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সেফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) 
ক্র.নং সেফার নাভ সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েভয়েীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ,দতফ, 

সপান নম্বর ও ইয়ভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ জ রাইসন্স প্রদান (১) প্রততষ্ঠাননয প্যাসে আসফদন 

(২) যজতভসন তদন্ত/তযদ শসনয 

য সজটিব প্রততসফদসনয 

তবতিসত রাইসন্স ইস্যু 

(১) নেে রাইসন্স  

(২) জাতীয় তযচয়ত্র 

(NID) 

(৩) োসবর এসজন্সী নদ  

(৪) TIN নদ 

(৫) ারনাগাদ আয়কয 

নদ 

(৬) ৪ কত ছতফ  

(৭) অতপ বাড়ায 

চুতিত্র  

(৮) কভ শকতশা/ 

কভ শচাযীসদয তাতরকা (৯) 

আফাফসত্রয তাতরকা 

(১০) নমাগাসমাসগয ভাধ্যভ 

 

তফনামূসে 

৩ ভা  

নফগভ াতনা ততযন 

কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

২ জ রাইসন্স নফায়ন (১) প্রততষ্ঠাননয প্যাসে আসফদন 

(২) কাগজত্র মাচাই-ফাছাই কসয 

রাইসন্স নফায়ন 

(১) ারনাগাদ োসবর 

এসজন্সী নদ 

(২) আয়কয তযসাসধয 

প্রতুয়নত্র 

(৩) জ রাইসসন্সয 

মুরকত 

(৪) নফায়ন তপ জভাদাসনয 

চারাসনয কত 

 

তফনামূসে 

১০ তদন 

৩ ওভযাহ  রাইসন্স প্রদান (১) প্রততষ্ঠাননয প্যাসে আসফদন 

(২) যজতভসন তদন্ত/ তযদ শসনয 

য সজটিব প্রততসফদসনয 

তবতিসত রাইসন্স ইস্যু 

(১) নেে রাইসন্স  

(২) জাতীয় তযচয়ত্র 

(NID) 

(৩) োসবর এসজন্সী নদ  

(৪) TIN নদ 

(৫) ারনাগাদ আয়কয 

নদ 

(৬) IATA নদ 

 

তফনামূসে 

৭ তদন - ৩ ভা 





  

(৭) ৪ কত ছতফ  

(৮) অতপ বাড়ায 

চুতিত্র  

(৯) কভ শকতশা/ কভ শচাযীসদয 

তাতরকা (১০) 

আফাফসত্রয তাতরকা 

(১১) নমাগাসমাসগয ভাধ্যভ 

৪ ওভযাহ  রাইসন্স নফায়ন (১) প্রততষ্ঠাননয প্যাসে আসফদন 

(২) কাগজত্র মাচাই-ফাছাই কসয 

রাইসন্স নফায়ন 

(১) ারনাগাদ োসবর 

এসজন্সী নদ 

(২) আয়কয তযসাসধয 

প্রতুয়নত্র 

(৩) জ রাইসসন্সয 

মুরকত 

(৪) নফায়ন তপ জভাদাসনয 

চারাসনয কত 

 

তফনামূসে 

৭ তদন - ৩০ তদন নফগভ াতনা ততযন 

কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

৫ যকাযীবাসফ গভসনচ্ছু  জমাত্রী 

তনফন্ধন 

(১) তনধ শাতযত তনফন্ধন পসভ শ 

আসফদন 

(২) মাচাই-ফাছাই কসয তনফন্ধন 

(১) ছতফ 

(২) াসাসট শয পসটাকত 

(৩) প্রসমাজুসেসত্র মথামথ 

কর্তশসেয অনুসভাদসনয 

কত 

(৪) টাকা জভা প্রদাসনয 

যতদ 

 

তফনামূসে 

জ নীততভারা 

অনুমায়ী 





  

