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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

মাননীয় ধানমী কক ২২-১-২০২০ তািরেখ উোধেনর পর দেশর ৬৯ পাসেপাট  অিফস হেত এ পয  ায় ৫ ল ই-পাসেপাট  ই এবং
১৫ ই-গইট াপন করা হেয়েছ। লাই ২০১৮ হেত মাচ  ২০২১ সমেয় ১৬ পাসেপাট  অিফেসর িনজ ভবন িনম াণ করা হেয়েছ। মাদক
িনয়ণ (সংেশািধত) আইন, ২০২০ ণয়নব ক ২৭-১১-২০২০ তািরখ থেক কায কর করা হেয়েছ। িবগত ৩ বছের ১,৭৫,৫০১ মাদকিবেরাধী
অিভযান পিরচালনা এবং ৫৫,৪৩৮ মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেয়েছ। ৩৫৮ মাদকাসি িনরাময় কের মােম মাট ১,০৯,০০৩
জন মাদকাস িেক িচিকৎসা দান এবং মাদক সংা মামলায় ১,০৪,৬৯৭ ননা রাসায়িনক পরীাগাের পরীাব ক িরেপাট  দান
করা হেয়েছ। ১১০ নন ফায়ার শন চা করা হেয়েছ। অাবিধ '৯৯৯' এর আওতায় ৪৫,৯৯৭ কল এ সাড়া দান করা হেয়েছ। এছাড়া
৬০,১৯০ অিঘ টনা ও ২৪,৪১১ অা ঘ টনা মাকািবলা কের ৮৪,৫৩১ জনেক জীিবত এবং ৫,৬৬৫ জনেক ত উার করা হয়।
৪৯,০৮৩ কেলর মােম ৪৮,৮৪৯ জন রাগীেক অাুেল সািভ স দান করা হয়। বব ফায়ার একােডিম িনম ােণর লে িগ এর
গজািরয়ায় ১০২.৯২ একর জিম বরা পাওয়া গেছ। রাজ বােজেট এবং উয়ন কের মােম ায় ২৮৮ কা টাকার আিনক সাজ-
সরামািদ সংহ করা হেয়েছ। ২৮ কারাগাের ৩৮ েডর আওতায় ৪৫,৮৬০ জনেক িশণ দান এবং ২৩,০২৭ জন বীেক তােদর
উৎপািদত পের লভাংেশর ৫০% িবধা  দান  করা  হেয়েছ।  কািভড-১৯ পিরিিতর কারেন  বীেদর পিরবােরর  সদেদর সােথ  কথা
বলার জ িত কারাগাের অায়ী টিলেফান থ াপন করা হেয়েছ। ২৯,৪৫৮ জন কারাবিেক ারািলগাল সািভ স দান এবং ৪৫
কারাগাের আিনক িনরাপা যপািত সংেযাজন করা হেয়েছ। ববর জশতবািষ কী উপলে বীেদর পােদর অেল ১০০০জনেক
আিথ ক অদান দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অপিরকিত নগরায়ন, ইনিব ফায়ার ফাইং ফািসিলজ এর তা এবং জনসেচতনতার অভােব অিসহ অা েয াগ সফলভােব
মাকােবলা, েযাগ িবধা তার কারেণ পাসেপাট  ও িভসা সবা সহিজকরণ, মাদক িন ল, কারাগারসেহ ধারণ মতার িেণরও অিধক
কারাবির সািব ক িনরাপা ও কারাগারসহেক পয ায়েম সংেশাধনাগাের পার করা এ িবভােগর জ ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

২০৩০ সােলর মে াপ এিরয়ােত ফায়ার শন িনম াণ, আিনক ও িবমােনর িশণ পিরচালনার লে বব ফায়ার একােডিম
াপন, ই-পাসেপাট  ই কায ম সসারণ, িবেদশ বাংলােদশ িমশেন পাসেপাট  ও িভসা উইং জন, ই-িভসা ও ই-িপ চাকরণ, বি
ারাকসেহর ঊধ খী সসারণ, মাদকিবেরাধী ডাপ ট নীিতমালা কায কর, মাদক িনয়ণ আইন, ২০২০ এর সােথ সাম কের
িবমান িবিধমালাসহ সংেশাধন ও ড়াকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

অিঘ টনা, সড়ক ঘ টনা ও িমকসহ অা ঘ টনায় য়িত রাধকে ৪০০০ মহড়া আেয়াজন;
৩ মডাণ  ফায়ার শন াপন সকরণ;
িবেদশ ৫ িমশেন ই-পাসেপাট  কায ম চাকরণ;
ইিমেশন চক পেয়ে ৬ ই-গইট াপন করা হেব;
১৬ আিলক পাসেপাট  অিফস ভবন িনম াণ কাজ ১০০% সকরণ;
১০ কারাগাের মাদকাস বিেদর জ িবেশষ ওয়াড  চাকরণ;
৩ কারাগাের জন িলংক কায ম সসারণ;
সরকাির/বসরকাির মাদকাস িনরাময় কের মােম ৩০০০০ জন মাদকাস িেক িচিকৎসা দান;
অেমািদত বসরকাির মাদকাসি িনরাময় কের অেল ৩১/০৫/২০২২ তািরেখর মে অদান দান সকরণ।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

া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-

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর রা সবা  িবভাগ,  রা মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয়
মী, িতিনিধ িহসােব সিচব, রা সবা িবভাগ, রা মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

রিত নাগিরক।

১.২ অিভল (Mission)
ািতািনক সমতা ি, েয াগ মাকােবলা, মাদক িনয়ণ, ু কারা বাপনা এবং িবেদশ গমনাগমন আেরা সহজ, টকসই ও
সমেয়াপেযাগী করার মােম নাগিরক সবা ও নাগিরক ময াদা ি করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. অি এবং অা ািতক ও মানব েয াগ মাকােবলার সমতা িকরণ;
২. পাসেপাট  ও িভসা সবা কায ম সহিজকরণ এবং
৩. কারাগারসহেক সংেশাধনাগাের পার;
৪. মাদেকর িবে িজেরা টলাের নীিত বাবায়ন;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. রা সবা িবভােগর আওতাধীন দর/সংাসেহর কায েমর সময় সাধন;
২. কারা বাপনার আিনকায়ন;
৩. মাদক ও নশা জাতীয় ের অপবহার রাধকরণ;
৪. পাসেপাট , িভসা ও নাগিরক দান সহিজকরণ;
৫. ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ কায ম পিরচালনা;
৬. ািতক ও সামািজক েয াগকােল উার কােজ সহায়তা;
৭. িবিভ আজািতক সংা ও দেশর সােথ িলয়ােজ রা ও ি সাদন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

মাদেকর ভয়াবহতা াস
সরকাির/বসরকাির িনরাময় কে
িচিকৎসা দানত মাদকাস ির
সংা

সংা ৩৪৫১৭ ৩১৬২৮ ৩০০০০ ৩২০০০ ৩৪০০০
মাদক িনয়ণ অিধদর, া
সবা িবভাগ, বসরকাির িনরাময়
ক কপ

