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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপক, কবাজার িবমানবর

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

মাননীয় ধানমীর িতিত মাতােবক কবাজার িবমানবরেক আজািতক িবমানবর পােরর লে িবিভ কায ম সাদন।
িনরাপা ােথ  কবাজার িবমানবের ১৫ (পেনেরা) িসিস কােমরা াপন। অপােরশনাল কােজর ােথ  িনরিব িবৎ সরবরােহর
লে আেরা ০১ (এক) জনােরটর (৩০০ কিভএ) াপন। কবাজার িবমানবের ফায়ার কাটাগরী-৫ হেত কাটাগরী-৭ এ উীতকরণ।
িতনশ গাড়ী ধারণ মতাস কার পািকং ান িনম াণ। যাী সবার মান ির লে ইারেনট (ওয়াই-ফাই) সবা ও িনয়ণাধীন এলাকা
ি। ০৬ (ছয়)  অিডট আপি িনি করণ। রানওেয় ৯,০০০ ট হেত ১০,০০০ েট উীতকরণ। যাী পিরেষবা ি ও আজািতক
িবমানবর পােরর লে নন ভবন িনম াণ ও িবমানবর হেত হাসপাতােল অ যাী পিরবহেন এাুেল সবা িকরণ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাসহ :
জলা শাসক, কবাজার কক কের জ বোবত জিমেত অৈবধ দখলদার থাকায় উেদ িয়া িবলত হওয়ায় উয়ন ক
সাদেন ধীর গিত। অল জনবল। রাতন, জীণ  মটরযান ও অপয া পিরবহন বা যা অপােরশন কােজ েয়াজন। যাগােযাগ বা
উয়েনর জ টিলেফান এেচ াপন ও িম অিধহেণর মােম িবমানবের এলাকা ি ও অপােরশন কােজর ােথ  আবাসন বা
িকরণ।

চােলসহ:
যাীেদর িবধােথ  কবাজার িবমানবরেক অভরীণ িবমানবর হেত আজািতক িবমানবের পার করণ। উয়ন কের জ
বোবত জিমেত অৈবধ দখলদার উেদ করতঃ কােজর গিতশীলতা আনয়ন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

কবাজার িবমানবের অিত ত আজািতক াইট/ অপােরশন কায ম চা করার লে এক কীয় শীতাতপ িনয়িত আজািতক
যাী ািক ভবন িনম াণ। পিরসর িবমান পািকং এর িনিমে বািড ং ীজসহ নন এোন িনম াণ। রানওেয় ৯০০০ ট হেত ১১০০০ েট
উীতকরণ। অপােরশনাল কায ম পিরচালনার িনিম আিনক যপািতসহ কোল টাওয়ার িনম াণ। ািক (অভরীণ) ভবেন PA
System াপন, মরামত ও সমতা ি করা। যাী সবা ির লে কনেভয়র ব, িলফট ও এসেকেলটর াপন। িবৎ বার
উয়েনর লে িপিডিব এর অংেশর কাজ এবং সাবেশেনর িনম াণ কাজ শষ করা। আিনক কােগ া শডসহ কােগ া িভেলজ িনম াণ করা।
িবমানবর ফায়ার কাটাগরী-৯ এ উীতকরেণর জ ০১ (এক) ফায়ার ভিহকাল য়। জিম অিধহেণর মােম িবমানবেরর পিরিধ
িকরণ। িবিভ টাইেপর আবািসক ভবন (অপােরশনাল কায ম পিরচালনার িবধার জ) িনম াণকরণ। যাী সবার মান ির লে
পািন শাধনাগার াপন। আকাশপেথ পিরবহন সমতা ির লে িবমানবেরর কম পিত ি করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবমানবের লাইং িসেম আিনকীকরণ।
িডিভওআর ও আই.এল.এস াপন।
িবৎ পিরেষবা ও সমতা ির লে সাবেশন িনম াণ।
যাী পিরেষবা ির লে িবমান আগমনী ভবন সসারণ ও আিনকীরণ।
াইট পিরচালনার (িবেশষত নশকালীন) জ রানওেয় ৩৫ াে িসল এোচ লাইং িসেম াপন।
েপয় পািনর জ গভীর নলপ াপন 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-

বাপক, কবাজার িবমানবর

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

কবাজার িবমানবর, কবাজার তথা বাংলােদশেক িনরাপদ িবমান পিরচালনা ও অতম আজািতক িবমানবর পার করা।

