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বাংলানদশ ওয়াক ফ প্রশাসননর কর্ মসম্পাদননর সাবব মক বিত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh waqf Administration) 

 

 

বাংলানদশ ওয়াক ফ প্রশাসন একটি ধর্ীয় অনুশাসন-বভবিক, সার্াবজক কল্যািকর ও  

সসবামূলক স্ব-শাবসত সংস্থা। ববগত ১৯৩৪ সানলর  সবঙ্গল ওয়াক ফ এযাক্ট এর বনল- এই 

সংস্থার সৃবি হয়। বতমর্ানন ১৯৬২ সানলর ওয়াক ফ অধ্যানদশ অনু ায়ী ওয়াবকনফর উনেশ্য 

বাস্তবায়নসহ ওয়াক ফ এনেটসমূনহর তদারবক, বনয়ন্ত্রি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বনবিত করাই এই 

সংস্থার মূল লেয। ওয়াক ফ (সম্পবি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) ববনশষ ববধান আইন ২০১৩ র্হান 

জাতীয় সংসনদ পাশ হনয়নে । উক্ত আইন  সর্াতানবক ওয়াক ফ এনেট সমূনহর উন্নয়ন/কা মক্রর্ 

িলর্ান আনে। ওয়াক ফ এনেট এবং সম্পবি বিবিতকরি, রেিানবেি ও ডাটানবইজ প্রস্তুত 

করা হনয়নে। নতুন ওয়াক ফ এনেট তাবলকাভুবক্তর কা মক্রর্ অব্যাহত আনে।  

 

সর্স্যা ও িযানলঞ্জসমূহ :  সদশব্যাপী সকল ওয়াক ফ সম্পবি বিবিতকরি ও তাবলকাভুক্তকরি- 

বাংলানদশ ওয়াক ফ প্রশাসননর সবনিনয় বড় িযানলঞ্জ। আধুবনক ও যুনগাপন াগী  সরকড ম রুর্ 

প্রবতষ্ঠাকরি, ওয়াক ফ দবললসমূহ বডবজটাল আকমাইনভ সংরেি এবং ওয়াক ফ সম্পবির 

র্ার্লা বনষ্পবিকরনি দীর্ মসূত্রতা দূরীকরি বতমর্ান ওয়াক ফ প্রশাসননর প্রধান সর্স্যা ও 

িযানলঞ্জ। তাোড়া জনবনলর স্বল্পতা এ প্রশাসননর অন্যতর্ সর্স্যা।  

 

ভববষ্যত পবরকল্পনা : আইবসটি কা মক্রনর্র যুনগাপন াগী ব্যবহানরর র্াধ্যনর্ ওয়াক ফ সম্পবি 

বিবিতকরি, দখলমুক্তকরি  এবং সরকড ম হালনাগাদকরি।  

 

২০১৭-১৮ অর্ ম বেনরর সম্ভাব্য প্রধান অজমন সমূহ: 

১। ৩২৫ টি অ-তাবলকাভুক্ত ওয়াক ফ সম্পবির তাবলকাভুবক্তকরি; 

২। ৩২৫ টি ওয়াক ফ এনেনটর কবর্টি গঠন; 

৩। ৩২৫ টি ওয়াক ফ এনেনটর সর্াতাওয়াল্লী বননয়াগ; 

৪। ২৩৬০ টি ওয়াক ফ এনেনটর অবডট কা ম সম্পাদন; 

৫। লেযর্াত্রা অনু ায়ী ৬.২৫ সকাটি টাকা ওয়াক ফ িাঁদা আদায়;  

৬। ৪২ টি ওয়াক ফ এনেট অববধ দখল মুক্তকরনির পদনেপ গ্রহি; 

৭। ৫০ টি ওয়াক ফ এনেনটর সরকড ম সংনশাধননর পদনেপ গ্রহি; 

৮। ০৬ টি ওয়াক ফ এনেনটর উন্নয়ন ও আয় বৃবিকরি; 

৯। ৩৫ জন কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর প্রবশেনির পদনেপ গ্রহি। 
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উপক্রর্বিকা (Preamble) 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র আওতাধীন বাাংলাদেশ ওয়াক ফ প্রশাসদকর কার্ মালদয়র 

োচয়দে চনদয়াচজত –  

 

