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ফাাংরাদদ বফতায এয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Perfomance of Bangladesh Betar) 
 

 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

 

ফাাংরাদদ বফতাদযয অনুষ্ঠান প্রচায রফগত ৩ ফছদয দদরনক ৩০০ ঘন্টা বথদক বৃরদ্ধ বদয় ৪৭৩ ঘন্টা ৩০ রভরনবট উন্নীত দয়দছ । কক্সফাজায 

বকদে অতযাধুরনক রডরজটার DRM সুরফধা ম্পন্ন ভেভ তযঙ্গ ট্রান্সরভটা য স্থান কযা দয়দছ। এছাড়া , বফতাদয ৪টি অতযাধুরনক 

রডরজটার প্রমৄরিম্পন্ন HD ট্রান্সরভটায স্থান , ২২টি রডরজটার স্টুরড রনভ িাণ কযা দয়দছ  এফাং বদব্যাী ১৪টি আঞ্চররক বকে  বথদক 

ভেভ তযদঙ্গয াাার এপ .এভ তযদঙ্গ অনুষ্ঠান ম্প্রচায কযা দে।  ফাাংরাদদ বফতায , ঢাকা বথদক  প্রচারযত জাতীয় অনুষ্ঠান মূ 

স্যাদটরাইদটয ভােদভ আররাংক এফাং কর বকে বথদক ডাউনররাংদকয ভােদভ াযা বদদ ম্প্রচায কযা দে। ঢাকা বকদেয াাার 

চট্টগ্রাভ, খুরনা  যাজাী বকদেয অনুষ্ঠানমূ ফাাংরাদদ বফতায এয Mobile Apps এ এফাং দয়ফাইদট অনরাইন রিরভাং এয 

ভােদভ অনুষ্ঠান  াংফাদ বানা মায়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ারনায প্ররতশ্রুরত অনুমায়ী ২০১৯ াবর বফতাদযয ২৯৫টি রনজস্ব রল্পীয  

দ যকারযকযণ দয়দছ।  ঢাকায মানজট রনযদন তথ্য ায়তা প্রদান এফাং যাস্তা য় চরভান থচাযীদদয  ট্রারপক আইন-কানুন ম্পদকি 

দচতন কদয বতারায াাার ট্রান্সক্রাইব পট্য়যায এয ভােদভ  বরাতাদদয ছদেয গান  তাৎক্ষরণক প্রচায  কযবছ ট্রারপক ম্প্রচায 

কাম িক্রভ।  
 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজবুয যভাদনয জন্মতফারল িকী উরদক্ষয ফাাংরাদদ বফতায ২০১৯-২০২০ অথ িফছদয ৩০০ ঘন্টা অনুষ্ঠান  

প্ররতরদন াংফাদ প্ররতদফদন প্রচায ক বযবছ। এছাড়া, ফতিভান যকাদযয রনফ িাচনী ইদতায ফাস্তফায়ন , ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ারনায 

রফদল উদযাগ, বটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা , রূকল্প ২০৪১, বডল্টা প্ল্যান ২১০০ ইতযারদ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয রফদনাদদনয াাার তথ্য 

প্রদান  জনদচতনতা বৃরদ্ধয রদক্ষয বফতায অব্যাতবাদফ অনুষ্ঠান প্রচায কদয মাদে।  বকারবড ১৯ াংক্রভণ বযাদধ জনদচতনতা সৃ রষ্টয 

রফলয়টিদক রফদল গুরুত্ব রদদয় রনয়রভত কদযানা বাইযা প্ররতদযাদধ কযণীয় রফলদয় স্বাস্থয ফাতিা , রচরকৎদকয যাভ ি  রফদলজ্ঞ 

রচরকৎদকয উরস্থরতদত যারয বপান -ইন অনুষ্ঠান প্রচায কযদছ। াংদ অরধদফন, ভাভান্য যাষ্ট্ররত   ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কভ িসূচী, 

যাষ্ট্রীয়  জাতীয় অনুষ্ঠান, জাতীয়  আন্তজিারতক বখরা যারয ম্প্রচায কযা য়। এছাড়া উন্নয়ন  জনদচতনতামূরক অনুষ্ঠান প্রচাদয 

করভউরনটি  বফযকাযী বযরডবক দমারগতা প্রদান কদয ফাাংরাদদ বফতায।  
 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ:  

 

 ফাাংরাদদ বফতাদয অনুদভারদত জনফদরয প্রায় ৩০ তাাং দ শূণ্য যদয়দছ। এছাড়া দদান্নরতয কর তি পূযণ কদয বফতাদয 

কভ িযত তথ্য কযাডাদযয রফরবন্ন ব্যাদচয কভ িকতিাগণ দীঘ িরদন দদান্নরত ফরঞ্চত যদয়দছন।   

 প্রদয়াজনীয় ফাদজদটয তুরনায় ফযােকৃত ফাদজট প্রায়:ই কভ থাকায পদর বফতাদযয মন্ত্রারত যক্ষণাদফক্ষণ  আধুরনকায়ন ফাধাগ্রস্থ 

য় এফাং তৃণমূর ম িাবয়য রল্পীদদয অনুষ্ঠান প্রদাদনয ভােদভ প্রদভাট কযা ম্ভফ য়না পদর ভানম্মত অনুষ্ঠান প্রচায ব্যাত য়। 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

 বফতাদযয দ কাঠাদভা পুনরফ িন্যা  কদয  ১ভ বথদক ২০তভ বগ্রদডয রফরবন্ন দ সৃজন  এফাং যাজস্ব আয় বৃরদ্ধয জন্য কর বকদে  

ফারণরজযক কাম িক্রদভয পৃথক ইউরনট সৃরষ্ট 

 াংদ কাম িক্রভ, রক্ষা, রফদনাদন  ক্রীড়া রফলদয় পৃথক চযাদনর চালু এফাং ২৪ ঘন্টায এপ.এভ চযাদনর চালু 

 াযাদদদক এপ.এভ ম্প্রচাদযয আতায় আনা এফাং অনরাইন এয াাার স্যাদটরাইট ম্প্রচায ব্যফস্থা চালুকযণ 

 ভাঠ ম িাদয় বফতাবযয অনুষ্ঠান ম্পদকি বরাতাদদয প্ররতরক্রয়া রফলদয় গদফলণা  
 

 
২০২০-২১ অথ ি ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ:  

 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজবুয যভাদনয জন্ম তফারল িকী উরদক্ষয প্রায় ৩১০ ঘন্টা, ফতিভান যকাদযয রনফ িাচনী ইদতায ফাস্তফায়ন  

এফাং যকাদযয গৃীত রফরবন্ন উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ রফলদয় ৫৮০ ঘন্টা, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ারনায রফদল উদযাগ রফলদয় ৩১৫ ঘন্টা, 

তথ্য অরধকায আইন, কৃরল, খায রনযাত্তা, রযদফ সুযক্ষা, জরফায়ূ রযফতিন  দূদম িাগ ব্যফস্থানা, স্বাস্থয  পুরষ্ট, নাযী  রশু, আইন  

সুান, অথ িনীরত, রক্ষা, রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফলদয় ২৩৩৫ ঘন্টা, বকারবড ১৯ রফলদয় দচতনতা মূরক ১০০ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচায  এফাং 

ফারল িক ৩৫০টি াংফাদ বুদরটিন/ভরনটরযাং রযদাট ি অনরাইদন প্রকা এফাং ২৩০৫ ঘন্টা াংফাদ প্রচায। 
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প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয  তথ্য ভন্ত্রণারয়াধীন ফাাংরাদদ বফতাদযয 

প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ , স্বেতা  জফাফরদর বজাযদায  কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প 

২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

ভারযচারক, ফাাংরাদদ বফতায 

এফাং 

রচফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়  - এয ভদে ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২৮ তারযদখ এই 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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বকন-১ 

ফাাংরাদদ বফতাদযয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), বকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

1.1 রূকল্প (Vision)  

 

