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ইরার্ভক পাউনেননয  কভ মম্পাদননয ার্ফ মক র্িত্য 

(Overview of the Performance of Islamic Foundation) 
 

াম্প্রর্তক অজমন, িযানরঞ্জ এফং বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা 
 

াম্প্রর্তক  ফছযমূনয (০৩ ফছয) প্রধান প্রধান অজমন : 
 

ইরানভয প্রিায ও প্রানযয রনক্ষয ১৯৭৫ ানরয ২২ ভাি ম জার্তয জনক ফঙ্গফন্ধু শখ মুর্জবুয যভান এক অধ্যানদ ফনর 

ইরার্ভক পাউনেন প্রর্তষ্ঠা কনযন। যফতীকানর ১৯৭৫ ানরয ২৮  ভাি ম  ফাংরানদ জাতীয় ংনদ অযাক্ট আকানয তা অনুনভার্দত য়। 

ইরার্ভক পাউনেন অযাক্ট অনুমায়ী ইরানভয মুন্নত আদ ম ও মূল্যনফানধয রারন ও িি মা  কযায জন্য ইরার্ভক পাউনেন কাম মক্রভ  

গ্রি ও ফাস্তফায়ন কনয থানক।  
 

ধভীয়, ভানর্ফক ও ননর্তক মূল্যনফানধয র্ফকা এফং ইরানভয প্রিায ও প্রানযয জন্য ইরার্ভক পাউনেন কর্তয় 

প্রকল্প/কাম মক্রভ ফাস্তফায়ন কযনছ। ভরজদ রবরিক রশু ও গণরক্ষা কাম মক্রভ প্রকদল্পয সদব্যাী ৫৯,৯৬৮টি প্রাকপ্রাথরভক, কুযআন রক্ষা ও 

ফয়স্ক রক্ষা সকন্দ্র স্থান কযা দয়দে। রফগত ৩ ফেদয ২৩.৪০ রক্ষ রশুদক প্রাক-প্রাথরভক রক্ষা, ১৮.২৭ রক্ষ রক্ষাথীদক সকাযআন রক্ষা 

এফাং ৫৭ ,৬০০ জন  ফয়স্ক  র্ক্ষাথী সক ধভীয় ও ননর্তকতা রফলয়ক রক্ষা প্রদান কযা দয়দে। ভানুদলয ভদে ননরতকতা ও ইরারভক 

মূল্যদফাদধয রফকা াধন ও ইরাদভয প্রচায প্রাদযয রদক্ষয রফগত  ফেযমূদ  ফ মদভাট ২১৮ টি টাইদটদরয ১৫,০০,০০০ টি ফই প্রকা 

কযা দয়দে। ধভীয় সনতৃবৃন্দ/ ইভাভ াদফগণ তৃণমূর ম মাদয়য জনগদণয ফদচদয় রনকটতভ ধভীয় ব্যরিত্ব রদদফ গণ্য দয় থাদকন। 

ভাদজয ননরতক ও আথ ম-াভারজক উন্নয়শনয রসক্ষয ইভাভ প্ররক্ষণ একাদডভীয ভােদভ তাদদয প্ররক্ষণ প্রদান কযা শয়নছ। গত রতন ফেদয 

৯,৯৬০ জন ইভাভদক রনয়রভত প্ররক্ষণ এফাং ৪,৮৬৮ জনদক রযদো ম প্রর ক্ষণ প্রদান কযা য়। স্কুর, কদরজ ও ভাদ্রাায় অেয়নযত রশু-

রকদাযদদয ননরতকতা উন্নয়দনয জন্য ১,৭১৬ টি াাংস্কৃরতক অনুষ্ঠা শনয আদয়াজন কযা দয়দে। গত রতন ফেদয াযা সদদয কর 

উদজরায় ফ মদভাট ১৫০০ টি ভরজদ াঠাগায স্থান কযা দয়দে। সদদয প্রতযন্ত অঞ্চদরয ৩০,৪৮,০০০ জন দু:স্থদক রচরকৎা সফা প্রদান 

কযা দয়দে। াধাযি জনগনিয ইরানভয প্রকৃত তথ্য জানায সুর্ফধানথ ম শভাফাইর শপাননয ভাধ্যনভ “ইরার্ভ র্জজ্ঞাা” িালু কযা নয়নছ। এ 

র্য্নন্তম ৫.১০ রক্ষ ব্যর্িশক এই শফা প্রদান কযা নয়নছ। দাপ্তর্যক শপইবুক ব্যফায কনয নাভাজ ও যভজাননযয ভয়সূিী, িাঁদ শদখায 

তথ্য র্ফর্বন্ন তথ্য ইন্টাশযকটিবর্র জনগি অফর্ত ওয়ায সুনমাগ ানে। 
 

ভস্যা এফং িযাশরঞ্জমূ: 
 

