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জাতীয় শুদ্ধািায মকৌর ফাস্তফায়ন (NIS),অর্ববমাগ গ্রণ র্নষ্পর্ি 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ১০টি র্ফবল উবযাগ 

উন্নয়ন প্রকল্প 

কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয কাম িফন্টন 

র্টিবজন িার্ িায  

মপাকার বয়ন্ট কভ িকতিাবদয নাভ, দর্ফ, মপান  ই-মভইর 

অর্ধদপতবযয কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয নাভ, দর্ফ, মপান  ই-মভইর 

তথ্য ও জনাংবমাবগয দার্য়বে াংভেক্ত কভ িকতিাবদয নাভ, দর্ফ, মপান  ই-মভইর 

২০১8-২০১9 অথ িফছবযয উন্নয়নভরক প্রিায 

উাংায 
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উক্রভর্ণকা 

 

 অপ্রর্তবযাধ্য গর্তবত ফাাংরাবদ এর্গবয় িরবছ। স্ববল্পান্নত মদ মথবক ফাাংরাবদ এখন উন্নয়নীর মদবয কাতাবয। জনগণ 

 যকাবযয ভবধ্য তথ্য আদান-প্রদান, জনগবণয বিতনতা সৃর্ি, বৃর্দ্ধ  ম্পৃক্ততা এ অগ্রমাত্রায় গুরুেপূণ ি অফদান মযবখবছ। 

গণভাধ্যভ এ মেবত্র ভখ্য ভূর্ভকা ারন কবযবছ। যকার্য ম িাবয় গণভাধ্যভভবয ীল ি ভন্বয়কাযী প্রর্তষ্ঠান র্ববফ কাজ 

কযবছ তথ্য অর্ধদপতয।  

 

 জনগবণয ফাকস্বাধীনতা র্নর্িত কযবত যকায কাজ কবয মাবে। ফাকস্বাধীনতা র্নর্িত কযবত প্রবয়াজন স্বাধীন 

গণভাধ্যভ। যকায গণভাধ্যবভয স্বাধীনতা এফাং াাংফার্দক  াংফাদকভীবদয কল্যাণ র্নর্িত কযবত কাজ কবয মাবে। 

প্রর্তর্দবনয প্রকার্ত স্রার্ধক র্ত্রকা, যকার্য-মফযকার্য মফতায  টির্ব িযাবনবরয াাার্ অনরাইন র্ভর্িয়া, মাশ্যার 

র্ভর্িয়া প্রভৃর্ত তথ্য প্রফাবয জগবত র্ফপ্লফ এবন র্দবয়বছ। জনগণবক তাৎের্ণক াংফাদ যফযাব র্ফপুর াংখ্যক াংফাদকভী 

স্বাধীনবাবফ কাজ কযবছন। গণভাধ্যভ  াাংফার্দকতা জগবতয এ র্ফার উন্নয়ন ফাাংরাবদবয অগ্রমাত্রাবক আবযা মফগফান 

কবযবছ।  

 

 তথ্য অর্ধদপতয যকায, াংফাদকভী  জনগবণয ভাবঝ মতুফন্ধ র্াবফ কাজ কযবছ। প্রর্তর্নয়ত যকাবযয উন্নয়ন 

কভ িকাণ্ড, নীর্ত, আদ ি, মফা ম্পবকি তথ্য তুবর ধযায াাার্ গণভাধ্যবভ প্রকার্ত গুরুেপূণ ি র্ফলয় তাৎের্ণকবাবফ াংর্িি 

কর্তিবেয নজবয এবন তথ্য অর্ধদপতয জনগবণয াবথ যকাবযয াংবমাগ ততর্য কবয আবছ। যকাবযয র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয 

স্বেতা  জফাফর্দর্তা র্নর্িত কযবত প্রণীত তথ্য অর্ধকায আইন-২০০৯ কাম িকয য়ায মপ্রর্েবত তথ্য অর্ধদপতবযয দার্য়ে 

 কাম িবায বৃর্দ্ধ মবয়বছ। তথ্য অর্ধদপতবযয এফ দার্য়ে কাম িকযবাবফ ারবনয রবেয জনফর কাঠাবভা আবগ্রি কযায কাজ 

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। নতুন র্ফবাগগুবরাবত আঞ্চর্রক তথ্য অর্প স্থাবনয উবযাগ মনয়া বয়বছ। তথ্য অর্ধদপতযবক 

ভেবগাবমাগী কযবত Better Service and Coordination of Media স্থান, আকিাইর্বাং, অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি ইসুয 

অবর্াবভন এফাং দে জনফর গবে তুরবত দবে মনয়া বয়বছ।  

 

 ২০১৮-২০১৯ অথ িফছবয তথ্য অর্ধদপতবয র্যিার্রত  ম্পার্দত কাম িক্রভ বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা তথ্য অর্ধদপতবযয 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৮-২০১৯ মত উবেখ কযা বয়বছ। এ প্রর্তবফদবন উর্ের্খত তথ্যার্দ দাপ্তর্যক প্রবয়াজন র্ভর্াবনায াাার্ 

র্ফর্বন্ন গণভাধ্যভকভী, র্েক, গবফলক ফ িস্তবযয জনগবণয কাবজ আবফ ফবর আা কযা মায়। 
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তথ্য অর্ধদপতবযয র্যর্ির্ত 

 

স্বাধীনতা-পূফ িকারীন আঞ্চর্রক তথ্য অর্প, ঢাকা । স্বাধীনতা-উিযকাবর তথ্য অর্ধদপতয র্ববফ কাজ শুরু কবয । যফতীবত 

১৯৮৪ াবর এনাভ কর্ভটিয সুার্যক্রবভ তথ্য ভন্ত্রণারবয়য অধীন গবফলণা  তথ্য াংযেণ (Research and 

Reference) দপ্তযবক তথ্য অর্ধদপতবযয াবথ একীভূত কযা য়। জাতীয় মপ্রোর্  ভবয়য প্রবয়াজবন তথ্য অর্ধদপতবযয 

ফতিভান অফকাঠাবভা গবে উবঠবছ। তথ্য অর্ধদপতয ফাাংরাবদ র্িফারবয়য র্ির্নক বফবনয (৯ নম্বয বফন) ৩য়  ৪থ ি তরায় 

কাম িক্রভ র্যিারনা কযবছ। এছাো অর্ধদপতবযয রাইবের্য  র্ির্াং াখা র্িফারয়েয ৬ নম্বয বফবনয র্নিতরায় খুফই 

স্বল্প  জায়গায় কাম িক্রভ র্যিারনা কযবছ। তথ্য অর্ধদপতবযয র্তনটি আঞ্চর্রক অর্প যবয়বছ । এগুয়রা িট্টগ্রাভ, খুরনা  

যাজাী র্ফবাগীয় বয অফর্স্থত।   

 

 রূকল্প (Vision)  

 

যকায  জনগবণয ভবধ্য তথ্য মতুফন্ধ।  

 

 অর্বরেয (Mission)  

যকাবযয বাফভর্তি, নীর্ত  উন্নয়নভরক কাম িক্রভ গণভাধ্যমভ প্রচায কযা, গণভাধ্যমভ প্রকাগত ংফামদয ওয গবগি কময 

প্রস্তুতকৃত ংফাদগগতধাযা নীগত গনধ যাযকমদয অফগত কযণ এফাং অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি যফযা য়ফায ভাধ্যমভ াাংফার্দকবদয 

কাবজ বমার্গতা প্রদান।  

 

মকৌরগত উবেশ্যভ (Strategic Objectives)     

 জনবিতনতা সৃর্ি এফাং াভার্জক েভতায়বন অফদান যাখা;  

 একটি আধুর্নক, কাম িকয এফাং জনভৄখী গণভাধ্যভ র্ল্প র্ফকাব ায়তা কযা;  

 জাতীয় ইর্তা, ঐর্তয  াংস্কৃর্ত াংযেণ, ভদ্ধকযণ কাম িক্রভ মজাযদায।  
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াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

জনফর াংক্রাি তথ্য 

 

ফ িবভার্ জনফর   :   ৩৭০ জন     ভঞ্জু র্যকৃত দ  : ৩৭০  

৯ভ  তদূর্ধ্ি মগ্রি  :   ৮৭ জন     কভ িযত জনফর : ২78  

১০ভ  মগ্রি  :    ২৮ জন     শূন্য দাংখ্যা :   92  

১১-১৭ মগ্রি  :   ১৩১ জন  

১৮-২০ মগ্রি  :   ১২৪ জন  

৯ভ  তদূর্ধ্ি মগ্রি 

ক্র. নাং বদয নাভ ভঞ্জুর্যকৃত দ কভ িযত আবছন শূন্য দাংখ্যা ভিব্য 

০১ প্রধান তথ্য অর্পায ০১ 01   

০২ অর্তর্যক্ত প্রধান তথ্য অর্পায ০১ - 01  

০৩ র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায ০৩ ০3 -  

০৪ উপ্রধান তথ্য অর্পায ০৫ ০4 01  

০৫ র্র্নয়য তথ্য অর্পায+র্িপ র্পিায যাইর্ায ৪০ 

+১ 

৪১ 

৩1 
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০৬ তথ্য অর্পায + র্পিায যাইর্ায ৩৩ 

+১ 

৩৪ 

28 06 

 

 

০৭ প্রধান আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১ - ০১  

০৮ অঙ্কন র্ল্পী ০১ ০১ -  

                                                  মভার্ : ৮৭ 68 19  

 

১০ভ  মগ্রি 

০১ কাযী তথ্য অর্পায ২৩ 19 04  

০২ প্রার্নক কভ িকতিা ০১ ০১ -  

০৩ অর্তর্যক্ত র্াফযেণ কভ িকতিা ০১ ০১ -  

০৪ ক্রয় কভ িকতিা ০১ ০১ -  

০৫ র্ফতযণ কভ িকতিা ০১ - ০১  

০৬ কাযী প্রধান আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১ - ০১  

                                                   মভার্ : ২৮ 22 06  
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১১-১৭ মগ্রি 

 

ক্র.নাং বদয নাভ  মভার্ দ 

াংখ্যা 

কভ িযত দ 

াংখ্যা 

শূন্য 

দাংখ্যা 

ভিব্য 

০১ তথ্য কাযী 25 14 11  

০২ প্রধান কাযী 06 06 -  

০৩ র্াফযেক ০১ ০১ -  

০৪ উচ্চভান কাযী ০৯ ০9 -  

০৫ াঁর্-র্রর্কায কাভ-কর্ম্পউর্ায অাবযর্য ০৫ ০৩ ০২  

০৬ াঁর্-ভৄদ্রাের্যক কাভ-কর্ম্পউর্ায 

অাবযর্য 

০৮ ০৫ ০৩  

০৭ রাইবের্যয়ান ০১ - ০১  

০৮ মটাযর্কায ০১ ০১ -  

০৯ আবরাকর্িত্রগ্রাক ২২ ১৮ ০৪  

১০ অর্প কাযী কাভ-কর্ম্পউর্ায 

ভৄদ্রাের্যক 

২৮ ১5 ১3  

১১ মর্বরক্স অাবযর্য ১১ ১০ ০১  

১২ কযার্ারগায ০১ ০১ -  

১৩ মটায কাযী ০২ ০১ ০১  

১৪ গার্েিারক ১১ ১0 01-  

মভার্ : ১৩১ ৯4 ৩7  

১৮-২০ মগ্রি 

০১ মিাি যাইিায ১০ ০8 ০2  

০২ পবর্াকর্ অাবযর্য ০৯ ০৮ ০১  

০৩ কযা যকায ০১ 01 -  

০৪ মযকি ি াপ্লাইয়ায ০১ ০১ -  

০৫ অর্প ায়ক (দপ্তগয) ১১ ০৯ ০২  

০৬ মিববরর্াংম্যান ০৯ ০৮ ০১  

০৭ র্পর্নায ০২ ০২ -  

০৮ মোভাইি র্প্রন্টায ০৮ ০৭ ০১  

০৯ িাকিরুভ কাযী ১৪ ০5 ০9  

১০ মেজায-কাভ র্িভায ০২ ০২ -  

১১ অর্প ায়ক  ৫২ 37 ১5  

১২ র্যেন্নতাকভী ০২ ০১ ০১  

১৩ র্নযািা প্রযী ০৩ ০৩ -  

            মভার্ : ১২৪ জন ৯2 জন 32 জন  
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 র্ফযভান াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমায়ী তথ্য অর্ধদপতবযয প্রধান ০৫টি াখা যবয়বছ। এগুবরা বরা 

প্রান াখা, মপ্র াখা, প্রবর্াকর াখা, র্পিায াখা এফাং মভৌর্রক তথ্য, ব্যর্ক্তে  মযপাবযন্স াখা।  

 

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

াংস্থান  ভন্বয়। একজন র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায প্রান াখায দার্য়বে যবয়বছ ন। াংস্থান  ভন্বয় 

উাখায ০২টি দার্য়বে ০২ জন র্র্নয়য তথ্য অর্পায যবয়বছন। াংস্থান   ভন্বয় দুটি উাখায ভাধ্যবভ 

অর্ধদপতবযয মাফতীয় প্রার্নক কাম িক্রভ ম্পার্দত য়।  

 

 মপ্র াখা :  ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী এফাং মদর্-র্ফবদর্ র্বআইর্, র্বর্বআইর্ অর্তর্থমদয জন্য 

াাংফার্দক বেরন আবয়াজন কযা এ াখায প্রধান কাজ। গণভাধ্যবভয াবথ র্নর্ফে মমাগাবমাগ যো কবয যকাবযয 

র্ফর্বন্ন উন্নয়ন কভ িকান্ড  জনগবণয ভাবঝ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা এ াখায অন্যতভ একটি কাজ। এছাো র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণারবয়  র্ফবাবগ মমকর তথ্য অগপায/গগনেয তথ্য অগপায কভ িযত আবছন তাবদয তদাযক এফাং আঞ্চর্রক 

অর্পগুবরায াবথ র্রয়াবজাঁ যো কযা মপ্র াখায কাজ। এ াখায অন্যতভ গুরুেপূণ ি কাবজয স্থান বরা 

াংফাদকে। াংফাদকেবক ফরা য় র্আইর্ি 'য প্রাণ। প্রবতযক ভন্ত্রণারবয় ভাননীয় ভন্ত্রী  ভন্ত্রণারবয়য াবথ াংভেক্ত 

কর তথ্য অগপায/গগনেয তথ্য অগপায তাবদয াংগৃীত ভন্ত্রণারবয়য প্রবয়াজনীয়  প্রিাযবমাগ্য তথ্য 

াংফাদকবে মপ্রযণ কবযন। তামদয াঠাবনা র্ফর্বন্ন তথ্য র্নউজ রুবভ কতিব্যযত অর্পাযযা  গণভাধ্যবভ প্রিাবযয রবেয 

প্রিায উবমাগী যান্ডআউর্ ততর্য কবয  দ্রুততায াবথ র্ফর্বন্ন গণভাধ্যবভ মপ্রযণ কবযন। আবরাকর্িত্র াখা মপ্র াখায 

অর্ফবেয একটি অাং। এই াখা মথবক  ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য প্রবয়াজনীয়  

গুরুেপূণ ি র্ফর্বন্ন কভ িকা মন্ডয ছর্ফ র্ফর্বন্ন র্প্রন্ট  ইবরক্ট্রর্নক র্ভর্িয়ায় মপ্রযণ কযা য়। পবর্া কাবাবযবজয জন্য এই 

