
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
আইন-লা রা
ও জনবাব সবা
দান িনিতকরণ

৩০

[১.১] িলশ কক অপরাধ সংা অিভেযাগ ও ত দানকারীর ব
বণ

[১.১.১] বেণর হার % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.২] অপরাধ সংা ত াির পর অসােনর হার [১.২.১] অসােনর হার % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.৩] অপরাধ সংা িজিড অসােনর হার সংার অপােত [১.৩.১] অপরাধ সংা িজিড অসােনর হার % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৮

[১.৪] অধত অপরােধ অিভেযাগ াির পর িসিকউশন [১.৪.১] িসিকউশেনর হার % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫.৭৫

[১.৫] ধত অপরােধ অিভেযাগ াির পর মামলা  [১.৫.১] মামলা  হার % ১ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৫ ৪০ ৭৪.৩৪

[১.৬] ধত অপরাধ মামলার চাজিশট দান কায ম
[১.৬.১] ধত অপরােধ ১৫০ িদন সমাে দােয়রত মামলার
চাজিশট দােনর হার

% ১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮৭.১৮

[১.৭] থানায় হীত াির পেরায়ানা
[১.৭.১] থানায় হীত াির পেরায়ানা তািমেলর হার সংার
অপােত

% ১ ৯০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৯২.৫৩

[১.৮] তািমলত পেরায়ানা পিরবীেণর লে পিরদশ ন [১.৮.১] পিরচািলত পিরদশ ন % ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[১.৯] সমন জাির ও সাী হািজর করণ [১.৯.১] জাির ও সাী হািজর করেণর হার সংার অপােত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৪.৪৩

[১.১০] িশ পাচার রােধ অিভযান [১.১০.১] ত াির পর িশ পাচার রােধ অিভযােনর হার % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[১.১১] বািববাহ রােধ অিভযান [১.১১.১] ত াির পর বািববাহ রােধ অিভযােনর হার % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[১.১২] মাদক িবেরাধী অিভযান [১.১২.১] বছের অিভযােনর সংা সংা ১ ৩১৬৮০ ৩১৬৭৫ ৩১৬৭০ ৩১৬৬৫ ৩১৬৬০ ১২০১৩

[১.১৩] িজব বষ  উপলে হাজতখানা সংার [১.১৩.১] সংারত হাজতখানা সংা সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪২৮

[১.১৪] থানায় ািপত িশ হেড এ সবা দান
[১.১৪.১] িশ হ ডে আগত সাহা াথ িশর অিভেযাগ
িনির হার

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[১.১৫] িশ হ ড এ কম রত কম কতার িশণ [১.১৫.১] িশেণর হার % ১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮৫.৪৭

[১.১৬] িশ হ ড এ সবা দান িবষেয় পিরদশ ন [১.১৬.১] পিরদশ নত হ ড সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ১ ২

[১.১৭] থানা পিরদশ ন [১.১৭.১] পিরদশ নত থানা সংা ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৮

[১.১৮] ত িবচার াইনােল ানােরর আেবদন িনিকরণ [১.১৮.১] িনিত আেবদন/াব % ২ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ১০০

[১.১৯] আইন-লা সংা সভা আেয়াজন [১.১৯.১] আেয়ািজত সভার সংা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.২০] আনসার কক পাব ত এলাকায় যৗথ টহল অিভযান পিরচালনা [১.২০.১] পিরচািলত অিভযান সংা(হাজার) ১ ৭.২০ ৭.০০ ৬.৮ ৬.৬০ ৬.৪০ ২.৩৪৯

[১.২১] আনসার ও িভিডিপ বািহনী কক সমতল এলাকায় অা
বািহনীর সােথ যৗথ টহল অিভযান

[১.২১.১] পিরচািলত যৗথ টহল অিভযান সংা(হাজার) ১ ৪.৫ ৪.০৫ ৩.৬০ ৩.১৫ ২.৭০ ১.০৫

[১.২২] আনসার ও িভিডিপ বািহনী কক রাীয় ও ধময় অােন
িনরাপা দান

[১.২২.১] িন আনসার সদ সংা(হাজার) ১ ১৭২.৫০ ১৫৫.২৫ ১৩৮.০০ ১২০.৭৫ ১০৩.৫০ ৬৮.৪৮৭

[১.২৩] আনসার ও িভিডিপ বািহনী কক সরকাির ও বসরকাির সংায়
িনরাপা দান

[১.২৩.১] িন আনসার সদ সংা(হাজার) ১ ৫১.০০ ৪৬.৩৫ ৪১.২০ ৩৬.০৫ ৩০.৯০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১
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এবং দশীয় সদ
রা

১৪

[২.১] আিভযািনক কায ম ি [২.১.১] পিরচািলত িবেশষ অপােরশন সংা ১ ১৫৫ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ৪০

[২.২] টহল কায ম ি [২.২.১] পিরচািলত সীমা টহল/অিভযান সংা ১ ২১০০০০ ১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৫০০০০ ১২০০০০ ৫৩৫০০

[২.৩] সীমা িনরাপার জ টােফাস  অপােরশন [২.৩.১] পিরচািলত টােফাস  অপােরশন সংা ১ ১৫৫ ১৪৫ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ৪১

