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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:

আজািতক িবমানবেরর জ অতাবকীয় Aerodrome Certificate অিজত হেয়েছ। মাননীয় ধানমীর িতিত
মাতােবক িসেলট-লন-িসেলট সরাসির াইট চা হেয়েছ। আজািতক বিহ গমন লাউের যাী ধারণমতা িণ করা হেয়েছ। যাীেদর
িবড়না কমােনার লে চক-ইন কাউার এলাকা ও হা লােগজ ব নবপায়ন,  ইন লাইন হা লােগজ ািনং চা করা হেয়েছ।
ইউেরাপীয় অেল রািন সমতা স রািন কােগ া কমে াপন করা হেয়েছ। িনরাপা িনিত করার লে িসিকউির পল রাড
তিরর কাজ শতভাগ স হেয়েছ। ািক ভবেন ফায়ার অালাম  িসেম সংাপন করা হেয়েছ। যাীসাধারেনর িবধােথ  পয া ও
িনন মাবাইল চািজং শন সংাপন করা হেয়েছ । যাী সাধারেনর িবধােথ  এক বসরকাির কাািন কক যাী সবা (MGA)
চা করা হেয়েছ। িবমানবেরর নন ০১ ARFF Vehicle সংেযাজন করা হেয়েছ। অ িবমানবেরর সকল শাখােক ICT এর
মােম একই নটওয়ােকর আওতা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাসহ:
এোন তা। অল জনবল এবং অপয া যানবাহন।

চােলসহ:
আজািতক মান বজায় রেখ ত যাী সাধারণেক সবা দান করা। অল জনবল িদেয় অপােরশন আওয়ার চা রাখা।

ভিবৎ পিরকনা:

জিম অিধহণ কের িবমানবেরর পিরিধ বািড়েয় নন অতািনক িবধাস ােসার টািম নাল িবিং, কোল টাওয়ার, এোন,
ািওেয়,  ফায়ার  শন  তির  করা।  নন  সাবেশন  াপন  ও  মতা  ি  করা।  নন  DVOR,  ILS  এবং  অতািনক  EDS
সংাপন করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

রানওেয়র উভয়পােশ সাইডিপ িনম াণ।
এয়ারসাইেডর পািন িনাশেনর জ সাইডিেপর উভয়পাে ন িনম াণ।
রািন কােগ া িিনং এর জ অতািনক EDS সংেযাজন।
িবমানবেরর িনরাপাবা উীতকরেণর লে বিড ািনং  করা।
এেরাাম াউ লাইং িসেম পিরবতন।
পাওয়ার হাউস ও সাব শন ানার 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-

পিরচালক, ওসমানী 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 িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. িনরাপদ িবমান চলাচল, যাী ও মালামাল পিরবহেন সমতা ি/সসারণ করা এবং উত যাীেসবা িনিত করা।
২. আজািতক মানদ পািরশ (SARPs) বাবায়েনর মােম অ িবমান বেরর িনরাপা িনিত করা।
৩. িবমানবেরর জনবেলর দতা ি।
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. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন।
২. িবমানবেরর যাী সবার যথাযথ মান বজায় রাখা, মাগত উয়ন ও সমতা ি।
৩. দ জনবল ত করণ।
৪. উত ত ি বহার।
৫. আজািতক মানদে িবমানবেরর িনরাপা িনিতকরণ।
৬. শাসিনক ও অপােরশনাল আিথ ক বাপনার উয়ন।
৭. িবমানবেরর কম রত সংাসেহর মে েয়াজনীয় সময় সাধন করা।
৮. য় িয়ায় e-GP এর বহার িনিতকরণ।
৯. 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

নন াভািবক পিরিিতেত
িবমানবের া রা
িনিত করা ও িনরাপার মান
বজায় রাখা।

িবমানবের া
রা ও িনরাপা
িনিত।

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

ক)বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয় খ) া মণালয় গ) রা
মণালয় ঘ) বসামিরক িবমান চলাচল
কপ।

