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বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ র্ােরশন-eর কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচ  
(Overview of the Performance of Bangladesh Road Transport Corporation) 

 
সা িতক aজর্ন, চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ত পিরকল্পনা 

 
 সা িতক বছরসমূেহর (4 বছর) ধান aজর্নসমূহ: 

 

েদেশ eকিট সুষ্ঠু পিরবহন বয্বস্থা িতষ্ঠাকেল্প 2৯72 সােল eক aধয্ােদশ বেল িবআরিটিস িতিষ্ঠত হয়। পিরবহেনর েক্ষে  মান o ভাড়া 
িনয় ন eবং তুলনামূলকভােব uন্নত o মানসম্মত পিরবহন েসবা দােনর লেক্ষয্ েদেশ সা য় মূেলয্ ত, দক্ষ, আরাম দ, আধুিনক o িনরাপদ 
সড়ক পিরবহন বয্বস্থা িনিশ্চতকরেন e সংস্থা গুরুতব্পূন র্ ভুিমকা পালন কের থােক। 3125-3126 aথ র্বছের 12িট কল্প সফলভােব সমাপ্ত 
হেয়েছ। িবআরিটিস’র গাড়ী বহের িবিভন্ন ধরেনর সব র্েমাট 2649িট বাস eবং 257িট াক (29িট াক িশক্ষণ কায র্কর্েম িনেয়ািজত) আেছ। 
তন্মেধয্ ায় 2156িট বাস (দীঘ র্েময়ািদ iজারাসহ িনজসব্ পিরচালনায়) o 219িট াক চলমান আেছ। বাস o াক পিরচালনার মাধয্েম 
কেপ র্ােরশন 3124-25 aথ র্বছের ৯69.16 লক্ষ টাকা, 3125-26 aথ র্বছের 466.87 লক্ষ টাকা o 3126-27 aথ র্বছের 916.62 লক্ষ টাকা 
aপােরিটং মুনাফা aজর্ন কেরেছ। িবআরিটিস িবিভন্ন আন্তঃেজলা রুেট 581িট বাস পিরচালনা করেছ eবং মিহলােদর জনয্ 29িট মিহলা বাস 
ঢাকা শহেরর িবিভন্ন রুেট চলাচল করেছ। সা িতককােল কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা eবং ঢাকা-িশলং-েগৗহাটী আন্তজর্ািতক রুেট বাস সািভ র্স 
চালু করা হেয়েছ। িবআরিটিস’র 28িট ে িনং iuিনট (14িট ে িনং iনিস্টিটuট o 25িট িশক্ষণ েক )-eর মাধয্েম িবগত 14 বছের (2531 
জন মিহলাসহ) 31৯69 জনেক িশক্ষণ দান করা হেয়েছ।  

 
 সমসয্া eবং চয্ােলঞ্জসমূহ: 

(ক) িবআরিটিস বাসসমুহ িনয়িমত পিরস্কার-পিরচ্ছন্ন o েধায়া-েমাছার জনয্ আধুিনক oয়ািশং প্লয্ান্ট েনi। 
(খ) পিরবহণ মািলক সিমিতর aনাকািঙ্খত বাধার কারেণ বাংলােদেশর সকল েজলায় সকল রুেট জনগেনর বয্াপক চািহদা থাকা সব্েতব্o 

িবআরিটিস’র গাড়ী পিরচালনা করা সম্ভব হেচ্ছ না। িবআরিটিস বাস পিরচালনার েক্ষে  িনধ র্ািরত রুট না থাকায় ঢাকা শহের যানজট 
িনরসেন িদব্তল o আিট র্কুেলেটড বাস আশানুরূপ ভূিমকা রাখেত পারেছ না।  

(গ) গািড়র সংখয্ানুপােত চালক o কন্ডাক্টর eবং কািরগেরর সংখয্া কম হoয়ায় গািড় পিরচালনা eবং েমরামত কাজ িবিঘ্নত হেচ্ছ। 
(ঘ) ভিবষয্েত 611িট াক o 711িট বাস েমাট 2211 গািড় পিরচালনার জনয্ সরকাির িনধ র্ািরত হাের চালক, কন্ডাক্টর o কািরগর িনেয়াগ 

করেত হেব। uপরন্ত, uক্ত গািড়গুেলা পািকর্ং o সংরক্ষেনর জনয্ পয র্াপ্ত স্থান সংকুলােনর েয়াজন হেব। 
 

 ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা: 
(ক) িবআরিটিসর বাস বহেরর জনয্ 411িট িদব্তল, 311িট  eকতলা eিস o 211িট  eকতলা নন-eিস বাস eবং 611িট াক সংগর্েহর 

পিরকল্পনা আেছ।  
(খ)  গািড় পিরস্কার-পিরচ্ছন্ন o েধায়া-েমাছার জনয্ িতিট িডেপাত আধুিনক oয়ািশং প্লয্ান্ট স্থাপন করার পিরকল্পনা আেছ। 
(গ)  ঢাকাস্থ িডেপাগুেলােত বহুতল িবিশষ্ট পািকর্ং বয্বস্থার জনয্ বহুতল ভবন িনম র্ােণর পিরকল্পনা রেয়েছ। 

 
 3128-29 aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ: 
 

(ক) 491 লক্ষ (িতন েকািট আিশ লক্ষ) যা ী পিরবহন; 
(খ) 86.11 লক্ষ (পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা রয়য্ািলিট aজর্ন; 
(গ) আবদুল্লাহপুর-মিতিঝল রুেট র য্ািপড পাশ চালুকরন;
(ঘ) 251 হাজার (eক লক্ষ চিল্লশ হাজার) টন পণয্ পিরবহন; 
(ঙ) 3৯61 (দুi হাজার নয়শত পঁঞ্চাশ) aবািনিজয্ক গািড় েমরামত; 
(চ) 21511 (দশ হাজার চারশত) বািনিজয্ক গািড় (বাস) েমরামত; 
(ছ) 2561 (eক হাজার চারশত পঁঞ্চাশ) বািনিজয্ক গািড় ( াক) েমরামত;  
(জ) 8711 (সাত হাজার ছয়শত) জনবেলর িশক্ষণ দান; 
(ঝ) 269 (eকশত আটান্ন) গািড় aেকেজা েঘাষণাকরণ।
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uপকর্মিণকা (Preamble) 

 
 

সরকাির দপ্তর/সংস্থাসমূেহর ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ eবং 
সম্পেদর যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম রুপকল্প 3132 eর যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 

 
 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ র্ােরশন-eর পেক্ষ েচয়ারমান, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ র্ােরশন 
 

eবং 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালেয়র দািয়েতব্ িনেয়ািজত মাননীয় ম ীর িতিনিধ 
িহেসেব সিচব, সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভাগ eর মেধয্ 3128 সােলর জুন মােসর 26 তািরেখ ei বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন সংকর্ান্ত সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষিরত হল। 

 
ei  চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী uভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলন: 
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েসকশন 2: 

 
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন করেপােরশন-eর রূপকল্প (Vision), aিভলক্ষয্ (Mission), েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ eবং কায র্াবিল 

 
2.2 রূপকল্প (Vision):  
 

িনরাপদ o আধুিনক রা ীয় সড়ক পিরবহন বয্বস্থা। 
  
 
2.3 aিভলক্ষয্ (Mission): 
 

িবআরিটিস’র বহের আধুিনক যানবাহন সংেযাজন কের পিরবহন সুিবধা বৃিদ্ধ, পিরবহন খােত দক্ষ জনবল সৃিষ্ট eবং 
যা ী o পিরবহন েসবার মান uন্নয়েনর মাধয্েম eকিট িনরাপদ o আধুিনক গণপিরবহন বয্বস্থা গেড় েতালা।  

 
 

2.4 েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (Strategic Objectives): 
  
  2. িনরাপদ o িনভ র্রেযাগয্তার সােথ যা ী o মালামাল পিরবহন; 
  3. যানবাহন েমরামত o রক্ষণােবক্ষন; 

4. সড়ক িনরাপত্তা েজারদারকরন; 
5.  aেকেজা গািড় িনষ্পিত্তকরণ।    

 
 

2.5 কায র্াবিল (Functions): 
 
  2. aভয্ন্তরীন o আন্তজর্ািতক রুেট যা ী o পণয্ পিরবহন েসবা দান; 
  3. িবআরিটিস বহের পিরেবশ দূষনমুক্ত গাড়ী সংেযাজন;  
  4. িবআরিটিস ে িনং iনিস্টিটuেটর মাধয্েম েবকার যুবশিক্তেক িশক্ষণ দান; 
  5. িনজসব্ েমরামত কারখানার মাধয্েম বহেরর যানবাহন েমরামত o সচল রাখা; 
                       6. েদেশর জরুরী aবস্থায় পিরবহণ েক্ষে  েকৗশলগত ভূিমকা পালন। 
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েসকশন 3   
 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ র্ােরশন-eর  িবিভন্ন কায র্কর্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/ ভাব (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/ ভাব 
(Outcome/Impact) 

 

কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ 
(Performance 

Indicator) 

eকক 
(Unit) 

িভিত্তবছর 
3126-27 

 
কৃত* 

3127-28 
লক্ষয্মা া 
3128-29 

েক্ষপণ   
িনধ র্ািরত  লক্ষয্মা া

aজর্েনর েক্ষে  
েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত  
ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্হাসমূেহর নাম 

uপাত্তসূ  
(Source of Data) 

3129-2৯ 312৯-31

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 

যা ী পিরবহেনর বৃিদ্ধ যা ী পিরবহন বৃিদ্ধর হার % 1.95% 3.89% 2.46% 2.44% 2.43% 
িবআরিটিস িবআরিটিস 

পণয্ পিরবহেনর বৃিদ্ধ পণয্ পিরবহন বৃিদ্ধর হার % 5.28% 5.1% 4.96% 4.81% 4.68% 

*সামিয়ক 
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েসকশন 4 
 

েকৗশলগত uেদ্দশয্, aগর্ািধকার, কায র্কর্ম, কম র্সম্পাদন সূচক eবং লক্ষয্মা াসমূহ 
 

েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

(PI) 

eকক
(Unit) 

কম র্সম্পাদন
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

িভিত্তবছর
(Base 
Year)  

3126-27 

কৃত 
aজর্ন* 

3127-28 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3128-29 
(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

েক্ষপণ
(Projection) 

3129-2৯

েক্ষপণ 
(Projection) 

312৯-31 
aসাধারণ aিত uত্তম uত্তম চলিত মান চলিত

মােনর 
িনেম্ন   

211% ৯1% 91% 81% 71% 
2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন করেপােরশন-eর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 
2.  িনরাপদ o 
িনভ র্রেযাগয্তার 
সােথ যা ী o 
মালামাল 
পিরবহন  

51 [2.2] যা ী 
েসবা 

[2.2.2] 
পিরবহনকৃত 
যা ী 

সংখয্া 
(লক্ষ) 

34 471.11 481.11 491.11 489.11 487.11 485.11 481.11 4৯1.11 511.11 

[2.2.3] 
আন্তজর্ািতক রুেট 
বাস পিরচালনায় 
aিজর্ত রয়য্ািলিট 

টাকা
(লক্ষ) 

 

6 77.48 81.11 86.11 85.11 84.11 83.11 81.11 88.11 89.11 

[2.2.4] 
আবদুল্লাহপুর-
মিতিঝল রুেট 
র য্ািপড পাশ 
চালুকৃত 

তািরখ 3 - - 26 জানুয়াির 26
েফ য়াির 

26 মাচ র্ 26 eি ল 26 েম - - 

[2.3] পণয্ 
পিরবহন েসবা 

[2.3.2] 
পিরবহনকৃত 
পণয্ 

পিরমান
(হাজার টন) 

21 236.11 241.11 251.11 249.11 247.11 245.11 241.11 261.11 271.11 

3. গাড়ী 
েমরামত o 
রক্ষণােবক্ষন  

30 [3.2] গাড়ী 
েমরামত o 
রক্ষণােবক্ষন 

[3.2.2] 
েমরাতমকৃত 
aবািনিজয্ক 
গাড়ী 

সংখয্া 23 3981 3৯11 3৯61 3৯51 3৯41 3৯26 3৯11 4111 4161 

[3.3] 
িবআরিটিস’র 
িবিভন্ন িডেপার 
বাস/ াক 
েমরামত o 

[3.3.2] 
েমরামতকৃত 
বাস  

সংখয্া 6 21411 21461 21511 21491 21481 21471 21461 21511 21611 

[3.3.3] 
েমরামতকৃত 

সংখয্া 4 2491 24৯1 2561 2551 2531 2511 24৯1 2611 2711 
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

(PI) 

eকক
(Unit) 

কম র্সম্পাদন
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

িভিত্তবছর
(Base 
Year)  

3126-27 

কৃত 
aজর্ন* 

3127-28 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3128-29 
(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

েক্ষপণ
(Projection) 

3129-2৯

েক্ষপণ 
(Projection) 

312৯-31 
aসাধারণ aিত uত্তম uত্তম চলিত মান চলিত

মােনর 
িনেম্ন   

211% ৯1% 91% 81% 71% 
2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 

রক্ষণােবক্ষন াক 
4. সড়ক 
িনরাপত্তা 
েজারদারকরন 

26 [4.2] াiিভং 
িশক্ষণ দান  

[4.2.2] 
িশক্ষণ দত্ত 
জনবল 
 

সংখয্া
 

26 7711 8111 8711 8611 8511 8311 8111 9111 9611 

5. aেকেজা 
গািড় 
িনষ্পিত্তকরণ 

6 [5.2] গািড় 
aেকেজা 
েঘাষণাকরণ  

[5.2.2] 
aেকেজা 
েঘাষণাকৃত 
গািড় 

সংখয্া 6 - - 269 261 256 251 241 231 241 
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বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ র্ােরশন-eর আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 
 

কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 কলাম-7 
েকৗশলগত uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সুচক 
(Performance Indicator) 

 

eকক 
(Unit) 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of
PI) 

লক্ষয্মা ার মান -3128-29 
(Target Value -2017-18)

aসাধারণ 
(Excellent)

aিত uত্তম 
(Very 
Good)

uত্তম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেম্ন 

(Poor) 
211% ৯1% 91% 81% 71% 

দক্ষতার সেঙ্গ বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
বাস্তবায়ন 

5 

3128-29 aথ র্বছেরর খসড়া বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত দািখল িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ খসড়া চুিক্ত ম ণালয়/িবভােগ  
দািখলকৃত তািরখ 1.6 2৯ eি ল 34 eি ল 36 eি ল 37 eি ল 38 eি ল 

মাঠপয র্ােয়র কায র্ালয়সমূেহর সেঙ্গ 3128-29 aথ র্বছেরর বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষর িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ চুিক্ত সব্াক্ষিরত তািরখ 2 26 জুন 29 জুন 2৯ জুন 31 জুন 32 জুন 

3127-3128 aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর মূলয্ায়ন 
িতেবদন দািখল িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ মূলয্ায়ন িতেবদন দািখলকৃত তািরখ 2 27 জুলাi 29 জুলাi 2৯ জুলাi 31 জুলাi 34 জুলাi 

3128-29  aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর বাস্তবায়ন 
পিরবীক্ষণ ৈ মািসক িতেবদন দািখলকৃত সংখয্া 1.6 5 4 - - - 

