
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বসামিরক িবমান
পিরবহন ও পয টন
মণালেয়র
ািতািনক সমতা
ি

২৪

[১.১] বসামিরক
িবমান চলাচল
কপে ায়ী
ষেণ িন
সরকাির
কম চারীেদর পনশন
অেমাদন

[১.১.১] িজও জািরত কায িদবস ২ ১৫ ১৮ ২১ ২৪ ২৭ ১১.৪৫

[১.২] বসামিরক
িবমান চলাচল
কপে ায়ী
ষেণ িন
সরকাির
কম চারীেদর ভিব
তহিবল অিেমর
আেবদন
িনিকরণ

[১.২.১] িজও জািরত কায িদবস ২ ১৫ ১৮ ২১ ২৪ ২৭

এিল-ন, ২০২১
সমেয় িজিপএফ
অিেমর কান
আেবদন পাওয়া
যায়িন।

[১.৩] অধীন
সংাসেহর
কায ম পিরবীণ
ও ায়ন

[১.৩.১] বাংলােদশ
বসামিরক িবমান
চলাচল কপ
(বিবচক)-এর িবিভ
ক কাজ পিরদিশ ত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ১

[১.৩.২] দেশর
িবমানবরসেহ
যাীেসবার মান ও
কােগ া সবার মান
পিরদিশ ত

সংা ২ ৩ ২ ১

[১.৩.৩] ৩-৫
তারকামান হােটল
পিরদিশ ত

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ২

[১.৩.৪] বাপক কক
পিরচািলত
হােটল/মােটল
পিরদিশ ত

সংা ২ ৫ ৪ ৩ .

[১.৩.৫] অিত
এিডিপ পয ােলাচনা সভা

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ২

[১.৩.৬] এিডিপ
পয ােলাচনা সভার
িসা বাবািয়ত

শতাংশ ১ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬৩ ৬০ ৮৮.৭১

[১.৩.৭] অিত
অঃমণালয় সময়
সভা

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৩

সণ  ২০২০-২১
অথ বছেরর
মণালেয়র মািসক
সময় সভার
কায িববরণী ২
মগাবাইেটর বিশ
হওয়ায় তা
২৯/০৭/২০২১
তািরেখ মিপিরষদ
িবভােগর সংি
কম কতার ইেমইেল
রণ করা হেয়েছ।

[১.৩.৮] অঃমণালয়
সময় সভার িসা
বাবািয়ত

শতাংশ ১ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬৩ ৬০ ১০০

[১.৪] আইন-
িবিধমালা ণয়ন ও
রিহতকরণ

[১.৪.১] বসামিরক
িবমান চলাচল
কপের কম চারী
িবধানমালা ভেঙর
জ লিজসেলভ ও
সংসদ িবষয়ক িবভােগ
রণত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৩-১১-২০২০

লিজসেলভ ও
সংসদ িবষয়ক
িবভােগর ভংসহ
সকল আািনকতা
স কের
বাংলােদশ
বসামিরক িবমান
চলাচল কপের
কম চারী চারী
িবধানমালা, ২০২১
গত ১৯/০১/২০২১
ি: তািরেখ
বাংলােদশ গেজেট
কািশত হেয়েছ।

[১.৪.২] বাংলাদেশ
পয টন করেপােরশন
আইন, ২০২০ মিসভার
বঠেক ড়া
অেমাদেনর জ
মিপিরষদ িবভােগ
রণত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৪.৩] বাংলাদেশ
িবমান কেপ ােরশন
(রিহতকরণ) আইন,
২০১৯ এর খসড়া ড়া
অেমাদেনর জ
মিপিরষদ িবভােগ
রণত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২০-০৯-২০২০

বিণ ত আইন এর
খসড়া ০৮/৯/২০২০
তািরেখ মিপিরষদ
িবভােগ রণ করা
হেল ১৪/৯/২০২০
তািরেখ নীিতগত
অেমাদন দান
করা হয়।
২০/৯/২০২০
তািরেখ ভংেয়র
জ লেজসেলভ
ও সংসদ িবষয়ক
িবভােগ রণ করা
হয়। অাবিধ ভং
না পাওয়া যাওয়ায়
ণ  নর দািব করা
হেলা।

[১.৫] ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক
িতেবদন কাশ

[১.৫.১] ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ২ ১৫-১০-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িবমান চলাচল, যাী
ও মালামাল
পিরবহেন সমতা
ি/ সসারণ

