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†dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v‡`i bvg, c`we, †dvb I B-‡gBj 

Awa`dZ‡ii Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i bvg, c`we, †dvb I B-‡gBj 

Z_¨ I Rbms‡hv‡Mi `vwq‡Z¡ mshy³ Kg©KZ©v‡`i bvg, c`we, †dvb I B-‡gBj 

2017-2018 A_©eQ‡ii Dbœqbg~jK cÖPvi 
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মুখফন্ধ 

 

 

AcÖwZ‡iva¨ MwZ‡Z evsjv‡`k GwM‡q Pj‡Q| ¯̂‡ívbœZ †`k †_‡K evsjv‡`k GLb Dbœqbkxj 

†`‡ki KvZv‡i| RbMY I miKv‡ii g‡a¨ Z_¨ Av`vb cÖ`vb, RbM‡Yi m‡PZbZv m„wó, e„w× I m¤ú„³Zv 

G AMÖhvÎvq ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb †i‡L‡Q| MYgva¨g G †ÿ‡Î g~L¨ f~wgKv cvjb K‡i‡Q| miKvwi ch©v‡q 

MYgva¨gmg~‡ni kxl© mgš̂qKvix cÖwZôvb wn‡m‡e KvR Ki‡Q Z_¨ Awa`dZi|  

RbM‡Yi evK¯̂vaxbZv wbwðZ Ki‡Z miKvi KvR K‡i hv‡”Q| evK¯̂vaxbZv wbwðZ Ki‡Z 

cÖ‡qvRb ¯v̂axb MYgva¨g| miKvi MYgva¨‡gi ¯̂vaxbZv Ges mvsevw`K I msev`Kgx©‡`i Kj¨vY wbwðZ 

Ki‡Z KvR K‡i hv‡”Q| cÖwZw`‡bi cÖKvwkZ mn ª̄vwaK cwÎKv, miKvwi-‡emiKvwi †eZvi I wUwf 

P¨v‡b‡ji cvkvcvwk AbjvBb wgwWqv, AvBwcwUwf, †mvkvj wgwWqv cÖf…wZ Z_¨ cÖev‡ni RM‡Z wecøe G‡b 

w`‡q‡Q| RbMY‡K ZvrÿwYK msev` mieiv‡n wecyj msL¨K msev`Kgx© ¯v̂axbfv‡e KvR Ki‡Qb| 

MYgva¨g I mvsevw`KZv RM‡Zi G wekvj Dbœqb evsjv‡`‡ki AMÖhvÎv‡K Av‡iv †eMevb K‡i‡Q|  

Z_¨ Awa`dZi miKvi, msev`Kg©x I RbM‡Yi gv‡S †mZzeÜ wnmv‡e KvR Ki‡Q| cÖwZwbqZ 

miKv‡ii Dbœqb Kg©KvÐ, bxwZ, Av`k©, †mev m¤ú‡K© Z_¨ Zz‡j aivi cvkvcvwk MYgva¨‡g cÖKvwkZ 

¸iæZ¡c~Y© welq ZvrÿwYKfv‡e mswkøó KZ©©„c‡ÿi bR‡i G‡b Z_¨ Awa`dZi RbM‡Yi mv‡_ miKv‡ii 

ms‡hvM •Zwi K‡i Avm‡Q| miKv‡ii wewfbœ Kvh©µ‡gi ¯”̂QZv I Revew`wnZv wbwðZ Ki‡Z cÖYxZ Z_¨ 

AwaKvi AvBb-2009 Kvh©Ki nIqvi †cÖwÿ‡Z Z_¨ Awa`dZ‡ii `vwqZ¡ I Kvh©fviI e„w× †c‡q‡Q| 

Z_¨ Awa`dZ‡ii Gme `vwqZ¡ Kvh©Kifv‡e cvj‡bi j‡ÿ¨ Rbej KvVv‡gv Avc‡MÖW Kivi KvR 

cÖwµqvaxb i‡q‡Q| bZzb wefvM¸‡jv‡Z AvÂwjK Z_¨ Awdm ¯’vc‡bi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| Z_¨ 

Awa`dZi‡K hy‡Mvc‡hvMx Ki‡Z wgwWqv g¨v‡bR‡g›U, wgwWqv gwbUwis, AvK©vBwfs, A¨vwµwW‡Ukb KvW© 

Bmy¨ A‡Uv‡gkb Ges `ÿ Rbej M‡o Zzj‡Z c`‡ÿc †bqv n‡q‡Q| 

2017-2018 A_©eQ‡i Z_¨ Awa`dZ‡i cwiPvwjZ I m¤úvw`Z Kvh©µgmn fwel¨r cwiKíbv 

Z_¨ Awa`dZ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`b 2017-2018 †Z D‡jøL Kiv n‡q‡Q| G cÖwZ‡e`‡b DwjøwLZ Z_¨vw` 

`vßwiK cÖ‡qvRb wgUv‡bvi cvkvcvwk wewfbœ MYgva¨gKg©x, wkÿK, M‡elKmn me© Í̄‡ii RbM‡Yi Kv‡R 

Avm‡e e‡j Avkv KiwQ|  

cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄‡Z hviv KvR K‡i‡Qb, Zv‡`i AvšÍwiK ab¨ev` Rvbvw”Q| 

 

 

Kvgiæb bvnvi 

cÖavb Z_¨ Awdmvi 
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Z_¨ Awa`dZ‡ii cwiwPwZ 

 

 

¯v̂axbZv-c~e©Kvjxb AvÂwjK Z_¨ Awdm, XvKv | ¯v̂axbZv-DËiKv‡j Z_¨ Awa`dZi wn‡m‡e 

KvR ïiæ K‡i| cieZ©x‡Z 1984 mv‡j Gbvg KwgwUi mycvwikµ‡g Z_¨ gš¿Yvj‡qi Aaxb M‡elYv I 

Z_¨ msi¶Y (Research and Reference) `ßi‡K Z_¨ Awa`dZ‡ii mv‡_ GKxf~Z Kiv nq| RvZxq 

†cÖ¶vcU I mg‡qi cÖ‡qvR‡b Z_¨ Awa`dZ‡ii eZ©gvb AeKvVv‡gv M‡o D‡V‡Q| Z_¨ Awa`dZi 

evsjv‡`k mwPevj‡qi wK¬wbK fe‡bi (9 b¤̂i feb) 3q I 4_© Zjvq Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| 

GQvovI Awa`dZ‡ii jvB‡eªwi I wK¬wcsm kvLv mwPevj‡qi 6 b¤^i fe‡bi wbPZjvq LyeB ¯̂í  RvqMvq 

Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Q| Z_¨ Awa`dZ‡ii wZbwU AvÂwjK Awdm i‡q‡Q G¸‡jv PÆMÖvg, Lyjbv I 

ivRkvnx wefvMxq kn‡i Aew ’̄Z|   

 

 iƒcKí (Vision)  

miKvi I RbM‡Yi g‡a¨ Z_¨ †mZyeÜ|  

 

 Awfj¶¨ (Mission)  

miKv‡ii fveg~wZ©, bxwZ I Dbœqbg~jK Kvh©µg gvmwgwWqvi gva¨‡g cÖPvi Kiv Ges 

A¨vwµwW‡Ukb KvW© mieivn †mevi gva¨‡g mvsevw`K‡`i Kv‡R mn‡hvwMZv cÖ`vb|  

 

 †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives)     

 Rbm‡PZbZv m…wó Ges mvgvwRK ¶gZvq‡b Ae`vb ivLv;  

 GKwU AvaywbK, Kvh©Ki Ges RbgyLx MYgva¨g wkí weKv‡k mnvqZv Kiv; 

 RvZxq BwZnvm, HwZn¨ I ms¯‥…wZ msi¶Y, mg…×KiY Kvh©µg †Rvi`vi|  
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াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

Rbej msµvšÍ Z_¨ 
 

me©‡gvU Rbej   :   370 Rb     gÄwyiK…Z c`  : 370 

cÖ_g †kÖwY  :    87 Rb     Kg©iZ Rbej : 283 

wØZxq †kÖwY  :    28 Rb     k~b¨ c` msL¨v :   87 

Z„Zxq †kÖwY  :   131 Rb 

PZy_© †kÖwY  :   124 Rb 

 

cÖ_g †kÖwYi c` 

 

µ. bs c‡`i bvg gÄywiK…Z c` Kg©iZ k~b¨ c` 

msL¨v 

gšÍe¨ 

01| cÖavb Z_¨ Awdmvi 01 01 -  

02| AwZwi³ cÖavb Z_¨ Awdmvi 01 -- 01  

03| wmwbqi DccÖavb Z_¨ Awdmvi 03 03  --  

04| DccÖavb Z_¨ Awdmvi 05 05 --  

05| wmwbqi Z_¨ Awdmvi+wPd wdPvi 

ivBUvi 

40 

+1 

41 

34 

+1 

35 

06 

 

 

06| Z_¨ Awdmvi + wdPvi ivBUvi 33 

+1 

34 

27 

+1 

28 

06 

 

 

07 | cÖavb Av‡jvKwPÎMªvnK 01 - 01  

08| AsKb wkíx 01 01 -  

†gvU : 87 73 14  

 

wØZxq †kÖwYi c` 
 

09| mnKvix Z_¨ Awdmvi 23 21 02  

10| cÖkvmwbK Kg©KZ©v 01 01 -  

11| AwZwi³ wnmve i¶Y Kg©KZ©v 01 01 -  

12| µq Kg©KZ©v 01 01 -  

13| weZiY Kg©KZ©v 01 - 01  

14| mnKvix cÖavb Av‡jvKwPÎMªvnK 01 - 01  

                                              †gvU : 28 24 04  
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Z„Zxq †kÖwYi c` 

 

µ.bs c‡`i bvg  gÄywiK…Z c`  Kg©iZ  k~b¨ c` 

msL¨v 

gšÍe¨ 

01| cÖavb mnKvix 06 06 -  

02| Z_¨ mnKvix 25 14 11  

03| Av‡jvKwPÎMªvnK 22 18 04  

04| muvU-wjwcKvi Kvg-Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

05 03 02  

05| wnmve i¶K 01 01 -  

06| D”Pgvb mnKvix 09 09 -  

07| jvB‡eªwiqvb 01 - 01  

08| †÷viwKcvi 01 01 -  

09| muvU-gy ª̀v¶wiK Kvg-Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

08 05 03  

10| Awdm mnKvix Kvg-Kw¤úDUvi 

gy ª̀v¶wiK 

28 15 13  

11| †÷vi mnKvix 02 01 01  

12| †U‡j· Acv‡iUi 11 10 01  

13| K¨vUvjMvi 01 01 -  

14| Mvox PvjK 11 10 01  

†gvU : 131 94 37  

 
4_© †kÖwYi c` 

 

15| †eªvgvBW wcÖ›Uvi 08 08 -  
16| wdwbmvi 02 02 -  
17| †W‡fjwcsg¨vb 09 08 01  
18| WvK©iæg mnKvix 14 05 09  
19| †MøRvi-Kvg wUªgvi 02 02 -  
20| †WmcvP ivBWvi 10 08 02  

21| d‡UvKwc Acv‡iUi 09 08 01  

22| K¨vk miKvi 01 01 -  

23| †iKW© mvcøvBqvi 01 01 -  

24| `ßix 11 09 02  

25| Awdm mnvqK  52 36 16  

26| cwi”QbœZv Kgx© 02 01 01  

27| wbivcËv cÖnix 03 03 -  
            †gvU : 124 Rb 92 Rb 32 Rb  
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র্ফদ্যভান াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমায়ী তথ্য অর্ধদপতবযয প্রধান ০৫টি াখা যবয়বে। 
এগুবরা বরা প্রান াখা, প্রপ্র াখা, প্রব াকর াখা, র্পিায াখা এফাং প্রভৌর্রক তথ্য, ব্যর্িত্ব  

প্রযপাবযন্প াখা।  

 

 

 প্রান াখা : অর্ধদপতবযয াাংগঠর্নক র্ফন্যা অনুমায়ী প্রান াখায ০২টি উাখা যবয়বে। 

উাখা ০২টি  াংস্থান  ভন্বয়। একজন র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায প্রান াখায দার্য়বত্ব 

যবয়বেন। াংস্থান  ভন্বয় উাখায ০২টি দার্য়বত্ব ০২ জন র্র্নয়য তথ্য অর্পায যবয়বেন। 

াংস্থান  ভন্বয় দুটি উাখায ভাধ্যবভ অর্ধদপতবযয মাফতীয় প্রার্নক কাম িক্রভ ম্পার্দত য়।  

 

 প্রপ্র াখা :  ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত , ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী এফাং প্রদর্-র্ফবদর্ র্বআইর্ , র্বর্বআইর্ 

অর্তর্থপ্রদয জন্য াাংফার্দক বেরন আবয়াজন কযা এ াখায প্রধান কাজ। গণভাধ্যবভয াবথ র্নর্ফড় 

প্রমাগাবমাগ যক্ষা কবয যকাবযয র্ফর্বন্ন উন্নয়ন কভ িকাণ্ড  জনগবণয ভাবে প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা এ াখায 

অন্যতভ একটি কাজ। এোড়া র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়  র্ফবাবগ প্রমকর তথ্য অফপায/ফফনয়য তথ্য অফপায 

কভ িযত আবেন তাবদয তদাযক এফাং আঞ্চর্রক অর্পগুবরায াবথ র্রয়াবজোঁ যক্ষা কযা প্রপ্র াখায 

কাজ। এ াখায অন্যতভ গুরুত্বপূণ ি কাবজয স্থান বরা াংফাদ কক্ষ। াংফাদ কক্ষবক ফরা য় র্আইর্ি 'য 

প্রাণ। প্রবতেক ভন্ত্রণারবয় ভাননীয় ভন্ত্রী  ভন্ত্রণারবয়য াবথ াংযুি কর তথ্য অফপায/ফফনয়য তথ্য 

অফপায তাবদয াংগৃীত ভন্ত্রণারবয়য প্রবয়াজনীয়  প্রিাযবমাগ্য তথ্য াংফাদ কবক্ষ প্রপ্রযণ কবয ন। 
তাদদয াঠাবনা র্ফর্বন্ন তথ্য র্নউজ রুবভ কতিব্যযত অর্পাযযা  গণভাধ্যবভ প্রিাবযয রবক্ষে প্রিায 

উবমাগী োন্ডআউ  ততর্য কবয  দ্রুততায াবথ র্ফর্বন্ন গণভাধ্যবভ প্রপ্রযণ কবযন। আবরাকর্িত্র াখা প্রপ্র 

াখায অর্ফবেদ্য একটি অাং। এই াখা প্রথবক  ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী  র্ফর্বন্ন  

ভন্ত্রণারবয়য প্রবয়াজনীয়  গুরুত্বপূণ ি র্ফর্বন্ন কভ িকাপ্রন্ডয ের্ফ র্ফর্বন্ন র্প্রন্ট  ইবরক্ট্রর্নক র্ভর্িয়ায় প্রপ্রযণ 

কযা য়। পব া কাবাবযবজয জন্য এই াখায ১৬ জন পব াগ্রাপায আদেন। এখাবন একটি অতোধুর্নক 
কারায পব াল্যাফ যবয়বে। াংফাদ কক্ষটি  প্রবায ৫ া প্রথবক যাত ১২ া ম িন্ত  এফাং ফেবযয ৩৬৫  র্দনই 

প্রখারা থাবক। াংফাদকবক্ষ একজন র্র্নয়য তথ্য অর্পায (র্িউটি অর্পায) এয প্রনতৃবত্ব তথ্য অর্পায, 

কাযী তথ্য অর্পায এফাং তথ্য কাযীপ্রদয ভন্ববয়  একটি টিভ কাজ কবয। প্রর্তর্দন ০৩(র্তন) টি 

র্পব  এ কাম িক্রভ র্যিার্রত য়।  
 

 প্রব াকর াখা : প্রদর্-র্ফবদর্ াাংফার্দক  র্ভর্িয়াকভীবদয প্রাগত দার্য়ত্ব ারবন ায়তা প্রদয়া  

প্রব াকর াখায প্রধান কাজ। এোড়া াাংফার্দকবদয প্রাগত দার্য়ত্ব সুষ্ঠুবাবফ র্যিারনায জন্য এ  

াখা প্রথবক প্রপ্র অোর্ক্রর্িব ন কাি ি ইসুে কযা য়। জুরাই ২০১৬ প্রথবক জুন ২০১৭ ম িন্ত 450টি নতুন 

অোর্ক্রর্িব ন কাি ি ইসুে এফাং 1200টি অোর্ক্রর্িব ন কাি ি  নফায়ন কযা বয়বে  । প্রদবয ফাইবয 
গুরুত্বপূণ ি ের্ফ প্রপ্রযণ, র্ফবদর্ র্বর্বআইর্  র্বআইর্বদয াবথ আগত প্রপ্র টিভবক ায়তা প্রদান এফাং 

াাংফার্দক বেরন/প্রপ্র র্ির্পাং-এয আবয়াজন এ াখা প্রথবক কযা বয় থাবক। এোড়া ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠান কাবাবযবজয ব্যাাবয াাংফার্দকবদয ার্ফ িক বমার্গতা 

প্রদয়া এফাং জাতীয় াংবদয অর্ধবফবনয  ভয় াাংফার্দকবদয প্রপ্র া র্ফতযণ এ াখায অন্যতভ  

কাজ। এ াখা প্রথবক র্আইর্ি প্র র্রবপান গাইি প্রকা কযা য় এফাং তা গণভাধ্যভ র্ফর্বন্ন গুরুত্বপূণ ি 

