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যাজাী মভদরালরটন পুলরদয কভ িম্পাদদনয ালফ িক লিত্রঃ 

 
াম্প্রলতক ফছয ভদয (৩ ফছয) প্রধান অজ©নভ 

যাজাী ভানগযীয জনগদণয জীফন  ম্পদদয লনযাত্তা লফধান লনলিত কযা দে াাাল প্রলতটি থানায লদদযদক আইন শৃঙ্খরা 

লযলস্থলত লনয়ন্ত্রদন যাখা টর মজাযদায কযায জন্য লনদদ িনা প্রদান কযা দয়দছ। অত্র এরাকায় জলেফাদ  ন্ত্রা দভন কযায রদক্ষ 

মগাদয়ন্দা তৎযতা কাম িক্রভ অব্যত আদছ। লফগত ০৩ ফছদয আযএভল, যাজাীদত ন্ত্রা লফদযাধী আইদন মভাট ১০ টি ভাভরা রুজু য় 

এফাং ফ িদভাট ৪৩ জন আাভী মেপতায কযা দয়দছ। লফগত ০৩ ফছদয আযএভল, যাজাীদত ভাদকদ্রব্য লনয়ন্ত্রণ আইদন মভাট রুজুকৃত 

ভাভরায াংখ্যা ৭৯৬৩ টি, এজাাযনাভীয় আাভীয াংখ্যা ৯৭১৮ মায ভদে মেপতাযকৃত আাভীয াংখ্যা ৯৪৯১ জন। ভাদক লনয়ন্ত্রদনয 

জন্য প্রলতটি থানা এরাকায় লফদল অলবমান কাম িক্রভ অব্যাত আদছ। লভউলনটি পুলরলাং এয ভােদভ ভাদক ব্যফা, নাযী লনম িাতন, 

ফাল্যলফফা প্রভৃলতয লফরুদদ্ধ গণদিতনতা ততলয কাম িক্রভ অব্যাত আদছ। লবকটিভ াদাট ি মন্টাদয গত ০৩ ফছদয মভাট ৭০০ জন 

মফােীতাদক মফা প্রদান কযা দয়দছ। এছাড়া থানায নাযী  লশু  লনম িাতন প্রলতদযাধ মর কৃর্তিক ৩৭৮৩ জন মফা েীতাদক মফা 

প্রদান কযা দয়দছ। গত ৩০/০৭/২০১৮ ইাং তালযদখ অনুলষ্ঠত যাজাী ভানগয লটি কদাদযন লনফ িািদন আযএভল’য মভাট ৩২৫৭ জন 

পুলর দস্য লনযাত্তা লডউটিদত লনদয়ালজত লছর এফাং পুলর দস্যদদয লনযর  ঐকালন্তক প্রদিষ্টায় মকানরু লাংতা ছাড়াই সুষ্ঠুবাদফ 

লনফ িািন ম্পন্ন দয়দছ। গত ৩০/১২/২০১৮ ইাং তালযখ অনুলষ্ঠত জাতীয় াংদ লনফ িািদন আযএভল’য মভাট ২,২৬৯ জন পুলর দস্য 

লনযাত্তা লডউটিদত লনদয়ালজত লছর এফাং পুলর দস্যদদয লনযর  ঐকালন্তক প্রদিষ্টায় মকানরু লাংতা ছাড়াই সুষ্ঠুবাদফ লনফ িািন 

ম্পন্ন দয়দছ। আযএভল’য নানালফধ কাম ©ক্রভ এফাং উদেখদমাগ্য অজিনভ  RMP News Portal, RMP Official Facebook 

Page এ লনয়লভত প্রকা কযা দে এফাং RMP Website আদডটকযণ কাজ িরভান যদয়দছ । জাতীয় জরুযী মফা ৯৯৯ এফাং 

Online Police Clearance মফােীতাদদয তবাগ মফা প্রদান লনলিত কযা দয়দছ। ললডএভএ এ অযাধী এলিকযদণয ায 

তবাগ অজ©ন কযা ম্ভফ দয়দছ। যাজাী ভানগয এরাকায় আইন …ঙ্খরা লনয়ন্ত্রদণ লফলবন্ন গুরুত্বপূণ© অলবমান লযিারনায় এফাং লফদল 

ইদবন্টভদ আযএভল’য Special Action Group: CRT, QRT গুরুত্বপূণ© ভূলভকা ারন কযদছ। আযএভল, যাজাী ভানগয 

এরাকায় গত ২৪/০৯/২০১৮ লরঃ দত ই-রালপলকাং প্রললকউন কাম ©ক্রভ িালু কযা য় এফাং এম©ন্ত মভাট ১৩২৭৪ টি মক িী প্রদান কযা 

য়। ড়ক দূঘ িটনা প্রলতদযাধ  রালপক আইন মভদন িরায প্রলত প্রিাযণা িারাদনায রদক্ষ¨ আযএভল, যাজাীয রালপক লফবাগ কর্তিক 

মভাট ৪৭ টি দিতনতাভরক বা আদয়াজন কযা য় এফাং উি বায় উলস্থলতয াংখ্যা লছর ৪৭৮৫ এয অলধক। 
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 ভস্যা  িযাদরঞ্জভ t 

 জনফর াংকট 

 মানফান স্বল্পতা 

 অপ্রতুর মবৌত অফকাঠাদভা 

 প্রযুলি লনব িয জ্ঞান  দক্ষতায অবাফ 

 ধভীয় উেফাদ মভাকাদফরা 

 জেীফাদ দভন 

 লপন্যানলয়ার ক্রাইভ উদঘাটন 

 াইফায অযাধ উদঘাটন  মাশ্যার লভলডয়ায অলনয়লন্ত্রত ব্যফায মযাধকযণ  

 টাদগ িট ক্রাইভ প্রলতদযাধ 

 লফদদল নাগলযকদদয পূণ ি লনযাত্তা লফধান  

 াদডন মটযলযস্ট একটিলবটি দভন 

 যাজননলতক লাংতা লনযন এফাং  

 জনগদনয জানভার মপাজতকযণ 

 

