
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িবমান চলাচল,
যাী ও প
পিরবহেন
সমতা
ি/সসারণ

২৮

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

[১.১.১] তকাজ স % ৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৯.৫৮

[১.২] কবাজার িবমানবেরর রানওেয়
সসারণ ক কােজর কায ােদশ জারীকরণ ও
ি সাদন

[১.২.১] কায ােদশ জািরত তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

[১.২.২] ি সািদত তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

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

[১.৩.১] ত কাজ স % ২ ৫৫ ৫৩ ৫১ ৪৯ ৪৭ ৩৯.৪২

[১.৪] শাহ আমানত আজািতক িবমানবর,
চাম-এর রানওেয় ওভারেল করেণর ত কাজ
বাবায়ন

[১.৪.১] ত কাজ স % ২ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ৩.০০

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

[১.৫.১] ত কাজ স % ২ ৫.০ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ৫.৫২

[১.৬] ওসমানী আজািতক িবমানবেরর রানওেয়
ওভারেল করেণর ত কাজ বাবায়ন

[১.৬.১] ত কাজ স % ২ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৭১ ৬৯ ৮১.৪৫

[১.৭] হশাআিব-এর জনােরল এিভেয়শন হাংগার
িনম ােণর ত কাজ বাবায়ন

[১.৭.১] ত কাজ স % ২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৬৬.৬৯

[১.৮] হশাআিব-এর এোন সসারেণর ত কাজ
বাবায়ন

[১.৮.১] ত কাজ স % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[১.৯] শা মখম িবমানবর, রাজশাহী-এর
ােসার টািম নাল সসারণ ও নবপায়ন
কােজর দরপ আান ও ায়ন

[১.৯.১] দরপ আানত তািরখ ২ ০১-১০-২০২০ ১৫-১০-২০২০ ৩১-১০-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০

[১.৯.২] দরপ ািয়ত তািরখ ১ ০১-০৬-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১

[১.১০] হশাআিব’ত বয় যাীেদর িবধােথ 
িসিনয়র িসেজন কন ার াপন

[১.১০.১] িসিনয়র িসেজন
কন ার ািপত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ২৩-১২-২০২০

[১.১১] হশাআিব’র আজািতক টািম নােল িজব
কন ার াপন

[১.১১.১] িজব কন ার ািপত তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ০১-১০-২০২০

[১.১২] িজববষ  উপলে হশাআিব’র সামেন
জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর
রাল াপন

[১.১২.১] রাল ািপত তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ০১-১০-২০২০

[১.১৩] বিবচক-এর নন সদর দের এিভেয়শন
িমউিজয়াম াপন

[১.১৩.১] এিভেয়শন িমউিজয়াম
ািপত

তািরখ ২ ১৭-০৩-২০২১ ০২-০৪-২০২১ ১৭-০৪-২০২১ ০২-০৫-২০২১ ১৭-০৫-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

উত ি
বহােরর
মােম
অপােরশনাল,
শাসিনক ও
আিথ ক
বাপনার
উয়ন সাধন,
রাজ আদায় ও
দান

১৭

[২.১] বািষ ক রাজ আদায় [২.১.১] রাজ আদায়ত
টাকা
(কা)

২ ৭৬০.০০ ৬৫৭.০০ ৫৮৪.০০ ৫১১.০০ ৪৩৮.০০ ২৪৫.৫৭

[২.২] বিবচক কক সরকাির কাষাগাের NTR
জমাকরণ

[২.২.১] NTR দ
টাকা
(কা)

৩ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ৩১.২৫

[২.৩] ওসমানী আজািতক িবমানবেরর জ
এোিসভ িডেটকশন িসেম (EDS) সরবরাহ
ও সংাপন কােজর দরপ ায়ন ও ি ার

[২.৩.১] দরপ ািয়ত তািরখ ১ ১৫-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১

