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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যবস্থাপনা পররচালক, বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

 

এবং 

 

সরচব, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয় এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮ 
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সূরচপত্র 

 

 

 

বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর কর্ মসম্পাদনের সার্ব মক র্িত্র 

 

 

উপক্রর্র্িকা 

 

 

সসকশন ১: বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ এবাং কা িাবরল 

 

 

সসকশন ২: বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর রবরিন্ন কা িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

সসকশন ৩: সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কা িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

সংন াজেী ১:  শব্দসংনেপ (Acronyms) 

 

 

সংন াজেী ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত 

 

 

সংন াজেী ৩: কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাদগর উপর রনি িরশীলতা  
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বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রানের কর্ মসম্পাদনের সার্ব মক র্িত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Freedom Fighters' Welfare Trust) 
 

 

সাম্প্রর্িক অজমে, িযানলঞ্জ এবং ভর্বষ্যি পর্রকল্পোাঃ 
 

সাম্প্রর্িক বছরসমূনের (৩ বছর) প্রধাে অজমেসমূে: 

 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানদর রাষ্ট্রীয় সম্মােী ভািা র্ার্সক সনব মাচ্চ ৩০,০০০ েনি ৪৫,০০০ টাকা এবং ন্যযেির্ ৯,৭০০ েনি ২৫,০০০ 

টাকা বৃর্দ্ধ করা েনয়নছ। গিবার্েেীর খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধা, শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর সদস্য, বীরনেষ্ঠ পর্রবার, যুদ্ধােি 

মুর্িন াদ্ধা এবং মৃি যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা পর্রবারসে খর্াট ৬৯৫৩ জেনক রাষ্ট্রীয় সম্মােী ভািা বাবদ গি ০৩ বছনর সব মনর্াট 

৫৬০,২৮,৭৪,৭৫৬/- টাকা (পাঁিশি ষাট খকাটি আটাইশ লে চুয়াত্তর োজার সািশি ছাপ্পান্ন) পর্রনশাধ করা েনয়নছ। র্বদ্যর্াে 

েীর্ির্ালা অনু ায়ী ২২,০০০ জে যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর সদস্যনদর খরশে সুর্বধা প্রদাে করা 

েনয়নছ। ১,১৬৪ জে যুদ্ধােি ও খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধানক স্মাট ম আইর্ি কাি ম প্রদাে করা েনয়নছ।  গি ৩ বছনর যুদ্ধােি 

মুর্িন াদ্ধানদর র্ির্কৎসা সুর্বধা বাবদ ৬,৪৪,৭৪,১৩৩/- টাকা (ছয় খকাটি চুয়ার্িশ লে চুয়াত্তর োজার একশি খির্ত্রশ) ব্যয় 

েনয়নছ। এছাড়া গি ০৩ বছখর মুর্িন াদ্ধার সন্তাে ও পরবিী প্রজনের ২,৩৫০ (দুই োজার র্িেশি পঞ্চাশ) জেনক 

৬,২৪,৭৪,০০০/- (ছয় খকাটি ির্িশ লে চুয়াত্তর োজার) টাকা বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃর্ত্ত প্রদাে করা েনয়নছ। ঢাকার খর্াোম্মদপুনর 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানদর কল্যািানথ ম প্রায় ৬৪ (খিৌষর্ি) খকাটি টাকা ব্যনয় “মুর্িন াদ্ধা টাওয়ার-১” োনর্ ১৫ িলা আবার্সক ও 

বার্ির্জযক ভবে ও িিগ্রানর্ ১.৫৬ খকাটি (এক খকাটি ছাপ্পান্ন লে) টাকা ব্যনয় বাক্সলী ওয়ার োউস (১র্ ধাপ) র্ের্ মাি করা 

েনয়নছ। 
 

সর্স্যা এবং িযানলঞ্জসমূোঃ  

  
 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে আইে ‘২০১৭ প্রিয়ে, অর্িট আপর্ত্ত র্েষ্পর্ত্তকরি, সাংগঠর্েক কাঠানর্া োলোগাদকরি, 

 থাসর্নয় রীট র্ার্লাসে র্বর্ভন্ন র্ার্লা র্েষ্পর্ত্তকরি এবং ট্রানের আয় বৃর্দ্ধ করা কল্যাি ট্রানের প্রধাে িযানলঞ্জ। 

 

ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পো 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে আইে ‘২০১৭ এর েসড়া প্রিয়ে করিাঃ িা চূড়ান্ত করনির জন্য র্ন্ত্রিালনয় খপ্ররি, খশয়ার্রং 

পদ্ধর্িনি িিগ্রানর্র আলর্াস র্সনের্া েনলর জায়গায় র্ানকমট/বার্ির্জযক ভবে র্ের্ মাি; টঙ্গী ও খবাি ©বাজারস্থ ৩টি জায়গায় 

র্ানকমট/বার্ির্জযক/োলকা র্শল্প (খ র্ে-গানর্ মন্টস) ভবে র্ের্ মাি; গজেবী খরানির ১/৬ েং প্লট এবং োরায়েগনঞ্জর িালপর্ি ও 

র্েিাইগনঞ্জর ২টি স্থানের উপর বহুিল বার্ির্জযক/আবার্সক ভবে র্ের্ মাি। মুর্িন াদ্ধা টাওয়ার-১ এ র্ের্র্ মি যুদ্ধােি 

মুর্িন াদ্ধানদর জন্য খরাগমুর্ি র্বোর্াগারটি র্বনশষজ্ঞ র্ির্কৎসক ও আধুর্েক র্ির্কৎসা সরঞ্জার্ার্দসে আধুর্েকায়ে। রীট 

র্ার্লাসে র্বর্ভন্ন র্ার্লা র্েষ্পর্ত্তকরি।  

 

২০১৭-১৮ অথ মবছনরর সম্ভাব্য প্রধাে অজমেসমূোঃ 
 

   খশয়ার্রং পদ্ধর্িনি খিনভলপানরর র্াধ্যনর্ িিগ্রানর্র ৭১ েং আগ্রাবাদস্থ জর্র্র উপর (৪র্ব+২৫) = ২৯ িলা 

             বার্ির্জযক ভবে “ টাওয়ার-৭১” এর খের্ স্ট্রাকিানরর র্ের্ মাি কাজ সম্পন্নকরি; 
 

   খশয়ার্রং পদ্ধর্িনি খিনভলপানরর র্াধ্যনর্ িিগ্রানর্র ৩৬ েং আগ্রাবাদস্থ জর্র্র উপর (২র্ব+১৭) = ১৯ িলা 

             “ জয় বাংলা বার্ির্জযক ভবে” র্ের্ মাি কাজ সম্পন্নকরি; 
 

 বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে আইে’২০১৭ এর েসড়া প্রিয়ে করিাঃ িা চূড়ান্তকরনির জন্য র্ন্ত্রিালনয় খপ্ররি;  

 ৬৯০০ জে যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর সদস্যনদর এবং ১২৬ জে গিবার্েেীর খেিাবপ্রাপ্ি 

মুর্িন াদ্ধানক রাষ্ট্রীয় সম্মােীভািা প্রদাে; 

 ২১০০০ জে যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর সদস্যনক খরশে সুর্বধা প্রদাে; 

 ২৯০০ জে মুর্িন াদ্ধার সন্তাে ও পরবিী প্রজেনক উচ্চ র্শোর জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃর্ত্ত প্রদাে; 

 র্েির্ ফাইটাস ম ই-সার্ভ মনসস এর TOR প্রিয়ে; 

 বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে-এর প্রার্িষ্ঠার্েক সের্িা বৃর্দ্ধকরি। 
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উপক্রর্র্িকা (Preamble) 

 

 

 

 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রানের ব্যবস্থাপো পর্রিালক 

 

এবং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র োরয়দে রনদয়ারজত মাননীয় মন্ত্রীর প্ররতরনরি রহসাদব 

সরচব, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয় এর মদে ২০১৬ সাদলর জুে মাদসর ..................... তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত হল।  

  
 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১: 

 

বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কা িাবরল 
 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 

যুদ্ধাহত, সেতাবপ্রাপ্ত ও শহীে মুরিদ াদ্ধা পররবাদরর সারব িক কল্যাণ সািন। 
 

 

১.২ অরিলক্ষয (Mission): 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা, খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর সার্ব মক কল্যাি সাধে, বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি 

ট্রানের আর্থ মক অবস্থা দৃঢ়করি, প্রার্িষ্ঠার্েক সের্িা বৃর্দ্ধকরি এবং মুর্িন াদ্ধার সন্তাে ও পরবিী প্রজনের উচ্চর্শোয় 

সোয়িা প্রদাে। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

      ১.৩.১ বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাদস্টর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

      ১. যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা, খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর সদস্যনদর কল্যাি সাধে; 

      ২. বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রানের আর্থ মক অবস্থা দৃঢ়করি; 

      ৩.  প্রার্িষ্ঠার্েক সের্িা বৃর্দ্ধকরি। 

      ৪. মুর্িন াদ্ধার সন্তাে ও পরবিী প্রজনের উচ্চর্শোয় সোয়িা প্রদাে; 

 

       ১.৩.২ আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  
 

       ১. েক্ষতার সদে বারষ িক কম িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন 

       ২. উদ্ভাবন ও অরিদ াগ প্ররতকাদরর মােদম সসবার মাদনান্নয়ন 

       ৩. প্রশাসরনক সাংস্কার ও ননরতকতার উন্নয়ন 

       ৪. তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

       ৫. আরথ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন  

 

১.৪  কা িাবরল (Functions): 

 ১. এক বা একার্ধক সুর্বধানভাগীনদর কল্যাি, ত্রাি ও পুেব মাসনের জন্য েগনদ বা র্জর্েনষর সোয়িা প্রদাে করা; 

 ২. এক বা একার্ধক সুর্বধানভাগীনদর কল্যানির উনেশ্যসম্পন্ন প্রকল্প ও কর্ মসূর্িসমূে উন্নয়ে, প্রর্িষ্ঠা, গ্রেি ও 

       ব্যবস্থাপো করা; 

৩. র্শোক্রর্ িার্লনয়  াওয়ার জন্য উপযুি সুর্বধানভাগীনদর জন্য বৃর্ত্ত প্রদাে করা; 

৪. স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পর্ত্ত অজমে, রেিানবেি ও সনব মাচ্চ ব্যবোর র্ের্িিকরে; 

৫. সুর্বধানভাগীনদর সাোনের জন্য সরকানরর পূব ম অনুনর্াদেসে খকাে র্শল্পজাি বা বার্ির্জযক প্রর্িষ্ঠােসমূে উন্নয়ে,  

         প্রর্িষ্ঠা, র্ার্লকাোধীে, দেল, ব্যবস্থাপো, রেোনবেে এবং র্বক্রয় করা; 

৬  ট্রানের জন্য টাকা, জার্ােি, দর্ললার্দ বা অন্য খকাে অস্থাবর সম্পর্ত্ত গ্রেি করা; 

৭.  ট্রানের টাকা ও িের্বল র্বর্েনয়াগ করা এবং  েে প্রনয়াজে বা  থা থ র্বনবর্িি েনব িেে র্বর্েনয়াগ পর্রবিমে করা; 

৮. সরকানরর জার্ােি ক্রয়, র্বক্রয়, পৃষ্ঠাঙ্কে, েস্তান্তর, র্বর্ের্য় বা অন্যভানব ব্যবস্থা গ্রেি করা এবং সরকার কর্তমক  

            অনুনর্ার্দি অন্য খ নকাে জার্ােি ক্রয়, র্বক্রয়, পৃষ্ঠাঙ্কে, েস্তান্তর, র্বর্ের্য় বা অন্যভানব ব্যবস্থা গ্রেি করা; 

৯.  এর সংগঠে এবং উনদ্যানগর জন্য ঋি গ্রেি করা এবং এই উনেনশ্য ট্রানের সম্পর্ত্তসমূে পি, খরোে, বন্ধক বা  

            অন্যভানব দায়যুি করা; 

১০. চুর্ি, আবদ্ধ েওয়া, ব্যবস্থাসমূনে উপেীি েওয়া এবং প্রনয়াজেীয় দর্ললার্দ সম্পাদে করা; 

১১. সরকার কর্তমক সর্য় সর্য় জারীকৃি আনদশ ও র্েনদ মশসমূেসে এ আইনের বাস্তবায়ে, উনেশ্য সাধােকনল্প প্রনয়াজেীয়  

     সকল র্বষয় ; 

১২. বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে কর্তমক র্েনদ মর্শি খ  খকাে র্বষয়।  
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খসকশে ২   

 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রানের র্বর্ভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কর্ মসম্পাদে সূিকসমূে 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

র্ভর্ত্তবছর 

২০১৩-১৪       

প্রকৃি অজমে
*

 

২০১৪-১৫ 

লেযর্াত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রনেপি   
র্েধ মার্রি  লেযর্াত্রা অজমনের খেনত্র 

খ ৌথভানব দার্য়ত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রিালয়/র্বভাগ/ সংস্োসমূনের োর্ 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

(১) যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা ও 

শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর 

সদস্যনদর জীবের্াে উন্নয়ি। 

সুর্বধাপ্রাপ্ত ব্যর্ি সংখ্যা ২৮০৭৮ 

 

২ ৮৪ ৯৮ 

 