ওয়াক ফ প্রশাসক 

 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র োচয়ে প্রাপ্ত র্াননীয় র্ন্ত্রীর প্রচতচনচধ চহদসদব সচিব, ধর্ ম 

চবষয়ক র্ন্ত্রণালয় এর র্দে ২০১৭ সাদলর ............... র্াদসর .................. তাচরদে এই বাচষ মক কর্ মসম্পােন চুচি 

স্বাক্ষচরত হল।  

 

এই  চুচিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ চনম্নচলচেত চবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১: 

 

বাাংলাদেশ ওয়াক ফ প্রশাসদকর কার্ মালদয়র রূপকল্প (Vision), অচিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং 

কার্ মাবচল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) : ওয়াক ফ সম্পচির সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনার র্ােদর্  ধর্ীয় ও সার্াচজক কল্যাণ সাধন। 

 

১.২ অচিলক্ষয (Mission) : ওয়াক ফ সম্পচির সাচব মক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়দনর র্ােদর্ অচজমত আয় দ্বারা ইসলার্ী 

চবধানাবলীর আদলাদক জনকল্যাণমুলক কার্ মক্রর্ গ্রহণ।  

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১. ওয়াক ফ সম্পবি তাবলকাভুবক্ত, অবডট ও উন্নত ব্যবস্থাপনার র্াধ্যনর্ িাঁদা আদায় বৃবিকরি; 

২. উদ্বৃি আনয়র র্াধ্যনর্ উন্নয়নমূলক কা মক্রনর্ অংশগ্রহি; 

৩. ওয়াক ফ দবলনলর ববধানর্নত ওয়াবকনফর বংশধর তর্া সর্ানজর কল্যাি সাধন;  

৪. আইন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও ওয়াক ফ সম্পবি উিার ও দখলমুক্তকরি; 

৫. কর্ মকালীন প্রবশেি প্রদানকরি। 

 

১.৪ কার্ মাবচল (Functions):  

১. ওয়াক ফ সম্পবি তাবলকাভুবক্তকরি; 

২. ওয়াক ফ এনেনটর কবর্টি গঠন; 

৩. সর্াতাওয়াল্লী বননয়াগ; 

৪. ওয়াকফ সম্পবির অবডট; 

৫. ওয়াক ফ এনেনটর প্রকৃত আনয়র ৫% হানর িাঁদা আদায়করি; 

৬. অববধ দখলদারনদর সজলা প্রশাসনকর র্াধ্যনর্ উনেনদর পদনেপ গ্রহি; 

৭. ওয়াক ফ সম্পবির সরকড ম সংনশাধন; 

৮. ওয়াক ফ সম্পবির উন্নয়ন ও আয় বৃবি; 

৯. কর্ মকালীন প্রবশেি প্রদান। 
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সসকশন ২   

 

ওয়াক ফ প্রশাসননর বববভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব )Outcome/Impact( 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

)Outcome/Impact( 
 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত অজমন 

 

লেযর্াত্রা 

 ২০১৭-১৮ 

প্রনেপি   বনধ মাবরত  লেযর্াত্রা অজমননর 

সেনত্র স ৌর্ভানব দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রিালয়/ববভাগ/ সংস্হাসমূনহর 

নার্ 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৫-১৬ 

 

 

 ২০১৬-১৭ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. ওয়াক ফ এনেটসমূনহর তর্া ওয়াক ফ 

প্রশাসননর আয় বৃবি  

 

১. ওয়াক ফ এনেনটর প্রকৃত আনয়র 

৫% হানর িাঁদা আদায়করি  

 

টাকা 

(লে) 

৬০২.৬০ 

 

৫১১.০০ ৬২৫.০০ ৬৩০.০০ ৬৪০.০০   

২. ওয়াক ফ সম্পবির উন্নয়ন ও আয় 

বৃবি  

 

সংখ্যা ০৩ ০৬ ০৪ ০৪ ০৪ 
-  

৩.  ওয়াক ফ সম্পবির অবডট  সংখ্যা ২৩০২ ২৩১০ ২৩৬০ ২৩৭০ ২৩৮০ 
-  

 

