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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ

এবং
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বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ মাট ৩ (িতন) অথ  বছের আিনক ও িডিজটাল মাটরযান বাপনা ও িনয়ণ পিতর অংশ
িহেসেব িবআরএ কক ১৩.৫১ ল মাটরযােনর িডআরিস ই, ২১.৩১ ল িফটেনস সা িফেকট ই ও নবায়ন, ১৫.৯০ ল াইিভং
লাইেস ই ও নবায়ন, ১২.৯১ ল রো-িরেিভ নাারেট ও আরএফআইিড াগ সংেযাজন এবং মাটরযান সংা িবিভ সািভ স
দােনর মােম ৫৯৯৩.২৭ কা টাকার রাজ আদায় করা হেয়েছ। সড়ক িনরাপা জারদারকরেণর উেে বিণ ত িবগত ৩ (িতন) অথ -
বছের মাট ২.৫২ ল পশাদার মাটরযান চালকেক সড়ক িনরাপা িবষেয় দতা ও সেচতনতা িলক িশণ দান এবং ামান
আদালেতর মােম ায় ৬৩ হাজার মামলা দােয়র করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ -বছের মাননীয় ধানমী কক িভিডও কনফােরিং এর
মােম `িবআরএ ভবন’এর ভ উোধন করা হেয়েছ। গত ২০১৯-২০ অথ -বছর থেক অনলাইেন আেবদন হেণর মােম তাৎিণক
লান ার াইিভং লাইেস ই, রাইডেশয়ািরং সবাদানকারী িতান ও রাইডেশয়ািরং মাটরযান এনিলেম সা িফেকট দান,
সিচবালেয়র অভের িফটেনস নবায়েনর বা হণ, য কান সােকল হেত িফটেনস নবায়নসহ ভাড়ায় চািলত নয় এপ মাটরকার, িজপ
ও মাইোবােসর একসােথ ২ (ই) বছেরর িফটেনস দান এবং সড়ক পিরবহন আইন-২০১৮ ও বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কপ আইন,
২০১৭ গত ১লা নেভর ২০১৯ থেক কায কর করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

সমাঃ পয া ও িশিত জনবল এবং মাঠ পয ােয় িনজ অিফস ও সড়ক ঘ টনা পরবত অসান কায মসহ জরী েয়াজেন
মাটরযান/লিজিেকর অভাব।
চােলসহঃ জলা পয ােয় িবআরএ’র িনজ অিফস ভবনসহ মাটরযান চালকেদর াইিভং লাইেসের পরীা (িলিখত, মৗিখক ও
বহািরক) হেণর জ ায়ী  অবকাঠােমাসহ াইিভং াক,  রা, পরীার হল,  পরীা  হেণর জ িবিভ ণীর িবেশষ মাটরযান
সরবরাহ ও াইিভং িসেলটর াপন; মাটরযােনর িফটেনস পরীার জ আিনক ভিহকাল ইেপকশন সার াপন ও পিরচালনা;
িবআরএ'র কম কতা/কম চারীেদর সমতা ির লে কীয়ভােব আিনক িশণ একােডিম াপন; মাটরযােনর কািরগির মান
িনধ ারেণর িনিম (Standard and Testing) আিনক অেটােমাবাইল টিং াবেরটির াপন ও পিরচালনা; সড়ক ঘ টনায়
র হার ৫০% এ কিমেয় আনা; িবআরএ’র সকল কায ম িডিজটালাইেজশেনর আওতায় আনয়ন।

ভিবৎ পিরকনা:

আগামী ২০২৩ সােলর মে মাঠ পয ােয়র সকল অিফস িসিসিভর আওতায় আনয়ন এবং কীয়ভােব পয েবণ; মানস চালক ি ও
সড়ক িনরাপা পিরিিতর উয়নকে ২০২৭ সােলর মে ঢাকাসহ ময়মনিসংহ, িমা,  নায়াখালী  ও ফিরদর জলা সদের িবআরএ
ভবনসহ িভআইিস ও আবািসক িবধাস মাটর াইিভং টিং, িনং এ মািপারপাস সার (BMDTTMC) িনম াণ এবং
পয ায়েম ৬৪ জলায় সসারণ; ২০২৩ সােলর মে ঢাকা মো সােকল-১, িমরর এ ১২ লন িবিশ আিনক ভিহকাল ইেপকশন
সার (িভআইিস) চা করা; ২০২২-২৩ অথ -বছর হেতই অিধকাংশ ণ  সবা সহেজ াির জ অনলাইেন আেবদেনর েযাগ ি
করা এবং পয ায়েম সকল সবা িডিজটালাইেজশন করা; ২০২৪ সােলর মে সড়ক িনরাপা িবষয়ক িরসাচ  সল এবং িমিডয়া ও
পাবিলেকশন  উইং  গঠন  করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িডিজটাল রিজ: সা িফেকট (িফংগার ি হেণর পর) দােনর জ হীত সময় ৩৫ িদন থেক ৩০ িদেন নািমেয় আনা;
৪ ল ৫০ হাজার াট  কাড  াইিভং লাইেস ন, ৩ ল ৫০ হাজার াট  কাড  াইিভং লােইস িবতরণ;
৬৬ হাজার পশাদার মাটরযান চালকেক িরেশার িশণ দান ও ১৭৫০  ামান আদালত পিরচালনা;
িডিজটাল পিতেত মাটরযােনর কর ও িফ (রাজ) আদােয়র ি ৮% উীত (২০২১-২২ অথ  বছেরর লনায়)।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ

এবং

সিচব,  সড়ক  পিরবহন  ও  মহাসড়ক  িবভাগ,  সড়ক  পিরবহন  ও  স  মণালয়-এর  মে  ২০২২  সােলর
................. মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িডিজটাল, টকসই, িনরাপদ, ল, পিরেবশ বাব আিনক সড়ক পিরবহন বা িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
আিনক ত ির বহার, সড়ক িনরাপা িবষেয় অংশীজেনর সেচতনতা ি, েগাপেযাগী সড়ক পিরবহন আইন ণয়ন ও
েয়ােগর মােম িডিজটাল, টকসই, িনরাপদ, ল, পিরেবশ বাব আিনক সড়ক পিরবহন বা গেড় তালা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. মাটরযান বাপনা আিনকায়ন
২. সড়ক িনরাপা জারদারকরণ
৩. িবআরএ’র সবার মান উয়ন
৪. রাজ আদায়

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মাটরযান চালনার াইিভং লাইেস, মাটরযােনর রিজেশন, িফটেনস সা িফেকট, াইিভং ইনার লাইেস,
ট-পারিমট ইতািদ দান;
২. মাটরযান তকারী ও সংেযাজনকারী িতান, মাটরযান িবয়কারী িতান, মাটরযান ওয়াকশপ, াইিভং
িশণ  ল,  মাটরযান  ষণ  পরীাকারী  িতান  ইতািদর  রিজেশন  দান;
৩. সরকাির মাটরযান মরামত ও অেকেজা ঘাষণার িনিম পিরদশ ন িতেবদন দান;
৪. সড়ক ঘ টনায় জিড়ত মাটরযােনর পিরদশ ন িতেবদন দান;
৫. সড়ক িনরাপা সিকত কায ম হণ;
৬. মাটরযােনর এেল লাড ও ওজনসীমা িনধ ারণ ও িনয়ণ;
৭. আিলক পিরবহণ কিম গঠন ও এর কায ম তদারিক , পিরবীণ ও সময়;
৮. মাটরযােনর কর ও িফ আদায় এবং সরকােরর ব ামিতেম মাটরযােনর িফ িনধ ারণ;
৯. গণপিরবহেণর ভাড়া িনধ ারণ সংা পািরশ ণয়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৪ সাল নাগাদ ২৫ িদেনর মে
মাটরযােনর িডিজটাল রিজ:
সা িফেকট ই এবং ০১ িদেনর মে
িফটেনস সা িফেকট ই

িডিজটাল রিজ: সা িফেকট (িফংগার ি
হেণর পর) দােনর জ হীত সময়

িদন ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫
বািষ ক িতেবদন ও িডআরিস
িসেম জনােরেটট িরেপাট 

