
ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

সিচব, িহ ধময় কাণ া

এবং

সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৪ ............................................................................................................... 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৫ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ১৭ .................................... 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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। এ িহ সদােয়র ধময় কাণ সাধন ও
সাদািয়ক  সীিতর  উয়েন  ১৯৮৪  িা  থেক  কাজ  কের  চেলেছ।  িবগত  িতন  বছের  ৩,০৬৭    ধময়  িতােনর
সংার/মরামত/উয়েন ৪ কা ৪৪ ল টাকা এবং ১,১২৭ জন ঃের মােঝ আিথ ক অদান িহেসেব ১ কা ১৪ ল টাকা িবতরণ করা
হেয়েছ। িহ জনেগাীর সব হৎ ধময় উৎসব গ াজায় মাননীয় ধানমীর াণ ও কাণ তহিবল থেক া ৫ কা ৫০ ল টাকা
দেশর ১২,৯৫৪ জা মেপ দান করা হেয়েছ। াের ানাের তীথ মেণর বা হণ কের ১০১ জন তীথ যাীেক দশ ও িবেদেশ
রণ করা হেয়িছল।
৬৪ জলায় ািপত ৬,৪৫০ মিরিভিক িশােকের মােম ৫,১২,৯৪০ জন িশ, ২৮,০৬০ জন গীতা িশাথ ও ১৮,৭৫০ জন বয়
িেক পাঠদান স করা হেয়েছ।
সমেদেশ সনাতন ধম াবলীেদর মির ও ধময় িতােনর উয়ন ও সংার শীষ ক কের মােম গত িডেসর থেক ১৮১২  মির
সংােরর কাজ এিগেয় চলেছ।
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 ৪০৫  অােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। িহধময় কাণ াের এসব কায ম দেশর
সাদািয়ক সীিত রায় ণ  িমকা রাখেছ।

সমা এবং চােলসহ:

িহধময় কাণ াের ধান সমা মাঠ পয ােয় অিফস না থাকা ও জনবল তা। ঢাকায় একমা কায ালেয়রও িনজ ভবন নই,
জনবেলর মে চথ েিণর ০৫ জন কম চারীসহ মাট ১১জন িবমান ও মাঠ পয ােয় কােনা অিফস বা জনবল না থাকায় দেশর ায় দড়
কা িহ ও চিশ হাজার ধময় িতােনর কম কাসহ সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গঠেন অা কায ম করেত সমার সুখীন
হেত হে িতিনয়ত।

ভিবৎ পিরকনা:

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

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

. ১,৭৪,০০০ জন িশেক া-াথিমক ও ধময় িশা লাভ করেব।

. ১২,০০০ জন িশাথ গীতা িশা লাভ ও ৬,২৫০ জন বয় ি সারান অজন করেবন।

. ৫০০  ধময় িতান সংার ও উয়েন আিথ ক সহায়তা পােব।

. ই কা টাকা িহ জনেগাীর হৎ ধময় উৎসব গ া জায় জামপসেহ িবতরণ করা হেব।

. ১০০  ধময় িতান জিরেপর আওতায় তািলকা হেব।

. ৫০০ জন ঃ ি আিথ ক সহায়তা লাভ করেবন।

. ৫০ জন তীথ যাী দিশ/িবেদিশ তীথ ান মণ করেবন।

. জাতীয় ও ধময় িদবস পালেন ১৩০  অােনর আেয়াজন করা হেব।

. তেদহ সৎকাের ২০ জনেক সহায়তা দান করা হেব।

. গরীব ও মধাবীেদর মে ২০ জনেক ি দান 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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

