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সীমিত 

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ এর কি ডসম্পােন এর সামব ডক মিত্র (২০১৮-২০১৯ অর্ ড বছর) 

 (Overview of the Performance of BGB) 
 

সাম্প্রতিক বছরসমূহের ৩ (তিন) বছহরর প্রধান অর্জনসমূে: 

 

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেদশর ৪টি নতুন ব্যাটামলয়ন সৃজন, ২টি হাসপাতাল, ১টি এয়ার উইাং স্থাপনসহ ৩৪৭২ জন জনবল মনদয়াগ ও আধুমনক 

যানবাহন এবাং সরঞ্জািামে অন্তর্ভ ডদের িাধ্যদি সাাংগঠমনক কাঠাদিাদক আরও শমেশালী করা হদয়দছ। বাাংলাদেশ-ভারত-িায়ানিার সীিাদন্ত 

মিাট ৯১টি মবওমপ স্থাপন করা হদয়দছ। ০১টি এযার্হক মরমজয়ন মহর্দকায়াট ডাস, ০১টি আধুমনক র্গ মকায়ার্ গঠন এবাং তরতর্য়ন, সসক্টর ও 

ব্যাটাতিয়ন সমূহেঅপটিকযাল ফাইবার কাদনকটিমভটি সম্প্রসারণ করা হদয়দছ। নারীর ক্ষিতায়ন মনমিতকদে ২০১৬ সাল হদত বামহনীদত িমহলা 

সসমনক মনদয়াগ শুরু করা হদয়দছ এবাং ইমতিদধ্য মিাট ৩৮৭ জন িমহলা সসমনক ভমতড করা হদয়দছ। এ বাতেনী সীমান্ত অপরাধ দমন ও সদহের 

আইন-শৃঙখিা রক্ষায় তবগি তিন বছহর সমাট ৩৯,৭৩৬ প্লাটুন তবতর্তব সমািাহয়ন, ১৭৪৩ সকাটি ৯৮ িক্ষ ৮৮ োর্ার টাকার সচারাচািানী 

মািামাি, ১৩৯৫ সকাটি ১০ িক্ষ ০৮ োর্ার টাকার মাদকদ্রব্য, ১১৪৪ র্ন নারী ও তেশুহক উদ্ধার ও ১৫ র্ন মানব পাচারকারীহক আটক এবং 

১৯৪টি অস্ত্র ও ৪,৫৯৩ রাউন্ড গুতি, ০৭টি সেহনড, ০১টি মট জার সসি, ৭১টি সবাম্ব, ৩৪ সকতর্ এক্সহপ্লাতসভ, ১০৪টি ককহটি, ১৬৭ টি ম্যাগাতর্ন ও 

৪৮ সকতর্ গান পাউডার উদ্ধার করহি সক্ষম েহয়হছ । তবতর্তব তবগি তিন বছহর র্ািীয় ও আন্তর্জাতিক পযা জাহয় তবতভন খ সখিালািায় অংেেে  

কহর সমাট ২৫টি স্ব জ, ৫৫টি সরৌপ্য এবং ১৮টি িাম্র পদক অর্জন কহরহছ। সদহের অর্ জননতিক উন খয়হন অবদান রাখহি ও তবতর্তব সদস্যহদর 

কল্যা াহর্ জ ‘সীমান্ত ব্যাংক’ এবং তবহেষ তেশুহদর র্ন্য ‘দীপ্ত সীমান্ত’ স্কুি প্রতিষ্ঠা করা েহয়হছ। তবতর্তব ২৫/২৬ আগস্ট ২০১৭ পরবিী 

বাংিাহদহে আগি বাস্তুচ্যুি তময়ানমার নাগতরকহদর ব্যবস্থাপনা ও মানতবক সাোয্য প্রদাহন গুরুত্বপূ জ ভূতমকা সরহখহছ। এ বাতেনীর সাম্প্রতিক 

তিন বছহরর প্রধান অর্জনসমূহের তবস্তাতরি ব জনা তনম্নরুপ: 
 

১। তবতর্তব’র আলাতনক বড জার ম্যাহনর্হমন্ট।তবতর্তব’র তবতভন খ কম জকান্ড আলাতনকায়হনর লহি সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পূহব জর তুিনায় আলাতনক, 

দ্রুিির এবং যার্াযার্ েহয়হছ। আলাতনক সযাাগাহযাাগ ব্যবস্থার মা্যমহম ূরগ জম সীমান্ত এিাকায় অবতস্থি তবওতপসমূহের সাহর্ সযাাগাহযাাগ তনতিি 

েহয়হছ। সীমাহন্ত তনতিদ্র তনরাপত্তা তনতিি করার িহক্ষু সকি তবওতপহি পযা জায়ক্রহম নাইট তভেন গগল্স সরবরাে করা েহে। সীমাহন্ত টেি 

িৎপরিা সর্ারদার করার িহক্ষু সাচ জ িাইহটর ব্যবোর এবং সচারাচািান প্রব  সীমান্ত এিাকায় প্রতিটি তবওতপহি মটর সাইহকি সরবরাে করা 

েহয়হছ। অতধক সচারাচািান প্রবন যাহোর সর্িার পুটখািী ও কক্সবার্ার সর্িার সটকনাল সীমান্ত অঞ্চহির তকছু অংহে তনতেদ্র নর্রদাতর 

প্রতিষ্ঠা এবং সচারাচািান প্রতিহরাধ কহে অিুালাতনকBorder Control, Surveillance and Response System স্থাপহনর কার্ 
চিহছ। পযা জায়ক্রহম িা অন্যান্য সীমাহন্ত সম্প্রসার  করা েহব। 

 

২। বড জার আউট সপাষ্ট (BOP) এবং বড জার সসতি সপাষ্ট(BSP) তনম জা  এবং অরমক্ষত সীমান্তহক সুরক্ষা করা।মবমজমব পুনগ ডঠদনর 

আওতায় সীিান্ত এলাকায় এ পয ডন্ত ১৫ (পদনর) টি ‘সাইদলান মশল্টার’ টাইপ মবওমপ, ৭৫ (পঁিাত্তর) টি ‘এ’ টাইপ মবওমপ এবাং ১২৮ (একশত 

আটাশ) টি মবএসমপ মনি ডাণ করা হদয়দছ। এছাড়া আরও নতুন ৬০ (ষাট) টি ‘এ’ টাইপ মবওমপর কাজ শুরু হদয়দছ যার িদধ্য ৪৫টি মবওমপ’র কাজ 

প্রায় মশষ পয ডায়। এছাড়াও ২০টি ‘মপ্রদফমিদকদটর্ মশল্টার’ টাইপ মবওমপ’র িদধ্য ০৫টি মবওমপ’র মনি ডাণ কাজ মশষ হদয়দছ এবাং অবমশষ্ট ১৫টির 

কাজও িলিান রদয়দছ। সুন্দরবদনর নীলডুমুরস্থ কাঁমিকাটা ও আঠাদরাদবকী খাল নািক স্থাদন ০২ টি ভাসিান মবওমপ ইমতিদধ্য মনি ডাণ করা 

হদয়দছ এবাং সকখালী-কাঁমিকাটার িধ্যবতী স্থাদন আরও ০২ (দুই) টি সিজাতীয় মবওমপ মনি ডাদণর কাজ প্রমিয়াধীন রদয়দছ। বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ এর সীিাদন্ত ২৯টি মবওমপদত মবদুযৎ সাংদযাগ এবাং মসৌর শমের িাধ্যদি ১৬৮টি মবওমপদত মবদুযৎতায়ন শীষ ডক প্রকদের কায ডিি 

সম্পন্ন করা হদয়দছ। মবমজমব পূণগ ডঠদনর রুপদরখা অনুদিােদনর পর হদত ভারত ও িায়ানিার সীিাদন্ত ইমতিদধ্য ০৪ (িার) টি ব্যাটামলয়ন ৬২ 

(ষাট) টি মবওমপ সৃজদনর িাধ্যদি ৫৩৯ (পাঁিশত ঊনিমিশ) মকিঃমিিঃ অরমক্ষত সীিাদন্তর িদধ্য ৪০২ মকিঃমিিঃ সীিান্ত নজরোরীর আওতায় আনা 

হদয়দছ। অবমশষ্ট মবওমপ সমূহ মনি ডাদণর কাজও িলিান রদয়দছ। 

 

৩। অভুন্তরী  তনরাপত্তায় তবতর্তব সমািাহয়ন ।তবতর্তব র্নগহনর র্ীবন ও সম্পহদর তনরাপত্তা তবধান, সদহের আইন-শৃঙ্খিা রক্ষা, 

আন্তঃরাষ্ট্র  সীমান্ত অপরাধ দমন এবং প্রিুক্ষভাহব অভুন্তরী  আইন-শৃঙ্খিা রক্ষাহর্ জ সবসামতরক প্রোসনহক সোয়িা এবং সরকার কর্তজক অতপ জি 

সযাহকান দাতয়ত্ব অিুন্ত তনষ্ঠার সাহর্ পািন কহর আসহছ। গি ০৩ বছহর সমাট ৩৯,৭৩৬ প্লাটুন তবতর্তব সদহের তবতভন খ সর্িা উপহর্িায় 

সমািাহয়ন করা েহয়হছ। 

 

৪। তনব জাচন উপিহক্ষু আইন-শৃঙ্খিা রক্ষাহর্ জ তবতর্তব সমািাহয়ন।      তবতর্তব তবতভন খ তনব জাচহন আইন-শৃংখিা রক্ষাদর্ ড দাতয়হত্ব তনহয়াতর্ি 

সর্হক অিুন্ত দক্ষিার সাহর্ দাতয়ত্ব পািন কহর আসহছ। গি ০৩ বছহর তবতভন খ তনব জাচহন সমাট ২,৭৪৯ প্লাটুন তবতর্তব সমািাহয়ন করা েহয়হছ।  

 

৫। সচারাচািান প্রতিহরাহধ সলিিা।তবতর্তব কর্তজক সদহের তবতভন খ সীমাহন্ত তবহেষ অতভযাান এবং টেি পতরচািনা কহর ২০১৫ েহি 

২০১৭ সাি পযা জন্ত সমাট ১৭৪৩,৯৮,৮৮,১০৬/- টাকার সচারাচািানী মািামাি এবং ১৩৯৫,১০,০৮,০০৬/- টাকার মাদক দ্রব্য আটক করহি সক্ষম 

েহয়হছ। উক্ত আটককৃি দ্রহব্যর মহ্যম ১৫০ সকতর্ ১৭ োম স্ব জসে ৬৭ র্ন আসামী, ৬,৯৯,৫০০ ভারিীয় রুতপসে ০৯র্ন আসামী, ৭৯,২৬৯ টি 

সনোর্ািীয় ইনহর্কেন এবং ৩,৪৩,৮১,৩৭২ টি তবতভন খ প্রকার সযাৌন উহত্তর্ক ট্যাবহিট আটক করহি সক্ষম েহয়হছ তবতর্তব। 

 

৬। মানব পাচার প্রতিহরাহধ সলিিা।তবতর্তব সদহের সীমান্ত রক্ষার পাোপাতে মানব পাচার প্রতিহরাহধ তবহেষ অতভযাান এবং টাস্কহলাস জ 

অতভযাান পতরচািনা কহর গি ২০১৫ েহি ২০১৭ সাি পযা জন্ত ১৫৮৬ র্ন নারী ও তেশুহক উদ্ধার এবং ১৫ র্ন পাচারকারীহক আটক করহি সক্ষম 

েহয়হছ।  
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১ 

সীমিত 

সীমিত 

 