ধভীয় সনতৃবৃন্দ/আদরভ-ওরাভা ও খতীফনদয ভােদভ ননরতক ও ভানরফক মূল্যদফাদধয প্রচায এফাং ঠিক ধভীয় জ্ঞান প্রচাদযয জন্য 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা, সদদয কর আদরভ ও ওরাভা এফাং ভরজদ, ভাদ্রাা ও খানকা ধভীয় প্ররতষ্ঠানমূদক একই প্লাটপদভ ম আনায 

ভােদভ তাঁদদয ভদে রিারী সনটওয়াকম গদে সতারা  জঙ্গীফাদ ও ন্ত্রামুি শদ গঠনন ইরাদভয ঠিক ব্যাখ্যা জনগদণয ভদে তুদর 

ধযায জন্য ব্যাক প্রচায প্রাদযয র সক্ষয পুস্তক/পুরস্তকা প্রকা, দাওয়াতী কার্য্নক্রমভ, ইন্টাযদনট ও ইদরক্ট্ররনক রভরডয়া ব্যফায কদয ইরাদভয 

ব্যাক প্রচায কাম মক্রভ গ্রণ কযা অন্যতভ চযাদরঞ্জ। 
 

বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা: 
 

             ইরাদভয যুদগাদমাগী প্রচায ও প্রাদযয র সক্ষয  ইন্টাযদনট ও ইদর কট্ররনক রভরডয়ায মথামথ ব্যফায বৃরদ্ধ কযা এফাং ইভাভ 

প্ররক্ষণ একাদডভীয ভােদভ ইভাভদদয প্রর ক্ষসণয ভান ও সুরফধা বৃরদ্ধ , ইভাভনদয কভ ম ংস্থান কযায জন্য প্রকল্প প্রণয়ন কযা। সভাফাইর 

সনটওয়াকম ব্যফাদযয ভােদভ াযা সদদয ইভাভদদযদক একটি সনটওয়াদকময আওতায় আনা ও তাদদয ভদে াংরত বৃরদ্ধ ও াভারজক 

রস্থরতীরতা সজাযদায কযায র সক্ষয কাম মক্রভ গ্রণ কযা। ইরাভী প্রকানা জনগদণয সদাযদগাোয় সৌোদনায র সক্ষয ইরাভী পুস্তক / 

প্রকানায রডরজটার পযদভট নতযী কযা ও ইন্টাযদনদটয ভােদভ প্রকা ও াংয ক্ষণ কযা। ইদরক্ট্ররনক রভরডয়া ব্যফায কদয জনগদণয ভদে 

ঠিক ধভীয় জ্ঞাদনয প্রচায কযা।  ৫৬০টি ভনডর ভর্জদ র্নভ মানিয ভাধ্যনভ ইরাভী ংস্কৃর্তয প্রিায-প্রায ও র্ফকা াধন কযা। ইরাভ ও 

ননর্তক র্ক্ষা র্ফস্তানযয জন্য ১০১০টি প্রথভ শেিী নত ঞ্চভ শেনী র্য্নন্তম দারুর আযকাভ এফনতদায়ী ভাদ্রাা িালু কযা।  

২০১৭-১৮ অথ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ: 

 “ভরজদ রবরিক রশু ও গণর ক্ষা কাম মক্রভ” ীল মক প্রকদল্পয আওতায় ২০১৭-১৮ অথ ম ফছনয ২৪.৭৮ রক্ষ র্ক্ষাথীনক ধভীয় ও 

ননর্তক মূল্যনফাধ উন্নয়নমূরক র্ক্ষা প্রদান কযা নফ।   

 ইভাভ প্ররক্ষণ একাদডভীয ভােদভ ৫,০০০ জন ইভাভ শক ধভীয়মূল্যনফাধ ও আর্থ ম াভার্জক উন্নয়ন র্ফলয়ক প্ররক্ষণ প্রদান কযা 

নফ। 

 ২০১৭-১৮ অথ ম ফছনয ইরাভ র্ফলয়ক শভাট ৯০ টাইনটশরয ২.৯২ রক্ষ গনফলিা ও ধভীয় পুস্তক প্রকানয রক্ষযভাত্রা ধার্য্ম কযা 

নয়নছ। 

 মাকাত সফাদড ময  ভােদভ ংগৃীত অনথ ম ৪,২০০ জন দু:স্থশক আত্ম কর্মম ংস্থাননয ব্যফস্থা কযায জন্য ৩০০.০০ রক্ষ টাকা মাকাত 

ংগ্রনয রক্ষযভাত্রা ধযা নয়নছ।  

 ইরার্ভক র্ভন শকনেয ভাধ্যনভ শদনয ১১,৮০,০০০ জন দু:স্থ ও গযীফ সযাগীশক রচরকৎা সফা প্রদান কযা নফ। 

 ধভীয় শনতৃবৃন্দ ও র্ফর্বন্ন শাজীর্ফয ভন্বনয় শর্ভনায-র্নম্পার্জয়াভ ও বায আনয়াজন কযা নফ। 

 ইরার্ভক ংস্কৃর্তয প্রিায-প্রায ও র্ফকানয জন্য ফাংরানদনয প্রর্তটি শজরা ও উনজরায় ১টি কনয ৫৬০টি ভনডর ভর্জদ 

