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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

ইেপর জনােরল, কারা অিধদর

এবং

সিচব, রা সবা িবভাগ, রা মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১
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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:

রাতন ঢাকা কীয় কারাগােরর িবমান জিমর সেব া বহার িনিত করার লে “রাতন ঢাকা কীয় কারাগার এর ইিতহাস,
ঐিতহািসক ভবন সংরন ও পািরপািক উয়ন” শীষ ক ক হণ করা হেয়েছ। মাননীয় ধানমী কক ০১-১১-২০১৮ তািরখ কের
িভির াপন করা হেয়েছ এবং মাননীয় রামী কক ২৮-৬-২০১৯ তািরখ কের বাবায়ন কােজর উোধন করা হেয়েছ। ১লা
নেভর ২০১৮ তািরখ মাননীয় ধানমী িভিডও কনফাের এর মােম নবিনিম ত িসেলট, ফনী, িকেশারগ, িপেরাজর ও মাদারীর
কারাগার উোধন কেরন। ১১-১-২০১৯ তািরেখ িসেলট কীয় কারাগার, ১২-১-২০১৯ তািরেখ িকেশারগ ও ফনী জলা কারাগার, ০১-২-
২০১৯  তািরেখ  মাদারীর  জলা  কারাগার  এবং  ২৬-১-২০১৯  তািরেখ  িপেরাজর  জলা  কারাগাের  বি  ানার  করা  হেয়েছ।  বি
ানারকােল জনিত খারািক ভাতা ১৬/- টাকা হেত ১০০/-টাকায় উীত করা হেয়েছ। কারাগােরর ধময় উপেদােদর সানী ৫০/- টাকা
হেত ২০০/- টাকায় উীত করা হেয়েছ। কারাবিেদর উৎপািদত পের লভাংেশর ৫০% বিেদর দােনর বা গত ২৬-২-২০১৮ তািরখ
থেক চা করা হেয়েছ। এ বায় ২৭ কারাগাের বতমান উপকারেভাগীর সংা (১৩০২৭) জন। ‘বাংলা নববষ  ’ উপলে বিেদর
উতমােনর খাবার পিরেবশেনর জ ২০১৯ সােল থম বােরর মেতা বি িত ৩০/- টাকা বরা দয়া হেয়েছ। ইফতাির বাবদ বি িত
বরা  ১৫/-  টাকা  থেক  ৩০/-  টাকায়  উীত  করা  হেয়েছ।  কারা  বিেদর  টিলেফােন  কথা  বলার  েযাগ  ির  লে  টাংগাইল  জলা
কারাগাের  গত  ২৮-৩-২০১৮  তািরেখ  ‘িজন  িলংক’  ক  চা  করা  হেয়েছ  ।  কেরানা  পিরিিতেত  অবিশ  ৬৭  কারাগােরর  বীেদর
পিরবােরর সােথ মাবাইেল কথা বলার বা অায়ীভােব চা করা হেয়েছ । িবগত ২০১৭-১৮ হেত ২০১৯-২০ অথ বছর পয  সমেয়
(২৬,১৮৭) জন কারাবিেক ারািলগাল সািভ স দান করা হেয়েছ। ২৮ কারাগাের ৩৮ েডর আওতায় িবগত ৩ বছের মাট (১১,৭৬০)
জন  কারাবিেক  িশণ  দান  করা  হেয়েছ  ।  কারাগারসেহ  িবেতর  ডাবল  ফইজ  সংেযাগ  দােনর  বা  করা  হেয়েছ।  মিহলা
কারারীেদর আবাসন সমা সমাধােনর লে ৩৯৯ াট িনম াণ করা হেয়েছ। কািভড-১৯ এর মহামারী পিরিিত মাকােবলায় দেশর
সকল কারাগাের থাম াল ািনং িসেম াপন করা হেয়েছ ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশর ৬৮ কারাগাের ধারণ মতার িেণরও অিধক কারাবি অবান করায় সীিমত জনবল ও লিজিক সােপােট র মােম তােদর
সািব ক িনরাপা ও া সবা িনিত করা কারা অিধদেরর জ বড় চােল িহেসেব িবেবিচত হে।

