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সূধিত্র 

 

 

 

ড়ক ও জনথ অধধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয াধফ িক ধিত্র 

 

 

উক্রভণণকা 

 

 

সকন ১: ড়ক ও জনথ অধধদপ্তদযয রূকল্প (Vision), অধবরক্ষয (Mission), সকৌরগত     

              উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফধর 

 

 

সকন ২: ড়ক ও জনথ অধধদপ্তদযয ধফধবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর / প্রবাফ  

              (Outcome/Impact) 

 

 

সকন ৩: সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাধধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

ংযমাজনী ১:  ব্দংযে (Acronyms) 

 

 

ংযমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং ধযভা দ্ধধত 

 

 

ংযমাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/ধফবাদগয উয ধনব িযীরতা              
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ড়ক ও জনথ অধধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয াধফ িক ধিত্র 

 (Overview of the Performance of the Roads and Highways department) 
 

াম্প্রণতক অজজন, চ্যাযরঞ্জ এফং বণফষ্যত ণযকল্পনা 
 

াম্প্রণতক ফছযমূযয (৩ ফছয) প্রধান অজজনমূ: 

 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তয ভানম্পন্ন, ণনযাদ ও টেকই ভাড়ক এফং ংণিষ্ট অফকাঠাযভা ণফণনভ জাণ ও যেণাযফেযণয রযেয 

ণনযফণিন্নবাযফ কাজ কযয মাযি। গত ণতন অথ িফছযয এ অণধদপ্তয কর্তজক ঢাকা – চ্ট্টগ্রাভ ও জয়যদফপুয – ভয়ভনণং জাতীয় 

ভাড়ক অন্যান্য জাতীয়, আঞ্চণরক এফং টজরা ভাড়ক ণভণরযয় ফ জযভাে ১৭৮৬ ণকযরাণভোয ভাড়যকয টবযভন্ট 

ণনভ জাণ/পুনণনভ জাণ/পুনফ জান, ৪০৯৬ ণকযরাণভোয ভাড়যকয ওবাযযর কাজ কযা যয়যছ। একইাযথ ২৭০০০ ণভোয 

(ই.ণফ.ণফ.আই.ণ প্রকযল্পয আওতায় ভাপ্ত টতু) টতু ও ৭৬৪৬ ণভোয কারবাে জ ণনভ জাণ/পুন:ণনভ জাণ কযা যয়যছ। জয়যদফপুয 

টচ্ৌযাস্তা টথযক ণফভানফন্দয ম জন্ত ফা ম জা ণড ট্রানণজে (BRT) প্রকযল্পয কাজ ইণতভযেই শুরু যয়যছ। 

 

ভস্যা এফং চ্যাযরঞ্জমূ: 

 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয আওতাধীন ণফণবন্ন বৃৎ প্রকল্প (টভগা প্রটজক্ট) এফং াযাযদয ণফণবন্ন ড়ক ণফবাগ কর্তজক গৃীত টছাে 

ও ভাঝাণয প্রকল্পগুযরাটত ভয়ভত ম জাপ্ত অথ ফযাদ্দ না াওয়ায় মথাভযয় প্রকল্পগুযরায কাজ প্রায়ই ভাপ্ত কযা ম্ভফ য়না। ভূণভ 

অণধগ্রযণয জটিরতা কভ জম্পাদযনয টেযে উদ্ভতূ অনাকাণিত ঘেনাফরীয কাযযণ কখনও কখনও প্রকযল্পয কাজ ভাযন ণফরম্ব 

ঘযে।  তাছাড়া টেেণফযযল টদীয় ণনভ জাতা প্রণতষ্ঠাযনয দেতা, দাণয়ত্বীরতা ও আন্তণযকতায ঘােণত প্রকল্প কাযজয গুণগতভান 

ফজায় যাখায টেযে প্রণতফন্ধক ণযযফ কাজ কযয । ণকছুণকছু টেযে স্থানীয় ম জাটয় প্রবাফারী ভযরয অনাকাণিত স্তযেযয 

কাযযণ কাযজয ভানণনয়ন্ত্রণ কষ্টাে যয় যড় । এছাড়াও ড়ক ও জনথ  অণধদপ্তযযয ণফণবন্নস্তযযয প্রযকৌরী অন্যান্য কভ জকতজা 

ও কভ জচ্াযী তথা জনফযরয স্বল্পতায জন্য অণধদপ্তযযয াণফ জক কভ জকাযে টনণতফাচ্ক প্রবাফ ড়যছ।   

 

