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িবআরিটe’র কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচ  
(Overview of the performance of BRTA) 

সা িতক aজর্ন, চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

সা িতক বছরসমূেহর (3 বছর) ধান aজর্ন 
 
েটকসi, িডিজটাল,পিরেবশ বান্ধব, o িনরাপদ সড়ক পিরবহন বয্বস্থা গেড় েতালার মাধয্েম েদেশর আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর লেক্ষয্ িবআরিটe’র 
কায্কর্র্ম চলমান রেয়েছ। িবগত 4 (িতন) বছের e aথিরিট কতৃর্ক 7 লক্ষ 89 হাজার েমাটরযােনর েরিজে শন, 26 লক্ষ 78 হাজার 
েমাটরযােনর িফটেনস সািট র্িফেকট, 8 লক্ষ 35 হাজর স্মাট র্ কাড র্ াiিভং লাiেসন্স iসুয্ o নবায়ন eবং 9 লক্ষ 28 হাজার েমাটরযােনর েরে া-
িরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট o েরিডo ি কুয্েয়িন্স আiেডনিটিফেকশন (আরeফআiিড) টয্াগ সংেযাজন করা হেয়েছ। েমাটরযান সংকর্ান্ত িবিভন্ন 
সািভ র্স দােনর মাধয্েম েমাট 4 হাজার 668 েকািট টাকার রাজসব্ আদায় করা হেয়েছ। সড়ক িনরাপত্তা েজারদারকরেণর uেদ্দেশয্ গত 4 বছের 
েমাট 75 হাজার েপশাদার েমাটরযান চালকেক সড়ক িনরাপত্তা িবষেয় দক্ষতা o সেচতনতা বৃিদ্ধমূলক িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। e ছাড়া গত 
4 বছের সড়ক িনরাপত্তা o গণসেচতনা সৃিষ্টর uেদ্দেশয্ েমাট 26৯িট সভা o েসিমনার aনুিষ্ঠত হেয়েছ eবং সড়ক িনরাপত্তা o 
গণসেচতনতামূলক 27 লক্ষ 6 হাজার  িস্টকার o িলফেলট িবতরণ করা হেয়েছ। িটপূণ র্ eবং িফটেনস o েরিজে শনিবহীন েমাটরযােনর 
িবরুেদ্ধ আiনানুগ বয্বস্থা গর্হেণর িনিমত্ত e aথিরিটর ময্ািজে টসহ েজলা শাসেনর ময্ািজে টবৃেন্দর মাধয্েম িবগত 4 বছের েমাট 57 হাজার 
64িট াময্মান আদালত পিরচািলত হেয়েছ।  
 

সমসয্া o চয্ােলঞ্জসমূহ 
 
 

েমাটরযান বয্বস্থাপনায় িডিজটাল কায্কর্র্েমর aংশ িহেসেব িবগত 42 aেক্টাবর 3123 সেন েরে া-িরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট o আরeফআiিড টয্াগ 
বতর্ন করা হেলo গণসেচতনার aভােব ায় 41 শতাংশ গািড়েত নামব্ারেপ্লট o আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজন করা সম্ভব হয়িন। eছাড়া 
েরিজি কৃত েমাটরযােনর মেধয্ ায় 45 শতাংশ েমাটরযােনর মািলক তােদর েমাটরযান িফটেনস সািট র্িফেকট নবায়ন কেরনিন।ধারণা করা যায় 
িফটেনসিবহীন ায় 61 শতাংশ েমরামেতর aেযাগয্ হoয়ায় রাস্তায় চলাচল কের না। তেব e সম্পেকর্ সুিনিদ র্ষ্ট েকান তথয্ না থাকা eবং 
িফটেনসিবহীন গািড় িফটেনস eর আoতায় আনা eকটা চয্ােলঞ্জ বলা েযেত পাের। eছাড়া 8ম নয্াশনাল েরাড েসফিট ােটিজক eয্াকশন প্লান 
[3125-3127] aনুযায়ী আগামী 3134 সােলর মেধয্ সড়ক দুঘ র্টনা সংখয্া 41 শতাংশ কিমেয় আনার লক্ষয্মা া িনধ র্ািরত হেয়েছ। িবআরিটe’র 
পেক্ষ eককভােব ei লক্ষয্মা া aজর্ন সম্ভব নয়। সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর, স্থানীয় সরকার েকৗশল aিধদপ্তর, বাংলােদশ পুিলশ, হাioেয় 
পুিলশ, েজলা শাসন ভৃিত দপ্তর/সংস্থার সমিনব্ত েচষ্টার েয়াজন।  

ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

েদেশ মানসম্পন্ন াiভার সৃিষ্ট o সড়ক িনরাপত্তা পিরিস্থিতর uন্নয়নকেল্প আগামী 5 (চার) বছের ঢাকাসহ সকল িবভাগীয় শহের েমাটর াiিভং 
ে িনং eয্ন্ড েটিস্টং েস ার িনম র্াণ করার পিরকল্পনা রেয়ছ। eছাড়া সমিনব্ত ডাটােসন্টার o oেয়ব েপাট র্াল িসেস্টেমর মাধয্েম aন-লাiেন েসবা 
দােনর সুেযাগ সৃিষ্ট করা হেব যােত গর্াহক ঘের বেসi কিতপয় েসবা গর্হণ করেত সক্ষম হেবন। গর্াহকেসবা সহজতর করার লেক্ষয্ েমাটরযােনর 
িফটেনস েয েকান সােকর্ল েথেক দান।  
 

3126-27 aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ 

 3 লক্ষ 91 হাজার েমাটরযােনর েরিজে শন o িডিজটাল েরিজে শন সািট র্িফেকট দান; 

 6 লক্ষ 91 হাজার েমাটরযােনর িফটেনস সািট র্িফেকট দান; 

 3 লক্ষ 71 হাজার স্মাট র্ কাড র্ াiিভং লাiেসন্স iসুয্ o নবায়ন; 

 3 লক্ষ 46 হাজার গািড়েত েরে া-িরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট o আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজন; 

 2,882 েকািট টাকার েমাটরযান কর o িফ আদায়; 

 36 হাজার েপশাদার েমাটরযান চালকেক িশক্ষণ দান; 

 36 হাজার াময্মান আদালত পিরচালনা; 

 সড়ক িনরাপত্তা িবষেয় গণসেচতনা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ 75িট সভা o েসিমনার aনুষ্ঠান o 8 লক্ষ 61 হাজার িলফেলট িবতরণ 
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uপকর্মিণকা (Premable) 

 

 

ম ণালয়/িবভাগসমূহ eবং আoতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমুেহর ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা 
েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ eবং সম্পেদর যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম রূপকল্প 3132 eর 
যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 

 

েচয়ারময্ান, বাংলােদশ েরাড ান্সেপাট র্ aথিরিট (িবআরিটe) 

eবং 

সিচব,  সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালয় eর মেধয্ 3127 সেনর জুন মােসর 
41 তািরেখ ei চুিক্ত সব্াক্ষিরত হ’ল। 

 

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

িবআরিটe’র রুপকল্প (Mission), aিভলক্ষয্(Vision), েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ eবং কায র্াবলী 

 

1.1 রুপকল্প(Vision) 
েটকসi o িডিজটাল সড়ক পিরবহন বয্বস্থা 

2.3 aিভলক্ষয্(Mission) 

েদেশর আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর লেক্ষয্  েটকসi, িডিজটাল, পিরেবশ বান্ধব o িনরাপদ সড়ক পিরবহন বয্বস্থা গেড় 
েতালা। 

2.3 েকৗশলগত uেদ্দশয্ (Strategic Objectives) 

 2.4.2 িবআরিটe’র েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 

1. িডিজটাল েমাটরযান বয্বস্থাপনা স সারণ 
2. সড়ক িনরাপত্তা েজারদারকরণ 

1.4.3 আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 

1. দক্ষতার সেঙ্গ বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়ন 
2. uদ্ভাবন o aিভেযাগ িতকােরর মাধয্েম েসবার মােনান্নয়ন 
3. দক্ষতা o ৈনিতকতার uন্নয়ন 
4. তথয্ aিধকার o সব্ েণািদত তথয্ কাশ বাস্তবায়ন 
5. আিথ র্ক বয্বস্থাপনার uন্নয়ন 

2.4 কায র্াবলী (Functions) 

 েমাটরযান েরিজে শন o িডিজটাল েরিজে শন সািট র্িফেকট দান 

 েমাটরযােনর িফটেনস সািটিফেকট দান 

 স্মাট র্ কাড র্ াiিভং লাiেসন্স দান 

 েমাটরযােনর কর o িফ আদায় 

 েমাটরযােন েরে া-িরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট o আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজন 

 পিরবহনযােনর রুট পারিমট দান 

 াiভারেদর িশক্ষণ দান 

 জন সেচতনতা সৃিষ্ট 
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েসকশন 3 

িবআরিটe’র িবিভন্ন কায্কর্র্েমর চুড়ান্ত ফলাফল/ ভাব (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত 
ফলাফল/ ভাব 