৭। অস্ত্র ও সগািাবারুদ উদ্ধার।বাংিাহদহের সীমান্ত এিাকায় অপাহরেন পতরচািনা কহর তবতর্তব কর্তজক গি ২০১৫ েহি ২০১৭ সাি পযা জন্ত 

১৯৪টি অস্ত্র ও ৪,৫৯৩ রাউন্ড গুতি, ০৭টি সেহনড, ০১টি মট জার সসি, ৭১টি সবাম্ব, ৩৪ সকতর্ এক্সহপ্লাতসভ, ১০৪টি ককহটি, ১৬৭ টি ম্যাগাতর্ন 

এবং ৪৮ সকতর্ গান পাউডার উদ্ধার করহি সক্ষম েহয়হছ।  

 
 

৮। তবতর্তব’র  ডগ সস্কায়াড গঠন। তবতর্তব’সক সমহয়াপহযাাগী একটি েতক্তোিী বাতেনীহি রুপান্তর এবং তবতর্তব সদস্যহদর অপাহরেনাি 

কম জকাহন্ড আরও গতিেীিিা আনয়হনর িহক্ষু ইতিমহ্যম একটি আলাতনক ডগ সস্কায়াড গঠন করা েহয়হছ। তবতর্তব’র ডগ সস্কায়াড ইতিমহ্যম, 

ঢাকা, চট্টোম ও তসহিট তবমান বন্দহর মাদক এবং তবহফারক দ্রব্য সনাক্ত কহর র্ািীয় তনরাপত্তায় তবহেষ অবদান সরহখ চহিহছ। সীমান্তবিী 

এিাকাহিও ডগ সস্কায়াড মাদক দ্রব্য, অনবধ অস্ত্র, তবহফারক দ্রব্য উদ্ধার এবং অন্যান্য সচারাচািান প্রতিহরাহধ গুরুত্বপূ জ ভূতমকা রাখহছ।  

 

৯। তবতর্তব’র সাংগঠতনক কাঠাহমাহি এয়ার উইং সৃর্ন।সমে বাংিাহদহের সীমান্ত এিাকায় তনতেদ্র তনরাপত্তা তনতিি করা, অরমক্ষি 

সীমান্ত ও ূরগ জম পাোড়ী এিাকায় নর্রদারী বৃতদ্ধসে সন্ত্রাসী কম জকান্ড প্রতিেি করার িহক্ষু বড জার গাড জ বাংিাহদে এর সাংগঠতনক কাঠাহমাহি 

একটি স্বিন্ত্র এয়ার উইং সৃর্হনর অনুহমাদন সদয়া েহয়হছ এবং গি ০৫ জুন ২০১৬ িাতরহখ বড জার গাড জ সেতনং সসন্টার এন্ড কহির্, বায়তুি 

ইজ্জি, চট্টোহম এয়ার উইং এর তভতত্ত প্রস্তর স্থাপন করা েহয়হছ। অতিদ্রুি এয়ার উইং এর প্রতিষ্ঠার কাযা জক্রম চিমান রহয়হছ। 

 

১০। অপটিকুাি লাইবার কাহনকটিতভটি।    আলাতনক সযাাগাহযাাগ ব্যবস্থার অংে তেহসহব তরতর্য়ন, সসক্টর ও ব্যাটাতিয়ন সমূেহক 

অপটিকুাি লাইবার কাহনকটিতভটির মা্যমহম Digital Data Network (DDN)সর্হক Virtual Private Network (VPN) এ উন খীি 

করা েহয়হছ। তবতর্তব সদর দপ্তহরর তনর্স্ব ব্যবস্থাপনায় ০৪টি তরতর্য়ন সদর দপ্তর, ১৬টি সসক্টর সদর দপ্তর ও বড জার গাড জ সেতনং সসন্টার এন্ড 

কহির্, বায়তুি ইজ্জি চট্টোম এর সাহর্ তভতডও কনলাহরন্স সুতবধা চালু করা েহয়হছ। 

    
১১। প্রতেক্ষ । তবগি ০৩ বছহর তবতর্তব’র একমাত্র প্রতেক্ষ  সকন্দ্র বড জার গাড জ সেতনং সসন্টার এন্ড কহিহর্ (তবতর্টিতসএন্ডতস)কর্তজক ৭,০৭৫ 

র্নহক তরক্রুটহক সমৌতিক প্রতেক্ষ সে সমাট ২০,০২৭ র্নহক তবতভন খ প্রতেক্ষ  প্রদান করা েহয়হছ। এছাড়া তবতর্তব’র তরতর্য়ন পযা জাহয় সমাট ২৮,০৯৪ 

র্ন সদস্যহক তবতভন খ প্রতেক্ষ  প্রদান করা েহয়হছ। বাংিাহদে সসনাবাতেনীর ি্াবধাহন গি তিন বছহর সমাট ৪০৩ র্ন তবতর্তব প্রতেক্ষ  প্রদান করা 

েহয়ছ। ২০১৫ সাি েহি ২০১৮ (মাচ জ পযা জন্ত) তবতর্তব’র ১২২র্ন অতলসার, ১৯৪ অন্যান্য পদবীসে সমাট ৩১৬ র্ন সদস্যহক সদহের বাতেহর৭২টি 

ববহদতেক তবতভন খ প্রতেক্ষহ  অংেেে  কহরহছন। সদহের অভুন্তহর US PACOM AUGMENTATION TEAMএবং অন্যান্য সংস্থার সাহর্ তবতভন খ 

প্রতেক্ষ /হসতমনাহর ২০১৫ সাি েহি ২০১৮ সাি (মাচ জ পযা জন্ত) সমাট ৬১ অতলসার ও ১,০৮২ র্ন অন্যান্য পদবীর তবতর্তব সদস্যগ  অংেেে  

কহরন।  

 

১২। তবতর্তব’র সখিালািার সালল্য।      মোমান্য রাষ্ট্রপতির আহদেক্রহম গি ০৩ র্ানুয়াতর ২০১৭ িাতরহখ মোপতরচািক বড জার গাড জ 

বাংিাহদেহক ভাহরাহত্তািন সলডাহরেহনর সভাপতি তেহসহব মহনানীি করা েয়। দাতয়ত্বেেহ র পহর র্ত মূি পযা জায় েহি প্রতিভাবান সখহিায়াড় 

বাছাই ও প্রতেক্ষহ র উহযাগ েে  করা েহয়হছ। সখিালািায় সাম্প্রতিক বছর সমূহের (তবগি ৩ বছর) তবতর্তব’র প্রধান অর্জন সমূে: 

 
ক।  ২০১৫ সাহি সলডাহরেন এবং র্ািীয় পযা জাহয় অনুতষ্ঠি ১০টি প্রতিহযাাতগিায় তবতর্তব অংেেে  কহর ০৩টি দি চুাতম্পয়ন 

অর্জনসে ব্যতক্তগি ইহভহন্ট ১২টি স্ব জ, ১১টি সরৌপ্য এবং ১৩টি িাম্র পদক অর্জন কহর।  

 
[ 

খ। ২০১৫ সাহি আন্তর্জাতিক পযা জাহয় অনুতষ্ঠি ১৩টি প্রতিহযাাতগিায় তবতর্তব সখহিায়াড়গ  অংেেে  কহর দিগি ও ব্যতক্তগি 

ইহভহন্ট ০৫টি স্ব জ এবং ০৫টি িাম্র পদক অর্জন কহর। 
 

গ। ২০১৬ সাহি সলডাহরেন এবং র্ািীয় পযা জাহয় অনুতষ্ঠি ২০টি প্রতিহযাাতগিায় তবতর্তব অংেেে  কহর ৮টি দি চুাতম্পয়ন, 

৬টি দি রানার আপ এবং ৩টি দি ৩য় স্থান অর্জনসে ব্যতক্তগি ইহভহন্ট ০৪ টি স্ব জ, ০৫ টি সরৌপ্য ও ০৪ টি িাম্র পদক অর্জন কহর। 

 

ঘ। ২০১৬ সাহি আন্তর্জাতিক পযা জাহয় অনুতষ্ঠি ১৭টি প্রতিহযাাতগিায় তবতর্তব সখহিায়াড়গ  অংেেে  কহর দিগি ও ব্যতক্তগি 

ইহভহন্ট ০৩টি স্ব জ, ০২টি সরৌপ্য এবং ১৭টি িাম্র পদক অর্জন কহর। 

 

ঙ।  ২০১৭ সাহি সলডাহরেন এবং র্ািীয় পযা জাহয় অনুতষ্ঠি ১১টি প্রতিহযাাতগিায় তবতর্তব অংেেে  কহর ০৬টি দি চুাতম্পয়ন, 

০১টি দি রানার আপ এবং ০২টি দি ৩য় স্থান অর্জনসে ব্যতক্তগি ইহভহন্ট ০৪টি স্ব জ, ১০টি সরৌপ্য এবং ০১টি িাম্র পদক অর্জন কহর। 
 

চ।  ২০১৭ সাহি আন্তর্জাতিক পযা জাহয় অনুতষ্ঠি ০৪টি প্রতিহযাাতগিায় তবতর্তব সখহিায়াড়গ  অংেেে  কহর ব্যতক্তগি ইহভহন্ট 

০৫টি স্ব জ এবং ০৪টি সরৌপ্য পদক অর্জন কহর। 
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ছ। ২০১৮ সাহি সলডাহরেন ও র্ািীয় পযা জাহয় অনুতষ্ঠি ০৫টি প্রতিহযাাতগিায় তবতর্তব অংেেে  কহর ০১টি দি চুাতম্পয়ন, 

০২টি দি রানারআপ এবং ০১টি দি ৩য় স্থান অর্জনসে ব্যতক্তগি ইহভহন্ট ০৮টি স্ব জ, ০৭টি সরৌপ্য ও ০২টি িাম্্্র পদক অর্জন কহর। 

 

র্। ২০১৮ সাহি আন্তর্জাতিক পযা জাহয় অনুতষ্ঠি ০৬টি প্রতিহযাাতগিায় তবতর্তব সখহিায়াড়গ  অংেেে  কহর ব্যতক্তগি ইহভহন্ট 

০৩টি স্ব জ এবং ০২টি সরৌপ্য পদক অর্জন কহর। 

 

১৩। তবতর্তব’র তেক্ষা প্রতিষ্ঠাহনর লিালি।    মানব সম্পদ উন খয়হনর অংে তেহসহব তবতর্তব কর্তজক পতরচাতিি ৪৯টি তেক্ষা প্রতিষ্ঠাহন 

৩৯,৭৪৫ র্ন তেক্ষার্ীতেক্ষা েে  করহছ।  তবতর্তব কর্তজক পতরচাতিি তেক্ষা প্রতিষ্ঠানগুহিার তেক্ষার্ীরা গি এক বছহর এসএসতসহি  ৯৮.৮৭%, 

এইচএসতসহি ৯৯.১৭%, সর্এসতসহি ৯৮.২৪% এবং তপইতস’সি ৯৮.৩০ A+ লিালি  অর্জন করহি সক্ষম েহয়হছ। 
 

১৪। তবতর্তব’র র্নবহির প্রাতধকার বৃতদ্ধ ও তনহয়াগ।তবতর্তবহি গি তিন বছহর সমাট ৩,৬৮৭ র্ন বসতনক ও অসামতরক কম জচারী তনহয়াগ 

সদয়া েহয়হছ।  এর মহ্যমতবতর্তবহি ২০১৬ সাহি ১৯০ র্ন, ২০১৭ সাহি ১৪৭ র্ন এবং ২০১৮ সাহি (মাচ জ পযা জন্ত) ৫০ র্নসে সমাট ৩৮৭ র্ন 