বণফষ্যৎ ণযকল্পনা: 

 

জনাধাযযণয ণনণফ জঘ্ন চ্রাচ্র ণনণিত কযায রযেয আগাভী াঁচ্ ফছযযয ভযে ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয আওতাধীন কর টেণীয 

ভাড়ক ৮৫ তাং টপয়ায টু গুড (Fair to good condition) অফস্থায় উন্নীতকযণ এফং জাতীয় 

ভাড়কমূযক ম জায়ক্রযভ ৪-টরযন উন্নীতকযযণয ণযকল্পনা গ্রণ কযা টয়যছ। জাতীয় ভাড়যকয উন্নয়ন এফং প্রণতযফী 

টদমূযয াযথ আঞ্চণরক টমাগাযমাগ প্রণতষ্ঠায রযেয ণফদ্যভান দুই টরন ড়কযক নূ্ন্যতভ চ্াযযরযন উন্নীতকযণ এফং িথগণতয 

মানফাযনয জন্য অণতণযক্ত টরযনয ংস্থান টযযখ ভাড়ক উন্নয়যনয ণযকল্পনা টনয়া যয়যছ । টদয ণফদ্যভান ৪৯ টি টপযীয স্থযর 

ম জায়ক্রযভ টতু ণনভ জাণ কযা যফ। কর আঞ্চণরক ভাড়কগুযরাযক ম জায়ক্রযভ  াড জটাল্ডায ণনভ জাযণয ভােযভ প্রস্থকযণ কযায 

ণযকল্পনাও াযত টনয়া যয়যছ। জাতীয় ও আঞ্চণরক ভাড়যকয ণফণবন্ন ইন্টাযযকন, ফাজায, টপযীঘাে ও টরটবরক্রণং 

গুরুত্বপূণ জ অংমূয ণযণজড টবযভন্ট ও প্রযয়াজনীয় টেযনজ ব্যফস্থা স্থাযনয ণযকল্পনাও ওজ এয যযয়যছ। ওজ কভ জকতজাযদয 

দেতা বৃণিয রযেয কাণযগণয প্রণেণ এফং ণনভ জাণ কাযজয গুণগত ভান ণনণিত কযায রযেয প্রযয়াজনীয় মন্ত্রাণত ক্রযয়যও 

ণযকল্পনা আটছ। আগাভী ১০ ফছযযয ভযে ড়ক দুঘ জেনায় মৃতুযয ায ৫০% এফং ড়ক দুঘ জেনায ায ৩০% হ্রা কযায রযেয 

ণফণবন্ন ব্ল্যাকস্পে অাযযণয ণযকল্পনা ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয আযছ।    

 

২০১৫-১৬ অথ জফছযযয ম্ভাব্য প্রধান অজজনমূ: 

 ৮০ ণকযরাণভোয জাতীয় ভাড়ক ৪ টরযন উন্নীতকযণ ও ১৭৫ ণকযরাণভোয ভাড়ক নতুন ণনভ জাণ; 

 ২০০ ণকযরাণভোয ভাড়ক প্রস্তকযণ, ৬৫ ণকযরাণভোয পুন:ণনভ জাণ ও ২০০০ ণকযরাণভোয ভাড়ক াযপজণংকযণ; 

 ৬৬০০ ণভোয টতু ও কারবাে জ ণনভ জাণ ও ১০০০ ণভোয টতু ও কারবাে জ ংস্কায/পুন:ণনভ জাণ; 

 ভাড়যকয ৭০ টি ব্ল্যাকস্পযে দূঘ জেনা টযাযধ প্রণতকাযমূরক ব্যফস্থাগ্রণ; 

 BRT প্রকযল্প ৯টি দযে আহ্বান এফং ১০ টি চুণক্ত ম্পাদন;  
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উক্রভণণকা (Preamble) 

 

 

প্রধান প্রদকৌরী, ড়ক ও জনথ অধধদপ্তয,  ড়ক ণযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকায  

 

 

এফাং 

 

ধিফ, ড়ক ধযফন ও ভাড়ক ধফবাগ, ড়ক ণযফন ও টতু ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

এয ভদে ২০১৫ াদরয অদটাফয ভাদয ১৪ তাধযদে এই ফাধল িক কভ িম্পাদন াংক্রান্ত ভদঝাতা স্মাযক 

স্বাক্ষধযত র। 

এই  চুধিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ধনম্নধরধেত ধফলয়মূদ ম্মত সরন:  
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সকন ১: 

 

ড়ক ও জনথ অধধদপ্তদযয রূকল্প (Vision), অধবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফধর 

