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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপক, শাহ মখম ি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:

িনরাপা বা িনিত করার লে িসিকউির বাউাির ওয়াল ও এর উপর কটাতােরর ফিং িনম াণ করা হেয়েছ। িবমানবের
অতািনক র হাউজ ও মসিজদ িনম াণ, যাীেসবার মান ির লে ি ওয়াই-ফাই এবং টিলিভশন াপন করা হেয়েছ। টারিমনাল
ভবেন শীতাতপ িনয়ণ য াপেনর মােম যাী সবার মান ি হেয়েছ। িবমান ািং িবধােথ  এর রানওেয়-17 াে িসল এোচ
লাইট াপন; মা লাইট াপন করা হেয়েছ। যাীেসবার মান ির লে িবমানবের এক নন এাুেল সরবরাহ; রানওেয়র েনজ
বা উত করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িশিত  জনবল িদেয় অপােরশনাল কাজ পিরচালনা করা । টারিমনােলর িভতের  জায়গায় যাীেসবা দওয়া। রাতন ও অপয া
ফায়ার গািড় ,  অল ও রাতন আিনক িনরাপা যাবিল, আিনক নিভেগশন এইড এর তা িদেয় অপােরশনাল কাজ পিরচালনা
করা এক বড় চােল । সািব ক িনরাপার জ িসিস িভ কােমরার তা।

ভিবৎ পিরকনা:

রানওেয় ওভারেল করণ ও PCN বিধ ত করা । িনন ও আিনক িবধা সিলত টারিমনাল ভবন িনম াণ করা । এোন িনম াণ কের
যাী ও কােগ া িবমান পািকং এর বা করা। আিনক নিভেগশন এইড ও িনরাপা যাবিল াপন করা । অপােরশনাল কােজর িবধােথ 
কম কতা/ কম চািরেদর আবাসন ভবন িনম াণ করা। িবমানবেরর সািব ক িনরাপার জ ারাক িনম াণ করা । ইমারেজি অপােরশন
সার াপন করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবমানবেরর টারিমনাল ভবন িনম াণ;
রানওেয় লাইং িসেম আপেেডশন;
িসিস িভ কােমরার সংা বাড়ােনা;
রাজ আয় ি করা;
িবমান পািকং এর জ এোন িনম াণ করা ।
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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, শাহ মখম ি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)

শাহ মখম িবমানবরেক আিনক িবধা সিলত আজািতক িবমানবের পিরণত করা।

১.২ অিভল (Mission)
ি নন অবকাঠােমা ও অতািনক যপািতর মােম উত মােনর যাীেসবা দান ও িনরাপদ িবমান চলাচল সবা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. অবকাঠােমা তরীর মােম যাী সবার মান উয়ন করা।
২. উত ত ি বহােরর মােম অপােরশনাল, শাসিনক ও আিথ ক বাপনার উয়ন সাধন করা।
৩. িবমানবেরর িনরাপা িকরণ।
৪. িশিত ও দ জনবল তির করা।
৫. অভরীণ সেদর মােম িবমানবেরর আয় ি করা।
৬. িজব শতবষ  উদযাপন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবমানবেরর টারিমনাল ভবন িনম াণ
২. রাজ আয় ি করা
৩. উত ত ির বহার
৪. রানওেয় ওভার ল করা এবং PCN মান বাড়ােনা
৫. িনরাপা ির লে িনরাপা সদ সংা বাড়ােনা
৬. e-GP বহার িনিতকরণ
৭. ICT ও E-Governance ক বাবায়ন
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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

শাহ মখম িবমানবের টারিমনাল ভবন, রানওেয় ওভারেল করণসহ এোন
ও ািওেয় িনম ােণর মােম যাীেসবার মান ি এবং িনরাপদ িবমান
উয়ন ও অবতরণ িনিত করা ও যাী পিরবহন ি