দপ্তবয প্রপ্রযণ কযা য়। একজন র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয তত্ত্বাফধাবন প্রব াকর াখা র্যিার্রত 

য়।  
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 র্পিায াখা : যকাবযয র্ফর্বন্ন উন্নয়ন কভ িকা প্রণ্ডয য উন্নয়নমূরক  প্রফন্ধ, র্পিায, কার্ট িন  প্রলাগান 

র্ফর্বন্ন গণভাধ্যবভ র্ফতযণ এফাং  প্রকাবয ব্যফস্থা কযা  এ াখায প্রধান কাজ। এোড়া র্ফর্বন্ন জাতীয় 
র্দফবয উবেবেয প্রর্ত রক্ষে প্রযবখ প্রক্রাড়বত্রয র্ফলয়ফস্তুয য র্ফর্বন্ন ম্মাফনত ও প্রফথতমা 

ব্যফিদেয কাে প্রথবক র্ফলয়র্বর্িক র্নফন্ধ, প্রফন্ধ, কর্ফতা ইতোর্দ  াংগ্রপূফ িক প্রক্রাড়ত্র ততর্য কযা এফাং 

র্ত্রকায় প্রকাবয ব্যফস্থা কযা য়।  একজন র্িপ র্পিায যাই াবযয তত্ত্বাফধাবন এ াখা র্যিার্রত য়।  
 

 

 

 প্রভৌর্রক তথ্য, ব্যর্িত্ব াখা : প্রভৌর্রক তথ্য, র্ভর্িয়া প্রর এফাং রাইবির্য-এ র্তনটি ইউর্ন  র্নবয় এ াখা 

গঠিত। এ াখা ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী, উভন্ত্রী  এফাং যকাবযয উচ্চদস্থ 

কভ িকতিা র্ফর্ষ্ট ব্যর্িফবগ িয জীফনবৃিান্ত ততর্য, াংযক্ষণ এফাং যফযা কবয থাবক। এ অর্ধদপতবয 

১৯৭২ ার প্রথবক ২০০০ ার ম িন্ত ফাাংরাবদবয ঐর্তার্ক, আথ িাভার্জক  াাংস্কৃর্তক অঙ্গবনয 

গুরুত্বপূণ ি তথ্য র্ির্জ ার দ্ধর্তবত াংযর্ক্ষত যবয়বে ।  প্রর্তর্দবনয জাতীয়  আঞ্চর্রক তদর্নক র্ত্রকায় 

প্রকার্ত র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়  র্ফলয়র্বর্িক খফবযয য র্বর্ি কবয প্রমকর প্রায র্ির্াং ততর্য কযা 

য় তায কর্, প্রপ্রবনা , প্রপ্র র্ির্পাং, োন্ডআউ , র্পিায, প্রক্রাড়ত্র র্ফর্বন্ন প্রকায ায়ক ফই 

রাইবির্যবত াংযর্ক্ষত আবে। এোড়া র্ভর্িয়া প্রর  এ াখায অধীবন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারন কযবে। 

াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমায়ী একজন উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয তত্ত্বাফধাবন এ াখা র্যিার্রত বে।  
 

 

 

 র্যাি ি  প্রযপাবযন্প াখা : এই াখায ভাধ্যবভ ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, র্িকায, ভন্ত্রী,  

প্রফতভন্ত্রী র্িফ যকাবযয উচ্চদস্থ কভ িকতিাগণবক তদর্নক র্ত্রকায র্ির্াং যফযা কযা য়।  

তদর্নক  াপ্তার্ক প্রপ্রবেন্ড, র্ফবদর্ াংফাদ ভর্ন য, াপ্তার্ক ঘ নার্ি ততর্য কবয ভাভান্য 

যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী  র্িফবদয যফযা কযা য়। এোড়া প্রর্তর্দন র্নউজর্িপ ততর্য 

কবয র্ফবদব অফর্স্থত ফাাংরাবদ দূতাফামূব াঠাবনা য়।  একজন উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয 

তত্ত্বাফধাবন এই াখা র্যিার্রত য়।  
 

 

 

 র্ির্াং াখা : প্রর্তর্দন জাতীয়  আঞ্চর্রক তদর্নক র্ত্রকামূ হ প্রকাফত র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য  এফাং 

র্ফলয়র্বর্িক  গুরুত্বপূণ ি খফবযয য র্বর্ি কবয প্রায র্ির্াং ততর্য কযা য় । ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফাবফবন প্ররর্তর্দবনয প্রায র্ির্াং প্রবাবয প্রৌৌঁবে প্রদয়া য়। ভন্ত্রণারয় 

াংর্িষ্ট কর নীর্তর্নধ িাযকবদয কাবে এ প্রায র্ির্াং মথাভবয় প্রৌৌঁোবনা য়। এোড়া র্ফবদর্ 

াংফাদ ভর্ন য, তদর্নক  াপ্তার্ক প্রপ্রবেন্ড, াপ্তার্ক ঘ নার্ি ততর্য কবয যাষ্ট্রর্ত, প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী 

 র্িফবদয যফযা কযা য় । একজন উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয তত্ত্বাফধাবন এই উাখা র্যিার্রত 

য় 
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 Kvh©vewj (Functions) 
 

 cÖavb Kvh©vewj 

 †UKmB Dbœqb Afxó (SDGs) AR©‡b Z_¨ Awa`dZ‡ii mywbw`©ó `vwqZ¡ ev¯Íevqb; 

 gvbbxq cÖavbgš¿xi 10wU we‡kl D‡`¨vM ev¯Íevq‡bi Z_¨ gš¿Yvj‡qi `vwq‡Z¡i m‡½ 

mgš^q K‡i `vwqZ ¡ ev¯Íevqb; 

 wfkb 2021 Ges wfkb 2041 ev¯Íevq‡bi wb‡`©kbvewj cÖwZcvjb;  

 evwl©K Kg©m¤úv`b Pyw³ (APA) ev¯Íevqb; 

 

 •`bw›`b Kvh©vewj 

 n¨vÛAvDU/ †cÖmwiwjR, wbDRweªd, †cÖm‡U«Û •Zwi I weZiY; 

 wfwfAvBwc‡`i wewfbœ Kvh©µ‡gi d‡Uv Kvfv‡iR †`qv; 

 †`wk I we‡`wk mvsevw`K‡`i Rb¨ A¨vwµwW‡Ukb KvW© Bmy¨ I bevqb; 

 msm` Awa‡ekb PjvKvjxb Ges wewfbœ RvZxq I AvšÍR©vwZK NUbv wbDR 

Kvfv‡iR/msev` avi‡Yi Rb¨ mvsevw`K‡`i wgwWqv cvm Bmy¨ Kiv; 

 wfwfAvBwc I wfAvBwc‡`i Rb¨ †cÖm wK¬wcsm •Zwi I weZiY;  

 †cÖm Kbdv‡iÝ I †cÖm weªwds-Gi Av‡qvRb; 

 Rbm‡PZbZv I Dbœqbg~jK wdPvi, wbeÜ I Bjv‡÷«kbhy³ †køvMvb cwÎKvq cÖKv‡ki 

e¨e¯’v Kiv; 

 wewfbœ RvZxq w`e‡m cwÎKvq †µvocÎ cÖKv‡ki e¨e¯’v Kiv; 

 wfwfAvBwc I wfAvBwc‡`i Rxebe…ËvšÍ msMÖn K‡i cÖKvk Kiv; 

 †cÖm‡U«Û, wbDRweªd, n¨vÛAvDU, †ccvi wK¬wcsm Ges msev`cÎ msi¶Y; 

 wewfbœ wgwWqvi mvsevw`KM‡Yi mv‡_ wjqv‡Ruv i¶v; 

 †`wk I we‡`wk mvsevw`K‡`i mv‡_ wjqv‡Ruv i¶v; 

 wgwWqv MvBW cÖKvk; 

 RvZxq I AvÂwjK ch©v‡q MYgva¨gKg©x‡`i mv‡_ gZwewbgq; 

 miKv‡ii Dbœqb cÖKímg~n mvsevw`K‡`i wb‡q m‡iRwgb cwi`k©‡bi e¨e¯’v Kiv| 
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 GmwWwR AR©‡b M…nxZ Kg©cwiKíbv 

  

GmwWwR Kg©cwiKíbv ev Í̄evq‡bi †ivWg¨vc Abyhvqx mn‡hvMx wn‡m‡e G 

Awa`dZ‡ii mywbw ©̀ó `vwqZ¡ i‡q‡Q| `vwqZ¡¸‡jv wbgœiƒc: 

 

7we  2030 mv‡ji g‡a¨ mKj‡K AvaywbK I †UKmB R¡vjvwb †mevi AvIZvq 

Avb‡Z, Dbœqbkxj we‡kl K‡i ¯̂‡ívbœZ I †Qv‡Uv Øxcivó«¸‡jv‡Z R¡vjvwb 

AeKvVv‡gvi m¤cÖmviY I cÖhyw³i DbœwZ mvab Kiv| 

9.1  A_©‣bwZK DbœwZ I gvbeRvwZi Kj¨v‡Y AvÂwjK I AvšÍtmxgvšÍ †¶‡Î 

gvbm¤úbœ, wbf©i‡hvM¨, †UKmB I w ’̄wZkxj AeKvVv‡gvi weKvk NUv‡bv| mevi 

Rb¨ e¨envi‡hvM¨ I mgvb  cÖ‡ekvwaKvi wbwðZ Kiv| 

9.G  Avwd«Kvmn Dbœqbkxj, ¯̂‡ívbœZ I ¶y ª̀ Øxcivó«¸‡jv‡Z †UKmB I w ’̄wZkxj 

AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡b Avw_©K, cÖhyw³MZ I KvwiMwi mnvqZv evov‡bv| 

9.we  Dbœqbkxj †`k¸‡jv‡Z Af¨šÍixY cÖhyw³i Dbœqb, M‡elYv I D™¢ve‡b mnvqZv 

Kiv| wkí‣ewPÎ¨ I cY¨gvbmn Ab¨vb¨ †¶‡Î GKwU mnvqK bxwZi cwi‡ek 

wbwðZ Kiv| 

11.G RvZxq Ges AvÂwjK Dbœqb cwiKíbv †Rvi`v‡ii gva¨‡g bMi, bMivÂj Avi 

cwjø GjvKvi g‡a¨ A_©‣bwZK, mvgvwRK I cwi‡ekMZ ms‡hv‡Mi BwZevPK 

mg¤̂qmvab| 

17.17 Askx`vwi‡Z¡i AwfÁZv I ms ’̄vb †K․k‡ji gva¨‡g Kvh©Kifv‡e miKvwi- 

†emiKvwi Ges mykxj mgvRwfwËK Askx`vwiZ¡‡K DrmvwnZ Kiv Ges DbœwZ 

mvab Kiv |  

     GmwWwR ev Í̄evq‡b 7g cÂevwl©Kx cwiKíbvq M…nxZ Afxómg~n AR©‡b G 

Awa`dZi cÖ‡qvRbxq cwiKíbv B‡Zvg‡a¨ MÖnY K‡i‡Q| GiB Av‡jv‡K mswkøó 

wel‡q RbMY‡K Z_¨ cÖ`v‡bi gva¨‡g m‡PZb Ges cÖwkw¶Z K‡i M‡o †Zvjvi 

j‡¶¨ wdPvi, wbeÜ I Bjv‡÷«kbhy&³ †køvMvb MYgva¨‡g cÖKv‡ki e¨e ’̄v Kiv 

n‡”Q| GQvovI, G msµvšÍ n¨vÛAvDU/†cÖmwiwjR, wbDRweªd, †cÖm‡U«Û •Zwi I 

wbqwgZ weZi‡Yi e¨e ’̄v Kiv n‡”Q| 
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 ২০১7-২০১8 অথ থফছরযয ফাস্তফায়িত ফায়ল থক কভ থয়যকল্পনা  (APA) 

 

তথ্য অয়ধদপতরযয য়ফয়বন্ন কাম থক্ররভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

 

  

 

 

আউটকাভ 

(outcome) 

কভ থম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicat or) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

অজথন 

২০১5-

১6 

প্রকৃত 

অজথন 

২০১6-

১7 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১7-১8 

প্ররক্ষ্ণ ভন্ত্রণারি/য়ফবারগয য়নধ থায়যত প্রবাফ 

অজথরনয ক্ষক্ষ্রত্র ক্ষমৌথবারফ দািী 

ভন্ত্রণারি/য়ফবাগ/ংস্ামূরয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১8-১9 ২০১9-20 

1 2 3 4 5 6 7 8 ৯ ১০ 

 wdPvi, wbeÜ I KweZv  msL¨v 289 320 

 

 

290 ২৯০ ২৯০  

 

 

 

 

 

†µvocÎ  msL¨v 7 7 7 7 7   

msev` m‡¤§jb I †cÖmweªwds  msL¨v 125 100% 100% 100% 100%   

wWwRUvj d‡Uv Kfv‡iR msL¨v 5018 4275 4280 ৪২৮০ ৪২৮০   

†cÖm‡bvU-n¨vÛAvDU  msL¨v 4500 4000 4000 ৪০৫০ ৪০৫০   

†cÖm‡UªÛ msL¨v 250 250 250 250 250   

welqwfwËK †cÖm wK¬wcsm 

evÂ 

msL¨v 21230 21230 21230 21230 21230   

A¨vwµwW‡Ukb KvW© Bmy¨ msL¨v 480 450 360 360 360   

A¨vwµwW‡Ukb KvW© bevqb msL¨v 1370 1200 1200 1200 1200   
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 ২০১7-২০১8 অথ থফছরযয ফারজট ও ব্যরিয য়ফফযণ 

 

তথ্য অয়ধদপতরযয ২০১7-১8 অথ থফছরযয ংরায়ধত ফারজট ফযাদ্দ অনুমািী (উরমাজন)  

প্রকৃত ব্যরিয য়ফফযণ য়নম্নরূ 

 

 

ক্ষকাড নম্বয ও ব্যরিয দপা ২০১7-১8 অথ থফছরযয  

ংরায়ধত ফারজট ফযাদ্দ 

২০১7-১8 অথ থফছরযয  

প্রকৃত ব্যি 

৪৫০১-অয়পাযরদয ক্ষফতন  ৫,১0,০০,০০০/- ৪,5৯,87,০০০/- 

৪৬০১-প্রয়তষ্ঠান কভ থচাযীরদয ক্ষফতন ৩,60,০০,০০০/- ৩,23,73,০০০/- 

৪৭০০-বাতায়দ     ৫,54,31,০০০/-  ৫,28,22,০০০/- 

৪৮০০- যফযা ও ক্ষফা ২,99,52,০০০/- ২,98,38,০০০/- 

৪৯০০-ক্ষভযাভত ও ংযক্ষ্ণ ৩5,5০,০০০/- ৩5,33,০০০/- 

৬৮০০-ম্পদ ংগ্র/ক্রি    2,00,63,০০০/-  1,99,90,০০০/- 

                                  ফ থরভাট 19,59,9৬,০০০/- ১8,45,4৩,০০০/- 



17 

 

 ২০১8-২০১9 অথ থফছরযয ফায়ল থক কভ থয়যকল্পনা (APA) 

 

তথ্য অয়ধদপতরযয য়ফয়বন্ন কাম থক্ররভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ  (Outcome/Impact) 
 

 

 

  

চূড়ান্ত পরাপর/ 

প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ থম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত রক্ষ্যভাত্রা 

২০১8-১9 

প্ররক্ষ্ন য়নধ থায়যত রক্ষ্যভাত্রা অজথরনয ক্ষক্ষ্রত্র 

ক্ষমৌথবারফ দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারি/য়ফবাগ/ংস্ামূরয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১6-১7 

 

 

২০১7-১8* 

 

 

২০19-20 ২০20-২1 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 য়পচায, য়নফন্ধ ও কয়ফতা  ংখ্যা 328 290 300 300 300   

য়ডয়জটার পরটা কাবারযজ 

 

ংখ্যা ৪২88 ৪২80 ৪50০ ৪50০ ৪500   

ক্ষপ্ররনাট-যান্ডআউট  ংখ্যা ৪৫68 ৪০০০ 4400 4400 4400   
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 ২০১8-২০১9  অথ থফছরযয ফারজট  

 

তথ্য অয়ধদপতরযয ২০১8-১9 অথ থফছরযয ফারজট ফযাদ্দ য়নম্নরূ  

 

 

 

 

 

  

ক্ষকাড নম্বয ও ব্যরিয দপা ২০১8-১9 অথ থফছরযয ফারজট ফযাদ্দ 

3111-নগদ ভজুয়য ও ক্ষফতন 14,১4,3০,০০০/- 

3211-প্রায়নক ব্যি 96,61,০০০/- 

3231-প্রয়ক্ষ্ণ 55,00,০০০/- 

3243-ক্ষপ্রট্রার, ওরির ও লুয়িকযান্ট 30,00,০০০/- 

3244-ভ্রভণ ও ফদয়র 1,02,00,০০০/- 

3255-মুদ্রণ ও ভয়ণায়য ১2,০০,০০০/- 

3256-াধারণ রবরা ও কাঁচামা ামগ্রী ১3,০০,০০০/- 

3257-পেলাগত পবা, ম্মানি ওনবশল ব্যয় 43,00,000/- 

3258-পমরামত ও ংরক্ষণ 45,75,000/- 

3911-ংরনক্ষত 34,48,000/- 

4112-যন্ত্রোনত ও রঞ্জামানি 1,02,20,000/- 

4113- ন্যান্য স্থায়ী ম্পি 1,66,000/- 

me©‡gvU =  19,50,00,000/- 
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 অয়ডট ংক্রান্ত 