মাদক িনয়ণ অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন এবং সময়
িভিক কম পিরকনা

অিঘ টনা িতেরােধ সমতা ির
লে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশর িত
উপেজলায় এবং ণ  ােন ফায়ার
সািভ স ও িসিভল িডেফ শন াপন

িত উপেজলায় এবং ণ  ােন
ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ শন
াপন

সংা ২৯ ৬০ ২৫ ২৯ ৪৪
ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ
অিধদর, গণত অিধদর, ানীয়
শাসন

ফায়ার সািভ স ও িসিভল
িডেফ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন এবং সময় িভিক
কম পিরকনা

২০২৮ সােলর মে দেশর পাসেপাট  ও
িভসা বাপনা আিনকায়ন কাজ
সকরণ

দেশর সকল পাসেপাট  অিফস এবং
িবেদশ িমশন অিফস হেত ই- পাসেপাট 
ই কায ম চাকরণ

সংা ২৪ ৪৫ ০৫ ২০ ৩০
বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর,
পররা মণালয়

বিহরাগমন ও পাসেপাট 
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
এবং ক দিলল

কারাগারসহেক সংেশাধনাগাের পার
এর লে ২০২৫ সাল নাগাদ
সসারণেযা সকল কারাগােরর
বিেদর জ িবিভ েড িশন
দান

কারাবিেদর নব াসেনর জ িবিভ
েড দানত িশণ, উৎপাদন এবং
লভাংশ দান কায ম সসারণ

সংা
(জন)

২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১
কারা অিধদর, সমাজ সবা
অিধদর

কারা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন এবং সময় িভিক
কম পিরকনা

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

২০

[১.১] ফায়ার সািভ স
ও িসিভল িডেফ
অিধদর কক
পিরচািলত অি
িতেরাধ সংা
কায ম বাবায়ন,
পিরদশ ন ও ায়ন

[১.১.১] বি/বতল
ভবন/শিপংমল/হাসপাতল
ও অা ােন
পিরচািলত অিিনব াপণী
মহড়া

সমি সংা ২ ১২২০২ ৬৭২৭ ৪০০০ ৩৮০০ ৫০০০ ৬০০০

[১.১.২] বি/বতল
ভবন/শিপংমল/হাসপাতল
ও অা ােন
পিরচািলত অিিনব াপণী
মহড়া কায ম পিরদশ ন
ও ায়ন

সমি সংা ২ ৬৪ ৩০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[১.১.৩] দানত
অাুেল সািভ স
কায ম ায়ন

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

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

সমি সংা ১ ১০ ৬ ৫ ১০ ১২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.২] ফায়ার সািভ স
ও িসিভল িডেফ
অিধদর কক
পিরচািলত অি
িনরাপা বািদ
জারদারকরণ
সংা কায ম
বাবায়ন ও
ায়ন

[১.২.১] িনিদ  সমেয়র
মে দানত ফায়ার
লাইেস/ফায়ার ছাড়প

সমি শতকরা ১ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬০ ৭২ ৭৫

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

সমি সংা ১ ১৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ২০

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

[১.৩.১] ১১ মডাণ 
ফায়ার শন াপন
শীষ ক কের আওতায়
িনিম ত ফায়ার শন

মিত সংা ২ ৫ ৪ ৩ ১০ ১১

[১.৩.২] ংেদিনং
এািবিল অব ফায়ার
ইমােজি রসপ
কের ভৗত কাজ
বাবায়ন

মিত % ২ ১৫ ২৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৩.৩] ফায়ার সািভ স
ও িসিভল িডেফ
অিধদেরর কম কতা
কম চারীেদর জ ০৬
বতল িবিশ আবািসক
ভবন িনম াণ শীষ ক
কের িডিপিপ
মণালয় পয ােয় যাচাই
বাছাই সকরণ

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৫.২২ ২২.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ০৭.০৬.২২ ১৫.০৬.২২

[১.৩.৪] বব ফায়ার
একােডিম াপন কের
জিম অিধহণ কায ম
বাবায়ন

মিত % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০

[১.৪] ফায়ার শন
াপন এবং িণ
উিতকরণ সংা
নীিতমালা
ড়াকরণ

[১.৪.১] ফায়ার শন
াপন এবং িণ
উিতকরণ সংা
ড়াত নীিতমালা

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২২ ০৭.০৬.২২

[১.৫] দর/সংা/
মাঠ পয ােয়র অিফস
এবং উয়ন কের
কায ম সেরজিমন
পিরদশ ন

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

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[১.৬] সরকাির
কম চািরেদর
সমতা উয়ন
সংা কায ম

[১.৬.১] সমসামিয়ক
িবষেয় আেয়ািজত িবেশষ
লািন ং সশন

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] পাসেপাট  ও
িভসা সবা
কায ম
সহিজকরণ এবং

১৮

[২.১] িবেদশী
নাগিরকের
বাংলােদশী িভসা
সংা আেবদন
িনিকরণ

[২.১.১] িনিত
আেবদন

গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৫ ৮০

[২.২] িবেদশী
নাগিরকের
অেল িনরাপা
ছাড়প দান

[২.২.১] িনরাপা
ছাড়পের আেবদন
িনিত

গড় % ২ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬৫ ৭০

[২.৩] বাসী
বাংলােদশীগণেক
ত নাগিরক
দান

[২.৩.১] ত
নাগিরকের িনিত
আেবদন

গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭০ ৭৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৪] িবেদশ
িমশনসেহ ই-
পাসেপাট  কায ম
চাকরণ

[২.৪.১] িবেদশ িমশন
হেত ই-পাসেপাট 
কায ম চাত

মিত সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫

[২.৫] আওতাধীন
অিফসসেহ ই-
পাসেপাট  মাবাইল
এনেরালেম
ইউিনট সসারণ

[২.৫.১] সসািরত
মাবাইল এনেরালেম
ইউিনট

মিত সংা ২ ১ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ২০

[২.৬] সবা
সহিজকরেণর জ
হলাইন চাকরণ

[২.৬.১] হলাইন
চাকরেণর লে
কায ােদশ দান

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ০৭.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২১.০৬.২২

[২.৭] ইিমেশন
িয়া সহজ ও
েগাপেযাগীকরণ

[২.৭.১] িবিভ
ইিমেশন চক
পাে/িবমান বের
ািপত ই-গইট

মিত সংা ২ ৬ ১৫ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৮] ািতািনক
সমতা ির
লে
অবকাঠােমাগত
উয়ন

[২.৮.১] ১৬ আিলক
পাসেপাট  অিফস ভবন
িনম াণ শীষ ক কের
আওতায় ভবন িনম াণ
সকরণ

মিত % ২ ২৭ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৩০

[২.৮.২] ইিমেশন ও
পাসেপাট  িশণ ক
িনম াণ শীষ ক কের
িডিপিপ মণালয় পয ােয়
যাচাই বাছাই সকরণ

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[২.৯] মাঠ পয ােয়র
পাসেপাট  সবা
কায ম পিরবীণ