২ ৮৫০১ ২ ৮৫০১ ২ ৮৫০১ সশস্ত্র বার্েেী র্বভাগ 

প্রর্িরো র্ন্ত্রিালয়’ 

 

সুরো খসবা র্বভাগ 

স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রিালয় 

 

স্বাস্থয খসবা র্বভাগ 

স্বাস্থয ও পর্রবার কল্যাি র্ন্ত্রিালয় 

 

মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয় 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে পার্েক 

ও বার্ষ মক প্রর্িনবদে। 

(২) ট্রাস্টের আর্থিক অবস্থা 

উন্নীি। 

টির্বর্ি টির্বর্ি টির্বর্ি টির্বর্ি টির্বর্ি টির্বর্ি টির্বর্ি মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয় বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে পার্েক 

ও বার্ষ মক প্রর্িনবদে। 

 (৩) মুর্িন াদ্ধার সন্তাে ও 

পরবিী প্রজনের উচ্চর্শো 

র্ের্িি। 

সুর্বধাপ্রাপ্ত ব্যর্ি সংখ্যা ৫৯৯ ৯৮১ ২৯০০ ২৯০০ ২৯০০ র্াধ্যর্র্ক ও উচ্চ র্শো র্বভাগ, 

কার্রগর্র ও র্াদ্রাসা র্শো র্বভাগ 

র্শো র্ন্ত্রিালয়  

এবং 

সকল র্শোনবাি ম 

 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে পার্েক 

ও বার্ষ মক প্রর্িনবদে। 

*সার্র্য়ক  
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খসকশে-৩ 

খকৌশলগি উনেশ্য, অগ্রার্ধকার, কা িক্রর্, কর্ মসম্পাদে সূিক এবং লেযর্াত্রাসমূে 

খকৌশলগি উনেশ্য 

(Strategic Objectives) 

খকৌশলগি 

উনেনশ্যর 

র্াে 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা ©ক্রর্ 

(Activities) 

কম©সম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম©সম্পাদন 

সূচস্টকর মান 

(Weight of 

Performance Indicators) 

 

প্রকৃি অজ©ে 

 

লেযর্াত্রা/র্েিা ©য়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনেপে 

(Projection) 

২০১৮-২০১৯       

প্রনেপে 

(Projection) 

২০১৯-২০২০       ২০১৫-২০১৬ 

 

২০১৬-২০১৭ অসাধারি অর্ি উত্তর্ উত্তর্ িলর্ি র্াে িলর্ি র্ানের র্েনর্¥ 

১০০ % ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

র্ন্ত্রিালয়/র্বভানগর খকৌশলগি উনেশ্যসমূে 

[১] 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা 

ও শেীদ মুর্িন াদ্ধা 

পর্রবানরর 

সদস্যনদর কল্যাি 

সাধে। 

 

 

 

 

৪৫ 
 

 

 

 

[১.১] যুদ্ধােি, খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধা ও 

শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর সদস্যনদর 

রাষ্ট্রীয় সম্মােী ভািা প্রদাে। 

[১.১.১] সুর্বধাপ্রাপ্ত যুদ্ধােি 

ও খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধা 

সংখ্যা ১৩ ৬৯৮৯ ৬৯৫০ ৬৯০০ ৬৮৫০ ৬৮০০ ৬৭০০ ৬৬৫০ ৬৮০০ ৬৭৫০ 

[১.২] যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ 

মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর সদস্যনদর খরশে 

সুর্বধা প্রদাে। 

[১.২.১] সুর্বধাপ্রাপ্ত ব্যর্ি সংখ্যা ১২ ২২৩৪৫ ২২০০০ ২১০০০ ২০৯৫০ ২০৯০০ ২০৮০০ ২০৭৫০ ২০০০০ ১৯৮০০ 

[১.৩] যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানদর র্ির্কৎসা 

সুর্বধা প্রদাে। 

[১.৩.১] সুর্বধাপ্রাপ্ত ব্যর্ি সংখ্যা ৬ ৩৬২ ৩০০ ৩৬০ ৩৫৫ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩৫ ৩৬০ ৩৬০ 

[১.৪] যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানদর স্মাট © 

আইর্ি কাি © প্রদাে। 

[১.৪.১] র্েধ মার্রি সর্নয়  

প্রদােকৃি আইর্ি কাি © 

সংখ্যা ৬ ২২৮ ২৫০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭৫ ২৭০ ৫০ ৫০ 

[১.৫] বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে 

আ ইে ২০১৭ এ র েসড়া প্রিয়ে। 

[১.৫.১] র্েধ মার্রি সর্নয়  

প্রিয়েকৃি  কল্যাি ট্রাে 

আ ই ে র্ন্ত্রিালনয় খপ্ররি  

িার্রে ৬ ০০ ০০ ৩১/১/১৮ ২৮/২/১৮ ৩০/৩/১৮ ৩০/৪/১৮ ৩১/৫/১৮ - - 

[১.৬] র্েির্ ফাইটারস ই-সার্ভ মর্সস এ র 

TOR প্রস্তুিকরি। 

[১.৬.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

প্রস্তুিকৃি TOR 

িার্রে ২ ০০ ০০ ৩১/৩/১৮ ১৫/৪/১৮ ৩১/৫/১৮ ১৫/৬/১৮ ৩০/৬/১৮ - - 

 [২] 

ট্রানের আর্থ মক 

অবস্থা দৃঢ়করি। 

১৯ [২.১] ট্রাে র্ার্লকাোধীে টাওয়ার-৭১ 

এ র খের্ স্ট্রাকিার র্ের্ মাি। 

[২.১.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

ভ বে র্ের্র্ মি। 

িার্রে ৭ ০০ ০০ ৩০/৪/১৮ ১৫/৫/১৮ ৩১/৫/১৮ ১৫/৬/১৮ ৩০/৬/১৮ - - 

[২.২] ট্রাে র্ার্লকাোধীে জয়বাংলা বার্ির্জযক 

ভ ব ে র্ের্ মাি। 

[২.২.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

ভ বে র্ের্র্ মি। 

িার্রে ৫ ০০ ০০ ৩০/৪/১৮ ১৫/৫/১৮ ৩১/৫/১৮ ১৫/৬/১৮ ৩০/৬/১৮ - - 

[২.৩] অনকনজা  ােবােে র্েলানর্ র্বর্ক্রকরি। [২.৩.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

র্েলানর্ র্বর্ক্রি। 

িার্রে ৫ ০০ ০০ ৩০/৪/১৮ ১৫/৫/১৮ ৩১/৫/১৮ ১৫/৬/১৮ ৩০/৬/১৮ - - 

[২.৪] ট্রানের র্ার্লকাোধীে প্রর্িষ্ঠাে 

ভাড়া প্রদাে। 

[২.৪.১] র্েধ মার্রি সর্খয় 

মুর্িন াদ্ধা টাওয়ার-১ এ র 

বার্ির্জযক খেস ও কার 

পার্কমং ভাড়া প্রদােকৃি। 

িার্রে ২ ০০ ০০ ৩১/১/১৮ ৫/৩/১৮ ১১/৪/১৮ ১৫/৫/১৮ ৩০/৬/১৮   

 [৩] 