ভিবৎ পিরকনা:

কারাবিেদর আবাসন সমা সমাধােনর লে বি ারাকসেহর উধ খী সসারণ করা। সকল কারাগাের জন িলংক ায়ী ভােব
বাবায়ন  করা  ।  রাতন  ঢাকা  কীয়  কারাগােরর  িবমান  জিমেত  ‘রাতন  ঢাকা  কীয়  কারাগার  এর  ইিতহাস,  ঐিতহািসক  ভবন
সংরণ ও পািরপািক উয়ন’ শীষ ক ক বাবায়ন। কম কতা-কম চারীেদর আিনক ও েগাপেযাগী িশণ দােনর লে ঢাকা
জলার করানীগে বব শখ িজব কারা িশণ একােডিম িনম াণ। জামালর জলা কারাগার নঃ িনম াণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

অবিশ ১৬  কারাগােরর িনরাপা বা আিনকায়ন করা হেব;
কারাগােরর ধারণ মতা ৪২২৫০ ত উীত করা হেব;
২৮ কারাগাের ৬৫০০ কারাবিেক িবিভ েড িশণ দান করা হেব;
১০ কারাগাের ায়ীভােব জন িলংক বাবায়ন করা হেব :
ববর জশত বািষ কী উদযাপন উপলে বব কারা িশণ একােডিম িনম াণ ক একেনক কক অেমািদত হেল
কায ম  করা হেব ;
১১০০০ কারাবিেক ারািলগাল সািভ স দান করা হেব;
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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-

ইেপর জনােরল, কারা অিধদর

এবং

সিচব, রা সবা িবভাগ, রা মণালয়-এর মে ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

রািখব িনরাপদ দখাব আেলার পথ।

১.২ অিভল (Mission)
বিেদর িনরাপদ আটক িনিতকরণ, কারাগােরর কেঠার িনরাপা ও ংখলা বজায় রাখা, বিেদর সােথ মানিবক আচরণ, তােদর
যথাযথ বাসান, খা, িচিকৎসা ও আীয়-জন, ব-বাব ও আইনজীিবর সােথ সাােতর েযাগ দান এবং নাগিরক িহেসেব
সমােজ নব াসেনর লে উুকরণ ও উপ িশণ দান।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. কারাবিেদর ির পর সমােজ নব াসেনর বা করা;
২. কারাগাের িনরাপা বা আিনকায়ন করা;
৩. কারাবিেদর আবাসন সমা রীকরণ;
৪. ববর জশত বািষ কী উদযাপন উপলে কায ম হণ ;
৫. কারাবিেদর আইনগত সহায়তা দান।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বিেদর িনরাপদ আটক িনিতকরণ ও ংখলা িনয়ণ ।
২. কারা বিেদর াসত আবাসন, ি, া ও িশা িনিতকরণ ।
৩. বিেদর আইনগত সহায়তা দােনর বা হণ ।
৪. বিেদর মানিসক িবষতা র করার জ পিরবােরর সােথ যাগােযােগর েযাগ ি ।
৫. সাজাা বিেদর া রয়াত মর এবং ংখলা ভংেগর জ সাজা দান ।
৬. বিেদর সমােজ ন বাসেনর লে িবিভ েড িশণ দােনর মােম দ নাগিরক িহেসেব গেড় তালা ।
৭. মােয়র সােথ আটক িশেদর মানিসক িবকাশ ও মৗিলক অিধকার িনিতকরণ ।
৮. মাদকাস বিেদর িচিকৎসা সবা িনিতকরণ ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

কারাবিেদর আবাসন সমা
রীকরণ

িা ধারণ মতা সংা ৪০৬৬৪ ৪২১৫০ ৪২২৫০ ৪২৩৫০ ৪২৫০০
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, গণত
ও াপত অিধদর

