পরিরিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপনা পররচালক, বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
এবং
সরচব, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয় এর মদে স্বাক্ষররত

বারষ িক কমিসম্পােন চুরি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূরচপত্র

উপক্রমরিকা
কমমসম্পাদনেি সারব মক রিত্র
সসকশন ১: বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং প্রধান কা িাবরল
সসকশন ২: বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর রবরিন্ন কা িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
সসকশন ৩: সকৌশলগত উদেশ্যরিরিক কা িক্রম, কমিসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ
সংন াজেী ১: িব্দসংনেপ
সংন াজেী ২: কমিসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কা িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত
সংন াজেী ৩: কমিসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র মাঠ প িাদয়র অন্যান্য কা িালদয়র রনকট সুরনরে িষ্ট চারহো

২

উপক্রমরিকা (Preamble)
সিকারি দপ্তি/সংস্থাসমূনেি প্রারিষ্ঠারেক দেিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জবাবরদরে জজািদাি কিা, সুিাসে সংেিকিি এবং
সম্পনদি থা থ ব্যবোি রেরিিকিনিি মাধ্যনম রূপকল্প ২০২১ এি থা থ বাস্তবায়নেি লনেেবাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি ব্যবস্থাপো পরিিালক
এবং
সরচব, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয় এর মদে ২০১৯ সাদলর ............... মাদসর ..................... তাররদে এই বারষ িক
কমিসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল।
এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:

৩

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি কমমসম্পাদনেি সারব মক রিত্র
(Overview of the Performance of the Bangladesh Freedom Fighters' Welfare Trust)

সাম্প্ররিক অজমে, িোনলঞ্জ এবং ভরবষ্যৎ পরিকল্পোাঃ
সাম্প্ররিক বছিসমূনেি (৩ বছি) প্রধাে অজমেসমূে:

যুিােি মুরিন ািানদি িাষ্ট্রীয় সম্মারে ভািা মারসক সনব মাচ্চ ৩০,০০০ েনি ৪৫,০০০ টাকা এবং ন্যেেিম ৯,৭০০ েনি ২৫,০০০
টাকা বৃরি কিা েনয়নছ। গিবারেেীি জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািা, িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি সদস্য, বীিনেষ্ঠ পরিবাি, যুিােি
মুরিন ািা এবং মৃি যুিােি মুরিন ািা পরিবািসে জমাট ৭০২১ জেনক িাষ্ট্রীয় সম্মারে ভািা বাবদ গি ০৩ বছনি সব মনমাট
৭৯৪,৯৪,০১,৫৩৯/- টাকা (সািিি চুিােব্বই জকাটি চুিােব্বই লে এক োজাি পাঁিিি উেিরিি) পরিনিাধ কিা েনয়নছ। এছাড়া
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে আইে,২০১৮ প্রিয়নেি ফনল ২০১৮-২০১৯ অথ মবছি েনি রবরভন্ন বারেেীি ৪,৮৪৯ জে
যুিােি মুরিন ািা ও িরেদ মুরিন ািা পরিবািনক িাষ্ট্রীয় সম্মারে ভািা প্রদানেি কা মক্রম গ্রেি কিা েনয়নছ। রবদ্যমাে
েীরিমালা অনু ায়ী ২৩,০৪৫ জে যুিােি মুরিন ািা ও িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি সদস্যনদি জিিে সুরবধা প্রদাে কিা
েনয়নছ। ১,৫৭০ জে যুিােি ও জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািানক স্মাট ম আইরি কািম প্রদাে কিা েনয়নছ। গি ৩ বছনি যুিােি
মুরিন ািানদি রিরকৎসা সুরবধা বাবদ ৯,৫১,২৯,৪০৭/- টাকা (েয় জকাটি একান্ন লে উেরত্রি োজাি িািিি সাি) ব্যয় েনয়নছ।
এছাড়া গি ০৩ বছনি মুরিন ািাি সন্তাে ও পিবিী প্রজনেি ২,৯০২ (দুই োজাি েয়িি দুই) জেনক ৭,৮৯,৩৬,১৩৭/- (সাি
জকাটি উেেব্বই লে ছরত্রি োজাি একিি সাঁইরত্রি) টাকা বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃরি প্রদাে কিা েনয়নছ। িট্টগ্রানমি আগ্রাবাদস্থ ৩৬ েং
প্লনটি উপি (২রব+১৭)= ১৯ িলা এবং ৭১ েং প্লনটি ওপি ৪টি জবইজনমন্টসে ২৯ িলা (৪রব+২৫) বারিরজেক ভবনেি রেমমাি
কাজ সম্পন্ন কিা েনয়নছ।
সমস্যা এবং িোনলঞ্জসমূোঃ
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে-এি অরেষ্পন্ন অরিট আপরি রেষ্পরিকিি, সাংগঠরেক কাঠানমা োলোগাদকিি, থাসমনয়
যুিােি মুরিন ািানদি রিট মামলাসে রবরভন্ন মামলা রেষ্পরিকিি এবং ট্রানেি আয় বৃরি কিা কল্যাি ট্রানেি প্রধাে িোনলঞ্জ।
ভরবষ্যৎ পরিকল্পো
জিয়ারিং পিরিনি িট্টগ্রানমি আলমাস রসনেমা েনলি জায়গায় মানকমট/বারিরজেক ভবে রেমমাি; টরঙ্গ ও জবাি©বাজািস্থ ৩টি
জায়গায় মানকমট/বারিরজেক/োলকা রিল্প (জ মে-গানমমন্টস) ভবে রেমমাি; গজেরব জিানিি ১/৬ েং প্লট এবং োিায়েগনঞ্জি
িালপরট্ট ও রেিাইগনঞ্জি ২টি স্থানেি উপি বহুিল বারিরজেক/আবারসক ভবে রেমমাি। ঢাকাি োটনোলাস্থ ৪েং েিনদও অরফস
বারড়নি জিয়ারিং পিরিনি বহুিল বারিরজেক কাম আবারসক ভবনেি জবইজনমন্ট রেমমাি। রিট মামলাসে রবরভন্ন মামলা
রেষ্পরিকিি।
২০১৯-২০ অথ মবছনিি সম্ভাব্য প্রধাে অজমেসমূোঃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ট্রাে মারলকাোধীে বাক্সরল ওয়োিোউজ ভাড়া প্রদাে;
২টি অনকনজা গারড় রেলানম রবরক্রকিি;
িাবারে জবভানিজ জকাং রল: এি অনকনজা মালামাল রেলানম রবরক্রকিি;
১১৮৭০ জে যুিােি মুরিন ািা ও িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি সদস্যনদি এবং ১২৬ জে গিবারেেীি জেিাবপ্রাপ্ত
মুরিন ািানক িাষ্ট্রীয় সম্মারেভািা প্রদাে;
৩৮৯৭০ জে যুিােি মুরিন ািা ও িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি সদস্যনক জিিে সুরবধা প্রদাে;
৩৫০ জে যুিােি মুরিন ািানক স্মাট ম আইরি কািম প্রদাে;
৩৯০ জে যুিােি মুরিন ািানক রিরকৎসা সুরবধা প্রদাে;
২৯০২ জে মুরিন ািাি সন্তাে ও পিবিী প্রজেনক উচ্চ রিোি জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃরি প্রদাে;
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে-এি প্রারিষ্ঠারেক সেমিা বৃরিকিি।

৪

সসকশন ১:
বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং প্রধান কা িাবরল

১.১ রূপকল্প:
যুদ্ধাহত, সেতাবপ্রাপ্ত ও শরহে মুরিদ াদ্ধা পররবাদরর সারব িক কল্যাণ সাধন।

১.২ অরিলক্ষয:
যুিােি মুরিন ািা, জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািা ও িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি সারব মক কল্যাি সাধে, বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রানেি আরথ মক অবস্থা দৃঢ়কিি, প্রারিষ্ঠারেক সেমিা বৃরিকিি এবং মুরিন ািাি সন্তাে ও পিবিী প্রজনেি উচ্চরিোয়
সোয়িা প্রদাে।

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ:
১.৩.১ বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
১. যুিােি মুরিন ািা, জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািা ও িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি সদস্যনদি কল্যাি সাধে;
২. বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি আরথ মক অবস্থা দৃঢ়কিি;
৩. প্রারিষ্ঠারেক সেমিা বৃরিকিি।
৪. মুরিন ািাি সন্তাে ও পিবিী প্রজনেি উচ্চরিোয় সোয়িা প্রদাে;

১.৪ প্রধাে কা িাবরল:
১. ট্রােনক আরথ মকভানব সমৃি ও সামর্থ্মবাে কিাি জন্য ট্রানেি মারলকাোধীে স্থাবি ও অস্থাবি সম্পরিি উন্নয়ে,
িেিানবেি ও ব্যবস্থাপো এবং সম্পরি অজমনেি াবিীয় কা মক্রম গ্রেি;
২. সিকাি কর্তমক রেধ মারিি োনি সম্মােী ভািা, উৎসব ভািা বা অন্য জকানো ভািা, সম্মােী বা সুরবধা প্রদাে;
৩. ত্রাি ও পুেব মাসনেি লনেে অথ ম, পণ্য বা সিকাি কর্তমক রেধ মারিি অন্য জকানো সোয়িা প্রদাে;
৪. রবরভন্ন প্রকল্প বা কমমসূরি প্রিয়ে, বাস্তবায়ে, িেিানবেি ও এি ব্যবস্থাপো;
৫. যুিােি বীি মুরিন ািাগিনক ঔষধপত্রসে প্রনয়াজেীয় রিরকৎসা জসবা প্রদাে;
৬. যুিােি বীি মুরিন ািাগনিি রিরকৎসানসবা রেরিি কিাি লনেে রবনিষারয়ি রিরকৎসাি রেরমি রিরেক,
রিসনপেসারি বা োসপািাল প্ররিষ্ঠা এবং এি ব্যবস্থাপোি দারয়ত্ব পালে;
৭. িরেদ পরিবাি ও যুিােি বীি মুরিন ািাগনিি জন্য পুেব মাসে ও প্ররিেিনকন্দ্র প্ররিষ্ঠা ও প্ররিেি প্রদানেি ব্যবস্থা
গ্রেিসে এি ব্যবস্থাপোি দারয়ত্ব পালে;
৮. সুরবধানভাগীনদি রিো বৃরি প্রদাে;
৯. স্থাবি ও অস্থাবি উভয় প্রকাি সম্পরি অজমে, ধািি ও সিকানিি পূব মানুনমাদেক্রনম েস্তান্তি ও রবক্রয়;
১০. িেরবল গঠে ও এি ব্যবস্থাপো;
১১. ট্রানেি জন্য অথ ম, রসরকউরিটিজ, দরললারদ অথবা অন্য জকানো অস্থাবি সম্পরি গ্রেি;
১২. ট্রানেি অথ ম ও িেরবল রবরেনয়াগ এবং প্রনয়াজেনবানধ রবরেনয়াগ পরিবিমে;
১৩.সিকাি কর্তমক অনুনমারদি জ জকানো রসরকউরিটিজ ক্রয়, রবক্রয়, পৃষ্ঠাঙ্কে, েস্তান্তি, রবরেময় বা এই প্রকানিি
কা মক্রম সম্পন্নকিি;
১৪. সিকানিি অনুনমাদেক্রনম জ জকানো ব্যরি বা জদরি বা রবনদরি প্ররিষ্ঠানেি সানথ চুরি সম্পাদে এবং এিদসংরিষ্ট
প্রনয়াজেীয় দরললারদ সম্পাদে;
১৫. জদরি বা রবনদরি প্ররিষ্ঠানেি সানথ জ ৌথভানব উন্নয়ে কা মক্রম গ্রেি ও সম্পাদে;
১৬. এ আইনেি উনেশ্য পূিিকনল্প, অন্য জ জকানো প্রনয়াজেীয় ব্যবস্থা গ্রেি।

৫

জসকিে ২
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি রবরভন্ন কা মক্রনমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)
চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
(Outcome/Impact)

১
(১) যুিােি মুরিন ািা ও
িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি
সদস্যনদি জীবেমাে উন্নয়ি।

কমমসম্পাদে সূিকসমূে
(Performance
Indicator)
২

(Unit)

