
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

আইন ও িবচার িবভাগ: আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িবচার বার
দতা ি;

৩০

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

[১.১.১] িশিত িবচারক-অভরীণ সংা ৪ ৪৬০ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪৬০ ৭৫

[১.১.২] িশিত িবচারক-বেদিশক সংা ৩ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ২৭

[১.১.৩] িশিত কম কতা/ কম চারী সংা ২ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪৩

[১.২] পাবিলক িসিকউটরগেণর িশেণর
বাকরণ

[১.২.১] িশিত পাবিলক
িসিকউটর

সংা ২ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮৫

[১.৩] সক ও যা িশণাথ মেনানয়ন [১.৩.১] মেনানীত িশণাথ সংা ১ ৭১০ ২৯০

[১.৪] িবক িবেরাধ িনির মােম মামলা
িনি

[১.৪.১] মামলা দােয়েরর েব 
মীমাংসার মােম িনিত

সংা ৪ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০ ৩৯২৯

[১.৪.২] মামলা দােয়েরর পর
মীমাংসার মােম িনিত

সংা ৪ ২০০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫৫০০ ৩৪১০

[১.৫] আদালত/াইনােল িডিজটাল নটওয়াক
াপন

[১.৫.১] িডিজটাল নটওয়াক
আদালত

সংা ৪ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২৮

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

[১.৬.১] হারত আদালত ভবন সংা ৪ ৭ ৬ ৬ ৫ ৩ ৫

[১.৭] িশ আইন ২০১৩ ও তৎসিকত
আইনসেহর উপর িবচারক এবং অােদর
িশণ দান

[১.৭.১] িশিত িবচারক/ অা
কম কতা-কম চারী

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ২০০ ২৩০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িবচার ািেত
অিভগতা;

২০

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

[২.১.১] সহায়তাা আেবদনকারী সংা ৪ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮২০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ২৮৯৫৮

[২.২] আইন সহায়তা কায ম পিরবীণ।
[২.২.১] এ িবভাগ কক জলা পয ােয়
দ সবার মান পিরবীেণর জ
হীত কম চীর সংা

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

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

[২.৩.১] ত আইনী সহায়তা া
িবধােভাগী

সংা ৪ ১৬০০০ ১৪৫০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৬৮৭৭

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

[২.৪.১] আেয়ািজত সেচতনতালক
অান

সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২০০ ১৫০ ১৪১

[২.৫] আইনগত সহায়তা দানকারীগেণর
িশণ

[২.৫.১] িশিত কম কতা সংা ৩ ২৮০ ২৫০ ২১৫ ২০০ ১৮০ ৪৭

[২.৫.২] িশিত কম চারী সংা ২ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৯৩

[২.৬] উকরণ কম চী
[২.৬.১] ােনল আইনজীবীগেণর
দতা ি সংা িশণ

সংা ২ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ৬৫

[২.৭] আইেনর সােথ সিকত ও সংঘােত
জিড়ত িশেদর আইিন সহায়তা দান

[২.৭.১] আইিন সবা দােনর হার % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[২.৮] িশ-বাব আদালেতর কম পিরেবশ তরী
[২.৮.১] িশ-বাব কম পিরেবশ
স আদালেতর সংা

সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
িম রিজেশন
কায েমর দতা
ি;

১৫

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

[৩.১.১] িশিত সাব-রিজার সংা ২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ৯৪

[৩.১.২] িশিত জলা রিজার সংা ২ ৪০ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ৪০

[৩.১.৩] িশিত সহায়ক কম চারী সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১৯৬

[৩.১.৪] িশিত দিলল িলখক সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৫৭৩

[৩.২] িনবনকায  সাদন এবং িনবিত
দিলেলর নকলকরণ

[৩.২.১] রিজিত দিলল সংা ৩ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ৬৪৫৫৬৬

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

[৩.৩.১] হািরত রিজি ভবন সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২

[৩.৪] জলা রিজি ও সাব-রিজি অিফস
পিরদশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ নত জলা রিজি
ও সাব-রিজি অিফস

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১

[৩.৪.২] পািরশত িসা
বাবায়েনর বা িনিতত

% ১ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৫ ৮০

৪

বািববাহ বে
িনকাহ
রিজারেদর
িশণ দান এবং
উুকরণ;

৪
[৪.১] িনকাহ রিজারেদর িশণ ও
উুকরণ

[৪.১.১] িশিত িনকাহ রিজার সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৪২৪

[৪.১.২] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৪২৪

৫

আইনগত িবষেয়
সরকারেক সহায়তা
দান
জারদারকরন;

৩

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

[৫.১.১] দানত মতামত % ২ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৮০ ৯১.৬৬

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

[৫.২.১] দ পরামশ  % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৩৩



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৬

আইেনর শাসন
িতায় সংিবধান
ও িবমান আইেনর
িমকা শীষ ক
িজব বষ  উপলে
বছরাপী
পয ােলাচনা
অান।

৩
[৬.১] সংিবধান, িবমান অভরীণ ও
আজািতক আইেনর আেলােক িবষয়িভিক ও
ত িনভর সিমনার অিত করা

[৬.১.১] আেয়ািজত সিমনার সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

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

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

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

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

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

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

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৬] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

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

জনঘা ১ ৬০

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

সংা ১ ৪ ২

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০

[এম.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 ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

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

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৫-১০-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৯০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৬

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

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

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-১২-২০১৯



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ৩০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৬-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০.৪৮

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


