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বািষ ক কম সাদন ি
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খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮
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খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ রলওেয়েক আিনক, েগাপেযাগী যাগােযাগ মাম িহেসেব গেড় তালার লে বতমান মহােজাট সরকার সব ািধক  দান
কেরেছ। পক’২০২১ (Vision 2021) বাবায়েনর লে এবং এশ শতেকর চােল মাকােবলায় বতমান সরকার ২০০৯ সােল
দািয় হেণর পর রলওেয়র সামিক উয়েনর জ আলাদা মণালয় গঠনসহ রল যাগােযাগ বা উয়েনর কাজ অাহত রেখেছ।
বাংলােদশ রলওেয়র িবিভ উয়ন কের আওতায় ১৭২.১৫ িক: িম: নন রল লাইন িনম াণ, ৪১.৫০ িকঃ িমঃ েয়ল গেজ (িডিজ)
পার, ৩৩৫.০২ িক: িম: রললাইন নব াসন, ১৭৫  রলেস িনম াণ, ২৭০ কােরজ সংহ, ১১৫ কােরজ নব াসন, ৫৭ রল শন
িবিংিনম াণ ও আিনকায়ন, ৫৪ শেনর িসগািলং বার আিনকায়ণ করা হেয়েছ। অিদেক বাংলােদশ রলওেয়র অয়ন খাত
হেত ৮০০০ িক:িম: রলপথ রণােবণ, ১১১২ রলেস রণােবণ, ১৭২০ লােকােমাভ ও ২০৫১ কােরজ এবং ২১৭২ ওয়াগন
িনয়িমত রণােবণ করা হেয়েছ। এছাড়া ২৪ নন ন ও ৩ ব সকশন চা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

যাী ও মালামাল পিরবহেনর সমতা ি, মণ সময় াসকরণ, রাজ আয় িকরণ, েয়াজন অযায়ী নন রলপথ িনম াণ এবং
ণ  কিরেডারেলা ডাবল লাইেন উীতকরণ বাংলােদশ রলওেয়র ধান চােল। তাছাড়া, চািহদার লনায় কাচ ও লােকােমাভ এর
তা রেয়েছ ।  গজ ইউিনিফেকশন না  থাকায় দেশর ’অেলর মে সরাসির ন পিরচালনা  করেত না  পারাও বাংলােদশ রলওেয়র
অতম সমা।

ভিবৎ পিরকনা:

দেশর সকল জলােক রলওেয় নটওয়ােকর আওতায় আনার লে ৮৫৬.২৫ িক: িম: নন রল লাইন িনম াণ করা হেব। ণ  রলপথ
কিরেডারেলা ডাবল লাইেন উীত করার জ ১১১০.৫০ িক: িম: েয়লেগজ ডাবল লাইন িনম াণ করা হেব। দেশর সকল রলপথেক গজ
ইউিনিফেকশন এর আওতায় আনয়ন কের আজািতক, আিলক ও উপ-আিলক রল যাগােযাগ বার বতন করার পিরকনা রেয়েছ।
বাংলােদশ রলওেয়র আয় ির জ কেইনার পিরবহন ির পদেপ নয়া হেব। চািহদা অযায়ী ন পিরচালনার জ ১০০ নন
লােকােমাভ, ১১২০ যাীবাহী কাচ, ১ িসেলটর ও ৪ িরিলফ ণ সংহ করা হেব। এছাড়া ৬২৪ কাচ নব াসন এবং ৮১
শেনর িসগািলং বা আিনকায়ন করা  হেব।  নন জনবল জন এবং দতা ির জ িশণ দান করা  হেব।  রলপথ এবং
রািলংকসহ রণােবেণর জ পয ায়েম যািক পিতর েয়াগ ও ইেলিক াকশন বা বতনসহ তগিতস ন চা করার
পিরকনা রেয়েছ ।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বাংলােদশ রলওেয়র ৫০ িক: িম: নন রললাইন িনম াণ
১৬ িক: িম: রললাইন নব াসন
২৬৮৭ িক:িম: রলপথ রণােবণ
৫০ নন রলেস িনম াণ ও ৩৫ রলেস ন:িনম াণ
১৮ শেনর িসগািলং বার আিনকায়ণ
৬১০ কােরজ, ৫১০ লােকােমাভ ও ৭২০ ওয়াগন রণােবণ
বাংলােদশ রলওেয়র রাজ আয় ির লে ৮ কা যাী ও ৩২ ল ম.টন মালামাল পিরবহন
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ রলওেয়

এবং

সিচব, রলপথ মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি
ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনরাপদ, সায়ী, আিনক ও পিরেবশবাব রলওেয় পিরবহন বা।

১.২ অিভল (Mission)
রলওেয়  পিরবহন  বা  সসারণ  এবং  আিনকায়েনর  মােম  দশাপী  িনরাপদ,  সায়ী,  দ  ও  পিরেবশবাব  রলওেয়
নটওয়াক গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. রলওেয়র অবকাঠােমা উয়ন ও সসারণ;
২. রািলং ক উয়ন (সংহ, নব াসন ও রণােবণ);
৩. দ, উত, আরামদায়ক এবং িনরাপদ রল সবা দান;
৪. রাজ আয় িকরণ; এবং
৫. ািতািনক সমতা িকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. রলওেয় পিরবহন ও বািণিজক কায ম বাপনা;
২. বাংলােদশ রলওেয়র উয়ন এবং সেদর রণােবণ সংা কায াবলী;
৩. বাংলােদশ রলওেয় সংা নীিত/কৗশল িনধ ারণ;
৪. রলওেয় পিরবহন ে পিরবীণ, পয েবণ ও জিরপ;
৫. রলওেয় পিরবহেন সময় এবং পিরবহন বাপনার উয়ন;
৬. সহেযািগতার মােম আজািতক, আিলক ও উপ-আিলক রল যাগােযাগ বার বতন ও সসারণ;
৭. বাংলােদশ রলওেয়র বােজট (উয়ন এবং অয়ন) সিকত িবষয়ািদ;
৮. িনরাপা চক িনধ ারণ ও বাবায়ন;
৯. রল সিকত অসান ও পিরসংান; এবং
১০. িবিভ রা ও সংার সােথ সহেযািগতা এবং তােদর সােথ সািদত িবিভ ি বাবায়ন।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

টাইম িসিডউল িবিত াস িবিতর হার % ১১ ১৫.১৩ ১৩ ১২ ১১ বাংলােদশ রলওেয় এবং রলপথ মণালয়।
বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রলওেয়।

বাৎসিরক যাী পিরবহন ি ির হার % ১৯.৮৮ ১৪.৭৯ ২৩.২৭ ২৬.৩৫ ৩০.৯৭ বাংলােদশ রলওেয় এবং রলপথ মণালয়।
বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রলওেয়।

বাৎসিরক মালামাল পিরবহন ি ির হার % ৮৪.৬৭ ৭৩.২৯ ৫২.৩৮ ৬১.৯০ ৬৬.৬৭ বাংলােদশ রলওেয় এবং রলপথ মণালয়।
বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রলওেয়।

রাজ আয় ি ির হার % ৫৪.৯২ ৬৩.১৪ ৫৯.১৩ ৬৩.৯৯ ৬৮.৭৯ বাংলােদশ রলওেয় এবং রলপথ মণালয়।
বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রলওেয়।

ঘ টনা াস ােসর হার % +৩৪.২৮ ১০ ১১ ১২
বাংলােদশ রলওেয়, িজআইিবআর এবং রলপথ
মণালয়।

বািষ ক িতেবদন, বাংলােদশ
রলওেয়।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] রলওেয়র
অবকাঠােমা
উয়ন ও
সসারণ;

২৭.৫

[১.১] িবমান রলপথ রণােবণ। [১.১.১] রণােবণত রলপথ। িক:িম: ২ ২৯০০ ২৫৬৭ ২৬৮৭ ২৬৫০ ২৬২০ ২৬০০ ২৫৮০ ২৭৫০ ২৮১০