 

১.১ রূকল্প (Vision),:  

 

একটি ণনযাদ, আযাভদায়ক এফং আদৄণনক প্রমৄণক্ত ও ণনভ জাণশরী ণনবয ড়ক টনেওয়াকজ প্রণতষ্ঠা । 

 

১.২ অধবরক্ষয (Mission),: 

 

ভাড়ক টভযাভত, ংস্কায ও যেণাযফেণ এফং উন্নয়ন ও ম্প্রাযযণয ভােযভ জনগযণয আথ জ-াভাণজক 

অফস্থা উন্নয়যনয রযেয ফাংরাযদয একটি ণনযাদ, ব্যয়ােয়ী, ভানম্মত, এফং ণযযফফান্ধফ ড়ক 

টনেওয়াকজ গযড় টতারা।  

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ ড়ক ও জনথ অধধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

  ১.  ভাড়ক টনেওয়াযকজয উন্নয়ন, ম্প্রাযণ ও যেণাযফেণ; 

  ২.  ড়ক ণনযাত্তা ণনণিতকযণ/ বৃণিকযণ; 

  ৩.  দ্রুতগণতম্পন্ন গণণযফন ব্যফস্থা প্রফতজন ও ম্প্রাযণ; 

  ৪.  স্বািন্দয, ভসৃন ও ণনযাদ টপযী াণব জ ণনণিতকযণ; 

                       ৫.  এযের টরাড কযরার টেন স্থাযনয ভােযভ ড়ক টবযভযন্টয েণত টযাধকযণ; 

 

১.৩.১ আফধশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

 ১. দক্ষতায দে ফাধল িক কভ িম্পাদন চুধি ফাস্তফায়ন 

 ২. দক্ষতা  ও ননধতকতায উন্নয়ন 

 ৩. তথ্য  অধধকায ও স্বপ্রদণাধদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

 ৪. উদ্ভাফন  ও অধবদমাগ প্রধতকাদযয ভােদভ সফায ভাদনান্নয়ন 

 ৫. আধথ িক  ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম িাফধর (Functions): 

 

  ১.  ভাড়ক টনেওয়াযকজয টভযাভত, ংস্কায ও যেণাযফেণ  কাম জক্রভ; 

২.  জাতীয়, আঞ্চণরক ও টজরা ড়কমূযয উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ কাম জক্রভ; 

৩.  অথ জশনণতক দৃণষ্টযকাণ টথযক গুরুত্বপূণ জ ভাড়ক ণনভ জাণ প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কাম জক্রভ; 

  ৪.  ণনযাদ ড়ক ণনণিত কযা; 

  ৫.  ভণিত দ্রুত গণতম্পন্ন গণণযফন ব্যফস্থায প্রফতজন; 

                       ৬.  টপযী ও ন্টুন ণনভ জাণ যেণাযফেণ ও পূনফ জান টপযী াণব জ ণযচ্ারনা কাম জক্রভ; 
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টকন ২   

 

ড়ক ও জনথ  অণধদপ্তযযয ণফণবন্ন কাম জক্রযভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impac

t) 

 

কভ জম্পাদন সূচ্কমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

ণবণত্তফছয 

২০১৩-১৪       

 

প্রকৃত* 

২০১৪-১৫ 
রেযভাো 

২০১৫-১৬ 

প্রযেণ   ণনধ জাণযত  রেযভাো অজজযনয 

টেযে টমৌথবাযফ দাণয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/ণফবাগ/ 

ংস্ামূযয নাভ 

উাত্তসূে 

(Source of Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. জাতীয় 

ভাড়কমূ 

“Fair to 

good 

condition” এ 

রূপান্তর 

“Fair to good 

condition”এ 

রূান্তণযত 

ভাড়কমূ 

তাং ৭৬ ৭৮ ৮০ ৮১ ৮২ প্রযমাজয নয় ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তযযয HDM 

(Highways 

Development 

and 

Management) 

পেওয়ায টথযক প্রাপ্ত 

২. ড়ক দুঘ জেনা হ্রা হ্রাকৃত ড়ক দুঘ জেনা ংখ্যা 

 

২০০১ ১৭৪২ ১৬০৩ ১৪৭৭ ১৩৬৭ ফাংরাযদ পুণর ও 

BRTA 

পুণর ণযযাে জ ও 7
th

 

