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তথ্য অধিকার ধিষয়ে িাধষ িক কর্িপধরকল্পনা  

িাস্তিােন ও মূল্যায়ন ধনয়দ িধিকা, ২০২১-২২  
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তথ্য অন্ত্রিকাি ন্ত্রিষদয় পধরকল্পনা 

িাস্তিােন ও মূল্যায়ন ধনয়দ িধিকা, ২০২১-২২ 

 

সিকান্ত্রি অন্ত্রিসসমূদে স্বচ্ছতা ও জিািধদধি শন্ত্রিশালী করার ধনধর্ত্ত এিং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ িাস্তিােয়ন 

িাধষ িক কর্ িসম্পাদন চুধির আওতাে তথ্য অন্ত্রিকাি ন্ত্রিষদয় পধরকল্পনাে  ০৬ টি কার্ িক্রর্ ও সংধিষ্ট কর্ িসম্পাদন সূচক ধনি িারণ 

করা িয়েয়ে। এসকল সূচয়কর লক্ষ্যমাত্রা িাস্তিােন ও মূল্যায়দনি পদ্ধন্ত্রত ন্ত্রনদে িণ ণনা কিা েদলা: 

 

 কার্ িক্রর্ 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 

ন্ত্রভন্ত্রিদত 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 সাদপদক্ষ্, প্রদান কিদল কম ণসম্পাদন সূচদকি পূণ ি 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 িক্রর্ নং ১.২ স্বপ্রয়ণাধদতভায়ি প্রকািয়র্াগ্য তথ্য োলনাগাদ কদি ওয়েিসাইয়ে প্রকাি  

িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রত: ন্ত্রনি ণান্ত্রিত সমদয়ি মদে স্বপ্রয়ণাধদতভায়ি প্রকািয়র্াগ্য তথ্য োলনাগাদ কদি ওয়েিসাইয়ে প্রকাি 

করয়ল  পূণ ি নম্বর পাওো র্ায়ি। 

প্রমাণক: োলনাগাদকৃত স্বপ্রয়ণাধদতভায়ি প্রকািয়র্াগ্য তথ্যসি ওদয়িসাইদটি ন্ত্রলাংক। 

 

কার্ িক্রর্ নং ১.৩ িাধষ িক প্রধতয়িদন প্রকাি  

 িাস্তিায়ন পদ্ধন্ত্রত: প্রধতটি র্ন্ত্রণালে/ধিভাগ/রাষ্ট্রীে প্রধতষ্ঠান ধনি িাধরত সর্য়ের র্য়ে িাধষ িক প্রধতয়িদন প্রকাি কিদল 

পূণ ি নম্বর পায়ি। দয সি অিস্তন অন্ত্রিস িা মাঠ পয ণাদয়ি অন্ত্রিস িাধষ িক প্রধতয়িদন 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 ততন্ত্রি/ 

ো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    

িাস্তিােন পদ্ধধতিঃ র্ন্ত্রণালে/ধিভাগ/রাষ্ট্রীে প্রধতষ্ঠানসমূয়ির কর্ িকতিা-কর্ িচারীয়দর অংিগ্রিয়ণ তথ্য অন্ত্রিকাি ন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রধিক্ষণ আয়োজন করয়ত িয়ি। প্রধিক্ষয়ণর মর্াে সংখ্যার লক্ষযর্াত্রার ধিপরীয়ত অজিন িতভাগ িয়ল পূণ ি নম্বর পাওো 

র্ায়ি। র্াঠ পর্ িায়ের মর্সকল অধিয়স প্রধিক্ষণ আয়োজয়নর সক্ষর্তা নাই মস সকল অধিয়সর কর্ িকতিাগণ ঊর্ধ্িতন অধিস 

কর্তিক আয়োধজত প্রধিক্ষয়ণ অংিগ্রিণ করয়লও অজিন ধিয়সয়ি ধিয়িধচত িয়ি।  

প্রমাণক: প্রন্ত্রশক্ষ্ণ আদয়াজদনি অন্ত্রিস আদদশ । 

 

তথ্য অধিকার কর্ িপধরকল্পনা পধরিীক্ষণ পদ্ধধতিঃ 

• তথ্য অধিকার কর্ িপধরকল্পনা প্রণেনকারী অধিস ত্রত্রর্াধসক ধভধত্তয়ত অগ্রগধত পর্ িায়লাচনা করয়ি এিং অগ্রগধত 

প্রধতয়িদন ঊর্ধ্িতন অধিয়সর ধনকে মপ্ররণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্িতন অধিস প্রধত অর্ িিেয়রর র্াঝার্াধঝ সর্য়ে (১৫ জানুোরীর র্য়ে) আওতািীন অধিসসমুয়ির তথ্য অধিকার 