[২.৯.১]
িবভাগীয়/আিলক
অিফেসর পাসেপাট /ই-
পাসেপাট  ই কায ম
পিরদশ ন ও ায়ন

সমি সংা ২ ২৮ ১৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৮ ১৮

[৩]
কারাগারসহেক
সংেশাধনাগাের
পার;

১৬
[৩.১] কারাবিেদর
নব াসেনর জ
কায ম বাবায়ন

[৩.১.১] িবিভ েড
দানত িশণ,
উৎপাদন এবং লভাংশ
দান কায ম সসারণ

মিত
সংা
(কারাগার)

২ ২৭ ২৮ ২৯ ২৮ ২৩ ২২ ২১ ৩০ ৩৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.১.২] কারাবীেদর
িপিস’ত অনলাইেন টাকা
জমা দােনর কায ম
চাকরণ

মিত
সংা
(কারাগার)

২ ১৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫৫ ৬৮

[৩.২] কারাবিেদর
িবেশষ সবা দান

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

মিত
সংা
(কারাগার)

২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[৩.২.২] কািভড
পিরিিতেত
কারাগারসেহ কারারী
ও কারাবিেদর জ
আইেসােলশন সার
াপন

মিত
সংা
(কারাগার)

২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[৩.২.৩] মিহলা
কারাবিেদর সােথ
অবানরত িশেদর জ
ড কয়ার াপন

মিত
সংা
(কারাগার)

২ ৭ ১০ ৯ ৮ ১২ ১৪



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৩] কারাবিেদর
জ জন িলংক
ক বাবায়ন

[৩.৩.১] বাবািয়ত
জন িলংক কের
কায ম সসারণ

মিত
সংা
(কারাগার)

১ ১ ১০ ১৩ ১২ ১১ ১৫ ২০

[৩.৪] কারাবিেদর
আইনগত সহায়তা
দান

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

সমি
সংা
(কারাগার)

১ ২৮ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩০ ৩২

[৩.৫] কারাবিেদর
আবাসন সমা
রীকরণ

[৩.৫.১] বি ধারণ
মতা িকরণ

মিত
সংা
(জন)

১ ৪২১৫০ ৪২২৫০ ৪২৬০০ ৪২৫০০ ৪২৪৮০ ৪২৪৫০ ৪২৪০০ ৪২৭০০ ৪২৮০০

[৩.৫.২] িমা কীয়
কারাগার নিনম াণ
শীষ ক কের ভৗত
কায ম বাবায়ন

মিত % ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ১৫ ২৫

[৩.৫.৩] কীয় কারা
িশন একােডিম,
রাজশাহী শীষ ক কের
িনম াণ কাজ বাবায়ন

মিত % ১ ৫২ ৬১ ৭০ ৬৯ ৬৮ ৬৭ ৩০

[৩.৬] িনরাপা
বা
আিনকায়েনর
লে কায ম হণ

[৩.৬.১] ক/ানীয়
বাপনায় হীত
আিনকায়ন কায ম
সসারণ

মিত
সংা
(কারাগার)

১ ৪০ ৪৫ ৫০ ৪৪ ৪৩ ৫৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] মাদেকর
িবে িজেরা
টলাের নীিত
বাবায়ন;

১৬
[৪.১] মাদকিবেরাধী
কায ম বাবায়ন
ও ায়ন

[৪.১.১] িশা িতােন
মাদকিবেরাধী সেচতনতা
িেত িশক/ মর
তির

সমি সংা ২ ১৩৬০ ১২৯২ ১২২৪ ১১৫৬ ১০৮৮ ১৪৯৬ ১৬৩২

[৪.১.২] পিরচািলত
মাদক িবেরাধী অিভযান
কায ম

সমি সংা ২ ৬৯০০০ ৭০০০০ ৬৯৭০০ ৬৯৫০০ ৬৯৩০০ ৬৯২০০ ৭১০০০ ৭২০০০

[৪.১.৩] আেয়ািজত
এানেফাস েম কিমর
সভা

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪

[৪.১.৪] আেয়ািজত
মাদক সংা পিরবীণ
সভা

সমি সংা ১ ৯ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪

[৪.১.৫] আেয়ািজত
জাতীয় মাদক িবেরাধী
কিমর সভা

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[৪.১.৬] পিরচািলত
মাদকিবেরাধী অিভযান
কায ম ায়ন

সমি সংা ১ ১৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ১৮



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪.২] সরকার কক
অেমািদত
বসরকাির
মাদকাসি িনরাময়
কের সমতা
ি

[৪.২.১] অেমািদত
বসরকাির মাদকাসি
িনরাময় কের অেল
অদান দান

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২২ ০৫.০৬.২২ ১২.০৬.২২ ১৯.০৬.২২ ২৬.০৬.২২

[৪.২.২]
সরকাির/বসরকাির
মাদকাস িনরাময়
কে িচিকৎসা
দানত মাদকাস
ি

সমি সংা ২ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ২২০০০ ৩২০০০ ৩৪০০০

[৪.৩] মাদকাসি
িনরাময় কের
কায ম বাবায়ন
ও ায়ন

[৪.৩.১]
সরকাির/বসরকাির
মাদকাসি িনরাময়
কের কায ম
পিরদশ ন ও ায়ন

সমি সংা ১ ৪৫ ২০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ২০ ২৫

[৪.৩.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর পািরশ
বাবায়েনর হার

গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪.৪] মাদক
িনয়ণ সংা
িবিধমালা ণয়ন

[৪.৪.১] আটকত ও
জত ব সংরণ ও
িনি িবিধমালা
লিজসেলভ ও সংসদ
িবষয়ক িবভােগ রণ

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২২ ০৭.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[৪.৫]
মাদকাসেদর
িচিকৎসা এবং
অিধদেরর সমতা
ির লে উয়ন
ক বাবায়ন

[৪.৫.১] মাদক
িনয়ণ অিধদেরর জলা
অিফস ভবন িনম াণ (১ম
পয ােয় ৭) শীষ ক
কের িডিপিপ
মণালয় পয ােয় যাচাই-
বাছাই সকরণ

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৫.২২ ২২.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ০৭.০৬.২২ ১৫.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ২৩:২৭ া: ১৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
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, সিচব, রা সবা িবভাগ, রা মণালয় মাননীয় মী, রা সবা িবভাগ, রা মণালয়-এর িতিনিধ
িহসােব গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, রা সবা
িবভাগ, রা মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
রা সবা িবভাগ, রা মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ই-গইট ইেলকিনক গইট

