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উক্রভর্ণকা 

 

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

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

গণভাধ্যভ এ মক্ষবত্র ভখ্য ভূর্ভকা ারন কবযবছ। যকার্য ম িাবয় গণভাধ্যভভবয ীল ি ভন্বয়কাযী প্রর্তষ্ঠান র্ববফ কাে 

কযবছ তথ্য অর্ধদপতয।  

 েনগবণয ফাকস্বাধীনতা র্নর্িত কযবত যকায কাে কবয মাবে। ফাকস্বাধীনতা র্নর্িত কযবত প্রবয়ােন স্বাধীন 

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

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

র্ভর্ডয়া প্রভৃর্ত তথ্য প্রফাবয েগবত র্ফপ্লফ এবন র্দবয়বছ। েনগণবক তাৎক্ষর্ণক াংফাদ যফযাব র্ফপুর াংখ্যক াংফাদকভী 

স্বাধীনবাবফ কাে কযবছন। গণভাধ্যভ  াাংফার্দকতা েগবতয এ র্ফার উন্নয়ন ফাাংরাবদবয অগ্রমাত্রাবক আবযা মফগফান 

কবযবছ।  

 তথ্য অর্ধদপতয যকায, াংফাদকভী  েনগবণয ভাবে মতুফন্ধ র্াবফ কাে কযবছ। প্রর্তর্নয়ত যকাবযয উন্নয়ন 

কভ িকাণ্ড, নীর্ত, আদ ি, মফা ম্পবকি তথ্য তুবর ধযায াাার্ গণভাধ্যবভ প্রকার্ত গুরুত্বপূণ ি র্ফলয় তাৎক্ষর্ণকবাবফ াংর্িি 

কর্তিবক্ষয নেবয এবন তথ্য অর্ধদপতয েনগবণয াবথ যকাবযয াংবমাগ ততর্য কবয আবছ। যকাবযয র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয 

স্বেতা  েফাফর্দী র্নর্িত কযবত প্রণীত তথ্য অর্ধকায আইন-২০০৯ কাম িকয য়ায মপ্রর্ক্ষবত তথ্য অর্ধদপতবযয দার্য়ত্ব  

কাম িবায বৃর্দ্ধ মবয়বছ। তথ্য অর্ধদপতবযয এফ দার্য়ত্ব কাম িকযবাবফ ারবনয রবক্ষয েনফর কাঠাবভা আবগ্রড কযায কাে 

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

ভেবগাবমাগী কযবত Better Service and Coordination of Media  ীল িক প্রকল্প িালু, আকিাইর্বাং, অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি 

ইসুয অবটাবভন এফাং দক্ষ েনফর গবে তুরবত দবক্ষ মনয়া বয়বছ।  

২০২০ াবরয শুরুবত র্ফশ্বব্যাী কবযানা বাইযাবয প্রাদুব িাফ শুরু য়ায য মথবক তথ্য অগধদপতয কমযোনো বোইযো 

ংক্রভণ মভোকোগফরোয় যকোমযয উমদ্যোগ, কভ যসূগে, মেতনতোমূরক তথ্য, ংফোদ, গপেোয, ছগফ, ইরোমেন গণভোধ্যভ ও 

োভোগজক মমোগোমমোগ ভোধ্যমভ মপ্রযণ ও প্রেোয কযমছ। গফশ্ব স্বোস্থু ংস্থো ও স্বোস্থু অগধদপ্তয মথোমথ কর্তযক্ষ মথমক প্রোপ্ত 

মেতনতোমূরক তথ্য জনগণমক অফগত কযো মে।  

২০১9-২০20 অথ িফছবয তথ্য অর্ধদপতবয র্যিার্রত  ম্পার্দত কাম িক্রভ বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা তথ্য অর্ধদপতবযয 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১9-২০20 মত উবেখ কযা বয়বছ। এ প্রর্তবফদবন উর্ের্খত তথ্যার্দ দাপ্তর্যক প্রবয়ােন র্ভটাবনায াাার্ 

র্ফর্বন্ন গণভাধ্যভকভী, র্ক্ষক, গবফলক ফ িস্তবযয েনগবণয কাবে আবফ ফবর আা কযা মায়। 
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তথ্য অর্ধদপতবযয র্যর্ির্ত 

 

তথ্য অগধদপতয (গআইগি), গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোমদ যকোমযয তথ্য ভন্ত্রণোরয়োধীন একটি গুরুত্বপূণ য অগধদপতয। 

যকোমযয ীল য প্রেোয ব্যফস্থোনো ও ভন্বয়কোযী প্রগতষ্ঠোন গমমফ তথ্য অগধদপতয মদময তথ্যম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ংযক্ষণ, 

তমথ্যয গনযোদ ঞ্চোরন, তথ্য অগধকোয ংযক্ষণ, অফোধ তথ্য প্রফো গনগিতকযণ তথ্য ংগিষ্ট গফগফধ আইন, গফগধ গফধোন, 

প্রগফধোন প্রণয়ন এফং ফোস্তফোয়মনয রমক্ষু কোজ কময থোমক। 

স্বাধীনতা-পূফ িকারীন আঞ্চর্রক তথ্য অর্প, ঢাকা স্বাধীনতা-উত্তযকাবর তথ্য অর্ধদপতয র্ববফ কাে শুরু কবয । 

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

Reference) দপ্তযবক তথ্য অর্ধদপতবযয াবথ একীভূত কযা য়। োতীয় মপ্রক্ষাট  ভবয়য প্রবয়ােবন তথ্য অর্ধদপতবযয 

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

কোম িক্রভ র্যিারনা কযবছ। এছাো অর্ধদপতবযয রাইবের্য  র্ির্াং াখা র্িফারময়য ৬ নম্বয বফবনয র্নিতরায় খুফই 

স্বল্প  োয়গায় কোম িক্রভ র্যিারনা কযবছ। তথ্য অর্ধদপতবযয র্তনটি আঞ্চর্রক তথ্য অর্প যবয়বছ । এগুমরো িট্টগ্রাভ, খুরনা  

যাোী র্ফবাগীয় বয অফর্স্থত। এছাো ফর্যার, র্বরট, যাংপুয এফাং ভয়ভনর্াংব িাযটি আঞ্চর্রক তথ্য অর্প স্থাবনয 

অনুবভাদন র্দবয় প্রার্নক ভন্ত্রণারয় ম্প্রর্ত যকার্য আবদ োর্য কবযবছ। ২০২০-২১ অথ িফছয মথবকই নফসৃি অর্পগুবরা 

কাম িক্রভ শুরু কযবফ।    

 রূকল্প (Vision)  

যকায  েনগবণয ভবধ্য তথ্য মতুফন্ধ।  

 অর্বরক্ষয (Mission)  

যকাবযয নীর্ত  উন্নয়নভরক কাম িক্রভ গণভোধ্যমভ প্রেোয কযো, গণভোধ্যমভ প্রকোগত ংফোমদয ওয গবগি কময 

প্রস্তুতকৃত ংফোদগগতধোযো নীগত গনধ যোযকমদয অফগতকযণ এফাং অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি যফযা  মপ্রাটকর  মফোয ভোধ্যমভ 

াাংফার্দকবদয কাবে বমার্গতা প্রদাবনয ভাধ্যবভ অফাধ তথ্য প্রফা র্নর্িতকযণ।   

তথ্য অগধদপতমযয রক্ষু ও উমেশ্য মরো জনগণ ও যকোযমক মফো প্রদোন।যকোমযয একভোত্র গনব যযমমোগ্য ংফোদ উৎ 

গমমফ তথ্য অগধদপতয ফভয় জনকল্যোণমক অগ্রোগধকোয গদময় যকোগয ংফোদ এফং ছগফ, গপ্রন্ট ও ইমরকট্রগনক গভগিয়োয় 

প্রকোময জন্য যফযো কময থোমক। তথ্য অগধদপতয জনগমণয ভূগভকোমক ফভয় মূল্যোয়ন কময এফং গুরুত্ব গদময় থোমক। গপ্রন্ট 

ও ইমরকট্রগনক গভগিয়োয মমোগগতোয় তথ্য অগধদপতয ফ যোন্তকযমণ মদফোীয মফোয োোোগ যোষ্ট্রমক মফো গদময় থোমক। 

 মকৌরগত উবেশ্যভ (Strategic Objectives)     

  েনবিতনতা সৃর্ি এফাং াভার্েক ক্ষভতায়বন অফদান যাখা;  

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

  োতীয় ইর্তা, ঐর্তয  াংস্কৃর্ত াংযক্ষণ, ভদ্ধকযণ কাম িক্রভ মোযদায।  
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াাংগঠর্নক তথ্যাফরী 

েনফর াংক্রাি তথ্য 

 

ফ িবভাট েনফর   :   ৩৭০ েন  ভঞ্জুর্যকৃত দ     : ৩৭০  

৯ভ  তদূর্ধ্ি মগ্রড  :   ৮৭ েন কভ িযত েনফর    : ২79 

১০ভ  মগ্রড   :    ২৮ েন  শূন্য দাংখ্যা    :   91 

১১-১6 মগ্রড   :   ১৩১ েন   

১7-২০ মগ্রড   :   ১২৪ েন  

 

 

৯ভ  তদূর্ধ্ি মগ্রড 
 

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 0  

০৩ র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায ০3 ০2 01  

০৪ উপ্রধান তথ্য অর্পায ০৫ ০5 0  

০৫ র্র্নয়য তথ্য অর্পায+র্িপ র্পিায যাইটায ৪০+1= 41 ৩6 05  

০৬ তথ্য অর্পায + র্পিায যাইটায ৩৩+1=34 29 05  

০৭ প্রধান আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১ - ০১  

০৮ অঙ্কন র্ল্পী ০১ ০ 01  

                                                  মভাট : ৮৭ 74 13  

 

 

১০ভ  মগ্রড

০১ কাযী তথ্য অর্পায ২৩ 18 05  

০২ প্রার্নক কভ িকতিা ০১ ০১ -  

০৩ অর্তর্যক্ত র্াফযক্ষণ কভ িকতিা ০১ ০১ -  

০৪ ক্রয় কভ িকতিা ০১ ০১ -  

০৫ র্ফতযণ কভ িকতিা ০১ - ০১  

০৬ কাযী প্রধান আবরাকর্িত্রগ্রাক ০১ - ০১  

                                                   মভাট : ২৮ 21 07  
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১১-১6 মগ্রড 
 

ক্র.নাং বদয নাভ মভাট দ 

াংখ্যা 

কভ িযত দ 

াংখ্যা 

শূন্য দাংখ্যা ভিব্য 

০১ তথ্য কাযী 25 14 11  

০২ প্রধান কাযী 06 06 -  

০৩ র্াফযক্ষক ০১ ০১ -  

০৪ উচ্চভান কাযী ০৯ ০8 01  

০৫ াঁট-র্রর্কায কাভ-কর্ম্পউটায অাবযটয ০৫ ০৩ ০২  

০৬ াঁট-ভৄদ্রাক্ষর্যক কাভ-কর্ম্পউটায অাবযটয ০৮ ০৫ ০৩  

০৭ রাইবের্যয়ান ০১ - ০১  

০৮ মটাযর্কায ০১ ০১ -  

০৯ আবরাকর্িত্রগ্রাক ২২ ১৮ ০৪  

১০ অর্প কাযী কাভ-কর্ম্পউটায ভৄদ্রাক্ষর্যক ২৮ ১5 ১3  

১১ মটবরক্স অাবযটয ১১ ১০ ০১  

১২ কযাটারগায ০১ ০১ -  

১৩ মটায কাযী ০২ ০১ ০১  

১৪ গার্েিারক ১১ ১0 01-  

মভাট : ১৩১ ৯3 ৩8  

 

১7-২০ মগ্রড 

০১ মডাি যাইডায ১০ ০7 ০3  

০২ পবটাকর্ অাবযটয ০৯ ০৮ ০১  

০৩ কযা যকায ০১ 01 -  

০৪ মযকড ি াপ্লাইয়ায ০১ ০১ -  

০৫ অর্প ায়ক (দপ্তগয) ১১ ০৯ ০২  

০৬ মডববরর্াংম্যান ০৯ ০৮ ০১  

০৭ র্পর্নায ০২ ০২ -  

০৮ মোভাইড র্প্রন্টায ০৮ ০৭ ০১  

০৯ ডাকিরুভ কাযী ১৪ ০5 ০9  

১০ মেোয-কাভ র্িভায ০২ ০২ -  

১১ অর্প ায়ক  ৫২ 37 ১5  

১২ র্যেন্নতাকভী ০২ ০১ ০১  

১৩ র্নযাত্তা প্রযী ০৩ ০৩ -  

            মভাট : ১২৪ েন ৯1েন 32 েন  
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র্ফযভান াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমায়ী তথ্য অর্ধদপতবযয প্রধান োখোমূ  

 

প্রান াখা   

অর্ধদপতবযয ফতিভান েনফবরয ব্যর্ক্তগত নর্থ, শৃঙ্খরা, ব্যফস্থানা, মদব-র্ফবদব প্রর্ক্ষণ, ফদর্র, বদান্নর্ত, 

ইনর্ক্রবভন্ট, শ্রার্ির্ফবনাদন ছুটি, তনর্ভর্ত্তক ছুটি ইতযার্দ কাম িক্রভ প্রান াখায য ন্যস্ত। অর্ধদপতবযয াাংগঠর্নক র্ফন্যা 

অনুমায়ী প্রান াখায ০২টি উাখা যবয়বছ। উাখা ০২টি  াংস্থান  ভন্বয়। একেন র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায 

প্রান াখায দার্য়বত্ব যবয়বছ ন। াংস্থান  ভন্বয় উাখায ০২টি দার্য়বত্ব ০২ েন র্র্নয়য তথ্য অর্পায যবয়বছন। 

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

 

মফা  ভন্বয় াখা  

মফা  ভন্বয় াখা তথ্য অর্ধদপতবযয একটি গুরুত্বপূণ ি াখা। এ অর্ধদপতবযয অর্পবয মাফতীয় মকনাকাটা, 

মভযাভত, যক্ষণাবফক্ষণ, াংফাদকক্ষ, র্ডর্েটার ল্যাফবযটর্য, র্যাি ি মন্টায, ভর্নটর্যাং কক্ষ অর্পবয কাবেয সুষ্ঠু র্যবফ 

র্নর্িত কযা ইতযার্দ কাে এ াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা য়। 

 

াংফাদকক্ষ 

াংফাদকক্ষ তথ্য অর্ধদপতবযয প্রাণ। ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভর্ন্ত্রর্যলবদয ভাননীয় দস্যফগ ি, 

র্ফবদস্থ ফাাংরাবদ র্ভন, ভন্ত্রণারয়ভ  যকাবযয র্ফর্বন্ন াংস্থা কর্তিক মপ্রর্যত তথ্যর্ফফযণী, প্রকার্ত াংফাবদয প্রর্তফাদ, 

ব্যাখ্যা, র্ফর্বন্ন োতীয়  আিেিার্তক র্দফব ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফাণী, মাকফাতিা  র্স্থযর্িত্র এ কক্ষ 

মথবক গণভাধ্যবভ মপ্রযণ কযা য়। এ ছাো র্ফর্বন্ন েনগুরুত্বপূণ ি র্ফলবয় যকায কর্তিক োর্যকৃত মপ্রবনাট এ াখা মথবক 

গণভাধ্যবভ প্রকাবয ব্যফস্থা কযা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয াংফাদ বম্মরন/ মপ্র র্ের্পাং, অন্যান্য ভন্ত্রণারয়  র্ফবাবগয াংফাদ 

বম্মরন/ মপ্র র্ের্পাং-এয আবয়ােন  গণভাধ্যবভয প্রর্তর্নর্ধবদয উর্স্থর্ত র্নর্িত কযা এ র্ফবাবগয দার্য়ত্ব। াংফাদকক্ষটি 

