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gqgbwmsn †iÄ, evsjv‡`k cywjk Gi Kg ©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

(Overview of the Performance of Mymensingh Range, Bangladesh police) 
 

mv¤úªwZK AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv t  

 

1.1| mv¤úªwZK eQimg~‡n (weMZ 3 eQ‡ii) cÖavb AR©bmg~n t 
  

 cywjkx †mev‡K RbM‡Yi †`v†Mvovq †cuŠ‡Q †`qvi Rb¨ MZ 14/03/2016 Zvwi‡L 8g †iÄ 

wn‡m‡e gqgbwmsn †iÄ MwVZ nq| miKv‡ii bxwZ I AMÖvwaKvimg~n ª̀æZ ev¯Íevqb, cywjk m`i `ßi I 

†Rjv cywj‡ki g‡a¨ mgš̂q mvab Ges RbM‡Yi mv‡_ wbweo †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g RbM‡Yi †mev wbwðZ 

Kiv G Kvh©vj‡qi g~j jÿ¨| Rbej, AeKvVv‡gv Ges cÖ‡qvRbxq my‡hvM-myweavi ¯í̂Zv m‡Ë¡I mswkøó 

mK‡ji AvšÍwiKZvq G †i‡Äi Kvh©µg m‡šÍvlRbKfv‡e GwM‡q Pj‡Q| RbKj¨vYg~jK Kvh©µg c~‡e©i 

Zzjbvq A‡bK †ewk „̀k¨gvb n‡”Q|  

 

cÖavb AR©bmg~n (weMZ 3 eQ‡ii) t 

 beMwVZ †iÄ wn‡m‡e wKQzUv mxgve×Zv _vKv m‡Ë¡I B‡Zvg‡a¨ 35,639 wU gvgjv wb®úwË Kiv 

n‡q‡Q|  

 Awf‡hvMcÎfz³ Avmvgxi msL¨v 1,04,110 Rb|  

 c‡ivqvbvg~‡j ‡MÖdZviK…Z Avmvgxi msL¨v 49,909 Rb|  

 Av`vj‡Z gvgjv wb®úwËi Rb¨ nvwRiK…Z mvÿxi msL¨v 66,537 Rb|  

 ‡iKW©K…Z gv`K gvgjvi msL¨v 16,506 wU| 

 D×viK…Z gv`‡Ki AvbygvwbK g~j¨ 52,86,98,518 UvKv|  

 Rw½we‡ivax eøK †iB‡Wi msL¨v 786 wU|  

 AbjvBb cywjk wK¬qv‡i‡Ý †mev cÖ`v‡bi msL¨v 42,276 wU|  

 I‡cb nvDR-‡W Gi msL¨v 1,174 wU|  

 KwgDwbwU cywjwks mfvi msL¨v 6,278 wU|  

 wmwWGgGm-G Acivax Gw›UªKi‡Yi msL¨v  1,57,864 wU| 

 _vbv DB‡gb mv‡cvU© †W‡¯‹ †mev MÖnxZvi msL¨v 9,872 Rb|  
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1.2| mgm¨v Ges P¨v‡jÄmg~n t 

 

 bZzb †iÄ wn‡m‡e AeKvVv‡gvMZ mgm¨vi cvkvcvwk Rbej msKU, hvbevnb msKU Ges 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Avevmb mgm¨vB G Kvh©vj‡qi cÖavb mgm¨v wn‡m‡e we‡ewPZ| GQvovI bZzb †iÄ 

wn‡m‡e Rbe‡ji `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ h‡_ó cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v nqwb, hv be-MwVZ †i‡Äi Kvh©µg‡K 

wKQzUv n‡jI euvavMÖ ’̄ K‡i‡Q| †iÄ wiRvf© †dvm© (AviAviGd) Gi Rbej cÖvß n‡jI Avevmb mgm¨vi 

Kvi‡Y GB Rbej‡K cy‡ivcywi Kv‡R jvMv‡bv hv‡”Q bv| GQvov evsjv‡`k cywjk evwnbx‡Z †hme A ¿̄k ¿̄ 

mieivn i‡q‡Q Zvi g‡a¨ wKQz msL¨K A‡ ¿̄i cwieZ©b K‡i eZ©gvb †cÖÿvc‡U evsjv‡`k cywjk evwnbxi 

m`m¨‡`i Rb¨ AviI DbœZ I AvaywbK A ¿̄k‡ ¿̄i cÖ‡qvRb| hv e¨envi/en‡b mnR I Rw½, mš¿vm `g‡b 

Kvh©Ki n‡e| 

  

1.3|  fwel¨r cwiKíbv t 

 

 evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (APA) h_vh_fv‡e ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨ evsjv‡`k cywjk evwnbxi Kg©-

cwiKíbv cÖYq‡bi †ÿ‡Î KZ©e¨wbôv, mZZv, PwiÎevb nIqv Ges †m †cÖwÿ‡Z †KŠkjMZ Kg©-

cwiKíbvi welqwU wbwðZ K‡i cywjk evwnbxi ˆbwZK `vwqZ¡ wn‡m‡e MY¨ Kiv cÖ‡qvRb| 

  

 Rb-k„•Ljv e¨e ’̄vcbvi †ÿ‡Î A‡bK †ekx ms‡e`bkxj I mywe‡ePK nIqvi wel‡q mKj cywjk 

Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡K m‡PZb Kiv|  

 eZ©gvb cywjk evwnbx‡K e ‘̄MZ Ges ˆeÁvwbK mvÿ¨ wbf©i Z`‡šÍi cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i cywjk 

evwnbxi bxwZMZ Kg©-‡KŠkj cÖYqb Kiv|  

 cywjk evwnbxi ˆbwZKZv I †KŠkjMZ D‡Ïk¨ ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î wbqwgZfv‡e Bb-mvwf©m cÖwkÿY 

cÖ`v‡bi e¨e ’̄v Kiv|  

 mdjZvi m‡½ ~̀bx©wZ cÖwZ‡iva Kiv I †KŠkjMZ ev¯Íevqb eZ©gv‡b cywjk evwnbxi GKwU 

g~jbxwZ|  

 gv`K, R½xev`, evj¨weevn, al©Y, BfwUwRs we‡ivax mfv mgv‡ek e„w× Kiv Ges KwgDwbwU 

cywjwks Gi Kvh©µg †eMevb Kiv|  

 MYgva¨‡gi mvnv‡h¨ BwZevPK cÖPviYv e„w× Kiv I †bwZevPK cÖPviYv ¸‡jv ª̀æZ LÛv‡bv| bvbv 