 

তথ্য অয়ধদপতয চরভান কাম থক্রভ সুষ্ঠু ও সুন্দযবারফ ফাস্তফািরনয রদযে আয়থ থক স্বচ্ছতা ও 

জফাফয়দয় য়নয়িতকযরণ বদ্ধয়যকয। এযই ধাযফায়কতাি 2013-2016 াররয ৩০ জুন ম থন্ত 

যাজস্ব ফারজরট ফযাদ্দকৃত অরথ থয ব্যয়িত য়ফর/বাউচাযমূ য়য়বর অয়ডট অয়ধদপতয KZ„©K 

য়নযীক্ষ্া কযা রিরছ। এ ভি ক্ষভাট 08টি AwWU আয়ত্ত †`qv রিরছ। AvcwË¸‡jv wb¯úwËi 

Rb¨ eªWkxU Reve cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| আয়ত্তগুররা য়নষ্পয়ত্তয য়ফলিটি প্রয়ক্রিাধীন।  

 

ইদনাদবন  

 

 ২০১৮-২০১৯ অথ থফেদয ইদনাদবন কাম িক্রভ েযাফিত কযায জন্য একজন ফিপ ইদনাদবন অফপায এফং ৪ জন 

কভ থকতথাদক দস্য কদয হভাট ৫ দস্য ফফফষ্ট ইদনাদবন টিভ গঠন কযা দয়দে। 

 ২০১৭-২০১৮ অথ থফেদয ১২টি ইদনাদবন টিদভয বায অনুফষ্টত দয়দে। 

 হদেম্বয ২০১৭ দত যকাযী ফফফবন্ন কভ থসূফিয কোন কর আদরাকফিত্র কোটারগ অনুমায়ী যংযদণয 

কাম িক্রভ িালু কযা বয়বে মা ফতিভাবন িরভান। 

 ফডদম্বয ২০১৭ দত ১৫টি জাতীয় ফত্রকায় প্রকাফত গুরুেপূণ থ ংফাদদয ফিফং স্ক্োন, এফং যযণ কাম িক্রভ 

িালু কযা বয়বে মা ফতিভাবন িরভান।  

 এোড়া, ই-পাইফরং এয ভাধ্যদভ ননফভফিক ছুটি ও হেনাযী ভারাভার যফযাদয অনুদভাদন হদয়া দে। 

 াযষ্পফযক ফভথফিয়া বৃফিয রদযে ২০১৭-২০১৮ অথ থফেদয কভ থকতথাদদয ভিদয় ০৮টি ফপ্রন্ট ও ইদরকট্রফনক্স 

ফভফডয়া াউজ-ফযদ থন কযা দয়হে। 

 ২০১৭-২০১৮ নাগফযক হফায় উদ্ভাফন ীল থক ২ফদদনয প্রফযণ আদয়াজন কভ থকর্রতথা/কভ থিাযীদদয ইনাউজ 

প্রফযণ প্রদান কযা দয়দে।  

 হপ্র অোফিফডদটন কাড থধাযী াংফাফদকদদয কাড থপ্রাপ্তীয আদফদন পযভ অনরাইদনয হপ্রযদণয সুফফধা িালু কযা 

দয়দে। 

 হপ্র অোফিফডদটন কাড থধাযী াংফাফদকদদয ডাটাদফজ নতফয কযা দয়দে পদর হমদকান াংফাফদকদকয 

কভ থস্থর/তথ্যাফদ দজ খুদজ াওয়া ম্ভফ দে। 

 হাগত দযতা বৃফিয জন্য ংফাদ ও আদরাকফিত্র ম্পাদনা ফফলয়ক প্রফযণ কভ থারা অনুফিত দয়দে। 
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 আইর্টি র্ফলয়ক কাম িক্রভ 

 
 

 র্ র্ টির্ব স্থান কযা বয়বে এফাং র্নয়র্ভত ভর্ন র্যাং কযা বে 

 অর্ধদপতবযয WiFi সুর্ফধা যবয়বে 

 র্বর্ি কনপাবযর্ন্পাং সুর্ফধা যবয়বে। আঞ্চর্রক তথ্য অর্প অন্যান্য দপ্তবযয বঙ্গ 

র্নয়র্ভত র্বর্ি কনপাবযন্প কযা য়।  
 

 

 ২০১৭-২০১৮ অথ থফেদযয  জাতীয় শুদ্ধািায প্রকৌর ফাস্তফায়ন (NIS) ফফলয়ক কাম িক্রভ 
 

 প্রধান তথ্য অফপাদযয হনতৃদে ০৭ (াত) দস্য ফফফষ্ট ০১টি ননফতকতা কফভটি গঠন কযা দয়দে। ২০১৭-

২০১৮ অথ থফেদযয গৃফত কাম িক্রবভয আওতায় ০৪টি ননফতকতা কফভটিয বা, ০৪টি অংীজদনয অংগ্রদণ বা, 

০৬টি দিতনতা বৃফিমূরক বা এফং ভাঠ ম িাবয়য কভ থকতথাদদয জন্য ০৪টি দিতনতা বৃফিমূরক প্রফযণ কভ থসুফি 

ম্পন্ন কযা দয়দে। শুিািায কাম িক্রবভয আওতায় ২০১৭-২০১৮ অথ থফেদয আঞ্চফরক তথ্য অফপ িট্টগ্রাভ, খুরনা ও 

যাজাী  ফযদ থন কযা দয়দে। এ ভদয় আঞ্চফরক তথ্য অফপমূদয কভ থকতথা/কভ থিাযীদদয শুিািায কাম িক্রভ 

র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ প্রদয়া বয়বে।  

 ২০১৭-২০১৮ অথ থফেদয শুিািায পুযস্ক্ায প্রদাদনয জন্য প্রধান তথ্য অফপাদযয হনতৃদে ০৬ দদস্যয ফাোই 

কফভটি গঠন কযা দয়দে। কভ থকতথা/কভ থিাযীদদয পুযষ্কায প্রদাদনয ফফলয়টি প্রফিয়াধীন যদয়দে। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ 

অথ থফেদয অফধদপতদযয ০৪ জন কভ থকতথা/কভ থিাযীদক শুিািায পুযষ্কায প্রদান কযা দয়দে।  
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 অর্ববমাগ গ্রণ  র্নষ্পর্ি (GRS) 

 
অর্ধদপতবয GRS এয আতায় অর্ববমাগ গ্রণ  র্নষ্পর্িয ব্যফস্থা যবয়বে । অনরাইবন 

অর্ববমাগ দার্খবরয সুবমাগ আবে । ২০১৬-১৭ অথ িফেবযয GRS এয আতায় প্রকাপ্রনা অর্ববমাগ 

ায়া মায়র্ন।  
 

GRS এয প্রপাকার বয়ন্ট কভ িকতিায নাভ, দর্ফ  প্রপান নম্বয 

 

কভ িকতিায নাভ  দর্ফ প্রমাগাবমাবগয ঠিকানা 

এ এভ ইভদাদুর ইরাভ 

তথ্য অর্পায (াংস্থান) 

প্রপান : ৯৫৪৫৬৩৬ 

প্রভাফা: ০১৭১৫০০৫১২০ 

ই-প্রভইর: amimdaduli69@gmail.com 

 

প্রফা প্রার্প্তবত অন্তুষ্ট বর দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায বঙ্গ প্রমাগাবমাগ কযা, তায কাে প্রথবক 

ভাধান ায়া না প্রগবর র্নবনাি দ্ধর্তবত প্রমাগাবমাগ কবয ভস্যা ভাধান ায়ায সুবমাগ 

যবয়বে।  
 

ক্রর্ভক 

নম্বয 

কখন প্রমাগাবমাগ কযবফন প্রমাগাবমাবগয 

ঠিকানা 

ব্যর্িয নাভ,দর্ফ  প্রপান নম্বয র্নষ্পর্িয 

ভয়ীভা 

০১ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

(প্রপাকার বয়ন্ট) 

ভাধান র্দবত না 

াযবর 

অর্ববমাগ 

র্নষ্পর্িয 

কভ িকতিা 

জনাফ পজবর যাব্বী 

অর্তর্যি প্রধান তথ্য 

অর্পায  

প্রপান : ৯৫৪৫০৯৬ 

ই-প্রভইর: 

rabifa@yahoo.com  

০৩ (র্তন) 

ভা 

 

০২ অর্ববমাগ র্নষ্পর্িয 

কভ িকতিা র্নর্দষ্ট ভবয় 

ভাধান র্দবত না 

াযবর 

আর্র 

কভ িকতিা 

জনাফ কাভরুন নাায 

প্রধান তথ্য অর্পায  

প্রপান : ৯৫৪৬০৯১ 

ই-প্রভইর: 
mikamrun@gmail.com 

০১ (এক) 

ভা 

 

০৩ আর্র কভ িকতিা র্নর্দষ্ট 

ভবয় ভাধান র্দবত না 

াযবর 

তথ্য 

ভন্ত্রণারবয় 

অর্ববমাগ 

ব্যফস্থানা 

প্রর 

অর্ববমাগ গ্রণ প্রকন্দ্র, ৫ নম্বয 

প্রগ , ফাাংরাবদ র্িফারয়, 

ঢাকা।  

০৩ (র্তন) 

ভা 
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 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ১০টি র্ফবল উবদ্যাগ 
 

ভাননীি প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ ায়নায গৃীত য়ফয়বন্ন কভ থসূয়চ ক্ষদরয অথ থনীয়ত ও ভানফম্পদ উন্নিন এফং 

াভায়জক য়নযাত্তা য়নয়িত কযরত উ ক্ষেখরমাগ্য অফদান ক্ষযরখরছ। এয ভরে ১০টি য়ফরল উরযাগ ক্ষদ ও জনগরণয 

বাগ্য য়যফতথরন অাধাযণ ভূয়ভকা ক্ষযরখরছ। য়ফয়বন্ন ভন্ত্রণারি ও দপ্তরযয ভরতা তথ্য অয়ধদপতযও এ য়ফলরি য়ফয়বন্ন 

কভ থসূয়চ ফাস্তফািন কযরছ। ২০১৭-২০১৮ ারর ফাস্তফায়িত কভ থসূয়চয ভরে যরিরছ ১০টি য়ফরল উরযাগ  এয য়ফলরি 

য়নিয়ভত য়পচায, ইরারেন ক্ষলাগান ও যান্ডআউট প্রকা, য়ভট য ক্ষপ্র এফং স্পট য়বয়জট। এয ভরে শুধুভাত্র 

য়ভট য ক্ষপ্র ও স্পট য়বয়জরটয জন্য য়ফরল ফযাদ্দ য়ছর (প্রয়তটিয জন্য ১ রাখ ২০ াজায টাকা) ফায়কগুররা য়নিয়ভত 

যাজস্ব খারতয ফযাদ্দ ক্ষথরক য়যচায়রত রিরছ। 

 

২০১৭-২০১৮ অথ থফছরয ফাস্তফায়িত কাম থক্রভ 

 

ক্র.ন. য়রযানাভ প্রকায়ত 

য়পচারযয 

ংখ্যা 

প্রকায়ত 

ইরারেন 

ক্ষলাগারনয 

ংখ্যা 

যান্ডআউ

ক্ষটয ংখ্যা 

স্পট 

য়বয়জট 

য়ভট য ক্ষপ্র 

১ একটি ফায়ড় একটি খাভায প্রকল্প ৩টি ৪টি ০৮  যাজস্ব খাত ক্ষথরক 

যাজাী, চট্টগ্রাভ 

ও নযয়ংদী 

ক্ষজরায 

াংফায়দকরদয 

ারথ এফং য়ফরল 

ফযারদ্দয আওতাি 

খুরনা ও চট্টগ্রারভয 

আঞ্চয়রক 

াংফায়দকরদয 

ারথ ভাননীি 

প্রধানভন্ত্রী ক্ষখ 

ায়নায য়ফরল 

উরযারগয য়ফলরি 

ভত য়ফয়নভি 

রিরছ।   

২ আশ্রিণ প্রকল্প ৩টি ১টি ০৫ ১* 

৩ য়ডয়জটার ফাংরারদ ১২টি  ৩টি ৯০  

৪ য়ক্ষ্া ািতা কভ থসূয়চ ৪টি  ১টি ১২৩ -- 

৫ নাযীয ক্ষ্ভতািন ৮টি ১টি ৪২  

৬ ঘরয ঘরয য়ফদ্যযৎ ২টি ১টি ৪৩ -- 

৭ কয়ভউয়নটি য়িয়নক ও ভানয়ক 

স্বাস্থ্য 

১৮টি  ৪টি ৩৮ ২* 

৮ াভায়জক য়নযাত্তা কভ থসূয়চ ১০টি  ১টি ২২ -- 

৯ য়ফয়নরিাগ য়ফকা ৪টি ১টি ৭৬ -- 

১০ য়যরফ সুযক্ষ্া ৯টি  ৫টি ৪৪ -- 

                                        ক্ষভাট  ৭৩টি য়পচায ২২টি ৪৯১ ৩টি ৫টি 

২০১৮-২০১৯ অথ থফছরযয রক্ষ্যভাত্রা ৮০টি ২০টি ১২০টি ২টি ২টি 
 

 

খুরনা ায়কথট াউজ য়ভরনািতরন খুরনায আঞ্চয়রক াংফায়দকরদয ারথ ভত য়ফয়নভি  বা অনুয়ষ্ঠত  ি 

এফং ডুমুয়যিা উরজরায বাণ্ডাযাড়া আশ্রিণ প্রকল্প ও ফটিিাঘাটা উরজরায ছিঘয়যিা কয়ভউয়নটি য়িয়নক য়যদ থন 

কযা ি। যফতীরত চট্টগ্রাভ ায়কথট াউরজ চট্টগ্রারভয স্থ্ানীি াংফায়দকরদয ারথ ভত য়ফয়নভি  বা অনুয়ষ্ঠত  ি 

এফং টিিা উরজরায া ছয়ভিানগয কয়ভউয়নটি য়িয়নক য়যদ থন কযা ি।  
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 উন্নয়ন প্রকল্প 

wkï I bvix Dbœq‡b m‡PZbZvg~jK †hvMv‡hvM Kvh©µg (5g ch©vq) cÖKíwU Z_¨ gš¿Yvj‡qi 8wU 

ms ’̄vi  gva¨‡g ev Í̄evwqZ n‡”Q| GiB Ask wn‡m‡e Z_¨ Awa`dZ‡i wkï I bvix Dbœq‡b m‡PZbZvg~jK 

†hvMv‡hvM Kvh©µg (5g ch©vq) cÖKíwU Pjgvb i‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨B Ryb 2017 †Z cÖKíwUi (4_© ch©vq) Gi 

KvR mgvß n‡q‡Q Ges RyjvB 2017 †_‡K (5g ch©vq) Gi KvR ïiæ n‡q‡Q|  

 

(5g ch©vq) cÖK‡íi RyjvB 2017 †_‡K Ryb 2018 ch©šÍ mg‡qi eivÏK…Z A‡_©i wnmve wb¤œiƒc : 

 

Kvh©µg/Kg©m~wP cwigvY ev¯ÍevwqZ Kvh©µg eivÏK…Z A_© e¨q 

wdPvi wjLb I weZiY 98 98 7,50,000/- 7,50,000/- 

AvwU©‡Kj wjLb I weZiY 98 98 7,50,000/- 7,50,000/- 

KvUz©b •Zwi I cÖKvkbv 60 60 1,50,000/- 1,50,000/- 

wdPvimg~n MÖš’bv 1wU 1wU 2,50,000/- 2,50,000/- 

me©‡gvU  = 19,00,000/- 19,00,000/- 

  

wkï I bvix Dbœq‡b m‡PZbZvg~jK †hvMv‡hvM Kvh©µg cÖK‡íi D‡Ïk¨ n‡jv wkï I bvix msµvšÍ 

welq¸‡jv wewfbœ wcÖ›U wgwWqvi gva¨‡g Zz‡j a‡i Zv‡`i‡K m‡PZb Kiv| bvixi ÿgZvqb, wkÿv, evj¨weevn, 

†h․ZzK, bvix I wkï cvPvi cÖwZ‡iva, wkïkÖg cÖwZ‡iva, Mf©eZx gv‡qi hZœ, gv I wkïi cywó, bvix wbh©vZb, 

bvixi cÖwZ mwnsmZv cÖwZ‡iva, bvix I wkïi wewfbœ †ivMe¨vwa Ges gvbbxq cÖavbgš¿xi 10wU we‡kl D‡`¨vM 

BZ¨vw` wel‡qi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© mvaviY gvby‡mi g‡a¨ m‡PZbZv m„wó KivB G cÖK‡íi jÿ¨|  

 

cvkvcvwk G Kvh©µ‡gi gva¨‡g mgv‡Ri myweavewÂZ bvix I wkï‡`i Rxebgvb Dbœq‡b BwZevPK 

cwieZ©b Avbv Ges RbMY‡K DØy× Kivmn, wkï I bvix‡`i AwaKvi m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wó K‡i mKj †ÿ‡Î 

weivRgvb •elg¨ ~̀ixKi‡Y mnvqZv Kiv G cÖK‡íi Ab¨Zg D‡Ïk¨| cÖK‡íi AvIZvq Kvh©µ‡gi g‡a¨ wdPvi, 

AvwU©‡Kj, Bjv‡÷ªkb I KvUz©b cwÎKvq cÖKv‡ki ci Zv †_‡K evQvBK…Z KvR wb‡q Ôgv I wkïÕ msKjbwU eB 

AvKv‡i cÖKvk Kiv nq| 

 

 

 ভাভরা াংক্রান্ত প্রর্তবফদন 

তথ্য অর্ধদপতবযয পব াল্যাফ াখা প্রথবক র্ির্জ ার র্ির কোবভযা চুর্য য়ায় একটি 

প্রপৌজদার্য ( র্যর্বন) ভাভরা নাং-৩৩৬/১২, ধাযা ৪৩৫/৪৩৬/৪৩৯ এ র্ফবল দায়যা জজ 

আদারত-৭ ঢাকা রুজু কযা য় । ভাভরায ফার্দ-জনাফ প্রভা. আফদুর কর্যভ, প্রধান 

আবরাকর্িত্রগ্রাক (ি.দা) এফাং র্ফফাদী যাষ্ট্রক্ষ। ভাভরাটি ফতিভাবন র্ফিাযাধীন যবয়বে। এোড়াও  

এ অফধদপতদযয  একজন  অফপ  ায়ক  তায  ফযখাদেয  আদদদয  ফফরুদি  এটি  ভাভরা  নং 

৬৪/২০১৮ cÖাফনক  ট্রাইব্যেনার -১ ঢাকা  ভাভরা  দাদয়য  কদযদে ।।ভাভরায  ফাফদ  জনাফ  হভা . 