প্রর্তর্দন কার ৯টা মথবক র্ফযর্তীনবাবফ যাত ১২টা ম িি মখারা থাবক। াংফাদকক্ষটি াপ্তার্ক ছুটি, যকার্য মঘালণায় ফন্ধ ফা 

ঈবদয র্দবন মখারা থাবক। অর্ধকন্তু ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্ফবদ পয ফা োতীয় গুরুত্বপূণ ি প্রবয়ােবন এফাং গুেফ প্রর্তবযাধ  

অফর্তকযণ মর এয কভ িকাণ্ড র্যিারনায রবক্ষয এ কক্ষটি াযাযাত মখারা যাখা য়। 

ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, র্ফর্বন্ন াংস্থা  র্ফবাগ মথবক মপ্রর্যত তথ্যর্ফফযণী, র্স্থযর্িত্র াংবাধন  

র্যভােিন কযায দার্য়ত্ব এ র্ফবাবগয য ন্যস্ত। প্রর্তভাব এ াংফাদকক্ষ মথবক প্রায় ৪০০/৫০০ তথ্যর্ফফযণী মপ্রযণ কযা য়। 

প্রায়  ভাংখ্যক ছর্ফ কযান র্যর্রে কযা য়। এটি একটি অতযি স্প িকাতয াখা। এ াখায াভান্য ত্রুটিয কাযবণ 

যকাবযয ফক্তব্য ভুর ব্যাখ্যা ফায ঝুঁর্ক থাবক। পবর াংফাদকক্ষ ঊধ িতন কভ িকতিায দার্য়ত্ব ারন প্রবয়ােন। াংফাদকক্ষটি 

ারাক্রবভ িালু থাবক।  

ফতিভাবন র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয় র্র্নয়য তথ্য অর্পায ফা তথ্য অর্পায বদয কভ িকতিাগণ াংভেক্ত বয় াংর্িি ভন্ত্রণারয় 

এফাং ভন্ত্রণারবয়য দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ভাননীয় ভন্ত্রী/ প্রর্তভন্ত্রীয েনাংবমাবগয কাে ম্পাদন কযবছন। মদব গণভাধ্যবভয ব্যাক প্রায 

ঘটায় াংফাদত্র, াংফাদ ভাধ্যভ, ইবরবটার্নক গণভাধ্যভ, অনরাইন র্ত্রকা, র্নউেবাট িার ইতযার্দয াংখ্যা আবগয তুরনায় 

অবনক বৃর্দ্ধ মবয়বছ। ভন্ত্রণারবয়য কাবেয র্যর্ধ  প্রকল্প াংখ্যা আবগয তুরনায় অবনকগুণ মফবেবছ।  

 

আবরাকর্িত্র াখা 

 আবরাকর্িত্র াখাটি অতযি গুরুত্বপূণ ি  স্প িকাতয াখা। ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভর্ন্ত্রর্যলবদয ভাননীয় 

দস্যগণ এফাং যাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠান, র্বর্বআইর্  র্বআইর্গবণয ফাাংরাবদ পযকাবর র্স্থযর্িত্র কাবাবযে এ াখায 

ভাধ্যবভ প্রদান কযা য়।  খুফ কার মথবক ারাক্রবভ যাত ১১টা ম িি এ াখায কাম িক্রভ িবর। র্বর্বআইর্গবণয র্ফবদ 

পযকাবর এ াখা গবীয যাত ম িি মখারা যাখা য়।  
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র্যাি ি, মযপাবযন্প এন্ড র্ভর্ডয়া মন্টায  

এ াখা যকার্য-মফযকার্য গণভাধ্যবভ প্রকার্ত াংফাদ মথবক তথ্য-উাত্ত াংগ্র, র্ফলয়র্বর্ত্তক ডাটাবফইব তথ্য  

উাত্তভ াংযক্ষণ, তথ্য-উাত্ত র্নবয় গবফলণা, গবফলণায র্বর্ত্তবত র্ফবিলণভরক প্রর্তবফদন প্রস্ত্ত্তত কবয তা র্নর্দ িি 

ডাটাবফইব দ্ধর্তগতবাবফ াংযক্ষণ কবয। গণভাধ্যবভ প্রকার্ত/ প্রিার্যত র্ফর্বন্ন খফয র্ফবিলণ তা যকাবযয র্নকট 

প্রর্তর্দন প্রর্তবফদন আকাবয উস্থান কবয।  

 

 

মপ্রাটকর  র্রয়াবোঁ াখা 

মপ্রাটকর  র্রয়াবোঁ াখা র্ফবদর্ র্বআইর্  র্বর্বআইর্গবণয ফাাংরাবদ পয এফাং ফাাংরাবদবয 

র্বর্বআইর্গবণয মদবয অবযিবয  র্ফবদ পযকাবর মপ্রাটকর প্রদান কযা এ র্ফবাবগয অন্যতভ দার্য়ত্ব। একেন র্র্নয়য 

উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয য এ র্ফবাবগয দার্য়ত্ব ন্যস্ত যবয়বছ। এ র্ফবাগটি এর্ক্রর্ডবটন এফাং মপ্রাটকর অযান্ড র্রয়াবোঁ নাবভ 

দু’টি অণুাখায় র্ফবক্ত। মপ্রাটকর অযান্ড র্রয়াবোঁ র্ফবাগ মথবক র্ফবদর্ যাষ্ট্রীয় অর্তর্থবদয মপ্রাটকর প্রদান কযা য়। পবয 

আা র্ফবদর্ র্বর্বআইর্গবণয মপ্রাটকর প্রদাবনয েন্য র্ফভানফন্দয মথবক প্রর্তটি অনুষ্ঠানস্থবর উর্স্থত থাকবত য়। এ 

অর্ধদপতবযয মপ্রাটকর র্ফবাগ কর ধযবনয কূটননর্তক  োতীয় অনুষ্ঠাবনয াংফাদ কাবাবযবেয েন্য দার্য়ত্ব ারন কবয 

থাবক। র্বর্বআইর্বদয মপ্রাটকর প্রদাবনয মক্ষবত্র াাংফার্দকবদয র্ক্রবডর্ন্পয়ার মািাই ফাছাইবয়য েবন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য 

ভাধ্যবভ এএএপ, এর্ফ, র্ডর্েএপআই  এনএআই -এয বঙ্গ মমাগাবমাগ কবয ছােত্র র্নবত য়। অন্যান্য অনুষ্ঠাবনয 

মক্ষবত্র র্ভর্ডয়া কাবাবযবেয েবন্য এ র্ফবাবগয কভ িকতিাবদযবক র্নর্দ িি ভবয়য ভবধ্য কর কাে ম্পন্ন কযবত য়। এ কর 

কাে ম্পাদবনয েবন্য র্ফর্বন্ন দপ্তবযয উচ্চম িাবয়য কভ িকতিায বঙ্গ যার্য মমাগাবমাগ কযবত য়।  

 

 

এর্ক্রর্ডবটন াখা 

মপ্রাটকর, এর্ক্রর্ডবটন  র্ভর্ডয়া র্রয়াবোঁ র্ফবাগ র্ফবদর্ র্বআইর্  র্বর্বআইর্গবণয ফাাংরাবদ পয এফাং 

ফাাংরাবদবয র্বর্বআইর্গবণয মদবয অবযিবয  র্ফবদ পযকাবর মথামথ র্ভর্ডয়া কাবাবযে র্নর্িত কযায দার্য়ত্বপ্রাপ্ত। 

ফতিভাবন মপ্রাটকর-১, মপ্রাটকর-২  এর্ক্রর্ডবটন নাবভ র্তনটি াখা এ র্ফবাবগয অধীবন যবয়বছ। এযভবধ্য এর্ক্রর্ডবটন অতযি 

গুরুত্বপূণ ি এফাং স্প িকাতয অণুাখা। এ অণুাখা মথবক প্রর্থতমা াাংফার্দক র্প্রন্ট  ইবরবরার্নক র্ভর্ডয়ায াাংফার্দকবদয 

মাগত দার্য়ত্ব ারবনয েন্য এর্ক্রর্ডবটন কাড ি ইসুয কযা য়। র্বর্বআইর্ অনুষ্ঠানভবয মথামথ র্ভর্ডয়া কাবাবযবেয েন্য 

এএএপ, র্ডর্েএপআই, এনএআই, এর্ফ  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য বঙ্গ যাভ িক্রবভ াাংফার্দকবদয েবন্য প্রবয়ােনীয় 

এর্ক্রর্ডবটন কাড ি মদয়া এ অণুাখায দার্য়ত্ব। এ কাম িম্পাদবন ত্র-র্ত্রকায ম্পাদক  যকাবযয উচ্চম িাবয়য কভ িকতিাবদয 

াবথ মমাগাবমাগ কযায প্রবয়ােন য়।  
 

গণভাধ্যবভয প্রায ঘটায় এ র্ফবাবগয কাবেয র্যভাণ অবনকগুণ বৃর্দ্ধ মবয়বছ। াাংফার্দকবদয এর্ক্রবডর্ন্পর্য়ার মািাই-

ফাছাই কবয নফায়ন স্থায়ী  অস্থায়ী ফছবয প্রায় ৩,০০০টি এর্ক্রর্ডবটন কাড ি ইসুয  নফায়ন কযা য়। র্বর্বআইর্বদয 

মপ্রাটকর কযায মক্ষবত্র াাংফার্দকবদয এর্ক্রবডর্ন্পয়ার মািাই ফাছাই কযায েন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ এএএপ, এর্ফ, 

র্ডর্েএপআই  এনএআই-এয বঙ্গ মমাগাবমাগ কবয ছােত্র র্নবত য়। অন্যান্য অনুষ্ঠাবনয মক্ষবত্র র্ভর্ডয়া কাবাবযবেয 

েবন্য এ র্ফবাবগয কভ িকতিাবদযবক র্নর্দ িি ভবয়য ভবধ্য কর কাে ম্পন্ন কযবত য়।  

 

 

অনরাইন র্নউে মাট িার র্নফন্ধন 

অনরাইন র্নউে মাট িার র্নফন্ধবনয েন্য প্রাথর্ভকবাবফ তথ্য অর্ধদপতবয আবফদন েভা মনয়া য়। মগুবরা তথ্য 

ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা য়। যফতীবত স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়  যকাবযয াংর্িি দপ্তয কর্তিক মবটিাং মবল তথ্য ভন্ত্রণারবয়য 

সুার্যক্রবভ তথ্য অর্ধদপতয কর্তিক অনরাইন র্নউে মাট িারগুবরায র্নফন্ধন মদয়া য়।  

  

 

াংফাদ গর্তধাযা 

প্রর্তর্দবনয প্রকার্ত াংফাবদয র্বর্ত্তবত যকাবযয নীর্ত-র্নধ িাযক ভবরয েন্য তথ্য অর্ধদপতয ‘াংফাদ গর্তধাযা’ 

প্রকা কবয। একই াবথ র্ফবদব ফাাংরাবদ র্ভনগুবরায েন্য ইাংবযর্ে বালায় ‘মপ্র মিন্ড’ প্রস্ত্ত্তত কবয তা পযাক্স  ই-মভইর 

মমাবগ মপ্রযণ কযা য়। এ াংফাদ গর্তধাযা  মপ্রবিন্ড মথবক নীর্ত-র্নধ িাযকগণ অর্ত বেই র্ফর্বন্ন ত্রর্ত্রকায় প্রকার্ত 

প্রধান খফযগুবরা ম্পবকি ধাযণা রাব কবযন।  
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মভৌর্রক তথ্য  ব্যর্ক্তত্ব 

মভৌর্রক তথ্য  ব্যর্ক্তত্ব তথ্য অর্ধদপতবযয একটি অতযি গুরুত্বপূণ ি াখা। ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, োতীয় 

াংবদয ভাননীয় র্স্পকায,  ভর্ন্ত্রর্যলবদয দস্যফগ ি, মডপুটি র্স্পকায যাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ি ব্যর্ক্তফবগ িয েীফনী প্রস্ত্ত্তত  াংযক্ষণ 

কযা এ াখায অন্যতভ দার্য়ত্ব। এছাো ভাবেয গুরুত্বপূণ ি  র্ফর্ি ব্যর্ক্তফবগ িয নাবভয তার্রকা প্রণয়ন, র্ফর্িেনবদয 

েীফনবৃত্তাি ততর্য  াংযক্ষণ কযা এ াখায দার্য়ত্ব। স্বাধীনতায য মথবক ফতিভানকার ম িি দার্য়ত্ব ারনকাযী ভন্ত্রী, 

প্রর্তভন্ত্রী, উভন্ত্রী, উবদিা, র্ফবল কাযীগবণয েীফনবৃত্তাি তথ্য অর্ধদপতবয াংযর্ক্ষত আবছ।  

 

 

মপ্রর্ির্াং 

প্রর্তর্দবনয াংফাদ-বত্র প্রকার্ত র্ফর্বন্ন াংফাদ মকবট ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়, ভাননীয় 

র্স্পকাবযয কাম িারয় এফাং র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারবয়য াংফাবদয র্ির্াং াংর্িি ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা য়। মবায াঁিটা মথবক শুরু 

কবয কার ১০টায ভবধ্য র্ির্াং-এয কর কাে ম্পন্ন কযবত য়। র্ির্াংগুবরা মথবক াংর্স্দি ভন্ত্রণারবয়য ভন্ত্রী/ 

প্রর্তভন্ত্রী/ উভন্ত্রী এফাং র্িফগণ তাঁয ভন্ত্রণারবয়য প্রকার্ত াংফাদ ম্পবকি একাবথ ধাযণা ান। এয য র্বর্ত্ত কবয 

ভন্ত্রণারবয়য মকান ফক্তব্য থাকবর তা বেই তথ্য অর্ধদপতবযয ভাধ্যবভ াংর্িি র্ত্রকায় মপ্রযণ কযা মায়। 

 

প্রর্তষ্ঠাকার মথবকই তথ্য অর্ধদপতয র্ির্াং ততর্যয কাে কবয আবছ। প্রর্তষ্ঠাকাবর মদব স্বল্পাংখ্যক র্ত্রকা র্ছর। 

র্কন্তু ফতিভাবন প্রায় ৪০টিয ভত ফহুর প্রিার্যত তদর্নক র্ত্রকা মপ্র র্ির্াং ততর্যয কাবে ব্যফায কযা বে। এ কর র্ত্রকায 

র্ির্াং ততর্য কবয কার কার তা াংর্িি দপ্তবয মপ্রযণ কযবত য়। এভএরএ কর্ভটিয অনুবভার্দত াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

অনুমায়ী এ কাম িক্রবভয েন্য মকান াখা না থাকবর প্রবয়ােবনয র্নর্যবখ গুরুত্বপূণ ি এ কােটি ম্পাদন কযা বে।  

 

 

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 কাে। এছাো র্ফর্বন্ন োতীয় র্দফবয উবেবশ্যয প্রর্ত রক্ষয মযবখ মক্রােবত্রয র্ফলয়ফস্তুয 

য র্ফর্বন্ন ম্মোগনত ও প্রগথতমো ব্যগিমত্বয কাছ মথবক র্ফলয়র্বর্ত্তক র্নফন্ধ, প্রফন্ধ, কর্ফতা ইতযার্দ  াংগ্রপূফ িক মক্রােত্র 

ততর্য কযা এফাং র্ত্রকায় প্রকাবয ব্যফস্থা কযা য়।  একেন র্িপ র্পিায যাইটাবযয তত্ত্বাফধাবন এ াখা র্যিার্রত য়।  
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   অর্ধদপতবযয কাম িাফর্র (Functions) 

        

র্নয়র্ভত কাম িাফর্র 

 যান্ডআউট/মপ্রর্যর্রে ততর্য  গণভাধ্যবভ প্রিায;  