৬ ভতজদ, ভতিয, গীজশা, প্যাসগাো 

ংস্কায/ পুনফােন েংক্রন্ত অনুদান 

প্রদান 

(১) তনধ শাতযত পসভ শ আসফদন 

(২) মাচাই -ফাছাই ও অনুদান 

প্রদান 

স্থানীয় নচয়াযম্যান, 

ইউএনও এফং ভাননীয় 

ংদ দসেয  প্রতুয়ন 

স্যাতয এফং  ীর ও 

স্বােয আসফদন 

তফনামূসে ৭ তদন - ৩ ভা নভা. ইতরয়াচ কতফয 

কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

৭ ঈদগা, কফযস্থান, শ্মান, নতভতে 

ংস্কায/নভযাভত/পুনফান ংক্রান্ত  

অনুদান প্রদান 

(১) তনধ শাতযত পসভ শ আসফদন 

(২) মাচাই -ফাছাই ও অনুদান 

প্রদান 

স্থানীয় নচয়াযম্যান, 

ইউএনও এফং ভাননীয় 

ংদ দসেয  প্রতুয়ন 

স্যাতয এফং  ীর ও 

স্বােয আসফদন 

তফনামূসে ৭ তদন - ৩ ভা 

৮ দুঃস্থ পূন শফাসন অনুদান প্রদান (১) তনধ শাতযত পসভ শ আসফদন 

(২) মাচাই-ফাছাই ও অনুদান 

প্রদান 

(১) ছতফ 

(২) জাতীয় তযচয়ত্র 

(NID) 

(৩) স্থানীয় নচয়াযম্যান, 

ইউএনও এফং ভাননীয় 

ংদ দসেয  প্রতুয়ন 

স্যাতয এফং  ীর ও 

স্বােয আসফদন 

তফনামূসে ৭ তদন - ৩ ভা 

৯ তফসদী তভনাযী/ এনতজও 

কভ শকতশা/ কভ শচাযীসদয এভ 

কুাটাগতয তবা প্রদাননয 

ম্মতত/ছাড়ত্র 

প্রততষ্ঠাননয প্যাসে প্রসয়াজনীয় 

কাগজত্র আসফদন 

ংতিষ্ট নজরা প্রা ক 

কর্তশক তদন্ত প্রততসফদন 

তফনামূসে ৭ তদন - ৩ ভা নভা. আবুর াান 

ততনয়য কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

১০ জ প্যাসকজ নঘালণা ওসয়ফাইট, তপ্রন্ট ও ইসরক্ট্রতনক 

তভতেয়ায ভাধ্যসভ 

প্রসমাজু নয় তফনামূসে তনধ শাতযত তাতযখ  

 

 

 

 

 

 

 





  

প্রাততষ্ঠাতনক নফা 

ক্র.নং সেফার নাভ সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাতিস্থান 

সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েভয়েীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ,দতফ, 

সপান নম্বর ও ইয়ভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ তনয়তভত আসয়য উৎতফীন ভতজদ 

ও অন্যান্য উনারসয়য ভাতেক 

১০০ ইউতনট ম শন্ত তফদুৎ 

এফংভাতক ২০ াজায গ্যারন  

াতনয তফসর নযয়াত প্রদান। 

ই-নভইসর ও োকসমাসগ (১) নযয়াত প্রাপ্ত 

প্রততষ্ঠাসনয তাতরকা 

(২) তফসরয কত 

তফনামূসে ৭ তদন - ৩ ভা  

২ ইরাতভক তপকা একাসেভী এফং 

তরোতযটি পাসে চাদা প্রদান। 

ই-নভইসর ও োকসমাসগ প্রসমাজু নয় তফনামূসে ৭ তদন - ৩ ভা  

৩ ইরাতভক পাউসেন  এয  দ 

সৃজন/ংযেণ/স্থায়ীকযণ। 
ই-নভইসর ও োকসমাসগ প্রস্তাফ অনুসভাদসনয য 

ংস্থান ও অথ শ 

ভন্ত্রণারযময ম্মততক্রসভ 

ফাস্তফায়ন কযা য়। 

তফনামূসে ৩ ভা - ৬ ভা নভা. আছান কতফয 

কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩ 

ইসভইল: 

