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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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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:

ICAO কক পিরচািলত Validation Mission অিডট কায েম Safety Standard Compliance ইেত
শতকরা ৭৫.৩৪ ভাগ EI অজন করায় বাংলােদশ ‘আইকাও কাউিল িসেড সা িফেকট’ লাভ কের। কবাজার িবমানবেরর ৬,৭৭৫
ট রানওেয়র PCN িসহ ৯,০০০ েট উীত কের বািয়ং ৭৩৭ টাইেপর িবমান চলাচেলর উপেযাগী করা হেয়েছ। হশাআিবেত কােগ া
িনরাপার পিতগত উয়ন, িশণ, টকসই মান িনয়ণ বা িতা এবং িনরাপা বার উয়নকে হশাআিবেত EDS সরবরাহ
ও সংাপন করায় িবগত ২০১৮ সাল হেত রাজ কক ঢাকা-লনগামী কােগ া াইেটর উপর আেরািপত িনেষধাা তাহার করা
হেয়েছ। চাম শাহ আমানত আজািতক িবমানবের কােগ া এোন িনম ােণর মােম অিতির ৪ কােগ া িবমােনর পািকং িবধা ি
করা হেয়েছ। দেশর দিণ পিমােল খানজাহান আলী িবমানবর িনম ােণর লে ২১৭ হর িম অিধহণ করা হেয়েছ। হশাআিব-এর
এেপাট  কােগ া এোন উর িদেক ৭৩,১১৫ বগ  িমঃ সসারণ করা হেয়েছ। ২০২১ সােল আিনক েযাগ িবধা সিলত ১০তলা িবিশ
বিবচেকর নন সদর দর ভবন চা করা হেয়েছ এবং ২,৫০০ নন জনবলসহ বিবচেকর নন িবধানমালা ণীত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

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

ভিবৎ পিরকনা:

ন ২০২৪ এর মে হশাআিবেত CNS-ATM িসেমসহ রাডার াপন করা। িডেসর ২০২৩ এর মে িসেলট ওসমানী আজািতক
িবমানবর সসারণ কের আওতায় আিনক ােসার টািম নাল ভবন, কােগ া ভবন, কোল টাওয়ার, এোন, ািওেয়, শাার
িনম াণ। ২০২৬-২০২৯ ময়ােদ সয়দর িবমানবরেক িরিজওনাল িবমানবের উীতকরণ। ২০২৬-২০৩৯ ময়ােদ চােম শাহ আমানত
আজািতক িবমানবেরর ারালাল টিওেয়, বািড ং ীজ াপন ও ােসার টািম নাল ভবন সসারণ/কােনিং কিরেডার িনম াণ এবং
িবমান রানওেয় সসারণ করা। ২০২৭-২০৩০ ময়ােদ কবাজার িবমানবের ারালাল ািওেয়, এোন, আজািতক ােসার
টািম নাল, কােগ া টািম নাল িনম াণ করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

হশাআিব সসারণ (থাড  টািম নাল) (১ম পয ায়) কের কােজর ৩৮% বাবায়ন;
কবাজার িবমানবের আজািতক ােসার টািম নাল ভবন িনম াণ ক বাবায়ন এবং রানওেয় সসারণ ক কােজর
২৫% বাবায়ন;
িসেলেট ওসমানী আজািতক িবমানবর সসারণ (১ম পয ায়) কের কােজর ৩৫% বাবায়ন;
ওসমানী আজািতক িবমানবের িবমান রানওেয় ও ািওেয়র শি িকরণ ক ১০০% বাবায়ন;
হশাআিব-এ জনােরল এিভেয়শন হাার, হাার এোন এবং ফায়ার শেনর উর িদেক এোন িনম াণ ক ১০০%
বাবায়ন;
শাহ আমানত আজািতক িবমানবের িবমান রানওেয় ও ািওেয়র শি িকরণ ক কােজর ৬০% বাবায়ন;
িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ কিবন ও হা ােগজ ািনং মিশন য় ও সংাপন;
িসএিসেত িবমান CNS িশণ াব-এর ইনেলশন ও কনিফগােরশন এবং আপেেডশন সকরণ।
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ

এবং

সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৩ 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)

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 ও দান
৩. আজািতক মানদ অযায়ী িনয়ক িবিধিবধান তির ও িনরাপদ িবমান চলাচল িনিতকরণ
৪. 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

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

টকসই উয়ন অভী, ২০৩০-এর
৯.১.২ নর চক এবং ৮ম
পবািষ ক পিরকনার লমাা
অযায়ী বাংলােদেশর সকল
আজািতক ও অভরীণ
িবমানবেরর মােম ২০২৫
সােলর মে ১৪৬.৩৪ ল যাী ও
৫ ল মিক টন প পিরবহন
করার সমতা অজন করা

