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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 িবগত ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ বছের সােসক (জয়েদবর চৗরাা-চা, এেলা ৪-লেন
উীতকরণ), ৪-লন িবিশ কচর, মঘনা ও গামিত স িনম াণ, ঢাকা-মাওয়া এেসওেয় িনম াণ, পায়রা স, ণ  আিলক
মহাসড়ক যথাযথ মান ও শতায় উীতকরণ ক; কবাজার-টকনাফ-মিরন াইভ ও ডিউিবিবআইিপ ক, তীয় কণ লী স,
সাহাবাজর স, কািজরেটক স, ছাট ফনী নদী স, লতা, মিহপাল, শাসনগাছা, কানাবািড়, চা াইওভার িনম াণ স কেরেছ।
াইওভারসহ জাতীয়, আিলক এবং জলা মহাসড়ক িমিলেয় সব েমাট ৮৩১৭ িকেলািমটার সােফিসং, ২২৮০ িকেলািমটার শকরণ,
৩৬৬৫ িকেলািমটার মজিতকরণ, ৮৭০ িকেলািমটার নঃিনম াণ, ১৪৭৫৯ িমটার স ও কালভাট  িনম াণ এবং ১০৪০৮ িমটার স ও
কালভাট  নঃিনম াণ কেরেছ। এমআর-৬ এর ২০.১০ ভায়াডাের সণ  অংেশর Erection গত ২৭ জায়াির ২০২২ তািরখ স
হেয়েছ। এছাড়াও ১২  মো ন সট ঢাকার উরা িডেপােত এেস পৗঁেছেছ। একই সমেয় আিনক ও িডিজটাল মাটরযান বাপনা ও
িনয়ণ পিতর অংশ িহেসেব ১৩,৫১,০০০ যানবাহেনর িডিজটাল রিজঃ সা িফেকট ই ও ২১,৩১,০০০ িফটেনস সা িফেকট ই ও
নবায়ন  এবং  ২,৫২,০০০  জন  পশাদার  গাড়ীচালকেক িরেশার  িশণসহ  ৩৬,৬৩৬ জনেক াইিভং  িশণ দয়া  হেয়েছ।  মাটরকার,
জীপ ও মাইোবােসর িফটেনেসর ময়াদ ১ বছেরর পিরবেত ২ বছর করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অিতির যানবাহন চলাচেলর ফেল যানজট, সড়েকর ািয় ত ন হেয় যাওয়া, সড়ক িনরাপা এবং সরকারী কােজ আিথ ক ও কািরগির
সমতার অভাব সড়েকর অতম সমা। িবিভ সংার তািশত সহেযািগতার অভােব ঢাকা ও পাবত এলাকার গণপিরবহনসহ সড়ক
অবকাঠােমাসহ িনম ােণর ে আশাপ সময় হেনা। গণসেচতনতা, িবআরএ’র পয া জনবল ও অবকাঠােমা এবং িশিত গাড়ী
চালেকর অভাব ও অবেহলায় সড়ক িনরাপা েরাির িনিত করা সব হে না।

ভিবৎ পিরকনা:

আগামী ২০২৫ সােলর মে সড়ক ও জনপথ অিধদেরর আওতাধীন ৫৫০ িকেলািমটার সড়ক ৪/৬/৮ লেন উীতকরণ, ১৫০ িকেলািমটার
নন সড়ক িনম াণ, ১৮০০ িকেলািমটার জাতীয় মহাসড়ক মরামত/সংার/ নব াসনকরণ, ১২৭০০ িকেলািমটার আিলক/জলা মহাসড়ক
মরামত/সংার/নব াসনকরণ, ৩৭৫০০ িমটার স িনম াণ, ১১০০০ িমটার াইওভার িনম াণ ও ৩০ এেল লাড কোল শন াপন
করার পিরকনা রেয়েছ। ২০৩০ সােলর মে ঢাকা মহানগরী ও পাবত এলাকার যানজট িনরসেন এবং পিরেবশ উয়েন িডএমিসএল এর
আওতায় অতািনক গণপিরবহন িহেসেব ৬ মোেরেলর সমেয় মাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার দীঘ  ও ১০৪ শন িবিশ এক
শিশালী নটওয়াক গেড় তালার কম পিরকনা রেয়েছ। মানস চালক ি ও সড়ক িনরাপা পিরিিতর উয়নকে আগামী ২০২৫
সােলর মে ময়মনিসংহ,  িমা,  নায়াখালী,  রাঙামা ও ফিরদর জলা  সদের  িবআরএ ভবনসহ িভআইিস ও আবািসক িবধাসম
মাটর াইিভং টিং, িনং এ মািপারপাস সার (BMDTTMC) িনম ােণর পিরকনা রেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ডিউিবিবআই ক সেহর কােজর শতভাগ সকরণ;
সােসক-২  (৪+)  লেন  উীতকরণ  কের  এবং  আগ নদীবর-সরাইল-ধরখার-আখাউরা-লবর মহাসড়ক ৪-  লেন  উীত
কােজর যথােম ৬৫% এবং ৪৯%পয  অগিত;
বাস য া িপড ানিজট (িবআর) (সওজ অংশ) কের ১০০% বাব অগিত;
এমআর-৬ এর কমলার পয  িনম াণ কােজর ৮৫% বাবায়ন;
৪ ল ৫০ হাজার াট  কাড  াইিভং লাইেস ণ ও িডিজটাল পিতেত মাটরযােনর কর ও িফ আদায় গত বছেরর লনায় ৮%
ি করা।
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