[১.২] িবমান রলেস রণােবণ।
[১.২.১] রণােবণত
রলেস।

সংা ১.৫ ৪৯২ ৪৫৮ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৫১৩ ৫২৫

[১.৩] িবমান শন িবিং রণােবণ।
[১.৩.১] রণােবণত শন
িবিং।

সংা ১.৫ ৫০ ২৪ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ৩১ ৩২

[১.৪] িবমান রলপথ নব াসন। [১.৪.১] নব াসনত রলপথ। িক:িম: ১ ৩৬.৯৩ ৩৪.৮৭ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ১০ ১৭ ১৮

[১.৫] িবমান রলেস ন:িনম াণ। [১.৫.১] ন: িনিম ত রলেস। সংা ১.৫ ২২ ২৫ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ৩৭ ৩৬

[১.৬] িবমান লেভল িসং গইটসেহর
রণােবণ।

[১.৬.১] রণােবণত লেভল
িসং গইট।

সংা ১ ৫১৩ ৩৭৫ ৪১০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৪২০ ৪৩১

[১.৭] নন রলপথ িনম াণ। [১.৭.১] নন িনিম ত রলপথ। িক:িম: ১ ৪৫.২৮ ৪৭.৫০ ৫০ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৫২ ৫৪

[১.৮] নন রলেস িনম াণ। [১.৮.১] নন িনিম ত রলেস। সংা ১ ৬১ ৪৬ ৫০ ৪৭ ৪৪ ৪২ ৪০ ৫২ ৫৪

[১.৯] িসগািলং বার আিনকায়ন।
[১.৯.১] আিনকায়নত
িসগািলং বা।

সংা ১ ১১ ১০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২২

[১.১০] পাহাড়তলী ওয়াকসপ আিনকীকরণ।
[১.১০.১] ওয়াকসপ
আিনকায়েণর অগিত।

% ১ ৭১ ৯১ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৮ ১০০

[১.১১] দাহাজারী-রা-কবাজার এবং রা-নম
(মায়ানমার বড ার) পয  েয়লেগজ রল াক িনম াণ।

[১.১১.১] ভৗত কাজ সািদত। % ১

১৬ সের
২০১৭

(িপ
ািরত)

২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ৪০ ৬০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১২] পা স রল সংেযাগ ক। [১.১২.১] ভৗত কাজ সািদত। % ১

২৭ এিল
২০১৮ (ঋণ

ি
ািরত)

২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ৪০ ৬০

[১.১৩] আখাউড়া থেক লাকসাম পয  েয়লেগজ
ডাবল রললাইন িনম াণ।

[১.১৩.১] ভৗত কাজ সািদত। % ১ ৪৯ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬১ ৯০ ১০০

[১.১৪] লনা হেত মংলা পাট  পয  রলপথ িনম াণ। [১.১৪.১] ভৗত কাজ সািদত। % ০.৫ ৩৪.৫০ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৭৫ ১০০

[১.১৫] লেভল িসং গইট নন িনম াণ/ নব াসন।

[১.১৫.১] নন িনিম ত লেভল
িসং গইট।

সংা ০.৫ ২৪ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪১ ৪০ ৪৯ ৫০

[১.১৫.২] নব াসনত লেভল
িসং গইট।

সংা ০.৫ ৭১ ২৮ ৫৭ ৫৪ ৫২ ৫০ ৪৯ ৫৮ ৬০

[১.১৬] িবমান শন িবিং ন:িনম াণ।
[১.১৬.১] ন: িনিম ত শন
িবিং।

সংা ০.৫ ৯ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.১৭] নন শন িবিং িনম াণ।
[১.১৭.১] নন িনিম ত শন
িবিং।

সংা ০.৫ ১২ ৯ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.১৮] আিলক ও উপ-আিলক রল যাগােযাগ
বার বতন ও সসারণ।

[১.১৮.১] নবিনিম ত/
নঃাপনত রলপথ।

িক:িম: ০.৫ ৫ ৫.৪০ ২ ১ ০.৭৫ ০.৫০ ০.৪০ ৪ ৬

[১.১৯] ঢাকা-চাম ভায়া িমা/লাকসাম ত গিতর
রল াক িনম ােণর সমীা।

[১.১৯.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

তািরখ ০.৫ ২৫.০৪.১৮ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৬.০৬.১৯

[১.২০] জয়েদবর-ঈরদী সকশেন েয়লগজ ডাবল
রল াক িনম াণ।

[১.২০.১] য় াব
িসিসিজিপ'ত রণত।

তািরখ ০.৫ ২০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯

[১.২১] বব রলওেয় স িনম াণ।
[১.২১.১] দরপের কািরগির
ায়ন সািদত।

তািরখ ০.৫ ১৫.০৩.১৮ ২০.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৭.০৬.১৯



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.২২] ঢাকা শহেরর চারিদেক াকার রলপথ
িনম ােণর জ সাতা সমীা।

[১.২২.১] খসড়া সমীা
িতেবদন দািখলত।

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৭ ০৫.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৩.০৬.১৯ ২৬.০৬.১৯

[১.২৩] জামালর অথ ৈনিতক অেলর সােথ রল
যাগােযাগ াপেনর সমীা।

[১.২৩.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

তািরখ ০.৫ ১০.০১.১৮ ২০.১২.১৮ ২০.০১.১৯ ২০.০২.১৯ ২০.০৩.১৯ ২০.০৪.১৯

[১.২৪] িমরসরাই অথ ৈনিতক অেলর সােথ রল
যাগােযাগ াপেনর সমীা।

[১.২৪.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

তািরখ ০.৫ ২৫.০২.১৮ ৩০.১২.১৮ ৩০.০১.১৯ ২৮.০২.১৯ ৩০.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.২৫] নারায়ণগ-জয়েদবর সকশেন
ওভারপাস/আারপাস িনম ােণর জ সাতা
সমীা।

[১.২৫.১] ড়া সমীা
িতেবদন দািখলত।

তািরখ ০.৫ ৩০.১২.১৮ ১০.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ৩০.০১.১৯ ১০.০১.১৯

[১.২৬] িবশদ নকশা ণয়ন ও দরপ দিলল তসহ
ভাা জংশন (ফিরদর) হেত বিরশাল হেয় পায়রা
বর পয  রললাইন িনম ােণর জ সাতা সমীা।

[১.২৬.১] থম অরবতকালীন
িডজাইন িতেবদন দািখলত।

তািরখ ০.৫ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯

[১.২৭] জানালী-হাট শন-েয়ট-কাাই পয 
েয়লেগজ রললাইন িনম ােণর জ সাতা সমীা।

[১.২৭.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

তািরখ ০.৫ ৩০.১২.১৮ ১০.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ৩০.০১.১৯ ১০.০২.১৯

[১.২৮] জয়েদবর-ময়মনিসংহ-জামালর সকশেন
িবমান িমটারেগজ রল লাইেনর সমারাল এক
েয়লেগজ রললাইন িনম ােণর জ সাতা সমীা।

[১.২৮.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

তািরখ ০.৫ ৩০.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ২৫.০১.১৯ ০৫.০২.১৯ ১৫.০২.১৯

[১.২৯] ঢাকা-নারায়ণগ সকশেন িবমান
িমটারেগজ রল লাইেনর সমারাল এক েয়লেগজ
রল লাইন িনম াণ।

[১.২৯.১] ভৗত কাজ সািদত। % ০.৫ ৭০ ৬৬ ৬২ ৬০ ৫৮ ৯০ ১০০

[১.৩০] বাংলােদশ রলওেয়র লাউড়া-শাহবাজর
সকশেনর নব াসন।

[১.৩০.১] ভৗত কাজ সািদত। % ০.৫ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ৫০ ৮০

[১.৩১] বাংলােদশ রলওেয়র ঢাকা-টী সকশেনর
৩য় ও ৪থ  েয়ল গজ লাইন এবং টী-জয়েদবর
সকশেন েয়ল গজ ডাবল লাইন িনম াণ।

[১.৩১.১] ভৗত কাজ সািদত। % ০.৫ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ৯ ৩৫ ৬০

