
তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২১-২২ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা ২ে ত্রৈর্াধিক িাস্তিােন অগ্রগধত প্রধতয়িদন 

টেধিয় াগায় াগ অধিদপ্তর 

 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

(২ে ত্রৈর্াধিক িাস্তিােন 

অগ্রগধত) 

 ২য় ত্রৈমাসিক 

িময়কালে অর্জন 

িংক্রান্ত স্বমূল্যায়ন 
অসাধারণ অতত 

উত্তর্ 

উত্তর্  চলতত 

র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ১০ [১.১] তথ্য 

অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী 

তেধ মাতরত 

সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রদাে 

[১.১.১] তেধ মাতরত 

সর্নয়র র্নে তথ্য 

প্রদােকৃত 

% ১০  

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

চাতিত তথ্য প্রদােকৃত  

 

প্রর্াণক: িংিাগ ১.১.১ 

(প্রধতয়িদন) 

  

২.৫ 

 

সের্তা বৃধি 

১৫ [১.২] 

স্বপ্রয়ণাধদতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য 

তথ্য িালোগাদ 

কনর 

ওয়েিিাইয়ে 

প্রকাশ 

[১.2.১] হািনাগাদকৃত 

তথ্য ওয়েিিাইয়ে 

প্রকাধশত 

তাতরখ 

 

০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- ৩১-১২-২০২১ তাধরয়ের 

র্য়ে স্বপ্রয়ণাধদতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য তথ্য 

িালোগাদ কনর 

ওয়েিিাইয়ে প্রকাশ করা 

হয়েয়ছ। 

প্রর্াণক: িংিাগ ১.২.১ 

(িালোগাদকৃত 

স্বপ্রয়ণাধদতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য তথ্যিহ 

ওনয়বসাইনের তিণশে) 

৩ 

[১.৩] িাধষ থক 

প্রধতয়িদন 

প্রকাশ  

[১.3.১] িাধষ থক 

প্রধতয়িদন প্রকাধশত  

তাধরে  ০৩   ১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - ১৫-১০-২০২১ তাধরয়ের 

র্য়ে িাধষ থক প্রধতয়িদন 

প্রকাশ করা হয়েয়ছ। 

প্রর্াণক: িংিাগ ১.৩.১ 

(প্রকাতশত বাতষ মক 

প্রততনবদনের অনুতলতি) 

৩ 

[১.৪]  তথ্য 

অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসানর 

র্াবতীয় তনথ্যর 

কযাোগতর  ও 

কযাোলগ তততর/ 

িালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর 

কযাোগতর  ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/িালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- ৩১-১২-২০২১ তাধরয়ের 

র্য়ে তনথ্যর কযাোগতর ও 

কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/িালোগাদ করা 

িনয়নে। 

প্রর্াণক: িংিাগ ১.৪.১ 

(র্াধিক ির্ন্বে িভার 

কা থধিিরণী এিং 

৩ 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২১-২২ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা ২ে ত্রৈর্াধিক িাস্তিােন অগ্রগধত প্রধতয়িদন 

টেধিয় াগায় াগ অধিদপ্তর 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

(২ে ত্রৈর্াধিক িাস্তিােন 

অগ্রগধত) 

 ২য় ত্রৈমাসিক 

িময়কালে অর্জন 

িংক্রান্ত স্বমূল্যায়ন 
অসাধারণ অতত 

উত্তর্ 

উত্তর্  চলতত 

র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রস্তুতকৃত/িালোগাদকৃত 

তনথ্যর কযাোগতর ও 

কযাোলগ) 

 

[১.৫] তথ্য 

অতধকার আইে 

ও তবতধতবধাে 

সম্পনকম 

র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার 

কা থক্রর্ িম্পন্ন 

কা থক্রয়র্র 

সংখ্যা 

০৩   ৩ ২ ১ - - ২ে ত্রৈর্াধিক ির্েকায়ি 

১টি প্রচার কা থক্রর্ িম্পন্ন 

করা হয়েয়ছ। 

প্রর্াণক: িংিাগ ১.৫.১ 

(িভার আয়দশ) 

১ 

[১.৬] তথ্য 

অধিকার ধিষয়ে 

কর্ মকতমানদর 

প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ 

আনয়াতর্ত 

প্রধশক্ষয়ণর 

সংখ্যা  

০৩   ৩ ২ ১ - - ২ে ত্রৈর্াধিক ির্েকায়ি 

১টি প্রধশক্ষণ আয়োধিত 

হয়েয়ছ। 

 

প্রর্াণক: িংিাগ ১.৬.১ 

(অধিি আয়দশ ও হাধিরা) 

১ 

২ে ত্রৈর্াধিক ির্েকায়ি টর্াে অিথন (স্ব-মূল্যাধেত) ২৫         ১৩.৫ 

 

 

 