র্নভ মাি কাম মক্রভ গ্রন কযা নয়নছ। 

 াযানদন ১০১০টি দারুর আযকাভ এফনতদায়ী ভাদ্রাা িালু কযা নফ।  
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উক্রভর্িকা (Preamble) 

 

যকাযী দপ্তয/ংস্থামূনয প্রার্তষ্ঠার্নক দক্ষতা বৃর্ি, স্বেতা ও জফাফর্দর্তা শজাযদায কযা, 

সুান ংতকযি এফং ম্পনদয মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযনিয ভাধ্যনভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়ননয রনক্ষয- 

 

ভারযচারক, ইরারভক পাউদেন, ফাাংরাদদ  

 

এফাং 

 

 

রচফ, ধভ ম রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয  ভদে ২০১৭ াদরয 

জুন ভানয ১৯ তারযদখ এই ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা।  

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত সরন: 
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সকন ১ 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফরী  

 

১.১ রূপকল্প (Vision)  : 

ইসলামিক মূল্যব াধ সম্পন্ন সিাজ ম মনি মাণ। 
 

১.২ অরবরক্ষয (Mission):  

ইরাভী র্ক্ষা, প্রর্ক্ষি, পুস্তক প্রকা ও র্ফনন, র্ির্কৎা শফা ও আর্থ মক াার্য্ প্রদান এফং দীনী দাওয়ার্ত 

কার্য্নক্রমভ ফাস্তফায়ন। 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):  
 

১. ধভীয়, ননরতক ও ভানরফক মূল্যদফাদধয রফকা; 

২. দর্যদ্র ও অায় ভানুনলয স্বাস্থয শফায ভাননান্নয়ন; 

৩. দর্যদ্র ও অায় ভানুনলয অথ মননর্তক স্বাফরর্িতা  অজমন এফং 

৪. জঙ্গীফাদ ও ন্ত্রাফাদ প্রর্তনযাধ নিতনতামূরক কাম মক্রভ শজাযদাযকযি। 

 

 

১.৪ কাম মাফরর (Functions): 
 

১. ভরজদ ও ইরাভী সকন্দ্র, একাদডভী ও ইনরিটিউট প্ররতষ্ঠা কযা ও যক্ষণাদফক্ষণ কযা; 

২. াংস্কৃরত, রচন্তা, রফজ্ঞান ও বযতায সক্ষসত্র ইরাদভয অফদাদনয উয গদফলণা রযচারনা; 

৩. ইরাদভয সভৌররক আদ ম, রফশ্ব-বাতৃত্বদফাধ, যভ তরষ্ণুতা, ন্যায়রফচায প্রভৃরত প্রচায কযা ও প্রচাদযয কাদজ 

ায়তা কযা এফাং াাংস্কৃরতক, াভারজক ও অথ মননরতক জীফদন মূল্যদফাধ ও নীরতভারা ফাস্তফায়দনয জন্য  

প্রারতষ্ঠারনক উন্নয়ন রফরবন্ন দসক্ষসয সুারয কযা; 

৪. ইরাভ ও ইরাদভয রফলয় ম্পরকমত ফই-পুস্তক, াভরয়কী ও পুরস্তকা অনুফাদ কযা, াংকরন কযা ও প্রকা 

কযা;  

৫. ইরাদভয ইরতা, দ মন, াংস্কৃরত, আইন ও রফচায ব্যফস্থা ম্পরকমত রফলয়ারদয উয দম্মরন, ফিৃতাভারা, 

রফতমক ও রদম্পারজয়াদভয আদয়াজন কযা; 

৬. শর্ভনায, র্নম্পার্জয়াভ ও দাওয়াতী ভার্পনরয আনয়াজন কযা; 

৭.  জঙ্গীফাদ ও ন্ত্রাফাদ প্রর্তনযানধ উদ্ধুিকযি কাম মক্রভ।  
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সকন ২   
 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রফরবন্ন কাম মক্রদভয চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ  (Outcome/Impact) 
[ 

 

চূোন্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact

) 

 

কভ মম্পাদন সূচক মূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত* 

 রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ   
রনধ মারযত  রক্ষযভাত্রা অজমদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ধিীয় ও ননমিক মূল্যব াবধর 

উন্নয়ন 

ধভীয় র্ক্ষা অজমনকাযী 

 র্ক্ষাথী 

 

ংখ্যা 

(রক্ষ) ১৬.৫৭ ১৯.৪১ ২৪.৭৮ ২৬.৯৭ ২৭.০৭ 

ভর্জদ র্বর্িক র্শু ও 

গির্ক্ষা কাম মক্রভ প্রকল্প 

ইরার্ভক পাউনেন 

ভর্জদ র্বর্িক র্শু ও 

গির্ক্ষা প্রকনল্পয ফার্ল মক 

প্রর্তনফদন 

প্রকাশিত বই  াংখ্যা 

(রক্ষ) 
১.২১ ১.৬৩ ২.৯২ ৩.০ ৩.১০ 

প্রকানা, গনফলিা, অনুফাদ 

ও ংকরন এফং র্ফশ্বনকাল 

রফবাগ-ইরারভক 

পাউদেন  

প্রকানা রফবাগ, ইরারভক 

পাউদেন  

শিশতিীল ও আদি শ সমাজ 

প্রশতষ্ঠা 

সসশমনার / শসম্পাশজয়াম/ 

দাওয়াশত মাহশিল 

াংখ্যা 

(ত) 

