


                                                     তথ্য অধিকার ধিষয়ক িাধষ িক কর্ িপধরকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

                                                          বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রথম ত্রৈমাতসক(জুলাই-সসসেম্বর/২০২২) প্রতিসবদন                                           

                                               

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ঢাকা দধিণ ধিটি করপ িাররশন, নগর ভিন, ঢাকা 

 

কার্ িক্ররর্র 

ক্ষিত্র 
র্ান কার্ িক্রর্ 

কর্ িিম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ িিম্পাদন 

সূচরকর র্ান 

প্রকৃত 

অর্িন 

২০২০-

২০২১ 

প্রকৃত 

অর্িন 

২০২১ 

২০২২ 

লিযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ ১র্ ত্রত্রর্াধিক 

অগ্রগধত 

(জুলাই- 

ক্ষিরেম্বর) 

২০২২ 

র্ন্তব্য 
অিািারণ 

অধত  

উত্তর্ 

উত্তর্ 
চলধত 

র্ান 

চলধত 

র্ারনর 

ধনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রাধতষ্ঠাধনক ১০ 

[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুর্ায়ী 

ধনি িাধরত ির্রয়র র্রে তথ্য প্রাধির 

আরিদন ধনস্পধত্ত 

[১.১.১] ধনি িাধরত ির্রয়র র্রে 

তথ্য প্রাধির আরিদন ধনস্পধত্ত % ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০%   ১০০% 

 

িির্তা বৃধি ১৫ 

[১.২] স্বপ্ররনাধদতভারি প্রকাশরর্াগ্য 

িকল তথ্য হালনাগাদ করর ওরয়িিাইরে 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত  তথ্য 

ওরয়িিাইরে প্রকাধশত 

তাধরখ ০৪ - - 

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
 - - 

১র্ ত্রত্রর্াধিরক 

লিযর্াত্রা ক্ষনই 

৩০-০৬-

২০২৩ 
    - 

১র্ ত্রত্রর্াধিরক 

লিযর্াত্রা ক্ষনই 

[১.৩] িাধষ িক প্রধতরিদন প্রকাশ [১.৩.১] ধনি িাধরত ির্রয় িাধষ িক 

প্রধতরিদন প্রকাধশত 
তাধরখ ০৩ - - 

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - - 

১র্ ত্রত্রর্াধিরক 

লিযর্াত্রা ক্ষনই 

[১.৪] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ 

িারা অনুিারর র্ািতীয় তরথ্যর কযাোলগ 

ও ইনরেস্ক ত্রতধর/ হালনাগাদকরণ 

[২.২.১] তরথ্যর  কযোলগ ও 

ইনরেস্ক প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগাদকৃত 

তাধরখ ০৩ - - 
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
 - - 

১র্ ত্রত্রর্াধিরক 

লিযর্াত্রা ক্ষনই 

[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও ধিধিধিিান 

িম্পিরক র্নিরচতনতা বৃধিকরণ 

[১.৫.১] প্রচার কার্ িক্রর্ িম্পন্ন 
িংখ্যা ০৪ - - ৩ ২ ১ - - - 

১র্ ত্রত্রর্াধিরক 

লিযর্াত্রা ক্ষনই 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর 

ধিধির্ালা, প্রধিিানর্ালা, স্বতঃপ্ররণাধদত 

তথ্য প্রকাশ ধনরদ িধশকািহ িংধিষ্ট ধিষরয় 

কর্ িকতিা/কর্ িচারীরদর  প্রধশিণ 

আরয়ার্ন। 

[১.৬.১] প্রধশিণ আরয়াধর্ত 

িংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - - 

১র্ ত্রত্রর্াধিরক 

লিযর্াত্রা ক্ষনই 

[১.৭] তথ্য অধিকার িংক্রান্ত প্ররতযকটি 

ত্রত্রর্াধিক অগ্রগধত প্রধতরিদন ধনি িাধরত 

ির্রয় ওরয়িিাইরের তথ্য অধিকার 

ক্ষিিািরে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রত্রর্াধিক অগ্রগধত 

প্রধতরিদন ওরয়িিাইরের তথ্য 

অধিকার ক্ষিিািরে প্রকাধশত 
িংখ্যা ০২ - - ৪ ৩ ২ ১  ১ 

 

 