ট্রানের প্রার্িষ্ঠার্েক 

সের্িা বৃর্দ্ধকরি। 

১০ [৩.১] জ েবল কাঠানর্া োলোগাদকরি [৩.১.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

জ েবল কাঠানর্া 

োলোগাদকৃি  

িার্রে ৫ ০০ ০০ ৩০/৪/১৮ ১৫/৫/১৮ ৩১/৫/১৮ ১৫/৬/১৮ ৩০/৬/১৮ - - 

[৩.২] জ েবল কাঠানর্ার শূন্যপনদ 

কর্ মিারীনদর পনদান্নর্ি প্রদাে 

[৩.২.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

পনদান্নর্ি প্রদােকৃি 

িার্রে ৫ ০০ ০০ ৩০/৪/১৮ ১৫/৫/১৮ ৩১/৫/১৮ ১৫/৬/১৮ ৩০/৬/১৮ - - 

[৪] মুর্িন াদ্ধার সন্তাে 

ও পরবিী প্রজনের উচ্চ 

র্শোয় সোয়িা প্রদাে।  

৬ [৪.১] বঙ্গবন্ধু র্শোবৃর্ত্ত প্রদাে 

 

 

[৪.১.১] বৃর্ত্তপ্রাপ্ত র্শোথী © সংখ্যা ৬ ১৭১৭ ২৩৫০ ২৯০০ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭৭৫ ২৭৫০ ২৯০০ ২৯০০ 
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আবর্শ্যক খকৌশলগি উনেশ্যসমূে 

(খর্াট েম্বর-২০) 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

খকৌশল গি উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

খকৌশলগি 

উনেনশ্যর র্াে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা ©ক্রর্ 

(Activities) 

কম ©সম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম ©সম্পাদন 

সূচস্টকর মান 

(Weight of 

PI) 

লেযর্াত্রা/র্েিা ©য়ক 

অসাধারি 

(Excellent) 

অর্ি উত্তর্ 

(Very Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

িলর্ি র্াে 

(Fair) 

িলর্ি র্ানের র্েনর্¥ 

(Poor) 

১০০ % ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

[৫] 

দেিার সনঙ্গ বার্ষ মক 

কর্ মসম্পাদে চুর্ি 

বাস্তবায়ে 

 

 

 

 

 

৪ 

[৫.১] ২০১৭-১৮ অথ ম বছনরর েসড়া বার্ষ মক 

কর্ মসম্পাদে চুর্ি দার্েল 

[৫.১.১] র্েধ মার্রি সর্য়সীর্ার র্খধ্য েসড়া চুর্ি  

র্ন্ত্রিালয়/র্বভানগ দার্েলকৃি 

িার্রে .৫ ১৯ এরপ্রল ২৩ এরপ্রল ২৫ এরপ্রল ২৬ এরপ্রল ২৭ এরপ্রল 

[৫.২] র্াঠপ মানয়র  কা মালয়সমূনের সনঙ্গ ২০১৭-১৮ 

অথ ম বছনরর  বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে চুর্ি স্বাের 

[৫.২.১] র্েধ মার্রি সর্য়সীর্ার র্নধ্য চুর্ি স্বাের্রি িার্রে ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

[৫.৩] ২০১৬-১৭ অথ মবছনরর বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে 

চুর্ির  মূল্যায়ে প্রর্িনবদে দার্েল 

[৫.৩.১] র্েধ মার্রি িার্রনে মূল্যায়ে  প্রর্িনবদে দার্েলকৃি িার্রে ১ ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ১৯ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

[৫.৪] ২০১৭-১৮ অথ মবছনরর বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে 

চুর্ির বাস্তবায়ে পর্রবীেি  

[৫.৪.১] ত্রত্রর্ার্সক প্রর্িনবদে দার্েলকৃি সংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

[৫.৫] ২০১৭-১৮ অথ মবছনরর বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে 

চুর্ির অধ মবার্ষ মক মূল্যায়ে প্রর্িনবদে দার্েল 

[৫.৫.১] র্েধ মার্রি িার্রনে অধ মবার্ষ মক মূল্যায়ে প্রর্িনবদে 

দার্েলকৃি 

িার্রে ১ ১৪ জানুয়ারর ১৬ জানুয়ারর ১৮ জানুয়ারর  ২১ জানুয়ারর ২২ জানুয়ারর 

[৬]  

কা মপদ্ধর্ি ও খসবার 

র্ানোন্নয়ে 

৯ 

 [৬.১] ই-ফাইর্লং পদ্ধর্ি বাস্তবায়ে [৬.১.১] ই-ফাইনল ের্থ র্েষ্পর্ত্তকৃি % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

[৬.২] ইউর্েনকাি ব্যবোর র্ের্িি করা [৬.২.১] ইউর্েনকাি ব্যবোর র্ের্িিকৃি 
% .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৬.৩] র্পআরএল শুরুর ২ র্াস পূনব ম সংর্িষ্ট কর্ মিারীর 

র্পআরআল ও ছুটি েগদায়ে যুগপৎ জার্র র্ের্িিকরি 

[৬.৩.১] র্পআরআল ও ছুটি েগদায়ে যুগপৎ জার্রকৃি 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৬.৪] র্সটিনজন্স িাট মার অনু ায়ী খসবা প্রদাে [৬.৪.১] প্রকার্শি র্সটিনজন্স িাট মার অনু ায়ী খসবা প্রদােকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[৬.৫] অর্ভন াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ে [৬.৫.১] র্েষ্পর্ত্তকৃি অর্ভন াগ % ১  ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[৬.৬] খসবার র্াে সম্পনকম খসবাগ্রেীিানদর র্িার্ি 

পর্রবীেনির ব্যবস্থা িালু করা 

[৬.৬.১] খসবার র্াে সম্পনকম খসবাগ্রেীিানদর র্িার্ি 

পর্রবীেনির ব্যবস্থা িালুকৃি 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

[৬.৭] দপ্তর/সংস্থায় কর্পনে দুইটি অেলাইে খসবা 

িালু করা 

[৬.৭.১] কর্পনে দুইটি অেলাইে খসবা িালুকৃি 
িার্রে 

১ ৩১ র্িনসম্বর ৩১ জানুয়ার্র ২৮ খফব্রুয়ার্র - - 

[৬.৮] দপ্তর/সংস্থার কর্পনে ৩টি খসবা প্রর্ক্রয়া 

সেজীকৃি 

[৬.৮.১] কর্পনে ৩টি খসবা প্রর্ক্রয়া সেজীকৃি িার্রে 
১ ৩১ র্িনসম্বর ৩১ জানুয়ার্র ২৮ খফব্রুয়ার্র ১৫ র্াি ম  

