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িবষয:় তত   ব াতায়নবাতায়ন   হ ালনাগাদকরণহ ালনাগাদকরণ   সং াসং া   ২য়২য়  মা িসকমািসক ( (অে াবরঅে াবর -- িডেস রিডেস র //২০২২২০২২ ) ) িতেবদনিতেবদন   রণরণ
সেসে ।।

: ২০২২-২৩ অথবছেরর বািষক ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক নার কমস াদন ২ এর কায ম ২.১
বা বায়েনর লে  কমস াদন চক ২.১.১ মাতােবক।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, এ পিরদ েরর বািষক ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২২-২৩ এর অ গত
কমস াদন ২ এর কায ম ২.১ বা বায়েনর লে  কমস াদন চক ২.১.১ মাতােবক ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণ সং া  ২য়

মািসক (অে াবর-িডেস র/২০২২) িতেবদন সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ এতদসে  সং ি  আকাের রণ করা
হেলা।

সং ি ঃ বণনামেত ২০ (িবশ) পাতা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী িনব ক, শাসন শাখা-১, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র ( ফাকাল পেয় ,
এিপএ)।
২) উ মান সহকারী, িনব েকর দ র, যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর পিরদ র (িনব ক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )।
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তথ্য বাতায়ন হালনাগদকরণের ২য় ত্রৈমাসিক প্রসতণবদন (অণটাবর-সিণিম্বর/২০২২) 

ক্রসমক নম্বর হালনাগাদকরণের সবষয় তাসরখ 

১। তথ্য বাতায়ন হালনাগদকরণের ১ম ত্রৈমাসিক প্রসতণবদন ২০২২-২৩ ০২-১০-২০২২ 

২। মাসিক িমন্বয় িভার ননাটিশ- অণটাবর-২০২২ ০২-১০-২০২২ 

৩। অসভণ াগ গ্রহে ও সনষ্পসির তথ্যাসদ: ১ম ত্রৈমাসিক প্রসতণবদন (জুলাই/২২ - 

নিণেম্বর/২২) 

০২-১০-২০২২ 

৪। বাসষ িক ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক 

প্রসতণবদন 

০৩-১০-২০২২ 

৫। আরণেএিসি'র সনবন্ধণনর িাম্প্রসতক পসরিংখ্যান ০৩-১০-২০২২ 

৬। বাসষ িক প্রসতণবদন ২০২১-২০২২ ১৩-১০-২০২২ 

৭। অসভণ াগ গ্রহে ও সনষ্পসি কম িকতিা(অণটাবর-সিণিম্বর)-২০২২ ১৯-১০-২০২২ 

৮। ৪র্ ি সশল্প সবপ্লণবর চ্যাণলঞ্জ নমাকাণবলায় কম িপসরকল্পনা ২৩-১০-২০২২ 

৯। ত্রনসতকতা কসমটির িভার ননাটিশ ০২-১১-২০২২ 

১০। মাসিক িমন্বয় িভার ননাটিশ- নণভম্বর-২০২২ ০২-১১-২০২২ 

১১। আরণেএিসি'র সনবন্ধণনর িাম্প্রসতক পসরিংখ্যান ০৩-১১-২০২২ 

১২। অসিি আণদশ(আদ্যক্ষর িংক্রান্ত) ০৬-১১-২০২২ 

১৩। অসভণ াগ গ্রহে ও সনষ্পসির তথ্যাসদ: অণটাবর/২০২২ ০৭-১১-২০২২ 

১৪। অসভণ াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত পসরবীক্ষে কসমটি ০৭-১১-২০২২ 