১.২ অিভল (Mission)
িনরাপদ ু ও দতার সিহত িবমান পিরচালনা ও ভিবেত আজািতক মােনর এক অতম  িবমান চলাচেলর কিবেত
পিরণত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. িনরাপদ িবমান চলাচল ও যাী, মালামাল পিরবহেন দতা ও সমতা িকরণ।
২. উত ত ির বহােরর মােম অপােরশনাল, শাসিনক ও আিথ ক বাপনা িডিজটাল পিতেত পার,
উিতসাধন ও অপােরশনাল কােজ দ ও ি ানস জনবল তরী করা।
৩. যাী পিরেষবা ির লে িবমান বিহগ মন লাউ ও এোন সংার ও সসারণ।
৪. রাজ আয় ি করা।
৫. িবমানবের িনরাপা িনিত করণ ও আিনক যপািত বহার কের যাী সবা ি করা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ইারাশনাল িসিভল এিভেয়শন অেগ নাইেজশন (ICAO) এর মানদ অযায়ী কবাজার িবমানবরেক আজািতক
িবমানবের পার করা। নন ািক ভবন িনম াণ করতঃ যাী সবার মান উয়ন ও এোন সসারণ করতঃ কােগ া
পিরবহেনর সমতা ি করা।
২. অপােরশনাল, শাসিনক ও আিথ ক কায ম পয ায়েম ই-িজিপ, ই- ফাইিলং, িবমানবেরর অভের কিউটার
নটওয়াক এর মাােম সাদন ও এর লে দ ও ি ান স জনবল তরী কের অতাধিনক যাবলী বহার
কের িবমান চলাচল িনরাপদ করা।
৩. িবমানবের িবিভ সমেয় পয ায়েম বিহ গমন লাউ সংারও েয়াজনীয় বিধ তকরণ করা হেয়েছ।। সক পিরকনা
অভােব অভের সকল জায়গা সক বহার না হওয়ায় যাী সবায় িবিভ সমা ি হয়। যাী সবা ি ও ততার
সিহত করার জ বিহগ মন লাউ-এর িডজাইন পিরবতন করা েয়াজন। এছাড়া ভিবৎ চািহদা মটােনার জ এোন
সংার ও সসারেণ বা করা হেয়েছ।
৪. রাজ আয় ির লে নন নন খাত ি করা, বেকয়া আদায় ও আজািতক িবমানবের পার এবং যথাযথ
িশণ ও পিরকনা হণ কের রাজ আয় ি করা।
৫. বতমােন িবমানবের িনরাপা কােজ  মা হা মটাল িডেটর, ািনং মিশন, ওয়াক া মটাল িডেটর এর
মােম যাীেদর  িনরাপা  দান  করা।  Duel View িনং  মিশন,  Exclusive Metal  Detector সহ
অা আিনক যের মােম িনরাপা দান করা।
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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

িনরাপদ িবমান চলাচল ও
যাী, মালামাল পিরবহেন
দতা ও সমতা ি

যাী সবার মান উয়েন া সবা িনিতকর। তািরখ ৩১/০৫/২০২২ ৩১/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৪
কবাজার িবমানবর,কবাজার ও
বিবচক।

িবমানবর পিরচালনায়
সংহীত সকল ত।

ি সাদন ও পিরার-পিরতার এলাকা
ি

শতকরা ৮০ ৮৫ ৯০
কবাজার িবমানবর,কবাজার ও
আউট সািস ং এর মােম।

িবমানবর পিরচালনায়
সংহীত ত।

যাী পিরেসবা ির
আজািতক িবমানবের
পার

িবমানবেরর অভের িডপাচ ারভবেনর িডজাইন
পিরবতন করতঃ এয়ারলাই অপােরটরেদর
সােথ সময় ব ক সক ািনং এর মােম
ভবেনর িভতেরর অতল ান সেবা বহােরর
পিরকনা হণ ও সাদন।

শতকরা ৯০ ৯৫ ৯৮ কবাজার িবমানবর,কবাজার।
িবমানবর পিরচালনায়
সংহীত ত।

বিধ ত রাজ আয়
রাজ ির লে আজািতক িবমানবের
পার।

টাকা
(কা)

