গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অচ্চিেপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২, সাচ্চকিট হাউজ ররাড, ঢাকা।
www.dfp.gov.bd
রসবা প্রোন প্রচ্চতশ্রুচ্চত (চ্চসটিদজন্স চাট িার)
১. চ্চিশন ও চ্চমশন:
চ্চিশন: রেদশর ইচ্চতহাস ও ঐচ্চতদহের লালন এবাং সরকাদরর উন্নয়ন কমিকাদের প্রচ্চতফলন।
চ্চমশন: জনসদচতনতামূলক প্রামাণ্যচ্চচত্র, ডকুড্রামা, সাংবােচ্চচত্র, চ্চফচার চ্চফল্ম, পুস্তক-পুচ্চস্তকা, অোলবাম, র াস্টার ইতোচ্চের মাধ্যদম উন্নয়দনর চোদলঞ্জ রমাকাদবলায় সদচতন ও েক্ষ জনদগাষ্ঠী গদে রতালা।
২. রসবা প্রোন প্রচ্চতশ্রুচ্চত:
২.১) নাগচ্চরক রসবা:
ক্রচ্চমক
রসবার নাম
নাং
(১)
১.

২.

(২)
তথ্য প্রদান

সদযশর সকি পত্র-পধত্রকা
পুস্তযকর ধনবন্ধন।
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রসবা প্রোন দ্ধচ্চত

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান

রসবার মূল্য
এবাং চ্চরদশাি
দ্ধচ্চত
(৩)
(৪)
(৫)
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রশাসন শাখায় আযবদন ফরম াওয়া যাদব।
প্রধত পৃষ্ঠা ২
অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকতমার এ অধিদপ্তযরর ওযয়বসাইযটও আযবদন ফরর্ টাকা হাযর।
ধনকট
সরাসধর/ডাকযযাযে পাওয়া যাযব।
আযবদযনর র্াধ্যযর্।
ও ব্যধি প্রধতষ্ঠাযনর পক্ষ সেযক সংধিষ্ট ধনবন্ধন শাখার ধনধদ মষ্ট তথ্য ছযক আযবদন করা
চ্চবনামূদল্য
সকান
প্রাপযকর
র্াধ্যযর্ যাযব। www.dfp.gov.bd ওযয়ব সাইযট
র্হাপধরচািক বরাবযর ধনি মাধরত আযবদন ফরর্ পাওয়া যাযব।
ফরযর্ প্রকাশনার মুধিত ৪ কধপসহ
আযবদযনর ধভধিযত পধত্রকা ও
পুস্তযকর ধনবন্ধযনর প্রতযয়ন প্রদান।

রসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
(নাম ও েবী, রফান নম্বর ও
ই-রমইল)
(৬)
(৭)
২০ কায মধদবস।
সসধিনা আকতার
উ চ্চরচালক (প্রশাসন)
রফান: ৯৩৩৩০৩৬
ddadmin@dfp.gov.bd
০৭ (সাত)
তাজধকয়া আকবারী
কায মধদবস
উ চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন)
রফান: ০২-৯৩৩১৯৬৪
E-mail:
dfpreg@gmail.com
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ক্রচ্চমক রসবার নাম
নাং

রসবা প্রোন দ্ধচ্চত

৩.

সংবাদপত্র ও সার্ধয়কীর নাযর্র ধনি মাধরত ফরযর্ আযবদনপত্র সংধিষ্ট
ছাড়পত্র প্রদান।
সজিা প্রশাসক কায মািযয়র র্াধ্যযর্
র্হাপধরচািক বরাবর সপ্ররযের পর
নাযর্র ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

৪.

পধত্রকাসমূযহর ধনয়ধর্ত
সংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র জাধর।

প্রকাশ পধত্রকা ধনবন্ধন শাখায় ধনয়ধর্ত জর্া
প্রদান সাযপযক্ষ প্রধতষ্ঠাযনর ধনজস্ব
প্যাযড র্হাপধরচািক বরাবযর
সপ্রধরত
আযবদযনর
ধভধিযত
প্রতযয়নপত্র জাধর করা হয়।
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রসবার মূল্য
এবাং চ্চরদশাি
দ্ধচ্চত
নাযর্র ছাড়পত্র সংক্রান্ত ধনি মাধরত ফরর্ সংধিষ্ট
ধবনামূযে
সজিা প্রশাসযকর দপ্তযর পাওয়া যাযব।
প্রযয়াজনীয় কােজপত্র সমূহ১. ধশক্ষাসনদ (সব)
২. ব্যাংক আধে মক স্বচ্ছিতার সনদপত্র
৩. ব্যাংযক ৬ র্াযসর এযেটযর্ন্ট
৪. আয়কর প্রতযয়নপত্র
৫. নােধরক সনদপত্র
৬. ন্যাশনাি আইধড কাড ম ( সতযাধয়ত ৪ কধপ)
৭. সাংবাধদকতার অধভজ্ঞতার সনদপত্র
৮. সপ্রযসর সাযে চুধিপত্র
৯. ছাপাখানার স াসনাপযত্রর সতযাধয়ত কধপ
১০. স্থানীয় এর্ ধপ’র প্রতযয়ন (যধদ োযক)
১১. অধফস বাড়ার চুধিপত্র
আযবদনকারী প্রধতষ্ঠাযনর ধনজস্ব প্যাযড
চ্চবনামূদল্য
র্হাপধরচািযকর বরাবযর আযবদন করযত হযব।
আযবদযনর সাযে পধত্রকার নাযর্র ছাড়পত্র,
স াষোপযত্রর কধপ, সংধিষ্ট সজিা প্রশাসযকর
কায মািয় এবং সেশাি ব্রাঞ্চ হযত প্রাপ্ত ধনয়ধর্ত
প্রকাশনার প্রতযয়নপত্র এবং পধত্রকার প্রের্ সংখ্যা
আযবদন পযত্রর সাযে সংযযাজন করযত হযব।
(পাঁচটি সপপাস ম)

রসবা প্রোদনর
সময়সীমা
০৭ (সাত)
কায মধদবস

১৫ কায মধদবস

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
(নাম ও েবী, রফান নম্বর ও
ই-রমইল)
তাজধকয়া আকবারী
উ চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন)
রফান: ০২-৯৩৩১৯৬৪
E-mail:
dfpreg@gmail.com

তাজধকয়া আকবারী
উ চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন)
রফান: ০২-৯৩৩১৯৬৪
E-mail:
dfpreg@gmail.com
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ক্রচ্চমক রসবার নাম
নাং
৫.

