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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:

হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবের এেপাট  কােগ া এোেনর উর িদেক ৭৩,১১৫ বগ িমটার সসারণ করা হেয়েছ। ফেল
অিতির ৭ পিরসর উেড়াজাহােজর পািকং ব ি হেয়েছ। ১০ তলা িবিশ বিবচক এর নন সদর দর ভবন িনম াণ করা হেয়েছ।
চাম শাহ আমানত আজািতক িবমানবের কােগ া এোন িনম ােণর মােম অিতির ৪ কােগ া উেড়াজাহােজর পািকং িবধা ি করা
হেয়েছ। সয়দর, বিরশাল ও িসেলট ওসমানী আজািতক িবমানবর উয়েনর লে সাতা সমীা, ায় ালন ও মাার ান
ত করা হেয়েছ। দেশর দিণ পিমােল খান জাহান আলী িবমানবর িনম ােণর লে ২১৭ িম অিধহণ করা হেয়েছ এবং
অিধহণত জিমর চািরিদেক সীমানা াচীর িনম াণ করা হেয়েছ। িসেলট ওসমানী আজািতক িবমানবের িবমান ১০২৫০ ট দেঘ র
রানওেয় ওভারেল কাজ স করা হেয়েছ। বব আজািতক িবমানবর িনম ােণর উেে মাদারীর এবং শিরয়তর জলার 
ােনর উপর িবািরত সাতা সমীা সাদন করা হেয়েছ। দেশর িতন আজািতক িবমানবেরর িনরাপা বা উয়েনর লে
জাইকা ও বিবচক এর অথ ায়েন হশাআিব, িসেলট ওসমানী আজািতক িবমানবের এবং চাম শাহ আমানত আজািতক িবমানবের
৬ বিড ানার এবং হশাআিবর কােগ া িভেলেজ অতািনক ২ ইিডএস সরবরাহ ও সংাপন করা হেয়েছ। ফলিতেত এ সকল
িবমানবেরর িনরাপা বার ত উয়ন সািধত হেয়েছ। ২৫০০  নন পদ সিলত বিবচক এর নন অগ ােনাাম এবং নন
িবধানমালা সরকার কক ড়াভােব অেমািদত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বসামিরক িবমান চলাচল সেরর উয়েনর ে দ জনবেলর অলতা, রাতন ও জীণ  যাগােযাগ ও িনরাপা যািদর মােম
কায ম পিরচালনা, আইনগত জলতা িনরসন কের সি রণােবণ। আিনক িবমান চলাচল বাপনার সােথ সাম রেখ
বাংলােদেশর আকাশসীমায় চলাচলকারী িবমােনর িনয়ণ, িনরাপদ অবতরণ ও উয়নসহ আজািতক মানস এিভেয়শন িনরাপা
বা িনিত করা। এছাড়া, িবাপী কািভড-১৯ মহামািরর কারেণ আজািতক িবমান চলাচল খােতর নার।

ভিবৎ পিরকনা:

ন ২০২৪-এর ভতর হশাআিবেত CNS-ATM িসেমসহ রাডার াপন। িডেসর ২০২৩ এর ভতর িসেলট ওসমানী আজািতক
িবমানবর সসারণ কের আওতায় অতািনক ােসার টািম নাল ভবন, কােগ া ভবন, কোল টাওয়ার, এোন, ািওেয়, শাার
িনম াণ। সয়দর িবমানবরেক আজািতক/িরিজওনাল িবমানবের উয়ন। চােম শাহ আমানত আজািতক িবমানবেরর ারালাল
টিওেয়, বািড ং ীজ াপন ও ােসার টািম নাল ভবন সসারণ/কােনিং কিরেডার িনম াণ এবং িবমান রানওেয় সসারণ।
কবাজার িবমানবের ারালাল ািওেয়, এোন, আজািতক ােসার টািম নাল, কােগ া টািম নাল িনম াণ। দেশর সব ািনক বব
শখ িজর রহমান আজািতক িবমানবর িনম াণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

হশাআিব সসারণ (থাড  টািম নাল) (১ম পয ায়) ক কােজর ৬৭% বাবায়ন;
কবাজার িবমানবের আজািতক ােসার টািম নাল ভবন িনম াণ কের ১০০% কাজ বাবায়ন এবং রানওেয় ৯০০০ ট
হেত ১০০০০ েট সসারণ কের কােজর ৪০% বাবায়ন;
চাম শাহ আমানত আজািতক িবমানবের িবমান রানওেয় ও ািওেয়র শি িকরণ কের ১০০% কাজ বাবায়ন;
CNS-ATM িসেমসহ রাডার াপন কের ৫০% কাজ বাবায়ন।
চাম শাহ আমানত আজািতক িবমানবর সসারণ কের পরামশ ক সবা (িডজাইন ফইজ) এবং কবাজার িবমানবর
উয়ন (২য় পয ায়) কের পরামশ ক সবা (িডজাইন ফইজ) ক র ১০০% কাজ বাবায়ন।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদশেক এক অতম  িবমান চলাচল কিবেত পিরণত করা

১.২ অিভল (Mission)
আজািতক মােনর িনরাপদ, িনপব ও দ িবমান চলাচল সবা িনিতকরণ

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িবমান চলাচল, যাী ও প পিরবহেন সমতা ি/সসারণ
২. উত ি বহােরর মােম অপােরশনাল, শাসিনক ও আিথ ক বাপনার উয়ন সাধন, রাজ আদায়
৩. বিবচক-এর আওতাধীন িবমানবরসেহ যাীেসবার মান ি
৪. আজািতক মানদ অযায়ী িনয়ক িবিধিবধান তির ও িনরাপদ িবমান চলাচল িনিতকরণ
৫. বাংলােদেশ বসামিরক িবমান চলাচেলর জ উপ ও দ জনবল তির