ICAO Annex

টকসই উয়ন অভী, ২০৩০
এর ৯.১.২ নর চক ও ৮ম
পবািষ ক পিরকনার
লমাা অযায়ী ওসমানী
আজািতক িবমানবেরর যাী
পিরবহন ও প পিরবহেনর
সমতা ি।

যাী পিরবহন ি ল জন ৩.৭৬ ২.০২ ৩.৮ ৪.৫ ৫

ক) বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয় খ) পররা মণালয় গ) রা
মণালয় ঘ) বসামিরক িবমান চলাচল
কপ ঙ) পিরকনা কিমশন চ) দশীয় ও
আজািতক এয়ারলাইনস

ক) ৮ম পবািষ ক পিরকনা; খ) Revised
Monitoring and Evaluation
Framework of the
Sustainable Development
Goals (SDGs): Bangladesh
Perspective; এবং গ) বাংলােদশ
পিরসংান েরা

প পিরবহন ি
হাজার
মিক
টন

৬.৯ ০.০১৭ ৮ ১২ ১৮

ক) বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয় খ) পররা মণালয় গ) রা
মণালয় ঘ) বসামিরক িবমান চলাচল
কপ ঙ) পিরকনা কিমশন চ) জাতীয়
রাজ বাড  ছ) দশীয় ও আজািতক
এয়ারলাইনস

ক) ৮ম পবািষ ক পিরকনা; খ) Revised
Monitoring and Evaluation
Framework of the
Sustainable Development
Goals (SDGs): Bangladesh
Perspective; এবং গ) 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] িনরাপদ িবমান
চলাচল, যাী ও
মালামাল পিরবহেন
সমতা ি/সসারণ
করা এবং উত
যাীেসবা িনিত করা।

৩০

[১.১] যাীেসবা উত করেণর লে
Facilitation Committee’র
িসা বাবায়ন

[১.১.১] মািসক সভার িসা বাবািয়ত গড় % ৩ ৫০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০

[১.২] যাীেদর জ িবমানবেরর সব 
ইারেনট পিরেষবা িনিতকরণ

[১.২.১] সকল ােন ইারেনট পিরেষবা
িনিতত

গড় % ৩ ৮০ ৮৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

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

[১.৩.১] সািব ক পিরতা বজায় রাখা
িনিতত

গড় % ২ ৮০ ৯০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮০

[১.৪] টািম নােলর অভেরর
আেলািকতকরণ বা উতকরণ

[১.৪.১] আেলািকতকরণ বা উতকরণ
কায ম সািদত

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[১.৫] যাীেদর েপয় পািন পােনর িবধা
ি করা

[১.৫.১] িবমানবের ওয়াটার ফাউেেনর
আওতা বিধ ত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[১.৬] আজািতক আগমনী হেল ধান
বের িবক নন লােগজ ব াপন

[১.৬.১] ধান বের িবক নন লােগজ
ব াপেনর কাজ সািদত

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১০.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[১.৭] িবমানবর বহারকারী সকেলর
া সেচতনতা ও রা িনিত করা

[১.৭.১] আইেসােলশন ম ািপত তািরখ তািরখ ৩ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ১৫.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[১.৭.২] িবমানবেরর িবিভ ােন হাত
ধায়া, ািনটাইজার বহার, রা সামীর
বহার িনিতত

গড় % ২ ৮০ ৯০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮০

[১.৭.৩] শারীিরক র বজায় রেখ
েয়াজনীয় আসন িবাস িনিতত

গড় % ২ ৮০ ৯০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮০

[১.৭.৪] ট অপােরেটড ডািবেনর বহার
িনিতত

গড় % ২ ৬০ ৭০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৯৫ ১০০

[১.৮] িবমান হেত যাীসাধারেণর িনরাপদ
আেরাহন/অবতরেণর জ আলফা গইট
িনম াণ।

[১.৮.১] আলফা গইট িনম াণ কাজ সািদত তািরখ তািরখ ৩ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১০.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[১.৯] টািম নালসহ িবমানবেরর অভের
এলইিড সাইেনইজ াপন

