কারা অিধদ েরর উ াবনী লক উ ম চচা ও জনশীল কায েমর তািলকা:

১. কারা অিধদ েরর লােগা:

২. অিধদ েরর নাম: কারা অিধদ র

৩. অিধদ েরর ধান কা লেয়র এক ছিব:

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

৪. অিধদ েরর িভশন: রািখব িনরাপদ দখােবা আেলার পথ।
৫. অিধদ েরর িমশন: বি েদর িনরাপদ আটক িনি ত করা, কারাগাের কেঠার িনরাপ া ও বি েদর মােঝ
লা বজায় রাখা, বি েদর সােথ মানিবক আচরণ
করা, যথাযথভােব তােদর বাস ান, খা , িচিকৎসা, এবং আ ীয়- জন, ব -বা ব ও আইনজীবীর সােথ সা াত িনি ত করা এবং একজন নাগিরক িহসােব
সমােজ নবাসন করার লে
েয়াজনীয় মা েভশন ও িশ ণ দান করা।
৬. কারা অিধদ েরর উ াবনী উে াগস হ, ২০২০-২০২১
ম উ াবনী উে ােগর িশেরানাম
উে ােগর িববরণ
ইি ত ফলাফল
চলমান/বা বািয়ত
এসএমএস এর মা েম বি এক কারাগার থেক অ কারাগাের বদিল হেল অথবা বি র জনেদর বি র অব ান,
বি র
অব ান, জািমন/খালাস হেল সহেজ ত
দােনর লে এসএমএস ও জািমন/খালাস এর ত
াি
বা বািয়ত
১. জািমন/খালাস এর ত অ াপ এর মা েম বি র অব ান, জািমন/খালাস এর ত সহজ হেব।
(২০২০-২০২১)
দান
দােনর কায ম চা করা হেয়েছ। এর ফেল বি র অব ান
সং া য কান ত তার জন সহেজ জানেত পারেব।
কারা বি েদর জল আিপল দািখল, জল আিপেলর অ গিত এবং কারা বি েদর জল ি য়া
হাইেকােট আিপল ি য়া
ফলাফল স েক তাৎ িণকভােব অবিহত হওয়ার জ এক এবং এ সং া ত জানা
চলমান
২.
সহিজকরণ
অ াপ তরী করা হেয়েছ। উ অ ােপর মা েম জল আিপল সহজতর হেব।
(২০২০-২০২১)
সং া েয়াজনীয় ত জেন কাযকর ব া হণ করা যােব।
আ ীয় জন ক ক বি সং া ত সংি কারাগাের িগেয় কারাগাের না এেসও দেশর য
জানেত হয়। অেনক সময় অেনক বি অ কারাগাের বদিল হেয় কান া থেক কারাগার বা
গেল ত না জানার কারেন কারাগাের িগেয় ফরত আসেত হয়। বি সং া বধ ত
াি
চলমান
৩. হট না ার চা করণ
বি র আ ীয় জেনর বিণত েভাগ লাঘেবর উে ে যন এক সহজতর হেব।
(২০২০-২০২১)
না ার এ ফান িদেয় েয়াজনীয় ত পাওয়া যায়, এই উে াগ
হণ করা হয়।
কারাগারস েহ স ক ি য়ায় ওেয়ে জ ােনজ া এবং তার পচনশীল আবজনা জবসার
স ক বহার করা গেল কারা এলাকা যমন পির ার-পির
এবং অপচনশীল আবজনা
ওেয়ে জ ােনজ া এ
চলমান
৪.
থাকেব তমিন পিরেবশ ও ষণ
থাকেব। এ লে
িড় াম িরসাইি ং এর মা েম কারা
ইউেজস
(২০২০-২০২১)
জলা কারাগাের াথিমকভােব বা বায়েনর কাজ চলেছ।
চ র আবজনা রাখা যােব।

৫.

িডিজটাল িডসে
চা করণ

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

বাড

জািমন/খালাস া বি েদর ত
েব RP গেটর বাইের
অব ানরত বি র জনেদর জ িলিখতভােব টািনেয় দওয়া
হেতা। অেনক সময় সটা কউ িছেড় ফলত/ ি েত িভেজ ন
হেয় যত। স ক তে র জ বি র জনরা দীঘসময় অেপ া

িডিজটাল িডসে বাড াপেনর
মা েম বি র জনরা সহেজই
জািমন/খালােসর ত পাে ন
যার ফেল দীঘসমেয়র অেপ ার

বা বািয়ত
(২০১৯-২০২০)

৬.

