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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:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান কক িতিত ইসলািমক ফাউেশেনর আওতায় বাবায়নাধীন মসিজদ িভিক িশ ও
গণিশা কায ম কের মােম দশাপী সব েমাট ৭৫,৫৬৮ া-াথিমক িশা, রআন িশা ও বয় িশা ক াপন করা
হেয়েছ ।  িবগত ৩ বছের ৭৫.১৮ ল িশাথেক (  া-াথিমক ,  রআন এবং বয়) ারতা ােনর পাশাপািশ ধময় ও নিতকতা
িবষয়ক িশা দান করা হেয়েছ। মােষর মে নিতকতা ও ইসলািমক েবােধর িবকাশ সাধন ও ইসলােমর চার সােরর লে িবগত
বছরসেহ সব েমাট ৪২০ টাইেটেলর ১৫ লািধক বই কাশ করা হেয়েছ। ধময় েবােধর িবকাশ ও আথ -সামািজক উয়েনর লে
ইমাম িশণ একােডমীর মােম ১১,০০০ জন ইমামেক িনয়িমত িশণ এবং ৪,০৬৮ জনেক িরেসাস  িশণ দান করা হয়। ল,
কেলজ ও মাাসায় অয়নরত িশাথেদর নিতকতা উয়ন এবং ইসলামী সাংিতক চচ া উুকরেণর জ ১,৭৫০  সাংিতক
অােনর  আেয়াজন করা  হেয়েছ।  তাছাড়া  ইসলািমক িমশেনর মােম দেশর ত  অেলর ৩৬.৯০ ল জন : রাগীেক িচিকৎসা
সবা দান করা হেয়েছ। িবগত ০৩ বছের খাপ, ভাপ, সাধণী সামী, ফাম ািসউকাল ও অা ািদর অেল ১০৫ 
িতানেক হালাল সনদ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ধময় ন/আেলম-ওলামা  ও খতীবেদর মােম নিতক ও মানিবক েবােধর চার এবং সক ধময় ান সােরর জ িশণ
দান, জী িতেরােধ দেশর সকল আেলম ও ওলামা এবং মসিজদ, মাাসা ও খানকাসহ ধময় িতানসহেক একই াটফেম  আনার
মােম তেদর মে শিশালী নটওয়াক গেড় তালাসহ িবত মতবাদ ও সাস দশ গঠেন ইসলােমর সক াা জনগেণর মে
েল ধরা । তাছাড়া বিক মহামাির কািভড ১৯ কেরানা ভাইরােসর াভােবর কারেণ যথাসমেয় ুভােব কায ম বাবায়ন এক বড়
চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ইমাম িশণ একােডমীর মােম ইমামেদর িশেণর মান ও িবধািদ ি, ইমামেদর -কম  সংান করার জ ক ণয়ন করা,
ইসলামী কাশনা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗছােনার লে ইসলামী ক / কাশনার িডিজটাল ফরেমট তরী করা ও ইারেনেটর মােম
কাশ ও সংরণ করা। ৫৬০ মেডল মসিজদ িনম ােণর মােম ইসলােমর কাণকর সংিতর চার-সার ও িবকাশ সাধন করা।
মসিজদেক আথ -সামািজক সাংিতক উয়েনর ক িবেত পিরণত করা। হাওড়-বাওড় অেলর জীব-বিচ সংরেণর লে জনগণেক
উু করেণর িনিম ইমামেদর ও িশণ দান।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