যাী পিরবহন ি % ৭০ ৮০ ৯০ বিবচক

িবমানবেরর সািব ক িনরাপা িসহ যাী ও ােগজ িনরাপা িনিত করা
িবমানবেরর সকল কার
িনরাপা িনিতকরণ

% ৭০ ৮০ ৯০ বিবচক

উত ত ি বহােরর মােম শাসিনক, আিথ ক ও অপােরশনাল
বাপনা, মানবসদ ও কম পিরেবশ উয়ন করা

উত কম -পিরেবশ % ৬০ ৭০ ৮০ বিবচক

*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] অবকাঠােমা
তরীর মােম
যাী সবার মান
উয়ন করা।

২০

[১.১] যাীেসবা উত করেণর
লে া সবার মান
িনিত করেণ ািক
ভবেনর বাইের হাত ধায়ার
বা িনিত করা

[১.১.১] সংাপন কাজ
সািদত

তািরখ তািরখ ৭ ৩০.০৩.২২ ২৮.০৪.২২ ০৫.০৫.২২ ০২.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.২] যাীেদর শারীিরক
র বজায় রাখার ােথ 
আসন িচিতকরণ ও রা
সামী িনিতকরণ

[১.২.১] সেচতনতা
ি ও রা সামী
সরবরাহত

তািরখ তািরখ ৬ ৩০.০৩.২২ ২৮.০৪.২২ ০৫.০৫.২২ ০২.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৩] যাীসাধারেণর
বহােরর জ িবমান
টয়েলট এবং Waiting
Lounge সহ
িবমানবেরর সব  সািব ক
পিরতা বজায় রাখা

[১.৩.১] সাব িণক
সািব ক পিরতা
বজায় রাখন

গড় % ৩ ৬০ ৭০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[১.৪] শাহ মখম
িবমানবের টারিমনাল
িবিং িনম াণ।

[১.৪.১] কােজর
অগিত পয ােলাচনা
সভা আেয়ািজত ও
পিরদিশ ত

সমি সংা ২ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৫ ০৬

[১.৫] শাহ মখম
িবমানবের রানওেয়
ওভারেল করেনর মােম
PCN ১৭ থেক ৫০ এ
উীত করণ

[১.৫.১] কােজর
অগিত পয ােলাচনা
সভা আেয়ািজত ও
পিরদিশ ত

সমি সংা ১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৬ ০৬

[১.৬] শা মখম
িবমানবের ািওেয়
িনম াণ।

[১.৬.১] কােজর
অগিত পয ােলাচনা
সভা আেয়ািজত ও
পিরদিশ ত

সমি সংা ১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৬ ০৬
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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] উত ত
ি বহােরর
মােম
অপােরশনাল,
শাসিনক ও
আিথ ক
বাপনার
উয়ন সাধন করা।

১৫

[২.১] E-Gp এর বহার
িনিত করণ

[২.১.১] ই-িজিপ
বাবায়নত

গড় % ৪ ৮০ ৮৫ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.২] শাহ মখম
িবমানবেরর সব  ওয়াই-
ফাই িবধা িনিত করণ

[২.২.১] ি ওয়াই-
ফাই সবা দানত

গড় % ৪ ৫০ ৬০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[২.৩] শা মখম
িবমানবের এইজ লাইট লা
ইনেটনিস থেক হাই
ইনেটনিসেত পার

[২.৩.১] কােজর
অগিত পয ােলাচনা
সভা আেয়ািজত ও
পিরদিশ ত

সমি সংা ২ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৫ ০৫

[২.৪] িবমানবেরর সকল
শাখায় দািরক কােজ E-
mail বহােরর সমতা
ি

[২.৪.১] দািরক িচ
ডাকেযােগর পাশাপািশ
ই-মইল এ সফটকিপ
আদান দানত

গড় % ২ ৬০ ৭০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] বিবচক এর ICT ও
E-Governance
কের বাবায়ন

