
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

মহাসড়ক
নটওয়ােকর
উয়ন,
সসারণ ও
রণােবণ
িনিতকরণ

২০

[১.১] জাতীয়
মহাসড়ক ৪+
লেন উীতকরণ

[১.১.১] বাবািয়ত সােসক-২ ক
(এেলা- হামল-রংর)

শতাংশ ২ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫৫

[১.১.২] বাবািয়ত আগ নদী বর-
সরাইল-ধরখার-আখাউরা-লবর
মহাসড়ক ৪-লেন উীত

শতাংশ ২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪২ ৪০ ৪২.৯০

[১.১.৩] চাম-রাামা জাতীয়
মহাসড়েকর হাটহাজাির হেত রাঊজান
অংশ ৪-লেন উীত

শতাংশ ১ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৭.৫০

[১.১.৪] সােপাট   ঢাকা (কচর)-
িসেলট- তামািবল মহাসড়ক চার লেন
উীতকরণ এবং উভয় পাে থক
সািভ স লন িনম াণ কের আওতায়
িম অিধহেণর িতরেণর জ অথ 
দানত

শতাংশ ১ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৩৯.১৪

[১.২] মহাসড়ক
িনম াণ/নঃিনম াণ

[১.২.১] নঃিনিম ত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ২৪৫ ২২১ ১৯৬ ১৭২ ১৪৭ ৫৪.২৩

[১.৩] মহাসড়ক
মজিতকরণ

[১.৩.১] মজিতকরণত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ৬৯৫ ৬২৬ ৫৫৬ ৪৮৭ ৪১৭ ১৫১.৮

[১.৪] মহাসড়ক
শকরণ

[১.৪.১] শকরণত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ৫৮৯ ৫৩০ ৪৭১ ৪১২ ৩৫৩ ১০০.৩৮

[১.৫] মহাসড়ক
সােফিসং

[১.৫.১] সােফিসংত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ২২৮৫ ২০৫৭ ১৮২৮ ১৬০০ ১৩৭১ ৩৯৩.৭৭

[১.৬] মহাসড়েক
িরিজড পভেম
িনম াণ

[১.৬.১] িরিজড পভেমত মহাসড়ক িকেলািমটার ১ ৫৯ ৫৩ ৪৭ ৪১ ৩৫ ৯.৮৭

[১.৭] মাতারবািড়
কয়লািনভর িবৎ
উৎপাদন কের
সংেযাগ সড়ক
িনম াণ কের
সওজ অংশ
বাবায়ন

[১.৭.১] বাবািয়ত রাড ােকজ-৩ শতাংশ ১ ৯০ ৮২ ৭৬ ৬৮ ৬৫ ৭৮.৬৮

[১.৮] জাতীয়
ণ 
স/াইওভার
িনম াণ

[১.৮.১] বাবািয়ত ডিউ.িব.িব.আই
ক

শতাংশ ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৮৬



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৮] জাতীয়
ণ 
স/াইওভার
িনম াণ

[১.৮.২] চা নদীর উপর বাবািয়ত
বাংলােদশ-চীন ৮ম মী স

শতাংশ ১ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৮

[১.৯] স ও
কালভাট  িনম াণ/
নঃিনম াণ

[১.৯.১] িনিম ত স ও কালভাট  িমটার ১ ৩৯২০ ৩৫২৮ ৩১৩৬ ২৭৪৪ ২৩৫২ ৫১৯.০৪

[১.৯.২] নঃিনিম ত স ও কালভাট  িমটার ১ ২৯৮২ ২৬৮৪ ২৩৮৬ ২০৮৭ ১৭৮৯ ৬০২.৪৬

২

তগিতস
আিনক
গণপিরবহন
বা বতন
ও সসারণ

১৬

[২.১] Mass
Rapid
Transit
(Line-6)
িনম াণ

[২.১.১] Mass Rapid
Transit (Line-6) কমলার
পয  িনিম ত

শতাংশ ২ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮০ ৮৩.১৩

[২.২] Mass
Rapid
Transit
(Line-1) এর
িম অিধহণ

[২.২.১] িম অিধহণত (পাতাল
শনসেহর েবশ ও বিহ:গম ন পথ)

শতাংশ ১ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ৫

[২.২.২] িডেপা এর (কা ােকজ-
০১) িম উয়ন কাজ সত

শতাংশ ১ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ২

[২.৩] Mass
Rapid
Transit
(Line-5):
Northern
Route িনম াণ

[২.৩.১] িম অিধহণত
(হমােয়তর িডেপা)