২ ই-িজিপ ইেলকিনক গভেম িকউরেম

৩ ইিপ ইেলকিনক ােভল পারিমট

৪ ই-পাসেপাট  ইেলকিনক পাসেপাট 

৫ ই-িভসা ইেলকিনক িভসা

৬ এনআইএস াশনাল ইিিগ ািজ

৭ এিপএ এােয়ল পারফেম   এিেম

৮ এফএসিসিড ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ

৯ এমআরিভ মিশন িরেডবল িভসা

১০ এলিডিস িল ডেভলড কাি

১১ এসিডিজ সােইেনবল ডেভলপেম গাল

১২ িডআইিপ িডপাট েম অব ইিমেশন এা পাসেপাট 

১৩ িডএনিস িডপাট েম অব নারেকা কোল

১৪ িডিপিপ ডেভলপেম েজ ান

১৫ িপআইিস ক বাবায়ন কিম

১৬ িপএসিস েজ িয়ািরং কিম

১৭ িপিস িসনার’স কাশ

১৮ িবিজিব বড ার গাড  বাংলােদশ
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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] ফায়ার সািভ স ও িসিভল
িডেফ অিধদর কক পিরচািলত
অি িতেরাধ সংা কায ম
বাবায়ন, পিরদশ ন ও ায়ন

[১.১.১] বি/বতল ভবন/শিপংমল/হাসপাতল ও অা ােন
পিরচািলত অিিনব াপণী মহড়া

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদর ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদেরর িতেবদন

[১.১.২] বি/বতল ভবন/শিপংমল/হাসপাতল ও অা ােন
পিরচািলত অিিনব াপণী মহড়া কায ম পিরদশ ন ও ায়ন

সকল শাখা/অিধশাখা/অিবভাগ এর কম কতাগণ পিরদশ নকারী কম কতার িতেবদন

[১.১.৩] দানত অাুেল সািভ স কায ম ায়ন সকলশাখা/অিধশাখা/অিবভাগ এর কম কতাগণ পিরদশ নকারী কম কতার িতেবদন

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

সকলশাখা/অিধশাখা/অিবভাগ এর কম কতাগণ পিরদশ নকারী কম কতার িতেবদন

[১.২] ফায়ার সািভ স ও িসিভল
িডেফ অিধদর কক পিরচািলত
অি িনরাপা বািদ জারদারকরণ
সংা কায ম বাবায়ন ও ায়ন

[১.২.১] িনিদ  সমেয়র মে দানত ফায়ার লাইেস/ফায়ার
ছাড়প

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদর এর
সংি িবভাগ

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদর এর িতেবদন

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

সকলশাখা/অিধশাখা/অিবভাগ এর কম কতাগণ পিরদশ নকারী কম কতার িতেবদন

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

[১.৩.১] ১১ মডাণ  ফায়ার শন াপন শীষ ক কের
আওতায় িনিম ত ফায়ার শন

পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন/এিডিপ/িপআইিস/িপএসিস সভার কায িববরনী

[১.৩.২] ংেদিনং এািবিল অব ফায়ার ইমােজি রসপ
কের ভৗত কাজ বাবায়ন

পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন/এিডিপ/িপআইিস/িপএসিস সভার কায িববরনী

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

[১.৩.৩] ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদেরর কম কতা
কম চারীেদর জ ০৬ বতল িবিশ আবািসক ভবন িনম াণ
শীষ ক কের িডিপিপ মণালয় পয ােয় যাচাই বাছাই
সকরণ

পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ পিরকনা ও উয়ন অিবভােগর প

[১.৩.৪] বব ফায়ার একােডিম াপন কের জিম অিধহণ
কায ম বাবায়ন

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদর
ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদর/জলা শাসক অিফেসর
িতেবদন

[১.৪] ফায়ার শন াপন এবং িণ
উিতকরণ সংা নীিতমালা
ড়াকরণ

[১.৪.১] ফায়ার শন াপন এবং িণ উিতকরণ সংা
ড়াত নীিতমালা

অি অিবভাগ সংি অিবভাগকক ড়াত নীিতমালার াপন/অিফস আেদশ

[১.৫] দর/সংা/ মাঠ পয ােয়র
অিফস এবং উয়ন কের কায ম
সেরজিমন পিরদশ ন

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

এিপএ ম/অি অিবভাগ এিপএ েমর সভার নাশ এবং কায িববরনী

[১.৬] সরকাির কম চািরেদর সমতা
উয়ন সংা কায ম

[১.৬.১] সমসামিয়ক িবষেয় আেয়ািজত িবেশষ লািন ং সশন শাসন ও অথ  অিবভাগ িবেশষ লািন ং সশেনর নাশ এবং হািজরা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.১] িবেদশী নাগিরকের
বাংলােদশী িভসা সংা আেবদন
িনিকরণ

[২.১.১] িনিত আেবদন বিহরাগমন-৫ অিধশাখা
মাট া আেবদেনর সংা ও িনিত আেবদেনর সংা উেখব ক
ািরত িতেবদন এবং সংি য সভায় অজন িহত/অেমািদত হেয়েছ
স সভার কায িববরনী

[২.২] িবেদশী নাগিরকের অেল
িনরাপা ছাড়প দান

[২.২.১] িনরাপা ছাড়পের আেবদন িনিত িনরাপা-২ শাখা
মাট া আেবদেনর সংা ও িনিত আেবদেনর সংা উেখব ক
ািরত িতেবদন এবং সংি য সভায় অজন িহত/অেমািদত হেয়েছ
স সভার কায িববরনী

[২.৩] বাসী বাংলােদশীগণেক ত
নাগিরক দান

[২.৩.১] ত নাগিরকের িনিত আেবদন বিহরাগমন-৩ শাখা
মাট া আেবদেনর সংা ও িনিত আেবদেনর সংা উেখব ক
ািরত িতেবদন এবং সংি য সভায় অজন িহত/অেমািদত হেয়েছ
স সভার কায িববরনী

[২.৪] িবেদশ িমশনসেহ ই-
পাসেপাট  কায ম চাকরণ

[২.৪.১] িবেদশ িমশন হেত ই-পাসেপাট  কায ম চাত
বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর, রা সবা
িবভাগ

নন কয় অিফস হেত ই-পাসেপাট  ই করা  হেয়েছ স অিফসসেহর
তািলকা এবং সংি য সভায় অজন অেমািদত হেয়েছ স সভার
কায িববরনী

[২.৫] আওতাধীন অিফসসেহ ই-
পাসেপাট  মাবাইল এনেরালেম
ইউিনট সসারণ

[২.৫.১] সসািরত মাবাইল এনেরালেম ইউিনট
বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর, রা সবা
িবভাগ

ক পিরচালক/ বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদেরর িতেবদন

[২.৬] সবা সহিজকরেণর জ
হলাইন চাকরণ

[২.৬.১] হলাইন চাকরেণর লে কায ােদশ দান
বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর, রা সবা
িবভাগ

বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর কক হলাইন চাকরণ সংা
িতেবদন

[২.৭] ইিমেশন িয়া সহজ ও
েগাপেযাগীকরণ

[২.৭.১] িবিভ ইিমেশন চক পাে/িবমান বের ািপত ই-
গইট

বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর, রা সবা
িবভাগ

ই-গইট াপন সংা অিফস আেদশ। কান চকেপা/িবমান বের কত
ই-গইট ািপত হেয়েছ স সংা ক পিরচালক/ বিহরাগমন ও পাসেপাট 
অিধদেরর িতেবদন

