
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

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
ািতািনক
সমতা ি

২৫

[১.১] ই-পাসেপাট  কাভােরজ
ি

[১.১.১]
িবতরণত ই-
পাসেপাট 

সংা ৮ ১৫০০০০০ ১৩০০০০০ ১২০০০০০ ১০০০০০০ ৭৫০০০০ ১৪০১৫২৩

[১.২] আওতাধীন
অিফসসেহ ই-পাসেপাট 
মাবাইল এনেরালেম
ইউিনট সসারণ

[১.২.১]
মাবাইল
এনেরালেম
ইউিনট
সসািরত

অিফেসর সংা ৫ ২০ ১৬ ১২ ১০ ৮ ০১

[১.৩] িবেদশ িমশনসেহ
ই-পাসেপাট  কায ম
চাকরণ

[১.৩.১] ই-
পাসেপাট 
কায ম চাত

অিফেসর সংা ৩ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৫ ৩

[১.৪] অনলাইেন পাসেপাট 
আেবদেনর হার িকরণ

[১.৪.১]
অনলাইেন
আেবদেনর হার

% ৩ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯৯.৯৯

[১.৫] হলাইন চার লে
বাবায়ন কায ম 

[১.৫.১]
বাবায়ন
কায ম 

তািরখ ৩ ৩১-০৩-২০২৩ ১৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩

[১.৬] ইেলিনক িকউ
িসেম চাকরণ

[১.৬.১]
ইেলিনক িকউ
িসেম চাত

অিফেসর সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

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

পাসেপাট  ও িভসা
ও অা ােভল
পারিমট ই ও
িবতরণ িয়া
সহজ ও
েগাপেযাগীকরণ

২০

[২.১] ধান কায ালেয়র
কম কতা/কম চারীেদর
কািরগির ও দতা ির
লে িশণ দান

[২.১.১] িশণ
দানত

কম কতা/কম চারীর
সংা

৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১২

[২.২] মাঠ পয ােয়র
কম কতা/কম চারীেদর দতা
ির লে িশণ
আেয়াজন

[২.২.১] িশণ
আেয়ািজত

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৫

[২.৩] পােস ানালাইেজশন
কমে এর খসড়া িডিপিপ
তব ক রা সবা
িবভােগ রণ

[২.৩.১] খসড়া
িডিপিপ রা
সবা িবভােগ
িরত

তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২৩ ১৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

[২.৪] ১৬ (সংেশািধত ১৭
) আিলক পাসেপাট 
অিফেসর ভবন িনম াণ
কের আওতায় ভবন
িনম াণ কাজ সকরণ

[২.৪.১] ভবন
িনম াণ
সত

হার ২ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭০ ৬০ ৭৯

[২.৫] ইিমেশন ও পাসেপাট 
িশণ ক িনম ােণর
লে যৗথ তদ স
করা

[২.৫.১] যৗথ
তদ সত

তািরখ ২ ৩০-০৯-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ৩১-০১-২০২৩ ৩১-০৩-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

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%

[২.৬] কম কতা/কম চারীেদর
দতা ির লে
দেশ/িবেদেশ নেলজ
শয়ািরং াােম রণ

[২.৬.১] নেলজ
শয়ািরং
াােম িরত

কম কতা/কম চারীর
সংা

৩ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৫

[২.৭] আগত সবা াথেদর
জ ধান কায ালেয়র
আিনায় অেপাগার িনম াণ

[২.৭.১]
অেপাগার
িনিম ত

তািরখ ৫ ৩১-০৩-২০২৩ ১৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

৩
িনধ ািরত সমেয়
পাসেপাট  ও িভসা
সবা দান

১৫

[৩.১] িনধ ািরত সমেয়
িেযা পাসেপাট 
পােস ানালাইেজশন (ণ)
িনিতকরণ

[৩.১.১] িেড
পাসেপাট 

% ৮ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৫ ১০০

[৩.২] িনধ ািরত সমেয়
িনিেযা িভসা আেবদন
িনিকরণ

[৩.২.১]
িনিত
িভসা আেবদন

% ৭ ৯০ ৮৭ ৮৪ ৮০ ৭৫ ৯৫



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

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
ইিমেশন িয়া
সহজ ও
েগাপেযাগীকরণ

১০

[৪.১] ই-গইট াপন
[৪.১.১] ািপত
ই-গইট

সংা ২ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ০৩

[৪.২] য়ংিয় পাসেপাট 
িরডার াপন

[৪.২.১]
পাসেপাট  িরডার
ািপত

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬

[৪.৩] ই-িভসা চার লে
খসড়া িডিপিপ রা সবা
িবভােগ রণ

[৪.৩.১] খসড়া
িডিপিপ রা
সবা িবভােগ
িরত

তািরখ ২ ২৮-০২-২০২৩ ৩১-০৩-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩

[৪.৪] ই-িপ বাবায়েনর
লে ি ার

[৪.৪.১] ি
ার
সত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২২ ৩১-০১-২০২৩ ২৮-০২-২০২৩ ৩১-০৩-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩

[৪.৫] ািপত ই-গইট
সেহর কায ম ণ মাায়
চাকরণ

[৪.৫.১] ই-
গইট চাত

তািরখ ১ ৩১-০১-২০২৩ ২৮-০২-২০২৩ ৩১-০৩-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

[৪.৬] আগমন ও বিহ গমন
সংা ত সংরেণর
লে িড আই িপ এর
কীয় সাভ ােরর সােথ
সকল ইিমেশন চকেপাের
কােনকিভ াপেনর
াব রা সবা িবভােগ
রণ

[৪.৬.১] িরত
াব

তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২৩ ১৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

[৪.৭] পাসেপাট , িভসা এবং
ােভল ডেম ড
িডেটকশন মিশন াপেনর
াব রা সবা িবভােগ
রণ

[৪.৭.১] িরত
াব

তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২৩ ১৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ২.৭

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৩.৩২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৬২৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.১৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৬২

*সামিয়ক (provisional) ত


