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যাজাী মভট্রাচরটন পুচরট্য কভ মম্পাদট্নয াচফ মক চিত্রঃ 

(Overview of the Performance of  Rajshahi Metropolitan Police, Rajshahi) 

 
াম্প্রচতক জ©ন, িযাট্রঞ্জ এফং বচফষ্যত চযকল্পনা 

াম্প্রচতক ফছয ভট্য (৩ ফছয) প্রধান জ©নভ 

 যাজাী ভানগযীয জনগট্িয জীফন  ম্পট্দয চনযাত্তা চফধান 

 ত্র এরাকায় জচিফাদ  ন্ত্রা দভন কযা। চফগত ০৩ ফছট্য অযএভচ , যাজাীট্ত ন্ত্রা চফট্যাধী অআট্ন মভাট ০৬ টি 

ভাভরা রুজু য় এফং ফ মট্ভাট ২৩ জন অাভী মেপতায কযা ট্য়ট্ছ 

 চফগত ০৩ ফছট্য অযএভচ , যাজাীট্ত ভাদকদ্রব্য চনয়ন্ত্রি অআট্ন মভাট রুজুকৃত ভাভরায ংখ্যা ৮৮৭৮ টি, এজাাযনাভীয় 

অাভীয ংখ্যা ১০২৭৪ মায ভট্ে মেপতাযকৃত অাভীয ংখ্যা ৯৯৫৯ জন 

 কচভউচনটি পুচরচং এয ভােট্ভ ভাদক ব্যফা, নাযী চনম মাতন, ফাল্যচফফা প্রভৃচতয চফরুট্দ্ধ গিট্িতনতা ততচয ।  

 চবকটিভ াট্াট ম মন্টাট্য গত ০৩ ফছট্য মভাট ৭০০ জন মফােীতাট্ক মফা প্রদান কযা ট্য়ট্ছ। এছাড়া থানায নাযী  চশু  

চনম মাতন প্রচতট্যাধ মর কৃর্তমক ৩৭৮৩ জন মফা েীতাট্ক মফা প্রদান কযা ট্য়ট্ছ 

 গত ৩০/০৭/২০১৮ আং তাচযট্ে নুচিত যাজাী ভানগয চটি কট্াট্যন চনফ মািট্ন অযএভচ ’য মভাট ৩২৫৭ জন পুচর 

দস্য চনযাত্তা চডউটিট্ত চনট্য়াচজত চছর এফং  পুচর দস্যট্দয চনযর  ঐকাচন্তক প্রট্িষ্টায় মকানরু চংতা ছাড়াআ 

সুিুবাট্ফ চনফ মািন ম্পন্ন ট্য়ট্ছ 

 গত ৩০/১২/২০১৮ আং তাচযে নুচিত জাতীয় ংদ চনফ মািট্ন অযএভচ ’য মভাট ২,২৬৯ জন পুচর দস্য চনযাত্তা চডউটিট্ত 

চনট্য়াচজত চছর এফং পুচর দস্যট্দয চনযর  ঐকাচন্তক প্রট্িষ্টায় মকানরু চংতা ছাড়াআ সুিুবাট্ফ চনফ মািন ম্পন্ন ট্য়ট্ছ 

 অযএভচ’য নানাচফধ কাম ©ক্রভ এফং উট্েেট্মাগ্য জমনভ  RMP News Portal, RMP Official Facebook 

Page এ চনয়চভত প্রকা কযা ট্ে এফং RMP Website অট্ডটকযি কাজ িরভান যট্য়ট্ছ  

 জাতীয় জরুযী মফা ৯৯৯ এফং Online Police Clearance মফােীতাট্দয তবাগ মফা প্রদান চনচিত কযা ট্য়ট্ছ। 

চচডএভএ এ যাধী এচিকযট্িয ায তবাগ জ ©ন কযা ম্ভফ ট্য়ট্ছ 

 যাজাী ভানগয এরাকায় অআন  …ঙ্খরা চনয়ন্ত্রট্ি চফচবন্ন গুরুত্বপূি © চবমান চযিারনায় এফং চফট্ল আট্বন্টভট্ 

অযএভচ’য Special Action Group: CRT, QRT গুরুত্বপূি© ভূচভকা ারন কযট্ছ 

 অযএভচ, যাজাী ভানগয এরাকায় গত ২৪/০৯/২০১৮ চরঃ ট্ত আ -রাচপচকং প্রচচকউন কাম ©ক্রভ িালু কযা য় এফং 

এম©ন্ত মভাট ১৩২৭৪ টি মকশ্লী প্রদান কযা য় 

 ড়ক দূর্ মটনা প্রচতট্যাধ  রাচপক অআন মভট্ন িরায প্রচত প্রিাযিা িারাট্নায রট্ক্ষ্ ¨ অযএভচ, যাজাীয রাচপক চফবাগ 

কর্তমক মভাট ৪৭ টি ট্িতনতাভরক বা অট্য়াজন কযা য় এফং উক্ত বায় উচিচতয ংখ্যা চছর ৪৭৮৫ এয চধক  
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 ভস্যা  িযাট্রঞ্জভ t 

 জনফর ংকট 

 মানফান স্বল্পতা 

 প্রতুর মবৌত ফকাঠাট্ভা 

 প্রভেচক্ত চনব ময জ্ঞান  দক্ষ্তায বাফ 

 ধভীয় উেফাদ মভাকাট্ফরা 

 জিীফাদ দভন 

 চপন্যানচয়ার ক্রাআভ উদর্াটন 

 াআফায যাধ উদর্াটন  মাশ্যার চভচডয়ায চনয়চন্ত্রত ব্যফায মযাধকযি  

 টাট্গ মট ক্রাআভ প্রচতট্যাধ 

 চফট্দচ নাগচযকট্দয পূি ম চনযাত্তা চফধান  

 াট্ডন মটযচযস্ট একটিচবটি দভন 

 যাজননচতক চংতা চনযন এফং  

 জনগট্নয জানভার মপাজতকযি 

 

 

 বচফষ্যৎ চযকল্পনাঃ 

 

 অআট্নয কট্ঠায  ন্যায়ংগত প্রট্য়াট্গয ভােট্ভ যাধ দভন  উদর্াটন 

 জনগট্িয দ্বাযপ্রাট্ন্ত পুচরচ মফা মৌট্ছ মদয়া 

 কচভউচনটিং পুচরচং এফং চফট পুচরচং ব্যফিাট্ক কাম মকযবাট্ফ ম্প্রাযি কযা 

 চফজ্ঞান চবচত্তক  প্রভেচক্ত চনব ময তদন্ত ব্যফিানা চনচিতকযি 

 ভাদকচফট্যাধী চবমান  ভাদক চনভ মমর াভাচজক অট্দারন মজাযদাযকযি 

 গিভােট্ভয াাট্ে আচতফািক প্রিাযিা বৃচদ্ধ কযা 

 মফাযভান বৃচদ্ধয জন্য প্রভেচক্তয ব্যফায চনচিতকযি 

 চচটিচব িাট্নয ভােট্ভ নগযীয গুরুত্বপূি © ট্য়ন্টভট্য মকন্দ্রীয় ভচনটচযং 

 

