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উক্রভর্ণকা 

 

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

যকাবযয ভবধ্য তথ্য আদান-প্রদান, জনগবণয বচতনতা সৃর্ি, বৃর্দ্ধ  ম্পৃক্ততা এ অগ্রমাত্রায় গুরুত্বপূণ ি অফদান মযবখবছ। গণভাধ্যভ এ মক্ষবত্র 

মুখ্য ভূর্ভকা ারন কবযবছ। গণভাধ্যভমূবয ীল ি ভন্বয়কাযী প্রর্তষ্ঠান র্ববফ কাজ কযবছ তথ্য অর্ধদপতয।  

 জনগবণয ফাকস্বাধীনতা র্নর্িত কযবত যকায কাজ কযবছ। ফাকস্বাধীনতা র্নর্িত কযবত প্রবয়াজন স্বাধীন গণভাধ্যভ। যকায 

গণভাধ্যবভয স্বাধীনতা এফাং াাংফার্দক  াংফাদকভীবদয কল্যাণ র্নর্িত কযবত কাজ কযবছ। প্রর্তর্দবনয প্রকার্ত স্রার্ধক র্ত্রকা, 

যকার্য-মফযকার্য মফতায  টির্ব চযাবনবরয াাার্ অনরাইন  মযাার র্ভর্ডয়ায আতায় IPTV, online radio, OTT platform, 

Video on demand platform, Video streaming   নানার্ফধ অনরাইনর্বর্িক  সৃজনীর কভ িকাণ্ড তথ্য প্রফাবয জগবত র্ফপ্লফ 

এবনবছ। জনগণবক তাৎক্ষর্ণক াং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 কাজ কযবছ। প্রর্তর্নয়ত যকাবযয উন্নয়ন কভ িকাণ্ড, নীর্ত, আদ ি, 

মফা ম্পবকি তথ্য তুবর ধযায াাার্ গণভাধ্যবভ প্রকার্ত গুরুত্বপূণ ি র্ফলয় তাৎক্ষর্ণকবাবফ াংর্িি কর্তিবক্ষয নজবয এবন তথ্য অর্ধদপতয 

জনগবণয াবথ যকাবযয াংবমাগ ততর্য কবয। যকাবযয র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্ 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 জনফর কাঠাবভা আবগ্রড কযায কাজ প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। ফর্যার, যাংপুয, র্বরট  ভয়ভনর্াং র্ফবাবগ আঞ্চর্রক তথ্য অর্প স্থান 

কযা বয়বছ। তথ্য অর্ধদপতযবক মৄবগাবমাগী কযবত  Better Service and Coordination of Media  ীল িক প্রকল্প চালু, 

আকিাইর্বাং, অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি ইসুয অবটাবভন এফাং দক্ষ জনফর গবে তুরবত দবক্ষ মনয়া বয়বছ।  

র্ফশ্বব্যাী কবযানা বাইযাবয প্রাদুব িাফ শুরু য়ায য মথবক তথ্য তধদপতয কহযানা বাআযাহয ংক্রভণ সভাকাতফরাি যকাহযয 

উহদ্যাগ, কভ যসূতে, হেতনতামূরক তথ্য, ংফাদ, তপোয, ছতফ, আরাহেন গণভাধ্যভ ও াভাতজক সমাগাহমাগ ভাধ্যহভ সপ্রযণ ও প্রোয কযহছ। 

তফশ্ব স্বাস্থু ংস্থা ও স্বাস্থু তধদপ্তয মথামথ কর্তযক্ষ সথহক প্রাপ্ত হেতনতামূরক তথ্য জনগণহক ফতত কযা হে।  

২০2১-২২ অথ িফছবয তথ্য অর্ধদপতবয র্যচার্রত  ম্পার্দত কাম িক্রভ বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা তথ্য অর্ধদপতবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

২০2১-২২ মত উবল্লখ কযা বয়বছ। এ প্রর্তবফদবন উর্ল্লর্খত তথ্যার্দ দাপ্তর্যক প্রবয়াজন মভটাবনায াাার্ র্ফর্বন্ন র্ভর্ডয়াকভী, র্ক্ষক, 

গবফলক ভাবজয ফ িস্তবযয জনগবণয কাবজ আবফ ফবর আা কযা মায়। 

 

 

  



 

 

 

তথ্য অর্ধদপতবযয র্যর্চর্ত 

তথ্য তধদপতয (তঅআতড), গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাহদ যকাহযয তথ্য ও ম্প্রোয ভন্ত্রণারিাধীন একটি গুরুত্বপূণ য তধদপতয। যকাহযয 

ীল য প্রোয ব্যফস্থানা ও ভন্বিকাযী প্রততষ্ঠান তহহফ তথ্য তধদপতয সদহয তথ্যিদ উন্নিন, তথ্য ংযক্ষণ, তহথ্যয তনযাদ ঞ্চারন, 

তথ্য তধকায ংযক্ষণ, ফাধ তথ্য প্রফা তনতিতকযণ তথ্য ংতিষ্ট তফতফধ অআন, তফতধ তফধান, প্রতফধান প্রণিন এফং ফাস্তফািহনয রহক্ষু 

কাজ কহয থাহক। 

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 াংযক্ষণ (Research and Reference) দপ্তযবক তথ্য 

অর্ধদপতবযয াবথ একীভূত কযা য়। জাতীয় মপ্রক্ষাট  ভবয়য প্রবয়াজবন তথ্য অর্ধদপতবযয ফতিভান অফকাঠাবভা গবে উবঠবছ। তথ্য 

অর্ধদপতয ফাাংরাবদ র্চফারবয়য র্ির্নক বফবনয (৯ নম্বয বফন) ৩য়  ৪থ ি তরায় কাম িক্রভ র্যচারনা কযবছ। এছাো অর্ধদপতবযয 

রাইবের্য  র্ির্াং াখা র্চফারসিয ৬ নম্বয বফবনয র্নচতরায় কাম িক্রভ র্যচারনা কযবছ। তথ্য অর্ধদপতবযয াতটি আঞ্চর্রক তথ্য অর্প 

যবয়বছ । এগুসরা চট্টগ্রাভ, খুরনা,  যাজাী, ফর্যার, র্বরট, যাংপুয এফাং ভয়ভনর্াংব  র্ফবাগীয় বয অফর্স্থত। ২০২১-২২ অথ িফছয মথবকই 

নফসৃি অর্পগুবরা কাম িক্রভ শুরু বয়বছ।    

 রূকল্প (Vision)  

যকায  জনগবণয ভবধ্য তথ্য মতুফন্ধ।  

 অর্বরক্ষয (Mission)  

যকাবযয নীর্ত  উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ গণভাধ্যহভ প্রোয কযা, গণভাধ্যহভ প্রকাতত ংফাহদয ওয তবতি কহয প্রস্তুতকৃত 

ংফাদগততধাযা নীতত তনধ যাযকহদয ফততকযণ এফাং অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি যফযা  মপ্রাটকর  সফায ভাধ্যহভ াাংফার্দকবদয কাবজ 

বমার্গতা প্রদাবনয ভাধ্যবভ অফাধ তথ্য প্রফা র্নর্িতকযণ।   

তথ্য তধদপতহযয রক্ষু ও উহেশ্য হরা জনগণ ও যকাযহক সফা প্রদান। যকাহযয একভাত্র তনব যযহমাগ্য ংফাদ উৎ তহহফ তথ্য 

তধদপতয ফভি জনকল্যাণহক গ্রাতধকায তদহি যকাতয ংফাদ এফং ছতফ, তপ্রন্ট ও আহরকট্রতনক তভতডিাি প্রকাহয জন্য যফযা কহয 

থাহক। তথ্য তধদপতয জনগহণয ভূতভকাহক ফভি মূল্যািন কহয এফং গুরুত্ব তদহি থাহক। তপ্রন্ট ও আহরকট্রতনক তভতডিায হমাতগতাি তথ্য 

তধদপতয ফ যান্তকযহণ সদফাীয সফায াাাত যাষ্ট্রহক সফা তদহি থাহক। 

 মকৌরগত উবেশ্যমূ (Strategic Objectives)     

  জনবচতনতা সৃর্ি এফাং াভার্জক ক্ষভতায়বন অফদান যাখা;  

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

  জাতীয় ইর্তা, ঐর্তয  াংস্কৃর্ত াংযক্ষণ, মৃদ্ধকযণ কাম িক্রভ মজাযদায।  

 

াাংগঠর্নক তথ্যাফরী 

Z_¨ Awa`dZ‡ii Rbe‡ji weeiYx : 

µ. 

b. 

‡MÖW Aby‡gvw`Z Rbej Kg©iZ Rbej k~b¨c‡`i 

msL¨v 

01. 1g †_‡K 9g †MÖW 140 72 68 

02. 10g †MÖW 45 33 12 

03. 11 †_‡K 16 †MÖW 198 103 95 

04. 17 †_‡K 20 †MÖW 147 94 53 

me©‡gvU 530 302 228 
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 তথ্য অর্ধদপতবযয অনুবভার্দত জনফর, র্ফযাভান  শূন্যবদয র্ফফযণ: 

µ. 

b. 

c‡`i bvg, ‡MÖW I †eZbµg Aby‡gvw`Z 

c‡`i msL¨v 

eZ©gvb 

Kg©iZ c‡`i 

msL¨v 

k~b¨c` gšÍe¨ 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY‡hvM¨ 

mivmwi 

wb‡qvM‡hvM¨ 

wejyß 

n‡q‡Q 

‡gvU  

1 

cÖavb Z_¨ Awdmvi 

(†MÖW-1) 78,000/- (wba©vwiZ) 

01 01 -- --  -- -- 

  

2 

AwZwi³ cÖavb Z_¨ Awdmvi 

(‡MÖW-3) 56,500-74,400/- 

02 01 01 --  01 wewmGm wiµzU‡g›U iæjm (Z_¨) 

K¨vWvi Abyhvqx c~iY‡hvM¨  

  

3 

wmwbqi DccÖavb Z_¨ Awdmvi 

(‡MÖW-4) 50,000-71,200/- 

04 03 01 --  01 ÕÕ 

  

4 

DccÖavb Z_¨ Awdmvi 

(‡MÖW-5) 43,000-69,850/- 

21 20 01 --  01 ÕÕ 

 

5 wmwbqi Z_¨ Awdmvi 

(‡MÖW-6) 35,500-67,010/- 

63 34 29 --  29 ÕÕ 

6 wPd wdPvi ivBUvi 

(‡MÖW-6) 35,500-67,010/- 

01 -- 01 --  01 ÕÕ 

7 ‡cÖvMÖvgvi 

(‡MÖW-6) 35,500-67,010/- 

01 -- -- 01  01 wb‡qvMwewa‡Z AšÍ©fz³ Ki‡Z n‡e 

‡gvU (‡MÖW-6) 65 34 30 01  31  

8 

Z_¨ Awdmvi 

(‡MÖW-9) 22,000-53,060/- 

41 21  †gv‡Ui 

GK  

Z…Zxqvsk 

 †gv‡Ui ỳB 

Z…Zxqvsk 

 20 wewmGm wiµzU‡g›U iæjm (Z_¨) 

K¨vWvi Abyhvqx c~iY‡hvM¨ 

9 

wdPvi ivBUvi 

(‡MÖW-9) 22,000-53,060/- 

02 00 ÕÕ ÕÕ  02 ÕÕ 

10 

AvwU©÷ 

(‡MÖW-9) 22,000-53,060/- 

01 -- -- 01  01 cÖ¯Íve †cÖwiZ: 1  

11 

mnKvix ‡cÖvMÖvgvi 

(‡MÖW-9) 22,000-53,060/- 

01 -- -- 01  01 wb‡qvMwewa‡Z AšÍ©fz³ Ki‡Z n‡e 

12 

mnKvix iÿYv‡eÿY cÖ‡KŠkjx 

(‡MÖW-9) 22,000-53,060/- 

01 -- -- 01  01 ÕÕ 

13 

cÖavb Av‡jvKwPÎMÖvnK 

(‡MÖW-9) 22,000-53,060/- 

01 -- 01 --  01 wdWvi c~iYKvix †bB 

‡gvU (‡MÖW-9) 47 21 -- --  26  

14 

mnKvix Z_¨ Awdmvi 

(‡MÖW-10) 16,000-38,640/- 

31 20 03 08  11 mivmwi wb‡qv‡Mi cÖ¯Íve †cÖwiZ: 8  

mivmwi 50% 

 c‡`vbœwZi cÖ¯Íve 50% hv‡e: 3 

15 

cÖkvmwbK Kg©KZ©v 

(‡MÖW-10) 16,000-38,640/- 

08 01 07 --  07 c‡`vbœwZi cÖ¯Íve ‡cÖiY: 4 

wdWvi c~iYKvix †bB: 3 

16 

µq Kg©KZ©v 

(‡MÖW-10) 16,000-38,640/- 

01 01 -- --  -- -- 

17 

AwZwi³ wnmveiÿY Kg©KZ©v 

(‡MÖW-10) 16,000-38,640/- 

01 01 -- --  -- -- 

18 

weZiY Kg©KZ©v 

(‡MÖW-10) 16,000-38,640/- 

01 -- 01 --  01 c‡`vbœwZi cÖ¯Íve ‡cÖwiZ: 1 

19 

mnKvix cÖavb Av‡jvKwPÎMÖvnK 

(‡MÖW-10) 16,000-38,640/- 

02 -- 02 --  02 c‡`vbœwZi cÖ¯Íve ‡cÖwiZ: 2 

20 

iÿYv‡eÿY ZË¡veavqK 

(‡MÖW-10) 16,000-38,640/- 

01 -- -- 01  01 wb‡qvMwewa‡Z AšÍ©fz³ Ki‡Z n‡e 

‡gvU (‡MÖW-10) 45 23 13 9  22  
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µ. 

b. 

c‡`i bvg, ‡MÖW I †eZbµg Aby‡gvw`Z 

c‡`i msL¨v 

eZ©gvb 

Kg©iZ c‡`i 

msL¨v 

k~b¨c` gšÍe¨ 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY‡hvM¨ 

mivmwi 

wb‡qvM‡hvM¨ 

wejyß 

n‡q‡Q 

‡gvU  

21 

cÖavb mnKvix 

(†MÖW-11) 12,500-30,230/- 

10 06 04 --  04 wWwcwmÕi gva¨‡g c~iY Kiv n‡e: 4 

22 

Bbdi‡gkb A¨vwm÷¨v›U   

(†MÖW-11) 12,500-30,230/- 

38 14 -- 24  24 QvocÎ Av‡Q: 10 

QvocÎ cÖ‡qvRb: 14 

2

3 

WvUv-Gw›Uª Acv‡iUi 

(†MÖW-11) 12,500-30,230/- 

02 -- -- 02  02 wb‡qvMwewa‡Z AšÍ©fz³ Ki‡Z n‡e 

24 

Av‡jvKwPÎMÖvnK 

(†MÖW-11) 12,500-30,230/- 

35 18 -- 17  17 QvocÎ Av‡Q: 4 

QvocÎ cÖ‡qvRb: 13 

25 

wfwWIMÖvdvi 

(†MÖW-11) 12,500-30,230/- 

03 -- -- 03  03 wb‡qvMwewa‡Z AšÍ©fz³ Ki‡Z n‡e 

2

6 

kãMÖvnK 

(†MÖW-11) 12,500-30,230/- 

02 -- -- 02  02 ÕÕ 

‡gvU (‡MÖW-11) 90 38 04 48  52  

27 

wnmveiÿK 

(†MÖW-12) 11,300-27,300/- 

01 01 -- --  -- -- 

‡gvU (‡MÖW-12) 01 01 -- --  --  

2

8 

muvU wjwcKvi-Kvg- Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi  

(†MÖW-13) 11,000-26,590/- 

08 03 03 --  05 QvocÎ Av‡Q: 2  

wWwcwmÕi gva¨‡g c~iY Kiv n‡e: 3 

29 

D”Pgvb mnKvix 

(†MÖW-13) 11,000-26,590/- 

09 08 -- 01  01 wWwcwmÕi gva¨‡g c~iY Kiv n‡e 

(50%): 1 

3

0 

jvB‡eªwiqvb 

(†MÖW-13) 11,000-26,590/- 

01 -- 01 --  01 wWwcwmÕi gva¨‡g c~iY Kiv n‡e: 1 

31 

‡÷viwKcvi 

(†MÖW-13) 11,000-26,590/- 

01 01 -- --  -- -- 

‡gvU (‡MÖW-13) 19 12 04 01  07  

3

2 

muvU-gy`ªv¶wiK-Kvg- Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi (†MÖW-14) 10,200-

