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সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচ

 (Overview of the Performance of the Roads and Highways department) 
 
সা িতক aজর্ন, চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ত পিরকল্পনা 

 

সা িতক বছরসমূেহর (4 বছর) ধান aজর্নসমূহ: 
 
সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর মানসম্পন্ন, িনরাপদ o েটকসi মহাসড়ক eবং সংিশ্লষ্ট aবকাঠােমা িবিনম র্াণ o রক্ষণােবক্ষেণর লেক্ষয্ িনরবিচ্ছন্নভােব কাজ কের 

যােচ্ছ। গত িতন aথ র্বছের e aিধদপ্তর কতৃর্ক ঢাকা — চট্টগর্াম, জয়েদবপুর — ময়মনিসংহ, নবীনগর - চ া, aিক্সেজন - হাটহাজারী মহাসড়ক 5 েলেন 

uন্নীতকরন; oেয়স্টান র্ বাংলােদশ ীজ i ভেমন্ট কল্প; iস্টান র্ বাংলােদশ ীজ i ভেমন্ট কল্প; aসমাপ্ত েসতু সমাপ্তকরণ কল্প; পটুয়াখালীেত েশখ কামাল 

েসতু, েশখ জামাল েসতু eবং েশখ রােসল েসতু; সাuথ eিশয়া সাবিরিজoনাল iকনিমক েকাaপােরশন (সােসক) কল্প; িসেলেট কািজরবাজার েসতু; 

সুনামগেঞ্জ আব্দুজ জহুর েসতু; মধুমিত নদীর uপর েগাপালগেঞ্জ েশখ লুৎফর রহমান েসতুসহ aনয্ানয্ জাতীয়, আঞ্চিলক eবং েজলা মহাসড়ক িমিলেয় সব র্েমাট 

(uন্নয়ন o aনুন্নয়ন খােত) 26৯1 িকেলািমটার মহাসড়েকর সােফর্িসং, 766.79 িকেলািমটার েফ্লিক্সবল েপভেমন্ট, 85৯.1৯ িকেলািমটার সড়ক শস্তকরন, 

588.19 িকেলািমটার সড়ক মজবুিতকরন, 4852.59 িকেলািমটার oভারেল, ৯62.87 িকেলািমটার কােপ র্িটংসহ সীলেকাট, ৯32.91 িকেলািমটার িডিবeসিট, 

5৯95.59 িকেলািমটার সীলেকাট, 527.78 িকেলািমটার সড়ক পুনব র্াসন (সােফর্িসং বােদ) কাজ eবং 43383.61 িমটার (Dন্নqb LvZ- 39427.13 িমটার, 

aনুন্নয়ন LvZ- 4৯67.59 িমটার) েসতু o 6885.61 িমটার কালভাট র্ (Dন্নয়ন LvZ- 479৯.55 িমটার, aনুন্নয়ন LvZ- 3196.17 িমটার) িনম র্াণ/পুনঃিনম র্াণ 

করা হেয়েছ। জয়েদবপুর েচৗরাস্তা েথেক িবমানবন্দর পয র্ন্ত বাস র য্ািপড ানিজট (BRT) কেল্পর কাজ iিতমেধয্i শুরু হেয়েছ। 

 
সমসয্া eবং চয্ােলঞ্জসমূহ: 

 
সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর আoতাধীন িবিভন্ন বৃহৎ কল্প (েমগা েজক্ট) eবং সারােদেশ িবিভন্ন সড়ক িবভাগ কতৃর্ক গৃহীত েছাট o মাঝাির কল্পগুেলােত 

aগর্গিতর সােথ বরােদ্দর সমনব্য়হীনতার কারেন যথাসমেয় কল্পগুেলার কাজ ায়শi সমাপ্ত করা সম্ভব হয়না। ভূিম aিধগর্হেণর কম র্সম্পাদেন স্থানীয় পয র্ােয় 

মামলা েমাকাদ্দমার কারেণ কখনo কখনo কেল্পর কাজ সমাপেন িবলমব্ ঘেট।  তাছাড়া েক্ষ িবেশেষ েদশীয় িনম র্াতা িতষ্ঠােনর দক্ষতা, দািয়তব্শীলতা o 

আন্তিরকতার ঘাটিত কল্প কােজর গুণগতমান Ges স্থািয়েতব্র তয্ািশত মান বজায় রাখার েক্ষে  িতবন্ধক িহেসেব কাজ কের । পািরপািশব্র্ক কারেন 

oভারেলাড িনয় ণ করা aতয্ন্ত কিঠন হেয় পেড়। eছাড়াo সড়ক o জনপথ  aিধদপ্তেরর িবিভন্নস্তেরর েকৗশলীসহ aনয্ানয্ কম র্কতর্া o কম র্চারী তথা জনবেলর 

সব্ল্পতার জনয্ aিধদপ্তেরর কম র্কােন্ডর কাংিখত ফলাফল পাoয়া যােচ্ছ না ।   

 
ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা: 

 
জনসাধারেণর িনিব র্ঘ্ন চলাচল িনিশ্চত করার লেক্ষয্ আগামী প চ বছেরর মেধয্ সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর আoতাধীন সকল ে ণীর মহাসড়ক 96 শতাংশ গুড  

টু েফয়ার (Good to Fair condition) aবস্থায় uন্নীতকরণ eবং জাতীয় মহাসড়কসমূহেক পয র্ায়কর্েম 5-েলেন uন্নীতকরেণর পিরকল্পনা গর্হণ করা 