৩.০০ ৩.৫০ ৩.৬০ ৩.৭০ ৩.৮০ ইরারভক পাউদেন দীনী দাওয়াত শবভাগ, 

সমন্বয় শবভাগ এ ং ভর্জদ 

র্বর্িক র্শু ও গির্ক্ষা 

কাম মক্রভ প্রকল্প  

প্রশিশিত ইমাম াংখ্যা 

(াজায) ৩.৫০ ৫.০০ ৫.৭০ ৫.৮ ৫.৯ 

ইভাভ প্ররক্ষণ একাদডভী-

ইরারভক পাউদেন 

ইভাভ প্ররক্ষণ একাদডভী  

দার্যদ্র-ীর্ড়ত ভানুনলয 

স্বাস্থযনফায ভাননান্নয়ন 

র্ফনামূনল্য র্ির্কৎা শফা প্রাপ্ত 

ব্যর্ি 

াংখ্যা 

(রক্ষ) ১০.৮৮ ১১.০০ ১১.৮০ ১২.২০ ১২.৫০ 

ইরার্ভক র্ভন র্ফবাগ 

ইরার্ভক পাউনেন 

ইরার্ভক র্ভন র্ফবাগ 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য  ,অগ্রারধকায ,কাম মক্রভ ,কভ মম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  
 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

 

সকৌরগ

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

 

কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন  

সূচক 

 

 

একক 

 

কভ মম্পাদ

ন  

সূচদকয 

ভান 

 

 প্রকৃত অজমন* 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-১৮ 

 

প্রদক্ষণ 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

ধভীয়, ননরতক 

ও  ভানরফক 

মূল্যদফাদধয 

রফকা 

৪৯ 

১.১। রশু, রকদায এফাং 

ফয়স্কদদয ধভীয়, কুযআন 

রক্ষা, প্রাক-প্রাথরভক, 

প্রাথরভক এফাং  ভিফ রক্ষা 

প্রদান 

১.১.১। কুযআন রক্ষা 

ম্পন্নকাযী রক্ষাথী 

াংখ্যা (রক্ষ) 
৫ ৭.৯৮ ১০.২২ ১২.৪৬ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.২২ ১৪.৩৫ ১৪.৪৫ 

১.১.২। প্রাক প্রাথরভক রক্ষা 

ম্পন্নকাযী রক্ষাথী  

াংখ্যা (রক্ষ) 
৫ ৮.৪০ ৯.০০ ৯.৩০ ৯.২০ ৯.১৫ ৯.১০ ৯.০০ ৯.৬০ ৯.৮০ 

১.১.৩। ভিফ রক্ষা সকন্দ্র াংখ্যা (টি) ৫ ৩৯৫ ৪২০ ৪৫৩ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪৭৮ ৫১৮ 

১.১.৪। ফয়স্ক রক্ষা 

ম্পন্নকাযী রক্ষাথী 

াংখ্যা 

(াজায) 
৫ ১৯ ১৯.২০ ১৯.২০ ১৯.১০ ১৯.০০ ১৮.৯০ ১৮.৮০ ১৯.২০ ১৯.২০ 

১.১.৫।  র্ফনামূনল্য 

াঠ্যপুস্তক র্ফতযি 

াংখ্যা  

(রক্ষ শট) 
৩   ২৩.১৬ ২৩.০০ ২২.৮০ ২২.৬০ ২২.৫০ ২৫.৬৬ ২৫.৮০ 

১.১.৬ প্রাথমিক মিক্ষা 

প্রদানকৃত মিক্ষা প্রমতষ্ঠান 

(দারুল আরকাি) 

 

% ৫ ... ... ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

১.২। ধভীয় রক্ষা রফস্তাদয 

ভদডর ভরজদ ও াাংস্কৃরতক 

সকন্দ্র স্থান 

১.২.১। ভদডর ভরজদ ও 

ইরারভ াাংস্কৃরতক সকদন্দ্রয  

জন্য স্থান রনফ মাচন এফাং 

রনভ মাণ কাজ 

াংখ্যা (টি) 

৫ ... ... ৫৬০ ৫৫০ ৫৪০ ৫৩০ ৫২০ ৫৬০ ৫৬০ 

১.৩। ধভীয় এফাং 

গদফলণাধভী ফই ও 

রত্রকা প্রকানা  

১.৩.১। প্রকারত ধভীয় ফই াংখ্য (রক্ষ) ৫ ১.২১ ১.৬৩ ২.৯২ ২.৮০ ২.৫০ ২.০০ ১.৬৩ ৩.০০ ৩.১০ 