moragovbd@gmail.com ৪ ইরাতভক তভসনয  দ সৃতষ্ট/ 

স্থায়ীকযণ/ংযেণ। 
ই-নভইসর ও োকসমাসগ প্রস্তাফ অনুসভাদসনয য 

ংস্থান ও  অথ শ 

ভন্ত্রণারসয়য ম্মততক্রসভ 

ফাস্তফায়ন কযা য়। 

তফনামূসে ৩ ভা - ৬ ভা 

৫ ইভান ও মুয়াতিন কোণ োস্ট/ 

আিয তকল্লা াী জাসভ 

ভতজদ/মাকাত পাে-এয  দ 

সৃজন/ংযেণ স্থায়ীকযণ। 

ই-নভইসর ও োকসমাসগ প্রস্তাফ অনুসভাদন য 

ংস্থান ও অথ শ 

ভন্ত্রণারসয়য ম্মততক্রসভ 

ফাস্তফায়ন কযা য়।  

তফনামূসে ৩ ভা - ৬ ভা 

৬ নতুন প্রকল্প প্রস্তাফ মাচাই 

ফাছাইকযণ 

তেতত/টিতত পযম্যাসট প্রাপ্ত 

প্রকল্প প্রস্তাফ তনধ শাতযত কতভটি 

কর্তশক মাচাই ফাছাইকযণ 

তেতত/টিতত তফনামূসে ৫ - ১০ তদন নখ াভছুয যভান 

ততনয়য কাযী প্রধান 

সপান: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৭ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

৭ নতুন প্রকল্প প্রস্তাফ জনফর তনধ শাযসণয 

জন্য অথ শ তফবাসগ নপ্রযণ 

প্রকসল্পয তেতত অথ শ তফবাসগয 

তনধ শাতযত ছসক তথ্য নপ্রযণ 

তেতত ও মথামথবাসফ 

পুযণকৃত ছক 

তফনামূসে ১৫ - ২০ তদন 

৮ নতুন প্রকল্প প্রস্তাফ অনুসভাদসনয 

রসেু তযকল্পনা কতভসন নপ্রযণ 

োকসমাসগ প্রকসল্পয তেতত/টিতত তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

৯ অনুসভাতদত প্রকসল্পয প্রাতনক 

আসদ জাতয 

োকসমাসগ অনুসভাতদত প্রকসল্পয 

তেতত/টিতত ও 

অনুসভাদন আসদসয কত 

তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 





  

১০ অনুসভাতদত প্রকসল্পয অনুকূসর অথ শ 

ফযাসেয জন্য তযকল্পনা কতভসন 

প্রস্তাফ নপ্রযণ 

োকসমাসগ তযকল্পনা কতভসনয 

তনধ শাতযত ছসক তথ্য নপ্রযণ 

তফনামূসে ৭ - ১০ তদন  

১১ অনুসভাতদত প্রকসল্পয অনুকূসর প্রদি 

ফযাসেয তফবাজন আসদ জাতয  

োকসমাসগ অথ শ তফবাসগয তনধ শাতযত 

ছসক তথ্য নপ্রযণ 

তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

১২ অনুসভাতদত প্রকসল্পয অথ শ অফমুি োকসমাসগ প্রস্তাফ প্রাতপ্তয য প্রসমাজু 

নেসত্র তযকল্পনা  কতভন 

ও অথ শ ভন্ত্রণারসয়য 

ম্মততক্রসভ ফাস্তফায়ন 

কযা য়। 

তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

১৩ ইভাভ প্রতেণ একসেভীয অনুকূসর 

প্রদি ফযাসেয তফবাজন ও অথ শ ছাড় 

োকসমাসগ প্রস্তাফ প্রাতপ্তয য প্রসমাজু 

নেসত্র অথ শ ভন্ত্রণারসয়য 

ম্মততক্রসভ ফাস্তফায়ন 

কযা য়। 

তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

১৪ এনতজও তফলয়ক বুুসযায ভাধ্যসভ 

প্রাপ্ত নফযকাযী নচ্ছাসফী ংস্থায 

উন্নয়ন প্রকসল্পয তফলসয় ভতাভত  

োকসমাসগ প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাফ তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

