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রবআরটিএ’র রসদলট রবভাগীয় কার্ িালদয়র কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

(Overview of the performance of BRTA Sylhet Division) 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলজ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর প্রিান অজিন 

ডিডিটাল, টটকসই, ডিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পডরবেশ োন্ধে ও আধুডিক সড়ক পডরেহি ব্যেস্থা গবড় ট ালার মাধ্যবম টদবশর আর্ থ-

সামাডিক উন্নয়বির লবযে ডেআরটিএ'র কার্ থক্রম অব্যাহ  রবয়বে। রবগত 3 (রতন) অথ ি-বছদর এ কার্ িালদয়র অিীদন 40  হাজার 

চমাটরর্াদনর চররজদেশন, 75 হাজার চমাটরর্াদনর রফটদনস সাটি িরফদকট ইসুয ও নবায়ন, 60 হাজার স্মাট িকাড ি ড্রাইরভাং 

লাইদসন্স ইসুয ও নবায়ন এবাং 65 হাজার চমাটরর্াদনর চরদট্রা-ররদেরিভ নাম্বারদেট ও চররডও রিক্যযদয়রন্স আইদডনটিরফদকশন 

(আরএফআইরড) ট্যাগ সাংদর্াজন করা হদয়দছ। সড়ক রনরাপত্তা চজারোরকরদণর উদেদশ্য গত 3 অথ ি-বছদর চমাট 7000 হাজার 

500 শত  চপশাোর চমাটরর্ান চালকদক সড়ক রনরাপত্তা রবষদয় েক্ষতা ও সদচতনতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। 

গ  ২০১৯-২০ অর্ থ-েের টর্বক অিলাইবি আবেদি গ্রহবের মাধ্যবম  াৎযডেক লাি থার ড্রাইড িং লাইবসন্স ইসুে এেিং এ ডে াবগর 

অডিি টর্ টকাি সাবকথল হব  টর্ টকাি টমাটরর্াবির ডিটবিস িোয়িসহ  াড়ায় চাডল  িয় এরূপ টমাটরকার, ডিপ ও 

মাইবক্রাোবসর একসাবর্ ২ (দুই) েেবরর ডিটবিস প্রদাি করা হবে।  

সমস্যা ও চযাদলজসমূহ 

সমস্াাঃ পর্ থাপ্ত িিেল এেিং টিলা পর্ থাবয় সড়ক দুর্ থটিা পরে ী অনুসন্ধাি কার্ থক্রমসহ িরুরী প্রবয়ািবি র্ািোহবির অ াে। 

চোবলঞ্জসমূহাঃ টিলা পর্ থাবয় ডেআরটিএ’র ডিিস্ব অডিস  েিসহ টমাটরর্াি চালকবদর ড্রাইড িং লাইবসবন্সর পরীযা (ডলডি , 

টমৌডিক ও ব্যেহাডরক) গ্রহবের িন্য স্থায়ী অেকাঠাবমাসহ ড্রাইড িং ট্র্োক, রে্াম্প, পরীযার হল, পরীযা গ্রহবের িন্য ডেড ন্ন 

টেেীর টমাটরর্াি সরেরাহ ও ড্রাইড িং ডসমুবলটর স্থাপি; টমাটরর্াবির ডিটবিস পরীযার িন্য ডে াগীয় পর্ থাবয় আধুডিক 

ট ডহকোল ইন্সবপকশি টসন্টার স্থাপি ও পডরচালিা; ডেআরটিএ’র কম থক থা/কম থচারীবদর সযম া বৃডির লবযে ডে াগীয় পর্ থাবয় 

প্রডশযে একাবিডম স্থাপি; টমাটরর্াবির কাডরগডর মাি ডিি থারবের ডিডমত্ত ডে াগীয় শহবর (Standard and 

