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

সািতক বছরসেহর (০৩ বছর) ধান ধান অজন:

ধময় েবাধ ির মােম এক অসাদািয়ক সমাজ িতায় ধম  িবষয়ক মণালয় কাজ কের যাে। উয়েনর ল াতধারায় ধময়
নেক সৃ কের জীবাদ ও সাসবাদ িতেরাধ এবং নারীর িত সিহংসতােরাধ কায েম ইেতামে অতব  সাফ অিজত হেয়েছ।
পক ২০২১ এবং ২০৩০ এর মে এসিডিজ অজেন হীত কম চী বাবায়েনর লে সরকােরর িবেঘািষত নীিত ও কম িচর আেলােক
কািত ল অজন এবং সরকাির কম কাে তা ও দায়বতা িনিত কের ায়িভিক ও াচারী রা ও সমাজ িতায় িবিভ কায ম
হীত 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 ২৮ ল ৯ হাজার িশ িশাথেক াক-াথিমক ও নিতকতা িশা, ১৮ ল ৬২ হাজার
িশেক পিব কারআন িশা এবং ৭৬ হাজার ৩৫০ জন বয় িেক সারতা ও ধময় িশা দান করা হেয়েছ। অনলাইেন হজযাীেদর
াক-িনবন ও িনবন কায ম চলমান রেয়েছ। হজযাীেদর সবায় ই-হজ বাপনার আওতায় হজ াইেটর ত, মা ও মিদনায় আবাসন,
কাটািরং,  যাতায়াতসহ হজযাীেদর ইেলকিনক মিডকাল াফাইল, িচিকৎসা সবায় িকও মিশন, িংগার ি, কল সার, ই-পেম
বতন করা হেয়েছ। দেশর িবিভ ধময় িতান মরামত/সংার, িবিভ ধময় উৎসব উযাপেন আিথ ক সহায়তা দান এবং ঃ নব াসেনর
জ অদান দান মণালেয়র ণ  কায ম। এ কায েমর মােম িবগত ৩ বছের ১৯,৪৭২ সিলম ধময় িতান, ২৯০৪ িহ ধময়
িতান,  ৩৭৫ বৗ ধময় িতান,  ৪২ িান ধময় িতান এবং ৪,৯৫৬ জন ঃ িেক অদান দান করা  হেয়েছ। মণালয় ও
আওতাধীন দর/সংাসেহ গত ইেনােভশন েমর মােম উাবনী উোগসহ বাবায়েনর িনিম বাৎসিরক উাবনী কম পিরকনা ণয়ন
করা হেয়েছ। ণীত কম পিরকনা অযায়ী কায ম অাহত রেয়েছ। পাশাপািশ সবার মান উয়েন নন উাবনেক উৎসািহত করা হে।
মণালয়, আওতাধীন দর/সংা এবং মাঠপয ােয়র শাসিনক অিফেসর িনজ ফইসক পইেজর মােম নাগিরক সবা দান আেরা সহজতর
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।

ভিবত 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, াথিমক িবালয় (দাল আরকাম) এবং সাদািয়ক সীিত জারদারকরণ এবং সাসবাদ ও
জীবাদ িতেরােধর িনিম উুকরণ।  

২০১৭-১৮ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ই-হজ বাপনার সফল বাবায়ন;
িবিভ ধম াবলী িশেদর ধময় ও নিতক িশা, া-াথিমক ও াথিমক (দাল আরকাম) িশা সােরর মােম
ায়িভিক সমাজ িতায় অবদান রাখা;
সামািজক সেচতনতা ও ধময় ান সােরর লে ২ ল ৯২ হাজার মানসত ধময় ক কাশ;
৮২ হাজার ধময় িশক, ইমাম ও য়ািন এবং ধময় নেক িবষয়িভিক িশণ দান;
ধময় িতান সংার/মরামত, ধময় উৎসব উযাপন এবং ঃ নব াসেন ায় ১৮ কা টাকা অদান দান;
৫৬০  মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাংিতক ক িনম াণ;
ওয়াফ সি বাপনা ও উয়েনর মােম আয় ি এবং
যাকাত সংহ ও িবতরেণর মােম যাকাত বাপনার উয়ন।
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উপমিণকা (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  ........................  সােলর  ........................  মােসর  ........................  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;
৫. জীবাদ ও সাসবাদ িতেরােধ জনসেচতনতালক কায ম জারদারকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন িনিত করা
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৪. দতা ও নিতকতার উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা

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) এবং বয়েদর সার
ানসহ ধময় িশা দান;
৭. ধময় িশা িতােন িবিভ কায েমর মােম সামািজক উয়ন, গেবষণা পিরচালনা, ধময় েবাধ, নিতকতা,
ােবাধ ও সাদািয়ক সীিত জারদারকরণ এবং 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
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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
িভি বছর

২০১৫-২০১৬
ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা
২০১৭-২০১৮

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০

ধময় িশা সসািরত ধময় িশা অজনকারী িশাথ
সংা
(ল)

১৬.৫৭ ২০.৮৯ ২১.৫০ ২২.২৫ ২২.৭৫
ি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 ৩০০ ৩৬০ ৪০০ ৪৫০ ৫৬০
সমাজ কাণ মণালয়, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়,
সংিত িবষয়ক মণালয়, রা মণালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

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

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] ধময়
েবাধ ও
নিতকতার
উয়ন;

৩০

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

[১.১.১]
িশাম
সকারী
িশাথ

সংা
(ল)

৫.০০ ১০.০৫ ১০.৬৫ ১১.১২ ১১.০০ ১০.৯০ ১০.৭৫ ১০.৬৫ ১১.৫০ ১২.০০

[১.২] িকেশার-
িকেশারীেদর রআন
িশা দান

[১.২.১]
রআন িশা
সকারী
িশাথ

সংা
(ল)

৪.০০ ৭.৯৮ ১০.২২ ১২.৪৬ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.২২ ১৪.৩৫ ১৪.৪৫

[১.৩] ইমাম ও
য়ািনেদর
মৗিলক িশণ
দান

[১.৩.১]
িশণ
সকারী

সংা ২.০০ ৩.৫০ ৫০০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৫২০০ ৫০০০ ৫৮০০ ৬০০০

[১.৪] বয়েদর
সার ানসহ ধময়
িশা দান

[১.৪.১] বয়
িশা
সকারী

সংা ৩.০০ 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)

৩.০০ ১৮.০০ ১৮.৫০ ২৩.৮০ ২২.৫০ ২১.০০ ১৯.৫০ ১৮.৫০ ১৯.০০ ২০.০০

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

[১.৬.১]
িশণ
সকারী

সংা ৩.০০ ৫০০ ৬৫০০ ৫৭০০ ৫৬৫০ ৫৬০০ ৫৫৫০ ৫৫০০ ৬০০০ ৬২০০



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৭] গেবষণা ও
ধময় ক কাশনা

[১.৭.১]
কািশত
েকর ধরণ
(টাইেটল)

সংা ২.০০ ৩৭ ৫০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৫ ৫০ ৯২ ৯৫

[১.৭.২]
কািশত
ক

সংা
(ল)

২.০০ ১.২১ ১.৬৩ ২.৯২ ২.৫০ ২.০০ ১.৮০ ১.৬৩ ৩.০০ ৩.২০

[১.৮] দির ও ঃ
িেদর অদান
দান

[১.৮.১] ি
অদােনর
বরাত
অেথ র য়

% ৩.০০ ৯০ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৫ ৯৬

[১.৯] ইমাম ও
য়ািনগণেক
আিথ ক সহায়তা
দান

[১.৯.১]
উপকারেভাগী

সংা ২.০০ ১৯৬০ ২০০০ ২০০০ ১৯৮০ ১৯৬০ ১৯৪০ ১৯২০ ২০০০ ২০০০

[১.১০] দাল
আরকাম মাাসা
চাকরণ

[১.১০.১]
চাত
মাাসা

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[২] হজ
বাপনার
উয়ন;