[২.৩.২] ি ািরত তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১

[২.৪] িবিভ িবমানবেরর জ িবিভ ধরেনর
িসিকউির ইইপেম (কািবন ােগজ ািনং
মিশন) সরবরাহ ও সংাপন কােজর কায ােদশ
জাির ও ি সাদন

[২.৪.১] কায ােদশ জািরত তািরখ ১ ১৫-১০-২০২০ ০২-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ ০২-০১-২০২১ ১৭-০২-২০২১

[২.৪.২] ি ািরত তািরখ ১ ১৪-১১-২০২০ ২৯-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ১৪-০৩-২০২১ ১২-১০-২০২০

[২.৫] িবিভ িবমানবেরর জ িবিভ ধরেনর
িসিকউির ইইপেম (হা ােগজ ািনং
মিশন) সরবরাহ ও সংাপন কােজর কায ােদশ
জাির ও ি সাদন

[২.৫.১] কায ােদশ জািরত তািরখ ১ ১৫-১০-২০২০ ০২-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ ০২-০১-২০২১ ১৭-০২-২০২১

[২.৫.২] ি ািরত তািরখ ১ ১৪-১১-২০২০ ২৯-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ১৪-০৩-২০২১ ১৫-১০-২০২০

[২.৬] িবিভ িবমানবেরর জ িবিভ ধরেনর
িসিকউির ইইপেম (ETD কনমাবলসহ)
সরবরাহ ও সংাপন কােজর কায ােদশ জাির ও
ি সাদন

[২.৬.১] কায ােদশ জািরত তািরখ ১ ১৫-১০-২০২০ ০২-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ ০২-০১-২০২১ ১৭-০২-২০২১

[২.৬.২] ি ািরত তািরখ ১ ১৪-১১-২০২০ ২৯-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ১৪-০৩-২০২১ ০৮-১০-২০২০

[২.৭] িবিভ িবমানবেরর জ িভএইচএফ
ওয়ািকটিক সরবরাহ কােজর দরপ ায়ন ও
ি সাদন

[২.৭.১] দরপ ািয়ত তািরখ ১ ১৩-০৮-২০২০ ২৮-০৮-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ২৮-০৯-২০২০ ১২-১০-২০২০

[২.৭.২] ি ািরত তািরখ ১ ০১-১০-২০২০ ১৬-১০-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১৬-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০

[২.৮] ওসমানী আজািতক িবমানবেরর জ
(কােগ া িবিংসহ) িসিসিভ সরবরাহ

[২.৮.১] মালামাল সরবরাহত তািরখ ২ ০১-১০-২০২০ ১৬-১০-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১৬-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

আজািতক
মানদ অযায়ী
িনরাপদ িবমান
চলাচল িনিত
করণ

১৬

[৩.১] এয়ারা পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ ন স সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯

[৩.২] এিভেয়শন-সংা িশণ িতােনর
অিডট ও লাইেস নবায়ন

[৩.২.১] লাইেস নবায়নত সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৩] িবমান সংা হেত া সফ িরেপাট -এর
িনি করণ

[৩.৩.১] ১৫.০৬.২১ তািরেখর
মে া সফ িরেপাট 
িনিত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৪] িবমান রণােবণ কােজ িনেয়ািজত
কািরগির িতােনর লাইেস নবায়ন

[৩.৪.১] ১৫.০৬.২১ তািরেখর
মে া লাইেস নবায়নত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৫] িবমানবরসেহর িনরাপা-সংা
পিরদশ ন কায ম পিরচালনা

[৩.৫.১] িবিভ িবমানবেরর
িনরাপা পিরদশ ন সািদত

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[৩.৬] NCASC ও NATFC-এর সভা
আেয়াজন

[৩.৬.১] NCASC ও
NATFC-এর সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৭] সদর দর িনরাপা িবভাগ কক িনরাপা
কমেদর সা িফেকশন দান

