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ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২০২১  

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয 

তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারয় 

 

আর্তা: 

 

তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারবয়য ধীনস্থ ১৪টি দপ্তয ও ংস্থায ভবে চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয ন্যতভ ুরুত্বপূরণ ি ককটি 

প্রর্তষ্ঠান। ফাংরাবদবয স্বাধীনতায ূরবফ িয তথ্য ভন্ত্রণারবয়য অওতাধীন দুটি স্বতন্ত্র র্ফবাগ ‘চরর্িত্র র্ফবাগ’ ও ‘প্রকানা 

র্ফবাগ’কক ককীভূত কবয ১৯৭৬ াবরয ২১ জুন ‘চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয’ গঠন কযা য়। যফতীকাবর ১৯৮৩ াবরয ১ 

জুন তথ্য ভন্ত্রণারবয়য ধীন ‘ফাংরা নুফাদ ও প্রকানা র্নফন্ধন র্যদপ্তয’ কফং ‘র্ফজ্ঞান ও র্নযীক্ষা কর’ ংমৄক্ত কবয 

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয পুনগ িঠন কযা য়। কয আংবযর্জ নাভ ‘Department of Films and Publications’। 

আংবযর্জ নাবভয দ্যাক্ষবযয ভন্ববয় ক র্ধদপ্তয র্ডকপর্ (DFP) নাবভ ভর্ধক র্যর্চত।   

 

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয রক্ষয ও উবেশ্য: 

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয যকাবযয ার্ফ িক প্রচায উকযণ উৎাদবনয প্রধান প্রর্তষ্ঠান। কদবয আর্তা, ঐর্তয, র্ল্প, 

ার্তয, ংস্কৃর্ত আতযার্দ র্ফলবয় প্রকানা ও র্চত্র তথ্য ংযক্ষণ কফং ভননীর জার্ত গঠবনয ভূর্ভকা ারন ও কআ 

র্ধদপ্তবযয ন্যতভ দার্য়্বপ। চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয যকাবযয উন্নয়ন কভ িসূর্চর্বর্িক প্রকানা র্াবফ পুস্তক-পুর্স্তকা, 

কাস্টায, র্রপবরট, র্স্টকায, ব্রর্য়য, কপাল্ডায ও চরর্িত্র র্নভ িাণ কযা ছাড়াও কদবয আর্তা, ঐর্তয ও কৃর্ির্নব িয প্রকানা 

কফং চরর্িত্র র্নভ িাণ কবয থাবক। র্তনটি র্নয়র্ভত র্ত্রকা ছাড়াও র্ফবল প্রকানা র্ববফ কদবয আর্তা ও ঐর্তয র্ফলবয় 

প্রাভাণ্য চরর্িত্র র্নভ িাণ, প্রফন্ধ-র্নফন্ধ ও পুস্তক প্রকা কযা বয় থাবক। াভর্িকবাবফ ফরা মায়, চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয 

র্নর্ভ িত চরর্িত্র ও র্ফর্ফধ প্রকানায ভােবভ সৃজনীরতায াবথ যকাবযয উন্নয়ন কাম িক্রবভ জনগণবক উদ্বুদ্ধ ও ম্পৃক্ত কযা 

য়। 

 

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয কাম িাফর্র: 

 জনবচতনতা ও উন্নয়নমূরক সৃজনীর চরর্িত্র র্নভ িাণ ও র্ফতযণ কযা 

 কদব প্রকার্ত কর ধযবনয ফআ, ংফাদত্র ও াভর্য়কীয র্নফন্ধন ও তার্রকা প্রকা কযা; 

 র্নয়র্ভত প্রকানা র্ববফ ‘র্চত্র ফাংরাবদ’, র্কবায ভার্ক র্ত্রকা ‘নফাুতণ’ ও আংবযর্জ ত্রত্রভার্ক র্ত্রকা 

‘ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র’ প্রকা ও র্ফতযণ কযা; 

 র্ফবল ও যাডক প্রকাণা র্ববফ জনবচতনতা ও উন্নয়নমূরক কাম িক্রভর্বর্িক বুকবরট, কাস্টায, র্রপবরট, 

কপাল্ডায, যারফাভ, র্স্টকায, র্ফরবফাড ি আতযার্দ প্রচায াভিী প্রকা ও র্ফতযণ কযা: 

 কর ধযবনয র্ত্রকায নাবভয ছাড়ত্র প্রদান, র্নফন্ধন কযা, প্রকার্ত র্ত্রকা র্ভর্ডয়া তার্রকাভুক্তকযণ কফং র্নযীক্ষা 

ম্পাদন কযা; 

 যকার্য কক্রাড়ত্র প্রকা ও প্রর্ত্রকায র্ফজ্ঞাণ মূল্য র্নধ িাযণ কযা; 

 র্ত্রকায প্রচায ংখ্যা র্নধ িাযণ কযা; 

 

 র্ত্রকায র্নউজর্প্রন্ট ফন্টবনয সুার্য ও ককাটা র্নধ িাযণ কযা; 

 ওবয়জবফাড ি কযাবয়দাদ ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ কযা; 

 র্ত্রকা র্প র্যদ িন কযা; 

 উন্নয়নমূরক গবফলণা কাম িক্রভ ম্পাদন কযা: 
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চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয াংগঠর্নক কাঠাবভা: 

 

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয ভার্যচারবকয দটি র্ফর্ক (তথ্য াধাযণ) কযাডায র্র্ডউবরয জাতীয় কফতন 

কেবরয কিড-২ ভুক্ত ককটি দ। ভার্যচারবকয ধীবন কিড-৫ ভুক্ত র্তনটি র্যচারক ও দুআটি র্র্নয়য ম্পাদবকয দ 

যবয়বছ। র্র্নয়য ম্পাদকগণ র্নয়র্ভত ও যাডক প্রকানায ত্াফধান কবযন। র্যচারক (চরর্িত্র), র্যচারক (র্ফজ্ঞান ও 

র্নযীক্ষা) কফং র্যচারক (প্রান) তাবদয ধীনস্থ কভ িকতিাবদয কাম িক্রভ ত্াফধান কবযন। র্ধদপ্তবযয র্ফর্বন্ন ম িাবয়য 

কভ িকতিা ও কভ িচাযীবদয নুবভার্দত দংখ্যা র্নম্নরূ: 

 
 কভাট দ-৩৫১টি 

 কভাট বদয ধযন-৯৮টি 

 প্রথভ কের্ণয দ-৪২টি 

 র্ফর্ক (তথ্য-াধাযণ) কযাডাযভুক্ত দ-২৮টি 

 র্দ্বতীয় কর্ণয দ-২৮টি 

 তৃতীয় কের্ণয দ-১৯৩টি 

 চতুথ ি কের্ণয দ-৮৮টি 

 

কাম িক্রভ ও কফা: 

 

ক র্ধদপ্তয াঁচটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংম্পূণ ি র্ফবাগ ফা আউর্নবটয ভােবভ মাফতীয় কাম িক্রভ র্যচারনা কবয থাবক। 

 

ক. চরর্িত্র াখা: 

 

চরর্িত্র াখা ও র্নয়র্ভতবাবফ ংফাদর্চত্র, র্ফবল ংফাদর্চত্র, প্রাভাণ্যর্চত্র, ূরণ িদদঘ িয চরর্িত্র ও টির্ব র্পরায আতযার্দ র্নভ িাণ 

কবয থাবক। চরর্িত্র াখায দার্য়্বপমূ র্নম্নরূ:  

 ভাভান্য যাষ্ট্রর্ত ও যকায প্রধাবনয যাষ্ট্রীয় কভ িকাবতয আর্তা ংযক্ষবণয জন্য ংফাদর্চত্র র্নভ িাণ কযা; 

 র্ফবদী যাষ্ট্রপ্রধান ও যকায প্রধানগবণয ফাংরাবদ পয ও ুরয্বপূরণ ি জাতীয় ও অন্তজিার্তক র্দফ উরবক্ষয ও 

র্ফবল ংফাদর্চত্র র্নভ িাণ কযা; 

 কদবয আর্তা, ঐর্তয, ংস্কৃর্ত আতযার্দয ওয প্রাভাণ্যর্চত্র র্নভ িাণ; 

 

 

 যকাবযয উন্নয়ন কভ িকাত ম্পবকি প্রাভাণ্যর্চত্র র্নভ িাণ; 

 যাষ্ট্রীয় ুরয্বপূরণ ি আসুযবত জনভত গঠন কযায উবেবশ্য প্রাভাণ্যর্চত্র ও আসুযর্বর্িক ূরণ িদদঘ িয চরর্িত্র র্নভ িাণ কযা; 

 ভাবজয দফধ ও ক্ষর্তকয র্দক কমভন- ভাদকার্ক্ত, দুনীর্ত, কচাযাকাযফাযী ম্পবকি জনগণবক বচতন কবয 

কতারায জবন্য প্রাভাণ্যর্চত্র/ডকুড্রাভা র্নভ িাণ; 

 প্রাভাণ্যর্চত্রমূ কদবয প্রতযন্ত ঞ্চবর প্রদ িবনয জবন্য গণবমাগাবমাগ র্ধদপ্তবয যফযা কযা; 

 র্নর্ভ িত প্রাভাণ্যর্চত্র যকার্য ও কফযকার্য টির্ব চযাবনরমূব প্রদ িবনয ব্যফস্থা কযা; 

 র্নর্ভ িত প্রাভাণ্যর্চত্র র্ফবদব যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য ভােবভ প্রদ িবনয রক্ষয তা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয় যফযা কযা। 

যকাবযয র্ফর্বন্ন ভন্ত্রণারয় ও স্বায়িার্ত দপ্তযমূবয চার্দা নুমায়ী তাবদয থ িায়বন উন্নয়নমূরক প্রাভাণ্যর্চত্র 

র্নভ িাণ কযা; 

 র্ফবদী াংফার্দক ও র্ভর্ডয়াবক কবদব র্চত্রায়ন কাবজ যকাবযয নীর্তভারা নুাবয গাআড কফং বমার্গতা প্রদান 
কযা।  

  

খ. প্রকানা াখা: 



ICT PC (Admin)/D/MAMUN/Annual Report of DFP 

 

 

প্রকানা াখা কদবয আর্তা ও ঐর্তয ও যকাবযয উন্নয়ন কভ িসুর্চ র্ফলবয় র্নয়র্ভত ও র্ফবল প্রকানায ভােবভ 

প্রফন্ধ-র্নফন্ধ ও পুস্তক প্রকা কবয থাবক। র্ধদপ্তবযয র্তনটি র্নয়র্ভত র্ত্রকা ও কফ র্কছু যাডক প্রকানা যবয়বছ। 

 

র্চত্র ফাংরাবদ: 

র্চত্র ফাংরাবদ ককটি ার্ক্ষক র্চত্র াভর্য়কী। ১৯৪৯ াবর ‘ভাব নও’ র্দবয় কয মাত্রা শুুত। যকাবযয উন্নয়ন 

কভ িকাবতয প্রাভার্ণক দর্রর র্ববফ র্চত্র ফাংরাবদ তৃণমূর ম িাবয় র্ফতযণ কযা য়। কছাড়া জাতীয় ার্তয, ংস্কৃর্ত ও 

কৃর্িয রারন কযা কয ন্যতভ উবেশ্য। 

 

নফাুতণ: 

ভার্ক র্ত্রকা নফাুতণ কদবয র্শু-র্কবাযবদয কভধা র্ফকাবয ন্যতভ র্থকৃৎ। জনর্প্রয় কআ াভর্য়কীটি ১৯৭০ 

