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cUf‚wgt 
evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU (weAviwUG) moK cwienb I †mZz gš¿Yvjqvaxb GKwU miKvix cÖwZôvb| moK 
cwien‡bi mvwe©K ZË¡veavb, e¨e¯’vcbv I myôz wbqš¿‡Yi D‡Ï‡k¨ †gvUihvb Aa¨v‡`k, 1983 Gi 2G avivi ÿgZve‡j 
1987 m‡bi wW‡m¤^i gv‡m weAviwUG MVb Kiv nq| moK cwienb e¨e¯’v wbivc`, cÖhyw³ wbf©i, myk„•Lj I cwi‡ek evÜe 
K‡i M‡o †Zvjv, moK wbivcËv m¤úwK©Z cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb, KvwiMwi I wkÿvg~jK Kvh©µg MÖn‡Yi gva¨‡g `ÿ 
PvjK m„wó Ges moK `~N©Ubv n«vmKi‡Yi Rb¨ Rbm‡PZbZv e„w×i wbwgË weAviwUG wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| G ms¯’v  
‡gvUihvb Pvjbvi Pvjbvi WªvBwfs jvB‡mÝ, †gvUihv‡bi †iwR‡÷ªkb, wdU‡bm mvwU©wd‡KU, WªvBwfs Bb÷ªv±i jvB‡mÝ, 
iæU cviwgU, †gvUihvb cÖ¯‘ZKvix  ms‡hvbKvix cÖwZôvb, †gvUihvb weµqKvix cÖwZôvb, †gvUihvb IqvK©kc, WªvBwfs 
cÖwkÿY ¯‹zj, †gvUihvb `~lY cixÿvKvix cÖwZôvb BZ¨vw`i †iwR‡÷ªkb cÖ`vb K‡i _v‡K|  
 

µgweKvkt 
1962 evsjv‡`k  ‡ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU 1962 mv‡j Òmycvwib‡Ub‡W›U Ae †ivW UªvÝ‡cvU© †gB‡›Ub¨vÝ (SRTM)Ó 

wn‡m‡e AvZ¥cÖKvk K‡i| 47 Rbej wewkó (SRTM) Gi c`¸‡jvi g‡a¨ 1wU Ômycvwib‡Ub‡W›U Ges Ô‡gvUi 
†fwnK¨vj BÝ‡c±iÕ, Ô‡gKvwbK¨vj GwmmU¨v›UÕ c`¸‡jv D‡jøL‡hvM¨ wQj| ‘SRTM’cÖ_‡g †gvUihv‡bi 
wdU‡bm mvwU©wd‡KU cÖ`vb, miKvwi Mvox †givgZ msµvšÍ cwi`k©b wi‡cvU© cÖ`vb, `yN©Ubv KewjZ ‡gvUihvb 
cwi`k©b, jvB‡mÝ KZ©„c‡ÿi wb‡`©kµ‡g WªvBwfs cixÿv_©x‡`i †hvM¨Zv hvPvB, †iwR‡÷ªkb KZ©„c‡ÿi 
wb‡`©kµ‡g WªvBwfs cixÿv_©x‡`i †hvM¨Zv hvPvB, †iwR‡÷ªkb KZ©„c‡ÿi wb‡`©kµ‡g †gvUihv‡bi cwi`k©b 
wi‡cvU© cÖ`vb BZ¨vw`i gva¨‡g Kvh©µg ïiæ K‡i| 

1977 ‡`‡ki iv¯Ív-NvU I †gvUihv‡bi msL¨v e„w× cvIqvq 1977 m‡b Ômycvwib‡Ub‡W›U Ae ‡ivW UªvÝ‡cvU© †gB‡›Ub¨vÝ 
(SRTM)’ cybM©Vb K‡i ÔWvB‡i±‡iU Ae †ivW UªvÝ‡cvU© †gB‡›Ub¨vÝ (DRTM)Õ bvgKiY Kiv nq| G mg‡q 
ÒWvB‡i±‡iU Ae †ivW UªvÝ‡cvU© ‡gB‡›Ub¨vÝ (DRTM)Ó Gi Rbej 47 ‡_‡K e„w× K‡i 62‡Z DbœxZ Kiv 
nq|  

1982 
 

1982 mvj ch©šÍ WªvBwfs jvB‡mÝ cÖ`vb msµvšÍ KvR †Rjv cÖkvmb n‡Z m¤úbœ Kiv nZ| 1982 mv‡ji ci 
n‡Z weAviwUG MV‡bi c~e© ch©šÍ WªvBwfs jvB‡mÝ cÖ`vb msµvšÍ KvR cywjk wefv‡Mi Dci b¨¯Í wQj| cywjk 
wefvM KZ©„K WªvBwfs jvB‡mÝ cÖ`v‡bi mgq WªvBwfs cixÿv_©x‡`i `ÿZv hvPvB‡qi Rb¨ c„_K GKwU Kw¤ú‡UwÝ 
†evW© _vK‡jI G †ev‡W©i Kvh©µg Lye GKUv †`Lv †hZ bv| jvB‡mÝ KZ©„cÿ (‡g‡UªvcwjUb GjvKvi Rb¨ Dc-
cywjk Kwgkbvi UªvwdK Ges †Rvjvi Rb¨ cywjk mycvi) Gi wb‡`©kµ‡g mv‡R©›U ev †gvUihvb cwi`k©K KZ©„K 
WªvBwfs cixÿv_©x‡`i cixÿv MÖnY Kiv n‡Zv|  

1987 
 

weAviwUG MV‡bi c~‡e© †gvUihvb msµvšÍ wewfbœ Kvhv©ejx †hgb- †gvUihvb ‡iwR‡÷ªkb, wdU‡bm mvwU©wd‡KU 
cÖ`vb, miKvwi Mvox †givgZ I A‡K‡Rv ‡NvlYvKiY, WªvBwfs jvB‡mÝ Bmy¨ I bevqb, iæU cviwgU cÖ`vb, 
†gvUihv‡bi ivR¯^ Av`vq BZ¨vw` gš¿Yvjq I wewfbœ ms¯’vi Dci b¨¯Í wQj| †gvUihvb †iwR‡÷ªkb I WªvBwfs 
jvB‡mÝ msµvšÍ KvR cywjk wefvM, AvšÍt‡Rjv iæU cviwgU I we‡kl †iwR‡÷ªkb msµvšÍ KvR Z`vwbšÍb 
†hvMv‡hvM gš¿Yvjq, AvÂwjK iæU cviwgU msµvšÍ KvR †Rjv cÖkvmb, ivR¯^ Av`vq WvKwefvM I †gvUihv‡bi 
wdU‡bm Bmy¨/bevqb msµvšÍ KvR DRTM m¤úv`b KiZ| †gvUihvb msµvšÍ KvR GKB ms¯’v †_‡K mgcv`b 
Kivi j‡ÿ¨ gvwjK mwgwZi `vexi †cÖwÿ‡Z 1987 m‡b ÒWvB‡i±‡iU Ae †ivW UªvÝ‡cvU© †gB‡›Ub¨vÝ 
(DRTM)Ó Gi 62 Rbejmn †gvU 291 Rbej m¤̂wjZ evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU m„wó Kiv nq| Gi 
g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ c`¸‡jv wQ‡jv 1 (GK) Rb †Pqvig¨v‡bi Aax‡b 2 (`yB) Rb cwiPvjK, 1 (GK) Rb mwPe, 
4 (Pvi) Rb Dc-cwiPvjK, 26 (QvweŸk) Rb mnKvix cwiPvjK, 56 (Qvcvbœ) Rb †gvUihvb cwi`k©K 
BZ¨vw`|   

1990 
 

1987 mv‡j weAviwUG MwVZ n‡jI weAviwUGÕi gva¨‡g mviv‡`‡k †gvUihv‡bi WªvBwfs jvB‡mÝ I †iwR‡÷ªkb 
cÖ`v‡bi KvR g~jZt 1990 mvj †_‡K ïiæ nq|  

1992 1992 mv‡j 29 Rvbyqvwi evsjv‡`k ‡ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv, 1992 
†M‡RU AvKv‡i cÖKvwkZ nq| 

1995 
 

MÖvnK †mevi gv‡bvbœq‡bi j‡ÿ¨ weAviwUGÕi Kg©c×wZ Kw¤úDUvivB‡Rkb Kiv nq| Rvbyqvwi/1995 †_‡K 
wewfbœ KvRKg© Kw¤úDUvivB‡Rk‡bi gva¨‡g m¤úbœ Kiv ïiæ nq| wek¦e¨vs‡Ki Avw_©K mnvqZvq mgMÖ ‡`‡ki 
mv‡_ weAviwUGÕi Kvhv©ewj Kw¤úDUvi †bUIqv‡K©i AvIZvq Avbvq‡bi Kvh©µg m¤úbœ nq Ges weAviwUGÕi 
I‡qemvBU Pvjy Kiv nq| 

1999 1999 mvj n‡Z †ccvieyK WªvBwfs jvB‡m‡Ýi cwie‡Z© n‡jvMÖvghy³ cøvwóK KvW© WªvBwfs MÖnY Kiv nq| 
2004 
 

weAviwUG †ivW †mdwU †mj bvgK cÖK‡íi 20 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K A¯’vqx wfwË‡Z ivR¯^ Lv‡Zi ¯’vbvšÍi 
Kivi cÖ¯Ív‡e ms¯’vcb gš¿Yvjq KZ©„K m¤§wZ Ávcb Kiv nq| A_© gš¿Yvjq KZ©„K D³ 20R‡bi g‡a¨ 19 Rb 
Rbe‡ji mycvwik Kiv nq| d‡j 2004 mv‡j weAviwUGÕi ‡gvU Rbe‡ji msL¨v 291 †_‡K 310 G DbœxZ nq| 
2004 mv‡j weAviwUGÕi 19wU AvÂwjK Awdm Ges 46wU †Rjv Awd‡mi gva¨‡g Kvh©µg m¤úv`b Kiv n‡Zv| 
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46wU †Rjv Awd‡m A¯’vqxfv‡e Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡Zv| KviY, weAviwUGÕi e„nËi †Rjv e¨ZxZ bem„ó 
†Rjvq †Kv‡bv ¯’vqx Awdm ZrKvjxb mg‡q wQj bv| AvÂwjK Awdm n‡Z 2/1 Rb Kg©KZ©v KZ©„K gvwmK 2/4 
w`b åg‡bi gva¨‡g †Rjv Awd‡mi Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nZ|  

2009 2009 mvj ‡_‡K 38 wU †Rjv I 5wU †g‡Uªv GjKvq mv‡i&Kj Awdm Pvjy Kiv nq| d‡j weAviwUGÕi Kvh©µ‡g 
MwZ mÂvwiZ nq| 

2010 
 

cÖPwjZ ÷¨v¤ú, Rgv d‡q‡ji gva¨‡g †gvUihv‡bi Ki I wd Rgv`v‡bi cwie‡Z © ¯^”QZv, Revew`wnZv cÖwZôv 
Ges ivR¯^ Av`vq e„w×i j‡ÿ¨ 14 b‡f¤̂i 2010 ZvwiL ‡_‡K †gvUihv‡bi hveZxq Ki I wd AbjvBb e¨vswKs 
c×wZ‡Z Av`vq Kvh©µg ïiæ Kiv nq| †gvUihv‡bi †iwR‡÷ªkb msµvšÍ WvUv wbivc` msiÿ‡Yi Rb¨ weAviwUG 
Bbdi‡gkb wm‡÷g cÖeZ©b Kiv nq|  

2011 17 A‡±vei 2011 ZvwiL ‡_‡K B‡jKUªwbK wPchy³ nvB wmwKDwiwU ¯§vU© KvW© WªvBwfs jvB‡mÝ cÖeZ©b Kiv 
nq| 

2012 
 

‡gvUihvb e¨e¯’vcbvi k„•Ljv Avbq‡bi wbwgË g¨vbyqvj bv¤^vi‡cø‡Ui cwie‡Z© †i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤^vi‡cøU I 
AviGdAvBwW U¨vM cÖeZ©b Kiv nq| GQvov cÖPwjZ †ccvieyK †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡K‡Ui cwie‡Z© wPchy³ 
AZ¨vaywbK wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU cÖeZ©b Kiv nq| †gvUihv‡bi MwZwewa ch©‡eÿ‡Yi wbwgË XvKv 
kn‡ii ¸iæZ¡c~Y© 12 (evi)wU UªvwdK c‡q‡›U cixÿvg~jKfv‡e AviGdAvBwW †÷kb ¯’vcb Kiv nq| 
†gvUihv‡bi †i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤^vi‡cøU, AviGdAvBwW U¨vM cÖ¯‘Z I ms‡hvR‡bi Rb¨ Ges wWwRUvj 
†iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡K‡Ui Rb¨ †gvUihvb gvwj‡Ki ev‡qv‡gwUªK cÖ`vb Ges msMÖ‡ni Rb¨ GmGgGm wm‡÷g 
cÖeZ©b Kiv nq|  

2014 moK cwienb I ‡mZz gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve Ievq`yj Kv‡`i Ggwc KZ©„K MZ 4 GwcÖj 2014wLªt 
Zvwi‡L ÔweAviwUG febÕ wbgv©Y Kv‡Ri ïf D‡Øvab I wfwË cÖ¯Íi ¯’vcb Kiv nq|  

2016 ‡KvBKvÕi KvwiMwi I Avw_©K mnvqZvq weAviwUG m`i Kvhv©j‡q AvaywbK WvUv ‡m›Uvi Ges I‡qe †cvU©vj ¯’vcb 
Kiv nq| GQvov XvKvi wgicyi¯’ weAviwUG Awd‡m ¯^qswµqfv‡e ‡gvUihv‡bi wdU‡bm mb` bevq‡bi Rb¨ 
†fwnK¨vj BÝ‡cKkb ‡m›Uvi Pvjy Kiv nq| cykcyj GmGgGm Gi gva¨‡g †gvUihvb I WªvBwfs jvB‡m‡Ýi Z_¨ 
Rvbvi my‡hvM ˆZix Kiv nq| 2016 mvj †_‡K AZ¨vaywbK cwjKve©‡bU Wz‡qj B›Uvi‡dR (Contact and 

Contactless) ¯§vU© KvW© WªvBwfs jvB‡mÝ Pvjy Kiv n‡q‡Q| 2016 mv‡ji 9B †g weAviwUG Kg©KZv I 
Kg©Pvix wb‡qvM wewagvjv-1992 (ms‡kvwaZ) †M‡RU AvKv‡i cÖKvwkZ nq| 

2017 2017 mv‡ji 19 RyjvB evsjv‡`k moK cwienb KZ©„cÿ AvBb †M‡RU AvKv‡i cÖKvwkZ nq| weAviwUGÕi 
eZ©gvb mvsMVwbK KvVv‡gv Abyhvqx Aby‡gvw`Z Rbe‡ji msL¨v 823 Rb| Gi g‡a¨ weAviwUG m`i Kvhv©jqmn 
wefvMxq Awdm Ges mv‡K©j Awd‡m 656 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix Kg©iZ Av‡Qb| weAviwUGÕi 07 (mvZ)wU 
wefvMxq Awdm Ges mv‡K©j Awd‡m 656 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix Kg©iZ Av‡Qb| weAviwUGÕi 07 (mvZ)wU 
wefvMxq Awdm, 57 (mvZvbœ) wU †Rjv mv‡K©j Awd‡mi g‡a¨ 50 (cÂvk)wU c„_K mv‡K©j Awdm Ges 07 
(mvZ)wU mshy³ mv‡K©j Awdm|  

2018 7wU mshy³ mv‡K©j‡K wef³ K‡i Avjv`vfv‡e h_v- †g‡nicyi, cÂMo, jvjgwbinvU, kixqZcyi, bovBj, 
SvjKvwV I ei¸bv †Rjvq bZzb mv‡K©j Awdm ¯’vc‡bi cÖ¯Íve moK cwienb I gnvmoK wefv‡M †cÖiY Kiv 
n‡q‡Q| bem„ó gqgbwmsn wefv‡M weAviwUG Gi gqgbwmsn wefvMxq wefvMxq Kvhv©jq m„wói D‡`¨vM †bqv 
n‡”Q|  

2019 1g chv©‡q 17wU †Rjvq cÖwkÿY GKv‡Wwg ¯’vc‡bi Rb¨ weAviwUGÕi mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z ¯’vqxfv‡e Rbej 
m„wói D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| weAviwUGÕi cÖwZwU †Rjvq BRTA Office cum Motor Driving 

Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) ¯’vc‡bi Rb¨ Rwg AwaMÖn‡Yi 
KvR Pjgvb i‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ gqgbwmsn †Rjvq BRTA Office cum Motor Driving Testing, 

Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) ¯’vc‡bi Rb¨ wWwcwc cÖ¯‘‡Zi KvR m¤úbœ 
n‡q‡Q| GQvovI iv½vgvwU, Kzwgjøv, †bvqvLvjx I dwi`cyi ‡Rjvq Rwg µq/AwaMÖn‡Yi KvR m¤úbœ n‡q‡Q|  
weAviwUGÕi mKj ‡mev AbjvB‡b †K›`ªxqfv‡e cÖ`vb Kivi Rb¨ weAviwUG mvwf©m †cvU©vj (weGmwc) mK‡ji 
Rb¨ Db¥y³ K‡i †`qv n‡q‡Q| weAviwUGÕi wgicyi Awd‡m 15 †jb wewkó †fwnK¨vj BÝ‡cKkb †m›Uvi ¯’vc‡bi 
Rb¨ civgk©K wb‡qvM Kiv n‡q‡Q|  
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iæcKí (Vision): 
wWwRUvj I †UKmB moK cwienb e¨e¯’v|  
 

Awfjÿ¨ (Mission): 
‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ GKwU wWwRUvj mg„×, †UKmB, cwi‡ek evÜe, mvkÖqx, wbivc` I Avivg`vqK moK 
cwienb e¨e¯’v M‡o †Zvjv|  
 

Kvhv©ewj (Functions): 
1. ‡gvUihvb Pvjbvi WªvBwfs jvB‡mÝ, †gvUihv‡bi †iwR‡÷ªkb, wdU‡bm mvwU©wd‡KU, WªvBwfs Bm›Uªv±i jvB‡mÝ, 

iæUcviwgU BZ¨vw` cÖ`vb; 
2. ‡gvUihvb cÖ¯‘ZKvix I ms‡hvRbKvix cÖwZôvb, †gvUihvb weµqKvix cÖwZôvb, †gvUihvb Iqvi&Kkc, WªvBwfs 

cÖwkÿY ¯‹zj, †gvUihvb `~lY cixÿvKvix cÖwZôvb BZ¨vw`i †iwR‡÷ªkb cÖ`vb; 
3. hvÎx I cY¨ cwienY mvwf©m Kvh©µg Z`viwK I wbqš¿Y; 
4. miKvwi †gvUihvb †givgZ I A‡K‡Rv †NvlYvi wbwgË cwi`k©b cÖwZ‡e`b cÖ`vb; 
5. moK `yN©Ubv RwoZ †gvUihv‡bi cwi`k©b cÖwZ‡e`b cÖ`vb; 
6. moK wbivcËv m¤úwK©Z Kvh©µg MÖnY; 
7. UªvdK wPý, ms‡KZ, MwZmxgv BZ¨vw` wba©viY; 
8. XvKv cwienb mgš^q KZ©„cÿ (wWwUwmG) Awa‡ÿÎ e¨ZxZ Ab¨vb¨ GjvKvq mgwš^Z iæU‡bUIqvK© cwiKíbv cÖYqb 

I ev¯Íevqb; 
9. ‡gvUihv‡bi UvBc I †kÖwYi bgybv Aby‡gv`b Ges Z`byhvqx wbg©vY I PjvPj wbqš¿Y; 
10. ‡gvUihv‡bi G‡·j †jvW I IRbmxgv wba©viY I wbqš¿b; 
11. AvÂwjK cwienY KwgwU MVb I Bnvi Kvh©µg Z`viwK, cwiexÿY I mgš^q; 
12. ‡gvUihv‡bi Ki I wd Av`vq Ges miKv‡ii cye©vbygwZµ‡g †gvUihv‡bi wd wba©viY; 
13. MYcwien‡bi fvov wba©viY msµvšÍ mycvwik cÖYqb; 
14. ‡h †Kvb GjvKv ev Awa‡ÿ‡Îi g‡a¨ miKv‡ii c~ev©bygwZµ‡g †gvUihvb I MYcwien‡Yi msL¨v wba©viY I wbqš¿Y; 
15. Dcwi-D³ †Kvb wel‡qi mwnZ cÖvmw½K Ab¨ †h †Kvb KvR; Gesr 
16. miKvi KZ©„K mswk÷ Ab¨ †Kv‡bv AvBb, wewa, cÖweavb Øviv cÖ`Ë Ab¨vb¨ `vwqZ¡| 

 

GmwWwR (†UKmB Dbœqb Afxó)t  
United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020 Ges RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb Afxó 
(SDG) 2030 Gi Goal-3.6 Abyhvqx evsjv‡`k 2020 mv‡ji g‡a¨ moK `yN©Ubvq AvnZ I wbn‡Zi msL¨v A‡a©‡K 
bvwg‡q Avb‡Z A½xKvive×| †UKmB Dbœqb Afx‡ói wb‡¤œv³ jÿ¨gvÎv AR©‡b G A_wiwU, moK cwienb I gnvmoK 
wefv‡Mi mv‡_ KvR Ki‡Q|  
 

Goal-3  : Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. 

Target-3.6 : By 2020 halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents. 

 

jÿ¨gvÎv 3.6 : me eqmx mK‡ji DbœZ Rxebgvb I ¯^v¯’¨Ki Rxeb wbwðZ Kivi Rb¨ 2020 mv‡ji g‡a¨ 
  moK `~N©Ubvq AvnZ I wbn‡Zi msL¨v A‡a©‡K bvwg‡q Avbv|  

 

D‡jøwLZ jÿ¨ AR©‡b B‡Zvg‡a¨ weAviwUG KZ©„K MvoxPvjK‡`i cÖwkÿY msµvšÍ wewfbœ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 2016-
17 A_©eQi †_‡K †ckvRxwe MvoxPvjK‡`i WªvBwfs jvB‡mÝ bevqbKv‡j cÖwkÿY cÖ`vb eva¨ZvgyjK Kiv n‡q‡Q| 2017-
18 A_©eQ‡i 84,019 Rb †ckv`vi PvjK‡K weAviwUG KZ©„K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 2017-2018 A_©eQ‡i moK 
wbivcËv I MYm‡PZbZv e„w×gyjK †¤øvMvb m¤̂wjZ wewfbœ cÖKvi 8,21,478wU wjd‡jU I 4,98,566wU w÷Kvi weZiY 
Kiv n‡q‡Q| weAviwUG KZ©„K †gvUihv‡bi wdU‡bm bevqb cÖwµqv ¯^qswµqfv‡e Kivi j‡ÿ¨ B‡Zvg‡a¨ weAviwUGÕi XvKv 
†g‡Uªv-1 mv‡K©‡j ‡fwnK¨vj BÝ‡cKkb †m›Uvi (VIC) ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges 17wU e„nËi †Rjvq wfAvBwmmn gvwëcvicvm 
‡Uªwbs GÛ †Uw÷s †m›Uvi ¯’vc‡bi j‡ÿ¨ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| moK wbivcËvg~jK Kvh©µg e¨vcKfv‡e MÖnY Kiv 
n‡q‡Q|  
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wmwU‡Rb PvU©vit 
1| wfkb I wgkb 
 

 wfkb 
GKwU wWwRUvj I ‡UKmB moK cwienb wbqš¿Y e¨e ’̄v| 
 

 wgkb 
‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ GKwU wWwRUvj, †UKmB, cwi‡ekevÜe, mvkÖqx I Avivg`vqK 
moK cwienb wbqš¿Y e¨e ’̄v M‡o †Zvjv|  

 

 

2| †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ 

2.1| bvMwiK †mev 
 

µ. 
bs 

‡mevi bvg 

 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1| 

 

wkÿvbwek 
WªvBwfs 
jvB‡mÝ Bmy¨ 
(A‡ckv`vi) 
 

MÖvn‡Ki eZ©gvb/ ’̄vqx 
wVKvbv Abyhvqx 
weAviwUGÕi mswkø÷ 
mv‡K©j Awd‡m 
Av‡e`b Ki‡Z nq| 
mswkø÷ KZ©„cÿ 
wkÿvbwek jvB‡mÝ 
Bmy¨ Ki‡e|  

(1) c~iYK…Z wba©vwiZ Av‡e`b; 
(2) wba©vwiZ wd Rgv`v‡bi iwk`; 
(3) ‡iwRóvW© Wv³vi KZ©„K 
†gwW‡Kj mvwU©wd‡KU;  
(4) b¨vkbvj AvBwW KvW© / Rb¥ 
mb`/ cvm‡cvU©-Gi mZ¨vwqZ 
d‡UvKwc; 
(5) m`¨ †Zvjv 03 Kwc ÷¨v¤ú 
mvBR I 01 Kwc cvm‡cvU© mvBR 
Qwe; 
(6) A ’̄vqx wVKvbvi cÖ‡qvRbxq 
cÖgvYK (fvovi Pzw³cÎ/BDwjwU 
we‡ji Kwc); 

K) †gvUimvB‡Kj 
A_ev nvjKv 
†gvUihvb- 345/- 
UvKv (f¨vUmn)  
L) †gvUimvB‡Kj I 
nvjKv †gvUihvb- 
518/- UvKv 

01 w`b 

 

mnKvix cwiPvjK (BwÄt) 
I jvB‡mwÝs KZ©„cÿ 
weAviwUG mv‡i&Kj Awdm 
 

2| 
 

wkÿvbwek 
WªvBwfs 
jvB‡mÝ Bmy¨ 
(‡ckv`vi)  

MÖvn‡Ki eZ©gvb/ ’̄vqx 
wVKvbv Abyhvqx 
weAviwUGÕi mswkøó 
mv‡K©j Awd‡m 
Av‡e`b Ki‡Z nq| 
mswkøó KZ©„cÿ 
wkÿvbwek jvB‡mÝ 
Bmy¨ Ki‡e|  

(1) c~iYK…Z wbav©wiZ Av‡e`b dg© 
(dg© WvDb‡jvW wjsK: 
https://goo.gl/wE4CV1); 

(2) wba©vwiZ wd Rgv`v‡bi iwk`, 
(3) †iwRóvW© Wv³vi KZ©„K 
†gwW‡Kj mvwU©wd‡KU; 
(4) b¨vkbvj AvBwW KvW©/Rb¥ 
mb`/cvm‡cvU©-Gi mZ¨vwqZ 
d‡UvKwc; 
(5) m`¨ †Zvjv 03 Kwc ÷¨v¤ú I 
01 Kwc cvm‡cvU© mvBR Qwe; 
(06) A¯’vqx wVKvbvi cÖ‡qvRbxq 
cÖgvYK (fvovi Pzw³cÎ / BDwjwU 
we‡ji Kwc); 
 

 

 

w_ª-ûBjvi A_ev 
nvjKv †gvUihvb- 
345/- UvKv 
(f¨vUmn) 
 
[wd Rgv`v‡bi Rb¨ 
e¨vs‡Ki ZvwjKvi 
wjsK: 
http://goo.gl/TdG6
Bs] A_ev AbjvB‡b 
wd Rgv`v‡bi wjsK: 
www.ipaybrta.cnsb
d.com] 

01 w`b 

 

mnKvix cwiPvjK (BwÄt) 
I jvB‡mwÝs KZ©„cÿ 
weAviwUG mv‡i&Kj Awdm 

৩। ঞ্জশক্ষানঞ্জিশ 

ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স  

নিায়ন 

ঞ্জশক্ষানঞ্জিশ ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স  নিায়ফন  

জন্য গ্রাহকফক 

ঞ্জিআ টিএ’  র্িংঞ্জিষ্ট 

র্াফকসল অঞ্জ ফর্ 

আফিদন ক ফে হয়। 

(১) পূ ণকৃে আফিদন  ে স ( ে স 

ডাউনফলাড ঞ্জলিংক : 

https://goo.gl/wE4CV1) 
(২) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ঞ্জ  জোদাফন   ঞ্জশদ,  

(৩) লান সা  লাইফর্ন্স-এ   ফ াকঞ্জপ; 

