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বাংলানদশ ওয়াক ফ প্রশাসনের কর্ মসম্পাদনের সার্ব মক র্িত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh waqf Administration) 

 

 

বাংলানদশ ওয়াক ফ প্রশাসে একটি ধর্ীয় অনুশাসে-র্ভর্িক, সার্ার্জক কল্যািকর ও  

সসবামূলক স্ব-শার্সত সংস্থা। র্বগত ১৯৩৪ সানলর সবঙ্গল ওয়াক ফ এযাক্ট এর বনল- এই সংস্থার 

সৃর্ি হয়। বতমর্ানে ১৯৬২ সানলর ওয়াক ফ অধ্যানদশ অনু ায়ী ওয়ার্কনফর উনেশ্য 

বাস্তবায়েসহ ওয়াকফ এনেটসমূনহর তদারর্ক, র্েয়ন্ত্রি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপো র্ের্িত করাই এই 

সংস্থার মূল লেয। ওয়াক ফ (সম্পর্ি হস্তান্তর ও উন্নয়ে) র্বনশষ র্বধাে আইে ২০১৩ র্হাে 

জাতীয় সংসনদ পাশ হনয়নে । উক্ত আইে  সর্াতানবক ওয়াক ফ এনেট সমূনহর উন্নয়ে/কা মক্রর্ 

িলর্াে আনে। ওয়াক ফ এনেট এবং সম্পর্ি র্ির্িতকরি, রেিানবেি ও ডাটানবইজ প্রস্তুত 

করা হনয়নে। েতুে ওয়াক ফ এনেট তার্লকাভুর্ক্তর কা মক্রর্ অব্যাহত আনে।  

 

সর্স্যা ও িযানলঞ্জসমূহ :  সদশব্যাপী সকল ওয়াক ফ সম্পর্ি র্ির্িতকরি ও তার্লকাভুক্তকরি- 

বাংলানদশ ওয়াক ফ প্রশাসনের সবনিনয় বড় িযানলঞ্জ। আধুর্েক ও যুনগাপন াগী  সরকড ম রুর্ 

প্রর্তষ্ঠাকরি, ওয়াক ফ দর্ললসমূহ র্ডর্জটাল আকমাইনভ সংরেি এবং ওয়াক ফ সম্পর্ির 

র্ার্লা র্েষ্পর্িকরনি দীর্ মসূত্রতা দূরীকরি বতমর্াে ওয়াক ফ প্রশাসনের প্রধাে সর্স্যা ও 

িযানলঞ্জ। তাোড়া জেবনলর স্বল্পতা এ প্রশাসনের অন্যতর্ সর্স্যা।  

 

ভর্বষ্যত পর্রকল্পো : আইর্সটি কা মক্রনর্র যুনগাপন াগী ব্যবহানরর র্াধ্যনর্ ওয়াক ফ সম্পর্ি 

র্ির্িতকরি, দখলমুক্তকরি  এবং সরকড ম হালোগাদকরি।  

 

২০১৮-১৯ অর্ মবেনরর সম্ভাব্য প্রধাে অজমেসমূহ: 

১। ১৯০ টি অ-তার্লকাভুক্ত ওয়াক ফ সম্পর্ি র্ির্িত ও তার্লকাভুর্ক্তকরি; 

২। প্রাপ্ত আনবদনের ৯০% ওয়াক ফ এনেনটর কর্র্টি গঠে; 

৩। প্রাপ্ত আনবদনের ৯০% ওয়াক ফ এনেনটর সর্াতাওয়াল্লী র্েনয়াগ; 

৪। ৯১২ টি ওয়াক ফ এনেনটর অর্ডট কা ম সম্পাদে; 

৫। লেযর্াত্রা অনু ায়ী ৬.৩৫ সকাটি টাকা ওয়াক ফ িাঁদা আদায়;  

৬। প্রাপ্ত অর্ভন ানগর ৬০% শুোেীর র্াধ্যনর্ র্েষ্পর্িকরি; 

৭। প্রাপ্ত আনবদনের ৬০% ওয়াক ফ এনেট অববধ দখল মুক্তকরনির পদনেপ গ্রহি; 

৮। প্রাপ্ত আনবদনের ৭০% ওয়াক ফ এনেনটর সরকড ম সংনশাধনের পদনেপ গ্রহি; 

৯। ওয়াক ফ ভবে উর্ধ্মমুখী সম্প্রসারি কানজর ৬০% সম্পন্ন; 

১০। ওয়াক ফ এনেনটর ডাটানবইজ প্রস্তুতকরি কা মক্রর্ ৫০% সম্পন্ন।  
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উপক্রর্র্িকা (Preamble) 

 

 

 

ওয়াক ফ প্রশাসদনর প্রাচতষ্ঠাচনক েক্ষতা বৃচদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবচেচহ সজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার চনচিতকরদণর র্ােদর্ রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয –  

 

ওয়াক ফ প্রশাসক, বাাংলাদেশ 

 

এবাং 

 

সচিব, ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর র্দে ২০১৮ সাদলর জুন র্াদসর ২১ 

তাচরদে এই বাচষ মক কর্ মসম্পােন চুচি স্বাক্ষচরত হল।  

 

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

 

রূপকল্প, অর্ভলেয, সকৌশলগত উনেশ্যসূহ এবং কা মাবর্ল 

 

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

 

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

      ইসলার্ী চবধানাবলীর আদলাদক জনকল্যাণমুলক কার্ মক্রর্ গ্রহণ।  

 

