
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

ণসরাজগঞ্জ। 

 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ এর ২০২২-২০২৩ অর্ থ বছদরর তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২০২৩ 

অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা এর ২য় ত্রৈমাণসক (অদটাবর/২০২২-ণিদসম্বর/২০২২) অগ্রগণত প্রণতদবেি পরবতী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য 

উপস্থাপি করা হদলা। 

সাংযুণি: বণ থিা মমাতাদবক। 

 

 

  ০৯.০১.২০২৩ 

 (রণি কুমার সরকার) 

ণিব থাহী কম থকতথা ও অণিস প্রধাি 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

ণসরাজগঞ্জ 

ও 

         এধপএ ধিষেক ফ াকাল পয়েন্ট কর্ থকতথা 

   আর্দাধন ও রপ্তাধন সহকারী ধনেন্ত্রয়কর দপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

প্রধাি ণিয়ন্ত্রক 

আমোণি ও রপ্তাণি প্রধাি ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

জাতীয় ক্রীড়া পণরষে ভবি, মলদভল-১৫ 

৬২/৩, পুরািা পল্টি, ঢাকা-১০০০। 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোণি ও রপ্তাণি সহকারী ণিয়ন্ত্রদকর েপ্তর, ণসরাজগঞ্জ। 

সংয় াজনী ৮: তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা  

কর্ থসম্পাদয়নর 

ফেত্র 

 

র্ান 
কা থক্রর্ 

 

কর্ থসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ থসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজথন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজথন 

২০২১-

২২ 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অধত উত্তর্ উত্তর্ 
চলধত 

র্ান 

চলধত 

র্ায়নর ধনয়ে 

১ম 

ত্রৈমাণসক 

অগ্রগণত 

প্রণতদবেি 

২ে ত্রত্রর্াধসক 

অগ্রগধত 

প্রধতয়িদন 

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 অনু ােী 

ধনি থাধরত সর্য়ের র্য়ে তথ্য প্রাধপ্তর 

আয়িদন ধনষ্পধত্ত 

[১.১.১]ধনি থাধরত সর্য়ের 

র্য়ে তথ্য প্রাধপ্তর আয়িদন 

ধনষ্পধত্ত 

% ৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

 

সের্তা বৃধি 
১৫ 

[১.২] স্বতঃ প্রয়ণাধদতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ 

কয়র ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত 

তথ্য ওয়েিসাইয়ে 

প্রকাধশত 

তাধরখ 

 
৪   

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩   

- ৩১-১২-২২ 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িদন প্রকাশ 

[১.৩.১] ণিধ থাণরত সমদয় 

িাধষ থক প্রধতয়িদন 

প্রকাধশত 

তাধরখ ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - 
প্রণিক েপ্তর 

প্রকাশ কদর 

প্রণিক েপ্তর 

প্রকাশ কদর 

[১.৪]  তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ িারা অনুসায়র  ািতীে 

তয়থ্যর কযাোলগ ও ইনয়েক্স ত্রতধর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১] তয়থ্যর কযাোলগ  

ও ইনয়েক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাধরখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - - ৩১-১২-২০২২ 

[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও 

ধিধিধিিান সম্পয়কথ জনসয়চতনতা 

বৃধিকরণ 

[১.৫.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - ১ ১ 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ 

ও এর ধিধির্ালা, প্রধিিানর্ালা, 

স্বতঃপ্রয়ণাধদত তথ্য প্রকাশ 

ধনয়দ থধশকাসহ সংধিষ্ট ধিষয়ে 

কর্ থকতথা/কর্ থচারীয়দরপ্রধশেণ 

আয়োজন 

[১.৬.১] প্রধশেণ 

আয়োধজত 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - - 

প্রণিক েপ্তর 

আদয়াজি কদর  

র্াদক। 

[১.৭] তথ্য অণধকার সাংক্রান্ত 

প্রদতযকটি ত্রৈমাণসক অগ্রগণত 

প্রণতদবেি ণিধ থাণরত সমদয় 

ওদয়বসাইদের তথ্য অণধকার 

মসবাবদে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈমাণসক 

অগ্রগণত প্রণতদবেি 

ওদয়বসাইদের তথ্য 

অণধকার মসবাবদে 

প্রকাণশত 

সংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১  ১ ১ 

 