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বাংলােদেশ বসামিরক িবমান চালনা কায ম পিরচালনা ও িনয়ণ;
২. িনরাপদ, দ, পয া, সায়ী ও যথাযথভােব সমিত বসামিরক িবমান পিরবহন সবা দােনর িনিম অবকাঠােমা
উয়েনর লে পবািষ কী পিরকনা ণয়ন ও সরকােরর অেমাদন হণ;
৩. বাংলােদেশর বসামিরক িবমানবর ও িবমানঘ সিকত িবষয়, আকাশ পেথ িবমান চলাচেলর সবা দান
সিকত িবষয়, বাংলােদেশ িনবিত সকল িবমােন িবমানচালনািবা এবং উয়ন পিরদশ ন সবা দান, তািশ ও উার
কায ম সবা দান, সকল িবমানবর ও িবমানঘেত িবমান িব, িবমােন অিকা েয়াজেন উার কায েম সবা
দান, িবমানবর ও িবমানঘর িনরাপা বা এবং িবমানবর ও িবমানঘর সির বাপনা সিকত িবষেয়
পিরকনা ণয়ন; এবং
৪. েয়াজেনর িভিেত পয েবণ, জিরপ, পরীা বা কািরগির গেবষণা পিরচালনা অথবা কপের অেরােধর িেত
কান সংা কক পিরচািলত উপ পয েবণ, জিরপ, পরীা বা কািরগির গেবষণার জ িয়ত অেথ  অবদান রাখা,
অনিধক িবশ িমিলয়ন টাকা অনাবতক বা চার িমিলয়ন টাকা আবতক েয়র উয়ন পিরকনা এবং সরকােরর অেমাদন
সােপে, উ পিরমােণর অিধক েয়র পিরকনা অেমাদন, তকােজর উোগ হণ, য় বহন, এর বহােরর জ
েয়াজনীয় যানবাহন, াপনা, যপািত ও উপকরণ য় এবং েয়াজনীয় বা সমীচীন বেল িবেবিচত সকল ি সাদন,
য়, ইজারা, িবিনময় বা অ কানভােব িম বা াবর সি বা উপ িম বা সির াথ  অজন, কান পিরকনা
ণয়ন এবং বাবায়েনর জ সরকােরর ানীয় কান কপ বা সংার পরামশ  ও সহায়তা যাচনা এবং হণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

বাংলােদেশর সকল
আজািতক ও অভরীণ
িবমানবেরর মােম
২০২৫ সােলর মে
১৪৬.৩৪ ল যাী ও ৪.৫
ল মিক টন প
পিরবহন

যাী পিরবহন ল জন ৫৫.১৯ ৭৫.৫০ ১০০.৬৬ ১২১.৪৭ ১৩০.৯৮

ক) ধানমীর কায ালয় খ) বসামিরক িবমান
পিরবহন ও পয টন মণালয় গ) পররা
মণালয় ঘ) আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক
মণালয় ঙ) পিরকনা কিমশন চ) া
মণালয় ছ) অথ  িবভাগ জ) দশীয় ও
আজািতক এয়ারলাই

ক) ৮ম পবািষ ক পিরকনা; খ) Revised
Monitoring and Evaluation
Framework of the
Sustainable Development
Goals (SDGs): Bangladesh
Perspective এবং গ) বাংলােদশ
পিরসংান েরা

প পিরবহন
ল
মিক টন

২.৭৮ ৩.২৭ ৩.৭০ ৪.০৩ ৪.৫০

ক) ধানমীর কায ালয় খ) বসামিরক িবমান
পিরবহন ও পয টন মণালয় গ) পররা
মণালয় ঘ) আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক
মণালয় ঙ) পিরকনা কিমশন চ) া
মণালয় ছ) অথ  িবভাগ জ) দশীয় ও
আজািতক এয়ারলাই

ক) ৮ম পবািষ ক পিরকনা; খ) Revised
Monitoring and Evaluation
Framework of the
Sustainable Development
Goals (SDGs): Bangladesh
Perspective এবং গ) বাংলােদশ
পিরসংান েরা

বসামিরক িবমান চলাচেলর
রার ে FAA হেত
কাটাগির-১ অজন

বসামিরক িবমান
চলাচেলর রার
ে FAA হেত
কাটাগির-১ অিজত

কাটাগির ২ ২ ২ ২ ১
ক) ধানমীর কায ালয় খ) রা মণালয় গ)
পররা মণালয় ঘ) বসামিরক িবমান পিরবহন
ও পয টন মণালয়

ICAO/FAA দ কাটাগির-১ সনদ

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িবমান
চলাচল, যাী ও
প পিরবহেন
সমতা
ি/সসারণ

২০

[১.১] হযরত
শাহজালাল আজািতক
িবমানবর সসারণ
(থাড  টািম নাল) ক
বাবায়ন

[১.১.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ৬ ১১.৯৫ ৩৩.৯৬ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬১ ৫৯ ৯০ ১০০

[১.২] হযরত
শাহজালাল আজািতক
িবমানবের CNS-
ATM িসেমসহ
রাডার াপন

[১.২.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১০০

[১.৩] কবাজার
িবমানবেরর রানওেয়
সসারণ ক
বাবায়ন

[১.৩.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ৩ ১৫.৪১ ৪৫ ৪৩ ৪১ ৩৯ ৩৭ ৭৫ ১০০

[১.৪] কবাজার
িবমানবেরর
ােসার টািম নাল
ভবন িনম াণ ক
বাবায়ন

[১.৪.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ২ ৪৮.৭৮ ৭০.২৬ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২

[১.৫] শাহ আমানত
আজািতক
িবমানবর, চাম-
এর রানওেয়
ওভারেলকরণ ক
বাবায়ন

[১.৫.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ২ ০.৮৬ ৫০.৩৯ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৬] ওসমানী
আজািতক
িবমানবর, িসেলট-
এর সসারণ ক
বাবায়ন

[১.৬.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ১ ৯.১৮ ১৩.০৬ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৬৫ ১০০

[১.৭] যেশার
িবমানবেরর রানওেয়
সারেফস অাসফ
কংিট ওভারেলকরণ
ক বাবায়ন

[১.৭.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ১ ৫ ৪ ৩ ২ ৬০ ১০০

[১.৮] সয়দর
িবমানবেরর রানওেয়
সারেফস অাসফ
কংিট ওভারেলকরণ
ক বাবায়ন

[১.৮.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ১ ৫ ৪ ৩ ২ ৬০ ১০০

[১.৯] শাহ মখম
িবমানবর, রাজশাহী-
এর রানওেয় সারেফস
অাসফ কংিট
ওভারেলকরণ ক
বাবায়ন

[১.৯.১] ক
বাবািয়ত

মিত % ১ ৫ ৪ ৩ ২ ৬০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] উত ি
বহােরর
মােম
অপােরশনাল,
শাসিনক ও
আিথ ক
বাপনার
উয়ন সাধন,
রাজ আদায়

১৫

[২.১] িবিভ
িবমানবেরর জ
েয়ল িভউ কিবন
ােগজ ািনং মিশন
সরবরাহ ও সংাপন

[২.১.১] মালামাল
সংহীত ও
সংাপন কায 
স

তািরখ তািরখ ১.৫ ০১.০৬.২৩ ০৬.০৬.২৩ ১১.০৬.২৩

[২.২] িবিভ
িবমানবেরর জ
েয়ল িভউ হা
ােগজ ািনং মিশন
সরবরাহ ও সংাপন

[২.২.১] মালামাল
সংহীত ও
সংাপন কায 
স

তািরখ তািরখ ১.৫ ০৫.০৬.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩

[২.৩] ওআিব-ত
কোল জান াপন ও
AIP-ত কাশকরণ

[২.৩.১] ওআিব-ত
কোল জান
ািপত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.১০.২২ ২০.১০.২২ ২৫.১০.২২ ৩০.১০.২২ ০৪.১১.২২

[২.৩.২] AIP-ত
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০২.২৩ ০৬.০২.২৩ ১১.০২.২৩ ১৬.০২.২৩ ২১.০২.২৩

[২.৪] হশাআিব-ত
ETD মিশেনর জ
কনমাবল ও চরা
যাংশ সরবরাহকরণ

[২.৪.১] দরপ
আানত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৩.২৩ ০৮.০৩.২৩ ১৫.০৩.২৩ ২৩.০৩.২৩ ৩১.০৩.২৩

[২.৪.২] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ১ ০২.০৫.২৩ ০৮.০৫.২৩ ১৫.০৫.২৩ ২৩.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৫] হশাআিব-ত
হা ােগজ ািনং
মিশেনর জ এের
জনােরটর
সরবরাহকরণ

[২.৫.১] দরপ
আানত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৪.২৩ ০৭.০৪.২৩ ১৪.০৪.২৩ ২২.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩

[২.৫.২] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২৩ ০৬.০৬.২৩ ১১.০৬.২৩

[২.৬] বািষ ক রাজ
আদায়

[২.৬.১] রাজ
আদায়ত

সমি
টাকা
(কা)

২ ১০৯৮.৪৩ ১২১৫.৫৫ ১৩০০.০০ ১২৭৫.০০ ১২৫০.০০ ১২২৫.০০ ১২০০.০০ ১৩২৫.০০ ১৩৫০.০০

[২.৭] বিবচক কক
সরকাির কাষাগাের
NTR জমাকরণ

[২.৭.১] NTR
দ

সমি
টাকা
(কা)

১ ১২০.০০ ৯৩.৭৫ ১২৫.০০ ১১৫.০০ ১০০.০০ ৯৫ ৯০.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০

[৩] বিবচক-এর
আওতাধীন
িবমানবরসেহ
যাীেসবার মান
ি

১৪

[৩.১] হশাআিব-এর
যাীেদর েপয় পািনর
বা িনিতকরেণ
৪ RO পািন
িবকরণ য য় ও
সংাপন কােজর
দরপ আান ও ি
ার

[৩.১.১] দরপ
আানত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০২.২৩ ০৭.০২.২৩ ১৪.০২.২৩ ২২.০২.২২ ২৮.০২.২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.১.২] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৪.২৩ ০৭.০৪.২৩ ১৫.০৪.২৩ ২২.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩

[৩.২] হশাআিব-এর
বািড ং িেজর সামেন
যাীেদর তেসবা
িনিতকরেণর জ
১ ত ক াপন

[৩.২.১] দরপ
আানত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৩.২৩ ০৮.০৩.২৩ ১৫.০৩.২৩ ২৪.০৩.২৩ ৩১.০৩.২৩

[৩.২.২] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ১ ০২.০৫.২৩ ১৪.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩

[৩.৩] হশাআিব-এর
কােনািপ-১ ও ২-এ
যাীেসবার লে
BTCL-এর ৪
Free
Telephone
Booth াপন

[৩.৩.১] Free
Telephone
Booth ািপত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৩.২৩ ০৮.০৩.২৩ ১৫.০৩.২৩ ২৪.০৩.২৩ ৩১.০৩.২৩