কারা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

কারাগার সহেক
সংেশাধনাগাের পার

সসািরত জন িলংক
কায ম

সংা ০১
৬৭ (অায়ী ভােব
)

১০ ১২ ১৫ পিরকনা কিমশন, অথ  িবভাগ
কারা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

উৎপািদত পের িবপরীেত
দানত লভাংশ

সংা
(কারাগার)

২৩ ২৭ ৩০ ৩২ ৩৫ অথ  িবভাগ
কারা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:৪৮ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১]
কারাবিেদর
ির পর
সমােজ
নব াসেনর
বা করা;

৩১

[১.১] কারাবিেদর
কম দতা ির
লে িবিভ েড
িশণ দান

[১.১.১] দানত
িশণ

সমি
সংা
(বি)

৪ ৩০০০ ৬৩৬০ ৬৫০০ ৬৪৫০ ৬৪০০ ৬৩৮০ ৬৩৭০ ৬৬০০ ৬৭০০

[১.১.২]
পিরচািলত
িশণ কায ম

সমি
সংা
(কারাগার)

৩ ২৩ ২৮ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ৩২ ৩৫

[১.২] মাদকাস
বিেদর িচিকৎসা
দান

[১.২.১] দানত
িবেশষ সবা

সমি
সংা
(বি)

৪ ২৪০০ ৪৫০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৫৫০ ৫১০০ ৫২০০

[১.২.২] থকত
িবেশষ ওয়াড 

সমি
সংা
(কারাগার)

৩ ৫২ ৫৫ ৫৭ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫৮ ৬০

[১.৩] উৎপািদত
পের লভাংেশর
৫০% সংি বিেক
দান

[১.৩.১] দানত
লভাংশ

সমি
সংা
(বি)

৪ ৩৯৫০ ৯০৭৭ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮০০ ৯৭০০ ৯৬০০ ১০৫০০ ১১০০০

[১.৩.২]
বাবািয়ত
লভাংশ দান
কায ম

সমি
সংা
(কারাগার)

২ ২৩ ২৭ ২৮ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ৩০ ৩৩

[১.৪] কারাগাের জন
িলংক ক বাবায়ন

[১.৪.১] জন
িলংক এর উপকার
ভাগী বীেদর
কল সংা

সমি
সংা
(বি কল)

৪ ৭০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭২০০০ ৭১০০০ ১০০০০০ ১১০০০০

[১.৪.২]
বাবািয়ত জন
িলংক ক

সমি
সংা
(কারাগার)

৩ ০১
৬৭

(অায়ী)
১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৫ ১২ ১৫

[১.৫] কারাগাের
সাংিতক কায ম
হণ

[১.৫.১]
আেয়ািজত
সাংিতক অান

সমি
সংা
(কারাগার)

৪ ০১ ১০ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৫ ১৫ ১৬



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:৪৮ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] কারাগাের
িনরাপা
বা
আিনকায়ন
করা;

১৭

[২.১] িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে
ক ও ানীয়
বাপনায় কায ম
হণ

[২.১.১] কারাগাের
িসিসিভ
সংেযাজন

সমি
সংা
(কারাগার)

৩ ৩২ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ৫০ ৫৫

[২.১.২] কারাগাের
আচ ওেয় মটাল
িডেটকটর
সংেযাজন

সমি
সংা
(কারাগার)

৩ ৩২ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ৫০ ৫৫

[২.১.৩] কারাগাের
মাবাইল ফান
জামার সংেযাজন

সমি
সংা
(কারাগার)

৩ ৩২ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ৫০ ৫৫

[২.১.৪] হীত
আিনকায়ন
কায ম

সমি
সংা
(কারাগার)

২ ৩২ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ৫০ ৫৫

[২.১.৫] কারাগাের
ানয় িসেম
সংেযাজন

সমি
সংা
(কারাগার)

২ ৩২ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ৫০ ৫৫

[২.১.৬] কারাগাের
হােহ মটাল
িডেটকটর
সংেযাজন

সমি
সংা
(কারাগার)

২ ৪০ ৪৫ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৬০ ৬৮

[২.১.৭]
অাুেল,
িনরাপা সংা
গাড়ী ও যপািত
সংহ ও
িশেণর মােম
কারা অিধদেরর
আিনকায়ন
শীষ ক ক
রা সবা
িবভােগ রণ

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০৮.২০ ৩০.০৯.২০ ২৯.১০.২০ ৩০.১১.২০ ৩১.১২.২০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:৪৮ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩]
কারাবিেদর
আবাসন
সমা
রীকরণ;

১২
[৩.১] আবাসন সমা
রীকরেণর লে
ধারণ মতা িকরণ

[৩.১.১] িা
ধারণ মতা

সমি সংা ৫ ৪০৬৬৪ ৪২১৫০ ৪২২৫০ ৪২২০০ ৪২১৮০ ৪২১৬০ ৪২১৫৫ ৪২৩৫০ ৪২৫০০

[৩.১.২] ঠারগও
জলা কারাগার
িনম াণ ক
রা সবা
িবভােগ রণ

তািরখ তািরখ ৩ ২৩.০৮.২০ ৩০.০৯.২০ ২৯.১০.২০ ৩০.১১.২০ ৩১.১২.২০

[৩.১.৩] লনা
জলা কারাগার
িনম াণ ক

সমি শতকরা ২
৫৮

(মিজত)
৬ ৭৫ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৫ ৮০ ৯০

[৩.১.৪]
ময়মনিসংহ
কীয় কারাগার
সসারণ ও
আিনকায়ন ক

সমি শতকরা ২
৪০

(মিজত)
২৬ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৮০ ৯০

[৪] ববর
জশত
বািষ কী
উদযাপন
উপলে
কায ম হণ
;

১১
[৪.১] উয়ন কের
িডিপিপ অেমাদন
হণ

[৪.১.১] বব
কারা িশণ
একােডিম িনম াণ
কায ম 

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২২.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৪.১.২]
জািতরজনক
ববর জীবন
আদশ  িনেয়
বীেদর সােথ
আেলাচনা সভা

সমি
সংা
(কারাগার)

৩ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১৫ ২০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:৪৮ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪.১.৩]
জািতরজনক
ববর জীবন
আদশ  িনেয় কারা
কম কতােদর সােথ
আেলাচনা সভা

সমি
সংা
(সভা)

৩ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১৫ ২০

[৪.১.৪] কারা
বিেদর
পােদর
অেল বব
ি দান

সমি
সংা
(বিেদর
পা)

২ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১২০০ ১৫০০

[৫]
কারাবিেদর
আইনগত
সহায়তা
দান।

৪
[৫.১] ারািলাল
সািভ স কায ম
বাবায়ন

[৫.১.১] দানত
ারািলাল
সািভ স

সমি
সংা
(বি)

৪ ৮১০০ ১০৩৫৮ ১১০০০ ১০৮০০ ১০৫০০ ১০৪০০ ১০৩০০ ১১৫০০ ১২০০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:৪৮ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২২, ২০২০ ১৬:৪৮ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, ইেপর জনােরল, কারা অিধদর, সিচব, রা সবা িবভাগ, রা মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িহসােব ইেপর জনােরল, কারা অিধদর-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ইেপর জনােরল
কারা অিধদর

তািরখ

সিচব
রা সবা িবভাগ, রা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[১.১] কারাবিেদর
কম দতা ির লে
িবিভ েড িশণ
দান

[১.১.১] দানত িশণ
কারা বিেদর সাজােভাগ শেষ সমােজ নব াসেনর িনিমে দেশর সকল কারাগাের িবিভ
েড বিেদর কািরগির িশণ দান করা হে।

