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�খব� 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), িশ� ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� সরকাির দ�র। 

জাতীয় অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�ন করার লে�� এনিপও িশ� কারখানা ও �সবা�লক �িত�ানস�েহ  উৎপাদনশীলতা 

উ�য়েনর জ� িনয়িমতভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ �দানসহ �িতবছর িবিভ� কায �াবলী দ�তার সােথ 

বা�বায়ন কের থােক । গেবষণা কায ��ম পিরচালনা করা এনিপও’র এক� অ�তম ����ণ � কাজ । 

অথ �ৈনিতক উ�য়েনর ��র স�াবনার �দশ আমােদর এ বাংলােদশ । বত�মান সরকার �পক� ২০২১ এবং স�ম 

প�বািষ �কী পিরক�নার মা�েম স�ি� অজ�েনর জ� কাজ করেছ । এছাড়াও জািতসংঘ ক��ক �ঘািষত ২০৩০ সােলর 

মে� Sustainable Development Goals (SDGs) এর ল��স�হ অজ�ন ও ২০৪১ সােল উ�ত রা� 

িহেসেব �দশেক �িতি�ত করার জ� নানা�খী পিরক�না কেরেছ এবং তা বা�বায়েনর জ� িবে� �িতিনয়ত 

পিরবত�নশীল অব�হার সােথ তাল িমিলেয় সরকার উ�ত �ব�হাপনার সম�য় সাধেনর উপর ��� িদে� । ইেতামে� 

বাংলােদশ উ�য়নশীল �দেশর তািলকায় উ�ীত হেয়েছ । 

সরকােরর �ঘািষত িভশন ২০২১ ও ২০৪১ সােল বাংলােদশেক উ�ত রা� িহেসেব �িত�াকরেণ বাংলােদশ 

সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস)  ����ণ � �িমকা পালন করেত পাের । �দেশর িবিভ� �ােন যা�ী ও প� 

পিরবহণ এবং �াপক কম �সং�ােনর মা�েম এ কেপ �ােরশন �দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন িবেশষ �িমকা পালন করেছ। 

�িত�াল� �থেক এ কেপ �ােরশন িবিভ� ঘাত �িতঘােতর ম� িদেয় সময় অিতবািহত করেল ও বত�মােন বলেত �গেল 

অতীেতর �লনায় না�ক অব�হায় পিতত হেয়েছ। 

          গেবষণা �িতেবদন�েত বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর ঢাকা অ�েলর মিতিঝল বাস 

িডেপা, ঢাকা �াক িডেপা, �ক�ীয় �মরামত কারখানা, �তজগ�ও এবং  �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট, গাজী�র এর 

বত�মান অব�া যাচাই, সম�াস�হ িচি�তকরণ ও উ�রেণর উপায় িন�পেণর �চ�া করা হেয়েছ। উৎপাদনশীলতা 

অ�রাগী �ি� ও পাঠক মহেল �িতেবদন� িবেশষভােব সমা�ত হেব বেল আমােদর িব�াস। �িতেবদেন �কািশত 

ত�ািদ ও পয �ােলাচনা হেত �ব�াপনা ক��প�, �িমক �ন���, পিরক�নািবদ ও নীিত িনধ �ারকগণ সামা� উপ�ত 

হেলই এনিপও’র �য়াস সাথ �ক হেয়েছ বেল িবেবিচত হেব ।  এ �িতেবদন ��ত করার জ� বাংলােদশ সড়ক পিরবহন 

কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর �চয়ার�ান সহ �ধান কায �ালেয়র সংি�� কম �কত�ােদর সহেযািগতার জ� আ�িরক 

ধ�বাদ �াপন করিছ।  সেব �াপির ঢাকা অ�েলর মিতিঝল বাস িডেপা, ঢাকা �াক িডেপা, �ক�ীয় �মরামত কারখানা, 

�তজগ�ও এবং  �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট, গাজী�র হেত ত�/উপা� সং�েহ সহেযািগতা করার জ� সংি�� 

�িত�ান �ধানসহ �িত�ানস�েহর কম �কত�া ও কম �চািরেদর আ�িরক ধ�বাদ জানাই।  
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�িমকাঃ 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এক�  রা�ীয় পিরবহণ সং�া। িবআর�িস  বাস ও �াক 

পিরচালনার মা�েম িনরাপেদ ও  সা�য়ী �ে� যা�ী ও  প� পিরবহেণ অন� অবদান �রেখ চলেছ। বাংলােদশ সড়ক 

পিরবহণ কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর �ক�ীয় �মরামত কারখানা দ�তার সােথ সরকাির ও �বসরকাির �িত�ােনর 

গাড়ী �মরামত ও সািভ �িসং করেছ এবং িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট, গাজী�র দ� চালক ও কািরগর 

�তিরর মা�েম মা�েষর কম �সং�ােনর �ব�া কের যাে�। 

 

বাংলােদশ  সড়ক পিরবহণ কেপ �ােরশন (িবআর�িস)  �ল উে��ঃ 

 িবআর�িস এর বহের আ�িনক গািড় সংেযাজন, গািড় র�ণােব�ণ, যা�ী �সবা িনি�তকরণ ও মানব স�দ 

উ�য়েনর মা�েম জনগেণর �ত�ািশত অথ �-সামািজক উ�য়ন সাধন করা। 

 িনরাপদ ও আরামদায়ক রা�ীয় মািলকানাধীন সড়ক পিরবহন �ব�া গেড় �তালা। 

  �দেশ আ�িনক সড়ক পিরবহন �সবা �দান। 

 �িশ�েণর মা�েম সড়ক পিরবহেণর ��ে� দ� জনশি� �ি�। 

 ��ু পিরবহণ �ব�হা িনি�ত রাখার লে�� ��া�িজক ই�ারেভনশনাল �িমকা পালন করা। 

 ই�ারেনট �িবধাসহ িবআর�িস বােস Wi-Fi িসে�ম চা� করা । 

বাংলােদশ  সড়ক পিরবহণ কেপ �ােরশন (িবআর�িস) �সবা স�হঃ  

 �ি�েযা�া/��াহত �ি�েযা�া ও �খতাব�া� �ি�েযা�ােদর জ� িবআর�িসর বােস িবনা ভাড়ায় যাতায়ােতর 

�িবধা ২০১৫ সােল চা� করা হেয়েছ  যা অ�াহত আেছ । 

 ঈদ, হ�, িব�-ইজেতমা ও �দেশর �য �কান �েয �াগকালীন সমেয় িবেশষ বাস সািভ �স �দান।  

 মিহলা, �ি�েযা�া ও �িতব�ীেদর �াস�ত িফ-�ত �িশ�ণ �দান 

 �ল/কেলজ/সরকাির-�বসরকাির িবিভ� �িত�ােন িশ�া সফর/আন� �মণ/বনেভাজনসহ িবিভ� সামািজক 

অ��ােন যাতায়ােতর জ� �লেভ িনরাপদ বাস সািভ �স �দান । 

 িবআর�িস’র সকল বােস �মপান িনিষ� । ‘�মপান�� যানবাহন’ িবআর�িস’র সকল বােস সংেযাজন। 

 �দেশর �েয �াগ�ণ � সমেয় িবআর�িস’র �ােকর মা�েম মালামাল পিরবহণ করা । 
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গেবষণা ল��/উে��ঃ  

 

 বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর ঢাকা অ�েলর মিতিঝল বাস িডেপা, ঢাকা �াক 
িডেপা, �ক�ীয় �মরামত কারখানা, �তজগ�ও এবং  �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট, গাজী�র এর �রাি�ত করার লে�� 
সংি�� �িত�ান স�েহর �সবার মান সহ অ�া� ত� ও উপা� সং�হ কের স�া�তা যাচাই ও বত�মান সম�াস�হ 
িচি�তকরণ ও উ�রেণর উপায় �বর করার মা�েম বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) �ক লাভজনক 
�িত�ােন পিরনত করা এবং  �দেশর অভ��রীণ  পিরবহণ খােত অবদান আরও �ি� করা। 
 

 

অভী� জনেগা�ীঃ  

 

  বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর ঢাকা অ�েলর মিতিঝল বাস িডেপা, ঢাকা �াক 

িডেপা, �ক�ীয় �মরামত কারখানা, �তজগ�ও এবং  �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট, গাজী�র এর ৪� �িত�ানেক িনব �াচন 

কের এ গেবষণা কায ��ম বা�বায়ন করা হেয়েছ । দীঘ � �ময়ােদ এ কায ��েমর আেলােক �হীত �পািরশমালা অবল�ন 

করার মা�েম �িত�ােন কম �রত জনবল ও �সই সােথ �ব�াপনা ক��প� উপ�ত হেব এবং বাংলােদশ সড়ক 

পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর  িনয়�ণাধীন �িত�ান স�হ উ�ত হেব,  ফেল  তােদর �সবার মান �ি�র 

পাশাপািশ উ� অ�েলর  জনগণসহ সম� �দশ উপ�ত হেব।  
  

গেবষণার ���/িবষয়ঃ  

 বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর ঢাকা অ�েলর মিতিঝল বাস িডেপা, ঢাকা �াক 
িডেপা, �ক�ীয় �মরামত কারখানা, �তজগ�ও এবং  �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট, গাজী�র  এর �িত�ানস�েহর বত�মান 
অব�া যাচাই, সম�াস�হ িচি�তকরণ ও  উ�রেণর উপায় । 
 

গেবষণা বা�বায়ন প�িতঃ  

 

 ত� সং�েহর ��ে� �াথিমক ও মা�িমক উৎস হেত ত� সং�হ করা হেয়েছ  । সং�াগত ও �ণগত উভয় 

ত�-উপা� গেবষণা কােজ �বহার করা হেয়েছ । গেবষণা কায ��ম ধােপ ধােপ স�াদন করা হেয়েছ ।  

 

�থম পয �ােয়ঃ  বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর ঢাকা অ�েলর মিতিঝল বাস িডেপা, ঢাকা   

                    �াক িডেপা, �ক�ীয় �মরামত কারখানা, �তজগ�ও এবং  �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট, গাজী�র    

                    এর বত�মান অব�া যাচাই । 

ি�তীয় পয �ােয়ঃ   সম�াস�হ িচি�তকরেণর জ� মিতিঝল বাস িডেপা, ঢাকা �াক িডেপা, �ক�ীয় �মরামত  

                      কারখানা, �তজগ�ও এবং  �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট, গাজী�র পিরদশ �ন ও ত�  সং�হ।   

�তীয় পয �ােয়ঃ    ত�-উপা� সি�েবশকরণ ও �ট��েলশন সীট �তরী এবং  

চ�থ � পয �ােয়ঃ     �া� ত�-উপাে�র আেলােক িবে�ষণ ও ��ায়েনর িভি�েত যেথাপ�� �পািরশকরণ ।  
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অথ �নীিতেত এর �ভাবঃ 

 মিতিঝল বাস িডেপা, ঢাকা �াক িডেপা, �ক�ীয় �মরামত কারখানা, �তজগ�ও এবং  �ক�ীয় �িশ�ণ 

ই���উট, গাজী�র এর উ�য়েনর মা�েম বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর অবদান 