* “মসিজদ িভিক িশ ও গণিশা কায ম” শীষ ক কের আওতায় ২০২১-২০২২ অথ বছের ২৪.৩০ ল িশাথেক ধময় ও
নিতক েবােধর উয়েন িশা দান; * ইমাম িশণ একােডমীর মােম ৫,৮০০ জন ইমামেক ধময়েবাধ ও আথ 
সামািজক  উয়ন  িবষয়ক িশণ  দান;  *  ইসলাম  িবষয়ক মাট  ১৬৫  টাইেটেলর  ৪.০০  ল মৗিলক  ও  গেবষণা  ধম  ক
কাশ; * যাকাত বােড র মােম সংহীত অেথ  ৭,০০০ জন :েক আিথ ক সহায়তা দােনর জ ৫১০.০০০ ল টাকা যাকাত
সংহ;  *  ইসলািমক িমশন  কের মােম  ত  অেলর  ১৩.৫০  ল জন :  ও  গরীব  রাগীেক  িচিকৎসা  সবা  দান;  *
“িত জলা ও উপেজলায় ১ কের ৫৬০ মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাংিতক ক াপন” শীষ ক কের আওতায়
১০০ মেডল মসিজেদর ৪থ  তলার িনম াণ কাজ স করা, * ধময় উবাদ/সাস, মাদকাশি, নারী ও িশ িনয াতন িতেরােধ
জনসেচতনতা ি এবং িবেশষ ািতক েযাগ /মহামািরর ে কায ম হেণ ১০৫০ সভা-সিমনার আেয়াজন/ভা য়াল সভা
আেয়াজন, * ববর জীবন ও কেম র উপর ০৮ সিমনার/সভা আেয়াজন, * খাপ, ভাপ, সাধণ সামী,
ফাম ািসউকাল ও অা ািদর অেল হালাল সনদ দান।
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া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-

মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউেশন

এবং

সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৯ 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)

ইসলািম েবাধ স সমাজ িবিনম াণ।

১.২ অিভল (Mission)
ইসলািম িশা ও সংিতর সাের গেবষণা, ক কাশ ও িশণ দান এবং দীনী দাওয়ািত কায েমর মােম ইসলামী
েবাধ স সমাজ িবিনম ান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ধময় িশা িবার এবং সারতার হার ি ;
২. নিতক ও মানিবক েবােধর িবকাশ এবং হালাল পের িবপরীেত সনদ (accreditation) দান;
৩. দির ও অসহায় মােষর অথ ৈনিতক াবলিতা অজন;
৪. মানবসদ উয়েনর মােম ািতািনক সমতা ি;
৫. দির ও অসহায় মােষর া সবার মােনায়ন;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. রআন িশা, াক-াথিমক িশা এবং ইসলািমক িমশন মেবর মােম ধময় ও নিতকতা িশা কায ম
পিরচালনা  করা;
২. মসিজদ ও ইসলামী ক, একােডমী ও ইনিউট িতা করা ও রণােবণ করা;
৩. সংিত, িচা, িবান ও সভতার ে ইসলােমর অবদােনর উপর গেবষণা পিরচালনা;
৪. ইসলােমর মৗিলক আদ শ, িব-ভােবাধ, পরমতসিহতা, ায়িবচার িত চার করা ও চােরর কােজ সহায়তা
করা এবং সাংিতক, সামািজক ও অথ ৈনিতক জীবেন েবাধ ও নীিতমালা বাবায়েনর জ ািতািনক উয়নসহ
িবিভ পদেেপর পািরশ করা;
৫. ইসলাম ও ইসলািম িবষয় সিকত বই-ক, সামিয়কী ও িকা অবাদ করা, সংকলন করা ও কাশ করা;
৬. ইসলােমর ইিতহাস, দশ ন, সংিত, আইন ও িবচার বা সিকত িবষয়ািদর উপর সেলন, বৃতামালা, িবতক ও
িসোিজয়ােমর আেয়াজন করা;
৭. সিমনার, ওয়াকশপ, মতিবিনময়/আেলাচনা সভার আেয়াজন করা;
৮. জীবাদ ও সাসবাদ িতেরােধ উকরণ কায ম হণ করা;
৯. ত অেলর দাির-পীিড়ত মাষেক িচিকৎসা সবা দান করা এবং
১০. খাপ, ভাপ, সাধণ সামী, ফাম ািসউকাল ও অা ািদর অেল হালাল সনদ দান করা;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ধময় ও নিতক িশা
সসািরত

ধময় িশা অজনকারী
িশাথ

সংা (ল) ২৭.০৭ ২৪.৩০ ২৪.৩০ ২৪.৩০ ২৪.৩০
মসিজদ িভিক িশ ও গণিশা কায ম ক
ইসলািমক ফাউেশন

