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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 

ববর িতিত সিলত ববর কণ ার ও রাল সংহাপন করা হেয়েছ। িসেজন কন ার হাপন করা হেয়েছ। হশাআিব’র জনকােথ 
ি ওয়াইফাই ি সািভ স দান করা হেয়েছ। হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবেরর মা ও িশ পিরচয া ক সংহাপন করা
হেয়েছ।  হশাআিব’র  গইেট  এেস কোল  িসেম হাপন  করা  হেয়েছ।  জাইকা  েজ এর  মােম  হশাআিবেত  ৫ েয়ল  িভউ  হা
ােগজ ািনং মিশন সংহাপন। হশাআিব’র আজািতক মানস সাইেনজ কায ম িয়াধীন। হশাআিবর আমদানী ও রানী কােগ া
হািলং বহাপনায় সিম অেটােমশন চাকরেণর িবষয় িয়াধীন। হাংগার িনম াণ কের কায ম িয়াধীন। মবধ মান িবমান
চলাচেলর চািহদা রেনর লে এোণ সসারণ কের নরায় দরপ িয়াধীন।

সমা এবং চােলসহ:

জনবেলর  অলতা,  যাী  ািক  ভবেনর  তা,  আিনক  িবমান  িনয়ণ  বহার  সােথ  সাম  রেখ  বাংলােদেশর  আকাশ  সীমায়
চলাচলকারী িবমানসেহর িনয়ণ করা। আজািতক মানস এিভেয়শন িনরাপার বহা িনিত করা। এফআইিডএস য়, রাতন
রাডার িতহাপন। এেপাট  এবং ইমেপাট  কােগ া সসারণ এবং ণ  অেটােমশন। াইং াব কমে হাংগার সিরেয় তন কের
িতহাপন।

ভিবৎ পিরকনা:

িবমানবরেক এফএএ কাটাগরী-২ হেত কাটাগরী - ১ এ উীতকরণ। হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবরেক আজািতক মান স
সাইেনজ  সংহাপন।  হশাআিবেত  িসিসিভ  এেটনশন  েজের  মােম  ১২৫  কােমরা  হাপন,  এফআইিডএস  াপন,  রাড়ার
আপেেডশন করণ। টািম নাল ভবেন কনফাের ম িরেনােভশন, িবিংেয়র ৪থ  তলার মিল িরেনােভশন, িবডা লাউ সংহাপন।
এেপাট  এবং ইমেপাট  কােগ া সসারণ এবং ণ  অেটােমশন । হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবেরর সসারণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবেরর মবধ মান িবমান চলাচেলর চািহদা রেণর লে এোন সসারণ কের
কায ম হণ;
হশাআিবেত িসিসিভ এেটনশন েজের মােম ১২৫ কােমরা হাপন;
এফআইিডএস হাপন;
রাডার আপেেডশন করণ;
টািম নাল ভবেন কনফাের ম িরেনােভশন;
িবিংেয়র ৪থ  তলার মিল িরেনােভশন, িবডা লাউ সংহাপন;
এয়ারসাইড েনজ িসেম উয়ন;
মািেমাড িসেম ইনেলশন শীষ ক ক বাবায়ন;
এফআইিডএস য়, িনরাপা কমেদর িশণ দান।
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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, হযরত শাহজালাল আজািতক ি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)

বাংলােদশেক এক অতম  িবমান চলাচল কিবেত পিরণত করা

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবের উত ি বহােরর মােম অপােরশনাল বহার উয়ন সাধন
২. বািষ ক রাজ আদায় সংা িহসাব
৩. বসামিরক িবমান চলাচেলর জ উপ ও দ জনবল তরী
৪. হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবের যাী সবা িনিতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবর সসারণ ক
২. হশাআিব ত মািেমাড সােভ ইেল িসেম ইনেলশন শীষ ক ক বাবায়ন
৩. হশাআিবর রাজ সংা িহসাব- বািষ ক রাজ আদােয়র লমাা িনধ ারন
৪. হশাআিবেত এেপাট  ও ইমেপাট  কােগ া িভেলেজ সিম অেটােমশন বাবায়ন
৫. হশাআিবর জ এফআইিডএস য়
৬. হশাআিবর ৩য় টািম নাল িনম ান কায ম
৭. টািম নাল ভবেনর কনফাের ম িরেনােভশন
৮. টািম নাল ভবেনর ৪থ  তলার ম িরেনােভশন
৯. িনরাপা কমেদর উতমােনর িশন দান
১০. আিনক িনরাপার জ উত ি বহার করত: িবিভ রকম িনরাপা যাবলী সংহাপন ।
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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

বাংলােদশ - রা সরাসির িবমান চালােনার
জ হশাআিবর এফএএ হেত কাটাগরী -১
ময াদা াি

কাটাগির-১ ময াদা
াি

কাটাগির ২ ২ ২ ২ ১
ধানমীর কায ালয়, বসামিরক িবমান পিরবহন
ও পয টন মণালয়, পররা মণালয়, রা
মণালয়, বিবচক

দ কাটাগরী ১ সনদ

টকসই উয়ন অভী,২০৩০- এর ৯.১.২ নর
চক এবং ৮ম পবািষ ক পিরকনার
লমাার সােথ সিত রেখ হযরত
শাহজালাল আজািতক িবমানবের মােম
২০২৫ সােলর মে ৫০ ল যাী ও ৩ ল
মিক টন প পিরবহন করার সমতা অজন
করা

যাী পিরবহন ি ল জন ২৭ ২৫ ২৮ ৩০ ৪০
ধানমীর কায ালয়, বসামিরক িবমান পিরবহন
ও পয টন মণালয়, পররা মণালয়, রা
মণালয়, বিবচক