৭.

ওয়ান প সািভস স ার
চা করণ

মাবাইল াংিকং এর
মা েম বি েদর ি গত
ক ােশ টাকা রণ

করেতন। এই সম া রীকরেণর জ / সবা সহিজকরেণর জ
সকল কারাগাের RP গেট িডিজটাল িডসে বাড াপন করা
হেয়েছ। যখােন বি েদর জািমন/খালােসর ত িডসে করা হয়।
বি র আ ীয়- জন ও সবা াথীেদর সবা দান সহজতর করার
লে ওয়ান প সািভস স ার চা র উে াগ নয়া হয়। উ
সািভস স াের বি েদর সােথ সা ােতর ি প সং হ, িপিসেত
টাকা জমা, ওকালতনামা জমা হন, বি েদর েয়াজনীয় বধ
ািদ ( যমন পাশাক) জমা, জািমন ও খালাস স িকত ত ,
মাবাইল ফান ও াড়গ জমা, বি স িকত বধ ত
আ স ান, অিভেযাগ িন ি ইত ািদ সবল সবা দান করা হেব।
ওয়ান প সািভস স াের রসবা দােসর জ ০২(জন)
কারার ী এবং ইনচাজ িহেসেব একজন ড
জলার দািয়ে
থাকেবন।
বি েদর ি গত ক ােশ টাকা জমা িদেত তােদর জনেদর
অেনক সময় দীঘ ণ অেপ া করেত হয়, লাইেন দ িড়েয় থাকেত
হয়। এেত সময় ও খরচ েটাই অেনক বিশ লােগ। সবা
াথ েদর সময়, খরচ ও ভাগাি কমােত এই উে াগ হণ করা
হেয়েছ।

কারা বি েদর উ ু
৮. িব িব ালেয়র মা েম
িশ া হেণর ব া
৯.

১০.

কারাগাের অব ানরত আ হী বি েদর িশ া কায ম যােত
হত না হয় স িবষেয় কারা বি েদর উ ু িব িব ালেয়র
মা েম উ িশ া হেণর পদে প নওয়া হে ।
কারাভ ের িভিজটর ও বিহরাগতেদর েবেশর ে সাধারণ
কািল িদেয় য িসল দয়া হয় তা সহেজ েছ ফলা বা কান অসৎ
আ াভােয়ােলট িহেডন িসল
উে ে কারসািজর মা েম কারা িনরাপ া িবি ত করা স ব।
টিলেফােন কথা বলা

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

বি েদর সােথ তােদর আ ীয় জেনর যাগােযাগ সহজতর হে ।

অবসান ঘেটেছ।
ওয়ান প সািভস স ার চা
হেল সবা াথ রা এক জায়গায়
সমেয় িত ান দ সবল
সবা া হেব

মাবাইল াংিকং এর মা েম
িবকাশ/নগদ এ কারাগাের না
এেস িবধা জনক সময় ও ান
থেক
বি েদর
ক ােশ
েয়াজনীয় অথ
রণ করা
স ব হেয়েছ।
কারা বি েদর িশ া হণ ও
িশ া ব া অ াহত রাখা
স ব হেয়েছ।
আ াভােয়ােলট িহেডন িসল
ব ত হেল িভিজটর/বিহরাগত
এবং বি র িনরাপ া দান
সহজ হেব।
২০১৮ সােল পাইলট ক চা
হয়। কেরানা মহামািরেত
বি েদর দখা সা াত ব
থাকায় সকল কারাগাের চলমান

বা বািয়ত
(২০১৯-২০২০)

বা বািয়ত
(২০১৯-২০২০)

বা বািয়ত
(২০১৯-২০২০)
বা বািয়ত
(২০১৭-২০১৮)
বা বািয়ত
(২০১৭-২০১৮)

১১.

কেয়িদেদর ৫০% লভ াংশ

১২.