যাী পিরবহন ি ল জন ৯৩.০৯ ৬১.৬৫ ৮৪.৩৮ ১১১.০৭ ১২৬.২৪

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

৩.৪৫ ২.৯৫ ৩.৩৩ ৩.৭৩ ৪.০৩

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

বাংলােদশ-রা সরাসির িবমান
চালনার জ হযরত শাহজালাল
আজািতক িবমানবেরর FAA
হেত কাটাগির-১ ময াদা াি

হযরত শাহজালাল
আজািতক
িবমানবেরর
কাটাগির-১ ময াদা
াি

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: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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] িবমান
চলাচল, যাী ও
প পিরবহেন
সমতা
ি/সসারণ

২৩

[১.১] হযরত শাহজালাল
আজািতক িবমানবর
সসারণ (থাড 
টািম নাল) কের ত
কাজ বাবায়ন

[১.১.১] ত
কাজ স

মিত % ৪ ৪.৫৬ ১১.৯৫ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ৬৭ ১০০

[১.২] কবাজার
িবমানবেরর রানওেয়
সসারণ কের ত
কাজ বাবায়ন

[১.২.১] ত
কাজ স

মিত % ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪০ ১০০

[১.৩] কবাজার
িবমানবেরর
ােসার টািম নাল
ভবন িনম ােণর ত কাজ
বাবায়ন

[১.৩.১] ত
কাজ স

মিত % ২ ২৯.৬৯ ৪৮.৭৮ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ১০০

[১.৪] শাহ আমানত
আজািতক িবমানবর,
চাম-এর রানওেয়
ওভারেল করেণর ত
কাজ বাবায়ন

[১.৪.১] ত
কাজ স

মিত % ২ ০.৮৬ ২০.৬৭ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ১০০

[১.৫] ওসমানী
আজািতক িবমানবর,
িসেলট-এর সসারণ
কের ত কাজ
বাবায়ন

[১.৫.১] ত
কাজ স

মিত % ২ ৯.১৮ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৬০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

[১.৬] ওসমানী
আজািতক
িবমানবেরর রানওেয়
ওভারেল করেণর ত
কাজ বাবায়ন

[১.৬.১] ত
কাজ স

মিত % ২ ৩৭ ৮৮.৩২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২

[১.৭] হশাআিব-এর
জনােরল এিভেয়শন
হাংগার িনম ােণর ত
কাজ বাবায়ন

[১.৭.১] ত
কাজ স

মিত % ২ ৬২.৫০ ৭৮.৩৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২

[১.৮] শাহ আমানত
আজািতক িবমানবর,
চাম-এর সসারণ
কের (িডজাইন
ফজ) ি সাদন

[১.৮.১] ি
সািদত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২

[১.৯] যেশার
িবমানবেরর রানওেয়
সারেফস অাসফ
কংিট ওভারেলকরণ
ক কােজর ি
সাদন

[১.৯.১] ি
সািদত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২২ ১৫.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[১.১০] সয়দর
িবমানবেরর রানওেয়
সারেফস অাসফ
কংিট ওভারেলকরণ
ক কােজর ি
সাদন

[১.১০.১] ি
সািদত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২২ ১৫.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

[১.১১] শাহ মখম
িবমানবর, রাজশাহী-
এর রানওেয় সারেফস
অাসফ কংিট
ওভারেলকরণ ক
কােজর ি সাদন

[১.১১.১] ি
সািদত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২২ ১৫.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[১.১২] হশাআিবেত
কনফাের ম ১-এ
PA িসেম ও
িডিজটাল বাড 
াপনসহ সংাপন কায 
সকরণ

[১.১২.১]
কনফাের
েম সংাপন
কায  স

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৫.২২ ২৫.০৫.২২ ০৫.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২৫.০৬.২২

[১.১৩] হশাআিবেত
িজববষ  পালন
উপলে বাংলােদেশর
ঐিতহেক েল ধরার
লে "কালচারাল
হিরেটজ অব
বাংলােদশ" শীষ ক
ািংেয়র কায 
সকরণ

[১.১৩.১]
ািংেয়র
কায  স

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৫.২২ ২৫.০৫.২২ ০৫.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২৫.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

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

২০

[২.১] বািষ ক রাজ
আদায়

[২.১.১]
রাজ
আদায়ত

সমি
টাকা
(কা)

২ ১২৮৪.৮৯৫ ৭৮৫.১৯ ১০০০.০০ ৯৩০.০০ ৮৬০.০০ ৭৯০.০০ ৭২০.০০ ১০৫০.০০ ১১০০.০০

[২.২] বিবচক কক
সরকাির কাষাগাের
NTR জমাকরণ

[২.২.১]
NTR দ

সমি
টাকা
(কা)

