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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

১৯৭১ সােল বাংলােদেশ সংঘত মানবতা িবেরাধী অপরােধর তদের জ আজািতক অপরাধ াইনােল দািখেলর িনিমে িবগত ৩ (িতন)
অথ  বছের ২৫ মামলায় ১৪১ জেনর িবে তদ কায  স কেরেছ এবং ১৩ মামলায় ৪৮ জেনর িবে িবচারকায  স হেয়েছ। এর
মে  ৩৯  জেনর  িবে  াণদােদশ,  ৩  জেনর  িবে  আ  কারাদােদশ  এবং  ১  জেনর  িবে  ২০  বছেরর  সাজা  দান  করা  হয়।
বতমােন ৩৫ মামলায় ২১৫ জেনর িবে িবচারকায  িবিভ পয ােয় রেয়েছ। তদ সংায় বতমােন ৩৮ জেনর িবে ২৬ মামলা
তদাধীন আেছ।

সমা এবং চােলসহ:

দীঘ  ৫০ বছেরর রাতন ঘটনার ত বা মাণ সংহ তদ সংার জ এক বড় চােল। এছাড়াও িভকম ও সাীেদর িনরাপা দান
এ চােলের মে অতম।

ভিবৎ পিরকনা:

তদ সংায় বাংলােদেশর িবিভ কাট /থানা ও জনগেনর িনকট হেত ৩৮৩৯ জন ির িবে ৬৯৪ মামলা/অিভেযাগ অসান/তদের
অেপায় আেছ এবং িতিনয়ত এ ধরেনর অিভেযাগ এ সংায় জমা পড়েছ। এ সকল অিভেযাগ তদ কের িনি করা এবং যারা মামলায়
সা িদেয়েছন তােদর িনরাপা ও কাণ িনিতকরেণর লে আইন ণয়েনর জ াব রণ করা তদ সংার ভিবৎ পিরকনা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০  মামলা/অিভেযাগ তদ ও অসান সকরণ।
সাী িনরাপা আইন ণয়েনর জ াব রণ করা।
েগাপেযাগী িশেণর মােম কম রত জনবেলর দতা িকরণ।
৩য় ও ৪থ  ণীর কম চারীেদর িনেয়াগ সকরণ।
িনম াণাধীন অিফস ভবেনর অসমা কাজ স করা এবং রাতন ভবন ভে নন ভবন িনম াণ করা।
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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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

কা-অিড েনটর, আজািতক অপরাধ াইনাল

এবং

িসিনয়র  সিচব,  জনিনরাপা  িবভাগ,  রা  মণালয়-এর  মে  ২০২১  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

১৯৭১ সােলর ২৫ মাচ  থেক ১৬ িডেসর পয  বাংলােদেশ সংঘত মানবতা িবেরাধী অপরােধর িবচােরর মােম জািতেক দায়
করা।

১.২ অিভল (Mission)
মানবতা িবেরাধী অপরাধ মামলার তদ যথাযথভােব সকরণ, সাীেদর রা ও কােণর বা করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. মানবতা িবেরাধী অপরােধ দােয়রত মামলা/অিভেযােগর তদ ত সকরণ।
২. সাীেদর িনরাপা ও কাণ িনিতকরণ।
৩. াপরাধ সংা মামলার নিথ সংরণ ও আকাইভকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১৯৭১ সােল বাংলােদেশ সংঘত মানবতা িবেরাধী অপরােধ দােয়রত মামলার সাী ও আলামত সংহ।
২.  ও মানবতা িবেরাধী অপরােধ অিভ িেদর িবে ত মামলার তদ িতেবদন িসিকউশেন দািখলকরণ।
৩.  িভকম ও সাীেদর কাণ ও িনরাপা  িবধানকে িবমান আইন/িবিধ  সংার/নন আইন ণয়েনর জ াব
রণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

মানবতা িবেরাধী মামলার অসান ও তদ
সাী হািজর সংা ১৩০ ১৪০ ১০০ ১১০ ১২০ জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় বািষ ক িতেবদন

আলামত সংহ সংা ৫০ ৫৫ ৫০ ৫২ ৫৫ জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় বািষ ক িতেবদন

ভিবৎ জের জ ইিতহাস সংরণ মামলার নিথ আকাইেভ সংরণ সংা ৬ - ২ ২ ৩ আকাইভস ও াগার অিধদর বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, এিল ১২, ২০২১ ১০:৩৩ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ম ১৭, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] মানবতা িবেরাধী
অপরােধ দােয়রত
মামলা/অিভেযােগর
তদ ত সকরণ।