Road Safety 

Action Plan 

৩. জাতীয় ভাড়যক 

ভ্রভণ ভয় হ্রা 

ঢাকা-চ্ট্টগ্রাভ 

ভাড়যক ভ্রভণ ভয় 

ঘন্টা ৯ ৮ ৫ ৪.৫০ ৪.৫০ ফাংরাযদ পুণর ণফআযটিএ সূে ও 

Highways ম্যানুযয়র 

জয়টদফপুয-ভয়ভনণং  

ভাড়যক ভ্রভণ ভয় 

ঘন্টা ৩ ২.৫০ ২ ১.৭৫ ১.৫০ 

*াভণয়ক
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাধধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 
সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর

গত 

উদে

সশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objecti

ve) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ি

ম্পাদন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight 

of 
Perform

ance 

Indicato

rs) 

ণবণত্তফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ণনণ জায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অধত 

উত্তভ 

উত্তভ িরধত 

ভান 

িরধত 

ভাদনয 

ধনদম্ন 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভন্ত্রণারয়/ ণফবাযগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.  ভাড়ক 

টনেওয়াযকজয 

উন্নয়ন, ম্প্রাযণ 

ও যেণাযফেণ; 

 

 

৪৪ ১.১ জাতীয় 

ভাড়ক ৪-টরযন 

উন্নীতকযণ  

১.১.১  

চ্ায-টরযন 

উন্নীত 

ভাড়ক 

 

ণকযরা

ণভোয 

৭ - ১২০ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮০ ৮৫ 

১.২ভাড়ক নতুন 

ণনভ জাণ 

১.২.১ নতুন 

ণনণভ জত 

ভাড়ক 

ণকযরা

ণভোয 
৬ ২২০ ১৭৫ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৬০ 

১.৩ ভূণভ অণধগ্রণ ১.৩.১ 

অণধগ্রণকৃত 

ভুণভ 

টক্টয ৪ - ২০ ২২ ১৯ ১৭    ১৫ ১৩      ১৫ ১৬ 

১.৪ ভাড়ক 

ভজবুণতকযণ 

১.৪.১ 

ভজবুণতকযণ

কৃত ভাড়ক 

ণকযরা

ণভোয 
৫ ১৭৩ ১৪৭ ১০৫ ১০০ ৯৮ ৯৫      ৯০ ১১৫ ১২০ 

১.৫ ভাড়ক 

প্রস্তকযণ 

১.৫.১ 

প্রস্তকযণকৃত 

ভাড়ক 

ণকযরা

ণভোয 
৫ ২৭২ ২৭১ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ ২২০ ১৯০ ২১০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর

গত 

উদে

সশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objecti

ve) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ি

ম্পাদন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight 

of 
Perform

ance 

Indicato

rs) 

ণবণত্তফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ণনণ জায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অধত 

উত্তভ 

উত্তভ িরধত 

ভান 

িরধত 

ভাদনয 

ধনদম্ন 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  ১.৬ ভাড়ক 

পুন:ণনভ জাণ 

১.৬.১ 

পুন:ণনণভ জত 

ভাড়ক 

ণকযরা

ণভোয 
৫ - - ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৭০ ৭৫ 

১.৭ ভাড়ক  

াযযপণং  

১.৭.১ 

াযপজণংকৃত 

ভাড়ক 

ণকযরা

ণভোয 
৫ ১৩৪৮ ১৪৫০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২০০০ ২১০০ 

১.৮ টতু ও 

কারবাে জ 

ণনভ জাণ/পুন:ণনভ জাণ 

১.৮.১ 

ণনণভ জত টতু 

ও কারবাে জ 

ণভোয ৪ ৮৪০০ ৬৪০০ ৬৬০০ ৬৫০০ ৬২০০ ৬১০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৭০০০ 

১.৮.২ 

পুন:ণনণভ জত 

টতু ও 

কারবাে জ 

ণভোয ৩ ১১৬০ ৬৪০ ১০০০ ৯৭৫ ৯৫০ ৯২৫ ৯০০    ৮৫০ ১০৫০ 

২. ড়ক ণনযাত্তা 

ণনণিতকযণ/ 

বৃণিকযণ; 

 

৪ ২.১ দুঘ জেনা হ্রায 

ব্ল্াকস্পেমূয 

প্রণতকাযমূরক 

ব্যফস্থাগ্রণ 

২.১.১ ঝুণক 

হ্রাকৃত  স্পে 

ং

খ্যা 

৪ - ৮ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৪০ ২৬ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর

গত 

উদে

সশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objecti

ve) 

কাম জক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ি

ম্পাদন  

সূিদকয 

ভান 

(Weigh

t of 
Perfor

mance 

Indicat

ors) 