[১.৯.১] এলইিড সাইন-এজ াপন কায ম
সািদত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১০.০৫.২২ ১৫.০৫.২২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৩:৫২ া: 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 

[২] আজািতক মানদ
পািরশ (SARPs)
বাবায়েনর মােম অ
িবমান বেরর িনরাপা
িনিত করা।

২০

[২.১] িবমানবেরর িনরাপায় িনেয়ািজত
সকল সংাসেহর মে সময় সাধন

[২.১.১] মািসক িনরাপা সময় সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ৪ ৮০ ৯০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮০

[২.২] িবমান িনরাপা বা উীতকরণ

[২.২.১] বিড ািনং বা SOP ত
অ করেণর জ সময় সািধত

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[২.২.২] পিরেফিরয়াল বাউারীর যথাযথ
ফিং কাজ সািদত

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[২.২.৩] বতমান এোন গট ানােরর
মােম অিধকতর াফ ও যানবাহন িিনং
িবধা স এোন গট িনম াণ কাজ
সািদত

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[২.৩] িবমানবের িবমান ফায়ার হাইা
বা উতকরণ

[২.৩.১] সাবমারিসবল পা ও জিক পা
াপন কাজ সািদত

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[৩] িবমানবেরর
জনবেলর দতা ি।

১০
[৩.১] িবমানবের কম রত কম কতা ও
কম চারীেদর িশণ দান

[৩.১.১] িনরাপা ও অপােরশনাল কম কতা
/কম চারীেদর িশণ আেয়ািজত

গড় জনঘা ৫ ১৫ ২০ ২৫ ২৪ ২২ ২০ ১৫ ৩০ ৪০

[৩.১.২] অা কম কতা- কম চারীেদর
িশণ আেয়ািজত

গড় জনঘা ৫ ১৫ ২০ ২৫ ২৪ ২২ ২০ ১৫ ৩০ ৪০

[৪] উত ত ি
বহােরর মােম
অপােরশনাল, শাসিনক
ও আিথ ক বাপনার
উয়ন সাধন করা।

১০

[৪.১] য় িয়ায় ই-িজিপ’র বহার
িনিতকরণ

[৪.১.১] ই-িজিপ বত গড় % ৩ ৮০ ৮৫ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৪.২] িবমানবেরর সকল শাখায় দািরক
কােজ ই-মইল বহার চাকরণ

[৪.২.১] দািরক যাগােযােগ ই-মইেলর
বহােরর সমতা অিজত

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২

[৪.৩] বিবচক এর আইিস কের
বাবায়ন

[৪.৩.১] আইিস’র মােম এেরানকাল,
নন-এেরানকাল িবিলং সািদত

তািরখ তিরখ ৪ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২ ১৫.০৫.২২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৩:৫২ া: 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: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৩:৫২ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ARFF Aircraft Rescue and Fire Fighting

২ DVOR
Doppler Very High frequency Omni-Directional
Range

৩ EDS Explosive Detection System

৪ e-Filing Electronic Filing

৫ E-Governance Electronic Governance

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

৭ ETD Explosive Trace Detector

৮ ICAO International Civil Aviation Organization

৯ ICT Information Communication Technology

১০ ILS Instrument Landing System

১১ MGA Meet Greet Assist

১২ SARPs Standards and Recommended Practices

১৩ বিবচক বসামিরক িবমান চলাচল কপ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৩:৫২ া: 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] যাীেসবা উত করেণর লে
Facilitation Committee’র িসা
বাবায়ন

[১.১.১] মািসক সভার িসা বাবািয়ত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

সভার কায িববরণী ও িতেবদন।

[১.২] যাীেদর জ িবমানবেরর সব  ইারেনট
পিরেষবা িনিতকরণ

[১.২.১] সকল ােন ইারেনট পিরেষবা িনিতত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালক কক সতািয়ত িসএনএস শাখা ও ইারেনট
দানকারী সংার িরেপাট ।