টকসই মহাসড়ক নটওয়াক ও িনরাপদ সড়ক পিরবহন বা।

১.২ অিভল (Mission)
উয়ন, সসারণ ও রণােবেণর মােম টকসই মহাসড়ক অবকাঠােমা গেড় তালা এবং পিরবহন সবা ও বাপনার মান
উয়েনর মােম সমিত নগর গণপিরবহনসহ িনরাপদ সড়ক পিরবহন বা িতা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. মহাসড়ক নটওয়ােকর উয়ন, সসারণ ও রণােবণ িনিতকরণ
২. তগিতস আিনক গণপিরবহন বা বতন ও সসারণ
৩. সড়ক িনরাপা জারদারকরণ
৪. সরকাির পিরবহন সবা সসারণ ও এ িবভােগর ািতািনক সমতা ি
৫. মাটরযান বায় আিনকায়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

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

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৪ সাল নাগাদ টাাইল-রংর,
ঢাকা-মাওয়া এবং ভাগড়া-চা-এেলা
মহাসড়েক পিরবহন/মণ সময় গেড় ৪৫
িমিনট াসকরণ

টাাইল-রংর মহাসড়েক
পিরবহন/ মণ সময়

ঘা ৬.০০ ৫.৪৫ ৫.০০ ৪.৪৫ ৪.৩০
বাংলােদশ িলশ, সড়ক পিরবহন
মািলক সিমিত

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন এবং
সড়ক ও জনপথ অিধদর এর
HDM Report

ঢাকা-মাওয়া মহাসড়েক মণ
সময়

ঘা ২.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০
বাংলােদশ িলশ, সড়ক পিরবহন
মািলক সিমিত

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন এবং
সড়ক ও জনপথ অিধদর এর
HDM Report

ভাগড়া-চা-এেলা মহাসড়েক
মণ সময়

ঘা ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ১.২৫ ১.২০
বাংলােদশ িলশ, সড়ক পিরবহন
মািলক সিমিত

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন এবং
সড়ক ও জনপথ অিধদর এর
HDM Report

২০২৩ সাল নাগাদ াস য া িপড ানিজট
(লাইন-৬) এর মােম উরা-মিতিঝল
েট িত ঘায় ৬০০০০ জন যাী
পিরবহন ও মণ সময় ০২ ঘা
াসকরণ

উরা-মিতিঝল েট যাী
পিরবহন

যাী
সংা

- ৬০০০০ ৬০০০০
ঢাকা াস ানিজট কাানী
িলিমেটড (িডএমিসএল)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন,
বাংলােদশ িলশ ও ARI,
BUET এর িতেবদন

২০২৪ সাল নাগাদ ২৫ িদেনর মে
মাটরযােনর িডিজটাল রিজঃ
সা িফেকট ই এবং ০১ িদেনর মে
িফটেনস সা িফেকট ই

িডিজটাল রিজেশন সা িফেকট
দােনর গড় সময় (িফংগার ি
হেণর পর)

িদন ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

নবায়নত িফটেনস সা িফেকট
দােনর জ হীত সময়

িদন ৩ ২ ১ ১ ১
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভােগর বািষ ক িতেবদন
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ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৪-২৫ সাল নাগাদ িবআরিস বাস ও
াক বহেরর মােম যাী ও প
পিরবহেনর ি ৫ শতাংেশর ঊে
উীতকরণ

যাী পিরবহন ির হার শতাংশ ৪.১৭ ৪.২৫ ৫ ৫ ৫
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কেপ ােরশন (িবআরিস)

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কেপ ােরশন (িবআরিস) এর
িতেবদন

প পিরবহন ির হার শতাংশ ৩.১ ৩.২০ ৫ ৫ ৫
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কেপ ােরশন (িবআরিস)

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কেপ ােরশন (িবআরিস) এর
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মহাসড়ক
নটওয়ােকর
উয়ন,
সসারণ ও
রণােবণ
িনিতকরণ

২০

[১.১] জাতীয়
মহাসড়ক ৪+ লেন
উীতকরণ

[১.১.১] বাবািয়ত সােসক-২ ক
(এেলা- হামল-রংর)

মিত শতাংশ ২ ৪৫ ৫০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৮৫ ১০০

[১.১.২] বাবািয়ত আগ নদী বর-
সরাইল-ধরখার-আখাউরা-লবর
মহাসড়ক ৪-লেন উীত

মিত শতাংশ ২ ৩০ ৪২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪২ ৪০ ৭০ ১০০

[১.১.৩] চাম-রাামা জাতীয়
মহাসড়েকর হাটহাজাির হেত রাঊজান
অংশ ৪-লেন উীত

মিত শতাংশ ১ ৫০ ৭৫ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৮ ৭৬ ১০০

[১.১.৪] সােপাট   ঢাকা (কচর)-
িসেলট- তামািবল মহাসড়ক চার লেন
উীতকরণ এবং উভয় পাে থক
সািভ স লন িনম াণ কের আওতায়
িম অিধহেণর িতরেণর জ অথ 
দানত

মিত শতাংশ ১ ২৫ ৫০ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ১০০

[১.২] মহাসড়ক
িনম াণ/নঃিনম াণ

[১.২.১] নঃিনিম ত মহাসড়ক সমি িকেলািমটার ২ ২৮০ ২৫০ ২৪৫ ২২১ ১৯৬ ১৭২ ১৪৭

[১.৩] মহাসড়ক
মজিতকরণ

[১.৩.১] মজিতকরণত মহাসড়ক সমি িকেলািমটার ২ ৯৮০ ৭৭০ ৬৯৫ ৬২৬ ৫৫৬ ৪৮৭ ৪১৭

[১.৪] মহাসড়ক
শকরণ

[১.৪.১] শকরণত মহাসড়ক সমি িকেলািমটার ২ ৮০০ ৭৫০ ৫৮৯ ৫৩০ ৪৭১ ৪১২ ৩৫৩

[১.৫] মহাসড়ক
সােফিসং

[১.৫.১] সােফিসংত মহাসড়ক সমি িকেলািমটার ২ ২৬০০ ২০৫০ ২২৮৫ ২০৫৭ ১৮২৮ ১৬০০ ১৩৭১ ২৩০০