২.৫০ ৪.৬০ ৫ ৫.৫ ৬ কবাজার িবমানবর,কবাজার
িবমানবর পিরচালনায়
সংহীত সকল ত।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৪:৫৪ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৪:৫৪ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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] িনরাপদ
িবমান চলাচল ও
যাী, মালামাল
পিরবহেন দতা
ও সমতা
িকরণ।

২০

[১.১] সবার মান উয়েন
া সবার
িনিতকরণ।

[১.১.১] সেচতনালক
ানার, হািবল,
িকার িদেয় চারণা
কায ম পিরচািলত

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.২] যাী সবায় াইট
িসিডউেলর তের মান ও
FIDS িডসের সংা
িকরণ।

[১.২.১] সংাপন কাজ
স

সমি সংা ৪ ৫ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.৩] যাী সবায় িবমান
চলাচেলর সময় সংা
ত ও েয়াজনীয়
িনেদশ না জ PA
System এর মতা
ও সংা ি
িনিতকরণ।

[১.৩.১] সংাপন কাজ
স

গড় শতকরা ৪ ৮০ ৯০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৪] ি সাদন ও
পিরার-পিরতার
এলাকা ি।

[১.৪.১] সংাপন কাজ
স

তািরখ তািরখ ৩ ১৬.০৬.২০ ৩০.০৬.২১ ০১.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৫] া ইারেনট
উ গিত ও বহােরর
পিরিধ ি করা।

[১.৫.১] সংাপন কাজ
স

তািরখ শতকরা ৩ ১৬.০৬.২০ ৩০.০৬.২১ ০১.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৬] ািবিধ পালেন
সতকতা ও সেচতনতায়
হািবল, িকার,ানার
বহার কের চারণা
ি।

[১.৬.১] হািবল ও
িকার বত

সমি সংা ৩ ২০০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৪:৫৪ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 ত
ির
বহােরর মােম
অপােরশনাল,
শাসিনক ও
আিথ ক বাপনা
িডিজটাল
পিতেত পার,
উিতসাধন ও
অপােরশনাল
কােজ দ ও
ি ানস
জনবল তরী
করা।

১৫

[২.১] দেরর য়
িয়ার সব েে
পয ায়েম E-GP
বহার িনিতকরণ

[২.১.১] ডা
িকরণ স

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২.২] সব  ই-নিথ
বহার।

[২.২.১] ইারেনট
সবা িকরণ স

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[২.৩] E-
Governess এর
আওতায় এেরানকাল,
ননএেরানকাল িবল
িনিতকরণ।

[২.৩.১] কিউটার
সংহীত

সমি সংা ৪ ৪ ৮ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.৪] দেরর সকল
কায ম িডিজটাল
পিতেত পােরর লে
কিউটার নটওয়ািকং
এর মােম আঃ অিফস
কায ম (পপারেলস)
পিরচালনা করা।

[২.৪.১] সংাপন কাজ
স

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২

[৩] যাী
পিরেষবা ির
লে িবমান
বিহগ মন লাউ ও
এোন সংার ও
সসারণ।

১৫

[৩.১] িবমানবের াইট
পিরচালনার ােথ 
সসািরত এোন
এলাকায় িবমান পািকং
এর জ মািকংসহ
পিরকনার, পয ােলাচনা
ও সেব া বহার
িনিত করণ।

[৩.১.১] সক পািকং
এর মািকং সািদত

তািরখ তািরখ ৮ ০১.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৪:৫৪ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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] িবমানবেরর
অভের িডপাচ ারভবেনর
িডজাইন পিরবতন করতঃ
এয়ারলাই
অপােরটরেদর সােথ
সময় ব ক সক
ািনং এর মােম
ভবেনর িভতেরর অতল
ান সেবা বহােরর
পিরকনা হণ ও
সাদন।

[৩.২.১] ািক
ভবেনর অবকাঠােমাগত
িডজাইন পিরবিতত

তািরখ তািরখ ৭ ০১.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[৪] রাজ আয়
ি করা।

১০

[৪.১] রাজ ির লে
আজািতক িবমানবের
পার।

[৪.১.১] আজািতক
িবমানবের পািরত

গড় % ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.২] যথাযথ িশণ ও
পিরকনা হণ করতঃ
রাজ আয় িকরণ।

[৪.২.১] রাজ আয়
ির লে
কম কতা/কম চারীেদর
কােজ দতা ির
জ অন জব িশণ
আেয়ািজত

গড়
সংা
(জন)

৫ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৪:৫৪ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 