সিচব, িহ ধময় কাণ া

এবং

সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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. জাতীয়/ ধময় উৎসব উদযাপন, তেদহ সৎকার ও িহ ঃ িেদর আিথ ক সহায়তা দান এবং গরীব মধাবী ছা-
ছাীেদর মে ি দান।
৪. দশ-িবেদেশ তীথ  মেণর বা হণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  ধময়  িতান  সংার  ও  অবকাঠােমার  উয়েন  িহধময়  িতান,  উপাসনালয়,  শান  ইতািদ  িতা,  সংার,
সংরণ, উয়ন, রণােবণ ও পিরচালনায় আিথ ক সহায়তা দান।
২. ধময় েবাধ ও নিতকতাস সমাজ িবিনম ােণ িহধময় াক-াথিমক িশােক বা অা িশা িতান
াপন ও উয়েন সহেযািগতা দান।
৩. ধময় উৎসব উদযাপেন জা মপ ও ঃ িেদর সহায়তায় ধময় অােনর (গ াজা) জ এবং ঃ িেদর
আথ সামািজক উয়েন আিথ ক সহায়তা দান।
৪. াচীন তীথ ান/পীঠান ও দেবার সি িচিতকরণ এবং উয়ন ও সংরেণ সহায়তা দান এবং দশ-িবেদেশ
তীথ  মেণর বা হণ।
৫. িহধময় আদশ  ও দশ ন িবষেয় গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং িহধময় িবষেয় িশা ও গেবষণার জ অদান,
রার, পদক ও ি দান।
৬. িহধময় ািদ ণয়ন ও অবাদ এবং সামিয়কী ও চারপ কাশ এবং িহধম  সংা স লাইেির ও ত
ভাার াপন।
৭. েরািহত ও সবাইতেদর ধময় শা ও সংত ভাষা এবং আথ সামািজক িবষেয় িশণ দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

অরান লাভ ও ধময় িশার
সসারণ।

১.১ া াথিমক ও ধময় িশা অজনকারী
িশাথ।

সংা ১৭৩৯৪০ ১৭৪০০০ ১৭৪০০০ ১৮০০০০ ১৮০০০০
ধম  িবষয়ক মণালয় ও মিরিভিক
িশ ও গণিশা কায ম শীষ ক
ক।

মিরিভিক িশ ও
গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক
িতেবদন।

১.২ গীতািশা অজনকারী ি সংা ১১০৬০ ১২০০০ ১২০০০ ৬০০০০ ৬০০০০ ,, ,,

১.৩ সারানস বয় ি সংা ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ,, ,,

ধময় িতানসেহর অবকাঠােমা
ও বাপনার মােনায়ন।

২.১ অদানা ধময় িতান সংা ৯৫০ ৯৯২ ৫০০ ৬০০ ৭০০ িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ
াের বািষ ক
িতেবদন।

২.২ তািলকা ধময় িতান। সংা ৫০০ ৪০৬ ১০০ ২০০ ২০০ ,, ,,

জাতীয়/ ধময় উৎসব উদযাপন,
তেদহ সৎকার ও িহ ঃ
িেদর আিথ ক সহায়তা দান
এবং গরীব মধাবী ছা-ছাীেদর
মে ি দান।

৩.১ অিত জাতীয় ও ধময় অান। সংা ১৪০ ১৩০ ১৩০ ১৩৫ ১৪০ ,, ,,

৩.২ অদানা িহ ঃ ি। সংা ৩২৩ ৩৬৭ ৫০০ ৫৫০ ৬০০ ,, ,,

৩.৩ গ া জায় বনত অদান। % ৯৯ ৯৯ ১০০ ১০০ ১০০
ধানমীর দর, ধম  িবষয়ক
মণালয় ও িহধময় কাণ া।

