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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপক, শাহ আমানত আজািতক িবমানবর

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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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:

রানওেয় Distance Marker Board (DMB)আিনকায়ন করা হেয়েছ। অ িবমানবের েপয় পািনর চািহদা রেণর লে
গভীর নলপ াপন করা হেয়েছ। বতমান সরকােরর িতিত মাতােবক িবমানবেরর িনরাপা বা িনিত করেণর লে ০২ 
আার ভিহকাল ািনং মিশন াপন করা হেয়েছ। িনরাপা বা িনিত করেণর লে আজািতক বিহগ মন এিহাইজাক পেয়ে
০১    েয়ল  িভউ  বিড  ানার  মিশন  াপন  করা  হেয়েছ।  চার  মা  লাইট  াপন  করা  হেয়েছ।  রানওেয়র  পিম  পাে  সাইড  িপ
সংরণ কাজ স করা হেয়েছ। যাী সবা ির লে ত ক াপন করা হেয়েছ । নন কােগ া এোন িনম ােনর মােম কােগ া
এোন সসারণ করা হেয়েছ। ১০টন Weigh Scale াপন করা হেয়েছ ।িজব শতবষ  উদযাপন উপলে িেযাা কণ ার ও
িসিভল এিভেয়শন সহায়তা ক াপন করা হেয়েছ ৷ ািক ভবেন কানিপেত টাইস পিরবতন করা হেয়েছ । PABX cable াপন
করা হেয়েছ। যাীেদর অিভেযাগ হেণ ািক ভবেন অিভেযাগ বা াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অল জনবল। ািক ভবেন ােনর অলতা। ািওেয় তা। বািড ং ীেজর তা। কােগ া ওয়ার হাউেজর ােনর অলতা।
অল যানবাহন।

আজািতক মান সত রেখ ততার সােথ যাী সাধারণেক সবা দান। িবমানবেরর িনরাপা বা িনিত করা। ভিবেত ২৪ ঘা
অপােরশন আওয়ার চা রাখা।

ভিবৎ পিরকনা:

রানওেয় ওভারেল করণ ক বাবায়ন করা। জিম অিধহেণর মােম িবমান রানওেয় সসারণ ও ারালাল টীওেয় িনম ান।
ােসার টািম নাল ভবন সসারন ও কােনিং কিরেডার িনম াণ । এোন সসারন ক বাবায়ন। আগমন ও বিহগ মন কােগ া থকী
করণ। নন কােগ া হাউস িনম াণ এর মােম আিনক কােগ া িভেলজ সংাপন ,কােগ া ওয়ার হাউজ সসারন ও শতভাগ অেটােমশন ক
বাবায়ন করা । নন EOC িনম াণ। ােসার টািম নাল ভবেন নন ই বািড ং ীজ াপন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িসিকউির পাশ িিং মিশন াপন।
রানওেয় ওভারেল করণ এবং PCN ৯০ এ উীত করণ ক বাবায়ন ।
এয়ার সাইেড পািন িনাশেনর জ সাইড িেপর উভয় পাে ন িনম াণ ।
১২শ টন িলং টাওয়ার াপন।
িবমানবর সসারেনর লে িম অিধহন ক বাবায়ন।
িবমানবেরর িনরাপা কমেদর শতভাগ বিসক এিভেয়শন িসিকউির িনং সকরণ ।
নভাল এিভেয়শন, আিম  হাার ,িবিজিব হাার এর চারিদেক বাউাির ওয়াল িনম াণ ।
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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 আমানত 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)
আগমনী ও বিহগ মনী যাীেদর জ যাী সবা িনিত করেণর ােথ  আজািতক মােনর িনরাপদ, ত ও দ িবমান চলাচল সবা
িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. িবমানবেরর যাী সবার মান উয়ন এবং িবমান চলাচল,যাী ও মালামাল পিরবহেন সমতা ি/সসারণ ।
২. উত ত ি বহােরর মােম অপােরশনাল, শাসিনক ও আিথ ক বাপনার উয়ন সাধন, রাজ আদায় ও
দান।
৩. আজািতক মানদে িবমানবের দ জনবল ত করণ ।
৪. ি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. আজািতক মানদ পািরশ (SARPS) বাবায়ন ও িশিত দ জনবল তরী করার মােম অ িবমানবেরর
িবমান চলাচল বাপনা ও িবমান চলাচল িনিত করা।
২. া রা িনিত করা ,যাী সবার মান উয়ন ও মালামাল পিরবহেন সমতা ি/সসারণ।
৩.  উত  ত  ও  ি  বহােরর  মােম  E-Filing,  E-Governance  e-GP  ক  বাবায়েনর  মােম
িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার  রেণ সহায়তা করা।
৪. িজব শতবষ  উদযাপেনর মােম িের চতনা বাবায়ন করা
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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