3128-29 aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর aধ র্বািষ র্ক  
মূলয্ায়ন িতেবদন দািখল িনধ র্ািরত তািরেখ aধ র্বািষ র্ক মূলয্ায়ন িতেবদন দািখলকৃত তািরখ 2 25 জানুয়াির 27 জানুয়াির 29 জানুয়াির 32 জানুয়াির 33 জানুয়াির 

কায র্পদ্ধিত o েসবার 
মােনান্নয়ন ৯ 

i-ফাiিলং পদ্ধিত বাস্তবায়ন i-ফাiেল নিথ িনষ্পিত্তকৃত % 2 51 46 41 36 31 
iuিনেকাড বয্বহার িনিশ্চত করা iuিনেকাড বয্বহার িনিশ্চতকৃত % 1.6 211 ৯6 ৯1 96 91 

িপআরeল শুরুর 3 মাস পূেব র্ সংিশ্লষ্ট কম র্চারীর িপআরeল o ছুিট 
নগদায়ন যুগপৎ জাির িনিশ্চতকরণ

িপআরeল o ছুিট নগদায়ন যুগপৎ জািরকৃত % 1.6 211 ৯1 91 - - 

িসিটেজন্স চাট র্ার aনুযায়ী েসবা দান কািশত িসিটেজন্স চাট র্ার aনুযায়ী েসবা দানকৃত % 2 211 ৯1 91 81 71 
aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা বাস্তবায়ন িনস্পিত্তকৃত aিভেযাগ % 2 ৯1 91 81 71 61       

েসবার মান সম্পেকর্ েসবাগর্হীতােদর মতামত পিরবীক্ষেণর বয্বস্থা  
চালু করা 

েসবার মান সম্পেকর্ েসবাগর্হীতােদর মতামত পিরবীক্ষেণর  
বয্বস্থা চালুকৃত % 2 91 86 81 76 71       

দপ্তর/সংস্থায় কমপেক্ষ দুiিট aনলাiন েসবা চালু করা কমপেক্ষ দুiিট aনলাiন েসবা চালুকৃত তািরখ 2 42 িডেসমব্র 42 জানুয়াির 39 েফ য়াির - - 
দপ্তর/সংস্থার কমপেক্ষ 4িট েসবা িকর্য়া সহজীকরন কমপেক্ষ 4িট েসবা িকর্য়া সহজীকৃত তািরখ 2 42 িডেসমব্র 42 জানুয়াির 39 েফ য়াির 26 মাচ র্ - 

দপ্তর/সংস্থা o aধীনস্থ কায র্ালয়সমূেহর uদ্ভাবনী uেদয্াগ o 
Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন

uদ্ভাবনী uেদয্াগ o SIP-সমূেহর ডাটােবজ স্ত্তুতকৃত তািরখ 2 5 জানুয়াির 22 জানুয়াির 29 জানুয়াির 36 জানুয়াির 42 জানুয়াির 
uদ্ভাবনী uেদয্াগ o SIP েরিপ্লেকেটড সংখয্া 2 36 31 26 21 6 

আিথ র্ক বয্বস্থাপনার 
uন্নয়ন 4 

aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্ত aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্তকৃত % 2 61 56 51 46 41 

স্থাবর/aস্থাবর সম্পিত্তর হালনাগাদ তািলকা স্ত্তুত করা স্থাবর সম্পিত্তর হালনাগাদ তািলকা তািরখ 2 2 েফ য়াির 26 েফ য়াির 39 েফ য়াির 39 মাচ র্ 26 eি ল 
aস্থাবর সম্পিত্তর হালনাগাদ তািলকা তািরখ 1.6 2 েফ য়াির 26 েফ য়াির 39 েফ য়াির 39 মাচ র্ 26 eি ল 

দপ্তর/সংস্থায় কলয্াণ কম র্কতর্া িনেয়াগ করা কলয্াণ কম র্কতর্া িনেয়াগকৃত o oেয়বসাiেট কািশত তািরখ 1.6 26 aেক্টাবর 3৯ aেক্টাবর 26 নেভমব্র 41 নেভমব্র 25 িডেসমব্র 

দক্ষতা o ৈনিতকতার 
uন্নয়ন 3 

সরকাির কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত িশক্ষণসহ িবিভন্ন  
িবষেয় কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর জনয্ িশক্ষণ আেয়াজন িশক্ষেণর সময় জনঘন্টা 2 71 66 61 56 51 

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়ন 
3128-29 aথ র্বছেরর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কম র্পিরকল্পনা eবং  

বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ কাঠােমা ণীত o দািখলকৃত তািরখ 1.6 24 জুলাi 42 জুলাi - - - 

িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ ৈ মািসক পিরবীক্ষণ িতেবদন দািখলকৃত সংখয্া 1.6 5 4 - - - 
তথয্ aিধকার o 

সব্ েণািদত তথয্ কাশ 
বাস্তবায়ন 

3 
তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকরণ তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকৃত % 1.6 211 ৯1 96 91 86 
সব্ েনািদত তথয্ কাশ সব্ েনািদত তথয্ কািশত % 1.6 211 ৯1 96 91 86 

বািষ র্ক িতেবদন নয়ন o কাশ বািষ র্ক িতেবদন oেয়বসাiেট কািশত তািরখ 2 26 aেক্টাবর 3৯ aেক্টাবর 26 নেভম্বর 41 নেভমব্র 25 িডেসমব্র 
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সংেযাজনী-2 
 

শব্দসংেক্ষপ (Acronyms) 
 

 
 

িবআরিটিস : বাংলােদশ েরাড ান্সেপাট র্কেপ র্ােরশন
িপআরeল : েপাস্ট িরটায়ারেমন্ট িলভ
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সংেযাজনী- 3: কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থা eবং পিরমাপ পদ্ধিত-eর িববরণ 
 

কর্িমক 
নমব্র 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী
দপ্তর/সংস্থা 

পিরমাপ পদ্ধিত eবং
uপাত্তসূ  

সাধারণ মন্তবয্ 

2. 2.2 যা ী েসবা 2.2.2 পিরবহনকৃত যা ী িবআরিটিস’র বােস িনরাপদ, আরামদায়ক o িনভ র্রেযাগয্তার সােথ যা ী পিরবহন 
করা হয়। িবআরিটিস’র eক aথ র্বছেরর পিরবহনকৃত যা ী সংখয্া েদখােনা হেয়েছ। বাংলােদশ সড়ক 

পিরবহন কেপ র্ােরশন 
(িবআরিটিস) 

রাজসব্ আদায় o ভাড়ার হার 
aনুযায়ী 

 

3. 2.2.3 aিজর্ত রয়য্ািলিট আন্তর্জািতক রুেট িবআরিটিস’র aিধেন aপােরটেরর মাধয্েম বাস পিরচালনা করা 
হয়। িবআরিটিস’র eক aথ র্বছেরর aিজর্ত রয়য্ািলিট (লক্ষ টাকা) েদখােনা হেয়েছ। 

রাজসব্ আদায় aনুযায়ী

4. 2.2.4 আবদুল্লাহপুর-
মিতিঝল রুেট চালুকৃত 
র য্ািপড পাশ  

িডিটিসe-eর িক্লয়ািরং হাuেসর মাধয্েম আবদুল্লাহপুর-মিতিঝল রুেট  িবআরিটিস
বাস সািভ র্েসর ভাড়া আদােয়র লেক্ষ র য্ািপড় পাশ চালুর পাiলিটং শুরু হেয়েছ যা 
ম ণালয় কতৃর্ক আনুষ্ঠািনক uেদব্াধন করা েয়াজন। র য্ািপড় পাশ চালুর িবষয়িট 
ম ণালয় কতৃর্ক আনুষ্ঠািনক uেদব্াধন করার সম্ভাবয্ তািরখ েদখােনা হেয়েছ। 

ঢকা ান্সেপাট র্ েকা-
aিড র্েনশন aথিরিট 

(িডিটিসe) o 
িবআরিটিস 

িডিটিসe o িবআরিটিস িডিটিসe o 
িবআরিটিস’র 

সম্মিলত uেদয্ােগর 
মাধয্েম সম্পন্ন হেব 

5. 
 

2.3 পণয্ পিরবহন 
েসবা 

2.3.2 পিরবহনকৃত পণয্ িবআরিটিস’র ােক িনরাপদ o িনভ র্রেযাগয্তার সােথ সরকাির o েবসরকাির 
িতষ্ঠােনর মালামাল পিরবহন করা হয়। িবআরিটিস’র eক aথ র্বছেরর পিরবহনকৃত 
পেণয্র পিরমান েদখােনা হেয়েছ। 

বাংলােদশ সড়ক 
পিরবহন কেপ র্ােরশন 

(িবআরিটিস) 

েমাট পিরবহনকৃত পেণয্র 
চালােনর িহসাব aনুযায়ী 

 

6. 3.2 গাড়ী েমরামত o 
রক্ষণােবক্ষন 

3.2.2 েমরামতকৃত 
aবািনিজয্ক গাড়ী 

িবআরিটিস’র েকি য় েমরামত কারখানা, েতজগo-eর মাধয্েম িবিভন্ন ম ণালেয়র 
aবািনিজয্ক গাড়ী েমরামত করা হয়। িবআরিটিস’র eক aথ র্বছেরর েমরামতকৃত 
aবািনিজয্ক গাড়ী সংখয্া েদখােনা হেয়েছ। 

িবিভন্ন িতষ্ঠান েথেক াপ্ত 
েমরামত কায র্ােদেশর িহসাব 

aনুযায়ী  
 

7. 
3.3 িবআরিটিস’র 
িবিভন্ন িডেপার 
বাস/ াক েমরামত o 
রক্ষণােবক্ষন 

3.3.2 েমরামতকৃত বাস  িবআরিটিস’র িবিভন্ন বাস িডেপােত দক্ষ কািরগর িদেয় বাসগুেলা েমরামত করা হয়। 
িবআরিটিস’র eক aথ র্বছেরর েমরামতকৃত বাস সংখয্া েদখােনা হেয়েছ। 

বাস িডেপার কািরগির জব 
েরিজস্টােরর িহসাব aনুযায়ী

3.3.3 েমরামতকৃত াক িবআরিটিস’র াক সংিশ্লষ্ট াক িডেপােত দক্ষ কািরগর িদেয় েমরামত করা হয়। 
িবআরিটিস’র eক aথ র্বছেরর েমরামতকৃত াক সংখয্া েদখােনা হেয়েছ। 

াক িডেপার কািরগির জব 
েরিজস্টােরর িহসাব aনুযায়ী

8. 4.2 াiিভং 
িশক্ষণ দান  

4.2.2 িশক্ষণ দত্ত 
জনবল 

জনগনেক গাড়ী চালােনায় দক্ষতা বৃিদ্ধর জনয্ কািরগির িশক্ষণ দান করা হয়।
িবআরিটিস’র eক aথ র্বছেরর িশক্ষণ দত্ত জনবেলর সংখয্া েদখােনা হেয়েছ। 

িশক্ষেণ 
aংশগর্হনকারীেদর সংখয্ার 

িহসাব aনুযায়ী 
9. [5.2] গািড় aেকেজা 

েঘাষণাকরণ  
[5.2.2] aেকেজা 
েঘাষণাকৃত গািড় 

িবআরিটিস’র িবিভন্ন িডেপােত দীঘ র্িদন aেকেজা aবস্থায় পেড় থাকা গািড়র কথা 
uেল্লখ করা হেয়েছ। িবআরিটিস eক aথ র্বছের aেকেজা েঘাষণাকৃত গািড়র সংখয্া 
েদখােনা হেয়েছ। 

িবআরিটিস কািরগির 
িবভােগর েরিজস্টােরর 
িহসাব aনুযায়ী 

 


