
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 % ৪ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৭.৭৮

[১.২] কবাজার িবমানবেরর রানওেয়
সসারণ কের ত কাজ বাবায়ন

[১.২.১] ত কাজ স % ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০.৪২

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

[১.৩.১] ত কাজ স % ২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৬৫.৮৭

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

[১.৪.১] ত কাজ স % ২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৩৩.৮০

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

[১.৫.১] ত কাজ স % ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১১.০৯

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

[১.৬.১] ত কাজ স % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯৬.০৪

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

[১.৭.১] ত কাজ স % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৮৯.৩৩

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

[১.৮.১] ি সািদত তািরখ ২ ১৫-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২

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

[১.৯.১] ি সািদত তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২

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

[১.১০.১] ি সািদত তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২

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

[১.১১.১] ি সািদত তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২
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[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 ১ ১৫-০৫-২০২২ ২৫-০৫-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২

[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 ১ ১৫-০৫-২০২২ ২৫-০৫-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২

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
টাকা
(কা)

২ ১০০০.০০ ৯৩০.০০ ৮৬০.০০ ৭৯০.০০ ৭২০.০০ ৪৭৩.৭৩

[২.২] বিবচক কক সরকাির কাষাগাের
NTR জমাকরণ

[২.২.১] NTR দ
টাকা
(কা)

১ ১২০.০০ ১১৫.০০ ১১০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৩১.২৫

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

[২.৩.১] মালামাল
সংহীত

তািরখ ২ ০১-০৪-২০২২ ০৮-০৪-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ২২-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২

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

[২.৪.১] মালামাল সংহীত তািরখ ২ ০১-০৪-২০২২ ০৮-০৪-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ২২-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২

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

[২.৫.১] দরপ আানত তািরখ ১ ১৫-০১-২০২২ ২২-০১-২০২২ ২৯-০১-২০২২ ০৫-০২-২০২২ ১২-০২-২০২২ ১৯-১২-২০২১

[২.৫.২] ি ািরত তািরখ ১ ০১-০৪-২০২২ ০৮-০৪-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ২২-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২

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

[২.৬.১] দরপ ািয়ত তািরখ ১ ০১-০১-২০২২ ০৮-০১-২০২২ ১৫-০১-২০২২ ২২-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২

[২.৬.২] ি ািরত তািরখ ১ ২৫-০১-২০২২ ১০-০২-২০২২ ২৫-০২-২০২২ ১২-০৩-২০২২ ২৭-০৩-২০২২ ০৩-১০-২০২১

[২.৭] িবিভ িবমানবেরর জ িভএইচএফ
ওয়ািকটিক সরবরাহ

[২.৭.১] ি ািরত তািরখ ১ ০১-০৬-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

[২.৮.১] দরপ আানত তািরখ ১ ০১-০১-২০২২ ০৮-০১-২০২২ ১৫-০১-২০২২ ২২-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ ০১-১২-২০২১

[২.৮.২] ি ািরত তািরখ ১ ২৫-০৩-২০২২ ০১-০৪-২০২২ ০৮-০৪-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ২২-০৪-২০২২

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

[২.৯.১] মালামাল সংহীত তািরখ ১ ০২-০৫-২০২২ ০৯-০৫-২০২২ ১৬-০৫-২০২২ ২৩-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০৮-১২-২০২১

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

[২.১০.১] মালামাল
সংহীত

তািরখ ২ ০২-০৫-২০২২ ০৯-০৫-২০২২ ১৬-০৫-২০২২ ২৩-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২

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

[২.১১.১] িডজাইন
তত

তািরখ ১ ৩১-০৮-২০২১ ০৭-০৯-২০২১ ১৪-০৯-২০২১ ২১-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১

[২.১১.২] িডজাইন
যাচাইত

তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২২ ০৭-০৫-২০২২ ১৪-০৫-২০২২ ২১-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২

[২.১১.৩] িডজাইন
কািশত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২২ ০৭-০৬-২০২২ ১৪-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

৩

আজািতক
মানদ অযায়ী
িনয়ক
িবিধিবধান তির
ও িনরাপদ িবমান
চলাচল
িনিতকরণ

১৫

[৩.১] এয়ারা পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ ন স সংা ২ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ১৫

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

[৩.২.১] লাইেস
নবায়নত

সংা ২ ৫ ৪ ৪

[৩.৩] িবমান সংা হেত া সফ িরেপাট -এর
িনিকরণ

[৩.৩.১] ১৫.০৬.২২
তািরেখর মে া সফ
িরেপাট  িনিত

% ২ ১০০ ৯৮ ১০০

সফ
িরেপাট 
িনির
কােনা
আেবদন
পাওয়া
যায় িন।

[৩.৪] িবমান রণােবণ কােজ িনেয়ািজত
কািরগির িতােনর লাইেস নবায়ন

[৩.৪.১] ১৫.০৬.২২
তািরেখর মে া
লাইেস নবায়নত

% ২ ১০০ ৯৮ ১০০ ১৩/১৩



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

[৩.৫.১] িবিভ
িবমানবেরর িনরাপা
পিরদশ ন সািদত

সংা ২ ২০ ১৮ ৬

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

[৩.৬.১] সা িফেকট দ
সংা
(জন)

২ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৩১৩

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

[৩.৭.১] িসেলট-লন
াইট কায ম পিরদিশ ত

সংা ১ ২ ১

[৩.৮] াধীনতার বণ জয়ী উপলে সিমনার
আেয়াজন

[৩.৮.১] সিমনার
আেয়ািজত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২১ ২০-১২-২০২১ ২৫-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ২৯-১১-২০২১

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

[৩.৯.১] খসড়া িবিধ
মণালেয় িরত

তািরখ ১ ৩১-০১-২০২২ ০৭-০২-২০২২ ১৪-০২-২০২২ ২০-০২-২০২২ ২৮-০২-২০২২



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

% ২ ১০০ ৯৮ ১০০ ৩২/৩২

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

% ২ ১০০ ৯৮ ১০০ ১৯/১৯

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

[৪.২.১] এিভেয়শন
িসিকউির িবষয়ক
িশণ আেয়ািজত

ঘা ২ ৫০০০ ৪৯৪০ ৪৮৮০ ৪৮২০ ৪৭৬০ ২০৮২

[৪.২.২] এএম িবষয়ক
িশণ আেয়ািজত

ঘা ২ ১২০০ ১১৮০ ১১৬০ ১১৪০ ১১২০ ৮৭০

[৪.২.৩] ফায়ার অা
রসিকউ িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

ঘা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ২১০

[৪.২.৪] শাসন ও আিথ ক
বাপনা িবষয়ক
িশণ আেয়ািজত

ঘা ১ ৭৫০ ৭২০ ৬৯০ ৬৬০ ৬৩০ ৫৫২

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

[৪.৩.১] িশণ দ
সংা
(জন)

১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৭৫



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