মতেিা বসতনক ভতিজ করা েহয়হছ।  

 

১৫। তবতর্তব’র তবতভন খ ধরহ র যাানবােন ও র্িযাান ক্রয়।২০১৫-২০১৬ অর্ জ বছহর তবতর্তব’র র্ন্য তবতভন খ প্রকার ১১৩টি যাানবােন ক্রয় 

করা েহয়হছ। এছাড়া, র্িযাান খাহি ১৫টি োইস্পীড ইতিন সবাট ক্রয় করা েহয়হছ। ২০১৬-২০১৭ অর্ জ বছহর তবতভন খ প্রকার ২৬১টি যাানবােন ক্রয় 

করা েহয়হছ এবং র্িযাান খাহি ০১টি পন্টুন ক্রয় করা েহয়হছ। ২০১৭-২০১৮ অর্ জ বছহর তবতভন খ প্রকার ৯৩টি যাানবােন যার্া ০৩টি তসডান কার, 

০৬টি সমাটর সাইহকি, ০৪টি বাস, ০৩টি মাইহক্রাবাস, ৪৪টি র্ীপ, ২৫টি োক, ০৭টি ডাবি সকতবন তপকআপ এবং ০১টি এুামু্বহিন্স ক্রহয়র 

কাযা জক্রম প্রতক্রয়াধীন রহয়হছ। র্িযাান খাহি ০২টি উপদি সপহোি সবাট এবং ০২টি স্পীড সবাট ক্রহয়র কাযা জক্রম প্রতক্রয়াধীন রহয়হছ। 

 

১৬। তডতর্টাি পদ্ধতিহি সিাক ভতিজ।তডতর্টাি বাংিাহদে গড়ার অংে তেহসহব তবতর্তব’সি বসতনক ও অসামতরক পহদ ভতিজর কাযা জক্রহম 

গতিেীিিা এবং স্বেিা আনয়হনর িহক্ষু সমাবাইি এসএমএস এর মা্যমহম প্রার্ী তনব জাচন এবং ভতিজ কাযা জক্রম সম্পন খ করা েহে। 
 

১৭। তবতর্তব সদস্যহদর পহদান খতি।     পহদান খতির নীতিমািা সমািাহবক গি ২০১৫ েহি ২০১৮ সাহির মাচ জ মাস পযা জন্ত সমাট ১৫৭৪৪ র্ন 

তবতর্তব সদস্যহদর পহদান খতি প্রদান করা েহয়হছ।  
 

১৮। তবতর্তব োসপািাহি আলাতনক তচতকৎসা সসবা ও র্নসাধার হক তবনামূহল্য তচতকৎসা প্রদান।    তবতর্তব’সি কম জরি তবহেষজ্ঞ 

তচতকৎসক কর্তজক আলাতনক তচতকৎসা সসবা প্রদাহনর িহক্ষু Video Conference Systemও সটতি কনসািহটেন পদ্ধতির মা্যমহম তবতর্তব 

সদস্যহদরহক তচতকৎসা প্রদান করা েহে।  এছাড়া তবতর্তব োসপািাি ঢাকার র্ন্য একটি আলাতনক CTSCANসমতেন ক্রয় করা েহয়হছ। গি 

০৩ (তিন) বছহর তবতর্তব’র ০৩(তিন)টি োসপািাি ( চ্যয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও এবং  খাগড়াছতড়) তনম জা  করা েহয়হছ।  উক্ত োসপািাি সমূহে স্থানীয় 

র্নসাধার হক (২০%) তবনামূহল্য তচতকৎসা প্রদান করা েহে।  

 

১৯। বড জার গাড জ বাংিাহদে এর তবতভন খ পূিজ কার্ সম্পন খ।তবগি ৩ বছহর বড জার গাড জ বাংিাহদে এর সীমান্ত এিাকায় ৮৫টি তবওতপ 

(সংহোতধি ৭৫টি তবওতপ) তনম জা  েীষ জক প্রকে, সীমাহন্ত ২৯টি তবওতপহি তবদ্যুৎ সংহযাাগ ও সসৌর েতক্তর মা্যমহম বড জার গাড জ বাংিাহদে এর ১৬৮টি 

তবওতপ তবদ্যুৎিায় েীষ জক প্রকে, তবতর্তব’র সদর দপ্তহর সর্তসও ও অন্যান্য পদবীধারীহদর র্ন্য ০২টি ১৫িিা তবতেষ্ট আবাতসক ভবন তনম জা  প্রকে, 

যাার তনম জা  কার্ সুষ্ঠুভাহব সম্পন খ েহয়হছ।তবতর্তব’র সমাট ৩১৪টি পূিজ কার্ বাস্তবায়ন করা েহয়হছ। এছাড়া চিতি ২০১৭-২০১৮ অর্ জ বছহর তবতভন খ 

তরতর্য়ন, সসক্টর, ব্যাটাতিয়ন, তবতর্টিতসএন্ডতস এবং সদর দপ্তর তপিখানাসে সমাট ৭৮টি পূিজ কার্ চিমান রহয়হছ।  

 
২০। বড জার গাড জ বাংিাহদে এর ‘‘সীমান্ত ব্যাংক’’ প্রতিষ্ঠা।তবতর্তব’র তনর্স্ব সকান ব্যাংক না র্াকায় গি ২০ তডহসম্বর ২০১৪ িাতরহখ 

বসতনকহদর পক্ষ সর্হক একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার র্ন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দরবাহর পহয়ন্ট উত্থাপন করা েহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার 

প্রতিশ্রুতি প্রদান কহরন। এরই ধারাবাতেকিায় গি ০১ সসহেম্বর ২০১৬ িাতরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তবতর্তব সদস্যহদর দীঘ জতদহনর প্রিুাতেি ‘‘সীমান্ত 

ব্যাংক’’ উহবাধন কহরন। পরবিীহি ধানমতন্ড ঢাকাস্থ সীমান্ত স্কয়ার মাহকজহটর প্রধান কাযা জািয়সে ময়মনতসংে, চট্টোহমর আোবাদ ও সািকাতনয়া, 

যাহোহরর সবনাহপাি, ঢাকার মতিতিি, কুতমল্লার তবতবর বার্ার, কক্সবার্ার, সটকনাল এবং িািমতনরোহট উক্ত ব্যাংহকর োখা উহবাধন করা 

েহয়হছ।এছাড়াও সদহের তবতভন খ অঞ্চহি সীমান্ত ব্যাংহকর োখা প্রতিষ্ঠার কাযা জক্রম এতগহয় চিহছ। 
 

২১। ‘‘দীপ্ত সীমান্ত’’ স্কুি প্রতিষ্ঠা।     তবহেষ তেশুহদর র্ন্য তবতর্তব’র উহযাহগ তপিখানায় গি ২২ সম ২০১৭ িাতরহখ ‘‘দীপ্ত সীমান্ত’’ স্কুহির 

কাযা জক্রম শুরু েহয়হছ। 
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৩ 

সীমিত 

সীমিত 

 
 

সমস্যা ও চুাহিি সমূে: 
 

১। তবতর্তব’র উহেশ্য সূচারুরুহপ বাস্তবায়হনর িহক্ষু প্রহয়ার্নীয় র্নবহির অভাব অন্তরায় তেহসহব কার্ করহছ।  

 

২। নতুন স্থাপনা পতরকেনার সক্ষহত্র র্তমর অপ্রতুিিা, ভূতম অতধেেহ  র্টিিিা ও দীঘ জসূত্রীিা প্রায়ঃেই মূখ্য অন্তরায় েহয় দাড়াহে। 

 

৩।  তবতর্তব’র োসপািািগুহিাহি তবহেষজ্ঞ তচতকৎসক ও তবহেষাতয়ি সরিামাতদর অভাব। 

 

৪। প্রতেক্ষ  সামেীর স্বেিা, প্রতেক্ষ  র্ন্য যাহর্ষ্ট সভৌি অবকাঠাহমাগি স্বেিার কারহ  তবতভন খ প্রতেক্ষ  পতরকেনা ও বাস্তবায়ন ব্যেি 

েহে।  

 

৫। তবতর্তব’র সসক্টর সমূহে ক্ষুদ্রাস্ত্র লায়াতরং সরি তবযমান না র্াকায় সসনাবাতেনীর তবতভন খ স্থানীয় লরহমেহনর সাহর্ সমন্বহয়র মা্যমহম 

ক্ষুদ্রাস্ত্র লায়াতরং সম্পন খ করহি েহে। এমনতক ভারী অহস্ত্রর লায়াতরং এর র্ন্য সকানও লায়াতরং এিাকা না র্াকায় সসনাবাতেনীর সাহর্ 

সমন্বহয়র মা্যমহম লায়াতরং সম্পন খ করা েহয় র্াহক। সসনাবাতেনীর লায়াতরং অনুেীিন করার পর সরি খাতি সাহপহক্ষ তবতর্তবহক ব্যবোহরর 

অনুমতি প্রদান করা েহয় র্াহক,  এহি তবতর্তব’র ভারী অস্ত্র লায়ার অনুেীিন সঠিকভাহব সম্পন খ করা সম্ভব েহে না। 

 

৬। সরকাতর তনহয়াগ তবতধ অনুযাায়ী তবতর্তবহি পদবীধারী বড জার গাড জ সদস্য এবং র্তিীয় ও চতুর্ জ সে ীর কম জচারী তনহয়াহগর ক্ষমিা 

বাতেনী প্রধান তেহসহব মোপতরচািক, বড জার গাড জ বাংিাহদে এর উপর ন্যাস্ত র্াকহিও প্রর্ম ও তবিীয় সে ীর সবসামতরক কম জকিজা তনহয়াহগর 

ক্ষমিা মোপতরচািক, বড জার গাড জ বাংিাহদে এর উপর ন্যাস্ত নয়। তবতর্তব পুনগ জঠন রূপহরখা ২০০৯ অনুযাায়ী তনতেদ্র তনরাপত্তা তনতিিকহে 

সদর দপ্তর তবতর্তব’র সগাহয়ন্দা পতরদপ্তরহক সঢহি সার্াহনার িহক্ষু প্রর্ম ও তবিীয় সে ীর সবসামতরক কম জকিজা তনহয়াহগর তনহদ জেনা রহয়হছ। 

গ কম জচারী তনহয়াগ তবতধ অনুযাায়ী এধরহ র তনহয়াগ তপএসতস কর্তজক প্রদান করা েহয় র্াহক তবধায় প্রচতিি তনয়হম সগাহয়ন্দা কাযা জক্রহমর মহিা 

সংহবদনেীি তবষহয় তবতর্তব’র কর্তজত্ব সুচারু েহব না বহি প্রিীয়মান। 

 

৭। তবতর্তব’সি আলাতনক তর্মহনতসয়ামসে সকান সস্টতডয়াম সনই। 

 

৮। তবতর্তবর একটি মাত্র প্রতেক্ষ  প্রতিষ্ঠাহন তরক্রুট সেতনংসে সকি প্রকার প্রতেক্ষ  প্রদান করা সম্ভব েয় না।  

 

৯। ডগ সস্কায়াহডর প্রতেক্ষহ র র্ন্য ডগ প্রতেক্ষ  সকন্দ্র সনই। 

 

১০। সীমান্ত সুরক্ষার র্ন্য তবযমান তবওতপর সংখ্যা প্রহয়ার্হনর তুিনায় অপ্রতুি।  

 

১১। বাংিাহদে-ভারি ও বাংিাহদে-মায়ানমার সীমান্তবিী নদী সীমান্ত এিাকায় তনরাপত্তা সুরক্ষা ও সচারাচািান প্রতিহরাধ কাযা জক্রম 