১.৩ সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ (Strategic Objectijves) : 

১.৩.১  র্ন্ত্রিালয়/র্বভানগর সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ     

১. ওয়াক ফ সম্পর্ি তার্লকাভুর্ক্তকরি, রেিানবেি ও পর্রিালো কা মক্রর্ সজারদারকরি; 

২. আর্র্ মক ব্যবস্থাপোর উন্নয়ে; 

৩. ওয়াক ফ িাঁদা আদায় বৃর্িকরি; 

৪. আইেসংক্রান্ত ব্যবস্থাপোর উন্নয়ে; 

৫. ওয়াক ফ আইে সর্াতানবক ওয়াক ফ এনেনটর উন্নয়ে ও বৃর্িনভাগীনদর কল্যাি সাধে; 

৬. প্রার্তষ্ঠার্েক সের্তা বৃর্ি। 

 

১.৩.২  আবর্শ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

 ১. বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে চুর্ক্ত বাস্তবায়ে সজারদারকরি; 

 ২. কা ম পির্ত, কর্ মপর্রনবশ ও সসবার র্ানোন্নয়ে; 

 ৩. আর্র্ মক ও সম্পদ ব্যবস্থাপোর উন্নয়ে; 

 ৪. জাতীয় শুিািার সকৌশল ও তথ্য অর্ধকার বাস্তবায়ে সজারদারকরি।  

 

১.৪  কা মাবর্ল (Functions) :  

১. ওয়াক ফ সম্পর্ি তার্লকাভুর্ক্তকরি; 

২. ওয়াক ফ এনেনটর কর্র্টি গঠে; 

৩. সর্াতাওয়াল্লী র্েনয়াগ; 

৪. ওয়াক ফ সম্পর্ির অর্ডট ও র্েরীো; 

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

৬. অববধ দখলদারনদর সজলা প্রশাসনকর র্াধ্যনর্ উনেনদর পদনেপ গ্রহি; 

৭. শুোেীর র্াধ্যনর্ ওয়াক ফ সম্পর্ি সংক্রান্ত অর্ভন াগ র্েষ্পর্িকরি; 

৮. ওয়াক ফ সম্পর্ির সরকড ম সংনশাধে; 

৯. ওয়াক ফ সম্পর্ির উন্নয়ে ও আয় বৃর্ি; 

১০. ওয়াক ফ প্রশাসনের প্রার্তষ্ঠার্েক সের্তা অজমে। 
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সসকশে ২   

 

ওয়াক ফ প্রশাসনের র্বর্ভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব )Outcome/Impact( 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

)Outcome/Impact( 
 

কর্ মসম্পাদে সূিকসমূহ 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত অজমে 

 

লেযর্াত্রা 

 ২০১৮-১৯ 

প্রনেপি   র্েধ মার্রত  লেযর্াত্রা অজমনের 

সেনত্র স ৌর্ভানব দার্য়ত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রিালয়/র্বভাগ/ সংস্হাসমূনহর 

োর্ 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. ওয়াক ফ এনেটসমূনহর তর্া ওয়াক ফ 

প্রশাসনের আয় বৃর্ি  

১.১ ওয়াক ফ এনেনটর প্রকৃত আনয়র 

৫% হানর আদায়কৃত িাঁদা  

টাকা 

(লে) 
৫১১.০০ ২৬৩.৫৪ ৬৩৫.০০ ৬৪০.০০ ৬৪৫.০০ 

স্থােীয় ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর 

কা মালয় ও সজলা প্রশাসনকর 

কা মালয় 

 

১.২ র্েরীেীত ওয়াক ফ এনেট সংখ্যা ২৩১০ ১৪০৫ ৯১২ ৯৫০ ৯৮০ 
স্থােীয় ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর 

কা মালয় 
 

২.  ওয়াক ফ এনেট সমূনহর ব্যবস্থাপোর 

উন্নয়ে ও সজারদারকরি  

২.১ তার্লকাভুক্তকৃত ওয়াক ফ এনেট   সংখ্যা 

- - 

১৯০ ২০০ ২১০ 

স্ষােীয় ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর 

কা মালয় ও সংর্িি সজলা 

প্রশাসনকর কা মালয় 

 

২.২ র্েনয়াগকৃত সর্াতাওয়াল্লী   % 
- - 

৯০ ৯৫ ১০০ 
স্থােীয় ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর 

কা মালয়  

২.৩ গঠিত কর্র্টি   % 
- - 

৯০ ৯৫ ১০০ 
স্থােীয় ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর 

কা মালয়  

২.৪ সরকড ম সংনশাধনের জন্য গৃহীত 

পদনেপ 
% 

- - 
৭০ ৭৫ ৮০ উপযুক্ত আদালত  

২.৫ উনেনদর জন্যগৃহীত পদনেপ % 
- - 

৬০ ৬৫ ৭০ 
সংর্িি সজলা প্রশাসনকর 

কা মালয় 
 

২.৬ র্ন্ত্রিালনয়র সুপার্রনশর সপ্রর্েনত 

র্েষ্পর্িকৃত উন্নয়ে কা মক্রর্   
% 

- - 
৮০ ৮৫ ৯০ ধর্ ম র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয়  

৩. প্রার্তষ্ঠার্েক সের্তা বৃর্ি 

৩.১ র্ের্ মািকৃত ভবে % - - ৮০ ৮০ ৮৫ গিপূতম অর্ধদপ্তর  

৩.২ প্রস্তুতকৃত ডাটানবইজ   % - - ৮০ ৮৫ ৯০ ওয়াক ফ প্রশাসে  
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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) 