[২.৮] ািতািনক সমতা ির
লে অবকাঠােমাগত উয়ন

[২.৮.১] ১৬ আিলক পাসেপাট  অিফস ভবন িনম াণ শীষ ক
কের আওতায় ভবন িনম াণ সকরণ

পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন/এিডিপ/িপআইিস/িপএসিস সভার কায িববরনী

[২.৮.২] ইিমেশন ও পাসেপাট  িশণ ক িনম াণ শীষ ক
কের িডিপিপ মণালয় পয ােয় যাচাই বাছাই সকরণ

পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ যাচাই বাছাই সকরণ সংা পিরকনা ও উয়ন অিবভােগর িতেবদন

[২.৯] মাঠ পয ােয়র পাসেপাট  সবা
কায ম পিরবীণ

[২.৯.১] িবভাগীয়/আিলক অিফেসর পাসেপাট /ই-পাসেপাট  ই
কায ম পিরদশ ন ও ায়ন

সকল শাখা/অিধশাখা/অিবভাগ পিরদশ নকারী কম কতার িতেবদন

[৩.১] কারাবিেদর নব াসেনর জ
কায ম বাবায়ন

[৩.১.১] িবিভ েড দানত িশণ, উৎপাদন এবং লভাংশ
দান কায ম সসারণ

কারা অিবভাগ ও কারা অিধদর
লভাংশ দােনর টেম এবং সংি য সভায় অজন গিহত/অেমািদত
হেয়েছ স সভার কায িববরনী

[৩.১] কারাবিেদর নব াসেনর জ
কায ম বাবায়ন

[৩.১.২] কারাবীেদর িপিস’ত অনলাইেন টাকা জমা দােনর
কায ম চাকরণ

কারা অিবভাগ ও কারা অিধদর
িপিস’ত টাকা দােনর টেম এবং সংি য সভায় অজন
গিহত/অেমািদত হেয়েছ স সভার কায িববরনী
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] কারাবিেদর িবেশষ সবা
দান

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

কারা অিবভাগ ও কারা অিধদর
কারা অিধদেরর িতেবদন এবং সংি য সভায় অজন
িহত/অেমািদত হেয়েছ স সভার কায িববরনী

[৩.২.২] কািভড পিরিিতেত কারাগারসেহ কারারী ও
কারাবিেদর জ আইেসােলশন সার াপন

কারা অিবভাগ ও কারা অিধদর
কারা অিধদেরর িতেবদন এবং সংি য সভায় অজন
িহত/অেমািদত হেয়েছ স সভার কায িববরনী

[৩.২.৩] মিহলা কারাবিেদর সােথ অবানরত িশেদর জ
ড কয়ার াপন

কারা অিবভাগ ও কারা অিধদর
কারা অিধদেরর িতেবদন এবং সংি য সভায় অজন
িহত/অেমািদত হেয়েছ স সভার কায িববরনী

[৩.৩] কারাবিেদর জ জন
িলংক ক বাবায়ন

[৩.৩.১] বাবািয়ত জন িলংক কের কায ম সসারণ কারা অিবভাগ ও কারা অিধদর
কারাগােরর তািলকািভিক কায ম সসারেণর িববরণ এবং সংি য
সভায় সংি য সভায় অজন িহত/অেমািদত হেয়েছ স সভার
কায িববরনী

[৩.৪] কারাবিেদর আইনগত
সহায়তা দান

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

সকল শাখা/অিধশাখা/অিবভাগ পিরদশ নকারী কম কতার িতেবদন

[৩.৫] কারাবিেদর আবাসন সমা
রীকরণ

[৩.৫.১] বি ধারণ মতা িকরণ কারা অিবভাগ ও কারা অিধদর
কারা অিধদেরর িতেবদন এবং সংি য সভায় অজন
িহত/অেমািদত হেয়েছ স সভার কায িববরনী

[৩.৫.২] িমা কীয় কারাগার নিনম াণ শীষ ক কের
ভৗত কায ম বাবায়ন

পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন/এিডিপ/িপআইিস/িপএসিস সভার কায িববরনী

[৩.৫] কারাবিেদর আবাসন সমা
রীকরণ

[৩.৫.৩] কীয় কারা িশন একােডিম, রাজশাহী শীষ ক
কের িনম াণ কাজ বাবায়ন

পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন/এিডিপ/িপআইিস/িপএসিস সভার কায িববরনী

[৩.৬] িনরাপা বা আিনকায়েনর
লে কায ম হণ

[৩.৬.১] ক/ানীয় বাপনায় হীত আিনকায়ন কায ম
সসারণ

কারা অিবভাগ ও কারা অিধদর
কারাগারিভিক কী কী আিনকায়ন কায ম হণ করা হেয়েছ তার িবািরত
িববরণ সহ ক পিরচালক/কারা অিধদেরর িতেবদন এবং সংি সভার
(এিডিপ/িপআইিস/িপএসিস) কায িববরনী

[৪.১] মাদকিবেরাধী কায ম
বাবায়ন ও ায়ন

[৪.১.১] িশা িতােন মাদকিবেরাধী সেচতনতা িেত
িশক/ মর তির

মাদক িনয়ণ অিধদেরর সংি িবভাগ
মাদক িনয়ণ অিধদেরর িতেবদন এবং সংি য সভায় অজন
িহত/অেমািদত হেয়েছ স সভার কায িববরনী

[৪.১.২] পিরচািলত মাদক িবেরাধী অিভযান কায ম মাদক িনয়ণ অিধদেরর সংি িবভাগ মাদক িনয়ণ অিধদেরর িতেবদন

[৪.১] মাদকিবেরাধী কায ম
বাবায়ন ও ায়ন

[৪.১.৩] আেয়ািজত এানেফাস েম কিমর সভা মাদক িনয়ণ অিবভাগ এানেফাস েম কিমর সভার নাশ এবং কায িববরনী

[৪.১.৪] আেয়ািজত মাদক সংা পিরবীণ সভা মাদক িনয়ণ অিবভাগ মাদক সংা পিরবীণ সভার নাশ এবং কায িববরনী

[৪.১.৫] আেয়ািজত জাতীয় মাদক িবেরাধী কিমর সভা মাদক িনয়ণ অিবভাগ জাতীয় মাদক িবেরাধী সভার নাশ এবং কায িববরনী

[৪.১.৬] পিরচািলত মাদকিবেরাধী অিভযান কায ম ায়ন সকল শাখা/অিধশাখা/অিবভাগ এর কম কতাগণ পিরদশ নকারী কম কতার িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.২] সরকার কক অেমািদত
বসরকাির মাদকাসি িনরাময়
কের সমতা ি

[৪.২.১] অেমািদত বসরকাির মাদকাসি িনরাময় কের
অেল অদান দান

মাদক-১ শাখা
মাদক িনয়ণ অিধদর/মাদক অিবভােগর িতেবদন এবং সংি য
সভায় অজন িহত/অেমািদত হেয়েছ স সভার কায িববরনী