24,680/- 

16 05 -- 11  11 QvocÎ Av‡Q: 3 

QvocÎ cÖ‡qvRb: 8 

 

3

3 

‡U‡j• Acv‡iUi 

(†MÖW-14) 10,200-24,680/- 

11 10 -- -- 01 01 wejyßK…Z 

‡gvU (‡MÖW-14) 27 15 -- 11  12  

34 

MvwoPvjK 

(†MÖW-15) 9,700-23,490/- 

20 09 -- 11  11 QvocÎ cÖ‡qvRb: 11 

‡gvU (‡MÖW-15) 20 09 -- 11  11  

3

5 

‡÷vi A¨vwm÷¨v›U 

(†MÖW-16) 9,300-22,490/- 

02 01 -- 01  01 QvocÎ Av‡Q: 1  

 

 

3

6 

Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi 

gy`ªv¶wiK 

(†MÖW-16) 9,300-22,490/- 

37 15 

  

10 12  22 QvocÎ Av‡Q: 10  

QvocÎ cÖ‡qvRb: 2 

wWwcwmÕi gva¨‡g c~iY Kiv n‡e: 10 

(c‡`vbœwZ 40% Ges mivmwi 

60%) 

37  

K¨vUvjMvi 

(†MÖW-16) 9,300-22,490/- 

02 01 -- 01  01 QvocÎ cÖ‡qvRb: 01 

‡gvU (‡MÖW-16) 41 17 10 14  24  
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µ. 

b. 

c‡`i bvg, ‡MÖW I †eZbµg Aby‡gvw`Z 

c‡`i msL¨v 

eZ©gvb 

Kg©iZ c‡`i 

msL¨v 

k~b¨c` gšÍe¨ 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY‡hvM¨ 

mivmwi 

wb‡qvM‡hvM¨ 

wejyß 

n‡q‡Q 

‡gvU  

3

8 

wWwRUvj j¨ve Acv‡iUi 

(‡MÖW-17) 9,000-21,800/- 

05 -- -- 05  05 wb‡qvMwewa‡Z AšÍf~©³ Ki‡Z n‡e 

3

9 

‡eªvgvBW wcÖ›Uvi 

(†MÖW-17) 9,000-21,800/- 

08 07 -- -- 01 01 wejyßK…Z 

40 

wdwbkvi 

(†MÖW-17) 9,000-21,800/- 

02 02 -- --  -- wejyßK…Z 

‡gvU (‡MÖW-17) 15 09 -- 05  06  

41 

‡W‡fjwcsg¨vb 

(†MÖW-18) 8,800-21,310/- 

09 08 -- -- 01 01 wejyßK…Z 

42 

WvK©iæg mnKvix 

(†MÖW-18) 8,800-21,310/- 

14 05 -- -- 09 09 wejyßK…Z 

43 

‡WmcvP ivBWvi 

(†MÖW-18) 8,800-21,310/- 

10 07 03 --  03 wWwcwmÕi gva¨‡g c~iY Kiv  

n‡e: 3 

44 

d‡UvKwc Acv‡iUi 

(†MÖW-18) 8,800-21,310/- 

09 07 02 --  02 wWwcwmÕi gva¨‡g c~iY Kiv  

n‡e: 2 

‡gvU (‡MÖW-18) 42 27 05 --  15  

45 

‡MøRvi-Kvg-wUªgvi 

(†MÖW-19) 8,500-20,570/- 

02 02 -- --  -- wejyßK…Z 

46 

`ßwi 

(†MÖW-19) 8,500-20,570/- 

11 09 02 --  -- wWwcwmÕi gva¨‡g c~iY Kiv  

n‡e: 2 

47 

K¨vk miKvi 

(†MÖW-19) 8,500-20,570/- 

01 01 -- --  -- -- 

48 

‡iKW© mvcøvBqvi 

(†MÖW-19) 8,500-20,570/- 

01 01 -- --  -- -- 

‡gvU (‡MÖW-19) 15 13 02 --  --  

49 

Awdm mnvqK 

(†MÖW-20) 8,250-20,010/- 

70 37 -- 33  33 QvocÎ Av‡Q: 17 

QvocÎ cÖ‡qvRb: 16 

50 

wbivcËv cÖnix 

(†MÖW-20) 8,250-20,010/- 

03 03 -- --  -- -- 

51 

cwi”QbœZv Kgx© 

(†MÖW-20) 8,250-20,010/- 

02 00 00 02  -- QvocÎ Av‡Q: 1 

QvocÎ cÖ‡qvRb: 1 

 

‡gvU (‡MÖW-20) 75 41 -- 34  33  

me©‡gvU 530 289 74 137  241  
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তথ্য অর্ধদপতবযয অনুবভার্দত জনফর, র্ফযভান  শূন্যবদয র্ফফযণ: 

µ. b. ‡MÖW Aby‡gvw`Z c‡`i 

msL¨v 

eZ©gvb Kg©iZ 

c‡`i msL¨v 

k~b¨c` gšÍe¨ 

c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 

c~iY‡hvM¨ 

mivmwi 

wb‡qvM‡hvM¨ 

‡gvU  

1 †MÖW-1 01 01 -- -- --   

2 ‡MÖW-3 02 01 01 -- 01  

3 ‡MÖW-4 04 03 01 -- 01  

4 ‡MÖW-5 21 20 01 -- 01  

5 ‡MÖW-6 65 34 30 01 31  

6 ‡MÖW-9 47 23 02 03 24  

07 ‡MÖW-10 45 22 14 09 23  

08 ‡MÖW-11 90 38 04 48 52  

09 ‡MÖW-12 01 01 -- -- --  

10 ‡MÖW-13 19 12 03 04 07  

11 ‡MÖW-14 27 15 -- 12 12  

12 ‡MÖW-15 20 09 -- 11 11  

13 ‡MÖW-16 41 17 10 14 14  

14 ‡MÖW-17 15 09 01 05 06  

15 ‡MÖW-18 42 27 05 10 15  

16 ‡MÖW-19 15 13 02 -- --  

17 ‡MÖW-20 75 41 -- 34 33  

me©‡gvU 530 286 73 141 244  
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র্ফযভান াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমায়ী তথ্য অর্ধদপতবযয প্রধান াখামূ  

 

প্রান াখা   

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

শ্রার্ন্তর্ফবনাদন ছুটি, তনর্ভর্িক ছুটি ইতযার্দ কাম িক্রভ প্রান াখায য ন্যস্ত। অর্ধদপতবযয াাংগঠর্নক র্ফন্যা অনুমায়ী প্রান াখায 

০২টি উাখা যবয়বছ। উাখা ০২টি  প্রান  ভন্বয়। একজন র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পায প্রান াখায দার্য়বত্ব যবয়বছ ন। 
প্রান  ভন্বয়  উাখায ০২টি দার্য়বত্ব ০২ জন র্র্নয়য তথ্য অর্পায যবয়বছন। প্রান  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, র্ডর্জটার ল্যাফবযটর্য, র্যাচ ি মন্টায, ভর্নটর্যাং কক্ষ অর্পবয কাবজয সুষ্ঠু র্যবফ র্নর্িত কযা ইতযার্দ 

কাজ এ াখায ভাধ্যবভ ম্পাদন কযা য়। 

 

াংফাদকক্ষ 

াংফাদকক্ষ তথ্য অর্ধদপতবযয প্রাণ। ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভর্ন্ত্রর্যলবদয ভাননীয় দযফগ ি, র্ফবদস্থ 

ফাাংরাবদ র্ভন, ভন্ত্রণারয়মূ  যকাবযয র্ফর্বন্ন াংস্থা কর্তিক মপ্রর্যত তথ্যর্ফফযণী, প্রকার্ত াংফাবদয প্রর্তফাদ, ব্যাখ্যা, র্ফর্বন্ন জাতীয় 

 আন্তজিার্তক র্দফব ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফাণী, মাকফাতিা  র্স্থযর্চত্র এ কক্ষ মথবক গণভাধ্যবভ মপ্রযণ কযা য়। এ 

ছাো র্ফর্বন্ন জনগুরুত্বপূণ ি র্ফলবয় যকায কর্তিক জার্যকৃত মপ্রবনাট এ াখা মথবক গণভাধ্যবভ প্রকাবয ব্যফস্থা কযা য়। ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয াংফাদ বেরন/ মপ্র র্ের্পাং, অন্যান্য ভন্ত্রণারয়  র্ফবাবগয াংফাদ বেরন/ মপ্র র্ের্পাং-এয আবয়াজন  গণভাধ্যবভয 

প্রর্তর্নর্ধবদয উর্স্থর্ত র্নর্িত কযা এ র্ফবাবগয দার্য়ত্ব। াংফাদকক্ষটি প্রর্তর্দন কার ৯টা মথবক র্ফযর্তীনবাবফ যাত ১২টা ম িন্ত মখারা 

থাবক। াংফাদকক্ষটি াপ্তার্ক ছুটি, যকার্য মঘালণায় ফন্ধ ফা ঈবদয র্দবন মখারা থাবক। অর্ধকন্তু ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্ফবদ পয ফা 

জাতীয় গুরুত্বপূণ ি প্রবয়াজবন এফাং গুজফ প্রর্তবযাধ  অফর্তকযণ মর এয কভ িকাণ্ড র্যচারনায রবক্ষয এ কক্ষটি াযাযাত মখারা যাখা য়। 

ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, র্ফর্বন্ন াংস্থা  র্ফবাগ মথবক মপ্রর্যত তথ্যর্ফফযণী, র্স্থযর্চত্র াংবাধন  র্যভাজিন কযায 

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

কযান র্যর্রজ কযা য়। এটি একটি অতযন্ত স্প িকাতয াখা। এ াখায াভান্য ত্রুটিয কাযবণ যকাবযয ফক্তব্য ভুর ব্যাখ্যা ফায ঝুঁর্ক 

থাবক। পবর াংফাদকক্ষ ঊধ িতন কভ িকতিায দার্য়ত্ব ারন প্রবয়াজন। াংফাদকক্ষটি ারাক্রবভ চালু থাবক।  

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

ভন্ত্রণারবয়য দার্য়ত্বপ্রাপ্ত ভাননীয় ভন্ত্রী/ প্রর্তভন্ত্রীয জনাংবমাবগয কাজ ম্পাদন কযবছন। মদব গণভাধ্যবভয ব্যাক প্রায ঘটায় াংফাদত্র, 

াংফাদ ভাধ্যভ, ইবরবটার্নক গণভাধ্যভ, অনরাইন র্ত্রকা, র্নউজবাট িার ইতযার্দয াংখ্যা আবগয তুরনায় অবনক বৃর্দ্ধ মবয়বছ। ভন্ত্রণারবয়য 

কাবজয র্যর্ধ  প্রকল্প াংখ্যা আবগয তুরনায় অবনকগুণ মফবেবছ।  

 

আবরাকর্চত্র াখা 

 আবরাকর্চত্র াখাটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি  স্প িকাতয াখা। ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভর্ন্ত্রর্যলবদয ভাননীয় দযগণ 

এফাং যাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠান, র্বর্বআইর্  র্বআইর্গবণয ফাাংরাবদ পযকাবর র্স্থযর্চত্র কাবাবযজ এ াখায ভাধ্যবভ প্রদান কযা য়।  

খুফ কার মথবক ারাক্রবভ যাত ১১টা ম িন্ত এ াখায কাম িক্রভ চবর। র্বর্বআইর্গবণয র্ফবদ পযকাবর এ াখা গবীয যাত ম িন্ত মখারা 

যাখা য়।  
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র্যাচ ি, মযপাবযন্প এন্ড র্ভর্ডয়া মন্টায  

এ াখা যকার্য-মফযকার্য গণভাধ্যবভ প্রকার্ত াংফাদ মথবক তথ্য-উাি াংগ্র, র্ফলয়র্বর্িক ডাটাবফইব তথ্য  উািমূ 

াংযক্ষণ, তথ্য-উাি র্নবয় গবফলণা, গবফলণায র্বর্িবত র্ফবিলণমূরক প্রর্তবফদন প্রস্ত্িত কবয তা র্নর্দ িি ডাটাবফইব দ্ধর্তগতবাবফ 

াংযক্ষণ কবয। গণভাধ্যবভ প্রকার্ত/ প্রচার্যত র্ফর্বন্ন খফয র্ফবিলণ তা যকাবযয র্নকট প্রর্তর্দন প্রর্তবফদন আকাবয উস্থান কবয।  

 

 

মপ্রাটকর  র্রয়াবজোঁ াখা 

মপ্রাটকর  র্রয়াবজোঁ াখা র্ফবদর্ র্বআইর্  র্বর্বআইর্গবণয ফাাংরাবদ পয এফাং ফাাংরাবদবয র্বর্বআইর্গবণয মদবয 

অবযন্তবয  র্ফবদ পযকাবর মপ্রাটকর প্রদান কযা এ র্ফবাবগয অন্যতভ দার্য়ত্ব। একজন র্র্নয়য উপ্রধান তথ্য অর্পাবযয য এ 

র্ফবাবগয দার্য়ত্ব ন্যস্ত যবয়বছ। এ র্ফবাগটি এর্ক্রর্ডবটন এফাং মপ্রাটকর অযান্ড র্রয়াবজোঁ নাবভ দু’টি অণুাখায় র্ফবক্ত। মপ্রাটকর অযান্ড 

র্রয়াবজোঁ র্ফবাগ মথবক র্ফবদর্ যাষ্ট্রীয় অর্তর্থবদয মপ্রাটকর প্রদান কযা য়। পবয আা র্ফবদর্ র্বর্বআইর্গবণয মপ্রাটকর প্রদাবনয জন্য 

র্ফভানফন্দয মথবক প্রর্তটি অনুষ্ঠানস্থবর উর্স্থত থাকবত য়। এ অর্ধদপতবযয মপ্রাটকর র্ফবাগ কর ধযবনয কূটননর্তক  জাতীয় 

অনুষ্ঠাবনয াংফাদ কাবাবযবজয জন্য দার্য়ত্ব ারন কবয থাবক। র্বর্বআইর্বদয মপ্রাটকর প্রদাবনয মক্ষবত্র াাংফার্দকবদয র্ক্রবডর্ন্পয়ার 

মাচাই ফাছাইবয়য জবন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ এএএপ, এর্ফ, র্ডর্জএপআই  এনএআই -এয বঙ্গ মমাগাবমাগ কবয ছােত্র 

র্নবত য়। অন্যান্য অনুষ্ঠাবনয মক্ষবত্র র্ভর্ডয়া কাবাবযবজয জবন্য এ র্ফবাবগয কভ িকতিাবদযবক র্নর্দ িি ভবয়য ভবধ্য কর কাজ ম্পন্ন 

কযবত য়। এ কর কাজ ম্পাদবনয জবন্য র্ফর্বন্ন দপ্তবযয উচ্চম িাবয়য কভ িকতিায বঙ্গ যার্য মমাগাবমাগ কযবত য়।  

 

 

এর্ক্রর্ডবটন াখা 

মপ্রাটকর, এর্ক্রর্ডবটন  র্ভর্ডয়া র্রয়াবজোঁ র্ফবাগ র্ফবদর্ র্বআইর্  র্বর্বআইর্গবণয ফাাংরাবদ পয এফাং ফাাংরাবদবয 

