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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। িবগত ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ বছের এ িবভাগ কক উয়ন খােত জাতীয়,
আিলক এবং জলা মহাসড়ক িমিলেয় সব েমাট ৯৯৭.৩৩ িকেলািমটার মহাসড়েকর িেবল পভেম িনম াণ, ২,৯৩২.১৭ িকেলািমটার
মহাসড়েকর সােফিসং, ১,৩৮৫.৯৮ িকেলািমটার মহাসড়ক শকরণ, ৮৪৬.১৫ িকেলািমটার মহাসড়ক মজিতকরণ ও ২৬,০১৯.৯১ িমটার
স িনম াণ করা হেয়েছ। একই সমেয় অয়ন খােতর আওতায় ৩,৯৭৪.৭০ িকেলািমটার মহাসড়েক ওভারেল, ৯২১.১৬ িকেলািমটার
কােপ ংসহ িসলেকাট ও ৩,১৩৩.৬০ িমটার স নঃিনম াণ করা হেয়েছ। একই সমেয় আিনক ও িডিজটাল মাটরযান বাপনা ও
িনয়ণ পিতর অংশ িহেসেব িবআরএ কক ৯,৭২,৮৭২ যানবাহেনর িডিজটাল রিজঃ সা িফেকট ই, ১৬,৫৫,২৮১ যানবাহেনর
িফটেনস সা িফেকট ই/নবায়ন, ২১,৪১,২৫১ াইিভং লাইেস (িশানবীশ লাইেসসহ) ই/নবায়ন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মহাসড়ক অবকাঠােমা িনম ােণর ণগত মান বজায় রাখা ও তািশত ায়ীকরণ এই িবভােগর জ এক বড় চােল। িবিভ িতল
পিরিিতর কারেণ দেশর মহাসড়কসেহ এেল লাড িনয়ণ করা সব না হওয়ায় মহাসড়কসহ অিত ত িত হে। িডিসএ'র
েয়াজনীয় সমতা এবং িবিভ সংার তািশত সহেযািগতার অভােব ঢাকা ও পাবত এলাকার পিরবহন অবকাঠােমাসহ িনম ােণর
ে সময় আশাপ হে না। িবআরএ'র মাটরযান পিরদশ ন কসহ (িভআইিস) অকায কর থাকায় গাড়ীর িফটেনস সা িফেকট
ই বাধা হে। িফটেনস িবহীন গাড়ী চলাচল সণ  ব করা সব হে না।এর সােথ গাড়ী চালকেদর েয়াজনীয় িশণ ও
সেচতনতার অভােব সড়ক িনরাপা েরাির িনিত করা যাে না। এছাড়া িবআরিস’র বহের পয া সংক যানবাহন িবেশষ কের াক
না থাকায় িতান বািণিজকভােব লাভজনক হে না।

ভিবৎ পিরকনা:

জাতীয় মহাসড়কসহেক (া-িভং ভিহকােলর জ আলাদা লনসহ) পয ায়েম ৪-লেন উীতকরেণর পিরকনা রেয়েছ। মহাসড়েকর
ত য় রােধ ২০২১ সােলর মে ২৮  উৎসেখ এেল লাড িনয়ন ক াপেনর পিরকনা রেয়েছ। ঢাকা মহানগরীর যানজট িনরসেন
MRT Line-6 ক িবেশষ উোেগর মােম িনধ ািরত সমেয়র েব ই সণ  বাবায়েনর পাশাপািশ আারাউ এ এিলেভেটড
সংিমেন MRT Line-1 ও MRT Line-5 এর িফিজিবিল ািড ও িডেটই িডজাইন ত স করার  পিরকনা  রেয়েছ।
িবভাগীয় শহের ইেতােব  ািপত অকায কর িভআইিস িতাপেনর মােম চাকরণ এবং ১৭ হর জলা সদের নন িভআইিস কাম
িবআরএ কমে াপেনর উোগ হণ করা হেয়েছ। িপিপিপ'র িভিেত ২১৮ িকেলািমটার দীঘ  ঢাকা-চাম এেস ওেয় িনম ােণর
কাজ ২০১৯-২০ অথ বছের  করার পিরকনা রেয়েছ।

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ণ  কসহ যথা: পা িলংক মহাসড়ক ৪-লেন উীতকরণ কের ৮০%, সােসক কের ৬৮% এবং কএমিজ (২য়)
কের ৯০% বাবায়ন;
৬২৫ িকেলািমটার মহাসড়ক মজিতকরণ, ৬৮০ িকেলািমটার মহাসড়ক শকরণ, ২৭৫০ িকেলািমটার মহাসড়ক সােফিসং;
৬.৭০ ল মাটরযােনর িফটেনস সা িফেকট ই ও নবায়ন, ৪.৯০ ল মাটরযােনর িডিজটাল রিজেশন সা িফেকট ই,
িফটেনস ময়ােদাীণ  গাড়ীর রিজেশন বািতল ও মাটরযােনর সৗয  ির জ বা হন এবং
এমআর লাইন-৬ কের ৩০% এবং িবআর কের ৪২% কাজ বাবায়ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

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

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ 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)

