
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৬, ২০২০

মাদক িনয়ণ অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৬, 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

গণসেচতনতার
মােম মাদক ও
নশা জাতীয়
ের
অপবহার
রাধকরণ;

২৫

[১.১] িশা িতান
এবং সংেশাধনাগাের
মাদকিবেরাধী
চারলক কায ম
পিরচালনা

[১.১.১] মািমক ও উ মািমক পয ােয়র
িশা িতােন পিরচািলত মাদকিবেরাধী
সেচতনতালক কায ম

সংা ৭ ৩৮৫০ ৩৮০০ ৩৭৫০ ৩৭০০ ৩৬৫০ ১৩০৩

[১.১.২] মানবেদেহ মাদেকর িতকর ভাব
সিকত ফন িবতরণ

সংা ৫ ২৬৫০০ ২৬০০০ ২৫৫০০ ২৫০০০ ২৪৫০০ ১১০২৬

[১.১.৩] উ িশা িতােন পিরচািলত
মাদকিবেরাধী সেচতনতালক কায ম

সংা ৩ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ১২৭

[১.১.৪] কারাগারসেহ পিরচািলত
মাদকিবেরাধী সেচতনতালক কায ম

সংা ১ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ৫৬

[১.২] মাদকিবেরাধী
সভা, সিমনার ও
অা কায ম

[১.২.১] িশা িতান ও কারাগার তীত
অা ােন আেয়ািজত মাদকিবেরাধী সভা,
সিমনার ও অা কায ম

সংা ৫ ২৭০০ ২৬৯০ ২৬৮০ ২৬৭০ ২৬৬০ ১১৩৯

[১.৩] মাদকিবেরাধী
িভ িফলার িনম ান ও
চার

[১.৩.১] মাদকিবেরাধী িভ িফলার িনম াণ ও
চািরত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২ ১ ২

[১.৪] মাদকিবেরাধী
চার কােজর িনিম
িত জলায় িকয়
িবতরণ

[১.৪.১] িকয় িবতরণ। সংা ২ ১২৮ ১২৬ ১২৪ ১২২ ১২০ ১৩



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৬, 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
মাদক সরবরাহ
াস

২৩

[২.১] মাদকিবেরাধী
অিভযান পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত মাদকিবেরাধী অিভযান সংা ৮ ৪৬৫০০ ৪৬০০০ ৪৫৫০০ ৪৫০০০ ৪৪৭০০ ১৭৮৩৯

[২.১.২] ত মাদক মামলা সংা ৫ ১২৫০০ ১২২০০ ১১৮০০ ১১৫০০ ১১২০০ ৪৮৫৬

[২.১.৩] সীমাবত ৩২ জলাসহ অা
ােন অায়ী চকেপা াপন ও তাশী

সংা ৪ ৩৮৪ ৩৮০ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৬৫ ১১৪

[২.১.৪] পিরচািলত মাদকিবেরাধী টােফাস 
অিভযান ।

সংা ৩ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ১

[২.২] গােয়া
নজরদারী ির
মােম অৈবধ মাদক
বসায়ীেদর তািলকা
হালনাগাদ কের
মািসক িভিেত
সভা অান

[২.২.১] অৈবধ মাদক বসায়ীেদর তািলকা
হালনাগাদ কের আহবানত মািসক সভা ।

সংা ৩ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ১

৩

মাদেকর িত
াস ও
মাদকাস
ির িচিকৎসা

২০

[৩.১] মাদকাস
িেক িচিকৎসা
দান

[৩.১.১] মাদক িনয়ণ অিধদেরর অধীন
সরকাির ও িনবিত বসরকাির িনরাময়
কে সবা দানকারী এবং অা ক
হাারেদর দ ইেকা িশণ

সংা ৭ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৬৫ ১৩৬

[৩.১.২] বসরকাির িনরাময় কে িচিকৎসা
দানত মাদকাস ি

সংা ৬ ১৩০০০ ১২৫০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ৬০৮২

[৩.১.৩] সরকাির িনরাময় কে িচিকৎসা
দানত মাদকাস ি

সংা ৫ ২৭০০০ ২৬৫০০ ২৬০০০ ২৫৫০০ ২৫০০০ ৪০৩০

[৩.২] মাদকাস
সনাকরেণ ডাপ
ট নীিতমালা ণয়ন

[৩.২.১] ডাপ ট নীিতমালা তব ক
ড়াকরেণর লে রা সবা িবভােগ
রণ

তািরখ ২ ৩০-১০-২০১৯ ৩০-১১-২০১৯ ৩০-১২-২০১৯ ২৭-০২-২০২০ ৩০-০৪-২০২০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৬, 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%

৪

মাদকাসি াস
ও মাদকিবেরাধী
কায ম
বাবায়েনর জ
িতােনর
সমতা
িকরণ।

৭

[৪.১] মাদকাসেদর
িচিকৎসা এবং
অিধদেরর সমতা
ির ক বাবায়ন

[৪.১.১] Modernization of
DNC কের িডিপিপ রা সবা
িবভােগ রণ

তািরখ ৩ ৩০-১১-২০১৯ ৩০-১২-২০১৯ ৩০-০১-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[৪.১.২] দেশর ৭ িবভাগীয় শহের ২০০
শা িবিশ িনরাময় ও নব াসন ক
িনম াণ কের িডিপিপ রা সবা িবভােগ
রণ

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৪.১.৩] মাদক িনয়ণ অিধদেরর
িশণ একােডিম িনম াণ শীষ ক কের
িডিপিপ রা সবা িবভােগ রণ

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৬, 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 ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৬, 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
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল 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 ১৩-০২-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
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 ১৩-০২-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] 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 ০৬-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ০৬-১০-২০১৯

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭৯.৮

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৬, 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 ৮৭.১৯

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

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
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 ৩০-০১-২০২০

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

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[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

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[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



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ০৬, 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

৭

[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

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[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 ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৫.২৯

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ৩০-০১-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ৩০-০১-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