আরও �ি� করা । 

 �দেশর যা�ী পিরবহণ ও প� পিরবহেণ গণপিরবহণ/�ি� মািলকাধীন পিরবহণ এর উপর িনভ�রশীলতা 

কমােনা। 

 �সবা �দয়ার স�মতা যাচাই । 

 অভ��রীণ বাজাের বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর �সবার মান ও চািহদা �ি�। 

 

সীমাব�তাঃ 

 গেবষণায় �ব�ত উপা�স�হ সরাসির মা�ম �থেক সং�হ করা হেলও সময় স�তার কারেন �িত�ান 

স�েহর অভ��ের সকল কম �কত�া ও কম �চারীেদর কাছ �থেক ত� সং�হ করা স�ব হয়িন।  এ কারেণ বা�ব 

অব�হা হেত িক�টা িব��িত হেত পাের । 

 গেবষণা কায ��ম অিত সংি�� সময় (�ফ�য়াির ২০১৯ হেত �ম ২০১৯) এর মে� স�� করেত হেয়েছ িবধায় 

�পক িবে�ষণ করা যায়িন।  
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িবআর�িস মিতিঝল বাস িডেপা   

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর িনয়�ণাধীন মিতিঝল বাস িডেপা ১৯৬১ সাল �থেক কায ��ম 

�� কের। মিতিঝল বাস িডেপা কমলা�ের অবি�ত। মিতিঝল বাস িডেপার �মাট �িমর পিরমান ২.৫৭ একর। 

িডেপা�েত ০২� �দাকান ঘর ও ০১� কাউ�ার আেছ। 

 

  

 
এক নজের মিতিঝল বাস িডেপা 

গাড়ীর িববরণঃ 
িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
িসে�ল বাস নন এিস ৩২ ৩০ ২৬ 
িসে�ল বাস  এিস ৪১ ৪৮ ৫০ 
ডাবল �ডকার বাস ২৬ ২৭ ২৮ 
�মাট ৯৯ ১০৫ ১০৪ 
 
জনশি�র িববরণঃ 

িববরণ  অ�েমািদত পেদর সং�া  িনেয়ািজত জনবল  
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

কম �কত�া ও কম �চাির ৩০ ০৮ ০৭ ০৮ 
       �াইভার ২৩২ (২.২৫ বাস �িত) ১৭৭ ২০৪ ২৫৩ 
      ক�াকটর ১২৯ (১.২৫ বাস �িত) ১৪ ১৬ ১৬ 
    �টকিনিশয়ান   ১৮৫ (১.৮০ বাস �িত) ২০ ২০ ২১ 
          অ�া� ২০ ১১৯ ৭৩ ৬৩ 
      �মাট ৫৯৬ ৩৩৮ ৩২০ ৩৬১ 
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আেয়র িববরণঃ (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
িসে�ল বাস নন এিস ৫৪১.৭০ ৫৭৫.৪৩ ৪৭৭.৪৩ 
িসে�ল বাস  এিস ১৬৭৫.৬২ ১৯৪৭.১১ ২০৮৪.০২ 
ডাবল �ডকার বাস ৫০৩.০৪ ৬৪৬.৯৭ ৪২৬.১৮ 
�মাট আয় ২৭২০.৩৬ ৩১৬৯.৫১ ২৯৮৭.৬৩ 
 
 
�ােয়র িববরণঃ (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�িত�ােন িনেয়ািজত জনবেলর 

�বতন/ ম�রী 
৪০৫.৬০ ৬৪১.৯২ ৬১৩.৭০ 

পাট �স �য় ৪০৫.৫৯ ৪৪২.৫০ ৪১০.১৬ 
জালানী �য় ১৩১০.১০ ১৪৪৭.৮৬ ১৪৫০.০৪ 
অ�া� �য় ৪২৯.০৯ ৪৫৪.৯৮ ৫০০.৯৩ 
�মাট �য় ২৫৫০.৩৮ ২৯৮৭.২৬ ২৯৭৪.৮৩ 
 

সারণী-১ 

সংেযািজত �ে� িবে�ষণ 

                                                                                                              (ল� টাকায়) 

িনন �ায়ক স�হ 
 

 
          সাল 

 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বাস ভাড়া হেত  �মাট আয় ২৭২০.৩৬ ৩১৬৯.৫১ ২৯৮৭.৬৩ 

�ালািন ও পাট �স �য় এবং অ�া� খরচ বাবদ �মাট �য় ২১৪৪.৭৮ ২৩৪৫.৩৪ ২৩৬১.১৩ 

সংেযািজত �� ৫৭৫.৫৮ ৮২৪.১৭ ৬২৬.৫০ 

 
িচে� সংেযািজত �ে� িবে�ষণ 
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              সারণী - ১ এ মিতিঝল বাস িডেপার  ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ 
করা হেয়েছ। অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি�  বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। 
সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪৩.২৯% এবং 
২০১৭-১৮ সােল ৮.৮৫% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, আেয়র  ��ে� ২০১৫-১৬ 
সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৬.৫১% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৯.৮২% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক �ালািন ও পাট �স 
�য় ও অ�া� খরচ বাবদ �মাট �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 
৯.৩৫% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১০.০৯%�ি�  �পেয়েছ। 
 
সংেযািজত �� আশা��প �ি� না হওয়ার কারন ও �িতকারঃ  

         

২০১৫-১৬ সােলর সংেযািজত �ে�র উৎপাদনশীলতা পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িসংেগল নন এিস বাস-

৩২�, িসংেগল এিস বাস-৪১� এবং ডাবল �ডকার বাস-২৬� �মাট ৯৯� বাস এক বৎসর পিরচালনা করায় আয় 

হেয়েছ ২৭২০.৩৬ ল� টাকা । গেড় �িত� বােসর আয় দািড়েয়েছ ২৭.৪৮ ল� টাকা । উে�িখত বৎসের ৯৯� বােসর 

পিরচালন �য় হেয়েছ ২৫৫০.৩৮ ল� টাকা । গেড় �িত� বােসর পিরচালন �য় হেয়েছ ২৫.৭৬ ল� টাকা । এখােন 

পিরলি�ত হে� �য, অ�া� �য় ৪২৯.০ ল� টাকা অিধক হাের �ি� �পেয়েছ । যিদও অ�া� �য় �কান �কান খােত 

�য় করা হেয়েছ তার �কান উে�খ �নই । অ�া� �য় �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� কাি�ত ল��� �পৗঁছােত স�ম 

হয়িন ।  তাছাড়া বাস �মরামেতর ��ে�ও ৪০৫.৫৯ ল� টাকার য�াংশ �য় করা হেয়েছ । বাস �িল অেনক �রােনা 

হওয়ায় র�ণা �ব��ণর জ� য�াংশ পিরবত�ন করেত হেয়েছ । বাস �রােনা হেল �ালানী খরচও �ি� পায় । ২০১৬-

১৭ এবং ২০১৭-১৮ সােল আেয়র পিরমান ও সংেযািজত �� িক�টা �ি� �পেয়েছ । তেব বােসর সং�া এবং �াইভার 

ও ক�াকটেরর সং�া �ি� কের আয় ও সংেযািজত �� �ি� করা হেয়েছ, যা কাংিখত ল��� �পৗঁছােত স�ম হয়িন। 

কম�েদর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ধারনা না থাকায় অ�েয়াজনীয় খরেচর পিরমাণ �ি� �পেয়েছ । �কান �কান খােত 

খরচ কিমেয় অিধক হাের আয় �ি� করা যায় তার জ� কম�েদরেক উৎপাদনশীলতার ধারনা ও দ�তা �ি�র জ� 

�িশ�ণ �হণ করেত হেব । তেবই স�েদর �� �বহার িনি�ত হেব । �িত�ান�র উ�িত ও �সবার মান �ি�র 

করেত হেল কম�েদরেক উৎপাদনশীলতা িবষেয় �িশ��ণর �কান িবক� �নই ।  

 
 

                  িফগার- ১.০  

                  সংেযািজত �ে�  �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
 

              সংেযািজত �� 
             �মাট জনশি� 

                                                           (সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 

                                            সংেযািজত ��                                               আয় 
                                                  আয়                              X                  �মাট জনশি�  
                                      (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                                  (জন�িত আয় ) 
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িন�পণঃ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা বলেত সংেযািজত �� এবং �মাট জনশি�র অ�পাতেক �ঝায়। এ�  

উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত।  সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা সব সময় সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 

এবং জন�িত আয় �ারা �ভািবত হয়, যা িফগার ১.০ এ এবং �িত�ান ক��ক �দ� তে�র িভি�েত  সারণী-২ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 

সারণী-২ 

           সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

িনন �ায়ক স�হ 
  

সাল 

 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

জনশি� (সং�া) ৩৩৮ ৩২০ ৩৬১ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ১.৭০ ২.৫৮ ১.৭৪ 

সংেযািজত �� অ�পাত (%) ২১.১৬ ২৬.০০ ২০.৯৭ 

জন�িত আয় (ল� টাকায়) ৮.০৫ ৯.৯০ ৮.২৮ 

 

 
  

সারণী- ০২ এ মিতিঝল বাস িডেপা এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা হেয়েছ ।  অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� 

স�েহর �লনা করা হেয়েছ।  সংেযািজত �ে�  �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল সংেযািজত �ে�   �ম  উৎপাদনশীলতা ৫১.৭৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল ২.৩৫% 

�ি� �পেয়ছ। সংেযািজত �� অ�পােতর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

অ�পাত ২০১৬-১৭ সােল ২২.৮৭% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.৯০ % �াস �পেয়েছ।  অপরিদেক জন�িত আেয়র 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় জন�িত আয় ২০১৬-১৭ সােল ২২.৯৮% এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ২.৮৫% �ি� �পেয়েছ।  
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সংেযািজত �� �ম উৎপাদনশীলতা �লনা�লক কম �ি� পাওয়ার কারন ও �িতকারঃ  
 

        মিতিঝল বাস িডেপা এর সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �লনা�লক কম �ি� পাওয়ার অ�তম কারন 

িহেসেব িচি�ত করা যায় �য, উ� বৎসের িনেয়ািজত জনবেলর �লনায় জন�িত আয় ও সংেযািজত �� অ�পাত 

আ�পািতক হাের কম িছল। কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, আয় �ি� �পেলও বাস�িল �বশী �রােনা হওয়ায় �ায় 

ওয়াক�শেপ �মরামত করেত হেয়েছ যার ফেল য�পািত বাবদ ��র অথ � �য় হেয়েছ । তাছাড়া অ�া� �েয়র মা�েম 

অিধক পিরমােন খরচ করা হেয়েছ, ফেল আয় �ি� পাওয়া সে�ও সংেযািজত �� �ি� পায়িন ।  এ �থেক উে�ারেনর 

জ� জন�িত আয় ও সংেযািজত �� অ�পাত আরও �ি� করা আব�ক। �কান �কান খােত খরচ কিমেয় অিধক হাের 

আয় �ি� মা�েম সংেযািজত �� �ি� করা যায় তার জ� কম�েদরেক উৎপাদনশীলতার ধারনা ও দ�তা �ি� জ� 

�িশ��ণর �ব�া �হণ করেত হেব । 

 

িফগার-১.২ 
                 �িতেযািগতা�লক �ম �য় 
 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 
 

 

