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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:

িবগত ০৩ বছের গীজা/উপাসনালেয়র সংার, মরামত, িনম াণ এবং কবরােনর উয়েনর জ াের িনজ তহিবল হেত ১৩০
গীজা/উপাসনালয়/কবরােনর অেল মাট ৬৭ ল টাকা এবং িশেদর ধময় ও নিতক িশা দােনর জ ১০ সানেড েল মাট ৫
ল  টাকা  অদান  দান  করা  হেয়েছ।  এছাড়াও  িবেশষ  অদান  িহেসেব  মাননীয়  ধানমীর  াণ  ও  কাণ  তহিবল  হেত  ভ  বড়িদন
উপলে া ৪ কা টাকা হেত ৬০০ গীজা/উপাসনালেয়র অেল ধময় উৎসব উদযাপেনর জ ৩ কা ৮ ল টাকা অদান দান
করা হেয়েছ। িান ধম াবলী পালক-েরািহতগেণর দতা ির লে ০৩ এবং ছা-বকেদর নীিত-নিতকতা িবষয়ক ০৪ িশণ
কম শালা বাবায়ন করা হেয়েছ। এেত মাট ৩৬৫ জন পালক-েরািহত এবং ৫৮০ জন ছা-বক অংশহণ কেরেছ। এছাড়াও িজববষ ,
সাদািয়ক সীিত ও ধময়  উৎসব উদযাপন উপলে মাট  ৩১০  জন িান  ধময়  নের অংশহেণ  ০৬ সেচতনতা  িলক
সভা-সমােবেশর আেয়াজন করা হেয়েছ। িান ধময় এবং জাতীয় িদবসসহ যথােযা ময াদায় পালন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সরকার দ ায়ী আমানত হেত া নাফা এ সংার আেয়র ল উৎস। আিথ ক সীমাবতা, াংক েদর হার িদন িদন াস পাওয়া এবং
াের জনবল সতার কারেণ সকল কায ম ভােব পিরচালনা করা হত হে। এক িদেক আয় কেম যাে; অপর িদেক া কক
দ অদােনর চািহদা মােয় ি পাে। িনজ ায়ী কায ালয় াপন এবং রাজ খােত জনবল জন বতমান সমেয়র অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

গীজা/উপাসনালয়, কবরান, ধময় াপনার উয়ন ও ধময় উৎসব উদযাপেনর জ অদান দান অাহত রাখা; সানেড ল ও চাচ িভিক
াক-াথিমক িশা কায ম ক হেণর মােম িশেদর ধময় ও নিতক িশা দান করা; জিরপকােয র মােম
গীজা/উপাসনালয়/কবরান/ধময় িতানসেহর তািলকা ণয়ন করা; পালক ও েরািহতগেণর দতা িকে এবং ছা-বকেদর
নিতকতা গঠেন িশণ কম শালার আেয়াজন করা। এছাড়াও সাদািয়ক সীিত িতায় জনসেচতনতা িকে আঃধময় সংলােপর
আেয়াজন এবং িান ধময় কাশনা কায ম হণ করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫০ গীজা/উপাসনালয়, কবরান ও ধময় াপনার জ ২০ ল টাকা অদান দান;
৮০০ পয  গীজা/উপাসনালয়/কবরান/ধময় িতােনর তািলকা ণয়ন স করা;
ধময় উৎসব উদযাপেনর জ িান ধময় িতােন ০১ কা টাকা আিথ ক সহায়তা দান;
িশেদর ধময় ও নিতক িশা দােন সানেড েলর মােম ০৫ ল টাকা আিথ ক সহায়তা দান;
১৪০ জন পালক-েরািহেতর জ দতা ির িবষয়ক িশণ কম শালার আেয়াজন করা;
৩১০ জন ছা-বার জ নীিত-নিতকতা িবষয়ক িশণ কম শালার আেয়াজন করা;
১৩০  জন  অংশহণকারীেক  িনেয়  সাদািয়ক  সীিত  িতায়  আঃধময়  সংলাপ  ও  ধময়  উৎসব  উদযাপন  িবষয়ক  সভা-
সিমনার আেয়াজন করা।
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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-

সিচব, িান ধময় কাণ া

এবং

সিচব, ধম  িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. 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)

ধময় েবাধ ও নিতকতা স িান সমাজ।

১.২ অিভল (Mission)
দেশর িান সদােয়র কােণ িান ধময় িতান পিরচালনা,  সংার,  মরামত ও উয়েন সহায়তা  দান,  ধময় উৎসব
উদযাপন এবং ধময় ও নিতক িশা সােরর মােম সাদািয়ক সীিত ঢ়করণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ধময় িতানসেহর অবকাঠােমাগত উয়ন
২. ধময় উৎসব উদযাপেন আিথ ক সহায়তা দান
৩. ধময় ও নিতক িশার সার
৪. মানব সদ উয়ন
৫. সেচতনতা ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. গীজা/উপাসনালয়/কবরান/ধময় িতান সংার, উয়ন ও রণােবেণর জ অদান দান
২. গীজা/উপাসনালয়/কবরান/ধময় িতানসেহর জিরপকায  সাদন
৩. গীজা/উপাসনালয়/ধময় িতানসেহ ধময় উৎসব উদযাপেন আিথ ক সহায়তা দান
৪. িশেদর ধময় ও নিতক িশা দান
৫. পালক-েরািহতেদর দতা িেত িশণ দান
৬. ছা-বােদর নীিত-নিতকতা িবষয়ক কম শালা আেয়াজন
৭. সাদািয়ক সীিত িতায় আঃধময় সংলাপ ও ধময় উৎসব উপলে সভা-সিমনার আেয়াজন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ধময় িতানসেহর অবকাঠােমাগত
উয়ন

