
 
 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিয়সর তথ্য অবিকার বিষয়য় িাবষ যক কমযপবরকল্পনা  

িাস্তিায়ন ও মূল্যায়ন বনয়দ যবিকা, ২০২১-২২  
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠায়নর তথ্য অন্ত্রিকাি ন্ত্রিষদয় পবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন ও মূল্যায়ন বনয়দ যবিকা, ২০২১-২২ 

 

সিকান্ত্রি অন্ত্রিসসমূদে স্বচ্ছতা ও জিািবদবি শন্ত্রিশালী করার বনবমত্ত এিং তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ িাস্তিায়য়ন 

িাবষ যক কম যসম্পাদন চুবির আওতায় তথ্য অন্ত্রিকাি ন্ত্রিষদয় পবরকল্পনায়  ০৬ টি কার্ যক্রম ও সংবিষ্ট কম যসম্পাদন সূচক 

বনি যারণ করা িয়য়য়ে। এসকল সূচয়কর লক্ষ্যমাত্রা িাস্তিায়ন ও মূল্যায়দনি পদ্ধন্ত্রত ন্ত্রনদে িণ ণনা কিা েদলা।  

 

 কার্ যক্রম নং ১.১ তথ্য অন্ত্রিকাি আইন অনুযায়ী ন্ত্রনি ণান্ত্রিত সমদয়ি মদে তথ্য প্রদান 

িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রতিঃ তথ্য অন্ত্রিকাি আইন, ২০০৯ অনুসাদি প্রন্ত্রতটি অন্ত্রিদসি দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত কম ণকতণা নাগন্ত্রিদকি 

আদিদদনি ন্ত্রভন্ত্রিদক তথ্য প্রদান কদি থাদকন। প্রন্ত্রতটি আদিদদনি তথ্য সঠিক সমদয় (২০ কায ণন্ত্রদিস িা অন্য ইউন্ত্রনট তথ্য 

প্রদাদনি সাদথ যুি থাকদল ৩০ কায ণন্ত্রদিস িা তথ্য প্রদাদন অপািগ েদল ১০ কায ণন্ত্রদিদস যথাযথ ন্ত্রনয়দম জান্ত্রনদয় দদওয়া ) 

প্রদান কিাি ন্ত্রিষদয় তথ্য অন্ত্রিকাি আইন ২০০৯ অনুসাদি িােিািকতা িদয়দে। এদক্ষ্দত্র দকান অন্ত্রিস কর্তণক নাগন্ত্রিদকি 

চান্ত্রেত সকল তথ্য (১০০%), তথ্য অন্ত্রিকাি আইন ২০০৯ এি ন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রিিান প্রন্ত্রতপালন সাদপক্ষ্, প্রদান কিদল কম ণসম্পাদন 

সূচদকি পূণ য নম্বর প্রাপ্ত িয়ি।  এদক্ষ্দত্র, দকান তথ্য উি আইন অনুযায়ী প্রদান কিা সম্ভি না েদল ন্ত্রিষয়টি আদিদনকািীদক 

যথান্ত্রনয়দম জানাদনা েদল এদক্ষ্দত্র তথ্য প্রদান কিা েদয়দে মদম ণ ন্ত্রিদিচনা কিা েদি।  

প্রমাণক: উর্ধ্ণতন কায ণালদয় দপ্রন্ত্রিত  প্রন্ত্রতদিদন। প্রন্ত্রতদিদদন উি অন্ত্রিদস ২০২১-২২ অথ ণিেদি কতটি আদিদন 

পাওয়া দগদে এিাং কতটি আদিদদনি চান্ত্রেত তথ্য তথ্য অন্ত্রিকাি আইন ২০০৯ এি ন্ত্রিিান অনুযায়ী প্রদান কিা েদয়দে তা 

উদেখ কিদত েদি। উর্ধ্ণতন কায ণালয় প্রদয়াজদন এ সাংক্রান্ত দিন্ত্রজস্টাি যাচাই কদি দদখদত পািদি। 

