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বাাংাদদল ড়ক ররবন কদ পাদরলন-এর কম পম্পাদদনর ারব পক রেত্র 
(Overview of the Performance of Bangladesh Road Transport Corporation) 

 

াম্প্রর্তক অজমন, চযানরঞ্জ এফং বর্ফষ্যত র্যকল্পনা 
 

 াম্প্রর্তক ফছযমূনয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ: 
 

রবআরটির প্রায় ১৩৬৪টি বা (দীঘ পদময়ারদ ইজারা রনজস্ব ররোনায়) ও ৫৭৬টি ট্রাক েমান আদে। বা ও ট্রাক ররোনার মােদম 

কদ পাদরলন ২০১৭-২০১৮ অথ পবেদর ২৫৩১৭.৫২ ক্ষ টাকা ও ২০১৮-২০১৯ অথ পবেদর ২৫৮৮৮.৪২ ক্ষ টাকা ও ২০১৯-২০ অথ পবেদর 

৩৪৩০০.৪২ ক্ষ টাকা অাদরটিাং আয় দয়দে। ঢাকা-চকাকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতা-ঢাকা, ঢাকা-খুরনা-ককারকাতা-ঢাকা, করকাতা-ঢাকা-

আগযতরা এফং ঢাকা-র্রং-কগৌাটী আন্তজমার্তক রুনট ফা ার্ব ম চালু আকছ। রবআরটির’র ১৭টি চট্ররনাং ইউরনট (০৩টি চট্ররনাং ইনরিটিউট ও 

১৪টি প্ররলক্ষণ চকন্দ্র)-এর মােদম রবগত ০৩ ফছনয চমাট ২৪৪৮৮ জনদক প্ররলক্ষনাথীদক প্ররলেণ প্রদান করা দয়দে। SEIP প্রকদল্পর আওতায় 

ইদতামদে ১২,৯০০ জনদক প্ররলক্ষণ প্রদান করা দয়দে। 

 

 ভস্যা এফং চযানরঞ্জমূ: 

 

(ক) ররবণ মারক রমরতর অনাকারিত বাধার কারদণ বাাংাদদদলর ক চজায় ক রুদট জনগদনর ব্যাক োরদা থাকা স্বদেও 

রবআরটির’র গাড়ী ররোনা করা ম্ভব দে না। রবআরটির বা ররোনার চক্ষদত্র রনধ পাররত রুট না থাকায় ঢাকা লদর যানজট 

রনরদন রিত ও আটি পকুদদটড বা আলানুরূ ভূরমকা রাখদত ারদে না।  

(খ) যকার্য র্নধ মার্যত ানয গার্ড়য ংখ্যানুানত োক ও কন্ডাক্টর এবাং কাররগদরর াংখ্যা কম ওয়ায় গারড় ররোনা এবাং চমরামত কাজ 

রবরিত দে। তাোড়া ম মাপ্ত স্থান ংকুরাকনয অবানফ গাড়ী ার্কমং ও ংযেনন অনুর্ফধা নে।  
 

 

 বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা: 

 

(ক) “র্ফআযটির্’য ০৩টি প্রর্েণ ইনর্িটিউট ও ১৭টি প্রর্েণ ককন্দ্র আধুর্নকায়ন ও র্িারীকযন” কায পক্রম আনযা ০৫টি প্রর্েণ ককন্দ্র 

(চট্টগ্রাভ, যংপুয, ভয়ভনর্ং, গাফতরী ও ফাংরাফান্ধা ফা র্ডনা) স্থাননয কাম মক্রভ চরনছ। 

(খ) নতুন ২টি ফা র্ডনা (ফাংরাফান্ধা, র্যাজগঞ্জ) এফং ০২টি ট্রাক র্ডনা (ফগুড়া ও খুরনা) স্থান কযায র্যকল্পনা যনয়নছ। 

(গ) রবআরটির’র জন্য ১০০টি স্কু বা, ২০০টি একতা নন-এর রটি বা, ২০০টি একতা এর রটি বা, ১০০টি ভযান ট্রাক াংগ্র করা 

গারড় ররস্কার-ররেন্ন ও চধায়া-চমাোর জন্য ২২টি রডদাদত ২২টি ওয়ারলাং প্ল্যান্ট াংগ্র/স্থান করার ররকল্পনা রদয়দে। 

(ঘ) ররদবল বান্ধব ১০০টি ইদকরট্রক বা াংগ্রদর ররকল্পনা রদয়দে। 

 
  

