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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:

সময়কাল ২০১৮-২০১৯ হেত ২০২০-২০২১ পয 

বাংলােদেশর  িবিভ  িবমানবেরর  িসিকউির  িসেেমর  উয়ন  ও  আিনকায়ন  জ  িনরাপা  যাবলী  (  েয়ল  িভউ  কিবন  ােগজ
ািনং মিশন, েয়ল িভউ হা ােগজ ািনং মিশন, িসিসিভ িসেম,ওয়ািক টিক, হা হ মটাল িডেটর, ওয়াকো মটাল
িডেটর)  য় ও সংহাপন।  িবিভ িবমানবেরর ফায়ার  কাটাগরী  সত রাখেত অতািনক ফায়ার  ফাইং ভিহকাল য় ।  হযরত
শাহজালাল আজািতক িবমানবের এফআইিডএস িসেম ও িসিসিভ িসেম সরবরাহ ও সংহাপন করা। ওসমানী আজািতক
িবমানবেরর আইএলএস য় ও সংহাপন করা। িসএএিব’র আইিস ও ই-গভেন  বাবায়ন কাজ স করা।

সমা এবং চােলসহ:

িশিত ও েগাপেযাগী দতাস জনবেলর অলতা এবং িসএনএস সিকত মালামাল সরবরাহকারীগেনর দরপে েয়াজনীয়
তসহ দিললািদ দািখেল দতার তা ।

ভিবৎ পিরকনা:

বাংলােদেশর  িবিভ  িবমানবেরর  িসিকউির  িসেেমর  উয়ন  ও  আিনকায়ন  জ  িনরাপা  যাবলী  (  েয়ল  িভউ  কিবন  ােগজ
ািনং মিশন, েয়ল িভউ হা ােগজ ািনং মিশন, িসিসিভ িসেম,ওয়ািক টিক, হা হ মটাল িডেটর, ওয়াকো মটাল
িডেটর)  য় ও সংহাপন।  িবিভ িবমানবেরর ফায়ার  কাটাগরী  সত রাখেত অতািনক ফায়ার  ফাইং ভিহকাল য় ।  িবিভ
িবমানবেরর  জ আইএলএস,িভওআর সরবরাহ  ও  সংহাপন।  িবিভ  িবমানবেরর  জ িভএইচএফ িরিপটার,ওয়ািক  টিক,  টিলেফান
য়। িবিভ িবমানবেরর জ লাউ চয়ার , রানওেয় ইপার ও িল য়। বাড  মিনটিরং ,এিোন, িসিকউির পাস মিশন য় ও
সংহাপন ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িসএিসেত িবমান িসএনএস িশণ াব এর ইনেলশন ও কনিফগােরশন এবং আপেেডশন;
ওসমানী আজািতক িবমানবেরর জ ইিডএস য় ও সংহাপন;
িসেলট ও যেশার িবমানবেরর জ ২ এআরএফএফ ভিহকাল য়;
হশাআিব’র জ নন িভিসিসএস য় ও সংহাপন করণ;
িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ কিবন, হা, ইিড ােগজ ািনং মিশন সরবরাহ ও সংহাপন।
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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-

িনব াহী পিরচালক, সাল িকউরেম, ইিিনয়ািরং অা ারস ইউিনট

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)

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 িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. িবমানবেরর িনরাপা িনিতকরেণর িনিম েয়াজনীয় যাবলী য় ও সংহাপন
২. িবমানবের সমতা ির লে উপকরণ সরবরাহ
৩. উত ত ির বহােরর মােম অপােরশনাল ও শাসিনক আিথ ক বহাপনার উয়ন সাধেন লিজিক সােপ াট
দয়া
৪. িবমানবেরর যাী সবার মান উয়েন ও দ জনবল তরীর িনিম উপকরণ সরবরাহ ও সংহাপন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িনরাপদ িবমান উয়ন ও অবতরণ িনিতকে েয়াজনীয় যাবলী য় ও সংহাপন
২. িবিভ িবমানবের সংহািপত যাগােযাগ িনরাপা ও না যাবলী মরামত ও রণােবণ
৩. িবিভ িবমানবের সংািপত রাডার, না যাবলীর কািলেশন সাদন
৪.  িবিভ  িবমানবেরর  ফায়ার  কাটাগরী  সত  রাখার  লে  েয়াজনীয়  সংক  ফায়ার  গাড়ী  য়,  সরবরাহ  ও
মরামতকরণ
৫. য় িয়ায় ইিজিপ’র বহার িনিতকরণ
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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

িবমানবর সেহর িগত ও
িনরাপা সবার মান উয়ন

সবার মান ি শতকরা হার ৬৫% ৫৯% ৮০% ৯০% ৯৫%
বিবচক, বসামিরক িবমান পিরবহণ ও পয টন
মণালয়,বািনজ মণালয়,পররা মণালয়

