
২০২২-২৩ অর্ থবছরে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্ মপধরকল্পনা বাস্তবায়ননর গাইডলাইন: 

 

ভূমিকা 

সরকাধর অধিসসমূনে স্বচ্ছতা ও জবাবমিমি শধিশালী কোে মিমিত্ত এবং তথ্য অমিকাে আইি, ২০০৯ বাস্তবায়রি 

বামষ থক কি থসম্পািি চুমিে আওতায় তথ্য অধিকার ধবষনয় পমেকল্পিায়  ০৭ টি কার্ থক্রি ও সংমিষ্ট কি থসম্পািি 

সূচক মিি থােণ কো িরয়রছ। এসকল সূচরকে লক্ষ্যর্াত্রা বাস্তবায়ি ও মূল্যায়ননর পদ্ধধত ধননে বর্ মনা করা েনলা: 

২০২২-২৩ অর্ থবছরে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সূচনকর ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন প্রধক্রয়া  

কার্ থক্রি িং ১.১ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ধনি মাধরত সর্নয়র র্নে তথ্য প্রাধির আনবদন ধনষ্পধি 

বাস্তবায়ন পদ্ধধতিঃ  

(ক)  তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসানর প্রধতটি অধিনসর দাধয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমা নাগধরনকর আনবদননর 

ধিধিনত তথ্য প্রদান কনর থানকন। প্রধতটি আনবদননর তথ্য সঠিক সর্নয় (২০ কায মধদবস বা অন্য ইউধনট 

তথ্য প্রদাননর সানথ যুি থাকনল ৩০ কায মধদবস বা ককান ব্যধির জীবন-মৃত্যয, কেিতার এবং কারাগার 

েনত মুধি সম্পধকমত েনল ২৪ ঘন্টার র্নে বা তথ্য প্রদানন অপারগ েনল ১০ কায মধদবনস যথাযথ ধনয়নর্ 

জাধননয় কদওয়া) প্রদান করার ধবষনয় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসানর বােবািকতা রনয়নে। এনক্ষ্নত্র 

ককান অধিস কর্তমক নাগধরনকর চাধেত সকল তনথ্যর আনবদন (১০০%), তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর 

ধবধিধবিান প্রধতপালন সানপনক্ষ্ ধনষ্পধি করনল কর্ মসম্পাদন সূচনকর পূণ থ িম্বে প্রাপ্ত িরব।  এনক্ষ্নত্র, ককান 

তথ্য উি আইন অনুযায়ী প্রদান করা সম্ভব না েনল ধবষয়টি আনবদনকারীনক যথাধনয়নর্ জানাননা েনল 

এনক্ষ্নত্র তথ্য প্রদান করা েনয়নে র্নর্ ম ধবনবচনা করা েনব।  

(খ) তনথ্যর জন্য ককান আনবদন না পাওয়া কগনল কর্ মসম্পাদন সূচনকর পূণ থ িম্বে প্রাপ্ত িরব। 

(গ) ককান আনবদন ধনষ্পধির সর্য়/তাধরখ ৩০ জুন অধতক্রর্ করনল তা প্রাি আনবদন সংখ্যার র্নে গণ্য েনব 

না। 

(ঘ) আনবদন ধনষ্পধি করার পর উি আনবদননর উপর আপীল বা অধিনযাগ েনলও এ কক্ষ্নত্র তা ধনষ্পধি ধেসানব 

িরা েনব। 

(ঙ)   ককাননা আনবদনকারী ধনি মাধরত সর্নয়র র্নে তনথ্যর মূল্য পধরনশাি না করার কারনর্ বা ককাননা 

আনবদনকারী কর্তমক আনবদন প্রতযাোর করনল উি আনবদন ধনষ্পধি ধেসানব িরা েনব। 

প্রর্ার্ক: উর্ধ্মতন কায মালনয়  ত্রত্রর্াধসকধিধিনত কপ্রধরত  প্রধতনবদন। প্রধতনবদনন উি অধিনস ২০২২-২৩ অথ মবেনর 

কতটি আনবদন পাওয়া কগনে এবং কতটি আনবদন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধবিান অনুযায়ী ধনষ্পধি করা 

েনয়নে তা উনেখ করনত েনব। এ সংক্রান্ত আলাদা একটি করধজস্টার সংরক্ষ্র্ করনত েনব। এটি পত্র েের্ করধজস্টানরর 

