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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 ধান aজর্ন 

িডিজটাল, েটকসi পিরেবশ বান্ধব, সা য়ী o আরামদায়ক সড়ক পিরবহন বয্বস্থা গেড় েতালার মাধয্েম েদেশর আথ র্-সামািজক 
uন্নয়েনর লেক্ষয্ িবআরিটe িনরিবিচ্ছন্নভােব কাজ কের যােচ্ছ। িবগত 4 (িতন) aথ র্ বছের e aথিরিট কতৃর্ক 5 লক্ষ 96 হাজার 2৯৯ 
িট েমাটরযােনর িডিজটাল েরিজে শন সািট র্িফেকট iসুয্, 18 লক্ষ 22 হাজার 311িট েমাটরযােনর িফটেনস সািট র্িফেকট 
iসুয্/নবায়ন, 26 লক্ষ 21 হাজর ৯91িট াiিভং লাiেসন্স (িশক্ষানবীশ লাiেসন্সসহ) iসুয্ o নবায়ন করা হেয়েছ। eছাড়া ৯ লক্ষ 45 
হাজার 8৯1িট েমাটরযােনর েরে া-িরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট o েরিডo ি কুয্েয়িন্স আiেডনিটিফেকশন (আরeফআiিড) টয্াগ সংেযাজন 
করা হেয়েছ। েমাটরযান সংকর্ান্ত িবিভন্ন সািভ র্স দােনর মাধয্েম েমাট 5 হাজার 529 েকািট টাকার রাজসব্ আদায় করা হেয়েছ। 
সড়ক িনরাপত্তা েজারদারকরেণর uেদ্দেশয্ গত 4 aথ র্বছের েমাট  84 হাজার েপশাদার েমাটরযান চালকেক সড়ক িনরাপত্তা িবষেয় দক্ষতা o 
সেচতনতা বৃিদ্ধমূলক িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। e ছাড়া eকi সমেয় সড়ক িনরাপত্তা o গণসেচতনা সৃিষ্টর uেদ্দেশয্ েমাট 271িট সভা o 
েসিমনার aনুিষ্ঠত হেয়েছ eবং সড়ক িনরাপত্তা o গণসেচতনতামূলক 31 লক্ষ ৯0 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 াময্মান আদালত  পিরচালনা কের  িবগত 4 aথ র্ বছের েমাট  2 লক্ষ 17 হাজার 4৯ িট  মামলা রজ্জু করা 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 20 শতাংশ গািড়েত নামব্ারেপ্লট o আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজন 
করা সম্ভব হয়িন। েমাবাiল েকাট র্ পিরচালনার মাধয্েম eসকল েমাটরযােনর নামব্ারেপ্লট o আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজেনর মাধয্েম  
িডিজটাল কায র্কর্েমর আoতায় আনার েচষ্টা aবয্াহত থাকেব। 

ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

েদেশ মানসম্পন্ন াiভার সৃিষ্ট o সড়ক িনরাপত্তা পিরিস্থিতর uন্নয়নকেল্প আগামী 6 (প চ) বছের ঢাকাসহ সকল িবভাগীয় শহের 
েমাটর াiিভং ে িনং eয্ন্ড েটিস্টং েস ার িনম র্াণ করার পিরকল্পনা রেয়েছ। আগামী aথব্র্ছের েমাটরযান েরিজে শন o াiিভং 
লাiেসন্স সংকর্ান্ত েসবাসমূেহর জনয্ aনলাiেন আেবদেনর সুেযাগ সৃিষ্ট করা হেব। যােত গর্াহক ঘের বেসi কিতপয় েসবা গর্হণ করেত 
সক্ষম হেব।  

3117-18 aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ 

 4 লক্ষ েমাটরযােনর েরিজে শন o িডিজটাল েরিজে শন সািট র্িফেকট দান; 
 6 লক্ষ েমাটরযােনর িফটেনস সািট র্িফেকট দান; 
 3 লক্ষ ৯1 হাজার স্মাট র্ কাড র্ াiিভং লাiেসন্স iসুয্ o নবায়ন; 
 5 লক্ষ েমাটরযােন েরে া-িরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট o আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজন; 
 1700 েকািট টাকা েমাটরযান কর o িফ আদায়; 
 51 হাজার েপশাদার েমাটরযান চালকেক সড়ক িনরাপত্তা o গণসেচতনতামূলক িশক্ষণ দান; 
 35 হাজার াময্মান আদালত পিরচালনা; 
 সড়ক িনরাপত্তা িবষেয় গণসেচতনা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ 71িট সভা o েসিমনার aনুষ্ঠান o 7 লক্ষ 61 হাজার িলফেলট িবতরণ 
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uপকর্মিণকা (Preamble) 