ার কথবক ব্যাত প্রকানায ভােবভ র্শু-র্কবাযবদয সৃজনীর প্রর্তবা র্ফকাবয ভােবভ কক দক্ষ ও কভধাফী জার্ত গঠবন 

ায়ক ভূর্ভকা ারন কযবছ । ২০২০ াবর র্ত্রকাটি প্রকানায ৫০ ফছয র্তক্রভ কবযবছ। র্নয়র্ভত প্রকানায আর্তাব কটি 

ককটি র্ফযর াপল্য। 

 

ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র: 

ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র  ককটি ত্রত্রভার্ক আংবযর্জ প্রকানা। কদবয আর্তা, ঐর্তয, াংস্কৃর্তক র্ফলয় কফং কৃর্ি 

ও চরভান উন্নয়ন কভ িকাত র্ফর্বন্ন প্রফন্ধ-র্নফন্ধ প্রকা কবয থাবক। ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র  কদবয র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠান ছাড়াও 

র্ফবদস্থ ফাংরাবদ র্ভনমূব র্ফতযণ কযা বয় থাবক।  

যাডক প্রকানা: 

 

র্নয়র্ভত প্রকানা ছাড়াও যাডক ফা র্ফবল প্রকানায  অওতায় যকাবযয উন্নয়নমূরক কভ িকাত, কদবয কৃর্ি, 

ংস্কৃর্ত, ুরয্বপূরণ ি জাতীয় ও অন্তজিার্তক র্দফ উরবক্ষয কাস্টায, পুস্তক-পুর্স্তকা, কপাল্ডায, র্স্টকায, প্রচাযত্র আতযার্দ প্রকা 

ও র্ফতযণ কযা বয় থাবক।  

 

চাুতকরা ও নকা নুাখা: 

 

র্ধদপ্তবযয প্রকানায র্ল্পভান র্নয়ন্ত্রবণয কক্ষবত্র চাুতকরা ও নকা াখায ভূর্ভকা উবেখবমাগ্য। প্রকানা াখায 

ত্াফধাবন চাুতকরা ও নকা াখা কর ধযবনয প্রকানা ও কক্রাড়বত্রয ক ংক্রান্ত মাফতীয় কাজ ম্পাদনকবয থাবক।   

 

 ক র্ধদপ্তবযয প্রকার্ত র্তনটি র্নয়র্ভত প্রকানা কমভন: র্চত্র ফাংরাবদ, নফাুতন ও ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র 
র্ত্রকায প্রচ্ছদ-র্ডজাআন কফং ঙ্গজ্জায ভােবভ প্রকানামূবক নান্দর্নক কযা কয ন্যতভ দার্য়্বপ।  

 জাতীয় র্দফ র্ফর্বন্ন উরবক্ষয গণবচতনতা বৃর্দ্ধ কযায রবক্ষয যকায কতৃিক প্রকার্ত নানা র্ফলবয়য কাস্টায 
র্ডজাআন কফং কুরবরায র্ল্পভান র্নয়ন্ত্রণ কযা।     

 যাডক প্রকানায র্ডজাআন কযা কফং কুরবরায র্ল্পভান র্নয়ন্ত্রণ কযা। 

 কছাড়া র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠাবনয প্রকানায ঙ্গজ্জায ায়তা প্রদান কযা। 

 

গ. র্ফজ্ঞান ও র্নযীক্ষা নুাখা: 

 

 র্ফজ্ঞান ও নীর্যক্ষা াখা ২টি নুাখায ভােবভ কাজ ম্পাদন কবয থাবক। 



ICT PC (Admin)/D/MAMUN/Annual Report of DFP 

 

 

গ).১. র্ফজ্ঞান নুাখা: 

 

 যকাবযয র্ফজ্ঞান নীর্তভারায মথামথ ফাস্তফায়ন র্নর্িত কযা। 

 ভার্ক, ত্রত্রভার্ক কফং ধ িফার্ল িকী ও ফার্ল িক র্ফফযণী ত্রতর্য কযা।  

 ংফাদত্র ও াভর্য়কী র্ভর্ডয়া তার্রকাভুর্ক্ত কযা।   

 ংফাদত্রমূব ওবয়জবফাড ি কযাবয়দাদ ফাস্তফায়ন র্নয়র্ভত ভর্নটর্যং কযা।  
 

গ.২. র্নযীক্ষা নুাখা: 

 

 র্নযীক্ষাূরফ িক ত্র-র্ত্রকায প্রচায ংখ্যা র্নধ িাযণ ।   

 প্রচায ংখ্যায র্বর্িবত ংর্িি র্ত্রকায র্ফজ্ঞান ায ও ভার্ক র্নউজর্প্রবন্টয ককাটা র্নধ িাযণ।  

 প্রবয়াজনীয় তিার্দ প্রর্তারবন ব্যথ ি ংফাদত্র/াভর্য়কীয র্ভর্ডয়া তার্রকাভুর্ক্ত ফার্তর।  

 

ঘ) র্নফন্ধন াখা: 

 

 কদবয কর র্নয়র্ভত াভর্য়কী ও পুস্তবকয র্নফন্ধন কযা। 

 ংফাদত্র ও াভর্য়কীয নাবভয ছাড়ত্র প্রদান।  

 র্নফর্ন্ধত পুস্তক ও র্ত্রকায িন্থর্ি ত্রতর্য কযা। 

 ছাাখানা ও প্রকানা (বঘালণা ও র্নফর্ন্ধকযণ) অআন-১৯৭৩ কয প্রদি ক্ষভতাফবর প্রকার্ত কর ংফাদত্র ও 

পুস্তকমূবয ম িবফক্ষণ ও ত্াফধান কবয থাবক। 

 র্ত্রকামূবয র্নয়র্ভত প্রকা ংক্রান্ত প্রতযয়নত্র জার্য কবয থাবক। 

 

 

ঙ. প্রান াখা: 

 

প্রান াখা কর পাংনার াখায কাবজয ভন্বয় াধন কফং র্যূরযকরূব কাজ কবয থাবক। কয ভবে উবেখবমাগ্য বচ্ছ। 

দক্ষ জনফর গবড় কতারা। 

 

 তৃতীয় ও চতুথ ি কের্ণয কভ িচাযীবদয র্নবয়াগ/বদান্নর্ত, টাআভবের ন্যান্য প্রার্ঙ্গক র্ফলয়ার্দ ব্যফস্থানা কযা। 

 কভ িকতিা ও কভ িচাযীবদয প্রবয়াজনীয় দক্ষতা ও র্বজ্ঞতা বৃর্দ্ধয জন্য প্রবয়াজনীয় প্রর্ক্ষবণয ব্যফস্থা কযা।    

 কভ িকতিা ও কভ িচাযীবদয কল্যাণ ও র্যফন ব্যফস্থা।    

 ভার্ক প্রর্তবফদন, কয ব্যতীত যাজস্ব প্রর্তবফদন, র্নযীক্ষা প্রর্তবফদন, ভন্বয় বা র্ফর্ফধ প্রর্তবফদন ত্রতর্য কযা।  

 ক ছাড়া ন্যান্য াখায কাম িাফর্র ভন্বয় ও ার্ফ িক ত্াফধান কযা প্রান াখায ন্যতভ দার্য়্বপ।  
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২০২০-২০২১ থ িফছবযয ফাবজট ফযাে ও ব্যয় র্ফফযণী: 

                                                                                                                                                                          

(ংকমূ াজায টাকায়) 

থ িদনর্তক ককাড র্ফফযণ ফাবজট ফযাে 

২০২০-২০২১ 

প্রকৃত ব্যয় 

৩১১১ নগদ ভজুযী ও কফতন:   

৩১১১১০১ মুর কফতন (র্পায) ৩,৩১,৩৫ ২,৪৮,৩৭ 

৩১১১২০১ মুর কফতন (কভ িচাযী) ৩,২০,৫২ ৩,১৩,০৬ 

৩১১১৩০১ দার্য়্বপ বাতা ১,৯০ ৬৯ 

৩১১১৩০২ মাতায়াত বাতা ৫,৭০ ৫,০৩ 

৩১১১৩০৪ ভ িাঘ বাতা ০ ০ 

৩১১১৩০৬ র্ক্ষা বাতা ১২,৫০ ১০,৮৭ 

৩১১১৩০৮ ঝুঁর্ক বাতা ১,০০ ৯০ 

৩১১১৩১০ ফার্ড় বাড়া বাতা ২,২৭,০০ ২,০৯,০০ 

৩১১১৩১১ র্চর্কৎা বাতা ৪০,০০ ৩৫,১৭ 

৩১১১৩১২ কভাফাআর বাতা ১,২০ ৬৬ 

৩১১১৩১৩ অফার্ক কটর্রবপান র্ফর নগদায়ন বাতা ১,০০ ৩২ 
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                                                                                                                                                     (ংকমূ াজায টাকায়) 

থ িদনর্তক ককাড র্ফফযণ ফাবজট ফযাে 

২০২০-২০২১ 

প্রকৃত ব্যয় 

৩১১১৩১৪ টির্পন বাতা ৪,০০ ৩,৩৬ 

৩১১১৩১৬ কধারাআ বাতা ১,০০ ৩০ 

৩১১১৩২৫ উৎফ বাতা ১,১০,০০ ৮৩,০৩ 

৩১১১৩২৭ র্ধকার বাতা ৮,০০ ৭,৮৮ 

৩১১১৩২৮ োর্ন্ত র্ফবনাদন বাতা ১৩,০০ ৯,১৫ 

৩১১১৩৩১ অপ্যায়ন বাতা ২০ ১২ 

*৩১১১৩৩২ ম্মানী বাতা ৬,০০ ৪,১১ 

৩১১১৩৩৪ ন্যান্য বাতা ০ ০ 

৩১১১৩৩৫ ফাংরা নফফল ি বাতা ১২,০০ ৭,৯৭ 

উবভাট (নগদ ভজুযী ও কফতন) ১০,৯৬,৩৭ ৯,৩৯,৯৯ 

উবভাট (কভ িচাযীবদয প্রর্তদান) ১০,৯৬,৩৭ ৯,৩৯,৯৯ 

৩২১১ প্রার্নক ব্যয়   

৩২১১১০১ পুযোয ৪,০০ ১,০০ 

৩২১১১০২ র্যষ্কায র্যচ্ছন্নতা াভিী ৩,৩০ ৩,২৯ 

৩২১১১০৫ প্রর্তর্নর্ধ ব্যয় ০ ০ 

৩২১১১০৬ অপ্যায়ন ব্যয় ৪,০০ ৩,৯১ 

*৩২১১১০৭ মানফন ব্যফায (চুর্ক্তর্বর্িক)   

৩২১১১০৯ াকুল্য কফতন (যকার্য কভ িচাযী ব্যতীত) ১,৫২,২৫ ১,৫১,১৫ 

 



ICT PC (Admin)/D/MAMUN/Annual Report of DFP 

 

                                                                                                                                                                               

(ংকমূ াজায টাকায়) 

