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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:

বাংলােদশ ওয়াফ শাসেকর কায ালয় এক ইসলাম ধময় অশাসন িভিক, সামািজক কাণকর ও সবালক ায়শািসত সংা।
১৯৬২ সােলর ওয়াফ অােদশ এবং ২০১৩ সােলর ওয়াফ (সি হার ও উয়ন) িবেশষ িবধান আইন অযায়ী ওয়ািকেফর উে
বাবায়নসহ ওয়াফ এেটসেহর তদারিক, িনয়ণ ও সক বাপনা িনিত করার লে এ সংা কাজ কের যাে। উয়েনর চলমান
াতধারায় দেশর সব  ছিড়েয় থাকা তািলকা ওয়াফ এেটসেহর বাপনা, পিরচালনা এবং উয়নসহ ওয়াফ শাসেনর সািব ক
কায েম উেখেযা সাফ অিজত হেয়েছ। িবগত ৩ বছের তািলকা ওয়াফ এেটসেহর বািষ ক িনট আয় এর উপর ৫% হাের
ওয়াফ চদা  বাবদ আদায় হেয়েছ ২৩,৭৪,৬৬,৭৪৮/- টাকা। িবগত ৩ বছের নন তািলকা হেয়েছ ২৯৫  ওয়াফ এেট। ওয়াফ
এেটসেহর আিথ ক বাপনায় তা ও জবাবিদহীতার আওতায় আনয়েনর জ এবং ওয়াফ দিলেল বিণ ত ওয়ািকেফর উে
অসাের ওয়াফ সির আয় হেত যথাযথ ভােব য় করা হে িক-না তা িনপেনর জ িবগত ৩ বছের ৪৫৫৯  ওয়াফ এেেটর
বািষ ক আয়-য় িহসাব িনরীা করা হেয়েছ। ওয়াফ শাসেনর ৪থ  তলায় িজব কন ার াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দশাপী  সকল  ওয়াফ  সি  িচিতকরণ  ও  তািলকাকরণ-  বাংলােদশ  ওয়াফ  শাসেনর  সবেচেয়  বড়  চােল।  আিনক  ও
েগাপেযাগী রকড  ম িতা, ওয়াফ দিললসহ িডিজটালাইজড আকাইেভ সংরণ এবং ওয়াফ সির মামলা িনিকরেণ
দীঘ তা রীকরণ বতমান ওয়াফ শাসেনর ধান সমা ও চােল। তাছাড়া জনবেলর তা এ শাসেনর অতম সমা।

ভিবৎ পিরকনা:

চলমান কায েমর অংশ িহেসেব অ-তািলকা ওয়াফ এেেটর আইিস কায েমর মােম েগাপেযাগী কের ওয়াফ সি
িচিতকরণ, দখলকরণ, রকড  হালনাগাদকরণ এবং সবা সহজীকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

নন ওয়াফ এেট তািলকাাির জ া আেবদেনর ৭৫% ওয়াফ এেট তািলকাকরণ;
ওয়াফ এেেটর কিম গঠেনর জ া আেবদেনর ৭৫% িনি করা;
ওয়াফ এেেটর মাতাওয়াী িনেয়ােগর জ া আেবদেনর ৭৫% িনি করা;
১৫০০  ওয়াফ এেেটর অিডট কায  সাদন;
লমাা অযায়ী ৭১০ ল টাকা ওয়াফ চদা আদায়;
মাতাওয়াী/কিমর িবে আনীত অিভেযােগর ৬০% নানীর মােম িনিকরণ;
অৈবধ দখলদারেদর করেণর জ া আেবদেনর ৬০% ওয়াফ এেট অৈবধ দখল করেণর পদেপ হণ;
ওয়াফ এেেটর রকড  সংেশাধেনর জ িব িসিভল আদালেত মামলার কায ম তদারিক করা;
ওয়াফ ভবন উখী সসারণ কাজ সণ  স করা;



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ০৮:৫০ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, ২০২২

া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-

ওয়াফ শাসক, ওয়াফ শাসেকর কায ালয়

এবং

সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ওয়াফ সির ু বাপনার মােম ধময় ও সামািজক কাণ সাধন।