পতরচািনার সক্ষমিার অভাব ও পদ্ধতিগি র্টিিিা। 

 

১২। স্থিবন্দর সমূহে তবতর্তব’র কাযা জক্রম পতরচািনার সক্ষহত্র আইন ও পদ্ধতিগি র্টিিিা। 

 

১৩। স্থিবন্দর সমূহের কম জ পতরকেনা ও বাস্তবায়হনর সাহর্ তবতর্তব’র সম্পৃক্তিা না র্াকা। 

 

১৪। সীমান্ত সড়ক বা বড জার সরাড না র্াকা। 

 

১৫। রার্ধানী েের ঢাকার আইন-শৃঙ্খিা রক্ষাহর্ জ সবসামতরক প্রোসনহক সোয়িার তনতমহত্ত অতিতরক্ত চারটি নতুন বড জার গাড জ ব্যাটাতিয়ন 

সৃর্ন। 

 

১৬। সীিান্ত মপলার মিরািত বা রক্ষণাদবক্ষদণর মক্ষদত্র ভারতীয় পদক্ষ মবএসএফ োময়ত্বপ্রাপ্ত হদলও বাাংলাদেদশর পদক্ষ মবমজমব োময়ত্বপ্রাপ্ত 

না হওয়ায় মপলার রক্ষণাদবক্ষদণর িান ও গমত সম্পমকডত জটিলতা। 

 

১৭। তবতর্তবহি সপ্রষহ  তনহয়াতর্ি সসনা অতলসারগহ র অতিতরক্ত সকান প্রহ াদনা (হপ্রষ  ভািা/তবতর্তব সদস্যহদর ন্যায় সীমান্ত ভািা 

ইিুাতদ) সনই।  

 

১৮। পাব জিু অঞ্চহি প্রায় চার ুগহগরও সবতে সময় দাতয়ত্বপািন কাহি ২০০১ এর পূব জ পযা জন্ত সসনাবাতেনীর ন্যায় তবতর্তব অতলসার ও 

সদস্যহদর অপাহরেনাি পদক (পাউতঞ্চং টাইগার, দাবানি ইিুাতদ) প্রদান করা েহিও ২০০১ সাি েহি প্রবতিজি ‘অপাহরেনাি উত্তর ’ এর 

আওিায় অযাবতধ তবতর্তব’সক উক্ত পদক প্রদাহনর আওিায় আনা েয়তন। 
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৪ 

সীমিত 

সীমিত 

 

ভতবষ্যি পতরকেনা : 

 
১। তবতর্তবর সাংগঠতনক কাঠাহমাহি নতুন ১টি তরতর্য়ন সদর দপ্তর, ৪টি সসক্টর সদর দপ্তর, ১৪টি বড জার গাড জ ব্যাটাতিয়ন, ৪টি তরর্াভ জ 

ব্যাটাতিয়ন, ০২টি তরভারাইন ব্যাটাতিয়ন, ০১টি আরআইতব, ০১ টি তবতর্তব এয়ার উইং, ০১টি সেতনং একাহডতম, ০১টি সেতনং এতরয়া, ০২টি 

সেতনং সসন্টার এন্ড স্কুি, ০১টি ডগ সেতনং এন্ড তিতডং ইন্সটিটিউট, ০৫টি িতর্তস্টক সবইর্, ০১টি বড জার গাড জ োসপািাি, ০১টি নাতস জং কহির্, 

০১টি তবতর্তব সমতডকুাি এুাতসসহটন্ট সেতনং স্কুি সংহযাার্ন। 
 

২। তবতর্তব’র অপাহরেনাি কাযা জক্রম সবগবান করহি অনতিতবিহম্ব ১৫০০০ োর্ার র্নবি তনহয়াগ করা। 

৩। সচারাচািান প্রতিহরাধকহে সীমান্ত এিাকায় স্পে জকাির স্থানসমূহে স্মাট জ বড জার ম্যাহনর্ম্যান্ট পতরকেনার আওিায় সাহভ জল্যান্স 

সরিাম স্থাপন, কুইক সরসপন্স যাান ও যান্ত্রপাতি সংহযাার্ন এবং প্রহয়ার্নীয় সংহযাাগ সড়ক তনম জা  সম্পন খ করা। 

৪। তবতর্তব’র সেতি সবস তনম জা  কার্ শুরু করা ও সেতিকোর ক্রহয়র কাযা জক্রম সম্পন খ করা। 

৫। তবতর্তবহি কম জরি জুতনয়র অতলসারহদর সবিন-ভািা সমন্বয়/উন খয়ন। 

৬। সকি আইতসতপসমূে তসতসটিতভ সনটওয়াহকজর আওিায় আনা।  

৭। তবদ্যুহির সােয় এবং ূরগ জম অঞ্চি সমূহে সসািার প্যাহনি এর মা্যমহম সযাাগাহযাাগ ব্যবস্থা সচি রাখার কাযা জক্রম েে  করা। 

৮। বড জার সরাড প্রকে বাস্তবায়ন। 

৯। পাব জিু অঞ্চহির অরতক্ষি সীমান্তসে সমে সীমান্ত এিাকায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমহন আরও সতক্রয় ভূতমকা পািহনর র্ন্য 

২২৫টিরও অতধক তবওতপ পযা জায়ক্রহম তনম জা । 

 

১০। সীমান্ত এিাকায় তবতর্তব’র আলাতনক তবওতপ তনম জা  প্রকে বাস্তবায়ন। 

 

১১। তবযমান তবওতপ সমূহের সভৌি সুতবধাতদর বতধ জিকর /তনম জা  প্রকে বাস্তবায়ন। 

 

১২। বাংিাহদহের তবতভন খ সীমাহন্তর সড়ক বরাবর সসািার তষ্ট্রট িাইট স্থাপন প্রকে বাস্তবায়ন। 
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৫ 

সীমিত 

সীমিত 

২০১৮-১৯ অর্ জ বছহর সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূে: 

 
১। তবতর্তবর সাংগঠতনক কাঠাহমাহি নতুন ১টি তরতর্য়ন সদর দপ্তর, ১টি সসক্টর সদর দপ্তর, ৪টি বড জার গাড জ ব্যাটাতিয়ন, ১টি মরমজয়নাল 

ইদেমলদজন্স ব্যযদরা (আরআইমব)সৃর্ন করা। 
 

২। এয়ার উইং এর র্ন্য ০২টি সেতিকোর, যাানবােন ক্রয় ও র্নবি তনহয়াহগর মা্যমহম অপাহরেনাি কাযা জক্রম শুরু করা। 

৩। তপিখানায় সকন্দ্রীয় তডতর্টাি মতনটতরং/তনয়ন্ত্র  সসি (Command and Surveillance Center) প্রতিষ্ঠাকর । 
 

৪। সচারাচািান প্রতিহরাধকহে সীমাহন্ত গুরুত্বপূ জ আইতসতপ/হচকহপাষ্টসমূহে সভতেকুাি স্কুানার স্থাপন করা।  

৫। সচারাচািান প্রতিহরাধকহে সমে বাংিাহদহের  আনুমাতনক ৭৫ তকঃতমঃ এিাকায় স্মাট জ বড জার ম্যাহনর্ম্যান্ট পতরকেনার আওিায় 

সাহভ জল্যান্স সরিাম স্থাপন, কুইক সরসপন্স যাান ও যান্ত্রপাতি সংহযাার্ন এবং প্রহয়ার্নীয় সংহযাাগ সড়ক তনম জা  সম্পন খ করা। 

৬।   তবতর্তব’র তনর্স্ব ওহয়বসাইট উন খি সংষ্কর  ওহয়বসাইট চালু করা। 

৭। তবতর্তব’র সকি প্রকার কাযা জক্রম তডতর্টািাইহর্েন করার িহক্ষু তবতভন খ প্রকার সলটওয়ুার এর প্রস্ত্ত্তি এবং ডাটা সসন্টার স্থাপন। 

 
৮। আলাতনক ইনহডার সস্টতডয়াম (তর্মসে) তনম জা । 

 
৯। কর্তজপহক্ষর অনুহমাদনক্রহম ১৫০০০ র্নবহির অন্তভূ জতক্তর কাযা জক্রম সম্পন খ করা। 
 

১০। বড জার গাড জ বাংিাহদহের সাংগঠতনক কাঠাহমাহি নতুন সৃতর্ি ৫৫৩টি সবসামতরক পহদ ভতিজর কাযা জক্রম সম্পন খ করা। 
 

১১। তবতর্তব কর্তজক ০২টি কার, ২৩টি র্ীপ,২০টি তপকআপ, ১২টি োক, ০৫টি এুামু্বহিন্স, ০২টি উপদি সপহোি সবাট এবং ০১টি পন্টুন 

ক্রয় করা। 
 

১২। আগামী ২০১৮-২০১৯ অর্ জ বছহর ৫২টি ৭.৬২ তমঃতমঃ টি-৮১ এিএমতর্ ক্রয় করা । 

 

১৩।  আনুষ্ঠাতনক তিি, আইতসতপসমূহে সযাৌর্ তরতেট অনুষ্ঠান, তবতর্তব তদবস প্যাহরড ইিুাতদর র্ন্য ৩৫০ টি তিি অস্ত্র (হসতরমতনয়াি কাহর্ 

ব্যবোহরর র্ন্য) ক্রয় প্রতক্রয়া সম্পাদন করা। 
 

১৪। বড জার গাড জ বাংিাহদহে এর তবওতপ সমূহের চারপাহবজ কাঁটািাহরর সবড়া তনম জা  প্রকে বাস্তবায়ন। 

 

১৫। সীমান্ত এিাকায় তবতর্তব’র আলাতনক তবওতপ তনম জা  প্রকে বাস্তবায়ন। 

 

১৬। তবযমান তবওতপ সমূহের সভৌি সুতবধাতদর বতধ জিকর /তনম জা  প্রকে বাস্তবায়ন। 

 

১৭। বাংিাহদে-মায়ানমার সীমাহন্ত সীমান্ত সড়ক তনম জা  প্রকে শুরু করা। 
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৬ 

সীমিত 

সীমিত 

 

উপক্রমতনকা (Preamble) 

 

 
গ প্রর্ািন্ত্রী বাংিাহদে সরকাহরর স্বরাষ্ট্র মন্ত্র ািহয়র দাতয়হত্ব তনহয়াতর্ি মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিতনতধ তেহসহব সতচব, র্নতনরাপত্তা তবভাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্র ািয়। 

 
এবং 

 
গ প্রর্ািন্ত্রী বাংিাহদে সরকাহরর স্বরাষ্ট্র মন্ত্র ািয়হয়র র্নতনরাপত্তা তবভাহগর অধীহন তনহয়াতর্ি মোপতরচািক, বড জার গাড জ বাংিাহদে এর 

মহ্যম ২০১৮ সাহির ...................... মাহসর .......................... িাতরহখ এই বাতষ জক চ্যতক্ত স্বাক্ষতরি েি। 

 

 

 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্র ািহয়র র্নতনরাপত্তা তবভাহগর অধীন বড জার গাড জ বাংিাহদে এর বাতষ জক কাযা জসম্পাদন ২০১৮-২০১৯ অর্ জ বছহরর এই চ্যতক্তহি 

স্বাক্ষরকারী  উভয়পক্ষ তনম্নতিতখি তবষয়সমূহে সম্মি েিঃ 
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৭ 

সীমিত 

সীমিত 

 
সসকেন-১ 

 
তবতর্তব’র রূপকে (Vision), অতভিক্ষ (Mission) , সকৌেিগি উহেশ্যসমূে এবং কাযা জাবিী: 

 
1.1 রূপকে (Vision):  

 