Testing) একটি আধুডিক অবটাবমাোইল টটডটিং ল্যােবরটডর স্থাপি ও পডরচালিা; ২০২০ সাবলর মবধ্য সড়ক দুর্ থটিায় 

মৃত্যের হার ৫০% এ কডমবয় আিা; ডেআরটিএ’র অডিকািংশ টসো কার্ থক্রম ডিডিটালাইবিশবির (অিলাইি) মাধ্যবম োস্তোয়ি;  

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

রবভাদগর অরিন মাঠ পর্ িাদয়র সকল অরফস রসরসটিরভর আওতায় আনয়ন; মানসম্পন্ন চালক সৃরষ্ট ও সড়ক রনরাপত্তা পরররিরতর 

উন্নয়নকদল্প রবভাগীয় পর্ িাদয় রবআরটিএ ভবনসহ রভআইরস ও আবারসক সুরবিাসম্পন্ন চমাটর ড্রাইরভাং চটরটাং, চট্ররনাং এন্ড 

মারিপারপাস চসন্টার (BMDTTMC) রনম িাণ এবাং পর্ িায়ক্রদম চজলা সাদকিদল সম্প্রসারণ; চলরত অথ ি-বছর হদতই 

অরিকাাংশ গুরুত্বপূণ ি চসবা সহদজ প্রারির জন্য অনলাইদন আদবেদনর মােদম রনস্পরত্ত করা এবাং পর্ িায়ক্রদম অরিকাাংশ চসবা 

রডরজটালাইদজশদনর (অনলাইন) মােদম বাস্তবায়ন করা।   

২০২০-2১ অথ ি-বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 ১2 হাজার চমাটরর্াদনর চররজদেশন ও রডরজটাল চররজদেশন সাটি িরফদকট প্রোন; 

 ২2 হাজার চমাটরর্াদনর চরদট্রাররদেকটিভ নাম্বারদেট ও আরএফআইরড ট্যাগ সাংদর্াজন; 

 31 হাজার চমাটরর্াদনর রফটদনস সাটি িরফদকট প্রোন; 

 11 হাজার স্মাট ি কাড ি ড্রাইরভাং লাইদসন্স ইসুয ও নবায়ন; 

 ১৫০০ চপশাোর চমাটরর্ান চালকদক সড়ক রনরাপত্তা ও গণসদচতনতা মূলক ররদিসার প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 40 টি ভ্রাম্যমান আোলত পররচালনা; 
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

চচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ চরাড ট্রান্সদপাট ি অথররটি (রবআরটিএ) এবাং আওতািীন েির/সাংিা/কার্ িালয়সমুদহর 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ 

ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

চচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ চরাড ট্রান্সদপাট ি অথররটি (রবআরটিএ) 

এবাং 

উপ-পররচালক(ইরজিঃ), রসদলট রবভাগ এর মদে ২০20 সদনর জুলাই মাদসর ২৭  তাররদে এই চুরি স্বাক্ষররত 

হ’ল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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চসকশন-১: 

রবআরটিএ’র রুপকল্প (Mission), অরভলক্ষয(Vision), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবলী 

 

1.1 রুপকল্প(Vision) 

রডরজটাল, চটকসই, রনরাপে, সুশৃঙ্খল, পররদবশ বান্ধব আধুরনক সড়ক পররবহন ব্যবিা রনরিত করা। 

১.২ অরভলক্ষয(Mission) 

আধুরনক তথ্য প্রযুরির ব্যবহার, সড়ক রনরাপত্তা রবষদয় অাংশীজদনর সদচতনতা বৃরদ্ধ, যুদগাপদর্াগী সড়ক পররবহন 

আইন প্রণয়ন ও প্রদয়াদগর মােদম রডরজটাল, চটকসই, রনরাপে, সুশৃঙ্খল, পররদবশ বান্ধব আধুরনক সড়ক পররবহন 

ব্যবিা গদড় চতালা। 

১.3 চকৌশলগত উদেশ্য (Strategic Objectives) 