১৫ জমাত্রীসদয তবা রজসভন্ট জ অতপ ঢাকায আসফদসনয 

নপ্রতেসত অনুসভাদন প্রদান 

প্রসমাজু নয় তফনামূসে ৭ - ১০ তদন নফগভ াতনা ততযন 

কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

১৬ তবায জন্য কর জমাত্রীসদয তেও 

ত্র প্রদান 

জ অতপ ঢাকায আসফদসনয 

নপ্রতেসত অনুসভাদন প্রদান 

প্রসমাজু নয় তফনামূসে ২০ - ৩০ তদন 

১৭ জ কুাসে জ নভৌস্যসভ নদাকান 

ফযাে 

জ অতপ ঢাকায আসফদসনয 

নপ্রতেসত অনুসভাদন প্রদান 

প্রসমাজু নয় তফনামূসে ১ ভা 

১৮ জমাত্রীসদয তথ্য জ ম্যাসনজসভন্ট 

ইনপযসভন তসস্টসভ অন্তর্ভ শতিয 

জন্য জ এসজন্সীয ভাতরক ও 

প্রতততনতধসদয আইটি প্রতেণ 

জ অতপ ঢাকায আসফদসনয 

নপ্রতেসত অনুসভাদন প্রদান 

প্রসমাজু নয় তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

১৯ ধভীয় ম শাসয় াধাযণ/তনফ শাী 

আসদস ছুটি নঘালণা ংক্রান্ত 

দপ্তয/ংস্থা সত প্রাপ্ত প্রস্তাফ/ছুটিয 

তাতরকা 

প্রসমাজু নয় তফনামূসে ৭ - ১০ তদন নভা. আবুর াান 

ততনয়য কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 





  

২০ অতেট আতিয ব্রেীে জফাফ 

অতেট অতধদপ্তসয নপ্রযণ 

তনধ শাতযত পযম্যাসট প্রসমাজু প্রভানত্র তফনামূসে ১৫- ২০ তদন াইদা াযবীন 

কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৪ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

 

অবযন্তরীণ সেফা 

ক্র.নং সেফার নাভ সেফা প্রদান দ্ধতি প্রয়য়াজনীয় কাগজত্র এফং 

প্রাতিস্থান 

সেফার মূল্য এফং 

তরয় াধ দ্ধতি 

সেফা প্রদায়নর 

েভয়েীভা 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ মকিমা (নাভ,দতফ, 

সপান নম্বর ও ইয়ভইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ভন্ত্রণারসয়য ৩য়/৪থ শ নেণীয 

কভ শচাতযসদয তনসয়াগ/সদান্নতত। 
(১) আসফদন 

(২) DPC 'য স্যাতয 

(৩) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

(১) চুড়ান্ত তনফ শাচসনয 

পরাপর 

(২) প্রসমাজুসেসত্র ছাড়ত্র 

(৩) ACR 

(৪) DPC 'য স্যাতয 

তফনামূসে ৪- ৬ ভা নভা. আবুর াান 

ততনয়য কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

২ ২য় নেণীয কভ শকতশা ও ৩য়/৪থ শ 

নেণীয কভ শচাতযসদয ননন নক 

প্রতক্রয়াকযণ /ভঞ্জুযকযণ। 

(১) তন ধ শাতযত ননন পসভ শ 

আসফদন 

(২) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

(১) এ এ ত নদ (২) 