াফফব্যয  যভান , অফপ  ায়ক  এফং  ফফফাদী , ফিফ , Z_¨ gš¿Yvjq এফং  cÖavb Z_¨ Awdmvi, 

Z_¨ Awa`dZi| ভাভরা wU eZ©gv‡b ফফিাযাধীন  যদয়দে  । 
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 কভ িিাযীবদয দার্য়ত্ব  

 

 দর্ফ    :  প্রধান তথ্য অর্পায 

প্রফতন প্রগ্রি   :  ১ভ  

 

দার্য়োফর্র   :  

১.  প্রার্নক প্রধান র্নফ িাী র্ববফ দার্য়ত্ব ারন  এফাং অর্ধদপতবযয ার্ফ িক প্রার্নক র্ফলয়ার্দয 

জন্য দায়ী থাকা।  

২.    যকাবযয প্রিায উবদষ্টা র্ববফ দার্য়ত্ব ারন, প্রিায নীর্ত প্রণয়বন যকাযবক যাভ ি প্রদয়া এফাং 

যকাবযয ার্ফ িক প্রিায প্রবিষ্টায ভন্বয় াধন। 
৩.   প্র কর্নকোর র্ফলবয় এফাং র্ফবাগ ম্পর্কিত নীর্ত র্নধ িাযবণয প্রক্ষবত্র প্রার্নক ভন্ত্রণারবয়য উবদষ্টা 

র্ববফ কাজ। 

৪.   স্থানীয় প্রপ্র এফাং ঢাকায় অফস্থানযত র্ফবদর্ প্রিায ভাধ্যবভয প্রর্তর্নর্ধফগ ি এফাং কূ ননর্তক 

প্রর্তর্নর্ধবদয  াবথ প্রমাগাবমাগ যক্ষা।  
৫. ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য প্রিাযমূরক র্ফলয়ার্দ তত্ত্বাফধান। 
৬.    র্ফবদর্ যাষ্ট্রপ্রধান, যকাযপ্রধান, র্বআইর্বদয ফাাংরাবদ পবযয র্ফলয়ার্দ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা।  

৭.   র্ফবদর্ প্রিায ভাধ্যবভয প্রর্তর্নর্ধবদয পযসূর্ি তত্ত্বাফধান, স্থানীয়  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয 

প্রদব্যাী উন্নয়নমূরক কভ িকাণ্ড যজর্ভবন র্যদ িবনয ব্যফস্থা কযা। 

৮. অর্ধদপতবযয ফার্ল িক ফাবজ  ফযাবেয প্রক্ষবত্র মুখ্য র্াফযক্ষণ কভ িকতিা এফাং র্নয়ন্ত্রণকাযী কভ িকতিা 

র্ববফ অর্পবয দার্য়ত্ব ারন। 
৯.   আইন, অধ্যাবদ, র্ফর্ধ, প্রর্ফর্ধ এফাং াযাংবক্ষ যকায কতৃিক ইসুেকৃত র্নবদ িনা অনুমায়ী 

অর্ধদপতবযয য অর্ িত দার্য়ত্ব ম্পাদন।  
১০.  ১০ভ প্রথবক ২০তভ প্রগ্রবিয কভ িিাযীবদয র্আযএর, প্রনন এফাং আনুবতার্লক ভঞ্জুয কযা। 

১১.  অর্ধদপতবযয তদন র্িন কাজকভ ি দক্ষতা  র্নয়ভ শৃঙ্খরায াবথ মথামথবাবফ ম্পাদবনয জন্য 

র্নবদ িনা প্রদান। 

১২.   ভাঠ ম িাবয়য কভ িিাযীবদযবক র্নফ িাী  অাবযনার র্দকর্নবদ িনা প্রদয়া , কাম িক্রভ তত্ত্বাফধান   

ভর্ন র্যাং। 
১৩.   প্রির্রত দ্ধর্ত এফাং র্নবয়াগর্ফর্ধ অনুমায়ী অর্ধদপতবযয ১০ভ প্রথবক ২০তভ প্রগ্রবিয  কভ িিাযী 

র্নবয়াগ।  
১৪.   অধীনস্থ কভ িকতিাবদয ক্ষভতা প্রির্রবগ  কযায র্নবদ িনা।  
১৫.   অর্ধদপতবযয র্ফর্বন্ন াখায কাজ ভন্বয় এফাং ভর্ন র্যাং ।  
১৬.   র্যর্স্থর্ত  প্রবয়াজন অনুমায়ী বা-ভাবফব অর্ধদপতবযয প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা, ব্যর্িগতবাবফ  

       উর্স্থত বত না াযবর প্রর্তর্নর্ধ ভবনানয়ন। 
 

১৭.   র্ফর্ধ প্রভাতাবফক অধীনস্থ কভ িিাযীবদয ছুটি ভঞ্জুয কযা। 

১৮.  ভার্ক ভন্বয় বায় বার্তত্ব কযা এফাং অর্নষ্পন্ন প্রকবয র্নষ্পর্িয র্ফলবয় আবরািনা কযা। 

১৯.  ফার্ল িক র্যদ িন োড়া ভাব কভবক্ষ একফায অর্প র্যদ িন এফাং ভাঠ ম িাবয়  অর্পমূ 

তত্রভার্ক র্বর্িবত র্যদ িন কযা।  

২০.   প্রবয়াজন অনুমায়ী কভ িিাযীবদয ভবধ্য দার্য়ত্ব ফণ্টন কযা। 

২১.   অর্ধদপতবযয র্নযািা ব্যফস্থা  র্নর্িত কযা। 

২২.   যকায প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন কযা। 
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 দর্ফ    :  অর্তর্যি প্রধান তথ্য অর্পায 

 প্রফতন প্রগ্রি   :  ৩য়  

 দার্য়ত্বাফর্র   : 
১.   ইর্তা, ভূবগার, াংস্কৃর্ত, কৃর্ল, র্ক্ষা, স্বাস্থে, জনাংখ্যা, র্ল্প এফাং প্রমাগাবমাগ ম্পবকি 

ফাাংরাবদবয প্রভৌর্রক তথ্য াংগ্র কযা। 

২.   ফাাংরাবদবয র্ফর্বন্ন ব্যর্িবত্বয তার্রকা প্রণয়ন । 
৩.  ভাঠ ম িাবয় জর্য এফাং জনভবতয র্বর্িবত জাতীয় ইসুে এফাং উন্নয়ন কভ িকাপ্রণ্ডয  য 

ফাস্তফায়নমূরক র্যবা ি প্রণয়ন।  
৪.    প্রযপাবযন্প ম্যাব র্যবয়র প্রথবক র্পিব্যাক র্যবা ি ততর্য। 
৫.    ভাইবক্রার্পল্ম ইউর্ন  এফাং কর্য়ায প্রভর্ন মথামথ াংযক্ষণ । 
৬.   র্ফবিলণ াংফাদ, র্যবা ি, গবফলণামূরক প্রফন্ধ এফাং অন্যান্য গুু্রুত্বপূণ ি দর্ররার্দ াংযক্ষণ। 
৭.   াঠাগায মথামথবাবফ াংযক্ষণ  ফইত্র এফাং গবফলণামূরক প্রফবন্ধয র্নয়র্ভত ইনবিক্স  

কো ারগ কযা। 

৮   র্ির্াং-এয র্ফবাজন এফাং র্ফলয়র্বর্িক পাইর্রাং কযা। 

৯.    গুরুত্বপূণ ি জাতীয় র্দফমূব র্ফবল র্নফন্ধ ততর্য এফাং প্রকাবয ব্যফস্থা । 
১০.   র্ফবদর্ াংফাদ র্যবা ি ভর্ন র্যাং।  
১১.   ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং অন্যান্য ভন্ত্রণারবয় তদর্নক র্ির্াং যফযাবয 

তত্ত্বাফধান।   
১২.   াপ্তার্ক ঘ নাপ্রফাবয ার্ক্ষক প্রর্তবফদন প্রণয়ন-এয তত্ত্বাফধান । 

১৩.   অর্ধদপতবযয কভ িকাপ্রণ্ডয ার্ফ িক র্যবা ি প্রণয়ন-এয কাজ তত্ত্বাফধান । 

১৪.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম-প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।  

  
 

 দর্ফ   : র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

 প্রফতন প্রগ্রি   : ৪থ ি  

 দার্য়ত্বাফর্র   :  
 

১.   প্রার্নক র্ফলবয় দার্য়ত্ব ারবন অর্প প্রধানবক ায়তা কযা।  

২.   কতৃিবক্ষয র্নবদ িব অর্প  প্রধাবনয বক্ষ প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা। 

৩.   কভ িিাযীবদয র্নবয়াগ, বদান্নর্ত  ফদর্র প্রক প্রর্ক্রয়াকযণ । 
৪.   অর্ধদপতবযয ১১-২০ প্রগ্রবিয কভ িিাযীবদয ার্ব ি ফই যক্ষণাবফক্ষণ । 

৫.   কভ িিাযীবদয মাতায়াত বাতায র্ফর প্রর্ক্রয়াকযণ এফাং তদাযর্ক । 

৬.   অর্ধদপতবযয কভ িিাযীবদয র্রবার্যজ যফযাবয ব্যফস্থা কযা। 

৭.   অর্ধদপতবযয র্ফর্বন্ন বদ র্নবয়াগর্ফর্ধ ম িাবরািনা  প্রণয়ন ।  
৮.   কভ িিাযীবদয ফার্ল িক প্রগানীয় প্রর্তবফদন াংযক্ষণ । 

৯.   অর্ধদপতবযয এফাং এয আঞ্চর্রক কাম িারয়মূবয অর্প, মন্ত্রার্ত  আফাফত্র ক্রয়  

াংযক্ষণ।  
১০.   অর্ধদপতবযয র্যফণ/প্রযকি ি াংযক্ষণ কযা। 

১১.   আঞ্চর্রক কাম িারবয়য জন্য গাড়ীবাড়া প্রনয়ায ব্যফস্থা কযা। 

১২.   কভ িিাযীবদয সুবমাগ-সুর্ফধা প্রদখাশুনা কযা।  

১৩.   প্রধান তথ্য কভ িকতিা কতৃিক প্রদি ক্ষভতা অনুমায়ী ১১ প্রথবক ২০ প্রগ্রবিয  কভ িিাযীবদয ছুটি ভঞ্জুয 

কযা। 

১৪.   প্রধান তথ্য কভ িকতিায বক্ষ ব্যয় ম্পর্কিত ভঞ্জুর্যত্র ইসুে কযা।  

১৫.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।  
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দর্ফ    : র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রপ্র) 

 প্রফতন প্রগ্রি   :  ৪থ ি  

 দার্য়ত্বফর্র   :  

১.   াংফাদ ভাধ্যভ তথা াংফাদত্র, প্রযর্ি, প্র র্রর্ববন র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য কভ িকাণ্ড প্রিাবযয ব্যফস্থা 

কযা। 

২.   ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং ভর্ন্ত্রফবগ িয র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা  

কযা।         
৩.   াংফাদকবক্ষয কাম িক্রভ ভর্ন র্যাং । 
৪.   যকার্য কভ িকাপ্রণ্ডয য গৃীত ের্ফ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

৫.   িাকিরুপ্রভয পব াগ্রার্পক কাম িক্রভ ভর্ন র্যাং ।  
৬.   ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগয মাফতীয় বায কাম িক্রভ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

৭.   ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী এফাং র্ফবদর্ অর্তর্থবদয জন্য াাংফার্দক  

      বেরবনয ব্যফস্থা কযা।  

৮.   র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয় এফাং াংফাদ কবক্ষ তথ্য কভ িকতিা াংযুি কযা এফাং তাবদয কাজ ভর্ন র্যাং ।   
৯.   াংফাদ ভাধ্যবভ ফর্িঃাংফাদ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা এফাং আঞ্চর্রক তথ্য অর্পমূবয াবথ 

র্রয়াবজোঁ  যক্ষা কযা। 

১০.   াাংফার্দকবদয াবথ প্রমাগাবমাগ যক্ষা কযা।  

১১.   র্ফবল র্ফবল অনুষ্ঠানমূবয প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা।  

১২.   উন্নয়নমূরক প্রকল্প প্রিাবযয র্যকল্পনা কযা।  

১৩.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।  

  

 

 
 দর্ফ    :  র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রব াকর এফাং র্রয়াবজোঁ) 

 প্রফতন প্রগ্রি   :  ৪থ ি  

দার্য়ত্বাফর্র  :  

১.   জাতীয় এফাং র্ফবদর্ র্ভর্িয়ায ব্যর্িফবগ িয আিায-অনুষ্ঠাবনয ভন্ববয়য ব্যফস্থা কযা। 

২.  আন্তজার্তিক এফাং জাতীয় ম িাবয়য বেরন, প্রর্ভনায এফাং য়াকিবয মথামথ প্রিাবযয ব্যফস্থা 

কযা। 

৩.   ফাাংরাবদব পযযত অথফা অফস্থানযত র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয াবথ র্রয়াবজোঁ যক্ষা কযা। 

৪.   র্ফবদস্থ ফাাংরাবদ র্ভবন র্নয়র্ভত ের্ফ এফাং প্রিাযমূরক কাগজত্র যফযাবয র্নিয়তা র্ফধান 

কযা। 

৫.   ঢাকায় অফর্স্থত র্ফবদর্ র্ভনমূবয অনুবযাধক্রবভ ের্ফ এফাং প্রিাযমূরক কাগজত্র যফযা 

কযা। 

৬.   স্থানীয়  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয অোর্ক্রর্িব ন কাি ি প্রদাবনয ব্যফস্থা কযা। 

৭.   ফাাংরাবদব পযযত র্বআইর্  র্বর্বআইর্গণবক প্রদয়ায জন্য ের্ফয অোরফাভ প্রস্তুত কযা। 

৮.   প্র র্রবপান গাইি প্রকা এফাং র্ফতযবণয ব্যফস্থা কযা। 

৯.   াাংফার্দকবদয র্যিারনায জন্য আঞ্চর্রক তথ্য অর্পমূবয াবথ র্রয়াবজোঁ যক্ষা কযা। 

১০.   ফাাংরাবদব পযযত র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয জীফনবৃিান্ত  অন্যান্য তথ্য প্রস্তুত  এফাং াংযক্ষণ। 
১১.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।  
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  দর্ফ    :  উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রভৌর্রক তথ্য, ব্যর্িত্ব  তথ্য াংযক্ষণ) 

 প্রফতন প্রগ্রি   :  ৫ভ  

  দার্য়ত্ব ফর্র   : 

১.   ইর্তা, ভূবগার, াংস্কৃর্ত, কৃর্ল, র্ক্ষা, স্বাস্থে, জনাংখ্যা, র্ল্প এফাং প্রমাগাবমাগ ম্পবকি            

ফাাংরাবদবয প্রভৌর্রক তথ্য াংগ্র কযা। (সূত্র : র্যাংখ্যান ব্যেবযা)। 

২.   ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং ভন্ত্রীফবগ িয জীফনবৃিান্ত ততর্য, াংযক্ষণ  ফণ্টবনয 

ব্যফস্থা কযা। 

৩.   অর্ধদপতবযয কভ িকান্ড ভার্ক  ফার্ল িক র্যবা ি ততর্য কযা।  

৪.   প্রযপাবযন্প ম্যাব র্যয়ার প্রথবক র্পিব্যাক র্যবা ি ততর্য কযা। 

৫.   প্রযপাবযন্প কাগজত্র াংযক্ষণ কযা। 

৬.   গুরুত্বপূণ ি প্রপ্র র্ির্াং গবফলণামূরক তথ্যার্দ াংযক্ষণ কযা। 

৭.  প্রবয়াজনীয় ফই ক্রয় াঠাগাবযয কাজ তত্ত্বাফধান কযা। 

৮.   র্ির্াং-এয র্ফবাজন এফাং র্ফলয়র্বর্িক পাইর্রাং কযা। 

৯.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।  

 

 

 দর্ফ   :  উপ্রধান তথ্য অর্পায (াংফাদ ম িাবরািনা  গবফলণা) 

 প্রফতন প্রগ্রি    :  ৫ভ  

 দার্য়ত্বাফর্র     :  