 

ে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 
26 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) 
eকিট িডিজটাল o েটকসi সড়ক পিরবহন বয্বস্থা 

2.3 aিভলক্ষয্(Mission) 

েদেশর আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর লেক্ষয্ eকিট িডিজটাল সমৃদ্ধ, েটকসi, পিরেবশ বান্ধব , সা য়ী o আরামদায়ক 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. কায র্পদ্ধিত o েসবার মােনান্নয়ন 
3. আিথ র্ক বয্বস্থাপনার uন্নয়ন 
4. দক্ষতা o ৈনিতকতার uন্নয়ন 
5. তথয্ aিধকার o সব্ েণািদত তথয্ কাশ বাস্তবায়ন 

2.4 কায র্াবলী (Functions) 

 েমাটরযান েরিজে শন o িডিজটাল েরিজে শন সািট র্িফেকট দান করা 
 েমাটরযােনর িফটেনস সািটিফেকট দান করা 
 স্মাট র্ কাড র্ াiিভং লাiেসন্স দান করা 
 েমাটরযােনর কর o িফ আদায় করা 
 েমাটরযােন েরে া-িরেফ্লিক্টভ নামব্ারেপ্লট o আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজন করা 
 পিরবহনযােনর রুট পারিমট দান করা 
 া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
3126-17 

কৃত aজর্ন
3127-28 

লক্ষয্মা া
3128-29 

েক্ষপণ িনধ র্ািরত লক্ষয্মা া aজর্েনর
েক্ষে  েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত 
ম ণালয়/িবভাগ/ সংস্থাসমূেহর 

নাম 

uপাত্তসমূহ

3129-2৯ 312৯-31
েমাটরযান বয্বস্থাপন 
সংকর্ান্ত েসবা দােনর 

সময় াস 

াiিভং লাiেসন্স ািপ্তর গড় সময়
াস(চূড়ান্ত আেবদন দািখেলর পর) 

িদন
 231 231 71 

 
56 56 

সড়ক পিরবহন o
মহাসড়ক িবভাগ eর 
বািষ র্ক িতেবদন 

 
েরিজে শন দােনর গড় সময় 
াস(চূড়ান্ত আেবদন গর্হেণর সময় 

েথেক) 
 

িদন
 10 10 2 

 
1 1 

সড়ক পিরবহন o
মহাসড়ক িবভাগ eর 
বািষ র্ক িতেবদন 

সড়ক দুঘ র্টনা াস  
াসকৃত সড়ক দুঘ র্টনা শতাংশ 10 11 

 
12 13 

স্থানীয় সরকার িবভাগ, 
বাংলােদশ পুিলশ 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর, 
েমাটরযান মািলক o িমক 

সংগঠন 

8th 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 
3115-26 

কৃত
aজর্ন 

3126-
27 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3127-28 েক্ষপণ 
3128-29

েক্ষপণ 
3129-
20 

aসাধারণ aিত
uত্তম 

uত্তম চলিত
মান 

চলিত
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

িবআরিটe’র েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ   

 
[2]  েমাটরযান 
বয্বস্থাপনার 
আধুিনকায়ন o 
সহজীকরণ 

75 [2.2] যানবাহেনর িডিজটাল
েরিজে শন সািট র্িফেকট iসুয্ 

[2.2.2] iসুয্কৃত  
িডিজটাল েরিজ: 
সািট র্িফেকট  

সংখয্া
(লক্ষ)

7 3.84 4.40 4.00 3.95 3.90 4.85 4.80 4.10 4.20 

[2.2.2] েমাটরযােন
েরে া-িরেফ্লিক্টভ 

নামব্ারেপ্লট সংেযাজন 
 

সংখয্া
(লক্ষ)

4 3.45 3.98 4.00 3.80 3.60 3.40 3.20 4.10 4.20 

[2.3] েমাটরযােনর িফটেনস
সািট র্িফেকট iসুয্ o নবায়ন 

[1.2.1] নবায়নকৃত
িফটেনস সািট র্িফেকট

সংখয্া
(লক্ষ)

6 5.15 5.10 5.20 5.15 5.10 5.05 5.00 5.50 6.00 

[2.3.2]iসুয্কৃত  
িফটেনস সািট র্িফেকট

সংখয্া
(লক্ষ)