যকাদযয উন্নয়নমূরক কভ িকান্ড, জাতীয় ইরতা, ঐরতয  াংস্কৃরত তুদর ধদয রফদনাদদনয াাার জনগণদক তথ্য 

 রক্ষা প্রদান। 

 

1.2 অরবরক্ষয (Mission) 

 

যকাদযয উন্নয়নমূরক কভ িকান্ড, জাতীয় ইরতা, ঐরতয  াংস্কৃরত এফাং জনকল্যাণমূরক তথ্য গণভােদভয 

ায়তায় জনগণদক অফরত, দচতন, ম্পৃি  উদ্বুদ্ধকযণ এফাং জনগদণয তথ্য প্রারপ্তয অরধকায রনরিতকযণ। 

 

1.3 বকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 

১.৩.১ ফাাংরাদদ বফতাদযয বকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

১. জনদচতনতা সৃরষ্ট  াভারজক ক্ষভতায়ন  

২. আধুরনক, কাম িকয  গণমুখী গণভাধ্মভ রদল্পয রফকা  উন্নয়ন;  

৩. জাতীয় ইরতা, ঐরতয  াংস্কৃরতয রারন, রফকা এফাং াংযক্ষণ  

 

১.৩.২ ফাাংরাদদ বফতাদযয আফরশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

১. দাপ্তরযক কভ িকাদন্ড স্বেতা  জফাফরদর রনরিতকযণ  

২. কভ িম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন  বফায ভান বৃরদ্ধ  

৩. আরথ িক  ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions) 

১. অবযন্তযীণ  ফর:প্রচায নীরত প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 

২. রক্ষা, স্বাস্থয, পুরষ্ট, নাযী  রশু অরধকায, ফাল্য রফফা রনদযাধ , আইন-রফচায  সুান াংক্রান্ত অনুষ্ঠান রনভ িাণ  প্রচায 

৩. ফাাংরাদদদয আফভান াংস্কৃরত, বালা-ারতয  বরাক-ঐরতয তুদর ধদয অনুষ্ঠান রনভ িাণ  প্রচায 

৪. তথ্য অরধকায আইন ম্পদকি জনঅফরতকযণমূরক অনুষ্ঠান রনভ িাণ  প্রচায 

৫. ফন  রযদফ সুযক্ষা, জরফায়ু রযফতিন, দুদম িাগ ব্যফস্থানা, কৃরল উন্নয়ন, খায রনযাত্তা, রনফাদ খায, যকাদযয গৃীত 

উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ ম্পদকি জনদচতনতা দতযীয রদক্ষয রফরবন্ন পযদভদট অনুষ্ঠান রনভ িাণ  প্রচায 

৬. রডরজটার ম্প্রচায ব্যফস্থা প্রণয়ন, অনরাইন ম্প্রচায অরড ম্প্রচাদযয অতযাধুরনক ব্যফস্থা গ্রদণয ভােদভ গণভােদভয 

আধুরনকায়ন 

৭. আফভান ফাাংরায ইরতা-ঐরতয রবরত্তক এফাং যাষ্ট্রীয়  জাতীয় গুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠানমূ াংযক্ষদণয জন্য রডরজটার 

আকিাইরবাং ব্যফস্থা প্রণয়ন 

৮. ফারণরজযক কাম িক্রদভয ভােদভ যকাদযয যাজস্ব আয় বৃরদ্ধ 

৯. ফররফ িদে ফাাংরাদদদয াংস্কৃরত তুদর ধযায জন্য ফররফ িে কাম িক্রদভয ভােদভ অনুষ্ঠান ম্প্রচায 

১০. আধুরনক প্রমৄরি ব্যফায কদয ফস্তুরনষ্ঠ  তথ্যফহুর াংফাদ  াংফাদ প্ররতদফদন প্রচায
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বকন-২ 

ফাাংরাদদ বফতায এয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর /প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 
 [[[‡ 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমু 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয বক্ষদত্র বমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

াংস্থামুদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of data) ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ 4 5 6 7 8 9 ১০ 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজবুয যভাদনয জন্ম 

