
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

িবআরএ িবভাগীয় কায ালয়, রংর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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
মাটরযান
বাপনা সবা
আিনকায়ন

২৫

[১.১] মাটরযােনর রিজেশন
সা িফেকট/ািীকার পই এবং
নাারেট সংেযাজন

[১.১.১] অনলাইেন (িবএসিপ) মাটরযােনর
রিজেশন আেবদন িনিকরণ

% ৪ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৮

[১.১.২] রিজেশনত মাটরযােনর রো-
িরেকভ নাারেট সংেযাজনত

% ৪ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৬৯

[১.১.৩] মাটরযান রিজেশেনর িনিম
পিরদশ েনর জ কল অন ডট িনধ ারেণর হীত
সময় (আেবদেনর তািরখ থেক)

িদন ৩ ৪ ৫ ৬ ৪

[১.১.৪] মাটরযান রিজেশেনর জ িহত সময়
(পিরদশ েনর পর)

িদন ৩ ৪ ৫ ৬ ৪

[১.২] মাটরযােনর মািলকানা পিরবতন
[১.২.১] মািলকানা বদলী সংা আেবদন
িনিত

% ৪ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৮৯

[১.৩] মাটরযােনর িফটেনস
সা িফেকট নবায়ন

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

িদন ৪ ২ ১ ১

[১.৪] মাটরযােনর টপারিমট নবায়ন
[১.৪.১] টপারিমট নবায়ন সংা আেবদন
িনিকরণ

% ৩ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৯৩

২
সড়ক িনরাপা
জারদারকরণ

২৫

[২.১] নবায়েনর সময় পশাদার
চালকেদর িরেশার িশণ দান

[২.১.১] িশণা [িরেশার] পশাদার চালক সংা ৫ ৩০০০ ২৮০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ৫২০

[২.২] জনসেচতনতা ি

[২.২.১] অিত সভা ও সিমনার সংা ৫ ৬ ৫ ৪

[২.২.২] জাতীয় ও আিলক পিকায় সড়ক
িনরাপা সংাে জনসেচতনতালক িবি
কািশত

সংা ৫ ২ ১

[২.৩] সড়ক ঘ টনার িতেবদন রণ [২.৩.১] সড়র ঘ টনার িতেবদন িরত % ৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯৪

[২.৪] মাবাইলেকাট  পিরচালনা [২.৪.১] পিরচািলত অিভযান সংা ৫ ২৪০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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

িবআরএ’র
সবার মান
উয়ন ও রাজ
আদায়

২০

[৩.১] িবআরএ’র অনলাইন সবা
দান িবষেয় চার চারণা

[৩.১.১] জাতীয় ও আিলক পিকায় পিকায়
অনলাইন সবা দান িবষয়ক িবি কািশত

সংা ৪ ২ ১ ১

[৩.১.২] অনলাইন সবা দান িবষেয়
িলফেলট/পাার িবতরণ

সংা ৪ ১০০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ৩৫০৮

[৩.২] সবার মান উয়েন
কমকতা/কম চারীেদর সমতা ি

[৩.২.১] কমকতা/কম চারীেদর কােজর সমতা
ির জ আেয়ািজত সংা বহািরক িশণ

সংা ৪ ২ ১ ২

[৩.৩] সমসামিয়ক িবষেয় িবেশষ
লািন ং সশন

[৩.৩.১] আেয়ািজত িবষেয় লািন ং সশন সংা ৪ ২ ১ ১

[৩.৪] জমাত কর ও িফ যাচাই
[৩.৪.১] যাচাইত কর ও িফ সািদত নিথর
সংা

সংা ৪ ৩০০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ২০০ ১১০

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



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত


