
      -ক 

 
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

সহকারী       ক, জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধিনাইেহ, ভজলা কার্ যালয়, ধিনাইেহ 

 

    

 

উপ      ক, জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর,      ধব াগীয় কার্ যালয়, খুলনা এর মদে 

স্বাক্ষধরত 

 

 

 

 

বাধষ যক কম যসম্পােন চুধক্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০ 

 

 

 

 



 

 

 

সূধিপত্র 

 

 

 

      ক  

 

ক               ক     

 

  

ভসকশন ১:   ক ,       ,  ক                  কার্ যাবধল 

 

 

ভসকশন ২:  কার্ যক্রম, কম যসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

         ১:          (Acronyms) 

 

 

         ২: কম যসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পধরমাপ পদ্ধধত 

 

 

         ৩: কম যসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজযদনর ভক্ষদত্র অন্য েপ্তর/সাংস্থার  

                  উপর ধন যরশীলতা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      ক  (Preamble) 

 

 

 

 সরকাধর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাধতষ্ঠাধনক েক্ষতা বৃধদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবধেধহ ভজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার ধনধিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয- 

 

 

সহকারী       ক 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর 

    ই   ভজলা কার্ যালয়,     ই  । 

 

                                                    এবাং 

 

উপ      ক 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর 

খুলনা ধব াগীয় কার্ যালয়, খুলনা। 

 

 

এর মদে ২০১৯ সাদলর    মাদসর ১৮ তাধরদে এই বাধষ যক কম যসম্পােন চুধক্ত স্বাক্ষধরত হল।   

 

এই চুধক্তদত স্বাক্ষরকারী উ য়পক্ষ ধনম্নধলধেত ধবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  

  



জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধিনাইেহ ভজলা কার্ যালয়, ধিনাইেহ 

   ক               ক     

(Overview of the Performance of Directorate of National Consumer Rights 

Protection, Jhinaidah District Office, Jhinaidah) 

 

     ক     ,                     ক    

      ক          (৩    )              : 

         ক                      ক           ক            ক                         

         ই         ০৬ (  )                    ক         আই , ২০০৯         ১৩ 

                      ২০১৩         ০৬ (  )                           ক         

ক    ও ৬৭   ই       ই               ক         ক     ঠ  ক        ।          ক   

      আই , ২০০৯              ই               ই     ক  ক         ২৮৩        

     ক ক                                 ৪৩,৮৫,৬০০/-  ক          আ     ও আ    ক   

     ।                                      ৩১ টি           ষ্পধি ক        । ভর্োদন 

১৪ টি প্রধতষ্ঠানদক ৮৮০০০/- টাকা জধরমানা আদরাপ করা হদয়দে এবাং ১৩ জন অধ দর্াগকারীদক ২৫% 

ধহদসদব ২২০০০/- প্রোন করা হদয়দে।                         ই       ,  ক         ও 

ই                ক       ক       ,        ও              ক        , এোড়াও স্কুল, 

কদলজ, ধশক্ষক প্রধশক্ষণ ভকন্দ্র, আনসার ধ ধিধপ কার্ যালয়, ফায়ার সাধ যস, যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর, মধহলা 

ধবষয়ক কম যকতযার কার্ যালয়, ভহাদটল-ভরস্টুদরন্ট, ভবকারী, কসদমটিকস, ঔষি, ফল ব্যবসায়ী, ধমধি, গ্যাস 

ধিলার/পধরদবশক, হাটবাজাদরর ভক্রতা সািারণ জনগণ, ধবধ ন্ন ভজলা/উপদজলার বাজার কধমটির সাদথ 

মতধবধনময় স ার পাশাপাধশ ২৬ টি         আ      ক        ।                             

ভজলা ক                        ক        ।     ই         প্রধত বের ১৫ মাি য           

   ক               ক        ।  

 

                    

১। ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পদকয     ই   ভজলার সকল সািারণ জনগণদক                                                                                                                                                                                                                                                                                        

