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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ

এবং

সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

িডিজটাল, টকসই, িনরাপদ, ল, পিরেবশ বাব ও আিনক সড়ক পিরবহন বা গেড় তালার মােম দেশর আথ -সামািজক
উয়েনর লে িবআরএ'র কায ম অাহত রেয়েছ। িবগত ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ মাট ৩ (িতন) অথ  বছের আিনক ও
িডিজটাল মাটরযান বাপনা ও িনয়ণ পিতর অংশ িহেসেব িবআরএ কক ১৩.৮০ ল মাটরযােনর িডআরিস ই, ১৭.৯২ ল
িফটেনস সা িফেকট ই ও নবায়ন, ১৫.৮৯ ল াট  কাড  াইিভং লাইেস ই ও নবায়ন, ১২.৬৬ ল রো-িরেিভ নাারেট ও
আরএফআইিড াগ সংেযাজন এবং মাটরযান সংা িবিভ সািভ স দােনর মােম ৫০৮৮.৫০ কা টাকার রাজ আদায় করা হেয়েছ।
সড়ক িনরাপা জারদারকরেণর উেে বিণ ত ৩ অথ -বছের মাট ২.৬২ ল পশাদার মাটরযান চালকেক সড়ক িনরাপা িবষেয় দতা
ও সেচতনতা িলক িশণ দান এবং ামান আদালেতর মােম ায় ৭৯ 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 া জনবল এবং জলা পয ােয় সড়ক ঘ টনা পরবত অসান কায মসহ জরী েয়াজেন যানবাহেনর 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 এক আিনক িশণ একােডিম াপন; মাটরযােনর কািরগির মান
িনধ ারেণর িনিম (Standard and Testing) এক 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 ২০২২ সােলর মে মাঠ পয ােয়র সকল অিফস িসিসিভর আওতায় আনয়ন এবং কীয়ভােব পয েবণ; মানস চালক ি ও
সড়ক িনরাপা  পিরিিতর উয়নকে ২০২৫ সােলর মে ঢাকাসহ ময়মনিসংহ,  িমা,  নায়াখালী,  রাঙামা 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; ২০২২ সােলর মে ঢাকা মো সােকল-১, িমরর এ ১২ লন িবিশ আিনক ভিহকাল
ইেপকশন সার (িভআইিস) চা করা; ২০২১-২২ অথ -বছর হেতই অিধকাংশ ণ  সবা সহেজ াির জ অনলাইেন আেবদেনর
েযাগ ি করা এবং পয ায়েম সকল সবা িডিজটালাইেজশন করা; ২০২৩ সােলর মে সড়ক িনরাপা িবষয়ক িরসাচ  সল এবং িমিডয়া
ও পাবিলেকশন উইং গঠন করা।

২০২১-২২ 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 াট  কাড  াইিভং লাইেস ন, ৩ ল াট  কাড  াইিভং লােইস িবতরণ;
৬০ হাজার পশাদার মাটরযান চালকেক িরেশার িশণ দান ও ১৬০০ ামান আদালত পিরচালনা;
িডিজটাল পিতেত মাটরযােনর কর ও িফ (রাজ) আদােয়র ি ৬.৭% উীত (২০২০-২১ 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 ২০২১ সােলর ন
মােসর ২৭ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

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. রাজ আদায়
৪. িবআরএ’র সবার মান উয়ন

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. যাী ও প পিরবহণ সািভ স কায ম তদারিক ও িনয়ণ;
৪. সরকাির মাটরযান মরামত ও অেকেজা ঘাষণার িনিম পিরদশ ন িতেবদন দান;
৫. সড়ক ঘ টনায় জিড়ত মাটরযােনর পিরদশ ন িতেবদন দান;
৬. সড়ক িনরাপা সিকত কায ম হণ;
৭. ািফক িচ, সংেকত, গিতসীমা ইতািদ িনধ ারণ;
৮. ঢাকা পিরবহণ সময় কপ (িডিসএ) অিধে তীত অা এলাকায় সমিত টেনটওয়াক পিরকনা ণয়ন ও
বাবায়ন;
৯. মাটরযােনর টাইপ ও িণর ননা অেমাদন এবং তদাযায়ী িনম াণ ও চলাচল িনয়ণ;
১০. মাটরযােনর এেল লাড ও ওজনসীমা িনধ ারণ ও িনয়ণ;
১১. আিলক পিরবহণ কিম গঠন ও এর কায ম তদারিক , পিরবীণ ও সময়;
১২. মাটরযােনর কর ও িফ আদায় এবং সরকােরর ব ামিতেম মাটরযােনর িফ িনধ ারণ;
১৩. গণপিরবহেণর ভাড়া িনধ ারণ সংা পািরশ ণয়ন;
১৪. য কান এলাকা বা অিধেের মে সরকােরর ব ামিতেম মাটরযান ও গণপিরবহেণর সংা িনধ ারণ ও িনয়ণ;
১৫. উপির-উ কান িবষেয়র সােথ াসিক অ য কান কাজ; এবং
১৬. সরকার কক সংি অ কােনা আইন, িবিধ, িবধান ারা দ অা দািয়।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