ণবণত্তফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৪-

১৫ 

রক্ষযভাত্রা/ণনণ জায়ক ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০১৬-

১৭ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অধত উত্তভ উত্তভ িরধত ভান িরধত 

ভাদনয 

ধনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩.  দ্রুতগণতম্পন্ন 

গণণযফন ব্যফস্থা 

প্রফতজন ও ম্প্রাযণ; 

১০ ৩.১ ফা ম জা ণড 

ট্রান্সণজে (ণফআযটি) 

ণনভ জাণ  

৩.১.১ 

আফানকৃত 

দযে 

ংখ্যা ৬ - - ৯ ৭ ৬ ৫ ৩ - - 

৩.১.২ চুণক্ত 

ম্পাদন 

ংখ্যা ২ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ - - 

৩.১.৩ 

ণনভ জানকৃত 

ফা ণডযা 

তাং ২ - - ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৫০ ২৫ 

৪. স্বািন্দয, ভসৃন ও 

ণনযাদ টপযী াণব জ 

ণনণিতকযণ; 

১৭ ৪.১ টপযী ও ন্টুন 

ণনভ জাণ, যেণাযফেণ 

এফং পুনফ জান 

৪.১.১ 

ণনণভ জত, 

টভযাভতকৃত 

ও পুনফ জাণত 

টপযী ও ন্টুন 

ংখ্যা 

 

১৭ - ৩০ ৩১ ২৮ ২৫ ২০ ১৮ ২৭ ৩০ 

৫. এযের টরাড 

কযরার টেন 

স্থাযনয ভােযভ 

ড়ক টবযভযন্টয 

েণত টযাধকযণ; 

১০ ৫.১ ওবাযযরাড 

ণনয়ন্ত্রযণয জন্য 

এযের-টরাড 

কযরার টেন 

স্থান ও ণযচ্ারন 

৫.১.১ 

স্থাণত 

এযের-টরাড 

কযরার 

টেন 

ংখ্যা 

 

১০ - ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩ ৪ 
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দপ্তয/াংস্থায আফধশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

(Target Value -2015-16) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরধত ভান 

(Fair) 

িরধতভাদনয 

ধনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দে ফাধল িক 

কভ িম্পাদন চুধি 

ফাস্তফায়ন 

৩ 

ফাধল িক কভ িম্পাদন চুধি স্বাক্ষয ধনধ িাধযত ভয়ীভায ভদে চুধি স্বাক্ষধযত তাধযে ১ ১৫ অদটাফয 
১৯ 

অদটাফয 
২২ অদটাফয ২৬ অদটাফয ২৯ অদটাফয 

ফাধল িক কভ িম্পাদন চুধি ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষণ দাধেরকৃত অধ িফাধল িক ও নত্রভাধক প্রধতদফদন াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

ভাঠম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ফাধল িক 

কভ িম্পাদন াংক্রান্ত ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয াংক্রান্ত ধযত্র 

জাধযকৃত 
তাধযে ১ ২৮ এধপ্রর ২০১৬ ৫ সভ ২০১৬ ১২ সভ ২০১৬  ১৯ সভ ২০১৬ ২৬ সভ ২০১৬ 

দক্ষতা ও ননধতকতায 

উন্নয়ন 
৩ 

কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয প্রধক্ষণ আদয়াজন প্রধক্ষদণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায় ননধতকতা কধভটি গঠিত 

 
তাধযে 

১ 

 
২৯ অদটাফয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

দপ্তয/াংস্থায় শুদ্ধািায কভ িধযকল্পনা প্রণীত তাধযে ১ ১ ধিদম্বয ০৭ ধিদম্বয ১৪ ধিদম্বয ২১ ধিদম্বয ২৮ ধিদম্বয 

তথ্য অধধকায ও 

স্বপ্রদণাধদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য প্রকা ধনদদ িধকা ফাস্তফায়ন 
ভন্ত্রণারদয়য তথ্য প্রকা ধনদদ িধকা অনুাদয 

তথ্য প্রকাধত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায় দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

ধনদয়াগ 

দপ্তয/াংস্থায দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ ও 

সমাগাদমাদগয ঠিকানায ঙ্করন ওদয়ফাইদে 

প্রকাধত 

তাধযে ০.৫ ১৫ অদটাফয 
২৯ 

অদটাফয 
১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ ধিদম্বয 

দপ্তয/াংস্থায ফাধল িক প্রধতদফদন প্রণয়ন 
দপ্তয/াংস্থায় ফাধল িক প্রধতদফদন ওদয়ফাইদে 