,,

৩.৪ তেদহ সৎকাের আিথ ক অদানা
ি।

সংা - ৭ ২০ ২৫ ৩০ িহধময় কাণ া। ,,

৩.৫ িা গরীব মধাবী ছা-ছাী। সংা - - ২০ ৩০ ৫০ ,, ,,

৩.৬ িজব বষ  উপলে িবেশষ আেলাচনা
সভা।

সংা - - ৩ - - ধম  িবষয়ক মণালয়। ,,

দশ-িবেদেশ তীথ  মেণর বা
হণ।

৪.১ তীথ  মণ সকারী। সংা ৫১ - ৫০ ১০০ ২০০ িহধময় কাণ া। ,,

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

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।

৪০

[১.১] া াথিমক ও
ধময় িশা অজনকারী
িশাথ।

[১.১.১] িশা
অজনকারী
িশাথ।

মিত সংা ২০ ১৭৩৯৪০ ১৭৪০০০ ১৭৪০০০ ১৭৩৫০০ ১৭৩০০০ ১৭৪০০০ ১৭২০০০ ১৮০০০০ ১৮০০০০

[১.১.২] উপকরণ
হণকারী।

মিত সংা ৮ ১৭৩৯৪০ ১৭৪০০০ ১৭৪০০০ ১৭৩৫০০ ১৭৩০০০ ১৭৪০০০ ১৭২০০০ ১৮০০০০ ১৮০০০০

[১.২] গীতািশা
অজনকারী ি।

[১.২.১] িশা
হণকারী ি।

মিত সংা ৭ ১১০৬০ ১২০০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১১০০ ১২০০০ ১১০০০ ৬০০০০ ৬০০০০

[১.২.২] উপকরণ
হণকারী।

মিত সংা ৩ ১১০৬০ ১২০০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১১০০ ১২০০০ ১১০০০ ৬০০০০ ৬০০০০

[১.৩] সারানস
বয় ি।

[১.৩.১] িশা
হণকারী ি।

মিত সংা ১ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২০০ ৬১০০ ৬২৫০ ৬০০০ ৬২৫০ ৬২৫০

[১.৩.২] উপকরণ
হণকারী।

মিত সংা ১ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২৫০ ৬২০০ ৬১০০ ৬২৫০ ৬০০০ ৬২৫০ ৬২৫০

[২] ধময়
িতান সংার
ও অবকাঠােমার
উয়ন।

১৯

[২.১] অদানা ধময়
িতান।

[২.১.১]
অদানা ধময়
িতান।

সমি সংা ১৭ ৯৫০ ৯৯২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৯৯২ ৩৯০ ৬০০ ৭০০

[২.২] তািলকা ধময়
িতানেক তািলকাি
সনদ দান।

[২.২.১]
তািলকাি
সনদা ধময়
িতান।

সমি সংা ২ ৫০০ ৪০৬ ১০০ ৮৫ ৭৫ ৪০৬ ৭০ ২০০ ২০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] জাতীয়/
ধময় উৎসব
উদযাপন, তেদহ
সৎকার ও িহ
ঃ িেদর
আিথ ক সহায়তা
দান এবং গরীব
মধাবী ছা-
ছাীেদর মে
ি দান।

১৫

[৩.১] আথ -সামািজক
উয়েন দির ও ঃ
িেক আিথ ক সহায়তা
দান।

[৩.১.১]
অদানা িহ
ঃ ি।

সমি সংা ৯ ৩২৩ ৩৬৭ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৬৭ ৩৫০ ৫৫০ ৬০০

[৩.২] ধময় অান
উদযাপেন আিথ ক
সহায়তা দান।

[৩.২.১] গ া
জায় বনত
অদান।

সমি % ২ ৯৯ ৯৯ ১০০ ৯৫ ৯০ ৯৯ ৮৫ ১০০ ১০০

[৩.৩] তেদহ সৎকাের
আিথ ক সহায়তা দান।

[৩.৩.১] তেদহ
সৎকাের আিথ ক
অদান াি।

সমি সংা ১ ০ ৭ ২০ ১৫ ১০ ৭ ৫ ২৫ ৩০

[৩.৪] গরীব ও মধাবী
ছা- ছাীেক ি দান।

[৩.৪.১] িা
গরীব মধাবীেদর
ছা-ছাী।

সমি সংা ১ ০ ০ ২০ ১৫ ১০ ০ ০ ৩০ ৫০

[৩.৫] জাতীয় ও ধময়
অান উ যাপন।

[৩.৫.১] অিত
জাতীয় ও ধময়
অান।

সমি সংা ১ ১৪০ ১৩০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৩০ ১০০ ১৩৫ ১৪০

[৩.৬] িজব বষ 
উপলে িবেশষ
আেলাচনা সভা।

[৩.৬.১] জািতর
িপতা রেণ
অিত সভা।

সমি সংা ১ ০ ০ ৩ ০ ০

[৪] দশ-িবেদেশ
তীথ  মেণর
বা হণ।

১
[৪.১] দশ-িবেদেশ
তীথ যাী রেণ সহায়তা
দান।

[৪.১.১] তীথ  মণ
সকারী।

সমি সংা ১ ৫১ ০ ৩০ ২৫ ২০ ০ ০ ১০০ ২০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১১:২২ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, সিচব, ি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 সিচব, িহ ধময় কাণ া-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
িহ ধময় কাণ া