২.  এনেটসমূনহর প্রশাসবনক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

৪. ওয়াক ফ এনেনটর কবর্টি গঠন সংখ্যা ২৯৪ ৩১১ ৩২৫ ৩৩০ ৩৩৫ 
-  

৫. অববধ দখলদারনদর  সজলা 

প্রশাসনকর র্াধ্যনর্ উনেনদর 

পদনেপ গ্রহি 

সংখ্যা ৩৬ ৪০ ৪২ ৪৫ ৫০   

৬. ওয়াক ফ সম্পবির  সরকড ম 

সংনশাধননর পদনেপ গ্রহি 

সংখ্যা ৫৬ ৪৮ ৫০ ৫২ ৬০ সজলা প্রশাসন/উপযুক্ত আদালত  
 

৩.  সসবার র্ান বৃবি 

 

৭. ওয়াক ফ সম্পবি 

তাবলকাভুবক্তকরি 

সংখ্যা ২৯৯ ২৯৬ ৩২৫ ৩৩০ ৩৩৫ সজলা প্রশাসন 
 

৮. সর্াতাওয়াল্লী  বননয়াগ সংখ্যা ২৯১ ৩১৫ ৩২৫ ৩৩০ ৩৩৫   

৪. প্রবশেনির র্াধ্যনর্ দেতার উন্নয়ন। 

৯. কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর প্রবশেি 

প্রদানকৃত  

সংখ্যা - ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ - 
 

 

*২০১৩ সানলর ববনশষ ববধান আইন অনু ায়ী ওয়াক ফ সম্পবির উন্নয়ননর জন্য আনবদন সহ প্রস্তাব বববভন্ন র্ন্ত্রিালয়/ববভানগর সদস্য সর্ন্বনয় গঠিত ববনশষ কবর্টিনত উত্থাবপত হয়। কবর্টির সুপাবরশক্রনর্ প্রস্তাব 

সরকার কর্তমক অনুনর্াবদত হয়। পরবতীনত উন্মুক্ত  সটন্ডার পিবতনত তাবলকাভুক্ত সডনভলপার  সকাম্পানীর র্াধ্যনর্ উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করনত হয়। এ সকল কারনি প্রস্তাব অনুনর্াদন সহ কা ম সম্পাদননর জন্য 

অননক সর্য় ব্যয় হয়। ফনল বেনর ৩/৪টির  সববশ উন্নয়ন কাজ হানত  সনয়া সম্ভব হয় না।  

*র্হার্ান্য সুপ্রীর্ সকানট মর হাইনকাট ম ববভানগ রীট বপটিশন ৯৯১৩/২০১৬ এ আনদনশ ওয়াক ফ (সম্পবি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) ববনশষ ববধান আইন ২০১৩ এর ৪(১) (ক) ধারাটি স্থবগত আনে। ফনল কর্ মসম্পাদন সূিক সমূহ 

(Performance Indicator) এর ৮ নং ক্রবর্নক ববি মত লের্াত্রা অজমন ব্যহত হনত পানর।  
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সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাচধকার, কার্ মক্রর্, কর্ মসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযর্াত্রাসমূহ 
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােন  

সূিদকর র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন লক্ষযর্াত্রা/বনি মায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY2017-2018) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অসাধারণ অচত উির্ উির্ িলচত র্ান িলচত 

র্াদনর 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

র্ন্ত্রিালয়/ ববভানগর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
১. ওয়াক ফ 

সম্পবি 

তাবলকাভুবক্তকরি 

 

 

 

 

২০ 

১.১ ওয়াক ফ 

সম্পবি বিবিত 

করা 

১.২ পবরদশ মন করা 

 

১. ওয়াক ফ সম্পবি 

তাবলকাভুবক্তকরি 

সংখ্যা ১০ ২৯৯ ২৯৬ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২২৮ ১৯৫ ৩৩০ ৩৩৫ 

২. ওয়াক ফ এনেনটর 

কবর্টি গঠন 

সংখ্যা ৫ ২৯৪ ৩১১ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২২৮ ১৯৫ ৩৩০ ৩৩৫ 