১.৩.২। প্রকারত ফইদয়য 

টাইদটর 

াংখ্যা (টি) 
৫ ৩৭ ৫০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০ 

১.৪। ন্ত্রফাদ এফং 

জঙ্গীফানদয র্ফরুনি 

জননিতনতা সৃর্িয 

রনক্ষয প্রর্ক্ষি প্রদান 

১.৪.১ প্ররক্ষণ কভ মসূচীয 

আশয়াজন 

াংখ্যা (টি) 

৩ ... ৫৮৬ ৫৮৬ ৫৮০ ৫৭৫ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৮৬ ৫৮৬ 

১.৪.২ সেমিনার-

মেম্পামিয়াি ও দাওয়াতী 

িাহমিল 

াংখ্যা (টি) 

৩ ৬ ৯ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৩ ১৫ 

দরযদ্র ও অায় 

ভানুদলয 

অথ মননরতক 

স্বাফররিতা  

অজমন 

১৮ ২.১। গণরক্ষায রক্ষকদদয 

ম্মানী বাতা প্রদান 

২.১.১। ম্মানী বাতা প্রাপ্ত 

রক্ষক 

াংখ্যা (জন) 
৪ ৫১৫৬৮ ৫৯৯৬৮ ৭০৩৯৮ ৭০০০০ ৬৮০০০ ৬৬০০০ ৬৪০০০ ৭৮৮০০ ৭৯০০০ 

২.২। মাকাত াংগ্র এফাং 

প্রদান 

২.২.১। ংগৃীত মাকানতয 

র্যভাি 

টাকা (রক্ষ) 
৩ ২০১.৪৪ ২৬৮.৫০ ৩০০.০০ ২৯০.০০ ২৮০.০০ ২৭০.০০ ২৬৮.৫০ ৩১৫.০০ ৩২৫.০০ 

৩.২.২। মাকাত প্রাপ্ত 

উকাযদবাগী   

াংখ্যা 

(াজায) 
৩ ৩৫.৩৫ ৩৫.৬৫ ৩৫.৯০ ৩৫.৮৫ ৩৫.৮০ ৩৫.৭৫ ৩৫.৬৫ ৩৬.০০ 

৩৬.১০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

 

সকৌরগ

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

 

কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন  

সূচক 

 

 

একক 

 

কভ মম্পাদ

ন  

সূচদকয 

ভান 

 

 প্রকৃত অজমন* 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-১৮ 

 

প্রদক্ষণ 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.৩। তরুন-তরুণীদদয 

করম্পউটায প্ররক্ষণ এফাং 

দরযদ্র ভররাদদয সরাই 

প্ররক্ষণ প্রদান 

২.৩.১। করম্পউটায প্ররক্ষণ 

প্রাপ্ত তরুণ-তরুণী 

াংখ্যা (জন) 
২ ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৫৫ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪০ ৪৫০ ৪৫০ 

২.৩.২ সরাই প্ররক্ষণ প্রাপ্ত 

ভররা 
াংখ্যা (জন) 

২ ১২৭৮ ১২৫০ ১২৮০ ১২৭০ ১২৬৫ ১২৬০ ১২৫০ ১৩০০ ১৩২০ 

২.৪। ইভাভ মুয়ারিন 

কল্যাণ ট্রাদিয ভােদভ 

ইভাভদদয আরথ মক াায্য 

ও সুদমুি ঋণ প্রদান 

২.৪.১। আরথ মক াায্য প্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

াংখ্যা (জন) 
২ ৯৬০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২০০ ১৮০০ ২০০০ 

২.৪.২। সুদমুি ঋণ প্রাপ্ত 

উকাযদবাগী 

াংখ্যা (জন) ২ 

 
৯৬০ ১০০০ ১০০০ ৯৯০ ৯৮০ ৯৭০ ৯৬০ ১৫০০ ১৫৫০ 

 

 

 

ভানফ ম্পদ 

উন্নয়দনয 

ভাধদভ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

 

 

 

৯ 

৩.১। ইভাভ-মুয়ারিনদদয 

প্ররক্ষণ প্রদান 

৩.১.১। প্ররক্ষণ প্রাপ্ত ইভাভ াংখ্যা (জন) ৩ ৫২০০ ৫৬০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫০০০ ৫৮০০ ৫৯০০ 

৩.২। কর্ম মকতমা কভ মচাযী ও 

ভউরদকয রক্ষকগণদক 

প্ররক্ষণ প্রদান 

৩.২.১। প্রর্ক্ষিপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা ও কভ মচাযী 

াংখ্যা (জন) 
৩ ১৫০ ২৫০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২০০ ৩০০ ৩৫০ 

৩.২.২। প্রর্ক্ষিপ্রাপ্ত রক্ষক াংখ্যা (জন) 

৩ ৫১৫৬৮ ৫৯৯৬৮ ৭০৩৯৮ 
৭০০০

০ 
৬৮০০০ 

৬৬০০

০ 
৬৪০০০ ৭৮৮০০ ৭৯০০০ 

দরযদ্র ও 

অায় ভানুদলয 

স্বাস্থয সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৪ ৪.১ রফনা মূদল্য রচরকৎা 

