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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ টকসই, িনরাপদ ও মানসত মহাসড়ক অবকাঠােমা এবং সমিত আিনক গণপিরবহন বা গেড়
তালার লে  িনরবিভােব কাজ কের যাে। গত িতন অথ বছের এ িবভাগ কক  জাতীয়, আিলক এবং জলা মহাসড়ক িমিলেয়
সব েমাট ১৭৮৬ িকেলািমটার মহাসড়েকর পভেম িনম াণ/নব াসন, ৪০৯৬ িকেলািমটার মহাসড়েকর ওভারেল কাজ এবং ২৭০০০ িমটার
স ও ৭৬৪৬ িমটার কালভাট  িনম ান/নঃিনম াণ করা হেয়েছ। িবআরএ আিনক ও িডিজটাল মাটরযান বাপনা ও িনয়ণ পিতর
অংশ িহেসেব িবমােনর াইিভং লাইেস, রোিরেিভ নাার ট, আর.এফ.আইিড াগ ও িডিজটাল রিজেশন সা িফেকট
চলন কেরেছ। িবআরিস দীঘ িদন পর অপােরং নাফা অজনকারী িতান িহেসেব পিরচািলত হে।  ঢাকা ও চাম মহানগরীেত
আিনক েগাপেযাগী ও পিরেবশ বাব াি কাব সািভ স বতন করা হেয়েছ। সািতককােল কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-
িশলং-গৗহাটী আজািতক েট বাস সািভ স চা করা হেয়েছ। গত ১৫ ন, ২০১৫ তািরেখ বাংলােদশ, টান, ভারত ও নপাল
(িবিবআইএন)  এর   মে  মাটর  ভিহেকল  এিেম  (Motor  Vehicle  Agreement)  ািরত  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দশীয় কাদারেদর দতা ও দািয়শীলতার অভােব বাবািয়ত উয়ন কসেহর নগতমান বজায় রাখা সব হয় না। িকিক ে
ানীয় পয ােয় ভাবশালী মহেলর অনাকািত হেেপ কােজর নগতমােনর উপর ভাব পেড়। অেনক ে িবিভ িতল
পিরিিতর কারেণ দেশর মহাসড়কসেহ এেল লাড িনয়ণ করা সব হয় না। ফেল মহাসড়কসহ অিত ত িত হে। এছাড়া
িবআরিস’র বহের পয া সংক যানবাহন িবেশষ কের াক না থাকায় িতান বািনজকভােব লাভজনক হে না।

ভিবৎ পিরকনা:

সকল ণীর  মহাসড়ক আগামী  পচ  বছেরর  মে ৮৫ শতাংশ Fair  to  Good  Condition-এ  উীতকরণ এবং  জাতীয়  মহাসড়কসহেক
পয ায়েম ৪-লেন উীতকরেণর পিরকনা রেয়েছ। চারেলেন উীতকরেণর ে আিলক ও উপ-আিলক যাগােযােগর িমিসং
িলংকেক (া-িভং ভিহকাল এর জ আলাদা লনসহ) অািধকার দান করা হে। দেশ িবমান ৪৯  ফরীর েল পয ায়েম স
িনম াণ করা হেব। ঢাকা মহানগরীর যানজট িনরসেন MRT Line-6  ক অিতত বাবায়েনর পাশাপািশ নন MRT Line িনম ােণর
পিরকনা রেয়েছ। ঢাকা শহের জনগেণর সহজ ও সময়সায়ী মেনর লে ই-েকং ও ই-িয়ািরং হাউজ াপেনর পিরকনা হণ
করা হেয়েছ। এছাড়া লনা-কলকাতা, যেশার-কলকাতা, চাম-ঢাকা-িশিলিড় ও চাম-ঢাকা-কলকাতা আজািতক েট বাস সািভ স
চার পিরকনা রেয়েছ। িবআরিসর বাস বহেরর জ ৩০০ িতল, ১০০ আ েলেটড এবং ৫০০ াক সংেহর পিরকনা আেছ।
আগামী ১০ বছেরর মে সড়ক ঘ টনায় র হার ৫০% এবং সড়ক ঘ টনার হার ৩০% াস করার পিরকনা হণ করা হেয়েছ। 

