
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, ফয়াির ১৪, ২০২১

ধম  িবষয়ক মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, ফয়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, ফয়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

ধময় ও
নিতকতােবাধ
স সমাজ
িবিনমাণ 

২২

[১.১] িশেদর াক-াথিমক, ধময়
ও নিতকতা িবষেয় িশা দান

[১.১.১] িশাম সকারী
িশাথ

সংা
(ল)

২ ১০.৪৪ ১০.৪ ১০.৩৫ ১০.৩০

[১.২] িকেশার-িকেশারীেদর রআন
িশা দান

[১.২.১] রআন িশা সকারী
িশাথ

সংা
(ল)

২ ১৫.৪৭ ১৫.২০ ১৫.০০ ১৪.৭০ ১৪.৩৫

[১.৩] বয়েদর সার ানসহ ধময়
িশা দান

[১.৩.১] বয় িশা সকারী সংা ১ ২৫৪৫০ ২৫৪০০ ২৫৩০০ ২৫২০০ ২৫১০০

[১.৪] িবনাে পাক ও িশা
উপকরণ সরবরাহ করা

[১.৪.১] সরবরাহত পাক ও
িশা উপকরণ সট

সংা
(ল)

২ ২৬.৮৬ ২৬.৭০ ২৬.৫০ ২৬.২০ ২৬.০০

[১.৫] িশ, িকেশার ও বয় িশা
ক পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদশ নত ক সংা সংা ৩ ১০০ ৯২ ৮৪ ৭৬ ৬৮

[১.৬] ক িশক ও সংিেদর
মৗিলক িশণ দান

[১.৬.১] িশণ সকারী
সংা
(হাজার)

১ ৭৩.৭৬ ৭৩.৭০ ৭৩.৬৫ ৭৩.৬০

[১.৭] ইমাম ও য়ািনেদর
মৗিলক, আথ -সামািজক ও হাওর
বাওর অেলর জীব বিচ সংরণ
িবষেয় িশণ দান

[১.৭.১] িশণ সকারী সংা ১ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ৫৫০০ ৭৪২

[১.৭.২] ও িশণ সকারী
সংা
(হাজার)

১ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৩.১০

[১.৮] গেবষণা ও ধময় ক
কাশনা

[১.৮.১] কািশত েকর ধরণ
(টাইেটল)

সংা ২ ১৬২ ১৫৮ ১৫৫ ১৫০ ৯

[১.৯] জিবাদ, সাসবাদ ও মাদক
িতেরাধ, িবেশষ ািতক
েয াগ/মহামাির মাকােবলায় এবং
সাদািয়ক সীিত রায়
আঃধময় সংলাপ, সভা, সিমনার,
িসোিজয়াম, িশণ আেয়াজন
এবং িকা, িলফেলট ণ ও চার

[১.৯.১] অিত সভা, সিমনার,
িসোিজয়াম, িশণ

সংা ২ ৫৫৬ ৫৪০ ৫৩০ ৫২০ ৫১০ ৮৫

[১.৯.২] অিত আ:ধময়
সংলাপ

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ১

[১.৯.৩] ণ ও চারত িকা,
িলফেলট

সংা
(ল)

১ ১.৫ ১.৪০ ১.৩০ ১.২০ ১.৬৮

[১.১০] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমােনর জশতবািষ কী
উপলে ি িচিকৎসা সবা

[১.১০.১] উপকারেভাগী
সংা
(হাজার)

১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮৩

[১.১১] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমােনর জশতবািষ কী
উপলে েরাপন

[১.১১.১] রাপনত গােছর চারা
সংা
(ল)

১ ২.০০ ১.৮০ ১.৫০ ১.২০ ০.২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, ফয়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
হজ বাপনার
উয়ন

২২

[২.১] হজযাীেদর াক িনবন [২.১.১] াক িনবিত হজযাী % ৪ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ১৫০

[২.২] হজ ােকজ ঘাষণা [২.২.১] হজ ােকজ ঘািষত তািরখ ২ ১০-০২-২০২১ ১৭-০২-২০২১ ২৪-০২-২০২১ ০৩-০৩-২০২১

[২.৩] িনবিত হজযাীেদর
সফলভােব হেজ রণ

[২.৩.১] হেজ িরত % ৪ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২

[২.৪] হজ িনেদ িশকাসহ িবিভ
উপকরণ সরবরাহ

[২.৪.১] উপকরণ সরবরাহত % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪

[২.৫] অ হজযাীেদর িবনাে
িচিকৎসা সবা দান

[২.৫.১] অ হজযাীেদর
িচিকৎসা সবা দ

% ৩ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪

[২.৬] হজ িবষয়ক অিভেযাগ িনি

[২.৬.১] বসরকাির বাপনায়
অিভেযাগ িনিত

% ২ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৮

[২.৬.২] সরকাির বাপনায়
অিভেযাগ িনিত

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪

[২.৭] সৗিদ আরেব বসরকাির
বাপনার হজযাীেদর এেজি
কক ভাড়াত বাসান দবচয়ন
িভিেত পিরদশ ন ও বা হণ

