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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:

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। কারাবি া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 চলমান রেয়েছ। এ বায় ২৯ কারাগাের বতমান
উপকারেভাগীর সংা ৩৩১৫০ 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 ১৩ কারাগাের ‘জন িলংক’ ক চা করা হেয়েছ । িবগত ২০১৮-১৯ হেত ২০২১-২২ অথ বছর পয  সমেয় ৪০৯৫৮
জন কারাবিেক ারািলগাল সািভ স দান করা হেয়েছ। ৩২ কারাগাের ৩৮ েডর আওতায় িবগত ৪ বছের মাট ২২৪৬০ জন
কারাবিেক িশণ দান করা হেয়েছ । এ পয  ৩৩১২৭ 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।দেশর সকল কারাগাের এলইিড িডসে বাড  াপন করা হেয়েছ যার মােম বিেদর দখা
সাাত, জািমেনর ত এবং কারা অিধদেরর উয়ন কম কা চার করা হে।

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 িবিভ উয়ন কের আওতায় জরাজীণ  ও রাতন কারাগারসহেক সসারণ ও
আিনকায়ন করা হেব। সকল কারাগাের মাবাইল থ াপন করা হেব। রাতন ঢাকা কীয় কারাগােরর িবমান জিমেত ‘রাতন ঢাকা
কীয় কারাগার এর ইিতহাস, ঐিতহািসক ভবন সংরণ ও পািরপািক উয়ন’ শীষ ক কের আওতায় বব শখ িজর রহমান কারা
িত জাঘর এবং জাতীয় চার নতা কারা িত জাঘেরর সসারণ ও আিনকায়ন করা হেব। কম কতা-কম চারীেদর আিনক ও
েগাপেযাগী িশণ দােনর লে ঢাকা জলার করানীগে বব শখ িজব কারা িশণ একােডিম ◌বং বি, কম চারী এবং
জনসাধারেণর িচিকৎসার জ কীয় কারা হাসপাতাল িনম াণ করা হেব। জামালর, িমা কারাগার নঃ িনম াণ এবং নরিসংদী ও
ঠারগও জলা কারাগার িনম াণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কারাগােরর ধারণ মতা ৪২৭০০ ত উীত করা হেব;
৩৩  কারাগাের ৬৭০০ কারাবিেক িবিভ েড িশণ দান করা হেব;
১৫  কারাগাের মাবাইল ফান থ াপন করা হেব;
৫ কারাগােরর িনরাপা বা আিনকায়ন করা হব;
১১৬০০ 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-

কারা মহাপিরদশ ক, কারা অিধদর

এবং

সিচব, রা সবা িবভাগ, রা মণালয়-এর মে ২০২২ 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), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. কারাবিেদর ির পর সমােজ নব াসেনর বা করা;
২. কারাবিেদর আবাসন বা রীকরণ;
৩. কারাগাের িনরাপা বা আিনকায়ন করা;
৪. কারাবিেদর আইনগত সহায়তা দান।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

কারাবিেদর আবাসন সমা
রীকরণ

১.১ িা ধারণ মতা
সংা (বী)
(মিত)

৪২৪৫০ ৪২৬২৬ ৪২৭০০ ৪২৮০০ ৪২৯০০
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, গণত ও
াপত অিধদর, রা সবা িবভাগ

কারা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

কারাগারসহেক
সংেশাধনাগাের পার

২.১ মাবাইল ফান থ াপন
করা

সংা (কারাগার)
(সমি)

১০ ১৩ ১৫ ২০ ২৫
পিরকনা কিমশন, অথ  িবভাগ, রা সবা
িবভাগ

কারা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

২.২ উৎপািদত পের
িবপরীেত লভাংশ দান

সংা (কারাগার)
(মিত)

২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ অথ  িবভাগ, রা সবা িবভাগ
কারা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১১:০৯ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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 মিত সংা (বি) ৩ ৬৫০০ ৬৬০০ ৬৭০০ ৬৬৫০ ৬৬৪০ ৬৬৩০ ৬৬২০ ৬৮০০ ৬৯০০

[১.১.২] পিরচািলত িশণ
কায ম

মিত
সংা
(কারাগার)

২ ৩০ ৩২ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০ ২৯ ৩৪ ৩৫

[১.১.৩] কারা বীেদর িপিস’ত
অনলাইেন টাকা দােনর কায ম
চাকরন

মিত
সংা
(কারাগার)

২ ১৩ ৪০ ৫৫ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৬০ ৬৮

[১.২] মাদকাস বিেদর
িচিকৎসা দান

[১.২.১] কারাগারসেহ মাদকাস
বিেদর কাউেিলং কায ম

সমি সভার সংা ৪ ৪৮০ ৪৫৬ ৪২০ ৩৬০ ৩৩৬ ৫৪০ ৬০০

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

মিত
সংা
(কারাগার)

৩ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫

[১.২.৩] দানত িবেশষ সবা সমি সংা (বি) ৩ ১৫৬২৮ ১৬০০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬৪০০ ১৬৩০০ ১৬২০০ ১৮০০০ ১৯০০০

[১.৩] উৎপািদত পের
লভাংেশর ৫০% সংি
বিেক দান

[১.৩.১] দানত লভাংশ সমি সংা (বি) ৩ ১০০০০ ১০১০০ ১০২০০ ১০১৫০ ১০১০০ ১০০৫০ ১০০০০ ১০৩০০ ১০৪০০

[১.৩.২] বাবািয়ত লভাংশ দান
কায ম

সমি
সংা
(কারাগার)

২ ২৮ ২৯ ৩০ ২৯ ২৭ ২৬ ২৫ ৩১ ৩২

[১.৪] কারাগাের বিেদর
সােথ আীয় জেনর
মাবাইল ফােন
কেথাপকেথান

[১.৪.১] মাবাইল ফােন
উপকারেভাগী বীেদর কল সংা

সমি
সংা (বি
কল)

৩ ৯০০০০ ১০০০০০ ১০১০০০ ১০০৯০০ ১০০৮০০ ১০০৭০০ ১০০৬০০ ১০২০০০ ১০৩০০০

[১.৪.২] কারাগাের মাবাইল
ফানথ াপন

সমি
সংা
(কারাগার)

২ ১০ ১৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫

[১.৫] কারাগাের সাংিতক
কায ম হণ

[১.৫.১] আেয়ািজত সাংিতক
অান

সমি
সংা
(কারাগার)

৪ ১৬ ২০ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৩০ ৩৫

[২] কারাবিেদর
আবাসন বা
রীকরণ;

১৮
[২.১] আবাসন বা
রীকরেনর লে ধারণ
মতা িকরণ

[২.১.১] িা ধারণ মতা মিত সংা ৪ ৪২৪৫০ ৪২৬২৬ ৪২৭০০ ৪২৬৫০ ৪২৬৪০ ৪২৬৩০ ৪২৬২০ ৪২৮০০ ৪২৯০০

[২.১.২] লনা জলা কারাগার
িনম াণ ক

মিত শতকরা ৩ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮১ ৯০ ৯৫

[২.১.৩] নরিসংদী জলা কারাগার
িনম াণ ক

মিত শতকরা ৩ ২৭ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ৪০ ৪৫

[২.১.৪] জামালর জলা কারাগার
নঃিনম াণ ক

মিত শতকরা ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫

[২.১.৫] িমা কীয় কারাগার
নঃ িনম াণ ক

মিত শতকরা ২ ৪ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২৫

[২.১.৬] মিহলা কারা বিেদর সােথ
অবানরত িশেদর জ ড কয়ার
াপন

মিত
সংা
(কারাগার)

২ ৭ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৫

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

মিত
সংা (
কারাগার)

২ ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] কারাগাের
িনরাপা বা
আিনকায়ন করা;

১৬

[৩.১] িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে
কারাগাের িনরাপা যপািত
সংেযাজন

[৩.১.১] কারাগাের িসিসিভ
সংেযাজন

মিত
সংা
(কারাগার)

৪ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫১ ৬০ ৬৫

[৩.১.২] কারাগাের মাইোেফান/
ানয় িসেম সংেযাজন

মিত
সংা
(কারাগার)

৪ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫১ ৬০ ৬৫

[৩.১.৩] কারাগাের আচ ওেয় মটাল
িডেটকটর সংেযাজন

মিত
সংা
(কারাগার)

৪ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫১ ৬০ ৬৫

[৩.১.৪] কারাগাের হােহ মটাল
িডেটকটর সংেযাজন

মিত
সংা
(কারাগার)

৪ ৫০ ৫৫ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬৫ ৬৮

[৪] কারাবিেদর
আইনগত সহায়তা
দান।

৫
[৪.১] কারা বিেদর মামলা
িনির জ সহায়তাকরণ

[৪.১.১] দীঘ িদন িবনা িবচাের আটক
বীেদর তািলকা মামলা িনির
জ মণালেয় রণ করা

সমি সংা (বি) ৫ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১১:০৯ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[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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আিম, কারা 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 কারা মহাপিরদশ ক, কারা অিধদর-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

কারা 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

১ িডিপিপ ডেভলপেম েজ ান

২ িপিস িজনার’স কাশ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

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

[১.১.১] দানত িশণ কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.১.২] পিরচািলত িশণ কায ম কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.১.৩] কারা বীেদর িপিস’ত অনলাইেন টাকা দােনর কায ম চাকরন কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.২] মাদকাস বিেদর িচিকৎসা দান

[১.২.১] কারাগারসেহ মাদকাস বিেদর কাউেিলং কায ম কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.২.২] কারাগারসেহ মাদকাস বিেদর জ িবেশষ ওয়াড  চাকরণ ও িচিকৎসা দান কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.২.৩] দানত িবেশষ সবা কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.৩] উৎপািদত পের লভাংেশর ৫০%
সংি বিেক দান

[১.৩.১] দানত লভাংশ কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.৩.২] বাবািয়ত লভাংশ দান কায ম কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.৪] কারাগাের বিেদর সােথ আীয় জেনর
মাবাইল ফােন কেথাপকেথান

[১.৪.১] মাবাইল ফােন উপকারেভাগী বীেদর কল সংা কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.৪.২] কারাগাের মাবাইল ফানথ াপন কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[১.৫] কারাগাের সাংিতক কায ম হণ [১.৫.১] আেয়ািজত সাংিতক অান কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[২.১] আবাসন বা রীকরেনর লে ধারণ
মতা িকরণ

[২.১.১] িা ধারণ মতা কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[২.১.২] লনা জলা কারাগার িনম াণ ক পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন

[২.১.৩] নরিসংদী জলা কারাগার িনম াণ ক পিরকনা ও উয়ন িতেবদন ক পিরচালেকর িতেবদন

[২.১.৪] জামালর জলা কারাগার নঃিনম াণ ক পিরকপনা ও উয়ন অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন

[২.১.৫] িমা কীয় কারাগার নঃ িনম াণ ক পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন

[২.১.৬] মিহলা কারা বিেদর সােথ অবানরত িশেদর জ ড কয়ার াপন কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

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

কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[৩.১] িনরাপা বা আিনকায়েনর লে
কারাগাের িনরাপা যপািত সংেযাজন

[৩.১.১] কারাগাের িসিসিভ সংেযাজন কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[৩.১.২] কারাগাের মাইোেফান/ ানয় িসেম সংেযাজন কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[৩.১.৩] কারাগাের আচ ওেয় মটাল িডেটকটর সংেযাজন কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[৩.১.৪] কারাগাের হােহ মটাল িডেটকটর সংেযাজন কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন

[৪.১] কারা বিেদর মামলা িনির জ
সহায়তাকরণ

[৪.১.১] দীঘ িদন িবনা িবচাের আটক বীেদর তািলকা মামলা িনির জ মণালেয় রণ করা কারা অিধদর কারা অিধদেরর িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

মাদকাস বিেদর িচিকৎসা দান
কারাগারসেহ মাদকাস বিেদর জ
িবেশষ ওয়াড  চাকরণ ও িচিকৎসা দান

গণত অিধদর, া
অিধদর

কারাগার, গণত অিধদেরর মাঠ পয ােয়র অিফস এবং েয়াজনীয় িচিকৎসক দােনর জ া
অিধদেরর উপর িনভর করেত হয়।

আবাসন বা রীকরেনর লে ধারণ মতা
িকরণ

িা ধারণ মতা গণত অিধদর
সকল উয়নলক কায ম গণত অিধদেরর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম এবং কারা কপ এর
মােম বাবািয়ত হেয় থােক।

আবাসন বা রীকরেনর লে ধারণ মতা
িকরণ

লনা জলা কারাগার িনম াণ ক গণত অিধদর
সকল উয়নলক কায ম গণত অিধদেরর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম এবং কারা কপ এর
মােম বাবািয়ত হেয় থােক।

আবাসন বা রীকরেনর লে ধারণ মতা
িকরণ

নরিসংদী জলা কারাগার িনম াণ ক গণত অিধদর
সকল উয়নলক কায ম গণত অিধদেরর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম এবং কারা কপ এর
মােম বাবািয়ত হেয় থােক।

আবাসন বা রীকরেনর লে ধারণ মতা
িকরণ

জামালর জলা কারাগার নঃিনম াণ ক গণত অিধদর
সকল উয়নলক কায ম গণত অিধদেরর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম এবং কারা কপ এর
মােম বাবািয়ত হেয় থােক।

আবাসন বা রীকরেনর লে ধারণ মতা
িকরণ

িমা কীয় কারাগার নঃ িনম াণ ক গণত অিধদর
সকল উয়নলক কায ম গণত অিধদেরর মাঠ পয ােয়র অিফেসর মােম এবং কারা কপ এর
মােম বাবািয়ত হেয় থােক।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