টকসই মহাসড়ক ও িনরাপদ সড়ক পিরবহন।

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. মাটরযান বাপনার আিনকায়ন;
৩. সড়ক িনরাপা িনিতকরণ;
৪. ত গিতস গণপিরবহন বা বতন ও সসারণ;
৫. আজািতক ও অভরীণ েট সড়ক পিরবহন সবা সসারণ;
৬. সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ািতািনক সমতা ি
৭. উয়ন ক বাবায়েন বসরকাির খােতর অংশহণ ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ
৪. বািষ ক কম সাদন ি 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. ি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 আজািতক েট যাী পিরবহন ও প পিরবহন সবা দান এবং
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

২০১৬-২০১৭
ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা
২০১৮-২০১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

পিরবহন/মন সময় াস

ঢাকা -চাম মহাসড়েক
পিরবহন/মন সময়

ঘা ২০১৬-১৭ ৮ ৬.৫ ৫.৫ ৫
বাংলােদশ িলশ, সড়ক পিরবহন
মািলক সিমিত

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

জয়েদবর - ময়মনিসংহ
পিরহন/মন সময়

ঘা ২০১৬-২০১৭ ৩ ২.৫ ২ ২
বাংলােদশ িলশ, সড়ক পিরবহন
মািলক সিমিত

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

মাটরযান বাপনা
সংা সবা দােনর সময়
াস

াইিভং লাইেস াির গড় সময়
(আেবদন দািখেলর পর)

িদন ১২০ ৭৫ ৬০ ৫০ ৪৫ -
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

িডিজটাল রিজেশন সা িফেকট
দােনর গড় সময়

িদন ৭০ ৬০ ৪৫ ৪০ ৩০ -
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

সড়ক ঘ টনা াস সড়ক ঘ টনা ােসর হার শতাংশ - - ১২ ১৪ ১৫
ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ
িলশ ও সড়ক পিরবহন মািলক
সিমিত

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

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



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

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;

২৮

[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন
উীতকরণ

[১.১.১] বাবািয়ত পা
িলংক মহাসড়ক িনম াণ ক
(মিত)

শতাংশ ৩ ২১ ৬০ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০ ১০০ ০

[১.১.২] বাবািয়ত সােসক
ক (মিত)

শতাংশ ৩ ২৮ ৪৩ ৬৮ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৯৫ ১০০

[১.১.৩] বাবািয়ত সােসক-২
ক (মিত)

শতাংশ ২ ২.৪৯ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৪০ ৬৫

[১.২] মহাসড়ক নঃিনম াণ [১.২.১] নঃিনিম ত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ৯৬.৬৫ ১৩৮ ১৪০ ১৩৮ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১৫০ ১৬০

[১.৩] মহাসড়ক মজিতকরণ
[১.৩.১] মজিতকরণত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ২ ৪১৬.৬১ ৫৮৮ ৬২৫ ৬২০ ৬১৫ ৬১০ ৬০৫ ৬৫০ ৬৭৫

[১.৪] মহাসড়ক শকরণ
[১.৪.১] শকরণত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ২ ৪৪৫.৫৬ ৬৫০ ৬৮০ ৬৭৫ ৬৭০ ৬৬০ ৬৫০ ৭০০ ৭২৫

[১.৫] মহাসড়ক সােফিসং
[১.৫.১] সােফিসংত
মহাসড়ক

িকেলািমটার ২ ২৩৩৯.২৩ ২১৭০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৬৫০ ২৬০০ ২৫০০ ২৫০০ ২৮০০

[১.৬] জাতীয় ণ  স/াইওভার
িনম াণ

[১.৬.১] বাবািয়ত কএমিজ
(২য়) ক (মিত)

শতাংশ ২ ২০ ৪৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ১০০

[১.৬.২] বাবািয়ত পায়রা
স ক (মিত)

শতাংশ ২ ১৭ ২৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৮০ ১০০

[১.৬.৩] বাবািয়ত লতা
াইওভার ক
(মিত)

শতাংশ ২ ৫১ ৭৫ ১০০

[১.৭] স ও কালভাট  িনম াণ/ নঃিনম াণ
[১.৭.১] িনিম ত স ও
কালভাট 

িমটার ২ ৪৬৩৬.৪০ ২৭১৫ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৯০০ ৩০০০

[১.৭.২] নঃিনিম ত স ও
কালভাট 

িমটার ১ ২১৯১.২৮ ১৫৫৬ ২১৫০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ২১০০ ২২০০

[১.৮] উয়ন কায ম তদারিক
[১.৮.১] মিনটিরং েমর
িভিজট

সংা ৩ ৯০ ৯৫ ৯২ ৮৮ ৮৫ ৮০ ৮০ ৮৫



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] মাটরযান
বাপনার
আিনকায়ন;

১৩

[২.১] যানবাহেনর িডিজটাল রিজেশন
সা িফেকট ই

[২.১.১] ইত িডিজটাল
রিজেশন সা িফেকট

সংা (ল) ২ ৪.১৬ ৪.৮০ ৪.৯০ ৪.৮০ ৪.৬০ ৪.৫০ ৪.৪০ ৪.৬৫ ৪.৭০

[২.২] সড়ক যানবাহনেনর িফটেনস
সা িফেকট ই ও নবায়ন

[২.২.১] নবায়নত িফটেনস
সা িফেকট

সংা (ল) ২ ৫.২০ ৫.১০ ৫.৭৫ ৫.৭০ ৫.৬০ ৫.৪০ ৫.২০ ৫.৮০ ৬.০০

[২.২.২] ইত িফটেনস
সা িফেকট

সংা (ল) ১ ০.৭৫ ০.৯৪ ০.৯৫ ০.৯২ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ ১.০০ ১.১০