প্রকাধত 
তাধযে ০.৫ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

উদ্ভাফন ও অধবদমাগ 

প্রধতকাদযয ভােদভ 

সফায ভাদনান্নয়ন 

৫ 

ধযফধতিত পযম্যাদে ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ এফাং 

ভাঠম িাদয়য দপ্তযমূদ ধটিদজন  িাে িায প্রণয়ন 

ধযফধতিত পযম্যাদে দপ্তয/াংস্থায ধটিদজন  

িাে িায ওদয়ফাইদে প্রকাধত 
তাধযে ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

অধবদমাগ প্রধতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায অধবদমাগ প্রধতকায সপাকার 

দয়ন্ট ধনদয়াগকৃত 
তাধযে ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

নাগধযদকয ধনকে দত প্রাপ্ত অধবদমাগ 

ধনষ্পধত্তকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সফা প্রধক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি কদয অনরাইন 

সফা িালুকৃত 
তাধযে ১ ১ জুন ২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 
১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি কদয 

সফাপ্রধক্রয়া জীকৃত 
তাধযে ১ ১ জুন ২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 
১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রধক্ষদণয ভদে অন্যযন ২০ঘন্টা যকাধয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রধক্ষণ অন্তর্ভ িি থাকদফ ।  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

(Target Value -2015-16) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরধত ভান 

(Fair) 

িরধতভাদনয 

ধনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আধথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
২ 

ফাদজে ফাস্তফায়ন কধভটিয কভ িধযধধ 

মথামথবাদফ অনুযণ 

ফাদজে ফাস্তফায়ন ধযকল্পনা (Budget 

Implementation Plan) প্রণীত ও দাধেরকৃত 

নত্রভাধক ফাদজে ফাস্তফায়ন প্রধতদফদন 

াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

অধিে আধত্ত ধনষ্পধত্ত কাম িক্রদভয উন্নয়ন ফছদয অধিে আধত্ত ধনষ্পধত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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ংযমাজনী-১ 

 

ব্দংযে (Acronyms) 

 

 
 
 

এণডণ:              এযানুয়ার টডবরাযভন্ট টপ্রাগ্রাভ 

 
ণজণডএইউটিণ:     টগ্রোয ঢাকা াযেইনাফর আযফান ট্রান্সযাে জ প্রযজক্ট  

 

BRT:                 Bus Rapid Transit              
 

MRT:                Mass Rapid Transit 

 

MTBF:             Mid Term Budgetary Framework 
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 ংযমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/াংস্থা এফাং ধযভা দ্ধধত-এয ধফফযণ 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিকমূ ধফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

ধযভা দ্ধধত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১.১ জাতীয় 

ভাড়ক ৪-টরযন 

উন্নীতকযণ  

১.১.১ চ্ায-টরযন উন্নীত 

ভাড়ক 

ণফদ্যভান ২-টরন ণফণষ্ট ভাড়যকয টবযভন্ট এয গড় 

প্রস্ততা ২০ফুে এফং ৪-টরন ণফণষ্ট ভাড়যকয টবযভন্ট 

এয গড় প্রস্ততা ৪৮ফুে (ণভণডয়ান ব্যতীত)। জাতীয় 

ভাড়কমূযক ম জায়ক্রযভ ৪-টরযন উন্নীত কযা যি। 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  

 

 

১.২ভাড়ক 

নতুন ণনভ জাণ 

১.২.১ নতুন ণনণভ জত 

ভাড়ক 

এরণজইণড ণফণবন্ন ংস্থায ণনকে যত স্তান্তণযত 

ড়কমূযক ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ণডজাইন 

অনুমায়ী নতুন কযয ণনভ জাণ কযা যি। এছাড়া ফাই-া ও 

ংযমাগ ড়যকয জন্য নতুন ভাড়ক ণনভ জাণ কযা যি। 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  

 

 

১.৩ ভূণভ 

অণধগ্রণ 

১.৩.১ অণধগ্রণকৃত ভুণভ ণফণবন্ন ভাড়ক ণনভ জান ও ম্প্রাযযনয রযেয 

প্রযয়াজন অনুমায়ী ভুণভ অণধগ্রণ কযা যি।  

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  

 

 

১.৪ ভাড়ক 

ভজবুণতকযণ 

১.৪.১ ভজবুণতকযণকৃত 

ভাড়ক 

ড়ক টবযভন্ট এয উণযবাযগয এক ফা একাণধক 

েণতগ্রস্থ ও দুফ জর স্তযযক (াযপজণং ব্যতীত) নতুন 

কযয ণনভ জাণ কযা। 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  

 