[১.৩২] আখাউড়া-আগরতলা েয়লেগজ রল সংেযাগ
িনম াণ (বাংলােদশ অংশ)।

[১.৩২.১] ভৗত কাজ সািদত। % ০.৫ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৭ ৫৫ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৩৩] বড়া হেত িসরাজগ জলার শহীদ এম
মনর আলী শন পয  নন েয়লেগজ রলওেয়
লাইন িনম াণ।

[১.৩৩.১] EOI ড়াত। তািরখ ০.৫ ১৫.০৫.১৯ ২৫.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯

[১.৩৪] কণ লী নদীর ওপর কারঘােট িতীয় রল-
কাম-সড়ক স িনম াণ।

[১.৩৪.১] িবশদ িডজাইন ও
পারিভশন কােজর পরামশ ক
িনেয়ােগর ি ািরত।

তািরখ ০.৫ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯

[১.৩৫] িচলাহা এবং িচলাহা বড ােরর মে রলপথ
িনম াণ।

[১.৩৫.১] দরপের কািরগির
ায়ন সািদত।

তািরখ ০.৫ ২০.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৭.০৬.১৯

[১.৩৬] লনা-দশ না জংশন সকশেন ডাবল লাইন
রলপথ িনম াণ।

[১.৩৬.১] EOI ড়াত। তািরখ ০.৫ ২০.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯

[২] রািলং
ক উয়ন
(সংহ,
নব াসন ও
রণােবণ);

২০

[২.১] িবিজ ও এমিজ কােরজ রণােবণ।
[২.১.১] রণােবণত িবিজ ও
এমিজ কােরজ।

সংা ২.৫ ৮০৪ ৬৬২ ৬১০ ৬০৫ ৬০০ ৫৯৫ ৫৯০ ৬১৫ ৬৪০

[২.২] িবিজ ও এমিজ লােকােমাভ রণােবণ।
[২.২.১] রণােবণত িবিজ ও
এমিজ লােকােমাভ।

সংা ২.৫ ৫৮২ ৬০৯ ৫১০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০ ৫০৫ ৫১০

[২.৩] ওয়াগন রণােবণ।
[২.৩.১] রণােবণত
ওয়াগন।

সংা ২.৫ ৭১২ ৬৭৫ ৭২০ ৭১০ ৭০০ ৬৯৫ ৬৯০ ৭২২ ৭২৫

[২.৪] ৫০ িবিজ ও ৫৫০ এমিজ যাীবাহী কাচ
য়।

[২.৪.১] ৫০ িবিজ ও ২০০
এমিজ যাীবাহী কাচ
সরবরাহত।

সংা ২

২০ ন ও ১৪
সের

২০১৭ (য়
ি

ািরত)

৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১৮০

[২.৪.২] ১৫০ এমিজ যাীবাহী
কাচ েয়র িপ ািরত।

তািরখ ০.৫ ২৬.১২.১৭ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯

[২.৪.৩] ২০০ এমিজ যাীবাহী
কাচ েয়র িপ ািরত।

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ২০.০১.১৯ ১০.০২.১৯ ০৫.০৩.১৯ ২০.০৩.১৯

[২.৫] ১৫০ এমিজ ও ৫০ িবিজ কাচ নব াসন। [২.৫.১] নব াসনত কাচ। সংা ২ ১৬৫ ১৮০ ১৭৮ ১৭৫ ১৭২ ১৭০ ২০০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.৬] নন ১৪০ লােকােমাভ য়।

[২.৬.১] ১০ এমিজ
লােকােমাভ েয়র এলিস
কায কর।

তািরখ ১.৫ ১৭.০৫.১৮ ৩০.০৯.১৮ ২০.১০.১৮ ৩০.১০.১৮ ২০.১১.১৮ ৩০.১১.১৮

[২.৬.২] ৭০ এমিজ লােকা-
মাভ েয়র িপ ািরত।

তািরখ ১ ১৩.০৯.১৭ ০১.০৫.১৯ ১৫.০৫.১৯ ০১.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯

[২.৬.৩] ২০ এমিজ
লােকােমাভ েয়র িপ
ািরত।

তািরখ ০.৫ ২৬.১২.১৭ ৩০.০৫.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ২৮.০৬.১৯

[২.৬.৪] ৪০ িবিজ
লােকােমাভ েয়র িপ
ািরত।

তািরখ ০.৫ ২০.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯

[২.৭] নন ২ এমিজ ও ২ িবিজ িরিলফ ন য়।
[২.৭.১] ২ এমিজ ও ২ িবিজ
িরিলফ ন েয়র জ
ােটাটাইপ পিরদশ নত।

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৭ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯

[২.৮] লােকােমােভর ১ িসেলটর য়।
[২.৮.১] িসেলটর েয়র জ
ােটাটাইপ পিরদশ নত।

তািরখ ০.৫ ২৬.০৯.১৭ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯

[২.৯] নন ১২৫ লােগজ ভান য় ।

[২.৯.১] ৭৫ এমিজ লােগজ
ভান েয়র িপ ািরত।

তািরখ ০.৫ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ২৮.০৬.১৯

[২.৯.২] ৫০ িবিজ লােগজ ভান
েয়র িপ ািরত।

তািরখ ০.৫ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ২৮.০৬.১৯

[২.১০] নন ১০০০ ওয়াগন য়।

[২.১০.১] ৪০০ এমিজ ও ৩০০
িবিজ বিগ কাভাড  ভান েয়র
কািরগির ায়ন সািদত।

তািরখ ০.৫ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৫.১৯ ২৫.০৬.১৯ ২৮.০৬.১৯

[২.১০.২] ১৮০ এমিজ ও ১২০
িবিজ ওয়াগন েয়র কািরগির
ায়ন সািদত।

তািরখ ০.৫ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ২৮.০৬.১৯

[২.১১] সয়দর কারখানার অভের এক নন
কােরজ িনম াণ ওয়াকসপ াপন।

[২.১১.১] িডিপিপ অেমািদত। তািরখ ০.৫ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯ ২৮.০৬.১৯

[২.১২] রাজবাড়ীেত আিনক রলওেয় ওয়াকসপ
িনম াণ।

[২.১২.১] িডিপিপ অেমািদত। তািরখ ০.৫ ৩০.১১.১৭ ৩০.০৫.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ২৫.০৬.১৯



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] দ,
উত,
আরামদায়ক
এবং িনরাপদ
রল সবা
দান;

১৫.৫

[৩.১] রলওেয় টাইম টিবল পিরপালন। [৩.১.১] পিরপালেনর হার। % ২ ৮৯ ৮৫.১৯ ৮৭ ৮৬ ৮৫.৫ ৮৫ ৮৪.৫ ৮৮ ৮৯

[৩.২] যাী পিরবহন। [৩.২.১] পিরবহনত যাী।
সংা
(কা)

২ ৭.৭৮ ৬.৬৪ ৮ ৭.৮ ৭.৬ ৭.৪ ৭.৩ ৮.২০ ৮.৫০

[৩.৩] মালামাল পিরবহন। [৩.৩.১] পিরবহনত মালামাল।
ল
ম.টন

২ ৩৮.৭৮ ৩২.৪৮ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ৩৪ ৩৫

[৩.৪] যেকৗশল িবভাগ কক রািলং ক পিরদশ ন। [৩.৪.১] রািলং ক পিরদশ ন। সংা ১ ১৩১ ১১৯ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮৫ ১২২ ১২৫

[৩.৫] েকৗশল িবভাগ কক রলপথ পিরদশ ন। [৩.৫.১] রলপথ পিরদশ ন। সংা ১ ১৪৩৯ ১৪৯৮ ১৬১৫ ১৬০০ ১৫৮৫ ১৫৭০ ১৫৫০ ১৬৯৬ ১৭৭৭

[৩.৬] েকৗশল িবভাগ কক রলওেয় স
পিরদশ ন।

[৩.৬.১] রলওেয় স পিরদশ ন। সংা ১ ৭০৫ ৭৮১ ৬৭৫ ৬৬০ ৬৪৫ ৬৩০ ৬২০ ৭০৯ ৭৪৩

[৩.৭] পিরবহন িবভাগ কক যাীবাহী ন পিরদশ ন। [৩.৭.১] যাীবাহী ন পিরদশ ন। সংা ১ ৫১০০ ৫৬৮৯ ৫২০০ ৫১৭৫ ৫১৫০ ৫১২৫ ৫১১০ ৫২২৫ ৫২৫০

[৩.৮] পিরবহন িবভাগ কক শন পিরদশ ন। [৩.৮.১] শন পিরদশ ন। সংা ১ ৮২০ ৮৯৩ ৮৩০ ৮১৫ ৮০৫ ৭৯৫ ৭৮৫ ৮৩২ ৮৩৫

[৩.৯] ঘ টনা াসকরণ।
[৩.৯.১] লােকা ফিলউর
াসত।

% ০.৫ ১.৭৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১১ ১২

[৩.৯.২] িডেরইলেম াসত। % ০.৫ ৭০.৩০ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১১ ১২
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.১০] শন/ াপনায় িসিস কােমরা াপন।
[৩.১০.১] শন/াপনায় িসিস
কােমরা ািপত।

সংা ০.৫ ১১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৫

[৩.১১] ব রল শন চাকরণ।
[৩.১১.১] ব রল শন
চাত।

সংা ০.৫ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৩.১২] রল শন ােণ বনী িনম াণ।
[৩.১২.১] রল শন ােণ
বনী িনিম ত।

সংা ০.২৫
লাই ২০১৭

(বনী
িনিম ত)

৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৩.১৩] অম যাীেদর াে েন আেরাহন/
অবতরেণর লে শন াটফরেম িবেশষ বা
চাকরণ।

[৩.১৩.১] ইল চয়ার
সরবরাহত।

সংা ০.২৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ৩০ ২০

[৩.১৩.২] রা সরবরাহত। সংা ০.২৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[৩.১৪] যাী সাধারেণর াে মালামাল বহেনর
লে শন াটফরেম িল সরবরাহকরণ।

[৩.১৪.১] িল সরবরাহত। সংা ০.২৫ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৮০ ৯০

[৩.১৫] পিরছতা কায ম।

[৩.১৫.১] যাীবাহী কাচ
পিরতা পিরদশ ন।

সংা ০.২৫ ৬৪০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫০ ৭০০

[৩.১৫.২] শন পিরতা
পিরদশ ন।

সংা ০.২৫ ১১০ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯৫ ১০০

[৩.১৬] িনরাপা সংা জনসেচতনতা িলক
কায ম।

[৩.১৬.১] মতিবিনময় সভা
অিত।

সংা ০.৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১১

[৩.১৬.২] চারপ িবিলত। সংা ০.২৫ ৫০০০ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৭০০০ ৮০০০

[৩.১৬.৩] চার মােম
সেচতনতা-লক িবাপন
চািরত।

সংা ০.২৫ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] রাজ আয়
িকরণ; এবং

১০.৫

[৪.১] যাী থেক আয়। [৪.১.১] রাজের পিরমাণ।
টাকা
(কা)

৩ ৭৮৪.২৩ ৭৩৪.১৪ ৮৫০ ৮৩০ ৮১০ ৭৯০ ৭৮০ ৮৭৫ ৯০০

[৪.২] মালামাল/পােস ল পিরবহন থেক আয়। [৪.২.১] রাজের পিরমাণ।
টাকা
(কা)

২.৫ ২৮৩.২৭ ২৩২.৯২ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ২৪৫ ২৫০

[৪.৩] িম থেক রাজ আয়। [৪.৩.১] রাজের পিরমাণ।
টাকা
(কা)

১.৫ ৪১.৪২ ১৮.০৮ ৪৭ ৪৪ ৪২ ৪১ ৪০ ৪৮ ৪৮.৫

[৪.৪] অা উৎস থেক আয়। [৪.৪.১] রাজের পিরমাণ।
টাকা
(কা)

১.৫ ১৯৭.৫৯ ২৩৯.১২ ২০৫ ১৯৫ ১৮৫ ১৭৫ ১৬৫ ২১৫ ২২৫

[৪.৫] রাজ আয় ি সংা কায ম।
[৪.৫.১] পয ােলাচনা সভা
অিত।

সংা ১ ৯ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৪.৫.২] েকট চিকং সািদত। সংা ১ ৫৭০ ৫২০ ৪৯০ ৪৭০ ৪৫৫ ৪৪৫ ৫৫০ ৫৭৫

[৫]
ািতািনক
সমতা
িকরণ।

১.৫

[৫.১] িশণ িতান শিশালীকরণ।
[৫.১.১] সমীা ক
অেমািদত।

তািরখ ০.৫ ০১.০৩.১৮ ৩১.১২.১৮ ১০.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ৩০.০১.১৯ ১০.০২.১৯

[৫.২] ই-িজিপ চাকরণ। [৫.২.১] ই-িজিপ চাত। % ০.৫ ৪৬ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৭ ৮০ ৮৫

[৫.৩] বাংলােদশ রলওেয়েক ০৪  জােন
িবভকরণ।

[৫.৩.১] বাংলােদশ রলওেয় ০৪
 জােন িবভির াব
জনশাসন মণালেয় িরত।

তািরখ ০.৫ ৩০.০৫.১৯ ০৫.০৬.১৯ ১০.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সংা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৭:০১ া: ১৯ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ রলওেয়, সিচব, রলপথ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত
লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  রলপথ  মণালয়  িহসােব  মহাপিরচালক,  বাংলােদশ  রলওেয়-এর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ রলওেয়
রলপথ মণালয়

তািরখ

সিচব
রলপথ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবিজ ড গজ

২ এমিজ িমটার গজ

৩ িডিজ েয়ল গজ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িবমান রলপথ রণােবণ।
[১.১.১] রণােবণত
রলপথ।

বাংলােদশ রলওেয় ৪১৮৫.০৬ িক:িম: িবমান রলপেথর
মে ২৬৮৭ িক:িম: রণােবণ করেব

বাংলােদশ রলওেয় রণােবণত রলপথ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.২] িবমান রলেস রণােবণ।
[১.২.১] রণােবণত
রলেস।

বাংলােদশ রলওেয় ৫০০ িবমান িত ও পিরতা
রলেস রণােবণ করেব

বাংলােদশ রলওেয় রণােবণত রলেস পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩] িবমান শন িবিং রণােবণ।
[১.৩.১] রণােবণত
শন িবিং।

বাংলােদশ রলওেয় ৩০ িবমান শন িবিং
রণােবণ করেব

বাংলােদশ রলওেয়
রণােবণত শন িবিং
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৪] িবমান রলপথ নব াসন। [১.৪.১] নব াসনত রলপথ।
বাংলােদশ রলওেয় ১৬ িক:িম: িবমান িত ও
পিরতা রললাইন ন: িনম াণ করেব

বাংলােদশ রলওেয় নব াসনত রলপথ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৫] িবমান রলেস ন:িনম াণ।
[১.৫.১] ন: িনিম ত
রলেস।

বাংলােদশ রলওেয় ৩৫ িবমান িত ও পিরতা
রলেস ন: িনম াণ করেব

বাংলােদশ রলওেয় ন: িনিম ত রলেস পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৬] িবমান লেভল িসং গইটসেহর
রণােবণ।

[১.৬.১] রণােবণত
লেভল িসং গইট।

বাংলােদশ রলওেয় ৪১০ িবমান লেভল িসং গইট
রণােবণ করেব

বাংলােদশ রলওেয়
রণােবণত লেভল িসং
গইট পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৭] নন রলপথ িনম াণ। [১.৭.১] নন িনিম ত রলপথ। বাংলােদশ রলওেয় ৫০ িক:িম: নন রলপথ িনম াণ করেব বাংলােদশ রলওেয় নন িনিম ত রলপথ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৮] নন রলেস িনম াণ।
[১.৮.১] নন িনিম ত
রলেস।

বাংলােদশ রলওেয় ৫০ নন রলেস িনম াণ করেব বাংলােদশ রলওেয় নন িনিম ত রলেস পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৯] িসগািলং বার আিনকায়ন।
[১.৯.১] আিনকায়নত
িসগািলং বা।

বাংলােদশ রলওেয় ১৮ শেনর িসগািলং বা
আিনকায়ন করেব

বাংলােদশ রলওেয়
আিনকায়নত িসগািলং বা
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১০] পাহাড়তলী ওয়াকসপ আিনকীকরণ।
[১.১০.১] ওয়াকসপ
আিনকায়েণর অগিত।

বাংলােদশ রলওেয় পাহাড়তলী ওয়াকসপ আিনকায়েনর
১০০% ভৗত কাজ স করেব

বাংলােদশ রলওেয়
পাহাড়তলী ওয়াকসপ
আিনকায়েনর ভৗত অগিত
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১১] দাহাজারী-রা-কবাজার এবং রা-
নম (মায়ানমার বড ার) পয  েয়লেগজ রল
াক িনম াণ।

[১.১১.১] ভৗত কাজ
সািদত।

বাংলােদশ রলওেয় দাহাজারী-রা-কবাজার এবং রা-
নম (মায়ানমার বড ার) পয  ১৬৯ িক:িম: েয়লেগজ রল
াক িনম াণ করেব

বাংলােদশ রলওেয় সািদত ভৗত কাজ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১২] পা স রল সংেযাগ ক।
[১.১২.১] ভৗত কাজ
সািদত।

বাংলােদশ রলওেয় পা সেত ২১৫ িক:িম: রল সংেযাগ
িনম াণ করেব

বাংলােদশ রলওেয় সািদত ভৗত কাজ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১৩] আখাউড়া থেক লাকসাম পয  েয়লেগজ
ডাবল রললাইন িনম াণ।

[১.১৩.১] ভৗত কাজ
সািদত।

বাংলােদশ রলওেয় আখাউড়া থেক লাকসাম পয  ৭২
িক:িম: েয়লেগজ ডাবল রললাইন িনম াণ এবং ৭২ িক:িম:
িমটার গজ লাইন েয়লেগেজ পার করেব

বাংলােদশ রলওেয় সািদত ভৗত কাজ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১৪] লনা হেত মংলা পাট  পয  রলপথ
িনম াণ।

[১.১৪.১] ভৗত কাজ
সািদত।

বাংলােদশ রলওেয় লনা হেত মংলা পাট  পয  ৬৪.৭৫
িক:িম: রলপথ িনম াণ করেব

বাংলােদশ রলওেয় সািদত ভৗত কাজ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১৫] লেভল িসং গইট নন িনম াণ/
নব াসন।

[১.১৫.১] নন িনিম ত লেভল
িসং গইট।

বাংলােদশ রলওেয় নন ৪৮ লেভল িসং গইট িনম াণ
করেব

বাংলােদশ রলওেয়
নবিনিম ত লেভল িসং গইট
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১৫.২] নব াসনত
লেভল িসং গইট।

বাংলােদশ রলওেয় ৫৭ লেভল িসং গইট নব াসন
করেব

বাংলােদশ রলওেয়
নব াসনত লেভল িসং গইট
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১৬] িবমান শন িবিং ন:িনম াণ।
[১.১৬.১] ন: িনিম ত শন
িবিং।

বাংলােদশ রলওেয় ৫ িবমান িত ও পিরতা
শন িবিং ন: িনম াণ করেব

বাংলােদশ রলওেয়
ন: িনিম ত শন িবিং
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১৭] নন শন িবিং িনম াণ।
[১.১৭.১] নন িনিম ত শন
িবিং।

বাংলােদশ রলওেয় ৫ নন শন িবিং িনম াণ করেব বাংলােদশ রলওেয় নবিনিম ত শন িবিং পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১৮] আিলক ও উপ-আিলক রল যাগােযাগ
বার বতন ও সসারণ।

[১.১৮.১] নবিনিম ত/
নঃাপনত রলপথ।

বাংলােদশ রলওেয় ২ িক:িম: নন রলপথ
িনম াণ/নঃাপেনর বা হণ করেব

বাংলােদশ রলওেয়
নবিনিম ত/নঃাপনত রলপথ
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.১৯] ঢাকা-চাম ভায়া িমা/লাকসাম ত
গিতর রল াক িনম ােণর সমীা।

[১.১৯.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

বাংলােদশ রলওেয় ঢাকা-চাম ভায়া িমা/লাকসাম
তগিতর ২৩১ িক:িম: রল াক িনম ােণর লে সমীা
করেব

বাংলােদশ রলওেয়
পরামশ ক কতক সমীা িতেবদন
দািখল

পরামশ ক কতক
দািখলত সমীা
িতেবদন

[১.২০] জয়েদবর-ঈরদী সকশেন েয়লগজ
ডাবল রল াক িনম াণ।

[১.২০.১] য় াব
িসিসিজিপ'ত রণত।

বাংলােদশ রলওেয়র জয়েদবর-ঈরদী সকশেন ১৮৮.৫
িক:িম: েয়লগজ ডাবল রল াক িনম ােণর য় াব
িসিসিজিপ'ত রণ করা হেব

বাংলােদশ রলওেয়
রলপথ মণালয় হেত য় াব
িসিসিজিপ'ত রণ

এ সংা নিথ-প

[১.২১] বব রলওেয় স িনম াণ।
[১.২১.১] দরপের কািরগির
ায়ন সািদত।

বাংলােদশ রলওেয় বব রলওেয় স িনম ােণর দরপ
ায়ন করেব

বাংলােদশ রলওেয় দরপ ায়ন
দরপ ায়ন সংা
িতেবদন

[১.২২] ঢাকা শহেরর চারিদেক াকার রলপথ
িনম ােণর জ সাতা সমীা।

[১.২২.১] খসড়া সমীা
িতেবদন দািখলত।

বাংলােদশ রলওেয় ঢাকা শহেরর চারিদেক াকার ৮০
িক:িম: রলপথ িনম ােণর লে সমীা করেব

বাংলােদশ রলওেয়
পরামশ ক কতক খসড়া সমীা
িতেবদন দািখল

পরামশ ক কতক
দািখলত খসড়া সমীা
িতেবদন

[১.২৩] জামালর অথ ৈনিতক অেলর সােথ রল
যাগােযাগ াপেনর সমীা।

[১.২৩.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

বাংলােদশ রলওেয় জামালর অথ ৈনিতক অেলর সােথ
রল যাগােযাগ াপেনর সমীা কায ম সাদন করেব

বাংলােদশ রলওেয়
পরামশ ক কতক সমীা িতেবদন
দািখল

পরামশ ক কতক
দািখলত সমীা
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.২৪] িমরসরাই অথ ৈনিতক অেলর সােথ রল
যাগােযাগ াপেনর সমীা।

[১.২৪.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

বাংলােদশ রলওেয় িমরসরাই অথ ৈনিতক অেলর সােথ রল
যাগােযাগ াপেনর সমীা কায ম সাদন করেব

বাংলােদশ রলওেয়
পরামশ ক কতক সমীা িতেবদন
দািখল

পরামশ ক কতক
দািখলত সমীা
িতেবদন

[১.২৫] নারায়ণগ-জয়েদবর সকশেন
ওভারপাস/আারপাস িনম ােণর জ সাতা
সমীা।

[১.২৫.১] ড়া সমীা
িতেবদন দািখলত।

বাংলােদশ রলওেয়র নারায়ণগ-জয়েদবর সকশেন
ওভারপাস/আারপাস িনম ােণর জ সাতা সমীা করা
হেব

বাংলােদশ রলওেয়
পরামশ ক কতক সমীা িতেবদন
দািখল

পরামশ ক কতক
দািখলত সমীা
িতেবদন

[১.২৬] িবশদ নকশা ণয়ন ও দরপ দিলল
তসহ ভাা জংশন (ফিরদর) হেত বিরশাল
হেয় পায়রা বর পয  রললাইন িনম ােণর জ
সাতা সমীা।