তািরখ

সিচব
ধম  িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] া াথিমক ও ধময় িশা
অজনকারী িশাথ।

[১.১.১] িশা অজনকারী
িশাথ।

া াথিমক ও ধময় িশা অজনকারী
িশাথ।

মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম শীষ ক ক ৫ম পয ায়।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

[১.১.২] উপকরণ হণকারী।
া াথিমক ও ধময় িশা অজনকারী
িশাথ।

মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম শীষ ক ক ৫ম পয ায়।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

[১.২] গীতািশা অজনকারী ি।

[১.২.১] িশা হণকারী
ি।

গীতািশা অজনকারী ি।
মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম শীষ ক ক ৫ম পয ায়।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

[১.২.২] উপকরণ হণকারী। গীতািশা অজনকারী ি।
মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম শীষ ক ক ৫ম পয ায়।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

[১.৩] সারানস বয়
ি।

[১.৩.১] িশা হণকারী
ি।

সারানস বয় ি।
মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম শীষ ক ক ৫ম পয ায়।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

[১.৩.২] উপকরণ হণকারী। সারানস বয় ি।
মিরিভিক িশ ও গণিশা
কায ম শীষ ক ক ৫ম পয ায়।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

মিরিভিক িশ ও গণিশা কায ম
শীষ ক কের বািষ ক িতেবদন।

[২.১] অদানা ধময় িতান।
[২.১.১] অদানা ধময়
িতান।

ধময় িতানসেহর অবকাঠােমা ও
বাপনার মােনায়েন আিথ ক সহায়তা
দান।

িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

[২.২] তািলকা ধময়
িতানেক তািলকাি সনদ
দান।

[২.২.১] তািলকাি
সনদা ধময় িতান।

দেশ কতেলা িহধময় িতান আেছ তার
ত রাখার জ তািলকাি সনদ দান
করা হেয় থােক।

িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

[৩.১] আথ -সামািজক উয়েন
দির ও ঃ িেক আিথ ক
সহায়তা দান।

[৩.১.১] অদানা িহ
ঃ ি।

িহ ঃেদর জ আিথ ক সহায়তা দান
করা হেয় থােক।

িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

[৩.২] ধময় অান উদযাপেন
আিথ ক সহায়তা দান।

[৩.২.১] গ া জায় বনত
অদান।

আন ও উৎসবখর গ াজা করার জ
ধানমী াণ ও কাণ তহিবল থেক য অথ 
দান করা হয় তা গ াজা মপসেহর
অেল িবতরণ করা হেয় থােক।

িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

[৩.৩] তেদহ সৎকাের আিথ ক
সহায়তা দান।

[৩.৩.১] তেদহ সৎকাের
আিথ ক অদান াি।

কেরানায় আা ত ির সৎকাের এই
সহায়তা থম করা হল।

িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৪] গরীব ও মধাবী ছা-
ছাীেক ি দান।

[৩.৪.১] িা গরীব
মধাবীেদর ছা-ছাী।

এ এবারই থম করা হেব। দেশর দির ও
মধাবী িহ ছা-ছাী এর আওতায় আসেব।

িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

[৩.৫] জাতীয় ও ধময় অান উ
যাপন।

[৩.৫.১] অিত জাতীয় ও
ধময় অান।

জাতীয় ও ধময় িদবস উদযাপন করা। িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

[৩.৬] িজব বষ  উপলে িবেশষ
আেলাচনা সভা।

[৩.৬.১] জািতর িপতা রেণ
অিত সভা।

জািতর িপতা রেণ অিত সভা। িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

[৪.১] দশ-িবেদেশ তীথ যাী
রেণ সহায়তা দান।

[৪.১.১] তীথ  মণ
সকারী।

তীথ  দশ েন উৎসাহ দান ও ধময় অিত
জাতকরেণ এ উোগ। কেরানার কারেণ এ
বছর সব হয় িন।

িহধময় কাণ া।
িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

িহধময় কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


