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জনননযাত্তা নফবাগ এফং ফাংরাদদ পুনর এয ভদে স্বাক্ষনযত ফানল িক কভ©ম্পাদন চুনি (Annual Performance Agreement) এয আওতায় খুরনা মভদরানরটন পুনরদয কভ িম্পাদন মক্ষত্রমূ 

ফাস্তফায়নকদে ভাঠ ম িায় দত চানত তথ্য 

(৩য় মকায়াটা©য-০১/০১/২০২২ দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত)  

 

 
 

কভ িম্পাদন 

মক্ষত্রমূ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক  একক ংনিষ্ট 

ইউননট/াখা 

৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

দপ্তয/ংস্থায কভ িম্পাদন মক্ষত্রমূ  

[১] মটকই 

উন্নয়দনয রদক্ষে 

মদদয ানন্ত, 

ননযাত্তা ও আইদনয 

ান মজাযদাযকযণ 

[১.১] অযাদধয তথ্য 

প্রদানকাযীয ফিব্য শ্রফণ 

[১.১.১] শ্রফদণয ায থানায় আগত ব্যনিয ংখ্যা =  

আগত ব্যনিয ভদে শ্রফদণয ংখ্যা =  

শ্রফদণয ায =  (টাদগ িট = ১০০%) 

% 

মকএভন 

থানায় আগত ব্যনিয ংখ্যা = ৬৬৮০  

আগত ব্যনিয ভদে শ্রফদণয ংখ্যা = ৬৬৮০ 

শ্রফদণয ায =  ১০০% 

[১.২] অযাধ ংক্রান্ত তথ্য 

প্রানপ্তয য অনুন্ধান 

[১.২.১] অনুন্ধাদনয ায থানায় অযাধ ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা =  

অযাধ ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয য অনুন্ধাদনয ংখ্যা =  

অনুন্ধাদনয ায =  (টাদগ িট = ১০০%) 

 

% 

থানায় অযাধ ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা = ৩৩৪২ 

অযাধ ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয য অনুন্ধাদনয ংখ্যা = ৩৩৪২ 

অনুন্ধাদনয ায = ১০০% 

 

[১.৩] অযাধ ংক্রাদন্ত নজনড 

(GD) অনুন্ধান 

[১.৩.১] অযাধ ংক্রান্ত নজনড 

(GD) অনুন্ধাদনয ায 

অযাধ ংক্রান্ত নজনডয ংখ্যা =  

নজনডয অনুন্ধাদনয ংখ্যা =  

নজনড অনুন্ধাদনয ায = (টাদগ িট = ৯০%) 

 

 % অযাধ ংক্রান্ত নজনডয ংখ্যা = ১৮৯৭ 

নজনডয অনুন্ধাদনয ংখ্যা = ১৭১৫ 

নজনড অনুন্ধাদনয ায = ৯০% 

 

[১.৪] অধতিব্য অযাদধ 

অনবদমাগ প্রানপ্তয য 

প্রননকউন 

[১.৪.১] প্রননকউদনয ায অধতিব্য অযাদধ অনবদমাগ প্রানপ্তয ংখ্যা =  

অধতিব্য অযাদধ অনবদমাগ প্রানপ্তয য প্রননকউদনয ংখ্যা =  

অধতিব্য অযাদধ প্রননকউদনয ায =  (টাদগ িট = ৬০%) 

 

% অধতিব্য অযাদধ অনবদমাগ প্রানপ্তয ংখ্যা = ৪৫১ 

অধতিব্য অযাদধ অনবদমাগ প্রানপ্তয য প্রননকউদনয  

ংখ্যা = ২৯৩  

অধতিব্য অযাদধ প্রননকউদনয ায = ৬৫% 

 [১.৫] ধতিব্য অযাদধ 

অনবদমাগ প্রানপ্তয য ভাভরা 

রুজু 

[১.৫.১] ভাভরা রুজুয ায ধতিব্য অযাদধ অনবদমাগ প্রানপ্তয ংখ্যা =  

ধতিব্য অযাদধ ভাভরা রুজুয ংখ্যা =  

ধতিব্য অযাদধ ভাভরা রুজুয ায =  (টাদগ িট = ৫০%) 

 

 % ধতিব্য অযাদধ অনবদমাগ প্রানপ্তয ংখ্যা = ৪৫২ 

ধতিব্য অযাদধ ভাভরা রুজুয ংখ্যা = ৪৫২ 

ধতিব্য অযাদধ ভাভরা রুজুয ায =  ১০০% 

 

[১.৬] ধতিব্য অযামধ তদন্ত 

ননষ্পনত্ত 

[১.৬.১] ধতিব্য অযাদধ ১২০ 

নদমনয ভদে দাদয়যকৃত 

ভাভরায তদন্ত ননষ্পনত্তয ায 

ধতিব্য অযাদধ ভাভরা রুজুয  ংখ্যা =  

১২০ নদন ভাদপ্ত চাজিনট/পাইনার নযদাট ি প্রদাদনয ংখ্যা =  

১২০ নদন ভাদপ্ত পুনর নযদাট ি প্রদাদনয ায = (টাদগ িট = ৭০%) 

% ধতিব্য অযাদধ ভাভরা রুজুয  ংখ্যা =৪৫২  

১২০ নদন ভাদপ্ত চাজিনট/পাইনার নযদাট ি প্রদাদনয  

ংখ্যা = ৪২৪ 

১২০ নদন ভাদপ্ত পুনর নযদাট ি প্রদাদনয ায = ৯৪% 
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কভ িম্পাদন 

মক্ষত্রমূ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক ংনিষ্ট 

ইউননট/াখা 

৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) 

একক {ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

 

[১.৭] থানায় গৃীত মেপতানয 

দযায়ানা 

[১.৭.১] থানায় গৃীত মেপতানয 

দযায়ানা তানভদরয ায  

থানায় গৃীত মেপতানয দযায়ানায ংখ্যা =  

মেপতানয দযায়ানা তানভদরয ংখ্যা =  

দযায়ানা তানভদরয ায =  (টাদগ িট = ৮০%) 

 

% মকএভন থানায় গৃীত মেপতানয দযায়ানায ংখ্যা = ১৩৮০ 

মেপতানয দযায়ানা তানভদরয ংখ্যা = ১৩৬৫ 

দযায়ানা তানভদরয ায =  ৯৯% 

 

[১.৮] াক্ষী ানজয কযণ 

  

[১.৮.১] াক্ষী ানজয কযদণয 

ায  

থানায় গৃীত ভন জাযী ও াক্ষী ানজযকযদণয ংখ্যা =  

াক্ষী ানজয ও ভন জাযী প্রদাদনয ংখ্যা =  

ভন জাযী ও াক্ষী ানজদযয ায = (টাদগ িট = ৮০%) 

 

% মকএভন থানায় গৃীত ভন জাযী ও াক্ষী ানজযকযদণয  

ংখ্যা = ২০৯৫ 

াক্ষী ানজয ও ভন জাযী প্রদাদনয ংখ্যা = ১৭৭৫ 

ভন জাযী ও াক্ষী ানজদযয ায = ৮৫% 

 [১.৯] এনননফ (NCB) 

ইন্টাযদার এয ভােদভ গৃীত 

কাম িক্রভ 

  

[১.৯.১] গৃীত কাম িক্রভ ংখ্যায 

অনুাদত 

এনননফ কর্তিক তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা =  

এনননফ কর্তিক গৃীত কাম িক্রদভয ংখ্যা =  

এনননফ কর্তিক গৃীত কাম িক্রদভয ায =  (টাদগ িট = ৬০%) 

 

% (এনননফ াখা) 