থ িদনর্তক ককাড র্ফফযণ ফাবজট ফযাে 

২০২০-২০২১ 

প্রকৃত ব্যয় 

৩২১১১১০ অআন ংক্রান্ত ব্যয় ১,২৫ ১,২৫ 

৩২১১১১১ কর্ভনায/কনপাবযন্প ব্যয় ১,২৫ ১,১৮ 

*৩২১১১১৩ র্ফদুযৎ ৪৫,০০ ৪১,৩১ 

৩২১১১১৫ ার্ন ৩৭,০০ ৩৫,১৯ 

৩২১১১১৭ আন্টাযবনট/পযাক্স/কটবরক্স ১০,৪৫ ১০,৪৩ 

৩২১১১১৯ ডাক ১,২৫ ১,২৫ 

*৩২১১১২০ কটর্রবপান ৫,০০ ২,১২ 

*৩২১১১২৫ প্রচায ও র্ফজ্ঞান ব্যয় ২৩,০৪,৮২ ২৩,০৪,৪৩ 

*৩২১১১২৬ র্ডও র্বর্ডও/চরর্িত্র র্নভ িাণ ৮৯,৪০ ৮৬,২১ 

৩২১১১৩০ মাতায়াত ব্যয় ২,০০ ২,০০ 

উবভাট (প্রার্নক ব্যয়) ২৬,৬০,৯২ ২৬,৬০,৯২ 

৩২২১ র্প, চাজি, কর্ভন ব্যয়  ৯০ 

৩২২১১০৬ র্যফন ব্যয় ১,০১ ৯০ 

 উবভাট (র্প, চাজি, কর্ভন ব্যয়  ) ১,০১  

৩২৩১ প্রর্ক্ষণ   

৩২৩১৩০১ প্রর্ক্ষণ ব্যয় ২৫,০০ ১৬,৯২ 

উবভাট (প্রর্ক্ষণ) ২৫,০০ ১৬,৯২ 

৩২৪৩ কবরার, ওবয়র ও লুর্ব্রবকন্ট   

৩২৪৩১০১ কবরার, ওবয়র ও লুর্ব্রবকন্ট ১৫,০০ ১৩,৯২ 

৩২৪৩১০২ গ্যা ৫০ ১৬ 

উবভাট (কবরার, ওবয়র ও লুর্ব্রবকন্ট) ১৫,৫০ ১৫,৫০ 

 



ICT PC (Admin)/D/MAMUN/Annual Report of DFP 

 

 

                                                                                                                                                                      

(ংকমূ াজায টাকায়) 

থ িদনর্তক ককাড র্ফফযণ ফাবজট ফযাে 

২০২০-২০২১ 

প্রকৃত ব্যয় 

৩২৪৪ ভ্রভণ ও ফদর্র   

৩২৪৪১০১ ভ্রভণ ব্যয় ১৫,০০ ১৪,৮০ 

উবভাট (ভ্রভণ ও ফদর্র) ১৫,০০ ১৪,৮০ 

৩২৫৩ জনশৃঙ্খরা ও র্নযািা াভিী যফযা 

৩২৫৩১০৩ র্নযািা কফা (বাড়ায র্ফযীবত) ৩২,৫৪ ৩০,৭৮ 

উবভাট (জনশৃঙ্খরা ও র্নযািা াভিী যফযা) ৩২,৫৪ ৩০,৭৮ 

৩২৫৫ মুদ্রণ ও ভর্নার্য   

*৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও ফাঁধাআ ২,৬০,৪৬ ২,৬০,৪৪ 

৩২৫৫১০৪ স্টযাম্প ও ীর ১,২০ ১,২০ 

৩২৫৫১০৫ ন্যান্য ও ভর্নার্য ৩,৮০ ৩,২৩ 

উবভাট (মুদ্রণ ও ভর্নার্য) ২,৬৫,৪৬ ২,৬৪,৮৭ 

৩২৫৬ াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভিী   

৩২৫৬১০৩ ব্যফাম ি দ্রব্যার্দ ২৫,০০ ২৪,৮৮ 

৩২৫৬১০৫ কাঁচাভার ও খুচযা মন্ত্রাং ৪,৭৫ ৪,৩৬ 

৩২৫৬১০৬ কাাক ৫,২৫ ৪,২৪ 

উবভাট (াধাযণ যফযা ও কাঁচাভার াভিী ৩৫,০০ ৩৩,৪৮ 

৩২৫৭ কাগত কফা, ম্মানী ও র্ফবল ব্যয়   

৩২৫৭১০৩ গবফলণা ৫০ ৪৭ 

৩২৫৭২০৬ ম্মানী/ার্যবতার্লক (যকার্য কভ িচাযী ব্যতীত) ২২,০০ ২১,৯০ 

৩২৫৭৩০১ নুষ্ঠান/উৎফার্দ ১১,০০ ১০,৯৭ 

উবভাট (বাগত কফা, ম্মানী ও র্ফবল ব্যয়) ৩৩,৫০ ৩৩,৩৪ 
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                                                                                                          (ংকমূ াজায টাকায়) 

থ িদনর্তক ককাড র্ফফযণ ফাবজট ফযাে 

২০২০-২০২১ 

প্রকৃত ব্যয় 

৩২৫৮ কভযাভত ও ংযক্ষণ   

৩২৫৮১০১ কভাটযমান ৫,০০ ৪,৫৬ 

৩২৫৮১০২ অফাফত্র ১,২০ ১,২০ 

৩২৫৮১০৩ কর্ম্পউটায ১,২০ ১,১২ 

৩২৫৮১০৫ ন্যান্য মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ ২,৩০ ২,২৯ 

উবভাট (বভযাভত ও ংযক্ষণ) ৯,৭০ ৯,১৭ 

উবভাট (ণ্য ও কফায ব্যফায) ৩০,৯৩,৬৩ ৩০,৬৩,০১ 

৩৮২১ অফতিক স্থানান্তয মা ন্যত্র কের্ণফদ্ধ নয় 

৩৮২১১১০৩ কৌয কয ২৫,০০ ২৫,০০ 

উবভাট (অফতিক স্থানান্তয মা ন্যত্র কের্ণফদ্ধ নয়) ২৫,০০ ২৫,০০ 

উবভাট (অফতিক ব্যয়) ৪২,১৫,০০ ৪০,২৮,০০ 

৪১১২ মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ 

৪১১২১০১ কভাটযমান ০ ০ 

*৪১১২২০২ কর্ম্পউটায কফং অনুলর্ঙ্গক ৩০,০০ ২৯,০৭ 

৪১১২৩০২ কযাবভযা কফং অনুলর্ঙ্গক ২,৫০ ২,২৪ 

৪১১২৩০৩ ত্রফদুযর্তক যিাভার্দ ১,৫০ ১,৪২ 

৪১১২৩০৫ র্ির্নফ িাক যিাভার্দ ১,০০ ৮৪ 

*৪১১২৩১০ র্প যিাভার্দ ১৯,০০ ১৮,৭৯ 

৪১১২৩১৪ অফফাত্র ১৫,৪০ ১৫,১৬ 

*৪১১২৩১৬ ন্যান্য মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ ০ ০ 

উবভাট (মন্ত্রার্ত ও যিাভার্দ) ৬৯,৪০ ৬৭,৫২ 

কভাট (চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয) ৪২,৮৪,৪০ ৪০,৯৫,৫২ 
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২০২০-২০২১ থ িফছবযয যাজস্ব অদাবয়য রক্ষযভাত্রা ও যাজস্ব অবয়য র্ফফযণী: 

 

(ংকমূ াজায টাকায় 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/দপ্তয/র্যদপ্তয 

কয প্রার্তষ্ঠার্নক ককাড 

র্যচারন ককাড থ িদনর্তক ককাড কয ব্যতীত যাজস্ব অবয়য উৎবয 

র্ফফযণ/অআবটভ 

২০২০-২০২১ থ িফছবযয 

যাজস্ব অবয়য রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২০২১ থ িফছবযয 

যাজস্ব অয় 

১৩৩ ১৩৩০৪০১ ১৪২১৩০২ বাড়া-অফার্ক ৪০ ০ 

১৪২২৩২৬ যীক্ষা র্প ০ ০ 

১৪২২৩২৮ দযত্র দর্রর র্প ২০ ৮ 

১৪২২৪০৫ ২% ার্ব ি চাজি ৭০,০০ ৩৭,৭১ 

১৪২৩২০৪ যকাযী মানফান ব্যফায র্প ৩০ ০ 

১৪২৩২১৭ ফআ ত্র ও প্রকানা র্ফক্রয় ৫,০০ ৯৭ 

১৪৪১২০২ ূরফ িফতী থ ি ফছবযয র্তর্যক্ত পৃর্ত থ ি কপযত ০ ০ 

১৪৪১২৯৯ ন্যান্য অদায় ১,০০ ১০ 

ফ িবভাট: ৭৬,৯০ ৩৮,৮৬ 
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চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয র্ফর্বন্ন কাম িক্রবভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/Impact) 

  

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/  

Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance Indicator) 

ককক 

(Unit) 

 

প্রকৃত 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-

২০২১ 

জিন 

২০২১-২০২২ 

উািসূত্র 

(Source of 

Data) 

 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ 

 

 

চরর্িত্র র্নভ িাণ ও প্রকানায 

ভােবভ আর্তফাচক 

জনবচতনতা সৃর্ি 

 

 

১। চরর্িত্র র্নভ িাণ  ংখ্যা ৫০ ৬০ ৬৮ ৬৮ চরর্িত্র াখা 

২। র্নয়র্ভত প্রকানা: রক্ষ ১.০ ১.২০ ১.২০ ১.২০  

 

 

প্রকানা াখা 

ক) র্চত্র ফাংরাবদ  

খ) নফাুতণ  রক্ষ ১.২০ ১.৩৫ ১.৩৫ ১.৩৫ 

গ) ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র  াজায ১২ ১২ ১২ ১২ 

৩। যাডক প্রকানা: াজায ১২ ২৫ ১৫ ১৫ 

ক) পুস্তক 

খ) মুর্জফফল ি ংখ্যা াজায - ২.৫ ২০ ২০ 

গ) কাস্টায রক্ষ ১৫.৫০ ২৫ ২৫ ২৫ 

 

র্প্রন্ট র্ভর্ডয়া ংক্রান্ত 

কাম িক্রভ  

 

৪। ংফাদত্র র্নযীক্ষা ংখ্যা ৪৬০ ৪৮০ ৫০০ ৬২০  

র্ফজ্ঞান ও র্নযীক্ষা 

     
৫। কক্রাড়ত্র ংখ্যা ১৩০০ ১৩০০ ১৩০০ ১৬৮০ 

৬। ংফাদত্র র্যদ িন ংখ্যা ১৫০ ২০০ ২০০ ৩৫৫ 
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ককন-৩ 

 

ককৌরগত উবেশ্য, িার্ধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক কফং রক্ষযভাত্রামূ 

 

ককৌরগত উবেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

ককৌরগত 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

ককক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

Weight of 

Performan

ce 

Indicators 

প্রকৃত জিন 

 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria value for FY 2020-2021) 

জিন  

২০২০

-

২০২১ 

র্বর্িফছয 

(Base year) 

২০১৮- 

২০১৯ 

জিন 

(Achievem

ent)  

২০১৯-

২০২০* 

াধাযণ র্ত 

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 

 

 

প্রকানায ভােবভ 

আর্তফাচক 

জনবচতনতা সৃর্ি 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

১.  র্নয়র্ভত  

প্রকানা 

 

 

ক) র্চত্র ফাংরাবদ রক্ষ ৫.০০ ১.০০ ১.২০ ১.২০ ১.১৫ ১.১০ ১.০৫ ০.০০ ১.২০ 

খ) নফাুতণ রক্ষ  ৫.০০ ১.২০ ১.৩৫ ১.৩৫ ১.৩০ ১.২৫ ১.২০ ০.০০ ১.৩৫ 

গ) ফাংরাবদ 

ককায়াট িাযর্র 

াজায ২.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ 

 

২. যাডক 

প্রকানা 

ক) পুস্তক 

 

াজায ৩.০০ ১২ 

 

২৫ 

 

১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৫ 

খ) কাস্টায রক্ষ  ৫.০০ ১৫.৫০ ১৫.৫০ ২৫.০০ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫ 