নিায়ন ঞ্জ  ১৭৩/-  াকা 

( যা র্হ)। 

[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6

০১ ঞ্জদন র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও লাইফর্ঞ্জন্সিং কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 

 



পাতা | 6  

 

µ. 
bs 

‡mevi bvg 

 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj) 

Bs   

অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsb
d.com] 

৪। ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স  ইস্যয 

(অফপশাদা ) 

ঞ্জিআ টিএ’  র্িংঞ্জিষ্ট 

র্াফকসল অঞ্জ ফর্ 

আফিদন ক ফে হয়। 

র্িংঞ্জিষ্ট কর্তসপক্ষ 

ড্রাইঞ্জ িং লাইফর্ন্স  

ইস্যয ক ফি। 

(১) পূ ণকৃে ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে আফিদন  ে স 

( ে স ডাউনফলাড ঞ্জলিংক : 

https://goo.gl/wE4CV1);  
(২) ড্রাইঞ্জ িং কঞ্জিফ ঞ্জন্স প ীক্ষায় 

উত্তীফণ স  প্রোনক; 

(৩) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ঞ্জ  জোদাফন   ঞ্জশদ,  

(৪) র্দ্য তোলা পার্ফপা স র্াইজ ০৩ 

কঞ্জপ  ঙ্গীন ছঞ্জি;  

স্মা স কাড স অফপশাদা  

লাইফর্ন্স ২৫৪২/-  াকা 

( যা র্হ)। 

[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6
Bs   
অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com] 

৩০ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও লাইফর্ঞ্জন্সিং কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 

৫। ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স  ইস্যয 

(ফপশাদা ) 

ঞ্জিআ টিএ’  র্িংঞ্জিষ্ট 

র্াফকসল অঞ্জ ফর্ 

আফিদন ক ফে হয়। 

র্িংঞ্জিষ্ট 

কর্তসপক্ষড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স  ইস্যয 

ক ফি। 

(১) পূ ণকৃে ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে আফিদন  ে স 

( ে স ডাউনফলাড ঞ্জলিংক : 

https://goo.gl/wE4CV1);  

(২) ড্রাইঞ্জ িং কঞ্জিফ ঞ্জন্স প ীক্ষায় 

উত্তীফণ স  প্রোনক; 

(৩) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ঞ্জ  জোদাফন   ঞ্জশদ,  

(৪) পুঞ্জলশ ত ঞ্জ ঞ্জ ফকশফন  

র্ফতাষজনক প্রঞ্জেফিদন; 

(৫) র্দ্যফোলা পার্ফপা স র্াইজ০৩ 

কঞ্জপ  ঙ্গীন ছঞ্জি;  

স্মা স কাড স তপশাদা  

লাইফর্ন্স ১৬৭৯/-  াকা 

( যা র্হ)। 

[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs   

অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrt

a.cnsbd.com] 

৩০ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও লাইফর্ঞ্জন্সিংকর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 

৬। ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স  

নিায়ন 

(অফপশাদা ) 

ড্রাইঞ্জ িং লাইফর্ন্স  

নিায়ন (অফপশাদা ) 

নিায়ফন  জন্য 

গ্রাহকফক 

ঞ্জিআ টিএ’  র্িংঞ্জিষ্ট 

র্াফকসল অঞ্জ ফর্ 

আফিদন ক ফে হয়। 

 (১) পূ ণকৃে ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে আফিদন  ে স 

( ে স ডাউনফলাড ঞ্জলিংক : 

https://goo.gl/wE4CV1); 

(২) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ঞ্জ  জোদাফন   ঞ্জশদ,  

(৩) র্দ্যফোলা পার্ফপা স র্াইজ ০২ 

কঞ্জপ  ঙ্গীন ছঞ্জি; 

স্মা স কাড স অফপশাদা  

লাইফর্ন্স ২৫৪২/-  াকা 

( যা র্হ)। 

[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs   

অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com] 
 

 

 

 

 

 

৩০ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও লাইফর্ঞ্জন্সিং কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 

 

৭। ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স 

নিায়ন 

(ফপশাদা ) 

তপশাদা  ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স  নিায়ফন  

জন্য গ্রাহকফক 

ঞ্জিআ টিএ’  র্িংঞ্জিষ্ট 

র্াফকসল অঞ্জ ফর্ 

আফিদন ক ফে হয়। 

(১) পূ ণকৃে ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে আফিদ ন ে স 

( ে স ডাউনফলাড ঞ্জলিংক : 

https://goo.gl/wE4CV1);  

(২) ড্রাইঞ্জ িং কঞ্জিফ ঞ্জন্স প ীক্ষায় 

উত্তীফণ স  প্রোনক; 

(৩) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ঞ্জ  জো দাফন   ঞ্জশদ,  

(৪) ত ঞ্জজষ্টাড স ডাক্তা  কর্তসক 

স্মা স কাড স তপশাদা  

লাইফর্ন্স ১৬৭৯/-  াকা 

( যা র্হ)। 

[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs   

৩০ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও লাইফর্ঞ্জন্সিং কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 
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µ. 
bs 

‡mevi bvg 

 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj) 
তেঞ্জডফকল র্াটি সঞ্জ ফক  দাঞ্জখল; 

(৫) র্দ্য তোলা পার্ফপা স র্াইজ ০২ 

কঞ্জপ  ঙ্গীন ছঞ্জি;  

 

অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com] 

৮। তো  র্াফন  

ত ঞ্জজফেশন 

(ফো  র্াইফক

ল) 

তর্িাগ্রহণকা ীফক 

র্িংঞ্জিষ্ট ঞ্জিআ টিএ 

অঞ্জ ফর্ ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে 

  ফে প্রফয়াজনীয় 

কাগজপত্রর্হ 

তো  র্াইফকফল  

ঞ্জনিন্ধফন  জন্য 

আফিদন ক ফে হয়। 

আফিদনটি র্াচাই-

িাছাই কফ  র্ঠিক 

পাওয়াফগফল গ্রাহকফক 

প্রফয়াজনীয় 

ত ঞ্জজফেশন ঞ্জ  জো 

প্রদান ক ফে হয়। 

তো  র্াইফকলটি 

পঞ্জ দশ সন ক া  প  

তো  র্ান 

পঞ্জ দশ সফক  স্যপাঞ্জ শ 

র্াফপফক্ষ র্হকা ী 

পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:) 

কর্তসক ত ঞ্জজফেশফন  

প্রদান ক া হয়। 

(১) োঞ্জলক ও আেদাঞ্জনকা ক/ঞ্জডলা  

কর্তসক র্থার্থ াফি পূ ণ ও স্বাক্ষ  

ক া ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে আফিদনপত্র ( ে স 

ডাউনফলাড ঞ্জলিংক : 

https://goo.gl/3dyTNX); 
    (ক) একাঞ্জর্ক ব্ঞ্জক্ত তর্ৌথ াফি 

তকাফনা তো  র্াইফকফল  োঞ্জলক হফল 

তর্-তক্ষফত্র একজফন  নাফে 

ত ঞ্জজফেশফন  জন্য র্কফল   র্ম্মঞ্জে 

র্ম্বঞ্জলে হল নাো; 

    (খ) প্রঞ্জেষ্ঠান/তকািাঞ্জন  তক্ষফত্র 

স্বাক্ষ  ও ঞ্জর্লফোহ ; 

    (গ) ব্ািংক অথিা অথ সলঞ্জি 

প্রঞ্জেষ্ঠাফন  র্াফথ গাড়ী  োঞ্জলকানা  

আঞ্জথ সক র্িংঞ্জিষ্টো থাকফল র্িংঞ্জিষ্ট 

প্রঞ্জেষ্ঠাফন  প্যাফডফ ঞ্জজফেশন 

কর্তসপক্ষ ি াি  আফিদন; 

(২) ঞ্জিল অি এঞ্জি, ইন ফয়র্, ঞ্জিল 

অি তলঞ্জডিং ও এলঞ্জর্এ কঞ্জপ; 

(৩) তর্ল র্াটি সঞ্জ ফক  /তর্ল 

ইঞ্জন্টফেশন/ঞ্জিক্রয় প্রোণপত্র 

(আেদাঞ্জনকা ক/ঞ্জিফক্রো প্রদত্ত); 

(৪) প্যাঞ্জকিং ঞ্জলস্ট, তডঞ্জল া ী চালান 

ও তগই  পাশ (ঞ্জর্ফকঞ্জড গাড়ী  

তক্ষফত্র); 

(৫) ঞ্জিফদঞ্জশ নাগঞ্জ ফক  নাফে 

ত ঞ্জজফেশন হফল িািংলাফদফশ  ওয়াকস 

পা ঞ্জে  এিিংঞ্জ র্া  তেয়াফদ  কঞ্জপ; 

(৭) ঞ্জিক্রয়া ী প্রঞ্জেষ্ঠাফন   যা  

পঞ্জ ফশাফর্  চালান; 

(৮) প্রফর্াজয ত ঞ্জজফেশন ঞ্জ  

জোদাফন   ঞ্জর্দ; 

(৯) ব্ঞ্জক্ত োঞ্জলকানার্ীন 

আফিদনকা ী  তক্ষফত্র জােীয় 

পঞ্জ চয়পত্র/ পার্ফপা স/ ত ঞ্জলফ ান 

ঞ্জিল/ ঞ্জিদ্যযৎ ঞ্জিল ইেযাঞ্জদ  তর্-

তকানটি  র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ এিিং 

োঞ্জলক প্রঞ্জেষ্ঠান হফল প্রঞ্জেষ্ঠাফন  

প্যাফড পত্র; 

ঞ্জনিন্ধনকাফল প্রফর্াজয 

ঞ্জ : 

(ক) তো  র্াইফকফল  

ওজন ৯০ তকঞ্জজ িা এ  

কে এিিং ইঞ্জিন 

কযাপাঞ্জর্টি ১০০ঞ্জর্ঞ্জর্ 

িা এ  কে হফল 

র্ি সফো  ঞ্জ  ৯,৩১৩/- । 

প িেী ২ িছ  প প  

প্রঞ্জেঞ্জকঞ্জি ১১৫০/- 

 াকা কফ  ৪টি 

ঞ্জকঞ্জিফে অিঞ্জশষ্ট 

৪৬০০/-  াকা ত াড 

ট্যাক্স পঞ্জ ফশার্ ক ফে 

হফি।   

 

(খ) তো  র্াইফকফল  

ওজন ৯০তকঞ্জজ  তিশী 

ও ইঞ্জিন কযাপাঞ্জর্টি 

১০০ ঞ্জর্ঞ্জর্ িা এ  কে 

হফল র্ি সফো  ঞ্জ  

১০,৪৬৩/- । প িেী ২ 

িছ  প প  প্রঞ্জেঞ্জকঞ্জি 

২৩০০/-  াকা কফ  ৪টি 

ঞ্জকঞ্জিফে অিঞ্জশষ্ট 

৯২০০/-  াকা ত াড 

ট্যাক্স পঞ্জ ফশার্ ক ফে 

হফি।   

 

(গ) তো  র্াইফকফল  

ওজন ৯০তকঞ্জজ িা এ  

কে এিিং ইঞ্জিন 

কযাপাঞ্জর্টি ১০০ঞ্জর্ঞ্জর্’  

তিশী হফল র্ি সফো  ঞ্জ  

১০,৯২৩/- । 

প িেী ২ িছ  প প  

প্রঞ্জেঞ্জকঞ্জি ১১৫০/- 

 াকা কফ  ৪টি 

ঞ্জকঞ্জিফে অিঞ্জশষ্ট 

৪৬০০/-  াকা ত াড 

ট্যাক্স পঞ্জ ফশার্ ক ফে 

হফি।   

 

(ঘ) তো  র্াইফকফল  

ওজন ৯০তকঞ্জজ  তিশী 

ও ইঞ্জিন কযাপাঞ্জর্টি 

১০০ ঞ্জর্ঞ্জর্’  তিশী হফল 

০১ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও ত ঞ্জজফেশন কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 
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µ. 
bs 

‡mevi bvg 

 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj) 
র্ি সফো  ঞ্জ  ১২,০৭৩/।  

প িেী ২ িছ  প প  

প্রঞ্জেঞ্জকঞ্জি ২৩০০/- 

 াকা কফ  ৪টি 

ঞ্জকঞ্জিফে অিঞ্জশষ্ট 

৯২০০/-  াকা ত াড 

ট্যাক্স পঞ্জ ফশার্ ক ফে 

হফি।    

[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs   

অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com] 

৯। তো  র্াফন  

ত ঞ্জজফেশন  

(তো  র্াইফক

ল ব্ঞ্জেে) 

তর্িাগ্রহণকা ীফক 

র্িংঞ্জিষ্ট ঞ্জিআ টিএ 

অঞ্জ ফর্ ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে 

  ফে প্রফয়াজনীয় 

কাগজপত্রর্হ 

তো  র্াইফকফল  

ঞ্জনিন্ধফন  জন্য 

আফিদন ক ফে হয়। 

আফিদনটি র্াচাই-

িাছাই কফ  র্ঠিক 

পাওয়াফগফল গ্রাহকফক 

প্রফয়াজনীয় 

ত ঞ্জজফেশন ঞ্জ  জো 

প্রদান ক ফে হয়। 

তো  র্াইফকলটি 

পঞ্জ দশ সন ক া  প  

তো  র্ান 

পঞ্জ দশ সফক  স্যপাঞ্জ শ 

র্াফপফক্ষ র্হকা ী 

পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:) 

কর্তসক ত ঞ্জজফেশফন  

প্রদান ক া হয়। 

(১) োঞ্জলক ও আেদাঞ্জনকা ক/ঞ্জডলা  

কর্তসক র্থার্থ াফি পূ ণ ও স্বাক্ষ  

ক া ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে আফিদনপত্র (H-Form) 

( ে স ডাউনফলাড ঞ্জলিংক : 

https://goo.gl/3dyTNX);  

 (২) ব্ঞ্জক্ত োঞ্জলকানার্ীন 

আফিদনকা ী  তক্ষফত্র  

(ক)জােীয় 

পঞ্জ চয়পত্র/ পার্ফপা স র্েযাঞ্জয়ে 

 ফ াকঞ্জপ; 

   (খ)ঠিকানা  প্রোনক 

ঞ্জহফর্ফিইউটিঞ্জলটি ঞ্জিল (ফ ঞ্জলফ ান 

ঞ্জিল/ঞ্জিদ্যযৎ ঞ্জিল ইেযাঞ্জদ) এ  

র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ; 

(গ) একাঞ্জর্ক ব্ঞ্জক্ত তর্ৌথ াফি তকাফনা 

গাড়ী  োঞ্জলক হফল তর্-তক্ষফত্র 

একজফন  নাফে ত ঞ্জজফেশফন  জন্য 

র্কফল   র্ম্মঞ্জে র্ম্বঞ্জলে হল নাো;  

(৩) োঞ্জলক প্রঞ্জেষ্ঠান হফল প্রঞ্জেষ্ঠাফন  

তল া ফহড প্যাফড ঞ্জচঠি;  

(৪) ব্ািংক অথিা অথ সলঞ্জি প্রঞ্জেষ্ঠাফন  

র্াফথ গাড়ী  োঞ্জলকানা  আঞ্জথ সক 

র্িংঞ্জিষ্টো থাকফল র্িংঞ্জিষ্ট প্রঞ্জেষ্ঠাফন  

প্যাফড ত ঞ্জজফেশন কর্তসপক্ষ ি াি  

আফিদন;  

(৫) ঞ্জিল অি এঞ্জি (মূলকঞ্জপ); এক 

কঞ্জপফে একাঞ্জর্ক গাড়ী  িণ সনা 

থাকফল মূলকঞ্জপ প্রদশ সনপূি সক র্িংঞ্জিষ্ট 

ত ঞ্জজফেশন কর্তসপক্ষকর্তসক র্েযাঞ্জয়ে 

কঞ্জপ;  

(৬) ইন ফয়র্, ঞ্জিল অি তলঞ্জডিং-

এ কাস্টেস্ কর্তসক র্েযাঞ্জয়েকঞ্জপ;  

(৭) র্িংঞ্জিষ্ট ব্ািংক কর্তসক 

র্েযাঞ্জয়েএলঞ্জর্এ কঞ্জপ;  

(৮) তর্ল র্াটি সঞ্জ ফক  /তর্ল 

তো  র্াফন  

ত ঞ্জজফেশফন  র্েয় 

প্রফদয় তো  ঞ্জ  গাড়ী  

ঞ্জর্ঞ্জর্, ঞ্জর্  র্িংখ্যা, 

তিাঝাই গাড়ী  ওজন 

ইেযাঞ্জদ  উপ  ঞ্জ ঞ্জত্ত 

কফ  ঞ্জনর্ সা ণ ক া 

 ফয়ফছ, র্া  োঞ্জলকা 

ঞ্জিআ টিএ  ওফয়ি 

(www.brta.gov.bd) র্া

ইফ   

 ফয়ফছ।  

১। তো  র্াফন  প্রকৃঞ্জে 

ও ঞ্জর্ঞ্জর্ অনুর্ায়ী 

ঞ্জনিন্ধন ঞ্জ  ঞ্জ ন্ন ঞ্জ ন্ন 

হয়। (ঞ্জ -এ  পূন স 

োঞ্জলকা  ঞ্জলিংক:  

https://goo.gl/FQMb
Gw) 
[এ তক্ষফত্র ১৫%  যা  

প্রফর্াজয হফি] 

২। ঞ্জডআ ঞ্জর্ ঞ্জ  ৫৫৫/- 

( যা র্হ) 

৩। নাম্বা  তে  ঞ্জ  

( যা র্হ) 

     (ক) ঞ্জি-হুইলা  

২২৬০/- 

     (খ) অন্যান্য 

৪৬২৮/-  

২। ঞ্জ  ফনর্ ঞ্জ  

( যা র্হ) 

          (ক) হালকা 

গাড়ী: ১০৮৭/-          

(খ)  াঞ্জ  গাড়ী: 

১৬০৫/-  

০১ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও ত ঞ্জজফেশন কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 
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µ. 
bs 

‡mevi bvg 

 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj) 
ইঞ্জন্টফেশন/ঞ্জিক্রয় 

প্রোণপত্র(আেদাঞ্জনকা ক/ঞ্জিফক্রো 

কর্তসক প্রদত্ত);  

(৯) প্যাঞ্জকিং ঞ্জলস্ট, তডঞ্জল া ী চালান 

ও তগই  পাশ (ঞ্জর্ফকঞ্জড গাড়ী  

তক্ষফত্র);  

(১০)আফিদনকা ী  TIN/e-TIN  

র্াটি সঞ্জ ফক -এ   ফ াকঞ্জপ; 

(১১) ঞ্জিফদঞ্জশ নাগঞ্জ ফক  নাফে 

ত ঞ্জজফেশন হফল িািংলাফদফশ  ওয়াকস 

পা ঞ্জে  এিিংঞ্জ র্া  তেয়াফদ  কঞ্জপ;  

(১২) (ক) মূর্ক-১ (প্রফর্াজয তক্ষফত্র), 

(খ) মূর্ক-১১(ক)/ যা  (প্রফর্াজয 

তক্ষফত্র), (গ)  যা  পঞ্জ ফশাফর্  

চালান(প্রফর্াজয তক্ষফত্র )  

(১৩) প্রস্ত্ত্তেকা ক/ঞ্জিআ টিএ কর্তসক 

অনুফোঞ্জদে িঞ্জড ও আর্ন ব্িস্থা  

তেঞ্জর্ঞ্জ ফকশন র্ম্বঞ্জলে 

ড্রইিং (িার্, ট্রাক, ঞ্জহউম্যান 

হলা , তডঞ্জল া ী  যান, অফ া ত ম্পু 

ইেযাঞ্জদ তো  র্াফন  তক্ষফত্র);  

(১৪) ঞ্জর্ফকঞ্জড তো  র্াফন  তক্ষফত্র 

ঞ্জিআ টিএ’   াইপ অনুফোদন ও 

অনুফোঞ্জদে র্িংফর্াজনী োঞ্জলকা;  

(১৫) িঞ্জড  যা  চালান ও  যা  

পঞ্জ ফশাফর্   ঞ্জর্দ (প্রফর্াজয তক্ষফত্র);  

(১৬) প্রফয়াজনীয় ঞ্জ  জোদাফন  

 ঞ্জশদর্মূহ (ঞ্জিআ টিএ কঞ্জপ);  

(১৭) ঞ্জ কঞ্জিশি তো  র্ান 

ত ঞ্জজফেশফন  তক্ষফত্র ঞ্জনফনাক্ত 

অঞ্জেঞ্জ ক্ত কাগজপত্র প্রফয়াজন হফি-  

   (ক)‘টিও’   ে (তক্রো কর্তসক 

স্বাক্ষঞ্জ ে), ‘টিটিও’   ে ও 

ঞ্জিক্রয়  ঞ্জর্দ (আেদাঞ্জনকা ক কর্তসক 

স্বাক্ষঞ্জ ে)।  

   (খ) ঞ্জড-ত ঞ্জজফেশন র্াটি সঞ্জ ফকফ   

মূল কঞ্জপ এিিং ঞ্জড-ত ঞ্জজফেশফন  

ইিংফ ঞ্জজ অনুিাফদ  র্েযাঞ্জয়ে 

কঞ্জপ (র্াটি সঞ্জ ফক  অি কযানফর্ফলশন 

এ  র্েযাঞ্জয়ে কঞ্জপ);  

৩। তো  র্াফন  

প্রকৃঞ্জে, আর্ন র্িংখ্যা 

অথিা তিাঝাই গাড়ী  

ওজন এ উপ  ঞ্জ ঞ্জত্ত 

কফ  ত াড ট্যাক্স ঞ্জ ন্ন 

ঞ্জ ন্ন হয় (পূন স োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক:  

https://goo.gl/JRWBt
P) 
[এ তক্ষফত্র ১৫%  যা  

প্রফর্াজয হফি] 

৪। তো  র্াফন  

প্রকৃঞ্জে  উপ  ঞ্জ ঞ্জত্ত 

কফ  অনুঞ্জেে অঞ্জগ্রে 

আয়ক  ঞ্জ ন্ন ঞ্জ ন্ন হফি 

(পূন স োঞ্জলকা  ঞ্জলিংক:  

https://goo.gl/iKVNc
M) 
[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs 

অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com]  
ঞ্জি:দ্র: (ক)ঞ্জ কঞ্জিশি 

তো  র্ান 

ত ঞ্জজফেশফন  তক্ষফত্র 

উপফ াক্ত ঞ্জ  এ  র্াফথ 

োঞ্জলকানা িদলী ঞ্জ  

তর্াগ ক ফে হফি, র্া 

ত ঞ্জজফেশন ঞ্জ  এ  ৩ 

 াফগ  ১  াগ।  

(খ) ব্ািংক অথিা 

অথ সলঞ্জি প্রঞ্জেষ্ঠাফন  

র্াফথ গাড়ী  

োঞ্জলকানা  আঞ্জথ সক 

র্িংঞ্জিষ্টো থাকফল 

উপফ াক্ত ঞ্জ  এ  র্াফথ 

Hire Purchase (H/P) 
ঞ্জ  ১৭২৫/- ( যা র্হ) 

তর্াগ ক ফে হফি।  

 

 

১০ তো  র্াফন  

োঞ্জলকানা 

িদলী 

তর্িাগ্রহণকা ী 

র্িংঞ্জিষ্ট ঞ্জিআ টিএ 

অঞ্জ ফর্ ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে 

  ফে প্রফয়াজনীয় 

কাগজপত্র ও ঞ্জ র্হ  

আফিদন ক ফে হফি 

এিিং তো  র্ান ও 

১) র্থার্থ াফি পূ ণকৃে ‘টিও’, 

‘টিটিও’   ে এিিং ঞ্জিক্রয়  ঞ্জশদ;  

২) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ঞ্জ  জো  ঞ্জশফদ  

ঞ্জিআ টিএ’  কঞ্জপ; 

৩) তক্রো  টিন (TIN) র্াটি সঞ্জ ফক  

এিিং িেসোন ঠিকানা  স্বপফক্ষ 

ইউটিঞ্জলটি (ত ঞ্জলফ ান/ঞ্জিদ্যযৎ/গ্যার্ 

ক) (i) তো  র্াফন  

োঞ্জলকানা িদলী ঞ্জ  

তো  র্াফন  

ত ঞ্জজফেশন ঞ্জ -এ  ৩ 

 াফগ  ১  াগ। [এ 

তক্ষফত্র ১৫%  যা  

প্রফর্াজয 

৩০ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও ত ঞ্জজফেশন কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 
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µ. 
bs 

‡mevi bvg 

 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj) 
পূফি স  

োঞ্জলক(ঞ্জিফক্রো)-তক 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল 

অঞ্জ ফর্ হাঞ্জজ  হফে 

হফি। তো  র্ান 

পঞ্জ দশ সফক  স্যপাঞ্জ শ 

র্াফপফক্ষ র্হকা ী 

পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:) 

কর্তসক োঞ্জলকানা 

িদল ক া হয়।  

 

ইেযাঞ্জদ) ঞ্জিফল  র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ 

দাঞ্জখল; 

৪) তক্রো ও ঞ্জিফক্রো উ ফয়  জােীয় 

পঞ্জ চয়পফত্র   র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ; 

৫) মূল ত ঞ্জজফেশন র্াটি সঞ্জ ফক  (ব্লু-

বুক) এ  উ ফয়  মূল কঞ্জপ অথিা 

ঞ্জডঞ্জজ াল ত ঞ্জজফেশন র্াটি সঞ্জ ফক ; 

৬) হালনাগাদ ট্যাক্স-ত াফকন, 

ঞ্জ  ফনর্, রু  পা ঞ্জে  (প্রফর্াজয 

তক্ষফত্র) এ  র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ; 

৭) ছঞ্জির্হ ২০০/-  াকা অথিা 

র্ কা  ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে নন-জুঞ্জডঞ্জশয়াল 

স্টযাফি তক্রো ও ঞ্জকফক্রো  পৃথক 

পৃথক হল নাো; 

৮) ঞ্জেনকঞ্জপ স্টযাি র্াইফজ   ঞ্জঙ্গন 

ছঞ্জির্হ ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে নমুনা স্বাক্ষ  

  ফে  র্কল েথ্য ইিংফ ঞ্জজ BLOCK 

LETTER এ পূ ণ কফ  তক্রো  নমুনা 

স্বাক্ষ ; 

৯) তক্রো র্ঞ্জদ তকাফনা প্রঞ্জেষ্ঠান হয় 

োহফল হল নাো  পঞ্জ িফেস 

অঞ্জ ঞ্জর্য়াল প্যাফড ঞ্জচঠি/ ইঞ্জন্টফেশন; 

১০) ঞ্জিফক্রো তকািানী হফল 

তকািানী  তল া  তহড প্যাফড 

ইঞ্জন্টফেশন, তিাড স ত জুফলশন ও 

অথ াইফজশনপত্র; 

১১) তো  র্ানটি ব্ািংক অথিা অন্য 

তকান প্রঞ্জেষ্ঠাফন  ঞ্জনক  দায়িদ্ধ 

থাকফল দায়িদ্ধকা ী প্রঞ্জেষ্ঠাফন  ঋণ 

পঞ্জ ফশার্ র্িংক্রাত ছাড়পত্র, তলান 

এযাডজাষ্টফেন্ট তস্ট ফেন্ট, ব্ািংক 

কর্তসক র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জিিঃ) 

ঞ্জিআ টিএ ি াি  অনুফ ার্ পত্র এিিং 

২০০/-  াকা অথিা র্ কা  ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে 

নন জুঞ্জডঞ্জশয়াল স্টযাফি ব্ািংক 

কেসফন  হল নাো; 

১২) ঞ্জিফদঞ্জশ নাগঞ্জ ফক  নাফে 

োঞ্জলকানা িদঞ্জল হফল িািংলাফদফশ  

ওয়াকস পা ঞ্জে  এিিংঞ্জ র্া  তেয়াফদ  

কঞ্জপ;  

হফি](ফ ঞ্জজফেশন ঞ্জ  

োঞ্জলকা  ঞ্জলিংক:  

https://goo.gl/FQMb
Gw)। 

অথিা  

       (ii)   ব্ািংক 

অথিা অথ সলঞ্জি 

প্রঞ্জেষ্ঠাফন  র্াফথ 

গাড়ী  োঞ্জলকানা  

আঞ্জথ সক র্িংঞ্জিষ্টো 

থাকফল Hire 

Purchase (H/P) 
withdrawl ঞ্জ  ৮৬৩/- 

( যা র্হ) তর্াগ ক ফে 

হফি। 

খ) ঞ্জডআ ঞ্জর্ ঞ্জ  ৫৫৫/- 

( যা র্হ) 