অবধহত করণ। 

২।  ভ াক্তাদের অধিকার আোদয় সদিতন হদত উদ্বুদ্ধকরণ। 

৩। ধবধ ন্ন ব্যবসায়ী সাংগঠনদক ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পদকয অবধহত করণ ও 

তাদের োধয়ত্বদবাি সম্পদকয সদিতন করণ। 

৪। ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ আইন র্থার্থ প্রদয়াদগর মােদম ভ াক্তাদের অধিকার ধনধিতকরণ। 
 

          ক    

             ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রদয়াদগর মােদম এর সুফল     ই   ভজলার সকল 

সািারণ জনগদণর ধনকট ভপ ৌঁদে ভেয়া এবাং এই আইন সম্পদকয     ই       র ধবধ ন্ন ব্যবসায়ী সাংগঠন ও 

সািারণ জনগণদক অবধহত ও সদিতন করার জন্য প্রিারণামূলক কার্ যক্রম ভজারোর করা।  

 
 

২০১৯-২০                           : 

 

১।     ই   ভজলায় ১৫০ টি বাজার তোরধক কার্ যক্রম।  

২। ভজলা পর্ যাদয় ১টি এবাং উপদজলা পর্ যাদয় ০৬ টি ভসধমনার আদয়াজন। 

৩। সািারণ জনগণ, ধবধ ন্ন ব্যবসায়ী সাংগঠদনর মদে ৪,৮০০ ধলফদলট, ৩,৩০০ প্যাম্পদলট, ৫৫৮ কযাদলন্ডার 

ধবতরণ। 

৪। ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রিার কার্ যক্রম (ভজলা, উপদজলা, ইউধনয়ন, ব্যবসা প্রধতষ্ঠান, ধশক্ষা 

প্রধতষ্ঠান, জনাকীণ য এলাকা, হাট-বাজার পর্ যাদয় ) ভজারোরকরণ। 

৫। ১৫ মাি য ধবশ্ব ভ াক্তা অধিকার ধেবস উের্াপন। 

৬। ১২   সদিতনতামূলক     আ     । 

 



  ক   ১: 

 

  ক  (Vision),        (Mission),  ক                  ক        

 

১.১   ক  (Vision):  ভ াক্তার অধিকার ধনধিতকরণ 

 

 

১.২        (Mission): ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর প্রিার, ভ াক্তা অধিকার     

                 ধবদরািী কার্ য প্রধতদরাি ও প্রধতকাদরর মােদম ভ াক্তার অধিকার সাংরক্ষণ ও উন্নয়ন।  

 

১.৩.১  ক              (Strategic Objectives): 

১. ভ াক্তার অধিকার সাংরক্ষণ ও সদিতনতা বৃধদ্ধ 

          ২.  ভ াক্তার অধ দর্াগ ধনষ্পধি। 

          ১.৩.২ আবধিক  ক              (Mandatotry Strategic Objectives): 

 

 ১.  োপ্তধরক কম যকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃধদ্ধ ও জবাবধেধহ ধনধিতকরণ 

 ২.  কম যসম্পােদন গধতশীলতা আনয়ন ও            বৃধদ্ধ 

 ৩. আধথ যক  ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন  

   

১.৪ ক        (Functions): 

 

          ১.৪.১  ভ াক্তা সদিতনতা বৃধদ্ধর জন্য প্যাম্পদলট, ধলফদলট ও কযাদলন্ডার ধবতরণ 

 ১.৪.২ ভসধমনার ও ওয়াকযশপ আদয়াজন 

 ১.৪.৩ বাজার তোরধকর মােদম ভ াক্তার স্বাথ য রক্ষা 

 ১.৪.৪ সদিতনতামূলক  স া আদয়াজন 

 ১.৪.৫ ভ াক্তা অধিকার ধেবস উের্াপন এবাং 

 ১.৪.৬ ভ াক্তাদের ধলধেত অধ দর্াগ ধনস্পধি 

 