র্ত েনত পানর। উর্ধ্মতন কায মালয় প্রনয়াজনন এ সংক্রান্ত করধজস্টার যাচাই কনর কদখনত পারনব। 

কার্ থক্রি িং ১.২ স্বত:প্ররণামিতভারব প্রকাশরর্াগ্য তথ্য োলনাগাদ কনর ওরয়বসাইরে প্রকাশ  

বাস্তবায়ন পদ্ধধত:  

ধনি মাধরত সর্নয়র র্নে স্বত:প্ররণামিতভারব প্রকাশরর্াগ্য তথ্য োলনাগাদ কনর ওরয়বসাইরে প্রকাশ কেরল  পূণ থ িম্বে 

পাওয়া র্ারব। অর্ থাৎ প্রমতমিি র্ত তথ্য ওরয়বসাইরে প্রকাশরর্াগ্য িরব তা ওরয়বসাইরে প্রকাশ কেরত িরব। যর্িি: 

বিলীে আরিশ,  পাসরপারে থে মজও, সিন্বয় সভাে যিাটিশ ইতযামি। তােপেও অর্ থবছরেে প্রর্িারি থ একবাে অর্ থাৎ 

৩১ মিরসম্বরেে পূরব থ একবাে এবং অর্ থবছরেে মিতীয়ারি থ অর্ থাৎ ৩০ জুরিে পূরব থ আে একবাে সম্পূণ থ ওরয়বসাইে 

পেীক্ষা করে যকার্াও যকারিা িালিাগাি কোে প্ররয়াজি িরল তা িালিাগাি কেরত িরব। িালিাগািারে িাময়ত্ব প্রাপ্ত 

কি থকতথা ও তাঁে অমিস প্রিাি ওনয়বসাইনট োলনাগাদ করা েনয়নে র্নর্ ম প্রতযয়ি কেরবি। 



প্রর্ার্ক: ওরয়বসাইে িালিাগািারে িাময়ত্ব প্রাপ্ত কি থকতথা ও তাঁর অমিস প্রিাি প্রতযয়ি কেরবি এবং উি 

প্রতযয়িপত্র প্রিাণক মিসারব গণ্য িরব। 

 

কার্ থক্রি িং ১.৩ বামষ থক প্রমতরবিি প্রকাশ  

বাস্তবায়ন পদ্ধধত:  

প্রমতটি িন্ত্রণালয়/মবভাগ/োষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠাি মিি থামেত সিরয়ে িরে বামষ থক প্রমতরবিি প্রকাশ করনল পূণ থ িম্বে পারব। 

তনব কযসব অিস্তন অধিস বা র্াঠ পয মানয়র অধিস বামষ থক প্রমতরবিি প্রকাশ করে িা  বা কয সর্স্ত কায মালনয়র 

বাধষ মক প্রধতনবদন প্রকাশ করার সক্ষ্র্তা নাই তারা ধননজনদর ওনয়বসাইনট উি কায মালনয়র তথ্য কযর্ন গত 

অথ মবেনরর উনেখনযাগ্য কায মাবধল, সািল্য, কর্ মকতমা/কর্ মচারীর নার্, পদবী, কিান/নর্াবাইল নম্বর, ইনর্ইল এনেস, 

নাগধরকগনর্র জন্য প্রদি ধবনশষ কসবা ইতযাধদ [তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬(৩) িারা অনুসানর] টাইপ বা 

োনত ধলনখ  আপনলাড করনল পূর্ ম নম্বর পানব।  

প্রর্ার্ক: বাধষ মক প্রধতনবদননর কধপ/ ওনয়ব ধলঙ্ক 

কায মক্রর্ নং ১.৪ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ -এর  ৫ িারা অনুসানর যাবতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও ইননডক্স প্রস্তুত/ 

োলনাগাদকরর্: 

বাস্তবায়ন পদ্ধধত:   

কযাটালগ প্রস্তুত বলনত এই গাইডলাইনন কর্তমপনক্ষ্র সকল িাইনলর নানর্র তাধলকা  ত্রতধরকরর্ বুঝানব। নধথর 

তাধলকা (১) নধথর কেধর্ধবন্যাস (যথা- ক, খ, গ ও ঘ) অনুসানর; অথবা (২) অনুধবিাগ অনুসানর; অথবা (২) শাখা 