পুুঃ মুঃ মকাুঃ 

এনননফ কর্তিক তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা = ০ 

এনননফ কর্তিক গৃীত কাম িক্রদভয ংখ্যা = ০ 

এনননফ কর্তিক গৃীত কাম িক্রদভয ায = ১০০% 

[১.১০] নশু াচায মযাদধ 

গৃীত কাম িক্রভ 

 

 

[১.১০.১] তথ্য প্রানপ্তয য  

অনবমাদনয ায 

 

নশু াচায ংক্রান্ত তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা =  

নশু াচায ংক্রান্ত অনবমাদনয ংখ্যা =  

নশু াচায ংক্রান্ত অনবমাদনয ায =  (টাদগ িট = ১০০%) 

 

 

% মকএভন 

 

নশু াচায ংক্রান্ত তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা = ০  

নশু াচায ংক্রান্ত অনবমাদনয ংখ্যা = ০ 

নশু াচায ংক্রান্ত অনবমাদনয ায =  ১০০% 

 

 

[১.১১] ফাল্যনফফা মযাদধ গৃীত 

কাম িক্রভ 

 

[১.১১.১] ফাল্যনফফা মযাদধ 

অনবমাদনয ায 

ফাল্যনফফা ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা =  

ফাল্যনফফা ংক্রাদন্ত অনবমাদনয ংখ্যা =  

ফাল্যনফফা ংক্রাদন্ত অনবমাদনয ায =  (টাদগ িট = ১০০%) 

% ফাল্যনফফা ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা = ১ 

ফাল্যনফফা ংক্রাদন্ত অনবমাদনয ংখ্যা =১ 

ফাল্যনফফা ংক্রাদন্ত অনবমাদনয ায = ১০০% 
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কভ িম্পাদন 

মক্ষত্রমূ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক ংনিষ্ট 

ইউননট/াখা 

৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

দপ্তয/ংস্থায কভ িম্পাদন মক্ষত্রমূ  

[২] আইন-শৃঙ্খরা 

যক্ষা ও জঙ্গী 

দভদন জনগদণয 

অংেণ  

[২.১] গনশুনানন (ওদন 

াউজ মড) আদয়াজন 

 

[২.১.১] গণশুনানন (ওদন াউজ মড) 

এয ংখ্যা (টাদগ িট =৯৬) 

 

  

  

 

 ংখ্যা 
মকএভন 

 

২৪ 

[২.২] ভাদক নফদযাধী 

অনবমান 

 

[২.২.১] নযচানরত অনবমাদনয ংখ্যা 

(টাদগ িট = ৩৮৪) 

 ংখ্যা মকএভন 

 

 ৪০৬ 

[২.৩] প্রনতদযাধমূরক 

অযাধ কাম িক্রভ ভন্বদয় 

(নফট পুনরনং) আদয়ানজত  

বা 

[২.৩.১] আদয়ানজত বা 

(টাদগ িট =৩৮৪) 

 

 ংখ্যা 
কনভউননটি  

এন্ড নফট 

পুনরনং াখা, 

মকএভন 

 ১৯৪ 

[২.৪] ভানফ াচায 

প্রনতদযাধ অনবমান 

 

 

[২.৪.১] নযচানরত অনবমাদনয ংখ্যা 

(টাদগ িট = ৯৬) 

 ংখ্যা মকএভন 

 

 ২৪ 

[২.৫] থানা আধুননকায়ন [২.৫.১] থানায ংখ্যা 

(টাদগ িট =৩) 

 

 ংখ্যা মকএভন 

 

 ১ 

[২.৬] উর্ধ্িতন পুনর 

কভ িকতিা কর্তিক থানা 

নযদ িন 

 

[২.৬.১] নযদ িদনয ংখ্যা 

(টাদগ িট =৯৬) 

 ংখ্যা মকএভন 

 

২৪ 

[২.৭] নযদ িদনয নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ননদদ িনা 

 

[২.৭.১] ফাস্তফায়দনয ায 

 

থানায় নযদ িদন নদ্ধান্ত েদনয ংখ্যা =  

থানায় নযদ িদন নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ংখ্যা =  

থানায় নযদ িদন নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ায =  (টাদগ িট =৯৫%) 

% মকএভন 

 

থানায় নযদ িদন নদ্ধান্ত েদনয ংখ্যা = ৯৫ 

থানায় নযদ িদন নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ংখ্যা = ৯৫ 

থানায় নযদ িদন নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয ায =  ৯৫% 
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কভ িম্পাদন 

মক্ষত্রমূ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক ংনিষ্ট 

ইউননট/াখা 

৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

দপ্তয/ংস্থায কভ িম্পাদন মক্ষত্রমূ  

[৩] তথ্য ও 

মমাগাদমাগ 

প্রযু্নি 

ব্যফাদযয 

ভােদভ 

জনগদণয মফা 

জীকযণ 

[৩.১] Real time 

এ ইনভদেদন আগত 

ব্যনিয মফা প্রদান 

 

[৩.১.১] Real time 

মফা প্রদাদনয ায 

ইনভদেদন আগত ব্যনিয ংখ্যা =  

ইনভদেদন আগত ব্যনিয ভদে মফা প্রদাদনয ংখ্যা =  

Real time  এ মফা প্রদাদনয ায =  (টাদগ িট = ১০০%) 

% 

এনফ 

 

 

[৩.২] ইনভদেদন 

আগত ব্যনিয মফা 

প্রদান 

 

[৩.২.১]  ইনভদেদন আগত 

ব্যনিয মফা প্রদাদনয ভয় 

ইনভদেদন মভাট আগত ব্যনিয ংখ্যা =  

ইনভদেদন আগত ব্যনিয মফা প্রদাদনয মভাট ভয় =  

মফা প্রদাদনয গড় ভয় =  (টাদগ িট = ৫ নভননট)  

 

 

নভননট  

[৩.৩] থানায় 

ননডএভএ 

(CDMS) এ ভাভরা 

এনি 

 

[৩.৩.১]  থানায় রুজুকৃত 

ভাভরা ননডএভএ 

(CDMS) এ এনিয ায 

ংখ্যায অনুাদত 

 

থানাম রুজুকৃত (CDMS) ভাভরায ংখ্যা =  

থানায় রুজুকৃত (CDMS) এ এনিয ংখ্যা =  

থানায় রুজুকৃত (CDMS) এ এনিয ায =   (টাদগ িট = 

১০০%) 

 

% 

মকএভন 

 থানাম রুজুকৃত (CDMS) ভাভরায ংখ্যা = ৪৫২ 

থানায় রুজুকৃত (CDMS) এ এনিয ংখ্যা = ৪৫২ 

থানায় রুজুকৃত (CDMS) এ এনিয ায =  ১০০% 

 

[৩.৪] প্রনতভাদ থানায় 

পুনর মবনযনপদকন 

ংক্রান্ত গৃীত 

আদফদদনয ংখ্যা 

[৩.৪.১]  প্রনতভাদ থানায় 

গৃনত পুনর মবনযনপদকন 

এয  জফাফ মপ্রযদণয ায 

প্রনতভাদ থানায় পুনর মবনযনপদকন ংক্রান্ত গৃীত  

আদফদদনয ংখ্যা =  

প্রনতভাদ থানায় পুনর মবনযনপদকন এয জফাফ মপ্রযদণয 

ংখ্যা =  

পুনর মবনযনপদকন এয জফাফ মপ্রযদণয ায = (টাদগ িট = 

১০০%) 

 

