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ন্যােনাল ইনসিটিউট অব বাশয়াশটকশনালসি (এনআইসব)’র তথ্য অসিকার সবেশয় ২০২২-২৩ অর্ শবছশরর বাসে শক কম শপসরকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতশবদন; তাসরখ: ২৮ সিশিম্বর ২০২২ 

 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
র্াে কার্ মক্রর্ 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

লেযর্াত্রা 

২০২২-

২০২৩ 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অগ্রগসত 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

অগ্রগসত 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

অগ্রগসত 

৪র্ শ 

ত্রৈমাসিক 

অগ্রগসত 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রাতিষ্ঠাতেক ১০ 
[১.১] িথ্য অতিকার আইে অনুর্ায়ী তেি মাতরি সর্নয়র র্নে 

িথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতি 

[১.১.১] তেি মাতরি সর্নয়র র্নে িথ্যপ্রাতির 

আনেদে তেষ্পতি 
% ০৬ ১০০% - -   

ফকউ আশবদন 

কশরনসন 

 

সের্িা বৃসি 
১৫ 

[১.২] স্বতঃপ্রশণাসদতভাশব প্রকােশ াগ্য িথ্য হালোগাদ কনর 

ওশয়বিাইশট প্রকাে 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত িথ্য ওশয়বিাইশট 

প্রকাসেত 

িাতরখ 

 
০৪ 

৩১-১২-

২০২২ 
- 

২৭-১২-

২০২২ 
  

হালোগাদ িাতলকা 

প্রকাসেত 

[১.৩] বাসে শক প্রসতশবদন প্রকাে  
[১.৩.১] তেি মাতরি সর্নয় বাসে শক প্রসতশবদন 

প্রকাসেত  
তাসরখ  ০৩ 

১৫-১০-

২০২২ 

০৫-০৯- 

২০২২ 
-   

প্রসতশবদন 

প্রকাসেত 

[১.৪]  িথ্য অতিকার আইে, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসানর 

র্ােিীয় িনথ্যর কযাটালগ  ও ইেনেক্স তিতর/ 

হালোগাদকরণ 

[১.৪.১]  িনথ্যর কযাটালগ ও ইেনেক্স 

প্রস্তুিকৃি/হালোগাদকৃি 
িাতরখ ০৩ 

৩১-১২-

২০২২ 
- 

২৭-১২-

২০২২ 
  

িনথ্যর িাতলকা 

হালোগাদ 

[১.৫] িথ্য অতিকার আইে ও তেতিতেিাে সম্পনকম 

জেসনচিেিা বৃতিকরণ 
[১.৫.১]  প্রচার কা শক্রম িম্পন্ন সংখ্যা ০৪ ৩ টি ০১ টি ০২ টি   কা শক্রম িম্পন্ন 

[১.৬] তথ্য অসিকার আইন, ২০০৯ ও এর সবসিমালা, 

প্রসবিানমালা, স্বতঃপ্রশণাসদত তথ্য প্রকাে সনশদ শসেকািহ 

িাংসিষ্ট সবেশয় কর্ মকিমা/কর্ মচারীনদর প্রতিেণ আনয়াজে 

[১.৬.১] প্রতিেণ আনয়াতজি সংখ্যা  ০৩ ৩ টি - ০২ টি   
প্রতিেণ 

আনয়াতজি 

[১.৭] তথ্য অসিকার িাংক্রান্ত প্রশতযকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগসত 

প্রসতশবদন সনি শাসরত িমশয় ওশয়বিাইশটর তথ্য অসিকার 

ফিবাবশক্স প্রকাে 

[১.৭.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগসত প্রসতশবদন 

সনি শাসরত িমশয় ওশয়বিাইশটর তথ্য অসিকার 

ফিবাবশক্স প্রকাসেি 

িাংখ্যা ০২ ৪ টি ১ টি ১ টি   
প্রসতশবদন 

প্রকাসেত 

  
 

 ২৮।১২।২০২২ 

হাসববুন নবী  রহাদ  

লাইশেসরয়ান ও সবভাগীয় ইনচািশ, প্রসেক্ষণ সবভাগ এবাং 

      দাসয়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকাসর কম শকতশা, এনআইসব। 
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