4 0.75 0.75 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.90 1.00

[2.4] েরিজে শনকৃত েমাটর
সাiেকেলর টয্াক্স েটােকেনর
10 বছরেময়াদােন্ত যাচাiকরণ

[2.4.2] টয্াক্স েটােকন 
যাচাiকৃত েমাটর 
সাiেকল 

সংখয্া
 

4 7500 7480 7460 7450 7440 8000 10000 

[1.4] াiিভং লাiেসন্স
iসুয্করণ 

[1.4.1] িশক্ষানবীশ
াiিভং লাiেসন্স 

iসুয্করণ (সময় সীমা)

ঘন্টা 5 24 36 48 60 72 12 6
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েকৗশলগত uেদ্দশয্ 

 

েকৗশলগত  
uেদ্দশয্র মান 

 

কায র্কর্ম 

 

কম র্সম্পাদন সূচক 

 

 eকক 

 

কম র্সম্পাদন
সূচেকর 
মান 

 

িভিত্ত বছর 
3115-26 

কৃত
aজর্ন 

3126-
27 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3127-28 েক্ষপণ 
3128-29

েক্ষপণ 
3129-
20 

aসাধারণ aিত
uত্তম 

uত্তম চলিত
মান 

চলিত
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

[1.4.2] াiিভং
লাiেসন্স iসুয্ 

সংখয্া
(লক্ষ)

4 2.৯9 3.03 3.25 3.05 2.90 2.80 2.70 3.40 3.60 

 [2.5.4] াiিভং
লাiেসন্স নবায়ন 

সংখয্া
(লক্ষ)

4 1.98 0.48 65 60 55 50 45 80 90

[2.5] েমাটরযান কর o িফ
আদায় 

[2.5.2] সংগৃহীত
রাজসব্  

aংক
(েকািট 
টাকা)

4 1615.44 1450 1600 1550 1500 1450 1400 1700 1800 

[1.6] aফেরাড েমাটরযানেক
রাiট aফ করা 

[1.6.1] িবজ্ঞিপ্ত
কািশত 

তািরখ 4 30-08-17 14-09-17 28-09-17 15-10-17 31-10-17

[1.6.2] 
আন্তঃম ণালয় সভা 
পিরচািলত 

তািরখ 4 28-02-18 05-03-18 12-03-18 19-03-1827-03-18

[1.6.3] েজলা
পয র্ােয়র সভা 
পিরচািলত 

সংখয্া 4 50 45 40 35 30

 

 [1.6.4] ডাটােবজ
হালনাগদকরণ 

তািরখ 5 42-05-18 18-07-18 26-07-18 33-07-18 3৯-07-18

[1.8] যানবাহেনর েসৗন্দয র্
বৃিদ্ধকরণ 

[1.8.1] 
েস্টকেহাল্ডারেদর সােথ

সভা 

তািরখ 4 28-09-17 13-৯-17 13-10-17 10-11-17 24-11-17

[1.8.3] িবজ্ঞিপ্ত কাশ তািরখ 3 28-09-17 13-10-17 27-10-17 10-11-17 24-11-17

[1.8.2] পিরচািলত
aিভযান 

সংখয্া 4 12 11 10 9 8
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েকৗশলগত uেদ্দশয্ 

 

েকৗশলগত  
uেদ্দশয্র মান 

 

কায র্কর্ম 

 

কম র্সম্পাদন সূচক 

 

 eকক 

 

কম র্সম্পাদন
সূচেকর 
মান 

 

িভিত্ত বছর 
3115-26 

কৃত
aজর্ন 

3126-
27 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3127-28 েক্ষপণ 
3128-29

েক্ষপণ 
3129-
20 

aসাধারণ aিত
uত্তম 

uত্তম চলিত
মান 

চলিত
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

[3] সড়ক িনরাপত্তা 
িনিশ্চতকরণ 

27 [3.2] েপশাদার চালকেদর 
িশক্ষণ দান 

[3.2.2] িশক্ষণ াপ্ত
েপশাদার াiভার 

সংখয্া
(হাজার)

6 35111 36000 40111 39000 38000 37000 36111 45000 50000 

[3.3] েমাবাiলেকাট র্ 
পিরচালনা 

[3.3.2] রুজুকৃত 
মামলার  

সংখয্া
 

4 46345 32700 35000 32500 32000 31500 32111 35111 40111 

[2.3] জনসেচতনতা সৃিষ্ট [2.3.1] aনুিষ্ঠত সভা
o েসিমনার 

সংখয্া 3 58 60 60 58 56 54 52 70 61

[2.3.2] িবিলকৃত
িলফেলট, িস্টকার o 

েপাষ্টার 

সংখয্া
(লক্ষ)

3 6.90 7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.0 8.0 9.0
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বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃর্পেক্ষর আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দেশয্সমূহ 
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 -3126-27
(Target Value ‐2015‐16) 