†ÿ‡ÎB GW‡fv‡Kwm Kiv hv‡Z RbM‡Yi „̀wófw½ I RbgZ BwZevPK nq| 

 cÖwZ †Rjvq mvBevi µvBg cÖwZnZKiY, wbqš¿Y Ges D &̀NvUbKvix BDwbU m„wó Kiv|  

 Rw½, mš¿vmx, Acivax‡`i Ae ’̄vb wbY©q, †MÖdZvi Ges wePv‡ii Rb¨ †mvc‡ ©̀i j‡ÿ¨ cÖwZ ‡i‡Ä 

G¨vKwUf Uª¨vKvi mieiv‡ni e¨e¯’v Kiv|  
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1.4| 2021-2022 A_© eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~n t 

 

1. Aciva D &̀NvUb cÖwµqvq 80% Acivax mbv³ Kiv| 

2.  gv`K D×v‡ii cwigvY e„w× K‡i weMZ eQ‡ii †iKW© Qvwo‡h hvIqv I gv`K wbg~©‡j       

  ‡UKmB e¨e ’̄v MÖn‡Yi wbwgË wbqwgZfv‡e erm‡i b~¨bZg 1728wU gv`K we‡ivax  

  Awfhvb cwiPvjbv Kiv| 

 3.  Rw½, mš¿vm, bvix wbh©vZb I evj¨ weevn ‡ivaK‡í KwgDwbwUi mwµq AskMÖn‡Yi  

  gva¨‡g AÎ †i‡Äi cÖwZwU _vbvq gv‡m Kgc‡ÿ 01wU K‡i A_©vr erm‡i 432wU  

  MYïbvbx (I‡cb nvDR-‡W) Gi Av‡qvRb Kiv| 

4. cywjkx †mev mnRxKiY I RbM‡Yi †`vi‡Mvovq ‡cuŠ‡Q †`qvi j‡ÿ¨ weU cywjwks 

Kvh©µg ‡Rvi`vi Kiv Ges weU GjvKvq erm‡i b~¨bgZ 1728wU weU cywjwks mfv 

Kiv| 

5. gvbe cvPvi cÖwZ‡iv‡a AÎ †iÄvaxb †Rjvmg~‡n erm‡i b~¨bgZ 432wU Awfhvb  

  cwiPvjbv Kiv| 

6.  RvZxq Riæix †mev 999 Gi gva¨‡g 100% †mev cÖ`vb wbwðZ Kiv| 

7. Rbmvavi‡Yi wbivcËv wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ erm‡i 2102.800 (nvRv‡i) Kg©N›Uvi 

Unj/Awfhvb cwiPvjbv Kiv| 

8.  cÖwZwU cywjk m`‡m¨i `ÿZvi m‡e©vËg e¨envi wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ Bb-mvwf©m †Uªwbs 

†m›Uv‡ii gva¨‡g 72.504 (nvRv‡i) Kg©N›Uv cÖwkÿY cÖ`vb Kiv| 

9.  cywjk wK¬qv‡iÝ I ‡fwiwd‡Kkb Gi gva¨‡g RbMY‡K G msµvšÍ ‡mevmg~n ª̀æZZvi 

mv‡_ cÖ`vb Kiv| 

10.  UªvwdK AvBb m¤ú‡K© RbMY‡K m‡PZb Kiv Ges cwienb gvwjK I kÖwgK‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb Kiv|  
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cÖ¯Ívebv 

 

 

 cÖvwZôvwbK `¶Zv e„w×, ¯”̂QZv I Revew`wn ‡Rvi`vi Kiv, mykvmb msnZKiY Ges m¤ú‡`i 

h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2041 Gi h_vh_ ev Í̄evq‡bi j‡¶¨- 

 

 

 

 

wWAvBwR, gqgbwmsn ‡iÄ  

Ges 

BÝ‡c±i †Rbv‡ij, evsjv‡`k cywjk  

 

Gui g‡a¨ 2021 mv‡ji .......... Ryb GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯v̂ÿwiZ n‡jv| 

 

GB Pzw³‡Z ¯̂vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb t  
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†mKkb-1 t 

 

i~cKí (Vision), Awfjÿ¨ (Mission), Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ Ges Kvh©vewj t   

      

1.1 i~cKí (Vision)t GB †iÄ‡K DbœZ Ges wbivc` evm‡hvM¨ Ki‡Z †hvM¨, `ÿ, wb‡ew`Z I 

†ckv`vi cywjk m`m¨M‡Yi gva¨‡g gvbm¤§Z †mev cÖ`vb K‡i RbM‡Yi Av¯’v I m¤§vb AR©b Kiv|  
 

1.2 Awfjÿ¨ (Mission)t KwgDwbwUi mwµq mn‡hvwMZvq AvB‡bi h_vh_ cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g mvgvwRK 

k„•Ljv iÿv, Rbg‡b AcivafxwZ n«vm, RbwbivcËv e„w× Ges Af¨šÍixb wbivcËv wbðZKi‡Y 

Avgiv cÖwZÁve×| 
 

1.3  Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ t  

 ‡UKmB Dbœq‡bi j‡ÿ¨ †`‡ki kvwšÍ, wbivcËv I AvB‡bi kvmb †Rvi`viKiY|  

 AvBb-k„•Ljv iÿv I R½x `g‡b RbM‡Yi AskMÖnY|    

 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ e¨env‡ii gva¨‡g RbM‡Yi †mev mnRxKiY|   

 Rb-k„•Ljv I UªvwdK e¨e¯’vcbvi Dbœqb|   

 gvbe m¤ú` Dbœqb|  

 

 

1.4 mykvmb I ms¯‹vig~jK Kg©m¤úv`‡bi ‡¶Î (gwš¿cwil` wefvM KZ©…K wba©vwiZ) 

 