তফারল িকী উদমান  মুরজফ ফল ি ারন 

ফারল িক অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায ঘন্টা ০ ৩০০ ৩১০ ০ ০ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকে  ইউরনট বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ারনায ১০টি রফদল উদযাগ 

রফলদয় জনগণদক অফরতকযণ, ম্পৃিকযণ  

উদ্বুদ্ধকযণ  

ফারল িক অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায ঘন্টা ৩০৬ ৩১২ ৩১৫ ৩২০ ৩২২ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকে  ইউরনট বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

যকাদযয গৃীত রফরবন্ন  উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ  

াভারজক রনযাত্তায রফলদয় জনগণদক অফরতকযণ, 

ম্পৃিকযণ  উদ্বুদ্ধকযণ এফাং জনগদণয তথ্য প্রারপ্তয 

অরধকায রনরিতকযণ 

ফারল িক অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায ঘন্টা ৪২৫ ৪২৫ ৪৩০ ৪৩৫ ৪৩৫ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকে  ইউরনট বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

স্বাস্থয, পুরষ্ট  রযফায কল্যাণ রফলদয় তথ্য প্রদান  

জনদচতনতা বৃরদ্ধ 

ফারল িক অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায ঘন্টা ৭২০ ৭২০ ৭২০ ৭২০ ৭২০ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকে  ইউরনট বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

ররঙ্গ দফলম্য দূযীকযণ, নাযীয ক্ষভতায়ন  সুস্থ প্রজন্ম 

দতযীদত ায়তা প্রদান 

ফারল িক অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায ঘন্টা ৪০০ ৪০৫ ৪১০ ৪১০ ৪১০ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকে  ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

বফতাদযয ম্প্রচায ক্ষভতা ফজায় যাখা/বৃরদ্ধ কযা াযা বদদ বফতাদযয ম্প্রচায 

কাবাদযজ 

(ভেভ তযঙ্গ/এপ এভ) 

তকযা ায 

(%)    

৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ তথ্য ভন্ত্রণারয় এফাং 

রফটিআযর 

গদফলণা  গ্রণ বকে 

বথদক প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

যকাদযয রনফ িাচনী ইদতায ফাস্তফায়ন রফলদয় 

জনগণদক অফরতকযণ, ম্পৃিকযণ  উদ্বুদ্ধকযণ 

ফারল িক অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায ঘন্টা ০ ১৫০ ১৫০ ১৫২ ১৫৫ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকে  ইউরনট বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

করভউরনটি বযরডবক কনদটন্ট যফযা বফা প্রদাবনয 

ভােদভ করভউরনটি ম িাদয় উন্নয়নমূরক কাজ 

ত্বযারিতকযণ 

প্রদত্ত বফা তকযা ায 

(%)   

৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকে  ইউরনট বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

রফদনাদন প্রদান ফারল িক অনুষ্ঠান প্রচায ঘন্টা ৭০৫০ ৭১০০ ৭২০০ ৭৩০০ ৭৩০০ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকে  ইউরনট বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

জনগদণয তথ্য প্রারপ্তয অরধকায রনরিতকযণ ফারল িক াংফাদ প্রচায ঘন্টা ২১০০ ২১০০ ২৩০৫ ২৩০৫ ২৩০৫ তথ্য ভন্ত্রণারয় বকেীয় ফাতিা াংস্থা  

আঞ্চররক ফাতিা াংস্থা  

বথদক প্রাপ্ত প্ররতদফদন 
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বকন-৩ 

বকৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

বকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণণা দ্ধরত 

(Calculation 

Method) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ক্রাইদটরযয়া ভান ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১] 