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৮০ িকেলািমটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেন উীতকরণ ও ১৭৫ িকেলািমটার মহাসড়ক নন িনম াণ;
২৪০ িকেলািমটার মহাসড়ক শকরণ, ৬৫ িকেলািমটর ন:িনম াণ ও ২০০০ িকেলািমটার মহাসড়ক সােফিসংকরণ;
৬৬০০ িমটার স ও কালভাট  িনম াণ ও ১০০০ িমটার স ও কালবাট  ন:িনম াণ;
২.২০ ল াইিভং লাইেস ই ও নবায়ন, ৫.৫০ ল িফটেনস সা িফেকট ই ও নবায়ন;
১.৯০ ল িডিজটাল রিজিেশন সা িফেকট ই ও ২.২৫ ল যানবাহেন আরএফআইিড াগ সংকরণ;
মহাসড়েকর ৭০  াক েট ঘ টনা রােধ িতকারলক বা হণ;
MRT কে ৩ দরপ আান ও BRT কে ৯ দরপ আান এবং ১০  ি সাদন;
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর  স িবভাগ-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয়  মীর  িতিনিধ  িহসােব
সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
এক দ মহাসড়ক নটওয়াক ও িনরাপদ সড়ক পিরবহন বা।

১.২ অিভল (Mission)

মহাসড়ক মরামত, সংার ও রণােবণ এবং উয়ন ও সসারেণর মােম জনগেণর আথ -সামািজক উয়েনর লে টকসই,
িনরাপদ ও মানসত সড়ক অবকাঠােমা এবং সমিত আিনক গণপিরবহন বা গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. মহাসড়ক নটওয়ােকর উয়ন ও সসারণ;
২. িডিজটাল মাটরযান বাপনা সসারণ;
৩. সড়ক িনরাপা জারদারকরণ;
৪. তগিতস গণপিরবহন বা বতন ও সসারণ;
৫. আজািতক ও অভরীণ েট যাী ও মালামাল পিরবহন সবা সসারণ;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মহাসড়ক নটওয়ােকর মরামত, সংার ও রণােবণ সংা কায ম;
২. জাতীয়, আিলক ও জলা সড়কসেহর উয়ন ও সসারণ কায ম;
৩. অথ ৈনিতক িেকাণ থেক ণ  মহাসড়ক িনম াণ ক হণ ও বাবায়ন কায ম;
৪. িডিজটাল মাটরযান বাপনা বতন ও পিরচালনা কায ম;
৫. িনরাপদ সড়ক িনিত করা;
৬. সমিত ত গিতস গণপিরবহন বার বতন ও পিরচালনা কায ম;
৭. অভরীণ ও আজািত েট যাী পিরবহন ও প পিরবহন সবা দান;
৮. সড়ক পিরবহন সের পাবিলক-াইেভট পাট নারিশপেক উৎসািহত করা;
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

জাতীয় মহাসড়কসহ “Fair
to good condition” এ
পার

“Fair to good condition”এ
পািরত মহাসড়কসহ

শতাংশ ৭৬ ৭৮ ৮০ ৮১ ৮২ েযাজ নয়
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

সড়ক ঘ টনা াস াসত সড়ক ঘ টনা সংা ২০০১ ১৭৪২ ১৬০৩ ১৪৭৭ ১৩৬৭ বাংলােদশ িলশ
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ও ৭th Road
Safety Action Plan

জাতীয় মহাসড়েক মণ সময়
াস

ঢাকা-চাম মহাসড়েক মণ সময় ঘা ৯ ৮ ৫ ৪.৫ ৪.৫ বাংলােদশ িলশ
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

জাতীয় মহাসড়েক মণ সময়
াস

জয়েদবর-ময়মনিসংহ মহাসড়েক মণ
সময়

ঘা ৪ ৩ ২.৫ ১.৭৫ ১.৫০ বাংলােদশ িলশ
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

িজিডিপেত লপথ পিরবহন
সেরর অবদান

িজিডিপেত পিরবহন সেরর অবদােনর
হার

% ৭.২৭ ৭.১৯ - - -
বাংলােদশ রলওেয়, ানীয়
সরকার িবভাগ

বাংলােদশ অথ ৈনিতক সমীা ২০১৫
(েপণ িনধ ারণ িয়াধীন)

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মহাসড়ক
নটওয়ােকর
উয়ন ও
সসারণ;

৪০

[১.১] জাতীয়
মহাসড়ক ৪-লেন
উীতকরণ

[১.১.১] চার-
লেন উীত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ৭.০০ ১২০ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮০ ৮৫

[১.২] মহাসড়ক
নন িনম াণ

[১.২.১] নন
িনিম ত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ৬.০০ ২২০ ১৭৫ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৬০

[১.৩] মহাসড়ক
মজিতকরণ

[১.৩.১]
মজিতকরণত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ৫.০০ ১৭৩ ১৪৭ ১০৫ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ১১৫ ১২০

[১.৪] মহাসড়ক
শকরণ

[১.৪.১]
শকরণত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ৫.০০ ২৭২ ২৭১ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ ২২০ ১৯০ ২১০

[১.৫] মহাসড়ক
নঃিনম াণ

[১.৫.১]
নঃিনিম ত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ৫.০০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৭০ ৭৫

[১.৬] মহাসড়ক
সারেফিসং

[১.৬.১]
সােফিসংত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ৫.০০ ১৩৪৮ ১৪৫০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২০০০ ২১০০

[১.৭] স ও
কালভাট 
িনম াণ/নঃিনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত
স ও কালভাট 

িমটার ৪.০০ ৮৪০০ ৬৪০০ ৬৬০০ ৬৫০০ ৬২০০ ৬১০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৭০০০

[১.৭] স ও
কালভাট 
িনম াণ/নঃিনম াণ

[১.৭.২]
নঃিনিম ত স
ও কালভাট 

িমটার ৩.০০ ১১৬০ ৬৪০ ১০০০ ৯৭৫ ৯৫০ ৯২৫ ৯০০ ৮৫০ ১০৫০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িডিজটাল
মাটরযান
বাপনা
সসারণ;

১৫

[২.১] যানবাহেনর
িডিজটাল
রিজেশন
সা িফেকট ই

[২.১.১] ইত
িডিজটাল রিজ:
সা িফেকট

সংা
(ল)

৩.০০ ১.৫১ ১.৮০ ১.৯০ ১.৮৮ ১.৮৫ ১.৮২ ১.৮০ ১.৬০ ১.৭০

[২.২] সড়ক
যানবাহনেনর
িফটেনস
সা িফেকট ই ও
নবায়ন

[২.২.১] ইও
নবায়নত
িফটেনস
সা িফেকট

সংা
(ল)

৩.০০ ৫.০৬ ৫.০৪ ৫.৫০ ৫.৪৫ ৫.৪০ ৫.৩০ ৫.২৫ ৫.০০ ৫.১০

[২.৩] াইিভং
লাইেস ই এবং
নবায়ন

[২.৩.১]
ইত াইিভং
লাইেস

সংা
(ল)

৩.০০ ১.৪৬ ১.৪৭ ১.৫০ ১.৪৮ ১.৪৫ ১.৪৩ ১.৪০ ১.৭০ ১.৭৫

[২.৩.২]
নবায়নত
াইিভং
লাইেস

সংা
(ল)

২.০০ ০.৬৪ ০.৬৭ ০.৭০ ০.৬৮ ০.৬৫ ০.৬৩ ০.৬২ ০.৬৫ ০.৭০

[২.৪] মাটরযান
কর ও িফ আদায়

[২.৪.১]
সংহীত রাজ

পিরমান
(কা
টাকা)

২.০০ ৯৫২ ১০৬২ ১০৮০ ১০৭৫ ১০৭০ ১০৬৫ ১০৬২ ১১০০ ১১৫০

[২.৫] মাটরযােন
রোিরেিভ
নাার ট ও
আরএফআইিড াগ
সংেযাজন

[২.৫.১]
রোিরেিভ
নাার ট ও
আরএফ আইিড
াগ সংেযািজত
যানবাহন

সংা
(ল)