সফা প্রদান 

৪.১.১। রচরকৎা সফা প্রাপ্ত 

ব্যরি 

াংখ্যা (রক্ষ) 

৪ ১০.৮৮ ১১.০০ ১১.৮০ ১১.৬০ ১১.৪০ ১১.২০ ১১.০০ ১২.২০ ১২.৫০ 
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ইরার্ভক পাউনেননয আফর্িক শকৌরগত উনেিমূ 

 

সকৌরগত উদেশ্য সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

কার্য্কক্রমভ কভ মম্পাদন সূচক একক কভ ম 

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক ২০১৫-২০১৬ 

অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত ভান চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দে 

ফারল মক কভ ম 

ম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন 

৪ ২০১৭-১৮ অর্থম ফছনযয ফারল মক 

কভ মম্পাদন চুরি দার্খর 

রনধ মারযত ভয়ীভায ভ সে খড়া চুরি ভন্ত্রিারয় / 

র্ফবানগ দার্খরকৃত  
তারযখ .৫ ১৯ এর্প্রর ২৩ এর্প্রর ২৫ এর্প্রর ২৬ এর্প্রর ২৭ এর্প্রর 

ভাঠ ম মাদয়য কাম মারয়মূদয দে 

২০১৭-১৮ অর্থমফা ফছনযয ফারল মক 

কভ মম্পাদন স্বাক্ষয 

রনধ মারযত ভয়ীভায ভ সে খড়া চুরি ভন্ত্রিারয় / 

র্ফবানগ স্বাক্ষর্যত তারযখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭ অর্থম ফছনযয ফার্ল মক 

কর্ম্মম্পাদন চুর্িয মূল্যায়ি 

প্রর্তনফদন দার্খর 

র্নধ মার্যত তার্যনখ মূল্যামি প্রর্তনফদন দার্খরকৃত 

তারযখ ১ ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২১ জুরাই 

২০১৬-১৭ অর্থমফা ফছনযয ফারল মক কভ ম 

ম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রযরফক্ষণ 

নত্রভার্ক প্রর্তনফদন দার্খরকৃত 
ংখ্যা .৫ ৪ ৩ 

 
- - 

২০১৭-১৮ অর্থম ফছনযয ফার্ল মক 

কর্ম্মম্পাদন চুর্িয অর্ধ্মার্ল মক 

মূল্যায়ি প্রর্তনফদন দার্খর 

র্নধ মার্যত তার্যনখ অর্ধ্মার্ল মক মূল্যায়ি প্রর্তনফদন 

দার্খরকৃত তার্যখ ১ ১৪ জানুয়াযী ১৬ জানুয়াযী ১৮ জানুয়াযী ২১ জানুয়াযী ২২ জানুয়াযী 

কার্য্ন মির্ত ও 

সফায ভাদনান্নয়ন 

৯ ই-পাইর্রং ির্ত ফাস্তফায়ন 

 

দপ্তয ংস্থায় ই-পাইর্রং ির্ত র্নস্পর্িকৃত 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউর্ননকাড ব্যফায র্নর্িতকযা ইউর্ননকাড ব্যফায র্নর্িতকৃত 
% .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূনফ ম ংর্িি 

কভ মিাযীয র্আযএর ছুটি নগদায়ন ও 

শনন ভঞ্জুযীত্র যুগৎ জার্য 

র্নর্িতকযি 

র্আযএর ও ছুটি নগদায়ন  যুগৎ জার্যকৃত 

% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

র্টিনজন িাট মায অনুমায়ী শফা প্রদান প্রকার্ত র্টিনজন িাট মায অনুমায়ী শফাপ্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অর্বনমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন র্নস্পর্িকৃত অর্বনমাগ 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

শফায ভান ম্পনকম শফাগ্রীতানদয 

ভতাভত যীর্ফক্ষনিয ব্যফস্থা িালূ 

কযা 

শফায ভান ম্পনকম শফাগ্রীতানদয ভতাভত 

র্যফীক্ষনিয ব্যফস্থা িালুকৃত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দপ্তয/ংস্থায় কভনক্ষ দুটি অনরাইন 

শফা িালু কযা 

কভদক্ষ দুটি অনরাইন সফা চালুকৃত 
তারযখ ১ ৩১ র্ডনর্মফয ৩১ জানুয়াযী ২৮ শপব্রুয়াযী - - 

দপ্তয/ংস্থায় কভনক্ষ র্তনটি শফা 

প্রর্ক্রয়া জীকৃত 

কভনক্ষ র্তনটি শফা প্রর্ক্রয়া জীকৃত 
তারযখ ১ ৩১ র্ডনিয ৩১ জানুয়াযী ২৮ শপব্রুয়াযী ১৫ ভার্চম - 

দপ্তয/ংস্থায় ও অধীনস্থ 

কাম মারয়মূনয উদ্ভাফনী উনযাগ ও 

Small Improvement 

Project (SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উনযাগ ও SIP- মূনয ডাটানফজ প্রস্তুতকৃত 
তারযখ ১ ৪ জানুয়াযী 

 

১১ জানুয়াযী 
১৮ জানুয়াযী ২৫ জানুয়াযী ৩১ জানুয়াযী 

উদ্ভাফনী উনযাগ ও SIP- শযর্িনকনটড 
ংখ্যা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 
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আর্থ মক 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৩ অর্ডট আর্ি র্নষ্পর্ি অর্ডট আর্ি র্নষ্পিকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পর্িয ারনাগাদ 

তার্রকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পর্িয ারনাগাদ তার্রকা 
তার্যখ ১ ১ শপব্রুয়াযী 

১৫ শপব্রুয়াযী ২৮ শপব্রুয়াযী ২৮ ভার্চম ১৫ এর্প্রর 

অস্থাফয ম্পর্িয ারনাগাদ তার্রকা 
তার্যখ .৫ ১ শপব্রুয়াযী 

১৫ শপব্রুয়াযী ২৮ শপব্রুয়াযী ২৮ ভার্চম ১৫ এর্প্রর 

দপ্তয/ংস্থায় কল্যাি কর্মকমতমা র্ননয়াগ 

কযা 

কল্যাি কর্মকমতমা র্ননয়াগকৃত ও ওনয়ফাইনট প্রকার্ত 
তার্যখ .৫ ১৫ অনক্টাফয ২৯ অনক্টাফয ১৫ ননবিয ৩০ ননবিয ১৪ র্ডনিয 

দক্ষতা ও 

ননরতকতায উন্নয়ন 

২ যকাযী কর্ম্মম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত প্রর্ক্ষি র্ফর্বন্ন র্ফলনয় 

কভ মকতমা/কভ মিাযীনদয জন্য প্রর্ক্ষি 

আনয়াজন 

প্রর্ক্ষননয ভয়
*
 

জন ঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অর্থম ফছনযয শুিািায ফাস্তফায়ন কর্মম-

র্যকল্পনা এফং ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষি কাঠানভা প্রিীত 

ও দার্খরকৃত 

তারযখ .৫ ১৩ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

র্নধ মার্যত ভয় ীভায ভনধ্য নত্রভার্ক র্যফীক্ষি 

প্রর্তনফদন দার্খরকৃত 
ংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অর্ধকায ও 

স্বপ্রনিার্দত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

২ তথ্য ফাস্তফায়ন ার নাগাদকযি তথ্য ফাস্তফায়ন ার নাগাদকৃত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রনিার্দত তথ্য প্রকা স্বপ্রনিার্দত তথ্য প্রকার্ত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফার্ল মক প্রর্তনফদন প্রিয়ন ও প্রকা ফার্ল মক প্রর্তনফদন ওনয়ফাইনট প্রকার্ত 
তার্যখ ১ ১৫ অনক্টাফয ২৯ অনক্টাফয ১৫ ননবিয ৩০ ননবিয ১৪ র্ডনিয 

 

 

 

 

 

*াভর্য়ক 

  



11 

 

 

 

আরভ ভারযচারক, ইরারভক পাউদেন, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ধভ ম 

রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য দারয়দত্ব রনদয়ারজত ভাননীয় ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ  রচফ, ধভ ম রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এয রনকট অেীকায কযরে সম, এই চুরিদত ফরণ মত পরাপর অজমদন দচষ্ট থাকফ।  

 

আরভ রচফ, ধভ ম রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় 

ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ রাদফ  ইরারভক পাউদেদনয ভারযচারদকয রনকট অেীকায কযরে 

সম, এই চুরিদত ফরণ মত পরাপর অজমদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

ভারযচারক                                                                 তারযখ 

ইরারভক পাউদেন 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

 রচফ            তারযখ  

ধভ ম রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 
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ংনমাজনী-১ 

 

ব্দংনক্ষ (Acronyms) 
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ংনমাজনী- ২: কভ মম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

 

ক্রর্ভক নং কাম মক্রভ কভ ম ম্পাদন 

সূচকমূ 

রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১.১। র্শুনদয প্রাক প্রাথর্ভক ও 

ননর্তকতা র্ফলয়ক র্ক্ষা প্রদান 

প্রাক প্রাথরভক রক্ষা 

অজমনকাযী রক্ষাথী 

প্রাক প্রাথর্ভক ম মানয়য ৩০ জন র্ক্ষাথী 

প্রর্তটি শকনে াক্ষযতা জ্ঞান প্রাথর্ভক 

র্ফযারনয় বর্তময শমাগ্যতা ম্পন্ন জ্ঞান 

অজমন কযনছ।   

ইরার্ভক পাউনেন ভর্জদ র্বর্িক র্শু ও 

গির্ক্ষা কাম মক্রভ প্রকনল্পয 

ফার্ল মক প্রর্তনফদন 

 