গ) প্রঞ্জেঞ্জলঞ্জপ ঞ্জ  

৩৪৫/- ( যা র্হ) 

 

[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs   

অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com] 

১১। তো  র্াফন  

রু  পা ঞ্জে  

ইস্যয ও 

নিায়ন  

তর্িাগ্রহণকা ী 

র্িংঞ্জিষ্ট ঞ্জিআ টিএ 

অঞ্জ ফর্ ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে 

  ফে প্রফয়াজনীয় 

কাগজপত্র ও ঞ্জ র্হ 

ো  তো  র্াফন    

রু পা ঞ্জে  

ইস্যয/নিায়ফন  জন্য 

আফিদন কফ ন। 

অে:প  ঞ্জিআ টিএ 

অঞ্জ র্ কর্তসক  

১। ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে   ফে আফিদনপত্র পূ ণ 

ও স্বাক্ষ (আফিদন   ফে  ঞ্জলিংক: 

https://goo.gl/HVcCv3);  

২। প্রফয়াজনীয় ঞ্জ  প্রদাফন   ঞ্জশদ;  

৩। চালফক  ঞ্জনফয়াগপত্র ও ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স-এ  র্েযাঞ্জয়ে কঞ্জপ;  

৪। ত ঞ্জজফেশন ও ঞ্জ  ফনর্ র্াটি সঞ্জ ফক

ত   র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ;  

৫। রু পা ঞ্জে  র্াটি সঞ্জ ফকফ   মূল ক

ঞ্জপ (নিায়ফন  তক্ষফত্র প্রফর্াজয);  

৬। হালনাগাদ ট্যাক্স ত াফকন এ  

১। িার্ / ঞ্জেঞ্জনিার্ এ  

তক্ষফত্র প্রঞ্জে িছ  

৫৭৫/-  াকা 

(একফজলা  জন্য),   

২। প্রঞ্জে িছ  ৯২৫/- 

 াকা (একাঞ্জর্ক ঞ্জকন্তু 

অনঞ্জর্ক ঞ্জেন তজলা  

জন্য)  

৫। প্রঞ্জে িছ  ১২৯০/-

  াকা (ঞ্জেফন অঞ্জর্ক 

তজলা জন্য)  

১৫ 

কার্ সঞ্জদির্ 

 র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও ত ঞ্জজফেশন কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 
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µ. 
bs 

‡mevi bvg 

 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj) 
আফিদন র্াচাই-

িাছাই কফ  র্ঠিক 

পাওয়া তগফল 

আঞ্চঞ্জলক পঞ্জ িহন 

কঞ্জেটি (আ টিঞ্জর্)-তে 

উপস্থাপন ক া হয়। 

কঞ্জেটি কর্তসক 

অনুফোঞ্জদে হফল 

র্দস্যর্ঞ্জচি (র্হকা ী 

পঞ্জ চালক) রু  

পা ঞ্জে  ইস্যয/নিায়ন 

কফ  গ্রাহকফক 

র্ ি াহ ক া হয়।  

র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ;  

৭। TIN র্িংক্রাত কাগজপত্র-এ  

র্েযাঞ্জয়ে কঞ্জপ;  

৮। অনুঞ্জেে আয়ক  জো   ঞ্জশদ এ 

 র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ 

[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs   
অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com] 

১২। তো  র্াফন  

ঞ্জ  ফনর্  

নিায়ন  

গ্রাহক তো  র্াফন  

ঞ্জ  ফনর্ নিায়ন এ  

জন্য প্রফয়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ঞ্জ  

জোঞ্জদফয় আফিদন 

কফ ন। এ প  

তো  র্ান পঞ্জ দশ সক 

র্ জঞ্জেফন 

তো  র্ানটি তদফখ 

এক িছফ   জন্য 

ঞ্জ  ফনর্ নিায়ন কফ 

ন।  

১। ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে   ফে আফিদনপত্র(আফি

দন   ফে  ঞ্জলিংক: 

https://goo.gl/iLUe1W);  

২। প্রফয়াজনীয় ঞ্জ  প্রদাফন   ঞ্জশদ;  

৩। ঞ্জ  ফনর্ র্াটি সঞ্জ ফকফ   মূল কঞ্জপ;

  

৪। হালনাগাদ ট্যাক্স ত াফকন এ  

র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ;  

৫। অনুঞ্জেে অঞ্জগ্রে আয়ক  প্রদাফন  

প্রোণপত্র;  

১। ঞ্জ  ফনর্ নিায়নঞ্জ  

( যা র্হ) 

        (ক) হালকা 

গাড়ী: ১০৮৭/- 

        (খ)  াঞ্জ  গাড়ী: 

১৬০৫/-  

২। তো  র্াফন  

প্রকৃঞ্জে  উপ  ঞ্জ ঞ্জত্ত 

কফ  অনুঞ্জেে অঞ্জগ্রে 

আয়ক  ঞ্জ ন্ন ঞ্জ ন্ন হফি 

(ঞ্জি: দ্র: ব্ািংফক  াকা 

জো তদওয়া   র্েয় 

TIN র্াটি সঞ্জ ফকফ   ক

ঞ্জপ প্রফয়াজন হফি) (পূন স 

োঞ্জলকা  ঞ্জলিংক:  

https://goo.gl/iKVNc
M) 
[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs   

অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com] 
 

০১ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও ত ঞ্জজফেশন কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 

  

১৩

। 

তো  র্াফন  

ট্যাক্স ত াফকন 

নিায়ন  

গ্রাহকফক প্রফয়াজনীয় 

ঞ্জ  জো প্রদাফন  প  

ঞ্জিআ টিএ 

অনুফোঞ্জদে  ব্ািংক 

তথফক ট্যাক্স ত াফকন 

নিায়ন কফ  ঞ্জনফে 

হয়।  

১। পূফি স  ইস্যযকৃে ট্যাক্স ত াফকন র্াটি স

ঞ্জ ফক  (মূল কঞ্জপ)।  

  

তো  র্াফন  প্রকৃঞ্জে, 

আর্ন র্িংখ্যা অথিা 

িহন কক্ষেো  উপ  

ঞ্জ ঞ্জত্ত কফ  ত াড ট্যাক্স 

ঞ্জ ন্ন ঞ্জ ন্ন হফি (ফ াড 

ট্যক্স এ  পূন স োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক:  

https://goo.gl/JRWBt
P) 
[ঞ্জ  জোদাফন  জন্য 

ব্ািংফক  োঞ্জলকা  

ঞ্জলিংক: 

http://goo.gl/TdG6Bs   

০১ 

কার্ সঞ্জদির্ 

র্হকা ী পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ও ত ঞ্জজফেশন কর্তসপক্ষ 

ঞ্জিআ টিএ র্াফকসল অঞ্জ র্ 
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µ. 
bs 

‡mevi bvg 

 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ I cÖvwß¯’vb ‡mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

‡mev 
cÖ`v‡bi 
mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 
(c`we, †dvb b¤^i I 

B‡gBj) 
অথিা অনলাইফন ঞ্জ  

জোদাফন ঞ্জলিংক:  

www.ipaybrta.cnsbd.
com] 

১৪। ইন্সট্রাক্ট  

লাইফর্ন্স  ইস্যয 

তর্িাগ্রহণকা ী 

ঞ্জিআ টিএ র্দ  

কার্ সালয় অঞ্জ ফর্ 

ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে   ফে 

আফিদন কফ ন। 

আফিদনটি র্াচাই-

িাছাইক েিঃ 

 ইন্সট্রাক্ট  লাইফর্ন্স  

ইস্যয ক া হফয় থাফক।  

(১) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে  ফে স  (Form I.L.A)-এ 

আফিদন; 

(২) পার্ফপা স র্াইফজ  ০২ (দ্যই) কঞ্জপ 

এিিং স্টযাি র্াইফজ  ০২ (দ্যই) কঞ্জপ 

 ঙ্গীন ছঞ্জি; 

(৩) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ঞ্জ  জোদাফন   ঞ্জশদ 

(ঞ্জিআ টিএ’  কঞ্জপ) 

(৪)তপশাদা  লাইফর্ফন্স  র্েযাঞ্জয়ে 

 ফ াকঞ্জপ; 

(৫) া ী তো  র্ান চালনা  ০৩ 

(ঞ্জেন) িছফ   অঞ্জ জ্ঞো  র্দন; 

(৬) ঞ্জশক্ষাগে তর্াগ্যো  র্নদপফত্র  

র্েযাঞ্জয়ে  ফ াকঞ্জপ (এর্এর্ঞ্জর্ িা 

র্েোন কাঞ্জ গ ী জ্ঞান র্িন্ন হফে 

হফি); 

(৭) পূণ সাঙ্গ জীিন বৃত্তাত 

(৮) প্রথে তেণী  তগফজফ ড কে সকেসা  

ঞ্জনক  হফে চাঞ্জ ঞ্জত্রক র্নদপত্র; 

ইন্সট্রাক্ট  লাইফর্ন্সঞ্জ  

৮৬৩/-  াকা 

( যা র্হ); 

৩০ 

কার্ সঞ্জদির্ 

পঞ্জ চালক(ইঞ্জি:)  

ঞ্জিআ টিএ র্দ  কার্ সালয়  

  

 

 

2.2।   প্রাঞ্জেষ্ঠাঞ্জনক তর্িা 

ক্র. 

নিং 

তর্িা  নাে তর্িা প্রদান পদ্ধঞ্জে প্রফয়াজনীয় কাগজপত্র 

এিিং প্রাঞ্জিস্থান 

তর্িা  মূল্য এিিং 

পঞ্জ ফশার্ পদ্ধঞ্জে 

তর্িা 

প্রদাফন  

র্েয়র্ীো 

দাঞ্জয়ত্বপ্রাি কে সকেসা 

(নাে, পদঞ্জি, ত ান নম্ব  

ও ইফেইল) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

১। র্ কা ী প্রঞ্জেষ্ঠাফন  

োঞ্জলকানার্ীন 

র্ানিাহন অফকফজা 

তঘাষণা ক া  ঞ্জিষয় 

স্যপাঞ্জ শ 

প্রঞ্জেষ্ঠাফন  আফিদফন  তপ্রঞ্জক্ষফে 

র্িংঞ্জিষ্ট তো  র্ানটি তো  র্ান 

পঞ্জ দশ সক কর্তসক র্ জঞ্জেফন 

পঞ্জ দশ সন ক া হয়। তো  র্ানটি 

অফকফজা তঘাষণা  তর্াগ্য হফল 

ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে   ফে স্যপাঞ্জ শ ক া 

হয়। 

(১) র্িংঞ্জিষ্ট র্ানিাহফন  

লগ িই এ   ফ াকঞ্জপ; 

(২) ত ঞ্জজফেশন র্নফদ  

 ফ াকঞ্জপ 

প্রফয়াজয নয় 2-3 ঞ্জদন র্হকা ী পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জি:)/তো  র্ান 

পঞ্জ দশ সক র্িংঞ্জিষ্ট র্াফকসল 

অঞ্জ র্ 
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২.৩। অিযন্তরীণ রিবাাঃ 

ক্র. 

নং 

রিবার মান রিবা প্রদান পদ্ধভত প্রজয়ােনীয় 

কার্েপত্র 

রিবার 

মূল্য এবং 

পভরজশাি 

পদ্ধভত 

রিবা 

প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1। তপনশন/পাঞ্জ িাঞ্জ ক 

তপনশন ও 

আনুফোঞ্জষক েঞ্জু  

ক) আফিদফন  

তপ্রঞ্জক্ষফে; 

 

খ) তপনশন ঞ্জিঞ্জর্োলা 

ও তপনশন র্হজীক ণ 

নীঞ্জেোলা-2009 

অনুর্ ফণ; 

 

গ) শৃঙ্খলা ও অঞ্জড  

ঞ্জনষ্পঞ্জত্ত র্িংক্রাত 

প্রঞ্জেফিদন র্াচাই 

র্াফপফক্ষ ঞ্জনষ্পঞ্জত্ত 

ক া; 

 

ঘ) পফত্র  োধ্যফে 

আফিদনকা ীফক 

অিঞ্জহে ক া; 

ক) র্িংঞ্জিষ্ট 

কে সকেসা  

আফিদন (তপনশন 

  ে, নমুনা 

স্বাক্ষ  ও হাফে  

পাঁচ আঙ্গুফল  

ছাপ র্িংযুঞ্জক্তর্হ); 

 

খ) প্রেযাঞ্জশে তশষ 

তিেন র্নদ, 

চাকঞ্জ  ঞ্জিি ণী, 

ঞ্জিগে ঞ্জেন 

িছফ   না-দািী 

প্রেযয়নপত্র এিিং 

ঞ্জিঞ্জ ন্ন কে সস্থল 

হফে প্রাি অঞ্জড  

অনাপঞ্জত্ত ও না-

দািী র্নদ পত্র; 

 

গ) প্রািব্ 

তপনশফন  বির্ 

উত্ত াঞ্জর্কা  

তঘাষণাপত্র; 

 

ঘ) অঞ্জর্কন্তু, 

তপনশন 

র্হজীক ণ 

নীঞ্জেোলা-2009 

তোোফিক 

অন্যান্য 

কাগজপত্র: 

ঞ্জিনামূফল্য 15 ঞ্জদন তোিঃ ঞ্জ য়াজু   হোন 

র্হকা ী পঞ্জ চালক 

(প্রশার্ন) 

 

ত ান: +88-02-

55040737 

 

ই-তেইল: 

ada@brta.gov.bd 
 

২। ঞ্জপআ এল/লািগ্রান্ট 

অনুফোদন 

ক) আফিদফন  

তপ্রঞ্জক্ষফে ঞ্জনষ্পঞ্জত্ত 

ক া; 

 

খ) পফত্র  োধ্যফে 

আফিদনকা ীফক 

অিঞ্জহে ক া; 

ক) র্িংঞ্জিষ্ট 

কে সকেসা  

আফিদন; 

 

খ) ঞ্জহর্াি ক্ষণ 

অঞ্জ র্ হফে 

প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যো  

প্রেযয়ন; 

ঞ্জিনামূফল্য 10 ঞ্জদন তোিঃ ঞ্জ য়াজু   হোন 

র্হকা ী পঞ্জ চালক 

(প্রশার্ন) 

 

ত ান: +88-02-

55040737 

 

ই-তেইল: 
ada@brta.gov.bd 
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ক্র. 

নং 

রিবার মান রিবা প্রদান পদ্ধভত প্রজয়ােনীয় 

কার্েপত্র 

রিবার 

মূল্য এবং 

পভরজশাি 

পদ্ধভত 

রিবা 

প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

৩।  ঞ্জিষ্যৎ েহঞ্জিল 

হফে চূড়াত উফত্তালন 

ক) আফিদফন  

তপ্রঞ্জক্ষফে; 

 

খ) র্ার্া ণ  ঞ্জিষ্যৎ 

েহঞ্জিল ঞ্জিঞ্জর্োলা-

1979 অনুর্ ণপূি সক 

ঞ্জনষ্পঞ্জত্ত ক া; 

 

গ) পফত্র  োধ্যফে 

আফিদনকা ীফক 

অিঞ্জহে ক া; 

ক) আফিদনপত্র; 

 

খ) চূড়াত পাওনা 

পঞ্জ ফশাফর্  

অথঞ্জ টিপত্র; 

 

গ) ঞ্জজঞ্জপএ  

ঞ্জিপ; 

ঞ্জিনামূফল্য 5 ঞ্জদন তোিঃ ঞ্জ য়াজু   হোন 

র্হকা ী পঞ্জ চালক 

(প্রশার্ন) 

 

ত ান: +88-02-

55040737 

 

ই-তেইল: 
ada@brta.gov.bd 

 

৪।  ঞ্জিষ্যৎ েহঞ্জিল 

হফে অঞ্জগ্রে েঞ্জুঞ্জ  

প্রদান। 

ক) র্িংঞ্জিষ্ট 

কে সকেসা/কে সচা ী  

আফিদফন  

তপ্রঞ্জক্ষফে; 

খ) র্ার্া ণ  ঞ্জিষ্যৎ 

েহঞ্জিল ঞ্জিঞ্জর্োলা-

1979 অনুর্ ণপূি সক 

ঞ্জনষ্পঞ্জত্ত ক া; 

গ) পফত্র  োধ্যফে 

আফিদনকা ীফক 

অিঞ্জহে ক া; 

ক) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে 

আফিদন   ফে 

আফিদনপত্র; 

খ) ঞ্জহর্াি ক্ষণ 

অঞ্জ র্ কর্তসক 

প্রদত্ত  ঞ্জিষ্যৎ 

েহঞ্জিফল 

জোকৃে অফথ স  

ঞ্জিপ; 

ঞ্জিনামূফল্য 5 ঞ্জদন তোিঃ ঞ্জ য়াজু   হোন 

র্হকা ী পঞ্জ চালক 

(প্রশার্ন) 

ত ান: +88-02-

55040737 

ই-তেইল: 
ada@brta.gov.bd 

৫। োঞ্জত ঞ্জিফনাদন ছুটি 

ও অন্যান্য অঞ্জজসে 

ছুটি েঞ্জু । 

ক) র্িংঞ্জিষ্ট 

কে সকেসা/কে সচা ী  

আফিদফন  

তপ্রঞ্জক্ষফে; 

খ) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে ছুটি 

ঞ্জিঞ্জর্োলা-1959 ও 

িািংলাফদশ চাকু ী 

(ঞ্জিফনাদন  াো) 

ঞ্জিঞ্জর্োলা-1979 

অনুর্ ণপূি সক 

ঞ্জনষ্পঞ্জত্ত ক া; 

গ) পফত্র  োধ্যফে 

আফিদনকা ীফক 

অিঞ্জহে ক া; 

ক) ঞ্জনর্ সাঞ্জ ে 

  ফে আফিদন 

পত্র; 

খ) ঞ্জহর্াি ক্ষণ 

অঞ্জ র্ হফে 

প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যো  

প্রেযয়ন; 

গ) োঞ্জত 

ঞ্জিফনাদন ছুটি  

তক্ষফত্র ইঞ্জেপূফি স  

েঞ্জু ী  ঞ্জজও’  

কঞ্জপ; 

ঘ) 

ঞ্জচঞ্জকৎর্াজঞ্জনে 

ছুটি  তক্ষফত্র 

ঞ্জচঞ্জকৎর্া র্নদ; 

ঙ) োর্তত্বকালীন 

ছুটি  তক্ষফত্র 

ঞ্জচঞ্জকৎর্া র্নদ; 

 

ঞ্জিনামূফল্য 5 ঞ্জদন তোিঃ ঞ্জ য়াজু   হোন 

র্হকা ী পঞ্জ চালক 

(প্রশার্ন) 

ত ান: +88-02-

05040737 

ই-তেইল: 
ada@brta.gov.bd 
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ক্র. 

নং 

রিবার মান রিবা প্রদান পদ্ধভত প্রজয়ােনীয় 

কার্েপত্র 

রিবার 

মূল্য এবং 

পভরজশাি 

পদ্ধভত 

রিবা 

প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

৬। র্তেীয় ও চতুথ স 

তেণী  কে সচা ীফদ  

পফদান্নঞ্জে, 

 াইেফেল, 

ঞ্জর্ফলকশন তগ্রড 

প্রদান 

ক) ঞ্জডঞ্জপঞ্জর্ র্ া  

ঞ্জর্দ্ধাফত  তপ্রঞ্জক্ষফে 

ঞ্জনষ্পঞ্জত্ত ক া; 

খ) পফত্র  োধ্যফে 

র্িংঞ্জিষ্ট কে সচা ীফক 

অিঞ্জহে ক া; 

ক) 

শৃঙ্খলাজঞ্জনে 

প্রঞ্জেফিদন; 

খ) এঞ্জর্আ ; 

ঞ্জিনামূফল্য 30 ঞ্জদন উপ-পঞ্জ চালক 

(প্রশার্ন) 

ত ান: +88-02-

55040720 

ই-তেইল: 
dda@brta.gov.bd 

 

2.4| Awa`ßi/`ßi/ms¯’v KZ©„K cÖ`Ë †mevt 
 AvIZvaxb Awa`ßi/`ßi/ms ’̄vmg~‡ni wmwU‡Rb PvU©vi wj¼: http://www.brta.gov.bd 

 

2| Awf‡hvM e¨e ’̄vcbv c×wZ (GRS)t 
 

‡mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j Ges `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM Kiæb 

µ. bs KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb †hvMv‡hv‡Mi wVKvbv 
1 `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v mgvavb w`‡Z e¨v_© n‡j GRS ‡dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v  

mwPe, weAviwUG 
‡dvb: +88-02-55040715 
B‡gBj: secretary@brta.gov.bd 

I‡qe †cvU©vj: http://www.brta.gov.bd  AbymÜvb 
2 GRS ‡dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v wbw`©ó mg‡q 

mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j 

‡K›`ªxq Awf‡hvM e¨e¯’vcbv c×wZ (GRS) 
‡Pqvig¨vb, weAviwUG 
‡dvbt +88-02-55040711 (d¨v·: 55040712) 
B-‡gBj: chairman@brta.gov.bd 

 

3| Avcbvi Kv‡Q Avgv‡`i cÖZ¨vkvt 
 

µwgK bs cÖwZkÖæwZ/Kvw•LZ †mev cÖvwßi Rb¨ KiYxqt 

1. wba©vwiZ di‡g m¤ú~Y©fv‡e cyiYK…Z Av‡e`bcÎ Rgv cÖ`vb; 

2. mwVK gva¨‡g cÖ‡qvRbxq †mevg~j¨ cwi‡kva Kiv; 

3. wb‡`©kbv Abyhvqx cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ ms‡M Avbv; 

4. mvÿv‡Zi Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi c~‡e©B Dcw ’̄Z _vKv; 
 

http://www.brta.gov.bd/
http://www.brta.gov.bd/index.php/contacts/feedback-comments
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weAviwUG AMv©‡bvMÖvg (wefvMxq Awd‡mi Kvhv©jq) 
 

 1 x DccwiPvjK (BwÄt) 

 1 x mnKvix cwiPvjK (BwÄt) 

 1 x mnKvix cwiPvjK (mvaviY) 

 1 x †gvUihvb cwi`k©K 

 1 x D”Pgvb mnKvix/Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

 1 x wnmve iÿK 

 1 x WªvBfvi 

 1 x Awdm mnvqK 

 2 x wbivcËv cÖnix 

 
7wU wefvMxq Awdm: XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx, iscyi, Lyjbv, wm‡jU I ewikvj|  
 

 

weAviwUG AMv©‡bvMÖvg (†g‡Uªv mv‡K©j Awdm) 
 

 1 x mnKvix cwiPvjK (BwÄt) 

 6 x ‡gvUihvb cwi`k©K 

 3 x mnKvix ivR¯^ Kg©KZ©v 

 2 x D”Pgvb mnKvix/ Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

 6 x ‡gKvwbK¨vj Gwm÷¨v›U 

 10 x Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

 2 x ‡iKW© wKcvi 

 1 x Awdm mnvqK 

 

5wU †g‡Uªv mv‡K©j Awdm: XvKv †g‡Uªv mv‡K©j-1, XvKv †g‡Uªv mv‡K©j-2, XvKv †g‡Uªv mv‡K©j-3,  
PÆMÖvg †g‡Uªv mv‡K©j-1 I PÆMÖvg †g‡Uªv mv‡K©j-2  
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weAviwUG AMv©‡bvMÖvg (‡Rjv mv‡K©j Awdm) 
 

 1 x mnKvix cwiPvjK (BwÄt) 

 3 x †gvUihvb cwi`k©K 

 2 x mnKvix ivR¯̂ Kg©KZ©v 

 1 x D”Pgvb mnKvix 

 1 x D”Pgvb mnKvix/Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

 3 x ‡gKvwbK¨vj Gwm÷¨v›U 

 4 x Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvt 

 1 x ‡iKW© wKcvi 

 1 x Awdm mnvqK  

 1 x wbivcËv cÖnix 
 

57wU †Rjv mv‡K©j Awdmt XvKv, bvivqbMÄ, gywÝMÄ, biwms`x, MvRxcyi, gvwbKMÄ, gqgbwmsn, 
wK‡kviMÄ, †bÎ‡KvYv, Uv½vBj, Rvgvjcyi, †kicyi, dwi`cyi, †MvcvjMÄ, 
gv`vwicyi+kwiqZcyi, ivRevox, PÆMÖvg, K·evRvi, ev›`ievb, iv½vgvwU, 
LvMovQwo, †bvqvLvjx, †dbx, jÿxcyi, Kzwgjøv, Pvu`cyi, eªvÿYevwoqv, 
ivRkvnx, PvucvBbeveMÄ, bv‡Uvi, e¸ov, RqcyinvU, bIMvu, cvebv, 
wmivRMÄ, iscyi, MvBevÜv, bxjdvgvix, KzwoMÖvg+jvjgwbinvU, w`bvRcyi, 
VvKziMvuI+cÂMo, Lyjbv, ev‡MinvU, mvZwÿiv, h‡kvi+bovBj, wSbvB`n, 
gv¸iv, Kzwóqv, PzqvWv½v+‡g‡nicyi, wm‡jU, nweMÄ, †gŠjfxevRvi, 
mybvgMÄ, ewikvj, wc‡ivRcyi+SvjKvwV, cUzqvLvjx+ei¸bv, †fvjv|  

 

 

evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwUi Rbe‡ji ZvwjKvt 
 

µwgK bs  ‡MÖW gÄyixK…Z c` c~iYK…Z c`  ïY¨ c` 

1 1-9 149 107 42 

2 10 163 130 37 

3 11-15 208 195 9 

4 16-20 303 276 27 

 ‡gvU 823 708 115 

 

‡mevi cwiwa e„w× cvIqvq ¯^í msL¨K Rbej w`‡q RbMY‡K Kvw•LZ †mev cÖ`vb m¤¢e n‡”Q bv| G Kvi‡Y 
chv©ß Rbejmn Awa`ß‡ii mvsMVwbK KvVv‡gv m¤úªmvi‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

Aa¨vq-1 
cÖkvmb AwakvLvi Kvh©µg 
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cÖkvmwbK ms¯‹vit 
 

weAviwUGÕ‡K Ô‡ccvi‡jmÕ ms ’̄v wn‡m‡e M‡o †Zvjvi wbwg‡Ë mvwf©m †Wwjfvix wm‡÷‡g mKj cÖKvi Physical 

Interface b~b¨Zg chv©‡q bvwg‡q Avbv, weAviwUGÕi hveZxq †mev Kvh©µg‡K RbM‡Yi †`vi‡Mvovq †cŠu‡Q 
†`Iqv, hvbevn‡bi cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ cixÿvq A‡Uv‡gkb cÖeZ©b Kiv, Mvoxi MwZ I Ae ’̄vb wba©vi‡Y ¯̂qswµq 
c×wZ Pvjy Kiv, `yb©xwZ †iv‡a wR‡iv Ujv‡i‡Ýi bxwZ cÖ‡qvM Kiv, weAviwUGÕ‡K ¯̂”QZv I Revew`wnZvi AvIZvq 
wb‡q Avmv- GmeB cÖkvmwbK ms¯‹v‡ii AvIZvfz³ Kiv n‡q‡Q|  

we`¨gvb mvsMVwbK KvVv‡gv ms‡kvab K‡i Rbej 573 †_‡K 823 R‡b DbœxZ Kiv n‡q‡Q| 2009 mv‡ji ci 
n‡Z Ryb 2019 ch©šÍ †gvU 376 Rb‡K wb‡qvM †`Iqv n‡q‡Q| eZ©gv‡b 708 Rb Kg©iZ Av‡Qb| weAviwUGÕi 
Kv‡Ri cwiwa e¨vcKfv‡e e„w× cvIqvi Rbej e„w×i Rb¨ B‡Zvg‡a¨ gš¿Yvj‡q cÖ Í̄ve †cÖiY Kiv n‡q‡Q| gš¿Yvjq 
†_‡K cÖ Í̄vewU ms‡kvab K‡i ¯̂qsm¤ú~Y© cÖ Í̄ve ‡cÖi‡Yi Rb¨ wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| gš¿Yvj‡qi wb‡`©kbv 
†gvZv‡eK Rbej e„w×i ¯̂qsm¤ú~Y© cÖ Í̄ve cÖYq‡bi KvR cÖwµqvaxb i‡q‡Q| GQvov weAviwUGÕi hvbevnb Ges 
Awdm miÄvgvw`i cÖ Í̄ve †cÖi‡Yi KvR cÖwµqvaxb i‡q‡Q|  