মসিজদ িভিক িশ ও
গণিশা কের বািষ ক
িতেবদন

ধময় ও গেবষণালক
কািশত কািদ

সংা (ল) ৬.০০ ৩.০০ ৪.০০ ৪.২০ ৪.৫০
কাশনা, গেবষণা, অবাদ ও সংকলন এবং
িবেকাষ িবভাগ-ইসলািমক ফাউেশন

কাশনা িবভাগ, ইসলািমক
ফাউেশন

মানবসদ উয়েনর মােম
ািতািনক সমতা ি

িশণা কম কতা ও
কম চারী

সংা (জন) ২৫০ ৩০০ ৪০০ ৪০০ ৪৩০ ইমাম িশণ একােডমী-ইসলািমক ফাউেশন ইমাম িশণ একােডমী

িশণা ইমাম
সংা
(হাজার)

৫.৮০ ৩.৫০ ৫.৮০ ৫.৮০ ৫.৮০ ইমাম িশণ একােডমী-ইসলািমক ফাউেশন ইমাম িশণ একােডমী

দাির-পীিড়ত মােষর
ােসবার মােনায়ন

িবনাে িচিকৎসা সবা া
ি

সংা (ল) ১২.৫০ ১২.৮০ ১৩.৫০ ১৩.৫০ ১৩.৮০ ইসলািমক িমশন িবভাগ ইসলািমক ফাউেশন ইসলািমক িমশন িবভাগ

সমােজ সাস ও জীবাদ
িবেরাধী সেচতনতা ি

সিমনার / মতিবিনময় সভা ও
দাওয়ািত মাহিফল

সংা ৫১৩ ৫২০ ১০৫০ ১০৫০ ১১০০
দীনী দাওয়াত িবভাগ, সময় িবভাগ এবং মসিজদ
িভিক িশ ও গণিশা কায ম ক,
ইসলািমক ফাউেশন

দীনী দাওয়াত িবভাগ,
সময় িবভাগ এবং মসিজদ
িভিক িশ ও গণিশা
কায ম ক

দাির িবেমাচন

দিবহীন ঋণ ও আিথ ক
সহায়তাা ি

সংা (জন) ৩০০০ ৪৫০০ ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০ ইমাম িশণ একােডমী-ইসলািমক ফাউেশন ইমাম িশণ একােডমী

যাকােতর অথ  ও উপকরণা
ি

সংা
(হাজার)

১০.০০ ৪.৫০ ৭.০০ ৭.১০ ৭.১৫ যাকাত ফা, ইসলািমক ফাউেশন যাকাত ফা

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৫৪ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৫৪ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ধময় িশা িবার
এবং সারতার হার
ি ;

১৮

[১.১] িশ, িকেশার
এবং বয়েদর
ধময়, রআন
িশা, াক-
াথিমক এবং মব
িশা দান

[১.১.১] রআন িশা
সকারী িশাথ

সমি সংা (ল) ২ ১৪.৩৫ ১৫.৪৭ ১৫.৪৭ ১৫.২০ ১৫.০০ ১৪.৭০ ১৪.৩৫ ১৫.৪৭ ১৫.৭৫

[১.১.২] াক াথিমক
িশা সকারী িশাথ

সমি সংা (ল) ২ ৯.৬০ ৮.৬৪ ৮.৬৪ ৮.৬০ ৮.৫৫ ৮.৫০ ৮.৪০ ৮.৬৪ ৮.৬৪

[১.১.৩] মব িশা
সকারী িশাথ

সমি
সংা
(হাজার)

২ ২৩.২০ ২৩.৩০ ২৩.৩০ ২৩.২৮ ২৩.২৩ ২৩.২০ ২৩.৩০ ২৩.৩০ ২৩.৫০

[১.১.৪] রআন িশা
ক, াক াথিমক
ক, বয় িশা ক
পিরদশ নত

সমি সংা (ল) ২ ৯.৬০ ০ ৯.৬০ ৯.৪০ ৯.২০ ৯.০০ ৮.৮০ ১০.০০ ১০.২০

[১.১.৫] বয় রআন
িশা সকারী িশাথ

সমি
সংা
(হাজার)

