
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় 

রশল্প মন্ত্রণালয় 
 

 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি, ২০২২-২৩ এর ১র্ ত্রৈর্ার্সক (জুলাই’২২-সসপ্টেম্বর’২২) অগ্রগর্ি প্রর্িপ্টবদন: 

 

সসকশন ৩ : কর্ িসম্পাদন পর্রকল্পনা  

ক্রর্র্ক নং কর্ িসম্পাদন সেৈ কার্ িক্রর্ কম শসম্পােন সূচক লেযর্াৈা অগ্রগর্ি র্ন্তব্য 

১। 

 

র্ানসম্মি ও র্নরাপদ 

বয়লার ব্যবহার 

র্নর্িিকরণ। 

 

 

[১.১] বয়লার রনবন্ধদনর 

আদবেন রনষ্পরি 
[১.১.১] আপ্টবদন র্নষ্পর্ির হার ৯৯.৭% ৯৭.২%  

[১.২] বয়লার ব্যবহাপ্টরর 

সনে নবায়দনর আদবেন 

রনষ্পরি 

[১.২.১] আপ্টবদন র্নষ্পর্ির হার ৯৬.৫% ৯২.৬%  

[১.৩] অর্নবর্িি/অববধ 

বয়লার অনুসিান 
[১.৩.১] অনুসন্ধানকৃত বয়লার ১০০% ১০০%  

[১.৪] অরনবরন্ধত/অববধ 

বয়লার ব্যবহার সেদক 

রবরতকরদণর জন্য পত্র 

সপ্ররণ 

[১.৪.১] রবরতকরদণর  পৈ 

সপ্রর্রি 
১০০% ১০০%  

[১.৫] র্নবর্িি বয়লাপ্টরর 
ডাটাপ্টবজ হালনাগাদ করণ 

[১.৫.১] বয়লাপ্টরর ডাটাপ্টবজ 

হালনাগাদকৃি 
১০০% ১৪.৮%  

২। 
বয়লার পর্রচালনার 

জন্য লাইপ্টসন্স প্রদান 

[২.১] বয়লার পর্রচালনা 

লাইপ্টসন্স এর আপ্টবদন 

র্নষ্পর্ি 

[২.১.১] আপ্টবদন র্নষ্পর্ির হার ১০০% ১০০% 

সকান আপ্টবদন 

পাওয়া র্ায় 

নাই। 

[২.২] বয়লার  পর্রচারক 

সনদ লাইপ্টসপ্টন্স রূপান্তপ্টরর 

আপ্টবদন র্নষ্পর্ি 

[২.২.১] আপ্টবদন র্নষ্পর্ির 

হার 
১০০% ১০০% 

সকান আপ্টবদন 

পাওয়া র্ায় 

নাই। 

[২.৩] বয়লার  

পর্রচালনাকারীপ্টদর 

সর্ন্বপ্টয় কর্ িশালার 

আপ্টয়াজন 

[২.৩.১] কর্ িশালা আপ্টয়ার্জি ২০ ৮  

৩। 

স্থানীয়ভাপ্টব র্নর্র্ িি 

বয়লার এর র্ান 

র্নয়ন্ত্রণ। 

[৩.১] ড্রইং, র্ডজাইন 

অনুপ্টর্াদপ্টনর জন্য 

আপ্টবদন র্নষ্পর্ি 

[৩.১.১] আপ্টবদন র্নষ্পর্ির 

হার 
১০০% ১০০%  

[৩.২] র্নর্ িাণকালীন 

সর্প্টয় পর্রদশ িপ্টনর 

আপ্টবদন র্নষ্পর্ি 

[৩.২.১] আপ্টবদন র্নষ্পর্ির 

হার 
৭৬% ৩১%  

৪। 

আর্দার্নকৃি 

বয়লাপ্টরর র্ান 

র্াচাইকরণ 

[৪.১] বয়লার আর্দার্নর 

জন্য দার্িলকৃি আপ্টবদন 

র্নষ্পর্ি 

[৪.১.১] আপ্টবদন র্নষ্পর্ির হার ১০০% ১০০%  

৫। 
কার্ িালপ্টয়র সের্িা 

বৃর্ি 

[৫.১] শূন্য পদে জনবল 