জল পার/িসিনয়র জল পার বীর সংা

[১.১.২] পিরচািলত িশণ
কায ম

দেশর িবিভ কারাগাের ৩৮ েড বিেদর জ িশণ কাম চা রেয়েছ। এ
িশণ েডর সংা আেরা ির চা অাহত রেয়েছ।

জল পার/িসিনয়র জল পার কারাগার সংা

[১.২] মাদকাস
বিেদর িচিকৎসা দান

[১.২.১] দানত িবেশষ সবা
মাদকাস বিেদর সবা দােনর লে কারা হাসপাতােল িচিকৎসা দানসহ উত
িচিকৎসার বািহর হাসপাতােল পাঠােনা হয়। ঢাকার করানীগে বব কীয় কারা
হাসপাতাল মাদক িনরাময় ক িনম াণ ক হণ করা হে।

জল পার/িসিনয়র জল পার বী সংা

[১.২.২] থকত িবেশষ ওয়াড 
মাদকাস বিেদর িচিকৎসা সবার িবধােথ  কারাগারেলেত মাদকাস বিেদর জ
িবেশষ ওয়াড  এর বা রাখা হেয়েছ।

কারা অিধদর ওয়াড  সংা

[১.৩] উৎপািদত পের
লভাংেশর ৫০% সংি
বিেক দান

[১.৩.১] দানত লভাংশ
মাননীয় ধানমীর িতিত অযািয় কারাগাের বিেদর ারা উৎপািদত পের িবয়ল
অথ  হেত লভাংেশর ৫০% কেম  িনেয়ািজত বিেদরেক দান করা হে।

জল পার/িসিনয়র জল পার বীর সংা

[১.৩.২] বাবািয়ত লভাংশ দান
কায ম

উৎপািদত পের িবয়লব অেথ র লভাংেশর ৫০% কেম  িনেয়ািজত বিেদর দােনর
কায ম ২৭ কারাগাের বাবায়ন করা হেয়েছ। অবিশ কারাগার েলােত এ কায ম
বাবায়েনর িয়া চলমান রেয়েছ।

জল পার/িসিনয়র জল পার কারাগার সংা

[১.৪] কারাগাের জন
িলংক ক বাবায়ন

[১.৪.১] জন িলংক এর উপকার
ভাগী বীেদর কল সংা

কেরানা পিরিিতেত অবিশ ৬৭ কারাগােরর বীেদর পিরবােরর সােথ মাবাইেল কথা
বলার বা অায়ীভােব চা করা হেয়েছ ।

জল পার/িসিনয়র জল পার বীর কল সংা

[১.৪.২] বাবািয়ত জন িলংক
ক

বিেদর আীয় জেনর সােথ মাবাইল ফােন কথা বলার িবধােথ  দেশর সকল কারাগাের
িজন িলংক াপেনর পদেপ হণ করা হেয়েছ। ইেতামে পাইলট ক িহেসেব
টাংগাইল জলা কারাগাের জন নামক িজন িলংক ক বাবায়ন হেয়েছ। কেরানা
পিরিিতেত অবিশ ৬৭ কারাগােরর বীেদর পিরবােরর সােথ মাবাইেল কথা বলার
বা অায়ীভােব চা করা হেয়েছ ।

ক পিরচালক ও কারা
অিধদর

বাবািয়ত কারাগােরর সংা

[১.৫] কারাগাের
সাংিতক কায ম হণ

[১.৫.১] আেয়ািজত সাংিতক
অান

কারা বিেদর িচ িবেনাদেনর জ িবিভ উৎসেব সাংিতক অােনর আেয়াজন করা
হয়। একই সােথ রার িবতরেণর বা হণ করা হয়। বিেদর িভ দখার েযাগ ি
হেয়েছ। এছাড়াও মিডেটশেনর বা রেয়েছ। আেরা রেয়েছ খলালার বা।

জল পার/িসিনয়র জল পার কারাগার সংা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[২.১] িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে
ক ও ানীয়
বাপনায় কায ম
হণ