[৬.৯] দপ্তর/সংস্থা  ও অধীেস্থ কা াল ময়সমূনের 

উদ্ভাবেী উনদ্যাগ  ও Small Improvement 

Project (SIP) বাস্তবায়ে  

[৬.৯.১] উদ্ভাবেী উনদ্যাগ  ও SIP সমূনের িাটানবজ প্রস্তুিকৃি িার্রে 
১ ৪ জানুয়ার্র ১১ জানুয়ার্র ১৮ জানুয়ার্র ২৫ জানুয়ার্র ৩১ জানুয়ার্র 

[৬.৯.২] উদ্ভাবেী উনদ্যাগ  ও SIP খরর্প্লনকনটি সংখ্যা 
১ ২৫ ২০ ১৫ ১০  

[৭] 

আার্থ মক ব্যবস্থাপোর 

উন্নয়ে 
৩ 

[৭.১] অর্িট আপর্ত্ত র্েষ্পর্ত্ত [৭.১.১] অর্িট আপর্ত্ত র্েষ্পর্ত্তকৃি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৭.২] স্থাবর/অস্থাবর সম্পর্ত্তর োলোগাদ িার্লকা 

প্রস্তুি করা 

[৭.২.১] স্থাবর সম্পর্ত্তর োলোগাদ িার্লকা িার্রে ১ ১ খফব্রুয়ার্র ১৫ খফব্রুয়ার্র ২৮ খফব্রুয়ার্র ২৮ র্াি ম ১৫ এর্প্রল 

[৭.২.২] অস্থাবর সম্পর্ত্তর োলোগাদ িার্লকা িার্রে .৫ ১ খফব্রুয়ার্র ১৫ খফব্রুয়ার্র ২৮ খফব্রুয়ার্র ২৮ র্াি ম ১৫ এর্প্রল 

[৭.৩] দপ্তর/সংস্থায় কল্যাি কর্ মকিমা র্েনয়াগ করা [৭.৩.১] কল্যাি কর্ মকিমা র্েনয়াগকৃি ও ওনয়ব সাইনট প্রকার্শি িার্রে .৫ ১৫ অনটাবর ২৯ অনটাবর ১৫ েনভম্বর ৩০ েনভম্বর ১৪ র্িনসম্বর 
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

খকৌশলগি উনেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

খকৌশলগি 

উনেনশ্যর র্াে 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা ©ক্রর্ 

(Activities) 

কম ©সম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম ©সম্পাদন 

সূচস্টকর মান 

(Weight of 

PI) 

লেযর্াত্রা/র্েিা ©য়ক 

অসাধারি 

(Excellent) 

অর্ি উত্তর্ 

(Very Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

িলর্ি র্াে 

(Fair) 

িলর্ি র্ানের র্েনর্¥ 

(Poor) 

১০০ % ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৮]  

দেিা ও ত্রের্িকিার 

উন্নয়ে 
২ 

 [৮.১] সরকার্র কর্ মসম্পাদে ব্যবস্থাপো সংক্রান্ত 

প্রর্শেিসে র্বর্ভন্ন র্বষনয় কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর জন্য 

প্রর্শেি আনয়াজে 

[৮.১.১] প্রর্শেনির সর্য় 

জেঘন্টা 

 

১ 

 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৮.২] জািীয় শুদ্ধািার খকৌশল বাস্তবায়ে 

[৮.২.১] ২০১৭-১৮ অথ মবছনরর শুদ্ধািার বাস্তবায়ে  কর্ মপর্রকল্পো 

এবং বাস্তবায়ে পর্রবীেি কাঠানর্া  প্রিীি ও দার্েলকৃি 
িার্রে .৫ ১৩ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

[৮.২.২] র্েধ মার্রি সর্য়সীর্ার র্নধ্য ত্রত্রর্ার্সক পর্রবীেি 

প্রর্িনবদে দার্েলকৃি 
সংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

[৯] 

িথ্য অর্ধকার ও 

স্বপ্রনিার্দি িথ্য প্রকাশ 

বাস্তবায়ে 

২ 

[৯.১] িথ্য বািায়ে োলোগাদকরি [৯.১.১] িথ্য বািায়ে োলোগাদকৃি % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

[৯.২] স্বপ্রনিার্দি িথ্য প্রকাশ [৯.২.১] স্বপ্রনিার্দি িথ্য প্রকার্শি % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

[৯.৩] বার্ষ মক প্রর্িনবদে প্রিয়ে ও প্রকাশ 
[৯.৩.১] বার্ষ মক প্রর্িনবদে ওনয়বসাইনট প্রকার্শি 

িার্রে ১ ১৫ অদটাবর ২৯ অদটাবর ১৫ নদিম্বর ৩০ নদিম্বর ১৪ রিদসম্বর 
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আরম, ব্যবস্থাপনা পররচালক, বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র সরচদবর 

রনকট অেীকার কররি স , এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব।  

 

আরম, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র োরয়দে রনদয়ারজত মাননীয় মন্ত্রীর প্ররতরনরি রহসাদব ব্যবস্থাপনা 

পররচালক, বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর রনকট অেীকার কররি স , এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল 

অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদ ারগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

 

 

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

ব্যবস্থাপনা পররচালক                                                          তাররে 

বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

 

 

 

 

 

 

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

সরচব                      তাররে 

মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয় 
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সংন াজেী-১ 

 

শব্দসংনেপ (Acronyms) 

 
µwgK b¤^i শব্দসংনেপ (Acronyms) weeiY 

1 মুর্বর্ মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয় 

2 জামুকা জািীয় মুর্িন াদ্ধা কাউর্ন্সল 

3 বামুকট্রা বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে 

4 টির্বর্ি টু র্ব খিনভলপ (To be developed) 
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সংন াজেী- ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 
 

কা ©ক্রর্ কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

রববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পররমাপ পদ্ধরত 

 

উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্য 

[১.১] যুদ্ধােি, খেিাবপ্রাপ্ত 

মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ 

মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর 

সদস্যনদর রাষ্ট্রীয় সম্মােী 

ভািা প্রদাে। 

[১.১.১] সুর্বধাপ্রাপ্ত 

যুদ্ধােি ও খেিাবপ্রাপ্ত 

মুর্িন াদ্ধা 

শারীর্রক অসার্থ্য © অনু ায়ী 04টি কযাটাগর্রনি প্রর্িবছর গনড় 6৯৫৩ জে যুদ্ধােি 

মুর্িন াদ্ধানদরনক রাষ্ট্রীয় সম্মােী ভািা প্রদাে করা েনে। এছাড়াও ৬৭৬ জে 

খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধানক “খেিাবপ্রাপ্ত বীর মুর্িন াদ্ধানদর সম্মােীভািা প্রদাে 