চুড়ান্ত 
ফলাফল  

eকক িভিত্ত বছর
3125-26 

কৃত aজর্ন
3126-27 

লক্ষয্মা া
3127-28 

েক্ষপণ িনধ র্ািরত লক্ষয্মা া aজর্েনর েক্ষে
েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত 

ম ণালয়/িবভাগ/ সংস্থাসমূেহর নাম 

uপাত্তসমূহ

3128-29 3129-2৯
 

সড়ক দুঘ র্টনা াস াসকৃত সড়ক 
দুঘ র্টনা 

সংখয্া 3252 3461 3124 2৯59 2995 বাংলােদশ পুিলশ
সoজ aিধদপ্তর 

eলিজiিড 
েজলা শাসন 

 

7th National 
Road Safety 

Strategic 
Action Plan 
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েসকশন-4 

েকৗশলগত uেদ্দশয্ aগর্ািধকার কায র্কর্ম, কম র্সম্পাদনসূচক eবং লক্ষয্মা াসমূহ 
 

েকৗশলগত uেদ্দশয্ 

 

েকৗশলগত  
uেদ্দশয্র মান 

 

কায র্কর্ম 

 

কম র্সম্পাদন সূচক 

 

 eকক 

 

কম র্সম্পাদন
সূচেকর 
মান 

 

িভিত্ত 
বছর 

3125-26 

কৃত
aজর্ন 

3126-27

লক্ষমা া/িনণ র্ায়ক 3127-28 
েক্ষপণ

3128-
29 

েক্ষপণ 
3129-

2৯ 
aসাধারণ aিত

uত্তম 
uত্তম চলিত

মান 
চলিত
মােনর 
িনেম্ন

 

211% ৯1% 91% 81% 71%  

িবআরিটe’র েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 

 

[2]      িডিজটাল    
েমাটরযান বয্বস্থাপনা  
বতর্ন, স সারণ o 
পিরচালনা 

 

 

71 [2.2]       েমাটরযােনর
েরিজে শন o িডিজটাল 
েরিজে শন সািট র্িফেকট 

iসুয্ 

[2.2.2] iসুয্কৃত
িডিজটাল েরিজ: 
সািট র্িফেকট  

 

সংখয্া
(লক্ষ)

23 2.91 4.91 3.91 3.86 3.81 3.76 3.71 3.61 3.71 

[2.3]   েমাটরযােনর
িফটেনস সািট র্িফেকট iসুয্ 

o নবায়ন 

[2.3.2]iসুয্ o
নবায়নকৃত িফটেনস 
সািট র্িফেকট 

সংখয্া
(লক্ষ)

23 6.15 6.76 6.91 6.86 6.81 6.76 6.71 7.11 7.21 

[2.4] াiিভং লাiেসন্স
iসুয্ o নবায়ন 

[2.4.2] iসুয্কৃত
াiিভং লাiেসন্স 

সংখয্া
(লক্ষ) 

21 2.58 2.86 2.91 2.86 2.81 2.76 2.71 2.৯1 3.11 

[2.4.3] নবায়নকৃত
াiিভং লাiেসন্স 

সংখয্া
(লক্ষ)

8 1.75 1.93 1.91 1.86 1.81 1.76 1.71 1.৯1 2.11 

[2.5] েমাটরযান কর o িফ
আদায় 

[2.5.2] সংগৃহীত
রাজসব্  

পিরমান
(েকািট
টাকা)

8 ৯63 26৯1 2882 2811 2661 2561 2411 2311 2361 
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েকৗশলগত uেদ্দশয্ 

 

েকৗশলগত  
uেদ্দশয্র মান 

 

কায র্কর্ম 

 

কম র্সম্পাদন সূচক 

 

 eকক 

 

কম র্সম্পাদন
সূচেকর 
মান 

 

িভিত্ত 
বছর 

3125-26 

কৃত
aজর্ন 

3126-27

লক্ষমা া/িনণ র্ায়ক 3127-28 
েক্ষপণ

3128-
29 

েক্ষপণ 
3129-

2৯ 
aসাধারণ aিত

uত্তম 
uত্তম চলিত

মান 
চলিত
মােনর 
িনেম্ন

 

211% ৯1% 91% 81% 71%  

[2.6] েমাটরযােন
েরে ািরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট 
o আরeফআiিড টয্াগ 
সংেযাজন 