িনরাপ া ব া
আ িনকীকরণ

কারাগাের আটক কেয়িদ বি েদর েম উৎপািদত প সাম ীর উৎপািদত পে র লভ াংশ ারা
িব য়ল অথ হেত ৫০% লভ াংশ সংি কেয়িদ বি েদরেক কেয়িদরা আিথক ভােব লাভবান
পাির িমক িহসারব দান করা হে । এ যাবৎ মাট ২২৪৮৮ জন
হে ।
কেয়িদ বি েদরেক ৬৪৫০৮১৯ টাকা দান করা হেয়েছ। বতমােন
২৭
ক ীয় / জলা কারাগাের সংি
কেয়িদ বি েদর
পাির িমক দান করা হে । অ া কারাগাের উৎপাদন
স সারণ কায ম চলমান রেয়েছ।
িনরাপ া িনি ত কে কারা অিধদ ের Turned Style
িনরাপ া ব া জারদার
Access Control গট াপন।
হেয়েছ।

বা বািয়ত
২০১৮ সাল থেক

বি েদর মােঝ মাদক িবেরাধী চারণা পিরচালনাসহ মাদকাস
বি েদর কাউি িলং।

বা বািয়ত
২০১৪ সাল থেক

মাদকাস বি েদর কাউি িলং
১৩.
এর মা েম তােদর াভািবক
জীবন-যাপেন সহায়ক হে ।
বি েদর পড়ােশানা, মানিসক উৎকষ সাধেন কারাভ ের বি েদর উ ত জীবন ও
১৪.
কারা পাঠাগার াপন।
পাঠাগার াপন।
মানিসক
শাি
আনয়েন
সহায়ক হে ।
মিহলা বি েদর জ সলাই িশ ণ ব াকরণ।
মিহলা
বি েদর
সলাই
িশ েণর মা েম বি পরবত
১৫.
সলাই িশ ণ
আ কমসং ান ও আথসামািজক উ য়েন
িমকা
রাখেছ।
সবা হেণর িবধােথ ত ও সবােক চা করণ।
ত
ও সবােক
চা র
মা েম সহেজ ত ও সবা
১৬. ত ও সবােক চা করণ
াি েত সহায়ক িমকা পালন
করেছ।
৭. কারা অিধদ েরর সরা উ াবনী উে াগ, ২০২০-২০২১
মাদকাস বি েদর
কাউি িলং

উ াবেনর িশেরানাম: এসএমএস ও অ ােপর এর মা েম বি র অব ান, জািমন/খালাস এর ত

বা বািয়ত
২০১৭ সাল থেক

বা বািয়ত
২০১৪ সাল থেক
বা বািয়ত
২০১৪ সাল থেক

বা বািয়ত
২০১৪ সাল থেক

দান

পট িম: কারাবি র অব ানগত ত তােদর জনেদর জানােনার জ ই লতঃ এই উ াবনী উে াগ হণ করা হেয়েছ। কারাগাের অব ানরত বি েদর িবিভ
কারেণ অব ােনর পিরবতন হয় যমনঃ
ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

১) জািমেন ি
২) সাজা ভাগ শেষ ি
৩) অ কারাগাের বদিল
৪) বািহর হাসপাতােল অব ান
৫) িরমা
বি র জনগণ সাধারণত বি র অব ান পিরবতেনর ত তাৎ িণকভােব জানেত পােরন না। যার ফেল অেনক সময় তারা অ তা বশতঃ দখা সা ােতর
জ কারাগাের চেল এেল েভােগ পেড়ন।
উে

ঃ বি র জনেদর তাৎ িণকভােব ত

উে ােগর ক াণ: ১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

দান কের তােদর েভাগ/ ভাগাি কমােনার উে ে

এই অ াপ তরী করা হেয়েছ।

বি র জন বি র অব ান পিরবতেনর ত তাৎ িণকভােব ঘের বেসই পােবন।
বি র জেনর সময় ও অেথর অপচয় হেব না এবং ভাগাি কম হেব।
বি তার অব ান পিরবতেনর ত তার জন অবিহত আেছ জানেত পের মানিসক শাি েত থাকেব।
কান িনিদ সমেয় কতজন বি জািমেন ি পেয়েছ, সাজােভাগ শেষ ি পেয়েছ, বদিল হেয়েছ িকংবা হাসপাতােল িগেয়েছ তার
িন ল ত ততম সমেয় পাওয়া যােব।
তাছাড়া কান িনিদ বি কেব কখন ি পেয়েছ তা অ াপ সাচ কের অিত ততার সােথ জানা যােব।
ক ীয়ভােব অ াপ িনয় ন করা যােব িবধায় যেকান পিরসং ান
সমেয় কারা মহাপিরদশক অথবা ঊ তন ক পে র িনকট
উপ াপন করা স ব হেব।
অেনক সময় িবিভ তারকচ বি র বদিল বা হাসপাতােল রণ সং া য়া/িম া ত দান করতঃ বি র জেনর িনকট হেত
অথ হািতেয় নয় যা এই অ ােপর মা েম িতহত করা স ব হেব।