মকএভন 

প্রনতভাদ থানায় পুনর মবনযনপদকন ংক্রান্ত গৃীত  

আদফদদনয ংখ্যা = ২৮৯ 

প্রনতভাদ থানায় পুনর মবনযনপদকন এয জফাফ মপ্রযদণয ংখ্যা = ২৮৯ 

পুনর মবনযনপদকন এয জফাফ মপ্রযদণয ায = ১০০% 

[৩.৪] প্রনতভাদ থানায় 

পুনর মবনযনপদকন 

ংক্রাদন্ত গৃীত 

আদফদদনয ংখ্যা 

[৩.৪.১] প্রনতভাদ থানায় 

গৃীত পুনর মবনযনপদকন 

গড় এয জফাফ মপ্রযদণয ায 

   
[৩.৫] প্রনতভাদ থানায় 

পুনর নিয়াদযন্স 

ংক্রান্ত গৃীত 

আদফদদনয ংখ্যা 

[৩.৫.১]  প্রনতভাদ থানায় 

পুনর নিয়াদযন্স প্রদাদনয 

ায 

প্রনতভাদ থানায় পুনর নিয়াদযন্স ংক্রান্ত গৃীত  

আদফদদনয ংখ্যা =  

পুনর নিয়াদযন্স প্রদাদনয ংখ্যা =  

প্রনতভাদ থানায় পুনর নিয়াদযন্স প্রদাদনয ায = (টাদগ িট = 

১০০) 

% 

মকএভন 

প্রনতভাদ থানায় পুনর নিয়াদযন্স ংক্রান্ত গৃীত  

আদফদদনয ংখ্যা = ৬৭৭ 

পুনর নিয়াদযন্স প্রদাদনয ংখ্যা = ৬৭৭ 

প্রনতভাদ থানায় পুনর নিয়াদযন্স প্রদাদনয ায = ১০০ 

[৩.৬] “ জাতীয় জরুযী 

মফা ৯৯৯” এয 

ভােদভ মফা প্রদান 

[৩.৬.১]  মফা প্রদাদনয ায ৯৯৯ এ অনবদমাগ প্রানপ্তয ংখ্যা =  

৯৯৯ এ অনবদমাদগ াড়া প্রদাদনয ংখ্যা =  

৯৯৯ এ াড়া প্রদাদনয ায =  (টাদগ িট = ১০০%) 

% 
মকএভন 

৯৯৯ এ অনবদমাগ প্রানপ্তয ংখ্যা = ১৭৮ 

৯৯৯ এ অনবদমাদগ াড়া প্রদাদনয ংখ্যা = ১৭৮ 

৯৯৯ এ াড়া প্রদাদনয ায =  ১০০% 

 

[৩.৭]  থানায় স্থানত 

নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ 

মে মডদে মফা প্রদান 

[৩.৭.১]  মফা প্রদাদনয ায থানায় স্থানত নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে আগত াায্য 

প্রাথীয ংখ্যা = 

নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে মফা প্রদাদনয ংখ্যা = 

নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে মফা প্রদাদনয ায = (টাদগ িট 

= ১০০%) 

% 

মকএভন 

থানায় স্থানত নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে আগত াায্য প্রাথীয ংখ্যা 

= ১৪৬০ 

নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে মফা প্রদাদনয ংখ্যা = ১৪৬০ 

নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে মফা প্রদাদনয ায =  ১০০% 
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কভ িম্পাদন 

মক্ষত্রমূ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক ংনিষ্ট 

ইউননট/াখা 

৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

 

[৩.৮] নাযী, নশু ও 

প্রনতফন্ধী মে মডদে 

কভ িযত কভ িকতিায 

প্রনক্ষণ 

[৩.৮.১] নাযী, নশু ও 

প্রনতফন্ধী মে মডে ংক্রাদন্ত 

প্রনক্ষদণয ায 

নাযী, নশু ও প্রনতফন্ধী মে মডদে কভ িকতিায ংখ্যা =  

নাযী, নশু ও প্রনতফন্ধী মে মডদে কভ িকতিায প্রনক্ষদণয ংখ্যা =  

নাযী, নশু ও প্রনতফন্ধী মে মডদে কভ িকতিায প্রনক্ষদণয ায =  

(টাদগ িট = ৮০%) 

% 

মকএভন 

নাযী, নশু ও প্রনতফন্ধী মে মডদে কভ িকতিায ংখ্যা = ১৬ 

নাযী, নশু ও প্রনতফন্ধী মে মডদে কভ িকতিায প্রনক্ষদণয ংখ্যা = ১৩ 

নাযী, নশু ও প্রনতফন্ধী মে মডদে কভ িকতিায প্রনক্ষদণয ায = ৮২% 

[৩.৯] নবকটিভ াদাট ি 

মন্টাদয মফা প্রদান 

 

[৩.৯.১] নবকটিভ াদাট ি 

মন্টাদয মফা প্রদাদনয ায 

 

নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয আগত ব্যনিয ংখ্যা =  

নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা প্রদাদনয ংখ্যা =  

নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা প্রদাদনয ায =  (টাদগ িট = ১০০%) 

% মকএভন নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয আগত ব্যনিয ংখ্যা = ২৮ 

নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা প্রদাদনয ংখ্যা = ২৮ 

নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা প্রদাদনয ায =  ১০০% 

[৩.১০] নবকটিভ উদ্ধায 

কাম িক্রদভ অনবমান 

 

[৩.১০.১] নবকটিভ উদ্ধাদয 

অনবমাদনয ায 

 

নবকটিভ উদ্ধায ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা =  

নবকটিভ উদ্ধায ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয য অনবমাদনয ংখ্যা =  

নবকটিভ উদ্ধায ংক্রাদন্ত অনবমাদনয ায =  (টাদগ িট =১০০%) 

% মকএভন নবকটিভ উদ্ধায ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয ংখ্যা = ২৮ 

নবকটিভ উদ্ধায ংক্রাদন্ত তথ্য প্রানপ্তয য অনবমাদনয ংখ্যা = ২৮ 

নবকটিভ উদ্ধায ংক্রাদন্ত অনবমাদনয ায =  ১০০% 
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কভ িম্পাদন 

মক্ষত্রমূ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক ংনিষ্ট 

ইউননট/াখা 

৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

দপ্তয/ংস্থায কভ িম্পাদন মক্ষত্রমূ  

[৪] জনশৃঙ্খরা ও 

রানপক ব্যফস্থানা 

ননয়ন্ত্রণ 

  

 

[৪.১] জনশৃঙ্খরা 

ব্যফস্থানায় দদক্ষ 

েণ 

 

[৪.১.১] নযচানরত 

টর/অনবমান 

  

টদরয ংখ্যা (কভ িঘন্টায়)  

কভ িঘন্টা 

(াজায) 
মকএভন 

১৫৮.৫৯৩ কভ িঘন্টা 

মচক মাদেয ংখ্যা (কভ িঘন্টায়) ২৩.৬৭১ কভ িঘন্টা 

োটিক নডউটি (কভ িঘন্টায়) ১৩.১০৪ কভ িঘন্টা 

প্রযক্ষা নডউটি (কভ িঘন্টায়) - 

নবনবআইন ও নবআইন নডউটি (কভ িঘন্টায়)  - 

[৪.২] ড়ক ও 

ভাড়দক রানপক 

ব্যফস্থানায উন্নয়দন 

গৃীত দদক্ষ 

 

[৪.২.১] রানপক 

ব্যফস্থানায উন্নয়দন 

ব্যনয়ত ভয় 

 

ড়ক ও ভাড়দক মানফান ননযাত্তায়  

পুনরন টর (কভ িঘন্টায়) 

 

কভ িঘন্টা 

(াজায) 
মকএভন 

- 

রানপক পুনরদয োটিক নডউটি (কভ িঘন্টায়) ২১৮.৮৮০ াজায কভ িঘন্টা 

[৪.৩] রানপক 

ব্যফস্থানায় 

দচতনতামূরক কাম িক্রভ 

[৪.৩.১] নযচানরত 

কাম িক্রভ 

রানপক আইন দচতনতামূরক বায ংখ্যা  

(টাদগ িট = ১) ংখ্যা (াজায) 
ংখ্যা  

(াজায) 
মকএভন 

১ টি 

[৪.৪] মকানবড-১৯ 

প্রনতদযাদধ দদক্ষ েন 

[৪.৪.১] মকানবড-১৯ 

প্রনতদযাধমূরক 

কভ িকাদন্ড ব্যনয়ত 

ভয় 

মকানবড-১৯ প্রনতদযাধমূরক কভ িকাদন্ড ব্যনয়ত ভয় =  (টাদগ িট = ৭৯) 
কভ িঘন্টা 

(াজায) 
মকএভন 

২৭.১৩ কভ িঘন্টা 

[৫] নফজ্ঞান 

নবনত্তক তদন্ত 

ব্যফস্থানা ও 

ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

[৫.১] নডএনএ (DNA) 

প্রনতদফদন প্রদান 

 

[৫.১.১] প্রনতদফদন 

প্রদাদনয ায 

 

নডএনএ আদফদদনয ংখ্যা =  

নডএনএ নযদাট ি প্রদাদনয ংখ্যা =  

নডএনএ নযদাট ি প্রদাদনয ায =  (টাদগ িট = ৮০%) % নআইনড 

- 

 [৫.২] নবদযা 

প্রনতদফদন প্রদান 

 

[৫.২.১] প্রনতদফদন 

প্রদাদনয ায 

 

নবদযা আদফদদনয ংখ্যা =  

নবদযা প্রনতদফদন প্রদাদনয ংখ্যা =  

নবদযা প্রনতদফদন প্রদাদনয ায =  (টাদগ িট = ৮০%) 

% 

নআইনড 

- 

[৫.৩] নপঙ্গাযনপ্রন্ট 

প্রনতদফদন প্রদান 

[৫.৩.১] প্রনতদফদন 

প্রদাদনয ায 

নপঙ্গাযনপ্রন্ট ংক্রান্ত আদফদদনয ংখ্যা =  

নপঙ্গাযনপ্রন্ট প্রদাদনয ংখ্যা =  

নপঙ্গাযনপ্রন্ট প্রদাদনয ায =  (টাদগ িট = ৭৫%) 

% - 

[৫.৪] ভানফ ম্পদ 

উন্নয়দন গৃীত প্রনক্ষণ 

 

[৫.৪.১] আদয়ানজত 

প্রনক্ষণ 

(টাদগ িট = ৩৮০.৭৫) 

কভ িঘন্টা (াজায) 

মভৌনরক প্রনক্ষদণ ব্যনয়ত ভয় (কভ িঘন্টায়) 

কভ িঘন্টা 

(াজায) 
মকএভন 

- 

ফাস্তফ প্রনক্ষদণয ব্যনয়ত ভয় (কভ িঘন্টায়) ১২.৯৬০ কভ িঘন্টা 

ইন-ানব ি প্রনক্ষদণয ব্যনয়ত ভয় (কভ িঘন্টায়) ১.৬৮০ কভ িঘন্টা 

নফদলানয়ত প্রনক্ষদণ ব্যনয়ত ভয় (কভ িঘন্টায়) - 
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ংদমাজনী ৪: 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর কভ ি-নযকেনা, ২০২১-২০২২ 

 

কাম িক্রদভয নাভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

 

একক 

 

ংনিষ্ট 

ইউননট 

 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছদযয 

রক্ষেভাত্রা 

 

ফাস্তফায়ন অেগনত নযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ 

দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) 

একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

রক্ষেভাত্রা/

অজিন 

১ভ 

মকায়াট িায 

 

২য় 

মকায়াট িায 

৩য় 

মকায়াট িায 

৪থ ি 

মকায়াট িায 

মভাট 

অজিন 

 

অনজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রনতষ্ঠাননক ব্যফস্থা.................................................................. 

১.১ নননতকতা কনভটি বা আদয়াজন বা আদয়ানজত 

 

২ ংখ্যা 

মকএভন 

 রক্ষেভাত্রা ১ ১ - - - - 

- 

১ 

অজিন ১ ১ - - - 

১.২ নননতকতা কনভটিয বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত নদ্ধান্ত 

 

৩ %  রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% - - - - 

- 

১০০% 

অজিন ১০০% ১০০% - - - 

১.৩ সুান প্রনতষ্ঠায নননভত্ত 

অংীজদনয (Stakeholders) 

 অংেদণ বা 

অনুনষ্ঠত বা 

 

২ ংখ্যা  রক্ষেভাত্রা ১ ১ - - - - 

- 

১ 

অজিন ১ ১ - - - 

১.৪ অংীজদনয অংেদণ বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত নদ্ধান্ত 

 

৩ %  রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% - - - - 

- 

১০০% 

অজিন ১০০% ১০০% - - - 

১.৫ কভ ি-নযদফ উন্নয়ন (স্বাস্থেনফনধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

ভারাভার নফনষ্টকযণ/নযষ্কায-

নযচ্ছন্নতা বৃনদ্ধ ইতোনদ 

উন্নত কভ ি-নযদফ 

 

৫ ংখ্যা 

ও 

তানযখ 

 রক্ষেভাত্রা - - - - - - 

- 

৩১-০৩-২০২২ 

অজিন - - - - - 

১.৬ আঞ্চনরক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয় 

কর্তিক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর 

কভ ি-নযকেনা, ২০২১-২২ ও নত্রভানক 

নযফীক্ষণ প্রনতদফদন দপ্তয/ংস্থায় 

দানখর ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদট 

আদরাডকযণ 

কভ ি-নযকেনা ও 

নত্রভানক প্রনতদফদন 

দানখরকৃত ও 

আদরাডকৃত 

৩ তানযখ  রক্ষেভাত্রা - - - - - - ০৩-০৪-২০২২ 

অজিন - - - - - 
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কাম িক্রদভয নাভ 

ফাস্তফায়ন  

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

 

একক 

 

ংনিষ্ট 

ইউননট 

 

২০২১-২০২২ 

অথ িফছদযয 

রক্ষেভাত্রা 

 

অেগনত নযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ 

দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) 

একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

রক্ষেভাত্রা/

অজিন 

১ভ 

মকায়াট িায 

 

২য় 

মকায়াট িায 

৩য় 

মকায়াট িায 

৪থ ি 

মকায়াট িায 

মভাট 

অজিন 

 

অনজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচায পুযোয প্রদান এফং 

পুযোযপ্রাপ্তদদয তানরকা ওদয়ফাইদট 

প্রকা 

 

প্রদত্ত পুযোয 

 

২ তানযখ মকএভন   - - - - - ২  

২. মফা প্রদান ও ক্রদয়য মক্ষদত্র শুদ্ধাচায...................................................... 