হেয়েছ। জাতীয় মহাসড়েকর uন্নয়ন eবং িতেবশী েদশসমূেহর সােথ আঞ্চিলক েযাগােযাগ িতষ্ঠার লেক্ষয্ িবদয্মান দুi েলন সড়কেক নূয্নতম চারেলেন 

uন্নীতকরণ eবং ধীরগিতসম্পন্ন যানবাহেনর জনয্ aিতিরক্ত eবং পৃথক েলেনর সংস্থান েরেখ মহাসড়ক uন্নয়েনর পিরকল্পনা েনয়া হেয়েছ । েদেশ িবদয্মান 5৯ িট 

েফরীঘােটর স্থেল পয র্ায়কর্েম েসতু িনম র্াণ করা হেব। সকল আঞ্চিলক মহাসড়কগুেলােক পয র্ায়কর্েম  হাড র্েসাল্ডার িনম র্ােণর মাধয্েম শস্তকরণ করার পিরকল্পনাo 

গর্হণ করা হেয়েছ। জাতীয় o আঞ্চিলক মহাসড়েকর িবিভন্ন iন্টারেসকশন, বাজার, েফরীঘাট o েলেভলকর্িসংসহ গুরুতব্পূণ র্ aংশসমূেহ িরিজড েপভেমন্ট o 

েয়াজনীয় ে েনজ বয্বস্থা স্থাপেনর পিরকল্পনাo সoজ eর রেয়েছ। সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর কম র্কতর্ােদর দক্ষতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ কািরগির িশক্ষণ eবং 

িনম র্াণ কােজর গুণগত মান িনিশ্চত করার লেক্ষয্ েয়াজনীয় য পািত কর্েয়রo পিরকল্পনা আেছ। আগামী 21 বছেরর মেধয্ সড়ক দুঘ র্টনায় মৃতুয্র হার 61% 

eবং সড়ক দুঘ র্টনার হার 41% াস করার লেক্ষয্ িবিভন্ন ব্লয্াকস্পট aপসারেণর পিরকল্পনা সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর আেছ।    

 
3127-28 aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ: 
 6 িকেলািমটার জাতীয় মহাসড়ক 5 েলেন uন্নীতকরণ; 
 461 িকেলািমটার মহাসড়ক শস্তকরণ, 96 িকেলািমটার পুনঃিনম র্াণ o 3211 িকেলািমটার মহাসড়ক সােফর্িসংকরণ; 
 5111 িমটার েসতু o কালভাট র্ িনম র্াণ o 2311 িমটার েসতু o কালভাট র্ সংস্কার/পুনঃিনম র্াণ; 
 মহাসড়েকর 81 িট ব্লয্াকস্পেট দূঘ র্টনা েরােধ িতকারমূলক বয্বস্থাগর্হণ; 
 BRT কেল্প 4 িট চুিক্ত সম্পাদন eবং কেল্পর জনয্ িনধ র্ািরত 91% বাস িডেপা িনম র্াণ কাজ সম্পাদন;
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uপকর্মিণকা (Preamble) 
 

 
ধান েকৗশলী, সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর, সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ 
সরকার  

 
 

eবং 
 

সিচব, সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  
eর মেধয্ 3127 সােলর জুন মােসর 41 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: 
 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর রূপকল্প (Vision), aিভলক্ষয্ (Mission), েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ eবং কায র্াবিল 
 
2.2 রূপকল্প (Vision),:  
 
আধুিনক, যুিক্তিনভর্র eবং েটকসi মহাসড়ক েনটoয়াকর্ িতষ্ঠা । 
 
2.3 aিভলক্ষয্ (Mission),: 
 
মহাসড়ক েমরামত, সংস্কার o রক্ষণােবক্ষণ eবং uন্নয়ন o স সারেণর মাধয্েম জনগেণর আথ র্-সামািজক 
aবস্থা uন্নয়েনর লেক্ষয্ eকিট িনরাপদ, বয্য়সা য়ী, মানসম্মত, eবং পিরেবশবান্ধব সড়ক েনটoয়াকর্ গেড় 
েতালা।  

 
2.4 েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (Strategic Objectives): 

2.4.2 সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (Strategic Objectives): 
 

  2.  মহাসড়ক েনটoয়ােকর্র uন্নয়ন, স সারণ o রক্ষণােবক্ষণ; 
  3.  তগিতসম্পন্ন গণপিরবহনবান্ধব aবকাঠােমা িনম র্াণ; 
  4.  সব্চ্ছন্দ, মসৃন o িনরাপদ েফরী সািভ র্স িনিশ্চতকরণ; 
                       5.  গুরুতব্পূণ র্ মহাসড়ক আন্তজর্ািতক মােন uন্নীতকরণ; 
  6.  সড়ক িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ/ বৃিদ্ধকরণ; 
                       7. eেক্সল েলাড কে াল েস্টশন স্থাপেনর মাধয্েম সড়ক েপভেমেন্টর ক্ষিত েরাধকরণ; 
                       8. মহাসড়েক আধুিনক েটাল বয্বস্থাপনা বতর্ন;  
 

2.4.2 আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (Strategic Objectives): 
 

 2. দক্ষতার সেঙ্গ বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়ন 
 3. দক্ষতা o ৈনিতকতার uন্নয়ন 
 4. তথয্ aিধকার o সব্ েণািদত তথয্ কাশ বাস্তবায়ন 
            5. কাh©পদ্ধিত o েসবার মােনান্নয়ন  
 6. কম র্ পিরেবশ uন্নয়ন 
 7. আিথ র্ক বয্বস্থাপনার uন্নয়ন 
 