[১.৬] মহাসড়েক
িরিজড পভেম
িনম াণ

[১.৬.১] িরিজড পভেমত মহাসড়ক সমি িকেলািমটার ১ ৭০ ৬৬ ৫৯ ৫৩ ৪৭ ৪১ ৩৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৭] মাতারবািড়
কয়লািনভর িবৎ
উৎপাদন কের
সংেযাগ সড়ক
িনম াণ কের
সওজ অংশ
বাবায়ন

[১.৭.১] বাবািয়ত রাড ােকজ-৩ মিত শতাংশ ১ ৫০ ৬০ ৯০ ৮২ ৭৬ ৬৮ ৬৫ ১০০

[১.৮] জাতীয়
ণ 
স/াইওভার
িনম াণ

[১.৮.১] বাবািয়ত ডিউ.িব.িব.আই
ক

মিত শতাংশ ১ ৭৫ ৮৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২

[১.৮.২] চা নদীর উপর বাবািয়ত
বাংলােদশ-চীন ৮ম মী স

মিত শতাংশ ১ ৭০ ৯৫ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬

[১.৯] স ও
কালভাট  িনম াণ/
নঃিনম াণ

[১.৯.১] িনিম ত স ও কালভাট  সমি িমটার ১ ৪৭৫০ ৫০৩৯ ৩৯২০ ৩৫২৮ ৩১৩৬ ২৭৪৪ ২৩৫২

[১.৯.২] নঃিনিম ত স ও কালভাট  সমি িমটার ১ ৩২৫০ ৩৩৮২ ২৯৮২ ২৬৮৪ ২৩৮৬ ২০৮৭ ১৭৮৯

[২]
তগিতস
আিনক
গণপিরবহন
বা বতন
ও সসারণ

১৬

[২.১] Mass
Rapid
Transit
(Line-6) িনম াণ

[২.১.১] Mass Rapid
Transit (Line-6) কমলার
পয  িনিম ত

মিত শতাংশ ২ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮০ ৯০ ১০০

[২.২] Mass
Rapid
Transit
(Line-1) এর
িম অিধহণ

[২.২.১] িম অিধহণত (পাতাল
শনসেহর েবশ ও বিহ:গম ন পথ)

মিত শতাংশ ১ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ৭৫ ১০০

[২.২.২] িডেপা এর (কা ােকজ-
০১) িম উয়ন কাজ সত

মিত শতাংশ ১ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ৭৫ ১০০

[২.৩] Mass
Rapid
Transit
(Line-5):
Northern
Route িনম াণ

[২.৩.১] িম অিধহণত
(হমােয়তর িডেপা)

মিত শতাংশ ২ ৫৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৩.২] িডেটইলড িডজাইন সত মিত শতাংশ ২ ৫০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[২.৩.৩] হমােয়তর িডেপার িম
উয়েনর জ (কা ােকজ-০১)
কাদার িতান িনেয়াগত

তািরখ তািরখ ২ ২০.০৬.২৩ ২২.০৬.২৩ ২৪.০৬.২৩ ২৬.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.৪] Mass
Rapid
Transit
(Line-5):
Southern
Route
[িপআরএফ-েজ
িরিডেনস
ফাইানিসং] িনম াণ

[২.৪.১] বিসক িডজাইন সত মিত শতাংশ ২ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫

[২.৪.২] িডিপিপ পিরকনা কিমশেন
িরত

তািরখ তািরখ ১ ২০.০৬.২৩ ২২.০৬.২৩ ২৪.০৬.২৩ ২৬.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.৫] বাস য া িপড
ানিজট (িবআর)
বাবায়ন

[২.৫.১] বাবািয়ত বাস য ারিপড
ানিজট (িবআর) (সওজ অংশ)

মিত শতাংশ ১ ৬৫ ৮০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২

[২.৬] িপােরশন
অব কিেহিভ
ােপাট  মাার
ান ফর
নারায়ণগ এ
গাজীর িস
কেপ ােরশন ক
বাবায়ন

[২.৬.১] আর এফিপ ইকরণ তািরখ তািরখ ১ ২৮.০২.২৩ ১৫.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩

[২.৭] িপিপিপ'র
িভিেত ঢাকা
বাইপাস ৪ লেন
উীতকরণ ক

[২.৭.১] বাবািয়ত ঢাকা বাইপাস
এেসওেয়

মিত শতাংশ ১ ১০ ২০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৭০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৪:১৬ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ০৭, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] সড়ক
িনরাপা
জারদারকরণ

১২

[৩.১] পশাদার
চালকেদর িরেশার
িশণ দান

[৩.১.১] িশণা [িরেশার]
পশাদার চালক

সমি
সংা
(হাজার)

২ ৬০ ৮০ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬১ ৭০ ৮০

[৩.২] িশণ
কায ম তদারিক

[৩.২.১] িশণ সশনসহ পিরবীিত সমি সংা ২ ১২ ১৮ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২২ ২৪