১ ১২৫.০০ ১২০ ১২০.০০ ১১৫.০০ ১১০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৯৫.০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

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

[২.৩.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৪.২২ ০৮.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ২২.০৪.২২ ৩০.০৪.২২

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

[২.৪.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৪.২২ ০৮.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ২২.০৪.২২ ৩০.০৪.২২

[২.৫] িবিভ
িবমানবেরর জ
ETD মিশন
কনমাবল আইেটমসহ
সরবরাহ ও সংাপন

[২.৫.১]
দরপ
আানত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০১.২২ ২২.০১.২২ ২৯.০১.২২ ০৫.০২.২২ ১২.০২.২২

[২.৫.২] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৪.২২ ০৮.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ২২.০৪.২২ ৩০.০৪.২২

[২.৬] বিবচেকর জ
িবমানবর পাস/আইিড
অেমাদন, ণ ও
এেস িনয়ণ বা
সরবরাহ, সংাপন ও
কিমশিনং

[২.৬.১]
দরপ
ািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.২২ ০৮.০১.২২ ১৫.০১.২২ ২২.০১.২২ ৩১.০১.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

[২.৬.২] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০১.২২ ১০.০২.২২ ২৫.০২.২২ ১২.০৩.২২ ২৭.০৩.২২

[২.৭] ওসমানী
আজািতক িবমানবর,
িসেলট ও যেশার
িবমানবেরর জ
১০,০০০ িলটার মতা
স ARFF
যানবাহেনর সরবরাহ ও
কিমশিনং

[২.৭.১]
মালামাল
জাহাজীত

তািরখ তািরখ ১ ০২.০৫.২২ ০৯.০৫.২২ ১৬.০৫.২২ ২৩.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[২.৮] বিবচেকর জ
বাড  মিনটিরং ও
িডটাের িসেম
সরবরাহ, সংাপন,
কিমশিনং এবং ি
সহায়তাকরণ

[২.৮.১]
দরপ
আানত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.২২ ০৮.০১.২২ ১৫.০১.২২ ২২.০১.২২ ৩১.০১.২২

[২.৮.২] ি
ািরত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০৮.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ২২.০৪.২২

[২.৯] িসএিসেত
িবমান CNS
িশণ াব-এর
ইনেলশন ও
কনিফগােরশন এবং
আপেেডশনকরণ

[২.৯.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ১ ০২.০৫.২২ ০৯.০৫.২২ ১৬.০৫.২২ ২৩.০৫.২২ ৩১.০৫.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

[২.১০] িবিভ
িবমানবেরর জ
িবিভ ধরেনর
িনেনালাইিজন এসিপ
(এিভাইরাস ) এ
নন-কা ইনােরড
থােম ািমটার সংহ

[২.১০.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ২ ০২.০৫.২২ ০৯.০৫.২২ ১৬.০৫.২২ ২৩.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[২.১১] বিরশাল
িবমানবেরর RNP
Approach
Chart িডজাইন
ত, যাচাই ও কাশ

[২.১১.১]
িডজাইন
তত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৮.২১ ০৭.০৯.২১ ১৪.০৯.২১ ২১.০৯.২১ ৩০.০৯.২১

[২.১১.২]
িডজাইন
যাচাইত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ১৪.০৫.২২ ২১.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[২.১১.৩]
িডজাইন
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২২ ০৭.০৬.২২ ১৪.০৬.২২ ২১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

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

১৫
[৩.১] এয়ারা
পিরদশ ন

[৩.১.১]
পিরদশ ন
স

সমি সংা ২ ৭৫ ৬৬ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৭৫ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

[৩.২] এিভেয়শন-
সংা িশণ
িতােনর অিডট ও
লাইেস নবায়ন

[৩.২.১]
লাইেস
নবায়নত

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ৫

[৩.৩] িবমান সংা
হেত া সফ
িরেপাট -এর
িনিকরণ

[৩.৩.১]
১৫.০৬.২২
তািরেখর
মে া
সফ
িরেপাট 
িনিত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০

[৩.৪] িবমান
রণােবণ কােজ
িনেয়ািজত কািরগির
িতােনর লাইেস
নবায়ন

[৩.৪.১]
১৫.০৬.২২
তািরেখর
মে া
লাইেস
নবায়নত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০

[৩.৫]
িবমানবরসেহর
িনরাপা-সংা
পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