২.১ ননএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ননআয ২০০৮-এয নফনধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২১-২২ অথ ি ফছদযয ক্রয় 

নযকেনা ওদয়ফাইদট প্রকা 

ক্রয়-নযকেনা 

ওদয়ফাইদট প্রকানত 

 

৪ তানযখ 

মকএভন 

 রক্ষেভাত্রা - - - - -  ১৭-০২-২২ 

অজিন - ১৭-০২-২২ - - - 

২.২ মফা প্রদান মক্ষদত্র মযনজোদয 

প্রদদয় মফায নফফযণ ও মফােীতায 

ভতাভত ংযক্ষণ 

মযনজোয 

ারনগাদকৃত 

৬ তানযখ  রক্ষেভাত্রা - ৩১-৩-২২ - - -  ৩১-০৩-২২ 

অজিন - ৩১-৩-২২   - 

৩. শুদ্ধাচায ংনিষ্ট এফং দুনীনত প্রনতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম িক্রভ...........................(অোনধকায নবনত্তদত নুেনতভ াঁচাটি কাম িক্রভ) 

৩.১ অনবদমাগ ফক্স স্থান ফক্স স্থান ৪ ংখ্যা 

মকএভন 

 রক্ষেভাত্রা ১ ১ - - -  ১ টি 

অজিন 
১ ১ - - 

- 

৩.২ অনবদমাগ প্রানপ্তয য গৃীত 

ব্যফস্থায ায 

গৃীত ব্যফস্থায ায ৪ % 

মকএভন 

 রক্ষেভাত্রা ১০০% ১০০% - - -  ১০০% 

অজিন ১০০% ১০০% 
- - 

- 

৩.৩ অযাধ প্রনতদযাধ ও 

জনকল্যানমূরক কাদজয জন্য 

অনপাযদদয পুযোয প্রদান 

পুযোয প্রদান ৪ ংখ্যা 

মকএভন 

 রক্ষেভাত্রা 
- ২৮ - - 

-  ২৮ 

অজিন 
- ১ - - 

- 

৩.৪ দুনীনত প্রনতদযাদধ প্রনক্ষণ 

কর্ মারা 

আদয়ানজত প্রনক্ষণ ৪ ংখ্যা 

মকএভন 

 রক্ষেভাত্রা 
১ ১ - - 

-  ১ টি 

অজিন ১ ১ - - - 

৩.৫ দুনীনত প্রনতদযাদধ দচতনতা বৃনদ্ধয 

জন্য প্রচায প্রচাযনা বা 

প্রচাযনা বা ৪ ংখ্যা 

মকএভন 

 রক্ষেভাত্রা ১ ১ - - -  ১ টি 

অজিন 
১ ১ - - 

- 

 

নফ:দ্র: মকান ক্রনভদকয কাম িক্রভ প্রদমাজে না দর তায কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেখ কযদত দফ।
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ংদমাজনী ৫: ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন কভ িনযকেনা 

 

ক্রভ 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক ভান 

ংনিষ্ট 

ইউননট 

 

রক্ষেভাত্রা ২০২১-২০২২ ৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ 

দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 
অাধাযণ উত্তভ চরনত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-ননথয ব্যফায বৃনদ্ধ [১.১.১] ই-পাইদর মনাট ননস্পনত্তকৃত 

 

% ১৫ 

মকএভন 

৮০% ৭০% ৬০%  

০২ [২.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়দন কর মফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 

ারনাগাদদয ংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২  

[২.১.২] নফনবন্ন প্রকানা ও তথ্যানদ তথ্য 

ফাতায়দন প্রকানত 

ারনাগাদদয ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২  

০৩ [৩.১] ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন 

কভ িনযকেনা ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] কভ িনযকেনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

প্রনক্ষণ আদয়ানজত 

প্রনক্ষদণয ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২  

[৩.১.২] কভ িনযকেনায ফাস্তফায়ন অেগনত 

ম িাদরাচনা ংক্রান্ত বা আদয়ানজত 

বায ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২  

[৩.১.৩] কভ িনযকেনায অধ িফানল িক স্ব-

মূল্যায়ন প্রনতদফদন ঊর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয 

ননকট মপ্রনযত 

তানযখ ৫ ১৩/০৪/২০২২ ২০/০৪/২০২২ ২৭/০৪/২০২২  

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/মফা 

নজকযণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/মফা 

নজকযণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কাম িক্রভ ফাস্তফানয়ত 

তানযখ ৫ ২৮/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ ১৫/০৪/২০২২  
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ংদমাজনী ৬ : অনবদমাগ প্রনতকায ব্যফস্থা ংক্রাদন্ত কভ ি-নযকেনা, ২০২১-২০২২ 

 

কাম িক্রদভয 

মক্ষত্র 

 

 

 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

ংনিষ্ট 

ইউননট 

 

প্রকৃত অজিন 

২০১৯-২০ 

 

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষেভাত্রা, ২০২১-২০২২ ৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ 

দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) 

একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রনতষ্ঠাননক 

ব্যফস্থানা 

 
৫ 

[১.১] অনবদমাগ ননষ্পনত্ত কভ িকতিা 

(অননক) ও আনর কভ িকতিায তথ্য 

ওদয়ফাইদট নত্রভানক নবনত্তদত 

ারনাগাদকযণ 

[১.১.১] অননক ও আনর 

কভ িকতিায তথ্য 

ারনাগাদকৃত এফং 

ওদয়ফাইদট 

আদরাডকৃত 

ারনাগাদদয 

ংখ্যা 

৫ 

মকএভন 

- - ৪ ৩ - - - ১ 

নযফীক্ষণ ও 

ক্ষভতাবৃনদ্ধ 
২০ 

[২.১] নননদ িষ্ট ভদয় 

অনরাইন/অপরাইন প্রাপ্ত অনবদমাগ 

ননষ্পনত্ত এফং ননষ্পনত্ত ংক্রান্ত 

ভানক প্রনতদফদন ঊর্ধ্িতন কর্তিক্ষ 

ফযাফয মপ্রযণ 

[২.১.১] অনবদমাগ 

ননষ্পনত্তকৃত 

 

% ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - - 

[২.২] কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

অনবদমাগ প্রনতকায ব্যফস্থা এফং 

নজআযএ পটওয়োয নফলয়ক 

প্রনক্ষণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্রনক্ষণ 

আদয়ানজত 

 

প্রনক্ষমণয ংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - - 

[২.৩] নত্রভানক নবনত্তদত 

নযফীক্ষণ এফং নত্রভানক 

নযফীক্ষণ প্রনতদফদন ঊর্ধ্িতন 

কর্তিদক্ষয ননকট মপ্রযণ 

[২.৩.১] নত্রভানক 

প্রনতদফদন মপ্রনযত 

প্রনতদফদন 

মপ্রযমণয ংখ্যা 

 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - - 

  [২.৪] অনবদমাগ প্রনতকায 

ব্যফস্থানা নফলদয় 

মেকদান্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফনতকযণ বা 

[২.৪.১] বা অনুনষ্ঠত বায ংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - ১ 
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ংদমাজনী ৭ : মফা প্রদান প্রনতশ্রুনত ফাস্তফায়ন কভ ি-নযকেনা, ২০২১-২০২২ 

 

কাম িক্রদভয 

মক্ষত্র 

 

 

 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

ংনিষ্ট 

ইউননট 

 

প্রকৃত অজিন 

২০১৯-২০ 

 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষেভাত্রা, ২০২১-২০২২ ৩য় মকায়াট িায (০১/০১/২০২২ 

দত ৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/কভ িঘন্টা} 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রনতষ্ঠাননক 

 

১০ 

 

[১.১] মফা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

নযফীক্ষণ কনভটিয নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

 

% ৫ 

মকএভন 

- - 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

১০০% 

[১.২] মফা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

নত্রভানক নবনত্তদত ারনাগাদকযণ 

 

[১.২.১] 

ওদয়ফাইদট প্রনত 

নত্রভানক 

ারনাগাদকৃত 

 

ারনাগাদদয 

ংখ্যা 

৫ - - 

৪ ৩ - - - 

- 

ক্ষভতা 

অজিন ও 

নযফীক্ষণ 

 

১৫ [২.১] মফা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

নফলয়ক প্রনক্ষণ আদয়াজন 

 

[১.১.১] প্রনক্ষণ 

আদয়ানজত 
ারনাগাদদয 

ংখ্যা 

১০ - - 

৪ ৩ ২ ১ - 

১ 

[২.২] মফা প্রদান নফলদয় 

মেকদান্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফনতকযণ বা আদয়াজন 

  

[১.৩.১] 

অফনতকযণ বা 

অনুনষ্ঠত 

বায ংখ্যা 

৫ - - 

২ ১ - - - 

১ 
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ংদমাজনী ৮ : তথ্য অনধকায নফলদয় ২০২১-২২ অথ িফছদযয ফানল িক কভ িনযকেনা 