ছুটিয তযসাট শ 

(৩) প্রসমাজু না-দাফী ত্র 

তফনামূসে ১৫ - ৩০ তদন 

৩ মৃত ২য় নেণীয কভ শকতশা ও ৩য়/৪থ শ 

নেণীয কভ শচাতযগসণয গ্রু ইনস্যুসযন্স/ 

বতফষ্য ততফসর জভাকৃত টাকা 

প্রাতপ্ত/আদাসয়য ব্যফস্থা গ্রণ ও ঋণ 

ভওকুপ। 

(১) আসফদন 

(২) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

প্রসমাজু প্রতুয়নত্র তফনামূসে ৭ - ১০ তদন নভা. আবুর াান 

ততনয়য কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

৪ অফয প্রস্ত্তুততমূরক ছুটি/ 

এরতআয-এ মাওয়ায জন্য কর 

নেণীয কভ শকতশা কভ শচাতযয 

আসফদনসত্রয উয ব্যফস্থা গ্রণ/এর 

ত ত না-দাতফনাভা প্রদান। 

(১) আসফদন 

(২) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

(১) এ এ ত     ’য নদ 

(২) ছুটিয তযসাট শ 

তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

৫ কুাোয/নন-কুাোয ১ভ নেণীয 

কভ শকতশা কভ শচাযীগসণয  ননন 

নক,ফসকয়া াওনা/তনষ্পতিকযণ। 

(১) আসফদন 

(২) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

(১) এ এ ত নদ (২) 

ছুটিয তযসাট শ 

(৩) প্রসমাজু না-দাফী ত্র 

তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 





  

৬ ভন্ত্রণারসয়য কভ শচাতযসদয ফাা 

ফযাে/ভয়ীভা ফতধ শতকযণ প্রসে 

আসফদন তফসফচনাকযণ। 

(১) আসফদন 

(২) ফাা ফযাে কতভটিয স্যাতয 

(৩) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

ফতশভান মুর নফতন ও নস্কর তফনামূসে ৭ - ১০ তদন  

 

 

নভা. আবুর াান 

ততনয়য কাযী তচফ 

সপান: +৮৮০২-৯৫৬৫০১৯ 

ইয়ভইল: 

moragovbd@gmail.com 

৭ কর নেণীয কভ শকতশা/ কভ শচাতযগসণয 

তফতবন্ন অতগ্রভ ভঞ্জুযী 

(১) আসফদন 

(২) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

প্রসমাজুসেসত্র ংতিষ্ট 

কাগজত্র 

তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

৮ ভন্ত্রণারসয়য ১ভ নেণীয কভ শকতশাসদয 

নটতরসপান ব্যতিগতকযণ/ নতুন 

ংসমাগ/ অনুসভাদন 

(১) তনধ শাতযত পসভ শ আসফদন 

(২) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

প্রসমাজু নয় তফনামূসে ৭ - ১০ তদন 

৯ কভ শচাতযসদয াওনা/ তরবাসযজ (১) আসফদন 

(২) ক্রয় কতভটিয স্যাতয 

(৩) মথামথ কর্তশসেয অনুসভাদন 

প্রসমাজু নয় তফনামূসে ১৫ - ২০ তদন 

 

অতবসমাগ প্রততকায ব্যফস্থানা (GRS) 

নফা প্রাতপ্তসত অন্তুষ্ট সর দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ শকতশায সে নমাগাসমাগ করুন। তায কাছ নথসক ভাধান াওয়া না নগসর তনসনাি দ্ধততসত নমাগাসমাগ কসয আনায ভো অফতত করুন। 

ক্রতভক কখন নমাগাসমাগ কযসফন কায সে নমাগাসমাগ কযসফন নমাগাসমাসগয ঠিকানা তনষ্পতিয ভয়ীভা 

১ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ শকতশা ভাধান তদসত না াযসর 
অতবসমাগ তনষ্পতি কভ শকতশা 

(অতনক) 