শতাংশ ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০

[২.৩.২] িডেটইলড িডজাইন সত শতাংশ ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬২.৬

[২.৩.৩] হমােয়তর িডেপার িম
উয়েনর জ (কা ােকজ-০১)
কাদার িতান িনেয়াগত

তািরখ ২ ২০-০৬-২০২৩ ২২-০৬-২০২৩ ২৪-০৬-২০২৩ ২৬-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩
এ পয  অগিত
১৫%

[২.৪] Mass
Rapid
Transit
(Line-5):
Southern
Route
[িপআরএফ-েজ
িরিডেনস
ফাইানিসং]
িনম াণ

[২.৪.১] বিসক িডজাইন সত শতাংশ ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৭০

[২.৪.২] িডিপিপ পিরকনা কিমশেন
িরত

তািরখ ১ ২০-০৬-২০২৩ ২২-০৬-২০২৩ ২৪-০৬-২০২৩ ২৬-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩
এ পয  অগিত
৫%



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৫] বাস য া িপড
ানিজট (িবআর)
বাবায়ন

[২.৫.১] বাবািয়ত বাস য ারিপড
ানিজট (িবআর) (সওজ অংশ)

শতাংশ ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৮২.১৩

[২.৬] িপােরশন
অব কিেহিভ
ােপাট  মাার
ান ফর
নারায়ণগ এ
গাজীর িস
কেপ ােরশন ক
বাবায়ন

[২.৬.১] আর এফিপ ইকরণ তািরখ ১ ২৮-০২-২০২৩ ১৫-০৩-২০২৩ ১৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩

ইেতামে ই
ােকেজর এস-১
ােকেজর
আরএফিপ ই
কেরা হেয়েছ। এস-
২ ােকেজর
shortlisting
কায ম স
হেয়েছ। ব শীই
আরএফিপ ই
করা হেব।
িনধ ািরত তািরেখর
ম পরবত
আরফিপ ইকরণ
সব হেব।

[২.৭] িপিপিপ'র
িভিেত ঢাকা
বাইপাস ৪ লেন
উীতকরণ ক

[২.৭.১] বাবািয়ত ঢাকা বাইপাস
এেসওেয়

শতাংশ ১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২৬.৫০



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
সড়ক
িনরাপা
জারদারকরণ

১২

[৩.১] পশাদার
চালকেদর
িরেশার িশণ
দান

[৩.১.১] িশণা [িরেশার]
পশাদার চালক

সংা
(হাজার)

২ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬১ ২৩.৭৩

[৩.২] িশণ
কায ম তদারিক

[৩.২.১] িশণ সশনসহ পিরবীিত সংা ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২

[৩.৩] াইিভং
িশণ দান

[৩.৩.১] িশণ দ জনবল সংা ২ ১০০০০ ৯২০০ ৯০০০ ৮৭০০ ৮৫০০ ৫৪১৪

[৩.৪] াক ট
িচিতকরণ এবং
িতকারলক
বা হণ।

[৩.৪.১] ইনফরেমটির ও রেলটির
সাইন-িসগাল ও িকঃিমঃ পা াপন

সংা ১ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ১৪০৬

[৩.৪.২] রাড মািকংত মহাসড়ক িকেলািমটার ১ ১৭১৫ ১৫৪৪ ১৩২৭ ১২০১ ১০২৯ ২৫২.৪৬

[৩.৪.৩] মহাসড়েকর আঃবেক ি
িতবক াপনা /  অপসারণ

িকেলািমটার ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৮৪

[৩.৪.৪] পভেমের াকচারাল
িডজাইন ণয়ন

িকেলািমটার ১ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ১১

[৩.৫] জাতীয়
ণ 
মহাসড়েক ঘ টনা
াস

[৩.৫.১] টকসই ও িনরাপদ মহাসড়ক
গেড় তালার জ ৪ জাতীয়
মহাসড়েকর পাে পবাহী গাড়ী
চালকেদর জ বাবািয়ত পািকং
িবধা সিলত িবামাগার াপন

শতাংশ ১ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৬৬.৩২

[৩.৬] ওভারেলাড
িনয়েণর জ
এেল-লাড
কোল শন
াপন ও পিরচালন

[৩.৬.১] বাবািয়ত এেল লাড
কোল শন াপন ক

শতাংশ ১ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৪.১৬



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

সরকাির
পিরবহন
সবা
সসারণ ও
এ িবভােগর
ািতািনক
সমতা ি

১২

[৪.১] যাী
পিরবহন সবা

[৪.১.১] যাী পিরবহেন রয়ািল
অিজত

টাকা
(কা)

২ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ১০৩.৪১

[৪.২] প
পিরবহন সবা

[৪.২.১] প পিরবহেন রয়ািল অিজত
টাকা
(কা)

২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৪২.০৪

[৪.৩] উয়ন
কায ম তদারিক

[৪.৩.১] মিনটিরং েমর িভিজট সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০

[৪.৪] গেবষণা
কায ম
পিরচালনা করা

[৪.৪.১] সওেজর Technical
Specification অযায়ী িবিভ
সড়েকর লয়ার সিলং ও টিং
কায ম সাদন করা

সংা ২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ৪

[৪.৪.২] Quality Assurance
Plan অযায়ী সওেজর িবিভ উয়ন
কাজ পিরদশ নব ক পিরবীণ
িতেবদন রণ

সংা ১ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ৪

[৪.৫] িশণ
িতান শিশালী
করা

[৪.৫.১] সমসামিয়ক িবষেয় িবেশষ
লািন ং সশন আেয়াজন

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৩

[৪.৫.২] মাঠ পয ােয়র েকৗশলীেদর
জ অনলাইেন িশণ দান

জনসংা ১ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৪৬



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
মাটরযান
বায়
আিনকায়ন

১০

[৫.১] বাস ট য া
শনালাইেজশন
এবং কাানী
িভিক বাস
অপােরশন

[৫.১.১] িজআইএস ডাটােবজ এবং াপ
তকরণ

তািরখ ১ ৩০-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

ল পরামশ ক
িনেয়ােগর িয়া
চলমান রেয়েছ।
পরামশ ক িনেয়াগ
পরবিতেত
িজআইএস
ডাটােবজ এবং
াপ যথাসমেয়
তকরণ সব
হেব।

[৫.১.২] বাস াকচািরং িরেপাট 
দািখলকরণ

তািরখ ১ ৩০-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

ল পরামশ ক
িনেয়ােগর িয়া
চলমান রেয়েছ।
পরামশ ক িনেয়াগ
পরবিতেত বাস
াকচািরং িরেপাট 
যথাসমেয়
দািখলকরণ সব
হেব।

[৫.২] ঢাকা
আউটার িরং
রাডঃ
ইান ,ওেয়াণ 
এ নদ াণ  পাট  এর
সাতা যাচাই

[৫.২.১] ােপাট  ািড খসড়া িরেপাট 
দািখলকরণ

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

কের পরামশ ক
িতােনর সােথ
ি সািদত
হেয়েছ। পরামশ ক
িনেয়াগ পরবতেত
ােপাট  ািড
খসড়া িরেপাট 
দািখলকরণ সব
হেব।



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৫.৩] মাটরযান
কর ও িফ আদায়

[৫.৩.১] িডিজটাল পিতেত মাটরযান
কর ও িফ আদােয়র ি

শতাংশ ২ ৮ ৭.৮ ৭.৫ ৭.৩ ৭.০

৪৭৪.৪৩ কা
টাকা আদায়
হেয়েছ। (২০২২-
২৩ অথ বছের ৮%
ি হাের ১৭৮২
কা টাকা
িনধ ািরত হয়। স
িহেসেব িত
মািসেকর
লমাা ৪৪৫.৫
কা টাকা।)

[৫.৪]
মাটরযােনর
িডিজটাল
রিজেশন
সা িফেকট ই

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

িদন ২ ৩০ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬

[সামিয়কভােব
DRC ি ব
থাকায় কািত
অজন সব হয়িন]

[৫.৫] টকিনকাল
এিসা ফর
রাড ােপাট 
কােনিিভ
ইভেম েজ
িপােরটির
ফািসিল এর
িফিজিবিল
ািড ও িডেটই
িডজাইন
সকরণ

[৫.৫.১] ােকজ-৩ এর ি ার তািরখ ১ ১৫-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩
ায়ন কায ম
চলমান রেয়েছ

[৫.৬]
এািশেম অব
িয়ািরং হাউজ
ফর ইিেং
ােপাট  েকং
িসেম ইন ঢাকা
িস এ
এডজােস
িডসিস (ফজ-
II) ক
বাবায়ন

[৫.৬.১] DMTCL এর LCU
Server এর সােথ ইিেশন করার
জ িডিসএ’র িয়ািরং হাউজ
Server অংেশর ডেভলপেম
সকরণ

তািরখ ১ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩

DMTCL এর
LCU
Server এর
সােথ ইিেশন
করার জ
িডিসএ’র
িয়ািরং হাউজ
Server
অংেশর ১০০%
স হেয়েছ।



া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১২, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

সংার ও
শাসনলক
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