বরাত অেথ র য় % ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৯ ১০০ ধম  িবষয়ক মণালয় বািষ ক িতেবদন

ধময় উৎসব উদযাপেন আিথ ক সহায়তা বরাত অেথ র য় % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ মাননীয় ধানমীর দর বািষ ক িতেবদন

ধময় ও নিতক িশার সার বরাত অেথ র য় % ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৯ ১০০ ধম  িবষয়ক মণালয় বািষ ক িতেবদন

মানব সদ উয়ন িশণ/কম শালা িশণাথ (জন) ৪০০ ৪৩০ ৪৫০ ৪৬৫ ৪৮০ ধম  িবষয়ক মণালয় বািষ ক িতেবদন

সেচতনতা ি সভা-সিমনার অংশহণকারী (জন) ১০০ ১২৫ ১৩০ ১৩৫ ১৪০ ধম  িবষয়ক মণালয় বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ধময়
িতানসেহর
অবকাঠােমাগত
উয়ন

২৫

[১.১] িান ধময়
িতান সংাের আিথ ক
অদান দান

[১.১.১] বরাত
অেথ র য়

সমি % ১৫ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৯ ১০০

[১.২] িান ধময়
উপাসনালেয়র তািলকা
ণয়ন

[১.২.১]
তািলকা
গীজা/উপাসনালয়

মিত সংা ১০ ৭০০ ৭৫০ ৮০০ ৭৮০ ৭৬৫ ৭৫০ ৭৪০ ৮৫০ ৯০০

[২] ধময় উৎসব
উদযাপেন আিথ ক
সহায়তা দান

১৫
[২.১] ধময় উৎসব
উদযাপেন ধময় িতােন
আিথ ক সহায়তা দান

[২.১.১] বরাত
অেথ র য়

সমি % ১৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩] ধময় ও
নিতক িশার
সার

১০
[৩.১] িশেদর ধময় ও
নিতক িশায় আিথ ক
সহায়তা দান

[৩.১.১] বরাত
অেথ র য়

সমি % ১০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৯ ১০০

[৪] মানব সদ
উয়ন

১০

[৪.১] পালক-
েরািহতেদর িশণ
দান

[৪.১.১] িশণাথ সমি
সংা
(জন)

৫ ১২০ ১৩০ ১৪০ ১৩৬ ১৩৩ ১৩০ ১০০ ১৪৫ ১৫০

[৪.২] ছা-বােদর
িশণ দান

[৪.২.১] িশণাথ সমি
সংা
(জন)

৫ ২৮০ ৩০০ ৩১০ ৩০৬ ৩০৩ ৩০০ ২৫০ ৩২০ ৩৩০

[৫] সেচতনতা ি ১০

[৫.১] সাদািয়ক
সীিত ও ধময় উৎসব
উদযাপন উপলে সভা-
সিমনার

[৫.১.১]
অংশহণকারী

সমি
সংা
(জন)

১০ ১০০ ১২৫ ১৩০ ১২৮ ১২৬ ১২৫ ১০০ ১৩৫ ১৪০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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] িান ধময় িতান সংাের আিথ ক অদান দান [১.১.১] বরাত অেথ র য় িান ধময় কাণ া অদানা ধময় িতানসেহর তািলকা কাশ

[১.২] িান ধময় উপাসনালেয়র তািলকা ণয়ন [১.২.১] তািলকা গীজা/উপাসনালয় িান ধময় কাণ া তািলকা গীজা/উপাসনালয়সেহর তািলকা কাশ

[২.১] ধময় উৎসব উদযাপেন ধময় িতােন আিথ ক সহায়তা দান [২.১.১] বরাত অেথ র য় িান ধময় কাণ া
ধময় উৎসব উদযাপন খােত অদানা ধময় িতানসেহর তািলকা
কাশ

[৩.১] িশেদর ধময় ও নিতক িশায় আিথ ক সহায়তা দান [৩.১.১] বরাত অেথ র য় িান ধময় কাণ া বরাা ধময় িতানসেহর তািলকা কাশ

[৪.১] পালক-েরািহতেদর িশণ দান [৪.১.১] িশণাথ িান ধময় কাণ া িশণ কায িচ ও উপিিত তািলকা

[৪.২] ছা-বােদর িশণ দান [৪.২.১] িশণাথ িান ধময় কাণ া িশণ কায িচ ও উপিিত তািলকা

[৫.১] সাদািয়ক সীিত ও ধময় উৎসব উদযাপন উপলে সভা-
সিমনার

[৫.১.১] অংশহণকারী িান ধময় কাণ া সভা-সিমনােরর নাশ/কায প ও উপিিত তািলকা
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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














