
জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ধিনাইদহ ভজলা কার্ যালয়য়র ২০১৯-২০ অর্ য বছয়রর বাধষ যক কর্ যসম্পাদন চুধক্ত  (APA) বাস্তবায়য়নর     ত্রৈর্াধসক (এধিল/২০-জুন/২০) 

িধতয়বদন 

 

ভকৌশলগত 

উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌশলগত 

উয়েয়শ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রর্ 

(Activities) 

কর্ যসম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ যসম্পাদন  

সূচয়কর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযর্াৈা দাধয়ত্ব ৪র্ য ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

(এধিল/২০-জুন/২০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
৭ 

৮ ৯ 

১. ভ াক্তা 

অধিকার 

সংরক্ষণ ও 

সয়চতনতা বৃধি 

 

 

 

 

 

 

 

৭০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.১ ভ াক্তা সয়চতনা বৃধির জন্য 

প্যাম্পয়লট, ধলফয়লট ও 

কযালন্ডার ধবতরণ 

ধবতরণকৃত প্যাম্পয়লট  
সংখ্যা ১০ 

৩৩০০ ভজলা কার্ যালয় ৩৩০০ 

ধবতরণকৃত ধলফয়লট সংখ্যা ১০ ৪৮০০ ভজলা কার্ যালয় ৪৮০০ 

ধবতরণকৃত কযায়লন্ডার সংখ্যা ১০ ৭৪২ ভজলা কার্ যালয় ৫১১ 

১.২ ভসধর্নার/ ওয়াকযশপ ভসধর্নার/ ওয়াকযশপ 

অনুধিত 

সংখ্যা ১০ ০৭ ভজলা কার্ যালয় ০৬ 

১.৩ বাজার তদারধক বাজার তদারধক সম্পন্ন 
সংখ্যা ১০ 

১৫০ ভজলা কার্ যালয় ১৬৮ 

১.৩ সয়চতনতামূলক স া স া আয়য়াজন সংখ্যা ১০ ১২ ভজলা কার্ যালয় ১৪ 

১.৫ ভজলা, উপয়জলায় ধবশ্ব 

ভ াক্তা অধিকার  ধদবস উদর্াপন 

 

ধদবস উদর্াধপত 
সংখ্যা ১০ ০৭ ভজলা কার্ যালয় ০৬ 

২. ভ াক্তায়দর 

অধ য়র্াগ ধনস্পধি 
১০ ২.১ ভ াক্তায়দর অধ য়র্াগ 

ধনস্পধি 
অধ য়র্াগ ধনস্পধিকৃত % ১০ 

 

৯৫ 
ভজলা কার্ যালয় 

 

৮৯ 

 

 

 

 

 

 

 



র্াঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয়য়র আবধশ্যক ভকৌশলগত উয়েশ্যসমূহ, ২০১৯-২০২০ 

 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ লক্ষযর্াৈা দাধয়ত্ব ৪র্ য ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

(এধিল/২০-জুন/২০) 
ভকৌশলগত উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌশলগত 

উয়েয়শ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রর্ 

(Activities) 

কর্ যসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

(Weight of 

PI) 

১. দাপ্তধরক কর্ যকায়ন্ড 

স্বচ্ছতা বৃধি ও জবাবধদধহ 

ধনধিতকরণ  

৬ 

১.১ বাধষ যক কর্ যসম্পাদন চুধক্ত বাস্তবায়ন   

১.১.১ সরকারী কর্ যসম্পাদন ব্যবস্থপনা 

সংক্রান্ত িধশক্ষণসহ অন্যান্য ধবষয়য় 

িধশক্ষণ আয়য়াধজত  

জনঘণ্টা 

 
০.৫ ৬০ ভজলা কার্ যালয় ৮০ 

১.১.২ এধপএ টিয়র্র র্াধসক স ার ধসিান্ত 

বাস্তবাধয়ত 
% ০.৫ ১০০ ভজলা কার্ যালয় 

১০০ 

১.১.৩ ২০১৮-১৯ অর্ যবছয়রর বাধষ যক 

কর্ যসম্পাদন চুধক্তর মূল্যায়ণ িধতয়বদন 

উিযতন কর্তযপয়ক্ষর ধনকট দাধিল   

তাধরি ০.৫ 
২৪ জুলাই, 

২০১৯ 
ভজলা কার্ যালয় ২৭.০৬.২০১৯ 

১.১.৪ ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বাধষ যক 

কর্ যসম্পাদন চুধক্তর অি যবাধষ যক মূল্যায়ণ 

িধতয়বদন উিযতন কর্তযপয়ক্ষর ধনকট 

দাধিল   

তাধরি ০.৫ 
১৩ জানুয়াধর, 

২০২০ 
ভজলা কার্ যালয় ২৩.১২.২০১৯ 

১.২ জাতীয় শুিাচার ভকৌশল  ও তথ্য 

অধিকার বাস্তবায়ন  

১.২.১ জাতীয় শুিাচার ভকৌশল 

কর্ যপধরকল্পনা বাস্তবাধয়ত  

 