৩  সর্াতাওয়াল্লী  বননয়াগ সংখ্যা ৫ ২৯১ ৩১৫ ৩২৫ ২৯৩ ২৬০ ২২৮ ১৯৫ ৩৩০ ৩৩৫ 

২. বনরীেি ও 

আবর্ মক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

১০ ২.১  ওয়াক ফ 

সম্পবির আবর্ মক  

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

করা 

৪.ওয়াক ফ সম্পবির 

আবর্ মক  ব্যবস্থাপনা 

উন্নীত 

সংখ্যা ৫ ২৩০২ ১৪৩২ ২৩৬০ ২১২৪ ১৮৮০ ১৬৫২ ১৪১৬ ২৩৭০ ২৩৮০ 

২.২  ওয়াক ফ 

এনেনটর বনরীো 

করা 

ওয়াক ফ সম্পবির 

বনরীবেত  

সংখ্যা ৫ ২৩০২ ২৩১০ ২৩৬০ ২১২৫ ১৮৮০ ১৬৫২ ১৪৩২ ২৩৭০ ২৩৮০ 

৩. উন্নত 

ব্যবস্থাপনার 

র্াধ্যনর্ িাঁদা 

আদায় বৃবিকরি 

 

 

১৫ ৩.১  উন্নত 

ব্যবস্থাপনার 

র্াধ্যনর্ িাঁদা 

আদায় করা  

৫. ওয়াক ফ এনেনটর 

প্রকৃত আনয়র ৫% হানর 

িাঁদা আদায়করি 

টাকা 

(লে) 

১৫ ৬০২.৬০ 

 

৫১১.০০ ৬২৫.০০ 

 

৫৬২.৫ ৫০০ ৪৩৭.৫ ৩৭৫ ৬৩০.০০ ৬৪০.০০ 

৪. আইন সংক্রান্ত 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

২০ ৪.১  ওয়াক ফ 

সম্পবির দখল 

গ্রহি 

৬. অববধ দখলদারনদর  

সজলা প্রশাসননর র্াধ্যনর্ 

উনেনদর পদনেপ গ্রহি 

সংখ্যা ১০ ৪০ ২৫ ৪২ ৩৮ ৩৪ ২৯ ২৬ ৪৫ ৫০ 

৭. ওয়াক ফ সম্পবির  

সরকড ম সংনশাধননর 

পদনেপ গ্রহি 

সংখ্যা ১০ ৩০ ৪৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫২ ৬০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কা মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােন  

সূিদকর র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজমন* 
লক্ষযর্াত্রা/বনি মায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অসাধারণ অচত উির্ উির্ িলচত র্ান িলচত 

র্াদনর 

চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৫. ওয়াক ফ 

দবলনলর ববধানর্নত 

ওয়াক ফ এনেনটর 

বৃবিনভাগীনদর 

কল্যাি সাধন ও 

আয় বৃবিকরি 

১০ ৫.১ ওয়াক ফ 

সম্পবির  উন্নয়ন 

ও আয় বৃবি 

করা  

৮. ওয়াক ফ  সম্পবি উন্নীত 

ও আয় বৃবিকৃত 

সংখ্যা ০৩ ০৩ ০৬ ০৪ ০৩ - - - ০৫ ০৬ 

৬. কর্ মকালীন 

প্রবশেি  

৫ ৬.১  কর্ মকতমা/ 

কর্ মিারীনদর 

প্রবশেি প্রদান 

করা  

৯. কর্ মকতমা/ কর্ মিারীনদর 

প্রবশেি প্রদানকৃত  

জনর্ন্টা  - ৩০ - ৩৫ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ৪০ ৪৫ 
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দপ্তর/সংস্থার আববশ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন সূিক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােন 

সূিদকর 

র্ান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযর্াত্রার র্ান- ২০১৭-১৮ 

(Target Value- 2017-18) 
অসাধারণ 

(Excellent) 

অচত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ 

(Good) 

িলচত র্ান 

(Fair) 

িলচত র্াদনর 

চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দেতার সনঙ্গ 

বাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন চুবক্ত 

বাস্তবায়ন 

৪ ২০১৭-১৮ অর্ ম বেনরর খসড়া বাবষ মক 

কর্ মসম্পাদন চুবক্ত দাবখল 

বনধ মাবরত সর্য়সীর্ার র্নধ্য খসড়া চুবক্ত 

র্ন্ত্রিালয়/ববভানগ দাবখলকৃত  

তাবরখ .৫ ১৯ এবপ্রল ২৩ এবপ্রল ২৫এবপ্রল ২৬এবপ্রল ২৭ এবপ্রল 

র্াঠ প মানয়র কা মালয়সমূনহর সনঙ্গ ২০১৭-১৮ 

অর্ ম বেনরর বাবষ মক কর্ মসম্পাদন চুবক্ত স্বাের 

বনধ মাবরত সর্য়সীর্ার র্নধ্য চুবক্ত স্বােবরত তাবরখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯জুন ২০ জুন ২১জুন 