[২.১.১] কারাগাের িসিসিভ
সংেযাজন

কারাগাের বিেদর িনরাপদ হফাজত িনিত করণসহ িনরাপা জারদার করেণর লে
কারা িনরাপা আিনকায়ন ক হেণর মােম ৩২ কারাগাের িসিসিভ সংেযাজন করা
হেয়েছ । অবিশ সকল কারাগাের িসিসিভ সংেযাজন ক হােত নয়া হেয়েছ।

জল পার/িসিনয়র জল
পারও ক পিরচালক

কারাগােরর সংা/আিনক
িনরাপতা যপািত সরামািদ

[২.১.২] কারাগাের আচ ওেয় মটাল
িডেটকটর সংেযাজন

কারাগাের বিেদর িনরাপদ হফাজত িনিত করণসহ িনরাপা জারদার করেণর লে
কারা িনরাপা আিনকায়ন ক হেণর মােম ৩২ কারাগাের ানয় িসেম সংেযাজন
করা হেয়েছ । অবিশ সকল কারাগাের ানয় িসেম সংেযাজন ক হােত নয়া হেয়েছ।

জল পার/িসিনয়র জল
পারও ক পিরচালক

কারাগােরর সংা/আিনক
িনরাপতা যপািত সরামািদ

[২.১] িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে
ক ও ানীয়
বাপনায় কায ম
হণ

[২.১.৩] কারাগাের মাবাইল ফান
জামার সংেযাজন

কারাগাের বিেদর িনরাপদ হফাজত িনিত করণসহ িনরাপা জারদার করেণর লে
কারা িনরাপা আিনকায়ন ক হেণর মােম ৩২ কারাগাের মাবাইল ফান জামার
সংেযাজন করা হেয়েছ । অবিশ সকল কারাগাের মাবাইল ফান জামার সংেযাজন ক
হােত নয়া হেয়েছ।

জল পার/িসিনয়র জল
পারও ক পিরচালক

কারাগােরর সংা/আিনক
িনরাপতা যপািত সরামািদ

[২.১.৪] হীত আিনকায়ন
কায ম

কারাগাের বিেদর িনরাপদ হফাজত িনিত করণসহ িনরাপা জারদার করেণর লে
কারা িনরাপা আিনকায়ন ক হেণর মােম ৪০ কারাগাের আিনক িনরাপা
সরামািদ সংেযাজন করা হেয়েছ। অবিশ সকল কারাগারেলােত িনরাপা আিনকায়ন
ক হােত নয়া হেয়েছ।

জল পার/িসিনয়র জল
পারও ক পিরচালক

কারাগােরর সংা/আিনক
িনরাপতা যপািত সরামািদ

[২.১.৫] কারাগাের ানয় িসেম
সংেযাজন

কারাগাের বিেদর িনরাপদ হফাজত িনিত করণসহ িনরাপা জারদার করেণর লে
কারা িনরাপা আিনকায়ন ক হেণর মােম ৩২ কারাগাের আচ ওেয় মটাল
িডেটকটর সংেযাজন করা হেয়েছ । অবিশ সকল কারাগাের আচ ওেয় মটাল িডেটকটর
সংেযাজন ক হােত নয়া হেয়েছ।

জল পার/িসিনয়র জল
পারও ক পিরচালক

কারাগােরর সংা/আিনক
িনরাপতা যপািত সরামািদ

[২.১.৬] কারাগাের হােহ
মটাল িডেটকটর সংেযাজন

কারাগাের বিেদর িনরাপদ হফাজত িনিত করণসহ িনরাপা জারদার করেণর লে
৪০ কারাগাের হােহ মটাল িডেটকটর সংেযাজন করা হেয়েছ । অবিশ সকল
কারাগাের হােহ মটাল িডেটকটর সংেযাজন করা হেব ।