নবায়নত মাটরযােনর িফটেনস
সা িফেকট দােনর জ হীত সময়

িদন ৩ ২ ১ ১ ১
বািষ ক িতেবদন ও িবএসিপ
িসেম জনােরেটট িরেপাট 

২০২৪ সােলর মে রাজ আদােয়র
ি ৯% এ উীত

িডিজটাল পিতেত মাটরযান কর ও িফ
আদােয়র ি (২০২০-২১ অথ বছেরর
লনায়)

% ৬.৭ ৮ ৮.৫ ৯
াংিকং ও আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

বািষ ক িতেবদন এবং
অনলাইন া কােলকশন
িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] মাটরযান
বাপনা
আিনকায়ন

২৫

[১.১] াট কাড  াইিভং
লাইেস ণ ও
িবতরণ

[১.১.১] াট কাড 
াইিভং লাইেস ণ

সমি
সংা
(ল)

৫ ৪.০ ৪.৫ ৪.৩ ৪.২ ৪.১ ৪.০ ৫.০ ৫.৫

[১.১.২] াট কাড 
াইিভং লাইেস িবতরণ

সমি
সংা
(ল)

৪ ৩.০ ৩.৫ ৩.৪ ৩.৩ ৩.২ ৩.০ ৪.০ ৪.৫

[১.২] মাটরযােনর
িডিজটাল রিজেশন
সা িফেকট ই

[১.২.১] িডিজটাল রিজ:
সা িফেকট (িফংগার
ি হেণর পর)
দােনর জ হীত সময়

গড় িদন ৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ২৮ ২৫

[১.৩] মাটরযােনর
িফটেনস সা িফেকট
নবায়ন

[১.৩.১] এপেয়েমের
মােম িফটেনস নবায়ন
পিত চাত
মো/জলা সােকল

মিত সংা ৪ ৪ ১০ ২৯ ২৭ ২৬ ২৫ ৫০ ৭০

[১.৩.২] নবায়নত
মাটরযােনর িফটেনস
সা িফেকট দােনর জ
হীত সময়

গড় িদন ৪ ৩ ২ ১ ২ ১ ১

[১.৪] মাটরযােনর
নিথসেহর িডিজটাল
আকাইভকরণ

[১.৪.১] আকাইভত
ার সংা

মিত
সংা
(ল)

৪ ৭০ ১৬০ ২৮০ ২৭৫ ২৭৩ ২৭১ ২৭০ ৩৫৭

[২] সড়ক
িনরাপা
জারদারকরণ

২৫

[২.১] পশাদার
চালকেদর িরেশার
িশণ দান

[২.১.১] িশণা
[িরেশার] পশাদার
চালক

সমি
সংা
(হাজার)

৪ ৮০ ৬০ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬১ ৭০ ৭৫

[২.২] জনসেচতনতা
ি

[২.২.১] সড়ক িনরাপা
িবষয়ক অিত সভা ও
সিমনার আেয়ািজত

সমি সংা ৪ ৭০ ৭০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২০ ১২৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.২.২] সড়ক িনরাপা
িবষয়ক িবিভ ধরেণর
জনসেচতনতালক
িবি সামািজক
যাগােযাগ মাম/জাতীয়
পিকায় কািশত

সমি
সংা
(ধরণ)

৩ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১২

[২.২.৩] ইেলকিনক
িমিডয়া/িভ চােনেল
সড়ক িনরাপা িবষয়ক
িবিভ ধরেণর
জনসেচতনতালক
অিডও/িভিডও চারত

সমি সেক ৩ ১২০০ ১১৮০ ১১৬০ ১১৪০ ১১০০ ১৪০০ ১৬০০

[২.২.৪] সড়ক িনরাপা
িবষয়ক
জনসেচতনতালক
িলফেলট/পাার
িবতরণত

সমি ল ৩ ৬ ৫.৮ ৫.৬ ৫.৪ ৫.০ ৬.৫ ৭.০

[২.৩] মাবাইলেকাট 
পিরচালনা

[২.৩.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৪ ১৬০০ ১৭০০ ১৭৫০ ১৭৪০ ১৭৩০ ১৭২০ ১৭০০ ১৮০০ ১৮৫০

[২.৩.২] ত মামলা
সংা মািসক
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িবআরএ’র
সবার মান
উয়ন

