
১) ভূমিকা : 

বাাংলাদেশ ওয়াক ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধমীয় অনুশাসন ভিভিক, সামাভিক কল্যাণকর ও সসবামূলক স্বায়িশাভসত 

সাংস্থা। ১৯৩৪ সাদলর সবঙ্গল ওয়াক ফ এযাক্ট অনুসারে এ সাংস্থার সৃভি হয়। ওয়াক ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ অনুযায়ী ওয়াভকদফর 

উদেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক ফ এদেটসমূদহর তোরভক, ভনয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনা ভনভিত করাই এ সাংস্থার মূল লক্ষ্য। 

ফলশ্রুভতদত ওয়াক ফ অধ্যাদেশ সাংদশাধনী আইন ২০১৩ এবাং ওয়াক ফ (সম্পভি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) ভবদশষ ভবধান আইন 

২০১৩ প্রনয়ন করা হদয়দে। Services Delivery দ্রুত ও কায যকর করার লদক্ষ্য এ কায যালদয়র Innovative কায যক্রম 

গ্রহদণর মাধ্যদম ভিভিটাল বাাংলাদেশ হওয়ার সক্ষ্দে গুরুত্বপূণ য ভূভমকা পালন কদর আসদে এবাং এ প্রদেিা অব্যাহত থাকদব। 

 

২)  দামিত্ব ও কার্ যাবমি : 

 ওয়াক ফ  সম্পভি ভেভিতকরণ ও তাভলকাভুক্তকরণ; 

 ওয়াক ফ  সম্পভির প্রকৃভত, পভরমাণ সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ ও সাংকলন; 

 ওয়াক ফ সম্পভির আয়-ব্যয় ভহসাব ভনরীক্ষ্াকরণ; 

 ওয়াক ফ েভলদলর শতযাবলী প্রভতপালন ভনভিতকরণ; 

 ওয়াক ফ েভলদলর শতযানুযায়ী এদেটসমূদহর সমাতাওয়াল্লী ভনদয়াগ ও কভমটি অনুদমােন; 

 ওয়াক ফ েভলদলর শতযানুযায়ী বৃভিদিাগীদের স্বাথ য সাংরক্ষ্দণ প্রদয়ািনীয় পেদক্ষ্প গ্রহণ; 

 ওয়াক দফর উদেদশ্য ও কল্যাণকর কায যাভেদত সম্পভি ও এর আদয়র ব্যবহার ভনভিতকরণ; 

 ওয়াভকদফর ভনদে যশনা মদত িনভহতকর কম যকান্ড সম্প্রসারণসহ আধুভনকায়ন ভনভিতকরণ; 

 ওয়াক ফ সম্পভির সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনার ভনভমদি ভনদে যশনা প্রোন; 

 ওয়াক ফ েভলদল সমাতাওয়াল্লীর পাভরশ্রভমদকর উদল্লখ না থাকদল পাভরশ্রভমক ভনধ যারণ; 

 ওয়াক ফ সম্পভি অভধগ্রহণ বাবে ক্ষ্ভতপূরদণ প্রাপ্ত অথ য ভবভনদয়াদগর িন্য ভনদে যশ প্রোন; 

 ওয়াক ফ সম্পভির উন্নয়দন বাস্তবতা ভিভিক পেদক্ষ্প গ্রহণ; 

 সমাতাওয়াল্লীর সবআইনী কায যকলাদপর িন্য তাঁর ভবরুদে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 ওয়াক ফ সম্পভি হদত অববধ অনুপ্রদবশকারী উদেে করা; 

 সকান সম্পভি ওয়াক ফ ভকনা এ সম্পদকয ভসোন্ত প্রোন; 

 ওয়াক ফ সম্পভকযত ভবোরাধীন মামলা সমাকেমায় প্রভতদ্বভিতা, পভরোলনা ও তোরভক করা, এবাং 

 ওয়াক দফর স্বার্ য যথাযথ ভনয়ন্ত্রণ, রক্ষ্নাদবক্ষ্ণ ও প্রশাসদনর িন্য প্রদয়ািনীয় কায য সম্পােন। 
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৩) সাাংগঠমিক কাঠারিা: 

১৯৮৩ সারি এিাি কমিটিে সুপামেরেে প্রেমিরে এ সাংস্থাে অনুরিামদে জিবি মিি ৭০টি। পেবেীরে ৫৫টি পরদে 

অনুরিাদিসহ সব যরিাট ১২৫ পদ মবমেষ্ট সাাংগঠমিক কাঠারিা সেকাে কর্তযক অনুরিাদি কো হি।  

 

 

মবমিন্ন সিরি অনুরিামদে জিবরিে মববেণ 

 