 র্নউের্েপ, মপ্রবিন্ড ততর্য  যকাবযয নীর্ত র্নধ িাযণী কর্তিবক্ষয র্নকট মপ্রযণ;  

 র্বর্বআইর্বদয র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয পবটা কাবাবযে মদয়া; 

 মদর্  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয েন্য অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি ইসুয  নফায়ন; 

 াংদ অর্ধবফন িরাকারীন এফাং র্ফর্বন্ন োতীয়  আিেিার্তক ঘটনা র্নউে কাবাবযে/াংফাদ ধাযবণয েন্য 

াাংফার্দকবদয র্ভর্ডয়া া ইসুয কযা; 

 র্বর্বআইর্  র্বআইর্বদয েন্য মপ্র র্ির্াং ততর্য  র্ফতযণ  

 মপ্র কনপাবযন্প  মপ্র র্ের্পাং এয আবয়ােন 

 েনবিতনতা  উন্নয়নভরক র্পিায, র্নফন্ধ  ইরাবেনভেক্ত মলাগান র্ত্রকায় প্রকাবয ব্যফস্থা কযা  

 র্ফর্বন্ন োতীয় র্দফব র্ত্রকায় মক্রােত্র প্রকাবয ব্যফস্থা কযা  

 র্বর্বআইর্  র্বআইর্বদয েীফনবৃত্তাি াংগ্র কবয প্রকা কযা 

 মপ্রবিন্ড, র্নউের্েপ, যান্ডআউট, মপ্রর্ির্াং এফাং াংফাদত্র াংযক্ষণ 

 র্ফর্বন্ন র্ভর্ডয়ায াাংফার্দকগবণয াবথ র্রয়াবোঁ যক্ষা 

 মদর্  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয াবথ র্রয়াবোঁ যক্ষা 

 র্ভর্ডয়া গাইড প্রকা 

 োতীয়  আঞ্চর্রক ম িাবয় গণভাধ্যভ কভীবদয াবথ ভতর্ফর্নভয় 

 যকাবযয উন্নয়ন প্রকল্পভ াাংফার্দকবদয র্নবয় বযের্ভন র্যদ িবনয ব্যফস্থা কযা 

 

অন্যান্য কাম িাফর্র 

 মটকই উন্নয়ন অবীি (SDGs) অেিবন তথ্য অর্ধদপতবযয সুর্নর্দ িি দার্য়ত্ব ফাস্তফায়ন 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ১০টি র্ফবল উবযাগ তথ্য ভন্ত্রণারবয়য বঙ্গ ভন্বয় কবয ফাস্তফায়ন 

 র্বন ২০২১ এফাং র্বন ২০৪১ ফাস্তফায়বনয র্নবদ িনাফর্র প্রর্তারন  

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়ন 

 

এর্ডর্ে অেিবন গৃীত কাম িক্রভ  
  

 মটকই উন্নয়ন অবীিভ (এর্ডর্ে)  কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়বনয মযাডম্যা অনুমায়ী মূর দোগয়ত্বপ্রোপ্ত ভন্ত্রণোরয়/গফবোমগয 

বমাগী র্ববফ এ অর্ধদপতবযয  সুর্নর্দ িি দার্য়ত্ব যবয়বছ। দার্য়ত্বগুমরো র্নম্নরূ : 

 

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

স্ববল্পান্নত  মছাবটা দ্বীযাষ্ট্রগুবরাবত জ্বারার্ন অফকাঠাবভায ম্প্রাযণ  প্রভের্ক্তয উন্নর্ত াধন কযা। 

 

 9.1 অথ িননর্তক উন্নর্ত  ভানফোর্তয কল্যাবণ আঞ্চর্রক  আিঃীভাি মক্ষবত্র ভানম্পন্ন, র্নব িযবমাগ্য, মটকই  

র্স্থর্তীর অফকাঠাবভায র্ফকা ঘেোমনা। ফায েন্য ব্যফাযবমাগ্য  ভান প্রবফার্ধকায র্নর্িত কযা। 

 

 9.এ আর্িকা উন্নয়নীর, স্ববল্পান্নত  ক্ষুদ্র দ্বী যাষ্ট্রগুবরাবত মটকই  র্স্থর্তীর অফকাঠাবভাগত উন্নয়বন আর্থ িক, 

প্রভের্ক্তগত  কার্যগর্য ায়তা ফাোবনা। 

 

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

ণ্যভান অন্যান্য মক্ষবত্র একটি ায়ক নীর্তয র্যবফ র্নর্িত কযা। 

 

 11.এ োতীয় এফাং আঞ্চর্রক উন্নয়ন র্যকল্পনা মোযদাবযয ভাধ্যবভ নগয, নগযাঞ্চর আয র্ে এরাকায ভবধ্য 

অথ িননর্তক, াভার্েক  র্যবফগত াংবমাবগয ইর্তফািক ভম্বয় াধন। 

 

 17.17 অাংীদার্যবত্বয অর্বজ্ঞতা  াংস্থান মকৌবরয ভাধ্যবভ কাম িকযবাবফ যকার্য-মফযকোর্য এফাং সুীর 

ভাের্বর্ত্তক অাংীদার্যত্ববক উৎার্ত কযা এফাং উন্নর্ত াধন কযা ।  
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     এর্ডর্ে ফাস্তফায়বন ফোংরোমদময 7ভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনায় গৃীত অবীিভ অেিবন এ অর্ধদপতয প্রবয়ােনীয় 

কাম িক্রভ র্যিারনা কযবছ। এযই আবরাবক াংর্িি র্ফলবয় েনগণবক তথ্য প্রদাবনয ভাধ্যবভ বিতন এফাং প্রর্র্ক্ষত কবয 

গবে মতারায রবক্ষয র্পিায,র্নফন্ধ  ইরাবেনভেু্ক্ত মলাগান গণভাধ্যবভ প্রকাবয ব্যফস্থা কযা বে। এছাো এ াংক্রাি 

যান্ডআউট/ মপ্রর্যর্রে, র্নউের্েপ, মপ্রবিন্ড ততর্য  র্নয়র্ভত র্ফতযবণয ব্যফস্থা কযা বে।  

 

 ২০১৯-২০ অথ িফছবয এর্ডর্ে র্ফলয়ক প্রিায কাম িক্রবভয র্ফফযণ: 

 

অথ যফছয তথ্যগফফযণী গপেোয ইরোমেন অন্যোন্য 

2019-20 ৭৪৮ ৪৪ - - 

 

 

মকোগবি-১৯ ংক্রভণ প্রগতমযোমধ মেতনতোমূরক র্ফবল কাম িক্রভ 
 

 গত ২৩ ভাি ি কবযানা বাইযা প্রর্তবযাধ ম্পবকি যকাবযয কভ িসূর্ি মঘালণায েন্য ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্িবফয েরুর্য মপ্র র্ের্পাং আবয়ােন কযা য়। তথ্য অর্ধদপতয এ মপ্র র্ের্পাংবয় মঘার্লত যকাবযয কভ িসূর্ি র্প্রণ্ট, 

ইবরকির্নক  াভার্েক মমাগাবমাগ ভাধ্যবভ প্রিাবযয ব্যফস্থা মনয়া য়।  

  

 কবযানা বাইযা াংক্রভণ  র্ফস্তায প্রর্তবযাধ ম্পর্কিত মম মকাবনা র্নবদ িনা এফাং বিতনতাভরক ২৩ োনুয়ার্য 

মথবক ৩০ জুন ম িি মভাট ৯৮৩টি কবযানা র্ফলয়ক তথ্যর্ফফযণী প্রস্তুত কযা বয়বছ। তথ্যর্ফফযণী গণভাধ্যবভ মপ্রযণ 

কযায রবক্ষয তথ্য অর্ধদপতবযয াংফাদকক্ষ াফ িক্ষর্ণক মখারা র্ছর। 

 

 তথ্য অগধদপতয কমযোনো বোইযো ংক্রভণ মভোকোগফরোয় যকোমযয উমদ্যোগ, কভ যসূগে, মেতনতোমূরক তথ্য, ংফোদ, 

৯টি গপেোয, ছগফ, ইরোমেন গণভোধ্যভ ও োভোগজক মমোগোমমোগ ভোধ্যমভ মপ্রযণ ও প্রেোয। গফশ্ব স্বোস্থু ংস্থো ও স্বোস্থু 

অগধদপ্তয ফো মথোমথ কর্তযক্ষ মথমক প্রোপ্ত মেতনতোমূরক তথ্য জনগণমক অফগত কযো মে। মপ্রগিগপং, ংফোদ 

মম্মরমনয আময়োজন গেফোরময়য উময এরইগি গিমমে ব্যফোয কময জনোধোযণমক অফগতকযমণয ব্যফস্থো মনয়ো 

ময়মছ।  

 

 কবযানা বাইযা প্রর্তবযাবধ বিতনতাসৃর্িয েন্য র্ফটির্ব মথবক প্রস্তুতকৃত ১০টি র্বর্ড র্ি, এর্টআই মথবক প্রাপ্ত ৬টি 

টির্বর্, িরর্চ্চত্র  প্রকানা অর্ধদপ্তয  র্ডএপর্ মথবক প্রস্তুতকৃত ৪টি র্বর্ড র্ি এফাং স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় মথবক প্রাপ্ত 

১টি র্বর্ড র্ি কর ইবররর্নক র্ভর্ডয়ায় মপ্রযণ  প্রিায কযা বয়বছ। র্িগুবরা তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইট 

(www.pressinform.gov.bd) এফাং মপবুক আইর্ডবত (PID BD) প্রেোয কযা বয়বছ। 

  

 গপ্রন্ট, ইমরক্ট্রগনক, অনরোইন গণভোধ্যভ এফং োভোগজক মমোগোমমোগ ভোধ্যমভ তথ্য অগধদপতয মপ্রগযত তথ্য জনগণ 

জোনমত োযমছ এফং কমযোনো বোইযো ংক্রভণ মভোকোগফরোয় উদ্ধুদ্ধ মত কর মেগণ মোয ভোন্যল ক্ষভতো অজযন 

কযমছ।  
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ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফোস্তফোয়ন  
 

২০১9-20 অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

তথ্য অর্ধদপতবযয মকৌরগত উবেশ্যভ, মভাট নম্বয-৭৫ 

 

ক্র.ন. কভ িম্পাদন সূিক একক ভান ২০১৯-২০ অথ িফছবযয 

রক্ষযভাত্রা (১০০%) 

জুরাই’১৯-

জুন’২০ ম িি 

অগ্রগর্ত  (%) 

ভিব্য 

০১। 1.১.১ র্ডর্েটার পবটাকবাবযে াংখ্যা ০9 ৪৫০০ ৪৭৬২ 10৫%  

০২। 1.১.২ র্ফতযণকৃত তথ্যর্ফফযণী    াংখ্যা ০9 ৪৪০০ ৬৪২৬ ১৪৬%  

০৩। 1.১.৩ র্ফতযণকৃত মপ্রবিন্ড  াংখ্যা ০৪ ২৫০ ২৫০ 1০০%  

০৪। ১.১.৪ র্ফতযণকৃত মপ্র র্ির্াং ফাঞ্চ াংখ্যা ০5 ২1230 ১৬৬৪৯   

৭৮% 

কমযোনোয কোযমণ গফগবন্ন 

দপ্তয ফন্ধ থোকোয় 

কোগিত রক্ষুভোত্রো 

অগজযত য়গন 

০৫। ১.২.১ র্নষ্পর্ত্তকৃত অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি  % ০৬ ৯০% ২৫৬ 1০০%  

০6। ১.২.২ নফায়নকৃত অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি % ০৫ ৯০% ১৯৩০ 1০০%  

0৭। ২.১.১ প্রকার্ত র্পিায, র্নফন্ধ  

কর্ফতা 

াংখ্যা ০৬ ১2০ ১২০ ১০০%  

০৮। ২.১.২ প্রকার্ত মক্রােত্র াংখ্যা ০৭ ০৭ ০৭      ১০০%  

০৯। ২.১.৩ াংফাদ বম্মরন/মপ্র র্ের্পাং % ০৪ ১০০% ৬৭ 1০০%  

১০। ২.১.৪ র্শু অর্ধকায ম্পর্কিত 

প্রকার্ত র্পিায, র্নফন্ধ  কর্ফতা 

াংখ্যা ০১ ০৩ ০৩ ১০০%  

১১। ২.১.৫ এর্ডর্ে ম্পর্কিত প্রকার্ত 

র্পিায, র্নফন্ধ  কর্ফতা 

াংখ্যা ০১ ০৫ ০৫ ১০0%  

১২। ২.২.১ পুর্ি ম্পর্কিত প্রকার্ত র্পিায, 

র্নফন্ধ  কর্ফতা 

াংখ্যা ০১ ০২ ০২ ১০০%  

১৩। ২.২.২ উন্নয়ন ম্পর্কিত প্রকার্ত 

র্পিায, র্নফন্ধ  কর্ফতা 

াংখ্যা ০১ ০৫ ০৫ ১০0%  

১৪। ২.৩.১ াভার্েক র্নযাত্তা ম্পর্কিত 

প্রকার্ত র্পিায, র্নফন্ধ  কর্ফতা 

াংখ্যা ০১ ০৫ ০৫ ১০0%  

১৫। ২.৩.২ দুনীর্ত প্রর্তবযাধ ম্পর্কিত 

প্রকার্ত র্পিায, র্নফন্ধ  কর্ফতা 

াংখ্যা ০২ ০৫ ০৫ ১০০%  

১৬। ২.৩.৩ অটিেভ ম্পর্কিত প্রকার্ত 

র্পিায, র্নফন্ধ  কর্ফতা 

াংখ্যা ০১ ০৫ ০৫ ১০০%  

১৭। ২.৩.৪ অটিেভ র্দফ উরবক্ষ 

মপ্রর্ের্পাং  

াংখ্যা ০১ ০১           0% কমযোনোয কোযমণ 

গণজভোময়ত গনগলদ্ধ 

থোকোয়  কোগিত 

রক্ষুভোত্রো অগজযত য়গন 

১৮। ৩.১.১ তথ্যর্ফফযণী াংযক্ষণ   াংখ্যা ০৫ ৪৪০০ ৬৪২৬  ১৪৬%  

১৯। ৩.১.2 মপ্র র্ির্াং ফাঞ্চ াংযক্ষণ াংখ্যা ০৩ ২১২৩০ ১৬৬৪৯  ৭৮% কমযোনোয কোযমণ গফগবন্ন 

দপ্তয ফন্ধ থোকোয় 

কোগিত রক্ষুভোত্রো 

অগজযত য়গন 

২০। ৩.১.3 াংফাদত্র াংযক্ষণ াংখ্যা ০৩ ২১২০ ২৪৮৫  ১১৭%  

                                                      মভাট =    ৭৫  

 

  



16 

 

 

২০১9-20 অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

 

তথ্য অর্ধদপতবযয আফর্শ্যক মকৌরগত উবেশ্যভ, মভাট নম্বয-২৫ 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-

7 

করাভ-

8 
মকৌরগত 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 মকৌরগত 

উবেবশ্যয 

ভান 

(Weight of  

Strategic 

Objectives

) 

কাম িক্রভ  

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিবকয 

ভান 

(Weight 

of  

Perfor

mance 

Indicat

or) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excel

lent) 

১০০% 

অর্ত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

৯০% 

উত্তভ 

(Goo

d) 

৮০% 

িরর্ত 

ভান 

(Fair

) 

৭০% 

িরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

Poor) 

৬০% 

ফোস্তফোয়ন 

অগ্রগগত 

জুরোই-

জুন’২০ 

খড়ো 

মকোয 

[১] দাপ্তর্যক 

কভ িকাবণ্ড 

স্বেতা বৃর্দ্ধ  

েফাফর্দর্ 

র্নর্িতকযণ 

 

 

৮ 

 

 

[১.১] ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন 

চুর্ক্ত 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকার্য 

কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা াংক্রাি 

প্রর্ক্ষণ অন্যান্য 

র্ফলবয় প্রর্ক্ষণ 

আবয়ার্েত 

 

েনঘণ্টা 

 

 

১ 

 

৬০ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

৪১ ১ 

[১.১.২] এর্এ টিবভয 

ভার্ক বায র্দ্ধাি 

ফাস্তফার্য়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ০.৫ 

[১.১.৩] ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ক্তয 

কর প্রর্তবফদন 

অনরাইবন দার্খরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ - - - -  ০৪ ১.০ 

[১.১.৪] ভাঠ ম িাবয়য 

কাম িারবয়য ২০১৯-২০ 

অথ িফছবযয ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ক্তয 

অধ িফার্ল িক ভল্যায়ন 

প্রর্তবফদন 

ম িাবরািনাবি 

পরাফতিক 

(feedback) 

প্রদত্ত 

 

তার্যখ 

 

০.৫ 

৩১ 

োনুয়া

র্য, 

২০২০ 

০৭ 

মপব্রুয়া

র্য, 

২০২০ 

১০ 

মপব্রু

য়ার্য, 

২০২

০ 

১১ 

মপব্রু

য়ার্য, 

২০২

০ 

১৪ 

মপব্রু

য়ার্য, 

২০২০ 

২৬.০১.