পবািষ ক পিরকনা,
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

প পিরবহন ি
ল মিক
টন

২.৭ ২.৫ ২.৬ ২.৭ ২.৮
ধানমীর কায ালয়, বসামিরক িবমান পিরবহন
ও পয টন মণালয়, পররা মণালয়, রা
মণালয়, বিবচক

পবািষ ক পিরকনা,
বাংলােদশ পিরসংান
েরা

*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] হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবের উত
ি বহােরর
মােম
অপােরশনাল
বহার উয়ন
সাধন

৩০

[১.১] ইিজিপর মােম
য় কায ম বাবায়ন

[১.১.১] ইিজিপ
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১০ ১৫.০৫.২২ ২৫.০৫.২২ ০৫.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২

[১.২] িমিডয়া কন ার
হাপন

[১.২.১]
িমিডয়া কন ার
ািপত

তািরখ তািরখ ১০ ১০.০৫.২২ ২০.০৫.২২ ২০.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২

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

[১.৩.১]
কনফাের
েম সংাপন
স

তািরখ তািরখ ৫ ১৫.০৫.২২ ২৫.০৫.২২ ০৫.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২৫.০৬.২২

[১.৪] িজববষ  পালন
উপলে বাংলােদেশর
ঐিতহেক েল ধরার
লে 'কালচারাল
হিরেটজ অব
বাংলােদশ' শীষ ক
ািংেয়র কায 
সকরণ

[১.৪.১]
ািংেয়র
কায  স

তািরখ তািরখ ৫ ১০.০৫.২২ ২৫.০৫.২২ ০৫.০৬.২২ ১০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২

[২] বািষ ক রাজ
আদায় সংা
িহসাব

১৫
[২.১] বািষ ক রাজ
আদােয়র লমাা

[২.১.১]
রাজের
আদায়ত

সমি
কা
টাকা

১৫ ৯০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০

[৩] বসামিরক
িবমান চলাচেলর
জ উপ ও
দ জনবল তরী

১৫

[৩.১] কম কতােদর
কোলার রং
সংা ওেজ

[৩.১.১]
িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০

[৩.২] কম চারীেদর
অি িনব াপন সংা
িশণ দান

[৩.২.১]
িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:১৩ া: 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 

[৪] হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবের যাী
সবা িনিতকরণ

১০

[৪.১] যাী সবা
িনিতকরেণর লে
হ ডে জনবল
িনেয়াগ

[৪.১.১] সবা
িনিতত

সমি
শতকরা
হার

১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:১৩ া: 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%

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: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:১৩ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইকাও ইারাশনাল িসিভল এিভেয়শন অগ ানাইেজশন

২ ইিডএস এোিসভ স িডেটর

৩ এফআইিডএস াইট ইনফরেমশন িডসে িসেম

৪ বিবচক বসামিরক িবমান চলাচল কপ

৫ হশাআিব হযরত শাহজালাল আজািতক িবমানবর



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:১৩ া: ১৩ 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] ইিজিপর মােম য় কায ম বাবায়ন [১.১.১] ইিজিপ বাবািয়ত হশাআিব কায ােদেশর কিপ

[১.২] িমিডয়া কন ার হাপন [১.২.১] িমিডয়া কন ার ািপত হশাআিব কায ােদেশর কিপ

[১.৩] কনফাের ম ১-এ PA িসেম ও িডিজটাল বাড  াপনসহ সংাপন কায  সকরণ [১.৩.১] কনফাের েম সংাপন স হশাআিব কায সাদেনর িরেপাট 

[১.৪] িজববষ  পালন উপলে বাংলােদেশর ঐিতহেক েল ধরার লে 'কালচারাল হিরেটজ অব বাংলােদশ'
শীষ ক ািংেয়র কায  সকরণ

[১.৪.১] ািংেয়র কায  স হশাআিব কায সাদেনর িরেপাট 

[২.১] বািষ ক রাজ আদােয়র লমাা [২.১.১] রাজের আদায়ত হশাআিব িহসাব শাখার তয়নপ

[৩.১] কম কতােদর কোলার রং সংা ওেজ [৩.১.১] িশণ আেয়ািজত হশাআিব িশেণর িরেপাট 

[৩.২] কম চারীেদর অি িনব াপন সংা িশণ দান [৩.২.১] িশণ আেয়ািজত হশাআিব িশেণর িরেপাট 

[৪.১] যাী সবা িনিতকরেণর লে হ ডে জনবল িনেয়াগ [৪.১.১] সবা িনিতত হশাআিব তয়নপ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:১৩ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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
যাী সবা িনিতকরেণর লে হ ডে জনবল িনেয়াগ সবা িনিতত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

িজববষ  পালন উপলে বাংলােদেশর ঐিতহেক েল ধরার লে 'কালচারাল হিরেটজ অব
বাংলােদশ' শীষ ক ািংেয়র কায  সকরণ

ািংেয়র কায  স বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

কনফাের ম ১-এ PA িসেম ও িডিজটাল বাড  াপনসহ সংাপন কায  সকরণ কনফাের েম সংাপন স বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

িমিডয়া কন ার হাপন িমিডয়া কন ার ািপত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

ইিজিপর মােম য় কায ম বাবায়ন ইিজিপ বাবািয়ত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

বািষ ক রাজ আদােয়র লমাা রাজের আদায়ত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

কম চারীেদর অি িনব াপন সংা িশণ দান িশণ আেয়ািজত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান

কম কতােদর কোলার রং সংা ওেজ িশণ আেয়ািজত বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, টিলেফািনক আলাপ, সভা আহবান



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:১৩ া: ১৫ 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 - - 

 




