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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:

িবমানবেরর সািব ক িনরাপা িনিত করার লে অিধকাংশ িসিকউির বাউাির ওয়াল িনম াণ করা হেয়েছ। ০২ (ই) মা লাইট
াপন করা হেয়েছ। আবািসক এলাকায় িনরাপা গট িনম াণ করা হেয়েছ। যাী সবার মান উয়েনর লে শীতকােল যাীেদর গরম পািন
সরবরােহর জ িগজার বসােনা হেয়েছ। কনেভয়র ব াপন করা হেয়েছ। িভআইিপ/িভিভআইিপ লাউে উতমােনর সাফা াপন এবং
কনেকাস  হেল লাউ ফািন চার সরবরাহ করা হেয়েছ। ািক ভবেন এিস সংেযাজন করা হেয়েছ। িবমানবেরর অপােরশনাল সমতা ির
জ রানওেয়র উভয়পাে অবিশ রানওেয়র সাার িনম াণকাজ স করা হেয়েছ। নন ফায়ার শন িনম াণ করা হেয়েছ। নন পািপ
লাইট াপন করা হেয়েছ। রানওেয় সংার (ওভার ল) করা হেয়েছ। ওয়ািক-টিক (০৫) সরবরাহ করা হেয়েছ। িবমানবেরর সৗয 
বধ েনর জ েবশ ফটেক িনয়ন সাইন াপন এবং এোচ রাড সংার করা হেয়েছ। কার পািকং এলাকায় এসএস ীল ফিং িনম াণ করা
হেয়েছ।  ািক ভবেন এলইিড লাইট সংেযাজন করা  হেয়েছ।  িভআইিপ ও িভিভআইিপ কমেের রেনােভশন কাজ স করা  হেয়েছ
এবং চারপােশ ডেকােরভ লাইট াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনবেলর অলতা। িশিত জনবেলর তা। রাতন নিভেগশন এইড। একমা রাতন ািনং মিশন। ICAO শতাসাের
রানওেয় সার লাইন থেক ৫০০ ট িয়ার না থাকা। PA System এবং FIDS না থাকায় যাী সবা িবিত হে। আবহাওয়া
অিফস না থাকা। পোল রাড না থাকা। এোেন জায়গা অলতা। কনেকাস  হেল পয া টয়েলট না থাকা। সাব িণক িনরাপা বা
বজায় রাখা। অল জনবল ও রাতন যপািত বহােরর মােম যাী সাধারেণর সবার মান বজায় রাখা। ািক ভবেন যাী সবার মান
আিনকায়ন করা। িবমান বেরর সািব ক সবার মান সত রাখা। িবিভ ােন সীমানা াচীর না থাকায় িবমানবেরর িনরাপা সট।

ভিবৎ পিরকনা:

রানওেয় বিধ তকরণ। রানওেয় PCN বিধ তকরণ। রানওেয় ১৭ াে ILS হাপন। EOC িনম াণ করা। এিজএল ও এোচ লাইং
িসেম াপন করা। DVOR াপন করা। নন টািম নাল ভবন িনম াণ করা। ICAO শতাসাের অপােরশন ও আবািসক এলাকার জ
জিম অিধহণ করা। এোন বিধ তকরণ। েনজ িসেম িনম াণ করা। পোল রাড িনম াণ করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

এোন বিধ ত করণ;
িভআইিপ এবং িভিভআইিপ আিনকায়ন;
িলশ/আনসার ারাক তির করা;
এিজএল ও এোচ লাইং িসেম াপন;
রাজ আয় ি করা;
সািব ক িনরাপা িনিত করার লে অবিশ িনরাপা দয়াল িনম াণ সমাকরণ;
নন িনিম ত ভবন েলােত বিতক সংেযাগ এবং সরাম সরবরাহ করা;
িনরাপা া পা াপন করণ;
এোেনর দিণ পােশ মা লাইট াপন করণ;
িবমানবেরর টাউন সাইেড যাী ও দশ নাথেদর জ পাবিলক টয়েলট ও কািন সংার করা;
দািরক ও অপােরশনাল কােজর দতা ির জ সংি সকল কম কতা ও কম চারীেদর েয়াজনীয় ি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-

বাপক, বিরশাল ি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 িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. দািরক কােজ গিতশীলতা কায ম
২. িবমানবেরর বাপনায় ণগতমান িনিতকরণ
৩. রাজ আয় কায ম
৪. এিভেয়শন-সংা িনরাপা কায ম