র্বর্বআইর্গবণয মদবয অবযন্তবয  র্ফবদ পযকাবর মথামথ র্ভর্ডয়া কাবাবযজ র্নর্িত কযায দার্য়ত্বপ্রাপ্ত। ফতিভাবন মপ্রাটকর-১, 

মপ্রাটকর-২  এর্ক্রর্ডবটন নাবভ র্তনটি াখা এ র্ফবাবগয অধীবন যবয়বছ। এযভবধ্য এর্ক্রর্ডবটন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি এফাং স্প িকাতয 

অণুাখা। এ অণুাখা মথবক প্রর্থতমা াাংফার্দক র্প্রন্ট  ইবরবরার্নক র্ভর্ডয়ায াাংফার্দকবদয মাগত দার্য়ত্ব ারবনয জন্য 

এর্ক্রর্ডবটন কাড ি ইসুয কযা য়। র্বর্বআইর্ অনুষ্ঠানমূবয মথামথ র্ভর্ডয়া কাবাবযবজয জন্য এএএপ, র্ডর্জএপআই, এনএআই, 

এর্ফ  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য বঙ্গ যাভ িক্রবভ াাংফার্দকবদয জবন্য প্রবয়াজনীয় এর্ক্রর্ডবটন কাড ি মদয়া এ অণুাখায দার্য়ত্ব। এ 

কাম িম্পাদবন ত্র-র্ত্রকায ম্পাদক  যকাবযয উচ্চম িাবয়য কভ িকতিাবদয াবথ মমাগাবমাগ কযায প্রবয়াজন য়।  

 

গণভাধ্যবভয প্রায ঘটায় এ র্ফবাবগয কাবজয র্যভাণ অবনকগুণ বৃর্দ্ধ মবয়বছ। াাংফার্দকবদয এর্ক্রবডর্ন্পর্য়ার মাচাই-ফাছাই কবয 

নফায়ন স্থায়ী  অস্থায়ী ফছবয প্রায় ৩,০০০টি এর্ক্রর্ডবটন কাড ি ইসুয  নফায়ন কযা য়। র্বর্বআইর্বদয মপ্রাটকর কযায মক্ষবত্র 

াাংফার্দকবদয এর্ক্রবডর্ন্পয়ার মাচাই ফাছাই কযায জন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য ভাধ্যবভ এএএপ, এর্ফ, র্ডর্জএপআই  এনএআই-এয 

বঙ্গ মমাগাবমাগ কবয ছােত্র র্নবত য়। অন্যান্য অনুষ্ঠাবনয মক্ষবত্র র্ভর্ডয়া কাবাবযবজয জবন্য এ র্ফবাবগয কভ িকতিাবদযবক র্নর্দ িি 

ভবয়য ভবধ্য কর কাজ ম্পন্ন কযবত য়।  

 

অনরাইন র্নউজ মাট িার র্নফন্ধন 

অনরাইন র্নউজ মাট িার র্নফন্ধবনয জন্য প্রাথর্ভকবাবফ তথ্য অর্ধদপতবয আবফদন জভা মনয়া য়। মগুবরা তথ্য  ম্প্রচায 

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

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

  

াংফাদ গর্তধাযা 

প্রর্তর্দবনয প্রকার্ত াংফাবদয র্বর্িবত যকাবযয নীর্ত-র্নধ িাযক ভবরয জন্য তথ্য অর্ধদপতয ‘াংফাদ গর্তধাযা’ প্রকা কবয। 

একই াবথ র্ফবদব ফাাংরাবদ র্ভনগুবরায জন্য ইাংবযর্জ বালায় ‘মপ্র মেন্ড’ প্রস্ত্িত কবয তা পযাক্স  ই-মভইর মমাবগ মপ্রযণ কযা য়। এ 

াংফাদ গর্তধাযা  মপ্রবেন্ড মথবক নীর্ত-র্নধ িাযকগণ অর্ত বজই র্ফর্বন্ন ত্রর্ত্রকায় প্রকার্ত প্রধান খফযগুবরা ম্পবকি ধাযণা রাব 

কবযন।  

 

মভৌর্রক তথ্য  ব্যর্ক্তত্ব 

মভৌর্রক তথ্য  ব্যর্ক্তত্ব তথ্য অর্ধদপতবযয একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি াখা। ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, জাতীয় াংবদয 

ভাননীয় র্স্পকায,  ভর্ন্ত্রর্যলবদয দযফগ ি, মডপুটি র্স্পকায যাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ি ব্যর্ক্তফবগ িয জীফনী প্রস্ত্িত  াংযক্ষণ কযা এ াখায 

অন্যতভ দার্য়ত্ব। এছাো ভাবজয গুরুত্বপূণ ি  র্ফর্ি ব্যর্ক্তফবগ িয নাবভয তার্রকা প্রণয়ন, র্ফর্িজনবদয জীফনবৃিান্ত ততর্য  াংযক্ষণ 

কযা এ াখায দার্য়ত্ব। স্বাধীনতায য মথবক ফতিভানকার ম িন্ত দার্য়ত্ব ারনকাযী ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী, উভন্ত্রী, উবদিা, র্ফবল কাযীগবণয 

জীফনবৃিান্ত তথ্য অর্ধদপতবয াংযর্ক্ষত আবছ।  
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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 োঁচটা মথবক শুরু কবয কার ১০টায ভবধ্য 

র্ির্াং-এয কর কাজ ম্পন্ন কযবত য়। র্ির্াংগুবরা মথবক াংর্িি ভন্ত্রণারবয়য ভন্ত্রী/ প্রর্তভন্ত্রী/ উভন্ত্রী এফাং র্চফগণ তোঁয 

ভন্ত্রণারবয়য প্রকার্ত াংফাদ ম্পবকি একাবথ ধাযণা ান। এয য র্বর্ি কবয ভন্ত্রণারবয়য মকান ফক্তব্য থাকবর তা বজই তথ্য 

অর্ধদপতবযয ভাধ্যবভ াংর্িি র্ত্রকায় মপ্রযণ কযা মায়। 

 

প্রর্তষ্ঠাকার মথবকই তথ্য অর্ধদপতয র্ির্াং ততর্যয কাজ কবয আবছ। প্রর্তষ্ঠাকাবর মদব স্বল্পাংখ্যক র্ত্রকা র্ছর। র্কন্তু ফতিভাবন 

প্রায় ৪০টিয ভত ফহুর প্রচার্যত তদর্নক র্ত্রকা মপ্র র্ির্াং ততর্যয কাবজ ব্যফায কযা বচ্ছ। এ কর র্ত্রকায র্ির্াং ততর্য কবয কার 

কার তা াংর্িি দপ্তবয মপ্রযণ কযবত য়। এভএরএ কর্ভটিয অনুবভার্দত াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমায়ী এ কাম িক্রবভয জন্য মকান াখা না 

থাকবর প্রবয়াজবনয র্নর্যবখ গুরুত্বপূণ ি এ কাজটি ম্পাদন কযা বচ্ছ।  

 

র্পচায াখা  

যকাবযয র্ফর্বন্ন উন্নয়ন কভ িকা মণ্ডয য উন্নয়নমূরক  প্রফন্ধ, র্পচায, কার্ট িন  মলাগান র্ফর্বন্ন গণভাধ্যবভ র্ফতযণ এফাং  প্রকাবয 

ব্যফস্থা কযা এ াখায প্রধান কাজ। এছাো র্ফর্বন্ন জাতীয় র্দফবয উবেবশ্যয প্রর্ত রক্ষয মযবখ মক্রােবত্রয র্ফলয়ফস্তুয য র্ফর্বন্ন ম্মাতনত 

ও প্রতথতমা ব্যতক্তহত্বয কাছ মথবক র্ফলয়র্বর্িক র্নফন্ধ, প্রফন্ধ, কর্ফতা ইতযার্দ  াংগ্রপূফ িক মক্রােত্র ততর্য  কযা এফাং র্ত্রকায় প্রকাবয 

ব্যফস্থা কযা ি।  একজন র্চপ র্পচায যাইটাবযয তত্ত্বাফধাবন এ াখা র্যচার্রত য়।  

 

   অর্ধদপতবযয কাম িাফর্র (Functions) 
        

র্নয়র্ভত কাম িাফর্র 

 যান্ডআউট/মপ্রর্যর্রজ ততর্য  গণভাধ্যবভ প্রচায;  

 র্নউজর্েপ, মপ্রবেন্ড ততর্য  যকাবযয নীর্ত র্নধ িাযণী কর্তিবক্ষয র্নকট মপ্রযণ;  

 র্বর্বআইর্বদয র্ফর্বন্ন যকাযী ন্যষ্ঠান যকাহযয উন্নিন কাম যক্রহভয পবটাকাবাবযজ প্রদান; 

 মদর্  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয জন্য অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি ইসুয  নফায়ন; 

 াংদ অর্ধবফন চরাকারীন এফাং র্ফর্বন্ন জাতীয়  আন্তজিার্তক ঘটনা র্নউজ কাবাবযজ/াংফাদ ধাযবণয জন্য াাংফার্দকবদয 

র্ভর্ডয়া া ইসুয কযা; 

 র্বর্বআইর্  র্বআইর্বদয জন্য মপ্র র্ির্াং ততর্য  র্ফতযণ  

 মপ্র কনপাবযন্প  মপ্র র্ের্পাং এয আবয়াজন 

 জনবচতনতা  উন্নয়নমূরক র্পচায, র্নফন্ধ  ইরাবেনমৄক্ত মলাগান র্ত্রকায় প্রকাবয ব্যফস্থা কযা  

 র্ফর্বন্ন জাতীয় র্দফব র্ত্রকায় মক্রােত্র প্রকাবয ব্যফস্থা কযা  

 র্বর্বআইর্  র্বআইর্বদয জীফনবৃিান্ত াংগ্র কবয প্রকা কযা 

 মপ্রবেন্ড, র্নউজর্েপ, যান্ডআউট, মপ্রর্ির্াং এফাং াংফাদত্র াংযক্ষণ 

 তফতবন্ন টিতব েুাহনহর ম্প্রোতযত স্ক্রর, তনউজ ও টকহা’য ভতনটতযং তযহাট য তততয এফং ভাভান্য যাষ্ট্রতত, ভাননীি 

প্রধানভন্ত্রী ভতন্ত্রতযলদ দস্যগণ এফং যকাহযয তেফহদয তনকট আ-সভআর ও াড য কত অকাহয সপ্রযণ। 

 র্ফর্বন্ন র্ভর্ডয়ায াাংফার্দকগবণয াবথ র্রয়াবজোঁ যক্ষা 

 মদর্  র্ফবদর্ াাংফার্দকবদয াবথ র্রয়াবজোঁ যক্ষা 

 র্ভর্ডয়া গাইড প্রকা ংক্রান্ত কাম যক্রভ 

 জাতীয়  আঞ্চর্রক ম িাবয় গণভাধ্যভ কভীবদয াবথ ভতর্ফর্নভয় 

 যকাবযয উন্নয়ন প্রকল্পমূ াাংফার্দকবদয র্নবয় বযজর্ভন র্যদ িবনয ব্যফস্থা কযা 
 

অন্যান্য কাম িাফর্র 

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

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

 র্বন ২০২১ এফাং র্বন ২০৪১ ফাস্তফায়বনয র্নবদ িনাফর্র প্রর্তারন  

 ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়ন 
 

এর্ডর্জ ২০৩০ অজিবন গৃীত কাম িক্রভ  
  

 মটকই উন্নয়ন অবীিমূ (এর্ডর্জ)  কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়বনয মযাডম্যা অনুমায়ী  মূর দাতিত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারি/তফবাহগয বমাগী 

র্ববফ এ অর্ধদপতবযয  সুর্নর্দ িি দার্য়ত্ব যবয়বছ। দার্য়ত্বগুসরা র্নম্নরূ : 
 

 ২০৩০ াবরয ভবধ্য করবক আধুর্নক  মটকই জ্বারার্ন মফায আতায় আনবত, উন্নয়নীর র্ফবল কবয স্ববল্পান্নত  মছাবটা 

দ্বী যাষ্ট্রগুবরাবত জ্বারার্ন অফকাঠাবভায ম্প্রাযণ  প্রমৄর্ক্তয উন্নর্ত াধন কযা। 

 

 ৯.১ অথ িননর্তক উন্নর্ত  ভানফজার্তয কল্যাবণ আঞ্চর্রক  আন্তোঃীভান্ত মক্ষবত্র ভানম্পন্ন, র্নব িযবমাগ্য, মটকই  র্স্থর্তীর 

অফকাঠাবভায র্ফকা ঘটামনা। ফায জন্য ব্যফাযবমাগ্য  ভান প্রবফার্ধকায র্নর্িত কযা। 
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 ৯.এ আর্িকা উন্নয়নীর, স্ববল্পান্নত  ক্ষুদ্র দ্বী যাষ্ট্রগুবরাবত মটকই  র্স্থর্তীর অফকাঠাবভাগত উন্নয়বন আর্থ িক, প্রমৄর্ক্তগত 

 কার্যগর্য ায়তা ফাোবনা। 

 

 ৯.র্ফ উন্নয়নীর মদগুবরাবত অবযন্তযীণ প্রমৄর্ক্তয উন্নয়ন, গবফলণা  উদ্ভাফবন ায়তা কযা। র্ল্পনফর্চত্রয  ণ্যভান অন্যান্য 

মক্ষবত্র একটি ায়ক নীর্তয র্যবফ র্নর্িত কযা। 
 

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

াভার্জক  র্যবফগত াংবমাবগয ইর্তফাচক ভম্বয় াধন। 

 

 ১৭.১৭ অাংীদার্যবত্বয অর্বজ্ঞতা  াংস্থান মকৌবরয ভাধ্যবভ কাম িকযবাবফ যকার্য-মফযকার্য এফাং সুীর ভাজর্বর্িক 

অাংীদার্যত্ববক উৎার্ত কযা এফাং উন্নর্ত াধন কযা।  
 

     এর্ডর্জ ফাস্তফায়বন ফাংরাহদহয ৭ভ ঞ্চফার্ল িকী র্যকল্পনায় গৃীত অবীিমূ অজিবন এ অর্ধদপতয প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ 

র্যচারনা কযবছ। এযই আবরাবক াংর্িি র্ফলবয় জনগণবক তথ্য প্রদাবনয ভাধ্যবভ বচতন এফাং প্রর্র্ক্ষত কবয গবে মতারায রবক্ষয 

র্পচায,র্নফন্ধ  ইরাবেনমৄু্ক্ত মলাগান গণভাধ্যবভ প্রকাবয ব্যফস্থা কযা বচ্ছ। এছাো  এ াংক্রান্ত  যান্ডআউট/ মপ্রর্যর্রজ, 

র্নউজর্েপ, মপ্রবেন্ড ততর্য  র্নয়র্ভত র্ফতযবণয ব্যফস্থা কযা বচ্ছ।  

 

২০21-২2  অথ িফছবয এর্ডর্জ র্ফলয়ক প্রচায কাম িক্রবভয র্ফফযণ: 

 

থ যফছয তথ্যতফফযণী তপোয আরাহেন ন্যান্য 
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সকাতবড-১৯ ংক্রভণ প্রততহযাহধ হেতনতামূরক র্ফবল কাম িক্রভ 

 

 কহযানা বাআযা ংক্রভণ প্রততহযাধ ংক্রান্ত তথ্যপ্রদান, হেতনতা সৃতষ্ট এফং তকীকযহণয জন্য তথ্য তধদপতয (তঅআতড) সথহক 

ফ যহল ৩০ জুন ৪টি তথ্যতফফযণী গণভাধ্যহভ সপ্রযণ কযা হিহছ।           

 উহেখ্য, ২৩ জান্যিাতয ২০২1 সথহক ৩০ জুন ২০২2 ম যন্ত সভাট ২৫৪১টি তথ্যতফফযণী গণভাধ্যহভ সপ্রযণ কযা হিহছ। এ কর 

