
সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ত পিরক�না 

 

 সা�িতক বছরস�েহর �ধান অজ�নস�হ:- 
 

 রং�র �জলার, ৮� উপেজলা ও ৭৬� ইউিনয়েন �ভা�া অিধকার সংর�ণ কিম� গঠন।  
 অিধদ�র হেত �া� পয �া� সং�ক �পা�ার, িলফেলট ও �া�েলট জনসেচতনতা �ি�র জ� িবতরণ 

করা হেয়েছ।  
 িবিভ� সরকারী, �বসরকারী িশ�া �িত�ান ও অ�া� �িত�ােন প�েযাগােযাগ এবং সরাসির 

পির�মেণর মা�েম �ভা�া অিধকার আইন, ২০০৯ এর �চার।  
 �ভা�া অিধকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় রং�র �জলার সকল উপেজলায় বাজার তদারিকর মা�েম 

২০১৬-১৭ অথ � বছের ৪৪� অিভযােন ৪,৩৮,০০০/-,  ২০১৭-১৮ অথ � বছের ৩৮� অিভযােন ৩,৭৪,৫০০/-  এবং 
২০১৮-১৯ অথ � বছের ১০০� অিভযােন ৫,৭৪,৮০০/- জিরমানা আেরাপ ও আদায় করা হেয়েছ।   

 �জলা পয �ােয় অিভেযাগ �হন,অ�স�ান,তদ� ও িন�ি�কর�ণ রং�র �জলায় ২০১৬-১৭ অথ � বছের ০৭� 
অিভেযাগ দােয়র ও ০৭� অিভেযাগ িন�ি�র মা�েম আদায়�ত জিরমানা ১৫,০০০/- টাকা, ২০১৭-১৮ 
অথ � বছের ১২� অিভেযাগ দােয়র ও ১২� অিভেযাগ িন�ি�র মা�েম আদায়�ত জিরমানা ৯২,০০০/- 
এবং ২০১৮-১৯ অথ � বছের ৩৭� অিভেযাগ দােয়র ও ৩৭� অিভেযাগ িন�ি�র মাে�ম আদায়�ত 
জিরমানা ৫৯,৫০০/- টাকা। 

 সম�া এবং চ�ােল�স�হ:- 
 �ভা�া অিধকার সংর�ণ আইন, ২০০৯ স�েক� সকল পয �ােয়র �ভা�া সাধারণেক অবিহতকরণ।  
 জনবল, যানবাহন ��তা ও খা� পে� �ভজাল পরী�ার য�পািতর অ�পি�িত। 
 কম �কত�া/কম �চারীেদর দ�তা �ি�েত িনিবড় চািহদািভি�ক �িশ�েণর আেয়াজন।   

 ভিব�ৎ পিরক�না:- 
�ভা�া অিধকার সংর�ণ আইন-২০০৯ এর �ফল �দেশর সকল �ভা�ার িনকট �পৗঁেছ   �দওয়া। এই আইন 

স�েক� জনগণেক অবিহত করার জ�  �চার�লক �ব�া �জারদার করা। এরই ধারাবািহকতায় রং�র 

�জলার ইউিনয়ন পয �ায় পয �� mKj ¯Í‡ii gvby‡li g‡a¨ cÖPviYvg~jK Kvh©µg Ae¨vnZ ivLv এবং 

মানস�ত প� ও �সবা �াি� িনি�ত করা।  

 

 

 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ 

 

 ৫০০০ িলফেলট, ৪০০০ �া�েলট ও ৮৪০ ক�ােল�ার  িবতরণ। (�ধান কায �ালয় �থেক �াি� সােপে�)   



 �ভা�া অিধকার িদবস উদযাপন (বােজট বরা� সােপে�) 

(�জলা- ১�, উপেজলা- ৮� ও ৭৬� ইউিনয়ন )।     

 ৮� উপেজলা ও ৭৬� ইউিনয়ন পয �ােয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ কিম� হালনাগাদকরণ।  

 অিভেযাগ �হণ ও িন�ি�করণ (�জলা পয �ােয় দােয়র�ত অিভেযাগ �াি� সােপে�)। 

  রং�র �জলার ৮� উপেজলায় ১৯২� বাজার অিভযান পিরচালনা ও মিনটিরং। 

 �জলা ও উপেজলায় �সিমনার আেয়াজন (বােজট বরা� সােপে�) 

�ভা�া অিধকার সংর�ণ আইন,২০০৯ িবষয়ক (�জলা- ১�, উপেজলা- ৮� ও ৭৬� ইউিনয়ন)।       

  কম �কত�া/কম �চারীগেণর �িশ�ণ (�ধান কায �ালয় ক��ক �হীত কম ��চী �মাতােবক)। 

 �জলা উপেজলা ও ইউিনয়ন পয �ােয় কমপে� ১৪� সেচতনতা�লক সভার আেয়াজন।  

 

 
  
 

 