[৫] িবমানবের
িনরাপা িনিত
করণ ও আিনক
যপািত বহার
কের যাী সবা
ি করা।

১০

[৫.১] িনরাপার ােথ 
CCTV কােমরার
সমতা ি িনিত
করা।

[৫.১.১] সংাপন কাজ
স

সমি সংা ৩ ৪ ৬ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১২ ১৬

[৫.২] ক হাারেদর
সােথ মািসক সময়
সভার আেয়াজন করা।

[৫.২.১] সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ৩ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ২৫ ৩০

[৫.৩] Duel View
ািনং মিশন াপন
করা ।

[৫.৩.১] সংাপন কাজ
স

সমি সংা ২ ২ ২ ১ ১ ১

[৫.৪] িনরাপার ােথ 
অতািনক যপািত
বহার িনিতকরণ ও
উ যপািত বহাের
িানস দ
জনবল ি।

[৫.৪.১] িশণ
সািদত

সমি জন ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৪:৫৪ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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





ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৪:৫৪ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CCTV Closed Circuit Television

২ CNS COMMINUCATION NAVIGATION SURVILLANCE

৩ E-Governess Electronic Governess

৪ FIDS Flight Information Display System

৫ FY Finnancial Year

৬ ICAO International Civil Aviation Organization

৭ ICT Information Communication &Technology

৮ ILS Instrument Landing System

৯ PA System Public Announcement System

১০ VOR Very High Frequency Omni Directional Range

১১ ই-িজিপ ই - গভেম িকউেম

১২ কিবব কবাজার িবমানবর

১৩ বিবচক বসামিরক িবমান চলাচল কপ
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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] সবার মান উয়েন া সবার িনিতকরণ।
[১.১.১] সেচতনালক ানার, হািবল,
িকার িদেয় চারণা কায ম পিরচািলত

কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার।
িলফেলট ও চারনার
আেলাকিচ।

[১.২] যাী সবায় াইট িসিডউেলর তের মান ও FIDS িডসের সংা
িকরণ।

[১.২.১] সংাপন কাজ স
কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও পিরচালেকর
দর, িসএনএস িবভাগ, সদর দর, ঢাকা।

িবমানবর বাপক কক
চািহদাপ।

[১.৩] যাী সবায় িবমান চলাচেলর সময় সংা ত ও েয়াজনীয় িনেদশ না
জ PA System এর মতা ও সংা ি িনিতকরণ।

[১.৩.১] সংাপন কাজ স কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার।
িবমানবর বাপক কক
দ ওয়াক অড ার।

[১.৪] ি সাদন ও পিরার-পিরতার এলাকা ি। [১.৪.১] সংাপন কাজ স কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার।
িবমানবর বাপক কক
কাজ সােদর জ অেরাধ
প।

[১.৫] া ইারেনট উ গিত ও বহােরর পিরিধ ি করা। [১.৫.১] সংাপন কাজ স
কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও পিরচালেকর
দর, িসএনএস িবভাগ, সদর দর, ঢাকা।

িবমানবর বাপক কক
কাজ সােদর জ অেরাধ
প।

[১.৬] ািবিধ পালেন সতকতা ও সেচতনতায় হািবল, িকার,ানার
বহার কের চারণা ি।

[১.৬.১] হািবল ও িকার বত কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজারঘ চারনার আেলাকিচ।

[২.১] দেরর য় িয়ার সব েে পয ায়েম E-GP বহার িনিতকরণ [২.১.১] ডা িকরণ স কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার। অবগিত প রণ।

[২.২] সব  ই-নিথ বহার। [২.২.১] ইারেনট সবা িকরণ স কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার অবগিত প রণ।

[২.৩] E-Governess এর আওতায় এেরানকাল, ননএেরানকাল িবল
িনিতকরণ।

[২.৩.১] কিউটার সংহীত
কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও পিরচালেকর
দর, িসএনএস িবভাগ, সদর দর, ঢাকা।

অেরাধ প।

[২.৪] দেরর সকল কায ম িডিজটাল পিতেত পােরর লে কিউটার
নটওয়ািকং এর মােম আঃ অিফস কায ম (পপারেলস) পিরচালনা করা।

[২.৪.১] সংাপন কাজ স
কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও পিরচালেকর
দর, িসএনএস িবভাগ, সদর দর, ঢাকা।

