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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবচার  বহার  ািতািনক  ও  কাঠােমাগত  উয়ন  সাধন  কের  জনগেণর  ায়িবচার  াি  িনিতকরেণ  সহায়ক  পিরেবশ  ি  করা  এ
িবভােগর ল ও উে। বাংলােদেশর ৬৪ জলা সদের চীফ িডিসয়াল ািজেট আদালত ভবন িনম াণ (ফজ-১) (সংেশািধত)
কের আওতায় ২৩ জলা সদের চীফ িডিসয়াল ািজেট আদালত ভবন িনম াণ স হেয়েছ। ২৫ জলায় জলা জজ আদালত
ভবেনর উখী সসারণ হেয়েছ। ২০ জলা রিজি ভবন এবং ২৫ উপেজলায় সাব-রিজি অিফস ভবন িনম াণ করা হেয়েছ। তাছাড়া,
জাতীয়  আইনগত  সহায়তা  দান  সংার  মােম  িবগত  িতন  বছের  ৯৭,৪১৭  জন  নারী,  ১,১৩,৫৮৪  জন  ষ  ও  ৪০৪  জন  িশসহ  মাট
২,১১,৪০৫ জনেক আইনগত সহায়তা দান করা হেয়েছ। আইনগত সহায়তা দােনর মােম মাট ৪৫,১৪৬ মামলা িনি কের িত
পেক ১২,৯৬,৭৫,২৪৮/- টাকা িতরণ আদায় কের দওয়া হেয়েছ। টাল ি জাতীয় হ লাইন ১৬৪৩০ চার মােম ৪৫১৭৯ জনেক
আইিন পরামশ  দান করা হেয়েছ। পাশাপািশ, িবচার শাসন িশণ ইনিউট হেত িবগত িতন বছের িবচার িবভােগ িন ি,
সরকাির মামলা পিরচালনার দািয় পালনকাির সরকাির আইন কম কতা ও বাংলােদশ ীম কােট র হাইেকাট  িবভােগর অধঃন সকল
আদালত ও াইনােল কম রত কম কতা-কম চািরগণসহ সব েমাট ১,৬৪১ জনেক িবচার শাসন, আদালত ও মামলা বাপনা এবং ত
ি িবষেয় িশণ দান করা হেয়েছ। আবার, এাটিন  জনােরল এর কায ালেয়র মােম িবগত িতন অথ বছের এাটিন  জনােরল
কায ালেয় কম রত সরকাির আইন কম কতারা বাংলােদশ ীম কােট র হাইেকাট  িবভাগ ও আপীল িবভােগ সরকােরর পে-িবপে
দােয়রত ণ  মামলা িনিেত সহায়ক িমকা পালন কেরেছন। বাংলােদশ িডিসয়াল সািভ স কিমশন সিচবালয় িবগত ০৩(িতন)
বছের মাট ৪৪৯ জন উপ াথেক বাছাইেম সহকারী জজ িহেসেব িনেয়াগ দােনর জ পািরশ কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

িবচারাথ জনগেণর সংা িবেবচনায় সীিমত ভৗত অবকাঠােমা অেনক সময় আদালেতর আইনজীবী ও িবচারাথেদর বসার বা করেত
পাের না। আবার, মামলার সংার লনায় িবচারক আপািতকভােব কম থাকায় িবচার কায  স করেত িবল হয়। তাছাড়া এিডআর
পিতেত মামলা িনির ে আইনজীবীেদর েয়াজনীয় সহেযািগতা ও অনােহর কারেণ এ পিতর ইিত ফল লাভ হেনা।

ভিবৎ পিরকনা:

অধঃন আদালেত কম রত সকল িবচারক, আইন কম কতা ও আদালেতর সহায়ক কম কতা-কম চারী ক িশেণর মােম িবচার িবভােগর
দতা ি। পাশাপািশ, ৩৯ (উনচিশ)  চীফ িডিসয়াল ািজেট আদালত ভবন িনম াণ কের অবকাঠােমাগত উয়েনর মােম িবচার
িবভােগর সমতা ি করা। িবচারকেদর িবক িবেরাধ িনি সংা দেশ এবং িবেদেশ উতর িশেণর বা করা। দ ও সফল
মিডেয়টর তির করা। িবক িবেরাধ িনির মােম মামলা জট িনরসেন িবচারক ও আইনজীবীগণেক উ করা এবং তেদর উপ
িশেণর মােম দতা ি কের এ পিতর েয়ােগ সাফ অজন। ই-িডিসয়ারী কের মােম িবচার িবভােগ ত ির
েয়ােগ িবচারকােয  তা, জবাবিদিহতা ও ততা িনিতকরণ। িম িনবন বাপনা সহজীকরেণর লে তির বহার িনিত
করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৪৬০ জন িবচার িবভাগীয় কম কতা ও অধঃন আদালেতর িবচারকেক দেশ এবং ১৬৫ জনেক বেদিশক িশণ দান।
মাট িবচার াথর মে সা ৯২০০০ জন িবচার াথেক আইনী সহায়তা দান।
িবক িবেরাধ িনি (এিডআর)-এর মােম মামলা/িবেরাধ িনির হার ি
িবিভ মণালয়/িবভােগর সাংিবধািনক ও আইনগত িবষেয় চািহত সকল মতামত তম সমেয় দান।
রিজিভবন িনম াণ ও হােরর মােম িনবন কায েম গিতশীলতা আনয়ণ এবং
ই-িডিসয়ারী কের মােম আদালেত িডিজটাল কায েমর সসারণ
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর আইন ও িবচার িবভাগ-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ
িহসােব সিচব, আইন ও িবচার িবভাগ

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

আইেনর শাসন িতায় তম সমেয় ও নতম েয় িবচার দান।

১.২ অিভল (Mission)
িবচার বার ািতািনক ও কাঠােমাগত উয়েনর মােম ততম সমেয় ও তম েয় িবচার াির পথ গম করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. িবচার বার দতা ি
২. িবচার ািেত অিভগতা
৩. িম রিজেশন কায েমর দতা ি
৪. আইনগত িবষেয় সরকারেক সহায়তা দান জারদারকরন
৫. বািববাহ বে িনকাহ রিজারেদর িশণ দান এবং উুকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সকল মণালয় ও িবভাগেক তােদর চািহদা অযায়ী সাংিবধািনক ও আইনগত িবষয়ািদ সেক পরামশ  দান
২. দির িবচারাথেদর আইনগত সহায়তা দান
৩. ীম কাট  সংি িবষয়ািদ, মাননীয় ধান িবচারপিত ও অা মাননীয় িবচারপিতেদর িনেয়াগ, চািরর শতািদ
সংা িবিধ- িবধান ণয়ন
৪. বাংলােদশ িডিসয়াল সািভ স কিমশেনর যাবতীয় িবষয়ািদ
৫. আদালত ও াইনালসেহর িফ, িডিসয়াল া, কাট  িফ, ও অা া িফ’র হার িনধ ারণ ও আদায়
৬. আিথ কভােব অসল, সহায়-সলহীন এবং নানািবধ আথ -সামািজক কারেণ িবচার ািেত অসমথ  িবচার াথেক
আইনগত পরামশ  দান, আইনজীবীেদর িফস দান ও মামলার খরচ দানসহ অ য কান সহায়তা দান
৭. আদালত ভবন িনম াণ ও সংােরর মােম অবকাঠােমার উয়ন করা
৮. বাংলােদশ ীমেকাট সহ সকল আদালেত িবচারাধীন মামলা সরকােরর পে পিরচালনা করা
৯. সং সরকারী কম কতা-কম চারীর চাির সংা মাকমা-আপীল িনি করা
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িবচাের েবিশধাকার িনিত করা
আিথ কভােব অল ও সহায়সলহীন এবং নানাকারেণ
অসমথ  িেদর িবচার বায় েবেশর িবধা া হওয়া

সংা ৮০০০০ ৭০৭৫০ ৯০০০০ ৯২০০০ ৯৫০০০
জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সংা
ও জলা জজ আদালতসহ