২০ 

০.৫ 

[১.২] জোতীয় 

শুদ্ধোেোয 

মকৌর ও 

তথ্য অগধকোয 

ফোস্তফোয়ন 

[১.২.১] জোতীয় 

শুদ্ধোেোয 

কভ যগযকল্পনো 

ফোস্তফোগয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - ৫০% ১.০ 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ 

অথ যফছমযয ফোগল যক 

প্রগতমফদন 

ওময়ফোইমে প্রকোগত

  

 

তার্যখ 

 

১ 

১৫ 

অবটাফ

য, 

২০১৯ 

১৫ 

নববম্ব

য, 

২০১৯ 

১৫ 

র্ডব

'১৯ 

১৫ 

োনু'

২০ 

৩১ 

োনু'২

০ 

১৫ 

অমটো’১

৯ 

১.০ 

[১.৩] 

অর্ববমাগ 

প্রর্তকায 

ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] র্নর্দ িি 

ভবয়য ভবধ্য 

অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০% ০.৫ 

[১.৩.২] অগবমমোগ 

গনষ্পগি ংক্রোন্ত 

ভোগক প্রগতমফদন 

ভন্ত্রণোরময় দোগখরকৃত 

ংখ্যো ০.৫ ১২ ১১ ১০ ০৯ - ১২ ০.৫ 
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  [১.৪] মফো 

প্রদোন 

প্রগতশ্রুগত 

োরনোগোদকয

ণ ও 

ফোস্তফোয়ন 

[১.৪.১] মফো প্রদোন 

প্রগতশ্রুগত 

োরনোগোদকৃত 

% ১ ৯০% ৮০% ৭০

% 

৬০

% 

-  ৯০% ১.০ 

[১.৪.2] গনধ যোগযত 

ভময় ত্রত্রভোগক 

ফোস্তফোয়ন প্রগতমফদন 

ভন্ত্রণোরময় দোগখরকৃত 

াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - ৪ ০.৫ 

[১.৪.৩] 

মফোগ্রীতোমদয 

ভতোভত গযফীক্ষণ 

ব্যফস্থো েোলুকৃত 

তার্যখ ০.৫ ৩১ 

র্ডব’১

৯ 

১৫ 

োনু’২

০ 

০৭ 

মপব্রু’

২০ 

১৭ 

মপব্রু’

২০ 

২৮ 

মপব্রু’

২০ 

৩১ 

র্ডব’

১৯ 

০.৫ 

 

 

[২] 

কভ িম্পাদবন 

গর্তীরতা 

আনয়ন  

মফায ভান বৃর্দ্ধ 

 

 

১০ 

 

[২.১] 

দপ্তয/াংস্থায়  

ই-পাইর্রাং 

দ্ধর্ত 

ফাস্তফায়ন 

 

[২.১.১] কর াখায় 

ই-নর্থ ব্যফায 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫% ১.০ 

[২.১.২] ই-পাইবর 

নর্থ র্নষ্পর্ত্তকৃত 

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 6০% ০.৮ 

[২.১.3] ই-পাইবর 

ত্র োর্যকৃত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০% ১.০ 

[২.২] 

দপ্তয/ংস্থো 

কর্তযক 

গিগজেোর 

মফো েোলু 

কযো 

[২.২.১] ন্যুনতভ 

একটি নতুন গিগজেোর 

মফো েোলুকৃত 

তার্যখ ১ ১৫ 

মপব্রু’২০ 

১৫ 

ভাি ি’২

০ 

৩১ 

ভাি ি’

২০ 

৩০ 

এর্প্র

র’২০ 

৩০ 

মভ’২

০ 

13.0

2.20 

১.০ 

[২.৩] 

দপ্তয/ংস্থো 

কর্তযক 

উদ্ভোফনী 

উমদ্যোগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প 

ফোস্তফোয়ন 

[২.৩.১] ন্যুনতভ 

একটি নতুন উদ্ভোফনী 

উমদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প েোলুকৃত 

তার্যখ ১ ১১ 

ভাি ি’২০ 

১৮ 

ভাি ি’২

০ 

২৫ 

ভাি ি’

২০ 

১ 

এর্প্র

র’২০ 

৮ 

এর্প্রর

’২০ 

- - 

 

[২.৪] মফো 

জীকযণ 

[২.৪.১] ন্যুনতভ 

একটি মফো 

গজকযণ প্রম 

ম্যো যকোগয 

আমদ জোগযকৃত 

তোগযখ ০.৫ ১৫ 

অমটো’১

৯ 

২০ 

অমটো’

১৯ 

২৪ 

অ

মটো’

১৯ 

২৮ 

অমটো

’১৯ 

৩০ 

অমটো

’১৯ 

১৫ 

অমটো’

১৯ 

০.৫ 

[২.৪.২] মফো 

গজকযণ অগধমক্ষমত্র 

ফোস্তফোগয়ত 

তোগযখ ০.৫  ১৫ 

এগপ্রর’২

০ 

৩০ 

এগপ্রর

’২০ 

১৫ 

মভ’২

০ 

৩০ 

মভ’২

০ 

১৫ 

জুন’২

০ 

- - 

[২.৫] 

গআযএর 

শুরুয  ২ ভো 

পূমফ য ংগিষ্ট 

কভ যেোযীয 

গআযএর ও 

ছুটি 

নগদোয়নত্র 

জোগয কযো 

[২.৫.১] গআযএর 

আমদ জোগযকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ০.৫ 

[২.৫.২] ছুটি 

নগদোয়নত্র জোগযকৃত 

  % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ০.৫ 

[২.৬] শূন্য 

মদয 

গফযীমত 

গনময়োগ প্রদোন 

[২.৬.১] গনময়োগ 

প্রদোমনয জন্য গফজ্ঞগপ্ত 

জোগযকৃত 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ৮০% ০.৫ 

[২.৬.২] গনময়োগ 

প্রদোনকৃত 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - েরভোন ০.৫ 
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  [২.৭] 

গফবোগীয় 

ভোভরো 

গনষ্পগি 

[২.৭.১] গফবোগীয় 

ভোভরো গনষ্পগিকৃত 

  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০% ১.০ 

[২.৮] তথ্য 

ফোতোয়ন 

োরনোগোদকয

ণ 

[২.৮.১] কর তথ্য 

োরনোগোদকৃত 

  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ১.০ 

[৩] আগথ যক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থোনোয 

উন্নয়ন 

 

 

 

৭ 

 

[৩.১] ফোমজে 

ফোস্তফোয়মন 

উন্নয়ন 

[৩.১.১] ফোমজে 

ফোস্তফোয়ন গযকল্পনো 

প্রণীত 

তোগযখ ০.৫ ১৬ 

আগস্ট’

১৯ 

২০ 

আগস্ট

’১৯ 

২৪আ

গস্ট’

১৯ 

২৮ 

আগ

স্ট’১

৯ 

৩০ 

আগস্ট

’১৯ 

১৬ 

আগস্ট’

১৯ 

০.৫ 

[৩.১.২] ত্রত্রভোগক 

ফোমজে ফোস্তফোয়ন 

প্রগতমফদন দোগখরকৃত 

ংখ্যো ০.৫ ৪ ৩ - - - ৪ ০.৫ 

[৩.২] ফোগল যক 

উন্নয়ন 

কভ যসূগে 

(এগিগ) 

ফোস্তফোয়ন 

[৩.২.১] ফোগল যক 

উন্নয়ন কভ যসূগে 

(এগিগ) ফোস্তফোগয়ত 

  % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ প্রমমো

জু নয় 

২ 

[৩.৩] অগিে 

আগি 

গনষ্পগি 

কোম যক্রমভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] গত্রক্ষীয় 

বোয় গনষ্পগিয জন্য 

সুোগযকৃত অগিে 

আগি 

 % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ - - 

[৩.৩.২] অগিে 

আগি গনষ্পগিকৃত 

 % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - 

[৩.৪] স্থোফয 

ও অস্থোফয 

ম্পগিয 

োরনোগোদ 

তোগরকো প্রস্তুত 

কযো  

[৩.৪.১] স্থোফয ও 

অস্থোফয ম্পগিয 

তোগরকো 

োরনোগোদকৃত 

তোগযখ ০.৫ ৩ 

মপব্রু’২

০ 

১১ 

মপব্রু’২

০ 

১৮ 

মপব্রু’

২০ 

২৫ 

মপব্রু’

২০ 

৪ 

ভোে য’২

০ 

প্রমমো

জু নয় 

০.৫ 

[৩.৪.২] অস্থোফয 

ম্পগিয তোগরকো 

োরনোগোদকৃত 

তোগযখ ০.৫ ৩মপব্রু’

২০ 

১১ 

মপব্রু’২

০ 

১৮ 

মপব্রু’

২০ 

২৫ 

মপব্রু’

২০ 

৪ 

ভোে য’২

০ 

০২.০২

.২০ 

০.৫ 

 

[৩.৫] 

ইন্টোযমনে 

গফর 

ইউটিগরটি 

গফর গযমোধ 

[৩.৫.১] 

গফগগ/গফটিগএর-

এয ইন্টোযমনে গফর 

গযমোগধত 

  % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১.০ 

[৩.৫.২] মেগরমপোন 

গফর গযমোগধত 

  % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ০.৫ 

[৩.৫.৩] গফদ্যুৎ গফর 

গযমোগধত 

  % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ প্রমমো

জু নয় 

০.৫ 

= ২২.৩০ 
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২০১9-২০20 অথ িফছবযয ফাবেট  ব্যবয়য র্ফফযণ 

 

তথ্য অর্ধদপতয, ঢাকা ২০১9-20 অথ িফছবযয াংবার্ধত ফাবেট ফযাে অনুমায়ী (উবমােন)  

প্রকৃত ব্যবয়য র্ফফযণ র্নম্নরূ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্তন আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভ (িট্টগ্রাভ, যাোী  খুরনা) 

২০১৯-২০ অথ িফছবযয াংবার্ধত ফাবেট ফযাে অনুমায়ী (উবমােন)  

প্রকৃত ব্যবয়য র্ফফযণ র্নম্নরূ 

 

 

 

 

 

 

 

 

মকাড নম্বয  ব্যবয়য দপা ২০১৯-২০ অথ িফছবযয  

াংবার্ধত ফাবেট ফযাে 

২০১৯-২০ অথ িফছবযয  

প্রকৃত ব্যয় 

311১101- অর্পাযবদয মফতন 4,৫0,০০,০০০/- ৪,33,24,০০০/- 

31112০১- প্রর্তষ্ঠান কভ িিাযীবদয মফতন ৩,২৩,৭৫,০০০/- 2,87,58,০০০/- 

3111301 - 31113৩8-বাতার্দ   ৫,৫০,৯০,০০০/-  4,81,17,০০০/- 

3211- 3258- ণ্য  মফায ব্যফায ৩,৩৮,৪৫,000/- 3,09,17,০০০/- 

4112-4113- অআর্থ িক ম্পদ    1,৯0,৬0,০০০/- 1,27,96,০০০/- 

                                  ফ িবভাট 18,53,7০,০০০/- 16,39,12,০০০/- 

মকাড নম্বয  ব্যবয়য দপা ২০১৯-২০ অথ িফছবযয  

াংবার্ধত ফাবেট ফযাে 

২০১৯-২০ অথ িফছবযয  

প্রকৃত ব্যয় 

311১101- অর্পাযবদয মফতন ৬১,২০,০০০/- 5৯,৮৩,০০০/- 

31112০১- প্রর্তষ্ঠান কভ িিাযীবদয মফতন ১,০৩,৯০,০০০/- ১,০০,৪১,০০০/- 

3111301 - 31113৩৮-বাতার্দ      1,৪০,১5,০০০/-  1,২২,৫8,০০০/- 

3211- 3258- ণ্য  মফায ব্যফায ৭৯,৭৫,০০০/- 6৩,১4,০০০/- 

4112-4113- অআর্থ িক ম্পদ    1৯,২৫,০০০/- 15,০৭,০০০/- 

                                  ফ িবভাট ৪,০4,2৫,০০০/- 3,৬1,০৩,০০০/- 

 

দযদপ্তয ও আঞ্চগরক তথ্য অগপমূময  

মভোে ফোমজে - (18,৫3,৭০,000+৪,০4,2৫,000)= 2২,৫৭,95,000/- 

 

মভোে ব্যয় - 20,০০,১৫,000/- 
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তথ্য  অগধদপতমযয  ২০১৯-২০ অথযফছমযয  অন্যন্নয়ন  ফোমজমেয  ফোগলযক  ক্রয়  গযকল্পনোয  গযফীক্ষণ  

  

ক্রয়  দ্ধগতয  নোভ  মেন্ডোয  ংখ্যো  

 

মভোে  

মেন্ডোয  

ংখ্যো  

v 

জগড়ত  েোকোয  

গযভোণ   

(রক্ষ  েোকোয় ) 

 

অমথযয  উৎ  

মকোি  নম্বয  

 e-Tender ম্যোন্যয়োর  

 
 

 

OTM 

 

 

 

 

1. Desktop Computer-10, Printer-

10, Laptop-5,  UPS-10 

01 - 01 16.00 4112202 

 

2. Furniture (Lot) 01 -- 01 15.00 4112314  

 02 -- 02 31.00 -- 

      

OTM 

1. Digital Camera-4 

       (Lens, Flasgun & other Accessories)  

-- 01 01 40.00 4112302 

2.  Mircrobus -1 -- 01 01 44.00 

 

4112101 

3. Furniture (Lot)  -- 01 01 9.00 4112314  

OTM Total -- 03 03  93.00 -- 

  

RFQ 

1. Stationery Items (lot)  

 

 02 02  6.00 3255105 

2. Computer Toner, Fax Toner 

&  Photocopier Toner   

 02 02  6.00 4112202 

3. (a) Photocopier -2 (b) Zebra 

AvBwW KvW© †gwkb-1(c ) Fax 

Machine-2  

-- 01 01  3.00 

3.00 

4112310 

4. Duplicator Ink & Master 

Roll 

-- 01 01  3.00 3256105 

5. Furniture  -- 02 02 6.00 4112314 

6. Book Binding, Cover page 

printing & other printing   

-- 01 01  3.00 3255102 

7. Photographic Goods & 

Chemicals 

-- 01 01  3.00 3256102 

8. Levaries   -- 02 02  6.00 3256106 

9. Office Equipment  -- 01 01  3.00 4112310 

10. Tyre, Tube -- 01 01  3.00 3258101 

11. NewsPaper Scaning    -- 02 02 6.00 4112205 

12. Digital Attendance  machine 

 

-- 01 01 3.00 4112310 

 13. Digital display board & Photo    

Exhibtion  

-- 01 01 3.00 3257302 

14. LED Display TV -- 02 02 6.00 4112310 

15. Photo Scan -- 01 01 3.00 4113302 

16. Photo Negative Scaning    -- 02 02 5.00 4113302 

 RFQ Total 23 23 71.00 -- 

  

DPM 

1. Stationery goods, Toner, 

Transport, Electronics 

goods, Crokarise, Fitting, 

Notepad, NewsPaper, 

Volume Binding, Kham 

Printing, BooK Binding & 

other Accessories  etc. 

