িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/দপ্ত /সংস্থো ও িোঠ ির্ টোরয় অমিরস িথ্য অমর্কো মিষরয় িোমষ টক
কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন ও মূল্যায়ন মনরদ টমিকো, ২০২২-২৩

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ
গণপ্রোিিী বাংিার্দি সিকাি

101

ভূমিকো
সিকার্ি অর্িসসমূর্হ স্বিিো ও েিোিমদমে ির্িিািী ক ো মনমিি এিং িথ্য অমর্কো আইন, ২০০৯ িোস্তিোয়রন
িোমষ টক কিটসম্পোদন চুমি আওিোয় িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় িম কল্পনোয় ০৬ টি কোর্ টক্রি ও সংমিষ্ট কিটসম্পোদন সূচক
মনর্ টো ণ ক ো েরয়রছ। এসকল সূচরক িক্ষযর্াত্রা িোস্তিোয়ন ও মূল্যায়র্নি পদ্ধর্ি র্নর্ম্ন বণ িনা কিা হর্িা:

2022-23 অথ টিছর িথ্য অর্ধকাি সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যো ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া
কোর্ টক্রি নং ১.১ িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য িথ্য প্রার্প্তি আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত
বাস্তবায়ন পদ্ধর্িিঃ
(ক) িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ অনুসার্ি প্রর্িটি অর্ির্সি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্িকিিা নাগর্ির্কি আর্বদর্নি র্ভর্ত্তর্ি িথ্য প্রদান
কর্ি থার্কন। প্রর্িটি আর্বদর্নি িথ্য সঠিক সর্র্য় (২০ কার্ ির্দবস বা অন্য ইউর্নট িথ্য প্রদার্নি সার্থ যুি থাকর্ি ৩০
কার্ ির্দবস বা রকান ব্যর্িি েীবন-মৃি, রগ্রিিাি এবং কািাগাি হর্ি মুর্ি সম্পর্কিি হর্ি ২৪ ্ন্টি র্র্ধ্য বা িথ্য প্রদার্ন
অপািগ হর্ি ১০ কার্ ির্দবর্স র্থার্থ র্নয়র্র্ োর্নর্য় রদওয়া ) প্রদান কিাি র্বষর্য় িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ অনুসার্ি
বাধ্যবাধকিা ির্য়র্ছ। এর্ক্ষর্ত্র রকান অর্িস কর্তক
ি নাগর্ির্কি িার্হি সকি ির্থ্যি আর্বদন (১০০%), িথ্য অর্ধকাি আইন
২০০৯ এি র্বর্ধর্বধান প্রর্িপািন সার্পর্ক্ষ র্নষ্পর্ত্ত কির্ি কর্িসম্পাদন সূির্কি পূণ ট নম্ব প্রোপ্ত েরি। এর্ক্ষর্ত্র, রকান িথ্য
উি আইন অনুর্ায়ী প্রদান কিা সম্ভব না হর্ি র্বষয়টি আর্বদনকািীর্ক র্থার্নয়র্র্ োনার্না হর্ি এর্ক্ষর্ত্র িথ্য প্রদান কিা
হর্য়র্ছ র্র্র্ি র্বর্বিনা কিা হর্ব।
(খ) ির্থ্যি েন্য রকান আর্বদন না পাওয়া রগর্ি কর্িসম্পাদন সূির্কি পূণ ট নম্ব প্রোপ্ত েরি।
(গ) রকান আর্বদন র্নষ্পর্ত্তি সর্য়/িার্িখ ৩০ জুন অর্িক্রর্ কির্ি িা প্রাপ্ত আর্বদন সংখ্যাি র্র্ধ্য গণ্য হর্ব না।
(্) আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত কিাি পি উি আর্বদর্নি উপি আপীি বা অর্ভর্র্াগ হর্িও এ রক্ষর্ত্র িা র্নষ্পর্ত্ত র্হসার্ব ধিা হর্ব।
প্রর্াণক: উর্ধ্িিন কার্ িাির্য় ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ত্তর্ি রপ্রর্িি প্রর্ির্বদন। প্রর্ির্বদর্ন উি অর্ির্স ২০২২-২৩ অথ িবছর্ি কিটি
