ব াংল দেশ ওয় কফ প্রশ সদের ে র্ য লয়
Office of the Administrator of Waqf, Bangladesh.
৪, নিউ ইস্ক টি রর ড, ঢ ে -১০০০
4 new eskaton road.Dhaka-1000
ফয ক্স # ৯৩৫৭১৭৫
ই-রেইল # info@ waqf.gov.bd Website:www.waqf.gov.bd

রফ ি : ৯৩৫৭৬৮২

ব াংল দেশ ওয় কফ প্রশ সদির গত ৭ বছদরর ে র্ যক্রদের অগ্রগনত প্রনতদবেি

ভূনেে

:

ব াংল দেশ ওয় কফ প্রশ সি এেটি ধেীয় ,স ে নিে ও রসব মূলে স্ব-শ নসত সাংসহ । নবগত ১৯৩৪ স দলর

রবঙ্গল ওয় কফ এয ক্ট এর বদল এ সাংস্থ র সৃনি। বতযে দি ১৯৬২ সদির ওয় কফ অধ্য দেশ অনুর্ য়ী ওয় নেদফর
উদেশ্য ব স্তব য়ি সহ ওয় কফ এদিট সমূদহর তে রনে, নিয়ন্ত্রি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থ পি নিনিত ের ই এ সাংস্থ র মূল
লক্ষ্য। ওয় কফ প্রশ সি এেটি পূর তি সাংস্থ হদলও েীর্ যনেি এর রতেি রে ি উন্নয়ি হয়নি। বতযে ি সরে দরর
অন্যতে অঙ্গীে র হদল নডনিট ল ব াংল দেশ প্রনতষ্ঠ ের । রস লদক্ষ্যই এ প্রশ সি দ্রুত ে র্ যেরী পেদক্ষ্প গ্রহণ
েরদছ। সরে দরর ৭ বছদর এ প্রশ সদির উন্নয়দির ধ র ব নহে নববরণ রপশ ের হদল োঃ
(ে)

ওয় কফ চাঁে আে য়োঃ- ওয় কফ প্রশ সদির আদয়র অন্যতে প্রধ ি উৎস হদল ওয় কফ চাঁে আে য়। নবগত ৭ বছর
অর্থ্য ৎ ২০০৮-০৯ অর্ য বছর হদত ২০১৪-১৫ অর্ য বছর পর্ যন্ত ওয় কফ চাঁে আে দয়র নববরণ নিদে রেয় হদল ।
ক্রনেে িাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

অর্ যবছর
২০০৮-২০০৯
২০০৯-২০১০
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫

ট ে র পনরে ণ
২,৮৩,১৯,০৪৫/=
৩,২৯,৮১,৮০৯/=
৪,১৩,৪৩,৪০৯/=
৪,৮২,৯২,২১৫/=
৫,৪১,২০,৮৮৮/৫,২০.১০,৩৬২/৫,৮৬,৬২,২৮৭/-

বতযে ি সরে দরর ৭ (স ত) বছদর ওয় কফ চাঁে পূদব যর তুলি য় অদিে বৃনি রপদয়দছ। এদত ওয় কফ প্রশ সদির
েেযে দে গনতশীলত সৃনি হদয়দছ। ২০১৫-২০১৬ অর্ য বছদর ওয় কফ চাঁে আে দয়র ে বী নিধ য রণ ের হদয়দছ
১০,০৩,১৮,৭৯৩/- ট ে । ে বী নিধ য রণও পূদব যর তুলি য় বৃনি রপদয়দছ।
(খ)

ওয় কফ ভবিোঃ- ২০ তল নভত নবনশি ওয় কফ ভবদির ৫তল পর্ যন্ত ২০০৫ স ল ি গ ে নিনেযত হদয়দছ। ভবদির
উপদর আরও ৩ (নতি) তল পর্ যন্ত বৃনির িন্য এেটি Vertical Extension Project হ দত রিয় হদয়দছ। র্
েন্ত্রণ লদয় প্রনক্রয় ধীি আদছ।

(গ)