র্ভর্িবের 

২০১৬-১৭ 

প্রকৃত অজমে 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযর্াত্রা/র্েি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY2018-2019) 
প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 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/ র্বভানগর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. ওয়াক ফ 

সম্পর্ি 

তার্লকাভুর্ক্তকরি, 

রেিানবেি ও 

পর্রিালো 

কা মক্রর্ 

সজারদারকরি 

(প্রাপ্ত আনবদনের 

সপ্রর্েনত) 

২০ 

১.১ ৪৭(৫) 

প্রর্তনবদনের জন্য 

সজলা প্রশাসদকর 

কার্ মালদয় সপ্ররণ 

১.১.১ সপ্রচরত অনুদরাধ % ৩ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.২ তদনন্তর জন্য 

ওয়াকফ 

পচরেশ মদকর 

কার্ মালদয় সপ্ররণ 

১.২.১ সপ্রচরত অনুদরাধ % ৩ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৩ প্রাপ্ত 

প্রর্তনবদেদ্বনয়র 

আনলানক 

তার্লকাভুক্তকরি 

১.৩.১ তার্লকাভুক্ত 

ওয়াক ফ এনেট 
সংখ্যা ৬ ১৫০ ৯০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ২০০ ২১০ 

১.৪ ওয়াক ফ 

এনেনটর কর্র্টি 

গঠে 

১.৪.১ গঠিত কর্র্টি % ৪ - - ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ১০০ 

১.৫ সর্াতাওয়াল্লী  

র্েনয়াগ 

১.৫.১ র্েনয়াগকৃত 

সর্াতাওয়াল্লী 
% ৪ - - ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ১০০ 

২.আর্র্ মক 

ব্যবস্থাপোর উন্নয়ে 
১০ 

২.১ ওয়াক ফ 

এনেনটর র্েরীো 

করি 

২.১.১ র্হসাব দার্খল সংখ্যা ৪ - - ২৫০০ ২১৪২ ১৯০৪ ১৬৬৬ ১৪২৮ ২৬০০ ২৭০০ 

২.১.২ র্েরীেীত 

ওয়াকফ এনেট 
সংখ্যা ৩ ২৩৫০ ১৬৭৬ ৯১২ ৯০০ ৮৮৫ ৮৭০ ৮৫০ ৯৫০ ৯৮০ 

২.১.৩ পুি: র্েধ মারেকৃত 

িাঁদা 
% ৩ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩. ওয়াক ফ িাঁদা 

আদায় বৃর্িকরি 
১৫ 

৩.১ সেক 

সহাল্ডারনদর 

উদ্ভুিকরি ও 

অবর্হতকরি 

৩.১.১ প্রদােকৃত সোটিশ % ৩ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.১.২ আনয়ার্জত সভা সংখ্যা ২ - - ৩ ২ ১ - - ৬ ৮ 

৩.১.৩ আদায়কৃত িাঁদা 
লে 

টাকা 
১০ ৫১১.০০ ২৬৩.৫৪ ৬৩৫.০০ ৫৭১.৫০ ৫০৮.০০ ৪৪৪.৫০ ৩৮১.০০ ৬৪০.০০ ৬৪৫.০০ 

৪. আইে সংক্রান্ত ১৫ 
৪.১  ওয়াক ফ 

সম্পর্ির সরকড ম 

৪.১.১ সজলা প্রশাসেনক 

সপ্রর্রত পত্র 
% ৩ - - ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬৫ ৭০ 
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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) 

র্ভর্িবের 

২০১৬-১৭ 

প্রকৃত অজমে 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযর্াত্রা/র্েি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY2018-2019) 
প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 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 

ব্যবস্থাপোর উন্নয়ে 

(প্রাপ্ত আনবদনের 

সপ্রর্েনত) 

সংনশাধে ও অববধ 

দখলদারনদর 

উনেনদর ব্যবস্থা 

গ্রহি 

৪.১.২ সরকড ম 

সংনশাধনের জন্য গৃহীত 

ব্যবস্থা 

% ৩ - - ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭৫ ৮০ 

৪.২ ওয়াক ফ 

এনেট পর্রিালো 

সংক্রান্ত র্বর্ভন্ন 

অর্ভন াগ  গ্রহি ও 

র্েষ্পর্িকরি 

৪.২.১ সংর্িি পেগিনক 

প্রদােকৃত সোটিশ 
% ২ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৪.২.২ গৃহীত শুোেী % ৪ - - ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৯০ 

৪.২.৩ র্েষ্পর্িকৃত 

অর্ভন াগ 
% ৩ - - ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭০ ৮০ 

৫. ওয়াকফ আইে 

সর্াতানবক 

ওয়াক ফ এনেনটর 

উন্নেয়ে ও 

বৃর্িনভাগীনদর 

কল্যাি সাধে 

১০ 

৫.১ প্রাপ্ত আনবদে 

তদনন্তর জন্য র্াঠ 

প মানয় সপ্ররি 

৫.১.১ তদনন্তর জন্য 

সপ্রর্রত অনুনরাধ 

 

% ৩ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.২ র্বনশষ 

কর্র্টির সভায় 

উপস্থাপে 

৫.২.১  আনয়ার্জত সভা সংখ্যা ৪ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৬ 