াখায ১8 জন পবর্াগ্রাপায আমেন। এখাবন একটি অতযাধুর্নক কারায পবর্াল্যাফ যবয়বছ। াংফাদকেটি  মবায ৫র্া 

মথবক যাত ১২র্া ম িি  এফাং ফছবযয ৩৬৫  র্দনই মখারা থাবক।  াংফাদকবে একজন র্র্নয়য তথ্য অর্পায (র্িউটি 

অর্পায) এয মনর্তবে তথ্য অর্পায, কাযী তথ্য অর্পায এফাং তথ্য কাযীয়দয ভন্ববয় একটি টিভ কাজ কবয। 
প্রর্তর্দন ০৩(র্তন) টি র্পবর্ এ কাম িক্রভ র্যিার্রত য়।  

 প্রবর্াকর াখা : মদর্-র্ফবদর্ াাংফার্দক  র্ভর্িয়া কভীবদয মাগত দার্য়ে ারবন ায়তা মদয়া  প্রবর্াকর 

াখায প্রধান কাজ। এছাো াাংফার্দকবদয মাগত দার্য়ে সুষ্ঠুবাবফ র্যিারনায জন্য এ  াখা মথবক মপ্র 

অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি ইসুয কযা য়। জুরাই ২০১8 মথবক জুন ২০১9 ম িি 425টি নতুন অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি ইসুয এফাং 

1855টি অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি  নফায়ন কযা বয়বছ  । মদবয ফাইবয গুরুেপূণ ি ছর্ফ মপ্রযণ, র্ফবদর্ র্বর্বআইর্  

র্বআইর্বদয াবথ আগত মপ্র টিভবক ায়তা প্রদান এফাং াাংফার্দক বেরন/মপ্র র্ের্পাং-এয আবয়াজন এ াখা 

মথবক কযা বয় থাবক। এছাো ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্ফর্বন্ন গুরুেপূণ ি অনুষ্ঠান কাবাবযবজয 

ব্যাাবয াাংফার্দকবদয ার্ফ িক বমার্গতা মদয়া এফাং জাতীয় াংবদয অর্ধবফবনয  ভয় াাংফার্দকবদয মপ্র া 

র্ফতযণ এ াখায অন্যতভ  কাজ। এ াখা মথবক র্আইর্ি মর্র্রবপান গাইি প্রকা কযা য় এফাং তা গণভাধ্যভ 

র্ফর্বন্ন গুরুেপূণ ি দপ্তবয মপ্রযণ  কযা য়। একজন র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয তত্ত্বাফধাবন  প্রবর্াকর াখা 

র্যিার্রত য়।  



12 

 

 

 র্পিায াখা : যকাবযয র্ফর্বন্ন উন্নয়ন কভ িকা মণ্ডয য উন্নয়নভরক  প্রফন্ধ, র্পিায, কার্ট িন  মলাগান র্ফর্বন্ন 

গণভাধ্যবভ র্ফতযণ এফাং  প্রকাবয ব্যফস্থা কযা  এ াখায প্রধান কাজ। এছাো র্ফর্বন্ন জাতীয় র্দফবয উবেবশ্যয প্রর্ত 

রেয মযবখ মক্রােবত্রয র্ফলয়ফস্তুয য র্ফর্বন্ন ম্মাগনত ও প্রগথতমা ব্যগিমেয কাছ মথবক র্ফলয়র্বর্িক র্নফন্ধ, 

প্রফন্ধ, কর্ফতা ইতযার্দ  াংগ্রপূফ িক মক্রােত্র ততর্য  কযা এফাং র্ত্রকায় প্রকাবয ব্যফস্থা কযা ে।  একজন র্িপ 

র্পিায যাইর্াবযয তত্ত্বাফধাবন এ াখা র্যিার্রত য়।  
 মভৌর্রক তথ্য, ব্যর্ক্তে াখা : মভৌর্রক ত থ্য, র্ভর্িয়া মর এফাং রাইবের্য-এ র্তনটি ইউর্নর্ র্নবয় এ াখা গঠিত। এ  

াখা ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী, উভন্ত্রী  এফাং যকাবযয উচ্চদস্থ কভ িকতিা র্ফর্ি 

ব্যর্ক্তফবগ িয জীফনবৃিাি ততর্য, াংযেণ এফাং যফযা কবয থাবক। এ অর্ধদপতবয ১৯৭২ ার মথবক ২০০০ ার 

ম িি ফাাংরাবদবয ঐর্তার্ক, আথ িাভার্জক  াাংস্কৃর্তক অঙ্গবনয গুরুেপূণ ি তথ্য র্ির্জর্ার দ্ধর্তবত াংযর্েত 

যবয়বছ ।  প্রর্তর্দবনয জাতীয়  আঞ্চর্রক তদর্নক র্ত্রকায় প্রকার্ত র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়  র্ফলয়র্বর্িক খফবযয য 

র্বর্ি কবয মমকর মায র্ির্াং ততর্য কযা য় তায কর্, মপ্রবনার্, মপ্র র্ের্পাং, যান্ডআউর্, র্পিায, 

মক্রােত্র র্ফর্বন্ন প্রকায ায়ক ফই রাইবের্যবত াংযর্েত আবছ। এছাো র্ভর্িয়া মর এ াখায অধীবন গুরুেপূণ ি 

ভূর্ভকা ারন কযবছ। াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমায়ী একজন উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয তত্ত্বাফধাবন এ  াখা 

র্যিার্রত বে।  

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

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

মপ্রবিন্ড, র্ফবদর্ াংফাদ ভর্নর্য, াপ্তার্ক ঘর্নার্ি ততর্য কবয ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী  

র্িফবদয যফযা কযা য়। এছাো প্রর্তর্দন র্নউজর্েপ ততর্য কবয র্ফবদব অফর্স্থত ফাাংরাবদ দূতাফাভব 

াঠাবনা য়।  একজন উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয তত্ত্বাফধাবন এই াখা র্যিার্রত য় ।  
 

 র্ির্াং াখা : প্রর্তর্দন জাতীয়  আঞ্চর্রক তদর্নক র্ত্রকাভ য় প্রকাগত র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য  এফাং র্ফলয়র্বর্িক 

 গুরুেপূণ ি খফবযয য র্বর্ি কবয মায র্ির্াং ততর্য কযা য় । ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত , ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

ফাবফবন প্ররর্তর্দবনয মায র্ির্াং মবাবয মৌৌঁবছ মদয়া য়। ভন্ত্রণারয় াংর্িি কর নীর্তর্নধ িাযকবদয কাবছ 

এ মায র্ির্াং মথাভবয় মৌৌঁছাবনা য়। এছাো র্ফবদর্ াংফাদ ভর্নর্য, তদর্নক  াপ্তার্ক মপ্রবিন্ড, 

াপ্তার্ক ঘর্নার্ি ততর্য কবয যাষ্ট্রর্ত, প্রধানভন্ত্রী, ভন্ত্রী  র্িফবদয যফযা কযা য় । একজন উপ্রধান তথ্য 

অর্পাবযয তত্ত্বাফধাবন এই উাখা র্যিার্রত য়  
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 কাম িাফর্র (Functions) 

 

   প্রধান কাম িাফর্র 

 

 মর্কই উন্নয়ন অবীি (SDGs) অজিবন তথ্য অর্ধদপতবযয সুর্নর্দ িি দার্য়ে ফাস্তফায়ন 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ১০টি র্ফবল উবযাগ ফাস্তফায়বনয তথ্য ভন্ত্রণারবয়য দার্য়বেয বঙ্গ ভন্বয় কবয দার্য়ে 

ফাস্তফায়ন 

 র্বন ২০২১ এফাং র্বন ২০৪১ ফাস্তফায়বনয র্নবদ িনাফর্র প্রর্তারন  

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়ন 

        

 

 

   তদনর্িন কাম িাফর্র 

 

 যান্ডআউর্/মপ্রর্যর্রজ, র্নউজর্েপ, মপ্রবিন্ড ততর্য  র্ফতযণ; 

 র্বর্বআইর্বদয র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয পবর্া কাবাবযজ মদয়া; 

 মদর্  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয জন্য অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি ইসুয  নফায়ন; 

 াংদ অর্ধবফন িরাকারীন এফাং র্ফর্বন্ন জাতীয়  আিজিার্তক ঘর্না র্নউজ কাবাবযজ/াংফাদ ধাযবণয জন্য 

াাংফার্দকবদয র্ভর্িয়া া ইসুয কযা; 

 র্বর্বআইর্  র্বআইর্বদয জন্য মপ্র র্ির্াং ততর্য  র্ফতযণ  

 মপ্র কনপাবযন্স  মপ্র র্ের্পাং এয আবয়াজন 

 জনবিতনতা  উন্নয়নভরক র্পিায, র্নফন্ধ  ইরাবেনভেক্ত মলাগান র্ত্রকায় প্রকাবয ব্যফস্থা কযা  

 র্ফর্বন্ন জাতীয় র্দফব র্ত্রকায় মক্রােত্র প্রকাবয ব্যফস্থা কযা  

 র্বর্বআইর্  র্বআইর্বদয জীফনবৃিাি াংগ্র কবয প্রকা কযা 

 মপ্রবিন্ড, র্নউজর্েপ, যান্ডআউর্, মপ্রর্ির্াং এফাং াংফাদত্র াংযেণ 

 র্ফর্বন্ন র্ভর্িয়ায াাংফার্দকগবণয াবথ র্রয়াবজাঁ যো 

 মদর্  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয াবথ র্রয়াবজাঁ যো 

 র্ভর্িয়া গাইি প্রকা 

 জাতীয়  আঞ্চর্রক ম িাবয় গণভাধ্যভ কভীবদয াবথ ভতর্ফর্নভয় 

 যকাবযয উন্নয়ন প্রকল্পভ াাংফার্দকবদয র্নবয় বযজর্ভন র্যদ িবনয ব্যফস্থা কযা 
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 এর্ির্জ অজিবন গৃীত কভ ির্যকল্পনা 

 

এর্ির্জ কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়বনয মযািম্যা অনুমায়ী বমাগী র্ববফ এ অর্ধদপতবযয  সুর্নর্দ িি দার্য়ে যবয়বছ। 

দার্য়েগুয়রা র্নম্নরূ : 

7র্ফ  2030 াবরয ভবধ্য করবক আধুর্নক  মর্কই জ্বারার্ন মফায আতায় আনবত, উন্নয়নীর র্ফবল কবয স্ববল্পান্নত  

মছাবর্া দ্বীযাষ্ট্রগুবরাবত জ্বারার্ন অফকাঠাবভায ম্প্রাযণ  প্রভের্ক্তয উন্নর্ত াধন কযা। 

9.1 অথ িননর্তক উন্নর্ত  ভানফজার্তয কল্যাবণ আঞ্চর্রক  আিঃীভাি মেবত্র ভানম্পন্ন, র্নব িযবমাগ্য, মর্কই  র্স্থর্তীর 

অফকাঠাবভায র্ফকা ঘটামনা। ফায জন্য ব্যফাযবমাগ্য  ভান প্রবফার্ধকায র্নর্িত কযা। 

9.এ আর্িকা উন্নয়নীর, স্ববল্পান্নত  ক্ষুদ্র দ্বীযাষ্ট্রগুবরাবত মর্কই  র্স্থর্তীর অফকাঠাবভাগত উন্নয়বন আর্থ িক,প্রভের্ক্তগত 

 কার্যগর্য ায়তা ফাোবনা। 

9.র্ফ উন্নয়নীর মদগুবরাবত অবযিযীণ প্রভের্ক্তয উন্নয়ন, গবফলণা  উদ্ভাফবন ায়তা কযা। র্ল্পনফর্িত্রয  ণ্যভান অন্যান্য 

মেবত্র একটি ায়ক নীর্তয র্যবফ র্নর্িত কযা। 

11.এ জাতীয় এফাং আঞ্চর্রক উন্নয়ন র্যকল্পনা মজাযদাবযয ভাধ্যবভ নগয, নগযাঞ্চর আয র্ে এরাকায ভবধ্য অথ িননর্তক, 

াভার্জক  র্যবফগত াংবমাবগয  ইর্তফািক ভম্বয় াধন। 

17.17 অাংীদার্যবেয অর্বজ্ঞতা  াংস্থান মকৌবরয ভাধ্যবভ কাম িকযবাবফ যকার্য-মফযকার্য এফাং সুীর ভাজর্বর্িক 

অাংীদার্যেবক উৎার্ত কযা এফাং উন্নর্ত াধন কযা ।  

    এর্ির্জ ফাস্তফায়বন 7ভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনায় গৃীত অবীিভ অজিবন এ অর্ধদপতয প্রবয়াজনীয় র্যকল্পনা ইয়তাভবধ্য 

গ্রণ কবযবছ। এযই আবরাবক াংর্িি র্ফলবয় জনগণবক তথ্য প্রদাবনয ভাধ্যবভ বিতন এফাং প্রর্র্েত কবয গবে মতারায রবেয 

র্পিায,র্নফন্ধ  ইরাবেনভেু্ক্ত মলাগান গণভাধ্যবভ প্রকাবয ব্যফস্থা কযা বে। এছাো, এ াংক্রাি যান্ডআউর্/মপ্রর্যর্রজ, 

র্নউজর্েপ, মপ্রবিন্ড ততর্য  র্নয়র্ভত র্ফতযবণয ব্যফস্থা কযা বে। 



15 

 

 ২০১8-২০১9 অথ িফছবযয ফাস্তফার্য়ত ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা  (APA) 

 

তথ্য অর্ধদপতবযয র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয চূোি পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

আউর্কাভ 

(outcome) 

কভ িম্পাদন সূিকভ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১6-

১7 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১7-

১8 

রেযভাত্রা 

২০১8-১9 

প্রবেণ 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাবগয র্নধ িার্যত প্রবাফ 

অজিবনয মেবত্র মমৌথবাবফ দায়ী 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্াভবয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) 

২০১9-20 ২০20-21 

1 2 3 4 5 6 7 8 ৯ ১০ 

 wdPvi, wbeÜ I KweZv  msL¨v 320 298 

 

300 300 300 তথ্য অগধদপতয 

 

 

 

 

 

†µvocÎ  msL¨v 7 12 7 7 7 ,, 

 

 

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

wWwRUvj d‡Uv Kfv‡iR msL¨v 4275 4378 4500 4500 4500 ,, 

 

 

†cÖm‡bvU-n¨vÛAvDU  msL¨v 4000 4364 4400 4400 4400 ,, 

 

 

†cÖm‡UªÛ msL¨v 250 264 250 250 250 ,, 

 

 

welqwfwËK †cÖm wK¬wcsm 

evÂ 

msL¨v 21230 21401 21230 21230 21230 ,,  

A¨vwµwW‡Ukb KvW© Bmy¨ msL¨v 450 384 360 360 360 ,, 

 

 

A¨vwµwW‡Ukb KvW© bevqb msL¨v 1200 1378 1200 1200 1200 ,, 
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 ২০১8-২০১9 অথ িফছবযয ফাবজর্  ব্যবয়য র্ফফযণ 

 

তথ্য অর্ধদপতয, ঢাকা ২০১8-১9 অথ িফছবযয াংবার্ধত ফাবজর্ ফযাে অনুমায়ী (উবমাজন)  

প্রকৃত ব্যবয়য র্ফফযণ র্নম্নরূ 

 

র্তন আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভ (িট্টগ্রাভ, যাজাী  খুরনা) 

২০১8-১9 অথ িফছবযয াংবার্ধত ফাবজর্ ফযাে অনুমায়ী (উবমাজন)  

