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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:

িনরাপা ুিনিত করার লে িসিকউির বাউাির ওয়াল িনম াণ করা হেয়েছ। জাইকা েজের মােম নন DVOR & DME
াপন করা হেয়েছ। িনরাপেদ িবমান উয়ন ও অবতরেণর লে রানওেয়র লাইং িসেম লা-ইনেটনিসেক হাই ইনেটনিসেত উীত
করা হেয়েছ। রানওেয়র একিদেক িসল এোচ লাইট াপন করা হেয়েছ। িনরাপা বা িনিত করার জ ২৫ িমটার উতা িবিশ
এক মা লাইট াপন করা হেয়েছ। আেরা এক লাইেটর কাজ চলমান আেছ। ১০০ কিভএ জনােরটর পিরব তন কের ২৫০ কিভএ ই
জনােরটর াপন করা হেয়েছ। যা িসনোনাইিজং এর মােম একিত হেয় ৫০০ কিভএ িবৎ সরবরাহ করেছ । িবমানবেরর মইন
এোচ ও িভআইিপ লাউ এ লাইং এর শাভাববধ ন উীত করা হেয়েছ। INTERCOM SYSTEM াপন করা হেয়েছ।
যাীেসবা ির লে িবমানবের এক নন এাুেল সরবরাহ করা হেয়েছ। িবমানবেরর এোন বিধ তকরণ কাজ স হেয়েছ ।
িবমানবেরর টািম নাল ভবেনর সসারণ ও নবপায়ন কাজ চলমান রেয়েছ। কার পািকং এিরয়া বিধ ত করা হেয়েছ ।

সমা এবং চােলসহ:

জনবল ও আবাসন তা। অপয া নিভেগশন এইড। Baggage scanner রাতন ও ন । রাতন, জীন  ও অপয া গািড়।
উতমান সত রেখ ততার সােথ যাীেসবা দান এবং িনরাপা িনিত করা । আবাসন সংকট সমাধােনর বা হণ ।

ভিবৎ পিরকনা:

রানওেয় ১২০০০ েট উীত করণ। রানওেয় ওভারেল করণ ও PCN বিধ ত করণ। কোল টাওয়ার হেত AGL পিরচালনা । রানওেয়-৩৪
াে ILS সংাপন করা ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবমানবেরর ািক ভবেনর উপের া িনম াণ কাজ সমা করণ ।
িসিস িভ কােমরার সংা বাড়ােনা।
কনেভয়ার ব াপন করা।
রানওেয় ওভার-ল করা ও PCN ির কাজ  ।
রাজ আয় ি করা িনরাপা কমেদর শতভাগ বিসক এিভেয়শন িসিকউির িনং স ।
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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, সয়দর ি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)

সয়দর িবমানবরেক ানিজট পেয়ে পােরর মােম আজািতক যাগােযােগর 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. িবমান চলাচল, যাী ও মালামাল পিরবহেন সমতা ি/সসারণ করা।
২. ত ি বহােরর মােম অপােরশনাল, শাসিনক ও আিথ ক বাপনার উয়ন সাধন করা।
৩. িবমানবেরর িনরাপা ি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. িবমান চলাচল, যাী ও মালামাল পিরবহেন সমতা ি/সসারণ করা এবং কােগ া পিরবহেনর সমতা অজন
২. বিবচেকর আইিস কের বাবায়ন
৩. য় িয়ায় ইিজিপর বহার িনিতকরণ
৪. িবমানবেরর িনরাপা িকরণ
৫. কেহাারেদর মে সময় সভা আেয়াজন
৬. িসিনয়র িসেজন কন ার াপন ।
৭. কম কতা-কম চািরেদর CAA ত িশেণর বা করা
৮. িজব কণ ার াপন
৯. সািব ক িনরাপা িনিত করার লে AVSec ও আনসার সংা বাড়ােনা
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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

পম আজািতক িবমানবের পােরর লে
যাী সবা, যাী ও প পিরবহেনর সমতা
ি

যাী পিরবহন ি ল জন ২.৯০ ৩.০ ৩.১০ ৩.২০
ক) বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয় খ)
বসামিরক িবমান চলাচল কপ গ) িবিভ এয়ারলাই

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:০২ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

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] িবমান
চলাচল, যাী ও
মালামাল
পিরবহেন
সমতা
ি/সসারণ
করা।

২০

[১.১] যাী পিরবহেন
সমতা ি

[১.১.১] যাী
পিরবহন ি

সমি
ল
জন

৫ ২.৯০ ৩.০০ ২.৯৫ ২.৯০ ২.৮০ ২.৬০ ৩.১০ ৩.২০

[১.২] যাীেদর জ
উ গিতর ইারেনট
পিরেসবা িনিত
করেণর লে
ওয়াইফাই রাউটার
াপন

[১.২.১]
ওয়াইফাই
রাউটার ািপত

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ১০.০৬.২২ ২০.০৬.২২

[১.৩] িবমানবেরর
সব  পিরার
পিরতা বজায়
রাখা

[১.৩.১]
সাব িণক
পিরার
পিরতা
িনিত করণ

মিত % ৫ ৬০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[১.৪] িসিনয়র
িসেজন কন ার াপন