টকসই উয়ন অিভ ২০৩০ এর
লমাা অজন ও ৮ম পবািষ ক
পিরকনার লমাা অযায়ী
আজািতক মানদ বজায় রেখ
শা আমানত আজািতক িবমান
বেরর মােম ২০২৫ সােলর
মে ০৯ ল যাী ও ১৮ হাজার
মিক টন কােগ া মালামাল
পিরবহন করার সমতা অজন
করা ।

যাী পিরবহন ি ল ৮.৯ ৬.৩ ৭ ৭.৫ ৮

ক) পিরচালেকর দর ,শা আমানত
আজািতক িবমানবর, চাম; খ)
বিবচক; গ) দশীয় ও আজািতক
এয়ারলাই ।

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

কােগ া মালামাল
পিরবহন ি

হাজার
(মিকটন)

৫.৭ ৭.৫ ৮ ১২ ১৬

ক) পিরচালেকর দর,শা আমানত
আজািতক িবমানবর, চাম। খ)
বিবচক। গ) দশীয় ও আজািতক
এয়ারলাই

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

Aircraft Handling
Capacity ি করণ।

সব েমাট উয়ন ও
অবতরণ

সংা() ৪৩১১৭ ৩০৪৯৩ ৩৬০০০ ৪০০০০ ৪৫০০০

ক) পিরচালেকর দর,শা আমানত
আজািতক িবমানবর, চাম। খ)
বিবচক। গ) দশীয় ও আজািতক
এয়ারলাই

শা আমানত আজািতক িবমানবেরর াইট
ভেম ডাটা

*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
যাী সবার মান
উয়ন এবং িবমান
চলাচল,যাী ও
মালামাল
পিরবহেন সমতা
ি/সসারণ ।

২৫

[১.১] শা আমানত
আজািতক িবমানবের
যাী সবার মান উয়েন
া সবার মান িনিত
করেণর ােথ  বািহের হাত
ধায়ার বা িনিত করা

[১.১.১] সংাপন কাজ
স

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.২] শা আমানত
আজািতক িবমানবের
যাী সবার মান উয়েন
শারীিরক র বজায় রাখার
ােথ  িচ াপন ও আসন
িবাস বজায় রাখা

[১.২.১] সংাপন কাজ
স

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৩] িবমানবর
বহারকারী সকেলর া
সেচতনতা ি ও রা
সামীর সরবরাহ িনিত
করা

[১.৩.১]
সেচতনতালক
িবাপন চার

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.১২.২১ ৩১.০১.২২ ১৫.০২.২২ ০১.০৩.২২ ৩০.০৫.২২

[১.৩.২] রা সামী
সরবরাহ করণ

তািরখ তািরখ ৫ ০১.০১.২২ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২

[১.৪] িবমানবেরর সব 
পিরার -পিরতা বজায়
রাখা

[১.৪.১] আউটেসািসং
এর মােম পিরার -
পিরতা িনিত
করা

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০২.২২ ১৫.০৩.২২ ৩০.০৪.২২

[১.৫] শা আমানত
আজািতক িবমানবের
আগমনী ও বিহগ মনী
যাীেদর COVID ট
এর ািনং েথর সংা
ি করা ।