বািষ ক
িতেবদন

মামলা ির মাগত হার রাধ ও
মামলজট িনরসন

ি-কইস ােনজেম এর মােম মামলা দােয়র রাধ ও
পা কইস ােনজেম এর মােম মামলা জট াস

সংা ২৪০০০ ২৬৫০০ ২৭৭০০ ঐ ঐ

িবচার বার দতা ি

িশণা িবচারক, কম কতা, কম চারী ও িসিকউটরেদর
িশণ দান

সংা ৪৪৪ ৫৪০ ৭১০ ৭১০ ৭১০
িবচার শাসন িশণ ইউট ও
আইন ও িবচার িবভাগ

ঐ

হািরত আদালত ভবন সংা ৬ ৭ ৭ ৭ ৭
গণত িবভাগ ও আইন ও িবচার
িবভাগ

ঐ

িম রিজেশেনর দতা ি
হািরত রিজিভবন সংা ১০ ১২ ১৩ ঐ ঐ

িশিত রিজার-সাব রিজার সহায়ক কম চারী সংা ২৫১০ ২৫৯০ ২৬০৫ ২৮২০ আইন ও িবচার িবভাগ ঐ

আইনগত িবষেয় সরকারেক
সহায়তা দান জারদারকরণ

সাংিবধািনক ও অা িবষেয় সরকােরর দর/সংা/িবভাগ
ও মণালয়েক পরামশ  দান

% ৮০ ৮৫ ৮৮ ৯২ ৯৪ ঐ ঐ

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] িবচার
বার দতা
ি

৩০

[১.১] িবচার কােয  সংি িবচারক,
কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান

[১.১.১] িশণ া
িবচারক-অভরীণ

সংা ৫ ৩৭২ ৪৫০ ৪৬০ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪৬০ ৪৬০ ৪৬০

[১.১.২] িশণ া
িবচারক-বেদিশক

সংা ৪ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১৬৫ ১৬৫

[১.১.৩] িশণ া
কম কতা/ কম চারী

সংা ২ ৪০ ৪৫ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪৫ ৪৫

[১.২] পাবিলক িসিকউটরগেণর
িশেণর বাকরণ

[১.২.১] িশণা
পাবিলক িসিকউটর

সংা ২ ৩২ ৪৫ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪৫ ৪৫

[১.৩] িবক িবেরাধ িনির
মােম মামলা িনি

[১.৩.১] মামলা দােয়েরর
েব  মীমাংসার মােম
িনি

সংা ৫ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ৪৫০০ ৪৫০০ ৪৭০০

[১.৩.২] মামলা দােয়েরর
পর মীমাংসার মাােম
িনি

সংা ৪ ১৬০০০ ১৮০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬০০০ ২২০০০ ২৩০০০

[১.৪] আদালত/াইনােল
িডিজটাল নটওয়াক াপন

[১.৪.১] িডিজটাল
নটওয়াক আদালত

সংা ৪ ৫৮ ৫৮ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] চীফ িডিসয়াল আদালত
ভবন িনম াণ, সমা ও হার

[১.৫.১] িবিনিম ত আদালত
ভবন হার

সংা ৪ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িবচার
ািেত
অিভগতা

২০

[২.১] গরীব ও অসহায় িেদর
সরকারী অেথ  আইনগত সহায়তা
দান

[২.১.১] সহায়তাা
আেবদনকারী

সংা ৬ ৫৭৩৫৮ ৮০০০০ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৬০০০০ ৯২০০০ ৯৫০০০

[২.২] কল সােরর / হট লাইেনর
মােম আইনী পরামশ  ও ত সবা
দান

[২.২.১] ত আইনী
সহায়তা া িবধােভাগী

সংা ৪ ৮০০০ ১২০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৭০০০ ১৮০০০ ২০০০০

[২.৩] আইনগত সহায়তা দােনর
িবষেয় সিমনার, িসোিজয়াম ও
ওয়াকশপ ইতািদ আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
সেচতনতালক অান

সংা ৩ ১২৮ ২০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৪৫০ ৪৭৫

[২.৪] আইনগত সহায়তা
দানকারীগেণর িশণ

[২.৪.১] িশিত কম কতা সংা ৩ ২৮০ ২৫০ ২১৫ ২০০ ১৮০ ৩০০ ৩৩০

[২.৪.২] িশিত কম চারী সংা ২ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৫০ ৫৫