GRS নপাকার সয়ন্ট কভ শকতশা 

নভা. াতভদয যভান খান 

উতচফ 

নপানুঃ +৮৮০২-৯৫৫৯৪৬৭ 

ই-নভইরুঃ moragovbd@gmail.com 

ওসয়ফুঃ www.mora.gov.bd 

ততন ভা 

২ 
অতবসমাগ তনষ্পতি কভ শকতশা তনতদ শষ্ট ভসয় ভাধান 

তদসত না াযসর 
আতর কভ শকতশা 

ে. নচৌধুযী নভা. ফাবুর াান 

তচফ 

নপানুঃ +৮৮০২-৯৫১৪৫৩৩ 

ই-নভইরুঃ moragovbd@gmail.com 

ওসয়ফুঃ www.mora.gov.bd 

এক ভা 

৩ 
আতর কভ শকতশা তনতদ শষ্ট ভসয় ভাধান তদসত না 

াযসর 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাসগয অতবসমাগ 

ব্যফস্থানা নর 

অতবসমাগ গ্রণ নকন্দ্র 

৫ নং নগইট, ফাংরাসদ তচফারয়, ঢাকা 

ওসয়ফ: www.grs.gov.bd 

ততন ভা 





  





  

NIS

Frame work for NIS Work Plan 
Ministry : Ministry of Religious Affairs Approved by  Ethic’s Committee 

Date : 11.03.2015 

Activities 

Time frames 

Dec 2014 to 

June 2016 

Indicator 
Unit/Person in 

charge Baseline No. (as of 

January, 2015) 

Target 

No. 
Unit 

1. Institutional Arrangement 

(1)  Holding Ethic Committee Meeting continuously 

formed on 

11.9.2013 

4 42 Meeting every 

three months 

Ethic’s 

Committee 

   

(2) Formation of Ethics Committee in 

the ministry subordinate offices, 

including field offices (district level 

offices) 

continuously 

June, 2015 

10 109 
Committee  

100% in all 

sub-ordinate 

office 

 Secretary and    

  head of  

  local offices 

(3) Arrange the stakeholder meeting continuously 

 

0 7 Meeting in 

subordinate offices 

Head 

 of  organization 

2. Awareness raising 

(1) Holding in-house awareness 

meeting at ministry/sub-ordinate office 

and district level to identify problems 

for implementing NIS and Good 

Governance  

October 2015 

- 109 attendees/ per 

Meeting 

Head 

 of  local 

offices 

- - -  

3. Capacity Development 

(1) Provision of training 
in the fields of Understanding of NIS 

& Ethical Practices.  

October 2015 0 7 Number of 

attendance 

approx.7x25 

Ethic’s 

  Committee 

(2)  Provision of training for NIS in the 

fields of Right to Information(RTI) 

March, 2016 0 7 Number of 

attendance 

approx.7x25

Ethic’s 

  Committee 

(3) Provision of training for NIS in the 

fields of Grievance Redress System 

(GRS ) 

June, 2016 0 7 Number of 

attendance 

approx.7x25

Ethic’s 

  Committee 

4. Reforms of Rules and Regulations/Ordinance 

Scrutinizing and identifying the 

existing laws, rules and regulations 

continuously 0 Nil  Number of laws, 

rules and 

regulations 

Ethic’s 

  Committee 

5. Rewards for officers 

(1)  Provision of integrity award for 

good practices 

June, 2016 0 7 certificate & 

crest 

Ethic’s 

  Committee 

(2)  Introduction of performance 

evaluation including integrity element 

June, 2016 N/A N/A  Ethic’s 

  Committee 

6. NIS implementation 

(1)  E-governance      

a)  Internet facility June, 2016 

Implemented 

All 1st class 

officials & section 

x Implemented Secretary/ Ethic’s 
  Committee  and 

head of 

local offices 

b) Online response system June, 2016 

Implemented 

0 100% e-mail facility 

implemented  

Secretary/ Ethic’s 

  Committee  and 

head of 
local offices 

c) Video conference June, 2016 

Implemented 

0 1 conference 

system 

implemented only 

in Ministry 

assistant 

programmer 

d) Service portal June, 2016 Under process of 

implementation 

30% of 

total work 

service received  Ethic’s 

  Committee 

e) Online complaint June, 2016 Under process of 

implementation 

30% of 

total work 

Number of 

Complain  

Ethic’s 

  Committee 





  

