
 
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

চেয়াযম্যান, ফাাংরাদদ চযাড ট্রান্সদার্ ট অথরযটি  

এফাং 

রেফ, ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ 

ভাড়ক ও চতু ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

ফারল টক কভ টম্পাদন াংক্রান্ত  

ভদঝাতা স্মাযক 
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সূেীত্র 

 

ফাাংরাদদ চযাড ট্রান্সদার্ ট অথরযটিএ (রফআযটিএ) এয কভ টম্পাদদনয ারফ টক রেত্র  

উক্রভরণকা  

চকন-১: রফআযটিএ’য  রুকল্প, চকৌরগত উদেশ্যমূ ও কাম টাফরী  

চকন-২: রফআযটিএ’য রফরবন্ন কার্য্কক্রটদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact)  

চকন-৩: চকৌরগত উদেশ্যমূ, অগ্রারধকায, কার্য্কক্রটভ, কভ টম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  

াংদমাজনী ১: ব্দ াংদক্ষ (Acronyms)  

াংদমাজনী ২: কভ টম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তাফায়নকাযী দপ্তয, াংস্থামূ এফাং রযভা দ্ধরত  

  



 
 

রফআযটিএ’য কভ টম্পাদদনয ারফ টক রেত্র 

(Overview of the performance of BRTA) 

াম্প্ররতক অজটন, েযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয প্রধান অজটন 

রডরজর্ার, চর্কই রযদফ ফান্ধফ, াশ্রয়ী ও আযাভদায়ক ড়ক রযফন ব্যফস্থা গদড় চতারায ভােদভ চদদয আথ ট-াভারজক 

উন্নয়দনয রদক্ষয রফআযটিএ রনযরফরিন্নবাদফ কাজ কদয মাদি। রফগত ২ (দুই) অথ ট ফছদয এ অথরযটি কর্তটক ৩ রক্ষ ৩১ াজায 

চভার্যমাদনয চযরজদেন, ১০ রক্ষ ১০ াজায চভার্যমাদনয রপর্দন াটি টরপদকর্, ৪ রক্ষ ২৪ াজয স্মার্ ট কাড ট ড্রাইরবাং রাইদন্স 

ইস্যয ও নফায়ন এফাং ৪ রক্ষ ৯১ াজায চভার্যমাদনয চযদট্রা-রযদেরিব নাম্বাযদের্ ও চযরডও রিক্যযদয়রন্স আইদডনটিরপদকন 

(আযএপআইরড) ট্যাগ াংদমাজন কযা দয়দছ। চভার্যমান াংক্রান্ত রফরবন্ন ারব ট প্রদাদনয ভােদভ চভার্ ২ াজায ১৪ চকাটি র্াকায 

যাজস্ব আদায় কযা দয়দছ। ড়ক নিরাপত্তা জজারদারকরণের উণেণে গত ২ অর্ থ বছণর জমাট ৪২ াজার জপলাদার জমাটরযাি চাকণক ড়ক 

নিরাপত্তা নবণে দক্ষতা ও ণচতিতা বৃনিমূক প্রনলক্ষে প্রদাি করা ণেণছ। এ ছাড়া গত ২ অর্ থ বছণর ড়ক নিরাপত্তা ও গেণচতিা সৃনির 

উণেণে জমাট ১১৫টি ভা ও জনমিার অনুনিত ণেণছ এবং ড়ক নিরাপত্তা ও গেণচতিতামূক ১১ ক্ষ ৪২ াজার  নিকার ও নফণট 

নবতরে করা ণেণছ। ত্রুটিপূে থ এবং নফটণি ও জরনজণেলিনবীি জমাটরযাণির নবরুণি আইিানুগ ব্যবস্থা গ্রণের নিনমত্ত এ অর্নরটির 

ম্যানজণেট জজা প্রলাণির ম্যানজণেটবৃণের মাধ্যণম নবগত ২ অর্ থ বছণর জমাট ৩১ াজার ৭৮৭ টি ভ্রাম্যমাি আদাত পনরচানত ণেণছ।  

ভস্যা ও েযাদরঞ্জমূ 

চভার্যমান ব্যফস্থানায় রডরজর্ার কার্য্কক্রটদভয অাং রদদফ রফগত ৩১ অদিাফয ২০১২ দন চযদট্রা-রযদেরিব নাম্বাযদের্ ও 

আযএপআইরড ট্যাগ প্রফতটন কযা দরও গণদেতনায অবাদফ প্রায় ৩০ তাাং গারড়দত নাম্বাযদের্ ও আযএপআইরড ট্যাগ াংদমাজন 

কযা ম্ভফ য়রন।   

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

চদদ ভানম্পন্ন ড্রাইবায সৃরি ও ড়ক রনযাত্তা রযরস্থরতয উন্নয়নকদল্প আগাভী ৫ (াঁে) ফছদয ঢাকা কর রফবাগীয় দয 

চভার্য ড্রাইরবাং চট্ররনাং এযন্ড চর্রটাং চন্ট্রায রনভ টাণ কযায রযকল্পনা যদয়দছ। রফআযটিএ প্রদদয় রফরবন্ন চফায ডার্ামূ রনযাদদ 

স্যযরক্ষত যাখায উদেদশ্য আগাভী ফছদযয ভদে রফআযটিএদত একটি আন্তজটারতক ভানম্পন্ন ডার্া চন্টায স্থান কযা দফ। এছাড়া 
ভরিত ডার্াদন্টায ও ওদয়ফ চার্ টার রদটদভয ভােদভ চফা অন-রাইদন প্রদাদনয স্যদমাগ সৃরি কযা দফ মাদত গ্রাক ঘদয ফদই 

করতয় চফা গ্রণ কযদত ক্ষভ দফন।  

২০১৫-১৬ অথ টফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজটনমূ 

 ১ রক্ষ ৯০ াজায চভার্যমাদনয চযরজদেন প্রদান ও রডরজর্ার চযরজদেন াটি টরপদকর্ প্রদান; 

 ৫ রক্ষ ৫০ াজায চভার্যমাদনয রপর্দন াটি টরপদকর্ প্রদান; 

 ২ রক্ষ ২০ াজায স্মার্ ট কাড ট ড্রাইরবাং রাইদন্স ইস্যয ও নফায়ন; 

 ২ রক্ষ ২৫ াজায গারড়দত চযদট্রা-রযদেরিব নাম্বাযদের্ ও আযএপআইরড ট্যাগ াংদমাজন; 

 ১,০৮০ চকাটি র্াকায চভার্যমান কয ও রপ আদায়; 

 ২৫ াজায চাদায চভার্যমান োরকদক প্ররক্ষণ প্রদান; 

 ২৪ াজায টি ভ্রাম্যভান আদারত রযোরনা; 

 ড়ক রনযাত্তা রফলদয় গণদেতনা বৃরদ্ধয রদক্ষয ৬০টি বা ও চরভনায অনুষ্ঠান ও ৬ রক্ষ ৬২ াজায ররপদরর্ রফতযণ 



 
 

উক্রভরণকা (Premable) 

 

চেয়াযম্যান, ফাাংরাদদ চযাড ট্রান্সদার্ ট অথরযটি (রফআযটিএ) 

এফাং 

রেফ,  ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ, ড়ক রযফন ও চতু ভন্ত্রণারয় এয ভদে ২০১৫ দনয  14 

অদিাফয তারযদখ এই ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষরযত ’র। 
 

এই ভদঝাতা স্মাযদক স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 

  



 
 

চকন-১: 

রফআযটিএ’য রুকল্প (Mission), অরবরক্ষয(Vision), চকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম টাফরী 

 

1.1 রুকল্প(Vision) 

একটি রডরজর্ার ও চর্কই ড়ক রযফন ব্যফস্থা 

১.২ অরবরক্ষয(Mission) 

চদদয আথ ট-াভারজক উন্নয়দনয রদক্ষয একটি রডরজর্ার মৃদ্ধ, চর্কই, রযদফ ফান্ধফ , াশ্রয়ী ও আযাভদায়ক ড়ক 

রযফন ব্যফস্থা গদড় চতারা। 

১.3 চকৌরগত উদেশ্য (Strategic Objectives) 

 ১.৩.১ রফআযটিএ’য চকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. রডরজর্ার চভার্যমান ব্যফস্থানা ম্প্রাযণ 

2. ড়ক রনযাত্তা চজাযদাযকযণ 

1.৩.২ আফরশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. দক্ষতায দে ফারল টক কভ টম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

2. উদ্ভাফন ও অরবদমাগ প্ররতকাদযয ভােদভ চফায ভাদনান্নয়ন 

3. দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন 

4. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

5. আরথ টক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

১.4 কাম টাফরী (Functions) 

 চভার্যমান চযরজদেন ও রডরজর্ার চযরজদেন াটি টরপদকর্ প্রদান কযা 

 চভার্যমাদনয রপর্দন াটিরপদকর্ প্রদান কযা 

 স্মার্ ট কাড ট ড্রাইরবাং রাইদন্স প্রদান কযা 

 চভার্যমাদনয কয ও রপ আদায় কযা 

 চভার্যমাদন চযদট্রা-রযদেরিব নাম্বাযদের্ ও আযএপআইরড ট্যাগ াংদমাজন কযা 

 রযফনমাদনয রুর্ াযরভর্ প্রদান কযা 

 ড্রাইবাযদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

 জন দেতনতা সৃরি 

 

  



 
 

জকলি ২ 

রফআযটিএ’য রফরবন্ন কার্য্কক্রটদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত ফাফ/প্রভাব চুড়ান্ত ফাফ  একক নভনত্ত বছর 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত অজথি 

২০১৪-১৫ 

ক্ষযমাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্রণক্ষপে নির্ থানরত ক্ষযমাত্রা অজথণির 

জক্ষণত্র জযৌর্ভাণব দানেত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রোে/নবভাগ/ 

ংস্থামূণর িাম 

উপাত্তমূ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-

১৮ 

  

ড়ক দুর্ থটিা হ্রা হ্রাকৃত ড়ক 

দুর্ থটিা 

ংখ্যা ২০০১ ১৭৪২ ১৬০৩ ১৪৭৭ ১৩৬৭ বাংাণদল পুনল 

ড়ক ও জিপর্ অনর্দপ্তর 

9
th

 Road 

Saftey 

Action Plan 

  



 
 

জকলি-৩ 

জকৌলগত উণেে অগ্রানর্কার কায থক্রম, কম থম্পাদিসূচক এবং ক্ষযমাত্রামূ 

 

জকৌলগত উণেে 

 

জকৌলগত  

উণেের মাি 

 

কায থক্রম 

 

কম থম্পাদি সূচক 

 

 একক 

 

কম থম্পাদি 

সূচণকর 

মাি 

 

নভনত্ত 

বছর 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত 

অজথি 

২০১৪-১৫ 

ক্ষমাত্রা/নিে থােক ২০১৫-১৬ 
প্রণক্ষপে 

২০১৬-

১৭ 

প্রণক্ষপে 

২০১৭-

১৮ 

অার্ারে অনত 

উত্তম 

উত্তম চনত 

মাি 

চনত 

মাণির 

নিণে 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

নবআরটিএ’র জকৌলগত উণেেমূ   

 

[১]      নিনজটা    

জমাটরযাি ব্যবস্থাপিা  

প্রবতথি, ম্প্রারে ও 

পনরচািা 

 

 

৬৫ [১.১]       জমাটরযাণির 

জরনজণেলি ও নিনজটা 

জরনজণেলি াটি থনফণকট 

ইস্যয 

[১.১.১] ইস্যযকৃত  

নিনজটা জরনজ: 

াটি থনফণকট  

 

ংখ্যা 

(ক্ষ) 

১২ ১.৫১ ১.৮০ ১.৯০ ১.৮৮ ১.৮৫ ১.৮২ ১.৮০ ১.৬০ ১.৭০ 

[১.২]   ড়ক যািবািণির 

নফটণি াটি থনফণকট ইস্যয 

ও িবােি 

[১.২.১]ইস্যয ও 

িবােিকৃত নফটণি 

াটি থনফণকট 

ংখ্যা 

(ক্ষ) 

১২ ৫.০৬ ৫.০৪ ৫.৫০ ৫.৪৫ ৫.৪০ ৫.৩০ ৫.২৫ ৫.০০ ৫.১০ 

[১.৩] ড্রাইনভং  াইণন্স  

ইস্যয এবং  িবােি 

[১.৩.১] ইস্যযকৃত 

ড্রাইনভং াইণন্স 

ংখ্যা 

(ক্ষ) 

১০ ১.৪৬ ১.৪৭ ১.৫০ ১.৪৮ ১.৪৫ ১.৪৩ ১.৪০ ১.৭০ ১.৭৫ 

[১.৩.২] িবােিকৃত 

ড্রাইনভং াইণন্স 

ংখ্যা 

(ক্ষ) 

৭ ০.৬৪ ০.৬৭ ০.৭০ ০.৬৮ ০.৬৫ ০.৬৩ ০.৬২ ০.৬৫ ০.৭০ 

[১.৪] জমাটরযাি কর ও নফ 

আদাে 

[১.৪.১] ংগৃীত 

রাজস্ব  

পনরমাি 

(জকাটি 

টাকা) 

১২ ৯৫২ ১০৬২ ১০৮০ ১০৭৫ ১০৭০ ১০৬৫ ১০৬২ ১১০০ ১১৫০ 



 
 

জকৌলগত উণেে 

 