[৩.৩] াইিভং
িশণ দান

[৩.৩.১] িশণ দ জনবল সমি সংা ২ ১২০০০ ৮০০০ ১০০০০ ৯২০০ ৯০০০ ৮৭০০ ৮৫০০ ১০৫০০ ১১০০০

[৩.৪] াক ট
িচিতকরণ এবং
িতকারলক
বা হণ।

[৩.৪.১] ইনফরেমটির ও রেলটির
সাইন-িসগাল ও িকঃিমঃ পা াপন

সমি সংা ১ ৮০০০ ৯০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ১১৫০০ ১২০০০

[৩.৪.২] রাড মািকংত মহাসড়ক সমি িকেলািমটার ১ ১৫০০ ১৭৫০ ১৭১৫ ১৫৪৪ ১৩২৭ ১২০১ ১০২৯ ১৮০০

[৩.৪.৩] মহাসড়েকর আঃবেক ি
িতবক াপনা /  অপসারণ

সমি িকেলািমটার ১ ৪৮০ ৪১০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬০০ ৭০০

[৩.৪.৪] পভেমের াকচারাল
িডজাইন ণয়ন

সমি িকেলািমটার ১ ৫০ ৪০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫০ ৫৫

[৩.৫] জাতীয়
ণ  মহাসড়েক
ঘ টনা াস

[৩.৫.১] টকসই ও িনরাপদ মহাসড়ক
গেড় তালার জ ৪ জাতীয়
মহাসড়েকর পাে পবাহী গাড়ী
চালকেদর জ বাবািয়ত পািকং
িবধা সিলত িবামাগার াপন

মিত শতাংশ ১ ২৫ ৪০ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ১০০

[৩.৬] ওভারেলাড
িনয়েণর জ
এেল-লাড
কোল শন
াপন ও পিরচালন

[৩.৬.১] বাবািয়ত এেল লাড
কোল শন াপন ক

মিত শতাংশ ১ ১০ ২০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৪:১৬ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ০৭, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] সরকাির
পিরবহন
সবা
সসারণ ও
এ িবভােগর
ািতািনক
সমতা ি

১২

[৪.১] যাী পিরবহন
সবা

[৪.১.১] যাী পিরবহেন রয়ািল
অিজত

সমি
টাকা
(কা)

২ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২৮০ ৩০০

[৪.২] প পিরবহন
সবা

[৪.২.১] প পিরবহেন রয়ািল অিজত সমি
টাকা
(কা)

২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১৩০ ১৪০

[৪.৩] উয়ন
কায ম তদারিক

[৪.৩.১] মিনটিরং েমর িভিজট সমি সংা ২ ১০০ ৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৪.৪] গেবষণা
কায ম পিরচালনা
করা

[৪.৪.১] সওেজর Technical
Specification অযায়ী িবিভ
সড়েকর লয়ার সিলং ও টিং
কায ম সাদন করা

সমি সংা ২ ১২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ১৬ ১৮

[৪.৪.২] Quality Assurance
Plan অযায়ী সওেজর িবিভ উয়ন
কাজ পিরদশ নব ক পিরবীণ
িতেবদন রণ

সমি সংা ১ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ১৬ ১৮

[৪.৫] িশণ
িতান শিশালী
করা

[৪.৫.১] সমসামিয়ক িবষেয় িবেশষ
লািন ং সশন আেয়াজন

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[৪.৫.২] মাঠ পয ােয়র েকৗশলীেদর
জ অনলাইেন িশণ দান

সমি জনসংা ১ ১২৫ ৩০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৪:১৬ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ০৭, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫]
মাটরযান
বায়
আিনকায়ন

১০

[৫.১] বাস ট য া
শনালাইেজশন এবং
কাানী িভিক
বাস অপােরশন

[৫.১.১] িজআইএস ডাটােবজ এবং াপ
তকরণ

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৫.১.২] বাস াকচািরং িরেপাট 
দািখলকরণ

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৫.২] ঢাকা আউটার
িরং রাডঃ
ইান ,ওেয়াণ  এ
নদ াণ  পাট  এর
সাতা যাচাই

[৫.২.১] ােপাট  ািড খসড়া িরেপাট 
দািখলকরণ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৫.৩] মাটরযান
কর ও িফ আদায়

[৫.৩.১] িডিজটাল পিতেত মাটরযান
কর ও িফ আদােয়র ি

গড় শতাংশ ২ ৬.৭ ৮ ৭.৮ ৭.৫ ৭.৩ ৭.০ ৮.৫ ৯



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৪:১৬ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ০৭, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.৪] মাটরযােনর
িডিজটাল
রিজেশন
সা িফেকট ই

[৫.৪.১] িডিজটাল রিজ: সা িফেকট
(িফংগার ি হেণর পর) দােনর
জ হীত সময়

গড় িদন ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ২৮ ২৫

[৫.৫] টকিনকাল
এিসা ফর রাড
ােপাট 
কােনিিভ
ইভেম েজ
িপােরটির
ফািসিল এর
িফিজিবিল ািড
ও িডেটই িডজাইন
সকরণ

[৫.৫.১] ােকজ-৩ এর ি ার তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩০.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩

[৫.৬] এািশেম
অব িয়ািরং হাউজ
ফর ইিেং
ােপাট  েকং
িসেম ইন ঢাকা
িস এ এডজােস
িডসিস (ফজ-
II) ক বাবায়ন

[৫.৬.১] DMTCL এর LCU
Server এর সােথ ইিেশন করার
জ িডিসএ’র িয়ািরং হাউজ
Server অংেশর ডেভলপেম
সকরণ

তািরখ তািরখ ১ ৩১.১০.২২ ৩০.১১.২২ ৩১.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ৩১.০১.২৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৪:১৬ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, ন ০৭, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ARI Accident Research Institute