 বলফষ্যৎ লযকল্পনাঃ 

 

 আইদনয কদঠায  ন্যায়াংগত প্রদয়াদগয ভােদভ অযাধ দভন  উদঘাটন 

 জনগদণয দ্বাযপ্রাদন্ত পুলরল মফা মৌদছ মদয়া 

 কলভউলনটিাং পুলরলাং এফাং লফট পুলরলাং ব্যফস্থাদক কাম িকযবাদফ ম্প্রাযণ কযা 

 লফজ্ঞান লবলত্তক  প্রযুলি লনব িয তদন্ত ব্যফস্থানা লনলিতকযণ 

 ভাদকলফদযাধী অলবমান  ভাদক লনভ িমর াভালজক আদন্দারন মজাযদাযকযণ 

 গণভােদভয াাদে ইলতফািক প্রিাযণা বৃলদ্ধ কযা 

 মফাযভান বৃলদ্ধয জন্য প্রযুলিয ব্যফায লনলিতকযণ 

 ললটিলব স্থাদনয ভােদভ নগযীয গুরুত্বপূণ © দয়ন্টভদয মকন্দ্রীয় ভলনটলযাং 

 

 ২০২১-২০২২ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনভঃ 

 

 জনশৃঙ্খরা ব্যফস্থানায় ০৮ রক্ষ ৭৬ াজায কভ মঘন্টা ব্যাকয়য ভাধ্যকভ অযাধ লনয়ন্ত্রণ, প্রলততকযণ এফাং উদঘাটদনয ভােদভ 

ভানুদলয ালন্ত  লনযাত্তা লফধান 

 লফজ্ঞানলবলত্তক  প্রযুলিলনব িয তদন্ত কাম িক্রভ ম্প্রাযণ এফাং ৬০% ভাভরায মক্ষদত্র ১২০ লদদনয ভদে তদন্ত কাম ি ম্পাদন 

 ১৪৪ টি গনশুনানী (দন াউজ মড) আদয়াজমনয ভােদভ জেীফাদ লনয়ন্ত্রদণ জনগণদক ম্পৃি কদয াভালজক দিতনতা বৃলদ্ধকযণ  

 যাজাী ভানগয এরাকায ১২টি থানায় ৫৭৬টিয মফী ভাদক লফদযাধী অলবমান লযিারনা এফাং ভাদক ব্যফা লযতযাগকাযীদদয 

পুনফ িান 

 াইফায ক্রাইভ প্রলতদযাধ কাম িক্রভ মজাযদাযকযণ 

 নাযী  লশুয প্রলত লাংতা লনযদন জনদিতনতাভরক কাম িক্রদভয ম্প্রাযণ  লশু মল্প মডস্ক এফাং লবকটিভ াদাট ি 

মন্টাদযয ভােদভ ১০০% মফা লনলিত কযণ 

 ৩৮,৪০০ কভ িঘন্টা প্রলক্ষণ প্রদাদনয ভােদভ অযাধ লনয়ন্ত্রদণ দক্ষ  প্রললক্ষত জনফর গদড় মতারা  

 প্রলতদযাধভরক অযাধ কাম িক্রভ ভন্বদয় ৫৭৬ টিয অলধক বা আদয়াজন কদয কলভউলনটি পুলরলাং এয ভােদভ ভাদজ ভাদক , 

ইবটিলজাং, জেীফাদ কর অযাদধয লফরুদদ্ধ দিতনতা বৃলদ্ধ 

 ৫০০ টিয অলধক ললটিলব স্থান কদয ভলনটলযাংদয়য ভােদভ লনযাদ নগযী গদড় মতারা  
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প্রস্তাফনা 

 

প্রালতষ্ঠালনক দক্ষতা বৃলদ্ধ, স্বেতা  জফাফলদলতা মজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ 

ব্যফায লনলিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

 

পুলর কলভনায, যাজাী মভদরালরটন পুলর, যাজাী 

 

এফাং 

 

ইন্সদক্টয মজনাদযর, ফাাংরাদদ পুলর  

 

 

এয ভদে ২০২১ াদরয জুন ভাদয .........তালযদখ এই ফালল িক কভ িম্পাদন চুলি স্বাক্ষলযত র। 

 

 

 

 

এই চুলিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ লনম্নলরলখত লফলয়ভদ ম্মত দরন t  

  



6 

মকন-১ 

 

রূকল্প, অলবরক্ষয, কভ িম্পাদদনয মক্ষত্র এফাং কাম িাফলর 

 

১.১. রূকল্প (Vision) t দক্ষ, লনদফলদত  মাদায দস্যগণ কর্তিক মফা প্রদাদনয ভােদভ যাজাী ভানগযী এরাকায় গণভৄখী 

পুলরী ব্যফস্থা গদড় মতারা 

 

১.২. অলবরক্ষয (Mission) t আইদনয ঠিক  মথামথ প্রদয়াগ, াভালজক শৃাংখরা যক্ষা এফাং জনগদণয ালফ িক লনযাত্তা 

লনলিতকযদণ অেীকাযফদ্ধ 

 

১.৩ কভ িম্পাদদনয মক্ষত্র t 

   
 

 সেকই উন্নয়কনয রকক্ষে সদকয ারি, রনযাত্তা ও আইকনয ান সজাযদাযকযণ 

 আইন-শৃঙ্খরা যক্ষা  জলে দভদন জনগদণয অাংেণ 

 িথ্য ও সমাগাকমাগ প্রযুরি ব্যফাকযয ভাধ্যকভ জনগকণয সফা জীকযণ  

 জনশৃঙ্খরা  রালপক ব্যফস্থানা লনয়ন্ত্রণ 

 লফজ্ঞান লবলত্তক তদন্ত ব্যফস্থানা  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

 

সুান  াংস্কাযভরক কভ িম্পাদদনয মক্ষত্রঃ  

 াংদমাজনী ৪-৮ 

 

১.৪ কাম িাফলর t 

 অযাধ দভন  লনয়ন্ত্রণ কযা 

 জনশৃাংখরা ফজায় যাখা  

 রালপক লনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থানা 

 কলভউলনটি পুলরলাং কাম িক্রভ 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়মন প্রলক্ষণ প্রদান 

