
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কপ

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

২৫

[১.১] াট কাড  াইিভং
লাইেস ণ ও িবতরণ

[১.১.১] াট কাড  াইিভং
লাইেস ণ

সংা
(ল)

৫ ৪.০ ৩.৮ ৩.৬ ৩.৪ ৩.২ ৩.০৩

[১.১.২] াট কাড  াইিভং
লাইেস িবতরণ

সংা
(ল)

৪ ৩.০ ২.৮ ২.৭ ২.৬ ২.৫ ৩.০৩

[১.২] মাটরযােনর
িডিজটাল রিজেশন
সা িফেকট ই

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

িদন ৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৩১

[১.৩] মাটরযােনর িফটেনস
সা িফেকট নবায়ন

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

সংা ৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪

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

িদন ৪ ২ ১ ২

[১.৪] মাটরযােনর
নিথসেহর িডিজটাল
আকাইভকরণ

[১.৪.১] আকাইভত ার সংা
সংা
(ল)

৪ ৯০ ৮৫ ৮২ ৭৭ ৭৫ ৪৪.৯৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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%

২
সড়ক িনরাপা
জারদারকরণ

২৫

[২.১] পশাদার চালকেদর
িরেশার িশণ দান

[২.১.১] িশণা [িরেশার]
পশাদার চালক

সংা
(হাজার)

৫ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৫০ ২৭.১

[২.২] জনসেচতনতা ি

[২.২.১] সড়ক িনরাপা িবষয়ক
অিত সভা ও সিমনার

সংা ৪ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫

[২.২.২] সবা িবষয়ক িবি
কাশ

সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ১০

[২.২.৩] সামািজক যাগােযাগ
মােম চারত
জনসেচতনতালক অিডও/িভিডও

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১

[২.৩] মাবাইলেকাট 
পিরচালনা

[২.৩.১] পিরচািলত অিভযান সংা ৪ ১৭০০ ১৬৮০ ১৬৬০ ৬৪০ ১৬০০ ১৩৩৬

[২.৩] মাবাইলেকাট 
পিরচালনা

[২.৩.২] ত মামলা সংা ৪ ১৩০০০ ১২৭০০ ১২৫০০ ১২৩০০ ১২০০০ ১১৩৭৬

৩ রাজ আদায় ১০

[৩.১] মাটরযান কর ও িফ
আদায়

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

% ৫ ৬.৭ ৫.৩ ৩.৩ ২ ১২.৫৩

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

টাকা
(ল)

৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২০৩.৫৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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%

৪
িবআরএ’র
সবার মান
উয়ন

১০

[৪.১] গণনাণী [৪.১.১] অিত গণনানী সংা ৪ ৩ ২ ১

[৪.২] সবার মান উয়েন
কমকতা/কম চারীেদর
সমতা ি

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

তািরখ ৩ ২০-০৬-২০২২ ২৩-০৬-২০২২ ২৭-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৪.৩] সমসামিয়ক িবষেয়
িবেশষ লািন ং সশন
আেয়াজন

[৪.৩.১] সমসামিয়ক িবষেয়
আেয়ািজত িবেশষ লািন ং সশন

সংা ৩ ৩ ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