[১.২৬.১] থম
অরবতকালীন িডজাইন
িতেবদন দািখলত।

ভাা জংশন (ফিরদর) হেত বিরশাল হেয় পায়রা বর
পয  রললাইন িনম ােণর জ সাতা সমীা করা হেব

বাংলােদশ রলওেয়
পরামশ ক কতক থম
অরবতকালীন িডজাইন
িতেবদন দািখল

পরামশ ক কতক
দািখলত থম
অরবতকালীন িডজাইন
িতেবদন

[১.২৭] জানালী-হাট শন-েয়ট-কাাই পয 
েয়লেগজ রললাইন িনম ােণর জ সাতা
সমীা।

[১.২৭.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

জানালী-হাট শন-েয়ট-কাাই পয  েয়লেগজ রললাইন
িনম ােণর জ সাতা সমীা করা হেব

বাংলােদশ রলওেয়
পরামশ ক কতক সমীা িতেবদন
দািখল

পরামশ ক কতক
দািখলত সমীা
িতেবদন

[১.২৮] জয়েদবর-ময়মনিসংহ-জামালর
সকশেন িবমান িমটারেগজ রল লাইেনর
সমারাল এক েয়লেগজ রললাইন িনম ােণর
জ সাতা সমীা।

[১.২৮.১] সমীা িতেবদন
দািখলত।

জয়েদবর-ময়মনিসংহ-জামালর সকশেন িবমান
িমটারেগজ রল লাইেনর সমারাল এক েয়লেগজ
রললাইন িনম ােণর জ সাতা সমীা করা হেব

বাংলােদশ রলওেয়
পরামশ ক কতক সমীা িতেবদন
দািখল

পরামশ ক কতক
দািখলত সমীা
িতেবদন

[১.২৯] ঢাকা-নারায়ণগ সকশেন িবমান
িমটারেগজ রল লাইেনর সমারাল এক
েয়লেগজ রল লাইন িনম াণ।

[১.২৯.১] ভৗত কাজ
সািদত।

ঢাকা-নারায়ণগ সকশেন িবমান িমটারেগজ রল লাইেনর
সমারাল এক েয়লেগজ রল লাইন িনম াণ করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় সািদত ভৗত কাজ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩০] বাংলােদশ রলওেয়র লাউড়া-
শাহবাজর সকশেনর নব াসন।

[১.৩০.১] ভৗত কাজ
সািদত।

বাংলােদশ রলওেয়র লাউড়া-শাহবাজর সকশেনর
নব াসন করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় সািদত ভৗত কাজ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩১] বাংলােদশ রলওেয়র ঢাকা-টী
সকশেনর ৩য় ও ৪থ  েয়ল গজ লাইন এবং
টী-জয়েদবর সকশেন েয়ল গজ ডাবল
লাইন িনম াণ।

[১.৩১.১] ভৗত কাজ
সািদত।

বাংলােদশ রলওেয়র ঢাকা-টী সকশেনর ৩য় ও ৪থ  েয়ল
গজ লাইন এবং টী-জয়েদবর সকশেন েয়ল গজ ডাবল
লাইন িনম াণ করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় সািদত ভৗত কাজ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩২] আখাউড়া-আগরতলা েয়লেগজ রল
সংেযাগ িনম াণ (বাংলােদশ অংশ)।

[১.৩২.১] ভৗত কাজ
সািদত।

আখাউড়া-আগরতলা েয়লেগজ রল সংেযাগ িনম াণ
(বাংলােদশ অংশ) করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় সািদত ভৗত কাজ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৩৩] বড়া হেত িসরাজগ জলার শহীদ এম
মনর আলী শন পয  নন েয়লেগজ
রলওেয় লাইন িনম াণ।

[১.৩৩.১] EOI ড়াত।
বড়া হেত িসরাজগ জলার শহীদ এম মনর আলী শন
পয  নন েয়লেগজ রলওেয় লাইন িনম ােণর লে EOI
ড়া করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় EOI ড়াকরণ
িপইিস'র ায়ন
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৩৪] কণ লী নদীর ওপর কারঘােট িতীয়
রল-কাম-সড়ক স িনম াণ।

[১.৩৪.১] িবশদ িডজাইন ও
পারিভশন কােজর পরামশ ক
িনেয়ােগর ি ািরত।

কণ লী নদীর ওপর কারঘােট িতীয় রল-কাম-সড়ক স
িনম াণ করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় ি ার িপ

[১.৩৫] িচলাহা এবং িচলাহা বড ােরর মে
রলপথ িনম াণ।

[১.৩৫.১] দরপের কািরগির
ায়ন সািদত।

িচলাহা এবং িচলাহা বড ােরর মে রলপথ িনম ােণর ি
করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় দরপের কািরগির ায়ন
দরপের কািরগির
ায়ন িতেবদন

[১.৩৬] লনা-দশ না জংশন সকশেন ডাবল লাইন
রলপথ িনম াণ।

[১.৩৬.১] EOI ড়াত।
লনা-দশ না জংশন সকশেন ডাবল লাইন রলপথ িনম ােণর
লে EOI ড়া করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় EOI ড়াকরণ
িপইিস'র ায়ন
িতেবদন

[২.১] িবিজ ও এমিজ কােরজ রণােবণ।
[২.১.১] রণােবণত িবিজ
ও এমিজ কােরজ।

বাংলােদশ রলওেয় ৬১০ িবিজ ও এমিজ কােরজ
রণােবণ করেব

বাংলােদশ রলওেয়
রণােবণত িবিজ ও এমিজ
কােরজ পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.২] িবিজ ও এমিজ লােকােমাভ রণােবণ।
[২.২.১] রণােবণত
িবিজ ও এমিজ
লােকােমাভ।

বাংলােদশ রলওেয় ৫১০ িবিজ ও এমিজ লােকােমাভ
রণােবণ করেব

বাংলােদশ রলওেয়
রণােবণত িবিজ ও এমিজ
লােকােমাভ পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.৩] ওয়াগন রণােবণ।
[২.৩.১] রণােবণত
ওয়াগন।

বাংলােদশ রলওেয় ৭২০ ওয়াগন রণােবণ করেব বাংলােদশ রলওেয় রণােবণত ওয়াগন পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.৪] ৫০ িবিজ ও ৫৫০ এমিজ যাীবাহী কাচ
য়।

[২.৪.১] ৫০ িবিজ ও ২০০
এমিজ যাীবাহী কাচ
সরবরাহত।

বাংলােদশ রলওেয় ২০০ এমিজ যাীবাহী কাচ সংহ
করেব

বাংলােদশ রলওেয় সংহীত কাচ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.৪.২] ১৫০ এমিজ
যাীবাহী কাচ েয়র
িপ ািরত।

বাংলােদশ রলওেয় ১৫০ এমিজ যাীবাহী কাচ েয়র
িপ ার করেব

বাংলােদশ রলওেয় িপ ার িপ

[২.৪.৩] ২০০ এমিজ
যাীবাহী কাচ েয়র
িপ ািরত।

বাংলােদশ রলওেয় ২০০ এমিজ যাীবাহী কাচ েয়র
িপ ার করেব

বাংলােদশ রলওেয় িপ ার িপ

[২.৫] ১৫০ এমিজ ও ৫০ িবিজ কাচ
নব াসন।

[২.৫.১] নব াসনত কাচ।
বাংলােদশ রলওেয় কের আওতায় ১৮০ এমিজ ও িবিজ
কাচ নব াসন করেব

বাংলােদশ রলওেয় নব াসনত কাচ পিরদশ ন
কের অগিত
িতেবদন
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[২.৬] নন ১৪০ লােকােমাভ য়।