প্রকৃত ব্যবয়য র্ফফযণ র্নম্নরূ 

মকাি নম্বয  ব্যবয়য দপা ২০১8-১9 অথ িফছবযয  

াংবার্ধত ফাবজর্ ফযাে 

২০১8-১9 অথ িফছবযয  

প্রকৃত ব্যয় 

311১101- অর্পাযবদয মফতন 4,20,০০,০০০/- ৪,03,62,০০০/- 

31112০১- প্রর্তষ্ঠান কভ িিাযীবদয মফতন ৩,40,০০,০০০/- 2,67,09,০০০/- 

3111301 - 3111328-বাতার্দ   ৫, 48,32,০০০/- 4,50,53,০০০/- 

3211- 3258- যফযা  মফা 4,15,34,০০০/- 3,53,80,০০০/- 

4112-4113- ম্পদ াংগ্র/ক্রয়    1,10,00,০০০/- 1,03,87,০০০/- 

                                  ফ িবভার্ 18,33,6৬,০০০/- 15,78,91,০০০/- 

মকাি নম্বয  ব্যবয়য দপা ২০১8-১9 অথ িফছবযয  

াংবার্ধত ফাবজর্ ফযাে 

২০১8-১9 অথ িফছবযয  

প্রকৃত ব্যয় 

311১101- অর্পাযবদয মফতন 52,০০,০০০/- 51,15,০০০/- 

31112০১- প্রর্তষ্ঠান কভ িিাযীবদয মফতন 96,০০,০০০/- 99,95,০০০/- 

3111301 - 3111328-বাতার্দ      1, 18,15,০০০/- 1,17,88,০০০/- 

3211- 3258- যফযা  মফা 64,34,০০০/- 56,46,০০০/- 

4112-4113- ম্পদ াংগ্র/ক্রয়    16,80,০০০/- 15,68,০০০/- 

                                  ফ িবভার্ 3,47,29,০০০/- 3,41,12,০০০/- 

 

ঢাকা ও আঞ্চগরক তথ্য অগপমূময  

য়ভাট ফামেট - (18,33,66,000+3,47,29,000)= 21,80,95,000/- 

 

য়ভাট ব্যে - 19,20,03,000/- 
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২০১9-২০20 অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনা  (APA) 

 

তথ্য অর্ধদপতবযয র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয চূোি পরাপর/ প্রবাফ  (Outcome/Impact)  

 

 

চূোি 

পরাপর/ 

প্রবাফ 

(Outcome

/ Impact) 

কভ িম্পাদন সূিকভ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

রেযভাত্রা  

২০১9-20 

প্রবেন 
র্নধ িার্যত রেযভাত্রা অজিবনয মেবত্র 

মমৌথবাবফ দার্য়েপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্াভবয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১7-১8 

 

 

২০১8-১9* ২০20-21 ২০21-২2 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 র্পিায, র্নফন্ধ  কর্ফতা  াংখ্যা 290 300 150 155 160 তথ্য অগধদপতয 

 

 

র্ির্জর্ার পবর্া কাবাবযজ 

 

াংখ্যা ৪২80 ৪500 ৪50০ ৪55০ ৪600 ,, 

 

 

মপ্রবনার্-যান্ডআউর্  াংখ্যা ৪000 ৪4০০ 4400 4450 4500 ,, 
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 ২০১9-২০20  অথ িফছবযয ফাবজর্  

 

তথ্য অর্ধদপতয  র্তন আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভবয  ২০১9-20 অথ িফছবযয ফাবজর্ ফযাে র্নম্নরূ  

 

 

মকাি নম্বয  ব্যবয়য দপা দয দপতয, ঢাকা  ২০১9-20 

অথ িফছবযয ফাবজর্ ফযাে 

র্তন আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভবয 

২০১9-20 অথ িফছবযয ফাবজর্ ফযাে 

3111-নগদ ভজুর্য  মফতন 13,১8,05,০০০/- 2,85,30,000/- 

3211-প্রার্নক ব্যয় 1,04,95,০০০/- 32,37,000/- 

3231-প্রর্েণ 70,00,০০০/-  

3243-মপ্রিার, বয়র  লুর্েকযান্ট 28,00,০০০/- 7,65,000/- 

3244-ভ্রভণ  ফদর্র 86,50,০০০/- 17,60,000/- 

3255-ভৄদ্রণ  ভর্ণার্য 26,০০,০০০/- 4,80,000/- 

3256-াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভগ্রী 22,০০,০০০/- 3,20,000/- 

3257-য়াগত য়ফা, ম্মাগন ওগফমল ব্যে 45,00,000/-  

3258-য়ভযাভত ও ংযক্ষণ 50,00,000/- 11,80,000/- 

4112-মন্ত্রাগত ও যঞ্জাভাগদ 1,58,00,000/- 18,78,000/- 

4113- অন্যান্য স্থােী ম্পদ 10,00,000/-  

 19,18,50,000/- 3,81,50,000/- 

দয দপতয , ঢাকা ও গতন আঞ্চগরক তথ্য অগপমূময  

য়ভাট ফামেট- (19,18,50,000+3,81,50,000) = 23,00,00,000/-টাকা 
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 অর্ির্ াংক্রাি 

তথ্য অর্ধদপতয িরভান কাম িক্রভ সুষ্ঠু  সুিযবাবফ ফাস্তফায়বনয রয়ক্ষে  আর্থ িক স্বেতা   জফাফর্দর্ 

র্নর্িতকযবণ ফদ্ধর্যকয। এযই ধাযফার্কতায় 2013-2016 াবরয  ৩০ জুন ম িি যাজস্ব ফাবজবর্ ফযােকৃত 

অবথ িয ব্যর্য়ত র্ফর/বাউিাযভ স্থানীয় যাজস্ব অর্ির্ অর্ধদপতয এফাং র্র্বর অর্ির্ অর্ধদপতবযয ভাধ্যবভ 

র্াফ র্নযীো কযা বয়বছ। এ ভয় মভার্ 08টি আর্ি উত্থার্ত বয়বছ। 08টি আর্ি েিীর্ জফাফ মপ্রযণ 

কযা বয়বছ। মায ভবধ্য 02টি আর্ি র্নষ্পর্ি বয়বছ। অফর্ি আর্িগুবরা র্নষ্পর্িয র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন।  

ইবনাববন 

 

 2019-20 অথ িফছবযয ইবনাববন কাম িক্রভ েযার্ন্বত কযায জন্য একজন ইবনাববন অর্পায এফাং ০৪ জন 

কভ িকতিাবক দস্য কবয মভার্ ০৫ দস্যর্ফর্ি ইবনাববন টিভ গঠন কযা বয়বছ  

 2018-19 অথ িফছবযয 12টি ইবনাববন টিবভয বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। 

 মবেম্বয 2018 বত যকার্য র্ফর্বন্ন কভ িসূর্িয কযান কর আবরাকর্িত্র কযার্ারক অনুমায়ী 

াংযেবণয কাম িক্রভ  িালূ কযা বয়বছ মা ফতিভান িরভান। 

 র্িবম্বয 2017 বত 15টি জাতীয় র্ত্রকায় প্রকার্ত গুরুেপূণ ি াংফাবদ র্ির্াং মেন এফাং াংযেণ 

কাম িক্রভ িালু কযা বয়বছ মা ফতিভাবন িরভান। 

 এছাো, ইপাইর্রাং ভাধ্যবভ তনর্ভর্িক ছুটি  মটনার্য ভারাভার যফযাবয অনুবভাদন মদয়া বে। 

 2018-19 অথ িফছবযয নাগর্যক মফায় উদ্ভাফন ীলক প্রর্েণ আবয়াজন কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয 

ইনাউজ প্রর্েণ প্রদান কযা বয়বছ। 

 মপ্র এর্ক্রর্িবর্ন কাি িধাযী াাংফার্দকবদয কাি িপ্রার্প্তয আবফদন পযভ অনরাইবনয মপ্রযবণয  সুর্ফধা িালু 

কযা বয়বছ। 

 মপ্র এর্ক্রর্িবর্ন কাি িধাযী াাংফার্দকবদয িার্াবফজ ততর্য কযা বয়বছ। পবর মমবকান াাংফার্দবকয 

কভ িস্থর/তথ্যার্দ বজ খু ৌঁবজ ায়া ম্ভফ বে।  

 মাগত দেতা বৃর্দ্ধয জন্য াংফাদ  আবরাকর্িত্র ম্পাদনা র্ফলয়ক প্রর্েণ কভ িারা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ।  

 উন্নেন  প্রকল্প  দ্মা  য়তুয  প্রকমল্পয  াইট  গযদযন  কযা  মেমে । 

 র্নয়র্ভতবাবফ মপ্রর্যর্রজ, তথ্যর্ফফযণী, ছর্ফ, র্পিায বয়ফ মার্ িাবর াভার্জক মমাগাবমাগ ভাধ্যবভ  

আবরাি কযা বে এফাং াংর্িি কবরয র্নকর্ অনরাইবন মপ্রযণ কযা বে।   
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 আইর্টি র্ফলয়ক কাম িক্রভ 

 

 র্ র্ টির্ব স্থান কযা বয়বছ এফাং র্নয়র্ভত ভর্নর্র্যাং কযা বে 

 অর্ধদপতবযয WiFi সুর্ফধা যবয়বছ 

 র্বর্ি কনপাবযর্ন্সাং সুর্ফধা যবয়বছ। আঞ্চর্রক তথ্য অর্প অন্যান্য দপ্তবযয বঙ্গ র্নয়র্ভত র্বর্ি 

কনপাবযন্স কযা য়।  
 

 2018-19 অথ িফছবযয জাতীয় শুদ্ধািায মকৌর ফাস্তফায়ন (NIS) গফলেক  কামযক্রভ  

 

প্রধান তথ্য অর্পাবযয মনতৃমে ০৭ দস্যর্ফর্ি ০১টি তনর্তকতা কর্ভটি যবয়বছ । ২০১8-১9 অথ িফছবয গৃীত 

কাম িক্রবভয আতায় 4টি তনর্তকতা কর্ভটি বা, 04টি অাংীজবনয বা, 08টি বিতনতা বা, উিভ িি িায 

04টি তার্রকা এফাং ভাঠ ম িাবয়য কভ িকতিাবদয জন্য 04টি বিতনতা বৃর্দ্ধভরক প্রর্েণ কভ িসূর্ি ম্পন্ন কযা 

বয়বছ। শুদ্ধািায কাম িক্রবভয আতায় 2018-19 অথ িফছবযয আঞ্চর্রক তথ্য অর্প িট্টগ্রাভ, খুরনা  যাজাী  

অগপ  গযদযন  কযা  মেমে ।  

২০১8-১9 অথ িফছবয কভ িিাযীবদয ভবধ্য শুদ্ধািায পুযোয প্রদাবনয জন্য প্রধান তথ্য অর্পাবযয মনর্তবেয 06 

দবস্যয ফাছাই কর্ভটি গঠন কযা বয়বছ। কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয পুযস্খায প্রদাবনয  র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 
উমেখ্য  2017-18 অথযফেময  অগধদপতমযয  07েন  কভ িকতিা/কভ িিাযীবক শুদ্ধািায পুযোয প্রদান কযা বয়বছ। 



21 

 

 অর্ববমাগ গ্রণ  র্নষ্পর্ি (GRS) 

 

অর্ধদপতবয GRS এয আতায় অর্ববমাগ গ্রণ  র্নষ্পর্িয ব্যফস্থা যবয়বছ । অনরাইবন অর্ববমাগ দার্খবরয 

সুবমাগ আবছ । ২০১8-19 অথ িফছবযয GRS এয আতায় মকামনা অর্ববমাগ ায়া মায়র্ন।  

GRS এয মপাকার বয়ন্ট কভ িকতিায নাভ, দর্ফ  মপান নম্বয 

কভ িকতিায নাভ  দর্ফ মমাগাবমাবগয ঠিকানা 

এ . এভ  আব্দুয  যভান  

র্র্নয়য তথ্য অর্পায (াংস্থান) 

মপান : ৯৫৪৫৬৩৬ 

মভাফা: 01791500197 

ই-মভইর : rahmanbd73@yahoo.com 

 

 

 

মফা প্রার্প্তবত অন্তুি বর দার্য়েপ্রাপ্ত কভ িকতিায বঙ্গ মমাগাবমাগ কযা, তায কাছ মথবক ভাধান ায়া না 

মগবর র্নবম্নাক্ত দ্ধর্তবত মমাগাবমাগ কবয ভস্যা ভাধান ায়ায সুবমাগ যবয়বছ।  

 

ক্রর্ভক 

নম্বয 

কখন মমাগাবমাগ কযবফন মমাগাবমাবগয ঠিকানা ব্যর্ক্তয নাভ,দর্ফ  মপান নম্বয র্নষ্পর্িয 

ভয়ীভা 

০১ দার্য়েপ্রাপ্ত কভ িকতিা  

(মপাকার বয়ন্ট) 

 ভাধান র্দবত না াযবর 

অর্ববমাগ র্নষ্পর্িয 

কভ িকতিা 

জনাফ পায়জুর ক 

অর্তর্যক্ত প্রধান তথ্য অর্পায  

মপান : ৯৫৪৫০৯৬ 

ই-মভইর : faizul66@gmzil.com 

০৩ (র্তন) ভা 

 

০২ অর্ববমাগ র্নষ্পর্িয কভ িকতিা 

র্নর্দি ভবয় ভাধান র্দবত না 

াযবর 

আর্র কভ িকতিা জনাফ সুযথ কুভায যকায 

প্রধান তথ্য অর্পায  

মপান : ৯৫৪৬০৯১ 

০১ (এক) ভা 

 

০৩ আর্র কভ িকতিা র্নর্দি ভবয় 

ভাধান র্দবত না াযবর 

তথ্য ভন্ত্রণারবয় অর্ববমাগ 

ব্যফস্থানা মর 

অর্ববমাগ গ্রণ মকন্দ্র, ৫নম্বয মগর্, 

ফাাংরাবদ র্িফারয়, ঢাকা।  

০৩ (র্তন) ভা 
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 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ১০টি র্ফবল উবযাগ 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ ার্নায গৃীত র্ফর্বন্ন কভ িসূর্ি মদবয অথ িনীর্ত  ভানফম্পদ উন্নয়ন এফাং াভার্জক র্নযািা র্নর্িত কযবত 

উমেখবমাগ্য অফদান মযবখবছ। এয ভবধ্য ১০টি র্ফবল উবযাগ মদ  জনগবণয বাগ্য র্যফতিবন অাধাযণ ভূর্ভকা মযবখবছ। র্ফর্বন্ন 

ভন্ত্রণারয়  দপ্তবযয ভবতা তথ্য অর্ধদপতয এ র্ফলবয় র্ফর্বন্ন কভ িসূর্ি ফা স্তফায়ন কযবছ। এফ কভ িসূর্িয ভবধ্য যবয়বছ ১০টি র্ফবল 

উবযাগ এয র্ফলবয় র্নয়র্ভত র্পিায  যান্ডআউর্ প্রকা, র্ভর্ য মপ্র এফাং ির্ র্বর্জর্। এয ভবধ্য শুধু র্ভর্ য মপ্র  ির্ র্বর্জবর্য 

জন্য র্ফবল ফযাে যবয়বছ (প্রর্তটিয জন্য ১ রাখ ২০ াজায র্াকা) ফার্কগুবরা র্নয়র্ভত যাজস্ব খাবতয ফযাে মথবক র্যিার্রত বে।  