অবগিত প।

[৩.১] িবমানবের াইট পিরচালনার ােথ  সসািরত এোন এলাকায় িবমান
পািকং এর জ মািকংসহ পিরকনার, পয ােলাচনা ও সেব া বহার িনিত
করণ।

[৩.১.১] সক পািকং এর মািকং সািদত কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার। াপ ও আেলাকিচ।

[৩.২] িবমানবেরর অভের িডপাচ ারভবেনর িডজাইন পিরবতন করতঃ
এয়ারলাই অপােরটরেদর সােথ সময় ব ক সক ািনং এর মােম ভবেনর
িভতেরর অতল ান সেবা বহােরর পিরকনা হণ ও সাদন।

[৩.২.১] ািক ভবেনর অবকাঠােমাগত
িডজাইন পিরবিতত

কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও
িপএিড/িকউএস, িসিভল িডিভশন-৩, ঢাকা।

অেরাধ প।

[৪.১] রাজ ির লে আজািতক িবমানবের পার। [৪.১.১] আজািতক িবমানবের পািরত
কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও িসিভল
এিভেয়শন একােডিম, ঢাকা।

িশেণর সনদপ।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.২] যথাযথ িশণ ও পিরকনা হণ করতঃ রাজ আয় িকরণ।
[৪.২.১] রাজ আয় ির লে
কম কতা/কম চারীেদর কােজ দতা ির জ
অন জব িশণ আেয়ািজত

কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও সাউথ টক । অমিত প।

[৫.১] িনরাপার ােথ  CCTV কােমরার সমতা ি িনিত করা। [৫.১.১] সংাপন কাজ স কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার। সভার কায িববরনী।

[৫.২] ক হাারেদর সােথ মািসক সময় সভার আেয়াজন করা। [৫.২.১] সভা আেয়ািজত
কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও পিরচালেকর
দর, িসএনএস িবভাগ, সদর দর, ঢাকা।

িবমানবর বাপক কক
চািহদাপ।

[৫.৩] Duel View ািনং মিশন াপন করা । [৫.৩.১] সংাপন কাজ স
কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও পিরচালেকর
দর, িসএনএস িবভাগ, সদর দর, ঢাকা।

চািহদা প।

[৫.৪] িনরাপার ােথ  অতািনক যপািত বহার িনিতকরণ ও উ
যপািত বহাের িানস দ জনবল ি।

[৫.৪.১] িশণ সািদত
কবাজার িবমানবর বাপেকর দর, কবাজার ও িসিভল
এিভেয়শন একােডিম, ঢাকা।

অেরাধ প।
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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
িবমানবেরর িনরাপায় িনেয়ািজত সকল সংার সােথ সভা
আেয়াজন

ক হাারেদর সােথ মািসক সময় সভা ও িনেয়ািজত
িনরাপা সংার সােথ মািসক িনরাপা সভা আেয়াজন।

বাংলােদশ িলশ িডউ রাার সংহ ও মতিবিনময় সভা।

কবাজার িবমানবের যাী সবার মান উয়েন া সবার
িনিত করেণ েয়াজনীয় অবকাঠােমা ও ািবিধ পালেন
িনয়তাকরণ।

সেচতনালক ানার, হািবল, িকার িদেয় চারনা।
International Organization
of Migration।

সময় সময় িবিভ ত সংহ ও দােনর মােম
উ কাজ সাদন ও আইেশােলশন মসহ তরীসহ
িশণ কায ম সমা।

িবমানবেরর িনরাপায় িনেয়ািজত সকল সংার সােথ সভা
আেয়াজন

ক হাারেদর সােথ মািসক সময় সভা ও িনেয়ািজত
িনরাপা সংার সােথ মািসক িনরাপা সভা আেয়াজন।

বাংলােদশ িবমান বািহনী
সময় সময় িবিভ ত সংহ ও দােনর মােম
মতিবিনময় সভা।

িবমানবেরর িনরাপায় িনেয়ািজত সকল সংার সােথ সভা
আেয়াজন

ক হাারেদর সােথ মািসক সময় সভা ও িনেয়ািজত
িনরাপা সংার সােথ মািসক িনরাপা সভা আেয়াজন।

বাংলােদশ আনসার ও াম িতরা বািহনী া জনবেলর দতা বহার।

িবমানবের াইট পিরচালনার ােথ  সসািরত এোন এলাকায়
িবমান পািকং এর জ মািকংসহ পিরকনার, পয ােলাচনা ও
সেবা বহার িনিত করণ।