েীর্ির্ালা,201৬” অনুসানর রাষ্ট্রীয় সম্মােী ভািা প্রদাে করা েনে। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে ও মুর্িযুদ্ধ 

র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয়। 

প্রর্ি র্কর্স্তনি ব্যাংক এযািভাইনজর র্াধ্যনর্ 

ভািা প্রদাে করা েয়। র্বভাগওয়ারী 

এযািভাইনজর র্সর্রয়াল অনু ায়ী ভািা 

প্রদানের সংখ্যা এবং প্রদত্ত অনথ মর পর্রর্াপ 

করা েনয়নছ । 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এর বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[১.২] যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা ও 

শেীদ মুর্িন াদ্ধা 

পর্রবানরর সদস্যনদর খরশে 

সুর্বধা প্রদাে। 

[১.২.১]সুর্বধাপ্রাপ্ত ব্যর্ি বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা এবং িাঁনদর পর্রবানরর 

সদস্যনদর োনর্ খরশে কাি © ইসুয কনর থানক। এ কাি © প্রদশ ©ে কনর প্রর্ির্ানস খদনশর 

সকল পুর্লশ লাইে খথনক কাি ©ধারী যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা এবং িাঁনদর পর্রবানরর 

সদস্যগে খরশে সার্গ্রী গ্রেি কনর থানক। যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা এবং িাঁনদর 

পর্রবানরর সদস্যনদর র্নধ্য 2২০০০ জেনক খরশে সুর্বধা প্রদাে করা েনয়নছ। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে ও 

মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক 

র্ন্ত্রিালয়। 

র্বভাগওয়ারী খরশে কানি মর খরর্জষ্টার 

সংরেি করা েয়। খরর্জষ্টানর উর্ির্েি 

সুর্বধানভাগীনদর সংখ্যা গিো কনর খর্াট 

সংখ্যা র্েধ মারি করা েনয়নছ । 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এর বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[১.৩] যুদ্ধােি 

মুর্িন াদ্ধানদর র্ির্কৎসা 

সুর্বধা প্রদাে। 

[১.৩.১] সুর্বধাপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানদর র্নধ্য ৩০০ জে যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানক খদনশ-র্বনদনশ 

র্ির্কৎসা সুর্বধা প্রদাে করা েনয়নছ। 201৭-1৮ অথ© বছখর ৩০০ জে যুদ্ধােি 

মুর্িন াদ্ধানক র্ির্কৎসা সুর্বধা প্রদাে করার লেযর্াত্রা র্েধ মারি করা েনয়নছ।  

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে ও মুর্িযুদ্ধ 

র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয়। 

ব্যাংক এযািভাইনজর র্াধ্যনর্ স্ব-স্ব 

সুর্বধানভাগীর ব্যাংক র্েনসনব র্ির্কৎসার 

অথ ম খপ্ররি করা েয়। ব্যাংক এযািভাইনজ 

উর্ির্েি র্বভাগওয়ারী ক্রর্র্ক সংখ্যা গিো 

কনর খর্াট সুর্বধানভাগীর সংখ্যা  র্েধ মারি ও 

প্রদত্ত অনথ মর পর্রর্াপ করা েনয়নছ । 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এর বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[১.৪] যুদ্ধােি 

মুর্িন াদ্ধানদর স্মাট © আইর্ি 

কাি © প্রদাে। 

[১.৪.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

প্রদােকৃি আইর্ি কাি © 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানদর প্রাপ্য  াবিীয় সুন াগ-সুর্বধার্দ প্রদাে সেজীকরনির লনেয 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে ও মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয় খ ৌথভানব স্মাট© 

কাি © প্রস্তুি কনর িা যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানদর র্নধ্য র্বিরি কনর থানক। গি র্িে 

বৎসনর ১১৬৪ জে যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধানদর র্নধ্য স্মাট © কাি © র্বিরি করা েনয়নছ। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে ও মুর্িযুদ্ধ 

র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয়। 

আইর্ি কানি মর খরর্জষ্টার সংরেি করা েয়। 

৯৪৯ েনি ১১৬৪ প মন্ত খর্াট ২১৫টি স্মাট ম 

আইর্ি কাি ম প্রদাে করা েনয়নছ। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এর বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[১.৫] বাংলানদশ 

মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে 

আইে ২০১৭ এর েসড়া 

প্রিয়ে করিাঃ িা চূড়ান্ত 

করনির জন্য র্ন্ত্রিালনয় 

খপ্ররি 

[১.৫.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

েসড়া আইে প্রিয়েকৃি 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা, খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ পর্রবানরর সদস্যনদর সুন াগ-

সুর্বধা প্রদানের লনেয ১৯৭২ সানল র্পও-৯৪/৭২ প্রিয়ে করা েয়। উি রাষ্ট্রপর্ি 

আনদশটি যুনগাপন াগী কনর বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে আইে ২০১৭ এর 

েসড়া বাংলা ভাষায় প্রিয়ে কনর  ২৭/০২/২০১৭ িার্রনে মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক 

র্ন্ত্রিালনয় খপ্ররি করা েয়। র্ন্ত্রিালয় গি ১৩/০৪/২০১৭ িার্রনে এ র্বষনয় একটি 

আন্তাঃর্ন্ত্রিারয় সভা কনর প্রস্তার্বি েসড়া আইেটির কর্িপয় ধারা সংনশাধে করিাঃ 

চূড়ান্ত করনির র্ের্র্ত্ত একটি উপকর্র্টি গঠে কনর। কর্র্টির সুপার্রনশর র্ভর্ত্তনি 

েসড়া আইেটি আইনে পর্রিি করার র্ের্র্ত্ত র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভানগ খপ্ররনির জন্য 

লেযর্াত্রা র্েধ মার্রি আনছ। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে ও মুর্িযুদ্ধ 

র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয়। 

মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয় েনি প্রাপ্ত িথ্য। বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এর বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[১.৬] র্েির্ ফাইটাস ম 

ই-সার্ভ মনসস। 

[১.৬.১] র্েধ মার্রি 

সর্নয়  র্েির্ ফাইটাস ম 

ই-সার্ভ মনসস 

বাস্তবায়েকৃি 

 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা, শেীদ মুর্িন াদ্ধা পর্রবার ও খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধানদর খসবা 