[৩.৪] হশাআিব-ত
Mujib’s
Bangladesh
উপলে িবেশষ সবা
সাহ পালন

[৩.৪.১] িবেশষ
সবা সাহ পািলত

তািরখ তািরখ ১ ০৯.০৮.২২ ১২.০৮.২২ ১৫.০৮.২২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৫] শাআআিব-ত
অভরীণ বিহগ মন
যাী লাউের
সসারণ

[৩.৫.১] সংাপন
স

সমি % ১ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ৮০ ১০০

[৩.৬] শাআআিব-ত
ািক ভবেনর িবিভ
ােন িব িনরাপদ
পািন সরবরাহ
িনিতকরেণ ৪
RO পািন িবকরণ
য সংাপন

[৩.৬.১] সংাপন
স

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৬.২৩ ০৭.০৬.২৩ ১৪.০৬.২৩ ২২.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৩.৭] শাআআিব-ত
আজািতক আগমনী
হেল বাংলােদশী
িসমিবহীন যাীেদর
জ ২ ি টিলেফান
যাগােযাগ বা
াপন

[৩.৭.১] সংাপন
স

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৩.২৩ ০৮.০৩.২৩ ১৫.০৩.২৩ ২৪.০৩.২৩ ৩১.০৩.২৩

[৩.৮] শাআআিব-ত
আজািতক আগমনী
হেল ইল চয়ার
আেরাহী/ অ
যাীেদর অবতরেণর
িনিম ১ িলফট
াপন

[৩.৮.১] সংাপন
স

সমি % ১ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ১০০

[৩.৯] ওআিব-ত
যাীেদর জ েপয়
পািন পােনর িবধা
আিনকায়েন িংিকং
ওয়াটার ফাউেন
াপন করা

[৩.৯.১]
িবমানবের
িংিকং ওয়াটার
ফাউেন ািপত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৫.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১৪ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] আজািতক
মানদ অযায়ী
িনয়ক
িবিধিবধান তির
ও িনরাপদ
িবমান চলাচল
িনিতকরণ

১১

[৪.১] এয়ারা
পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ ন
স

সমি সংা ২ ৮২ ৫৯ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৭০ ৬৮ ৮০ ৮৫

[৪.২] িবিভ
িবমানবেরর না
যপািতর াইট
ইেপকশন ও
কািলেশেনর কােজর
দরপ আান

[৪.২.১] দরপ
আানত

তািরখ তািরখ ১ ২৬.০২.২৩ ০৪.০৩.২৩ ১০.০৩.২৩ ১৮.০৩.২৩ ২৫.০৩.২৩

[৪.৩] বিরশাল
িবমানবেরর
CCTV সরবরাহ,
সংাপন ও টিং
করার কােজর ি
ার, মালামাল
সংহ ও সংাপন

[৪.৩.১] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.২৩ ০৭.০১.২৩ ১৫.০১.২৩ ২৩.০১.২৩ ৩১.০১.২৩

[৪.৩.২] মালামাল
সংহীত ও
সংাপন কায 
স

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৫.২৩ ২৩.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ০৭.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩

[৪.৪] শাআআিব-ত
CCTV সরবরাহ,
সংাপন ও টিং
কােজর ি ার,
মালামাল সংহ ও
সংাপন

[৪.৪.১] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০১.২৩ ০৭.০১.২৩ ১৫.০১.২৩ ২৩.০১.২৩ ৩১.০১.২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১৫ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৪.২] মালামাল
সংহীত ও
সংাপন কায 
স

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৫.২৩ ২৩.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ০৭.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩

[৪.৫]
িবমানবরসেহর
িনরাপা-সংা
পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[৪.৫.১] িবিভ
িবমানবেরর
িনরাপা পিরদশ ন
স

সমি সংা ১ ২০ ১৮ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৮ ৩০

[৪.৬] AVSEC
িবভাগ কক
বাংলােদশ-রাজ
াইট কায ম
পিরদশ ন

[৪.৬.১] বাংলােদশ-
রাজ াইট
কায ম পিরদশ ন
স

সমি সংা ১ ৪ ৩ ৫ ৬

[৪.৭] Security
Culture ও
আঃসংার সমেয়র
িনিম বিবচেকর ২
িবমানবের
Aviation
Security and
Facilitation
Shelf াপন

[৪.৭.১]
Aviation
Security
and
Facilitation
Shelf ািপত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৫] বাংলােদেশ
বসামিরক
িবমান চলাচেলর
জ উপ ও
দ জনবল
তির

১০

[৫.১] িশণা
বমািনকগেণর নন
লাইেস দান ও
নবায়ন

[৫.১.১] ১৫.০৬.২৩
তািরেখর মে া
বমািনকেদর
লাইেস নবায়েনর
আেবদন িনিত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১৬ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.১.২] ১৫.০৬.২৩
তািরেখর মে া
বমািনকেদর নন
লাইেস াির
আেবদন িনিত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০

[৫.২] বিবচেকর
কম কতা-কম চারীগণেক
সংি িবষেয় িশণ
দান

[৫.২.১] ATS
িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

মিত ঘা ১.৫ ১১১৬ ১৬৮৬ ১৪০০ ১৩৮০ ১৩৫০ ১৪২৫ ১৪৫০

[৫.২.২] যাগােযাগ
েকৗশল িবষয়ক
িশণ আেয়ািজত

মিত ঘা ১.৫ ২৪৩০ ৬১২ ১০৮০ ১০৪০ ১০০০ ৯৬০ ৯২০ ১১০০ ১১৫০

[৫.২.৩] এিভেয়শন
িসিকউির িবষয়ক
িশণ আেয়ািজত

মিত ঘা ১ ৫৩৫৮ ৩৫০৪ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০০ ৪৮৫০ ৪৮০০ ৫৫০০ ৬০০০