৬.

রসবা প্রোন দ্ধচ্চত

ধনরীক্ষাপূব মক পত্র-পধত্রকার প্রচার প্রচার সংখ্যা ধনি মারযের জযন্য
সংখ্যা ধনি মারে।
র্হাপধরচািক র্যহাদযয়র বরাবযর
আযবদন দাধখি করা হযি দাধখিকৃত
কােজপত্র যাচাই এবং যোে মতা
ধনরূপন কযর পধত্রকা অধফস ও সপ্রস
পধরদশমযনর র্াধ্যযর্ প্রচার সংখ্যা
ধনি মারে।
সংবাদপত্র/সার্ধয়কীর
ধর্ধডয়া ব্যধি বা প্রধতষ্ঠাযনর ধনজস্ব প্যাযড
তাধিকাভুধিকরে।
ধনি মাধরত ছক পূরেসহ র্হাপধরচািক
বরাবর আযবদন করযত হযব।
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রসবার মূল্য
এবাং চ্চরদশাি
দ্ধচ্চত
* অধিদপ্তযরর ধনজস্ব ওযয়বসাইযট (www.
চ্চবনামূদল্য
dfp.gov.bd) এ প্রােধর্ক তথ্যাবধি সম্বধিত
ধনি মাধরত ছক পাওয়া যাযব।
* সংধিষ্ট পধত্রকা অধফযসর প্যাযড ধনি মাধরত ছক
পূরেসহ ।
* প্রােধর্ক তথ্যাবধি সম্বধিত ধনি মাধরত ছক।
* অধিদপ্তযরর এধবধস শাখায় পাওয়া যাযব।
১. আযবদনপত্র (অবশ্যই স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রোিযয়র
চ্চবনামূদল্য
সব মযশষ ছাড়পত্র আযবযদযনর সাযে সংযযাজন
করযত হযব)।
২. ধনযয়ােকৃত সাংবাধদক কর্মচারীযদর ধনযয়ােপত্র।
৩. জাতীয় পধরচয়পত্র।
৪. স াষোপত্র।
৫. সপ্রযসর স াষোপত্র ও চুধিপত্র।
৬. র ভাড়ার চুধিপত্র।
৭. আয়কর সনদপত্র।
৮. প্রের্ প্রকাধশত সংখ্যাসহ সব মযশষ ৩ র্াযসর
ধনয়ধর্ত প্রকাধশত কধপ।
৯. সজরা প্রশাসযকর প্রতযয়নপত্র।
১০. সজিা পুধিযশর ধবযশষ শাখার ছাড়পত্র।
১১. স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রোিযয়র রাজননধতক শাখার
প্রতযয়নপত্র।
১২. ধনবন্ধন শাখার ছাড়পত্র র্হাপধরচািক বরাবযর
জর্া ধদযত হযব।

রসবা প্রোদনর
সময়সীমা
৯০ কায মধদবস

৯০ কায মধদবস

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
(নাম ও েবী, রফান নম্বর ও
ই-রমইল)
সর্া: রুযবি রানা
সহকারী চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস)
রফান: ০২-৮৩০০৬৯৬
E-mail:
mdrana483@gmail.com

সর্া: রুযবি রানা
সহকারী চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস)
রফান: ০২-৮৩০০৬৯৬
E-mail:
mdrana483@gmail.com
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ক্রচ্চমক রসবার নাম
নাং
৭.

প্রচার সংখ্যার ধভধিযত সংধিষ্ট ধবেত ৬ র্াযসর ধনউজধপ্রন্ট ক্রয়
পধত্রকার ধবজ্ঞাপন হার ও র্াধসক পধক্রকা ছাপার কাযজ ধনউজধপ্রন্ট
ধনউজধপ্রযন্টর সকাটা ধনি মারে।
ব্যবহার, হকার ও এযজন্টযদর নাযর্র
তাধিকা, পধত্রকা ধবধক্র বাবদ আয়,
কযাশ বই ও প্রযয়াজনীয় সক্ষযত্র
আয়কর ধববরেী ইতযাধদ যাচাই এবং
ওযয়জ সবাড ম বাস্তবায়ন কখনও
কখনও পধত্রকা অধফস ও সপ্রস
সযরজধর্ন পধরদশমন সাযপযক্ষ
ধবজ্ঞাপন হার ও ধনউজ ধপ্রযন্টর
সকাটা ধবদ্যর্ান নীধতর্ািা অনুযায়ী
ধনি মারে করা হয়।

২.১) প্রাচ্চতষ্ঠাচ্চনক রসবা
ক্রচ্চমক
রসবার নাম
নাং
(১)
১.

২.

রসবা প্রোন দ্ধচ্চত

রসবা প্রোন দ্ধচ্চত

(২)
(৩)
ধর্ধডয়াভুি পধত্রকার নাযর্র * অচ্চিেপ্তদরর চ্চনজস্ব ওদয়বসাইদট
তাধিকা প্রচারসংখ্যা, ধবজ্ঞাপন হার (www.dfp.
gov.bd)
ধনি মারে।
প্রদয়াজনীয় তথ্য াওয়া যাদব।
* উপপধরচািক (ধবজ্ঞাপন ও
ধনরীক্ষা)/সহকারী পধরচািক (এধবধস)
এর সাযে সযাোযযাে করযি ধবস্তাধরত
জানা যাযব।
ধনয়ধর্ত ও অযাডহক প্রকাশনা ধনয়ধর্ত ও অযাডহক প্রকাশনাসমূহ
সরবরাহ।
আযবদযনর সপ্রধক্ষযত সরবরাহ করা
হয়।
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প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান

রসবার মূল্য
এবাং চ্চরদশাি
দ্ধচ্চত
ব্যধি বা প্রধতষ্ঠাযনর ধনজস্ব প্যাযড র্হাপধরচািক
ধবনামূযে
বরাবর আযবদন করযত হযব। *অধিদপ্তযরর ধনজস্ব
ওযয়বসাইযট (www.dfp.gov.bd) এ
ধনি মাধরত ৭টি ফরর্ পাওয়া যাযব।