১৫। অসিি আণদশ(সেও) -নমাোঃ শসরফুল ইিলাম, অসিি িহকারী কাম 

কসিউটার মুদ্রাক্ষসরক 

২৩-১১-২০২২ 

১৬। পসরপৈ(সবিা ওএিএি িংক্রান্ত) ২৪-১১-২০২২ 

১৭। অসিি আণদশ-২৭-১১-২০২২ ২৭-১১-২০২২ 

১৮। পসরপৈ-৩০-১১-২০২২ ৩০-১১-২০২২ 

১৯। অসভণ াগ গ্রহে ও সনষ্পসির তথ্যাসদ: নণভম্বর/২০২২ ০১-১২-২০২২ 

২০। মাসিক িমন্বয় িভার ননাটিশ- সিণিম্বর-২০২২ ০১-১২-২০২২ 

২১। অসিি আণদশ-০৫.১২.২০২২ ০৫-১২-২০২২ 

২২। আরণেএিসি'র সনবন্ধণনর িাম্প্রসতক পসরিংখ্যান ০৬-১২-২০২২ 

২৩। নকািাসন পসরদশ িন িংক্রান্ত ১২-১২-২০২২ 

২৪। পসরপৈ -১২.১২.২০২২ ১২-১২-২০২২ 

২৫। তথ্য প্রদানকারী কম িকতিা ১২-১২-২০২২ 

২৬। স্বপ্রণোসদতভাণব প্রকাশণ াগ্য তণথ্যর তাসলকা ও প্রকাশ মাধ্যম ১২-১২-২০২২ 

২৭। Bangladesh kreta vokta odhikar shongrakkhan 

foundation নামীয় নিািাইটির সনবন্ধন বাসতল িংক্রান্ত 

১৩-১২-২০২২ 

২৮। তথ্য অসিকার আইন ২০০৯ এর ৫ িারা নমাতাণবক তথ্যাবলীর কযাটাগসর ও 

কযাটালগ 

১৩-১২-২০২২ 

২৯। সিটিণেন চ্াট িার কসমটি ১৫-১১-২০২০ 

৩০। ইণনাণভশন উণদ্যাগ পসরদশ িন নপ্রাগ্রাণমর ছসব-বঙ্গবন্ধু হাই-নটক পাকি, সিণলট 

(১৮-১১-২০২২) 

২০-১১-২০২২ 

৩১। ২য় ত্রৈমাসিক িভার কা িসববরেী ২০২২-২৩(সিটিণেন চ্াট িার) ২০-১২-২০২২ 



৩২। শ্রাসন্ত সবণনাদন ছুটি ও ভাতা িংক্রান্ত ননাটিশ-েনাব নমাোঃ রসকবুল ইিলাম, 

উপসনবন্ধক 

২০-১২-২০২২ 

৩৩। খুলনা নচ্ম্বার অব কমাি ি অযান্ড ইন্ডাসি এর অসিি পসরদশ িণনর ছসব ২৪-১২-২০২২ 

৩৪। খুলনা উইণমন নচ্ম্বার অব কমাি ি অযান্ড ইন্ডাসি এর িাণর্ মতসবসনময় িভার 

ছসব 

২৪-১২-২০২২ 

৩৫। ২য় িভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতণবদন(সিটিণেন চ্াট িার) ২৮-১২-২০২২ 

৩৬। পসরপৈ( অনলাইণন নরকি িকৃত িরম vi এর িাটি িিাইি কসপ ইণলকট্রসনক 

স্বাক্ষণরর মাধ্যণম অনলাইণন নপ্ররে) 

২৯-১২-২০২২ 

৩৭। ২য় ত্রৈমাসিক সিটিণেন চ্াট িার ২০২২-২৩ ২৯-১২-২০২২ 

 



১। তথ্য বাতায়ন হালনাগদকরণের ১ম ত্রৈমাসিক প্রসতণবদন ২০২২-২৩ 

 
২। মাসিক িমন্বয় িভার ননাটিশ- অণটাবর-২০২২ 

 

 



৩। অসভণ াগ গ্রহে ও সনষ্পসির তথ্যাসদ: ১ম ত্রৈমাসিক প্রসতণবদন (জুলাই/২২ - নিণেম্বর/২২) 

 

 
৪। বাসষ িক ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপসরকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রসতণবদন 

 
 



 

 

৫। আরণেএিসি'র সনবন্ধণনর িাম্প্রসতক পসরিংখ্যান 

 
৬। বাসষ িক প্রসতণবদন ২০২১-২০২২ 

 



 
 