অনডট আপনতোঃ- ওয়াক্ফ প্রশাসনের সকল অডিট আপডি ডেষ্পডি করা হনয়নে। একটি মাত্র অডেষ্পন্ন অডিট আপডি
রনয়নে। যা ডেষ্পডির কায যক্রম প্রডক্রয়াধীনে রনয়নে।
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(র্)

রল েবল নিদয় গোঃ-এ প্রশ সদি নবনভন্ন েয ট গরীদত ৩৪ টি পে শূন্য নছল। এর েদধ্য ২০১১ সদি ৮ িি এবাং ২০১২
সদি ২৩ িি েেযচ রী নিদয় গ ের হদয়দছ। বতযে দি ৮ িদির নিদয় গ প্রনক্রয় চলে ি আদছ। এছ ড় ওয় কফ
প্রশ সদির ে েল পনরচ লি র িন্য ১০ িি প্য দিল আইিিীবী নিদয় গ ের হদয়দছ। ওয় কফ প্রশ সদির ে র্ যক্রে
আরও গনতশীল ও শনিশ লী ের র লদক্ষ্য পূদব যর ২২টি অঞ্চদলর পনরবদতয ৩৮টি অঞ্চদল নবভি ের হদয়দছ। িতুি
সৃনিত অঞ্চলগুদল দত ওয় কফ পনরেশযে/নহস ব নিরীক্ষ্ে পে য়ি ের হদয়দছ।

(ঙ)

ে েল নিস্পনতোঃ- রে ত ওয় ল্লী নিদয় গ, রে ত ওয় ল্লী অপস রণ, ও অববধ েখলে রদের উদেে সাংক্র ন্ত ে েল
পনরচ লি ের হয়। গত ৭ (স ত) বছদর ২২৭ টি ে েল নিস্পনত ের হদয়দছ।

(চ)

স াংগঠনিে ে ঠ দে োঃ- ১০৪৮ িি িিবল সম্বনলত এেট সুস েঞ্জস্য হ লি গ ে স াংগঠনিে ে ঠ দে অনুদে েদির
িন্য সাংনশি েন্ত্রণ লদয় প ঠ ি হদয়দছ। উদল্লখ্য রর্ বতযে ি ে ঠ দে দত ে ত্র ১১১ িি িিবদলর সাংস্থ ি আদছ। এ
অপ্রতুল িিবল নেদয় ওয় কফ প্রশ সদির স েনগ্রে ে িেেয পনরচ লি ের দুরূহ হদয় পদড়দছ।

(ছ)

ত নলে ভূনি ও রে ত ওয় ল্লী নিদয় গোঃ- নবগত বছরগুনলদত গদড় প্রনত বছদর ১১০ টি এদেট ত নলে ভুনি হদয়দছ।
২০১৪-১৫ অর্ য বছদর এেটি প্রেদের ে ধ্যদে ে ে রীপুর রিল য় ৮৫০টি সহ ১৭০৭ টি ওয় কফ এদেট ত নলে ভুি ের
হদয়দছ। এছ ড় ও পূদব যর ত নলে ভুি ওয় কফ এদিদটর রে ত ওয় ল্লী মূতুযবরণ ের য় নবগত ৭ (স ত) বছদর ৭৩৫টি
এদিবটর রে ত ওয় ল্লী নিদয় গ ের হদয়দছ। িতুি এদেট ত নলে ভূনির ফদল আগ েী অর্ য বছদর ওয় কফ চাঁে র
পনরে ণ আরও বৃনি প দব।

(ি)

নসটিদিি চ ট য রোঃ- ওয় কফ এদিবটর স দর্ সম্পৃি ব্যনিদের রসব প্রে দির িন্য িতুি নিয়দে নসটিদিি চ ট য র অনুর্ য়ী
রসব প্রে ি ের হদে।

(ঝ)

পৃর্ে খনতয় ি সৃিিোঃ- ওয় কফ ভূনে রবেখল হওয় রর ধ েদে সরে রী ১িাং খনতয় দির ন্য য় ওয় কফ সম্পনত পৃর্ে
খনতয় ি ভূি ের র িন্য ভূনে েন্ত্রণ লয়দে অনুদর ধ ের হদয়দছ।

(ঞ)