[২.৩] মাটর সাইেকেলর া টােকন দশ
বছর ময়াদাে যাচাইকরণ

[২.৩.১] া টােকন
যাচাইত মাটর সাইেকল

সংা ১ ০ ৫৫০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ৪০০০ ৫০০০

[২.৪] মাটরযান কর ও িফ আদায় [২.৪.১] সংহীত রাজ কা টাকা ২ ১৪৬৫.২৫ ১৫৯০ ১৬২৬ ১৬২০ ১৬০০ ১৫৯০ ১৫৮০ ১৮০০ ১৯০০

[২.৫] িফটেনস ময়ােদাীণ  গাড়ীর
রিজেসন বািতল

[২.৫.১] রিজেসন
বািতলত গাড়ী

সংা
(হাজার)

১ ৫৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ১২০

[২.৫.২] ডাটােবইজ
হালনাগাদত

তািরখ ১ ৩১.০৫.১৯ ০৬.০৬.১৯ ১৩.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৭.০৬.১৯

[২.৬] যানবাহেনর সৗয  িকরণ
[২.৬.১] পিরচািলত অিভযান সংা ২ ১৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯০ ১২০ ১৫০

[২.৬.২] কেহাারেদর
সােথ অিত সভা

সংা ১ ৩ ২ ১



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] সড়ক
িনরাপা
িনিতকরণ;

১২

[৩.১] পশাদার চালকেদর িশণ দান
[৩.১.১] িশণা
(িরেসার) পশাদার চালক

সংা
(হাজার)

২ ৫২.৬৭ ১০০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১২০ ১৩০

[৩.২] াইিভং িশণ দান
[৩.২.১] িশণ দ
জনবল

সংা
(হাজার)

২ ৮.১২ ৯.০ ১২ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ১০ ১২ ১৩

[৩.৩] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৩.১] ত মামলা সংা ১ ৩৭২৪২ ২২৫০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ৩০০০০ ৪০০০০

[৩.৪] জনসেচতনতা ি
[৩.৪.১] অিত সভা ও
সিমনার

সংা ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬০ ৬০

[৩.৫] াক ট িচিতকরণ এবং
িতকারলক বা হণ

[৩.৫.১] াপনত
ডাইেরকশনাল সাইন-
িসগাল ও িকেলািমটার
পা

সংা ২ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২৬০০ ২৭০০

[৩.৫.২] মািকংত মহাসড়ক িকেলািমটার ১ ৪৯১ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ৬৭৫ ৬৫০ ৮০০ ৮৫০

[৩.৫.৩] মহাসড়েকর
আঃবক এ অপসারণত
ি িতবক

িকেলািমটার ১ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৬০০ ৬৫০

[৩.৬] এেল লাড কোল শন াপন [৩.৬.১] িডিপিপ অেমাদন তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ১৪.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ১৪.০৩.১৯ ২৮.০৩.১৯

[৩.৭] মহাসড়ক অৈবধ দখল করণ
[৩.৭.১] অিভযান পিরচালনার
মােম উারত িম

হর ১ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৬০ ৬৫

[৪] ত
গিতস
গণপিরবহন
বা বতন
ও সসারণ;

৮

[৪.১] াস রািপড ানিজট (এমআর)
লাইন-৬ িনম াণ

[৪.১.১] বাবািয়ত এমআর
লাইন-৬ ক (মপিত)

শতাংশ ৩ ১ ১৫ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৫০ ১০০

[৪.২] াস রািপড ানিজট লাইন ১
িনম াণ

[৪.২.১] িপিপ অেমাদন
(ইএস)

তািরখ ১ ৩০.০৯.১৮ ০৭.১০.১৮ ১৪.১০.১৮ ২১.১০.১৮ ২৮.১০.১৮

[৪.৩] াস রািপড ানিজট লাইন ৫
িনম াণ

[৪.৩.১] িডিপিপ
ড়াকরন(ইএস)

তািরখ ১ ৩০.১২.১৮ ০৬.০১.১৯ ১৩.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২৭.০১.১৯

[৪.৩.২] সাউদান  পােট র াক
সাতা সমীা স

তািরখ ১ ০৯.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ২৩.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১৩.০৬.১৯

[৪.৪] বাস রািপড ানিজট (িবআর)
িনম াণ

[৪.৪.১] বাবািয়ত িবআর
ক (মপিত)

শতাংশ ১ ২৪ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩০ ৯০ ১০০

[৪.৫] ইারেসকসান ডভলাপেম
[৪.৫.১] আইএস াপন
সকরণ

তািরখ ১ ৩০.০৪.১৯ ১৫.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১৬.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫]
আজািতক ও
অভরীণ েট
সড়ক পিরবহন
সবা
সসারণ;

৬

[৫.১] আজািতক ট সমীা/ায়াল রান
[৫.১.১] এক ট
সমীা/ায়াল রান সাদনা

তািরখ ২ ৩০.০৪.১৯ ১৫.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১৩.০৬.১৯ ২৭.০৬.১৯

[৫.২] িবআরিস'র বাসবহেরর মােম
যাী ও মালামাল পিরবহন

[৫.২.১] অভরীণ েট
পিরবহনত যাী

সংা (ল) ১ ৩৮০ ৪০০ ৩৯৫ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৪৫০ ৫০০

[৫.২.২] পিরবহনত
মালামাল

পিরমান
(হাজার টন)

১ ১৪০ ১৬০ ১৫৮ ১৫৫ ১৫২ ১৫০ ১৬৫ ১৭০

[৫.৩] িবআরিস'র রাজ সংহ

[৫.৩.১] িবআরিস'র িনজ
সংহীত রাজ

কা টাকা ১ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ৩৭৫ ৪০০

[৫.৩.২] আজািতক েট
বাস পিরচালনায় অিজত
রয়াল

কা টাকা ১ ২.০ ৩.৬০ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৪.৫ ৫.০

[৬] সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
ািতািনক
সমতা ি

৪

[৬.১] গেবষণা/সমীা কায ম পিরচালনা
করা

[৬.১.১] সািদত
গেবষণা/সমীা

সংা ১ ৪ ৩ ২

[৬.২] সড়ক উয়ন, মরামত ও সংরণ
এবং মিনটিরং সফটওয়ার তকরণ

[৬.২.১] কের আিথ ক
বাপনা সফটওয়ার
তত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১০.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৪.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[৬.২.২] রাড িহি
সফটওয়ার তত

তািরখ ১ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ৩০.০১.১৯ ১৪.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[৬.৩] িশণ িতান শিশালী করা

[৬.৩.১] সাি সফটওয়ার
েয়াগ কের পভেম
িডজাইন এর উপর িশণ
সাদন

তািরখ ১ ১৪.০৩.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯ ৩০.০৪.১৯ ১৫.০৫.১৯



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৭] উয়ন
ক
বাবায়েন
বসরকাির
খােতর
অংশহণ ি

৪

[৭.১] িপিপিপ'র িভিেত ঢাকা-চাম
এেসওেয় িনম াণ

[৭.১.১] িবিনেয়াগকারীেদর
সংি তািলকা ণয়েনর
লে আরএফিকউ ই

তািরখ ১ ৩০.০৯.১৮ ১৫.১০.১৮ ৩০.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮

[৭.২] িপিপিপ'র িভিেত ঢাকা বাইপাস ৪-
লেন উীতকরণ

[৭.২.১] িবিনেয়াগকারীর
সােথ ি ার

তািরখ ১ ৩১.১০.১৮ ০৮.১১.১৮ ১৫.১১.১৮ ২২.১১.১৮ ২৯.১১.১৮

[৭.৩] িপিপিপ'র িভিেত রামরা-
আিলয়া-ডমরা-িচটাগাং রাড
এেসওেয় িনম াণ

[৭.৩.১] আরএফিপ অেমাদন তািরখ ১ ৩০.০৪.১৯ ০৯.০৫.১৯ ২০.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১৩.০৬.১৯

[৭.৪] িপিপিপ ক বাবায়েন সমতা
ি

[৭.৪.১] িপিপিপ িবষেয়
আেয়ািজত িশণ

জনঘা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫.০১.১৯ ১৭.০২.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক (SIP) বাবায়ন

[১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/
উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.১৯ ১৮.০৩.১৯ ২৫.০৩.১৯ ০১.০৪.১৯ ০৮.০৪.১৯

[১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০.০১.১৯ ১৭.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০১.১৯

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৭.১] িপআরএল আেদশ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[২.৩.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - -

[২.৩.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - -

[২.৪] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৫] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৮ ২৯.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ১৩.১২.১৮



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪.০৬.১৮ ২৬.০৬.১৮ ২৮.০৬.১৮

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখল

[৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯.০৮.১৮ ২৭.০৮.১৮ ২৯.০৮.১৮ ০৩.০৯.১৮ ০৫.০৯.১৮

[৪.৩] দর/সংার ২০১৮-১৯
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[৪.৩.১] ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১০.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৪.০২.১৯

[৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা
িশণসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর সময়
জনঘা
*

১ ৬০ - - - -

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িডিসএ ঢাকা ােপাট  কা-অিড েনশন অথির

২ কএমিজ কচর স, মঘনা স এবং গামতী স

৩ এমআর াস রািপড ানিজট

৪ িবআর বাস রািপড ানিজট

৫ এিডিপ অায়াল ডেভলপেম াাম

৬ আরএফআইিড রিডও িেয়ি আইেডিিফেকশান

৭ িবআরএ বাংলােদশ রাড ােপাট  অথির

৮ সােসক সাউথ এিশয়ান সাব-িরিজওনাল কা-অপােরশন

৯ আইএস ইনেটিলেজ ািফক িসেম

১০ িবআরিস বাংলােদশ রাড ােপাট  কেপ ােরসন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

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 উপা 

[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন
উীতকরণ

[১.১.১] বাবািয়ত
পা িলংক
মহাসড়ক িনম াণ
ক (মিত)

৫৫.০০ িকেলািমটার দীঘ  ঢাকা-পা স-ভাংগা মহাসড়ক ধীর গিতর যানবাহেনর জ থক সািভ স লনসহ ৪-লেন
উীতকরণ কের (যা পা িলংক মহাসড়ক নােম পিরিচত) বাবায়ন চলমান রেয়েছ।