Activities 

Time frames 

Dec 2014 to 

June 2016 

Indicator 

Unit/Person in 

charge 

Baseline No. (as 

of January, 

2015) 

Target 

No. 
Unit 

f) E-procurement  June, 2016 

 

Under process of 

implementation 

30% of 

total work 

number of 

procurement per 

year 

Ethic’s 

  Committee 

g) E-payment June, 2016  Nil No E-payment   

(2) GRS implementation  June, 2016  7 implemented Ethic’s 

   Committee &  head  

of  local offices 

a) Long pending complaint (non hajj) April, 2016 05 10 complain resolved   head of    

local offices 

b) Appointing Focal Point for 

Grievance Redress 

Appointed    Appointed  Admin Wing 

c) Redressing complain against hajj 

agents  

Redressed 

March /2015 

0 87 complain  

Redressed 
Complain/ per 

year  

Hajj Section  

d) Publishing Grievance Report (GRS) 

in web site & sending it to the cabinet 

division   

every month by 10
th

 day of 

every month 

 by specific time Admin wing  

(3) Formation of Innovation Team      

 a)  Ministry Level June, 2016 01        01 100% in all 

offices 

innovation 

team 

 b) Department Level  June, 2016 -        06 100% 

implemented 

innovation team of    
local offices 

 c) Field administration Level June, 2016 - 70 every three 

months

innovation team 

of    field office 

(4) Internal audit  June, 2016 - 1 under process of 

implementation

DS Audit 

(5) Right to Information       

 a)  No. request of information 

disclosure 

June, 2016 0 05 number per year Public Relation 

Officer (PRO) 

 b) number of proactive disclosure June, 2016 10 75 number per year assigned 

officer/PRO 

 c) publication of budget on 

website 

continuously  

June, 2016 

every year related 
portion of 

budget 

implemented DS Budget 

 d) incorporation of duties & 

responsibilities of FP in the work 

distribution of the Ministry 

June, 2016  picas of 

work 

 work distribution 

to be in 

corporated  

Ethic’s 

Committee 

 e) Updating Ministry website  continuously every 15 days monthly 2times/ 

every 15 days 
Updated Asst. Programmar  

 f) Introducing Wi-Fi  facility  Implemented    Implemented  Asst. Programmar 

 g) Publishing Tender/ Quotation 

notice in Ministry web site  

Implemented   100% of Tender/ 

Quotation notice 

Asst. Programmar 

 h) Sending Yearly Report to 

Information Commission  

December/15 - 1 report  Number per year P.R.O. 

7. Budget allocation 

Budget amount secured for the NIS 

implementation 

July, 2015 N/A 15 lac Taka Ethic’s 

Committee 

8. Monitoring 

Formulate a monitoring report every three 

months 
- 04 time/year Ethic’s 

Committee 

Submit the report to NIIU every three 

months 
- 04 time/year Ethic’s 

Committee 

 





  

 

www.hajj.gov.bd

http://www.hajj.gov.bd/




  

BOT 

(Build Operate & Transfer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIS

 





  

 

 IVR Interactive Voice Response)

 

 





  

HAAB

HAAB

HAAB





  





  





  





  

 The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);

 Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);

 The Waqfs Ordinance, 1962;

 The Islamic Foundation Act. 1975;

 The Zakat Fund Ordinence, 1982; 

 The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; 

 The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983; 

 The Christian Religious Welfare trust Ordinance, 1993; 

 The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986 
 
 

www.mora.gov.bd

Islamic Foundation (Amendment) Act 2013. 

Friendship to all and malice to none” 

 Views, 
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 www.hajj.gov.bd

 www.quran.gov.bd

 moragovbd@gmail.com





  

 

 

 





  





  





  





  





  

 





  

 

Scientific Indications in the Holy Quran, Muslim Contribution to 
Science & Technology





  





  





  





  





  





  





  

 

 





  





  





  





  





  

Waqfs (Amendment) Act, 2013

 





  





  





  





  





  





  

http://www.hindutrust.gov.bd/




  





  





  





  

http://www.buddhistrwtbd.org/




  





  





  