আলাতনক সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মা্যমহম সীমান্ত সুরক্ষা ও আন্তঃহদেীয় অপরাধ কাযা জকরভাহব প্রতিেহির িহক্ষু তবতর্তব’সক একটি 

আলাতনক, প্রতেতক্ষি ও সপোদার তত্রমাতত্রক বাতেনী তেহসহব গহড় সিািা। 

 
1.2 অতভিক্ষু (Mission): 

 
বাংিাহদহের সীমান্ত তনরাপত্তা রক্ষা, আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সীমান্ত অপরাধ প্রতিহরাধ, র্রুরী পতরতস্থতিহি সামতরক বাতেনীর অধীহন সর্হক 

দাতয়ত্ব পািন এবং িৎসংতিষ্ট বা সরকার প্রদত্ত অন্য সযা সকান দাতয়ত্ব সম্পাদন করা। 
 

 

1.3  সকৌেিগি উহেশ্যসমূে (Strategic Objectives): 

 
১. তবতর্তব’সক একটি আলাতনক তত্রমাতত্রক (র্ি, স্থি ও আকাে পর্) বাতেনীহি রূপান্তর করা। 

২. সীমান্ত তনরাপত্তা তনতিিকহে সীমান্ত বরাবর ‘বড জার সরাড’ ও কাঁটািাহরর সবড়া তনম জা  তনতিিকর । 

৩. সীমান্ত অপরাধ সরাধকহে আলাতনক সাহভ জইল্যান্স পদ্ধতি চালুকর । 

৪. সীমান্ত এিাকার র্নসাধারহ র আর্ জ-সামাতর্ক উন খয়হন কার্ করা। 

 ৫. সচারাচািান সরাহধ র্নগ হক উবুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করা। 

 ৬. তবতর্তবর সাংগঠতনক কাঠাহমা েতক্তোিীকর । 

 ৭. োতন্তরক্ষা তমেহন তবতর্তব’র অংেেে । 

 ৮. বাতেনীহি নারীর অংেেে  সুতনতিি করা। 

 ৯. স্বাস্থু সসবা খাহি সক্ষমিা অর্জন। 

 ১০. ুগদ্ধকািীন/র্রুরী অবস্থা সমাকাহবিায় পযা জাপ্ত েতক্তমত্তা অর্জন। 

 ১১. তবতর্তব’র মানব সম্পদ উন খয়হন পতরকেনা েে  ও উন খিির প্রতেক্ষ  প্রদান। 

 ১২. সখিালািার অঙ্গহন তবতর্তবর অংেেে  বৃতদ্ধকর । 

 ১৩. তবতর্তবহক ুগহগাপহযাাগী ও প্রুগতক্ত তনভ জর তডতর্টাি বাতেনী তেহসহব গহড় সিািা। 

 ১৪. তরতর্য়ন তভতত্তক িতর্তস্টক সসবা সম্প্রসার । 

 
১.৪ কাযা জাবিী (Function): 

 
১. সতক্রয় কিজব্য তেহসহব সব জদা সীমাহন্তর তনরাপত্তা রক্ষা করা।  

২. সচারাচািান, নারী ও তেশু এবং মাদকদ্রব্য পাচার সংক্রান্ত অপরাধসে অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিহরাধ করা। 
 

৩. ুগদ্ধকািীন সমহয় প্রতিরক্ষা মন্ত্র ািহয়র তনয়ন্ত্রহ  সর্হক উক্ত মন্ত্র ািয় কর্তজক অতপ জি দাতয়ত্ব পািন করা। 

৪. অভুন্তরী  আইন-শৃঙ্খিা রক্ষাহর্ জ প্রোসনহক সোয়িা করা। 

৫. সরকার কর্তজক অতপ জি অন্য সযা সকান দাতয়ত্ব সম্পাদন করা।  
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সীমিত 

সসকেন- ২ 

তবতর্তব’র তবতভন খ কাযা জক্রহমর চূড়ান্ত লিালি/প্রভাব (Outcome/Impact) 
 

তবতর্তব’ আউটকাম (Outcome): 
 
 

চ্যড়ান্ত লিালি/প্রভাব 

(outcome/Impact) 

কাযা জসম্পাদন 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃি অর্জন 

 

িক্ষুমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রহক্ষপন 

 

তনধ জাতরি িক্ষুমাত্রা 

অর্জহনর সক্ষহত্র সযাৌর্ভাহব 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্র ািয়/তবভাগ/ 

সংস্থাসমূহের নাম 

 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

(০১/৭/১৭-

৩১/৫/১৮) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১।  সীমান্ত রক্ষায় বড জার গাড জ 

বাংিাহদে এর আতভযাাতনক কাযা জক্রম 

বৃতদ্ধ কহর সীমাহন্ত সচারাচািান ও 

মানবপাচার হ্রাস করা 

[১.১] আতভযাাতনক কাযা জক্রম বৃতদ্ধ সংখ্যা 

 

১৩২ ৮০ ১৫০ ১৬০ ১৭০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  

২।  সীিান্ত মনরাপত্তা ব্যবস্থা 

মজারোরকরণ 
[২.১]   টেি কাযা জক্রম বৃতদ্ধ সংখ্যা ১৯০০০০ ১৯৬০০০ ২০০০০০ 

 

২০০০০০ ২১০০০০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  

[২.২] মাদকদ্রব্য পাচার ও সসবন প্রতিহরাহধ 

পতরচাতিি টেি/অতভযাান পতরচািনা 

 

সংখ্যা 

 

১৪২৩ ২২৮০ ২৩২৫ ২৩৫০ ২৪০০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  

[২.৩] িােক পািার ও মসবন প্রমতদরাদধ 

র্নসহচিনিামূিক সভা সসতমনাহরর 

আহয়ার্ন  

সংখ্যা 

 

১০৮৩০ ৮৩৯৬ ১০৯০০ ১০৯৫০ ১১০০০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  

[২.৪]  নারী ও তেশু পাচার প্রতিহরাহধ 

র্নসহচিনিামূিক সভা, সসতমনার, 

ওয়াকজসপ আহয়ার্ন 

 

সংখ্যা 

 

৯১৫৫ ৭৫৭৫ ৯৫০০ ৯৬০০ ৯৭০০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  

৩।  সীমাহন্তর তবহরাধ তনস্পতত্ত কর  [৩.১] Cordinated Border 

Management Plan (CBMP) এর 
আহিাহক সীমান্ত তবহরাধ তনস্পতত্তর র্ন্য 

প্রতিহবেী সদহের সীমান্ত বাতেনীর সাহর্ 

আতভযাাতনক কাযা জক্রম এবং সমন্বয় বৃতদ্ধ করা  

সংখ্যা 

(সমন্বয় 

সভা) 

৬০০০ ৩৮৪০ ৬০০০ ৬০৫০ ৬১০০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  

সংখ্যা 

(সমতন্বি 

টেি) 

 

১২০০০ ৭৯৮৬ ১২০০০ ১২০০০ ১২০০০ 

৯ 

সীমিত 
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সীমিত 

 

 
চ্যড়ান্ত লিালি/প্রভাব 

(outcome/Impact) 

কাযা জসম্পাদন 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃি অর্জন 

 

িক্ষুমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রহক্ষপন 

 

তনধ জাতরি িক্ষুমাত্রা 

অর্জহনর সক্ষহত্র সযাৌর্ভাহব 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্র ািয়/তবভাগ/সংস্থাস

মূহের নাম 

 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

(০১/৭/১৭-

৩১/৫/১৮) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

৪।  প্রোসন ও ব্যবস্থাপনা উন খয়ন [৪.১]  র্ািীয় শুদ্ধাচার কম জপতরকেনা 

প্র য়ন ও বাস্তবায়ন সম্পহকজ অনুতষ্ঠি সভা 

 

সংখ্যা 

 

০৬  ০৭  ০৭  ০৮ ১০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  

[৪.২]  তবতর্তব’র তবতভন খ সেহড র্নবি 

তনহয়াগ করা 
সংখ্যা 

(তবতভন খ 

সেড) 

 

১১৬১ ১২৮৭ ১০০০ ১০০০ ১০০০ বড জার গাড জ বাংিাহদে র্নবহির 

ঘাটতি অনুযাায়ী 

নতুন র্নবি 

তনহয়াগ করা 

েয়। 

৫।  অর্ জননতিক উন খয়ন [৫.১]  অর্ জ খরহচর ব্যাপাহর বাহর্ট 

ব্যবস্থাপনা কতমটি কর্তজক সকি প্রকার েিজ 

অনুসর  কর   

 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  

[৫.২]  অতডট কাযা জক্রহমর উন খয়ন  

 
% ৮৮ ৮৯ ৯০ ১০০ ১০০ বড জার গাড জ বাংিাহদে  
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১০ 

সীমিত 

 

সীমিত 

 

সসকেন-৩ 

সকৌেিগি উহেশ্য, অোতধকার, কাযা জক্রম, কম জসম্পাদন সূচক এবং িক্ষুমাত্রাসমূে 
 

 
 

সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর 

মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০২০-

২০২১ ২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 
(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ এর মকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১।  সীমান্ত রক্ষায় বড জার 

গাড জ বাংিাহদে এর 

আতভযাাতনক কাযা জক্রম বৃতদ্ধ 

১৩ [১.১] আতভযাাতনক 

কাযা জক্রম বৃতদ্ধ 

[১.১.১] পতরচাতিি 

টাস্কহলাস জ অপাহরেন  
সংখ্যা ৬.৫ ১৩২ ৮০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৬০ ১৭০ 

[১.১.২] প্রদানকৃি 

তবহেষাতয়ি প্রতেক্ষ   
সংখ্যা ৬.৫ ৫০০০ ২০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫১০০ ৫২০০ 

২। সীিান্ত মনরাপত্তা ব্যবস্থা 

মজারোরকরণ 

১৮ [২.১] টেি 

কাযা জক্রম বৃতদ্ধ 

[২.১.১]  বৃতদ্ধপ্রাপ্ত 

সীমান্ত টেি 

সংখ্যা ৬ ১৯০০০০ ১৯৬০০০ ২০০০০০ ১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৭০০০০ ১২০০০০ ২০০০০০ ২১০০০০ 

[২.২]  মাদকদ্রব্য 

পাচার ও সসবন 

প্রতিহরাহধ 

পতরচাতিি 

টেি/অতভযাান এবং 

প্রতিহরাহধ 

র্নসহচিনিামূিক 

কাযা জক্রম বৃতদ্ধ 

[২.২.১] মাদকদ্রব্য 

পাচার ও সসবন 

প্রতিহরাহধ 

পতরচাতিি 

টেি/অতভযাান 

 

সংখ্যা ৪ ১৪২৩ ২২৮০ ২৩২৫ ২০৯৩ ১৮৬০ ১৬২৮ ১৩৯৫ ২৩৫০ ২৪০০ 

[২.২.২] িােক 

পািার ও মসবন 

প্রমতদরাদধ 

র্নসহচিনিামূিক 

সভা সসতমনাহরর 

আহয়ার্ন বৃতদ্ধ করা 

 

সংখ্যা ৪ ১০৮৩০ ৮৩৯৬ ১০৯০০ ৯৮১০ ৮৭২০ ৭৬৩০ ৬৫৪০ ১০৯৫০ ১১০০০ 
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১১ 

সীমিত 

সীমিত 

 
সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০২০-

২০২১ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮* 
(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  [২.৩]  নারী ও 