 তথ্য  মমাগাদমাগ প্রযুলিয ব্যফায 

 মফা প্রদান ব্যফস্থানা 
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মকন-২ 

লফলবন্ন কাম িক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ  

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 

কভ িম্পাদন সূিকভ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 
রক্ষযভাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ   লনধ িালযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয মক্ষদত্র 

মমৌথবাদফ দালয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/লফবাগ/ 

াংস্াভদয নাভ 

 

উাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

অযাধ হ্রা 

জনশৃঙ্খরা ব্যফস্থানায় রযচাররি ের অরবমান  
কভ মঘন্টা 

(াজায) 
৫০০১.৫৭৫ ৪১৮২.৮৯৫ ৮৭৬.০০০ ৮৮০.০০০ ৯০০.০০০ স্বাস্থয ভন্ত্রাণারয়, ভাজ কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়, আইন ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

যাজাী মভদরালরটন 

পুলরদয ফালল িক 

প্রলতদফদন 

গনশুনারন (ওকন াউজ সে)  আদয়াজন এয াংখ্যা  ংখ্যা ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ 

রনধ মারযি ভকয় ( ১২০ রদন) িদি রনষ্পরত্তয ায 
% ৮৫ ৮৫ ৬০ ৬৫ ৭০ 

ট্রারপক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

ট্রারপক ব্যফস্থানায উন্নয়কন ব্যরয়ি ভয় 
কভ মঘন্টা 

(াজায) 
- - ৫৫৪.৮০০ ৫৬০.০০০ ৫৭০.০০০ 

ড়ক  মমাগাদমাগ ভন্ত্রণারয়, মতু 

লফবাগ, মযরথ ভন্ত্রণারয়, মনৌ-লযফন 

ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, যাজউক, 

লটি কদ িাদযন, স্থানীয় যকায 

ভন্ত্রণারয় 

যাজাী মভদরালরটন 

পুলরদয ফালল িক 

প্রলতদফদন 
ট্রারপক ব্যফস্থানায় কচিনািামূরক কাম মক্রভ 

ংখ্যা 

(াজায) 
- - .৭৮০ .৭৮৫ .৭৯০ 

জনফান্ধফ পুলর গঠন 

অযাকধয িথ্য প্রদানকাযীয ফিব্য শ্রফণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ড়ক  মমাগাদমাগ ভন্ত্রণারয়, তথ্য  

প্রযুলি ভন্ত্রণারয়, নাযী  লশু লফলয়ক 

ভন্ত্রণারয়, লটি কদ িাদযন, স্থানীয় 

যকায, ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

যাজাী মভদরালরটন 

পুলরদয ফালল িক 

প্রলতদফদন 

রশু াচায সযাকধ গৃীি কাম মক্রভ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

“জাতীয় জরুযী মফা ৯৯৯”  এয ভাধ্যকভ সফা প্রদান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

ফাল্য রফফা সযাকধ গৃীি কাম মক্রভ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
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মকন-৩ 

যাজাী মভদরালরটন পুলরদয কভ িম্পাদন লযকল্পনা 

কভ িম্পাদন 

মক্ষত্র 

মক্ষদত্রয ভান কাম িক্রভ কভ মম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধলত 

একক কভ মম্পাদন 

সূচককয 

ভান 

 প্রকৃি অজমন রক্ষেভাত্রা/লনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকক্ষণ  প্রকক্ষণ  

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ অাধাযণ 

১০০% 

অলত উত্তভ 

৯০% 

 উত্তভ  

৮০% 

িরলত ভান 

৭০% 

িরলত ভাদনয 

লনদম্ন ৬০% 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

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

যাজাী মভদরালরটন পুলরদয মকৌরগত উদেশ্যভ 

১. মটকই 

উন্নয়দনয 

রদক্ষয মদদয 

ালন্ত, 

লনযাত্তা  

আইদনয ান 

মজাযদাযকযণ 

২২ 

১.১  অযাদধয তথ্য 

প্রদানকাযীয ফিব্য শ্রফণ 
১.১.১ শ্রফদণয ায গড় (%) ০২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

১.২ অযাধ াংক্রাদন্ত তথ্য 

প্রালপ্তয য অনুন্ধাদনয ায  
১.২.১ অনুন্ধাদনয ায গড় (%) ০২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০ 

১.৩ অযাধ াংক্রাদন্ত লজলড 

অনুন্ধাদনয ায াংখ্যায 

অনুাদত 

১.৩.১ অযাধ াংক্রাদন্ত লজলড 

অনুন্ধাদনয ায 

গড় (%) ০২ ৮০ ৮১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮১ ৮২ 

১.৪  অধতিব্য অযাদধ 

অলবদমাগ প্রালপ্তয য 

প্রললকউন 

১.৪.১ প্রললকউদনয ায গড় (%) ০২ ৬০ ৬১ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৬১ ৬২ 

১.৫ ধতিব্য অযাদধয 

অলবদমাগ প্রালপ্তয য ভাভরা 

রুজু 

১.৫.১ ভাভরা রুজুয ায গড় (%) ০৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৫১ ৫২ 

১.৬ ধতিব্য অযাধ তদন্ত 

লনশ্লত্ত 

১.৬.১ ধতিব্য অযাদধ ১২০ লদন 

ভাদপ্ত দাদয়যকৃত ভাভরায তদন্ত 

লনশ্লত্তয প্রদাদনয ায 

গড় (%) ০৪ ৮৫ ৮৫ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৭১ ৭২ 

১.৭ থানায গৃীত মেপতালয 

দযায়ানা 

১.৭.১ থানায় গৃীত মেপাতালয 

দযায়ানা লনস্পলত্তয ায 

াংখ্যায অনুাদত 

গড় (%) ০২ ৮৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮১ ৮২ 

১.৮ াক্ষী ালজযকযণ ১.৮.১ াক্ষী ালজযকযদণয ায  গড় (%) ০১ ৭৬ ৮০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮১ ৮২ 

১.৯ লশু ািায মযাদধ গৃীত 

কাম িক্রভ 

১.৯.১ তথ্য প্রালপ্তয অলবমাদনয 

ায 
গড় (%) ০২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮১ ৮২ 

১.১০ ফাল্য লফফা মযাদধ গৃীত 

কাম িক্রভ 

১.১০.১ ফাল্য লফফা মযাদধ 

অলবমাদনয ায 

গড় 
(%) ০২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 
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কভ িম্পাদন 

মক্ষত্র 

মক্ষদত্রয ভান কাম িক্রভ কভ মম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধলত 

একক কভ মম্পাদন 

সূচককয ভান 

 প্রকৃি অজমন রক্ষেভাত্রা/লনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকক্ষণ  প্রকক্ষণ  

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ অাধাযণ 

১০০% 

অলত উত্তভ 

৯০% 

 উত্তভ  

৮০% 

িরলত ভান 

৭০% 

িরলত ভাদনয 

লনদম্ন ৬০% 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

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

২. আইন-

শৃঙ্খরা যক্ষা 

 জলে 

দভদন 

জনগদণয 

অাংেণ  

১৫ 

২.১ গনশুনানী (দন াউজ মড) 

আদয়াজন 

২.১.১ গনশুনানী (দন াউজ মড) এয 

াংখ্যা  
ভলষ্ট াংখ্যা ০২ - ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৩৫ ১৪৪ ১৪৪ 

২.২ ভাদক লফদযাধী অলবমান ২.২.১ লযিালরত অলবমাদনয াংখ্যা ভলষ্ট াংখ্যা ০২ ৫৭৬ ৫৭৬ ৫৭৬ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৬০ ৫৫৫ ৫৭৬ ৫৭৬ 

২.৩ প্রলতদযাধভরক অযাধ 

কাম িক্রভ ভন্বদয় (লফট পুলরলাং) 

আদয়ালজত বা 

২.৩.১ আদয়ালজত বা 

ভলষ্ট াংখ্যা ০২ ৫৭৬ ৫৭৬ ৫৭৬ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৬০ ৫৫৫ ৫৭৬ ৫৭৬ 

২.৪ ভানফ ািায প্রলতদযাদধ 

অলবমান 

২.৪.১ লযিালরত অলবমাদনয াংখ্যা 
ভলষ্ট াংখ্যা ০২ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৩৫ ১৪৪ ১৪৪ 

২.৫ থানা আধুলনকায়ন ২.৫.১ থানায াংখ্যা  ভলষ্ট াংখ্যা ০২ - - ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৬ উর্ধ্িতন পুলর কভ িকতিা 

কর্তিক থানা লযদ িন 

২.৬.১ লযদ িদনয াংখ্যা 
ভলষ্ট াংখ্যা ০২ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৩৫ ১৪৪ ১৪৪ 

২.৭ লযদ িদনয লদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয লনদদ িনা 

২.৭.১ ফাস্তফায়দনয ায 
গড় % ০৩ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮১ ৮২ 

৩.তথ্য  

মমাগাদমাগ 

প্রযুলি 

ব্যফাদযয 

ভােদভ 

জনগদণয মফা  

জীকযণ 

১৩ 

৩.১ থানায় ললডএভএ 

(CDMS) -এ ভাভরা এলিি 

৩.১.১ থানায় রুজুকৃত ভাভরা 

ললডএভএ এ এলিয ায াংখ্যায 

অনুাদত 

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

৩.২ প্রলতভাদ থানায় পুলর 

মবলযলপদকন াংক্রান্ত গৃীত 

আদফদদনয াংখ্যা 

৩.২.১ প্রলতভাদ থানায় গৃীত পুলর 

মবলযলপদকন এয জফাফ মপ্রযদণয ায গড় % ০২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৬ ৯৭ 

৩.৩ প্রলত ভাদ পুলর লিয়াদযন্স 

াংক্রাদন্ত গৃীত আদফদদনয াংখ্যা  

৩.৩.১ প্রলতভাদ থানায় পুলর 

লিয়াদযন্স প্রদাদনয ায 
গড় % ০২ - - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

৩.৪ “জাতীয় জরুযী মফা 

৯৯৯” এয ভােদভ মফা প্রদান  

৩.৪.১ মফা প্রদাদনয ায 
গড় % ০২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

৩.৫ থানায় স্থালত লশু মল্প 

মডদস্ক মফা প্রদান 

৩.৫.১ মফা প্রদাদনয ায 
গড় % ০২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

৩.৬ নাযী, লশু  প্রলতফন্ধী মল্প 

মডদস্ক কভ িযত কভ িকতিায প্রলক্ষণ 

৩.৬.১ নাযী, লশু  প্রলতফন্ধী মল্প 

মডদস্ক কভ িযত কভ িকতিায প্রলক্ষদণয 

ায 

গড় % ০১ ৮০ ৮০ ৮০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

৩.৭ লবকটিভ াদাট ি মন্টাদয 

মফা প্রদান 

৩.৭.১ লবকটিভ াদাট ি মন্টাদয 

মফা প্রদাদনয ায 

গড় % ০১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

৩.৮ লবকটিভ উদ্ধায কাম িক্রভ 

অলবমান 

৩.৮.১ লবকটিভ উদ্ধাদয অলবমান 
গড় % ০১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 
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কভ িম্পাদন 

মক্ষত্র 

মক্ষদত্রয ভান কাম িক্রভ কভ মম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধলত 

একক কভ মম্পাদন 

সূচককয ভান 

 প্রকৃি অজমন রক্ষেভাত্রা/লনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকক্ষণ  প্রকক্ষণ  

২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ অাধাযণ 

১০০% 

অলত উত্তভ 

৯০% 

 উত্তভ  

৮০% 

িরলত ভান 

৭০% 

িরলত ভাদনয 

লনদম্ন ৬০% 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

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

৪. জন-শৃঙ্খরা 

 

 রালপক 

ব্যফস্থানা 

লনয়ন্ত্রণ 

 