1) mykvmb I ms¯‹vig~jK Kvh©µg ‡Rvi`viKiY  

ms‡hvRbx: 4-8
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Kvh©vewj: (AvBb/wewa Øviv wba©vwiZ Kvh©vewj) t 

1) wbqwgZ gvgjv wb®úwËKiY, c‡ivqvbvf~³ Avmvgx †MÖdZvi, mvÿxi cÖwZ mgb Rvix I h_vmg‡q 

Av`vj‡Z nvwRi wbwðZ Kiv|  

2) Awa‡ÿÎ GjvKvq wbqwgZ †PK‡cv÷, Unj, dzU †c‡Uªvj wbqš¿Y Kiv| 

3) Awa‡ÿÎ GjvKvq wmwmwUwf K¨v‡giv, w÷f wgUvi, †fwn‡Kj ÷vcvi/¯‹jvi, wWwRUvj mvBb‡evW© 

BZ¨vw`i gva¨‡g cÖhyw³ wfwËK bRi`vwi evov‡bv|  

4) Awa‡ÿÎ GjvKvq myô UªvwdK e¨e¯’v gwbUwis Kiv|  

5) cyiv‡cvkv‡K AvwfhvwbK Kvh©µ‡gi cvkvcvwk mv`v-‡cvkv‡K bRi`vwi Z`viwK e„w× Kiv|  

6) Af¨šÍixb AvBb-k„•Ljv iÿvi Rb¨ me©`v m‡Pó _vKv Ges G j‡ÿ¨ †iÄvaxb †Rjv mg~‡ni 

Kvh©µg cÖwZwbqZ gwbUwis Kiv|  

7) gv`K, Rw½ev` I mš¿vm wbg~©‡j me©`v mZK© _vKv Ges gv`K we‡ivax wewfbœ mfv-mgv‡ek, 

†mwgbvi Ges _vbv¸‡jv‡Z I‡cb nvBR-‡W Gi e¨e ’̄v Kiv|  

8) ‡iÄvaxb mKj cywjk m`m¨‡`i wWwmwcøb Gi e¨vcv‡i jÿ¨ ivLv|  

9) cÖwZwU _vbvq wkï evÜe Awdmvi c`vqb I Kvh©Ki Kiv|  

10)  wµwgbvj †iKW© msiÿY Kivi Rb¨ (CDMS) e¨e¯’v Kvh©Ki Kiv|  

11)  ch©vqµ‡g †Rjv/Dc‡Rjv kni¸‡jv‡K wmwmwUwfÔi AvIZvq wb‡q Avmv|  

12)  Aciva Z`‡šÍ Acivax‡K †MÖdZv‡ii j‡ÿ¨ jwRw÷K Ges Z_¨ cÖhyw³i m‡e©vËg e¨envi 

wbwðZ Kiv| 
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ক্ষসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজমন 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   
বনর্ মাবরত লেযর্াত্রা অজমননর 

ক্ষেনত্র ক্ষ ৌথভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্হাসমূনহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

অপরার্ হ্রাস  জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় পভরচাভলি টহল 

অভির্ান  
কে যঘন্টা 

(হাজার) 
3164.042 3160.362 2102.800 2202.800 2302.800 

¯^v¯’¨ wefvM/mgvR †mev 

wefvM/wmwRGg †KvU©/gv`K`ªe¨ wbqš¿Y 

wefvM/dvqvi mvwf©m/wewRwe 

‡Rjv cywjk n‡Z 

cÖvß wi‡cvU© 

গনশুনাভন (ওমপন হাউজ সে)  আনয়াজন এর 

সংখ্যা  
েংখ্যা - 432 432 432 433 

ভনর্ যাভরি েেময় ( ১২০ ভদন) িদন্ত ভনষ্পভির হার 
% - 83 60 62 64 

 ট্রাভিক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন  

ট্রাভিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়মন ব্যভয়ি েেয় 

কে যঘন্টা 

(হাজার) 
1796.363 2480.048 2102.800 2202.800 2302.800 moK I Rbc_ wefvM/GjwRBwW/ 

wmwUK‡cv©‡ikb/‡cŠimfv/weAviwUwm/e¨

vsK 

‡Rjv cywjk n‡Z 

cÖvß wi‡cvU© 

ট্রাভিক ব্যবস্থাপনায় েমচিনিামূলক কার্ যক্রে েংখ্যা 

(হাজার) 
- 52.019 39.420 40.420 41.420 

জনিান্ধি পুবলশ গঠন  অপরামর্র িথ্য প্রদানকারীর বিব্য শ্রবণ 
% - 100 100 100 100 

¯^v¯’¨ wefvM/mgvR †mev 

wefvM/wewRwe/wmwUK‡c©v‡ikb/ 

‡cŠimfv 

‡Rjv cywjk n‡Z 

cÖvß wi‡cvU© 

ভশশু পাচার সরামর্ গৃহীি কার্ যক্রে 

% - 100 100 100 100 

“জাতীয় জরুরী ক্ষসিা ৯৯৯”  এর োধ্যমে সেবা 

প্রদান 
% - 100 100 100 100 

বাল্যভববাহ সরামর্ গৃহীি কার্ যক্রে % - 100 100 100 100 
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সেকশন ৩  

 র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  
 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর োন কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক 
গণনা 

পদ্ধবত 
একক 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ প্রমক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অোর্ারণ অভি উিে উিে 
চলভি 

োন 

চলভি োমনর 

ভনমে 
২০২২-

২৩ 
২০২৩-

২৪ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিবর্/আইন দ্বারা বনর্ মাবরত দাবয়ত্ব অনু ায়ী, সনি মাচ্চ ৫টি) 

[১] সটকেই উন্নয়মনর 

লমক্ষ্য সদমশর শাভন্ত, 

ভনরাপিা ও আইমনর 

শােন সজারদারকরণ 

২২ 

[১.১] অপরামর্র িথ্য 

প্রদানকারীর বিব্য শ্রবণ 

[১.১.১] শ্রবমণর হার 
গড় % 4 - 100 100 100 100 100 90 100 100 

[১.২] অপরার্ েংক্রান্ত 

িথ্য প্রাভির পর 

অনুেন্ধামনর হার 

[১.২.১] অনুেন্ধামনর 

হার গড় % 3 - 100 100 100 100 100 90 100 100 

[১.৩] অপরার্ েংক্রামন্ত 

ভজভে (GD) 