[২.৫.১] আইিস’র
মােম এেরানকাল,
ািং,িনরাপা,
িবিলং সািদত

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২৮.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৪

[৩] িবমানবেরর
িনরাপা
িকরণ।

১০

[৩.১] িবমানবেরর
িনরাপায় িনেয়ািজত সকল
সংাসেহর মে সময়
সাধন

[৩.১.১] মািসক
িনরাপা সময় সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ৫ ৫০ ৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৩.২] িবমান িনরাপা
সামীর যথাযথ বহার
িনিত করণ

[৩.২.১] ািনং
মিশেনর বহার
িনিত করত

গড় % ৩ ৭০ ৮০ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৮ ৮৫ ১০০ ১০০

[৩.২.২]
কিমউিনেকশন
যাবলীর অপােরশন
িনিত করত

গড় % ২ ৭০ ৮০ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৮ ৮৫ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৮:৩৯ া: 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 

[৪] িশিত ও
দ জনবল তির
করা।

১০

[৪.১] িবমানবের কম রত
কম কতােদর ওেজ (অন জব
িনং)

[৪.১.১] িনরাপা ও
অপােরশনাল
কম কতােদর িশণ
আেয়ািজত

গড় জনঘা ৩ ১৫ ২০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৬০ ৬০

[৪.১.২] নন
অপােরশনাল
কম কতােদর িশণ
আেয়ািজত

গড় জনঘা ২ ১৫ ২০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৬০ ৬০

[৪.২] কম চারীেদর ওেজ
(অন জব িনং)

[৪.২.১] িনরাপা ও
অপােরশনাল
কম চারীেদর িশণ
আেয়ািজত

গড় জনঘা ৩ ১৫ ২০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৬০ ৬০

[৪.২.২] নন
অপােরশনাল
কম চারীেদর িশণ
আেয়ািজত

গড় জনঘা ২ ১৫ ২০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৬০ ৬০

[৫] অভরীণ
সেদর মােম
িবমানবেরর
আয় ি করা।

১০

[৫.১] কার পািকং ইজারা
দান

[৫.১.১] ইজারা ি
সািদত

তািরখ তািরখ ৫ ২৭.০৩.২২ ২৩.০৪.২২ ২৮.০৫.২২ ০৫.০৬.২২ ১৬.০৬.২২

[৫.২] াক কণ ার ইজারা
দান

[৫.২.১] ইজারা ি
সািদত

তািরখ তািরখ ৫ ১৮.০৩.২১ ০৩.০৪.২২ ২৭.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ১৯.০৬.২২

[৬] িজব শতবষ 
উদযাপন।

৫ [৬.১] সবা সাহ পালন
[৬.১.১] ০১  সবা
সাহ আেয়ািজত

তািরখ তািরখ ৫ ১৫.০৮.২১ ২১.১০.২১ ১১.১১.২১ ০১.১২.২১ ১৫.১২.২১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৮:৩৯ া: 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%

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 ১৮:৩৯ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ E-Governance Electronic Governance

২ e-GP Electronic Government Procurement

৩ ICT Information Communication Technology

৪ PCN Pavement Classification Number

৫ বিবচক বসামিরক িবমান চলাচল কপ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৮:৩৯ া: 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] যাীেসবা উত করেণর লে া সবার মান িনিত
করেণ ািক ভবেনর বাইের হাত ধায়ার বা িনিত করা

[১.১.১] সংাপন কাজ সািদত
িবমানবর বাপেকর দর, শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শতকরা হার, সভার আেলাচনা ও িতেবদন

[১.২] যাীেদর শারীিরক র বজায় রাখার ােথ  আসন
িচিতকরণ ও রা সামী িনিতকরণ

[১.২.১] সেচতনতা ি ও রা সামী সরবরাহত
িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

এলাকার শতকরা হার (%), শাহ মখম
িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[১.৩] যাীসাধারেণর বহােরর জ িবমান টয়েলট এবং
Waiting Lounge সহ িবমানবেরর সব  সািব ক
পিরতা বজায় রাখা