 ২০২০-২১ অথ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ: 
 

(ক) ৫০০ রে (াঁচ ককাটি) মাত্রী র্যফন; 

(খ) ৫০০ াজায (াঁচ রে) টন ণ্য র্যফন;  

(গ) ৩৮০ ককাটি (র্তনত আর্ ককাটি টাকা) টাকা র্নজস্ব যাজস্ব অজমন;  

(ঘ) ১৬০ রে (এক ককাটি লাট রে) টাকা যয়যার্রটি অজমন; 

(ঙ) 

(চ) 
১৪০০০ (কচৌদ্দ াজায) জনবদর প্ররলক্ষণ প্রদান; 

৫০০০ (াঁচ  াজায) অ-ফার্নর্জযক গার্ড় কভযাভত; 

(ছ) ১৩০০০ (কতয াজায) ফার্নর্জযক গার্ড় (ফা) কভযাভত; 

(জ) ২৫০০ (দুই াজায াঁচত) ফার্নর্জযক গার্ড় (ট্রাক) কভযাভত;  

(ঝ) 

(ঞ) 

 (ট) 

(ঠ) 

০৮ (আট)টি র্ডনা র্িট ম্যাননজনভন্ট এয আওতায় আনয়ন; 

২৭ (াতা)টি র্ডনা র্নযীোকযণ; 

০৪ (চায)টি গণশুনানীয আনয়াজনকযণ; 

৩২৫ (র্তনত র্চ)টি গার্ড় অনকনজা কঘালণাকযণ। 
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প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগমূ এফং আওতাধীন দপ্তয/ংস্থামূনয প্রার্তষ্ঠার্নক দেতা বৃর্ি, স্বেতা ও জফাফর্দর্ কজাযদায কযা, সুান 

ংতকযণ এফং ম্পনদয মথামথ ব্যফায র্নর্িতকযনণয ভাধ্যনভ রুকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়ননয রনেয- 

 

 

বাাংাদদল ড়ক র্যফন কদ পাদরলন-এর দক্ষ চেয়ারমান, বাাংাদদল ড়ক র্যফন কদ পাচরলন 

 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদদল রকাদরর ড়ক র্যফন ও কতু মন্ত্রণাদয়র দারয়দে রনদয়ারজত মাননীয় মন্ত্রীর প্ররতরনরধ 

রদদব রেব, ড়ক ররবন ও মাড়ক রবভাগ এর মদে ২০২০ াদর জুাই মাদর ২৮ তাররদখ এই বার পক 

কম পম্পাদন াংক্রান্ত মদ াতা স্মারক স্বাক্ষররত । 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়ক্ষ রনম্নররখত রবয়মূদ ম্মত দন: 
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ককন ১  

 
ফাংরানদ ড়ক র্যফন কন মানযন-এয রুকল্প (Vision), অর্বরেয (Mission), ককৌরগত উনদ্দশ্যমূ (Strategic 

Objectives) এফং কাম মাফর্র (Functions) 

  
১.১ রুকল্প (Vision):  
 

র্নযাদ ও আধুরনক রাষ্ট্রীয় ড়ক র্যফন ব্যফস্থা। 

   
১.২ অর্বরেয (Mission):  
 

রবআরটির’র বদর আধুরনক যানবান  াংদযাজন কদর ররবন সুরবধা বৃরদ্ধ, ররবন খাদত দক্ষ জনব সৃরি এবাং 

যাত্রী ও ররবন চবার মান উন্নয়দনর মােদম একটি রনরাদ ও আধুরনক গণররবন ব্যবস্থা গদড় চতাা ।  

   
১.৩ ককৌরগত উনদ্দশ্যমূ (Strategic Objectives): 
   

  ১.৩.১ র্ফবানগয ককৌরগত উনদ্দশ্যমূ: 
   

  ১. রনরাদ ও রনভপরদযাগ্যতার াদথ যাত্রী ও মাামা ররবন; 

  ২. যানবান চমরামত ও রক্ষণাদবক্ষন; 

৩. ড়ক রনরাত্তা চজারদারকরন; 

৪. প্রর্তষ্ঠার্নক েভতা বৃর্ি; 

৫.  অদকদজা গারড় রনষ্পরত্তকরণ। 
  

  ১.৩.২ আফর্শ্যক ককৌরগত উনদ্দশ্যমূ: 
     

