
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

উপপরিচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ অরিদপ্তি, রি াগীয় কার্ যালয়, রসললট  

এিং 

মহাপরিচালক, জাতীয় ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ অরিদপ্তি এর মদে স্বাক্ষররত 

  

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩ 
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সূরিপত্র 

 

 

 

রিষয় পৃষ্ঠা নং  

কম যসম্পাদলনি সারি যক রচত্র ৩ 

প্রস্তািনা ৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, কম যসম্পাদলনি ভক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল ৫ 

সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্র াি  ৬ 

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পররকল্পনা  ৭-৮ 

সংলর্াজনী ১:  শব্দসংলক্ষপ ১০ 

সংলর্াজনী ২: কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক ১১ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অরফলসি সলে সংরিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ ১২ 

সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ ১৩-১৪ 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৫ 

সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ ১৬ 

সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ ১৭ 

সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ ১৮ 
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জাতীয় ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ অরিদপ্তি,  রি াগীয় কার্ যালয়, রসললট এি কম যসম্পাদলনি সারি যক রচত্র 

সাম্প্ররতক অজযন, চযাললঞ্জ এিং  রিষ্যৎ পরিকল্পনা 

 

সাম্প্ররতক িছিসমূলহি (৩ িছি ) প্রিান অজযনসমূহ 

 কিোক্তো-অরি োর রবযরোিী  ো ম প্ররতযরোি এবং কিোক্তো-অরি োর  সংিক্ষণ  কার্ যক্রম ভদশব্যাপী রিস্তৃত কিাি ললক্ষয ভ াক্তা-

অরিকাি সংিক্ষণ আইন, ২০০৯ এি িািা ১০ অনুসালি রসললট রি ালগি সকল ভজলায় কিোক্তো-অরি োর সংিক্ষণ করমটি 

গঠন কিা হলয়লছ এিং প্ররিিানমালা ২০১৩ অনুসালি সকল উপলজলা এিং ইউরনয়লন কিোক্তো-অরি োর সংিক্ষণ করমটি গঠন 

কিা হলয়লছ। ভ াক্তা- অরিকাি সংিক্ষণ আইন, ২০০৯ এি অিীলন ২০১৯-২০২০ হদত ২০২১-২০২২ অর্ িবছর পর্ যন্ত রসললট 

রি াগীয় কার্ যালয় এিং রসললট রি ালগি রির ন্ন ভজলা কার্ যাললয়ি ভমািাইল টিম কর্তযক ২,৫৩৮টি বাজার অর র্ান 

পরিচালনা কলি ৬,৫১১ টি প্ররতষ্ঠান হদত ৪,১৪,৩৫,৩০০ (চাি সকাটি সিৌদ্দ লক্ষ পয়রত্রশ হাজার রতন শত) টাকা জরিমানা 

আদায় কিা হলয়লছ। ১১৫০টি অর লর্াগ রনষ্পরিপূি যক ১৫,৩০,৫০০ (পদনর লক্ষ রত্রশ হাজাি পাঁচ শত) টাকা জরিমানা আদায় 

কিা হলয়লছ এিং ২৫% হালি অর লর্াগকািীগণলক ৩,৯৩,৬২৫ (রতন লক্ষ রতরান্নব্বই হাজাি ছয়শত পঁরচশ) টাকা প্রদান 

কিা হলয়লছ। ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পলকয সি যসািািণলক অিরহত কিাি ললক্ষয রি ালগি সকল ভজলা, 

উপলজলা ও ইউরনয়লন ভ াক্তা-অরিকাি রিষয়ক ৯০,০০০টি রলফললট, ৬৬,০০০টি প্যাম্পললট ও ৮,৬০৬টি কযাদলন্ডার  

রিতিণ কিা হলয়লছ। অরিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা রনরিতকরদণর লদক্ষয ২৪৫টি গনশুনানী/সদিতনতামূলক/ 

মতরবরনময় সিা অনুরষ্ঠত হদয়দছ। রি াগ, ভজলা ও উপলজলায় ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ আইন, ২০০৯ এি উপি ভমাট 

১৫৫টি ভসরমনাি আলয়াজন কিা হলয়লছ এিং প্ররত িছি র্থালর্াগ্য মর্ যদায় রিশ্ব ভ াক্তা-অরিকাি রদিস পালন কিা হলয়লছ।  

 

সমস্যা এিং চযাললঞ্জসমূহ 

 রবিাদগর ভ াক্তা-সািারণ ও ব্যবসায়ীগণদক ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পদকি  অবরহতকরণ 

 সিািা-অরিকাি রবদরািী কার্ িক্রদম ক্ষরতগ্রস্ত ভ াক্তালদি অর লর্াগ প্রদালন উদ্বুদ্ধকিণ 

 ভ াক্তা-অরিকাি রিলিািী কম যকান্ড প্ররতলিালি রনলজলদি দারয়ত্ব সম্পদকি ব্যবসায়ীগণলক সদিতন করা  

 জনবল ও লরজরিক সাদপাদট ির স্বল্পতা। 

 

 রিষ্যৎ পরিকল্পনা 

 সিািা-অরিকার সাংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সুফল রবিাদগর সকল মানুদষর কাদছ সপৌৌঁদছ সেয়া এবাং এ আইন সম্পদকি 

রবিাদগর জনগণদক অবরহত করার জন্য প্রিারণামূলক কার্ িক্রম সজারোর করা।    

     

২০২২-২০২৩ অথ যিছলিি সম্ভাব্য প্রিান অজযনসমূহ 

 ৪৫,০০০টি রলফদলট, ২৭,০০০টি প্যাম্ফদলট, রবতরণ; 

 ৭৬টি ভসরমনাি/ওয়াকযসপ/মতরিরনময় স া আলয়াজন;  

 ৭৮০ টি বাজার তোররক কার্ িক্রম পরিচালনা করা; 

 ১৫ মাি ি ২০২৩ রবশ্ব সিািা অরিকার রেবস উের্াপন; 

 ৭২ টি সলচতনতামূলক স া আলয়াজন এিং 

 দ্রুততম সমদয় প্রাপ্ত অর লর্ালগি কমপলক্ষ ৬০% রনষ্পরি করা। 
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প্রস্তািনা 

 

 

 প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ ভজািদাি কিা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

উপপরিচালক 

জাতীয় ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ অরিদপ্তি 

রি াগীয় কার্ যালয়, রসললট 

 

এবাং 

 

মহাপরিচালক 

জাতীয় ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ অরিদপ্তি 

 

এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মালসি ২৩ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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সসকশন-১ 

 

রূপকল্প, অরিলক্ষয, কম যসম্পাদলনি ভক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১  রূপকল্প  : সিািা-অরিকার রনরিতকরণ। 

 

১.২  অরিলক্ষয : ভভাক্তা-অরিকাি সাংরক্ষণ আইন,২০০৯ এি  কার্ যকি বাস্তবায়নন ভভাক্তা-অরিকাি 

রবনিািী কার্ যক্রর্ প্ররিনিাি এবং অরভনর্াগ রনষ্পরিি র্াধ্যনর্ ভভাক্তাি অরিকাি সংিক্ষণ।  

 

১.৩   কম িসম্পােদনর সক্ষত্র (সংরিষ্ট অরফস কর্তযক রনি যারিত, সলি যাচ্চ ৫টি): 
      

১. সিািা-অরিকার রবদরািী কার্ ি প্ররতদরাি; 

২. অরভনর্াগ রনষ্পরি; 

৩. সলচতনতা বৃরদ্ধ ।                

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র (মরিপরিষদ রি াগ কর্তযক রনি যারিত): 

১. সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ। 

      

১.৪ কার্ িাবরল (আইন/রবরি দ্বারা রনি িাররত কার্ িাবরল):  

                 

           ১. বাজাি িদািরকি র্াধ্যনর্ ভভাক্তা-স্বার্ য সংিক্ষণ;   

           ২. ভভাক্তানদি অরভনর্াগ রনষ্পরি এবং   

           ৩. জনসনেিনিা সৃরিি লনক্ষে সনেিনিামূলক সভা, ভসরর্নাি ও ওয়াকযসপ আনয়াজনসহ 

                অর্ন্ার্ন্ কার্ যক্রর্ গ্রহণ। 
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সসকশন-২ 

রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  

 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্র াি 

 

কম িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

রনি যারিত লক্ষযমাত্রা অজযলনি ভক্ষলত্র 

ভর্ৌথ ালি দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

মিণালয়/রি াগ/সংস্থাসমূলহি নাম 

উপািসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ভ াক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ 

সলচতনতামূলক স া 

অনুরষ্ঠত 
সংখ্যা ৮৫ ৮৯ ৭২ ৮০ ৮৫ - 

সামারি রিলপাট য, স াি ভনাটিশ, হারজিা ও 

কার্ যরিিিণী 

িাজাি তদািরক সম্পন্ন সংখ্যা ৮৭০ ৭৮৪ ৭৮০ ৭৮০ ৭৮০ িাংলালদশ পুরলশ 
িাজাি তদািরক সংক্রান্ত পারক্ষক ও মারসক 

প্ররতলিদন এিং সামারি রিলপাট য   

অর লর্াগ রনষ্পরিকৃত % ৯৮ ৮৫ ৬০ ৮০ ৯০ - 
সোর্োরর ররযপোর্ ম ও অরিয োগ রনষ্পরি 

কররজস্টোর  
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সসকশন-৩ 

 র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

 
কম যসম্পাদন 

ভক্ষত্র 

ভক্ষলত্রি 

মান 

 

কার্ যক্রম 

 

৭০ 

 

কম িসম্পােন  

সূিক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

 

 

একক 

 

কম িসম্পােন  

সূিদকর মান 

 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০ 

-২১ 

২০২১ 

-২২  

অসািারণ 
অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কম যসম্পাদন ভক্ষত্রসমূহ (রিরি/আইন  দ্বািা রনি যারিত দারয়ত্ব অনুর্ায়ী, সলি যাচ্চ ৫টি)   
১. সলচতনতা 

বৃরদ্ধ  

২৫ 

 

১.১. সলচতনতা বৃরদ্ধি 

ললক্ষয প্যাম্পললট,  

রলফললট ও ডাইিী রিতিণ   

প্যাম্পললট রিতিণকৃত সমরষ্ট সংখ্যা ৫ ২২,০০০ ১৭০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ৩০০০০ ৩৫০০০ 

রলফললট রিতিণকৃত সমরষ্ট সংখ্যা 
৫ 

৩০০০০ ২৪০০০ ৪৫০০০ ৪৪০০০ ৪৩০০০ ৪২০০০ ৪১০০০ ৩৫০০০ ৪০০০০ 

১.২ সসরমনার/ ওয়াকিসপ/ 

     মতরবরনময় সিা 

সসরমনার/ওয়াকিসপ/ 

মতরবরনময় সিা 

অনুরষ্ঠত 

সমরষ্ট সংখ্যা 

৫ 
৪০ ৭৬ ৭৬ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৬ ৭৬ 

১.৩ সলচতনতামূলক স া স া অনুরষ্ঠত 
সমরষ্ট সংখ্যা ৫ ৮৫ ৮৯ ৭২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৮৫ 

১.৪  রি াগ, ভজলা ও 

    উপলজলায় রিশ্ব ভ াক্তা 

    অরিকাি রদিস উদর্াপন 

রদিস উদর্ারপত সমরষ্ট সংখ্যা ৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০ 

২. ভ াক্তা- 

অরিকাি 

রিলিািী কার্ য 

প্ররতলিাি 

২৫ 

২.১ িাজাি তদািরক বাজার তোররক সম্পন্ন সমরষ্ট সংখ্যা ২০ ৮৭০ ৭৮৪ ৭৮০ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৮০ ৭৮০ 

২.২ জরিমানা আলিাপ ও 

     আদায় 

আলিারপত ও 

আদায়কৃত 
সমরষ্ট 

পরিমান 

(লক্ষ 

টাকা) 

৫ ১৭৮ ১৫৩ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫০ ১৫০ 

৩. অর লর্াগ 

রনষ্পরি 
২০ ৩.১ অর লর্াগ রনষ্পরি অরিদর্াগ রনষ্পরিকৃত গড় % ২০ ৯৮ ৮৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ৯০ 

 



 

 

8 
 

 

সুশাসন ও সংস্কািমূলক কম যসম্পাদলনি ভক্ষত্র (মরিপরিষদ রি াগ কর্তযক রনি যারিত) 

কম যসম্পাদন 

ভক্ষত্র 

ভক্ষলত্রি 

মান 

 

কার্ যক্রম 

 

কম িসম্পােন  

সূিক 

 

গণনা 

পদ্ধরত 

 

 

একক 

 

কম িসম্পােন  

সূিদকর মান 

 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযমাত্রা/রনণ যায়ক ২০২২-২৩  

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০ 

-২১ 

২০২১ 

-২২ 

অসািারণ 
অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সুশোসন ও 

সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ 

 

১) শুদ্ধাচাি কম যপরিকল্পনা  

    িাস্তিায়ন 

শুদ্ধোচোর  র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 
ক্রর্পুরিভূত প্রোপ্ত নম্বর ১০     

     

২) ই-গ র্ন্যান্স/ উদ্ভািন 

   কম যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গ র্ন্যান্স/ উদ্ভািন 

কম যপরিকল্পনা বোস্তবোরয়ত 
ক্রর্পুরিভূত প্রোপ্ত নম্বর ১০     

     

৩) তথ্য অরিকাি কম যপরিকল্পনা 

    িাস্তিায়ন 

তথ্য অরিকাি 

কম যপরিকল্পনা িাস্তিারয়ত 
ক্রর্পুরিভূত প্রোপ্ত নম্বর ৩     

     

৪) অর লর্াগ প্ররতকাি  

   কম যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন 

অর লর্াগ প্ররতকাি 

কম যপরিকল্পনা িাস্তিারয়ত 
ক্রর্পুরিভূত প্রোপ্ত নম্বর ৪     

     

৫) ভসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত  

    কম যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন 

ভসিা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কম যপরিকল্পনা িাস্তিারয়ত 
ক্রর্পুরিভূত প্রোপ্ত নম্বর ৩     
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আরম, উপপরিচালক, জাতীয় সিািা-অরিকার সাংরক্ষণ অরিেপ্তর, রবিাগীয় কার্ িালয়, 

রসদলট রহদসদব মহাপরিচালক, জাতীয় সিািা-অরিকার সাংরক্ষণ অরিেপ্তর, ঢাকা এর রনকট 

অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদিষ্ট র্াকব।  

 

আরম, মহাপরিচালক, জাতীয় সিািা-অরিকার সাংরক্ষণ অরিেপ্তর রহদসদব উপপরিচালক, 

জাতীয় সিািা-অরিকার সাংরক্ষণ অরিেপ্তর, রসদলট রবিাগীয় কার্ িালয়, রসদলট এর রনকট অঙ্গীকার 

কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

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

উপপরিচালক        

জাতীয় সিািা-অরিকার সাংরক্ষণ অরিেপ্তর 

রবিাগীয় কার্ িালয়, রসদলট। 

 

 

 

২৩/৬/২০২২ 

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

তাররে 

 

 

 

 

 

 

২৩/৬/২০২২ 

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

মহাপরিচালক  

জাতীয় সিািা-অরিকার সাংরক্ষণ অরিেপ্তর।  

 

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

তাররে 
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সংলর্াজনী-১ 

 

শব্দ সংলক্ষপ  

 

ক্ররমক শব্দ সংলক্ষপ রিিিণ 

১ DNCRP Directoate of Natiomal Consumers`Right Protecton 

২ NCCC National Consumer Complain Center 
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সংলর্াজনী-২ 

কম যসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্ররমক  কার্ যক্রম কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরিশাো, শাো লক্ষযমাত্রা অজযলনি প্রমাণক 

১ ১.১. সলচতনতা বৃরদ্ধি ললক্ষয প্যাম্পললট ও  

রলফললট রিতিণ   

প্যাম্পললট ও  

রলফললট রিতিণকৃত 

রি াগীয় ও ভজলা কার্ যালয় সামারর ররদপাট ি ও  প্যাম্পললট-রলফললট রিতিণ ভিরজস্টাি 

২ 
১.২ সসরমনার/ ওয়াকিসপ/মতরবরনময় সিা 

সসরমনার/ওয়াকিসপ/ 

মতরবরনময় সিা অনুরষ্ঠত 

ভজলা ও উপলজলা  প্রশাসন/ 

রি াগীয় ও ভজলা কার্ যালয় 

সামারি রিলপাট য, িালজট িিালেি রজওি করপ এিং ভজলা প্রশাসক, উপলজলা 

রনি যাহী কম যকতযা, সহকািী পরিচালক কর্তযক ভপ্ররিত প্ররতলিদন 

৩ ১.৩ সলচতনতামূলক স া সলচতনতামূলকস া 

অনুরষ্ঠত 

রি াগীয় ও ভজলা কার্ যালয় সার্ারি  রিনপার্ য, সভাি  কনোটিশ,  হোরজরো ও কার্ যরিিিণী 

৪ ১.৪  রি াগ, ভজলা ও উপলজলায়  

রিশ্ব ভ াক্তা অরিকাি রদিস উদর্াপন 
রদিস উদর্ারপত 

ভজলা ও উপলজলা  প্রশাসন/ 

রি াগীয় ও ভজলা কার্ যালয় 

সামারি রিলপাট য, িালজট িিালেি রজওি করপ এিং ভজলা প্রশাসক, উপলজলা 

রনি যাহী কম যকতযা, সহকািী পরিচালক কর্তযক ভপ্ররিত প্ররতলিদন 

৫ ২.১ িাজাি তদািরক বাজার তোররক সম্পন্ন রি াগীয় ও ভজলা কার্ যালয় 
িাজাি তদািরক সংক্রান্ত পারক্ষক ও মারসক প্ররতলিদন এিং সামারি রিলপাট য   

৬ ২.২ জরিমানা আলিাপ ও আদায় আলিারপত ও আদায়কৃত রি াগীয় ও ভজলা কার্ যালয় 
িাজাি তদািরক সংক্রান্ত পারক্ষক ও মারসক প্ররতলিদন এিং সামারি রিলপাট য   

৭ ৩.১ অরিদর্াগ রনষ্পরি অরিদর্াগ রনষ্পরিকৃত রি াগীয় ও ভজলা কার্ যালয় 
সোর্োরর ররযপোর্ ম ও অরিয োগ রনষ্পরি কররজস্টোর  
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সাংদর্াজনী-৩  

অর্ন্ অরফলসি সলে সংরিষ্ট কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক ভর্ সকল অরফলসি সালথ সংরিষ্ট সংরিষ্ট অরফলসি সালথ কার্ যক্রম সমন্বলয়ি ভকৌশল 

িাজাি তদািরক িাজাি তদািরক সম্পন্ন িাংলালদশ পুরলশ বাজার তোররক কার্ িক্রদম আইন-শৃঙ্খেলা বজায় রাো ও রনরাপিার জন্য 

পুরলদশর সহায়তা গ্রহণ।   

িাজাি তদািরক িাজাি তদািরক সম্পন্ন রিএসটিআই, কৃরষ অরিদপ্তি, স্বাস্থয অরিদপ্তি, মৎস্য অরিদপ্তি. পরিলিশ 

অরিদপ্তি, প্রারণসম্পদ অরিদপ্তি 

কাররগরর জ্ঞানসম্পন্ন সলাক বাজার তোররক কার্ িক্রম ফলপ্রসু করদত সহায়ক 

হয়। 

 

 



 

 

13 
 

সাংদর্াজনী-৪ 

আঞ্চরলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র জাতীয় শুদ্ধাচাি ভকৌশল কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চরলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র নাম: জািীয় ভভাক্তা-অরিকাি সংিক্ষণ অরিদপ্তি, রবভাগীয় কার্ যালয়,রসনলর্। 

 

কার্ যক্রলমি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচলকি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়লনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যিছলিি 

লক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পরিিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ভকায়াট যাি 

২য় 

ভকায়াট যাি 

৩য় 

ভকায়াট যাি 

৪থ য 

ভকায়াট যাি 

ভমাট 

অজযন 

অরজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করমটিি স া 

     আদয়াজন 

স া  

আলয়ারজত 

২ সংখ্যা ননরতকতা 

করমটি 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননরতকতা করমটির স াি  

     রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % রি াগীয় 

কার্ যালয় 

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠাি রনরমি  

      অংশীজলনি (stakeholders)  

       অংশগ্রহলণ  স া 

অনুরষ্ঠত  

স া 

৪ সংখ্যা রি াগীয় 

কার্ যালয় 

২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজযন      

১.৪ শুিািার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

      আদয়াজন  

প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

২ সাংখ্যা প্রিান কার্ যালয় 

ও  

রি াগীয় 

কার্ যালয় 

২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজযন      

১.৫ কম য-পরিলিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 

     অনুসিণ/টিওএন্ডইভুক্ত অলকলজা 

    মালামাল নষ্টকিণ/পরিষ্কাি-  

    পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম ি-

পররদবশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

তারিখ 

রি াগীয় 

কার্ যালয় 

২, ৩১/৮/২২ 

৩১/৫/২৩ 

 

লক্ষযমাত্রা 

 

১ 

৩১/৮/২২ 

  ১ 

৩১/৫/২৩ 

   

অজযন      

২.  ক্রদয়র সক্ষদত্র শুিািার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য িছলিি ক্রয়- 

     পরিকল্পনা  ওলয়িসাইলট প্রকাশ 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওলয়িসাইলট 

প্রকারশত 

৩ তারিখ রি াগীয় 

কার্ যালয় 

৩১/৮/২২ 

৩১/৫/২৩ 

লক্ষযমাত্রা ৩১/৮/২২   ৩১/৫/২৩    

অজিন      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতলিালি সহায়ক অর্ন্ার্ন্ কার্ যক্রম…………….. (অগ্রারিকার রিরিদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িক্রম) 

৩.১ ভসিা প্রদালনি ভক্ষলত্র ভিরজস্টালি প্রলদয় 

ভসিাি রিিিণ ও ভসিা গ্রহীতাি মতামত 

সংিক্ষণ 

ভিরজস্টাি 

হালনাগাদকৃত 

৮ % রি াগীয় 

কার্ যালয় 

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

অজযন      

৩.২ সিকারি র্ানিাহলনি র্থার্থ ব্যিহাি 

রনরিতকিণ 

র্ানিাহলনি 

র্থার্থ ব্যিহাি 

৮ % রি াগীয় 

কার্ যালয় 

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      
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কার্ যক্রলমি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচলকি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়লনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যিছলিি 

লক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পরিিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ভকায়াট যাি 

২য় 

ভকায়াট যাি 

৩য় 

ভকায়াট যাি 

৪থ য 

ভকায়াট যাি 

ভমাট 

অজযন 

অরজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ সুষম কম যিন্টন কম যিন্টন 

িাস্তিারয়ত 

৮ তারিখ 

 

রি াগীয় 

কার্ যালয় 

২০-১০-২২ লক্ষযমাত্রা - ২০.১০.২২ - -    

অজযন      

অজযন      

৩.৪ উিম িি িার তারলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ও উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর রনকট সপ্ররণ 

উিম চচ যাি 

তারলকা প্রকাশ 

৮ সংখ্যা রি াগীয় 

কার্ যালয় 

৩১.১০.২২ লক্ষযমাত্রা - ৩১.১০.২২ - -    

অজযন      
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সংয োজনী-৫ 

 ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রর্  কার্ যক্রর্ 
কর্ যসম্পাদন 

সূেক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূেনকি 

র্ান 

লক্ষের্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািািণ উির্ েলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] এ টি উদ্ভাবনী িািণা/ ভসবা সহরজকিণ/  

       রিরজর্োইযজশন বোস্তবোয়ন 

[১.১.১] এ টি উদ্ভাবনী িািণা/ ভসবা সহরজকিণ/ রিরজর্োইযজশন 

           বোস্তবোরয়ত 
তোররখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নরর্ি ব্যবহাি বৃরি   [২.১.১] ই-ফাইনল ভনার্ রনস্পরিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪র্ ম রশল্পরবপ্লযবর চযোযলি কর্ো োযবলোয়  রণীয়  

       রবষযয় অবরহত রণ সিো/ র্ মশোলো আযয়োজন 

[৪.১.১] ৪র্ ম রশল্পরবপ্লযবর চযোযলি কর্ো োযবলোয়  রণীয় রবষযয় 

          অবরহত রণ সিো/ র্ মশোলো আযয়োরজত 
সংখ্যা ৫ ২ ১ - 

০৫ 

[৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৫.১.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশেণ আযয়োরজত  সংখ্যো ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অি যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিনবদন ঊর্ধ্যিন  

           কর্তযপনক্ষি রনকর্ ভপ্ররিি 
িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংয োজনী-৬ 

 অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

কার্ যক্রনর্ি 

ভক্ষত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূেক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূেনকি 

র্ান 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষের্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািািণ 
অরি 

উির্ 
উির্  

েলরি 

র্ান 

েলরি 

র্াননি 

রননে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) ও 

       আরপল  র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযর্ এবং  

       রজআরএস সফর্ওয়োযর (প্রয োজয কেযত্র)  

       ত্রত্রর্োরস  রিরিযত হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল কর্ যকিযাি 

           িথ্য হালনাগাদকৃি এবং  

           ওনয়বসাইনর্ আপনলাডকৃি 

সংখ্যো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইযন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

        অরিয োগ রনষ্পরি 
[১.২.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অরিয োগ রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  

        প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপে বরোবর কপ্ররণ   
[১.৩.১] প্ররতযবদন কপ্রররত % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষর্িা 

অজযন 

 

১১ 

[২.১]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর  

        ব্যবস্থো এবং রজআরএস সফর্ওয়যোর রবষয়  

        প্ররশেণ আযয়োজন 

[২.১.১] প্ররশেণ আযয়োরজত সংখ্যো 
৪ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রর্ারসক রভরিনি পরিবীক্ষণ এবং 

        ত্রত্রর্ারসক পরিবীক্ষণ প্ররিনবদন উর্ধ্যিন 

        কর্তযপনক্ষি রনকর্ ভপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররিনবদন ভপ্ররিি 
  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

       কস্ট যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ সিো 

       আয োজন 

[২.৩.১] সিো আযয়োরজত সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী-৭ 

 কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩  

কার্ যক্রনর্ি 

ভক্ষত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূেক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূেনকি 

র্ান 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষের্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািািণ 
অরি 

উির্ 
উির্ 

েলরি 

র্ান 

েলরি 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রর্ারসক রভরিনিকসবো প্রদোন 

        প্ররতশ্রুরত সংক্রোন্ত পরিবীক্ষণ করর্টি 

       পুনগ যঠন 

[১.১.১] করর্টি পুনগ যঠিি সংখ্যো ৩   ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ] ত্রত্রর্ারসক রভরিনি কসবো প্রদোন 

          প্ররতশ্রুরত সংক্রোন্ত পরিবীক্ষণ 

          করর্টিি সভাি রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] রসিান্ত বাস্তবারয়ি  

        এবং প্ররিনবদন ভপ্ররিি 
% 

৪ 

 
  ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষযয় 

        আওতোিীন দপ্তর/ সংস্থোর সর্ন্বযয় 

        ত্রত্রর্ারসক রভরিনি সভা আনয়াজন 

[১.৩.১] সিো আযয়োরজত 

সংখ্যো 
২   ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ] ত্রত্রর্ারসক রভরিনি কসবো প্রদোন 

        প্ররতশ্রুরত হোলনোগোদ রণ (আওতোিীন 

        দপ্তর/ সংস্থোসহ)  

[১.৪.১] হোলনোগোদকৃত 

সংখ্যো 
৯   ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষর্িা 

অজযন  
৭ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়  

        র্ মশোলো/প্ররশেণ/কসরর্নোর আযয়োজন  

[২.১.১]  র্ মশোলো /প্ররশেণ  

         /কসরর্নোর আযয়োরজত 

সংখ্যা 

 
৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  ভসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষনয় 

         ভেকনহাল্ডািগনণি সর্ন্বনয় 

        অবরহিকিণ সভা আনয়াজন 

[২.২.১]  অবরহত রণ সিো 

            আযয়োরজত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী-৮ 

 তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২২-২৩ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

কর্ যসম্পাদননি 

ভক্ষত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূেক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূেনকি র্ান 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষের্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািািণ অরি উির্ উির্ 
েলরি 

র্ান 

েলরি 

র্াননি 

রননে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ৬ 

[১.১] িথ্য অরিকাি আইন  অনুর্ায়ী  

       রনি যারিি সর্নয়ি র্নধ্য 

       িথ্য প্রারপ্তি আনবদন রনষ্পরি 

[১.১.১] রনি যারিি সর্নয়ি র্নধ্য 

          িথ্য প্রারপ্তি আনবদন  

          রনষ্পরি 

% ০৬ - - ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সক্ষর্িা বৃরদ্ধ ১৯ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য তথ্য  

       হালনাগাদ কনি ওযয়বসোইযর্ প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত িথ্য 

          ওযয়বসোইযর্  প্র োরশত 
িারিখ ০৪ - - ৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] রনি মোররত সর্যয় বোরষ ম   

          প্ররতযবদন  প্র োরশত  
তোররখ  ০৩ - - ১৫-১০-২২ ৩১-১০-২২ ৩০-১১-২২ - - 

[১.৪]  িথ্য অরিকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

       িািা অনুসানি র্াবিীয় িনথ্যি কোর্ালগ  

       ও ইননডক্স ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১] িনথ্যি কোর্ালগ ও 

          ইননডক্স  প্রস্তুিকৃি  

          /হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩ - - ৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

[১.৫] িথ্য অরিকাি আইন ও  রবরিরবিান  

       সম্পনকয জনসনেিনিা বৃরিকিণ 
[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ সম্পন্ন সংখ্যা ০৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর আইন, ২০০৯ ও এর রবরির্োলো,  

        প্ররবরির্োলো, স্বপ্রযণোরদত তথ্য প্র োশ  

        রনযদরশ ম োসহ সংরিষ্ট রবষযয় 

        কর্ যকিযা/কর্ যোিীনদি প্ররিক্ষণ আনয়াজন    

[১.6.১] প্ররিক্ষণ  আনয়ারজি সংখ্যা  ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অরি োর সংক্রোন্ত  প্রযতয টি  ত্রত্রর্োরস   

       অগ্রগরত  প্ররতযবদন রনি মোররত সর্যয় 

       ওযয়বসোইযর্র তথ্য অরি োর কসবোবযে প্র োশ 

[১.৭.১] ত্রত্রর্োরস  অগ্রগরত প্ররতযবদন  

            ওযয়বসোইযর্র তথ্য অরি োর  

            কসবোবযে  প্র োরশত 

সংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১  

 