       সংেযািজত ��                                                       �ম �য় 
            �মাট জনশি�                           ÷                         �মাট জনশি� 

            (�ম উৎপাদনশীলতা)                               (জনশি� �িত �ম �য়) 
িন�পণঃ 
 �িতেযািগতা�লক �ম �য় বলেত সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পাতেক �ঝায়। �িত�ােনর �ম 
উৎপাদনশীলতা এবং জনশি� �িত �ম �য় িফগার ১.২ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� 
তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 

  

িনন �ায়ক স�হ 
  

সাল 
 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�মাট �ম �য় (ল� টাকায়) ৪০৫.৬০ ৬৪১.৯২ ৬১৩.৭০ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.৪১ ১.২৮ ১.০২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ১.৭০ ২.৫৮ ১.৭৪ 
জনশি� �িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.২০ ২.০১ ১.৭০ 

সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার (%) ৭০.৪৭ ৭৭.৮৯ ৯৭.৯৬ 
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সারণী-৩ এ মিতিঝল বাস িডেপা এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �িতেযািগতা�লক �ম �য় 

অ�পাত  িন�পণ করা হেয়েছ। এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য,  �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭  সােল ৯.২২% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩৪.২১% �াস �পেয়েছ। তাছাড়া িভি� 

বছর ২০১৫-১৬  সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার  ২০১৬-১৭ সােল ১০.৫৩% এবং ২০১৭-

১৮ সােল ৩৯.০১%  �ি� �পেয়েছ এবং জনশি� �িত  �ম �য় িভি� বছর ২০১৫-১৬ �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

৬৭.৫০% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪১.৬৭%  �ি� �পেয়েছ।  

�িতেযািগতা�লক �ম �য় �ােসর কারন ও �িতকার:  

 

           মিতিঝল বাস িডেপা এর �িতেযািগতা�লক �ম �য় �ােসর অ�তম কারন িহেসেব �বতন ম�রীর �লনায় 

সংেযািজত �� আ�পািতক হাের �ি� না পাওয়া। এ �থেক উে�ারেনর জ� িডেপার �ব�পনায় দািয়�রত জনবলেক 

আেরা দ�তার সােথ কায ��ম পিরচালনা করেত হেব যােত অিধক হাের সংেযািজত �� �্ি� করা যায়। 
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বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর মিতিঝল বাস িডেপার বত�মান অব�া যাচাই, 

সম�াস�হ িচি�তকরণ ও  উ�রেণর উপায়” িবষয়ক গেবষণা কায ��ম পিরচালনার অংশ িহেসেব গত ০৪ মাচ �, 

২০১৯ইং তািরেখ মিতিঝল বাস িডেপা�ত কম �রত কম �কত�া, কম �চাির, �টকিনিশয়ান, �াইভার, ক�াকটর ও িসিবএ 

�নতােদর িনেয় আলাদা ভােব ৫� �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) পিরচালনা করা হয়। উ� �ফাকাস �প িডসকাশন 

(FGD) কায ��ম পিরচালনার মা�েম SWOT িবে�ষণ করা হয় যা িনে� �েল ধরা হেলা। 

 

মিতিঝল বাস িডেপার এর সবল িদক স�হঃ 

 মিহলােদর জ� আলাদা বাস সািভ �েসর �ব�া রেয়েছ । 

 অবািণিজ�ক ভােব বাস সািভ �স পিরচালনা করা হয়। 

মিতিঝল বাস িডেপােত �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) কায ��ম পিরচালনার িক� ছিব 
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 িবআর�িসর বাস দ� ও �িশ�ণ �া� �াইভার �ারা পিরচালনা করা হয়। 

 �বসরকাির বােসর �লনায় িবআর�িসর বােসর ভাড়া �লনা�লক অেনক কম। 

 ডাবল �ডকার বােস �বিশ যা�ী বহন করেত পাের। 

 িবিভ� সরকাির, �বসরকাির �িত�ােনর �াফ ও িশ�া �িত�ােনর ছা�-ছা�ীেদর বহন করার জ� ���ে� 

সািভ �স �দান করা হয় । 

 �ি�েযা�া ও �িতব�ীেদর জ� ভাড়া ি� ।  

 �কান যা�ীর পেকেট  টাকা না থাকেল তােক ি� সািভ �স �দয়া হয় । 

 পিরবহণ ধম �ঘটসহ �য �কান ধম �ঘেট িবআর�িসর বাস চলাচল অ�াহত থােক । 

 ছা�-ছা�ীেদর জ� হাফ ভাড়া �নয়া হয় । 

 নানা �েয �ােগও িবআর�িস সািভ �স অ�াহত থােক । 

 ঈদ বা ধম�য় অ��ােন ��শাল সািভ �েসর মা�েম যা�ীেদর �িবধা �দওয়া হয় । 

মিতিঝল বাস িডেপার এর  এর �ব �ল িদকস�হঃ 

 গাড়ী পািক�ং এর পয �া� জায়গা না থাকায় । 

 িব আর � িস’র িনধ �ািরত �কান ��া� না থাকা । 

 গাড়ী�িল �রাতন হওয়ায় �মইন�ােন� খরচ �বিশ । 

 সরকাির িস�া� �ত না আসায় গািড় �মইন�ােন� কাজ সময়মত �শষ কের �ডিলভারী না িদেত পারা । 

মিতিঝল বাস িডেপার এর  �মিক/ বাধাস�হঃ 

 অযথা �িলশ হয়রানী। 

 আেয়র �লনায় �য় �বিশ হওয়া। 

 িন�মােনর গাড়ী । 

 গাড়ী�িল অেনক �রােনা মেডেলর হওয়ায় �ালানী খরচ অিধক । 

 িবিভ� �রােড  িবআর�িসর বাস  চলাচেল �বসরকাির মািলক পে�র বাধা। 

 

 



-১২- 

 

মিতিঝল বাস িডেপায় কম �রত কম �কত�া, কম �চাির, �টকিনিশয়ান, �াইভার, ক�াকটর ও িসিবএ �নতােদর িনেয় আলাদা 

ভােব  �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) পিরচালনা করা হয়। �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) এর মা�েম মিতিঝল বাস 

িডেপার িন� িলিখত অসংগিত উেঠ এেসেছ। যা �েলধরা হেলা। 

মিতিঝল বাস িডেপার অসংগিত �যখােন--- 

 অযথা �িলশী মামলার টাকা পিরবহণ চালকেক  বহন করেত হয়। 

 িবিভ� অ�হােত চালকেদর �বতন কত�ন করা হয়। 

 �াইভারসহ সংি�� কম �চািররা িনয়িমত �বতন না পাওয়া । 

 চালকরা সরকাির �� এবং ঈেদর �� �ভাগ করেত পাের না । 

 চালকরা �ােনজেমে�র নানা হয়রািন িশকার হয়। 

 িবআর�িসর �াইভার ক�াকটর �টকিনিশয়ানেদরেক সহেজ �কান বাড়ীওয়ালা বাড়ী ভাড়া িদেত চায়না, কারন 

িবআর�িস এক� সরকাির �িত�ােন চা�রী কেরও �িত মােস সময়মত �বতন না পাওয়ায় বাড়ীওয়ালােক 

ভাড়া পিরেশাধ করেত পােরনা। 

 িবআর�িসর �াইভার ক�াকটর �টকিনিশয়ানেদর �ছেল �মেয়েদরেক ভােলা �েল পড়া�না করােত পােরনা, 

কারন িবআর�িস এক� সরকাির �িত�ােন চা�রী কেরও �িত মােস সময়মত �বতন না পাওয়ায় পড়া�নার 

�য় বহন করেত পােরনা। 

 িবআর�িসর �ধান কায �ালেয়র কম �চারীগণ সময়মত �বতন �পেলও িবআর�িসর �াইভার �হলপার 

�টকিনিশয়ানরা বাস চািলেয় আয় করেলও তােদর �বতন �ই-িতন মাস সব সময় বেকয়া থােক, ফেল �াইভার 

�হলপার �টকিনিশয়ানেদর মেন অশাি� িনেয় বাস পিরচালনা করেত হয়, এেত �ঘ �নার স�না থােক । 

  �কান কারেণ �েপর ল��মা�া �রণ না হেল �াইভারেক �প �ডমােরজ িদেত হয়। 

 গাড়ী �ঘ �টনার ��ে� িবিভ� �ডমােরজ চালকেদর বহন করেত হয় । 

 �তল বা �াস িকেলািমটার িহসাব কের �দয়া হয় িক� �ািফক জ�াম বা অ� �কান কারেণ �াস �বিশ 

�েয়াজন হেল সম�য় করার �কান �ব�া �নওয়া হয় না । 

 অেনেকই ২০১৫ �প ��েলর  বেকয়া �বতন এখনও পায়িন । 

 ইউিনফম � বা সরকাির �পাশাক �দওয়ার িনয়ম থাকেলও তা �দওয়া হয় না । 

 �প ��ল �দয়ার পর �বতন �ি� �পেয়েছ ি��ন এবং য�াংশসহ িবিভ� পাট �েসর দাম �ি� �পেয়েছ িক� �স 

�লনায় বাস পিরচালনায় ভাড়া �ি� পায়িন। 
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  িবিভ� �ােন চাদ� িদেত হয়। �যমনঃ 

 �িল�ােন - ১৫০ টাকা 

 ফাম �েগেট - ৪০ টাকা 

 গাবতলী -    ৫০ টাকা 

 �হমােয়ত�র - ৪০ টাকা 

 সাভার  - ৮০ টাকা 

 গাজী�র-�চৗরা�া- ১০০ টাকা 

 গাড়ী �মরামেত আমলাতাি�ক জ�লতার কারেণ �ক সমেয় গাড়ী �ডিলভারী হয়না। 

 স�ক সময় র�ণােব�ণ না হওয়ায় গাড়ী �মইন�ােন� খরচ �বিশ হয়। 

 িবিভ� ভাউচার িবেলর কারেণ খরচ �বিশ �দখা য়ায় । 

 �কািরয়ান গাড়ীর পাট �েসর দাম �বিশ এবং পাট �� �েলা সচরাচর পাওয়া যায় না, ফেল গাড়ী�িল সময়মত �মরামত 

কের �ডিলভাির �দওয়া যায় না । 

 গাড়ী �িত িম�ী জনবল সং�া অেনক কম । 

 পাট� িবেদশ �থেক িনেয় আসেত অেনক সমেয়র �েয়াজন হয়, ফেল ন� গাড়ী�েল অেনক িদন বিসেয় রাখেত হয় । 

 িবআর�িসর িনজ� �লদ �মিশন ওয়াক�শপ �নই, বািহের �থেক কাজ করােত হয় ইহােত সমেয়র অপচয় ও খরচ �বিশ 

হয়। 

 �উব িসে�ম চাকার জ� �কান ��ার �নই । 

 �ােডা/ ছাদ না থাকার কারেণ  বষ �াকােল অথবা �রােদ বােসর কাজ করেত সম�া হয়। 

 বাস পিরচালনায় দ� জনবেলর অভাব। 

 িবমান, �রলওেয়, �নৗপিরবহণসহ অ�া� সমজাতীয় �িত�ােনর মত িবআর�িস সরকাির �িত�ান থাকা সে�ও, 

