.১০.১] উপকারেভাগী
ঃ ও দির ইমামেদর আিথ ক সহায়তার জ িতবছর
ইমামও য়ািন কাণ া হেত অদান দান করা
হয়।

ইসলািমক ফাউেশন
অদানা দির ও ঃ ইমাম
ও য়ািন সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[১.১১] দাল আরকাম মাাসা
চাকরণ

[১.১১.১] চাত মাাসা
সারােদেশ ১০১০ দাল আরকাম এবেতদায়ী মাাসা চা
রাখা

ইসলািমক ফাউেশন ািপত মাাসা
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[২.১] হজযাীেদর াক িনবন
[২.১.১] াক িনবিত
হজযাী

হেজ যেত ইক িগণ বছরাপী াক-িনবন কের
থােকন।

ধম  িবষয়ক মণালয়
াক-িনবিত হজযাী সংার
শতকরা হার

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[২.২] হজ ােকজ ঘাষণা [২.২.১] হজ ােকজ ঘািষত
িত বছর মিসভার অেমাদনেম হজ ােকজ ঘাষণার
মােম হজ কায ম  হেয় থােক।

ধম  িবষয়ক মণালয় কািশত হজ ােকজ কািশত হজ ােকজ

[২.৩] িনবিত হজযাীেদর
সফলভােব হেজ রণ

[২.৩.১] হেজ িরত
হজগমেন িেদর অনলাইেন রিজেশন কায ম
স কের অা শতািদ রণ সােপে সকল
হজযাীেদর হেজ রণ িনিত করা হয়।

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং হজ
অিফস, ঢাকা

িনবিত হজযাী সংার
শতকরা হার

িনবিত ও িরত হজযাী

[২.৪] হজ িনেদ িশকাসহ িবিভ
উপকরণ সরবরাহ

[২.৪.১] উপকরণ সরবরাহত
হজ িনয়মাবলী সংা হজ িনেদ িশকা এবং অা
উপকরণ হজযাীেদর সরবরাহ করা হয়।

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং হজ
অিফস, ঢাকা

সরবরাহত হজ িনেদ িশকা ও
অা উপকরণ সংার
শতকরা হার

সরবরাহত হজ িনেদ িশকা ও
অা উপকরণ

[২.৫] অ হজযাীেদর িবনাে
িচিকৎসা সবা দান

[২.৫.১] অ হজযাীেদর
িচিকৎসা সবা দ

িত বছর হজ মৗেম মা, মিদনা ও জায়
হজযাীেদর িবনাে ঔষধসহ িচিকৎসা সবা দান করা
হয়।

ধম  িবষয়ক মণালয়, হজ
অিফস, জা ধম  িবষয়ক
মণালয়, হজ অিফস, ঢাকা ও
হজ অিফস, জা

িচিকৎসা সবা া হজযাীর
সংার শতকরা হার

িচিকৎসা সবা া হজযাী
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.৬] হজ িবষয়ক অিভেযাগ
িনি

[২.৬.১] বসরকাির
বাপনায় অিভেযাগ
িনিত

হজ মৗেম হজযাী ও হজ এেজেদর অিভেযাগসহ
যথাসমেয় িনি করা হয়।

ধম  িবষয়ক মণালয়, হজ
অিফস, ঢাকা ও হজ অিফস,
জা

িনিত অিভেযাগ সংার
শতকরা হার

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
িতেবদন

[২.৬.২] সরকাির বাপনায়
অিভেযাগ িনিত

হজ মৗেম সরকাির বাপনায় হজযাীেদর
অিভেযাগসহ িনি করা হয়।

ধম  িবষয়ক মণালয়, হজ
অিফস, ঢাকা ও হজ অিফস,
জা

িনিত অিভেযাগ সংার
শতকরা হার

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
িতেবদন

[২.৭] সৗিদ আরেব বসরকাির
বাপনার হজযাীেদর এেজি
কক ভাড়াত বাসান দবচয়ন
িভিেত পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ নত বাসান
সৗিদ আরেব বসরকাির বাপনার হজযাীেদর এেজি
কক ভাড়াত বাসান পিরদশ ন করা হেয় থােক

ধম  িবষয়ক মণালয়, হজ
অিফস, ঢাকা ও হজ অিফস,
জা

পিরদশ নত বািড়/হােটল
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
িতেবদন