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. এয়ার ািফক সািভ স দান।
২. এিভেয়শন িসিকউির দান।
৩. িসেজন চাট ার অযায়ী যাী সবা িনিতকরণ।
৪. Radio & Navigation Aids সচল রাখা।
৫. Crash Fire & Rescue িনিতকরেণর েয়াজনীয় বা হণ।
৬. িবমানবর পিরচালনা যথাযথ রাখার লে িবমানবের কম রত িবিভ সংার সােথ যথাযথ যাগােযাগ ও
পারািরক  সহেযািগতা  িনিতকরণ।
৭. এেরানকাল ও নন-এেরানকাল রাজ সংহ এবং জমা দান।
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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

Passenger Handling
সমতা ি

মাট আগমন ও বিহগ মন
যাী

সংা ৮২২৫৪ ৮৪২৬৪ ১০০০০০ ১১০০০০ ১২০০০০
বিবচক সদর দর, বিবপপ, রা মনালয়,
পয টন কেপ ােরশন, ােভল এেজী, ানীয়
জনিতিনিধ

বিবব বাপেকর দর,
বিরশাল।

Aircraft Handling
Capacity ি করণ।

মাট উয়ন ও অবতরণ সংা ১৪৫০ ১৮০০ ২৫০০ ২৭০০ ৩০০০ বিবচক সদর দর
বিবব বাপেকর দর,
বিরশাল।

মানব সদ উয়ন মাট কম কতা ও কম চারী জন ৩০ ৪৫ ৬০ বিবচক সদর দর
বিবব বাপেকর দর,
বিরশাল।

*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] দািরক কােজ
গিতশীলতা কায ম

২০

[১.১] িশণ/কম শালা

[১.১.১] িনরাপাকমেদর ানীয় িশণ দ সমি জন ৩ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪

[১.১.২] শাসিনক িনয়ম ও ংখলা িবষেয়
িশণ/কম শালা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১.৩] িবমানবর িনরাপা িবষয়ক কম শালা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১.৪] এয়ার সফ এওয়ারেনস কম শালা আেয়ািজত সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.১.৫] বিসক ফায়ার ফাইং কম শালা আেয়ািজত সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.২] ববর
জশতবািষ কী উদযাপন

[১.২.১] ববর জীবন ও কম  িবষয়ক আেলাচনা সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.২.২] িবমানবেরর িবিভ ােন ববর ছিব
সিলত ানার দিশ ত

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১

[১.৩] িবিভ কায ম ও
সবা িডিজটালাইেজশন

[১.৩.১] এেরানকাল িবিলং এর ে অেটােমশন
সফটওয়ার বত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৩.২] নন-এেরানকাল িবিলং এর ে
অেটােমশন সফটওয়ার বত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৩.৩] িবমানবেরর বািষ ক আয়-য় িহসােবর
ে অেটােমশন সফটওয়ার বত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৩.৪] যাীেদর জ ি ইারেনট িবধা (ওয়াই-
ফাই) বত

সমি এমিবিপএস ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০

[২] িবমানবেরর
বাপনায়
ণগতমান
িনিতকরণ

২০

[২.১] ভৗত অবকাঠােমা
িনম াণ, সংার ও সসারণ

[২.১.১] িলশ/আনসার ারাক িনিম ত সমি % ৪ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.১.২] িভআইিপ ও িভিভআইিপ কমে সংার
স

সমি % ৪ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.১.৩] সীমানা াচীর িনিম ত সমি ট ৩ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০

[২.১.৪] কািন সংার (টাউন সাইড) স সমি % ৩ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১০০

[২.১.৫] পাবিলক টয়েলট সংার (টাউন সাইড) স সমি % ৩ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১০০

[২.২] কেরানা ভাইরাস
সংমণ িনয়ণ

[২.২.১] ািনটাইজার িবতরণ স সমি সংা ১ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০

[২.২.২] মা িবতরণ স সমি % ১ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৪০০ ২০০

[২.২.৩] হা াভ িবতরণ স সমি % ১ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০

[৩] রাজ আয়
কায ম

২০
[৩.১] এেরানকাল রাজ
আয় কায ম

[৩.১.১] ািং িফ সংহীত সমি টাকা (ল) ৩ ১৫.২৩ ১৭.০০ ৩১.০০ ৩০.০০ ২৯.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ৩২.০০ ৩৩.০০