[১.৪.১] িসিনয়র
িসেজন কন ার
ািপত

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ১০.০৬.২২ ২০.০৬.২২

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

২০

[২.১] বিবচেকর
আইিস কের
বাবায়ন

[২.১.১] আইিস
কের মােম
এেরানকাল ও
নন-এেরানকাল
িবিলং সািদত

মিত % ৭ ৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৫ ১০০

[২.২] য় িয়ায়
ইিজিপর বহার
িনিতকরণ

[২.২.১] ই-িজিপ
বহার িনিত

মিত % ৭ ৭০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[২.৩] বািষ ক রাজ
আদায়

[২.৩.১] রাজ
আদায়ত

সমি
ল
টাকা

৬ ২৮০ ৩১০ ৩০০ ২৯৫ ২৯০ ২৮০ ৩২০ ৩৩০
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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]
িবমানবেরর
িনরাপা
িকরণ।

২০

[৩.১] িনরাপায়
িনেয়ািজত সকল
সংার মে সময়
সভা

[৩.১.১] সময়
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ৫ ৪ ৩

[৩.২] িবমানবেরর
কম কতা-কম চািরেদর
িশেণর জ
CAA এর সােথ
সময় করা ।

[৩.২.১] CAA
ত িশেণ
িরত

সমি জন ৫ ৮ ৭ ৬ ৫

[৩.৩] িনরাপা
কমেদর ানীয়
িশণ দান

[৩.৩.১] িনরাপা
কমেদর ানীয়
িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭

[৩.৪] আনসার
সদেদর ানীয়
িশণ দান

[৩.৪.১] আনসার
সদেদর ানীয়
িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭

[৪] িজব
শতবষ  উদযাপন

১০

[৪.১] িজব কন ার
াপন িনিত করণ ।

[৪.১.১] িজব
কন ার ািপত

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.১০.২১ ৩০.১১.২১ ১৬.১২.২১

[৪.২] িজব কন াের
বব শখ িজর
রহমােনর আজীবনী
লক বই সরবরাহ
করণ ।

[৪.২.১] বই
সরবরাহ কাজ
স

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.০১.২২ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২
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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
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ AGL Aeronautical Ground Lighting

২ AVSec Aviation Security

৩ CAA Civil Aviation Academy

৪ DME Distance measuring equipment

৫ DVOR
Doppler Very High frequency Omni-Directional
Range

৬ e-GP Electronic Government Procurement

৭ ILS Instrument Landing Systems

৮ PCN Pavement Classification Number

৯ বিবচক বসামিরক িবমান চলাচল কপ

১০ িসিসিভ াজড সািকট টিলিভশন
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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] যাী পিরবহেন সমতা ি [১.১.১] যাী পিরবহন ি িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর, নীলফামারী ।
িবমানবেরর িবমান ও যাী পিরবহেনর
বািষ ক িতেবদন

[১.২] যাীেদর জ উ গিতর ইারেনট পিরেসবা িনিত
করেণর লে ওয়াইফাই রাউটার াপন

[১.২.১] ওয়াইফাই রাউটার ািপত িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর, নীলফামারী ।
িবমানবর বহাপক কক দ তয়ন
এবং আেলাক িচ।

[১.৩] িবমানবেরর সব  পিরার পিরতা বজায় রাখা
[১.৩.১] সাব িণক পিরার পিরতা িনিত
করণ

িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর, নীলফামারী । যাীসাধারেণর রণত ইভােয়শন ফরম ।

[১.৪] িসিনয়র িসেজন কন ার াপন [১.৪.১] িসিনয়র িসেজন কন ার ািপত িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর, নীলফামারী ।
িবমানবর বহাপক কক দ তয়ন
এবং আেলাক িচ ।

[২.১] বিবচেকর আইিস কের বাবায়ন
[২.১.১] আইিস কের মােম এেরানকাল
ও নন-এেরানকাল িবিলং সািদত

িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর, নীলফামারী । সয়দর িবমানবেরর িবিলং িতেবদন।

[২.২] য় িয়ায় ইিজিপর বহার িনিতকরণ [২.২.১] ই-িজিপ বহার িনিত িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর, সয়দর । ই-িজিপ িরেপাট  ।

[২.৩] বািষ ক রাজ আদায় [২.৩.১] রাজ আদায়ত িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর, সয়দর । িহসাব শাখার তয়ন

[৩.১] িনরাপায় িনেয়ািজত সকল সংার মে সময় সভা [৩.১.১] সময় সভা আেয়ািজত িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর, নীলফামারী । সভা আেয়াজেনর প এবং আেলাক িচ।

[৩.২] িবমানবেরর কম কতা-কম চািরেদর িশেণর জ
CAA এর সােথ সময় করা ।

[৩.২.১] CAA ত িশেণ িরত িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর,নীলফামারী । CAA িরত প ।