১. দাপ্তর্যক কভ মকানে েতা বৃর্ি ও জফাফর্দর্ র্নর্িতকযণ 

২. কভ মম্পাদনন গর্তীরতা ও চবার মান বৃরদ্ধ 

৩. আরথ পক ও ম্পদ ব্যবস্থানার উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম মাফর্র (Functions): 
    

  ১. অভযন্তরীন ও আন্তজপারতক রুদট যাত্রী ও ণ্য ররবন চবা প্রদান; 

  ২. রবআরটির বদর ররদবল দূনমুি গাড়ী াংদযাজন;  

  ৩. রবআরটির চট্ররনাং ইনরিটিউদটর মােদম চবকার যুবলরিদক প্ররলক্ষণ প্রদান; 

  ৪. রনজস্ব চমরামত কারখানার মােদম বদরর যানবান চমরামত ও ে রাখা; 

                       ৫ . চদদলর জরুরী অবস্থায় ররবণ চক্ষদত্র চকৌলগত ভূরমকা ান। 
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ককন ২   

 

বাাংাদদল ড়ক ররবন কদ পাদরলন-এর  র্ফর্বন্ন কাম মক্রনভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

কভ মম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজমন 

২০১৮-১৯ 

 
প্রকৃত 

অজমন * 
২০১৯-২০ 

রেযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রনেণ   
র্নধ মার্যত  রেযভাত্রা 

অজমননয কেনত্র 

কমৌথবানফ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ 

ংস্ামূনয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মাত্রী র্যফননয প্রবৃর্ি মাত্রী র্যফন প্রবৃর্িয ায % ৫.২৬ ২০ ৪.১৭ ১০ ৯.১ 

র্ফআযটির্ র্ফআযটির্ 

ণ্য র্যফননয প্রবৃর্ি ণ্য র্যফন প্রবৃর্িয ায % ১৪.২৮ ২০৩.১৩ ৩.১ ১০ ৯.১ 

*াভর্য়ক (Provisional) তথ্য 
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চকলন ৩ 
 

 

চকৌলগত উদেশ্য, অগ্রারধকার, কায পক্রম, কম পম্পাদন সূেক এবাং ক্ষযমাত্রামূ 

 
 

চকৌলগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

চকৌলগত 

উদেদশ্যর মান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 
(Activities) 

কম পম্পাদন  

সূেক 
(Performance 

Indicators) 

(PI) 

গনণা  

পদ্ধ
তি  

একক 
(Unit) 

কম পম্পাদন  

সূেদকর মান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

র্বর্ত্ত ফছয 
(Base Year)  
২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজপন* 

২০১৯-২০ 

ক্ষযমাত্রা/র্নণ মায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-2020) 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ অাধারণ অরত উত্তম উত্তম েরত 

মান 

েরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 বাাংাদদল ড়ক র্যফন করদাদরলন-এর চকৌলগত উদেশ্যমূ 

১.  রনরাদ ও 

রনভ পরদযাগ্যতার 

াদথ যাত্রী ও 

মাামা 

ররবন; 

৩০ 

[১.১] যাত্রী ররবন 

চবা 

[১.১.১] 

ররবনকৃত 

যাত্রী 

ভর্ি 

 
াংখ্যা 

(ক্ষ) ৯ ৪০০ ৪৮০ ৫০০ ৪৯৫ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০ ৫৫০ ৬০০ 

[১.২] ণ্য ররবন 

চবা 

[১.২.১] 

ররবনকৃত ণ্য 

ভর্ি ররমান 

(াজার 

টন) 

৮ ১৬০ ৪৮৫ ৫০০ ৪৯৬ ৪৯২ ৪৮৮ ৪৮৫ ৫৫০ ৬০০ 

[১.৩] র্ফআযটির্’য 

যাজস্ব অজমন 

[১.৩.১]র্ফআযটির্

’য র্নজস্ব ংগৃর্ত 

যাজস্ব 

ভর্ি টাকা 

(ককাটি)  

 

৭ ২৯০ ৩৪৩ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪৩ ৪২০ ৪৫০ 

[১.৩.২] 

আন্তজপারতক রুদট 

ফা র্যচারনায় 

অর্জমত যয়যার্রটি  

ভর্ি টাকা 

(রে) 
৬ ২২৯ ১৫৪ ১৬০ ১৫৯ ১৫৮ ১৫৭ ১৫৬ ২০০ ২২০ 

২. ড়ক রনরাত্তা 

চজারদারকরন ১৫ 

[২.১] ড্রাইর্বং 

প্রর্েণ প্রদান  

[২.১.১] প্রর্েণ 

প্রদত্ত জনফর 

 