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 ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫
বািষ ক িতেবদন ও িডআরিস
িসেম জনােরেটট িরেপাট 

নবায়নত মাটরযােনর িফটেনস
সা িফেকট দােনর জ হীত সময়

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

২০২৪ সােলর মে রাজ আদােয়র
ি ১০% এ উীত

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

% ৬.৭ ৮ ১০
াংিকং ও আিথ ক িতান
িবভাগ, অথ  মণালয়

বািষ ক িতেবদন এবং অনলাইন
া কােলকশন িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 ৩.৮ ৩.৬ ৩.৪ ৩.২ ৪.৫ ৫.০

[১.১.২] াট কাড 
াইিভং লাইেস
িবতরণ

সমি
সংা
(ল)

৪ ৩.০ ২.৮ ২.৭ ২.৬ ২.৫ ৩.৫ ৪.০

[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 ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৩০ ২৫

[১.৩] মাটরযােনর
িফটেনস সা িফেকট
নবায়ন

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

সমি সংা ৪ ৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

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

গড় িদন ৪ ৩ ২ ১ ১ ১

[১.৪] মাটরযােনর
নিথসেহর িডিজটাল
আকাইভকরণ

[১.৪.১] আকাইভত
ার সংা

সমি
সংা
(ল)

৪ ৭০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৭৭ ৭৫ ১৫০



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] সড়ক
িনরাপা
জারদারকরণ

২৫

[২.১] পশাদার
চালকেদর িরেশার
িশণ দান

[২.১.১] িশণা
[িরেশার] পশাদার
চালক

সমি
সংা
(হাজার)

৫ ৭৫ ৮০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৫০ ৬৫ ৭০

[২.২] জনসেচতনতা
ি

[২.২.১] সড়ক
িনরাপা িবষয়ক
অিত সভা ও
সিমনার

সমি সংা ৪ ১০০ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০ ১৪০

[২.২.২] সবা িবষয়ক
িবি কাশ

সমি সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৭ ৮

[২.২.৩] সামািজক
যাগােযাগ মােম
চারত
জনসেচতনতালক
অিডও/িভিডও

সমি সংা ৪ ৪ ৩ ২ ৫ ৬

[২.৩] মাবাইলেকাট 
পিরচালনা

[২.৩.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৪ ৩১৬৩ ১৬০০ ১৭০০ ১৬৮০ ১৬৬০ ৬৪০ ১৬০০ ১৭৫০ ১৮০০

[২.৩.২] ত
মামলা

সমি সংা ৪ ২১৩৫২ ১২০০০ ১৩০০০ ১২৭০০ ১২৫০০ ১২৩০০ ১২০০০ ১৩৫০০ ১৪০০০

[৩] রাজ
আদায়

১০

[৩.১] মাটরযান কর
ও িফ আদায়

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

গড় % ৫ ৬.৭ ৫.৩ ৩.৩ ২ ৮ ১০

[৩.২] মাবাইলেকাট 
[৩.২.১] মাবাইল
কাট  হেত া
জিরমানার অথ 

সমি
টাকা
(ল)

৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২২০ ২৫০



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িবআরএ’র
সবার মান
উয়ন

১০

[৪.১] গণনাণী
[৪.১.১] অিত
গণনানী

সমি সংা ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[৪.২] সবার মান
উয়েন
কমকতা/কম চারীেদর
সমতা ি

[৪.২.১]
কমকতা/কম চারীেদর
সমতা ির লে
িশণ দােনর জ
আিনক কিউটার
াব াপনত

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৫.২২ ১০.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৩.০৬.২২ ২৭.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[৪.৩] সমসামিয়ক
িবষেয় িবেশষ লািন ং
সশন আেয়াজন