 

১.৫ ভাড়ক 

প্রস্তকযণ 

১.৫.১ প্রস্তকযণকৃত 

ভাড়ক 

ণফদ্যভান টবযভন্ট এয একণদযক ফা উবয়ণদযক নতুন 

ণডজাইন অনুমায়ী টবযভন্ট ণনভ জাণ। 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  

 

 

১.৬ ভাড়ক 

পুন:ণনভ জাণ 

১.৬.১ পুন:ণনণভ জত 

ভাড়ক 

ণফদ্যাভান টবযভন্ট ম্পূণ জরূয অাযণ কযয নতুন 

ণডজাইন (অণধক পুরূত্ব) অনুমায়ী পুন:ণনভ জাণ। 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  

 

 

১.৭ ভাড়ক  

াযযপণং  

১.৭.১ াযপজণংকৃত 

ভাড়ক 

টবযভন্ে এয ণফটুণভনা অং ংস্কায ও পুন:ণনভ জাণ 

কযা। 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  

 

১.৮ টতু ও 

কারবাে জ 

ণনভ জাণ/পুন:ণনভ জাণ 

১.৮.১ ণনণভ জত টতু ও 

কারবাে জ 

ভাড়যক প্রযয়াজন অনুমায়ী নতুন কযয টতু ও 

কারবাে জ ণনভ জাণ  

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  
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 ১.৮.২ পুন:ণনণভ জত টতু 

ও কারবাে জ 

েণতগ্রস্থ ণফদ্যভান টতু ও কারবাে জ অাযণ কযয 

পুন:ণনভ জাণ 

 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  

 

 

২.১ দুঘ জেনা হ্রায 

ব্ল্াকস্পেমূয 

প্রণতকাযমূরক 

ব্যফস্থাগ্রণ 

২.১.১ ঝুণক হ্রাকৃত স্পে ড়ক ণনযাত্তা ণনণিতকযায রযেয  দুঘ জেনাপ্রফন 

স্থান (ব্ল্াক স্পে) অাযণ। 

টেকণনকযার াণব জয 

উইং ও ণপল্ড অণপ, 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

টেকণনকযার াণব জয উইং এয প্রণতযফদন 

 

 

৩.১ ফা ম জা ণড 

ট্রান্সণজে 

(ণফআযটি) ণনভ জাণ  

৩.১.১ আফানকৃত 

দযে 

 

 

গাজীপুয যত ঢাকা এয়াযযাে জ ম জন্ত BRT প্রকযল্পয 

অধীযন ণফণবন্ন প্রকায কাম জম্পাদযনয জন্য দযে 

আহ্বান।  

টগ্রোয ঢাকা 

াযেইনাফর আযফান 

ট্রান্সযাে জ প্রযজক্ট 

(ণজণডএইউটিণ) 

ণজণডএইউটিণ  

 ৩.১.২ ম্পাণদতব্য পূতজ 

কাযজয চুণক্ত ম্পাদন 

গাজীপুয যত ঢাকা এয়াযযাে জ ম জন্ত BRT প্রকযল্পয 

অধীযন ণফণবন্ন প্রকায কাম জম্পাদযনয জন্য 

ঠিকাদাযনয াযথ চুণক্ত ম্পাদন। 

টগ্রোয ঢাকা 

াযেইনাফর আযফান 

ট্রান্সযাে জ প্রযজক্ট 

(ণজণডএইউটিণ) 

ণজণডএইউটিণ  

 ৩.১.৩ ণনভ জাণকৃত ফা 

ণডযা 

BRT প্রকযল্পয অধীযন ফা ণডযা ণনভ জাযণয 

কভ জণযকল্পনা তকযা ায 

টগ্রোয ঢাকা 

াযেইনাফর আযফান 

ট্রান্সযাে জ প্রযজক্ট  

ণজণডএইউটিণ  

৪.১ টপযী ও 

ন্টুন ণনভ জাণ, 

যেণাযফেণ এফং 

পুনফ জান 

৪.১.১ ণনণভ জত, টভযাভতকৃত 

ও পুনফ জাণত টপযী ও ন্টুন 

সুষ্ঠ,ু  ণনযাদ ও ণনযণফণিন্ন টপযী াযাায ণনণিত 

কযায রযেয ণফদ্যভান টপযী ও ন্টুন টভযাভত ও 

যেণাযফেণ এফং প্রযয়াজন অনুমায়ী নতুন টপযী ও 

ন্টুন ণনভ জান। 

টভকাণনকযার উইং, 

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয। 

টভকাণনকযার উইং এয ভাণক প্রণতযফদন।  

৫.১ ওবাযযরাড 

ণনয়ন্ত্রযণয জন্য 

এযের-টরাড 

কযরার টেন 

স্থান ও 

ণযচ্ারন 

৫.১.১ স্থাণত এযের-

টরাড কযরার টেন 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযাধীন ণফণবন্ন 