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান
(৪)
*
অধদপ্তযরর
ধনজস্ব
ওযয়বসাইযট
(www.dfp.gov.bd) এ প্রচারসংখ্যা,
ধবজ্ঞাপন হার এর প্রযয়াজনীয় তথ্য পাওয়া যাযব।

সরবরাহ ও মূে তাধিকার তথ্য সহকারী
পধরচািক (ধবক্রয় ও ধবতরে) এর ধনকট পাওয়া
যাযব। সফান: ০২-৯৩৫৭৪৯০
ধবকাশ নম্বর: ০১৫৩১৩৮৫১৭৫

রসবার মূল্য
এবাং চ্চরদশাি
দ্ধচ্চত
(৫)
চ্চবনামূদল্য

ধনি মাধরত মূেসধচত্র
বাংিাযদশ২৫/নবারুে- ২০/-

রসবা প্রোদনর
সময়সীমা
৬০ কায মধদবস

রসবা প্রোদনর
সময়সীমা
(৬)
প্রচ্চতমাদস
ওদয়বসাইদট
আ দডট করা
হয়।

মুদ্রণ ও
চ্চনমিাদণর র
তাৎক্ষচ্চণকিাসব
রপ্ররণ

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
(নাম ও েবী, রফান নম্বর ও
ই-রমইল)
সর্া: রুযবি রানা
সহকারী চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস)
রফান: ০২-৮৩০০৬৯৬
E-mail:
mdrana483@gmail.com

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
(নাম ও েবী, রফান নম্বর ও
ই-রমইল)
(৭)
ডায়ানা ইসিার্ ধসর্া
উপপধরচািক (ধবজ্ঞাপন ও ধনরীক্ষা)
সফান: ০২-৯৩৩১১৪২
E-mail:
dayanasima@yahoo.com

ইসরাত জাহান
উ চ্চরচালক (প্রকাশনা)
রফান: ৮৩০০৭০৫
israt178@gmail.com
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ক্রচ্চমক
নাং

রসবার নাম

রসবা প্রোন দ্ধচ্চত

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান

৩.

চিধিত্র, প্রার্াণ্য ধচত্র, ডকুড্রার্া,
সংবাদধচত্র, ধবযশষ সংবাদধচযত্রর
ধসধড/ধডধভধড সপ্ররে।

র্হাপধরচািক বরাবযর আযবদযনর
র্াধ্যযর্ (অনিাইন/সরাসধর)

প্রযয়াজনীয়তার কারে উযেখ কযর আযবদন করযত
হযব।

৪.

ধবধভন্ন র্ন্ত্রোিয় ও স্বায়িশাধসত
দপ্তরসমূযহর চাধহদা অনুযায়ী
তাযদর অে মায়যন চিধিত্র ধনর্মাে।

অচ্চিেপ্তদরর চ্চনজস্ব জনবল ও
সরঞ্জামাচ্চে ব্যবহার কদর চলচ্চিত্র
চ্চনমিাণ

সংধিষ্ট দপ্তর কর্তমক পত্র ধদযয় আগ্রহ ব্যি করযত
হযব।

৫.

প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র সব িসািারদণর প্রকাচ্চশত পুস্তক, র াস্টার, চ্চিউকাড ি, প্রকাশনা ও চ্চসচ্চড/ চ্চডচ্চিচ্চড ক্রদয়র রক্ষদত্র চ্চনি িাচ্চরত মূল্য
জন্য সহজলিে করা।
চ্চসচ্চড/চ্চডচ্চিচ্চড চ্চবক্রয় ও চ্চবতরণ মহা চ্চরচালক বরাবর চ্চলচ্চখত আদবেন ত্র।
চ্চরদশািপূব িক
শাখার মাধ্যদম চ্চবক্রয় ও চ্চবতরণ করা
ক্রয় করা যাদব।
হয়।

৬.

রলখকদের অনুপ্রাচ্চণত করা।

মানসম্পন্ন রলখা প্রকাশ ও সম্মানী
প্রোদনর মাধ্যদম তরুে
ও
প্রচ্চতশ্রুচ্চতশীল রলখকদের উৎসাচ্চহত
করা হয়।

সচ্চচত্র
বাাংলাদেশ/
নবারুে/বাাংলাদেশ
রকায়াট িারচ্চলদত মুদ্রদণর জন্য রলখার হাড ি কচ্চ ও
সফট কচ্চ
সাংচ্চিষ্ট সম্পােক বরাবর
সরাসধর/ইযর্ইযি রপ্ররণ করদত হদব।

রসবার মূল্য
এবাং চ্চরদশাি
দ্ধচ্চত
প্রদযাজে নয়

প্রদযাজে নয়

প্রদযাজে নয়

রসবা প্রোদনর
সময়সীমা
মুদ্রণ ও
চ্চনমিাদণর র
তাৎক্ষচ্চণকিা
রব রপ্ররণ
চাচ্চহো
প্রোনকারী
কর্তি দক্ষর
চ্চনি িাচ্চরত
সময়সীমা
অনুযায়ী রসবা
প্রোন করা
হয়।
০৭ (সাত)
কায মধদবস

সারা বছর

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
(নাম ও েবী, রফান নম্বর ও
ই-রমইল)
সর্াহাম্মদ সাযয়র্ সহাযসন
সহকারী পধরচািক (প্রশাসন)
অধতধরি দাধয়ত্ব সহকারী পধরচািক
(চিধিত্র)
সর্াহাম্মদ সাযয়র্ সহাযসন
সহকারী পধরচািক (প্রশাসন)
অধতধরি দাধয়ত্ব সহকারী পধরচািক
(চিধিত্র)

প্রকাশনা শাখা /
চ্চবক্রয় ও চ্চবতরণ শাখা
রফান: ০২-৯৩৩২২৭৬
E-mail:
israt178@gmail.com
# সর্া: কার্রুজ্জার্ান
চ্চসচ্চনয়র সম্পােক (বাাংলাদেশ রকায়াট িারচ্চল)
Email:
mquamruzzaman@yahoo.com

সর্া: হুর্ায়ুন কবীর
ধসধনয়র সম্পাদক (সধচত্র বাংিাযদশ ও
নবারুে)
Email: kobirin@gmail.com

# ধর্যসস নুসরাত জাহান
সম্পাদক (নবারুে)
Email: nusjrumi@gmail.com
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২.১) অিেন্তরীণ রসবা
ক্রচ্চমক
রসবার নাম
নাং
১.