[২.৬.১] ১০ এমিজ
লােকােমাভ েয়র এলিস
কায কর।

বাংলােদশ রলওেয় ১০ এমিজ লােকােমাভ েয়র এলিস
লেব

বাংলােদশ রলওেয় এলিস কায কর এ সংা ডেম

[২.৬.২] ৭০ এমিজ লােকা-
মাভ েয়র িপ
ািরত।

বাংলােদশ রলওেয়র ৭০  এমিজ লােকােমাভ েয়র
িপ ার করেব

বাংলােদশ রলওেয় িপ ার িপ

[২.৬.৩] ২০ এমিজ
লােকােমাভ েয়র িপ
ািরত।

২০ এমিজ লােকােমাভ েয়র িপ ার করেব বাংলােদশ রলওেয় িপ ার িপ

[২.৬.৪] ৪০ িবিজ
লােকােমাভ েয়র িপ
ািরত।

৪০ িবিজ লােকােমাভ েয়র িপ ার করেব বাংলােদশ রলওেয় িপ ার িপ

[২.৭] নন ২ এমিজ ও ২ িবিজ িরিলফ ন
য়।

[২.৭.১] ২ এমিজ ও ২
িবিজ িরিলফ ন েয়র জ
ােটাটাইপ পিরদশ নত।

বাংলােদশ রলওেয় নন ২ এমিজ ও ২ িবিজ িরিলফ
ন েয়র জ ােটাটাইপ পিরদশ ন করেব

বাংলােদশ রলওেয় েনর ােটাটাইপ পিরদশ ন এ সংা িতেবদন

[২.৮] লােকােমােভর ১ িসেলটর য়।
[২.৮.১] িসেলটর েয়র
জ ােটাটাইপ
পিরদশ নত।

বাংলােদশ রলওেয় লােকােমােভর ১ িসেলটর েয়র
জ ােটাটাইপ পিরদশ ন করেব

বাংলােদশ রলওেয় িসেলটেরর ােটাটাইপ পিরদশ ন এ সংা িতেবদন

[২.৯] নন ১২৫ লােগজ ভান য় ।

[২.৯.১] ৭৫ এমিজ লােগজ
ভান েয়র িপ
ািরত।

বাংলােদশ রলওেয়র নন ৭৫ এমিজ লােগজ ভান েয়র
িপ ার করেব

বাংলােদশ রলওেয় িপ ার িপ

[২.৯.২] ৫০ িবিজ লােগজ
ভান েয়র িপ
ািরত।

বাংলােদশ রলওেয়র নন ৫০ িবিজ লােগজ ভান েয়র
িপ ার করেব

বাংলােদশ রলওেয় িপ ার িপ

[২.১০] নন ১০০০ ওয়াগন য়।

[২.১০.১] ৪০০ এমিজ ও
৩০০ িবিজ বিগ কাভাড 
ভান েয়র কািরগির ায়ন
সািদত।

বাংলােদশ রলওেয়র নন ৭০০ বিগ কাভাড  ভান েয়র
িপ ার করেব

বাংলােদশ রলওেয় দরপের কািরগির ায়ন
দরপের কািরগির
ায়ন িতেবদন

[২.১০.২] ১৮০ এমিজ ও
১২০ িবিজ ওয়াগন েয়র
কািরগির ায়ন সািদত।

বাংলােদশ রলওেয়র নন ৩০০ ওয়াগন েয়র িপ
ার করেব

বাংলােদশ রলওেয় দরপের কািরগির ায়ন
দরপের কািরগির
ায়ন িতেবদন
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[২.১১] সয়দর কারখানার অভের এক নন
কােরজ িনম াণ ওয়াকসপ াপন।

[২.১১.১] িডিপিপ অেমািদত।
বাংলােদশ রলওেয়র সয়দর কারখানার অভের এক
নন কােরজ ওয়াকশপ িনম ােণর িডিপিপ পিরকনা কিমশন
অেমাদন করেব

বাংলােদশ রলওেয় িডিপিপ অেমাদন শাসিনক আেদশ

[২.১২] রাজবাড়ীেত আিনক রলওেয় ওয়াকসপ
িনম াণ।

[২.১২.১] িডিপিপ
অেমািদত।

বাংলােদশ রলওেয় রাজবাড়ীেত আিনক রলওেয় ওয়াকসপ
িনম ােণর িডিপিপ পিরকনা কিমশন অেমাদন করেব

বাংলােদশ রলওেয় িডিপিপ অেমাদন শাসিনক আেদশ

[৩.১] রলওেয় টাইম টিবল পিরপালন। [৩.১.১] পিরপালেনর হার।
বাংলােদশ রলওেয় অেমািদত টাইম টিবল অযায়ী ন
পিরচালনায় ৮৭% সময়াবিততা অজন করেত সেচ হেব

বাংলােদশ রলওেয়
ন পিরচালনায় অিজত
সময়াবিততার হার

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.২] যাী পিরবহন। [৩.২.১] পিরবহনত যাী। বাংলােদশ রলওেয় ৮ কা যাী পিরবহন করেব বাংলােদশ রলওেয় যাী পিরবহন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] মালামাল পিরবহন।
[৩.৩.১] পিরবহনত
মালামাল।

বাংলােদশ রলওেয় ৩২ ল ম.টন মালামাল পিরবহন
করেব

বাংলােদশ রলওেয় মালামাল পিরবহন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] যেকৗশল িবভাগ কক রািলং ক
পিরদশ ন।

[৩.৪.১] রািলং ক
পিরদশ ন।

যেকৗশল িবভাগ ১২০ রািলং ক পিরদশ ন করেব বাংলােদশ রলওেয়
যেকৗশল িবভাগ কক রািলং
ক পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] েকৗশল িবভাগ কক রলপথ পিরদশ ন। [৩.৫.১] রলপথ পিরদশ ন। েকৗশল িবভাগ ১৬১৫ রলপথ পিরদশ ন করেব বাংলােদশ রলওেয়
েকৗশল িবভাগ কক রলপথ
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] েকৗশল িবভাগ কক রলওেয় স
পিরদশ ন।

[৩.৬.১] রলওেয় স
পিরদশ ন।

েকৗশল িবভাগ ৬৭৫ রলওেয় স পিরদশ ন করেব বাংলােদশ রলওেয়
েকৗশল িবভাগ কক রলওেয়
স পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৭] পিরবহন িবভাগ কক যাীবাহী ন
পিরদশ ন।

[৩.৭.১] যাীবাহী ন
পিরদশ ন।

পিরবহন িবভাগ ৫২০০ যাীবাহী ন পিরদশ ন করেব বাংলােদশ রলওেয়
পিরবহন িবভাগ কক যাীবাহী
ন পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৮] পিরবহন িবভাগ কক শন পিরদশ ন। [৩.৮.১] শন পিরদশ ন। পিরবহন িবভাগ ৮৩০ শন পিরদশ ন করেব বাংলােদশ রলওেয়
পিরবহন িবভাগ কক শন
পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৯] ঘ টনা াসকরণ।

[৩.৯.১] লােকা ফিলউর
াসত।

বাংলােদশ রলওেয় ১০% লােকা ফিলউর াসকরেণ সেচ
হেব

বাংলােদশ রলওেয় লােকা ফিলউর
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.৯.২] িডেরইলেম
াসত।

বাংলােদশ রলওেয় ১০% িডেরইলেম াসকরেণ সেচ হেব বাংলােদশ রলওেয় িডেরইলেম
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১০] শন/ াপনায় িসিস কােমরা াপন।
[৩.১০.১] শন/াপনায়
িসিস কােমরা ািপত।

বাংলােদশ রলওেয় ১২ শন/াপনায় িসিস কােমরা
াপন করেব

বাংলােদশ রলওেয়
শন/াপনায় ািপত িসিস
কােমরা পিরদশ ন

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১১] ব রল শন চাকরণ।
[৩.১১.১] ব রল শন
চাত।

বাংলােদশ রলওেয় ৫ ব রল শন চা করেব বাংলােদশ রলওেয় চাত শন পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন
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বাবায়নকারী
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[৩.১২] রল শন ােণ বনী িনম াণ।
[৩.১২.১] রল শন ােণ
বনী িনিম ত।