-- -- -- 25.00 Others 

Code 

2. Foreign Traning  -- 03 03 70.00 3231101 

3. Motor cycle-03  

    (Atlas Banglades Ltd) 

-- 01 01  6.00 4112101 

 
Grand Total 02 30 32 296.00 -- 
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অর্ডট াংক্রাি 
 

তথ্য অর্ধদপতয িরভান কাম িক্রভ সুষ্ঠু  সুন্দযবাবফ ফাস্তফায়বনয রমক্ষ  আর্থ িক স্বেতা  েফাফর্দর্ র্নর্িতকযবণ 

ফদ্ধর্যকয। এযই ধাযফার্কতায় ২০১৩-২০১৮ াবরয ৩০ জুন ম িি যােস্ব ফাবেবট ফযােকৃত অবথ িয ব্যর্য়ত 

র্ফর/বাউিাযভ স্থানীয় যােস্ব অর্ডট অর্ধদপতয এফাং র্র্বর অর্ডট অর্ধদপতবযয ভাধ্যবভ র্াফ র্নযীক্ষা কযা বয়বছ। 
এ ভয় মভাট ১২টি আর্ত্ত উত্থার্ত বয়বছ। ১২টি আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয েন্য ব্যোখ্যো  েডীট েফাফ মপ্রযণ এফাং ০৬টি অর্ডট 

আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয রবক্ষয ১৩.১১.২০১৯ তার্যবখ র্দ্ব-ক্ষীয় বা অনুর্ষ্ঠত য়; ০৩টি আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয েন্য র্দ্ব-ক্ষীয় বায 

সুার্যবয ভাধ্যবভ র্র্বর অর্ডট অর্পব মপ্রযণ কযা বয়বছ।  

 

 

 

উদ্ভোফন (Innovation) ংক্রোন্ত কোম যক্রভ 
 

 ২০২০-২১ অথ যফছমযয ইমনোমবন কোম যক্রভ ফোস্তফোয়মনয জন্য একজন ইমনোমবন অগপোয এফং ০৫ জন কভ যকতযোয ভন্বময় ০৬ দস্য 

গফগষ্ে ‘ইমনোমবন টিভ’ গঠন কযো য়। 

 ২০১৯-২০ অথ যফছময ০৮টি ইমনোমবন টিমভয বো অন্যগষ্ঠত ময়মছ। 

 মমেম্বয ২০১৮ মত যকোগয গফগবন্ন কভ যসূগেয কুোন কর আমরোকগেত্র কুোেোরগ অন্যমোয়ী ংযক্ষণ কোম যক্রভ েোরভোন। 

 গিমম্বয ২০১৭ মত ১৫টি জোতীয় গত্রকোয় প্রকোগত গুরুত্বপূণ য ংফোমদ গিগং মকন এফং ংযক্ষণ কোম যক্রভ েরভোন। 

 ই-পোইগরং এয ভোধ্যমভ ত্রনগভগিক ছুটি ও মস্টনোগয ভোরোভোর যফযোময অন্যমভোদন মদয়ো মে। ই-পোইগরং ব্যফস্থোনোয় নগথ গনষ্পমন্নয 

কোজও েরভোন। 

 ২০১৯-২০ অথ যফছময গিগজেোর মফো ফোস্তফোয়মন জোগতয গতো ফঙ্গফন্ধু মখ মুগজবুয যভোমনয দ্যর যব ছগফমূ িোউনমরোি সুগফধো 

অগধদপতমযয ওময়ফ োইমে আমরোি কযো ময়মছ। 

 ২০১৯-২০ অথ য ফছময উদ্ভোফন ও মফো গজকযণ গফলময় ০১ গদমনয এফং উদ্ভোফনী ক্ষভতো বৃগদ্ধয রমক্ষু ০২ গদমনয প্রগক্ষণ ম্পন্ন 

ময়মছ। 

 তথ্য ভন্ত্রণোরময়য ব্যফস্থোনোয় মফো গজকযমণ ক্ষভতো বৃগদ্ধয রমক্ষু দ্যই গদমনয প্রগক্ষণ ম্পন্ন কযো ময়মছ। 

 মপ্র এগক্রগিমেন কোি যধোযী োংফোগদকমদয কোি যপ্রোগপ্তয আমফদন পযভ অনরোইমন মপ্রযমণয সুগফধো েোলু আমছ। 

 ২০১৯-২০ অথ যফছময নমরজ ময়োগযং কোম যক্রমভয অং গমমফ ২১ জন কভ যকতযোয ভন্বময় যকোমযয বৃৎ প্রকল্প ‘মভমট্রোমযর প্রকল্প’ 

গযদ যন কযো ময়মছ। 

 ২০১৯-২০ অথ যফছময ০৬ জন কভ যকতযো ভোরময়গয়োয় প্রগক্ষণ ম্পন্ন কমযমছন। 
 

 গনয়গভতবোমফ মপ্রগযগরজ, তথ্যগফফযণী, ছগফ, গপেোয ওময়ফ মোে যোমর ও োভোগজক মমোগোমমোগ ভোধ্যমভ আমরোি কযো মে এফং ংগিষ্ট 

কমরয গনকে অনরোইমন মপ্রযণ কযো মে। 

 

 ওময়ফোইমে তথ্য অগধদপতমযয কর কোম যক্রভ আকযোইগবং কযো য়। মদময মম মকোমনো নোগগযক অনরোইমনয ভোধ্যমভ আকযোইমব 

ংযগক্ষত তথ্যগফফযণী, মপ্রমনোে, মপ্রর্যর্রে, র্নউের্েপ, মপ্রবিন্ড, আমরোকগেত্র মদখমত, ব্যফোয কযমত ও গপ্রন্ট গনমত োমযন। 
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২০১৯-২০ অথ যফছমযয ফোগল যক উদ্ভোফন কভ যগযকল্পনোয ফোস্তফোয়ন অগ্রগগত 

 

ক্রভ 
উবেশ্য 

(objects) 

র্ফলবয়য 

ভান 

(Weig

ht of 

Subjec

t) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indi`ators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিবকয ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

Target /Criteria Value for FY  

ফোগল যক মূল্যোয়ন (অজযন) মকোয 

(Mark) 

অাধাযণ 
অর্ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরর্ত 

ভান 

িরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১ 

উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা 

প্রণয়ন  

৭ 

১.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা প্রণয়ন 
১.১.১ কভ ির্যকল্পনা প্রণীত 

১২.৭-

২০১৮ 
৪ 

৩১-৭-

২০১৮ 

৫-৮-

২০১৮ 

৯-৮-

২০১৮ 

১৪-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 
১১-৭-২০১৮ 

৪ 

১.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা ভগন্ত্রগযলদ 

গফবোমগ মপ্রযণ 

১.২.১ ভগন্ত্রগযলদ গফবোমগ 

মপ্রগযত 
--- ১ 

১২-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৬-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 
প্রমমোজু নয় 

১ 

১.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা তথ্য ফোতোয়মন 

প্রকো 

১.৩.১ তথ্য ফাতায়বন 

প্রকার্ত 

০১-৮-

২০১৮ 
২ 

১৬-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৫-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 
১৫-৭-২০১৮ 

২ 

২ 
ইবনাববন 

টিবভয বা 
৬ 

২.১ ইবনাববন টিবভয বা 

অনুষ্ঠান 
২.১.১ অনুর্ষ্ঠত বা 

১২ 

 
৪ ১০ ০৯ ০৮ - - 

প্রগতভোম বো অন্যগষ্ঠত ময়মছ ১২ 

টি 

৪ 

২.২ ইবনাববন টিবভয বায 

র্দ্ধাি ফাস্তফায়ন 

 

২.২.১  ফাস্তফার্য়ত র্দ্ধাি   ১০০% ২ ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ - 

 

১০০% 

২ 

৩ 
উদ্ভাফন 

ক্ষভতা বৃর্দ্ধ 
১০ 

৩.১ এক র্দবনয র্যবয়নবটন/ 

কভ িারা/মর্ভনায 

৩.১.১ অনুর্ষ্ঠত 

কভ িারা/মর্ভনায 

০৪টি 

 
৩      

রক্ষুভোত্রো অগজযত। গনজস্ব 

উমদ্যোমগ ০৩টি এফং ফোংরোমদ 

মফতোয-এয আময়োজমন ০১ টি 

ম্পন্ন কযো ময়মছ। 

৩ 

৩.২ উদ্ভাফন ক্ষভতা বৃর্দ্ধয 

রবক্ষয ০২ র্দবনয প্রর্ক্ষণ 

আবয়ােন  

৩.২.১ আবয়ার্েত  প্রর্ক্ষণ 
১০ েন 

(েন) 
৩      

ফোংরোমদ মফতোয-এয আময়োজমন 

ম্পন্ন কযো ময়মছ। 

৩ 

৩.৩ উদ্ভাফন ক্ষভতা বৃর্দ্ধয 

রবক্ষয ০৫ র্দবনয প্রর্ক্ষণ 

আবয়ােন 

৩.৩.১ আবয়ার্েত প্রর্ক্ষণ  
১০ েন 

(েন) 
২      

প্রোগনক ভন্ত্রণোরময়য তত্ত্বোফধোমন 

ম্পন্ন কযো ময়মছ 

২ 

৩.৪ উদ্ভাফন কাম িক্রবভয বঙ্গ 

ম্পৃক্ত কভ িকতিাগবণয গফমদম 

গক্ষো পয  

 

৩.৪.১  গক্ষো পময  

মপ্রর্যত  

০৩ েন 

(েন) 

 

২ ৩ ২ ১ - - 

২৪-২৮.০২.২০১৯ তোগযখ মন্ত 

০৭ জন কভ যকতযো েীন পয 

কমযমছন। 

২ 

৪ 

স্বীয় দপ্তবযয 

মফায় 

উদ্ভাফনী 

৪ 

৪.১ উদ্ভাফনী উবযাগ/ধাযণা 

আফান এফাং প্রাপ্ত উদ্ভাফনী  

ধযণাগুবরা মািাই-ফাছাইপূফ িক 

৪.১.১ উদ্ভাফনী উবযাবগয 

তার্রকা প্রকার্ত 

২৯-৮-

২০১৮ 
২ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

উদ্ভোফনী উমদ্যোগ/ধোযণো মত প্রোপ্ত 

উদ্ভোফনী ধোযণোগুমরো ফোছোই কময 

দ্যইটি োইরটিং গ্রণ কযো ময়মছ 

২ 
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ক্রভ 
উবেশ্য 

(objects) 

র্ফলবয়য 

ভান 

(Weig

ht of 

Subjec

t) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indi`ators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিবকয ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

Target /Criteria Value for FY  

ফোগল যক মূল্যোয়ন (অজযন) মকোয 

(Mark) 

অাধাযণ 
অর্ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরর্ত 

ভান 

িরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

ধাযণা/ 

উবযাগ 

আফান, 

মািাই-ফাছাই-

াংক্রাি 

কাম িক্রভ 

তার্রকা প্রকা  

৪.২ উদ্ভাফনী উবযাগ/ধাযণাভ 

আইর্ডয়া ব্যাাংবক 

(ideabank.gov.bd) 

েভা যাখা 

৪.২.১ আইর্ডয়া ব্যাাংবক 

েভাকৃত উবযাগ 
০২টি ২ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৬-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

২৫-৯-

২০১৮ 

৩০-৯-

২০১৮ 

ফোস্তফোয়ন  ম্ভফ য়গন -- 

 

৫ 

উদ্ভাফনী 

উবযাবগয 

াইরটিাং 

১০ 

৫.১ নূন্যতভ ০২টি উদ্ভাফনী 

উবযাবগয াইরটিাং ফাস্তফায়ন 
৫.১.১ াইরটিাং ফাস্তফার্য়ত  

৩০-৪-

২০১৯ 
৪ 

৩০-৪-

২০১৯ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৬-৫-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

০২টি উদ্ভাফনী উবযাবগয াইরটিাং 

ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ 

৪ 

৫.২  ভোঠ ম িাবয় েরভোন 

উদ্ভোফনী প্রকল্পমূ মযজগভন 

গযদ যন ও প্রময়োজনীয় োয়তো 

প্রদোন 

৫.২ গযদ যনকৃত প্রকল্প 

এফং োয়তো প্রদোনকৃত 

প্রকল্প 

ংখ্যো ৪      

 

ভোঠ ম িাবয় েরভোন উদ্ভোফনী প্রকল্প 

মনই 

--- 

৫.৩ আওতোধীন দপ্তয ংস্থোয 

োইরটিং প্রকমল্পয তোগরকো ত্রতগয 

ও ওময়ফোইমে প্রকো 

৫.৩.১ তোগরকো প্রণীত ও 

ওময়ফোইমে প্রকোগত 
তোগযখ ২ ৫-৫-২০১৯ 

১২-৫-

২০১৯ 

১৬-৫-

২০১৯ 

২০-৫-

২০১৯ 

২৫-৫-

২০১৯ 

১৭.০২.২০১৯ তোগযমখ োইরটিং 

প্রকমল্পয তোগরকো ত্রতগয ও 

ওময়ফোইমে প্রকো কযো ময়মছ 

২ 

৬ 
ইবনাববন 

মাবকর্াং 
১০ 

৬.১ নূন্যতভ ০১টি ইবনাববন 

মাবকর্াং আবয়ােন 

৬.১.১ আবয়ার্েত 

ইবনাববন মাবকর্াং  

১৪-৫-

২০১৯ 
৬ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

১৫-৬-

২০১৯ 

প্রোগনক ভন্ত্রণোরময়য অধীমন গত 

০৯.০৪.২০১৯ তোগযমখ ম্পন্ন 

ময়মছ  

৬ 

৬.২ মাবকর্াং-এয ভাধ্যবভ 

মযর্প্লবকনবমাগ্য উদ্ভাফনী 

উবযাগ র্নফ িািন  

৬.২.১ উদ্ভাফনী উবযাগ 

র্নফ িার্িত 

 

০২টি ৪ ৩ ২ ১ - - 

র্নফ িার্িত ০২টি উদ্ভাফনী উবযাগ 

পরবাবফ ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ 

৪ 

৭ 

উদ্ভাফনী 

উবযাগ 

আঞ্চর্রক ও 

োতীয় ম িাবয় 

ফাস্তফায়ন 

৬ 

 

৭.১ নূন্যতভ ০১টি উদ্ভাফনী 

উবযাগ আঞ্চর্রক/ োতীয় 

ম িাবয় ফাস্তফার্য়ত  

৭.১.১ ফাস্তফায়বনয েন্য 

অর্প আবদ োর্যকৃত 

৩১-৫-

২০১৯ 
৪ 

 

১০-৬-

২০১৯ ১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

৩০-৩-

২০১৯ 

আঞ্চগরক তথ্য অগপময উদ্ভাফনী 

উবযাগভ : 

১। কযান ছর্ফ াংযক্ষণ 

২। াাংফার্দকবদয ডাটাবফে ততর্য 

ফাস্তফায়বনয অগ্রগর্তয ায 

তবাগ 

৪ 

৭.২ ফাস্তফার্য়ত উদ্ভাফনী 

উবযাবগয ডকুবভবন্টন ততর্য  

প্রকানা (য়ান র্ভর্নট র্বর্ড) 

