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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িহধময় কাণ া ধম  িবষয়ক মণালেয়র িনয়ণাধীন এক সংিবিধব সংা। দেশর িহ জনসাধারেণর ধময় কাণ সাধন ও
ধময় িতােনর পিবতা রােথ  া মঠ/মির/আম/শােনর সংার/উয়েনর জ অদান দান কের থােক। এছাড়া িবগত িতন
বছের ৩,৪৫৫  ধময় িতােনর সংার/মরামত/উয়ন এবং ১,৬৩৬ জন ঃের মােঝ আিথ ক অদান িহেসেব ৪ কা ৫২ ল টাকা
িবতরণ করা হেয়েছ।

া কক বাবায়নাধীন মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম কের অধীেন ৬৪ জলায় ািপত ৫,৭৫০ মিরিভিক িশােকের
মােম ৪,৯৫,০০০ জন িশ ও ১৮,৭৫০ জন বয় িেক পাঠদান স করা হেয়েছ।

ধময় ও আথ সামািজক াপেট েরািহত ও সবাইতেদর দতািকরণ শীষ ক কের মােম িবিভ িবষেয় ২৩,৬৫০ জন েরািহত ও
সবাইতেক িশণ দান করা হেয়েছ।

গত িতন বছের জাতীয় ও ধময় িদবস উদযাপন উপলে দশাপী জলা শাসেনর সহায়তায় ভ জামী ও জািতর জনক ববর 
বািষ কীেত জাতীয় শাক িদবস পালেনর মােম ৩৯০  অােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। িহধময় কাণ াের এসব কায ম দেশর
সাদািয়ক সীিত রায় ণ  িমকা রাখেছ।

সমা এবং চােলসহ:

িহধময় কাণ াের লধেনর অভাব, জনবল তা, ায়ী ও মাঠ পয ােয় কান অিফস বা জনবল না থাকায় সমার সুখীন হেত
হে।

ভিবৎ পিরকনা:

ভিবেত িহধময় কাণ াের ায়ী অিফস, জনবল ি ও মাঠপয ােয় অিফস াপন, মঠ/মির/আম/শান জিরপ, ধম  কাশ ও
তীথ  মেণর বা হেণর পিরকনা রেয়েছ।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১,৮০,০০০ জন িশ াক-াথিমক ও ধময় িশা লাভ করেব।
৬,২৫০ জন বয় ি সারান অজন ও ৫০০০ জন িশাথ গীতা িশা লাভ করেবন।
১,০০০  ধময় িতান সংার ও উয়েন আিথ ক সহায়তা পােব।
৫,০০০  গ া মপ আিথ ক সহায়তা পােব।
৫০০  ধময় িতান জিরেপর আওতায় তািলকা হেব।
৪০০ জন ঃ ি আিথ ক সহায়তা লাভ করেবন।
১২০০ জন েরািহত ও সবাইত ধময় ও আথ সামািজক িবষেয় িশণ লাভ করেবন।
১০০ জন তীথ যাী দিশ/িবেদিশ তীথ ান মণ করেবন।
৫০  মিের িহধময়  সরবরাহ করা হেব।
জাতীয় ও ধময় িদবস পালেন ১৩৫  অােনর আেয়াজন করা হেব।
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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-

চয়ারান, িহ ধময় কাণ া

এবং

সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-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
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িহ সদােয়র ধময় কাণ সাধন ও সাদািয়ক সীিতর উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
িহ ধম াবলীেদর সািব ক কাণ সাধেন িহধময় িতানািদ পিরচালনা, সংার, উয়ন ও সসারেণ আিথ ক সহায়তা দান
এবং িহধেম র ইিতহাস, দশ ন ও সংিত সেক গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং ধময় সংিতর সার।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ধময় েবাধ ও নিতকতাস সমাজ িবিনম াণ।
২. ধময় িতান সংার ও অবকাঠােমার উয়ন।
৩. ধময় উৎসব উদযাপেন সহায়তা দান।
৪. ঃ িেদর সহায়তা দান।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশেদর াক-াথিমক ও নিতকতা িবষেয় িশা দান।
২. বয় এবং অা িশাথেদর গীতাসহ ধময় িশা দান।
৩. েরািহত ও সবাইতেদর ধময় ও আথ সামািজক িবষেয় িশণ দান।
৪. িহধময় িতান সংার ও অবকাঠেমাগত উয়েন আিথ ক সহায়তা দান।
৫. ধময় অােনর (গ াজা) জ আিথ ক সহায়তা দান।
৬. ঃ িেদর আথ সামািজক উয়েন আিথ ক সহায়তা দান।
৭. িহধময় িতানসেহর তািলকা ত ও পাঠাগারসেহ ধময়  িবতরণ।
৮. দশ-িবেদেশ তীথ  মেণর বা হণ।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