A_© I wnmve msµvšÍ wel‡q ‡hgb- ev‡RU cÖYqb, me© cÖKvi wnmve msiÿY I Dnvi ZË¡veavb, eivÏK…Z Znwej 
e›Ub I e¨q wbqš¿Y, evwl©K Kvh©µg g~j¨vqb Ges cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄Z I cÖKvkbv, Ki I wdm Av`vq msµvšÍ 
Kvhv©ejxi e¨e ’̄vcbv I ZË¡veavb BZ¨vw`, A_wiwUÕi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i weiæ‡× AvbxZ Awf‡hvMmg~n 
cixÿvKiY Ges Awf‡hvMmg~n Z`‡šÍi e¨e ’̄vmn AvBbvbyM e¨e ’̄v MÖnY, A_wiwUÕi hvbevnb, miÄvgvw`, 
AvmevecÎ BZ¨vw` µq, iÿYv‡eÿY I wbqš¿Y Ges mvaviY †mev e¨e ’̄v MÖnY I wefvMxq gvgjvmn cÖ‡qvRbxq 
e¨e ’̄v MÖnY, wb‡qvMwewa, AMv©‡bvMÖvg, Kvh©e›Ub msµvšÍ Kvhv©ejx cÖkvmb kvLv K‡i _v‡K|  

 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wb‡qvM, c‡`vbœwZ I k„•Ljvg~jK e¨e¯’v MÖnYt 
2018-2019 A_© eQ‡i cÖ_g †kÖYxi 05 (cuvP) Rb, Z…Zxq †kÖYxi 22 (evBk) Rb Ges PZz_© †kÖYxi 12 (evi) 
Rb‡K wb‡qvM †`qv n‡q‡Q| GKB A_© eQ‡i cÖ_g †kÖYxi c‡` 01 (GK) Rb, Z…Zxq †kÖYxi c‡` 04 (Pvi) 
Rb‡K c‡`vbœwZ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 2018-19 A_© eQ‡i ‡gvU iæRyK…Z gvgjvi msL¨v 17wU Ges wb®úwËK…Z 
gvgjvi msL¨v 7wU| 
 

ev‡RU cÖYqb, me© cÖKvi wnmve msiÿY I Dnvi ZË¡veavb, eivÏK…Z Znwej 
e›Ub I e¨q wbqš¿Yt 
weAviwUGÕi m`i Kvhv©jq, 7wU wefvM I 62wU mv‡K©jmn mKj chv©‡qi Awd‡mi e¨q wbe©v‡ni Rb¨ Abybœq‡bi 
Lv‡Z 2018-19 A_©eQ‡i A_©gš¿Yvj‡q †_‡K †gvU 346,84,90,000/- (wZbkZ ‡QPwjøk †KvwU Pzivwk jÿ 
beŸB nvRvi) UvKv eivÏ msiwÿZ wQ‡jv hv m`i Kvhv©jqmn 7wU wefvM I 62wU mv‡K©j Awd‡mi g‡a¨ e›Ub 
K‡i  ‡`Iqv n‡qwQ‡jv| G eivÏ †_‡K D³ eQ‡i cÖvq 325,00,00,000/- (wZbkZ cwPk †KvwU) UvKv e¨q 
n‡q‡Q hvi wnmve ¯̂-¯̂ wefvMxq I mv‡K©j Awdm †_‡K msMÖn K‡i m`i Kvhv©j‡q msiÿY Kiv n‡q _v‡K| 
2018-2019 A_© eQ‡i Av`vqK…Z ivR‡¯̂i cwigvY 1810 †KvwU 15 jÿ UvKv| chv©‡jvPbv K‡i †`Lv hvq, 
weAviwUGÕi †gvU e¨q ‡gvU ivR¯̂ Av`v‡qi 17.95 kZvsk|   
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‡cbkb †KBmt 
G A_wiwU‡Z Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©PvixMY †cbkb †KBm mnRxKiY bxwZgvjvi AvIZvq Avbvi KvR Pjgvb 
Av‡Q| 2018-2019 A_© eQ‡i †Kvb †cbkb †KBm †cwÛs †bB| 
 

wbqš¿Y Kÿ I wfwR‡jÝ wUgt 

wewfbœ ag©xq Drme Dcj‡ÿ¨ Nigy‡Lv gvby‡li gnvmo‡K hvZvqvZ wbwe©Nœ Kivi wbwgË weAviwUGÕi e¨e ’̄vcbvq 
†K›`ªxq wbqš¿Y Kÿ †Lvjv n‡q _v‡K| GQvov wewfbœ evm Uvwg©bv‡j Nigy‡Lv gvby‡li myweav-Amyweav mve©ÿwbK 
ch©‡eÿY Kivi Rb¨ weAviwUGÕi wfwR‡jÝ wUg KvR K‡i _v‡K| gvbbxq gš¿x Ges DaŸ©Zb Kg©KZ©vMY Dcw ’̄Z 
†_‡K wbqš¿Y K‡ÿi Kvh©µg Z`viwK Ges cÖ‡qvR‡b ZvrÿwYK wb‡`©kbv I wm×všÍ cÖ`vb K‡i _v‡Kb| Gi d‡j 
ag©xq Drm‡e bvoxi Uv‡b N‡i †div gvbyl ¯̂v”Q‡›`¨ I Avb›`Nb cwi‡e‡k MšÍ‡e¨ Avmv-hvIqv Ki‡Z cv‡ib|  
 

 

mgwš^Z †K›`ªxq wbqš¿Y Kÿ 
 

 
wfwR‡jÝ wUg 
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Aa¨vq-2 
Gb‡dvm©‡g›U AwakvLvi Kvh©µg 

 

åvg¨gvY Av`vjZ cwiPvjbvt 
cwienb †m±‡i mvwe©K k„•Ljv eRvq ivLv, A‰ea I ÎæwUhy³ hvbevnb AcmviY, AwZwi³ hvÎx cwienb I 
AwZwi³ fvov Av`v‡qi cÖeYZv †iva Ges hvÎx‡`i mv‡_ m¤§vbRbK I f`ª AvPiY cÖ`k©‡b DØy× Kivi D‡Ï‡k¨ 
weAviwUG Ges †Rjv g¨vwR‡÷ª‡Ui Kvhv©j‡q Kg©iZ wbe©vnx g¨vwR‡÷ªUMY †gvUihvb Aa¨v‡`k 1983mn Ab¨vb¨ 
AvB‡bi Aax‡b wbqwgZfv‡e †gvevBj †KvU© cwiPvjbv K‡i Avm‡Qb| 2018-19 A_©eQ‡i åvg¨gvY Av`vj‡Zi 
Awfhv‡b 33,111wU gvgjvq 6,18,24,635/- (Qq †KvwU AvVv‡iv jÿ PweŸk nvRvi QqkZ cuqwÎk) UvKv 
Rwigvbv Av`vqmn 562 Rb‡K wewfbœ †gqv‡` Kviv`Û c Ö`vb I 207wU Mvox Wvw¤ús †÷k‡b †cÖiY Kiv n‡q‡Q|  

A_©eQi gvgjvi msL¨v Rwigvbv Av`vq (UvKvq) Kviv`Û Wvw¤ús 

2008-09  2072 3258912 2 119 

2009-10 7450 5468374 47 133 

2010-11 9418 6694374 219 317 

2011-12 6172 5959548 227 372 

2012-13 3315 3041072 125 237 

2013-14 8561 7344672 150 350 

2014-15 23206 17922885 132 634 

2015-16 46345 41380800 888 2518 

2016-17 37242 47259307 866 843 

2017-18 24913 48986230 412 214 

2018-19 33111 61824635 562 207 

 

 

 

 

åvg¨gvY Av`vjZ cwiPvjbv 
 
 
 



পাতা | 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অথ স-িছ  ঞ্জ ঞ্জত্তক োেলা  র্িংখ্যা 

 

 

 

 

অথ স-িছ  ঞ্জ ঞ্জত্তক জঞ্জ োনা আদাফয়  পঞ্জ োণ 
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অথ স-িছ  ঞ্জ ঞ্জত্তক কা াদফি  পঞ্জ োণ 

 

 

 

 

অথ স-িছ  ঞ্জ ঞ্জত্তক ডাঞ্জিিং এ  পঞ্জ োণ 
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RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evqbt 
RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨ weAviwUGÕi m`i Kvhv©jq, wefvMxq Awdm Ges mv‡K ©j Awdmmg~‡n 
ˆbwZKZv KwgwU i‡q‡Q| RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡bi wbwgË MZ A_©-eQ‡i ˆbwZKZv KwgwUi 04 (Pvi)wU 
mfv Ges 04 (Pvi)wU wfwWI Kbdv‡iÝ AbywôZ n‡q‡Q| RvZxq ï×vPvi †KŠkj mswkøó wel‡q 60 Rb‡K 
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| RvZxq ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb bxwZgvjv, 2017 Gi weavbymv‡i MZ 2018-19 A_© 
eQ‡i 3Rb‡K cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

2018-2019 A_©eQ‡ii ‡kÖô Kg©KZ©v/Kg©Pvixi ZvwjKv 
Kg©KZ©vÕi ZvwjKvt 
µwgK bs Kg©KZ©vM‡Yi bvg, c`ex I 

Kg©¯’j 

Qwe cÖ‡Yv`bv/cyi¯‹vi 

 

1 

 

Rbve kwdKz¾vgvb f~Tv 

Dc-cwiPvjK (BwÄt) 

weAviwUG, 

XvKv wefvMxq Awd‡mi Kvhv©jq, XvKv 

 

 

1 (GK) gv‡mi g~j 

†eZb, †µ÷ I mb` 

 

 

2 

 

Rbve ‡gvt LvBæ¾vgvb 

mnKvix cwiPvjK (BwÄt) 

weAviwUG, m`i Kvhv©jq, 

bZzb wegve›`i moK, ebvbx, XvKv 

 

 

1 (GK) gv‡mi g~j 

†eZb, †µ÷ I mb` 

 

Kg©Pvixi ZvwjKvt 
µwgK bs Kg©Pvixi bvg, c`ex I Kg©¯’j Qwe cÖ‡Yv`bv/cyi¯‹vi 

 

3 

 

Rbve ‡gvt gvgyb dviæK 

cÖavb mnKvix 

weAviwUG, m`i Kvhv©jq, 

bZzb wegve›`i moK, ebvbx, XvKv 

 

 

1 (GK) gv‡mi g~j 

†eZb, †µ÷ I mb` 
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cÖPvi I weÁvcbt 
weAviwUG KZ©„K moK wbivcËv wbwðZK‡í moKc‡_ wdU‡bmwenxb, jvB‡mÝwenxb I †gqv‡`vËxY© WªvBwfs 
jvB‡mÝ wb‡q †gvUihvb bv Pvjv‡bvi Rb¨ GKvwaK cwÎKvq A‡bKevi weÁwß cÖKvk Kiv n‡q‡Q| Gi cvkvcvwk 
cÖwZgv‡m wewfbœ ˆ`wbK, mvßvwnK, cvwÿK I gwmK cwÎKvq moK wbivcËv msµvšÍ weÁwß cÖKvk Kiv n‡q‡Q|  

MYïbvbxt 
weAviwUGÕi †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi Dcw ’̄wZ‡Z weAviwUGÕi cwiPvjK (Gb‡dvm©‡g›U)-Gi †bZ…‡Z¡ 2018-19 
A_©eQ‡i †gvU 4wU MYïbvbx AbywôZ n‡q‡Q| GQvov wewfbœ wefvMxq chv©‡qI DccwiPvjK (BwÄt) KZ©„K 
MY¸bvbx AbywôZ n‡q‡Q|  
 

 

MYïbvbx weAviwUG gqgbwmsn 
 

  

MYïbvbx weAviwUG h‡kvi mv‡K©j Awdm 
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RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb AMÖMwZ cixweÿY cÖwZ‡e`b 
২০১8-২০১9 
 

কার্ যক্রজমর নাম কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচজকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়জনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ যবছজরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্ভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা/ 

অেযন 

১ম 

রকায়ার্ যার 

২য় 

রকায়ার্ যার 

৩য় 

রকায়ার্ যার 

৪র্ য 

রকায়ার্ যার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. প্রাভতষ্ঠাভনক ব্যবস্থা……………………………….১১ 

১.১ ননভতকতা 

কভমটির িিা   

অনুভষ্ঠত িিা ৪ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

৪ লক্ষ্য

মাত্রা 

১ ১ ১ ১ 

অেযন ১ 1 1 ১ 

1.2 ননভতকতা 

কভমটির িিার 

ভিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবাভয়ত 

ভিদ্ধান্ত 

৪ % শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

৮০% লক্ষ্য

মাত্রা 

৮০% ৮০% ৮০% ৮০% 

অেযন ৮০% 80% ১০0% ১০০% 

১.৩ স্ব স্ব 

ওজয়বিাইজর্ 

শুদ্ধাচার রিবাবক্স 

হালনার্াদকরণ 

রিবাবক্স 

হালনার্াদকৃত 

১ তাভরখ শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা/রপ্র

গ্রামার 

২০.০৭.১৮ 

২১.১০.১৮ 

২০.০১.১৯ 

২১.০৪.১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা 

২০.০৭.১

৮ 

 

২১.১০.১

৮ 

 

২০.০১.১

৯ 

 

২১.০৪.১

৯ 

অেযন ২০.০৭.১

৮ 

21.10.1

8 

20.01.1

9 

21.04.1

9 

১.৪ ১.৪ উত্তম 

চচ যার (Best 

Practice) 

তাভলকা প্রণয়ন 

কজর মভিপভরষদ 

ভবিাজর্ রপ্ররণ 

উত্তম চচ যার 

তাভলকা 

রপ্রভরত 

২ তাভরখ শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

৩১.১০.১৮ লক্ষ্য

মাত্রা 

 ৩১.১০.১

৮ 

  

অেযন  26.12.1

8 

  

২. দক্ষ্তা ও ননভতকতার উন্নয়ন……………..………….৭ 

২.১ অংশীেজনর 

(stakehold

er) অংশগ্রহজণ  

িিা 

অনুভষ্ঠত িিা ২ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

২ লক্ষ্য

মাত্রা 

 ১ ১  

অেযন  1 1  

২.২ কম যকতযা-

কম যচাভরজদর 

অংশগ্রহজণ 

ভনয়ভমত 

উপভহহভত 

ভবভিমালা ১৯৮২; 

িরকাভর কম যচাভর 

আচারণ 

ভবভিমালা ১৯৭৯ 

এবং িভচবালয় 

ভনজদ যশমালা 

২০১৪ িম্পজকয 

িজচতনতা 

বৃভদ্ধমূলক 

িিা/প্রভশক্ষ্ণ 

আজয়ােন। 

অনুরুপ অন্যান্য 

ভবভি/ভবিান 

িম্পজকয 

আজলাচনা 

(প্রজয়ােয রক্ষ্জত্র) 

 

অংশগ্রহণকারী

/ 

প্রভশক্ষ্ণার্ী 

৩ িংখ্যা পভরচালক 

(প্রভশক্ষ্ণ) 

৬০ লক্ষ্য

মাত্রা 

 

 

৩০  ৩০  

অেযন ৩০  30  

২.৩ োতীয় 

শুদ্ধাচার রকৌশল 

ভবষজয় কম যকতযা-

প্রভশক্ষ্ণার্ী ২ িংখ্যা পভরচালক 

(প্রভশক্ষ্ণ) 

৬০ লক্ষ্য

মাত্রা 

 ৩০  ৩০ 

অেযন  ৩০  ৩০ 
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কার্ যক্রজমর নাম কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচজকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়জনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ যবছজরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্ভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা/ 

অেযন 

১ম 

রকায়ার্ যার 

২য় 

রকায়ার্ যার 

৩য় 

রকায়ার্ যার 

৪র্ য 

রকায়ার্ যার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কম যচাভরজদর 

প্রভশক্ষ্ণ প্রদান 

3. শুদ্ধাচার প্রভতষ্ঠায় িহায়ক আইন/ভবভি/নীভতমালা/ম্যানুজয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পভরপত্র –এর বাস্তবায়ন এবং প্রজর্ােযজক্ষ্জত্র খিড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ বাংলাজদশ 

ররাড ট্রান্সজপার্ য 

অর্ভরটি(কম যকতযা 

ও কম যচারী) 

ভনজয়ার্ ভবভিমালা 

১৯৯২(িংজশাভিত 

২০১৬) অভিকতর 

িংজশািজনর 

প্রস্তাব মিণালয় 

রপ্ররণ 

 ১০ তাভরখ পভরচালক 

(প্রশািন) 

৩০.০৬.১৯     ৩০.৬.১৯ 

    ৩০.৪.১৯ 

৪. তথ্য অভিকার িম্পভকযত কার্ যক্রম  ……………….১৪ 

৪.১ স্ব স্ব 

ওজয়বিাইজর্ তথ্য 

অভিকার   

আইকন 

হালনার্াদকরণ  

রিবাবক্স 

হালনার্াদকৃত 

১ তাভরখ রপ্রাগ্রামার ২০.০৭.১৮ 

২১.১০.১৮ 

২০.০১.১৯ 

২১.০৪.১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা 

২০.০৭.১

৮ 

 

২১.১০.১

৮ 

 

২০.০১

.১৯ 

 

২১.০৪.১৯ 

অেযন ২০.০৭.১

৮ 

২১.১০.১

৮ 

20.01

.19 

21.04.19 

৪.২ তথ্য 

অভিকার আইজনর 

আওতায়  

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকতযা (ভডও) 

ও ভবকল্প 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকতযার 

অনলাইন প্রভশক্ষ্ণ 

িম্পাদন 

অনলাইন 

প্রভশক্ষ্জণর  

িনদ প্রাপ্ত 

২ 

 

তাভরখ িভচব 

ভবআরটিএ 

৩১.০৩.১৯ লক্ষ্য

মাত্রা 

  ৩১.০৩

.১৯ 

 

অেযন   16.01

.19 

 

৪.৩ দুদজক 

হহাভপত হর্লাইন 

নম্বর ১০৬ (রর্াল 

ভি) স্ব স্ব তথ্য 

বাতায়জন 

িংযুিকরণ এবং 

তা কম যকতযা-

কম যচাভরজদরজক 

অবভহতকরণ 

েথ্য িাোয়ফন 

র্িংফর্াঞ্জজে ও 

কে সকেসা-কে সচাঞ্জ  

অিঞ্জহে 

১ তাভরখ রপ্রাগ্রামার ৩০.০৮.১৮ 

 

লক্ষ্য

মাত্রা 

৩০.০৮.১

৮ 

 

   

অেযন ৩০.০৮.১

৮ 

   

৪.৪ তথ্য 

বাতায়জন 

িংজর্াভেত 

িংভিষ্ট তথ্যিমূহ 

হালনার্াদকরণ  

তথ্য বাতায়ন 

হালনার্াদকৃত 

 

 

 

২ তাভরখ রপ্রাগ্রামার ২০.০৭.১৮ 

২১.১০.১৮ 

২০.০১.১৯ 

২১.০৪.১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা 

২০.০৭.১

৮ 

 

২১.১০.১

৮ 

 

২০.০১

.১৯ 

 

২১.০৪.১৯ 

অেযন ২০.০৭.১

৮ 

২১.১০.১

৮ 

20.01

.19 

21.04.19 

৪.৫  তথ্য 

অভিকার আইন. 

২০০৯; েনস্বার্ য 

িংভিষ্ট তথ্য 

প্রকাশ (সুরক্ষ্া) 

আইন, ২০১১ 

এবং েনস্বার্ য 

িংভিষ্ট তথ্য 

প্রকাশ (সুরক্ষ্া) 

ভবভিমালা, ২০১৭ 

িম্পজকয কম যকতযা-

কম যকতযা-

কম যচাভর 

অবভহত 

৬ িংখ্যা পভরচালক 

(প্রভশক্ষ্ণ) 

৬০ লক্ষ্য

মাত্রা 

৩০ - ৩০  

অেযন ৩০  30  
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কার্ যক্রজমর নাম কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচজকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়জনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ যবছজরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্ভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা/ 

অেযন 

১ম 

রকায়ার্ যার 

২য় 

রকায়ার্ যার 

৩য় 

রকায়ার্ যার 

৪র্ য 

রকায়ার্ যার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কম যচাভরজদরজক 

অবভহতকরণ 

৪.৬ স্বপ্রজণাভদত 

তথ্য প্রকাশ 

ঞ্জনফদ সঞ্জশকা হালনাগাদ 

কফ  ওজয়বিাইজর্ 

প্রকাশ  

হালনার্াদকৃত 

ভনজদ যভশকা 

ওজয়বিাইজর্ 

প্রকাভশত 

২ োঞ্জ খ রপ্রাগ্রামার ৩০.০৬.১৯ লক্ষ্য

মাত্রা 

   ৩০.৬.১৯ 

অেযন    ২৩.৬.১৯ 

৫. ই-র্িজন যন্স বাস্তবায়ন……………………….১৩ 

৫.১ দাপ্তভরক 

কাজে অনলাইন 

ররিপন্স ভিজেম 

(ই-রমইল/ 

এিএমএি)-এর 

ব্যবহার 

ই-রমইল/ 

এিএমএি 

ব্যবহৃত 

২ % িহকারী 

পভরচালক 

(ইভজাঃ) ড্াাঃলাইাঃ 

৫০% লক্ষ্য

মাত্রা 

৫০% ৫০

% 

৫০% ৫০% 

অেযন ৫০% ৫০

% 

৫০% ৫০% 

৫.২ 

ভিভডও/অনলাইন/ফ 

ঞ্জল-কনফাজরন্স 

আজয়ােন 

(স্কাইপ/ম্যাজিন্ো

র, িাইবার 

ব্যবহারিহ) 

অনুভষ্ঠত 

কনফাজরন্স 

৩ িংখ্যা পভরচালক 

(অপাজরশন) 

৪ লক্ষ্য

মাত্রা 

১ ১ ১ ১ 

অেযন ১ ১ 1 1 

৫.৩ দাপ্তভরক 

িকল কাজে 

ইউভনজকাড 

ব্যবহার 

ইউঞ্জনফকাড 

ব্িহৃে 

২ % রপ্রগ্রামার ১০০

% 

লক্ষ্য

মাত্রা 

১০০% ১০০

% 

১০০% ১০০% 

অেযন ১০০% ১০০

% 

১০০% 100% 

৫.৪ ই-রর্ন্ডার/ই-

ভেভপ-এর মাধ্যজম 

ক্রয় কার্ য 

িম্পাদন 

ই-রর্ন্ডার 

িম্পাভদত 

২ % পভরচালক 

(প্রশািন)/পভরচাল

ক (অপাজরশন) 

১০% লক্ষ্য

মাত্রা 

- ২% ৫% ১০% 

অেযন  ২% ৫% 10% 

৫.৫ 

দপ্তর/িংহহায় 

চালুকৃত 

অনলাইন/ই-

রিবার ব্যবহার 

িংক্রান্ত কার্ যক্রম 

পভরবীক্ষ্ণ 

 

 

অনলাইন/ই-

রিবার ব্যবহার 

পভরবীক্ষ্ণকৃত 

৩ % পভরচালক 

(অপাজরশন) 

২০% লক্ষ্য

মাত্রা 

২০% ২০

% 

২০% ২০% 

অেযন ২০% ২০

% 

২০% 20% 

৫.৬ রিাস্যাল 

ভমভডয়ার ব্যবহার 

কজর নার্ভরক 

িমস্যার িমািান 

িমস্যা 

িমািানকৃত 

১ % রপ্রাগ্রামার ৫০% লক্ষ্য

মাত্রা 

৫০% ৫০

% 

৫০% ৫০% 

অে©ন ৮০% ৫০

% 

৫০% ৫০% 

৬. উদ্ভাবনী উজযার্ ও রিবা পদ্ধভত িহেীকরণ…………….….৫ 

৬.১ িাঞ্জষ সক উদ্ভািন 

কে স-পঞ্জ কল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

কে স-পঞ্জ কল্পনা 

প্রণীে 

১ তাভরখ পভরচালক 

(অপাজরশন) 

৩০.০

৭.১৮ 

লক্ষ্য

মাত্রা 

৩০.০৭.১

৮ 

   

অেযন ৩০.০৭.১

৮ 

   

৬.২ িাঞ্জষ সক উদ্ভািন 

কে সপঞ্জ কল্পনায় 

অতসভুক্ত কার্ সক্রে 

িািিায়ন 

বাস্তবাভয়ত 

উদ্ভাবনী 

কার্ যক্রম 

২ % পভরচালক 

(অপাজরশন) 

৫০% লক্ষ্য

মাত্রা 

- ১০% ৩০% ৫০% 

অেযন  ১০% 3০% ৫০% 

৬.৩ চালুকৃত 

উদ্ভাবন 

উজযার্/িহেীকৃত 

চালুকৃত রিবা 

পভরবীক্ষ্ণকৃত 

২ িংখ্যা পভরচালক 

(অপাজরশন) 

২০% লক্ষ্য

মাত্রা 

২০% ২০

% 

২০% ২০% 

অেযন ২০% ২০ ২০% 20% 
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কার্ যক্রজমর নাম কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচজকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়জনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ যবছজরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্ভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা/ 

অেযন 

১ম 

রকায়ার্ যার 

২য় 

রকায়ার্ যার 

৩য় 

রকায়ার্ যার 

৪র্ য 

রকায়ার্ যার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

রিবা পভরবীক্ষ্ণ % 

৭. স্বচ্ছতা ও েবাবভদভহ শঞ্জক্তশালীকরণ…………………...১৬ 

৭.১ ভপভপএ 

২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও 

ভপভপআর ২০০৮-

এর ভবভি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ক্রয়-

পভরকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-

পভরকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাভরখ উপপভরচালক 

(অর্ য) 

৩১.০

৮.১৮ 

 

 ৩১.০৮.১

৮ 

- 

 

- 

 

- 

 ৩১.০৮.১

৮ 

   

৭.২ স্ব স্ব 

ওজয়বিাইজর্র 

অভিজর্ার্ 

প্রভতকার ব্যবস্থা 

(GRS) 

রিবাবক্স 

হালনার্াদকরণ 

ওজয়বিাইজর্ 

 

হালনার্াদকৃত  

১ তাভরখ িভচব/রপ্রাগ্রামার ২০.০

৭.১৮ 

২১.১০

.১৮ 

২০.০১

.১৯ 

২১.০৪

.১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা 

২০.০৭.১

৮ 

 

২১.১

০.১৮ 

 

২০.০১.

১৯ 

 

২১.০৪.১৯ 

অেযন ২০.০৭.১

৮ 

২১.১

০.১৮ 

20.01.

