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

রা সবা িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ

(Overview of the Performance of the Security Services Division)

সািতক অজন:

            মিপিরষদ িবভােগর এসআরও নর-১৪-আইন/২০১৭ তািরখ : ১৯/১/২০১৭ ি: েল রা সবা িবভাগ গত হয়। নবগত এ িবভােগর আওতায় বিহরাগমন
ও পাসেপাট  অিধদর, ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদর, মাদক িনয়ণ অিধদর এবং কারা অিধদর এর কায ম পিরচািলত হে।

           বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর কক গত ৩ বছের ৮৮৩৫৩৪৩ এমআরিপ এবং ২৭৬৮৯৯ এমআরিভ ই করা হেয়েছ। আউটেসািস ং পিতেত
মালেয়িশয়া, সৗিদ আরব ও সং আরব আিমরােত মিশন িরেডবল পাসেপাট  দান কায ম সমা হেয়েছ। িতবছর বাংলােদেশ মেণ ায় ০২ ল ভারতীয়
নাগিরকেক ত ও সহজ িয়ায় এমআরিভ দােনর জ ১ বসরকাির সংার সােথ ি সািদত হেয়েছ। ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদেরর
কম কতা/কম চারীগণ িঁক িনেয় গত ৩ বছের ৪৮৮০০ অি ঘ টনা এবং ভবন ধসসহ অা ১০৫৮৬ ঘ টনায় উার কােজ অংশহণ কেরেছন। উার কাজ
পিরচালনার লে সারা দেশ ৮৫ হাইওেয় পেয়ে ামাণ ম চা করা হেয়েছ। পা নদীেত িপনাক-৬ ল ঘ টনায় িঁক িনেয় ফায়ার সািভ েসর রীগণ
িনহতেদর লাশ উার কেরেছন। ঘ টনা পরবত উার কায ম জারদার করার লে ৬২ হাজার ােসবক তির কের ৩৪০০০ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ।
কারা অিধদর কক বি আবাসন সমা রীকরণােথ  ঢাকা কীয় কারাগার করাণীগে ানার করা হেয়েছ যা মাননীয় ধানমী ১০/৪/২০১৬ তািরেখ উোধন
কেরেছন। রাতন ঢাকা কীয় কারাগােরর অভের জািতর জনক ও জাতীয় চার নতার িত জাঘর াপনব ক জাতীয় জাঘেরর শাখা িহেসেব অ  করা হেয়েছ।
কারা অিধদেরর সমতা ির লে কারা িশণ ইনিউট চা করা হেয়েছ এবং কািশমর কীয় কারাগার-২ ত বি নব াসন িশণ ল চা করা হেয়েছ।
মাদক িনয়ণ অিধদর মাদেকর অপবহার ও পাচার রাধকে নাডাল এেজি িহেসেব কাজ করেছ। ন ২০১৫ মােস অিধদেরর জনবল ি কের ১২৮৩ থেক
১৭২৭ এ উীত করা হেয়েছ। অিধদেরর আওতায় বতমােন দেশর ৬৪ জলায় ৬৪ জলা কায ালয়, ঢাকা ও চাম মোপিলটন এলাকায় মো উপ-অল, ৬
িবভাগীয় কায ালয় এবং ৬ িবভাগীয় গােয়া কায ালয় মাদক িবেরাধী কায ম পিরচালনা করেছ। কীয় মাদকাসি িনরাময় কের ধারণমতা ৪০ থেক ২৫০
শায়  উীত করা  হেয়েছ।  গত ৩ বছের  মাদক িবেরাধী  ৯৮৮৯১ অিভযােন  ৩১২৫০ মামলা  দােয়র,  ৩৩৫০৩ জন অপরাধীেক ফতার  এবং  ১৫৬৭৭১৬০/-  টাকা
জিরমানা  আদায়  করা  হেয়েছ।  একই  সমেয়  ৫৩২৯০৭১  িপস  ইয়াবা,  ৮৭৬০৪  বাতল  ফিিডল,  ২৮৫৭৫  কিজ  হেরাইন  ও  ১২০৫৪  কিজ  গাজা  জ  করা  হেয়েছ।
মাদকাসেদর  ও াভািবক জীবেন িফিরেয় আনার লে সরকাির পয ােয় ২৯২১১ ও বসরকাির পয ােয় ৫৬৭১২ জন মাদকাস িেক িচিকৎসা দান করা
হেয়েছ।   

সমা ও চােলসহ :

রা সবা িবভােগর অতম ধান দািয় উত সবার মােম জনগেণর রা ও জীবন মান উয়ন। নব গত িবভাগ িহেসেব এ সব কাজ ুভােব সাদেনর জ
েয়াজনীয় জনবল, যানবাহন ও সাজ-সরােমর তা রেয়েছ। সীিমত েযাগ িবধার মােম উ দািয় যথাযথভােব পালন করা এ িবভােগর জ এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা :

পাসেপাট  ও িভসা সহজীকরেণর লে ই-পাসেপাট  চা করা হেব। ািতক ও সামািজক েয াগ এবং ঘ টনায় জীবন ও সেদর য়িত াস করার লে মাননীয়
ধানমীর িনেদ শনা অযায়ী িত উপেজলায় অত ১ ফায়ার শন িনম াণ করা হেব। ফায়ার সািভ েসর সমতা ির লে সরকার কক ব াচেল বরাত ৯
একর জিমেত িশণ একােডিম িতা করা হেব। কারা বা আিনকায়েনর লে কারাবিেদর ডাটা বজ বইজ তির করা হেব। 

২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ :

৩২৩০০০০ এম আর িপ এবং ১২৪০০০ এম আর িভ ই করা হেব;

১০০% অি ঘ টনায় সাড়া দান করা হেব;

য কান ঘ টনা িতেরােধ ১৮০০ কিমউিন ভলািয়ার ত করা হেব এবং ৭৮৮০০ জনেক মৗিলক িশণ দান করা হেব;

মাদকপাচার িতেরাধকে ৩২৫০০ অিভযান পিরচালনাসহ এ সংা সেচতনতা ির জ ৪৮১ সভা সিমনােরর আেয়াজন করা হেব;

সরকাির িনরাময় কে ১০৫০০ মাদকাস িেক িচিকৎসা সবা দান করা হেব;

৫০৬৬ িশা িতােন মাদক িবেরাধী সেচতনতালক কায ম পিরচালনা 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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

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

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৭ সােলর লাই মােসর ০৬ 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):
নাগিরক রা িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)

ািতািনক সমতা ির মােম েয াগ মাকােবলা, মাদক িনয়ণ, ু কারা বাপনা এবং িবেদশ গমনাগমন টকসই ও
সময় উপেযাগী করার মােম নাগিরক রা, 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 মাকােবলায় সমতা িকরণ;
২. মাদক ও নশা জাতীয় ের অপবহার রাধকরণ;
৩. কারাবিেদর িনরাপদ হফাজত িনিতকরণ;
৪. জনসাধারেণর িবেদশ গমনাগমন সহজীকরণ করা;
৫. নব িবভাগ িহেসেব ািতািনক সমতা িকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন িনিত করা
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৪. দতা ও নিতকতার উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. রা সবা সংা িবিধ-িবধান এবং নীিতমালা ণয়ন ও বাবায়ন;
২. কারা বাপনা ও মাদক িনয়ণ;
৩. পাসেপাট , িভসা ও নাগিরক দান;
৪. ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ কায ম পিরচালনা;
৫. ািতক ও সামািজক েয াগকােল উার কােজ সহায়তা;
৬. িবিভ আজািতক সংা ও দেশর সােথ িলয়ােজ রা ও ি সাদন।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৫-২০১৬
ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা
২০১৭-২০১৮

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০

মাদেকর অপবহার াস
(১.১) মাদক িবেরাধী
অিভযােনর সংা ি

সংা ৩২৪১৬ ২৫২০১ ৩২৫০০ ৩২৫০০ ৩৩০০০
জনিনরাপা িবভাগ, বাংলােদশ িলশ, বড ার
গাড  বাংলােদশ, বাংলােদশ কা গাড 

জনিনরাপা িবভাগ, বাংলােদশ িলশ,
বড ার গাড  বাংলােদশ এবং বাংলােদশ
কা গাড  এর বািষ ক িতেবদন

অিজিনত য়িত াস
(২.১) সাড়া দানত অি
ঘ টনা

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জনিনরাপা িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ, ফায়ার সািভ স ও িসিভল
িডেফ অিধদর

জনিনরাপা িবভাগ এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভােগর বািষ ক িতেবদন,
ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন

কারাবিেদর আবাসন
সমা াস

(৩.১) কারাগােরর ধারণ
মতা ি

সংা ৩৪৭০৬ ৩৬৬১৪ ৩৭৮১৪ ৩৮৫০০ ৩৯৫০০ হায়ন ও গণত মণালয় হায়ন ও গণত মণালয়

আিনক ইিমেশন
বাপনা

(৪.১) মাট জনসংার
অপােত এমআরিপ
কভােরজ (মাট জনসংা
১৬ কা িহেসেব)

% ৮.৭ ১০.৭ ১৩.১৫ ১৫.২০ ১৬.০০
পররা মণালয়, বিহরাগমন ও পাসেপাট 
অিধদর, বাংলােদশ িলশ

পররা মণালয়, বিহরাগমন ও পাসেপাট 
অিধদর এবং বাংলােদশ িলশ এর বািষ ক
িতেবদন

(৪.২) এমআরিভ কভােরজ সংা ৫০৪০৬ ১১৫০০০ ১২৪০০০ ১২৭০০০ ১৩০০০০
পররা মণালয়, বিহরাগমন ও পাসেপাট 
অিধদর, বাংলােদশ িলশ

পররা মণালয়, বিহরাগমন ও পাসেপাট 
অিধদর এবং বাংলােদশ িলশ এর বািষ ক
িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মাদক ও
নশা জাতীয়
ের
অপবহার
রাধকরণ;

২০

[১.১] িশা িতান
এবং সংেশাধনাগাের
মাদক িবেরাধী
চারণালক কায ম
পিরচালনা

[১.১.১] মািমক
পয ােয়র িশা িতােন
পিরচািলত মাদক
িবেরাধী সেচতনতালক
কায ম

িতােনর
সংা

২.০০ ৪০৩০ ৩৯৮০ ৪০৬৬ ৪০৫৭ ৪০৪৮ ৪০৩৯ ৪০৩০ ৪০৮০ ৪০৮৫

[১.১.২] উ মািমক
পয ােয়র িশা িতােন
পিরচািলত মাদক
িবেরাধী সেচতনতালক
কায ম

িতােনর
সংা

২.০০ ৩৬৮ ৩৫৯ ৩৮০ ৩৭৭ ৩৭৪ ৩৭১ ৩৬৮ ৩৮৫ ৩৯০

[১.১.৩] উ িশা
িতােন পিরচািলত
মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায ম

িতােনর
সংা

২.০০ ৬০৪ ৫৮৮ ৬২০ ৬১৬ ৬১২ ৬০৮ ৬০৪ ৬২৫ ৬৩০

[১.১.৪] কারাগারসেহ
পিরচািলত মাদক
িবেরাধী সেচতনতালক
কায ম

সংা ২.০০ ১৪৮ ১০৬ ১৭২ ১৬৬ ১৬০ ১৫৪ ১৪৮ ১৮০ ১৮৫

[১.২] মাদক িবেরাধী
সভা ও সিমনার
আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত সভা
ও সিমনার

সংা ২.০০ ৪৬৫ ৪১২ ৪৮১ ৪৭৭ ৪৭৩ ৪৬৯ ৪৬৫ ৪৯০ ৫০০

[১.৩] মাদক িবেরাধী
অিভযান পিরচালনা

[১.৩.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ২.০০ ৩২৪১৬ ২৫২০১ ৩২৫০০ ৩২৪৭৯ ৩২৪৫৮ ৩৪৪৩৭ ৩২৪১৬ ৩২৫০০ ৩৩০০০

[১.৩.২] ত মামলা সংা ২.০০ ৯৭৬৬ ৭০৯৬ ৯৭৯৮ ৯৭৯০ ৯৭৮২ ৯৭৭৪ ৯৭৬৬ ৯৮০০ ১০০০০



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৩] মাদক িবেরাধী
অিভযান পিরচালনা

[১.৩.৩] আটকত
আসামী

সংা ১.০০ ১০৪২৬ ৭৬৮৭ ১০৪৯৮ ১০৪৮০ ১০৪৬২ ১০৪৪৪ ১০৪২৬ ১০৫০০ ১০৬০০

[১.৩.৪] মাদক িবেরাধী
অিভযান ায়েনর
জ িবভােগ আেয়ািজত
পিরবীণ সভা

সংা ১.০০ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১২ ৩৬ ৪০

[১.৪] গােয়া নজরদারী
ির মােম মাদক
সরবরােহর ট িচিত
করা

[১.৪.১] িচিত মাদক
ট

সংা ১.০০ ৪৫০ ৩৭৫ ৪৯৮ ৪৮৬ ৪৭৪ ৪৬২ ৪৫০ ৪৫৫ ৪৭৫

[১.৫] মাদকাস
িেক িচিকৎসা দান

[১.৫.১] সরকাির
িনরাময় কে িচিকৎসা
দানত মাদকাস
ি

সংা ১.০০ ১০৩৯২ ৯৭০৭ ১০৫০০ ১০৪৭৩ ১০৪৪৬ ১০৪১৯ ১০৩৯২ ১১০০০ ১১০০০

[১.৫.২] বসরকাির
িনরাময় কে িচিকৎসা
দানত মাদকাস
ি

সংা ১.০০ ৭৪১৬ ৬৯৪২ ৭৫০০ ৭৪৭৯ ৭৪৫৮ ৭৪৩৭ ৭৪১৬ ৮০০০ ৮৫০০

[১.৫.৩] মাদক
িনয়ণ অিধদেরর
িনরাময় কে সবা
দানকারীেদর জ
পিরচািলত ইেকা িনং

সংা ১.০০ ২৫ ২০৩ ২৪৫ ১৯০ ১৩৫ ৮০ ২৫ ২৭০ ৩০০



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] অি এবং
অা
ািতক ও
মানব 
েয াগ
মাকােবলায়
সমতা
িকরণ;

২০

[২.১] অি িনব াপণ,
উার কায ম ও
িচিকৎসা সবা পিরচালনা

[২.১.১] সাড়া দানত
অি ঘ টনা

% ২.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.১.২] পিরচািলত
উার কায ম
(অিকা তীত)

% ২.০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.১.৩] ঘ টনা
কবিলতেদর
তাৎিণকভােব
িচিকৎসালেয় ানার

% ২.০০ ৭৭৩৫ জন ৯৫০০ জন ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.১.৪] দানত
এাুেল সািভ স

সংা ২.০০ ৯৭৮২ জন ১০০০০ জন ১০০৫০ ১০০৩৫ ১০০২০ ১০০০০ ৯৫০০ ১০১০০ ১০২০০

[২.২] ঘ টনা রােধ
িতেরাধলক কায ম
পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত অি
িনব াপণী মহড়া

সংা ২.০০ ৪২৪৪ ৭৫০০ ৭৬৫০ ৭৬০০ ৭৫৫০ ৭৫০০ ৬০০০ ৭৮০০ ৭৯০০

[২.২.২] তত
কিমউিন ভলািয়ার

সংা ২.০০ ১০৯০ ৬৩১০ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০০০ ২১০০

[২.২.৩] িবিভ
িতােন পিরচািলত
অি িনরাপালক
পিরদশ ন কায ম

সংা ১.০০ ৪৭০০ ৪৮৫০ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০০ ৪৮৫০ ৪০০০ ৫০৫০ ৫১০০



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৩] ঘ টনা িতেরােধ
িশণ কায ম
পিরচালনা

[২.৩.১] ফায়ার
সািভ েসর কমবািহনীর
জ পিরচািলত িশণ

সংা
(জন)

২.০০ ১৮৫২ ২৮০০ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৫০০ ৩২০০ ৩৩০০

[২.৩.২] সবা
হীতােদর জ
পিরচািলত মৗিলক
িশণ

সংা
(জন)

১.০০ ৭২৫২০ ৭৮৫০০ ৭৮৮০০ ৭৮৭০০ ৭৮৬০০ ৭৮৫০০ ৬৫০০০ ৭৮৯০০ ৮০০০০

[২.৪] িবিভ িতান/
াপনা বরাবর িবিধ
মাতােবক লাইেস ও
ছাড়প দান

[২.৪.১] িতান/াপনা
বরাবর দানত
লাইেস

সংা ২.০০ ১০৪৬২ ১০০০০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০১০০ ১০০০০ ৯০০০ ১০৪০০ ১০৫০০

[২.৪.২] িতান/াপনা
বরাবর দানত
ছাড়প

সংা ১.০০ ২৩৯ ২৮০ ২৮৫ ২৮৩ ২৮১ ২৮০ ২০০ ২৮৭ ২৯০

[২.৪.৩] িতান/াপনা
বরাবর অি লাইেস
দােনর কভােরজ

% ১.০০ ৩৫ ৪০ ৫০ ৪৭ ৪৪ ৪০ ৩৫ ৬০ ৭০



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩]
কারাবিেদর
িনরাপদ
হফাজত
িনিতকরণ;

১৮

[৩.১] কারাবিেদর
আবাসন সমা র করা

[৩.১.১] িা বি
ধারণ মতা

সংা
(জন)

৩.০০ ৩৪৭০৬ ৩৬৬১৪ ৩৭৮১৪ ৩৭৫৫০ ৩৭৪৫০ ৩৬৬১৪ ৩৬৫০০ ৩৮৫০০ ৩৯৫০০

[৩.২] কারাগােরর
িনরাপা জারদার করা

[৩.২.১] সংহীত
িনরাপালক সাজ-
সরাম

সংা
(কারাগার)

৩.০০ ০৩ ১০ ৩২ ৩০ ২৮ ১০ ২৪ ৫০ ৬৮

[৩.২.২] নবিনিম ত
সীমানা াচীর

সংা
(কারাগার)

২.০০ ৩৮ ৪২ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৪২ ৪০ ৫২ ৫৮

[৩.৩] কারাবিেদর
সবা দান কায ম

[৩.৩.১] দানত
দতা িলক
কািরগির িশণ

সংা ৩.০০ ২০০০ ২১৫০ ২৪০০ ২৩৫০ ২৩০০ ২১৫০ ২১০০ ৩০০০ ৩৫০০

[৩.৩.২] মাদকাস
বিেদর উেে
আেয়ািজত
মােভশনাল াাম

সংা ৩.০০ ৭৫০ ৮০০ ৮১৬ ৮০০ ৭৯০ ৮০০ ৭৭০ ১০০০ ১২০০

[৩.৩.৩] াসত
কারাবি  হার

% ২.০০ ৫.৫০ ৫.৩০ ৩.০০ ২.৯৫ ২.৯০ ৫.৩০ ২.৮০ ২.৭৫ ২.৫০

[৩.৩.৪] া সবার
জ দ হাসপাতাল
বড

সংা/
১০০০ জন

২.০০ ২.০০ ২.৫০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৫০ ২.৪০ ৩.৫০ ৪.০০



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪]
জনসাধারেণর
িবেদশ
গমনাগমন
সহজীকরণ
করা;

১৮

[৪.১] যথাসমেয়
এম.আর.িপ ও
এম.আর.িভ ই করা

[৪.১.১] ইত
এম.আর.িপ

সংা ২.০০ ৩১৪৩৩০১ ৩২০৫০০০ ৩২৩০০০০ ৩২১৭০০০ ৩২১১০০০ ৩২০৫০০০ ৩০৬২৬৩৭ ৩২৫০০০০ ৩২৭০০০০

[৪.১.২] ইত
এম.আর.িভ

সংা ২.০০ ৫০৪০৬ ১১৫০০০ ১২৪০০০ ১২১০০০ ১১৮০০০ ১১৫০০০ ১১২০০০ ১২৭০০০ ১৩০০০০

[৪.২] িবেদেশ অবিত
বাংলােদশ
তাবাসসেহর মােম
সসািরত এমআরিপ ও
এমআরিভ কায ম
সসারণ

[৪.২.১] িবেদেশ
অবিত বাংলােদশ
তাবােস চাত
পাসেপাট  ও িভসা উইং

সংা ২.০০ ১৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৪.২.২] িবেদশ
িমশনসেহ সসািরত
এমআরিপ কায ম

িমশেনর
সংা

১.০০ ৫০ ১৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫

[৪.২.৩] িবেদশ
িমশনসেহ সসািরত
এমআরিভ কায ম

িমশেনর
সংা

১.০০ ৫০ ৮ ১৫ ১২ ১০ ৮

[৪.৩] ই-পাসেপাট 
কায ম বাবায়ন

[৪.৩.১] বাবািয়ত ই-
পাসেপাট  কায ম

% ২.০০ ২০ ১৫ ১০ ০৫ ৮০ ১০০

[৪.৪] িলশ িয়াের
এবং ভিরিফেকশন
সংা কায ম
জারদার করা

[৪.৪.১] যথাসমেয়
তদে রণত
আেবদন

সংা ২.০০ ১৬৮৬৪১৫ ১৭০০০০০ ১৭১২০০০ ১৭০৭০০০ ১৭০২০০০ ১৭০০০০০ ১৬৯০০০০ ১৭১৫০০০ ১৭১৮০০০



া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪.৪] িলশ িয়াের
এবং ভিরিফেকশন
সংা কায ম
জারদার করা

[৪.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
সংহীত িলশ
িতেবদন (ইিতবাচক)

সংা ২.০০ ১৬৮১০৯৫ ১৬৫০০০০ ১৬৮০০০০ ১৬৭০০০০ ১৬৬০০০০ ১৬৫০০০০ ১৬৪০০০০ ১৭০০০০০ ১৭১০০০০

[৪.৫] পাসেপাট  সবা
সহজীকরেণর লে
অনলাইন াংিকং
কায ম জারদারকরণ

[৪.৫.১] সকল জলায়
সসািরত অনলাইন
াংিকং কায ম

জলার
সংা

২.০০ ৫৯ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৫.২] এমআরিপ ও
এমআরিভ বাবদ া
অেথ র িহসাবািদ
অনলাইন িয়ায়
সংেহর উোগ
সত

তািরখ ২.০০ ২৮-০২-২০১৮ ৩১-০৩-২০১৮ ৩০-০৪-২০১৮ ৩০-০৫-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[৫] নব
িবভাগ িহেসেব
ািতািনক
সমতা
িকরণ।

৪

[৫.১] রাজখােত পদ
জন

[৫.১.১] রাজখােত
জনত পদ

সংা ২.০০ ১১৫ ৯৪ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[৫.২] িবভােগর
আওতাধীন
দর/সংাসেহর
কায েমর সময় সাধন

[৫.২.১] িডআইিপ,
এফএসিসিড, িডএনিস
এবং কারা অিধদেরর
মাঠ পয ােয়র কায ম
সেরজিমন পিরদশ ন

সংা
(পিরদশ ন)

২.০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ৩০০ ৩৫০



া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার মােনায়ন

৯

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন [১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] ইউিনেকাড বহার িনিত করা
[১.২.১] ইউিনেকাড বহার
িনিতত

% ০.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক ২০১৬-১৭ অথ বছের
ণীত তািলকা অযায়ী কমপে  কের অনলাইন
সবা চা করা

[১.৩.১] নতম  অনলাইন সবা
চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৭ ০৭-১২-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ২১-১২-২০১৭ ২৮-১২-২০১৭

[১.৪] মণালয়/িবভাগ কক উাবনী উোগ ও
Small Improvement Project
(SIP) বাবায়ন

[১.৪.১] উাবনী উোগ ও SIP-
সেহর ডাটােবস তত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭

[১.৪.২] উাবনী উোগ ও SIP
রিেকেটড

% ১.০০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০

[১.৫] সবার মান সেক সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[১.৫.১] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

[১.৬] মণালয়/িবভােগর িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৬.১] তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৬.২] শাখায় িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫০ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮

[১.৭] িসেজস চাট ার অযায়ী সবা দান
[১.৭.১] িসেজস চাট ার বাবায়ন
সংা পিরবীণ বহা চাত

তািরখ ১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ ২২-০২-২০১৮

[১.৮] অিভেযাগ িতকার বা বাবায়ন

[১.৮.১] িনি সংা িতেবদন
িরত

সংা ০.৫০ ১২ ১১

[১.৮.২] িনিত অিভেযাগ % ০.৫০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০

[২] দতার সে
বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন
িনিত করা

৪

[২.১] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি দািখল

[২.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার মে
খসড়া ি দািখলত

তািরখ ০.৫০ ২৩-০৪-২০১৭ ২৪-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-২০১৭ ২৬-০৪-২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭

[২.২] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির ায়ন িতেবদন দািখল

[২.২.১] িনধ ািরত তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ০৮-০৮-২০১৭ ১০-০৮-২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ ১৬-০৮-২০১৭ ১৭-০৮-২০১৭

[২.৩] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন পিরবীণ

[২.৩.১] মািসক িতেবদন ণীত ও
দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩

[২.৪] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন দািখল

[২.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩০-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ০৫-০২-২০১৮ ০৬-০২-২০১৮

[২.৫] আওতাধীন দর/সংার সে ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ি ার

[২.৫.১] বািষ ক কম সাদন ি
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮



া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ বাপনার
উয়ন

৩

[৩.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন
[৩.১.১] বছের অিডট আপি
িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.২] াবর/অাবর সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[৩.২.২] অাবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[৩.৩] মণালয়/িবভােগ কাণ কম কতা িনেয়াগ
করা

[৩.৩.১] কাণ কম কতা িনেয়াগত
ও ওেয়ব সাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