2.5 কায র্াবিল (Functions): 
 

  2.  মহাসড়ক েনটoয়ােকর্র েমরামত, সংস্কার o রক্ষণােবক্ষণ কায র্কর্ম; 
3.  জাতীয়, আঞ্চিলক o েজলা সড়কসমূেহর uন্নয়ন o স সারণ কায র্কর্ম; 
4.  aথ র্ৈনিতক দৃিষ্টেকাণ েথেক গুরুতব্পূণ র্ মহাসড়ক িনম র্াণ কল্প গর্হণ o বাস্তবায়ন কায র্কর্ম; 

  5.  িনরাপদ সড়ক িনিশ্চত করা; 
  6.  সমিনব্ত ত গিতসম্পন্ন গণপিরবহনবান্ধব aবকাঠােমা িনম র্াণ; 
                       7.  েফরী o পন্টুন িনম র্াণ রক্ষণােবক্ষণ o পূনব র্াসনসহ েফরী সািভ র্স পিরচালনা কায র্কর্ম; 
                       8.  গুরুতব্পূণ র্ মহাসড়ক আন্তজর্ািতক মােন uন্নীতকরণ কায র্কর্ম; 
                       9. মহাসড়েক আধুিনক েটাল বয্বস্থাপনা বতর্ন কায র্কর্ম;                        
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েসকশন 3   
 

সড়ক o জনপথ  aিধদপ্তেরর িবিভন্ন কায র্কর্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/ ভাব (Outcome/Impact) 
 

 
চূড়ান্ত 

ফলাফল/ ভাব 
(Outcome/Impac

t) 
 

কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ 
(Performance 

Indicator) 

eকক 
(Unit)

িভিত্তবছর 
3125-26   

কৃত* 
3126-27

লক্ষয্মা া 
3127-28

েক্ষপণ   িনধ র্ািরত  লক্ষয্মা া aজর্েনর
েক্ষে  েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত  

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্হাসমূেহর নাম 

uপাত্তসূ
(Source of Data) 

3128-29 3129-2৯

2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 

2. জাতীয় 
মহাসড়কসমূহ 
“Good to Fair 
condition” e 
rপাnর 

“Good to Fair 
condition”e 
রূপান্তিরত 
মহাসড়কসমূহ 

শতাংশ 83 89 92 94 96 েযাজয্ নয় সড়ক o জনপথ 
aিধদপ্তেরর HDM 

(Highways 
Development 

and 
Management) 
সফটoয়ার েথেক াপ্ত 

3. সড়ক দুঘ র্টনা াস াসকৃত সড়ক দুঘ র্টনা সংখয্া 
 

2853 2714 2588 2478 2411 বাংলােদশ পুিলশ, স্থানীয় 
শাসন িবভাগ  o 
িবআরিটe  

পুিলশ িরেপাট র্ o 7th 
Road Safety 
Action Plan 

4. জাতীয় মহাসড়েক 
মণ সময় াস 

ঢাকা-চট্টগর্াম 
মহাসড়েক মণ সময় 

ঘন্টা 9 8 6.61 6.11 - বাংলােদশ পুিলশ িবআরিটe সূ  o 
Highways ময্ানুেয়ল 

জয়েদবপুর-ময়মনিসংহ  
মহাসড়েক মণ সময় 

ঘন্টা 5 4.61 4.11 3.61 - 

*সামিয়ক
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েসকশন 4 
েকৗশলগত uেদ্দশয্, aগর্ািধকার, কায র্কর্ম, কম র্সম্পাদন সূচক eবং লক্ষয্মা াসমূহ 

 
েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশল
গত 
uেদ্দ
েশয্র 
মান 

(Weight 
of 

Strategi
c 

Objecti
ve) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্স
ম্পাদন  
সূচেকর 
মান 

(Weight 
of 

Perform
ance 

Indicato
rs) 

কৃত aজর্ন লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3127-28
(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

েক্ষপণ
(Projection) 

3128-29 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3129-2৯ 

3125-26 3126-27 

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 
ম ণালয়/ িবভােগর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 
2. মহাসড়ক 
েনটoয়ােকর্র 
uন্নয়ন, স সারণ 
o রক্ষণােবক্ষণ; 
 

46 2.2 ভূিম aিধগর্হণ 2.2.2 
aিধগর্হণকৃত 
ভুিম 

েহক্টর 4 31 36 36 35 34 33 32 31 31 

2.3 মহাসড়ক 
মজবুিতকরণ 

2.3.2 
মজবুিতকরণ
কৃত মহাসড়ক

িকেলা
িমটার 

5 258 648.৯6 431 426 421 416 411 441 481 

2.4 মহাসড়ক 
শস্তকরণ 

2.4.2 
শস্তকরণকৃত 
মহাসড়ক 

িকেলা
িমটার 

5 382 632.16 461 456 451 446 441 461 491 
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগ
ত 

uেদ্দেশয্
র মান 

(Weight 
of 

Strategic 
Objective

) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্স
ম্পাদ
ন  
সূচ
েকর 
মান 
(Wei
ght of 
Perfo
rman

ce 
Indic
ators)

কৃত aজর্ন লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3127-28
(Target /Criteria Value for FY 2016 

-17) 

েক্ষপণ
(Projection) 