তেশু পাচার 

প্রতিহরাহধ 

র্নসহচিনিামূিক 

কাযা জক্রম 

[২.৩.১]  নারী ও তেশু 

পাচার প্রতিহরাহধ 

র্নসহচিনিামূিক 

সভা, সসতমনার ও 

ওয়াকজসপ আহয়ার্ন 

সংখ্যা ৪ ৯১৫৫ ৭৫৭৫ ৯৫০০ ৮৫৫০ ৬৭০০ ৬৬৫০ ৫৭০০ ৯৬০০ ৯৭০০ 

৩।  সীমাহন্ত তবহরাধ 

তনস্পতত্ত কর  

১৩ [৩.১] 

Cordinated 
Border 
Management 

Plan (CBMP) 
এর আহিাহক সীমান্ত 

তবহরাধ তনস্পতত্তর 

র্ন্য প্রতিহবেী 

সদহের সীমান্তরক্ষী 

বাতেনীর সাহর্ 

আতভযাাতনক কাযা জক্রম 

এবং সমন্বয়সাধন 

[৩.১.১]  বৃতদ্ধকৃি 

প্রতিহবেী সীমান্তরক্ষী 

বাতেনীর সাহর্ সমন্বয় 

সভা  

সংখ্যা ৬.৫ ৬০০০ ৩৮৪০ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৬০৫০ ৬১০০ 

[৩.১.২]  পতরচাতিি 

প্রতিহবেী সীমান্তরক্ষী 

বাতেনীর সাহর্ সমতন্বি 

টেি  

সংখ্যা ৬.৫ ১২০০০ ৭৯৮৬ ১২০০০ ১০৮০০ ৯৬০০ ৮৪০০ ৭২০০ ১২০০০ ১২০০০ 
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১২ 

সীমিত 

সীমিত 

 

 
সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষপন 

 (Projection) 

২০২০-

২০২১ ২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 
(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৪।  প্রোসন ও 

ব্যবস্থাপনা উন খয়ন  

১৯.৫ [৪.১]  র্ািীয় 

শুদ্ধাচার 

কম জপতরকেনা প্র য়ন 

ও বাস্তবায়ন কর  

[৪.১.১] ওহয়ব সাইহট 

প্রকােকৃি Right to 

Information 
(RTI)এুাক্ট অনুসর  

পূব জক র্ািীয় শুদ্ধাচার 

কম জপতরকেনা 

বাস্তবায়নসভা 

সংখ্যা ৬.৫ 

 

০৬  ০৬ ০৭  ০৬  ০৬  ০৫ ০৪  ০৮  ১০ 

[৪.১.২]  বাস্তবায়ন 

কতমটির তনকট েহি 

অনুহমাদন েে কৃি 

র্ািীয় শুদ্ধাচার 

কম জপতরকেনা ২০১৫ 

প্রস্ত্ত্তিকর  সভা 

সংখ্যা ৬.৫ ০৬  ০৬ ০৭  ০৬  ০৬  ০৫ ০৪  ০৮  ১০ 

[৪.২]  তবতর্তব 

তবতভন খ সেহড র্নবি 

তনহয়াগ করা 

[৪.২.১]  তবতর্তব 

তবতভন খ সেহড র্নবি 

তনহয়াগ করা  

সংখ্যা 

(তবতভন খ 

সেড) 

৬.৫ ১১৬১ ১২৮৭ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০ 
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১৩ 

সীমিত 

সীমিত 

 

 

 
সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৫।  অর্ জননতিক উন খয়ন 

কর  

১১.৫ [৫.১]  অর্ জ খরহচর 

ব্যাপাহর বাহর্ট 

ব্যবস্থাপনা কতমটি 

কর্তজক সকি প্রকার 

েিজ অনুসর  কর  

এবং সংতিষ্ট অতডট 

তবষহয়র উন খয়ন  

[৫.১.১] বত্রমাতসক অর্ জ 

খরহচর প্রতিহবদন  

 

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫.১.২]  ব্যবস্থাপনা 

কতমটি  কর্তজক  

বত্রমাতসক বাহর্হটর 

খরচ িদারতক 

 

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৫.১.৩]   বাৎসতরক 

অতডট আপতত্ত তনরসন 

 

% ৩.৫ - - ৮৯ ৮০.১ ৭১.২ ৬২.৩ ৫৩.৪ ৯০ ৯০ 
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১৪ 

সীমিত 

সীমিত 

 

 

সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আবমশ্যক মকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১। েক্ষতার সদে 

বামষ ডক কি ডসম্পােন 

চুমে বাস্তবায়ন 

৩

 

িাঠ পয ডাদয়র 

কায ডালদয়র সদে 

২০১৮-১৯ 

অর্ ডবছদরর বামষ ডক 

কি ডসম্পােন চুমে 

স্বাক্ষর ও 

ওদয়বসাইদট 

আপদলার্ 

বামষ ডক 

কি ডসম্পােন চুমে 

স্বাক্ষমরত 

তামরখ ০.৫ ২৯ জুন 

২০১৬ 

২০ জুন 

২০১৭ 

২০ 

জুন 

২০১৮ 

২১ 

জুন 

২০১৮ 

২২ 

জুন 

২০১৮ 

- - ২৫ জুন 

২০১৮ 

২০ জুন 

২০১৯ 

২০১৮-১৯ 

অর্ ডবছদরর বামষ ডক 

কি ডসম্পােন চুমের 

অধ ড-বামষ ডক 

মূল্যায়ন প্রমতদবেন 

সাংমিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/মবভাদগ 

োমখল 

 

মূল্যায়ন প্রমতদবেন 

োমখলকৃত 

তামরখ ০.৫ ১৯ জুন 

২০১৬ 

১৫ 

জানুয়ামর 

১৮ 

১৫ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

১৮ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

১৯ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

২৯ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ামর 

২০২০ 
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১৫ 

সীমিত 

 

সীমিত 

 

সকৌেিগি 

উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  িাঠ পয ডাদয়র কায ডালদয়র 

২০১৮-১৯ অর্ ডবছদরর বামষ ডক 

কি ডসম্পােন চুমের অধ ডবামষ ডক 

মূল্যায়ন প্রমতদবেন 

পয ডাদলািনাদন্ত ফলাবতডক 

(feedback) 

িন্ত্রণালয়/মবভাগ 

 

ফলাবতডক 

(feedback) 

প্রেত্ত 

তামরখ ১ ২০ 

জানুয়ামর 

২০১৭ 

১৫ 

জানুয়ামর 

২০১৮ 

২০ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

২৫ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

০১ 

মফব্রুয়ামর 

২০১৯ 

২৫ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

১৮ 

জানুয়ামর 

২০২০ 

সরকামর কি ডসম্পােন 

ব্যবস্থাপনা পদ্ধমতসহ অন্যান্য 

মবষদয় কি ডকতডা/কি ডিারীদের 

জন্য প্রমশক্ষণ আদয়াজন 

 

আদয়ামজত 

প্রমশক্ষদণর সিয় 

জনঘো ১ ৬০ ৬০ ৬০ - - - - ৬০ ৬০ 
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১৬ 

সীমিত 

সীমিত 

 

সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২। কায ডপদ্ধমত, 

কি ডপমরদবশ ও মসবার 

িাদনান্নয়ন 

১০

 

ই-ফাইমলাং পদ্ধমত 

বাস্তবায়ন 

ফ্রে মর্দের 

িাধ্যদি গৃহীত 

র্াক ই-ফাইমলাং 

মসদেদি 

আপদলার্কৃত 

% ১ ৩ ৭ ৭ - - - - ২৫ ৩৫ 

ই-ফাইমলাং নমর্ 

মনষ্পমত্তকৃত 

% ১ ৫ ১০ ১০ - - - - ৫০ ৬০ 

ই-ফাইমলাং পত্র 

জারীকৃত 

% ১ ৫ ১০ ১০ - - - - ৫০ ৬০ 

েপ্তর/সাংস্থা কর্তডক 

অনলাইন মসবা িালু 

করা 

ন্যযনতি একটি 

নতুন ই- সামভ ডস 

িালুকৃত 

তামরখ ১ - - ২৫ 

এমপ্রল 

২০১৯ 

২০ মি 

২০১৯ 

১৫ 

জুন 

২০১৯ 

- - ২০ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

েপ্তর/সাংস্থা ও 

অধীনস্থ 

কায ডালয়সমূদহর 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকে 

(SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকাে 

(SIP) সমূদহর 

হালনাগােকৃত 

র্াটাদবইজ 

ওদয়বসাইদট 

প্রকামশত 

তামরখ ১ - - ৩০ 

এমপ্রল 

২০১৯ 

২৫ মি 

২০১৯ 

১০ 

জুন 

২০১৯ 

- - ২০ জুন 

২০১৯ 

২৫ এমপ্রল 

২০২০ 
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১৭ 

সীমিত 

সীমিত 

 

সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

   র্াটাদবজ অনুযায়ী 

ন্যযনতি দুটি নতুন 

উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকে 

িালুকৃত 

তামরখ ১ - - ১৫ 

এমপ্রল 

২০১৯ 

১০ মি 

২০১৯ 

২৫ 

জুন 

২০১৯ 

- - ২৮ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০২০ 

মসটিদজনস িাট ডার 

বাস্তবায়ন 

হালনাগােকৃত 

মসটিদজনস িাট ডার 

অনুযায়ী প্রেত্ত 

মসবা 

% ১ ৭০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮২ ৮৫ 

মসবাগ্রহীতাদের 

িতািত পমরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা িালুকৃত 

তামরখ ০.৫ ০৬ িাি ড 

২০১৬ 

১০ িাি ড 

২০১৭ 

২০ 

এমপ্রল 

২০১৯ 

৩০ 

এমপ্রল 

২০১৯ 

০৪ মি 

২০১৯ 

১০ মি 

২০১৯ 

২৫ মি 

২০১৯ 

২৭ মি 

২০১৯ 

২৮ মি 

২০২০ 

অমভদযাগ প্রমতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

মনমে ডষ্ট সিদয়র 

িদধ্য অমভদযাগ 

মনষ্পমত্তকৃত 

% ০.৫ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৭৭ ৮০ 

মপআরএল শুরুর ২ 

িাস পূদব ড সাংমিে 

কি ডিারী মপআরএল 

ও ছুটি নগোয়নপত্র 

জামর করা 

মপআরএল আদেশ 

জামরকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

ছুটি নগোয়নপত্র 

জামরকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 
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১৮ 

সীমিত 

সীমিত 

 

 

 

সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩। আমর্ ডক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৯

 

অতডট আপতত্ত 

তনষ্পতত্ত কাযা জক্রহমর 

উন খয়ন 

তত্রপক্ষীয় সভায় 

অতডট আপতত্ত 

তনষ্পতত্তর র্ন্য 

সুপাতরেকৃি 

 

% ১ ৫৫ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

অতডট আপতত্ত 

তনষ্পতত্তকৃি 

% ১ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পতত্তর 

োিনাগাদ িা 

িাতিকা প্রস্তুি করা  

স্থাবর সম্প্রমতর 

তামলকা 

হালনাগােকৃত 

তামরখ ১ ২৫ 

এতপ্রি 

২০১৭ 

৩০ 

সম 

২০১৮ 

২৫ 

এতপ্রি 

২০১৯ 

৩০ 

এতপ্রি 

২০১৯ 

০৫ সম 

২০১৯ 

১৫ সম 

২০১৯ 

২৫ সম 

২০১৯ 

২৮ সম 

২০১৯ 

২০ সম 

২০২০ 

অস্থাবর সম্পমতর 

তামলকা 

হালনাগােকৃত 

তামরখ ১ ২৫ 

এতপ্রি 

২০১৭ 

৩০ 

সম 

২০১৮ 

২৫ 

এতপ্রি 

২০১৯ 

৩০ 

এতপ্রি 

২০১৯ 

০৫ সম 

২০১৯ 

১৫ সম 

২০১৯ 

২৫ সম 

২০১৯ 

২৭ সম 

২০১৯ 

২০ সম 

২০২০ 

বামষ ডক উন্নয়ন 

কি ডসূিী বাস্তবায়ন 

বামষ ডক উন্নয়ন 

কি ডসূিী 

বাস্তবাময়ত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

অব্যবহৃত/অদকদজা 

যানবাহন মবযিান 

নীমতিালা অনুযায়ী 

মনষ্পমত্তকরণ 

মনষ্পমেকৃত তামরখ ১ ১০ 

এতপ্রি 

২০১৭ 

১৫ সম 

২০১৮ 

১০ সম 

২০১৯ 

১৫ 

মাচ জ 

২০১৯ 

২৬ 

মাচ জ 

২০১৯ 

০৩ 

এতপ্রি 

২০১৯ 

১০ 

এমপ্রল 

২০১৯ 

১৫ 

এমপ্রল 

২০১৯ 

১৫ এমপ্রল 

২০২০ 
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১৯ 

সীমিত 

সীমিত 

 

সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  বদকয়া মবদুযৎ মবল 

পমরদশাধ করা  

মবদুযৎ মবল 

পমরদশামধত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

শূণ্য পদের 

মবপরীদত মনদয়াগ 

প্রোন 

মনদয়াগ প্রোনকৃত সাংখ্যা ১ ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০ 

৪। জাতীয় শুদ্ধািার 

মকৌশল ও তথ্য 

অমধকার বাস্তবায়ন 

মজারোরকণ 

৩ 
 

জাতীয় শুদ্ধািার 

কি ডপমরকেনা ও 

পমরবীক্ষণ কাঠাদিা 

বাস্তবায়ন 

সত্রিামসক 

প্রমতদবেন 

োমখলকৃত 

 

সাংখ্যা ১ ০৩ 

জুলাই 

২০১৭ 

২৯ নদভম্বর 

২০১৭ 

০৬ 

সসহেম্বর 

২০১৮ 

০৭ 

তডহসম্বর 

২০১৮ 

০৬ 

এতপ্রি 

২০১৯ 

০৮ 

আগস্ট 

২০১৯ 

০৫ জুিাই 

২০১৯ 
১০ জুিাই 

২০১৯ 
১০ জুিাই 

২০২০ 

জাতীয় শুদ্ধািার 

কি ডপমরকেনা ও 

পমরবীক্ষণ 

কাঠাদিার অন্তর্ভ ডে 

লক্ষযিাত্রা 

বাস্তবাময়ত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

সকল অনলাইন 

মসবা তথ্য 

বাতায়দন 

সাংদযামজত 

 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 
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২০ 

সীমিত 

 

সীমিত 

 

 

সকৌেিগি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌেিগি 

উহেুহশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কাযা জক্রম 

(Activities) 
কাযা জসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃি অর্জন িক্ষুমাত্রা/ক্রাইহটতরয়া মান ২০১৮-১৯ 

 

 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৮-

২০১৯ 

প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৬-

২০১৭ 

২০১৭-

২০১৮ 

(০১/৭/১৭ 

েহি 

৩১/৫/১৮) 

অসাধার  

 

অতি 

উত্তম 

উত্তম 

 

চিতি 

মান 

 

চিতিমাহনর 

তনহম  
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

   তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকৃত 

 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

েপ্তর/সাংস্থার 

২০১৭-২০১৮ 

অর্ ডবছদরর বামষ ডক 

প্রমতদবেন প্রণয়ন 

ও ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

বামষ ডক প্রমতদবেন 

ওদয়বসাইদট 

প্রকামশত 

তামরখ ০.৫ ২০ 

অহক্টাবর 

২০১৭ 

১৫ 

নহভম্বর 

২০১৮ 

২৫ 

অহক্টাবর 

২০১৮ 

৩১ 

অহক্টাবর 

২০১৮ 

১৫ 

নহভম্বর 

২০১৮ 

২৫ 

নহভম্বর 

২০১৮ 

১০ 

তডহসম্বর 

২০১৮ 

২৮ 

অহক্টাবর 

২০১৯ 

২০ নহভম্বর 

২০২০ 
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২১ 

সীমিত 



h:\final of bgb apa 2018-2019 (2).docx 

সীমিত 

 

 

অেীকারনািা 

 

 

আমি মিজর মজনাদরল মিািঃ সামফনুল ইসলাি, এনমর্মস, মপএসমস, িহাপমরিালক, বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ, এর প্রমতমনমধ মহদসদব 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননীয় স্বরাষ্ট্র িন্ত্রীর প্রমতমনমধ স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র জনমনরাপত্তা মবভাদগর সমিদবর মনকট 

অেীকার করমছ ময, এই চুমেদত বমণ ডত ফলাফল অজডদন সদিষ্ট র্াকব।  

 

 আমি, সমিব, জনমনরাপত্তা মবভাগ, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননীয় স্বরাষ্ট্র িন্ত্রীর প্রমতমনমধ 

মহদসদব িহাপমরিালক, বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ এর মনকট অেীকার করমছ ময, এই চুমেদত বমণ ডত ফলাফল অজডদন প্রদয়াজনীয়  

সহদযামগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

 

 

...............................................   .................................................... 

িহাপমরিালক                তামরখ 

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ 

মপলখানা, ঢাকা 

 

 

 

 

 

 

............................................    ................................................... 

সমিব          তামরখ 

জনমনরাপত্তা মবভাগ 

স্বরাষ্ট্রর িন্ত্রণালয়                           

বাাংলাদেশ সমিবালয়, ঢাকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২২ 

সীমিত 
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সীমিত 

 

সাংদযাজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

িমিক শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

মববরণ 

১। মবমজমব বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ 

২। BOP Border Observation Post 

৩। BSP Border Sentry Post 

৪। DDN Digital Data Network 

৫। VPN Virtual Private Network 

৬। CBMP Cordinated Border Management Plan  

৭। RTI Right to Information 
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সীমিত 

সাংদযাজনী-২ 

কি ডসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কায ডালয়সমূহ এবাং পমরিাণ পদ্ধমত এর মববরণ 

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ 

 

ক্রতমক 

নম্বর 
কাযা জক্রম কম জসম্পাদন সূচক  তববর  বাস্তবায়নকারী 

সংস্থা 
পতরমাপ পদ্ধতি  উপাত্তসূত্র 

১। [১.১] আতভযাাতনক কাযা জক্রম বৃতদ্ধ [১.১.১] পতরচাতিি টাস্কহলাস জ অপাহরেন  সীিান্ত এলাকায় মবমজমব’র মবদশষ 

অমভযাদনর সাংখ্যা 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

সীিান্ত এলাকায় মবমজমব কর্তডক 

পমরিামলত মবদশষ অপাদরশদনর 

পমরসাংখ্যান সাংমিষ্ট মরমজয়ন হদত 

প্রাপ্ত তদথ্যর মূল্যায়ন ও 

মভমরমফদকশন 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

[১.১.২] প্রদানকৃি তবহেষাতয়ি প্রতেক্ষ   মবমজমব সেস্যদের প্রমশক্ষণ 

প্রোদনর সাংখ্যা 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

মবমজমব সেস্যদের প্রমশমক্ষত করার 

মনমিদত্ত প্রমশক্ষণ প্রোন ও এর 

যািাইকরণ 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

২। [২.১] টেি কাযা জক্রম বৃতদ্ধ [২.১.১]  বৃতদ্ধপ্রাপ্ত সীমান্ত টেি সীিান্ত মনরাপত্তায় পমরিামলত 

টহদলর সাংখ্যা 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

সীিান্তদক মনরাপে রাখদত মবমজমব 

মরমজয়নগুদলার অমধনস্থ 

ইউমনটসমূদহর টহল পমরিালনার 

সামব ডক মূল্যায়ন ও তোরমক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

[২.২]  মাদকদ্রব্য পাচার ও সসবন 

প্রতিহরাহধ পতরচাতিি টেি/অতভযাান 

এবং প্রতিহরাহধ র্নসহচিনিামূিক 

কাযা জক্রম 

[২.২.১] মাদকদ্রব্য পাচার ও সসবন 

প্রতিহরাহধ পতরচাতিি টেি/অতভযাান 

 

মাদকদ্রব্য পাচার ও সসবন 

প্রতিহরাহধ পতরচাতিি 

টেি/অতভযাাহনর সংখ্যা 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

িােকদ্রদব্যর পািার ও মসবন 

প্রমতদরাদধ মবমজমব মরমজয়নগুদলার 

অমধনস্থ ইউমনটসমূহ কর্তডক 

পমরিামলত অমভযাদনর মূল্যায়ন ও 

তোরমক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

[২.২.২] িােক পািার ও মসবন প্রমতদরাদধ 

র্নসহচিনিামূিক সভা সসতমনাহরর 

আহয়ার্ন বৃতদ্ধ করা 

িােক পািার ও মসবন প্রমতদরাদধ 

আদয়ামজত র্নসহচিনিামূিক 

সভা সসতমনাহরর সংখ্যা 
 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

মবমজমব মরমজয়নগুদলার অমধনস্থ 

ইউমনটসমূদহ আদয়ামজত িােক 

মসবন ও পািার প্রমতদরাদধ 

জনসদিতনামূলক সভার মূল্যায়ন 

ও সঠিক তোরমক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

 

 