তথ্যতফফযণী আহতাভহধ্য তপ্রন্ট, আহরক্ট্রতনক ও াভাতজক সমাগাহমাগ ভাধ্যহভ ব্যাকবাহফ প্রোতযত হিহছ। তথ্যতফফযণীগুহরা 

তঅআতড’য ওহিফাআহট (www.pressinform.gov.bd) এফং সপবুক অআতডহত (PID BD) অহরাড কযা হিহছ।  

 এ র্ফলবয় ইবতাভবধ্য র্আইর্ড মথবক মপ্রর্যত ৭৯টি র্পচায  ২৬টি ইরাবোন র্ত্রকায় মুর্দ্রত বয়বছ। তথ্য অর্ধদপতবযয মপবুক 

আইর্ডবত (PID BD) প্রচায কযা বয়বছ।  

 ২৩ জানুয়ার্য ২০২১ মথবক ৩০ জুন ২০২২ ম িন্ত মভাট ৫৩৯টি আবরাকর্চত্র গণভাধ্যবভ মপ্রযণ কযা বয়বছ।  

 কবযানা বাইযা মভাকার্ফরায় প্রধানভন্ত্রীয চাযফাতিা মমভন-‘কবযানা বাইযা মভাকার্ফরায় কযণীয়’; ‘সুযক্ষা  র্চর্কৎা াভগ্রীয 

ঘাটর্ত মনই’; ‘কবযানা বাইযাব বীত বফন না’ এফাং ‘নীর  াংবফদনীর মান’ গণভাধ্যবভ মপ্রযণ কযা বয়বছ এফাং 

ফাতিাগুবরা াংফাদ  মৌজন্য র্ফজ্ঞান আকাবয র্ফর্বন্ন র্ত্রকা  অনরাইন াংফাদভাধ্যবভ প্রকার্ত বয়বছ।  

  গত ২৩ ভাচ ি কবযানা বাইযা প্রর্তবযাধ ম্পবকি যকাবযয কভ িসূর্চ মঘালণায জন্য ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্চবফয জরুর্য 

মপ্র র্ের্পাং আবয়াজন কযা য়। এ মপ্র র্ের্পাংবয় মঘার্লত যকাবযয কভ িসূর্চ র্প্রণ্ট, ইবররর্নক  াভার্জক মমাগাবমাগ ভাধ্যবভ 

প্রচায বয়বছ।  

 কবযানা বাইযা াংক্রভণ  র্ফস্তায প্রর্তবযাধ ম্পর্কিত মমবকাবনা র্নবদ িনা এফাং বচতনতামূরক তথ্যর্ফফযণী গণভাধ্যবভ মপ্রযণ 

কযায রবক্ষয তথ্য অর্ধদপতবযয াংফাদকক্ষ াফ িক্ষর্ণক মখারা যবয়বছ। 

 গত ২৩ ভাচ ি কবযানা বাইযা প্রর্তবযাধ ম্পবকি যকাবযয কভ িসূর্চ মঘালণায জন্য ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাবগ ভর্ন্ত্রর্যলদ র্চবফয জরুর্য 

মপ্র র্ের্পাং আবয়াজন কযা য়। তথ্য অর্ধদপতয এ মপ্র র্ের্পাংবয় মঘার্লত যকাবযয কভ িসূর্চ র্প্রণ্ট, ইবরকের্নক  াভার্জক 

মমাগাবমাগ ভাধ্যবভ প্রচাবযয ব্যফস্থা মনয়া য়।  

 তথ্য তধদপতয কহযানা বাআযা ংক্রভণ সভাকাতফরাি যকাহযয উহদ্যাগ, কভ যসূতে, হেতনতামূরক তথ্য, ংফাদ, 22টি তপোয, 

ছতফ, আরাহেন গণভাধ্যভ ও াভাতজক সমাগাহমাগ ভাধ্যহভ সপ্রযণ ও প্রোয। তফশ্ব স্বাস্থু ংস্থা ও স্বাস্হু তধদপ্তয ফা মথামথ কর্তযক্ষ 

সথহক প্রাপ্ত হেতনতামূরক তথ্য জনগণহক ফতত কযা হে। সপ্রতিতপং, ংফাদ হম্মরহনয অহিাজন তেফারহিয উহয এরআতড 

তডহহে ব্যফায কহয জনাধাযণহক ফততকযহণয ব্যফস্থা সনিা হিহছ।  

 কবযানা বাইযা প্রর্তবযাবধ বচতনতাসৃর্িয জন্য র্ফটির্ব মথবক প্রস্তুতকৃত ১০টি র্বর্ড র্ি, এর্টআই মথবক প্রাপ্ত ৬টি টির্বর্, 

চরর্চ্চত্র  প্রকানা অর্ধদপ্তয  র্ডএপর্ মথবক প্রস্তুতকৃত ৪টি র্বর্ড র্ি  এফাং স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় মথবক প্রাপ্ত ১টি র্বর্ড র্ি কর 

ইবররর্নক র্ভর্ডয়ায় মপ্রযণ  প্রচায কযা বয়বছ। র্িগুবরা তথ্য অর্ধদপতবযয বয়ফাইট ( www.pressinform.gov.bd) 

এফাং মপবুক আইর্ডবত (PID BD) প্রোয কযা বয়বছ। 

  তপ্রন্ট, আহরক্ট্রতনক, নরাআন গণভাধ্যভ এফং াভাতজক সমাগাহমাগ ভাধ্যহভ তথ্য তধদপতয সপ্রতযত তথ্য জনগণ জানহত াযহছ এফং 

কহযানা বাআযা ংক্রভণ সভাকাতফরাি উদ্ধুদ্ধ হত কর সেতণ সায ভান্যল ক্ষভতা জযন কযহছ।  
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ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফািন  
 

 202১-2২ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

 

তথ্য অর্ধদপতবযয মকৌরগত উবেশ্যমূ, মভাট নম্বয-৭০ 

ক্র.ন কভ িম্পাদন সূচক একক ভান ২০২1-22 

অথ িফছবযয 

রক্ষযভাত্রা 

জুন’২২ 

ভাবয অজিন 

জুরাই’২১-

জুন’2২ ম িন্ত 

সভাট গ্রগতত 

তকযা 

ায 

০1. 

 

[1.১.১]  তথ্যর্ফফযণী ইসুয  াংখ্যা ১২ ৪৫০০ ১১৮ ৫৭১১ ১০০% 

[1.১.২]  র্ডর্জটার পবটাকবাবযজ প্রদান  াংখ্যা ১২ ৪৫০০ ২৯9 ৪৭৪১ ১০০% 

০2. 

 

[২.১.১]  এর্ক্রর্ডবটন কাড ি ইসুয  

 % (আবফদন প্রার্প্তয ২১ কাম ির্দফবয ভবধ্য র্নষ্পর্ি)  
% ৭ ৮0% 100%  

(৭) 

100%  

(151) 

১০০% 

[২.১.২]  এর্ক্রর্ডবটন কাড ি নফায়ন  

 % (আবফদন প্রার্প্তয ২১ কাম ির্দফবয ভবধ্য র্নষ্পর্ি)  
% ৭ ৮0% 100%  

(৯১) 

100%  

(১505) 

১০০% 

[২.১.৩]  অনরাইন র্নউজ মাট িাবরয র্নফন্ধন প্রদান  

 % (তথ্য  ম্প্রচায ভন্ত্রণারবয়য তার্রকায)  
% ৬ ৭0% 100%  

(১১) 

100%  

(1১১) 

১০০% 

০3. 

 

[৩.1.১]  র্পচায/র্নফন্ধ প্রকা  াংখ্যা ৮ 1৫0 ৮ ১৫০ ১০০% 

[৩.1.২]  মক্রােত্র প্রকা  াংখ্যা ৫ 0৭ ০ ০7 ১০০% 

04. [৪.১.১]  মপ্রর্ির্াং ফাঞ্চ র্ফতযণ  াংখ্যা 5 15000 1৫০০ ১৮৫৯৮ ১০০% 

[4.১.2]  মপ্রবেন্ড র্ফতযণ  াংখ্যা ৪ ২৫০ 3০ 3৫2 ১০০% 

[৪.১.৩] র্নউজর্েপ র্ফতযণ  াংখ্যা ৪ 250 3০ ৩৫4 ১০০% 

                                                      মভাট = ৭০  
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২০2১-২২ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (APA) ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

 

তথ্য অর্ধদপতবযয আফর্শ্যক মকৌরগত উবেশ্যমূ, মভাট নম্বয-৩০ 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: তথ্য অধধদপতয, ঢাকা 

কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগধত ধযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অধজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাধতষ্ঠাধনক ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১ ননধতকতা কধভটিয বা অয় াজন বা অয় াজজত ৪ ংখ্যা ননধতকতা 

কধভটি 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননধতকতা কধভটিয বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাধয়ত ধদ্ধান্ত ৬ % ননধতকতা 

কধভটি 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন      

১.৩ সুান প্রধতষ্ঠায ধনধভত্ত অংীজমনয 

(stakeholders) অংগ্রমণ  বা 

অনুধষ্ঠত বা ২ ংখ্যা এধআইও 

(কপ্র ও 

প্রান) 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ আবয়াজন প্রর্ক্ষণ আবয়ার্জত   ২ াংখ্যা ধতঅ 

(প্রান) 

২ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৫ কভ য-ধযমফ উন্নয়ন  উন্নত কভ ম-জযয়ফ     ২ ংখ্যা 

ও 

তাধযখ 

এধআইও 

(কপ্র ও 

প্রান) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২১ ৩০.১২.২১ ৩০.০৩.২২ ১৫.০৬.২২    

অজযন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ যধযকল্পনা, 

২০২১-২২ ও নত্রভাধক ধযফীক্ষ্ণ প্রধতমফদন 

ংধিষ্ট ভন্ত্রণারময় দাধখর ও স্ব স্ব 

ওময়ফাইমর্ আমরাডকযণ 

কভ যধযকল্পনা  ও 

নত্রভাধক প্রধতমফদন 

দাধখরকৃত ও 

আমরাডকৃত 

    ১ তাধযখ ধতঅ 

(প্রান) 

 রক্ষ্যভাত্রা ১৫.০৭.২১ ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২    

অজযন      

১.৭ অওতাধীন  অঞ্চজরক/ ভাঠ ম মায় য 

কাম মার  (প্রয়মাজয ক্ষেয়ে) কর্তমক দাধখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ যধযকল্পনা ও 

ধযফীক্ষ্ণ  প্রধতমফদমনয ওয ধপডব্যাক 

প্রদান  

ধপডব্যাক 

বা/কভ যারা 

অনুধষ্ঠত 

   ৪ তাধযখ এধআইও 

(কপ্র ও 

প্রান) 

 রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২১ - ৩১.০৩.২২ -    

অজযন      

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তাজরকা ওয় ফাআয়ে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায     ১ তাজযখ ননধতকতা 

কধভটি 

 রক্ষ্যভাত্রা - ৩১.১২.২১ - -    

অজযন 
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কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগধত ধযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অধজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  অজথ মক ব্যফস্থানা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ য ফছমযয ক্রয়-ধযকল্পনা  

(প্রকমল্পয  অনুমভাধদত ফাধল যক ক্রয় 

ধযকল্পনা) ওময়ফাইমর্ প্রকা 

ক্রয়-ধযকল্পনা 

ওময়ফাইমর্ 

প্রকাধত 

২ তাধযখ ধতঅ 

(ভন্বয়) 

 রক্ষ্যভাত্রা ১৫.০৮.২১ - - -    

অজযন      

২.২ প্রকবল্পয PSC  PIC বা আবয়াজন  বা আবয়ার্জত ২    রক্ষ্যভাত্রা       প্রকল্প কনই 

অজযন      

২.৩ ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন ফার্ল িক উন্নয়ন 

কভ িসূর্চ ফাস্তফার্য়ত 

২    রক্ষ্যভাত্রা       প্রকল্প কনই 

জমন      

২.৪ প্রকল্প ভাধপ্ত কমল প্রকমল্পয ম্পদ 

(মানফান, কধম্পউর্ায, আফাফত্র 

ইতযাধদ) ধফধধ কভাতামফক স্তান্তয কযা 

প্রকমল্পয ম্পদ ধফধধ 

কভাতামফক স্তান্তধযত 

২    রক্ষ্যভাত্রা       প্রকল্প কনই 

জমন      

৩. শুদ্ধাচায ংধিষ্ট এফং দুনীধত প্রধতমযামধ ায়ক অন্যান্য কাম যক্রভ……………..৩০ (গ্রাজধকায জবজত্তয়ত ন্যযনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৩.১ দুনীধত প্রধতমযামধ ধপচায/ধনফন্ধ  

      প্রকা 

ধপচায/ধনফন্ধ ৪ ংখ্যা ধচপ ধপচায 

যাইর্ায 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.২ উত্তভ চচ যা প্রধতারন উত্তভ চচ যা প্রধতারন ৪ ংখ্যা ধতঅ ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    



 

 

কাম যক্রমভয নাভ কভ যম্পাদন সূচক 

 

সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যধি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ যফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগধত ধযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজযন 

১ভ 

ককায়ার্ যায 

২য় 

ককায়ার্ যায 

৩য় 

ককায়ার্ যায 

৪থ য 

ককায়ার্ যায 

কভার্ 

অজযন 

অধজযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(প্রান) অজযন      

৩.৩ অধপ ধযদ যন অধপ ধযদ যন ৪ ংখ্যা এধআইও 

(কপ্র ও 

প্রান) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.৪ ভাঠ ম মায় য জপ জযদ মন ভাঠ ম মায় য জপ 

জযদ মন 

৪ ংখ্যা এধআইও 

(কপ্র ও 

প্রান) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.৫ জনভ মাণাধীন ক্ষভগা প্রকল্প জযদ মন জনভ মাণাধীন ক্ষভগা 

প্রকল্প জযদ মন 

৪ ংখ্যা এধআইও 

(কপ্র ও 

প্রান) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

 

জফ:দ্র:- ক্ষকান ক্রজভয়কয কাম মক্রভ প্রয়মাজয না য়র তায কাযণ ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ত য়ফ। 
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আ-গবর্ন্মান্স ও উদ্ভাফন কভ মজযকল্পনা 

 

 

ক্রভ  
কভ িম্পাদন 

মক্ষত্র  

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ জযন 

অাধাযণ উিভ চরর্ত ভান 

১০০% ৮০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

  

১ 

[১] আ-গবন্যযান্প 

ও উদ্ভাফন 

ংক্রান্ত 

কাম যক্রহভয 

ফাস্তফািন 

সজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা 

ফাস্তফায়ন  

[১.১.১] একটি নতুন 

উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফার্য়ত 

তার্যখ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

 

[১.২] মফা 

র্জকযণ 

[১.২.১] একটি মফা 

র্জকৃত  

তার্যখ ৫ 
২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

 

[১.৩]  সফা 

র্ডর্জটাইবজন 

[১.৩.১] ন্যযনতভ একটি 

মফা র্ডর্জটাইজকৃত 

তার্যখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২  

[১.৪] আতঃপূহফ য 

ফাস্তফাতিত উদ্ভাফনী 

ধাযণা, তজকৃত ও 

তডতজটাআজকৃত 

সফা ংক্রান্ত 

ম যাহরােনা বা   

[১.৪.১] বা অহিাতজত  
তাতযখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

 

[১.৫] ই-নর্থয 

ব্যফায বৃর্দ্ধ 

[১.৫.১] ই-পাইবর সনাট 

তনষ্পতিকৃত   
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[১.৬] ৪থ ি র্ল্প 

র্ফপ্লবফয চযাবরঞ্জ 

মভাকাবফরায় 

কযণীয় র্ফলবয় 

অফর্তকযণ 

বা/কভ িারা 

আবয়াজন 

[১.৬.১] বা/কভ িারা 

আবয়ার্জত 
ংখ্যা ৪ 4 ১ - 

 

