
জাতীয় ভভাক্তা ধিকার সংরক্ষণ ধিদপ্তররর বাধষ িক কম িসম্পদন চুধক্ত ২০১৫-১৬ বাস্তবায়রনর প্রধতরবদন 

১ম গ্রগধত প্রধতরবদন 

ক্রঃ নং ধবষয় সািারণ মারনর জন্য 

বাস্তবায়রনর সময়সীমা 

চধত মারনর জন্য বাস্তবায়রনর 

সময়সীমা 

বাস্তবায়ন গ্রগধত প্রধতরবদন 

১ বাজার মধনটধরং ০৩-১০-২০১৫ - ৩৮০ টি বাজার মধনটধরং 

সম্পন্ন 

২ ভজা পয িারয়র ভভাক্তা ধিকার সংরক্ষণ কধমটি 

পুনঃগঠন 

০৩-১০-২০১৫ - ৬৪ টি কধমটি পুনঃগঠন 

৩ ভসধমনার ও ওয়াকিসপ অয়জন ০৩-১০-২০১৫ - ১০০ টি ভসধমনার ও ওয়াকিসপ 

নুধিত 

৪ ভভাক্তা সরচতনতা বৃধির জন্য প্যাম্পরট ও 

ধফরট ধবতরণ এবং ভপাষ্টাধরং 

০৩-১০-২০১৫ - ৪০,০০০ প্যাম্পরট, ৬০,০০০ 

ধফরট ও ২০,০০০ ভপাষ্টাধরং 

সম্পন্ন 

৫ ভভাক্তার ধভরযাগ ধনষ্পধি ০৩-১০-২০১৫ - ৯১% ধভরযাগ ধনষ্পধিকৃত 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



জাতীয় ভভাক্তা ধিকার সংরক্ষণ ধিদপ্তররর বাধষ িক কম িসম্পদন চুধক্ত ২০১৫-১৬ বাস্তবায়রনর প্রধতরবদন 

২য় গ্রগধত প্রধতরবদন 

ক্রঃ নং ধবষয় সািারণ মারনর জন্য 

বাস্তবায়রনর সময়সীমা 

চধত মারনর জন্য বাস্তবায়রনর 

সময়সীমা 

বাস্তবায়ন গ্রগধত প্রধতরবদন 

১ বাজার মধনটধরং ০৩-০১-২০১৬ - ৩৮৫ টি বাজার মধনটধরং 

সম্পন্ন 

২ ভজা পয িারয়র ভভাক্তা ধিকার সংরক্ষণ কধমটি 

পুনঃগঠন 

০৩-০১-২০১৬ - ৬৪ টি কধমটি পুনঃগঠন 

৩ ভসধমনার ও ওয়াকিসপ অয়জন ০৩-০১-২০১৬ - ২৫০ টি ভসধমনার ও ওয়াকিসপ 

নুধিত 

৪ ভভাক্তা সরচতনতা বৃধির জন্য প্যাম্পরট ও 

ধফরট ধবতরণ এবং ভপাষ্টাধরং 

০৩-০১-২০১৬ - ৪৫,০০০ প্যাম্পরট, ৬২,০০০ 

ধফরট ও ২০,০০০ ভপাষ্টাধরং 

সম্পন্ন 

৫ ভভাক্তার ধভরযাগ ধনষ্পধি ০৩-০১-২০১৬ - ৯৩% ধভরযাগ ধনষ্পধিকৃত 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



জাতীয় ভভাক্তা ধিকার সংরক্ষণ ধিদপ্তররর বাধষ িক কম িসম্পদন চুধক্ত ২০১৫-১৬ বাস্তবায়রনর প্রধতরবদন 

৩য় গ্রগধত প্রধতরবদন 

ক্রঃ নং ধবষয় সািারণ মারনর জন্য 

বাস্তবায়রনর সময়সীমা 

চধত মারনর জন্য বাস্তবায়রনর 

সময়সীমা 

বাস্তবায়ন গ্রগধত প্রধতরবদন 

১ বাজার মধনটধরং ০৩-০৪-২০১৬ - ৬৮০ টি বাজার মধনটধরং 

সম্পন্ন 

২ ভজা পয িারয়র ভভাক্তা ধিকার সংরক্ষণ কধমটি 

পুনঃগঠন 

০৩-০৪-২০১৬ - ৬৪ টি কধমটি পুনঃগঠন 

৩ ভসধমনার ও ওয়াকিসপ অয়জন ০৩-০৪-২০১৬ - ২৫২ টি ভসধমনার ও ওয়াকিসপ 

নুধিত 

৪ ভভাক্তা সরচতনতা বৃধির জন্য প্যাম্পরট ও 

ধফরট ধবতরণ এবং ভপাষ্টাধরং 

০৩-০৪-২০১৬ - ৪৫,০০০ প্যাম্পরট, ৬২,০০০ 

ধফরট ও ১৮,০০০ ভপাষ্টাধরং 

সম্পন্ন 

৫ ভভাক্তার ধভরযাগ ধনষ্পধি ০৩-০৪-২০১৬ - ৯২% ধভরযাগ ধনষ্পধিকৃত 

 
 
 
 

 

 

 