রনদয়াগ  
[৫.১.১] জনবল রনদয়াগকৃত ৫০% -  

[৫.২] কর্ িকিিা/ 

কর্ িচারীপ্টদর সর্সার্র্য়ক 

র্বষপ্টয় প্রর্শেণ প্রদান 

[৫.২.১] প্রর্শেণ প্রদাপ্টনর হার ১০০% -  

[৫.৩] শূন্য পপ্টদর 

সংরেন প্রস্তাব র্ন্ত্রণালপ্টয় 

সপ্ররণ 

[৫.৩.১] শূন্য পপ্টদর সংরেন 

প্রস্তাব র্ন্ত্রণালপ্টয় সপ্রর্রি 
৩০/০৯/২২ ২৫/০৯/২২  

[৫.৪] সকল কর্ িকিিার 

IAP প্রণয়ন 
[৫.৪.১] IAP প্রণয়নকৃি ১৫/০৮/২২ ১৪/০৮/২২  

 

 



 

সাংদর্াজনী-৫ :   েপ্তর/সাংস্থার জািীয় শুিাচার সকৌশল কর্ িপর্রকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ িক্রপ্টর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

সূচপ্টকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়প্টনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ িবছপ্টরর 

লেযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ সকায়াট িার ২য় সকায়াট িার ৩য় 

সকায়াট িার 

৪র্ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

অর্জিি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রার্িষ্ঠার্নক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রনর্িকিা কর্র্টির সভা আদয়াজন 

 

 

সভা আদয়ারজত ১ সংখ্যা স াকাল পপ্টয়ন্ট ৪ 

লেযর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজিন ১    ১ 

১.২ ত্রনর্িকিা কর্র্টির সভার র্সিান্ত 

বাস্তবায়ন 

 

বাস্তবার্য়ি র্সিান্ত ৪ % 
উপ-প্রধান বয়লার 

পররেশ শক 
১০০% 

লেযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ৫১.৬     

১.৩ সুশাসন প্রর্িষ্ঠার র্নর্র্ি অংশীজপ্টনর 

(stakeholders) অংশগ্রহপ্টণ  সভা 

 

অনুর্ষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা 
উপ-প্রধান বয়লার 

পররেশ শক 
২০ 

লেযর্াৈা ৬ ৬ ৬ ২    

অজিন ৮    ৮ 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা 

উপ-প্রধান বয়লার 

পররেশ শক 

 

১(১৬) 

লেযর্াৈা ১(১৬) - - -    

অজিন ১     ১ 

১.৫ কর্ ি-পর্রপ্টবশ উন্নয়ন(টিওএন্ডই ভুি 

অপ্টকপ্টজা র্ালার্াল র্নষ্পর্িকরণ/ নর্র্ 

র্বনষ্টকরণ পর্রষ্কার-পর্রচ্ছন্নিা বৃর্ি/  

র্র্হলাপ্টদর জন্য পৃর্ক ওয়াশরুপ্টর্র 

ব্যাবস্থা করা ইিযার্দ) 