অনুসানর করনত েনব। এখানন উনেখ্য কয, ই-নধথ ও োড ম িাইল উিয় নধথর নানর্র তাধলকা প্রস্তত করনত েনব। 

ইননডক্স প্রস্তুত বলনত এই গাইডলাইনন োড ম িাইলসমূনের নার্ নথি থনবন্ধন বথিতে থিথিবদ্ধকরণ 
বুঝাতব।  

ইধতর্নে তনথ্যর কযাটালগ ও ইননডক্স প্রস্তুত করা থাকনল কসগুনলা োলনাগাদ করনত েনব। 

ধনি মাধরত সর্নয়র র্নে তনথ্যর কযাটালগ ও ইননডক্স প্রস্তুত/ োলনাগাদ করনল পূর্ ম নম্বর পাওয়া যানব। 

প্রর্ার্ক: অধিনসর র্াধসক সর্ন্বয় সিায় এ কায মক্রর্টি সম্পাদননর বর্ মনাসে উি সিার কায মধববরর্ী। 

কায মক্রর্ নং ১.৫ তথ্য অধিকার আইন ও ধবধিধবিান সম্পনকম জনসনচতনতা বৃধদ্ধকরর্ 

বাস্তবায়ন পদ্ধধত:  

জনসনচতনতা বৃধদ্ধমূলক প্রচার কায মক্রর্ ধেসানব সিা, কসধর্নার, কর্ মশালা ধকংবা প্রচারপত্র ধবনবচনা করা েনব। 

তনব কয কর্তমপনক্ষ্র কায মক্রনর্র সানথ জনগনর্র সরাসধর সংধিষ্টতা নাই কস কর্তমপক্ষ্ কস্টকনোল্ডারনদর ধননয় 

সনচতনতামূলক অনুরূপ কায মক্রর্ (সিা, কসধর্নার, কর্ মশালা ধকংবা প্রচারপত্র) করনত পারনব। লক্ষ্যর্াত্রার ধবপরীনত 

অজমন শতিাগ েনল পূর্ ম নম্বর পাওয়া যানব। 

প্রর্ার্ক: সিা, কসধর্নার, কর্ মশালার অধিস আনদশ ধকংবা প্রচারপনত্রর কধপ/ েধব।  

কায মক্রর্ নং ১.৬ তথ্য অমিকাে আইন, ২০০৯ ও এর ধবধির্ালা, প্রধবিানর্ালা, স্বতিঃপ্রনর্াধদত তথ্য প্রকাশ 

ধননদ মধশকাসে সংধিষ্ট  মবষরয় কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রধশক্ষ্র্ আনয়াজন    

বাস্তবায়ি পদ্ধমতিঃ  



িন্ত্রণালয়/মবভাগ/োষ্ট্রীয় প্রমতষ্ঠািসমূরিে কি থকতথা/কি থচােীরিে অংশগ্রিরণ তথ্য অধিকার ধবষয়ক ধবধিন্ন প্রমশক্ষণ 

আরয়াজি কেরত িরব। প্রমশক্ষরণে যিাে সংখ্যাে লক্ষযিাত্রাে মবপেীরত অজথি শতভাগ িরল পূণ থ িম্বে পাওয়া র্ারব। 

িাঠ পর্ থারয়ে যর্ সকল অমিরসে প্রমশক্ষণ আরয়াজরিে সক্ষিতা িাই যস সকল অমিরসে কি থকতথাগণ ঊর্ধ্থতি অমিস 

কর্তথক আরয়ামজত প্রমশক্ষরণ অংশগ্রিণ কেরল বা মিজ অমিরসে কি থকতথা/কি থচােীরিে মিরয় তথ্য অমিকাে আইি 

ও মবমিমবিাি সম্পরকথ আরলাচিা কেরল শতভাগ অজথি মিসারব মবরবমচত িরব।  

প্রর্ার্ক: প্রধশক্ষ্র্ আনয়াজননর অধিস আনদশ । 

কায মক্রর্ নং ১.৭ তথ্য অমিকাে সংক্রাে প্ররতযকটি ত্রত্রিামসক অগ্রগমত প্রমতরবিি মিি থামেত সিরয় ওরয়বসাইরেে 

তথ্য অমিকাে যসবাবরে প্রকাশ  

বাস্তবায়ি পদ্ধমতিঃ    

তথ্য অমিকাে সংক্রাে প্ররতযকটি ত্রত্রিামসক অগ্রগমত প্রমতরবিি মিি থামেত সিরয় প্রনতযক কর্তমপক্ষ্/ কায মালয় ধনজ 