৫.২.২ সভার র্সিানন্ত 

র্ন্ত্রিালনয় সপ্রর্রত প্রস্তাব 
% ২ - - ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০ 

৫.৩ র্ন্ত্রিালনয়র 

র্সিানন্তর আনলানক 

র্েষ্পর্িকরি 

৫.৩.১ র্েষ্পর্িকৃত 

উন্নয়ে কা মক্রর্ 
% ২ - - ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৯০ 

৬. প্রার্তষ্ঠার্েক 

সের্তা বৃর্ি 
৫ 

৬.১  ওয়াক ফ 

ভবনের উর্ধ্মমুখী 

৬ষ্ঠ, ৭র্ ও ৮র্ 

তলা র্ের্ মাে প্রকল্প 

৬.১.১  র্ের্ মািকানজর 

অগ্রগর্ত 

 

 

% ৩ - - ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩২ ৯০ ১০০ 

৬.২ ওয়াকফ 

এনেনটর  

ডাটানবইজ প্রস্তুত 

৬.২.১ প্রস্তুতকৃত 

ডাটানবইজ 
% ২ - - ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৭০ ১০০ 

 

*২০১৩ সানলর র্বনশষ র্বধাে আইে অনু ায়ী ওয়াক ফ সম্পর্ির উন্নয়নের জন্য আনবদে সহ প্রস্তাব র্বর্ভন্ন র্ন্ত্রিালয়/র্বভানগর সদস্য সর্ন্বনয় গঠিত র্বনশষ কর্র্টিনত উত্থার্পত হয়। কর্র্টির সুপার্রশক্রনর্ প্রস্তাব 

সরকার কর্তমক অনুনর্ার্দত হয়। পরবতীনত উন্মুক্ত  সটন্ডার পির্তনত তার্লকাভুক্ত সডনভলপার  সকাম্পােীর র্াধ্যনর্ উন্নয়ে কাজ সম্পাদে করনত হয়। এ সকল কারনি প্রস্তাব অনুনর্াদে সহ কা ম সম্পাদনের জন্য 

অনেক সর্য় ব্যয় হয়। ফনল বেনর ৩/৪টির  সবর্শ উন্নয়ে কাজ হানত  সেয়া সম্ভব হয় ো।  

*র্হার্ান্য সুপ্রীর্ সকানট মর হাইনকাট ম র্বভানগ রীট র্পটিশে ৯৯১৩/২০১৬ এ আনদনশ ওয়াক ফ (সম্পর্ি হস্তান্তর ও উন্নয়ে) র্বনশষ র্বধাে আইে ২০১৩ এর ৪(১) (ক) ধারাটি স্থর্গত আনে। ফনল সকৌশলগত উনেশ্য  

(Strategic Objectives) এর ৫ েং ক্রর্র্নক বর্ি মত লের্াত্রা অজমে ব্যহত হনত পানর।  
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দপ্তর/সংস্থার আবর্শ্যক 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- ২০১৮-১৯ (Target Value- 2018-19) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অচত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ 

(Good) 

িলচত র্ান 

(Fair) 

িলচত র্াদনর 

চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে চুর্ক্ত 

বাস্তবায়ে সজারদারকরি 

 

 

 

 

৩ 

র্াঠ প মানয়র কা মালয়সমূনহর সনঙ্গ ২০১৮-১৯ অর্ ম বেনরর 

বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে চুর্ক্ত স্বাের ও ওনয়বসাইনট আপনলাড 

বার্ষ মক কর্ মসম্পাদেচুর্ক্ত স্বাের্রত তার্রখ ০.৫ ২০ জুে ২০১৮ ২১ জুে 

২০১৮ 

২৪ জুে 

২০১৮ 

- - 

২০১৮-১৯ অর্ ম বেনরর বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে চুর্ক্তর অধ ম 

বার্ষ মক মূল্যায়ে প্রর্তনবদে সংর্িি র্ন্ত্রিালনয় দার্খল 

মুল্যায়ে প্রর্তনবদে দার্খলকৃত তার্রখ ০.৫ ১৭ জানুয়ার্র 

২০১৯ 

২০জানুয়ার্র 

২০১৯ 

২১ জানুয়ার্র 

২০১৯ 

২২ জানুয়ার্র 

২০১৯ 

২৩ জানুয়ার্র 

২০১৯ 

র্াঠ প মানয়র কা মালনয়র ২০১৮-১৯ অর্ মবেনরর বার্স মক 

কর্ মসম্পাদে চুর্ক্তর অধ মবার্ষ মক মূল্যায়ে প্রর্তনবদে 

প মানলািোনন্ত ফলাবতমক (feedback) র্ন্ত্রিালয়/র্বভানগ 

ফলাবতমক (feedback) প্রদি তার্রখ ১ ২৪ জানুয়ার্র 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ার্র 

২০১৯ 

০৪ সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

০৮ 

সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

১৯ সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

সরকার্র কর্ মসম্পাদে ব্যবস্থাপেরা পির্তসহ অন্যান্য র্বষনয় 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর জন্য প্রর্শেি আনয়াজে 

আনয়ার্জত প্রর্শেনির সর্য় জের্ন্টা ১ ৬০ - - - - 

কা ম পির্ত, কর্ মপর্রনবশ ও 

সসবার র্ানোন্নয়ে 
১০ 

 

 