২ BMDTTMC
BRTA Motor Driving, Testing, Training and
Multipurpose Center

৩ BRT Bus Rapid Transit

৪ DPP Development Project Proposal

৫ GIS Geographic Information System

৬ HDM Highway development & Management

৭ MRT Mass Rapid Transit

৮ PPP Public Private Partnership

৯ RFP Request for Proposal

১০ িডএমিসএল ঢাকা াস ানিজট কাািন িলিমেটড

১১ িডিসএ ঢাকা ােপাট  কাঅিড েনশন অথির

১২ িবআরএ বাংলােদশ রাড ােপাট  অথির

১৩ িবআরিস বাংলােদশ রাড ােপাট  কেপ ােরশন
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন
উীতকরণ

[১.১.১] বাবািয়ত সােসক-২ ক (এেলা- হামল-রংর) উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[১.১.২] বাবািয়ত আগ নদী বর-সরাইল-ধরখার-আখাউরা-
লবর মহাসড়ক ৪-লেন উীত

উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[১.১.৩] চাম-রাামা জাতীয় মহাসড়েকর হাটহাজাির হেত
রাঊজান অংশ ৪-লেন উীত

উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[১.১.৪] সােপাট   ঢাকা (কচর)- িসেলট- তামািবল মহাসড়ক চার
লেন উীতকরণ এবং উভয় পাে থক সািভ স লন িনম াণ কের
আওতায় িম অিধহেণর িতরেণর জ অথ  দানত

উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[১.২] মহাসড়ক িনম াণ/নঃিনম াণ [১.২.১] নঃিনিম ত মহাসড়ক
উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[১.৩] মহাসড়ক মজিতকরণ [১.৩.১] মজিতকরণত মহাসড়ক
উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[১.৪] মহাসড়ক শকরণ [১.৪.১] শকরণত মহাসড়ক
উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[১.৫] মহাসড়ক সােফিসং [১.৫.১] সােফিসংত মহাসড়ক
উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[১.৬] মহাসড়েক িরিজড পভেম
িনম াণ

[১.৬.১] িরিজড পভেমত মহাসড়ক
উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[১.৭] মাতারবািড় কয়লািনভর িবৎ
উৎপাদন কের সংেযাগ সড়ক িনম াণ
কের সওজ অংশ বাবায়ন

[১.৭.১] বাবািয়ত রাড ােকজ-৩ উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.৮] জাতীয় ণ  স/াইওভার
িনম াণ

[১.৮.১] বাবািয়ত ডিউ.িব.িব.আই ক উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[১.৮.২] চা নদীর উপর বাবািয়ত বাংলােদশ-চীন ৮ম মী স উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[১.৯] স ও কালভাট  িনম াণ/
নঃিনম াণ

[১.৯.১] িনিম ত স ও কালভাট  উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[১.৯.২] নঃিনিম ত স ও কালভাট  উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[২.১] Mass Rapid Transit
(Line-6) িনম াণ

[২.১.১] Mass Rapid Transit (Line-6) কমলার পয 
িনিম ত

এেট অিবভাগ/আরবান ােপাট 
অিবভাগ/এমআর শাখা

বাপনা পিরচালক, িডএমিসএল ও ক পিরচালেকর তয়ন
প এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার
কায িববরণী।

[২.২] Mass Rapid Transit
(Line-1) এর িম অিধহণ

[২.২.১] িম অিধহণত (পাতাল শনসেহর েবশ ও বিহ:গম ন
পথ)

আরবান ােপাট  অিবভাগ/এমআর শাখা
বাপনা পিরচালক, িডএমিসএল ও ক পিরচালেকর তয়ন
প এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার
কায িববরণী।

[২.২.২] িডেপা এর (কা ােকজ-০১) িম উয়ন কাজ সত আরবান ােপাট  অিবভাগ/এমআর শাখা
বাপনা পিরচালক, িডএমিসএল ও ক পিরচালেকর তয়ন
প এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার
কায িববরণী।

[২.৩] Mass Rapid Transit
(Line-5): Northern
Route িনম াণ

[২.৩.১] িম অিধহণত (হমােয়তর িডেপা) আরবান ােপাট  অিবভাগ/এমআর শাখা
বাপনা পিরচালক, িডএমিসএল ও ক পিরচালেকর তয়ন
প এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার
কায িববরণী।

[২.৩] Mass Rapid Transit
(Line-5): Northern
Route িনম াণ

[২.৩.২] িডেটইলড িডজাইন সত আরবান ােপাট  অিবভাগ/এমআর শাখা
বাপনা পিরচালক, িডএমিসএল ও ক পিরচালেকর তয়ন
প এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার
কায িববরণী।

[২.৩.৩] হমােয়তর িডেপার িম উয়েনর জ (কা ােকজ-
০১) কাদার িতান িনেয়াগত

আরবান ােপাট  অিবভাগ/এমআর শাখা
বাপনা পিরচালক, িডএমিসএল ও ক পিরচালেকর তয়ন
প এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার
কায িববরণী।
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] Mass Rapid Transit
(Line-5): Southern
Route [িপআরএফ-েজ িরিডেনস
ফাইানিসং] িনম াণ

[২.৪.১] বিসক িডজাইন সত আরবান ােপাট  অিবভাগ/এমআর শাখা
বাপনা পিরচালক, িডএমিসএল ও ক পিরচালেকর তয়ন
প এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার
কায িববরণী।

