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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:

কািশমর কারাগাের বীেদর কারা বিেদর আবািসক ধারণ মতা ির লে িসডর ক বিরশাল, বরনা ,ঝালকা ও পয়াখালী
কারাগােরর সংার ও বী ভবন িনম াণ এবং িসেলট কীয় কারাগার িনম াণ স হেয়েছ। ঢাকা কীয় কারাগার,করাণীগ এলাকায়
মিহলা বীেদর জ মিহলা কীয় কারাগার এর কাজ শষ পয ােয় রেয়েছ। কারাগােরর অভের অৈবধ  েবশ রাধ কে সধহ ইড়
ঝপধহহবৎ  এবং  মমধমব  ঝপধহহবৎ  াপন  করা  হেয়েছ।  নািজমউিন  রােড  িবমান  রাতন  ঢাকা  কীয়  কারাগার  এর  ইিতহাস,
ঐিতহািসক ভবন সংরণ ও পািরপািশ ̂ ক উয়েনর লে িডজাইন িতেযাগীতার মােম নকশা ড়া করা হেয়েছ। ক বাবায়ন
হেল  বব  তথা  িের  ইিতহাস,  চার  নতার  িতর  যাঘর  এবং  ঢাকার  মেগর  ঐিতহ  সংরণ  করা  যােব।  কারা  জীবেনর
অিভতা  অভব  এবং  পাশাপািশ  রাতন  ঢাকার  যানজট  াস  পােব,  উু  নাটক  ও  সাংিতক  অান  মায়ন  করা  যােব,  গেবষণার
েযাগ, রাতন ঢাকার ঐিতহবািহ খাবােরর ড কাট , িনম ল বাতােসর জ থাকেব সিত জলাধার যা দশ নকারীর জ আনদায়ক
হেব। সেজ ঘরা এক ি নন এবং ঐিতহািসক এলাকা হেব ঢাকাবাসীর জ পিরবার পিরজন িনেয় বড়ােনার এক র ও আদশ 
জায়গা হেব। ািবত ক ঢাকা নগেরর এক ঐিতহািসক ান িহেসেব ঘািষত হেয় রাজউক এর ইমারত িনম াণ িবিধমালার েয়াগ
িনিত হেব।

সমা এবং চােলসহ:

কারা িবভােগর অতম ধান দািয় িনরাপদ আটক িনিত করতঃ সকল বিেক েয়াজনীয় সবা, মানিবক আচরণ, আইিন সহায়তাসহ
মৗিলকেযাগ-িবধা  িনিত  করতঃ  দতা  ির  মােম  আতœিবাসী  কের  গেড়  তালার  উেে  িশণ  দান।  এ  দািয়
যথাযথভােব  সাদেনর জ েয়াজনীয়  দ জনবল,  আিনক িনরাপা  সরামািদ,  আবাসন,  িচিকৎসক ও যানবাহেনর  সংকট রেয়েছ।
বতমােন সীিমত অবকাঠােমা,  িশিত জনবল ারা বিেদর িনরাপদ আটক িনিত এবং আ-কম সংানলক কেম  িশিত কের
ির পর সমােজ নব াসেনর িমকা রাখার িনিম অপরাধ বনতা াস করাই কারা শাসেনর জ বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

* কারাগারেক শাির পিরবেত ত সংেশাধনাগার িহেসেব িতা করা হেব। *কারাগার থেক ির পর অপরাধী িহেসেব ণঃ ণঃ
আগমন িতেরাধকে বিেদর চািরিক সংেশাধণ কের একজন ংখল নাগিরক িহেসেব সমােজ ণব াসেনর লে িবিভ পদেপ
হনসহ আ-কম সংানলক িশণ দােনর সকল বা হন করা হেব।* কারা বা আিনকায়েনর জ যপািত য়, অনলাইন
সবা  পিত চাকরণ,  বিেদর ডাটােবজ তরীকরেণর কাজ,  নবিজত ৩১০৭জন জনবলিনেয়াগ  ও িশণ দান।*মাননীয়  ধানমীর
িতিত অযায়ী সািব ক কারা বাপনার উয়েনর লে কম কতার সংা ও দতা ি করা হেব। *বিেদর া সবা িনিত করার
জ ৩০০ বেডর আিনক হাসপাতাল িনম াণ করা হেব।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

*নন করানীগ মিহলা কীয় কারাগার িনম াণ সমাির মােম ৫০০ বি ধারণ মতা ির মােম ৫০০ জন বির
আবাসেনর বা করা হেব।
* বিেদরিচিকৎসা, খাের মান ও িশা িনিত করা হেব।
*সমােজ নব াসেনর লে ৩০০০ জন বিেক িবিভ কািরগির িশণ দান করা হেব।
*কারা িনরাপা আিনকায়ন ক (চাম ও হর ঢাকা িবভােগর ৩২ কারাগার) এরকাজ সমা করতঃ এ  িবভােগর কারা
িনরাপা
আিনকায়ণ িনিতকরন কাজস এবং অবিশ পচ িবভােগর িনরাপা আিনকায়েনর লে ক হন করা হেব।
*রাজশাহী কারা িশণ ক এবং ময়মনিসংহ কীয় কারাগার সসারণ কের কাজ সোষজনক পয ােয় উীতকরা হেব।
*বি ধারণ মতা ির লে নন িহত কসেহর অেমাদন হন ও কায ম  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-

িলশ মহাপিরদশ ক, 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. িনরাপদ আটক িনিতকরণ এবং কারা বিেদর আবাসন সমা রীকরণ
২. কারা বিেদর খা ও া সবা িনিতকরণ
৩. বিেদর িশা ও মানিসক া িবকােশ িবিভ সামািজক/ সাংিতক ও িচ-িবেনাদেনর বা করণ
৪. কারা বিেদর আইনগত সহায়তা
৫. মাদকাস বিেদর িবেশষ সবা/ িচিকৎসা দান
৬. কারা বিেদর িশণ দান

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বিেদর িনরাপদ আটক িনিতকরণ ও ংখলা িনয়ণ;
২. কারা বিেদরাসত আবাসন, ি, া ও িশা িনিতকরণ;
৩. বিেদর আইিন সহায়তা িনিতকে পদেপ হণ; .
৪. বিেদর পািরবািরক যাগােযাগ াপন ও পিরবােরর সদেদর সােথ নীিতমালা মাতােবক সাােতর বাকরণ;
৫. বিেদর নিথ সংরণ ও হাল-নাগাদকরণ;
৬. কেয়দী বিেদরেক পাষাক দান;
৭. েয়াজনীয় ে বিেদরেক এক কারাগার থেক অ কারাগাের ানার এবং কােট  হািজরকরণ ;
৮. বিেদর মানিসক িবষতা র কের মানিসক া িবকােশ পদেপ হন;
৯. সাজাা বিেদর া রয়াত মর এবং ংখলা ভংেগর জ সাজা দান;
১০. বি ণব াসেনর লে বিেদরেক িবিভ পশায় কািরগির দতা ির জ কায ম হণ;
১১. মােয়র সােথ আটক িশেদর মানিসক িবকাশ ও মৗিলক িশা িনিতকরণ;
১২. বিেদর মানবািধকার িনিতকরণ;
১৩. বিেদর চািরিক সংেশাধণ কের ংখল জীবন পিরচালনায় অভ করা;
১৪.  দ,  ু  এবং    কারা  শাসন  পিরচালনা  িনিতকরেণর  লে  অিফস,  াফ  এবং  রণা-বেণর  সক
পিরকনা,  তাবধান  ও  পিরচালনা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

িনরাপদ আটক বা িনিতকরণ ধারণ মতা ি সংা ৩৬৬১৪ ৩৭৮১৪ ৩৮৫০০ ৩৯৫০০ ৪০০০০
রা,অথ , পিরকনা মণালয়, কারা
অিধদর,াপত ও গণত অিধদর।

বািষ ক িতেবদন হেত
া।

মানিবক আচরণ/সবা দান
কারা অিধদর এবং া ও
পিরবার কাণ মণালয়।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
কারা অিধদর এবং া ও পিরবার কাণ
মণালয়।

বািষ ক িতেবদন হেত
া।

সমােজ নাগিরক িহেসেব নব াসেনর
লে েয়াজনীয় িশণ দান

দতা ির জ কািরগির
িশণ

সংা ২১৫০ ২৪০০ ৩০০০ ৩০৫০ ৩১০০ কারা অিধদর।
বািষ ক িতেবদন হেত
া।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:০১ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৪, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:০১ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িনরাপদ আটক
িনিতকরণ এবং
কারা বিেদর
আবাসন সমা
রীকরণ

২২

[১.১] িবিভ
অবকাঠােমা িনম াণ
এবং িনরাপা
সরামািদ/যানবাহন
সংেহর জ ক
হণ

[১.১.১] ধারণ মতা ি সমি সংা ১০ ৩৬৬১৪ ৩৭৮১৪ ৩৮৫০০ ৩৮০০০ ৩৭৯০০ ৩৭৮১৪ ৩৬৬১৪ ৩৯৫০০ ৪০০০০

[১.১.২] সংহীত
িনরাপা সরামািদ
(আচ ওেয় এবং হােহ
মটাল িডেটর,
বিড/লােগজ ানার,
জামার, িসিসিভ,
েলটফ ভ, বাইেনা
লার, রায়টিশ, ফগার
মিশন,যানবাহন ইতািদ)

সমি সংা(কারাগার) ৭ ১০ ৩২ ৫০ ৪২ ৩৬ ৩২ ৩০ ৫৫ ৬০

[১.১.৩] িনিম ত সীমানা
াচীর

সমি সংা(কারাগার) ৫ ৪২ ৪৭ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪০ ৫৪ ৬০

[২] কারা বিেদর
খা ও া
সবা িনিতকরণ

১৮
[২.১] কারা
বিেদরেক দ সবা

[২.১.১] সরবরাহত খা
মান (ক) হাজতী (খ)
কেয়দী

সমি িকেলা কালির ৭
১৮০০
২০০০

১৮৫০
২০১০

১৯০০
২১০০

১৮৮০
২০৭০

১৮৬০
২০৪০

১৮৫০
২০১০

১৮০০
২০০০

১৯১০ ২১১০
১৯২০
২১২০

[২.১.২] দ হাসপাতাল
বড

সমি সংা/ ১০০০ ৭ ২.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.০০ ২.৭৫ ৩.৭৫ ৪.০০

[২.১.৩] বি  হার
কমােনা

সমি % ৪ ৫.৩০ ৩.০০ ২.৮০ ২.৮৫ ২.৯০ ৩.০০ ৩.২৫ ২.৭৫ ২.৭০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:০১ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] বিেদর
িশা ও মানিসক
া িবকােশ
িবিভ সামািজক/
সাংিতক ও িচ-
িবেনাদেনর বা
করণ

১৩

[৩.১] িশা ও
মানিসক া িবকাশ/
িচ-িবেনাদেনর িবিভ
আেয়াজন

[৩.১.১] দ শরীর চচ ার
েযাগ

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১.২] দ িভ
দখার েযাগ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১.৩] দ আীয়
জেনর সােথ সাাৎ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১.৪] দানত
ইনেডার/আউটেডার
খলা-লার েযাগ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১.৫] দানত অর
ান, প-পিকা ও বই
পড়ার েযাগ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১.৬] দ িবিভ
সামািজক/ সাংিতক
অান পালন/উপেভােগর
েযাগ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪] কারা বিেদর
আইনগত সহায়তা

৯
[৪.১] বিেদর আইিন
সহায়তা দান

[৪.১.১] দ আইিন
সহায়তা

সমি % ৯ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫] মাদকাস
বিেদর িবেশষ
সবা/ িচিকৎসা
দান

৭
[৫.১] মাদকাস
বিেদর সবা দান

[৫.১.১] আেয়ািজত
মােভশন াাম

সমি সংা ৪ ৮০০ ৮১৬ ৮৩০ ৮২৫ ৮২০ ৮১৬ ৮০০ ৮৩৫ ৮৪০

[৫.১.২] দ িচিকৎসা সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৬] কারা বিেদর
িশণ দান

৬
[৬.১] িশেণর
আেয়াজন

[৬.১.১] দানত
কািরগির দতা ি
িবষয়ক িশণ

সমি সংা (বি) ৬ ২১৫০ ২৪০০ ৩০০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৪০০ ২৩০০ ৩০৫০ ৩১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:০১ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:০১ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং
িসেেম আপেলাডত

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

গড় % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
সেহর হালনাগাদত
ডাটােবইজ ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

গড় % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, নেভর ২০, ২০১৮ ১১:০১ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

সমি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সমি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

সমি
জনঘা
*

১ ৬০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, িলশ মহাপিরদশ ক, 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 িলশ মহাপিরদশ ক, কারা অিধদর-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

িলশ মহাপিরদশ ক
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] িবিভ অবকাঠােমা িনম াণ এবং িনরাপা
সরামািদ/যানবাহন সংেহর জ ক হণ

[১.১.১] ধারণ মতা ি

[১.১.২] সংহীত িনরাপা সরামািদ (আচ ওেয় এবং হােহ মটাল িডেটর, বিড/লােগজ ানার, জামার,
িসিসিভ, েলটফ ভ, বাইেনা লার, রায়টিশ, ফগার মিশন,যানবাহন ইতািদ)

[১.১.৩] িনিম ত সীমানা াচীর

[২.১] কারা বিেদরেক দ সবা

[২.১.১] সরবরাহত খা মান (ক) হাজতী (খ) কেয়দী

[২.১.২] দ হাসপাতাল বড

[২.১.৩] বি  হার কমােনা

[৩.১] িশা ও মানিসক া িবকাশ/ িচ-িবেনাদেনর
িবিভ আেয়াজন

[৩.১.১] দ শরীর চচ ার েযাগ

[৩.১.২] দ িভ দখার েযাগ

[৩.১.৩] দ আীয় জেনর সােথ সাাৎ

[৩.১.৪] দানত ইনেডার/আউটেডার খলা-লার েযাগ

[৩.১.৫] দানত অর ান, প-পিকা ও বই পড়ার েযাগ

[৩.১] িশা ও মানিসক া িবকাশ/ িচ-িবেনাদেনর
িবিভ আেয়াজন

[৩.১.৬] দ িবিভ সামািজক/ সাংিতক অান পালন/উপেভােগর েযাগ

[৪.১] বিেদর আইিন সহায়তা দান [৪.১.১] দ আইিন সহায়তা

[৫.১] মাদকাস বিেদর সবা দান
[৫.১.১] আেয়ািজত মােভশন াাম

[৫.১.২] দ িচিকৎসা

[৬.১] িশেণর আেয়াজন [৬.১.১] দানত কািরগির দতা ি িবষয়ক িশণ
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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