আর্বদন পাওয়া রগর্ছ এবং কিটি আর্বদন িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ এি র্বধান অনুর্ায়ী র্নষ্পর্ত্ত কিা হর্য়র্ছ িা উর্েখ
কির্ি হর্ব। এ সংক্রান্ত আিাদা একটি রির্েোি সংিক্ষণ কির্ি হর্ব। এটি পত্র গ্রহণ রির্েোর্িি র্ি হর্ি পার্ি। উর্ধ্িিন
কার্ িািয় প্রর্য়াের্ন এ সংক্রান্ত রির্েোি র্ািাই কর্ি রদখর্ি পাির্ব।
কোর্ টক্রি নং ১.২ স্বি:প্ররণোমদিভোরি প্রকোিরর্োগ্য িথ্য হািনাগাদ কর্ি ওরয়িসোইরর্ প্রকোি
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি:
র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য স্বি:প্ররণোমদিভোরি প্রকোিরর্োগ্য িথ্য হািনাগাদ কর্ি ওরয়িসোইরর্ প্রকোি ক রল পূণ ট নম্ব িোওয়ো
র্োরি। অথ টোৎ প্রমিমদন র্ি িথ্য ওরয়িসোইরর্ প্রকোিরর্োগ্য েরি িো ওরয়িসোইরর্ প্রকোি ক রি েরি। সর্িন: িদলী আরদি,
িোসরিোরর্ ট মেও, সিন্বয় সভো সনোটিি ইিেোমদ। িো ি ও অথ টিছর প্রথিোরর্ ট একিো অথ টোৎ ৩১ মডরসম্বর পূরি ট একিো
এিং অথ টিছর মদ্বিীয়োরর্ ট অথ টোৎ ৩০ জুরন পূরি ট আ একিো সম্পূণ ট ওরয়িসোইর্ ি ীক্ষো কর সকোথোও সকোরনো েোলনোগোদ
ক ো প্ররয়োেন েরল িো েোলনোগোদ ক রি েরি। েোলনোগোদোরন্ত দোময়ত্ব প্রোপ্ত কিটকিটো ও িাঁ অমিস প্রর্োন ওর্য়বসাইর্ট
হািনাগাদ কিা হর্য়র্ছ র্র্র্ি প্রিেয়ন ক রিন।
প্রর্াণক: ওরয়িসোইর্ েোলনোগোদোরন্ত দোময়ত্ব প্রোপ্ত কিটকিটো ও িাঁি অমিস প্রর্োন প্রিেয়ন ক রিন এিং উি প্রিেয়নিৈ
প্রিোণক মেরসরি গণ্য েরি।
কোর্ টক্রি নং ১.৩ িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি:
প্রমিটি িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোন মনর্ টোম ি সিরয় িরে িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি কির্ি পূণ ট নম্ব িোরি। ির্ব রর্
সব অধস্তন অর্িস বা র্াঠ পর্ িার্য়ি অর্িস িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি কর নো বা রর্ সর্স্ত কার্ িাির্য়ি বার্ষ িক প্রর্ির্বদন
প্রকাি কিাি সক্ষর্িা নাই িািা র্নর্ের্দি ওর্য়বসাইর্ট উি কার্ িাির্য়ি িথ্য রর্র্ন গি অথ িবছর্িি উর্েখর্র্াগ্য কার্ িাবিী,
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সািল্য, কর্িকিিা/কর্িিািীি নার্, পদবী, রিান/র্র্াবাইি নম্বি, ইর্র্ইি এর্েস, নাগর্িকগর্ণি েন্য প্রদত্ত র্বর্িষ রসবা
ইিযার্দ [িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ এি ৬(৩) ধািা অনুসার্ি] টাইপ বা হার্ি র্ির্খ আপর্িাড কির্ি পূণ ি নম্বি পার্ব।
প্রর্াণক: বার্ষ িক প্রর্ির্বদর্নি কর্প/ ওর্য়ব র্িঙ্ক
কার্ িক্রর্ নং ১.৪ িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ -এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি কযাটািগ ও ইনর্ডক্স প্রস্তুি/ হািনাগাদকিণ:
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি:
র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য ির্থ্যি কযাটািগ ও ইনর্ডক্স প্রস্তুি/ হািনাগাদ কির্ি পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব।