ওরয়বসাইরেে তথ্য অমিকাে যসবাবরের ৩য় ধলনঙ্ক প্রকাশ করনব। 

প্রর্ার্ক: ওরয়বসাইরেে ওনয়ব ধলঙ্ক। 

তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা পমেবীক্ষণ পদ্ধমত 

•  তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা প্রণয়িকােী অমিস ত্রত্রিামসকমভমত্তরত অগ্রগমত পর্ থারলাচিা কেরব 

এবং অগ্রগমত প্রমতরবিি ঊর্ধ্থতি অমিরসে মিকে যপ্রেণ কেরব; 

•  ঊর্ধ্থতি অমিস প্রমত অর্ থবছরেে িাঝািামঝ সিরয় (১৫ জানুয়ােীে িরে) আওতািীি 

অমিসসমূরিে তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা বাস্তবায়ি অগ্রগমত পর্ থারলাচিা কেরব এবং আওতািীি 

অমিসসমূিরক িলাবতথক প্রিাি কেরব; 

তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা মূল্যায়ি পদ্ধমত 

•  অর্ থ বছে যশরষ ১৫ জুলাই তামেরেে িরে তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা প্রণয়িকােী অমিস পূব থবতী 

অর্ থবছরেে তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিাে স্বমূল্যায়ি প্রমতরবিি প্রস্তুত কেরব (প্রমতটি সূচরকে মবপেীরত 

প্রিত্ত িম্বরেে মবপেীরত প্রাপ্ত িম্বে, সব থরিাে ২৫ িম্বরেে িরে), অমিস প্রিারিে অনুরিািি গ্রিণ কেরব 

এবং প্রিাণকসি মূল্যায়ি প্রমতরবিি ঊর্ধ্থতি অমিরসে মিকে যপ্রেণ কেরব; 

•  ঊর্ধ্থতি অমিস প্রিাণকসমূি র্াচাই করে চূড়াে িম্বে প্রিাি কেরব এবং ঊর্ধ্থতি অমিরসে এমপএ 

মূল্যায়িকােী কি থকতথাে মিকে চূড়াে মূল্যায়ি প্রমতরবিি (প্রাপ্ত িম্বেসি) যপ্রেণ কেরব; 

•  এমপএ মূল্যায়িকােী কি থকতথা উি অমিরসে চূড়াে মূল্যায়রি প্রাপ্ত িম্বেরক এমপএ-রত িার্ থকৃত 

িম্বে (৩) এে মবপেীরত   রূপােে কেরব (ওরয়রেি যকাে) 

•  উি িম্বে এমপএ-রত তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা বাস্তবায়রিে মবপেীরত তথ্য অমিকাে 

কি থপমেকল্পিা প্রণয়িকােী অমিরসে প্রাপ্ত িম্বে মিসারব মবরবচিা কো িরব। 

•  উিািেণ: িো র্াক তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা বাস্তবায়রি যকাি অমিস চূড়াে মূল্যায়রি ২৫ 

িম্বরেে মবপেীরত ২০ িম্বে যপরয়রছ। এমপএ মূল্যায়িকােী কি থকতথা উি অমিরসে চূড়াে মূল্যায়রি প্রাপ্ত 

িম্বেরক এমপএ যসকশি ৩-এ তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা বাস্তবায়রিে জন্য িার্ থকৃত িম্বে (৩, ওরয়রেি 

যকাে) এে মবপেীরত   রূপােে কেরব মিম্নরুরপিঃ 

• সব থরিাে িম্বে ২৫ িরল প্রাপ্ত িম্বে ২০ 



• সুতোং সব থরিাে িম্বে ৩ িরল প্রাপ্ত িম্বে= ২০x৩   =২.৪ 

                ২৫ 

 মিরম্ন তথ্য অমিকাে কি থপমেকল্পিা ২০২২-২৩ প্রিত্ত িরলা। এই কি থপমেকল্পিা সকল সেকামে অমিরসে 

জন্য প্ররর্াজয িরব। সেকামে অমিসসমূি এই কি থপমেকল্পিা মপ্রন্ট করে এমপএ’ে সারর্ সংযুি করে স্বাক্ষরেে ব্যবস্থা 

গ্রিণ কেরব। 

 

 

 