 

কার্ যক্রম নং ১.২ স্বপ্রয়ণাবদতভায়ি প্রকািয়র্াগ্য তথ্য োলনাগাদ কদি ওয়য়িসাইয়ে প্রকাি  

িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনি ণান্ত্রিত সমদয়ি মদে স্বপ্রয়ণাবদতভায়ি প্রকািয়র্াগ্য তথ্য োলনাগাদ কদি ওয়য়িসাইয়ে প্রকাি 

করয়ল  পূণ য নম্বর পাওয়া র্ায়ি। 

প্রমাণক: োলনাগাদকৃত স্বপ্রয়ণাবদতভায়ি প্রকািয়র্াগ্য তথ্যসি ওদয়িসাইদটি ন্ত্রলাংক। 

 

কার্ যক্রম নং ১.৩ িাবষ যক প্রবতয়িদন প্রকাি  

 িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রবতটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠান বনি যাবরত সময়য়র ময়ে িাবষ যক প্রবতয়িদন প্রকাি কিদল 

পূণ য নম্বর পায়ি। দয সি অিস্তন অন্ত্রিস িা মাঠ পয ণাদয়ি অন্ত্রিস িাবষ যক প্রবতয়িদন প্রকাি কয়র না  িা দয সমস্ত কায ণালদয়ি 

িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রতদিদন প্রকাশ কিাি সক্ষ্মতা নাই তািা উর্ধ্ণতন কায ণালদয়ি প্রন্ত্রতদিদদন তথ্য প্রদান কিদল িা প্রন্ত্রতদিদদন তথ্য 

থাকদল পূণ ণ নম্বি পাদিন। 

             প্রমাণক: িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রতদিদদনি কন্ত্রপ (প্রদযাজয দক্ষ্দত্র উর্ধ্ণতন কায ণালদয়ি প্রন্ত্রতদিদন দপ্রিদণি সিকান্ত্রি পদত্রি কন্ত্রপ) 
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কায ণক্রম নাং ১.৪ তথ্য অন্ত্রিকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ িািা অনুসাদি যািতীয় তদথ্যি কযাটাগিী  ও কযাটালগ রতন্ত্রি  

োলনাগাদকিণ: 

        িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনি ণান্ত্রিত সমদয়ি মদে তদথ্যি কযাটাগিী  ও কযাটালগ প্রস্তুত কিদল পূণ ণ নম্বি পাওয়া যাদি। 

         প্রমাণক: অন্ত্রিদসি মান্ত্রসক সমন্বয় সভায় এ কায ণক্রমটি সম্পাদদনি িণ ণনাসে উি সভাি কায ণন্ত্রিিিণী। 

 

কায ণক্রম নাং ১.৫ তথ্য অন্ত্রিকাি আইন ও ন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রিিান সম্পদকণ জনসদচতনতা বৃন্ত্রদ্ধকিণ 

 িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রত: জনসদচতনতা বৃন্ত্রদ্ধমূলক প্রচাি কায ণক্রম ন্ত্রেদসদি সভা, দসন্ত্রমনাি, কম ণশালা ন্ত্রকাংিা প্রচািপত্র 

ন্ত্রিদিচনা কিা েদি। লক্ষ্যমাত্রাি ন্ত্রিপিীদত অজণন শতভাগ েদল পূণ ণ নম্বি পাওয়া যাদি।  

           প্রমাণক: সভা, দসন্ত্রমনাি, কম ণশালাি অন্ত্রিস আদদশ ন্ত্রকাংিা প্রচািপদত্রি কন্ত্রপ।  

 

কায ণক্রম নাং ১.৬ তথ্য অন্ত্রিকাি ন্ত্রিষদয় কম ণকতণাদদি প্রন্ত্রশক্ষ্ণ আদয়াজন    

িাস্তিায়ন পদ্ধবতিঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠানসমূয়ির কম যকতযা-কম যচারীয়দর অংিগ্রিয়ণ তথ্য অন্ত্রিকাি 