প্রদাে কা মক্রর্ দ্রুি সম্পাদনের লনেয প্রধাের্ন্ত্রীর কা মালনয়র a2i প্রকনল্পর 

আওিায় ২-১০ অনটাবর ২০১৬ িার্রনে  র্েির্ ফাইটাস ম ই-সার্ভ মনসস এর     

ই-সার্ভ মস র্িজাইে করা েনয়নছ।  া ২০১৭-২০১৮ অথ ম বছনর উি          

ই-সার্ভ মনসস এর TOR প্রিয়নের লেযর্াত্র র্েধ মার্রি আনছ। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে ও 

প্রধাের্ন্ত্রীর কা মালয়। 

এ সংক্রান্ত র্বষনয় গঠিি কর্র্টির প্রর্িনবদে 

েনি প্রাপ্ত িথ্য।  

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এর বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 
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কা মক্রর্ কম িসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা পররমাপ পদ্ধরত 

 

উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্য 

[২.১] ট্রাে র্ার্লকাোধীে 

‘টাওয়ার-৭১’ খের্ স্ট্রাকিার 

র্ের্ মাি। 

[২.১.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

ভবনের খের্ স্ট্রাকিার 

র্ের্ মািকৃি। 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা, খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ পর্রবানরর সদস্যনদর সুন াগ-সুর্বধা 

প্রদাে এবং ট্রানের আর্থ মক অবস্থা দৃঢ়করনির জন্য ২০১২ র্িোনব্দ িিগ্রানর্র ৭১, আগ্রাবানদ 

‘টাওয়ার-৭১’ র্ের্ মাি কাজ শুরু করা েয়। অদ্যাবর্ধ (৪+১৭)= ২১িলা প মন্ত ছাদ ঢালাই কাজ 

সম্পন্ন েনয়নছ। খের্স্ট্রাকিানরর র্ের্ মাি কাজ ২০১৭-১৮ অথ ম বছনর সম্পাদনের লেযর্াত্রা 

র্েধ মারি করা েনয়নছ। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে  

ইষ্টাি ম খকর্র্কযাল ইন্ডার্ষ্ট্রজ র্লাঃ এবং ট্রাে প্রধাে 

কা মালনয়র  প্রনকৌশ শাোর সংর্িষ্ট প্রনকৌশলী কর্তমক 

সনরজর্র্ে পর্রদশ মে কনর র্ের্ মাি কানজর অগ্রগর্ি 

খরর্জষ্টানর র্লর্পবদ্ধ করা েয়। পর্রদশ মে খরর্জোর েনি 

প্রাপ্ত িথ্য। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এ র বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[২.২]  ট্রাে র্ার্লকাোধীে 

‘জয়বাংলা বার্ির্জযক ভ বে’ 

র্ের্ মাি। 

[২.২.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

ভ বে র্ের্ মািকৃি। 

যুদ্ধােি মুর্িন াদ্ধা, খেিাবপ্রাপ্ত মুর্িন াদ্ধা ও শেীদ পর্রবানরর সদস্যনদর সুন াগ-সুর্বধা 

প্রদাে এবং ট্রানের আর্থ মক অবস্থা দৃঢ়করনির জন্য ২০১৩ র্িোনব্দ িিগ্রানর্র ৩৬, 

আগ্রাবানদ ‘জয়বাংলা বার্ির্জযক ভ বে’ র্ের্ মাি কাজ শুরু করা েয়। অদ্যাবর্ধ (২র্ব+১৭)= 

১৯িলা প মন্ি ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন েনয়নছ। ভ বে র্ের্ মাি কাজ ২০১৭-১৮ অথ ম বছনর 

সম্পাদনের লেযর্াত্রা র্েধ মারি করা েনয়নছ। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে  

ইষ্টাি ম খকর্র্কযাল ইন্ডার্ষ্ট্রজ র্লাঃ এবং ট্রাে প্রধাে 

কা মালনয়র  প্রনকৌশল শাোর সংর্িষ্ট প্রনকৌশলী কর্তমক 

সখরজর্র্ে পর্রদশ মে কনর র্ের্ মাি কানজর অগ্রগর্ি 

খরর্জষ্টানর র্লর্পবদ্ধ করা েয়। পর্রদশ মে খরর্জোর েনি 

প্রাপ্ত িথ্য। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এ র বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[২.৩] অনকনজা  ােবােে 

র্েলানর্ র্বর্ক্রকরি। 

[২.৩.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

র্েলানর্ র্বর্ক্রি। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে ও ট্রাোধীে র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠানের অনকনজা  ােবােেগুর্ল 

ট্রানে র্বদ্যর্াে  ােবােে ও  ন্ত্রপার্ি অনকনজা খঘাষিাকরি েীর্ির্ালা অনু ায়ী ২০১৭-১৮ 

অথ ম বছনর অনকনজা খঘাষিা করিাঃ র্েলানর্ র্বর্ক্রর লেযর্াত্রা র্েধ মারি করা েনয়নছ।  

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে  

ট্রাে প্রধাে কা মালয়সে ট্রাোধীে সংর্িষ্ট প্রর্িষ্ঠানের 

েক খরর্জোর ও োলোগাদ ইেনভন্টরী িার্লকা েনি 

প্রাপ্ত িথ্য। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এ র বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[২.৪] ট্রানের র্ার্লকাোধীে 

প্রর্িষ্ঠাে ভাড়া প্রদাে। 

[২.৪.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

মুর্িন াদ্ধা টাওয়ার-১ এ র 

বার্ির্জযক খেস ও কার 

পার্কমং ভাড়া প্রদােকৃি। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে প্রর্িষ্ঠাে মুর্িন াদ্ধা টাওয়ার-১ এ র বার্ির্জযক খেস ও 

কার পার্কমং ২০১৭-১৮ অথ ম বছনর উেুি দরপনত্রর র্াধ্যনর্ ভাড়া প্রদানের লেযর্াত্রা র্েধ মারি 

করা েনয়নছ। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে  

মুর্িন াদ্ধা টাওয়ার-১ এ সংরর্েি খরর্জোর ও 

ট্রানের র্শল্প ও বার্িজয র্বভাগ েনি প্রাপ্ত িথ্য। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এ র বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

 [৩.১] জ েবল কাঠানর্া 

োলোগাদকরি 

[৩.১.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

জ েবল কাঠানর্া 

োলোগাদকৃি।  

ট্রাে প্রধাে কা মালনয় ১৬৮ জ েবল র্বর্শষ্ট জ েবল কাঠানর্া র্বদ্যর্াে আনছ। মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক 

র্ন্ত্রিালনয়র অর্ির্রি সর্িব (প্রশাসে) এ র খের্তনত্ব ট্রাে প্রধাে কা মালয় ও ট্রাোধীে 

প্রর্িষ্ঠােসমূনের জ েবল কাঠানর্া পরীো-র্েরীো সংক্রান্ত কর্র্টি ২২৯ জ েবল র্বর্শষ্ট 

জ েবল কাঠানর্া সুপার্রশ কনর। ২২৯ জনের জ েবল কাঠানর্াটি ট্রানের র্েব মােী কর্র্টির 