 ১.৩.১ রবআরটিএ’র চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] চমাটরর্ান ব্যবিাপনা আধুরনকায়ন 

[২] সড়ক রনরাপত্তা চজারোরকরণ 

1.৩.২ আবরশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] োিররক কম িকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরহরহ রনরিতকরণ 

[২] কম িসম্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও চসবার মান বৃরদ্ধ 

[৩] আরথ িক ও সম্পে ব্যবিাপনার উন্নয়ন 

১.4 কার্ িাবলী (Functions) 

(ক)  চমাটরর্ান চালনার ড্রাইরভাং লাইদসন্স, চমাটরর্াদনর চররজদেশন, রফটদনস সাটি িরফদকট, ড্রাইরভাং ইনোির 

লাইদসন্স, রুটপাররমট ইতযারে প্রোন;  

(ে)  চমাটরর্ান প্রস্তুততকারী ও সাংদর্াজনকারী প্ররতষ্ঠান, চমাটরর্ান রবক্রয়কারী প্ররতষ্ঠান, চমাটরর্ান ওয়াকিশপ, 

ড্রাইরভাং প্ররশক্ষণ স্কুল, চমাটরর্ান দূষণ পরীক্ষাকারী প্ররতষ্ঠান ইতযারের চররজদেশন প্রোন;  

(গ)  র্াত্রী ও পণ্য পররবহণ সারভ িস কার্ িক্রম তোররক ও রনয়ন্ত্রণ;  

(ঘ)  সরকারর চমাটরর্ান চমরামত ও অদকদজা চঘাষণার রনরমত্ত পররেশ িন প্ররতদবেন প্রোন;  

(ঙ)  সড়ক দুঘ িটনায় জরড়ত চমাটরর্াদনর পররেশ িন প্ররতদবেন প্রোন;  

(চ)  সড়ক রনরাপত্তা সম্পরকিত কার্ িক্রম গ্রহণ;  

(ছ)  ট্রারফক রচহ্ন, সাংদকত, গরতসীমা ইতযারে রনি িারণ;  

(জ)  ঢাকা পররবহণ সমন্বয় কর্তিপক্ষ (রডটিরসএ) অরিদক্ষত্র ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় সমরন্বত রুটদনটওয়াকি পররকল্পনা 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;  

(ঝ)  চমাটরর্াদনর টাইপ ও চেরণর নমুনা অনুদমােন এবাং তেনুর্ায়ী রনম িাণ ও চলাচল রনয়ন্ত্রণ;  

(ঞ)  চমাটরর্াদনর এদেল চলাড ও ওজনসীমা রনি িারণ ও রনয়ন্ত্রণ;  

(ট)  আঞ্চরলক পররবহণ করমটি গঠন ও ইহার কার্ িক্রম তোররক, পররবীক্ষণ ও সমন্বয়;  

(ঠ)  চমাটরর্াদনর কর ও রফ আোয় এবাং সরকাদরর পূব িানুমরতক্রদম চমাটরর্াদনর রফ রনি িারণ;  

(ড)  গণপররবহদণর ভাড়া রনি িারণ সাংক্রান্ত সুপাররশ প্রণয়ন;  

(ঢ)  চর্ চকান এলাকা বা অরিদক্ষদত্রর মদে সরকাদরর পূব িানুমরতক্রদম চমাটরর্ান ও গণপররবহদণর সাংযা া রনি িারণ ও 

রনয়ন্ত্রণ;  

(ণ)  উপরর-উি চকান রবষদয়র সরহত প্রাসরিক অন্য চর্ চকান কাজ; এবাং  

(ত)  সরকার কর্তিক সাংরিষ্ট অন্য চকাদনা আইন, রবরি, প্ররবিান দ্বারা প্রেত্ত অন্যান্য োরয়ত্ব। 
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সেকশন ২ 