[৩.৫.১]
িবিভ
িবমানবেরর
িনরাপা
পিরদশ ন
সািদত

সমি সংা ২ ৩৪ ২০ ২০ ১৮ ২২ ২৪

[৩.৬] সদর দর
িনরাপা িবভাগ কক
িনরাপা কমেদর
সা িফেকশন দান

[৩.৬.১]
সা িফেকট
দ

সমি
সংা
(জন)

২ ৭৪৫ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৮৫০ ৯০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

[৩.৭] এভেসক িবভাগ
কক িসেলট হেত
িসেলট-লন াইট
কায ম পিরদশ ন

[৩.৭.১]
িসেলট-লন
াইট
কায ম
পিরদিশ ত

সমি সংা ১ ৭ ২ ১

[৩.৮] াধীনতার
বণ জয়ী উপলে
সিমনার আেয়াজন

[৩.৮.১]
সিমনার
আেয়ািজত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২১ ২০.১২.২১ ২৫.১২.২১ ৩১.১২.২১

[৩.৯] বাংলােদশ
বসামিরক িবমান
চলাচল আইন, ২০১৭-
এর আেলােক নন
িবিধমালা ণয়ন

[৩.৯.১]
খসড়া িবিধ
মণালেয়
িরত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০১.২২ ০৭.০২.২২ ১৪.০২.২২ ২০.০২.২২ ২৮.০২.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

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

১২

[৪.১] িশণা
বমািনকগেণর নন
লাইেস দান ও
নবায়ন

[৪.১.১]
১৫.০৬.২২
তািরেখর
মে া
বমািনকেদর
লাইেস
নবায়েনর
আেবদন
িনিত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০

[৪.১.২]
১৫.০৬.২২
তািরেখর
মে া
বমািনকেদর
নন লাইেস
াির
আেবদন
িনিত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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 

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

[৪.২.১]
এিভেয়শন
িসিকউির
িবষয়ক
িশণ
আেয়ািজত

মিত ঘা ২ ৫৮৬৩ ৪৮০৬ ৫০০০ ৪৯৪০ ৪৮৮০ ৪৮২০ ৪৭৬০ ৫২০০ ৫৪০০

[৪.২.২]
এএম
িবষয়ক
িশণ
আেয়ািজত

মিত ঘা ২ ১১৭২ ১১১৬ ১২০০ ১১৮০ ১১৬০ ১১৪০ ১১২০ ১২৫০ ১৩০০

[৪.২.৩]
ফায়ার অা
রসিকউ
িবষয়ক
িশণ
আেয়ািজত

মিত ঘা ২ ৫৫২ ১৫৬ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৩২০ ৩৫০

[৪.২.৪]
শাসন ও
আিথ ক
বাপনা
িবষয়ক
িশণ
আেয়ািজত

মিত ঘা ১ ৩৭৫ ৬৬০ ৭৫০ ৭২০ ৬৯০ ৬৬০ ৬৩০ ৮০০ ৮৫০

[৪.৩] কািভড-১৯
মাকােবলায় সেচতনতা
ির লে িশণ
দান

[৪.৩.১]
িশণ দ

সমি
সংা
(জন)

১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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] 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
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ARFF Aircraft Rescue and Fire Fighting

২ ATM Air Traffic Management

৩ AVSEC Aviation Security

৪ CEMSU Central Engineering, Maintenance and Storage Unit

৫ CNS Communication, Navigation and Surveillance

৬ EI Effective Implementation

৭ ETD Explosives Trace Detector

৮ FAA Federal Aviation Administration

৯ FSR Flight Standard and Regulations

১০ ICAO International Civil Aviation Organization

১১ IMED Implementation, Monitoring and Evaluation Division

১২ LC Letter of Credit

১৩ NTR Non-Tax Revenue

১৪ PA Public Address

১৫ PCN Pavement Classification Number

১৬ PIC Project Implementation Committee

১৭ RNP Required Navigation Performance

১৮ বিবচক বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ

১৯ হশাআিব হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবর
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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] হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবর সসারণ (থাড  টািম নাল) কের ত কাজ
বাবায়ন

[১.১.১] ত কাজ স েকৗশল িবভাগ
ক পিরচালেকর তয়ন, IMED িতেবদন,
PIC সভার কায িববরণী

[১.২] কবাজার িবমানবেরর রানওেয় সসারণ কের ত কাজ বাবায়ন [১.২.১] ত কাজ স েকৗশল িবভাগ
ক পিরচালেকর তয়ন, IMED িতেবদন,
PIC সভার কায িববরণী

[১.৩] কবাজার িবমানবেরর ােসার টািম নাল ভবন িনম ােণর ত কাজ বাবায়ন [১.৩.১] ত কাজ স েকৗশল িবভাগ
ক পিরচালেকর তয়ন, IMED িতেবদন,
PIC সভার কায িববরণী