[২.৮] হজযাী ও সংি
অংশীজনেদর (কেহাার)
িশণ দান

[২.৮.১] হজ সংি িবিভ
ধরেনর অংশীজনেদর
(কেহাার) িশণ দান

হজ সংি িবিভ ধরেনর অংশীজনেদর (কেহাার)
িশণ দয়া হেব

ধম  িবষয়ক মণালয়, হজ
অিফস, ঢাকা ও হজ অিফস,
জা

িশণাথেদর সংা
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
িতেবদন

[২.৮] হজযাী ও সংি
অংশীজনেদর (কেহাার)
িশণ দান

[২.৮.২] িশণ া
হজযাী ও হজ গাইড

হজযাী ও হজ গাইডেদর িশণ দয়া হেব
ধম  িবষয়ক মণালয়, হজ
অিফস, ঢাকা ও হজ অিফস,
জা

িশণাথেদর সংা
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
িতেবদন

[৩.১] ধময় িতানসেহর
অেল আিথ ক সহায়তা দান

[৩.১.১] সিলম ধময়
িতােন বরাত অেথ র
য়

দেশর মসিজদ, ঈদগাহ, কবরান মরামত/সংােরর
জ িতবছর অদান দান করা হেয় থােক।

ধম  িবষয়ক মণালয়
সিলম ধময় িতােন
বরাত অথ  েয়র শতকরা
হার

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.১.২] িহ ধময় িতােন
বরাত অেথ র য়

দেশর মির, শান মরামত/সংােরর জ িতবছর
অদান দান করা হেয় থােক।

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং িহ
ধময় কাণ া - HRWT

িহ ধময় িতােন বরাত
অথ  েয়র শতকরা হার

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.১.৩] বৗ ধময় িতােন
বরাত অেথ র য়

দেশর ােগাডা, শান মরামত/সংােরর জ িতবছর
অদান দান করা হেয় থােক।

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং বৗ
ধময় কাণ া - BRWT

বৗ ধময় িতােন বরাত
অথ  েয়র শতকরা হার

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.১.৪] িান ধময়
িতােন বরাত অেথ র
য়

দেশর গীজা, সিমি মরামত/সংােরর জ িতবছর
অদান দান করা হেয় থােক।

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং
িান ধময় কাণ া -
CRWT

িান ধময় িতােন
বরাত অথ  েয়র শতকরা
হার

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.২] ধময় অােনর জ আিথ ক
সহায়তা দান

[৩.২.১] বরাত অথ 
িবতরন

গ াজা, বৗ িণ মাসহ অা অােন অদান দান
করা হেয় থােক।

িহ ধময় কাণ া এবং
বৗ ধময় কাণ া

আিথ ক অদান া িতান
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] ওয়াকফ এেট িচিত ও
তািলকাকরণ

[৩.৩.১] িচিত ও
তািলকা ওয়াফ এেট

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর কায ালেয়র অধীন ওয়াফ
এেট িচিত ও তািলকাকরণ কায ম অাহত
আেছ।

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর
কায ালয়

িচিত ও তািলকা ওয়াফ
এেট সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ হিতবার, ন ২১, ২০১৮ ১০:৩৫ া: ২৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৬, ২০১৮
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[৩.৪] ওয়াকফ সি বাপনা

[৩.৪.১] ওয়াকফ সি হেত
া চদা

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর কায ালয় িত ওয়াফ
সির আয় হেত ৫% হাের চদা সংহ কের থােক।

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর
কায ালয়

ওয়াকফ সি হেত া চদার
পিরমান

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৪.২] মাতওয়াী িনেয়াগ
িচিত সকল ওয়াফ এেট বাপনার জ
মাতওয়াী িনেয়াগ করা হয়।

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর
কায ালয়

মাতওয়াী িনেয়াগত ওয়াফ
এেট সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৪.৩] গত কিম
িচিত সকল ওয়াফ এেট বাপনার জ কিম
গঠন করা হয়।

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর
কায ালয়

কিম গঠনত ওয়াফ এেট
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৪.৪] িনরীীত ওয়াকফ
এেট

ওয়াফ সির অিডট ও িনরীা করা হেয় থােক
বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর
কায ালয়

িনরীীত ওয়াকফ এেট
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] ওয়াকফ সি বাপনা
[৩.৪.৫] ওয়াকফ এেেটর
ডাটােবইজ ণীত

ওয়াকফ এেেটর ডাটােবইজ ণয়ন করা হেব
বাংলােদশ ওয়াকফ শাসেকর
কায ালয়

ণীত ডাটােবইজ
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] ওয়াফ সির উয়ন ও
িেভাগীেদর কাণ সাধন

[৩.৫.১] িবমান ওয়াফ
ভবেনর িনম ান উয়ন

ওয়াফ ভবেনর উখী ৬, ৭ম ও ৮ম তলা িনম ান
ক

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর
কায ালয়

িনম ান কােজর অগিত
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৫.২] ওয়াকফ এেেটর
উয়ন কায ম িনিত

ওয়াকফ এেেটর উয়ন কায ম িনি করা হেব
বাংলােদশ ওয়াকফ শাসেকর
কায ালয়

উয়ন কায ম িনিত
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] মেডল মসিজদ িনম ান

[৩.৬.১] জিম পিরদশ ন
কায ম স

দশপী ৫৬০ মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাংিতক
ক িনম ােণ জিম/ান পিরদশ ন