২ ১৯.২০ ১৯.২০ ১৯.২০ ১৯.২০ ১৯.১৫ ১৯.১০ ১৯.০০ ১৯.২০

[১.১.৬] িবনাে
পাক ও িশা
উপকরণ সরবরাহ

সমি
সংা (ল
সট)

২ ২৭.০৭ ২৫.০০ ২৫.০০ ২৪.৮০ ২৪.৬০ ২৪.৫০ ২৪.২০ ২৭.৪০ ২৭.৪০

[১.২] দীনী দাওয়ািত
কায ম চার-
চারণা

[১.২.১] ওয়াজ মাহিফল
ও ধময় আেলাচনা সভা/
সিমনার

সমি সংা ২ ৪০ ৪০ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৫৫ ৬০

[১.৩] ইসলািম
সংিত ও িশা
িবাের মেডল
মসিজদ ও
সংিতক ক
াপন

[১.৩.১] মেডল মসিজদ ও
ইসলািম সাংিতক
কের িনম াণ কাজ
স

সমি সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৫৪ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] নিতক ও মানিবক
েবােধর িবকাশ এবং
হালাল পের িবপরীেত
সনদ
(accreditation)
দান;

১৮

[২.১] ধময় এবং
গেবষণাধম বই ও
পিকা কাশনা

[২.১.১] কািশত বই ও
পিকা

সমি সংা (ল) ৩ ৫.২০ ৩.০০ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৮০ ৪.৩০ ৪.৫০

[২.১.২] কািশত বই-এর
টাইেটল

সমি সংা ৩ ১৪০ ১০০ ১৬৫ ১৫৫ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৭০ ১৭৫

[২.২] বব শখ
িজর রহমােনর
জশতবািষ কী
উপলে কায ম
হণ

[২.২.১] আেলাচনা সভা সমি সংা () ২ ০ ১৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[২.২.২]  রাপন সমি সংা (ল) ২ ০ ২.০০ ০.৮০ ০.৭৫ ০.৭০ ০.৬৫ ০.৬০

[২.৩]
সাস/জিবাদ
িতেরাধ, িশ ও
নারী িনয াতন
িতেরাধ, মানব
পাচার, মাদকাশি
িতেরাধ,
ের উ গিত
রাধ ও নিত
াসকরেণ কায ম
হণ

[২.৩.১] আেলাচনা সভা
(েযাজ ে
ওেয়বিভিক)/মতিবিনময়
সভা

সমি সংা () ৪ ০ ০ ৫৭৯ ৫৬০ ৫৪০ ৫২০ ৫০০ ৬০০

[২.৪] হ গমেন
উুকরণ ও িনবন

[২.৪.১] িনবন
সকারী হ যাী

সমি
সংা
(হাজার)

১ ০ ০ ৩.০০ ২.৮০ ২.৬০ ২.৪০ ২.২০

[২.৫] হ িবষয়ক
িশণ দান

[২.৫.১] িশণ
হণকারী হ যাী

সমি
সংা
(হাজার)

১ ০ ০ ৩.০০ ২.৮০ ২.৬০ ২.৪০ ২.২০

[২.৬] হালাল সনদ
দান

[২.৬.১] হালাল সনদ া
িতান

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৫৪ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] দির ও অসহায়
মােষর অথ ৈনিতক
াবলিতা অজন;

১৪

[৩.১] যাকাত সংহ
এবং িবতরণ

[৩.১.১] সংহীত
যাকােতর পিরমাণ

সমি টাকা (ল) ৩ ৫০৭.০০ ৩২০.০০ ৫০০.০০ ৪৮০.০০ ৪৫০.০০ ৪২০.০০ ৪০০.০০ ৫৫০.০০ ৬৩০.০০

[৩.১.২] যাকাত া
উপকারেভাগী

সমি
সংা
(হাজার)

২ ১০.০০ ৪.৫০ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ১০.২০ ১০.৫০

[৩.১.৩] যাকােতর অেথ 
ইসলািমক িমশন টী
হাসপাতােল রাগীেদর
মােঝ ঔষধ দান

সমি
সংা (হাজার
জন)

২ ৩২.০০ ৩২.২০ ৩২.২০ ৩২.১০ ৩২.০৫ ৩২.০০ ৩১.০০ ৩২.৩০ ৩২.৪০

[৩.১.৪] যাকাত আদােয়
উুকরণ সভা-সিমনার
ও কম শালা

সমি সংা ২ ৮০ ০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ০ ৮০ ৯০

[৩.১.৫] সলাই
িশণা মিহলা

সমি সংা ১ ১৪৪০ ১২২০ ১৪৪০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২২০ ১১৬০ ০

[৩.২] তন-
তণীেদর
কিউটার িশণ
দান

[৩.২.১] কিউটার
িশণ া তণ-তণী

সমি সংা (জন) ১ ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩৮০ ৪০০

[৩.৩] ইমাম
য়ািন কাণ
াের মােম
ইমামেদর আিথ ক
সাহা ও দ
ঋণ দান

[৩.৩.১] আিথ ক
সহায়তাা ও দ
ঋণ া উপকারেভাগী

সমি সংা (জন) ৩ ৫০০০ ৫০০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৫০০ ৫৫০০ ৬০০০

[৪] মানবসদ
উয়েনর মােম
ািতািনক সমতা
ি;

১০
[৪.১] ইমাম-
য়ািনেদর
িশণ দান

[৪.১.১] িশণ া
ইমাম

সমি সংা (জন) ৩ ৫৮০০ ৩৭০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ০ ০ ৫৮০০ ৫৮০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৩:৫৪ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.২] ইফা কম কতা
কম চারী ও
মউিশেকর
িশকগণেক
িশণ দান

[৪.২.১] িশণা
কম কতা ও কম চারী

সমি সংা (জন) ৩ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ৩৩০ ৩১০ ৩০০ ২৮০ ৪০০ ৪০০

[৪.২.২] িশণা
িশক

সমি
সংা
(হাজার)

২ ৭৮.৮০ ০ ৭৩.৭৬ ৭৩.৭৫ ৭৩.৬৫ ৭৩.৫৫ ৭৩.৪৫ ৭৪.৬০ ৭৪.৬০

[৪.৩] হাওর বাওর
অেলর জীব
বিচ সংরেণ
ইমামেদর িশণ
দান

[৪.৩.১] িশণা
ইমাম

সমি
সংা
(হাজার)

২ ০ ৩.০০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.৫০ ৫.৫০০

[৫] দির ও অসহায়
মােষর া সবার
মােনায়ন;

১০

[৫.১] িবনাে
িচিকৎসা সবা দান

[৫.১.১] িচিকৎসা সবা
া ি

সমি ল ৪ ১২.৫০ ১২.৮০ ১৩.৫০ ১৩.৩০ ১৩.২০ ১৩.০০ ১২.৮০ ১৩.৫০ ১৩.৭০

[৫.২] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমােনর জ
শতবািশ কী উপলে
ি িচিকৎসা সবা

[৫.২.১] িচিকৎসাা
ি

সমি হাজার ৪ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৫.৩] ািতক
েয াগ/মহামািরর
সংমন িতেরােধ
কায ম হণ

[৫.৩.১] িলফেলট/িকা
কাশ

সমি সংা(হাজার) ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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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] িশ, িকেশার এবং বয়েদর ধময়, রআন িশা, াক-
াথিমক এবং মব িশা দান