৩৩ির্ সভায় উপস্থাপে করা েনল জ েবল কাঠানর্াটি পরীো-র্েরীোর জন্য মুর্িযুদ্ধ 

র্বষয়ক র্ন্ত্রিালনয় খপ্ররনির র্সদ্ধান্ত গৃেীি েয়। িৎনপ্রর্েনি ২২৯ জে জ েবল সংক্রান্ত 

প্রস্তাবোর উপর পরীো-র্েরীো পূব মক র্িার্ি প্রদানের জন্য র্ােেীয় র্ন্ত্রী, মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক 

র্ন্ত্রিালয় এ র সভাপর্িনত্ব ০৭/১২/২০১৬ কার্রনভ সভা অনুর্ষ্ঠি েয়। জ েবল কাঠানর্াটি 

২০১৭-১৮ অথ ম বছনর োলোগাদকরনির জন্য লেযর্াত্রা র্েধ মারি করা েনয়নছ। 

মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয় 

ও বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে 

 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে এ র পানস মানেল 

শাোয় সংরর্েি িথ্য। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এ র বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

[৩.২] জ েবল কাঠানর্ার 

শূন্যপনদ কর্ মিারীনদর 

পনদান্নর্ি প্রদাে 

[৩.২.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

পনদান্নর্ি প্রদােকৃি। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রানের্বদ্যর্াে ১৬৮ জনের জ েবল কাঠানর্া’র শূন্য পনদ 

পনদান্নর্ি প্রর্ক্রয়াধীে আনছ। ২০১৭-১৮ অথ ম বছনর কর্ মিারীনদর পনদান্নর্ি প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন 

করার জন্য লেযর্াত্রা র্েধ মারি করা েনয়নছ। 

মুর্িযুদ্ধ র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয় ও 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রাে এ র পানস মানেল 

শাোয় সংরর্েি িথ্য। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এ র বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 

 

 [৪.১] বঙ্গবন্ধু র্শোবৃর্ত্ত 

প্রদাে। 

[৪.১.১] বৃর্ত্তপ্রাপ্ত র্শোথী © বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রানের র্েজস্ব অথা ©য়নে মুর্িন াদ্ধানদর সন্তাে/প্রজনের 

উচ্চর্শোয় আর্থ ©ক সোয়িা প্রদানের জন্য খর্ধার্ভর্ত্তনি ২৩৫০ জ ে র্শোথী ©খক “ব½বনু্ধ 

ছাত্রবৃর্ত্ত” প্রদাে করা েনয়নছ। এছাড়া প্রর্ি বছর র্শোথী ©র সংখ্যা 6০0 জ ে োনর বৃর্দ্ধ করা 

েনে। 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে ও মুর্িযুদ্ধ 

র্বষয়ক র্ন্ত্রিালয়। 

ব্যাংক এযািভাইনজর র্াধ্যনর্ স্ব-স্ব সুর্বধানভাগীর 

ব্যাংক র্েনসনব বৃর্ত্তর অথ ম খপ্ররি করা েয়। ব্যাংক 

এযািভাইনজর র্াধ্যনর্  থাক্রনর্  ০১ েনি ৫৯৮ ও ০১ 

েনি ৩৭৯ এবং ০১ েনি ৭৭৩ এবং ০১ েখি ৬০০ 

প মন্ত খর্াট ২৩৫০ জেনক বৃর্ত্ত প্রদাে করা েনয়নছ।  

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রাে এ র বার্ষ মক 

প্রর্িনবদে। 
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সাংদ াজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাদগর........... রনকট সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন চারহোসমূহ 

 

প্ররতষ্ঠাদনর িরণ প্ররতষ্ঠাদনর নাম সাংরিষ্ট কম িসম্পােন 

সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট সাংরিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগর চারহো 

চারহো/প্রতযাশার স ৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহোর মাত্রা উদেে করুন 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

অন্যান্য খজলা প্রশাসে সুর্বধাপ্রাপ্ত ব্যর্ি যুদ্ধােি ও শেীদ মুর্িন াদ্ধা 

পর্রবানরর সদস্যনদর রাষ্ট্রীয় 

সম্মােীভািা প্রদানের র্ের্র্ত্ত 

িাঁনদর সঠিকিা  ািাই কনর ভািা 

র্বিরি; 

 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রানের 

কল্যাি প্রর্বধাে অনু ায়ী যুদ্ধােি ও শেীদ 

মুর্িন াদ্ধা পর্রবানরর ভািা র্বিরনির 

জন্য র্বর্ভন্ন খজলা প্রশাসে ও উপনজলা 

প্রশাসে যুদ্ধােি ও শেীদ মুর্িন াদ্ধা 

পর্রবানরর সঠিকিা  ািাই বাছাই করার 

কাজ সম্পন্ন কনর থানক। খ নেতু খজলা 

প্রশাসেনক র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাগ সরাসর্র 

র্েয়ন্ত্রি কনর থানক খসনেতু র্র্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বভানগর র্েকট পনরােভানব এরূপ 

িার্েদার খ ৌর্িকিা। 

২0% ভািা প্রদানে 

অর্েিয়িা খদো 

খদনব। 

র্ন্ত্রিালয় র্শল্প র্ন্ত্রিালয় বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা 

কল্যাি ট্রানের স্থাবর 

সম্পদ 

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি 

ট্রানের ভূ-সম্পর্ত্ত ট্রানের োনর্ 

খরকি মভূি এবং দর্লল োলোগাদ 

করি;  

বাংলানদশ মুর্িন াদ্ধা কল্যাি ট্রানের  

ভূ-সম্পর্ত্ত র্শল্প র্ন্ত্রিালনয়র র্াধ্যনর্ 

ট্রানের র্েকট েস্তান্তর্রি েনয়নছ। প্রাপ্ত 

খ সকল ভূ-সম্পর্ত্ত অদ্যাবর্ধ োোর্বধ 

জটিলিায় সঠিকভানব ট্রানের োনর্  

খরকি মভূি করা  ায়র্ে, খসগুনলা 

খরকি মভূি করার জন্য র্শল্প র্ন্ত্রিালনয় 

সেন াগীিা প্রনয়াজে। খ নেতু  র্শল্প 

র্ন্ত্রিালয় কর্তমক ট্রানের ভূ-সম্পর্ত্ত 

েস্তান্তর্রি েনয়নছ খসনেতু র্শল্প 

র্ন্ত্রিালনয়র র্েকট প্রিযেভানব এরূপ 

িার্েদার খ ৌর্িকিা। 

 ৩0% খ সকল            

ভূ-সম্পর্ত্তনি 

জটিলিা রনয়নছ 

খসগুনলা রো করনি 

অর্েিয়িা খদো 

খদনব। 
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