
হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের তথ্য অনিকার নর্ষড্ে কর্ বপনরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 

 

র্াে 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতেক ১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে অনুর্ায়ী 

তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে তথ্য প্রদাে 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রদােকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্মতে কার্ মালনয় ক্ষপ্রতরত  

প্রততনেদে 

 

সের্তা বৃদ্ধি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রণ োদ্ধিতভোণে প্রকোশণ োগ্য 

তথ্য হালোগাদ কনর ওণেেসোইণে 

প্রকোশ 

[১.2.১] হোলনোগোিকৃত তথ্য 

ওণেেসোইণে প্রকোদ্ধশত 

তাতরখ 

 
০৩   ৩১.১২.২১ ১০.০১.২২ ২০.০১. ২২ ৩১.০১.২২ - 

হালোগাদকৃত স্বপ্রণ োদ্ধিতভোণে 

প্রকোশণ োগ্য তথ্যসহ 

ওনয়েসাইনের তলিংক। 

[১.৩] েোদ্ধষ িক প্রদ্ধতণেিন প্রকোশ  
[১.3.১] েোদ্ধষ িক প্রদ্ধতণেিন 

প্রকোদ্ধশত  
তোদ্ধিখ  ০৩   ১৫.১০.২১ ১৫.১১.২১ ১৫.১২.২১ - - োতষ মক প্রততনেদনের কতি 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসানর র্ােতীয় 

তনথ্যর কযাোগতর  ও কযাোলগ 

তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাোগতর  

ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১.১২.২১ ১০.১.২২ ২০.১.২২ ৩১.১.২২ - 

সিংতিষ্ট তেষয় অন্তর্ভ মক্তকৃত 

র্াতসক সর্ন্বয় সভার 

কার্ মতেেরণী 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচোি কো িক্রম 

সম্পন্ন 
সিংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, ক্ষসতর্োর, কর্ মশালার 

অতিস আনদশ তকিংো 

প্রচারিনত্রর কতি। 

[১.৬] তথ্য অদ্ধিকোি দ্ধেষণে 

কর্ মকতমানদর প্রতশেণ আনয়ার্ে    
[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সিংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্রতশেণ আনয়ার্নের অতিস 

আনদশ 

 

 

    ৩০-০৬-২০২১  

এর্ আলাউনিন আল আজাদ 

সহকারী পনরচালক (অপাড্রশন) 

       হাইড্রকার্ বন ইউননে 

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নর্ভাগ 

 

 

 

৩০-০৬-২০২১  
 

মর্ড্হদী হাসান উপ-পনরচালক  

উপ-পনরচালক (পনরকল্পনা ও নপএসনস) 

হাইড্রকার্ বন ইউননে 

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নর্ভাগ  

 

৩০-০৬-২০২১  
[[[  

মর্াোঃ জানকর মহাড্সন 

পনরচালক উপ সনচর্)  

হাইড্রকার্ বন ইউননে 

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নর্ভাগ  

 

 

৩০-০৬-২০২১  
[ 

এ এস এর্ র্ঞ্জুরুল কাড্দর 

র্হাপনরচালক (যুগ্মসনচর্) 

হাইড্রকার্ বন ইউননে 

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নর্ভাগ  

  