3128-29 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3129-2৯ 

3125-26 3126-27

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 
  2.5 মহাসড়ক 

পুনঃিনম র্াণ 
2.5.2 পুন:িনিম র্ত
মহাসড়ক 

িকেলািম
টার 

4 - 76.11 96 93 91 89 87 ৯1 211 

2.6 সারেফিসংেয়র 
মাধয্েম মহাসড়ক 
রক্ষণােবক্ষণ    

2.6.2 সােফর্িসংকৃত 
মহাসড়ক 

িকেলািম
টার 

4 2561 5484.18 3211 3161 3111 2৯61 2৯11 3411 3611 

2.7 েসতু o কালভাট র্ 
িনম র্াণ/পুনঃিনম র্াণ 

2.7.2 িনিম র্ত েসতু o 
কালভাট র্ 

িমটার 4 7511 81৯9.48 5111 4৯11 4911 4811 4711 7611 9111 

2.7.3 পুন:িনিম র্ত 
েসতু o কালভাট র্ 

িমটার 3 751 ৯86.83 2311 2261 2211 2161 2111 2111 2311 

2.8 4য় শীতলক্ষা  েসতু 
িনম র্াণ কেল্পর চুিক্ত 
সম্পাদন 

2.8.2 সম্পাদনকৃত 
চুিক্ত 

সংখয্া  3 2 - - - -   

2.9 ভুলতা 5 েলন 
ফ্লাioভার িনম র্াণ 
কেল্পর পূতর্ কাজ    

2.9.2 
Foundation 

শতাংশ 3 211 ৯9 ৯7 ৯5 ৯3   

2.9.3 
Substructur
e 

শতাংশ 3 211 ৯9 ৯7 ৯5 ৯3   
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগ
ত 

uেদ্দেশয্
র মান 

(Weight 
of 

Strategic 
Objective

) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্স
ম্পাদ
ন  
সূচ
েকর 
মান 
(Wei
ght of 
Perfo
rman

ce 
Indic
ators)

কৃত aজর্ন লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3127-28
(Target /Criteria Value for FY 2016 

-17) 

েক্ষপণ
(Projection) 

3128-29 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3129-2৯ 

3125-26 3126-27

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 
2.৯ মাতারবািড় 
কয়লািনভর্র িবদুয্ৎ 
uৎপাদন েকে র সংেযাগ 
সড়ক িনম র্াণ কেল্পর 
(সoজ aংশ) চুিক্ত 
সম্পাদন   

2.৯.2 পূতর্ কােজর 
সম্পাদনকৃত চুিক্ত 
েরাড পয্ােকজ-2 

তািরখ 2 21/6/27 26/6/27 31/6/27 36/6/27 41/6/27   

2.৯.3 পূতর্ কােজর 
সম্পাদনকৃত চুিক্ত 
েরাড পয্ােকজ-3 

তািরখ 2 21/6/27 26/6/27 31/6/27 36/6/27 41/6/27   

2.21 oেয়স্টান র্ বাংলােদশ 
ীজ iম ভেমন্ট েজক্ট 

eর দরপ  আহবান  

2.21.2 পূতর্ কােজর  
আহবানকৃত দরপ   

সংখয্া 3 7 6 5 4 3   

2.22 Cross 
Border Road 
Network 
Improvement 
Project eর চুিক্ত 
সম্পাদন 

2.22.2 পরামশ র্ক 
েসবার সম্পাদনকৃত 
চুিক্ত 

সংখয্া 2 2 - - - -   

2.22.3 পূতর্ কােজর 
সম্পাদনকৃত চুিক্ত 

সংখয্া 2 2 - - - -   

2.23 Technical 
Assistance for 
Subregional 
Road Transport 
Project 
Preparatotory 
Facility eর চুিক্ত 
সম্পাদন   

2.23.2 িডেটল 
িডজাiন পরামশ র্ক 
েসবার সব্াক্ষরকৃত 
চুিক্ত  

সংখয্া 2 3   
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশল
গত 
uেদ্দ
েশয্র 
মান 

(Weight 
of 

Strategi
c 

Objecti
ve) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performanc
e 

Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্স
ম্পাদন  
সূচেকর 
মান 

(Weigh
t of 

Perfor
mance 
Indicat

ors) 

কৃত aজর্ন লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3127-28
(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

েক্ষপণ
(Projection) 

3128-29 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3129-2৯ 

3125-26
3126-

27 
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 
3. তগিতসম্পন্ন 
গণপিরবহন বয্বস্থা 
বতর্ন o স সারণ; 

 

21 3.2 বাস র য্ািপড 
ান্সিজট (িবআরিট) 
িনম র্াণ  

3.2.2 
সম্পাদনকৃত 
চুিক্ত 

সংখয্া 5 - - 4 3 - - 2 - - 

3.2.3 
িনম র্ানকৃত 
বাস িডেপা 

শতাংশ 7 - - 91 89 87 85 83 31 - 

4. সব্াচ্ছন্দয্, মসৃন o 
িনরাপদ েফরী সািভ র্স 
িনিশ্চতকরণ; 

21 4.2 েফরী o পন্টুন 
িনম র্াণ, রক্ষণােবক্ষণ 

eবং পুনব র্াসন 

4.2.2
িনিম র্ত, 
েমরামতকৃত 
o পুনব র্ািসত 
েফরী o 
পন্টুন 

সংখয্া
 

21 - 42 26 25 24 23 22 - - 

5. eেক্সল েলাড 
কে াল েস্টশন 
স্থাপেনর মাধয্েম 
সড়ক েপভেমেন্টর 
ক্ষিত েরাধকরণ; 