[৫.২.৪] ফায়ার
অা রসিকউ
িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

মিত ঘা ১ ৩৩৪ ২৪০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৩২০ ৩৫০

[৫.২.৫] শাসন ও
আিথ ক বাপনা
িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

সমি ঘা ১ ৭৮৬ ৭০২ ৯০০ ৮৮০ ৮৬০ ৮৪০ ৮২০ ৯৫০ ১০০০

[৫.৩] Security
Culture উয়েনর
িনিম সদর দের
GSAT Smart
Classroom
াপন

[৫.৩.১] Smart
GSAT
Classroom
ািপত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১৭ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ১৯ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ AIP Aeronautical Information Publication

২ ATM Air Traffic Management

৩ ATS Air Traffic System

৪ AVSEC Aviation Security

৫ BTCL Bangladesh Telecommunications Company Limited

৬ CCTV Close Circuit Television

৭ CNS Communication, Navigation and Surveillance

৮ EDS Explosive Detection System

৯ ETD Explosive Trace Detection

১০ FAA Federal Aviation Administration

১১ FSR Flight Standard and Regulations

১২ GSAT General Security Awareness Training

১৩ ICAO International Civil Aviation Organization

১৪ NTR Non-Tax Revenue

১৫ PIC Project Implementation Committee

১৬ RO Reverse Osmosis

১৭ ওআিব ওসমানী আজািতক িবমানবর

১৮ বিবচক বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ

১৯ শাআআিব শাহ আমানত আজািতক িবমানবর

২০ হশাআিব হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবর



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ০৫, ২০২২ ১১:১২ া: ২০ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবর সসারণ (থাড  টািম নাল)
ক বাবায়ন

[১.১.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[১.২] হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবের CNS-ATM িসেমসহ
রাডার াপন

[১.২.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[১.৩] কবাজার িবমানবেরর রানওেয় সসারণ ক বাবায়ন [১.৩.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[১.৪] কবাজার িবমানবেরর ােসার টািম নাল ভবন িনম াণ ক
বাবায়ন

[১.৪.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[১.৫] শাহ আমানত আজািতক িবমানবর, চাম-এর রানওেয়
ওভারেলকরণ ক বাবায়ন

[১.৫.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[১.৬] ওসমানী আজািতক িবমানবর, িসেলট-এর সসারণ ক বাবায়ন [১.৬.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[১.৭] যেশার িবমানবেরর রানওেয় সারেফস অাসফ কংিট ওভারেলকরণ
ক বাবায়ন

[১.৭.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[১.৮] সয়দর িবমানবেরর রানওেয় সারেফস অাসফ কংিট
ওভারেলকরণ ক বাবায়ন

[১.৮.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[১.৯] শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহী-এর রানওেয় সারেফস অাসফ
কংিট ওভারেলকরণ ক বাবায়ন

[১.৯.১] ক বাবািয়ত েকৗশল িবভাগ ক পিরচালেকর িতেবদন এবং PIC-এর সভার কায িববরণী

[২.১] িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ কিবন ােগজ ািনং মিশন
সরবরাহ ও সংাপন

[২.১.১] মালামাল সংহীত ও সংাপন কায 
স

সাল িকউরেম,
ইিিনয়ািরং এ ারস ইউিনট

অাকেসে কিমর িতেবদন

[২.২] িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ হা ােগজ ািনং মিশন
সরবরাহ ও সংাপন

[২.২.১] মালামাল সংহীত ও সংাপন কায 
স

সাল িকউরেম,
ইিিনয়ািরং এ ারস ইউিনট

অাকেসে কিমর িতেবদন

[২.৩] ওআিব-ত কোল জান াপন ও AIP-ত কাশকরণ
[২.৩.১] ওআিব-ত কোল জান ািপত ATM িবভাগ কোল জান াপন সিকত কিমর সভার কায িববরণী

[২.৩.২] AIP-ত কািশত ATM িবভাগ AIP সািেম-এর কিপ

[২.৪] হশাআিব-ত ETD মিশেনর জ কনমাবল ও চরা যাংশ
সরবরাহকরণ

[২.৪.১] দরপ আানত হশাআিব দরপ িবির কিপ

[২.৪.২] ি ািরত হশাআিব ািরত ির কিপ

[২.৫] হশাআিব-ত হা ােগজ ািনং মিশেনর জ এের জনােরটর
সরবরাহকরণ

[২.৫.১] দরপ আানত হশাআিব দরপ িবির কিপ

[২.৫.২] ি ািরত হশাআিব ািরত ির কিপ

[২.৬] বািষ ক রাজ আদায় [২.৬.১] রাজ আদায়ত অথ  ও িহসাব িবভাগ রাজ আদােয়র িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৭] বিবচক কক সরকাির কাষাগাের NTR জমাকরণ [২.৭.১] NTR দ অথ  ও িহসাব িবভাগ চালােনর কিপ

[৩.১] হশাআিব-এর যাীেদর েপয় পািনর বা িনিতকরেণ ৪ RO
পািন িবকরণ য য় ও সংাপন কােজর দরপ আান ও ি ার

[৩.১.১] দরপ আানত হশাআিব দরপ িবির কিপ

[৩.১] হশাআিব-এর যাীেদর েপয় পািনর বা িনিতকরেণ ৪ RO
পািন িবকরণ য য় ও সংাপন কােজর দরপ আান ও ি ার