 

ভসকশন-২ 

ভক শলগত উদেি, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

ভক শলগত 

উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

ভক শলগত 

উদেদির 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন  

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা/ধনণ যায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসািারণ অধত 

উিম 

উিম িলধত 

মান 

িলধত 

মাদনর 

ধনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধিনাইেহ ভজলা কার্ যালদয়র ভক শলগত উদেিসমূহ 

১. ভ াক্তা 

অধিকার 

সাংরক্ষণ ও 

সদিতনতা 

বৃধদ্ধ 

৭০ ১.১ ভ াক্তা সদিতনা 

বৃধদ্ধর জন্য প্যাম্পদলট, 

ধলফদলট ও কযালন্ডার 

ধবতরণ 

ধবতরণকৃত প্যাম্পদলট  সাংখ্যা ১০ ৩৩০০ ৩৩০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ৪০০০ ৪২০০ 

ধবতরণকৃত ধলফদলট সাংখ্যা ১০ ৩৮০০ ৩৮০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৪০০০ ৫০০০ ৫২০০ 

ধবতরণকৃত কযাদলন্ডার সাংখ্যা ১০ 
১১০০ 

(ভপাস্টার) 
২৭৭ ৭৪২ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৭৬০ ৭৭০ 

১.২ ভসধমনার/ 

ওয়াকযশপ 

ভসধমনার/ওয়াকযশপ 

অনুধষ্ঠত 
সাংখ্যা ১০ ০৭ ১২ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৭ ০৭ 

১.৩ বাজার তোরধক বাজার তোরধক সম্পন্ন সাংখ্যা ১০ ৮৪ ১৩৭ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫১ ১৫২ 

১.৪ সদিতনতা 

বৃধদ্ধমূলক স া 
স া আদয়াজন সাংখ্যা ১০ 

১২ 

(গণশুনাধন) 

২০ 

(গণশুনাধন) 
১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১৩ ১৪ 

১.৫ ভজলা, উপদজলায় 

ধবশ্ব ভ াক্তা অধিকার 

ধেবস উের্াপন 

ধেবস উের্াধপত সাংখ্যা ১০ ০৭ ০৭ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৭ ০৭ 

২. ভ াক্তাদের 

অধ দর্াগ 

ধনষ্পধি 

১০ 
২.১ ভ াক্তাদের 

অধ দর্াগ ধনষ্পধি 
অধ দর্াগ ধনষ্পধিকৃত % ১০ ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৯৫% ৯৫% 

 

 

 



মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র আবধিক ভক শলগত উদেিসমূহ, ২০১৯-২০২০ 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ভক শলগত উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

ভক শলগত 

উদেদির মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মান -২০১৯-২০ 

(Target Value -2019-20) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অধত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িলধত মান 

(Fair) 

িলধতমাদনর 

ধনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

১. োপ্তধরক কম যকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃধদ্ধ ও জবাবধেধহ 

ধনধিতকরণ  

৬ 

১.১ বাধষ যক কম যসম্পােন চুধক্ত বাস্তবায়ন   

১.১.১ সরকারী কম যসম্পােন ব্যবস্থপনা 

সাংক্রান্ত প্রধশক্ষণসহ অন্যান্য ধবষদয় 

প্রধশক্ষণ আদয়াধজত  

জনঘণ্টা 

 
০.৫ ৬০ - - - - 

১.১.২ এধপএ টিদমর মাধসক স ার ধসদ্ধান্ত 

বাস্তবাধয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - 

- 

 

১.১.৩ ২০১৮-১৯ অথ যবেদরর বাধষ যক 

কম যসম্পােন চুধক্তর মূল্যায়ণ প্রধতদবেন 

উদ্ধযতন কর্তযপদক্ষর ধনকট োধেল   

তাধরে ০.৫ 
২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯  

৩০ জুলাই, 

২০১৯ 

৩১ জুলাই, 

২০১৯ 

০১ আগস্ট, 

২০১৯ 

১.১.৪ ২০১৯-২০ অথ যবেদরর বাধষ যক 

কম যসম্পােন চুধক্তর অি যবাধষ যক মূল্যায়ণ 

প্রধতদবেন উদ্ধযতন কর্তযপদক্ষর ধনকট 

োধেল   

তাধরে ০.৫ 
১৩ জানুয়াধর, 

২০২০ 

১৬ জানুয়াধর, 

২০২০ 

১৭ জানুয়াধর, 

২০২০ 

২০ জানুয়াধর, 

২০২০ 

২১ জানুয়াধর, 

২০২০ 

১.২ জাতীয় শুদ্ধািার ভক শল  ও তথ্য 

অধিকার          

১.২.১ জাতীয় শুদ্ধািার ভক শল 

কম যপধরকল্পনা      ধয়ত  
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

১.৩            ক                

১.৩.১ ধনধে যি সমদয়র মদে অধ দর্াগ 

         
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 

- 

 

১.৩.২ অধ দর্াগ      সাংক্রান্ত মাধসক 

প্রধতদবেন উদ্ধযতন অধফদস োধেলকৃত   
সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

১.৪ ভসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত হালনাগােকরন 

ও বাস্তবায়ন 

১.৪.১ ভসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত হালনাগােকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 
- 

 

১.৪.২ ধনি যাধরত সমদয় ত্রত্রমাধসক 

বাস্তবায়ন প্রধতদবেন উদ্ধযতন অধফদস 

োধেলকৃত  

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - 
- 

 

১.৪.৩  ভসবা গ্রধহতাদের মতামত 

পধরবীক্ষণ ব্যবস্থা িালুকৃত 
তাধরে ০.৫ 

৩১ ধিদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫  

জানুয়াধর, 

২০২০ 

০৭ 

ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

১৭ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

২৮  

ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

২. কম যসম্পােদন 

গধতশীলতা আনয়ন ও  

          বৃধদ্ধ 

৮ ২.১ ই-ফাইধলাং পদ্ধধি বাস্তবায়ন 

২.১.১ সকল শাোয় ই-নধথ ব্যবহার 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

২.১.২ ই-ফাইদল নধথ ধনষ্পধিকৃত  % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

২.১.৩ ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত  
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ভক শলগত উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

ভক শলগত 

উদেদির মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মান -২০১৯-২০ 

(Target Value -2019-20) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অধত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িলধত মান 

(Fair) 

িলধতমাদনর 

ধনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

২.২          /          ক  

        

২.২.১ নূন্যতম একটি             /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প িালকৃত 

তাধরে 

 

১ 

 
১১ মাি য ২০২০ 

১৮ মাি য 

২০২০ 

২৫ মাি য 

২০২০ 

০১ এধপ্রল 

২০২০ 

০৮ এধপ্রল 

২০২০ 

২.৩ ধপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব য 

সাংধিি কম যিারীর ধপআরএল, ছুটি 

নগোয়ন জাধর করা 

২.৩.১ ধপআরএল আদেশ জাধরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

২.৩.২ ছুটি নগোয়নপত্র জাধরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

২.৪ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ ২.৪.১ অধফদসর সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - 
- 

 

৩. আধথ যক  ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৬ 

 

৩.১ বাদজট বাস্তবায়দন উন্নয়ন 

৩.১.১ বাদজট বাস্তবায়ন পধরকল্পনা প্রধণত  তাধরে ১ 
১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট, 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট, 

২০১৯ 

৩.১.২ ত্রত্রমাধসক বাদজট বাস্তবায়ন 

প্রধতদবেন োধেলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

৩.২ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পধি হালনাগাে 

তাধলকা প্রস্তুত করা  

৩.২.১ স্থাবর সম্পধির তাধলকা 

হালনাগােকৃত 
তাধরে  ০.৫ 

০৩ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

১১ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

১৮ 

ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

২৫ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 
০৪ মাি য, ২০২০ 

৩.২.২ অস্থাবর সম্পধির তাধলকা 

হালনাগােকৃত 
তাধরে  ০.৫ 

০৩ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

১১ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

 ১৮ 

ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

২৫ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

০৪ মাি য, 

 ২০২০ 

৩.৩ অধিট আপধি ধনষ্পধি কার্ যক্রদমর 

উন্নয়ন  

৩.৩.১ ব্রিসীট জবাব ভপ্রধরত 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

৩.৩.২ অধিট আপধি ধনষ্পধিকৃত 
% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৩.৪ ইন্টারদনট ধবলসহ ইউটিধলটি ধবল 

পধরদশাি 

 

৩.৪.১ ধবধসধস/ধবটিধসএল-এর ইন্টারদনট 

ধবল পধরদশাধিত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৪.২ ভটধলদফান ধবল পধরদশাধিত 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৪.৩ ধবদ্যযৎ ধবল পধরদশাধিত 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 
 



 

 

আধম সুিন্দন মন্ডল, সহকারী       ক, জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধিনাইেহ ভজলা 

কার্ যালয়, ধিনাইেহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, খুলনা 

ধব াগীয় কার্ যালয়, খুলনা এর উপ      ক এর ধনকট অঙ্গীকার করধে ভর্, এই চুধক্তদত বধণ যত ফলাফল 

অজযদন সদিি থাকব।  

 

 

আধম,              ই    , উপ      ক, জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, খুলনা 

ধব াগীয় কার্ যালয়, খুলনা; সহকারী       ক, জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর, ধিনাইেহ 

ভজলা কার্ যালয়, ধিনাইেহ এর ধনকট অঙ্গীকার করধে ভর্, এই চুধক্তদত বধণ যত ফলাফল অজযদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্াধগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষধরত: 

 

 

 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

সহকারী       ক      তাধরে 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর 

ধিনাইেহ ভজলা কার্ যালয়, ধিনাইেহ 

 

 

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

উপ      ক                         তাধরে 

 জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ অধিেপ্তর 

            খুলনা ধব াগীয় কার্ যালয়, খুলনা। 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        -১ 

 

        (Acronyms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        -২ 

কম যসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ যালয়সমূহ এবাং পধরমাপ পদ্ধধত-এর ধববরণ 

 
 

ক্রধমক 

নম্বর 

ক      কম যসম্পােন সূিক ধববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউধনট 

পধরমাপ পদ্ধধত এবাং 

উপািসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

১ বাজার তোরধক বাজার তোরধক 

সম্পন্ন 

ভ াক্তা অধিকার সাংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়দনর জন্য 

ধিনাইেহ ভজলায় ১৫০ টি বাজার তোরধক করা 

     ক       

 

           ক                 ও 

       , িালানপত্র 

- 

২ ভ াক্তা সদিতনতা 

বৃধদ্ধর জন্য প্যাম্পদলট, 

ধলফদলট ও কযাদলন্ডার 

ধবতরণ 

প্যাম্পদলট, ধলফদলট 

ও কযাদলন্ডার 

ধবতরণকৃত 

                    ধিনাইেহ ভজলায় ৩৩০০  

      , ৪৮০০         ও ৫৫৮   কযাদলন্ডার 

      

      ,        ও কযাদলন্ডার 

              

- 

৩      ও         

        

                       ক         আই , ২০০৯      ও 

             ধিনাইেহ ভজলায় ০৭           

আ      

         ক,   ক          ক, 

               ক  ক           

       , ভনাটিশ, হাধজরাশীট 

- 

৪ ভ াক্তার ধনকট হদত 

প্রাপ্ত অধ দর্াগ তেন্ত ও 

ধনস্পধি 

অধ দর্াগ ধনস্পধি 

সম্পন্ন 

         ক         আই , ২০০৯         

        ৯৫%               ক   

                      ও 

       , িালানপত্র 

- 

৫      ও         

             ক   

            

