
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
মাটরযান
বাপনা
আিনকায়ন

৫০

[১.১] মাটরযােনর
িডিজটাল
রিজেশন
সা িফেকট ই

[১.১.১] ইত িডিজটাল
রিজ: সা িফেকট

সংা(ল) ৪ ৫.১ ৫.০৮ ৫.০৫ ৫.০ ৪.৯৫ ২.৫৭

[১.১.২] মাটরযােন রো-
িরেকভ নাারেট
সংেযাজনত

সংা(ল) ৩ ৪.২০ ৪.১০ ৪.০৫ ৪.০০ ৩.৮০ ২.৮৩

[১.২] মাটরযােনর
িফটেনস
সা িফেকট ই ও
নবায়ন

[১.২.১] নবায়নত িফটেনস
সা িফেকট

সংা(ল) ৪ ৬.২০ ৬.১০ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৮০ ৩.৫১

[১.২.২] ইত িফটেনস
সা িফেকট

সংা(ল) ৩ ১.১০ ১.০৫ ১.০০ ০.৯৫ ০.৯২ ০.৪৬

[১.৩] িভআইিসর
মােম িফটেনস
সািভ স আউট
সািস ং

[১.৩.১] আউট সািস ং
পিতেত িভআইিসর মােম
িফটেনস সা িফেকট দােন
বসরকারী িতােনর সােথ
ি ািরত

তািরখ ৪ ৩০-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ১২-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০

[১.৪] মাটরযান কর
ও িফ আদায়

[১.৪.১] সংহীত রাজ টাকা (কা) ৪ ১৭৫০ ১৭৪০ ১৭৩০ ১৭২০ ১৭০০ ১০০৪.৯৫

[১.৫] িফটেনস
ময়ােদাীণ  গাড়ীর
রিজশন বািতল

[১.৫.১] িবি কািশত তািরখ ৩ ০১-০৪-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[১.৫.২] রিজেশন
বািতলত মাটরযান

সংা
(হাজার)

৩ ৯ ৯.৫ ১০ ১০.৫ ১১

[১.৫.৩] হালনাগাদক
ডাটােবইজ

তািরখ ২ ১৮-০৬-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ২৮-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[১.৬] াইিভং
লাইেস ইকরণ

[১.৬.১] ২৪ ঘার মে
িশানবীশ াইিভং লাইেস
ইত

% ৪ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৯.৯১

[১.৬.২] াইিভং লাইেস
ইত

সংা(ল) ৪ ৪.০০ ৩.৯০ ৩.৮৫ ৩.৮০ ৩.৭০ ২.২

[১.৬.৩] াইিভং লাইেস
নবায়নত

সংা(ল) ৩ ১.২০ ১.১৫ ১.১০ ১.০০ ০.৯০ ০.৪৮



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৭] ঢাকা
মহানগেরর
যানবাহেনর সৗয 
িকরণ

[১.৭.১] পিরচািলত অিভযান সংা ৪ ১৫০ ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৩৫ ৩৫

[১.৭.২] ত মামলা সংা ৩ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৫০ ৭২০ ২২৭

[১.৭.৩] কেহাারেদর
সােথ অিত সভা

সংা ২ ৩ ২ ১

২
সড়ক
িনরাপা
জারদারকরণ

২৫

[২.১] পশাদার
চালকেদর িরেশার
িশণ দান

[২.১.১] িশণা
[িরেশার] পশাদার চালক

সংা(ল) ৫ ১.৩০ ১.২৮ ১.২৫ ১.২২ ১.২০ ০.৫৪

[২.২] মাবাইলেকাট 
পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত অিভযান সংা ৪ ৩২০০ ৩১৫০ ৩১০০ ৩০০০ ২৮০০ ৮৬৭

[২.২.২] ত মামলা সংা ৪ ৩২০০০ ৩১৫০০ ৩১০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ১০৬৬৯

[২.৩] সড়ক
পিরবহন আইন
কায করকরণ

[২.৩.১] সড়ক পিরবহন আইন
কায কেরর লে খসড়া
িবিধমালা তত

তািরখ ৪ ২৫-০২-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০

[২.৪] জনসেচতনতা
ি

[২.৪.১] অিত সভা ও
সিমনার

সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭২ ৭০ ৬২

[২.৪.২] িবিলত িলফেলট,
িকার ও পাার

সংা(ল) ২ ৮.৫০ ৮.৪০ ৮.২০ ৮.০০ ৭.৮০ ৭.৩৩

[২.৪.৩] গণনািন অিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৯

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১৫-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ১৬

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন অনলাইেন
দািখলত

সংা ১ ৪ ২

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৫০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৫-১০-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৬

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-১২-২০১৯



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭
[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ০৪-০৮-২০১৯

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৩

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

*সামিয়ক (provisional) ত