এসডিউও-পিম,
বাংলােদশ
সনাবািহনী

কের বাব
অগিত

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[১.১.২] বাবািয়ত
সােসক ক
(মিত)

সাউথ এিশয়ান সাব-িরিজওনাল কা-অপােরশন (সােসক) এর আওতায় উভয় পােশ সািভ স লেনর বা রেখ ৭০
িকেলািমটার দীঘ  জয়েদবর-চা-টাাইল-এেলা মহাসড়ক ৪-লেন উীতকরেণর (সােসক-১) কাজ চলমান।
সিত এ কের য় ি পেয়েছ। সংেশািধত কের ালন মাতােবক ২০১৮-১৯ লমাা ও অা অজন
িনধ ারণ করা হেয়েছ।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

কের বাব
অগিত

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[১.১.৩] বাবািয়ত
সােসক-২ ক
(মিত)

সাউথ এিশয়ান সাব-িরিজওনাল কা-অপােরশন (সােসক) এর আওতায় উভয় পােশ সািভ স লেনর বা রেখ ১৯০
িকেলািমটার দীঘ  এেলা-হামল-রংর মহাসড়ক ৪ লেন উীতকরণ ক (সােসক-২) বাাবায়ন কাজ চলমান

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

কের বাব
অগিত

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[১.২] মহাসড়ক নঃিনম াণ
[১.২.১] নঃিনিম ত
মহাসড়ক

িবমান পভেম সণ েপ অপসারণ কের নন িডজাইন অযায়ী নঃিনম াণ।
সড়ক ও জনপথ
অিধদর

সেরজিমন
পিরমাপ

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

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[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

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদ

[১.৫] মহাসড়ক সােফিসং
[১.৫.১]
সােফিসংত
মহাসড়ক

পভেম এর উের িবিমনাস অংশ সংার ও নঃিনম াণ (কােপ ং) করা।
সড়ক ও জনপথ
অিধদর

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] জাতীয় ণ 
স/াইওভার িনম াণ

[১.৬.১] বাবািয়ত
কএমিজ (২য়)
ক (মিত)

ঢাকা-চাম জাতীয় মহাসড়েক িবমান ২ লনিবিশ কচর, মঘনা ও গামতী সর উপর িদেয় অভরীণ ও
আঃেদশীয় মবধ মান প ও যাীবাহী যানবাহেনর সংা িবেবচনায় বেদিশক সহায়তায় একই মহাসড়েক ৪-
লনিবিশ ৩ স যথােম ২য় কচর, ২য় মঘনা ও ২য় গামতী স (কএমিজ-২য়) িনম াণ কাজ চলমান।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

কের বাব
অগিত

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[১.৬.২] বাবািয়ত
পায়রা স ক
(মিত)

বাবায়নাধীন পায়রা সবর, জলা শহর পয়াখালী ও স সকত য়াকাটার সে িনরবি মহাসড়ক
যাগােযাগ াপেনর লে ঢাকা-মাওয়া-ভাংগা-বিরশাল-পয়াখালী জাতীয় মহাসড়েক লখালী নামক ােন পায়রা
নদীর উপর বেদিশক সহায়তায় পায়রা স িনম াণ কাজ চলমান।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

কের বাব
অগিত

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[১.৬.৩] বাবািয়ত
লতা াইওভার
ক (মিত)

' ণ  জাতীয় মহাসড়ক (ঢাকা-িসেলট ও ঢাকা-বাইপাস) এবং ' আিলক মহাসড়ক (লতা-পগ এবং
লতা-আড়াইহাজার) এর সংেযাগল লতা বাজার এলাকার যানজট িনরসেন ঢাকা-িসেলট মহাসড়েক ৪-লন িবিশ
১২৩৮ িমটার দীঘ  ড সপােরেটড াইওভার িনম াণ কাজ চলমান।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

কের বাব
অগিত

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৭] স ও কালভাট  িনম াণ/
নঃিনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত স
ও কালভাট 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ১৫০০ িমটার পয  স িনম াণ কের থােক। মহাসড়েক েয়াজন অযায়ী নন
অালাইনেম এ স ও কালভাট  িনম াণ করা।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[১.৭] স ও কালভাট  িনম াণ/
নঃিনম াণ

[১.৭.২] নঃিনিম ত
স ও কালভাট 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ১৫০০ িমটার পয  স িনম াণ কের থােক। িত িবমান স ও কালভাট 
অপসারণ কের নঃিনম াণ করা।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[১.৮] উয়ন কায ম তদারিক
[১.৮.১] মিনটিরং
েমর িভিজট

জাতীয়, আিলক ও জলা মহাসড়েকর মরামত, সংার ও রণােবণ এবং উয়ন ও সসারণ কায ম
িনিবড়ভােব পিরবীেণর লে সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ কক ২৩ মিনটিরং ম গঠন করা হেয়েছ।
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর কম কতা এবং সড়ক ও জনপথ অিধদেরর েকৗশলীগেণর সমেয় মসহ
গত।

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

মিনটিরং ম
কক দািখলত
িতেবদন

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[২.১] যানবাহেনর িডিজটাল
রিজেশন সা িফেকট ই

[২.১.১] ইত
িডিজটাল
রিজেশন
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)