৭। অসভণ াগ গ্রহে ও সনষ্পসি কম িকতিা(অণটাবর-সিণিম্বর)-২০২২ 

 
৮। ৪র্ ি সশল্প সবপ্লণবর চ্যাণলঞ্জ নমাকাণবলায় কম িপসরকল্পনা 

 



৯। ত্রনসতকতা কসমটির িভার ননাটিশ 

 
১০। মাসিক িমন্বয় িভার ননাটিশ- নণভম্বর-২০২২ 

 
 

 

 

 



১১। আরণেএিসি'র সনবন্ধণনর িাম্প্রসতক পসরিংখ্যান 

 

 
১২। অসিি আণদশ(আদ্যক্ষর িংক্রান্ত) 

 



১৩। অসভণ াগ গ্রহে ও সনষ্পসির তথ্যাসদ: অণটাবর/২০২২ 

 

 
১৪। অসভণ াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত পসরবীক্ষে কসমটি 

 



১৫। অসিি আণদশ(সেও) -নমাোঃ শসরফুল ইিলাম, অসিি িহকারী কাম কসিউটার মুদ্রাক্ষসরক 

 

 
১৬। পসরপৈ(সবিা ওএিএি িংক্রান্ত) 

 

 



১৭। অসিি আণদশ-২৭-১১-২০২২ 

 
১৮। পসরপৈ-৩০-১১-২০২২ 

 

 

 



১৯। অসভণ াগ গ্রহে ও সনষ্পসির তথ্যাসদ: নণভম্বর/২০২২ 

 

 
২০। মাসিক িমন্বয় িভার ননাটিশ- সিণিম্বর-২০২২ 

 



২১। অসিি আণদশ-০৫.১২.২০২২ 

 
২২। আরণেএিসি'র সনবন্ধণনর িাম্প্রসতক পসরিংখ্যান 

 
২৩। নকািাসন পসরদশ িন িংক্রান্ত 

 



২৪। পসরপৈ -১২.১২.২০২২ 

 
২৫। তথ্য প্রদানকারী কম িকতিা 

 

 
 



২৬। স্বপ্রণোসদতভাণব প্রকাশণ াগ্য তণথ্যর তাসলকা ও প্রকাশ মাধ্যম  

 

 

২৭। Bangladesh kreta vokta odhikar shongrakkhan foundation নামীয় নিািাইটির সনবন্ধন বাসতল 

িংক্রান্ত 

 

 



২৮। তথ্য অসিকার আইন ২০০৯ এর ৫ িারা নমাতাণবক তথ্যাবলীর কযাটাগসর ও কযাটালগ 

 

 
২৯। সিটিণেন চ্াট িার কসমটি 

 
 



৩০। ইণনাণভশন উণদ্যাগ পসরদশ িন নপ্রাগ্রাণমর ছসব-বঙ্গবন্ধু হাই-নটক পাকি, সিণলট (১৮-১১-২০২২) 

 

 
৩১। ২য় ত্রৈমাসিক িভার কা িসববরেী ২০২২-২৩(সিটিণেন চ্াট িার) 

 



৩২। শ্রাসন্ত সবণনাদন ছুটি ও ভাতা িংক্রান্ত ননাটিশ-েনাব নমাোঃ রসকবুল ইিলাম, উপসনবন্ধক 

 

 
৩৩। খুলনা নচ্ম্বার অব কমাি ি অযান্ড ইন্ডাসি এর অসিি পসরদশ িণনর ছসব 

 

 



৩৪। খুলনা উইণমন নচ্ম্বার অব কমাি ি অযান্ড ইন্ডাসি এর িাণর্ মতসবসনময় িভার ছসব 

 

 
৩৫। ২য় িভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগসত প্রসতণবদন(সিটিণেন চ্াট িার) 

 



৩৬। পসরপৈ( অনলাইণন নরকি িকৃত িরম vi এর িাটি িিাইি কসপ ইণলকট্রসনক স্বাক্ষণরর মাধ্যণম অনলাইণন নপ্ররে) 

 

 
৩৭। ২য় ত্রৈমাসিক সিটিণেন চ্াট িার ২০২২-২৩ 

 