রাজ� খােত না থাকায় �াইভার ক�াকটর �টকিনিশয়ানসহ কম �চািররা িনয়িমত �বতন পায় না। 

 

মিতিঝল বাস িডেপার জ� �পািরশ স�হঃ 

 

 িবআর�িস গাড়ী দাড়ােনার জ� িনিদ �� ��াে�র �ব�া করা। 

 �েকট কাউ�ার িসে�ম চা� করা। 

 িবিভ� �রােড �চক পেয়� বিসেয় বাস িনয়িমত পিরচািলত হে� িক না তা �দখার �ব�হা করা । 

 িবিভ� সরকাির, আধাসরকাির, �ায়�শািসত, �াংক ও িশ�া �িত�ান স�েহ িব আর � িসর �াফ বহেন 

অিধক সং�ক বাস ভাড়া �নওয়ার জ�সরকাির, আধাসরকাির, �ায়�শািসত, �াংক ও িশ�া �িত�ােন 

পে�র মা�েম অবিহত করার �ব�া করা। 
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 িবিভ� কিম� ও কেপ �ােরশেন �সনাবািহনীর পাশাপািশ ঊ��তন �িলশ কম �কত�ােদর িনেয়ােগর �ব�হা �হণ 

করা �যেত পাের । 

  চালকেদর ১ িদন িডউ� করেল পেরর িদন িডউ� অেফর �ব�া করা। 

 বাস পিরচালনার সােথ জিড়ত কম �চািরেদর ৮ ঘ�ার অিতির� কােজর জ� অভার টাইেমর �ব�হা করা । 

 কােজর পিবেবশ বজায় রাখার জ� রাজ� খােত �হানা�েরর �েয়াজনীয় �ব�হা �হণ করা �যেত পাের । 

 মিতিঝল বাস িডেপােত ২.৫৭ একর �িম রেয়েছ, ইহােত নীচ তলায় বােসর জ� খািল জায়গা �রেখ কমপে� 

২০ তলা িবিশ� অবকাঠােমা িনম �াণ করা যায় । যােত, �পার মােক�ট, সরকাির ও বািণিজ�ক কােজর 

�বহােরর জ� অিফস িনম �াণ এবং িবআর�িসর সদ�েদর আবািসক কােজ �বহােরর �েয়াজন িমটােনা 

�যেত পাের । এেত সরকাির আয় �ি�সহ িবআর�িসর কম �চািরেদর আিথ �ক সম�ার সমাধান হেব এবং উ�ত 

পিরেবেশ িবআর�িসর বাস পিরচািলত হেব । 
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িবআর�িস ঢাকা �াক িডেপা   

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর িনয়�ণাধীন ঢাকা �াক িডেপা  ১৯৭২ সােল আ��ািনক ভােব 

কায ��ম �� কের। ঢাকা �াক িডেপা ৩৮৩-৩৮৬, �তজগ�ও, িশ/এ, ঢাকায় অবি�ত। �াক িডেপা�র �মাট �িমর 

পিরমান ২.০ একর। 

  

এক নজের ঢাকা �াক িডেপা   
গাড়ীর িববরণঃ 
িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�াক ৭২  ৬০  ৫১  
অ�া� ০১  ০১ ০১ 
�মাট ৭৩ ৬১ ৫২ 
জনশি�র িববরণঃ 

িববরণ  ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
কম �কত�া ও কম �চাির ১৯  ১৪  ১০  

       �াইভার ৮২ ৭৮  ৭৪  
      ক�াকটর ১৫  ১৪  ১১  
    �টকিনিশয়ান   ২৫ ২৪  ২১  
          অ�া� ০৬ ০৬  ১০  
      �মাট ১৪৭ ১৩৬ ১২৬ 
আেয়র িববরণঃ (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�াক ১১৭৪.১০ ১৭৬২.৮০ ১৭২৩.৪৬ 
অ�া� - - - 
�মাট আয় ১১৭৪.১০ ১৭৬২.৮০ ১৭২৩.৪৬ 
�ােয়র িববরণঃ (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�িত�ােন িনেয়ািজত জনবেলর 

�বতন/ ম�রী 
২৯১.৬৮ ৩৮৩.১৩ ৩৮২.৯০ 

পাট �স �য় ৪৭.২৬ ৭৬.২৩ ৬৮.৮২ 
জালানী �য় ৪৫৬.৫৬ ৬৬৬.৬৬ ৫৮৮.৭৫ 
�মইন�ােন� �য় ৭৯.৮৮ ১০৫.২০ ১১৬.৭৯ 
অ�া� �য় ২৫৩.৬৩ ৫০০.৮৮ ৬৫২.২৪ 
�মাট �য় ১১২৯.০১ ১৭৩২.১০ ১৮০৯.৫০   
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সারণী-১ 

সংেযািজত �ে� িবে�ষণ 

                                                                                                              (ল� টাকায়) 

িনন �ায়ক স�হ 
 

 
          সাল 

 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�াক ভাড়া হেত  �মাট আয় ১১৭৪.১০ ১৭৬২.৮০ ১৭২৩.৪৬ 
�ালািন, পাট �স �য় ও �মইন�ােন�ও অ�া� বাবদ �মাট �য় ৮৩৭.৩৩ ১৩৪৮.৯৭ ১৪২৬.৬০ 
সংেযািজত �� ৩৩৬.৭৭ ৪১৩.৮৩ ২৬৯.৮৬ 

 

 
 
             
                সারণী - ১ এ ঢাকা �াক িডেপা  এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ 
করা হেয়েছ। অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি�  বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। 
সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২২.৮৮% �ি� এবং 
২০১৭-১৮ সােল ১১.৮৫% �াস �পেয়েছ। উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, আেয়র  ��ে� ২০১৫-১৬ 
সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৫০.১৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৬.৭৯% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক �ালািন ও 
পাট �স �য় ও অ�া� বাবদ �মাট �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 
৬১.১০% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৭০.৩৭%�ি�  �পেয়েছ। 
   
�ালািন, পাট �স �য় ও �মইন�ােন� বাবদ �মাট �য় �ি� হওয়ার কারন ও �িতকারঃ  

         ২০১৫-১৬ সােলর সংেযািজত �ে�র উৎপাদনশীলতা পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, �মাট ৭২� �াক এক বৎসর 

পিরচালনা করায় আয় হেয়েছ ১১৭৪.১০ ল� টাকা ।  গেড় �িত� �ােকর আয় দািড়েয়েছ ১৬.৩১ ল� টাকা । 

উে�িখত বৎসের ৭২� �ােকর পিরচালন �য় হেয়েছ ১১২৯.০১ ল� টাকা । গেড় �িত� �ােকর পিরচালন �য় হেয়েছ 

১৫.৬৮ ল� টাকা । এখােন পিরলি�ত হে� �য, অ�া� �য় ২৫৩.৬৩ ল� টাকা অিধক হাের �ি� �পেয়েছ । যিদও 

অ�া� �য় �কান �কান খােত �য় করা হেয়েছ তার �কান উে�খ �নই । অ�া� �য় �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� 

কাংিখত ল��� �পৗঁছােত স�ম হয়িন । তাছাড়া �াক �মরামেতর ����ও ৪৭.২৬ ল� টাকার য�াংশ �য় এবং র�না 

�ব�ণ ৭৯.৮৮ ল� টাকা �য় করা হেয়েছ। �াক �িল অেনক �রােনা হওয়ায় র�না �ব��নর জ� য�াংশ পিরবত�ন 

করেত হেয়েছ । ফেল অিধক �রােনা �াক হওয়ায় অিধক হাের �ালানী খরচও �ি� �পেয়েছ । ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-

১৮ সােল আেয়র পিরমান ও সংেযািজত �� িক�টা �ি� �পেয়েছ । তেব কাংিখত ল��� �পৗঁছােত স�ম হয়িন ।  
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কারণ ২০১৬-১৭ সােল আেয়র পিরমান �ি�র সােথ সংেযািজত �ে�র পিরমান �ি� পায়, তেব ২০১৭-১৮ সােল 

আেয়র পিরমান �ি� �পেলও সংেযািজত �ে�র পিরমান �াস �পেয়েছ । কম�েদর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ধারনা না 

থাকায় অ�েয়াজনীয় খরেচর পিরমান �ি� �পেয়েছ । �কান �কান খােত খরচ কিমেয় অিধক হাের আয় �ি� করা যায় 

তার জ� কম�েদরেক উৎপাদনশীলতার ধারনা ও দ�তা �ি� জ� �িশ�ণ �হণ করেত হেব । তেবই স�েদর �� 

�বহার িনি�ত হেব । �িত�ান� উ�িত ও �সবার মান �ি�র করেত হেল কম�েদরেক উৎপাদনশীলতা িবষেয় 

�িশ��ণর �কান িবক� �নই ।  

 
 

                  িফগার- ১.০  

                  সংেযািজত �ে�  �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
 

              সংেযািজত �� 
             �মাট জনশি� 

                                                           (সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 

                                            সংেযািজত ��                                               আয় 
                                                  আয়                              X                  �মাট জনশি�  
                                      (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                                  (জন�িত আয় ) 
 
িন�পণঃ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা বলেত সংেযািজত �� এবং �মাট জনশি�র অ�পাতেক �ঝায়। এ�  

উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত।  সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা সব সময় সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 

এবং জন�িত আয় �ারা �ভািবত হয়, যা িফগার ১.০ এ এবং �িত�ান ক��ক �দ� তে�র িভি�েত  সারণী-২ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

সারণী-২ 

           সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

িনন �ায়ক স�হ 
  

সাল 
 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

জনশি� (সং�া) ১৪৭ ১৩৬ ১২৬ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ২.২৯ ৩.০৪ ২.৩৬ 

সংেযািজত �� অ�পাত (%) ২৮.৬৮ ২৩.৪৮ ১৭.২২ 

জন�িত আয় (ল� টাকায়) ৭.৯৯ ১২.৯৬ ১৩.৬৮ 
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সারণী- ০২ এ ঢাকা �াক িডেপা  এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা হেয়েছ ।  অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� 

স�েহর �লনা করা হেয়েছ।  সংেযািজত �ে�  �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল সংেযািজত �ে�  �ম  উৎপাদনশীলতা ৩২.৭৫% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩.০৫% 

�ি� �পেয়েছ। সংেযািজত �� অ�পােতর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

অ�পাত ২০১৬-১৭ সােল ১৮.১৩% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩৯.৯৬% �াস �পেয়েছ।  অপরিদেক জন�িত আেয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় জন�িত আয় ২০১৬-১৭ সােল ৬২.২০ % এবং ২০১৭-১৮ সােল 

৭১.২১% �ি� �পেয়েছ।   
 

সংেযািজত �� �ম উৎপাদনশীলতা �লনা�লক কম �ি� পাওয়ার কারন ও �িতকারঃ 
  

        ঢাকা �াক িডেপা এর সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �লনা�লক কম �ি� পাওয়ার অ�তম কারণ 

িহেসেব িচি�ত করা যায় �য, উ� বৎসের িনেয়ািজত জনবেলর �লনায় জন�িত আয় ও সংেযািজত �� অ�পাত 

আ�পািতক হাের কম িছল। কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, আয় �ি� �পেলও �াক �িল �বশী �রােনা হওয়ায় �ায় 