[২.৪] মাদক পাচার ও সবনেরােধ িবেশষ কায ম [২.৪.১] পিরচািলত অিভযান সংা ৩ ২৩৬০ ২৩৫০ ২৩৪০ ২৩৩০ ২৩২০ ৬৫০

[২.৫] মাদক পাচর ও সবনেরােধ সভা/সিমনার [২.৫.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার সংা ১ ৫০০০ ৪৭০০ ৪৪০০ ৪১০০ ৩৮০০ ১৩৫০

[২.৬] মানব,নারী ও িশ পাচারেরােধ িবেশষ কায ম [২.৬.১] আেয়ািজত সভা,সিমনার ও ওয়াকসপ সংা ৩ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ৮০০

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

[২.৭.১] পিরচািলত টহল/অিভযান সংা ১ ১৩৫০০ ১৩৪০০ ১৩৩০০ ১৩২২১ ১৩১০০ ৩৫৭৫

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

[২.৮.১] পিরচািলত টহল/অিভযান সংা ১ ১৭০ ১৬৭ ১৬৫ ১৬২ ১৬০ ৪৩

[২.৯] অৈবধভােব মৎ আহরণ রােধ জনসেচতনালক কায ম
পিরচালনা

[২.৯.১] পিরচািলত সভা, সিমনার ও ওয়াকশপ সংা ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১৩

[২.১০] উপলবত এলাকায় মাদক পাচার রােধ অিভযান পিরচালনা [২.১০.১] পিরচািলত অিভযান সংা ১ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৪ ২৩০ ৬১

৩
ত-ি
বহােরর মােম
সবার মান উয়ন

১০

[৩.১] Real time এ ইিমেশেন আগত ির সবা দান [৩.১.১] Real time সবা দােনর হার % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৩.২] ইিমেশন এ আগত ির সবা দােনর সময় [৩.২.১] ইিমেশন এ আগত ির সবা দােনর সময় িমিনট ২ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ ৫

[৩.৩] থানায় িসিডএমএস এ মামলা এি [৩.৩.১] মামলা এির হার সংার অপােত % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৩.৪] িতমােস থানায় িলশ ভিরিফেকশন সংা হীত আেবদেনর
সংা

[৩.৪.১] িতমােস থানায় হীত িলশ ভিরিফেকশন এর
জবাব রেণর হার

% ১ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯৫

[৩.৫] ৯৯৯ এ দিনক িভিেত অপরাধ সংাে কল ািেত সবা দান [৩.৫.১] অপরােধর ত ািেত সাড়া দােনর হার % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৩.৬] িডএনএ িতেবদন দান [৩.৬.১] িতেবদন দােনর হার % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৩.৭] িভেসরা িতেবদন দান [৩.৭.১] িতেবদন দােনর হার % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৩.৮] িফারি িতেবদন দান [৩.৮.১] িতেবদন দােনর হার % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯৫

৪

িবিভ দেশর
সােথ আইন-
লা সংা
সক উয়ন

৭

[৪.১] আইন-লা সংা সমেঝাতা ারক/ি [৪.১.১] সািদত ারক/ি সংা ২ ১ ১

[৪.২] আইন-লা সংা ি-পািক সভা আেয়াজন [৪.২.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ২ ১

[৪.৩] আইন-লা ও জনিনরাপা সংা িপািক/বপািক
অিভতা িবিনময়

[৪.৩.১] অংশহণত কম শালা/এেপা/সিমনার সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৪] এনিসিব (ইারেপােলর) মােম হীত কায ম [৪.৪.১] হীত কায ম সংার অপােত % ২ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬০ ৮০.৫

৫ মানবসদ উয়ন ৭

[৫.১] িবিজিব সদেদর িবেশষািয়ত িশণ [৫.১.১] দানত িশণ সংা ২ ৫২০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ১৪৫০

[৫.২] আনসার-িভিডিপ সদেদর কািরগির িশণ দান [৫.২.১] দানত িশণ সংা ১ ১৮৫০ ১৬৬০ ১৪৮০ ১৩০০ ১১১০ ৭৮৮

[৫.৩] আনসার-িভিডিপ সদেদর পশাগত িশণ [৫.৩.১] দানত িশণ সংা ১ ৭০০০ ৬৩০০ ৫৬০০ ৪৯০০ ১৭৬৮

[৫.৪] আনসার-িভিডিপ সদেদর মৗিলক িশণ [৫.৪.১] দানত িশণ সংা ২ ১৮৩০০ ১৬৪৭০ ১৪৬৪০ ১২৮১০ ১০৯৮০ ১২৫১

[৫.৫] েয াগ বাপনা িবষেয় সেচতনতা ও িতেরাধলক িশণ [৫.৫.১] দানত িশণ সংা ১ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৫০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৬
নিত িতেরাধ ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৭

[৬.১] া নিতর তের িভিেত তদ [৬.১.১] া নিতর তের িভিেত তদ % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৬.২] মািণত অিভেযােগ শািলক বা হণ [৬.২.১] মািণত অিভেযােগ শািলক বা হণ % ২ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০

[৬.৩] অধীন দর/অিধদর সেহর মাঠ পয ােয়র অিফসসেহর
কায ম পিরবীেণর লে পিরদশ ন

[৬.৩.১] পিরদশ েনর সংা সংা ৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৮

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

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

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

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

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

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

[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 ১৫-০২-২০২১

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

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

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২০

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ২

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৩

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০

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

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

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

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৮, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


