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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:

িভওআর  হােট  নন  এয়ার  কিশনার  মিশন  সংাপন  স  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  নন  সাব-শেনর  জ  িসিভল  কাজ  স  করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িশিত জনবেলর অলতা রেয়েছ। িভওআর এর িনরাপা বনী নই। িমিলটারী ফাম  ও ৩৫ এম াটািলয়ন কক এম াইিভং
িশেণর জ িমা িবমানবেরর িসংহভাগ িম বহার করা হে। অিফস ক, লাউম, আবািসক বাসােলা রাতন হওয়ায় ায়
বহার অপেযাগী হেয় পেড়েছ। অল জনবল িদেয় অপােরশন আওয়ার চা রাখা এবং আিনক িবমান িনয়ণ বার সােথ সাম
রেখ বাংলােদেশর আকাশসীমায় চলাচলকারী িবমানসেহর না িবধা দান করা এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

আিনক িবমান চলাচেলর না িবধািদ বহাল রাখা। এয়ারিফ অভরীণ িবমান উঠানামা করার উপেযাগী কের তালা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িড- িভওআর হােটর চারপাে গাড ওয়াল ও গাড ম িনম াণ করা।
পাওয়ার সাবেশন সংাপন করা।
১০০ কিভএ জনােরটর সংাপন করা।
অিফস ক, লাউম, আবািসক বাসােলা সংার/ননভােব তরীকরণ।
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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, িমা ি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)

বাংলােদেশর এক অতম  িবমান চলাচল কে পিরণত করা।

১.২ অিভল (Mission)
জাতীয় মােনর িনরাপদ, িনপব ও দ িবমান চলাচল সবা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. িবমানবেরর সবার মান উয়ন।
২. িবমানবেরর িনরাপা িনিত করা।
৩. বসামিরক িবমান চলাচেলর জ উপ ও দ জনবল তরী করা।
৪. উত ত ি বহােরর মােম অপােরশনাল, শাসিনক ও আিথ ক বাপনার উয়ন সাধন করা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবমানবেরর ািভেগশনাল এইড সািভ স িনিতকরণ
২. সাব িণক সািব ক পিরতা বজায় রাখা
৩. িবমানবের কম রতেদর েয়াজনীয় া রা সামী বহার
৪. য় িয়ায় ই-িজিপ’র বহার
৫. আইিস কের 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

িবমানবেরর সবার মান উয়ন
কম চারীেদর া রা িনিতকরণ % ৯৯ ৯৯ ৯৯ বিবচক ও িমা িবমানবর িমা িবমানবর

পিরার/পিরতা কায ম % ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০ বিবচক ও িমা িবমানবর িমা িবমানবর

বসামিরক িবমান চলাচেলর জ
উপ ও দ জনবল

কম কতা /কম চারীেদর িশণ % ৫০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ বিবচক ও িমা িবমানবর িমা িবমানবর

*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
সবার মান
উয়ন।

৩০

[১.১] ারা
িনিেত ািক
ভবেনর েবশ েখ হাত
ধায়ার বাকরণ

[১.১.১] হাত
ধায়ার িবধা
িনিতত

তািরখ তািরখ ১৫ ০১.০৩.২২ ১৫.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.২] িবিভ
িডজইনফাকেট ও
রা সামী
কম চারীেদর মােঝ
িবতরণ

[১.২.১] রা
সামী
িবতরণত

সমি সংা ১৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৪০ ৩০

[২] িবমানবেরর
িনরাপা িনিত
করা।

২০
[২.১] িবমান
িনরাপা বা
উীতকরণ

[২.১.১]
িনরাপা
িবষয়ক
সভা/সিমনার
অিত

সমি সংা ২০ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

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

১০

[৩.১] িবমানবের
কম রত কম কতা ও
কম চারীেদর িশণ
দান

[৩.১.১]
িনরাপা ও
কম কতা
/কম চারীেদর
িশণ দ

সমি সংা ১০ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০
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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] উত ত
ি বহােরর
মােম
অপােরশনাল,
শাসিনক ও
আিথ ক
বাপনার
উয়ন সাধন করা।

১০

[৪.১] য় িয়ায় ই-
িজিপ’র বহার
িনিত করণ

[৪.১.১]
অভরীণ
টার ই-
িজিপ’র মােম
বাবািয়ত

সমি % ৩ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] বিবচেকর
আইিস মিডউল
সেহর বহািরক
কায ম হণ

[৪.২.১]
আইিসর
বহািরক
কায ম হীত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৩.২২ ০৩.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[৪.৩] দািরক কােজ
ই-নিথর বহার

[৪.৩.১] ই-
নিথর মােম
ফাইল বা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৩.২২ ০৩.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[৪.৪] িবমানবের
ওযাই-ফাই এর মােম
ইারেনট সবা চা