২.০০ ২.৭০ ২.২১ ২.২৫ ২.২৪ ২.২৩ ২.২২ ২.২১ ১.৮০ ১.৫০



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] সড়ক
িনরাপা
জারদারকরণ;

১৪

[৩.১] াইভারেদর
িশণ দান

[৩.১.১]
িশণা
পশাদার
াইভার

সংা ৩.০০ ২৪.০০ ১৮.০০ ২৫০০০ ২৪৭৫০ ২৪৫০০ ২৪২৫০ ২৪০০০ ২০০০০ ২৫০০০

[৩.১.২]
িশণা
অেপশাদার
াইভার

সংা
(হাজার)

৩.০০ ৫.৫০ ৬.৬০ ৬.৬০ ৬.৫০ ৬.৩০ ৬.১০ ৬.০০ ৬.৫০ ৭.০০

[৩.২] জনসেচতনতা
ি

[৩.২.১]
ামান
আদালত
পিরচালনা
(মামলা)

সংা ২.০০ ৮৫৬১ ২৩২০৬ ২৪০০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২৪০০০ ২৫০০০

[৩.২.২]
অিত সভা ও
সিমনার

সংা ২.০০ ৬০ ৫৫ ৬০ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৫৫ ৬৫ ৭০

[৩.২.৩]
িবতরণত
িলফেলট ও
পাার

সংা
(ল)

২.০০ ৪.৬০ ১.৭২ ৬.৮২ ৬.৫০ ৬.২৫ ৬.০০ ৫.৫০ ৭.০০ ৭.৫০

[৩.৩] ঘ টনা ােস
াকটসেহ
িতকারলক
বা হণ

[৩.৩.১] িক
াসত ট

সংা ২.০০ ৮ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৪০ ২৬



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪]
তগিতস
গণপিরবহন
বা বতন
ও সসারণ;

১১

[৪.১] মাস র্যািপড
ানিজট (এমআর)
লাইন-৬ িনম াণ

[৪.১.১]
আহবানত
দরপ

সংা ২.০০ ৫ ৩ ২ ১ ০ ০

[৪.১.২]
সাদিত ি

তািরখ ২.০০ ৩০-০৪-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৬ ৩০-০৫-২০১৬ ১৫-০৬-২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬

[৪.২] বাস র্যািপড
ানিজট (িবআর)
িনম াণ

[৪.২.১]
আহবানত
দরপ

সংা ২.০০ ৯ ৭ ৬ ৫ ৩

[৪.২.২]
সাদিত ি

সংা ১.০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৪.২.৩]
িনম ানত বাস
িডেপা

% ১.০০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৫০ ২৫

[৪.৩] ােটিজক
ােপাট  ান
(এসিপ) সংেশাধন

[৪.৩.১]
ণয়নত
আরএসিপ

তািরখ ১.০০ ৩০-১২-২০১৫ ১৫-০১-২০১৬ ৩১-০১-২০১৬ ১৫-০২-২০১৬ ২৮-০২-২০১৬

[৪.৪] িয়ািরং
হাউজ াপন

[৪.৪.১]
তত
সফটওয়ার

তািরখ ১.০০ ২৯-০২-২০১৬ ১৫-০৩-২০১৬ ৩১-০৩-২০১৬ ৩০-০৪-২০১৬ ৩১-০৫-২০১৬

[৪.৪] িয়ািরং
হাউজ াপন

[৪.৪.২]
তত
রািপড পাস

সংা
(হাজার)

১.০০ ০ ০ ৫.০০ ৪.৯০ ৪.৭০ ৪.৬০ ৪.৫০ ৫৫.০০ ০



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫]
আজািতক ও
অভরীণ েট
যাী ও
মালামাল
পিরবহন সবা
সসারণ;

৩
[৫.১] আজািতক ও
অভরীণ েট বাস
সবা সসারণ

[৫.১.১]
সমীাত
আজািতক ট

সংা ৩.০০ ০ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ০



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগ
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