৭.২.১ ডকুবভবন্টন  

প্রকার্ত 

৩১-৫-

২০১৯ 
২ 

১৬-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

২৫-৬-

২০১৯ 

২৮-৬-

২০১৯ 

৩০-৬-

২০১৯ 

৩১.০৫.২০১৯ তার্যখ য়ান 

র্ভর্নট র্বর্ড বয়ফাইবড 

আবরাড কযা বয়বছ 

২ 

 

৮ 

 

ইবনাববন 

 

৬ 

 

৮.১ মভন্টয-মভর্ন্ট  র্নফ িািন  

 

৮.১.১ র্নফ িার্িত মভন্টয-

২৯-৮-

২০১৮ 
৩ 

২৯-৮-

২০১৮ 

৫-৯-

২০১৮ 

১০-৯-

২০১৮ 

১৫-৯-

২০১৮ 

২০-৯-

২০১৮ 

০২ েন মভর্ন্টয তার্রকা 

১৩.০১.২০১৯ তার্যবখ প্রার্নক 

৩ 
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ক্রভ 
উবেশ্য 

(objects) 

র্ফলবয়য 

ভান 

(Weig

ht of 

Subjec

t) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indi`ators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিবকয ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

Target /Criteria Value for FY  

ফোগল যক মূল্যোয়ন (অজযন) মকোয 

(Mark) 

অাধাযণ 
অর্ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরর্ত 

ভান 

িরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

মভন্টর্যাং তার্রকা প্রস্তুত।   মভর্ন্টয তার্রকা ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ 

৮.২ দুই র্দবনয মভন্টর্যাং 

কভ িারা আবয়ােন 

৮.২.১ আবয়ার্েত মভন্টর্যাং 

কভ িারা 

 

০৭ েন ৩ 

 

    

০২ েন মভর্ন্টয তার্রকা 

১৩.০১.২০১৯ তার্যবখ প্রার্নক 

ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ 

৩ 

৯ 

স্বীকৃর্ত ফা 

প্রমণোদনা 

প্রদান 

১০ 

৯.১ উদ্ভাফকবদয প্রাংাসূিক 

উ-আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র/ 

মক্রট/ পুযস্কায প্রদান 

৯.১.১ প্রাংাসূিক উ-

আনুষ্ঠার্নক ত্র/ নদত্র 

/মক্রট/ পুযস্কায প্রদানকৃত 

১০ েন ৫      

প্রাংাসূিক উ-আনুষ্ঠার্নক ত্র 

মদয়া বয়বছ 

৫ 

৯.২ উদ্ভাফকগবণয মদম র্ক্ষা 

পয/প্রর্ক্ষণ/নবরে ময়ার্যাং 

মপ্রাগ্রাবভ মপ্রযণ 

৯.২.১ র্ক্ষা পয/ 

প্রর্ক্ষণ/নবরে ময়ার্যাং  

মপ্রাগ্রাবভ মপ্রর্যত 

০১ টি ২      

১২ জমনয ভন্বময় গঠিত টিভ 

১৫.০৬.২০১৯ দ্মো ফহুমুখী মতু 

প্রকল্প  মযজগভমন গযদ যন এফং 

নবরে ময়ার্যাং   ম্পন্ন কযো 

ময়মছ। 

২ 

৯.৩ উদ্ভাফকগবণয র্ফবদব র্ক্ষা 

পয/প্রর্ক্ষণ /নবরে ময়ার্যাং   

মপ্রাগ্রাবভ মপ্রযণ  

৯.৩.১ র্ক্ষা পয/ 

প্রর্ক্ষণ/নবরে ময়ার্যাং  

মপ্রাগ্রাবভ মপ্রর্যত  

০২ েন ৩ 

 

    

২৪-২৮.০২.২০১৯ তোগযখ র্য্নন্তয 

০৭ জন কভ যকতযো েীন পয 

কমযমছন। 

৩ 

১০ 
ইবনাববন 

খোমত ফযাে 
৪ 

১০.১ ইবনাববন াংক্রাি 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন ফাবেট 

ফযাে 

১০.১.১ ফাবেট ফযােকৃত 
৩.০০ 

রক্ষ 
২ 

-- 

-- -- -- -- 

 

---- 

 

-- 

১০.২  ইবনাববন-াংক্রাি 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন ফযােকৃত 

অথ ি ব্যয় 

১০.২.১ ইবনাববন-াংক্রাি 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়বন 

ফযােকৃত অথ ি ব্যর্য়ত 

১০০% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

--- -- 

১১ 
াট িনাযী  

মনটয়ার্কিাং 
৩ 

১১.১ াংর্িি প্রর্তষ্ঠান/অাংীেন 

র্ির্িতকযণ  তাবদয বঙ্গ 

ভবোতা স্মাযক স্বাক্ষয 

১১.১.১ স্বাক্ষর্যত ভবোতা 

স্মাযক 
০৩ টি  ৩ 

 

 
    

৩০.৬.২০১৯ তোগযখ ৩টি 

অংীজমনয োমথ খড়ো 

ভমঝোতো স্মোযক  স্বোক্ষয কযো 

ময়মছ 

৩ 

 

১২ 

ইমনোমবন- 

ংক্রোন্ত তথ্য 

োরনোগোদকয

ণ 

৩ 

১২.১ তথ্য ফোতোয়মন ইমনোমবন 

কন যোমযয কর তথ্য 

োরনোগোদকযণ 

১২.১.১ তথ্য োরনোগোদকৃত 
৩১-১২-

২০১৮ 
৩ 

৩১-১২-

২০১৮ 

৩-১-

২০১৯ 

৮-১-

২০১৯ 

১৫-১-

২০১৯ 

২০-১-

২০১৯ 

৩১.১২.২০১৮ 

 

 

৩ 

১৩ 
ই-মফো ত্রতগয 

ও ফোস্তফোয়ন 
৪ 

 ১৩.১ ই-মফো ত্রতগয ও 

ফোস্তফোয়ন কযো 

১৩.১.১ ন্যন্যতভ ০১ টি ই-

মফো ফোস্তফোগয়ত 

১৫-২-

২০১৯ 
৪ 

১৫-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

৩১-৩-

২০১৯ 

৩০-৪-

২০১৯ 

৩০-৫-

২০১৯ 

১৫.০২.২০১৯ মত অগধদপতমযয 

ওময়ফোইমে যকোগয প্রেোয 

কোমজয কুোন আমরোকগেত্র 

তোৎক্ষগণকবোমফ িোউনমরোি কযোয 

সুগফধো 

৪ 
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ক্রভ 
উবেশ্য 

(objects) 

র্ফলবয়য 

ভান 

(Weig

ht of 

Subjec

t) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indi`ators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিবকয ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

Target /Criteria Value for FY  

ফোগল যক মূল্যোয়ন (অজযন) মকোয 

(Mark) 

অাধাযণ 
অর্ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরর্ত 

ভান 

িরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

১৪ 
মফো দ্ধগত 

গজকযণ 
৩ 

১৪.১ ন্যন্যতভ ০১ টি মফো দ্ধগত 

গজকযণ ও ফোস্তফোয়ন 

১৪.১.১ গজকযণ-ংক্রোন্ত 

অগপ আমদ জোগয 

১৫-৫-

২০১৯ 
৩ 

১৫-৫-

২০১৯ 

২২-৫-

২০১৯ 

২৯-৫-

২০১৯ 

১০-৬-

২০১৯ 

২০-৬-

২০১৯ 

১৫.০৫.২০১৯ মথমক অগধদপ্তমযয 

কর কভ যকতযোয মফতন-বোতো গফর 

গনয়গভত অনরোইমন দোগখর কযো 

মে 

৩ 

১৫ 

 

আওতোধীন 

অগধদপতয/ 

দপ্তয ংস্থোয 

ইমনোমবন 

কোম িক্রভ 

গযফীক্ষণ 

৬ 

১৫.১ আওতোধীন 

অগধদপতয/দপ্তয ংস্থোয 

ইমনোমবন  কভ যগযকল্পনো 

প্রনয়ণ কোম িক্রভ গযফীক্ষণ  

১৫.১.১ আওতোধীন 

অগধদপতয/ংস্থোয ফোগল যক 

কভ যগযকল্পনোয প্রণীত  

তোগযখ ৩  
১৪-৮-

২০১৮ 

২০-৮-

২০১৮ 

২৬-৮-

২০১৮ 

২৮-৮-

২০১৮ 

৩০-৮-

২০১৮ 

৩টি আঞ্চগরক তথ্য অগপ 

মথোভময় ইমনোমবন  

কভ যগযকল্পনো প্রণয়ন কমযমছ 

৩ 

১৫.২ আওতোধীন অগধদপতয/ 

দপ্তয ংস্থোয ইমনোমবন 

কভ যগযকল্পনো ফোস্তফোয়ন অগ্রগগত 

গযফীক্ষণ  

১৫.২.১ আওতোধীন 

অগধদপতয/দপ্তয ংস্থোয 

ংমগ আময়োগজত 

ইমনোমবন টিমভয বো  

ংখ্যো ৩ ৩ ২ ১ - - 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগগত গনয়গভত 

গযফীক্লণ কযো মে। গফগত 

১০.০৫.২০১৯ মথমক 

১৫.০৫.২০১৯ ম িন্ত ৩টি আঞ্চগরক 

তথ্য অগপ গযর্দ যনকোরীন 

ইমনোমবন কোম িক্রভ গযফীক্ষণ 

কযো ময়মছ 

৩ 

১৬ 

উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা 

মূল্যোয়ন 

৮ 

১৬.১ ফার্ল িক উদ্ভাফন র্যকল্পনা 

অধ িফার্লক স্ব-ভল্যায়ন 

১৬.১.১ স্ব-ভল্যার্য়ত 

অধ িফার্ল িক প্রগতমফদন 

৩১-১-

২০১৯ 
৩ 

৩১-১-

২০১৯ 

৫-২-

২০১৯ 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 

১৫.০১.২০১৮ তোগযমখ মপ্রযণ কযো 

ময়মছ  

৩ 

১৬.২ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ যর্যকল্পনায অধ িফার্লক 

ভল্যায়ন প্রর্তবফদন ভগন্ত্রগযলদ 

গফবোমগ মপ্রযণ 

১৬.২.১ অধ যফোগল যক মূল্যোয়ন 

প্রগতমফদন মপ্রগযত 
তোগযখ ১ ৫-২-২০১৯ 

১০-২-

২০১৯ 

১৭-২-

২০১৯ 

২০-২-

২০১৯ 

২৫-২-

২০১৯ 

প্রোগনক ভন্ত্রণোরয় মত মপ্রযণ 

কযো য় 

১ 

১৬.৩ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ যর্যকল্পনায ফার্লক-স্ব 

ভল্যায়ন 

১৬.৩.১ ফার্ল িক ভল্যায়ন 

প্রর্তবফদন প্রস্তুতকৃত  

১৫-৭-

২০১৯ 
৩ 

১৫-৭-

২০১৯ 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-৭-

২০১৯ 

এই প্রগতমফদমনয ভোধ্যমভ মপ্রযমণ 

কযো মরো 

৩ 

১৬.৪ ফার্ল িক উদ্ভাফন 

কভ যর্যকল্পনায ফার্লক-স্ব 

ভল্যায়ন প্রর্তবফদন ভন্ত্রীগযলদ 

গফবোমগ মপ্রযণ 

১৬.৪.১ ভল্যায়ন প্রর্তবফদন 

মপ্রগযত 
তোগযখ ১ 

২০-৭-

২০১৯ 

২৫-৭-

২০১৯ 

২৭-৭-

২০১৯ 

৩১-৭-

২০১৯ 

০৫-৮-

২০১৯ 

প্রোগনক ভন্ত্রণোরয় মত মপ্রযণ 

কযো য় 

১ 

            
মভোে মকোয ৯০ 
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জোতীয় শুদ্ধোেোয মকৌর কভ যগযকল্পনো ফোস্তফোয়ন (NIS) 

জোতীয় শুদ্ধোেোয মকৌর কভ যগযকল্পনো ফোস্তফোয়ন (NIS) প্রধোন তথ্য অগপোমযয মনর্তমত্ব ০৬ দস্যগফগষ্ট ০১টি ‘ত্রনগতকতো কগভটি’ যময়মছ। 

২০১৯-২০ অথ যফছময গৃীত কোম যক্রমভয আওতোয় ত্রনগতকতো কগভটিয ০২টি বো, অংীজমনয অংগ্রমণ ০১টি বো, েোকগয  এফং সুোন ংক্রোন্ত 

কভ যকতযো/কভ যেোযীমদয ০৪টি প্রগক্ষণ, উিভ েে যোয ০৩টি তোগরকো এফং ভোঠ ম যোময়য কভ যকতযোমদয জন্য ০১টি মেতনতো বৃগদ্ধমূরক প্রগক্ষণ কভ যসূগে 

ম্পন্ন কযো ময়মছ। শুদ্ধোেোয কোম যক্রমভয আওতোয় ২০১৯-২০ অথ যফছময অগধদপতমযয মপ্র, মপ্রোেকর, ংফোদ ম যোমরোেনো ও গমফলণো (আযএন্ডআয) 

এফং মভৌগরক তথ্য, ব্যগিত্ব ও তথ্য ংযক্ষণ (এপএন্ডগ) োখো গযদ যন কযো ময়মছ। মকোগবি-১৯ গযগস্থগতমত আঞ্চগরক তথ্য অগপমূ 

গযদ যন কযো ম্ভফ য়গন।  

 

এছোড়ো, ২০১৯-২০ অথ যফছময কভ যেোযীমদয ভমধ্য শুদ্ধোেোয পুযকোয প্রদোমনয জন্য প্রধোন তথ্য অগপোমযয মনর্তমত্বয ০৬ দমস্যয ‘ফোছোই 

কগভটি’ গঠন কযো ময়মছ। কভ যকতযো/কভ যেোযীমদয পুযকোয প্রদোমনয গফলয়টি প্রগক্রয়োধীন। উমেখ্য, ২০১৮-১৯ অথ যফছময অগধদপতমযয ০৯ জন 

কভ যকতযো/কভ যেোযীমক শুদ্ধোেোয পুযকোয প্রদোন কযো ময়মছ। 

 

অবুন্তযীণ প্রগক্ষণ 

২০১9-2020 অথ যফছময গফগবন্ন মগ্রমিয কভ যকতযো ও কভ যেোযীমদয অবুন্তযীণ প্রগক্ষমণয অং গমমফ  41 জনঘন্টো প্রগক্ষণ প্রদোন কযো 

ময়মছ। কমযোনো বোইযোজগনত ২০২০ োমরয ২৬ ভোে য মত োধোযণ ছুটি শুরু ওয়োয় ৬০ জনঘন্টো প্রগক্ষণ কভ যসূগে ফোস্তফোয়ন ম্ভফ য়গন। প্রগক্ষণ 

কভ যসূগেমত গনম্নগরগখত গগিউরমূ অন্তর্ভ যি গছর। 

 

০১।  ৫ভ মথমক ৯ভ মগ্রি : জোতীয় শুদ্ধোেোয মকৌর, ফোংরোমদ গেফোরয় গনমদ যভোরো-২০১৪, তথ্য অগধকোয আইন-২০০৯,  ফোগল যক 

কভ যম্পোদন চুগি (এগএ), Sustainable Development Goals (SDG), Information and Communication 

Technology (ICT), গটিমজন েোে যোয, রুর অফ গফজমন, ইমনোমবন, ই-পোইগরং ইতুোগদ।  

02। 10ভ মগ্রি : জোতীয় শুদ্ধোেোয মকৌর, ফোংরোমদ গেফোরয় গনমদ যভোরো-২০১৪, ই-নগথ, মনোে গরখন, দোপ্তগযক ত্র, ই-মভইর, মোশ্যোর 

গভগিয়ো, ংফোদ ও প্রগতমফদন গরখন, অগপ ব্যফস্থোনো, ফোগল যক কভ যম্পোদন চুগি (এগএ), মেগরমপোন ব্যফোয, এগিগজ ইতুোগদ।  