[২.৫] উকরণ কম চী
[২.৫.১] ােনল
আইনজীবীগেণর দতা ি
সংা িশণ

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৪০০ ৪২০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] িম
রিজেশন
কায েমর
দতা ি

১৫

[৩.১] জলা রিজার, সাব-
রিজার ও সহকারীেদর িশণ
দান

[৩.১.১] িশিত সাব-
রিজার

সংা ৩ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১৬০ ১৭০

[৩.১.২] িশিত জলা
রিজার

সংা ২ ৪০ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ৪৫ ৫০

[৩.১.৩] িশিত সহায়ক
কম চারী

সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১২৫০ ১৩০০

[৩.১.৪] িশিত দিলল
িলখক

সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১২৫০ ১৩০০

[৩.২] িনবনকায  সাদন এবং
িনবিত দিলেলর নকলকরণ

[৩.২.১] রিজিত দিলল সংা ৩ ১৩.৫০ ১৫.০০ ৩০.০০ ২৭.০০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৩.০০ ৩১.০০ ৩২.০০

[৩.৩] জলা রিজি ও সাব-
রিজি অিফস ভবন িনম াণ ও
হার

[৩.৩.১] হািরত রিজি
ভবন

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৩

[৪] আইনগত
িবষেয়
সরকারেক
সহায়তা দান
জারদারকরন

৫

[৪.১] িবিভ মণালয়/িবভােগর
চািহদা মাতােবক সাংিবধািনক ও
আইনগত িবষেয় সিলিসটর ও
মতামত অিবভাগ হেত মতামত
দান

[৪.১.১] িবিভ
মণালয়/িবভােগর
সাংিবধািনক ও আইনগত
িবষেয় দানত মতামত

% ৩ ৮০ ৮৫ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৮ ৯২ ৯৪

[৪.২] সাংিবধািনক ও আইনগত
িবষয়াদী সেক িবিভ
মণালয়/িবভাগ/সরকারী
দরসহেক পরামশ  দান (এাটন
জনােরল অিফস হেত)

[৪.২.১] দ পরামশ  % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫] বািববাহ
বে িনকাহ
রিজারেদর
িশণ দান
এবং উুকরণ

৫
[৫.১] িনকাহ রিজারেদর িশণ
ও উুকরণ

[৫.১.১] িনকাহ
রিজারেদর িশণ

সংা ৩ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৫০০ ৬০০

[৫.১.২] সেচতনতালক
অান আেয়াজন

সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৫০০ ৬০০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ বহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন
করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয় অনলাইেন
দািখলত

সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

আিম,  সিচব,  আইন  ও  িবচার  িবভাগ,  মাননীয়  মী,  আইন  ও  িবচার  িবভাগ-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই  িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  আইন ও
িবচার িবভাগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

সিচব
আইন ও িবচার িবভাগ

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এিডআর অারেনভ িডট রেলশন

২ জাআসস জাতীয় আইনগত সহায়তা দান সংা

৩ িবই িবচার শাসন িশণ ইউট



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ১৪, ২০১৯ ১৪:৩৫ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ম ১৬, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.১] িবচার কােয  সংি িবচারক,
কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান

[১.১.১] িশণ া িবচারক-অভরীণ

আইন এবং িবিভ কার আইনগত দিলেলর খসড়া ণয়ন িবষেয় িশণ,
আজািতক সাহা সংার সহেযািগতায় আইন এবং িবিভ কার আইনগত
দিলেলর খসড়া ণয়ন িবষেয়, আদালত বাপনা সেক িশণ, িবচার
বা ও িবচার কােয র নগত উয়েনর িশণ

িবচার শাসন িশণ
ইউট

মািসক
িতেবদন

বািষ ক
িতেবদন

[১.১.২] িশণ া িবচারক-বেদিশক সাইবার াইম, িডিজটালাইেজশন, আদালত বাপনা, এিডআর আইন ও িবচার িবভাগ ঐ ঐ

[১.১.৩] িশণ া কম কতা/ কম চারী
দওয়ানী কায়িবিধ, ফাজদারী কায িবিধ, িসিভল লস এা অড ারস, িিমনাল
লস এা অড ারস, ট ভােয়শন এা, কাট  িফ এা, িহসাব সংা
আইন ও িবিধিবধান ইতািদ িবষেয় িশণ দান