প্রর্াণক: অর্ির্সি র্ার্সক সর্ন্বয় সভায় এ কার্ িক্রর্টি সম্পাদর্নি বণ িনাসহ উি সভাি কার্ ির্ববিণী।
কার্ িক্রর্ নং ১.৫ িথ্য অর্ধকাি আইন ও র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা বৃর্দ্ধকিণ
বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি:
েনসর্িিনিা বৃর্দ্ধমূিক প্রিাি কার্ িক্রর্ র্হসার্ব সভা, রসর্র্নাি, কর্িিািা র্কংবা প্রিািপত্র র্বর্বিনা কিা হর্ব। ির্ব রর্
কর্তপি র্ক্ষি কার্ িক্রর্র্ি সার্থ েনগর্ণি সিাসর্ি সংর্িষ্টিা নাই রস কর্তপ
ি ক্ষ রষ্টকর্হাল্ডার্দি র্নর্য় সর্িিনিামূিক অনুরুপ
কার্ িক্রর্ (সভা, রসর্র্নাি, কর্িিািা র্কংবা প্রিািপত্র) কির্ি পাির্ব। িক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অেিন িিভাগ হর্ি পূণ ি নম্বি
পাওয়া র্ার্ব।
প্রর্াণক: সভা, রসর্র্নাি, কর্িিািাি অর্িস আর্দি র্কংবা প্রিািপর্ত্রি কর্প/ ছর্ব।
কার্ িক্রর্ নং ১.৬ িথ্য অমর্কো আইন, ২০০৯ ও এি র্বর্ধর্ািা, প্রর্বধানর্ািা, স্বিিঃপ্রর্ণার্দি িথ্য প্রকাি র্নর্দ ির্িকাসহ
সংর্িষ্ট মিষরয় কর্িকিিা/কর্িিািীর্দি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন
িোস্তিোয়ন িদ্ধমিঃ
িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোনসমূরে কিটকিটো/কিটচো ীরদ অংিগ্রেরণ িথ্য অর্ধকাি র্বষয়ক র্বর্ভন্ন প্রমিক্ষণ আরয়োেন
ক রি েরি। প্রমিক্ষরণ সিোর্ সংখ্যো লক্ষেিোৈো মিি ীরি অেটন িিভোগ েরল পূণ ট নম্ব িোওয়ো র্োরি। িোঠ ির্ টোরয় সর্
সকল অমিরস প্রমিক্ষণ আরয়োেরন সক্ষিিো নোই সস সকল অমিরস কিটকিটোগণ ঊর্ধ্টিন অমিস কর্তক
ট আরয়োমেি
প্রমিক্ষরণ অংিগ্রেণ ক রল িো মনে অমিরস কিটকিটো/কিটচো ীরদ মনরয় িথ্য অমর্কো আইন ও মিমর্মির্োন সম্পরকট
আরলোচনো ক রল িিভোগ অেটন মেসোরি মিরিমচি েরি।
প্রর্াণক: প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি অর্িস আর্দি ।
কার্ িক্রর্ নং ১.৭ িথ্য অমর্কো সংক্রোন্ত প্ররিেকটি ত্রৈিোমসক অগ্রগমি প্রমিরিদন মনর্ টোম ি সিরয় ওরয়িসোইরর্ িথ্য
অমর্কো সসিোিরক্স প্রকোি
িোস্তিোয়ন িদ্ধমিঃ
িথ্য অমর্কো সংক্রোন্ত প্ররিেকটি ত্রৈিোমসক অগ্রগমি প্রমিরিদন মনর্ টোম ি সিরয় প্রর্িযক কর্তপি ক্ষ/ কার্ িািয় র্নে
ওরয়িসোইরর্ িথ্য অমর্কো সসিোিরক্সি ৩য় র্ির্ঙ্ক প্রকোি কির্ব।
প্রর্াণক: ওরয়িসোইরর্ ওর্য়ব র্িঙ্ক।
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িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো িম িীক্ষণ িদ্ধমি
 িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস ত্রৈিোমসকমভমিরি অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং অগ্রগমি
প্রমিরিদন ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ ক রি;
 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রমি অথ টিছর িোঝোিোমঝ সিরয় (১৫ েোনুয়ো ী িরে) আওিোর্ীন অমিসসমুরে িথ্য অমর্কো
কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়ন অগ্রগমি ির্ টোরলোচনো ক রি এিং আওিোর্ীন অমিসসমূেরক িলোিিটক প্রদোন ক রি;

িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো মূল্যোয়ন িদ্ধমি
 অথ ট িছ সিরষ ১৫ জুলোই িোম রখ িরে িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী অমিস পূি টিিী অথ টিছর িথ্য
অমর্কো কিটিম কল্পনো স্বমূল্যোয়ন প্রমিরিদন প্রস্তুি ক রি (প্রমিটি সূচরক মিি ীরি প্রদি নম্বর মিি ীরি প্রোপ্ত
নম্ব , সি টরিোর্ ২৫ নম্বর িরে), অমিস প্রর্োরন অনুরিোদন গ্রেণ ক রি এিং প্রিোণকসে মূল্যোয়ন প্রমিরিদন
ঊর্ধ্টিন অমিরস মনকর্ সপ্র ণ ক রি;
 ঊর্ধ্টিন অমিস প্রিোণকসমূে র্োচোই কর চূড়োন্ত নম্ব প্রদোন ক রি এিং ঊর্ধ্টিন অমিরস এমিএ মূল্যোয়নকো ী
কিটকিটো মনকর্ চূড়োন্ত মূল্যোয়ন প্রমিরিদন (প্রোপ্ত নম্ব সে) সপ্র ণ ক রি;
 এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ-সি র্োর্ টকৃি নম্ব (৩) এ
মিি ীরি রূিোন্ত ক রি (ওরয়রর্ড সস্কো )
 উি নম্ব এমিএ-সি িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন মিি ীরি িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো প্রণয়নকো ী
অমিরস প্রোপ্ত নম্ব মেসোরি মিরিচনো ক ো েরি।
 উদোে ণঃ র্ ো র্োক িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন সকোন অমিস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন ২৫ নম্বর মিি ীরি ২০
নম্ব সিরয়রছ। এমিএ মূল্যোয়নকো ী কিটকিটো উি অমিরস চূড়োন্ত মূল্যোয়রন প্রোপ্ত নম্ব রক এমিএ সসকিন ৩-এ িথ্য
অমর্কো কিটিম কল্পনো িোস্তিোয়রন ের্ন্ র্োর্ টকৃি নম্ব (৩, ওরয়রর্ড সস্কো ) এ মিি ীরি রূিোন্ত ক রি
মনেরুরিঃ
 সি টরিোর্ নম্ব ২৫ েরল প্রোপ্ত নম্ব ২০
 সুি োং সি টরিোর্ নম্ব ৩ েরল প্রোপ্ত নম্ব = ২০x৩ =2.4
25
মনরে িথ্য অমর্কো কিটিম কল্পনো ২০২১-২২ প্রদি েরলো। এই কিটিম কল্পনো সকল স কোম অমিরস ের্ন্ প্ররর্োেে
েরি। স কোম অমিসসমুে এই কিটিম কল্পনো মপ্রন্ট কর এমিএ’ সোরথ সংযুি কর স্বোক্ষর ব্যিস্থো গ্রেণ ক রি।
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তথ্য অপধক্ার পবষলে ২০২২-২৩ অথ িবেলরর বাপষ িক্ ক্র্িিপরক্ল্পনা (সক্ে সরক্াপর অপিলসর জন্য প্রলর্াজয)
কর্িসম্পাদর্নি
রক্ষত্র