[৩.৭.১] সা িফেকট দ
সংা
(জন)

১ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩৩৭

[৩.৮] িসেলট-লন-িসেলট াইট পিরচালনার
িত িহেসেব িসেলট িবমানবেরর ASP,
AOSP, SOP, ACSP, EDD-এর
SOP, িশণ ায়াল তকরণ, অেমাদন
এবং িবমানবের রণ

[৩.৮.১] ASP, AOSP,
SOP, ACSP, EDD-এর
SOP, িশণ ায়াল
তত, অেমািদত ও
িবমানবের িরত

তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৩.৯] এভেসক িবভাগ কক িসেলট হেত িসেলট-
লন াইট কায ম পিরদশ ন

[৩.৯.১] িসেলট-লন াইট
কায ম পিরদিশ ত

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৩.১০] িসিভল এিভেয়শন িদবেস িজববেষ র
উপর িবেশষ াড়প কাশ

[৩.১০.১] াড়প কািশত তািরখ ১ ০৭-১২-২০২০ ০৭-১২-২০২০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

বাংলােদেশ
বসামিরক িবমান
চলাচেলর জ
উপ ও দ
জনবল তির

১২

[৪.১] িশণা বমািনকগেণর নন লাইেস
দান ও নবায়ন

[৪.১.১] ১৫.০৬.২১ তািরেখর
মে া বমািনকেদর লাইেস
নবায়েনর আেবদন িনিত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৪.১.২] ১৫.০৬.২১ তািরেখর
মে া বমািনকেদর নন
লাইেস াির আেবদন
িনিত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৪.২] বিবচক’র কম কতা-কম চারীগণেক সংি
িবষেয় িশণ দান

[৪.২.১] এিভেয়শন িসিকউির
িবষয়ক িশণ আেয়ািজত

ঘা ২ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৩২৭৬

[৪.২.২] এএস িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

ঘা ১.৫ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ১০৫৬

[৪.২.৩] ফায়ার অা রসিকউ
িবষয়ক িশণ আেয়ািজত

ঘা ১.৫ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৯৬

[৪.২.৪] যাগােযাগ েকৗশল
িবষয়ক িশণ আেয়ািজত

ঘা ১ ৭০০ ৬৭০ ৬৪০ ৬১০ ৫৮০ ২০৪০

[৪.২.৫] শাসন ও আিথ ক
বাপনা িবষয়ক িশণ
আেয়ািজত

ঘা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৩৭২

[৪.২.৬] ববর জীবন ও
আদেশ র উপর আেয়ািজত িবেশষ
িশণ

ঘা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২১

[৪.৩] বিবচক-এর অধীন িশািতানসেহ
ববর নােম িশাি দান

[৪.৩.১] িনব ািচত িশাথেদরেক
িশাি দ

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[৪.৪] ববর জীবন ও আদেশ র উপর সিমনার
আেয়াজন

[৪.৪.১] সিমনার আেয়ািজত সংা ১ ২ ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

আজািতক
মানদ অযায়ী
িনয়ক
িবিধিবধান তির

২

[৫.১] পাস পিলিস হালনাগাদকরণ, নন চীপ
পােসর িডজাইন ও িসিফেকশন ড়াকরণ

[৫.১.১] পাস পিলিস
হালনাগাদত ও নন চীপ
পােসর িডজাইন ও
িসিফেকশন ড়াত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ২৭-১২-২০২০

[৫.২] বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল আইন,
২০১৭-এর আেলােক নন িবিধমালা ণয়ন

[৫.২.১] খসড়া িবিধ মণালেয়
িরত

তািরখ ১ ২২-০৬-২০২১ ২৪-০৬-২০২১ ২৬-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

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’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[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 ২



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

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 ৫৭.৪৩

[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 সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ 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 ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১২

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ১.২৫

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ০.১৬

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫.২৪

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২.৩২

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ০.১৪

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৪-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