সফটওয়ার
অেটােজনােরেটড

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২২ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.২] সড়ক যানবাহনেনর িফটেনস
সা িফেকট ই ও নবায়ন

[২.২.১] নবায়নত
িফটেনস
সা িফেকট

মটরযান রাায় চলাচেলর উপতার িনয়তা িবধান করেত পিরদশ ন সােপে িতবছর ইত সা িফেকট
নবায়ন করা হয়।

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সফটওয়ার
অেটােজনােরেটড

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগ
বািষ ক
িতেবদন

[২.২.২] ইত
িফটেনস
সা িফেকট

মটরযান রাায় চলাচেলর উপতার সা িফেকট িহেসেব িফটেনস সা িফেকট ই করা হয়।
বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সফটওয়ার
অেটােজনােরেটড

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] মাটর সাইেকেলর া
টােকন দশ বছর ময়াদাে
যাচাইকরণ

[২.৩.১] া
টােকন যাচাইত
মাটর সাইেকল

মটর সাইেকেলর রিজেশেনর সময় সাধারণত এককালীন ১০ বছেরর সড়ক কর আদায় করা হয়। ১০ বছর অিতা
হওয়ার পর এ সকল মটরসাইেকেলর কত সংক সড়েক চলাচল করেছ তা যাচাই করার লে "১০ বছর অিতা
হওয়ার পর সড়ক কর েযাজ নয়" িসল দােনর উোগ হন করা হেয়েছ। একই সােথ মটরসাইেকল সড়েক
চলাচেলর উপেযািগতাও যাচাই করা হেব।

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

যাচাইত
মটরসাইেকেলর
িহসাব

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] মাটরযান কর ও িফ আদায়
[২.৪.১] সংহীত
রাজ

িবআরএ সাধারণত মাটরযান রিজেশন ও মািলকানা হার বাবদ সড়ক কর, াইিভং লাইেস িফ এবং অা
খােত রাজ আদায় কের থােক।

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সফটওয়ার
অেটােজনােরেটড

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৫] িফটেনস ময়ােদাীণ  গাড়ীর
রিজেসন বািতল

[২.৫.১] রিজেসন
বািতলত গাড়ী

িফটেনস ময়ােদাীণ  গাড়ীর রিজেশন বািতল।
বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সফটওয়ার
অেটােজনােরেটড

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[২.৫.২] ডাটােবইজ
হালনাগাদত

রিজেশন বািতেলর ত সংেযাজনব ক ডাটােবজ হালনাগাদকরণ।
বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

সফটওয়ার
অেটােজনােরেটড

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[২.৬] যানবাহেনর সৗয  িকরণ

[২.৬.১] পিরচািলত
অিভযান

ঢাকা মহানগরীেত চলাচলরত পিরবহেনর সৗয  বধ েণর লে পিরবহন সেরর সােথ সৃ কেহাারেদর উু
করেত সভা অান।

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

অিত সভার
সংা

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বিষ ক
িতেবদন

[২.৬.২]
কেহাারেদর
সােথ অিত সভা

ঢাকা মহানগরীেত চলাচলরত রঙ চটা ও ভাংগা পাবিলক বােসর সৗয  বধ েণর লে সংিেদর ি আকষ ণব ক
িবি কাশ।

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

িবি কােশর
তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] পশাদার চালকেদর িশণ
দান

[৩.১.১]
িশণা
(িরেসার) পশাদার
চালক

পশাগত দািয় ও কত এবং সড়ক িনরাপা িবষেয় সেচতনতালক িরেসার িশণ দান।
বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন অথির
(িবআরএ)

অংশহণকারীর
সংার িহসাব

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বিষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.২] াইিভং িশণ দান
[৩.২.১] িশণ
দ জনবল

াইিভং িশখেত ইক জনসাধারণেক কািরগরী িশণ দােনর মােম দ পশাদার ও অেপশাদার চালক তরী
করা হয়।

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কেপ ােরশন
(িবআরিস)

িশণাথর
সংা

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বিষ ক
িতেবদন

[৩.৩] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.৩.১] ত
মামলা

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

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

ত মামলার
সংা

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বিষ ক
িতেবদন

[৩.৪] জনসেচতনতা ি
[৩.৪.১] অিত
সভা ও সিমনার

সড়ক িনরাপা সেক জনসেচতনতা ির লে সভা ও সিমনােরর আেয়াজন।
বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কপ
(িবআরএ)

িতেবদন
পয ােলাচনা

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৫] াক ট িচিতকরণ এবং
িতকারলক বা হণ

[৩.৫.১] াপনত
ডাইেরকশনাল
সাইন-িসগাল ও
িকেলািমটার পা

সড়ক িনরাপা িনিত করার লে মহাসড়কসেহ েয়াজনীয় িনেদ শনা সিলত সাইন িসগাল াপন ও
িকেলািমটার পা িনম াণ।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

সেরজিমন সংা
িনধ ারণ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৩.৫.২] মািকংত
মহাসড়ক

সড়ক িনরাপা িনিত করার লে মহাসড়কসেহ েয়াজনীয় মািকং করা।
সড়ক ও জনপথ
অিধদর

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৩.৫.৩]
মহাসড়েকর
আঃবক এ
অপসারণত ি
িতবক