[১.৩.১] সাব িণক সািব ক পিরতা বজায় রাখন
িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শতকরা হার,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহীর িতেবদন

[১.৪] শাহ মখম িবমানবের টারিমনাল িবিং িনম াণ।
[১.৪.১] কােজর অগিত পয ােলাচনা সভা আেয়ািজত
ও পিরদিশ ত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[১.৫] শাহ মখম িবমানবের রানওেয় ওভারেল করেনর
মােম PCN ১৭ থেক ৫০ এ উীত করণ

[১.৫.১] কােজর অগিত পয ােলাচনা সভা আেয়ািজত
ও পিরদিশ ত

িবমানবর বাপেকর দর, শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[১.৬] শা মখম িবমানবের ািওেয় িনম াণ।
[১.৬.১] কােজর অগিত পয ােলাচনা সভা আেয়ািজত
ও পিরদিশ ত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শতকরা হার,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহীর িতেবদন

[২.১] E-Gp এর বহার িনিত করণ [২.১.১] ই-িজিপ বাবায়নত
িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শতকরা হার,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহীর িতেবদন

[২.২] শাহ মখম িবমানবেরর সব  ওয়াই-ফাই িবধা িনিত
করণ

[২.২.১] ি ওয়াই-ফাই সবা দানত
িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[২.৩] শা মখম িবমানবের এইজ লাইট লা ইনেটনিস
থেক হাই ইনেটনিসেত পার

[২.৩.১] কােজর অগিত পয ােলাচনা সভা আেয়ািজত
ও পিরদিশ ত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[২.৪] িবমানবেরর সকল শাখায় দািরক কােজ E- mail
বহােরর সমতা ি

[২.৪.১] দািরক িচ ডাকেযােগর পাশাপািশ ই-মইল
এ সফটকিপ আদান দানত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শতকরা হার,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহীর িতেবদন

[২.৫] বিবচক এর ICT ও E-Governance কের
বাবায়ন

[২.৫.১] আইিস’র মােম এেরানকাল,
ািং,িনরাপা, িবিলং সািদত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শতকরা হার,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহীর িতেবদন

[৩.১] িবমানবেরর িনরাপায় িনেয়ািজত সকল সংাসেহর
মে সময় সাধন

[৩.১.১] মািসক িনরাপা সময় সভার িসা
বাবািয়ত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[৩.২] িবমান িনরাপা সামীর যথাযথ বহার িনিত করণ
[৩.২.১] ািনং মিশেনর বহার িনিত করত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[৩.২.২] কিমউিনেকশন যাবলীর অপােরশন িনিত
করত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৮:৩৯ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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

[৪.১] িবমানবের কম রত কম কতােদর ওেজ (অন জব িনং)

[৪.১.১] িনরাপা ও অপােরশনাল কম কতােদর িশণ
আেয়ািজত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

জনঘা,শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর
িতেবদন

[৪.১.২] নন অপােরশনাল কম কতােদর িশণ
আেয়ািজত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

জনঘা,শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর
িতেবদন

[৪.২] কম চারীেদর ওেজ (অন জব িনং)

[৪.২.১] িনরাপা ও অপােরশনাল কম চারীেদর িশণ
আেয়ািজত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[৪.২.২] নন অপােরশনাল কম চারীেদর িশণ
আেয়ািজত

িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[৫.১] কার পািকং ইজারা দান [৫.১.১] ইজারা ি সািদত
িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[৫.২] াক কণ ার ইজারা দান [৫.২.১] ইজারা ি সািদত
িবমানবর বাপেকর দর, শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন

[৬.১] সবা সাহ পালন [৬.১.১] ০১  সবা সাহ আেয়ািজত
িবমানবর বাপেকর দর,শাহ মখম িবমানবর,
রাজশাহী