উ াবন বা বায়ন ম:
িমক

নাম

পদিব

অিফ সর নাম

০১

জনাব মাহা দ তৗিহ ল ইসলাম

কারা উপ-মহাপিরদশক

কারা অিধদ র

০২

জনাব রাইয়া আ ার

সহকারী কারা মহাপিরদশক

কারা অিধদ র

০৩

জনাব ভাষ মার ঘাষ

িসিনয়র জল পার (ভার া )

ঢাকা ক ীয় কারাগার, করাণীগ

০৪

জনাব মাহা দ মাহা ল ইসলাম

জলার

ঢাকা ক ীয় কারাগার, করাণীগ

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

৮. কারা অিধদ েরর অ ত উ ম চচাস েহর িববরণ:
১.কারাগাের মাদকস বি েদর জ থকভােব দেশর ৬০ কারগাের মাদকাসি িনরাময় ইউিনট চা রেয়েছ এবং অবিশ ৮
িনরাময় ইউিনট চা করার কায ম ২০১২ সাল থেক হেয় অ াবিধ চলমান রেয়েছ।

কারাগাের মাদকাসি

২.বি র আ ীয়- জন ও সবা াথ েদর সবা দান সহজতর করার লে ওয়ান প সািভস স ার চা র উে াগ নয়া হয়। উ সািভস স াের বি েদর সােথ
সা ােতর ি প সং হ, িপিসেত টাকা জমা, ওকালতনামা জমা ও হন, বি েদর েয়াজনীয় বধ ািদ ( যমন পাশাক) জমা, জািমন ও খালাস স িকত ত ,
মাবাইল ফান ও াগ জমা, বি স িকত বধ ত আ স ান, অিভেযাগ িন ি ইত ািদ সকল সবা দান করা হে যা ২০১৯ সাল থেক চলমান রেয়েছ।
৩.বি েদর সােথ তােদর আ ীয় জেনর টিলেফােনর মা েম যাগােযাগ সহজতর হে যা ২০১৮ সােল পাইলট ক িহেসেব চা হয় এবং কেরানা মহামািরেত
বি েদর দখা সা াত ব থাকায় সকল কারাগাের চলমান।
৪. মাবাইল াংিকং (িবকাশ ও নগদ) এর মা েম কারাগাের না এেস িবধাজনক সময় ও ান থেক বি েদর ক ােশ েয়াজনীয় অথ
এি ল ২০২০ সাল থেক চলমান।

রণ করা স ব হে যা ১৯

৫. দেশর িত কারাগাের িনরিবি িব ৎ সংেযাগ াপেনর লে বতমােন ৩৪ ডাবল ফইজ লাইন িব ৎ সংেযাগ রেয়েছ, ১৩
থেক বতমােন কায ম চলমান ও ২১ কারাগাের ডাবল ফইজ িব ৎ সংেযাজেনর কায ম শী ই করা হেব।
৬. বি েদর ত -উপা সংর ণ এবং একািধক বার কারাগাের েবশকারী বি েদর সহেজই সনা করা ও বি
রেয়েছ।

ি

কারাগাের ২০০৭ সাল

দান ি য়া সহজতর হেব যা ি য়াধীন

৭. কারাগাের আটক কেয়িদ বি েদর েম উৎপািদত প সাম ীর িব য়ল অথ হেত ৫০% লভ াংশ সংি কেয়িদ বি েদরেক পাির িমক িহসারব দান করা
হে । এ যাবৎ মাট ২২৪৮৮ জন কেয়িদ বি েদরেক ৬৪৫০৮১৯ টাকা দান করা হেয়েছ। বতমােন ২৭
ক ীয় / জলা কারাগাের সংি কেয়িদ বি েদর
পাির িমক দান করা হে যা ২০১৮ সাল থেক চলমান। অ া কারাগাের উৎপাদন স সারণ কায ম চলমান রেয়েছ।
৮. মিডেটশেনর মা েম বি েদর