১০ 

৪.১ জনশৃঙ্খরা ব্যফস্থানায়  

দদক্ষ েণ 

৪.১.১ লযিালরত টর/ 

অলবমান 
ভলষ্ট 

কভ িঘন্টা 

(াজায) 
০৩ - ৪১৮২.৭৯৫ ৮৭৬.০০০ ৮৭০.০০০ ৮৬৫.০০০ ৮৬০.০০০ ৮৫৫.০০০ ৮৮০.০০০ ৮৮৪.০০০ 

৪.২ রালপক ব্যাফস্থায উন্নয়দন 

গৃীত দদক্ষ  

৪.২.১ রালপক লনয়ন্ত্রদণ ব্যলয়ত 

ভয়  
ভলষ্ট 

কভ িঘন্টা 

(াজায) 
০৩ - - ৫৫৪.৮০০ ৫৫২.০০০ ৫৫০.০০০ ৫৪৮.০০০ ৫৪৬.০০০ ৫৬০.০০০ ৫৭০.০০০ 

৪.৩ রালপক ব্যাফস্থানায় 

দিতনতাভরক কাম িক্রভ  

৪.৩.১ লযিালরত কাম িক্রভ 
ভলষ্ট 

াংখ্যা 

(াজায) 
০২ - - .৭৮০ .৭৭৯ .৭৭৮ .৭৭৭ .৭৭৬ .৭৮৫ .৭৯০ 

৪.৪ মকালবড-১৯ প্রলতদযাদধ 

দদক্ষ েণ 

৪.৪.১ মকালবড-১৯ 

প্রলতদযাধভরক কভ িকাদে 

ব্যালয়ত ভয় 

ভলষ্ট 
কভ িঘন্টা 

(াজায) 
০২ - - ১৪.৬০০ ১৩.০০০ ১২.০০০ ১১.০০০ ১০.০০০ ১৫.০০০ ১৬.০০০ 

৫. লফজ্ঞান 

লবলত্তক তদন্ত 

ব্যফস্থানা  

ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

১০ 
৫.১ ভানফ ম্পদ উন্নয়দন গৃীত 

প্রলক্ষণ 
৫.১.১ আদয়ালজত প্রলক্ষণ ভলষ্ট 

কভ িঘন্টা 

(াজায) 
১০ ৬৩৪.৫২৩ ৩৫.০০০ ৩৮.৪০০ ৩৭.০০০ ৩৬.০০০ ৩৫.০০০ ৩৪.০০০ ৩৯.০০০ ৪০.০০০ 
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Avwg ‡gvt Avey Kvjvg wmwÏK, cywjk Kwgkbvi ivRkvnx †g‡UªvcwjUb cywjk, ivRkvnx, 

BÝ‡c±i †Rbv‡ij, evsjv‡`k cywjk Gi wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z djvdj 

AR©‡b m‡Pó _vKe| 

 

 

Avwg W. †ebRxi Avn‡g` wewcGg (evi), BÝ‡c±i †Rbv‡ij, evsjv‡`k cywjk, cywjk 

Kwgkbvi, ivRkvnx †g‡UªvcwjUb cywjk, ivRkvnx Gi wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z 

ewY©Z djvdj AR©‡b cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Kie| 

 

¯v̂ÿwiZ t 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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

‡gvt Avey Kvjvg wmwÏK  

cywjk Kwgkbvi 

ivRkvnx †g‡UªvcwjUb cywjk 

ivRkvnx| 

 

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

W. †ebRxi Avn‡g` wewcGg (evi) 

BÝ‡c±i †Rbv‡ij 
evsjv‡`k cywjk, XvKv| 

 

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

ZvwiL 

 

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

ZvwiL 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ  

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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াংদমাজনী-২  

কভ িম্পাদ ব্যফস্থানা  প্রভাণক 

ক্রলভক নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিকভ ফাস্তফায়নকাযী অনুলফবাগ, 

অলধাখা, াখা 

রক্ষভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১. ১.১  অযাদধয তথ্য প্রদানকাযীয ফিব্য শ্রফণ ১.১.১ শ্রফদণয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

২. 
১.২ অযাধ াংক্রাদন্ত তথ্য প্রালপ্তয য 

অনুন্ধাদনয ায  
১.২.১ অনুন্ধাদনয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

৩. 
১.৩ অযাধ াংক্রাদন্ত লজলড অনুন্ধাদনয ায 

াংখ্যায অনুাদত 
১.৩.১ অযাধ াংক্রাদন্ত লজলড অনুন্ধাদনয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

৪. 
১.৪  অধতিব্য অযাদধ অলবদমাগ প্রালপ্তয য 

প্রললকউন 
১.৪.১ প্রললকউদনয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

৫. 
১.৫ ধতিব্য অযাদধয অলবদমাগ প্রালপ্তয য 

ভাভরা রুজু 
১.৫.১ ভাভরা রুজুয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

৬. ১.৬ ধতিব্য অযাধ তদন্ত লনশ্লত্তয ভয় হা 

১.৬.১ ধতিব্য অযাদধ ১২০ লদন ভাদপ্ত দাদয়যকৃত 

ভাভরায তদন্ত লনশ্লত্তয প্রদাদনয ায 
যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

৭. ১.৭ থানায গৃীত মেপতালয দযায়ানা 

১.৭.১ থানায় গৃীত মেপাতালয দযায়ানা লনস্পলত্তয 

ায াংখ্যায অনুাদত 
যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

৮. ১.৮ াক্ষী ালজযকযণ ১.৮.১ াক্ষী ালজযকযদণয ায  যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

৯. ১.৯ লশু ািায মযাদধ গৃীত কাম িক্রভ ১.৯.১ তথ্য প্রালপ্তয অলবমাদনয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

১০. ১.১১ ফাল্য লফফা মযাদধ গৃীত কাম িক্রভ ১.১১.১ ফাল্য লফফা মযাদধ অলবমাদনয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

১১. ২.১ গনশুনানী (দন াউজ মড) আদয়াজন ২.১.১ গনশুনানী (দন াউজ মড) এয াংখ্যা  যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

১২. ২.২ ভাদক লফদযাধী অলবমান ২.২.১ লযিালরত অলবমাদনয াংখ্যা যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

