
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

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
সহজ ও ততম
উপােয় িন ল
পাসেপাট  ইকরণ

২০

[১.১] িনধ ািরত সমেয় পাসেপাট 
আেবদন িনিকরণ

[১.১.১] িনিত পাসেপাট 
আেবদন

% ৩ ৮০ ৭৬ ৭৩ ৭০ ৮০

[১.১.২] িবভাগীয়/আিলক
অিফেসর পাসেপাট  ই
কায ম পিরদশ ন

সংা ৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৭

[১.২] সেচতনতা ির মােম
AFIS/ডেমাািফক
িরেজকশেনর হার াস করা

[১.২.১]
AFIS/ডেমাািফক
িরেজকশেনর হার াসত

% ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৬

[১.২.২] সেচতনতা িলক
িভিডও িচ ত কের
িভেত চার

তািরখ ১ ৩১-০১-২০২০ ২৭-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০

[১.৩] িনধ ািরত সমেয়
পােস ানালাইজড(িত)
পাসেপাট  িবতরণ

[১.৩.১] ডাক িবভােগর িনকট
হারত পােস ানালাইজড
পাসেপাট 

সংা ৪ ২৭৬০০০০ ২৭৩০০০০ ২৬৯০০০০ ২৬৫০০০০ ২৫১৫২৪০ ৫৮২১০০

[১.৩.২] ফেডের িনকট
হারত পােস ানালাইজড
পাসেপাট 

সংা ৪ ৮৯৫০০০ ৮৯০০০০ ৮৮৫০০০ ৮৮১০০০ ৮০১৮০৮ ১৮৬১০০

[১.৪] মাট জনসংার
অপােত পাসেপাট  কভােরজ
ি

[১.৪.১] পাসেপাট  কভােরজ % ৩ ১৬.২০ ১৫.৭০ ১৫.৩০ ১৫.০০ ১২.৭০ ১৫.৫৪



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

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

িবেদিশেদর
বাংলােদেশ
অবান ও
গমনাগমন
সহিজকরেণর
লে ততম
সমেয় িভসা দান

১০

[২.১] িনধ ািরত সমেয় তদ
িতেবদেনর িভিেত ইত
এমআরিভ অথবা দশতােগর
অমিত দান

[২.১.১] ইত এমআরিভ
অথবা দশতােগর অমিত

সংা ৬ ৩৭০০০০ ৩৫০০০০ ৩২০০০০ ৩০২০০০ ২৯০০০০ ১৫০৭৬

[২.২] িভসা নীিতমালার খসড়া
রা সবা িবভােগ রণ

[২.২.১] িভসা নীিতমালার
খসড়া রা সবা িবভােগ
িরত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০১-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[২.৩] ই-িভসা ও ই-িপ
কের িডিপিপ রা সবা
িবভােগ রণ

[২.৩.১] ই-িভসা ও ই-িপ
কের িডিপিপ রা সবা
িবভােগ িরত

তািরখ ২ ১৫-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৩
পাসেপাট  ও িভসা
বহাপনা
আিনকায়ন

১০

[৩.১] অনলাইেন এমআরিভ
আেবদেনর হার িকরণ

[৩.১.১] অনলাইেন এমআরিভ
আেবদেনর হার

% ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৬০

[৩.২] অনলাইেন পাসেপাট 
আেবদেনর হার িকরণ

[৩.২.১] অনলাইেন পাসেপাট 
আেবদেনর হার

% ৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০ ৩৫

[৩.৩] অনলাইন াংেকর
মােম এমআরিপ িফ জমার
হার ি

[৩.৩.১] অনলাইন াংেকর
মােম জমাত এমআরিপ
িফ’র হার

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০ ৪০

[৩.৪] পয ায়েম সকল
অিফেস ইেলিনক িকউ
িসেম চাকরণ

[৩.৪.১] ইেলিনক িকউ
িসেম চাত

সংা ১ ৩ ২ ১

[৩.৫] পয ায়েম সকল
অিফেস ড-কয়ার সার
হাপন

[৩.৫.১] হািপত ড-কয়ার
সার

সংা ১ ২ ১

[৩.৬] হলাইন চাকরণ [৩.৬.১] হলাইন চাত তািরখ ২ ৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১০-২০১৯ ৩০-১১-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০১-২০২০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

