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তথ্য অমিকার মবষদে ২০২২-২৩ অর্ টবছদরর বামষ টক কি টপমরকল্পনা  

(০১ অক্টোবর ২০২২ হক্ে ৩১ ডিক্েম্বর ২০২২) 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২১-

২২ 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩    

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্ চলতত র্াে 
চলতত র্ানের 

তেনে 

ত্রৈমোডেক 

অর্জন (০১ 

অক্টোবর২

০২২ হক্ে 

৩১ 

ডিক্েম্বর 

২০২২)  

 

অর্ জ-

বোডষ জক 

অর্জন 

(০১ 

জুলোই 

২০২২ 

হক্ে ৩১ 

ডিক্েম্বর 

২০২২) 

অডর্জে 

মোন 

(০১ 

জুলোই 

২০২২ 

হক্ে 

৩১ 

ডিক্েম্ব

র 

২০২২) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
   

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

[১.১.১] তেধ মাতরত 

সর্নয়র র্নে তথ্য 

প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

% ০৬ 
 

 ১০০% ৯০% ৮০%   

100% ১০০%  ৬  

 

সের্তা বৃমি 
১৫ 

[১.২] স্বতঃপ্রদণামেতভাদব 

প্রকাশদ াগ্য তথ্য হালোগাদ 

কনর ওদেবসাইদর্ প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদেবসাইদর্ 

প্রকামশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২২ 

ও 

৩০-০৬-২০২3 

-   - 

28-১২-২২ 28-১২-২২ ০২  
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[১.৩] বামষ টক প্রমতদবেন প্রকাশ  

[১.3.১] মনি টামরত সিদে 

বামষ টক প্রমতদবেন 

প্রকামশত  

তামরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ১৫-১২-২০২১ ৩০-১১-২০২২ - 

১০-১০-২২ ১০-১০-২২ ০৩  

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর 

কযাটালগ ও ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩  - 28-১২-২২ 28-12-22 ০৩  

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম 

র্েসনচতেতা বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা টক্রি 

সম্পন্ন 

কার্ মক্রনর্র 

সংখ্যা 
০৪   ৩ ২ ১ - - ০১  ৩.২  

[১.৬] তথ্য অমিকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ এর 

মবমিিালা,প্রমবিানিালা, 

স্বতঃপ্রদণামেত তথ্য প্রকাশ 

মনদে টমশকাসহ সাংমিষ্ট মবষদে 

কি টকতটা/কি টচারীদের প্রমশক্ষণ 

আদোজন 

[১.6.১] প্রতিেণ 

আনয়াতর্ত 
প্রতিেনণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - ০২ ০৩ ০৩   

  

[১.৭] তথ্য অতধকার সংক্রান্ত 

প্রনতযকটি তত্রর্াতসক অগ্রগতত 

প্রততনেদে তেধ মাতরত সর্নয় 

ওনয়েসাইনটর তথ্য অতধকার 

ক্ষসোেনক্স প্রকাি 

 [১.৭.১] তত্রর্াতসক 

অগ্রগতত প্রততনেদে 

তেধ মাতরত সর্নয় 

ওনয়েসাইনটর তথ্য 

অতধকার ক্ষসোেনক্স 

প্রকাতিত 

সংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১  ০১ ০২ ১.৬  
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