১৪

[৩.১] সমসামিয়ক
িবষেয় িবেশষ লািন ং
সশন আেয়াজন

[৩.১.১] সমসামিয়ক
িবষেয় আেয়ািজত িবেশষ
লািন ং সশন

সমি সংা ৬ ৩ ৬ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ ৫

[৩.২] অনলাইেন
িবআরএ'র সবা
িবষয়ক িবি
/িনেদ িশা জাতীয়
দিনক পিকায়
কািশত

[৩.২.১] অনলাইেন
িবআরএ'র িবিভ
ধরেণর সবা িবষয়ক
িবি /িনেদ িশকা
জাতীয় দিনক পিকায়
কািশত

সমি সংা ৪ ৪ ৩ ২ ৫ ৬

[৩.৩] সবার মান
উয়েন
কমকতা/কম চারীেদর
সমতা ি

[৩.৩.১] িবিভ অনলাইন
কায ম/সবা সংা
বহািরক িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ৪ ৩ ২ ৪ ৫

[৪] রাজ আদায় ৬
[৪.১] মাটরযান কর ও
িফ আদায়

[৪.১.১] িডিজটাল
পিতেত মাটরযান কর
ও িফ আদােয়র ি
(২০২১-২২ অথ বছেরর
লনায়)

গড় % ৬ ৬.৭ ৮ ৭.৮ ৭.৫ ৭.৩ ৭.০ ৮.৫ ৯



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরএফআইিড রিডও িেয়ি আইেডনিফেকশন

২ এইচএসিডএল হাই িসিকউির াইিভং লাইেস

৩ িডআরিস িডিজটাল রিজেশন সা িফেকট

৪ িবআরএ বাংলােদশ রাড ােপাট  অথির

৫ িবএসিপ িবআরএ সািভ স পাট াল

৬ িভআইিস ভিহেকল ইেপকশন সার



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] াট কাড  াইিভং লাইেস ণ ও
িবতরণ

[১.১.১] াট কাড  াইিভং লাইেস ণ
পিরচালক (ইিিনয়ািরং) ও পিরচালক (অপােরশন),
িবআরএ সদর কায ালয়

পিরচালক (অপােরশন) ও পিরচালক (ইি:) এর তয়ন এবং
িসেম িরেপাট 

[১.১.২] াট কাড  াইিভং লাইেস িবতরণ
পিরচালক (ইিিনয়ািরং) ও পিরচালক (অপােরশন),
িবআরএ সদর কায ালয়

পিরচালক (ইিিনয়ািরং) এর পতয়ন / িসেম িরেপাট 

[১.২] মাটরযােনর িডিজটাল রিজেশন
সা িফেকট ই

[১.২.১] িডিজটাল রিজ: সা িফেকট (িফংগার ি হেণর পর)
দােনর জ হীত সময়

পিরচালক (ইিিনয়ািরং) ও পিরচালক (অপােরশন),
িবআরএ সদর কায ালয়

পিরচালক (ইিিনয়ািরং)/পিরচালক (অপােরশন) এর পতয়ন
/ িসেম িরেপাট 

[১.৩] মাটরযােনর িফটেনস সা িফেকট
নবায়ন

[১.৩.১] এপেয়েমের মােম িফটেনস নবায়ন পিত চাত
মো/জলা সােকল

পিরচালক (ইিিনয়ািরং) ও পিরচালক (অপােরশন),
িবআরএ সদর কায ালয়

অিফস আেদশ/রেলশন

[১.৩.২] নবায়নত মাটরযােনর িফটেনস সা িফেকট দােনর
জ হীত সময়

পিরচালক (ইিিনয়ািরং) ও পিরচালক (অপােরশন),
িবআরএ সদর কায ালয়

পিরচালক (ইিিনয়ািরং)/পিরচালক (অপােরশন) এর পতয়ন
/ িসেম িরেপাট 

[১.৪] মাটরযােনর নিথসেহর িডিজটাল
আকাইভকরণ

[১.৪.১] আকাইভত ার সংা পিরচালক (অপােরশন), িবআরএ সদর কায ালয় পিরচালক (অপােরশন) এর পতয়ন / িসেম িরেপাট 