উন্নি কর্ িপর্রপ্টবশ ২ 
সংখ্যা ও 

িার্রি 

উপ-প্রধান বয়লার 

পররেশ শক 

৩০/০৯/২২ 

৩০/১২/২২ 

৩০/০৩/২২ 

লেযর্াৈা ৩০/০৯/২২ ৩০/১২/২২ ৩০/০৩/২২ -    

অজিন ১৪/০৭/২২      

১.৬ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ শাদয়র 

কার্ শালয় (প্রদর্াজয সেদত্র) কর্তশক 

দার্িলকৃি জািীয় শুিাচার সকৌশল 

কর্ িপর্রকল্পনা ও পর্রবীেণ  প্রর্িপ্টবদপ্টনর 

ওপর র্ ডব্যাক প্রদান  

র্ ডব্যাক সভা/কর্ িশালা 

অনুর্ষ্ঠি 
৪ িার্রি স াকাল পপ্টয়ন্ট 

৩১/১০/২২ 

৩১/০১/২৩ 

৩০/০৪/২৩ 

লেযর্াৈা - ৩১/১০/২২ ৩১/০১/২৩ ৩০/০৪/২৩    

অজিন      

২.  আরে শক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নঃ  

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ি বছপ্টরর রাজস্ব এবং 

উন্নয়ন বাপ্টজপ্টটর অনুপ্টর্ার্দি ক্রয়-

পর্রকল্পনা ওপ্টয়বসাইপ্টট প্রকাশ 

ক্রয়-পর্রকল্পনা 

ওপ্টয়বসাইপ্টট প্রকার্শি 
২ িার্রি 

উপ-প্রধান 

বয়লার 

পররেশ শক 

৩১/০৭/২২ 

৩০/০৪/২৩ 

লেযর্াৈা ৩১/০৭/২২ - - ৩০/০৪/২৩    

 অজিন ২০/০৭/২২     

২.২ অনুম োদিত বোদষ িক ক্রয় পদিকল্পনোি 

যথোযথ বাস্তবা ন (িোজস্ব এবং উন্নয়ন) ক্রয় পদিকল্পনো বাস্তবাশ ত ২ % 

উপ-প্রধান 

বয়লার 

পররেশ শক 

১০০% 

লেযর্াৈা ২০% ৩০% ৫০% ১০০%    

অজিন 
৫.২৫%  

    

২.৩ বায়জট বাস্তবা ন 

বায়জট বাস্তবাশ ত ৩ % 

উপ-প্রধান 

বয়লার 

পররেশ শক 

১০০% 

লেযর্াৈা ২০% ৩০% ৫০% ১০০%   
 

অজিন 
১১.৯% 

   
  

 



 

কার্ িক্রপ্টর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

সূচপ্টকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়প্টনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ িবছপ্টরর 

লেযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ সকায়াট িার ২য় সকায়াট িার ৩য় 

সকায়াট িার 

৪র্ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

অর্জিি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪ প্রকয়ের  PIC সভা আয় াজন  
সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা   

লেযর্াৈা       প্রপ্টর্াজয নয় 

(এ কার্ িালপ্টয় 

সকান প্রকল্প 

নাই) 

অজিন       

২.৫ প্রকল্প সর্ার্প্ত সশপ্টষ প্রকপ্টল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, কর্ম্পউটার, আসবাবপৈ 

ইিযার্দ) র্বর্ধ সর্ািাপ্টবক হস্তান্তর করা 

প্রকপ্টল্পর সম্পদ র্বর্ধ 

সর্ািাপ্টবক হস্তান্তর্রি 
৫ তাররখ   

লেযর্াৈা       

অজশন      

৩. শুিাচার সংর্িষ্ট এবং দুনীর্ি প্রর্িপ্টরাপ্টধ সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রর্……………..১৮ (অগ্রারধকার রভরিদত ১ নং সহ নূন্যির্ চারটি  কার্ শক্রম) 

৩.১ সরকার্র র্ানবাহপ্টনর র্র্ার্র্ 

ব্যবহার র্নর্িিকরণ  

প্রিযয়ন পৈ প্রদানকৃি 
৩ সংখ্যা 

উপ-প্রধান 

বয়লার পররেশ শক 
১ 

লেযর্াৈা - - - ১    

অজিন -     

৩.২ কার্ শালদয়র কার্ শাক্রদম স্বচ্ছতা ও 

গরত বৃরির লদেয আঞ্চরলক কার্ শালয় 

পররেশ শন  

কার্ শালয় পররেশ শনকৃত 

৫ সংখ্যা 
প্রধান বয়লার 

পররেশ শক 
১০ 

লেযর্াৈা ৩ ৩ ৩ ১    

অজিন ৩        

৩.৩ দুনীরত প্ররতদরাদধ গণশুনারনর 

আদয়াজন 

গণশুনারন আয় াশজত 

৫ সংখ্যা 
উপ-প্রধান 

বয়লার পররেশ শক 
১০ 

লেযর্াৈা ৩ ৩ ৩ ১    

অজিন ৩      

অজিন      

৩.৪ বয়লার ব্যবহারকারীপ্টদর বয়লাপ্টরর 

সর্য়াদ উিীপ্টণ ির িার্রি অবর্হি কপ্টর পৈ 

সপ্ররণ 

অবর্হি পৈ সপ্রর্রি 

৫ % 
উপ-প্রধান 

বয়লার পররেশ শক 

৮৫ 

লেযর্াৈা ২৫% ৫০% ৭৫% ৮৫%  

 

 

অজিন 
২৪.৫% 

    