সক পািকং মািকংসহ পয ােলাচনা ও পিরকনা।
বাংলােদশ আভারীন কােগা িবমান পিরববন
সংা।

মতিবিনময় সভা ও চািহদা মাতােবক সবা দান।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্:  ক্সবাজার রবর্ানবন্দর,  ক্সবাজার। 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আযেোজন সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

৮০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ২৫ ২৫ ৮০   

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

২ সংখ্যো রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

৪০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ১০ ৪০   

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরযেি 

৩ সংখ্যা ও 

তাররখ 

রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

সংখ্যা : ৪ 

তাররখঃ 

০১/০৬/২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

০১/০৯/২০

২১ 

০১/১২/২১ ০১/০৩/২০

২২ 

০১/০৬/২০

২২ 

   

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন দপ্তর/সংস্থোে 

দারখল ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

  র্ ম-পরর ল্পনা  

ও নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

৪ তাররখ রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

০১/০৯/২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা ০১/০৯/২০

২১ 

০১/১২/২১ ০১/০৩/২০

২২ 

০১/০৬/২০

২২ 

   

অজমন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর ৩ তোলরখ রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

১৫/০৬/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা ০১/০৯/২০

২১ 

০১/১২/২১ ০১/০৩/২০

২২ 

০১/০৬/২০

২২ 

লক্ষ্য

র্াত্রা 

  

অজমন      

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

 

 

 

৪ তাররখ রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

০১/০২/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা ০১/০৯/২০

২১ 

০১/১২/২১ ০১/০৩/২০

২২ 

০১/০৬/২০

২২ 

   

অজযন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১ অংশীজমনর (stakeholder) 

অংশগ্রহমন সভা। 

অন্যলিত সিো। ৪ সংখ্যা রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

৩.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল রষিময় 

 র্ ম তমা-  র্ মচারীমদর প্ররশক্ষ্ণ প্রদান। 

প্ররশক্ষ্ণ 

আময়ারজত। 

৪ সংখ্যা রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

১০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ২ ২    

অজমন      

৩.৩ দপ্তমরর কসবামূল্য/রিস গ্রহমনর 

কক্ষ্মত্র গৃহীত অমর্ মর ররশদ প্রদান 

রনরিত রণ। 

ররশমদর র্াধ্যমর্ 

কসবামূল্য গৃহীত। 

৪ শত রা রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন      

৩.৪ েযকেো লেদ্যুৎ, পোলন ও জ্বোিোনীর 

লেি প্রদোন। 

বম য়া রবল 

আদায়। 

৪ শত রা রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

অজমন      

৩.৫ সদর দপ্তর হযত ক্ষপ্রলরত ননলতকতো 

সম্পলকযত ক্ষপোস্টোর/ লিপযিে/ িোজ 

লেলির ব্যেস্থো গ্রহণ। 

প্রস্তুত/রবরলকৃত 

কপাস্টার/ রলিমলর্ 

রবতরণ। 

৪ সংখ্যা রবর্ানবন্দর 

ব্যবস্থাপ  

৫০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ২০ ৫০   

অজমন      

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

 

 



 

 সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না 

 

 
ম  কায ম  

কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ল মা া ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উ ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
০১ [১.১] ই-নিথর বহার ি    [১.১.১] ই-ফাইেল নাট িন ি ত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত  বাতায়েন সকল সবা 
ব  হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ  কাশনা ও ত ািদ 
ত  বাতায়েন কািশত 

হালনাগােদর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না বা বায়ন  

[৩.১.১] কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ আেয়ািজত  

িশ েণর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কমপিরক নার বা বায়ন 
অ গিত পযােলাচনা সং া  সভা 
আেয়ািজত 

সভার সং া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কমপিরক নার অধবািষক 
- ায়ন িতেবদন ঊ তন 

ক পে র িনকট িরত 
তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এক  উ াবনী ধারণা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বায়ন  

[৪.১.১] এক  উ াবনী ধারনা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বািয়ত  

তািরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 



 

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 

হালনাগােদর 
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 
িশ েণর 
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 

  িতেবদন 
রেণর 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 সভার 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 

হালনাগােদর 
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 

 
িশ েণর 
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 সভার 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 - - 

 