আধুরনক, 

কাম িকয  

গণমুখী 

গণভােভ 

রদল্পয 

রফকা  

উন্নয়ন 

৩০ 

[১.১]স্টুরডদত রডরজটার মন্ত্রারত 

মৃদ্ধকযণ* 

[১.১.১] বকে / 

ইউরনদটয স্টুরড 

রডরজটাইদজন 

ভরষ্ট স্টুরড 

াংখ্যা 

৫ ৮ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৩ ৫ ৪ 

[১.২] ফাাংরাদদ বফতাদযয 

আঞ্চররক বকেগুররদক 

স্যাদটরাইট/ররাংক এয ভােদভ 

াংমৄি কযা  চর যাখা  

[১.২.১] 

স্যাদটরাইট এয 

ভােদভ াংমৄি 

আঞ্চররক বকে 

গড় তকযা 

ায (%) 
৪ ০ ০ ৯৮ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৯৮ ৯৮ 

[১.৩] ম্প্রচায াংরিষ্ট এফাং 

ায়ক মন্ত্রারত বভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ 

[১.৩.১] ফারল িক 

বভযাভত/যক্ষণাদফক্ষণ 

এয রযভাণ 

গড় তকযা 

ায (%) 

৪ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৮০ ৯৮ ৯৮ 

[১.৪] বকেীয়বাদফ দফদদরক 

/স্থানীয় মন্ত্রারত/খুচযা মন্ত্রাাং 

াংগ্র, যফযা  রফতযণ 

কাম িক্রভ 

[১.৪.১] ফারল িক 

ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন এয 

রযভাণ 

গড় তকযা 

ায (%) 

 

৫ ৯৮ ৭১ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৮০ ৯৮ ৯৮ 

[১.৫] ফারণরজযক এপ.এভ  

করভউরনটি বযরডমুদয ম্প্রচায 

কাম িক্রভ রযদ িন, মূল্যায়ণ এফাং 

প্রদয়াজনীয় সুারয প্রদান 

[১.৫.১] ফারণরজযক 

এপ.এভ  

করভউরনটি বযরড 

রযদ িন 

ভরষ্ট াংখ্যা ৪ ৮ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৫ ৯ ৯ 

[১.৬] বকে /ইউরনবটয বট 

রাইদেরযবত তথ্য প্রমৄরিয ব্যফায 

[১.৬.১] রডরজটার 

বট রাইদেযীয 

াংখ্যা 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৩ ৫ ৫ 

[১.৭] আধুরনক প্রমৄরি ব্যফায 

কদয াংফাদ প্রচায  রযদফন 

(স্পট রযদাটি িাং, অনরাইন াংফাদ, 

অনরাইন ভরনটরযাং রযদাট ি) 

[১.৭.১] ফারল িক 

াংফাদ  বুবরটিন/ 

অনরাইন ভরনটরযাং 

রযদাট ি 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩ ০ ২০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ৩৫০ ৩৬০ 

[১.৮] করভউরনটি বযরডবক 

কনদটন্ট যফযা বফা প্রদান 

[১.৮.১] প্রদত্ত বফা গড় তকযা 

ায (%) 

১ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৮০ ৯৮ ৯৮ 

[১.৯] ইউরনয়ন বফা বকদেয 

ভােদভ বফা রজকযণ 

[১.৯.১] রডরজটার 

বফা 

ভরষ্ট াংখ্যা ১ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ২ ৩ 

                                                                                  বভাট = ৩০  

    স্টুরডদত রডরজটার মন্ত্রারত মৃদ্ধকযণ এয দুইটি প্রদজক্ট বল দয় মায়ায় বকে/ইউরনদটয স্টুরড রডরজটাইবজন এয াংখ্যা ক্রভািদয় হ্রা াদে। 

  দফরেক বকারবড ১৯ ভাভাযী াংক্রভণজরনত কাযদণ ২০১৯-২০ এয দফদদরক মন্ত্রারত যফযা  রফতযণ কাম িক্রভ [কাম িক্রভ ১.৪] রফরিত দয়দছ। 
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বকৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণণা দ্ধরত 

(Calculation 

Method) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্জন 

রক্ষযভাত্রা/ক্রাইদটরযয়া ভান ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
অাধাযণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

[২] 