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

[১.৩.১] সািব ক পিরতা বজায় রাখা িনিতত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

গননািন িতেবদন ও যাীসাধারেণর রণত
ইভােয়শন ফরম।

[১.৪] টািম নােলর অভেরর আেলািকতকরণ বা
উতকরণ

[১.৪.১] আেলািকতকরণ বা উতকরণ কায ম
সািদত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালেকর তয়ন।

[১.৫] যাীেদর েপয় পািন পােনর িবধা ি করা [১.৫.১] িবমানবের ওয়াটার ফাউেেনর আওতা বিধ ত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

যাীসাধারেণর রণত ইভােয়শন ফরম এবং
Facilitation Committee’র সভার
কায িববরণী।

[১.৬] আজািতক আগমনী হেল ধান বের িবক
নন লােগজ ব াপন

[১.৬.১] ধান বের িবক নন লােগজ ব াপেনর
কাজ সািদত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালেকর তয়ন এবং আেলাকিচ।

[১.৭] িবমানবর বহারকারী সকেলর া
সেচতনতা ও রা িনিত করা

[১.৭.১] আইেসােলশন ম ািপত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালক কক সতািয়ত িরেপাট ।

[১.৭.২] িবমানবেরর িবিভ ােন হাত ধায়া,
ািনটাইজার বহার, রা সামীর বহার িনিতত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

গননািন িতেবদন, যাীসাধারেণর রণত ইভােয়শন
ফরম এবং Facilitation Committee’র সভার
কায িববরণী।

[১.৭.৩] শারীিরক র বজায় রেখ েয়াজনীয় আসন
িবাস িনিতত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

গননািন িতেবদন, যাীসাধারেণর রণত ইভােয়শন
ফরম এবং Facilitation Committee’র সভার
কায িববরণী।

[১.৭.৪] ট অপােরেটড ডািবেনর বহার িনিতত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

গননািন িতেবদন, যাীসাধারেণর রণত ইভােয়শন
ফরম এবং Facilitation Committee’র সভার
কায িববরণী।

[১.৮] িবমান হেত যাীসাধারেণর িনরাপদ
আেরাহন/অবতরেণর জ আলফা গইট িনম াণ।

[১.৮.১] আলফা গইট িনম াণ কাজ সািদত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালেকর তয়ন এবং আেলাকিচ।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.৯] টািম নালসহ িবমানবেরর অভের এলইিড
সাইেনইজ াপন

[১.৯.১] এলইিড সাইন-এজ াপন কায ম সািদত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালেকর তয়ন এবং আেলাকিচ।

[২.১] িবমানবেরর িনরাপায় িনেয়ািজত সকল
সংাসেহর মে সময় সাধন

[২.১.১] মািসক িনরাপা সময় সভার িসা বাবািয়ত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

সভার আেলাচনা এবং কায িববরণী।

[২.২] িবমান িনরাপা বা উীতকরণ

[২.২.১] বিড ািনং বা SOP ত অ করেণর
জ সময় সািধত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

SOP ত বিড ািনং বা অ করেণর জ সদর
দের িরত িচ।

[২.২.২] পিরেফিরয়াল বাউারীর যথাযথ ফিং কাজ
সািদত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালেকর তয়ন এবং আেলাকিচ।

[২.২.৩] বতমান এোন গট ানােরর মােম অিধকতর
াফ ও যানবাহন িিনং িবধা স এোন গট িনম াণ
কাজ সািদত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালেকর তয়ন এবং আেলাকিচ।

[২.৩] িবমানবের িবমান ফায়ার হাইা বা
উতকরণ

[২.৩.১] সাবমারিসবল পা ও জিক পা াপন কাজ
সািদত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালেকর তয়ন এবং আেলাকিচ।

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

[৩.১.১] িনরাপা ও অপােরশনাল কম কতা /কম চারীেদর
িশণ আেয়ািজত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