 

 

 ২০২০-২০২১ থ মফছট্যয ম্ভাব্য প্রধান জমনভঃ 

 

 যাধ চনয়ন্ত্রি, প্রচততকযি এফং উদর্াটট্নয ভােট্ভ ভানুট্লয াচন্ত  চনযাত্তা চফধান 

 চফজ্ঞানচবচত্তক  প্রভেচক্তচনব ময তদন্ত কাম মক্রট্ভয ম্প্রাযি 

 জিীফাদ চনয়ন্ত্রট্ি জনগিট্ক ম্পৃক্ত কট্য াভাচজক ট্িতনতা বৃচদ্ধকযি 

 ভাদক ব্যফা চযতযাগকাযীট্দয পুনফ মাট্নয কাম মক্রভ িরভান যাো 

 াআফায ক্রাআভ প্রচতট্যাধ কাম মক্রভ মজাযদাযকযি 

 নাযী  চশুয প্রচত চংতা চনযট্ন জনট্িতনতাভরক কাম মক্রট্ভয ম্প্রাযি 

 যাধ চনয়ন্ত্রট্ি দক্ষ্  প্রচচক্ষ্ত জনফর গট্ড় মতারা 

 কচভউচনটি পুচরচং এয ভােট্ভ ভাট্জ ভাদক, আবটিচজং, জিীফাদ কর যাট্ধয চফরুট্দ্ধ ট্িতনতা বৃচদ্ধ 
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উক্রভচিকা (Preamble) 

 

যকাচয দপ্তয/ ংিাভট্য প্রাচতিাচনক দক্ষ্তা বৃচদ্ধ, স্বেতা  জফাফচদচতা মজাযদায কযা, সুান 

ংতকযি এফং ম্পট্দয মথামথ ব্যফায চনচিতকযট্িয ভােট্ভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়ট্নয রট্ক্ষ্য- 

 

 

 

পুচর কচভনায, যাজাী মভট্রাচরটন পুচর, যাজাী 

 

এফং 

 

আন্পট্ক্টয মজনাট্যর, ফাংরাট্দ পুচর  

 

 

এয ভট্ে ২০২০ াট্রয জুরাআ ভাট্য ১৯ তাচযট্ে এআ ফাচল মক কভ মম্পাদন চুচক্ত স্বাক্ষ্চযত র। 

 

 

 

 

এআ চুচক্তট্ত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ চনম্নচরচেত চফলয়ভট্ ম্মত ট্রন t  
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মকন-১ 

 

যাজাী মভট্রাচরটন পুচরট্য রূকল্প (Vision), চবরক্ষ্য (Mission), মকৌরগত উট্েশ্যভ Strategic 

Objectives) এফং কাম মাফরী (Functions) 

 

 

১.১. রূকল্প (Vision) t দক্ষ্, চনট্ফচদত  মাদায দস্যগি কর্তমক মফা প্রদাট্নয ভােট্ভ যাজাী ভানগযী এরাকায় গিভৄেী 

পুচরী ব্যফিা গট্ড় মতারা 

 

১.২. চবরক্ষ্য (Mission) t অআট্নয ঠিক  মথামথ প্রট্য়াগ, াভাচজক শংেরা যক্ষ্া এফং জনগট্িয াচফ মক চনযাত্তা 

চনচিতকযট্ি িীকাযফদ্ধ 

 

১.৩ মকৌরগত উট্েশ্যভ (Strategic Objectives) t   
 

 যাধ দভট্ন দ্রুততায াট্থ তদন্ত ম্পাদনপূফ মক যাধীট্ক চফিাট্যয অতায় চনট্য় অা 

 জনাধাযট্িয জানভার, যাষ্ট্রীয় ম্পদ যক্ষ্া কযা 

 স্ব-স্ব চধট্ক্ষ্ট্ত্র মথামথ রাচপক ব্যফিানা চনচিত কযা 

 কচভউচনটি পুচরচং  চফট পুচরচং এয ভােট্ভ জনট্িতনতা ততচয কট্য যাধ প্রচতট্যাধ কযা  

 প্রচক্ষ্ট্িয ভােট্ভ দক্ষ্, মাদায জনফর গট্ড় মতারা 

 তথ্য  মমাগাট্মাগ প্রভেচক্তয প্রট্য়াগ র্টিট্য় যাধী নাক্তকযি  ভাভরা তদন্ত কযা 

 তাৎক্ষ্চিক মফা প্রদাট্নয ভােট্ভ গিভৄেী পুচরচং ব্যফিা গট্ড় মতারা 

 

অফচশ্যক মকৌরগত উট্েশ্যঃ 
 

 দাপ্তচযক কভ মকামে স্বেতা বৃচদ্ধ  জফাফচদচ চনচিতকযি 

 কভ মম্পাদট্ন গচতীরতা অনয়ন  মফায ভান বৃচদ্ধ 

 অচথ মক  ম্পদ ব্যফিানা উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম মাফরী (Functions) t 

 যাধ দভন  চনয়ন্ত্রি কযা 

 জনশংেরা ফজায় যাো  

 রাচপক চনয়ন্ত্রি ব্যফিানা 

 কচভউচনটি পুচরচং কাম মক্রভ 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

 তথ্য  মমাগাট্মাগ প্রভেচক্তয ব্যফায 

 মফা প্রদান ব্যফিানা 
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মকন-২ 

চফচবন্ন কাম মক্রট্ভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/ 

Impact) 