ঐ ঐ ঐ

[১.২] পাবিলক িসিকউটরগেণর িশেণর
বাকরণ

[১.২.১] িশণা পাবিলক িসিকউটর

দওয়ানী ও ফৗজদারী কায িবিধ সংা িশণ, এল আর ােয়ল এর
িবিধিবধান সংা িশণ, িম শাসন ােয়ল ও ম দখল আইন
সংা িশণ, উ আদালেতর নজীর িকারী রায় সেহর আেলােক
িশণ

ঐ ঐ ঐ

[১.৩] িবক িবেরাধ িনির মােম মামলা
িনি

[১.৩.১] মামলা দােয়েরর েব  মীমাংসার
মােম িনি

মামলা দােয়েরর েব  উভয়পের সিতেত আেলাচনার মােম িবেরাধ
িনি

জাতীয় আইনগত
সহায়তা দান সংা

মািসক
িতেবদন

ঐ

[১.৩.২] মামলা দােয়েরর পর মীমাংসার
মাােম িনি

আদালেত দওয়ানী কায িবিধর ৮৯ (এ) ধারার িবধানমেত মামলা আেপােষ
িনি

ঐ ঐ ঐ

[১.৪] আদালত/াইনােল িডিজটাল নটওয়াক
াপন

[১.৪.১] িডিজটাল নটওয়াক আদালত
আদালত ও াইনােল িডিজটাল নটওয়াক াপেনর মােম িবচার কােয 
গিতশীলতা ও তা িনিত হেব

আইন ও িবচার িবভাগ
মািসক
িতেবদন

ঐ

[১.৫] চীফ িডিসয়াল আদালত ভবন িনম াণ, সমা
ও হার

[১.৫.১] িবিনিম ত আদালত ভবন হার
নবিনিম ত অদালতভবন আসাবাবপসহ জলা জজ বরাবর বহােরাপেযাগী
হার

আইন ও িবচার িবভাগ
সেরজিমন
িতেবদন

ঐ

[২.১] গরীব ও অসহায় িেদর সরকারী অেথ 
আইনগত সহায়তা দান

[২.১.১] সহায়তাা আেবদনকারী
িব আদালেত মামলা পিরচালনার য় িনব াহ, আইনী পরামশ  ও আেপােষ
মামলা িনি

জাতীয় আইনগত
সহায়তা দান সংা

মািসক
িতেবদন

ঐ

[২.২] কল সােরর / হট লাইেনর মােম আইনী
পরামশ  ও ত সবা দান

[২.২.১] ত আইনী সহায়তা া
িবধােভাগী

১৬৪৩০ নের ডায়াল কের দির জনসাধারণ তােদর িনকট উূত সম
সমাধােনর আইেনর পরামশ  পায়; কাথায় গেল িবনাে আইনগত সহায়তা
পেত পাের স ত পায়

ঐ ঐ ঐ

[২.৩] আইনগত সহায়তা দােনর িবষেয় সিমনার,
িসোিজয়াম ও ওয়াকশপ ইতািদ আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত সেচতনতালক
অান

সভা-সিমনার আেয়াজন করা, সেচতনতা ি করা ঐ
সেরজিমন
িতেবদন

ঐ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ
পিত

উপা 

[২.৪] আইনগত সহায়তা দানকারীগেণর িশণ
[২.৪.১] িশিত কম কতা

মামলা দােয়েরর েব  িবেরাধ িনির কৗশল, আইনগত সহায়তা দােনর
ে দতা অজন

ঐ ঐ ঐ

[২.৪.২] িশিত কম চারী সবাহীতােদর সােথ আিরক আচরণ, সবা দােন দতা অজন ঐ ঐ ঐ

[২.৫] উকরণ কম চী
[২.৫.১] ােনল আইনজীবীগেণর দতা
ি সংা িশণ

িবক পিতেত িবেরাধ িনিেত আহী করা, যথাসমেয় মামলা পিরচালনায়
সহেযািগতা করা

ঐ ঐ ঐ

[৩.১] জলা রিজার, সাব-রিজার ও
সহকারীেদর িশণ দান

[৩.১.১] িশিত সাব-রিজার
দিলল িনবেনর ে রিজেসন আইন ও িনবন ােয়ল এর যথাযথ
েয়াগ

িনবন অিধদর ঐ ঐ

[৩.১.২] িশিত জলা রিজার সাব-রিজি অিফস ও িনকাহ রিজার এর কায াবলী যথাযথভােব তাবধান ঐ ঐ ঐ

