
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, ২০২১

বাংলােদশ রলওেয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

রলওেয়র
অবকাঠােমা
উয়ন ও
সসারণ

২৫

[১.১] িবমান রলপথ রণােবণ
[১.১.১] রণােবণত
রলপথ

িকিম ২ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৫০০ ২২০০ ৮০৯.১৫

[১.২] িবমান রলেস
রণােবণ

[১.২.১] রণােবণত
রলেস

সংা ১.৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৬০০ ৫০০ ২৫৮

[১.৩] িবমান শন িবিং
রণােবণ

[১.৩.১]
রণােবণত শন
িবিং

সংা ১.৫ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪

[১.৪] িবমান রলপথ নব াসন
[১.৪.১] নব াসনত
রলপথ

িকিম ১.৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫.৩২

[১.৫] িবমান রলেস ন:িনম াণ
[১.৫.১] নঃিনিম ত
রলেস

সংা ১.৫ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৫ ২০ ৭

[১.৬] িবমান লেভল িসং
গইটসেহর রণােবণ

[১.৬.১]
রণােবণত লেভল
িসং গইট

সংা ১ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ২০১

[১.৭] নন রলপথ িনম াণ
[১.৭.১] নন িনিম ত
রলপথ

িকিম ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

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

সংা ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৪০

[১.৯] িসগািলং বার
আিনকায়ন

[১.৯.১] আিনকায়নত
িসগািলং বা

সংা ১ ৯ ৭ ৬ ৫ ৪

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

[১.১০.১] ভৗত কাজ
সািদত

% ২ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬২ ৬০ ৬৩

[১.১১] পা স রল সংেযাগ
ক

[১.১১.১] ভৗত কাজ
সািদত

% ২ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪৪.৫০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১২] আখাউড়া থেক লাকসাম
পয  েয়লেগজ ডাবল রললাইন
িনম াণ

[১.১২.১] ভৗত কাজ
সািদত

% ২ ৮৬ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৮

[১.১৩] লনা হেত মংলা পাট 
পয  রলপথ িনম াণ

[১.১৩.১] ভৗত কাজ
সািদত

% ১ ৯৫ ৯২ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮৭.৭২

[১.১৪] লেভল িসং গইট নন
িনম াণ/ নব াসন

[১.১৪.১] নন িনিম ত
লেভল িসং গইট

সংা ০.৫ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ৮

[১.১৪.২] নব াসনত
লেভল িসং গইট

সংা ০.৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩০ ২৫ ৭

[১.১৫] িবমান শন িবিং
নঃিনম াণ

[১.১৫.১] নঃিনিম ত
শন িবিং

সংা ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩

[১.১৬] নন শন িবিং িনম াণ
[১.১৬.১] নন িনিম ত
শন িবিং

সংা ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪

[১.১৭] আিলক ও উপ-আিলক
রল যাগােযাগ বার বতন ও
সসারণ

[১.১৭.১] নবিনিম ত/
নঃাপনত রলপথ

িকিম ০.৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১৮] বব শখ িজব
রলওেয় স িনম াণ

[১.১৮.১] ভৗত কাজ
সািদত

% ১ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ৩৫

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

[১.১৯.১] ভৗত কাজ
সািদত

% ১ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৫০ ৫২.৯০

[১.২০] মখালী হেত কামারখালী
হেয় মারা শহর পয  ডেগজ
রলপথ িনম াণ

[১.২০.১] ভৗত কাজ
সািদত

% ০.৫ ২৫ ২২ ২০ ১৯ ১৮ ২৯.৫৪



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

রািলং ক
উয়ন
(সংহ,
নব াসন ও
রণােবণ)

১৬
[২.১] িবিজ ও এমিজ কােরজ
রণােবণ

[২.১.১] রণােবণত
িবিজ ও এমিজ কােরজ

সংা ৩ ৬৫০ ৬৩০ ৬১৫ ৬০০ ৫৭০ ১৩৩



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.২] িবিজ ও এমিজ
লােকােমাভ রণােবণ

[২.২.১]
রণােবণত িবিজ
ও এমিজ লােকােমাভ

সংা ৩ ৫১৫ ৫১০ ৫০৫ ৫০০ ৪৯৫ ৯৬

[২.৩] ওয়াগন রণােবণ
[২.৩.১]
রণােবণত ওয়াগন

সংা ৩ ৪৫০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪৩৫ ৪৩৫ ১০৪

[২.৪] ১৫০ এমিজ ও ২০০ িবিজ
যাীবাহী কাচ য়

[২.৪.১] ১৫০ এমিজ
যাীবাহী কাচ
ােফকচািরং

% ২ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৫ ৩০ ১০

[২.৪.২] ২০০ িবিজ
যাীবাহী কাচ েয়র
িনিম িডিপিপ
অেমাদন

তািরখ ১ ০১-০৫-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৫] ১০০ এমিজ কাচ নব াসন
[২.৫.১] ১০০ এমিজ
কাচ নব াসন