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 aথব্র্ছেরর 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
aথব্র্ছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষর িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ চুিক্ত সব্াক্ষিরত তািরখ 2 26 জুন 29 জুন 2৯ জুন 31 জুন 32 জুন 

3127-28 aথব্র্ছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর
মূলয্ায়ন িতেবদন দািখল িনধ র্ািরত তািরেখ মূলয্ায়ন িতেবদন দািখলকৃত তািরখ 2 27 জুলাi 29 জুলাi 2৯ জুলাi 31 জুলাi 34 জুলাi 

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

3128-29 aথব্র্ছেরর 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 

দক্ষতা o ৈনিতকতার 
uন্নয়ন 

 
3 

সরকারী 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 ৯৯ 96 91 86 

সব্ েণািদত তথয্ কাশ সব্ েণািদত তথয্ কািশত % 1.6 211 ৯৯ 96 91 86 
 বািষ র্ক িতেবদন ণয়ন o কাশ  বািষ র্ক িতেবদন oেয়বসাiেট কািশত তািরখ 2 26 aেক্টাবর 3৯ aেক্টাবর 26 নেভমব্র 41 নেভমব্র 25 িডেসমব্র 
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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 -3126-27
(Target Value ‐2015‐16) 

aসাধারণ 
(Excellent) 

aিত uত্তম 
(Very 
Good) 

uত্তম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেম্ন 

(Poor) 
211% ৯1% 91% 81% 71% 

কায র্পদ্ধিত o েসবার 
মােনান্নয়ন ৯ 

i-ফাiিলং পদ্ধিত বাস্তবায়ন i-ফাiল নিথ িনস্পিত্তকরণ % 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 - - 

িসিটেজন চাট র্ার aনুযায়ী েসবা দান কািশত িসিটেজন চাট র্ার aনুযায়ী েসবা দানকৃত % 2 211 ৯1 91 81 71 

aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা বাস্তবায়ন িনষ্পিত্তকৃত 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/সংস্থায় কমপেক্ষ 4িট েসবা িকর্য়া সহজীকৃত কমপেক্ষ 4িট েসবা িকর্য়া সহজীকৃত তািরখ 2 42 িডেসমব্র 42 জানুয়াির 39 েফ য়াির 26 মাচ র্ - 

দপ্তর/সংস্থা o aধীনস্ত কায র্ালয়সমূেহর uদ্ভাবনী 
uেদয্াগ o Small Improvement Project 

(SIP) বাস্তবায়ন 

uদ্ভাবনী uেদয্াগ o SIP-সমূেহর ডাটােবজ 
স্তুতকৃত

তািরখ 2 5 জানুয়াির 22 জানুয়াির 29 জানুয়াির 36জানুয়াির 42 জানুয়াির 

uদ্ভাবনী uেদয্াগ o SIP েরিপ্লেকেটড সংখয্া 2 36 31 26 21 - 

আিথ র্ক বয্বস্থার uন্নয়ন 4 

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

স্থাবর/aস্থাবর সম্পিত্ত হালনাগাদ তািলকা স্তুত 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 
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সংেযাজনী-2 

শব্দ সংেক্ষপ 

কর্ম শব্দ সংেক্ষপ িববরণ
 

2 িবআরিটe 
 

বাংলােদশ েরাড ান্সেপাট র্aথিরিট

3 আরeফআiিড 
 

েরিডo ি কুয্েয়িন্স আiেডনিটিফেকশন
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সংেযাজনী-3: কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থা eবং পিরমাপ পদ্ধিত-eর িববরণ 

কায্কর্র্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী 
দপ্তর/সংস্থা 

পিরমাপ পদ্ধিত o uপাত্ত সূ সাধারণ মন্তবয্

[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 

িবআরিটe iনফরেমশন িসেস্টম
o iেল িনক েভিহেকল 
েরিজে শন িসেস্টম 

[2.2.3] ে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 র্েবক্ষেণর িনিমত্ত গািড়র 
uiন্ডিশেল্ড আরeফআiিড টয্াগ সংেযাজন। 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

iেল িনক েভিহেকল
েরিজে শন  o iেল িনক 
েভিহেকল iনফরেমশন িসেস্টম 

[2.3]   সড়ক যানবাহনেনর 
ি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 সােপেক্ষ িত 
বছর ei সািট র্িফেকট নবায়ন করা হয়। 
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

িবআরিটe iনফরেমশন িসেস্টম

[2.4] েরিজি কৃত 
েমাটরসাiেকেলর টয্াক্স 
েটােকন 21 বছর েময়াদােন্ত 

যাচাiকরণ 

[2.4.2] টয্াক্স েটােকন
যাচাiকৃত েমাটরসাiেকল 

িনধ র্ািরত েময়াদ aিতকর্ােন্তর পর চলাচেলর
uপযুক্ত েমাটরসাiেকল eর সংখয্া  পয র্েবক্ষণ 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

িবআরিটe iনফরেমশন িসেস্টম

[2.5] াiিভং  লাiেসন্স  
iসুয্ eবং  নবায়ন 

[2.5.2] িশক্ষানবীশ
াiিভং লাiেসন্স iসুয্র 

সময়সীমা  

িশক্ষানবীশ াiিভং লাiেসন্স iসুয্র সময়সীমা
াসকরণ 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

হাi িসিকuিরিট াiিভং
লাiেসন্স িসেস্টম  

[2.5.3] iসুয্কৃত াiিভং
লাiেসন্স 

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

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

হাi িসিকuিরিট াiিভং
লাiেসন্স িসেস্টম  

[2.5.4] নবায়নকৃত
াiিভং লাiেসন্স 

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

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

হাi িসিকuিরিট াiিভং
লাiেসন্স িসেস্টম  

[2.6] েমাটরযান কর o িফ 
আদায় 

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

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

কােলকশন aব eমিভ টয্াক্স
eয্ন্ড িফ িসেস্টম  
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সংেযাজনী-3: কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থা eবং পিরমানপ পদ্ধিত-eর িববরণ
 

[1.6] aফেরাড 
েমাটরযানেক রাiট aফ 

করা 

1.6.1] িবজ্ঞিপ্ত কািশত aফেরাড েমাটরযানেক রাiট aফ করার
িকর্য়া েস্টকেহাল্ডারেদর aবিহতকরেণ 
জাতীয় পি কায়  িবজ্ঞিপ্ত কাশ 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[1.6.2] আন্তঃম ণালয়
সভা পিরচািলত 

aফেরাড েমাটরযানেক রাiট aফ করার
িবষেয় আন্তঃম ণালয় সভা aনুষ্ঠান 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[1.6.3] েজলা পয র্ােয়র
সভা পিরচািলত 

aফেরাড েমাটরযানেক রাiট aফ করার
িবষেয় েজলা পয র্ােয সভা aনুষ্ঠান 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

1.6.4] ডাটােবজ 
হালনাগদকরণ 

aফেরাড েমাটরযানেক ডাটােবজ হেত িডিলট
কের ডাটােবজ হালনাগাদকরণ 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[1.8] যানবাহেনর েসৗন্দয র্ 
বৃিদ্ধকরণ 

[1.8.1] েস্টকেহাল্ডারেদর
সােথ সভা 

যানবাহেনর েসৗন্দয র্বজায় রাখার uেদ্দেশয্
েস্টকেহাল্ডারেদর সােথ মতিবিনময় 
 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[1.8.3] িবজ্ঞিপ্ত কাশ যানবাহেনর েসৗন্দয র্বজায় রাখার িবষেয়
েস্টকেহাল্ডারেদর aবিহতকরেণ সংবাদপে  
িবজ্ঞিপ্ত কাশ 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[1.8.2] পিরচািলত 
aিভযান 

যানবাহেনর েসৗন্দয র্বজায় রাখার uেদ্দেশয্ 
াময্মান আদালত পিরচালনা করা 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[3.2] েপশাদার চালকেদর 
িশক্ষণ দান 

[3.2.2] িশক্ষণ াপ্ত
েপশাদার চালক 

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

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[3.3] াময্মান আদালত 
পিরচালনা 

[3.3.2] রুজুকৃত মামলা সড়ক পিরবহন সংকর্ান্ত aপরাধ িনয় েণর
uেদ্দেশয্ াময্মান আদালত পিরচালনা করা 
হয়। eর ফেল সড়ক িনরাপত্তা বৃিদ্ধ পায়। 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[3.4] জনসেচতনতা সৃিষ্ট [3.4.2] aনুিষ্ঠত সভা o
েসিমনার 

সড়ক িনরাপত্তা সম্পেকর্ জনসেচতনতা বৃিদ্ধর
লেক্ষয্ সভা o েসিমনােরর আেয়াজন। 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

[3.4.3] িবিলকৃত িলফেলট
o েপাষ্টার  

সড়ক িনরাপত্তা সম্পেকর্ জনসেচতনতা বৃিদ্ধর
লেক্ষয্ িলফেলট o েপাস্টার িবতরণ। 

বাংলােদশ েরাড
ান্সেপাট র্ aথিরিট 

সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক
িবভােগর বািষ র্ক িতেবদন 

 


