
1 
 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নড়াইল ভজলা কার্ যালয়য়র  ২০২০-২১ অর্ য বছয়রর বাধষ যক কর্ যসম্পাদন চুধক্ত  বাস্তবায়য়নর ১র্ ত্রৈর্াধসক (জুলাই-ভসয়েম্বর,২০২০) প্রধতয়বদন 

 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধতত 

(Calcula

tion 

Method) 

এ   

(Unit) 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

লক্ষযর্াৈা দাধয়ত্ব ১র্ ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

(জুলাই-ভসয়েম্বর/২০২০) 

১ ২ ৩ ৪ 
 

৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তয়রর নড়াইল ভজলা কার্ যালয়য়র ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

 

 

 

 

 

১। ক াক্তার 

অতি ার 

সংরক্ষণ ও 

সদ্দচতনতা বৃতদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭০ 

 

১.১ ভ াক্তা 

সয়চতনতা বৃধির 

জন্য, ধলফয়লট,  

প্যাম্পয়লট, 

কযায়লন্ডার ধবতরণ 

তিতরণকৃত 

প্যাম্পদ্দলট 
সর্ধি সংখ্যা ১০ ২৩০০ ভজলা কার্ যালয় ১৫০ 

তিতরণকৃত 

তলফদ্দলট 

সর্ধি 
সংখ্যা ১০ ৩৮০০ ভজলা কার্ যালয় ২০০ 

তিতরণকৃত  

কযায়লন্ডার 

সর্ধি 
সংখ্যা ১০ ৩২৬ ভজলা কার্ যালয় - 

১.২ 

কসতমনার/ওয়াকযশপ 

আয়য়াজন 

ভসধর্নার/ 

ওয়াকযশপ অনুধিত 

সর্ধি 

সংখ্যা ১০ 
৩          ভজলা কার্ যালয় - 

১.৩ 

বাজার তদারধক 

বাজার তদারধক 

সম্পন্ন 

সর্ধি 
সংখ্যা ১০ ৫০ ভজলা কার্ যালয় ০৩ 

১.৪  সয়চতনতামূলক 

স া 

স া আয়য়াজন সর্ধি 
সংখ্যা ১০ ১২ ভজলা কার্ যালয় - 

১.৫ কেলা ও 

উপদ্দেলায় ক াক্তা 

তদিস উদর্াপন 

তদিস উদর্াতপত সর্ধি 

সংখ্যা ১০ ৩ ভজলা কার্ যালয় - 

২। ভ াক্তায়দর 

অধ য়র্াগ  

তনস্পতি 

 

৫ 

২.১ ভ াক্তায়দর 

অধ য়র্াগ ধনষ্পধি 

অধ য়র্াগ 

ধনষ্পধিকৃত গড় % ০৫ ৮০% ভজলা কার্ যালয় ১০০% 

 

 

 

 



2 
 

র্াঠ পর্ যায়য়র কার্ যালয়য়র আবধিক ভকৌশলগত উয়েিসমূহ, ২০২০-২১ 

 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫  

 

 

 

লক্ষযর্াৈা 

 

 

 

 

দাধয়ত্ব 

 

 

১র্ ত্রৈর্াধসক 

অগ্রগধত (জুলাই-

ভসয়েম্বর/২০২০) 

ভকৌশলগত উয়েি 

(StrategicObjectives) 

ভকৌশলগত 

উয়েয়ির 

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 

১০ 

[১.১] বাধষ যক কর্ যসম্পাদন চুধক্ত (এধপএ) বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এধপএ’র সকল 

ত্রৈর্াধসক প্রধতয়বদন 

ওয়য়বসাইয়ট প্রকাধশত 

সংখ্যা ২ ৪ 

 

ভজলা কার্ যলয় 

 

০১ 

   [১.১.২] এধপএ টিয়র্র 

র্াধসক স া অনুধিত 
সংখ্যা ১ ১২ 

ভজলা কার্ যলয়   

 

কয়রানা 

পধরধিধতর 

কারয়ণ স া 

আয়য়াজন সম্ভব 

হয়ধন 

 

[১.২] শুিাচার/উির্ চচ যার ধবষয়য় অংশীজয়নর সয়ে র্তধবধনর্য় 

[১.২.১] র্ত ধবধনর্য় স া 

অনুধিত 

 

সংখ্যা ২ ৪ 

 

ভজলা কার্ যালয় 

[১.৩] অধ য়র্াগ প্রধতকার ব্যবিা ধবষয়য় ভসবাগ্রহীতা/অংশীজনয়দর অবধহতকরণ 
[১.৩.১] অবধহতকরণ স া 

আয়য়াধজত 

সংখ্যা 
১ ৪ 

 

ভজলা কার্ যালয় 

[১.৪] ভসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত ধবষয়য় ভসবাগ্রহীতায়দর অবধহতকরণ 
[১.৪.১] অবধহতকরণ স া 

আয়য়াধজত 

সংখ্যা 
২ ৪ 

 

    ভজলা কার্ যালয় 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈর্াধসক প্রধতয়বদন উধ্বতন কর্তযপয়ক্ষর 

ধনকট ভপ্ররণ 

[১.৫.১] ত্রৈর্াধসক 

প্রধতয়বদন ভপ্রধরত 

সংখ্যা 
২ 

৪ ভজলা কার্ যালয় ০১ 

২. কর্ যসম্পাদয়ন  

গধতশীলতা আনায়ন ও 

ভসবার র্ান বৃধি 

     ০৯ 

[২.১] ই-নধর্ বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নধর্য়ত ভনাট 

ধনষ্পধিকৃত 

% 
২ ৮০ 

 

ভজলা কার্ যালয় 

৭০ 

[২.২] ধিধজটাল ভসবা চালূকরণ 
[২.২.১] একটি নতুন 

ধিধজটাল ভসব চালুকৃত 

সংখ্যা ২ 

 
১৫-০২-২১ 

 

ভজলা কার্ যালয় 

- 

[২.৩] ভসবা সহজীকরণ 
[২.৩.১] একটি  সহধজকৃত 

ভসবা অধিয়ক্ষয়ৈ বাস্তবাধয়ত 

সংখ্যা ২ 

 
১৫-০২-২১ 

ভজলা কার্ যালয় - 

[২.৪] কর্ যচারীয়দর প্রধশক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রয়তযক কর্ যচারীর 

জন্য  প্রধশক্ষণ আয়য়াধজত 
জনঘন্টা ২ ৫০ 

প্রিান/ধব াগীয়/ 

ভজলা কার্ যালয় 

- 

[২.৪.২] ১০র্ ভগ্রি ও তদুধ্বয 

প্রয়তযক কর্ যচারীয়ক এধপএ 

ধবষয়য় প্রদি প্রধশক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ 

প্রিান/ধব াগীয় 

কার্ যালয় 

    

- 

[২.৫] এধপএ বাস্তবায়য়ন প্রয়ণাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতর্ একটি 

আওতািীন দপ্তর/একজন 

কর্ যচারীয়ক এধপএ  

সংখ্যা ১ ১ 

 

ভজলা কার্ যালয় 

- 
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫  

 

 

 

লক্ষযর্াৈা 

 

 

 

 

দাধয়ত্ব 

 

 

১র্ ত্রৈর্াধসক 

অগ্রগধত (জুলাই-

ভসয়েম্বর/২০২০) 

ভকৌশলগত উয়েি 

(StrategicObjectives) 

ভকৌশলগত 

উয়েয়ির 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ যক্রর্ 

(Activities) 

কর্ যসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

(Weight of 
PI) 

বাস্তবায়য়নর জন্য প্রয়ণাদনা 

প্রদানকৃত 

৩. আধর্ যক  ও সম্পদ 

ব্যবিাপনার উন্নয়ন 

৬ 

 

[৩.১] বাধষ যক ক্রয় পধরকল্পনা বাস্তবায়ন 
[৩.১.১] ক্রয় পধরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাধদত 
% ১ ১০০ 

ভজলা কার্ যালয়  

 

বরাে না র্াকায় 

প্রয়র্াজয নর্ 

 

[৩.২] বাধষ যক উন্নয়ন কর্ যসূধচ (এধিধপ)/ বায়জট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাধষ যক উন্নয়ন 

কর্ যসূধচ (এধিধপ)/ বায়জট 

বাস্তবাধয়ত 

% ২ ১০০ 

ভজলা কার্ যালয় 

[৩.৩] অধিট আপধি ধনষ্পধি কার্ যক্রয়র্র উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ধৈপক্ষীয় স ায় 

উপিাপয়নর জন্য র্ন্ত্রণালয়য় 

প্রস্তাব ভপ্রধরত 

% ১ ৮০ 

প্রিান/ধব াগীয়/ 

ভজলা কার্ যালয় 
- 

[৩.৩.২] অধিট আপধি 

ধনষ্পধিকৃত 
% ১ ৫০ 

প্রিান/ধব াগীয়/ 

ভজলা কার্ যালয় 
- 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত িাবর ও অিাবর সম্পধির তাধলকা র্ন্ত্রণালয়/ধব ায়গ ভপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগানকৃত 

িাবর ও অিাবর সম্পধির 

তাধলকা র্ন্ত্রণালয়/ধব ায়গ   

ভপ্রধরত 

তাধরখ ১ ১৫-১২-২০ 

 

ভজলা কার্ যালয় 

 

- 

 ২৭/০৯/২০২০ ধি. পর্ যন্ত  
 

 

 

 

 

 

 

                 

 

২৭-০৯-২০২০ ধি. 

ভর্াহাম্মদ র্ামুনুল হাসান 

সহকারী পধরচালক (অধত. দা) 

জাতীয় ভ াক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর 

 নড়াইল ভজলা কার্ যালয়, নড়াইল। 

 

           

 