ন্ত্রিষয়ক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রবিক্ষণ আয়য়াজন করয়ত িয়ি। প্রবিক্ষয়ণর মমাে সংখ্যার লক্ষযমাত্রার বিপরীয়ত অজযন িতভাগ িয়ল পূণ য 

নম্বর পাওয়া র্ায়ি। মাঠ পর্ যায়য়র মর্সকল অবিয়স প্রবিক্ষণ আয়য়াজয়নর সক্ষমতা নাই মস সকল অবিয়সর কম যকতযাগণ 

ঊর্ধ্যতন অবিস কর্তযক আয়য়াবজত প্রবিক্ষয়ণ অংিগ্রিণ করয়লও অজযন বিয়সয়ি বিয়িবচত িয়ি।  

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষ্ণ আদয়াজদনি অন্ত্রিস আদদশ । 

 

তথ্য অবিকার কম যপবরকল্পনা পবরিীক্ষণ পদ্ধবতিঃ 

 তথ্য অবিকার কম যপবরকল্পনা প্রণয়নকারী অবিস ত্রত্রমাবসক বভবত্তয়ত অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং অগ্রগবত 

প্রবতয়িদন ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকে মপ্ররণ করয়ি; 

 ঊর্ধ্যতন অবিস প্রবত অর্ যিেয়রর মাঝামাবঝ সময়য় (১৫ জানুয়ারীর ময়ে) আওতািীন অবিসসমুয়ির তথ্য অবিকার 

কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ যায়লাচনা করয়ি এিং আওতািীন অবিসসমূিয়ক িলািতযক প্রদান করয়ি; 

তথ্য অবিকার কম যপবরকল্পনা মূল্যায়ন পদ্ধবতিঃ 

 অর্ য িের মিয়ষ ১৫ জুলাই তাবরয়ের ময়ে তথ্য অবিকার কম যপবরকল্পনা প্রণয়নকারী অবিস পূি যিতী অর্ যিেয়রর তথ্য 

অবিকার কম যপবরকল্পনার স্বমূল্যায়ন প্রবতয়িদন প্রস্তুত করয়ি (প্রবতটি সূচয়কর বিপরীয়ত প্রদত্ত নম্বয়রর বিপরীয়ত প্রাপ্ত 

নম্বর, সি যয়মাে ২৫ নম্বয়রর ময়ে), অবিস প্রিায়নর অনুয়মাদন গ্রিণ করয়ি এিং প্রমাণকসি মূল্যায়ন প্রবতয়িদন 

ঊর্ধ্যতন অবিয়সর বনকে মপ্ররণ করয়ি; 

 ঊর্ধ্যতন অবিস প্রমাণকসমূি র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করয়ি এিং ঊর্ধ্যতন অবিয়সর এবপএ মূল্যায়নকারী 

কম যকতযার বনকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রবতয়িদন (প্রাপ্ত নম্বরসি) মপ্ররণ করয়ি; 

 এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এবপএ মত িার্ যকৃত নম্বর (৩) এর বিপরীয়ত   

রূপান্তর করয়ি (ওয়য়য়েড মকার) 

 উি নম্বর এবপএ মত তথ্য অবিকার কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর বিপরীয়ত তথ্য অবিকার কম যপবরকল্পনা প্রণয়নকারী 

অবিয়সর প্রাপ্ত নম্বর বিয়সয়ি বিয়িচনা করা িয়ি। 
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 উদািরণিঃ িরা র্াক তথ্য অবিকার কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়ন মকান অবিস চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন ২৫ নম্বয়রর বিপরীয়ত ২০ 

নম্বর মপয়য়য়ে। এবপএ মূল্যায়নকারী কম যকতযা উি অবিয়সর চূড়ান্ত মূল্যায়য়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এবপএ মসকিন ৩-এ তথ্য 