আিম,  সিচব,  সড়ক  পিরবহন  ও  মহাসড়ক  িবভাগ,  মাননীয়  মী,  স  িবভাগ-এর  িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  মিপিরষদ  সিচেবর  িনকট  অীকার  করিছ  য,  এই  িেত
বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  সড়ক
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

সিচব
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
স িবভাগ

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবআরএ বাংলােদশ রাড ােপাট  অথির

২ িবআরিস বাংলােদশ রাড ােপাট  কেপ ােরশন

৩ িডিসএ ঢাকা ােপাট  কাঅিড েনশন অথির

৪ িডএমআরিডিপ ঢাকা াস রািপড ানিজট ডেভলপেম েজ

৫ এিডিপ অায়াল ডেভলপেম াাম

৬ িডিসএ ঢাকা ােপাট  কাঅিড েনশন অথির

৭ িজিডএসইউিপ টার ঢাকা সাসেটইনাবল আরবান ােপাট  েজ

৮ আরএফআইিড রিডও িেয়ি আইেডিিফেকশন

৯ আরএসিপ িরভাইজড ােটিজক ােপাট  ান

১০ BRT Bus Rapid Transit

১১ MRT Mass Rapid Transit

১২ MTBF Mid Term Budgetary Framework



া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ
ম

[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪-
লেন উীতকরণ

[১.১.১] চার-লেন উীত
মহাসড়ক

িবমান ২-লন িবিশ মহাসড়েকর পভেম এর গড় শতা ২০ট এবং
৪-লন িবিশ মহাসড়েকর পভেম এর গড় শতা ৪৮ট (িমিডয়ান
তীত)। জাতীয় মহাসড়কসহেক পয ায়েম ৪-লেন উীত করা হে।

সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[১.২] মহাসড়ক নন িনম াণ
[১.২.১] নন িনিম ত
মহাসড়ক

এলিজইিডসহ িবিভ সংার িনকট হেত হািরত সড়কসহেক সড়ক ও
জনপথ অিধদেরর িডজাইন অযায়ী নন কের িনম াণ করা হে। এছাড়া
বাই-পাস ও সংেযাগ সড়েকর জ নন মহাসড়ক িনম াণ করা হে।

সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[১.৩] মহাসড়ক
মজিতকরণ

[১.৩.১] মজিতকরণত
মহাসড়ক

সড়ক পভেম এর উপিরভােগর এক বা একািধক িত ও ব ল রেক
(সােফিসং তীত) নন কের িনম াণ করা।

সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[১.৪] মহাসড়ক শকরণ
[১.৪.১] শকরণত
মহাসড়ক

িবমান পভেম এর একিদেক বা উভয়িদেক নন িডজাইন অযায়ী
পভেম িনম াণ।

সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[১.৫] মহাসড়ক নঃিনম াণ [১.৫.১] নঃিনিম ত মহাসড়ক
িবামান পভেম সণ েপ অপসারণ কের নন িডজাইন (অিধক )
অযায়ী ন:িনম াণ।

সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[১.৬] মহাসড়ক সারেফিসং
[১.৬.১] সােফিসংত
মহাসড়ক

পভেম এর উের িবিমনাস অংশ সংার ও ন:িনম াণ (কােপ ং)
করা।

সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[১.৭] স ও কালভাট 
িনম াণ/নঃিনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত স ও
কালভাট 

মহাসড়েক েয়াজন অযায়ী নন কের স ও কালভাট  িনম াণ সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[১.৭.২] নঃিনিম ত স ও
কালভাট 

িত িবমান স ও কালভাট  অপসারণ কের ন:িনম াণ সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[২.১] যানবাহেনর িডিজটাল
রিজেশন সা িফেকট ই

[২.১.১] ইত িডিজটাল
রিজ: সা িফেকট

ইেলিনক িচপ িডিজটাল াট  কাড  যার উভয় পাে গাড়ী ও মািলকানা
সংা ণ  ত, গাড়ীর মািলেকর ছিব ও িনরাপা িফচার িেড
থােক।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[২.২] সড়ক যানবাহনেনর
িফটেনস সা িফেকট ই ও
নবায়ন