সড়ক িনরাপা জাড়দারকরেণর লে মহাসড়কসেহর আঃবক এ ি িতবকতা িকারী গাছ-পালা, িবলেবাড 
বা য কান ধরেণর াপনা অপসারণা

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৩.৬] এেল লাড কোল শন
াপন

[৩.৬.১] িডিপিপ
অেমাদন

ণ  মহাসড়েক প পিরবহেনর উৎসেখ এেল লাড িনয়ণ ক াপন কের অেমািদত সীমার অিতির
প পিরবহন রাধ কের সড়েকর িনধ ািরত আােলর আেগই সড়কসেহর িততা রাধ করার উেেএক
ক হেণর উোগ নয়া হেয়েছ। এ কের আওতায় ২০২১ সােলর মে দেশর মহাসড়ক নটওয়ােকর ণ 
২৮  ােন এেল লাড কোল শন াপন করা হেব।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

অেমাদেনর
তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৩.৭] মহাসড়ক অৈবধ দখল
করণ

[৩.৭.১] অিভযান
পিরচালনার মােম
উারত িম

জাতীয় মহাসড়কসহ অৈবধ দখল করার লে উেদ অিভযান পিরচালনা করা হয়। উেদ অিভযােনর মােম
সড়ক ও জনপথ অিধদেরর মািলকানাধীন িম উার করা হয়।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.১] াস রািপড ানিজট
(এমআর) লাইন-৬ িনম াণ

[৪.১.১] বাবািয়ত
এমআর লাইন-৬
ক (মপিত)

ঢাকা মহানগরীর যানজট িনরসেন ত, িনরাপদ, শীতাতপ িনয়িত ও পিরেবশ বাব আিনক গণপিরবহন বা
বতেনর উেেশ বেদিশক সহায়তায় উরা ৩য় ফজ থেক বাংলােদশ াংক পয  ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ 
এমআর লাইন-৬ িনম ােণর কাজ চলমান রেয়েছ।

ঢাকা াস ানিজট
কাানী িলিমেটড
(িডএমিসএল)

কের বাব
অগিত

সড়ক
পিরবহন
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] াস রািপড ানিজট লাইন
১ িনম াণ

[৪.২.১] িপিপ
অেমাদন (ইএস)

২৬.৬০ িকেলািমটার দীঘ  িবমানবর-িখলেত-িড়ল-বািড়ধারা-বাা-রামরা-মািলবাগ-মৗচাক-রাজারবাগ-
িখলেত-ব াচল-কান স েট এমআর লাইন-১ িনম ােণর লে িডেটইলড িডজাইন কাজ সাদেনর জ
িপিপ (ইএস) অেমাদন।

ঢাকা াস ানিজট
কাানী িলিমেটড
(িডএমিসএল)

অেমাদেনর
তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩] াস রািপড ানিজট লাইন
৫ িনম াণ

[৪.৩.১] িডিপিপ
ড়াকরন(ইএস)

২০.৮০ িকেলািমটার দীঘ  হমােয়তর-গাবতলী-টকিনকাল-িমরর-১-িমরর-১০-কেত-বনানী-লশান-২-নন
বাজার ভাটারা েট এমআর লাইন-৫ িনম ােণর লে িডেটইলড িডজাইন সাদেনর জ িডিপিপ ড়াকরণ
(ইএস)।

ঢাকা াস ানিজট
কাানী িলিমেটড
(িডএমিসএল)

ড়াকরেণর
তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩.২] সাউদান 
পােট র াক
সাতা সমীা
স

এমআর লাইন-৫ এর সাউদান পাট  িনম ােণর লে াক সাতা সমীা সাদন।
ঢাকা পিরবহন
সময় কপ
(িডিসএ)

তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৪.৪] বাস রািপড ানিজট
(িবআর) িনম াণ

[৪.৪.১] বাবািয়ত
িবআর ক
(মপিত)

গাজীর থেক িবমানবর পয  যাতায়াত ত করার লে বেদিশক সহায়তায় ২০ িকেলািমটার দীঘ  বাস র্যািপড
ানিজট (িবআর) িনম ােণর কাজ চলমান রেয়েছ।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

কের বাব
অগিত

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.৫] ইারেসকসান ডভলাপেম
[৪.৫.১] আইএস
াপন সকরণ

ঢাকা মহানগরীর ৪ ণ  ইারেসকশেন য়ংিয় পিতেত যানবাহন চলাচল িনয়েণর লে আইএস াপন।
ঢাকা পিরবহন
সময় কপ
(িডিসএ)

সেরজিমন
পিরমাপ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] আজািতক ট
সমীা/ায়াল রান

[৫.১.১] এক ট
সমীা/ায়াল রান
সাদনা

আজািতক িবিভ ির আওতায় যাী ও মালামাল পিরবহেনর লে আজািতক েট ট সমীা/ায়াল রান
সকরণ।

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িতেবদন
পয ােলাচনা

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৫.২] িবআরিস'র বাসবহেরর
মােম যাী ও মালামাল পিরবহন

[৫.২.১] অভরীণ
েট পিরবহনত
যাী

িবআরিস'র িবমান গাড়ী বহেরর মােম মাট পিরবহনত যাী।
বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কেপ ােরশন
(িবআরিস)