[২.৪.২] িডিপিপ পিরকনা কিমশেন িরত আরবান ােপাট  অিবভাগ/এমআর শাখা
বাপনা পিরচালক, িডএমিসএল ও ক পিরচালেকর তয়ন
প এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার
কায িববরণী।

[২.৫] বাস য া িপড ানিজট (িবআর)
বাবায়ন

[২.৫.১] বাবািয়ত বাস য ারিপড ানিজট (িবআর) (সওজ অংশ)
আরবান ােপাট  অিবভাগ/বেদিশক সহায়ত
শাখা/িবআর শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[২.৬] িপােরশন অব কিেহিভ
ােপাট  মাার ান ফর নারায়ণগ
এ গাজীর িস কেপ ােরশন ক
বাবায়ন

[২.৬.১] আর এফিপ ইকরণ আরবান ােপাট  অিবভাগ/িডিসএ শাখা
িনব াহী পিরচালক, ঢাকা পিরবহন সময় কপ কক ািরত
তয়নপ এবং এ িবভােগর সংি সভার কায িববরণী

[২.৭] িপিপিপ'র িভিেত ঢাকা বাইপাস
৪ লেন উীতকরণ ক

[২.৭.১] বাবািয়ত ঢাকা বাইপাস এেসওেয় উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[৩.১] পশাদার চালকেদর িরেশার
িশণ দান

[৩.১.১] িশণা [িরেশার] পশাদার চালক এেট অিবভাগ/িবআরএ অিধশাখা
চয়ারান, িবআরএ কক ািরত তয়নপ এবং িশেণর
তািরখ, িশণাথর সংা ও নােশর নর উেখব ক সামাির
িশট

[৩.২] িশণ কায ম তদারিক [৩.২.১] িশণ সশনসহ পিরবীিত বােজট অিবভাগ/এনআইএস ও এিপএ শাখা
পিরবীিত সশনসেহর ত সিলত সামির িশট এবং সংি
সভার কায িববরণী

[৩.৩] াইিভং িশণ দান [৩.৩.১] িশণ দ জনবল শাসন অিবভাগ/িবআরিস শাখা
চয়ারান, িবআরিস কক ািরত তয়নপ এবং িশেণর
তািরখ, িশণাথর সংা ও নােশর নর উেখব ক সামাির
িশট
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৪] াক ট িচিতকরণ এবং
িতকারলক বা হণ।

[৩.৪.১] ইনফরেমটির ও রেলটির সাইন-িসগাল ও িকঃিমঃ পা
াপন

উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[৩.৪.২] রাড মািকংত মহাসড়ক
উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[৩.৪.৩] মহাসড়েকর আঃবেক ি িতবক াপনা /  অপসারণ
উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[৩.৪.৪] পভেমের াকচারাল িডজাইন ণয়ন
উয়ন অিবভাগ/ রণােবণ শাখা/
িজএফিডিপ-ই শাখা/ িজএফিডিপ-ওেয়
শাখা/ িডএফিডিপ শাখা

ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[৩.৫] জাতীয় ণ  মহাসড়েক
ঘ টনা াস

[৩.৫.১] টকসই ও িনরাপদ মহাসড়ক গেড় তালার জ ৪ জাতীয়
মহাসড়েকর পাে পবাহী গাড়ী চালকেদর জ বাবািয়ত পািকং
িবধা সিলত িবামাগার াপন

উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[৩.৬] ওভারেলাড িনয়েণর জ
এেল-লাড কোল শন াপন ও
পিরচালন

[৩.৬.১] বাবািয়ত এেল লাড কোল শন াপন ক উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ অিধদর ও ক পিরচালেকর তয়ন প
এবং ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[৪.১] যাী পিরবহন সবা [৪.১.১] যাী পিরবহেন রয়ািল অিজত শাসন অিবভাগ/িবআরিস শাখা
চয়ারান, িবআরিস কক ািরত তয়ন প এবং জলা
িভিক সামাির িশট

[৪.২] প পিরবহন সবা [৪.২.১] প পিরবহেন রয়ািল অিজত শাসন অিবভাগ/িবআরিস শাখা
চয়ারান, িবআরিস কক ািরত তয়ন প এবং এ সংা
িববরণী

[৪.৩] উয়ন কায ম তদারিক [৪.৩.১] মিনটিরং েমর িভিজট শাসন অিবভাগ/শাসন শাখা এ সংা িববরণী এবং সংি সভার কায িববরণী

[৪.৪] গেবষণা কায ম পিরচালনা করা

[৪.৪.১] সওেজর Technical Specification অযায়ী
িবিভ সড়েকর লয়ার সিলং ও টিং কায ম সাদন করা

উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[৪.৪.২] Quality Assurance Plan অযায়ী সওেজর
িবিভ উয়ন কাজ পিরদশ নব ক পিরবীণ িতেবদন রণ

উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.৫] িশণ িতান শিশালী করা

[৪.৫.১] সমসামিয়ক িবষেয় িবেশষ লািন ং সশন আেয়াজন বােজট অিবভাগ/এনআইএস ও এিপএ শাখা আেয়িজত লািন ং সশেনর কায িববরণী ও সংি সভার কায িববরণী

[৪.৫.২] মাঠ পয ােয়র েকৗশলীেদর জ অনলাইেন িশণ দান উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
িশেণর তািরখ, িবষয়ব, িয়ত জনঘা, িশণাথর সংা,
িশেণর নাশ/অিফস আেদেশর নর উেখব ক সামাির িশট ও
সংি সভার কায িববরণী

