
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, ২০২২

তদ সংা, আজািতক অপরাধ াইনাল

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, 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

মানবতা িবেরাধী অপরােধ
দােয়রত
মামলা/অিভেযােগর তদ
ত সকরণ।

২৫

[১.১] সা হেণর
িনধ ািরত তািরেখ সাী
হািজরকরণ

[১.১.১] সংহীত
সাী

% ১০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০

৩য় মািসেক ৮০ জন সাী হািজেরর
টােগ ট থাকেলও কািভড-১৯ এর কারেন
িনয়িমত কাট  খালা না থাকায়
লমাায়ায়ী সাী হািজর করা সব
হয়িন।

[১.২] িনধ ািরত তািরেখ
আদালেত আলামত
উপাপন

[১.২.১] আলামত
উপািপত

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০
িনধ ািরত সমেয় আদালেত আলামত
উপাপন করা হেয়েছ।

[১.৩] ড়া তদ
িতেবদন দািখল

[১.৩.১] ড়া তদ
িতেবদন দািখলত

িদন ৭ ৩৬০ ৩৭০ ৩৮০ ৩৯০ ৪০০ ৩৬০
৩৬০ কম িদবেসর মে িসিকউশেন
ড়া তদ িতেবদন দািখল করা হেয়
থােক।

২
সাীেদর িনরাপা ও
কাণ িনিতকরণ।

২৫

[২.১] আেবদেনর
পিরেিেত সাীেদর
িনরাপা দান

[২.১.১] িহত
িনরাপালক বা

িদন ১৩ ২০ ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ২০
সাীেদর আেবদেনর পিরেিেত
িনধ ািরত সমেয়র মে আেবদন িনি
করা হয়।

[২.২] সাীেদর কাণ
িবষয়ক আেবদন
িনিকরণ

[২.২.১] িনিত
আেবদন

িদন ১২ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ৩০

সাীেদর আেবদেনর পিরেিেত
িনধ ািরত সমেয়র মে কাণ িবষয়ক
আেবদন িনি করা হয়। ৩য় মািসক
সমেয় ১৭ জন সাীর আেবদন িনি
করা হেয়েছ। ৫ এমিব’র বিশ হওয়ায়
আপেলাড দয়া সব হয়িন।

৩
মানবতা িবেরাধী অপরাধ
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

িদন ১০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৫
তদ িতেবদন দািখেলর পর যথাসমেয়র
মে িসিড/বই আকাের সংার
লাইেিরেত সংরণ করা হয়।

[৩.২] আকাইেভ
সংরণ

[৩.২.১] আকাইেভ
সংরিত

িদন ১০ ১২০ ১২৫ ১৩০ ১৩৫ ১৪০ ১২০
িসিড/বই যথাসমেয়র মে জাতীয়
আকাইভ অিধদের সংরেণর িনিম
জমা দান করা হয়।



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, 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

শাসন ও
সংারলক
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