[৩.১.২] ট নিভেগশন িফ সংহীত সমি টাকা (ল) ৩ ৭.১৮ ৮.১০ ৮.৪০ ৮.৩০ ৮.২০ ৮.১০ ৮.০০ ৮.৫০ ৯.০০

[৩.১.৩] উেডাজাহাজ িনরাপা িফ সংহীত সমি টাকা (ল) ৩ ১.৩৯ ৩.৩৭ ৩.৫৫ ৩.৫০ ৩.৪৫ ৩.৪০ ৩.৩৫ ৩.৬০ ৩.৮০
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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 

[৩.২] নন-এেরানকাল
রাজ আয় কায ম

[৩.২.১] এয়ার সাইড ইজারা দ সমি টাকা (ল) ৩ ৩.০৪ ৩.৩৫ ৩.৬০ ৩.৫৫ ৩.৫০ ৩.৪৫ ৩.৪০ ৩.৭০ ৩.৭৫

[৩.২.২] টাউন সাইড ইজারা দ সমি টাকা (ল) ৩ ১.৪৫ ৩.২১ ৪.৪০ ৪.৩০ ৪.২০ ৪.১০ ৪.০০ ৪.৫০ ৪.৬০

[৩.২.৩] এারেকশন িফ সংহীত সমি টাকা (ল) ২ ৮.৫০ ১০.০০ ১২.৫০ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ১২.৫০ ১৩.০০

[৩.২.৪] িবমানবর উয়ন িফ সংহীত সমি টাকা (ল) ২ ২৫.০০ ২৭.০০ ২৬.০০ ২৫.৫০ ২৫.০০ ২৪.০০ ৩০.০০ ৩২.০০

[৩.২.৫] যাী িনরাপা িফ সংহীত সমি টাকা (ল) ১ ১৭.৯৬ ২১.৫০ ২১.০০ ২০.৫০ ২০.০০ ১৯.৫০ ২২.০০ ২৩.০০

[৪] এিভেয়শন-সংা
িনরাপা কায ম

১০
[৪.১] সহায়ক য
াপন/সরবরাহ

[৪.১.১] AWOS য় ও সরবরাহত তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.২১ ২৮.০২.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ৩০.০৬.২২

[৪.১.২] রানওেয় ১৭-এ এোচ লাইট সংািপত তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.২১ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২

[৪.১.৩] ােগজ ািনং মিশন য়/সরবরাহত তািরখ তািরখ ২ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২

[৪.২] সংি িশণ দান [৪.২.১] িনরাপা কমেদর GSO িশেণ িরত সমি সংা (জন) ৩ ৪ ৩ ২ ৪ ৪
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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 AGL Aerodrome Ground Lighting

২ AWOS Automatic Weather Observation System

৩ CEMSU Central Engineering Maintenance and Storage Unit

৪ DVOR
Doppler Very Frequency Omini-directional Radio
Range

৫ EOC Emergency Operation Center

৬ FIDS Flight Information Display System

৭ GSO Ground Security Operative

৮ GSO Ground Support Operative

৯ ICAO International Civil Aviation Organization

১০ ILS Instrument Landing System

১১ LED Light Emitting Diode

১২ MBps Megabytes Per Second

১৩ PA System Public Announcement System

১৪ PCN Pavement Classification Number

১৫ P&D/QS Circle Planning & Design/Query and Survey Circle

১৬ VIP Very Important Person

১৭ VVIP Very Very Important Person

১৮ বিবব বিরশাল িবমানবর

১৯ 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] িশণ/কম শালা

[১.১.১] িনরাপাকমেদর ানীয় িশণ দ বিবব হািজরা শীট/িশণ কের িরিচ

[১.১.২] শাসিনক িনয়ম ও ংখলা িবষেয় িশণ/কম শালা আেয়ািজত বিবব হািজরা শীট/িশণ কের িরিচ

[১.১.৩] িবমানবর িনরাপা িবষয়ক কম শালা আেয়ািজত বিবব হািজরা শীট/িশণ কের িরিচ

[১.১.৪] এয়ার সফ এওয়ারেনস কম শালা আেয়ািজত বিবব হািজরা শীট/িশণ কের িরিচ

[১.১.৫] বিসক ফায়ার ফাইং কম শালা আেয়ািজত বিবব হািজরা শীট/িশণ কের িরিচ

[১.২] ববর জশতবািষ কী উদযাপন
[১.২.১] ববর জীবন ও কম  িবষয়ক আেলাচনা সভা আেয়ািজত বিবব হািজরা শীট/উপিত সভগেণর িরিচ

[১.২.২] িবমানবেরর িবিভ ােন ববর ছিব সিলত ানার দিশ ত বিবব হািজরা শীট/িশণ কের িরিচ

[১.৩] িবিভ কায ম ও সবা
িডিজটালাইেজশন

[১.৩.১] এেরানকাল িবিলং এর ে অেটােমশন সফটওয়ার বত বিবব সফটওয়ার জনােরেটড িবেলর কিপ

[১.৩.২] নন-এেরানকাল িবিলং এর ে অেটােমশন সফটওয়ার বত বিবব সফটওয়ার জনােরেটড িবেলর কিপ

[১.৩.৩] িবমানবেরর বািষ ক আয়-য় িহসােবর ে অেটােমশন সফটওয়ার বত বিবব সফটওয়ার জনােরেটড িবেলর কিপ

[১.৩.৪] যাীেদর জ ি ইারেনট িবধা (ওয়াই-ফাই) বত বিবব তয়ন

[২.১] ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ, সংার ও
সসারণ

[২.১.১] িলশ/আনসার ারাক িনিম ত িপএিড/িকউএস সােকল, িসএএিব, ঢাকা ওয়াক অড ার/ছিব

[২.১.২] িভআইিপ ও িভিভআইিপ কমে সংার স িপএিড/িকউএস সােকল, িসএএিব, ঢাকা ওয়াক অড ার/ছিব

[২.১.৩] সীমানা াচীর িনিম ত িপএিড/িকউএস সােকল, িসএএিব, ঢাকা ওয়াক অড ার/ছিব

[২.১.৪] কািন সংার (টাউন সাইড) স িপএিড/িকউএস সােকল, িসএএিব, ঢাকা ওয়াক অড ার/ছিব

[২.১.৫] পাবিলক টয়েলট সংার (টাউন সাইড) স িপএিড/িকউএস সােকল, িসএএিব, ঢাকা ওয়াক অড ার/ছিব

[২.২] কেরানা ভাইরাস সংমণ িনয়ণ

[২.২.১] ািনটাইজার িবতরণ স বিবব চািহদা/দান পের ফেটাকিপ

[২.২.২] মা িবতরণ স বিবব চািহদা/দান পের ফেটাকিপ

[২.২.৩] হা াভ িবতরণ স বিবব চািহদা/দান পের ফেটাকিপ

[৩.১] এেরানকাল রাজ আয় কায ম

[৩.১.১] ািং িফ সংহীত বিবব বািষ ক িরটান 

[৩.১.২] ট নিভেগশন িফ সংহীত বিবব বািষ ক িরটান 

[৩.১.৩] উেডাজাহাজ িনরাপা িফ সংহীত বিবব বািষ ক িরটান 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:২৯ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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

[৩.২] নন-এেরানকাল রাজ আয়
কায ম

[৩.২.১] এয়ার সাইড ইজারা দ বিবব িপের কিপ

[৩.২.২] টাউন সাইড ইজারা দ বিবব িপের কিপ

[৩.২.৩] এারেকশন িফ সংহীত বিবব বািষ ক িরটান 

[৩.২.৪] িবমানবর উয়ন িফ সংহীত বিবব বািষ ক িরটান 

[৩.২.৫] যাী িনরাপা িফ সংহীত বিবব বািষ ক িরটান 

[৪.১] সহায়ক য াপন/সরবরাহ

[৪.১.১] AWOS য় ও সরবরাহত CEMSU, িসএএিব, ঢাকা চািহদাপ/দানপ

[৪.১.২] রানওেয় ১৭-এ এোচ লাইট সংািপত িপএিড/িকউএস সােকল, িসএএিব, ঢাকা ওয়াক অড ার/ছিব

[৪.১.৩] ােগজ ািনং মিশন য়/সরবরাহত CEMSU, িসএএিব, ঢাকা চািহদাপ/দানপ

[৪.২] সংি িশণ দান [৪.২.১] িনরাপা কমেদর GSO িশেণ িরত িসিভল এিভেয়শন একােডিম, ঢাকা অিফস আেদশ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:২৯ া: ১৫ 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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:২৯ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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



1  

 

 
সংেযাজনী ৪: 

 আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২  
 
আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র নাম: বিরশাল িবমানব র, বিরশাল।  

কায েমর নাম কমস াদন চক 
 

চেকর
মান 

একক 
 

বা বায়েনর
দািয়  
া ি / 

পদ 

২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২১-২০২২  ম  

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. ািত ািনক ব া ২৬ 
১.১ নিতকতা কিম  সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং া wegvbe›`i 

e¨ve¯’vcK 
৪ ল মা া ১ ১ ১ ১    

অজন      
১.২ নিতকতা কিম র সভার িস া  
বা বায়ন 

বা বািয়ত িস া  ৬ % wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

১০০ ল মা া ৬০ ৭০ ৯০ ১০০    

অজন      

১.৩ শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ হেণ সভা 

অ ি ত সভা ৪ সং া wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

4 ল মা া ১ ১ ১ ১    
অজন      

১.৪ াচার সং া  িশ ণ আেয়াজন  িশ ণ 
আেয়ািজত 

২ সং া wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

৪ ল মা া 
 

১ ১ ১ ১  
 

  

অজন      

১.৫ কম-পিরেবশ উ য়ন ( া িবিধ 
অ সরণ/অেকেজা রাতন গাড়ী 
িনলাম/পিরত া  রাতন ফায়ার শন 
অপসারণ/পির ার-পির তা ি  
ইত ািদ 

উ ত কম-
পিরেবশ 

৩ সং া 
ও 
তািরখ 

wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

৪ 
 

01/06/2022 

ল মা া 
 

01/09/ 
2021 
 

01/12/ 
2021 
 

01/3/ 
2022 

01/06/ 
2022 

   

অজন      

অ জন      

১.৬ জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০২১-২২ ও মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন দ র/সং ায় 
দািখল ও   ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ 

কম-পিরক না  ও 
মািসক 

িতেবদন 
দািখল ত ও 
আপেলাড ত 

৪ তািরখ wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

30/06/2021 ল মা া        

অজন      
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কায েমর নাম কমস াদন চক 
 

চেকর
মান 

একক 
 

বা বায়েনর
দািয়  
া ি / 

পদ 

২০২০-২০২১ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২১-২০২২  ম  

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
অজন      

১.৭ াচার র ার দান এবং 
র ার া েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
কাশ 

দ  র ার ৩ তািরখ   ল মা া       উ  কাজ 
িসএএিব সদর 
দ র মা েম 
হয় 

অজন      

২.  েয়র ে  াচার. ৪ 
২.১ ২০২১-২২ অথবছেরর য়-
পিরক না ওেয়ব সাইেট কাশ 

য়-পিরক না 
ওেয়ব সাইেট 

কািশত 

৪ তািরখ   ল মা া       য়-
পিরক না 
িসএএিব সদর 
দ ের মা েম 
ওেয়ব সাইেট  

কািশত হয় 

 
অজন 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক অ া  কায ম ২০ (অ ািধকার িভি েত নতম প চ  কায ম) 
৩.১RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevqb ï×vPvi ev¯Íevqb 

Kg©cwiKíbv 
GescwiexÿY 
KvVv‡gv cÖYxqb I 
`vwLjKib 

৪ তািরখ wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

৩০ /06/ 
202১  

ল মা া        
অজন      

৩.২ `ybxwZwe‡ivax †mwgbvi| `ybxwZwe‡ivax 
†mwgbvi 
Av‡qvRb I 
ev¯Íevqb 

৪ msL¨v wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

৪ ল মা া ১ ১ ১ ১    
অজন      

৩.৩ `ybxwZ we‡ivax i¨wj `ybxwZ we‡ivax 
i¨vwjAv‡qvRb I 
ev¯Íevqb 

৪ msL¨v wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

2 ল মা া  ১  ১    
অজন      

৩.৪ ỳbxwZ we‡ivax wjd‡jট/ ানার 
িবিভ  ােন লাগােনা| 

`ybxwZ we‡ivax 
wjd‡jW cȪ ‘Z I 
weZiwb| 

৪ 
msL¨v 

wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

100 ল মা া ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    
অজন      

৩.৫ াচার সিমনার আেয়াজন `ybxwZ we‡ivax 
e¨vbvi/ †cŠ÷vi 
ˆZwi I cÖ̀ k©Y 

৪ msL¨v wegvbe›`i 
e¨ve¯’vcK 

4 ল মা া ১ ১ ১ ১    
অজন      
অজন      

 



 

 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 - - 

 