ভর্ি 

 

াংখ্যা 

১৫ ১২০০০ ১৩০০০ ১৪০০০ ১৩৮০০ ১৩৫০০ ১৩৩০০ ১৩০০০ ১৫০০০ ১৬০০০ 

৩. যানবান 

চমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষন 

১৫ 

[৩.১] অ-বারনরজযক 

গাড়ী চমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষন 

[৩.১.১] 

চমরাতমকৃত 

অবারনরজযক 

গাড়ী 

ভর্ি াংখ্যা 

৭ ৩০০০ ৪০০০ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪০০০ ৬০০০ ৭০০০ 

[৩.২] 

রবআরটির’র 

রবরভন্ন রডদার 

বা/ট্রাক চমরামত 

ও রক্ষণাদবক্ষন 

[৩.২.১] 

চমরামতকৃত বা  

ভর্ি াংখ্যা 
৫ ১১০০০ ১২০০০ ১৩০০০ ১২৮০০ ১২৬০০ ১২৩০০ ১২০০০ ১৪০০ ১৫০০০ 

[৩.২.২] 

চমরামতকৃত ট্রাক 

ভর্ি াংখ্যা 

৩ ১৫০০ ২০০০ ২৫০০ ২৩৫০ ২২৫০ ২১৫০ ২০০০ ২৭০০ ৩০০০ 
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চকৌলগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

চকৌলগত 

উদেদশ্যর মান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 
(Activities) 

কম পম্পাদন  

সূেক 
(Performance 

Indicators) 

(PI) 

গনণা  

পদ্ধ
তি  

একক 
(Unit) 

কম পম্পাদন  

সূেদকর মান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

র্বর্ত্ত ফছয 
(Base Year)  
২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজপন* 

২০১৯-২০ 

ক্ষযমাত্রা/র্নণ মায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-2020) 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ অাধারণ অরত উত্তম উত্তম েরত 

মান 

েরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৪. প্রার্তষ্ঠার্নক 

েভতা বৃর্ি 

১৫ 

[৪.১] র্ডনা 

র্ডর্জটারাইনজন 

[৪.১.১] 

র্ডর্জটারাইনজন 

র্ডনা 

ভর্ি াংখ্যা  

৪ ০ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১৬ ২২ 

[৪.২] দুনীর্ত 

প্রর্তনযাধ কযণ 

[৪.২.১] 

র্নযীোকৃত 

র্ডনা 

ভর্ি াংখ্যা 

৩ ০ ১০ ২৭ ২৫ ২৪ ২২ ২০ ৩০ ৪০ 

[৪.২.২] 

গণশুনানী 

ভর্ি াংখ্যা  

৩ ০ ২ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ৫ ৬ 

৫. অদকদজা গারড় 

রনষ্পরত্তকরণ ৫ 

[৫.১] গার্ড় 

অনকনজা 

কঘালণাকযণ  

[৫.১.১] অনকনজা 

কঘালণাকৃত গার্ড় 

ভর্ি াংখ্যা 

(ক্রমপুরিত) ৫ ৬৩ ২৭৮ ৩২৫ ৩১৫ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ৩৫০ ৪০০ 
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বাাংাদদল ড়ক ররবন কদ পাদরলন-এর আবরশ্যক চকৌলগত উদেশ্যমূ 

 

চকৌলগত 

উদেশ্য 

 

চকৌলগত 

উদেদশ্যর 

ভান 

 

কায পক্রম 

 

কম পম্পাদন সুেক 

 

গনণা 

ির্ত 

একক 

 

কম পম্পাদন 

সূেদকর 

মান 

 

ক্ষযমাত্রার মান -২০১৯-২০ অজমন খড়া ককায 

অাধারণ অর্ত উত্তভ উত্তভ েরত মান েরতমাদনর রনদম্ন 

১০০% 
৯০% ৮০% 

৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তর্যক 

কভ মকানে স্বেতা 

বৃর্ি ও 

জফাফর্দর্ 

র্নর্িতকযণ 

১০ 

[১.১] ফার্ল মক কভ মম্পাদন চুর্ি 

(এর্এ) ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] এর্এ’য কর ত্রত্রভার্ক 