[১.১.১] রআন িশা সকারী িশাথ মসিজদিভিক িশ ও গণিশা কায ম বাৎসিরক িরেপাট 

[১.১.২] াক াথিমক িশা সকারী িশাথ মসিজদিভিক িশ ও গণিশা কায ম বাৎসিরক িরেপাট 

[১.১.৩] মব িশা সকারী িশাথ ইসলািমক িমশন বাৎসিরক িরেপাট 

[১.১.৪] রআন িশা ক, াক াথিমক ক, বয় িশা ক
পিরদশ নত

মসিজদিভিক িশ ও গণিশা কায ম বাৎসিরক িরেপাট 

[১.১.৫] বয় রআন িশা সকারী িশাথ মসিজদিভিক িশ ও গণিশা কায ম বাৎসিরক িরেপাট 

[১.১.৬] িবনাে পাক ও িশা উপকরণ সরবরাহ

[১.২] দীনী দাওয়ািত কায ম চার-চারণা [১.২.১] ওয়াজ মাহিফল ও ধময় আেলাচনা সভা/ সিমনার দীিন দাওয়া ও সংিত িবভাগ বাৎসিরক িরেপাট 

[১.৩] ইসলািম সংিত ও িশা িবাের মেডল মসিজদ ও
সংিতক ক াপন

[১.৩.১] মেডল মসিজদ ও ইসলািম সাংিতক কের িনম াণ কাজ স
িত জলা ও উপেজলায় এক কের মাট
৫৬০ মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সাংিতক
ক াপন ক

বাৎসিরক িরেপাট 

[২.১] ধময় এবং গেবষণাধম বই ও পিকা কাশনা
[২.১.১] কািশত বই ও পিকা কাশনা িবভাগ মািসক িরেপাট 

[২.১.২] কািশত বই-এর টাইেটল কাশনা িবভাগ মািসক িরেপাট 

[২.২] বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী উপলে
কায ম হণ

[২.২.১] আেলাচনা সভা সময় িবভাগ মািসক িরেপাট 

[২.২.২]  রাপন মসিজদিভিক িশ ও গণিশা কায ম বাৎসিরক িরেপাট 

[২.৩] সাস/জিবাদ িতেরাধ, িশ ও নারী িনয াতন িতেরাধ,
মানব পাচার, মাদকাশি িতেরাধ, ের উ গিত রাধ ও
নিত াসকরেণ কায ম হণ

[২.৩.১] আেলাচনা সভা (েযাজ ে ওেয়বিভিক)/মতিবিনময় সভা ইমাম িশণ একােডমী বাৎসিরক িরেপাট 

[২.৪] হ গমেন উুকরণ ও িনবন [২.৪.১] িনবন সকারী হ যাী বাৎসিরক িরেপাট 

[২.৫] হ িবষয়ক িশণ দান [২.৫.১] িশণ হণকারী হ যাী বাৎসিরক িরেপাট 

[২.৬] হালাল সনদ দান [২.৬.১] হালাল সনদ া িতান

[৩.১] যাকাত সংহ এবং িবতরণ

[৩.১.১] সংহীত যাকােতর পিরমাণ যাকাত িবভাগ বাৎসিরক িরেপাট 

[৩.১.২] যাকাত া উপকারেভাগী যাকাত িবভাগ বাৎসিরক িরেপাট 

[৩.১.৩] যাকােতর অেথ  ইসলািমক িমশন টী হাসপাতােল রাগীেদর মােঝ
ঔষধ দান

যাকাত িবভাগ মািসক িরেপাট 

[৩.১.৪] যাকাত আদােয় উুকরণ সভা-সিমনার ও কম শালা যাকাত িবভাগ বাৎসিরক িরেপাট 

[৩.১.৫] সলাই িশণা মিহলা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.২] তন-তণীেদর কিউটার িশণ দান [৩.২.১] কিউটার িশণ া তণ-তণী ইমাম িশণ একােডমী বাৎসিরক িরেপাট 