১.   ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী  র্িফগণবক তদর্নক র্ির্াং যফযাবয ব্যফস্থা কযা। 

২.   র্ফবদর্ াংফাদ র্যবা ি ভর্ন র্যাং।  
৩.   তদর্নক এফাং াপ্তার্ক প্রপ্রবেন্ড ততর্য কযা। 

৪.   গুরুত্বপূণ ি াংফাদমূবয অনুফাদ  পুনিঃমুদ্রবণয ব্যফস্থা কযা। 

৫.  ভাঠ ম িাবয় জর্য এফাং জনভবতয র্বর্িবত জাতীয় ইসুে এফাং উন্নয়ন কাম িক্রবভয  য 

ফাস্তফায়নমূরক  র্যবা ি প্রণয়ন । 
৬।  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।     

 

 

দর্ফ    : উপ্রধান তথ্য অর্পায (আঞ্চর্রক তথ্য অর্পমূ) 

প্রফতন প্রগ্রি   : ৫ভ  

দার্য়ত্বাফর্র  :  
 

১.   প্রধান তথ্য অর্পাবযয বক্ষ আঞ্চর্রক অর্পবয প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন  এফাং ার্ফ িক 

প্রার্নক র্ফলয়ার্দয জন্য দায়ী থাকা।  

২.   আঞ্চর্রক তথ্য অর্পবয আয়ন  ব্যয়ন কভ িকতিায দার্য়ত্ব ারন । 
৩.  াংর্িষ্ট অর্পবয কভ িিাযীবদয র্ফর্ধ প্রভাতাবফক ছুটি ভঞ্জুয ার্ব ি প্রযকি ি াংযক্ষণ ।  

৪.   ফার্ল িক ফাবজ  প্রাক্করন ততর্য এফাং ফার্ল িক ভঞ্জুযকৃত ফাবজব য র্ফযীবত ব্যবয়য র্াফ যক্ষা কযা। 

৫.   স্থানীয় াংফাদ ভাধ্যবভয প্রর্তর্নর্ধ এফাং প্রাবনয াবথ র্রয়াবজোঁ যক্ষা।  
৬.   র্ফবাগীয়, প্রজরা  উবজরা ম িাবয়য উন্নয়ন কাম িক্রভ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

৭.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 
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         দর্ফ    : র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা (াংস্থান) 

প্রফতন প্রগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়ত্বাফর্র  :  

১.  অর্ধদপতবযয প্রান  র্াফ াখায কাজ তদাযর্ক 

২.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।     

 

 

দর্ফ    : র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা (ভন্বয়) 

প্রফতন প্রগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়ত্বাফর্র  :  

১.  অর্ধদপতবযয কর াখায ভবধ্য অবেন্তযীণ  ভন্বয় এফাং ক্রয়  র্ফতযণ াখায  কাজ তদাযর্ক   

কযা। 

২.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।   

 

 

দর্ফ    : র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা (র্ির্াং) 

প্রফতন প্রগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়ত্বাফর্র  :  

১.  অর্ধদপতবযয র্ির্াং াখায কাজ তদাযর্ক কযা। 

২.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।     

 

 

দর্ফ    : র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা (প্রপ্রবেন্ড) 

প্রফতন প্রগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়ত্বাফর্র  :  

১.  অর্ধদপতবযয প্রপ্রবেন্ড াখায কাজ তদাযর্ক কযা। 

২.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।     

 

 

         দর্ফ    : র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা 

প্রফতন প্রগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়ত্বাফর্র  :  

১.    গণভাধ্যবভ প্রিায এফাং প্রকাবয জন্য প্রপ্রর্যর্রজ, প্রপ্রবনা  ইতোর্দ জার্য কযা। 

২.    াংফাদবত্র প্রকাবয জন্য যকাবযয উন্নয়ন কাম িক্রপ্রভয য র্নফন্ধ প্ররখা। 

৩.    ভন্ত্রণারবয়য াবথ াংযুি থাকাকারীন ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী ভবাদয়গবণয র্ফর্বন্ন যকার্য/প্রফযকার্য 

অনুষ্ঠান কাবায কযা এফাং এ াংক্রান্ত াংফাদ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

৪.    র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রপ্র)-এয তত্ত্বাফধাবন ভন্ত্রণারয়  র্ফবাবগয প্রিাবযয কাজ 

মথামথবাবফ মথাভবয় প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

৫.    স্থানীয়  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয পয কাবায কযায ব্যফস্থা কযা। 

৬.   াংফাদ বেরবনয ব্যফস্থা কযা।  

৭.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।     
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 দর্ফ   : র্িপ র্পিায যাই ায  

প্রফতন প্রগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়ত্বাফর্র  : 

১.  যকাবযয র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ র্ফবল কবয যকার্য নীর্তভারা, উন্নয়ন  কাম িক্রভ ম্পবকি আকল িণীয় 

র্নফন্ধ, প্রফন্ধ, প্রযখার্িত্র, কার্ট িন ইতোর্দ যিনা এফাং ত্রর্ত্রকায় ইসুে কযা।  

২.  র্ফলয়র্বর্িক যকার্য প্রিায অর্বমাবন র্পিায যিনা কবয ায়ক ভূর্ভকা ারন কযা। 

৩.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন ।     
 

 

দর্ফ   : র্পিায যাই ায  

প্রফতন প্রগ্রি    : ৯ভ  

দার্য়ত্বাফর্র   : 

১.  যকাবযয র্ফর্বন্ন উন্নয়ন কাম িক্রভ ম্পবকি র্নফন্ধ, প্রফন্ধ, প্রযখার্িত্র, কার্ট িন ইতোর্দ যিনা এফাং এফ  

ইসুে কযায প্রক্ষবত্র র্িপ র্পিায যাই াযবক ায়তা কযা। 

২.  র্ফর্বন্ন জাতীয় র্দফ  ইসুে উরবক্ষ প্রক্রাড়ত্র প্রকাব র্িপ র্পিায যাই াযবক ায়তা কযা।  

৩.  র্ফলয়র্বর্িক যকার্য প্রিায অর্বমাবন র্পিায যিনা কবয র্িপ র্পিায যাই াযবক ায়তা কযা। 

৪.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 
 

 

দর্ফ    : তথ্য কভ িকতিা 

প্রফতন প্রগ্রি   : ৯ভ  

দার্য়ত্বাফর্র  :  

১.   গণভাধ্যবভ প্রিায এফাং প্রকাবয জন্য প্রপ্র র্যর্রজ, প্রপ্র প্রনা  ইতোর্দ ততর্য কযা।  

২.   াংফাদবত্র প্রকাবয জন্য যকাবযয উন্নয়ন কাম িক্রপ্রভয য র্নফন্ধ প্ররখা। 

     ৩.  ভন্ত্রণারবয়য াবথ াংযুি থাকাকারীন ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী ভবাদয়গবণয র্ফর্বন্ন যকার্য/প্রফযকার্য  

  অনুষ্ঠান কাবায কযা এফাং এ াংক্রান্ত াংফাদ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

৪.   র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রপ্র)-এয তত্ত্বাফধাবন ভন্ত্রণারয়  র্ফবাবগয প্রিাবযয কাজ 

মথামথবাবফ মথাভবয় প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

 ৫.   স্থানীয়  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয পয কাবায কযায ব্যফস্থা কযা। 

৬.   াংফাদ বেরবনয ব্যফস্থা কযা।  

৭.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম-প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 
 

 

দর্ফ    : অঙ্কন র্ল্পী  

প্রফতন প্রগ্রি    : ৯ভ  

দার্য়ত্বাফর্র    : 

১.  ইরাবেন।  

২.   ব্যক কবায র্িজাইন।  

৩.   প্রেদ অরাংকযণ।  

৪.   কার্ট িন ততর্য।  

৫.   দাপ্তর্যক আব িয ফ যকভ কাজ।  

৬.   প্রািায ততর্য।   

৭.   কোন ততর্য।  

৮.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 
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 দর্ফ    : প্রধান আবরাকর্িত্রগ্রাক 

প্রফতন প্রগ্রি    : ৯ভ  

দার্য়ত্বাফর্র     : 
১.   পব াগ্রার্পক াখায প্রধান র্ববফ দার্য়ত্ব ারন এফাং  ার্ফ িক প্রাগত কাজকবভ িয জন্য দায়ী 

থাকা।  

২.   র্ফর্বন্ন যকার্য অনুষ্ঠাবনয ের্ফ প্রতারায জন্য র্িত্রগ্রাকবদয ভবধ্য দার্য়ত্ব ফণ্টন । 

৩.  অধীনস্থ কভ িিাযীবদয ার্জযা  াংযক্ষণ কযা এফাং অনুর্স্থত কভ িিাযীবদয তার্রকা ঊর্ধ্িতন                  

কতৃিবক্ষয  র্নক  উস্থান।  
৪.  পব াগ্রার্পক মন্ত্রার্ত  প্রিায-এয ফার্ল িক িার্দা র্নরূণ এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নক  

উস্থান।  
৫.  াপ্তার্ক ছুটিয র্দন  অন্যান্য ছুটিয র্দবন এফাং তদর্নক র্পব য জন্য পব াাখায  কভ িিাযীবদয 

ভবধ্য কাজ ফণ্টন ।  
৬.   পব াগ্রার্পক মন্ত্রার্তয মথামথ যক্ষণাবফক্ষণ-এয জন্য দায়ী থাকা।  

৭.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 

 

 

 দর্ফ   : কাযী তথ্য অর্পায 

 প্রফতন প্রগ্রি   : ১০ভ  

 দার্য়ত্বাফর্র    : 

১.  ভন্ত্রণারবয়য াবথ াংযুি থাকাকারীন ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী ভবাদয়গবণয র্ফর্বন্ন যকার্য/প্রফযকার্য      

অনুষ্ঠান কাবায কযা এফাং এ াংক্রান্ত াংফাদ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

২.   াংফাদবত্র প্রকাবয জন্য যকাবযয উন্নয়ন কাম িক্রপ্রভয য র্নফন্ধ প্ররখা। 

৩.   র্নফ িািন এফাং অন্যান্য জাতীয় এফাং আন্তজিার্তক ঘ নায ভয় জরুর্য ার্ব ি প্রদান কযা। 

৪.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম-প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 

 

 

দর্ফ     :   প্রার্নক কভ িকতিা    

প্রফতন প্রগ্রি   :   ১০ভ  

দার্য়ত্বাফর্র    : 

১.  প্রাতের্ক প্রার্নক কাবজয ঠিক তত্ত্বাফধান, কভ িিাযীবদয  র্ফর্ধ প্রভাতাবফক র্ফর্বন্ন প্রকায ছুটিয 

নর্থ প্রর্ক্রয়াকযণ এফাং এ াংক্রান্ত কর নর্থ াংযক্ষণ কযা।  

২.  কভ িিাযীবদয র্নবয়াগ, ফদর্র , বদান্নর্ত, শৃঙ্খরা. র্ফর্বন্ন প্রকায অর্গ্রভ াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ কযা,   

কভ িিাযীবদয ফার্ল িক প্রগানীয় প্রর্তবফদন াংযক্ষণ। 

৩.  অর্প বফবনয র্নযািা, আঞ্চর্রক তথ্য অর্পমূবয প্রার্নক এফাং আর্থ িক ভঞ্জুর্য াংক্রান্ত 

মাফতীয় কাজ এফাং কভ িিাযীবদয ব্যর্িগত নর্থ াংযক্ষণ। 

 ৪.   অর্পব আগত র্িঠিবত্রয  অধীনস্থবদয ভাবে প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য ফণ্টন এফাং কভ িিাযীবদয কল্যাণ 

  াংক্রান্ত কাজ । 

৫.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 
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দর্ফ   : অর্তর্যি র্াফযক্ষণ কভ িকতিা 

প্রফতন প্রগ্রি    : ১০ভ  

দার্য়ত্বাফর্র     :  
১.   প্রকন্দ্রীয়  আঞ্চর্রক অর্পবয ফাবজ  প্রণয়ন এফাং এাংক্রান্ত মাফতীয় কাজ । 

২.  ফাবজপ্র য র্ফর্বন্ন উখাবতয অধীন ফাৎর্যক ফণ্টন , ব্যয় , র্াফযক্ষণ , খযবিয র্াফ াংযক্ষণ  

এফাং ভার্ক খযবিয প্রর্তবফদন ততর্য  ভন্ত্রণারবয় প্রপ্রযণ । 

৩.  র্নযীক্ষা আর্িয িির্  জফাফ ততর্য, কভ িিাযীবদয প্রফতন, বাতা  র্ফর্বন্ন ধযবনয অর্গ্রবভয র্ফর 

ততর্য  কোব্যক াংযক্ষণ ।  
৪.  অর্পবয মাফতীয় প্রিাবযয ভারাভার গ্রণ, াংযক্ষণ  র্ফফতযণ এফাং অর্পবয আফাফবত্রয         

ইনববন র্য ততর্য  াংযক্ষণ কযা। 

৫.  কতৃিকক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 

 

 
দর্ফ    : ক্রয় কভ িকতিা 

প্রফতন প্রগ্রি   : ১০ভ 

দার্য়ত্বাফর্র      :  
১.  দপতবযয প্রবয়াজনীয় মাফতীয় মন্ত্রার্ত  ভারাভার ক্রয় এফাং এ াংক্রান্ত নর্থত্র প্রর্ক্রয়াকযণ  

াংযক্ষণ কযা। 

২.  প্রিনার্য অর্প প্রথবক প্রবয়াজনীয় প্রিনার্য াংগ্র  ফাজায প্রথবক প্রবয়াজনীয় প্রিনার্য ক্রয় 

কযা। 

৩.   মানফান এফাং আফাফত্র ক্রয়, প্রভযাভত এফাং এ াংক্রান্ত মাফতীয় কাজ কযা। 

৪.   প্রদর্-র্ফবদর্ াংফাদত্র ক্রয়  অর্প বফবনয যক্ষণাবফক্ষণ াংক্রান্ত কাজ।   

৫.  কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 

 

  

দর্ফ   : র্ফতযণ কভ িকতিা 

প্রফতন প্রগ্রি   : ১০ভ 

দার্য়ত্বাফর্র     :  
  
 ১.   প্রাতের্ক ইসুে  প্রিাবিয মাফতীয় কাজ । 

 ১.   তদর্নক  াপ্তার্ক াংফাদত্র, প্রপ্রবনা , তথ্যর্ফফযণী ইতোর্দ র্ফতযবণয কাজ । 

 ৩.   প্রিাবিয কাবজ াংর্িষ্ট র্ি/আয, অর্প ায়কপ্রদয দার্য়ত্ব ফণ্টন । 

 ৪.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 

 

 

দর্ফ    : প্রধান কাযী 

প্রফতন প্রগ্রি   : ১১তভ প্রগ্রি   

দার্য়ত্বাফর্র    :  

১. াখায় কভ িযত অন্যান্য কাযীবদয কাবজয ভন্বয় াধন। 

২. নর্থ প্রর্ক্রয়াকযণ। 

৩. কতৃিবক্ষয র্নবদ িব প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন কযা। 
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 দর্ফ    :  তথ্য কাযী    

প্রফতন প্রগ্রি   :  ১১তভ  

দার্য়ত্বাফর্র    :   
১.   াংফাদ ম্পাদনা । 
২.   কোন ততর্য । 
৩.   প্রায প্রথবক র্ির্াং ততর্য। 
৪.   প্রপ্রবেন্ড ততর্য। 
৫.   কতৃিক্ষ প্রদি প্রম প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 

 
 

দর্ফ    : আবরাকর্িত্র গ্রাক  

প্রফতন প্রগ্রি   : ১১তভ  

দার্য়ত্বাফর্র     :  

১.  র্ফর্বন্ন যকার্য অনুষ্ঠাবন পব া কাবাবযজ প্রদান। 

২.  র্বর্বআইর্ এফাং র্বআইর্বদয অনুষ্ঠাবন পব া কাবাবযজ প্রদান। 

৩.  কতৃিবক্ষয র্নবদ িব প্রম-প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন কযা। 

 
 

 দর্ফ    : র্াফযক্ষক  

প্রফতন প্রগ্রি   : ১২তভ   

দার্য়ত্বাফর্র     :  

১.  দাপ্তর্যক ফাবজ  প্রণয়ন  ফণ্টন । 

২.  আঞ্চর্রক অর্পমূব ফাবজ  প্রপ্রযণ। 

৩.  কতৃিবক্ষয র্নবদ িব ভার্ক, তত্রভার্ক, লান্ার্ক এফাং ফার্ল িক ব্যয় প্রর্তবফদন প্রস্তুত  প্রপ্রযণ। 

৪.  কতৃিবক্ষয র্নবদ িব প্রম-প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন কযা।  
 
 

দর্ফ    : উচ্চভান কাযী  

প্রফতন প্রগ্রি   : ১৩তভ   

দার্য়ত্বাফর্র     : 

১.  নর্থ উস্থান  প্রস্তাফ প্র কযা। 

২.  র্িঠিবত্রয খড়া প্রণয়ন  উস্থান।  

৩.  কতৃিবক্ষয র্নবদ িব প্রম-প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন কযা। 

 
 

দর্ফ    : প্রিায র্কায  

প্রফতন প্রগ্রি   : ১৩তভ  

দার্য়ত্বাফর্র     :   
১.  প্রিনার্য অর্প প্রথবক অর্ধদপতবযয মাফতীয় প্রিনার্য ভারাভার াংগ্র এফাং র্যকুইর্জবনয  

র্যবপ্রর্ক্ষবত যফযা কযা।  

২.  অর্ধদপতবযয মন্ত্রার্ত প্রভযাভত যফতী মন্ত্রাাং ব্যবে র্নবয় র্ফবরয গাবয় প্রতেয়ন কযা।  

৩.   নতুন মানফান/মন্ত্রার্ত ক্রবয়য য ভজুত প্রযর্জোবয র্রর্ফদ্ধ কযা।  

৪.  কতৃিবক্ষয র্নবদ িব প্রম-প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন কযা। 
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দর্ফ   :  রাইবির্যয়ান    

প্রফতন প্রগ্রি   : ১৩তভ    

দার্য়ত্বাফর্র    :    
১.   জাতীয় তদর্নক  াপ্তার্ক র্ত্রকা/ম্যাগার্জন াংযক্ষণ।  

২.   যকার্য তথ্য র্ফফযণী ফোঁধাই কবয াংযক্ষণ কযা।  

৩.   ফাাংরাবদ প্রগবজ  াংযক্ষণ ।  

৪.   তদর্নক  াপ্তার্ক াংফাদ গর্তধাযা াংযক্ষণ ।   

৫.   র্ফলয়র্বর্িক প্রায  র্ির্াং াংযক্ষণ ।   

৬.  এোড়া র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয় াংযুি জনাংবমাগ কভ িকতিাবদয িার্দা অনুমায়ী প্রবয়াজনীয় িকুবভন্ট  

যফযাদয দার্য়ত্ব ারন কযা।  

 ৭.  কতৃিবক্ষয র্নবদ িব প্রম-প্রকাবনা দার্য়ত্ব ারন কযা। 
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 প্রফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen`s Charter) 
 

  রূকল্প (Vision) 

  যকায  জনগবণয ভবধ্য তবথ্যয প্রতুফন্ধ। 
 

  অর্বরক্ষে (Mission) 

     কাবযয বাফমূর্তি, নীর্ত  উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ ভার্ভর্িয়ায ভাধ্যবভ প্রিায কযা এফাং অোর্ক্রর্িব ন কাি ি যফযা াাংফার্দকবদয কাবজ বমার্গতা প্রদান।  
 

 প্রর্তশ্রুত প্রফামূ কাম ির্দফ 
 

 নাগর্যক প্রফা : 
 

ক্র. 