03।  11-16তভ মগ্রি : জোতীয় শুদ্ধোেোয মকৌর, নগথ, মনোে গরখন, দোপ্তগযক ত্র, ই-মভইর, মোশ্যোর গভগিয়ো, ংফোদ প্রগতমফদন গরখন, 

অগপ ব্যফস্থোনো, বো, মগভনোয আময়োজন ও ব্যফস্থোনো, নোযী ও গশু উন্নয়ন, ফোগল যক কভ যম্পোদন চুগি (এগএ), মেগরমপোন 

ব্যফোয, গোি য পোইর, দোপ্তগযক ক্রয় ইতুোগদ।   

04। 17-20তভ মগ্রি : জোতীয় শুদ্ধোেোয মকৌর, কগম্পউেোয ও গফদ্যুৎ ংমমোগ গফগেন্ন কযোয প্রোথগভক জ্ঞোন, গণকভ যেোযী শৃিরো 1982, 

যকোগয কভ যেোযী আগর গফগধভোরো 1985, যকোগয আেযণ গফগধভোরো 1979, ছুটি গফগধভোরো, ত্রগ্রণ গফতযণ ও জোগয ইতুোগদ।  

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ১০টি র্ফবল উবযাগ 

 

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

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

দপ্তবযয ভবতা তথ্য অর্ধদপতয এ র্ফলবয় র্ফর্বন্ন কভ িসূর্ি ফাস্তফায়ন কযবছ। এফ কভ িসূর্িয ভবধ্য যবয়বছ ১০টি র্ফবল উবযাগ এয র্ফলবয় র্নয়র্ভত 

র্পিায  যান্ডআউট প্রকা। র্পিায  যান্ডআউট প্রকাবয কাম িক্রভ র্নয়র্ভত যােস্ব খাবতয ফযাে মথবক র্যিার্রত বে।  

 

২০19-২০20 অথ িফছবয ফাস্তফার্য়ত কাম িক্রভ 
 

ক্র.ন. র্বযানাভ প্রকার্ত র্পিাবযয াংখ্যা যান্ডআউবটয াংখ্যা 

১ আভায ফার্ে আভায খাভায প্রকল্প 02 ০1 

২ আশ্রয়ণ প্রকল্প 01 13 

৩ র্ডর্েটার ফাাংরাবদ 06 177 

৪ র্ক্ষা ায়তা কভ িসূর্ি 03 ১19 

৫ নাযীয ক্ষভতায়ন 01 72 

৬ ঘবয ঘবয র্ফদুযৎ 02 91 

৭ কর্ভউর্নটি র্ির্নক  ভানর্ক স্বাস্থয 03 258 

৮ াভার্েক র্নযাত্তা কভ িসূর্ি 06 242 

৯ র্ফর্নবয়াগ র্ফকা 09 96 

১০ র্যবফ সুযক্ষা 08 107 
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উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প (2019-2020 অথ িফছয) 

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

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

কাম িক্রভ (৫ভ ম িায়) প্রকবল্পয জুরাই 2019 মথবক জুন 2020 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 িবভাট   20,00,000/- 20,00,000/- 

  

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

ভাধ্যবভ তুবর ধবয ভােবক বিতন কযা। মমভন- নাযীয ক্ষভতায়ন, নাযী র্ক্ষা, ফাল্যর্ফফা, মমৌতুক, নাযী  র্শু ািায, র্শুশ্রভ প্রর্তবযাধ, 

গবিফতী ভাবয়য মত্দ, ভা  র্শুয পুর্ি, নাযী র্নম িাতন, নাযীয প্রর্ত র্াংতা প্রর্তবযাধ, নাযী  র্শু র্ফর্বন্ন মযাগব্যাধী  এফং ভোননীয় প্রধোন ভন্ত্রীয 

10টি গফমল উমদ্যোগ ইতযার্দয র্ফলবয়য গুরুত্ব ম্পবকি াধাযণ ভানুবলয ভবধ্য বিতনতা সৃর্ি কযাই এ প্রকবল্পয রক্ষয। 

াাার্ এই কর কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ ভাবেয সুর্ফধাফর্ঞ্চত নাযী  র্শুবদয েীফনভান উন্নয়বন ইর্তফািক র্যফতিন আনা এফাং 

েনগণবক উদ্বুদ্ধ কযা, র্শু  নাযীবদয অর্ধকায ম্পবকি বিতনতা সৃর্ি কবয কর মক্ষবত্র র্ফযােভান তফলম্য দূযীকযবণ ায়তা কযা । এই 

প্রকবল্পয  অন্যতভ উমেশ্য। এ প্রকমল্পয আওতোয় কাম িক্রবভয ভবধ্য র্পিায, আটি িবকর ও কার্ট িন র্ত্রকায় প্রকাবয য মগুবরাবক  াংকর্রত কবয 

‘ভা  র্শু’ ফই আকাবয প্রকা কযা য়।  
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গটিমজন  েোে যোয  

 মফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত (Citizen`s Charter) 

  ১. গবন  ও গভন : 

 

  রূকল্প (Vision) 

  যকায  েনগবণয ভবধ্য তবথ্যয মতুফন্ধ। 

 

  অর্বরক্ষয (Mission) 

     কাবযয বাফভর্তি, নীর্ত  উন্নয়নভরক কাম িক্রভ গণভাধ্যবভ প্রিায কযা এফাং এর্ক্রর্ডবটন কাড ি যফযা াাংফার্দকবদয কাবে বমার্গতা প্রদান।  

২.    প্রর্তশ্রুত মফাভ: 

2.1  নাগর্যক মফা : 
 

ক্র. ন. মফায নাভ 

 

মফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

প্রবয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রার্প্তস্থান মফাভল্য এফাং 

র্যবাধ দ্ধর্ত 

মফা প্রদাবনয 

ভয় 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দর্ফ, মপান নম্বয  ই-

মভইর 

১. 

 

এর্ক্রর্ডবটন কাড ি প্রদান আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ মফা প্রদান 

*  র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবক্ষয র্নকট    

    আবফদনত্র দার্খর   

* তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইট :   

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ৩ কাম ির্দফ েনাফ মভা. েীভ উর্েন 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্রাটকর) 

মপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: zashim1965@yahoo.com 

২. র্ভর্ডয়া  দূতাফা কর 

যকার্য- মফযকার্য প্রর্তষ্ঠাবনয 

ঠিকানা, মটর্রবপান  তথ্যার্দ 

াংফর্রত র্ভর্ডয়া গাইড যফযা 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ভজুদ 

াববক্ষ 

ংগিষ্ট প্রগতষ্ঠোন/ংস্থোয েোগদোত্র 

অন্যমোয়ী 

র্ফনাভবল্য ১ কাম ির্দফ (প্রার্প্ত 

াববক্ষ) 

েনাফ মভা. েীভ উর্েন 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্রাটকর) 

মপান : ৯৫৪৯০৯৫,  পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: zashim1965@yahoo.com 

৩. 

 

মপ্র র্যর্রে, পবটার্যর্রে কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইট :   

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ১ ঘণ্টা র্ডউটি অর্পায  

াংফাদকক্ষ 

মপান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০৫৫৩ 

৪. মপ্রমট্রন্ড, গিগং কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইট :   

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ১ কাম ির্দফ েনাফ ভৄ. াইফুো 

উপ্রধোন তথ্য অগপোয (আযএন্ডআয) 

মপোন : ৯৫৪৯১৯০,  পুোক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

ইবভইর: usaif5110@gmail.com 

৫. গপেোয কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইট :   

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ২০ কাম ির্দফ মযজোউর কগযভ গগেকী 

গেপ গপেোয যোইেোয 

মপোন : ৯৫১২২৪৬,  পুোক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

ইবভইর: rezaulkarim_siddiquee 

@yahoo.com 

 

mailto:faizul66@gmail.com
mailto:faizul66@gmail.com
http://www.pressinform/
http://www.pressinform/
mailto:usaif5110@gmail.com
http://www.pressinform/
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২.২)  প্রার্তষ্ঠার্নক মফা : 

ক্র. ন. মফায নাভ 

 

মফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

প্রবয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রার্প্তস্থান মফাভল্য এফাং 

র্যবাধ দ্ধর্ত 

মফা প্রদাবনয 

ভয় 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দর্ফ, মপান নম্বয  ই-মভইর 

১ 

 

উবমােন  পুন:উবমােন ফযাদ্ধ আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভবয 

প্রস্তাফ প্রার্প্তয য তথ্য 

ভন্ত্রণারবয়য অনুবভাদনক্রবভ 

যকার্য আবদ োর্য 

অথ ি ভন্ত্রণারবযয বয়ফাইট : 

www.mof.gov.bd   

তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইট : 

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য ১৫ কাম ির্দফ 

 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর:  

২. ংদ অগধমফন মদগ গফমদগ 

গবগবআইগগমণয অন্যষ্ঠোমন মোগত 

দোগয়ত্ব োরমনয জন্য ো যফযো 

 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ংগিষ্ট প্রগতষ্ঠোন/ংস্থোয েোগদোত্র র্ফনাভবল্য ৩ কাম ির্দফ েনাফ মভা. েীভ উর্েন 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্রাটকর) 

মপান : ৯৫৪৯০৯৫ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: zashim1965@yahoo.com 

৩. ভোভোন্য যোষ্ট্রগত ও ভোননীয় 

প্রধোনভন্ত্রীয গফগবন্ন অন্যষ্ঠোন 

গুরুত্বপূণ য অন্যষ্ঠোমনয গভগিয়ো 

কবোমযমজ োয়তো প্রদোন 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ংগিষ্ট প্রগতষ্ঠোন/ংস্থোয েোগদোত্র র্ফনাভবল্য ১ কাম ির্দফ/ 

তাৎক্ষর্ণক 

েনাফ মভা. াবনুয র্ভয়া 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্র) 

মপান :  ৯৫৪০১৩৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: proshahinoor@yahoo.com 

৪. াংদ অর্ধবফন োতীয় 

াংবদয েনাংবমাগ াখাবক 

ায়তা প্রদান 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ  ংগিষ্ট প্রগতষ্ঠোন/ংস্থোয েোগদোত্র 

অন্যমোয়ী 

র্ফনাভবল্য ৩ কাম ির্দফ েনাফ মভা. াবনুয র্ভয়া 

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (মপ্র) 

মপান :  ৯৫৪০১৩৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর: proshahinoor@yahoo.com 

৫. অব্যফহৃত মানফান অবকবো  

র্নষ্পর্ত্ত মঘালণা 

 

আঞ্চর্রক তথ্য অর্পভবয 

িার্দা মভাতাবফক তথ্য 

অর্ধদপতবযয প্রর্ক্রয়াকযবণয 

ভাধ্যবভ তথ্য ভন্ত্রণারয় কর্তিক 

অনুবভাদন াববক্ষ      

েনপ্রান  ভন্ত্রণারবয়য বয়ফাইট 

www.mopa.gov.bd   

 

র্ফনাভবল্য ৬০ কাম ির্দফ 

তথ্য ভন্ত্রণারবয়য 

কনবডভবনন 

কর্ভটি কর্তিক 

অনুবভাদন 

াববক্ষ  

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর:  

 

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/র্েআযএ এয 

অনরাইবন প্রাপ্ত অর্ববমাগভ 

র্ফর্ধবভাতাবফক র্নস্পর্ত্ত 

তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইট : 

www.pressinform.gov.bd   

র্ফনাভবল্য অর্ববমাগ 

প্রর্তকায-৩০ 

কাম ির্দফ  

আর্র মর-২০ 

কাম ির্দফ 

৮. অর্ডট আর্ত্তয েডীড েফাফ অর্ডট 

অর্ধদপতবয মপ্রযণ 

র্নধ িার্যত পযম্যাবট প্রবমােয প্রভাণত্র  র্ফনাভবল্য ১৫-২০ কাম ির্দফ 

mailto:faizul66@gmail.com
mailto:usaif5110@gmail.com
http://www.pressinform/
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২.৩)  অবুন্তযীণ মফো: 

ক্র. 

নাং 

মফায নাভ 

 

মফা প্রদান দ্ধর্ত 

 

প্রবয়ােনীয় কাগেত্র এফাং প্রার্প্তস্থান মফাভল্য এফাং 

র্যবাধ দ্ধর্ত 

মফা প্রদাবনয 

ভয় 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ, দর্ফ, মপান নম্বয  ই-

মভইর 

১. 

 

তনর্ভর্ত্তক ছুটি আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রময়োজনীয় কোগজত্র: 

গনধ যোগযত পযমভ আমফদন 

প্রোগপ্ত স্থোন : প্রোন োখো, তথ্য 

অগধদপতয,  

র্ফনাভবল্য ১ কাম ির্দফ  

র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর:  

 

 

 

২. অগজযত ছুটি আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রময়োজনীয় কোগজত্র: 

(১) োদো কোগমজ আমফদনত্র; 

(২) গনধ যোগযত পযমভ (ফোংরোমদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫) প্রধোন গোফযক্ষণ কভ যকতযো 

কর্তযক প্রদি ছুটি প্রোপ্যতোয প্রগতমফদন 

(মগমজমেি কভ যকতযোমদয মক্ষমত্র); এফং 

(৩)  প্রোন োখো, তথ্য অগধদপতয, 

কর্তযক প্রদি ছুটি প্রোপ্যতোয প্রতুয়নত্র 

(নন মগমজমেি কভ যেোযীমদয মক্ষমত্র) 

র্ফনাভবল্য ৫ কাম ির্দফ 

৩. েোগন্তগফমনোদন ছুটি 

 

 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রময়োজনীয় কোগজত্র: 

(১) োদো কোগমজ আমফদনত্র; 

(২) গনধ যোগযত পযমভ (ফোংরোমদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫) প্রধোন গোফযক্ষণ কভ যকতযো 

কর্তযক প্রদি ছুটি প্রোপ্যতোয প্রগতমফদন 

(মগমজমেি কভ যকতযোমদয মক্ষমত্র); এফং 

(৩)  প্রোন োখো, তথ্য অগধদপতয, 

কর্তযক প্রদি ছুটি প্রোপ্যতোয প্রতুয়নত্র 

(নন মগমজমেি কভ যেোযীমদয মক্ষমত্র) 

 

র্ফনাভবল্য ৫ কাম ির্দফ 

৪. ফগ:ফোংরোমদ ছুটি 

 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রময়োজনীয় কোগজত্র: 

(১) োদো কোগমজ আমফদনত্র; 

(২) গনধ যোগযত পযমভ (ফোংরোমদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫) প্রধোন গোফযক্ষণ কভ যকতযো 

কর্তযক প্রদি ছুটি প্রোপ্যতোয প্রগতমফদন 

(মগমজমেি কভ যকতযোমদয মক্ষমত্র); এফং 

(৩)  প্রোন োখো, তথ্য অগধদপতয, 

কর্তযক প্রদি ছুটি প্রোপ্যতোয প্রতুয়নত্র 

(নন মগমজমেি কভ যেোযীমদয মক্ষমত্র) 

র্ফনাভবল্য ১০ কাম ির্দফ র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর:  
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৫. ভোর্তত্বকোরীন ছুটি 

 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ ছুটি 

প্রদান 

প্রময়োজনীয় কোগজত্র: 

(১) োদো কোগমজ আমফদনত্র; 

(২) গনধ যোগযত পযমভ (ফোংরোমদ পযভ 

নম্বয-২৩৯৫) প্রধোন গোফযক্ষণ কভ যকতযো 

কর্তযক প্রদি ছুটি প্রোপ্যতোয প্রগতমফদন 

(মগমজমেি কভ যকতযোমদয মক্ষমত্র); এফং 

(৩)  প্রোন োখো, তথ্য অগধদপতয, 

কর্তযক প্রদি ছুটি প্রোপ্যতোয প্রতুয়নত্র 

(নন মগমজমেি কভ যেোযীমদয মক্ষমত্র) 