২০১৭-১৮

২০১৮-১৯*

৩

৪

৫

সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরি

সংখ্যা

প্রকৃি

একক

২৮৫০১

২৮৫০১

লেেমাত্রা
২০১৯-২০
৬
২ ৮৫০১

প্রনেপি
২০২০-২১
৭
২ ৮৫০১

২০২১-২২
৮
২ ৮৫০১

রেধ মারিি লেেমাত্রা অজমনেি জেনত্র
জ ৌথভানব দারয়ত্বপ্রাপ্ত
মন্ত্রিালয়/রবভাগ/ সংস্োসমূনেি োম
৯
সিস্ত্র বারেেী রবভাগ
প্ররিিো মন্ত্রিালয়’
সুিো জসবা রবভাগ
স্বিাষ্ট্র মন্ত্রিালয়

উপািসূত্র
(Source of Data)

১০
বাংলানদি মুরিন ািা
কল্যাি ট্রাে পারেক ও
বারষ মক প্ররিনবদে।

স্বাস্থে জসবা রবভাগ
স্বাস্থে ও পরিবাি কল্যাি মন্ত্রিালয়
১৮.০৩

১৮.৪১

১৮.৫০

মুরিযুি রবষয়ক মন্ত্রিালয়
মুরিযুি রবষয়ক মন্ত্রিালয়

আয়কৃি অথ ম

টাকা
(জকাটি)

(৩) মুরিন ািাি সন্তাে ও
পিবিী প্রজনেি উচ্চরিো
রেরিি।

সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরি

সংখ্যা

২৯০০

২৯০০

২৯০০

২৯০০

২৯০০

মাধ্যরমক ও উচ্চ রিো রবভাগ,
কারিগরি ও মাদ্রাসা রিো রবভাগ
রিো মন্ত্রিালয়
এবং
সকল রিোনবািম

বাংলানদি মুরিন ািা
কল্যাি ট্রাে পারেক ও
বারষ মক প্ররিনবদে।

(৪) বঙ্গবন্ধু রপএইিরি
জকানস মি মাধ্যনম িদারেন্তে
পূব ম বাংলাি আথ ম সামারজক
জীবে ও মুরিযুি এবং
বাংলানদনিি
মুরিযুনি
কুটেীরিকনদি
ভূরমকা
রবষনয়
গনবষিা
রেরিিকিি।

সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরি

সংখ্যা

২

২

২

২

২

মুরিযুি রবষয়ক মন্ত্রিালয়
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে
ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়

বাংলানদি মুরিন ািা
কল্যাি ট্রাে এি কল্যাি
রবভানগ সংিরেি জিরজোি
ও বারষ মক প্ররিনবদে।

(২) ট্রানেি আরথ মক অবস্থা
উন্নীি।

১৭.০৫

১৭.৬২

*সামরয়ক
৬

বাংলানদি মুরিন ািা
কল্যাি ট্রাে পারেক ও
বারষ মক প্ররিনবদে।

জসকিে-৩
জকৌিলগি উনেশ্যরভরিক কা িক্রম, কমমসম্পাদে সূিক এবং লেেমাত্রাসমূে
জকৌিলগি উনেশ্য
(Strategic Objectives)

জকৌিলগি
কা ©ক্রম
উনেনশ্যি
(Activities)
মাে
(Weight of
Strategic
Objectives)
১
২
৩
মন্ত্রিালয়/রবভানগি জকৌিলগি উনেশ্যসমূে
[১.১] যুিােি, জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািা ও
[১]
যুিােি
িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি সদস্যনদি
মুরিন ািা ও িরেদ
৩৮
িাষ্ট্রীয় সম্মারে ভািা প্রদাে।
মুরিন ািা
পরিবানিি
[১.২] যুিােি মুরিন ািা ও িরেদ মুরিন ািা
সদস্যনদি কল্যাি
পরিবানিি সদস্যনদি জিিে সুরবধা প্রদাে।
সাধে।
[১.৩]
যুিােি
মুরিন ািানদি
উন্নিমানেি আইরি কািম প্রদাে।
[১.৪] যুিােি মুরিন ািানদি রিরকৎসা
সুরবধা প্রদাে।
[২] ট্রানেি আরথ মক
১৯
[২.১] ট্রাে মারলকাোধীে বাক্সরল
অবস্থা দৃঢ়কিি।
ওয়োিোউস ভাড়া প্রদাে।
[২.২] ২টি অনকনজা গারড় রেলানম রবরক্রকিি।

[৩] মুরিন ািাি সন্তাে ও
পিবিী প্রজনেি উচ্চ
রিোয় সোয়িা প্রদাে।

১০

[৪] ট্রানেি প্রারিষ্ঠারেক
সেমিা বৃরিকিি।

৮

কমমসম্পাদে সূিক
(Performanc
e Indicators)

একক
(Unit)

কমমসম্পাদে
সূিনকি মাে
(Weight of
Performance
Indicators)

প্রনেপে
(Projection)
২০২০-২০২১

প্রনেপে
(Projection)
২০২১-২০২২

২০১৭-২০১৮

২০১৮-২০১৯

অসাধািি
১০০ %

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

[১.১.১] যুিােি,
জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািা ও
িরেদ মুরিন ািা পরিবাি
[১.২.১] সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরি

সংখ্যা

১৩

৭০২১

৭০২১

১১৮৭০

১১৮২০

১১৭৮০

১১৭৫০

১১৭০০

১১৮৭০

১১৮৭০

সংখ্যা

১২

২৩০৪৫

২৩০৪৫

৩৮৯৭০

৩৮৯২০

৩৮৮৭০

৩৮৮২০

৩৮৭৭৫

৩৮৯৭০

৩৮৯৭০

[১.৩.১] রেধ মারিি সমনয়
প্রদােকৃি আইরি কািম
[১.৪.১] সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরি

সংখ্যা

৭

৩০০

২০০

৩৫০

৩২৫

৩১০

৩০৫

৩০০

২৯০

২৭০

সংখ্যা

৬

৩৬০

৩৭০

৩৯০

৩৬০

৩৪০

৩২০

৩০০

৩৫০

৩২০

[২.১.১] রেধ মারিি সমনয়
ভাড়া প্রদােকৃি।
[২.২.১] রেধ মারিি সমনয়
রেলানম রবরক্রি।

িারিে

৭

০০

০০

৩০/০৪/২০২০

১৫/০৫/২০২০

৩১/০৫/২০২০

১৫/০৬/২০২০

৩০/০৬/২০২০

-

-

িারিে

৬

০০

০০

৩০/০৪/২০২০

১৫/০৫/২০২০

৩১/০৫/২০২০

১৫/০৬/২০২০

৩০/০৬/২০২০

-

-

[২.৩] িাবারে জবভানিজ জকাং রল: এি
অনকনজা মালামাল রেলানম রবরক্রকিি।

[২.৩.১] রেধ মারিি সমনয়
রেলানম রবরক্রি।

িারিে

৬

০০

০০

৩০/০৪/২০২০

১৫/০৫/২০২০

৩১/০৫/২০২০

১৫/০৬/২০২০

৩০/০৬/২০২০

-

-

[৩.১] বঙ্গবন্ধু রিোবৃরি প্রদাে

[৩.১.১] বৃরিপ্রাপ্ত রিোথী

সংখ্যা

৬

২৯০০

২৯০০

২৯০০

২৬১০

২৩২০

২০৩০

১৭৪০

২৯০০

২৯০০

[৩.২] বঙ্গবন্ধু রপএইিরি জকানসম
রিোবৃরি প্রদাে।
[৪.১] সাংগঠরেক কাঠানমাি শূন্যপনদ
জেবল রেনয়াগ প্রদাে
[৪.২] রিরজটাল বাংলানদি রবরেমমানে
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানে
কমমিি রবদ্যমাে জেবলনক আইটি
প্ররিেনিি মাধ্যনম দে কনি গনড় জিালা

[৩.২.১] বৃরিপ্রাপ্ত গনবষক

সংখ্যা

৪

২

২

২

২

২

২

২

২

২

[৪.১.১]রেধ মারিি সমনয়
রেনয়াগ প্রদােকৃি
[৪.২.১] প্ররিরেি দে
জেবল

িারিে

৬

০০

২৫/০৮/২০১৮

৩০/০৪/২০২০

১৫/০৫/২০২০

৩১/০৫/২০২০

১৫/০৬/২০২০

৩০/০৬/২০২০

-

-

সংখ্যা

২

০০

০০

০৫

০৪

০৪

০৪

০৪

১০

১০

প্রকৃি অজ©ে

৭

লেেমাত্রা/রেিা©য়ক ২০১৯-২০২০
(Target/Criteria Value for FY 2019-20)
অরি উিম
উিম
িলরি মাে িলরি মানেি রেনম¥
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%

আবরশ্যক জকৌিলগি উনেশ্যসমূে
(জমাট েম্বি-২৫)
কলাম-১
জকৌিলগি উনেশ্য
(Strategic
Objectives)

[১] বারষমক কমমসম্পাদে
চুরি
বাস্তবায়ে
জজািদািকিি

কলাম-২
জকৌিলগি
উনেনশ্যি মাে
(Weight of
Strategic
Objective)

৩

কলাম-৩
কা ©ক্রম
(Activities)

[১.১] মাঠ প মানয়ি কা মালনয়ি সনঙ্গ ২০১৯-২০ অথমবছনিি
বারষমক কমমসম্পাদে চুরি স্বােি ও ওনয়বসাইনট আপনলাি
[১.২] ২০১৯-২০ অথমবছনিি বারষমক কমমসম্পাদে চুরিি অধ মবারষমক মূল্যায়ে প্ররিনবদে সংরিষ্ট মন্ত্রিালয়/রবভানগ দারেল
[১.৩] মাঠ প মানয়ি কা মালনয়ি ২০১৯-২০ অথমবছনিি বারষমক
কমমসম্পাদে চুরিি অধ মবারষমক মূল্যায়ে প্ররিনবদে প মানলািোনন্ত
ফলাবিমক (feedback) মন্ত্রিালয়/রবভানগ
[১.৪] সিকারি কমমসম্পাদে ব্যবস্থাপো পিরিসে অন্যান্য রবষনয়
কমমকিমা/কমমিািীনদি জন্য প্ররিেি আনয়াজে
[২.১] ই-ফাইরলং পিরি বাস্তবায়ে
[২.২] দপ্তি/সংস্থা কর্তমক অেলাইে জসবা িালু কিা
[২.৩] দপ্তি/সংস্থা ও অধীেস্ত কা মালয়সমূনেি উদ্ভাবেী উনদ্যাগ ও
ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প (SIP)বাস্তবায়ে

[২]
কা পম িরি,
কমমপরিনবি ও জসবাি
মানোন্নয়ে

১০
[২.৪] রসটিনজন্স িাট মাি বাস্তবায়ে

[২.৫] অরভন াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা বাস্তবায়ে
[২.৬] রপআিএল শুরুি ২ মাস পূনব ম সংরিষ্ট কমমিািীি
রপআিএল ও ছুটি েগদায়েপত্র জারি কিা
[৩.১] অরিট আপরি রেষ্পরি কা ক্রম নমি উন্নয়ে
[৩.২] স্থাবি ও অস্থাবি সম্পরিি োলোগাদ িারলকা প্রস্তুি কিা
[৩] আারথমক ও সম্পদ
ব্যবস্থাপোি উন্নয়ে

৯

কলাম-৪
কমমসম্পাদে সূিক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

কলাম-৫
কমমসম্পাদে
সূিনকি মাে
(Weight
of PI)