         

  

 

 

 



 
 

সংমযোজনী ৬: ই-গভন্যশান্স ও উদ্ভাবন কম শপররকল্পনা 

ক্র   কর্ মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র  কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক লক্ষযর্াত্রা অগ্রগদত  ন্তব্য 

১ 

[১] ই-গভর্ন্িোন্স ও উদ্ভোবন 

সংক্রোন্ত কোয িক্রম ি 

বোস্তবোয়ন জজোিিোিকিণ 

[১.১] জসবো সহদজকিণ/ দিদজটোইমজশমনি 

 োধ্যম  উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবা ন  

[১.১.১] জসবো সহদজকিণ/ 

দিদজটোইমজশমনি  োধ্যম  ন্যূনত  একটি  

উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাশ ত 

০৪/০৫/২০২৩ - 

 

[১.২] ইতঃপূমব ি বোস্তবোদয়ত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহদজকৃত ও দিদজটোইজকৃত জসবোি 

িোটোমবজ প্রস্তুত কিো এবং জসবোসমূহ চোলু 

িোখো 

[১.২.১] ইতঃপূমব ি বোস্তবোদয়ত উদ্ভোবনী 

ধোিণো, সহদজকৃত ও দিদজটোইজকৃত 

জসবোি িোটোমবজ প্রস্তুতকৃত  

১৩/১০/২০২২ ১৩/১০/২২ 

 

[১.২.২] ইতঃপূমব ি বোস্তবোদয়ত উদ্ভোবনী 

ধোিণো, সহদজকৃত ও দিদজটোইজকৃত 

জসবোসমূহ চোলুকৃত  

০৪/০৫/২০২৩ - 

 

[১.৩]  ই-নশির ব্যবহার বৃশদ্ধ [১.৩.১] ই-ফাইয়ল জনোট দনষ্পদিকৃত   
৮৫% ১০০%  

[১.4] ৪ি ম শিে শবপ্লয়বর সম্ভোব্য চূোমেঞ্জ 

ক্ষর্াকায়বলা  আইন /পদেদস/ক িপদিকল্পনো 

প্রণয়ন এবং দবষয়দভদিক ক িশোেো 

আময়োজন 

[১.৪.১] ৪ি ম শিে শবপ্লয়বর সম্ভোব্য চূোমেঞ্জ 

ক্ষর্াকায়বলা  আইন 

/পদেদস/ক িপদিকল্পনো প্রণীত 

৩১/১০/২০২২ - 

 

[১.৪.২] ৪ি ম শিে শবপ্লয়বর সম্ভোব্য চূোমেঞ্জ 

ক্ষর্াকায়বলা  দবষয়দভদিক কর্ মিালা 

আয় াশজত 

২ - 

 

 

 

২ 

[২] প্রোদতষ্ঠোদনক িক্ষতো 

বৃদি  

[২.১] তথ্য বাতা ন হালনাগাদকরণ 
[২.১.১] তথ্য বাতা ন হালনাগাদকৃত 

(ত্রৈ োদসক দভদিমত) 

৪ 
১ 

(৩০/০৯/২২) 

 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপশরকেনা 

বাস্তবা ন  

[২.২.১] ক িপদিকল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত 

প্রদশক্ষণ আময়োদজত  

৪ 

২ 

(২৭/০৭/২২, 

২৪/০৮/২২) 

 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপশরকেনা 

বাস্তবা য়নর জর্ন্ বরাদ্দকৃত অি ম ব্যশ ত 

৮০% -  

[২.২.৩] কর্ মপশরকেনার অধ মবাশষ মক স্ব-

মূল্যা ন প্রশতয়বদন র্শিপশরষদ শবভায়গ 

ক্ষপ্রশরত 

১৫/০১/২০২৩ - 

 

[২.২.৪] আওতোধীন িপ্তি/ সংস্থোি 

অধ িবোদষ িক অধ মবাশষ মক স্ব-মূল্যা ন 

প্রশতয়বদন পয িোমেোচনো সংক্রোন্ত প্রদতমবিন 

র্শিপশরষদ শবভায়গ ক্ষপ্রশরত 

৩১/০১/২০২৩ - 

 