রবআরটিএ’র রবরভন্ন কার্য্কক্রিদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভাব 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

একক প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা 

২০২০ -২১ 

প্রদক্ষপণ রনি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদনর চক্ষদত্র 

চর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাি 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ সাংিাসমূদহর নাম 

উপাত্তেমূহ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩   

চমাটরর্ান 

ব্যবিাপন সাংক্রান্ত 

চসবা প্রোদনর 

সময় হ্রাস 

শতভাগ রশক্ষানরবশ 

ড্রাইরভাং লাইদসন্স 

অনলাইদন আদবেদনর 

মােদম ইসুযকৃত 

রেন 

 
২ ১ ০ - - - 

সড়ক পররবহন ও 

মহাসড়ক রবভাগ এবাং 

রবআরটিএর বারষ িক 

প্ররতদবেন 

অনলাইন/রডলার 

কর্তিক চমাটরর্াদনর 

চররজদেশন এর জন্য 

আদবেন 

রেন ৪ ৩ ১ - - - 

সড়ক পররবহন ও 

মহাসড়ক রবভাগ এবাং 

রবআরটিএর বারষ িক 

প্ররতদবেন 
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সেকশন-৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

চকৌশলগত উদেশ্য 

 

চকৌশলগত  

উদেশ্যর 

মান 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 
কম ি-

সম্পােন 

সূচদকর 

মান 

 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-2১ প্রদক্ষপণ 

২০১৮-১৯ 
২০১৯-

২০* 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

২০2১-

2২ 

২০2২-

2৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

রবআরটিএ’র চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ   

 

[১]  চমাটরর্ান 

ব্যবিাপনা 

আধুরনকায়ন 

 

৫০ 

[১.১] চমাটরর্াদনর টরডিবেশি 

সাটি িরফদকট/প্রািী স্বীকারপত্র 

ইসুয এবাং নাম্বারদেট সাংদর্াজন 

[১.১.১] ইসুযকৃত  রডরজটাল চররজ: 

সাটি িরফদকট (প্রাডপ্ত স্বীকার) 
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 
৫ 14 14.49 12 11 10.5 10 9 14 16 

[১.১.২] চমাটরর্াদনর চরদট্রা-

ররদেকটিভ নাম্বারদেট 

সাংদর্াজনকৃত  

সমরষ্ট 
সাংযা া 

(হাজার) 
৪ 20 10.8 12 11.5 11.2 11 10.8 13 14 

[১.২] চমাটরর্াদনর মারলকানা 

পররবতিন 

[১.২.১] ইসুযকৃত  মারলকানা 

বেলী সাংক্রান্ত প্রাডপ্ত স্বীকার পত্র 
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 

৫ 
5 2.8 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 3.5 3.8 

[১.৩] রুট পাররমট ইসুয ও 

নবায়ন 

[১.৩.১] ইসুেকৃ  রুটপারডমট 

সাটি থডিবকট 
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 
৪ 1.6 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 1.0 1.1 

[১.৩.২] টমাটরর্াবির রুটপারডমট 

িোয়বির প্রাডপ্ত স্বীকার ইসুেকৃ  
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 

৫ 
1.5 5.61 4 3.8 3.6 3.4 3.2 5.0 5.5 

[১.৩.৩] রুটপারডমট িোয়ি 

সাটি থডিবকট ডে রেকৃ  
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 

৫ 
  3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 4.0 4.4 

[১.৪] চমাটরর্াদনর রফটদনস 

সাটি িরফদকট ইসুয ও নবায়ন 

[১.4.1] িত্যি ডিেডন্ধ  

টমাটরর্াবির রফটদনস 

সাটি িরফদকট ইসুযকৃত 

সমরষ্ট 
সাংযা া 

(হাজার) 
৫ 3 5.38 6 5.8 5.6 5.4 5.3 6.0 6.5 

[1.4.2] রফটদনস নবায়ন 

সাটি িরফদকট ইসুয ও রবতরণকৃত 
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 