[১.৫.১] সংাপন
কাজ স

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.২২ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ১০.০৩.২২ ৩০.০৩.২২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ২০:৩৮ া: 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] উত ত
ি বহােরর
মােম
অপােরশনাল,
শাসিনক ও
আিথ ক
বাপনার উয়ন
সাধন, রাজ
আদায় ও দান।

২০

[২.১] শা আমানত
আজািতক িবমানবেরর
সব  ওয়াই-ফাই িবধা
িনিত করণ ।

[২.১.১] ওয়াই-ফাই
বহােরর িবধা
সসারণ

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩১.১০.২১ ৩১.১২.২১

[২.২] বিবচক এর আইিস
কের বাবায়ন

[২.২.১] আইিসর
মােম এেরানকাল,
নন-এেরানকাল
িবিলং সকরণ

তািরখ তািরখ ৫ ০১.০২.২২ ০১.০৩.২২ ০১.০৪.২২ ০১.০৫.২২

[২.৩] য় িয়ায় ই-
িজিপ’র বহার
িনিতকরণ

[২.৩.১] ই-িজিপ’র
বহার

গড় % ৫ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] বািষ ক রাজ আয়
লমাাা

[২.৪.১] মাট
আদায়ত রাজের
পিরমাণ

সমি
টাকা(
কা)

৫ ৫৫ ৫৪ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫০ ৫৫

[৩] আজািতক
মানদে
িবমানবের দ
জনবল ত করণ
।

১৫
[৩.১] িশন কায ম
স

[৩.১.১] কমকতা ও
কম চারীেদর অন জব
িনং দান

সমি সংা ৫ ৬ ৬ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২

[৩.১.২] িনরাপা ও
অপােরশনাল কম কতা/
কম চারীেদর িশণ
দান

সমি সংা ৫ ৬ ৬ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২

[৩.১.৩] সাধারণ
িনরাপা সেচতনতা
িশণ দান

সমি সংা ৫ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ২০:৩৮ া: 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] িজব শতবষ 
উদযাপন ।

১০

[৪.১] িজব কণ ার াপন
িনিত করণ

[৪.১.১] সংাপন কাজ
িনিত করা

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০৮.২১ ০৫.০৯.২১ ০৯.১০.২১ ১২.১১.২১ ১৫.১২.২১

[৪.২] ািক ভবেনর
িবিভ ােন বব শখ
িজর রহমােনর
আজীবনী লক বই এবং
গেবষণা লক বই সরবরাহ
করণ

[৪.২.১] বই সরবরাহ
করা

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৮.২১ ০৫.০৯.২১ ০৯.১০.২১ ১২.১১.২১ ১৫.১২.২১

[৪.৩] িেযাা ও
বেয়ােজ িেদর বসার
বা িনিতকরণ

[৪.৩.১] সংাপন
কাজ িনিত করা

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৭.২১ ৩১.০৮.২১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১

[৪.৪] ০২ সবা সাহ
পালন

[৪.৪.১] সবা লক
কম কা ও সবা সাহ
পািলত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৮.২১ ১৫.০৯.২১ ১৫.১০.২১ ১৫.১১.২১ ১৬.১২.২১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ২০:৩৮ া: 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: মলবার, ন ২২, ২০২১ ২০:৩৮ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ e-Filing Electronic Filing

২ e-Governance Electronic Governance

৩ e-GP Electronic Government Procurement

৪ EOC Emergency Operation Center

৫ ICAO International Civil Aviation Organization

৬ ICT Information and Communications Technology

৭ SARPs Standards and Recommended Practices

৮ বিবচক বসামিরক িবমান চলাচল কপ

৯ শাআআিব শাহ আমানত আজািতক িবমানবর



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ২০:৩৮ া: 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] শা আমানত আজািতক িবমানবের যাী
সবার মান উয়েন া সবার মান িনিত
করেণর ােথ  বািহের হাত ধায়ার বা িনিত
করা