আইকাও, ফা,
ইউএল-এর সনদ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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] িবমানবেরর
িনরাপা
িনিতকরেণর
িনিম েয়াজনীয়
যাবলী য় ও
সংহাপন

২৮

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

[১.১.১] দরপ
ািয়ত

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০১.২২ ০৮.০১.২২ ১৫.০১.২২ ২২.০১.২২ ৩১.০১.২২

[১.১.২]
িপ
ািরত

তািরখ তািরখ ৩ ২৫.০১.২২ ১০.০২.২২ ২৫.০২.২২ ১২.০৩.২২ ২৭.০৩.২২

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

[১.২.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ৭ ০১.০৪.২২ ০৮.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ২২.০৪.২২ ৩০.০৪.২২

[১.৩] িবিভ
িবমানবেরর জ
েয়ল িভউ হা
ােগজ ািনং মিশন
সরবরাহ ও সংহাপন

[১.৩.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ৭ ০১.০৪.২২ ০৮.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ২২.০৪.২২ ৩০.০৪.২২

[১.৪] িবিভ
িবমানবেরর জ
ইিড মিশন
কনমাবল আইেটমসহ
সরবরাহ ও সংহাপন

[১.৪.১] দরপ
আহবানত

তািরখ তািরখ ৪ ১৫.০১.২২ ২২.০১.২২ ২৯.০১.২২ ০৫.০২.২২ ১২.০২.২২

[১.৪.২]
িপ
ািরত

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০৪.২২ ০৮.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ২২.০৪.২২ ৩০.০৪.২২
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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] িবমানবের
সমতা ির
লে উপকরণ
সরবরাহ

১৪

[২.১] িসেলট ও যেশার
িবমানবেরর জ
১০,০০০ িলটার
মতাস ২
এআরএফএফ ভিহকাল
সরবরাহ ও কিমশিনং

[২.১.১]
মালামাল
জাহাজীত

তািরখ তািরখ ৭ ০২.০৫.২২ ০৯.০৫.২২ ১৬.০৫.২২ ২৩.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[২.২] হশাআিব’র জ
নন িভিসিসএস য় ও
সংহাপন করণ

[২.২.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ৭ ৩০.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ১৫.০৫.২২ ২২.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[৩] উত ত
ির
বহােরর মােম
অপােরশনাল ও
শাসিনক আিথ ক
বহাপনার
উয়ন সাধেন
লিজিক সােপ াট
দয়া

১৪

[৩.১] িসএিসেত
িবমান িসএনএস
িশণ াব-এর
ইনেলশন ও
কনিফগােরশন এবং
আপেেডশনকরণ

[৩.১.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ৭ ০২.০৫.২২ ০৯.০৫.২২ ১৬.০৫.২২ ২৩.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[৩.২] বিবচক, মাটর
ােপাট  (এম) ল,
ঢাকার জ আিনক
যপািত এবং অা
েয়াজনীয় যাবলীর
সরবরাহ, সংহাপন ও
কিমশিনং

[৩.২.১] দরপ
আহবানত

তািরখ তািরখ ৭ ৩০.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ১৫.০৫.২২ ২২.০৫.২২ ৩১.০৫.২২
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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] িবমানবেরর
যাী সবার মান
উয়েন ও দ
জনবল তরীর
িনিম উপকরণ
সরবরাহ ও
সংহাপন

১৪

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

[৪.১.১]
মালামাল
সংহীত

তািরখ তািরখ ৭ ০২.০৫.২২ ০৯.০৫.২২ ১৬.০৫.২২ ২৩.০৫.২২ ৩১.০৫.২২

[৪.২] বিবচেকর জ
বাড  মিনটিরং এবং
িডটাের িসেম
সরবরাহ, সংাপন,
কিমশিনং এবং ি
সহায়তা করণ

[৪.২.১] দরপ
আহবানত

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০১.২২ ০৮.০১.২২ ১৫.০১.২২ ২২.০১.২২ ৩১.০১.২২

[৪.২.২]
িপ
ািরত

তািরখ তািরখ ৩ ২৫.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০৮.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ২২.০৪.২২
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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 আইএলএস ইেম ািং িসেম

২ আইকাও ইারাশনাল িসিভল এিভেয়শন অগ ানাইেজশন

৩ আইিস ইনফরেমশন কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৪ ইউএল আার াবেরটরী সা িফেকট

৫ ইিড এোিসভ স িডেটর

৬ ইিডএস এোিসভ িডেটকশন িসেম

৭ এআরএফএফ এয়ারাফট রসিকউ ফায়ার ফাইং

৮ এফআইিডএস াইট ইনফরেমশন িডসে িসেম

৯ এফএএ ফডােরল এিভেয়শন এডিমিনেশন

১০ এম মাটর ােপাট 

১১ বিবচক বসামিরক িবমান চলাচল কপ

১২ িভএইচএফ ভির হাই িেয়ী

১৩ িভিসিসএস ভেয়স কিমউিনেকশন এ কোল িসেম

১৪ িসএনএস কিমউিনেকশন নিভেগশন সািভ েল

১৫ িসিসিভ াজ সািকট টিলিভশন

১৬ হশাআিব হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবর



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৬ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] বিবচেকর জ িবমানবর পাস/আইিড অেমাদন, ণ ও এেস িনয়ণ বহা সরবরাহ, সংাপন ও কিমশিনং
[১.১.১] দরপ ািয়ত সম কায ােদশ