নাং 

প্রফায নাভ 

 

প্রফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

প্রফামূল্য এফাং 

র্যবাধ দ্ধর্ত 

প্রফা প্রদাবনয 

ভয় 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দর্ফ, 

প্রপান নম্বয  ই-প্রভইর 

১ 

 

অোর্ক্রর্িব ন কাি ি প্রদান আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান প্রভাতাবফক 

মথামথ কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ প্রফা প্রদান 

র্নধ িার্যত পযবভ কতৃিবক্ষয র্নক  

দার্খরকৃত আবফদন  

www.pressinform.portal.

gov.bd  তথ্য অর্ধদপতবযয 

বয়ফ প্রা িার 

র্ফনামূবল্য ৩ কাম ির্দফ জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায 

প্রপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: faizul66@gmail.com 

 

২ ংদ অফধদফন হদফ 

ফফদদফ ফবফবআইফগদণয 

অনুিাদন হাগত দাফয়ে 

ারদনয জন্য া যফযা 

 

কতৃিবক্ষয অনুবভাদন ক্রবভ ংফিষ্ট প্রফতিান/ংস্থায 

িাফদাত্র 

র্ফনামূবল্য ৩ কাম ির্দফ জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায 

প্রপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: aizul66@gmail.com 

 

৩ ভাভান্য যাষ্ট্রফত ও ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ফফফবন্ন অনুিান 

গুরুেপূণ থ অনুিাদনয কবাদযদজ 

ায়তা প্রদান 

কতৃিবক্ষয অনুবভাদন ক্রবভ ংফিষ্ট প্রফতিান/ংস্থায 

িাফদাত্র 

র্ফনামূবল্য ১ কাম ির্দফ/ 

তাৎক্ষর্ণক 

জনাফ মু. াইফুল্লা 
র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রপ্র) 

প্রপান :  ৯৫৪০১৩৮ 

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: usaif5110@gmail.com 

 

 

mailto:faizul66@gmail.com
mailto:usaif5110@gmail.com
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৪ াংদ অর্ধবফন জাতীয় 

াংবদয জনাংবমাগ াখাবক 

ায়তা প্রদান 

কতৃিবক্ষয অনুবভাদন ক্রবভ  ংফিষ্ট প্রফতিান/ংস্থায 

িাফদাত্র অনুমায়ী 

র্ফনামূবল্য ৩ কাম ির্দফ জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায 

প্রপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: faizul66@gmail.com 

 

৫ র্ভর্িয়া  দূতাফা কর 

যকার্য- প্রফযকার্য 

প্রর্তষ্ঠাবনয ঠিকানা, প্র র্রবপান 

 তথ্যার্দ াংফর্রত র্ভর্িয়া 

গাইি যফযা 

কতৃিবক্ষয অনুবভাদন ক্রবভ 

ভজুদ াববক্ষ 

ংফিষ্ট প্রফতিান/ংস্থায 

িাফদাত্র অনুমায়ী 

র্ফনামূবল্য ১ কাম ির্দফ জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায 

প্রপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ই-প্রভইর: faizul66@gmail.com 

 

৬ প্রপ্র র্যর্রজ, পব া র্যর্রজ কতৃিবক্ষয অনুবভাদন ক্রবভ www.pressinform.portal.

gov.bd  তথ্য অর্ধদপতবযয 

বয়ফ প্রা িার 

র্ফনামূবল্য ১ ঘণ্টা র্িউটি অর্পায  

াংফাদকক্ষ 

প্রপান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, 

৯৫১৪৯৮৮ 

পোক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২, 

৯৫৪০৫৫৩ 

 
৭ হপ্রদট্রন্ড, ফিফং কতৃিবক্ষয অনুবভাদন ক্রবভ www.pressinform.portal.

gov.bd  তথ্য অর্ধদপতবযয 

বয়ফ প্রা িার 

র্ফনামূবল্য ১ র্দন হভা. ফভজানুয যভান  

উপ্রধান তথ্য অফপায (আযএন্ডআয) 

হপান : ৯৫৪৯১৯০ 

হভাফাইর : ০১৫৫২৩১৭৪৯৪ 

পোক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

 

৮ ফপিায কতৃিবক্ষয অনুবভাদন ক্রবভ www.pressinform.portal.

gov.bd  তথ্য অর্ধদপতবযয 

বয়ফ প্রা িার 

র্ফনামূবল্য ২০ কাম ির্দফ খাদীজা আিায 

ফিপ ফপিায যাইটায 

হপান : ৯৫১২২৪৬  

হভাফাইর : ০১৯১১৫৩৫৬৭৩ 

পোক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 
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 অবেন্তযীণ হফা: 
 

ক্র. 

নাং 

প্রফায নাভ 

 

প্রফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

প্রফামূল্য এফাং 

র্যবাধ দ্ধর্ত 

প্রফা প্রদাবনয 

ভয় 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দর্ফ, প্রপান 

নম্বয  ই-প্রভইর 

১ 

 

র্ফর্বন্ন প্রকায ছুটি আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান প্রভাতাবফক 

মথামথ কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ প্রফা প্রদান 

র্নধ িার্যত পযবভ কতৃিবক্ষয 

র্নক  দার্খরকৃত আবফদন   

র্ফনামূবল্য ৫ কাম ির্দফ জনাফ  প্রভা. র্নজামূর কফীয 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

প্রপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

২ িাকফযয স্থায়ীকযণ, ফআযএর 

ভঞ্জুফয, অফয প্রদান 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান প্রভাতাবফক 

মথামথ কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ প্রফা প্রদান 

র্নধ িার্যত পযবভ কতৃিবক্ষয 

র্নক  দার্খরকৃত আবফদন   

র্ফনামূবল্য ১৫ কাম ির্দফ জনাফ  প্রভা. র্নজামূর কফীয 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

প্রপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

3 দদান্নফত, ফদফর আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান প্রভাতাবফক 

মথামথ কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ প্রফা প্রদান 

কতৃিবক্ষয র্নক  দার্খরকৃত 

আবফদন   

র্ফনামূবল্য ১৫ কাম ির্দফ জনাফ  প্রভা. র্নজামূর কফীয 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

প্রপান :  ৯৫৪৯০৯৫  পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৪ ফজফএপ ভঞ্জুফয আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান প্রভাতাবফক 

মথামথ কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ প্রফা প্রদান 

র্নধ িার্যত পযবভ কতৃিবক্ষয 

র্নক  দার্খরকৃত আবফদন   

র্ফনামূবল্য ০৫ কাম ির্দফ জনাফ  প্রভা. র্নজামূর কফীয 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

প্রপান :  ৯৫৪৯০৯৫  পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
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৫ গৃফনভ থাণ, হভযাভত, 

হভাটযগাফড়, কফম্পউটায, 

হভাটয াইদকর অফগ্রভ ভঞ্জুফয 

প্রফিয়াকযণ 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান প্রভাতাবফক 

মথামথ কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ প্রফা প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কতৃিবক্ষয  

র্নক  দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত মূল্যভাবনয নন-

জুর্ির্য়ার িোবম্প 

অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনামূবল্য ০৭ কাম ির্দফ জনাফ  প্রভা. র্নজামূর কফীয 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

প্রপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৬ কভ থিাযীদদয অনুকূদর A, B 

এফং C হেফণয যকাফয ফাা 

ফযাদ্দ প্রফিয়াকযণ 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান প্রভাতাবফক 

মথামথ কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ প্রফা প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কতৃিবক্ষয  

র্নক  দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত মূল্যভাবনয নন-

জুর্ির্য়ার িোবম্প 

অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনামূবল্য ১০ কাম ির্দফ জনাফ  প্রভা. র্নজামূর কফীয 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

প্রপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
 

৭ যকাফয কভ থিাযীদদয 

প্রাফধকাযভুি আফাফক 

হটফরদপান ভঞ্জুফয, খাত 

ফযফতথন ও স্থানান্তয ংিান্ত 

প্রোফ প্রফিয়াকযণ 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান প্রভাতাবফক 

মথামথ কতৃিবক্ষয 

অনুবভাদনক্রবভ প্রফা প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কতৃিবক্ষয  

র্নক  দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত মূল্যভাবনয নন-

জুর্ির্য়ার িোবম্প 

অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনামূবল্য ১০ কাম ির্দফ জনাফ  প্রভা. র্নজামূর কফীয 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

প্রপান :  ৯৫৪৯০৯৫   

পোক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: 

sdpioadmin@pressinform.gov.bd, 

kabirmdnizamul@yahoo.com 
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 তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯-এয আবরাবক গৃীত ব্যফস্থা 

তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯-এয আবরাবক তথ্য  অর্ধদপতবযয স্বপ্রবণার্দতবাবফ 

প্রকাবমাগ্য তপ্রথ্যয তার্রকা  প্রকাবয ভাধ্যভ র্নবন উবল্লখ কযা বরা।  
 

ক্র. ন. তবথ্যয র্ফফযণ তথ্য প্রকাবয ভাধ্যভ 

০১ কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয তথ্য বয়ফ াইব  প্রকা কযা 

বয়বে 

০২ কাম িম্পাদন চুর্ি (APA)  বয়ফ াইব  প্রকা কযা 

বয়বে 

০৩ ফর্: ফাাংরাবদ ছুটি, াবাপ্র িয NOC বয়ফ াইব  প্রকা কযা য় 

০৪ র্টিবজন িা িায বয়ফ াইব  প্রকা কযা 

বয়বে 

০৫ প্রপ্রর্যর্রজ, পব ার্যর্রজ, তথ্যর্ফফযণী বয়ফ াইব  প্রকা কযা য় 

০৬ প্র ন্ডায িকুবভন্ট, র্নবয়াগ র্ফজ্ঞর্প্ত বয়ফ াইব  প্রকা কযা য় 

 

 তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ, ঠিকানা এফাং প্রপান নম্বয  

জনাফ দীাংকয ফয 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায (প্রপ্রা কর) 

তথ্য অর্ধদপতয, ফাাংরাবদ র্িফারয়, ঢাকা।  
প্রপান : ৯৫১৪০৬৮ 

প্রভাফ : ০১৭১০৯২৯৫৯৬ 

ই-প্রভইর : dipankar_bar@yahoo.com 

 

 র্ফকল্প তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ  ঠিকানা 

এ এভ ইভদাদুর ইরাভ 

তথ্য অর্পায (াংস্থান) 

তথ্য অর্ধদপতয, ফাাংরাবদ র্িফারয়, ঢাকা।  
প্রভাফ : ০১৭১৫০০৫১২০ 

ই-প্রভইর : amimdaduli69@gmail.com 
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 আর্রকাযী কভ িকতিায নাভ, দফফ  ঠিকানা 

 

কাভরুন নাায 

প্রধান তথ্য অর্পায 

তথ্য অর্ধদপতয,ফাাংরাবদ র্িফারয়,ঢাকা 

প্রপান : ৯৫৪৬০৯১ 

প্রভাফাইর : ০১৭১৩০৪৪৯৯৪ 

ই-প্রভইর : mikamrun@gmail.com 

 

 তথ্য অর্ধদপতবযয প্রপাকার বয়ন্ট কভ িকতিাবদয নাভ, দফফ, প্রপান/ 

প্রভাফাইর  ই-প্রভইর 

 

উর্য থক্ত য়ফলরি ফতথভান যকারযয গৃীত য়ফয়বন্ন কাম থক্রভ সুষ্ঠুবারফ ম্পাদরনয ররক্ষ্য এ অয়ধদপতরযয য়নম্নফয়ণ থত 

কভ থকতথারদয নারভয ারবথ ফয়ণ থত য়ফলরি ক্ষপাকার রিন্ট, নবকল্প প াকা েশয়ন্ট ও আয়র কভ থকতথা ভরনানিন ক্ষদিা ররা : 

 
 

µ.bs `vwqZ¡cÖvß Kvh©µg `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v weKí `vwqZ¡cÖvß Kvh©µg Avwcj Kg©KZ©v 

01. MoU ংক্রান্ত জিাব মুঃ াআফুল্লা 

উেপ্রধাি তথ্য ন ার (আযএন্ডআয) 

ক্ষপান : ৯৫৪9190 

ক্ষভাফাইর: ০১৭26261856 

জিাব খািীজা অক্তার  

ননিয়র তথ্য ন ার (পপ্রশেন্ড) 

ক্ষপান: ৯৫৪০০১৯ 

ক্ষভাফাইর: ১৯১১৫৩৫৬৭৩ 

 

02. য়ভিানভায ক্ষথরক 

আগত আশ্রি প্রাথীরদয 

ভানয়ফক ািতা 

প্রদারন প্রচায ংক্রান্ত  

জনাফ মুঃ াআফুল্লা 

উেপ্রধাি তথ্য ন ার (পপ্র) 

হটফরদপান :  ৯৫৪০০৩০   

হভাফাইর : ০১৫৫২৩২৪৮৪৭ 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

 

03. তথ্য অয়ধকায আইন-

২০0৯ ংক্রান্ত 

জনাফ দীংকয ফয 

ননিয়র তথ্য ন ার (পপ্রাটক) 

ক্ষপান : ৯৫১৪০৬৮ 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১০৯২৯৫৯৬ 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

জনাফ কাভiæন নাায 

প্রধাি তথ্য ন ার 

প াি : ৯৫৪৬০৯১ 

পমাবাআ : 

০১৭১৩০৪৪৯৯৪ 

04. নাগয়যক ক্ষফা প্রদান ও 

য়জআযএ ংক্রান্ত 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

জিাব অাদুজ্জামাি খাি 

ননিয়র তথ্য ন ার(মন্বয়) 

ক্ষপান : 9514068 

পমাবাআ: 01812222489 

 

05. PMIS 
ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত 

জনাফ দীংকয ফয 

ননিয়র তথ্য ন ার (পপ্রাটক) 

ক্ষপান : ৯৫১৪০৬5 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১০৯২৯৫৯৬ 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

 

06. মামা ংক্রান্ত  জিাব পমা. লাঅম রকার 

ক্রয় কম মকতমা 

ক্ষপান : 9549057 

পমাবাআ: 01817712838 

জিাব পমা. পারাব পাশি 

প্রলানিক কম মকতমা 

ক্ষপান : 9511025 

 

07. আশিাশেলি ংক্রান্ত  জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

জিাব অাদুজ্জামাি খাি 

ননিয়র তথ্য ন ার (মন্বয়) 

ক্ষপান : 9514068 

পমাবাআ: 01812222489 
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08. বান মক কম মম্পািি 

চুনক্ত (APA) ংক্রান্ত  

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

জিাব অাদুজ্জামাি খাি 

ননিয়র তথ্য ন ার (মন্বয়) 

ক্ষপান : 9514068 

পমাবাআ: 01812222489 

 

09. এনিনজ এবং মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রী পলখ ানিা 

নবশল উশযাগ ব্র্যানন্ডং 

ংক্রান্ত 

জিাব পমা. নমজানুর রমাি 

 নচ  য়পচায যাইটায 

ক্ষপান : ৯৫৪০৪৯৮ 

ক্ষভাফা : 01712025135 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

 