১৩. 
২.৩ প্রলতদযাধভরক অযাধ কাম িক্রভ ভন্বদয় 

(লফট পুলরলাং) আদয়ালজত বা 

২.৩.১ আদয়ালজত বা 
যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 
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ক্রলভক নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিকভ ফাস্তফায়নকাযী অনুলফবাগ, 

অলধাখা, াখা 

রক্ষভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১৪. ২.৪ ভানফ ািায প্রলতদযাদধ অলবমান ২.৪.১ লযিালরত অলবমাদনয াংখ্যা যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

১৫. ২.৫ থানা আধুলনকায়ন ২.৫.১ থানায াংখ্যা  যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন 

১৬. ২.৬ উর্ধ্িতন পুলর কভ িকতিা কর্তিক থানা লযদ িন ২.৬.১ লযদ িদনয াংখ্যা যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন 

১৭. ২.৭ লযদ িদনয লদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয লনদদ িনা ২.৭.১ ফাস্তফায়দনয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন 

১৮. 

৩.১ থানায় ললডএভএ (CDMS) -এ ভাভরা 

এলিি 

৩.১.১ থানায় রুজুকৃত ভাভরা ললডএভএ এ 

এলিয ায াংখ্যায অনুাদত 
যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন 

১৯. 

৩.২ প্রলতভাদ থানায় পুলর মবলযলপদকন াংক্রান্ত 

গৃীত আদফদদনয াংখ্যা 

৩.২.১ প্রলতভাদ থানায় গৃীত পুলর 

মবলযলপদকন এয জফাফ মপ্রযদণয ায 
যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

২০. 
৩.৩ প্রলত ভাদ পুলর লিয়াদযন্স াংক্রাদন্ত গৃীত 

আদফদদনয াংখ্যা  

৩.৩.১ প্রলতভাদ থানায় পুলর লিয়াদযন্স প্রদাদনয 

ায 
যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

২১. 
৩.৪ “জাতীয় জরুযী মফা ৯৯৯” এয ভােদভ মফা 

প্রদান  

৩.৪.১ মফা প্রদাদনয ায 
যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

২২. ৩.৫ থানায় স্থালত লশু মল্প মডদস্ক মফা প্রদান ৩.৫.১ মফা প্রদাদনয ায যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

২৩. 

৩.৬ নাযী, লশু  প্রলতফন্ধী মল্প মডদস্ক কভ িযত 

কভ িকতিায প্রলক্ষণ 

৩.৬.১ নাযী, লশু  প্রলতফন্ধী মল্প মডদস্ক কভ িযত 

কভ িকতিায প্রলক্ষদণয ায 
যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

২৪. 

৩.৭ লবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা প্রদান ৩.৭.১ লবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা প্রদাদনয 

ায 
যাজাী মভদরালরটন পুলর থানায প্ররিকফদন 

২৫. ৩.৮ লবকটিভ উদ্ধায কাম িক্রভ অলবমান ৩.৮.১ লবকটিভ উদ্ধাদয অলবমান যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন  

২৬. ৪.১ জনশৃঙ্খরা ব্যফস্থানায়  দদক্ষ েণ ৪.১.১ লযিালরত টর/ অলবমান যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন  

২৭. 
৪.২ ড়ক  ভাড়দক রালপক লনয়ন্ত্রদন গৃীত 

দদক্ষ  

৪.২.১ ড়ক  ভাড়দক রালপক লনয়ন্ত্রণ  টর 

কাম িক্রভ 
যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন  

২৮. ৪.৩ রালপক ব্যাফস্থানায় দিতনতাভরক কাম িক্রভ  ৪.৩.১ লযিালরত কাম িক্রভ যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন  

২৯. 
৪.৪ মকালবড-১৯ প্রলতদযাদধ দদক্ষ েণ ৪.৪.১ মকালবড-১৯ প্রলতদযাধভরক কভ িকাদে 

ব্যালয়ত ভয় 
যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন  

৩০. ৫.১ ভানফ ম্পদ উন্নয়দন গৃীত প্রলক্ষণ ৫.১.১ আয়লজত প্রলক্ষণ যাজাী মভদরালরটন পুলর যাজাী সভকট্রাররেন পুররকয ফারল মক প্ররিকফদন  
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াংদমাজনী-৩ 

অন্য অলপদয দে াংলিষ্ট কভ িম্পাদন সূিকভ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক মম কর অলপদয াদথ াংলিষ্ট াংলিষ্ট অলপদয াদথ কাম িক্রভ 

ভন্বদয়য মকৌর 

১.৩ অযাধ াংক্রাদন্ত লজলড অনুন্ধাদনয ায াংখ্যায অনুাদত ১.৩.১ অযাধ াংক্রাদন্ত লজলড অনুন্ধাদনয ায ভানগয আদারত মভৌলখক আদরািনা 

১.৪  অধতিব্য অযাদধ অলবদমাগ প্রালপ্তয য প্রললকউন ১.৪.১ প্রললকউদনয ায ভানগয আদারত মভৌলখক আদরািনা 

১.৬ ধতিব্য অযাধ তদন্ত লনশ্লত্তয ভয় হা ১.৬.১ ধতিব্য অযাদধ ১২০ লদন ভাদপ্ত দাদয়যকৃত 

ভাভরায তদন্ত লনশ্লত্তয প্রদাদনয ায 
ভানগয আদারত 

মভৌলখক আদরািনা, ত্রারা, 

লদ্ব-ালক্ষক তফঠক 

১.৭ থানায গৃীত মেপতালয দযায়ানা ১.৭.১ থানায় গৃীত মেপাতালয দযায়ানা লনস্পলত্তয ায 

াংখ্যায অনুাদত 

স্বাস্থয অলধদপ্তয, লফআযটিএ, তথ্য  প্রযুলি 

লফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ভাদকদ্রব্য লনয়ন্ত্রণ অলধদপ্তয, 

াদাট ি অলধদপ্তয, লফএপআইইউ 

মভৌলখক আদরািনা, ত্রারা 

১.৮ াক্ষী ালজযকযণ ১.৮.১ াক্ষী ালজযকযদণয ায ভানগয আদারত মভৌলখক আদরািনা, ত্রারা 

৩.১ থানায় ললডএভএ (CDMS) -এ ভাভরা এলিি ৩.১.১ থানায় রুজুকৃত ভাভরা ললডএভএ এ এলিয ায 