প্রর্তনফদন ওনয়ফাইনট প্রকার্ত 
ভর্ি ংখ্যা 2 4     

  

[১.১.২] এর্এ টিনভয ভার্ক বা 

অনুর্ষ্ঠত 
ভর্ি ংখ্যা 1 12 ১১    

  

[১.২] শুিাচায/উত্তভ চচ মায র্ফলনয় 

অংীজননদয নে ভতর্ফর্নভয় 
[১.২.১] ভতর্ফর্নভয় বা অনুর্ষ্ঠত ভর্ি ংখ্যা 2 4 ৩ ২   

  

[১.৩] অর্বনমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা 

র্ফলনয় কফাগ্রীতা / 

অংীজননদয অফর্তকযণ 

[১.৩.১] অফর্তকযণ বা আনয়ার্জত ভর্ি ংখ্যা 1 4 ৩ ২   

  

[১.৪] কফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

র্ফলনয় কফাগ্রীতানদয 

অফর্তকযণ 

[১.৪.১]অফর্তকযণ বা আনয়ার্জত ভর্ি ংখ্যা 2 4 ৩ ২   

  

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

ংক্রান্ত ত্রত্রভার্ক প্রর্তনফদন 

উর্ধ্মতন কর্তমনেয র্নকট কপ্রযণ 

[১.৫.১] ত্রত্রভার্ক প্রর্তনফদন কপ্রর্যত  ভর্ি ংখ্যা 2 4 ৩    

  

[২]কভ মম্পাদনন 

গর্তীরতা 

আনয়ন ও 

চবার মান বৃর্ি 

৯ 

[২.১] ই-নর্থ বাস্তবায়ন ২.১.১]  ই-নর্থনত কনাট র্নষ্পর্ত্তকৃত   ভর্ি % ২ ৮০ ৭০ ৬০     

[২.২] র্ডর্জটার কফা চালুকযন 
[২.২.১] একটি নতুন র্ডর্জটার কফা 

চালুকৃত 
তার্যখ তার্যখ 

২ 
১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১  

  

[২.৩] কফা র্জকযণ 
[২.৩.১] একটি র্জকৃত কফা 

অর্ধনেনত্র ফাস্তফার্য়ত 
তার্যখ তার্যখ 

২ 
২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১  

  

[২.৪] কভ মচাযীনদয প্রর্েণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রনতযক কভ মচার্যয জন্য 

প্রর্েন আনয়ার্জত 
ভর্ি জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০  

  

[২.৪.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্ম প্রনতযক 

কভ মচার্যনক এর্এ র্ফলনয় প্রদত্ত 

প্রর্েণ 

ভর্ি জনঘন্টা 

১ 

৫ ৪    

  

[২.৫] এর্এ ফাস্তফায়নন প্রননাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন 

দপ্তয/একজন কভ মচাযীনক এর্এ 

ফাস্তফায়ননয জন্য প্রননাদনা প্রদানকৃত  

ভর্ি ংখ্যা ১ ১     

  

[৩] আরথ পক ও 

ম্পদ 

ব্যবস্থানার 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] ফার্ল মক ক্রয় র্যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় র্যকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পার্দত  
ভর্ি % ১ ১০০ ৯০ ৮০   

  

[৩.২] ফার্ল মক উন্নয়ন কভ মর্চ 

(এর্ডর্)/ ফানজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফার্ল মক উন্নয়ন কভ মসূর্চ 

(এর্ডর্) / ফাকজট ফাস্তফার্য়ত 

ক্রভপুর্ঞ্জভুত 
% 

২ 
১০০ ৯০ ৮০   

  

[৩.৩] অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত 

কাম মক্রনভয উন্নয়ণ 

[৩.৩.১] র্ত্রেীয় বায় উস্থানয 

জন্য ভন্ত্রণারনয় প্রস্তাফ কপ্রর্যত  

ক্রভপুর্ঞ্জভুত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

  

[৩.৩.২] অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত ক্রভপুর্ঞ্জভুত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫    

[৩.৪] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পর্ত্তয 

তার্রকা প্রস্তুত ও ারনাগাদ কযা 

[৩.৪.১] স্থাফয  ও অস্থাফয ম্পর্ত্তয 

তার্রকা প্রস্তুতকৃত এফং ারনাগাদকৃত   

তার্যখ 
তাররখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১   
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ংনমাজনী-১ 

 

ব্দংনে (Acronyms) 
 

 

 
র্ফআযটির্ : ফাংরানদ কযাড ট্রান্সনাট ম কন মানযন 

র্আযএর : কাি র্যটায়াযনভন্ট র্রব 

র্ফর্র্ : ফাংরানদ কর্ম্পউটায কাউর্ন্সর 

র্ফটির্এর : ফাংরানদ কটর্রকম্যযর্ননকন ককাম্পানী র্রর্ভনটড 

 

  

 

 



  11 

ংনমাজনী- ২: কম পম্পাদন সূেকমূ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণায়/রবভাগ/াংস্থা এবাং ররমা দ্ধরত-এর রববরণ 
 

ক্ররমক 

নম্বর 

কাম মক্রভ কম পম্পাদন সূেকমূ রববরণ বাস্তবায়নকারী 

দপ্তর/াংস্থা 

ররমা দ্ধরত এবাং 

উাত্তসূত্র 

াধারণ 

মন্তব্য 

১. ১.১ যাত্রী চবা ১.১.১ ররবনকৃত যাত্রী রবআরটির’র বাদ রনরাদ, আরামদায়ক ও রনভ পরদযাগ্যতার াদথ যাত্রী ররবন 

করা য়। রবআরটির’র এক অথ পবেদরর ররবনকৃত যাত্রী াংখ্যা চদখাদনা দয়দে। 

ফাংরানদ ড়ক 

র্যফন কন মানযন 

(র্ফআযটির্) 

 

রাজস্ব আদায় ও ভাড়ার ার 

অনুযায়ী 

 

২. ১.১.২ অরজপত রয়যারটি আন্তপজারতক রুদট রবআরটির’র অরধদন অাদরটদরর মােদম বা ররোনা করা 

য়। রবআরটির’র এক অথ পবেদরর অরজপত রয়যারটি (ক্ষ টাকা) চদখাদনা দয়দে। 

রাজস্ব আদায় অনুযায়ী 

৩. ১.১.৩ র্ফআযটির্’য 

র্নজস্ব ংগৃর্ত যাজস্ব 

রবআরটির’র রনজস্ব গারড় ররোনার মােদম এক অথ পবেদরর অরজপত রাজস্ব 

(চকাটি টাকা) চদখাদনা দয়দে। 

রাজস্ব আদায় অনুযায়ী 

৪. 

 

১.২ ণ্য ররবন 

চবা 

১.২.১ ররবনকৃত ণ্য রবআরটির’র ট্রাদক রনরাদ ও রনভ পরদযাগ্যতার াদথ রকারর ও চবরকারর 

প্ররতষ্ঠাদনর মাামা ররবন করা য়। রবআরটির’র এক অথ পবেদরর ররবনকৃত 

দণ্যর ররমান চদখাদনা দয়দে। 

চমাট ররবনকৃত দণ্যর 

োাদনর রাব অনুযায়ী 

৫. ২.১ গাড়ী চমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষন 

২.১.১ চমরামতকৃত 

অবারনরজযক গাড়ী 

রবআরটির’র চকরন্দ্রয় চমরামত কারখানা, চতজগাঁও-এর মােদম রবরভন্ন মন্ত্রণাদয়র 

অবারনরজযক গাড়ী চমরামত করা য়। রবআরটির ’র এক অথ পবেদরর চমরামতকৃত 

অবারনরজযক গাড়ী াংখ্যা চদখাদনা দয়দে। 

রবরভন্ন প্ররতষ্ঠান চথদক প্রাপ্ত 

চমরামত কায পাদদদলর রাব 

অনুযায়ী  

 

৬. 

২.২ রবআরটির’র 

রবরভন্ন রডদার 

বা/ট্রাক চমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষন 

২.২.১ চমরামতকৃত বা  রবআরটির’র রবরভন্ন বা রডদাদত দক্ষ কাররগর রদদয় বাগুদা চমরামত করা য়। 

রবআরটির’র এক অথ পবেদরর চমরামতকৃত বা াংখ্যা চদখাদনা দয়দে। 

বা রডদার কাররগরর জব 

চররজিাদরর রাব অনুযায়ী 

২.২.২ চমরামতকৃত ট্রাক রবআরটির’র ট্রাক াংরিি ট্রাক রডদাদত দক্ষ কাররগর রদদয় চমরামত করা য়। 