সপনশন ও আনুযতাধষক

রসবা প্রোন দ্ধচ্চত

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান

সপনশন সহজীকরন নীধতর্ািা ২০০৫ প্রযয়াজনীয় কােজপত্র১. নন-সেযজযটড চাকুযরর সক্ষযত্র সাধভমস
অনুযায়ী।

রসবার মূল্য
এবাং চ্চরদশাি
দ্ধচ্চত
চ্চবনামূদল্য

রসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
(নাম ও েবী, রফান নম্বর ও ই-রমইল)

৩০ কায মধদবস

সর্াহাম্মদ সাযয়র্ সহাযসন
সহকারী পধরচািক (প্রশাসন)
সফান: ০২-৮৩০০৬৯৮
সসিযফান: ০১৭১০-৭৭০১৭১

বুক/যেযজযটড চাকুযরর সক্ষযত্র চাকুধরর ধববরেী-১কধপ।
২. ধপআরএি-এ ের্যনর র্ঞ্জুধর পত্র (প্রযযাজয সক্ষযত্র)১ কধপ।
৩. ইএিধপস (প্রযযাজয সক্ষযত্র)-১ কধপ
৪. সপনশন ফরর্।
২.১ (সংযযাজনী-৪)-৩কধপ।
৫. সতযাধয়ত ছধব-৪ কধপ।
৬. প্রাপ্তব্য সপনশযনর ববি উিরাধিকার ও স াষো পত্র
(সংযযাজনী-২)-৩ কধপ।
৭. নমুনা স্বাক্ষর ও হাযতর পাঁচ আঙ্গুযির ছাপ
(সংযযাজনী-৬)-৩ কধপ।
৮. না দাবী প্রতযয়ন ছাপ (সংযযাজনী-৮)-১ কধপ। ৯.
সপনশন র্ঞ্জুরী আযদশ- ১ কধপ।
প্রাধপ্তস্থান-প্রশাসন শাখা।

২.

পাসযপাট ম এর অনাপধি প্রদান।

পাসযপাট ম এর অনাপধি ফর্ম পূরে
কযর সাদা কােযজ র্হাপধরচািক
বরাবর আযবদন।

ধনি মাধরত ছক প্রশাসন শাখা ও ওযয়বসাইট
www.dfp.gov.bd-সত পাওয়া যাযব।

E-mail:
sayeam2011@gmail.com

চ্চবনামূদল্য

০৭ কায মধদবস

সর্াহাম্মদ সাযয়র্ সহাযসন
সহকারী পধরচািক (প্রশাসন)
সফান: ০২-৮৩০০৬৯৮
সসিযফান: ০১৭১০-৭৭০১৭১
E-mail:
sayeam2011@gmail.com

৩.

িচ্চবষ্য তহচ্চবল রেদক অচ্চিম চ্চহসাবরক্ষণ কমিকতিার কায িালদয়র
উদতালন।
প্রতেয়ন ত্র ও চ্চনি িাচ্চরত ছদক
র্হাপধরচািক বরাবর আযবদন
করযত হযব।
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ধনি মাধরত ছক প্রশাসন শাখা ও ওযয়বসাইট
www.dfp.gov.bd-সত পাওয়া যাযব।

চ্চবনামূদল্য

০৭ কায মধদবস

সর্াহাম্মদ সাযয়র্ সহাযসন
সহকারী পধরচািক (প্রশাসন)
সফান: ০২-৮৩০০৬৯৮
সসিযফান: ০১৭১০-৭৭০১৭১
E-mail:
sayeam2011@gmail.com
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ক্রচ্চমক রসবার নাম
নাং
৪.

ি ছুটি মঞ্জুচ্চরকরণ।
অচ্চজত

রসবা প্রোন দ্ধচ্চত

ছুটি প্রাপ্যতার প্রমাণ ত্র/চ্চহসাবসহ
আদবেন ত্র

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান

অধজমত ছুটির ধহসাযবর ফরর্ ধহসাবরক্ষে
অধফস/প্রশাসন শাখা ও ওযয়বসাইযট
www.dfp.gov.bd-সত পাওয়া যাযব।

রসবার মূল্য
এবাং চ্চরদশাি
দ্ধচ্চত
চ্চবনামূদল্য

রসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা
(নাম ও েবী, রফান নম্বর ও
ই-রমইল)

০৭ কায মধদবস

সর্াহাম্মদ সাযয়র্ সহাযসন
সহকারী পধরচািক (প্রশাসন)
সফান: ০২-৮৩০০৬৯৮
সসিযফান: ০১৭১০-৭৭০১৭১
E-mail:
sayeam2011@gmail.com

৫.

ভ্রর্ন ভাতা র্ঞ্জুরী ও চূড়ান্ত সাদাকােযজ র্হাপধরচািক বরাবর
উযিািন।
আযবদন।

আযবদনপত্র

চ্চবনামূদল্য

০৭ কায মধদবস

সর্াহাম্মদ সাযয়র্ সহাযসন
সহকারী পধরচািক (প্রশাসন)
সফান: ০২-৮৩০০৬৯৮
সসিযফান: ০১৭১০-৭৭০১৭১
E-mail:
sayeam2011@gmail.com

২. অচ্চিদযাগ ব্যবস্থা না দ্ধচ্চত (GRS):
রসবা প্রাচ্চপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল বা োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিা সমািান চ্চেদত ব্যে ি হদল চ্চনদনাি দ্ধচ্চতদত রযাোরযাগ করুন:
ক্রচ্চমক নাং
কখন রযাগাদযাগ করদবন
রযাগাদযাদগর ঠিকানা
১.
োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কমিকতিার সমািান চ্চেদত ব্যে ি হদল
GRS রফাকাল দয়ন্ট কমিকতিার নাম ও েচ্চব:
সসধিনা আকতার
উ চ্চরচালক (প্রশাসন)
রফান: ৯৩৩১১৪২
ইদমইল: ddadmin@dfp.gov.bd
ওদয়বদ াট িাি: প্রচ্চতষ্ঠাদনর ওদয়ব র াট িাদলর GRS চ্চলঙ্ক।
২.
আধপি কর্মকতমা
সর্াোঃ নজরুি ইসিার্
যুগ্ম-সধচব (প্রশাসন)
সফান: ৯৫৪০০৫৭
সর্াবাইি: ০১৭১২২৫২৯০৯
ই-সর্ইি: ds.admin@moi.gov.bd
৩.
আধপি কর্মকতমা ধনধদ মষ্ট সর্যয় সর্ািান ধদযত ব্যে ম হযি
র্ধন্ত্রপধরষদ ধবভাযের অধভযযাে ব্যবস্থাপনা সসি
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চ্চনষ্পচ্চতর সময়সীমা
৩০ কায মধদবস