21 5.2 oভারেলাড 
িনয় েণর জনয্ 
eেক্সল-েলাড 
কে াল েস্টশন 
স্থাপন o পিরচালন 

5.2.2 
স্থািপত 
eেক্সল-
েলাড 
কে াল 
েস্টশন 

সংখয্া
 

21 - 7 9 8 7 6 5 - - 
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশল
গত 
uেদ্দ
েশয্র 
মান 

(Weight 
of 

Strategi
c 

Objecti
ve) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performanc
e 

Indicators) 

eকক 
(Unit) 

কম র্স
ম্পাদন  
সূচেকর 
মান 

(Weigh
t of 

Perfor
mance 
Indicat

ors) 

কৃত aজর্ন লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 3127-28
(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

েক্ষপণ
(Projection) 

3128-29 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3129-2৯ 

3125-26
3126-

27 
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 
6. গুরুতব্পূণ র্ 
মহাসড়ক 
আন্তজর্ািতক মােন 
uন্নীতকরণ  

8 6.2 জাতীয় 
মহাসড়ক 5-েলেন 
uন্নীতকরণ  

6.2.2 
চার-েলেন 
uন্নীত 
মহাসড়ক 
 

িকেলা
িমটার 

4 231 91 6 5 4 23 71 

6.3 সােসক 
কেল্পর মাধয্েম 
মািটর কাজ o 
aবকাঠােমা কাজ 
সম্পাদন   

মািটর কাজ ঘনিম
টার 

1.6  2756111.1
1 

2616111.11 4611111.11 

ি জ  শতাংশ 1.6  36% 51% 46% 
কালভারট শতাংশ 1.6  63.৯4% 54.17% 5.12% 
ফ্লাioভার শতাংশ 1.6  26% 36% 71% 

7. মহাসড়েক 
আধুিনক েটাল 
বয্বস্থাপনা বতর্ন 

5 7.2 মহাসড়েক 
আধুিনক েটাল প্লাজা 
স্থাপন  

7.2.2 
রূপান্তরকৃত 
আধুিনক 
েটাল প্লাজা 

সংখয্া 5 - - 2 - - - - - - 

8. সড়ক িনরাপত্তা 
িনিশ্চতকরণ/ 
বৃিদ্ধকরণ; 
 

5 8.2 দুঘ র্টনা ােস 
ব্লাকস্পটসমূেহ 
িতকারমূলক 
বয্বস্থাগর্হণ 

8.2.2 ঝুিক
াসকৃত  
স্পট 

সংখয্া 5 - 26 81 79 77 75 73 51 37 
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দপ্তর/সংস্থার 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 -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 

4 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষর িনধ র্ািরত সময়সীমার মেধয্ চুিক্ত সব্াক্ষিরত তািরখ 2 26 aেক্টাবর 
2৯

aেক্টাবর
33 aেক্টাবর 37 aেক্টাবর 3৯ aেক্টাবর

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ দািখলকৃত aধ র্বািষ র্ক o ৈ মািসক িতেবদন সংখয্া 2 6 5 4 - -
মাঠপয র্ােয়র কায র্ালয়সমূেহর সেঙ্গ বািষ র্ক
কম র্সম্পাদন সংকর্ান্ত সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর

সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর সংকর্ান্ত পিরপ  
জািরকৃত 

তািরখ 2 39 eি ল 3127 6 েম 3127 23 েম 3127 2৯ েম 3127 37 েম 3127

দক্ষতা o ৈনিতকতার 
uন্নয়ন 

4 

কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর িশক্ষণ আেয়াজন িশক্ষেণর সময়1 জনঘণ্টা 2 71 66 61 56 51

জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল বাস্তবায়ন 
দপ্তর/সংস্থায় ৈনিতকতা কিমিট গিঠত

 
তািরখ 

2
 

3৯ aেক্টাবর 19 নেভমব্র 26 নেভমব্র 33 নেভমব্র 3৯ নেভমব্র

দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা ণীত তািরখ 2 2 িডেসমব্র 18 িডেসমব্র 25 িডেসমব্র 32 িডেসমব্র 39 িডেসমব্র

তথয্ aিধকার o 
সব্ েণািদত তথয্ 
কাশ বাস্তবায়ন 

3 

তথয্ কাশ িনেদ র্িশকা বাস্তবায়ন 
ম ণালেয়র তথয্ কাশ িনেদ র্িশকা aনুসাের 

তথয্ কািশত 
% 2 211 ৯6 ৯1 96 91 

আoতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্া 
িনেয়াগ 

দপ্তর/সংস্থার দািয়তব্ াপ্ত কম র্কতর্ার নাম o
েযাগােযােগর িঠকানার সঙ্কলন oেয়বসাiেট 

কািশত 
তািরখ 1.6 26 aেক্টাবর 

3৯ 
aেক্টাবর

26 নেভমব্র 41 নেভমব্র 26 িডেসমব্র

দপ্তর/সংস্থার বািষ র্ক িতেবদন ণয়ন 
দপ্তর/সংস্থায় বািষ র্ক িতেবদন oেয়বসাiেট

কািশত 
তািরখ 1.6 12 নেভমব্র 19নেভমব্র 26 নেভমব্র 33 নেভমব্র 3৯ নেভমব্র

uদ্ভাবন o aিভেযাগ 
িতকােরর মাধয্েম 
েসবার মােনান্নয়ন 

6 

পিরবিতর্ত ফরময্ােট ম ণালয়/িবভাগ eবং 
মাঠপয র্ােয়র দপ্তরসমূেহ িসিটেজন্স চাট র্ার ণয়ন