 

 

২ 

[২] 

প্রাততষ্ঠাতনক 

দক্ষতা বৃতদ্ধ  

১৫ 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়বন 

কর মফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 

াংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 
 

[২.১.২] তফতবন্ন প্রকানা 

ও তথ্যাতদ তথ্য ফাতায়বন 

প্রকাতত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 

[২.২] ই-গবন্যিান্প  

উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] কভ যতযকল্পনা 

ফাস্তফািন ংক্রান্ত প্রতক্ষণ 

অহিাতজত  

াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

 

[২.২.২]ই-গবন্যিান্প 

কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়বনয 

জন্য ফযােকৃত অথ ি ব্যর্য়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

 



 

 

 

ক্রভ  
কভ িম্পাদন 

মক্ষত্র  

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ জযন 

অাধাযণ উিভ চরর্ত ভান 

১০০% ৮০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[২.২.৩] কভ ির্যকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত 

ম িাবরাচনা াংক্রান্ত বা 

আবয়ার্জত 

াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

 

[২.২.৪] কভ ির্যকল্পনায 

অধ িফার্ল িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ/ ঊর্ধ্িতন 

কর্তিবক্ষয র্নকট মপ্রর্যত 

তার্যখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

 

[২.২.৫] মদব/র্ফবদব 

ফাস্তফার্য়ত ন্যযনতভ একটি 

উবযাগ র্যদ িনকৃত 

াংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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তবহমাগ প্রততকায ব্যফস্থা ংক্রান্ত কভ য-তযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কাম িক্রবভয 

মক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয 

ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ জযন 

অাধাযণ 
অর্ত 

উিভ 
উিভ 

চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্তষ্ঠার্নক 

ব্যফস্থানা 

 

 

৫ 

[১.১] তবহমাগ 

তনষ্পতি কভ যকতযা 

(তনক) ও অতর 

কভ যকতযায তথ্য 

ওহিফাআহট 

তত্রভাতক তবতিহত 

ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  

অর্নক  

আর্র 

কভ িকতিায 

তথ্য 

ারনাগাদকৃত 

এফাং 

বয়ফাইবট 

আবরাডকৃত 

ংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

 

র্যফীক্ষণ 

 

ক্ষভতাবৃর্দ্ধ 

 

২০ 

[২.১] তনতদ যষ্ট ভহি 

নরাআন/ পরাআহন 

প্রাপ্ত তবহমাগ 

তনষ্পতি এফং তনষ্পতি 

ংক্রান্ত ভাতক 

প্রততহফদন উর্ধ্যতন 

কর্তযক্ষ ফযাফয 

সপ্রযণ   

[২.১.১] 

তবহমাগ 

তনষ্পতিকৃত  

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 

[২.২] 

কভ যকতযা/কভ যোযীহদয 

তবহমাগ প্রততকায 

ব্যফস্থা এফং 

তজঅযএ 

পটওিুায তফলিক 

প্রতক্ষণ অহিাজন 

[২.২.১] 

প্রতক্ষণ 

অহিাতজত 

ংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

 

[২.৩] তত্রভার্ক 

র্বর্িবত র্যফীক্ষণ 

এফাং তত্রভার্ক 

র্যফীক্ষণ প্রর্তবফদন 

উর্ধ্িতন কর্তিবক্ষয 

[২.৩.১] 

তত্রভার্ক 

প্রর্তবফদন 

মপ্রর্যত 

  

ংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 



 

 

র্নকট মপ্রযণ 

[২.৪] তবহমাগ 

প্রততকায ব্যফস্থানা 

তফলহি 

সেকহাল্ডাযগহণয 

ভন্বহি ফততকযণ 

বা  

[২.৪.১] বা 

ন্যতষ্ঠত 
ংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সফা প্রদান প্রততশ্রুতত ফাস্তফািন কভ য-তযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কাম িক্র

মভয 

মক্ষত্র 

 

ভা

ন 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

এক

ক 

 

কভ ি

ম্পাদন 

সূচবকয 

ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃ

ত 

অজি

ন 

২০২

০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ জযন 

অা

ধাযণ 

অর্ত 

উিভ 
উিভ 

চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০

% 
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্ত

ষ্ঠার্নক 

 

 

১০ 

[১.১] সফা প্রদান 

প্রততশ্রুতত র্যফীক্ষণ 

কর্ভটিয র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] র্দ্ধান্ত 

ফাস্তফার্য়ত 
% 5 - - 

১০০

% 
৯০% ৮০% ৭০% - 

 

[১.২] সফা প্রদান 

প্রততশ্রুতত তত্রভাতক 

তবতিহত ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] 

ওহিফাআহট  

প্রতত তত্রভাতহক 

ারনাগাদকৃত 

ং

খ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

 

ক্ষভ

তা 

অজিন 

 

র্যফী

ক্ষণ 

১৫ 

[২.১] সফা প্রদান 

প্রততশ্রুতত তফলিক  

প্রতক্ষণ অহিাজন  

[১.১.১] প্রতক্ষণ 

অহিাতজত 

াং

খ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 

[২.২]  মফা প্রদান র্ফলবয় 

মস্টকবাল্ডাযগবণয 

ভন্ববয় অফর্তকযণ বা 

আবয়াজন 

[১.৩.১]  

ফততকযণ বা 

ন্যতষ্ঠত 

াং

খ্যা 
5 - - ২ ১ - - - 
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তথ্য তধকায তফলহি ২০২১-২২ থ যফছহযয ফাতল যক কভ যতযকল্পনা  

কভ িম্পাদবনয 

মক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয 

ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ জযন 

অাধাযণ 
অর্ত 

উিভ 
উিভ 

চরর্ত 

ভান 

চরর্ত 

ভাবনয র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্তষ্ঠার্নক ১০ 

[১.১] তথ্য অর্ধকায আইন অনুমায়ী 

র্নধ িার্যত ভবয়য ভবধ্য তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] র্নধ িার্যত ভবয়য 

ভবধ্য তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

ক্ষভতা বৃতদ্ধ ১৫ 

[১.২] স্বপ্রহণাতদতবাহফ প্রকাহমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কবয ওহিফাআহট 

প্রকা 

[১.2.১] ারনাগাদকৃত তথ্য 

ওহিফাআহট প্রকাতত 

তার্যখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

 

[১.৩] ফাতল যক প্রততহফদন প্রকা  
[১.3.১] ফাতল যক প্রততহফদন 

প্রকাতত  
তাতযখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

 

[১.৪]  তথ্য অর্ধকায আইন, ২০০৯ 

এয ৫ ধাযা অনুাবয মাফতীয় তবথ্যয 

কযাটাগর্য   কযাটারগ ততর্য/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  তবথ্যয কযাটাগর্য  

 কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তার্যখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

 

[১.৫] তথ্য অর্ধকায আইন  

র্ফর্ধর্ফধান ম্পবকি জনবচতনতা 

বৃর্দ্ধকযণ 

[১.5.১]  প্রোয কাম যক্রভ 

িন্ন 

কাম যক্রহভয 

াংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

[১.৬] তথ্য তধকায তফলহি 

কভ িকতিাবদয প্রর্ক্ষণ আবয়াজন    
[১.6.১] প্রর্ক্ষণ আবয়ার্জত 

প্রতক্ষহণয 

াংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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২০2১-২২ অথ িফছবযয ফাবজট  ব্যবয়য র্ফফযণ 

তথ্য অর্ধদপতয, ঢাকা ২০2১-২২ অথ িফছবযয াংবার্ধত ফাবজট ফযাে অনুমায়ী (উবমাজন)  

প্রকৃত ব্যবয়য র্ফফযণ র্নম্নরূ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7টি আঞ্চর্রক তথ্য অর্পমূ ( চট্টগ্রাভ, যাজাী , খুরনা, ফর্যার, যাংপুয, র্বরট  ভয়ভনর্াং) 

2021-22 অথ িফছবযয াংবার্ধত ফাবজট ফযাে অনুমায়ী (উবমাজন) 

মভাট প্রকৃত ব্যবয়য র্ফফযণ র্নম্নরূ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-23- 

  

মকাড নম্বয  ব্যবয়য দপা 2021-22 অথ িফছবযয  

াংবার্ধত ফাবজট ফযাে 

2021-22 অথ িফছবযয  

প্রকৃত ব্যয় 

৩১১১১০১ - অর্পাযবদয মফতন ৪,6০,০০,০০০/- 3,97,56,০০০/- 

৩১১১২০১ - প্রর্তষ্ঠান কভ িচাযীবদয মফতন ৩,34,50,০০০/- ২,78,22,০০০/- 

৩১১১৩০১ – ৩১১১৩৩৪ -বাতার্দ   6,37,০4,০০০/-  5,27,46,০০০/- 

৩২১১ - ৩২৫৮ - ণ্য  মফায ব্যফায 2,98,20,০০০/- 3,15,60,০০০/- 

৪১১২-৪১১৩ - অআর্থ িক ম্পদ   80,35,০০০/-/- 99,12,০০০/- 

                                  ফ িবভাট ১8,10,09,০০০/- ১৬,১7,৯6,০০০/- 

মকাড নম্বয  ব্যবয়য দপা 2021-22 অথ িফছবযয  

াংবার্ধত ফাবজট ফযাে 

2021-22 অথ িফছবযয  

প্রকৃত ব্যয় 

৩১১১১০১ - অর্পাযবদয মফতন 1,53,49,০০০/- 1,07,01,০০০/- 

৩১১১২০১ - প্রর্তষ্ঠান কভ িচাযীবদয মফতন ১,6৮,৪4,০০০/- ১,২0,৪৫,০০০/- 

৩১১১৩০১ - ৩১১১৩৩৮ -বাতার্দ 2,92,63,০০০/- ১,73,85,০০০/- 

৩২১১- ৩২৫৮- ণ্য  মফায ব্যফায 1,86,35,০০০/- 1,12,84,০০০/- 

৪১১২-৪১১৩ - অআর্থ িক ম্পদ  54,50,০০০/- 47,08,০০০/- 

                                  ফ িবভাট 8,55,41,০০০/- 5,61,23,০০০/- 

 

দযদপ্তয ও অঞ্চতরক তথ্য তপমূহয 

সভাট ফাহজট - (18,10,09,000+8,55,41,০০০)= 26,65,50,000/- 

      সভাট ব্যি - (১6,১7,৯6,000+5,61,23,০০০)= 21,79,19,000/- 



 

 

 

 

Z_¨ Awa`dZ‡ii 2021-22 A_©eQ‡ii Abybœqb ev‡R‡Ui evwl©K µq cwiKíbvi cwiexÿY 

 µq c×wZi bvg ‡UÛvi msL¨v 

 

‡gvU 

†UÛvi 

msL¨v 

RwoZ UvKvi 

cwigvY (jÿ 

UvKvq) 

A‡_©i Drm 

†KvW b¤^i 

e-Tender g¨vbyqvj 

 

OTM 

 

 

 

 

1. Desktop Computer-06 with Printers 

 

01 - 01 6.00 4112202 

   01 -- 01 6.00 -- 

      
OTM             1. Digital Camera-4 

       (Lens, Flasgun & other Accessories)  

 01 01 25.00 4112302 

 OTM Total -- 01 01 25.00 -- 

  

RFQ 

1. Stationery Items (lot)  

 

 02 02  6.00 3255105 

2. Computer Tonner, Fax Tonner &  
Photocopier Tonner   

 02 02  6.00 4112202 

3. (a) Colour TV and other 
Equipments  

-- 01 01  3.00 

 

4112310 

4. Duplicating  Machine Ink & 
Master Roll 

-- 01 01  3.00 3256105 

5. Furniture  -- 02 02 6.00 4112314 

 6. Photographic Goods & 
Chemicals 

-- 01 01  3.00 3256102 

 7. Levaries   -- 02 02  5.00 3256106 

8. Office Equipments  -- 02 02  6.00 4112310 

9. Tyre, Tube -- 01 01  3.00 3258101 

  10. Digital display board & Photo    
Exhibiton  

-- 02 02 6.00 3257301 

                                        RFQ Total    01 17 18 47.00 -- 

  

DPM 

1. Stationery goods, Tonner, 
External Hard Disk, Transport, 
Electronic goods, Crockeries, 
Fittings, Notepad, Newspaper, 
Volume Binding, envelop 
Printing, BooK Binding & other 
Accessories  etc. 

-- -- -- 30.00 Respective 
Code 

2. Traning  -- 02 02 50.00 3231101 

 Grand Total  20 20 158.00 -- 
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অর্ডট াংক্রান্ত 

 

তথ্য অর্ধদপতয চরভান কাম িক্রভ সুষ্ঠু  সুন্দযবাবফ ফাস্তফায়বনয রসক্ষ  আর্থ িক স্বচ্ছতা  জফাফর্দর্ 

র্নর্িতকযবণ ফদ্ধর্যকয। এযই ধাযফার্কতায় ২০১৩-২০২১ াবরয ৩০ জুন ম িন্ত যাজস্ব ফাবজবট ফযােকৃত অবথ িয 

ব্যর্য়ত র্ফর/বাউচাযমূ স্থানীয় যাজস্ব অর্ডট অর্ধদপতয এফাং র্র্বর অর্ডট অর্ধদপতবযয ভাধ্যবভ র্াফ র্নযীক্ষা 

কযা বয়বছ। এ ভয় মভাট ২৩টি আর্ি উত্থার্ত বয়বছ। ২৩টি আর্ি র্নষ্পর্িয জন্য  ব্যাখ্যা  েডীট জফাফ 

মপ্রযবণয ভাধ্যবভ 0৪টি আর্ি র্নষ্পর্ি বয়বছ।  

 

উদ্ভাফন (Innovation) ংক্রান্ত কাম মক্রভ 

 ২০২১-২২ থ মফছয়যয আয়নায়বন কাম মকভ ফাস্তফা য়নয জর্ন্ একজন আয়নায়বন জপায এফং ০৫ জন কভ মকতমায  

ভন্বয়  ০৬ দস্যজফজষ্ট ‘আ-গবর্ন্মান্স ও আয়নায়বন টিভ’ গঠন কযা  । 

 ২০২১-২২ থ মফছয়য গবর্ন্মান্স ও আয়নায়বন টিয়ভয ০৪ টি বা ন্যজিত  । 

 ২০২১-২২ থ মফছয়য উদ্ভাফনী ধাযণা প্রজতজদয়নয তথ্যজফফযণী ওয় ফাআে জিক কযা ভােআ প্রদ মন কাম মক্রভ ফাস্তফা ন, 

ক্ষফা জজকযণ জফলয়  গুরুত্বপূণ ম ক্ষায জিজং নরাআয়ন ততজয কয়য নরাআয়নআ ক্ষপ্রযণ এফং ক্ষফা জিজজোআজকৃত 

জয়য়ফ ক্ষায জিজং জিজজোর ংযেণ কযা য়ে। 

 ক্ষয়েম্বয ২০১৮ য়ত যকাজয জফজবন্ন কভ মসূজচয কযান কর অয়রাকজচে কযাোরগ ন্যমা ী ংযেণ কাম মক্রভ 

চরভান। 

 আ-পাআজরং-এয ভাধ্যয়ভ তনজভজত্তক ছুটি ও ক্ষেনাজয ভারাভার যফযায়য ন্যয়ভাদন  ক্ষদ া য়ে। আ-পাআজরং 

ব্যফস্থানা  নজথ জনষ্পয়ন্নয কাজও চরভান। 

 ২০২১-২২ থ মফছয়য উদ্ভাফন ও ক্ষফাজজকযণ জফলয়  ০১/০৯/২০২১, ২২/১২/২০২১, ২৩/০৩/২০২২ তাজযয়খ ০১ জদয়নয 