[১.১.১] সংাপন কাজ স
পিরচালেকর দর,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/আেলাকিচ

[১.২] শা আমানত আজািতক িবমানবের যাী
সবার মান উয়েন শারীিরক র বজায় রাখার
ােথ  িচ াপন ও আসন িবাস বজায় রাখা

[১.২.১] সংাপন কাজ স
পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/আেলাকিচ

[১.৩] িবমানবর বহারকারী সকেলর া
সেচতনতা ি ও রা সামীর সরবরাহ িনিত
করা

[১.৩.১] সেচতনতালক িবাপন চার
পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/আেলাকিচ

[১.৩.২] রা সামী সরবরাহ করণ
পিরচালেকর দর, শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/তয়ন প

[১.৪] িবমানবেরর সব  পিরার -পিরতা
বজায় রাখা

[১.৪.১] আউটেসািসং এর মােম পিরার -
পিরতা িনিত করা

পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/তয়ন প/আেলাকিচ

[১.৫] শা আমানত আজািতক িবমানবের
আগমনী ও বিহগ মনী যাীেদর COVID ট এর
ািনং েথর সংা ি করা ।

[১.৫.১] সংাপন কাজ স
পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/মািসক
িতেবদন/আেলাকিচ

[২.১] শা আমানত আজািতক িবমানবেরর সব 
ওয়াই-ফাই িবধা িনিত করণ ।

[২.১.১] ওয়াই-ফাই বহােরর িবধা
সসারণ

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম
শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/ইারেনট দানকারী সংার িরেপাট 

[২.২] বিবচক এর আইিস কের বাবায়ন
[২.২.১] আইিসর মােম এেরানকাল,
নন-এেরানকাল িবিলং সকরণ

পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/িবিলং িরেপাট 

[২.৩] য় িয়ায় ই-িজিপ’র বহার
িনিতকরণ

[২.৩.১] ই-িজিপ’র বহার
পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন /িকউরেম িবভােগর তয়ন

[২.৪] বািষ ক রাজ আয় লমাাা [২.৪.১] মাট আদায়ত রাজের পিরমাণ
পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/িবিলং িরেপাট 

[৩.১] িশন কায ম স
[৩.১.১] কমকতা ও কম চারীেদর অন জব
িনং দান

পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/ ওিজ
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] িশন কায ম স

[৩.১.২] িনরাপা ও অপােরশনাল কম কতা/
কম চারীেদর িশণ দান

পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর মািসক িশণ
িতেবদন/িশেণর উপিিত।

[৩.১.৩] সাধারণ িনরাপা সেচতনতা
িশণ দান

পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর মািসক িতেবদন
/িশেণর উপিিত।

[৪.১] িজব কণ ার াপন িনিত করণ [৪.১.১] সংাপন কাজ িনিত করা
পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর মািসক িতেবদন/তয়ন
প/ আেলাকিচ

[৪.২] ািক ভবেনর িবিভ ােন বব শখ
িজর রহমােনর আজীবনী লক বই এবং
গেবষণা লক বই সরবরাহ করণ

[৪.২.১] বই সরবরাহ করা
পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/আেলাকিচ

[৪.৩] িেযাা ও বেয়ােজ িেদর বসার
বা িনিতকরণ

[৪.৩.১] সংাপন কাজ িনিত করা
পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/আেলাকিচ

[৪.৪] ০২ সবা সাহ পালন
[৪.৪.১] সবা লক কম কা ও সবা সাহ
পািলত

পিরচালেকর দর ,শা আমানত আজািতক
িবমানবর, চাম

শা আমানত আজািতক িবমানবর, চাম এর ওেয়বসাইট/বািষ ক
িতেবদন/আেলাকিচ
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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
শা আমানত আজািতক িবমানবেরর সব  ওয়াই-ফাই
িবধা িনিত করন

ওয়াই-ফাই বহােরর িবধা সসারণ আমরা নট ওয়াক ও িলংক -৩ নট ওয়াক ই-মইল ও প রণ

বিবচক এর আইিস কের বাবায়ন আইিসর মােম এেরানকাল, নন-এেরানকাল িবিলং সকরণ SOUTH TECH মইল ,প এবং টিলেফােন

িশন কায ম স কমকতা ও কম চারীেদর অন জব িনং দান বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ দািরক প যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



                                                                              সংয োজনী ৪: 

     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জোতীে শুদ্ধোচোর ককৌশিকম য-পলরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

শোহ আমোনতআন্তজযোলতক লিমোনিন্দর, চট্টগ্রোম 

 

কো যক্রযমর নোম 
কম যসম্পোদন সূচক 

 

সূচযকর 

মোন 

একক 

 

িোস্তিোেযন

রদোলেত্বপ্রো

প্ত 

িযক্তি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ যিছযরর 

িক্ষ্যমোত্রো 

িোস্তিোেন অগ্রগলত পলরিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

মন্তিয িক্ষ্যমোত্রো/ 

অজযন 

১ম 

ককোেোর্যোর 

২ে 

ককোেোর্যোর 

৩ে 

ককোেোর্যোর 

৪র্ য 

ককোেোর্যোর 

কমোর্ 

অজয

ন 

অক্তজয

ত মোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোলতষ্ঠোলনক িযিস্থো 

১.১ ননলতকতো কলমটর্র সভো 

আযেোজন সভো আযেোক্তজত ২ সংখ্যো 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ৪ 

িক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননলতকতো কলমটর্র সভোর লসদ্ধোন্ত 

িোস্তিোেন িোস্তিোলেত লসদ্ধোন্ত ৩ % 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ৮০ 

িক্ষ্যমোত্রো ৫০ ৬০ ৭০ ৮০    

অজযন      

১.৩ সুশোসন প্রলতষ্ঠোর লনলমত্ত 

অংশীজযনর (stake holder) 

অংশগ্রহযণ  সভো 

অনুটষ্ঠত সভো ২ সংখ্যো 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ৪ 

িক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.৪ অংশীজযনর অংশগ্রহযণ  সভোর 

লসদ্ধোন্ত িোস্তিোেন িোস্তিোলেত লসদ্ধোন্ত ৩ % 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ৮০ 

িক্ষ্যমোত্রো ৫০ ৬০ ৭০ ৮০    

অজযন      

১.৫ কম য-পলরযিশ উন্নেন 

(স্বোস্থযলিলিঅনুসরণ/টর্ওএন্ডই ভুি 

অযকযজো মোিোমোি 

লিনষ্টকরণ/পলরষ্কোর-পলরচ্ছন্নতো িৃক্তদ্ধ 

ইতযোলদ  

উন্নত কম য-পলরযিশ ৫ 
সংখ্যো ও 

তোলরখ্ 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ৪ 

০১/০৬/ 

২০২২ 

িক্ষ্যমোত্রো 

 

১ 

০১-০৯- 

২০২১ 

১ 

০১-১২- 

২০২১ 

১ 

০১-০৩- 

২০২২ 

১ 

০১-০৬- 

২০২২ 

 

  

অজযন      

১.৬ আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিে 

কতৃ যক প্রণীত জোতীে শুদ্ধোচোর ককৌশি 

কম য-পলরকল্পনো, ২০২১-২২ ও 

নত্রমোলসক পলরিীক্ষ্ণ প্রলতযিদন 

দপ্তর/সংস্থোে দোলখ্ি ও স্ব স্ব 

ওযেিসোইযর্ আপযিোডকরণ  

কম য-পলরকল্পনো  ও 

নত্রমোলসক 

প্রলতযিদন 

দোলখ্িকৃত ও 

আপযিোডকৃত 

৩ তোলরখ্ 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক 

০১/০৯/ 

২০২১ 

িক্ষ্যমোত্রো 
৩০-০৯-

২০২১ 

৩১-১২-

২০২১ 

৩১-০৩-

২২ 

৩০-০৫-

২২ 
 

 