জনদচতনতা 

সৃরষ্ট  

াভারজক 

ক্ষভতায়ন 

২৫ 

[২.১] জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু বখ 

মুরজবুয যভাদনয জন্ম 

তফারল িকী উদমান  

[২.১.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায 

ভরষ্ট ঘন্টা ৩ ০ ৩০০ ৩১০ ৩০৮ ৩০৫ ৩০০ ২৯০ ০ ০ 

[২.২] ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ 

ারনায রফদল উদযাগ  

[২.২.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায 

ভরষ্ট ঘন্টা ২ ৩০৬ ৩১২ ৩১৫ ৩১৪ ৩১৩ ৩১২ ২৮০ ৩২০ ৩২২ 

[২.৩] ফতিভান যকাদযয 

রনফ িাচনী ইদতায ফাস্তফায়ন  

[২.৩.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায 

ভরষ্ট ঘন্টা ৩ ০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১২৫ ১৫২ ১৫৫ 

[২.৪] তথ্য অরধকায আইন 

ফাস্তফায়ন 
[২.৪.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ২ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৫ ৩০ ৩০ 

[২.৫] ফন, রযদফ সুযক্ষা, 

জরফায়ু রযফতিন এফাং দুদম িাগ 

ব্যফস্থানা 

[২.৫.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ২ ৩৮৪ ৩৮৪ ৪০০ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮৪ ৩৫০ ৪০০ ৪০০ 

[২.৬] আইন, রফচায  সুান  [২.৬.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ২ ১৮০ ১৮০ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৫০ ২০৫ ২১০ 

[২.৭] যকাদযয গৃীত রফরবন্ন  

উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ  াভারজক 

রনযাত্তা 

[২.৭.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ২ ৪২৫ ৪২৫ ৪৩০ ৪২৮ ৪২৬ ৪২৫ ৩৯০ ৪৩৫ ৪৩৫ 

[২.৮] স্বাস্থয, পুরষ্ট  রযফায 

কল্যাণ  

[২.৮.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/ াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ২ ৭২০ ৭২০ ৭২০ ৭২০ ৭২০ ৭২০ ৭০০ ৭২০ ৭২০ 

[২.৯] ম িটন রল্প  রফকাভান 

অথ িনীরত  
[২.৯.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ১ ২৪ ২৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৪ ২০ ৪২ ৪৫ 

[২.১০]  কৃরল, খায রনযাত্তা  

রনযাদ খায  
[২.১০.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/ াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ২ ২৩০ ২৩০ ২৩৫ ২৩৩ ২৩১ ২৩০ ১৮০ ২৩৫ ২৪০ 

[২.১১] রক্ষা, রফজ্ঞান  প্রমৄরি  [২.১১.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ১ ২৯০ ২৯০ ৩০০ ২৯৫ ২৯২ ২৯০ ২৫০ ৩০৫ ৩১০ 

[২.১২] নাযী  রশু  [২.১২.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায 
ভরষ্ট ঘন্টা ২ ৪০০ ৪০৫ ৪১০ ৪০৮ ৪০৬ ৪০৫ ৩৫০ ৪১০ ৪১০ 

[২.১৩] দফরেক বকারবড ১৯ 

ভাভাযী াংক্রভণ বযাধ  

[২.১৩.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান/ াংফাদ প্রচায 

ভরষ্ট ঘন্টা ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ৮০ 

 বভাট=  ২৫  

   দফরেক বকারবড ১৯ ভাভাযী াংক্রভণ এয রফলয়টি রফদফচনা কদয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ২০২০-২১ এ দফরেক বকারবড ১৯ রফলয়ক দচতনতামূরক অনুষ্ঠান প্রচায [কাম িক্রভ ২.১৩] অন্তর্ভ িি কযা দয়দছ। 

  ফতিভান যকাদযয বপ্ররক্ষত রযকল্পনা ২০২১-২০৪১, ঞ্চফারল িক রযকল্পনা, ফ-দ্বী রযকল্পনা ২১০০  এফাং  বটকই উন্নয়ন অবীষ্ট ২০৩০ এয উদেশ্যমূদয াদথ ভিয় কদয ফাাংরাদদ বফতায এয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি   