িশেণর উপিিত ।

[৩.১.২] অা কম কতা- কম চারীেদর িশণ
আেয়ািজত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

িশেণর উপিিত।

[৪.১] য় িয়ায় ই-িজিপ’র বহার িনিতকরণ [৪.১.১] ই-িজিপ বত
পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট।

পিরচালক কক সতািয়ত িকউরেম িবভােগর তয়ন ।

[৪.২] িবমানবেরর সকল শাখায় দািরক কােজ ই-
মইল বহার চাকরণ

[৪.২.১] দািরক যাগােযােগ ই-মইেলর বহােরর
সমতা অিজত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট

অগ ােনাােমর জনত পেদর িবপরীেত অিফিশয়াল
ইেমইল আইিড তিরর রণত িচর কিপ।

[৪.৩] বিবচক এর আইিস কের বাবায়ন
[৪.৩.১] আইিস’র মােম এেরানকাল, নন-
এেরানকাল িবিলং সািদত

পিরচালেকর দর, ওসমানী আজািতক িবমানবর,
িসেলট

পিরচালেকর তয়ন ।
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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
িবমানবর বহারকারী সকেলর া সেচতনতা ও রা িনিত করা। আইেসােলশন ম াপন করা। িসেলট পওর সােকল িচ রণ ও টিলেফািনক আলাপন।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

ংযমোজনী ৪: 

                     আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরযেয জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর কভ য-লযকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

 

           Imgvbx AvšÍR©vwZK wegvbe›`i, wm‡jU 

 

কোম যক্রযভয নোভ 
কভ যম্পোদন সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোেযনয 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ যফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোেন অগ্রগলত লযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

ভন্তব্য রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজযন 

১ভ 

ককোেোর্ যো

য 

২ে 

ককোেোর্ যোয 

৩ে 

ককোেোর্ যোয 

৪থ য 

ককোেোর্ যোয 

কভোর্ 

অজযন 

অলজযত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোলতষ্ঠোলনক ব্যফস্থো 

১.১ ননলতকতো কলভটি বো আযেোজন বো আযেোলজত ২ ংখ্যো         ৪ 

রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১  

  

অজযন      

১.২ ননলতকতো কলভটিয বোয লদ্ধোন্ত 

ফোস্তফোেন 
ফোস্তফোলেত লদ্ধোন্ত ৩ % 

        
৮০ 

রক্ষ্যভোত্রো ৫০ ৬০ ৭০ ৮০  

  
অজযন      

১.৩ সুোন প্রলতষ্ঠোয লনলভত্ত 

অংীজযনয (stakeholders) 

অংগ্রযণ  বো 

অনুলষ্ঠত বো ২ ংখ্যো 
        

৪ 

রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১  

  

অজযন      

১.৪ অংীজযনয অংগ্রযণ  বোয 

লদ্ধোন্ত ফোস্তফোেন 
ফোস্তফোলেত লদ্ধোন্ত ৩ % 

        
৮০ 

রক্ষ্যভোত্রো ৫০ ৬০ ৭০ ৮০  

  

অজযন      

১.৫ কভ য-লযযফ উন্নেন (স্বোস্থযলফলধ 

অনুযণ/ লযষ্কোয-লযচ্ছন্নতো বৃলদ্ধ 

ইতযোলদ) 

উন্নত কভ য-লযযফ ৫ 

ংখ্যো 

ও 

তোলযখ 

        
৪ 

০১/০৬/ 

২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো 

 

১ 

০১/০৯/ 

২০২১ 

১ 

০১/১২/ 

২০২১ 

১ 

০১/০৩/ 

২০২২ 

১ 

০১/০৬/ 

২০২২ 

 

  