             ১৫                   ক                      

ধিনাইেহ ভজলায় ও         র যাধল ও আদলািনা  স া 

আদয়াজন করা 

         ক,   ক          ক, 

               ক  ক          

        

- 

৬ অবধহতকরণ স া 

আ      

স া                                ১২   সদিতনতামূলক 

স া আদয়াজন ক   

অবধহতকরণ স ার      , হাধজরাশীট - 

 

 

 

 



সাংদর্াজনী ৩ 

কম যসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজযদনর ভক্ষদত্র মাঠ পর্ যাদয়র অন্যান্য কার্ যালদয়র ধনকট সুধনধে যি িাধহো 

 

প্রধতষ্ঠাদনর  নাম সাংধিি কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূিক উক্ত প্রধতষ্ঠাদনর ধনকট 

িাধহো/প্রতযাশা 

িাধহো/প্রতযাশার ভর্ ধক্তকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্র াব 

বাাংলাদেশ পুধলশ/র যাব/ 

এধপধবএন/আনসার 

বাজার তোরধকদত 

সহায়তা 

              

    

পুধলশ/র যাব/এধপধবএন/ 

আনসার সেস্য 

পুধলশ/র যাব/এধপধবএন/আনসার এর সহায়তা 

োড়া বাজার তোরধক সম্ভব নয়। 

ভ াক্তা স্বাথ য িরম াদব ধবধিত 

হদব। 

কযাব বাজার তোরধকদত 

সহায়তা 

              

    
প্রধতধনধি 

বাজার সম্পদকয অধ জ্ঞতা বাজার তোরধকদত 

সাহায্য কদর 

সঠিক াদব বাজার তোরধক 

ব্যাহত হয় 

কৃধষ ধবপণন বাজার তোরধকদত 

সহায়তা 

              

    
প্রধতধনধি 

বাজার সম্পদকয অধ জ্ঞতা বাজার তোরধকদত 

সাহায্য কদর 

সঠিক াদব বাজার তোরধক 

ব্যাহত হয় 

স্বাস্থয অধিেপ্তর বাজার তোরধকদত 

সহায়তা 

              

    
প্রধতধনধি 

ভপশাগত/কাধরগধর জ্ঞান থাকদল বাজার 

তোরধক অধিক কার্ যকর হয় 

সঠিক াদব বাজার তোরধক 

ব্যাহত হয় 

মৎস্য অধিেপ্তর বাজার তোরধকদত 

সহায়তা 

              

    
প্রধতধনধি 

ভপশাগত/কাধরগধর জ্ঞান থাকদল বাজার 

তোরধক অধিক কার্ যকর হয় 

সঠিক াদব বাজার তোরধক 

ব্যাহত হয় 

পধরদবশ অধিেপ্তর বাজার তোরধকদত 

সহায়তা 

              

    
প্রধতধনধি 

ভপশাগত/কাধরগধর জ্ঞান থাকদল বাজার 

তোরধক অধিক কার্ যকর হয় 

সঠিক াদব বাজার তোরধক 

ব্যাহত হয় 

প্রাধণসম্পে অধিেপ্তর বাজার তোরধকদত 

সহায়তা 

              

    
প্রধতধনধি 

ভপশাগত/কাধরগধর জ্ঞান থাকদল বাজার 

তোরধক অধিক কার্ যকর হয় 

সঠিক াদব বাজার তোরধক 

ব্যাহত হয় 

ভিম্বার অব কম যাস এন্ড 

ইন্ডাধিজ 

বাজার তোরধকদত 

সহায়তা 

              

    
প্রধতধনধি 

প্রধতধনধি থাকদল বাজার তোরধক অধিক 

কার্ যকর হয় 

সঠিক াদব বাজার তোরধক 

ব্যাহত হয় 

 

 