শাহ মখম িবমানবর, রাজশাহীর িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৮:৩৯ া: ১৬ 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
যাীেসবা উত করেণর লে া সবার মান িনিতকরেণ ািক ভবেনর
বাইের হাত ধায়ার বা িনত করা

সংাপন কাজ স িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই িলিমেটড মৗিখক

শাহ মখম িবমানবেরর সব  ওয়াই-ফাই িবধা িনত করণ ি ওয়াই-ফাই সবা দান াক নট ও সাউথেটক মৗিখক ও প যাগােযাগ

বিবচক এর আইিস কের বাবায়ন
আইিস’র মােম এেরানকাল, ািং,িনরাপা, িবিলং
সকরণ।

সাউথেটক মৗিখক ও প যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৮:৩৯ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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



1  

 

 

সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের                       -       , ২০২১-২০২২  

               আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের    : kvn gL ỳg wegvbe›`i, ivRkvnx 

                          

 

      

    

এ   

 

         

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               .২৬ 

১.১                  আযেোজন             ৪       ০৪         ০১ ০১ ০১ ০১    

          

১.২             র            

        

               ৬ % wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

70%         ৪০% ৫ ০ % ৬০% ৭০%    

          

১.৩                             

(stakeholders)              

          ৪      wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

4         ০১ ০১ ০১ ০১    

          

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

  ২ সংখ্যো wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

৪০ জন         

 

 

১ (১০   ) 

 

১ (১০   ) 

 

১ (১০   ) 

 

১ (১০   ) 

 

 

  

          

১.৫    -            (         

     /  এ            

               /      -        

            

উন্নত কম য-

পলরযেি 

 ৩        

      

wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

     02 

01/12/2021 

01/06/2022 

        

 

 01/12/ 

2021 

 

 01/06/ 

2022 

   

          

১.৬                       -

       , ২০২১-২২           

                দপ্তর/সংস্থোে 

      ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

    -         

          

        

          

          

  ৪       wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

30/09/2021 

৩০/12/2021 

30/3/2022 

30/06/2022 

        30/09/ 

2021 

 

৩০/12/ 

2021 

 

30/3/ 

2022 

30/06/ 

2022 
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এ   

 

         

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

              

 

 

 

 

 

      

   

          

২.  ক্রযের ্ক্ষযরে  শুদ্ধোচোর  .৪ 

২.১ ২০২১-২২             -

                        

  -        

          

       

৪       wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

31/07/2021 

31/03/2022 

 

 

        31/07/ 

2021 

 

 
31/0৩/ 

202২ 
 

    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.              এ                                     ২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১  RvZxq ï×vPvi           -

                      –

                     । 

cÖwkÿbv_©x ৪ সংখ্যো wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

৪০ জন 
         

১ (১০   ) 

 

১ (১০   ) 

 

১ (১০   ) 

 

১ (১০   ) 

   

          

৩.২ ỳbxwZ we‡ivax †mwgbvi| ỳbxwZ we‡ivax 

†mwgbvi 

Av‡qvwRZ 

৪ msL¨v wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

০৪         ০১ ০১ ০১ ০১    

          

৩.৩ ỳbxwZ we‡ivax i¨wj ỳbxwZ we‡ivax 

i¨vwj Av‡qvwRZ 
৪ msL¨v wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

০2          ০১  ০১    

          

৩.৪ ỳbxwZ we‡ivax wjd‡jW weZibx| ỳbxwZ we‡ivax 

wjd‡jW  

৪ 
msL¨v 

wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

100         ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০    

          

৩.৫ ỳbxwZ we‡ivax e¨vbvi /†cŠ÷vi  ỳbxwZ we‡ivax 

e¨vbvi/ †cŠ÷vi  

৪ msL¨v wegvbe›`i 

e¨e ’̄vcK 

02          ০১  ০১    

          

লে:দ্র:- ্কোন 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 - - 

 