২২

[২.১] হজযাীেদর
াক িনবন

[২.১.১] াক
িনবিত
হজযাী

% ৫.০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৭ ১০০ ১০০

[২.২] হজ ােকজ
ঘাষণা

[২.২.১] হজ
ােকজ
ঘািষত

তািরখ ৩.০০ ১১-০১-২০১৬ ৩০-০১-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২০-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ২৮-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ১৫-১২-২০১৮ ০১-১২-২০১৯



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৩] িনবিত
হজযাীেদর
সফলভােব হেজ
রণ

[২.৩.১] হেজ
িরত

% ৫.০০ ৯২ ৯৪ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৭ ৯৮

[২.৪] হজ
িনেদ িশকাসহ িবিভ
উপকরণ সরবরাহ

[২.৪.১]
উপকরণ
সরবরাহত

% ৩.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০ ১০০

[২.৫] অ
হজযাীেদর
িবনাে িচিকৎসা
সবা দান

[২.৫.১] অ
হজযাীেদর
িচিকৎসা সবা
দ

% ৩.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০ ১০০

[২.৬] হজ িবষয়ক
অিভেযাগ িনি

[২.৬.১]
অিভেযাগ
িনিত

% ৩.০০ ৮৫ ৮৮ ৯২ ৯১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৯৪ ৯৬

[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

% ৪.০০ ৯০ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৪ ৯৬

[৩.১.২] িহ
ধময়
িতােন
বরাত
অেথ র য়

% ২.০০ ৯০ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৪ ৯৬



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.১] ধময়
িতানসেহর
অেল আিথ ক
সহায়তা দান

[৩.১.৩] বৗ
ধময়
িতােন
বরাত
অেথ র য়

% ১.০০ ৮৮ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৯২ ৯৪

[৩.১.৪]
িান ধময়
িতােন
বরাত
অেথ র য়

% ১.০০ ৮৬ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৯০ ৯২

[৩.২] ধময়
অােনর জ
আিথ ক সহায়তা
দান

[৩.২.১]
আিথ ক
অদানা
িতান

সংা ২.০০ ৪২০০ ৪৪০০ ৬২০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৬৫০০ ৭০০০

[৩.৩] ওয়াকফ
এেট িচিত ও
তািলকাকরণ

[৩.৩.১]
িচিত ও
তািলকা
ওয়াফ
এেট

সংা ২.০০ ২৯০ ১৫০ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২২৮ ১৯৫ ৩৩০ ৩৩৫

[৩.৪] ওয়াকফ
সি বাপনা

[৩.৪.১]
মাতওয়াী
িনেয়াগত

সংা ২.০০ ২৯০ ২০৫ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২২৮ ১৯৫ ৩৩০ ৩৩৫

[৩.৪.২]
ওয়াকফ
সি হেত
া চদা

টাকা
(ল)

২.০০ ৬০০.০০ ২১১.০০ ৬২৫.০০ ৫৬২.০০ ৫০০.০০ ৪৩৭.৫০ ৩৭৫.০০ ৬৩০.০০ ৬৩৫.০০



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৪] ওয়াকফ
সি বাপনা

[৩.৪.৩]
কিম গত

সংা ১.০০ ২৯০ ১৭০ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২২৮ ১৯৫ ৩৩০ ৩৩৫