ওয়াক�শেপ �মরামত করেত হেয়েছ যার ফেল য�পািত ও �মইন�ােন� বাবদ ��র অথ � �য় হেয়েছ । তাছাড়া অ�া� 

�য়ও অিধক পিরমােন খরচ করা হেয়েছ, ফেল আয় �ি� পাওয়া সে�ও সংেযািজত �� �ি� পায়িন ।  এ �থেক 

উ�রেনর জ� জন�িত আয় ও সংেযািজত �� অ�পাত আরও �ি� করা আব�ক। �কান �কান খােত খরচ কিমেয় 

অিধক হাের আয় �ি� মা�েম সংেযািজত �� �ি� করা যায় তার জ� কম�েদরেক উৎপাদনশীলতার ধারনা ও 

দ�তা �ি� জ� �িশ�ণ �হণ করেত হেব । 
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িফগার-১.২ 

                 �িতেযািগতা�লক �ম �য় 
 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 
 

 

       সংেযািজত ��                                                       �ম �য় 
            �মাট জনশি�                           ÷                         �মাট জনশি� 

            (�ম উৎপাদনশীলতা)                               (জনশি� �িত �ম �য়) 
িন�পণঃ 
 �িতেযািগতা�লক �ম �য় বলেত সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পাতেক �ঝায়। �িত�ােনর �ম 
উৎপাদনশীলতা এবং জনশি� �িত �ম �য় িফগার ১.২ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� 
তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 

সারণী-৩  

�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

িনন �ায়ক স�হ 
  

সাল 
 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�মাট �ম �য় (ল� টাকায়) ২৯১.৬৮ ৩৮৩.১৩ ৩৮২.৯০ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.১৫ ১.০৮ ০.৭৮ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ২.২৯ ৩.০৪ ২.৩৬ 

জনশি� �িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.৯৮ ২.৮২ ৩.০৪ 

সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার (%) ৮৬.৬১ ৯২.৫৮ ১২৮.৯৮ 
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সারণী-৩ এ ঢাকা �াক িডেপা  এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �িতেযািগতা�লক �ম �য় 

অ�পাত  িন�পণ করা হেয়েছ। এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য,  �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭  সােল ৬.০৯% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩১.১৭% �াস �পেয়েছ। িভি� বছর 

২০১৫-১৬  সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার  ২০১৬-১৭ সােল ৬.৮৯% এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ৪৮.৯২%  �ি� �পেয়েছ এবং জনশি� �িত  �ম �য় িভি� বছর ২০১৫-১৬ �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪২.৪২ % 

এবং ২০১৭-১৮ সােল ৫৩.৫৩%  �ি� �পেয়েছ।  

 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় �ি�র কারন ও �িতকারঃ 

  

           ঢাকা �াক িডেপা  এর �িতেযািগতা�লক �ম �য় �ি�র অ�তম কারন িহেসেব �বতন ম�রীর �লনায় 

সংেযািজত �� আ�পািতক হাের �ি� না পাওয়া। এ �থেক উে�ারেনর জ� জনবলেক আেরা দ�তার সােথ কায ��ম 

পিরচালনা করেত হেব যােত অিধক হাের সংেযািজত ���্ি� করা যায়।  দ�তা �ি�র জ� উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 

�িশ�ণ �হণ করেত হেব । �িশ�েণর �কান িবক� �নই ।  
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ঢাকা �াক িডেপা 

ঢাকা �াক িডেপা  কম �রত কম �কত�া, কম �চাির, �টকিনিশয়ান, �াইভার ও ক�াকটর  �নতােদর িনেয় গত ১৩-০৩-

২০১৯ তািরেখ আলাদা ভােব  �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) পিরচালনা করা হয়। �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) 

এর মা�েম ঢাকা �াক িডেপা  িন� িলিখত অসংগিত পাওয়া যায়, যা �েল ধরা হেলা। 

ঢাকা �াক িডেপার অসংগিত �যখােন---- 

 �াক পিরচালনার ��ে� কম �কত�া ও কম �চারীরেদর মে� সম�েয় অভাব । 

 �াক �হলপার না থাকায় কাি�ত রাজ� অজ�ন করা স�ব হয়না । 

 চালকরা িনেজরাই মালামাল �লাড করেত িগেয় িবিভ� �ঘ �টনার স�ুখীন হে� । 

 সরকারী প� বহন করেত িগেয় িবিভ� সম�া �যমনঃ �লাড আনেলাড �লবার খরচ বাবদ ১৫ �মঃ টন 

৩০০/- টাকা �লািডং �লবার চাজ� পিরেশাধ করেত হয় । যা কেপ �ােরশন বহন করার কথা থাকেলও, তা 

চালকেক বহন করেত হয় । তাছাড়া আনেলািডং ৪৫০/- টাকা, �লবার চাজ�  ৭৫০/- চালকেক িদেত হয় ।  

 

ঢাকা �াক িডেপােত �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) কায ��ম পিরচালনার িক� ছিব 
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এর �য় িমটােত িগেয় �াভারগণ �ােক ক�াপািস�র �চেয় �বিশ প� বহন কের থােক ফেল �ােকর 

িবিভ� ধরেণ �িত সািধত হয়। 

  �াক চালকেদর ২৪ ঘ�া িডউ� করেত হয় এর জ� অভার টাইেমর �ব�হা �নই, িকংবা চালকেক 

অিতির�  �� �দওয়া হয় না । 

 ওয়াক�শেপর কােজর জবাবিদিহতার না  থাকায় অেনক সময় িফটেনস না �দিখেয় আনিফট অব�ায় 

�াক �ডিলভারী �দয়া হয়, ফেল রা�ায় চালকেদর িবিভ� সম�ায় পড়েত হয়।  

  িবিভ� �ােন বকিশস িদেত হয়। ২০ বছর আেগ ৫০ টাকা �দয়া হেতা এখন ১০০ টাকার �বিশ িদেত 

হয়। 

 �াক �রাতন হওয়ায় �মই�ােন� খরচ �বিশ হয়। 

 �াক অ�যায়ী ওয়াক�শপ ও �টকিনিশয়ান পয �া� নয় । 

 �াহকেদর িনকট হেত �ােকর ভাড়ার টাকা সময়মত আদায় না হওয়ায় চালকেদর িনয়িমত �বতন পায় 

না। 

 িনজ� �লদ �মিশন ওয়াক�শপ না থাকায় �লেদর কাজ বািহের করােত হয়, ফেল সময় ও খরচ �বিশ 

লােগ। 

 �টকিনিশয়ানসহ �াক কম �চািরেদর অিফেসর আসার সময় আেছ, িক� যাওয়ার �কান সময় �নই এর 

জ� ওভার টাইেমর �ব�হা করা হয় নাই। 

 �ােকর ক�াপািস� ৮ টন িক� অেনক সময় �ােনজেমে�র চােপ ১৬ টন মাল বহন করেত হয়। 

 ৫ মাস ২২-০৪-২০১৮ �থেক ০৪-০৯-২০১৮ পয �� �ােক মালামাল পিরবহণ ব� থাকায় ঢাকা �াক িডেপা 

আিথ �কভােব �িত�� হেয়েছ। ফেল এখনও অেনেকই বেকয়া �বতন পায়িন । 

 ওয়াক�শেপ দ� ও �যা� কািরগেরর অভাব। 

 �ােকর �ােরেজর �হান� নী� হওয়ার সামা� �ি�েত জলাব�তা �লেগ থােক । 

  ওয়াক�শেপর ছাদ অেনক �রােনা হওয়ায় �ায় সময় �ভে� �ভে� পড়েছ যার জ� ওয়াক�শপ কােজর 

�কান পিরেবশ �নই। বাউ�ারীওয়াল কাত হেয় যাওয়ায় �য �কান সময় �ঘ �টনা ঘটেত পাের । 
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ঢাকা �াক িডেপার জ� �পািরশ স�হঃ 

  �াক িডেপার অবকাঠােমা উ�য়ন করা। 

 বত�মােন খা� অিধদ�েরর প� পিরবহেণ ২০% �কাটা রেয়েছ এ �থেক  �কাটা বািড়েয় ৪০% 

করার জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা �যেত পার । �াক �াইভােরর সােথ একজন �হলপার 

�দওয়া �যেত পাের ।  

 িস িব এ িনব �াচন না হওয়ায় এর �ব�া �হণ করা। 

 কােজর পিবেবশ বজায় রাখার জ� রাজ� খােত �হানা�েরর �েয়াজনীয় �ব�হা �হণ করা 

�যেত পাের । 

 �াক িডেপােত ২.০০ একর �িম রেয়েছ, ইহােত নীচ তলায় �ােকর �ােরেজর জ� খািল জায়গা 

�রেখ কমপে� ২৫ তলা িবিশ� অবকাঠােমা িনম �াণ করা যায় । যােত, �পার মােক�ট, সরকাির ও 

বািণিজ�ক কােজর �বহােরর জ� অিফস িনম �াণ এবং িবআর�িসর কম �চািরেদর আবািসক 

কােজ �বহােরর �েয়াজন িমটােনা �যেত পাের । এেত সরকাির আয় �ি�সহ িবআর�িসর 

কম �চািরেদর আিথ �ক সম�ার সমাধান হেব এবং উ�ত পিরেবেশ িবআর�িসর �াক পিরচািলত 

হেব । 
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িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা 

                  বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর িনয়�ণাধীন িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত 

কারখানা� ৩২, শহীদ তাজউি�ন আহে�দ সরিণ, �তজগ�ও, ঢাকায় অবি�ত। �িত�ান� ১৯৬১ সােল �িতি�ত 

হওয়ার পর �থেক ১৯৯৫ সােলর �ব � পয �� িবআর�িসর িনজ� গািড়র �মরামত কাজ করা হেতা। পরবত�েত সং�াপন 

ম�ণালেয়র ��াপন �মাতােবক সরকাির, �ায়�শািসত �িত�ান স�েহর অবািণিজ�ক গািড় অ� �মরামত কারখানায় 

�মরামত করেত হত তার জ� �ট�ােরর �েয়াজন হয়না। সরকাির মটরযান �মরামত কারখানার ছাড়প� �হেণর �য 

িবধান রেয়েছ তা অ�সরণ �ব �ক �সবা�হণকারী �িত�ান ক��ক �া�লন অ�েমাদন ও কায �ােদেশর মা�েম �মরামত 

কাজ করা হয়। বত�মােন �িত বৎসের অ� �মরামত কারখানা �থেক �নােমর সােথ িবিভ� সরকাির, আধা-সরকাির, 

�ায়�শািসত �িত�ান সহ শতািধক �িত�ােনর িবিভ� ধরেণর গািড়র �মরামত কাজ করা হে�। 

  

  

এক নজের িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা 

জনশি�র িববরণঃ 

িববরণ  অ�েমািদত পেদর সং�া  িনেয়ািজত জনবল  

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

কম �কত�া ও কম �চাির ২৯ ০৬ ০৬ ০৬ 

       �াইভার ০২ ০২ ০২ ০২ 

      ক�াকটর/�হলপার - ১১ ১১ ১১ 

    �টকিনিশয়ান   ১২৬ ২৫ ২৫ ২৫ 

          অ�া�য ১৬ ০৭ ০৬ ০৫ 

      �মাট ১৭৩ ৫১ ৫১ ৪৯ 

আেয়র িববরণঃ (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�ভিহক�াল/গাড়ী �মরামত হেত আয়  ৬৬৪.৩৯ ৬৬৭.৬১ ৬৩৩.৭৬ 
অ�া� - - - 
�মাট আয় ৬৬৪.৩৯ ৬৬৭.৬১ ৬৩৩.৭৬ 
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�ােয়র িববরণঃ (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�িত�ােন িনেয়ািজত জনবেলর 

�বতন/ ম�রী 
১১৮.৯০ ১৪৬.৮৭ ১৫৭.৯৭ 

পাট �স �য় ৪০৮.৫০ ৩৯০.৯৯ ৩৩৫.৮৮ 
অ�া� �য় - - - 
�মাট �য় ৫২৭.৪০ ৫৩৭.৮৬ ৪৯৩.৮৫ 
  

সারণী-১ 

সংেযািজত �ে� িবে�ষণ 

                                                                                                              (ল� টাকায়) 

িনন �ায়ক স�হ 
 

 
          সাল 

 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�ভিহক�াল/গাড়ী �মরামত হেত �মাট আয় ৬৬৪.৩৯ ৬৬৭.৬১ ৬৩৩.৭৬ 

পাট �স �য় বাবদ �মাট �য় ৪০৮.৫ ৩৯০.৯৯ ৩৩৫.৮৮ 

সংেযািজত �� ২৫৫.৮৯ ২৭৬.৬২ ২৯৭.৮৮ 

 
 

 
  
             সারণী - ১ এ িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 
সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি�  বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 
সােথ �লনা করা হেয়েছ। সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 
সােল ৮.১০% �ি� �পেয়েছ  এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৬.৪১ % �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় 
�য, আেয়র  ��ে� ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ০.৪৮% �ি�  এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪.৬১% �াস 
�পেয়েছ। 
 
 অপরিদেক �ালািন ও পাট �স �য় বাবদ �মাট �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 
২০১৬-১৭ সােল  ৪.২৯% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৭.৭৮% �াস �পেয়েছ। 
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সংেযািজত �� আশা��প �ি� না হওয়ার কারন ও �িতকারঃ  

 

িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র ২০১৫-১৬ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল সংেযািজত  

�� �তমন �ি� না হওয়া �িত�ান�র জ� খারাপ ল�ণ । জনবেলর অ�পােত কম সং�ক গাড়ী �মরামত ও 

সািভ �িসং করা হেয়েছ । তাছাড়া �ধান কায �ালেয়র গাড়ী�িল িফ �মরামত ও সািভ �িসং করা হয়, ফেল আয় �ি� পায়িন 

। িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�েত আরও অিধক সং�ক সরকাির গাড়ী যােত কাজ করােনা যায়, �স জ� 

�ব�াপনা ক��প�েক �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করেত হেব ।  

 
িফগার- ১.০  

                  সংেযািজত �ে�  �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
 

              সংেযািজত �� 
             �মাট জনশি� 

                                                           (সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 

                                            সংেযািজত ��                                               আয় 
                                                  আয়                              X                  �মাট জনশি�  
                                      (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                                  (জন�িত আয় ) 

 
 

িন�পণঃ 
সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা বলেত সংেযািজত �� এবং �মাট জনশি�র অ�পাতেক �ঝায়। এ�  

উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত।  সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা সব সময় সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 

এবং জন�িত আয় �ারা �ভািবত হয়, যা িফগার ১.০ এ এবং �িত�ান ক��ক �দ� তে�র িভি�েত  সারণী-২ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

সারণী-২ 

           সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

িনন �ায়ক স�হ 
  

সাল 
 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

জনশি� (সং�া) ৫১ ৫১ ৪৯ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ৫.০২ ৫.৪২ ৬.০৮ 

সংেযািজত �� অ�পাত (%) ৩৮.৫২ ৪১.৪৩ ৪৭.০০ 

জন�িত আয় (ল� টাকায়) ১৩.০৩ ১৩.০৯ ১২.৯৩ 
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সারণী- ০২ এ িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র  ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা হেয়েছ।  অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ।  সংেযািজত �ে�  �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল সংেযািজত �ে� �ম  উৎপাদনশীলতা ৭.৯৭ % এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ২১.১২ % �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পােতর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

সংেযািজত �� অ�পাত ২০১৬-১৭ সােল ৭.৫৫ % এবং ২০১৭-১৮ সােল ২২.০১ % �ি� �পেয়েছ।  অপরিদেক 

জন�িত আেয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় জন�িত আয় ২০১৬-১৭ সােল ০.৪৬% 

�ি�  এবং ২০১৭-১৮ সােল  ০.৭৭% �াস �পেয়েছ।   

 

সংেযািজত �� �ম উৎপাদনশীলতা �লনা�লক কম �ি� হওয়ার কারন ও �িতকারঃ  

 

        িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র  সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �লনা�লক কম �ি� হওয়ার 

অ�তম কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য, উ� বৎসের িনেয়ািজত জনবেলর �লনায় জন�িত আয় ও সংেযািজত 

�� অ�পাত আ�পািতক হাের কম িছল। জনবেলর অ�পােত কম সং�ক গাড়ী �মরামত ও সািভ �িসং করা হেয়েছ । 

তাছাড়া �ধান কায �ালেয়র গাড়ী�িল িফ �মরামত ও সািভ �িসং করা হেয় থােক, ফেল আয় �ি� পায়িন । িবআর�িস 

�ক�ীয় �মরামত কারখানা�েত আরও অিধক সং�ক সরকাির, �বসকাির ও �ায়�শািসত �িত�ােন  গাড়ী যােত কাজ 

করােনা হয়, �স জ� সরকাির, �বসকাির ও �ায়�শািসত �িত�ানেক অবিহত করার জ� �ব�াপনা ক��প�েক 

�েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করেত হেব ।  
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িফগার-১.২ 
                 �িতেযািগতা�লক �ম �য় 
 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 
 

 

       সংেযািজত ��                                                       �ম �য় 
            �মাট জনশি�                           ÷                         �মাট জনশি� 

            (�ম উৎপাদনশীলতা)                               (জনশি� �িত �ম �য়) 
িন�পণঃ 
 �িতেযািগতা�লক �ম �য় বলেত সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পাতেক �ঝায়। �িত�ােনর �ম 
উৎপাদনশীলতা এবং জনশি� �িত �ম �য় িফগার ১.২ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� 
তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 

সারণী-৩  

�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

িনন �ায়ক স�হ 
  

সাল 
 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�মাট �ম �য় (ল� টাকায়) ১১৮.৯০ ১৪৬.৮৭ ১৫৭.৯৭ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় ২.১৫ ১.৮৮ ১.৮৯ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ৫.০২ ৫.৪২ ৬.০৮ 

কম �চারী �িত �ম�য় (ল� টাকায়) ২.৩৩ ২.৮৮ ৩.২২ 

সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার (%) ৪৬.৪৭ ৫৩.০৯ ৫৩.০৩ 
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সারণী-৩ এ িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত  িন�পণ করা হেয়েছ। এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য,  �িতেযািগতা�লক 

�ম �য় িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭  সােল ১২.৫৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১২.০৯  �াস 

�পেয়েছ। িভি� বছর ২০১৫-১৬  সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার  ২০১৬-১৭ সােল ১৪.২৫% 

এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৪.১২%  �ি� �পেয়েছ এবং জনশি� �িত  �ম �য় িভি� বছর ২০১৫-১৬ �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল ২৩.৬১ % এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩৮.২০% �ি� �পেয়েছ।  

 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় �ােসর কারন ও �িতকারঃ 

  

           িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র �িতেযািগতা�লক �ম �য় �ােসর অ�তম কারন িহেসেব �বতন 

ম�রীর �লনায় সংেযািজত �� আ�পািতক হাের �ি� না পাওয়া। এ �থেক উ�রেনর জ� জনবলেক আেরা দ�তার 

সােথ কায ��ম পিরচালনা করেত হেব যােত অিধক হাের সংেযািজত �� �্ি� করা যায়।  দ�তা �ি�র জ� 

�িশ�েণর �কান িবক� �নই ।  
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িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র কম �রত কম �কত�া, কম �চাির, �টকিনিশয়ান, �াইভার, ক�াকটর ও িসিবএ 

�নতােদর িনেয় গত ১৪-০৩-২০১৯ তািরেখ আলাদা ভােব  �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) পিরচালনা করা হয়। 

�ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) এর মা�েম িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র িন� িলিখত অসংগিত �েলা 

উেঠ এেসেছ। যা �েল ধরা হেলা। 

িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র অসংগিত �যখােন--- 

 আ�িনক য�পািত বা �ল� (��নার) না থাকায় সময়মত গাড়ী �ডিলভারী �দওয়া যায় না। ফেল �াহকগণ অ�� গাড়ী 
কাজ কের । 

 ওয়াক�শপ�েত �নাঙরা পিরেবেশ কাজ করেত হে� ।  
 �াহকেদর  বসার জায়গা না থাকায় �াইভার বা গাড়ীর সােথ �লাক আসেত অিনহা �কাশ কের । 
  ওয়াক�শেপ �য জনবল রেয়েছ তার অ�পােত কাজ কম হওয়ায় কােজর পিরমাণ �ি� করেত হেব। 
 কােজর পিরেবশ ভাল না। কারণ ওয়াক�শেপর বাউ�ারী িভতেরর জায়গা নী� হওয়ায় সামা� �ি�েত জলাব�তার �ি� 

হয় । 
 �াহকগেণর অিভেযাগ থােক িবআর�িসর ওয়াক�শেপ গাড়ী �মরামেতর কােজর খরচ �বিশ, তেব কােজর মান ভাল 

এবং এক বছেরর �ারাি� �দয়ায় �মরামত ও সািভ �িসং খরচ �বিশ হয়। 
 �হড অিফেসর গািড়র �মরামত ও সািভ �িসং িফ করেত হয়। 

 

িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) কায ��ম পিরচালনার িক� ছিব 
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 ওয়াক�শেপ কাজ করেত আসা �াইভারেদর আ�ায়েনর �ব�হা �নই । 
 �রাতন অবকাঠােমা। 
 িবিভ� সরকাির অিফেসর গাড়ীর কাজ করার পর সােথ সােথ িবল পিরেশাধ না করায় বেকয়া/পাওনা আদায় সম�া 

হয় । 
 কি�উটার (��ি�র) অভােব দা�িরক কাজ অিত সহেজ করা স�ব হয় না । 

িবআর�িস �ক�ীয় �মরামত কারখানা�র জ� �পািরশ স�হঃ 

 সরকােরর �িত� �িত�ােনর গাড়ী �মরামত ও সািভ �িসং করার জ� িচ� িদেয় অবিহত করার �ব�া �নয়া 
�যেত পাের । 

 �াহকেদর বসার জ� সকল িক� �িবধাসহ িব�ামগার িনম �ান করা �যেত পাের । 

 সািভ �িসং করেত আসা �াইভারেদর জ� হালকা আ�ায়েনর �ব�হা করা। 

 কােজর পিবেবশ বজায় রাখার জ� রাজ� খােত �হানা�েরর �েয়াজনীয় �ব�হা �হণ করা �যেত পাের । 