অবিকার কম যপবরকল্পনা িাস্তিায়য়নর জন্য িার্ যকৃত নম্বর (৩, ওয়য়য়েড মকার) এর বিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি 

বনম্নরুয়পিঃ 

 সি যয়মাে নম্বর ২৫ িয়ল প্রাপ্ত নম্বর ২০ 

 সুতরাং সি যয়মাে নম্বর ৩ িয়ল প্রাপ্ত নম্বর= ২০x৩   =২.4 
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 বনয়ম্ন তথ্য অবিকার কম যপবরকল্পনা ২০২১-২২ প্রদত্ত িয়লা। এই কম যপবরকল্পনা সকল সরকারী অবিয়সর জন্য প্রয়র্াজয 

িয়ি। সরকাবর অবিসসমুি এই কম যপবরকল্পনা বপ্রন্ট কয়র এবপএ’র সায়র্ সংযুি কয়র স্বাক্ষয়রর ব্যিস্থা গ্রিণ করয়ি। 



 
 

তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২১-২২ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয) 

কায ণক্রদমি 

দক্ষ্ত্র 

 

মান 
কায ণক্রম 

 

কম ণসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম ণসম্পাদন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত 

অজণন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজণন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রমাণক অসািািণ 
অন্ত্রত 

উিম 
উিম  

চলন্ত্রত 

মান 

চলন্ত্রত 

মাদনি 

ন্ত্রনদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রনক ১০ 

[১.১] তথ্য অন্ত্রিকাি আইন অনুযায়ী 

ন্ত্রনি ণান্ত্রিত সমদয়ি মদে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] ন্ত্রনি ণান্ত্রিত সমদয়ি 

মদে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্ণতন কায ণালদয় দপ্রন্ত্রিত  

প্রন্ত্রতদিদন 

 

সক্ষ্মতা 

বৃবদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রয়ণাবদতভায়ি প্রকািয়র্াগ্য 

তথ্য োলনাগাদ কদি ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাি 

[১.2.১] িালনাগাদকৃত 

তথ্য ওয়য়িসাইয়ে 

প্রকাবিত 

তান্ত্রিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

োলনাগাদকৃত 

স্বপ্রয়ণাবদতভায়ি 

প্রকািয়র্াগ্য তথ্যসি 

ওদয়িসাইদটি ন্ত্রলাংক। 

[১.৩] িাবষ যক প্রবতয়িদন প্রকাি  
[১.3.১] িাবষ যক 

প্রবতয়িদন প্রকাবিত  
তাবরে  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - িান্ত্রষ ণক প্রন্ত্রতদিদদনি কন্ত্রপ 

[১.৪]  তথ্য অন্ত্রিকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ িািা অনুসাদি যািতীয় তদথ্যি 

কযাটাগন্ত্রি  ও কযাটালগ রতন্ত্রি  

োলনাগাদকিণ 

[১.4.১]  তদথ্যি 

কযাটাগন্ত্রি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত োলনাগাদকৃত 

তান্ত্রিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সাংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিষয় অন্তর্ভ ণিকৃত 

মান্ত্রসক সমন্বয় সভাি 

কায ণন্ত্রিিিণী 

[১.৫] তথ্য অন্ত্রিকাি আইন ও 

ন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রিিান সম্পদকণ জনসদচতনতা 

বৃন্ত্রদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচার কার্ যক্রম 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, দসন্ত্রমনাি, কম ণশালাি 

অন্ত্রিস আদদশ ন্ত্রকাংিা 

প্রচািপদত্রি কন্ত্রপ। 

[১.৬] তথ্য অবিকার বিষয়য় 

কম ণকতণাদদি প্রন্ত্রশক্ষ্ণ আদয়াজন    

[১.6.১] প্রন্ত্রশক্ষ্ণ 

আদয়ান্ত্রজত সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রন্ত্রশক্ষ্ণ আদয়াজদনি 

অন্ত্রিস আদদশ 

 

 

 



 
 

 

 

 