ভাড়কমূযক অণতণযক্ত ওজযনয মানফান 

চ্রাচ্যরয পযর ম্ভাব্য েণতয াত টথযক যোয জন্য 

গুরুত্বপূণ জ স্থান মূয এযের-টরাড কযরার টেন 

স্থান। 

ণপল্ড অণপ,       

ড়ক ও জনথ 

অণধদপ্তয 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তযযয ভাঠম জাযয়য 

ভাণক অগ্রগণত প্রণতযফদন  
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াংদমাজনী ৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/াংস্থায ধনকে প্রতযাধত সুধনধদ িষ্ট কভ িম্পাদন ায়তামূ 

 

 

প্রধতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্রধতষ্ঠাদনয নাভ াংধিষ্ট কভ িম্পাদন সূিক উি প্রধতষ্ঠাদনয ধনকে 

াংধিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ধফবাদগয 

িাধদা 

 

িাধদা/প্রতযাায 

সমৌধিকতা 

উি প্রধতষ্ঠাদনয ধনকে 

িাধদায ভাত্রা উদেে করুন 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

অণধদপ্তয স্থানীয় যকায ও 

প্রযকৌর অণধদপ্তয 

৩.১.১ আফানকৃত দযে 

 

৩.১.২ ম্পাণদতব্য পূতজ 

কাযজয চুণক্ত ম্পাদন 

ংণিষ্ট প্রকল্প ণযচ্ারক 

কর্তজক দযে আফান ও 

চুণক্ত ম্পাদন 

স্থানীয় যকায ও প্রযকৌর 

অণধদপ্তযযয প্রকল্প 

ণযচ্ারক দযে আফান 

ও চুণক্ত ম্পাদন কযযফন 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তয, 

স্থানীয় যকায ও 

প্রযকৌর অণধদপ্তয এফং 

ফাংরাযদ টতু কর্তজে 

এয টমৌথ প্রকল্প 

কভ জম্পাদন সূচ্ক 

ফাস্তফায়ন ণফণঘ্নত 

যত াযয 

কর্তজে ফাংরাযদ টতু 

কর্তজে 

৩.১.১ আফানকৃত দযে 

 

৩.১.২ ম্পাণদতব্য পূতজ 

কাযজয চুণক্ত ম্পাদন 

ংণিষ্ট প্রকল্প ণযচ্ারক 

কর্তজক দযে আফান ও 

চুণক্ত ম্পাদন 

ফাংরাযদ টতু কর্তজে 

এয প্রকল্প ণযচ্ারক 

দযে আফান ও চুণক্ত 

ম্পাদন কযযফন 

ড়ক ও জনথ অণধদপ্তয, 

স্থানীয় যকায ও 

প্রযকৌর অণধদপ্তয এফং 

ফাংরাযদ টতু কর্তজে 

এয টমৌথ প্রকল্প 

কভ জম্পাদন সূচ্ক 

ফাস্তফায়ন ণফণঘ্নত 

যত াযয 

ভূণভ ভন্ত্রণারয় 

ও টজরা 

প্রান 

ভূণভ ভন্ত্রণারয় ও 

টজরা প্রান 

১.৩.১ অণধগ্রণকৃত ভুণভ ভুণভ অণধগ্রণ ংক্রান্ত 

কাযজয প্রাণনক 

অনুযভাদন ও প্রাক্করন 

প্রণয়ন ংণিষ্ট কাম জ 

ম্পাদন। 

যকাণয উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়যনয রযেয 

প্রযয়াজনীয় টেযে টজরা 

প্রান ভুণভ ভন্ত্রণারযয়য 

যমাণগতায় ভুণভ 

অণধগ্রণ কযযফন। 

ভূণভ ভন্ত্রণারয় ও টজরা 

প্রান ভুণভ অণধগ্রযণয 

জন্য দাণয়ত্বপ্রাপ্ত। 

কভ জম্পাদন সূচ্ক 

ফাস্তফায়ন ণফণঘ্নত 

যত াযয 

 

 

 

 

 