গ) মুর্জফ ফল ি ংখ্যা াজায  ৫.০০ - ২.৫০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২০ 

 

র্প্রন্ট র্ভর্ডয়া 

ংক্রান্ত কাম িক্রভ 

 

১৫ 

৩. কক্রাড়ত্র 

প্রকা, 

ংফাদত্র 

র্নযীক্ষা ও  

র্যদ িন 

ক) কক্রাড়ত্র  ংখ্যা ৫.০০ ১৩০০ ১৩০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ১৬৮

০ 

খ) ংফাদত্র 

র্নযীক্ষা 

ংখ্যা ৫.০০ ৪৬০ ৪৮০ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৬২০ 

গ) ংফাদত্র 

র্যদ িন 

ংখ্যা ৫.০০ ১৫০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৩৫৫ 
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ককৌরগত উবেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

ককৌরগত 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

ককক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

Weight of 

Performan

ce 

Indicators 

প্রকৃত জিন 

 

রক্ষযভাত্রা/র্নণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria value for FY 2020-2021) 

জিন 

২০২০-২০২১ 

র্বর্িফছয 

(Base year) 

২০১৮- 

২০১৯ 

জিন 

(Achievem

ent)  

২০১৯-

২০২০* 

াধাযণ র্ত 

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 

 

চরর্িবত্রয ভােবভ 

আর্তফাচক 

জনবচতনতা সৃর্ি 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

 

 

 

 

 

 

৪. চরর্িত্র 

র্নভ িাণ 

ক) প্রাভাণ্যর্চত্র  ংখ্যা ১২.০০ ১০ ১২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ১৫ 

খ) ডকুড্রাভা ংখ্যা ৪.০০ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ৩ ০ ৫ 

গ) র্পরায ংখ্যা ৫.০০ ১৫ ১০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৫ 

ঘ) ংফাদর্চত্র ংখ্যা ৫.০০ ১৪ ২৪ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ 

ঙ) র্ফবল 

ংফাদর্চত্র 

ংখ্যা ৫.০০ ৮ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ 

প্রাভাণ্যর্চত্র, 

ডকুড্রাভা, র্পরায, 

ংফাদর্চত্র ও 

র্ফবল ংফাদর্চত্র 

র্নভ িাণ, ংি ও 

ংযক্ষণ 

 

৫. ংি ও 

ংযক্ষণ 

 

ংযক্ষবণয জন্য 

ফাংরাবদ র্পল্ম 

অকিাআবব স্তান্তর্যত  

 

 

ংখ্যা 

 

 

২.০০ 

 

 

৬০ 

 

 

৬০ 

 

 

৬৮ 

 

 

৬০ 

 

 

৫৫ 

 

 

৫০ 

 

 

৪৫ 

 

 

৩১৭ 

র্বনভাবটািাপ 

কযাক্ট ও কন্পযর্ 

র্ফলয়ক কাম িক্রভ 

ম্পাদন 

 

৬. কন্পযর্ 

কাম িক্রভ 

তথ্যর্চত্র, প্রাভাণ্যর্চত্র 

র্প্রর্বউ ম্পাদন 

 

ংখ্যা 

 

২.০০ 

 

৬০ 

 

৬০ 

 

৩৪ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২২ 

 

২০ 

 

৩৪ 
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চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয অফর্শ্যক ককৌরগত উবেশ্যমূ, ২০২০-২০২১  

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

২০২০-

২০২১ 

ককৌরগত 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

ককক 

(Unit) 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূচবকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২০২১ 

াধাযণ 

(Excell

ent) 

র্ত 

উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরর্ত ভান 

(Fair) 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

[১] দাপ্তর্যক 

কভ িকাবে স্বচ্ছতা 

বৃর্দ্ধ ও 

জফাফর্দর্ 

র্নর্িতকযণ 

 

 

 

১০ 

[১.১] ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত (কর্ক) 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১.] কর্ক’য কর ত্রত্রভার্ক 

প্রর্তবফদন ওবয়ফাআবট প্রকার্ত 

ংখ্যা ১ ৪ - - - - ৪ 

[১.১.২] কর্ক টিবভয ভার্ক বায 

র্দ্ধান্ত ফাস্তফার্য়ত 

ংখ্যা ২ ১২ ১১ - - - ১২ 

[১.২] শুদ্ধাচায/উিভ চচ িায র্ফলবয় 

ংীজনবদয বঙ্গ ভতর্ফর্নভয় 

[১.২.১] ভতর্ফর্নভয় বা নুর্ষ্ঠত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ৪ 

[১.৩] র্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা র্ফলবয় 

কফািীতা/ংীজনবদয ফর্তকযণ 

[১.৩.১] ফর্তকযণ বা 

অবয়ার্জত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - ৩ 

[১.৪] কফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত র্ফলবয় 

কফািীতাবদয ফর্তকযণ 

[১.৪.১] ফর্তকযণ বা 

অবয়ার্জত 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ৩ 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

ত্রত্রভার্ক প্রর্তবফদন ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয 

র্নকট কপ্রযণ 

[১.৫.১] ত্রত্রভার্ক প্রর্তবফদন 

কপ্রর্যত 

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

২০২০-

২০২১ 

ককৌরগত 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

ককক 

(Unit) 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূচবকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২০২১ 

াধাযণ 

(Excell

ent) 

র্ত 

উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চরর্ত ভান 

(Fair) 

চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

[২] কভ িম্পাদবন 

গর্তীরতা 

অনয়ন ও কফায 

ভান বৃর্দ্ধ 

 

 

 

 

৯ 

 

[২.১] আ-নর্থ ফাস্তফায়ন [২.১.১] আ-নর্থবত কনাট র্নষ্পর্িকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - ৫৫ 

[২.২] র্ডর্জটার কফা চালুকযণ [২.২.১] ককটি নতুন র্ডর্জটার কফা 

চালুকৃত 

ংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১  ০৮.০২.২১ 

[২.৩] কফা র্জকযণ [২.৩.১] ককটি নতুন র্জকৃত 

কফা র্ধবক্ষবত্র ফাস্তফার্য়ত  

ংখ্যা ১ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১ ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১  ১১.০২.২১ 

[২.৪] কভ িচাযীবদয প্রর্ক্ষণ প্রদান [২.৪.১] প্রবতযক কভ িচাযীয জন্য 

প্রর্ক্ষণ অবয়ার্জত 

জনঘণ্টা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - ৬০.৭৫ 

[২.৪.২] ১০ভ কিড ও তদূর্ধ্ি প্রবতযক 

কভ িচাযীবক কর্ক র্ফলবয় প্রদি 

প্রর্ক্ষণ 

জনঘণ্টা ১ ৫ ৪ - - - ৯.৮১ 

[২.৫] কর্ক ফাস্তফায়বন প্রবণাদনা প্রদান [২.৫.১] ন্যযনতভ ককটি অওতাধীন 

দপ্তয/ংস্থা/ককজন কভ িচাযীবক 

কর্ক ফাস্তফায়বনয জন্য প্রবণাদনা 

প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - ৩ 

 

 

[৩] অর্থ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

 

৬ 

[৩.১] ফার্ল িক ক্রয় র্যকল্পনা ফাস্তফায়ন [৩.১.১] ক্রয় র্যকল্পনা নুমায়ী 

ক্রয় ম্পার্দত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ২০০ 

[৩.২] ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ (কর্ডর্) 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূর্চ 

(কর্ডর্) ফাস্তফার্য়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

[৩.২.২] প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

অআকভআর্ড’য সুার্য ফাস্তফার্য়ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৮০ 

[৩.৩] র্ডট অর্ি র্নষ্পর্ি কাম িক্রবভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] র্দ্বক্ষীয় কফং র্ত্রক্ষীয় 

বায় উস্থার্ত র্ডট অর্ি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ১৮ 

[৩.৩.২] র্ডট অর্ি র্নষ্পর্িকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - ১০.০৯.২০ 
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প্রকানা ংক্রান্ত প্রর্তবফদন: 

 

কদবয আর্তা, ঐর্তয, র্ল্প, ার্তয, ংস্কৃর্ত আতযার্দ র্ফলবয় র্নয়র্ভত প্রকানায অওতায় র্চত্র ফাংরাবদ, 

নফাুতণ ও ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র র্বযানাবভ র্তনটি র্নয়র্ভত র্ত্রকা প্রকা কবয অবছ।  

র্চত্র ফাংরাবদ ককটি ার্ক্ষক র্চত্র াভর্য়কী। ১৯৪৯ াবর ‘ভাব নও’ র্দবয় কয মাত্রা শুুত। যকাবযয উন্নয়ন 

কভ িকাবতয প্রাভার্ণক দর্রর র্ববফ র্চত্র ফাংরাবদ তৃণমূর ম িাবয় র্ফতযণ কযা য়। কছাড়া জাতীয় ার্তয, ংস্কৃর্ত ও 

কৃর্িয রারন কযা কয ন্যতভ উবেশ্য। 

ভার্ক র্ত্রকা নফাুতণ কদবয র্শু-র্কবাযবদয কভধা র্ফকাবয ন্যতভ র্থকৃৎ। জনর্প্রয় কআ াভর্য়কীটি ১৯৭০ 

ার কথবক ব্যাত প্রকানায ভােবভ র্শু-র্কবাযবদয সৃজনীর প্রর্তবা র্ফকাবয ভােবভ কক দক্ষ ও কভধাফী জার্ত গঠবন 

ায়ক ভূর্ভকা ারন কযবছ । ২০২০ াবর র্ত্রকাটি প্রকানায ৫০ ফছয র্তক্রভ কবযবছ। র্নয়র্ভত প্রকানায আর্তাব কটি 

ককটি র্ফযর াপল্য। 

ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র  ককটি ত্রত্রভার্ক আংবযর্জ প্রকানা। কদবয আর্তা, ঐর্তয, াংস্কৃর্তক র্ফলয় কফং কৃর্ি 

ও চরভান উন্নয়ন কভ িকাত র্ফর্বন্ন প্রফন্ধ-র্নফন্ধ প্রকা কবয থাবক।  ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র  কদবয র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠান ছাড়াও 

র্ফবদস্থ ফাংরাবদ র্ভনমূব র্ফতযণ কযা বয় থাবক।  

র্নয়র্ভত প্রকানা ছাড়াও যাডক ফা র্ফবল প্রকানায  অওতায় যকাবযয উন্নয়নমূরক কভ িকাত, কদবয কৃর্ি, 

ংস্কৃর্ত, ুরয্বপূরণ ি জাতীয় ও অন্তজিার্তক র্দফ উরবক্ষয কাস্টায, পুস্তক-পুর্স্তকা, কপাল্ডায, র্স্টকায, প্রচাযত্র আতযার্দ প্রকা 

ও র্ফতযণ কযা বয় থাবক।  

 

২০২০-২০২১ থ িফছবয চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয কতৃিক প্রকার্ত র্নয়র্ভত ও যাডক প্রকানামূবয তার্রকা। 

(ক) র্নয়র্ভত প্রকানা:  

 

ক্র. নং প্রকানায নাভ প্রকার্ত ংখ্যা 

০১ র্চত্র ফাংরাবদ (১২ ংখ্যা) ১ রক্ষ ২০ াজায কর্ 

০২ নফাুতণ (১২ ংখ্যা) ১ রক্ষ ৩৫ াজায কর্ 

০৩ ফাংরাবদ ককায়াট িাযর্র (০৪ ংখ্যা) ১২ াজায কর্ 

০৪ নফাুতণ র্ফবল ংখ্যা (জন্তফার্ল িকী ংখ্যা) ০৮ াজায কর্ 

০৫ র্চত্র ফাংরাবদ র্ফবল ংখ্যা (জন্তফার্ল িকী ংখ্যা) ০৭ াজায কর্ 

 