[৩.১.৩] িশিত সহায়ক কম চারী যথাযথভােব দিলল রিজেশন এর িবষয় অবিহতকরণ ঐ ঐ ঐ

[৩.১.৪] িশিত দিলল িলখক
আইন ও িবিধ অযায়ী দিলল িলখার পিত ও েয়াজনীয় িবষয়ািদ
অবিহতকরণ

ঐ ঐ ঐ

[৩.২] িনবনকায  সাদন এবং িনবিত দিলেলর
নকলকরণ

[৩.২.১] রিজিত দিলল
নতম সমেয় দিলল িনবন কায  স কের বালামবইেয় িলিপবকরন এবং
নকল সরবরাহ করা

ঐ ঐ ঐ

[৩.৩] জলা রিজি ও সাব-রিজি অিফস ভবন
িনম াণ ও হার

[৩.৩.১] হািরত রিজি ভবন নবিনিম ত সাব-রিজিভবন ও রিজিভবন বহােরাপেযাগীভােব হার ঐ ঐ ঐ

[৪.১] িবিভ মণালয়/িবভােগর চািহদা মাতােবক
সাংিবধািনক ও আইনগত িবষেয় সিলিসটর ও
মতামত অিবভাগ হেত মতামত দান

[৪.১.১] িবিভ মণালয়/িবভােগর
সাংিবধািনক ও আইনগত িবষেয় দানত
মতামত

িবিভ মণালয়/িবভােগর সাংিবধািনক ও আইনগতিবষেয় দানত মতামত আইন ও িবচার িবভাগ
মািসক
িতেবদন

ঐ

[৪.২] সাংিবধািনক ও আইনগত িবষয়াদী সেক
িবিভ মণালয়/িবভাগ/সরকারী দরসহেক
পরামশ  দান (এাটন জনােরল অিফস হেত)

[৪.২.১] দ পরামশ 
সাংিবধািনক ও আইনগত িবষয়াদী সেক এাটন জনােরল এর দের হেত
মতামত হণ

এাটন জনােরেলর
দর

বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৫.১] িনকাহ রিজারেদর িশণ ও উুকরণ
[৫.১.১] িনকাহ রিজারেদর িশণ বা িববাহ বে করণীয় িনবন অিধদর ঐ ঐ

[৫.১.২] সেচতনতালক অান আেয়াজন নবিনিম ত সাব-রিজিভবন ও রিজিভবন বহােরাপেযাগীভােব হার ঐ ঐ ঐ
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না
হেল সা

ভাব

মণালয় জনিনরাপা িবভাগ
মামলা দােয়েরর পর মীমাংসার
মাােম িনি

সময়মত াী হািজর করা, তদ স করা ত মামলা িনি করার জ
যথাসমেয় ল
অিজত হেব না

মণালয়
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয়
সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়

মামলা দােয়েরর পর মীমাংসার
মাােম িনি

ানীয় জনিতিনিধেদর সৃ করা
আইেন মামলার গণ কক মতাকারী িনেয়ােগর বা
আেছ। ানীয় জনিতিনিধেদর ম থেক মতাকারী িনেয়াগ
করা হেল অিধক ফল হওয়ার সাবনা আেছ।

ঐ

মণালয় হায়ন ও গণত মণালয় হািরত রিজি ভবন িনধ ািরত ময়াদমে িনম াণকায  সমা করা
গণত িবভােগর মােম আইন ও িবচার িবভােগর অধীন িনম াণ
কায  স করা হয়

ঐ

মণালয় হায়ন ও গণত মণালয় িবিনিম ত আদালত ভবন হার িনধ ািরত ময়াদমে িনম াণকায  সমা করা
গণত িবভােগর মােম আইন ও িবচার িবভােগর অধীন িনম াণ
কায  স করা হয়

ঐ