জকৌলগত  

উণেের মাি 

 

কায থক্রম 

 

কম থম্পাদি সূচক 

 

 একক 

 

কম থম্পাদি 

সূচণকর 

মাি 

 

নভনত্ত 

বছর 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত 

অজথি 

২০১৪-১৫ 

ক্ষমাত্রা/নিে থােক ২০১৫-১৬ 
প্রণক্ষপে 

২০১৬-

১৭ 

প্রণক্ষপে 

২০১৭-

১৮ 

অার্ারে অনত 

উত্তম 

উত্তম চনত 

মাি 

চনত 

মাণির 

নিণে 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[১.৫] জমাটরযাণি 

জরণরানরণেনিভ িাম্বারণেট 

ও আরএফআইনি ট্যাগ 

ংণযাজি 

[১.৫.১] জরণরানরণেনিভ 

িাম্বারণেট ও 

আরএফআইনি ট্যাগ 

ংণযানজত যািবাি 

ংখ্যা 

 (ক্ষ) 

১২ ২.৭০ ২.২১ ২.২৫ ২.২৪ ২.২৩ ২.২২ ২.২১ ১.৮০ ১.৫০ 

[২] ড়ক নিরাপত্তা 

জজারদারকরে 

৫ [২.১] ড্রাইভারণদর প্রনলক্ষে 

প্রদাি 

[২.১.১] প্রনলক্ষেপ্রাপ্ত 

জপলাদার ড্রাইভার 

ংখ্যা 

 

৫ ২৪০০০ ১৮০০০ ২৫০০০ ২৪৭৫০ ২৪৫০০ ২৪২৫০ ২৪০০০ ২০০০০ ২৫০০০ 

১৫ ২.২ জিণচতিতা সৃনি [২.২.১] ভ্রাম্যমাি 

আদাত পনরচািা 

(মামা) 

ংখ্যা 

 

৫ ৮৫৬১ ২৩২০৬ ২৪০০০ ২৩৫০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২৪০০০ ২৫০০০ 

[২.২.২] অনুনিত ভা 

ও জনমিার 

ংখ্যা ৫ ৬০ ৫৫ ৬০ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৫৫ ৬৫ ৭০ 

[২.২.৩] নবতরেকৃত 

নফণট ও জপািার  

ংখ্যা 

(ক্ষ) 

৫ ৪.৬ ৬.৮২ ৬.৮২ ৬.৫০ ৬.২৫ ৬.০০ ৫.৫০ ৭.০০ ৭.৫০ 



 
 

 



 
 

ংণযাজিী-১ 

লব্দ ংণক্ষপ 

ক্রম লব্দ ংণক্ষপ নববরে 

১ নবআরটিএ বাংাণদল জরাি রান্সণপাট থ অর্নরটি 

২ আরএফআইনি জরনিও নিক্যযণেনন্স আইণিিটিনফণকলি 

 

  



 
 

ংণযাজিী-২: কম থম্পাদি সূচকমূ, বাস্তবােিকারী মন্ত্রোে/নবভাগ/ংস্থা এবং পনরমািপ পিনত-এর নববরে 

কার্য্কক্রথম কম থম্পাদি সূচকমূ নববরে বাস্তবােিকারী 

দপ্তর/ংস্থা 

 

পনরমাপ পিনত ও উপাত্ত সূত্র ার্ারে 

মন্তব্য 

[১.১]       জমাটরযাণির 

জরনজণেলি ও নিনজটা 

জরনজণেলি াটি থনফণকট 

ইস্যয 

[১.১.১] ইস্যযকৃত  নিনজটা 

জরনজ: াটি থনফণকট  

 

ইণক্ট্রনিক নচপযুক্ত নিনজটা স্মাট থ কাি থ যার 

উভে পাণবথ গানড় ও মানকািা ংক্রান্ত 

গুরুত্বপূে থ তথ্য, মানণকর ছনব ও নিরাপত্তা 

নফচার মুনিত র্াণক।   
 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

নবআরটিএ ইিফরণমলি নণিম 

ও ইণক্ট্রনিক জভনণক 

জরনজণেলি নণিম 

 

[১.২]   ড়ক যািবািণির 

নফটণি াটি থনফণকট ইস্যয 

ও িবােি 

[১.২.১]ইস্যয ও িবােিকৃত 

নফটণি াটি থনফণকট 

জমাটরযাণির রাস্তাে চাচণর উপযুক্ততার 

াটি থনফণকট নণণব নফটণি াটি থনফণকট ইস্যয 

করা ে। জমাটরযাি পনরদল থি াণপণক্ষ প্রনত 

বছর এই াটি থনফণকট িবােি করা ে। 
 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

নবআরটিএ ইিফরণমলি নণিম   

[১.৩] ড্রাইনভং  াইণন্স  

ইস্যয এবং  িবােি 

[১.৩.১] ইস্যযকৃত ড্রাইনভং 

াইণন্স 

ড়ক, মাড়ক ও জিার্ারণের ব্যবার্যথ 

স্থাণি ববর্ভাণব জমাটরযাি চািার িদ 

নণণব ড্রাইনভং াইণন্স ইস্যয করা ে। 
 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

াই ননকউনরটি ড্রাইনভং 

াইণন্স নণিম  

 

[১.৩.২] িবােিকৃত 

ড্রাইনভং াইণন্স 

জপলাদার াইণন্স ৫ বছর এবং অণপলাদার 

াইণন্স ১০ বছর পর পর িবােি করা ে। 
 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

াই ননকউনরটি ড্রাইনভং 

াইণন্স নণিম  

 

 

 

[১.৪] জমাটরযাি কর ও নফ 

আদাে 

[১.৪.১] ংগৃীত রাজস্ব  জমাটরযাি ও ড্রাইনভং াইণন্স ংক্রান্ত নবনভন্ন 

ানভ থ প্রদাণির জন্য আদােকৃত রাজস্ব 

 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

কাণকলি অব এমনভ ট্যাক্স 

এযন্ড নফ  নণিম  

 

[১.৫] জমাটরযাণি 

জরণরানরণেনিভ িাম্বারণেট 

ও আরএফআইনি ট্যাগ 

ংণযাজি 

[১.৫.১] জরণরানরণেনিভ 

িাম্বারণেট ও 

আরএফআইনি ট্যাগ 

ংণযানজত যািবাি 

আইএও ৭৫৯১ মাণির এযালুনমনিোম লংকর 

র্াতু ব্যবার কণর এমণবাজিকৃত ও 

ননকউনরটি ণাগ্রামযুক্ত জরণরা-নরণেনিভ 

জরনজণেলি িাম্বারণেট ও জমাটরযাণির 

গনতনবনর্ পযজবক্ষণের নিনমত্ত গানড়র 

উইন্ডনলণে আরএফআইনি ট্যাগ ংণযাজি। 
 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

ইণক্ট্রনিক জভনণক 

জরনজণেলি  ও ইণক্ট্রনিক 

জভনণক আইণিিটিনফণকলি 

নণিম 

 



 
 

     

ংণযাজিী-২: কম থম্পাদি সূচকমূ, বাস্তবােিকারী মন্ত্রোে/নবভাগ/ংস্থা এবং পনরমািপ পিনত-এর নববরে 

 

[২.১] ড্রাইভারণদর প্রনলক্ষে 

প্রদাি 

[২.১.১] প্রনলক্ষেপ্রাপ্ত 

জপলাদার ড্রাইভার 

জপলাদার গানড় চাকণদর দক্ষতা ও ড়ক 

নিরাপত্তা নবণে ণচতিতা বৃনিমূক 

স্বল্পণমোনদ প্রনলক্ষে প্রদাি।   
 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

ড়ক পনরবি ও মাড়ক 

নবভাণগর বান থক প্রনতণবদি 

 

২.২ জিণচতিতা সৃনি [২.২.১] ভ্রাম্যমাি আদাত 

পনরচািা (মামা) 

ড়ক পনরবি ংক্রান্ত অপরার্ নিেন্ত্রণের 

উণেণে ভ্রাম্যমাি আদাত পনরচািা করা 

ে। এর ফণ ড়ক নিরাপত্তা বৃনি পাে। 
 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

ড়ক পনরবি ও মাড়ক 

নবভাণগর বান থক প্রনতণবদি 

 

[২.২.২] অনুনিত ভা ও 

জনমিার 

ড়ক নিরাপত্তা ম্পণকথ জিণচতিতা বৃনির 

ণক্ষয ভা ও জনমিাণরর আণোজি। 
 

বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

ড়ক পনরবি ও মাড়ক 

নবভাণগর বান থক প্রনতণবদি 

 

[২.২.৩] নবতরেকৃত 

নফণট ও জপািার  

ড়ক নিরাপত্তা ম্পণকথ জিণচতিতা বৃনির 

ণক্ষয নফণট ও জপািার নবতরে। 
বাংাণদল জরাি 

রান্সণপাট থ অর্নরটি 

ড়ক পনরবি ও মাড়ক 

নবভাণগর বান থক প্রনতণবদি 

 

 


