
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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
দতা ি;

২০

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

[১.১.১] িশণ া িবচারক % ৩ ২৭ ২৫ ২৩ ১৪.৬৩

[১.১.২] িশণ া কম কতা/
কম চারী

সংা ২ ৪৫ ৪৩ ৪১ ১১৭

[১.২] পাবিলক িসিকউটরগেণর িশেণর
বাকরণ

[১.২.১] িশণা পাবিলক
িসিকউটর

সংা ৩ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ১৪৬

[১.৩] িবক িবেরাধ িনির মােম
মামলা িনি

[১.৩.১] মামলা দােয়েরর েব  ও পের
মীমাংসার মােম িনি

সংা ৩ ২০০০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ৫০৭৮

[১.৪] আদালত/াইনােল িডিজটাল
নটওয়াক াপন

[১.৪.১] িডিজটাল নটওয়াক
আদালত

সংা ৩ ৩০০ ২৮০ ২৭০

[১.৫] িবচারকােয  সহায়ক অবকাঠােমা
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত অবকাঠােমা সংা ২ ৬ ৫ ৩

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

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

সংা ২ ৩২৫ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২৩০ ১১৭

[১.৭] সমসামিয়ক িবষেয় অভরীণ িশণ [১.৭.১] িশেণর সংা সংা ২ ৬ ৫ ২

২

িবচার বায়
অিভগমেন
(Access)
সাতা িবধান;

২০

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

[২.১.১] সহায়তাা আেবদনকারী সংা ৪ ১১০০০০ ১০০০০০ ৯৫০০০ ৩২৯৬৩

[২.২] আইন সহায়তা কায ম পিরবীণ।

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

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ২

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

[২.৩.১] ত আইনী সহায়তা া
িবধােভাগী

সংা ৩ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ১২৭৯৭



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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%

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

[২.৪.১] আেয়ািজত সেচতনতালক
অান

সংা ২ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ১৫৪

[২.৫] আইনগত সহায়তা দানকারীগেণর
িশণ

[২.৫.১] িশিত কম কতা সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২৫২

[২.৫.২] িশিত কম চারী সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৭০ ২৪৩

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

সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৪০

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

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

[২.৮] নারী আেবদনকারীগণেক আইন
সহায়তা কায েমর মােম সমতা ি

[২.৮.১] নারী আেবদনকারীগণেক
আইন সহায়তা দােনর হার

% ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৬.৯

৩
িম িনবন
বাপনা
সহজীকরণ;

১৫

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

[৩.১.১] িশিত সাব-রিজার সংা ২ ১৬০ ১৫০ ১৪০

[৩.১.২] িশিত জলা রিজার সংা ২ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩২ ৩০

[৩.১.৩] িশিত সহায়ক কম চারী সংা ১ ১২৫০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৬০৫

[৩.১.৪] িশিত দিলল িলখক সংা ১ ১২৫০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ১১৬

[৩.২] িনবনকায  সাদন এবং িনবিত
দিলেলর নকলকরণ

[৩.২.১] রিজিত দিলল সংা ২ ৩০০০০০০ ২৭০০০০০ ২৫০০০০০ ৯৬৭৯৮২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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%

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

[৩.৩.১] হািরত রিজি ভবন সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২৫

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

[৩.৪.১] জলা রিজি অিফস
পিরদশ ন

সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১৪

[৩.৪.২] সাব-রিজি অিফস পিরদশ ন সংা ১ ২০ ১৮ ১৭ ২৩

[৩.৪.৩] িনকাহ রিজার কায ালয়
পিরদশ ন

সংা ১ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২০ ১৪

[৩.৪.৪] পািরশ বাবায়েনর লে
আেয়ািজত সময় সভা

সংা ১ ৪ ৩

[৩.৫] িনকাহ রিজারেদর িশণ দান
এবং উকরণ

[৩.৫.১] িশিত িনকাহ রিজার সংা ১ ৫০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ৩৩৮

৪

সরকােরর
সি,
অিধকার ও
অা াথ 
সংরণ।

১৫

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

[৪.১.১] দানত মতামত % ৫ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৬

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

[৪.২.১] দানত মতামত % ৫ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯৯

[৪.৩] িজববষ  উপলে আেয়ািজত
জনিহতকর কায াবলী

[৪.৩.১] িবচারাথ জনগেণর জ
ত ড াপন

সংা ৩ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭

[৪.৩.২] িবচারাথগেণর জ  পান
ক াপন

সংা ২ ৬৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১৮



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

সংার ও
শাসনলক
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


