
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০২, ২০২৩

বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশনস রেলটাির কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০২, 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
শাসিনক ও আিথ ক
কায েম গিতশীলতা
আনায়ন।

২০

[১.১] কিমশেনর
কম চারীগেণর জ পনশন
িবধানমালার খসড়া
ণয়ন

[১.১.১] খসড়া ণীত তািরখ ৪ ৩০-০৯-২০২২ ১০-১০-২০২২ ২০-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২

[১.২] কিমশেনর
কম চারীগেণর জ হঋণ
চার িনিম খসড়া
িবধানমালার খসড়া
ণয়ন

[১.২.১] খসড়া ণীত তািরখ ৪ ৩০-০৯-২০২২ ১০-১০-২০২২ ২০-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২

[১.৩] এইচআরএম
সফটওয়ার েতর লে
ি ার

[১.৩.১] ি
ািরত

তািরখ ৪ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[১.৪] অিফস ানার [১.৪.১] ানািরত তািরখ ৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[১.৫] সরকার কক
িনধ ািরত লমাা
অযায়ী রাজ আদায়

[১.৫.১] লমাা
অিজত

% ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩৪



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০২, 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

কাম বাপনা ও
মিনটিরং কায ম
জারদারকরেণর
মােম লা
আনয়ন।

১৫

[২.১] কাম িবভােগর
িডমা নাট কায ম
য়ংিয়করণ

[২.১.১] কায ম
য়ংিয়করণত

তািরখ ৫ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[২.২] মাবাইল
অপােরটরেদর রেলটির
ও লাইেসিং গাইডলাইন-
২০২২ এর খসড়া ণয়ন

[২.২.১] খসড়া ণীত তািরখ ৫ ৩১-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[২.৩] বধভােব
বাজারজাতত মাবাইল
ফান হােসেটর ৯০%
ানীয়ভােব সংেযাজন ও
উৎপাদেন েয়াজনীয়
Regulatory সহায়তা
দান

[২.৩.১] কায ম
বাবািয়ত

% ৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৯৯.৯১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০২, 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%

৩
িসেম এবং
সািভ েসস কায ম
জারদারকরণ।

১৫

[৩.১] কেপ ােরট িসম
অেমাদন িয়া
য়ংিয়করণ

[৩.১.১]
য়ংিয়করণত

তািরখ ৫ ৩১-০৩-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[৩.২] াহক পিরিচিত
িনিেত CBVMP
িসেেমর সােথ
IBAS++
অ করেণর জ ি
ার

[৩.২.১] কায ম
বাবািয়ত

তািরখ ৫ ৩১-১০-২০২২ ১৫-১১-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ১৫-১২-২০২২ ৩১-১২-২০২২ ৩১-১০-২০২২

[৩.৩] কিমশেনর
ফইসক পেজ AI
িভিক ােসার ও
হায়াটসঅাপ চাটবট
চাকরণ

[৩.৩.১] চাটবট
চাত

তািরখ ৫ ৩০-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

৪

িবআরিস’র
লাইেস/গাইডলাইন/
অা কায ম
সে িনয়মাবিততা
আনয়ন।

১০

[৪.১] বসরকারী খােত
সাবেমিরন কাবল লাইেস
দােনর াব রণ

[৪.১.১] াব
রণত

তািরখ ৫ ৩১-০১-২০২৩ ২৮-০২-২০২৩ ৩১-০৩-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[৪.২] লাইেসধারী/
লাইেসিবহীন
িতানসেহর অৈবধ
কায েমর জিরমানা
আদায় িবধান এর খসড়া
ণয়ন

[৪.২.১] খসড়া ণীত তািরখ ৫ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০২, 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%

৫

ইিিনয়ািরং এবং
অপােরশ কায ম
জারদারকরণ ও
লা আনয়ন।

১০

[৫.১] কায়ািল অব
সািভ স বমািকং িসেম
য়

[৫.১.১] য়ত তািরখ ৫ ৩১-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[৫.২] কায়ািল অব
সািভ স বমািকং
িসেেমর জ লাকাল/
ডািমিক ও ইারেনট
াউইথ য়

[৫.২.১] NOA
দানত/ি
ািরত

তািরখ ৫ ৩১-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