10. নিট অেনি ও 

নিষ্পনি ংক্রান্ত  

জিাব অাদুজ্জামাি খাি 

ননিয়র তথ্য ন ার (মন্বয়) 

ক্ষপান : 9514068 

পমাবাআ: 01812222489 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

 

11. জাতীয় শুদ্ধাচার পকৌল 

বাস্তবায়ি (NIS) 

ংক্রান্ত 

জিাব অাদুজ্জামাি খাি 

ননিয়র তথ্য ন ার (মন্বয়) 

ক্ষপান : 9514068 

পমাবাআ: 01812222489 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

 

12. ওশয়ব এিনমি ংক্রান্ত  জিাব অাদুজ্জামাি খাি 

ননিয়র তথ্য ন ার (মন্বয়) 

ক্ষপান : 9514068 

পমাবাআ: 01812222489 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

তথ্য ন ার (ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

ক্ষভাফাইর : ০১৭১5005120 

 

13. b`x iÿvq 

Rbm‡PZbZv m„wói 

jÿ¨ msµvšÍ 

 

Rbve BmivZ Rvnvb  

wdPvi ivBUvi 

ক্ষপান : ৯৫৪০৪৯৮ 

ক্ষভাফাইর : 01712025135 

জিাব অাদুজ্জামাি খাি 

ননিয়র তথ্য ন ার (মন্বয়) 

ক্ষপান : 9514068 

পমাবাআ: 01812222489 

 

১৪. AvBwmwU msµvšÍ 

 

জিাব এ.এভ. ইভদাদ্যর ইরাভ 

(ংস্থােি) 

প াি : 9545636 

 †gvevBj : 01715005120 

জিাব অাদুজ্জামাি খাি 

ননিয়র তথ্য ন ার (মন্বয়) 

ক্ষপান : 9514068 

পমাবাআ: 01812222489 

 

15. †cbkb wb®úwË 

msµvšÍ 

জিাব পমা. পারাব পাশি 

প্রলানিক কম মকতমা 

ক্ষপান : 9511025 

 

জিাব পমা. রমজাি অী 

 কারী তথ্য ন ার 

ক্ষপান : 9511025 

পমাবাআ: 01729904150 
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 এ অর্ধদপতবয কভ িযত অর্পাযগবণয নাভ, দর্ফ, প্রপান  প্রভাফাইর নম্বয  
 

ক্র. নাং নাভ দর্ফ প্রভাফাইর/ টিঅোণ্ডটি নম্বয ই-প্রভইর 

১. কাভরুন নাায প্রধান তথ্য অর্পায  

(র্আই) 

৯৫৪৬০৯১ (অর্প) 

৯৩৬১৮৬৬ (ফাা) 

০১৭১৫২০৯২৫২ 

mikamrun@gmail.com 

২. পজবর যাফফী অর্তর্যি প্রধান তথ্য 

অর্পায (এর্আই) 

৯৫৪৫০৯৬ (অর্প) 

০১৭১১৭৮৪৪৭৮ 

rabifa@yahoo.com 

৩. পায়জুর ক   র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য 

অর্পায (প্রপ্রা কর)  

৯৫৪০১৩৮  (অর্প) 

০১৫৫২৩২৪৮৪৭ (ফাা) 

faizul66@gmail.com 

৪. হভা. ফনজামূর কফীয র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য 

অর্পায (প্রান)  

৯৫৪৯০৯৫ (অর্প) 

০১৭১২০৩৬৪৬৮ (ফাা) 

kabirmdnizamul@ 

yahoo.com 

৫. মুিঃ াইফুল্লা উপ্রধান তথ্য অর্পায  

(আযঅোণ্ডআয) 

৯৫৪৯১৯০ (অর্প) 

০১৭২৬২৬১৮৫৬ 

usaifs110@gmail.com 

 

 

াংফাদ কক্ষ, (প্রপান: ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮) 
E-mail : piddhaka@gmail.com, piddhaka@yahoo.com 

Web : www.pressinform.portal.gov.bd 

 

াংফাদ কক্ষ, কাবরয ারা 

ক্র. নাং নাভ দর্ফ প্রভাফাইর/ টিঅোণ্ডটি নম্বয ই-প্রভইর 

১. অনসূয়া ফডুয়া র্র্নয়য তথ্য 

অর্পায 

০১৭১৫৬৭৬২৫৯ anasuya.barua@ 

gmail.com 

  

২. প্রিৌধুযী াবরা 

াযবীন 

তথ্য অর্পায ০১৬৮২৪৫০৮৩৬ sahela.chowdhury@ 

gmail.com 

৩. কাজী ােীনাজ 

আরভ 

তথ্য অর্পায ০১৫২১৪৯৯৮৮৫ 

 

quazishammi@ gmail.com 

৪. মুেদ জীভ 

উর্েন 

কাযী তথ্য 

অর্পায 

০১৬৭৭০৪০৩৩১ zuddin331@gmail.com 
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প্রপ্রবেণ্ড াখা 
ক্র. নাং নাভ দর্ফ প্রভাফাইর/টিঅোণ্ডটি নম্বয ই-প্রভইর 

১. িার্রয়া ইয়ার্ভন  র্র্নয়য তথ্য 

অর্পায  

০১৭১৬৮৮২৬৩৩ easmin_dl@ 

yahoo.com 

২. পার্ভা জাান তথ্য অর্পায ০১৯১৫৪৫৩৭১৭ fjahan_du@ 

yahoo.com 

৩. শুকরা ফর্ণক তথ্য অর্পায ০১৭১৮৫১৫০৭২ banik.shukla@ 

yahoo.com 

৪. ভর্জিনা ইয়ার্ভন কাযী তথ্য 

অর্পায 

০১৫৫২৩২৫১০৫  

৫.  াঈদা হফগভ কাযী তথ্য 

অর্পায 

  

 

    াংফাদ কক্ষ, র্ফকাবরয ারা 

ক্র. নাং নাভ দর্ফ প্রভাফাইর/টিঅোণ্ডটি নম্বয ই-প্রভইর 

১. প্রভা. ভামুদুর 

কফীয 

র্র্নয়য তথ্য 

অর্পায 

০১৭১৮৭৯৭২৭৭ mahmudk108@ 

gmail.com 

২. প্রভা. প্রর্রভ 

প্রাবন 

র্র্নয়য তথ্য 

অর্পায 

০১৫৫২৩২২০৮৬ selim65@ 

yahoo.com 

৩. পাযানা যভান র্র্নয়য তথ্য 

অর্পায 

০১৭২০২১২১২২ frahman050282@ 

gmail.com 

৪. প্রভাোিঃ আপবযাজা 

নাইি র্যভা 

র্র্নয়য তথ্য 

অর্পায 

০১৭১২৪৬২৬৭৫ nicedu@yahoo.com 
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   প্রপ্রা কর াখা (প্রপান : ৯৫৪০৮০২, ৯৫১৪০৬৫) 
ক্র. নাং নাভ দর্ফ প্রভাফাইর/টিঅোণ্ডটি নম্বয ই-প্রভইর 

১. দীাংকয ফয  র্র্নয়য তথ্য অর্পায ৯৫ ১ ৪ ০ ৬৫  
০ ১ ৭ ১ ০ ৯২ ৯৫ ৯৬ dpnkrbar@ 

gmail.com 

২. আবযাপা 

ইভদাদ 

তথ্য অর্পায ৯৫ ৪ ০ ০ ১ ৯  
০ ১ ৭ ৫ ৭ ০ ১ ৭ ৯৫ ৭  

esha956@ 
gmail.com 

৩. এ প্রক এভ 

প্রপযবদৌ 

কাযী তথ্য অর্পায ০১৫৫৭৭৪২৯৬৭ 

 

 

 

 

র্পিায াখা (প্রপান : ৯৫৪৫১৩৭) 

 
ক্র. নাং নাভ দর্ফ প্রভাফাইর/টিঅোণ্ডটি নম্বয ই-প্রভইর 

১ খাদীজা আিায র্িপ র্পিায যাই ায ০ ১ ৯১ ১ ৫ ৩৫ ৬৭ ৩ 
৯৫ ১ ২ ২ ৪ ৬ khadizapid@ 

gmail.com 

২ ইযাত জাান তথ্য অর্পায ০১৭১২০২৫১৩৫ 

 

israt178@ 

gmail.com 

৩ আজুিভাি ফানু অঙ্কন র্ল্পী ০১৭১৫৫৬৩৭৩০  

 

প্রান াখা 

 
ক্র. নাং নাভ দর্ফ প্রভাফাইর/টিঅোণ্ডটি নম্বয ই-প্রভইর 

১. এ এভ ইভদাদুর 

ইরাভ 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(াংস্থান)-এয রুটিন 

দার্য়ত্ব 

৯৫৪৫৬৩৬ 

অর্প 

০১৭১৫০০৫১২০ 

 

amimdaduli69@ 

gmail.com 

২. আাদুজ্জাভান 

খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বি) 

৯৫৪০০১৯ 

অর্প 

০১৮১২২২২৪৮৯ 

nayan105@ 

yahoo.com 

৩. প্রভা. প্রাযাফ 

প্রাবন 

প্রার্নক কভ িকতিা ৯৫১১০২৫ 

(অর্প) 

 

pidprosha@ 

gmail.com 

4. প্রভা. া আরভ 

যকায 

ক্রয় কভ িকতিা ৯৫৪৯০৫৭ (অর্প) 

০১৮১৭৭১২৮৩৮ 

pidpurchase@ 

gmail.com 

5. প্রভা. আতাউয 

যভান 

অর্ত. র্াফযক্ষণ 

কভ িকতিা 

৯৫১১০২৫ 

অর্প 

০১৭৩১৩৬৮৪৭৪ 

pidhisab@ 

gmail.com 

6. া প্রভা: রুহুর 

আর্ভন র্িস্তী 

র্ফতযণ কভ িকতিা (ি.দা.) ৯৫৪৫১২৪ (অর্প)  
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র্ির্াং াখা (প্রপান : ৯৫৪৯১৯১) 

 
ক্র.নাং  নাভ দর্ফ প্রভাফাইর ই-প্রভইর 

১. পার্ভদা াযর্ভন ক  তথ্য অর্পায ০১৫৫২৩২৫০৮২  

২. প্রভা: যর্পকুর ইরাভ কাযী তথ্য 

অর্পায 

০১৭১৬১৫৮৭৪৭  

৩. ভামুদা র্উর্র আিায  কাযী তথ্য 

অর্পায 

০১৫৫২৩২৭০০১  

 

র্ভর্িয়া প্রন্টায (প্রপান : ৯৫১৫৫৫০) 
 

ক্র.নাং  নাভ দর্ফ প্রভাফাইর ইমেইল 

১. াঈদা প্রফগভ র্র্নয়য তথ্য অর্পায ০১৯১৪২৯৪৬৯৩  

২. রায়রা আযজুভান ফানু তথ্য অর্পায ০১৫৫২৪২০৫৮৬  

 

আবরাকর্িত্র াখা (প্রপান : ৯৫১৪৪৩২)  
 

ক্র.নাং  নাভ দর্ফ প্রভাফাইর 

১. প্রভািঃ ইভাইর কাযী প্রধান আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১১১০৪৪৮৮ 

২. র্য়ার ভামুদ আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৫৫২৩০৬৯০৯ 

৩. এ  র্ফ এভ 

আকতারুজ্জাভান 

আবরাকর্িত্রগ্রাক 

 (প্রধানভন্ত্রী অর্প) 

০১৭১১১০৪৪৮৬ 

৫. প্রভা. নুরুর আরভ আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১১৩০৩৫৯১ 

৬. প্রভািঃ আরতাপ প্রাবন আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৫৫২৪৫৫৯৩৬ 

৭. এনামুর ক ফকুর আবরাকর্িত্রগ্রাক (ফঙ্গবফন) ০১৫৫২৩২৩৪৫৫ 

৮. ইকযাভ প্রিৌধুযী আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১১১০৭৮৮০ 

৯. প্রভা. আব্য াীন আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১৬৭৭৬২৫৮ 

১০. গাজী াবযায়ায প্রাবন আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১৭০৫২৬৭০ 

১১. কাজী আবনায়ায াদাত আবরাকর্িত্রগ্রাক (ফঙ্গবফন) ০১৮১৭০৯০০৮৪ 

১২. সুভন দা আবরাকর্িত্রগ্রাক  

(প্রধানভন্ত্রী অর্প) 

০১৭১১১২৭৩৮৫ 

১৩. প্রভািঃ জাাঙ্গীয কর্ফয আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৯১৭৪৩২৯৭৭ 

১৪. প্রভািঃ প্রতৌর্দুজ্জাভান আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১২৮২৮৭৭৮ 

১৫. প্রভািঃ ভাঈন উর্েন আবরাকর্িত্রগ্রাক  
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র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তবয াংযুি জনাংবমাগ কভ িকতিাগবণয (র্আয) তার্রকা  

ই-প্রভইর  প্রভাফাইর প্রপান নম্বয 
(প্রজেষ্ঠতায ক্রভানুাবয নয়)  

 

µ.b. bvg c`ex gš¿Yvjq/wefvM/`ßi ‡gvevBj B-‡gBj 

01 Rbve m g †Mvjvg 

wKewiqv 

cwiPvjK/Dc cÖavb 

Z_¨ Awdmvi 

 

M„nvqb I MYc~Z© 

gš¿Yvjq 9540854 

01711271757 

01552318108 

1963kibria@ 

gmail.com 

02 Rbve ‡gvnv¤§` 

AvdivRyi ingvb 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  wkÿv gš¿Yvjq 

9576878 

01911007539 afrazurrahman@ 

yahoo.com 

03 Rbve †gv. †Z․wn`yj 

Bmjvg 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi ciivóª gš¿Yvjq 

9556022 

01718543625 islamtohidul76@ 

gmail.com 

04 Rbve ‡gv. Avãyj Rwjj Dc cÖavb Z_¨ 

Awdmvi 

wkí gš¿Yvjq 

9564231 

01552318662 jalilpro74@ 

gmail.com 

05 Rbve ‡gvnv¤§` Igi 

dviæK †`Iqvb 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  `y‡h©vM e¨e¯’vcbv I 

ÎvY gš¿Yvjq 

9540178 

01943446323 faruque_dewan@ 

yahoo.com 

06 Rbve cixwÿr †P․ayix Z_¨ Awdmvi  ¯^v¯’¨ I cwievi 

Kj¨vY gš¿Yvjq 

9550224 

01552320328 1parcho@ 

gmail.com 

07 Rbve †gv. Avey bv‡Qi wmwbqi Z_¨ Awdmvi  moK cwienY I 

gnvmoK wefvM 

 9512293 

01716478394 nasertipu007@ 

yahoo.com 

08 Rbve gxi AvKivg 

DÏxb Avn¤§`  

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  Z_¨ gš¿Yvjq 

9540014 

01763770207 creations.mir@ 

gmail.com 

09 Rbve ‡gv. kv‡n`yi 

ingvb  

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  A_© gš¿Yvjq 

9512204  

01556505500 shahedrm72@ 

gmail.com 

10 Rbve gxi ‡gvnvt 

Avmjvg DwÏb  

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  we`y¨r, R¡vjvwb I 

LwbR m¤ú` 

gš¿Yvjq  9571123 

01713003844 aslamuddinm@ 

gmail.com 

11 Rbve ‡gv. byiæj û`v  DccwiPvjK  RvZxq msm` 

mwPevjq 

(Rbms‡hvM kvLv) 

8130474 

01716238029 nurulhuda_pro@ 

yahoo.com 

12 Rbve G GBP Gg gvmyg 

wejøvn 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  cÖwZgš¿xi `ßi 

RbcÖkvmb gš¿Yvjq 

9574425 

01974068520 masumbillah27@ 

hotmail.com 

13 Rbve ‣mq` G. gyÕ‡gb  wmwbqi Z_¨ Awdmvi  GbweAvi 

8316120-26 

Ext-251 

01711395138 sa_momen@ 

yahoo.com 

14 Rbve cÖbe Kzgvi 

fÆvPvh© 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  `yb©xwZ `gb Kwgkb 

934648    

01716463276 pranabacc@ 

yahoo.com 

15 Rbve ‡gvnwmb †iRv  wmwbqi Z_¨ Awdmvi  wewRwe 9650338 01769600338 probgb@ 

gmail.com 

16 Rbve G †K Gg Kvgiæj 

AvnQvb 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  cywjk m`i `ßi 

9566998 

01552375644 buyankamrul@ 

gmail.com 

17 Rbve †gv Í̄dv Kvgvj 

cvkv 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  cwi‡ek, eb I 

Rjevqy cwieZ©b 

gš¿Yvjq 9540393 

01812285056 mostafakamal@ 

gmail.com 
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18 Rbve ‡gvnv¤§` Av‡bvqvi 

†nvmvBb  

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  ag© gš¿Yvjq 

9576348 

01819143190 Anwar27info@ 

gmail.com 

19 Rbve †gv. kwidzj 

Avjg  

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  ‡ijc_ gš¿Yvjq 

9563694  

01711691053 Sharif163du@ 

gmail.com 

20 Rbve gyt mygb †g‡n`x wmwbqi Z_¨ Awdmvi  Lv`¨ gš¿Yvjq 

9540435 

01711242915 

01937455218 

mehedisiman@ 

gmail.com 

21 Rbve †gvnv¤§` wMqvm 

DwÏb 

Z_¨ Awdmvi  K…wl gš¿Yvjq 

9514776 

01712008981 gias.dmc@ 

gmail.com 

 