[২.২.৫] ক্ষদয়ি/শবয়দয়ি বাস্তবাশ ত 

ন্যযনতর্ একটি উদ্ভাবনী উয়যাগ 

পশরদি মনকৃত 

৩১/০৫/২০২৩ - 

 

 

 

সংমযোজনী ৭: অদভমযোগ প্রদতকোি ব্যবস্থো সংক্রোন্ত ক ি-পদিকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

ক্র  কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষত্র 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগদত  ন্তব্য 

১। 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

[১.১] অদভমযোগ দনষ্পদি ক িকতিো 

(অদনক) ও আদপে ক িকতিোি তথ্য 

ওময়বসোইমট এবং দজআিএস 

সফটওয়োমি(প্রমযোজূ জক্ষমৈ) 

ত্রৈ োদসক দভদিমত হোেনোগোিকিণ  

[১.১.১]  অশনক ও আশপল কর্ মকতমার 

তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয় বসাইয়ট 

আপয়লাডকৃত 

৪ 
১ 

(২০/০৭/২২) 

 



 
ক্র  কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষত্র 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগদত  ন্তব্য 

[১.২] দনদি িষ্ট স ময় অনেোইন/ 

অফেোইমন প্রোপ্ত অদভমযোগ দনষ্পদি  
[১.২.১] অদভমযোগ দনষ্পদিকৃত  ৯০% ১০০% 

(য়কান 

অশভয়র্াগ 

পাও া র্া  

নাই) 

[১.৩] অদভমযোগ দনষ্পদি সংক্রোন্ত 

 োদসক প্রদতমবিন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ 

বিোবি জপ্রিণ   

[১.৩.১] প্রশতয়বদন ক্ষপ্রশরত ৯০% ১০০%  

২। 

সক্ষর্তা 

অজমন 

 

[২.১] ক িকতিো/ক িচোিীমিি 

অদভমযোগ প্রদতকোি ব্যবস্থো এবং 

দজআিএস সফটওয়ূোি দবষয়ক 

প্রদশক্ষণ আময়োজন 

[২.১.১] প্রদশক্ষণ আময়োদজত ২ 
১ 

(১৩/০৯/২২) 
 

[২.২] ত্রত্রর্াশসক শভশিয়ত পশরবীক্ষণ 

এবং ত্রত্রর্াশসক পশরবীক্ষণ প্রশতয়বদন 

উর্ধ্মতন কর্তমপয়ক্ষর শনকট ক্ষপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রর্াশসক প্রশতয়বদন ক্ষপ্রশরত ৪ 
১ 

(৩০/০৯/২২) 

 

[২.৩] অদভমযোগ প্রদতকোি 

ব্যবস্থোপনো দবষময় 

জেকমহোল্ডোিগমণি স ন্বময় 

অবদহতকিণ সভো  

[২.৩.১] সভো আময়োদজত ২ - 

 

 

 

 

সংমযোজনী ৮: জসবো প্রিোন প্রদতশ্রুদত বোস্তবোয়ন ক ি-পদিকল্পনো, ২০২২-২০২৩  

ক্র  কার্ মক্রয়র্র ক্ষক্ষত্র কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূচক লক্ষযর্াত্রা অগ্রগদত  ন্তব্য 

১। 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

[১.১] ত্রৈ োদসক দভদিমত জসবো প্রিোন 

প্রদতশ্রুদত সংক্রোন্ত পদিবীক্ষণ কদ টি পুন িগঠন 
[১.১.১] কদ টি পুন িগঠিত ৪ 

১ 

(২৫/০৭/২২) 

 

[১.২] ত্রৈ োদসক দভদিমত জসবো প্রিোন 

প্রদতশ্রুদত সংক্রোন্ত পদিবীক্ষণ কশর্টির সভার 

শসদ্ধান্ত বাস্তবা ন 

[১.২.১] শসদ্ধান্ত বাস্তবাশ ত 
এবং প্রদতমবিন জপ্রদিত 

৯০% ১০০% 

 

[১.৩] জসবো প্রিোন প্রদতশ্রুদত শবষয়  

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সর্ন্বয়   ত্রত্রর্াশসক 

শভশিয়ত সভা আয় াজন 

[১.৩.১] সভা আয় াশজত ৪ 
1 

(28/09/22) 

 