২০ কায মধদবস
৬০ কায মধদবস
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৩. আ নার কাদছ আমাদের প্রতোশা:
১)
২)
৩)
৪)
৫)

চ্চনি িাচ্চরত ফরদম সম্পূণ িিাদব পূরণকৃত আদবেন ত্র জমা প্রোন।
চ্চনি িাচ্চরত শাখায় প্রদয়াজনীয় রসবা মূল্য চ্চরদশাি করা। আযবদযনর সাযে চাধহদা অনুযায়ী কােজপত্র জর্াদান।
সাক্ষাদতর জন্য চ্চনি িাচ্চরত সমদয় উ চ্চস্থত োকা।
প্রদয়াজনীয় সকল প্রামাচ্চণক কাগজ ত্র চ্চনি িাচ্চরত শাখায় োচ্চখল করা।
রসবা প্রাচ্চপ্তদত চ্চবলম্ব হদল বা রকাদনা িরসনর অচ্চনয়ম চ্চরলচ্চক্ষত হদল সাংচ্চিষ্ট শাখার উর্ধ্িতন কর্তি ক্ষদক অবচ্চহত করা।
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www.dfp.gov.bd
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ১৯৭৬ সাযির ২১ সশ জুন সরকাযরর দু’সটা সৃজনশীি প্রধতষ্ঠান ‘প্রকাশনা ধবভাে’ ও ‘চিধিত্র ধবভাে’ ধনযয় প্রধতধষ্ঠত হয়। সংযক্ষযপ এটি ধডএফধপ নাযর্ পধরধচত। পরবতী পয মাযয়
১৯৮৩ সাযির জুিাই র্াযস তথ্য র্ন্ত্রোয়ািীন বাংিা অনুবাদ ও প্রকাশনা ধনবন্ধন পধরদপ্তর এবং ধনরীক্ষা ও ধবজ্ঞাপন সসি এক হয়। তদানীন্তন চিধিত্র ধবভাে বঙ্গবন্ধু সশখ মুধজবুর রহর্াযনর ঐধতহাধসক ৭ই র্াযচ মর ভাষে
সরকড ম কযর। স্বািীনতা সংগ্রার্, অর্র একুশ, ৬-দফা আযদািন, উনসিযরর েে-অভুযত্থান, ঐধতহাধসক ৭ই র্াযচ মর ভাষে, মুধিযুদ্ধ ও সদ্য স্বািীন বাংিাযদযশর উন্নয়ন কায মক্রর্ ধকংবা জাধতর ধপতার ওপর যা ধকছু আজ
ধবধভন্ন চিধিযত্রর র্াধ্যযর্/টিধভ চযাযনযি সদখা যায় তা মূিত ধডএফধপ’র সৃধষ্ট।

অধিদপ্তযরর িক্ষয ও উযেশ্য:
চিধিত্র ও প্রকাশনার র্াধ্যযর্ সদযশর ইধতহাস ও ঐধতযহযর ধচত্র ভধবষ্যযত প্রজযের িারন করা এবং সরকাযরর অনুসৃত নীধত ও উন্নয়ন কায মক্রযর্ জনেেযক সম্পৃি করা এ অধিদপ্তযরর মূি িক্ষয। এ িক্ষয ও
উযেশ্যযক সার্যন সরযখ এ অধিদপ্তর ধনয়ধর্তভাযব জনসযচতনতা মূিক প্রর্াণ্যধচত্র, ডকুড্রার্া, সংবাদধচত্র এবং ধফচার ধফল্ম ধনর্মাে কযর োযক। পাশাপাধশ ধনয়ধর্ত ও অযাডহক প্রকাশনার আওতায় সার্ধয়কী-পুস্তক-পুধস্তকা
অযািবার্ ও সপাোর প্রকাশ কযর। এ অধিদপ্তযরর চিধিত্র ও প্রকাশনাসমূহ তথ্য র্ন্ত্রোিযয়র েেযযাোযযাে অধিদপ্তযরর র্াধ্যযর্ সজিা পয মাযয় ধবতরে করা হযয় োযক।
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সাংেঠধনক কাঠাযর্া:
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তযরর র্হাপধরচািযকর পদটি ধবধসএস (তথ্য সািারে) কযাডার ধসধডউযির জাতীয় সবতন সেযির সগ্রড-২ ভুি একটি পদ। র্হাপধরচািযকর অিীযন সগ্রড-৫ ভুি ধতনটি পধরচািক ও দুইটি
ধসধনয়র সম্পাদযকর পদ রযয়যছ। ধসধনয়র সম্পাদকেে ধনয়ধর্ত ও অযাডহক প্রকাশনার তত্ত্বাবিান কযরন। পধরচািক (চিধিত্র), পধরচািক (ধবজ্ঞাপন ও ধনরীক্ষা) এবং পধরচািক (প্রশাসন) তাযদর অিীনস্থ কর্মকতমাযদর
কায মক্রর্ তত্ত্বাবিান কযরন। অধিদপ্তযরর ধবধভন্ন পয মাযয়র কর্মকতমা ও কর্মচারীযদর অনুযর্াধদত পদসংখ্যা ধনম্নরূপ:
সেধে
১র্ সেধে
২য় সেধে
৩য় সেধে
৪ে ম সেধে
সব মযর্াট =