অসাধািি
(Excellent)
১০০ %

অরি উিম
(Very Good)
৯০%

কলাম-৬
লেেমাত্রা/রেি মায়ক
উিম
(Good)
৮০%

িলরি মাে
(Fair)
৭০%

িলরি মানেি রেনম¥
(Poor)
৬০%

[১.১.১] বারষমক কমমসম্পাদে চুরি স্বােরিি

িারিে

০.৫

২০ জুে ২০১৯

২১ জুে ২০১৯

২৪ জুে ২০১৯

-

-

[১.২.১] মূল্যায়ে প্ররিনবদে দারেলকৃি

িারিে

০.৫

২২ জানুয়ারি ২০১৯

িারিে

১

২০ জানুয়ারি
২০১৯
৩১ জানুয়ারি
২০২০

২১ জানুয়ারি ২০১৯

[১.৩.১] ফলাবিমক (feedback) প্রদি

১৭ জানুয়ারি
২০১৯
২৪ জানুয়ারি
২০২০

০৪ জফব্রুয়ারি ২০২০

০৮ জফব্রুয়ারি ২০২০

২৩ জানুয়ারি
২০১৯
১১ জফব্রুয়ারি
২০২০

[১.৪.১] আনয়ারজি প্ররিেনিি সময়

জেঘন্টা

১

৬০

-

-

-

-

%

১

৮০

৭০

৬০

৫৫

৫০

%
%

১
১

৫০
৪০

৪৫
৩৫

৪০
৩০

৩৫
২৫

৩০
২০

িারিে

১

৩১ মাি ম ২০২০

৩০ এরপ্রল ২০২০

১৮ জফব্রুয়ারি ২০২০

২৫ জফব্রুয়ারি ২০২০

০৪ মাি ম ২০২০

১

২৪ জানুয়ারি
২০২০
১১ জফব্রুয়ারি
২০২০

২৮ জানুয়ারি ২০২০

িারিে

১০ জানুয়ারি
২০২০
০৩ জফব্রুয়ারি
২০২০

িারিে

১

০৮ এরপ্রল ২০২০

২২ এরপ্রল ২০২০

০২ জম ২০২০

১৬ জম ২০২০

৩০ জম ২০২০

%

১

৮০

৭৫

৭০

৬০

৫০

িারিে

০.৫

৩১ রিনসম্বি
২০১৯

০৭ জফব্রুয়ারি ২০২০

১৭ জফব্রুয়ারি ২০২০

%
%
%

০.৫
১
১

৭৫
১০০
১০০

১৫ জানুয়ারি
২০২০
৭০
৯০
৯০

৬৫
৮০
৮০

৬০
-

২৮ জফব্রুয়ারি
২০২০
৫০
-

%

১

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

%
িারিে

১
১

৫০
০৩ জফব্রুয়ারি ২০২০

৪৫
১১ জফব্রুয়ারি ২০২০

৪০
১৮ জফব্রুয়ারি ২০২০

৩৫
২৫ জফব্রুয়ারি ২০২০

৩০
০৪ মাি ম ২০২০

িারিে

১

০৩ জফব্রুয়ারি ২০২০

১১ জফব্রুয়ারি ২০২০

১৮ জফব্রুয়ারি ২০২০

২৫ জফব্রুয়ারি ২০২০

০৪ মাি ম ২০২০

%

২

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

%

১

৮০

৭৫

৭০

৬০

৫০

%

১

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

সংখ্যা

১

৮০

৭০

৬০

৫০

৪০

[২.১.১] ফ্রন্ট জিনেি মাধ্যনম গৃেীি িাক ই-ফাইরলং
রসনেনম আপনলািকৃিে
[২.১.২] ই-ফাইনল েরথ রেষ্পরিকৃি **
[২.১.৩] ই-ফাইনল পত্র জারিকৃি ***
[২.২.১] ন্যেেিম একটি েতুে ই-সারভমস িালুকৃি
[২.৩.১] উদ্ভাবেী উনদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প (SIP)
সমূনেি োলোগাদকৃি িাটানবইজ ওনয়বসাইনট
প্রকারিি
[২.৩.২] িাটানবইজ অনু ায়ী ন্যেেিম দুটি েতুে উদ্ভাবেী
উনদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প িালুকৃি
[২.৪.১] োলোগাদকৃি রসটিনজন্স িাট মাি অনু ায়ী প্রদি
জসবা
[২.৪.২] জসবাগ্রেীিানদি মিামি পরিবীেি ব্যবস্থা
িালুকৃি
[২.৫.১] রেরদষ্টম সমনয়ি মনধ্য অরভন াগ রেস্পরিকৃি
[২.৬.১] রপআিএল আনদি জারিকৃি
[২.৬.২] ছুটি েগদায়েপত্র জারিকৃি
[৩.১.১] রত্রপেীয় সভায় অরিট আপরি রেষ্পরিি জন্য
সুপারিিকৃি
[৩.১.২] অরিট আপরি রেষ্পরিকৃি
[৩.২.১] স্থাবি সম্পরিি িারলকা োলোগাদকৃি
[৩.২.২] অস্থাবি সম্পরিি িারলকা োলোগাদকৃি

[৩.৩] বারষমক উন্নয়ে কমমসূরি বাস্তবায়ে
[৩.৪] অব্যবহৃি/অনকনজা ােবােে রবদ্যমাে েীরিমালা অনু ায়ী
রেষ্পরিকিি
[৩.৫] বনকয়া রবদুেৎ রবল পরিনিাধ কিা

[৩.৩.১] বারষমক উন্নয়ে কমমসূরি বাস্তবারয়ি

[৩.৬] শূন্য পনদি রবপিীনি রেনয়াগ প্রদাে

[৩.৬.১] রেনয়াগ প্রদােকৃি

[৩.৪.১] রেষ্পরিকৃি
[৩.৫.১] রবদুেৎ রবল পরিনিারধি

৮

কলাম-১
জকৌিলগি উনেশ্য
(Strategic
Objectives)

[৪] জািীয় শুিািাি
জকৌিল ও ির্থ্ অরধকাি
বাস্তবায়ে জজািদািকিি

কলাম-২
জকৌিলগি
উনেনশ্যি মাে
(Weight of
Strategic
Objective)

৩

কলাম-৩
কা ©ক্রম
(Activities)

কলাম-৪
কমমসম্পাদে সূিক
(Performance Indicator)

[৪.১] জািীয় শুিািাি কমমপরিকল্পো ও পরিবীেি কাঠানমা
বাস্তবায়ে

[৪.১.১] ত্রত্রমারসক প্ররিনবদে দারেলকৃি
[৪.১.২] জািীয় শুিািাি কমমপরিকল্পো ও পরিবীেি
কাঠানমায় অন্তভূমি লেেমাত্রা বাস্তবারয়ি
[৪.২.১] সকল অেলাইে জসবা ির্থ্ বািায়নে
সংন ারজি
[৪.২.২] ির্থ্ বািায়ে োলোগাদকৃি
[৪.৩.১] বারষমক প্ররিনবদে ওনয়বসাইনট প্রকারিি