বাংলােদশ রলওেয় ৫ রল শন ােণ বনী িনম াণ
করেব

বাংলােদশ রলওেয় িনিম ত বনী পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১৩] অম যাীেদর াে েন আেরাহন/
অবতরেণর লে শন াটফরেম িবেশষ বা
চাকরণ।

[৩.১৩.১] ইল চয়ার
সরবরাহত।

বাংলােদশ রলওেয় শন াটফরেম ৩০ ইল চয়ার
সরবরাহ করেব

বাংলােদশ রলওেয় সরবরাহত ইল চয়ার পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১৩.২] রা
সরবরাহত।

বাংলােদশ রলওেয় শন াটফরেম ১০ য ায সরবরাহ
করেব

বাংলােদশ রলওেয় সরবরাহত রা পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১৪] যাী সাধারেণর াে মালামাল বহেনর
লে শন াটফরেম িল সরবরাহকরণ।

[৩.১৪.১] িল সরবরাহত।
বাংলােদশ রলওেয় শন াটফরেম ৭০ িল সরবরাহ
করেব

বাংলােদশ রলওেয় সরবরাহত িল পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১৫] পিরছতা কায ম।

[৩.১৫.১] যাীবাহী কাচ
পিরতা পিরদশ ন।

বাংলােদশ রলওেয় ৬০০ যাীবাহী কােচর পিরতা
পিরদশ ন করেব

বাংলােদশ রলওেয় পির কাচ পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১৫.২] শন পিরতা
পিরদশ ন।

বাংলােদশ রলওেয় ৯০ শেনর পিরতা পিরদশ ন
করেব

বাংলােদশ রলওেয় পির শন পিরদশ ন
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৩.১৬] িনরাপা সংা জনসেচতনতা িলক
কায ম।

[৩.১৬.১] মতিবিনময় সভা
অিত।

বাংলােদশ রলওেয় িনরাপা সংা ৮ মত
িবিনময়/জনসেচতনতালক সভা করেব

বাংলােদশ রলওেয় অিত সভা বািষ ক িতেবদন

[৩.১৬.২] চারপ িবিলত।
বাংলােদশ রলওেয় িনরাপা সংা ৬০০০ চারপ িবিল
করেব

বাংলােদশ রলওেয় িবিলত চার প বািষ ক িতেবদন

[৩.১৬.৩] চার মােম
সেচতনতা-লক িবাপন
চািরত।

বাংলােদশ রলওেয় চার মােম িনরাপা সংা ৬ 
সেচতনতালক িবাপন চার করেব

বাংলােদশ রলওেয় চারত িবাপন বািষ ক িতেবদন

[৪.১] যাী থেক আয়। [৪.১.১] রাজের পিরমাণ।
বাংলােদশ রলওেয় যাী পিরবহন বাবদ ৮৫০ কা টাকা
রাজ আয় করেব

বাংলােদশ রলওেয় যাী পিরবহেন রাজ আয়
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.২] মালামাল/পােস ল পিরবহন থেক আয়। [৪.২.১] রাজের পিরমাণ।
বাংলােদশ রলওেয় মালামাল/পােস ল পিরবহন বাবদ ২৪০
কা টাকা রাজ আয় করেব

বাংলােদশ রলওেয়
মালামাল/পােস ল পিরবহেন রাজ
আয়

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.৩] িম থেক রাজ আয়। [৪.৩.১] রাজের পিরমাণ।
বাংলেদশ রলওেয় িম থেক ৪৭ কা টাকা রাজ আয়
করেব

বাংলােদশ রলওেয় িম থেক রাজ আয়
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] অা উৎস থেক আয়। [৪.৪.১] রাজের পিরমাণ।
বাংলােদশ রলওেয় িম তীত অা খাত থেক ২০৫
কা টাকা রাজ আয় করেব

বাংলােদশ রলওেয় অা খাত থেক রাজ আয়
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.৫] রাজ আয় ি সংা কায ম।

[৪.৫.১] পয ােলাচনা সভা
অিত।

বাংলােদশ রলওেয় রাজ আয় ি সংা ১২
পয ােলাচনা সভা করেব

বাংলােদশ রলওেয়
রাজ আয় ি সংা অিত
পয ােলাচনা সভা

রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.৫.২] েকট চিকং
সািদত।

বাংলােদশ রলওেয় রাজ আয়কে ৫২০ েকট চিকং
কায ম পিরচালনা করেব

বাংলােদশ রলওেয় পিরচািলত েকট চিকং কায ম
রলপথ মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৫.১] িশণ িতান শিশালীকরণ।
[৫.১.১] সমীা ক
অেমািদত।

বাংলােদশ রলওেয়র িশণ িতান শিশালীকরণ
সংা িডিপিপ পিরকনা কিমশন অেমাদন করেব

বাংলােদশ রলওেয় িডিপিপ অেমাদন শাসিনক আেদশ

[৫.২] ই-িজিপ চাকরণ। [৫.২.১] ই-িজিপ চাত। বাংলােদশ রলওেয় ৭০% য়কােয  ই-িজিপ চা করেব বাংলােদশ রলওেয় চাত ই-িজিপ কায ম বািষ ক িতেবদন

[৫.৩] বাংলােদশ রলওেয়েক ০৪  জােন
িবভকরণ।

[৫.৩.১] বাংলােদশ রলওেয়
০৪  জােন িবভির াব
জনশাসন মণালেয় িরত।

বাংলােদশ রলওেয়েক ০৪  জােন িবভির াব
জনশাসন মণালেয় রণ করা হেব

বাংলােদশ রলওেয় ও
রলপথ মণালয়

বাংলােদশ রলওেয়েক ০৪ 
জােন িবভকরণ াব রণ

এ সংা নিথ-প
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয়
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

িডিপিপ অেমািদত।
রল যাগােযাগ উয়ন ও সসারেণর িনিম
িডিপিপ/িপিপ/সমীা ক অেমাদন

উয়ন ক অেমাদন
রলওেয়র উয়ন/সসারণ ও যাগােযাগ বার
উয়ন াহত হেব

মণালয়
অথ  িবভাগ, অথ 
মণালয়

ভৗত কাজ সািদত। অেমািদত িডিপিপ’র/িপিপ'র সংান অযায়ী বােজট বরা
যথাযথ বােজট াির মােম
ক বাবায়ন

রলওেয়র উয়ন/সসারণ ও যাগােযাগ বার
উয়ন াহত হেব

মণালয় িম মণালয় নন িনিম ত রলেস।
অেমািদত িডিপিপ’র সংান/সমীা িতেবদন অযায়ী িম
অিধহণ

যথাযথ িম অিধহেণর মােম
ক বাবায়ন

রলওেয়র উয়ন/সসারণ ও যাগােযাগ বার
উয়ন াহত হেব

মণালয় িম মণালয় নন িনিম ত রলপথ।
অেমািদত িডিপিপ’র সংান/সমীা িতেবদন অযায়ী িম
অিধহণ

যথাযথ িম অিধহেণর মােম
ক বাবায়ন

রলওেয়র উয়ন/সসারণ ও যাগােযাগ বার
উয়ন াহত হেব

মণালয়
অথ ৈনিতক সক
িবভাগ, অথ  মণালয়

২০০ এমিজ যাীবাহী
কাচ েয়র িপ
ািরত।

উয়ন কে অথ ায়েনর িবষেয় যথাযথ মতামত দানসহ ঋণি
সাদেন সহেযািগতা

েয়াজনীয় অথ ায়েন সহেযািগতার
মােম ক বাবায়ন

রলওেয়র উয়ন/সসারণ ও যাগােযাগ বার
উয়ন াহত হেব

অা উয়ন সহেযাগী ভৗত কাজ সািদত।
অেমািদত িপিডিপ অযায়ী সহজ শেত উয়ন কে অথ ায়েনর
িনয়তা দান এবং দরপ িবষেয় যথাযথ মতামত দানসহ ি
সাদন

েয়াজনীয় অথ ায়েনর মােম
ক বাবায়ন

রলওেয়র উয়ন/সসারণ ও যাগােযাগ বার
উয়ন াহত হেব