[৪] দতা ও
নিতকতার উয়ন

২

[৪.১] সরকাির কম সাদন বাপনা সংা
িশণসহ িবিভ িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[৪.১.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা ণয়ন করা

[৪.২.১] াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা
ণীত ও দািখলত

তািরখ ০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭

[৪.৩] িনধ ািরত সময়সীমার মে মািসক
পিরবীণ িতেবদন দািখল করা

[৪.৩.১] মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩

[৫] ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন
জারদার করা

২

[৫.১] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ [৫.১.১] ত বাতায়ন হালনাগাদত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০

[৫.২] েণািদত ত কাশ [৫.২.১] েণািদত ত কািশত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[৫.৩] মণালয়/িবভােগর বািষ ক িতেবদন ণয়ন
ও কাশ

[৫.৩.১] বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

আিম, সিচব, রা সবা িবভাগ, মাননীয় মী,  জনশাসন মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব গণজাতী বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল
অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

সিচব
রা সবা িবভাগ
জনশাসন মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবিজিব বড ার গাড  বাংলােদশ

২ এমআরিপ মিশন িরেডবল পাসেপাট 

৩ এমআরিভ মিশন িরেডবল িভসা

৪ এসআরও াটির রেলটির অড ার

৫ িডআইিপ বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর

৬ িডএনিস মাদক িনয়ণ অিধদর

৭ এফএসিসিড ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদর



া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িশা িতান
এবং সংেশাধনাগাের
মাদক িবেরাধী
চারণালক কায ম
পিরচালনা

[১.১.১] মািমক পয ােয়র
িশা িতােন
পিরচািলত মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায ম

মাদেকর অিভশাপ থেক বতমান জেক ের রাখার লে
িশাথেদর মে মাদেকর ভয়াবহতা সেক সেচতনাতা ির
লে মািমক পয ােয়র িশা িতােন মাদক িবেরাধী িবিভ
চারণালক কায ম পিরচালনা করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মািমক পয ােয়র িশা িতােন পিরচািলত মাদক
িবেরাধী সেচতনতালক কায েমর সংার উপর িভি
কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.১.২] উ মািমক
পয ােয়র িশা িতােন
পিরচািলত মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায ম

মাদেকর অিভশাপ থেক বতমান জেক ের রাখার লে
িশাথেদর মে মাদেকর ভয়াবহতা সেক সেচতনাতা ির
লে উ মািমক পয ােয়র িশা িতােন মাদক িবেরাধী িবিভ
চারণালক কায ম পিরচালনা করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

উ মািমক পয ােয়র িশা িতােন পিরচািলত
মাদক িবেরাধী সেচতনতালক কায েমর সংার
উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.১.৩] উ িশা
িতােন পিরচািলত
মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায ম

মাদেকর অিভশাপ থেক বতমান জেক ের রাখার লে
িশাথেদর মে মাদেকর ভয়াবহতা সেক সেচতনাতা ির
লে উ িশা িতােন মাদক িবেরাধী িবিভ চারণালক
কায ম পিরচালনা করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

উ িশা িতােন পিরচািলত মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায েমর সংার উপর িভি কের
পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.১.৪] কারাগারসেহ
পিরচািলত মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায ম

মাদেকর িতকর ভাব সেক কারাবিেদর মােঝ সেচতনতা
ির লে দেশ কারাগারসেহ মাদক িবেরাধী িবিভ চারণালক
কায ম পিরচালনা করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

কারাগারসেহ পিরচািলত মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায ম সংার উপর িভি কের
পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] মাদক িবেরাধী
সভা ও সিমনার
আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত সভা ও
সিমনার

মাদক িবেরাধী কায ম জারদার করার লে সেচতনতালক সভা
ও সিমনার আেয়াজন করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মাদক িবেরাধী কায ম জারদার করার লে
সেচতনতালক সভা ও সিমনার আেয়াজেনর সংার
উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন



া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৩] মাদক িবেরাধী
অিভযান পিরচালনা

[১.৩.১] পিরচািলত
অিভযান

মাদক িবেরাধী কায ম জারদার করার লে িনয়িমত মাদক
িবেরাধী অিভযান পিরচালনা করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মাদক িবেরাধী কায ম জারদার করার লে মাদক
িবেরাধী অিভযান পিরচালনার সংার উপর িভি কের
পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩.২] ত মামলা
মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনাকােল ত অপরাধীেদর িবে
চিলত আইন অযায়ী মামলা  করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনাকােল ত
অপরাধীেদর িবে চিলত আইন অযায়ী মামলা 
করার সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩.৩] আটকত
আসামী

মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনাকােল ত অিভেদরেক আইন
লা বািহনীর হােত সাপদ  করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মাদক িবেরাধী অিভযান পিরচালনাকােল ত
অিভেদরেক আইন লা বািহনীর হােত সাপদ 
করার সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩.৪] মাদক িবেরাধী
অিভযান ায়েনর জ
িবভােগ আেয়ািজত
পিরবীণ সভা

মাদক িনয়ণ অিধদর কক পিরচািলত অিভযােনর ণগতমান
পিরবীেণর উেে িত মােসর ০১ এবং ১৬ তািরেখ রা সবা
িবভােগ সকল উইং ধােনর সমেয় সভা করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

পিরবীণ সভার মােম পিরচািলত অিভযােনর সততা
যাচাই কের ত মামলা, আটকত অপরাধী জত
মালামাল ইতািদ তের িভিেত পিরমাপ করা হয়

িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] গােয়া
নজরদারী ির
মােম মাদক
সরবরােহর ট
িচিত করা

[১.৪.১] িচিত মাদক
ট

মাদক িবেরাধী কায ম জারদার করার লে মাদক কনা বচার
সােথ সংি সা মাদক টসহ িনয়িমত নজরদািরর মােম
িচিত করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মাদক িবেরাধী কায ম জারদার করার লে মাদক
কনা বচার সােথ সংি সা মাদক টসহ
িনয়িমত নজরদািরর মােম িচিত করার সংার
উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন



া: ২০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৫] মাদকাস
িেক িচিকৎসা
দান

[১.৫.১] সরকাির িনরাময়
কে িচিকৎসা দানত
মাদকাস ি

মাদকাস িেদরেক সমােজর ল াতধারায় সৃ করার
লে সরকাির মাদকাস িনরাময় কের মােম িচিকৎসা দান
করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মাদকাস িেদরেক সমােজর ল াতধারায়
সৃ করার লে সরকাির মাদকাস িনরাময়
কের মােম িচিকৎসা দান করার সংার উপর
িভি কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫.২] বসরকাির
িনরাময় কে িচিকৎসা
দানত মাদকাস
ি