[২.৭.১] পিরদশ ন ও বা
হণত বাসান

(সংা) ২ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০

[২.৮] হজযাী ও সংি
অংশীজনেদর (কেহাার)
িশণ দান

[২.৮.১] হজ সংি িবিভ
ধরেনর অংশীজনেদর
(কেহাার) িশণ দান

% ১ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮

[২.৮.২] িশণ া হজযাী ও
হজ গাইড

% ১ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, ফয়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

ধময় িতান
ও সংার
ািতািনক
উয়ন

১৯

[৩.১] ধময় িতানসেহর অেল
আিথ ক সহায়তা দান

[৩.১.১] সিলম ধময় িতােন
বরাত অেথ র য়

% ৩ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯১

[৩.১.২] িহ ধময় িতােন
বরাত অেথ র য়

% ১ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৮

[৩.১.৩] বৗ ধময় িতােন
বরাত অেথ র য়

% ১ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬

[৩.১.৪] িান ধময় িতােন
বরাত অেথ র য়

% ১ ৯৩ ৯১ ৮৯ ৮৭

[৩.২] ওয়াকফ এেট িচিত ও
তািলকাকরণ

[৩.২.১] িচিত ও তািলকা
ওয়াফ এেট

% ২ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ২৫

[৩.৩] ওয়াকফ সি বাপনা

[৩.৩.১] ওয়াকফ সি হেত
া চদা

টাকা
(ল)

২ ৬৭০.০০ ৬৬০.০০ ৬৫০.০০ ৬৪০.০০ ৪৯.২৯

[৩.৩.২] মাতওয়াী িনেয়াগত % ১ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ২২.১৩

[৩.৩.৩] গত কিম % ১ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ২০

[৩.৩.৪] িনরীীত ওয়াকফ এেট সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৪৩২

[৩.৩.৫] ওয়াকফ এেেটর
ডাটােবজ হালনাগাদকরণ

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২০

[৩.৪] ওয়াফ সির উয়ন ও
িেভাগীেদর কাণ সাধন

[৩.৪.১] িবমান ওয়াফ ভবেনর
িনম ান উয়ন

% ১ ১০০ ৯২ ৮৫ ৭৮ ৭০

[৩.৪.২] ওয়াকফ এেেটর উয়ন
কায ম িনিত

% ১ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০

[৩.৫] মেডল মসিজদ ও ইসলািমক
সাংিতক ক িনম াণ

[৩.৫.১] মেডল মসিজদ ও
ইসলািম সাংিতক কের ২য়
তলা িনম াণ

সংা ২ ২৫০ ২২০ ১৮০ ১৫০ ৫

[৩.৬] ঐিতহবাহী রাতন মির ও
িহ ধময় িতান সংার/মরামত

[৩.৬.১] সংার/মরামতত
মির ও িতান সংা

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ফয়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

ধময় উৎসব
উযাপন ও
ঃ িেদর
িচিকৎসা সবা,
অদান দান
এবং আথ -
সামািজক
উয়ন

১২

[৪.১] ধময় অােনর জ আিথ ক
সহায়তা

[৪.১.১] বরাত অথ  িবতরণ % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ১০০

[৪.২] দির ও ঃ িেদর
ইসলািমক িমশেনর মােম িচিকৎসা
সবা দান

[৪.২.১] িচিকৎসা সবা া
রাগীর সংা

সংা
(ল)

১ ১৩.০০ ১২.৮০ ১২.৭০ ১২.৫০ ১২.৩০ ৩.৬২

[৪.৩] দির ও ঃ িেদর
অদান দান

[৪.৩.১] ি অদােনর
বরাত অেথ র য়

% ১ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০

[৪.৩.২] অদােনর ফরম িবতরণ তািরখ ১ ১৮-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ০২-১২-২০২০ ০৯-১২-২০২০ ১৮-১১-২০২০

[৪.৪] ইমাম ও য়ািনগণেক
দ ঋন ও আিথ ক সহায়তা দান

[৪.৪.১] উপকারেভাগী সংা ১ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৪০০০

[৪.৫] যাকাত সংহ
[৪.৫.১] সংহীত যাকােতর
পিরমাণ

টাকা
(ল)

২ ৪২০.০০ ৪১৫.০০ ৪১০.০০ ৪০৫.০০ ৪০০.০০

[৪.৬] যাকাত দান [৪.৬.১] উপকারেভাগী
সংা
(হাজার)

২ ১০.২০ ১০.১৫ ১০.১০ ১০.০৫ ১০.০০

[৪.৭] যাকাত বাপনার মােম
দির মিহলােদর সলাই িশণ
দান

[৪.৭.১] িশণ দ সংা ১ ১২২০ ১২০০ ১১৮০ ১১৬০ ১১৫০ ৪৬০

[৪.৮] যাকাত বাপনায় টী
ইসলািমক িমশেন িচিকৎসা সবা
দান

[৪.৮.১] িচিকৎসা সবা হীত
সংা
(হাজার)

১ ৩২.২০ ৩২.০০ ৩১.৮০ ৩১.৬০ ৩১.৫০ ৭

[৪.৯] যাকাত আদায় ির লে
উুকরণ সভা, সিমনার, কম শালার
আেয়াজন

[৪.৯.১] অিত সভা, সিমনার,
কম শালার সংা

সংা ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ফয়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ফয়াির ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৬

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০.২৩

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৪৭.৩৫

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