১
প্রার্িষ্ঠার্নক

সক্ষর্িা বৃমদ্ধ

র্ান

কার্ িক্রর্

কর্িসম্পাদন
সূিক

একক

কর্িসম্পাদন
সূির্কি
র্ান

২

৩

৪

৫

৬

৬

[১.১] িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী
র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য িথ্য প্রার্প্তি
আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত

[১.১.১] র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য
িথ্য প্রার্প্তি আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত

%

0৬

1৯

প্রকৃি
অেিন
২০20২1

প্রকৃি
অেিন
২০২1২2

৭

৮

িক্ষযর্াত্রা ২০২2-২০২3
অসাধািণ

অর্ি উত্তর্

উত্তর্

িির্ি র্ান

িির্ি
র্ার্নি
র্নর্ম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৯

১০

১১

১২

১৩

১০০%

৯০%

৮০%

-

-

৩১-১২-২০২2

15-01-2023

31-০১-২০২3

-

-

৩০-০৬-২০২৩

-

-

-

-

[১.২] স্বিিঃপ্ররণোমদিভোরি প্রকোিরর্োগ্য
সকি িথ্য হািনাগাদ কর্ি
ওরয়িসোইরর্ প্রকোি

[১.2.১] েোলনোগোদকৃি
ওরয়িসোইরর্ প্রকোমিি

[১.৩] িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি

[১.3.১] র্নধ িার্িি সর্র্য় িোমষ টক
প্রমিরিদন প্রকোমিি

িোম খ

০৩

১৫-১০-২০২২

৩১-১০-২০২২

৩০-১১-২০২2

-

-

[১.৪] িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯
এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি
কযাটািগ ও ইনর্ডক্স ত্রির্ি/
হািনাগাদকিণ

[১.4.১] ির্থ্যি কযাটািগ ও
ইনর্ডক্স প্রস্তুিকৃি/হািনাগাদকৃি

িার্িখ

০৩

৩১-১২-২০২2

১৫-০১-২০২3

৩১-০১-২০২3

-

-

[১.৫] িথ্য অর্ধকাি আইন ও
র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা
বৃর্দ্ধকিণ

[১.5.১] প্রচো কোর্ টক্রি সম্পন্ন

সংখ্যা

০৪

3

2

1

-

-

[১.৬] িথ্য অমর্কো আইন, ২০০৯ ও
এি
র্বর্ধর্ািা,
প্রর্বধানর্ািা,
স্বিিঃপ্রর্ণার্দি
িথ্য
প্রকাি
র্নর্দ ির্িকাসহ সংর্িষ্ট
মিষরয়
কর্িকিিা/কর্িিািীর্দি
প্রর্িক্ষণ
আর্য়ােন

[১.6.১] প্রর্িক্ষণ আর্য়ার্েি

সংখ্যা

০৩

৩

২

১

-

-

[১.৭] িথ্য অমর্কো সংক্রোন্ত প্ররিেকটি
ত্রৈিোমসক অগ্রগমি প্রমিরিদন মনর্ টোম ি
সিরয় ওরয়িসোইরর্ িথ্য অমর্কো
সসিোিরক্স প্রকোি

[১.৭.১] ত্রৈিোমসক অগ্রগমি
প্রমিরিদন ওরয়িসোইরর্ িথ্য
অমর্কো সসিোিরক্স প্রকোমিি

সংখ্যা

০২

৪

৩

২

১

িথ্য

িার্িখ

০৪

105