পিরবিতর্ত ফরময্ােট দপ্তর/সংস্থার িসিটেজন্স
চাট র্ার oেয়বসাiেট কািশত তািরখ 2 12 নেভমব্র 19নেভমব্র 26 নেভমব্র 33 নেভমব্র 3৯ নেভমব্র

aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা বাস্তবায়ন 

দপ্তর/সংস্থার aিভেযাগ িতকার েফাকাল 
পেয়ন্ট িনেয়াগকৃত 

তািরখ 2 12 নেভমব্র 19নেভমব্র 26 নেভমব্র 33 নেভমব্র 3৯ নেভমব্র

নাগিরেকর িনকট হেত াপ্ত aিভেযাগ
িনষ্পিত্তকৃত 

% 2 ৯1 91 81 71 61 

েসবা িকর্য়ায় uদ্ভাবন কায র্কর্ম বাস্তবায়ন 

দপ্তর/সংস্থার কমপেক্ষ eকিট কের aনলাiন 
েসবা চালুকৃত 

তািরখ 2 2 জুন 3127 9 জুন 
3127 

26 জুন 3127 33 জুন 31273৯ জুন 3127

দপ্তর/সংস্থার কমপেক্ষ eকিট কের 
েসবা িকর্য়া সহজীকৃত 

তািরখ 2 2 জুন 3127 
9 জুন 
3127 

26 জুন 3127 33 জুন 31273৯ জুন 3127

                                                 
1 71 ঘণ্টা িশক্ষেণর মেধয্ aনূয্ন 31ঘন্টা সরকাির কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত িশক্ষণ aন্তভু র্ক্ত থাকেব ।  
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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% 

আিথ র্ক বয্বস্থাপনার 
uন্নয়ন 

3 
বােজট বাস্তবায়ন কিমিটর কম র্পিরিধ 

যথাযথভােব aনুসরণ 

বােজট বাস্তবায়ন পিরকল্পনা (Budget 
Implementation Plan) ণীত o দািখলকৃত 
ৈ মািসক বােজট বাস্তবায়ন িতেবদন 

সংখয্া 2 6 5 4 3 2 

aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্ত কায র্কর্েমর uন্নয়ন বছের aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্তকৃত % 2 61 56 51 46 41
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সংেযাজনী-2 

 
শব্দসংেক্ষপ (Acronyms) 

 
 
 
 

eিডিপ:              eয্ানুয়াল েডভলাপেমন্ট ে াগর্াম 
 
িজিডeসiuিটিপ:     েগর্টার ঢাকা সাসেটiনাবল আরবান ান্সেপাট র্ েজক্ট  
 

BRT:                 Bus Rapid Transit              
 

MTBF:             Mid Term Budgetary Framework 
 
 
 
 
 
 



16 
 

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

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী 
দপ্তর/সংস্থা 

পিরমাপ পদ্ধিত eবং
uপাত্তসূ  

সাধারণ 
মন্তবয্ 

2.2 ভূিম aিধগর্হণ 2.2.2 aিধগর্হণকৃত ভুিম িবিভন্ন মহাসড়ক িনম র্ান o স সারেনর লেক্ষয্ েয়াজন
aনুযায়ী ভুিম aিধগর্হণ করা হেচ্ছ। 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
 

2.3 মহাসড়ক 
মজবুিতকরণ 

2.3.2 মজবুিতকরণকৃত 
মহাসড়ক 

সড়ক েপভেমন্ট eর uপিরভােগর eক বা eকািধক
ক্ষিতগর্স্থ o দুব র্ল স্তরেক (সােফর্িসং বয্তীত) নতুন কের 
িনম র্াণ করা। 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.4 মহাসড়ক শস্তকরণ 2.4.2 শস্তকরণকৃত 

মহাসড়ক 
িবদয্মান েপভেমন্ট eর eকিদেক বা uভয়িদেক নতুন
িডজাiন aনুযায়ী েপভেমন্ট িনম র্াণ। 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.5 মহাসড়ক পুনঃিনম র্াণ 2.5.2 পুন:িনিম র্ত 

মহাসড়ক 
িবদয্ামান েপভেমন্ট সম্পূণ র্রূেপ aপসারণ কের নতুন
িডজাiন (aিধক পুরূতব্) aনুযায়ী পুনঃিনম র্াণ। 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.6 সারেফিসংেয়র মাধয্েম 
মহাসড়ক রক্ষণােবক্ষণ    

2.6.2 সােফর্িসংকৃত 
মহাসড়ক 

েপভেমন্ট eর িবটুিমনাস aংশ সংস্কার o পুনঃিনম র্াণ
করা। 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.7 েসতু o কালভাট র্ 
িনম র্াণ/পুনঃিনম র্াণ 

2.7.2 িনিম র্ত েসতু o 
কালভাট র্ 

মহাসড়েক েয়াজন aনুযায়ী নতুন কের েসতু o কালভাট র্
িনম র্াণ  

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  
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2.7.3 পুন:িনিম র্ত েসতু o 
কালভাট র্ 

ক্ষিতগর্স্থ িবদয্মান েসতু o কালভাট র্aপসারণ কের
পুনঃিনম র্াণ 
 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.8 4য় শীতলক্ষা  েসতু 
িনম র্াণ কেল্পর চুিক্ত 
সম্পাদন 

