
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, ২০২২

ঢাকা াস ানিজট কাািন িলিমেটড

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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

সময় সায়ী ও
পিরেবশ-বাব
অতািনক
গণপিরবহন বা
বতন ও
সসারণ

২৫

[১.১] Mass Rapid Transit
(MRT) Line-6 িনম াণ

[১.১.১] কা ােকজ-২ (িডেপা এলাকার ত
কাজ) এর অগিত

শতাংশ ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৭.৭৫

[১.১.২] কা ােকজ-৩ ও ৪ (উরা নথ  থেক
আগারগও পয  ১১.৭ িকেলািমটার ভায়াডা ও
৯ শন িনম াণ কাজ) এর অগিত

শতাংশ ২ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ৯০.২৫

[১.১.৩] কা ােকজ-৫ (আগারগও থেক
কারওয়ান বাজার পয  ৩.১৯৫ িকেলািমটার
ভায়াডা ও ৩  শন িনম াণ কাজ) এর অগিত

শতাংশ ২ ৮৫ ৮২ ৭৯ ৭৭ ৭৫ ৮১.৫২

[১.১.৪] কা ােকজ-৬ (কারওয়ান বাজার
থেক মিতিঝল পয  ৪.৯২ িকেলািমটার ভায়াডা
ও ৪  শন িনম াণ কাজ) এর অগিত

শতাংশ ২ ৮৫ ৮২ ৭৯ ৭৭ ৭৫ ৮১.৯৭

[১.১.৫] কা ােকজ-৭ (ইেলকিকাল এ
মকািনকাল িসেম) এর অগিত

শতাংশ ২ ৮৭ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৮৫.৫০

[১.১.৬] কা ােকজ-৮ [রািলং ক (রল
কাচ) ও িডেপা ইইপেম সংহ] এর অগিত

শতাংশ ২ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৭৩.৯১

[১.২] Mass Rapid Transit
(Line-1) [E/s] িনম াণ

[১.২.১] িডেটইলড িডজাইন সত শতাংশ ২ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯২

[১.২.২] িনম াণ কােজর দরপ দিলল তত শতাংশ ১ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৮৮

[১.৩] Mass Rapid Transit
(Line-1) িনম াণ

[১.৩.১] িনম াণ কাজ তাবধায়েনর জ পরামশ ক
িতান িনেয়াগত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

মাচ  ২০২২
পয 
বাবায়ন
অগিত
৮০%

[১.৩.২] িডেপার িম উয়েনর জ কাদারী
িতান িনেয়াগত

শতাংশ ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮২

মাচ  ২০২২
পয 
বাবায়ন
অগিত
৮০%

[১.৩.৩] কাদােরর াক যাতা আহবানত শতাংশ ১ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৫০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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%

[১.৪] Mass Rapid Transit
(Line-5): Northern Route
িনম াণ

[১.৪.১] িডেটইলড িডজাইন সত শতাংশ ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৪

[১.৫] Mass Rapid Transit
(Line-5): Southern Route
[িপআরএফ-েজ িরিডেনস
ফাইানিসং] িনম াণ

[১.৫.১] িফিজিবিল ািড সত শতাংশ ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৯০

[১.৫.২] বিসক িডজাইন সত শতাংশ ১ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪০ ৫০

[১.৬] Detailed Design,
Construction, Operation
& Maintenance of MRT
Line-2

[১.৬.১] িিলিমনাির ািড সত তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

মাচ  ২০২২
পয 
বাবায়ন
অগিত
৮৫%

২
কের জ
েয়াজনীয় িম
অিধহণ

২৫

[২.১] Mass Rapid Transit
(Line-1) এর িম অিধহণ

[২.১.১] িম অিধহণত (িপতলগ িডেপা) শতাংশ ১৫ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৯২

[২.২] Mass Rapid Transit
(Line-5): Northern Route
এর িম অিধহণ

[২.২.১] িম অিধহণত (হমােয়তর িডেপা) শতাংশ ১০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫৩.২০

৩
িডএমিসএল এর
ািতািনক
সমতা ি

২০

[৩.১] জনবল িনেয়াগ [৩.১.১] নন জনবল িনেয়াগত জনসংা ১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[৩.২] িশণ দান

[৩.২.১] মাঠ পয ােয়র িবিভ কম চারীগেণর
িশণ দানত

জনসংা ৬ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৮১

[৩.২.২] সমসামিয়ক সংি িবষেয় িবেশষ লািন ং
সশন আেয়াজন

সংা ৪ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১২, 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%

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