কভ মম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 

প্রকৃত জমন রক্ষ্যভাত্রা ২০২০-

২০২১ 

প্রট্ক্ষ্ি 

চনধ মাচযত রক্ষ্যভাত্রা জমট্নয 

মক্ষ্ট্ত্র মমৌথবাট্ফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রিারয়/ 

চফবাগ/ংিাভট্য নাভ 

উাত্তভ (Source 

of Data) 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩ 

যাধ হ্রা ধতমব্য  যাট্ধয মক্ষ্ট্ত্র ১৫০ 

চদন ভাট্প্ত দাট্য়যকৃত 

ভাভরায িাজমচট প্রদাট্নয 

ায 

%   ৮০% ৮৫% ৯০% স্বািয ভন্ত্রািারয়, ভাজ 

কল্যাি ভন্ত্রিারয়, অআন 

ভন্ত্রিারয়, যাষ্ট্র 

ভন্ত্রিারয় 

ফাংরাট্দ পুচরট্য 

ফাচল মক প্রচতট্ফদন 

রাচপক চনয়ন্ত্রি ব্যফিানায 

উন্নয়ন 

রাচপক ব্যফিানা চনয়ন্ত্রট্ি 

গৃীত কাম মক্রভ 

ংখ্যা (াজায) ১৮৫৭ ২১০৮ ২১১১ ২১১২ ২১১৩ ড়ক  মমাগাট্মাগ 

ভন্ত্রিারয়, মতু চফবাগ, 

মযরথ ভন্ত্রিারয়, মনৌ-

চযফন ভন্ত্রিারয়, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রিারয়, 

যাজউক, চটি 

কট্ মাট্যন, িানীয় 

যকায ভন্ত্রিারয় 

ফাংরাট্দ পুচরট্য 

ফাচল মক প্রচতট্ফদন 
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মকন-৩ 

যাজাী মভট্রাচরটন পুচরট্য মকৌরগত উট্েশ্য, োচধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূিক এফং রক্ষ্যভাত্রাভ 

মকৌরগত 

উট্েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌরগত 

উট্েট্শ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন সূিক 

(Performance Indicators) 

গিনা দ্ধচত 

(Calculation 

Method) 

একক 

(Uuit) 

কভ মম্পাদন 

সূিট্কয ভান 

(Weight 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত জমন 

  

রক্ষ্যভাত্রা/চনি মায়ক  

২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রট্ক্ষ্ি 

(Projection) 

২০২১-২০২২ 

প্রট্ক্ষ্ি 

(Projection) 

২০২২-২০২৩ 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ াধাযি 

১০০% 

চত উত্তভ 

৯০% 

 উত্তভ  

৮০% 

িরচত ভান 

৭০% 

িরচত ভাট্নয 

চনট্ম্ন ৬০% 

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

যাজাী মভট্রাচরটন পুচরট্য মকৌরগত উট্েশ্যভ 

১. মটকআ 

উন্নয়ট্নয 

রট্ক্ষ্য মদট্য 

াচন্ত, 

চনযাত্তা  

অআট্নয 

ান 

মজাযদাযকযি 

২৪ 

১.১  যাট্ধয তথ্য 

প্রদানকাযীয ফক্তব্য শ্রফি 

১.১.১ শ্রফট্িয ায 
গড় (%) ০২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ১০০% ৮০% ১০০% ১০০% 

১.২ যাধ ংক্রাট্ন্ত তথ্য 

প্রাচপ্তয য নুন্ধাট্নয ায  

১.২.১ নুন্ধাট্নয ায 
গড় (%) ০২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ১০০% ৮০% ১০০% ১০০% 

১.৩ যাধ ংক্রাট্ন্ত চজচড 

নুন্ধাট্নয ায ংখ্যায 

নুাট্ত 

১.৩.১ যাধ ংক্রাট্ন্ত চজচড 

নুন্ধাট্নয ায গড় (%) ০১ - - ৮০% ৭৫% ৭০% - ৬০ ৮১% ৮২% 

১.৪  ধতমব্য যাট্ধ 

চবট্মাগ প্রাচপ্তয য 

প্রচচকউন 

১.৪.১ প্রচচকউট্নয ায 

গড় (%) ০২ - - ৬০% ৫৫% ৫০% - ৪৫% ৬১% ৬২% 

১.৫ ধতমব্য যাট্ধয 

চবট্মাগ প্রাচপ্তয য ভাভরা 

রুজু 

১.৫.১ ভাভরা রুজুয ায 

গড় (%) ০৩ - ৫০% ৫০% ৪৮% ৪৭% ৫০% ৪০% ৫৫% ৬০% 

১.৬ ধতমব্য যাধ ভাভরায 

িাজমচট প্রদান কাম মক্রভ 

১.৬.১ ধতমব্য যাট্ধ ১৫০ চদন 

ভাট্প্ত দাট্য়যকৃত ভাভরায 

িাজমচট প্রদাট্নয ায 

গড় (%) ০৪ - - ৮০% ৭৮% ৭৬% - ৭২% ৮৫% ৯০% 

১.৭ থানায গৃীত মেপতাচয 

ট্যায়ানা 

১.৭.১ থানায় গৃীত মেপাতাচয 

ট্যায়ানা চনস্পচত্তয ায 

ংখ্যায নুাট্ত 

গড় (%) ০৩ ৮৪% ৮৬% ৯০% ৭৮% ৭৬% ৮৬% ৭২% ৮৫% ৯০% 

১.৮ ভন জাযী  াক্ষ্ী 

াচজযকযি 

১.৮.১ জাযী  াক্ষ্ী 

াচজযকযট্িয ায ংখ্যায 

নুাট্ত 

গড় (%) ০১ ৭৬% ৮০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ৮৫% ৯০% ৯০% 

  

১.৯ এনচচফ (আন্টাযট্ার) এয 

ভােট্ভ গৃীত কাম মক্রভ 

১.৯.১ গৃীত কাম মক্রভ ংখ্যায 

নুাট্ত 
গড় (%) ০২ - - ৮০% ৭৫% ৭২% - ৬০% ৮৫% ৯০% 

১.১০ চশু ািায ংক্রাট্ন্ত তথ্য 

প্রাচপ্তয ংখ্যা 

১.১০.১ তথ্য প্রাচপ্তয য চশু 

ািায ংক্রাট্ন্ত চবমাট্নয ায 

গড় 
(%) ০২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৬% ১০০% ৯২% ১০০% ১০০% 

১.১১ ফাল্য চফফা মযাট্ধ তথ্য 

প্রাচপ্তয ংখ্যা 

১.১১.১ ফাল্য চফফা মযাট্ধ 

চবমাট্নয ায 

গড় 
(%) ০২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৬% ১০০% ৯২% ১০০% ১০০% 
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মকৌরগত 

উট্েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌরগত 

উট্েট্শ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন সূিক 

(Performance Indicators) 

গিনা দ্ধচত 

(Calculation 

Method) 

একক 

(Uuit) 

কভ মম্পাদন 

সূিট্কয ভান 

(Weight 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত জমন 

  

রক্ষ্যভাত্রা/চনি মায়ক  

২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রট্ক্ষ্ি 

(Projection) 

২০২১-২০২২ 

প্রট্ক্ষ্ি 

(Projection) 

২০২২-২০২৩ 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ াধাযি 

১০০% 

চত উত্তভ 

৯০% 

 উত্তভ  

৮০% 

িরচত ভান 

৭০% 

িরচত ভাট্নয 

চনট্ম্ন ৬০% 

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

২. অআন-

শঙ্খরা যক্ষ্া 

 জচি 

দভট্ন 

জনগট্িয 

ংেি 

চনচিতকযি  

১৫ 

২.১ গনশুনানী (ট্ন াউজ মড) ২.১.১ ১ ফছট্য থানায় 

গনশুনানী (ট্ন াউজ মড) 