[৩.১.২] ি ািরত হশাআিব ািরত ির কিপ

[৩.২] হশাআিব-এর বািড ং িেজর সামেন যাীেদর তেসবা িনিতকরেণর
জ ১ ত ক াপন

[৩.২.১] দরপ আানত হশাআিব দরপ িবির কিপ

[৩.২.২] ি ািরত হশাআিব ািরত ির কিপ

[৩.৩] হশাআিব-এর কােনািপ-১ ও ২-এ যাীেসবার লে BTCL-এর ৪
Free Telephone Booth াপন

[৩.৩.১] Free Telephone Booth
ািপত

হশাআিব হশাআিব-এর তয়নপ

[৩.৪] হশাআিব-ত Mujib’s Bangladesh উপলে িবেশষ সবা
সাহ পালন

[৩.৪.১] িবেশষ সবা সাহ পািলত হশাআিব হশাআিব-এর িতেবদন, আেলাকিচ

[৩.৫] শাআআিব-ত অভরীণ বিহগ মন যাী লাউের সসারণ [৩.৫.১] সংাপন স শাআআিব আেলাকিচ, কায  সাদেনর তয়ন

[৩.৬] শাআআিব-ত ািক ভবেনর িবিভ ােন িব িনরাপদ পািন সরবরাহ
িনিতকরেণ ৪ RO পািন িবকরণ য সংাপন

[৩.৬.১] সংাপন স শাআআিব আেলাকিচ, কায  সাদেনর তয়ন

[৩.৭] শাআআিব-ত আজািতক আগমনী হেল বাংলােদশী িসমিবহীন যাীেদর
জ ২ ি টিলেফান যাগােযাগ বা াপন

[৩.৭.১] সংাপন স শাআআিব আেলাকিচ, কায  সাদেনর তয়ন

[৩.৮] শাআআিব-ত আজািতক আগমনী হেল ইল চয়ার আেরাহী/ অ
যাীেদর অবতরেণর িনিম ১ িলফট াপন

[৩.৮.১] সংাপন স শাআআিব আেলাকিচ, কায  সাদেনর তয়ন

[৩.৯] ওআিব-ত যাীেদর জ েপয় পািন পােনর িবধা আিনকায়েন
িংিকং ওয়াটার ফাউেন াপন করা

[৩.৯.১] িবমানবের িংিকং ওয়াটার ফাউেন
ািপত

ওআিব আেলাকিচ, কায  সাদেনর তয়ন

[৪.১] এয়ারা পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ ন স FSR িবভাগ
পিরদশ েনর ত সিলত (পিরদশ েনর তািরখ, পিরদশ েনর ােনর
নাম, পিরদশ নকারী কম কতার নাম ও পদিব) সামাির িশট

[৪.২] িবিভ িবমানবেরর না যপািতর াইট ইেপকশন ও কািলেশেনর
কােজর দরপ আান

[৪.২.১] দরপ আানত
সাল িকউরেম,
ইিিনয়ািরং এ ারস ইউিনট

দরপ িবির কিপ

[৪.৩] বিরশাল িবমানবেরর CCTV সরবরাহ, সংাপন ও টিং করার
কােজর ি ার, মালামাল সংহ ও সংাপন

[৪.৩.১] ি ািরত
সাল িকউরেম,
ইিিনয়ািরং এ ারস ইউিনট

ািরত ির কিপ

[৪.৩.২] মালামাল সংহীত ও সংাপন কায 
স

সাল িকউরেম,
ইিিনয়ািরং এ ারস ইউিনট

অাকেসে কিমর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.৪] শাআআিব-ত CCTV সরবরাহ, সংাপন ও টিং কােজর ি
ার, মালামাল সংহ ও সংাপন

[৪.৪.১] ি ািরত
সাল িকউরেম,
ইিিনয়ািরং এ ারস ইউিনট

ািরত ির কিপ

[৪.৪] শাআআিব-ত CCTV সরবরাহ, সংাপন ও টিং কােজর ি
ার, মালামাল সংহ ও সংাপন

[৪.৪.২] মালামাল সংহীত ও সংাপন কায 
স

সাল িকউরেম,
ইিিনয়ািরং এ ারস ইউিনট

অাকেসে কিমর িতেবদন

[৪.৫] িবমানবরসেহর িনরাপা-সংা পিরদশ ন কায ম পিরচালনা
[৪.৫.১] িবিভ িবমানবেরর িনরাপা পিরদশ ন
স

AVSEC িবভাগ
পিরদশ েনর ত সিলত (পিরদশ েনর তািরখ, পিরদশ েনর ােনর
নাম, পিরদশ নকারী কম কতার নাম ও পদিব) সামাির িশট

[৪.৬] AVSEC িবভাগ কক বাংলােদশ-রাজ াইট কায ম পিরদশ ন
[৪.৬.১] বাংলােদশ-রাজ াইট কায ম
পিরদশ ন স

AVSEC িবভাগ
পিরদশ েনর ত সিলত (পিরদশ েনর তািরখ, পিরদশ েনর ােনর
নাম, পিরদশ নকারী কম কতার নাম ও পদিব) সামাির িশট

[৪.৭] Security Culture ও আঃসংার সমেয়র িনিম বিবচেকর
২ িবমানবের Aviation Security and Facilitation
Shelf াপন

[৪.৭.১] Aviation Security and
Facilitation Shelf ািপত

AVSEC িবভাগ
Aviation Security and Facilitation Shelf-
এর আেলাকিচ

[৫.১] িশণা বমািনকগেণর নন লাইেস দান ও নবায়ন
[৫.১.১] ১৫.০৬.২৩ তািরেখর মে া
বমািনকেদর লাইেস নবায়েনর আেবদন
িনিত

FSR িবভাগ লাইেস নবায়েনর সামাির িশট এবং লাইেস নবায়েনর কিপ

[৫.১] িশণা বমািনকগেণর নন লাইেস দান ও নবায়ন
[৫.১.২] ১৫.০৬.২৩ তািরেখর মে া
বমািনকেদর নন লাইেস াির আেবদন
িনিত