অজযন      



১.৬ আঞ্চলরক/ভোঠ ম যোযেয কোম যোরে 

কর্তযক প্রণীত জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর 

কভ য-লযকল্পনো, ২০২১-২২ ও 

নত্রভোলক লযফীক্ষ্ণ প্রলতযফদন 

দপ্তয/ংস্থোে দোলখর ও স্ব স্ব 

ওযেফোইযর্ আযরোডকযণ 

কভ য-লযকল্পনো  ও 

নত্রভোলক 

প্রলতযফদন 

দোলখরকৃত ও 

আযরোডকৃত 

৩ তোলযখ 
 

 

রক্ষ্যভোত্রো      

 
       

নয়। 
অজযন      

১.৭ শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন এফং 

পুযস্কোযপ্রোপ্তযদয তোলরকো ওযেফোইযর্ 

প্রকো 

প্রদত্ত পুযস্কোয ২ তোলযখ 
 

 

রক্ষ্যভোত্রো     

  

       

নয়। 

অজযন     

 

২.  কফো প্রদোন ও ক্রযেয কক্ষ্যত্র শুদ্ধোচোয 

২.১ ললএ ২০০৬-এয ধোযো ১১(২) ও 

ললআয ২০০৮-এয লফলধ ১৬(৬) 

অনুমোেী ২০২১-২২ অথ য ফছযযয ক্রে-

লযকল্পনো  ওযেফোইযর্ প্রকো 

ক্রে-লযকল্পনো 

ওযেফোইযর্ 

প্রকোলত 

৪ তোলযখ 
 

 

রক্ষ্যভোত্রো     

  

       

নয়। 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ কফো প্রদোযনয কক্ষ্যত্র কযলজস্টোযয 

প্রযদে কফোয লফফযণ ও কফোগ্রীতোয 

ভতোভত ংযক্ষ্ণ 

কযলজস্টোয 

োরনোগোদকৃত 
৬ তোলযখ 

        ০১/০৬/ 

২০২২ 

রক্ষ্যভোত্রো 

 

০১/০৯/ 

২০২১ 

 

০১/১২/ 

২০২১ 

 

০১/০৩/ 

২০২২ 

 

০১/০৬/ 

২০২২ 

   

অজযন     

 



৩. শুদ্ধোচোয ংলিষ্ট এফং দুনীলত প্রলতযযোযধ োেক অন্যোন্য কোম যক্রভ  (অগ্রোলধকোয লবলত্তযত নুযনতভ াঁচটি কোম যক্রভ) 

৩.১ অংীজযনয (stakeholder) 

অংগ্রযণ বো। 
অনুলষ্ঠত বো। ৪ ংখ্যো 

        
৪ 

রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১ 

   

অজযন     
 

৩.২ জোতীে শুদ্ধোচোয ককৌর লফলযে 

কভ যকতযো-কভ যচোলযযদয প্রলক্ষ্ণ প্রদোন। 

প্রলক্ষ্ণ 

আযেোলজত। 
৪ ংখ্যো 

        
২০ 

রক্ষ্যভোত্রো ৫ ৫ ৫ ৫ 

   

অজযন     

 

৩.৩ দপ্তযযয কফোমূল্য/লপ প্রযণয 

কক্ষ্যত্র গৃীত অযথ যয যলদ প্রদোন 

লনলিতকযণ। 

যলযদয ভোধ্যযভ 

কফোমূল্য গৃীত। 
৪ 

%         
১০০ 

রক্ষ্যভোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

   

অজযন     

 

৩.৪ ফযকেো লফদুযৎ, োলন ও জ্বোরোনীয 

লফর প্রদোন। 

ফযকেো লফর 

প্রদোনকৃত। 
৪ % 

        
১০০ 

রক্ষ্যভোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

   

অজযন     

 

৩.৫ সদ  দপ্ত            ননলতকতো 

ম্পলকযত কোস্টোয/ লরপযরর্/ বোজ  

লফলরয ব্যফস্থো গ্রণ। 

প্রস্তুত/লফলরকৃত 

কোস্টোয/লরপযরর্/

বোজ। 

৪ ংখ্যো 
        

১০০ 

রক্ষ্যভোত্রো ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

   

অজযন 

 
    

 

 



 

 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 - - 

 