অনুযর্াধদত পদ
৪১
৩৫
১৮৬
৮৭
৩৪৯

কায মক্রর্ সসবা:
এ অধিদপ্তর পাঁচটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূে ম ধবভাে বা ইউধনযটর র্াধ্যযর্ যাবতীয় এ কায মক্রর্ পধরচািনা কযর োযক।
ক. চিধিত্র শাখা:
চিধিত্র শাখা ও ধনয়ধর্তভাযব সংবাদধচত্র, ধবযশষ সংবাদধচত্র, প্রার্াণ্যধচত্র, পূে মনদ ময চিধিত্র ও টিধভ ধফিার ইতযাধদ ধনর্মাে কযর োযক। চিধিত্র শাখার দাধয়ত্বসমূহ ধনম্নরূপ:
◊ র্হার্ান্য রাষ্ট্রপধত ও সরকার প্রিাযনর রাষ্ট্রীয় কর্মকাযের ইধতহাস সংরক্ষযের জন্য সংবাদধচত্র ধনর্মাে করা;
◊ ধবযদশী রাষ্ট্রপ্রিান ও সরকার প্রিানেযের বাংিাযদশ সফর ও গুরত্বপূে ম জাতীয় ও আন্তজমাধতক ধদবস উপিযক্ষয ও ধবযশষ সংবাদধচত্র ধনর্মাে করা;
◊ সদযশর ইধতহাস, ঐধতহয, সংস্কৃধত ইতযাধদর ওপর প্রার্াণ্যধচত্র ধনর্মাে;
◊ সরকাযরর উন্নয়ন কর্মকাে সম্পযকম প্রার্াণ্যধচত্র ধনর্মাে;
◊ রাষ্ট্রীয় গুরত্বপূে ম ইস্যযযত জনর্ত েঠন করার উযেযশ্য প্রার্াণ্যধচত্র ও ইস্যযধভধিক পূে মনদ ময চিধিত্র ধনর্মাে করা;
◊ সর্াযজর অনবি ও ক্ষধতকর ধদক সযর্ন- র্াদকাসধি, দুনীধত, সচারাকারবারী সম্পযকম জনেেযক সযচতন কযর সতািার জযন্য প্রার্াণ্যধচত্র/ডকুড্রার্া ধনর্মাে;
◊ প্রার্াণ্যধচত্রসমূহ সদযশর প্রতযন্ত অঞ্চযি প্রদশমযনর জযন্য েেযযাোযযাে অধিদপ্তযর সরবরাহ করা;
◊ ধনধর্মত প্রার্াণ্যধচত্র সরকাধর ও সবসরকাধর টিধভ চযাযনিসমূযহ প্রদশমযনর ব্যবস্থা করা;
◊ ধনধর্মত প্রার্াণ্যধচত্র ধবযদযশ পররাষ্ট্র র্ন্ত্রোিযয়র র্াধ্যযর্ প্রদশমযনর িক্ষয তা পররাষ্ট্র র্ন্ত্রোিযয় সরবরাহ করা। সরকাযরর ধবধভন্ন র্ন্ত্রোিয় ও স্বায়িশাধসত দপ্তরসমূযহর চাধহদা অনুযায়ী তাযদর অে মায়যন উন্নয়নমূিক
প্রার্াণ্যধচত্র ধনর্মাে করা;
◊ ধবযদশী সাংবাধদক ও ধর্ধডয়াযক এযদযশ ধচত্রায়ন কাযজ সরকাযরর নীধতর্ািা অনুসাযর োইড এবং সহযযাধেতা প্রদান করা।
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খ. প্রকাশনা শাখা:
চিধিত্র শাখার র্যতা অধভন্ন িক্ষয উযেশ্য ধনযয় এ শাখা ধতনটি ধনয়ধর্ত পধত্রকা ও সবশ ধকছু অযাডহক প্রকাশনা কযর োযক।
সধচত্র বাংিাযদশ:
এটি একটি পাধক্ষক সধচত্র সার্ধয়কী। ১৯৪৯ সাযি ‘র্াযহ নও’ ধদযয় এর যাত্রা শুরু। সরকাযরর উন্নয়ন কর্মকাযের একর্াত্র প্রার্াধেক দধিি ধহযসযব সধচত্র বাংিাযদশ র্তেমূি পয মাযয় ধবতরে করা হয়। এছাড়া জাতীয়
সাধহতয, সংস্কৃধত ও কৃধষ্টর িািন করা এর অন্যতর্ উযেশ্য। ‘র্তার্ত’ নার্ক পাতার র্াধ্যযর্ জনেযের বাতমাযকও সরকাযরর কাযছ সপ ৌঁযছ সদয় ‘সধচত্র বাংিাযদশ’।
নবারুে:
জনধপ্রয় এই সার্ধয়কীটি সদযশর ধশশু-ধকযশারযদর সর্িা ধবকাযশর অন্যতর্ পধেকৃৎ। ১৯৭০ সাি সেযক অব্যাহত প্রকাশনার র্াধ্যযর্ ধশশু-ধকযশারযদর সৃজনশীি প্রধতভা ধবকাযশর র্াধ্যযর্ এক দক্ষ ও সর্িাবী জাধত
েঠযন সহায়ক ভূধর্কা পািন করযছ নবারম্নে।
বাংিাযদশ সকায়াট মারধি:
একটি বত্রর্াধসক ইংযরধজ প্রকাশনা। সদযশর ইধতহাস, ঐধতহয, সাংস্কৃধতক ধবষয় এবং কৃধষ্ট ও চির্ান উন্নয়ন কর্মকােসহ ধবধভন্ন প্রবন্ধ-ধনবন্ধ প্রকাশ কযর োযক। বাংিাযদশ সকায়াট মারধি সদযশর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠান
ছাড়াও ধবযদশস্থ বাংিাযদশ ধর্শনসমূযহ ধবতরে করা হযয় োযক।
এডহক প্রকাশনা:
এর আওতায় সরকাযরর উন্নয়নমূিক কর্মকাে, সদযশর কৃধষ্ট, সংস্কৃধত, গুরত্বপূে ম জাতীয় ও আর্ত্মজমাধতক ধদবস উপিযক্ষয সপাোর, পুস্তক-পুধস্তকা, সফাল্ডার, ধেকার, প্রচারপত্র ইতযাধদ প্রকাশ ও ধবতরে করা হযয়
োযক।
চারুকিা ও নকশা অনুশাখা:
অধিদপ্তযরর প্রকাশনার ধশল্পর্ান ধনয়ন্ত্রযের সক্ষযত্র চারুকিা ও নকশা শাখার ভূধর্কা উযেখযযাগ্য।
◊ এ অধিদপ্তযরর প্রকাধশত ধতনটি ধনয়ধর্ত প্রকাশনা সযর্ন: সধচত্র বাংিাযদশ, নবারুন ও বাংিাযদশ সকায়াট মারধি পধত্রকার প্রচ্ছদ-ধডজাইন এবং অঙ্গসজ্জার র্াধ্যযর্ প্রকাশনাসমূহযক নাদধনক করা এর অন্যতর্ দাধয়ত্ব।
◊ জাতীয় ধদবসসহ ধবধভন্ন উপিযক্ষয েেসযচতনতা বৃধদ্ধ করার িযক্ষয সরকার কর্তমক প্রকাধশত নানা ধবষযয়র সপাোর ধডজাইন এবং এগুযিার ধশল্পর্ান ধনয়ন্ত্রে করা।