2.8.2 সম্পাদনকৃত চুিক্ত কেল্পর েভৗত কােজর চুিক্ত সম্পাদন সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.9 ভুলতা 5 েলন 
ফ্লাioভার িনম র্াণ কেল্পর 
পূতর্ কাজ    

2.9.2 Foundation কেল্পর েসতুর Foundation eর কাজ করা সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.9.3 
Substructure 

কেল্পর েসতুর  Substructure eর কাজ করা সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.৯ মাতারবািড় 
কয়লািনভ র্র িবদুয্ৎ 
uৎপাদন েকে র সংেযাগ 
সড়ক িনম র্াণ কেল্পর 
(সoজ aংশ) চুিক্ত 
সম্পাদন     

2.৯.2 পূতর্ কােজর 
সম্পাদনকৃত চুিক্ত (েরাড 
পয্ােকজ-2) 

কেল্পর কােজর পয্ােকজ -2 eর চুিক্ত সম্পাদন করা সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.৯.3 পূতর্ কােজর 
সম্পাদনকৃত চুিক্ত (েরাড 
পয্ােকজ-3) 

কেল্পর রাস্তার কােজর পয্ােকজ eর চুিক্ত সম্পাদন সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.21 oেয়স্টান র্ বাংলােদশ 
ীজ iম ভেমন্ট েজক্ট 

eর দরপ  আহবান 

2.21.2 পূতর্ কােজর  
আহবানকৃত দরপ   

কেল্পর পূতর্ কােজর দরপ  আহব্ান করা সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 

2.22 Cross Border 
Road Network 
Improvement 
Project eর চুিক্ত 
সম্পাদন 

2.22.2 পরামশ র্ক েসবার 
সম্পাদনকৃত চুিক্ত 

কেল্পর নকশা ণয়েনর জনয্ পরামশ র্ক িনেয়ােগর চুিক্ত 
সম্পাদন 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
2.22.3 পূতর্ কােজর 
সম্পাদনকৃত চুিক্ত 

কেল্পর পূতর্ কাজ সম্পাদেনর চুিক্ত সম্পাদন সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র
মািসক aগর্গিত িতেবদন  
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2.23 Technical 
Assistance for 
Subregional 
Road 
Transport 
Project 
Preparatotory 
Facility eর চুিক্ত 
সম্পাদন   

2.23.2 িডেটল িডজাiন 
পরামশ র্ক েসবার 
সব্াক্ষরকৃত চুিক্ত  

িডেটল িডজাiন নয়েনর জনয্ পরামশ র্ক িনেয়ােগর চুিক্ত 
সম্পাদন 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 

3.2 বাস র য্ািপড ান্সিজট 
(িবআরিট) িনম র্াণ  

3.2.2 সম্পািদতবয্ পূতর্ 
কােজর চুিক্ত সম্পাদন 

গাজীপুর হেত ঢাকা eয়ারেপাট র্ পয র্ন্ত BRT কেল্পর
aধীেন িবিভন্ন কার কায র্সম্পাদেনর জনয্ িঠকাদােনর 
সােথ চুিক্ত সম্পাদন। 

েগর্টার ঢাকা
সাসেটiনাবল আরবান 

ান্সেপাট র্ েজক্ট 
(িজিডeসiuিটিপ) 

িজিডeসiuিটিপ

3.2.3 িনম র্াণকৃত বাস 
িডেপা 

BRT কেল্পর aধীেন বাস িডেপা িনম র্ােণর
কম র্পিরকল্পনা শতকরা হার 

েগর্টার ঢাকা
সাসেটiনাবল আরবান 

ান্সেপাট র্ েজক্ট  

িজিডeসiuিটিপ

4.2 েফরী o পন্টুন 
িনম র্াণ, রক্ষণােবক্ষণ eবং 
পুনব র্াসন 

4.2.2 িনিম র্ত, 
েমরামতকৃত o পুনব র্ািসত 
েফরী o পন্টুন 

সুষ্ঠু,  িনরাপদ o িনরিবিচ্ছন্ন েফরী পারাপার িনিশ্চত
করার লেক্ষয্ িবদয্মান েফরী o পন্টুন েমরামত o 
রক্ষণােবক্ষণ eবং েয়াজন aনুযায়ী নতুন েফরী o পন্টুন 
িনম র্ান। 

েমকািনকয্াল uiং, সড়ক
o জনপথ aিধদপ্তর। 

েমকািনকয্াল uiং eর মািসক িতেবদন।

5.2 oভারেলাড িনয় েণর 
জনয্ eেক্সল-েলাড কে াল 
েস্টশন স্থাপন o 
পিরচালনা  

5.2.2 স্থািপত eেক্সল-
েলাড কে াল েস্টশন 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তরাধীন িবিভন্ন মহাসড়কসমূহেক
aিতিরক্ত oজেনর যানবাহন চলাচেলর ফেল সম্ভাবয্ 
ক্ষিতর হাত েথেক রক্ষার জনয্ গুরুতব্পূর্ণ স্থান সমূেহ 
eেক্সল-েলাড কে াল েস্টশন স্থাপন। 
 
 
 

িফল্ড aিফস,       সড়ক
o জনপথ aিধদপ্তর 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 