[২.২.১] ইও নবায়নত
িফটেনস সা িফেকট

মটরযান রাায় চলাচেলর উপতার সা িফেকট িহেসেব িফটেনস
সা িফেকট ই করা হয়। মটরযান পিরদশ ন সােপে এই সা িফেকট
িতবছর নবায়ন করা হয়।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ
ম

[২.৩] াইিভং লাইেস ই
এবং নবায়ন

[২.৩.১] ইত াইিভং
লাইেস

সড়ক, মহাসড়ক ও জনসাধারেণর বহায  ােন বধভােব মটরযান চালােনার
সনদ িহেসেব াইিভং লাইেস ই করা হয়।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[২.৩.২] নবায়নত াইিভং
লাইেস

পশাদার াইিভং লাইেস ৫(পা) বছর এবং অেপশাদার াইিভং লাইেস
১০(দশ) বছর পর পর নবায়ন করা হয়।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[২.৪] মাটরযান কর ও িফ
আদায়

[২.৪.১] সংহীত রাজ
িবআরএ সাধারনত মাটরযান রিজেশন ও মািলকানা হার বাবদ
সড়ক কর, াইিভং লাইেস িফ এবং অা খােত রাজ আদায় কের
থােক।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[২.৫] মাটরযােন
রোিরেিভ নাার ট
ও আরএফআইিড াগ
সংেযাজন

[২.৫.১] রোিরেিভ
নাার ট ও আরএফ আইিড
াগ সংেযািজত যানবাহন

আইএসও ৭৫৯১ মােনর এািমিনয়াম বহার কের এমেবাজডত ও
িসিকউির হেলাাম রিজেশন নর সিলত নার ট সংেযাজন।
আরএফআইিড াগ- অতািনক ির উইিশ িকার যার মােম
মাটরযােনর রিজেশন নর চিচস নর ও গাড়ীর ধরন তাৎিনকভােব
সনা করা যায়।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৩.১] াইভারেদর িশণ
দান

[৩.১.১] িশণা
পশাদার াইভার

পশাগত দািয় ও কত এবং সড়ক িনরাপা িবষেয় সেচতনতালক
িশণ দান।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৩.১.২] িশণা
অেপশাদার াইভার

অেপশাদার াইভারেদর দতা ির জ কািরগির িশণ দান।
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ ােরশন
(িবআরিস)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৩.২] জনসেচতনতা ি

[৩.২.১] ামান আদালত
পিরচালনা (মামলা)

সড়ক পিরবহন সিকত অপরাধ িনয়েণর উেেশ ামান আদালত
পিরচালনা করা হয়। এর ফেল সড়ক িনরাপা ি পায়।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৩.২.২] অিত সভা ও
সিমনার

সড়ক িনরাপা সেক জনসেচতনতা ির লে সভা ও সিমনােরর
আেয়াজন

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৩.২.৩] িবতরণত িলফেলট
ও পাার

সড়ক িনরাপা সেক জনসেচতনতা ির লে িলফেলট ও পাার
িবতরণ

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] ঘ টনা ােস
াকটসেহ
িতকারলক বা হণ

[৩.৩.১] িক াসত ট
সড়ক িনরাপা িনিতকরার লে ঘ টনাবন ােন িতকারলক বা
হণ (াক ট অপসারণ)।

সড়ক ও জনপথ অিধদর
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন



া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ
ম

[৪.১] মাস র্যািপড ানিজট
(এমআর) লাইন-৬ িনম াণ

[৪.১.১] আহবানত দরপ

MRT কের কা ােকজ-৫ ও ৬ এর অধীেন িসিভল ওয়াকস এর
২ (যথােম Viaduct and station from Agargaon
to Karwanbazar ও Viaduct and station from
Karwanbazar to Mothijheel) ও কাক ােকজ-২ এর
অধীেন ১সহ (Depot building workshade) সব েমাট ৩ 
দরপ আান।

ঢাকা পিরবহন সময়
কপ(িডিসএ)/ঢাকা মাস য া িপড
ানিজট ডভলাপেম েজ
(িডএমআরিডিপ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৪.১.২] সাদিত ি
MRT কের কাক ােকজ-১ এর অধীেন Depot land
development এর জ ি সাদন