[১.১.২] িপ ািরত সম িপ

[১.২] িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ কিবন ােগজ ািনং মিশন সরবরাহ ও সংাপন [১.২.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

[১.৩] িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ হা ােগজ ািনং মিশন সরবরাহ ও সংহাপন [১.৩.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

[১.৪] িবিভ িবমানবেরর জ ইিড মিশন কনমাবল আইেটমসহ সরবরাহ ও সংহাপন
[১.৪.১] দরপ আহবানত সম দরপ আহবােনর কিপ

[১.৪.২] িপ ািরত সম িপের কিপ

[২.১] িসেলট ও যেশার িবমানবেরর জ ১০,০০০ িলটার মতাস ২ এআরএফএফ ভিহকাল সরবরাহ ও কিমশিনং [২.১.১] মালামাল জাহাজীত সম িবল অব লিডং কিপ

[২.২] হশাআিব’র জ নন িভিসিসএস য় ও সংহাপন করণ [২.২.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

[৩.১] িসএিসেত িবমান িসএনএস িশণ াব-এর ইনেলশন ও কনিফগােরশন এবং আপেেডশনকরণ [৩.১.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

[৩.২] বিবচক, মাটর ােপাট  (এম) ল, ঢাকার জ আিনক যপািত এবং অা েয়াজনীয় যাবলীর সরবরাহ, সংহাপন ও
কিমশিনং

[৩.২.১] দরপ আহবানত সম দরপ আহবােনর কিপ

[৪.১] িবিভ িবমানবেরর জ িবিভ ধরেনর িনেনালাইিজন এসিপ (এিভাইরাস ) এ নন-কা ইনােরড থােম ািমটার সংহ [৪.১.১] মালামাল সংহীত সম চালােনর কিপ

[৪.২] বিবচেকর জ বাড  মিনটিরং এবং িডটাের িসেম সরবরাহ, সংাপন, কিমশিনং এবং ি সহায়তা করণ
[৪.২.১] দরপ আহবানত সম দরপ আহবােনর কিপ

[৪.২.২] িপ ািরত সম িপের কিপ
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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
বিবচেকর জ বাড  মিনটিরং এবং িডটাের িসেম সরবরাহ, সংাপন, কিমশিনং এবং ি
সহায়তা করণ

দরপ আহবানত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

বিবচেকর জ বাড  মিনটিরং এবং িডটাের িসেম সরবরাহ, সংাপন, কিমশিনং এবং ি
সহায়তা করণ

িপ ািরত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

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

মালামাল সংহীত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

বিবচক, মাটর ােপাট  (এম) ল, ঢাকার জ আিনক যপািত এবং অা েয়াজনীয়
যাবলীর সরবরাহ, সংহাপন ও কিমশিনং

দরপ আহবানত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

িসএিসেত িবমান িসএনএস িশণ াব-এর ইনেলশন ও কনিফগােরশন এবং আপেেডশনকরণ মালামাল সংহীত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

হশাআিব’র জ নন িভিসিসএস য় ও সংহাপন করণ মালামাল সংহীত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

িসেলট ও যেশার িবমানবেরর জ ১০,০০০ িলটার মতাস ২ এআরএফএফ ভিহকাল
সরবরাহ ও কিমশিনং

মালামাল জাহাজীত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

িবিভ িবমানবেরর জ ETD মিশন কনমাবল আইেটমসহ সরবরাহ ও সংহাপন দরপ আহবানত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

িবিভ িবমানবেরর জ ETD মিশন কনমাবল আইেটমসহ সরবরাহ ও সংহাপন িপ ািরত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ হা ােগজ ািনং মিশন সরবরাহ ও সংহাপন মালামাল সংহীত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

িবিভ িবমানবেরর জ েয়ল িভউ কিবন ােগজ ািনং মিশন সরবরাহ ও সংাপন মালামাল সংহীত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

বিবচেকর জ িবমানবর পাস/আইিড অেমাদন, ণ ও এেস িনয়ণ বহা সরবরাহ, সংাপন
ও কিমশিনং

দরপ ািয়ত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

বিবচেকর জ িবমানবর পাস/আইিড অেমাদন, ণ ও এেস িনয়ণ বহা সরবরাহ, সংাপন
ও কিমশিনং

িপ ািরত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পেযাগােযাগ , টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৩৬ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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







 

 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 - - 

 