অরান লাভ ও ধময়
িশার সসারণ

াক-াথিমক ও ধময় িশা
অজনকারী িশাথ

সংা ১৬৫০০০ ১৬৫০০০ ১৮০০০০ ১৮০০০০ ১৮০০০০
মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক ক

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম শীষ ক
কের িতেবদন

গীতািশা অজনকারী ি সংা ০ ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০
মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক ক

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম শীষ ক
কের িতেবদন

সারানস বয় ি সংা ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০
মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক ক

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম শীষ ক
কের িতেবদন

িশণ া েরািহত/ সবাইত সংা ১১১২৫ ১২০০০ ১২০০ ৫০০০ ৫০০০
ধময় ও আথ সামািজক াপেট
েরািহত ও সবাইতেদর দতািকরণ
শীষ ক ক

ধময় ও আথ সামািজক াপেট েরািহত ও
সবাইতেদর দতািকরণ শীষ ক কের
িতেবদন

ধময় িতানসেহর
অবকাঠােমা ও বাপনার
মােনায়ন

অদানা ধময় িতান % ৯০ ৯২ ৯৫ ৯৬ ৯৭ িহধময় কাণ াের িতেবদন

তািলকা ধময় িতান % ৯৪ ৯৫ ৯৪ ৯৫ ৯৬ িহধময় কাণ াের িতেবদন

জাতীয় ও ধময় উৎসব
পালন

জাতীয় ও ধময় উৎসব সংা ১৩৫ ১৩৫ ১৪০ ২০০ ২৬৪ ধম  িবষয়ক মণালয় িহধময় কাণ াের িতেবদন

তীথ  মণ সকারী সংা - ৫০ ১০০ ২০০ ৩০০ ধম  িবষয়ক মণালয় িহধময় কাণ াের িতেবদন

গ াজায় সহায়তা % ৯৯ ৯৯ ১০০ ১০০ ১০০ ধানমীর কায ালয় িহধময় কাণ াের িতেবদন

িহ ঃ িেদর জীবন
যাার মােনায়ন

িহ ঃ িেক সহায়তা % ৯০ ৭০ ৯০ ৯৫ ৯৮ ধম  িবষয়ক মণালয় িহধময় কাণ াের িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ধময় েবাধ
ও নিতকতাস
সমাজ িবিনম াণ।

৩৫

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

[১.১.১] িশা
অজনকারী িশাথ

সংা ১৭ ১৬৫০০০ ১৬৫০০০ ১৮০০০০ ১৭৭০০০ ১৭২০০০ ১৬৫০০০ ১৬০০০০ ১৮০০০০ ১৮০০০০

[১.১.২] উপকরণ
হণকারী

সংা ১ ১৬৫০০০ ১৬৫০০০ ১৮০০০০ ১৭৭০০০ ১৭২০০০ ১৬৫০০০ ১৬০০০০ ১৮০০০০ ১৮০০০০

[১.২] বয়েদর সারান ও
ধময় িশা দান

[১.২.১] িশা
হণকারী ি

সংা ১ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২০০ ৬১৫০ ৬২৫০ ৬০০০ ৬২৫০ ৬২৫০

[১.২.২] উপকরণ
হণকারী

সংা ১ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২০০ ৬১৫০ ৬২৫০ ৬০০০ ৬২৫০ ৬২৫০