৫ 20 23.44 25 23 22 21 20 27 30 
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চকৌশলগত উদেশ্য 

 

চকৌশলগত  

উদেশ্যর 

মান 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 
কম ি-

সম্পােন 

সূচদকর 

মান 

 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-2১ প্রদক্ষপণ 

২০১৮-১৯ 
২০১৯-

২০* 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

২০2১-

2২ 

২০2২-

2৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[1.৫] ড্রাইরভাং লাইদসন্স প্রোন 

[1.৫.১] শতভাগ রশক্ষানরবশ 

ড্রাইরভাং লাইদসন্স অনলাইদন 

আদবেদনর মােদম ইসুযকৃত 

তাররে তাররে 
৪ - - ১৫-৪-২১ ২২-৪-২১ ০৬-৫-২১ ১৩-৫-২১ ২৭-৫-২১   

[1.৫.২] সামরয়ক ড্রাইরভাং 

লাইদসন্স ইসুযকৃত 
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 

৪ 18 10 8 7.5 7 6.5 6 10 12 

[1.৫.৩] ড্রাইরভাং লাইদসন্স 

নবায়ন সাংক্রান্ত প্রারি স্বীকার 

ইসুযকৃত 

সমরষ্ট 
সাংযা া 

(হাজার) 

৪ 4 4 3 2.8 2.6 2.5 2.4 3.5 4.0 

[২] সড়ক 

রনরাপত্তা 

রনরিতকরণ 

 

২৫ 

[২.১] ড্রাইড িং লাইবসন্স 

িোয়িকাবল চপশাোর 

চালকদের ররদিশার প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

[২.১.১] ররদিশার প্ররশক্ষণ 

প্রোনকৃত  চপশাোর চালক 
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 
৬ 4 1.68 ১.৫ ১.৪ ১.২ ১.১ ১.০ ২.০ ২.৫ 

[২.২] চমাবাইলদকাট ি পররচালনা 

[২.২.১] পররচারলত অরভর্ান সমরষ্ট সাংযা া ৫ 50 34 40 38 36 33 30 50 60 

[২.২.২] রুজুকৃত মামলা সমরষ্ট 
সাংযা া 

(হাজার) 
৫ 500 656 500 480 470 460 450 550 600 

[২.৩] জনসদচতনতা সৃরষ্ট 

[2.৩.1] অনুরষ্ঠত সভা ও 

চসরমনার 
সমরষ্ট সাংযা া 

৫ 4 4 4 3 - - - 8 8 

[২.৩.২] রবরলকৃত রলফদলট, 

রটকার ও চপাটার 
সমরষ্ট 

সাংযা া 

(হাজার) 

৪ 60 48 ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪০ ৬০ ৭০ 
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আরম, উপপররচালক, বাাংলাদেশ চরাড ট্রান্সদপাট ি অথররটি, রবভাগীয় কার্ িালয়, রসদলট বাাংলাদেশ চরাড ট্রান্সদপাট ি অথররটি 

(রবআরটিএ) এর চচয়ারম্যান মদহােদয়র রনকট অরিকার  কররছ চর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব। 

 

আরম, বাাংলাদেশ চরাড ট্রান্সদপাট ি অথররটি (রবআরটিএ) এর চচয়ারম্যান- উপপররচালক, রসদলট রবভাগীয় কার্ িালয়, 

বাাংলাদেশ চরাড ট্রান্সদপাট ি অথররটির- এর রনকট অরিকার  কররছ চর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

উপপররচালক       তাররে: 

বাাংলাদেশ চরাড ট্রান্সদপাট ি অথররটি 

রবভাগীয় কার্ িালয়, রসদলট 

 

 

 

 

চচয়ারম্যান       তাররে: 

বাাংলাদেশ চরাড ট্রান্সদপাট ি অথররটি 
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েংদ্দর্াজনী-১ 

শব্দ েংদ্দক্ষ্প 

ক্রম শব্দ েংদ্দক্ষ্প বববরণ 

১ ববআরটিএ বাংলাদ্দদশ সরাড ট্রান্সদ্দপার্ য অথবরটি 

 

২ আরএফআইবড সরবডও বিক্যযদ্দেবন্স আইদ্দডনটিবফদ্দকশন 

 

৩ েওজ অরিেির 

 

েড়ক ও জনপথ অরিেির 

 

৪ এলবজইবড িানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেির 

 

৫ বডআরবে বডবজর্াল সরবজদ্দেশন োটি যবফদ্দকর্ 

 

৬ বিআইবে সিবহদ্দকল ইন্সদ্দপকশন সেন্টার 

 

৭ ববএেবপ ববআরটিএ োবি যে সপার্ যাল 
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েংদ্দর্াজনী-২ 

কম যেম্পাদন সূচকেমূহ, বাস্তবােনকারী কার্ যালে এবং পবরমাপ পদ্ধবত-এর বববরণ 

কার্ যক্রম কম যেম্পাদন সূচক বিিরণ 
িাস্তিায়নকারী 

শাখা/দপ্তর 
প্রদত্ত প্রমাণক উপাত্তসূত্র 

[১.১] চমাটরর্াদনর 

টরডিবেশি 

সাটি িরফদকট/প্রািী 

স্বীকারপত্র ইসুয এবাং 

নাম্বারদেট সাংদর্াজন 

[১.১.১] ইসুযকৃত  রডরজটাল 

চররজ: সাটি িরফদকট (প্রাডপ্ত 

স্বীকার) 

প্রব েকটি টমাটরর্াবির ডেপরীব  একটি টরডিেশি িম্বর প্রদাি করা 

হয়। টরডিবেশি িম্বরসহ গাডড় ও মাডলকািা সিংক্রান্ত গুরুত্বপূে থ 

 থ্যসহ প্রার্ডমক াবে একটি ডিপ/সামডয়ক সিদ প্রদাি করা হয়। 

পরে ীব  মাডলবকর েডে ও ডিরাপত্তা ডিচার ইবলক্ট্রডিক ডচপযুক্ত 

ডিডিটাল স্মাট থ কাি থ ডে রে করা হয় র্ার উ য় পাববথ েডে থ   থ্য 

মুডি  ও ডচপ এর মবধ্য সিংরডয  র্াবক। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

ডেআরটিএ আইএস 

ডরবপাট থ 
ডেআরটিএ আইএস 

[১.১.২] চমাটরর্াদনর চরদট্রা-

ররদেকটিভ নাম্বারদেট 

সাংদর্াজনকৃত  

সকল গাডড়ব  একই িরবের টরবট্র্া-ডরবেকটি  িাম্বারবেট (রাব  

আবলাব  উজ্জ্বল টদিায়) সিংবর্ািি করা হয় এেিং প্রব েক 

টমাটরসাইবকবলর িাম্বার টেবটর সাবর্ একটি কবর আরএিআইডি 

ট্যাগ লাগাবিা র্াবক র্ার মাধ্যবম গড ডেডি পর্ থবেযে করা র্ায়। 

অন্যান্য টযবত্র আরএিআইডি ট্যাগ গাড়ীর উইিবসবি লাগাবিা হয়। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

ডিডিটাল িাম্বারবেট 

ডসবটম ডরবপাট থ 

ডিডিটাল িাম্বারবেট 

ডসবটম 

[১.২] চমাটরর্াদনর 

মারলকানা পররবতিন 

[১.২.১] ইসুযকৃত  মারলকানা 

বেলী সাংক্রান্ত প্রাডপ্ত স্বীকার পত্র 

টমাটরর্াবির মাডলকািা েদডলর িন্য প্রবয়ািিীয় িকুবমন্ট িমা গ্রহে 

কবর একটি প্রাডপ্ত স্বীকার পত্র প্রদাি করা হয় 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

ডেআরটিএ আইএস 

ডরবপাট থ 
ডেআরটিএ আইএস 

[১.৩] রুট পাররমট ইসুয 

ও নবায়ন 

[১.৩.১] ইসুেকৃ  রুটপারডমট 

সাটি থডিবকট 

সিংডিষ্ট টমাটর ডিি থাডর  রুবট চলচবলর িন্য রুটপারডমট সাটি থডিবকট 

ইসুে করা হয়। 
রুটপারডমট শািা 

ডেআরটিএ আইএস 

ডরবপাট থ 
ডেআরটিএ আইএস 

[১.৩.২] টমাটরর্াবির 

রুটপারডমট িোয়বির প্রাডপ্ত 

স্বীকার ইসুেকৃ  

সিংডিষ্ট টমাটর ডিি থাডর  রুবট চলচবলর িন্য ইসুেকৃ  রুটপারডমট 

সাটি থডিবকট িোয়বির িন্য প্রবয়ািিীয় ডিসহ কাগিপত্র িমা গ্রহে 

কবর একটি প্রাডপ্ত স্বীকার ইসুে করা হয়। 

রুটপারডমট শািা 
ডেআরটিএ আইএস 

ডরবপাট থ 
ডেআরটিএ আইএস 

[১.৩.৩] রুটপারডমট িোয়ি 

সাটি থডিবকট ডে রেকৃ  
িোয়বির টময়াদসহ সাটি থডিবকট ডে রে করা হয়। রুটপারডমট শািা 

ডেআরটিএ আইএস 

ডরবপাট থ 
ডেআরটিএ আইএস 

[১.৪] চমাটরর্াদনর 

রফটদনস সাটি িরফদকট 

ইসুয ও নবায়ন 

[১.৪.১] িত্যি ডিেডন্ধ  

টমাটরর্াবির রফটদনস 

সাটি িরফদকট ইসুযকৃত 

িত্যি গাডড় টরডিবেশবির সময় ডিটবিস সাটি থডিবকট ইসুে করা হয়। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

ডেআরটিএ আইএস 

ডরবপাট থ 
ডেআরটিএ আইএস 

[1.৪.২] রফটদনস নবায়ন 

সাটি িরফদকট ইসুয ও রবতরণকৃত 

টমাটরর্াবির রাস্তায় চলাচবলর উপযুক্ত ার সাটি থডিবকট ডহবসবে 

ডিটবিস সাটি থডিবকট ইসুে করা হয়। টমাটরর্াি পডরদশ থি সাবপবয 

প্রড  েের এই সাটি থডিবকট িোয়ি করা হয় 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

ডেআরটিএ আইএস 

ডরবপাট থ 
ডেআরটিএ আইএস 
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কার্ যক্রম কম যেম্পাদন সূচক বিিরণ 
িাস্তিায়নকারী 

শাখা/দপ্তর 
প্রদত্ত প্রমাণক উপাত্তসূত্র 

[1.৫] ড্রাইরভাং লাইদসন্স 

প্রোন 

[1.৫.১] শতভাগ রশক্ষানরবশ 

ড্রাইরভাং লাইদসন্স অনলাইদন 

আদবেদনর মােদম ইসুযকৃত 

অিলাইবি আবেদবির মাধ্যবম ড্রাইড িং লাইবসন্স প্রাডপ্তর পরীযায় 

অিংশগ্রহবির িন্য প্রর্বম অিলাইবিই ডশযািেীশ ড্রাইড িং লাইবসন্স 

ইসুে করা হয়। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

ডেআরটিএ আইএস 

ডরবপাট থ 
ডেআরটিএ আইএস 

[1.৫.২] সামরয়ক ড্রাইরভাং 

লাইদসন্স ইসুযকৃত 

পরীযায় অিংশগ্রহি কবর কৃ কার্ থ হবল সামডয়ক াবে ড্রাইড িং 

লাইবসন্স ইসুে করা হয়। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

ডেআরটিএ 

এইচএসডিএল 

ডসবটম ডরবপাট থ 

ডেআরটিএ 

এইচএসডিএল ডসবটম 

[1.৫.৩] ড্রাইরভাং লাইদসন্স 

নবায়ন সাংক্রান্ত প্রারি স্বীকার 

ইসুযকৃত 

টপশাদার লাইবসন্স ৫ েের এেিং অবপশাদার লাইবসন্স ১০ েের পর 

পর িোয়ি করা হয়। চপশাোর লাইদসন্স এর চক্ষদত্র প্ররশক্ষণ 

প্রোনসহ ুননরায় রফ্ড  চটট গ্রহণ কদর নবায়ন করা হয়।  

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

ডেআরটিএ 

এইচএসডিএল 

ডসবটম ডরবপাট থ 

ডেআরটিএ 

এইচএসডিএল ডসবটম 

[২.১] ড্রাইড িং লাইবসন্স 

িোয়িকাবল চপশাোর 

চালকদের ররদিশার 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[২.১.১] ররদিশার প্ররশক্ষণ 

প্রোনকৃত  চপশাোর চালক 

টপশাদার গাডড় চালকবদর দয া ও সড়ক ডিরাপত্তা ডেষবয় 

সবচ ি া বৃডিমূলক স্বল্পবময়াডদ প্রডশযে প্রদাি। 
ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

টমবট্র্া ও টিলা 

সাবকথবলর প্রড বেদি 

প্রডশযবে 

অিংশগ্রহেকারীবদর 

হাডিরা ডেেরেী 

[২.২] চমাবাইলদকাট ি 

পররচালনা 

[২.২.১] পররচারলত অরভর্ান 

সড়ক পডরেহি সিংক্রান্ত অপরাি ডিয়ন্ত্রবের উবেবে ভ্রাম্যমাি 

আদাল  পডরচালিা করা হয় এেিং অপরাবির ডেরুবি মামলা প্রদাি 

করা হয়। এর িবল সড়ক ডিরাপত্তা বৃডি পায়। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

টমবট্র্া ও টিলা 

সাবকথবলর প্রড বেদি 

টমাোইল টকাট থ এর 

প্রড বেদি 

[২.২.২] রুজুকৃত মামলা 

সড়ক পডরেহি সিংক্রান্ত অপরাি ডিয়ন্ত্রবের উবেবে ভ্রাম্যমাি 

আদাল  পডরচালিা করা হয় এেিং অপরাবির ডেরুবি মামলা প্রদাি 

করা হয়। এর িবল সড়ক ডিরাপত্তা বৃডি পায়। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

টমবট্র্া ও টিলা 

সাবকথবলর প্রড বেদি 

টমাোইল টকাট থ এর 

প্রড বেদি 

[২.৩] জনসদচতনতা সৃরষ্ট 

[2.৩.1] অনুরষ্ঠত সভা ও 

চসরমনার 

সড়ক ডিরাপত্তা সম্পবকথ িিসবচ ি া বৃডির লবযে স া ও 

টসডমিাবরর আবয়ািি। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

টমবট্র্া ও টিলা 

সাবকথবলর প্রড বেদি 

টেিার, ডস্থরডচত্র, 

ড ডিও 

[২.৩.২] রবরলকৃত রলফদলট, 

রটকার ও চপাটার 

সড়ক ডিরাপত্তা সম্পবকথ িিসবচ ি া বৃডির লবযে ডলিবলট ও 

টপাটার ডে রে। 

ডে াবগর 

আও াডিি টিলা 

সাবকথল 

টমবট্র্া ও টিলা 

সাবকথবলর প্রড বেদি 

টেিার, ডস্থরডচত্র, 

ড ডিও 

 