[৪.৩.১] সমসামিয়ক
িবষেয় আেয়ািজত
িবেশষ লািন ং সশন

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৫



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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





খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

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



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

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 (অপােরশন), সদর কায ালয়
িডএলএস িসেম িরেপাট  ও সংি শাখার
তয়নপ

[১.১.২] াট কাড  াইিভং লাইেস িবতরণ পিরচালক (অপােরশন), সদর কায ালয়
িডএলএস িসেম িরেপাট  ও সংি শাখার
তয়নপ

[১.২] মাটরযােনর িডিজটাল রিজেশন
সা িফেকট ই

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

পিরচালক (ইি:), সদর কায ালয় িবএসিপ িসেম িরেপাট  ও সংি শাখার তয়নপ

[১.৩] মাটরযােনর িফটেনস সা িফেকট
নবায়ন

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

পিরচালক (অপােরশন), সদর কায ালয় িবএসিপ িসেম িরেপাট  ও সংি শাখার তয়নপ

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

পিরচালক (ইি:), সদর কায ালয় িবএসিপ িসেম িরেপাট  ও সংি শাখার তয়নপ

[১.৪] মাটরযােনর নিথসেহর িডিজটাল
আকাইভকরণ

[১.৪.১] আকাইভত ার সংা পিরচালক (অপােরশন), সদর কায ালয়
আকাইিভং িসেম িরেপাট  ও সংি শাখার
তয়নপ

[২.১] পশাদার চালকেদর িরেশার িশণ
দান

[২.১.১] িশণা [িরেশার] পশাদার চালক পিরচালক (িশণ), সদর কায ালয়
হািজরা তািলকা ও সামাির িরেপাট  এবং চয়ারান,
িবআরএ কক ািরত তয়নপ

[২.২] জনসেচতনতা ি

[২.২.১] সড়ক িনরাপা িবষয়ক অিত সভা ও সিমনার পিরচালক (রাড সফ), সদর কায ালয় িতেবদন ও ছিব

[২.২.২] সবা িবষয়ক িবি কাশ পিরচালক (এনেফাস েম), সদর কায ালয় কািশত িবি

[২.২.৩] সামািজক যাগােযাগ মােম চারত জনসেচতনতালক
অিডও/িভিডও

পিরচালক (শাসন)/পিরচালক (রাড সফ), সদর
কায ালয়

কািশত অিডও/িভিডও

[২.৩] মাবাইলেকাট  পিরচালনা [২.৩.১] পিরচািলত অিভযান পিরচালক (এনেফাস েম), সদর কায ালয়
মাবাইল কাট  িতেবদন ও সংি শাখার
তয়নপ

[২.৩] মাবাইলেকাট  পিরচালনা [২.৩.২] ত মামলা পিরচালক (এনেফাস েম), সদর কায ালয়
মাবাইল কাট  িতেবদন ও সংি শাখার
তয়নপ

[৩.১] মাটরযান কর ও িফ আদায়
[৩.১.১] িডিজটাল পিতেত মাটরযান কর ও িফ আদােয়র ি
(২০২০-২১ অথ বছেরর লনায়)

পিরচালক (অপােরশন), সদর কায ালয়
অনলাইন কর ও িফ আদােয়র িসেম িরেপাট  ও
সংি শাখার তয়নপ

[৩.২] মাবাইলেকাট  [৩.২.১] মাবাইল কাট  হেত া জিরমানার অথ  পিরচালক(এনেফাস েম) মাবাইলেকাট  িতেবদন

[৪.১] গণনাণী [৪.১.১] অিত গণনানী পিরচালক(এনেফাস েম) িতেবদন ও ছিব ও সংি শাখার তয়নপ

[৪.২] সবার মান উয়েন কমকতা/কম চারীেদর
সমতা ি

[৪.২.১] কমকতা/কম চারীেদর সমতা ির লে িশণ দােনর
জ আিনক কিউটার াব াপনত

পিরচালক (অপােরশন)/পিরচালক (শাসন) িপ



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.৩] সমসামিয়ক িবষেয় িবেশষ লািন ং সশন
আেয়াজন

[৪.৩.১] সমসামিয়ক িবষেয় আেয়ািজত িবেশষ লািন ং সশন পিরচালক (িশণ)
িতেবদন ও ছিব এবং পিরচালক (িশণ) কক
তয়ন প



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

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



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:১৫ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

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









 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