সংা ১ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ৫ ৫

[২.৬] নন ৬০ লােকােমাভ
য়

[২.৬.১] ২০ এমিজ
লােকােমাভ সরবরাহ

সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

[২.৬.২] ৪০ িবিজ
লােকােমাভ সরবরাহ

সংা ১ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৭

[২.৭] নন ১২৫ লােগজ ভান
য়

[২.৭.১] ৭৫ এমিজ
লােগজ ভান
ােফকচািরং

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫

[২.৭.২] ৫০ িবিজ
লােগজ ভান
ােফকচািরং

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

দ, উত,
আরামদায়ক
এবং িনরাপদ
রল সবা
দান

১৬

[৩.১] রলওেয় টাইম টিবল
পিরপালন

[৩.১.১] পিরপালেনর
হার

% ২ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ৮৯

[৩.২] যাী পিরবহন
[৩.২.১] পিরবহনত
যাী

সংা
(কা)

২ ৪.৫০ ৪ ৩.৯০ ৩.৮০ ৩.৫০ ০.৩৮

সের/২১
এর ত
জানাল
অিফস থেক
ত পাওয়া
যায়িন



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.৩] মালামাল পিরবহন
[৩.৩.১] পিরবহনত
মালামাল

ল ম
টন

২ ৩০ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ৮.৬১

সের/২১
এর ত
জানাল
অিফস থেক
ত পাওয়া
যায়িন

[৩.৪] যেকৗশল িবভাগ কক
রািলং ক পিরদশ ন

[৩.৪.১] রািলং ক
পিরদশ ন

সংা ০.৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ৪৬

[৩.৫] েকৗশল িবভাগ কক
পিরদশ ন

[৩.৫.১] রলপথ ও
রলেস পিরদশ ন

সংা ০.৫ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ১১৯৯

[৩.৬] পিরবহন িবভাগ কক
যাীবাহী ন পিরদশ ন

[৩.৬.১] যাীবাহী ন
পিরদশ ন

সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৬৫

[৩.৭] পিরবহন িবভাগ কক
শন পিরদশ ন

[৩.৭.১] শন
পিরদশ ন

সংা ১ ৭২০ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ২২৫

[৩.৮] শন/ াপনায় িসিস
কােমরা াপন

[৩.৮.১] শন/াপনায়
িসিস কােমরা ািপত

সংা ১ ৩ ২ ১

[৩.৯] ব রল শন চাকরণ
[৩.৯.১] ব রল শন
চাত

সংা ১ ২ ১

[৩.১০] রল শন ােন বনী
িনম াণ

[৩.১০.১] রল শন
ােণ বনী িনিম ত

সংা ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৩

[৩.১১] নন ন চাকরণ
[৩.১১.১] নন ন
চাত

সংা ২ ১

[৩.১২] িজববষ  উপলে
জনিহতকর কায ম িনিতকরেণ
িবেশষ রলওেয় সবা সাহ পালন

[৩.১২.১] রলওেয় সবা
সাহ পালন

সংা ২ ১

[৩.১৩] িজববষ  উপলে যাী
সাধারেণর া িনিতকরেণর
লে শন াটফরেম ইল
চয়ার, িল সরবরাহকরণ

[৩.১৩.১] ইল চয়ার,
িল সরবরাহত শন
সংা

সংা ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৩



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
রাজ আয়
িকরণ

১৩

[৪.১] যাী থেক আয়
[৪.১.১] রাজের
পিরমাণ

টাকা
(কা)

২ ৬২৫ ৬০০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৫০ ৫৮.৬৬

সের/২১
এর ত
জানাল
অিফস থেক
ত পাওয়া
যায়িন

[৪.২] মালামাল/ পােস ল পিরবহন
থেক আয়

[৪.২.১] রাজের
পিরমাণ

টাকা
(কা)

৩ ২৩০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ৫৯.২

সের/২১
এর ত
জানাল
অিফস থেক
ত পাওয়া
যায়িন

[৪.৩] িম থেক রাজ আয়
[৪.৩.১] রাজের
পিরমাণ

টাকা
(কা)

৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১২

[৪.৪] অা উৎস থেক আয়
[৪.৪.১] রাজের
পিরমাণ

টাকা
(কা)

২ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ৩০.১৩

সের/২১
এর ত
জানাল
অিফস থেক
ত পাওয়া
যায়িন

[৪.৫] রাজ আয় ি সংা
কায ম

[৪.৫.১] েকট চিকং
সািদত

সংা ১.৫ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৫৬১

সের/২১
এর ত
জানাল
অিফস থেক
ত পাওয়া
যায়িন

[৪.৫.২] ালািন তেলর
সায়ী বহার
িনিতকে
লােকােমােভ েয়ল
াকার সংেযািজত

সংা ১.৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৩



া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ০১, 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 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


