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০১ জা য়াির ২০২৩

১৭ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি ,  ,  ২০২২২০২২ --২৩২৩  এরএর   ি তীয়ি তীয়   মা িসকমািসক  ওও  অধঅধ --বা িষকবািষক  -- ায়নায়ন   িতেবদনিতেবদন
রণরণ   সংেগসংেগ।।

: ১। ধান কাযালেয়র ারক ন র: ২৫.৪৫.০০০০.০০২.৯৯.০১০.১৭.১২৮ তািরখঃ ১১/১২/২০২২

          উপ  িবষয় ও ে র ি েত, রাজশাহী আ িলক অিফেসর বািষক কমস াদন ি , ২০২২-২৩ এর ি তীয়
মািসক ও অধ-বািষক - ায়ন িতেবদন ( মাণকসহ) পরবত  কাযােথ এতদসংেগ সিবনেয় রণ করা হেলা।

          সং ি ঃ ি তীয় মািসক ও অধ-বািষক - ায়ন িতেবদন, ০৮ (আট) া।

২০ -১-২০ ২৩

িসিনয়র ানার
থানা স ার ািনং-২
নগর উ য়ন অিধদ র

মাঃ ফখ ল ইসলাম
িসিনয়র ানার (অিতির  দািয় )

ফান: ০২৫৮৮৮৬২৫২৬
ইেমইল: spr@udd.gov.bd

ারক ন র: ২৫.৪৫.৫০০০.১০১.০১.০০২.১৮.৯/১(৩) তািরখ: ১৭ পৗষ ১৪২৯
০১ জা য়াির ২০২৩

িবতরণ: 
১) সহকারী েকৗশলী, সহকারী েকৗশলী(সােভ), নগর উ য়ন অিধদ র
২) াট িলিপকার(িপএ), পিরচালক এর দ র, নগর উ য়ন অিধদ র [পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ]
৩) অিফস কিপ

২০ -১-২০ ২৩

মাঃ ফখ ল ইসলাম 
িসিনয়র ানার (অিতির  দািয় )
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বাধষ িক কর্ িেম্পাদন চুধি ২০২২-২৩ এর ২য় ত্রৈর্াধেক ও অি ি-বাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রধিসবদন 

 

দাধবকৃি েব িসর্াট নম্বর ৬০.৭৩ 
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সেকশন-৩: কর্ িেম্পাদন পধরকল্পনা (ম োট নম্বর ৭০) 

 

কর্ িেম্পাদন সেৈ 

 

সেসৈর 

র্ান 

কা িক্রর্ 

 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

িেযর্াৈা 

(অোিারণ) 

একক ১র্ 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

২য় 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

অর্ ধবোর্ষ ধক 

অগ্রগধি 

(১র্+২য়) 

দাধবকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত 

প্রর্াণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. ভূধর্ ব্যবহার পধরকল্পনা 

প্রণয়সনর িসেয প্রকল্প প্রস্তাবনা 

(PFS) প্রণয়ন/েংসশািন। 

২০ (১.১) ভূধর্ ব্যবহার পধরকল্পনা প্রণয়সনর িসেয 

প্রকল্প প্রস্তাবনা (PFS) প্রণয়ন/েংসশািন 

করা। 

(১.১.১) ভূধর্ ব্যবহার পধরকল্পনা 

প্রণয়সনর িসেয প্রকল্প প্রস্তাবনা 

(PFS) প্রণীি/েংসশাধিি। 

২০ ১ েংখ্যা ২ ২ ৪ ২০.০০ েংযুি 

২. ভূধর্ অধিগ্রহসণর িসেয 

প্রিযাশী েংস্থার প্রস্তাধবি োইট 

পধরদশ িন ও প্রধিসবদন প্রদান। 

১৫ (২.১) ভূধর্ অধিগ্রহসণর িসেয প্রস্তাধবি োইট 

েসরজধর্সন পধরদশ িন করা এবং পধরদশ িন 

প্রধিসবদন প্রদানকরা। 

(২.১.১) প্রস্তাধবি োইট 

েসরজধর্সন পধরদধশ িি এবং 

পধরদশ িন প্রধিসবদন প্রদানকৃি। 

১৫ ১০০ % ১০০% ১০০% ১০০% ১৫.০০ েংযুি 

৩. গসবষণা কা িক্রর্। ১৫ (৩.১) নগর ের্স্যা, নগরায়ন বা ভূধর্ ব্যবহার 

পধরকল্পনা ধবষয়ক একটি গসবষণা কা িক্রর্ 

েম্পন্ন করা। 

(৩.১.১) চূড়ান্ত গসবষণা প্রধিসবদন 

দাধিিকৃি। 

১৫ ১ েংখ্যা - - - - - 

৪. সেধর্নার আসয়াজন। ১০ (৪.১) সেধর্নার আসয়াজন করা। (৪.১.১) সেধর্নার আসয়াধজি। ১০ ১ েংখ্যা - - - - - 

৫. প্রাধিষ্ঠাধনক েের্িা বৃধদ্ধ। ১০ (৪.১) ের্োর্ধয়ক ধবষসয় ধবসশষ িাধন িং সেশন 

আসয়াজন করা। 

(৪.১.১) িাধন িং সেশন আসয়াধজি। ৫ ২ েংখ্যা ১ - ১ ৪.৫০ েংযুি 

(৪.২) প্রিান কা িািসয়র র্াধেক ের্ন্বয় েভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। 

(৪.২.১) প্রিান কা িািসয়র র্াধেক 

ের্ন্বয় েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ি। 

৫ ৯৫ % ৯৮.৩৩% ৯৫.০৬% ৯৬.৭০% ২.৫০ েংযুি 

 

(ক) সর্াট দাধবকৃি নম্বর = (২০.০০+১৫.০০+৪.৫০+২.৫০) = ৪২.০০ 

  

 



 

েংস াজনী ৫: জািীয় শুদ্ধাচার সকৌশি কর্ িপধরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর 

২য় ত্রৈর্াধেক ও অি ি-বাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রধিসবদন  

 

কর্ িেম্পাদন 

সেৈ 

সেসৈর 

র্ান 

কা িক্রর্ 

 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

িেযর্াৈা 

 

একক ১র্ 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

২য় 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

অর্ ধ-বোর্ষ ধক 

অগ্রগধি 

(১র্+২য়) 

দাধবকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত 

প্রর্াণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

আঞ্চধিক/র্াঠ 

প িাসয়র 

কা িািসয়র 

জািীয় শুদ্ধাচার 

সকৌশি 

কর্ িপধরকল্পনা, 

২০২২-২০২৩ 

 

৫০ ১. প্রাধিষ্ঠাধনক ব্যবস্থা 

১.১ ত্রনধিকিা কধর্টির েভা আসয়াজন েভা আসয়াধজি ২ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ১.০০ েংযুি 

১.২ ত্রনধিকিা কধর্টির েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ি ৪ ১০০ % ১০০% ১০০% ১০০% ২.০০ েংযুি 

১.৩ সুশােন প্রধিষ্ঠার ধনধর্সত্ত অংশীজসনর 

(stakeholders) অংশগ্রহসণ েভা 

েভা অনুধষ্ঠি ৪ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ২.০০ েংযুি 

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রধশেণ আসয়াজন  প্রধশেণ আসয়াধজি ২ ২ েংখ্যা - ১ ১ ১.০০ েংযুি 

১.৫ কর্ ি-পধরসবশ উন্নয়ন (স্বাস্থয ধবধি 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুি অসকসজা র্ািার্াি 

ধবনষ্টকরণ/পধরষ্কার-পধরচ্ছন্নিাবৃধদ্ধ ইিযাধদ) 

স্বাস্থযধবধি অনুেরণ ৩ ৪ 

 

েংখ্যা ও 

িাধরি 

১ 

০৫/০৯/২২ 

১ 

০৫/১২/২২ 

২ ১.৫০ েংযুি 

 পধরষ্কার-পধরচ্ছন্নিা বৃধদ্ধ ৪ েংখ্যা ও 

িাধরি 

১ 

০৫/০৯/২২ 

১ 

০৫/১২/২২ 

  ২ 

২.  ক্রসয়র সেসৈ শুদ্ধাচার 

২.১  ২০২২-২৩ অর্ ি বছসরর ক্রয়-পধরকল্পনা 

ওসয়বোইসট প্রকাশ 

ক্রয়-পধরকল্পনা ওসয়বোইসট 

প্রকাধশি 

৩ ৩১/০৭/২২ িাধরি ৩১/০৭/২২ - ৩১/০৭/২২ ৩.০০ েংযুি 

৩. শুদ্ধাচার েংধিষ্ট এবং দুনীধি প্রধিসরাসি েহায়ক অর্ন্ার্ন্ কা িক্রর্…………….. (অগ্রাধিকার ধভধত্তসি নুযনির্ চারটি টি কা িক্রর্) 

৩.১ সেবা প্রদাসনর সেসৈ সরধজস্টাসর প্রসদয় সেবার 

ধববরণ ও সেবাগ্রহীিার র্িার্ি েংরেণ। 

সরধজস্টার হািনাগাদকৃি। ৮ ১০০ 

 

% 

 

১০০% ১০০% ১০০% ৪.০০ েংযুি 

৩.২ সেবা েপ্তাহ পািন (অংধশজনসক প্রদত্ত সেবা 

েম্পসকি িথ্য প্রদান, অনাপধত্ত পসৈর প্রধক্রয়াকরণ, 

র্াস্টারপ্ল্যান েরবরাহকরণ ইিযাধদ) 

সেবা েপ্তাহ পািন/পাধিি ৮ ২৫-২৯ র্াচ ি 

২০২৩  

িাধরি - - - - - 

৩.৩ ভূধর্ অধিগ্রহসণর ছাড়পৈ প্রদাসনর িসেয 

পধরদশ িন প্রধিসবদন প্রদাসন সেবা প্রিযাশীসক প্রধিটি 

িাসপ এেএর্এে এর র্াধ্যসর্ অবধহিকরণ। 

অবধহিকরণ এেএর্এে প্রদানকৃি ৮ ১০০ % ১০০% ১০০% ১০০% ৪.০০ েংযুি 

৩.৪ ধনয়ধর্িভাসব দাপ্তধরক ওসয়ব সপাট িাসির েংধিষ্ট 

সেবাবক্স হািনাগাদকরণ। 

সেবাবক্স হািনাগাদকৃি ৮ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ৪.০০ েংযুি 

 

সর্াট দাধবকৃি নম্বর = (১.০০+২.০০+২.০০+১.০০+১.৫০+৩.০০+৪.০০+৪.০০+৪.০০) = ২২.৫০ 

(ি) সর্াট ওসয়সটড সকার = (১০×২২.৫০)÷৫০ = ৪.৫০ 



 

েংস াজনী ৬: ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপধরকল্পনা, ২০২২-২৩ এর 

২য় ত্রৈর্াধেক ও অি ি-বাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রধিসবদন 

 

কর্ িেম্পাদন 

সেৈ 

 

সেসৈর 

র্ান 

কা িক্রর্ 

 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

িেযর্াৈা 

অোিারণ 

একক ১র্ 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

২য় 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

অর্ ধ-বোর্ষ ধক 

অগ্রগধি 

(১র্+২য়) 

দাধবকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত 

প্রর্াণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ই-গভর্ন্িান্স ও 

উদ্ভাবন 

কর্ িপধরকল্পনা 

৫০ [১.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/সেবা 

েহধজকরণ/ধডধজটাইসজশন বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/সেবা 

েহধজকরণ/ধডধজটাইসজশন বাস্তবাধয়ি 

১০ ১৬/০৩/২৩ িাধরি - - - - - 

[২.১] ই-নধর্র ব্যবহার বৃধদ্ধ [২.১.১] ই-িাইসি সনাট ধনষ্পধত্তকৃি ১০ ৮০ % ১০০% ১০০% ১০০% ১০.০০ েংযুি 

[৩.১] িথ্য বািায়ন হািনাগাদ করণ [৩.১.১] িথ্য বািায়ন হািনাগাদকৃি ১৫ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ৯.০০ েংযুি 

[৪.১] ৪র্ ি ধশল্প ধবপ্ল্সবর চযাসিঞ্জ 

সর্াকাসবিায় করণীয় ধবষসয় 

অবধহিকরণ েভা/কর্ িশািা আসয়াজন 

[৪.১.১] ৪র্ ি ধশল্প ধবপ্ল্সবর চযাসিঞ্জ সর্াকাসবিায় 

করণীয় ধবষসয় অবধহিকরণ েভা/কর্ িশািা 

আসয়াধজি 

৫ ২ েংখ্যা ১ - ১ ৪.০০ েংযুি 

[৫.১] ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ িপধরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৫.১.১] কর্ িপধরকল্পনা বাস্তবায়ন েংক্রান্ত 

প্রধশেণ আসয়াধজি 

৬ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ৩.৬০ েংযুি 

[৫.১.২] কর্ িপধরকল্পনার অি ি-বাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রধিসবদন উর্ধ্িিন কর্তিপসের ধনকট সপ্রধরি 

৪ ১৫/০১/২৩ িাধরি - ২৯/১২/২২ ২৯/১২/২২ ৪.০০ েংযুি 

 

সর্াট দাধবকৃি নম্বর (ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপধরকল্পনা, ২০২২-২০২৩) = (১০.০০+৯.০০+৪.০০+৩.৬০+৪.০০) = ৩০.৬০ 

(গ) সর্াট ওসয়সটড সকার = (১০×৩০.৬০)÷৫০ = ৬.১২ 

 



 

েংস াজনী ৭: অধভস াগ প্রধিকার ব্যবস্থা েংক্রান্ত কর্ িপধরকল্পনা, ২০২২-২৩ এর 

২য় ত্রৈর্াধেক ও অি ি-বাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রধিসবদন 

 

কর্ িেম্পাদন 

সেৈ 

 

সেসৈর 

র্ান 

কা িক্রর্ 

 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

িেযর্াৈা 

(অোিারণ) 

একক ১র্ 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

২য় 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

অর্ ধ-বোর্ষ ধক 

অগ্রগধি 

(১র্+২য়) 

দাধবকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত 

প্রর্াণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রধিষ্ঠাধনক 

 

১৪ [১.১] অধভস াগ ধনষ্পধত্ত কর্ িকিিা (অধনক) ও আধপি 

কর্ িকিিার িথ্য ওসয়বোইসট এবং ধজআরএে েিটওয়যাসর 

(প্রস াজয সেসৈ) ত্রৈর্াধেক ধভধত্তসি হািনাগাদকরণ 

[১.১.১] অধনক ও আধপি 

কর্ িকিিার িথ্য হািনাগাদকৃি 

এবং ওসয়বোইসট আপসিাডকৃি 

৪ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ০০ েংযুি 

[১.২] ধনধদ িষ্ট ের্সয় অনিাইন/অিিাইসন প্রাপ্ত অধভস াগ 

ধনষ্পধত্ত 

[১.২.১] অধভস াগ ধনষ্পধত্তকৃি ৭ ৯০ % ১০০% ১০০% ১০০% ৭.০০ েংযুি 

[১.৩] অধভস াগ ধনষ্পধত্ত েংক্রান্ত র্াধেক প্রধিসবদন উর্ধ্িিন 

কর্তিপে বরাবর সপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রধিসবদন সপ্রধরি ৩ ৯০ % ১০০% ১০০% ১০০% ৩.০০ েংযুি 

েের্িা 

অজিন 

১১ [২.১] কর্ িকিিা/কর্ িচারীসদর অধভস াগ প্রধিকার ব্যবস্থা এবং 

ধজআরএে েিটওয়যার ধবষয়ক প্রধশেণ আসয়াজন 

[২.১.১] প্রধশেণ আসয়াধজি ৪ ২ েংখ্যা ১ - ১ ৩.৬০ েংযুি 

[২.২] ত্রৈর্াধেক ধভধত্তসি পধরবীেণ এবং ত্রৈর্াধেক 

পধরবীেণ প্রধিসবদন উর্ধ্িিন কর্তিপসের ধনকট সপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রৈর্াধেক প্রধিসবদন 

সপ্রধরি 

৩ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ২.৪০ েংযুি 

[২.৩] অধভস াগ প্রধিকার ব্যবস্থাপনা ধবষসয় 

সস্টকসহাল্ডারগসণর ের্ন্বসয় অবধহিকরণ েভা আসয়াজন  

[২.৩.১] েভা আসয়াধজি ৪ ২ েংখ্যা ১ - ১ ৩.৬০ েংযুি 

 

সর্াট দাধবকৃি নম্বর = (৭.০০+৩.০০+৩.৬০+২.৪০+৩.৬০) = ১৯.৬০ 

(ঘ) সর্াট ওসয়সটড সকার = (৪×১৯.৬০)÷২৫ = ৩.১৪ 

 



 

েংস াজনী ৮: সেবা প্রদান প্রধিশ্রুধি বাস্তবায়ন কর্ িপধরকল্পনা, ২০২২-২৩ এর 

২য় ত্রৈর্াধেক ও অি ি-বাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রধিসবদন 

  

কর্ িেম্পাদন 

সেৈ 

 

সেসৈর 

র্ান 

 

কা িক্রর্ 

 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

িেযর্াৈা 

(অোিারণ) 

একক ১র্ 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

২য় 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

অর্ ধ-বোর্ষ ধক 

অগ্রগধি 

(১র্+২য়) 

দাধবকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত 

প্রর্াণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রধিষ্ঠাধনক ১৮ [১.১] ত্রৈর্াধেক ধভধত্তসি সেবা প্রদান প্রধিশ্রুধি েংক্রান্ত 

পধরবীেণ কধর্টির পুনগ িঠন  

[১.১.১] কধর্টি পুনগ িঠিি ৩ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ২.৪০ েংযুি 

[১.২] ত্রৈর্াধেক ধভধত্তসি সেবা প্রদান প্রধিশ্রুধি েংক্রান্ত 

পধরবীেণ কধর্টির েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

[১.২.১] ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ি 

এবং প্রধিসবদন সপ্রধরি  

৪ ৯০ % ১০০% ১০০% ১০০% ২.০০ েংযুি 

[১.৩] সেবা প্রদান প্রধিশ্রুধি ধবষসয় আওিািীন দপ্তর/েংস্থার 

ের্ন্বসয় ত্রৈর্াধেক ধভধত্তসি েভা আসয়াজন  

[১.৩.১] েভা আসয়াধজি ২ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ১.৬০ েংযুি 

[১.৪] ত্রৈর্াধেক ধভধত্তসি সেবা প্রদান প্রধিশ্রুধি হািনাগািকরণ 

(আওিািীন দপ্তর/েংস্থােহ) 

[১.৪.১] হািনাগািকৃি ৯ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ৭.২০ েংযুি 

েের্িা 

অজিন  

৭ [২.১] সেবা প্রদান প্রধিশ্রুধি ধবষয়ক 

কর্ িশািা/প্রধশেণ/সেধর্নার আসয়াজন 

[২.১.১] কর্ িশািা/প্রধশেণ 

আসয়াধজি 

৩ ২ েংখ্যা ১ - ১ ২.৭০ েংযুি 

]২.২[  সেবা প্রদান ধবষসয় সস্টকসহাল্ডারগসণর ের্ন্বসয় 

অবধহিকরণ েভা আসয়াজন 

[২.২.১] অবধহিকরণ েভা 

আসয়াধজি 

৪ ২ েংখ্যা ১ - ১ ৩.৬০ েংযুি 

 

সর্াট দাধবকৃি = (২.৪০+২.০০+১.৬০+৭.২০+২.৭০+৩.৬০) = ১৯.৫০ 

(ঙ) সর্াট ওসয়সটড সকার = (৩×১৯.৫০)÷২৫ =২.৩৪ 



 

 

েংস াজনী ৯: িথ্য অধিকার ধবষসয় ২০২২-২৩ অর্ ি বছসরর বাধষ িক কর্ িপধরকল্পনা এর 

২য় ত্রৈর্াধেক ও অি ি-বাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রধিসবদন 

 

কর্ িেম্পাদন 

সেৈ 

 

সেসৈর 

র্ান 

 

কা িক্রর্ 

 

সূচক 

 

সূচসকর 

র্ান 

িেযর্াৈা 

(অোিারণ) 

একক ১র্ 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

২য় 

ত্রৈর্াধেসক 

অগ্রগধি 

অর্ ধ-বোর্ষ ধক 

অগ্রগধি 

(১র্+২য়) 

দাধবকৃি 

নম্বর 

প্রদত্ত 

প্রর্াণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রধিষ্ঠাধনক 

 

১০ 

 

]১ .১[  িথ্য অধিকার আইন অনু ায়ী ধনি িাধরি ের্সয়র র্সধ্য 

িথ্য প্রাধপ্তর আসবদন ধনষ্পধত্ত  

[১.১.১] ধনি িাধরি ের্সয়র র্সধ্য িথ্য 

প্রাধপ্তর আসবদন ধনষ্পধত্ত 

০৬ ১০০ % ১০০% ১০০% ১০০% ৬.০০ েংযুি 

েের্িা 

বৃধদ্ধ 

১৫ [১.২] স্বিঃপ্রসণাধদিভাসব প্রকাশস াগ্য েকি িথ্য 

হািনাগাদ কসর ওসয়বোইসট প্রকাশ 

[১.২.১] হািনাগাদকৃি  িথ্য 

ওসয়বোইসট প্রকাধশি 

০৪ ৩১/১২/২২ 

ও 

৩০/০৬/২৩ 

িাধরি - ২৭/১২/২২ ২৭/১২/২২ ২.০০ েংযুি 

[১.৩] বোর্ষ ধক প্রধিসবদন প্রকাশ [১.৩.১] ধনি িাধরি ের্সয় বাধষ িক 

প্রধিসবদন প্রকাধশি 

০৩ ১৫/১০/২২ িাধরি - ০৪/১০/২২ ০৪/১০/২২ ৩.০০ েংযুি 

[১.৪] িথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুোসর 

 াবিীয় িসথ্যর কযাটালগ ও ইনসডক্স ত্রিধর/হািনাগাদকরণ 

[১.৪.১] িসথ্যর কযাটালগ ও ইনসডক্স 

প্রস্তুিকৃি/হািনাগাদকৃি 

০৩ ৩১/১২/২২ 

 

িাধরি - ২৭/১২/২২ ২৭/১২/২২ ৩.০০ েংযুি 

[১.৫] িথ্য অধিকার আইন ও ধবধি ধবিান েম্পসকি 

জনেসচিনিা বৃধদ্ধকরণ 

[১.৫.১] প্রচার কা িক্রর্ েম্পন্ন ০৪ ৩ েংখ্যা ১ ১ ২ ৩.৬০ েংযুি 

[১.৬] িথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর ধবধির্ািা, 

প্রধবিানর্ািা, স্বিঃপ্রসণাধদি িথ্য প্রকাশ ধনসদ িধশকােহ 

েংধিষ্ঠ ধবষসয় কর্ িকিিা/কর্ িচারীসদর প্রধশেণ আসয়াজন 

[১.৬.১] প্রধশেণ আসয়াধজি ০৩ ৩ েংখ্যা ১ ১ ২ ২.৭০ েংযুি 

[১.৭] িথ্য অধিকার েংক্রান্ত প্রসিযকটি ত্রৈর্াধেক অগ্রগধি 

প্রধিসবদন ধনি িাধরি ের্সয়র র্সধ্য ওসয়বোইসটর িথ্য 

অধিকার সেবাবসক্স প্রকাশ  

[১.৭.১] ত্রৈর্াধেক অগ্রগধি 

প্রধিসবদন ওসয়বোইসটর িথ্য 

অধিকার সেবাবসক্স প্রকাধশি 

০২ ৪ েংখ্যা ১ ১ ২ ১.৬০ 

 

েংযুি 

 

সর্াট দাধবকৃি নম্বর = (৬.০০+২.০০+৩.০০+৩.০০+৩.৬০+২.৭০+১.৬০) = ২১.৯০ 

(চ) সর্াট ওসয়সটড সকার = (৩×২১.৯০)÷২৫ = ২.৬৩ 

 

দাধবকৃি েব িসর্াট নম্বর (ক+ি+গ+ঘ+ঙ+চ) = (৪২.০০+৪.৫০+৬.১২+৩.১৪+২.৩৪+২.৬৩) = ৬০.৭৩ 

০১/০১/২০২৩ 

(সর্াঃ িিরুি ইেিার্) 

ধেধনয়র প্ল্যানার (অঃদাঃ) 

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর 

রাজশাহী আঞ্চধিক অধিে, রাজশাহী 