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
অবকাঠােমাগত
উয়ন

১০

[৪.১] ১৭  আিলক
পাসেপাট  অিফস ভবন িনম াণ
কাজ সকরণ

[৪.১.১] ১৭  আিলক
পাসেপাট  অিফস ভবন িনম াণ
কাজ সত

তািরখ ৩ ১০-০৬-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৪.২] ১৬ আিলক পাসেপাট 
অিফস ভবন িনম ােণর লে
জিম অিধহণ সকরণ

[৪.২.১] ১৬ আিলক
পাসেপাট  অিফস ভবন
িনম ােণর লে জিম অিধহণ
সত

তািরখ ৩ ১০-০৬-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৪.৩] ধান কায ালেয়র ত
ভবন িনম ােণর িডিপিপ রা
সবা িবভােগ রণ

[৪.৩.১] ধান কায ালেয়র
ত ভবন িনম ােণর িডিপিপ
রা সবা িবভােগ িরত

তািরখ ৪ ২৮-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ২৫-০৬-২০২০

৫

বাংলােদিশ
নাগিরকেদর িবেদশ
গমনাগমন
িনরাপদকরেণর
লে ই-পাসেপাট 
দান

৮
[৫.১] ই-পাসেপাট  কায ম
বাবায়ন

[৫.১.১] ই-পাসেপাট  কায ম
বাবািয়ত

তািরখ ৮ ৩১-০৭-২০১৯ ৩১-০৮-২০১৯ ৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১০-২০১৯ ৩০-১১-২০১৯ ০১-০৮-২০১৯

৬
ািতািনক
সমতা ি

৭

[৬.১] িশেণর মােম
দতা ির লে ইিমেশন
ও পাসেপাট  িশণ ক
িনম ােণর িডিপিপ রা সবা
িবভােগ রণ

[৬.১.১] ইিমেশন ও
পাসেপাট  িশণ ক
িনম ােণর িডিপিপ রা সবা
িবভােগ িরত

তািরখ ৭ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০

৭
ইিমেশন িয়া
সহজ ও
েগাপেযাগীকরণ

৫

[৭.১] হযরত শাহজালাল
আজািতক িবমানবের ৪
ই-গইট হাপন

[৭.১.১] ই-গইট হািপত তািরখ ৩ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০১-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[৭.২] ইিমেশন আইেনর
খসড়া রা সবা িবভােগ
রণ

[৭.২.১] ইিমেশন আইেনর
খসড়া রা সবা িবভােগ
িরত

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

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

জািতর িপতা
বব শখ
িজর রহমােনর
জশতবািষ কী
উদযাপন উপলে
কম িচ বাবায়ন।

৫

[৮.১] জািতর িপতার সংামী
জীবেনর উপর িশ-
িকেশারেদর জ িচান
িতেযািগতা আেয়াজন করা

[৮.১.১] জািতর িপতার
সংামী জীবেনর উপর িশ-
িকেশারেদর জ িচান
িতেযািগতা আেয়ািজত

তািরখ ২.৫ ১৭-০৩-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ২১-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ২৯-০৩-২০২০

[৮.২] জািতর িপতার সংামী
জীবেনর উপর ামািচ
দশ নী আেয়াজন করা

[৮.২.১] জািতর িপতার
সংামী জীবেনর উপর
ামািচ দশ নী
আেয়ািজত

তািরখ ২.৫ ১৭-০৩-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ২১-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ২৯-০৩-২০২০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

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%



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

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

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৫

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৩৫

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৪২

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ১২.৩৮

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ২১.৩১

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৫০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৫, ২০১৯

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

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১১-০৭-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

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

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৫

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৯

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