াংখ্যায অনুাদত 
ভানগয আদারত ত্রারা 

৩.৩ প্রলত ভাদ পুলর লিয়াদযন্স াংক্রাদন্ত গৃীত আদফদদনয 

াংখ্যা 

৩.৩.১ প্রলতভাদ থানায় পুলর লিয়াদযন্স প্রদাদনয ায 

তথ্য  প্রযুলি লফলয়ক ভন্ত্রণারয় ত্রারা 

৪.৪ মকালবড-১৯ প্রলতদযাদধ দদক্ষ েণ ৪.৪.১ মকালবড-১৯ প্রলতদযাধভরক কভ িকাদে ব্যালয়ত 

ভয় 
স্বাস্থয অলধদপ্তয 

মভৌলখক আদরািনা, ত্রারা, 

লদ্ব-ালক্ষক তফঠক 
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লযলষ্ট খঃ  

ভলন্ত্রলযলদ লফবাগ কর্তিক লনধ িালযত সুানভরক কভ িলযকল্পনাভ 

াংদমাজনী ৪-৮
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ংকমাজনী ৪: দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধািায মকৌর কভ িলযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: যাজাী মভদরালরটন পুলর 

কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

সূিদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অেগলত লযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াট িায 

২য় 

মকায়াট িায 

৩য় 

মকায়াট িায 

৪থ ি 

মকায়াট িায 

মভাট 

অজিন 

অলজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.১ তনলতকতা কলভটিয বা 

আকয়াজন 
বা 

আকয়ারজি 
৪ াংখ্যা 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজিন      

১.২ তনলতকতা কলভটিয বায 

লদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফালয়ত 

লদ্ধান্ত 
৬ % 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন      

১.৩ সুান প্রলতষ্ঠায লনলভত্ত 

অাংীজদনয (stakeholders) 

অাংেদণ  বা 

অনুলষ্ঠত বা ২ াংখ্যা 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজিন      

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রাি প্ররক্ষণ 

আকয়াজন 
প্ররক্ষণ 

আকয়ারজি 
২ ংখ্যা 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

২৪০ জন 

রক্ষযভাত্রা ৬০ জন ৬০ জন ৬০ জন ৬০ জন    

অজিন      

১.৫ কভ ি-লযদফ উন্নয়ন  

উন্নি কভ ম-

রযকফ 
২ 

াংখ্যা 

 

তালযখ 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা 
০১ টি 

২৮.০৯.২১ 

০১ টি 

২৭.১২.২ 

০১ টি 

২৮.০৩.২২ 

০১ টি 

২৮.০৬.২২ 
 

  

অজিন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািায মকৌর 

কভ িলযকল্পনা, ২০২১-২২  

তত্রভালক লযফীক্ষণ প্রলতদফদন 

াংলিষ্ট ভন্ত্রণারদয় দালখর  স্ব স্ব 

দয়ফাইদট আদরাডকযণ 

কভ িলযকল্পনা  

 তত্রভালক 

প্রলতদফদন 

দালখরকৃত  

আদরাডকৃত 

১ তালযখ 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা ১৭.১০.২১ ১৭.০১.২২ ১৭.০৪.২২ ১৮.০৭.২২    

অজিন      

১.৭ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তকদয িাররকা 

ওকয়ফাইকে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ১ িারযখ মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

১৭.০৭.২১ 
রক্ষযভাত্রা ১৭.০৭.২১     

  

অজিন      
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কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূিক 

 

সূিদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অেগলত লযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

মকায়াট িায 

২য় 

মকায়াট িায 

৩য় 

মকায়াট িায 

৪থ ি 

মকায়াট িায 

মভাট 

অজিন 

অলজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ি ফছদযয ক্রয়-

লযকল্পনা  (প্রকদল্পয  অনুদভালদত 

ফালল িক ক্রয় লযকল্পনা)   

দয়ফাইদট প্রকা 

ক্রয়-

লযকল্পনা 

দয়ফাইদট 

প্রকালত 

২ তালযখ 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

১৬.০৮.২১ 

রক্ষযভাত্রা ১৬.০৮.২১     

  
অজিন      

৩.১ দুণীলত লফদযাধী প্রিায প্রিাযণা 

বা আদয়াজন অনুলষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি  

  
অজিন      

৩.২ মফাভ ম্পদকি জনগণদক 

অফলতকযদণয উদেদশ্য প্রিাযণা 

বায আদয়াজন 

অনুলষ্ঠত বা ৪ 
াংখ্যা 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি  

  
অজিন      

৩.৩ মকালবড ১৯ প্রলতদযাদধ 

দিতনতাভরক কাম িক্রভ 
লযিালরত 

কাম িক্রভ 
৪ 

াংখ্যা 
মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

০৪ টি 

রক্ষযভাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি  

  
অজিন      

৩.৪ অনরাইদনয ভােদভ পুলর 

লিয়াদযন্স লনলচিতকযণ 
পুলর 

লিয়াদযন্স 
৪ % 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজিন      

৩.৫ থানা ভদ ফয়স্ক, নাযী, লশু  

প্রলতফন্ধী মল্প মডদস্কয ভােদভ মফা 

লনলিতকযণ  

দালখরকৃত 

অলবদমাগ 

লনষ্পলত্তকযণ 

৪ % 

মপাকার 

দয়ন্ট 

কভ িকতিা 

১০০% 

রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজিন 
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াংদমাজনী ৫: ই-গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা 

 

ক্রভ 

কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচককয ভান রক্ষেভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উত্তভ চররি ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথয ব্যফায বৃরদ্ধ   
[১.১.১] ই-পাইকর সনাে 

লনস্পলত্তকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়কন কর 

সফা ফক্স ারনাগাদকৃি 

ারনাগাদদয 

ংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] লফলবন্ন প্রকানা  

তথ্যালদ িথ্য ফািায়কন প্রকালত 

ারনাগাদদয 

ংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১] কভ িলযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত প্রলক্ষণ আদয়ালজত  