অনুেন্ধামনর হার েংখ্যার 

অনুপামি 

[১.৩.১] অপরার্ 

েংক্রান্ত ভজভে (GD) 

অনুেন্ধামনর হার 
গড় % 1 - 89 90 88 85 83 80 91 92 

[১.৪] অর্িযব্য অপরামর্ 

অভিমর্াগ প্রাভির পর 

প্রভেভকউশন 

[১.৪.১] প্রভেভকউশমনর 

হার গড় % 2 - 62 50 48 46 45 40 52 55 

[১.৫] র্িযব্য অপরামর্ 

অভিমর্াগ প্রাভির পর 

োেলা রুজু 

[১.৫.১] োেলা রুজুর 

হার গড় % 3 - 67 50 48 46 45 40 52 55 

[১.৬] র্িযব্য অপরার্ 

িদমন্তর ভনষ্পভি 

[১.৬.১] র্িযব্য অপরামর্ 

১২০ ভদমনর েমধ্য 

দাময়রকৃি োেলার 

িদন্ত ভনষ্পভির হার 

গড় % 2 - 83 70 68 66 65 60 71 75 

[১.৭] থানায় গৃভহি 

সেিিাভর পমরায়ানা 

[১.৭.১] থানায় গৃভহি 

সেিিাভর পমরায়না 

িাভেমলর হার  

গড় % 1 - 92 80 78 75 73 70 82 85 

[১.৮] োক্ষ্ী হাভজর করণ [১.৮.১]  োক্ষ্ী হাভজর 

করমণর হার  
গড় % 1 - 84 80 78 75 73 70 82 85 

[১.৯] ভশশু পাচার সরামর্ 

গৃহীি কার্ যক্রে 

[১.৯.১] িথ্য প্রাভির পর  

অভির্ামনর হার 
গড় % 2 - 100 100 100 100 100 90 100 100 
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কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর োন কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক 
গণনা 

পদ্ধবত 
একক 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ প্রমক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অোর্ারণ অভি উিে উিে 
চলভি 

োন 

চলভি োমনর 

ভনমে 
২০২২-

২৩ 
২০২৩-

২৪ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১.১০] বাল্যভববাহ সরামর্ 

গৃহীি কার্ যক্রে 

[১.১০.১] বাল্যভববাহ 

সরামর্ অভির্ামনর হার 
গড় % 3 - 100 100 100 100 100 80 100 100 

 [২.১] গনশুনাভন (ওমপন 

হাউজ সে) আনয়াজন 

[২.১.১] গনশুনাভন 

(ওমপন হাউজ সে) এর 

েংখ্যা 

সর্বষ্ট েংখ্যা 3 - 432 432 430 420 410 400 432 433 

[২.২] োদক ভবমরার্ী 

অভির্ান 

[২.২.১] পভরচাভলি 

অভির্ামনর েংখ্যা 
সর্বষ্ট েংখ্যা 3 - 1772 1728 1725 1720 1715 1700 1730 1735 

[২.৩] প্রভিমরার্মূলক 

অপরার্ কার্ যক্রে েেন্বময় 

(ভবট পুভলভশং) 

আময়াভজি েিা 

[২.৩.১] আময়াভজি 

েিা 
সর্বষ্ট েংখ্যা 3 - - 1728 1725 1720 1715 1700 1730 1735 

[২.৪] োনব পাচার 

প্রভিমরামর্ অভির্ান 

[২.৪.১]  পভরচাভলি 

অভির্ামনর েংখ্যা 
সর্বষ্ট েংখ্যা 1 - 225 432 430 420 410 400 440 450 

[২.৫] থানা আধুভনকায়ন  [২.৫.১] থানার েংখ্যা সর্বষ্ট েংখ্যা 2 -  1 1 1 1 1 2 2 

[২.৬] উর্ধ্যিন পুভলশ 

কে যকিযা কর্তযক থানা 

পভরদশ যন 

[২.৬.১] পভরদশ যমনর 

েংখ্যা সর্বষ্ট েংখ্যা 2 - 552 432 430 420 410 400 440 445 

[২.৭]পভরদশ যমনর  ভেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়মনর ভনমদশ যনা 

[২.৭.১] বাস্তবায়মনর  

হার  
গড় % 1 - 82 80 78 75 73 70 82 85 

[৩.১] থানায় 

ভেভেএেএে 

(CDMS) এ োেলা 

এভি 

[৩.১.১] থানায় রুজুকৃি 

োেলা ভেভেএেএে 

(CDMS) এ এভির 

হার েংখ্যার অনুপামি 

গড় % 3 - 100 100 100 100 100 90 100 100 

[৩.২] প্রভিোমে থানায় 

পুভলশ সিভরভিমকশন 

েংক্রান্ত গৃভহি 

আমবদমনর েংখ্যা 

[৩.২.১] প্রভিোমে 

থানায় গৃভহি পুভলশ 

সিভরভিমকশন এর 

জবাব সপ্ররমণর হার 

গড় % 3 - - 100 95 90 85 80 100 100 

[৩.৩] প্রবতর্ানস থানায় 

পুবলশ বিয়ানরন্স সংক্রান্ত 

গৃবহত আনিদননর সংখ্যা 

[৩.৩.১] প্রবতর্ানস 

থানায় পুবলশ বিয়ানরন্স 

প্রদাননর হার 

গড় % 1 - - 100 95 90 85 80 100 100 

১৫

৫ 

১৩ 

[৩] িথ্য ও 

সর্াগামর্াগ প্রযুভি 

ব্যবহামরর োধ্যমে 

জনগমণর সেবা 

েহজীকরণ 

[২] আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষ্া ও জভি 

দেমন জনগমণর 

অংশেহণ 
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কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর োন কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক 
গণনা 

পদ্ধবত 
একক 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ প্রমক্ষ্পণ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অোর্ারণ অভি উিে উিে 
চলভি 