FSR িবভাগ লাইেস দােনর সামাির িশট এবং লাইেসের কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.২] বিবচেকর কম কতা-কম চারীগণেক সংি িবষেয় িশণ দান

[৫.২.১] ATS িবষয়ক িশণ আেয়ািজত িসিভল এিভেয়শন একােডিম

িশণ আেয়াজেনর তািরখ, িবষয়বর িববরণ, িয়ত ঘা,
িশণাথর সংা এবং িশণ-সংি নাশ/অিফস
ারক/অিফস আেদেশর নর-সিলত সংি কম কতা কক
ািরত এক সামাির িশট

[৫.২.২] যাগােযাগ েকৗশল িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

িসিভল এিভেয়শন একােডিম

িশণ আেয়াজেনর তািরখ, িবষয়বর িববরণ, িয়ত ঘা,
িশণাথর সংা এবং িশণ-সংি নাশ/অিফস
ারক/অিফস আেদেশর নর-সিলত সংি কম কতা কক
ািরত এক সামাির িশট

[৫.২.৩] এিভেয়শন িসিকউির িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

িসিভল এিভেয়শন একােডিম

িশণ আেয়াজেনর তািরখ, িবষয়বর িববরণ, িয়ত ঘা,
িশণাথর সংা এবং িশণ-সংি নাশ/অিফস
ারক/অিফস আেদেশর নর-সিলত সংি কম কতা কক
ািরত এক সামাির িশট

[৫.২.৪] ফায়ার অা রসিকউ িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

িসিভল এিভেয়শন একােডিম

িশণ আেয়াজেনর তািরখ, িবষয়বর িববরণ, িয়ত ঘা,
িশণাথর সংা এবং িশণ-সংি নাশ/অিফস
ারক/অিফস আেদেশর নর-সিলত সংি কম কতা কক
ািরত এক সামাির িশট

[৫.২] বিবচেকর কম কতা-কম চারীগণেক সংি িবষেয় িশণ দান
[৫.২.৫] শাসন ও আিথ ক বাপনা িবষয়ক
িশণ আেয়ািজত

িসিভল এিভেয়শন একােডিম

িশণ আেয়াজেনর তািরখ, িবষয়বর িববরণ, িয়ত ঘা,
িশণাথর সংা এবং িশণ-সংি নাশ/অিফস
ারক/অিফস আেদেশর নর-সিলত সংি কম কতা কক
ািরত এক সামাির িশট

[৫.৩] Security Culture উয়েনর িনিম সদর দের GSAT
Smart Classroom াপন

[৫.৩.১] Smart GSAT Classroom
ািপত

AVSEC িবভাগ Smart GSAT Classroom-এর আেলাকিচ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল
িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ কিবন ােগজ ািনং মিশন সরবরাহ ও
সংাপন

মালামাল সংহীত ও সংাপন কায  স চাম বর কপ প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ

িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ হা ােগজ ািনং মিশন সরবরাহ ও
সংাপন

মালামাল সংহীত ও সংাপন কায  স চাম বর কপ প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ

বািষ ক রাজ আদায় রাজ আদায়ত িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড
প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, সভা
আান

বিবচক কক সরকাির কাষাগাের NTR জমাকরণ NTR দ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় প যাগােযাগ

এয়ারা পিরদশ ন পিরদশ ন স িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ

বিরশাল িবমানবেরর CCTV সরবরাহ, সংাপন ও টিং করার কােজর
ি ার, মালামাল সংহ ও সংাপন

মালামাল সংহীত ও সংাপন কায  স চাম বর কপ প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ

শাআআিব-ত CCTV সরবরাহ, সংাপন ও টিং কােজর ি ার,
মালামাল সংহ ও সংাপন

মালামাল সংহীত ও সংাপন কায  স চাম বর কপ প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ

AVSEC িবভাগ কক বাংলােদশ-রাজ াইট কায ম পিরদশ ন
বাংলােদশ-রাজ াইট কায ম পিরদশ ন
স

চাম বর কপ প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ

হশাআিব-এর কােনািপ-১ ও ২-এ যাীেসবার লে BTCL-এর ৪ Free
Telephone Booth াপন

Free Telephone Booth ািপত
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশনস কাািন
িলিমেটড

প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



পরিরিষ্ট-‘খ’  

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচাি ক ৌিল  র্ মপরি ল্পনা, ২০২২-২৩ 

            

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাাংলাদেি কবসার্রি  রবর্ান চলাচল  র্তমপক্ষ 

 ার্ মক্রদর্ি নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ ি 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মাি 

২য় ক ায়ার্ মাি ৩য় ক ায়ার্ মাি ৪র্ ম ক ায়ার্ মাি কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরত তা  রর্টিি সভা আয় াজন সভা আয় াজজত ১ সাংখ্যা পরিচাল  

(প্রিাসন) 

৪টি লক্ষযর্াত্রা ১টি ১টি ১টি ১টি    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % সাংরিষ্ট েপ্তি 

প্রধান 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অাংিীজদনি (stakeholders) 

অাংিগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা উপ-পরিচাল  

(প্রিাসন) 

৪টি লক্ষযর্াত্রা ১টি ১টি ১টি ১টি    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা 

(জন) 

পরিচাল  

(প্রিাসন) 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১টি  

(২৫ জন) 

১টি  

(২৫ জন) 

১টি  

(২৫ জন) 

১টি  

(২৫ জন) 

   

অজমন      

১.৫  র্ ম-পরিদবি উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

অদ দজা র্ালার্াল রনষ্পরত্ত িণ/নরর্ 

রবনরষ্ট িণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ/র্রহলাদেি জন্য পৃর্  ওয়ািরুদর্ি 