[৪.২] ির্থ্ বািায়ে োলোগাদকিি
[৪.৩] দপ্তি/সংস্থাি ২০১৭-১৮ অথমবছনিি বারষমক প্ররিনবদে
প্রিয়ে ও ওনয়বসাইনট প্রকাি

কলাম-৫
কমমসম্পাদে
সূিনকি মাে
(Weight
of PI)

অসাধািি
(Excellent)
১০০ %

অরি উিম
(Very Good)
৯০%

সংখ্যা
%

১
০.৫

৪
১০০

৩
৯৫

%

০.৫

১০০

%

০.৫

িারিে

০.৫

১০০
১৮ অনটাবি
২০১৯

একক
(Unit)

৯

কলাম-৬
লেেমাত্রা/রেি মায়ক
উিম
(Good)
৮০%

িলরি মাে
(Fair)
৭০%

িলরি মানেি রেনম¥
(Poor)
৬০%

৯০

৮৫

৮০

৯০

৮০

-

-

৯০
৩১ অনটাবি
২০১৯

৮০

-

১৫ েনভম্বি ২০১৯

২৯ েনভম্বি ২০১৯

০৬ রিনসম্বি
২০১৯

আরম , ব্যবস্থাপনা পররচালক, বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র সরচদবর
রনকট অঙ্গীকার কররি স , এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব।
আরম, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র োরয়দে রনদয়ারজত মাননীয় মন্ত্রীর প্ররতরনরধ রহসাদব ব্যবস্থাপনা
পররচালক, বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর রনকট অঙ্গীকার কররি স , এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল
অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদ ারগতা প্রোন করব।
স্বাক্ষররত:

--------------------------------------ব্যবস্থাপনা পররচালক
বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

----------------------------তাররে

--------------------------------------সরচব
মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয়

--------------------------------তাররে

১০

সংন াজেী-১
িব্দসংনেপ
µwgK b¤^i
1
2
3
4

িব্দসংনেপ

weeiY
মুরিযুি রবষয়ক মন্ত্রিালয়
জািীয় মুরিন ািা কাউরন্সল
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে
টু রব জিনভলপ

মুরবম
জামুকা
বামুকট্রা
টিরবরি

১১

সংন াজেী- ২: কমিসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কা িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ
ক্ররমক
েং
১

কা ©ক্রম

কমিসম্পােন সূচক

রববরণ

বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা

পররমাপ পদ্ধরত

উপািসূত্র

যুিােি, জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািা ও
িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি
সদস্যনদি িাষ্ট্রীয় সম্মারে ভািা
প্রদাে।

সুরবধাপ্রাপ্ত
যুিােি
মুরিন ািা, জেিাবপ্রাপ্ত
মুরিন ািা ও িরেদ
মুরিন ািা পরিবাি।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে ও মুরিযুি রবষয়ক
মন্ত্রিালয়।

যুিােি মুরিন ািা ও িরেদ
মুরিন ািা পরিবানিি সদস্যনদি
জিিে সুরবধা প্রদাে।

সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরি

প্ররি রকরস্তনি ব্যাংক এোিভাইনজি মাধ্যনম
ভািা প্রদাে কিা েয়। রবভাগওয়ািী
এোিভাইনজি রসরিয়াল অনু ায়ী ভািা
প্রদানেি সংখ্যা এবং প্রদি অনথমি পরিমাপ
কিা েনয়নছ।
রবভাগওয়ািী জিিে কানিমি জিরজষ্টাি
সংিেি কিা েয়। জিরজষ্টানি উরিরেি
সুরবধানভাগীনদি সংখ্যা গিো কনি জমাট
সংখ্যা রেধ মািি কিা েনয়নছ।

ব্যাংক এোিভাইজ
প্রদানেি ির্থ্ সংিরেি
জিরজোি।

২

৩

যুিােি মুরিন ািানদি
আইরি কাি© প্রদাে।

রেধ মারিি সমনয় আইরি
কাি© প্রদােকৃি।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে ও মুরিযুি রবষয়ক
মন্ত্রিালয়।

আইরি কানিমি জিরজষ্টাি সংিেি কিা েয়।
২০০টি স্মাট ম আইরি কািম প্রদাে কিা
েনয়নছ।

বাংলানদি মুরিন ািা
কল্যাি ট্রাে-এি বারষমক
প্ররিনবদে।

৪

যুিােি মুরিন ািানদি রিরকৎসা
সুরবধা প্রদাে।

সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরি

িািীরিক অসামর্থ্© অনু ায়ী 04টি কোটাগরিনি প্ররিবছি গনড় ১১,৮৭০
জে যুিােি মুরিন ািানদিনক িাষ্ট্রীয় সম্মারে ভািা প্রদাে কিা েনচ্ছ।
এছাড়াও ৬৭৬ জে জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািানক “জেিাবপ্রাপ্ত বীি
মুরিন ািানদি সম্মারেভািা প্রদাে েীরিমালা,২০১৬ অনুসানি িাষ্ট্রীয়
সম্মারে ভািা প্রদানেি লেেমাত্রা রেধ মািি কিা েনয়নছ।
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে যুিােি মুরিন ািা এবং িাঁনদি
পরিবানিি সদস্যনদি োনম জিিে কাি© ইসুে কনি থানক। এ কাি© প্রদি©ে
কনি প্ররিমানস জদনিি সকল পুরলি লাইে জথনক কাি©ধািী যুিােি
মুরিন ািা এবং িাঁনদি পরিবানিি সদস্যগে জিিে সামগ্রী গ্রেি কনি
থানক। যুিােি মুরিন ািা এবং িাঁনদি পরিবানিি সদস্যনদি মনধ্য
৩৮,৯৭০ জেনক জিিে সুরবধা প্রদানেি লেেমাত্রা রেধ মািি কিা েনয়নছ।
যুিােি মুরিন ািানদি প্রাপ্য াবিীয় সুন াগ-সুরবধারদ প্রদাে
সেজীকিনিি লনেে বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে ও মুরিযুি
রবষয়ক মন্ত্রিালয় জ ৌথভানব স্মাট© কাি© প্রস্তুি কনি িা যুিােি
মুরিন ািানদি মনধ্য রবিিি কনি থানক। ২০১৯-২০ অথ© বছনি ৩৫০
জে যুিােি মুরিন ািানক স্মাট ম আইরি কািম প্রদানেি লেেমাত্রা রেধ মািি
কিা েনয়নছ।
যুিােি মুরিন ািানদি মনধ্য ৩৭০ জে যুিােি মুরিন ািানক জদনিরবনদনি রিরকৎসা সুরবধা প্রদাে কিা েনয়নছ। ২০১৯-২০ অথ© বছনি ৩৯০
জে যুিােি মুরিন ািানক রিরকৎসা সুরবধা প্রদাে কিাি লেেমাত্রা
রেধ মািি কিা েনয়নছ।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে ও মুরিযুি রবষয়ক
মন্ত্রিালয়।