র্ফনাভবল্য ৫ কাম ির্দফ 

৬. েোকুগযয স্থোয়ীকযণ, গআযএর 

ভঞ্জুগয, অফয প্রদোন 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ মফা 

প্রদান 

র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবক্ষয র্নকট 

দার্খরকৃত আবফদন   

র্ফনাভবল্য ১৫ কাম ির্দফ 

৭. গজগএপ ভঞ্জুগয আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ মফা 

প্রদান 

র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবক্ষয র্নকট 

দার্খরকৃত আবফদন   

র্ফনাভবল্য ০৫ কাম ির্দফ 

৮. গৃগনভ যোণ, মভযোভত, মভোেযগোগড়, 

কগম্পউেোয, মভোেয োইমকর অগগ্রভ 

ভঞ্জুগয প্রগক্রয়োকযণ 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ মফা 

প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবক্ষয  

র্নকট দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত ভল্যভাবনয নন-জুর্ডর্য়ার 

টযাবম্প অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনাভবল্য ০৭ কাম ির্দফ  

৯. কভ যেোযীমদয অন্যকূমর A, B এফং C 

মেগণয যকোগয ফোো ফযোে 

প্রগক্রয়োকযণ 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ মফা 

প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবক্ষয  

র্নকট দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত ভল্যভাবনয নন-জুর্ডর্য়ার 

টযাবম্প অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনাভবল্য ১০ কাম ির্দফ র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায (প্রান) 

মপান : ৯৫৪০০৩০ 

পযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

ইবভইর:  

  ১০. যকোগয কভ যেোযীমদয প্রোগধকোযর্ভি 

আফোগক মেগরমপোন ভঞ্জুগয, খোত 

গযফতযন ও স্থোনোন্তয ংক্রোন্ত প্রস্তোফ 

প্রগক্রয়োকযণ 

আবফদন প্রার্প্তয য যকার্য 

র্ফর্ধর্ফধান মভাতাবফক মথামথ 

কর্তিবক্ষয অনুবভাদনক্রবভ মফা 

প্রদান 

ক) র্নধ িার্যত পযবভ কর্তিবক্ষয  

র্নকট দার্খরকৃত আবফদন   

খ) র্নধ িার্যত ভল্যভাবনয নন-জুর্ডর্য়ার 

টযাবম্প অঙ্গীকাযনাভা 

র্ফনাভবল্য ১০ কাম ির্দফ 
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মফাগ্রীতায র্নকট তথ্য অর্ধদপতবযয প্রতযাা 

 

ক্রর্ভক প্রর্তশ্রুত/কার্িত মফা প্রার্প্তয রবক্ষয কযণীয় 

১. ক্রুটিমুি ও স্বয়ংম্পূণ য আমফদন তথ্য অগধদপতময জভো প্রদোন; 

২. মথোমথ প্রগক্রয়োয় প্রময়োজনীয় েোজয/গপ গযমোধ কযো; 

৩. প্রমমোজু মক্ষমত্র মভোফোইর মভমজ/ই-মভইর ঠিকোনোয় মপ্রগযত গনমদ যনো অন্যযণ কযো; 

৪. োক্ষোমতয জন্য ধোম য তোগযখ ও ভময় উগস্থত থোকো;  

৫. মফো গ্রমণয জন্য অনোফশ্যক মপোন/তদগফয নো কযো; এফং 

৬. প্রময়োজনভত অন্যোন্য তথ্যোগদ প্রদোন কযো।  

 

অর্ববমাগ গ্রণ  র্নষ্পর্ত্ত ব্যফস্থোনো  (GRS) 
 

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

সুবমাগ আবছ। ২০১9-20 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 

মভোেো  আভদ  কুতুবুদ -দ্বীন  

র্র্নয়য তথ্য অর্পায (াংস্থান) 

মপান : ৯৫৪৫৬৩৬ 

মভাফা: 01771064921 

ই-মভইর : qutub_111@yahoo.com 

 

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

র্নবম্নাক্ত দ্ধর্তবত মমাগাবমাগ কবয ভস্যা ভাধান ায়ায সুবমাগ যবয়বছ।  
 

ক্র. ন. কখন মমাগাবমাগ কযবফন মমাগাবমাবগয 

ঠিকানা 

ব্যর্ক্তয নাভ,দর্ফ  মপান 

নম্বয 

র্নষ্পর্ত্তয 

ভয়ীভা 

০১ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা  

(মপাকার বয়ন্ট) 

 ভাধান র্দবত না াযবর 

অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্তয 

কভ িকতিা 

অর্তর্যক্ত প্রধান তথ্য অর্পায  

মপান : ৯৫৪৫০৯৬ 

ই-মভইর :  

০৩ (র্তন) ভা 

 

০২ অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্তয কভ িকতিা 

র্নর্দি ভবয় ভাধান র্দবত না 

াযবর 

আর্র কভ িকতিা েনাফ 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 মগট, 

ফাাংরাবদ র্িফারয়, ঢাকা।  

০৩ (র্তন) ভা 
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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 বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ 

০২ কাম িম্পাদন চুর্ক্ত (APA)  বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ 

০৩ ফর্ঃফাাংরাবদ ছুটি, াবামট িয NOC বয়ফাইবট প্রকা কযা য় 

০৪ র্টিবেন িাট িায বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ 

০৫ মপ্রর্যর্রে, পবটার্যর্রে, তথ্যর্ফফযণী বয়ফাইবট প্রকা কযা য় 

০৬ মটন্ডায ডকুবভন্ট, র্নবয়াগ র্ফজ্ঞর্প্ত বয়ফাইবট প্রকা কযা য় 

 

 ২০১৯-২০ অথ িফছবযয তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ, ঠিকানা এফাং মপান নম্বয  
 

জনোফ  জোগকয  মোমন  

গগনয়য  তথ্য  অগপো য (মপ্রোেকর ) 

মপোন : 9514065 

মভোফো : 01715613864 

 

 র্ফকল্প তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ  ঠিকানা 
 

মভাো আভদ কুতুবুদ-দ্বীন 

র্র্নয়য তথ্য অর্পায (াংস্থান) 

তথ্য অর্ধদপতয, ফাাংরাবদ র্িফারয়, ঢাকা।  
মভাফা : 01771064921 

ই-মভইর: qutub_111@yahoo.com 

 

 

   আইর্টি র্ফলয়ক কাম িক্রভ 
 

  র্ র্ টির্ব স্থান কযা বয়বছ এফাং র্নয়র্ভত ভর্নটর্যাং কযা বে 

  অর্ধদপতবযয WiFi সুর্ফধা যবয়বছ 

  র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং সুর্ফধা যবয়বছ। আঞ্চর্রক তথ্য অর্প অন্যান্য দপ্তবযয বঙ্গ 

র্নয়র্ভত র্বর্ড কনপাবযন্প কযা য়।  
 

   ভাভরা াংক্রাি প্রর্তবফদন 
 

    তথ্য  অর্ধদপতবযয পবটাল্যাফ াখা মথবক ২০১১ াবর র্ডর্েটার র্টর কযাবভযা চুর্য  য়ায়   

          একটি ভাভরা রুজু কযা য় । ভাভরাটি ফতিভাবন র্ফিাযাধীন যবয়বছ। 
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ফঙ্গফন্ধুয জন্তফোগল যকী উরমক্ষ গৃীত কোম যক্রভ 

 

i) গভগিয়ো মন্টোয স্থোন  

জোগতয গতো ফঙ্গফন্ধু মখ মুগজবুয যভোমনয জন্তফোগল যকী উদমোন উরমক্ষ আন্তজযোগতক ভোর্তবোলো ইনগস্টটিউমে 

গভগিয়ো মন্টোয স্থোন কযো ময়মছ। গভগিয়ো মন্টোময ৫টি মিকে কগম্পউেোয, ০৫টি ল্যোে, ০২টি গপ্রন্টোয, ০২টি 

কুোনোয, ০১ পমেোকগয়োয মভগন, ০১টি ভোইমক্রোফো বোড়ো, ম্যোমজ মফোি য, মস্টনোগয োভগ্রী, ইন্টোযমনে কোমনকন, 

আফোফত্র, ০১টি ৫৫ ইগঞ্চ LED Colour TV (Android) এফং গবগিও এগিটিং প্যোমনর ও গবগিও কুোমভযো 

যফযো কযো ময়মছ। 
 

ii) ওময়ফোইমে পৃথক মভন্যু ংমমোজন  

জোগতয গতো ফঙ্গফন্ধু মখ মুগজবুয যভোমনয জন্তফোগল যকী উদমোন উরমক্ষ তথ্য অগধদপতমযয ওময়ফোইমে 

‘মুগজফ তফল য’ মভন্যু ংমমোজন কযো ময়মছ। উি কণ যোময জোগতয গতোয দ্যর যব আমরোকগেত্র, ইসুুকৃত তথ্যগফফযণী 

ও আমরোকগেত্র, ত্রদনগিন কোম যক্রভ, জোগতয গতোয জীফন ও কমভ যয ওয গফগবন্ন গপেোয/গনফন্ধ এফং অন্যোন্ম প্রেোয 

োভগ্রী আমরোি কযো ময়মছ। এ ংক্রোন্ত কোম যক্রভ েরভোন আমছ। তোয তবোগ ফোস্তফোয়ন কযো ময়মছ।  
 

iii) গিমে মফোি য স্থোন  

জোগতয গতো ফঙ্গফন্ধু মখ মুগজবুয যভোন এয জন্তফোগল যকী উরমক্ষ তথ্য অগধদপতমযয ৯ নম্বয বফমনয ছোমদ 

০১টি (৮×৬) পৄে ম্যোমজ মফোি য স্থোন কযো ময়মছ। োর্তয র্তায েীফন  কবভ িয য দুর িব র্স্থযর্িত্র, 

ঐর্তার্ক ৭ ভাবি িয বালণ, তথ্যর্ফফযণী এফাং এ ম্পর্কিত কর তথ্যার্দ প্রদর্ িত বে। 
 

iv) গণভোধ্যমভ  গনফন্ধ  প্রকো   

োর্তয র্তায েীফন  কবভ িয য স্বনাভধন্য মরখকবদয র্নকট মথবক অিত: ৫০টি র্পিায/মরখা প্রকো কযো 

মফ। ইমতোভমধ্য ২০টি গপেোয/মরখো প্রকো কযো ময়মছ। এছাো, ১৭ ভাি ি, ২০২০ র্ফবল মক্রােত্র প্রকা কযো 

ময়মছ। 

 

v) ফঙ্গফন্ধু কণ যোয স্থোন  

তথ্য অগধদপতময একটি ‘ফঙ্গফন্ধু কণ যোয’ স্থোন কযো ময়মছ। ফঙ্গফন্ধুয গফগবন্ন দ্যর যব আমরোকগেত্র এফং ফঙ্গফন্ধুয 

ওয যগেত গফগবন্ন গ্রমেয ভন্বময় ‘ফঙ্গফন্ধু কণ যোয’ স্থোন কযো য়।  

 

 
 

তথ্য অগধদপতময স্থোগত ফঙ্গফন্ধু কণ যোয 

 

এছোড়োও তথ্য অগধদপতয জোগতয গতোয জন্তফোগল যকী উরমক্ষ গফগবন্ন অন্যষ্ঠোমনয প্রেোয কোম যক্রভ গযেোরনো 

কযমছ।   
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উাংায 

 

র্ফশ্বব্যাী মমাগাবমাগ  তথ্যপ্রভের্ক্তয উৎকল ি  দ্রুত প্রাবযয পবর ফাাংরাবদবয গণভাধ্যবভ 

ব্যাক প্রায  র্ফকা ঘবটবছ। তথ্যপ্রভের্ক্ত যকায  েনগবণয ভাবে দূযত্ব কর্ভবয় র্দবয়বছ। ভানুবলয 

েীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন  তথ্যবফা েনগবণয মদাযবগাোয় মৌবছ র্দবত ফতিভান যকায র্দন ফদবরয 

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

২০৪১ এ  উন্নত ফাাংরাবদ র্নভ িামণয রবক্ষয এ অর্ধদপতমযয  উয  অর্ িত দার্য়ত্ব র্নষ্ঠায বঙ্গ ারন 

কবয মাবে।  

SDGsয কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়মন মযাডম্যা অনুমায়ী তথ্য ভন্ত্রণারবয়য ভর দার্য়বত্বয 

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

কার্ঙ্খত রক্ষয অেিন  ম্ভফ বফ। এ রমক্ষ  তথ্য  অগধদপতমযয  জনফর  কোঠোমভো  আধুগনকোয়মনয  কোজ  

েরমছ , নতুন  গফবোগগুগরমত  আঞ্চগরক  তথ্য  অগপ  স্থোমনয  উমদ্যোগ  মনয়ো  ময়মছ । গভগিয়ো  

ম্যোমনজম্যোন্ট , পমেো  আকযোইগবং , গবজুয়ু োর  গিগং , এগক্রগিমেন  কোিয  ইসু  কোমযক্রভ  অমেোম্যোন  

এফং  দক্ষ  জনফর  গমড়  তুরমত  প্রকল্প  প্রণয়মনয  কোজও  এগগময়  েমরমছ । এফ  প্রকমল্পয  পর  ফোস্তফোয়ন  

ত  ফছমযয  পুমযোমনো  গআইগিমক  যুমগোমমোগী  কযমত  ভূগভকো  যোখমফ  ফমর  আো  কযো  মোয় । 

২০২০ াবরয শুরুবত র্ফশ্বব্যাী কবযানা বাইযাবয প্রাদুব িাফ শুরু য়ায য মথবক তথ্য অগধদপতয কমযোনো 

বোইযো ংক্রভণ মভোকোগফরোয় ফোংরোমদ যকোমযয উমদ্যোগ, কভ যসূগে, মেতনতোমূরক তথ্য, ংফোদ, গপেোয, ছগফ, 

ইরোমেন গণভোধ্যভ ও োভোগজক মমোগোমমোগ ভোধ্যমভ মপ্রযণ ও প্রেোয কযমছ। গফশ্ব স্বোস্থু ংস্থো ও স্বোস্থু অগধদপ্তয 

মথোমথ কর্তযক্ষ মথমক প্রোপ্ত মেতনতোমূরক তথ্য জনগণমক অফগত কযো মে। তথ্য অগধদপতমযয এ কর কোম যক্রভ 

যকোয ও জনগমণয প্রংো অজযন কমযমছ। 

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

ইর্তফািকবাবফ দক্ষতায াবথ মাদায প্রিাযর্ফদবদয দ্বাযা গণভাধ্যভ  মাশ্যার র্ভর্ডয়ায ভাধ্যবভ 

েনগবণয কাবছ মৌুঁবছ র্দবে। একই াবথ েনগবণয প্রতযাা পূযণ, আস্থা অেিন, েনম্পৃক্ততা 

র্নর্িতকযণ এফাং েনগবণয িার্দা যকাযবক োর্নবয় র্দবে। ফতিভান ভয় মাশ্যার র্ভর্ডয়া 

গণনেযদার্যয সুবমাগ কবয র্দবয়বছ। গণভাধ্যভ ছাো ফাস্তফতা োনা ফতিভান ভবয় ম্ভফ নয়। এ 

অর্ধদপতয দক্ষতায াবথ মাদায প্রিাযর্ফদ দ্বাযা যকায এফাং েনগবণয ভবধ্য ইর্তফািক তথ্য প্রদান 

 েনগবণয িার্দা যকাযবক অফগতকযবণয ভাধ্যবভ মতুফন্ধ যিনা কবয িরবছ মো  বর্ফষ্যবত 

অব্যাত থাকবফ। 

 

-00- 



36 

 

আমরোকগেমত্র তথ্য অগধদপতমযয কাম যক্রভ 
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