ইসলািমক ফাউেশন পিরদশ নত ােনর সংা
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৬.২] িনম াণ কাজ 
এই অথ  বছের ১০০ মেডল মসিজদ ও ইসলািমক
সাংিতক ক িনম ােণর কাজ  করা হেব

ইফা িনম ান কােজর অগিত ধিবম কািশত বািষ ক িতেবদন

[৪.১] যাকাত সংহ
[৪.১.১] সংহীত যাকােতর
পিরমাণ

িতবছর ইসলািমক ফাউেশেনর অধীন যাকাত
দানকারী িেদর িনকট থেক যাকাত সংহ কের
যাকাত তহিবেল জমা করা হয়।

ইসলািমক ফাউেশন সংহীত যাকােতর পিরমান
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৪.২] যাকাত দান [৪.২.১] উপকারেভাগী
সংহীত যাকাত হেত গরীব ও ঃেদর যাকাত দান করা
হয়।

ইসলািমক ফাউেশন
যাকাত া উপকারেভাগীেদর
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৪.৩] যাকাত বাপনার মােম
দির মিহলােদর সলাই িশণ
দান

[৪.৩.১] িশণ দ
ামীন ঃ মিহলােদর আথ -সামািজক উয়েন সলাই
িশণ দান কের সলাই মিশন সরবরাহ করা হেয়
থােক।

ইসলািমক ফাউেশন
িশণ া ঃ মিহলােদর
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] যাকাত বাপনায় টী
ইসলািমক িমশেন িচিকৎসা সবা
দান

[৪.৪.১] িচিকৎসা সবা হীত
ত অেলর দিরও ঃেদরেক িবনাে ঔষধসহ
া সবা দান করা হেয় থােক।

ইসলািমক ফাউেশন
িচিকৎসা সবা া দির ও
ঃ িেদর সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[৪.৫] যাকাত আদায় ির লে
উুকরণ সভা, সিমনার, কম শালার
আেয়াজন

[৪.৫.১] অিত সভা,
সিমনার, কম শালার সংা

যাকাত আদায় ির লে উুকরণ সভা, সিমনার,
কম শালার আেয়াজন করা হেব।

ইসলািমক ফাউেশন
অিত সভা, সিমনার,
কম শালার সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৫.১] আঃধময় সংলাপ আেয়াজন
[৫.১.১] আ:ধময় সংলাপ
সংা

সাদািয়ক সীিত জারদারকরণ এবং সাসবাদ ও
জীবাদ িতেরােধ আঃধময় সংলাপ আেয়াজন করা
হয়।

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং
ইসলািমক ফাউেশন

অিত আ:ধময় সংলাপ
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৫.২] সভা, সিমনার,
িসোিজয়াম, িশণ আেয়াজন

[৫.২.১] অিত সভা,
সিমনার, িসোিজয়াম
সংা

সাদািয়ক সীিত জারদারকরণ এবং সাসবাদ ও
জিবাদ িতেরােধ সভা, সিমনার, িসোিজয়াম
আেয়াজন করা হয়।

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং
ইসলািমক ফাউেশন

অিত সভা, সিমনার,
িসোিজয়াম সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৫.২.২] িশেণর সংা
সাদািয়ক সীিত জারদারকরণ এবং সাসবাদ ও
জিবাদ িতেরােধ িশণ আেয়াজন করা হয়।

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং
ইসলািমক ফাউেশন

অিত িশণ সংা
ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৫.৩] িকা, িলফেলট ণ ও
চার

[৫.৩.১] িকা, িলফেলট
ণ ও চার

জিবাদ ও সাসবাদ িতেরােধ জনসেচতনতা ির
লে িকা, িলফেলট ণ ও চার করা হেয় থােক

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং
ইসলািমক ফাউেশন

ণ ও িবতরণ এবং কািশত
িকা, িলফেলট সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয়
া সবা িবভাগঃ া ও
পিরবার কাণ মণালয়

অ হজযাীেদর িচিকৎসা
সবা দ

হজ মৗেম হজযাীেদর িচিকৎসা সবা িনিত করার জ
চািহদা অযায়ী ডাার, নাস , ফাম ািস মেনানয়ন দান।

অ হজযাীেদর িচিকৎসা সবা
দােনর জ ডাার, নাস  ও ফাম ািস
অপিরহায ।

হজযাীেদর িচিকৎসা সবা িনিত করা
সব হেব না

মণালয়
বসামিরক িবমান পিরবহন ও
পয টন মণালয়

হেজ িরত সৗিদ সরকার ঘািষত সময় অযায়ী তত হজ াইট
হজ াইেটর কায ম ু ও িনিব ে
সকরণ

হজ যাা িবিত হেব এবং হজযাীেদর
সফলভােব হেজ রণ সব হেব না