ব্যাংক এোিভাইনজি মাধ্যনম স্ব-স্ব
সুরবধানভাগীি ব্যাংক রেনসনব রিরকৎসাি
অথম জপ্রিি কিা েয়। ব্যাংক এোিভাইনজ
উরিরেি রবভাগওয়ািী ক্ররমক সংখ্যা গিো
কনি জমাট সুরবধানভাগীি সংখ্যা রেধ মািি ও
প্রদি অনথমি পরিমাপ কিা েনয়নছ ।

বাংলানদি মুরিন ািা
কল্যাি ট্রাে-এি বারষমক
প্ররিনবদে।

৫

ট্রাে মারলকাোধীে বাক্সরল
ওয়োিোউস ভাড়া প্রদাে।

রেধ মারিি সমনয় ভাড়া
প্রদােকৃি।

যুিােি মুরিন ািা, জেিাবপ্রাপ্ত মুরিন ািা ও িরেদ পরিবানিি
সদস্যনদি সুন াগ-সুরবধা প্রদাে এবং ট্রানেি আরথমক অবস্থা দৃঢ়কিনিি
জন্য ট্রাে মারলকাোধীে িট্টগ্রামস্থ বাক্সরল জপইন্টস রল: এি জায়গায়
বাক্সরল ওয়োিোউস রেমমাি কাজ সম্পন্ন কিা েনয়নছ। উি ওয়োিোউস
২০১৯-২০২০ অথমবছনি ভাড়া প্রদানেি লেেমাত্রা রেধ মািি কিা েনয়নছ।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে

পরিদিমে জিরজোি
এবং ট্রানেি রিল্প ও
বারিজে রবভাগ েনি
প্রাপ্ত ির্থ্।

৬

২টি অনকনজা গারড় রেলানম
রবরক্রকিি।

রেধ মারিি সমনয় রেলানম
রবরক্রি।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে প্রধাে কা াম লনয়ি ২টি অনকনজা গারড়
ট্রানে রবদ্যমাে ােবােে ও ন্ত্রপারি অনকনজা জঘাষিাকিি েীরিমালা
অনু ায়ী ২০১৯-২০২০ অথম বছনি রেলানম রবরক্রি লেেমাত্রা রেধ মািি কিা
েনয়নছ।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে

ইষ্টাি ম জকরমকোল ইন্ডারষ্ট্রজ রলাঃ এবং ট্রাে
প্রধাে কা মালনয়ি প্রনকৌিল িাোি সংরিষ্ট
প্রনকৌিলী কর্তমক সনিজরমে পরিদিমে কনি
রেমমাি কানজি অগ্রগরি জিরজষ্টানি রলরপবি
কিা েয়। পরিদিমে জিরজোি এবং ট্রানেি
রিল্প ও বারিজে রবভাগ েনি প্রাপ্ত ির্থ্।
ট্রাে প্রধাে কা মালয় এি ােবােে িাো েনি
প্রাপ্ত ির্থ্।

স্মাট©

১২

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে ও মুরিযুি রবষয়ক
মন্ত্রিালয়।

জিিে কািম প্রদানেি
জিরজষ্টাি।

বাংলানদি মুরিন ািা
কল্যাি ট্রাে এি ােবােে
িাোি প্ররিনবদে।

সাধারণ
মন্তব্য

ক্ররমক
েং

কা ©ক্রম

কমিসম্পােন সূচক

রববরণ

বাস্তবায়নকারী ইউরনট

পররমাপ পদ্ধরত

উপািসূত্র

৭

িাবারে জবভানিজ জকাং রল: এি
অনকনজা মালামাল রেলানম
রবরক্রকিি।

রেধ মারিি সমনয় রেলানম
রবরক্রি।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে
প্রধাে কা মালনয়ি রিল্প ও বারিজে
রবভানগি প্ররিনবদে।।

রিল্প ও বারিজে
রবভাগ েনি প্রাপ্ত
ির্থ্।

৮

বঙ্গবন্ধু রিোবৃরি প্রদাে।

বৃরিপ্রাপ্ত রিোথী©

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে ও ট্রাোধীে রবরভন্ন প্ররিষ্ঠানেি
অনকনজা ােবােে, ন্ত্রপারি ও রবরভন্ন সামরগ্র ট্রানে রবদ্যমাে
ােবােে, ন্ত্রপারি ও অনকনজা দ্রব্যারদ অনকনজা জঘাষিাকিি
েীরিমালা অনু ায়ী ২০১৯-২০ অথমবছনি িাবারে জবভানিজ জকাং
রল: এি অনকনজা মালামাল রেলানম রবরক্রি লেেমাত্রা রেধ মািি কিা
েনয়নছ।
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি রেজস্ব অথমায়নে
মুরিন ািানদি সন্তাে/প্রজনেি উচ্চরিোয় আরথমক সোয়িা
প্রদানেি জন্য জমধারভরিনি ২৯০০ জে রিোথীনক “বঙ্গবন্ধু
ছাত্রবৃরি” প্রদাে কিা েনয়নছ। এছাড়া প্ররি বছি রিোথীি সংখ্যা
৬০০ জে োনি বৃরি কিাি লেেমাত্রা রেধ মািি কিা েনয়নছ।
বঙ্গবন্ধু রপএইিরি জকানস ম রিো বৃরিি জন্য ঢাকা রবশ্বরবদ্যালনয়ি
০২ জে গনবষকনক বঙ্গবন্ধু রপএইিরি জকানসিম মাধ্যনম িদারেন্তে
পূব ম বাংলাি আথম সামারজক জীবে ও মুরিযুি এবং বাংলানদনিি
মুরিযুনি কুটেীরিকনদি ভূরমকা রবষনয় গনবষিাি জন্য রপএইিরি
বৃরি প্রদানেি লেেমাত্রা রেধ মািি কিা েনয়নছ।
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি সংনিারধি ১৬৭ জনেি
জেবল কাঠানমা’ি শূন্য পনদ জেবল রেনয়াগ প্ররক্রয়াধীে আনছ।
২০১৯-২০ অথম বছনি জেবল রেনয়াগ প্ররক্রয়া সম্পন্ন কিাি জন্য
লেেমাত্রা রেধ মািি কিা েনয়নছ।
রিরজটাল বাংলানদি রবরেমমানি বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রানে মারসক প্ররিেনিি সুরবধা িনয়নছ।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে ও মুরিযুি রবষয়ক
মন্ত্রিালয়।