(খ) যাডক প্রকানা: 

পুস্তক/পুর্স্তকা: 

ক্র. নং প্রকানায নাভ প্রকার্ত ংখ্যা 

০১ ফঙ্গফন্ধুয ফাণী (বকট পুর্স্তকা)  ১০ াজায কর্ 

০২ ফাংরাবদ ম িটন অকল িণ: ভয়ভনর্ং র্ফবাগ  ০৩ াজায কর্ 

০৩ ফজ্রকণ্ঠ  ০২ াজায কর্ 

০৪ তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারবয়য ২০১৯-২০২০ থ িফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

মুদ্রণ 

০১ াজায কর্  

০৫ ংফাদত্র র্বযানাবভ ফঙ্গফন্ধু  ০১ াজায কর্ 

০৬ ফাংরাবদ ম িটন অকল িণ: ঢাকা র্ফবাগ  ০৩ াজায কর্ 

০৭ ফঙ্গফন্ধুয ত বালণ ীল িক পুস্তক মুদ্রণ ০১ াজায কর্ 
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কাস্টায/র্রপবরট/র্স্টকায: 

 

ক্র. নং প্রকানায নাভ প্রকার্ত ংখ্যা 

০১ ০৮ আ অগস্ট ২০২০ ফঙ্গভাতা কফগভ পর্জরাতুন কনছা মুর্জবফয ৯০তভ 

জন্র্দফ উরবক্ষ ফাংরা বালায় কাস্টায মুদ্রণ 

০৩ রক্ষ কর্ 

০২ ০৮ আ অগস্ট ২০২০ ফঙ্গভাতা কফগভ পর্জরাতুন কনছা মুর্জবফয ৯০তভ 

জন্র্দফ উরবক্ষ আংবযর্জ বালায় কাস্টায মুদ্রণ 

০১ াজায কর্ 

০৩ ১৫ আ অগস্ট জাতীয় কাক র্দফ উরবক্ষ ফাংরা বালায় কাস্টায মুদ্রণ ০৮ রক্ষ কর্ 

০৪ ১৫ আ অগস্ট জাতীয় কাক র্দফ উরবক্ষ আংবযর্জ বালায় কাস্টায মুদ্রণ ০২ াজায কর্ 

০৫ ১৬ আ র্ডবম্বয ভান র্ফজয় র্দফ-২০২০ উরবক্ষ ফাংরা বালায় কাস্টায 

মুদ্রণ 

০৪ রক্ষ কর্ 

০৬ ১৬ আ র্ডবম্বয ভান র্ফজয় র্দফ-২০২০ উরবক্ষ আংবযর্জ বালায় কাস্টায 

মুদ্রণ 

০২ াজায কর্ 

০৭ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী নতুন কাবরট মুদ্রণ ০১ রক্ষ কর্ 

০৮ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয নতুন কাবরট মুদ্রণ ০১ রক্ষ কর্ 

০৯ ককার্বড-১৯ কয বচতনতা বৃর্দ্ধয রবক্ষয ‘কনা ভাে কনা ার্ব ি’ ীল িক 

প্রচাযণামূরক র্স্টকায মুদ্রণ 

০১ রক্ষ ৫০ াজায 

কর্ 

১০ ককার্বড-১৯ কয ‘টিকা র্নন র্নবজবক সুযক্ষা কুতন’ ীল িক প্রচাযণামূরক 

র্রপবরট মুদ্রণ 

০১ রক্ষ ৫০ াজায 

কর্ 

১১ ১০ আ জানুয়ার্য ২০২১ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয স্ববদ 

প্রতযাফতিণ র্দফ উরবক্ষ ফাংরা বালায় কাস্টায মুদ্রণ 

০৩ রক্ষ কর্ 

১২ ২১ ক কপব্রুয়ার্য ২০২১ র্দ র্দফ ও অন্তজিার্তক ভাতৃিবালা র্দফ উরবক্ষ 

ফাংরা বালায় াফ িজনীন কাস্টায মুদ্রণ 

৩ রক্ষ ৫০ াজায 

কর্ 

১৩ ২১ ক কপব্রুয়ার্য ২০২১ র্দ র্দফ ও অন্তজিার্তক ভাতৃিবালা র্দফ উরবক্ষ 

স্কুর-কবরবজয র্শু-র্কবাযবদয জন্য ফাংরা বালায় কাস্টায মুদ্রণ 

০১ রক্ষ কর্ 

১৪ ৭আ ভাবচ িয ঐর্তার্ক বালণ আউবনবো কতৃিক র্ফশ্ব প্রভাণ্য ঐর্তবযয স্বীকৃর্ত 

উরবক্ষ ফাংরা বালায় কাস্টায মুদ্রণ 

০৫ রক্ষ কর্ 

১৫ ১৭আ ভাচ ি জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্র্দফ ও জাতীয় 

র্শু র্দফ-২০২১ উরবক্ষ ফাংরা বালায় কাস্টায মুদ্রণ 

০৩ রক্ষ কর্ 

১৬ ২৬ ক ভাচ ি ভান স্বাধীনতা ও জাতীয় র্দফ-২০২১ উরবক্ষ ফাংরা বালায় 

কাস্টায মুদ্রণ 

০৩ রক্ষ কর্ 

১৭ ভান স্বাধীনতায সুফণ ি জয়ন্তীয জিন ‘স্ববল্পান্নত কদ কথবক উন্নয়নীর 

ফাংরাবদব উিযণ’ ীল িক ফাংরা বালায় চায কযাটাগর্যয কাস্টায মুদ্রণ 

৯ রক্ষ ৩০ াজায 

কর্ 

১৮ মুর্জফফল ি করাবগা, স্বাধীনতায সুফণ ি জয়ন্তী করাবগা ও র্ডকপর্ করাবগা মৃদ্ধ 

টিসুয কাবযয ব্যাগ ত্রতর্য 

১০ াজায কর্ 

 

 

চরর্িত্র র্নভ িাণ ংক্রান্ত প্রর্তবফদন: 

  

কদবয আর্তা, ঐর্তয ও কৃর্ির্বর্িক সৃজনীর চরর্িত্র র্নভ িাণ কবয ক র্ধদপ্তয র্ফর্বন্ন ভয় জাতীয় ও 

অন্তজিার্তক পুযোয জিন কবযবছ। আর্তা ও ঐর্তযর্বর্িক ডকুড্রাভা কাঙ্গার র্যনাথ, মুর্ক্তমৄদ্ধ র্ফলয়ক প্রাভাণ্যর্চত্র 

ককাত্তুবযয গণতযা ও ফেভুর্ভও টিজভ র্ফলবয় জনবচতনতামূরক চরর্িত্র পুত্র-কয জন্য মথাক্রবভ ২০১১, ২০১৫ ও ২০১৮ 

াবর জাতীয় চরর্িত্র পুযোয কফং বালা অবন্দারনর্বর্িক প্রাভাণ্য চরর্িত্র হৃদবয় ককু-কয জন্য ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ াবর 

মথাক্রবভ ভবো ও কানাডা র্পল্ম যাওয়াড ি জিন কয ভবে উবেখবমাগ্য।  
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র্নজস্ব কভ ির্যকল্পনা ছাড়াও যকার্য ন্যান্য প্রর্তষ্ঠাবনয চার্দায র্যবপ্রর্ক্ষবত ন্যান্য ংস্থায জন্য চরর্িত্র র্নভ িাণ, 

ফাংরাবদব র্ফবদর্ চরর্িত্র র্নভ িাতা দবরয পয ভন্বয় কযা, কদব ও র্ফবদব প্রদ িনীয জন্য চরর্িত্র যফযা কযায দার্য়্বপ 

ারন কযবছ চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয। 

ক র্ধদপ্তবযয চরর্িত্র াখায ২০২০-২০২১ থ িফছবযয ফার্ল িক কভ ির্যকল্পনায অওতায় প্রাভাণ্যর্চত্র-১৫টি, ডকুড্রাভা-০৫টি, 

টির্ব র্পরায-০৯টি, ংফাদর্চত্র ২৪ টি ও র্ফবল ংফাদর্চত্র ১০ টি র্নভ িাণ কাজ ম্পন্ন বয়বছ। 

 

ক) প্রাভাণ্যর্চত্র- ১৫ টি: 

 

ক্র.নং প্রাভাণ্যর্চত্র প্রবমাজক 

০১ কদাাজাযী  কথবক যামু-কক্সফাজায কযর ড়ক র্নভ িাণ  কভা. াআ উর্েন 
০২ রূপুয াযভাণর্ফক ককন্দ্র কভা. ভর্নুতর আরাভ 

০৩ কণ িফুরী টাবনর কভা. াআ উর্েন 

০৪ ভানুল গড়ায কার্যগয: র্ঝনাআদ দয উবজরায প্রচাযর্ফমূখ 

র্ক্ষক মুযার্য কভাবনয জীফন কার্নী র্নবয় “মুযার্য কভান” 

কভাাম্মদ অবু তাবয 

০৫ ফীযবেষ্ঠ কযাবন্ফন ভর্উর্েন জাাঙ্গীয কভা. ভর্নুতর আরাভ 

০৬ ফীযবেষ্ঠ ফ্লাআট কর. ভর্তউয যভান কভা. া অরভ 

০৭ ফীযবেষ্ঠ র্াী ার্ভদুয যভান কভা. া অরভ 

০৮ ফীযবেষ্ঠ ল্যান্প নাবয়ক মুন্পী অব্দুয যউপ কভা. কদরওয়ায কাবন 

 

০৯ ফীযবেষ্ঠ ল্যান্প নাবয়ক ন্যয কভাাম্মদ কখ কভা. া অরভ 

১০ ফীযবেষ্ঠ র্াী কভাস্তপা  কাভার কভা. ভর্নুতর আরাভ 

১১ ফীযবেষ্ঠ আর্িনুতভ অটি ির্পর্য়ান ুতহুর অভীন   কভা. াআ উর্েন 

১২ কর্গবয় চবরা ফাংরাবদ কভা. াআ উর্েন 

১৩ ফঙ্গফন্ধু কভাাম্মদ অবু তাবয 

১৪ ক্রযাক ডাউন প্লাটুন কভা. কদরওয়ায কাবন 

১৫ ককািবযয গণতযা: কডভযা তযাকাত, াফনা   কভা. ভর্নুতর আরাভ 

 

খ) ডকুড্রাভা-০৫ টি: 

 

ক্র.নং ডকুড্রাভা প্রবমাজক 

০১ র্যকর্ল্পত র্যফায (র্যফায র্যকল্পনা)  কভা. া অরভ 

০২ কফকায্বপ দূযীকযবণ তথ্যপ্রমৄর্ক্তয ব্যফাবযয ুরুত্বপ  কভা. াআ উর্েন 
০৩ র্িমৄবগয ফাঘা মতীন কভাাম্মদ অবু তাবয 
০৪ াভার্জক মূল্যবফাধ ও াভার্জক র্িাচায কখাযবদ অরভ কচৌদৄযী 
০৫ ম্প্রীর্তয ফাংরাবদ কভা. ভর্নুতর আরাভ 
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গ) টির্ব র্পরায- ০৯ টি:  

 