[৪.২.২] সরকাির/বসরকাির মাদকাস িনরাময় কে
িচিকৎসা দানত মাদকাস ি

মাদক িনয়ণ অিধদর এর সংি িবভাগ মাদক িনয়ণ অিধদর এর িতেবদন

[৪.৩] মাদকাসি িনরাময় কের
কায ম বাবায়ন ও ায়ন

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

সকল শাখা/অিধশাখা/অিবভাগ পিরদশ নকারী কম কতার িতেবদন

[৪.৩.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ বাবায়েনর হার
মাদক িনয়ণ অিধদেরর সংি
িবভাগ/এিপএ ম

মাদক িনয়ণ অিধদেরর সংি িবভােগর িতেবদন

[৪.৪] মাদক িনয়ণ সংা
িবিধমালা ণয়ন

[৪.৪.১] আটকত ও জত ব সংরণ ও িনি িবিধমালা
লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ রণ

মাদক-১ শাখা, মাদক  িনয়ণ অিবভাগ লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ রণ সংা প

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

[৪.৫.১] মাদক িনয়ণ অিধদেরর জলা অিফস ভবন িনম াণ
(১ম পয ােয় ৭) শীষ ক কের িডিপিপ মণালয় পয ােয়
যাচাই-বাছাই সকরণ

পিরকনা ও উয়ন অিবভাগ যাচাই-বাছাই সকরণ সংা পিরকনা শাখার প
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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

কারাবিেদর আবাসন সমা রীকরণ
িমা কীয় কারাগার নিনম াণ শীষ ক কের ভৗত
কায ম বাবায়ন

গণত অিধদর
কের কাজ বাবায়েনর জ মাঠ পয ােয়র সংি অিফেসর সােথ সভা
এবং প যাগােযাগ

কারাবিেদর আবাসন সমা রীকরণ
কীয় কারা িশন একােডিম, রাজশাহী শীষ ক কের
িনম াণ কাজ বাবায়ন

গণত অিধদর
কের কাজ বাবায়েনর জ মাঠ পয ােয়র সংি অিফেসর সােথ সভা
এবং প যাগােযাগ

ফায়ার সািভ েসর সমতা ির জ ক হণ ও
বাবায়ন

বব ফায়ার একােডিম াপন কের জিম অিধহণ
কায ম বাবায়ন

জলা শাসেকর কায ালয়, িগ
িম অিধহেণর িবষেয় েয়াজনীয় বা হেণর জ মাঠ পয ােয়র সংি
অিফেসর সােথ সভা এবং প যাগােযাগ

ফায়ার সািভ েসর সমতা ির জ ক হণ ও
বাবায়ন

সমতা িকে আিনক সাজসরামািদ সংহ বািণজ মণালয়
িনরাপা সরাম আমদািনর ে ছাড়প দােনর জ সংি অিফেসর
সােথ সভা এবং প যাগােযাগ

ফায়ার সািভ েসর সমতা ির জ ক হণ ও
বাবায়ন

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদেরর কম কতা
কম চারীেদর জ ০৬ বতল িবিশ আবািসক ভবন িনম াণ
শীষ ক কের িডিপিপ মণালয় পয ােয় যাচাই বাছাই
সকরণ

গণত অিধদর িডিপিপ ণয়েন সািব ক সহেযািগতাকরেণর জ েয়াজনীয় প যাগােযাগ

িবেদশ িমশনসেহ ই-পাসেপাট  কায ম চাকরণ িবেদশ িমশন হেত ই-পাসেপাট  কায ম চাত পররা মণালয়
িমশন অিফেস ই-পাসেপাট  কায ম চার লে সরাম াপেনর
েয়াজনীয় বা হেণর জ প যাগােযাগ

সবা সহিজকরেণর জ হলাইন চাকরণ চাত হলাইন
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশনস
রেলটাির কিমশন

নর বরাসহ েয়াজনীয় বা হেণর জ প যাগােযাগ

ইিমেশন িয়া সহজ ও েগাপেযাগীকরণ িবিভ ইিমেশন চক পাে/িবমান বের ািপত ই-গইট
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয়

ই-গইট াপেনর জ েয়াজনীয় ান বহােরর অেমািত দােনর জ
জ প যাগােযাগ

ািতািনক সমতা ির লে অবকাঠােমাগত
উয়ন

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

গণত অিধদর মাঠ পয ােয়র সংি অিফেসর সােথ সভা এবং প যাগােযাগ

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

গণত অিধদর
েয়াজনীয় িচিকৎসক পদায়েনর জ া অিধদেরর মাঠ পয ােয়র সংি
অিফেসর সােথ সভা এবং প যাগােযাগ

কারাবিেদর িবেশষ সবা দান
কািভড পিরিিতেত কারাগারসেহ কারারী ও
কারাবিেদর জ আইেসােলশন সার াপন

া অিধদর
েয়াজনীয় িচিকৎসক এবং পরামশ  হেণর জ মাঠ পয ােয়র সংি
অিফেসর সােথ সভা এবং প যাগােযাগ

মাদকাসেদর িচিকৎসা এবং অিধদেরর সমতা
ির লে উয়ন ক বাবায়ন

মাদক িনয়ণ অিধদেরর জলা অিফস ভবন িনম াণ (১ম
পয ােয় ৭) শীষ ক কের িডিপিপ মণালয় পয ােয় যাচাই-
বাছাই সকরণ

গণত অিধদর িডিপিপ ণয়েন সািব ক সহেযািগতাকরেণর জ েয়াজনীয় প যাগােযাগ

বাসী বাংলােদশীগণেক ত নাগিরক দান ত নাগিরকের িনিত আেবদন জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
তাশী িবেগ র িলশ িয়াের াির জ প ও টিলেফািনক
যাগােযাগ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িবেদশী নাগিরকের অেল িনরাপা ছাড়প
দান

িনরাপা ছাড়পের আেবদন িনিত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
তাশী িবেগ র িলশ িয়াের াির জ প ও টিলেফািনক
যাগােযাগ

িবেদশী নাগিরকের বাংলােদশী িভসা সংা
আেবদন িনিকরণ

িনিত আেবদন জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
তাশী িবেগ র িলশ িয়াের াির জ প ও টিলেফািনক
যাগােযাগ

ফায়ার সািভ েসর সমতা ির জ ক হণ ও
বাবায়ন

১১ মডাণ  ফায়ার শন াপন শীষ ক কের আওতায়
িনিম ত ফায়ার শন

গণত অিধদর মাঠ পয ােয়র সংি অিফেসর সােথ প যাগােযাগ এবং সভা

ফায়ার সািভ েসর সমতা ির জ ক হণ ও
বাবায়ন

ংেদিনং এািবিল অব ফায়ার ইমােজি রসপ কের
ভৗত কাজ বাবায়ন

গণত অিধদর মাঠ পয ােয়র সংি অিফেসর সােথ প যাগােযাগ এবং সভা

সরকার কক অেমািদত বসরকাির মাদকাসি
িনরাময় কের সমতা ি

অেমািদত বসরকাির মাদকাসি িনরাময় কের অেল
অদান দান

মাদক িনয়ণ অিধদর
বসরকাির মাদকাসি িনরাময় ক িনব াচন সংা কায ম সকরেণর
জ ানীয় শাসেনর সােথ সভা আেয়াজন এবং প যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

