
বাাংলাদেশ সুগারক্রপ গদবষণা ইনস্টিটিউট 

ঈশ্বরেী, পাবনা। 

বাস্টষ িক কর্ িসম্পােন চুস্টির ত্রৈর্াস্টসক/অর্ িবাস্টষ িক/বাস্টষ িক অগ্রগস্টি প্রস্টিদবেন ঊর্ধ্িিন কার্ িালদে প্রপ্ররদণর ছক 

২০২২-২৩ অর্ ি বছদরর বাস্টষ িক কর্ িসম্পােন চুস্টির িথ্য অস্টর্কার স্টবষদের ২ে ত্রৈর্াস্টসক অগ্রগস্টি প্রস্টিদবেন 

কর্ িসম্পােদনর 

প্রেৈ 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ িসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

লেযর্াৈা ২০২2-২০২3 ১ম 

ত্রৈমাসিক 

অগ্রগসি 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

অগ্রগসি 

মন্তব্য/ প্রমাণক 

অসার্ারণ অস্টি উত্তর্ উত্তর্ 
চলস্টি 

র্ান 

চলস্টি 

র্াদনর 

স্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাস্টিষ্ঠাস্টনক 6 

[১.১] িথ্য অস্টর্কার আইন অনুর্ােী 

স্টনর্ িাস্টরি সর্দের র্দে িথ্য প্রাস্টির 

আদবেন স্টনষ্পস্টত্ত 

[১.১.১] স্টনর্ িাস্টরি সর্দের 

র্দে িথ্য প্রাস্টির আদবেন 

স্টনষ্পস্টত্ত 

% ০৬ ১০০% ৯০% ৮০% - - 
১০০% 

(ককান আকেদন 

পাওয়া যায়সন) 

১০০% 

(১টি আকেদন 

সনষ্পসিকৃি) 

প্রমাণক িংযুক্ত 

 

সের্িা বৃস্টি 

 

১৯ 

[১.২] স্বিঃপ্রদণাস্টেিভাদব প্রকাশদর্াগ্য 

সকল িথ্য হালনাগাে কদর ওদেবসাইদট 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগােকৃি িথ্য 

ওদেবসাইদট প্রকাস্টশি 

িাস্টরখ 

 
০৪ 

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২3 - - - 
৩১-১২-

২০২২ 

ওকয়েিাইট দ্রষ্টব্য 

www.bsri. gov.bd 

 ৩০-০৬-২০২৩ - - - - - - 

[১.৩] বাস্টষ িক প্রস্টিদবেন প্রকাশ  
[১.3.১] সনর্ ধাসিি িমকয় 

বাস্টষ িক প্রস্টিদবেন প্রকাস্টশি  
িাস্টরখ ০৩ ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - - 

১3-১০-

২০২২ 

বার্ষ িক প্রর্িববদবের কর্ি 

https://cutt.ly/Z9qVtyP 

[১.৪]  িথ্য অস্টর্কার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

র্ারা অনুসাদর র্াবিীে িদথ্যর কযাটালগ 

ও ইনদেক্স ত্রিস্টর/ হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  িদথ্যর কযাটাগস্টর  

ও ইনদেক্স 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগােকৃি 

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

২০২২ 
 

[১.৫] িথ্য অস্টর্কার আইন ও স্টবস্টর্স্টবর্ান 

সম্পদকি জনসদচিনিা বৃস্টিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কার্ িক্রর্ 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৪ ৩ ২ ১ - - - - - 

[১.৬] িথ্য অস্টর্কার আইন, ২০০৯ ও এর 

স্টবস্টর্র্ালা, প্রস্টবর্ানর্ালা, স্বিঃপ্রদণাস্টেি 

িথ্য প্রকাশ স্টনদে িস্টশকাসহ সাংস্টিষ্ট স্টবষদে 

কর্ িকিিা/কর্ িচারীদের প্রস্টশেণ আদোজন    

[১.6.১] প্রস্টশেণ আদোস্টজি সাংখ্যা ০৩ ৩ ২ ১ - - - - - 

[1.7] অথ্য অসর্কাি িংক্রান্ত প্রকিেকটি 

ত্রৈমাসিক অগ্রগসি প্রসিকেদন সনর্ ধাসিি 

িমকয় ওকয়েিাইকটি িথ্য অসর্কাি 

সিোেকে প্রকাশ 

[1.7.1] ত্রৈমাসিক অগ্রগসি 

প্রসিকেদন ওকয়েিাইকটি 

িথ্য অসর্কাি সিোেকে 

প্রকাসশি 

সাংখ্যা 02 ৪ ৩ ২ ১ - 1 1 ওকয়েিাইট দ্রষ্টব্য 

 

http://www.bsri/