[১.৪] শাহ আমানত আজািতক িবমানবর, চাম-এর রানওেয় ওভারেল করেণর ত কাজ
বাবায়ন

[১.৪.১] ত কাজ স েকৗশল িবভাগ
ক পিরচালেকর তয়ন, IMED িতেবদন,
PIC সভার কায িববরণী

[১.৫] ওসমানী আজািতক িবমানবর, িসেলট-এর সসারণ কের ত কাজ বাবায়ন [১.৫.১] ত কাজ স েকৗশল িবভাগ
ক পিরচালেকর তয়ন, IMED িতেবদন,
PIC সভার কায িববরণী

[১.৬] ওসমানী আজািতক িবমানবেরর রানওেয় ওভারেল করেণর ত কাজ বাবায়ন [১.৬.১] ত কাজ স েকৗশল িবভাগ
ক পিরচালেকর তয়ন, IMED িতেবদন,
PIC সভার কায িববরণী

[১.৭] হশাআিব-এর জনােরল এিভেয়শন হাংগার িনম ােণর ত কাজ বাবায়ন [১.৭.১] ত কাজ স েকৗশল িবভাগ
ক পিরচালেকর তয়ন, IMED িতেবদন,
PIC সভার কায িববরণী

[১.৮] শাহ আমানত আজািতক িবমানবর, চাম-এর সসারণ কের (িডজাইন ফজ)
ি সাদন

[১.৮.১] ি সািদত েকৗশল িবভাগ ািরত ির কিপ

[১.৯] যেশার িবমানবেরর রানওেয় সারেফস অাসফ কংিট ওভারেলকরণ ক কােজর
ি সাদন

[১.৯.১] ি সািদত েকৗশল িবভাগ ািরত ির কিপ

[১.১০] সয়দর িবমানবেরর রানওেয় সারেফস অাসফ কংিট ওভারেলকরণ ক
কােজর ি সাদন

[১.১০.১] ি সািদত েকৗশল িবভাগ ািরত ির কিপ

[১.১১] শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহী-এর রানওেয় সারেফস অাসফ কংিট
ওভারেলকরণ ক কােজর ি সাদন

[১.১১.১] ি সািদত েকৗশল িবভাগ ািরত ির কিপ

[১.১২] হশাআিবেত কনফাের ম ১-এ PA িসেম ও িডিজটাল বাড  াপনসহ সংাপন
কায  সকরণ

[১.১২.১] কনফাের েম সংাপন কায  স হশাআিব হশাআিব কক দ িতেবদন

[১.১৩] হশাআিবেত িজববষ  পালন উপলে বাংলােদেশর ঐিতহেক েল ধরার লে
"কালচারাল হিরেটজ অব বাংলােদশ" শীষ ক ািংেয়র কায  সকরণ

[১.১৩.১] ািংেয়র কায  স হশাআিব হশাআিব কক দ িতেবদন

[২.১] বািষ ক রাজ আদায় [২.১.১] 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

[২.২] বিবচক কক সরকাির কাষাগাের NTR জমাকরণ [২.২.১] NTR দ অথ  ও িহসাব িবভাগ চালােনর কিপ

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

[২.৩.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

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

[২.৪.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

[২.৫] িবিভ িবমানবেরর জ ETD মিশন কনমাবল আইেটমসহ সরবরাহ ও সংাপন
[২.৫.১] দরপ আানত সম দরপ িবির কিপ

[২.৫.২] ি ািরত সম ািরত ির কিপ

[২.৬] বিবচেকর জ িবমানবর পাস/আইিড অেমাদন, ণ ও এেস িনয়ণ বা
সরবরাহ, সংাপন ও কিমশিনং

[২.৬.১] দরপ ািয়ত সম ায়ন িতেবদন

[২.৬] বিবচেকর জ িবমানবর পাস/আইিড অেমাদন, ণ ও এেস িনয়ণ বা
সরবরাহ, সংাপন ও কিমশিনং

[২.৬.২] ি ািরত সম ািরত ির কিপ

[২.৭] ওসমানী আজািতক িবমানবর, িসেলট ও যেশার িবমানবেরর জ ১০,০০০ িলটার
মতা স ARFF যানবাহেনর সরবরাহ ও কিমশিনং

[২.৭.১] মালামাল জাহাজীত সম িবল অব লিডং-এর কিপ

[২.৮] বিবচেকর জ বাড  মিনটিরং ও িডটাের িসেম সরবরাহ, সংাপন, কিমশিনং এবং
ি সহায়তাকরণ