ক্রমিক পদের নাি 
এনাি কমিটি 

অনুদিামেত পে 

সরকার 

অনুদিামেত পে 

মিাট  

অনুদিামেত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. কি মকতমা ২ ১২ ১৪ 

২. কি মচারী ৬৮ ৪৩ ১১১ 

 সর্ মদিাট ৭০ ৫৫ ১২৫ 

 

 

 

কি যেে ও শূন্য পরদে মববেণ 

 

ক্রমিক পরদে িাি প্রিাট  

অনুরিামদে 

প্রিাট  

কি যেে 

প্রিাট শুন্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. কি যকেযা ১৪ ০৫ ০৯ 

২. কি যচােী ১১১ ৯৪ ১৭ 

 সব যরিাট ১২৫ ৯৯ ২৬ 

 

 

• প্রিাট কি যেে জিবি  : ৯৯ জি 

• দদমিক িজুমে মিমিরে কি যেে জিবি = ৩ জি 
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৪)  বারজট :  

এক িজরে বারজট ২০২১-২০২২ 

      

(িি টাকা) 

ক্রমিক 

িাং 

মববেণ 

বারজট 

িিযিাত্রা       

২০২১-২০২২ 

সাংরোমিে 

বারজট ২০২১-

২০২২ 

িি িারসে 

েকৃে আি/ ব্যি 

২০২১-২০২২ 

অনুরিামদে 

বারজট 

২০২১-২০২২ 

েকৃে আি/ 

ব্যি       

২০২১-

২০২২ 

       
ক ক. োজস্ব 

       
১ চাঁদা আদাি ১৭১০.৯২ ১৭১০.৯২ ৪৪০.৫০ ১৭১০.৯২ ৮৮১.৩০ 

২ 
সেকামে প্রর্াক 

বোদ্দ 
৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৩৬.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ 

৩ অন্যান্য োমি ৮৪.০০ ৮৪.০০ ৪২.০০ ৮৪.০০ ৯২.০০ 

প্রিাট োজস্ব ১৮৬৯.৯২ ১৮৬৯.৯২ ৫১৮.৫০ ১৮৬৯.৯২ ১০৪৮.৩০ 

  

     

খ  

  

     

১ 
েিাি কার্ যািি ও 

আঞ্চমিক কার্ যািি 
৮৫৭.৮০ ৮৫৭.৮০ ৩৮৯.০৫ ৮৫৭.৮০ ৮৫৭.৮০ 

  প্রিাট খেচ ৮৫৭.৮০ ৮৫৭.৮০ ৩৮৯.০৫ ৮৫৭.৮০ ৮৫৭.৮০ 

  উদ্বৃি/ ঘাটমে ১০১২.১২ ১০১২.১২ ১২৯.৪৫ ১০১২.১২ ১৯০.৫০ 

  
     

 গ  

  
     

১ মিজস্ব অর্ যািি      

  প্রিাট উন্নিি বারজট      

  
     

১ োজস্ব বারজট ১৮৬২.৯২ ১৮৬২.৯২ ৫১৮.৫০ ১৮৬৯.৯২ ১০৪৮.৩০ 

২ উন্নিি বারজট      

 
প্রিাট বারজট ১৮৬২.৯২ ১৮৬২.৯২ ৫১৮.৫০ ১৮৬৯.৯২ ১০৪৮.৩০ 

 

 

২০২১-২০২২ অর্ য বিরে ওিাক ফ েোসরি সেকামে অর্ য বোদ্দ, ব্যি ও অগ্রগমেে মববেণ : 
 

                                                                                                             (িি টাকাি) 
 

অর্ য বিে বোরদ্দে 

পমেিাণ 

ব্যরিে 

পমেিাণ 

অগ্রগমে 

২০২১-২০২২ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ১০০% 
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৫)  সামব যক কি যকান্ড ও উরেখরর্াগ্য অজযি 

 

 

  ২০২১-২০২২ অর্ যবিরে সম্পামদে মবমিন্ন কার্ যাবিী 
 

 

ক্রমিক িাং কার্ যক্রি অজযি/অগ্রগমে 

০১ ওিাক ফ সম্পমি মচমিে ও োমিকাভুক্তকেণ ৮৩ 

০২ ওিাক ফ এরেরটে প্রিাোওিােী মিরিাগ ১৭১ 

০৩ ওিাক ফ এরেরটে কমিটি গঠি ১১৭ 

০৪ ওিাক ফ সম্পমি অমিটকেণ ১৩০৫ 

০৫ অববি দখিদাে প্রজিা েোসরকে িাধ্যরি উরেদ ৯ 

০৬ ওিাক ফ সম্পমিে প্রেকি য সাংরোিরিে গৃহীে ব্যবস্থা ১৩ 

০৭ ওিাক ফ এরেট পমেচািিা সাংক্রান্ত অমিরর্াগ মিস্পমি ১০ 
 

 

ওিাক ফ চাঁদা আদাি 

 

অর্ য বিে প্রিাট িিযিাত্রা প্রিাট আদাি আদারিে হাে 

২০২১-২০২২ ১৭১০.৯২ ৮৮১.৩০ ৫১.৫১% 
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মবমিন্ন ওিাক ফ এরেট কর্তযক গৃহীে মবমিন্ন কার্ যক্রি ও প্রসবামূিক পদরিপ : 
 

 

 এভতম ভশক্ষ্াথী ও অসহায়দের সহদযাভগতা প্রোন; 

 দুস্থ এবাং অসহায়দের ভেভকৎসা সসবায় সাভব যক সহদযাভগতা প্রোন; 

 অসহায় এবাং দুস্থদের পূন যবাসদনর সহদযাভগতা প্রোন; 

 অসহায় এবাং েভরদ্রদের ভববাদহ সাভব যক সহদযাভগতা প্রোন; 

 নও মুসভলমদের সহদযাভগতা প্রোন; 

 গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার কর্তযক গৃহীত ভবভিন্ন সময় ভবভিন্ন ধরদনর ধমীয়, সামাভিক এবাং রাষ্ট্রীয় কায যক্রদম 

অাংশগ্রহণ; 

 ভবভিন্ন োসঙ্গীক ভবষদয় িনসদেতনতামুলক ভলফদলট ভবতরন; 

 প্রভত ঈসে অসহায় ও েভরদ্রদের মাদে বস্ত্র, সসমাই, ভেভন ও সগাশ ত ভবতরন; 

 সাংস্থার ভনয়ন্ত্রণাধীন ভমরপুরস্থ হযরত শাহ্ আলী বাগোেী (র:) সিনাদরল হাসপাতাল ভবনা মূদল্য ভেভকৎসা সসবা প্রোন 

করদে। 

 মানুদষর সামদন িভঙ্গবাে, মানুষ হতযা, মােক, দূনীভত, বাল্যভববাহ, সুে, ঘুষ ইতযাভে ভবষদয় জুমার খুতবায় ধমীয় 

দৃভিদকান সথদক আদলােনার মাধ্যদম সাধারন মুসল্লী এবাং িনসাধারনদক এসকল ঘৃণ্য, গভহ যত কাি সথদক দূদর থাকার 

আহ্বান িানাদনা হয়; 

 হািদদ য ল্যাবরেটেীজ (ওিাকফ) বাাংিারদে কর্তযক মি প্রিমিরকি কযাম্প স্থাপরিে িাধ্যরি অসহাি দুস্থ জিরগাষ্ঠীরক 

মচমকৎসা েদাি; 

 আহম্মদ আিী পাটওিােী (ে:) ওিাকফ এরেট কর্তযক েিজাি িারস ৩০০ (মেিেে) এরেকাফকােীরদে সামব যক 

ব্যবস্থাপিা কার্ যক্রি পমেচািিা; 

 তাোড়া, হািী সগালাম রসুল সওোগর ওয়াক ফ এদেট, েট্টগ্রাম; পাগলা মসভিে ওয়াক ফ এদেট, ভকদশারগঞ্জসহ 

সেদশর বড় বড় ওয়াক ফ এদেটগুদলা ধমীয় ভশক্ষ্াসহ ভলল্লাহ খাদত অথ য ব্যয় কপ্রে র্ারক। 

েচাে ও েচােণামূিক কার্ যক্রি : 

 

 অেমেরোধ্য অগ্রর্াত্রাি বাাংিারদে এমগরি চিরি। গণেজােন্ত্রী বাাংিারদে সেকারেে রূপকল্প ২০২১ এবাং উন্নিি 

পমেকল্পিা ২০৩০ বাস্তবািরিে িাধ্যরি বাাংিারদেরক িধ্যি আরিে প্রদরে উন্নীে কোে িরিয গৃহীে কি যসূমচে অাংে 

মহরসরব ওিাক ফ েোসরকে কার্ যািি এবাং মবমিন্ন ওিাক ফ এরেটসমূহ প্রদরেে িি যোণ িানুরেে িরধ্য মবমিন্ন 

েচােণামূিক এবাং প্রসবামূিক কার্ যক্রি গ্রহণ করেরি। ওিাক ফ েোসরকে কার্ যািরিে েচােণামূিক এবাং প্রসবামূিক 

কার্ যক্ররিে গৃহীে কি যপমেকল্পিা ও কার্ যক্রিসমূরহে মববেণ মিম্নরূপ : 
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৬) অন্যান্য উরেখরর্াগ্য কার্ যক্রি : 

 

 

 “মুমজব েেবে য” উদর্াপি উপিরি সেকাে কর্তযক েদি মিরদ যেিা অনুর্ািী মবমিন্ন কি যসূচী গ্রহি কো হরিরি: 