% ১ ১০০ ভজলা কার্ যালয় ৯৫ 

১.৩ অধ য়র্াগ িধতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

১.৩.১ ধনধদ যষ্ট সর্য়য়র র্য়ে অধ য়র্াগ 

ধনষ্পধিকৃত  
% ০.৫ ১০০ 

ভজলা কার্ যালয় ১০০ 

১.৩.২ অধ য়র্াগ ধনষ্পধিসংক্রান্ত র্াধসক 

িধতয়বদন উিযতন অধফয়স দাধিলকৃত   
সংখ্যা ০.৫ ১২ 

ভজলা কার্ যালয় ১২ 

১.৪ ভসবা িদান িধতশ্রুধত হালনাগাদকরন 

ও বাস্তবায়ন 

১.৪.১ ভসবা িদান িধতশ্রুধত হালনাগাদকৃত % ১ ৯০ ভজলা কার্ যালয় ১০০ 

১.৪.২ ধনি যাধরত সর্য়য় ত্রৈর্াধসক 

বাস্তবায়ন িধতয়বদন উিযতন অধফয়স 

দাধিলকৃত  

সংখ্যা ০.৫ ৪ ভজলা কার্ যালয় ৩ 

১.৪.৩  ভসবা গ্রধহতায়দর র্তার্ত 

পধরবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাধরি ০.৫ 

৩১ ধিয়সম্বর, 

২০১৯ 

ভজলা কার্ যালয় ০১-০৭-২০১৮ 

২. কর্ যসম্পাদয়ন 

গধতশীলতা আনয়ন ও  

ভসবার র্ান বৃধি 

৮ 

২.১ ই-ফাইধলং পিধি বাস্তবায়ন 

২.১.১ সকল শািায় ই-নধর্ ব্যবহার 
% ১ ১০০ 

ভজলা কার্ যালয় ই-নধর্ কার্ যক্রর্ চালু 

রয়য়য়ছ 

২.১.২ ই-ফাইয়ল নধর্ ধনষ্পধিকৃত  
% ১ ৭০ ভজলা কার্ যালয় ৭০ 

২.১.৩ ই-ফাইয়ল পৈ জারীকৃত  % ১ ৬০ ভজলা কার্ যালয় ৬০ 

২.২ ক্ষুদ্র উয়যাগ / ক্ষুদ্র উন্নয়ন িকল্প 

বাস্তবায়ন 

২.২.১ নূন্যতর্ একটি উদ্ভাবনী উয়যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন িকল্প চালকৃত 

তাধরি 

 

১ 

 
১১ র্াচ য ২০২০ 

ভজলা কার্ যালয় ০৫-০৩-২০২০ 



কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ লক্ষযর্াৈা দাধয়ত্ব ৪র্ য ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

(এধিল/২০-জুন/২০) 
ভকৌশলগত উয়েশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌশলগত 

উয়েয়শ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রর্ 

(Activities) 

কর্ যসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

(Weight of 

PI) 

২.৩ ধপআরএল শুরুর ২ র্াস পূয়ব য 

সংধিষ্ট কর্ যচারীর ধপআরএল, ছুটি 

নগদায়ন জাধর করা 

২.৩.১ ধপআরএল আয়দশ জাধরকৃত % ১ ১০০ 
- - 

২.৩.২ ছুটি নগদায়নপৈ জাধরকৃত % ১ ১০০ 
- - 

২.৪ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ ২.৪.১ অধফয়সর সকল তথ্য হালনাগাদকৃত % ২ ১০০ ভজলা কার্ যালয় ১০০ 

৩. আধর্ যক  ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৬ 

 

৩.১ বায়জট বাস্তবায়য়ন উন্নয়ন 

৩.১.১ বায়জট বাস্তবায়ন পধরকল্পনা িধণত  তাধরি ১ 
১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

ভজলা কার্ যালয় ০৮.০৮.২০১৯ 

৩.১.২ ত্রৈর্াধসক বায়জট বাস্তবায়ন 

িধতয়বদন দাধিলকৃত 
সংখ্যা ১ ৪ 

ভজলা কার্ যালয়   

৩.২ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পধি হালনাগাদ 

তাধলকা িস্তুত করা  

৩.২.১ স্থাবর সম্পধির তাধলকা 

হালনাগাদকৃত 
তাধরি  ০.৫ 

০৩ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

ভজলা কার্ যালয় ৩০.০১.২০২০ 

৩.২.২ অস্থাবর সম্পধির তাধলকা 

হালনাগাদকৃত 
তাধরি  ০.৫ 

০৩ ভফব্রুয়াধর, 

২০২০ 

ভজলা কার্ যালয় ৩০.০১.২০২০ 

৩.৩ অধিট আপধি ধনষ্পধি কার্ যক্রয়র্র 

উন্নয়ন  

৩.৩.১ ব্রিসীট জবাব ভিধরত 
% ০.৫ ৬০ - - 

৩.৩.২ অধিট আপধি ধনষ্পধিকৃত % ০.৫ ৫০ - - 

৩.৪ ইন্টারয়নট ধবলসহ ইউটিধলটি ধবল 

পধরয়শাি 

 

৩.৪.১ ধবধসধস/ধবটিধসএল-এর ইন্টারয়নট 

ধবল পধরয়শাধিত 
% ১ ১০০ 

ভজলা কার্ যালয় ১০০ 

৩.৪.২ ভটধলয়ফান ধবল পধরয়শাধিত 
% ০.৫ ১০০ ভজলা কার্ যালয় ১০০ 

৩.৪.৩ ধবদ্যযৎ ধবল পধরয়শাধিত % ০.৫ ১০০ ভজলা কার্ যালয় ১০০ 

 

সুচন্দন র্ন্ডল 

সহকারী পধরচালক 

ভফান: ০৪৫১-৬১৫৫০ 

     : ad-jhenaidah@dncrp.gov.bd 