19 

21.04.19 

৭.৩ 

দপ্তর/িংহহার 

রিবা প্রদান 

প্রভতশ্রুভত 

(ভিটিজেনস্ 

চার্ যার) বাস্তবায়ন 

অগ্রর্ভত 

পভরবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ন 

অগ্রর্ভত 

পভরবীক্ষ্ণকৃত 

৪ % পভরচালক 

(প্রশািন) 

২৫% লক্ষ্য

মাত্রা 

২৫% ২৫

% 

২৫% ২৫% 

অেযন ২৫% ২৫

% 

25% 25% 

৭.৪  

দপ্তর/িংহহার 

শাখা/অভিশাখা 

পভরদশ যন/আকভি

ক পভরদশ যন   

পভরদশ যন/ 

আকভিক 

পভরদশ যন   

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা পভরচালক 

(প্রশািন) 

৮ লক্ষ্য

মাত্রা 

২ ২ ২ ২ 

অে©ন ৭ ৩ 2 ২ 

৭.৫ িভচবালয় 

ভনজদ যশমালা 

২০১৪ এর 

অনুর্ায়ী  নভর্র 

রেণী ভবন্যািকরণ  

 

নভর্ রেণী 

ভবন্যািকৃত 

৪ % পভরচালক 

(প্রশািন) 

৫০% লক্ষ্য

মাত্রা 

১০% ২০

% 

৩০% ৫০% 

অেযন ১০% ২০

% 

30% 50% 

৭.৬ র্ণশুনানী 

আজয়ােন 

আজয়াভেত 

র্ণশুনানী 

২ িংখ্যা শুদ্ধাচার রফাকাল 

পজয়ন্ট কম যকতযা 

৪ লক্ষ্য

মাত্রা 

১ ১ ১ ১ 

অেযন ১ ১ 1 1 

৮. দপ্তর/িংস্থার শুদ্ধাচার িংভিষ্ট অন্যান্য কার্ যক্রম……………..৬ (ভনজদ যভশকায় িংজর্াভেত তাভলকা রর্জক কমপজক্ষ্ ৩টি কার্ যক্রম ভনব যাচন করজত 

হজব)-- ৬ 

৮.১ বজকয়া 

ভবদুযৎ, পাভন ও 

জ্বালানীর ভবল 

প্রদান 

বজকয়া ভবল 

প্রদানকৃত 

২ % উপপভরচাল

ক (অর্ য) 

১০০% লক্ষ্যমাত্রা ১০০

% 

১০০

% 

১০০% ১০০% 

অেযন ১০০

% 

১০০

% 

১০০% ১০০% 

৮.২ রােস্ব ও 

উন্নয়ন খাজতর 

রকায়ার্ যার ভিভত্তক 

বরাদ্দ িময়মত 

ছাড় ভনভিতকরণ 

িময়মত 

বরাদ্দ ছাড়কৃত 

২ % উপপভরচাল

ক (অর্ য) 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ১০

% 

২০

% 

৫০% ৮০% 

অেযন ১০

% 

২০

% 

50% ৮০% 

৮.৩ ননভতকতা 

িম্পভকযত 

প্রস্তুত/ভবলকৃত

/ভলফজলর্/িা

২ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

৩০০০০ লক্ষ্যমাত্রা - ১০০

০০ 

১০০০০ ১০০০০ 
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কার্ যক্রজমর নাম কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচজকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়জনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ যবছজরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্ভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা/ 

অেযন 

১ম 

রকায়ার্ যার 

২য় 

রকায়ার্ যার 

৩য় 

রকায়ার্ যার 

৪র্ য 

রকায়ার্ যার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

রপাোর/ভলফজলর্

/িাে নতভরর ও 

ভবভলর ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

ে পজয়ন্ট 

কম যকতযা/প

ভরচালক 

(ররাড 

রিফটি) 

অেযন  120

00 

10000 ১০০০০ 

৯. শুদ্ধাচা  চচ সা  জন্য পু ো /প্রফণাদনা প্রদান..............................3 

৯.১ ‘শুদ্ধাচার 

পু ো   প্রদান 

নীভতমালা, 

২০১৭’ এবং 

মভিপভরষদ 

ভবিাজর্র 

১৩.৩.২০১৮ 

তাভরজখর 

০৪.০০.০০০০.৮

২২.১৪.০৪২.১৬.

০৫৩ নম্বর 

ষ্পেীকরণ পত্র 

অনুর্ায়ী শুদ্ধাচা  

পু ো  প্রদান 

প্রদত্ত পু ো  ৩ তাভরখ পভরচালক 

(প্রশািন) 

৩০.০৬.১৯ লক্ষ্য

মাত্রা 

- - - ৩০.০৬.১৯ 

অেযন    ৩০.০৬.১৯ 

১০. অথ স ি াদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচা  কে স-

পঞ্জ কল্পনায় অতসভুক্ত 

ঞ্জিঞ্জ ন্ন কার্ সক্রে 

িািিায়ফন  জন্য 

ি াদ্দকৃে  অজর্ যর 

আনুোঞ্জনক পভরমাণ 

ি াদ্দকৃে অথ স ৫ লক্ষ 

 াকা 

উপপভরচাল

ক (অর্ য) 

৫.০০ লক্ষ্য

মাত্রা 

১.০০ ১.০০ ১.০০ ২.০০ 

অেযন ১.২০ ১.০০ 1.00 ২.০০ 

১১. পভরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন………………………………১০ 

১১.১ োতীয় 

শুদ্ধাচার 

রকৌশল কম য-

পভরকল্পনা, 

২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন কজর 

মিণালয়/ভবিা

র্/ রাষ্ট্রীয় 

প্রভতষ্ঠাজনর  

ভবিাজর্ দাভখল 

 

প্রণীত কম য-

পভরকল্পনা 

দাভখলকৃত 

৩ োঞ্জ খ শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

১২.০৭.১৮ লক্ষ্য

মাত্রা 

১২.০৭.১

৮ 

   

অেযন ১২.০৭.১

৮ 

   

১১.২ ভনি যাভরত 

িমজয় 

নত্রমাভিক 

পভরবীক্ষ্ণ  

প্রভতজবদন 

মিণালয়/ভবিা

র্/রাষ্ট্রীয় 

প্রভতষ্ঠাজন 

ভবিাজর্ দাভখল 

নত্রমাভিক 

প্রভতজবদন 

দাভখলকৃত 

২ োঞ্জ খ শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

১৫.১০.১৮ 

১৫.০১.১৯ 

১৫.০৪.১৯ 

১৫.০৭.১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা 

১৫.১০.১

৮ 

১৫.০

১.১৯ 

 

১৫.০৪.

১৯ 

১৫.০৭.১৯ 

অেযন ১০.১০.১

৮ 

09.0

1.19 

০৭.০৪.

১৯ 

 

১১.৩ আওোর্ীন 

আঞ্চঞ্জলক/োঠ 

পর্ সাফয়  

কার্ সালয়ফক 

োতীয় 

শুদ্ধাচার 

রকৌশল কম য-

পভরকল্পনা, 

প্রদত্ত 

ভনজদ যশনা 

১ োঞ্জ খ শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

২৫.০৬.১৮ লক্ষ্য

মাত্রা 

২৫.০৬.১

৮ 

   

 ২৫.০৬.১

৮ 
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কার্ যক্রজমর নাম কম যিম্পাদন 

সূচক 

সূচজকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়জনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ যবছজরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্ভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯ 

লক্ষ্য

মাত্রা/ 

অেযন 

১ম 

রকায়ার্ যার 

২য় 

রকায়ার্ যার 

৩য় 

রকায়ার্ যার 

৪র্ য 

রকায়ার্ যার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২০১৮-১৯ 

প্রণয়জনর 

ভনজদ যশনা প্রদান 

১১.৪ আওোর্ীন 

আঞ্চঞ্জলক/োঠ 

পর্ সাফয়  কার্ সালফয় 

োতীয় 

শুদ্ধাচার 

রকৌশল কম য-

পভরকল্পনা, 

২০১৮-১৯ 

প্রণয়জনর 

ভনভমত্ত 

কম যশালা 

আজয়ােন 

আজয়াভেত 

কম যশালা 

২ োঞ্জ খ শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

০২.০৭.১৮ লক্ষ্য

মাত্রা 

০২.০৭.১

৮ 

   

অেযন ২০.০৭.১

৮ 

   

১১.৫ আওোর্ীন 

আঞ্চঞ্জলক/োঠ 

পর্ সাফয়  কার্ সালয় 

কর্তসক 

প্রণীে/দাভখলকৃ

ত োতীয় 

শুদ্ধাচার 

রকৌশল 

পভরবীক্ষ্ণ 

প্রভতজবদজনর 

ওপর ভফডব্যাক 

প্রদান 

অনুভষ্ঠত 

ভফডব্যাক িিা 

২ িংখ্যা শুদ্ধাচার 

রফাকাল 

পজয়ন্ট 

কম যকতযা 

৪ লক্ষ্য

মাত্রা 

১ ১ ১ ১ 

অেযন ১ ১ 1 1 

 

 
2018-2019 A_©-eQ‡i AwZwi³ fvov Av`v‡qi cÖwZ‡e`bt 
 

µt bs gv‡mi bvg gvgjvi msL¨v Rwigvbv Av`vq (UvKvq) 
1. RyjvB-2018 270 4,41,500.00 
2. AvMó-2018 144 1,61,300.00 
3. ‡m‡Þ¤^i-2018 361 10,16,400.00 
4. A‡±vei-2018 179 2,79,800.00 
5. b‡f¤^i-2018 227 3,08,400.00 
6. wW‡m¤̂i-2018 113 1,39,800.00 
7. Rvbyqvwi-2019 158 2,90,100.00 
8. ‡deªæqvwi-2019 135 2,05,300.00 
9. gvP©-2019 161 2,55,700.00 
10. GwcÖj-2019 184 2,85,300.00 
11. ‡g-2019 178 2,32,400.00 
12. Ryb-2019 269 3,79,400.00 

 ‡gvU 2379 39,95,400.00 
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Aa¨vq-3 
BwÄwbqvwis AwakvLvi Kvh©µg 

 

 

‡gvUihvb wbeÜbt 
‡Kv‡bv e¨w³ ev †gvUihvb gvwjK KZ©„K †iwR‡÷ªkb mb` e¨ZxwZ moK, gnvmoK ev cvewjK †cø‡m †gvUihvb 

Pvjv‡Z ev Pvjvevi AbygwZ cÖ`vb Kiv hvq bv| †iwR‡÷ªkb mb` e¨ZxZ †gvUihvb Pvjv‡j ev Pvjv‡bvi AbygwZ 

cÖ`vb Kiv n‡j †Rj I Rwigvbvi weavb i‡q‡Q| 1997 mvj ch©šÍ †iwR‡÷ªkbK…Z †gvUihv‡bi msL¨v wQj 

1,75,000 (GK jÿ cuPvËi nvRvi) wU| 2019 mv‡ji 30 Ryb ch©šÍ D³ msL¨v e„w× †c‡q me©‡gvU 

†iwR‡÷ªkbK…Z †gvUih‡bi msL¨v `vuwo‡q‡Q 40,12,131 (Pwjøk jÿ evi nvRvi GKkZ GKwÎk) wU| weAvviwUG 

KZ©„K 2018-19 A_© eQ‡i 5wU †g‡Uªv mv‡K©j Ges 57wU †Rjv mv‡K©j Awd‡mi gva¨‡g 5,24,016wU 

‡gvUihv‡bi ‡iwR‡÷ªkb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 2012-2013, 2013-2014. 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017 I 2017-18 A_©eQ‡i h_vµ‡g 1,46,267wU, 150,975wU, 1,77,537wU, 3,81,181wU, 4,12,573wU 

I 4,68,706wU †gvUihv‡bi †iwR‡÷ªkb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 
 

অথ স-িছ  ঞ্জ ঞ্জত্তক তো  র্ান ত ঞ্জজফেশফন  র্িংখ্যা 
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wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KUt 

mbvZb †iwR‡÷ªkb (eøy-eyK) Gi cwie‡Z© †gvUihvb gvwjKM‡Yi ev‡qv‡gwUªK wbf©i AZ¨vaywbK cÖhyw³i wWwRUvj 

†iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU (wWAviwm) cÖ ‘̄Z Kvh©µg Ryb, 2014 n‡Z ïiæ Kiv nq| Ryb 2019 ch©šÍ †gvU 

16,94,824wU wWAviwm cÖ ‘̄Z K‡i 12,34,875wU weZiY Kiv nq| D‡jøL¨, wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡K‡Ui 

Rb¨ ev‡qv‡gwUªK cÖ`vb I cÖ ‘̄ZK…Z mvwU©wd‡KU msMÖ‡ni Rb¨ MÖvnKMY‡K GmGgGm Gi gva¨‡g AewnZ Kiv nq| 

weAviwUG KZ©„K 2018-19 A_© eQ‡i 5wU †g‡Uªv mv‡K©j Ges 57wU †Rjv mv‡K©j Awd‡mi gva¨‡g 3,10,418wU 

wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU cÖ ‘̄Z n‡q‡Q Ges 2,63,889wU wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU †gvUihvb 

gvwj‡Ki wbKU mieivn Kiv n‡q‡Q| 2014-2015 A_© eQ‡i 1,83,468wU cÖ ‘̄Z I 82,404wU mieivn, 

2015-2016 A_©eQ‡i 3,01,731wU cÖ ‘̄Z I 1,72,846wU mieivn, 2016-2017 A_©eQ‡i 4,77,205wU cÖ ‘̄Z 

I 3,12,592wU mieivn Ges 2017-18 A_©eQ‡i 4,59,789wU cÖ ‘̄Z I 3,86,096wU  wWwRUvj †iwR‡÷ªkb 

mvwU©wd‡KU mieivn Kiv n‡q‡Q|    

 

ev‡qv‡gwUªK MÖn‡Yi Qwe 
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A_©-eQi wfwËK wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU cÖ ‘̄‡Zi msL¨v 
 

 

 

 

 

A_©-eQi wfwËK wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU weZi‡Yi msL¨v 
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B‡j±ªwbK wPc hy³ ¯§vU©KvW© †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU Gi wPÎ 
 

 

 
 

gvwëcvicvm n¨vÛ-‡nì wWfvBm (wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU, WªvBwfs jvB‡mÝ Ges AviGdAvBwW wiWvi) 
Gi wPÎ 
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‡i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤̂vi‡cøU I AviGdAvBwW U¨vMt 
GKvwaK †gvUihv‡b GKB †iwR‡÷ªkb bv¤^vi †ivW Ges ivR¯̂ dvuwK †ivW, Mvox Pzwi/wQbZvBmn wewfbœ Aciva 
cÖeYZv n«vm, w`‡b I iv‡Z mgvbfv‡e `„k¨gvb nIqvmn weAviwUGÕi Gb‡dvm©‡g›U Kvh©µg kw³kvjx Kivi j‡ÿ¨ 
31 A‡±vei 2012 wLªt ZvwiL ‡_‡K †gvUihv‡bi †i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤^vi‡cøU I AviGdAvBwW U¨vM cÖeZ©b Kiv 
nq| XvKv gnvbMix‡Z †gvUihv‡bi MwZwewa Uª¨vwKs Kivi Rb¨ 11wU ’̄v‡b AviGdAvBwW †÷kb ’̄vcb Kiv 
n‡q‡Q| ‡i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤^vi‡cøU Ges AviGdAvBwW U¨vM cÖeZ©‡bi ci ‡_‡K Ryb 2019 ch©šÍ †gvU 
22,07,456 †mU bv¤^vi‡cøU I AviGdAvBwW U¨vM †gvUihv‡bi ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| weAviwUG KZ©„K 2018-
2019 A_© eQ‡i 5wU †g‡Uªv mv‡K©j Ges 57wU †Rjv mv‡K©j Awd‡mi gva¨‡g 5,17,613 †mU †i‡Uªv-wi‡d¬w±f 
bv¤^vi‡cøU I AviGdAvBwW U¨vM cÖ ‘̄Z n‡q‡Q Ges 4,57,468 †mU †i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤^vi‡cøU I AviGdAvBwW 
U¨vM †gvUihv‡b ms‡hvwRZ n‡q‡Q| 2012-2013 A_© eQ‡i 3,66,546 †mU cÖ ‘̄Z I 1,03,746 †mU 
ms‡hvRb, 2013-2014 A_© eQ‡i 3,59,853 †mU cÖ ‘̄Z I 2,70,141 †mU ms‡hvRb, 2014-2015 A_© eQ‡i 
1,81,510 †mU cÖ ‘̄Z I 2,21,775 †mU ms‡hvRb, 2015-2016 A_©eQ‡i 4,03,427 †mU cÖ ‘̄Z I 3,44,941 
†mU ms‡hvRb, 2016-17 A_© eQ‡i 4,28,308 †mU cÖ ‘̄Z I 3,97,055 ‡mU ms‡hvRb Ges 2016-17 A_© 
eQ‡i 4,73,985 †mU cÖ ‘̄Z I  4,12,329 †mU ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q|  
 

 

A_©-eQi wfwËK †i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤^vi‡cøU I AviGdAvBwW U¨vM cÖ ‘̄‡Zi msL¨v 
 

 
 

A_©-eQi wfwËK †i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤^vi‡cøU I AviGdAvBwW U¨vM ms‡hvR‡bi msL¨v 
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‡gvUihv‡b †i‡Uªv-wi‡d¬w±f bv¤^vi‡cøU ms‡hvR‡bi wPÎ 
 

 

‡iwWI wd«Kz¨‡qwÝ AvB‡Ww›Uwd‡Kkb (AviGdAvBwW) U¨vM Gi wPÎ 
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‡gvUihv‡b ms‡hvwRZ †iwWI wd«Kz¨‡qwÝ AvB‡Ww›Uwd‡Kkb (AviGdAvBwW) U¨vM Gi wPÎ 

 

 

 

AviGdAvBwW AvP© c‡q›U Gi wPÎ (dyU Ifvieªx‡Ri mv‡_ ms‡hvwRZ) 
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B‡j±ªwbK †fwnK¨vj †iwR‡÷ªkb (BwfAvi) Gi wPÎ 

 

 

 

 
 

B‡j±ªwbK †fwnK¨vj Bbdi‡gkb (BwfAvB) Gi wPÎ 
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wdU‡bm mvwU©wd‡KUt 
Dc‡hvwMZv mvwU©wd‡KU (Fitness Certificate) Qvov †Kvb †gvUihvb (‡gvUimvB‡Kj e¨vZxZ) moK/gnvmo‡K 
Pvjv‡bv hvq bv| GQvov †h mKj e¨w³MZ †gvUihvbmg~‡ni Avmb msL¨v AvU (WªvBfvimn) ‡m mKj †gvUihvb 
ˆZix mbmn 5 (cvuP) eQi wdU‡bm Ae¨vnwZ †c‡q _v‡K| weAviwUG KZ©„K 2018-2019 A_© eQ‡i 5wU †g‡Uªv 
mv‡K©j Ges 57wU †Rjv mv‡K©j Awd‡mi gva¨‡g 7,06,413wU wdU‡bm mvwU©wd‡KU Bmy¨ I bevqb Kiv n‡q‡Q| 
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 I 2017-2018 A_© eQ‡i h_vµ‡g 
4,56,758wU, 5,27,562wU, 5,36,999wU, 5,79,473wU, 6,45,248wU Ges 6,47,815wU wdU‡bm 
mvwU©wd‡KU Bmy¨ I bevqb Kiv n‡q‡Q|  

 
 

A_©-eQi wfwËK wdU‡bm mvwU©wd‡KU mieiv‡ni msL¨v 
 

g¨vbyqvj c×wZi cwie‡Z© ¯̂qswµqfv‡e Mvoxi wdU‡bm mvwU©wd‡KU cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ wgicyi ’̄ †gvUihvb cwi`k©b 
†K›`ª cÖwZ ’̄vcbc~e©K MZ 30 A‡±vei 2016 ZvwiL ‡_‡K Pvjy Kiv n‡q‡Q| 2018-19 A_© eQ‡i D³ †U÷ 
†m›Uv‡ii gva¨‡g evm, wgwbevm, UªvK, KvfvW© f¨vb BZ¨vw` 9068 wU †gvUihvb cixÿvc~e©K wdU‡bm mvwU©wd‡KU 
bevqb Kiv n‡q‡Q|  

 

 

 

wdU‡bm mvwU©wd‡K‡Ui wPÎ 
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WªvBwfs jvB‡mÝ Bmy¨, bevqb I ms‡hvRbt 
‡Kv‡bv e¨w³‡K †gvUihvb Pvjbvi KZ©„Z¡ cÖ`vb K‡i jvB‡mÝ KZ©„cÿ KZ©„K Bmy¨K…Z `wjj‡K WªvBwfs jvB‡mÝ 
e‡j| WªvBwfs jvB‡mÝ e¨ZxZ †gvUihvb Pvjv‡bv AvBbZt `Ûbx Aciva| WªvBwfs cixÿv MÖn‡Yi Rb¨ cÖ‡Z¨K 
†g‡UªvcwjUb I ‡Rjvq AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ª‡Ui †bZ…‡Z¡ GKwU K‡i WªvBwfs Kw¤ú‡UwÝ †U÷ †evW© i‡q‡Q| 
D³ †U÷ †evW© KZ©„K wjwLZ, †gŠwLK I e¨envwiK cixÿv MÖnYc~e©K mycvwi‡ki wfwË‡Z weAviwUG KZ©„K WªvBwfs 
jvB‡mÝ Bmy¨ Kiv nq|  

 
 

WªvBwfs Kw¤ú‡UwÝ †U÷ †evW© KZ©„K wdì †U÷ MÖnY 
 

 

 

 

 

WªvBwfs jvB‡mÝ cixÿv_©xi wdì †U÷ cÖ`vb  
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MZ 17 A‡±vei 2011 ZvwiL †_‡K Rvj/A‰ea/fzqv WªvBwfs jvB‡mÝ e¨env‡ii cÖeYZv †iv‡a B‡j±ªwbK wPchy³ 
wWwRUvj ¯§vU© KvW© WªvBwfs jvB‡mÝ Pvjy Kiv nq| Ryb 2019 ch©šÍ †gvU 34,12,538wU ¯§vU© KvW© WªvBwfs 
jvB‡mÝ cÖ ‘̄Z I weZiY Kiv n‡q‡Q|  
 
 

 

 

ev‡qv‡gwUªK MÖn‡Yi Qwe 
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Wz‡qj B›Uvi‡dR cwjKve©‡bU ¯§vU© KvW© WªvBwfs jvB‡mÝ Gi wPÎ 
 
weAviwUG KZ©„K Bmy¨K…Z, bevqbK…Z I ms‡hvwRZ WªvBwfs jvB‡m‡Ýi cwimsL¨vb wb¤œiæct 
  

 

A_© eQi  WªvBwfs jvB‡mÝ Bmy¨, bevqb I †gvUihv‡bi ‡kÖYx ms‡hvR‡bi msL¨v 

2013-2014 1,99,001 

2014-2015 2,16,799 

2015-2016 2,79,873 

2016-2017 3,40,288 

2017-2018 5,26,194 

2018-2019 6,17,162 
 

 

 
 



পাতা | 44  

 

 

 

A_©-eQi wfwËK WªvBwfs jvB‡mÝ Bmy¨, bevqb I †gvUihv‡bi †kÖYx ms‡hvR‡bi msL¨v 
 

iæU cviwgU mvwU©wd‡KU Bmy¨ I bevqbt 
mKj evwYwR¨K †gvUihvb Ges †h mKj e¨w³MZ †gvUihvbmg~‡ni Avmb msL¨v WªvBfvi e¨ZxZ 9 (bq) ev 
Z‡ZvwaK †m mKj †gvUihv‡bi iæU cviwgU _vKv Avek¨K| †gvUihvb Aa¨v‡`k 1983 Gi 54 aviv †gvZv‡eK 
cÖwZwU †g‡UªvcwjUb GjvKvq Ges †vcRjvq GKwU K‡i AvÂwjK cwienb KwgwU (Regional Transport 

Commitee) i‡q‡Q| D³ KwgwU KZ©„K iæU cviwgU Bmy¨ I bevqb Kiv n‡q _v‡K|  
 

weAviwUG KZ©„K 2018-2019 A_© eQ‡i 5wU †g‡Uªv mv‡K©j Ges 57wU †Rjv mv‡K©j Awd‡mi gva¨‡g 99,889wU 
iæU cviwgU mvwU©wd‡KU Bmy¨ I bevqb Kiv n‡q‡Q| 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017 I 2017-18 A_© eQ‡i h_vµ‡g 1,02,406wU, 1,48,629wU, 1,30,808wU, 1,37,405wU, 
1,75,466wU Ges 1,57,000wU iæU cviwgU mvwU©wd‡KU Bmy¨ I bevqb Kiv n‡q‡Q|  
 

 
 

A_©-eQi wfwËK iæU cviwgU mvwU©wd‡KU Gi msL¨v 
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‡gvUi WªvBwfs ¯‹zj ‡iwR‡÷ªkb Ges BÝUªv±i jvB‡mÝ cÖ`vbt 
‡`‡k chv©ß WªvBwfs ¯‹zj I Bb÷ªv±i-Gi AcÖZzjZvq cÖ‡qvRbxq msL¨K `ÿ MvoxPvjK ˆZwi e¨vnZ nw”Qj| G 
j‡ÿ¨ weAviwUG avivevwnKfv‡e WªvBwfs Bb÷ªv±i I WªvBwfs cÖwkÿY ¯‹zj †iwR‡÷ªkb cÖ`vb Ki‡Q| Ryb 2019 
ch©šÍ 188 Rb‡K WªvBwfs Bb÷ªv±i jvB‡mÝ Ges 135wU WªvBwfs ¯‹zj‡K †iwR‡÷ªkb cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  
 

‡gqv‡`vËxY© wmGbwR PvwjZ 4-‡÷vK w_ª ûBjvi A‡Uvwi·v cÖwZ ’̄vcbt  
30 Ryb 2019 wLªt ZvwiL ch©šÍ XvKv gnvbMix‡Z 11,499 Ges PÆMÖvg gnvbMix‡Z 8257 †gqv‡`vËxY© w_ª-ûBjvi 
¯Œ¨vc Kiv n‡q‡Q|  
 

ivBW †kqvwis cÖwZôvb I ivBWvi‡`i AbjvBb Av‡e`bt 
¯̂í `~i‡Z¡i MYcwien‡bi AcÖZzjZv n«vmK‡í e¨vw³MZ †gvUihvbmg~n Ae¨eüZ mg‡q fvovq cwiPvjbvi Rb¨ 
¯§vU‡dvb A¨vcwfwËK ivBW †kqvwis mvwf©m bxwZgvjv, 2017 †M‡RU AvKv‡i cÖKvwkZ n‡q‡Q| weAviwUG mvwf©m 
†cvU©v‡ji (weGmwc) gva¨‡g ivBW †kqvwis †mev`vbKvix cÖwZôvb I ivBW †kqvwis †gvUihvb Gbwj÷‡g›U 
mvwU©wd‡KU cÖvwßi Rb¨ N‡i e‡m AbjvB‡b Av‡e`b `vwLj Ges I mswkøó mb` wcÖ›U K‡i †bqvi my‡hvM ˆZwi Kiv 
n‡q‡Q|  
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Aa¨vq-4 
Acv‡ikb AwakvLvi Kvh©µg 

 
GKwU AvaywbK, wbivc`, cwi‡ek evÜe I Z_¨ cÖhyw³ wbf©i moK cwienb I wbqš¿Y e¨e ’̄v M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ 
weMZ eQimg~‡n G A_wiwUi cÖvwZôvwbK I KvwiMwi `ÿZv µgvš^‡q e¨vcKfv‡e e„w× Kiv n‡q‡Q Ges G D‡`¨vM 
Ae¨vnZ Av‡Q| weAviwUGÕi G mKj mvwf©m¸‡jvi g‡a¨ AvBwmwU wbf©i mvwf©m¸‡jv n‡”Q-‡gvUihv‡bi 
‡iwR‡÷ªkb, wdU‡bm mvwU©wd‡KU Bmy¨ I bevqb, U¨v· †Uv‡Kb Bmy¨ I bevqb, iæU cviwgU Bmy¨ I bevqb, 
†gvUihv‡bi gvwjKvbv cwieZ©b, †gvUihvb msµvšÍ Z_¨ nvjbvMv`KiY, jvb©vi WªvBwfs jvB‡mÝ Bmy¨, WªvBwfs 
jvB‡mÝ Bmy¨ I bevqb BZ¨vw`| AbjvBbwfwËK G mKj Kvh©µg ev Í̄evqb I Z`viwKmn Acv‡ikb kvLv wb‡¤œv³ 
Kvh©µg cwiPvjbv K‡i|  
 

AvBwmwU Kvh©µg msµvšÍt 
AbjvBb e¨vswKs wm‡÷gt 
‡gvUihv‡bi Ki I wd Av`vq mnR Kiv Ges Av`vq e¨e ’̄vq ¯̂”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvi gva¨‡g ivR¯̂ Av`vq 
e„w×i j‡ÿ¨ 14 b‡f¤^i 2010 ZvwiL †_‡K †gvUihv‡bi hveZxq Ki I wd Av`v‡q AbjvBb e¨vswKs c×wZ Pvjy 
Kiv nq| eZ©gv‡b 17wU e¨vs‡Ki 332wU kvLv I 14wU ey‡_i gva¨‡g G Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| GQvov iPay 