 ওিাক ফ িবরি একটি “মুমজব কি যাে” স্থাপি কো হরিরি। 

 োমিকাভুক্ত ওিাক ফ এরেটসমূরহে িাটারবইজ হািিাগাদ কো হরিরি; 

 ওিাক ফ েোসরিে মিোপিা, স্বেো এবাং জবাবদীমহো সৃমষ্টে িরিয এ ওিাক ফ িবরি মসমস কযারিো সাংরর্াজি 

কো হরিরি; 

 দবমিক িহািামে প্রকামিি-১৯ পমেমস্থমে প্রিাকামবিাি ওিাক ফ েোসরি আগে কি যকেযা/কি যচােী এবাং প্রিাোওিােী ও 

বৃমিরিাগীরদে  েেীরে োপিাত্রা ইিফারেি র্ারি যামিটারেে িাধ্যরি েমেমদি পেীিা কো হি। র্ারদে েেীরেে োপিাত্রা প্রবেী 

পাওিা র্াি (৯৮.৪ মিগ্রী ফারেিহাইট এে উরবয) োরদেরক বাসাি র্াকাে পোিে য েদাি কো হি।  

 প্রকামিি-১৯ প্রিাকামবিাি ওিাক ফ েোসরিে সকি কি যকেযা/কি যচােীরদেরক মবিামূরল্য িাস্ক মবেেণ কো হি একইসারর্ 

স্যামিটাইজাে মবেেণ কো হরিরি। মবেিগুমি চিিাি েমক্রিা এবাং মিিমিে িাস্ক ও স্যামিটাইজাে মবেেণ কো হরে। 

সাোরদে হরে ওিাক ফ েোসরি আগে প্রিাোওিােী/বৃমিরিাগীরদে িরধ্যও মবিামূরল্য িাস্ক ও স্যামিটাইজাে মবেেণ কো 

হরে। 

 ওিাক ফ েোসরিে েিাি কার্ যািরি আগে প্রসবা গ্রহীোগণ মিিমিে হাে প্রিািাে জন্য সািােণ Wash Room গুরিারে 

Wall Mounted Dispenser এে িাধ্যরি হযান্ডওিাে ব্যবহাে এবাং হযান্ড ড্রািাে এে ব্যবস্থা কো হরিরি।   

 ওিাক ফ িবরিে এবাং িবরিে আরেপারে পমেষ্কাে োখাে জন্য সাব যিমিক পমেেন্নোকিী মিরিাগ করে পমেষ্কাে পমেেন্ন োখা 

হি। িবরিে বার্রুি েমেমদি জীবানুিােক দ্বাো পমেষ্কাে োখা হি। েমেটি কমেরিাে মিিমিে পমেেন্ন োখা হি এবাং প্রসৌন্দর্ য 

বি যি মহরসরব চাো গাি িাগারিা হরিরি। সকিরক মিজ মিজ করি েরবরেে পে পমেষ্কাে পমেেন্ন োখাে জন্য েরিাজিীি 

মিরদ যেিা প্রদিা হরিরি।  

 

ওিাক ফ েোসি মিমজটাইরজেি 

 

 ১৬৩৫৩ টি তাভলকাভুক্ত ওয়াকফ এদেপ্রটে িাটাদবইি হালনাগাে করা হদয়দে; 

 ওয়াক ফ প্রশসাদনর ওদয়বদপইদির সাদথ প্রস্তুতকৃত িাটাদবইদির ভলাংক স্থাপন; 

 প্রধান কায যালদয় স্বল্পপভরসদর ই-নভথ ব্যবস্থাপনা োলু করা; 

 ২০১৯ সাল হদত ভিভিটাল হাভিরার প্রবতযন; 

 ভনরাপিা ও মভনটিভরাং এর িন্য প্রধান কায যালদয় ভসভস কযাদমরা স্থাপন। 
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মুমজব কি যাে উরদ্বািি 
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পমবত্র ঈদ-ই-মিিাদুন্নবী (স:)-২০২২ উদ র্াপি 
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১৫ আগে জােীি প্রোক মদবস পািি  

 

৭) িমবষ্যৎ কি য-পমেকল্পিা :  
 

 জমেরপে িািরি মচমিে ওিাক ফ সম্পমিসমূহ োমিকাভূক্তকেরণে জন্য কি যসূমচ গ্রহণ; 

 LED Panel এে িাধ্যরি সেকারেে উন্নিি কি যকান্ড সমচত্র েদে যি; 

 িতুি সাাংগঠমিক কাঠারিা অনুরিাদি; 

 শূন্য পদসমূহ পূেণ; 

 প্রজিা পর্ যারি ওিাক ফ েেসারিে মিজস্ব িবি স্থাপি; 

 

 

 

 

-------০------- 