ক্র.নং টির্ব র্পরায প্রবমাজক 

০১ কনা ভাে কনা ার্ব ি কভা. ভর্নুতর আরাভ 

০২ প্রাকৃর্তক দুবম িাগ ফজ্রাত কভা. ভর্নুতর আরাভ 

০৩ র্যবফ সুযক্ষায় ফাংরাবদ কভা. ভর্নুতর আরাভ 

০৪ অেয়ণ কভা. ভর্নুতর আরাভ 

০৫ াভার্জক র্নযািা কভ িসূর্চ ও দার্যদ্রয র্ফবভাচন কভা. ভর্নুতর আরাভ 

০৬ র্শুয র্ফকাব সুলভ ও পুর্িকয খাফায কভা. াআ উর্েন 

০৭ প্রাথর্ভক র্ক্ষা কভা. াআ উর্েন 

০৮ কবযানায় কভাকাবফরায় অভযা টির্ব র্পরায কভা. কদরওয়ায কাবন 

০৯ ম িটন অকল িণ: কক্সফাজায কভর্যন ড্রাআব কভা. াআ উর্েন 

 

ঘ) ংফাদর্চত্র ও র্ফবল ংফাদর্চত্র: 

 

ক্র.নং ংফাদর্চত্র ও র্ফবল ংফাদর্চত্র 

 

প্রবমাজক 

০১ ২৪ টি ংফাদর্চত্র কভা. ভর্নুতর আরাভ 

০২ ১০ টি র্ফবল ংফাদর্চত্র কভা. ভর্নুতর আরাভ 
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র্ত্রকা র্যদ িন ও র্নযীক্ষা ংক্রান্ত প্রর্তবফদন: 

জুরাআ ২০২০ কথবক জুন ২০২১ ভাব ম্পার্দত র্ত্রকা র্যদ িন ও র্নযীক্ষা ংক্রান্ত কাবজয তথ্যাফরী: 

ক্র: 

নং 
র্ফফযণ 

ংখ্যা 
কভাট 

জুরাআ অগস্ট কবন্ফম্বয বক্টাফয নববম্বয র্ডবম্বয জানুয়ার্য কপব্রুয়ার্য ভাচ ি কর্প্রর কভ জুন 

১। 

 

র্নযীক্ষায় ার্জবযয জন্য কনাটি/তার্গদত্র 

প্রদান 

২৭ ৩৪ ১০৪ ১১০ ১৬৭ ৭৩ ৪২ ২৫ ২৩ -- ০৫ ৪২ ৬৫২ 

(ক) ঢাকা ১৮ ২৩ ৫০ ৫৫ ৯৫ ৩২ ২৩ ১৭ ১৫ -- ০৫ ২৮ ৩৬১ 

(খ) ভপস্বর ০৯ ১১ ৬৪ ৫৫ ৭২ ৪১ ১৯ ০৮ ০৮ -- ০০ ১৪ ৩০১ 

২। র্নযীক্ষায় ার্জয বয়বছ- ২৪ ৩০ ৪৯ ৮৬ ৮৩ ৫৫ ৪২ ২৫ ২০ -- ০৫ ২৮ ৪৪৭ 

৩। র্নযীক্ষায় ার্জয য়র্ন- ০৩ ৩৪ ৫৫ ২৪ ৮৪ ১৮ ০০ ০০ ০৩ -- ০০ ১৪ ২৩৫ 

৪। 

 

(ক) র্ভর্ডয়া পুনঃফার কযা বয়বছ- ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০০ ০০ ০০ ০২ -- ০০ ০০ ০৩ 

(খ) নতুন র্ভর্ডয়া তার্রকাভুক্ত কযা বয়বছ- ০১ ০১ ০১ ০০ ০১ ০৭ ০২ ০১ ০১ -- ০০ ০০ ১৫ 

৫। র্ভর্ডয়া তার্রকাভুর্ক্ত ফার্তর কযা বয়বছ- ০১ ০০ ০০ ০২ ০০ ০০ ০৩ ০২ ০১ -- ০২ ০১ ১২ 

৬। র্নযীক্ষায প্রতযয়ন ত্র জার্য কযা বয়বছ- ৫১ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ৬৯ ৯৭ ৬৯ ২১ ৪৫ -- ০২ ৩৬ ৬২০ 

৭। র্ফজ্ঞান ায র্নধ িাযণ/পুনঃর্নধ িাযণ কভাট 

র্ত্রকা 

০৭ ১৩ ০১ ০০ ০৩ ১০ ০৩ ০১ ০৩ -- ০০ ০০ ৫১ 

৮। ৯ভ ওবয়জ কফাড ি ভর্নটর্যং কর্ভটি কতৃিক 

নুবভার্দত ফর্ধ িত র্ফজ্ঞান ায প্রদানকৃত 

র্ত্রকায ংখ্যা- 

০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ -- ০০ ০০ ০০ 

৯। ৮ভ ওবয়জ কফাড ি ফাত্মফায়ন কযায় 

র্নউজর্প্রন্ট প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র জার্য 

২০ ২৫ ৩০ ২৭ ২৬ ২৮ ২৪ ১৩ ২০ -- ০২ ১৯ ২৩৪ 

১০। ৯ভ ওবয়জ কফাড ি ভর্নটর্যং টিবভয বায 

ংখ্যা- 

০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১ ০০ ০১ -- ০০ ০০ ০৩ 

১১। ৯ভ ওবয়জ কফাড ি ভর্নটর্যং টিভ কতৃিক 

র্ত্রকায র্প র্যদ িন ংখ্যা 

০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ -- ০০ ০০ ০০ 

১২।  কর্ফর্ াখা কতৃিক বযজর্ভন র্যদ িনকৃত 

র্ত্রকায ংখ্যা 

৭০ ২৬ ১০১ ৪৭ ০১ ২০ ০৯ ৬১ ২২ -- ০০ ০০ ৩৫৭ 

১৩। ফ িবভাট র্ত্রকায র্প র্যদ িন ৭০ ২৬ ১০১ ৪৭ ০১ ২০ ০৯ ৬১ ২২ -- ০০ ০০ ৩৫৭ 
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কক্রাড়ত্র র্ফতযণ:  

 

যকায কঘার্লত র্ফর্বন্ন ুরুত্বপূরণ ি ও জাতীয় র্দফব কক্রাড়ত্র প্রকাবয দার্য়্বপ তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারবয়য । 

প্রার্নক ভন্ত্রণারবয়য নুবভাদনক্রবভ ও তথ্য র্ধদপ্তবযয বমার্গতায় চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয কফ কক্রাড়বত্রয 

ঙ্গজ্জা ও র্ফতযবণয দার্য়্বপ ারন কবয থাবক। ২০২০-২০২১ থ িফছবয যকায কঘার্লত ০৭টি জাতীয় র্দফব প্রকার্ত 

কক্রাড়বত্রয ঙ্গজ্জা ও ২২৬৯ টি কক্রাড়ত্র র্ফতযবণয দার্য়্বপ ারন কবয চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয। 

 

 

২০২০-২০২১ থ িফছবয কক্রাড়ত্র র্ফতযবণয র্াফ 

 

ক্রর্ভক তার্যখ র্দফবয নাভ কক্রাড়বত্রয ংখ্যা 

১। ১৫আ অগস্ট, ২০২০ জাতীয় কাক র্দফ ২৫৪টি 

২। ১৬আ র্ডবম্বয, ২০২০ ভান র্ফজয় র্দফ ৩২৭টি 

৩। ৭আ জানুয়ার্য, ২০২১ যকাবযয ফল িূরর্তি ২২২টি 

৪। ১০আ জানুয়ার্য, ২০২১ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয 

স্ববদ প্রতযাফতিন র্দফ 

৩১৪টি 

৫।  ২১ক কপব্রুয়ার্য, ২০২১ ীদ র্দফ ও অন্তজিার্তক ভাতৃবালা র্দফ ২৮৯টি 

৬। ১৭আ ভাচ ি, ২০২১ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্ 

র্দফ ও জাতীয় র্শু র্দফ 

৪১০টি 

৭। ২৬ক ভাচ ি, ২০২১ ভান স্বাধীনতা ও জাতীয় র্দফ ৪৫৩টি 

  ফ িবভাট ২২৬৯টি 

 

কছাড়াও ফতিভান র্ফজ্ঞান নীর্তভারা নুয়ায়ী কম ককান ভন্ত্রণারয়/ র্ফবাগ ফা ধীনস্থ দপ্তয ংস্থায অওতায় 

উদমানকৃত র্ফর্বন্ন র্দফ উদমান উরবক্ষ প্রকার্ত কক্রাড়ত্র র্ফতযবণয দার্য়্বপ ারন কবয চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয।  

র্নফন্ধন ংক্রান্ত প্রর্তবফদন: 

২০২০-২০২১ থ িফছবয র্ত্রকায নাবভয ছাড়ত্র ও প্রতযয়ন বত্রয র্াফ: 

 

ক্রর্ভক নং ভা ছাড়ত্র প্রতযয়নত্র 

০১ জুরাআ/২০২০ ০১ ০৪ 

০২ অগস্ট/২০২০ ০৩ ০১ 

০৩ কবন্ফম্বয/২০২০ ০৬ ০৩ 

০৪ বক্টাফয/২০২০ ০৩ ০২ 

০৫ নববম্বয/২০২০ ০৫ ০২ 

০৬ র্ডবম্বয/২০২০ ০৪ ০৬ 

০৭ জানুয়ার্য/২০২১ ০৬ ০১ 

০৮ কপব্রুয়ার্য/২০২১ ০৩ ০৪ 

০৯ ভাচ ি/২০২১ ০৫ ১০ 

১০ কর্প্রর/২০২১ ০৪ ০৫ 

১১ কভ/২০২১ -- -- 

১২ জুন/২০২১ ০৯ ০৯ 

                                         ফ িবভাট ৪৯টি ৪৭টি 

 



ICT PC (Admin)/D/MAMUN/Annual Report of DFP 

 

 

মুর্জফফবল িয র্ফবল কাম িাফরী: 

২০২০-২০২১ থ িফছবয মুর্জফফল ি উরবক্ষয ভন্ত্রণারয় ও ক র্ধদপ্তবযয র্নজস্ব কভ িসূর্চ ফাস্তফায়ন জার্তয র্তা 

ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উদমান জাতীয় ফাস্তফায়ন কর্ভটিবক প্রবয়াজনীয় ায়তা প্রদান কবযবছ। কয 

অওতায় ফাস্তফার্য়ত উবেখবমাগ্য ও ুরুত্বপূরণ ি কভ িসূর্চয ংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ র্নবম্ন তুবর ধযা বরা:    

১. র্ত্রকায় প্রকার্তব্য জাতীয় উদমান কর্ভটিয কর র্ফজ্ঞাবনয নকা প্রণয়ন ও র্ত্রকায় কপ্রযণ কযা য়। র্ফবলত 

মুর্জফফবল িয করাবগা র্নফ িাচবনয জন্য প্রস্তাফ অহ্বান কবয র্ফজ্ঞান, স্বল্পদদঘ িয চরর্িত্র, প্রাভাণ্য চরর্িত্র, ওবয়ফর্র্যজ, 

কাস্টায, ‘মুর্জফ র্চযন্তন‘ ীল িক নুষ্ঠানভারা র্ফর্ফধ র্ফলবয় র্ফজ্ঞাবনয নকা প্রণয়ন ও র্ত্রকায় কপ্রযণ কযা য়। 

২. র্ত্রকায় প্রকার্ত র্ফজ্ঞাবনয র্বর্িবত মুর্জফফবল িয করাবগা, কাস্টায, স্বল্পদদঘ িয চরর্িত্র, প্রাভাণ্য চরর্িত্র কফং 

ওবয়ফর্র্যবজয প্রস্তাফমূ িণ কযা য়। 

৩. মুর্জফফল ি উরবক্ষয র্ধদপ্তবযয র্নয়র্ভত প্রকানা র্চত্র ফাংরাবদ ও র্কবায ম্যাগার্জন ভার্ক নফাুতণ র্ত্রকায র্ফবল 