[৪.৪.১] ওয়াই-
ফাই ডটা
ািমশন
চাত

তািরখ তািরখ ৩ ০৩.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২
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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





ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:১৩ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APIS Advanced Passnger information System

২ CML Cumilla Airport

৩ DVOR
Doppler Very High frequency Omni-Directional
Range

৪ EASA European Aviation Safety Assessment

৫ e-GP Electronic Government Procurement (e-GP)

৬ FAA Federal Aviation Administration

৭ IASA International Aviation Safety Assessment

৮ ICAO International Civil Aviation Organization

৯ SSC Significant Safety Concern



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:১৩ া: 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] ারা িনিেত ািক ভবেনর েবশ েখ হাত ধায়ার বাকরণ [১.১.১] হাত ধায়ার িবধা িনিতত িমা িবমানবর ও বিবচক Log

[১.২] িবিভ িডজইনফাকেট ও রা সামী কম চারীেদর মােঝ িবতরণ [১.২.১] রা সামী িবতরণত িমা িবমানবর চািহদা/দান প

[২.১] িবমান িনরাপা বা উীতকরণ [২.১.১] িনরাপা িবষয়ক সভা/সিমনার অিত িমা িবমানবর উপিিতর তািলকা

[৩.১] িবমানবের কম রত কম কতা ও কম চারীেদর িশণ দান [৩.১.১] িনরাপা ও কম কতা /কম চারীেদর িশণ দ বিবচক িচ-প

[৪.১] য় িয়ায় ই-িজিপ’র বহার িনিত করণ [৪.১.১] অভরীণ টার ই-িজিপ’র মােম বাবািয়ত িমা িবমানবর টার নাশ

[৪.২] বিবচেকর আইিস মিডউল সেহর বহািরক কায ম হণ [৪.২.১] আইিসর বহািরক কায ম হীত িমা িবমানবর রকড

[৪.৩] দািরক কােজ ই-নিথর বহার [৪.৩.১] ই-নিথর মােম ফাইল বা চাত িমা িবমানবর ই- িরেপাট / ান কিপ/ ইেমজ

[৪.৪] িবমানবের ওযাই-ফাই এর মােম ইারেনট সবা চা [৪.৪.১] ওয়াই-ফাই ডটা ািমশন চাত িমা িবমানবর ইেমজ/ ছিব



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:১৩ া: 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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:১৩ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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



সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্: কুরর্ল্লা রির্ানিন্দর, কুরর্ল্লা 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যিস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আযেোজন সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৬০ ৭০ ৯০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

প্রমর্াজয নয় লক্ষ্যর্াত্রা       অংশীজন 

কনই অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

  ২ সংখ্যো রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

র্ালার্াল রিনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরযেি 

 ৩ সংখ্যা ও 

তাররখ 

রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

০১/০৬/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা ০১/০৯/২০

২১ 

০১/১২/২০

২১ 

০১/০৩/২০

২২ 

০১/০৬/২০

২২ 

   

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন দপ্তর/সংস্থোে 

দারখল ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

  র্ ম-পরর ল্পনা  

ও নত্রর্ারস  

প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

  ৪ তাররখ রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

০১/০৬/২০২২ লক্ষ্যর্াত্রা ০১/০৯/২০

২১ 

০১/১২/২০

২১ 

০১/০৩/২০

২২ 

০১/০৬/২০

২২ 

   

অজমন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ সদর দপ্তর         সদর দপ্তর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়িসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়িসাইমর্ 

প্র ারশত 

 

৪ তাররখ সদর দপ্তর  লক্ষ্যর্াত্রা       সদর দপ্তর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত অজযন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল রিষময় 

 র্ ম তমা/ র্ মচারীমদর উদু্বদ্ধ রণ সভা 

 অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল রিষময় 

 র্ ম তমা/ র্ মচারীমদর প্ররশক্ষ্ণ প্রদান 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৪ সংখ্যা রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন      

৩.৩ দুনীরত রিমরািী সভা/কসরর্নার 

আময়াজন 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৪ েযকেো লেদ্যুৎ, পোলন ও জ্বোিোনীর 

লেি প্রদোন 

িম য়া রিল 

প্রদানকৃত 

৪ % রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৫ সদর দপ্তর হযত ক্ষপ্রলরত ননলতকতো 

সম্পলকযত ক্ষপোস্টোর/ লিফযিে/িোজ লেলির 

ব্যেস্থোকরণ 

প্রস্তুত/রিরলকৃত 

কপাস্টার/রলফমলর্/

ভাজ 

৪ সংখ্যা রির্ানিন্দর 

ব্যিস্থাপ  

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

অজমন      

লে:দ্র:- ক্ষকোন 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 - - 

 