 অজযন      

অজযন      



১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন 

এিংপুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো 

ওযেিসোইযর্ প্রকোশ 

প্রদত্ত পুরস্কোর ২ তোলরখ্ 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক 
১৫/০৬/ 

২০২২ 
িক্ষ্যমোত্রো 

৩০-০৯-

২০২১ 

৩১-১২-

২০২১ 

৩১-০৩-

২২ 

৩০-০৫-

২২ 

  

 

২.  কসিো প্রদোন ও ক্রযের কক্ষ্যত্র শুদ্ধোচোর 

২.১ লপলপএ ২০০৬-এর িোরো ১১(২) ও 

লপলপআর ২০০৮-এর লিলি ১৬(৬) 

অনু োেী ২০২১-২২ অর্ য িছযরর ক্রে-

পলরকল্পনো  ওযেিসোইযর্ প্রকোশ  

ক্রে-পলরকল্পনো 

ওযেিসোইযর্ 

প্রকোলশত 

৪ তোলরখ্ 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক 
০১/০৯/ 

২০২১ 

িক্ষ্যমোত্রো 

১ 

০১-০৯- 

২০২১ 

১ 

০১-১২- 

২০২১ 

১ 

০১-০৩- 

২০২২ 

১ 

০১-০৬- 

২০২২ 

  

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ কসিোপ্রদোযনর কক্ষ্যত্র করক্তজস্টোযর 

প্রযদে কসিোর লিিরণ ও কসিো গ্রহীতোর 

মতোমত সংরক্ষ্ণ 

 

করক্তজস্টোর 

হোিনোগোদকৃত 
৬ তোলরখ্ 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক 

০১/০৯/ 

২০২১ 

িক্ষ্যমোত্রো 

১ 

০১-০৯- 

২০২১ 

১ 

০১-১২- 

২০২১ 

১ 

০১-০৩- 

২০২২ 

১ 

০১-০৬- 

২০২২ 

   

অজযন     

 

৩. শুদ্ধোচোর সংলিষ্ট এিং দুনীলত প্রলতযরোযি সহোেক অনযোনয কো যক্রম  অঅগ্রোলিকোর লভলত্তযত নুযনতম পো চচটর্ কো যক্রম  

৩.১ অংশীজযনর (stake holder) 

অংশগ্রহযণ সভো 
অনুটষ্ঠত সভো ৪ সংখ্যো 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ৪ 

িক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজযন     
 

৩.২জোতীে শুদ্ধোচোর ককৌশি লিষযে 

কম যকতযো-কম যচোলরযদর প্রলশক্ষ্ণ 

প্রদোন। 

প্রলশক্ষ্ণোর্ী ৪ সংখ্যো 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ২০ 

িক্ষ্যমোত্রো ৩ ৩ ৩ ৩    

অজযন     
 

৩.৩ দপ্তযরর কসিোমূিয/লিস প্রহযণর 

কক্ষ্যত্র গৃহীত অযর্ যর রলশদ প্রদোন 

লনক্তিতকরণ 

রলশযদর মোিযযম 

কসিোমূিয গৃহীত 
৪ 

% 
লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ১০০ 

িক্ষ্যমোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন     
 

৩.৪িযকেো লিদুযৎ, পোলন ও জ্বোিোনীর 

লিি প্রদোন 

িযকেো লিি 

প্রদোনকৃত 
৪ % 

লিমোনিন্দর 

িযিস্থোপক ১০০ 

িক্ষ্যমোত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন     
 

৩.৫সদর দপ্তর হযত কপ্রলরত 

ননলতকতো সম্পলকযত কপোস্টোর/ 

প্রস্তুত/লিলিকৃত 

কপোস্টোর/লিিযির্/
৪ সংখ্যো 

লিমোনিন্দর 
১০০ 

িক্ষ্যমোত্রো ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজযন      



লিিযির্/ ভোজ  লিলির িযিস্থো গ্রহণ ভোজ িযিস্থোপক 
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 - - 

 