২৩

[২.১] হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবর
সসারণ
(থাড টািম নাল)
কের ত কাজ
বাবায়ন

[২.১.১] ত কাজ
স

% ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৮.৯৭

[২.২] কবাজার
িবমানবেরর
ােসার টািম নাল
ভবন িনম ােণর ত
কাজ বাবায়ন

[২.২.১] ত কাজ
স

% ২ ৫৫ ৫৩ ৫১ ৪৯ ৪৭ ৫৭.০০

[২.৩] ওসমানী
আজািতক
িবমানবর,
িসেলট-এর
সসারণ কের
ত কাজ বাবায়ন

[২.৩.১] ত কাজ
স

% ২ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ১০.৩৯

[২.৪] হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবেরর
জনােরল এিভেয়শন
হাংগার িনম ােণর
ত কাজ বাবায়ন

[২.৪.১] ত কাজ
স

% ২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৮৬.১৮

[২.৫] হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবেরর
এোন সসারেণর
ত কাজ বাবায়ন

[২.৫.১] ত কাজ
স

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[২.৬] শাহ আমানত
আজািতক
িবমানবর,
চাম-এর রানওেয়
ওভারেলকরেণর
ত কাজ বাবায়ন

[২.৬.১] ত কাজ
স

% ২ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ২৮.৩০

[২.৭] ওসমানী
আজািতক
িবমানবেরর
রানওেয়
ওভারেলকরেণর
ত কাজ বাবায়ন

[২.৭.১] ত কাজ
স

% ২ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৭১ ৬৯ ৯৪.৭০

[২.৮] শাহ মখম
িবমানবর,
রাজশাহী-এর
ােসার টািম নাল
সসারণ ও
নবপায়ন কােজর
দরপ ায়ন

[২.৮.১] দরপ
ািয়ত

তািরখ ২ ০১-০৬-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২১-১২-২০২০

[২.৯] হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবের বয়
যাীেদর িবধােথ 
িসিনয়র িসেজন
কন ার াপন

[২.৯.১] িসিনয়র
িসেজন কন ার ািপত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১

[২.১০] িজববষ 
উপলে হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবেরর
সামেন জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমােনর রাল
াপন

[২.১০.১] রাল
ািপত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১

[২.১১] িজববষ 
উপলে হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবেরর
আজািতক
টািম নােল িজব
কন ার াপন

[২.১১.১] িজব কন ার
ািপত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

টকসই পয টন
উৎসািহতকরেণর
মােম পয টন
িশের িবকাশ এবং
পয টন খােত সবার
মান উয়ন

১৬

[৩.১] বাংলােদেশর
পয টন খােতর
উপখাতেলার জ
কািভড-১৯
চলাকােল
অসরণীয়
Standard
Operating
Procedure
(SOP) ণয়ন

[৩.১.১]
Standard
Operating
Procedure
(SOP) নীত

তািরখ ৩ ১০-০৯-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ১০-১০-২০২০ ২০-১০-২০২০ ১০-০৯-২০২০ .

[৩.২] বাংলােদেশর
মণ ও পয টন
িশেক কািভড-১৯
এর চােল
মাকােবলা,সংকট
থেক উার পাওয়া
এবং ভিবেত
িতেযািগতালক
পয টন বাজাের
িবধা অজেনর জ
কম পিরকনা ও
কম পিরকনা
বাবায়েনর
গাইডলাইন ণয়ন

[৩.২.১] কম পিরকনা
ও কম পিরকনা
বাবায়েনর গাইডলাইন
নীত

তািরখ ৩ ৩১-১০-২০২০ ১০-১১-২০২০ ২০-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ .

[৩.৩] পয টন মহা-
পিরকনা ণয়ন

[৩.৩.১] পয টন মহা-
পিরকনা ণয়েনর
৩ পয ােয়র মে ১ম
পয ায় স

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

কািভড-১৯
মহামারী িবেবচনায়
২০২০-২১
অথ বছেরর এিপএ
ায়েন দ
িনেদ শনা অযায়ী
চলিত মােনর িনে
লমাােক িভি
ধের তার জ
বরাত নর ১.২
িবেবচনায় চেকর
অজন ৩৫% এর
জ আপািতক
হাের ০.৫২৫ নর
দািব করা হেলা।