১
বাংলােদশ বীপ
পিরকনা ২১০০

সরাসির সংি কায ম নই

২ পক ২০৪১
Bangladesh's aims to achieve high income status:  Per capita
income of $12,500 (more than $16,000 in 2041 prices)

সরাসির সংি কায ম নই

৩
অম পবািষ ক
পিরকনা

Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP Strategy for Improvement in
Governesses and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 191) "Achieve
full coverage of electronic passports by 2025";

(২.৪.১) িবেদশ িমশনসেহ ই-পাসেপাট  কায ম চাকরণ; (২.৫.১)
আওতাধীন অিফসসেহ ই-পাসেপাট  মাবাইল এনেরালেম ইউিনট
সসারণ।

৪
অম পবািষ ক
পিরকনা

Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP Strategy for Improvement in
Governesses and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 191) To
ensure better facilities for prisoners-  By allowing them to have
access to professional training and counselling services  Develop
advanced infrastructure to reduce prisoner burden and  Provide
special care for female and under-aged prisoners.

(৩.৫.২) িমা কীয় কারাগার ন:িনম াণ শীষ ক কের ভৗত কায ম
বাবায়ন; (৩.২.৩) মিহলা কারাবিেদর সােথ অবানরত িশেদর জ ড
কয়ার াপন

৫
অম পবািষ ক
পিরকনা

Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP Strategy for Improvement in
Governesses and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 191)
Strengthen the capacity of the Fire Service and Civil Defence
department to ensure public safety-  By investing in training of key
emergency personals,  Importing necessary technologies and fire-
fighting instruments to effectively carryout rescue operation
during any man-made or natural disasters.

(১.৩.৩) ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদেরর কম কতা কম চারীেদর
জ ৬ বতল িবিশ আবািসক ভবন িনম াণ শীষ ক কের িডিপিপ
মণালয় পয ােয় যাচাই বাছাই সকরণ; (১.৩.৪) ফায়ার সািভ েসর
সমতা ির জ বব ফায়ার একােডিম াপন কের জিম অিধহন
কায ম বাবায়ন; (১.৬.১) ফায়ার সািভ েসর কম  কতােদর সমতা ির
জ িবেশষ লািন ং সশন আেয়াজন
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িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা হেয়েছ এিপএ'র সংি কায ম ম

৬
অম পবািষ ক
পিরকনা

Part-2, Chapter-1, Section:1.4-8FYP Strategy for Improvement in
Governesses and Institutions, Clause-1.4.6 (Page-187, 191)
Strengthen the Department of Narcotics Control (DNC) to reduce
the availability and usage of narcotics in the country.  Strong
surveillance teams will be developed to stop drug trafficking
across borders, so that key supply chains aiding the entry of drugs
from various parts of the regions are disrupted;  The Government
will also support strong awareness building campaigns in both
private and public schools, colleges and universities, to ensure
students understand the adverse consequences of drug usage; 
The Government will create partnership with NGOs to develop
state of the art rehabilitation hospitals in every administrative
Division of Bangladesh to ensure affordable treatment and
effective rehabilitation of drug addicts in the country.

(৪.১.২) পিরচািলত মাদক িবেরাধী অিভযান কায ম পিরচালনা; (৪.১.৩)
মাদক িবেরাধী কায ম ায়ন এর জ আেয়ািজত এানেফাস েম
কিমর সভা; (৪.১.৪) মাদক িবেরাধী কায ম ায়ন এর জ আেয়ািজত
মাদক সংা পিরবীণ সভা; (৪.১.৫) মাদক িবেরাধী কায ম ায়ন এর
জ আেয়ািজত জাতীয় মাদক িবেরাধী কিমর সভা; (৪.৫.১) মাদক
িনয়ণ অিধদেরর জলা অিফস ভবন িনম াণ (১ম পয ােয় ৭) শীষ ক
কের িডিপিপ যাচাই বাছাই ব ক পিরকনা কিমশেন রণ। (৪.১.৬)
পিরচািলত মাদক িবেরাধী অিভযান কায ম ায়ন; (৪.১.১) িশা
িতােন মাদক িবেরাধী সেচতনতা িেত িশক/মর তরী

৭
মিসভার িসা
বাবায়ন

 অিিনব াপণ বাপনায় আরও আিনক ও েগাপেযাগী ি (বতল ভবেনর উপেযাগী উতািবিশ মই,
জাু শন ইতািদ) বহােরর লে ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ-এর সমতা ি;

(১.৩.৫) ফায়ার সািভ েসর কম কতা/কম চারীেদর সমতা ির জ িবেশষ
লািন ং সশন আেয়াজন

৮
মাননীয় ধানমীর
িতিত ও িনেদ শনা
বাবায়ন

 আ:সংার সমেয় মাদক পাচারকারী, বসায়ী, সবনকারী, মতকারীর িবে মাদকিবেরাধী অিভযান
অাহত রাখেত হেব,  মাদকিবেরাধী চারণা ঘের ঘের ছিড়েয় িদেত হেব এবং এ িবষেয় সকল িণ/পশার
মাষেক সৃ কের জনসেচতনতা বাড়ােত হেব,  পয ায়েম সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার ঘািষত সকল
জলায় মাদকাসি িনরাময় ও নব াসন ক াপন ও বসরকাির িনরাময় কসহেক কেঠার নজরদািরর
মে আনেত হেব;  সানাপাচার/মাদক/ অ/ িশ ও মানবপাচােরর িবে অিভযান অাহত রাখা;  এনিজও
পিরচািলত মাদকাসি িনরাময় কের মােম যােত মাদক ের িবার না ঘেট সজ এ ধরেনর
িতানেলােক যথাযথ নজরদািরর আওতায় আনা

(৪.১.২) মাদক িবেরাধী অিভযান কায ম পিরচালনা; (৪.৩.১)
সরকাির/বসরকাির মাদকাসি িনরাময় কের কায ম পিরদশ ন ও
ায়ন; (৪.১.৩) আেয়ািজত এানেফাস েম কিমর সভা; (৪.১.৪)
আেয়ািজত মাদক সংা পিরবীণ সভা। (৪.১.৫) আেয়ািজত জাতীয় মাদক
িবেরাধী কিমর সভা।

৯
মাননীয় ধানমীর
িতিত ও িনেদ শনা
বাবায়ন

 াপ-এিরয়া এবং াথ সারসেহ ােটলাইট ফায়ার শন চা করেত হেব;  ফায়ার সািভ স ও িসিভল
িডেফ অিধদেরর কম কতা/কম চারীেদর দতা ও কম সাদেন সমতা িকে আিনক িশণ একােডিম
িনম াণ করা হেব;  নানা রকম ঘ টনা, িমক এবং পিরেবশ িবপয েয়র মত ািতক েয াগ মাকােবলায়
সমতা অজেন ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফেক েয়াজনীয় পদেপ হণ করেত হেব;  বা/েয াগ বণ
এলাকার ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফের অগ ােনাােম এক ির দল অ করণ।

