
 

 

সংয োজনী ৯: তথ্য অরি োর রেষযয় ২০২২-২৩ অর্ ম েছযরর েোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো এর 

৩য় ত্রৈর্োরস  স্ব-মূল্যোয়ন প্ররতযেদন 
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কেযৈর 

র্োন 
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ত্রৈর্োরসয  
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২য় 
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অগ্রগরত 

অর্ ধ-

বার্ষ ধক 

অগ্রগরত 

(১র্+২য়) 

২য় 

ত্রৈর্োরসয  

অগ্রগরত 

দোরেকৃত 

নম্বর 

প্রদত্ত 

প্রর্োণ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্ররতষ্ঠোরন  

 

১০ 

 

]১ .১[  তথ্য অরি োর আইন অনু োয়ী রনি মোররত 

সর্যয়র র্যধ্য তথ্য প্রোরপ্তর আযেদন রনষ্পরত্ত  

[১.১.১] রনি মোররত সর্যয়র র্যধ্য 

তথ্য প্রোরপ্তর আযেদন রনষ্পরত্ত 

০৬ ১০০ % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৬.০০ সংযুক্ত 

সের্তো 

বৃরদ্ধ 

১৫ [১.২] স্বতোঃপ্রযণোরদতভোযে প্র োশয োগ্য স ল 

তথ্য হোলনোগোদ  যর ওযয়েসোইযে প্র োশ 

[১.২.১] হোলনোগোদকৃত  তথ্য 

ওযয়েসোইযে প্র োরশত 

০৪ ৩১/১২/২২ 

ও 

৩০/০৬/২৩ 

তোররখ - ২৭/১২/২২ ২৭/১২/২২ -- ২.০০ সংযুক্ত 

[১.৩] বার্ষ ধক প্ররতযেদন প্র োশ [১.৩.১] রনি মোররত সর্যয় েোরষ ম  

প্ররতযেদন প্র োরশত 

০৩ ১৫/১০/২২ তোররখ - ০৪/১০/২২ ০৪/১০/২২ -- ৩.০০ সংযুক্ত 

[১.৪] তথ্য অরি োর আইন, ২০০৯ এর ৫ িোরো 

অনুসোযর  োেতীয় তযথ্যর  যোেোলগ ও ইনযডক্স 

ত্রতরর/হোলনোগোদ রণ 

[১.৪.১] তযথ্যর  যোেোলগ ও 

ইনযডক্স প্রস্তুতকৃত/হোলনোগোদকৃত 

০৩ ৩১/১২/২২ 

 

তোররখ - ২৭/১২/২২ ২৭/১২/২২ -- ৩.০০ সংযুক্ত 

[১.৫] তথ্য অরি োর আইন ও রেরি রেিোন 

সম্পয ম জনসযচতনতো বৃরদ্ধ রণ 

[১.৫.১] প্রচোর  ো মক্রর্ সম্পন্ন ০৪ ৩ সংখ্যো ১ ১ ২ ১ ৪.০০ সংযুক্ত 

[১.৬] তথ্য অরি োর আইন, ২০০৯ ও এর 

রেরির্োলো, প্ররেিোনর্োলো, স্বতোঃপ্রযণোরদত তথ্য 

প্র োশ রনযদ মরশ োসহ সংরিষ্ঠ রেষযয় 

 র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর প্ররশেণ আযয়োজন 

[১.৬.১] প্ররশেণ আযয়োরজত ০৩ ৩ সংখ্যো ১ ১ ২ ১ ৩.০০ সংযুক্ত 

[১.৭] তথ্য অরি োর সংক্রোন্ত প্রযতয টি 

ত্রৈর্োরস  অগ্রগরত প্ররতযেদন রনি মোররত সর্যয়র 

র্যধ্য ওযয়েসোইযের তথ্য অরি োর কসেো েযক্স 

প্র োশ  

[১.৭.১] ত্রৈর্োরস  অগ্রগরত 

প্ররতযেদন ওযয়েসোইযের তথ্য 

অরি োর কসেোেযক্স প্র োরশত 

০২ ৪ সংখ্যো ১ ১ ২ ১ ১.৮০ 

 

সংযুক্ত 

 

কর্োে দোরেকৃত নম্বর = (৬.০০+২.০০+৩.০০+৩.০০+৪.০০+৩.০০+১.৮০) = ২২.৮০ 

(চ) কর্োে ওযয়যেড ককোর = (৩×২২.৮০÷২৫) = ২.৭৪ 

 

০৪/০৪/২০২৩ 

 (যর্োোঃ ফখরুল ইসলোর্) 

রসরনয়র প্ল্যোনোর (অোঃদোোঃ) 

নগর উন্নয়ন অরিদপ্তর 

রোজশোহী আঞ্চরল  অরফস, রোজশোহী  