◊ অযাডহক প্রকাশনার ধডজাইন করা এবং এগুযিার ধশল্পর্ান ধনয়ন্ত্রে করা।
◊ এছাড়া ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাযনর প্রকাশনার অঙ্গসজ্জার সহায়তা প্রদান করা।
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ে. ধবজ্ঞাপন ও ধনরীক্ষা অনুশাখা:
ধবজ্ঞাপন অনুশাখা:
◊ সরকাযরর ধবজ্ঞাপন নীধতর্ািার যোযে বাস্তবায়ন ধনধিত করা।
◊ র্াধসক, বত্রর্াধসক এবং অি মবাধষ মকী ও বাধষ মক ধববরেী বতধর করা।
◊ সংবাদপত্র ও সার্ধয়কী ধর্ধডয়া তাধিকাভুধি করা।
◊ সংবাদপত্রসমূযহ ওযয়জযবাড ম সরাযয়দাদ বাস্তবায়ন ধনয়ধর্ত র্ধনটধরং করা।
ধনরীক্ষা অনুশাখা:
◊ ধনরীক্ষাপূব মক পত্র-পধত্রকার প্রচার সংখ্যা ধনি মারে ।
◊ প্রচার সংখ্যার ধভধিযত সংধিষ্ট পধত্রকার ধবজ্ঞাপন হার ও র্াধসক ধনউজধপ্রযন্টর সকাটা ধনি মারে।
◊ প্রযয়াজনীয় শতমাধদ প্রধতপািযন ব্যে ম সংবাদপত্র/সার্ধয়কীর ধর্ধডয়া তাধিকাভুধি বাধতি।
ধনবন্ধন শাখা:
◊ সদযশর সকি ধনয়ধর্ত সার্ধয়কী ও পুস্তযকর ধনবন্ধন করা।
◊ সংবাদপত্র ও সার্ধয়কীর নাযর্র ছাড়পত্র প্রদান।
◊ ধনবধন্ধত পুস্তক ও পধত্রকার গ্রন্থপধি বতধর করা।
◊ ছাপাখানা ও প্রকাশনা (য াষো ও ধনবধন্ধকরে) আইন-১৯৭৩ এর প্রদি ক্ষর্তাবযি প্রকাধশত সকি সংবাদপত্র ও পুস্তকসমূযহর পয মযবক্ষে ও তত্ত্বাবিান কযর োযক।
◊পধত্রকাসমূযহর ধনয়ধর্ত প্রকাশ সংক্রান্ত প্রতযয়নপত্র জাধর কযর োযক।
ঙ. প্রশাসন অনুশাখা:
প্রশাসন শাখা সকি ফাংশনাি শাখার কাযজর সর্ন্বয় সািন এবং পধরপূরকরূযপ কাজ কযর োযক। এর র্যধ্য উযেখযযাগ্য হযচ্ছ। দক্ষ জনবি েযড় সতািা।
◊ র্ততীয় ও চতুে ম সেধের কর্মচারীযদর ধনযয়াে/পযদান্নধত, টাইর্যেিসহ অন্যান্য প্রাসধঙ্গক ধবষয়াধদ ব্যবস্থাপনা করা।
◊ কর্মকতমা ও কর্মচারীযদর প্রযয়াজনীয় দক্ষতা ও অধভজ্ঞতা বৃধদ্ধর জন্য প্রযয়াজনীয় প্রধশক্ষযের ব্যবস্থা করা।
◊ কর্মকতমা ও কর্মচারীযদর কোে ও পধরবহন ব্যবস্থা।
◊ র্াধসক প্রধতযবদন, কর ব্যতীত রাজস্ব প্রধতযবদন, ধনরীক্ষা প্রধতযবদন, সর্ন্বয় সভাসহ ধবধবি প্রধতযবদন বতধর করা।
◊ এ ছাড়া অন্যান্য শাখার কায মাবধি সর্ন্বয় ও সাধব মক তত্ত্বাবিান করা প্রশাসন শাখার অন্যতর্ দাধয়ত্ব।
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সাম্প্রধতক অজমন, চযাযিি এবং ভধবষ্যৎ পধরকল্পনা:
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর জাধতর ধপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুধজবুর রহর্াযনর ঐধতহাধসক ৭ই র্াযচ মর ভাষে ‘‘ধবশ্ব প্রার্াণ্য ঐধতহয’’ ধহযসযব স্বীকৃধত অজমযন গুরুত্বপূে ম ভূধর্কা পািন কযর। বাংিাযদশ ধফল্ম
আকমাইযভর সাযবক র্হাপধরচািক ড. সর্াহাম্মদ জাহাঙ্গীর সহাযসন ৭ই র্াযচ মর ভাষেযক ধবশ্ব ঐধতহয ধহযসযব স্বীকৃধত প্রদাযনর জন্য ২০১৫ সাযি ইউযনযোযত একটি প্রস্তাব সপ্ররে কযরন। একই সর্যয় চিধিত্র ও প্রকাশনা
অধিদপ্তযরর তৎকািীন র্হাপধরচািক সর্া: ধিয়াকত আি খান ইউযনযোযত পৃেক একটি প্রস্তাব সপ্ররে কযরন। এরই ক্রর্িারায় সরকাযরর প্রযচষ্টা ও কূটননধতক উযদ্যাযের ফযি ২০১৭ সাযির ৩০ অযটাবর, ইউযনযো
আনুষ্ঠাধনকভাযব ঐধতহাধসক ৭ই র্াযচ মর ভাষেযক ‘‘ধবশ্ব প্রার্াণ্য ঐধতহয’’ ধহযসযব স্বীকৃধত প্রদান কযরন। ধবশ্ব প্রার্াণ্য ঐধতযহযর স্বীকৃধত অজমযনর জন্য জর্া সদওয়া ঐধতহাধসক ৭ই র্াযচ মর ভাষেটি চিধিত্র ও প্রকাশনা
অধিদপ্তর কর্তমক িারেকৃত ও সম্পাধদত ধছি।
স্যষ্ঠুভাযব এ অধিদপ্তযরর কায মক্রর্ পধরচািনার িযক্ষয র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রী সশখ হাধসনা ১২ আেে, ২০১৫ তাধরযখ ১৬ তিা ধবধশষ্ট ‘তথ্য ভবন’ ধনর্মাযের ধভধিফিক উযোচন কযরন। ১ নযভম্বর, ২০১৮ তাধরযখ
আনুষ্ঠাধনকভাযব র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রী সশখ হাধসনা ভবনটির উযবািনও কযরন। ২০১৯ সাযির জুন র্াস সেযক চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর তথ্য ভবযন আনুষ্ঠাধনকভাযব কায মক্রর্ শুরু কযর।