োন 

চলভি োমনর 

ভনমে 
২০২২-

২৩ 
২০২৩-

২৪ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩.৪] “জাতীয় জরুরী 

ক্ষসিা ৯৯৯”  এর োধ্যমে 

সেবা প্রদান  

[৩.৪.১] সোবা প্রদামনর 

হার গড় % 3 - 100 100 100 100 100 90 100 100 

[৩.৫] থানায় স্থাবপত 

নারী, বশশু ও প্রবতিদ্ধী  

সহল্প সেমে সেবা প্রদান  

[৩.৫.১] সেবা প্রদামনর 

হার  গড় % 1 - 100 100 100 100 100 90 100 100 

[৩.৬] নারী, বশশু ও 

প্রবতিদ্ধী  সহল্প সেমে 

কে যরি কে যকিযার 

প্রভশক্ষ্ণ 

[৩.৬.১] নারী, বশশু ও 

প্রবতিদ্ধী  সহল্প সেে 

েংক্রামন্ত প্রভশক্ষ্মণর হার 
গড় % 1 - 92 80 78 75 73 70 82 85 

  [৩.৭] ভিকটিে উদ্ধার 

কার্ যক্রমে অভির্ান 

[৩.৭.১] ভিকটিে 

উদ্ধামর অভির্ামনর হার 
গড় % 1 - 100 100 100 100 90 80 100 100 

[৪] জনশৃঙ্খলা ও 

ট্রাভিক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

১০ 

[৪.১] জনশৃঙ্খলা 

ব্যবস্থাপনায় পদমক্ষ্প 

েহণ 

[৪.১.১] পভরচাভলি 

টহল/অভির্ান সর্বষ্ট 
কে যঘন্টা 

(হাজার) 
3 3164.042 3160.362 2102.800 2002.800 2002.600 2000.500 1900.400 2202.800 2302.800 

[৪.২] সড়ক ও 

েহােড়মক ট্রাভিক 

ব্যবস্থাপনা উন্নয়মন গৃভহি 

পদমক্ষ্প  

[৪.২.১] ট্রাভিক উন্নয়মন 

ব্যবয়ত েেয় 
সর্বষ্ট কে যঘন্টা 

(হাজার) 
3 1796.363 2480.048 2102.800 2002.800 2002.600 2000.500 1900.400 2202.800 2302.800 

[৪.৩] ট্রাভিক 

ব্যবস্থাপনায় 

েমচিনিামূলক কার্ যক্রে  

[৪.৩.১] পভরচাভলি  

কার্ যক্রে 
সর্বষ্ট েংখ্যা 

(হাজার) 
2 - 52.019 39.420 35.478 31.536 27.594 23.652 40.420 41.420 

[৪.৪] ক্ষকাবভড-১৯  

প্রবতনরানর্ পদনেপ গ্রহন 

[৪.৪.১] ক্ষকাবভড-১৯  

প্রবতনরার্মূলক 

কর্ মকানে ব্যবয়ত সর্য় 

সর্বষ্ট 
কে যঘন্টা 

(হাজার) 
2 - - 525.600 473.040 420.480 367.920 315.360 525.800 526.100 

[৫] োনব েম্পদ উন্নয়ন ১০ 
[৫.১] োনব েম্পদ 

উন্নয়মন গৃহীি প্রভশক্ষ্ণ 

[৫.১.১] আময়াভজি 

প্রভশক্ষ্ণ 
সর্বষ্ট 

কে যঘন্টা 

(হাজার) 
10 - 407.760 72.504 65.254 58.003 50.753 43.502 80.504 82.504 
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mykvmb I ms¯‹vig~jK Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ (gwš¿cwil` wefvM KZ©„K wba©vwiZ) 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ 

১) শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধোচোর  র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 
- - 

10 
- - - - - - - - - 

২) ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

বোস্তবোরয়ত 

- - 
10 

- - - - - - - - - 

৩) তথ্য অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

তথ্য অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

- - 

3 

- - - - - - - - - 

৪) অবভন াগ  প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

- - 

4 

- - - - - - - - - 

৫) ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

- - 

3 

- - - - - - - - - 
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ms‡hvRbx-1 : 

 

 

 

 

kãms‡ÿc (Acronyms) 
 
 

µtbs kãms‡ÿc (Acronyms) weeiY 

1 CDMS Crime Data Management System. 

3 GD General Diary 

4 CJM Court Chief Judicial Magistrate Court 

5 BRTA Bangladesh Road Transport Authority 
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সংন াজনী- ২: 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্রভেক নম্বর কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক 
বাস্তবায়নকারী অনুভবিাগ, অভর্শাখা, 

শাখা 
লেযর্াত্রা অজমননর প্রোণক 

১ [১.১] অপরামর্র িথ্য প্রদানকারীর বিব্য শ্রবণ [১.১.১] শ্রবমণর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

২ [১.২] অপরার্ েংক্রামন্ত িথ্য প্রাভির পর অনুেন্ধামনর হার [১.২.১] অনুেন্ধামনর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

৩ [১.৩] অপরার্ েংক্রামন্ত ভজভে (GD) অনুেন্ধামনর হার েংখ্যার 

অনুপামি 

[১.৩.১] অপরার্ েংক্রামন্ত ভজভে  (GD) অনুেন্ধামনর হার 
সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

৪ [১.৪] অর্িযব্য অপরামর্ অভিমর্াগ প্রাভির পর প্রভেভকউশন [১.৪.১] প্রভেভকউশমনর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

৫ [১.৫] র্িযব্য অপরামর্ অভিমর্াগ প্রাভির পর োেলা রুজু [১.৫.১] োেলা রুজুর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

৬ [১.৬] র্িযব্য অপরার্ োেলার চাজযভশট প্রদান কার্ যক্রে [১.৬.১] র্িযব্য অপরামর্ ১২০ ভদমনর েমধ্য দাময়রকৃি োেলার িদন্ত 

ভনষ্পভির হার 
সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

৭ [১.৭] থানায় গৃভহি সেিিাভর পমরায়ানা [১.৭.১] থানায় গৃভহি সেিিাভর পমরায়না িাভেমলর হার  সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

৮ [১.৮]  োক্ষ্ী হাভজর করণ [১.৮.১]  োক্ষ্ী হাভজর করমণর হার  সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

৯ [১.৯] ভশশু পাচার েংক্রামন্ত িথ্য প্রাভির েংখ্যা [১.৯.১] অভির্ামনর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