22 Rbve †gv. AvKZviæj 

Bmjvg 

Z_¨ Awdmvi  hye I µxov gš¿Yvjq 

9575508 

01718851851 aktarullalpur@ 

gmail.com 

23 Rbve ‡gv. Avãyj jwZd 

eKmx 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  evwYR¨ gš¿Yvjq 

9540876 

01711165880 latif.bakshi@ 

gmail.com 

24 Rbve kvn Avjg ev`kv  wmwbqi Z_¨ Awdmvi  grm I cÖvwYm¤ú` 

gš¿Yvjq 9574819 

01817117929 

01511677678 

shahalambadsha@

yahoo.com 

25 Rbve ‡gv. gwgbyj nK  wmwbqi Z_¨ Awdmvi  RbcÖkvmb gš¿Yvjq 

9577433   

01711176110 jibon1966@ 

gmail.com 

26 Rbve ‡gv. Rvnv½xi 

Avjg Lvb 

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  ‡b․ cwienY 

gš¿Yvjq 9573776 

01711425364 jahangirpro66@ 

yahoo.com 

27 Rbve ‡gv. AvjgMxi 

†nv‡mb 

Z_¨ Awdmvi  gyw³hy× welqK 

gš¿Yvjq 9559255 

01716531053  

28 Rbve dqmj nvmvb  wmwbqi Z_¨ Awdmvi  ms¯K…wZ welqK 

gš¿Yvjq 9514600 

01771064921 fhassanlux@ 

yahoo.com 

29 Rbve †gv. kixd gvngy` 

Acy 

Z_¨ Awdmvi (‡eZvi)  ¯^ivóª gš¿Yvjq 

9514343 

01710635348 smapu1@ 

yahoo.com 

30 Rbve we‡eKvb›` ivq  wmwbqi Z_¨ Awdmvi  weÁvb I cÖhyw³ 

gš¿Yvjq 9540387 

01711815881 vivekroy07@ 

yahoo.com 

31 Rbve †gv. gvgyb nvmvb  Z_¨ Awdmvi  we‡ivax`jxq †bZvi 

Kvh©vjq 8171378 

01718466363 mamun.pid@ 

gmail.com 

32 Rbve ‡kL Iqvwj` 

d‡qR 

Z_¨ Awdmvi  ‡mZz wefvM  

9512293 

01713823731 walidfaiej@ 

gmail.com 

33 Rbve †gvnv¤§` 

iv‡k ỳ¾vgvb 

Z_¨ Awdmvi  cÖevmx Kj¨vY I 

•e‡`wkK Kg©ms¯’vb 

gš¿Yvjq 9355781 

01712380435 rasheduzzaman195

2@gmail.com 

34 Rbve gvB`yj Bmjvg Z_¨ Awdmvi  mgvRKj¨vY 

gš¿Yvjq 9571124 

01911522517 mklp007@ 

gmail.com 

35 Rbve G GBP Gg 

RyjwdKvi Avjx 

Z_¨ Awdmvi  cve©Z¨ PÆMÖvg 

welqK gš¿Yvjq 

9540017 

01711247834 zulfikarpro78@ 

gmail.com 

36 Rbve †gvnv¤§` Rvnv½xi 

Avjg  

wmwbqi Z_¨ Awdmvi  

(‡eZvi)  

cvwbm¤ú` gš¿Yvjq 

(cÖwZgš¿xi `ßi) 

9570028 

01975105850 pro@mowr.gov.bd 

37 Rbve †gv. kwn`yj Avjg 

gRyg`vi 

Rbms‡hvM Kg©KZ©v  Z_¨ I †hvMv‡hvM 

cÖhyw³ wefvM 

8181039 

01711704843 sa.majumder65@ 

gmail.com 

38 W. †gv. †iRvDj Kwig  Z_¨ Awdmvi  AvBb, wePvi I 

msm` welqK 

gš¿Yvjq 

9514431 

01913295718 rezaulki77@ 

gmail.com 
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39 Rbve AvKZviæj Bmjvg Z_¨ Awdmvi   kÖg I Kg©ms ’̄vb 

gš¿Yvjq 9573839 

01718851851 aktarullalpur@ 

gmail.com  

40 Rbve MvRx †Z․wn`yj 

Bmjvg 

Rbms‡hvM Kg©KZ©v 

(‡eZvi)  

cwiKíbv gš¿Yvjq 

9180886 

01552494364 siezar_gazitowhid

@yahoo.com 

41 Rbve ‡gv. Avnmvb 

Kwig †P․ayix  

mnKvix Z_¨ Awdmvi  ¯’vbxq miKvi, cjøx 

Dbœqb I mgevq  

(cÖwZgš¿xi `ßi) 

9553225 

01712241903 yousuf2394@ 

gmail.com 

42 Rbve g. †kdv‡qZ 

†nv‡mb   

mnKvix Z_¨ Awdmvi  WvK, †Uwj‡hvMv‡hvM 

I Z_¨cÖhyw³ 

gš¿Yvjq 9514409 

01550153623 protoministermopt

@gmail.com 

43 Rbve ‡gv. Aveyj Lv‡qi mnKvix Z_¨ Awdmvi  gwnjv I wkï welqK 

gš¿Yvjq 9545225 

01716066888 mowcanews@ 

gmail.com 

44 Rbve iex›`ªbv_ ivq   Rbms‡hvM Kg©KZ©v cÖv_wgK I MYwk¶v 

gš¿Yvjq 9515338 

01552452899 rabindraroy71@ 

gmail.com 

45 Rbve ‡iRyqvb Lvb mnKvix Z_¨ Awdmvi  f~wg gš¿Yvjq 

9545483 

01825897818 

01196193329 

rejwan@gmail.com 

46 Rbve  ‡gvnv¤§` RvwKi 

†nv‡mb 

Z_¨ Awdmvi  ¯’vbxq miKvi, cjøx 

Dbœqb I mgevq 

gš¿Yvjq 9577115 

01912721236 jakaria.samin@ 

gmail.com 

47 Rbve †gvnv¤§` gvneyeyi 

ingvb  

Z_¨ Awdmvi  †emvgwiK wegvb 

cwienY I ch©Ub 

gš¿Yvjq  9594069 

01826667700 

 

mrtuhin78@ 

gmail.com 

48 Rbve ‣mKZ P›`ª 

nvj`vi 

Rbms‡hvM Kg©KZ©v 

(†eZvi)  

e¯¿ I cvU gš¿Yvjq  

9540628  

01913757803 saikatju34@ 

yahoo.com 

49 Rbve Gbv‡qZ †nv‡mb Rbms‡hvM Kg©KZ©v Z_¨ cÖwZgš¿xi `ßi 01715038956 enayet.pro@  

gmail.com 

50   evsjv‡`k wewb‡qvM 

Dbœqb KZ©©„cÿ 

9561433 

  

51  Rbve †gvnv¤§` Rvwn` 

†nv‡mb Lvb 

Rbms‡hvM Kg©KZ©v 

(†eZvi)  

KvwiMwi I gv`ªvmv 

wkÿv wefvM 

01918921714 zahidinfo30@ 

gmail.com 
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2017-2018 A_©eQ‡i miKvi M…nxZ  

Dbœqb Kvh©µ‡gi cÖPvi cÖwZ‡e`b 

 

Z_¨ Awa`dZi miKv‡ii wewfbœ Dbœqbg~jK Kvh©µ‡gi msev` I msev`wPÎ MYgva¨‡g 

cÖPv‡ii e¨e¯’v K‡i _v‡K| gnvgvb¨ ivóªcwZ Ges gvbbxq cÖavbgš¿xi wewfbœ Abyôv‡b AskMÖn‡Yi 

msev`mn msev`wPÎ G Awa`dZ‡ii gva¨‡g MYgva¨‡g cÖPv‡ii Rb¨ †cÖiY Kiv nq| wewfbœ 

gš¿Yvj‡q mshy³ G Awa`dZ‡ii Kg©KZ©vMY gvbbxq gš¿x, gvbbxq cÖwZgš¿x I gvbbxq Dcgš¿xM‡Yi 

Kg©m~wPi wgwWqv Kfv‡i‡Ri cvkvcvwk gš¿Yvjqmg~‡ni Dbœqbg~jK Kvh©µ‡gi cÖPv‡i `vwqZ¡ cvjb 

K‡i _v‡Kb| Gai‡bi Abyôvb I Dbœqb Kvh©µ‡gi Ici wcAvBwW 2017-18 A_©eQ‡i 5,202wU 

Z_¨weeiYx I 4,845wU msev`wPÎ wiwjR K‡i hv wewfbœ wcÖ›U I B‡jKUªwbK wgwWqvq cÖPvwiZ I 

cÖKvwkZ nq|  

miKvi I MYgva¨g-Gi g‡a¨ †mZzeÜ wn‡m‡e Z_¨ Awa`dZi wbqwgZ msev` m‡¤§jb, 

†cÖmweªwds, mvsevw`K‡`i cwi`k©b, gZwewbgq, †mwgbvi cÖf…wZ Av‡qvRb K‡i _v‡K| Z_¨ 

Awa`dZi MZ 2017-18 A_©eQ‡i 111wU msev` m‡¤§jb/†cÖm Kbdv‡iÝ/weªwds-Gi Av‡qvRb 

K‡i| Gig‡a¨ gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi 10wU we‡kl D‡`¨v‡Mi Ici ivRavbxmn †`‡ki 

wewfbœ ¯’v‡b msev` m‡¤§jb I †mwgbvi Av‡qvRb we‡klfv‡e D‡jøL‡hvM¨| e„nr AeKvVv‡gv Dbœqb 

cÖKímn RvZxqfv‡e ¸iæZ¡c~Y© wewfbœ Kg©m~wPi Ici wdPvi/wbeÜ/cÖeÜ cÖKvk wcAvBwWÕi Av‡iKwU 

¸iæZ¡c~Y© KvR| G `dZi †_‡K 2017-18 A_©eQ‡i Gai‡Yi 209wU ‡jLv cÖKvk Kiv nq hv 

cÎcwÎKvq cÖKvwkZ n‡q‡Q| GKB mg‡q wcAvBwW we‡kl we‡kl w`e‡m  RvZxq AvÂwjK ‣`wbK 

cwÎKvmg~‡n 11wU †µvocÎ cÖKvk K‡i| GQvov MYgva¨‡gi mvsevw`K‡`i †ckvMZ `vwqZ¡ cvj‡b 

mnvqZv cÖ`v‡bi Rb¨ 522wU A¨vwµwW‡Ukb KvW© Bmy¨ K‡i| 

miKv‡ii Dbœqb Kg©KvÐ, bxwZ, Av`k© Zz‡j aivi cvkvcvwk MYgva¨‡g cÖKvwkZ ¸iæZ¡c~Y© 

welq ZvrÿwYKfv‡e mswkøó KZ…©c‡ÿi bR‡i Avbv wcAvBwWÕi Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© KvR| Gj‡ÿ¨ MZ 

A_©eQ‡i •`wbK wfwËK MYgva¨‡g cÖKvwkZ †cÖm‡UªÛ, †cÖmweªd, wbDR nvBjvBUm cÖKv‡ki cvkvcvwk 

wcAvBwW 26,250wU †cÖmwK¬wcsm eªvÂ gnvgvb¨ ivó«cwZ, gvbbxq cÖavbgš¿x, I gvbbxq gš¿xi `ßimn 

mswkøó gš¿Yvjq /wefvM I ms ’̄vq †cÖiY K‡i| we‡`‡k evsjv‡`k wgkbmg~‡n cÖwZw`b mKv‡j 

†cÖm‡UªÛ, †cÖmweªd †cÖi‡Yi gva¨‡g wcAvBwW evsjv‡`wk K~UbxwZK‡`i †`‡ki me©‡kl cwiw ’̄wZ 

m¤ú‡K© Iqv‡Kenvj ivL‡Z f~wgKv iv‡L| 
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Z_¨cÖhyw³i e¨vcK cÖmvi wcAvBwWÕi KvR Avg~j cwieZ©b G‡b w`‡q‡Q| Afxó AskxR‡bi 

Kv‡Q wcAvBwWÕi †mev ª̀æZ †cu․‡Q w`‡Z mvgvwRK gva¨‡gi e¨envi ‡Rvi`vi Kiv n‡q‡Q| bZzb bZzb 

cÖhyw³ e¨env‡i wcAvBwW‡Z Kg©iZ‡`i `ÿZv e„w×‡Z †bIqv n‡q‡Q e¨vcK D‡`¨vM| 2017-18 

A_©eQ‡i wcAvBwWÕi 273 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡K wewfbœ wel‡qi Ici cÖwkÿY †`Iqv n‡q‡Q| 

GKB mg‡q we‡`‡k cÖwkÿY wb‡q‡Qb G `dZ‡ii 12 Rb Kg©KZ©v| MYgva¨‡gi kxl© mgš̂qKvix 

cÖwZôvb wcAvBwW‡K wWwRUvj evsjv‡`‡ki Dc‡hvMx K‡i M‡o Zzj‡Z me©vZ¡K cÖ‡Póv Ae¨vnZ 

i‡q‡Q|  
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চ্যালেঞ্জসমহূ 

 

 জনফর র্নবয়াগ 

 র্ফদ্যভান াাংগঠর্নক কাঠাবভা যুবগাবমাগী কযা 

 ভন্ত্রণারবয়য উন্নয়ন কাম িক্রভ জনগবণয কাবে ইর্তফািকবাবফ প্রৌৌঁবে প্রদয়ায র্নর্ভি 

গণভাধ্যবভ তথ্য প্রিায  প্রকাবয জন্য কর ভন্ত্রণারবয় তথ্য প্রর গঠন 

 দাপ্তর্যক কাম িক্রভ সুষু্ঠবাবফ র্যিারনায জন্য আইর্টি র্নবি য অফকাঠাবভা  

প্রর্র্ক্ষত দক্ষ জনফর গবড় প্রতারা। 
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 উাংায 

য়ফবব্যাী ক্ষমাগারমাগ ও তথ্যপ্রর্যয়ক্তয উৎকল থ ও দ্রুত প্রারযয পরর ফাংরারদরয গণভােরভ 

ব্যাক প্রায ও য়ফকা ঘরটরছ । তথ্যপ্রর্যয়ক্ত যকায ও জনগরণয ভারঝ দূযত্ব কয়ভরি য়দরিরছ। 
ভানুরলয জীফনমাত্রায ভান উন্নিন ও তথ্যরফা জনগরণয ক্ষদাযরগাড়াি ক্ষৌৌঁরছ য়দরত ফতথভান 

যকারযয য়দন ফদররয নদ য়বন-২০২১ এয আররারক ‘য়ডয়জটার ফাংরারদ’ য়ফয়নভ থারণ এফং 

২০২১-এ মধ্যম আরিয ক্ষদ, ২০৪১ এ  উন্নত ফাংরারদ য়নভ থাক্ষণয ররক্ষ্য এ অয়ধদপতয অয় থত 

দায়িত্ব য়নষ্ঠায রে ারন করয মারচ্ছ।  
SDGs-য কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়প্রন প্রযািম্যা অনুমায়ী তথ্য ভন্ত্রণারবয়য মূর দার্য়বত্বয 

(১৬.১০) বঙ্গ ভন্বয় কবয তথ্য অর্ধদপতপ্রযয য অর্ িত দার্য়ত্ব মথামথবাবফ ারবনয 

ভাধ্যবভ কার্িত রক্ষে অজিন ম্ভফ বফ। এরবক্ষে তথ্য অর্ধদপতবযয জনফর কাঠাবভা 

আধুর্নকায়বনয কাজ িরবে, নতুন র্ফবাগগুবরাবত আঞ্চর্রক তথ্য অর্প স্থাবনয উবদ্যাগ প্রনয়া 

বয়বে। র্ভর্িয়া ম্যাবনজবভন্ট, পব া আকিাইর্বাং, র্বজুয়োর র্ির্াং, অোর্ক্রর্িব ন কাি ি ইসুে 

কাম িক্রভ অব াবভন এফাং দক্ষ জনফর গবড় তুরবত প্রকল্প প্রণয়বনয কাজ এর্গবয় িরবে। এফ 

প্রকবল্পয পর ফাস্তফায়ন ত ফেবযয পুযবনা র্আইর্িবক যুবগাবমাগী কযবত ভূর্ভকা যাখবফ 

ফবর আা কযা মায়।  
   

তথ্য অর্ধদপতয যকাবযয উন্নয়ন কভ িকাবণ্ডয কর তথ্য ফাধাীন, স্বতিঃস্ফূতিবাদফ দক্ষতা  

প্রাদার্যবত্বয াবথ গণভাধ্যভ  প্রাার র্ভর্িয়ায ভাধ্যবভ জনগবণয কাবে প্রৌৌঁবে র্দবে। 
একইাবথ জনগবণয প্রতোা পূযণ, আস্থা অজিন, জনম্পৃিতা র্নর্িতকযণ এফাং জনগবণয 

িার্দা যকাযবক জার্নবয় র্দবে। ফতিভান ভয় প্রাার র্ভর্িয়া গণনজযদার্যয সুবমাগ কবয 

র্দবয়বে। গণভাধ্যভ োড়া ফাস্তফতা জানা ফতিভান ভবয় ম্ভফ নয়। এ অর্ধদপতয দক্ষতা  

প্রাদার্যবত্বয াবথ যকায  এফাং জনগবণয ভবধ্য তথ্য আদান  প্রদান  জনগবণয িার্দা 

যকাযবক অফগতকযবণয ভাধ্যবভ প্রতুফন্ধ যিনা কবয িবরবে মা বর্ফষ্যবত অব্যাত থাকবফ।  
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