১.২ অিভল (Mission)
ওয়াফ সির সািব ক বাপনা ও উয়েনর মােম অিজত আয় ারা ইসলামী িবধানাবলীর আেলােক জনকাণলক কায ম
হণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. নন ওয়াফ সি তািলকািকরণ এবং তািলকাা ওয়াফ সিসহ রণােবণ ও পিরচালনা কায ম
জারদারকরণ(া আেবদেনর িেত)
২. ওয়াফ চদা আদায় িকরণ ও আিথ ক বাপনার উয়ন
৩. আেবদেনর িভিেত এেটসেহর বাপনার উয়ন
৪. আেবদেনর িভিেত ওয়াফ এেেটর িনজ অথ ায়ােন আয় ি এবং উয়ণ কম কা পিরচালনা
৫. ািতািনক সমতা ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ওয়াফ সি তািলকািকরণ
২. ওয়াফ এেেটর কিম গঠন
৩. মাতাওয়াী িনেয়াগ
৪. ওয়াফ সির অিডট ও িনরীা
৫. ওয়াফ এেেটর ত আেয়র ৫% হাের চদা আদায়করণ
৬. অৈবধ দখলদারেদর জলা শাসেকর মােম উেেদর পদেপ হণ
৭. নানীর মােম ওয়াফ এেট বাপনা ও সি সংা অিভেযাগ িনিকরণ
৮. িব িসিভল আদালেতর মােম ওয়াফ সির রকড  সংেশাধন জারদারকরণ
৯. ওয়াফ সির উয়ন ও আয় ি
১০. ওয়াফ শাসেনর ািতািনক সমতা িকরণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ওয়াফ এেটসেহর তথা
ওয়াফ শাসেনর আয় ি

ওয়াফ এেেটর ত আেয়র ৫% হাের
আদায়ত চদা

টাকা
(ল)

৬৫৫ ৭০০.০০ ৭১০.০০ ৭২০.০০
ানীয় ওয়াফ পিরদশ েকর কায ালয় ও জলা
শাসেকর কায ালয়

িনরীীত ওয়াফ এেট সংা ১০৭৮ ১৫০০ ১৮০০ ২০০০ ানীয় ওয়াফ পিরদশ েকর কায ালয়

ওয়াফ এেট সেহর
বাপনার উয়ন ও
জারদারকরণ (া আােবদেনর
িেত)

তািলকা ওয়াফ এেট % ১০০ ১০০ ৭৬ ৭৭
ষানীয় ওয়াফ পিরদশ েকর কায ালয় ও সংি
জলা শাসেকর কায ালয়

আেবদেনর িভিেত িনেয়াগত মাতাওয়াী % ১০০ ১০০ ৭৬ ৭৭ ানীয় ওয়াফ পিরদশ েকর কায ালয়

আেবদেনর িভিেত ওয়াফ এেট
পিরচালনা কিম অেমাদন

% ১০০ ১০০ ৭৬ ৭৭ ানীয় ওয়াফ পিরদশ েকর কায ালয়

রকড  সংেশাধেনর জ হীত পদেপ % ৬৩ ৬০ ৬৫ ৭০ উপ আদালত

উেেদর জহীত পদেপ % ৬০ ৬০ ৬৫ ৭০ সংি জলা শাসেকর কায ালয়

ািতািনক সমতা ি
িনম াণত ভবন তািরখ ৩০-০৬-২০২৩ গণত অিধদর

ওয়াফ এেেটর সেহর হালনাগাদ
ডাটােবইজ

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] নন ওয়াফ
সি
তািলকািকরণ
এবং তািলকাা
ওয়াফ
সিসহ
রণােবণ ও
পিরচালনা
কায ম
জারদারকরণ(া
আেবদেনর
িেত)

২০

[১.১] ৪৭(৫) ধারার
িবধান মাতােবক
িতেবদেনর জ
জলা শাসেকর
কায ালেয় রণ

[১.১.১] িরত
অেরাধ প

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২] ানীয়
তদের জ
ওয়াফ
পিরদশ েকর
কায ালেয় রণ

[১.২.১] িরত
অেরাধ প

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] া
িতেবদনেয়র
আেলােক
তািলকাকরণ

[১.৩.১] সংি
জলা শাসেকর
কায ালয় ও
সংি ওয়াফ
পিরদশ ক/ওয়াফ
িহসাব
িনরীেকর
কায ালয় হেত
া
িতেবদেনর
িভিেত আেবদন
িনিকরণ

সমি % ৬ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪] আেবদেনর
িভিেত ওয়াফ
এেটসেহর
পিরচালনা কিম
অেমাদন

[১.৪.১] সংি
ওয়াফ পিরদশ 
ক/ওয়াফ িহসাব
িনরীেকর
কায ালয় হেত
া
িতেবদেনর
িভিেতএেট
পিরচালনা
কিম গঠন

মিত % ৪ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] আেবদেনর
িভিেত ওয়াফ
এেটসেহর
মাতাওয়াী িনেয়াগ

[১.৫.১] সংি
ওয়াফ
পিরদশ ক/ওয়াফ
িহসাব
িনরীেকর
কায ালয় হেত
া
িতেবদেনর
িভিেতিনকট
হেত া
িতেবদেনর
িভিেত ওয়াফ
এেটসেহর
মাতাওয়াী
িনেয়াগ

মিত % ৪ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] ওয়াফ চদা
আদায় িকরণ
ও আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২০

[২.১] ক
হাারেদর
উুকরণ,
অবিহতকরণ এবং
অিধযাচন রণ

[২.১.১]
আদায়ত চদা

মিত
ল
টাকা

১০ ৬৭১.১১ ৭১০.০০ ৭০০.০০ ৬৮০.০০ ৬৭০.০০ ৬৫০.০০ ৭২০.০০ ৭৩০

[২.১.২]
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.১.৩]
দানত নাশ

সমি % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] ওয়াফ
এেটসহ
িনরীাকরণ এবং
ওয়াফ চদা ণ:
িনধ ারন

[২.২.১] িহসাব
দািখল

সমি সংা ৩ ১৯৮৯ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৮০০ ২০০০

[২.২.২]
িনরীীত
ওয়াফ এেট

সমি সংা ৩ ১০৭৮ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৮০০ ২০০০

[২.২.৩] আয়
ি সােপে
ণ: িনধ ারনত
চদা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] আেবদেনর
িভিেত
এেটসেহর
বাপনার
উয়ন

১০

[৩.১] ওয়াফ
সির রকড 
সংেশাধন ও অৈবধ
দখলদারেদর
উেেদর বা
হণ

[৩.১.১] জলা
শাসনেক
িরত প

সমি % ২ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭০ ৭৫

[৩.১.২] রকড 
সংেশাধেনর জ
হীত বা

সমি % ২ ৬৩ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭০ ৭৫

[৩.২] ওয়াফ
এেট পিরচালনা
সংা িবিভ
অিভেযাগ হণ ও
িনিকরণ

[৩.২.১] হীত
নানী

সমি % ২ ৮২.৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ৯৫

[৩.২.২]
িনিত
অিভেযাগ

সমি % ২ ৬০ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪৫ ৪৬

[৩.২.৩] সংি
পগণেক
দানত নাশ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] আেবদেনর
িভিেত ওয়াফ
এেেটর িনজ
অথ ায়ােন আয়
ি এবং উয়ণ
কম কা
পিরচালনা

১০

[৪.১] মাতাওয়াির
আেবদেনর িেত
এেেটর জিমর
সীমানা িচিতকরন

[৪.১.১] সীমান
িচিত করণত
এেট

সমি % ৪ ৮০ ৭২ ৬৬ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০

[৪.২] মাতাওয়াির
আেবদেনর িেত
মা ভরাট করন

[৪.২.১] মা
ভরাট করণত
এেট

সমি % ১ ৮০ ৭২ ৬৬ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০

[৪.৩] মাতাওয়াির
আেবদেনর িেত
র খনন

[৪.৩.১] র
খননত এেট

সমি % ১ ৮০ ৭২ ৬৬ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০

[৪.৪] মাতাওয়াির
আেবদেনর িেত
দাকানঘর িনম াণ

[৪.৪.১]
দাকানঘর
িনম াণত
এেট

সমি % ৪ ৮০ ৭২ ৬৬ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০

[৫] ািতািনক
সমতা ি

১০

[৫.১] ওয়াফ
ভবেনর উখী
৬, ৭ম ও ৮ম তলা
িনম ান ক

[৫.১.১] কের
সত বিহ:
বিতক কাজ

তািরখ তািরখ ১ ১০.০৬.২৩ ১৯.০৬.২৩ ২৩.০৬.২২ ২৮.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩

[৫.১.২] কের
সত ত
কাজ

তািরখ তািরখ ১ ১৩.০৬.২৩ ১৯.০৬.২২ ২২.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৫.২] ওয়াফ
এেেটর ডাটােবইজ
হালনাগাদ

[৫.২.১]
হালনাগাদত
ডাটােবইজ

সমি % ৪ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৫.৩] িবষয় িভিক
িশণ আেয়াজন

[৫.৩.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি জনঘা ৪ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, ওয়াফ শাসক, ওয়াফ শাসেকর কায ালয়, সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয় িহসােব ওয়াফ শাসক, ওয়াফ শাসেকর কায ালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ওয়াফ শাসক
ওয়াফ শাসেকর কায ালয়

তািরখ

সিচব
ধম  িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ PDR Act 1913 Public Demand Recovery Act-1913
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ৪৭(৫) ধারার িবধান মাতােবক িতেবদেনর জ
জলা শাসেকর কায ালেয় রণ

[১.১.১] িরত অেরাধ প ওয়াফ শাসেকর কায ালয়
া আেবদেনর পিরেিেত িতেবদেনর জ িরত
অেরাধ পের তািলকা

[১.২] ানীয় তদের জ ওয়াফ পিরদশ েকর কায ালেয়
রণ

[১.২.১] িরত অেরাধ প ওয়াফ শাসেকর কায ালয়
া আেবদেনর পিরেিেত িতেবদেনর জ িরত
অেরাধ পের তািলকা

[১.৩] া িতেবদনেয়র আেলােক তািলকাকরণ
[১.৩.১] সংি জলা শাসেকর কায ালয় ও সংি ওয়াফ
পিরদশ ক/ওয়াফ িহসাব িনরীেকর কায ালয় হেত া
িতেবদেনর িভিেত আেবদন িনিকরণ

ওয়াফ শাসেকর কায ালয় তািলকা ওয়াফ এেট সেহর তািলকা

[১.৪] আেবদেনর িভিেত ওয়াফ এেটসেহর
পিরচালনা কিম অেমাদন

[১.৪.১] সংি ওয়াফ পিরদশ  ক/ওয়াফ িহসাব িনরীেকর
কায ালয় হেত া িতেবদেনর িভিেতএেট পিরচালনা কিম
গঠন

ওয়াফ শাসেকর কায ালয় া আেবদেনর িেত অেমািদত কিমর তািলকা

[১.৫] আেবদেনর িভিেত ওয়াফ এেটসেহর
মাতাওয়াী িনেয়াগ

[১.৫.১] সংি ওয়াফ পিরদশ ক/ওয়াফ িহসাব িনরীেকর
কায ালয় হেত া িতেবদেনর িভিেতিনকট হেত া
িতেবদেনর িভিেত ওয়াফ এেটসেহর মাতাওয়াী
িনেয়াগ

ওয়াফ শাসেকর কায ালয় া আেবদেনর িেত িনয়াগত মাতাওয়াির তািলকা

[২.১] ক হাারেদর উুকরণ, অবিহতকরণ এবং
অিধযাচন রণ

[২.১.১] আদায়ত চদা
ওয়াফ শাসেকর কায ালয়/ ওয়াফ
পিরদশ েকর কায ালয়

ওয়াফ চদা আদায় সংা দাবী ও আদায় িববরণী

[২.১.২] আেয়ািজত সভা ওয়াফ শাসেকর কায ালয় সভার কায িববরণী

[২.১.৩] দানত নাশ সংি সহকারী শাসক
চদা িনধ ারণত ওয়াফ এেটসেহর দানত নাশ
এর সংা

[২.২] ওয়াফ এেটসহ িনরীাকরণ এবং ওয়াফ চদা
ণ: িনধ ারন

[২.২.১] িহসাব দািখল ওয়াফ পিরদশ েকর কায ালয় দািখলত িহসােবর তািলকা

[২.২.২] িনরীীত ওয়াফ এেট ওয়াফ পিরদশ েকর কায ালয় িনরীীত ওয়াফ এেেটর তািলকা

[২.২.৩] আয় ি সােপে ণ: িনধ ারনত চদা ওয়াফ শাসেকর কায ালয় চদা ন: িনধ ারণত ওয়াফ এেট সেহর তািলকা

