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(Overview of the Performance of the Department/Organization)

ঢাকা কীয় কারাগার, করানীগ কাােস ৩০০ জন ধারণ মতা স মিহলা কীয় কারাগার িনম াণ কাজ সমা হেযেছ, যা গত ২৭-
১২-২০২০ তািরখ মাননীয় ধানমী কক িভিডও কনফাের এর মােম উোধন 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 চলমান রেয়েছ। এ বায় ২৮
কারাগাের বতমান উপকারেভাগীর সংা ২৩০৫০ জন। ‘বাংলা নববষ  ’ উপলে বিেদর উতমােনর খাবার পিরেবশেনর জ 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 ১০  কারাগাের ‘জন  িলংক’  ক চা করা  হেয়েছ  । কেরানা  পিরিিতেত অবিশ ৬৭
কারাগােরর  বিেদর  পিরবােরর  সােথ  মাবাইেল  কথা  বলার  বা  অায়ীভােব  চা  করা  হেয়েছ  ।  িবগত  ২০১৮-১৯  হেত  ২০২০-২১
অথ বছর পয  সমেয় ২৯৪৫৮ জন কারাবিেক ারািলগাল সািভ স দান করা হেয়েছ। ২৮ কারাগাের ৩৮ েডর আওতায় িবগত ৩
বছের মাট ৪৫৮৬০ জন কারাবিেক িশণ দান করা হেয়েছ । এ পয  ২৩০২৭ জন বীেক তােদর উৎপািদত পের লভাংেশর ৫০%
িবধা  দান  করা  হেয়েছ  ।  কারাগারসেহ িবেতর  ডাবল  ফইজ  সংেযাগ  দােনর  বা  করা  হেয়েছ।  মিহলা  কারারীেদর  আবাসন
সমা সমাধােনর লে ৪০ কারাগাের ৩৯৯ াট িনম াণ করা হেয়েছ। কািভড-১৯ এর মহামারী পিরিিত মাকােবলায় দেশর সকল
কারাগাের থাম াল ািনং িসেম াপন করা হেয়েছ ।

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।

কারাবিেদর আবাসন সমা সমাধােনর লে বি ারাকসেহর উধ খী সসারণ করা। সকল কারাগাের জন িলংক ায়ীভােব
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, িমা কারাগার নঃ িনম াণ এবং নরিসংদী ও
ঠারগও জলা কারাগার িনম াণ।

০৫  কারাগােরর িনরাপা বা আিনকায়ন করা হেব;
কারাগােরর ধারণ মতা ৪২৬০০ ত উীত করা হেব;
৩১  কারাগাের ৬৬০০ কারাবিেক িবিভ েড িশণ দান করা হেব;
১৩  কারাগাের ায়ীভােব জন িলংক বাবায়ন করা হেব :
ববর জশত বািষ কী উদযাপন উপলে বব কারা িশণ একােডিম কের িডিডিপ রা সবা িবভােগ রণ করা
হেব
১১৫০০ কারাবিেক ারািলগাল সািভ স দান করা হেব;
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(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-

কারা মহাপিরদশ ক, কারা অিধদর

এবং

সিচব, রা সবা িবভাগ, রা মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৮ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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(Vision) (Mission)

রািখব িনরাপদ দখাব আেলার পথ।

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

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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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কারাবিেদর আবাসন সমা রীকরেণর
লে ২০৩০ সােলর মে কারাগােরর
ধারণ মতা ৪২৫০০ হেত ৫১০০০ জেন
উিতকরণ।

১.১ িা ধারণ মতা সংা (বী) ৪২১৫০ ৪২৪৫০ ৪২৬০০ ৪২৭০০ ৪২৮০০
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন,
গণত ও াপত অিধদর, রা
সবা িবভাগ

কারা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

কারাগারসহেক সংেশাধনাগাের পােরর
লে ২০২৬ সােলর মে পয ায়েম ৪০ 
কারাগাের িশণ কায ম সসারণ

২.১ সসািরত জন িলংক
কায ম

সংা
(কারাগার) ৬৭ (অায়ীভােব) ১০ ১৩ ১৪ ১৫ পিরকনা কিমশন, অথ  িবভাগ,রা

সবা িবভাগ
কারা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

কারাবিেদর কম দতা
ির লে িবিভ েড
িশণ দান

সংা
(কারাগার) ২৮ ৩০ ৩২ ৩৪ ৩৬ অথ  িবভাগ,রা সবা িবভাগ কারা অিধদেরর

বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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[১] কারাবিেদর
ির পর সমােজ
নব াসেনর বা
করা;

২৫

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

[১.১.১] দানত িশণ সমি সংা (বি) ৩ ৬৩৬০ ৬৫০০ ৬৬০০ ৬৫৫০ ৬৫৪০ ৬৫০০ ৬৫২০ ৬৭০০ ৬৮০০
[১.১.২] পিরচািলত িশণ কায ম মিত সংা (কারাগার) ২ ২৮ ৩০ ৩২ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ৩৪ ৩৬
[১.১.৩] কারা বীেদর িপিস’ত অনলাইেন টাকা
দােনর কায ম চাকরন মিত সংা (কারাগার) ২ ১৩ ২৫ ২২ ১৮ ১৭ ১৬ ৪০ ৫৫

[১.২] মাদকাস বিেদর
িচিকৎসা দান

[১.২.১] কারাগারসেহ মাদকাস বিেদর জ
িবেশষ ওয়াড  চাকরণ ও িচিকৎসা দান সমি সংা (কারাগার) ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[১.২.২] দানত িবেশষ সবা সমি সংা (বি) ২ ৪৫০০ ১৫৬২৮ ১৬০০০ ১৫৯০০ ১৫৮০০ ১৫৭০০ ১৫৬৫০ ১৬৫০০ ১৭০০০
[১.৩] উৎপািদত পের
লভাংেশর ৫০% সংি
বিেক দান

[১.৩.১] দানত লভাংশ সমি সংা (বি) ৩ ৯০৭৭ ১০০০০ ১০১০০ ১০০৫০ ১০০৩০ ১০০২০ ১০০১০ ১১০০০ ১১৫০০

[১.৩.২] বাবািয়ত লভাংশ দান কায ম সমি মিত ২ ২৭ ২৮ ২৯ ২৮ ২৬ ২৫ ২০ ৩০ ৩১

[১.৪] কারাগাের জন িলংক
ক বাবায়ন

[১.৪.১] বাবািয়ত জন িলংক ক সমি সংা (কারাগার) ২ ৬৭ (অায়ী) ১০ ১৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১৪ ১৫
[১.৪.২] জন িলংক এর উপকার ভাগী বীেদর
কল সংা সমি সংা (বি কল) ২ ৭০০০০ ৯০০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭২০০০ ১১০০০০ ১১৫০০০

[১.৫] কারাগাের সাংিতক
কায ম হণ [১.৫.১] আেয়ািজত সাংিতক অান সমি সংা (কারাগার) ৪ ১০ ১৬ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২১ ২২

[২] কারাবিেদর
আবাসন সমা
রীকরণ;

১৮
[২.১] আবাসন সমা
রীকরেণর লে ধারণ
মতা িকরণ

[২.১.১] িা ধারণ মতা মিত সংা ৩ ৪২১৫০ ৪২৪৫০ ৪২৬০০ ৪২৫০০ ৪২৪৮০ ৪২৪৫০ ৪২৪০০ ৪২৭০০ ৪২৮০০

[২.১.২] ময়মনিসংহ কীয় কারাগার সসারণ
ও আিনকায়ন কের িনম াণ কাজ বাবায়ন মিত শতকরা ৩ ২৬ ৭৫ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৯০ ১০০

[২.১.৩] কীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাশি
িনরাময় ক িনম াণ করানীগ, ঢাকা শীষ ক
কের ন গত িডিপিপ রা সবা িবভােগ
রণ

তািরখ তািরখ ২ ২০.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২

[২.১.৪] লনা জলা কারাগার িনম াণ কের
কাজ বাবায়ন মিত শতকরা ২ ৬ ৭৫ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৯০ ১০০

[২.১.৫] কারা িশণ ক, রাজশাহী িনম াণ
কের কাজ বাবায়ন মিত শতকরা ২ ৫২ ৬৭ ৭০ ৬৯ ৬৮ ৬৭ ৬৫ ৭৫ ৯০

[২.১.৬] িমা কীয় কারাগার নঃ িনম াণ
ক এর আওতায় ভৗত কাজ বাবায়ন মিত শতকরা ২ ১ ৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ২০ ৩০

[২.১.৭] কািভড পিরিিতেত কারাগারসেহ
কারারী ও কারাবীেদর জ আইেসােলশন
সার াপন

মিত সংা (কারাগার) ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[২.১.৮] মিহলা কারা বিের সােথ অবারত
িশেদর জ ড কয়ার াপন মিত সংা (কারাগার) ২ ৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৩
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[৩] কারাগাের
িনরাপা বা
আিনকায়ন করা;

১৭
[৩.১] িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে িনরাপা
যপািত সংেযাজন

[৩.১.১] কারাগাের হােহ মটাল িডেটকটর
সংেযাজন মিত সংা (কারাগার) ৪ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬৫ ৬৮

[৩.১.২] কারাগাের িসিসিভ সংেযাজন মিত সংা (কারাগার) ৪ ৪০ ৪৫ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৫৫ ৬০
[৩.১.৩] কারাগাের মাইোেফান িসেম
সংেযাজন মিত সংা (কারাগার) ৩ ৪০ ৪৫ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৫৫ ৬০

[৩.১.৪] কারাগাের িনরাপা িনিত করনােথ 
যানবাহন িসিকউির িমরর সংেযাজন মিত সংা (কারাগার) ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫

[৩.১.৫] কারাগাের মাবাইল ফান জামার
সংেযাজন মিত সংা (কারাগার) ৩ ৪০ ৪৫ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৫৫ ৬০

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

৫ [৪.১] উয়ন কের িডিপিপ
অেমাদন হণ

[৪.১.১] বব কারা িশণ একােডিম কের
ন গত িডিডিপ রা সবা িবভােগ রণ তািরখ তািরখ ৩ ২০.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২

[৪.১.২] জািতর জনক ববর জীবন আদশ
িনেয় বীেদর সােথ আেলাচনা সভা সমি সংা (সভা) ২ ১৪ ১৫ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ২০ ২৫

[৫] কারাবিেদর
আইনগত সহায়তা
দান।

৫ [৫.১] ারািলাল সািভস
কায ম বাবায়ন

[৫.১.১] দানত ারািলাল সািভস সমি সংা (বি) ৩ ১০৩৫৮ ১১০০০ ১১৫০০ ১১৩০০ ১১২০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১২০০০ ১৩০০০
[৫.১.২] দীঘ িদন িবনা িবচাের আটক বীেদর
হালনাগাদ তািলকা মামলা িনির জ
মণালেয় রণ করা

সমি সংা (বি) ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২
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[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত া
নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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১ িডিপিপ ডেভলপেম েজ ান
২ ড কয়ার সার িশেদর িদবায ক
৩ িপিস িজনার’স কাশ
৪ ারািলাল সািভস আইনগত সহায়তা
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[১.১] কারাবিেদর কম দতা
ির লে িবিভ েড িশণ
দান

[১.১.১] দানত িশণ পিরসংান শাখা ,কারা অিধদর এবং সংি কারাগার পিরসংান শাখা ,কারা অিধদর এবং সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[১.১.২] পিরচািলত িশণ কায ম পিরসংান শাখা ,কারা অিধদর এবং সংি কারাগার পিরসংান শাখা ,কারা অিধদর এবং সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[১.১.৩] কারা বীেদর িপিস’ত অনলাইেন টাকা দােনর কায ম
চাকরন পিরসংান শাখা ,কারা অিধদর এবং সংি কারাগার পিরসংান শাখা ,কারা অিধদর এবং সংি কারাগােরর

িতেবদন ।

[১.২] মাদকাস বিেদর
িচিকৎসা দান

[১.২.১] কারাগারসেহ মাদকাস বিেদর জ িবেশষ ওয়াড 
চাকরণ ও িচিকৎসা দান

পিরসংান শাখা , ইমারত শাখা, কারা অিধদর ও সংি
কারাগার

পিরসংান শাখা ,ইমারত শাখা, কারা অিধদর ও সংি
কারাগােরর িতেবদন ।

[১.২.২] দানত িবেশষ সবা পিরসংান শাখা , কারা অিধদর ও সংি কারাগার পিরসংান শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[১.৩] উৎপািদত পের লভাংেশর
৫০% সংি বিেক দান

[১.৩.১] দানত লভাংশ বােজট শাখা, কারা অিধদর ও সংি কারাগার বােজট শাখা, কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[১.৩.২] বাবািয়ত লভাংশ দান কায ম বােজট শাখা, কারা অিধদর ও সংি কারাগার বােজট শাখা, কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[১.৪] কারাগাের জন িলংক ক
বাবায়ন

[১.৪.১] বাবািয়ত জন িলংক ক ইমারত শাখা ,কারা অিধদর, ও সংি কারাগার ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[১.৪.২] জন িলংক এর উপকার ভাগী বীেদর কল সংা ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগার ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[১.৫] কারাগাের সাংিতক
কায ম হণ [১.৫.১] আেয়ািজত সাংিতক অান সংি কারাগার সংি কারাগােরর িতেবদন ।

[২.১] আবাসন সমা রীকরেণর
লে ধারণ মতা িকরণ [২.১.১] িা ধারণ মতা কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন
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[২.১] আবাসন সমা রীকরেণর
লে ধারণ মতা িকরণ

[২.১.২] ময়মনিসংহ কীয় কারাগার সসারণ ও আিনকায়ন
কের িনম াণ কাজ বাবায়ন

ইমারত শাখা , কারা অিধদর এবং পিরকনা ও উয়ন
অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন

[২.১.৩] কীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাশি িনরাময় ক িনম াণ
করানীগ, ঢাকা শীষ ক কের ন গত িডিপিপ রা সবা িবভােগ
রণ

ইমারত শাখা , কারা অিধদর এবং পিরকনা ও উয়ন
অিবভাগ ইমারত শাখা , কারা অিধদেরর িতেবদন ।

[২.১.৪] লনা জলা কারাগার িনম াণ কের কাজ বাবায়ন ইমারত শাখা , কারা অিধদর এবং পিরকনা ও উয়ন
অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন

[২.১.৫] কারা িশণ ক, রাজশাহী িনম াণ কের কাজ বাবায়ন ইমারত শাখা , কারা অিধদর এবং পিরকনা ও উয়ন
অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন

[২.১.৬] িমা কীয় কারাগার নঃ িনম াণ ক এর আওতায় ভৗত
কাজ বাবায়ন

ইমারত শাখা , কারা অিধদর এবং পিরকনা ও উয়ন
অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন

[২.১.৭] কািভড পিরিিতেত কারাগারসেহ কারারী ও কারাবীেদর
জ আইেসােলশন সার াপন ইমারত শাখা , কারা অিধদর ইমারত শাখা , কারা অিধদেরর িতেবদন ।

[২.১.৮] মিহলা কারা বিের সােথ অবারত িশেদর জ ড কয়ার
াপন ইমারত শাখা ও কারা অিধদর ইমারত শাখা ও কারা অিধদেরর িতেবদন ।

[৩.১] িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে িনরাপা
যপািত সংেযাজন

[৩.১.১] কারাগাের হােহ মটাল িডেটকটর সংেযাজন ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগার ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[৩.১.২] কারাগাের িসিসিভ সংেযাজন ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগার ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[৩.১.৩] কারাগাের মাইোেফান িসেম সংেযাজন ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগার ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[৩.১.৪] কারাগাের িনরাপা িনিত করনােথ  যানবাহন িসিকউির
িমরর সংেযাজন ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগার ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর

িতেবদন ।
[৩.১] িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে িনরাপা
যপািত সংেযাজন

[৩.১.৫] কারাগাের মাবাইল ফান জামার সংেযাজন ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগার ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর
িতেবদন ।

[৪.১] উয়ন কের িডিপিপ
অেমাদন হণ

[৪.১.১] বব কারা িশণ একােডিম কের ন গত িডিডিপ
রা সবা িবভােগ রণ ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগার ইমারত শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগােরর

িতেবদন ।
[৪.১.২] জািতর জনক ববর জীবন আদশ িনেয় বীেদর সােথ
আেলাচনা সভা সংি কারাগার সংি কারাগােরর িতেবদন ।
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[৫.১] ারািলাল সািভস
কায ম বাবায়ন

[৫.১.১] দানত ারািলাল সািভস ইমারত শাখা , কারা অিধদর ইমারত শাখা , কারা অিধদেরর িতেবদন ।
[৫.১.২] দীঘ িদন িবনা িবচাের আটক বীেদর হালনাগাদ তািলকা মামলা
িনির জ মণালেয় রণ করা পিরসংান শাখা ,কারা অিধদর ও সংি কারাগার পিরসংান শাখা ও সংি কারাগােরর িতেবদন ।
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মাদকাস বিেদর িচিকৎসা দান কারাগারসেহ মাদকাস বিেদর জ িবেশষ
ওয়াড  চাকরণ ও িচিকৎসা দান

গণত অিধদর এবং া
অিধদর

সকল উয়নলক কায ম গণত অিধদেরর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম বাবািয়ত হেয় থােক
এবং েয়াজনীয় িচিকৎসক পদায়েনর জ া অিধদেরর উপর িনভর করেত হয়। তােদর সােথ প
যাগােযাগ ও সভার মােম

আবাসন সমা রীকরেণর লে ধারণ
মতা িকরণ

কািভড পিরিিতেত কারাগারসেহ কারারী ও
কারাবীেদর জ আইেসােলশন সার াপন

গণত অিধদর এবং া
অিধদর

সকল উয়নলক কায ম গণত অিধদেরর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম বাবািয়ত হেয় থােক
এবং েয়াজনীয় িচিকৎসক পদায়েনর জ া অিধদেরর উপর িনভর করেত প যাগােযাগ ও
সভার মােম

আবাসন সমা রীকরেণর লে ধারণ
মতা িকরণ িা ধারণ মতা গণত অিধদর সকল উয়নলক কায ম গণত িবভােগর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম বাবািয়ত হেয় থােক। প

যাগােযাগ ও সভার মােম
আবাসন সমা রীকরেণর লে ধারণ
মতা িকরণ লনা জলা কারাগার িনম াণ কের কাজ বাবায়ন গণত অিধদর সকল উয়নলক কায ম গণত িবভােগর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম বাবািয়ত হেয় থােক। প

যাগােযাগ ও সভার মােম
আবাসন সমা রীকরেণর লে ধারণ
মতা িকরণ

ময়মনিসংহ কীয় কারাগার সসারণ ও
আিনকায়ন কের িনম াণ কাজ বাবায়ন গণত অিধদর সকল উয়নলক কায ম গণত িবভােগর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম বাবািয়ত হেয় থােক। প

যাগােযাগ ও সভার মােম
আবাসন সমা রীকরেণর লে ধারণ
মতা িকরণ

িমা কীয় কারাগার নঃ িনম াণ ক এর
আওতায় ভৗত কাজ বাবায়ন গণত অিধদর সকল উয়নলক কায ম গণত িবভােগর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম বাবািয়ত হেয় থােক। প

যাগােযাগ ও সভার মােম
আবাসন সমা রীকরেণর লে ধারণ
মতা িকরণ

কারা িশণ ক, রাজশাহী িনমাণ কের কাজ
বাবায়ন গণত অিধদর সকল উয়নলক কায ম গণত িবভােগর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম বাবািয়ত হেয় থােক। প

যাগােযাগ ও সভার মােম

ারািলাল সািভস কায ম বাবায়ন দানত ারািলাল সািভ স
িজ আই জড, ইমারত শাখা,
কারা অিধদর ও সংি
কারাগার

িজ আই জড এর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম বাবািয়ত হেয় থােক। প যাগােযাগ ও সভার
মােম
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                                     দ র/সং ার জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২১-২০২২                                      পিরিশ  “ক” 
দ র/সং ার নামঃকারা অিধদ র 

কায েমর নাম কমস াদন চক চেকর
মান 

একক ব বায়েনর 
দািয় া  

ি /পদ 

২০২১-
২০২২ 

অথবছেরর
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২১-২০২২  
 
ম  ল মা া 

/অজন 
১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত মান 
মাট 

অজন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. িত ািনক ব া-------- 
১.১ নিতকতা কিম র সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং া ফাকাল 

পেয়  
৪ ল মা া ১ ১ ১ ১    

অজন      
১.২ নিতকতা কিম র সভার িস া  
বা বায়ন 

িস া  বা বায়ন ৬ % কারা 
মহাপিরদশক 

৮০ ল মা া ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    
অজন      

১.৩ শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর 
(stakeholder) অংশ হেণ সভা 

অ ি ত সভা ২ সং া ফাকাল 
পেয়  

২ ল মা া ১ - ১ -    
অজন      

১.৪ াচার সং া  িশ ণ অেয়াজন িশ ণ অেয়াজন ২ সং া সহকারী কারা 
মহাপিরদশক

িশ ণ) 

২ (১৪৪) ল মা া ১২ ০৬ ৯৮ ২৮    
অজন      

১.৫ কমপিরেবশ উ য়ন ( া িবিধ 
অ সরণ/ ওএ ই  অেকেজা মালামাল 
িবন করণ/ পির ার-পির তা ি  ইত ািদ 

উ ত 
কমপিরেবশ 
 
 

২ সং া 
ও 

তািরখ 

সহকারী কারা 
মহাপিরদশক 

(সকল) 

৩ 
ও  

১৫-৯-২১ 
১৫-১-২২ 
১৫-৬-২২  

ল মা া - ১৫-৯-২১ ১৫-১-২২ ১৫-৬-২২    
 
 অজন      

১.৬ জাতীয় াচার কৗশল 
কমপিরক না,২০২১-২০২২ ও মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন র া সবা িবভােগ 
দািখল ও   ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

কমপিরক না ও 
মািসক 

িতেবদন 
দািখল ত ও 
আপেলাড ত 

১ তািরখ অিত: কারা 
মহাপিরদশক/
ড  জলার 
আইিস  সল 

৪ 
ও ০৭-৬-

২১ 
১৫-১০-২১ 
১৫-১-২২ 
১৫-৪-২২ 

ল মা া ০৭-৬-২১ 
 

১৫-১০-২১ 
 

১৫-১-২২ 
 

১৫-৪-২২    

অজন      

১.৭ আওতাধীন দ র/সং া 
( েযাজ  ে ) ক ক দািখল ত জাতীয় 

াচার কৗশল কমপিরক না ও পিরবী ণ 
িতেবদেনর ওপর িফড াক দান 

িফড াক সভা/ 
কমশালা অ ি ত 

৪ তািরখ অিত: কারা 
মহাপিরদশক/
ড  জলার 
আইিস  সল 

১৫-৬-২১ 
৩১-১০-২১ 
৩১-১-২২ 
৩০-৪-২২ 

ল মা া ১৫-৬-২১ 
 

৩১-১০-২১ ৩১-১-২২ ৩০-৪-২২    

অজন      

১.৮ াচার র ার দান এবং ার া েদর 
তািরকা ওেয়বসাইেট কাশ 

দ  র ার ১ তািরখ অিত: কারা 
মহাপিরদশক/ 
ড  জলার 
আইিস  সল 

৩০-৬-২২ ল মা া - - - ৩০-৬-২২    
অজন      



২. আিথক ব াপনার উ য়ন----- 

২.১ ২০২১-২২ অথবছেরর য় পিরক না ( 
কে র অ েমািদত বািষক য় /রাজ  

পিরক নাসহ) ওেয়বসাইেট কাশ 

য় পিরক না 
ওেয়বসাইেট 

কািশত 

২   তািরখ কারা 
মহাপিরদশক 

৩১-৭-২১ 
৩০-৪-২২ 

ল মা া ৩১-৭-২১ - ৩০-৪-২২     -    
অজন      

২.২ কে র PSC ও  PIC সভা 
আেয়াজন 

সভা আেয়ািজত ২ সং া PIC/কারা 
মহাপিরদশক 

PIC:৩৮ ল মা া ৯ ৯ ১০ ১০    

অজন      
২.৩ বািষক উ য়ন কম িচ বা বায়ন বািষক উ য়ন 

কম িচ বা বািয়ত 
২ % কারা 

মহাপিরদশক 
১০০ ল মা া ১৫ ২০ ৩০ ৩৫    

অজন      
      

২.৪ ক  শেষ কে র স দ 
(যানবাহন, কি উটার, আসবাবপ  
ইত ািদ) িবিধ মাতােবক হ া র করা 

কে র স দ 
িবিধ মাতােবক 
হ া িরত 

২ তািরখ ক  
পিরচালক 

৩১-১২-২১ ল মা া - ৩১-১২-২১     -     -    
অজন      

৩. াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক অ া  কায ম----- ৩০ (অ ািধকার িভি েত নতম প চ  কায ম) 
৩.১ বি েদর সােথ তােদর আ ীয়- জেনর 
টিলেফােনর মা েম যাগােযাগ 

সহিজকরণ 

যাগােযাগ 
সহিজকরণ 

৩ তািরখ কারা 
মহাপিরদশক 

৩১-৮-
২১  

ল মা া ৩১-৮-২১ - - -    
 অজন      

৩.২ িবিভ  িশ েণ ন িত িতেরাধ 
িবষয় পাঠদান অ করণ 

ন িত িতেরাধ 
িবষয়ক মিডউল 
তরীকরণ 

৩ তািরখ সহকারী কারা 
মহাপিরদশক 
( িশ ণ ) 

৩০-৯-
২১ 

ল মা া ৩০-৯-২১ - - -    
 অজন      

৩.৩ বি র অব ান/জািমন/খালাস বা এক 
কারাগার থেক অ  কারাগােরর বদলী 
হেল তােদর আ ীয় জনেক এসএমএস 
এর মা েম ত  দান 

বা বায়ন কায ম ৩ তািরখ কারা 
মহাপিরদশক 

১৫-৮-২১ 
 

ল মা া ১৫-৮-২১ 
 

- - -    
 অজন      

৩.৪ জল আিপল ািকং ল হা্ইেকােট 
আিপল ি য়া সহিজকরণ 

আিপল ি য়া 
সহিজকরণ 

৩ তািরখ কারা 
মহাপিরদশক 

১৫-৪-২২ ল মা া - - - ১৫-৪-২২    
 অজন      

৩.৫ কারা কমচারী ও কারা বি েদর সােথ 
কারা মহাপিরদশক ও অিতঃকারা 
মহাপিরদশক এর গণ নািনর আেয়াজন 

গন নানী 
আেয়াজনকরণ 

৩ সং া কারা 
মহাপিরদশক 
ও অিতির  

কারা 
মহাপিরদশক 

৮ ল মা া ২ ২ ২ ২    
 অজন      

 

 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


