
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

জাতীয় ভাা অিধকার সংরণ অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ সেচতনতা ি; ২৫

[১.১] সেচতনতা ির
জ ােলট, িলফেলট
ও অা চার সামী
ণ এবং িবতরণ

[১.১.১] ােলট িত
ও িবতরণত

সংা
(ল)

৪ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.৩০ ২.২৫

[১.১.২] িলফেলট িত
ও িবতরণত

সংা
(ল)

৪ ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৭০ ৩.৬০ ৩.৪০

সংি মাণক
বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ
(ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ
হওয়ায়)

[১.১.৩] ডােয়ির িত
ও িবতরণত

সংা
(হাজার)

৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.২]
সিমনার/ওয়াকসপ/
মতিবিনময় সভা

[১.২.১]
সিমনার/ওয়াকসপ/
মতিবিনময় সভা অিত

সংা ৪ ৭৫০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ ৭০০ ৫৯

সংি মাণক
বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ
(ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ
হওয়ায়)

[১.৩] সেচতনতালক
সভা

[১.৩.১] সভা অিত সংা ৪ ১০০০ ৯৫০ ৯২৫ ৯০০ ৭০০ ২৪৭

সংি মাণক
বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ
(ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ
হওয়ায়)

[১.৪] ঢাকা মহানগরসহ
িবভাগ, জলা ও
উপেজলায় িব ভাা
অিধকার িদবস উদযাপন

[১.৪.১] িদবস উদযািপত সংা ৫ ৪৯৬



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
ভাা-অিধকার
িবেরাধী কায 
িতেরাধ; এবং

২৫

[২.১] বাজার তদারিক
[২.১.১] বাজার তদারিক
স

সংা ২০ ১০০০০ ৮০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬০০০ ৩৩৪১ -

[২.২] জিরমানা আেরাপ
ও আদায়

[২.২.১] আেরািপত ও
আদায়ত

পিরমাণ
(কা
টাকা)

৫ ১৬.৯৯৬ ১৬.৮ ১৬.৫ ১৬ ১৫.৫ ৬.৮৭৩১৪

সংি মাণক
বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ
(ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ
হওয়ায়)

৩
অিভেযাগ
িনি।

২০

[৩.১] অিভেযাগ িনি
[৩.১.১] অিভেযাগ
িনিত

গড় ১৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬১.০৩

সংি মাণক
বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ
(ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ
হওয়ায়)

[৩.২] িসিসএমএস শীষ ক
সফটওয়ার ণয়ন

[৩.২.১] সফটওয়ার
পাইলং

তািরখ ৫ ৩১-০৫-২০২৩ ০৫-০৬-২০২৩ ১২-০৬-২০২৩ ১৯-০৬-২০২৩ ২৬-০৬-২০২৩

সংি মাণক
বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ
(ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ
হওয়ায়)



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১
সংি মাণক বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ (ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ হওয়ায়)

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ১
সংি মাণক বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ (ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ হওয়ায়)

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪ ১
সংি মাণক বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ (ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ হওয়ায়)

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ ১
সংি মাণক বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ (ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ হওয়ায়)

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১
সংি মাণক বািণজ মণালেয়
রণ করা হেয়েছ (ফাইল সাইজ ৫
এমিব এর বিশ হওয়ায়)

*সামিয়ক (provisional) ত




