[৫.১] বাস ট য া শনালাইেজশন এবং
কাানী িভিক বাস অপােরশন

[৫.১.১] িজআইএস ডাটােবজ এবং াপ তকরণ আরবান ােপাট  অিবভাগ/িডিসএ শাখা
িনব াহী পিরচালক, িডিসএ ও ক পিরচালেকর তয়ন প এবং
ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[৫.১.২] বাস াকচািরং িরেপাট  দািখলকরণ আরবান ােপাট  অিবভাগ/িডিসএ শাখা
িনব াহী পিরচালক, িডিসএ ও ক পিরচালেকর তয়ন প এবং
ন/২০২৩ এ অিত PSC/PIC এর সভার কায িববরণী।

[৫.২] ঢাকা আউটার িরং রাডঃ
ইান ,ওেয়াণ  এ নদ াণ  পাট  এর
সাতা যাচাই

[৫.২.১] ােপাট  ািড খসড়া িরেপাট  দািখলকরণ আরবান ােপাট  অিবভাগ/িডিসএ শাখা
িনব াহী পিরচালক, ঢাকা পিরবহন সময় কপ কক ািরত
তয়নপ এবং এ িবভােগর সংি সভার কায িববরণী

[৫.৩] মাটরযান কর ও িফ আদায় [৫.৩.১] িডিজটাল পিতেত মাটরযান কর ও িফ আদােয়র ি এেট অিবভাগ/িবআরএ অিধশাখা
চয়ারান, িবআরএ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[৫.৪] মাটরযােনর িডিজটাল
রিজেশন সা িফেকট ই

[৫.৪.১] িডিজটাল রিজ: সা িফেকট (িফংগার ি হেণর পর)
দােনর জ হীত সময়

এেট অিবভাগ/িবআরএ অিধশাখা
চয়ারান, িবআরএ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[৫.৫] টকিনকাল এিসা ফর রাড
ােপাট  কােনিিভ ইভেম
েজ িপােরটির ফািসিল এর
িফিজিবিল ািড ও িডেটই
িডজাইন সকরণ

[৫.৫.১] ােকজ-৩ এর ি ার উয়ন অিবভাগ/িডএফিডিপ শাখা
ধান েকৗশলী, সওজ কক ািরত তয়নপ এবং এ িবভােগর
সংি সভার কায িববরণী

[৫.৬] এািশেম অব িয়ািরং
হাউজ ফর ইিেং ােপাট  েকং
িসেম ইন ঢাকা িস এ এডজােস
িডসিস (ফজ-II) ক বাবায়ন

[৫.৬.১] DMTCL এর LCU Server এর সােথ ইিেশন
করার জ িডিসএ’র িয়ািরং হাউজ Server অংেশর
ডেভলপেম সকরণ

আরবান ােপাট  অিবভাগ/িডিসএ শাখা
িনব াহী পিরচালক, ঢাকা পিরবহন সময় কপ কক ািরত
তয়নপ এবং এ িবভােগর সংি সভার কায িববরণী
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন উীতকরণ

সােপাট   ঢাকা (কচর)- িসেলট- তামািবল মহাসড়ক চার
লেন উীতকরণ এবং উভয় পাে থক সািভ স লন িনম াণ
কের আওতায় িম অিধহেণর িতরেণর জ অথ 
দানত

িম মণালয় সংি অিফেসর সহেযািগতায় ুভােব িম অিধহণ কায ম সাদেনর লে াব রণ

Mass Rapid Transit
(Line-1) এর িম অিধহণ

িম অিধহণত (পাতাল শনসেহর েবশ ও বিহ:গম ন
পথ)

িম মণালয় সংি অিফেসর সহেযািগতায় ুভােব িম অিধহণ কায ম সাদেনর লে াব রণ

Mass Rapid Transit
(Line-5): Northern Route
িনম াণ

িম অিধহণত (হমােয়তর িডেপা) িম মণালয় সংি অিফেসর সহেযািগতায় ুভােব িম অিধহণ কায ম সাদেনর লে াব রণ

বাস য া িপড ানিজট (িবআর) বাবায়ন বাবািয়ত বাস য ারিপড ানিজট (িবআর) (সওজ অংশ)
ানীয় সরকার িবভাগ:
ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

িবআর ক সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এর িলেড স িবভাগ ও ানীয় সরকার
িবভাগ (ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর) এর সােথ যৗথভােব বাবায়ন করেছ। ানীয় সরকার
িবভাগ ও স িবভাগ এর জ িনধ ািরত অংশ লমাা অযায়ী যথাসমেয় সাদন ও বাবায়ন
িনিতকরণ

বাস য া িপড ানিজট (িবআর) বাবায়ন বাবািয়ত বাস য ারিপড ানিজট (িবআর) (সওজ অংশ)
স িবভাগ, সড়ক
পিরবহন ও স মণালয়

িবআর ক সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এর িলেড স িবভাগ ও ানীয় সরকার
িবভাগ (ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর) এর সােথ যৗথভােব বাবায়ন করেছ। ানীয় সরকার
িবভাগ ও স িবভাগ এর জ িনধ ািরত অংশ লমাা অযায়ী যথাসমেয় সাদন ও বাবায়ন
িনিতকরণ

যাী পিরবহন সবা যাী পিরবহেন রয়ািল অিজত পিরবহন মািলক সিমিত সরকারী সংা িহেসেব িবআরিস’র গাড়ীর মােম বাধািবহীন পিরবহন সবা দােন সহেযািগতা

প পিরবহন সবা প পিরবহেন রয়ািল অিজত পিরবহন মািলক সিমিত সরকারী সংা িহেসেব িবআরিস’র গাড়ীর মােম বাধািবহীন পিরবহন সবা দােন সহেযািগতা