[১.৪] ত্রৈ োদসক দভদিমত জসবো প্রিোন 

প্রদতশ্রুদত হোেনোগোিকিণ (আওতাধীন 

দপ্তর/সংস্থাসহ)  

[১.৪.১] হোেনোগোিকৃত ৪ 
১ 

(৩১/০৮/২২) 

 

২। সক্ষর্তা অজমন  

[২.১] জসবো প্রিোন প্রদতশ্রুদত দবষয়ক  

ক িশোেো / প্রদশক্ষণ/ জসদ নোি আময়োজন  

 

[২.১.১] প্রদশক্ষণ / ক িশোেো 
আময়োদজত 

২ 

2 

(২৭/০৭/২২, 

13/09/22) 

বোস্তবোদয়ত 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান শবষয়  

ক্ষেকয়হাল্ডারগয়ণর সর্ন্বয়  অবশহতকরণ 

সভা আয় াজন 

[২.২.১]  অবদহতকিণ সভো 

আময়োদজত 
২ - 

 

 

 

সংমযোজনী ৯: তথ্য অদধকোি দবষময় ২০২২-২৩ অথ িবছমিি বোদষ িক ক িপদিকল্পনো 

 

ক্র  
কর্ মসম্পাদয়নর 

ক্ষক্ষত্র 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
লক্ষযর্াত্রা অগ্রগদত  ন্তব্য 

১। প্রাশতষ্ঠাশনক 

[১.১] তথ্য অশধকার আইন অনুর্া ী 

শনধ মাশরত সর্য় র র্য়ে তথ্য প্রাশপ্তর 

আয়বদন শনষ্পশি 

[১.১.১] শনধ মাশরত সর্য় র র্য়ে 

তথ্য প্রাশপ্তর আয়বদন শনষ্পশি 
১০০% ১০০% 

 



 

২। 
 

সক্ষর্তা বৃদি 

[১.২]স্বতঃপ্রমণোদিতভোমব প্রকোশমযোগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কয়র ওময়বসোইমট 

প্রকোশ 

[১.2.১] হোেনোগোিকৃত তথ্য 

ওময়বসোইমট প্রকোদশত 

৩১-১২-২০২২ 

৩০-০৬-২০২৩ 
২০/০৭/২২ 

 

[১.৩] বোদষ িক প্রদতমবিন প্রকোশ  
[১.3.১] দনধ িোদিত স ময়  বোদষ িক 

প্রদতমবিন প্রকোদশত  
১৫-১০-২০২২ 13-১০-২০২২ 

 

[১.৪]  তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসায়র র্াবতী  তয়থ্যর 

কযাটালগ ও ইনয়ডক্স ত্রতশর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তয়থ্যর কযাটালগ ও 

ইনয়ডক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 
৩১-১২-২০২২ ১৩/১০/২২ 

 

[১.৫] তথ্য অশধকার আইন ও 

শবশধশবধান সম্পয়কম জনসয়চতনতা 

বৃশদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচোি কোয িক্র  সম্পন্ন ৩ 
1 

৩১/০৭/২২  

 

[১.৬] তথ্য অদধকোি আইন, ২০০৯ ও 

এর শবশধর্ালা, প্রশবশধর্ালা, 

স্বতঃপ্রমণোদিত তথ্য প্রকোশ 

দনমি িদশকোসহ সংদিষ্ট দবষময় 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীয়দর প্রশিক্ষণ 

আয় াজন    

[১.6.১] প্রশিক্ষণ আয় াশজত ৩ 

২ 

(১৩/০৯/২২, 

১৩/০৯/২২) 

 

[১.৭] তথ্য অদধকোি সংক্রোন্ত প্রমতূকটি 

ত্রৈ োদসক অগ্রগদত প্রদতমবিন দনধ িোদিত 

স ময় ওময়বসোইমট তথ্য অদধকোি 

জসবোবমে প্রকোশ 

[১.৭.১] ত্রৈ োদসক অগ্রগদত 

প্রদতমবিন ওময়বসোইমটি তথ্য 

অদধকোি জসবোবমে প্রকোদশত 

৪ 

2 

(13/09/22, 

13/09/22) 

 

 

 

 

স্বাের্রি- 

২০/১০/২০২২ 

(প্রদকৌশলী সুররজত বম শন) 

উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শক  

 