[2.6.2] েরে ািরেফ্লিক্টভ
নামব্ারেপ্লট o 
আরeফআiিড টয্াগ 
সংেযািজত যানবাহন 

সংখয্া
 (লক্ষ)

23 3.81 4.53 3.46 3.41 3.36 3.31 3.26 3.51 3.61 

[3] সড়ক িনরাপত্তা 
েজারদারকরণ 

6 [3.2] িশক্ষেণর মাধয্েম
েপশাদার চালকেদর দক্ষতা

uন্নয়ন 

[3.2.2] িশক্ষণ াপ্ত
েপশাদার চালক 

সংখয্া
 

6 29111 36,154 36111 35861 35611 35361 35111 36111 36111 

26 3.3 িবিধবিহভু র্ত কায্কর্র্ম
িনয় ণ 

[3.3.2] াময্মান
আদালত পিরচালনা 

(মামলা) 

সংখয্া
 

6 34317 53,৯34 36111 34611 34111 33111 32111 34111 36111 

3.4 জনসেচতনতা সৃিষ্ট [3.3.3] aনুিষ্ঠত সভা
o েসিমনার 

সংখয্া 6 68 71 75 69 68 67 66 86 91 

[3.3.4] িবতরণকৃত
িলফেলট o েপাষ্টার  

সংখয্া
(লক্ষ)

6 7.93 7.৯1 8.6 7.61 7.36 7.11 6.61 9.11 9.61 

 



9 
 



10 
 

  



qlfr, oaF-ry'l-+, <l(Ekn-t c<fu Fffi q{RF, }rgp "f6rq4 e {qfT.gT F-uTt {.g3' ,fR-{q{ s cTg
rErFqr er qFcfi ffi qeFsk +-<R cq, qt EfucE <fis +-qrs-{ q6r+ {cuB $s_{r

qlfr, +w "fRcqr s rqrqvr R-sTt Tw 'rRrq{ s oy qEIqEr qR qF<, ctsT-<TJT{, <t(Ercq.t curs
Etqffir qqRF- qK ftoB qfbrffi e<R q eQ Efucs <ffr +erv-q qqr+ ffi-{ aqmrrier aqn
SsFII

q.[sRs:

oTTTqll+

<t(Elfi.t 6Nr Elqr"fl.f qaRF

Lto/)/ u o>)
stR{:

Go.D*.p)*
ffi{:

Wo aR-aq{ \e rqlry.s.o R-sT"t

IYo"lR-{q{ \e c{gTq"tER



12 
 

সংেযাজনী-2 

শব্দ সংেক্ষপ 

কর্ম শব্দ সংেক্ষপ 
 

িববরণ

2 িবআরিটe বাংলােদশ েরাড ান্সেপাট র্aথিরিট
 

3 আরeফআiিড েরিডo ি কুয্েয়িন্স আiেডনিটিফেকশন
 

4 সoজ aিধদপ্তর 
 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর
 

5 eলিজiিড স্থানীয় সরকার েকৗশল aিধদপ্তর
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সংেযাজনী-3: কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থা eবং পিরমানপ পদ্ধিত-eর িববরণ 

কায্কর্র্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী
দপ্তর/সংস্থা 
 

পিরমাপ পদ্ধিত uপাত্ত সূ

[2.2]       েমাটরযােনর 
েরিজে শন o িডিজটাল 
েরিজে শন সািট র্িফেকট 

iসুয্ 

[2.2.2] iসুয্কৃত  
িডিজটাল েরিজ: 
সািট র্িফেকট  

 

iেল িনক িচপযুক্ত িডিজটাল স্মাট র্কাড র্ যার
uভয় পােশব্র্ গািড় o মািলকানা সংকর্ান্ত 
গুরুতব্পূণ র্ তথয্, মািলেকর ছিব o িনরাপত্তা 
িফচার মুি ত থােক।   
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সফটoয়ার
aেটােজনােরেটড 

িবআরিটe iনফরেমশন
িসেস্টম o iেল িনক 
েভিহেকল েরিজে শন 
িসেস্টম 

[2.3]   েমাটরযােনর 
িফটেনস সািট র্িফেকট iসুয্ 

o নবায়ন 

[2.3.2] iসুয্ o
নবায়নকৃত িফটেনস 
সািট র্িফেকট 

েমাটরযােনর রাস্তায় চলাচেলর uপযুক্ততার
সািট র্িফেকট িহেসেব িফটেনস সািট র্িফেকট iসুয্ 
করা হয়। েমাটরযান পিরদশ র্ন কের uপযুক্ত 
পাoয়া েগেল িত বছর ei সািট র্িফেকট নবায়ন 
করা হয়। 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সফটoয়ার
aেটােজনােরেটড 