BRTA (www.ipaybrta.brta.gov.bd) Ab-jvBb †cvU©vj e¨envi K‡i †WwfU/‡µwWU KvW© Ges WvP-evsjv 
evs‡Ki †gvevBj e¨vswKs GKvD›U Ôi‡KUÕ Gi gva¨‡gI †gvUihv‡bi KiI wd cwi‡kva Kiv hvq| AbjvBb 
e¨vswKs e¨e ’̄vq 2018-2019 A_© eQ‡i AwMÖg AvqKi (cÖwZôvb) 3498601095 UvKv, AwMÖg AvqKi 
(e¨w³MZ) 6338244763 UvKv, wWwRUvj bv¤^vi‡cøU wd 1253178526 UvKv, WªvBwfs jvB‡mÝ wd 
1550119276 UvKv, wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU wd 327899550 UvKv, wewea wd 2018195691 
UvKv, ‡gvUihvb †iwR‡÷ªkb wd 5553987034 UvKv, †gvUihvb Ki 6536729469 UvKv Ges f¨vU eve` 
†gvU 2395550704 UvKv ivR¯̂ Av`vq Kiv m¤¢e n‡q‡Q| GQvov ïiæ †_‡K 30 Ryb ch©šÍ †KejgvÎ 

ipay/card/moble banking Gi gva¨‡g AwMÖg AvqKi (cÖwZôvb) 29465500 UvKv, AwMÖg AvqKi 
(e¨w³MZ) 356025044 UvKv, wWwRUvj bv¤̂vi‡cøU wd 265872562 UvKv, WªvBwfs jvB‡mÝ wd 
224656915 UvKv, wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU wd 68753340 UvKv, wewea wd 44550545 UvKv, 
‡gvUihvb †iwR‡÷ªkb wd 699089002 UvKv, †gvUihvb Ki 409878500 UvKv Ges f¨vU eve` †gvU 
216082958 UvKv ivR¯̂ Av`vq Kiv m¤¢e n‡q‡Q| 

www.ipaybrta.brta.gov.bd 
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weMZ wZb eQ‡ii ivR¯̂ Av`v‡qi weeiY wb¤œiæc: 

 

eQi 

ivR¯̂ Av`vq (‡KvwU UvKvq)  

‡gvUihvb 
Ki  

‡iwR‡÷ª
kb 

WªvBwfs 
jvB‡mÝ 

Ab¨vb¨ bv¤^vi 
‡cøU 

f¨vU weAviwU
G †gvU 

 

AvqKi 
(K‡cv©‡i

U) 

AvqKi 
(e¨w³) 

me©‡gvU 

২০১৫-১৬ 661.33 553.06 66.65 172.96 161.40 222.40 1615.39 230.49 473.58 2541.87 

২০১৬-১৭ 521.48 540.08 91.33 190.10 122.18 201.89 1465.17 288.70 605.61 2561.3

8 

২০১৭-১৮ 547.78 601.21 114.95 188.79 136.83 217.80 1589.55 276.63 580.97 2664.9

5 

2018-19 676.63 594.38 167.83 240.96 139.69 251.67 1810.15 351.71 654.04 3076.91 

 
 

 

 

AbjvBj †c‡g›U †fwiwd‡Kkb I †gvUihv‡bi Z_¨ hvPvBKiYt 
eZ©gv‡b AbjvB‡b (www.mvtax.brta.gov.bd) weAviwUGÕi †mevi Rb¨ cÖ`Ë wd hvPvB‡qi myweav Av‡Q| 
GKB mv‡_ †gvUihv‡bi Z_¨ I hvPvB Kiv hvq| 
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‡K›`ªxq WvUv †m›Uvi I I‡qe †cvUv©jt 
G A_wiwU cÖ‡`q mKj wWwRUvj mvwf©‡mi WvUv msiÿY, e¨envi I wbivcËv wbwðZ Kivi D‡Ï‡k¨ weAviwUGÕ‡Z 
e¨vKAvc I wWRv÷vi wiKfvwi †m›Uvimn GKwU AZ¨vaywbK WvUv †m›Uvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| D³ WvUv †m›Uv‡i 
AbjvBb e¨vswKs, ¯§vU© KvW© WªvBwfs jvB‡mÝ, wWwRUvj †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU, weAviwUG g¨v‡bR‡g›U 
Bbdi‡gkb wm‡÷g BZ¨vw` mvwf©‡mi WvUv msiwÿZ i‡q‡Q|  
 

weAviwUG Bbdi‡gkb wm‡÷g (BRTA-IS)t 
1987 m‡b cÖwZwôZ n‡jI 1994 m‡b D³ mvwf©m¸‡jv cÖ`v‡b wWwRUvj wm‡÷g cÖe©Zb Kiv nq| ZLb ÷ªvÛ 
G‡jvb Kw¤úDwUs wm‡÷‡gi gva¨‡g cÖwZwU Awdm †_‡K Avjv`vfv‡e D³ mvwf©m¸‡jv cÖ`vb Kiv n‡Zv| 2001 
m‡b wek¦ e¨vs‡Ki KvwiMwi I Avw_©K mnvqZvq D³ ÷¨vÛ G‡jvb Kw¤úDwUs wm‡÷g‡K Avc-‡MÖW K‡i gvjwU-
BDRvi I‡qe-‡eRW G¨vwcø‡Kkb ˆZix Kiv nq Ges we`¨gvb wm‡÷‡gi WvUv D³ wm‡÷‡g gvB‡MÖU Kiv nq| 
GQvov we`¨gvb †ccvi-eyK di‡g‡Ui WvUv D³ wm‡÷‡g Gw›Uª Kiv nq| GZ`e¨ZxZ Wvqvj-Avc †bUIqvwK©s 
wm‡÷‡g †m›Uªvj mvf©v‡i WvUv UªvÝdvwis e¨e ’̄v Pvjy Kiv nq| Z‡e, Wvqvj-Avc wm‡÷‡gi mxgve×Zvi Kvi‡Y 
†`‡ki cÖwZwU AÂj †_‡K ‡m›Uªvj mvfv©‡i WvUv UªvÝdvi e¨e ’̄v mdj nqwb| B›Uvi‡bU wm‡÷‡gi e¨vcK cÖmv‡ii 
d‡j 2011 m‡b weAviwUGÕi we`¨gvb wWwRUvj mvwf©m †cÖvfvBwWs wm‡÷g‡K †m›Uªvj mvf©vi †eRW Kw¤úDwUs 
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e¨e ’̄vq iæcvšÍi Kiv nq| G e¨e ’̄vq cÖwZwU †Rjv I †g‡UªvcwjUb GjvKvi mv‡K©j Awdm‡K B›Uªv‡b‡Ui gva¨‡g 
†m›Uªvj wm‡÷‡gi mv‡_ mve©ÿwbKfv‡e hy³ Kiv nq| weAviwUG Bbdi‡gkb wm‡÷g GKwU I‡qewfwËK 
mdUIq¨vi hvi gva¨‡g wb‡¤œv³ Kvhµg m¤úv`b Kiv nq- 

 ‡gvUihv‡bi †iwR‡÷ªkb cÖ`vb; 
 iæU cviwgU Bmy¨ I bevqb; 
 ‡gvUihv‡bi wdU‡bm Bmy¨ I bevqb; 
 U¨v· mvwU©wd‡KU Bmy¨ I bevqb; 
 jvb©vi WªvBwfs jvB‡mÝ Bmy¨; 
 wewfbœ ai‡Yi wi‡cvU© cÖ ‘̄Z Kiv| 
  

 

 

weAviwUG mvwf©m ‡cvUv©j (www.bsp.brta.gov.bd)t 
MÖvnKM‡Yi weAviwUG cÖ‡`q †mevmg~n cÖvwßi Rb¨ AwZ mn‡R Ab-jvB‡b Av‡e`b Kivi Ges KwZcq ‡mev N‡i 
e‡mB cvIqvi my‡hvM cÖ`v‡b weMZ 28 Ryb 2018 wLª÷vã Zvwi‡L weAviwUG mvwf©m †cvUv©j cixÿvg~jKfv‡e Pvjy 
Kiv n‡q‡Q| D³ Ab-jvBb †cvUv©‡ji gva¨‡g- 

K) jvb©vi WªvBwfs jvB‡m‡Ýi Av‡e`b Kiv I N‡i e‡mB jvY©vi WªvBwfs jvB‡mÝ wc›U Kiv hvq; 
L) WªvBwfs jvB‡mÝ Bmy¨, bevqb, †kÖYx I aib cwieZ©b, †iKW© ms‡kvab, Wzwcø‡KU WªvBwfs 

jvB‡mÝ BZ¨vw`i Av‡e`b Kiv hvq Ges cÖ‡hvR¨ ‡ÿ‡Î ev‡qv‡gwUª· cÖ`v‡bi Rb¨ MÖvn‡Ki 
myweavgZ mg‡q G¨vc‡q›U‡g›U MÖnY Kiv hvq; 

M) AbjvB‡b †gvUihvb wbeÜ‡bi Av‡e`b (MÖvn‡Ki c‡ÿ wWjvi KZ©„K Av‡e`b) Kiv hvq; 
N) wdU‡bm bevq‡bi Rb¨ XvKv †g‡Uªv mv‡K©j-1, wgicyi G Mvwo nvwRi Kivi Rb¨ myweavRbK 

mg‡q G¨vc‡q›U‡g›U MÖnY Kiv hvq; 
O) ‡gvUihv‡bi gvwjKMY wbR¯̂ Mvwo I Mvwoi WªvBfviM‡Yi WªvBwfs jvB‡mÝ U¨vM Ki‡Z cv‡ib| 
P)   ‡h †Kvb mvwf©‡mi Rb¨ cÖ‡hvR¨ Ki I wd Rgv cÖ`vb KiZ: Rgv iwk` wcÖ›U Kiv hvq; 
 

fwel¨‡Z AbjvB‡b gvwjKvbv e`jxi wbeÜ‡bi Av‡e`b Kivi cÖwµqvI Pvjy Kivi cwiKíbv i‡q‡Q|  
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B-‡UÛvi/B-wRwc-Gi gva¨‡g µq Kvh© m¤úv`bt 
‡UÛvi cÖwµqvq ¯̂”QZv, Revew`wnZv I Db¥y³ cÖwZ‡hvwMZv wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU 
(weAviwUG) Gi µq Kvh©µg B-wRwc Gi gva¨‡g m¤úbœ Kiv ïiæ n‡q‡Q| 2018-19 A_©eQ‡i cÖvq 1 ‡KvwU 48 
jÿ 9 nvRvi 2kZ 13 UvKvi 1wU µq Kvh©µg B-wRwcÕi gva¨‡g m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  
 

B-bw_t 
chv©qµ‡g †ccvi‡jm Awdm ’̄vcb I †h †Kvb ¯’vb †_‡K †h †Kvb mgq `ªæZ bw_ wb®úwËi j‡ÿ¨ NESS Gi bZzb 
fvk©b-B-bw_ G wefv‡M Pvjy Kiv n‡q‡Q| chv©qµ‡g mKj bw_ G Kvh©µ‡gi AvIZvq Avbv n‡e| 2018-19 
A_©eQ‡i †gvU 2552wU WvK I 796wU bw_ wb®úwË n‡q‡Q|  

 

B‡bv‡fkb mv‡K©jt 
D™¢ve‡bi gva¨‡g †mevi gv‡bvbœq‡bi j‡ÿ¨ G wefv‡M B‡bv‡ekb wUgmg~n KvR K‡i hv‡”Q| G wefv‡Mi 
D‡jøL‡hvM¨ ev Í̄evqbvaxb B‡bv‡fwUf AvBwWqvmg~n n‡jv-WªvBwfs Kw¤ú‡UwÝ †U÷ †ev‡W©i cixÿv_©x‡`i wjwLZ 
cixÿv Kvh©µg A‡Uv‡gkb, moK wbgv©‡Yi wewfbœ DcKiY I wbg©vYmvgMÖx moK M‡elYvMv‡i cixÿvKiY, cÖ`vb|  
 

miKvix Kv‡R D™¢veb wel‡q Ae`v‡bi ¯̂xK…wZ wn‡m‡e moK cwienb I gnvmoK wefvM n‡Z weAviwUGÕi wb‡¤œv³ 
Kg©KZ©vMY‡K cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv nq|  
 

µg bvg I c`ex Qwe 
1 Rbve kxZvsï †kLi wek¦vm 

cwiPvjK (Acv‡ikb) 

 
2 Rbve G.GBP.Gg Av‡bvqvi cvi‡fR 

wmwbqi Kw¤úDUvi Acv‡iUi (1g †kÖYx) 
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moK cwienb I gnvmoK wefv‡Mi mwPe g‡nv`‡qi wbKU n‡Z cyi¯‹vi MÖnY  
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weAviwUGÕi D™¢vebx Kvh©µg cwi`k©b 

 

 

 

D™¢vebx D‡`¨vM (B‡bvfkb) I †mev c×wZ mnRxKiYt  
D™¢ve‡bi gva¨‡g †mevi gv‡bvbœq‡bi j‡ÿ¨ weAviwUGÕi m`i Kvhv©jq, wefvMxq Awdm, mv‡K©j Awdmg~‡n 
B‡bv‡fkb mv‡K©j MVb Kiv n‡q‡Q| D‡jøL‡hvM¨ ev Í̄evqbvaxb B‡bv‡fwUf AvBwWqvmg~n n‡jv-WªvBwfs Kw¤ú‡UwÝ 
†U÷ †ev‡W©i cixÿv_©x‡`i wjwLZ cixÿv Kvh©µg A‡Uv‡gkb, Kj †m›Uvi ’̄vcb, bw_ Digital AvKv©BfKiY, 
†mev mnRxKiY I RbM‡Yi †`vi‡Mvovq †cuŠ‡Q †`qvi wbwgË weAviwUGÕi B‡bv‡fkb wUgmg~n 08 (AvU)wU 
D™¢vebx AvBwWqv wb‡q KvR K‡i hv‡”Q| Zb¥‡a¨ WªvBwfs Kw¤ú‡UwÝ †U÷ 1) ‡ev‡W©i cixÿv_©x‡`i wjwLZ cixÿv 
Kvh©µg A‡Uv‡gkb, 2) AbjvB‡b wkÿvbexk WªvBwfs jvB‡mÝ (jvb©vi) Av‡e`b, 3) AbjvBb wd K¨vjKz‡jUi 
I 4) ‡gvUihv‡bi U¨v·-‡Uv‡K‡bi †gqv‡`vËxY© nIqvi c~‡e©B †gvUihv‡bi gvwjKMY‡K †gvevBj †g‡m‡Ri gva¨‡g 
AeMZ Kivi Kvh©µg mdjfv‡e ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q| Aewkó 04 (PviwU) AvBwWqv wb‡q KvR Pj‡Q|  
 

 

 

 

 

 

 

 



পাতা | 53  

 

2018-2019 A_© eQ‡ii evrmwiK D™¢vebx Kg©cwiKíbvq DwjøwLZ D™¢vebmn Ab¨vb¨ D™¢ve‡bi 

bvg I Kvh©µ‡gi AM ÖMwZ Z_¨t 

µwgK 
bs 

D™¢ve‡bi bvg D™¢ve‡bi mswÿß 
weeiY 

D™¢veb MÖn‡Yi †hŠw³KZv D™¢veK ‡dvKvj 
c‡q›U 

gšÍe¨ 

1 ‡gvevBj 
†g‡m‡Ri 
gva¨‡g WªvBwfs 
jvB‡mÝ 
cÖ ‘̄‡Zi 
÷¨vUvm Rvbv 

Av‡e`bKvix KZ©„K 
weAviwUGÕ‡Z ¯§vU© 
KvW© WªvBwfs 
jvB‡mÝ cÖvwßi 
Rb¨ Av‡e`b Kivi 
ci †gvevB‡ji 
†g‡m‡Ri gva¨‡g 
Zvui WªvBwfs 
jvB‡mÝ cÖ ‘̄‡Zi 
†Kvb chv©‡q Av‡Q 
Zv Rvbv| 

 WªvBwfs jvB‡m‡Ýi 
Av‡e`b Kivi ci 
Zv wcÖw›Us‡qi ‡Kvb 
chv©‡q Av‡Q Zv 
Rvbvi Rb¨ 
Av‡e`bKvix‡K 
mswkøó Awd‡m G‡m 
Rvb‡Z n‡Zv| Gi 
d‡j Zvi mgq I 
hvZvqZ LiP AcPq 
n‡Zv| G mgm¨v 
wbim‡bi j‡ÿ¨ 
†gvevBj †g‡m‡Ri 
gva¨‡g WªvBwfs 
jvB‡mÝ cÖ ‘̄y‡Zi 
÷¨vUvm Rvbvi 
cÖwµqv Pvjy Kiv nq| 
d‡j Av‡e`bKvix 
eZ©gv‡b N‡i e‡m 
Zvi †gvevB‡ji  
†g‡m‡Ri gva¨‡g 
WªvBwfs jvB‡mÝ 
cÖ ‘̄‡Zi ÷¨vUvm 
Rvb‡Z cvi‡eb| 

 weAviwUGÕi Kv‡R 
¯̂”QZv Avbqb| 

G.GBP.Gg 
Av‡bvqvi cvi‡fR 
wmwbqi Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

kxZvsï 
†kLi wek¦vm 
cwiPvjK 

(Acv‡ikb) 

‡Kw› ª̀qfv‡e 
cÖ ‘̄Z Kivq Zv 

GKmv‡_ 
mviv‡`‡k Pvjy 

n‡q‡Q| 

2 B‡j±ªwbK-
jvb©vi WªvBwfs 
jvB‡mÝ Bmy¨ 
(weAviwUG 
mvwf©m 
†cvUv©j); 

weAviwUGÕi ‡mev 
cÖvwßi Rb¨ 
AbjvB‡b 
Av‡e`b| 

‡mevMÖnxZvM‡Yi mgq, 
A_© mvkÖq Kiv I 
weAviwUGÕi Kv‡R ¯̂”QZv 
Avbqb| 

G.GBP.Gg 
Av‡bvqvi cvi‡fR 
wmwbqi Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

kxZvsï 
†kLi wek¦vm 
cwiPvjK 

(Acv‡ikb) 

cixÿvg~jK 
Pvjy Av‡Q| Lye 

kxNªB 
AvbyôvwbKfv‡e 
D‡Øvab Kiv 

n‡e| 
3 WªvBwfs 

Kw¤ú‡UwÝ 
†U÷ †ev‡W©i 
cixÿv_©x‡`i 
wjwLZ cixÿv 
Kvh©µg 
A‡Uv‡gkb; 

Kw¤úDUvivBRW 
c×wZ‡Z WªvBwfs 
Kw¤ú‡UwÝ †U÷ 
†ev‡W©i 
cixÿv_©x‡`i 
wjwLZ cixÿv 
MÖnY| 

 weAviwUGÕi Kv‡R 
¯̂”QZv Avbqb| 

 MÖvnK †mev 
mnRxKiY| 

kwdKz¾vgvb 
f‚Tv, 

DccwiPvjK 
(BwÄt), weAviwUG 

kxZvsï 
†kLi wek¦vm 
cwiPvjK 

(Acv‡ikb) 

12-02-2019 
Zvwi‡L 

BKzwiqv ’̄ XvKv 
†g‡Uªv mv‡K©j-
2 G D‡×vab 
Kiv n‡q‡Q|  
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‡gvUihvb cix¶Y †K› ª̀mg~n (wfAvBwm) cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶Yt 

¯̂qswµqfv‡e cix¶vc~e©K †gvUihv‡bi wdU‡bm mvwU©wd‡KU Bm¨yi j‡¶¨ wgicyi¯’ †gvUihvb cwi`k©b †K›`« 
(wfAvBwm) c«wZ ’̄vcbc~e©K MZ 30 A‡±vei 2016 ZvwiL n‡Z Pvjy Kiv n‡q‡Q| `yB-‡jb wewkó wfAvBwm 
wdU‡bm Gi Rb¨ AvMZ mKj †gvUihv‡bi wdU‡bm cix¶vi Rb¨ ch©vß bv nIqvq D³ wfAvBwmÕi cvkvcvwk 
AvDU‡mvwm©s c×wZ‡Z Av‡iv 15-‡jb wewkó wfAvBwm ’̄vc‡bi D‡`¨vM M«nY Kiv n‡q‡Q| G Qvov gqgbwmsn, 
Uv½vBj, dwi`cyi, ewikvj, cUyqvLvjx, cvebv, h‡kvi, Kywóqv, wm‡jU, iscyi, w`bvRcyi, e¸ov, Kywgjøv, 
†bvqvLvjx, iv½vgvwU, mvZ¶xiv I †MvcvjMÄ †Rjvq bZyb †fwnK¨vj BÝ‡cKkb †m›Uvi (wfAvBwm) mn weAviwUG 
Kg‡cø· ’̄vc‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 

XvKv †g‡U«v mv‡K©j-1 (wgicyi)-G ỳB †jb wewkó GKwU †fwnK¨vj BÝ‡cKkb †m›Uvi (wfAvBwm) 

 

 

 
‡gvUihv‡bi d«›U GjvBb‡g›U, †e«K I ¯úxW cix¶v Kiv n‡”Q 
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‡gvUihv‡bi †e«K I ¯úxW †U÷-Gi djvdj A‡Uv‡gwUK c×wZ‡Z c«`k©Y| 

 

 

f~wg AwaMÖnY, ’̄vcbv wbg©vY I †givgZ msµvšÍt 
 

weAviwUG m`i Kvh©vjq feb wbg©vY: 
eZ©gvb miKvi †mZy feb msjMœ moK I Rbc_ Awa`ß‡ii Lvwj RvqMvq weAviwUGÕi wbR¯̂ ’̄vqx feb wbg©v‡Yi 
bxwZMZ Aby‡gv`b cÖ`vb K‡i| wZbwU †eBR‡g›Umn †gvU 15 Zjv wewkó ÒweAviwUG febÓ-Gi AvbyôvwbK wbg©vY 
KvR 4 Gwc«j, 2014 ZvwiL Avi¤¢ nq| moK cwienb I †mZy gš¿Yvj‡qi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq gš¿x Rbve 
Ievq ỳj Kv‡`i Ggwc D³ wbg©vY Kv‡Ri ïf D‡Øvab K‡ib| Ryb-2018 gv‡m Gi wbg©vY KvR m¤úbœ nq| 
AeKvVv‡gv I we‡kl ’̄vcbv we‡ePbvq XvKv kn‡ii miKvwi feb¸‡jvi g‡a¨ weAviwUGÕi G bewbwg©Z feb 
Ab¨Zg| gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©„K MZ 1 b‡f¤^i 2018 wLªt Zvwi‡L weAviwUG fe‡bi ïf D‡™¢vab Kiv nq|  
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ebvbx¯’ weAviwUGi bZyb feb 
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bewbwg©Z feb cwiwPwZ 
fe‡bi bvg : weAviwUG feb 

cÖZ¨vwk ms ’̄v : evsjv‡`k moK cwienb KZ©…c¶ (weAviwUG) 

ev¯—evqbKvix ms ’̄v : moK I Rbc_ Awa`ßi 

cÖkvmwbK gš¿Yvjq I wefvM : moK cwienb I †mZy gš¿Yvjq,  

moK cwienb I gnvmoK wefvM 

‡gvU e¨q : 7415.52 j¶ UvKv 

A_©vq‡b : MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

ev¯—evqbKvix civgk©K : ‡W·Uvivm KbmvjU¨v›Um wjwg‡UW 

feb wbg©vYKvix wVKv`vi : Kykjx wbg©vZv wjwg‡UW 

hš¿cvwZ I miÄvgvw` mieivnKvix :  

 ‡K›`«xq kxZvZc wbqš¿Y e¨e ’̄v : A‡jvK †iwd«Rv‡ikb †Kv¤úvbx wjwg‡UW 

‰e`¨ywZK mve-‡ókb I †Rbv‡iUi : G‡W· K‡c©v‡ikb wjwg‡UW 

wjdU : Kb‡mÞ Gwj‡fUi GÛ BwÄwbqvwis wjwg‡UW 

AvmevecÎ : cvi‡U· dvwb©Pvi BÛvwó«R wjwg‡UW 

fe‡bi Ae ’̄vb I eY©bv : K) Ae ’̄vb : †Pqvig¨vbevox, ebvbx, XvKv 

L) Zjv     : 3wU †eR‡g›U mn 15Zjv  

M) †d¬vi Gwiqv : 94934 eM©dyU 

N) wjdU   : 4wU 

O) cvwK©s aviY¶gZv: 68wU 

ev¯—evqbKvj : Gwc«j-2014 nB‡Z Ryb-2018 

 

gvwëcvicvm W«vBwfs †U«wbs GÛ †Uw÷s †m›Uvimn weAviwUG Kg‡cø· wbg©Yt  
‡ckv`vi PvjK‡`i `¶Zv I m‡PZbZv e…w× K‡i moK `yN©Ubv n«vm Ges W«vBwfs jvB‡mÝ c«v_©x‡`i W«vBwfs 

`¶Zv cix¶v M«n‡Yi D‡Ï‡k¨ c~e©vPj Ges PÆM«vg, ivRkvnx I Lyjbv wefvMxq kn‡i Ges 19wU e…nËi †Rjv 

m`i †hgb gqgbwmsn, Uv½vBj, dwi`cyi, ewikvj, cUyqvLvjx, cvebv, h‡kvi, Kywóqv, wm‡jU, iscyi, 

w`bvRcyi, e¸ov, Kywgjv, †bvqvLvjx, ivOvgvwU †Rjvq bZyb Motor Driving Testing and 

Training Center (MDTTC) Kvg weAviwUG Kg‡c· ’̄vc‡bi cwiKíbv M«nY Kiv n‡q‡Q| 

B‡Zvg‡a¨ gqgbwmsn †Rjvq 3.00 GKi Rwg weAviwUGÕi AbyKy‡j n Í̄všÍi Kiv n‡q‡Q| GQvov iv½vgvwU 

†Rjvq 4.5 GKi Rwg AwaM«n‡Yi 17,61,99,727.61 UvKv †Rjv c«kvmK iv½vgvwU eivei b¨¯— Kiv 

n‡q‡Q| †bvqvLvwj †Rjvq 3.00 GKi Rwg Lvm Rwg AwaM«n‡Yi wbwgË moK cwienb I gnvmoK wefv‡Mi 

c«kvmwbK Aby‡gv`b cvIqv wM‡q‡Q| Kywgjøv, dwi`cyi I mvZ¶xiv †Rjv GZ`y‡Ï‡k¨ f~wg AwaMÖn‡Yi KvR 

cÖwµqvaxb i‡q‡Q| 
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evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (APA) ev Í̄evqbt  
2015-16 wL«t †_‡K A_wiwU Ges moK cwienb I gnvmoK wefv‡Mi g‡a¨ evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ Pvjy Av‡Q| 
GiB avivevwnKZvq 2018-19 wL«t G Pyw³ m¤úbœ nq Ges AwaKvskB (kZKiv 90 fv‡Mi †ewk) ev Í̄evwqZ nq| 

 

evsjv‡`k moK cwienb KZ©…c¶ (weAviwUG) Ges moK cwienb I gnvmoK wefvM Gi g‡a¨ 
¯^v¶wiZ 2018-19 A_©-eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³i g~j¨vqb c«wZ‡e`b 
 
 

তকৌশলগে 

উফদ্দশ্য 

 

তকৌশলগে  

উফদ্দশ্য  োন 

 

কার্ সক্রে 

 

কে সর্িাদন সূচক 

 

একক 

 

কে সর্িাদন  

সূচফক  োন 

 

লক্ষযোত্রা/ঞ্জনণ সায়ক ২০১8-১9 

অজসন 

িািিায়নকা ী ও 

েথ্য প্রদানকা ী 

শাখা 

অর্ার্া ণ 
অঞ্জে 

উত্তে 
উত্তে চলঞ্জে োন 

চলঞ্জে 

োফন  ঞ্জনফন 

িাঞ্জষ সক অজসন 

(জুলাই/18 তথফক 

জুন/১৯) 

খর্ড়া 

তো   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 8 9 10 11 12 13 14 

ঞ্জিআ টিএ’  তকৌশলগে উফদ্দশ্যর্মূহ      

 

[১]  তো  র্ান 

ব্িস্থাপনা  

আধুঞ্জনকায়ন ও 

র্হজীক ণ 

 

৫৫ 

[১.১] 