[১.৩] িশাথেদর গীতা িশা
দান

[১.৩.১] গীতা িশা
হণকারী িশাথ

সংা ২ ৫০০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫০০০ ৪৬০০ ৫০০০ ৫০০০

[১.৩.২] উপকরণ
হণকারী

সংা ১ ৫০০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৫০০০ ৪৬০০ ৫০০০ ৫০০০

[১.৪] েরািহত/ সবাইত
িশণ দান

[১.৪.১] িশণ া
ি

সংা ১০ ১১১২৫ ১২০০০ ১২০০ ১১০০ ১০৫০ ১২০০০ ১০০০ ৫০০০ ৫০০০

[১.৪.২] উপকরণ
হণকারী

সংা ১ ১১১২৫ ১২০০০ ১২০০ ১১০০ ১০৫০ ১২০০০ ১০০০ ৫০০০ ৫০০০

[১.৫] ধময় / পিতেদর
সােথ মতিবিনময়

[১.৫.১] অিত সভা সংা ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[২] ধময় িতান
সংার ও
অবকাঠােমার
উয়ন।

২৫

[২.১] িহধময় িতান
সংার ও উয়েন অদান
দান।

[২.১.১] সংার ও
উয়নত িতান

% ২০ ৯০ ৯২ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯২ ৯০ ৯৬ ৯৭

[২.২] ধময় িতান জিরপ
[২.২.১] তািলকা
িতান

% ৩ ৯৪ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯৫ ৯০ ৯৬ ৯৭

[২.৩] মির পাঠাগাের ধম 
 িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত
ধম 

সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ৬০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮ ১৩:২৩ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] ধময় উৎসব
উদযাপেন সহায়তা
দান।

১০

[৩.১] ধময় অােন আিথ ক
সহায়তা দান

[৩.১.১] বরাত অথ 
িবতরণ হার

% ৭ ৯৯ ৯৯ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৯ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.২] দেশ িবেদেশ তীথ 
মেণ সহায়তা

[৩.২.১] গমনকারী
তীথ  যাী

সংা ৩ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০ ৪৫ ২০০ ৩০০

[৪] ঃ িেদর
সহায়তা দান।

৫
[৪.১] আথ সামািজক উয়েন
দির ও ঃ িেদর
অদান দান

[৪.১.১] বরাত অথ 
িবতরেণর হার

% ৫ ৯০ ৭০ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৫ ৯৮



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮ ১৩:২৩ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮ ১৩:২৩ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

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] 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] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

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

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

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

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

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

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

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮ ১৩:২৩ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সংা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮ ১৩:২৩ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ০১, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

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

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

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

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[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

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

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

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

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

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

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

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

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

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, িহ ধময় কাণ া, সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয় িহসােব চয়ারান, িহ ধময় কাণ া-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
িহ ধময় কাণ া
ধম  িবষয়ক মণালয়

তািরখ

সিচব
ধম  িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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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] িশা অজনকারী
িশাথ

মিরিভিক াক-াথিমক িশােক থেক পাঠ স
করা িশ।

মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম-৫ম পয ায়

িশাম সকারী িশ
িশাথর সংা

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
কের িতেবদন

[১.১.২] উপকরণ হণকারী
মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম-৫ম পয ায় শীষ ক
কের আওতায় িশাথেদর মে িবনাে পাক
ও িশা উপকরণ সরবরাহ করা হে।

মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম-৫ম পয ায়

সরবরাহত পাক ও
িশা উপকরেণর সংা
(সট)

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম-৫ম
পয ায় শীষ ক কের িতেবদন

[১.২] বয়েদর সারান ও
ধময় িশা দান

[১.২.১] িশা হণকারী
ি

মিরিভিক বয় িশােক থেক পাঠ সকারী
িশাথ

মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম-৫ম পয ায়

পাঠ সকারী িশাথ
(সংা)

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম-৫ম
পয ায় শীষ ক কের িতেবদন

[১.২.২] উপকরণ হণকারী
মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম-৫ম পয ায় শীষ ক
কের আওতায় িশাথেদর মে িবনাে পাক
ও িশা উপকরণ সরবরাহ করা হে।

মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম-৫ম পয ায়

সরবরাহত পাক ও
িশা উপকরেণর সংা
(সট)

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম-৫ম
পয ায় শীষ ক কের িতেবদন

[১.৩] িশাথেদর গীতা িশা
দান

[১.৩.১] গীতা িশা
হণকারী িশাথ

মিরিভিক গীতা িশােক থেক পাঠ সকারী
িশাথ

মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম-৫ম পয ায়

পাঠ সকারী িশাথ
(সংা)

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম-৫ম
পয ায় শীষ ক কের িতেবদন

[১.৩.২] উপকরণ হণকারী
মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম-৫ম পয ায় শীষ ক
কের আওতায় িশাথেদর মে িবনাে পাক
ও িশা উপকরণ সরবরাহ করা হে।

মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম-৫ম পয ায়

সরবরাহত পাক ও
িশা উপকরেণর সংা
(সট)

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম-৫ম
পয ায় শীষ ক কের িতেবদন

[১.৪] েরািহত/ সবাইত
িশণ দান

[১.৪.১] িশণ া ি েরািহত/সবাইত িহেসেব িশণা ি।
ধময় ও আথ সামািজক াপেট
েরািহত ও সবাইতেদর
দতািকরণ

িশণ া ি
(সংা)

ধময় ও আথ সামািজক াপেট েরািহত
ও সবাইতেদর দতািকরণ শীষ ক ক
িতেবদন

[১.৪.২] উপকরণ হণকারী
কের আওতায় িশেণর জ িনব ািচত িেদর
মােঝ উপকরণ িবতরণ

ধময় ও আথ সামািজক াপেট
েরািহত ও সবাইতেদর
দতািকরণ

সংা
ধময় ও আথ সামািজক াপেট েরািহত
ও সবাইতেদর দতািকরণ শীষ ক ক
িতেবদন

[১.৫] ধময় / পিতেদর
সােথ মতিবিনময়

[১.৫.১] অিত সভা
িহধময় কাণ া কক আেয়ািজত িবিভ
মঠ/মির/আেমর ধময় েদর সােথ মত িবিনময় সভা

িহধময় কাণ া সংা িহধময় কাণ াের িতেবদন

[২.১] িহধময় িতান
সংার ও উয়েন অদান
দান।

[২.১.১] সংার ও
উয়নত িতান

িহধময় কাণ াের আওতায় সংার/উয়েনর জ
অথ  া িতান

িহধময় কাণ া
বরাত অেথ র শতকরা
হার

িহধময় কাণ াের িতেবদন

[২.২] ধময় িতান জিরপ
[২.২.১] তািলকা
িতান

িহধময় কাণ াের তািলকাি সনদ া িতান িহধময় কাণ া শতকরা হার িহধময় কাণ াের িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[২.৩] মির পাঠাগাের ধম  
িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত ধম  য সকল িতান িবনাে ধময়  া হয়। িহধময় কাণ া সংা িহধময় কাণ াের বািষ ক িতেবদন

[৩.১] ধময় অােন আিথ ক
সহায়তা দান

[৩.১.১] বরাত অথ 
িবতরণ হার

য সকল িতান আিথ ক সহায়তা পেয়েছ। িহধময় কাণ া
বরাত অেথ র শতকরা
হার

িহধময় কাণ াের বািষ ক িতেবদন

[৩.২] দেশ িবেদেশ তীথ 
মেণ সহায়তা

[৩.২.১] গমনকারী তীথ 
যাী

য সকল ি তীথ  মেণ অংশহণ কেরন। িহধময় কাণ া সংা িহধময় কাণ াের বািষ ক িতেবদন

[৪.১] আথ সামািজক উয়েন
দির ও ঃ িেদর
অদান দান

[৪.১.১] বরাত অথ 
িবতরেণর হার

য সকল িেক আিথ ক সহায়তা দান করা হয়। িহধময় কাণ া
বরাত অেথ র শতকরা
হার

িহধময় কাণ াের 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