২০১৬-১৭ অর্ ম বেনরর বাবষ মক কর্ মসম্পাদন 

চুবক্তর মূল্যায়ন প্রবতনবদন দাবখল 

বনধ মাবরত তাবরনখ মূল্যায়ন প্রবতনবদন 

দাবখলকৃত 

তাবরখ ১ ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ১৯ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

২০১৭-১৮ অর্ মবেনরর বাবষ মক কর্ মসম্পাদন 

চুবক্ত বাস্তবায়ন পবরবীেি 

ত্রত্রর্াবসক প্রবতনবদন দাবখলকৃত  সংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অর্ মবেনরর বাবষ মক কর্ মসম্পাদন 

চুবক্তর অধ মবাবষ মক মূল্যায়ন প্রবতনবদন দাবখল 

বনধ মাবরত তাবরনখ অধ মবাবষ মক মূল্যায়ন 

প্রবতনবদন দাবখলকৃত 

তাবরখ ১ ১৪ জানুয়াবর ১৬ জানুয়াবর ১৮ জানুয়াবর ২১ জানুয়াবর ২২ জানুয়াবর 

কা ম পিবত ও 

সসবার র্াননান্নয়ন 

৯ ই-ফাইবলং পিবত বাস্তবায়ন ই-ফাইনল নবর্ বনষ্পবপ্তকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউবননকাড ব্যবহার বনবিত করা ইউবননকাড ব্যবহার বনবিতকৃত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

বপআরএল শুরুর ২ র্াস পূনব ম সংবিি কর্ মিারীর 

বপআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জাবর 

বনবিতকরি 

বপআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জাবরকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

বসটিনজন স িাট মার অনু ায়ী সসবা প্রদান প্রকাবশত বসটিনজন স িাট মার অনু ায়ী সসবা 

প্রদানকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অবভন াগ প্রবতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বনষ্পবিকৃত অবভন াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবার র্ান সম্পনকম সসবাগ্রহীতানদর র্তার্ত 

পবরবীেনির ব্যবস্থা িালু করা 

সসবার র্ান সম্পনকম সসবাগ্রহীতানদর র্তার্ত 

পবরবীেনির ব্যবস্থা িালুকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দপ্তর/সংস্থায় কর্পনে দুইটি অনলাইন সসবা 

িালু করা 

কর্পনে দুইটি অনলাইন সসবা িালুকৃত তাবরখ ১ ৩১ বডনসম্বর ৩১ জানুয়াবর ২৮ সফব্রুয়াবর - - 

দপ্তর/সংস্থার কর্পনে ৩টি সসবাপ্রবক্রয়া 

সহজীকৃত 

কর্পনে ৩টি সসবাপ্রবক্রয়া সহজীকৃত তাবরখ ১ ৩১ বডনসম্বর ৩১ জানুয়াবর ২৮ সফব্রুয়াবর ১৫ র্াি ম  

দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কা মালয়সমূনহর উদ্ভাবনী 

উনযাগ ও Small Improvement 

Project (SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উনযাগ ও SIP সমূনহর ডাটানবজ 

প্রস্তুতকৃত 

তাবরখ ১ ৪ জানুয়াবর ১১ জানুয়াবর ১৮ জানুয়াবর ২৫ জানুয়াবর ৩১ জানুয়াবর 

উদ্ভাবনী উনযাগ ও SIP সরবিনকনটড সংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 

আবর্ মক 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৩ অবডট বনষ্পবি অবডট আপবি বনষ্পবিকৃত  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পবির হালনাগাদ তাবলকা 

প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পবির হালনাগাদ তাবলকা তাবরখ ১ ১ সফব্রুয়াবর ১৫ সফব্রুয়াবর  ২৮ সফব্রুয়াবর ২৮ র্াি ম  ১৫ এবপ্রল 