কর্ িপধরকল্পনা িাস্তিােন অগ্রগধত পর্ িায়লাচনা করয়ি এিং আওতািীন অধিসসমূিয়ক িলািতিক প্রদান করয়ি; 

তথ্য অধিকার কর্ িপধরকল্পনা মূল্যােন পদ্ধধতিঃ 

• অর্ ি িের মিয়ষ ১৫ জুলাই তাধরয়ের র্য়ে তথ্য অধিকার কর্ িপধরকল্পনা প্রণেনকারী অধিস পূি িিতী অর্ িিেয়রর তথ্য 

অধিকার কর্ িপধরকল্পনার স্বমূল্যােন প্রধতয়িদন প্রস্তুত করয়ি (প্রধতটি সূচয়কর ধিপরীয়ত প্রদত্ত নম্বয়রর ধিপরীয়ত প্রাপ্ত 

নম্বর, সি িয়র্াে ২৫ নম্বয়রর র্য়ে), অধিস প্রিায়নর অনুয়র্াদন গ্রিণ করয়ি এিং প্রর্াণকসি মূল্যােন প্রধতয়িদন 

ঊর্ধ্িতন অধিয়সর ধনকে মপ্ররণ করয়ি; 

• ঊর্ধ্িতন অধিস প্রর্াণকসমূি র্াচাই কয়র চূড়ান্ত নম্বর প্রদান করয়ি এিং ঊর্ধ্িতন অধিয়সর এধপএ মূল্যােনকারী 

কর্ িকতিার ধনকে চূড়ান্ত মূল্যােন প্রধতয়িদন (প্রাপ্ত নম্বরসি) মপ্ররণ করয়ি; 

• এধপএ মূল্যােনকারী কর্ িকতিা উি অধিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এধপএ মত িার্ িকৃত নম্বর (৩) এর ধিপরীয়ত   

রূপান্তর করয়ি (ওয়েয়েড মকার) 

• উি নম্বর এধপএ মত তথ্য অধিকার কর্ িপধরকল্পনা িাস্তিােয়নর ধিপরীয়ত তথ্য অধিকার কর্ িপধরকল্পনা প্রণেনকারী 

অধিয়সর প্রাপ্ত নম্বর ধিয়সয়ি ধিয়িচনা করা িয়ি। 
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• উদািরণিঃ িরা র্াক তথ্য অধিকার কর্ িপধরকল্পনা িাস্তিােয়ন মকান অধিস চূড়ান্ত মূল্যােয়ন ২৫ নম্বয়রর ধিপরীয়ত ২০ 

নম্বর মপয়েয়ে। এধপএ মূল্যােনকারী কর্ িকতিা উি অধিয়সর চূড়ান্ত মূল্যােয়ন প্রাপ্ত নম্বরয়ক এধপএ মসকিন ৩-এ তথ্য 

অধিকার কর্ িপধরকল্পনা িাস্তিােয়নর জন্য িার্ িকৃত নম্বর (৩, ওয়েয়েড মকার) এর ধিপরীয়ত   রূপান্তর করয়ি 

ধনম্নরুয়পিঃ 

• সি িয়র্াে নম্বর ২৫ িয়ল প্রাপ্ত নম্বর ২০ 

• সুতরাং সি িয়র্াে নম্বর ৩ িয়ল প্রাপ্ত নম্বর= ২০x৩   =2.4 

                25 
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তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২১-২২ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা  

কম ণসম্পাদদনি 

দক্ষ্ত্র 
 

মান কায ণক্রম 
 

কম ণসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম ণসম্পাদন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত 

অজণন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজণন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

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 

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% 

 

সক্ষ্মতা বৃধদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রয়ণাধদতভায়ি প্রকািয়র্াগ্য 

তথ্য োলনাগাদ কদি ওয়েিসাইয়ে 

প্রকাি 

[১.2.১] িালনাগাদকৃত 

তথ্য ওয়েিসাইয়ে 

প্রকাধিত 

তান্ত্রিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] িাধষ িক প্রধতয়িদন প্রকাি  
[১.3.১] িাধষ িক 

প্রধতয়িদন প্রকাধিত  
তাধরে  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  তথ্য অন্ত্রিকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ িািা অনুসাদি যািতীয় 

তদথ্যি কযাটাগন্ত্রি  ও কযাটালগ 

ততন্ত্রি/ োলনাগাদকিণ 

[১.4.১]  তদথ্যি 

কযাটাগন্ত্রি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/োলনাগাদকৃত 

তান্ত্রিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] তথ্য অন্ত্রিকাি আইন ও 

ন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রিিান সম্পদকণ জনসদচতনতা 

বৃন্ত্রদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচার কার্ িক্রর্ 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার ধিষয়ে 

কম ণকতণাদদি প্রন্ত্রশক্ষ্ণ আদয়াজন    

[১.6.১] প্রন্ত্রশক্ষ্ণ 

আদয়ান্ত্রজত সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 

 