ল হওয়া, আ িব াস ি েত সহায়তাকরণ কায ম ২০০৭ সাল থেক চলমান।

৯. িতমােস একবার বি েদর অিভেযাগ/মতামত শানার জ কারাবি েদর উপি িতেত দরবার এর আেয়াজন ২০০৭ সাল থেক চলমান।
১০. বি েদর জ

েপয় ঠা া পািন সরবরােহর উে ে িক কারাগাের ওয়াটার লার াপন করা হেয়েছ যা ২০১৭ সাল থেক চলমান।

১১. স ােহ সামবার ও হ িতবার কারা মহাপিরদশক এর সােথ সকল
করা হেয়েছ যা ২০১৪ সাল থেক চলমান।
ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

িণর কমকতা-কমচারীর অিভেযাগ/অ েযাগ বণ ও সমাধােন তাৎ িণক পদে প হণ

১২. কারা কমকতা ও কমচারীেদর িবধােথ অিধদ র ভবেনর িত তলায় পািনর িফ ার াপন করা হেয়েছ যা ২০১৪ সাল থেক চলমান।
১৩. কারা কমকতা-কমচারীেদর জ ৩কাঠা ও ৫ কাঠা িবিশ

েটর আবাসন ক ২০১৫ সাল থেক চা করণ করা হেয়েছ।

১৪. িনরাপ া িনি ত কে কারা অিধদ ের Turned Style Access Control গট ২০১৭ সােল াপন করা হেয়েছ।
১৫. কারা কমকতা-কমচারী ও বি েদর শারীিরক ও মানিসক উৎকষ সাধেন কারাভ েরর িভতের খলা লার আেয়াজন এবং জাতীয় পযােয় অংশ হণ কায ম
২০১৪ সাল থেক চলমান।
১৬. বি েদর শারীিরক উৎকষ সাধেন কারাভ ের শরীর চচার আেয়াজন ২০১৪ সাল থেক চলমান।
১৭.বি েদর মানিসক িবষ তা রীকরেণর জ কারাভ ের িবেনাদন ও সাং িতক অ ােনর আেয়াজন ২০১৪ সাল থেক চলমান।
১৮. বি েদর মােঝ মাদক িবেরাধী চারণা পিরচালনাসহ মাদকাস বি েদর কাউি িলংযা ২০১৪ সাল থেক চলমান।
১৯. বি েদর পড়ােশানা, মানিসক উৎকষ সাধেন কারাভ ের পাঠাগার াপন কায ম যা ২০১৪ সাল থেক চলমান।
২০. কারাভ ের পির ার-পির

তা র ার িবধােথ ও ২০১৪ সােল ডা িবন াপন করা হেয়েছ।

২১. কারাভ ের িনর র বি েদর মৗিলক ও ধম য় িশ া দােনর ব া হণ করা হেয়েছ যা ২০১৪ সাল থেক চলমান।
২২. কারাভ ের িনর র বি েদর া র ান দান কায ম ২০১৪ সাল থেক চলমান।
২৩. কারাভ ের মােয়র সােথ থাকা িশ েদর জ
২৪. মিহলা বি েদর জ
২৫.

ড- কয়ার স ার িত া করা হেয়েছ যা ২০১৪ সাল থেক চলমান।

সলাই িশ ণ ২০১৪ সাল থেক চলমান।

ষ বি েদর ইেলকি ক ও ইেলক িনক িবষেয় িশ ণ আেয়াজন ২০১৪ সাল থেক চলমান।

২৬. বি েদর সােথ আ ীয়- জেনর সা াতকে পযা বসার ান এবং ফ ােনর ব া ২০১৪ সাল থেক চলমান।
২৭. দির , অসহায় ও অ

ল বি েদর আইন সহায়তা দােনর ব া হণ ২০১৪ সাল থেক চলমান।

২৮. বি েদর সােথ সা াত াথ আ ীয়- জেনর জ ২০১৪ সাল থেক টয়েলেটর ব াকরণ।
ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