র্ানিাহফন  

ঞ্জডঞ্জজ াল 

ত ঞ্জজফেশন 

র্াটি সঞ্জ ফক  

ইস্যয  

[১.১.১] ইস্যযকৃে  

ঞ্জডঞ্জজ াল ত ঞ্জজ: 

র্াটি সঞ্জ ফক   

র্িংখ্যা 

(লক্ষ) 
৫ ৪.৯০ ৪.৮০ ৪.৬০ ৪.৫০ ৪.৪০ 5.20 (100%) 5 

পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[১.১.২] তো  র্াফন 

ত ফট্রা-ঞ্জ ফেকটি  

নাম্বা ফে  র্িংফর্াজন  

র্িংখ্যা 

(লক্ষ) 
4 ৪.১০ ৪.০০ ৩.৯০ ৩.৮০ ৩.৭০ 4.57 (100%) 4 

পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[১.২] 

তো  র্াফন  

ঞ্জ  ফনর্ 

র্াটি সঞ্জ ফক  

ইস্যয ও নিায়ন 

[১.২.১] ঞ্জ আইঞ্জর্ 

স্থাপফন প ােশ সক 

ঞ্জনি সাচন 

োঞ্জ খ ৩ 
৩১-১২-

২০১৮ 

১৫-০১-

২০১৯ 

২৪-০১-

২০১৯ 

৩১-০১-

২০১৯ 

১১-০২-

২০১৯ 

27-12-18 

(100%) 
3 

পঞ্জ চালক 

(অপাফ শন) 

[1.2.২] নিায়নকৃে 

ঞ্জ  ফনর্ র্াটি সঞ্জ ফক  

র্িংখ্যা 

(লক্ষ) 
৪ ৫.৭৫ ৫.৭০ ৫.৬০ ৫.৪০ ৫.২০ 6.07 (100%) 4 

পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[১.২.৩]ইস্যযকৃে  

ঞ্জ  ফনর্ র্াটি সঞ্জ ফক  
র্িংখ্যা 

(লক্ষ) 
৪ ০.৯৫ ০.৯২ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ 0.99 (100%) 4 

পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[১.৩] দশ িছ  

তেয়াদাফত 

ত ঞ্জজফেশনকৃে 

তো   

র্াইফকফল  

ট্যাক্স ত াফকন 

ইস্যযক ণ 

[১.৩.১] দশ িছ  

তেয়াদাফত ইস্যযকৃে 

ট্যাক্সফ াফকন 

র্িংখ্যা ২ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ 

 

2859 (100%) 

 

2 
পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[1.4] ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স 

ইস্যযক ণ 

[1.4.1] ২৪ ঘন্টা  

েফধ্য ঞ্জশক্ষানিীশ 

ড্রাইঞ্জ িং লাইফর্ন্স 

ইস্যযক ণ 

শেক া 

হা  
৪ ১০০% ৯৯% ৯৮% ৯৭% ৯৬% 99.99 (90%) 3.6 

পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[1.4.২] ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স ইস্যযক ণ 

র্িংখ্যা 

(লক্ষ) 
৪ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৩.১০ 4.6 (100%) 4 

পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[1.4.৩] ড্রাইঞ্জ িং 

লাইফর্ন্স নিায়ন 

র্িংখ্যা 

(লক্ষ) 
৪ ১.2০ 1.1৫ 1.1০ 1.00 ০.90 1.12 (80%) 3.2 

পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[১.5] 

তো  র্ান ক  

ও ঞ্জ  আদায় 

[১.5.১] র্িংগৃহীে 

 াজস্ব  
 াকা 

(ফকাটি) 
৪ ১৬২৬ ১৬২০ ১৬০০ ১৫৯০ ১৫৮০ 

1819.51 

(100%) 
4 

পঞ্জ চালক 

(অপাফ শন) 

[১.৬] ঞ্জ  ফনর্ 

তেয়াফদাত্তীণ স  

গাড়ী  

ত ঞ্জজেশন 

িাঞ্জেল 

[১.৬.১] ঞ্জিজ্ঞঞ্জি 

প্রকাঞ্জশে 
োঞ্জ খ 3 ০৪/০২/১9 ০৭/০২/১9 ১০/০২/১9 ১৪/০২/১9 ১৯/০২/১9 10-2-19(80%) 2.4 

পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[1.6.2]ত ঞ্জজফেশন 

িাঞ্জেলকৃে গাড়ী  

র্িংখ্যা 

(হাজা ) 3 ৮২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 82 (100%) 3 
পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 

[১.৬.৩] ডা াফিইজ 

হালনাগাদকর্ত 
োঞ্জ খ 3 ৩১.৫.১৯ ১০.৬.১৯ ১৯.৬.১৯ ২৪.৬.১৯ ২৭.৬.১৯ 31.5.19 (100%) 3 

পঞ্জ চালক 

(অপাফ শন) 

[১.৭] 

র্ানিাহফন  

তর্ৌন্দর্ স 

বৃঞ্জদ্ধক ণ 

[১.৭.১] পঞ্জ চাঞ্জলে 

অঞ্জ র্ান  র্িংখ্যা 3 ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০ 290 (100%) 3 
পঞ্জ চালক 

(এনফ ার্ সফেন্ট) 

[১.৭.২] রুজুকৃে 

োেলা 
র্িংখ্যা ২ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ 2883 (100%) 2 

পঞ্জ চালক 

(এনফ ার্ সফেন্ট) 

[১.৭.৩]তস্টকফহাল্ডা 

তদ  র্াফথ অনুঞ্জষ্ঠে 

র্ া 

র্িংখ্যা 3 ৩ ২ ১ - - 2 (90%) 2.7 
পঞ্জ চালক 

(ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জ িং) 
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তকৌশলগে 

উফদ্দশ্য 

 

তকৌশলগে  

উফদ্দশ্য  োন 

 

কার্ সক্রে 

 

কে সর্িাদন সূচক 

 

একক 

 

কে সর্িাদন  

সূচফক  োন 

 

লক্ষযোত্রা/ঞ্জনণ সায়ক ২০১8-১9 

অজসন 

িািিায়নকা ী ও 

েথ্য প্রদানকা ী 

শাখা 

অর্ার্া ণ 
অঞ্জে 

উত্তে 
উত্তে চলঞ্জে োন 

চলঞ্জে 

োফন  ঞ্জনফন 

িাঞ্জষ সক অজসন 

(জুলাই/18 তথফক 

জুন/১৯) 

খর্ড়া 

তো   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] র্ড়ক 

ঞ্জন াপত্তা 

ঞ্জনঞ্জিেক ণ 

 

 

২০ 

[২.১] তপশাদা  

চালকফদ  

প্রঞ্জশক্ষণ প্রদান 

[২.১.১] প্রঞ্জশক্ষণপ্রাি 

[ঞ্জ ফেশা ] তপশাদা  

চালক 

র্িংখ্যা 

(হাজা ) 
5 ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ 1.02 (80%) 4 

পঞ্জ চালক 

(প্রঞ্জশক্ষণ) 

[২.২] 

তোিাইলফকা স 

পঞ্জ চালনা 

[২.২.১] পঞ্জ চাঞ্জলে 

অঞ্জ র্ান  র্িংখ্যা 3 ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ 2857 (80%) 2.4 
পঞ্জ চালক 

(এনফ ার্ সফেন্ট) 

[২.২.২] রুজুকৃে 

োেলা  
র্িংখ্যা 4 ৩০০০০ ২৯০০0 ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ 33111 (100%) 4 

পঞ্জ চালক 

(এনফ ার্ সফেন্ট) 

[2.3] 

জনর্ফচেনো 

সৃঞ্জষ্ট 

[2.3.1] অনুঞ্জষ্ঠে 

র্ া ও তর্ঞ্জেনা  
র্িংখ্যা 3 6৪ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৬ 123 (100%) 3 

পঞ্জ চালক 

(ফ াড তর্ টি) 

[২.৩.২] ঞ্জিঞ্জলকৃে 

ঞ্জল ফল , ঞ্জস্টকা  ও 

তপাস্টা  

র্িংখ্যা 

(লক্ষ) 
3 ৮.০০ ৭.৯০ ৭.৮০ ৭.৭০ ৭.৬০ 13.4 (100%) 3 

পঞ্জ চালক 

(ফ াড তর্ টি) 

[২.৩.৩]ঞ্জশক্ষা 

প্রঞ্জেষ্ঠাফন  জন্য  

র্ড়ক ঞ্জন াপত্তা 

ঞ্জিষয়ক প্রাোন্য ঞ্জচত্র 

প্রস্তুে 

োঞ্জ খ ২ 
৩১-০৩-

২০১৯ 

১০-০৪-

২০১৯ 

২২-০৪-

২০১৯ 

২৫-০৪-

২০১৯ 

৩০-০৪-

২০১৯ 

31-3-19 

(100%) 
2 

পঞ্জ চালক 

(ফ াড তর্ টি) 

  
 

 
       উপফো  (75) 71.3  

 

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ 

ককৌশলগত 

উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance 
Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন  

সূচদ্দকর 

মান 

(Weight 
of 
PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -2018-19) 

অর্যন 

িািিায়নকা ী 

ও েথ্য 

প্রদানকা ী শাখা 

অসাধারণ 

(Excellen
t) 

১০০% 

অশ্যত উত্তম 

(Very 
Good) 
৯০% 

উত্তম 

(Good) 
৮০% 

চলশ্যত মান 

(Fair) 
৭০% 

চলশ্যতমাদ্দনর 

শ্যনদ্দে (Poor) 
৬০% 

িাঞ্জষ সক অজসন 

(জুলাই/18 

তথফক জুন/১৯) 

খর্ড়া 

তো   

বাশ্যষ যক 

কম যসম্পাদন 

চুশ্যি বাস্তবায়ন 

কর্ারদারকরণ 

৩ 

মাঠপর্ যাদ্দয়র 

কার্ যালয়সমূদ্দহর সদ্দে 

২০১৮-১৯ অর্থ্যছদ্দরর 

বাশ্যষ যক কম যসম্পাদন 

চুশ্যি স্বাক্ষ্র ও 

ওদ্দয়বসাইদ্দে 

আপদ্দলাড 

বাশ্যষ যক কম যম্পাদন 

চুশ্যি স্বাশ্যক্ষ্শ্যরত 

 

তাশ্যরখ ০.৫ 
২০ জুন, 

২০১৮ 

২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

২৮ জুন, ২০১৮ 

(০%) 
০ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

২০১৮-১৯ অর্থ্যছদ্দরর 

বাশ্যষ যক কম যসম্পাদন 

চুশ্যির অধ য-বাশ্যষ যক 

মূল্যায়ন প্রশ্যতদ্দবদন 

সংশ্যিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/শ্যবভাদ্দগ 

দাশ্যখল 

মূল্যায়ন প্রশ্যতদ্দবদন 

দাশ্যখলকৃত 
তাশ্যরখ ০.৫ 

১৭ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২০ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২১ র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২২ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২৩ র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 
৭ র্ানু, ২০১৯ 

(১০০%) 
০.৫ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

মাঠ পর্ যাদ্দয়র 

কার্ যালদ্দয়র ২০১৮-১৯ 

অর্ যছদ্দরর বাশ্যষ যক 

কম যসম্পাদন চুশ্যির 

অধ য-বাশ্যষ যক মূল্যায়ন 

প্রশ্যতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনাদ্দে 

ফলাবতযক 

(feedback) 

মন্ত্রণালয়/শ্যবভাদ্দগ 

ফলাবতযক 

(feedback) 

প্রদত্ত 

তাশ্যরখ ১ 

২৪ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

৩১ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

০৪ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

০৮ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১১ কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১৪ র্ানু, ২০১৯ 

(১০০%) 
১ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

সরকারী কম যসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা পদ্ধশ্যতসহ 

অন্যান্য শ্যবষদ্দয় 

কম যকতযা/কম যচারীদ্দদর 

র্ন্য প্রশ্যশক্ষ্ণ 

আদ্দয়াশ্যর্ত 

প্রশ্যশক্ষ্দ্দণর সময় 

র্নঘন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

 

৩৯ (০%) 

 

০ 

পশ্যরচালক 

(প্রশ্যশক্ষ্ণ) 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ 

ককৌশলগত 

উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance 
Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন  

সূচদ্দকর 

মান 

(Weight 
of 
PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -2018-19) 

অর্যন 

িািিায়নকা ী 

ও েথ্য 

প্রদানকা ী শাখা 

অসাধারণ 

(Excellen
t) 

১০০% 

অশ্যত উত্তম 

(Very 
Good) 
৯০% 

উত্তম 

(Good) 
৮০% 

চলশ্যত মান 

(Fair) 
৭০% 

চলশ্যতমাদ্দনর 

শ্যনদ্দে (Poor) 
৬০% 

িাঞ্জষ সক অজসন 

(জুলাই/18 

তথফক জুন/১৯) 

খর্ড়া 

তো   

আদ্দয়ার্ন 

কার্ যপদ্ধশ্যত, 

কম যপশ্যরদ্দবশ ও 

কসবার 

মাদ্দনান্নয়ন 

১০ 

ই-ফাইশ্যলং পদ্ধশ্যত 

বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট কডদ্দের 

মাধ্যদ্দম গৃহীত ডাক 

ই-ফাইশ্যলং 

শ্যসদ্দেদ্দম 

আপদ্দলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 
 

৪০ (০%) 

 

০ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

ই-ফাইদ্দল নশ্যর্ 

শ্যনস্পশ্যত্তকৃত ** 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ (১০০%) ১ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

ই-ফাইদ্দল পত্র 

র্ারীকৃত *** 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২১ (৬০%) ০.৬ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

দপ্তর/সংস্থা কর্তযক 

অনলাইন কসবা চালু 

করা 

ন্যযনতম একটি 

নতুন ই-সাশ্যভযস 

চালুকৃত 

তাশ্যরখ ১ 

১০ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২৪ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২৮ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

৩১ মাচ য, 

২০১৯ 

৩০ এশ্যপ্রল, 

২০১৯ 

১৩ শ্যডদ্দসম্বর, 

১৮ (১০০%) 
১ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

দপ্তর/সংস্থা ও 

অধীনস্ত 

কার্ যালয়সমূদ্দহর 

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) 
বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ ও 

SIP-সমূদ্দহর 

হালনাগাদকৃত 

ডাোদ্দবইর্ 

ওদ্দয়বসাইদ্দে 

প্রকাশ্যশত 

তাশ্যরখ ১ 

০৩ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২৫ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

১৯ আগে ১৮ 

(১০০%) 
১ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

ডাোদ্দবর্ অনুর্ায়ী 

ন্যযনতম দু’টি নতুন 

উদ্ভাবনী 

উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

তাশ্যরখ  ১ 
০৮ এশ্যপ্রল, 

২০১৯ 

২২ এশ্যপ্রল, 

২০১৯ 

০২ কম, 

২০১৯ 

১৬ কম, 

২০১৯ 
৩০ কম, ২০১৯ 

১৩ শ্যডদ্দসম্বর, 

১৮ (১০০%) 
১ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

শ্যসটিদ্দর্নস চাে যার 

বাস্তবায়ন 

হালনাগাদকৃত 

শ্যসটিদ্দর্নস চাে যার 

অনুয়ায়ী প্রদত্ত কসবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ (১০০%) ১ 
পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 

কসবাগ্রহীতাদ্দদর 

মতামত পশ্যরবীক্ষ্ণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাশ্যরখ ০.৫ 

৩১ 

শ্যডদ্দসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ 

র্ানুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

০৭ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১৭ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২৮ কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

৩০ শ্যডদ্দসম্বর, 

১৮ (১০০%) 
০.৫ 

পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 

অশ্যভদ্দর্াগ প্রশ্যতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

শ্যনশ্যদ যষ্ট সমদ্দয়র 

মদ্দধ্য অশ্যভদ্দর্াগ 

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত 

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১০০ (১০০%) ০.৫ 
সশ্যচব 

(শ্যবআরটিএ) 

শ্যপআরএল শুরুর ২ 

মাস পূদ্দব য সংশ্যিষ্ট 

কম যচারী শ্যপআরএল ও 

ছুটি নগদায়নপত্র র্াশ্যর 

করা 

শ্যপআরএল আদ্দদশ 

র্াশ্যরকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ (১০০%) ১ 

পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 

ছুটি নগদায়নপত্র 

র্াশ্যরকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ (১০০%) ১ 

পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 

আশ্যর্ যক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনায় 

উন্নয়ন 

৯ 

অশ্যডে আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত 

কার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

শ্যত্রপক্ষ্ীয় সভায় 

অশ্যডে আপশ্যত্ত 

শ্যনষ্পশ্যত্তর র্ন্য 

সুপাশ্যরশকৃত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৩ (০%) ০ 
সশ্যচব 

(শ্যবআরটিএ) 

অশ্যডে আপশ্যত্ত 

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪ (০%) ০ 

সশ্যচব 

(শ্যবআরটিএ) 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পশ্যত্তর হালনাগাদ 

তাশ্যলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পশ্যত্তর 

তাশ্যলকা 

হালনাগাদকৃত 

তাশ্যরখ ১ 
৩ কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২৫ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য , 

২০১৯ 

৩ কফব্রু, ২০১৯ 

(১০০%) 
১ 

পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 

অস্থাবর সম্পশ্যত্তর 

তাশ্যলকা 

হালনাগাদকৃত 

তাশ্যরখ ১ 
৩ কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১১ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

১৮ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

২৫ 

কফব্রুয়াশ্যর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য , 

২০১৯ 

৩ কফব্রু, ২০১৯ 

(১০০%) 
১ 

পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 

বাশ্যষ যক উন্নয়ন কম যচূশ্যচ 

বাস্তবায়ন 

বাশ্যষ যক উন্নয়ন 

কম যসূশ্যচ বাস্তবাশ্যয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ০ (১০০%) ১ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

অব্যবহৃত/অদ্দকদ্দর্া 

র্ানবাহন শ্যবযমান 

নীশ্যতমালা অনুর্ায়ী 

শ্যনষ্পশ্যত্তকরণ 

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ০(১০০%) ১ 
পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ 

ককৌশলগত 

উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance 
Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন  

সূচদ্দকর 

মান 

(Weight 
of 
PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -2018-19) 

অর্যন 

িািিায়নকা ী 

ও েথ্য 

প্রদানকা ী শাখা 

অসাধারণ 

(Excellen
t) 

১০০% 

অশ্যত উত্তম 

(Very 
Good) 
৯০% 

উত্তম 

(Good) 
৮০% 

চলশ্যত মান 

(Fair) 
৭০% 

চলশ্যতমাদ্দনর 

শ্যনদ্দে (Poor) 
৬০% 

িাঞ্জষ সক অজসন 

(জুলাই/18 

তথফক জুন/১৯) 

খর্ড়া 

তো   

বদ্দকয়া শ্যবদুযৎ শ্যবল 

পশ্যরদ্দশাধ করা 

শ্যবদুযৎ শ্যবল 

পশ্যরদ্দশাশ্যধত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ (১০০%) ১ 

পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 

শুন্য পদ্দদর শ্যবপরীদ্দত 

শ্যনদ্দয়াগ প্রদান 
শ্যনদ্দয়াগ প্রদানকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ (১০০%) ১ 

পশ্যরচালক 

(প্রশাসন) 

র্াতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল ও তথ্য 

অশ্যধকার 

বাস্তবায়ন 

কর্ারদারকরণ 

৩ 

র্াতীয় শুদ্ধাচার 

কম যপশ্যরকল্পনা ও 

পশ্যরবীক্ষ্ণ কাঠাদ্দমা 

বাস্তবায়ন**** 

ত্রত্রমাশ্যসক 

প্রশ্যতদ্দবদন 

দাশ্যখলকৃত 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - ৪ (১০০%) ১ 
পশ্যরচালক 

(এনদ্দফাস যদ্দমন্ট) 

র্াতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল বাস্তবায়ন 

র্াতীয় শুদ্ধাচার 

কম যপশ্যরকল্পনা ও 

পশ্যরবীক্ষ্ণ 

কাঠাদ্দমায় অের্ভ যি 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবাশ্যয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ (১০০%) ০.৫ 
পশ্যরচালক 

(এনদ্দফাস যদ্দমন্ট) 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

সকল অনলাইন 

কসবা তথ্য 

বাতায়দ্দন 

সংদ্দর্াশ্যর্ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ (১০০%) ০.৫ 
পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ (১০০%) ০.৫ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-

১৮ অর্ যবছদ্দরর বাশ্যষ যক 

প্রশ্যতদ্দবদন প্রণয়ন 

ওদ্দয়বসাইদ্দে প্রকাশ 

বাশ্যষ যক প্রশ্যতদ্দবদন 

ওদ্দয়বসাইদ্দে 

প্রকাশ্যশত 

তাশ্যরখ ০.৫ 
১৮ অদ্দেবর 

, ২০১৮ 

৩১ 

অদ্দোবর, 

২০১৮ 

১৫ নদ্দভম্বর, 

২০১৮ 

২৯ 

নদ্দভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ শ্যডদ্দসম্বর, 

২০১৮ 

১৭ অদ্দোবর, 

১৮ (১০০%) 
০.৫ 

পশ্যরচালক 

(অপাদ্দরশন) 

          উপদ্দমাে (আবশ্যিক -২৫) ১৯.১  

          
উপদ্দমাে+উপদ্দমাে (আবশ্যিক) 

সব যদ্দমাে (৭১.৩+১৯.১)= 

 

৯০.৪ 
 

 

 

weAviwUGÕi APA Kvh©µ‡gi PyovšÍ djvdj/c«fve (Outcome/Impact): 

 

PyovšÍ djvdj/c«fve PyovšÍ djvdj GKK cÖK…Z AR©b 
2016-17 

c«K…Z AR©b 
2017-18 

j¶¨gvÎv 
2018-19 

‡gvUihvb e¨e ’̄vcb 
msµvšÍ †mev c«`v‡bi 

mgq n«vm 

W«vBwfs jvB‡mÝ c«vwßi 
Mo mgq 

(P ~ovšÍ Av‡e`b M«n‡Yi 
mgq †_‡K) 

w`b 120 75 60 

wWwRUvj †iwR‡÷«kb 
mvwU©wd‡KU c«`v‡bi Mo 

mgq 
(P~ovšÍ Av‡e`b M«n‡Yi 

mgq †_‡K) 

w`b 70 60 45 

moK `yN©Ubv n«vm moK `yN©Ubv n«v‡mi nvi kZvsk - - 12 
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Aa¨vq- 5 

‡ivW †mdwU AwakvLvi Kvh©µg 
 

United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020 Ges RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb 
jÿ¨gvÎv (SDGs) 2030 Gi Abymg_©bKvix wnmv‡e GOAL-3.6 Abyhvqx evsjv‡`k 2020 mv‡ji g‡a¨ moK 
`yN©Ubvq AvnZ I wbn‡Zi msL¨v A‡a©‡K bvwg‡q Avb‡Z A½xKvive×| G j‡ÿ¨ evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU 
(weAviwUG) Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi mv‡_ GK‡hv‡M KvR K‡i hv‡”Q| moK `yN©Ubv †ivaK‡í weAviwUGÕi wewfbœ 
Kvh©µg wb‡gœ D‡jøL Kiv n‡jv| 
 

Rbm‡PZbZvg~jK Kvh©µgt 
MYmP‡ZbZv m„wói j‡¶¨ we‡kl c«Pviwfhvb‡i Ask wn‡m‡e weAviwUGÕi Kg©KZ©v/Kg©PvixMY KZ©…K XvKv 
gnvbMixmn mviv‡`‡k wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© c‡q‡›U moK wbivcËv I MYm‡PZbZv e…w×g~jK ‡køvMvb m¤^wjZ w÷Kvi, 
wjd‡jU I †cv÷vi MvoxPvjK, hvÎx, c_Pvix I moK e¨enviKvix‡`i g‡a¨ wbqwgZfv‡e weZiY Kiv n‡”Q| 
Gme Kvh©µ‡g moK cwienb I †mZy gš¿Yvj‡qi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ gvbbxq gš¿x wb‡R Dcw ’̄Z _v‡Kb| 2018-
2019 A_© eQ‡i  moK wbivcËv I MYm‡PZbZv e…w×g~jK ‡køvMvb m¤^wjZ wewfbœ c«Kvi 10,01,842 wU wjd‡jU 
I 4,67,353wU w÷Kvi weZiY Kiv n‡q‡Q| G Kvh©µg Ae¨vnZ Av‡Q| 
 

 
 

moK wbivcËv I Rbm‡PZbZv e„w×gyjK †mwgbvi 
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m‡PZbZvg~jK wjd‡jU, w÷Kvi, †cv÷vi I eªwmqvi weZiY 

 

 

 

 

 

MYcwienb PvjK I hvÎx‡`i gv‡S m‡PZbZvg~jK wjd‡jU weZiY 
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ỳN©Ubvi KviY AbymÜvb c×wZ msµvšÍ IqvK©mct  
weAviwUGÕi mnKvix cwiPvjK (BwÄt), †gvUihvb cwi`k©K I mnKvix ‡gvUihvb cwi`k©KMY‡K ÔmoK 
wbivcËvK‡í `yN©Ubv KewjZ †gvUihvb cwi`k©b Ges `yN©Ubvi KviY AbymÜvb c×wZÕ kxl©K IqvK©mc Av‡qvR‡bi 
gva¨‡g cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  
 

 

`yN©Ubvi KviY AbymÜvb msµvšÍ IqvK©mc 

mfv mgv‡ek/‡mwgbvt 
¯‹zj-K‡j‡Ri wkÿv_©x‡`i wb‡q wefvMxq I †Rjv kn‡i cÖwZeQi wbqwgZfv‡e weAviwUGÕi D‡`¨v‡M †ivW-‡kv, 
i¨vwj, mfv-mgv‡ek I †mwgbv‡ii Av‡qvRb Kiv nq|  
 

 

weAviwUG ‡dbx mv‡K©j KZ©„K 5g wek¦ wbivc` moK mßvn D`hvcb 
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weAviwUG h‡kvi mv‡K©j KZ©„K 5g wek¦ wbivc` moK mßvn D`hvcb 
 

 

 

 

¯‹z‡ji QvÎ KZ©„K moK wbivcËvg~jK Kvhµ‡g AskMÖnY 
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moK wbivcËvg~jK wel‡qi Dci ¯‹z‡ji QvÎ‡`i cÖwkÿY  

 

 

 

 

¯‹z‡j QvÎx‡`i AskMÖn‡Y moK wbivcËvg~jK ‡mwgbvi 
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2018-19 A_© eQi mn weMZ 05 (cvuP) A_© eQ‡ii Z_¨vw` wb¤œiæct 
 

A_© eQi ¯‹zj-K‡j‡R mfv-mgv‡ek ‡mwgbvi/mgv‡ek 

  msL¨v AskMÖnYKvix msL¨v AskMÖnYKvix 

2014-2015 57 26640 5 2700 

2015-2016 57 29869 60 21672 

2016-2017 79 16130 68 24076 

2017-2018 95 20044 98 29831 

2018-2019 150 35644 124 43293 

 

 

moK wbivcËv I MYm‡PZbZvg~jK weÁwß cÖPvit 
weAviwUG KZ©„K wewfbœ B‡j±ªwbK I wcÖ›U wgwWqvi wbqwgZfv‡e moK wbivcËv I MYm‡PZbZv e„w×g~jK 
e³e¨/weÁwß cÖPvi Kiv n‡”Q| 2018-2019 A_© eQimn weMZ  10 (`k) A_©-eQ‡ii Z_¨vw` wb¤œiæct 
 

A_© eQi cÖPvi I weÁvcb 

  cwÎKvq weÁwß wjd‡jU  ‡cvóvi/w÷Kvi 

2009-2010 320 34000 2000 

2010-2011 411 52000 10000 

2011-2012 500 325000 625000 

2012-2013 661 350000 675500 

2013-2014 606 148000 312000 

2014-2015 301 212000 470000 

2015-2016 480 350000 337000 

2016-2017 407 706083 319253 

2017-2018 445 721478 497566 

2018-2019 - 1001842 467353 
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A‰ea I Abby‡gvw`Z hvbevnb PjvPj eÜ KiYt 
RvZxq gnvmo‡K w_ª-ûBjvi wbqš¿Ymn bwmgb, Kwigb, fUfwU, BwRevBK BZ¨vw` A‰ea hvbevnb PjvPj eÜ 
†NvlYv Kiv n‡q‡Q| G j‡ÿ¨ †Rjv cÖkvmb I cywjk wefv‡Mi mv‡_ weAviwUG wbqwgZfv‡e Awfhvb cwiPvjbv 
Ki‡Q|  
 