মাদকাস িেদরেক সমােজর ল াতধারায় সৃ করার
লে বসরকাির মাদকাস িনরাময় কের মােম িচিকৎসা
দান করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মাদকাস িেদরেক সমােজর ল াতধারায়
সৃ করার লে বসরকাির মাদকাস িনরাময়
কের মােম িচিকৎসা দান করার সংার উপর
িভি কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫.৩] মাদক িনয়ণ
অিধদেরর িনরাময় কে
সবা দানকারীেদর জ
পিরচািলত ইেকা িনং

মাদক িনয়ণ অিধদেরর িনরাময় কের মােম
মাদকাসেদর িচিকৎসায় িনেয়ািজত সরকাির/বসরকাির মেনােরাগ
িবেশষ/ডাার/ নাস /ােসবী/কাউেলর-দরেক কলো ােনর
আওতায় ইেকা িনং করা হয়।

মাদক িনয়ণ
অিধদর

মাদক িনয়ণ অিধদেরর িনরাময় কের মােম
মাদকাসেদর িচিকৎসায় িনেয়ািজত
সরকাির/বসরকাির মেনােরাগ
িবেশষ/ডাার/নাস /ােসবী/ কাউেলর-দরেক
কলো ােনর আওতায় ইেকা িনং করােনার সংার
উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

মাদক িনয়ণ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] অি িনব াপণ,
উার কায ম ও
িচিকৎসা সবা
পিরচালনা

[২.১.১] সাড়া দানত
অি ঘ টনা

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ কক য কান অি ঘ টনায়
ততম সমেয় সাড়া দান কের অি িনব াপণ ও উার কায ম
পিরচালনা করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

সংঘত ঘ টনার সংার িবপরীেত সাড়া দানত
ঘ টনার সংার শতকরা হার িনণ য় কের

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.১.২] পিরচািলত উার
কায ম (অিকা
তীত)

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ কক অি তীত অা য কান
ঘ টনায় ততম সমেয় সাড়া দান কের ঘ টনা কবিলতেদর
জানমাল রােথ  উার কায ম পিরচালনা করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

সংঘত ঘ টনার সংার িবপরীেত পিরচািলত উার
কায েমর সংার শতকরা হার িনণ য় কের

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.১.৩] ঘ টনা
কবিলতেদর
তাৎিণকভােব
িচিকৎসালেয় ানার

ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ কক অি এবং অা ািতক
ও মানব েয ােগ আহতেদর উার কের তাৎিণকভােব াথিমক
িচিকৎসা দান করা হয় এবং িনকট িচিকৎসালেয় ানার করা
হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

সংঘত ঘ টনার সংার িবপরীেত উারত
আহতেদর িচিকৎসালেয় ানাােরর সংার শতকরা
হার িনণ য় কের

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.১.৪] দানত
এাুেল সািভ স

সাধারণ রাগী পিরবহেনর জ ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ
কক এাুেল সবা দান করা হয়। য কান ি ফায়ার সািভ েস
কল কের অন পেম বায় এই সবা হণ করেত পােরন।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

য়ংিয়ভােব এবং আেবদেনর িেত য সংক
এাুেল সািভ স দান করা হয় তার উপর িভি কের
পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন



া: ২১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.২] ঘ টনা রােধ
িতেরাধলক
কায ম পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত অি
িনব াপণী মহড়া

অি ঘ টনা িতেরাধ ও অি িনব াপণ িবষেয় সেচতনতা ও দতা
গেড় তালার লে িবিভ ােন িনয়িমত অি িনব াপণ মহড়া
পিরচালনা করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

অি িনব াপণী মহড়া পিরচালনার সংার উপর িভি
কের পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.২.২] তত
কিমউিন ভলািয়ার

অি এবং অা ািতক ও মানব েয াগ সফলভােব
মাকােবলার লে ফায়ার সািভ স ও িসিভল িডেফ অিধদেরর
আওতায় ােসবী গঠন কের তােদরেক িবিভ েয াগ ও এেলার
উার কায ম সেক িশণ দান করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

কিমউিন ভলািয়ার ত করার সংার উপর িভি
কের পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.২.৩] িবিভ িতােন
পিরচািলত অি
িনরাপালক পিরদশ ন
কায ম

অি িনরাপার িঁক াসকে িবিভ াপনা/িতান/কলকারখানা
পিরদশ ন কের অি িনরাপার িত সেক ফায়ার সািভ েসর
কমবািহনী কক সংিেদরেক পরামশ  দান করা হেয় থােক।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

অি িনরাপালক পিরদশ ন কায েমর সংার উপর
িভি কের পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] ঘ টনা
িতেরােধ িশণ
কায ম পিরচালনা

[২.৩.১] ফায়ার সািভ েসর
কমবািহনীর জ
পিরচািলত িশণ

ফায়ার সািভ েসর দতা ির লে েয ােগর সা িঁক, েয ােগর
িত, েয ােগ করণীয়, েয াগ পরবত হীত বা সেক
ফায়ার সািভ েসর কমবািহনীেক িশণ দান করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

ফায়ার সািভ েসর কমবািহনীর জ পিরচািলত িবিভ
িশেণর সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩.২] সবা হীতােদর
জ পিরচািলত মৗিলক
িশণ

অিসহ িবিভ ািতক ও মানব  েয াগ মাকােবলার লে
সমােজর িবিভ িণর মাষ যমন-বাসা বািড়র মািলক, ভবেনর
মািলক, দাকান ও অা বসা িতােনর মািলক, শিপং মল,
কলকারখানা, িশা িতান, ধময় িতান, দাম ইতিদেত
মৗিলক িশণ কায ম পিরচালনা করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

সবা হীতােদর জ পিরচািলত িবিভ িশেণর
সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন



া: ২২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৪] িবিভ িতান/
াপনা বরাবর িবিধ
মাতােবক লাইেস ও
ছাড়প দান

[২.৪.১] িতান/াপনা
বরাবর দানত লাইেস

িবিভ কাটাগিরর িতান এবং াপনা থেক আেবদন াি
সােপে সংি িতান/াপনা পিরদশ ন কের অি িনরাপার িঁক
মাকােবলা সংা কায ম সেক িনিত হেয় চিলত আইেনর
আওতায় লাইেস দান করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

িবিভ িতান/াপনা বরাবর দানত লাইেসের
সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪.২] িতান/াপনা
বরাবর দানত ছাড়প

িবিভ কাটাগিরর িতান এবং াপনা থেক আেবদন াি
সােপে সংি িতান/াপনা পিরদশ ন কের অি িনরাপার িঁক
মাকােবলা সংা কায ম সেক িনিত হেয় চিলত আইেনর
আওতায় ছাড়প দান করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

িবিভ িতান/াপনা বরাবর দানত ছাড়পের
সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪.৩] িতান/াপনা
বরাবর অি লাইেস
দােনর কভােরজ

িবিভ কাটাগিরর িতান এবং াপনা পিরদশ ন কের অি
িনরাপার িঁক মাকােবলা সংা কায ম সেক িনিত হেয়
চিলত আইেনর আওতায় লাইেস দান করা হয়।

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর

মাট িতান/াপনা’র সংার িবপরীেত ইত
লাইেসের হার িনণ য় কের পিরমাপ করা হয়

ফায়ার সািভ স ও
িসিভল িডেফ
অিধদর এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] কারাবিেদর
আবাসন সমা র
করা

[৩.১.১] িা বি
ধারণ মতা

নরিসংদী, ঠারগও, ফিরদর ও িমা কারাগার এর নন
িনম াণ/আিনকায়ন ক হণ করা হেয়েছ। উ কসহ
বাবায়েনর মােম সংি কারাগারসেহর বিধারণ মতা ি
পােব।

কারা অিধদর

উয়ন কের আওতায় নন কারাগার িনম াণ কের
কারাবির লনায় ননভােব িনিম ত কারাগােরর
ােনর লনালক পিরসংান িবেবচনা কের পিরমাপ
করা হয়

কারা অিধদর এর
বািষ ক িতেবদন

[৩.২] কারাগােরর
িনরাপা জারদার করা

[৩.২.১] সংহীত
িনরাপালক সাজ-
সরাম

রাজশাহী, রংর, বিরশাল, লনা ও িসেলট কারাগার এর সবা,
সমতা ও িনরাপা ির জ আচ ওেয়, হােহা মটাল
িডেটর, বিড/লােগজ ানার, জামার, িসিসিভ, েলটফ ভ,
বাইেনা লার, রায়টিশ, ফগার মিশন, যানবহান ও যপািত েয়র
িনিম উয়ন ক হণ করা হেয়েছ।

কারা অিধদর
উয়ন কের আওতায় সাজ-সরাম য় কের েব র
সাজ-সরােমর সােথ লনােম পিরমাপ করা হয়

কারা অিধদর এর
বািষ ক িতেবদন

[৩.২.২] নবিনিম ত সীমানা
াচীর

নরিসংদী, ঠারগও, ফিরদর ও িমা কারাগার এর নন
িনম াণ/আিনকায়ন ক হণ করা হেয়েছ। উ কসহ
বাবায়েনর মােম সংি কারাগারসেহর সীমানা াচীর নন
কের িনম াণ করা হেব।

কারা অিধদর
উয়ন কের আওতায় ননভােব কারা সীমানা াচীর
িনম াণ কের েব র সীমানা াচীেরর আয়তেনর সােথ
লনােম পিরমাপ করা হয়

কারা অিধদর এর
বািষ ক িতেবদন



া: ২৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৩] কারাবিেদর
সবা দান কায ম

[৩.৩.১] দানত দতা
িলক কািরগির
িশণ

কারাগার হেত ি লােভর পর কারাবিরা যােত সমােজর ল
াতধারার িবিভ কােজ অংশহেণর মােম সমােজ নব ািসত
হেত পাের স লে তােদর জ িবিভ েড কািরগির িশেণর
আেয়াজন করা হয়।

কারা অিধদর
কারাবিেদর অেল পিরচািলত দতা িলক
কািরগির িশেণর সংার উপর িভি কের পিরমাপ
করা হয়

কারা অিধদর এর
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩.২] মাদকাস
বিেদর উেে
আেয়ািজত মােভশনাল
াাম

কারাগাের আটক মাদকাস বিেদরেক মাদেকর অিভশাপ থেক
 করার লে তােদর উেে িবিভ মােভশনাল াাম
বাবায়ন করা হয়।

কারা অিধদর
মাদকাস বিেদর উেে আেয়ািজত মােভশনাল
াােমর সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

কারা অিধদর এর
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩.৩] াসত
কারাবি  হার

কারাবিেদর া সবার েযাগ ির মােম তােদরেক রােরা
ািধর আমণ হেত ের রাখার উোগ হণ করা হয়। এ লে
ঢাকা কিয় কারাগার কাােস ২০০ শা িবিশ হাসপাতাল
িনিম াণ ক হণ করা হেয়েছ।

কারা অিধদর
কারা হাসপাতােলর বেডর সংার লনালক
পিরসংােনর উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

কারা অিধদর এর
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩.৪] া সবার জ
দ হাসপাতাল বড

কারাবিেদর া সবার েযাগ ির মােম তােদরেক রােরা
ািধর আমণ হেত ের রাখার উোগ হণ করা হয়। এ লে
ঢাকা কিয় কারাগার কাােস ২০০ শা িবিশ হাসপাতাল
িনিম াণ ক হণ করা হেয়েছ।

কারা অিধদর
কারা হাসপাতােলর বেডর সংার লনালক
পিরসংােনর উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

কারা অিধদর এর
বািষ ক িতেবদন

[৪.১] যথাসমেয়
এম.আর.িপ ও
এম.আর.িভ ই করা

[৪.১.১] ইত
এম.আর.িপ

তাশী ির িনকট থেক া আেবদেনর িভিেত চিলত িনয়ম
নীিত ও পিত অসরণ কের িনধ ািরত সমেয়র মে মিশন িরেডবল
পাসেপাট  দান করা হয়।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

এমআরিপ ইর সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা
হয়

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১.২] ইত
এম.আর.িভ

তাশী ির িনকট থেক া আেবদেনর িভিেত চিলত িনয়ম
নীিত ও পিত অসরণ কের িনধ ািরত সমেয়র মে মিশন িরেডবল
িভসা ই করা হয়।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

এমআরিভ ইর সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা
হয়

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন



া: ২৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.২] িবেদেশ অবিত
বাংলােদশ
তাবাসসেহর মােম
সসািরত এমআরিপ
ও এমআরিভ কায ম
সসারণ

[৪.২.১] িবেদেশ অবিত
বাংলােদশ তাবােস
চাত পাসেপাট  ও িভসা
উইং

িবেদেশ অবিত বাংলােদশ িমশনসেহর মােম পাসেপাট  ও িভসা
ইর কায ম হণ করা হেয়েছ।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

িবেদেশ অবিত বাংলােদশ িমশনসেহর মােম
পাসেপাট  ও িভসা ইর সংার উপর িভি কের
পিরমাপ করা হয়

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.২.২] িবেদশ
িমশনসেহ সসািরত
এমআরিপ কায ম

িবেদেশ অবিত িবিভ বাংলােদশ িমশনসেহর মােম এমআরিপ
ইর কায ম হণ করা হেয়েছ। উ কায ম বতমােন সসারণ
করা হে।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

িবেদেশ অবিত বাংলােদশ িমশনসেহর মােম
এমআরিপ ইর সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা
হয়

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.২.৩] িবেদশ
িমশনসেহ সসািরত
এমআরিভ কায ম

িবেদেশ অবিত িবিভ বাংলােদশ িমশনসেহর মােম এমআরিভ
ইর কায ম হণ করা হেয়েছ। উ কায ম বতমােন সসারণ
করা হে।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

িবেদেশ অবিত বাংলােদশ িমশনসেহর মােম
এমআরিভ ইর সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা
হয়

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩] ই-পাসেপাট 
কায ম বাবায়ন

[৪.৩.১] বাবািয়ত ই-
পাসেপাট  কায ম

ই-পাসেপাট  চা করার লে রা সবা িবভাগ হেত উোগ হণ
করা হেয়েছ। এ াপাের একেনক এর অেমাদন সােপে ক
দিলল তির এবং ড়া করা হেব।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

ই-পাসেপাট  চা করা সংা ক দিলল ড়া করার
হােরর উপর িভি কের।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৪] িলশ িয়াের
এবং ভিরিফেকশন
সংা কায ম
জারদার করা

[৪.৪.১] যথাসমেয় তদে
রণত আেবদন

িলশ িয়াের এবং ভিরিফেকশন সংা কায েমর জ
যথাসমেয় িলশ কপের িনকট আেবদনকারীগেণর আেবদন রণ
করা হয়।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

িলশ িয়াের এবং ভিরিফেকশন সংা
কায েমর জ িলশ কপের িনকট
আেবদনকারীগেণর আেবদন রেণর সংার উপর
িভি কের পিরমাপ করা হয়

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
সংহীত িলশ িতেবদন
(ইিতবাচক)

এমআরিপ/এমআরিভ সংা ইেত সবা হীতােদর িনকট থেক
া আেবদেনর িভিেত বাংলােদশ িলশ কপের িনকট হেত
েয়াজনীয় ত/রকড  সংহ করা হেয় থােক।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

িলশ িয়াের এবং ভিরিফেকশন সংা
কায েমর জ িলশ কপের িনকট হেত সংহীত
িলশ িতেবদেনর সংার উপর িভি কের পিরমাপ
করা হয়

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন



া: ২৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.৫] পাসেপাট  সবা
সহজীকরেণর লে
অনলাইন াংিকং
কায ম জারদারকরণ

[৪.৫.১] সকল জলায়
সসািরত অনলাইন
াংিকং কায ম

পাসেপাট  সবা হীতােদর অেল েদয় পাসেপাট  সবা কায ম
সহজীকরেণর লে অনলাইেন িফ পিরেশাধসহ আেবদন দািখল
করার িসেম বতন করা হেয়েছ। এ বােক সকল জলায়
সসািরত করার উোগ হণ করা হেয়েছ।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

অনলাইন াংিকং কায ম জলা পয ােয় সসারণ
করার সংার উপর িভি কের পিরমাপ করা হয়

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৫.২] এমআরিপ ও
এমআরিভ বাবদ া
অেথ র িহসাবািদ অনলাইন
িয়ায় সংেহর উোগ
সত

বাংলােদশ এবং িবেদশ বাংলােদশ িমশেন এমআরিপ/এমআরিভ
বাবদ আদায়ত অেথ র িহসাব অনলাইেন সংেহর উোগ হণ করা
হেয়েছ।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর

এমআরিপ/এমআরিভ বাবদ আদায়ত অেথ র
পিরমােনর উপর িভি কের পিরমাপ করা হেব।

বিহরাগমন ও
পাসেপাট  অিধদর
এর বািষ ক
িতেবদন।

[৫.১] রাজখােত পদ
জন

[৫.১.১] রাজখােত
জনত পদ

নব িবভাগ িহেসেব রা সবা িবভােগর ািতািনক সমতা
ির লে রাজখােত পদ জেনর কায ম হণ করা হেয়েছ।

রা সবা িবভাগ িজত পেদর সংার িভিেত
িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[৫.২] িবভােগর
আওতাধীন
দর/সংাসেহর
কায েমর সময়
সাধন

[৫.২.১] িডআইিপ,
এফএসিসিড, িডএনিস
এবং কারা অিধদেরর
মাঠ পয ােয়র কায ম
সেরজিমন পিরদশ ন

িডআইিপ, এফএসিসিড, িডএনিস এবং কারা অিধদেরর মাঠ পয ােয়র
কায ম সেরজিমন পিরদশ েনর জ ২৮ জন কম কতােক দািয়
দানব ক জলা ওয়াির পিরদশ ন কায ম ভাগ কের দয়া হেয়েছ।

রা সবা িবভাগ পিরদশ েনর সংার িভিেত
িবভােগর বািষ ক
িতেবদন



া: ২৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৫, ২০১৭

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় বািণজ মণালয়
সাড়া দানত অি
ঘ টনা

িবিভ অি িনব াপণী সাজ সরাম আমদািনর ে
ছাড়প দান

অি িনব াপণী সাজ সরাম আমদািনর ে ায়ন
পিতর সহিজকরণ েয়াজন।

যথাসমেয় অি িনব াপণী সাজ সরাম
আমদািন িবলিত হেত পাের।

িবভাগ জনিনরাপা িবভাগ পিরচািলত অিভযান
মাদক পাচার িতেরাধকে অিভযান পিরচালনাকােল
আইন লা রাকারী বািহনী কক েয়াজনীয়
সহায়তা দান

মাকদ িনয়ণ অিধদর কক মাদক িবেরাধী
অিভযান পিরচালনাকােল িনরাপার ােথ  আইন লা
রাকারী বািহনীর সহায়তা েয়াজন।

মাদক িবেরাধী অিভযান াহত হেত পাের।

অা িলশ অিধদর ইত এম.আর.িপ
তাশী িবেগ র আেবদেনর উপর তদ িতেবদন
দান

তাশী িবেগ র আেবদেনর িবষেয়র উপর িনধ ািরত
সমেয় তদ িতেবদন েয়াজন

যথাসমেয় এমআরিপ/এমআরিভ দান
িবলিত হেত পাের।