ব্যবস্থা  িা ইতযারে) 

উন্নত কর্ ম-পজরয়েশ ২ সাংখ্যা ও 

তারিখ 

সাংরিষ্ট েপ্তি 

প্রধান 

৩টি 

৩০/০৯/২০২২ 

৩১/১২/২০২২ 

৩০/০৬/২০২৩ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০/০৯/২২  ৩১/০৩/২৩ ৩০/০৬/২৩    

অজমন      

১.৬ আওতাধীন  র্াঠ পর্ মায় র কার্ মাল  

(প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক োরখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচাি ক ৌিল  র্ ম-

পরি ল্পনাি নত্রর্ারস  অগ্রগরত 

প্ররতদবেদনি ওপি রিডব্যা  প্রোন 

রিডব্যা  

সভা/ র্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারিখ পরিচাল  

(প্রিাসন)  

 

৩১/১০/২০২২ 

৩১/০১/২০২৩ 

৩০/০৪/২০২৩ 

লক্ষযর্াত্রা -- ৩১/১০/২২ ৩১/০১/২৩ ৩০/০৪/২৩    

অজমন      

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছদিি িাজস্ব এবাং 

উন্নয়ন বাদজদর্ি অনুদর্ারেত ক্রয় 

পরি ল্পনা ওদয়বসাইদর্ প্র াি 

ক্রয়-পরি ল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্র ারিত 

২ তারিখ পরিচাল  (পঃ, 

অঃপ্রঃ, উঃ ও 

র্ঃ) 

৩১/০৮/২০২২ 

৩০/০৪/২০২৩ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১/০৮/২২   ৩০/০৪/২৩    

অজমন      

২.২ অনুদর্ারেত বারষ ম  ক্রয় 

পরি ল্পনাি র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (িাজস্ব 

এবাং উন্নয়ন বাদজদর্ি) 

ক্রয়-পরি ল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২  % ক্রয় ািী 

ইউরনর্ 

৯০% লক্ষযর্াত্রা ১০% ২০% ৪০% ৯০%    

অজমন        

২.৩ বাদজর্ বাস্তবায়ন  

 

বাদজর্ বাস্তবারয়ত  ৩  % সাংরিষ্ট স ল 

ইউরনর্ 

৯০% লক্ষযর্াত্রা ৫% ২০% ৪০% ৯০%    

অজমন        

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা পরিচাল  (পঃ, 

অঃপ্রঃ, উঃ ও 

র্ঃ 

৪০টি PIC সভা লক্ষযর্াত্রা ৮ ৮ ১২ ১২   উন্নয়ন প্র ল্পসমূদহি 

রবপিীদত DPP/ 

TAPP অনুর্ায়ী 

রসএএরব  র্তম  

ন্যযনতর্ ৪০টি PIC 

সভা আদয়াজন  িা 

অজমন      
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 ার্ মক্রদর্ি নার্  র্ মসম্পােন সূচ  

 

সূচদ ি 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মাি 

২য় ক ায়ার্ মাি ৩য় ক ায়ার্ মাি ৪র্ ম ক ায়ার্ মাি কর্ার্ অজমন অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

হদব। তদব প্র দল্পি 

বাস্তব অবস্থাি 

কপ্ররক্ষদত এ সাংখ্যা 

বাড়দত/ র্দত পাদি। 

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কিদষ প্র দল্পি সম্পে 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্াি, আসবাবপত্র 

ইতযারে) রবরধ কর্াতাদব  হস্তান্তি  িা 

প্র দল্পি সম্পে 

রবরধ কর্াতাদব  

হস্তান্তরিত 

৫ তাজরখ সাংরিষ্ট 

ক্রয় ািী 

৩০/০৬/২০২৩ লক্ষযর্াত্রা    ৩০/০৬/২৩    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচাি সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদিাদধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………….. ১৮ (অগ্রাজধকার জভজিয়ত ১ নং সহ ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সি ারি র্ানবাহদনি র্র্ার্র্ 

ব্যবহাি রনরিত িণ 

র্র্ার্র্ ব্যবহাি 

রনরিতকৃত 

৩ % পরিচাল  

(প্রিাসন) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.২ স ল ক্রয়/উন্নয়ন  াদজ আইন ও 

রবরধ-রবধান র্র্ার্র্ভাদব অনুসিণ 

রনরিত  িা 

রবরধ-রবধাদনি 

আদলাদ  স ল 

ক্রয়/উন্নয়ন  াজ 

সম্পন্ন 

৫ % ক্রয় ািী 

ইউরনর্ 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০% ২০% ৪০% ১০০%    

অজমন        

৩.৩ রবভাগীয় র্ার্লাসমূহ রনষ্পরত্তদত 

স্বচ্ছতা ও গরতিীলতা আনয়দনি লদক্ষয 

অনলাইন ডার্াদবজ প্রস্তুত 

অনলাইন ডার্াদবজ 

প্রস্তুতকৃত 

৫ তাজরখ পরিচাল  

(প্রিাসন) 

৩০/০৬/২০২৩ লক্ষযর্াত্রা    ৩০/০৬/২৩    

অজমন      

৩.৪ রবর্ানবন্দিসমূদহ র্াত্রীদসবা 

রনরিত িদণ কর্াবাইল ক ার্ ম 

পরিচালনা 

কর্াবাইল ক ার্ ম 

পরিচারলত 

৫ সংখ্যা রনব মাহী 

ম্যারজদের্ 

৫০০টি লক্ষযর্াত্রা ১২৫টি ১২৫টি ১২৫টি ১২৫টি    

অজমন      

 

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ল তার কারণ র্ন্তব্য কলায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ে। 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