১ 

সীমিত 
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ক্রতমক 

নম্বর 
কাযা জক্রম কম জসম্পাদন সূচক  তববর  বাস্তবায়নকারী 

সংস্থা 
পতরমাপ পদ্ধতি  উপাত্তসূত্র 

৩। [২.৩]  নারী ও তেশু পাচার প্রতিহরাহধ 

র্নসহচিনিামূিক কাযা জক্রম 

[২.৩.১]  নারী ও তেশু পাচার প্রতিহরাহধ 

র্নসহচিনিামূিক সভা, সসতমনার ও 

ওয়াকজসপ 

নারী ও তেশু পাচার প্রতিহরাহধ 

আহয়াতর্ি র্নসহচিনিামূিক 

সভা, সসতমনার ও ওয়াকজসহপর 

সংখ্যা 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

মবমজমব মরমজয়নগুদলার অমধনস্থ 

ইউমনটসমূদহ আদয়ামজত সীিান্ত 

মেদয় নারী ও মশশু পািার 

প্রমতদরাদধ জনসদিতনামূলক সভা, 

মসমিনার ওওয়াকডসদপর মূল্যায়ন 

ও সঠিক তোরমক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

৪। [৩.১] Cordinated Border 

Management Plan 

(CBMP) এর আহিাহক সীমান্ত 

তবহরাধ তনস্পতত্তর র্ন্য প্রতিহবেী 

সদহের সীমান্তরক্ষী বাতেনীর সাহর্ 

আতভযাাতনক কাযা জক্রম এবং সমন্বয় 

বৃতদ্ধ করা  

[৩.১.১]  বৃতদ্ধকৃি প্রতিহবেী সীমান্তরক্ষী 

বাতেনীর সাহর্ সমন্বয় সভা  
প্রমতদবশী সীিান্তরক্ষী বামহনীর 

সাদর্ অনুমিত সিন্বয় সভার 

সাংখ্যা 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

মবমজমব মরমজয়নগুদলার অমধনস্থ 

ইউমনটসমূদহর প্রমতদবশী 

সীিান্তরক্ষী বামহনীর সাদর্ 

মনয়মিতভাদব পমরিামলত সিন্বয় 

সভার মূল্যায়ন ও তোরমক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

৫। [৩.১.২]  পতরচাতিি প্রতিহবেী 

সীমান্তরক্ষী বাতেনীর সাহর্ সমতন্বি টেি  
প্রমতদবশী সীিান্তরক্ষী বামহনীর 

সাদর্ অনুমিত সিমন্বত টহদলর 

সাংখ্যা 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

মবমজমব মরমজয়নগুদলার অমধনস্থ 

ইউমনটসমূদহর প্রমতদবশী 

সীিান্তরক্ষী বামহনীর সেস্যদের 

সাদর্ সীিান্ত মনরাপত্তার জন্য  

মনয়মিতভাদব পমরিামলত মযৌর্ 

টহদলর মূল্যায়ন ও তোরমক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

সীমিত 
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ক্রতমক 

নম্বর 
কাযা জক্রম কম জসম্পাদন সূচক  তববর  বাস্তবায়নকারী 

সংস্থা 
পতরমাপ পদ্ধতি  উপাত্তসূত্র 

৬। [৪.১]  র্ািীয় শুদ্ধাচার কম জপতরকেনা 

প্র য়ন ও বাস্তবায়ন কর  
[৪.১.১] ওহয়ব সাইহট প্রকােকৃি Right 

to Information (RTI) এুাক্ট 

অনুসর  পূব জক র্ািীয় শুদ্ধাচার 

কম জপতরকেনা বাস্তবায়হনর েিকরা োর  

র্ািীয় শুদ্ধাচার কম জপতরকেনা 

বাস্তবায়হনর েিকরা োর 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

িাঠ পয ডাদয়র জাতীয় শুদ্ধিার 

কি ডপমরকেনাবাস্তবায়দনর মনমিদত্ত 

আদয়ামজত সভাসমূদহর মূল্যায়ন ও 

তোরমক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

৭। [৪.১.২]  বাস্তবায়ন কতমটির তনকট েহি 

অনুহমাদন েে কৃি র্ািীয় শুদ্ধাচার 

কম জপতরকেনা ২০১৫ প্রস্ত্ত্তিকর   

 

র্ািীয় শুদ্ধাচার কম জপতরকেনা 

২০১৫ প্রস্ত্ত্তিকর  

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

িাঠ পয ডাদয়র জাতীয় শুদ্ধিার 

কি ডপমরকেনাবাস্তবায়দনর মনমিদত্ত 

আদয়ামজত সভাসমূদহর মূল্যায়ন ও 

তোরমক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

৮। [৪.২]  তবতর্ব ‘র তবতভন খ সেহড র্নবি 

তনহয়াগ করা 

 

[৪.২.১]  তবতর্তব’র তবতভন খ সেহড র্নবি 

তনহয়াগ করা  

তবতর্তব’র তবতভন খ সেহড র্নবি 

তনহয়াহগর সংখ্যা 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

জনবদলর ঘাটমত সাদপদক্ষ 

মবমজমব’র জনবল মনদয়াগ করার 

করা হদয় র্াদক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

৯। [৫.১]  অর্ জ খরহচর ব্যাপাহর বাহর্ট 

ব্যবস্থাপনা কতমটি কর্তজক সকি প্রকার 

েিজ অনুসর  কর  এবং সংতিষ্ট 

অতডট তবষহয়র উন খয়ন  

[৫.১.১] বত্রমাতসক অর্ জ খরহচর প্রতিহবদন  

 

তবতর্তব অনুকূহি বরােকৃি খাি 

েহি অর্ জ খরহচর প্রতিহবদন 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

মবমজমব সের েপ্তরসহ সাংমিষ্ট 

মরমজয়দনর সত্রিামসক অর্ ড খরদির 

প্রমতদবেন মূল্যায়ন ও 

মভমরমফদকশন 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

১০। [৫.১.২]  ব্যবস্থাপনা কতমটি  কর্তজক  

ঐমাতসক বাহর্হটর খরচ িদারতক 

 

তবতর্তব অনুকূহি বরােকৃি 

বাহর্ট খরহচর িদারতক 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

মবমজমব সের েপ্তরসহ সাংমিষ্ট 

মরমজয়দনর অনুকূদল 

বরােকৃতত্রত্রিামসক বাদজট খরদির 

প্রমতদবেন মূল্যায়ন ও 

মভমরমফদকশন 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  

১১। [৫.১.৩]   বাৎসতরক অতডট আপতত্ত 

তনরসন 

 

তবতর্তব’র বাৎসতরক বাহর্ট ও 

অর্ জ খরহচর অতডট  

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেশ 

মবমজমব সের েপ্তরসহ সাংমিষ্ট 

মরমজয়দনর অনুকূদল বরােকৃত 

বাদজট ওঅর্ ড খরদির বাৎসমরক 

মভমরমফদকশন 

বর্ ডার গার্ ড 

বাাংলাদেদশর 

বামষ ডক 

প্রমতদবেন  
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সীমিত 
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সীমিত 

সাংদযাজনী-৩ 

অন্য িন্ত্রণালয়/মবভাদগর/অমধেপ্তর/সাংস্থা- এর মনকট সুমনমে ডষ্ট কি ডসম্পােন িামহোসমূহ 

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ 
 

প্রমতিাদনর নাি সাংমিষ্ট কায ডিি সাংমিষ্ট কি ডসম্পােন সূিক উে প্রমতিাদনর মনকট 

িামহো/প্রতযাশা 

িামহো/প্রতযাশার মযৌমেকতা িামহো/প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রভাব  

ভূমি িন্ত্রণালয় 

 

 

মবমজমব’র নতুন ইউমনট/মবওমপসহ 

মবমভন্ন স্থাপনার জন্যজমি 

অমধগ্রহণ, বদন্দাবমস্ত ও বাস্তবায়ন 

ইতযামে সাংিান্ত কায ডিিসম্পন্ন 

করা হয় 

জমি অমধগ্রহণ, বদন্দাবমস্ত ও 

বাস্তবায়নকায ডিি 

মবমজমব’র নতুন স্থাপনকৃত স্থাপনার 

জমি অমধগ্রহণ, বদন্দাবমস্ত ও 

বাস্তবায়ন ইতযামেদত অনুদিােন 

তরামন্বত করা 

মবমজমব’র নতুন স্থাপনকৃত 

স্থাপনার জমি অমধগ্রহণ, 

বদন্দাবমস্ত ও বাস্তবায়ন ব্যতীত 

স্থাপনা মনি ডাণ করা সম্ভব নয় 

মবমজমব’র নতুন স্থাপনকৃত স্থাপনার জমি 

অমধগ্রহণ, বদন্দাবমস্ত ও বাস্তবায়ন ব্যতীত 

স্থাপনা মনি ডাণ করা সম্ভব নয় 

পমরদবশ ও বন িন্ত্রণালয় 

 

 

সীিান্তবতী এলাকায় নতুন 

ব্যাটামলয়ন ও মবওমপ সৃজদনর 

জন্য জমি অমধগ্রহদণর মক্ষদত্র 

পত্রালাদপর িাধ্যদি জমি অমধগ্রহণ 

সাংিান্ত কায ডিিসম্পন্ন করা হয় 

জমি অমধগ্রহদণর মক্ষদত্র 

পত্রালাদপর িাধ্যদি জমি 

অমধগ্রহণ সাংিান্ত কায ডিি 

জমি অমধগ্রহদণর মক্ষদত্র পত্রালাদপর 

িাধ্যদি জমি অমধগ্রহণ সাংিান্ত 

কায ডিদির অনুদিােন তরামন্বত করা 

জমি অমধগ্রহদণর মক্ষদত্র 

পত্রালাদপর িাধ্যদি জমি 

অমধগ্রহণ ব্যতীত স্থাপনা মনি ডাণ 

করা সম্ভব নয় 

জমি অমধগ্রহদণর মক্ষদত্র পত্রালাদপর িাধ্যদি 

জমি অমধগ্রহণ ব্যতীত স্থাপনা মনি ডাণ করা 

সম্ভব নয় 

পাব ডতয ি ডট্টগগ্রাি মবষয়ক 

িন্ত্রণালয় 

সীিান্তবতী পাবতডয এলাকায় নতুন 

ব্যাটামলয়ন ও মবওমপ সৃজদনর 

জন্য জমি অমধগ্রহদণর মক্ষদত্র 

পত্রালাদপর িাধ্যদি অনুদিােন 

সাদপদক্ষ জমি অমধগ্রহণ সাংিান্ত 

কায ডিিসম্পন্ন করা হয় 

সীিান্তবতী পাবতডয এলাকায় 

নতুন ব্যাটামলয়ন ও মবওমপ 

সৃজদনর জন্য জমি অমধগ্রহণ 

কায ডিি 

সীিান্তবতী পাবতডয এলাকায় নতুন 

ব্যাটামলয়ন ও মবওমপ সৃজদনর জন্য 

জমি অমধগ্রহণ কায ডিদির অনুদিােন 

তরামন্বত করা 

সীিান্তবতী পাবতডয এলাকায় নতুন 

ব্যাটামলয়ন ও মবওমপ সৃজদনর 

জন্য জমি অমধগ্রহণ কায ডিদির 

অনুদিােন ব্যতীত স্থাপনা মনি ডাণ 

করা সম্ভব নয় 

সীিান্তবতী পাবতডয এলাকায় নতুন 

ব্যাটামলয়ন ও মবওমপ সৃজদনর জন্য জমি 

অমধগ্রহণ কায ডিদির অনুদিােন ব্যতীত 

স্থাপনা মনি ডাণ করা সম্ভব নয় 

মযাগাদযাগ, সড়ক ও মসতু 

িন্ত্রণালয় 

 

 

সীিান্ত এলাকায় মরাংদরার্ মনি ডাদণর 

মবষদয় স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র িাধ্যদি 

মরাংদরার্ সাংিান্ত কায ডিি সম্পন্ন 

করা হয় 

সীিান্ত এলাকায় মরাংদরার্ 

মনি ডাদণর মবষদয় স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদয়র িাধ্যদি 

মরাংদরার্ সাংিান্ত কায ডিি 

সীিান্ত এলাকায় মরাংদরার্ মনি ডাদণর 

মবষদয় স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র িাধ্যদি 

মরাংদরার্ প্রকে বাস্তবায়ন 

সীিান্ত এলাকায় মরাংদরার্ 

মনি ডাদণর মবষদয় স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রণালদয়র িাধ্যদি মরাংদরার্ 

সাংিান্ত কায ডিদির অনুদিােন 

ব্যতীত মরাংদরার্ মনি ডাণ করা 

সম্ভব নয় 

অপাদরশনাল কায ডিদি গমতশীলতা আনা 

দূরুহ হদয় পড়দব 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় 

 

 

মবমজমবদত নতুন জনবদলর মনদয়াগ 

অনুদিােন প্রোন করা হয় 

জনবদলর অনুদিােন মবমজমব’র নতুনভাদব সৃমজত 

জনবদলর অনুদিােন প্রোন  

জনবল ঘাটমতর কারদণ  ১৫ হাজার জনবল অনুদিােন না হদল 

সীিান্ত মনরাপত্তা অপাদরশন ও প্রশাসমনক 

কাদজ মবদের সৃমষ্ট হদব 

অর্ ড িন্ত্রণালয় মবমজমবদত আমর্ ডক সাংমিষ্ট সকল 

মবষদয় অনুদিােন প্রোন করা হয় 

জনবদলর অনুদিােন মবমজমব’র নতুনভাদব সৃমজত 

জনবদলর অনুদিােন প্রোন  

জনবল ঘাটমতর কারদণ  ১৫ হাজার জনবল অনুদিােন না হদল 

সীিান্ত মনরাপত্তা অপাদরশন ও প্রশাসমনক 

কাদজ মবদের সৃমষ্ট হদব 

 

 

সীমিত 