অস্থাবর সম্পবির হালনাগাদ তাবলকা তাবরখ .৫ ১ সফব্রুয়াবর ১৫ সফব্রুয়াবর  ২৮ সফব্রুয়াবর ২৮ র্াি ম  ১৫ এবপ্রল 

দপ্তর/সংস্থার কল্যাি কর্ মকতমা বননয়াগ করা কল্যাি কর্ মকতমা বননয়াগকৃত ও ওনয়বসাইনট 

প্রকাবশত 

তাবরখ .৫ ১৫ অনক্টাবর ২৯ অনক্টাবর ১৫ ননভম্বর ৩০ ননভম্বর ১৪ বডনসম্বর 

দেতা ও 

ত্রনবতকতার উন্নয়ন 

২ সরকাবর কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রবশেিসহ বববভন্ন ববষনয় 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর জন্য প্রবশেি আনয়াজন 

প্রবশেনির সর্য় জনর্ন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
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জাতীয় শুিািার সকৌশল বাস্তবায়ন ২০১৭-১৮ অর্ মবেনরর শুিািার বাস্তবায়ন 

কর্ মপবরকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পবরবীেি 

কাঠানর্া প্রিীত ও দাবখলকৃত 

তাবরখ  .৫ ১৩ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

বনধ মাবরত সর্য়সীর্ার র্নধ্য ত্রত্রর্াবসক 

পবরবীেি প্রবতনবদন দাবখলকৃত 

সংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অবধকার ও 

স্বপ্রনিাবদত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদকরি তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রনিাবদত তথ্য প্রকাশ স্বপ্রনিাবদত তথ্য প্রকাবশত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বাবষ মক প্রবতনবদন প্রিয়ন ও প্রকাশ বাবষ মক প্রবতনবদন ওনয়বসাইনট প্রকাবশত তাবরখ ১ ১৫ অনক্টাবর ২৯ অনক্টাবর ১৫ ননভম্বর ৩০ ননভম্বর ১৪ বডনসম্বর 

 

৬০ র্ন্টা প্রবশেনির র্নধ্য অন্যযন ২০ র্ন্টা সরকাবর কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রবশেি অন্তভু মক্ত র্াকনব। 
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আচর্ ওয়াক ফ প্রশাসক, বাাংলাদেশ, সচিব, ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর চনকট অঙ্গীকার 

করচি সর্, এই চুচিদত বচণ মত ফলাফল অজমদন সদিষ্ট থাকব।  

 

 

আচর্ সচিব, ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা অঙ্গীকার করচি সর্, এই চুচিদত বচণ মত ফলাফল 

অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াচগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষচরত: 

 

 

 

 

 

 

ওয়াক ফ প্রশাসক, বাংলানদশ    ----------------------------- 

তাচরে 

 

 

 

 

 

সবিব       ----------------------------- 

ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সচিবালয়      তাচরে 
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সংন াজনী-১ 

 

শব্দসংনেপ (Acronyms) 

 

 

 

PDR Act 1913 = Public Demand Recovery Act1913   
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সংন াজনী- ২: কর্ মসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ/সাংস্থা এবাং পচরর্াপ পদ্ধচত-এর চববরণ 

 

ক্রচর্ক 

নম্বর 

কর্ মসম্পােন সূিকসমূহ চববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পচরর্াপ 

পদ্ধচত এবাং 

উপািসূত্র 

সাধারণ 

র্ন্তব্য 

১ ১. ওয়াক ফ সম্পবি 

তাবলকাভুবক্তকরি 

 সজলা প্রশাসন ও 

ওয়াক ফ পবরদশ মনকর 

প্রবতনবদন প্রাবপ্তর 

র্াধ্যনর্  

ওয়াক ফ 

প্রশাসন 

বাংলানদশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ওয়াক ফ 

অধ্যানদনশর 

১৯৬২ এর 

আনলানক 

 