 

 

 

‡Ljvwc I A‰ea †gvUihv‡bi weiæ‡× we‡kl Awfhvb 

 
Action Plan cÖYqbt  
moK `yN©Ubv n«vmK‡í RvZxq moK wbivcËv †KŠkjKZ Kg©cwiKíbv, 2017-2020 (National Road Safety 

Strategic Action Plan, 2017-2020) cÖYqb Kiv n‡q‡Q, hv wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄v/cÖwZôv‡bi gva¨‡g 

ev Í̄evqb Kiv n‡”Q|  
 

miKvi wbivcËvK‡í KwgwU MVbt 
‡g‡UªvcwjUb moK wbivcËv KwgwU, ‡Rjv moK wbivcËv KwgwU Ges Dc‡Rjv moK wbivcËv KwgwU cybM©Vb Kiv 
n‡q‡Q| KwgwU¸‡jv Zv‡`i wbR wbR GjvKvq moK wbivcËv msµvšÍ Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| GQvov, wbivc` 
moK msµvšÍ gš¿xmfv KwgwU, RvZxq moK wbivcËv KvDwÝj I moK cwienb Dc‡`óv cwil` cybM©Vbc~e©K 
wbqwgZ mfv Abyôv‡bi Av‡qvRbmn mfvi wm×všÍmg~n ev Í̄evq‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡”Q|  
 
 

~̀N©Ubv KewjZ †gvUihv‡bi cÖwZ‡e`b cÖ`vbt 
`~N©Ubv KewjZ †gvUihv‡bi cÖwZ‡e`b msMÖn I we‡kølY, `yN©Ubvi KviY AbymÜvb, `yN©Ubvi ÿqÿwZ wbiæcY I 
`yN©Ubv n«vmK‡í mycvwikgvjv cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| cywjk m`i `ß‡ii cwimsL¨vb Abyhvqx 2018-19 A_© eQ‡i 
3131wU moK `~N©Ubvq 3192 Rb wbnZ Ges 2962 Rb AvnZ n‡q‡Q|  

 
 
 
cvV¨m~wP‡Z moK wbivcËv msµvšÍ welq AšÍf©yw³t 
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moK wbivcËvi welqwU cÖv_wgK I gva¨wgK ¯‹z‡ji cvV¨µ‡g AšÍ©f‚w³i Rb¨ †kÖwY I eqm wfwËK cvV¨m~wP cÖ ‘̄Z 
K‡i wkÿv gš¿Yvj‡q ‡cÖiY Kiv n‡q‡Q hv B‡Zvg‡a¨ wKQz cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ n‡q‡Q| evKx Kvh©µg wkÿv 
gš¿Yvj‡q cÖwµqvaxb Av‡Q|  
 

nvU-evRvi AcmviY msµvšÍt 
moK `yN©Ubv‡iv‡a RvZxq I AvÂwjK gnvmo‡Ki Dci Aew ’̄Z nvU-evRvi I evwYwR¨K ’̄vcbv Acmvi‡Yi Rb¨ 
mKj †Rjv cÖkvmb I cywjk wefvM‡K Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| G j‡ÿ¨ ‡Rjv c Ökvmb I cywjk wefvM Kvh©µg 
Pvwj‡q hv‡”Q|  
 

MwZmxgv wbqš¿Yt 
gnvmo‡K ev‡mi MwZmxgv 80 wK.wg. Ges Uªv‡Ki MwZmxgv 60 wK.wg. †eu‡a †`qv n‡q‡Q| G welqwU e¨vcK cÖPvi 
Kiv n‡q‡Q|  
 

RvZxq moK wbivcËv KvDwÝjt 
RvZxq moK wbivcËv KvDwÝ‡ji 26Zg mfvq moK cwienb †m±‡ii k„•Ljv †Rvi`viKiY Ges moK `yN©Ubv 
wbqš¿‡Y mycvwik cÖYq‡bi j‡ÿ¨ mv‡eK †bŠ-cwienb gš¿x Ges eZ©gvb RvZxq msm‡`i msm` m`m¨ Rbve 
kvRvnvb Lvb Ggwc‡K mfvcwZ K‡i 15 (c‡bi) m`m¨ wewkó GKwU KwgwU MVb Kiv nq| D³ KwgwU KZ©„K 
111 (GKkZ GMvi)wU mycvwikgvjv cÖYqb K‡i gvbbxq cÖavbgš¿x eivei MZ 28 GwcÖj 2019 wLªt Zvwi‡L `vwLj 
Kiv nq|   
 

RvZxq wbivc` moK w`em D`hvcbt 
Rbm‡PZbZv m„wó I moK wbivcËv wbwðZK‡í miKvi 22 A‡±vei‡K RvZxq wbivc` moK w`em wn‡m‡e 
‡NvlYv K‡i‡Q| ÔAvBb †g‡b Pj‡ev, wbivc` moK Mo‡evÕ G cÖwZcv`¨‡K mvg‡b †i‡L MZ 2018 mv‡j 22 
A‡±vei mviv‡`‡k wewfbœ Kg©m~wPi gva¨‡g wØZxq ev‡ii g‡Zv RvZxq wbivc` moK w`em-2018 D`hvcb Kiv 
n‡q‡Q|  
 

 

 

RvZxq moK wbivc` w`em-2018 
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weAviwUG h‡kvi mv‡K©j KZ©„K RvZxq wbivc` moK w`em-2018 D`hvcb  
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Aa¨vq-6 
cÖwkÿY AwakvLvi Kvh©µg 

 

 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vbt 
weAviwUGÕi m`i Kvhv©j‡q Kg©iZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY kvLv KZ©„K m`i Kvhv©j‡q Z_¨ AvBb, miKvix 
PvKzixi wewagvjv, RvZxq ï×vPvi †KŠkjmn wewfbœ wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| GQvov Kg ©KZ©v/Kg©Pvix‡`i 
wewfbœ miKvix I Ab¨vb¨ †Uªwbs cÖwZôv‡b cÖwkÿ‡Yi Rb¨ †cÖiY Kiv n‡q _v‡K| 2018-19 A_©eQ‡i †gvU 256 
Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| GQvovI mKj DccwiPvjK (BwÄt)MY‡K D³ welqmg~‡n 
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq Ges Zvuiv D³ cÖwkÿYmg~n wbR wbR wefv‡M Kg©iZ mv‡K©jmg~‡ni mnKvix cwiPvjK 
(BwÄt) MY‡K cÖ`vb K‡i _v‡Kb| cieZ©x‡Z mnKvix cwiPvjK (BwÄt) MY D³ cÖwkÿYwU Ab¨vb¨ 
Kg©KZ©v/Kg©PvixMY‡K cÖ`vb K‡i _v‡Kb|  
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‡ckvRxwe Mvox PvjK‡`i cÖwkÿY cÖ`vbt 
weAviwUG KZ©„K 2008-09 A_© eQi n‡Z †ckvRxwe Mvox PvjK‡`i `ÿZv I m‡PZbZv e„w×gyjK cÖwkÿY cÖ`vb 
Kiv n‡”Q| G cÖwkÿ‡Yi ¸iæZ¡ Abyaveb K‡i 2016-17 A_©eQi †_‡K †ckvRxwe Mvox PvjK‡`i WªvBwfs 
jvB‡mÝ bevqb Kv‡j G cÖwkÿY MÖnY eva¨Zvg~jK Kiv n‡q‡Q|  
 
‡ckvRxwe MvoxPvjK‡`i `ÿZv I m‡PZbZv e„w×g~jK I m‡PZbZv e„w×g~jK wi‡d«kvi cÖwkÿY cÖ`v‡bi Z_¨vw` 
wb‡¤œ cÖ`vb Kiv n‡jvt- 

A_© eQi ‡ckvRxwe MvoxPvjK cÖwkÿYv_©x 
2008-2009 3000 
2009-2010 8,250 
2010-2011 18000 
2011-2012 25100 
2012-2013 29470 
2013-2014 23585 
2014-2015 17884 
2015-2016 25083 
2016-2017 52670 
2017-2018 84019 
2018-2019 1,02,179 

 
2019-20 wLªt A_©eQ‡i cÖwkÿY cÖ`v‡bi jÿ¨gvÎv- 1,30,000Rb|  
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পাতা | 74  
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wewfbœ cÖwZôv‡bi MvoxPvjK‡`i cÖwkÿY cÖ`vbt 
wewfbœ miKvix, Avav-miKvix, ¯̂vqZ¡kvwmZ cÖwZôvb (‡hgb: cvU M‡elYv Bbw÷wUDU, GbGmAvB, XvKv wmwU 
K‡cv©‡ikb, cwimsL¨vb ey¨‡iv BZ¨vw`) n‡Z MvoxPvjK‡`i cÖwkÿY cÖ`v‡bi Rb¨ Avgš¿Y Rvbv‡bv nq| D³ 
Avgš¿‡Yi †cÖwÿ‡Z weAviwUG n‡Z cÖwkÿK †cÖiY Kiv nq| G Kvh©µ‡gi AvIZvq 2017-2018 wLªt A_© eQ‡i 
20wU †mk‡b cÖvq 400 Rb MvoxPvjK I 2018-2019 wLªt A_© eQ‡i 6wU †mk‡b 200 Rb MvoxPvjK‡K cÖwkÿY 
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  
 

 
UªvwdK cywjk wefv‡Mi Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿY cÖ`vbt 
mo‡K k„•Ljv Avbq‡bi Rb¨ UªvwdK cywjk wefv‡Mi Kg©KZ©v‡`i f‚wgKv Acwimxg| weAviwUG KZ©„K Bmy¨K…Z 
KvMR cÎvw`i (WªvBwfs jvB‡mÝ, †iwR‡÷ªkb mvwU©wd‡KU, iæUcviwgU, wdU‡bm mvwU©wd‡KU BZ¨vw`) mwVKZv 
hvPvB K‡i Gi †KŠkj, m‡iRwg‡b Bmy¨ Kivi c×wZ Ges †gvUihvb AvBb I wewa m¤ú‡K© UªvwdK cywjk 
Kg©KZ©v‡`i weAviwUG m`i Kvhv©jq I XvKv †g‡Uªv mv‡K©j-1 Gi Kvhv©j‡q wbqwgZ cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q 
_v‡K| 2017-2018 wLªt A_ © eQ‡i 200 Rb UªvwdK cywjk I 2018-2019 wLªt A_© eQ‡i 250 Rb UªvwdK 
cywjk †K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 
evm/wgwbevm PvjK‡`i we‡kl cÖwkÿY Kg©kvjvt 
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m`i Kvhv©jq KZ©„K XvKvq PjvPjiZ evm/wgwbevm PvjK‡`i `ÿZv I m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ 05 w`b e¨cx 4wU 
‡mk‡b ‡gvU 20 w`‡b 300 Rb PvjK‡K we‡kl cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| cÖwkÿY Kg©kvjvq moK wbivcËv, 
MvoxPvjK‡`i `vwqZ¡-KZ©e¨, wkóvPvi I ˆbZwKZv, bvix, wkï I cÖwZeÜx hvÎx‡`i cÖwZ `„wóf½x BZ¨vw` wel‡q 
cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| Kg©kvjvq cÖwkÿY cÖ`vb K‡ib Wv³vi, ey‡qU Gi wkÿK, UªvwdK cywjk Kg ©KZv©, eª¨vK 
Gi ‡RÛvi Wvw÷m I WvBfvi wmwU Kg©m~Pxi cÖwZwbwamn Av‡iv A‡b‡K| cwkÿY †k‡l PvjK‡`i mb`cÎ 
weZiYmn nvjKv ‡_‡K ga¨g evg a¨g †_‡K fvix †kÖYxi jvB‡mÝ cÖ`v‡bi Rb¨ jvb©vi jvB‡mÝ cÖ`vb Kiv nq|  
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fwel¨Z cwiKíbvt 
1| Awdm Kvg-gvwëcvicvm cÖwkÿY GKv‡Wgx ’̄vcbt 
‡ckvRxwe Mvox PvjK‡`i `ÿZv I m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖwkÿY cÖ`v‡bi Rb¨ 2014 mv‡j evsjv‡`‡ki 17wU 
e„nËi †Rjvq Awdm Kvg-gvwëcvicvm cÖwkÿY GKv‡Wgx ’̄vc‡bi j‡ÿ¨ f‚wg AwaMÖn‡Yi Rb¨ †Rjv cÖkvmK 
eivei cÎ †cÖiY Kiv nq|  
 
B‡Zvg‡a¨ gqgbwmsn, Kzwgjøv, †bvqvLvjx, iv½vgvwU 4 (Pvi)wU ‡Rjvq f‚wg AwaMÖnY Kiv n‡q‡Q Ges gqgbwms‡n 
AwaM„nxZ f‚wg‡Z ’̄vcbv ˆZixi Rb¨ wcWweøDwW KZ©„K wWwcwc cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q| GQvovI wm‡jU, e¸ov, h‡kvi, 
mvZÿxiv, Kzwóqv f‚wg AwaMÖn‡Yi Aby‡gv`b †P‡q moK cwienb I gnvmoK wefv‡M cÎ ‡`qv n‡qwQj wKš‘ moK 
cwienb I gnvmoK wefvM n‡Z Rvbv‡bv n‡q‡Q †h, AwaMÖnYK…Z Rwgi wWwcwc cÖYq‡bi c‡i f‚wg AwaMÖn‡bi 
Aby‡gv`b cÖ`vb Kiv n‡e|  
 
cÖavbgš¿xi Kvhv©j‡qi GmwWwR welqK gyL¨ mgš^qK Rbve †gvt Aveyj Kvjvg AvRv‡`i Dcw ’̄wZ‡Z MZ 
17/04/2019wLªt Zvwi‡L ‡gvUihvb PvjK‡`i cÖwkÿY I `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvjbv Ges 
GZ`y‡Ï‡k¨ Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi wel‡q AbywôZ mfvq weAviwUGÕi cÖwZwU †Rjvq Awdm Kvg-gvwëcvicvm 
cÖwkÿY GKv‡Wgx ’̄vc‡bi Rb¨ wWwcwc cÖ ‘̄Z Kivi wm×všÍ M„nxZ nq| Gi  ‡cÖwÿ‡Z cÖwZwU †Rjvq †Rjv-cÖkvmK 
eivei f‚wg AwaMÖn‡Yi Rb¨ weAviwUG n‡Z cÎ †cÖiY Kiv nq|  
 
2| evm/wgwbevm PvjK‡`i we‡kl cÖwkÿY Kg©kvjvt 
m`i Kvhv©jq KZ©„K XvKvq PjvPjiZ evm/wgwbevm PvjK‡`i `ÿZv I m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ 05 w`be¨vcx 
we‡kl cÖwkÿY Kg©kvjv Ae¨vnZ i‡q‡Q| G cÖwkÿ‡Yi ¸iæZ¡ Abyaveb K‡i I moK cwienb gvwjK-kÖwgK HK¨ 
cwil‡`i Aby‡ivaµ‡g G cÖwkÿY Kvh©µg Ae¨vnZ ivLvi cwiKíbv †bqv n‡q‡Q| G Kvh©µ‡gi AvIZvq 2019-
20 A_© eQ‡i 3000 Rb MvoxPvjK‡K cÖwkÿY cÖ`v‡bi cwiKíbv †bqv nq| G cÖwkÿY e¨‡qi cÖ‡qvRbxq 
eiv‡Ïi Rb¨ e¨e ’̄v M„nxZ n‡”Q|  
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Aa¨vq-7 

mwPe AwakvLvi Kvh©µg 

 

AbjvB‡b/wewfbœ gva¨‡g cÖvß Awf‡hv‡Mi wb®úwË e¨e ’̄vcbvt 
evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU (weAviwUG) †Z AbjvBb wMÖ‡fÝ wi‡Wªm wm‡÷g (GRS) Pvjy i‡q‡Q| G 

wefv‡Mi I‡qemvB‡Ui gva¨‡g †h ‡KD G wefvM I AvIZvaxb Awa`ßi/KZ©„cÿ/ms ’̄vi Kg©Kv‡Ûi Dci Awf‡hvM 

DÌvcb I civgk© cÖ`vb Ki‡Z cv‡ib| 2018-19 A_© eQi 41 wU Awf‡hvM I civgk© cvIqv wM‡q‡Q| cÖ‡Z¨KwU 

Awf‡hvM I civg‡k©i wel‡q M„nxZ e¨e ’̄v Av‡e`bKvix‡K h_vmg‡q Rvwb‡q †`qv n‡q‡Q| Awf‡hvM wb®úwËi nvi 

kZfvM| GQvovI gwš¿cwil` wefvM Ges G wefv‡M mivmwi `vwjjK…Z wjwLZ Awf‡hvM ¸iæ‡Z¡i mv‡_ we‡ePbvq 

wb‡q wb®úwË Kiv nq|  

 

KZ©„cÿ‡K AvBbMZ wel‡q civgk© `vbt 
weAviwUG-‡Z 1 (GK) Rb AvBbRxwe wb‡qvM Kiv Av‡Q| Zvuiv weAviwUG msµvšÍ †hmKj gvgjv `v‡qi nq, 

†m¸‡jv wb®úwËi e¨vcv‡i weAviwUG-‡K AvBbMZ civgk© I mn‡hvwMZv cÖ`vb K‡i _v‡K|  

 

Dc‡`óv, civgk©K Ges A_wiwUi mfv Avnevb I GB msµvšÍ hveZxq Kvh©µg 

m¤úv`bt 
evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU (weAviwUG)-Gi GKwU Dc‡`óv cwil` i‡q‡Q| D³ Dc‡`óv cwil‡`i 

†Pqvig¨vb n‡jb moK cwienb I †mZz gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x I m`m¨-mwPe n‡jb weAviwUGÕi †Pqvig¨vb| G 

ch©šÍ 41wU Dc‡`óv cwil‡`i mfv AbywôZ n‡q‡Q| Dc‡`óv cwil` wewfbœ Kg©KZ©v/e¨w³e‡M©i mgš^‡q MwVZ| 

mfvq m`m¨M‡Yi civg‡k©i wfwË‡Z cwienb ‡m±‡ii wewfbœ mgm¨v, gvwjK/kÖwgK‡`i wewfbœ `vex `vIqv DÌvcb 

I wb®úwË msµv‡šÍ ¸iæZ¡c~Y© wm×všÍ MÖnY Kiv n‡q _v‡K| mfvi hveZxq Kvh©µg G kvLv ‡_‡K m¤úbœ Kiv n‡q 

_v‡K| GQvov weAviwUGÕ‡Z GKwU A_wiwU i‡q‡Q| 8 Rb Kg©KZ©v/e¨w³e‡M©i mgš^‡q A_wiwU MVb Kiv n‡q‡Q| 

G ch©šÍ 13wU A_wiwU mfv AbywôZ n‡q‡Q| D³ mfvq wewfbœ wefvRb I c` m„Rbmn wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© wm×všÍ 
MÖnY Kiv n‡q _v‡K| 

A_wiwUÕi wbixÿv I G msµvšÍ Kvhv©w`t 
weAviwUG Awdm m„wójMœ †_‡K 2010 mvj ch©šÍ ’̄vbxq ivR¯̂ AwWU Awa`ßi KZ©„K wbixwÿZ n‡q‡Q| D³ mgq 

‡_‡K me©‡gvU 277 AwWU AvcwË DÌvwcZ n‡q‡Q| 2013 mvj †_‡K G A_wiwU mKj Kvh©mg~n c~Z© AwWU 

Awa`ßi KZ©„K wbixwÿZ n‡”Q| ïiæ †_‡K Ryb/2019 mvj ch©šÍ weAviwUGÕi 21wU AwWU BDwbU wbixwÿZ 

n‡q‡Q| G‡Z me©‡gvU 277wU AwWU AvcwË DÌvwcZ n‡q‡Q| RyjvB/2018 ‡_‡K Ryb/2019 ch©šÍ 11wU AvcwË 

wb®úwË n‡q‡Q| G g~û‡Z© weAviwUGÕi AviI 255wU AwWU AvcwË wb®úwË Av‡Q|  
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RTC MVb I cybM©Vbt 

‡gvUihvb Aa¨v‡`k 1983Õi 54 (1) aviv Abymv‡i †`‡ki mKj †Rjv I ‡g‡UªvcwjUvb GjvKvq AvÂwjK 

cwienb KwgwU (RTC) MwVZ/cybM©wVZ n‡q _v‡K| GmKj RTC, BRTAÕi c‡ÿ ¯̂-¯̂ GjvKvq †gvUihv‡bi iæU 

cviwgU cÖ`vb I bevqb, moK cwienb e¨e ’̄vi ZË¡veavb I wbqš¿Y Ges cwienb †m±‡i we`¨gvb mgmvgqwK 

ev Í̄em¤§Z mgvavb cÖ`v‡bi `vwqZ¡ cvjb K‡i| Gme RTC ‡Z Av‡jvPbvi gva¨‡g Dchy³ c‡`ÿc MÖnY Kivi 

gva¨‡g †gvUihvb †iwR‡÷ªkb, wdU‡bm mvwU©wd‡KU I iæU cviwgU cÖ`vb Kiv nq| 2018-19 A_©eQ‡i mwPm 

kvLv 20wU RTC c~bM©Vb Kiv n‡q‡Q|  

 

‡g‡Uªv, wefvM I †Rjv chv©‡qi AviwUwm MVb/c~bM©Vb msµvšÍ Kvhv©ejx m¤úv`bt 
A_wiwUÕi AvBbvbyhvqx mKj †g‡Uªv I †Rjv mv‡K©‡j GKwU K‡i AvÂwjK cwienb KwgwU i‡q‡Q| GB KwgwU, Gi 

GLwZqvivaxb GjvKvi hvbevnb e¨e ’̄vcbv msµvšÍ mKj Kvh©µg cwiPvjbv K‡i _v‡K| 2018-19 A_©eQ‡i 20wU 

AviwUwm c~YM©VZ n‡q‡Q|  

 

Z_¨ AwaKvi AvBb (RTI)t 

‡mev MÖnxZv‡`i Z_¨ cÖvwß wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ weAviwUGÕi AvIZvaxb wefvMxq Awdm I ‡Rjv Awd‡m `k©bxq 

’̄v‡b wmwU‡Rb PvU©vi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| weAviwUGÕi m`i Kvhv©j‡qi Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v G A_wiwUÕi mwPe, 

G AvB‡bi weavbg‡Z m`i Kvhv©j‡q GKRb mnKvix Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vI wb‡qvwRZ Av‡Qb| GQvov mKj 

wefvMxq Awdm I †Rjv Awd‡mi Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©vI wb‡qvwRZ Av‡Qb| GQvov mKj wefvMxq Awdm I 

‡Rjv Awd‡mi Z_¨ cÖ`vbKvix Kg©KZ©v wba©viY Kiv n‡q‡Q| weAviwUGÕi I‡qemvBU www.brta.gov.bd 

wbqwgZ nvjbvMv`KiY Kiv n‡”Q| G e¨ZxZ MÖvnKMY‡K †níjvB‡bi gva¨‡g Z_¨ mnvqZv cÖ`v‡bi D‡`¨vM 

†bIqv n‡q‡Q|  

 

GRS (Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e ’̄vcbv)t 

weAviwUGÕi Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e ’̄vcbv (GRS) †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v wn‡m‡e G A_wiwUi mwPe wb‡qvwRZ 

i‡q‡Qb| ZvQvov mKj wefvMxq Awdm I mv‡K©j Awdm mg~‡n mvßvwnK MYïbvwbi gva¨‡g MÖvnKM‡Yi Awf‡hvM 

cÖwZKv‡ii e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q|  

  

‡gvUihvb AvBb msµvšÍ Lmov wewa/cÖweavb/bxwZgvjv cÖYqbt 
‡gvUihvb Aa¨v‡`k, 1983 hy‡Mvc‡hvMx K‡i cÖYxZ moK cwienb AvBb-2018, 08 A‡±vei 2018 G †M‡RU 

AvKv‡i cÖKvwkZ n‡q‡Q| 
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GOOD PRACTICES (DËg PPv©mg~n)t 

evsjv‡`k †ivW UªvÝ‡cvU© A_wiwU KZ©„K DËg PPv© wn‡m‡e wb‡¤œv³ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Qt 
 

 wefvMxq I †Rjv mv‡K ©j Awd‡mi m¤§yLfv‡M wmwU‡Rb PvU©vi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|  

 ‡gvUihv‡bi Ki I wd Rgv cÖ`v‡bi Rb¨ 17wU e¨vs‡Ki 332wU kvLv I 14wU ey_ wba©vwiZ Av‡Q| 

e¨vs‡Ki D³ kvLv/ey_ wba©vwiZ Av‡Q| e¨vs‡Ki D³ kvLv/ey‡_i bvg I wVKvbv weAviwUGÕi I‡qemvBU 

(www.brta.gov.bd) G i‡q‡Q|  

 VISA, Master Card, American Express, Dutch Bangla Bank Ltd. Gi mKj KvW© Ges 

Dutch Bangla Bank Ltd. Gi †gvevBj e¨vswKs (i‡KU) Gi gva¨‡g 

(http://ipaybrta.brta.gov.bd) Gi †gvevBj e¨vswKs (i‡KU) Gi gva¨‡g 

(http://ipaybrta.brta.gov.bd) ‡h †Kvb ’̄vb n‡Z Ki I wd cÖ`vb Kiv hvq|  

 Amy ’̄, e„× I gyw³‡hv×v‡`i Rb¨ weAviwUG wgicyi mv‡K©j Awd‡m e¨vs‡Ki c„_K KvD›Uvi ’̄vcb Kiv 

n‡q‡Q|  

 WªvBwfs jvB‡mÝ †mev cÖv_©x‡`i Rb¨ weAviwUG wgicyi mv‡K©j Awd‡mi `k©bxq ’̄v‡b wWwRUvj wWm‡cø 

†evW© ’̄vc‡bi gva¨‡g Av‡e`bcÎ c~i‡Yi cÖ‡qvRbxq kZ© I Z_¨vejx cÖ`k©b Kiv n‡”Q|  

 weAviwUG wgicyi mv‡K©j Awd‡m I‡qwUs iæ‡gi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| 

 2017 mvj †_‡K RvZxq moK wbivcËv w`em cvjb Kiv n‡”Q|  

 weAviwUGÕi †dmeyK †c‡Ri gva¨‡g bvMwiK‡`i wewfbœ cÖ‡kœi DËi †`Iqv nq Ges wewfbœ mgm¨v mgvavb 

Kiv nq| weAviwUGÕi m`i Kvhv©jqmn mKj wefvMxq Awdmmg~‡n Facebook page ‡Lvjv n‡q‡Q| 

Facebook- Gi gva¨‡g RbMY Zv‡`i mgm¨v I civgk© KZ©„c‡ÿi bR‡i Avb‡Qb Ges mswkøó Awd‡mi 

Kg©KZ©vMY ¸iæ‡Z¡i mv‡_ ‡mme wel‡q e¨em_v MÖnY Ki‡Qb| Facebook Gi gva¨‡g MÖvnK ‡_‡K 

wewfbœ ai‡Yi civgk© cvIqv hv‡”Q hv †mevi gvb Dbœq‡b f‚wgKv ivL‡Q|  

 2016 mvj †_‡K cvewjK mvwf©m †W D`hvcb Kiv n‡”Q; hvi gva¨‡g weAviwUGÕi wewfbœ †mev 

ZvrÿwbKfv‡e cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 

 `vßwiK Kv‡R DËg PP©vi ¯̂xK…wZ ¯̂iæc Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| fwel¨‡ZI GwU 

Pjgvb _vK‡e|  

 ivBW‡kqvwis †mev`vbKvix cÖwZôvb Gbwj÷‡g›U mvwU©wd‡KU Ges ivBW‡kqvwis †gvUihvb Gbwj÷‡g›U 

mvwU©wd‡K‡Ui Rb¨ N‡i e‡mB Av‡e`b `vwLj Ges D³ mvwU©wd‡KU¸‡jv cÖvwßi my‡hvM ˆZwi Kiv 

n‡q‡Q|  

 weAviwUG mvwf©m †cvUv©‡ji gva¨‡g N‡i e‡mB wkÿvbwek WªvBwfs jvB‡m‡Ýi Rb¨ Av‡e`b `vwLj Ges 

D³ jvB‡mÝ cÖvwßi my‡hvM ˆZix Kiv n‡q‡Q|  

 

mgvß 