ই-ফাইর্লং পির্ত বাস্তবায়ে 

ফ্রন্ট সডনের র্াধ্যনর্ গৃহীত ডাক ই-

ফাইর্লং র্সনেনর্ আপনলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইনল ের্র্ র্েষ্পর্িকৃত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইনল পত্র জারীকৃত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দপ্তর সংস্থাকর্তমক অেলাইে সসবা িালু করা 
ন্যযেতর্ একটি েতুে ই-সার্ভ মস 

িালুকৃত 

তার্রখ ১ ১০ জানুয়ার্র 

২০১৯ 

২৪জানুয়ার্র 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ার্র 

২০১৯ 

৩১ র্াি ম 

২০১৯ 

৩০ এর্প্রল 

২০১৯ 

দপ্তর/সংস্থা ও অধীেস্ত কা মালয়সমূনহর উদ্ভাবেী উনযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ে 

উদ্ভাবেী উনযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প 

(SIP) সমূনহর হালোগাদ 

ডাটানবইজ ওনয়বসাইনট প্রকার্শত 

তার্রখ ১ ০৩ সফব্রুয়ারী 

২০১৯ 

১১ 

সফব্রুয়ারী 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারী 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারী 

২০১৯ 

০৪ র্াি ম 

২০১৯ 

ডাটানবজ অনু ায়ী ন্যযেতর্ দুটি েতুে 

উদ্ভাবেী উনযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প 

িালুকৃত 

তার্রখ ১ ০৮ এর্প্রল 

২০১৯ 

২২ এর্প্রল 

২০১৯ 

০২ সর্ 

২০১৯ 

১৬ সর্ 

২০১৯ 

৩০ সর্ 

২০১৯ 

র্সটিনজন স িাট মার বাস্তবায়ে 

হালোগাদকৃত র্সটিনজন স িাট মার 

অনু ায়ী সসবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবাগ্রহীতানদর র্তার্ত পর্রবীেি 

ব্যবস্থা িালুকৃত 

তার্রখ ০.৫ ৩১ র্ডনসম্বর 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ার্র 

২০১৯ 

০৭ সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

১৭ সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

অর্ভন াগ প্রর্তকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ে 
র্ের্দ মি সর্নয়র র্নধ্য অর্ভন াগ 

র্েস্পর্িকৃত 

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

র্পআরএল শুরুর ২ র্াস পূনব ম সংর্িি কর্ মিারীর র্পআরএল ও 

ছুটি েগদায়েপত্র জার্র করা 

র্পআরএল আনদশ জার্রকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি েগদায়েপত্র জার্রকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আর্র্ মক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপোর উন্নয়ে 
৯ 

অর্ডট আপর্ি র্েষ্পর্ি কা মক্রনর্র উন্নয়ে র্ত্রপেীয় সভায় অর্ডট আপর্ি 

র্েষ্পর্ির জন্য সুপার্রশকৃত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অর্ডট আপর্ি র্েষ্পর্িকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পর্ির হালোগাদ তার্লকা প্রস্তুত করা স্থাবর সম্পর্ির তার্লকা 

হালোগাদকৃত 

তার্রখ ১ ০৩ সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

১১ 

সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ার্র 

২০১৯ 

০৪ র্াি ম 

২০১৯ 
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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- ২০১৮-১৯ (Target Value- 2018-19) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অচত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ 

(Good) 

িলচত র্ান 

(Fair) 

িলচত র্াদনর 

চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অস্থাবর সম্পর্ির তার্লকা 

হালোগাদকৃত 

তার্রখ ১ ০৩ সফব্রুয়ারী 

২০১৯ 

১১ 

সফব্রুয়ারী 

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারী 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারী 

২০১৯ 

০৪ র্াি ম 

২০১৯ 

বার্ষ মক উন্নয়ে কর্ মসূর্ি বাস্তবায়ে বার্ষ মক উন্নয়ে কর্ মসূর্ি বাস্তবার্য়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অনকনজা  ােবাহে র্বযর্াে েীর্তর্ালা অনু ায়ী 

র্েষ্পর্িকরি 

র্েষ্পর্িকৃত তার্রখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বনকয়া র্বদুযৎর্বল পর্রনশাধ করা র্বদুযৎ র্বল পর্রনশার্ধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূল্য পনদর র্বপরীনত র্েনয়াগ প্রদাে র্েনয়াগ প্রদােকৃত সংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুিািার সকৌশল ও 

তথ্য অর্ধকার বাস্তবায়ে 

সজারদারকরি 

৩ 

জাতীয় শুিািার কর্ মপর্রকল্পো ও পর্রবীেি কাঠানর্া 

বাস্তবায়ে **** 

ত্রত্রর্ার্সক প্রর্তনবদে দার্খলকৃত সংখ্যা ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

জাতীয় শুিািার কর্ মপর্রকল্পো ও 

পর্রবীেি কাঠানর্ায় অন্তভু মক্ত 

লেযর্াত্র বাস্তবার্য়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ে হালোগাদকরি 

সকল অেলাইে সসবা তথ্য বাতায়নে 

সংন ার্জত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্য বাতায়ে হালোগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্ মবেনরর বার্ষ মক প্রর্তনবদে প্রিয়ে 

ও ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

বার্ষ মক প্রর্তনবদে ওনয়বসাইনট 

প্রকার্শত 

তার্রখ ০.৫ ১৮ অনক্টাবর 

২০১৮ 

৩১ 

অনক্টাবর 

২০১৮ 

১৫ েনভম্নর 

২০১৮ 

২৯ েনভম্বর 

২০১৮ 

০৬ র্ডনসম্বর 

২০১৮ 

 