২ ২. ওয়াক ফ এনেনটর 

কবর্টি গঠন 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর 

চূড়ান্ত অনুনর্াদননর 

র্াধ্যনর্  

৩ ৩.  সর্াতাওয়াল্লী 

বননয়াগ  

ওয়াক ফ প্রশাসনকর 

চূড়ান্ত অনুনর্াদননর 

র্াধ্যনর্  

৪ ৪. ওয়াক ফ সম্পবির 

অবডট 

র্াঠ প মানয় কর্ মরত 

ওয়াক ফ পবরদশ মক ও 

বহসাব বনরীেনকর 

র্াধ্যনর্ 

৫ ৫. ওয়াক ফ এনেনটর 

প্রকৃত আনয়র ৫% হানর 

িাঁদা আদায়করি 

র্াঠ প মানয় কর্ মরত 

ওয়াক ফ পবরদশ মক ও 

বহসাব বনরীেনকর 

র্াধ্যনর্ 

৬ ৬. ওয়াক ফ সম্পবির 

উন্নয়ন  

ওয়াক ফ (সম্পবি হস্তান্তর 

ও উন্নয়ন) ববনশষ ববধান 

আইন ২০১৩ এর 

বাস্তবায়ননর র্াধ্যনর্  

৭ ৭. অববধ দখলদারনদর  

সজলা প্রশাসনকর 

র্াধ্যনর্ উনেনদর 

পদনেপ গ্রহি  

 সজলা প্রশাসনকর 

র্াধ্যনর্ ওয়াক ফ 

অধ্যানদনশর ৬৪(১) ধারা 

প্রনয়াগ কনর  

৮ ৮. ওয়াক ফ সম্পবির  

সরকড ম সংনশাধন 

উপযুক্ত আদালনত  

সরকড ম সংনশাধননর 

র্ার্লা দানয়র কনর  
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সাংদর্াজনী ৩: অন্য র্ন্ত্রণালয়/চবিাদগর........... চনকট সুচনচে মষ্ট কর্ মসম্পােন িাচহোসমূহ 

 

প্রচতষ্ঠা

সনর 

ধরণ 

প্রচতষ্ঠাদনর 

নার্ 

সাংচিষ্ট 

কর্ মসম্পােন 

সূিক 

উি প্রচতষ্ঠাদনর 

চনকট সাংচিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয়/ 

চবিাদগর িাচহো 

িাচহো/ 

প্রতযাশার 

সর্ৌচিকতা 

উি 

প্রচতষ্ঠাদনর 

চনকট 

িাচহোর 

র্াত্রা উদেে 

করুন 

প্রতযাশা 

পূরণ না 

হদল 

সম্ভাব্য 

প্রিাব 

 সজলা 

প্রশাসন  

১।তাবলকাভুবক্ত

করি 

সজলা প্রশাসনকর 

প্রবতনবদন 

ওয়াক ফ 

অবড মন্যান্স 

১৯৬২ এর 

৪৭(৫) ধারার 

ববধানর্নত 

- - 

২। উনেদকরি সজলা প্রশাসন 

বনব মাহী ম্যাবজনেট 

এর র্াধ্যনর্ এ 

কা মক্রর্ কনর 

র্ানকন 

ওয়াক ফ 

অবড মন্যান্স 

১৯৬২ এর 

৬৪(১) ধারার 

ববধান 

- - 

৩।  সরকড ম 

সংনশাধন 

উপযুক্ত আদালনত 

র্ার্লা দানয়র 

ওয়াক ফ 

অবড মন্যান্স 

১৯৬২ এর ৮৩ 

ধারার ববধান 

- - 

৪। িাঁদা আদায় িাঁদা আদানয়র  

জন্য সাটি মবফনকট 

র্ার্লায় 

সহন াবগতাকরি 

PDR Act 

1913 এর 

অধীনন 

সাটি মবফনকট 

র্ার্লা দানয়র 

- - 
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আচর্ ওয়াক ফ প্রশাসক, বাাংলাদেশ, সচিব, ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর চনকট অঙ্গীকার 

করচি সর্, এই চুচিদত বচণ মত ফলাফল অজমদন সদিষ্ট থাকব।  

 

 

আচর্ সচিব, ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা অঙ্গীকার করচি সর্, এই চুচিদত বচণ মত ফলাফল 

অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াচগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষচরত: 

 

 

 

 

 

 

ওয়াক ফ প্রশাসক, বাংলানদশ    ----------------------------- 

তাচরে 

 

 

 

 

 

সবিব       ----------------------------- 

ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালয়                        তাচরে 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