ধবেত সর্যয় চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর Meet Bangladesh, বঙ্গবন্ধু সহজপাঠ, র্ধহয়সী নারী সবের্ ফধজিাতুযন্নছা, Bangladesh towards Sustainable Development Goals, Sheikh
Hasina Initiatives, বাংিাযদযশর পাধখ, বাংিাযদযশর বন্যপ্রােী, বাংিাযদযশর পয মটন আকষ মে: ধসযিট ধবভাে, চট্টগ্রার্ ধবভাে, খুিনা ধবভাে, বধরশাি ধবভাে ইতযাধদ পুস্তক প্রকাশ কযর।
র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীর ‘চযাধম্পয়ন অব দ্যা আে ম’ পুরোর প্রাধপ্ত এবং পধরযবশ স্যরক্ষার ওপর বাংিা ও ইংযরধজ ভাষায় ‘Bangladesh towards Sustainable Development Goals’ এবং ‘সটকসই উন্নয়ন
অভীষ্ট’ শীষ মক পুস্তক, র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রী সশখ হাধসনার ১০টি ধবযশষ উযদ্যাযের ধবষযয় বাংিা ও ইংযরধজযত পযকট পুস্তক এবং বঙ্গবন্ধু সশখ মুধজবুর রহর্াযনর ঐধতহাধসক ৭ই র্াযচ মর ভাষে ধনযয় “The Historic 7th
March of the Father of the Nations Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman” বাংিা ও ইংযরধজ ধবভাধষক একটি পুধস্তকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও সরকাযরর ‘উন্নয়ন ও সাফযের ১০ বছর’, তথ্য
র্ন্ত্রোিযয়র ২০১৭-১৮ অে ম-বছযরর বাধষ মক প্রধতযবদন, ৯র্ জাতীয় সংসযদ র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীর বিব্য সম্বধিত ০২টি ও সংসযদ প্রযনাির ধবষয়ক ১১টি ধবযশষ পুসত্মক প্রকাশ করা হয়।
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তযরর প্রযযাজনায় ধনধর্মত চিধিত্র ‘হৃদযয় একুশ’ রাধশয়ার Moscow Film Festival Award এবং Canada Film Festival Award অজমন কযর। এ অধিদপ্তযরর প্রযযাজনায়
ম
‘একািযরর েেহতযা ও বধ্যভূধর্’ ধশযরানাযর্ চিধিত্র এবং বাংিাযদযশর সাংবাধদকতার পধেকৃৎ ‘কাঙাি হধরনাে’ ডকুড্রার্া জাতীয় চিধিত্র পুরোর অজমন কযর। এছাড়া অটিজযর্র
ওপর ধনধর্মত চিধিত্র ‘পুত্র’ ব্যাপক সাড়া
সফযিযছ। এ অধিদপ্তযরর ধনধর্মত প্রার্াণ্যধচত্র এবং প্রকাশনাসমূহ ধনযয় কিকাতা আন্তজমাধতক বইযর্িা, কিকাতা আন্তজমাধতক চিধিত্র উৎসব এবং সজো আন্তজমাধতক বই সর্িায় অংশগ্রহে করা হয়।
চিধিত্র ধনর্মাে ব্যবস্থার সাধব মক ধডধজটািাইযজশযনর জন্য ১৫ সকাটি ৮০ িক্ষ টাকার একটি প্রকল্প সশষ পয মাযয় রযয়যছ। প্রকল্পটি বাস্তবাধয়ত হযি অধিদপ্তযরর ধনজস্ব ধডধজটাি কাধরেধর সহযযাধেতায় প্রার্াণ্যধচত্র,
ডকুড্রার্া ও টিধভ ধফিার ধনর্মাে সহজ হযব। এছাড়া একটি ধডধজটাি এধডটিং প্যাযনি স্থাপন করা হযয়যছ।
রূপকল্প-২০২১ ধডধজটাি বাংিাযদযশর স্বপ্ন বাস্তবায়যন গুেি সে সোযরর র্াধ্যযর্ নবারুে সর্াবাইি অযাযপরর সাহাযে ধবশ্বব্যাপী বাংিা ভাষার পাঠকযদর কাযছ নবারুে পধত্রকাটি সপ ৌঁযছ যাযচ্ছ। সম্প্রধত ‘ধবকাশ
সপযর্ন্ট’ এর র্াধ্যযর্ সধচত্র বাংিাযদশ, নবারুেসহ অন্যান্য প্রকাশনা ধবক্রযয়র ব্যবস্থা করা হযয়যছ।
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সসবা প্রাধপ্তযত সকাযনা অধভযযাে বা পরার্শম োকযি সকাোয় যাযবন
এ কর্মসূধচর র্াধ্যযর্ জনেযনর সসবা প্রাধপ্তযত সকাযনা বািা বা সর্স্যা হযি ধনম্নধিধখত ঠিকানায় সরাসধর সটধিযফাযন বা ধিধখতভাযব অধভযযাে বা পরার্শম প্রদান করা যাযব:
১. র্হাপধরচািক
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সফান: ০২-৮৩৩১০৩৪

২. পধরচািক (প্রশাসন ও প্রকাশনা)
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সফান: ০২-৮৩০০৬৮১

৩. পধরচািক (চিধিত্র)
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সফান: ৯৩৩০৭৭৮

৪. পধরচািক (ধবজ্ঞাপন ও ধনরীক্ষা)
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সফান: ০২-৮৩০০৬৮৩

৫. ধসধনয়র সম্পাদক (সধচত্র বাংিাযদশ ও নবারুে)
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সফান: ০২-৮৩০০৬৮১

৬. ধসধনয়র সম্পাদক (যকায়াট মারধি ও অযাডহক)
চিধিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
সফান: ০২-৯৩৩১০০৫
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