ংখ্যা প্রকা কযা য়। 

৪. র্ফবল প্রকানা র্ববফ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয বালণ ম্বর্রত ‘ফজ্রকণ্ঠ’ পুর্স্তকা পুনমু িদ্রণ কযা য়। 

জার্তয র্তা কদবয প্রধানভন্ত্রী র্ববফ কদ র্যচারনা কযাকারীন ১৯৭২ াবর কটি প্রথভ প্রকার্ত য়।  

৫. র্ফবল প্রকানা র্ববফ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয বালণ ম্বর্রত ‘ফঙ্গফন্ধুয বালণ’ পুস্তকটি পুনমু িদ্রণ 

কযা য়। ক পুস্তবক জার্তয র্তায ঐর্তার্ক ৭আ ভাচ ি ১৯৭১ কথবক ১৯ জুন ১৯৭৫ ম িন্ত কভাট ৪৪টি বালণ স্থান কবয়বছ।  

৬. র্ফবল প্রকানায অওতায় ‘ংফাদ র্বযানাবভ ফঙ্গফন্ধু’ পুস্তক প্রকা কযা য়। ক পুস্তবক প্রায় ৫০০ ংফাবদয েযান কর্ 

ও ংফাবদয র্বযানাভ স্থান কবয়বছ। 

৭. র্ফবল প্রকানায অওতায় ‘ফঙ্গফন্ধুয ফাণী’ র্বযানাবভ বকট পুর্স্তকা প্রকা কযা য়। ক পুর্স্তকায় ঐর্তার্ক ৭আ ভাবচ িয 

বালণ র্ফর্বন্ন ভবয় জার্তয র্তা প্রদি বালণ কথবক ফাছাআ কবয ১৮৭টি ফাণী স্থান কদওয়া বয়বছ।  

 

৮. জার্তয র্তায যাজদনর্তক ও কভ িভয় জীফবনয ওয ফাছাআ কযা অবরাকর্চবত্রয ভন্ববয় ‘র্চত্র ফঙ্গফন্ধু’ র্বযানাবভ ককটি 

যারফাভ প্রকা কযা য়। ক যারফাবভ কফর্কছু র্ফযর ছর্ফ প্রায় ২৫০টি ছর্ফ স্থান কবয়বছ। 
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৯. র্ধদপ্তবযয চরর্িত্র াখায ভােবভ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উরবক্ষয  ১. কৃর্ল উন্নয়বন 

ফঙ্গফন্ধু, ২. ভানর্ফক ফঙ্গফন্ধু, ৩. কদ পুনগ িঠবন ফঙ্গফন্ধু, ৪. কমাগাবমাগ ব্যফস্থায উন্নয়বন ফঙ্গফন্ধু, ৫. ফঙ্গফন্ধু কথবক র্ফশ্বফন্ধু 

কফং ৬. মুর্জফফল ি ীল িক র্ফবল প্রাভাণ্য চরর্িত্র র্নভ িাণ কবয কদবয তৃণমূর ম িাবয় প্রদ িবনয জন্য গণবমাগাবমাগ 

র্ধদপ্তবয কপ্রযণ কযা য়।   

১০. আবরবরার্নক গণভােবভ প্রচায কযায জন্য ফঙ্গফন্ধুয কভ িভয় জীফনর্বর্িক ১৭টি টির্বর্/ টির্ব র্পরায র্নভ িাণ কযা য়। 

টির্বর্ুরবরা বরা- ১. ফঙ্গফন্ধু ভয ফাণী/ বালণ- ০৮ টি, ২. উন্নয়ন কভ িকা-ক  ফঙ্গফন্ধু, ৩. র্শুবদয ফঙ্গফন্ধু, ৪. কৃর্ল 

উন্নয়বন ফঙ্গফন্ধু, ৫. পুর্র ফার্নীয উবেবশ্য ফঙ্গফন্ধু, ৬. প্রর্তযক্ষা ফার্নীয উবেবশ্য ফঙ্গফন্ধু, ৭. যকার্য কভ িচাযীবদয 

উবেবশ্য ফঙ্গফন্ধু, ৮. াংফার্দকবদয াবথ ফঙ্গফন্ধু, ৯. কমাগাবমাগ প্রমৄর্ক্তয উন্নয়বন ফঙ্গফন্ধু কফং ১০. ধভীয় ম্প্রীর্ত ও 

ফঙ্গফন্ধু।  

১১. জন্তফার্ল িকী উরবক্ষয ক্ষণগণনা র্ফলয়ক ককটি র্ফবল প্রাভাণ্যর্চত্র র্নভ িাণ কযা য়। 

১২. র্ধদপ্তবযয ফার্বযয প্রবফবথ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উরবক্ষয ক্ষণগণনা ঘর্ড় 

স্থান কফং ক র্ধদপ্তয র্নর্ভ িত চরর্িত্র প্রদ িবনয জন্য র্ডর্জটার র্ডবপ্লবফাড ি স্থান কযা য়।  

১৩. তথ্য বফবনয কবতবযয উন্ুক্ত স্থাবন জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উরবক্ষয র্ডর্জটার 

র্ডবপ্লবফাড ি স্থান কযা য়। ক র্ডবপ্ল কফাবড ি ক্ষণগণনা ঘর্ড় স্থান কফং ক র্ধদপ্তয র্নর্ভ িত চরর্িত্র র্নয়র্ভতবাবফ প্রদ িন 

কযা য়। 

১৪. জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী উরবক্ষয র্ধদপ্তবযয প্রকানা ও প্রচাযাভিী র্ফতযবণয 

জন্য মুর্জফফবল িয করাবগা ম্বর্রত ব্যাগ মুদ্রণ কযা য়।  

১৫. জন্তফার্ল িকী উরবক্ষয প্রদ িবনয জন্য বৃৎ অকাবযয ড্র ব্যানায ও ২২টি কপস্টুন ত্রতর্য ও স্থান কযা য়।  

১৬. ১৫আ অগস্ট, ২০২০ জাতীয় কাক র্দফ উরবক্ষ চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয উবদ্যাবগ স্মযণবা নুর্ষ্ঠত য়। বায় 

তথ্য ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ড. াছান ভামুদ কভর্ প্রধান র্তর্থ কফং ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ডা. কভা. মুযাদ াান ও 

ম্মার্নত র্চফ র্ফবল র্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন।  

১৭. ১৫আ অগস্ট, ২০২০ জাতীয় কাক র্দফ উরবক্ষ তথ্য বফন প্রাঙ্গবণ জার্তয র্তায যাজদনর্তক ও কভ িভয় জীফবনয ওয 

অবরাকর্চত্র কফং র্ত্রকায় প্রকার্ত কক্রাড়বত্রয প্রদ িনী নুর্ষ্ঠত য়।  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মুর্জফফল ি উরবক্ষ চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয প্রকার্ত র্ফবল প্রকানা ‘ফজ্রকণ্ঠ’ ও ‘র্চত্র ফঙ্গফন্ধু’  
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ন্যান্য কাম িক্রভ: 

অবরাকর্চত্র ও কক্রাড়ত্র প্রদ িনী 

১।  ভান র্ফজয় র্দফ- ২০২০ উরবক্ষ ১৭.১২.২০২০ র্ি. তার্যবখ চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয তথ্য বফন প্রাঙ্গবণ ভান 

মুর্ক্তমৄবদ্ধয র্ফর্বন্ন অবরাকর্চত্র কফং র্ত্রকায় প্রকার্ত কক্রাড়বত্রয প্রদ িনী নুর্ষ্ঠত য়। তথ্য ভন্ত্রণারবয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ড. 

াছান ভামুদ কভর্ প্রধান র্তর্থ কফং ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ডা. কভা. মুযাদ াান র্ফবল র্তর্থ র্ববফ উর্স্থত র্ছবরন।  

 

 

 

 

 

 

 

ভান র্ফজয় র্দফ ২০২০ উরবক্ষ তথ্য বফন প্রাঙ্গবন অবরাকর্চত্র ও কক্রাড়ত্র প্রদ িনীয অবয়াজন কযা য়। অবরাকর্চত্র 

র্যদ িন কযবছন তথ্য ভন্ত্রী, প্রর্ত ভন্ত্রী ও ভন্ত্রণারয় ও দপ্তবযয উদ্ধিতন কভ িকতিা বৃন্দ। 

২। ২৫ ভাচ ি, ১৯৭১ াক ানাদায ফার্নী ফাংরাবদবয র্নযস্ত্র জনগবণয ওয কম তযাজ্ঞ চারায় তায ৫০ ফছয ূরর্তি বয়বছ 

২০২১ াবর। ২৫ ভাবচ িয কার যাবতয ৫০ ফছয ূরর্তি ও গণতযা র্দফ উরবক্ষয ২৫ ভাচ ি ২০২১ চরর্িত্র ও প্রকানা 

র্ধদপ্তবযয উবদ্যাবগ র্ফবল স্মযণবা নুর্ষ্ঠত য়। কছাড়া র্প প্রাঙ্গবন গণতযা ম্পর্কিত অবরাকর্চত্র কফং ক র্দফব 

ংফাদবত্র প্রকার্ত কর কক্রাড়বত্রয প্রদ িনীয অবয়াজন কযা য়। 

 

৩। জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভাবনয জন্তফার্ল িকী কফং স্বাধীনতায যজতজয়ন্তী উরবক্ষয ১৭ আ ভাচ ি কথবক ২৬ 

ভাচ ি ২০২১ ম িন্ত (২৫ ভাবচ িয কার যাত ব্যতীত) ১০র্দন ব্যাী অবরাকজ্জায অবয়াজন কযা য়। 

 ‘স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তীয জিন: স্ববল্পান্নত কদ কথবক উন্নয়নীর ফাংরাবদব উিযণ' ীল িক কাস্টায মুদ্রণ: 

 

স্ববল্পান্নত কদ (করর্ডর্) কথবক ফাংরাবদবয উন্নয়নীর কদব উিযণ ঘবটবছ। জার্তংবঘয থ িদনর্তক ও াভার্জক 

উন্নয়ন নীর্ত ংক্রান্ত কর্ভটি (র্র্ডর্) ১৫ ভাচ ি ২০২০ তার্যবখ স্ববল্পান্নত কদ কথবক ফাংরাবদবয উিযবণয কমাগ্যতা জিবনয 

অনুষ্ঠার্নক কঘালণা প্রদান কবয। ক উরবক্ষয প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য র্নবদ িব চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবযয নকায় 

‘স্বাধীনতায সুফণ িজয়ন্তীয জিন: স্ববল্পান্নত কদ কথবক উন্নয়নীর ফাংরাবদব উিযণ' ীল িক চায কযাটগর্যয ৯ রক্ষ ৩০ াজায 

কাস্টায মুদ্রণ কবয াযাবদব র্ফতযণ কযা য়।  
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র্ডকপর্ জাদুঘয:  

৭ আ ভাচ ি, ১৯৭১। ফাঙার্রয জাতীয় জীফবনয কক ুরুত্বপূরণ ি র্দন। কর্দন রাবখা ভানুবলয াভবন দাঁর্ড়বয় জার্তয র্তা 

ফঙ্গফন্ধু কখ মুর্জবুয যভান শুর্নবয়র্ছবরন কআ ভয কাব্য, ‘কফাবযয ংিাভ স্বাধীনতায ংিাভ’। জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু কখ 

মুর্জবুয যভাবনয ঐর্তার্ক ৭আ ভাবচ িয বালবণয র্ডও-র্বর্ডও র্চত্রধাযবণয গর্ফ িত ংীদায চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয 

(র্ডকপর্)। ঐর্তার্ক কআ বালণ ও বালণ ধাযবণয ংর্িি মন্ত্রমূ মবেয াবথ ংযর্ক্ষত বচ্ছ চরর্িত্র ও প্রকানা 

র্ধদপ্তবযয জাদুঘবয। গত ১৬ অগস্ট, ২০২০ তার্যবখ তথ্য ভন্ত্রী ড. াছান ভামুদ কভর্ যাজধানীয তথ্য বফবনয ১৩ তরায় ক 

জাদুঘয উবদ্বাধন কবযন।    

 

 

  

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তবয জাদুঘয উবদ্বাধন কবয ঐর্তার্ক ৭আ ভাবচ িয বালণ ধাযণ মন্ত্র কদবখবছন ভাননীয় তথ্য ভন্ত্রী ড. 

