
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

বিহরাগমন ও পাসেপাট  অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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
পাসেপাট  ও িভসা
বাপনা
আিনকায়ন

২০

[১.১] অনলাইেন পাসেপাট 
আেবদেনর হার িকরণ

[১.১.১] অনলাইেন পাসেপাট 
আেবদেনর হার

% ৩ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০

[১.২] অনলাইেন িভসা
আেবদেনর হার িকরণ

[১.২.১] অনলাইেন িভসা
আেবদেনর হার

% ৩ ৯০ ৮০ ৯০

[১.৩] অনলাইন াংেকর
মােম পাসেপাট  িফ জমার হার
িকরণ

[১.৩.১] অনলাইন াংেকর
মােম জমাত পাসেপাট 
িফ’র হার

% ৩ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০

[১.৪] পয ায়েম সকল অিফেস
ইেলিনক িকউ িসেম
চাকরণ

[১.৪.১] ইেলিনক িকউ
িসেম চাত

সংা ৩ ৩ ২ ১

[১.৫] হলাইন(১৬১৬৩)
চাকরণ

[১.৫.১] হলাইন চাত তািরখ ২ ২৮-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১

[১.৬] ই-িপ চাকরেণর াব
রা সবা িবভােগ রণ

[১.৬.১] ই-িপ চাকরেণর
াব রা সবা িবভােগ
িরত

তািরখ ৩ ২৮-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১

[১.৭] ই-িভসা কের িডিপিপ
রা সবা িবভােগ রণ

[১.৭.১] ই-িভসা কের
িডিপিপ রা সবা িবভােগ
িরত

তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২১ ১১-০৪-২০২১ ২০-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[১.৮] ড-কয়ার সার াপন
[১.৮.১] ড-কয়ার সার
ািপত

সংা ১ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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
সহজ ও ততম
উপােয় িন ল
পাসেপাট  ইকরণ

১২

[২.১] পাসেপাট  আেবদন
িরেজকশেনর হার াসকরেণর
লে সেচতনতা িলক
কায ম

[২.১.১] সেচতনতা িলক
িভিডও িচ ত কের
চািরত

তািরখ ৩ ০১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১

[২.২] সাল ইনেভিেগশন
মিডউল হেত পাসেপাট  আেবদন
িনিকরণ

[২.২.১] সাল
ইনেভিেগশন মিডউল হেত
িনিত পাসেপাট  আেবদন

% ২ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬০ ৬০

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

[২.৩.১] িবভাগীয়/আিলক
অিফেসর পাসেপাট  ই
কায ম পিরদশ নত

সংা ২ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৫

[২.৪] িবভাগীয়/আিলক
অিফেসর সােথ অিফস পিরদশ েন
া িতেবদেনর উপর িফডাক
সভা আেয়াজন

[২.৪.১] িবভাগীয়/আিলক
অিফেসর সােথ অিফস
পিরদশ েন া িতেবদেনর
উপর িফডাক সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.৫] িেযা পাসেপাট 
পােস ানালাইজশন (ণ)
িনিতকরণ

[২.৫.১] িেযা পাসেপাট 
পােস ানালাইজশন (ণ)

% ৩ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৯০

৩

বাংলােদিশ
নাগিরকেদর িবেদশ
গমনাগমন
িনরাপদকরেণর
লে ই-পাসেপাট 
দান

১০

[৩.১] অিধদেরর আওতাধীন
দেশর অভরীন অিফসসেহ
ই-পাসেপাট  কায ম চাকরণ

[৩.১.১] ই-পাসেপাট  কায ম
চাত

অিফেসর
সংা

৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৪ ২০ ১৯

[৩.২] ডেম টিং াব
াপন

[৩.২.১] ডেম টিং াব
ািপত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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
ইিমেশন িয়া
সহজ ও
েগাপেযাগীকরণ

৮

[৪.১] ই-গইট াপন [৪.১.১] ই-গইট ািপত সংা ৬ ৩০ ২৪ ২০ ১৬ ১০ ৬

[৪.২] ইিমেশন আইেনর খসড়া
রা সবা িবভােগ রণ

[৪.২.১] ইিমেশন আইেনর
খসড়া রা সবা িবভােগ
িরত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১

৫

িবেদিশেদর
বাংলােদেশ অবান
ও গমনাগমন
সহিজকরেণর লে
ততম সমেয় িভসা
দান

৭
[৫.১] িনধ ািরত সমেয় িভসা
আেবদন িনিকরণ

[৫.১.১] িনধ ািরত সমেয় িভসা
আেবদন িনিত

% ৭ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৯০

৬
অবকাঠােমাগত
উয়ন

৭

[৬.১] '১৭ আিলক পাসেপাট 
অিফেসর ভবন িনম াণ’ কের
আওতায় অিফেসর ভবন িনম াণ
কাজ সকরণ

[৬.১.১] আিলক পাসেপাট 
অিফস ভবন িনম াণ কাজ
সত

অিফেসর
সংা

৪ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৩

[৬.২] '১৬ আিলক পাসেপাট 
অিফেসর ভবন িনম াণ’ কের
আওতায় অিফেসর ভবন িনম াণ
কাজ সকরণ

[৬.২.১] আিলক পাসেপাট 
অিফস ভবন িনম াণ কাজ
সত

% ৩ ২০ ১৫ ১০ ৫ ১০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

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

৭

[৭.১] ববর েদশ তাবতন
িদবেসর তাৎপয  রেণ
আেলাচনা অান আেয়াজন

[৭.১.১] ববর েদশ
তাবতন িদবেসর তাৎপয 
রেণ আেলাচনা অান
আেয়ািজত

তািরখ ২ ১০-০১-২০২১ ১৫-০১-২০২১ ২০-০১-২০২১ ২৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১

[৭.২] 'বব ও ভাষা
আোলেনর পটিম’ শীষ ক
আেলাচনা অান আেয়াজন

[৭.২.১] ‘বব ও ভাষা
আোলেনর পটিম’ শীষ ক
আেলাচনা অান আেয়ািজত

তািরখ ২ ২১-০২-২০২১ ২৩-০২-২০২১ ২৫-০২-২০২১ ২৭-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১

[৭.৩] ইেলকিনক িবলেবােড 
ছিব ও বাণী চার

[৭.৩.১] ইেলকিনক
িবলেবােড  ছিব ও বাণী
চািরত

তািরখ ১ ১০-০১-২০২১ ২১-০২-২০২১ ১৭-০৩-২০২১ ১৭-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[৭.৪] ববর জীবনী িনভ র
ামা িচ দশ নী

[৭.৪.১] ববর জীবনী িনভ র
ামা িচ দিশ ত

তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৭.৫] ‘শাি ও উয়েন ববর
দশ ন’ শীষ ক কম শালা আেয়াজন

[৭.৫.১] ‘শাি ও উয়েন
ববর দশ ন’ শীষ ক
কম শালা আেয়ািজত

তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

৮
ািতািনক
সমতা ি

৪

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

[৮.১.১] ইিমেশন ও
পাসেপাট  িশণ ক
িনম ােণর নগ ত িডিপিপ
রা সবা িবভােগ িরত

তািরখ ৪ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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 ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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 ৪০

[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 ১.৪

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[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

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 ১০

[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 ৩.৫৩

[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 ৫২

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