*জেপ্রশাসে প্রর্শেি ম্যানুয়াল অনু ায়ী উক্ত প্রর্শেি আনয়াজে করনত হনব। 

** র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভানগর ই-গভন্যমান্স অর্ধশাখা হনত প্রাপ্ত প্রর্তনবদে। 

*** র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভানগর ই-গভন্যমান্স অর্ধশাখা হনত প্রর্তনবদে। 

**** র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভানগর শুিািার অর্ধশাখা হনত প্রর্তনবদে।
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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: 

 

 

 

 

 

 

(অর্তর্রক্ত সর্িব)        তাচরে 

ওয়াক ফ প্রশাসক, বাংলানদশ     

 

 

 

 

 

 

সর্িব          তাচরে 

ধর্ ম চবষয়ক র্ন্ত্রণালয় 
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সংন াজেী-১ 

 

শব্দসংনেপ (Acronyms) 

 

 

 

PDR Act 1913 = Public Demand Recovery Act1913   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

সংন াজেী- ২: কর্ মসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ/সাংস্থা এবাং পচরর্াপ পদ্ধচত-এর চববরণ 

 

ক্রর্র্ক েম্বর কা মক্রর্ কর্ মস্মপােদ সূিক র্ববরি বাস্তবায়েকারী দপ্তর/সংস্থা পর্রর্াপ পির্ত এবং উপািসূত্র সাধারে র্ন্তব্য 

১.১ তদনন্তর জন্য সজলা প্রশাসদকর 

কার্ মালদয় সপ্ররণ 

১.১.১ সপ্রচরত অনুদরাধ তার্লকাভুর্ক্তর জন্য ওয়াক ফ অধ্যানদশ ১৯৬২ 

এর ৪৭(৫) ধারা সর্াতানবক সজলা প্রশাসনকর 

প্রর্তনবদে সংগ্রহ করা হনয় র্ানক 

সজলা প্রশাসনকর কা মালয় প্রাপ্ত আনবদনের সপ্রর্েনত সপ্রর্রত অনুনরাধ 

পনত্রর শতকরা হার 

 

১.২ তদনন্তর জন্য ওয়াকফ পচরেশ মদকর 

কার্ মালদয় সপ্ররণ 

১.২.১ সপ্রচরত অনুদরাধ তার্লকাভুর্ক্তর জন্য স্থােীয় পর্রদশ মক/র্হসাব 

র্েরীেক এর প্রর্তনবদে সংগ্রহ করা হনয় 

র্ানক 

ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর কা মালয় প্রাপ্ত আনবদনের সপ্রর্েনত সপ্রর্রত অনুনরাধ 

পনত্রর শতকরা হার 

 

১.৩ প্রাপ্ত প্রর্তনবদেদ্বনয়র আনলানক 

তার্লকাভুক্তকরি 

১.৩.১ তার্লকাভুক্ত ওয়াক ফ 

এনেট 

সজলা প্রশাসনকর প্রর্তনবদে এবং স্থােীয় 

পর্রদশ মক/র্হসাব র্েরীেনকর প্রর্তনবদনের 

আনলানক ওয়াক ফ এনেট তার্লকাভুক্ত করা 

হয় 

 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় 

প্রাপ্ত প্রর্তনবদনের সপ্রর্েনত তার্লকাভুক্ত 

ওয়াক ফ এনেট এর শতকরা হার 

 

১.৪ ওয়াক ফ এনেনটর কর্র্টি গঠে ১.৪.১ গঠিত কর্র্টি এনেট সুষু্ঠ পর্রিালোর জন্য কর্র্টি গঠে করা 

হয়। 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় প্রাপ্ত আনবদনের সপ্রর্েনত গঠিত/ অনুনর্ার্দত 

কর্র্টির শতকরা হার 

 

১.৫ সর্াতাওয়াল্লী  র্েনয়াগ ১.৫.১ র্েনয়াগকৃত সর্াতাওয়াল্লী এনেট সুষু্ঠ পর্রিালোর জন্য সর্াতাওয়াল্লী 

র্েনয়াগ করা হয়। 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় প্রাপ্ত আনবদনের সপ্রর্েনত র্েনয়াগকৃত 

সর্াতাওয়াল্লীর শতকরা হার 

 

২.১ ওয়াক ফ এনেনটর র্েরীো করি ২.১.১ র্হসাব দার্খল ওয়াক ফ এনেট পর্রিালো কারীগি র্হসাব 

দার্খল কনরে 

ওয়াক ফ এনেটসমূহ ওয়াক ফ এনেট কর্তমক দার্খলকৃত র্হসানবর 

সংখ্যা 

 

২.১.২ র্েরীেীত ওয়াকফ 

এনেট 

দার্খলকৃত র্হসাব অনু ায়ী ওয়াক ফ এনেট 

র্েরীো কা মক্রর্ সম্পাদে করা হয় 

ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর কা মালয় গৃহীত র্হসানবর র্েরীো কা মক্রর্ সম্পাদনের 

শতকরা হার 

 

২.১.৩ পুি: র্েধ মারেকৃত িাঁদা র্েরীো প্রর্তনবদে অনুসানর ওয়াক ফ এনেট 

সমূনহর বার্ষ মক িাঁদা র্েধ মারি করা হয় 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় র্েরীর্েত ওয়াক ফ এনেনটর িাঁদা পুি: 