২০১8-২০১9 অথ িফছবয ফাস্তফার্য়ত কাম িক্রভ 

ক্র.ন. র্বযানাভ প্রকার্ত 

র্পিাবযয 

াংখ্যা 

যান্ডআউবর্য 

াংখ্যা 

ির্ 

র্বর্জর্ 

র্ভর্ য মপ্র 

১ আভায ফার্ে আভায খাভায প্রকল্প 1 ০9  যাজস্ব খাত মথবক যাজাী 

মজরায াাংফার্দকবদয াবথ এফাং 

র্ফবল ফযাবেয আতায় খুরনা  

 িট্টগ্রাবভয আঞ্চর্রক 

াাংফার্দকবদয াবথ ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী মখ ার্নায র্ফবল 

উবযাবগয র্ফলবয় ভতর্ফর্নভয় 

বয়বছ।   

২ আশ্রয়ণ প্রকল্প 0 20  

৩ র্ির্জর্ার ফাাংরাবদ 2 131 1 

৪ র্ো ায়তা কভ িসূর্ি 1 ১২৩ -- 

৫ নাযীয েভতায়ন 5 ৪4  

৬ ঘবয ঘবয র্ফদুযৎ ২ 74 1 

৭ কর্ভউর্নটি র্ির্নক  ভানর্ক স্বাস্থয 6 96  

৮ াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্ি 4 103 -- 

৯ র্ফর্নবয়াগ র্ফকা 5 100 -- 

১০ র্যবফ সুযো 6 62 -- 
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উন্নয়ন প্রকল্প 

 ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প (2018-2019 অথ িফছয) 

র্শু  নাযী উন্নয়বন মমাগাবমাগ কাম িক্রভ প্রকল্পটি তথ্য ভন্ত্রণারবয়য 8টি াংস্থায ভাধ্যবভ ফাস্তফার্য়ত বে । এযই অাং র্ববফ তথ্য 

অর্ধদপতবয র্শু  নাযী উন্নয়বন মচতনতামূরক মমাগাবমাগ কাম িক্রভ প্রকল্পটি িরভান যবয়বছ। র্শু  নাযী উন্নয়বন মচতনতামূরক 

মমাগাবমাগ কাম িক্রভ (৫ভ ম িায়) প্রকবল্পয জুরাই 2018 মথবক জুন 2019 র্য্নিি ভবয়য ফযােকৃত অবথ িয র্াফ র্নম্নরূ: 

কাম িক্রভ/কভ িসূর্ি র্যভাণ ফাস্তফার্য়ত 

কাম িক্রভ 

ফযােকৃত অথ ি ব্যয় 

র্পিায র্রখন  

র্ফতযণ 

120 120 9,00,000/- 9,00,000/- 

আটি িবকর র্রখন  

র্ফতযণ 

120 120 9,00,000/- 9,00,000/- 

কার্ট িন ততর্য  

প্রকানা 

80 80 2,00,000/- 2,00,000/- 

ফ িবভার্   20,00,000/- 20,00,000/- 

  

 র্শু  নাযী উন্নয়বন মচতনতামূরক মমাগাবমাগ কাম িক্রভ প্রকবল্পয উবেশ্য বরা র্শু  নাযীবদয াংর্িি র্ফলয়গুবরা র্ফর্বন্ন র্প্রন্ট 

র্ভর্িয়ায ভাধ্যবভ তুবর ধবয ভাজবক বিতন কযা। মমভন- নাযীয েভতায়ন, নাযী র্ো, ফাল্যর্ফফা, মমৌতুক, নাযী  র্শু ািায, 

র্শুশ্রভ প্রর্তবযাধ, গবিফতী ভাবয়য মত্ন, ভা  র্শুয  পুর্ি, নাযী র্নম িাতন, নাযীয প্রর্ত র্াংতা প্রর্তবযাধ, নাযী  র্শু র্ফর্বন্ন 

মযাগব্যাধী এফং ভাননীে প্রধান ভন্ত্রীয 10টি গফমল উমযাগ ইতযার্দয র্ফলবয়য  গুরুে ম্পবকি াধাযণ ভানুবলয ভবধ্য বিতনতা সৃর্ি 

কযাই এ প্রকবল্পয রেয। 

াাার্ এই কর কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ ভাবজয সুর্ফধাফর্ঞ্চত নাযী  র্শুবদয জীফনভান উন্নয়বন ইর্তফািক র্যফতিন আনা এফাং 

জনগণবক উদ্বুদ্ধ কযা, র্শু  নাযীবদয অর্ধকায ম্পবকি বিতনতা সৃর্ি কবয কর মেবত্র র্ফযাজভান তফলম্য দূযীকযবণ ায়তা কযা । 
এই প্রকবল্পয  অন্যতভ উমেশ্য। এ প্রকমল্পয আওতাে কাম িক্রবভয ভবধ্য র্পিায, আটি িবকর ওকার্ট িন র্ত্রকায় প্রকাবয য মগুবরাবক  

াংকর্রত কবয ‘ভা  র্শু’ ফই আকাবয প্রকা কযা য়।  

 ভাভরা াংক্রাি প্রর্তবফদন 

তথ্য অর্ধদপতবযয পবর্াল্যাফ াখা মথবক ২০১১ াবর র্ির্জর্ার র্টর কযাবভযা চুর্য য়ায় একটি ভাভরা রুজু 

কযা য় । ভাভরাটি ফতিভাবন র্ফিাযাধীন যবয়বছ।  
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 কভ িিাযীবদয দার্য়ে : 

 

দর্ফ   :  প্রধান তথ্য অর্পায 

মফতন মগ্রি  :  ১ভ  

দার্য়োফর্র  :  

 

১.   প্রার্নক প্রধান র্নফ িাী র্ববফ দার্য়ে ারন  এফাং অর্ধদপতবযয ার্ফ িক প্রার্নক র্ফলয়ার্দয জন্য  দায়ী থাকা।  

               ২.   যকাবযয প্রিায উবদিা র্ববফ দার্য়ে ারন, প্রিায নীর্ত প্রণয়বন যকাযবক যাভ ি মদয়া এফাং যকাবযয ার্ফ িক 

প্রিায প্রবিিায ভন্বয় াধন। 
৩.  মর্কর্নকযার র্ফলবয় এফাং র্ফবাগ ম্পর্কিত নীর্ত র্নধ িাযবণয মেবত্র প্রার্নক ভন্ত্রণারবয়য উবদিা  

     র্ববফ কাজ। 

৪.  স্থানীয় মপ্র এফাং ঢাকায় অফস্থানযত র্ফবদর্ প্রিায ভাধ্যবভয প্রর্তর্নর্ধফগ ি এফাং কূর্ননর্তক  

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

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

     মদব্যাী উন্নয়নভরক কভ িকাণ্ড যজর্ভবন র্যদ িবনয ব্যফস্থা কযা। 

৮.  অর্ধদপতবযয ফার্ল িক ফাবজর্ ফযাবেয মেবত্র ভৄখ্য র্াফযেণ কভ িকতিা এফাং র্নয়ন্ত্রণকাযী কভ িকতিা  

     র্ববফ অর্পবয দার্য়ে ারন। 
৯.  আইন, অধ্যাবদ, র্ফর্ধ, প্রর্ফর্ধ এফাং াযাংবে যকায কর্তিক ইসুযকৃত র্নবদ িনা অনুমায়ী  

     অর্ধদপতবযয য অর্ িত দার্য়ে ম্পাদন।  
১০. ১০ভ মথবক ২০তভ মগ্রবিয কভ িিাযীবদয র্আযএর, মনন এফাং আনুবতার্লক ভঞ্জুয কযা। 

১১. অর্ধদপতবযয তদনর্িন কাজকভ ি দেতা  র্নয়ভ শৃঙ্খরায াবথ মথামথবাবফ ম্পাদবনয জন্য  

     র্নবদ িনা প্রদান। 

১২.  ভাঠ ম িাবয়য কভ িিাযীবদযবক র্নফ িাী  অাবযনার র্দকর্নবদ িনা মদয়া , কাম িক্রভ তত্ত্বাফধান   ভর্নর্র্যাং। 
১৩.  প্রির্রত দ্ধর্ত এফাং র্নবয়াগর্ফর্ধ অনুমায়ী অর্ধদপতবযয ১০ভ মথবক ২০তভ মগ্রবিয  কভ িিাযী র্নবয়াগ।  
 ১৪.  অধীনস্থ কভ িকতিাবদয েভতা মির্রবগর্ কযায র্নবদ িনা।  
১৫.  অর্ধদপতবযয র্ফর্বন্ন াখায কাজ ভন্বয় এফাং ভর্নর্র্যাং ।  
১৬.  র্যর্স্থর্ত  প্রবয়াজন অনুমায়ী বা-ভাবফব অর্ধদপতবযয প্রর্তর্নর্ধে কযা, ব্যর্ক্তগতবাবফ  

      উর্স্থত বত না াযবর প্রর্তর্নর্ধ ভবনানয়ন। 
১৭.  র্ফর্ধ মভাতাবফক অধীনস্থ কভ িিাযীবদয ছুটি ভঞ্জুয কযা। 

১৮. ভার্ক ভন্বয় বায় বার্তে কযা এফাং অর্নষ্পন্ন মকবয র্নষ্পর্িয র্ফলবয় আবরািনা কযা। 

১৯. ফার্ল িক র্যদ িন ছাো ভাব কভবে একফায অর্প র্যদ িন এফাং ভাঠ ম িাবয় অর্পভ 

      তত্রভার্ক র্বর্িবত র্যদ িন কযা।  

২০.  প্রবয়াজন অনুমায়ী কভ িিাযীবদয ভবধ্য দার্য়ে ফণ্টন কযা। 

২১.  অর্ধদপতবযয র্নযািা ব্যফস্থা  র্নর্িত কযা। 

২২.  যকায প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন কযা। 
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 দর্ফ   :  অর্তর্যক্ত প্রধান তথ্য অর্পায  

 মফতন মগ্রি  :  ৩য়  

 দার্য়োফর্র  :  

১.  ইর্তা, ভূবগার, াংস্কৃর্ত, কৃর্ল, র্ো, স্বাস্থয, জনাংখ্যা, র্ল্প এফাং মমাগাবমাগ ম্পবকি  

    ফাাংরাবদবয মভৌর্রক তথ্য াংগ্র কযা। 

২.  ফাাংরাবদবয র্ফর্বন্ন ব্যর্ক্তবেয তার্রকা প্রণয়ন । 
৩. ভাঠ ম িাবয় জর্য এফাং জনভবতয র্বর্িবত জাতীয় ইসুয এফাং উন্নয়ন কভ িকামণ্ডয য ফাস্তফায়নভরক র্যবার্ ি প্রণয়ন।  
৪.  মযপাবযন্স ম্যাবর্র্যবয়র মথবক র্পিব্যাক র্যবার্ ি ততর্য। 
৫.   ভাইবক্রার্পল্ম ইউর্নর্ এফাং কর্য়ায মভর্ন মথামথ াংযেণ । 
 ৬.  র্ফবিলণ াংফাদ, র্যবার্ ি, গবফলণাভরক প্রফন্ধ এফাং অন্যান্য গুু্রুেপূণ ি দর্ররার্দ াংযেণ। 
৭.  াঠাগায মথামথবাবফ াংযেণ  ফইত্র এফাং গবফলণাভরক প্রফবন্ধয র্নয়র্ভত ইনবিক্স  কযার্ারগ  কযা। 

৮  র্ির্াং-এয র্ফবাজন এফাং র্ফলয়র্বর্িক পাইর্রাং কযা।  

৯.   গুরুেপূণ ি জাতীয় র্দফভব র্ফবল র্নফন্ধ ততর্য এফাং প্রকাবয ব্যফস্থা  । 
১০.  র্ফবদর্ াংফাদ র্যবার্ ি ভর্নর্র্যাং।  
১১.  ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং অন্যান্য ভন্ত্রণারবয় তদর্নক র্ির্াং যফযাবয তত্ত্বাফধান।   
১২.  াপ্তার্ক ঘর্নাপ্রফাবয ার্েক প্রর্তবফদন প্রণয়ন-এয তত্ত্বাফধান ।  

১৩.  অর্ধদপতবযয কভ িকামণ্ডয ার্ফ িক র্যবার্ ি প্রণয়ন-এয কাজ তত্ত্বাফধান ।  

১৪.  কর্তিে প্রদি মম-মকাবনা দার্য়ে ারন ।  

  

 

 দর্ফ  :  র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

 মফতন মগ্রি  :  ৪থ ি  

 দার্য়োফর্র  :  

 

১.  প্রার্নক র্ফলবয় দার্য়ে ারবন অর্প প্রধানবক ায়তা কযা।  

২.  কর্তিবেয র্নবদ িব অর্প  প্রধাবনয বে প্রর্তর্নর্ধে কযা। 

৩.  কভ িিাযীবদয র্নবয়াগ, বদান্নর্ত  ফদর্র মক প্রর্ক্রয়াকযণ । 
৪.  অর্ধদপতবযয ১১-২০ মগ্রবিয কভ িিাযীবদয ার্ব ি ফই যেণাবফেণ । 

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 মগানীয় প্রর্তবফদন াংযেণ । 

৯.  অর্ধদপতবযয এফাং এয আঞ্চর্রক কাম িারয়ভবয অর্প, মন্ত্রার্ত  আফাফত্র ক্রয়  াংযেণ।  
১০.  অর্ধদপতবযয র্যফণ/মযকি ি াংযেণ কযা। 

১১.  আঞ্চর্রক কাম িারবয়য জন্য গাগিবাো মনয়ায ব্যফস্থা কযা। 

১২.  কভ িিাযীবদয সুবমাগ-সুর্ফধা মদখাশুনা কযা। 

১৩.  প্রধান তথ্য কভ িকতিা কর্তিক প্রদি েভতা অনুমায়ী ১১ মথবক ২০ মগ্রবিয কভ িিাযীবদয ছুটি ভঞ্জুয কযা। 

১৪.  প্রধান তথ্য কভ িকতিায বে ব্যয় ম্পর্কিত ভঞ্জুর্যত্র ইসুয কযা।  

১৫.  কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।  
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দর্ফ   :  র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্র) 

 মফতন মগ্রি  :  ৪থ ি  

 দার্য়েফর্র  :  

 

১.  াংফাদ ভাধ্যভ তথা াংফাদত্র, মযর্ি, মর্র্রর্ববন র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য কভ িকাণ্ড প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

২.  ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং ভর্ন্ত্রফবগ িয র্ফর্বন্ন কাম িক্রভ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা  কযা।         
৩.  াংফাদকবেয কাম িক্রভ ভর্নর্র্যাং । 
৪.  যকার্য কভ িকামণ্ডয য গৃীত ছর্ফ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

৫.  িাকিরুমভয পবর্াগ্রার্পক কাম িক্রভ ভর্নর্র্যাং ।  
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 কবে তথ্য কভ িকতিা াংভেক্ত কযা এফাং তাবদয কাজ  ভর্নর্র্যাং ।   
৯.  াংফাদ ভাধ্যবভ ফর্ঃাংফাদ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা এফাং আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভবয াবথ র্রয়াবজাঁ  

     যো কযা। 

১০.  াাংফার্দকবদয াবথ মমাগাবমাগ যো কযা। 

১১.  র্ফবল র্ফবল অনুষ্ঠানভবয প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

১২.  উন্নয়নভরক প্রকল্প প্রিাবযয র্যকল্পনা কযা। 

১৩.  কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।  

  

   দর্ফ   :  র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রবর্াকর এফাং র্রয়াবজাঁ) 

