
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, ২০২২

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল 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

িনরাপদ ও
িনভরেযাতার
সােথ যাী ও
মালামাল পিরবহন

২৫

[১.১] যাী পিরবহন সবা [১.১.১] পিরবহনত যাী
সংা
(ল)

৯ ৫০০ ৪৯৫ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০

[১.২] প পিরবহন সবা [১.২.১] পিরবহনত প
সংা
(হাজার
টন)

৯ ৫৫০ ৫৪০ ৫৩০ ৫২০ ৫১৫ ২৩২.২৭

[১.৩] িবআরিস’র রাজ
অজন

[১.৩.১] িবআরিস’র িনজ
সংিহত রাজ

টাকা
(কা)

৭ ৩৮০ ৩৭৯ ৩৭৯ ৩৭৮ ৩৭৮ ১১৫.৭৬

২
সড়ক িনরাপা
জারদারকরণ

১৩
[২.১] াইিভং িশণ
দান

[২.১.১] িশণ দ জনবল সংা ১৩ ৮০০০ ৭৭০০ ৭৫০০ ৭২০০ ৭০০০ ৪২০৫

৩
ািতািনক সমতা
ি

১২

[৩.১] িডেপা
িডিজটালাইেজশন

[৩.১.১] িডিজটালাইেজশনত
িডেপা

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪
িডেপা িডিজটালাইেজশেনর
কাজ চলমান।

[৩.২] িডেপা িনরীাকরণ [৩.২.১] িনরীাত িডেপা সংা ৩ ২৭ ২৫ ২৪ ২২ ২০

িডেসর পয ২ ৭ িডেপা
িনরীা করা হেয়েছ। িত
মােসই িডেপা িনরীা করা
হে।

[৩.৩] গণনানী আেয়াজন
[৩.৩.১] আেয়াজনত
গণনানী

সংা ৩ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ৩
০৪ গণনানীর আেয়াজন
করা হেয়েছ।

[৩.৪] কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] িশণ দ কম চারী সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

১০০ জন
কম কতা/কম চারীেক
িশণ দান করা
হেয়েছ।

৪
যানবাহন মরামত ও
রণােবণ

১০
[৪.১] অবািণিজক গাড়ী
মরামত ও রণােবণ

[৪.১.১] মরামতত
অবািণিজক গাড়ী

সংা ১০ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪০০০ ১১০০

৫
অেকেজা গািড়
িনিকরণ

১০
[৫.১] গািড় অেকেজা
ঘাষণাকরণ

[৫.১.১] অেকেজা ঘাষণাত
গািড়

সংা ১০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১১২



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল 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

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