[৩.৪.৪]
ওয়াকফ
সি
অিডটত

সংা ১.০০ ২৩০০ ১৪৩২ ২৩৬০ ২১২৫ ১৮৮০ ১৬৫২ ১৪৩২ ২৩৭০ ২৩৮০

[৩.৫] ওয়াকফ
সির উয়ন

[৩.৫.১]
উয়নত
ওয়াকফ
সি

সংা ১.০০ ০৪ ০৩ ০৪ ০৩ ০৫ ০৬

[৩.৬] মেডল
মসিজদ িনম ান

[৩.৬.১]
িনম ানত
মসিজদ

সংা ১.০০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪০ ৫৩০ ৫২০ ৫৬০ ৫৬০

[৪] যাকাত
বাপনা
শিশালীকরণ;

৫
[৪.১] যাকাত সংহ

[৪.১.১]
সংিহত
যাকােতর
পিরমাণ

টাকা
(ল)

১.০০ ২৬৪.০০ ২৬৮.৫০ ৩০০.০০ ২৯০.০০ ২৮০.০০ ২৭০.০০ ২৬৮.৫০ ৩১৫.০০ ৩২৫.০০

[৪.২] যাকাত দান
[৪.২.১]
উপকারেভাগী

সংা
(হাজার)

১.০০ ৩.৯২ ৩৫.৬৫ ৩৫.৯০ ৩৫.৮৫ ৩৫.৮০ ৩৫.৭৫ ৩৫.৬৫ ৩৬.০০ ৩৬.১০

[৪.৩] দির
মিহলােদর সলাই
িশণ দান

[৪.৩.১]
িশণ দ

সংা ১.০০ ১৩৮০ ১২৫০ ১২৮০ ১২৭০ ১২৬৫ ১২৬০ ১২৫০ ১৩০০ ১৩২০

[৪.৪] ত অেল
ইসলািমক িমশেনর
মােম িচিকৎসা
সবা দান

[৪.৪.১]
িচিকৎসা সবা
িহত

সংা
(ল)

২.০০ ১০.৮৮ ১১.০০ ১১.৮০ ১১.৬০ ১১.৪০ ১১.২০ ১১.০০ ১২.২০ ১২.৫০



া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

৩

[৫.১] আঃধময়
সংলাপ আেয়াজন

[৫.১.১]
আ:ধময়
সংলাপ সংা

সংা ১.০০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০

[৫.২] সভা,
সিমনার,
িসোিজয়াম,
িশণ আেয়াজন

[৫.২.১]
অিত সভা,
সিমনার,
িসোিজয়াম,
িশণ
সংা

সংা ২.০০ ৩৯২ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৪০০ ৪১০



া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

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

৯

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন [১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] ইউিনেকাড বহার িনিত করা
[১.২.১] ইউিনেকাড বহার
িনিতত

% ০.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক ২০১৬-১৭ অথ বছের
ণীত তািলকা অযায়ী কমপে  কের অনলাইন
সবা চা করা

[১.৩.১] নতম  অনলাইন সবা
চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৭ ০৭-১২-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ২১-১২-২০১৭ ২৮-১২-২০১৭

[১.৪] মণালয়/িবভাগ কক উাবনী উোগ ও
Small Improvement Project
(SIP) বাবায়ন

[১.৪.১] উাবনী উোগ ও SIP-
সেহর ডাটােবস তত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭

[১.৪.২] উাবনী উোগ ও SIP
রিেকেটড

% ১.০০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০

[১.৫] সবার মান সেক সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[১.৫.১] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

[১.৬] মণালয়/িবভােগর িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৬.১] তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৬.২] শাখায় িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫০ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮

[১.৭] িসেজস চাট ার অযায়ী সবা দান
[১.৭.১] িসেজস চাট ার বাবায়ন
সংা পিরবীণ বহা চাত

তািরখ ১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ ২২-০২-২০১৮

[১.৮] অিভেযাগ িতকার বা বাবায়ন

[১.৮.১] িনি সংা িতেবদন
িরত

সংা ০.৫০ ১২ ১১

[১.৮.২] িনিত অিভেযাগ % ০.৫০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০