জল পার/িসিনয়র জল পার
কারাগােরর সংা/আিনক
িনরাপতা যপািত সরামািদ

[২.১.৭] অাুেল, িনরাপা
সংা গাড়ী ও যপািত সংহ ও
িশেণর মােম কারা
অিধদেরর আিনকায়ন শীষ ক
ক রা সবা িবভােগ রণ

অাুেল,িনরাপা সংা গাড়ী ও যপািত সংহ ও িশেণর মােম কারা অিধদেরর
আিনকায়ন শীষ ক ক রা সবা িবভােগ রণ

কারা অিধদর তািরখ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[৩.১] আবাসন সমা
রীকরেণর লে ধারণ
মতা িকরণ

[৩.১.১] িা ধারণ মতা
বিেদর আবাসন সমা রীকরেণ ধারণমতা ির লে নন কারাগার িনম াণ, রাতন
কারাগারেলােত নন ভবন িনম াণসহ ওয়াড  সংা ি করা হে।

ক পিরচালক ও কারা
অিধদর

কের অগিত িতেবদন

[৩.১.২] ঠারগও জলা কারাগার
িনম াণ ক রা সবা িবভােগ
রণ

বিেদর আবাসন সমা রীকরেণ ধারণমতা ির লে নন কারাগার িনম াণ
ক পিরচালক ও কারা
অিধদর

কের অগিত িতেবদন

[৩.১.৩] লনা জলা কারাগার
িনম াণ ক

বিেদর আবাসন সমা রীকরেণ ধারণমতা ির লে নন কারাগার িনম াণ
ক পিরচালক ও কারা
অিধদর

কের অগিত িতেবদন
শতকরা হাের

[৩.১.৪] ময়মনিসংহ কীয়
কারাগার সসারণ ও
আিনকায়ন ক

বিেদর আবাসন সমা রীকরেণ ধারণমতা ির লে নন কারাগার িনম াণ
ক পিরচালক ও কারা
অিধদর

কের অগিত িতেবদন
শতকরা হাের

[৪.১] উয়ন কের
িডিপিপ অেমাদন হণ

[৪.১.১] বব কারা িশণ
একােডিম িনম াণ কায ম 

কারা িশণ একােডিমর িনম াণ কের িডিপিপ ণয়ন করা হেয়েছ। একেনক কক
অেমািদত হেল কায ম  করা হেব ।

কারা অিধদর ও রা সবা
িবভাগ, রা মণালয়

তািরখ

[৪.১.২] জািতরজনক ববর
জীবন আদশ  িনেয় বীেদর সােথ
আেলাচনা সভা

জািতরজনক ববর জীবন আদশ  িনেয় বীেদর সােথ আেলাচনা সভা জল পার/িসিনয়র জল পার কারাগার সংা

[৪.১] উয়ন কের
িডিপিপ অেমাদন হণ

[৪.১.৩] জািতরজনক ববর
জীবন আদশ  িনেয় কারা
কম কতােদর সােথ আেলাচনা সভা

জািতরজনক ববর জীবন আদশ  িনেয় কারা কম কতােদর সােথ আেলাচনা সভা
কারা অিধদর/ বারা উপ
মহাপিরদশ ক

সভার সংা

[৪.১.৪] কারা বিেদর পােদর
অেল বব ি দান

কারা বিেদর পােদর অেল বব ি দান জল পার/িসিনয়র জল পার সংা

[৫.১] ারািলাল
সািভ স কায ম
বাবায়ন

[৫.১.১] দানত ারািলাল
সািভ স

ারািলাল সািভ েসর মােম বিেদর আইিন সহায়তা দানসহ তােদর জািমেনর
বাকরণ ওকালত নামা ােরর সহায়তা করা হয়। জািমন পরবত আইিন পদেপ
হেণও বিেদর সহায়তা করা হয়।

জাতীয় িলাল এইড কিম,
িজ আই জড

মামলা িনির
সংা/িবধােভাগীর সংা
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব



