
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

রা সবা িবভাগ, রা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
কারাগারসহেক
সংেশাধনাগাের
পার;

১৭

[১.১] কারাবিেদর
নব াসেনর জ কায ম
বাবায়ন

[১.১.১] িবিভ েড দানত িশণ কায ম
পিরদশ ন ও ায়ন

সংা
(কারাগার)

২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৫

[১.১.২] কারাবিগণ তক উৎপািদত পের লভাংশ
দান কায ম পিরদশ ন ও ায়ন

সংা
(কারাগার)

২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৬

[১.১.৩] বাবািয়ত লভাংশ দান কায ম
সংা
(কারাগার)

২ ২৮ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২

[১.২] মাদকাস বিেদর
িচিকৎসা দান

[১.২.১] কারাগারসেহ দানত িবেশষ সবা কায ম
পিরদশ ন ও ায়ন

সংা
(কারাগার)

১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬

[১.৩] কারাবিেদর জ
জন িলংক ক বাবায়ন

[১.৩.১] বাবািয়ত জন িলংক কের কায ম
সসারণ

সংা
(কারাগার)

১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.৪] কারাবিেদর
আইনগত সহায়তা দান

[১.৪.১] দানত ারািলাল সািভ স কায ম
পিরদশ ন ও ায়ন

সংা
(কারাগার)

২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৯

[১.৫] কারাবিেদর আবাসন
সমা রীকরণ

[১.৫.১] বি ধারণ মতা িকরণ সংা (জন) ১ ৪২২৫০ ৪২২০০ ৪২১৮০ ৪২১৬০ ৪২১৫৫

[১.৫.২] লনা জলা কারাগার িনম াণ শীষ ক কের
কায ম বাবায়ন

% ১ ৭৫ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৫ ৬৬.৭২

[১.৫.৩] ময়মনিসংহ কীয় কারাগার সসারণ ও
আিনকায়ন শীষ ক কের কায ম বাবায়ন

% ১ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৭

[১.৬] িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে
কায ম হণ

[১.৬.১] ক/ানীয় বাপনায় িহত আিনকায়ন
কায ম সসারণ

সংা
(কারাগার)

১ ৪৫ ৪৪ ৪৩

[১.৬.২] এাুেল, িনরাপা সংা গাড়ী ও যপািত
সংহ এবং িশেণর মােম কারা অিধদেরর
আিনকায়ন শীষ ক কের নগ ত িডিপিপ
পিরকনা কিমশেন রণ

তািরখ ১ ০২-০৫-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১

[১.৭] ববর
জশতবািষ কী উপলে
িবেশষ কম িচ উদযাপন

[১.৭.১] কারাবিেদর পােদর অেল বব ি
দান

সংা ২ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

পাসেপাট  ও িভসা
সবা কায ম
সহিজকরেণর লে
কায ম হণ;

১৬

[২.১] িবেদশী নাগিরকগেণর
বাংলােদশী িভসা সংা
আেবদন িনিকরণ

[২.১.১] িনিত আেবদন % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[২.২] িবেদশী নাগিরকের
অেল িনরাপা ছাড়প
দান

[২.২.১] দানত িনরাপা ছাড়প % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭২

[২.৩] বাসী
বাংলােদশীগণেক ত
নাগিরক দান

[২.৩.১] ত নাগিরকের িনিত আেবদন % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬৬

[২.৪] উত ি স ই-
পাসেপাট  ই কায ম ি

[২.৪.১] ই-পাসেপাট  ইকারী অিফস সংা ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২৭

[২.৫] ইিমেশন িয়া
সহজ ও েগাপেযাগীকরণ

[২.৫.১] িবিভ ইিমেশন চকেপাে/িবমান বের
ািপত ই-গইট

সংা ২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০ ৩

[২.৬] ািতািনক সমতা
ির লে অবকাঠােমাগত
উয়ন

[২.৬.১] ১৬ আিলক পাসেপাট  অিফস ভবন িনম াণ
শীষ ক কের আওতায় ভবন িনম াণ সকরণ

% ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[২.৬.২] ১৭ আিলক পাসেপাট  অিফস ভবন িনম াণ
শীষ ক কের আওতায় ভবন িনম াণ সকরণ

সংা ১ ১৬ ১৫ ১৪

[২.৬.৩] ইিমেশন ও পাসেপাট  িশণ ক িনম াণ
শীষ ক কের িডিপিপ মণালয় পয ােয় ড়াকরণ

তািরখ ১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১

[২.৬.৪] ই-িভসা শীষ ক কের িডিপিপ মণালয়
পয ােয় ড়াকরণ

তািরখ ১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
মাদেকর িবে
িজেরা টলাের
নীিত বাবায়ন;

১৬

[৩.১] মাদক িবেরাধী
কায ম পিরচালনা

[৩.১.১] কারাগারসেহ পিরচািলত মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায ম পিরদশ ন ও ায়ন

সংা
(কারাগার)

২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬

[৩.১.২] পিরচািলত মাদক িবেরাধী অিভযান কায ম
পিরদশ ন ও ায়ন

সংা ২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৫

[৩.১.৩] মাদক িবেরাধী অায়ী চকেপাের কায ম
পিরদশ ন ও ায়ন

সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৬

[৩.২] মাদক িনয়ণ
সংা আইন/িবিধমালা
ণয়ন

[৩.২.১] মাদকিবেরাধী কায ম বাবায়েনর অংশ
িহেসেব ডাপ ট িবিধমালা, ২০২০ এর খসড়া আইন
মণালেয় রণ

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৭-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১

[৩.২.২] বসরকাির মাদকাসি িনরাময় ও পরামশ 
ক িবিধমালা, ২০২০ এর খসড়া আইন মণালেয়
রণ

তািরখ ২ ০২-০৫-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১

[৩.২.৩] অালেকাহল িনয়ণ িবিধমালা, ২০১৯ এর
খসড়া আইন মণালেয় রণ

তািরখ ১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১

[৩.২.৪] মাদক িনয়ণ (সংেশাধন) আইন, ২০২০
ড়া অেমাদেনর জ মিপিরষদ িবভােগ রণ

তািরখ ১ ০২-০৫-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১

[৩.৩] মাদকাসেদর
িচিকৎসা এবং অিধদেরর
সমতা ির লে উয়ন
ক বাবায়ন

[৩.৩.১] ৪ িবভাগীয় শহের মাদক িনয়ণ
অিধদেরর টিং াবেরটির াপন শীষ ক কের
কায ম বাবায়ন

% ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৩.২] Modernization of DNC শীষ ক
কের িডিপিপ যাচাই বাছাই ব ক পিরকনা
কিমশেন রণ

তািরখ ১ ০২-০৫-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১

[৩.৩.৩] দেশর ৭ িবভাগীয় শহের ২০০ শা িবিশ
িনরাময় ও নব াসন ক িনম াণ শীষ ক কের
িডিপিপ যাচাই বাছাই ব ক পিরকনা কিমশেন রণ

তািরখ ১ ০২-০৫-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ১২-১১-২০২০

[৩.৪] মাদকাসি িনরাময়
কের কায ম ায়ন

[৩.৪.১] সরকাির/বসরকাির মাদকাসি িনরাময়
কের কায ম পিরদশ ন ও ায়ন

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

অি এবং অা
ািতক ও
মানব েয াগ
মাকােবলার
সমতা িকরণ;

১৬

[৪.১] অি িতেরাধ সংা
কায ম বাবায়ন

[৪.১.১] বি/বতল ভবন/শিপংমল/িশা
িতান/হাসপাতাল ও অা ােন পিরচািলত
অিিনব াপণী মহড়া কায ম পিরদশ ন ও ায়ন

সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১০

[৪.১.২] দানত অাুেল সািভ স কায ম ায়ন সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৪.১.৩] কিমউিন ভলািয়ার তকরণ কায ম
পিরদশ ন ও ায়ন

সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৪

[৪.১.৪] দানত মৗিলক িশণ কায ম পিরদশ ন
ও ায়ন

সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৪

[৪.২] ফায়ার সািভ েসর
সমতা ির জ ক
হণ ও বাবায়ন

[৪.২.১] ১৫৬ ও ২৫ (সংেশািধত ৪৬) ফায়ার শন
াপন শীষ ক কের আওতায় িনিম ত ফায়ার শন

সংা ৩ ৮৩ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ১৩

[৪.২.২] ১১ মডাণ  ফায়ার শন াপন শীষ ক
কের আওতায় িনিম ত ফায়ার শন

সংা ১ ৩ ২ ১

[৪.২.৩] ংেদিনং এািবিল অব ফায়ার ইমােজি
রসপ শীষ ক কের কাজ বাবায়ন

% ১ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[৪.৩] অি িনরাপা
বািদ জারদারকরণ

[৪.৩.১] দানত ফায়ার লাইেস/ফায়ার ছাড়প
দান কায ম ায়ন

সংা ২ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ৮ ৬

[৪.৪] ফায়ার সািভ স সংা
আইন/িবিধমালা ণয়ন

[৪.৪.১] ফায়ার সািভ স কমেদর জ পদক দান
নীিতমালা ণয়ন

তািরখ ২ ০২-০৫-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ২৬-১১-২০২০

[৪.৪.২] অি িতেরাধ ও িনব াপণ িবিধমালা, ২০১৪
সংেশাধেনর াব আইন মণালেয় রণ

তািরখ ১ ০২-০৫-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

রা সবা
িবভােগর আওতাধীন
দর/সংাসেহর
কায েমর সময়
সাধন।

১০

[৫.১] বাবািয়ত উয়ন
কসেহর কায ম
ায়ন

[৫.১.১] বািষ ক উয়ন কম িচর অগিত িবষয়ক
পয ােলাচনা সভা

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৩

[৫.২] দর/সংা/মাঠ
পয ােয়র অিফসসেহর
কায ম সেরজিমন পিরদশ ন

[৫.২.১] পিরদশ েন মাঠ পয ােয়র দ পািরশ
বাবায়ন সংা ফলাবতক সভা

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ২

[৫.৩] মাঠ পয ােয়র
পাসেপাট  সবা কায ম
পিরবীণ

[৫.৩.১] িবভাগীয়/আিলক অিফেসর পাসেপাট /ই-
পাসেপাট  ই কায ম পিরদশ ন

সংা ১ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ২

[৫.৪] িবেদেশ অবিত
বাংলােদশ তাবাসসেহর
মােম পাসেপাট  ও িভসা
সবা কায ম সসারণ

[৫.৪.১] নতম নন ১০ বেদিশক িমশেন পদ
জেনর াব জনশাসন মণালেয় রণ

তািরখ ১ ২৮-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ৩০-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১

[৫.৫] পাসেপাট  ও িভসা
সবা সংা
আইন/িবিধমালা ণয়ন

[৫.৫.১] ইিমেশন আইেনর খসড়া ড়াকরণ তািরখ ১ ১৬-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১

[৫.৬] মাদকিবেরাধী
কায ম ায়ন

[৫.৬.১] আেয়ািজত এানেফাস েম কিমর সভা সংা ২ ৪ ৩ ১

[৫.৬.২] আেয়ািজত মাদক সংা পিরবীণ সভা সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০.২

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৬.৮৩

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ২

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২৩.৬১

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬২.৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