[২.৮.১] দরপ আানত সম দরপ িবির কিপ

[২.৮.২] ি ািরত সম ািরত ির কিপ

[২.৯] িসএিসেত িবমান CNS িশণ াব-এর ইনেলশন ও কনিফগােরশন এবং
আপেেডশনকরণ

[২.৯.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

[২.১০] িবিভ িবমানবেরর জ িবিভ ধরেনর িনেনালাইিজন এসিপ (এিভাইরাস ) এ
নন-কা ইনােরড থােম ািমটার সংহ

[২.১০.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

[২.১১] বিরশাল িবমানবেরর RNP Approach Chart িডজাইন ত, যাচাই ও
কাশ

[২.১১.১] িডজাইন তত এএম িবভাগ খসড়া িডজাইেনর কিপ

[২.১১.২] িডজাইন যাচাইত এএম িবভাগ যাচাই িতেবদন

[২.১১.৩] িডজাইন কািশত এএম িবভাগ কািশত িডজাইেনর কিপ

[৩.১] এয়ারা পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ ন স এফএসআর িবভাগ পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] এিভেয়শন-সংা িশণ িতােনর অিডট ও লাইেস নবায়ন [৩.২.১] লাইেস নবায়নত এফএসআর িবভাগ লাইেস নবায়েনর ডেম

[৩.৩] িবমান সংা হেত া সফ িরেপাট -এর িনিকরণ
[৩.৩.১] ১৫.০৬.২২ তািরেখর মে া সফ
িরেপাট  িনিত

এফএসআর িবভাগ িনির িতেবদন

[৩.৪] িবমান রণােবণ কােজ িনেয়ািজত কািরগির িতােনর লাইেস নবায়ন
[৩.৪.১] ১৫.০৬.২২ তািরেখর মে া
লাইেস নবায়নত

এফএসআর িবভাগ নবায়েনর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৫] িবমানবরসেহর িনরাপা-সংা পিরদশ ন কায ম পিরচালনা
[৩.৫.১] িবিভ িবমানবেরর িনরাপা
পিরদশ ন সািদত

এভেসক িবভাগ পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৬] সদর দর িনরাপা িবভাগ কক িনরাপা কমেদর সা িফেকশন দান [৩.৬.১] সা িফেকট দ এভেসক িবভাগ সা িফেকশনা িনরাপা কমেদর তািলকা

[৩.৭] এভেসক িবভাগ কক িসেলট হেত িসেলট-লন াইট কায ম পিরদশ ন [৩.৭.১] িসেলট-লন াইট কায ম পিরদিশ ত এভেসক িবভাগ পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৮] াধীনতার বণ জয়ী উপলে সিমনার আেয়াজন [৩.৮.১] সিমনার আেয়ািজত শাসন িবভাগ সিমনােরর দাওয়াতপ/আেলাকিচ

[৩.৯] বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল আইন, ২০১৭-এর আেলােক নন িবিধমালা ণয়ন [৩.৯.১] খসড়া িবিধ মণালেয় িরত এফএসআর িবভাগ খসড়া িবিধ রেণর অায়নপ

[৪.১] িশণা বমািনকগেণর নন লাইেস দান ও নবায়ন

[৪.১.১] ১৫.০৬.২২ তািরেখর মে া
বমািনকেদর লাইেস নবায়েনর আেবদন
িনিত

এফএসআর িবভাগ নবায়েনর িতেবদন

[৪.১.২] ১৫.০৬.২২ তািরেখর মে া
বমািনকেদর নন লাইেস াির আেবদন
িনিত

এফএসআর িবভাগ িনির িতেবদন

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

[৪.২.১] এিভেয়শন িসিকউির িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

িসিভল এিভেয়শন একােডিম িশণ িতেবদন

[৪.২.২] এএম িবষয়ক িশণ আেয়ািজত িসিভল এিভেয়শন একােডিম িশণ িতেবদন

[৪.২.৩] ফায়ার অা রসিকউ িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

িসিভল এিভেয়শন একােডিম িশণ িতেবদন

[৪.২.৪] শাসন ও আিথ ক বাপনা িবষয়ক
িশণ আেয়ািজত

িসিভল এিভেয়শন একােডিম িশণ িতেবদন

[৪.৩] কািভড-১৯ মাকােবলায় সেচতনতা ির লে িশণ দান [৪.৩.১] িশণ দ শাসন িবভাগ
িশেণর অিফস আেদশ, উপিত িশণাথের
হািজরা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ২৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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
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

ওসমানী আজািতক িবমানবর, িসেলট ও যেশার িবমানবেরর জ ১০,০০০
িলটার মতা স ARFF যানবাহেনর সরবরাহ ও কিমশিনং

মালামাল জাহাজীত চাম বর কপ প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ

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

িবমান সংা হেত া সফ িরেপাট -এর িনিকরণ
১৫.০৬.২২ তািরেখর মে া সফ িরেপাট 
িনিত

িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ

এভেসক িবভাগ কক িসেলট হেত িসেলট-লন াইট কায ম পিরদশ ন িসেলট-লন াইট কায ম পিরদিশ ত িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড প যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৬, ২০২১ ১৬:৩৭ া: ২৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



        সংয োজনী ৪: দপ্তর/সংস্থার জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২         

 দপ্তর/সংস্থার নোর্: বোংলোযেশ কবসোর্রর  রবর্োন চলোচল  র্তমপক্ষ 

 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোেন সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

েোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যবস্থো………………………………..... 