১০ [১.১০] বাল্যভববাহ সরামর্ িথ্য প্রাভির েংখ্যা [১.১০.১] বাল্যভববাহ সরামর্ অভির্ামনর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

১১ [২.১] গনশুনাভন (ওমপন হাউজ সে) [২.১.১] থানায় গনশুনাভন (ওমপন হাউজ সে) এর েংখ্যা সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

১২ [২.২] োদক ভবমরার্ী অভির্ান [২.২.১] অভির্ামনর েংখ্যা সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

১৩ [২.৩] জনেংমর্াগ েিামূলক কার্ যক্রে [২.৩.১] বছমর জনেংমর্াগ েিামূলক কার্ যক্রমের েংখ্যা সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

১৪ [২.৪] োনব পাচার প্রভিমরামর্ েীোন্ত সজলায় অভির্ান [২.৪.১]  অভির্ামনর েংখ্যা সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

১৫ [২.৫] থানা আধুভনকায়ন করা  [২.৫.১] থানার েংখ্যা সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ ¯^wPÎ cÖwZ‡e`b 

১৬ [২.৬] উর্ধ্যিন পুভলশ কে যকিযা কর্তযক থানা পভরদশ যন [২.৬.১] পভরদশ যমনর েংখ্যা সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ সজলা পুভলমশর বাভষ যক প্রভিমবদন 

১৭ [২.৭] পভরদশ যনকৃি থানার ভেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন [২.৭.১] পভরদশ যনকৃি থানার ভেদ্ধান্ত বাস্তবায়মনর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ সজলা পুভলমশর বাভষ যক প্রভিমবদন 

১৮ [৩.১] থানায় ভেভেএেএে (CDMS) এ োেলা এভি [৩.১.১] থানায় রুজুকৃি োেলা ভেভেএেএে এ এভির হার েংখ্যার 

অনুপামি 
সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ সজলা পুভলমশর বাভষ যক প্রভিমবদন 

১৯ [৩.২] প্রভিোমে থানায় পুভলশ সিভরভিমকশন েংক্রান্ত গৃভহি 

আমবদমনর েংখ্যা 

[৩.২.১] প্রভিোমে থানায় গৃভহি পুভলশ সিভরভিমকশন এর জবাব 

সপ্ররমণর হার 
সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

২০ [৩.৩] প্রবতর্ানস থানায় পুবলশ বিয়ানরন্স সংক্রান্ত গৃবহত 

আনিদননর সংখ্যা 

[৩.৩.১] প্রবতর্ানস থানায় পুবলশ বিয়ানরন্স প্রদাননর হার 
সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

২১ [৩.৪] জাতীয় জরুরী ক্ষসিা ৯৯৯  এর োধ্যমে সেবা প্রদান  [৩.৪.১] সোবা প্রদামনর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 
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ক্রভেক নম্বর কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক 
বাস্তবায়নকারী অনুভবিাগ, অভর্শাখা, 

শাখা 
লেযর্াত্রা অজমননর প্রোণক 

২২ [৩.৫] থানায় স্থাভপি ভশশু সহল্প সেমে সেবা প্রদান  [৩.৫.১] সেবা প্রদামনর হার  সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

২৩ [৩.৬] ভশশু সহল্প সেমে কে যরি কে যকিযার প্রভশক্ষ্ণ [৩.৬.১] ভশশু সহল্প সেে েংক্রামন্ত প্রভশক্ষ্মণর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

২৪ [৩.৭] ভিকটিে উদ্ধার কার্ যক্রমে অভির্ান [৩.৭.১] ভিকটিে উদ্ধামর অভির্ামনর হার সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ থানার প্রভিমবদন 

২৫ [৪.১] জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় পদমক্ষ্প েহণ [৪.১.১] পভরচাভলি টহল/অভির্ান সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ সজলা পুভলমশর বাভষ যক প্রভিমবদন 

২৬ [৪.২] সড়ক ও েহােড়মক ট্রাভিক ভনয়ন্ত্রমন গৃভহি পদমক্ষ্প  [৪.২.১] ট্রাভিক ভনয়ন্ত্রমন ব্যভয়ি েেয় সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ সজলা পুভলমশর বাভষ যক প্রভিমবদন 

২৭ [৪.৩] ট্রাভিক ব্যবস্থাপনায় েমচিনািামূলক কার্ যক্রে  [৪.৩.১] পভরচাভলি কার্ যক্রে সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ/সজলা ট্রাভিক ভবিাগ সজলা পুভলমশর বাভষ যক প্রভিমবদন 

২৮ [৪.৪] ক্ষকাবভড-১৯  প্রবতনরানর্ পদনেপ গ্রহন [৪.৩.২] ক্ষকাবভড-১৯  প্রবতনরার্মূলক কর্ মকানে ব্যবয়ত সর্য় সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ সজলা পুভলমশর বাভষ যক প্রভিমবদন 

২৯ [৫.১] োনব েম্পদ উন্নয়মন গৃহীি প্রভশক্ষ্ণ [৫.১.১] আময়াভজি প্রভশক্ষ্ণ সরঞ্জার্ীন সজলা পুভলশ/ইন-োভিে সট্রভনং সেন্টার সজলা পুভলশ/ইন-োভিে সট্রভনং সেন্টার এর প্রভিমবদন 
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ms‡hvRbx 3 t 

 

Ab¨ Awd‡mi m‡½ mswkøó Kg©m¤úv`b m~PKmg~n 

 

Kvh©µg  Kg©m¤úv`b m~PK ‡hmKj Aw©d‡mi mv‡_ mswkøó mswkøó Awd‡mi mv‡_ Kvh©µg mgš̂‡qi ‡KŠkj 

[1.6] aZ©e¨ Aciva gvgjvi PvR©wkU cÖ`vb Kvh©µg 
[1.6.1] aZ©e¨ Aciv‡a 120 w`‡bi g‡a¨ 