   মফতন মগ্রি   :  ৪থ ি  

  দার্য়োফর্র  :  

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

২. আিজার্তিক এফাং জাতীয় ম িাবয়য বেরন, মর্ভনায এফাং য়াকিবয মথামথ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা।  

৩.  ফাাংরাবদব পযযত অথফা অফস্থানযত র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয াবথ র্রয়াবজাঁ যো কযা।  

৪.  র্ফবদস্থ ফাাংরাবদ র্ভবন র্নয়র্ভত ছর্ফ এফাং প্রিাযভরক কাগজত্র যফযাবয র্নিয়তা র্ফধান কযা।  

৫.  ঢাকায় অফর্স্থত র্ফবদর্ র্ভনভবয অনুবযাধক্রবভ ছর্ফ এফাং প্রিাযভরক কাগজত্র যফযা কযা।  

৬.  স্থানীয়  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি প্রদাবনয ব্যফস্থা কযা।  

৭.  ফাাংরাবদব পযযত র্বআইর্  র্বর্বআইর্গণবক মদয়ায জন্য ছর্ফয অযারফাভ প্রস্তুত কযা। 

৮.  মর্র্রবপান গাইি প্রকা এফাং র্ফতযবণয ব্যফস্থা কযা। 

৯.  াাংফার্দকবদয র্যিারনায জন্য আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভবয াবথ র্রয়াবজাঁ যো কযা।  

১০.  ফাাংরাবদব পযযত র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয জীফনবৃিাি  অন্যান্য তথ্য প্রস্তুত  এফাং াংযেণ। 
১১.  কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।  
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   দর্ফ  :  উপ্রধান তথ্য অর্পায (মভৌর্রক ত থ্য, ব্যর্ক্তে  তথ্য াংযেণ) 

  মফতন মগ্রি  :  ৫ভ  

   দার্য়ে ফর্র  :  

১.  ইর্তা, ভূবগার, াংস্কৃর্ত, কৃর্ল, র্ো, স্বাস্থয, জনাংখ্যা, র্ল্প এফাং মমাগাবমাগ ম্পবকি   

              ফাাংরাবদবয মভৌর্রক তথ্য াংগ্র কযা। (সূত্র : র্যাংখ্যান ব্যযবযা)। 

 ২.  ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী এফাং ভন্ত্রীফবগ িয জীফনবৃিাি ততর্য, াংযেণ  ফণ্টবনয ব্যফস্থা  কযা। 

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

 ৪.  মযপাবযন্স ম্যাবর্র্যয়ার মথবক র্পিব্যাক র্যবার্ ি ততর্য কযা।  

 ৫.  মযপাবযন্স কাগজত্র াংযেণ কযা।  

 ৬.  গুরুেপূণ ি মপ্র র্ির্াং গবফলণাভরক তথ্যার্দ াংযেণ কযা। 

 ৭.  প্রবয়াজনীয় ফই ক্রয় াঠাগাবযয কাজ তত্ত্বাফধান কযা।  

 ৮.  র্ির্াং-এয র্ফবাজন এফাং র্ফলয়র্বর্িক পাইর্রাং কযা।  

৯.  কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।  

 

      
 

  দর্ফ   :  উপ্রধান তথ্য অর্পায (াংফাদ ম িাবরািনা  গবফলণা) 

  মফতন মগ্রি    :  ৫ভ  

  দার্য়োফর্র    :  

 

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

২.  র্ফবদর্ াংফাদ র্যবার্ ি ভর্নর্র্যাং।  
 ৩.  তদর্নক এফাং াপ্তার্ক মপ্রবিন্ড ততর্য কযা।  

 ৪.  গুরুেপূণ ি াংফাদভবয অনুফাদ  পুনঃভৄদ্রবণয ব্যফস্থা কযা। 

 ৫. ভাঠ ম িাবয় জর্য এফাং জনভবতয র্বর্িবত জাতীয় ইসুয এফাং উন্নয়ন কাম িক্রবভয য ফাস্তফায়নভরক র্যবার্ ি প্রণয়ন । 
 ৬ . কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।     

 

 

দর্ফ    :  উপ্রধান তথ্য অর্পায (আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভ) 

মফতন মগ্রি   :  ৫ভ  

দার্য়োফর্র  :  

 

 ১.  প্রধান তথ্য অর্পাবযয বে আঞ্চর্রক অর্পবয প্রধান র্ববফ দার্য়ে ারন এফাং ার্ফ িক প্রার্নক        

              র্ফলয়ার্দয জন্য দায়ী থাকা।  

২.  আঞ্চর্রক তথ্য অর্পবয আয়ন  ব্যয়ন কভ িকতিায দার্য়ে ারন । 
 ৩. াংর্িি অর্পবয কভ িিাযীবদয র্ফর্ধ মভাতাবফক ছুটি ভঞ্জুয ার্ব ি মযকি ি াংযেণ ।  

 ৪.  ফার্ল িক ফাবজর্ প্রাক্করন ততর্য এফাং ফার্ল িক ভঞ্জুযকৃত ফাবজবর্য র্ফযীবত ব্যবয়য র্াফ যো কযা। 

 ৫.  স্থানীয় াংফাদ ভাধ্যবভয প্রর্তর্নর্ধ এফাং প্রাবনয াবথ র্রয়াবজাঁ যো ।  
 ৬.  র্ফবাগীয় , মজরা  উবজরা ম িাবয়য উন্নয়ন কাম িক্রভ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

 ৭. কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন । 



28 

 

 

 
     

   দর্ফ    :  র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা (াংস্থান) 

মফতন মগ্রি    :  ৬ষ্ঠ  

দার্য়োফর্র  :  

 

১. অর্ধদপতবযয প্রান  র্াফ াখায কাজ তদাযর্ক  

২. কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।     

   

দর্ফ    :  র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা (ভন্বয়)\ 

মফতন মগ্রি    :  ৬ষ্ঠ  

দার্য়োফর্র  :  

 

১. অর্ধদপতবযয কর াখায ভবধ্য অবযিযীণ ভন্বয় এফাং ক্রয়  র্ফতযণ াখায কাজ তদাযর্ক   কযা। 

২. কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।   

 

দর্ফ    :  র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা (র্ির্াং) 

মফতন মগ্রি    :  ৬ষ্ঠ  

দার্য়োফর্র  :  

 

১. অর্ধদপতবযয র্ির্াং াখায কাজ তদাযর্ক কযা। 

২. কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।     

 

দর্ফ    :  র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা (মপ্রবিন্ড) 

মফতন মগ্রি    :  ৬ষ্ঠ   

দার্য়োফর্র  :  

 

১. অর্ধদপতবযয মপ্রবিন্ড াখায কাজ তদাযর্ক কযা। 

২. কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।     

 

       দর্ফ    :  র্র্নয়য তথ্য কভ িকতিা 

মফতন মগ্রি    :  ৬ষ্ঠ  

দার্য়োফর্র   :  

 

১.  গণভাধ্যবভ প্রিায এফাং প্রকাবয জন্য মপ্রর্যর্রজ, মপ্রবনার্ ইতযার্দ জার্য কযা। 

    ২.   াংফাদবত্র প্রকাবয জন্য যকাবযয উন্নয়ন কাম িক্রমভয য র্নফন্ধ মরখা। 

     ৩.  ভন্ত্রণারবয়য াবথ াংভেক্ত থাকাকারীন ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী ভবাদয়গবণয র্ফর্বন্ন যকার্য/মফযকার্য অনুষ্ঠান  

          কাবায কযা এফাং এ াংক্রাি াংফাদ গণভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা কযা। 

৪.  র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্র)-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.  কর্তিে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।     
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দর্ফ   : র্িপ র্পিায যাইর্ায  

মফতন মগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়োফর্র  : 

 

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

       র্নফন্ধ, প্রফন্ধ, মযখার্িত্র, কার্ট িন ইতযার্দ যিনা এফাং ত্রর্ত্রকায় ইসুয কযা।  

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

 ৩. কর্তি ে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন ।     

  

 

 দর্ফ    :  প্রধান আবরাকর্িত্রগ্রাক 

মফতন মগ্রি    :  ৯ভ  

দার্য়োফর্র     :  

 

১.  পবর্াগ্রার্পক াখায প্রধান র্ববফ দার্য়ে ারন এফাং ার্ফ িক মাগত কাজকবভ িয জন্য দায়ী থাকা।  

 ২.  র্ফর্বন্ন যকার্য অনুষ্ঠাবনয ছর্ফ মতারায জন্য র্িত্রগ্রাকবদয ভবধ্য দার্য়ে ফণ্টন ।  

 ৩.  অধীনস্থ কভ িিাযীবদয ার্জযা াংযেণ কযা এফাং অনুর্স্থত কভ িিাযীবদয তার্রকা ঊর্ধ্িতন কর্তিবেয  র্নকর্ উস্থান।                  
 ৪.  পবর্াগ্রার্পক মন্ত্রার্ত  মটায-এয ফার্ল িক িার্দা র্নরূণ এফাং ঊর্ধ্িতন কর্তিবেয র্নকর্ উস্থান।  
 ৫.  াপ্তার্ক ছুটিয র্দন অন্যান্য ছুটিয র্দবন এফাং তদর্নক র্পবর্য জন্য পবর্াাখায কভ িিাযীবদয ভবধ্য কাজ ফণ্টন ।  

৬.  পবর্াগ্রার্পক মন্ত্রার্তয মথামথ যেণাবফেণ-এয জন্য দায়ী থাকা।  

 ৭. কর্তি ে প্রদি মম মকাবনা দার্য়ে ারন । 
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi  

Z_¨ Awa`dZi 

Z_¨ gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 
 
 

 মফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen`s Charter) 

১. গবন  ও গভন : 

 
 

  রূকল্প (Vision) 

  যকায  জনগবণয ভবধ্য তবথ্যয মতুফন্ধ। 

 

  অর্বরেয (Mission) 

     কাবযয বাফভর্তি, নীর্ত  উন্নয়নভরক কাম িক্রভ গণভাধ্যবভ প্রিায কযা এফাং এর্ক্রর্িবর্ন কাি ি যফযা াাংফার্দকবদয কাবজ বমার্গতা প্রদান।  

 

২.  প্রর্তশ্রুত মফাভ: 

 

2.1) নাগর্যক মফা : 

 

ক্র. 

ন. 

মফায নাভ 

 

মফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান মফাভল্য এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

মফা প্রদাবনয 

ভয় 

দার্য়েপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দর্ফ, মপান 

নম্বয  ই-মভইর 

১. 

 

এর্ক্রর্িবর্ন কাি ি প্রদান আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ 

মফা প্রদান 

*  র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবেয র্নকর্    

    আবফদনত্র দার্খর   

* তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইর্ :   

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ৩ কাম ির্দফ জনাফ মভা. জীভ উর্েন 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্রার্কর) 

মপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: zashim1965@yahoo.com 

 

২. র্ভর্িয়া  দূতাফা কর 

যকার্য- মফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয 

ঠিকানা, মর্র্রবপান  তথ্যার্দ 

াংফর্রত র্ভর্িয়া গাইি যফযা 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ 

ভজুদ াববে 

ংগিষ্ট প্রগতষ্ঠান/ংস্থায চাগদাত্র 

অনুমােী 

র্ফনাভবল্য ১ কাম ির্দফ 

(প্রার্প্ত াববে) 

mailto:faizul66@gmail.com
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৩. 

 

মপ্র র্যর্রজ, পবর্ার্যর্রজ কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইর্ :   

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ১ ঘণ্টা র্িউটি অর্পায  

াংফাদকে 

মপান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০৫৫৩ 

৪. য়প্রমেন্ড, গিগং কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইর্ :   

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ১ কাম ির্দফ জনাফ ভৄ. াইফুো 

উপ্রধান তথ্য অগপায (আযএন্ডআয) 

য়পান : ৯৫৪৯১৯০ 

পোক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

ইবভইর: usaif5110@gmail.com 

৫. গপচায কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইর্ :   

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ২০ কাম ির্দফ খাদীো আিায 

গচপ গপচায যাইটায 

য়পান : ৯৫১২২৪৬  

পোক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

ইবভইর: khadizapid@gmail.com 

 

 
২.২) প্রার্তষ্ঠার্নক মফা : 

 
ক্র. 

ন. 

মফায নাভ 

 

মফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রার্প্তস্থান মফাভল্য এফাং 

র্যবাধ দ্ধর্ত 

মফা প্রদাবনয 

ভয় 

দার্য়েপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দর্ফ, মপান 

নম্বয  ই-মভইর 

১ 

 

উবমাজন  পুন:উবমাজন 

ফযাদ্ধ 

আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভবয 

প্রস্তাফ প্রার্প্তয য তথ্য 

ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদনক্রবভ 

যকার্য আবদ জার্য 

অথ ি ভন্ত্রণারবযয বয়ফাইর্ : 

www.mof.gov.bd   

তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইর্ : 

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ১৫ কাম ির্দফ 

 

জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: faizul66@gmail.com 

২. ংদ অধধবফন দদধ 

ধফবদধ ধবধবআইধগবেয 

অনুষ্ঠাবন দাগত দাধিত্ব 

ারবনয জন্য া যফযা 

 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/ংস্থায চাধদাত্র র্ফনাভবল্য ৩ কাম ির্দফ জনাফ মভা. জীভ উর্েন 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্রার্কর) 

মপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: zashim1965@yahoo.com 

http://www.pressinform/
http://www.pressinform/
mailto:usaif5110@gmail.com
http://www.pressinform/
mailto:usaif5110@gmail.com
mailto:faizul66@gmail.com
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৩. ভাভান্য যাষ্ট্রধত ও ভাননীি 

প্রধানভন্ত্রীয ধফধবন্ন অনুষ্ঠান 

গুরুত্বপূে ণ অনুষ্ঠাবনয ধভধিিা 

কবাবযবজ ািতা প্রদান 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/ংস্থায চাধদাত্র র্ফনাভবল্য ১ কাম ির্দফ/ 

তাৎের্ণক 

জনাফ মভা. াবনুয র্ভয়া 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্র) 

মপান :  ৯৫৪০১৩৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: 

proshahinoor@yahoo.com 

৪. সংসদ অধিবেশনসহ জাতীয় 

সংসবদর জনসংব াগ শাখাবে 

সহায়তা প্রদান 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ  ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/ংস্থায চাধদাত্র 

অনুমািী 

র্ফনাভবল্য ৩ কাম ির্দফ জনাফ মভা. াবনুয র্ভয়া 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্র) 

মপান :  ৯৫৪০১৩৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: proshahinoor@yahoo.com 

৫. অব্যফহৃত মানফান অবকবজা  

র্নষ্পর্ি মঘালণা 

 

আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভবয 

িার্দা মভাতাবফক তথ্য 

অর্ধদপতবযয প্রর্ক্রয়াকযবণয 

ভাধ্যবভ তথ্য ভন্ত্রণারয় কর্তিক 

অনুবভাদন াববে      

জনপ্রান  ভন্ত্রণারবয়য বয়ফাইর্ 

www.mopa.gov.bd   

 

র্ফনাভবল্য ৬০ কাম ির্দফ 

তথ্য ভন্ত্রণারবয়য 

কনবিভবনন 

কর্ভটি কর্তিক 

অনুবভাদন 

াববে  

জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: faizul66@gmail.com 

 

৬. যকার্য র্ফর্বন্ন র্ফলবয় ভতাভত 

প্রদান 

ত্র/ই-মভইর ভাযপত াখায় প্রাপ্ত মিকর্রট অনুমায়ী  র্ফনাভবল্য ১০ কাম ির্দফ 

৭. অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থানা  

আর্র মর  

অর্ববমাগ ত্র/র্জআযএ এয 

অনরাইবন প্রাপ্ত অর্ববমাগভ 

র্ফর্ধবভাতাবফক র্নির্ি 

তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইর্ : 

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য অর্ববমাগ 

প্রর্তকায-৩০ 

কাম ির্দফ  

আর্র মর-২০ 

কাম ির্দফ 

৮. অর্ির্ আর্িয েিীি জফাফ 

অর্ির্ অর্ধদপতবয মপ্রযণ 

র্নধ িার্যত পযম্যাবর্ প্রবমাজয প্রভাণত্র  র্ফনাভবল্য ১৫-২০ 

কাম ির্দফ 

 
 

 

mailto:usaif5110@gmail.com
http://www.pressinform/
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২.৩) অবযন্তযীে দফা: 

 

 

ক্র. 