[৩.১] ওয়াফ সির রকড  সংেশাধন ও অৈবধ
দখলদারেদর উেেদর বা হণ

[৩.১.১] জলা শাসনেক িরত প ওয়াফ শাসেকর কায ালয় িরত অেরাধ পের তািলকা

[৩.১.২] রকড  সংেশাধেনর জ হীত বা ওয়াফ শাসেকর কায ালয়
ওয়াফ এেট সেহর রকড  সংেশাধেনর জ হীত
বার তািলকা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ০৮:৫০ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] ওয়াফ এেট পিরচালনা সংা িবিভ অিভেযাগ
হণ ও িনিকরণ

[৩.২.১] হীত নানী
নানী শাখা-১, নানী শাখা-২, নানী শাখা-
৩

হীত নানীর কায েমর তািলকা

[৩.২.২] িনিত অিভেযাগ
নানী শাখা-১, নানী শাখা-২, নানী শাখা-
৩

ই িস নং অসাের িনিত অিভেযাগ সেহর তািলকা

[৩.২.৩] সংি পগণেক দানত নাশ
নানী শাখা-১, নানী শাখা-২, নানী শাখা-
৩

নাশ দােনর তািলকা

[৪.১] মাতাওয়াির আেবদেনর িেত এেেটর জিমর
সীমানা িচিতকরন

[৪.১.১] সীমান িচিত করণত এেট

[৪.২] মাতাওয়াির আেবদেনর িেত মা ভরাট করন [৪.২.১] মা ভরাট করণত এেট

[৪.৩] মাতাওয়াির আেবদেনর িেত র খনন [৪.৩.১] র খননত এেট

[৪.৪] মাতাওয়াির আেবদেনর িেত দাকানঘর িনম াণ [৪.৪.১] দাকানঘর িনম াণত এেট

[৫.১] ওয়াফ ভবেনর উখী ৬, ৭ম ও ৮ম তলা িনম ান
ক

[৫.১.১] কের সত বিহ: বিতক কাজ গণত অিধদর ণীত িডিপিপ এর অিলিপ

[৫.১.২] কের সত ত কাজ
গণত অিধদর ও ওয়াফ শাসেকর
কায ালয়

গণত অিধদর কক নীত িতেবদন এবং
িপআইিস/িপএসিস কিমর সভার রেলশন

[৫.২] ওয়াফ এেেটর ডাটােবইজ হালনাগাদ [৫.২.১] হালনাগাদত ডাটােবইজ আইিস শাখা
ডাটােবইজ এ অ  ওয়াফ এেটসেহর তািলকা এবং
ডাশেবাড  এর ছিব

[৫.৩] িবষয় িভিক িশণ আেয়াজন [৫.৩.১] আেয়ািজত িশণ ওয়াফ শাসেকর কায ালয় িশণ িসিডউল, উপিিতর তািলকা
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
৪৭(৫) ধারার িবধান মাতােবক িতেবদেনর জ জলা শাসেকর
কায ালেয় রণ

িরত অেরাধ প জলা শাসেকর কায ালয় জলা শাসেকর কায ালয় হেত ওয়াফ অােদশ ১৯৬২ এর ৪৭(৫) ধারায় িতেবদন রণ ।

ক হাারেদর উুকরণ, অবিহতকরণ এবং অিধযাচন রণ আদায়ত চদা জলা শাসেকর কায ালয় ওয়াফ চদা পিরেশাধ এবং চদা আদােয়র জ সা িফেকট মামলা দােয়র করার সহেযািগতা

ওয়াফ সির রকড  সংেশাধন ও অৈবধ দখলদারেদর উেেদর
বা হণ

জলা শাসনেক িরত প জলা শাসেকর কায ালয় জলা শাসন কক িনব াহী ািজেট এর মােম উেদ কায ম পিরচালনাকরণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