[৩.৩] ইমাম য়ািন কাণ াের মােম ইমামেদর আিথ ক
সাহা ও দ ঋণ দান

[৩.৩.১] আিথ ক সহায়তাা ও দ ঋণ া উপকারেভাগী ইমাম িশণ একােডমী বাৎসিরক িরেপাট 

[৪.১] ইমাম-য়ািনেদর িশণ দান [৪.১.১] িশণ া ইমাম ইমাম িশণ একােডমী বাৎসিরক িরেপাট 

[৪.২] ইফা কম কতা কম চারী ও মউিশেকর িশকগণেক িশণ
দান

[৪.২.১] িশণা কম কতা ও কম চারী মসিজদিভিক িশ ও গণিশা কায ম বাৎসিরক িরেপাট 

[৪.২.২] িশণা িশক মসিজদিভিক িশ ও গণিশা কায ম বাৎসিরক িরেপাট 

[৪.৩] হাওর বাওর অেলর জীব বিচ সংরেণ ইমামেদর
িশণ দান

[৪.৩.১] িশণা ইমাম
হাওড় এলাকার জনগেণর জীবনমান উয়ন ও
জীবৈবিচ সংরেণ ইমামেদর মােম উুকরণ
ক

মািসক িরেপাট 

[৫.১] িবনাে িচিকৎসা সবা দান [৫.১.১] িচিকৎসা সবা া ি ইসলািমক িমশন মািসক িরেপাট 

[৫.২] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জ
শতবািশ কী উপলে ি িচিকৎসা সবা

[৫.২.১] িচিকৎসাা ি ইসলািমক িমশন মািসক িরেপাট 

[৫.৩] ািতক েয াগ/মহামািরর সংমন িতেরােধ কায ম
হণ

[৫.৩.১] িলফেলট/িকা কাশ সময় িবভাগ মািসক িরেপাট 
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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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

1 
 

ংযমোজনী ৪: 

দপ্তয/ংস্থোয জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ মরয ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তয/ংস্থোয নাভ: ইরারভ  পাউন্ডেন 

 াম মক্রন্ডভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচন্ড য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়ন্ডনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছন্ডযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়ার্ মায ২য় ক ায়ার্ মায ৩য় ক ায়ার্ মায ৪থ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা আয োজন বো আয োজজত ৪ ংখ্যা রযচার  

ভন্বয় রফবাগ 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৬ % রযচার  

ভন্বয় রফবাগ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজন্ডনয (stakeholders) 

অংগ্রন্ডণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা রযচার  

ভন্বয় রফবাগ 

২ রক্ষ্যভাত্রা --- ১ --- ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা রযচার  

ইপ্রএ 

২৫০ রক্ষ্যভাত্রা --- --- ১৫০ ১০০    

অজমন      

১.৫  ভ ম-রযন্ডফ উন্নয়ন  উন্নত কভ ম-

জযযফ 

    ২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

রচফ 

ইপা 

২ 

৩১.০৩.২০২২ 

৩১.০৫.২০২২ 

রক্ষ্যভাত্রা --- --- ১ 

৩১.০৩.২০২২ 

১ 

৩১.০৫.২০২২ 

   

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ মরয ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতন্ডফদন ংরিষ্ট ভন্ত্রণারন্ডয় 

দারখর ও স্ব স্ব ওন্ডয়ফাইন্ডর্ 

আন্ডরাড যণ 

 ভ মরয ল্পনা ও 

নত্রভার  

প্ররতন্ডফদন 

দারখরকৃত ও 

আন্ডরাডকৃত 

    ১ তারযখ রযচার  

আইরটি 

রফবাগ 

১৭/১০/২০২১ 

১৬/০১/২০২২ 

১৭/০৪/২০২২ 

১৭/০৭/২০২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৭/১০/২০২১ ১৬/০১/২০২২ ১৭/০৪/২০২২ ১৭/০৭/২০২২    

অজমন      

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চজরক/ ভোঠ 

ম মোয য কোম মোর  (প্রযমোজয ক্ষেযে) 

কর্তমক দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ মরয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  

প্ররতন্ডফদন্ডনয ওয রপডব্যা  প্রদান  

রপডব্যা  

বা/ ভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারযখ রযচার  

ভন্বয় রফবাগ 

৩০/০৯/২০২১ 

৩১/১২/২০২১ 

৩০/০৩/২০২২ 

৩০/০৬/২০২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/২০২১ ৩১.১২.২০২১ ৩০/০৩/২০২২ ৩০/০৬/২০২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন এফং 