 ন�ন অবকাঠােমা িনম �াণ করা এবং �ক�ীয় �মরামত কারখানােত পয �া� পিরমান খািল জায়গা রেয়েছ, এ�ত 
নীচ তলায় �ক�ীয় �মরামত কারখানার জ� খািল জায়গা �রেখ কমপে� ২৫ তলা িবিশ� অবকাঠােমা িনম �াণ 
করা যায় �যন �পার মােক�ট, সরকাির ও বািণিজ�ক কােজর �বহােরর জ� অিফস িনম �াণ এবং িবআর�িসর 
কম �চািরেদর আবািসক কােজ �বহােরর �েয়াজন িমটােনা �যেত পাের । এেত সরকাির আয় �ি�সহ 
িবআর�িসর কম �চািরেদর আিথ �ক সম�ার সমাধান হেব এবং উ�ত পিরেবেশ িবআর�িসর �ক�ীয় �মরামত 
কারখানা� পিরচািলত হেব । 
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িবআর�িস �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর িনয়�ণাধীন িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট,  

চা�না �চৗরা�া, গাজী�ের অবি�ত। �িশ�ণ ইনি��উট�র �মাট �িমর পিরমাণ ০৫ একর। িবআর�িসর �ক�ীয় 

�িশ�ণ ইনি��উট� �িশ�েণর কােজ �বহােরর জ� ০৪� ��িনং বাস, ০২� ��িনং �াক এবং ৩০� ��িনং কার 

রেয়েছ। 

 

 

এক নজের িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ইনি��উট, গাজী�র । 

 

িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ইনি��উট, গাজী�র । 

জনশি�র িববরণঃ 

িববরণ  অ�েমািদত পেদর সং�া  িনেয়ািজত জনবল  

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

কম �কত�া ও কম �চাির ১৭ ০৬ ০৬ ০৭ 

�াইভার ৪৮ ১৫ ১৭ ২২ 

ক�াকটর/�হলপার - ০১ ০১ ০১ 

�টকিনিশয়ান   ৭ ০১ ০১ ০১ 

অ�া� - - - - 

�মাট ৬২ ২৩ ২৫ ৩১ 
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আেয়র িববরণঃ (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�িশ�ণ হেত আয়  ১১৯.১৫ ১৪৭.৫৭ ২৩২.২১ 
অ�া� - - - 
�মাট আয় ১১৯.১৫ ১৪৭.৫৭ ২৩২.২১ 
�ােয়র িববরণঃ (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�িত�ােন িনেয়ািজত জনবেলর 
�বতন/ ম�রী 

৫৬.২৬ ৭৩.৭৮ ৯৩.৯৮ 

পাট �স �য় ১২.৯৫ ১৩.২৯ ১৫.৫২ 
�ালানী �য় ১৯.৯১ ৩০.৬০ ৪৬.৭৫ 
�মইন�ােন� �য় ১.৯৮ ১.৫৫ ০.৫১ 
অ�া� �য় ২৭.০৪ ২৬.৩৫ ৭২.৪৫ 
�মাট �য় ১১৮.১৪ ১৪৫.৫৭ ২২৯.২১  

 

 

সারণী-১ 

সংেযািজত �ে� িবে�ষণ 
                                                                                                              (ল� টাকায়) 

িনন �ায়ক স�হ 
 

 
          সাল 

 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�িশ�ণ হেত  �মাট আয় ১১৯.১৫ ১৪৭.৫৭ ২৩২.২১ 

�ালািন ও পাট �স �য় বাবদ �মাট �য় ৬১.৮৮ ৭১.৭৯ ১৩৫.২৩ 

সংেযািজত �� ৫৭.২৭ ৭৫.৭৮ ৯৬.৯৮ 
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সারণী - ১ এ িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি�  বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 
সােথ �লনা করা হেয়েছ। সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 
সােল ৩২.৩২% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৬৯.৩৪% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, আেয়র  
��ে� ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২৩.৮৫% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৯৪.৮৯% �ি� �পেয়েছ । 
অপরিদেক �ালািন ও পাট �স �য়  ও অ�া� বাবদ �মাট �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 
�লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৬.১৫% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১১৮.৫৪% �ি�  �পেয়েছ। 
   
সংেযািজত �� �ােসর কারন ও �িতকারঃ 

  

         িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ইনি��উট এর ২০১৫-১৬ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৭-১৮ সােল সংেযািজত  �� 

আ�পািতক হাের �ি� পায় জনবল অ�পােত �ি�র পিরমান �বই নগ� । কারন িহেসেব �দখা যায়, ৮০ ও ৯০ 

মেডেলর গাড়ী িদেয় �িশ�ণ �দান হে�, যার ফেল �াহকগণ �রােনা মেডেলর গাড়ীেত �িশ�ণ �হণ করেত আ�হী 

নয় িবধায় জনবল অ�পােত আয় �ি�র পিরমান �বই নগ� । এ �থেক উ�রেনর জ� অেটা িগয়ার এিস গাড়ী 

সংেযাজন করা �েয়াজন । তেবই �াহক সং�া �ি� পােব । �াহক সং�া �ি� �পেল আেয়র পিরমান �ি� পােব । 

আেয়র পিরমান �ি� �পেল সংেযািজত �ে�র পিরমান �ি� পােব । এেত  �িত�ােনর আিথ �ক সম�া িনরসন হেব 

এবং কম �চািরেদর আ�েতািষক �পেত �কান সম�া হেব না ।  

 
িফগার- ১.০  

                  সংেযািজত �ে�  �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
 

              সংেযািজত �� 
             �মাট জনশি� 

                                                           (সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 

                                            সংেযািজত ��                                               আয় 
                                                  আয়                              X                  �মাট জনশি�  
                                      (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                                  (জন�িত আয় ) 
 
িন�পণঃ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা বলেত সংেযািজত �� এবং �মাট জনশি�র অ�পাতেক �ঝায়। এ�  

উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত।  সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা সব সময় সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 

এবং জন�িত আয় �ারা �ভািবত হয়, যা িফগার ১.০ এ এবং �িত�ান ক��ক �দ� তে�র িভি�েত  সারণী-২ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 
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সারণী-২ 

           সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

িনন �ায়ক স�হ 
  

সাল 
 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

জনশি� (সং�া) ২৩ ২৫ ৩১ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ২.৪৯ ৩.০৩ ৩.১৩ 

সংেযািজত �� অ�পাত (%) ৪৮.০৭ ৫১.৩৫ ৪১.৭৬ 

জন�িত আয় (ল� টাকায়) ৫.১৮ ৫.৯০ ৭.৪৯ 

 

 
 

সারণী- ০২ এ িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা হেয়েছ ।  অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ।  সংেযািজত �ে�  �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল সংেযািজত �ে�  �ম  উৎপাদনশীলতা ২১.৬৯% 

এবং ২০১৭-১৮ সােল ২৫.৭০% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পােতর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় সংেযািজত �� অ�পাত ২০১৬-১৭ সােল ৬.৮২% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৩.১৩ % �াস 

�পেয়েছ।  অপরিদেক জন�িত আেয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় জন�িত আয় ২০১৬-

১৭ সােল ১৩.৯০ % এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৪.৫৯% �ি� �পেয়েছ।   

 

সংেযািজত �� �ম উৎপাদনশীলতা �ােসর কারন ও �িতকারঃ  
 

        িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল   

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা কম হাের �ি� �পেয়েছ ।  কারন িহেসেব �দখা যায়, ৮০ ও ৯০ মেডেলর 

�া�েয়ল কার, বাস ও �াক �ারা �িশ�ণ �দান হয়, যার ফেল �াহকগণ �রােনা মেডেলর �া�েয়ল গাড়ীেত �িশ�ণ 

�হণ করেত আ�হী নয় িবধায় জনবল অ�পােত আয় �ি�র পিরমান �বই নগ� । এ �থেক উ�রেনর জ� অেটা িগয়ার 

এিস কার, আ�িনক বাস ও �াক �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উেট সংেযাজন করা �েয়াজন । তেবই �াহক সং�া �ি� 

পােব । �াহক সং�া �ি� �পেল আেয়র পিরমান �ি� পােব । আেয়র পিরমান �ি� �পেল সংেযািজত �ে�র পিরমান 

�ি� পােব । এেত  �িত�ােনর আিথ �ক সম�া িনরসন হেব এবং কম �চািরেদর আ�েতািষক �পেত �কান সম�া হেব না।  
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িফগার-১.২ 

                 �িতেযািগতা�লক �ম �য় 
 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 
 

 

       সংেযািজত ��                                                       �ম �য় 
            �মাট জনশি�                           ÷                         �মাট জনশি� 

            (�ম উৎপাদনশীলতা)                               (জনশি� �িত �ম �য়) 
 
িন�পণঃ 
 �িতেযািগতা�লক �ম �য় বলেত সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পাতেক �ঝায়। �িত�ােনর �ম 
উৎপাদনশীলতা এবং জনশি� �িত �ম �য় িফগার ১.২ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� 
তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৩ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 

সারণী-৩  

�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

িনন �ায়ক স�হ 
  

সাল 
 ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�মাট �ম �য় (ল� টাকায়) ৫৬.২৬ ৭৩.৭৮ ৯৩.৯৮ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.০২ ১.০৩ ১.০৩ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ২.৪৯ ৩.০৩ ৩.১৩ 

জনশি� �িত �ম�য় (ল� টাকায়) ২.৪৫ ২.৯৫ ৩.০৩ 

সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার (%) ৯৮.২৪ ৯৭.৩৬ ৯৬.৯১ 
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সারণী-৩ এ িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত  িন�পণ করা হেয়েছ। এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য,  �িতেযািগতা�লক 

�ম �য় িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭  সােল ০.৯৮%এবং ২০১৭-১৮ সােল একই হাের ০.৯৮% 

�ি� �পেয়েছ। িভি� বছর ২০১৫-১৬  সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার  ২০১৬-১৭ সােল 

০.৯০% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১.৩৫%  �াস �পেয়েছ ।  জনশি� �িত  �ম �য় িভি� বছর ২০১৫-১৬ �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ২০.৪১ % এবং ২০১৭-১৮ সােল ২৩.৬৭ %  �ি� �পেয়েছ।  

 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় �ােসর কারন ও �িতকারঃ 

 

           িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট এর �িতেযািগতা�লক �ম �য় �ােসর অ�তম কারন িহেসেব 

�বতন ম�রীর �লনায় সংেযািজত �� আ�পািতক হাের �ি� না পাওয়া। এ �থেক উ�রেনর জ� �ব�াপনার সােথ 

দািয়�রত জনবলেক আেরা দ�তার সােথ কায ��ম পিরচালনা করেত হেব, যােত অিধক হাের আয় �ি� পায়, আয় 

�ি� �পেল সংেযািজত �� �্ি� পােব ।   

 

িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট এর কম �রত কম �কত�া-কম �চাির, �িশ�ক, �টকিনিশয়ান, �াইভার ও 

ক�াকটরেদর  িনেয় গত ২১/০৩/২০১৯ তািরেখ আলাদা ভােব  �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) পিরচালনা করা 

হয়। �ফাকাস �প িডসকাশন (FGD) এর মা�েম িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট এর িন� িলিখত অসংগিত 