তথ্য অনধকায নফলদয় ২০২১-২২ অথ িফছদযয ফানল িক কভ িনযকেনা (কর যকানয অনপদয জন্য প্রদমাজে) 

 

কাম িক্রদভয 

মক্ষত্র 

 

 

 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

 

ংনিষ্ট 

ইউননট 

 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষেভাত্রা, ২০২১-২০২২ ৩য় মকায়াট িায 

(০১/০১/২০২২ দত 

৩১/০৩/২০২২ ম িন্ত) 

একক 

{ংখ্যা/ভয়(নদন)/

কভ িঘন্টা} 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান চরনত ভাদনয 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রনতষ্ঠাননক 

 
১০ 

 

[১.১] তথ্য অনধকায আইন 

অনুমায়ী ননধ িানযত ভদয়য 

ভদে তথ্য প্রদান 

[১.১.১]  ননধ িানযত 

ভদয়য ভদে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

মকএভন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০ 

ক্ষভতা 

বৃনদ্ধ 

 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণানদতবাদফ 

প্রকাদমাগ্য তথ্য ারনাগাদ 

কদয ওদয়াইদট প্রকা 

[১.২.১] 

ারনাগাদকৃত তথ্য 

ওদয়ফাইদট প্রকানত 

তানযখ ০৩ 

  

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

২০২২ 
- ৩১-০৩-২২ 

[১.৩] ফানল িক প্রনতদফদন 

প্রকা 

[১.৩.১] ফানল িক 

প্রনতদফদন প্রকানত তানযখ ০৩ 
  

১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ - - - 

[১.৪] তথ্য অনধকায আইন, 

২০০৯ এয ৫ ধাযা অনুাদয 

মাফতীয় তদথ্যয কোটাগনয 

ও কোটারগ 

নতনয/ারনাগাদকযণ 

[১.৪.১] তদথ্যয 

কোটানয ও কোটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ 

ারনাগাদকৃত 

 

তানযখ ০৩ 

  

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

২০২২ 
- - 

[১.৫] তথ্য অনধকায আইন 

ও নফনধনফধান ম্পদকি 

জনদচতনতা বৃনদ্ধকযণ 

[১.৫.১] প্রচায 

কাম িক্রভ ম্পন্ন 
কাম িক্রদভয 

ংখ্যা 
০৩ 

  

৩ ২ ১ - - - 

[১.৬] তথ্য অনধকায নফলদয় 

কভ িকতিাদদয প্রনক্ষণ 

আদয়াজন 

[১.৬.১] প্রনক্ষণ 

আদয়ানজত 
প্রনক্ষমণয 

ংখ্যা 
০৩ 

  

৩ ২ ১ - - - 

 

 

 

উ-পুনর কনভনায (দয) 

পুনর কনভনামযয দক্ষ 

খুরনা মভদরানরটন পুনর 

খুরনা। 

মপানুঃ ৭২১৫৮৩  পোক্সুঃ ৭৩২০০৫। 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.১] 

অযাদধয তথ্য 

প্রদানকাযীয 

ফিব্য শ্রফণ 

(১.১.১) 

শ্রফদণয ায 

গড় % ১০০ ৩ ১০০% ১০০% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

মফাপ্রাথীয 

ংখ্যা 

কতজদনয ফিব্য 

শ্রফণ কযা দয়দছ 

শ্রফদণয 

ায 

 

 

মকএভন ৬৬৮০ ৬৬৮০ ১০০% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.২] অযাধ 

ংক্রান্ত তথ্য 

প্রানপ্তয য 

অনুন্ধান 

 

(১.২.১) 

অনুন্ধাদনয 

ায 

গড় % ১০০ ৩ ১০০% ১০০% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

অযাধ 

ংক্রাদন্ত 

তদথ্যয 

ংখ্যা 

কতটি তথ্য 

অনুন্ধান কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা 

তথ্য 

অনুন্ধাদনয 

ায 

 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ৩৩৪২ ৩৩৪২ ১০০% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.৩] অযাধ 

ংক্রাদন্ত নজনড 

 (GD) অনুন্ধান 

 

(১.৩.১) 

অযাধ 

ংক্রান্ত 

নজনড  

(GD) 

অনুন্ধাদনয 

ায 

গড় % ৯০ ২ ৯০% ৯০% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

অযাধ 

ংক্রাদন্ত 

নজনডয 

ংখ্যা 

কতটি নজনড 

অনুন্ধান কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা 

নজনড 

অনুন্ধাদনয 

ায 

 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ১৮৯৭ ১৭১৫ ৯০% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.৪] 

অধতিব্য 

অযাদধ 

অনবদমাগ 

প্রানপ্তয য 

প্রননকউন

  

 

(১.৪.১) 

প্রননকউদনয 

ায 

গড় % ৬০ ২ ৬০ ৬৫% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

অধতিব্য 

অযাদধ 

অনবদমাগ 

এয ংখ্যা 

 

  

কতটি 

অনবদমাদগয 

প্রননকউন 

প্রদান কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা 

প্রননকউদনয  

ায 

 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ৪৫১ ২৯৩ ৬৫% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.৫] 

 ধতিব্য অযাদধ 

অনবদমাগ 

প্রানপ্তয য 

ভাভরা রুজু

  

 

(১.৫.১) 

ভাভরা রুজুয 

ায 

গড় % ৫০ ২ ৫০ ১০০% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

ধতিব্য 

অযাদধ 

অনবদমাগ 

এয ংখ্যা

 

  

কতটি 

অনবদমাদগয 

মক্ষদত্র ভাভরা 

রুজু কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা 

ভাভরা রুজুয 

ায 

 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ৪৫২ ৪৫২ ১০০% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.৬] 

ধতিব্য অযাদধ 

তদন্ত ননষ্পনত্ত

  

 

(১.৬.১) 

ধতিব্য অযাদধ 

১২০ নদদনয 

ভদে দাদয়যকৃত 

ভাভরায তদন্ত 

ননষ্পনত্তয ায 

গড় % ৭০ ২ ৭০ ৯৪% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

থানায় 

দাদয়যকৃত 

ধতিব্য 

অযাধ 

ভাভরায 

ংখ্যা   

নননদ িষ্ট ভদয়য 

ভদে কতটি 

ভাভরায় 

চাজিীট প্রদান 

কযা দয়দছ 

মই ংখ্যা 

১২০ নদন 

ভাদপ্ত দাদয়য 

কৃত ভাভরায 

চাজিীট 

প্রদাদনয ায 

 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ৪৫২ ৪২৪ ৯৪% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.৭] 

থানায় গৃীত 

মেপতাযী 

দযায়ানা

  

 

[১.৭.১] 

থানায় গৃীত 

মেপতাযী 

দযায়ানা 

তানভদরয ায 

গড় % ৯০ ১ ৮০ ৯৯% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

থানায় 

গৃীত 

মেপতাযী 

দযায়ানায 

ংখ্যা  

কতটি মেপতাযী 

দযায়ানা 

তানভর কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা 

মেপতাযী 

দযায়ানা 

তানভদরয 

ায 

 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ১৩৮০ ১৩৬৫ ৯৯% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.৮] াক্ষী 

ানজযকযণ 

  

[১.৮.১] াক্ষী 

ানজযকযদণয 

ায 

গড় % ৮০ ২ ৮০ ৮৫% এ ংক্রান্ত প্রনতদফদন/নফফযণী  
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.১০] 

নশু াচায 

মযাদধ গৃীত 

কাম িক্রভ 

  