ব্যাংক এোিভাইনজি মাধ্যনম স্ব-স্ব
সুরবধানভাগীি ব্যাংক রেনসনব বৃরিি
অথম জপ্রিি কিা েয়। ব্যাংক
এোিভাইনজি মাধ্যনম জমাট ২৯০০
জেনক বৃরি প্রদাে কিা েনয়নছ
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে
এি কল্যাি রবভানগ সংিরেি ির্থ্
এবং বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে-এি বারষমক প্ররিনবদে।

সুরবধানভাগীি ব্যাংক
রেনসনব বৃরিি অথম
ব্যাংক এোিভাইনজি
মাধ্যনম
জপ্রিনিি
জিরজোি।
কল্যাি রবভানগ
সংিরেি ির্থ্ ও
বারষমক প্ররিনবদে।

মুরিযুি রবষয়ক মন্ত্রিালয় ও
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রাে
এি মােব সম্পদ িাোয় সংিরেি
ির্থ্।

মােব সম্পদ িাোয়
সংিরেি ির্থ্।

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে

প্ররিেি সংক্রান্ত মারসক প্ররিনবদে।

প্ররিেি সংক্রান্ত
মারসক প্ররিনবদে।

বৃরিপ্রাপ্ত গনবষক

৯

সাংগঠরেক কাঠানমাি শূন্যপনদ
জেবল রেনয়াগ প্রদাে।

রেধ মারিি সমনয় রেনয়াগ
প্রদােকৃি।

১০

রিরজটাল বাংলানদি রবরেমমানি
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে-এি জেবলনক আইটি
প্ররিেনিি মাধ্যনম দে কনি
গনড় জিালা

প্ররিরেি দে জেবল

১৩

বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি
ট্রাে মুরিযুি রবষয়ক মন্ত্রিালয়
ও ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়

সাধারণ মন্তব্য

সংন াজেী- ৩
অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরে িষ্ট কমিসম্পােন চারহোসমূহ
প্ররিষ্ঠানেি োম

সাংরিষ্ট কা িক্রম

কমিসম্পােন সূচক

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট চারহো/প্রতযাশা

জজলা প্রিাসে

যুিােি ও িরেদ
মুরিন ািা পরিবানিি
সদস্যনদি িাষ্ট্রীয়
সম্মারেভািা প্রদানেি
রেরমি িাঁনদি
সঠিকিা ািাইকিি;

সুরবধাপ্রাপ্ত ব্যরি

যুিােি ও িরেদ মুরিন ািা পরিবানিি
সদস্যনদি িাষ্ট্রীয় সম্মারেভািা প্রদানেি
রেরমি িাঁনদি সঠিকিা ািাইকিি;

রিল্প মন্ত্রিালয়

বাংলানদি মুরিন ািা
কল্যাি ট্রানেি
ভূ-সম্পরি ট্রানেি
োনম জিকিমভূি এবং
দরলল োলোগাদ
কিি;

বাংলানদি
মুরিন ািা বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি ভূকল্যাি ট্রানেি স্থাবি সম্পরি ট্রানেি োনম জিকিমভূি এবং
সম্পদ
দরলল োলোগাদ কিি;

১৪

চারহো/প্রতযাশার স ৌরিকতা

প্রতযাশা পূরণ না হদল
সম্ভাব্য প্রিাব
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি কল্যাি ভািা প্রদানে অরেিয়িা
প্ররবধাে অনু ায়ী যুিােি ও িরেদ মুরিন ািা জদো জদনব।
পরিবানিি ভািা রবিিনিি জন্য রবরভন্ন জজলা
প্রিাসে ও উপনজলা প্রিাসে যুিােি ও িরেদ
মুরিন ািা পরিবানিি সঠিকিা ািাই বাছাই
কিাি কাজ সম্পন্ন কনি থানক। জ নেতু জজলা
প্রিাসেনক মরন্ত্রপরিষদ রবভাগ সিাসরি রেয়ন্ত্রি
কনি থানক জসনেতু মরন্ত্রপরিষদ রবভানগি রেকট
পনিােভানব এরূপ িারেদাি জ ৌরিকিা।
বাংলানদি মুরিন ািা কল্যাি ট্রানেি ভূ-সম্পরি জ সকল
ভূ-সম্পরিনি
রিল্প মন্ত্রিালনয়ি মাধ্যনম ট্রানেি রেকট েস্তান্তরিি জটিলিা িনয়নছ জসগুনলা
েনয়নছ। প্রাপ্ত জ সকল ভূ-সম্পরি অদ্যাবরধ িো কিনি অরেিয়িা
োোরবধ জটিলিায় সঠিকভানব ট্রানেি োনম জদো জদনব।
জিকিমভূি কিা ায়রে, জসগুনলা জিকিমভূি কিাি
জন্য রিল্প মন্ত্রিালনয় সেন ারগিা প্রনয়াজে।
জ নেতু রিল্প মন্ত্রিালয় কর্তমক ট্রানেি ভূ-সম্পরি
েস্তান্তরিি েনয়নছ জসনেতু রিল্প মন্ত্রিালনয়ি রেকট
প্রিেেভানব এরূপ িারেদাি জ ৌরিকিা।