র্েধ মারনের শতকার হার 

 

৩.১ সেক সহাল্ডারনদর উদ্ভুিকরি ও 

অবর্হতকরি 

৩.১.১ প্রদােকৃত সোটিশ িাঁদা প্রদােনর জন্য ১র্, ২য় ও চূড়ান্ত সোটিশ 

প্রদাে করা হয়। 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় তার্লকাভুক্ত ওয়াক ফ এনেট সমূনহ ওয়াক ফ 

িাঁদা আদানয়র জন্য প্রদােকৃত সোটিনশর 

শতকরা হার 

 

৩.১.২ আনয়ার্জত সভা সর্য়র্ত িাঁদা পর্রনশানধর জন্য সেক 

সহাল্ডারনদর র্েনয় সভা আনয়াজে করা হয় 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় উদ্ভুিকরনির জন্য আনয়ার্জত সভার সংখ্যা  

৩.১.৩ আদায়কৃত িাঁদা প্রর্ত অর্ ম বেনর লেযর্াত্রা অনু ায়ী িাঁদা আদয় 

করা হনয় র্ানক 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয়/ 

ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর কা মালয় 

আদায়কৃত চঁদার পর্রর্াে লে টাকায়  

৪.১ ওয়াক ফ সম্পর্ির সরকড ম 

সংনশাধে ও অববধ দখলদারনদর 

উনেনদর ব্যবস্থা গ্রহি 

৪.১.১ সজলা প্রশাসেনক সপ্রর্রত 

পত্র 

সংর্িি সজলা প্রশাসেনক উনেদ কা মক্রর্ 

সম্পাদনের জন্য অনুনরাধ করা হয়  

সজলা প্রশাসনকর কা মালয় প্রাপ্ত আনবদনের সপ্রর্েনত সপ্রর্রত অনুনরাধ 

পনত্রর শতকরা হার 

 

৪.১.২ সরকড ম সংনশাধনের জন্য 

গৃহীত ব্যবস্থা 

সরকড ম সংনশাধনের জন্য 

সর্াতাওয়াল্লী/কর্র্টিনক উপযুক্ত আদালনত 

র্ার্লা করার জন্য অনুর্র্ত প্রদাে করা হয়। 

উপযুক্ত আদালত প্রাপ্ত আনবদনের সপ্রর্েনত সরকড ম সংনশাধনের 

প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থাগ্রহনির  শতকরা হার 

 

৪.২ ওয়াক ফ এনেট পর্রিালো 

সংক্রান্ত র্বর্ভন্ন অর্ভন াগ  গ্রহি ও 

র্েষ্পর্িকরি 

৪.২.১ সংর্িি পেগিনক 

প্রদােকৃত সোটিশ 

প্রাপ্ত অর্ভন ানগ সংর্িি পেগিনক সোটিশ 

প্রদােকনর শুোেীনত অংশগ্রহি করার জন্য 

বলা হয়। 

 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় 

প্রাপ্ত আনবদনের সপ্রর্েনত সপ্রর্রত অনুনরাধ 

পনত্রর শতকরা হার 

 

৪.২.২ গৃহীত শুোেী সংর্িি পেগনির উপর্স্থনত শুোেী গ্রহি করা 

হয় 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় প্রাপ্ত অর্ভন ানগর সপ্রর্েনত শুোেী গ্রহনির 

শতকরা হার 

 

৪.২.৩ র্েষ্পর্িকৃত অর্ভন াগ শুোেী গ্রহোনন্ত অর্ভন াগ র্েষ্পর্ি করা হয় ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় শুোেী গ্রহোনন্ত র্েষ্পর্িকৃত অর্ভন ানগর হার  
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ক্রর্র্ক েম্বর কা মক্রর্ কর্ মস্মপােদ সূিক র্ববরি বাস্তবায়েকারী দপ্তর/সংস্থা পর্রর্াপ পির্ত এবং উপািসূত্র সাধারে র্ন্তব্য 

৫.১ প্রাপ্ত আনবদে তদনন্তর জন্য র্াঠ 

প মানয় সপ্ররি 

৫.১.১ তদনন্তর জন্য সপ্রর্রত 

অনুনরাধ 

তদনন্তর জন্য সংর্িি পর্রদশ মনকর কা মালনয় 

সপ্ররি করা হয় 

ওয়াক ফ পর্রদশ মনকর কা মালয় প্রাপ্ত আনবদনের সপ্রর্েনত তদনন্তর জন্য সপ্রর্রত 

অনুনরাধ পনত্রর শতকরা হার 

 

৫.২  র্বনশষ কর্র্টির সভায় উপস্থাপে ৫.২.১  আনয়ার্জত সভা ওয়াক ফ (সম্পর্ি হস্তান্তর ও উন্নয়ে) র্বনশষ 

র্বধাে আইে-২০১৩ এর ৮ ধারা সর্াতানবক 

গঠিত র্বনশষ কর্র্টির সভা আনয়াজে করা হয়  

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় আনয়ার্জত সভার সংখ্যা  

৫.২.২ সভার র্সিানন্ত 

র্ন্ত্রিালনয় সপ্রর্রত প্রস্তাব 

সভার র্সিানন্তর আনলানক চুড়ান্ত অনুনর্াদনের 

জন্য র্ন্ত্রিালনয় প্রস্তাব সপ্ররি করা হয়।  

ধর্ ম র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয় সভার র্সিানন্তর আনলানক র্ন্ত্রিালনয় সপ্ররনির 