নাং 

মফায নাভ 

 

মফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

প্রবয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

মফাভল্য এফাং 

র্যবাধ দ্ধর্ত 

মফা প্রদাবনয 

ভয় 

দার্য়েপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দর্ফ, মপান 

নম্বয  ই-মভইর 

১. 

 

ননধিধিে ছুটি আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রমোেনীে কাগেত্র: 

গনধ যাগযত পযমভ আমফদন 

প্রাগি স্থান : প্রান াখা, তথ্য 

অগধদপতয,  

র্ফনাভবল্য ১ কাম ির্দফ জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: faizul66@gmail.com  

 

 

 

২. অধজণত ছুটি আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রমোেনীে কাগেত্র: 

(১) াদা কাগমে আমফদনত্র; 

(২) গনধ যাগযত পযমভ (ফাংরামদ 

পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান 

গাফযক্ষণ কভ যকতযা কতৃযক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রগতমফদন (য়গমেমটড 

কভ যকতযামদয য়ক্ষমত্র); এফং 

(৩)  প্রান াখা, তথ্য 

অগধদপতয, কতৃযক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতেেনত্র (নন য়গমেমটড 

কভ যচাযীমদয য়ক্ষমত্র) 

র্ফনাভবল্য ৫ কাম ির্দফ 

৩. শ্রাগি গফমনাদন ছুটি 

 

 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রমোেনীে কাগেত্র: 

(১) াদা কাগমে আমফদনত্র; 

(২) গনধ যাগযত পযমভ (ফাংরামদ 

পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান 

গাফযক্ষণ কভ যকতযা কতৃযক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রগতমফদন (য়গমেমটড 

কভ যকতযামদয য়ক্ষমত্র); এফং 

(৩)  প্রান াখা, তথ্য 

অগধদপতয, কতৃযক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতেেনত্র (নন য়গমেমটড 

কভ যচাযীয়দয য়ক্ষমত্র) 

 

র্ফনাভবল্য ৫ কাম ির্দফ 
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৪. ফগ:ফাংরামদ ছুটি 

 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রমোেনীে কাগেত্র: 

(১) াদা কাগমে আমফদনত্র; 

(২) গনধ যাগযত পযমভ (ফাংরামদ 

পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান 

গাফযক্লণ কভ যকতযা কতৃযক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রগতমফদন (য়গমেমটড 

কভ যকতযামদয য়ক্ষমত্র); এফং 

(৩)  প্রান াখা, তথ্য 

অগধদপতয, কতৃযক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতেেনত্র (নন য়গমেমটড 

কভ যচাযীমদয য়ক্ষমত্র) 

 

র্ফনাভবল্য ১০ কাম ির্দফ জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: faizul66@gmail.com  

 

৫. ভাতৃেকারীন ছুটি 

 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রমোেনীে কাগেত্র: 

(১) াদা কাগমে আমফদনত্র; 

(২) গনধ যাগযত পযমভ (ফাংরামদ 

পযভ নম্বয-২৩৯৫) প্রধান 

গাফযক্ষণ কভ যকতযা কতৃযক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রগতমফদন (য়গমেমটড 

কভ যকতযামদয য়ক্ষমত্র); এফং 

(৩)  প্রান াখা, তথ্য 

অগধদপতয, কতৃযক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতেেনত্র (নন য়গমেমটড 

কভ যচাযীমদয য়ক্ষমত্র) 

 

র্ফনাভবল্য ৫ কাম ির্দফ 

৬. চাকুধযয স্থািীকযে, ধআযএর 

ভঞ্জুধয, অফয প্রদান 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ 

মফা প্রদান 

র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবেয র্নকর্ 

দার্খরকৃত আবফদন   

র্ফনাভবল্য ১৫ কাম ির্দফ 

৭. ধজধএপ ভঞ্জুধয আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ 

মফা প্রদান 

র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবেয র্নকর্ 

দার্খরকৃত আবফদন   

র্ফনাভবল্য ০৫ কাম ির্দফ 
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৮. গৃধনভ ণাে, দভযাভত, দভাটযগাধি, 

কধিউটায, দভাটয াইবকর 

অধিভ ভঞ্জুধয প্রধিিাকযে 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ 

মফা প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবেয  

র্নকর্ দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত ভল্যভাবনয নন-

জুর্ির্য়ার টযাবম্প অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনাভবল্য ০৭ কাম ির্দফ  

৯. কভ ণচাযীবদয অনুকূবর A, B 

এফং C দেধেয যকাধয ফাা 

ফযাদ্দ প্রধিিাকযে 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ 

মফা প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবেয  

র্নকর্ দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত ভল্যভাবনয নন-

জুর্ির্য়ার টযাবম্প অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনাভবল্য ১০ কাম ির্দফ জনাফ পায়জুর ক 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: faizul66@gmail.com 

  

১০. যকাধয কভ ণচাযীবদয 

প্রাধধকাযভুক্ত আফাধক 

দটধরবপান ভঞ্জুধয, খাত ধযফতণন 

ও স্থানান্তয ংিান্ত প্রস্তাফ 

প্রধিিাকযে 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবেয অনুবভাদনক্রবভ 

মফা প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবেয  

র্নকর্ দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত ভল্যভাবনয নন-

জুর্ির্য়ার টযাবম্প অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনাভবল্য ১০ কাম ির্দফ 

 
৩. আতাধীন দপ্তয/াংস্থা/অন্যান্য প্রর্তষ্ঠানভবয র্টিবজন িার্ িায র্রঙ্ক আকাবয ভেক্ত কযবত বফ। (প্রবমাজয নয়) 

 

৪.  মফাগ্রীতায র্নকর্ তথ্য অর্ধদপতবযয প্রতযাা 

 

ক্রর্ভক প্রর্তশ্রুত/কার্িত মফা প্রার্প্তয রবেয কযণীয় 

১. ক্রুটিমুি ও স্বেংম্পূণ য আমফদন তথ্য অগধদপতময েভা প্রদান; 

২. মথামথ প্রগক্রোে প্রমোেনীে চােয/গপ গযমাধ কযা; 

৩. প্রমমােে য়ক্ষমত্র য়ভাফাইর য়ভমে/ই-য়ভইর ঠিকানাে য়প্রগযত গনমদ যনা অনুযণ কযা; 

৪. াক্ষামতয েন্য ধাম য তাগযখ ও ভমে উগস্থত থাকা;  

৫. য়ফা গ্রমণয েন্য অনাফশ্যক য়পান/তদগফয না কযা; এফং 

৬. প্রমোেনভত অন্যান্য তথ্যাগদ প্রদান কযা।  
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৫.    তথ্য অর্ধদপতয মথবক কাগিত য়ফা না য়মর ফা য়ফাপ্রাগিমত অন্তুষ্ট মর  

 য়ফাগ্রীতা গনমনাগেগখতবামফ গেআযএ-এয আওতাে দমক্ষ গ্রণ কযমত াযমফন 

 

ক্রর্ভক কখন য়মাগামমাগ কযমফন কায মে য়মাগামমাগ কযমফন য়মাগামমামগয ঠিকানা গনষ্পগিয ভেীভা 

১.    - 

২. দাগেেপ্রাি কভ যকতযা ভাধান গদমত 

ব্যথ য মর  

অগবমমাগ গনষ্পগি কভ যকতযা 

(অগনক) 

নাভ ও দগফ: সুযথ কুভায যকায 

প্রধান তথ্য অগপায   

তথ্য অগধদপতয 

য়পান: ৯৫৪৬০৯১ 

ই-য়ভইর: pio@pressinform.gov.bd 

ওমেফ: www.pressinform.gov.bd 

৩০ কভ যগদফ 

৩. অগবমমাগ গনষ্পগি কভ যকতযা গনগদ যষ্ট 

ভমে ভাধান গদমত ব্যথ য মর  

আগর কভ যকতযা নাভ ও দগফ: আফদুর ভামরক 

গচফ 

তথ্য ভন্ত্রণারে 

য়পান: 9576618 

ই-য়ভইর: secretary@moi.gov.bd 

ওমেফ: www. moi.gov.bd 

২০ কভ যগদফ 

৪. আগর কভ যকতযা গনগদ যষ্ট ভমে 

ভাধান গদমত ব্যথ য মর  

ভগন্ত্রগযলদ গফবামগয 

অগবমমাগ ব্যফস্থানা য়র  

 

গগনেয গচফ (ভন্বে) ও বাগত 

অগবমমাগ ব্যফস্থানা য়র 

য়পান : ৯৫১৩৬০১ 

ই-য়ভইর: grs_sec@cabinet.gov.bd 

 

৬০ কভ যগদফ 

http://www.pressinform.gov.bd/
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 তথ্য অর্ধকায আইন,২০০৯-এয আবরাবক গৃীত ব্যফস্থা। 

 তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯-এয আবরাবক তথ্য  অর্ধদপতবযয স্বপ্রবণার্দতবাবফ প্রকাবমাগ্য তমথ্যয 

তার্রকা  প্রকাবয ভাধ্যভ র্নবম্ন উবেখ কযা বরা।  

ক্র. 

ন. 

তবথ্যয র্ফফযণ তথ্য প্রকাবয ভাধ্যভ 

০১ কভ িকতিা/কভ িিাযীবদয তথ্য বয়ফাইবর্ প্রকা 

কযা বয়বছ 

০২ কাম িম্পাদন চুর্ক্ত (APA)  বয়ফাইবর্ প্রকা 

কযা বয়বছ 

০৩ ফর্ঃফাাংরাবদ ছুটি, াবামর্ িয NOC বয়ফাইবর্ প্রকা 

কযা য় 

০৪ র্টিবজন িার্ িায বয়ফাইবর্ প্রকা 

কযা বয়বছ 

০৫ মপ্রর্যর্রজ, পবর্ার্যর্রজ, তথ্যর্ফফযণী বয়ফাইবর্ প্রকা 

কযা য় 

০৬ মর্ন্ডায িকুবভন্ট, র্নবয়াগ র্ফজ্ঞর্প্ত বয়ফাইবর্ প্রকা 

কযা য় 

 

 তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ, ঠিকানা এফাং মপান নম্বয  

েনাফ  োগকয  য়ামন  

গগনেয  তথ্য  অগপয (য়প্রাটকর ) 

য়পান : 9514065 

য়ভাফা : 01715613864 

 

র্ফকল্প তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ  ঠিকানা 

এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায(াংস্থান) 

তথ্য অর্ধদপতয, ফাাংরাবদ র্িফারয়, ঢাকা।  
মভাফা : 01791500197 

ই-মভইর: rahmanbd73@yahoo.com 
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আর্রকাযী কভ িকতিায নাভ, দগফ  ঠিকানা 

 

সুযথ কুভায যকায 

প্রধান তথ্য অর্পায 

তথ্য অর্ধদপতয,ফাাংরাবদ র্িফারয়,ঢাকা 

মপান : ৯৫৪৬০৯১ 

মভাফাইরঃ 01711150092 

ই-মভইর: surathsarker@gmail.com 

 

 তথ্য অর্ধদপতবযয মপাকার বয়ন্ট কভ িকতিাবদয নাভ, দগফ, মপান/মভাফাইর  ই-মভইর 

ক্র.ন. দার্য়েপ্রাপ্ত কাম িক্রভ দার্য়েপ্রাপ্ত কভ িকতিা র্ফকল্প দার্য়েপ্রাপ্ত কভ িকতিা আীর কভ িকতিা 

01 MoUংক্রাি েনাফ মু. াইফুো 

উপ্রধান তথ্য অগপায(আয এন্ড 

আয) 

য়পান: 9549190 

য়ভাফা. 01726261856 

েনাফ িার্রয়া ইয়ার্ভন 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9540019 

 

 

02 ভাোনভায য়থমক আগত 

আশ্রে প্রাগিমদয ভানগফক 

ােতা প্রদামনয প্রচায 

ংত্রাি 

েনাফ মু. াইফুো 

উপ্রধান তথ্য অগপায 

(আযএন্ডআয) 

য়পান: 9549190 

য়ভাফা. 01726261856 

জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

 

03 তথ্য অগধকায আইন 2009 

ংক্রাি 

েনাফ  োগকয  য়ামন  

গগনেয  তথ্য  

অগপয (য়প্রাটকর ) 

য়পান : 9514065 

য়ভাফা : 01715613864 

জনাফএ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

জনাফ সুযথ কুভায 

যকায 

প্রধান তথ্য অর্পায 

মপান : ৯৫৪৬০৯১ 

মভাফা. 01711150092 

04 নাগগযক য়ফা প্রদান ও গে 

আয এ ংক্রাি 

জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

জনাফ আাদুজ্জাভান খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বে ) 

মপান : ৯৫১৪০৬৮ 

মভাফা :01812222489 

 

05 গ এভ আই এ 

ারনাগাদকযণ ংক্রাি 

েনাফ  োগকয  য়ামন  

গগনেয  তথ্য  

অগপয (য়প্রাটকর ) 

য়পান : 9514065 

য়ভাফা : 01715613864 

জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

 

06 ভাভরা ংক্রাি জনাফ া আরভ যকায 

ক্রয় কভ িকতিা 

মপান: 9549057 

য়ভাফা. 01817712838 

 

েনাফ  য়ভা . য়াযা ফ য়ামন  

প্রাগনক  কভযকতযা  

য়পান : 9511025 

 

07 ইমনামবন ংক্রাি জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

জনাফ আাদুজ্জাভান খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বে ) 

মপান : ৯৫১৪০৬৮ 

মভাফা :01812222489 
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08 ফাগল যক কভ যম্পাদন চুগি জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

জনাফ আাদুজ্জাভান খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বে ) 

মপান : ৯৫১৪০৬৮ 

মভাফা :01812222489 

 

 

09 এ গড গে েনাফ খার্দজা আক্তায 

িীপ র্পিায যাইর্ায 

মপান: 9540498 

মভাফা.01550552159 

 

জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

 

10 অগডট আগি ও গনষ্পগি জনাফ আাদুজ্জাভান খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বে ) 

মপান : ৯৫১৪০৬৮ 

মভাফা :01812222489 

 

জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

 

11 োতীে শুদ্ধাচায য়কৌর 

ফাস্তফােন ংক্রাি 

জনাফ আাদুজ্জাভান খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বে ) 

মপান : ৯৫১৪০৬৮ 

মভাফা :01812222489 

 

জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

 

12 ওমেফ এডগভন ংক্রাি জনাফ আাদুজ্জাভান খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বে ) 

মপান : ৯৫১৪০৬৮ 

মভাফা :01812222489 

 

জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

 

13 নদী যক্ষাে মচতনতা সৃগষ্টয 

রক্ষে ংক্রাি 

েনাফ  ইযাত  োান  

গপচায  যাইটায  

য়পান : 9540498 

য়ভাফা . 01712025135 

জনাফ আাদুজ্জাভান খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বে ) 

মপান : ৯৫১৪০৬৮ 

মভাফা :01812222489 

 

 

14 আইগটি ংক্রাি জনাফ এ এভ আব্দুয যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

মপান: 9545636 

য়ভাফা. 01791500197 

জনাফ আাদুজ্জাভান খান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 

(ভন্বে ) 

মপান : ৯৫১৪০৬৮ 

মভাফা :01812222489 

 

 

15 য়নন গনষ্পগি ংক্রাি েনাফ  য়ভা . য়াযাফ  য়ামন  

প্রাগনক  কভযকতযা  

য়পান : 9511025 

য়ভা . যভোন  আরী  

কাযী  তথ্য  অগপায  

য়পান : 9511025 

য়ভাফা . 01729904150 
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 এ অর্ধদপতবয কভ িযত অর্পাযগবণয নাভ, দর্ফ, মপান  মভাফাইর নম্বয 

 

ক্র. 