6.2 জাতীয় মহাসড়ক 5-
েলেন uন্নীতকরণ  

6.2.2  
চার-েলেন uন্নীত মহাসড়ক 
 

িবদয্মান 3-েলন িবিশষ্ট মহাসড়েকর েপভেমন্ট eর গড়
শস্ততা 31ফুট eবং 5-েলন িবিশষ্ট মহাসড়েকর 
েপভেমন্ট eর গড় শস্ততা 59ফুট (িমিডয়ান বয্তীত)। 
জাতীয় মহাসড়কসমূহেক পয র্ায়কর্েম 5-েলেন uন্নীত করা 
হেচ্ছ। 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  
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6.3 সােসক কেল্পর 
মাধয্েম মািটর কাজ o 
aবকাঠােমা কাজ 
সম্পাদন   

মািটর কাজ  চার-েলেন uন্নীতকরেনর জনয্ মািটর কাজ সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 

ি জ  চার-েলেন স সারেণর জনয্ নতুন ি জ িনম র্াণ 
কালভারট চার-েলেন স সারেণর জনয্ কালভারট িনম র্াণ 
ফ্লাioভার  চার-েলেন স সারেণর জনয্ ফ্লাioভার  িনম র্াণ 

7.2 মহাসড়েক আধুিনক 
েটাল প্লাজা স্থাপন 

7.2.2 রূপান্তরকৃত 
আধুিনক েটাল প্লাজা 

িবদয্মান েটাল প্লাজা আধুিনকীকরণ সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর সেরজিমন পিরদশ র্ন eবং সড়ক o জনপথ
aিধদপ্তেরর মাঠপয র্ােয়র 
মািসক aগর্গিত িতেবদন  

 
8.2 দুঘ র্টনা ােস 
ব্লাকস্পটসমূেহ 
িতকারমূলক বয্বস্থাগর্হণ 

8.2.2 ঝুিক াসকৃত স্পট সড়ক িনরাপত্তা িনিশ্চতকরার লেক্ষয্  দুঘ র্টনা বন স্থান
(ব্লাক স্পট) aপসারণ। 

েটকিনকয্াল সািভ র্েসস
uiং o িফল্ড aিফস, 

সড়ক o জনপথ aিধদপ্তর

েটকিনকয্াল সািভ র্েসস uiং eর িতেবদন
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সংেযাজনী 4: aনয্ ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থার িনকট তয্ািশত সুিনিদ র্ষ্ট কম র্সম্পাদন সহায়তাসমূহ 

 
িতষ্ঠােনর 
ধরণ 

িতষ্ঠােনর নাম সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচক uক্ত িতষ্ঠােনর িনকট 
সংিশ্লষ্ট ম ণালয়/িবভােগর 

চািহদা 
 

চািহদা/ তয্াশার 
েযৗিক্তকতা 

uক্ত িতষ্ঠােনর িনকট 
চািহদার মা া uেল্লখ করুন

তয্াশা পূরণ না 
হেল সম্ভাবয্ ভাব

ভূিম ম ণালয় 
o েজলা 
শাসন 

ভূিম ম ণালয় o 
েজলা শাসন 

2.2.2 aিধগর্হণকৃত ভুিম ভুিম aিধগর্হণ সংকর্ান্ত
কােজর শাসিনক 

aনুেমাদন o াক্কলন 
ণয়নসহ সংিশ্লষ্ট কায র্ 

সম্পাদন। 

সরকাির uন্নয়ন কল্প
বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ 
েয়াজনীয় েক্ষে  েজলা 
শাসন ভুিম ম ণালেয়র 
সহেযািগতায় ভুিম 
aিধগর্হণ করেবন। 

ভূিম ম ণালয় o েজলা
শাসন ভুিম aিধগর্হেণর 
জনয্ দািয়তব্ াপ্ত। 

কম র্সম্পাদন সূচক
বাস্তবায়ন িবিঘ্নত 
হেত পাের 

েজলা শাসন 
o বাংলােদশ 
পুিলশ  

েজলা শাসন o 
বাংলােদশ পুিলশ 

5.2.2 স্থািপত eেক্সল-েলাড
কে াল েস্টশন 

eেক্সল েলাড কে াল 
েস্টশন স্থাপেন স্থানীয়ভােব 
শাসিনক সহেযািগতা 

দান  

েজলা শাসন o বাংলােদশ 
পুিলশ েদেশর শাসন o 
আiন শৃঙ্খলা রক্ষায় 

দািয়তব্ াপ্ত  

স্থানীয় uদ্ভুত সমসয্া 
সমাধােন সহেযািগতা 

করেবন  

সংিশ্লষ্ট কম র্ 
সম্পাদন বয্াহত 
হেত পাের  

েজলা শাসন, 
বাংলােদশ 
পুিলশ o 
BRTA  

েজলা শাসন, 
বাংলােদশ পুিলশ o 

BRTA 

8.2.2 ঝুিক াসকৃত স্পট দুঘ র্টনা ােস 
ব্লাকস্পটসমূেহ 

িতকারমূলক বয্বস্থা গর্হণ 
সংকর্ান্ত কােজ স্থানীয়ভােব 

শাসিনক o ািফক 
বয্বস্থাপনায় সহায়তা করা 

েজলা শাসন, বাংলােদশ
পুিলশ o BRTA েদেশর 
শাসন o আiন শৃঙ্খলা 
রক্ষায় দািয়তব্ াপ্ত  

স্থানীয় uদ্ভুত সমসয্া 
সমাধােন সহেযািগতা 

করেবন  

সংিশ্লষ্ট কম র্ 
সম্পাদন বয্াহত 
হেত পাের  
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