[২] দতার সে
বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন
িনিত করা

৪

[২.১] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি দািখল

[২.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার মে
খসড়া ি দািখলত

তািরখ ০.৫০ ২৩-০৪-২০১৭ ২৪-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-২০১৭ ২৬-০৪-২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭

[২.২] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির ায়ন িতেবদন দািখল

[২.২.১] িনধ ািরত তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ০৮-০৮-২০১৭ ১০-০৮-২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ ১৬-০৮-২০১৭ ১৭-০৮-২০১৭

[২.৩] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন পিরবীণ

[২.৩.১] মািসক িতেবদন ণীত ও
দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩

[২.৪] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন দািখল

[২.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩০-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ০৫-০২-২০১৮ ০৬-০২-২০১৮

[২.৫] আওতাধীন দর/সংার সে ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ি ার

[২.৫.১] বািষ ক কম সাদন ি
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮



া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ বাপনার
উয়ন

৩

[৩.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন
[৩.১.১] বছের অিডট আপি
িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.২] াবর/অাবর সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[৩.২.২] অাবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[৩.৩] মণালয়/িবভােগ কাণ কম কতা িনেয়াগ
করা

[৩.৩.১] কাণ কম কতা িনেয়াগত
ও ওেয়ব সাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

[৪] দতা ও
নিতকতার উয়ন

২

[৪.১] সরকাির কম সাদন বাপনা সংা
িশণসহ িবিভ িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[৪.১.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা ণয়ন করা

[৪.২.১] াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা
ণীত ও দািখলত

তািরখ ০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭

[৪.৩] িনধ ািরত সময়সীমার মে মািসক
পিরবীণ িতেবদন দািখল করা

[৪.৩.১] মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩

[৫] ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন
জারদার করা

২

[৫.১] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ [৫.১.১] ত বাতায়ন হালনাগাদত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০

[৫.২] েণািদত ত কাশ [৫.২.১] েণািদত ত কািশত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

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

[৫.৩.১] বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

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 ফলাফল
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 ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
ধম  িবষয়ক মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ



া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

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
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[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

[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

[১.৯] ইমাম ও য়ািনগণেক
আিথ ক সহায়তা দান

[১.৯.১] 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

[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

[২.৬] হজ িবষয়ক অিভেযাগ
িনি

[২.৬.১] 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
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[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 া

ি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 া

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 া

িা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] আিথ ক অদানা
িতান

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

[৩.৪] ওয়াকফ সি বাপনা

[৩.৪.১] মাতওয়াী
িনেয়াগত

ি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

[৩.৪.২] 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

[৩.৪.৩] কিম গত
ি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] ওয়াকফ সি
অিডটত

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর কায ালয় কক বাৎসিরক
আয় ও েয়র িহসাব অিডট করা হয়।

বাংলােদশ ওয়াফ
শাসেকর কায ালয়

অিডটত ওয়াফ এেট
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] ওয়াকফ সির উয়ন
[৩.৫.১] উয়নত ওয়াকফ
সি

ওয়াফ সির আয় ির লে ওয়াফ সির
উয়ন করা হেয় থােক।

বাংলােদশ ওয়াফ
শাসেকর কায ালয়

উয়নত ওয়াফ এেট
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৪.১] যাকাত সংহ
[৪.১.১] সংিহত 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



া: ২১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

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

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

ইসলািমক ফাউেশন
যাকাত া উপকারেভাগীেদর
সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন

[৪.৩] 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] ত অেল ইসলািমক
িমশেনর মােম িচিকৎসা সবা
দান

[৪.৪.১] িচিকৎসা সবা
িহত

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

[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,
িশণ সংা

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

ধম  িবষয়ক মণালয় এবং
ইসলািমক ফাউেশন

অিত সভা, সিমনার,
িসোিজয়াম, িশণ সংা

ধম  িবষয়ক মণালেয়র কািশত
বািষ ক িতেবদন



া: ২২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০৮, ২০১৭

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
া 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।