যাী পিরবহন সবা যাী পিরবহেন রয়ািল অিজত বাংলােদশ িলশ
সরকারী সংা িহেসেব িবআরিস’র গাড়ীর মােম বাধািবহীন পিরবহন সবা দােন আইনাগ
সহেযািগতা দান।

প পিরবহন সবা প পিরবহেন রয়ািল অিজত বাংলােদশ িলশ
সরকারী সংা িহেসেব িবআরিস’র গাড়ীর মােম বাধািবহীন পিরবহন সবা দােন আইনাগ
সহেযািগতা দান।

জাতীয় ণ  মহাসড়েক ঘ টনা াস
টকসই ও িনরাপদ মহাসড়ক গেড় তালার জ ৪ জাতীয়
মহাসড়েকর পাে পবাহী গাড়ী চালকেদর জ বাবািয়ত
পািকং িবধা সিলত িবামাগার াপন

িম মণালয় সংি অিফেসর সহেযািগতায় ুভােব িম অিধহণ কায ম সাদেনর লে াব রণ

ওভারেলাড িনয়েণর জ এেল-লাড
কোল শন াপন ও পিরচালন

বাবািয়ত এেল লাড কোল শন াপন ক িম মণালয় সংি অিফেসর সহেযািগতায় ুভােব িম অিধহণ কায ম সাদেনর লে াব রণ
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কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন উীতকরণ বাবািয়ত সােসক-২ ক (এেলা- হামল-রংর) িম মণালয় সংি অিফেসর সহেযািগতায় ুভােব িম অিধহণ কায ম সাদেনর লে াব রণ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৪:১৬ া: ২৬ ণ তািরখ: মলবার, ন ০৭, ২০২২

সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম
নীিত/পিরকনার য অংেশর

আেলােক এিপএ'র কায ম হণ
করা হেয়েছ

এিপএ'র সংি কায ম ম

১
অম পবািষ ক
পিরকনা

Strategy for Road
Transport (া-১৫১,
৩৯৭-৪০০)

[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন উীতকরণ [১.৪] মহাসড়ক শকরণ [১.৫] মহাসড়ক সােফিসং [১.৬] মহাসড়েক িরিজড পভেম িনম াণ [১.৯] স
ও কালভাট  িনম াণ/ নঃিনম াণ [২.১] Mass Rapid Transit (Line-6) িনম াণ [২.২] Mass Rapid Transit (Line-1) এর িম
অিধহণ [২.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route িনম াণ [২.৪] Mass Rapid Transit (Line-5):
Southern Route [িপআরএফ-েজ িরিডেনস ফাইানিসং িনম াণ [২.৭] িপিপিপ'র িভিেত ঢাকা বাইপাস ৪ লেন উীতকরণ ক [৩.৪] াক
ট িচিতকরণ এবং িতকারলক বা হণ [৩.৫] জাতীয় ণ  মহাসড়েক ঘ টনা াস [৩.৬] ওভারেলাড িনয়েণর জ এেল-লাড কোল
শন াপন ও পিরচালন

২ পক ২০৪১
Strategy for Road
Transport (া-১৬৬-১৬৭)

[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন উীতকরণ [১.২] মহাসড়ক িনম াণ/নঃিনম াণ [১.৪] মহাসড়ক শকরণ [১.৭] মাতারবািড় কয়লািনভর িবৎ উৎপাদন
কের সংেযাগ সড়ক িনম াণ কের সওজ অংশ বাবায়ন [২.৬] িপােরশন অব কিেহিভ ােপাট  মাার ান ফর নারায়ণগ এ গাজীর িস
কেপ ােরশন ক বাবায়ন [৫.৬] এািশেম অব িয়ািরং হাউজ ফর ইিেং ােপাট  েকং িসেম ইন ঢাকা িস এ এডজােস িডসিস
(ফজ-II) ক বাবায়ন;

৩ টকসই উয়ন অভী
SDG Target 3.6, 8, 9,
11, 12

[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন উীতকরণ [১.৪] মহাসড়ক শকরণ [১.৫] মহাসড়ক সােফিসং [১.৬] মহাসড়েক িরিজড পভেম িনম াণ [১.৯] স
ও কালভাট  িনম াণ/ নঃিনম াণ [২.১] Mass Rapid Transit (Line-6) িনম াণ [৩.১] পশাদার চালকেদর িরেশার িশণ দান [৩.২]
িশণ কায ম তদারিক [৩.৩] াইিভং িশণ দান [৩.৪] াক ট িচিতকরণ এবং িতকারলক বা হণ [৩.৫] জাতীয় ণ 
মহাসড়েক ঘ টনা াস [৩.৬] ওভারেলাড িনয়েণর জ এেল-লাড কোল শন াপন ও পিরচালন

৪
িনব াচনী ইশেতহার-
২০১৮

৩.২০ যাগােযাগ (া নং-৬০-
৬১)

[২.১] Mass Rapid Transit (Line-6) িনম াণ [২.২] Mass Rapid Transit (Line-1) এর িম অিধহণ [২.৩] Mass
Rapid Transit (Line-5): Northern Route িনম াণ [২.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route
[িপআরএফ-েজ িরিডেনস ফাইানিসং িনম াণ [২.৫] বাস য া িপড ানিজট (িবআর) বাবায়ন [৫.৪] মাটরযােনর িডিজটাল রিজেশন সা িফেকট
ই [২.৭] িপিপিপ'র িভিেত ঢাকা বাইপাস ৪ লেন উীতকরণ ক।
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সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