[২.১] পশাদার চালকেদর িরেশার
িশণ দান

[২.১.১] িশণা [িরেশার] পশাদার চালক পিরচালক (িশণ), িবআরএ সদর কায ালয়
পিরচালক (িশণ) এর পতয়ন / িসেম িরেপাট  এবং
অিফস আেদশ ও হািজরা

[২.২] জনসেচতনতা ি
[২.২.১] সড়ক িনরাপা িবষয়ক অিত সভা ও সিমনার
আেয়ািজত

পিরচালক (রাড সফ), িবআরএ সদর কায ালয় নাশ/প ও িরিচ

[২.২] জনসেচতনতা ি

[২.২.২] সড়ক িনরাপা িবষয়ক িবিভ ধরেণর
জনসেচতনতালক িবি সামািজক যাগােযাগ মাম/জাতীয়
পিকায় কািশত

পিরচালক (এনেফাস েম), পিরচালক (রাড সফ),
িবআরএ সদর কায ালয়

িবি ও কািশত পিকা

[২.২.৩] ইেলকিনক িমিডয়া/িভ চােনেল সড়ক িনরাপা
িবষয়ক িবিভ ধরেণর জনসেচতনতালক অিডও/িভিডও
চারত

পিরচালক (রাড সফ), িবআরএ সদর কায ালয়
পিরচালক (রাড সফ) এর পতয়ন / অিডও/িভিডও ও িভ
চােনেলর িববরণ

[২.২.৪] সড়ক িনরাপা িবষয়ক জনসেচতনতালক
িলফেলট/পাার িবতরণত

পিরচালক (রাড সফ), িবআরএ সদর কায ালয় পিরচালক (রাড সফ) এর পতয়ন ও সার সংেপ িববরণী

[২.৩] মাবাইলেকাট  পিরচালনা
[২.৩.১] পিরচািলত অিভযান পিরচালক (এনেফাস েম), িবআরএ সদর কায ালয় উপপিরচালক (এনেফাস েম) এর পতয়ন

[২.৩.২] ত মামলা সংা মািসক িতেবদন দািখলত পিরচালক (এনেফাস েম), িবআরএ সদর কায ালয় উপপিরচালক (এনেফাস েম) এর পতয়ন

[৩.১] সমসামিয়ক িবষেয় িবেশষ লািন ং
সশন আেয়াজন

[৩.১.১] সমসামিয়ক িবষেয় আেয়ািজত িবেশষ লািন ং সশন পিরচালক (িশণ), িবআরএ সদর কায ালয়
পিরচালক (িশণ) এর পতয়ন / িসেম িরেপাট  এবং
অিফস আেদশ ও হািজরা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.২] অনলাইেন িবআরএ'র সবা
িবষয়ক িবি /িনেদ িশা জাতীয় দিনক
পিকায় কািশত

[৩.২.১] অনলাইেন িবআরএ'র িবিভ ধরেণর সবা িবষয়ক
িবি /িনেদ িশকা জাতীয় দিনক পিকায় কািশত

পিরচালক (এনেফাস েম), পিরচালক (ইিিনয়ািরং) ও
পিরচালক (অপােরশন), িবআরএ সদর কায ালয়

িবি/িনেদ িশকা ও কািশত পিকা

[৩.৩] সবার মান উয়েন
কমকতা/কম চারীেদর সমতা ি

[৩.৩.১] িবিভ অনলাইন কায ম/সবা সংা বহািরক
িশণ আেয়ািজত

পিরচালক (িশণ), িবআরএ সদর কায ালয়
পিরচালক (িশণ) এর পতয়ন / িসেম িরেপাট  এবং
অিফস আেদশ ও হািজরা

[৪.১] মাটরযান কর ও িফ আদায়
[৪.১.১] িডিজটাল পিতেত মাটরযান কর ও িফ আদােয়র ি
(২০২১-২২ অথ বছেরর লনায়)

পিরচালক (অপােরশন) ও রাজ কম কতা, িবআরএ
সদর কায ালয়

পিরচালক (অপােরশন)/রাজ কম কতা এর পতয়ন / িসেম
িরেপাট 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ১৭:৫৩ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ









ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