এফং উদ্ভাফনী েভতা বৃজদ্ধয রয়েয যাঙ্গাভাটিয়ত a2i-এয তত্ত্বাধায়ন ১৭-২০/০৫/২০২২ তাজযখ ম মন্ত ০৩জদয়নয প্রজেণ 

ম্পন্ন য় য়ছ। 

 ক্ষপ্র এজক্রজিয়েন কাি মধাযী াংফাজদকয়দয কাি ম প্রাজপ্তয অয়ফদন পযভ নরাআয়ন ক্ষপ্রযয়ণয সুজফধা চালু অয়ছ। 

 ক্ষদয় জফয়দয় ফাস্তফাজ ত ন্যযনতভ একটি উয়যাগ জযদ ময়নয ং জয়য়ফ ১৬/০৫/২০২২ তাজযখ ১৬ দস্যজফজষ্ট টিভ 

ক্ষতজগাঁওস্থ জফোয়ক-এয টুর যান্ড ক্ষেকয়নারজজ আনজেটিউে জযদ মন কয়যয়ছ। 

 জন জভতবায়ফ ক্ষপ্র জযজরজ, তথ্যজফফযণী, ছজফ, জপচায ওয় ফয়াে মায়র ও াভাজজক ক্ষমাগায়মাগ ভাধ্যয়ভ অয়রাি কযা 

য়ে এফং ংজিষ্ট কয়রয জনকে নরাআয়ন ক্ষপ্রযণ কযা য়ে। 

ওয় ফাআয়ে তথ্য জধদপতয়যয কর কাম মক্রভ অকমাআজবং কযা  । ক্ষদয়য ক্ষময়কায়না নাগজযক নরাআয়নয ভাধ্যয়ভ অকমাআয়ব 

ংযজেত তথ্যজফফযণী, ক্ষপ্রয়নাে, ক্ষপ্রজযজরজ, জনউজজিপ, ক্ষপ্রয়েন্ড এফং অয়রাকজচে ক্ষদখয়ত/িাউনয়রাি কযয়ত াযয়ফন। 
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তথ্য জধদপতয ফাজল মক কভ মম্পাদন চুজি’য (এজএ) ংয়মাজনী-৫ আ-গবর্ন্মান্স ও উদ্ভাফন কভ মজযকল্পনা ২০২১-২০২২ 

এয 

ফাজল মক স্ব-মূল্যা ন প্রজতয়ফদন 

 

ক্রভ কভ িম্পাদন মক্ষত্র ভান কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ অর্জিত 

ভান 

অজিন 

অাধাযণ উিভ চরর্ত ভান   

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ [১] ই-গবন্যিান্প  

উদ্ভাফন াংক্রান্ত 

কাম িক্রবভয 

ফাস্তফায়ন 

মজাযদাযকযণ 

২৯ [১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী 

ধাযণা ফাস্তফার্য়ত 

তার্যখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ ৫ ১৮.০১.২০২২ তাজযয়খ 

কাম মক্রভ ফাস্তফাজ ত। 

[১.২] মফা র্জকযণ [১.২.১] একটি মফা র্জকৃত তার্যখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ ৫ ২০.০৯.২০২১ তাজযখ য়ত 

কাম মক্রভ ফাস্তফাজ ত য়ে। 

[১.৩] মফা র্ডর্জটাইবজন [১.৩.১] ন্যযনতভ একটি মফা 

র্ডর্জটাইজকৃত 

তার্যখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৫ ১২.১২.২০২১ তাজযখ য়ত 

ক্ষায জিজং 

জিজজোআয়জন কাম মক্রভ 

ফাস্তফাজ ত য়ে । 

জিজজোজর ংযেণ কযা  । 

[১.৪]ইতোঃপূবফ ি ফাস্তফার্য়ত 

উদ্ভাফনী ধাযণা , র্জকৃত  

র্ডর্জটাইজকৃত মফা াংক্রান্ত 

ম িাবরাচনা বা 

[১.৪.১] বা আবয়ার্জত তার্যখ ৪ ৩০/০৮/২০২১ 

 

১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ৪  

২৫/০৮/২০২১তার্যখ বা 

ন্যজিত য় য়ছ। কাম মক্রভ 
ম্পন্ন। 

[১.৫]ই-নর্থয ব্যফায বৃর্দ্ধ [১.৫.১] ই-পাইবর মনাট 

র্নষ্পর্িকৃত 

% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 5 কর াখা ই -নর্থয কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযবছ। 

[১.৬]৪থ ি র্ল্প র্ফপ্লবফয 

চযাবরঞ্জ মভাকাবফরায় কযণীয় 

র্ফলবয় অফর্তকযণ 

বা/কভ িারা আবয়াজন 

[১.৬.১]বা/কভ িারা 

আবয়ার্জত 

াংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ১৫/১১/২০২১,২৭/০১/২০২২,

২১/০৩/২০২২ র্ি. তার্যবখ 

তথ্য অর্ধদপতবয এ াংক্রান্ত 

৩টি কভ িারা অনুর্ষ্ঠত 

বয়বছ। উবল্লবখ্য, 

20/0৬/2022তার্যবখ একটি 

কভ িারা আবয়াজবনয 

র্নধ িার্যত আবছ। 
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ক্রভ কভ িম্পাদন মক্ষত্র ভান কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ অর্জিত 

ভান 

অজিন 

অাধাযণ উিভ চরর্ত ভান   

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

২ [২] প্রার্তষ্ঠার্নক 

দক্ষতা বৃর্দ্ধ 

২১ [২.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়বন কর মফা 

ফক্স ারনাগাদকৃত 

াংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৪ তথ্যর্ফফযণী, পবটার্যর্রজ, 

র্নউজর্েপ, র্পচায, মক্রােত্র, 

অযার্ক্রর্ডবটন কাড ি প্রদান 

াংক্রান্ত মফা ফক্সগুবরা 

প্রর্তর্দনর্নয়র্ভত ারনাগাদ 

কযা বচ্ছ(র্যবাট ি াংমৄক্ত)। 
[২.২] ই-গবন্যিান্প  উদ্ভাফন 

কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[২.১.২] র্ফর্বন্ন প্রকানা  তথ্যার্দ 

তথ্য ফাতায়বন প্রকার্ত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ২ ০৬/১০/২০২১তার্যখ‘অনশ্বয 

ফঙ্গফন্ধু’২৬/১২/২০২১ তার্যখ 

‘ভা  র্শু ’ এফাং 

17.03.2022তার্যখ 

‘র্আইর্ড মটর্রবপান গাইড 

২০২১’পুস্তকতথ্য ফাতায়বন 

আবরাড কযা বয়বছ। 

[২.২.১] কভ ির্যকল্পনা ফাস্তফায়ন 

াংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ আবয়ার্জত 

াংখ্যা ৩ ৪ 

 

৩ 

 

২ ৩ ০১/০৯/২০২১, ২২/১২/২০২১ 

২৩/০৩/২০২২ তথ্য 

অর্ধদপতবযএফাং১৭-

১৯/০৫/২০২২ যাঙ্গাভাটিবত 

a2i–এয তত্ত্বাফধাবন প্রর্ক্ষণ 

ম্পন্ন কবযবছ। 



 

 

[২.২.২]ই-গবন্যিান্প কভ ির্যকল্পনা 

ফাস্তফায়বনয জন্য ফযােকৃত অথ ি 

ব্যার্য়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৩ গবফলণায় ১ রক্ষ টাকা ফযাে 

আবছ। ৮০% টাকা 

২০/০৬/২০২২ তার্যখ  

অনুর্ষ্ঠতব্য চতুথ ি র্ল্প র্ফপ্লফ-

এয কভ িারায় ব্যয় বফ। 

[২.২.৩]কভ ির্যকল্পনায ফাস্তফায়ন 

অগ্রগর্ত ম িাবরাচনা াংক্রান্ত বা 

আবয়ার্জত 

 ৩ ৪ 

 

৩ 

 

২ ৩ ২৯/০৯/২০২১,১৯/১২/২০২১,  

০৭/০২/২০২২ এফাং 

১৩/০৬/২০২২ তার্যবখ  ৪টি 

বা অনুর্ষ্ঠত বয়বছ। 

[২.২.৪] কভ ির্যকল্পনায অধ িফার্ল িক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রর্তবফদন ভর্ন্ত্রর্যলদ 

র্ফবাবগ/ঊর্ধ্িতন কর্তিবক্ষয র্নকট 

মপ্রর্যত 

তার্যখ ৩ ১৩/০১/২০২২ 

 

২০/০১/২০২২ 

 

২৭/০১/২০২২ ৩ ০৭/১০/২০২১,২৯/১২/২০২১   

০৩/০৪/২০২২র্ি. তার্যবখ 

মূল্যায়ন প্রর্তবফদন প্রার্নক 

ভন্ত্রণারবয় মপ্রযণ কযা বয়বছ। 

[২.২.৫] মদব/র্ফবদব ফাস্তফার্য়ত 

ন্যযনতভ একটি উবযাগ র্যদ িনকৃত 

াংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২০২২ 

 

৩০/০৬/২০২২ - ৩ ১৬/০৫/২০২২ তার্যখ ১৬ 

জবনয ভন্ববয় একটি টিভ 

মতজগোঁস্থ র্ফটাক-এয র্টর 

অযান্ড মটকবনারর্জ ইনর্স্টটিউট 

র্যদ িন কযা বয়বছ। 

         মভাট = ৪৯  
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জাতীি শুদ্ধাোয সকৌর কভ যতযকল্পনা ফাস্তফািন (NIS) 

 

জাতী  শুদ্ধাচায ক্ষকৌর কভ মজযকল্পনা (NIS) ফাস্তফা য়ন প্রধান তথ্য জপায়যয ক্ষনর্তয়ত্ব ০৫ দস্যজফজষ্ট ‘তনজতকতা কজভটি’ 

গঠন কযা য় য়ছ। ২০২১-২২ থ মফছয়য গৃীত কাম মক্রয়ভয অওতা  তনজতকতা কজভটিয ০৪টি বা, ংীজয়নয ংগ্রয়ণ ০২টি 

বা ন্যজিত য় য়ছ। শুদ্ধাচায জফল ক, চাকজয এফং সুান ংক্রান্ত কভ মকতমা/কভ মচাযীয়দয ০৩টি প্রজেণ, উত্তভ চচ মায ০৪টি 

তাজরকা এফং অঞ্চজরক তথ্য জপমূয়য কভ মকতমায়দয জর্ন্ ০৩টি য়চতনতা বৃজদ্ধমূরক  প্রজেণ কভ মসূজচ ম্পন্ন কযা য় য়ছ।  
 

২০২১-২২ থ মফছয়য দয দপ্তয়যয জিজং, জভজি া ক্ষন্টায, ক্ষপ্রােকর এফং প্রান াখা জযদ মন ম্পন্ন কযা   এফং 

তাৎেজণকবায়ফ ভাধানয়মাগ্য জফল গুয়রা ভাধান কযা  । ফজণ মত ভয়  কভ ম-জযয়ফ উন্ন য়ন নজথ জফনষ্টকযণ এফং 

অফাফে য়কয়জাকযণ কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা য় য়ছ। এছাড়া, ০৭টি অঞ্চজরক তথ্য জপয়য ভধ্য য়ত ০৬টি অঞ্চজরক তথ্য 

জপ মথাক্রয়ভ চট্টগ্রাভ, খুরনা, যাজাী, ফজযার, জয়রে ও যংপুয জযদ মন কযা য় য়ছ। জনভ মাণাধীন ক্ষভগা প্রকল্প জযদ ময়নয  

ং জয়য়ফ ‘ঢাকা এজরয়বয়েি এক্সয়প্রওয় ’ এফং ‘ঢাকা-ভাও া এক্সয়প্রওয় ’ জযদ মন কযা য় য়ছ। 
 

২০২১-২২ থ মফছয়য শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান নীজতভারায অয়রায়ক দয দপ্তয ও অঞ্চজরক তথ্য জপমূয়য ০৭ জন 

কভ মচাযীয়ক পুযস্কায প্রদান কয়য জপ অয়দ জাজয কযা য় য়ছ। 
 

বুন্তযীণ প্রতক্ষণ 

২০21-২2 থ যফছহয তফতবন্ন সগ্রহডয কভ যকতযা ও কভ যোযীহদয বুন্তযীণ প্রতক্ষহণয ং তহহফ 60 জনঘন্টা প্রতক্ষণ প্রদান কযা 

হিহছ।  প্রতক্ষণ কভ যসূতেহত তনম্নতরতখত ততডউরমূ ন্তর্ভ যক্ত তছর। 
 

০১।  ৫ভ সথহক ৯ভ সগ্রড : জাতীি শুদ্ধাোয সকৌর, ফাংরাহদ তেফারি তনহদ যভারা-২০১৪, তথ্য তধকায অআন-২০০৯,  ফাতল যক 

কভ যিাদন চুতক্ত (এতএ), Sustainable Development Goals (SDG), Information and 

Communication Technology (ICT), তটিহজন োট যায, রুর ফ তফজহন, আহনাহবন, আ-পাআতরং আতুাতদ।  

০২। ১০ভ সগ্রড : জাতীি শুদ্ধাোয সকৌর, ফাংরাসদ তেফারি তনহদ যভারা-২০১৪, আ-নতথ, সনাট তরখন, দাপ্ততযক ত্র, আ-সভআর, 

সাশ্যার তভতডিা, ংফাদ ও প্রততহফদন তরখন, তপ ব্যফস্থানা, ফাতল যক কভ যিাদন চুতক্ত (এতএ), সটতরহপান ব্যফায, 

এতডতজ আতুাতদ।  

০৩। ১১-১৬তভ সগ্রড : জাতীি শুদ্ধাোয সকৌর, নতথ, সনাট তরখন, দাপ্ততযক ত্র, আ-সভআর, সাশ্যার তভতডিা, ংফাদ প্রততহফদন তরখন, 

তপ ব্যফস্থানা, বা, সতভনায অহিাজন ও ব্যফস্থানা, নাযী ও তশু উন্নিন, ফাতল যক কভ যিাদন চুতক্ত (এতএ), সটতরহপান 

ব্যফায, গাড য পাআর, দাপ্ততযক ক্রি আতুাতদ।   

০৪। ১৭-২০তভ সগ্রড : জাতীি শুদ্ধাোয সকৌর, কতিউটায ও তফদ্যুৎ ংহমাগ তফতেন্ন কযায প্রাথতভক জ্ঞান, গণকভ যোযী শৃঙ্খরা 

১৯৮২, যকাতয কভ যোযী অতর তফতধভারা ১৯৮৫, যকাতয অেযণ তফতধভারা ১৯৭৯, ছুটি তফতধভারা, ত্রগ্রণ তফতযণ ও জাতয 

আতুাতদ।  
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ১০টি র্ফবল উবযাগ 

 

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

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

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

উবযাবগয র্ফলবয় র্নয়র্ভত র্পচায  যান্ডআউট প্রকা। র্পচায  যান্ডআউট প্রকাবয কাম িক্রভ র্নয়র্ভত যাজস্ব খাবতয ফযাে মথবক 

র্যচার্রত বচ্ছ। 

২০21-২2  অথ িফছবয ফাস্তফার্য়ত কাম িক্রভ 
 

ক্র.ন. র্বযানাভ প্রকার্ত র্পচাবযয াংখ্যা যান্ডআউবটয াংখ্যা 

১ আভায ফার্ে আভায খাভায প্রকল্প ০1 ০2 

২ আশ্রয়ণ প্রকল্প ০5 07 

৩ র্ডর্জটার ফাাংরাবদ ০6 ১94 

৪ র্ক্ষা ায়তা কভ িসূর্চ ০1 67 

৫ নাযীয ক্ষভতায়ন ০4 57 

৬ ঘবয ঘবয র্ফদুযৎ ০1 79 

৭ কর্ভউর্নটি র্ির্নক  ভানর্ক স্বাস্থয ০1 67 

৮ াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্চ ০2 240 

৯ র্ফর্নবয়াগ র্ফকা ০1 95 

১০ র্যবফ সুযক্ষা ০7 101 
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উন্নিন প্রকল্প ফাস্তফািন 