পুযস্কোযপ্রোপ্তযদয তোজরকো ওয ফোইযে 

প্রকো 

প্রদত্ত পুযস্কোয     ১ তোজযখ রযচার  

ভন্বয় রফবাগ 

৩১.০৫.২০২২ রক্ষ্যভাত্রা --- --- --- ৩১.০৫.২০২২    

অজমন      



 

 াম মক্রন্ডভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচন্ড য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়ন্ডনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছন্ডযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়ার্ মায ২য় ক ায়ার্ মায ৩য় ক ায়ার্ মায ৪থ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

২.  আজথ মক ব্যফস্থোনো উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছন্ডযয ক্রয়-

রয ল্পনা  (প্র ন্ডল্পয  অনুন্ডভারদত ফারল ম  

ক্রয় রয ল্পনা)   ওন্ডয়ফাইন্ডর্ প্র া 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওন্ডয়ফাইন্ডর্ 

প্র ারত 

২ তারযখ রযচার  

অথ ম ও রাফ 

রফবাগ 

৩০.০৯.২০২১ রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০২১ --- --- ---    

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা ংরিষ্ট প্র ল্প 

রযচার  

২৮ রক্ষ্যভাত্রা ৭ ৭ ৭ ৭    

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কম িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ % রযচার , 

রয ল্পনা 

রফবাগ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

২.৪ প্র ল্প ভারপ্ত কন্ডল প্র ন্ডল্পয ম্পদ 

(মানফান,  রম্পউর্ায, আফাফত্র 

ইতযারদ) রফরধ কভাতান্ডফ  স্তান্তয  যা 

প্র ন্ডল্পয ম্পদ 

রফরধ 

কভাতান্ডফ  

স্তান্তরযত 

২ তোজযখ ংরিষ্ট প্র ল্প 

রযচার  

৩০.০৬.২০২২ রক্ষ্যভাত্রা --- --- --- ৩০.০৬.২০২২    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতন্ডযান্ডধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..৩০ (অগ্রোজধকোয জবজত্তযত ন্যযনতভ াঁচটি কোম মক্রভ) 

৩.১ইরারভ  পাউন্ডেন  র্তম   প্রণীত 

উত্তভ চচ মোয জফল মূযয উয পুজিকো 

প্রণয়ন ও রফতযণ 

পুরস্ত া প্রণয়ন ৪ ংখ্যা রযচার  

ইপো ক্ষপ্র  

২০০০ রক্ষ্যভাত্রা  ১০০০      

অজমন      

৩.২ ইরান্ডভ ারার রুজীয গুরুত্ত ীল ম  

বা আন্ডয়াজন 

আন্ডয়ারজত 

বা 

৪ ংখ্যা রযচার  

গন্ডফলণা 

রফবাগ 

১ রক্ষ্যভাত্রা   ১     

অজমন      

৩.৩ ই-রজর চালু যণ চালুকৃত ই-

রজর 

৪ তারযখ রচফ, 

ইরারভ  

পাউন্ডেন 

০১-০১-২২ রক্ষ্যভাত্রা   ০১-০১-২২     

অজমন      

৩.৪ ফই রফক্রন্ডয়য জন্য পর্ওয়যায নতযী পর্ওয়যায 

নতযী 

৪ তারযখ রযচার  

প্র ানা 

রফবাগ 

০১-০৯-২১ রক্ষ্যভাত্রা ০১-০৯-২১       

অজমন      

৩.৫ ইভাভ মুয়ারিন  ল্যাণ ট্রান্ডেয 

ডার্ান্ডফইজ নতযী  

ডার্ান্ডফইজ 

নতযী 

৪ তারযখ রযচার  

ইভাভ প্ররক্ষ্ণ 

এ ান্ডডরভ 

১৫-০৬-২২ রক্ষ্যভাত্রা   ১৫-০৩-২২     

অজমন      

জফ:দ্র:- ক্ষকোন ক্রজভযকয কোম মক্রভ প্রযমোজয নো যর তোয কোযণ ভন্তব্য করোযভ উযেখ কযযত যফ। 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