রবআরটির’র এক অথ পবেদরর চমরামতকৃত ট্রাক াংখ্যা চদখাদনা দয়দে। 

ট্রাক রডদার কাররগরর জব 

চররজিাদরর রাব অনুযায়ী 

৭. ৩.১ ড্রাইর্বং 

প্রর্েণ প্রদান  

৩.১.১ প্রর্েণ প্রদত্ত 

জনফর 

জনগননক গাড়ী চারাননায় দেতা বৃর্িয জন্য কার্যগর্য প্রর্েণ প্রদান করা য়। 

রবআরটির’র এক অথ পবেদরর প্রর্েণ প্রদত্ত জনফনরয াংখ্যা চদখাদনা দয়দে। 

প্ররলক্ষদণ অাংলগ্রনকারীদদর 

াংখ্যার রাব অনুযায়ী 

৮ [৪.১] র্িট 

ম্যাননজনভন্ট 

[৪.১.১] র্িট ম্যাননজনভন্ট 

এয আওতাকৃত র্ডনা 

রবআরটির’র এক অথ পবেদর কতটি রডদাদত রিট ম্যাদনজদমন্ট োলু করা দব তা 

চদখাদনা দয়দে। 

প্রাপ্ত র্াফ অনুমায়ী 

৯ [৪.২] দুনীর্ত 

প্রর্তনযাধ কযণ 

[৪.২.১] র্নযীোকৃত র্ডনা রবআরটির’র এক অথ পবেদর ২২টি রডদাদত কতবার রনরীক্ষা করা দব তা চদখাদনা 

দয়দে। 

প্রাপ্ত র্াফ অনুমায়ী 

[৪.২.২] গণশুনানী রবআরটির’র এক অথ পবেদর কতটি গণশুনানী আদয়াজন করা  দব তা চদখাদনা 

দয়দে। 

প্রাপ্ত র্াফ অনুমায়ী 

১০. [৪.১] গার্ড় অনকনজা 

কঘালণাকযণ  

[৪.১.১] অনকনজা 

কঘালণাকৃত গার্ড় 

রবআরটির’র রবরভন্ন রডদাদত দীঘ মর্দন মাফত অননকগুনরা গার্ড় Beyond 

Economical Repairable (BER) অফস্থায় নড় আনছ এফং এগুনরানক 

অনকনজা (Condemned) কঘালনা কযায উনযাগ গ্রন কযা নয়নছ। র্ফআযটির্ 

এক অথ পবেদর অনকনজা কঘালণাকৃত গার্ড়য াংখ্যা চদখাদনা দয়দে। 

রবআরটির কাররগরর রবভাদগর 

চররজিাদরর রাব অনুযায়ী 
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ংনমাজনী ৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/র্ফবানগয/অর্ধদপ্তয/ংস্থা এয র্নকট প্রতযার্ত সুর্নর্দ মি কভ মম্পাদন ায়তামূ 

 

প্রর্তষ্ঠাননয 

ধযণ 

প্রর্তষ্ঠাননয নাভ ংর্িি কভ মম্পাদন 

সূচক 

উি প্রর্তষ্ঠাননয র্নকট ংর্িি ভন্ত্রণারয়/র্ফবানগয 

প্রতযার্ত ায়তা 

প্রতযাায কমৌর্িকতা প্রতযাা পুযণ না নর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

অন্যান্য আইন প্রনয়াগকাযী ংস্থা ও 

র্যফন ভারক র্ভর্ত 

র্যফনকৃত ণ্য যকাযী ংস্থা র্ননফ র্ফআযটির্’য গাড়ীয ভাধ্যনভ 

ফাধার্ফীন র্যফন কফা প্রদানন নমাগীতা 

প্রতযাানুমায়ী র্যফন কফা 

প্রদান ও যাজস্ব অজমন  

কাংর্েত যাজস্ব অজমন ব্যত 

ওয়া 

অন্যান্য আইন প্রনয়াগকাযী ংস্থা ও 

র্যফন ভারক র্ভর্ত 

র্যফনকৃত মাত্রী যকাযী ংস্থা র্ননফ র্ফআযটির্’য গাড়ীয ভাধ্যনভ 

ফাধার্ফীন র্যফন কফা প্রদানন নমাগীতা 

প্রতযাানুমায়ী র্যফন কফা 

প্রদান ও যাজস্ব অজমন  

কাংর্েত যাজস্ব অজমন ব্যত 

ওয়া 

 