২৫

[১.১] সা হেণর
িনধ ািরত তািরেখ সাী
হািজরকরণ

[১.১.১] সংহীত
সাী

সমি % ১০ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০

[১.২] িনধ ািরত তািরেখ
আদালেত আলামত
উপাপন

[১.২.১] আলামত
উপািপত

সমি % ৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০

[১.৩] ড়া তদ
িতেবদন দািখল

[১.৩.১] ড়া
তদ িতেবদন
দািখলত

সমি িদন ৭ ১৮০ ২৫০ ৩৬০ ৩৭০ ৩৮০ ৩৯০ ৪০০ ৩৫০ ৩১৫

[২] সাীেদর িনরাপা
ও কাণ
িনিতকরণ।

২৫

[২.১] আেবদেনর
পিরেিেত সাীেদর
িনরাপা দান

[২.১.১] িহত
িনরাপালক
বা

সমি িদন ১৩ ২০ ২৫ ২০ ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ২০ ২২

[২.২] সাীেদর কাণ
িবষয়ক আেবদন
িনিকরণ

[২.২.১]
িনিত
আেবদন

সমি িদন ১২ ১২০ ১২০ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৫২

[৩] াপরাধ সংা
মামলার নিথ সংরণ
ও আকাইভকরণ

২০

[৩.১] তদ িতেবদন
দািখেলর পর মামলার নিথ
িসিড/বই আকাের সংরণ

[৩.১.১] িসিড/বই
আকাের সংরিত

সমি িদন ১০ ৭ ৭ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৫ ৬

[৩.২] আকাইেভ সংরণ
[৩.২.১]
আকাইেভ
সংরিত

সমি িদন ১০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২৫ ১৩০ ১৩৫ ১৪০ ১২০ ১১৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, কা-অিড েনটর, আজািতক অপরাধ াইনাল, িসিনয়র সিচব, জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় িহসােব কা-অিড েনটর, আজািতক অপরাধ াইনাল-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

কা-অিড েনটর
আজািতক অপরাধ াইনাল

তািরখ

িসিনয়র সিচব
জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএ ইনেভিেগশন এেজি

২ আইিস ইারাশনাল াইমস াইনাল

৩ এিপএ এায়াল পারফরেম এিেম

৪ এমওএইচএ িমিনি অব হাম এােফয়াস 

৫ িপএসিড পাবিলক িসিকউির িডিভশন
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] সা হেণর িনধ ািরত তািরেখ সাী হািজরকরণ [১.১.১] সংহীত সাী তদ সংা, আজািতক অপরাধ াইনাল িতেবদন পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[১.২] িনধ ািরত তািরেখ আদালেত আলামত উপাপন [১.২.১] আলামত উপািপত তদ সংা, আজািতক অপরাধ াইনাল িতেবদন পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[১.৩] ড়া তদ িতেবদন দািখল [১.৩.১] ড়া তদ িতেবদন দািখলত তদ সংা, আজািতক অপরাধ াইনাল িতেবদন পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[২.১] আেবদেনর পিরেিেত সাীেদর িনরাপা দান [২.১.১] িহত িনরাপালক বা তদ সংা, আজািতক অপরাধ াইনাল িতেবদন পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[২.২] সাীেদর কাণ িবষয়ক আেবদন িনিকরণ [২.২.১] িনিত আেবদন তদ সংা, আজািতক অপরাধ াইনাল িতেবদন পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[৩.১] তদ িতেবদন দািখেলর পর মামলার নিথ িসিড/বই আকাের সংরণ [৩.১.১] িসিড/বই আকাের সংরিত তদ সংা, আজািতক অপরাধ াইনাল িতেবদন পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন

[৩.২] আকাইেভ সংরণ [৩.২.১] আকাইেভ সংরিত তদ সংা, আজািতক অপরাধ াইনাল িতেবদন পয ােলাচনা ও সেরজিমন পিরদশ ন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
তদ িতেবদন দািখেলর পর মামলার নিথ িসিড/বই আকাের সংরণ িসিড/বই আকাের সংরিত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় প রণ ও সভার মােম

সাীেদর কাণ িবষয়ক আেবদন িনিকরণ িনিত আেবদন জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় প রণ ও সভার মােম

আেবদেনর পিরেিেত সাীেদর িনরাপা দান িহত িনরাপালক বা জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় প রণ ও সভার মােম

ড়া তদ িতেবদন দািখল ড়া তদ িতেবদন দািখলত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় প রণ ও সভার মােম

িনধ ািরত তািরেখ আদালেত আলামত উপাপন আলামত উপািপত জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় প রণ ও সভার মােম

আকাইেভ সংরণ আকাইেভ সংরিত আরকাইভস ও াগার অিধদর প রণ ও সভার মােম