`v‡qiK…Z gvgjvi Z`šÍ wb¯úwË nvi 
‡Rjv cywjk/wmAvBwW/wcweAvB 

`vßwiK wewfbœ cÖwZ‡e`b, cwi`k©b, wb‡ ©̀kbv 

cÖ`vb, gwbUwis Gi gva¨‡g  

[3.4] RvZxq Riæix †mev 999 Gi g‡a¨‡g †mev 

cÖ`vb  
[3.4.1] ‡mev cÖ`v‡bi nvi   †Rjv cywjk 

`vßwiK wewfbœ cÖwZ‡e`b, cwi`k©b, wb‡ ©̀kbv 

cÖ`vb, gwbUwis Gi gva¨‡g  

[4.2] moK I gnvmo‡K PjvPjKvix hvbevn‡b 

wbivcËvq M„nxZ Kvh©µg  
[4.2.1] UªvwdK wbqš¿Y I Unj Kvh©µg ‡Rjv cywjk/‡Rjv UªvwdK cywjk wefvM 

`vßwiK wewfbœ cÖwZ‡e`b, cwi`k©b, wb‡ ©̀kbv 

cÖ`vb, gwbUwis Gi gva¨‡g  

[4.3] UªvwdK e¨e¯’vcbv Dbœq‡b M„nxZ Kvh©µ‡gi 

msL¨v  
[4.3.1] cwiPvwjZ UªvwdK Kvh©µg ‡Rjv UªvwdK cywjk wefvM 

`vßwiK wewfbœ cÖwZ‡e`b, cwi`k©b, wb‡ ©̀kbv 

cÖ`vb, gwbUwis Gi gva¨‡g  
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cwiwkó Lt  

 

gwš¿cwil` wefvM KZ©…K wba©vwiZ mykvmbg~jK Kg©cwiKíbvmg~n 

 

ms‡hvRbx 4-8
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েংমর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চভলক/োঠ পর্ যাময়র কার্ যালময়র জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চভলক/োঠ পর্ যাময়র কার্ যালময়র নার্: ক্ষরঞ্জ বডবআইবজ‘র কা মালয়, র্য়র্নবসংহ। 

কা মক্রনর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়ার্ মার 

২য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৩য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক্ষকায়ার্ মার 

ক্ষর্ার্ 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা ……………………………….....২৬ 

১.১ ননবতকতা কবর্টি সভা আময়াজন সভা আনয়াবজত 
৪ সংখ্যা 

wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
4 

লেযর্াত্রা 1 1 1 1 4 
- - 

অজমন - - - - - 

১.২ ননবতকতা কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত বসদ্ধান্ত 
৬ % 

wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
100% 

লেযর্াত্রা 100% 100% 100% 100% 100% 
- - 

অজমন - - - - - 

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবর্ত্ত অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা 
৪ সংখ্যা 

wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
4 

লেযর্াত্রা 1 1 1 1 4 
- - 

অজমন - - - - - 

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ আময়াজন  প্রভশক্ষ্ণ আময়াভজি 

২ েংখ্যা 
wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
- 

লেযর্াত্রা - - - - - 

- 

ï×vPvi 

msµvšÍ 

cÖwkÿ‡Yi 

†Kvb wb‡`©kbv 

cvIqv hvqwb 

অজমন - - - - - 

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবর্ 

অনুসরণ/টিওএেইভুি অনকনজা র্ালার্াল 

বিনষ্টকরণ/পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবদ  

উন্নি কে য-পভরমবশ 

৩ 
সংখ্যা ও 

তাবরখ 

wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
4 

লেযর্াত্রা 

 
22/09/21 20/12/21 15/03/22 16/06/22 - 

- - 
অজমন - - - - - 

অজমন - - - - - 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-

পবরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্াবসক 

পবরিীেণ প্রবতনিদন দির/েংস্থায় দাবখল 

ও স্ব স্ব ওময়বোইমট আপমলােকরণ  

 কর্ ম-পবরকল্পনা  ও 

নত্রর্াবসক প্রবতনিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত  

৪ তাবরখ 
wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 

22/08/21 

20/12/21 

15/03/22 

16/06/22 

লেযর্াত্রা 22/08/21 20/12/21 15/03/22 16/06/22 - 

- - 
অজমন - - - - - 

অজমন - - - - - 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরোর প্রদান এবং 

পুরোরপ্রািমদর িাভলকা ওময়বোইমট 

প্রকাশ 

প্রদি পুরোর 

৩ িাভরখ 
wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
- - - - - - - 

cyi¯‹vicÖ`v‡bi Rb¨ ZvwjKv 

‡cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

২.  ক্রময়র সক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম িছনরর ক্রয়-পবরকল্পনা  

ওনয়িসাইনর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনর্ প্রকাবশত 
৪ তাবরখ 

wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
- 

লেযর্াত্রা - - - - - µq cwiKíbvi ev‡RU 

eivÏ bvB অজযন - - - - - 

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতনরানর্ সহায়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রর্ ……………..২০ (অোভর্কার ভিভিমি নুযনিে পাঁচটি কার্ যক্রে) 

 

৩.1 DËg PP©vi ZvwjKv cÖYqb K‡i ¯^-¯̂ 

gš¿Yvjq/wefv‡M †cÖiY 

DËg PP©vi ZvwjKv 

cÖYxZ 
৪ ZvwiL 

wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
31/12/21 

লেযর্াত্রা - 31/12/21 - - - 
- - 

অজমন - - - - - 
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কা মক্রনর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়ার্ মার 

২য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৩য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক্ষকায়ার্ মার 

ক্ষর্ার্ 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ ¯̂-¯^ †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ 

(wmwU‡Rb PvU©vi) cÖYqb I ev¯Íevqb 

‡mev cÖ`vb 

cÖwZkÖæwZ cÖYxZ I 

ev¯ÍevwqZ 

৪ msL¨v 
wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
4 

লেযর্াত্রা 1 1 1 1 - 

- - অজমন 
- - - - - 

৩.৩ ï×vPvi Ges `~Y©xwZ cÖZ‡iv‡a cywjk 

m`m¨‡`i wb‡q IqvK©kc K‡i Zv‡`i 

gZvgZ MÖnYc~e©K Kvh©µg MÖnY  

IqvK©k‡ci gva¨‡g 

gZvgZ M„nxZ  ৪ msL¨v 
wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
1 

লেযর্াত্রা - - 1 - - 

- - 
অজমন - - - - - 

৩.৪ DËg PP©vi ZvwjKv cÖ¯‘Zc~e©K gvV 

ch©v‡qi BDwbU mg~‡n †cÖiY Ges 

ev¯Íevqb  

DËg PP©vi ZvwjKv 

‡cÖwiZ  ৪ ZvwiL 
wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
31/12/21 

লেযর্াত্রা - 31/12/21 - - - 

- - 
অজমন - - - - - 

৩.৫¯̂-¯̂ †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ welqK 

cÖwkÿY Av‡qvRb  

cÖwkÿY Av‡qvRb  

৪ msL¨v 
wWAvBwR, 

gqgbwmsn †iÄ 
4 

লেযর্াত্রা 1 1 1 1  

- - অজমন - - - - - 

অজমন - - - - - 
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সংন াজনী ৫:  

ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা 

 

 

ক্রর্  কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন সূচমকর 

োন 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোর্ারণ উিে চলভি োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নভথর ব্যবহার বৃভদ্ধ   [১.১.১] ই-িাইমল সনাট বনস্পবত্তকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়মন েকল সেবা 

বক্স হালনাগাদকৃি 

হালনাগানদর 

েংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাবদ 

িথ্য বািায়মন প্রকাবশত 

হালনাগানদর 

েংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন 

কে যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবশেণ আনয়াবজত  

প্রবশেনণর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কে যপভরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অেগভি পর্ যামলাচনা েংক্রান্ত েিা 

আময়াভজি 

সভার েংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কে যপভরকল্পনার অর্ যবাভষ যক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রভিমবদন ঊর্ধ্যিন 

কর্তযপমক্ষ্র ভনকট সপ্রভরি 

িাভরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী র্ারণা/ 

সেবা েহভজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কা মক্রর্ িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী র্ারনা/ সেবা 

েহভজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কা মক্রর্ 

িাস্তিাবয়ত  

তাবরখ ৫ ২৮/২/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ 
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সংন াজনী ৬:  

অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোর্ারণ 
অভি 

উিে 
উিে  

চলভি 

োন 

চলভি 

োমনর 

ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভিষ্ঠাভনক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভন াগ বনষ্পবত্ত কর্ মকতমা (অবনক) ও আবপল 

কর্ মকতমার তথ্য ওনয়িসাইনর্ নত্রর্াবসক বভবত্তনত 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অভনক ও আভপল 

কে যকিযার িথ্য হালনাগাদকৃি এবং 

ওময়বোইমট আপমলােকৃি 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পভরবীক্ষ্ণ ও 

েক্ষ্েিাবৃভদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন প্রাপ্ত অবভন াগ 

বনষ্পবত্ত এিং বনষ্পবত্ত সংক্রান্ত র্াবসক প্রবতনিদন উর্ধ্মতন 

কর্তমপে িরাির ক্ষপ্ররণ   

[২.১.১] অবভন াগ বনষ্পবত্তকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা 

এিং বজআরএস সফর্ওয়যার বিষয়ক প্রবশেণ আনয়াজন 
[২.২.১] প্রবশেণ আনয়াবজত 

প্রবশেনণর 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রোভেক ভিভিমি পভরবীক্ষ্ণ এবং ত্রত্রোভেক 

পভরবীক্ষ্ণ প্রভিমবদন উর্ধ্যিন কর্তযপমক্ষ্র ভনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রোভেক প্রভিমবদন 

সপ্রভরি 

  প্রবতনিদন 

ক্ষপ্ররনণর সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

ক্ষেকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অিবহতকরণ সভা  
[২.৪.১] সভা অনুবষ্ঠত সভার সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংন াজনী ৭:  

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

কার্ যক্রমের সক্ষ্ত্র 

 
োন 

কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোর্ারণ অভি উিে উিে 
চলভি 

োন 

চলভি োমনর 

ভনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাভিষ্ঠাভনক 

 

 

১0 

[১.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত পভরবীক্ষ্ণ 

কভেটির ভেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
[১.১.১] ভেদ্ধান্ত বাস্তবাভয়ি % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত নত্রর্াবসক 

বভবত্তনত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওনয়িসাইনর্  প্রবত 

নত্রর্াবসনক হালনাগাদকৃত 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

েক্ষ্েিা অজযন ও 

পভরবীক্ষ্ণ 
১5 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

প্রবশেণ আনয়াজন  

 

[১.১.১] প্রবশেণ 

আনয়াবজত 

 

প্রবশেনণর 

েংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সেবা প্রদান ভবষময় 

সেকমহাল্ডারগমণর েেন্বময় অবভহিকরণ 

েিা আময়াজন 

[১.৩.১]  অিবহতকরণ সভা 

অনুবষ্ঠত 
সভার েংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী ৮:  

তথ্য অবর্কার বিষনয় ২০২১-২২ অথ মিছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা  

 

কে যেম্পাদমনর 

সক্ষ্ত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোর্ারণ 
অভি 

উিে 
উিে  

চলভি 

োন 

চলভি 

োমনর 

ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভিষ্ঠাভনক ১০ 

[১.১] িথ্য অভর্কার আইন অনুর্ায়ী ভনর্ যাভরি 

েেময়র েমধ্য িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] ভনর্ যাভরি েেময়র েমধ্য 

িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

েক্ষ্েিা বৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাবদতভানি প্রকাশন াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কমর ওনয়িসাইনর্ প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত িথ্য 

ওনয়িসাইনর্ প্রকাবশত 

িাভরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাশ  
[১.3.১] িাবষ মক প্রবতনিদন 

প্রকাবশত  
তাবরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অভর্কার আইন, ২০০৯ এর ৫ র্ারা 

অনুোমর র্াবিীয় িমথ্যর কযাটাগভর  ও 

কযাটালগ ত্রিভর/ হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  িমথ্যর কযাটাগভর  ও 

কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িাভরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] িথ্য অভর্কার আইন ও ভবভর্ভবর্ান 

েম্পমকয জনেমচিনিা বৃভদ্ধকরণ 
[১.5.১]  প্রিার কা মক্রর্ সম্পন্ন 

কা মক্রনর্র 

েংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অবর্কার বিষনয় কে যকিযামদর 

প্রভশক্ষ্ণ আময়াজন    
[১.6.১] প্রভশক্ষ্ণ আময়াভজি 

প্রবশেনণর 

েংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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