প্রলক্ষদণয 

াংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ মরযকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরি ম মাকরাচনা 

ংক্রাি বা আকয়ারজি 

বায ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ মরযকল্পনায 

অধ মফারল মক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিকফদন 

ঊর্ধ্মিন কর্তমকক্ষয রনকে সপ্ররযি 

িারযখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ 

[৪.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/ 

সফা রজকযণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযনা/ 

সফা রজকযণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কাম িক্রভ ফাস্তফালয়ত  

তালযখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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াংদমাজনী ৬: অলবদমাগ প্রলতকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত কভ ি-লযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কাম মক্রকভয 

সক্ষত্র 

 

ভান কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃি অজমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অজমন 

২০২০-২১ 

রক্ষেভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরি 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররি 

ভান 

চররি 

ভাকনয রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যফস্থানা 
৫ 

[১.১] অলবদমাগ লনষ্পলত্ত কভ িকতিা 

(অলনক)  আলর কভ িকতিায তথ্য 

দয়ফাইদট তত্রভালক লবলত্তদত 

ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরর 

কভ মকিমায িথ্য 

ারনাগাদকৃি এফং 

ওকয়ফাইকে আকরােকৃি 

ারনাগাদদয 

াংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

রযফীক্ষণ ও 

ক্ষভিাবৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] লনলদ িষ্ট ভদয় অনরাইন / 

অপরাইদন প্রাপ্ত অলবদমাগ লনষ্পলত্ত 

এফাং লনষ্পলত্ত াংক্রান্ত ভা লক 

প্রলতদফদন উর্ধ্িতন কর্তিক্ষ ফযাফয 

মপ্রযণ   

[২.১.১] অলবদমাগ 

লনষ্পলত্তকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয 

অলবদমাগ প্রলতকায ব্যফস্থা এফাং 

লজআযএ পটয়যায লফলয়ক 

প্রলক্ষণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্রলক্ষণ আদয়ালজত 
প্রলক্ষদণয 

াংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রভারক রবরত্তকি রযফীক্ষণ 

এফং ত্রত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররিকফদন 

উর্ধ্মিন কর্তমকক্ষয রনকে সপ্রযণ 

[২.৩.১] ত্রত্রভারক 

প্ররিকফদন সপ্ররযি 

  প্রলতদফদন 

মপ্রযদণয 

াংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অলবদমাগ প্রলতকায ব্যফস্থানা 

লফলদয় মস্টকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফলতকযণ বা  

[২.৪.১] বা অনুলষ্ঠত বায াংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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াংদমাজনী ৭: মফা প্রদান প্রলতশ্রুলত ফাস্তফায়ন কভ ি-লযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কাম মক্রকভয 

সক্ষত্র 

 

ভান 
কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃি অজমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অজমন 

২০২০-২১ 

রক্ষেভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরি 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররি 

ভান 

চররি 

ভাকনয রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] মফা প্রদান প্রলতশ্রুলত 

রযফীক্ষণ করভটিয রদ্ধাি 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] রদ্ধাি 

ফাস্তফারয়ি 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] মফা প্রদান প্রলতশ্রুলত 

তত্রভালক লবলত্তদত ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] দয়ফাইদট  

প্রলত তত্রভালদক 

ারনাগাদকৃত 

ারনাগাদদয 

াংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভিা অজমন 

ও রযফীক্ষণ 
১৫ 

[২.১] মফা প্রদান প্রলতশ্রুলত লফলয়ক  

প্রলক্ষণ আদয়াজন  

 

[১.১.১] প্রলক্ষণ 

আদয়ালজত 

 

প্রলক্ষদণয 

ংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সফা প্রদান রফলকয় 

সেককাল্ডাযগকণয ভন্বকয় 

অফরিকযণ বা আকয়াজন 

[১.৩.১]  অফলতকযণ 

বা অনুলষ্ঠত 
বায ংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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াংদমাজনী ৮: তথ্য অলধকায লফলদয় ২০২১-২২ অথ িফছদযয ফালল িক কভ িলযকল্পনা  

তথ্য অলধকায লফলদয় ২০২১-২২ অথ িফছদযয ফালল িক কভ িলযকল্পনা  

কভ মম্পাদকনয 

সক্ষত্র 

 

ভান কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃি অজমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অজমন 

২০২০-২১ 

রক্ষেভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অরি উত্তভ উত্তভ চররি ভান 

চররি 

ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকায 

আইন অনুমায়ী রনধ মারযি 

ভকয়য ভকধ্য িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ মারযি 

ভকয়য ভকধ্য িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

ক্ষভিা বৃলদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণালদতবাদফ 

প্রকাদমাগ্য তথ্য 

ারনাগাদ ককয 

দয়ফাইদট প্রকা 

[১.২.১] 

ারনাগাদকৃত িথ্য 

দয়ফাইদট 

প্রকালত 

িারযখ 

 
০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৩] ফালল িক প্রলতদফদন 

প্রকা  

[১.৩.১] ফালল িক 

প্রলতদফদন প্রকালত  
তালযখ  ০৩   ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ - - 

[১.৪]  িথ্য অরধকায 

আইন, ২০০৯ এয ৫ 

ধাযা অনুাকয মাফিীয় 

িকথ্যয কোোগরয  ও 

কোোরগ ত্রিরয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.৪.১]  িকথ্যয 

কোোগরয  ও 

কোোরগ 

প্রস্তুিকৃি/ারনাগাদ

কৃি 

িারযখ ০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৫] িথ্য অরধকায 

আইন ও রফরধরফধান 

ম্পককম জনকচিনিা 

বৃরদ্ধকযণ 

[১.৫.১]  প্রিায 

কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কাম িক্রদভ

য ংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অলধকায 

লফলদয় কভ মকিমাকদয 

প্ররক্ষণ আকয়াজন    

[১.৬.১] প্ররক্ষণ 

আকয়ারজি 

প্রলক্ষদণ

য ংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


