
১ভ ত্রৈভাসক( জুরাআ-

সপ্টেম্বয, ২০২২)

২য় ত্রৈভাসক( 

প্টটাফয-সিপ্টম্বয, 

২০২২)

৩য় ত্রৈভাসক( 

জানুয়াযী-ভার্ চ, 

২০২২)

৪থ চ ত্রৈভাসক( 

এসির-জুন,  ২০২২)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

(১.১) তথ্য সধকায অআন   নুমায়ী 

সনধ চাসযত ভপ্টয়য ভপ্টে তথ্য িাসিয 

অপ্টফদন সনষ্পসি

(১.১.১) সনধ চাসযত ভপ্টয়য ভপ্টে 

তথ্য িাসিয অপ্টফদন সনষ্পসি
০৬ ১০০.০০% ১০০.০০%

তথ্য সধকায সফলপ্টয় ২০২২-২৩ 

থ চফছপ্টযয ফাসল চক কভ চসযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন কসভটি

িভাণক ংযুক্ত ১.৫০

৩১-১২-২০২২

৩০/০৬/২০২২

(১.৩) ফাসল চক িসতপ্টফদন িকা
(১.৩.১) সনধ চাসযত ভপ্টয় ফাসল চক 

িসতপ্টফদন িকাসত
০৩ ১৫/১০/২০২২ ০৭/০৮/২০২২ ঐ িভাণক ংযুক্ত ৩.০০

২৫-০৭-২০২২

১০-০৮-২০২২

২৬/০৯/২০২২

(১.৫) তথ্য সধকায অআন  সফসধসফধান 

ম্পপ্টকচ জনপ্টর্তনতা বৃসিকযণ
(১.৫.১) ির্ায কাম চক্রভ ম্পন্ন ০৪ ০৩ ০১ ঐ

বায সপ অপ্টদ 

 ছসফ ংযুক্ত
১.৩৩

(১.৬) তথ্য সধকায অআন, ২০০৯  এয 

সফসধভারা, িসফধানভারা, স্বতঃিপ্টণাসদত 

তথ্য িকা সনপ্টদ চসকা ংসিষ্ট সফলপ্টয় 

কভ চকতচা/কভ চর্াযীপ্টদয িসক্ষণ অপ্টয়াজন

(১.৬.১) িসক্ষণ অপ্টয়াসজত ০৩ ০৩ ০২ ঐ

সপ অপ্টদ  

ংগ্রনকাযীপ্টদয 

তাসরকা ংযুক্ত

২.০০

(১.৭) তথ্য সধকায ংক্রান্ত িপ্টতেকটি 

ত্রৈভাসক গ্রগসত িসতপ্টফদন সনধ চাসযত 

ভপ্টয় প্টয়ফাআপ্টেয তথ্য সধকায 

সফাফপ্টে িকা

(১.৭.১) ত্রৈভাসক গ্রগসত 

িসতপ্টফদন প্টয়ফাআপ্টেয তথ্য 

সধকায সফাফপ্টে িকাসত

০২ ০৪ ০১ ঐ িভাণক ংযুক্ত ০.৫০

১০.০৮

ঐ
সপ অপ্টদ  

বায কাম চসফফযণী
০.৭৫

িতেয়নৈ ংযুক্ত ১.০০ঐ

(১.২) স্বতঃিপ্টণাসদতবাপ্টফ িকাপ্টমাগ্য 

কর তথ্য ারনাগাদ কপ্টয প্টয়ফাআপ্টে 

িকা

(১.৪) তথ্য সধকায অআন, ২০০৯ এয ৫ 

ধাযা নুাপ্টয মাফতীয় তপ্টথ্যয কোোরগ  

আনপ্টিে ত্রতসয/ারনাগাদকযণ

(১.৪.১) তপ্টথ্যয কোোরগ  

আনপ্টিে িস্তুতকৃত/ ারনাগাদকৃত
০৩ ৩১/১২/২০২২

ফাৎসযক জচন 

২০২২-২৩

২৯/০৯/২০২২  

ংস্কায  সুানমূরক কভ চম্পাদপ্টনয সক্ষৈ: 

১ভ ত্রৈভাসপ্টক সজচত সভাে নম্বয

(সভাল্যা সভাঃ সযজাউর কসযভ)

উ-ভাব্যফস্থাক 

তথ্য সধকায সফলপ্টয় ফাসল চক কভ চসযকল্পনা ফাস্তফায়ন কসভটি িধান

          ব্যব্স্থাপনা ও তথ্য বব্ভাগ
িধান কাম চারয়, রূপালী বফন, ৩৪ সদরকুা ফাসণসজেক এরাকা, ঢাকা।

সফলয়: ফাসল চক কভ চম্পাদন চুসক্ত (এসএ) ২০২২-২৩ এয ১ভ ত্রৈভাসক (জুরাআ-সপ্টেম্বয, ২০২২) গ্রগসত িসতপ্টফদন  িভানক যফযা।

(১.২) স্বতঃিপ্টণাসদতবাপ্টফ 

িকাপ্টমাগ্য কর তথ্য ারনাগাদ 

কপ্টয প্টয়ফাআপ্টে িকা

০৪

কাম চক্রভ কভ চম্পাদন সূর্কমূ
কভ চম্পাদন 

সূর্প্টকয  ভান

ফাস্তফায়নকাযী নুসফবাগ, সধাখা, 

াখা
িদি িভাণক

স্বমূল্যাসয়ত 

সস্কায

ফাৎসযক রক্ষেভাৈা 

২০২২-২৩

ফাস্তফায়ন গ্রগসত ২০২২-২৩