নডনিট ল প্রশ সি প্রনতষ্ঠ োঃ- নডনিট ল ব াংল দেশ প্রনতষ্ঠ বতযে ি সরে দরর অন্যতে অঙ্গীে র। এ অঙ্গীে র
ব স্তব য়দির অাংশ নহস দব ওয় কফ প্রশ সদির সেল েেযে ে নডনিট ল প্রনক্রয় র েদধ্য আিয়দির লদক্ষ্য ‘‘ওয় কফ
এদিট সমূদহর ড ট দবইি প্রস্তুতেরণ, আধুিীনেেরণ ও েনম্পউট র য়ি শীর্ যে েেযসূনচ’’ সফলভ দব ব স্তব নয়ত হদয়দছ।
এর ে ধ্যদে ওয় কফ প্রশ সদির ে দি গনতশীলত বহুগুি বৃনি রপদয়দছ।

(ট)

স র ব াংল দেদশর গুরুত্বপূণ য ওয় কফ এদিদটর উন্নয়দির িন্য ইদত েদধ্য তর্থ্ বলী সাংগ্রহ েদর সনন্নদবনশত ের হদয়দছ।
প্রর্ে পর্ য দয় ঢ ে , চট্টগ্র ে, নসদলট, কুনেল্ল , েয়েিনসাংহ ও েক্সব ি দরর উদল্লখ্যদর্ গ্য সাংখ্যে এদিট উন্নয়দির িন্য
উন্নয়ি প্রেে গ্রহদির নসি ন্ত রিয় হদয়দছ। এ সেল এদিদটর িনেদত পনরেনেত উপ দয় বহুতল নবনশি ব নণনিযে ভবি
নিেয ণ ের রগদল এদিবটর তর্ ওয় কফ প্রশ সদির আয় বহুগুদণ বৃনি প দব এবাং এ আয় ওয় েদফর উদেশ্য স ধি
এবাং রেদশর েনরদ্র িিগদির েল্য দণ ব্যয় ের সম্ভব হদব। এতদুদেদশ্য ‘‘ওয় কফ (সম্পনত হস্ত ন্তর ও উন্নয়ি) নবদশর্
নবধ ি আইি ২০১৩’’ েহ ি ি তীয় সাংসদে প স হদয়দছ। ত ছ ড় Waqfs (Amendment) Act, 2013 েহ ি
ি তীয় সাংসদে প স হদয়দছ।
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ওয় কফ সম্পনত হস্ত ন্তর ও উন্নয়ি নবদশর্ নবধ ি আইি ২০১৩ (২০১৩ সদির ০৫ িাং আইি) এর আদল দে বনণ যত
আইদির ০৮ ধ র েদত নবনভন্ন েন্ত্রণ লয় ও েপ্তদরর েেযেতয দের নিদয় এেটি নবদশর্ েনেটি গঠি ের হদয়দছ।
ওয় কফ সম্পনত হস্ত ন্তদরর র্ বতীয় প্রনক্রয় এ েনেটির নসি ন্ত ও সুপ নরদশর রপ্রনক্ষ্দত সরে দরর অনুদে েদির িন্য
প ঠ ি হয়। ফদল ওয় কফ সম্পনত হস্ত ন্তদরর রক্ষ্দত্র িটিলত দূর হদয়দছ এবাং স্বেত বৃনি রপদয়দছ। উি আইদির
আদল দে েদয়েটি উন্নয়িমূলে ে র্ যক্রে শুরু ের হদয়দছ।
(ঠ)

“ওয় কফ এদিট সমূদহর ড ট দবইি প্রস্তুতেরণ, আধুিীনেেরণ ও েনম্পউট র য়ি শীর্ যে েেযসূনচ” শীর্ যে েেযসূনচর
ে ধ্যদে অ-ত নলে ভুি ১,৩৯,২৫৬টি ওয় কফ এদেট নচনিত ের হদয়দছ। পর্ য য়ক্রদে উি এদেটগুনল ত নলে ভুি
ের হদব।

রে হ ম্মে ে হফুজুর রহে ি
সহে রী প্রশ সে (প্রশ োঃ)
(নসনিয়র সহে রী সনচব)
ব াংল দেশ ওয় কফ প্রশ সি
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