
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১১, ২০২১

বাংলােদশ কা গাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

উপলবত এলাকায়
চারাচালান, বনজ
সদ পাচার,
ডাকািত, দতা,
অপহরণ এবং অৈবধ
গমনাগমন াস।

২০

[১.১] মাদক পাচার রােধ অিভযান
পিরচালনা

[১.১.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৬ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৩ ২৪৮ ৭১

[১.২] চারাচালান রােধ অিভযান পিরচালনা
[১.২.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৬ ৫০৫ ৫০১ ৪৯৭ ৪৯৪ ৪৯০ ১৩০

[১.৩] মাদক পাচার ও চারাচালান রােধ
জনসেচতনতালক কায ম পিরচালনা

[১.৩.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ২০

[১.৪] অপত জেল/বাওয়ালী উাের অিভযান
পিরচালনা

[১.৪.১] পিরচািলত
অিভযান

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[১.৫] মানব পাচার ও অৈবধ অেবশ রােধ
টহল/অিভযান পিরচালনা

[১.৫.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ২ ১০২৫০ ১০১৭৫ ১০১০০ ১০০৩৫ ৯৯২৫ ২৫৭৫

[১.৬] মানব পাচার রােধ জনসেচতনতালক
কায ম পিরচালনা

[১.৬.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ২০

২
অৈবধভােব মৎ
আহরণ াস।

১৫

[২.১] অভরীণ জলসীমায় অৈবধভােব মৎ
আহরণ রােধ টহল/ অিভযান পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৮ ১৪০০০ ১৩৯০০ ১৩৮০০ ১৩৭০০ ১৩৬০০ ৩৫৪৫

[২.২] গভীর স এলাকায় অৈবধভােব মৎ
আহরণ রােধ টহল/অিভযান পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৫ ১৮০ ১৭৭ ১৭৫ ১৭৩ ১৭১ ৪৮

[২.৩] অৈবধভােব মৎ আহরণ রােধ
জনেসচতনতালক কায ম পিরচালনা

[২.৩.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ২০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
স এলাকায়
িনরাপা ি।

১৫

[৩.১] বর নার এলাকায় পিরচািলত টহল
[৩.১.১] পিরচািলত
অিভযান

জনঘা
(হাজার)

৬ ২৮৫ ২৮৪ ২৮৩ ২৮২ ২৭৫ ৭৫

[৩.২] স এলাকায় অা কম কাে টহল
পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
অিভযান

জনঘা
(হাজার)

৪ ৫৪০ ৫৩৯ ৫৩৮ ৫৩৭ ৫৩৬ ১৩৮

[৩.৩]  ইেকানিম সংি কম কাে বিধ ত
হাের টহল পিরচালনা

[৩.৩.১] পিরচািলত
অিভযান

জনঘা
(হাজার)

৩ ১৫৫ ১৫৪ ১৫৩ ১৫২ ১৫১ ৪০

[৩.৪] নৗযােনর ও নৗপেথ জানমােলর
িনরাপা িবষয়ক জনসেচতনতালক কায ম
পিরচালনা

[৩.৪.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার

সংা ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ২০

৪

বাংলােদেশর
জলসীমা সংল
সীমা টহল ও
িনরাপা
জারদারকরণ।

১০

[৪.১] েযাগ কালীন সমেয় মাইিকং ও
জনসেচতনতালক চার

[৪.১.১] পিরচািলত
অিভযান

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৪.২] ািতক িবপয েয় উার ও সবালক
কায ম পিরচালনা

[৪.২.১] পিরচািলত উার
কায ম

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

৫ মানব সদ উয়ন। ১০
[৫.১] মানব সদ উয়েন দানত িশণ

[৫.১.১] িশণাথর
সংা

জন ৫ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ১৫৫

[৫.২] িজব বষ  উপলে ত অেল বিধ ত
হাের ােসবা দােন কােইন পিরচালনা

[৫.২.১] আেয়ািজত/
পিরচািলত কােইন

সংা ৫ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৮



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