 

 ফাস্তফািনাধীন উন্নিন প্রকল্প (২০২1-২০২২ থ যফছয) 

 

 তশু ও নাযী উন্নিহন হেতনতামূরক সমাগাহমাগ কাম যক্রভ প্রকল্পটি তথ্য ও ম্প্রোয ভন্ত্রণারহিয ৮টি ংস্থায ভাধ্যহভ ফাস্তফাতিত 

হে। এযআ ং তহহফ তথ্য তধদপতহয এ প্রকহল্পয কাম যক্রভ েরভান যহিহছ। প্রকহল্পয অওতাি জুরাআ ২০২1 সথহক জুন ২০২2 ম যন্ত 

ভহি ফযােকৃত ও ব্যতিত হথ যয তাফ তনম্নরূ : 

 

কাম যক্রভ/কভ যসূতে রক্ষুভাত্রা ফাস্তফাতিত কাম যক্রভ ফযােকৃত থ য ব্যি 

তপোয তরখন ও গণভাধ্যহভ সপ্রযণ ১13 ১13 8,5০,০০০/- 8,5০,০০০/- 

অটি যহকর তরখন ও গণভাধ্যহভ সপ্রযণ 80 80 6,০০,০০০/- 6,০০,০০০/- 

কার্ট যন তততয ও প্রকানা 80 80 ২,0০,০০০/- ২,0০,০০০/- 

ফ যহভাট - - 16,5০,০০০/- 16,5০,০০০/- 

 

 এআ প্রকহল্পয উহেশ্য হরা, তশু ও নাযী ংতিষ্ট তফলিগুহরা তফতবন্ন তপ্রন্ট তভতডিায ভাধ্যহভ তুহর ধহয ভাজ ফফাযত কর 

সেতণ সায ভান্যলহক হেতন কযা। সমভন- নাযীয ক্ষভতািন, তক্ষা, ফাল্যতফফা সযাধ, সমৌতুক, নাযী ও তশু াোয, তশুেভ প্রততহযাধ, 

গবযফতী ভাহিয মত্ন, ভা ও তশুয পুতষ্ট, নাযী তনম যাতন, নাযীয প্রতত তংতা প্রততহযাধ, নাযী ও তশুয তফতবন্ন সযাগব্যাধী এফং ভাননীি 

প্রধানভন্ত্রীয ১০টি তফহল উহদ্যাগ আতুাতদ তফলহি াধাযণ ভান্যহলয ভহধ্য হেতনতা সৃতষ্ট কযা এ প্রকহল্পয রক্ষু। 

 

 াাাত, এ কর কাম যক্রহভয ভাধ্যহভ ভাহজয সুতফধাফতঞ্চত নাযী ও তশুহদয জীফনভান উন্নিহন আততফােক তযফতযন অনা 

এফং জনগণহক উদ্বুদ্ধ কযা, তশু ও নাযীহদয িহকয হেতনতা সৃতষ্ট কহয কর সক্ষহত্র তফযাজভান তফলম্য দূযীকযহণ ািতা কযা এ 

প্রকহল্পয ন্যতভ উহেশ্য। এ রক্ষু ফাস্তফািহন তথ্য তধদপতয সরখকহদয তনকট সথহক তপোয, অটি যহকর ও কার্ট যন ংগ্র কহয সদহয 

জাতীি ও অঞ্চতরক তত্রকাি প্রকা কহয এফং তত্রকাি প্রকাহয য তা ংকরন কহয ফআ অকাহয প্রকা কহয। 
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ধটিমজন চার্ যায 

 

 ক্ষফা প্রদান প্রজতশ্রুজত (Citizen`s Charter) 

 

  রূকল্প (Vision) 

  যকায ও জনগয়ণয ভয়ধ্য তয়থ্যয ক্ষতুফন্ধ। 

 

  জবরেয (Mission) 

     কায়যয বাফমূজতম, নীজত ও উন্ন নমূরক কাম মক্রভ গণভাধ্যয়ভ প্রচায কযা এফং এজক্রজিয়েন কাি ম যফযা াংফাজদকয়দয কায়জ য়মাজগতা প্রদান।  

 

 প্রজতশ্রুত ক্ষফামূ কাম মজদফ 

 

 নাগজযক ক্ষফা : 

ক্র. ন. ক্ষফায নাভ 

 

ক্ষফা প্রদান দ্ধজত 

 

প্রয় াজনী  কাগজে এফং প্রাজপ্তস্থান ক্ষফামূল্য এফং 

জযয়াধ দ্ধজত 

ক্ষফা প্রদায়নয 

ভ  

দাজ ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ, দজফ, ক্ষপান নম্বয ও আ-ক্ষভআর 

১. 

 

এজক্রজিয়েন কাি ম প্রদান অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

* জনধ মাজযত পযভ এফং প্রয় াজনী  

ংয়মাজনী কর্তময়েয জনকে  অয়ফদনে 

দাজখর   

* তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে :   

www.pressinform.gov.bd  

জফনামূয়ল্য ২১ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৫৫১০০৮১১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

২.  এজক্রজিয়েন কাি ম নফা ন অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

* জনধ মাজযত পযভ এফং প্রয় াজনী  

ংয়মাজনী কর্তময়েয জনকে  অয়ফদনে 

দাজখর   

* তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে :   

www.pressinform.gov.bd  

জফনামূয়ল্য ৮ জদন জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৫৫১০০৮১১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৩. অনরাইন ধনউজ কার্ যার কযধজমেন যকাজয জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক 

মথামথ কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ 

ক্ষফা প্রদান 

* জনধ মাজযত পযয়ভ কর্তময়েয জনকে    

   অয়ফদনে দাজখর   

* ধনফন্ধন ধপ 

* াযচাজয 

* ধনফন্ধন নফায়ন ধপ 

* তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে :   

www.pressinform.gov.bd 

  

 

১০.০০০/- 

২০০০/- 

৫০০০/- 

৩০ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৫৫১০০৮১১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৪. জভজি া গাআি যফযা কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ভজুদ 

ায়য়ে 

ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/ংস্থায চাধদাত্র অনুমায়ী জফনামূয়ল্য ১ কাম মজদফ জনাফ আব্দুর জধরর 

ধধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপায  

(ক্ষপ্রােকর এন্ড জর াঁয়জা) 

ক্ষপান: ৯৫৪৯০৯৫ 

ক্ষভাফাআর: ০১৫৫২৩১৮৬৬২ 

আ-ক্ষভআর : jalilpro74@gmail.com 
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৫. ক্ষপ্র জযজরজ, পয়ো জযজরজ কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে :   

www.pressinform.gov.bd   

জফনামূয়ল্য ১ ঘণ্টা জিউটি জপায  

ংফাদকে 

ক্ষপান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮ 

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০৫৫৩  

৬. কপ্রমেন্ড, ধনউজধিপ, ধিধং কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে :   

www.pressinform.gov.bd  

এফং আ-ক্ষভআর এয ভাধ্যয়ভ 

জফনামূয়ল্য ১ জদন জনাফ নাযীন জাান ধরধ 

উপ্রধান তথ্য জপায 

ক্ষপান: ০১৫৫২৪১৪২২১ 

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

আ-ক্ষভআর: nasrin.mustafa17@gmail.com 

৭. ধপচায কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে :   

www.pressinform.gov.bd   

এফং জপ্রন্ট ও আয়রক্ট্রজনক জভজি া 

জফনামূয়ল্য ২০ কাম মজদফ জনাফ এ.এভ ইভদাদুর ইরাভ  

ধচপ ধপচায যাইর্ায 

কপান : ৯৫১২২৪৬   

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

আ-ক্ষভআর: amimdaduli69@gmail.com 

৮. ধনউজধিপ  কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে :   

www.pressinform.gov.bd   

 

জফনামূয়ল্য ১ জদন জনাফ নাযীন জাান ধরধ 

উপ্রধান তথ্য জপায 

ক্ষপান: ০১৫৫২৪১৪২২১ 

পযাক্স : ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৯৪২ 

আ-ক্ষভআর: nasrin.mustafa17@gmail.com 

 

প্রাজতিাজনক ক্ষফা : 

 

ক্র. ন. ক্ষফায নাভ 

 

ক্ষফা প্রদান দ্ধজত 

 

প্রয় াজনী  কাগজে এফং প্রাজপ্তস্থান ক্ষফামূল্য এফং 

জযয়াধ দ্ধজত 

ক্ষফা প্রদায়নয 

ভ  

দাজ ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ, দজফ, ক্ষপান নম্বয ও আ-ক্ষভআর 

১ 

 

ফাজল মক, ভধ্যয়ভ াজদ ও ংয়াজধত 

ফায়জে কাঠায়ভা প্রণ ন 

অঞ্চজরক তথ্য জপমূয়য 

চাজদা ক্ষভাতায়ফক ফাজল মক, ভধ্য 

ক্ষভ াজদ ও ংয়াজধত ফায়জে  

প্রণ ন কয়য তথ্য ভন্ত্রণারয়  ক্ষপ্রযণ 

থ ম ভন্ত্রণারয় য ওয় ফাআে : 

www.mof.gov.bd   

তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে : 

www.pressinform.gov.bd   

জফনামূয়ল্য তথ্য ও ম্প্রচায 

ভন্ত্রণারয় য 

জনধ মাজযত ভ ীভা 

জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

২. ংদ অধধমফন কদধ ধফমদধ 

ধবধবআইধগমণয অনুষ্ঠামন কাগত 

দাধয়ত্ব ারমনয জন্য া যফযা 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/ংস্থায চাধদাত্র জফনামূয়ল্য ৩ কাম মজদফ জনাফ আব্দুর জধরর 

ধধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপায  

(ক্ষপ্রােকর এন্ড জর াঁয়জা) 

ক্ষপান: ৯৫৪৯০৯৫ 

ক্ষভাফাআর: ০১৫৫২৩১৮৬৬২ 

আ-ক্ষভআর : jalilpro74@gmail.com 

৩. ভাভান্য যাষ্ট্রধত ও ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ধফধবন্ন অনুষ্ঠান 

গুরুত্বপূণ য অনুষ্ঠামনয ধভধডয়া 

কবামযমজ ায়তা প্রদান 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/ংস্থায চাধদাত্র জফনামূয়ল্য ১ কাম মজদফ/ 

তাৎেজণক 

জনাফ আব্দুর জধরর 

ধধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপায  

(ক্ষপ্রােকর এন্ড জর াঁয়জা) 

ক্ষপান: ৯৫৪৯০৯৫ 

ক্ষভাফাআর: ০১৫৫২৩১৮৬৬২ 

আ-ক্ষভআর : jalilpro74@gmail.com 
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৪. ংদ জধয়ফন জাতী  ংয়দয 

জনংয়মাগ াখায়ক া তা প্রদান 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ  ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠান/ংস্থায চাধদাত্র 

অনুমায়ী 

জফনামূয়ল্য ৩ কাম মজদফ জনাফ আব্দুর জধরর 

ধধনয়য উপ্রধান তথ্য অধপায 

(ক্ষপ্রােকর এন্ড জর াঁয়জা) 

ক্ষপান: ৯৫৪৯০৯৫ 

ক্ষভাফাআর: ০১৫৫২৩১৮৬৬২ 

আ-ক্ষভআর : jalilpro74@gmail.com 

৫. ব্যফহৃত মানফান য়কয়জা ও 

জনষ্পজত্ত ক্ষঘালণা 

 

অঞ্চজরক তথ্য জপমূয়য 

চাজদা ক্ষভাতায়ফক তথ্য 

জধদপতয়যয প্রজক্র াকযয়ণয 

ভাধ্যয়ভ তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণার  

কর্তমক ন্যয়ভাদন ায়য়ে      

জনপ্রান  ভন্ত্রণারয় য ওয় ফাআে 

www.mopa.gov.bd   

 

জফনামূয়ল্য ৬০ কাম মজদফ 

তথ্য ভন্ত্রণারয় য 

কনয়িভয়নন 

কজভটি কর্তমক 

ন্যয়ভাদন ায়য়ে  

জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৬. য়দান্নজত জফজধয়ভাতায়ফক তথ্য জধদপতয জফনামূয়ল্য ৩০ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

৭. প্রজেণ ক্ষকায় ম ভয়নান ন ভয়নানীত কভ মকতমায়দয তাজরকা ও 

তথ্যাফরী ওয় ফাআে, আয়ভআর, 

াি মকজ ও ক্ষেজরয়পান ভাযপত 

জানায়না   

১. ক্ষরাকপ্রান প্রজেণ একায়িজভয 

চাজদা ে 

২. জাতী  গণভাধ্যভ আনজেটিউয়েয চাজদা 

ে 

৩. অঞ্চজরক ক্ষরাকপ্রান প্রজেণ 

ক্ষকয়েয চাজদা ে 

জফনামূয়ল্য জযকুআজজন 

াও ায য য়ত 

১০ কাম মজদফ 

জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৮. যকাজয জফজবন্ন জফলয়  ভতাভত 

প্রদান 

ে/আ-ক্ষভআর ভাযপত াখা  প্রাপ্ত ক্ষচকজরে ন্যমা ী  জফনামূয়ল্য ১০ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৯. জবয়মাগ প্রজতকায ব্যফস্থানা ও 

অজর ক্ষর  

জবয়মাগ ে/জজঅযএ এয 

ওনরাআয়ন প্রাপ্ত জবয়মাগমূ 

জফজধয়ভাতায়ফক জনস্পজত্ত 

তথ্য জধদপতয়যয ওয় ফাআে : 

www.pressinform.gov.bd   

জফনামূয়ল্য জবয়মাগ প্রজতকায-

৩০ কাম মজদফ ও 

অজর ক্ষর-২০ 

কাম মজদফ 

জনাফ এ এআচ এভ ভাসুভ জফো 

জজন য তথ্য জপায (প্রান) 

ক্ষপান : ৯৫৪৫৬৩৬ 

ই-কভইর : 27masumbillah@gmail.com   

 

১০. জিে অজত্তয িিজে জফাফ জিে 

জধদপতয়য ক্ষপ্রযণ 

জনধ মাজযত পযম্যায়ে প্রয়মাজয প্রভাণে  জফনামূয়ল্য ১৫-২০ কাম মজদফ জনাফ অাদুজ্জাভান খান 

জজন য তথ্য জপায (ভন্ব ) 

ক্ষপান : ৯৫১৪০৬৮ 

ই-কভইর : asadshariatpur@gmail.com 
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 অবযন্তযীণ কফা: 

 

ক্র. নং ক্ষফায নাভ 

 

ক্ষফা প্রদান দ্ধজত 

 

প্রয় াজনী  কাগজে এফং প্রাজপ্তস্থান ক্ষফামূল্য এফং 

জযয়াধ দ্ধজত 

ক্ষফা প্রদায়নয 

ভ  

দাজ ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায নাভ, দজফ, ক্ষপান নম্বয ও আ-ক্ষভআর 

১. 

 

জফজবন্ন প্রকায ছুটি অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

জনধ মাজযত পযয়ভ কর্তময়েয জনকে 

দাজখরকৃত অয়ফদন   

জফনামূয়ল্য ৫ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

২. চাকুধযয স্থায়ীকযণ, ধআযএর 

ভঞ্জুধয, অফয প্রদান 

অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

জনধ মাজযত পযয়ভ কর্তময়েয জনকে 

দাজখরকৃত অয়ফদন   

জফনামূয়ল্য ১৫ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

3. মদান্নধত, ফদধর অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

কর্তময়েয জনকে দাজখরকৃত অয়ফদন   জফনামূয়ল্য ১৫ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৪. ধজধএপ ভঞ্জুধয অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

জনধ মাজযত পযয়ভ কর্তময়েয জনকে 

দাজখরকৃত অয়ফদন   

জফনামূয়ল্য ০৫ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৫. গৃধনভ যাণ, কভযাভত, কভার্যগাধি, 

কধম্পউর্ায, কভার্য াইমকর অধগ্রভ 

ভঞ্জুধয প্রধক্রয়াকযণ 

অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

ক) জনধ মাজযত পযয়ভ কর্তময়েয জনকে 

দাজখরকৃত অয়ফদন   

খ) জনধ মাজযত মূল্যভায়নয নন-জুজিজ ার 

েযায়ম্প ঙ্গীকাযনাভা 

জফনামূয়ল্য ০৭ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৬. কভ যচাযীমদয অনুকূমর A, B এফং C 

কেধণয যকাধয ফাা ফযাদ্দ 

প্রধক্রয়াকযণ 

অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

ক) জনধ মাজযত পযয়ভ কর্তময়েয  

জনকে দাজখরকৃত অয়ফদন   

খ) জনধ মাজযত মূল্যভায়নয নন-জুজিজ ার 

েযায়ম্প ঙ্গীকাযনাভা 

জফনামূয়ল্য ১০ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

 

৭. যকাধয কভ যচাযীমদয প্রাধধকাযভুি 

আফাধক কর্ধরমপান ভঞ্জুধয, খাত 

ধযফতযন ও স্থানান্তয ংক্রান্ত প্রস্তাফ 

প্রধক্রয়াকযণ 

অয়ফদন প্রাজপ্তয য যকাজয 

জফজধজফধান ক্ষভাতায়ফক মথামথ 

কর্তময়েয ন্যয়ভাদনক্রয়ভ ক্ষফা 

প্রদান 

ক) জনধ মাজযত পযয়ভ কর্তময়েয  

জনকে দাজখরকৃত অয়ফদন   

খ) জনধ মাজযত মূল্যভায়নয নন-জুজিজ ার 

েযায়ম্প ঙ্গীকাযনাভা 

জফনামূয়ল্য ১০ কাম মজদফ জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১ 

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 
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 ক্ষফাগ্রীতায জনকে তথ্য জধদপতয়যয প্রতযাা 

 

ক্রজভক প্রজতশ্রুত/কাজিত ক্ষফা প্রাজপ্তয রয়েয কযণী  

১. ক্রুটিমুি ও স্বয়ংম্পূণ য আমফদন তথ্য অধধদপতময জভা প্রদান; 

২. মথামথ প্রধক্রয়ায় প্রময়াজনীয় চাজয/ধপ ধযমাধ কযা; 

৩. প্রমমাজয কক্ষ্মত্র কভাফাইর কভমজ/ই-কভইর ঠিকানায় কপ্রধযত ধনমদ যনা অনুযণ কযা; 

৪. াক্ষ্ামতয জন্য ধাম য তাধযখ ও ভময় উধস্থত থাকা;  

৫. কফা গ্রমণয জন্য অনাফশ্যক কপান/তদধফয না কযা; এফং 

৬. প্রময়াজনভত অন্যান্য তথ্যাধদ প্রদান কযা।  

 

 তথ্য জধদপতয ক্ষথয়ক কাধিত কফা না কমর ফা কফাপ্রাধপ্তমত অন্তুষ্ট মর  

 কফাগ্রীতা ধনমনাধিধখতবামফ Grievance Redress System (GRS)-এয আওতায় দমক্ষ্ গ্রণ কযমত াযমফন 

  

ক্রজভক কখন কমাগামমাগ কযমফন কায মে কমাগামমাগ কযমফন কমাগামমামগয ঠিকানা ধনষ্পধত্তয ভয়ীভা 

১. দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা ভাধান ধদমত ব্যথ য 

মর  

অধবমমাগ ধনষ্পধত্ত কভ যকতযা  নাভ ও দধফ: জনাফ ক্ষভা: ায়ন্যয জভ া 

প্রধান তথ্য জপায (জতজযি দাজ ত্ব) 

ক্ষপান: ৯৫৪৬০৯১  

আ-ক্ষভআর: pio@pressinform.gov.bd 

ওময়ফ: www.pressinform.gov.bd 

৩০ কভ যধদফ 

২. অধবমমাগ ধনষ্পধত্ত কভ যকতযা ধনধদ যষ্ট ভময় 

ভাধান ধদমত ব্যথ য মর  

আধর কভ যকতযা নাভ ও দধফ: কভা: ভকবুর কামন ধএএ 

ধচফ 

তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণার   

কপান: 9576618 

ই-কভইর: secretary@moi.gov.bd 

ওময়ফ: www. moi.gov.bd 

২০ কভ যধদফ 

৩. আধর কভ যকতযা ধনধদ যষ্ট ভময় ভাধান 

ধদমত ব্যথ য মর  

ভধন্ত্রধযলদ ধফবামগয অধবমমাগ 

ব্যফস্থানা কর  

ধচফ (ভন্বয় ও ংস্কায), ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ 

বাধত (অধবমমাগ ব্যফস্থানা কর) 

ফাংরামদ ধচফারয়, ঢাকা  

www.grs.gov.bd 

৬০ কভ যধদফ 
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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 উবল্লখ কযা বরা:  

 

ক্র. ন. তবথ্যয র্ফফযণ তথ্য প্রকাবয ভাধ্যভ 

০১ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয তথ্য বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ 

০২ কাম িম্পাদন চুর্ক্ত (APA)  বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ 

০৩ ফর্োঃফাাংরাবদ ছুটি, াবামট িয NOC বয়ফাইবট প্রকা কযা য় 

০৪ র্টিবজন চাট িায বয়ফাইবট প্রকা কযা বয়বছ 

০৫ মপ্রর্যর্রজ, পবটার্যর্রজ, তথ্যর্ফফযণী বয়ফাইবট প্রকা কযা য় 

০৬ মটন্ডায ডকুবভন্ট, র্নবয়াগ র্ফজ্ঞর্প্ত বয়ফাইবট প্রকা কযা য় 

 

 ২০2১-২২ অথ িফছবযয তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ, ঠিকানা এফাং মপান নম্বয  
 

জনাফ  এ এআে   এভ  ভাসুভ  তফো  

ততনিয  তথ্য  তপায  (প্রান )  

সপান : ৫৫১০০৬০০ 

সভাফা : ০১৭৫৪০৬৮৫২০  

 

 র্ফকল্প তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায নাভ  ঠিকানা 
 

এ এভ ইভদাদুর ইরাভ 

র্চপ র্পচায যাইটায  

তথ্য অর্ধদপতয, ফাাংরাবদ র্চফারয়, ঢাকা।  
 

 

   আইর্টি র্ফলয়ক কাম িক্রভ 
 

 র্ র্ টির্ব স্থান কযা বয়বছ এফাং র্নয়র্ভত ভর্নটর্যাং কযা বচ্ছ 

 অর্ধদপতবযয WiFi সুর্ফধা যবয়বছ 

 র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাং সুর্ফধা যবয়বছ। আঞ্চর্রক তথ্য অর্প অন্যান্য দপ্তবযয বঙ্গ          

র্নয়র্ভত র্বর্ড কনপাবযন্প কযা য়।  
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ফঙ্গফন্ধুয জন্তফাতল যকী উরহক্ষ গৃীত কাম যক্রভ 
 

i) তভতডিা সন্টায স্থান  

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু সখ মুতজবুয যভাহনয জন্তফাতল যকী উদমান উরহক্ষ অন্তজযাততক ভার্তবালা আনতেটিউহট 

তভতডিা সন্টায স্থান কযা হিহছ। তভতডিা সন্টাহয ৫টি সডস্কট কতিউটায, ০৫টি ল্যাট, ০২টি তপ্রন্টায, ০২টি 

স্কুানায, ০১ পহটাকতিায সভতন, ০১টি ভাআহক্রাফা, ম্যাহজ সফাড য, সেনাতয াভগ্রী, আন্টাযহনট কাহনকন, 

অফাফত্র, ০১টি ৫৫ আতঞ্চ (LED Colour TV (Android) এফং তবতডও এতডটিং প্যাহনর ও তবতডও কুাহভযা 

যফযা কযা হিহছ। 

 

ii) ওহিফাআহট পৃথক সভন্যু ংহমাজন  

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু সখ মুতজবুয যভাহনয জন্তফাতল যকী উদমান উরহক্ষ তথ্য তধদপতহযয ওহিফাআহট 

‘মুতজফ তফল য’ তহযানাসভ একটি সভন্যু ংহমাজন কযা হিহছ। উক্ত সভন্যুহত জাততয ততায দ্যর যব অহরাকতেত্র, 

ফঙ্গফন্ধুয জন্তফাতল যকী উরহক্ষু আসুুকৃত তথ্যতফফযণী ও অহরাকতেত্র, তদনতন্দন কাম যক্রভ, জাততয ততায জীফন 

ও কহভ যয ওয তফতবন্ন তপোয/তনফন্ধ এফং ন্যান্য প্রোয াভগ্রী অহরাড কযা হিহছ। এ ংক্রান্ত কাম যক্রভ েরভান 

অহছ।  

 

iii) তডহে সফাড য স্থান  

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু সখ মুতজবুয যভান এয জন্তফাতল যকী উরহক্ষ তথ্য তধদপতহযয ৯ নম্বয বফহনয ছাহদ 

০১টি (৮×৬) ফগ যপৄট ম্যাহজ সফাড য স্থান কযা হিহছ। জার্তয র্তায জীফন  কবভ িয য দুর িব র্স্থযর্চত্র, 

ঐর্তার্ক ৭ ভাবচ িয বালণ, জন্তফার্ল িকী উরবক্ষয ততর্য তথ্যর্ফফযণী এফাং এ ম্পর্কিত কর তথ্যার্দ প্রদর্ িত 

বচ্ছ। 

 

iv) গণভাধ্যহভ  তনফন্ধ  প্রকা   

জার্তয র্তায জীফন  কবভ িয য স্বনাভধন্য মরখকবদয র্নকট মথবক ৬৫টি র্পচায/তনফন্ধ প্রকা কযা ি। 

উদমানকাহর ১৭ ভাচ ি, ২০২১ র্ফবল মক্রােত্র প্রকা কযা হিহছ। 

 

v) ফঙ্গফন্ধু কণ যায স্থান  

তথ্য তধদপতহয একটি ‘ফঙ্গফন্ধু কণ যায’ স্থান কযা হিহছ। ফঙ্গফন্ধুয তফতবন্ন দ্যর যব অহরাকতেত্র এফং ফঙ্গফন্ধুয 

ওয যতেত তফতবন্ন গ্রহেয ভন্বহি ‘ফঙ্গফন্ধু কণ যায’ স্থান কযা ি।  

 

 
 

তথ্য তধদপতহয স্থাতত ফঙ্গফন্ধু কণ যায 

 

এছাড়াও তথ্য তধদপতয জাততয ততায জন্তফাতল যকী উরহক্ষ তফতবন্ন ন্যষ্ঠাহনয প্রোয কাম যক্রভ তযোরনা 

কযহছ।   
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উাংায 
 

জফশ্বব্যাী ক্ষমাগায়মাগ ও তথ্যপ্রযুজিয উৎকল ম ও দ্রুত প্রায়যয পয়র ফাংরায়দয়য গণভাধ্যয়ভ ব্যাক প্রায 

ও জফকা ঘয়েয়ছ। তথ্যপ্রযুজি যকায ও জনগয়ণয ভায়ঝ দূযত্ব কজভয়  জদয় য়ছ। ভান্যয়লয জীফনমাোয ভান 

উন্ন ন ও তথ্যয়ফা জনগয়ণয ক্ষদাযয়গাড়া  ক্ষৌয়ছ জদয়ত ফতমভান যকায জদন ফদয়রয নদ জবন-২০২১ এয 

অয়রায়ক ‘জিজজোর ফাংরায়দ’ জফজনভ মায়ণ এফং ২০২১-এ ভধ্যভ  অয় য  ক্ষদ, ২০৪১ এ  উন্নত ফাংরায়দ 

জনভ মাক্ষণয রয়েয এ জধদপতকযয  উয  জ মত দাজ ত্ব জনিায য়ঙ্গ ারন কয়য মায়ে।   

SDGsয কভ মজযকল্পনা ফাস্তফা ক্ষন ক্ষযািম্যা ন্যমা ী তথ্য ও ম্প্রচায  ভন্ত্রণারয় য মূর দাজ য়ত্বয 

(১৬.১০) য়ঙ্গ ভন্ব  কয়য তথ্য জধদপতক্ষযয ওয জ মত দাজ ত্ব মথামথবায়ফ ারয়নয ভাধ্যয়ভ কাজিত 

রেয জমন  ম্ভফ য়ফ। এ রমক্ষ্য  তথ্য  অধধদপতমযয  জনফর  কাঠামভা  আধুধনকায়মনয  কাজ  চরমছ , নতুন  

ধফবাগগুধরমত  আঞ্চধরক  তথ্য  অধপ  স্থান  কযা  ময়মছ । ধভধডয়া  ম্যামনজম্যান্ট , পমর্া  আকযাইধবং , ধবজুয়যার  

ধিধং , এধক্রধডমর্ন  কাডয  ইসুয  কামযক্রভ  অমর্াম্যান  এফং  দক্ষ্  জনফর  গমি  তুরমত  প্রকল্প  প্রণয়মনয  কাজও  

এধগময়  চমরমছ । এফ  প্রকমল্পয  পর  ফাস্তফায়ন  ত  ফছমযয  পুমযামনা  ধআইধডমক  যুমগামমাগী  কযমত  ভূধভকা  

যাখমফ  ফমর  আা  কযা  মায় । 

২০২১ ায়রয শুরুয়ত জফশ্বব্যাী কয়যানা বাআযায়য প্রাদুব মাফ শুরু ও ায য ক্ষথয়ক তথ্য অধধদপতয কমযানা বাইযা ংক্রভণ 

কভাকাধফরায় ফাংরামদ যকামযয উমযাগ, কভ যসূধচ, মচতনতামূরক তথ্য, ংফাদ, ধপচায, ছধফ, ইরামেন গণভাধ্যভ ও াভাধজক 

কমাগামমাগ ভাধ্যমভ কপ্রযণ ও প্রচায কযমছ। ধফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা ও স্বাস্থয অধধদপ্তয মথামথ কর্তযক্ষ্ কথমক প্রাপ্ত মচতনতামূরক তথ্য 

জনগণমক অফধত কযা মে। তথ্য অধধদপতমযয এ কর কাম যক্রভ যকায ও জনগমণয প্রংা অজযন কমযমছ। 

তথ্য জধদপতয যকায়যয উন্ন ন কভ মকায়েয কর তথ্য ফাধাীন, স্বতঃস্ফূতম এফং আজতফাচকবায়ফ 

দেতায ায়থ ক্ষাদায প্রচাযজফদয়দয দ্বাযা গণভাধ্যভ ও ক্ষাশ্যার জভজি ায ভাধ্যয়ভ জনগয়ণয কায়ছ ক্ষৌৌঁয়ছ 

জদয়ে। একআ ায়থ জনগয়ণয প্রতযাা পূযণ, অস্থা জমন, জনমৃ্পিতা জনজিতকযণ এফং জনগয়ণয চাজদা 

যকাযয়ক জাজনয়  জদয়ে। ফতমভান ভ  ক্ষাশ্যার জভজি া গণনজযদাজযয সুয়মাগ কয়য জদয় য়ছ। গণভাধ্যভ ছাড়া 

ফাস্তফতা জানা ফতমভান ভয়  ম্ভফ ন । এ জধদপতয দেতায ায়থ ক্ষাদায প্রচাযজফদ দ্বাযা যকায এফং 

জনগয়ণয ভয়ধ্য আজতফাচক তথ্য প্রদান ও জনগয়ণয চাজদা যকাযয়ক ফগতকযয়ণয ভাধ্যয়ভ ক্ষতুফন্ধ যচনা কয়য 

চরয়ছ মা  বজফষ্যয়তও ব্যাত থাকয়ফ। 
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