১.১ ননরত তো  রর্টির সভো আয় াজন সভা আয় াজজত ৪ সংখ্যো পররচোল  

(প্রশোসন) 

৪ লক্ষযর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তো  রর্টির সভোর রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোরয়ত রসদ্ধোন্ত ৬ % সংরিষ্ট েপ্তর 

প্রধোন 

১০০% লক্ষযর্োত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রহযণ  সভো 

অনুরষ্ঠত সভো ২ সংখ্যো ক ো োল 

পযয়ন্ট 

 র্ ম তমো 

৪ লক্ষযর্োত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা পররচোল  

(প্রশোসন) 

৮০ জন লক্ষযর্োত্রো ১ (২০ জন) ১ (২০ জন) ১ (২০ জন) ১ (২০ জন)    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন (স্বোস্থযরবরধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অয যজো 

র্োলোর্োল রনলোর্ ও রবনরষ্ট রণ/পররষ্কোর-

পররচ্ছন্নতো অরভ োন পররচোলনো)  

উন্নত কর্ ম-পজরয়েশ ২ সংখ্যো ও 

তোররখ 

সংরিষ্ট েপ্তর 

প্রধোন 

২ 

৩১/১২/২০২১ 

৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষযর্োত্রো ৩০/০৯/২১ - ৩১/০৩/২২ ৩০/০৬/২২   ছ -১ সংযুি 

অজমন      

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রর্োরস  

পররবীক্ষণ প্ররতযবেন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণোলযয় 

েোরখল ও স্ব স্ব ওযয়বসোইযর্ 

আপযলোড রণ 

 র্ মপরর ল্পনো  ও 

নত্রর্োরস  

প্ররতযবেন 

েোরখলকৃত ও 

আপযলোডকৃত 

১ তোররখ পররচোল  

(প্রশোসন) ও 

পররচোল  

(রসএনএস) 

১০/০৬/২০২১ 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

লক্ষযর্োত্রো ১০/০৬/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজিক/র্াঠ পর্ মায় র 

কার্ মাি  (প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক 

েোরখলকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনো ও পররবীক্ষণ  প্ররতযবেযনর 

ওপর র ডব্যো  প্রেোন  

র ডব্যো  

সভো/ র্ মশোলো 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তোররখ পররচোল  

(প্রশোসন) 

১৫/০৬/২০২১ 

৩১/১০/২০২১ 

৩১/০১/২০২২ 

৩০/০৪/২০২২ 

লক্ষযর্োত্রো ১৫/০৬/২১ ৩১/১০/২১ ৩১/০১/২২ ৩০/০৪/২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজিকা ওয় েসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাজরখ পররচোল  

(প্রশোসন) 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষযর্োত্রো    ৩০/০৬/২২    

অজমন      

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

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর ক্রয়-

পরর ল্পনো  (প্র যল্পর  অনুযর্োরেত বোরষ ম  

ক্রয় পরর ল্পনোসহ) ওযয়বসোইযর্ প্র োশ 

ক্রয়-পরর ল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

২ তোররখ পররচোল  

(পররিঃ, অিঃ, 

প্রিঃ, উন্নয়ন 

ও র্রনর্ররং) 

৩১/০৭/২০২১ 

৩১/০৩/২০২২ 

লক্ষযর্োত্রো ৩১/০৭/২১ - ৩১/০৩/২২ -    

অজমন      
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 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোেন সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

েোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা পররচোল  

(পররিঃ, অিঃ, 

প্রিঃ, উন্নয়ন 

ও র্রনর্ররং) 

৫৫টি PIC 

সভো 

লক্ষযর্োত্রো ১৬ ১৬ ১২ ১১   উন্নয়ন প্র ল্পসমূযহর রবপরীযত 

DPP/TAPP অনু োয়ী রসএএরব 

 র্তম  ন্যযনতর্ ৫৫টি PIC সভো 

আযয়োজন  রো হযব। 

(ছ -২ সংযুি) 