শতকরা হার 

 

৫.৩ র্ন্ত্রিালনয়র র্সিানন্তর আনলানক 

র্েষ্পর্িকরি 

৫.৩.১ র্েষ্পর্িকৃত উন্নয়ে 

কা মক্রর্ 

র্ন্ত্রিালনয়র অনুনর্াদনের সপ্রর্েনত উন্নয়ে 

কা মক্রর্ র্েষ্পর্ি করা হয়। 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় 

এবং ওয়াক ফ এনেট সমূহ 

র্ন্ত্রিালনয়র অনুনর্াদে সানপনে র্েষ্পর্িকৃত 

কা মক্রনর্র শতকরা হার 

 

৬.১ ওয়াক ফ ভবনের উর্ধ্মমুখী ৬ষ্ঠ, ৭র্ 

ও ৮র্ তলা র্ের্ মাে প্রকল্প 

৬.১.১  র্ের্ মািকানজর অগ্রগর্ত ওয়াক ফ ভবনের উর্ধ্মমুখী ৬ষ্ঠ, ৭র্ ও ৮র্ তলা 

র্ের্ মাে কাজ শুরু হনব। 

গিপূতম অর্ধদপ্তর ও ওয়াক ফ 

প্রশাসনকর কা মালয় 

র্ের্ মাি কানজর শতকরা হার  

৬.২ ওয়াকফ এনেনটর  ডাটানবইজ 

প্রস্তুত 

৬.২.১ প্রস্তুতকৃত ডাটানবইজ ওয়াকফ এনেনটর  ডাটানবইজ প্রস্তুনতর জন্য 

প্রনয়াজেীয় কা মাদী সম্পাদে করা হনব। 

ওয়াক ফ প্রশাসনকর কা মালয় প্রস্তুতকৃত ডাটানবইজ এর শতকরা হার  
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সাংদর্াজনী ৩: অন্য র্ন্ত্রণালয়/চবিাদগর........... চনকট সুচনচে মষ্ট কর্ মসম্পােন িাচহোসমূহ 

 

প্রচতষ্ঠাদনর 

নার্ 

সাংচিষ্ট কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূিক উি প্রচতষ্ঠাদনর চনকট 

িাচহো/প্রতযাশা 

িাচহো/ প্রতযাশার সর্ৌচিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

ধর্ ম র্বষয়ক 

র্ন্ত্রিালয় 

র্ন্ত্রিালনয়র র্সিানন্তর আনলানক 

উন্নয়ে কা মক্রর্ র্েষ্পর্িকরি 

র্েষ্পর্িকৃত উন্নয়ে 

কা মক্রর্ 

অনুনর্াদনের জন্য সপ্রর্রত 

উন্নয়ে/র্বক্রয় প্রস্তাবসমূহ দ্রুত 

র্েষ্পর্িকরি 

ওয়াক ফ (সম্পর্ি হস্তন্তর ও উন্নয়ে র্বনশষ) 

র্বধাে আইে-২০১৩ এর আওতায় ধর্ ম র্বষয়ক 

র্ন্ত্রিালনয়র অনুনর্াদে অপর্রহা ম 

সংর্িি ওয়াক ফ 

এনেনটর উন্নয়ে কা মক্রর্ 

ব্যহত হনব 

সজলা প্রশাসে ৪৭ (৫) ধারার প্রর্তনবদেনের জন্য 

সজলা প্রশাসনকর কা মালনয় সপ্ররি 

সপ্রর্রত অনুনরাধ সজলা প্রশাসনকর প্রর্তনবদে ওয়াক ফ অধ্যানদশ ১৯৬২ এর ৪৭(৫) ধারার 

র্বধাের্নত তার্লকাভুর্ক্তর জন্য প্রনয়াজে 

ওয়াক ফ সম্পর্ি 

তার্লকাভুক্ত কা মক্রর্ 

ব্যহত হনব 

ওয়াক ফ সম্পর্ির সরকড ম 

সংনশাধে ও অববধ দখলদারনদর 

উনেনদর ব্যবস্থা গ্রহি 

সজলা প্রশাসেনক 

সপ্রর্রত পত্র 

সজলা প্রশাসে কর্তমক র্েব মাহী 

ম্যার্জনেট এর র্াধ্যনর্ উনেদ 

কা মক্রর্ পর্রিালোকরি 

ওয়াক ফ অর্ড মন্যান্স ১৯৬২ এর ৬৪(১) ধারার 

র্বধাে 

ওয়াক ফ সম্পর্ি অববধ 

ভানব দখল হনব 

সরকড ম সংনশাধনের 

জন্য গৃহীত ব্যবস্থা 

উপযুক্ত আদালনত র্ার্লা দানয়র ওয়াক ফ অর্ড মন্যান্স ১৯৬২ এর ৮৩ ধারার র্বধাে ওয়াক ফ সম্পর্ির সরকড ম 

সংনশাধে কা মক্রর্ ব্যহত 

হনব 

িাঁদা আদায় আদায়কৃত িাঁদা িাঁদা আদানয়র  জন্য সাটি মর্ফনকট 

র্ার্লায় সহন ার্গতাকরি 

PDR Act 1913 এর অধীনে সাটি মর্ফনকট 

র্ার্লা দানয়র 

িাঁদা আদায় কা মক্রর্ 

ব্যহত হনব 

 

  


