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সূর্িপত্র 

 

অর্িদফিবরর পর্রর্ির্ি 

সাাংগঠর্নক ি  বর্ল  

অর্িদফিবরর কা   বর্ল  

SDGs  

বার্ষ িক কম ি-পর্রকল্পনা 

জািীয় শুদ্ধািার মকৌশল বাস্তবায়ন (NIS),অর্ভব াগ গ্রহণ র্নষ্পর্ি 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ১০টি র্ববশষ উবযাগ 

উন্নয়ন প্রকল্প 

কম িকিিা/কম িিারীবদর কা িবন্টন 

র্সটিবজন িার্ িার  

মফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিাবদর নাম, পদর্ব, মফান ও ই-মমইল 

অর্িদফিবরর কম িকিিা/কম িিারীবদর নাম, পদর্ব, মফান ও ই-মমইল 

িথ্য ও জনসাংব াবগর দার্য়বে সাংযুক্ত কম িকিিাবদর নাম, পদর্ব, মফান ও ই-মমইল 

২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর উন্নয়নমূলক প্রিার 

উপসাংহার 
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মুখবন্ধ 

 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদবশর সাংর্বিাবনর আবলাবক দলমি-র্নর্ব িবশবষ সব িস্তবরর জনগবণর বাকোিীনিা র্নর্িি 

করবি কাজ করবছ বিিমান সরকার। বাকোিীনিা ির্া মিপ্রকাবশর োিীনিার জন্য িাই োিীন গণমাধ্যম  া 

রাবের িতুর্ ি স্তম্ভ র্হবসবব খ্যাি। বিিমাবন মদবশর গণমাধ্যম সবব িাচ্চ োিীনিা মভাগ করবছ। সরকার গণমাধ্যবমর 

োিীনিা সমুন্নি রাখার পাশাপার্শ সাাংবার্দক ও সাংবাদকমীবদর কল্যাবণ সব িাত্মক প্রবিষ্টা িার্লবয়  াবে। মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রী মশখ হার্সনা ম ার্ষি ‘র্ির্জর্াল বাাংলাবদশ’ বাস্তবায়বনর ফবল গণমাধ্যবম ববপ্লর্বক পর্রবিিন এবসবছ। 

মদবশ প্রর্ির্দন প্রকার্শি হবে সহস্রার্িক বদর্নক পর্ত্রকা। রােীয় মবিার, মর্র্লর্ভশবনর পাশাপার্শ মবসরকার্র 

২৭টি টির্ভ িযাবনল এবাং ২২টি এফএম ও ১৭টি কর্মউর্নটি মবিার বিিমাবন িালু রবয়বছ। এর বাইবর অসাংখ্য 

অনলাইন র্মর্িয়া, আইর্পটির্ভ ও মসাশাল র্মর্িয়া মনর্ওয়াকি িথ্যপ্রবাবহ র্বদুযৎগর্ি এবন র্দবয়বছ।  বর্  াওয়া 

 র্না এখন আর সাংবাদ নয় বরাং  া  র্বছ িাই সাংবাদ। ম বকাবনা র্বষয় মদবশর প্রিযি অঞ্চবলর জনগণও এখন 

সাবর্ সাবর্ জানবি িায়। জনগবণর এ উৎসুকয মমর্াবি মদশজুবে র্দনরাি পর্রশ্রম করবছন র্বপুলসাংখ্যক 

সাংবাদকমী। এ কঠিন দার্য়ে পালবন সরকার্র প িাবয় গণমাধ্যমসমূবহর শীষ ি সমন্বয়কারী প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব িথ্য 

অর্িদফির সবসময় সাাংবার্দকবদর পাবশ রবয়বছ। 
 

সরকাবরর উন্নয়ন কম িকাণ্ড, নীর্ি, আদশ ি তুবল িরার পাশাপার্শ গণমাধ্যবম প্রকার্শি গুরুেপূণ ি র্বষয় 

িাৎক্ষর্ণকভাবব সাংর্িষ্ট কর্তিপবক্ষর নজবর এবন িথ্য অর্িদফির জনগবণর সাবর্ সরকাবরর মসতুবন্ধ রিনা কবর। 

সরকার পর্রিার্লি র্বর্ভন্ন কা িক্রবমর েেিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি করবি প্রণীি িথ্য অর্িকার আইন-২০০৯ 

কা িকর হওয়ার মপ্রর্ক্ষবি িথ্য অর্িদফিবরর দার্য়ে অবনক বৃর্দ্ধ মপবয়বছ। িথ্য মন্ত্রণালবয়র সাবর্ সম্পার্দি 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত অনু ায়ী এসব দার্য়ে সুিারুরূবপ পালবনর লবক্ষয িথ্য অর্িদফিবরর জনবল কাঠাবমা 

আধুর্নকায়বনর কাজ িলবছ, নতুন র্বভাগগুবলাবি আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফস স্থাপবনর উবযাগ মনয়া হবয়বছ। র্মর্িয়া 

ম্যাবনজবমন্ট, আকিাইর্ভাং, অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি ইসুয কা িক্রম অবর্াবমশন এবাং দক্ষ জনবল গবে তুলবি প্রকল্প 

প্রণয়বনর কাজও এর্গবয় িলবছ। এসব প্রকবল্পর সফল বাস্তবায়ন শি বছবরর পুরবনা র্পআইর্িবক যুবগাপব াগী 

করবি ভূর্মকা রাখবব ববল আশা করা  ায়।  
 

িথ্য অর্িদফিবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৬-২০১৭-মি উক্ত সমবয় পর্রিার্লি র্বস্তার্রি কম িকাবের পাশাপার্শ 

অর্িদফিবরর উন্নয়বন ভর্বষ্যি পর্রকল্পনা তুবল িরা হবয়বছ। দাপ্তর্রক প্রবয়াজন মমর্াবনা ছাোও প্রর্িববদবন 

উপস্থার্পি র্বর্ভন্ন িথ্য মর্বক গণমাধ্যমকমী, র্শক্ষক, গববষকসহ সব িস্তবরর জনগণ উপকৃি হববন ববল আর্ম মবন 

কর্র। এ প্রর্িববদন প্রকাবশর সাবর্ সাংর্িষ্ট সকলবক আির্রক িন্যবাদ জানার্ে। 
 

          

  
কামরুন নাহার 

প্রিান িথ্য অর্ফসার 
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িথ্য অর্িদফিবরর পর্রর্ির্ি 

 

োিীনিা-পূব িকালীন আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফস, ঢাকা । োিীনিা-উিরকাবল িথ্য অর্িদফির 

র্হবসবব কাজ শুরু কবর ।পরবিীবি ১৯৮৪ সাবল এনাম কর্মটির সুপার্রশক্রবম িথ্য 

মন্ত্রণালবয়র অিীন গববষণা ও িথ্য সাংরক্ষণ (Research and Reference) দপ্তরবক িথ্য 

অর্িদফিবরর সাবর্ একীভূি করা হয়। জািীয় মপ্রক্ষাপর্ ও সমবয়র প্রবয়াজবন িথ্য 

অর্িদফিবরর বিিমান অবকাঠাবমা গবে উবঠবছ। িথ্য অর্িদফির বাাংলাবদশ সর্িবালবয়র 

র্ির্নক ভববনর (৯ নম্বর ভবন) ৩য় ও ৪র্ ি িলায়    িক্রম পর্রিালনা করবছ। এছাোও 

অর্িদফিবরর লাইবের্র ও র্ির্পাংস শাখা সর্িবালবয়র ৬ নম্বর ভববনর র্নিিলায় খুবই েল্প  

জায়গায়    িক্রম পর্রিালনা করবছ। িথ্য অর্িদফিবরর র্িনটি আঞ্চর্লক অর্ফস রবয়বছ 

      িট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী র্বভাগীয় শহবর অবর্স্থি।   

 

 

 রূপকল্প (Vision)  

 

সরকার ও জনগবণর মবধ্য ি  মসতুবন্ধ।  

 

 অর্ভলক্ষয (Mission)  

সরকাবরর ভাবমূর্িি, নীর্ি ও উন্নয়নমূলক কা িক্রম মাসর্মর্িয়ার মাধ্যবম প্রিার করা এবাং 

অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি সরবরাহ     র       সাাংবার্দকবদর কাবজ সহব ার্গিা প্রদান।  

 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)     

 জনসদ্দেতনতা সৃষ্টি এবং সামাষ্টজ  ক্ষমতায়দ্দন অবদান রাখা;  

 এ টি আধুষ্টন ,  ার্ য র এবং জনমুখী গণমাধ্যম ষ্টশল্প ষ্টব াদ্দশ সহায়তা  রা; 

 জাতীয় ইষ্টতহাস, ঐষ্টতহয ও সংস্কৃষ্টত সংরক্ষণ, সমৃদ্ধ রণ  ার্ যক্রম কজারদার। 
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সাাংগঠর্নক কাঠাবমা 

জনবল সাংক্রাি িথ্য 
 

সব িবমার্ জনবল   :   ৩৭০ জন     মঞ্জুর্রকৃি পদ  : ৩৭০ 

৯ম ও িদূর্ধ্ি মগ্রি  :   ৮৭ জন     কম িরি জনবল : ২৮৬ 

১০ম  মগ্রি  :    ২৮ জন     শূন্য পদ সাংখ্যা :   ৮৪ 

১১-১৭ মগ্রি  :   ১৩১ জন 

১৮-২০ মগ্রি  :   ১২৪ জন 

৯ম ও িদূর্ধ্ি মগ্রি 

ক্র. নাং পবদর নাম মঞ্জুর্রকৃি পদ কম িরি 

আবছন 

শূন্য পদ 

সাংখ্যা 

মিব্য 

০১ প্রিান িথ্য অর্ফসার ০১ ০১ -  

০২ অর্ির্রক্ত প্রিান িথ্য অর্ফসার ০১ ০১   

০৩ র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার ০৩ ০৩  --  

০৪ উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার ০৫ ০৩ ০২  

০৫ র্সর্নয়র িথ্য অর্ফসার+র্িফ র্ফিার রাইর্ার ৪০ 

+১ 

৪১ 

৩৯ 

+১ 

৪০ 

০১ 

 

 

০৬ িথ্য অর্ফসার + র্ফিার রাইর্ার ৩৩ 

+১ 

৩৪ 

২৯ 

+১ 

৩০ 

০৪ 

 

 

০৭ প্রিান আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১ - ০১  

০৮ অঙ্কন র্শল্পী ০১ ০১ -  

                                                  মমার্ : ৮৭ ৭৯ ০৮  
 

১০ম  মগ্রি 

  

০১ সহকারী িথ্য অর্ফসার ২৩ ১৩ ১০  

০২ প্রশাসর্নক কম িকিিা ০১ ০১ -  

০৩ অর্ির্রক্ত র্হসাবরক্ষণ কম িকিিা ০১ ০১ -  

০৪ ক্রয় কম িকিিা ০১ ০১ -  

০৫ র্বিরণ কম িকিিা ০১ - ০১  

০৬ সহকারী প্রিান আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১ - ০১  

                                                   মমার্ : ২৮ ১৬ ১২  



8 

 

১১-১৭ মগ্রি 

 
ক্র.নাং পবদর নাম  মমার্ পদ 

সাংখ্যা 

কম িরি পদ 

সাংখ্যা 

শূন্য পদ 

সাংখ্যা 

মিব্য 

০১ প্রিান সহকারী ০৬ ০৬ -  

০২ িথ্য সহকারী ২৫ ১৪ ১১  

০৩ র্হসাবরক্ষক ০১ ০১ -  

০৪ উচ্চমান সহকারী ০৯ ০৮ ০১  

০৫ সাঁর্-র্লর্পকার কাম-কর্ম্পউর্ার 

অপাবরর্র 

০৫ ০৩ ০২  

০৬ সাঁর্-মুদ্রাক্ষর্রক কাম-কর্ম্পউর্ার 

অপাবরর্র 

০৮ ০৫ ০৩  

০৭ লাইবের্রয়ান ০১ - ০১  

০৮ মটারর্কপার ০১ ০১ -  

০৯ আবলাকর্িত্রগ্রাহক ২২ ১৮ ০৪  

১০ অর্ফস সহকারী কাম-কর্ম্পউর্ার 

মুদ্রাক্ষর্রক 

২৮ ১৭ ১১  

১১ মর্বলক্স অপাবরর্র ১১ ১০ ০১  

১২ কযার্ালগার ০১ ০১ ০০  

১৩ মটার সহকারী ০২ ০১ ০১  

১৪ গার্েিালক ১১ ১১ -  

মমার্ : ১৩১ ৯৬ ৩৫  

১৮-২০ মগ্রি 

০১ মিসপাস রাইিার ১০ ০৯ ০১  

০২ ফবর্াকর্প অপাবরর্র ০৯ ০৮ ০১  

০৩ কযাশ সরকার ০১ - ০১  

০৪ মরকি ি সাপ্লাইয়ার ০১ ০১ -  

০৫ অর্ফস সহায়ক (দপ্ত র) ১১ ০৯ ০২  

০৬ মিবভলর্পাংম্যান ০৯ ০৮ ০১  

০৭ র্ফর্নসার ০২ ০২ -  

০৮ মোমাইি র্প্রন্টার ০৮ ০৭ ০১  

০৯ িাকিরুম সহকারী ১৪ ০৬ ০৮  

১০ মেজার-কাম র্িমার ০২ ০২ -  

১১ অর্ফস সহায়ক  ৫২ ৪০ ১২  

১২ পর্রেন্নিা কমী ০২ ০১ ০১  

১৩ র্নরাপিা প্রহরী ০৩ ০৩ -  

            মমার্ : ১২৪ জন ৯৬ জন ২৮ জন  
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 র্বযমান সাাংগঠর্নক কাঠাবমা অনু ায়ী িথ্য অর্িদফিবরর প্রিান ০৫টি শাখা 

রবয়বছ। এগুবলা হবলা প্রশাসন শাখা, মপ্রস শাখা, প্রবর্াকল শাখা, র্ফিার শাখা 

এবাং মমৌর্লক িথ্য, ব্যর্ক্তে ও মরফাবরন্স শাখা।  

 

 প্রশাসন শাখা : অর্িদফিবরর সাাংগঠর্নক র্বন্যাস অনু ায়ী প্রশাসন শাখার ০২টি উপশাখা রবয়বছ। 

উপশাখা ০২টি  সাংস্থাপন ও সমন্বয়। একজন র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার প্রশাসন শাখার দার্য়বে 

রবয়বছন। সাংস্থাপন ও সমন্বয় উপশাখার ০২টি দার্য়বে ০২ জন র্সর্নয়র িথ্য অর্ফসার রবয়বছন। 

সাংস্থাপন ও সমন্বয় দুটি উপশাখার মাধ্যবম অর্িদফিবরর  াবিীয় প্রশাসর্নক কা িক্রম সম্পার্দি হয়।  

 

 মপ্রস শাখা :  মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবাং মদর্শ-র্ববদর্শ র্ভআইর্প, র্ভর্ভআইর্প 

অর্ির্র্বদর জন্য সাাংবার্দক সবম্মলন আবয়াজন করা এ শাখার প্রিান কাজ। গণমাধ্যবমর সাবর্ র্নর্বে 

ম াগাব াগ রক্ষা কবর সরকাবরর র্বর্ভন্ন উন্নয়ন কম িকাণ্ড  জনগবণর মাবে প্রিাবরর ব্যবস্থা করা এ শাখার 

অন্যিম একটি কাজ। এছাো র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয় ও র্বভাবগ ম সকল িথ্য      র/     র         র 

কম িরি আবছন িাবদর িদারক এবাং আঞ্চর্লক অর্ফসগুবলার সাবর্ র্লয়াবজাঁ রক্ষা করাও মপ্রস শাখার 

কাজ। এ শাখার অন্যিম গুরুেপূণ ি কাবজর স্থান হবলা সাংবাদ কক্ষ। সাংবাদ কক্ষবক বলা হয় র্পআইর্ি'র 

প্রাণ। প্রবিযক মন্ত্রণালবয় মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালবয়র সাবর্ সাংযুক্ত সকল িথ্য      র/     র    

     র িাবদর সাংগৃহীি মন্ত্রণালবয়র প্রবয়াজনীয় ও প্রিারব াগ্য িথ্য সাংবাদ কবক্ষ মপ্ররণ কবর । 

    র পাঠাবনা র্বর্ভন্ন িথ্য র্নউজ রুবম কিিব্যরি অর্ফসাররা গণমাধ্যবম প্রিাবরর লবক্ষয প্রিার 

উপব াগী হযােআউর্ বির্র কবর দ্রুিিার সাবর্ র্বর্ভন্ন গণমাধ্যবম মপ্ররণ কবর । আবলাকর্িত্র শাখা মপ্রস 

শাখার অর্ববেয একটি অাংশ। এই শাখা মর্বক মহামান্য রােপর্ি ও মাননীয় প্রিানমন্ত্রী হ র্বর্ভন্ন 

মন্ত্রণালবয়র প্রবয়াজনীয় ও গুরুেপূণ ি র্বর্ভন্ন কম িকাবের ছর্ব র্বর্ভন্ন র্প্রন্ট ও ইবলক্ট্রর্নক র্মর্িয়ায় মপ্ররণ 

করা হয়। ফবর্া কাভাবরবজর জন্য এই শাখার ১৬ জন ফবর্াগ্রাফার     । এখাবন একটি অিযাধুর্নক 

কালার ফবর্াল্যাব রবয়বছ। সাংবাদ কক্ষটি মভার ৫র্া মর্বক রাি ১২র্া প িি এবাং বছবরর ৩৬৫ র্দনই 

মখালা র্াবক। সাংবাদ কবক্ষ একজন র্সর্নয়র িথ্য অর্ফসার (র্িউটি অর্ফসার) এর মনর্তবে িথ্য অর্ফসার, 

সহকারী িথ্য অর্ফসার এবাং িথ্য সহকারীবদর সমন্ববয় একটি টিম কাজ কবর। প্রর্ির্দন ০৩(র্িন) টি 

র্শফবর্ এ কা িক্রম পর্রিার্লি হয়।  
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 প্রবর্াকল শাখা : মদর্শ-র্ববদর্শ সাাংবার্দক ও র্মর্িয়া কমীবদর মপশাগি দার্য়ে পালবন সহায়িা মদওয়া 

প্রবর্াকল শাখার প্রিান কাজ। এছাোও সাাংবার্দকবদর মপশাগি দার্য়ে সুষ্ঠুভাবব পর্রিালনার জন্য এ 

শাখা মর্বক মপ্রস অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি ইসুয করা হয়। জুলাই ২০১৬ মর্বক জুন ২০১৭ প িি 450টি নতুন 

অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি ইসুয এবাং 1200টি অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি নবায়ন করা হবয়বছ । মদবশর বাইবর 

গুরুেপূণ ি ছর্ব মপ্ররণ, র্ববদর্শ র্ভর্ভআইর্প ও র্ভআইর্পবদর সাবর্ আগি মপ্রস টিমবক সহায়িা প্রদান এবাং 

সাাংবার্দক সবম্মলন/মপ্রস র্ের্ফাং-এর আবয়াজন এ শাখা মর্বক করা হবয় র্াবক। এছাো মহামান্য রােপর্ি 

ও মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর র্বর্ভন্ন গুরুেপূণ ি অনুষ্ঠান কাভাবরবজর ব্যাপাবর সাাংবার্দকবদর সার্ব িক সহব ার্গিা 

মদয়া এবাং জািীয় সাংসবদর অর্িববশবনর সময় সাাংবার্দকবদর মপ্রস পাস র্বিরণও এ শাখার অন্যিম 

কাজ। এ শাখা মর্বক র্পআইর্ি মর্র্লবফান গাইি প্রকাশ করা হয় এবাং িা গণমাধ্যমসহ র্বর্ভন্ন গুরুেপূণ ি 

দপ্তবর মপ্ররণ করা হয়। একজন র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য অর্ফসাবরর িত্ত্বাবিাবন প্রবর্াকল শাখা পর্রিার্লি 

হয়।  

 

 র্ফিার শাখা : সরকাবরর র্বর্ভন্ন উন্নয়ন কম িকাবণ্ডর ওপর উন্নয়নমূলক  প্রবন্ধ, র্ফিার, কার্ট িন ও মলাগান 

র্বর্ভন্ন গণমাধ্যবম র্বিরণ এবাং প্রকাবশর ব্যবস্থা করা এ শাখার প্রিান কাজ। এছাো র্বর্ভন্ন জািীয় 

র্দববসর উবেবের প্রর্ি লক্ষয মরবখ মক্রােপবত্রর র্বষয়বস্তুর ওপর র্বর্ভন্ন        ও         

     র কাছ মর্বক র্বষয়র্ভর্িক র্নবন্ধ, প্রবন্ধ, কর্বিা ইিযার্দ সাংগ্রহপূব িক মক্রােপত্র বির্র করা এবাং 

পর্ত্রকায় প্রকাবশর ব্যবস্থা করা হ ।  একজন র্িফ র্ফিার রাইর্াবরর িত্ত্বাবিাবন এ শাখা পর্রিার্লি হয়।  

 

 মমৌর্লক িথ্য, ব্যর্ক্তে শাখা : মমৌর্লক িথ্য, র্মর্িয়া মসল এবাং লাইবের্র-এ র্িনটি ইউর্নর্ র্নবয় এ শাখা 

গঠিি। এ শাখা মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রর্িমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবাং সরকাবরর উচ্চপদস্থ 

কম িকিিাসহ র্বর্শষ্ট ব্যর্ক্তববগ ির জীবনবৃিাি বির্র, সাংরক্ষণ এবাং সরবরাহ কবর র্াবক। এ অর্িদফিবর 

১৯৭২ সাল মর্বক ২০০০ সাল প িি বাাংলাবদবশর ঐর্িহার্সক, আর্ িসামার্জক ও সাাংস্কৃর্িক অঙ্গবনর 

গুরুেপূণ ি িথ্য র্ির্জর্াল পদ্ধর্িবি সাংরর্ক্ষি রবয়বছ ।  প্রর্ির্দবনর জািীয় ও আঞ্চর্লক বদর্নক পর্ত্রকায় 

প্রকার্শি র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় ও র্বষয়র্ভর্িক খববরর ওপর র্ভর্ি কবর ম সকল মপপার র্ির্পাংস বির্র করা 

হয় িার কর্প, মপ্রসবনার্, মপ্রস র্ের্ফাং, হযােআউর্, র্ফিার, মক্রােপত্রসহ র্বর্ভন্ন প্রকার সহায়ক বই 

লাইবের্রবি সাংরর্ক্ষি আবছ। এছাোও র্মর্িয়া মসল  এ শাখার অিীবন গুরুেপূণ ি ভূর্মকা পালন করবছ। 

সাাংগঠর্নক কাঠাবমা অনু ায়ী একজন উপপ্রিান িথ্য অর্ফসাবরর িত্ত্বাবিাবন এ শাখা পর্রিার্লি হবে।  
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 র্রসাি ি ও মরফাবরন্স শাখা : এই শাখার মাধ্যবম মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী, র্িকার, মন্ত্রী, 

       সর্িবসহ সরকাবরর উচ্চপদস্থ কম িকিিাগণবক বদর্নক পর্ত্রকার র্ির্পাংস সরবরাহ করা হয়।  

বদর্নক ও সাপ্তার্হক মপ্রসবিে, র্ববদর্শ সাংবাদ মর্নর্র, সাপ্তার্হক  র্নাপর্ি বির্র কবর মহামান্য 

রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সর্িববদর সরবরাহ করা হয়। এছাো প্রর্ির্দন র্নউজর্েফ বির্র 

কবর র্ববদবশ অবর্স্থি বাাংলাবদশ দূিাবাসসমূবহ পাঠাবনা হয়।  একজন উপপ্রিান িথ্য অর্ফসাবরর 

িত্ত্বাবিাবন এই শাখা পর্রিার্লি হয়।  

 

 র্ির্পাংস শাখা : প্রর্ির্দন জািীয় ও আঞ্চর্লক বদর্নক পর্ত্রকাসমূ হ        র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয়র এবাং 

র্বষয়র্ভর্িক ও গুরুেপূণ ি খববরর ওপর র্ভর্ি কবর মপপার র্ির্পাংস বির্র করা হয়। মহামান্য রােপর্ি, 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর বাসভববন প্ররর্ির্দবনর মপপার র্ির্পাংস মভাবর মপৌৌঁবছ মদওয়া হয়। মন্ত্রণালয়সহ 

সাংর্িষ্ট সকল নীর্ির্নি িারকবদর কাবছ এ মপপার র্ির্পাংস  র্াসমবয় মপৌৌঁছাবনা হয়। এছাোও র্ববদর্শ 

সাংবাদ মর্নর্র, বদর্নক ও সাপ্তার্হক মপ্রসবিে, সাপ্তার্হক  র্নাপর্ি বির্র কবর রােপর্ি, প্রিানমন্ত্রী, মন্ত্রী 

ও সর্িববদর সরবরাহ করা হয়। একজন উপপ্রিান িথ্য অর্ফসাবরর িত্ত্বাবিাবন এই উপশাখা পর্রিার্লি 

হয় 

 

 কা িাবর্ল (Functions) 

 

 প্রিান কা িাবর্ল 

  

  মর্কসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অজিবন িথ্য অর্িদফিবরর সুর্নর্দ িষ্ট দার্য়ে 

বাস্তবায়ন 

 মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ১০টি র্ববশষ উবযাগ বাস্তবায়বনর িথ্য মন্ত্রণালবয়র দার্য়বের সবঙ্গ 

সমন্বয় কবর দার্য়ে বাস্তবায়ন 

 র্ভশন ২০২১ এবাং র্ভশন ২০৪১ বাস্তবায়বনর র্নবদ িশনাবর্ল প্রর্িপালন  

 বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত (APA) বাস্তবায়ন 
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 বদনর্িন কা িাবর্ল 

 হযােআউর্/মপ্রসর্রর্লজ, র্নউজর্েফ, মপ্রসবিে বির্র ও র্বিরণ; 

 র্ভর্ভআইর্পবদর র্বর্ভন্ন কা িক্রবমর ফবর্া কাভাবরজ মদয়া; 

 মদর্শ ও র্ববদর্শ সাাংবার্দকবদর জন্য অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি ইসুয ও নবায়ন; 

 সাংসদ অর্িববশন িলাকালীন এবাং র্বর্ভন্ন জািীয় ও আিজিার্িক  র্না র্নউজ 

কাভাবরজ/সাংবাদ িারবণর জন্য সাাংবার্দকবদর র্মর্িয়া পাস ইসুয করা; 

 র্ভর্ভআইর্প ও র্ভআইর্পবদর জন্য মপ্রস র্ির্পাংস বির্র ও র্বিরণ  

 মপ্রস কনফাবরন্স ও মপ্রস র্ের্ফাং-এর আবয়াজন 

 জনসবিিনিা ও উন্নয়নমূলক র্ফিার, র্নবন্ধ ও ইলাবেশনযুক্ত মলাগান পর্ত্রকায় প্রকাবশর 

ব্যবস্থা করা 

 র্বর্ভন্ন জািীয় র্দববস পর্ত্রকায় মক্রােপত্র প্রকাবশর ব্যবস্থা করা 

 র্ভর্ভআইর্প ও র্ভআইর্পবদর জীবনবৃিাি সাংগ্রহ কবর প্রকাশ করা 

 মপ্রসবিে, র্নউজর্েফ, হযােআউর্, মপপার র্ির্পাংস এবাং সাংবাদপত্র সাংরক্ষণ 

 র্বর্ভন্ন র্মর্িয়ার সাাংবার্দকগবণর সাবর্ র্লয়াবজাঁ রক্ষা 

 মদর্শ ও র্ববদর্শ সাাংবার্দকবদর সাবর্ র্লয়াবজাঁ রক্ষা 

 র্মর্িয়া গাইি প্রকাশ 

 জািীয় ও আঞ্চর্লক প িাবয় গণমাধ্যম কমীবদর সাবর্ মির্বর্নময় 

 সরকাবরর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সাাংবার্দকবদর র্নবয় সবরজর্মন পর্রদশ িবনর ব্যবস্থা করা 
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 এসর্ির্জ অজিবন গৃহীি কম িপর্রকল্পনা 

  

এসর্ির্জ কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর মরািম্যাপ অনু ায়ী সহব াগী র্হবসবব এ অর্িদফিবরর  

সুর্নর্দ িষ্ট দার্য়ে রবয়বছ। দার্য়েগুবলা র্নম্নরূপ  

7ষ্টব 2030 সাদ্দলর মদ্দধ্য স লদ্দ  আধুষ্টন  ও কে সই জ্বালাষ্টন কসবার আওতায় আনদ্দত, 

উন্নয়নশীল ষ্টবদ্দশষ  দ্দর স্বদ্দল্পান্নত ও ক াদ্দো দ্বীপরাষ্ট্রগুদ্দলাদ্দত জ্বালাষ্টন অব াঠাদ্দমার সম্প্রসারণ 

ও প্রযুষ্টির উন্নষ্টত সাধন  রা। 

9.1 অর্ যননষ্টত  উন্নষ্টত ও মানবজাষ্টতর  ল্যাদ্দণ আঞ্চষ্টল  ও আন্তঃসীমান্ত কক্ষদ্দে মানসম্পন্ন, 

ষ্টনর্ যরদ্দর্াগ্য, কে সই ও ষ্টিষ্টতশীল অব াঠাদ্দমার ষ্টব াশ ঘ  কনা। সবার জন্য ব্যবহারদ্দর্াগ্য ও 

সমান প্রদ্দবশাষ্টধ ার ষ্টনষ্টিত  রা। 

9.এ আষ্টি াসহ উন্নয়নশীল, স্বদ্দল্পান্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুদ্দলাদ্দত কে সই ও ষ্টিষ্টতশীল 

অব াঠাদ্দমাগত উন্নয়দ্দন আষ্টর্ য ,প্রযুষ্টিগত ও  াষ্টরগষ্টর সহায়তা বাড়াদ্দনা। 

9.ষ্টব উন্নয়নশীল কদশগুদ্দলাদ্দত অর্যন্তরীণ প্রযুষ্টির উন্নয়ন, গদ্দবষণা ও উদ্ভাবদ্দন সহায়তা  রা। 

ষ্টশল্পনবষ্টেেয ও পণ্যমানসহ অন্যা  কক্ষদ্দে এ টি সহায়  নীষ্টতর পষ্টরদ্দবশ ষ্টনষ্টিত  রা। 

11.এ জাতীয় এবং আঞ্চষ্টল  উন্নয়ন পষ্টর ল্পনা কজারদাদ্দরর মাধ্যদ্দম নগর, নগরাঞ্চল আর পষ্টি 

এলা ার মদ্দধ্য অর্ যননষ্টত , সামাষ্টজ  ও পষ্টরদ্দবশগত সংদ্দর্াদ্দগর  ইষ্টতবাে  সমম্বয় সাধন। 

17.17 অংশীদাষ্টরদ্দের অষ্টর্জ্ঞতা ও সংিান ক ৌশদ্দলর মাধ্যদ্দম  ার্ য রর্াদ্দব সর াষ্টর-

কবসর  ষ্টর এবং সুশীল সমাজষ্টর্ষ্টি  অংশীদাষ্টরেদ্দ  উৎসাষ্টহত  রা এবং উন্নষ্টত সাধন  রা ।  

    এসষ্টিষ্টজ বাস্তবায়দ্দন 7ম পঞ্চবাষ্টষ য ী পষ্টর ল্পনায় গৃহীত অর্ীিসমূহ অজযদ্দন এ অষ্টধদফতর 

প্রদ্দয়াজনীয় পষ্টর ল্পনা ই   মদ্দধ্য গ্রহণ  দ্দরদ্দ । এরই আদ্দলাদ্দ  সংষ্টিি ষ্টবষদ্দয় জনগণদ্দ  তথ্য 

প্রদাদ্দনর মাধ্যদ্দম সদ্দেতন এবং প্রষ্টশষ্টক্ষত  দ্দর গদ্দড় কতালার লদ্দক্ষয ষ্টফোর,ষ্টনবন্ধ ও 

ইলাদ্দেশনযুু্ি কলাগান গণমাধ্যদ্দম প্র াদ্দশর ব্যবিা  রা হদ্দে। এ াড়াও, এ সংক্রান্ত 

হযান্ডআউে/কপ্রসষ্টরষ্টলজ, ষ্টনউজষ্টিফ, কপ্রসদ্দেন্ড ততষ্টর ও ষ্টনয়ষ্টমত ষ্টবতরদ্দণর ব্যবিা  রা হদ্দে। 
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 ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর বাস্তবার্য়ি বার্ষ িক কম িপর্রকল্পনা  (APA) 

তথ্য অষ্টধদফতদ্দরর ষ্টবষ্টর্ন্ন  ার্ যক্রদ্দমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রর্াব (Outcome/Impact) 

 

আউর্কাম 

(outcome) 

কম িসম্পাদন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি 

অজিন 

২০১৪-

১৫ 

প্রকৃি 

অজিন 

২০১৫-

১৬ 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৬-১৭ 

প্রবক্ষপণ মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর র্নি িার্রি 

প্রভাব অজিবনর মক্ষবত্র 

ম ৌর্ভাবব দায়ী 

মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/সাংস্হাসমূবহর 

নাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৭-১৮ 

২০১৮-

১৯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 ৯ ১০ 

 wdPvi, wbeÜ I KweZv  msL¨v 267 280 320 

 

 

325 330  

 

 

 

 

 

†µvocÎ  msL¨v 7 7 7 7 7   

msev` m‡¤§jb I 

†cÖmweªwds  

msL¨v 135 90 100% 100% 100%   

wWwRUvj d‡Uv 

Kfv‡iR 

msL¨v 4376 4270 4275 4280 4280   

†cÖm‡bvU-n¨vÛAvDU  msL¨v 4758 4500 4550 4570 4600   

†cÖm‡UªÛ msL¨v 250 250 250 250 250   

welqwfwËK †cÖm 

wK¬wcsm evÂ 

msL¨v 21240 21240 21240 21240 21240   

A¨vwµwW‡Ukb KvW© 

Bmy¨ 

msL¨v 600 465 450 450 450   

wfwfAvBwc, 

wfAvBwc‡`i Rb¨ 

e³…Zv, fvlY, UwKs 

c‡q›Um, evYxi Lmov 

ˆZwi 

msL¨v 600 650 650 670 700   
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 ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর বাবজর্ ও ব্যবয়র র্ববরণ 

 

িথ্য অর্িদফিবরর ২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর সাংবশার্িি বাবজর্ বরাে অনু ায়ী (উপব াজনসহ)  

প্রকৃি ব্যবয়র র্ববরণ র্নম্নরূপ 

 

 

মকাি নম্বর ও ব্যবয়র দফা ২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর  

সাংবশার্িি বাবজর্ বরাে 

২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর  

প্রকৃি ব্যয় 

৪৫০১-অর্ফসারবদর মবিন ৫,১৫,০০,০০০/- ৪,৮৯,৪১,০০০/- 

৪৬০১-প্রর্িষ্ঠান কম িিারীবদর মবিন ৩.৩২,০০,০০০/- ৩,৬০,৩৬,০০০/- 

৪৭০০-ভািার্দ   ৫,৪২,২৫,০০০/- ৫,৪৩,৪৬,০০০/- 

৪৮০০- সরবরাহ ও মসবা ২,০৮,৮১,০০০/- ২,০২,২৩,০০০/- 

৪৯০০-মমরামি ও সাংরক্ষণ ৩৪,০০,০০০/- ৩৩,৮৬,০০০/- 

৬৮০০-সম্পদ সাংগ্রহ/ক্রয়    ৯৮,০০,০০০/- ৯৭,৫১,০০০/- 

                                  সব িবমার্ ১৭,৩০,০৬,০০০/- ১৭,২৬,৮৩,০০০/- 
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 ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছবরর বার্ষ িক কম িপর্রকল্পনা (APA) 

 

তথ্য অষ্টধদফতদ্দরর ষ্টবষ্টর্ন্ন  ার্ যক্রদ্দমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রর্াব (Outcome/Impact) 
 

 

  

চূড়ান্ত 

ফলাফল/ 

প্রর্াব 

(Outco

me/ 

Impact) 

 ম যসম্পাদন সূে সমূহ 

(Performance 

Indicator) 

এ   

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষযমাো  

২০১৭-১৮ 

প্রদ্দক্ষপন 

ষ্টনধ যাষ্টরত লক্ষযমাো অজযদ্দনর কক্ষদ্দে 

কর্ৌর্র্াদ্দব দাষ্টয়েপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ষ্টবর্াগ/সংস্হাসমূদ্দহর নাম 

উপািসূে 

(Source of 
Data) 

২০১৫-

১৬ 

 

২০১৬-১৭* ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 ষ্টফোর, ষ্টনবন্ধ ও  ষ্টবতা  সংখ্যা ২৮০ ৩২০ 290 290 290   

ষ্টিষ্টজোল ফদ্দো  ার্াদ্দরজ 

 

সংখ্যা ৪২৭০ ৪২৭৫ ৪২৮০ ৪২৮০ ৪২৮৫   

কপ্রসদ্দনাে-হযান্ডআউে  সংখ্যা ৪৫০০ ৪০০০ 4000 4050 4050   
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 ২০১৭-২০১৮  অর্ িবছবরর বাবজর্  

 

িথ্য অর্িদফিবরর ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর বাবজর্ বরাে র্নম্নরূপ  

 
 

 

  

মকাি নম্বর ও ব্যবয়র দফা ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর বাবজর্ বরাে 

৪৫০১-অর্ফসারবদর মবিন ৫,১০,০০,০০০/- 

৪৬০১-প্রর্িষ্ঠান কম িিারীবদর মবিন ২,৮৪,৬০,০০০/- 

৪৭০০-ভািার্দ ৫,১৪,৮৬,০০০/- 

৪৮০০- সরবরাহ ও মসবা ২,৫৯,৩৪,০০০/- 

৪৯০০-মমরামি ও সাংরক্ষণ ২৪,২০,০০০/- 

৬৮০০-সম্পদ সাংগ্রহ/ক্রয়  ১,০৭,০০,০০০/- 

                             সব িবমার্  ১৭,০০,০০,০০০/ -  
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 অর্ির্ সাংক্রাি 

িথ্য অর্িদফির িলমান কা িক্রম সুষু্ঠ ও সুিরভাবব বাস্তবায়বনর ল    আর্র্ িক েেিা ও  

জবাবর্দর্হ র্নর্িিকরবণ   পর্রকর। এরই িারবার্হকিায় ২০০৯-২০১৬ সাবলর ৩০ জুন প িি 

রাজে বাবজবর্ বরােকৃি অবর্ ির ব্যর্য়ি র্বল/ভাউিারসমূহ স্থানীয় রাজে অর্ির্ অর্িদফির এবাং 

র্সর্ভল অর্ির্ অর্িদফিবরর মাধ্যবম র্হসাব র্নরীক্ষা করা হবয়বছ। এ সময় মমার্ ১১টি আপর্ি 

উত্থার্পি হবয়বছ। ই   মবধ্য আপর্ি র্নষ্পর্ি হবয়বছ। ৯টি আপর্ি েিশীর্ জবাব মপ্ররণ করা 

হবয়বছ। আপর্িগুবলা র্নষ্পর্ির র্বষয়টি প্রর্ক্রয়ািীন।  

 

 ইবনাবভশন র্বষয়ক কা িক্রম 

 

 ইদ্দনাদ্দর্শন  ার্ যক্রম েরাষ্টিত  রার জন্য এ জন ষ্টেফ ইদ্দনাদ্দর্শন অষ্টফসার এবং ০৪জন 

 ম য তযাদ্দ  সদস্য  দ্দর কমাে ০৫ সদস্যষ্টবষ্টশি ইদ্দনাদ্দর্শন টিম গঠন  রা হদ্দয়দ্দ  এবং 

ষ্টনম্নবষ্টণ যত উদ্দযাগসমূহ গ্রহণ  রা হদ্দয়দ্দ  

 ইদ্দলক্ট্রষ্টন  হাষ্টজরা ষ্টসদ্দেম োলু  

 ইন্টাদ্দর টির্ ওদ্দয়বসাইে প্রণয়ন 

 গুরুেপূণ য অষ্টফস আদ্দদশ ও ষ্টবদ্দদশ ভ্রমণসংক্রান্ত ষ্টজ.ও. ওদ্দয়বসাইদ্দে প্র াশ 

  ই-ফাইষ্টলং োলু  

 সাংবাষ্টদ দ্দদর অযাষ্টক্রষ্টিদ্দেশন  াদ্দি যর জন্য অনলাইদ্দন আদ্দবদন ফরম পূরণ ও কপ্ররদ্দণর 

জন্য ই-কসবা োলু  রার ষ্টবষয়টি প্র  য়াধীন রদ্দয়দ্দ    

 ষ্টনয়ষ্টমতর্াদ্দব কপ্রসষ্টরষ্টলজ, তথ্যষ্টববরণী,  ষ্টব, ষ্টফোর ওদ্দয়ব কপাে যাদ্দল সামাষ্টজ  

কর্াগাদ্দর্াগ মাধ্যদ্দম আপদ্দলাি  রা হদ্দে এবং সংষ্টিি স দ্দলর ষ্টন ে অনলাইদ্দন কপ্ররণ 

 রা হদ্দে।   

 আইর্সটি র্বষয়ক কা িক্রম 

 

 র্স র্স টির্ভ স্থাপন করা হবয়বছ এবাং র্নয়র্মি মর্নর্র্রাং করা হবে 

 অর্িদফিবরর WiFi সুর্বিা রবয়বছ 

 র্ভর্িও কনফাবরর্ন্সাং সুর্বিা রবয়বছ। আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফসসহ অন্যান্য দপ্তবরর সবঙ্গ 

র্নয়র্মি র্ভর্িও কনফাবরন্স করা হয়।  
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 জািীয় শুদ্ধািার মকৌশল বাস্তবায়ন (NIS) 

 

অর্িদফিবরর শুদ্ধািার মকৌশল বাস্তবায়বনর লক্ষয প্রিান িথ্য অর্ফসাবরর মন মে ০৭ 

সদস্যর্বর্শষ্ট ০১টি বনর্িকিা কর্মটি রবয়বছ । এ র্বষবয় কম িিারীবদর র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ মদয়া 

হবে।  এছাো মাঠ প িাবয়র কম িিারীবদরও র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ মদয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর 

সদর দপ্তবর ০৪টি প্রর্শক্ষণ কম িশালায় অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। এসকল কম িশালায় অাংশগ্রহণকারী 

কম িিারীর সাংখ্যা ৪১৫ জন। মাঠ প িাবয় মমার্ ১২টি প্রর্শক্ষণ কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। 

২০১৫-১৬ এবাং ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর কম িিারীবদর মবধ্য শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান র্বষয়টি 

প্রর্ক্রয়ািীন রবয়বছ।  

 

 অর্ভব াগ গ্রহণ ও র্নষ্পর্ি (GRS) 

 

অর্িদফিবর GRS এর আওিায় অর্ভব াগ গ্রহণ ও র্নষ্পর্ির ব্যবস্থা রবয়বছ । অনলাইবন 

অর্ভব াগ দার্খবলর সুব াগ আবছ । ২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর GRS এর আওিায় মকাবনা অর্ভব াগ 

পাওয়া  ায়র্ন।  

GRS এর মফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিার নাম, পদর্ব ও মফান নম্বর 

 

কম িকিিার নাম ও পদর্ব ম াগাব াবগর ঠিকানা 

মমাবাবেরা কাবদরী 

র্সর্নয়র িথ্য অর্ফসার (সাংস্থাপন) 

মফান : ৯৫৪৫৬৩৬ 

মমাবা: ০১৭১১৪৫৬৪৯০ 

ই-মমইল : mobasera_kadery@yahoo.com 
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মসবা প্রার্প্তবি অসন্তুষ্ট হবল দার্য়েপ্রাপ্ত কম িকিিার সবঙ্গ ম াগাব াগ করা, িার কাছ মর্বক সমািান 

পাওয়া না মগবল র্নবম্নাক্ত পদ্ধর্িবি ম াগাব াগ কবর সমস্যা সমািান পাওয়ার সুব াগ রবয়বছ।  

 

ক্রর্মক 

নম্বর 

কখন ম াগাব াগ 

করববন 

ম াগাব াবগর 

ঠিকানা 

ব্যর্ক্তর নাম,পদর্ব ও মফান নম্বর র্নষ্পর্ির 

সময়সীমা 

০১ দার্য়েপ্রাপ্ত কম িকিিা 

(মফাকাল পবয়ন্ট) সমািান 

র্দবি না পারবল 

অর্ভব াগ 

র্নষ্পর্ির 

কম িকিিা 

জনাব ফজবল রাব্বী 

অর্ির্রক্ত প্রিান িথ্য অর্ফসার  

মফান : ৯৫৪৫০৯৬ 

ই-মমইল : rabifa@yahoo.com  

০৩ (র্িন) 

মাস 

 

০২ অর্ভব াগ র্নষ্পর্ির 

কম িকিিা র্নর্দষ্ট সমবয় 

সমািান র্দবি না পারবল 

আর্পল কম িকিিা জনাব কামরুন নাহার 

প্রিান িথ্য অর্ফসার  

মফান : ৯৫৪৬০৯১ 

ই-মমইল : mikamrun@gmail.com 

০১ (এক) 

মাস 

 

০৩ আর্পল কম িকিিা র্নর্দষ্ট 

সমবয় সমািান র্দবি না 

পারবল 

িথ্য মন্ত্রণালবয় 

অর্ভব াগ 

ব্যবস্থাপনা মসল 

অর্ভব াগ গ্রহণ মকন্দ্র, ৫নম্বর মগর্, 

বাাংলাবদশ সর্িবালয়, ঢাকা।  

০৩ (র্িন) 

মাস 
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 মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ১০টি র্ববশষ উবযাগ 
 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কশখ হাষ্টসনার গৃহীত ষ্টবষ্টর্ন্ন  ম যসূষ্টে কদদ্দশর অর্ যনীষ্টত ও মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাষ্টজ  

ষ্টনরাপিা ষ্টনষ্টিত  রদ্দত উদ্দিখদ্দর্াগ্য অবদান করদ্দখদ্দ । এর মদ্দধ্য ১০টি ষ্টবদ্দশষ উদ্দযাগ কদশ ও জনগদ্দণর র্াগ্য 

পষ্টরবতযদ্দন অসাধারণ ভূষ্টম া করদ্দখদ্দ । ষ্টবষ্টর্ন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তদ্দরর মদ্দতা তথ্য অষ্টধদফতরও এ ষ্টবষদ্দয় ষ্টবষ্টর্ন্ন 

 ম যসূষ্টে বাস্তবায়ন  রদ্দ । এসব  ম যসূষ্টের মদ্দধ্য রদ্দয়দ্দ  ১০টি ষ্টবদ্দশষ উদ্দযাগ এর ষ্টবষদ্দয় ষ্টনয়ষ্টমত ষ্টফোর, 

ইলাদ্দেশনসহ কলাগান ও হযান্ডআউে প্র াশ, ষ্টমে য কপ্রস এবং স্পে ষ্টর্ষ্টজে। এর মদ্দধ্য শুধুমাে ষ্টমে য কপ্রস ও স্পে 

ষ্টর্ষ্টজদ্দের জন্য ষ্টবদ্দশষ বরাে রদ্দয়দ্দ  (প্রষ্টতটির জন্য ১ লাখ ২০ হাজার ো া) বাষ্ট গুদ্দলা ষ্টনয়ষ্টমত রাজস্ব খাদ্দতর 

বরাে কর্দ্দ  পষ্টরোষ্টলত হদ্দে। 

২০১৬-২০১৭ অর্ যব দ্দর বাস্তবাষ্টয়ত  ার্ যক্রম 

ক্র.ন. ষ্টশদ্দরানাম প্র াষ্টশত 

ষ্টফোদ্দরর 

সংখ্যা 

প্র াষ্টশত 

ইলাদ্দেশনসহ 

কলাগাদ্দনর 

সংখ্যা 

হযান্ডআউ

কের সংখ্যা 

স্পে 

ষ্টর্ষ্টজে 

ষ্টমে য কপ্রস 

১ এ টি বাষ্টড় এ টি খামার প্র ল্প ৩টি ৪টি ০৮  রাজস্ব খাত কর্দ্দ  

রাজশাহী, েট্টগ্রাম 

ও নরষ্টসংদী 

কজলার 

সাংবাষ্টদ দ্দদর 

সাদ্দর্ এবং ষ্টবদ্দশষ 

বরাদ্দের আওতায় 

খুলনা ও েট্টগ্রাদ্দমর 

আঞ্চষ্টল  

সাংবাষ্টদ দ্দদর 

সাদ্দর্ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী কশখ 

হাষ্টসনার ষ্টবদ্দশষ 

উদ্দযাদ্দগর ষ্টবষদ্দয় 

মত ষ্টবষ্টনময় 

হদ্দয়দ্দ ।   

২ আশ্রয়ণ প্র ল্প ৩টি ১টি ০৫ ১* 

৩ ষ্টিষ্টজোল বাংলাদ্দদশ ১২টি  ৩টি ৯০  

৪ ষ্টশক্ষা সহায়তা  ম যসূষ্টে ৪টি  ১টি ১২৩ -- 

৫ নারীর ক্ষমতায়ন ৮টি ১টি ৪২  

৬ ঘদ্দর ঘদ্দর ষ্টবদ্যযৎ ২টি ১টি ৪৩ -- 

৭  ষ্টমউষ্টনটি ষ্টিষ্টন  ও মানষ্টস  

স্বািয 

১৮টি  ৪টি ৩৮ ২* 

৮ সামাষ্টজ  ষ্টনরাপিা  ম যসূষ্টে ১০টি  ১টি ২২ -- 

৯ ষ্টবষ্টনদ্দয়াগ ষ্টব াশ ৪টি ১টি ৭৬ -- 

১০ পষ্টরদ্দবশ সুরক্ষা ৯টি  ৫টি ৪৪ -- 

                                        কমাে  ৭৩টি ষ্টফোর ২২টি ৪৯১ ৩টি ৫টি 

২০১৬-২০১৭ অর্ যব দ্দরর লক্ষযমাো ৮০টি ২০টি ১২০টি ২টি ২টি 
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 ২৫ জানুয়াষ্টর, ২০১৭ খুলনা সাষ্ট যে হাউজ ষ্টমলনায়তদ্দন খুলনার আঞ্চষ্টল  সাংবাষ্টদ দ্দদর সাদ্দর্ মত ষ্টবষ্টনময় সর্া 

অনুষ্টিত হয় এবং ডুমুষ্টরয়া উপদ্দজলার র্াণ্ডারপাড়া আশ্রয়ণ প্র ল্প ও বটিয়াঘাো উপদ্দজলার  য়ঘষ্টরয়া  ষ্টমউষ্টনটি 

ষ্টিষ্টন  পষ্টরদশ যন  রা হয়। পরবতীদ্দত ২৪ কম, ২০১৭ তাষ্টরদ্দখ েট্টগ্রাম সাষ্ট যে হাউদ্দজ েট্টগ্রাদ্দমর িানীয় 

সাংবাষ্টদ দ্দদর সাদ্দর্ মত ষ্টবষ্টনময় সর্া অনুষ্টিত হয় এবং পটিয়া উপদ্দজলার শাহ  ষ্টময়ানগর  ষ্টমউষ্টনটি ষ্টিষ্টন  

পষ্টরদশ যন  রা হয়।  

  উন্নয়ন প্রকল্প 

   বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্র ল্প 

ষ্টশশু ও নারী উন্নয়দ্দন কর্াগাদ্দর্াগ  ার্ যক্রম প্র ল্পটি তথ্য মন্ত্রণালদ্দয়র 8টি সংিার মাধ্যদ্দম বাস্তবাষ্টয়ত হদ্দে । এরই 

অংশ ষ্টহদ্দসদ্দব তথ্য অষ্টধদফতদ্দর ষ্টশশু ও নারী উন্নয়দ্দন কর্াগাদ্দর্াগ  ার্ যক্রম প্র ল্পটি েলমান রদ্দয়দ্দ । ইদ্দতামদ্দধ্যই জুন-

2017 প্র ল্পটির 4র্ য পর্ যাদ্দয়র  াজ সমাপ্ত হদ্দয়দ্দ  এবং 5ম পর্ যাদ্দয়র  াজ শুরুর অদ্দপক্ষায়  রদ্দয়দ্দ । ষ্টশশু ও নারী 

উন্নয়দ্দন কর্াগাদ্দর্াগ  ার্ যক্রম (4র্ য পর্ যায়) প্র দ্দল্পর জুলাই 2016 কর্দ্দ  জুন 2017 পর্য্নন্তয সমদ্দয়র বরােকৃত অদ্দর্ যর 

ষ্টহসাব ষ্টনম্নরূপ: 

 ার্ যক্রম/ ম যসূষ্টে পষ্টরমাণ বাস্তবাষ্টয়ত 

 ার্ যক্রম 

বরােকৃত অর্ য ব্যয় 

ষ্টফোর ষ্টলখন ও ষ্টবতরণ 168 168 10,10,000/- 10,10,000/- 

আটি যদ্দ ল ষ্টলখন ও ষ্টবতরণ 133 133 8,00,000/- 8,00,000/- 

 ার্ট যন ততষ্টর ও প্র াশনা 100 100 2,00,000/- 2,00,000/- 

ষ্টফোরসমূহ গ্রন্থনা 1টি 1টি 2,50,000/- 2,50,000/- 

সব যদ্দমাে   22,60,000/- 22,60,000/- 

  

 ষ্টশশু ও নারী উন্নয়দ্দন কর্াগাদ্দর্াগ  ার্ যক্রম প্র দ্দল্পর উদ্দেশ্য হদ্দলা ষ্টশশু ও নারীদ্দদর সংষ্টিি ষ্টবষয়গুদ্দলা ষ্টবষ্টর্ন্ন ষ্টপ্রন্ট 

ষ্টমষ্টিয়ার মাধ্যদ্দম তুদ্দল ধদ্দর সমাজদ্দ  সদ্দেতন  রা। কর্মন- নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ষ্টশক্ষা, বাল্যষ্টববাহ, কর্ৌতু , নারী 

ও ষ্টশশু পাোর, ষ্টশশুশ্রম প্রষ্টতদ্দরাধ, গর্যবতী মাদ্দয়র র্ত্ন, মা ও ষ্টশশুর পুষ্টি,নারী ষ্টনর্ যাতন, নারীর প্রষ্টত সষ্টহংসতা 

প্রষ্টতদ্দরাধ ইতযাষ্টদর গুরুে সম্পদ্দ য সাধারণ মানুদ্দষর মদ্দধ্য সদ্দেতনতা সৃষ্টি  রা। 

পাশাপাষ্টশ এই স ল  ার্ যক্রদ্দমর মাধ্যদ্দম সমাদ্দজর সুষ্টবধাবষ্টঞ্চত নারী ও ষ্টশশুদ্দদর জীবনমান উন্নয়দ্দন ইষ্টতবাে  

পষ্টরবতযন আনা এবং জনগণদ্দ  উদ্বুদ্ধ  রা, ষ্টশশু ও নারীদ্দদর অষ্টধ ার সম্পদ্দ য সদ্দেতনতা সৃষ্টি  দ্দর স ল কক্ষদ্দে 

ষ্টবরাজমান তবষম্য দূরী রদ্দণ সহায়তা  রা । এই প্র দ্দল্পর  ার্ যক্রদ্দমর মদ্দধ্য ষ্টফোর,আটি যদ্দ ল, ইলাদ্দেশন ও  ার্ট যন 

পষ্টে ায় প্র াদ্দশর পর কসগুদ্দলাদ্দ  সং ষ্টলত  দ্দর ‘মা ও ষ্টশশু’ বই আ াদ্দর প্র াশ  রা হয়।  
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 মামলা সাংক্রাি প্রর্িববদন 

িথ্য অর্িদফিবরর ফবর্াল্যাব শাখা মর্বক ২০১১ সাবল র্ির্জর্াল র্টল কযাবমরা চুর্র হওয়ায় 

একটি মামলা রুজু করা হয় । মামলাটি বিিমাবন র্বিারািীন রবয়বছ।  

 কম িিারীবদর দার্য়ে  

 

 পদর্ব    :  প্রিান িথ্য অর্ফসার 

মবিন মগ্রি   :  ১ম  

দার্য়  বর্ল   :  

 
 ১. প্রশাসর্নক প্রিান র্নব িাহী র্হবসবব দার্য়ে পালন  এবাং অর্িদফিবরর সার্ব িক প্রশাসর্নক র্বষয়ার্দর জন্য 

     দায়ী র্াকা।  

            ২.   সরকাবরর প্রিার উপবদষ্টা র্হবসবব দার্য়ে পালন, প্রিার নীর্ি প্রণয়বন সরকারবক পরামশ ি মদয়া এবাং 

সরকাবরর সার্ব িক প্রিার প্রবিষ্টার সমন্বয় সািন। 

৩.  মর্কর্নকযাল র্বষবয় এবাং র্বভাগ সম্পর্কিি নীর্ি র্নি িারবণর মক্ষবত্র প্রশাসর্নক মন্ত্রণালবয়র উপবদষ্টা  

     র্হবসবব কাজ। 

৪.  স্থানীয় মপ্রস এবাং ঢাকায় অবস্থানরি র্ববদর্শ প্রিার মাধ্যবমর প্রর্ির্নর্িবগ ি এবাং কূর্ননর্িক  

     প্রর্ির্নর্িবদর  সাবর্ ম াগাব াগ রক্ষা।  

 
৫.  মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী এবাং র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয়র প্রিারমূলক র্বষয়ার্দ িত্ত্বাবিান। 

৬.   র্ববদর্শ রােপ্রিান, সরকারপ্রিান, র্ভআইর্পবদর বাাংলাবদশ সফবরর র্বষয়ার্দ প্রিাবরর ব্যবস্থা করা।  

৭.  র্ববদর্শ প্রিার মাধ্যবমর প্রর্ির্নর্িবদর সফরসূর্ি িত্ত্বাবিান, স্থানীয় ও র্ববদর্শ সাাংবার্দকবদর  

     মদশব্যাপী উন্নয়নমূলক কম িকাণ্ড সরজর্মবন পর্রদশ িবনর ব্যবস্থা করা। 

৮.  অর্িদফিবরর বার্ষ িক বাবজর্ বরাবের মক্ষবত্র মুখ্য র্হসাবরক্ষণ কম িকিিা এবাং র্নয়ন্ত্রণকারী কম িকিিা  

     র্হবসবব অর্ফবসর দার্য়ে পালন। 

৯.  আইন, অধ্যাবদশ, র্বর্ি, প্রর্বর্ি এবাং সারসাংবক্ষপ সরকার কর্তিক ইসুযকৃি র্নবদ িশনা অনু ায়ী  

     অর্িদফিবরর ওপর অর্প িি দার্য়ে সম্পাদন।  

১০. ১০ম মর্বক ২০িম মগ্রবির কম িিারীবদর র্পআরএল, মপনশন এবাং আনুবিার্ষক মঞ্জুর করা। 

১১. অর্িদফিবরর বদনর্িন কাজকম ি দক্ষিা ও র্নয়ম শৃঙ্খলার সাবর্  র্া র্ভাবব সম্পাদবনর জন্য  

     র্নবদ িশনা প্রদান। 

১২.  মাঠ প িাবয়র কম িিারীবদরবক র্নব িাহী ও অপাবরশনাল র্দকর্নবদ িশনা মদয়া, কা িক্রম িত্ত্বাবিান  ও 

মর্নর্র্রাং। 

১৩.  প্রির্লি পদ্ধর্ি এবাং র্নবয়াগর্বর্ি অনু ায়ী অর্িদফিবরর ১০ম মর্বক ২০িম মগ্রবির  কম িিারী 

র্নবয়াগ।  

 ১৪.  অিীনস্থ কম িকিিাবদর ক্ষমিা মির্লবগর্ করার র্নবদ িশনা।  

১৫.  অর্িদফিবরর র্বর্ভন্ন শাখার কাজ সমন্বয় এবাং মর্নর্র্রাং ।  

১৬.  পর্রর্স্থর্ি ও প্রবয়াজন অনু ায়ী সভা-সমাবববশ অর্িদফিবরর প্রর্ির্নর্িে করা, ব্যর্ক্তগিভাবব  

      উপর্স্থি হবি না পারবল প্রর্ির্নর্ি মবনানয়ন। 
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১৭.  র্বর্ি মমািাববক অিীনস্থ কম িিারীবদর ছুটি মঞ্জুর করা। 

১৮. মার্সক সমন্বয় সভায় সভাপর্িে করা এবাং অর্নষ্পন্ন মকবসর র্নষ্পর্ির র্বষবয় আবলািনা করা। 

১৯. বার্ষ িক পর্রদশ িন ছাো মাবস কমপবক্ষ একবার অর্ফস পর্রদশ িন এবাং মাঠ প িাবয় অর্ফসসমূহ 

      বত্রমার্সক র্ভর্িবি পর্রদশ িন করা।  

২০.  প্রবয়াজন অনু ায়ী কম িিারীবদর মবধ্য দার্য়ে বণ্টন করা। 

২১.  অর্িদফিবরর র্নরাপিা ব্যবস্থা  র্নর্িি করা। 

২২.  সরকার প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন করা। 

 

 পদর্ব    :  অর্ির্রক্ত প্রিান িথ্য অর্ফসার 

 মবিন মগ্রি   :  ৩য়  

 দার্য়োবর্ল   : 

১.  ইর্িহাস, ভূবগাল, সাংস্কৃর্ি, কৃর্ষ, র্শক্ষা, োস্থয, জনসাংখ্যা, র্শল্প এবাং ম াগাব াগ সম্পবকি  

    বাাংলাবদবশর মমৌর্লক িথ্য সাংগ্রহ করা। 

২.  বাাংলাবদবশর র্বর্ভন্ন ব্যর্ক্তবের িার্লকা প্রণয়ন । 

৩. মাঠ প িাবয় জর্রপ এবাং জনমবির র্ভর্িবি জািীয় ইসুয এবাং উন্নয়ন কম িকাবণ্ডর ওপর বাস্তবায়নমূলক 

র্রবপার্ ি প্রণয়ন।  

৪.   মরফাবরন্স ম্যাবর্র্রবয়ল মর্বক র্ফিব্যাক র্রবপার্ ি বির্র। 

৫.   মাইবক্রার্ফল্ম ইউর্নর্ এবাং কর্পয়ার মমর্শন  র্া র্ সাংরক্ষণ । 

৬.  র্ববিষণ সাংবাদ, র্রবপার্ ি, গববষণামূলক প্রবন্ধ এবাং অন্যান্য গুু্রুেপূণ ি দর্ললার্দ সাংরক্ষণ। 

৭.  পাঠাগার  র্া র্ভাবব সাংরক্ষণ ও বইপত্র এবাং গববষণামূলক প্রববন্ধর র্নয়র্মি ইনবিক্স ও কযার্ালগ 

করা। 

৮  র্ির্পাংস-এর র্বভাজন এবাং র্বষয়র্ভর্িক ফাইর্লাং করা। 

৯.   গুরুেপূণ ি জািীয় র্দবসসমূবহ র্ববশষ র্নবন্ধ বির্র এবাং প্রকাবশর ব্যবস্থা । 

১০.  র্ববদর্শ সাংবাদ র্রবপার্ ি মর্নর্র্রাং।  

১১.  মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী এবাং অন্যান্য মন্ত্রণালবয় বদর্নক র্ির্পাংস সরবরাবহর িত্ত্বাবিান।   

১২.  সাপ্তার্হক  র্নাপ্রবাবহর পার্ক্ষক প্রর্িববদন প্রণয়ন-এর িত্ত্বাবিান । 

১৩.  অর্িদফিবরর কম িকাবণ্ডর সার্ব িক র্রবপার্ ি প্রণয়ন-এর কাজ িত্ত্বাবিান । 

১৪.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম -মকাবনা দার্য়ে পালন ।  
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 পদর্ব   : র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার (প্রশাসন) 

 মবিন মগ্রি   : ৪র্ ি  

 দার্য়োবর্ল   :  
 

১.  প্রশাসর্নক র্বষবয় দার্য়ে পালবন অর্ফস প্রিানবক সহায়িা করা।  

২.  কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ অর্ফস  প্রিাবনর পবক্ষ প্রর্ির্নর্িে করা। 

৩.  কম িিারীবদর র্নবয়াগ, পবদান্নর্ি ও বদর্ল মকস প্রর্ক্রয়াকরণ । 

৪.  অর্িদফিবরর ১১-২০ মগ্রবির কম িিারীবদর সার্ভ িস বই রক্ষণাববক্ষণ । 

৫.  কম িিারীবদর  ািায়াি ভািার র্বল প্রর্ক্রয়াকরণ এবাং িদারর্ক । 

৬.  অর্িদফিবরর কম িিারীবদর র্লভার্রজ সরবরাবহর ব্যবস্থা করা। 

৭.  অর্িদফিবরর র্বর্ভন্ন পবদ র্নবয়াগর্বর্ি প িাবলািনা ও প্রণয়ন ।  

৮.  কম িিারীবদর বার্ষ িক মগাপনীয় প্রর্িববদন সাংরক্ষণ । 

৯.  অর্িদফিবরর এবাং এর আঞ্চর্লক কা িালয়সমূবহর অর্ফস,  ন্ত্রপার্ি ও আসবাবপত্র ক্রয় ও সাংরক্ষণ।  

১০.  অর্িদফিবরর পর্রবহণ/মরকি ি সাংরক্ষণ করা। 

১১.  আঞ্চর্লক কা িালবয়র জন্য গা  ভাো মনওয়ার ব্যবস্থা করা। 

১২.  কম িিারীবদর সুব াগ-সুর্বিা মদখাশুনা করা। 

১৩.  প্রিান িথ্য কম িকিিা কর্তিক প্রদি ক্ষমিা অনু ায়ী ১১ মর্বক ২০ মগ্রবির কম িিারীবদর ছুটি মঞ্জুর করা। 

১৪.  প্রিান িথ্য কম িকিিার পবক্ষ ব্যয় সম্পর্কিি মঞ্জুর্রপত্র ইসুয করা।  

১৫.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।  

         

পদর্ব    : র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার (মপ্রস) 

 মবিন মগ্রি   :  ৪র্ ি  

 দার্য়েবর্ল   :  

 

১.  সাংবাদ মাধ্যম ির্া সাংবাদপত্র, মরর্িও, মর্র্লর্ভশবন র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয়র কম িকাণ্ড প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

২.  মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী এবাং মর্ন্ত্রববগ ির র্বর্ভন্ন কা িক্রম গণমাধ্যবম প্রিাবরর ব্যবস্থা করা।         

৩.  সাংবাদকবক্ষর কা িক্রম মর্নর্র্রাং । 

৪.  সরকার্র কম িকাবণ্ডর ওপর গৃহীি ছর্ব প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

৫.  িাকিরুবমর ফবর্াগ্রার্ফক কা িক্রম মর্নর্র্রাং ।  

৬.  মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগর  াবিীয় সভার কা িক্রম গণমাধ্যবম প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

৭.  মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবাং র্ববদর্শ অর্ির্র্বদর জন্য সাাংবার্দক  

     সবম্মলবনর ব্যবস্থা করা।  

৮.  র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয় এবাং সাংবাদ কবক্ষ িথ্য কম িকিিা সাংযুক্ত করা এবাং িাবদর কাজ মর্নর্র্রাং ।   

৯.  সাংবাদ মাধ্যবম বর্হ সাংবাদ প্রিাবরর ব্যবস্থা করা এবাং আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফসসমূবহর সাবর্ র্লয়াবজাঁ  

     রক্ষা করা। 

১০.  সাাংবার্দকবদর সাবর্ ম াগাব াগ রক্ষা করা। 

১১.  র্ববশষ র্ববশষ অনুষ্ঠানসমূবহর প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

১২.  উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রিাবরর পর্রকল্পনা করা। 

১৩.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।  
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   পদর্ব   :  র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার (প্রবর্াকল এবাং র্লয়াবজাঁ) 

   মবিন মগ্রি   :  ৪র্ ি  

  দার্য়োবর্ল  :  

১.  জািীয় এবাং র্ববদর্শ র্মর্িয়ার ব্যর্ক্তববগ ির আিার-অনুষ্ঠাবনর সমন্ববয়র ব্যবস্থা করা। 

২. আিজার্িিক এবাং জািীয় প িাবয়র সবম্মলন, মসর্মনার এবাং ওয়াকিশবপর  র্া র্ প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

৩.  বাাংলাবদবশ সফররি অর্বা অবস্থানরি র্ববদর্শ সাাংবার্দকবদর সাবর্ র্লয়াবজাঁ রক্ষা করা। 

৪.  র্ববদশস্থ বাাংলাবদশ র্মশবন র্নয়র্মি ছর্ব এবাং প্রিারমূলক কাগজপত্র সরবরাবহর র্নিয়িা র্বিান করা। 

৫.  ঢাকায় অবর্স্থি র্ববদর্শ র্মশনসমূবহর অনুবরািক্রবম ছর্ব এবাং প্রিারমূলক কাগজপত্র সরবরাহ করা। 

৬.  স্থানীয় ও র্ববদর্শ সাাংবার্দকবদর অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি প্রদাবনর ব্যবস্থা করা। 

৭.  বাাংলাবদবশ সফররি র্ভআইর্প ও র্ভর্ভআইর্পগণবক মদয়ার জন্য ছর্বর অযালবাম প্রস্তুি করা। 

৮.  মর্র্লবফান গাইি প্রকাশ এবাং র্বিরবণর ব্যবস্থা করা। 

৯.  সাাংবার্দকবদর পর্রিালনার জন্য আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফসসমূবহর সাবর্ র্লয়াবজাঁ রক্ষা করা। 

১০.  বাাংলাবদবশ সফররি র্ববদর্শ সাাংবার্দকবদর জীবনবৃিাি ও অন্যান্য িথ্য প্র    এবাং সাংরক্ষণ। 

১১.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।  

 

    

   পদর্ব    :  উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার (মমৌর্লক িথ্য, ব্যর্ক্তে ও িথ্য সাংরক্ষণ) 

  মবিন মগ্রি   :  ৫ম  

   দার্য়েবর্ল   : 

 ১.  ইর্িহাস, ভূবগাল, সাংস্কৃর্ি, কৃর্ষ, র্শক্ষা, োস্থয, জনসাংখ্যা, র্শল্প এবাং ম াগাব াগ সম্পবকি   

              বাাংলাবদবশর মমৌর্লক িথ্য সাংগ্রহ করা। (সূত্র : পর্রসাংখ্যান ব্যযবরা)। 

 ২.  মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী এবাং মন্ত্রীববগ ির জীবনবৃিাি বির্র, সাংরক্ষণ ও বণ্টবনর ব্যবস্থা  

      করা। 

 ৩.  অর্িদফিবরর কম িকাে মার্সক ও বার্ষ িক র্রবপার্ ি বির্র করা।  

 ৪.  মরফাবরন্স ম্যাবর্র্রয়াল মর্বক র্ফিব্যাক র্রবপার্ ি বির্র করা। 

 ৫.  মরফাবরন্স কাগজপত্র সাংরক্ষণ করা। 

 ৬.  গুরুেপূণ ি মপ্রস র্ির্পাংসসহ গববষণামূলক িথ্যার্দ সাংরক্ষণ করা। 

 ৭.  প্রবয়াজনীয় বই ক্রয়সহ পাঠাগাবরর কাজ িত্ত্বাবিান করা। 

 ৮.  র্ির্পাংস-এর র্বভাজন এবাং র্বষয়র্ভর্িক ফাইর্লাং করা। 

৯.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।  
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  পদর্ব   :  উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার (সাংবাদ প িাবলািনা ও গববষণা) 

  মবিন মগ্রি    :  ৫ম  

  দার্য়োবর্ল     :  

 

 ১.  মহামান্য রােপর্ি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ও সর্িবগণবক বদর্নক র্ির্পাংস সরবরাবহর ব্যবস্থা করা। 

২.  র্ববদর্শ সাংবাদ র্রবপার্ ি মর্নর্র্রাং।  

 ৩.  বদর্নক এবাং সাপ্তার্হক মপ্রসবিে বির্র করা। 

 ৪.  গুরুেপূণ ি সাংবাদসমূবহর অনুবাদ ও পুন মুদ্রবণর ব্যবস্থা করা। 

 ৫. মাঠ প িাবয় জর্রপ এবাং জনমবির র্ভর্িবি জািীয় ইসুয এবাং উন্নয়ন কা িক্রবমর ওপর বাস্তবায়নমূলক 

      র্রবপার্ ি প্রণয়ন । 

 ৬। কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।     

 

 

 পদর্ব    : উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার (আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফসসমূহ) 

 মবিন মগ্রি   : ৫ম  

 দার্য়োবর্ল  : 

 

 ১.  প্রিান িথ্য অর্ফসাবরর পবক্ষ আঞ্চর্লক অর্ফবসর প্রিান র্হবসবব দার্য়ে পালন এবাং সার্ব িক প্রশাসর্নক 

      র্বষয়ার্দর জন্য দায়ী র্াকা।  

 ২.  আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফবসর আয়ন ও ব্যয়ন কম িকিিার দার্য়ে পালন । 

 ৩. সাংর্িষ্ট অর্ফবসর কম িিারীবদর র্বর্ি মমািাববক ছুটি মঞ্জুরসহ সার্ভ িস মরকি ি সাংরক্ষণ ।  

 ৪.  বার্ষ িক বাবজর্ প্রাক্কলন বির্র এবাং বার্ষ িক মঞ্জুরকৃি বাবজবর্র র্বপরীবি ব্যবয়র র্হসাব রক্ষা করা। 

 ৫.  স্থানীয় সাংবাদ মাধ্যবমর প্রর্ির্নর্ি এবাং প্রশাসবনর সাবর্ র্লয়াবজাঁ রক্ষা।  

 ৬.  র্বভাগীয়, মজলা ও উপবজলা প িাবয়র উন্নয়ন কা িক্রম গণমাধ্যবম প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

 ৭. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 

 

     

          পদর্ব    : র্সর্নয়র িথ্য কম িকিিা (সাংস্থাপন) 

মবিন মগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়োবর্ল  : 

১. অর্িদফিবরর প্রশাসন ও র্হসাব শাখার কাজ িদারর্ক 

২. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।     
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পদর্ব    : র্সর্নয়র িথ্য কম িকিিা (সমন্বয়) 

মবিন মগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়োবর্ল  : 

১. অর্িদফিবরর সকল শাখার মবধ্য অভযিরীণ সমন্বয় এবাং ক্রয় ও র্বিরণ শাখার কাজ িদারর্ক   করা। 

২. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।   

 

পদর্ব    : র্সর্নয়র িথ্য কম িকিিা (র্ির্পাংস) 

মবিন মগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়োবর্ল  : 

১. অর্িদফিবরর র্ির্পাংস শাখার কাজ িদারর্ক করা। 

২. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।     

 

পদর্ব    : র্সর্নয়র িথ্য কম িকিিা (মপ্রসবিে) 

মবিন মগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়োবর্ল  : 

১. অর্িদফিবরর মপ্রসবিে শাখার কাজ িদারর্ক করা। 

২. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।     

 

         পদর্ব    : র্সর্নয়র িথ্য কম িকিিা 

মবিন মগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

দার্য়োবর্ল  : 

 

১.   গণমাধ্যবম প্রিার এবাং প্রকাবশর জন্য মপ্রসর্রর্লজ, মপ্রসবনার্ ইিযার্দ জার্র করা। 

 ২.   সাংবাদপবত্র প্রকাবশর জন্য সরকাবরর উন্নয়ন কা িক্রবমর ওপর র্নবন্ধ মলখা। 

     ৩.   মন্ত্রণালবয়র সাবর্ সাংযুক্ত র্াকাকালীন মন্ত্রী, প্রর্িমন্ত্রী মবহাদয়গবণর র্বর্ভন্ন সরকার্র/মবসরকার্র   

       অনুষ্ঠান   ভার করা এবাং এ সাংক্রাি সাংবাদ গণমাধ্যবম প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

৪.   র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার (মপ্রস)-এর িত্ত্বাবিাবন মন্ত্রণালয় ও র্বভাবগর প্রিাবরর কাজ  

       র্া র্ভাবব  র্াসমবয় প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

 ৫.   স্থানীয় ও র্ববদর্শ সাাংবার্দকবদর সফর কাভার করার ব্যবস্থা করা। 

৬.  সাংবাদ সবম্মলবনর ব্যবস্থা করা। 

 ৭.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।     
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   পদর্ব : র্িফ র্ফিার রাইর্ার  

  মবিন মগ্রি    : ৬ষ্ঠ  

  দার্য়োবর্ল  : 

 

 ১. সরকাবরর র্বর্ভন্ন কা িক্রম র্ববশষ কবর সরকার্র নীর্িমালা, উন্নয়ন কা িক্রম সম্পবকি আকষ িণীয়  

         র্নবন্ধ, প্রবন্ধ, মরখার্িত্র, কার্ট িন ইিযার্দ রিনা এবাং পত্রপর্ত্রকায় ইসুয করা।  

 ২. র্বষয়র্ভর্িক সরকার্র প্রিার অর্ভ াবন র্ফিার রিনা কবর সহায়ক ভূর্মকা পালন করা। 

 ৩. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন ।     

  

পদর্ব   : র্ফিার রাইর্ার  

মবিন মগ্রি    : ৯ম  

দার্য়োবর্ল   : 

 

 ১. সরকাবরর র্বর্ভন্ন উন্নয়ন কা িক্রম সম্পবকি র্নবন্ধ, প্রবন্ধ, মরখার্িত্র, কার্ট িন ইিযার্দ রিনা এবাং এসব   

     ইসুয করার মক্ষবত্র র্িফ র্ফিার রাইর্ারবক সহায়িা করা। 

২. র্বর্ভন্ন জািীয় র্দবস ও ইসুয উপলবক্ষ মক্রােপত্র প্রকাবশ র্িফ র্ফিার রাইর্ারবক সহায়িা করা।  

 ৩. র্বষয়র্ভর্িক সরকার্র প্রিার অর্ভ াবন র্ফিার রিনা কবর র্িফ র্ফিার রাইর্ারবক সহায়িা করা। 

৪. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 

 

 পদর্ব    : িথ্য কম িকিিা 

 মবিন মগ্রি   : ৯ম  

 দার্য়োবর্ল  :  

 

১.  গণমাধ্যবম প্রিার এবাং প্রকাবশর জন্য মপ্রস র্রর্লজ, মপ্রস মনার্ ইিযার্দ বির্র করা।  

২.  সাংবাদপবত্র প্রকাবশর জন্য সরকাবরর উন্নয়ন কা িক্রবমর ওপর র্নবন্ধ মলখা। 

     ৩. মন্ত্রণালবয়র সাবর্ সাংযুক্ত র্াকাকালীন মন্ত্রী, প্রর্িমন্ত্রী মবহাদয়গবণর র্বর্ভন্ন সরকার্র/মবসরকার্র   

     অনুষ্ঠান কাভার করা এবাং এ সাংক্রাি সাংবাদ গণমাধ্যবম প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

৪.   র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার (মপ্রস)-এর িত্ত্বাবিাবন মন্ত্রণালয় ও র্বভাবগর প্রিাবরর কাজ  

      র্া র্ভাবব  র্াসমবয় প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

 ৫.  স্থানীয় ও র্ববদর্শ সাাংবার্দকবদর সফর কাভার করার ব্যবস্থা করা। 

৬.  সাংবাদ সবম্মলবনর ব্যবস্থা করা। 

৭.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম -মকাবনা দার্য়ে পালন । 
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  পদর্ব   : অঙ্কন র্শল্পী  

  মবিন মগ্রি    : ৯ম  

  দার্য়োবর্ল    : 

 

১. ইলাবেশন।  

২.  ব্যক কভার র্িজাইন।  

৩.  প্রেদ অলাংকরণ।  

৪.  কার্ট িন বির্র।  

৫.  দাপ্তর্রক আবর্ ির সব রকম কাজ।  

৬.  মপাটার বির্র।   

৭.  কযাপশন বির্র।  

৮.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 

 

 পদর্ব    : প্রিান আবলাকর্িত্রগ্রাহক 

মবিন মগ্রি    : ৯ম  

দার্য়োবর্ল     : 
 
১.  ফবর্াগ্রার্ফক শাখার প্রিান র্হবসবব দার্য়ে পালন এবাং সার্ব িক মপশাগি কাজকবম ির জন্য দায়ী র্াকা।  

 ২.  র্বর্ভন্ন সরকার্র অনুষ্ঠাবনর ছর্ব মিালার জন্য র্িত্রগ্রাহকবদর মবধ্য দার্য়ে বণ্টন । 

 ৩. অিীনস্থ কম িিারীবদর হার্জরা সাংরক্ষণ করা এবাং অনুপর্স্থি কম িিারীবদর িার্লকা ্র্ধ্িিন                 

       কর্তিপবক্ষর  র্নকর্ উপস্থাপন।  

 ৪. ফবর্াগ্রার্ফক  ন্ত্রপার্ি ও মটার-এর বার্ষ িক িার্হদা র্নরূপণ এবাং ্র্ধ্িিন কর্তিপবক্ষর র্নকর্ উপস্থাপন।  

 ৫. সাপ্তার্হক ছুটির র্দনসহ অন্যান্য ছুটির র্দবন এবাং বদর্নক র্শফবর্র জন্য ফবর্াশাখার  কম িিারীবদর মবধ্য 

     কাজ বণ্টন ।  

৬.  ফবর্াগ্রার্ফক  ন্ত্রপার্ির  র্া র্ রক্ষণাববক্ষণ-এর জন্য দায়ী র্াকা।  

 ৭. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 

 

 পদর্ব   : সহকারী িথ্য অর্ফসার 

 মবিন মগ্রি   : ১০ম  

 দার্য়োবর্ল    : 

 

 ১. মন্ত্রণালবয়র সাবর্ সাংযুক্ত র্াকাকালীন মন্ত্রী, প্রর্িমন্ত্রী মবহাদয়গবণর র্বর্ভন্ন সরকার্র/মবসরকার্র   

     অনুষ্ঠান কাভার করা এবাং এ সাংক্রাি সাংবাদ গণমাধ্যবম প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

২.  সাংবাদপবত্র প্রকাবশর জন্য সরকাবরর উন্নয়ন কা িক্রবমর ওপর র্নবন্ধ মলখা। 

৩.  র্নব িািন এবাং অন্যান্য জািীয় এবাং আিজিার্িক  র্নার সময় জরুর্র সার্ভ িস প্রদান করা। 

 ৪.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম -মকাবনা দার্য়ে পালন । 
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পদর্ব     :   প্রশাসর্নক কম িকিিা    

মবিন মগ্রি   :   ১০ম  

দার্য়োবর্ল    : 

 
 ১.  প্রািযর্হক প্রশাসর্নক কাবজর সঠিক িত্ত্বাবিান, কম িিারীবদর র্বর্ি মমািাববক র্বর্ভন্ন প্রকার ছুটির নর্র্    

      প্রর্ক্রয়াকরণ এবাং এ সাংক্রাি সকল নর্র্ সাংরক্ষণ করা।  

 ২. কম িিারীবদর র্নবয়াগ, বদর্ল, পবদান্নর্ি, শৃঙ্খলা. র্বর্ভন্ন প্রকার অর্গ্রম সাংক্রাি  াবিীয় কাজ করা,         

     কম িিারীবদর বার্ষ িক মগাপনীয় প্রর্িববদন সাংরক্ষণ। 

৩. অর্ফস ভববনর র্নরাপিা, আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফসসমূবহর প্রশাসর্নক এবাং আর্র্ িক মঞ্জুর্র সাংক্রাি 

     াবিীয় কাজ এবাং কম িিারীবদর ব্যর্ক্তগি নর্র্ সাংরক্ষণ। 

  ৪.  অর্ফবস আগি র্িঠিপবত্রর অিীনস্থবদর মাবে প্রর্ক্রয়াকরবণর জন্য বণ্টন এবাং কম িিারীবদর কল্যাণ  

       সাংক্রাি কাজ । 

৫.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 

 

  পদর্ব   : অর্ির্রক্ত র্হসাবরক্ষণ কম িকিিা 

  মবিন মগ্রি    : ১০ম  

  দার্য়োবর্ল    :  
  

 ১.  মকন্দ্রীয় ও আঞ্চর্লক অর্ফবসর বাবজর্ প্রণয়ন এবাং এসাংক্রাি  াবিীয় কাজ । 

  ২. বাবজবর্র র্বর্ভন্ন উপখাবির অিীন বাৎসর্রক বণ্টন, ব্যয়, র্হসাবরক্ষণ, খরবির র্হসাব সাংরক্ষণ এবাং    

     মার্সক খরবির প্রর্িববদন বির্র ও মন্ত্রণালবয় মপ্ররণ । 

৩. র্নরীক্ষা আপর্ির েির্শর্ জবাব বির্র, কম িিারীবদর মবিন, ভািা ও র্বর্ভন্ন িরবনর  

    অর্গ্রবমর র্বল বির্র ও কযাশব্যক সাংরক্ষণ ।  

৪. অর্ফবসর  াবিীয় মটাবরর মালামাল গ্রহণ, সাংরক্ষণ ও র্ববিরণ এবাং অর্ফবসর আসবাবপবত্রর         

     ইনবভনর্র্র বির্র ও সাংরক্ষণ করা। 

 ৫. কর্তিকপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 

 
পদর্ব    : ক্রয় কম িকিিা 

মবিন মগ্রি   : ১০ম 

দার্য়োবর্ল       : 
১. দফিবরর প্রবয়াজনীয়  াবিীয়  ন্ত্রপার্ি ও মালামাল ক্রয় এবাং এ সাংক্রাি নর্র্পত্র প্রর্ক্রয়াকরণ ও 

সাংরক্ষণ করা। 

২. মটশনার্র অর্ফস মর্বক প্রবয়াজনীয় মটশনার্র সাংগ্রহ ও বাজার মর্বক প্রবয়াজনীয় মটশনার্র ক্রয় করা। 

৩.   ানবাহন এবাং আসবাবপত্র ক্রয়, মমরামি এবাং এ সাংক্রাি  াবিীয় কাজ করা। 

৪.  মদর্শ-র্ববদর্শ সাংবাদপত্র ক্রয় ও অর্ফস ভববনর রক্ষণাববক্ষণ সাংক্রাি কাজ।   

৫. কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 
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পদর্ব   : র্বিরণ কম িকিিা 

মবিন মগ্রি   : ১০ম 

দার্য়োবর্ল     :  
  

 ১.  প্রািযর্হক ইসুয ও মিসপাবির  াবিীয় কাজ । 

 ১.  বদর্নক ও সাপ্তার্হক সাংবাদপত্র, মপ্রসবনার্, িথ্যর্ববরণী ইিযার্দ র্বিরবণর কাজ । 

 ৩.  মিসপাবির কাবজ সাংর্িষ্ট র্ি/আর, অর্ফস সহায়কবদর দার্য়ে বণ্টন । 

 ৪.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 

 

পদর্ব    : প্রিান সহকারী 

মবিন মগ্রি   : ১১িম মগ্রি   

দার্য়োবর্ল    :  

 

১. শাখায় কম িরি অন্যান্য সহকারীবদর কাবজর সমন্বয় সািন। 

২. নর্র্ প্রর্ক্রয়াকরণ। 

৩. কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ ম  মকাবনা দার্য়ে পালন করা। 

 

 পদর্ব    :  িথ্য সহকারী    

মবিন মগ্রি   :  ১১িম  

দার্য়োবর্ল    :   
 

১.  সাংবাদ সম্পাদনা । 

২.  কযাপশন বির্র । 

৩.  মপপার মর্বক র্ির্পাংস বির্র। 

৪.  মপ্রসবিে বির্র। 

৫.  কর্তিপক্ষ প্রদি ম  মকাবনা দার্য়ে পালন । 

 

পদর্ব    : আবলাকর্িত্র গ্রাহক  

মবিন মগ্রি   : ১১িম  

দার্য়োবর্ল     :  

 

১. র্বর্ভন্ন সরকার্র অনুষ্ঠাবন ফবর্া কাভাবরজ প্রদান। 

২. র্ভর্ভআইর্প এবাং র্ভআইর্পবদর অনুষ্ঠাবন ফবর্া কাভাবরজ প্রদান। 

৩. কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ ম -মকাবনা দার্য়ে পালন করা। 



38 

 

  

 পদর্ব    : র্হসাবরক্ষক  

মবিন মগ্রি   : ১২িম   

দার্য়োবর্ল     :  

 

১. দাপ্তর্রক বাবজর্ প্রণয়ন ও বণ্টন । 

২. আঞ্চর্লক অর্ফসসমূবহ বাবজর্ মপ্ররণ। 

৩. কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ মার্সক, বত্রমার্সক, ষান্মার্সক এবাং বার্ষ িক ব্যয় প্রর্িববদন প্রস্তুি ও মপ্ররণ। 

৪. কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ ম -মকাবনা দার্য়ে পালন করা।  

 

 

পদর্ব    : উচ্চমান সহকারী  

মবিন মগ্রি   : ১৩িম   

দার্য়োবর্ল     : 

 

১. নর্র্ উপস্থাপন ও প্রস্তাব মপশ করা। 

২. র্িঠিপবত্রর খসো প্রণয়ন ও উপস্থাপন।  

৩. কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ ম -মকাবনা দার্য়ে পালন করা। 

 

পদর্ব    : মটার র্কপার  

মবিন মগ্রি   : ১৩িম  

দার্য়োবর্ল     :   

 

১. মটশনার্র অর্ফস মর্বক অর্িদফিবরর  াবিীয় মটশনার্র মালামাল সাংগ্রহ এবাং র্রকুইর্জশবনর  

     পর্রবপ্রর্ক্ষবি সরবরাহ করা।  

 ২. অর্িদফিবরর  ন্ত্রপার্ি মমরামি পরবিী  ন্ত্রাাংশ ব্যবে র্নবয় র্ববলর গাবয় প্রিযয়ন করা।  

৩.  নতুন  ানবাহন/ ন্ত্রপার্ি ক্রবয়র পর মজুি মরর্জোবর র্লর্পবদ্ধ করা।  

 ৪. কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ ম -মকাবনা দার্য়ে পালন করা। 
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পদর্ব   :  লাইবের্রয়ান    

মবিন মগ্রি   : ১৩িম    

দার্য়োবর্ল    :    

 

১.  জািীয় বদর্নক ও সাপ্তার্হক পর্ত্রকা/ম্যাগার্জন সাংরক্ষণ।  

২.  সরকার্র িথ্য র্ববরণী বাঁিাই কবর সাংরক্ষণ করা।  

৩.  বাাংলাবদশ মগবজর্ সাংরক্ষণ ।  

৪.  বদর্নক ও সাপ্তার্হক সাংবাদ গর্িিারা সাংরক্ষণ ।   

৫.  র্বষয়র্ভর্িক মপপার  র্ির্পাং  সাংরক্ষণ ।   

 ৬. এছাো র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয় সাংযুক্ত জনসাংব াগ কম িকিিাবদর িার্হদা অনু ায়ী প্রবয়াজনীয় িকুবমন্ট   

     সরবর  হর দার্য়ে পালন করা।  

 ৭. কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ ম -মকাবনা দার্য়ে পালন করা। 
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 মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (Citizen`s Charter) 

 রূপকল্প (Vision) 

সরকার ও জনগবণর মবধ্য িবথ্যর মসতুবন্ধ।  

 অর্ভলক্ষয (Mission) 

সরকাবরর ভাবমূর্িি, নীর্ি ও উন্নয়নমূলক কা িক্রম মাসর্মর্িয়ার মাধ্যবম প্রিার করা এবাং অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি সরবরাহ হ  সাাংবার্দকবদর কাবজ সহব ার্গিা প্রদান। 

 প্রর্িশ্রুি মসবাসমূহ  কা ির্দবস 

 নাগর্রক মসবা :  

ক্র.

ন. 

মসবার নাম মসবা প্রদান পদ্ধর্ি  প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রার্প্তস্থান মসবামূল্য ও পর্রবশাি 

পদ্ধর্ি 

মসবা প্রদাবনর 

সময় 

দার্য়েপ্রাপ্ত কম িকিিার নাম, পদর্ব 

ও মফান নম্বর, ই-মমইল 

০১ অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি 

প্রদান 

আববদন প্রার্প্তর পর সরকার্র 

র্বর্ির্বিান মমািাববক  র্া র্ 

কর্তিপবক্ষর  অনুবমাদনক্রবম মসবা 

প্রদান 

র্নি িার্রি ফরবম  কর্তিপবক্ষর  র্নকর্ 

দার্খলকৃি আববদন 

www.pressinform.port

al.gov.bd 

িথ্য অর্িদফিবরর ওবয়ব মপার্ িাল 

র্বনামূবল্য ১৫ কা ির্দবস জনাব ফজবল রাব্বী 

অর্ির্রক্ত প্রিান িথ্য অর্ফসার 

মফান : ৯৫৪৫০৯৬ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

rabifa@yahoo.com 

০২ মপ্রস র্রর্লজ, ফবর্া 

র্রর্লজ,  

কর্তিপবক্ষর অনুবমাদন ক্রবম www.pressinform.port

al.gov.bd 

িথ্য অর্িদফিবরর ওবয়ব মপার্ িাল 

র্বনামূবল্য ০১  ন্টা র্িউটি অর্ফসার 

র্নউজ রুম 

মফান : ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, 

৯৫১৪৯৮৮ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

piddhaka@yahoo.com

piddhaka@gmail.com 

০৩ মপ্রসবিে, র্ির্পাংস কর্তিপবক্ষর অনুবমাদন ক্রবম www.pressinform.port

al.gov.bd 

িথ্য অর্িদফিবরর ওবয়ব মপার্ িাল 

র্বনামূবল্য ০১ র্দন  

০৪ র্ফিার  কর্তিপবক্ষর অনুবমাদন ক্রবম www.pressinform.port

al.gov.bd 

িথ্য অর্িদফিবরর ওবয়ব মপার্ িাল 

র্বনামূবল্য ২০ কা ির্দবস মমাহাম্মদ আলী সরকার 

র্িফ র্ফিার রাইর্ার 

মফান : ৯৫৪০১৩৭ 

ফযাক্স : ৯৫৪০৫৫৩ 

m.asarker@yahoo.com 
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 অভযিরীণ মসবা 

ক্র.

ন. 

মসবার নাম মসবা প্রদান পদ্ধর্ি প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রার্প্তস্থান মসবামূু্ল্য ও পর্রবশাি 

পদ্ধর্ি 

মসবা প্রদাবনর সময় দার্য়েপ্রাপ্ত কম িকিিার 

নাম, পদর্ব ও মফান নম্বর, 

ই-মমইল 

০১ র্বর্ভন্ন প্রকার ছুটি আববদন প্রার্প্তর পর সরকার্র 

র্বর্ির্বিান মমািাববক  র্া র্ 

কর্তিপবক্ষর অনুবমাদনক্রবম মসবা 

প্রদান 

র্নি িার্রি ফরবম  কর্তিপবক্ষর  র্নকর্ 

দার্খলকৃি আববদন 

র্বনামূবল্য ০৫ কা ির্দবস জনাব র্বিান িন্দ্র কম িকার 

র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (প্রশাসন) 

মফান : ৯৫৪৯০৯৫ 

০১৯১৫২২৫৮৭০ 

ই-মমইল :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd  

০২ িাকর্রর স্থায়ীকরণ, 

র্পআরএল মঞ্জুর্র, 

অবসর প্রদান 

আববদন প্রার্প্তর পর সরকার্র 

র্বর্ির্বিান মমািাববক  র্া র্ 

কর্তিপবক্ষর অনুবমাদনক্রবম মসবা 

প্রদান 

র্নি িার্রি ফরবম  কর্তিপবক্ষর  র্নকর্ 

দার্খলকৃি আববদন 

র্বনামূবল্য ১৫ কা ির্দবস জনাব র্বিান িন্দ্র কম িকার 

র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (প্রশাসন) 

মফান : ৯৫৪৯০৯৫ 

০১৯১৫২২৫৮৭০ 

ই-মমইল :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd 

০৩ পবদান্নর্ি, বদর্ল আববদন প্রার্প্তর পর সরকার্র 

র্বর্ির্বিান মমািাববক  র্া র্ 

কর্তিপবক্ষর  অনুবমাদনক্রবম 

মসবা প্রদান 

কর্তিপবক্ষর  র্নকর্ দার্খলকৃি 

আববদন 

র্বনামূবল্য ১৫ কা ির্দবস জনাব র্বিান িন্দ্র কম িকার 

র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (প্রশাসন) 

মফান : ৯৫৪৯০৯৫ 

০১৯১৫২২৫৮৭০ 

ই-মমইল :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd ই-

মমইল : 
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০৪ র্জর্পএফ মঞ্জুর্র আববদন প্রার্প্তর পর সরকার্র 

র্বর্ির্বিান মমািাববক  র্া র্ 

কর্তিপবক্ষর  অনুবমাদনক্রবম 

মসবা প্রদান 

র্নি িার্রি ফরবম  কর্তিপবক্ষর  র্নকর্ 

দার্খলকৃি আববদন 

র্বনামূবল্য ০৫ কা ির্দবস জনাব র্বিান িন্দ্র কম িকার 

র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (প্রশাসন) 

মফান : ৯৫৪৯০৯৫ 

০১৯১৫২২৫৮৭০ 

ই-মমইল :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd  

০৫ গৃহ র্নম িাণ/মমরামি, 

মমার্রগার্ে, 

কর্ম্পউর্ার, মমার্র 

সাইবকল অর্গ্রম 

মঞ্জুর্র প্রর্ক্রয়াকরণ 

আববদন প্রার্প্তর পর সরকার্র 

র্বর্ির্বিান মমািাববক  র্া র্ 

কর্তিপবক্ষর  অনুবমাদনক্রবম 

মসবা প্রদান 

ক) র্নি িার্রি ফরবম  কর্তিপবক্ষর  

র্নকর্ দার্খলকৃি আববদন 

খ) র্নি িার্র    মাবনর নন-

জুর্ির্শয়াল টযাবম্প      র নামা 

র্বনামূবল্য ০৭ কা ির্দবস জনাব র্বিান িন্দ্র কম িকার 

র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (প্রশাসন) 

মফান : ৯৫৪৯০৯৫ 

০১৯১৫২২৫৮৭০ 

ই-মমইল :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd 

০৬ কম িিারীবদর অনুকূবল 

A, B এবাং C 

মশ্রর্ণর সরকার্র বাসা 

বরাে প্রর্ক্রয়াকরণ  

আববদন প্রার্প্তর পর সরকার্র 

র্বর্ির্বিান মমািাববক  র্া র্ 

কর্তিপবক্ষর  অনুবমাদনক্রবম 

মসবা প্রদান 

ক) র্নি িার্রি ফরবম  কর্তিপবক্ষর  

র্নকর্ দার্খলকৃি আববদন 

খ) র্নি িার্র    মাবনর নন-

জুর্ির্শয়াল টযাবম্প      রনামা 

র্বনামূবল্য ১০ কা ির্দবস জনাব র্বিান িন্দ্র কম িকার 

র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (প্রশাসন) 

মফান : ৯৫৪৯০৯৫ 

০১৯১৫২২৫৮৭০ 

ই-মমইল :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd 

০৭ সরকার্র কম িিারীবদর 

প্রার্িকরভুক্ত 

আবার্সক মর্র্লবফান 

মঞ্জুর্র, খাি 

পর্রবিিন ও স্থানাির 

সাংক্রাি প্রস্তাব 

প্রর্ক্রয়াকরণ 

আববদন প্রার্প্তর পর সরকার্র 

র্বর্ির্বিান মমািাববক  র্া র্ 

কর্তিপবক্ষর  অনুবমাদনক্রবম 

মসবা প্রদান 

ক) র্নি িার্রি ফরবম  কর্তিপবক্ষর  

র্নকর্ দার্খলকৃি আববদন 

খ) র্নি িার্রি মূবল্যমাবনর নন-

জুর্ির্শয়াল টযাবম্প অর্ঙ্গকার নামা 

র্বনামূবল্য ১০ কা ির্দবস জনাব র্বিান িন্দ্র কম িকার 

র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (প্রশাসন) 

মফান : ৯৫৪৯০৯৫ 

০১৯১৫২২৫৮৭০ 

ই-মমইল :  

sdpioadmin@pres

sinform.gov.bd 
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 িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯-এর আবলাবক গৃহীি ব্যবস্থা 

িথ্য অর্িকার আইন, ২০০৯-এর আবলাবক িথ্য  অর্িদফিবরর েপ্রবণার্দিভাবব 

প্রকাশব াগ্য িবথ্যর িার্লকা ও প্রকাবশর মাধ্যম র্নবম্ন উবেখ করা হবলা।  

ক্র. ন. িবথ্যর র্ববরণ িথ্য প্রকাবশর মাধ্যম 

০১ কম িকিিা/কম িিারীবদর িথ্য ওবয়ব সাইবর্ প্রকাশ করা 

হবয়বছ 

০২ কা িসম্পাদন চুর্ক্ত (APA)  ওবয়ব সাইবর্ প্রকাশ করা 

হবয়বছ 

০৩ বর্হ: বাাংলাবদশ ছুটি, পাসবপাবর্ ির NOC ওবয়ব সাইবর্ প্রকাশ করা হয় 

০৪ র্সটিবজন িার্ িার ওবয়ব সাইবর্ প্রকাশ করা 

হবয়বছ 

০৫ মপ্রসর্রর্লজ, ফবর্ার্রর্লজ, িথ্যর্ববরণী ওবয়ব সাইবর্ প্রকাশ করা হয় 

০৬ মর্োর িকুবমন্ট, র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত ওবয়ব সাইবর্ প্রকাশ করা হয় 

 

 িথ্য প্রদানকারী কম িকিিার নাম, ঠিকানা এবাং মফান নম্বর  

জনাব দীপাংকর বর 

র্সর্নয়র িথ্য অর্ফসার (স   ) 

িথ্য অর্িদফির, বাাংলাবদশ সর্িবালয়, ঢাকা।  

মফান : ৯৫১৪০৬৮ 

মমাব : ০১৭১০৯২৯৫৯৬ 

ই-মমইল : dipankar_bar@yahoo.com 

 
র্বকল্প িথ্য প্রদানকারী কম িকিিার নাম ও ঠিকানা 

এ এম ইমদাদুল ইসলাম 

িথ্য অর্ফসার 

িথ্য অর্িদফির, বাাংলাবদশ সর্িবালয়, ঢাকা।  

মমাব : ০১৭১৫০০৫১২০ 

ই-মমইল : amimdaduli69@gmail.com 
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আর্পলকারী কম িকিিার নাম, পদ   ও ঠিকানা 

 

কামরুন নাহার 

প্রিান িথ্য অর্ফসার 

িথ্য অর্িদফির,বাাংলাবদশ সর্িবালয়,ঢাকা 

মফান : ৯৫৪৬০৯১ 

মমাবাইল  ০১৭১৫২০৯২৫২ 

,ই-মমইল : mikamrun@gmail.com 

 
 

 িথ্য অর্িদফিবরর মফাকাল পবয়ন্ট কম িকিিাবদর নাম, পদ  , 

মফান/মমাবাইল ও ই-মমইল 

কফা াল পদ্দয়ন্ট নাম পদষ্টব কফান/কমাবাইল ই-কমইল 

এসষ্টিষ্টজ মাসুদা খাতুন উপপ্রধান তথ্য 

অষ্টফসার 

01817601417 masuda_info@yahoo.com 

ষ্টজআরএস কমাবাদ্দস্বরা  াদ্দদরী ষ্টসষ্টনয়র তথ্য অষ্টফসার 01711456490 mobaser_kadery@yahoo.com 

ব্র্যাষ্টিং কমাহাম্মদ আলী 

সর ার 

েীফ ষ্টফোর রাইোর 01720025559 m.asarker@yahoo.com 

মামলা শাহ আলম সর ার ক্রয়  ম য তযা 01817712838 pidpurchase@gmail.com 

এষ্টপএ কমাবাদ্দস্বরা  াদ্দদরী ষ্টসষ্টনয়র তথ্য অষ্টফসার 01711456490 mobaser_kadery@yahoo.com 

ইদ্দনাদ্দর্শন কমাবাদ্দস্বরা  াদ্দদরী ষ্টসষ্টনয়র তথ্য অষ্টফসার 01711456490 mobaser_kadery@yahoo.com 

অষ্টিে আপষ্টি দীপং র বর ষ্টসষ্টনয়র তথ্য অষ্টফসার 01710929596 dipankar_bar@yahoo.com 

শুদ্ধাোর দীপং র বর ষ্টসষ্টনয়র তথ্য অষ্টফসার 01710929596 dipankar_bar@yahoo.com 

আইষ্টসটি এ এম ইমদাদুল 

ইসলাম 

 

িথ্য অর্ফসার 

 

০১৭১৫০০৫১২০ 

 

amimdaduli69@gmail.com 
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 এ অর্িদফিবর কম িরি অর্ফসারগবণর নাম, পদর্ব, মফান ও মমাবাইল নম্বর 

 

ক্র. 

নাং 

নাম   পদর্ব মমাবাইল/ টিঅযাণ্ডটি নম্বর ই-মমইল 

১ কামরুন নাহার প্রিান িথ্য অর্ফসার  

(র্পআইও) 

৯৫৪৬০৯১ (অর্ফস) 

৯৩৬১৮৬৬ (বাসা) 

০১৭১৫২০৯২৫২ 

mikamrun@gmail.com 

২  ফজবল রাববী অর্ির্রক্ত প্রিান িথ্য 

অর্ফসার (এর্পআইও) 

৯৫৪৫০৯৬ 

(অর্ফস) 

০১৭১১৭৮৪৪৭৮ 

rabifa@yahoo.com 

৩ র্বিান িন্দ্র কম িকার   

 

র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (প্রশাসন) 

(অর্ফস) 

৯৫৪৯০৯৫ 

(বাসা) 

০১৯১৫২২৫৮৭০ 

sdpioadmin@press

inform.gov.bd 

৪ ফায়জুল হক   র্সর্নয়র উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার (মপ্রস)  

৯৫৪০১৩৮ 

 (অর্ফস) 

 (বাসা) 

০১৫৫২৩২৪৮৪৭ 

faizul66@gmail.com 

৫ মাসুদা খাতুন উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার  

(এফঅযাণ্ডর্প) 

৯৫৪০৮৩৫ 

(অর্ফস) 

(বাসা) 

০১৮১৭৬০১৪১৭ 

masuda_info@yahoo.com 

৬ মুহ  সাইফুোহ উপপ্রিান িথ্য অর্ফসার  

(আরঅযাণ্ডআর) 

৯৫৪৯১৯০ 

(অর্ফস) 

০১৭২৬২৬১৮৫৬ 

usaifs110@ gmail.com 
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সাংবাদ কক্ষ, (মফান: ৯৫১২২৪৬, ৯৫৪০০১৯, ৯৫১৪৯৮৮) 

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

Web : www.pressinform.portal.gov.bd 

 

 

সাংবাদ কক্ষ, সকাবলর পালা 

 

  

ক্র

নাং 
 নাম পদর্ব মমাবাইল ই-মমইল 

১ অনসূয়া বডুয়া র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

০১৭১৫৬৭৬২৫৯ anasuya.barua@gmail.com 

২ মমা. মঞ্জুর-ই-

মাওলা 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

০১৫২১৪৭১৫১৫ memowla@gmail.com 

৩ মিৌধুরী সাবহলা 

পারভীন 

িথ্য অর্ফসার ০১৬৮২৪৫০৮৩৬ sahela.chowdhury@gmail.com 

৪ মমা: 

আলমগীর 

মহাবসন 

িথ্য অর্ফসার ০১৭১৬৫৩১০৫৩ mahmbahrm@yahoo.com 

৫ শর্হদুল আলম 

মজুমদার 

সহকারী িথ্য 

অর্ফসার 

০১৭১১৭০৪৮৪৩ sa.majumder@yahoo.com 

৬ মুহম্মদ জসীম 

উর্েন 

সহকারী িথ্য 

অর্ফসার 

০১৬৭৭০৪০৩৩১ zuddin331@gmail.com     
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মপ্রসবিণ্ড শাখা 

 নাম পদর্ব মমাবাইল ই-মমইল 

১ িার্লয়া ইয়াসর্মন  র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  

০১৭১৬৮৮২৬৩৩ easmin_dl@yahoo.com 

২ ফার্হমা জাহান িথ্য অর্ফসার ০১৯১৫৪৫৩৭১৭ fjahan_du@yahoo.com 

৩ শুকলা বর্ণক িথ্য অর্ফসার ০১৭১৮৫১৫০৭২ banik.shukla@yahoo.com 

৪ মর্জিনা ইয়াসর্মন সহকারী িথ্য 

অর্ফসার 

০১৫৫২৩২৫১০৫  

 

  

     

সাংবাদ কক্ষ, র্বকাবলর পালা 

১ মমা. মাহমুদুল কবীর র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

০১৭১৮৭৯৭২৭৭ mahmudk108@gmail.com 

২ মমা. মসর্লম মহাবসন র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

০১৫৫২৩২২০৮৬ selim65@yahoo.com 

৩ ফারহানা রহমান র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

০১৭২০২১২১২২ frahman050282@gmail.com 

৪ মমাছা  আফবরাজা 

নাইি র্রমা 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

০১৭১২৪৬২৬৭৫ nicedu@yahoo.com 

৫ আলী মহাবসন িথ্য অর্ফসার ০১৭২৮৭৩৮০৭৪ alihraju@gmail.com 

৬ ম. মশফাবয়ি মহাবসন সহকারী িথ্য 

অর্ফসার 

০১৫৫০১৫৩৬২৩  
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 প্রবর্াকল শাখা (মফান : ৯৫৪০৮০২, ৯৫১৪০৬৫) 

  নাম পদর্ব মমাবাইল ই-মমইল 

১ মমা. র্মজানুর রহমান  র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

০১৫৫২৩১৭৪৯৪ pidprotoc2017@gmail.com 

২ মমা. র্মজানুর রহমান িথ্য অর্ফসার ০১৭১৫৬৫১৮০৯ tareqbabu77@gmail.com 

৩ এ মক এম মফরবদৌস সহকারী িথ্য 

অর্ফসার 

০১৫৫৭৭৪২৯৬৭  

 

র্ফিার শাখা (মফান : ৯৫৪৫১৩৭) 

 
 নাম পদর্ব মমাবাইল ই-মমইল 

১ মমাহাম্মদ আলী সরকার র্িফ র্ফিার 

রাইর্ার 

০১৭২০০২৫৫৫৯ 

 

m.asarkar@yahoo.com 

২ ইসরাি জাহান িথ্য অর্ফসার ০১৭১২০২৫১৩৫ 

 

israt178@gmail.com 

৩ আজুিমাি বানু অঙ্কন র্শল্পী ০১৭১৫৫৬৩৭৩০  

 

প্রশাসন শাখা 

 

 নাম পদর্ব মমাবাইল ই-মমইল 

১ মমাছা. মমাবাবেরা 

কাবদরী 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

(সাংস্থাপন) 

৯৫৪৫৬৩৬ 

অর্ফস 

০১৭১১৪৫৬৪৯০ 

mobasera_kadery@yahoo.

com 

২ দীপাংকর বর র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার (সমিয়) 

৯৫৪০০১৯ 

অর্ফস 

০১৭১০৯২৯৫৯৬ 

dipankar_bar@yahoo.com 

৩ মমা. মসাহরাব 

মহাবসন 

প্রশাসর্নক 

কম িকিিা 

৯৫১১০২৫ 

(অর্ফস) 

 

pidprosha@gmail.com 

4 মমা. শাহ আলম 

সরকার 

ক্রয় কম িকিিা ৯৫৪৯০৫৭ 

(অর্ফস) 

০১৮১৭৭১২৮৩৮ 

pidpurchase@gmail.co

m 

5 মমা. আিাউর 

রহমান 

অর্ি. র্হসাবরক্ষণ 

কম িকিিা 

৯৫১১০২৫ 

অর্ফস 

০১৭৩১৩৬৮৪৭৪ 

pidhisab@gmail.com 

6 শাহ মমা: রুহুল 

আর্মন র্িস্তী 

র্বিরণ কম িকিিা 

(ি.দা.) 

৯৫৪৫১২৪ 

(অর্ফস) 
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র্ির্পাংস শাখা (মফান : ৯৫৪৯১৯১) 

 
ক্র.নাং  নাম পদর্ব মমাবাইল ই-মমইল 

১ ফাহর্মদা শারর্মন হক  িথ্য অর্ফসার ০১৫৫২৩২৫০৮২  

২ মমা: রর্ফকুল ইসলাম সহকারী িথ্য 

অর্ফসার 

০১৭১৬১৫৮৭৪৭  

৩ মাহমুদা র্শউর্ল আক্তার  সহকারী িথ্য 

অর্ফসার 

০১৫৫২৩২৭০০১  

 

র্মর্িয়া মসন্টার (মফান : ৯৫১৫৫৫০) 
 

ক্র.নাং  নাম পদর্ব মমাবাইল ইমেইল 
১ সাঈদা মবগম র্সর্নয়র িথ্য অর্ফসার ০১৯১৪২৯৪৬৯৩  

২ লায়লা আরজুমান বানু িথ্য অর্ফসার ০১৫৫২৪২০৫৮৬  

 

আবলাকর্িত্র শাখা (মফান : ৯৫১৪৪৩২)  
 

ক্র.নাং  নাম পদর্ব মমাবাইল 

১ মমা  ইসমাইল সহকারী প্রিান আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৭১১১০৪৪৮৮ 

২ র্পয়াল মাহমুদ আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৫৫২৩০৬৯০৯ 

৩ এ  র্ব এম 

আকিারুজ্জামান 

আবলাকর্িত্রগ্রাহক 

 (প্রিানমন্ত্রী অর্ফস) 

০১৭১১১০৪৪৮৬ 

৫ মমা. নুরুল আলম আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৭১১৩০৩৫৯১ 

৬ মমা  আলিাফ মহাবসন আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৫৫২৪৫৫৯৩৬ 

৭ এনামুল হক বকুল আবলাকর্িত্রগ্রাহক (বঙ্গভবন) ০১৫৫২৩২৩৪৫৫ 

৮ ইকরাম মিৌধুরী আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৭১১১০৭৮৮০ 

৯ মমা. আব্য শাহীন আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৭১৬৭৭৬২৫৮ 

১০ গাজী সাবরায়ার মহাবসন আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৭১৭০৫২৬৭০ 

১১ কাজী আবনায়ার সাদাি আবলাকর্িত্রগ্রাহক (বঙ্গভবন) ০১৮১৭০৯০০৮৪ 

১২ সুমন দাস আবলাকর্িত্রগ্রাহক (প্রিানমন্ত্রী 

অর্ফস) 

০১৭১১১২৭৩৮৫ 

১৩ মমা  িাঁন র্ময়া আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৭১২২২৩৮৮১ 

১৪ মমা  জাহাঙ্গীর কর্বর আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৯১৭৪৩২৯৭৭ 

১৫ মমা  মিৌর্হদুজ্জামান আবলাকর্িত্রগ্রাহক ০১৭১২৮২৮৭৭৮ 

১৬ মমা  মাঈন উর্েন আবলাকর্িত্রগ্রাহক  
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র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/দপ্তবর সাংযুক্ত জনসাংব াগ কম িকিিাগবণর (র্পআরও) 

িার্লকা  

ই-মমইল ও মমাবাইল মফান নম্বর 
(মজযষ্ঠিার ক্রমানুসাবর নয়)  

ক্র. 

ন. 
নাম পদবী মন্ত্রণালয়/র্বভা

গ/দপ্তর 

মমাবাইল ই-মমইল 

০১ স ম মগালাম 

র্কবর্রয়া 

পর্রিালক/উপ 

প্রিান িথ্য 

অর্ফসার 

 

গৃহায়ন ও 

গণপূিি 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৪০৮৫৪ 

০১৭১১২৭১৭৫৭ 

০১৫৫২৩১৮১০৮ 

1963kibria@g

mail.com 

০২ মমাহাম্মদ আফরাজুর 

রহমান 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

র্শক্ষা মন্ত্রণালয় ০১৯১১০০৭৫৩৯ afrazurrahman

@yahoo.com 

০৩ র্মজ খাবলদা মবগম উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার 

পররাে 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৫৬০২২ 

০১৭১২৫৪৮৫৯১ bkhaleda9@g

mail.com 

০৪ মমা. আব্দুল জর্লল উপপ্রিান িথ্য 

অর্ফসার 

র্শল্প মন্ত্রণালয় 

৯৫৬৪২৩১ 

০১৫৫২৩১৮৬৬২ jalilpro74@g

mail.ocm 

০৫ জনাব মমাহাম্মদ 

ওমর ফারুক মদওয়ান 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

দুব িাগ 

ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

০১৯৪৩৪৪৬৩২৩ feruque_dewa

n@yahoo.com 

০৬ পরীর্ক্ষৎ মিৌধুরী িথ্য অর্ফসার োস্থয ও 

পর্রবার কল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৫০২২৪ 

০১৫৫২৩২০৩২৮ 1parcho@gma

il.com 

০৭ মমা. আব্য নাবছর র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
সেক পর্রবহণ 

ও মহাসেক 

র্বভাগ 

০১৭১৬৪৭৮৩৯৪ nasertipu007

@yahoo.com 

০৮ মীর আকরাম উেীন 

আহম্মদ 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
িথ্য মন্ত্রণালয় 

৯৫৪০০১৪ 

০১৭৬৩৭৭০২০৭ creations.mir

@gmail.ocm 

০৯ মমা. শাবহদুর রহমান র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
অর্ ি মন্ত্রণালয় 

৯৫১২২০৪ 

০১৫৫৬৫০৫৫০০ shahedrm72@

gmail.com 

১০ মীর মমাহা  আসলাম 

উর্েন 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

র্বদুযৎ, জ্বালার্ন 

ও খর্নজ সম্পদ 

মন্ত্রণালয়  

৯৫৭১১২৩ 

০১৭১৩০০৩৮৪৪ aslamuddinm

@gmail.com 
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১১ মমা. নুরুল হুদা উপপর্রিালক জািীয় সাংসদ 

সর্িবালয় 

(জনসাংব াগ 

শাখা) 

৮১৩০৪৭৪ 

০১৭১৬২৩৮০২৯ nurulhuda_pro

@yahoo.com 

১২ এ এইি এম মাসুম 

র্বোহ 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
প্রর্িমন্ত্রীর দপ্তর 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৭৪৪২৫ 

০১৯৭৪০৬৮৫২০  

১৩ বসয়দ এ. মু’মমন র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
এনর্বআর 

৮৩১৬১২০-২৬ 

Ext-২৫১ 

০১৭১১৩৯৫১৩৮ sa_momen@y

ahoo.com 

১৪ প্রনব কুমার ভট্টািা ি র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
দুনীর্ি দমন 

কর্মশন 

৯৩৪৬৪৮ 

০১৭১৬৪৬৩২৭৬ pranabacc@ya

hoo.com 

১৫ মমাহর্সন মরজা র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
র্বর্জর্ব 

৯৬৫০৩৩৮ 

০১৭৬৯৬০০৩৩৮ probgb@gmail

.com 

১৬ এ মক এম কামরুল 

আহছান 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

পুর্লশ সদর 

দপ্তর 

৯৫৬৬৯৯৮ 

০১৫৫২৩৭৫৬৪৪ buyankamrul

@gmail.com 

১৭ মমাস্তফা কামাল পাশা র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
পর্রববশ ও বন 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৪০৩৯৩ 

০১৮১২২৮৫০৫৬ mostafakamal

@gmail.com 

১৮ মমাহাম্মদ আবনায়ার 

মহাসাইন 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 
িম ি মন্ত্রণালয় 

৯৫৭৬৩৪৮ 

০১৮১৯১৪৩১৯০ Anwar27info

@gmail.com 

১৯ মমা. শর্রফুল আলম র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার 

মরলপর্ 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৬৩৬৯৪ 

০১৭১১৬৯১০৫৩ Sharif163du@

gmail.com 

২০  মু  সুমন মমবহদী র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  
খায মন্ত্রণালয় 

৯৫৪০৪৩৫ 

০১৭১১২৪২৯১৫ 

০১৯৩৭৪৫৫২১৮ 

mehedisiman

@gmail.com 

২১  র্বববকানি রায় র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  
কৃর্ষ মন্ত্রণালয় 

৯৫১৪৭৭৬ 

০১৭১১৮১৫৮৮১ vivekroy07@y

ahoo.com 

 

 

 

mailto:vivekroy07@yahoo.com
mailto:vivekroy07@yahoo.com


52 

 

২২  মমা. শর্ফকুল 

ইসলাম 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  
যুব ও ক্রীো 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৭৫৫০৮ 

০১৭১১৮১৯৬৫২ shafiqpro09@

gmail.com 

২৩  মমা. আব্দুল লর্িফ 

বকসী 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  
বার্ণজয 

মন্ত্রণালয় 

০১৭১১১৬৫৮৮০ latif.bakshi@g

mail.com 

২৪  শাহ আলম বাদশা  িথ্য অর্ফসার  মৎস ও 

প্রার্ণসম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৭৪৮১৯ 

০১৮১৭১১৭৯২৯ shahalambads

ha@yahoo.co

m 

২৫  মমা. মর্মনুল হক  র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  
জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয়   

০১৭১১১৭৬১১০ jibon1966@g

mail.com 

২৬  মমা. জাহাঙ্গীর 

আলম খান 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  

মনৌ পর্রবহণ 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৭৩৭৭৬ 

০১৭১১৪২৫৩৬৪ jahangirpro66

@yahoo.com 

২৭  সুর্ফ আব্দুোর্হল 

মারুফ 

র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  
মুর্ক্তযুদ্ধ 

র্বষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

০১৭১৭২৯০৪০৮ maruf_28.info

@yahoo.com 

২৮  ফয়সল হাসান  র্সর্নয়র িথ্য 

অর্ফসার  
সাংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

৯৫১৪৬০০ 

০১৯১৬৫৬৮৭৩৬ qutub_111@y

ahoo.com 

২৯  মমা. শরীফ মাহমুদ 

অপু 

িথ্য অর্ফসার 

(মবিার)  
েরাে মন্ত্রণালয় ০১৭১০৬৩৫৩৪৮ smapu1@yaho

o.com 

৩০  মমা. কামরুল 

ইসলাম ভূ ৌঁইয়া  

িথ্য অর্ফসার  র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ক্ত 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৪০৩৮৭ 

০১৬৭২৮৯৭৭৮৯ buyan.kamrul

@gmail.com 

৩১  মমা. মামুন হাসান  িথ্য অর্ফসার  র্ববরািীদলীয় 

মনিার কা িালয় 

০১৭১৮৪৬৬৩৬৩ mamun.pid@g

mail.com 

৩২ মশখ ওয়ার্লদ ফবয়জ িথ্য অর্ফসার  মসতু র্বভাগ  

৯৫১২২৯৩ 

০১৭১৩৮২৩৭৩১ walidfaiej@g

mail.com 

৩৩  জাহাঙ্গীর আলম 

মশাভন 

িথ্য অর্ফসার  প্রবাসী কল্যাণ 

ও বববদর্শক 

কম িসাংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

০১৭১৭২৭০৬৬৯ jahangir31info

@gmail.com 

৩৪  মাইদুল ইসলাম িথ্য অর্ফসার  সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৭১১২৪ 

০১৯১১৫২২৫১৭ mklp007@gm

ail.com 

৩৫  এ এইি এম 

জুলর্ফকার আলী 

িথ্য অর্ফসার  পাব িিয িট্টগ্রাম 

র্বষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৪০০১৭ 

০১৭১১২৪৭৮৩৪ julfikarpro78

@gmail.com 
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৩৬  মমাহাম্মদ জাহাঙ্গীর 

আলম  

িথ্য অর্ফসার  

(মবিার)  
পার্নসম্পদ 

মন্ত্রণালয় 

(প্রর্িমন্ত্রীর 

দপ্তর) 

০১৯৭৫১০৫৮৫০ pro@mowr.co

m.bd 

৩৭  মমা. আব্য নাবছর জনসাংব াগ 

কম িকিিা 

(মবিার) 

িথ্য ও 

ম াগাব াগ 

প্রযুর্ক্ত র্বভাগ 

০১৯১৪০২১১৬৪  

৩৮ ি. মমা. মরজাউল 

কর্রম  

িথ্য অর্ফসার  আইন, র্বিার 

ও সাংসদ 

র্বষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

৯৫১৪৪৩১ 

০১৯১৩২৯৫৭১৮ rezaulki77@

gmail.com 

৩৯  আকিারুল ইসলাম িথ্য অর্ফসার   শ্রম ও 

কম িসাংস্থান 

মন্ত্রণালয় 

০১৭১৮৮৫১৮৫১ aktarullalpur

@gmail.com 

৪০  গাজী মিৌর্হদুল 

ইসলাম 

জনসাংব াগ 

কম িকিিা 

(মবিার)  

পর্রকল্পনা 

মন্ত্রণালয় 

৯১৮০৮৮৬ 

০১৫৫২৪৯৪৩৬৪  

৪১  মমা. আহসান কর্রম 

মিৌধুরী  

সহকারী িথ্য 

অর্ফসার  
স্থানীয় সরকার, 

পেী উন্নয়ন ও 

সমবায়  

(প্রর্িমন্ত্রীর 

দপ্তর) 

৯৫৫৩২২৫ 

০১৭১২২৪১৯০৩ yousuf2394

@gmail.com 

৪২  মমা. এনাবয়ি 

মহাবসন   

সহকারী িথ্য 

অর্ফসার  
িাক, 

মর্র্লব াগাব াগ 

ও িথ্যপ্রযুর্ক্ত 

মন্ত্রণালয়  

০১৭১৫০৩৮৯৫৬ enayet.pro@g

mail.com 

৪৩  মমা. আব্যল খাবয়র সহকারী িথ্য 

অর্ফসার  
মর্হলা ও র্শশু 

র্বষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

৯৫৪৫২২৫ 

০১৭১৬০৬৬৮৮৮ mowcanews

@gmail.com 

৪৪  মমাহাম্মদ র্গয়াস 

উর্েন  

িথ্য অর্ফসার প্রার্র্মক ও 

গণর্শক্ষা 

মন্ত্রণালয়  

০১৭১২০০৮৯৮১  
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৪৫  মরজুয়ান খান সহকারী িথ্য 

অর্ফসার  
ভূর্ম মন্ত্রণালয় ০১৮২৫৮৯৭৮১৮ 

০১১৯৬১৯৩৩২৯ 
rejwan@gma

il.com 

৪৬   মমাহাম্মদ জার্কর 

মহাবসন 

িথ্য 

অর্ফসার  
স্থানীয় 

সরকার, পলস্নী 

উন্নয়ন ও 

সমবায় 

মন্ত্রণালয় 

০১৯১২৭২১২৩৬ jakiria.samin

@gmail.com 

৪৭  মমাহাম্মদ মাহব্যব্যর 

রহমান  

িথ্য 

অর্ফসার  
মবসামর্রক 

র্বমান 

পর্রবহণ ও 

প ির্ন 

মন্ত্রণালয়  

৯৫৯৪০৬৯ 

০১৮২৬৬৬৭৭০০ 

 

mrtuhin78@g

mail.com 

৪৮  বসকি িন্দ্র হালদার জনসাংব াগ 

কম িকিিা 

(মবিার)  

বস্ত্র ও পার্ 

মন্ত্রণালয়  

৯৫৪০৬২৮  

০১৯১৩৭৫৭৮০৩ saikatju34@y

ahoo.com 
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২০১৬-১৭ অর্ িবছবর বিিমান সরকাবরর গৃহীি উন্নয়নমূলক প্রিার সাংক্রাি 

প্রর্িববদন 

র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালবয়র মাধ্যবম ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর সরকাবরর গৃহীি উন্নয়নমূলক কা িক্রবমর সাংবাদ এ 

অর্িদফিবরর ব্যবস্থাপনায় গণমাধ্যবম সরবরাহ, প্রকাশ ও প্রিাবরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবয়বছ। র্বর্ভন্ন 

মন্ত্রণালবয় সাংযুক্ত এ অর্িদফিবরর কম িকিিাগবণর (র্পআরও) র্নকর্ মর্বক মাননীয় মন্ত্রী, প্রর্িমন্ত্রীগবণর 

জািীয় কম িসূর্িবি অাংশগ্রহণ     মন্ত্রণালয়সমূবহর উন্নয়নমূলক কা িক্রবমর সাংবাদ সাংগ্রহ কবর এ 

অর্িদফির মর্বক গণমাধ্যবম র্নয়র্মি প্রিার ও প্রকাবশর ব্যবস্থা করা হয়। উ      উন্নয়নমূলক 

কম িকা  র িারণকৃি র্স্থরর্িত্র এবাং িথ্যর্ববরণী (সাংবাদসমূহ) জািীয় সাংবাদপত্রসমূবহ, র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় 

ও অিীনস্থ সাংস্থা/দফির/অর্িদফির/প্রর্িষ্ঠাবনর প্রকাশনা এবাং প্রিার সামগ্রীবি ব্যবহৃি ও র্বর্ভন্ন 

সামার্জক এবাং সাাংস্কৃর্িক সাংগঠনসমূবহর সাংকলবনও র্নয়র্মি প্রকার্শি হয়।    

সরকাবরর গৃহীি উন্নয়নমূলক কা িক্রমসহ জািীয় কম িসূর্িবি মহামান্য রােপর্ি এবাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

অাংশগ্রহবণর সাংবাদসহ সাংবাদর্িত্র এ অর্িদফিবরর মাধ্যবম র্নয়র্মি জািীয় গণমাধ্যমসমূবহ (র্প্রন্ট, 

ইবলক্ট্রর্নক র্মর্িয়া) এবাং মসাশাল র্মর্িয়ায় র্নয়র্মি প্রিার ও প্রকাবশর ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৬-১৭ 

অর্ িবছবর বিিমান সরকার র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় কর্তিক সরকাবরর গৃহীি উন্নয়নমূলক কা িক্রবমর উপর ৩২০টি 

র্ফিার ও র্নবন্ধ, মপ্রসবনার্ ও িথ্যর্ববরণী ৪০০০, র্ির্জর্াল ফবর্া কাভাবরজ ৪২৭৫, র্ববশষ মক্রােপত্র 

০৭টি, সাংবাদ সবম্মলন ১০০টি, মপ্রসবিে ২৫০টি, মপ্রস র্ির্পাংস বাঞ্চ ২১২৫০টি, ইসুযকৃি অযার্ক্রর্িবর্শন 

কাি ি ৪৫০ টি, নবায়নকৃি অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি ১৩৭০  টি ইসুয করা হবয়বছ।  
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                                হর                র ওপর  

       র র                 র                  র         

   র ও                          রর           -       

          র       র র হ  র  হ ।  হ     র  প              

       র         র                           হ  হ        

র       ও  র  র       র             রর              হর 

                    র       ও                র           র 

             র                          র  হ ।  
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  হ       র   রর                   র              র     

             র   পরর          র   হ    র         র       

       ও    র                 র          র,     হ       

   র   ও            র র হ  র  হ ।                 

                           র                 র   রর 

                   রর                র          র, 

    হ          র   ও           র র হ  র  হ । প র      , 

         র                  র   রর                র      

               প র         রর              র    প      

      র    ।       ও              রর              , 

                 র  ,       ও     হ                          

               র    হ                হ     র  প  ,        

                   র   ও  র  র    ,    ,   প             র 
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            রর ওপর         র    র                      

       র                র          র   ও            

      র        র র হ  র  হ । 
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 িযাবলিসমূহ 

 

 জনবল র্নবয়াগ 

 র্বযমান সাাংগঠর্নক কাঠাবমা যুবগাপব াগী করা 

 মন্ত্রণালবয়র উন্নয়ন কা িক্রম জনগবণর কাবছ ইর্িবািকভাবব মপৌৌঁবছ মদয়ার র্নর্মি 

গণমাধ্যবম িথ্য প্রিার ও প্রকাবশর জন্য সকল মন্ত্রণালবয় িথ্য মসল গঠন 

 দাপ্তর্রক কা িক্রম সুষু্ঠভাবব পর্রিালনার জন্য আইর্সটি র্নভির অবকাঠাবমা ও 

প্রর্শর্ক্ষি দক্ষ জনবল গবে মিালা 

 

 উপসাংহার 

ষ্টবশ্বব্যাপী কর্াগাদ্দর্াগ ও তথ্যপ্রযুষ্টির উৎ ষ য ও দ্রুত প্রসাদ্দরর ফদ্দল বাংলাদ্দদদ্দশর গণমাধ্যদ্দম 

ব্যাপ  প্রসার ও ষ্টব াশ ঘদ্দেদ্দ  । তথ্যপ্রযুষ্টি সর ার ও জনগদ্দণর মাদ্দে দূরে  ষ্টমদ্দয় ষ্টদদ্দয়দ্দ । 

মানুদ্দষর জীবনর্াোর মান উন্নয়ন ও তথ্যদ্দসবা জনগদ্দণর কদারদ্দগাড়ায় কপৌৌঁদ্দ  ষ্টদদ্দত বতযমান 

সর াদ্দরর ষ্টদন বদদ্দলর সনদ ষ্টর্শন-২০২১ এর আদ্দলাদ্দ  ‘ষ্টিষ্টজোল বাংলাদ্দদশ’ ষ্টবষ্টনম যাদ্দণ এবং 

২০২১-এ ম ম আদ্দয়র কদশ, ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদ্দদশ ষ্টনম যাদ্দণর লদ্দক্ষয এ অষ্টধদফতর অষ্টপ যত 

দাষ্টয়ে ষ্টনিার সদ্দে পালন  দ্দর র্াদ্দে।  

SDGs-র কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বন মরািম্যাপ অনু ায়ী িথ্য মন্ত্রণালবয়র মূল দার্য়বের 

(১৬.১০) সবঙ্গ সমন্বয় কবর িথ্য অর্িদফিবরর ওপর অর্প িি দার্য়ে  র্া র্ভাবব পালবনর 

মাধ্যবম কার্িি লক্ষয অজিন সম্ভব হবব। এলবক্ষয িথ্য অর্িদফিবরর জনবল কাঠাবমা 

আধুর্নকায়বনর কাজ িলবছ, নতুন র্বভাগগুবলাবি আঞ্চর্লক িথ্য অর্ফস স্থাপবনর উবযাগ মনয়া 

হবয়বছ। র্মর্িয়া ম্যাবনজবমন্ট, ফবর্া আকিাইর্ভাং, র্ভজুয়যাল র্ির্পাংস, অযার্ক্রর্িবর্শন কাি ি ইসুয 

কা িক্রম অবর্াবমশন এবাং দক্ষ জনবল গবে তুলবি প্রকল্প প্রণয়বনর কাজও এর্গবয় িলবছ। এসব 

প্রকবল্পর সফল বাস্তবায়ন শি বছবরর পুরবনা র্পআইর্িবক যুবগাপব াগী করবি ভূর্মকা রাখবব 

ববল আশা করা  ায়।  
   

িথ্য অর্িদফির সরকাবরর উন্নয়ন কম িকাবণ্ডর সকল িথ্য বািাহীন, েি স্ফূিি     দক্ষিা ও 

মপশাদার্রবের সাবর্ গণমাধ্যম ও মসাশাল র্মর্িয়ার মাধ্যবম জনগবণর কাবছ মপৌৌঁবছ র্দবে। 

একইসাবর্ জনগবণর প্রিযাশা পূরণ, আস্থা অজিন, জনসম্পৃক্তিা র্নর্িিকরণ এবাং জনগবণর 

িার্হদা সরকারবক জার্নবয় র্দবে। বিিমান সময় মসাশাল র্মর্িয়া গণনজরদার্রর সুব াগ কবর 

র্দবয়বছ। গণমাধ্যম ছাো বাস্তবিা জানা বিিমান সমবয় সম্ভব নয়। এ অর্িদফির দক্ষিা ও 

মপশাদার্রবের সাবর্ সরকার এবাং জনগবণর মবধ্য িথ্য আদান প্রদান ও জনগবণর িার্হদা 

সরকারবক অবগিকরবণর মাধ্যবম মসতুবন্ধ রিনা কবর িবলবছ    ভর্বষ্যবিও অব্যাহি র্াকবব।  

 