�েলা উেঠ এেসেছ। যা �েলধরা হেলা। 
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িব আর � িস �িশ�ণ ই���উট, গাজী��রর অসংগিত �যখােন---- 

 �িশ�ণ ই���উট  �য গািড়�েলা িদেয় িবিপএ�িস�ত �িশ�ণ �দয় �সই গািড়�েলা অেনক �রাতন ও 
�া�েয়ল । �মরামত খরচ অেনক �বিশ । এছাড়া অিধকাংশ ��ে�ই গািড় �মরামত করার জ� �য 
য�াংশ দরকার তা �েঁজ পাওয়া যায় না  । গাড়ী �েলার মেডল ৮০ ও ৯০ । গাড়ীর �েলার আ�িনকায়ন 
করা জ�রী । 
 License নবায়ন সমীব�তাঃ 

 ১ম এ হালকা   License �দয়া হয় । পের ভারী License �দয়া হয় । License �পেতও 
সম�া হয় দীঘ ��ি�তার কারেণ । িবআর�এ�ত দীঘ ��ি�তায় ১ টা Card �পেত �াইভারেদর ১ বছেরর 
�বিশ সময় লাগেছ । 

 িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট এর �িশ�ণ �ম এর আ�িনকায়ন + আ�িনক �াপটপ + �েজ�র সহ ��ণী 
ক� এর িডিজটালাইেজশেনর অভাব । 

 �িশ�েণর off peak season কম �চািরেদর �বতন �পেত সম�া হয় । 
 ফাইেল জ�লতা/ফাইল update হয় না। 
 কােজর গিতশীলতা কেম যাে� । কি�উটার পয �া� নয় । ই-ফাইিলং �তা �েরর কথা, অ� কাজ হােত করেত হে� । 

 

িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ইনি��উট এ �ফাকাস �প িডসকাশন (FDG) কায ��ম পিরচালনার িক� ছিব 
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 ৮০ ও ৯০ মেডেলর গাড়ী িদেয়  �িশ�ণ িদেত হয়, ফেল �াহকগণ এেত �িশ�ণ িনেত িন�ৎসািহত হয় । ফেল �াহক 
সং�া অেনক কম । 

 �রােনা দ� �িশ�ক চা�রী হেত অবসর �নওয়ায় এখন দ� �িশ�েকর অভাব রেয়েছ । 
 �কান incentive বা �েনাদণার �ব�া �নই । 
 PRL এ যাওয়া কম �চািররা সময়মত �া�ই� অথ � পায় না । 
 এছাড়া িবআর�িসেত চা�রী �হায়ীকরেণর �কান �েযাগ �নই । দীঘ � ৮/৯ বছর পর এখেনা অেনক কম �চািরর চা�রী 
�হায়ী হয় না ।  

 একজন কম �চাির ন�ন অব�ায় ৯৩০০/- টাকায় চা�রীেত �েবশ কের এখেনা ঐ অব�হায় রেয়েছ । ১০ বছর পয �� 
চা�রী করার পরও �সই কম �চাির �কান  increment পাে� না ।  

 Mentally upset থাকায় �ঘ �টনা �বিশ ঘেট । কারণ �বতন/ভাতার িন�য়তা �নই । 
 িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট এর পয �া� আিথ �ক সংকট রেয়েছ । 
 অ� �কা�ানীর গািড়র সােথ �িতেযািগতায় �কেত পারেছ না । রাজ� খাত �নই । িনজ� income িদেয় চলেত 
হে� । 

 সরকারী Maximum �েযাগ �িবধা হেত বি�ত ।  
 �িশ�েণর জ� �কান AC ও অেটা িগয়ােরর গািড় �নই  । 
 Uniform/�তা ছাতা ইত�ািদ �দওয়ার �ব�হা �নই  । 
 ওয়াক�শপ পয �া� নয়। 
 

িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট �পািরশ স�হঃ 

 অবকাঠােমা উ�য়ণ করা। 
 ��িনং এ �বহােরর জ� ন�ন অেটা িগয়ার এিস গািড় এবং sensor থাকা। 
 ওয়াক�শপ বড় করার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা। 
 অভার টাইেমর �ব�হা করা �যেত পাের । 
 কাজেক উৎসািহত করার জ� �েনাদনার �ব�হা করা �যেত পাের । 
 কােজর পিরেবশ বজায় রাখার জ� রাজ� খােত �হানা�েরর �েয়াজনীয় �ব�হা �হণ করা �যেত পাের । 
 িপআরএল এ যাওয়া কম �চািররা সময়মত যােত ভিব�ৎ তহিবল ও �া�ই� অথ � উে�ালণ করেত পাের �স �ব�হা �হণ 
করা �যেত পাের । 

 পয �া� ওয়াক�শেপর �ব�া �নয়া �যেত পাের । 
 Uniform/�তা ছাতা ইত�ািদ �দওয়ার �ব�হা �নয়া �যেত পাের । 
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�পািরশঃ 

১। বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এক�  রা�ীয় পিরবহণ সং�া। িবআর�িস  �দেশর 

�যাগােযাগ ��ে� িনরাপদ ও সা�য়ী �ে� যা�ী ও  প� পিরবহেণ অন� অবদান �রেখ চলেছ। বাংলােদশ 

সড়ক পিরবহণ কেপ �ােরশন (িবআর�িস) এর �ক�ীয় �মরামত কারখানা দ�তার সােথ সরকাির ও �বসরকাির 

�িত�ােনর গাড়ী �মরামত ও সািভ �িসং করার মা�েম সরকােরর রাজ� �ি�েত িবেশষ �িমকা পালন করেছ 

এবং িবআর�িসর �ক�ীয় �িশ�ণ ই���উট দ� চালক ও কািরগর �তিরর মা�েম মা�েষর কম �সং�ােনর 

�ব�া কের যাে�। উপের উে�িখত ৪� �িত�ােন সেরজিমেন পিরদ �শেন �দখা যায় �য, উৎপাদনশীলতা 

ধারাবািহকভােব উ���খী রাখার জ� �েয়াজনীয় �েচ�া ও উে�ােগর অভাব রেয়েছ । এই লে�� �ব�াপনা 

ক��প�েক উৎপাদনশীলতার ��� স�েক� অব�ই সেচতন হেত হেব । একই সােথ কম �কত�া ও কম �চাির�দর 

উৎপাদনশীলতার �েয়াজনীয়তা ও �ফল স�েক� সেচতন করেত হেব এবং উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��েম 

অংশ �হেণর জ� তােদরেক উ�ু� করেত হেব ।  

২। িবআর�িসর মিতিঝল বাস িডেপা, ঢাকা �াক িডেপা, �ক�ীয় �মরামত কারখানার অবকাঠােমা ও �িমর 

উ�য়ন করা �েয়াজন । �িমর স�ক �বহার িনি�ত করার জ� নীচ তলায় বাস ও �ােকর �ােরজ এবং 

�মরামত ও সািভ �িসং কারখানার  জ� খািল জায়গা �রেখ কমপে� ২০ �থেক ২৫ তলা িবিশ� অবকাঠােমা 

িনম �াণ করা �যেত পাের । এর জ� পিরক�না মািফক �পার মােক�ট, সরকাির ও বািণিজ�ক কােজর 

�বহােরর জ� অিফস িনম �াণ এবং িবআর�িসর সদ�েদর আবািসক কােজ �বহােরর �েয়াজন িমটােনা 

�যেত পাের । এেত সরকাির আয় �ি�সহ িবআর�িসর কম �চািরেদর আিথ �ক সম�ার সমাধান হেব এবং উ�ত 

পিরেবেশ িবআর�িস নাগিরক �সবা �দান করেত পারেব । 

৩। ঢাকা শহেরর যানজট িনরসেনর জ� িবআর�িস বহের আরও আ�িনক বাস সংেযাজন করা �যেত পাের, �স 

সকল বাস�িল কাউ�ার িসে�েম চলাচল করেব এবং বাস�িল স�ক সািভ �স �দান করেছ িকনা তার জ� 

আলাদা �চিকং এর �ব�া থাকেত পাের । তাছাড়া িসংগা�র মেডেলর বাসও সংেযাজন করার যায়, িসংগা�র 

মেডেলর বাস�িলেত একজন �াইভার পিরচালনা করেব । �াইভার িনিদ� বাস ��াে� বাস থামােব এবং যা�ী 

ভাড়া পিরেশােধর জ� কাড � পা� কের �সখান �থেক উঠেব এবং পা� কের িনিদ� বাস ��ােড �নেম যােব ।  

৪। �যেহ� িবআর�িস এক� �সবা �লক �িত�ান তাই িবমান, �রলওেয়, �নৗপিরবহণসহ অ�া� সমজাতীয় 

�িত�ােনর মত িবআর�িস সরকাির �িত�ান�র অপােরশন ও সািভ �েসর সােথ জিড়ত সকল কম �চািরর 

মানিবক িদক িবেবচনায় �বতন ও �বানাস রাজ� খােত �া� করার �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা  �যেত 

পাের । 

৫। �িত�ান স�েহ িনয়িমত উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করার পাশাপািশ উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর ��ে� অ�রায় 

স�হ িচি�ত করেত হেব এবং �িতকােরর �ব�া �হণ করেত হেব । �েয়াজেন এনিপও’র সহেযািগতায় 

কম �কত�া, কম �চাির ও �িমকেদর উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা �ি�র লে�� �িশ�ণ, কম �শালা ও 

�সিমনােরর আেয়াজন করা �যেত পাের; 
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৬। উপের উে�িখত ৪� �িত�ােন সেরজিমেন পিরদ �শেন �দখা যায় �য, পািরপাি��ক অব�ােন অেনক �নাংরা 

পিরেবশ রেয়েছ । এ �নাংরা পিরেবশেক উ�ত করেত হেল এনিপও’র মা�েম ৫এস এর িবষেয় �িশ�ণ �হণ 

কের ৫এস কম ��িচ বা�বায়ন করেত হেব । �কান �িত�ােন উৎপাদনশীলতা �ে�র �কাটায় থাকেল �স 

�িত�ােন যিদ ৫-এস কম ��িচ বা�বায়ন করা হয় তেব উ� �িত�ােন উৎপাদনশীলতা ১০-১৫% �ি� পায় 

এবং �স �িত�ান উ�ত পিরেবশ বা�ব �িত�ােন পিরনত হয় । 

৭। উৎপাদনশীলতা �কান একক �েচ�ার ফল নয় । এটা এক� সংগ�ত �ি�য়া । �তরাং উৎপাদনশীলতা �ি�র 

লে�� কম �কত�া, কম �চাির ও �িমকেদর মে� �স�ক� বজায় রাখেত হেব; 

৮। জনশি�র ও স�েদর সেব �া� �বহার িনি�ত করা; 

৯। �সবার সেব �া� মান িনি�ত করা; এবং 

১০। পিরবহণ �স�ের �িতেযািগতায় �েক থাকেত হেল অ�েয়াজনীয় �য় কিমেয় �সবার মান �ি� করেত হেব । 
�সবার মান �ি� করার জ� কম �কত�া, কম �চাির ও সািভ �স �দােনর সােথ িনেয়ািজত সকল কম�েক 
উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ �হণ করেত হেব । 

 