িবআরিটe iনফরেমশন
িসেস্টম 

[2.4] াiিভং  লাiেসন্স  
iসুয্ eবং  নবায়ন 

[2.4.2] iসুয্কৃত াiিভং
লাiেসন্স 

সড়ক, মহাসড়ক o জনসাধারেণর বয্বহায্র্
স্থােন ৈবধভােব েমাটরযান চালনার সনদ 
িহেসেব াiিভং লাiেসন্স iসুয্ করা হয়। 
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সফটoয়ার
aেটােজনােরেটড 

হাi িসিকuিরিট াiিভং
লাiেসন্স িসেস্টম 

[2.4.3] নবায়নকৃত
াiিভং লাiেসন্স 

েপশাদার লাiেসন্স 6 বছর eবং aেপশাদার
লাiেসন্স 21 বছর েময়ােদ নবায়ন করা হয়। 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সফটoয়ার
aেটােজনােরেটড 

হাi িসিকuিরিট াiিভং
লাiেসন্স িসেস্টম  
 

[2.5] েমাটরযান কর o িফ 
আদায় 

[2.5.2] সংগৃহীত রাজসব্ েমাটরযান o াiিভং লাiেসন্স সংকর্ান্ত িবিভন্ন
সািভ র্স দােনর জনয্ আদায়কৃত রাজসব্ 
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সফটoয়ার
aেটােজনােরেটড 

কােলকশন aব eমিভ
টয্াক্স eয্ন্ড িফ  িসেস্টম  

[2.6] েমাটরযােন 
েরে ািরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট 
o আরeফআiিড টয্াগ 
সংেযাজন 

[2.6.2] েরে ািরেফ্লিক্টভ
নামব্ারেপ্লট o 
আরeফআiিড টয্াগ 
সংেযািজত যানবাহন 

আieসo 86৯2 মােনর eয্ালুিমিনয়াম শংকর
ধাতু বয্বহার কের eমেবাজডকৃত o িসিকuিরিট 
হেলাগর্ামযুক্ত েরে া-িরেফ্লিক্টভ েরিজে শন 
নামব্ারেপ্লট o েমাটরযােনর গিতিবিধ 
পয©েবক্ষেণর িনিমত্ত গািড়র uiন্ডিশেল্ড 
আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজন। 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সফটoয়ার
aেটােজনােরেটড 

iেল িনক েভিহেকল
েরিজে শন  o iেল িনক 
েভিহেকল iনফরেমশন 
িসেস্টম 
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সংেযাজনী-3: কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থা eবং পিরমানপ পদ্ধিত-eর িববরণ
 

কায্কর্র্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী
দপ্তর/সংস্থা 

 

পিরমাপ পদ্ধিত uপাত্ত সূ

[3.2] াiভারেদর িশক্ষণ 
দান 

[3.2.2] িশক্ষণ াপ্ত
েপশাদার াiভার 

েপশাদার গািড় চালকেদর দক্ষতা o সড়ক
িনরাপত্তা িবষেয় সেচতনতা বৃিদ্ধমূলক 
সব্ল্পেময়ািদ িশক্ষণ দান।   
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

aংশগর্হণকারীর
সংখয্ার িহসাব 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

3.3 জনসেচতনতা সৃিষ্ট [3.3.2] াময্মান
আদালত পিরচালনা 

(মামলা) 

সড়ক পিরবহন সংকর্ান্ত aপরাধ িনয় েণর
uেদ্দেশয্ াময্মান আদালত পিরচালনা করা 
হয়। eর ফেল সড়ক িনরাপত্তা বৃিদ্ধ পায়। 
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

িতেবদন
পয র্ােলাচনা 
 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[3.3.3] aনুিষ্ঠত সভা o
েসিমনার 

সড়ক িনরাপত্তা সম্পেকর্ জনসেচতনতা
বৃিদ্ধর লেক্ষয্ সভা o েসিমনােরর আেয়াজন। 
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

িতেবদন
পয র্ােলাচনা 
 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[3.3.4] িবতরণকৃত
িলফেলট o েপাষ্টার  

সড়ক িনরাপত্তা সম্পেকর্ জনসেচতনতা
বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িলফেলট o েপাস্টার িবতরণ। 
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

িতেবদন
পয র্ােলাচনা 
 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 
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