[১.১০.১] তথ্য 

প্রানপ্তয য 

অনবমাদনয ায 

গড় % ১০০ ১ ১০০ ১০০% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

থানা/পুনরন 

মফা 

প্রদানকাযী 

অনপদ প্রাপ্ত 

নশু াচায 

ংক্রান্ত 

তদথ্যয 

ংখ্যা  

কতটি অনবমান 

(নশু াচায 

মযাদধ) 

নযচারনা কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা 

অনবমাদনয 

ায 

 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ০ ০ ১০০% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[১.১১] ফাল্য 

নফফা মযাদধ 

গৃীত কাম িক্রভ 

  

 

[১.১১.১] 

ফাল্য নফফা 

মযাদধ 

অনবমাদনয ায 

গড় % ১০০ ১ ১০০ ১০০% মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয নাভ 

থানা/পুনরন 

মফা 

প্রদানকাযী 

অনপদ প্রাপ্ত 

ফাল্যনফফাদয 

তদথ্যয  

ংখ্যা   

কতটি অনবমান 

(ফাল্য নফফা 

মযাদধ) 

নযচারনা কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা  

অনবমাদনয 

ায 

 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ১ ১ ১০০% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[২.২] ভাদক 

নফদযাধী 

অনবমান 

(২.২.১) 

নযচানরত 

অনবমাদনয 

ংখ্যা 

ভনষ্ট ংখ্যা ৩৮৪ ৩ ৯৬ ৪০৬  ভাদক ংক্রান্ত অনবদমাগ প্রানপ্তয ংখ্যা = ২৯৩ 

 নযচানরত অনবমাদনয ংখ্যা = ৪০৬ 

 নস্থযনচত্র 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[২.১] গণশুনানী 

(ওদন াউজ 

মড) আদয়াজন 

  

[২.১.১] 

গণশুনানী 

(ওদন াউজ 

মড) আদয়াজদনয 

ংখ্যা 

ভনষ্ট ংখ্যা ৯৬ ৩ ২৪ ২৪  বায মনাটি 

 কাম িনফফযণী 

 ানজযাীট 

 নস্থযনচত্র 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[২.৩ ] 

প্রনতদযাধমূরক 

অযাধ 

কাম িক্রভ 

ভন্বদয় (নফট 

পুনরনং) 

আদয়ানজত বা 

  

 

[২.৩.১] 

আদয়ানজত বা 

ভনষ্ট ংখ্যা ৩৮৪ ৩ ৯৬ ১৯৪  বায মনাটি মনদ থাদক 

 আদরানচত নফলদয়য তানরকা 

 নস্থযনচত্র 

 

মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয 

নাভ 

থানা/পুনরন মফা 

প্রদানকাযী 

অনপদ প্রাপ্ত 

ফাল্যনফফাদয 

তদথ্যয ংখ্যা 

 

কতটি অনবমান 

(ফাল্য নফফা 

মযাদধ) 

নযচারনা কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা 

অনবমাদনয 

ায 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ০ ০ ১০০% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[২.৪] ভানফ 

াচায 

প্রনতদযাধ 

অনবমান 

  

 

[২.৪.১] 

নযচানরত 

অনবমাদনয 

ংখ্যা 

ভনষ্ট ংখ্যা ৯৬ ২ ২৪ ২৪  অনবদমাগ প্রানপ্তয ংখ্যা = 

 নযচানরত অনবমাদনয ংখ্যা 

 নস্থযনচত্র 

 

মযঞ্জ/মভদরা/ 

ইউননদটয 

নাভ 

থানা/পুনরন মফা 

প্রদানকাযী 

অনপদ প্রাপ্ত 

ভানফ াচায 

ংক্রান্ত তদথ্যয 

ংখ্যা 

কতটি অনবমান 

(ভানফ াচায 

মযাদধ) 

নযচারনা কযা 

দয়দছ মই 

ংখ্যা 

অনবমাদনয 

ায 

১ ২ ৩ ৪ 

মকএভন ০ ২৪ ১০০% 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় 

থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[২.৫ ] থানা 

আধুননকায়ন 

  

[২.৫.১] থানায 

ংখ্যা 

ভনষ্ট ংখ্যা ৩ ২ ১ ১  প্রনত মকায়াট িাদয ঢাকা মযঞ্জ মথদক ৫টি এ ফং অন্যান্য 

মযঞ্জ/মভদরা ১টি কদয থানায নাভ, আধুননকায়ন নক কযা দয়দছ 

তাায তানরকা নডনজটার ও মভযাভত মূরক নস্থযনচত্র মপ্রযণ 

কযদত দফ। 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-

২০২২ অথ ি 

ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয 

নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না দয় 

থাকদর ভন্তব্য 

 

[২.৬] উর্ধ্িতন 

পুনর কভ িকতিা 

কর্তিক থানা 

নযদ িন 

  

[২.৬.১] 

নযদ িদনয 

ংখ্যা 

ভনষ্ট ংখ্যা ৯৬ ১ ২৪ ১৫ নযদ িদনয 

তানযখ 

 

নযদ িদনয স্থান 

 

নযদ িনকাযী কভ িকতিায 

নাভ ও দফী 

 

০১/০২/২২ 

 

জনাফ মভাুঃ ভাসুদুয যভান 

ভূঞা পুনর কনভনায 

১ 

 

২৫/০২/২২ 

 

জনাফ এএভ পজলুয যভান 

অনতুঃ পুনর কনভনায (ক্রাইভ) 

৩ 

 

 

১. নযদ িদনয ংখ্যা = 

২. নস্থযনচত্র 

৩. কর নযদ িন/তদাযনক প্রনতদফদন ংযক্ষণ কযদত দফ। 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না দয় 

থাকদর ভন্তব্য 

 

[২.৭] 

নযদ িদনয 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয 

ননদদ িনা 

 

[২.৭.১] 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

 

গড় % ৯৫ ১ ৯৫ ৯৫ নযদ িদনয 

তানযখ 

 

নযদ িনকাযী কভ িকতিায নাভ ও 

দফী 

 

প্রদত্ত 

সুানযদয 

ংখ্যা 

 

ফাস্তফানয়ত 

সুানযদয 

ংখ্যা 

 

০১/০২/২২ 

 

জনাফ মভাুঃ ভাসুদুয যভান ভূঞা 

পুনর কনভনায 

১ 

 

১ 

 

২৫/০২/২২ 

 

জনাফ এএভ পজলুয যভান 

অনতুঃ পুনর কনভনায (ক্রাইভ) 

৩ 

 

৩ 

 

১. নযদ িন মনাট (প্রনত মযঞ্জ/মভদরা দত ১টি থানায) 

২. নূন্যতভ ৩টি ননদদ িভারায ফাস্তফায়দনয প্রনতদফদন (থানায বাযপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

প্রদত্ত) 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না দয় 

থাকদর ভন্তব্য 

 

[৩.৩] থানায় 

ননডএভএ 

(CDMS) এ 

ভাভরা এনি 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

[৩.৩.১]  থানায় 

ননডএভএ 

(CDMS) এ 

ভাভরা এনিয 

ায ংখ্যায 

অনুাদত 

গড় % ১০০ ১ ১০০ ১০০  থানায় ননডএভএ (CDMS) এ ভাভরা  

এনি তথ্য = ৪৫২ 

 Screenshot 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[৩.৪] 

প্রনতভাদ 

থানায় পুনর 

বোনযনবদকন 

ংক্রান্ত গৃীত 

আদফদদনয 

ংখ্যা 

   

  

[৩.৪.১] 

প্রনতভাদ থানায় 

পুনর 

বোনযনবদকদন

য জফাফ 

মপ্রযদণয ায   

গড় % ১০০ ২ ১০০ ২৮৯ ** পুনর মবনযনপদকদনয জন্য প্রানপ্ত মপ্রাপাইদরয ংখ্যা ও এয  

ভদে কতটি মবনযনপদকন ম্পন্ন কদয  জফাফ মপ্রযণ কযা দয়দছ 

মই ংখ্যা উদেখ কদয জফাফ মপ্রযদণয ায (%) মফয কযদত 

দফ। এযকভ তথ্য প্রনতটি মযঞ্জ/মভদরা মথদক ংে কদয একটি 

ছদক উদেখ কদয ফদদল মভাট অজিন মদখাদত দফ মমটি প্রভাণক 

নাদফ কাজ কযদফ। 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[৩.৫] 

প্রনতভাদ 

থানায় পুনর 

নিয়াদযন্স 

ংক্রান্ত  গৃীত 

আদফদদনয 

ংখ্যা 

  

[৩.৫.১]  

প্রনতভাদ থানায় 

পুনর নিয়াদযন্স 

প্রদাদনয ায 

গড় % ১০০ ২ ১০০ ১০০%  থানায় পুনর নিয়াদযন্স ংক্রান্ত গৃীত  

আদফদদনয ংখ্যা =৬৭৭ 

 থানায় পুনর নিয়াদযন্স প্রদাদনয ংখ্যা =৬৭৭ 

 থানায় পুনর নিয়াদযন্স প্রদাদনয ায =১০০% 

 Screenshot 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[৩.৬] জাতীয় 

জরুযী মফা 

৯৯৯ এয 

ভােদভ মফা 

প্রদান 

  

 

[৩.৬.১] 

মফা প্রদাদনয 

ায 

গড় % ১০০ ১ ১০০ ১০০% এ ংক্রান্ত প্রনতদফদন/নফফযণী স্বাক্ষয এফং মম বায় অজিনটি 

অনুদভানদত দয়দছ ম বায কাম িনফফযণী 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 

[৩.৭] থানায় 

স্থানত নাযী, 

নশু ও 

প্রনতফন্ধী 

মেদডদে মফা 

প্রদান 

  

 

[৩.৭.১] 

মফা প্রদাদনয 

ায 

গড় % ১০০ ১ ১০০ ১০০%  থানায় স্থানত নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে আগত 

প্রাথীয ংখ্যা =১৪৬০ 

 থানায় স্থানত নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে মফা 

েীতায ংখ্যা = ১৪৬০ 

 মফা প্রদাদনয ায = ১০০% 

 নস্থযনচত্র 

 মযনজোদযয এয ছায়ানরন = 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 
[৩.৮] নাযী 

নশু ও 

প্রনতফন্ধী 

মেদডদে 

কভ িযত 

কভ িকতিায 

প্রনক্ষণ 

  

[৩.৮.১] নাযী 

নশু ও প্রনতফন্ধী 

মেদডে 

ংক্রান্ত 

প্রনক্ষদণয ায 

গড় % ১০০ ২ ৮০ ৮২%  প্রনক্ষদণয যকানয আদদ = 

 নাযী, নশু ও প্রনতফনন্ধ মে মডদে কভ িযত  

কভ িকতিায ংখ্যা = ১৬ 

 প্রনক্ষণাথীদদয ংখ্যা = ১৩ 

 প্রনক্ষদণয ায = ৮২% 

 নস্থযনচত্র = 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 
[৩.৯] নবকটিভ 

াদাট ি 

মন্টাদয মফা 

প্রদান 

  

[৩.৯.১] 

নবকটিভ াদাট ি 

মন্টাদয মফা 

প্রদাদনয ায 

গড় % ১০০ ১ ১০০ ১০০%  নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা প্রাথীয ংখ্যা = ২৮ 

 নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা েণকাযীয ংখ্যা = ২৮ 

 নবকটিভ াদাট ি মন্টাদয মফা প্রদাদনয ায = ১০০% 

 নস্থযনচত্র 

 মযনজোদযয ছায়ানরন 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 
[৩.১০] 

নবকটিভ উদ্ধায 

কাম িক্রদভ 

অনবমান 

  

[৩.১০.১] 

নবকটিভ উদ্ধাদয 

অনবমাদনয ায 

গড় % ১০০ ১ ১০০ ১০০%  নবকটিভ উদ্ধায ংক্রান্ত তদথ্যয ংখ্যা = ২৮ 

 নবকটিভ উদ্ধায অনবমাদনয ংখ্যা = ২৮ 

 নবকটিভ উদ্ধাদয অনবমাদনয ায = ১০০% 

 নস্থযনচত্র 

 নবকটিভ উদ্ধায ংক্রান্ত এপআইআয এয পদটাকন 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 
[৪.১] 

জনশৃঙ্খরা 

ব্যফস্থানায় 

দদক্ষ েণ 

 

 

  

[৪.১.১] 

নযচানরত 

টর/অনবমান 

 

ভনষ্ট কভ িঘণ্টা 

(াজায) 

৫৭৫ ৩ ১৪৪ ১৫৮.৫৯৩ 

কভ িঘণ্টা 

 নযচানরত টদরয ংখ্যা = ১৫৮.৫৯৩ কভ িঘণ্টা 

 নযচানরত টর/অনবমান/নডউটিয ননয ছায়ানরন 

 নস্থযনচত্র 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 
[৪.২] ড়ক ও 

ভাড়দক 

রানপক 

ব্যফস্থানা 

উন্নয়দন গৃীত 

দদক্ষ 

  

[৪.২.১] রানপক 

ব্যফস্থানা 

উন্নয়দন ব্যনয়ত 

ভয় 

ভনষ্ট কভ িঘণ্টা 

(াজায) 

৭০ ৩ ১৭.৫০ (৩০৪ জন) 

২১৮.৮০  

াজায 

কভ িঘণ্টা 

 রানপক ব্যফস্থানায ননদয়ানজত দস্য ংখ্যা = ৩০৪ জন 

 নস্থযনচত্র 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 
[৪.৩] রানপক 

ব্যফস্থানা 

দচতনতামূরক 

কাম িক্রভ 

  

 

[৪.৩.১] 

নযচানরত 

কাম িক্রভ 

ভনষ্ট কভ িঘণ্টা 

(াজায) 

৪ ২ ১ ১  দচতনতামূরক কাম িক্রদভয মনাটি 

 দচতনতামূরক কাম িক্রদভয নফজ্ঞান নচত্র/নরপদরট/ 

 নস্থযনচত্র 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 
[৪.৪] মকানবড-

১৯ প্রনতদযাধ 

দদক্ষ েণ 

  

[৪.৪.১] 

মকানবড-১৯ 

কভ িকাদন্ড ব্যনয়ত 

ভয় 

ভনষ্ট কভ িঘণ্টা 

(াজায) 

৭৯ ২ ২০ ২৭.১৩ 

কভ িঘণ্টা 
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খুরনা মভদরানরটন পুনর, খুরনা 

এনএ অজিন প্রনতদফদন ও প্রভাণক মপ্রযণয “ছক” 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন  

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক ২০২১-২০২২ 

অথ ি ফছদযয 

রক্ষে ভাত্রা

  

কভ িম্পাদন  

সূচদকয নম্বয 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

রক্ষেভাত্রা 

৩য় 

মকায়াট িাদযয 

অজিন 

প্রভাণক (ফনণ িত ননভয়ভানুমায়ী) অজিন না 

দয় থাকদর 

ভন্তব্য 

 
[৫.৪] ভানফ  

ম্পদ উন্নয়দন 

গৃীত প্রনক্ষণ 

 

[৫.৪.১] 

আদয়ানজত 

প্রনক্ষণ 

ভনষ্ট কভ িঘণ্টা 

(াজায) 

৬ ১০ ১.৫ ১২.৬৪ 

কভ িঘণ্টা 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়দন গৃীত প্রনক্ষদণয যকানয আদদ = 

 ভানফ ম্পদ উন্নয়দন আদয়ানজত প্রনক্ষদণয ংখ্যা = 

 নস্থযনচত্র 

 

 

 