ঢাকা পিরবহন সময় কপ/ঢাকা মাস
য া িপড ানিজট ডেভলপেম েজ

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৪.২] বাস র্যািপড ানিজট
(িবআর) িনম াণ

[৪.২.১] আহবানত দরপ
গাজীর হেত ঢাকা এয়ারেপাট  পয  BRT কের অধীেন িবিভ কার
কায সাদেনর জ দরপ আান।

টার ঢাকা সাসেটইনাবল আরবান
ােপাট  েজ (িজিডএসইউিপ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৪.২.২] সাদিত ি
গাজীর হেত ঢাকা এয়ারেপাট  পয  BRT কের অধীেন িবিভ কার
কায সাদেনর জ কাদােরর সােথ ি সাদন।

টার ঢাকা সাসেটইনাবল আরবান
ােপাট  েজ (িজিডএসইউিপ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৪.২.৩] িনম ানত বাস
িডেপা

BRT কের অধীেন গাজীের ১ বাস িডেপা িনম ােণর কাজ চলমান
রেয়েছ।

টার ঢাকা সাসেটইনাবল আরবান
ােপাট  েজ

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৪.৩] ােটিজক ােপাট 
ান (এসিপ) সংেশাধন

[৪.৩.১] ণয়নত
আরএসিপ

ােটিজক ােপাট  ান-২০০৫ (এসিপ) হেলা ঢাকা শহেরর পিরবহন
বােক ু, সমিত এবং পিরকিত করার লে কৗশলগত পিরবহন
পিরকনা। এসিপর ল উপাদানেলা: গণপিরবহন ক হণ (MRT ও
BRT), সালার রাড িনম াণ, এেসওেয় নটওয়াক িনম াণ এবং বাস
সেরর উয়ন। ঢাকা শহেরর জনসংা ও মাটরযােনর সংা ি এবং
এসিপ বিহ ত পিরবহন পিরকনা হণ করায় এসিপ জরীিভিেত
সংেশাধন করা েয়াজন হেয় পেড়েছ।

ঢাকা পিরবহন সময় কপ (িডিসএ)
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] িয়ািরং হাউজ াপন
[৪.৪.১] তত সফটওয়ার

ঢাকা শহের একই কাড  (রািপড পাস) বহার কের িভ িভ যানবাহেন
মেণর ে এ সফটওয়ার মাট া অথ  াতা অযায়ী মািলকেদর
মে িবভাজন করেব।

ঢাকা পিরবহন সময় কপ(িডিসএ)
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৪.৪.২] তত রািপড
পাস

'রািপড পাস’ ডিবট কাড  জাতীয় এক িডভাইস যা বহার কের িবিভ
যানবাহেন মণ করা যােব। এমনিক এ কাড  িদেয় কনা কাটাও করা যােব।

ঢাকা পিরবহন সময় কপ(িডিসএ)
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

[৫.১] আজািতক ও
অভরীণ েট বাস সবা
সসারণ

[৫.১.১] সমীাত
আজািতক ট

বাংলােদশ ও ভারত এর মে আজািতক ট বতেনর লে েটর সমীা
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ ােরশন
(িবআরিস)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন



া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ িতােনর
িনকট তাশার

মাা উেখ কন

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

িবভাগ
ানীয় সরকার
িবভাগ

আহবানত দরপ,সাদিত
ি

সংি ক পিরচালক কক দরপ আহবান ও
ি সাদন

ানীয় সরকার ও েকৗশল অিধদেরর
ক পিরচালক দরপ আহবান ও ি
সাদন করেবন

১০%
দরপ আহবান ও ি সাদন
িয়া িবলিত হেত পাের।

িবভাগ স িবভাগ
আহবানত দরপ,সাদিত
ি

সংি ক পিরচালক কক দরপ আহবান ও
ি সাদন

বাংলােদশ স কপ এর ক
পিরচালক দরপ আহবান ও ি সাদন
করেবন

১০%
দরপ আহবান ও ি সাদন
িয়া িবলিত হেত পাের।


