
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

বাংলােদশ কা গাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

উপলবত এলাকায়
চারাচালান, বনজ
সদ পাচার,
ডাকািত, দতা এবং
অপহরণ াস।

২১

[১.১] মাদক পাচার রােধ অিভযান পিরচালনা
[১.১.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৭ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৪ ২৩০ ৬৪

[১.২] চারাচালান রােধ অিভযান পিরচালনা
[১.২.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৭ ৪৯০ ৪৮৬ ৪৮৩ ৪৭৯ ৪৭৭ ১২৬

[১.৩] মাদক পাচার ও চারাচালান রােধ
জনসেচতনতালক কায ম পিরচালনা

[১.৩.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১৫

[১.৪] অপত জেল/বাওয়ালী উাের অিভযান
পিরচালনা

[১.৪.১] পিরচািলত
অিভযান

% ৫ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৬ ৮২ ৯৮

২
অৈবধভােব মৎ
আহরণ াস।

১৫

[২.১] িজব বষ  উপলে অভরীণ জলসীমায়
অৈবধভােব মৎ আহরণ রােধ বিধ ত হাের টহল/
অিভযান পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৮ ১৩৫০০ ১৩৪০০ ১৩৩০০ ১৩২২১ ১৩১০০ ৩৪১৩

[২.২] িজব বষ  উপলে স এলাকায়
অৈবধভােব মৎ আহরণ রােধ ওিপিভ, আইিপিভ,
এফিপিব কক বিধ ত হাের টহল/অিভযান
পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৫ ১৭০ ১৬৭ ১৬৫ ১৬২ ১৬০ ৪৩

[২.৩] অৈবধভােব মৎ আহরণ রােধ
জনেসচতনতালক কায ম পিরচালনা

[২.৩.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১৪

৩
স এলাকায়
িনরাপা ি।

১৫

[৩.১] বর নার এলাকায় পিরচািলত টহল
[৩.১.১] পিরচািলত
অিভযান

জনঘা
(হাজার)

৬ ২৮১ ২৮০ ২৭৯ ২৭৮ ২৭৫ ৭৪

[৩.২] স এলাকায় অা কম কাে টহল
পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
অিভযান

জনঘা
(হাজার)

৪ ৫৩৫ ৫৩৪ ৫৩৩ ৫৩২ ৫৩১ ১৩৫.২৫

[৩.৩] িজব বষ  উপলে  ইেকানিম সংি
কম কাে বিধ ত হাের টহল পিরচালনা

[৩.৩.১] পিরচািলত
অিভযান

জনঘা
(হাজার)

৩ ১৫০ ১৪৯ ১৪৮ ১৪৭ ১৪৬ ৩৭.৮

[৩.৪] নৗযােনর ও নৗপেথ জানমােলর িনরাপা
িবষয়ক জনসেচতনতালক কায ম পিরচালনা

[৩.৪.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১৪



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

বাংলােদেশর জলসীমা
সংল সীমা টহল ও
িনরাপা
জারদারকরণ।

১৩

[৪.১] আইেনর শাসন িতায় উপলবত এলাকার
দািয়াধীন এলাকাসেহ অিভযান পিরচালনা

[৪.১.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ১০ ২৬০০০ ২৫৫৫০ ২৫৪২০ ২৫৩১৭ ২৪৮০০ ৬৫২৭

[৪.২] ািতক িবপয েয় উার ও সবালক
কায ম পিরচালনা

[৪.২.১] পিরচািলত উার
কায ম

% ৩ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৮৯ ৮৫ ৯৮

৫ মানব সদ উয়ন। ৬

[৫.১] মানব সদ উয়েন দানত িশণ
[৫.১.১] িশণাথর
সংা

জন ২ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ১৫৫

[৫.২] সভা, সিমনার ও কম শালা
[৫.২.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ৬

[৫.৩] িজব বষ  উপলে ত অেল বিধ ত
হাের ােসবা দােন কােইন পিরচালনা

[৫.৩.১] আেয়ািজত/
পিরচািলত কােইন

সংা ২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৭

৬
বাংলােদেশর জলসীমা
িদেয় অৈবধ
গমনাগমন াস।

৫

[৬.১] মানব পাচার ও অৈবধ অেবশ রােধ
টহল/অিভযান পিরচালনা

[৬.১.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৩ ১০০০০ ৯৯২৫ ৯৮৭৫ ৯৮১১ ৯৮২৫ ২৫২৭

[৬.২] মানব পাচার রােধ জনসেচতনতালক
কায ম পিরচালনা

[৬.২.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১৫



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

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

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

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

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫২.৪১

[এম.২.২] িডিজটাল সবা চাকরণ
[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

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

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

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৩

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ১

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৫৩

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ০.০৪

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ০৬

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর সির
তািলকা তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