[৩.৩] িনরাপা কমেদর ানীয় িশণ দান
[৩.৩.১] িনরাপা কমেদর ানীয় িশণ
আেয়ািজত

িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর,নীলফামারী । সভা আেয়াজেনর প এবং আেলাক িচ।

[৩.৪] আনসার সদেদর ানীয় িশণ দান
[৩.৪.১] আনসার সদেদর ানীয় িশণ
আেয়ািজত

িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর,নীলফামারী । সভা আেয়াজেনর প এবং আেলাক িচ।

[৪.১] িজব কন ার াপন িনিত করণ । [৪.১.১] িজব কন ার ািপত িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর,নীলফামারী । আেলাক িচ ।

[৪.২] িজব কন াের বব শখ িজর রহমােনর আজীবনী
লক বই সরবরাহ করণ ।

[৪.২.১] বই সরবরাহ কাজ স িবমানবর বহাপেকর দর, সয়দর িবমানবর,নীলফামারী ।
আেলাক িচ এবং সরবরাত বই সেহর
তািলকা ।
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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

বিবচেকর আইিস কের বাবায়ন
আইিস কের মােম এেরানকাল ও নন-এেরানকাল িবিলং
স করণ

সাউথেটক ই-মইল ,প রণ, টিলেফািনক যাগােযাগ ।

যাীেদর জ উ গিতর ইারেনট পিরেসবা িনিত করেণর লে
ওয়াইফাই রাউটার াপন

ওয়াইফাই রাউটার াপন াকেনট ই-মইল ,প রণ, টিলেফািনক 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                       -       , ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের    :                ,           । 

                          

 

      

    

এ   

 

             

      

   /   

২০২১-

২০২২ 

         

        

                     , ২০২০-২০২১      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.                

১.১                  আযেোজন             ৪               

        

৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.২             র            

        

               ৬ %          

        
৮০         ৫০ ৬০ ৭০ ৮০    

          

১.৩                             

(stakeholders)              

          ৪               

        
৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

  ২ সংখ্যো          

        
৮০         

 

৫০ 

 

৬০ 

 

৭০ 

 

৮০  

 

  

          

১.৫    -            (         

     /  এ            

               /      -        

            

উন্নত কম য-

পলরযেি 

 ৩        

      

         

        
৪ 

০১/০৬/২০

২২ 

        

 

১ 

০১/০৯/২০

২১ 

১ 

০১/১২/২০

২১ 

১ 

০১/০৩/২০

২২ 

১ 

০১/০৬/২০

২২ 

   

          

১.৬                       -

       , ২০২১-২২           

                দপ্তর/সংস্থোে 

      ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

    -         

          

        

          

          

  ৪                

        
০১/০৯/২০২

১ 

        ৩০/০৯/২০

২১ 

৩১/১২/২০

২১ 

৩১/০৩/২০

২২ 

৩০/০৫/২০

২২ 

   

          



                          

 

      

    

এ   

 

             

      

   /   

২০২১-

২০২২ 

         

        

                     , ২০২০-২০২১      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ          

        

১৫/০৬/২০

২২ 

                  

  । 

২.  ক্রযের ্ক্ষযরে  শুদ্ধোচোর  

২.১ লপলপএ ২০০৬-এর ধোরো ১১(২) ও 

লপলপআর ২০০৮-এর লেলধ ১৬(৬) 

অনু োেী ২০২১-২২             -

                        

  -        

          

       

৪                

        

০১/০৯/২০২

১ 

               

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.              এ                                    (অগ্রোলধকোর লিলত্তযত নুুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১          (stake 

holder)             

অনুলিত সিো ৪ সংখ্যো          

        

৪         ১ ১ ১ ১    

          

৩.২ জোতীে শুদ্ধোচোর ্কৌিি লেষযে 

কম যকতযো কম যচোলরযদর প্রলিক্ষণ প্রদোন । 

প্রলিক্ষণোর্থী ৪ সংখ্যো          

        

২০         ৫ ৫ ৫ ৫    

          

৩.৩ জোতীে শুদ্ধোচোর ্কৌিি লেষযে 

কম যকতযো কম যচোলরযদর ্সলমনোযরর 

আযেোজন । 

অনুলিত ্সলমনোর ৪ সংখ্যো           

        

১           ১     

          

৩.৪ দপ্তযরর ্সেোমূল্য /লিস গ্রপহযণর 

্ক্ষযরে  গৃহীত অযর্থ যর রলিদ প্রদোন লনলিত 

করণ । 

রলিযদর মোধ্যযম 

্সেোমূূ্ল্য গৃহীত 

৪ %          

        

১০০         ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

          

৩.৫ সদর দপ্তর হযত ্প্রলরত ননলতকতো 

সম্পলকযত ্পোস্টোর/লিিযিে/িোজ লেলির 

ব্যেস্হো গ্রহণ । 

প্রস্তুত/লেলিকৃত 

্পোস্টোর/লিিযিে/

িোজ 

৪ %          

        

১০০         ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

          

লে:দ্র:- ্কোন 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 - - 

 




