
কম মপররকল্পনা 

বাাংাদেল ড়ক পররবন কদপ মাদরলন (রবাঅরটির) এর সবা প্রোন প্ররিশ্রুরি বাস্তবায়দনর কম মপররকল্পনা: 

ক. কম মকিমা/কম মচারীদের সবা প্রোন প্ররিশ্রুরি (রটিদেন  চার্ মার) বাস্তবায়দন ম্পৃক্তিা ও দচিনিা বৃরি 

রবয়ক কম মপররকল্পনা ২০২০-২১  

ক্রম সবা/সবা প্রোন 

প্ররিশ্রুরি রবয়ক 

ম্পৃক্তিা ও 

দচিনিা বৃরি 

রবয়ক কায মক্রম 

পিরি/উপকরণ 

াআিযারে 

াাংলগ্রণ 

কারীদের রববরণ 

বাস্তবায়দনর ময় ও 

স্থান 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

১. রটিদেন  চার্ মার এবাং 

সবা প্রোন াংক্রান্ত 

রনদে মরলকা, ২০১৭ 

এ রবদয় ারিকির 

ম্পৃক্তিা ও 

দচিনিা 

াবরিকরণ াংক্রান্ত 

ভা 

াাংলগ্রণ মূক 

াঅদাচনা 

রবাঅরটির’র 

কম মকিমা/কম মচারী 

োনুয়ারর/২০২১; 

রবাঅরটির’র 

ভাকক্ষ 

পররচাক (প্রলাাঃ), 

রবাঅরটির 

 

২. রচবায় রনদে মলমাা, 

২০১৪ এর াষ্টম াধ্যায় 

(নাগররক সবা প্রোন) 

নাগররক সবা প্রোন 

রবদয় ০১রেদনর 

প্ররলক্ষণ 

প্ররলক্ষণ রবাঅরটির’র 

কম মকিমা/কম মচারী 

 

সেব্রুয়ারর/২০২১; 

রবাঅরটির’র 

ভাকক্ষ 

পররচাক (প্রলাাঃ), 

রবাঅরটির 

 

 

খ. সবা প্রোন প্ররিশ্রুরি (রটিদেন  চার্ মার)-এ উদেরখি সবামূ কায মকরভাদব প্রোদনর েন্য ারিকির 

িারণা প্রোন ও েক্ষিা বৃরি রবয়ক কম মপররকল্পনা ২০২০-২১ 

খ-১: নাগররক সবা 

ক্রম সবার নাম/সবা প্রোন 

াংক্রান্ত কায মক্রম 

প্ররলক্ষদণর রবয়/প্ররলক্ষণ ব্যরিি 

ান্যান্য কায মক্রম 

াাংলগ্রণকারীদের 

রববরণ 

প্ররিষ্ঠাদনর 

নাম/বাস্তবায়দনর ময় 

ও স্থান 

ররদা ম 

পারন/োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম মকিমা 

১. মাত্রী াধাযণেয 

রযফে সফা প্রদান 

রটিদেন চার্ মাদর উরেরখি এ সবা 

াংক্রান্ত ০১রেদনর প্ররলক্ষণ 

 

রবাঅরটির’র 

কম মকিমা/কম মচারী 

সেব্রুয়ারর-জুন/ ২০২১; 

রবাঅরটির’র ভাকক্ষ 

১. রেএম (প্রলাাঃ), 

রবাঅরটির 

২. রেএম, াঅাআরডরিউএ, 

রবাঅরটির 

৩. রডরেএম (াপাাঃ), 

রবাঅরটির 

৪. এরপএ, সোকা পদয়ন্ট/ 

রবকল্প সোকা পদয়ন্ট, 

রবাঅরটির 

 

মাত্রী রযফণনয জন্য 

রফণল ারব ি (ভররা/ 

স্কুর/িইদ /িআজণেভা) 

রফরফধ িরবণমাগ 

রনষ্পরি 

েথ্য িরধকায িঅিআন, 

২০০৯ েথ্য যফযা 

ড্রািআরবিং রফরবন্ন সেণে 

প্ররক্ষে প্রদান। 

 

  



খ-২: প্রারিষ্ঠারনক সবা (এক প্ররিষ্ঠান দি ান্য প্ররিষ্ঠান)  

ক্রম সবার নাম/সবা প্রোন 

াংক্রান্ত কায মক্রম 

প্ররলক্ষদণর রবয়/প্ররলক্ষণ ব্যরিি 

ান্যান্য কায মক্রম 

াাংলগ্রণকারীদের 

রববরণ 

প্ররিষ্ঠাদনর 

নাম/বাস্তবায়দনর ময় 

ও স্থান 

ররদা ম পারন/ 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

১. প্ররেষ্ঠাণন ফা রযজাব ি 

প্রদান 

রটিদেন চার্ মাদর উরেরখি এ সবা 

াংক্রান্ত ০১রেদনর প্ররলক্ষণ 

 

রবাঅরটির’র 

াংরিষ্ট লাখার 

কম মকিমা/কম মচারী 

এরপ্র/২০২১; 

রবাঅরটির’র ভাকক্ষ 

১. রেএম (প্রলাাঃ), 

রবাঅরটির 

২. রেএম, (রাব) 

রবাঅরটির 

৩. রডরেএম (াপাাঃ), 

রবাঅরটির 

৪. এরপএ, সোকা 

পদয়ন্ট/ রবকল্প সোকা 

পদয়ন্ট, রবাঅরটির 

৫. ম্যাদনোর (প্রলাাঃ), 

রবাঅরটির 

 

ষ্টাপ ফা ারব ি 

রফরবন্ন  যকারয িঅধা- 

যকারয ও স্বায়ত্ব 

ারে প্ররেষ্ঠাণনয 

ব্যফহৃে রফরবন্ন ধযণনয 

গারি সভযাভে কযা য়। 

কভ িকেিা/কভ িচাযী/শ্ররভ

সকয চূিান্ত াওনা 

িনুণভাদন (র.র পান্ড, 

ছুটি নগদায়ন ও গ্র্যাচুিআটি 

চূিান্ত াওনা)। 

াণ িাণট িয জন্য 

িনারি প্রদান। 

ফরিঃ ফািংরাণদ ছুটি 

ভঞ্জুয ও িন্যান্য ছুটি 

িনুণভাদন 

 

 