[৩.৪] ােভল
এেজির িনবন
সনদ দান

[৩.৪.১] ৩১.০৩.২১
তািরেখর মে া
ােভল এেজির
িনবেনর আেবদন
িনিত

% ২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৮৭.৫৮

[৩.৫] ােভল
এেজির িনবন
নবায়ন

[৩.৫.১] ৩১.০৩.২১
তািরেখর মে া
ােভল এেজির
িনবন সনদ নবায়েনর
আেবদন িনিত

% ২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৯৩.৫৯

[৩.৬] ৩-৫
তারকামান
হােটেলর NOC
দান

[৩.৬.১] ৩-৫
তারকামান হােটেলর
NOC দানত

কায িদবস ২ ৮০ ৮২ ৮৫ ৯০ ১০০ ১৪.৫ .

[৩.৭] ৩-৫
তারকামান
হােটেলর লাইেস
নবায়ন/দান

[৩.৭.১] ৩-৫
তারকামান হােটল
লাইেসত/নবায়নত

কায িদবস ২ ৯০ ৯২ ৯৫ ১০০ ১১০ .



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান

চলিত মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

িবমান বাংলােদশ
এয়ারলাইের
িতেযািগতা-সমতা
ি এবং বসামিরক
িবমান পিরবহন খােত
সবার মান উয়ন

১২

[৪.১] িবমান
বাংলােদশ
এয়ারলাইের নন
উেড়াজাহাজ সংহ

[৪.১.১] নন
Dash8-Q400
উেড়াজাহাজ িবমান
বহের সংেযাজনত

সংা ২ ২ ১

বতারা নােম ১
Dash8-Q400
উেড়াজাহাজ গত
২৭/১২/২০২০ ি
তািরেখ এবং
আকাশতরী ও ত
বলাকা নােম 
Dash8-Q400
উেড়াজাহাজ গত
১৪/০৩/২০২১ ি।
তািরেখ িবমান
বহের সংেযািজত
হেয়েছ।

[৪.২] িবমান
বাংলােদশ
এয়ারলাইের
আজািতক
নটওয়াক
সসারণ

[৪.২.১] অিজত নন
গ

সংা ২ ২ ১ ১ .

[৪.৩] িবমান
বাংলােদশ
এয়ারলাইের
াইটিচর
সময়াবিততা
[On Time
Performace
(OTP)] বজায়
রাখা

[৪.৩.১] বিহগ মন
াইেটর অিজত OTP

% ১ ৭৪.৫ ৭০.০ ৬৭.০ ৬৫.০ ৬৩.০ ৮১.৫

[৪.৩.২] আগত
াইেটর অিজত OTP

% ১ ৭৪.৫ ৭০.০ ৬৭.০ ৬৫.০ ৬৩.০ ৭৪.৫

[৪.৪] হযরত
শাহজালাল
আজািতক
িবমানবের
ােগজ ডিলভাির
সময় াসকরণ

[৪.৪.১] শষ ােগজ
বে আগত

িমিনট ২ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৪০

[৪.৫] িসেলট-লন-
িসেলট সরাসির
যাী িবমান চলাচল
চাকরণ

[৪.৫.১] িসেলট-লন-
িসেলট সরাসির যাী
িবমান চলাচল চাত

তািরখ ২ ০১-০২-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১

[৪.৬]
িবমানবরসেহ
মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৪.৬.১] পিরচািলত
মাবাইল কােট র
অিভযান

সংা ২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১২০



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৬.৮৬ .

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩

২ মগাবাইেটর
বিশ হওয়ায় সকল
হািজরা বা
উপিিতর তািলকা
আপেলাড করা সব
হেলা না।
২৯/০৭/২০২১
তািরেখ মিপিরষদ
িবভােগর সংি
কম কতার িনকট
উপিিতর তািলকা
ইেমইেল রণ করা
হেয়েছ।

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৭

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১ .



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২১.৬৮

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯১.৮৯

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন
সংা আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৯০.৪৭

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬১.৩৩

িপীয় সভার
কায িববরণী ২
মগাবাইেটর বিশ
হওয়ায় তা
২৯/০৭/২০২১
তািরেখ মিপিরষদ
িবভােগর সংি
কম কতার িনকট
ইেমইেল রণ করা
হেয়েছ।

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০

এই মণালেয়র
বতমােন িনজ
কান অিডট আপি
নাই

*সামিয়ক (provisional) ত