াছান ভামুদ কভর্ 

 

ঐর্তার্ক ৭আ ভাবচ িয বালণটি র্নযাবদ যাখবত র্ডকপর্’য র্নবফর্দতপ্রাণ কভীযা র্ফর্বন্ন ভবয় জীফবনয ঝুঁর্ক র্নবয়বছন। 

১৯৭১ াবর ২৫ ভাবচ িয কার যাবতয য চরর্িত্র র্ফবাবগয তৎকারীন র্যচারক/কম্পবরারায জনাফ মুর্ব্বযু যভান খাবয়য কআ 

বালণ ংযক্ষণ ও র্নযািা র্নবয় র্চর্ন্তত বয় বযন। তাযআ উবদ্যাবগ ১৯৭১ াবরয ৯আ কর্প্রর বালবণয র্ডও র্বর্ডও 

ফুবটজ ককটি রাঙ্ক কাযী র্চত্রিাক জনাফ অভজাদ অরী খন্দকায াক ানাদায ফার্নীয টর কর্ড়বয় নদীবথ 

মুর্ন্পগবি র্নবয় মান। ক ভবয় জনাফ মুর্ব্বযু যভান খাবয়যও কখাবন উর্স্থত ন। মুর্ক্তমৄদ্ধ চরাকাবর তযন্ত কগাবন বালবণয 

র্যর ও ন্যান্য ডকুবভন্ট বর্তি রাঙ্কটি কখাবন লুর্কবয় যাখা য়। কদ স্বাধীন ফায য কখান কথবক রাঙ্কটি পুনযায় র্পবয 

কস্টাবয ংযক্ষণ কযা য়। 

 

১৯৭৫ াবরয ১৫আ অগস্ট জার্তয র্তায র্নভ িভ তযাকাবেয য কআ বালণটি যক্ষা কযায জন্য চরর্িত্র াখায 

র্নবফর্দতপ্রাণ কভীযা অফাযও বচি ন। তাযা বালবণয মূর র্কচায কনবগটিব ও াউত কনবগটিব ন্যান্য ফুবটজ র্বন্ন 

ককটি র্পবল্ময কযাবন কির্কবয় র্পল্ম রাআবব্রর্যবত লুর্কবয় যাবখন। দীঘ ি প্রায় দুআ দক ুরপ্ত ফস্থাবতআ তা র্ডকপর্বত ংযক্ষণ 

কযা য়।      

   

কআ কযাবভযায় ধাযণ কযা বালবণয কর্আ যফতীকাবর আউবনবকা-কত কপ্রযণ কযা য়, মা র্ফশ্ব প্রাভাণ্য ঐর্তবযয 

স্বীকৃর্ত কবয়বছ। ক কযাবভযায় ধাযণ কযা বালবণয কর্ ও ন্যান্য ফুবটজ ফাংরাবদ র্পল্ম অকিাআবব ংযক্ষণ কযা অবছ।  

 

কআ বালণ ধাযবণয জন্য ব্যফহৃত জাভ িার্নবত ত্রতর্য ৩৫ র্ভ.র্ভ. (ARRI) কযাবভযা, কাবঠয রাআড, াউতপ্রুপ 

কবাযফক্স কফং নাগযা (NAGRA) ব্দধাযণ মন্ত্র র্ডকপর্’য জাদুঘবয ংযর্ক্ষত অবছ। ক ছাড়াও কআ বালণ ংযক্ষবণয 

স্বীকৃর্তস্বুত আউবনবকা প্রদি নদও কখাবন ংযর্ক্ষত অবছ। 
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শুদৄ ৭ আ ভাবচ িয বালণ নয়। র্ডকপর্’য ক জাদুঘবয চরর্িত্র র্বল্প ব্যফহৃত র্ফর্বন্ন মন্ত্রার্ত ম্পবকিও ককটি ধাযনা 

াওয়া মাবফ। কাবরয র্ফফতিবন ার্যবয় মাওয়া ১৬ র্ভর্রর্ভটায ও ৩৫ র্ভর্রর্ভটায কযাবভযা ও অনুার্ঙ্গক মন্ত্রার্তও কখাবন 

ংযর্ক্ষত অবছ মা চরর্িত্র র্বল্পয প্রর্ত অিী নতুন প্রজন্বক জানবত াায্য কযবফ, কপ্রযণা কজাগাবফ।  

প্রদ িনী ও র্ফক্রয় ককন্দ্র:  

 

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয র্নর্ভ িত প্রকানা ও চরর্িত্রমূবয ব্যাক চার্দা যবয়বছ। র্ফর্বন্ন ফআবভরায় ংিণ 

কবয কদখা কগবছ ক র্ধদপ্তবযয প্রকানায র্ফলবয় ভানুবলয অি যবয়বছ। যকার্য র্প ও স্কুর কবরবজও র্নয়র্ভত ও র্ফবল 

প্রকানামূবয চার্দা যবয়বছ। তাছাড়া র্ফর্বন্ন র্দফ উরবক্ষে্ম চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদবপ্তয র্নর্ভ িত প্রাভাণ্য চরর্িত্র ফা 

ডকুড্রাভায চার্দাও কফবড় মায়। কআ চার্দায র্যবপ্রর্ক্ষবত তথ্য বফবনয নীচ তরায় ককটি সুর্জ্জত প্রদ িনী ও র্ফক্রয়বকন্দ্র 

স্থান কযা বয়বছ। ভাননীয় তথ্য ভন্ত্রী . াছান ভামুদ কভ.র্ ১৬ অগস্ট, ২০২০ তার্যবখ  কআ প্রদ িনী ও র্ফক্রয়বকন্দ্র 

উবদ্বাধন কবযন।  

র্শু র্যচম িা ককন্দ্র:   

তথ্য বফবন ফতিভাবন চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয ছাড়াও তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারবয়য অওতাধীন গণবমাগাবমাগ 

র্ধদপ্তয ও ফাংরাবদ চরর্িত্র কন্পয কফাবড িয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। কআ র্তনটি দপ্তবয  কভ িজীর্ফ নাযীবদয ংখ্যা বনক। 

কভ িজীর্ফ ভাবয়যা কমন তাবদয ন্তানবদযবক র্নযাদ জায়গায় কযবখ র্নর্িন্তবাবফ দাপ্তর্যক কাজ ম্পাদন কযবত াবযন ক 

উবেশ্যবক াভবন কযবখ তথ্য বফবন ককটি র্শু র্যচম িা ককন্দ্র স্থান কযা বয়বছ । তথ্য ভন্ত্রণারবয়য ম্মার্নত র্চফ জনাফ 

কাভুতন নাায ০৯.০৯.২০২০ র্ি. তার্যবখ তথ্য বফবনয ৬ষ্ঠ তরায় ক র্শু র্যচম িা ককবন্দ্রয উবদ্বাধন কবযন। প্রাথর্ভকবাবফ তথ্য  

বফবন কভ িযত র্তনটি দপ্তবয কভ িজীর্ফ ভাবয়যা তাবদয ১ কথবক ৬ ফছয ফয়ী র্শু ন্তানবদয কআ র্যচম িা ককবন্দ্র 

যাখায সুবমাগ াবচ্ছন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথ্য বফবন র্শু র্যচম িা ককন্দ্র উবদ্বাধবনয য ককটি র্শুবক অদয কযবছন তথ্য ভন্ত্রণারবয়য র্চফ জনাফ কাভুতন নাায 
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উদ্ভাফনী কফা: 

র্শু র্যচম িা ককবন্দ্র যাখা র্শুবদয প্রর্ত ভাবয়যা কমন াফ িক্ষর্ণক নজয নাখবত াবযন ক রবক্ষয চরর্িত্র ও প্রকানা 

র্ধদপ্তবযয ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ির্যকল্পনা ২০২০-২১ কয অওতায় তথ্য বফবনয র্শু র্যচম িা ককন্দ্রটি র্র্টিব কযাবভযায 

অতায় কবন ককটি যা উবদ্ভাধন কযা বয়বছ মায ভােবভ কভ িজীর্ফ ভাবয়যা তাবদয কভ িস্থবর ফবআ র্শুয কাম িক্রবভয ওয 

নজয যাখবত াবযন। তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারবয়য র্চপ আবনাববন র্পায কফং র্তর্যক্ত র্চফ জনাফ কভা. র্ভজান উর 

অরভ ২২.০৬.২০২১ র্ি. তার্যবখ ক কভাফাআর যাবয উবদ্বাধন কবযন। র্শু র্যচম িা ককবন্দ্রয ক কভাফাআর যাটি ভন্ত্রণারয় 

ও কয অওতাধীন ন্যান্য দপ্তবয ব্যাকবাবফ প্রংর্ত বয়বছ।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফার্ল িক উদ্ভাফন কভ ি-র্যকল্পনা ২০২০-২০২১ কয অওতায় উদ্ভাফনী কফা র্র্ কযবভযা ও কভাফাআর কয কয 

উবদ্ভাধন কযবছন তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারবয়য র্তর্যক্ত র্চফ, জনাফ কভা. র্ভজান উর অরভ । 

র্ি র্নফ িান ভড়া:  

চরর্িত্র ও প্রকানা র্ধদপ্তয ককর্অআভুক্ত ককটি প্রর্তষ্ঠান। প্রচর্রত র্ফর্ধর্ফধান নুমায়ী  যকার্য ম্পর্ি ও কভ িকতিা 

কভ িচার্যবদয র্নযািায রবক্ষয কখাবন র্নধ িার্যত র্নযািা ভান ফজায় যাখবত য়। কয ং র্ববফ তথ্য বফবনয প্রবফমুবখ 

র্নযািা েযানায কভর্ন ফাবনা বয়বছ। তথ্য বফবন কভ িযত কভ িকতিা কভ িচার্য ছাড়াও অগত প্রর্তটি দ িনাথীবক কআ র্নযািা 

েযানায ায বয় প্রবফ কযবত য়। ল্যাফ বফন ও তথ্য বফবনয প্রর্তটি কফ্লাবয প্রবয়াজনীয় ংখ্যক র্ির্নফ িান মন্ত্র স্থান কযা 

বয়বছ। কছাড়াও র্নধ িার্যত র্নযািা ভান ফজায় যাখায রবক্ষয ১৭আ জুন ২০২১ তার্যবখ পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্ডবপন্প 

ফার্নীয ত্াফধাবন তথ্য বফবন ফর্স্থত ৩টি দপ্তবযয কভ িচার্যবদয ভন্ববয় ককটি র্ির্নফ িাণ ভড়া নুর্ষ্ঠত য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্ডবপন্প ফার্নীয ত্াফধাবন র্ির্নফ িাণ ভড়ায ককটি দৃশ্য 