১.২। র্কনায-র্কনাযীনদয 

শকাযআন র্ক্ষা প্রদান 

কুযআন রক্ষা 

ম্পন্নকাযী রক্ষাথী 

প্রর্তটি কুযআন র্ক্ষা শকনেয ৩৫ জন 

র্ক্ষাথী কুযআন র্তরাওয়াত র্খশছ। 

ভর্জদ র্বর্িক র্শু ও 

গির্ক্ষা কাম মক্রভ প্রকনল্পয 

ফার্ল মক প্রর্তনফদন 

 

১.৩। ইভাভ-মুয়ার্িননদয ইরার্ভক 

ও আর্থম-ভার্জক র্ফলনয় 

প্রর্ক্ষি প্রদান 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত ইভাভ ইভাভগি ৭টি ইভাভ প্রর্ক্ষি একানডভীয 

ভাধ্যনভ র্ফর্বন্ন আথ ম াভার্জক র্ফলনয় 

প্রর্ক্ষি গ্রি কনযনছন। 

ইভাভ প্রর্ক্ষি একানডভীয 

ফার্ল মক প্রর্তনফদন 

 

১.৪। র্ফনা মূনল্য াঠ্য পুস্তক ও 

র্ক্ষা উকযি যফযা  

পুস্তক প্রাপ্ত র্ক্ষাথী ভর্জদ র্বর্িক র্শু ও গির্ক্ষা শকনেয 

কর র্ক্ষাথীনক র্ফনামূনল্য পুস্তক 

যফযা কযা নয়নছ। 

ভর্জদ র্বর্িক র্শু ও 

গির্ক্ষা কাম মক্রভ প্রকনল্পয 

ফার্ল মক প্রর্তনফদন 

 

১.৫।  গনফলিা ও ধভীয় পুস্তক প্রকা প্রকারত ধভীয় ফই ইরার্ভক পাউনেননয প্রকানা র্ফবাগ 

কতৃমক র্ফর্বন্ন টাইনটনরয  ফই ছাাননা য় 

এফং ইরার্ভক পাউনেননয ফই র্ফক্রয় 

শকে ও ফইনভরায় র্ফক্রয় কযা নয়নছ। 

ইরার্ভক পাউনেননয 

প্রকানা, গনফলিা, র্ফশ্বনকাল  

এফং অনুফাদ ও ংকরন 

র্ফবানগয ফার্ল মক প্রর্তনফদন 
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 কাম মক্রভ কভ মম্পাদন 

সূচকমূ 

রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১.৬। দুুঃস্থ ও অায় ভানুনলনদযনক 

আর্থ মক ায়তা প্রদান 

মাকাত পাদেয ভােদভ 

আরথ মক াায্যপ্রাপ্ত দু:স্থ   

শদনয দুুঃস্থ মুরভাননদয আত্মকভ ম 

ংস্থাননয রনক্ষয  মাকাত পাে শথনক 

শকেীয় ও শজরা কাম মারনয়য ভাধ্যনভ 

র্ফর্বন্ন উকযি (মথা- র্যকা/বযান/ 

শরাই শভর্ন/ াঁ-মুযগী/ গরু/ছাগর ও 

ক্ষুদ্র ব্যফা র্যিারনায জন্য নগদ অথ ম  

প্রদান কযা য় 

ইরার্ভক পাউনেন ফার্ল মক প্রর্তনফদন  

১.৭। আত্ম-কভ মংস্থাননয জন্য 

প্রর্ক্ষি প্রদান 

প্ররক্ষণ প্রাপ্ত ভররা মাকাত পানেয অনথ ম ভর্রানদয শরাই 

প্রর্ক্ষি প্রদান কনয আত্ম-কভ মংস্থাননয 

ব্যফস্থা কযা শয়নছ। 

ফার্ল মক প্রর্তনফদন  

১.৮। দুুঃস্থ ও অায় গযীফ 

শযাগীনদয র্ির্কৎা শফা প্রদান 

রচরকৎা সফা প্রাপ্ত 

ব্যরি 

ইরার্ভক র্ভন শকে ও টঙ্গীস্থ র্শু 

াাতানরয ভাধ্যনভ গযীফ ও দুুঃস্থ 

ব্যর্িনদয র্ির্কৎা শফা প্রদান কযা 

শয়নছ 

ফার্ল মক প্রর্তনফদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 
াংদমাজনী ৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয........... রনকট সুরনরদ মষ্ট কভ মম্পাদন চারদামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কভ মম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

াংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয 

চারদা 

চারদা/প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদায ভাত্রা উদেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ভন্ত্রিারয় ভূর্ভ 

ভন্ত্রিারয়/স্থানীয় 

যকায র্ফবাগ 

ভনডর ভর্জদ ও 

ইরার্ভক াংস্কৃর্তক 

শকনেয স্থান র্নফ মািন 

ভনডর ভর্জনদয জন্য স্থান ভনডর ভর্জদ ও 

ইরার্ভক াংস্কৃর্তক শকে 

র্নভ মান 

৫৬০টি প্রকল্প ফাস্তফায়নন ব্যাঘাত নফ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