নাং 

নাভ   দর্ফ মভাফাইর/ টিএন্ডটি নম্বয ই-মভইর 

১ সুযথ কুভায যকায প্রধান তথ্য অর্পায  ৯৫৪৬০৯১ (অর্প) 

01711150092 

surathsarker@gmail.com 

২ পায়জুর ক   অর্তর্যক্ত প্রধান তথ্য অর্পায  ৯৫৪৫০৯৬ (অর্প) 

০১৫৫২৩২৪৮৪৭ 

faizul66@gmail.com 

৩ পায়জুর ক   র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায 

(প্রান)(অ.দা.) 

৯৫৪৯০৯৫ (অর্প) 

০১৫৫২৩২৪৮৪৭ 

sdpioadmin@pressinfor

m.gov.bd 

৪ য়ভা. ামনুয গভো র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্র)  ৯৫৪০১৩৮ (অর্প) 

01715255765 

proshahinoor@yahoo.com 

৫ মভা. জীভ উেীন র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায 

(মপ্রার্কর) 

9549095 (অগপ) 

01712189038 

Zashim uddin9038@ gmail.com 

৬ ভৄঃ াইফুো উপ্রধান তথ্য অর্পায (আযএন্ডআয) ৯৫৪৯১৯০ (অর্প) 

০১৭২৬২৬১৮৫৬ 

usaifs110@ gmail.com 

 

াংফাদকে, (মপান: ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮) 

E-mail : piddhaka@gmail.com, piddhaka@yahoo.com 

www.pressinform.portal.gov.bd 

 

াংফাদকে, কাবরয র্পর্ 

 

ক্র

নাং 

 নাভ  দর্ফ মভাফাইর ই-মভইর 

১ অনসূয়া ফডুয়া র্র্নয়য তথ্য অর্পায ০১৭১৫৬৭৬২৫৯ anasuya.barua@gmail.com 

২ যীর্েৎ মিৌধুযী তথ্য অর্পায ০১৫৫২৩২০৩২৮ parcho@gmail.com 

৩  এ এইি এভ 

জুরর্পকায আরী 

তথ্য অর্পায  ০১৭১১২৪৭৮৩৪ julfikarpro78@gmail.com 

৪ যফীন্দ্র নাথ যায় কাযী তথ্য অর্পায 9512246  

৫ ভৄেদ জীভ উর্েন কাযী তথ্য অর্পায ০১৬৭৭০৪০৩৩১ zuddin331@gmail.com 
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মপ্রবিন্ড াখা 

 নাভ দর্ফ মভাফাইর ই-মভইর 

১ িার্রয়া ইয়ার্ভন  র্র্নয়য তথ্য অর্পায  ০১৭১৬৮৮২৬৩৩ easmin_dl@yahoo.com 

২ পার্ভা জাান তথ্য অর্পায ০১৯১৫৪৫৩৭১৭ fjahan_du@yahoo.com 

৩ ভর্জিনা ইয়ার্ভন কাযী তথ্য অর্পায ০১৫৫২৩২৫১০৫  

4 য়গরনা আিায কাযী তথ্য অর্পায 01983788254  

 

     

াংফাদকে, র্ফকাবরয র্পর্ 

১ মভা. ভাভৄদুর কফীয র্র্নয়য তথ্য অর্পায ০১৭১৮৭৯৭২৭৭ mahmudk108@gmail.com 

২ পাযানা যভান র্র্নয়য তথ্য অর্পায ০১৭২০২১২১২২ frahman050282@gmail.com 

৩ মভাছাঃ আপবযাজা নাইি 

র্যভা 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায ০১৭১২৪৬২৬৭৫ nicedu@yahoo.com 

৪ ইযাত জাান তথ্য অর্পায ০১৭১২০২৫১৩৫ 

 

israt178@gmail.com 

5 যাাত ানাত তথ্য অর্পায 9512246  
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 প্রবর্াকর াখা (মপান : ৯৫৪০৮০২, ৯৫১৪০৬৫) 

  নাভ দর্ফ মভাফাইর ই-মভইর 

১ মভা. জার্কয মাবন  র্র্নয়য তথ্য অর্পায 01715613864 pidprotoc2017@gmail.com 

২ মভা. ারা উেীন তথ্য অর্পায 01612900419 pidprotoc2017@gmail.com 

৩ আবযাপা ইভদাদ তথ্য অর্পায 01956597626 pidprotoc2017@gmail.com 

4 এ মক এভ মপযবদৌ কাযী তথ্য অর্পায ০১৫৫৭৭৪২৯৬৭ pidprotoc2017@gmail.com 

 

র্পিায াখা (মপান : ৯৫৪৫১৩৭) 

 

 নাভ দর্ফ মভাফাইর ই-মভইর 

১ খার্দজা আক্তায র্িপ র্পিায যাইর্ায 01550552159 

 

khadizapid@gmail.com 

২ মযজাউর কর্যভ র্র্েকী  র্পিায যাইর্ায 01735906795 pidfeaturesec@gmail.com 

৩ আজুিভাি ফানু অঙ্কন র্ল্পী ০১৭১৫৫৬৩৭৩০ pidfeaturesec@gmail.com 

 

প্রান াখা 

 

 নাভ দর্ফ মভাফাইর ই-মভইর 

১ এ এভ আব্দুয 

যভান 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায 01791500197 rahmanbd73@yahoo.com 

২ আাদুজ্জাভান খান র্র্নয়য তথ্য অর্পায 01812222489 asadshariatpur@gmail.com 

৩ য়ভা. যভোন আরী কাযী তথ্য অর্পায 01729904150 alimdromzan@gmail.com 

4 মভা. মাযাফ মাবন প্রার্নক কভ িকতিা ৯৫১১০২৫(অর্প) pidprosha@gmail.com 

5 মভা. া আরভ যকায ক্রয় কভ িকতিা ৯৫৪৯০৫৭(অর্প) 

০১৮১৭৭১২৮৩৮ 

pidpurchase@gmail.com 

6  আতাউয যভান অর্ত. র্াফযেণ কভ িকতিা ৯৫১১০২৫ (অর্প) 

০১৭৩১৩৬৮৪৭৪ 

pidhisab@gmail.com 

7 

 

া মভা: রুহুর আর্ভন 

র্িস্তী 

র্ফতযণ কভ িকতিা(ি.দা.) ৯৫৪৫১২৪ (অর্প) 

01712223715 
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র্ির্াং াখা (মপান : ৯৫৪৯১৯১) 

 

ক্র.নাং  নাভ দর্ফ মভাফাইর ই-মভইর 

১ পার্ভদা াযর্ভন ক  তথ্য অর্পায ০১৫৫২৩২৫০৮২  

২ মভা: যর্পকুর ইরাভ কাযী তথ্য অর্পায ০১৭১৬১৫৮৭৪৭  

৩ ভাভৄদা র্উর্র আক্তায  কাযী তথ্য অর্পায ০১৫৫২৩২৭০০১  

 

 

র্ভর্িয়া মন্টায (মপান : ৯৫১৫৫৫০) 

 

ক্র.নাং  নাভ দর্ফ মভাফাইর ইবভইর 

১ র্যপাত জাপযীন র্র্নয়য তথ্য অর্পায 9515550  

২ রায়রা আযজুভান ফানু তথ্য অর্পায ০১৫৫২৪২০৫৮৬  

3 গযদওোনুয যভান 

রুফাইোত 

কাযী তথ্য অর্পায 01724657007  

4 য়ভাাম্মদ ভগনরুজ্জাভান কাযী তথ্য অর্পায 01717989818  

 

আবরাকর্িত্র াখা (মপান : ৯৫১৪৪৩২)  

 

ক্র.নাং  নাভ দর্ফ মভাফাইর 

১ মভাঃ ইভাইর কাযী প্রধান আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১১১০৪৪৮৮ 

২ র্য়ার ভাভৄদ আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৫৫২৩০৬৯০৯ 

৩ এ  র্ফ এভ আকতারুজ্জাভান আবরাকর্িত্রগ্রাক (প্রধানভন্ত্রী অর্প) ০১৭১১১০৪৪৮৬ 

4 মভা. নুরুর আরভ আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১১৩০৩৫৯১ 

5 মভাঃ আরতাপ মাবন আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৫৫২৪৫৫৯৩৬ 

6 সুভন দা আবরাকর্িত্রগ্রাক (প্রধানভন্ত্রী অর্প) ০১৭১১১২৭৩৮৫ 

7 এনাভৄর ক ফকুর আবরাকর্িত্রগ্রাক (ফঙ্গবফন) ০১৫৫২৩২৩৪৫৫ 

8 ইকযাভ মিৌধুযী আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১১১০৭৮৮০ 

9 মভা. আব্য াীন আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১৬৭৭৬২৫৮ 

১0 গাজী াবযায়ায মাবন আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১৭০৫২৬৭০ 

১1 কাজী আবনায়ায াদাত আবরাকর্িত্রগ্রাক (ফঙ্গবফন) ০১৮১৭০৯০০৮৪ 

১2 মভাঃ িাঁন র্ভয়া আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১২২২৩৮৮১ 

১3 য়ভা. ভগনরুজ্জাভান আবরাকর্িত্রগ্রাক 01671638054 

১4 মভাঃ জাাঙ্গীয কর্ফয আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৯১৭৪৩২৯৭৭ 

১5 মভাঃ মতৌর্দুজ্জাভান আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১৭১২৮২৮৭৭৮ 

16 মভাঃ ভাঈন উর্েন আবরাকর্িত্রগ্রাক 01911908200 
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গেপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায 

তথ্য অধধদপতয 

ফাংরাবদ ধচফারি, ঢাকা। 

ধফধবন্ন ভন্ত্রোরি/ধফবাগ/দপ্তবয ংযুক্ত জনংবমাগ কভ ণকতণাগবেয (ধআযও) তাধরকা ই-দভইর ও দভাফাইর দপান নম্বয: 

(দজযষ্ঠতায িভানুাবয নি) 

ি. ন. নাভ দধফ ভন্ত্রোরি/ধফবাগ/

দপ্তয 

দভাফাইর ই-দভইর 

1. জনাফ দভা. আব্দুর 

জধরর 

উপ্রধান তথ্য 

অধপায 

ধল্প ভন্ত্রোরি 

(৯৫৬৪২৩১) 

০১৫৫২৩১৮৬৬২ jalilpro74@gmail.com 

2. জনাফ দভা. আবু 

নাবেয 

উপ্রধান তথ্য 

অধপায 

িক ধযফে ও 

ভািক ধফবাগ 

(৯৫১২২৯৩) 

01716478394 nasertipu007@yahoo.com 

3. জনাফ ভীয আকযাভ 

উদ্দীন আম্মদ 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

তথ্য ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪০০১৪) 

01763770207 mircreations9@gmail.com 

4. জনাফ দভা. াবদুয 

যভান 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ধযকল্পনা 

ভন্ত্রোরি 

(৯১৮০৮৮৬) 

01556505500 shahedrm72@gmail.com 

5. জনাফ ভীয দভাাাঃ 

আরাভ উধদ্দন 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ধফদুযৎ,জ্বারাধন ও 

খধনজ িদ 

ভন্ত্রোরি(৯৫৭১১

২৩) 

01713003844 aslamuddinm@gmail.com 

6. জনাফ দভা. নুরুর হুদা উধযচারক জাতীি ংদ 

ধচফারি 

(জনংবমাগ 

াখা) 

(৮১৩০৪৭৪) 

01716238029 nurulhuda_pro@yahoo.com 

7. জনাফ দভা. দতৌধদুর 

ইরাভ 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রোরি 

(৯৫৫৬০২২) 

০১৭১৮৫৪৩৬২৫ islamtohidul76@gmail.com 

8. জনাফ সিদ এ. 

মু’দভন 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

এনধফআয 

(৮৩১৬১২০-

২৬Ext-২৫১) 

01711395138 sa_momen@yahoo.com 

 

9. জনাফ প্রনফ কুভায 

বট্রাচাম © 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

দুনীধত দভন 

কধভন 

(৯৩৪৬৪৮) 

01716643276 pranabacc@yahoo.com 

10. জনাফ এ দক এভ 

কাভরুর আোন 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

পুধর দয  দপ্তয 

(৯৫৬৬৯৯৮) 

01552375644 buyankamrul@gmail.com 

mailto:nurulhuda_pro@yahoo.com


45 

 

11. জনাফ দভা. দধরভ 

দাবন 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

দুবম ণাগ ব্যফস্থানা 

ও ত্রাে ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪০১৭৮) 

০১৫৫২৩22086 hselim65@yahoo.com 

12. জনাফ দভাস্তপা কাভার 

াা  

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ধযবফ,ফন ও  

জরফায়ু ধযফতণন 

ভন্ত্রোরি(৯৫৪০৩

৯৩) 

01812285056 mostafakamal@gmail.com 

13. জনাফ এ এইচ এভ 

ভাসুভ ধফল্লা 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ধল্প ভন্ত্রোরি ০১৭৫৪০৬৮৫২০ dmasumbillah27@ho:mai

l.com 

14. জনাফ দভাাম্মদ 

আবনািায দাাইন 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ধভ ণ ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭৬৩৪৮) 

01819143190 anwar27info@gmail.com 

15. জনাফ দভা. ধযফুর 

আরভ 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

দযরথ ভন্ত্রোরি 

(৯৫৬৩৬৯৪) 

01711691053 sharif163du@gmail.com 

16. জনাফ মুাঃ সুভন 

দভবদী 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

খাদ্য ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪০৪৩৫) 

01711242915 

01937455218 

dpnkrbar@gmail.com 

17. জনাফ ধফবফকানন্দ 

যাি 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ধফজ্ঞান ও প্রযুধক্ত 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪০৩৮৭) 

01711815881 vivekroy07@yahoo.com 

18. জনাফ দভা. জাাঙ্গীয 

আরভ খান 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

দনৌধযফন 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭৩৭৭৬) 

01711425364 jahangirpro66@yahoo.com 

19. জনাফ া আরভ 

ফাদা 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ভৎস্য ও 

প্রাধেিদ 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪৫৮১৯) 

01511677678 

01842677678 

pro.fisheries@gmail.com 

shahalambadsha@yahoo.com 

20 জনাফ দভা. আব্দুর 

রধতপ ফকী 

ধধনিয তথ্ম 

অধপায 

ফাধেজয ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪০৮৭৬)  

01711165880 latif.bakshi@gmail.com 

21. জনাফ পির াান ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ংস্কৃধত ধফলিক 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫১৪৬০০) 

01716957654 fhassanlux@yahoo.com 

22. জনাফ দীংকয ফয ধধনিয তথ্য 

অধপায 

মুধক্তযুদ্ধ ধফলিক 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৫৯২৫৫) 

01710929596 dpnkrbar@gmail.com 

23. জনাফ দভাাম্মদ ধধনিয তথ্য স্থানীি যকায, 01917268698 mahmudul_17@yahoo.com 

mailto:dpnkrbar@gmail.com
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ভামুদুর াান অধপায ল্লী উন্নিন ও 

ভফাি ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭৭১১৫) 

24. জনাফ আব্দুল্লা 

ধফরী াধদক 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

জনপ্রান 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭৭৪৩৩) 

01921984090 shibli001@yahoo.com 

25. জনাফ দভা. আরভগীয 

দাবন 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ভধরা ও ধশু 

ধফলিক  ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪৫২২৫) 

01716531053 mahmbahrm@gmail.com 

26. জনাফ দখ ওিাধরদ 

পবিজ 

তথ্য অধপায দতু ধফবাগ 

(৯৫১২২৯৩) 

01713823731 walidfaiej@gmail.com 

27. জনাফ দভা. যীফুর 

ইরাভ 

ধধনিয তথ্য 

অধপায 

ধফধজধফ 

(৯৬৫০৩৩৮) 

01710960488 probgb@gamil.com 

28. জনাফ দভা. ভাইদুর 

ইরাভ প্রধান 

তথ্য অধপায স্বাস্থয ও ধযফায 

কল্যাে ভন্ত্রোরি 

(৯৫৫০২২৪) 

০১৯১১৫২২৫১৭ mklp007@gmail.com 

29. ি. দভা. দযজাউর 

কধযভ 

তথ্য অধপায আইন, ধফচায ও 

ংদ ধফলিক 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫১৪৪৩১) 

01913295718 rezaulki77@gmail.com 

30. জনাফ দভা. আকতারুর 

ইরাভ 

তথ্য অধপায েভ ও কভ ণংস্থান 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭৩৮৩৯) 

01718851851 aktarullalpur@gmail.com 

31. জনাফ নাধেয উধদ্দন তথ্য অধপায াফ ণতয চট্টিাভ 

ধফলিক ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪০০১৭) 

01818649866 nasirinfo78@gmail.com 

32. জনাফ দভাাম্মদ 

ধগিা উধদ্দন 

তথ্য অধপায কৃধল ভন্ত্রোরি 

(৯৫১৪৭৭৬) 

01712008981 gias.dmc@gmail.com 

33. জনাফ দভাাম্মদ 

জাধকয দাবন 

তথ্য অধপায ভাজকল্যাে 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭১১২৪) 

01912721236 jakaria.samim@gmail.com 

34. জনাফ দভা. আধপ 

আবভদ 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

াধন িদ 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭০০২৮) 

01786486462  
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35. জনাফ দভাাম্মদ 

আবুর খাবিয 

তথ্য অধপায ধক্ষা ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭৬৮৭৮) 

০১৭১৬০৬৬৮৮৮ mowcanews@gmail.com 

36. জনাফ দভাাম্মদ 

যাবদুজ্জাভান 

তথ্য অধপায প্রফাী কল্যাে ও 

সফবদধক 

কভ ণংস্থান 

ভন্ত্রোরি 

(৯৩৫৫৭৮১) 

01712380435 rasheduzzaman1952@gmail.com 

37. জনাফ ধদুর আরভ 

ভজুভদায 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা  

তথ্য ও দমাগাবমাগ 

প্রযুধক্ত ধফবাগ 

(৮১৮১০৩৯) 

01711704843 sa.majumder65@gmail.com 

38. জনাফ ভ. দপাবিত 

দাবন 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা  

িাক ও 

দটধরদমাগাবমাগ 

ধফবাগ 

(৯৫১৪৪৩১) 

01550153623 protoministermopt@gmail.com 

39. জনাফ যফীন্দ্রনাথ যাি জনংবমাগ 

কভ ণকতণা  

প্রাথধভক ও 

গেধক্ষা ভন্ত্রোরি 

(৯৫১৫৩৩৮) 

01552452899 rabindraroy71@gmail.com 

40 জনাফ দভা. এনাবিত 

দাবন 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

াফ ণতয চট্টিাভ 

াধন্ত চুধক্ত 

ফাস্তফািন কধভটিয 

ভাননীি আহ্বািক 

(ভন্ত্রী দভমা ©দা) 

এয দপতয 

01715038956 enayet.pro@gmail.com 

41. জনাফ দভা. ইপবতখায 

দাবন 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

গৃািন ও গেপূতণ 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪০৮৫৪) 

01775225690 pro.mohpw@gmail.com 

42. জনাফ দভাাম্মদ 

জাধদ দাবন খান 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

কাধযগধয ও 

ভাদ্রাা ধক্ষা 

ধফবাগ 

০১৯১৮৯২১৭১৪ zahidinfo30@gmail.com 

43. েনাফ যগফরা যাে েনংমমাগ 

কভ যকতযা (য়ফতায

) 

তথ্য ভন্ত্রণারে 

(প্রগতভন্ত্রীয দিয) 

০১৭৬৭৭৯৯১০৮  

44. জনাফ গাজী দতৌধদুর 

ইরাভ 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

অথ ণ ভন্ত্রোরি 

(৯৫১২২০৪) 

01552494364 siezar_gazitowhid@yahoo.com 

45 জনাফ যীপ ভামুদ জনংবমাগ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রোরি 01710635348 smapu1@yahoo.com 

mailto:zahidinfo30@gmail.com
mailto:smapu1@yahoo.com
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অপু কভ ণকতণা 

(দফতায) 

(৯৫৭৪৫১৫) 

46. জনাফ কাজী আধযপ 

ধফল্লা 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

যুফ ও িীিা 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৭৫৫০৮) 

01759804973 usso.sreepur2017@gmail.com 

47. জনাফ দভা. আান 

াফীফ 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

স্থানীি যকায, 

ল্লী উন্নিন ও 

ভফাি 

(প্রধতভন্ত্রীয দপ্তয) 

(৯৫৫৩২২৫) 

01750358358  

48. জনাফ সিদ দভা. 

আব্দুল্লা আর 

নাধিান 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

ভূধভ ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪৫৪৮৩) 

01718816543 nahyan.bcs.bd@gmail.com, 

pr.mol.gob@gmail.com 

49. জনাফ তানবীয 

আবভদ 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

দফাভধযক ধফভান 

ধযফন ও মটন 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪৫০৬৯) 

01715835627  

50. জনাফ সকত চন্দ্র 

ারদায 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রোরি 

(৯৫৪০৬২৮) 

01712492665 saikatju34@yahoo.com 

51. জনাফ দখ দভা. 

ীদুর ইরাভ 

তথ্য অধপায 

দফতায 

ফাংরামদ 

গফগনমোগ উন্নেন 

কতৃযক্ষ 

(৯৫৬১৪৩৩) 

০১৭৭৫২৬৭৪৩৭ pro@bida.gov.bd 

52. জনাফ ইযাত 

াযভীন ঈধতা 

জনংবমাগ 

কভ ণকতণা 

(দফতায) 

ফাংরাবদ 

যকাধয কভ ণ 

কধভন 

(৫৫০০৬৬৯০) 

01777817982 pro@bpsc.gov.bd 

 

 

mailto:usso.sreepur2017@gmail.com
mailto:nahyan.bcs.bd@gmail.com
mailto:pr.mol.gob@gmail.com
mailto:pro@bida.gov.bd
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২০১8-১9 অথ িফছবয ফতিভান যকাবযয গৃীত উন্নয়নভরক প্রিায াংক্রাি প্রর্তবফদন 

 

র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ  ২০১8-১9 অথ িফছবয  যকাবযয গৃীত উন্নয়নভরক কাম িক্রবভয াংফাদ এ 

অর্ধদপতমযয ব্যফস্থানায় গণভাধ্যবভ যফযা,  প্রকা  প্রিাবযয  ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ। র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয় াংভেক্ত এ 

অর্ধদপতবযয কভ িকতিাগবণয (র্আয) র্নকর্ মথবক ভাননীয় ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রীগবণয  জাতীয় কভ িসূর্িবত অাংগ্রণ  এফং 

ভন্ত্রণারয়ভবয উন্নয়নভরক কাম িক্রবভয াংফাদ াংগ্র কবয  এ অর্ধদপতয মথবক গণভাধ্যবভ র্নয়র্ভত প্রিায  প্রকা ময 

ব্যফস্থা কযা য়। উ গেগখত উন্নয়নভরক কভ িকা য়ন্ডয ধাযণকৃত র্স্থযর্িত্র এফাং তথ্যর্ফফযণী (াংফাদভ) জাতীয় 

াংফাদত্রভব, র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয়  অধীনস্থ াংস্থা/দপতয/অর্ধদপতয/প্রর্তষ্ঠাবনয প্রকানা এফাং প্রিাযাভগ্রীবত ব্যফহৃত 

 র্ফর্বন্ন াভার্জক এফাং াাংস্কৃর্তক াংগঠনভবয াংকরবন র্নয়র্ভত প্রকার্ত য়।    

যকাবযয গৃীত উন্নয়নভরক  কাম িক্রভ  জাতীয় কভ িসূর্িবত ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী য 

অাংগ্রবণয াংফাদ াংফাদর্িত্র এ অর্ধদপতবযয ভাধ্যবভ র্নয়র্ভত জাতীয়  গণভাধ্যভভব (র্প্রন্ট, ইবরক্ট্রর্নক র্ভর্িয়া) 

এফাং মাশ্যার র্ভর্িয়ায় র্নয়র্ভত প্রিায  প্রকাবয ব্যফস্থা কযা য়।  ২০১8-১9 অথ িফছবয ফতিভান যকায র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় 

কর্তিক যকাবযয গৃীত উন্নয়নভরক কাম িক্রবভয উয ৩3০টি র্পিায  র্নফন্ধ, মপ্রবনার্  তথ্যর্ফফযণী 5352টি র্ির্জর্ার 

পবর্া কাবাবযজ 5,131টি র্ফবল মক্রােত্র 1০টি, াংফাদ বেরন 92টি, মপ্রবিন্ড ২৫3টি, মপ্র  র্ির্াং ফাঞ্চ ২১,5৫7টি, 

ইসুযকৃত অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি ৪25, নফায়নকৃত অযার্ক্রর্িবর্ন কাি ি ১855 ইসুয কযা বয়বছ।  

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 

‰`wbKwfwËK MYgva¨‡g cÖKvwkZ †cÖm‡UªÛ, †cÖmweªd, wbDR nvBjvBUm cÖKv‡ki cvkvcvwk wcAvBwW 21,557wU 

†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© IqvwKenvj ivL‡Z f~wgKv iv‡L| 

 

 



50 

 

 

 

 

 



51 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িযাবরিভ 

 

 জনফর র্নবয়াগ 

 র্ফযভান াাংগঠর্নক কাঠাবভা ভেবগাবমাগী কযা 

 ভন্ত্রণারবয়য উন্নয়ন কাম িক্রভ জনগবণয কাবছ ইর্তফািকবাবফ মৌৌঁবছ মদয়ায র্নর্ভি গণভাধ্যবভ 

তথ্য প্রিায  প্রকাবয জন্য কর ভন্ত্রণারবয় তথ্যবর গঠন 

 দাপ্তর্যক কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাবফ র্যিারনায জন্য আইর্টি র্নব িয অফকাঠাবভা  প্রর্র্েত  দে 

জনফর গবে মতারা 
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 উাংায 

 

র্ফশ্বব্যাী মমাগাবমাগ  তথ্যপ্রভের্ক্তয উৎকল ি  দ্রুত প্রাবযয পবর ফাাংরাবদবয গণভাধ্যবভ ব্যাক 

প্রায  র্ফকা ঘবর্বছ। তথ্যপ্রভের্ক্ত যকায  জনগবণয ভাবঝ দূযে কর্ভবয় র্দবয়বছ। ভানুবলয 

জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন  তথ্যবফা জনগবণয মদাযবগাোয় মৌবছ র্দবত ফতিভান যকায র্দন ফদবরয 

নদ র্বন-২০২১ এয আবরাবক ‘র্ির্জর্ার ফাাংরাবদ’ র্ফর্নভ িাবণ এফাং ২০২১-এ ভধ্যভ  আবয়য মদ, 

২০৪১ এ  উন্নত ফাাংরাবদ র্নভ িামণয রবেয এ অর্ধদপতয়যয  উয  অর্ িত দার্য়ে র্নষ্ঠায বঙ্গ ারন 

কবয মাবে।  

SDGsয কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়মন মযািম্যা অনুমায়ী তথ্য ভন্ত্রণারবয়য ভর দার্য়বেয (১৬.১০) বঙ্গ 

ভন্বয় কবয তথ্য অর্ধদপতমযয য অর্ িত দার্য়ে মথামথবাবফ ারবনয ভাধ্যবভ কার্ঙ্খত রেয 

অজিন  ম্ভফ বফ । এ রমক্ষে  তথ্য  অগধদপতমযয  েনফর  কাঠামভা  আধুগনকােমনয  কাে  চরমে , নতুন  

গফবাগগুগরমত  আঞ্চগরক  তথ্য  অগপ  স্থামনয  উমযাগ  য়নো  মেমে  । গভগডো  ম্যামনেম্যান্ট , পমটা  

আকযাইগবং , গবজুেোর  গিগকং , এগক্রগডমটন  কাডয  ইসুে  কামযক্রভ  অমটাম্যান  এফং  দক্ষ  েনফর  গমি  

তুরমত  প্রকল্প  প্রণেমনয  কাে  ও এগগমে  চমরমে  । এফ  প্রকমল্পয  পর  ফাস্তফােন  ত  ফেমযয  পুমযামনা  

গআইগডমক  যুমগামমাগী  কযমত  ভূগভকা  যাখমফ  ফমর  আা  কযা  মাে । 

তথ্য অর্ধদপতয যকাবযয উন্নয়ন কভ িকাবণ্ডয কর তথ্য ফাধাীন, স্বতঃস্ফূতি এফাং ইর্তফািকবাবফ 

দেতায াবথ মাদায প্রিাযর্ফদবদয দ্বাযা গণভাধ্যভ  মাশ্যার র্ভর্িয়ায ভাধ্যবভ জনগবণয কাবছ 

মৌৌঁবছ র্দবে। একই াবথ জনগবণয প্রতযাা পূযণ, আস্থা অজিন, জনম্পৃক্ততা র্নর্িতকযণ এফাং 

জনগবণয িার্দা যকাযবক জার্নবয় র্দবে। ফতিভান ভয় মাশ্যার র্ভর্িয়া গণনজযদার্যয সুবমাগ 

কবয র্দবয়বছ। গণভাধ্যভ ছাো ফাস্তফতা জানা ফতিভান ভবয় ম্ভফ নয়। এ অর্ধদপতয দেতায াবথ 

মাদায প্রিাযর্ফদ দ্বাযা যকায এফাং জনগবণয ভবধ্য ইর্তফািক তথ্য প্রদান  জনগবণয িার্দা 

যকাযবক অফগতকযবণয ভাধ্যবভ মতুফন্ধ যিনা কবয িরবছ মা  বর্ফষ্যবত অব্যাত থাকবফ। 