(১.৩.১) ১১ মডাণ  ফায়ার শন াপন শীষ ক কের আওতায় িনিম ত
ফায়ার শন; (১.৩.২) ংেদিনং এািবিল অব ফায়ার ইমােজি রসপ
কের কাজ বাবায়ন; (১.৪.১) ফায়ার শন াপন নীিতমালা ণয়ন।

১০
মাননীয় ধানমীর
িতিত ও িনেদ শনা
বাবায়ন

 কারাগারসেহর ধারণমতা ির লে সব াক পদেপ হণ করা;  বিেদর উৎপািদত পের িবয়ল
অথ  হেত মির দােনর বা করা;  কারাগারেক বিশালা নয় সংেশাধনাগাের পিরবতন করার পদেপ
হণ করা হেব;  বিেদর িশণ িদেয় দ জনশি িহেসেব গেড় তালা হেব;  কারাগাের িনরাপালক
বা অতািনকীকরণ করা হেব;  িজন িলংক াপন;  কারা অিধদেরর কম কতা/কম চারীেদর দতা ও
কম সাদেন সমতা িকে আিনক িশণ একােডিম িনম াণ করা হেব।

(৩.৩.১) কারাবিেদর জ জন িলংক ক বাবায়ন; (৩.৫.১) বি
ধারণ মতা িকরণ; (৩.৫.৩) কীয় কারা িশন একােডিম, রাজশাহী
শীষ ক কের িনম াণ কাজ বাবায়ন; (৩.৬.১) িনরাপা বা
আিনকায়েনর লে কায ম হণ; (৩.৫.২) িমা কীয় কারাগার
নিনম াণ শীষ ক কের ভৗত কাজ বাবায়ন।
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১১
মাননীয় ধানমীর
িতিত ও িনেদ শনা
বাবায়ন

 ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদেরর ধান কায ালয় িনম াণ করা হেব;  ই-পাসেপাট  ও ই-গইট কায ম ত
বাবায়ন করেত হেব;  ই-িভসা এবং ই-ােভল পারিমট (ই-িপ) চা করা হেব;  ইিমেশন ও পাসেপাট 
অিধদেরর কম কতা/কম চারীেদর দতা ও কম সাদেন সমতা িকে আিনক িশণ একােডিম িনম াণ
করা হেব।

(২.৭.১) িবিভ ইিমেশন চক পাে/িবমান বের ািপত ই-গইট;
(২.৮.১) ১৬ আিলক পাসেপাট  অিফস ভবন িনম াণ শীষ ক কের আওতায়
ভবন িনম াণ সকরণ; (২.৮.২) ইিমেশন ও পাসেপাট  িশণ ক
িনম াণ শীষ ক কের িডিপিপ মণালয় পয ােয় যাচাই বাছাই সকরণ;

১২ এম  িব এফ  অি মহড়া ও অি িনব াপন  মৗিলক ও পশা িভিক িশন
(১.১.১) বি/বতল ভবন/শিপংমল/হাসপাতল ও অা ােন পিরচািলত
অিিনব াপণী মহড়া কায ম বাবায়ন; (১.১.৩) দানত মৗিলক িশণ
কায ম পিরদশ ন ও ায়ন।

১৩ এম  িব এফ
 গণসেচতনালক কায ম পিরচালনা  মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনা করা  মাদকাসেদর িচিকৎসা ও
নব াসন

(৪.১.২) মাদক িবেরাধী অিভযান কায ম পিরচালনা; (৪.১.১) িশা
িতােন মাদক িবেরাধী সেচতনতা িেত িশক/মর তরী; (৪.২.২)
সরকাির/বসরকাির মাদকাস িনরাময় কে মাদকাসেদর িচিকৎসা
দান

১৪ এম  িব এফ  সকল পাসেপাট  অিফেস হেড াপন  ত নাগিরক সনদ দান
(২.৩.১) বাসী বাংলােদশীগণেক ত নাগিরক দান; (২.৬.১) পাসেপাট 
সবা সহিজকরেণর লে হলাইন চাকরেণর িনিম কায ােদশ দান

১৫ এম  িব এফ  কারা বীেদর সবা দান  কারা বীেদর মৗিলক ও পশা িভিক িশণ দান

(৩.১.১) িবিভ েড দানত িশণ, উৎপাদন এবং লভাংশ দান
কায ম সসারণ; (৩.১.২) কারাবীেদর িপিস’ত অনলাইেন টাকা জমা
দােনর কায ম চাকরণ; (৩.২.১) কারাগারসেহ মাদকাস বিেদর
জ িবেশষ ওয়াড  চাকরণ ও িচিকৎসা দান; (৩.২.২) কািভড
পিরিিতেত কারাগারসেহ কারারী ও কারাবীেদর জ আইেসােলশন
সার াপন; (৩.৪.১) দানত ারািলাল সািভ স কায ম পিরদশ ন ও
ায়ন।

১৬
মণালয়/িবভােগর
িনজ নীিত/পিরকনা

 Domicile, citizenship and naturalisation of foreigners and aliens. 
Admission of persons to and departure of persons from Bangladesh
including policies regarding (a) Immigration, (b) Passports, visa,
permits, etc  Prisons and reformatories.  Administration and
control of subordinate offices and organisations under this
Division.  Prevention of entry and transit of Narcotics and Drugs.

(১.৫.১) মাঠ পয ােয়র অিফসসহ এবং বাবািয়ত উয়ন কসেহর
কায ম ায়ন; (২.১.১) বাংলােদেশ আগত িবেদশী নাগিরকের িভসার
িণ পিরবতনকরণ; (২.২.১) িবেদশী নাগিরকের অেল িনরাপা
ছাড়প দান; (২.৯.১) িবভাগীয়/ আিলক অিফেসর পাসেপাট /ই-পাসেপাট 
ই কায ম পিরদশ ন;

১৭ এসিডিজ

Goal-3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all
stage. Target-3.5: Strengthen the prevention and treatment of
substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of
alcohol.

(৪.২.১) সরকার কক অেমািদত বসরকাির মাদকাসি িনরাময় কের
অেল অদান দান; (৪.২.২) সরকাির/বসরকাির মাদকাস িনরাময়
কে মাদকাসেদর িচিকৎসা দান।
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১৮
িনব াচনী ইশেতহার,
২০১৮

 মাদেকর িবে িজেরা টলাের নীিত ও চলমান অিভযান অাহত রাখা;  মাদকাসেদর নব াসেনর জ
সরকাির অথ ায়েন সংেশাধনাগােরর সংা ি করা;  বসরকাির মাদকাসি িনরাময় ও নব াসন কেলার
জ সরকাির অদান বাড়ােনা;  ই-িভসা চা।

(৪.২.১) সরকার কক অেমািদত বসরকাির মাদকাসি িনরাময় কের
অেল অদান দান; (৪.৪.১) আটকত ও জত ব সংরণ ও
িনি িবিধমালা লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ রণ।
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