রাজ আদায় ও
ভাড়ার হার
অযায়ী

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৫.২.২]
পিরবহনত
মালামাল

িবআরিস'র িবমান াক বহেরর মােম মাট পিরবহনত মালামাল।
বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কেপ ােরশন

রাজ আদায় ও
ভাড়ার হার
অযায়ী

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৫.৩] িবআরিস'র রাজ সংহ

[৫.৩.১]
িবআরিস'র িনজ
সংহীত রাজ

িবআরিস'র িনজ গাড়ী বহর, াকবহর ও িশণ ইনিউট/ক থেক রাজ আহরণ। িবআরিস'র ২০১৮-১৯
অথ বছেরর িনজ বােজট অযায়ী লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ।

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কেপ ােরশন
(িবআরিস)

আহিরত রাজ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৫.৩.২]
আজািতক েট
বাস পিরচালনায়
অিজত রয়াল

িবআরিস আজািতক েট বসরকাির অপােরটেরর (পিরবহন সংা) মােম বাস পিরচালনা কের থােক। িনেয়ািজত
অপােরটর িপ িত িনধ ািরত হাের িবআরিসেক রয়াল দান কের থােক।

বাংলােদশ সড়ক
পিরবহন কেপ ােরশন
(িবআরিস)

অিজত রয়ালর
িহসাব

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৬.১] গেবষণা/সমীা কায ম
পিরচালনা করা

[৬.১.১] সািদত
গেবষণা/সমীা

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ও এর আওতাধীন অিধদর কপ সংায় কম দতা ির লে িবিভ িবষেয়
গেবষনা/সমীা কায ম হন করার উোগ নওয়া হেয়েছ।

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

সািদত
গেবষণার সংা

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৬.২] সড়ক উয়ন, মরামত ও
সংরণ এবং মিনটিরং সফটওয়ার
তকরণ

[৬.২.১] কের
আিথ ক বাপনা
সফটওয়ার
তত

সড়ক পিরহন ও মহাসড়ক িবভােগর হীত কসেহর আিথ ক বাপনা (যমন কের বরা, চািহদা, এিডিপ
অযায়ী বরা, অগিত, সমাির সময়সীমা ইতািদ সিকত তািদ) সফটওয়ার তকরণ।

সড়ক পিরহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

সফটওয়ার
চলেনর তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৬.২] সড়ক উয়ন, মরামত ও
সংরণ এবং মিনটিরং সফটওয়ার
তকরণ

[৬.২.২] রাড িহি
সফটওয়ার
তত

মহাসড়কসেহর রাড িহি (সড়েকর উয়ন, মরামত ও সংরেণর িবিভ তািদ সিলত) সফটওয়ার
তকরণ।

সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

সফটওয়ার
চলেনর তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৬.৩] িশণ িতান শিশালী
করা

[৬.৩.১] সাি
সফটওয়ার েয়াগ
কের পভেম
িডজাইন এর উপর
িশণ সাদন

আরএইচিড িনং সাের সাি সফটওয়ার েয়াগ কের পভেম িডজাইন এর উপর সকল িনব াহী েকৗশলীেদর
িশণ দান।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

িশণ স
হওয়ার তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৭.১] িপিপিপ'র িভিেত ঢাকা-
চাম এেসওেয় িনম াণ

[৭.১.১]
িবিনেয়াগকারীেদর
সংি তািলকা
ণয়েনর লে
আরএফিকউ ই

িপিপিপ'র িভিেত ২১৮ িকেলািমটার দীঘ  ঢাকা-চাম এেসওেয় িনম ােণর লে িবিনেয়াগকারীেদর সংি
তািলকা ণয়েনর জ আরএফিকউ ই।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

ইর তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৭.২] িপিপিপ'র িভিেত ঢাকা
বাইপাস ৪-লেন উীতকরণ

[৭.২.১]
িবিনেয়াগকারীর
সােথ ি ার

পাবিলক াইেভট পাট নারশীপ (িপিপিপ) িভিেত জয়েদবর-দবাম-লতা-মদনর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪-
লেন উীতকরেণর জ বাছাইত িবিনেয়াগকারীর সােথ ি ার।

সড়ক ও জনপথ
অিধদর

ি ােরর
তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৭.৩] িপিপিপ'র িভিেত রামরা-
আিলয়া-ডমরা-িচটাগাং রাড
এেসওেয় িনম াণ

[৭.৩.১] আরএফিপ
অেমাদন

িপিপিপ খােত হািতরিঝল-রামরা-বন-আিলয়া-ডমরা এেসওেয় িনম ােণর লে আরএফিপ অেমাদন।
সড়ক ও জনপথ
অিধদর

অেমাদেনর
তািরখ

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন

[৭.৪] িপিপিপ ক বাবায়েন
সমতা ি

[৭.৪.১] িপিপিপ
িবষেয় আেয়ািজত
িশণ

িপিপিপ ক বাবায়েন সমতা ির লে এ িবভােগর কম কতােদর িপিপিপ িবষেয় িশণ আেয়াজন।
সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িশণ জন ঘা

সড়ক
পিরবহন ও
মহাসড়ক
িবভােগর
বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ৩০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১০, ২০১৮

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 তাশা রণ না হেল সা ভাব
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