এয ংখ্যা  

ভচষ্ট ংখ্যা ০২ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৪৪ ১৩০ ১৪৪ ১৪৪ 

২.২ যাধ চফট্যাধী বাভরক 

কাম মক্রভ 

২.২.১ ফছট্য থানায় যাধ 

চফট্যাধী বায ংখ্যা 
ভচষ্ট ংখ্যা ০২ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৪৪ ১৩০ ১৪৪ ১৪৪ 

২.৩ জনংট্মাগ বাভরক কাম মক্রভ ২.৩.১ ফছট্য জনংট্মাগ 

বাভরক কাম মক্রমভয  

ংখ্যা 

ভচষ্ট ংখ্যা ০২ ২৮৮ ২৮৮ ২৮৮ ২৮৫ ২৮০ ২৮৮ ২৭৮ ২৮৯ ২৯০ 

২.৪ ভাদক চফট্যাধী চবমান ২.৪.১ ফছট্য চবমাট্নয 

ংখ্যা 
ভচষ্ট ংখ্যা ০২ ৫৭০ ৫৮০ ৫৭৬ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৮০ ৫৬০ ৫৭৭ ৫৭৮ 

২.৫ ভানফ ািায প্রচতট্যাট্ধ ীভান্ত 

মজরায় চবমান 

২.৫.১ ফছট্য চবমাট্নয 

ংখ্যা  
ভচষ্ট ংখ্যা ০১ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৪৪ ১৩০ ১৪৪ ১৪৪ 

২.৬ ভৄচজফ ফল ম উরট্ক্ষ্য াজতোনা 

ংস্কায 

২.৬.১ ংস্কাযকৃত 

াজতোনায ংখ্যা 
ভচষ্ট ংখ্যা ০১ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০৫ ১১০ 

  

২.৭ উর্ধ্মতন পুচর কভ মকতমা কর্তমক 

থানা চযদ মন 

২.৭.১ চযদ মট্নয ংখ্যা 
ভচষ্ট ংখ্যা ০২ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৪৪ ১৩০ ১৪৪ ১৪৪ 

২.৮ চযদ মনকৃত থানায চদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

২.৮.১ চযদ মনকৃত থানায 

চদ্ধান্ত ফাস্তফায়ট্নয ায 
গড় % ০১ ১০০% ১০০% ৮০% ৭০% ৭৫% ১০০% ৬০% ৮৫% ৯০% 

২.৯ উর্ধ্মতন পুচর কভ মকতমা কর্তমক 

চশু মল্প মডট্স্ক চযদ মট্নয ংখ্যা 

২.৯.১ চযদ মট্নয ংখ্যা 
ভচষ্ট ংখ্যা ০১ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৪৪ ১৩০ ১৪৪ ১৪৪ 

২.১০ চযেন্ন োভ চযেন্ন য এ 

নীচতয অট্রাট্ক চপ চযস্কায 

চযেন্ন কযা 

২.১০.১  চপ চযস্কায 

চযেন্নতা াধন কযা ভচষ্ট ংখ্যা ০১ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৪৪ ১৩০ ১৪৪ ১৪৪ 

৩.তথ্য  

মমাগাট্মাগ 

প্রভেচক্ত 

ব্যফাট্যয 

ভােট্ভ 

জনগট্িয মফা  

জীকযি 

১৪ 

৩.১ Real Time এ আচভট্েট্ন 

অগত ব্যচক্তয মফা প্রদান 

৩.১.১ Real Time 

টাআভ মফা প্রদাট্িয ায গড় % ০২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৬% ১০০% ৯২% ১০০% ১০০% 

৩.২ আচভট্েট্ন অগত ব্যচক্তয 

মফা প্রদাট্নয ভয় 

৩.২.১ আচভট্েট্ন অগত 

ব্যাচক্তয মফা প্রদাট্নয ভয় গড় চভচনট ০২ ৫ ৫ ৫ ৬ ৭ - ১০ ৪ ৩ 

৩.৩ থানায় চচডএভএ-এ ভাভরা 

এচিি 

৩.৩.১ থানায় রুজুকৃত 

ভাভরা চচডএভএ এ 

এচিয ায ংখ্যায 

নুাট্ত 

গড় % ০১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৬% ১০০% ৯২% ১০০% ১০০% 
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মকৌরগত 

উট্েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌরগত 

উট্েট্শ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গিনা দ্ধচত 

(Calculation 

Method) 

একক 

(Uuit) 

কভ মম্পাদন 

সূিট্কয ভান 

(Weight 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত জমন 

  

রক্ষ্যভাত্রা/চনি মায়ক  

২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রট্ক্ষ্ি 

(Projection) 

২০২১ ২০২২ 

প্রট্ক্ষ্ি 

(Projection) 

২০২২-২০২৩ 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ াধাযি 

১০০% 

চত উত্তভ 

৯০% 

 উত্তভ  

৮০% 

িরচত ভান 

৭০% 

িরচত ভাট্নয 

চনট্ম্ন ৬০% 

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

  

৩.৪ প্রচতভাট্ 

থানায় পুচর 

মবচযচপট্কন 

ংক্রান্ত গৃীত 

অট্ফদট্নয ংখ্যা 

৩.৪.১ 

প্রচতভাট্ 

থানায় গৃীত 

পুচর 

মবচযচপট্কন 

এয জফাফ 

মপ্রযট্িয ায 

গড় % ০৩ ১০০% ১০০% ৯৫% ৯৪% ৯৩% ১০০% ৯১% ৯৬% ৯৭% 

৩.৫ ৯৯৯ তদচনক 

চবচত্তট্ত যাধ 

ংক্রাট্ন্ত কর প্রাচপ্তয 

ংখ্যা 

৩.৫.১ 

যাট্ধয তথ্য 

প্রাচপ্তট্ত াড়া 

প্রদাট্নয ায 

গড় % ০২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৬% ১০০% ৯২% ১০০% ১০০% 

৩.৬ থানায় িাচত 

চশু মল্প মডট্স্ক 

অগত াাে 

প্রাথীয ংখ্যা 

৩.৬.১ চশু 

মল্প মডট্স্ক 

অগত াাে 

প্রাচথ ম চশুয 

চবট্মাগ 

চনস্পচত্তয ায 

গড় % ০১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৮% ৯৬% ১০০% ৯২% ১০০% ১০০% 