২৯. কারার ীেদর জ িবিভ রকম ীড়া সাম ী ২০১৪ সাল থেক দান করা হে ।
৩০. সবা হেণর িবধােথ ত ও সবােক ২০১৪ সাল থেক চা করা হেয়েছ।
কারা িবভােগর ২০২০-২০২১ অথবছের উে খেযা কায েমর িববরণ:
১. মাবাইল াংিকং তথা িবকাশ ও নগেদর মা েম কারাগাের না এেস িবধাজনক সময় ও ান থেক বি েদর ক ােশ েয়াজনীয় অথ
১৯ এি ল ২০২০ সাল থেক চলমান।

রণ করা স ব হে যা

২. বি েদর সােথ তােদর আ ীয় জেনর টিলেফান/ মাবাইেলর মা েম যাগােযাগ সহজতর হে । কেরানা মহামািরেত বি েদর দখা সা াত ব থাকায় সকল
কারাগাের তােদর
আ ীয়- জন ব সহেজই টিলেফান/ মাবাইেলর মা েম যাগােযাগ করেত পারেছ।
৩. কারা বি েদর স ানেদর পড়ােলখার মােনা য়ন ও উৎসাহ উ ীপনা দােনর লে

ি

দান করা হে ।

৪. বি র আ ীয়- জন ও সবা াথ েদর সবা দান সহজতর করার লে ওয়ান প সািভস স ার চা করা হেয়েছ। উ সািভস স াের বি েদর সােথ
সা ােতর ি প সং হ, িপিসেত টাকা জমা, ওকালতনামা জমা ও হন, বি েদর েয়াজনীয় বধ ািদ ( যমন পাশাক) জমা, জািমন ও খালাস স িকত ত ,
মাবাইল ফান ও াগ জমা, বি স িকত বধ ত আ স ান, অিভেযাগ িন ি ইত ািদ সকল সবা দান করা হে ।
৫. বি েদর ত -উপা সংর ণ এবং একািধক বার কারাগাের েবশকারী বি েদর সহেজই সনা
চলমান।

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

করা ও বি

ি

দান ি য়া সহজতর করার ি য়া

৯. কারা অিধদ েরর ফেটা ালাির (ইেনােভশন ও আইিস স িকত):

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

১০. কারা অিধদ েরর সবা প িত সহিজকরণ
সবার নাম: এস এম এস ও অ ােপর এর মা েম বি েদর অব ান, জািমন/খালাস এর ত জানা
সবা সহিজকরেণর যৗি কতা: সবা সহিজকরেণর ফেল বি র জন বািড়েত বেসই বি র ত , কারাগাের বদিল; জািমন/খালাস এর ত জানেত পারেব।
১১. লনা লক িবে ষণ (িব মান ও ািবত প িতর ধাপিভি ক লনা):
িব মান েসস
ববত ধােপর বণনা
ােপর ধাপ
১.
বি র জেনর কারা এলাকায় শরীের উপি িত
২.
৩.
৪.

ািবত েসস
ােপর ধাপ
১.

ত কে উপি িত
লাইেন দাড়ােনা
ত সং হ

পরবিতত ধােপর বণনা
বি র জন বািড়েত বেসই বি র ত , কারাগাের বদিল;
জািমন/খালাস এর ত জানেত পারেব
-

১২. TCV (Time, Cost & Visit) অ সাের েবর ও পিরবিতত প িতর লনা:
ববত প িত
সময় (িদন/ঘ া)
খরচ (নাগিরক ও অিফেসর)
যাতায়াত
ধাপ
জনবল
দািখলীয় কাগজপ

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

০১ (এক) িদন
বািড় হেত কারাগাের আসা যাওয়ার খরচ ( র
২০০- ১০০০/-)
০১ (এক) কাযিদবস
০৪ (চার)
০২ ( ই) জন
-

পিরবিতত প িত
ভেদ

০১ (এক) িমিনট
নই
নই
নই
০১ (এক)
-

১৩. িব মান ও

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

ািবত প িতর ািফক াল লনা:

১৪. িব মান প িতর েসস াপ (Process Map):
(Process Map):

P:

ত

P:

কে উপি িত

P:
ত সং হ

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

P:

T:

T:

T:
T:

১৫.

ািবত প িতর েসস াপ (Process Map):
(Process Map):

P:

ইেনােভশন ও সবা সহিজকরণ/িম

T:

