
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

স িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

সমিত ও
িনরবি
পিরবহন
(ােপােট শন)
বা
িনিতকরেণ
সহায়তা করা

২৮

[১.১] পা বখী স িনম াণ

[১.১.১] নব াসন ট বরাত পিরবার সংা ৫ ৩০১৩ ২৯৯৩ ২৯৭৩ ২৯৫৩ ২৯৩৩ ২৯৯৮

[১.১.২] ল স িনম ােণর সািদত ভৗত িনম াণ
কাজ

% ৪ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯১.৫

[১.১.৩] নদীশাসন কােজর সািদত ভৗত িনম াণ
কাজ

% ৩ ৮৭ ৮৪ ৮১ ৭৮ ৭৫ ৭৮

[১.১.৪] পা বখী স িনম াণ কের ভৗত ও
আিথ ক কায ম পিরদশ ন সািদত

সংা ২ ২ ১ ২

[১.২] বব স ও সংেযাগ সড়েকর
রণােবণ, িনরাপা ও উয়ন
কায ম

[১.২.১] বব সর নদীশাসন কােজর িনরাপার
জ Hydraulic ও Morphological
অবা পয েবেণর িরেপাট  দািখলত

সংা ২ ২ ১

[১.২.২] বব সর ব পােড় ই-েকং লেন
RCC পভেম িনম ােণর সািদত ভৗত কাজ

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.২.৩] বব সর ব  নব াসন এলাকার রাা
ন:িনম ােণর সািদত ভৗত িনম াণ কাজ

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০

[১.২.৪] বব সর নদীশাসন কােজর জ পাথর
েয়র কাদার িনেয়ািজত

তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ২৩-১২-২০২০

[১.২.৫] বব সর াক লন RCC করেণর
কাদার িনেয়ািজত

তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

[১.২.৬] বব সর Contract-7 রােডর
সািদত সংার কাজ

% ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৩০

[১.৩] ারর স ও এোচ রাড
রণােবণ কায ম

[১.৩.১] ারর স ও এোচ রােডর
Overlay কােজর ভৗত িনম াণ সািদত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৬০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
পিরবহন বার
দতা ি করা

২৮

[২.১] িবআর কিরেডােরর এিলেভেটড
অংশ িনম াণ

[২.১.১] সািদত ভৗত িনম াণ কাজ % ২ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩৭.৫

[২.২] কণ লী টােনল িনম াণ

[২.২.১] সািদত ভৗত িনম াণ কাজ % ৫ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬১ ৬২

[২.২.২] উভয় াের টােনল এোচ সড়েকর
সািদত ভৗত িনম াণ কাজ

% ৩ ৩০ ২২ ১৯ ১৭ ১৫ ২০

[২.২.৩] কণ লী টােনল িনম াণ কের ভৗত ও
আিথ ক কায ম পিরদশ ন সািদত

সংা ২ ২ ১ ১

[২.৩] ঢাকা আিলয়া এিলেভেটড
এেসওেয় িনম াণ

[২.৩.১] িডেটইল িডজাইন এর জ Subsoil
Investigation কাজ সািদত

% ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০

[২.৩.২] াফট িডেটইল িডজাইন কাজ সািদত % ২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৬০

[২.৩.৩] িম হােরর জ িবিভ সরকাির
িতােনর সােথ সমেঝাতা ি ািরত

সংা ২ ২ ১

[২.৩.৪] RAP বাবায়েনর জ এটান াল
মিনটিরং NGO িনেয়ািজত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ০৮-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২৩-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[২.৩.৫] এিলেভেটড এেসওেয় এর ভৗত িনম াণ
কােজর কাদার মিবলাইেজশন সািদত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২১ ০৮-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২৩-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[২.৪] ঢাকা সাবওেয় িনম াণ [২.৪.১] সাতা সমীা কাজ সািদত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬১

[২.৫] যনা নদীর তলেদেশ টােনল
িনম াণ

[২.৫.১] সাতা সমীার অথ ায়েনর অেরাধ
জািনেয় ই আর িডেত প িরত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ২৩-০৯-২০২০

[২.৬] কয়া-বতাগী-পয়াখালী-সড়েক
পায়রা স িনম াণ

[২.৬.১] ভৗত িনম াণ কােজর কাদার িনেয়ােগর ি-
কায়ািলিফেকসন সািদত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২১ ০৮-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২৩-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[২.৬.২] িনম াণ তদারিক কােজর পরামশ ক িতান
িনেয়ািজত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২১ ০৮-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২৩-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[২.৭] িপিপিপ সংা কায ম
[২.৭.১] িপিপিপ ক অেমাদেনর জ িসিসইএ ত
াব িরত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ১৬-০৮-২০২০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

বড় বড় শহেরর
যানজট
াসকরেণ
সহায়তা করা

১২
[৩.১] সােপাট   ঢাকা এিলেভেটড
এেসওেয় কের িম অিধহণ ও
নব াসন কায ম

[৩.১.১] ন বাসন িভেলজ িনম াণ কাজ সািদত % ৪ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭৫.১

[৩.১.২] ক হেত িতেদর (নন-টাইেটল)
িতরণ দানত

% ৪ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫.২

[৩.১.৩] ৩য় ধােপ অিতির িম অিধহেণর াব
ঢাকা জলা শাসেকর কায ালেয় িরত

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ১৪-০৯-২০২০

[৩.১.৪] সােপাট   ঢাকা এিলেভেটড এেসওেয়
কের ভৗত ও আিথ ক কায ম পিরদশ ন সািদত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ২৩-০৯-২০২০

৪

দািরক
কায েমর
মােনায়ন
িনিত করা

৭

[৪.১] িজববষ  উদযাপন উপলে
হীত কায ম

[৪.১.১] স ভবেনর লিবেত িজবকণ ার াপেনর
কাজ সািদত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ১৮-১২-২০২০

[৪.১.২] স ভবেন এক অতািনক কিউটার
াব ও সার অফ ইেনােভশন াপেনর কাজ
সািদত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ২৭-১২-২০২০

[৪.২] ািতািনক সমতা ি

[৪.২.১] ক সংা িবিভ িবষেয়
সিমনার/ওয়াকশপ আেয়ািজত

সংা ২ ৩ ২ ১

[৪.২.২] এিপএ েমর কম কতােদর দেশ/িবেদেশ
িশণ ও িশা সফের িরত

জন ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১৯.৮৮

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