৩.৭ চশু মল্প মডট্স্ক 

কভ মযত কভ মকতমায 

প্রচক্ষ্ি 

৩.৭.১ 

কভ মকতমায চশু 

মল্প মডস্ক 

ংক্রাট্ন্ত 

প্রচক্ষ্ট্িয ায 

গড় % ০১ ৭৫% ৮০% ৮০% ৭৮% ৭৬% ৮০% ৭২% ৮৫% ৯০% 

৩.৮ চবকটিভ 

াট্াট ম মন্টাট্য 

মফা প্রদান 

৩.৮.১ 

চবকটিভ 

াট্াট ম 

মন্টাট্য মফা 

প্রদাট্নয ায 

গড় % ০১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ১০০% ৭০% ১০০% ১০০% 

৩.৯ চবকটিভ উদ্ধায 

কাম মক্রভ চবমান 

৩.৯.১ 

চবকটিভ 

উদ্ধাট্য 

চবমান 

গড় % ০১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ১০০% ৭০% ১০০% ১০০% 
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মকৌরগত 

উট্েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌরগত 

উট্েট্শ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গিনা দ্ধচত 

(Calculation 

Method) 

একক 

(Uuit) 

কভ মম্পাদন 

সূিট্কয ভান 

(Weight 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত জমন 

  

রক্ষ্যভাত্রা/চনি মায়ক  

২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 

প্রট্ক্ষ্ি 

(Projection) 

২০২১ ২০২২ 

প্রট্ক্ষ্ি 

(Projection) 

২০২২-২০২৩ 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ াধাযি 

১০০% 

চত উত্তভ 

৯০% 

 উত্তভ  

৮০% 

িরচত ভান 

৭০% 

িরচত ভাট্নয 

চনট্ম্ন ৬০% 

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

৪. জন-শঙ্খরা 

 

 রাচপক 

ব্যফিানা 

চনয়ন্ত্রি 

 

১২ 

৪.১ জনশঙ্খরা 

ব্যফিানায় গৃীত 

দট্ক্ষ্  

৪.১.১ চযিাচরত 

টর/ চবমান ভচষ্ট 
কভ মর্ন্টা 

(াজায) 
০৬ ৪৭১৮.১৩৭ ৫০০১.৫৭৫ ৪১৮২৭৯ ৪১৮২৮৮ ৪১৮২৮৭.৫ ৫০০১.৫৭৫ ৪১৮২৮৫ ৪১৮২৮৯.৫ ৪১৮২৯০ 

৪.২ ড়ক  

ভাড়ট্ক 

িরািরকাযী 

মানফাট্নয 

চনযাত্তায় গৃীত 

কাম মক্রভ  

৪.২.১ রাচপক 

চনয়ন্ত্রি  টর 

কাম মক্রভ 

ভচষ্ট 
কভ মর্ন্টা 

(াজায) 
০৩ - - ৪৮১৯৪ ৪৮১৯৩ ৪৮১৯২ ৪৮১৯১ ৪৮১৯০ ৪৮১৯৫ ৪৮১৯৬ 

৪.৩ রাচপক 

ব্যাফিানা চনয়ন্ত্রট্ি 

গৃীত কাম মক্রমভয 

ংখ্যা 

৪.৩.১ 

চযিাচরত 

রাচপক কাম মক্রভ 
ভচষ্ট 

কভ মর্ন্টা 

(াজায) 
০৩ ৬৬.১৮৩ ৫৫.২৮৫ ২১১১ ২১১০ ২১০৯ ৫৫.২৮৫ ২১০৫ ২১৯৮ ৫৫.২৯০ 

৫. চফজ্ঞান 

চবচত্তক তদন্ত 

ব্যফিানা 

০৬ 

৫.১ চডএনএ 

প্রচতট্ফদন প্রদান 

৫.১.১ 

প্রচতট্ফদন 

প্রদাট্নয ায 

গড় % ০২ - - ১০০% ৯৮% ৯৬% ৯৪% ৯২% ১০০% ১০০% 

৫.২ চবট্যা 

প্রচতট্ফদন প্রদান 

৫.২.১ 

প্রচতট্ফদন 

প্রদাট্নয ায 

গড় % ০২ - - ১০০% ৯৮% ৯৬% ৯৪% ৯২% ১০০% ১০০% 

৫.৩ চপিায চপ্রন্ট 

প্রচতট্ফদন প্রদান 

৫.৩.১ 

প্রচতট্ফদন 

প্রদাট্নয ায 

গড় % ০২ - - ৯৫% ৮৮% ৮৬% ৯৮% ৮২% ৯৬% ৯৭% 

৬. ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন 
৪ 

৬.১ ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ট্ন গৃীত 

প্রচক্ষ্ি 

৬.১.১ অয়চজত 

প্রচক্ষ্ি 

ভচষ্ট 
কভ মর্ন্টা 

(াজায) 
০৪ ১.৭২১ ৬৩৪.৫২৩ ১৭২৩ ১৭২২ ১৭২১ ৬৩৪.৫২৩ ১৭১৮ ১৭২৪ ১৭২৫ 
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যাজাী মভট্রাচরটন পুচরট্য অফচশ্যক মকৌরগত উট্েশ্যভ, ২০২০-২০২১ 

(মভাট নম্বয-২৫) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

মকৌরগত উট্েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌরগত উট্েট্শ্যয 

ভান (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ©ক্রভ (Activities) 
কভ©ম্পাদন সূিক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন সূিট্কয 

ভান (Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২০-২১ 

াধাযি 

(Excellent) 

 

চত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচতভাট্নয 

চনট্ন্ (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তচযক কভ ©কাট্ে স্বেতা 

বৃচদ্ধ  জফাফচদচ 

চনচিতকযি 

১১ 

[১.১] ফচল মক কভ ©ম্পাদন চুচক্ত (এচএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এচএ’য কর তত্রভাচক প্রচতট্ফদন 

ট্য়ফাআট্ট প্রকাচত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এচএ টিট্ভয ভাচক বা নুচিত ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধািায/উত্তভ িি মায চফলট্য় ংীজনট্দয ট্ি 

ভতচফচনভয় 
[১.২.১] ভতচফচনভয় বা নুচিত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] চবট্মাগ প্রচতকায ব্যফিা চফলট্য় 

মফােীতা/ংীজনট্দয ফচতকযি 
[১.৩.১] ফচতকযি বা অট্য়াচজত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] মফা প্রদান প্রচতশ্রুচত চফলট্য় মফােীতাট্দয 

ফচতকযি 
[১.৪.১] ফচতকযি বা অট্য়াচজত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত তত্রভাচক 

প্রচতট্ফদন উদ্ধমতন কর্তমট্ক্ষ্য চনকট মপ্রযি 
[১.৫.১]  তত্রভাচক প্রচতট্ফদন মপ্রচযত ংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

[২] কভ ©ম্পাদট্ন গচতীরতা 

অনয়ন  মফায ভান বৃচদ্ধ 
৮ 

[২.১] আ-নচথ ফাস্তফয়ন [২.১.১] আ-নচথট্ত মনাট চনস্পচত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উট্যাগ ফাস্তফায়ন 
[২.২.১] ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উট্যাগ 

িালুকৃত 
ংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ ©িাযীট্দয প্রচক্ষ্ি প্রদান 

[২.৩.১] প্রট্তযক কভ ©িাযীয জন্য প্রচক্ষ্ি অট্য়াচজত জনর্ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ মেড  তদুদ্ধম প্রট্তযক কভ ©িাযীট্ক 

এচএ চফলট্য় প্রদত্ত প্রচক্ষ্ি 
জনর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এচএ ফাস্তফায়ট্ন প্রমিাদনা প্রদান 

[২.৪.১] ন্যযনতভ একটি অতাধীন দপ্তয/একজন 

কভ ©িাযীট্ক এচএ ফাস্তফায়ট্নয জন্য প্রমিাদনা 

প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] অচথ মক  ম্পদ 

ব্যফিানায উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] ফাচল মক ক্রয় চযকল্পনা ফাস্তফায়ন [৩.১.১] ক্রয় চযকল্পনা নুমায়ী ক্রয় ম্পাচদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাচল মক উন্নয়ন কভ ©সূচি (এচডচ)/ফাট্জট 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাচল মক উন্নয়ন কভ ©সূচি (এচডচ)/ফাট্জট 

ফাস্তফাচয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] চডট অচত্ত চনস্পচত্ত কাম ©ক্রট্ভয উন্নয়ন [৩.৩.১] চডট অচত্ত চনস্পচত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত িাফয  িাফয ম্পচত্তয 

তাচরকা উদ্ধমতন চপট্ মপ্রযি 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত িাফয  িাফয ম্পচত্তয 

তাচরকা উদ্ধমতন চপট্ মপ্রচযত 
তাচযে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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ংট্মাজনী-১ 

 

ব্দংট্ক্ষ্ (Acronyms) 

 

BD- Bangladesh  

CDMS- Crime Data Management System 

City SB- City Special Branch 

CRT- Crisis Response Team 

DB- Detective Branch 

FRT- Final Report True 

HQ- Headquarter 

ICT- Information and Communication Technology 

QRT- Quick Response Team 

  RMP- Rajshahi Metropolitan Police  
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ংট্মাজনী-২  

কভ মম্পাদন সূিকভ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়ভ এফং চযভা দ্ধচত 

ক্রচভক 

নং 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিকভ চফফযি ফাস্তফায়নকাযী আউচনট প্রদত্ত প্রভািক প্রভািমকয উাত্ত 

সূত্র 

১. 
[১.১] যাধ দভট্ন দ্রততায 

াট্থ তদন্ত ম্পাদন  

[১.১] যাট্ধয তথ্য প্রদানকাযীয ফক্তব্য শ্রফট্নয ায, ধত©ব্য 

যাট্ধ নুন্ধাট্নয ায, ধত©ব্য যাট্ধ চবট্মাগ প্রাচপ্তয য 

ভাভরা রুজুয ায 

যাট্ধয তথ্য প্রদানকাযীয ফক্তব্য শ্রফট্নয ায, ধত©ব্য 

যাট্ধ নুন্ধাট্নয ায, ধত©ব্য যাট্ধ চবট্মাগ প্রাচপ্তয য 

ভাভরা রুজুয ায 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

২. [১.২] যাধ তদন্ত চনস্পচত্ত 

[১.২.১] চবট্মাগত্রভুক্ত ভাভরায ংখ্যা, ন্যান্য চুড়ান্ত 

প্রচতট্ফদন (FRT ব্যতীত) এয ংখ্যা  চুড়ান্ত প্রচতট্ফদন তয 

(FRT) এয ংখ্যা 

চবট্মাগত্রভুক্ত ভাভরায ংখ্যা, ন্যান্য চুড়ান্ত প্রচতট্ফদন 

(FRT ব্যতীত) এয ংখ্যা  চুড়ান্ত প্রচতট্ফদন তয (FRT) এয 

ংখ্যায মমাগপর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

৩. [১.৩] তদন্ত চনস্পচত্তয ভয় [১.৩.১] চনস্পচত্তকৃত তদন্ত (ব্যচয়ত চদন) 

চনস্পচত্তকৃত তদন্ত কাম মক্রট্ভ ব্যচয়ত চদট্নয ংখ্যা 
যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

৪. [১.৪] নাক্তকৃত যাধী [১.৪.১] চবট্মাগত্রভুক্ত অাভীয ংখ্যা 

চবট্মাগত্রভুক্ত অাভীয ংখ্যা 
যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

৫. 
[১.৫] ভন জাযী  াক্ষ্ী 

াচজযকযি 

[১.৫.১] মভাট জাযীকৃত ভট্নয ংখ্যা  মভাট াচজযকৃত 

াক্ষ্ীয ংখ্যা 

মভাট জাযীকৃত ভট্নয ংখ্যা  মভাট াচজযকৃত াক্ষ্ীয 

ংখ্যায মমাগপর 
যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

৬. 
[১.৬] মেপতায কাম ©কযি  

মেপতাযী ট্যায়ানা তাচভর 

[১.৬.১] মভাট মেপতাযী ট্যায়ানা তাচভট্রয ংখ্যা  

মেপতাযী ট্যায়ানা ব্যতীত ন্যান্য মেপতাট্যয ংখ্যা 

মভাট মেপতাযী ট্যায়ানা তাচভট্রয ংখ্যা  মেপতাযী 

ট্যায়ানা ব্যতীত ন্যান্য মেপতাট্যয ংখ্যাা্য মমাগপর 
যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

৭. 

[২.১] মফা (িাকুচয, জ্জ, 

চফচবন্ন রাআট্ন্প মবচযচপট্কন, 

মবটিং, আচভট্েন  াজতোনা 

ব্যফিানাভরক কাম ©ক্রভ 

[২.১.১] াট্াট ©, িাকুযী, জ্ব গভনপ্রাথীয অট্ফদট্ন প্রাক-

চযচিচত মািাআকাট্ম ম,রাআট্ন্প মবচযচপট্কট্ন, মবটিং 

ম্পাদট্ন, আচভট্েন  এচভট্েন মফা প্রদাট্ন এফং 

াজতোনা ব্যফিানাভরক কাম মক্রভ ম্পাদট্ন ব্যচয়ত ভয় 

(কভ©র্ন্টা) 

াট্াট ©, িাকুযী, জ্ব গভনপ্রাথীয অট্ফদট্ন প্রাক-চযচিচত 

মািাআকাট্ম ম,রাআট্ন্প মবচযচপট্কট্ন, মবটিং ম্পাদট্ন, 

আচভট্েন  এচভট্েন মফা প্রদাট্ন এফং াজতোনা 

ব্যফিানাভরক কাম মক্রভ ম্পাদট্ন ব্যচয়ত ভয় (কভ©র্ন্টা) এয 

মমাগপর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

৮. 
[২.২] CDMS এ যাধী 

এচিকযি 

[২.২.১] চচডএভএ (CDMS) এ রুজুকৃত ভাভরায যাধী 

এচিকযট্িয ংখ্যা/ায 

চচডএভএ (CDMS) এ রুজুকৃত ভাভরায যাধী 

এচিকযট্িয ংখ্যা/ায 
যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

৯. 

[২.৩] তাৎক্ষ্চিক মফা প্রদাট্নয 

ভােট্ভ গিভৄেী পুচরচং ব্যফিা 

গট্ড় মতারা 

[২.৩.১] নরাআন পুচর চিয়াট্যন্প, প্রফাী কল্যাি মে্র, 

চফট্দী নাগচযক ংচশ্লষ্ট মফা,জাতীয় জরুচয মফা ৯৯৯ 

(আভাট্জমচন্প মফা), থানায চশু মল্প মডট্স্কয মফা েীতায 

ংখ্যা, চবকটিভ াট্াট © মন্টাট্য মফা েীতায ংখ্যা   

উদ্ধাযকৃত চবকটিট্ভয ংখ্যা, প্রচক্ষ্িপ্রাপ্ত চশু মল্প মডস্ক 

কভ©কতমায ংখ্যা 

নরাআন পুচর চিয়াট্যন্প, প্রফাী কল্যাি মে্র, চফট্দী নাগচযক 

ংচশ্লষ্ট মফা,জাতীয় জরুচয মফা ৯৯৯ (আভাট্জমচন্প মফা), থানায 

চশু মল্প মডট্স্কয মফা েীতায ংখ্যা, চবকটিভ াট্াট © মন্টাট্য 

মফা েীতায ংখ্যা   উদ্ধাযকৃত চবকটিট্ভয ংখ্যা, 

প্রচক্ষ্িপ্রাপ্ত চশু মল্প মডে্ক কভ©কতমায ংখ্যা এয মমাগপর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 
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ক্রচভক 

নং 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিকভ চফফযি ফাস্তফায়নকাযী আউচনট প্রদত্ত প্রভািক প্রভািমকয উাত্ত 

সূত্র 

১০ 

[৩.১] কচভউচনটি পুচরচং/চফট 

পুচরচং কাম মক্রট্ভয ভােট্ভ 

যাধবীচত হ্রা কযা এফং 

যাধ প্রচতট্যাধ কাম মক্রভ 

মজাযদায কযা 

[৩.১.১] ট্ন াউজ মড/গিশুনানী, যাধ চফট্যাধী বা, 

জনংট্মাগ বা, অআন-শঙ্খরা ংক্রান্ত বায ংখ্যা 

ট্ন াউজ মড/গিশুনানী, যাধ চফট্যাধী বা, জনংট্মাগ 

বা, অআন-শঙ্খরা ংক্রান্ত বায ংখ্যা এয মমাগপর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

১১. 

[৩.২] উদ্ধমতন পুচর কভ©কতমা 

কর্তমক থানা  চশু মল্প মডট্স্কয 

মফা চযদ ©ন 

[৩.২.১] থানা চযদ ©ন, চশু মল্প মডট্স্ক মফা প্রদান চফলট্য়  

তাচভরকৃত ট্যায়ানা চযফীক্ষ্ট্িয রক্ষ্য চযদ ©মনয  ংখ্যা 

থানা চযদ ©ন, চশু মল্প মডট্স্ক মফা প্রদান চফলট্য়  

তাচভরকৃত ট্যায়ানা চযফীক্ষ্ট্িয রক্ষ্য চযদ ©মনয  ংখ্যা 

এয মমাগপর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

১২. 
[৪.১] জন-শঙ্খরা ব্যফিানায় 

গৃীত দট্ক্ষ্ 

[৪.১.১] টর,মিকট্াস্ট, স্টযাটিক চডউটি, প্রযক্ষ্া চডউটি, 

চবচবঅআচ  চবঅআচ চডউটি অআন-শংেরা যক্ষ্াট্থ ম 

ন্যান্য চডউটিট্ত ব্যচয়ত ভয় (কভ©র্ন্টা)  

টর,মিকট্াস্ট, স্টযাটিক চডউটি, প্রযক্ষ্া চডউটি, চবচবঅআচ  

চবঅআচ চডউটি অআন-শংেরা যক্ষ্াট্থ ম ন্যান্য চডউটিট্ত 

ব্যচয়ত ভয় (কভ©র্ন্টা) এয মমাগপর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

১৩. 

[৪.২] ড়ক  ভাড়ট্ক 

িরািরকাযী মানফাট্নয 

চনযাত্তায় গৃীত কাম ©ক্রভ 

[৪.২.১] ড়ক  ভাড়ট্ক মানফান চনযাত্তায় পুচরচ টর 

(কভ©র্ন্টা) 

ড়ক  ভাড়ট্ক মানফান চনযাত্তায় পুচরচ টর 

(কভ©র্ন্টা) এয মমাগপর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

[৪.২.২] রাচপক পুচরট্য স্টযাটিক চডউটি (কভ©র্ন্টা) রাচপক পুচরট্য স্টযাটিক চডউটি (কভ©র্ন্টা) এয মমাগপর 
যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

১৪. 
[৪.৩] রাচপক ব্যফিানা চনয়ন্ত্রট্ি 

গৃীত কাম©ক্রট্ভয ংখ্যা 

[৪.৩.১] ড়ক দুর্©টনায় রুজুকৃত ভাভরা  ড়ক দুর্ ©টনা ব্যতীত 

ংর্টিত ন্যান্য ভাভরায ংখ্যা, রাচপক অআন ভান্যকাযী গাচড়য 

চফরুট্দ্ধ মভাটযমান অআট্ন রুজুকৃত নন-এপঅআঅয প্রচচকউট্নয 

ংখ্যা, রাচপক অআন ট্িতনতাভরক বায ংখ্যা 

ড়ক দুর্©টনায় রুজুকৃত ভাভরা  ড়ক দুর্ ©টনা ব্যতীত ংর্টিত 

ন্যান্য ভাভরায ংখ্যা, রাচপক অআন ভান্যকাযী গাচড়য চফরুট্দ্ধ 

মভাটযমান অআট্ন রুজুকৃত নন-এপঅআঅয প্রচচকউট্নয ংখ্যা, 

রাচপক অআন ট্িতনতাভরক বায ংখ্যা এয মমাগপর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

১৫. 
[৫.১] ভানফ ম্পদ উন্নয়ট্ন গৃীত 

প্রচক্ষ্ি 

[৫.১.১] মভৌচরক প্রচক্ষ্ি, ফাস্তফ প্রচক্ষ্ি, আন-াচব ম প্রচক্ষ্ি, 

চফট্লাচয়ত প্রচক্ষ্ট্ি ব্যচয়ত ভয় (কভ©র্ন্টা) 

মভৌচরক প্রচক্ষ্ি, ফাস্তফ প্রচক্ষ্ি, আন-াচব ম প্রচক্ষ্ি, চফট্লাচয়ত 

প্রচক্ষ্ট্ি ব্যচয়ত ভয় (কভ©র্ন্টা) এয মমাগপর 
যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 

যাজাী মভট্রাচরটন 

পুচর এয ফাচল মক 

প্রচতট্ফদন 
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ংট্মাজনী-৩ 

 

কভ মম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা জমট্নয মক্ষ্ট্ত্র ভাঠ ম মাট্য়য ন্যান্য কাম মারট্য়য চনকট সুচনচদষ্ট িাচদা 

 
প্রচতিাট্নয নাভ ংচশ্লষ্ট কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক উক্ত প্রচতিাট্নয চনকট 

িাচদা/প্রতযাা 

িাচদা/প্রতযাায মমৌচক্তকতা প্রতযাা পূযি না ট্র ম্ভাব্য প্রবাফ 

স্বািয চধদপ্তয, যাজাী 

ভয়নাতদন্ত চযট্াট ম, 

জেভী াটি মচপট্কট, 

ধল মট্িয প্রচতট্ফদন দ্রুত 

মপ্রযি 

দ্রুত ভতুযয ঠিক কাযি চনি ময়, জেট্ভয 

প্রকৃচত চনি ময়, ধচল মতায ধল মট্িয  ফয় 

চনধ মাযট্িয াটি মচপট্কট প্রাচপ্ত 

১০০% 

ভতুযয ঠিক কাযি চনি ময়, জেট্ভয প্রকৃচত চনি ময়, ধচল মতায 

ধল মট্িয  ফয় চনধ মাযট্িয াটি মচপট্কট প্রাচপ্তট্ত ঠিক ভাভরা 

তদট্ন্ত ভুচভকা যাো  অদারট্ত উিাট্নয ভােট্ভ চফিায 

কাম ম চযিারনায় গচত অনয়ট্ন ভূচভকা যাো 

ঠিক তদট্ন্ত চফঘ্ন সৃচষ্ট, প্রকৃত র্টনা উদর্াটন না য়া, 

চফিাযকাম ম চযিারনায় চফঘ্ন সৃচষ্ট, মদালী ব্যচক্ত চফিাট্যয 

মু্মেীন না য়া। 

ভাদক দ্রব্য চনয়ন্ত্রি 

চধদপ্তয, াট্াট ম 

চধদপ্তয 

যাজাী 

ভাদকদ্রব্য  াট্াট ম 

ংক্রাট্ন্ত চফট্লট্জ্ঞয 

ভতাভত প্রদান 

উদ্ধাযকৃত ভাদক দ্রব্য  াট্াট ম 

যীক্ষ্াট্ন্ত চফট্লট্জ্ঞয মপ্রচযত ভতাভত 

 চযট্াট ম 

১০০% 

তদন্তকাট্র উদ্ধাযকৃত ভাদকদ্রব্য, াট্াট্ট ময ব্যাাট্য 

চফট্লট্জ্ঞয ভতাভত ঠিক তদট্ন্ত  অদারট্ত উিাট্নয 

ভােট্ভ চফিায কাট্ম ম চফট্ল ভূচভকা যাো 

ঠিক তদট্ন্ত চফঘ্ন সৃচষ্ট, প্রকৃত র্টনা উদর্াটন না য়া, 

চফিাযকাম ম চযিারনায় চফঘ্ন সৃচষ্ট, মদালী ব্যচক্ত চফিাট্যয 

মু্মেীন না য়া। 

চফঅযটিএ, যাজাী 

দূর্ মটনা কফচরত গাড়ীয 

চপটট্ন ংক্রান্ত তথ্য 

প্রদান, দূর্ মটনায কাযি 

চনি ময়, গাড়ীয মাচন্ত্রক 

ত্রুটি ংক্রাট্ন্ত চযট্াট ম 

প্রদান 

দূর্ মটনাকফচরত গাড়ীয চপটট্ন, 

দূর্ মটনায কাযি, মাচন্ত্রক ত্রুটি ংক্রাট্ন্ত 

চফঅযটিএ চফট্লজ্ঞ কর্তমক মপ্রচযত তথ্য 

১০০% 

দূর্ মটনা কফচরত গাড়ীয চপটট্ন, দূর্ মটনায কাযি, মাচন্ত্রক 

ত্রুটিংক্রান্ত চফঅযটিএ চফট্লজ্ঞ কর্তমক তথ্য প্রদাট্নয ভােট্ভ 

সুি ুতদট্ন্ত  চফিাযকাম ম চযিারনায় ভূচভকা যাো। 

ড়ক দূর্ মটনা ভাভরায ন্যায় চফিায চফচঘ্নত এফং প্রকৃত 

যাধী োরা াট্ফ। 

তথ্য  প্রভেচক্ত চফলয়ক 

ভন্ত্রিারয় 

তথ্য  প্রভেচক্ত চফলয়ক 

ভতাভত প্রদান 

তথ্য  প্রভেচক্ত চফলয়ক যাট্ধয 

মক্ষ্ট্ত্র চফট্লট্জ্ঞয ভতাভত প্রাচপ্ত 
১০০% 

তদন্তকাট্র তথ্য  প্রভেচক্ত চফলয়ক মকান যাট্ধয মক্ষ্ট্ত্র 

চফট্লট্জ্ঞয ভতাভট্তয ভােট্ভ তদন্ত  চফিায কাম মট্ক 

গচতীর কযা। 

সুি তদন্ত  চফিায কাম ম ব্যাত ট্ফ, যাধী নাক্ত ট্ফ না/ 

চফিাট্য োরা াট্ফ। 

ভানগয  অদারত, 

যাজাী 

চচ  এচচ কর্তমক 

ভাভরা চযিারনা 

চচ  এচচ কর্তমক ভাভরা 

চযিারনা তথা াক্ষ্য প্রদাট্ন াক্ষ্ীট্ক 

ায়তা কযা 

১০০% 

যাষ্ট্রট্ক্ষ্ ভাভরা চযিারনায় অআচন যাভ ম প্রদান  াক্ষ্য 

েি মা চফিাযকাম ম চযিারনায় চফট্ল ায়ক ভূচভকা ারন 

কযট্ফ। 

ভাভরা চযিারনায় চফঘ্ন র্টট্ফ, ভাভরা চনস্পচত্ত ট্ফ না এফং 

প্রকৃত যাধী োরা াট্ফ। 

 

 




