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২১/০৪/১৯ 

        ২০/০৭/১৮ ২১/১০/১৮ ২০/০১/১৯ ২১/০৪/১৯    
              

৭.৩ দপ্তর/িংস্থার কিিা প্রদান প্রবতশ্রবত 

(বিটিমজনি চাট মার) িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষণ  

িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পবরিীক্ষণকৃত  

৪ % ঐ ২৫%         ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    
              

৭.৪ দপ্তর/িংস্থার শাখা/অবধশাখা 

পবরদশ মন/আকবিক পবরদশ মন 

পবরদশ মন/আকবিক 

পবরদশ মন িম্পন্ন  

২      পবরচালক 

(প্রশাাঃ ও 

অপাাঃ) 

৬         ১ ২  ২  ১    
              

৭.৫ িবচিালয় বনমদ মশর্ালা ২০১৪ এর অনুর্ায়ী 

নবর্র কশ্রনী বির্ন্ািকরণ 

 

নবর্ কশ্রনী বির্ন্ািকৃত ৪ % বিভাগীয় 

প্রধান 

৫০%         ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    
              

৭.৬ গণশুনানী আময়াজন  আময়াবজত গণশুনানী  ২ িংখ্যা পবরচালক 

(প্রশাাঃ ও 

অপাাঃ) 

২          ১  ১    

               

৮.দপ্তর/িংস্থার শুদ্ধাচার িংবলিষ্ট  অর্ন্ার্ন্ কার্ মক্রর্ .............................................. ৬ (বনমদ মবশকা িংমর্াবজত তাবলকা কর্মক কর্পমক্ষ ৩টি কার্ মক্রর্ বনি মাচন করমত হমি)   

৮.১ বিদুুৎ, পাবন ও কটবলম ান বিল প্রদান িমকয়া বিল প্রদানকৃত ২ % বজএর্ 

(বহিাি) 

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
              

৮.২ অিিরপ্রাপ্ত কর্ মচারীমদর বিবপ  ান্ড ও ছুটি 

নগদায়ন 

টাকা পবরমশাবধত ২ % কচয়ারম্যান 

বিআরটিবি 

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
              

৮.৩ িদর কার্ মালময়র প্রবতটি 

িার্রর্/কলার/িা্ট বিন পবরস্কার 

 

 

 

 

 

২ িংখ্যা িংবলিষ্ট  

শাখা 

প্রধান 

র্াবিক 

বভবত্তমত 

        ৩ ৩ ৩ ৩ 
 

  
             

 

 



Chart-  

    ক্রমর্র নার্ কর্ মিম্পাদন     সূচমকর 

র্ান 

এ   িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

         

        

িাস্তিায়ন              , ২০১৮-২০১৯      

       / 

      

১  

           

২  

           

 

৩  

           

 

    

           

 

কর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩   ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৯.                      /             ................................................... ৬    

৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীবতর্ালা, ২০১৭’ 

এিং র্িীপবরষদ বিভামগর ১৩.৩.২০১৮ তাবরমখর 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর 

স্পেীকরণ পত্র অনুর্ায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাবরখ কচয়ারম্যান 

বিআরটিবি 

২৪/০৬/১৯            ২৪/০৬/১৯    
             

১০. অর্ ম িরাদ্দ   

১০.১ শুদ্ধাচার কর্ মপবরকল্পনায় অন্তমভুি বিবভন্ন 

কার্ মক্রর্ িাস্তিায়মনর জর্ন্ িরাদ্দকৃত       

               

িরাদ্দকৃত অর্ ম ৫ লক্ষ টাকা িংবলিষ্ট  

ক াকাল 

পময়ন্ট 

১.৬০          .৪০ .৪০ .৪০ .৪০ 

              

১১.         ওূহল্যায়ন ........................................................ ১০   

১১.১                       -       , 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন কমর র্িণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রবতষ্ঠামন বিভামগ দাবখল 

প্রণীত কর্ ম-পবরকল্পনা 

দাবখলকৃত 

৩ তাবরখ িংবলিষ্ট  

ক াকাল 

পময়ন্ট 

১২/০৭/১৮         ১২/০৭/১৮       
              

১১.২ বনধ মাবরত ির্ময় তত্রর্াবিক পবরিীক্ষণ 

প্রবতমিদন       /     /রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠামন 

বিভামগ       

তত্রর্াবিক প্রবতমিদন 

দাবখলকৃত 

২ তাবরখ ঐ ৩০/০৯/১৮ 

৩১/১২/১৮ 

৩১/০৩/১৯ 

৩০/০৬/১৯ 

        ৩০/০৯/১৮ 

 

৩১/১২/১৮ ৩১/০৩/১৯ ৩০/০৬/১৯    

              

১১.৩ আওতাধীন আঞ্চবলক/র্াঠ  র্ মাময়র 

                                -

       , ২০১৮-১৯                      

 

প্রদত্ত বনমদ মশনা ১ তাবরখ ঐ 

 

০৫/০৭/১৮ লক্ষুর্াত্রা ০৫/০৭/১৮       

প্রকৃত অজমন      
 

 

১১.৪ আওতাধীন আঞ্চবলক/র্াঠ  র্ মাময়  

                                -

       , ২০১৮-১৯ প্রণয়মনর বনবর্ত্ত  কর্ মশালা 

আময়াজন 

আময়াবজত কর্ মশালা ২ তাবরখ িংবলিষ্ট  

ক াকাল 

পময়ন্ট 

১৫/০৭/১৮         ১৫/০৭/১৮       

              

১১.৫ আওতাধীন আঞ্চবলক/র্াঠ পর্ মাময়র কার্ মালয় 

কর্তমক প্রণীত/দাবখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

পবরিীক্ষণ প্রবতমিদমনর ওপর ব িব্যাক প্রদান 

অনুবষ্ঠত ব িব্যাক 

িভা 

২ িংখ্যা কচয়ারম্যান 

বিআরটিবি ৪ 
        ১ ১ ১ ১ 

 
  

             

 
 

 


