
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, ২০২১

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

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, 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
িবচার বার
দতাি;

২৫

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

[১.১.১] িশণ া িবচারক % ৪ ২৫ ২৩ ২১ ২০ ১৯ ৮৬.২

[১.১.২] িশণ া কম কতা/
কম চারী

সংা ২ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৩৮ ৩৫ ১০৪

[১.২] পাবিলক িসিকউটরগেণর িশেণর
বাকরণ

[১.২.১] িশণা পাবিলক
িসিকউটর

সংা ২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০
ইেতামে
অিজত

[১.৩] ভা য়াল পিত সেক
আইনজীবীেদর অনলাইন িশণ

[১.৩.১] িশণা আইনজীবী সংা ৩ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০
ইেতামে
অিজত

[১.৪] সক ও যা িশণাথ মেনানয়ন
[১.৪.১] মেনানীত িশণাথর
সংা

সংা ২ ৬৪১ ৫৫০ ১৭০৪

[১.৫] িবক িবেরাধ িনির মােম
মামলা িনি

[১.৫.১] মামলা দােয়েরর েব 
মীমাংসার মােম িনি

সংা ৪ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ১৭৯

[১.৫.২] মামলা দােয়েরর পর
মীমাংসার মাােম িনি

সংা ২ ১০০০০ ৯৬০০ ৯২০০ ৯০০০ ৮৭০০ ১১৬৮

[১.৬] আদালত/াইনােল িডিজটাল
নটওয়াক াপন

[১.৬.১] িডিজটাল নটওয়াক
আদালত

সংা ৩ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০
ইেতামে
অিজত

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

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

সংা ৩ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৫৬



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, 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%

২
িবচার ািেত
অিভগতা;

২০

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

[২.১.১] সহায়তাা আেবদনকারী সংা ৪ ৯২০০০ ৯০০০০ ৮৮০০০ ৮৬০০০ ৮৪০০০ ৯০২৬

[২.২] অনলাইেন আইন সহায়তা কায ম
পিরবীণ।

[২.২.১] িবভাগ কক জলা পয ােয়
দ সবার মান পিরবীেণর জ
হীত কম চীর সংা

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২

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

[২.৩.১] ত আইনী সহায়তা া
িবধােভাগী

সংা ৪ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৭০০০ ৬০৪০

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

[২.৪.১] আেয়ািজত সেচতনতালক
অান

সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২৪৩

[২.৫] আইনগত সহায়তা দানকারীগেণর
িশণ

[২.৫.১] িশিত কম কতা সংা ৩ ২৮০ ২৫০ ২১৫ ২০০ ১৮০ ২১৯

[২.৫.২] িশিত কম চারী সংা ২ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ২০৮

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

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৮৭৭

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

[২.৭.১] আইিন সবা দােনর হার % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, 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

িম
রিজেশন
কায েমর
দতা ি;

২০

[৩.১] জলা রিজার, সাব-রিজার ও
সহকারীেদর িশণ দান (অনলাইন/
অফলাইন/ ইন-হাউস)

[৩.১.১] িশিত সাব-রিজার সংা ২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ২৫০

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

[৩.১.৩] িশিত সহায়ক কম চারী সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১২৮৬

[৩.১.৪] িশিত দিলল িলখক সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭৮১

[৩.২] িনকাহ রিজারেদর িশণ দান
এবং উকরণ

[৩.২.১] িশিত িনকাহ রিজার সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৪১৬

[৩.২.২] উকরণ কম চীেত
অংশহণকারী

সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ৪১৬

[৩.৩] িনবনকায  সাদন এবং িনবিত
দিলেলর নকলকরণ

[৩.৩.১] রিজিত দিলল সংা ৩ ৩০.০০ ২৭.০০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৩.০০ ১২৫৩২২২

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

[৩.৪.১] হািরত রিজি ভবন সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬
ইেতামে
অিজত

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

[৩.৫.১] জলা রিজি ও সাব-
রিজি অিফস পিরদশ ন এবং
পিরদশ েন দ িসা বাবায়েনর
বা িনিতকরণ

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, 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%

৪

সরকােরর
সি,
অিধকার ও
াথ  সংরেণ
সহায়তাকরণ

১০

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

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

% ৪ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯০

[৪.১.২] সরকােরর পে ও িবপে
দােয়রত মামলা, আপীল, িরিভউ ও
িরিভশন পিরচালনার ে
সিলিসটর অিবভাগ হেত দানত
মতামত

% ৪ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯৫

[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



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, 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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, 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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১৪-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৬.৫

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৯০.২৮

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫.৬০

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন
সংা আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