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ বাস্তবাশ ত 

২ % েপ্তর/ 

ইউরনর্ প্রধোন 

১০০% লক্ষযর্োত্রো ৮% ২০% ৪০% ১০০%    

অজমন      

২.৪ প্র ল্প সর্োরপ্ত কশযষ প্র যল্পর সম্পে 

( োনবোহন,  রম্পউর্োর, আসবোবপত্র 

ইতযোরে) রবরধ কর্োতোযব  হস্তোন্তর  রো 

প্র যল্পর সম্পে 

রবরধ কর্োতোযব  

হস্তোন্তররত 

২ তাজরখ সংরিষ্ট 

ক্রয় োরী 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষযর্োত্রো    ৩০/০৬/২২   ২০২০-২১ অর্ মবছযর রতনটি প্র ল্প 

সর্োরপ্তর জন্য রনধ মোররত র্ো যলও 

 যরোনো প্রোদূভমোযবর  োরযণ 

প্র যল্পর রনধ মোররত  োজ সম্পন্ন নো 

হওয়োয় ক োন প্র ল্পই সর্োপ্ত হযব 

নো। ২০২০-২১ অর্ মবছযর উি 

রতনটি প্র ল্পসহ কর্োর্ ৪টি প্র ল্প 

সর্োরপ্তর জন্য রনধ মোররত র্ো যলও 

২০২১-২২ অর্ মবছযর ১র্ 

ক োয়োর্ মোযর (জুলোই-কসযেম্বর)-এ 

ক োন প্র ল্প সর্োপ্ত হযব নো; তযব 

আগোর্ী জুন, ২০২০ (৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোযর) ৩টি প্র ল্প সর্োরপ্তর 

জন্য রনধ মোররত। 

অজমন      

৩. শুদ্ধোচোর সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরোযধ সহোয়  অন্যোন্য  ো মক্রর্……………..২০ (অগ্রাজধকার জভজত্তয়ত ন্যযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ চট্টগ্রোর্ শোহ আর্োনত আন্তজমোরত  

রবর্োনবন্দযর  োযগ মো ওয়যোরহোউজ ব্যবহোর 

চোজম অনলোইযন ও কর্োবোইল ব্যোংর ং-এর 

র্োধ্যযর্ গ্রহণ  রো 

অনলোইন ও 

কর্োবোইল ব্যোংর ং 

চোলুকৃত 

৪ তোররখ পররচোল  

(অর্ ম) 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষযর্োত্রো - - - ৩০/০৬/২২    

অজমন      

৩.২ স ল ক্রয়/পূতম  োযজ আইন ও 

রবরধ-রবধোন  র্ো র্ভোযব অনুসরণ 

রনরিত  রো 

রবরধরবধোযনর 

আযলোয  স ল 

ক্রয়/পূতম  োজ 

সম্পন্ন 

৪ % ক্রয় োরী 

ইউরনর্ 

১০০% লক্ষযর্োত্রো ১০% ২০% ৪০% ১০০%    

অজমন      

৩.৩ নন-রশরডউল ফ্লোইযর্র ওভোরফ্লোইং 

চোজম ম্যোনুযয়ল পদ্ধরতযত সম্পন্ন রযণর 

সর্য় হ্রোস ও হয়রোরন বযের জন্য 

অযর্োযর্শন রণ 

চোজম 

অযর্োযর্শনকৃত 

৪ তোররখ পররচোল  

(এটি) 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষযর্োত্রো - - - ৩০/০৬/২২    

অজমন      

৩.৪ গ্রাহকয়সোর ক্ষেয়ে ক্ষসো গ্রহয়ের 

সর্  হ্রাস, স্বচ্ছতাজভজত্তক োস্তো ন ও 

হ রাজন ক্ষরায়ধর জন্য Height 

Clearance রবষয়  কর্োবোইল অযোপস 

চোলু রণ 

কর্োবোইল অযোপস 

চোলুকৃত 

৪ তোররখ পররচোল  

(এটিএর্) 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষযর্োত্রো - - - ৩০/০৬/২২    

অজমন      
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 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোেন সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

েোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষযর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৫  র্ ম তমো- র্ মচোরীবৃযন্দর বোরষ ম  

শুদ্ধোচোর পুরস্কোর অনলোইন ব্যবস্থোর 

র্োধ্যযর্ রনধ মোরণ ও স্বচ্ছতো রনরিত রণ 

অনলোইন ব্যবস্থো 

চোলুকৃত 

৪ তোররখ পররচোল  

(প্রশোসন) 

৩০/০৯/২০২১ লক্ষযর্োত্রো - ৩০/০৯/২১ - -    

অজমন      

 

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ি তার কারে র্ন্তব্য কিায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ে। 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 