        ২০২০-২১ এয বকৌরগত  উদেদশ্যয কাম িক্রভমূ পুনরন িধ িাযণ কযা দয়দছ। 
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বকৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণণা দ্ধরত 

(Calculation 

Method) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ক্রাইদটরযয়া ভান ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রবক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

অাধাযণ অরত উত্তভ 
উত্তভ 

 

চররত ভান 

 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 6০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩] জাতীয় 

ইরতা, 

ঐরতয  

াংস্কৃরতয 

রারন, রফকা 

এফাং াংযক্ষণ 

২০ 

[৩.১] রফদনাদন  

জনদচতনতামূরক নাটক 

 াংগীত প্রচায 

[৩.১.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান প্রচায 

ভরষ্ট ঘণ্টা ৭ ৭০৫০ ৭১০০ ৭২০০ ৭১৮০ ৭১৫০ ৭১০০ ৭০০০ ৭৩০০ ৭৩০০ 

[৩.২] ফাাংরাদদদয 

ইরতা-ঐরতয, বালা-

ারতয, আফভান াংস্কৃরত 

এফাং কৃরষ্টয রারন  

রফকা 

[৩.২.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান প্রচায 

ভরষ্ট ঘণ্টা ৪ ৭০৮ ৭৩২ ৭৪০ ৭৩৮ ৭৩৫ ৭৩২ ৭০০ ৭৪২ ৭৪৫ 

[৩.৩] ফাাংরাদদদয 

ইরতা-ঐরতয, ারতয-

াংস্কৃরত এফাং কৃরষ্ট রারন 

 াংযক্ষদণয জন্য অরড 

আকিাইরবাং 

[৩.৩.১] ফারল িক 

আকিাইবকৃত 

অনুষ্ঠান 

ভরষ্ট াংখ্যা ২ ৯০ ১০০ ১৫০ ১৩০ ১১৫ ১০০ ৮০ ১৮০ ২০০ 

[৩.৪] ভাভান্য যাষ্ট্ররত  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  

উদেখদমাগ্য কর বালণ 

আকিাইরবাং 

[৩.৪.১] ফারল িক 

আকিাইবকৃত বালণ 

গড় তকযা 

ায (%) 

২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

[৩.৫] াংফাদ প্রচায [৩.৫.১] ফারল িক 

াংফাদ প্রচায 

ভরষ্ট ঘন্টা ৩ ২১০০ ২১০০ ২৩০৫ ২২৫০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৩০৫ ২৩০৫ 

[৩.৬] াংফাদ রযদাটি িাং/ 

বদয়জ বায  

[৩.৬.১] ফারল িক 

াংফাদ রযদাটি িাং 

প্রচায 

ভরষ্ট াংখ্যা ২ ৪০০ ৪২০ ৮০০ ৭২০ ৬৫০ ৪২০ ৩৮০ ৯০০ ১০০০ 

    বভাট = ২০          

  জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজবুয যভাদনয জন্মতফারল িকী উদমান উরদক্ষয ২টি এফাং ফাাংরাদদদ বকারবড ১৯ ভাভাযী াংক্রভণ রফলদয় ২টি কদয াংফাদ প্ররতদফদন প্ররতরদন প্রচায কযা দে রফধায় ২০২০-২১ অথ িফছদয াংফাদ  

   রযদাটি িাং/বদয়জ বায [কাম িক্রভ ৩.৬] এয রক্ষযভাত্রা ২০১৯-২০ এয তুরনায় রদ্বগুণ রনধ িাযণ কযা দয়দছ। 
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আফরশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২০২১ 
 

বকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০২-২১ 

অাধাযণ  অরত উত্তভ  উত্তভ  চররত 

ভান  

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

[১] দাপ্তরযক কভ িকাদন্ড 

স্বেতা বৃরদ্ধ  

জফাফরদর রনরিতকণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

[১.১] ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

(এরএ) ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] এরএ’য কর দত্রভারক 

প্ররতদফদন দয়ফাইদট প্রকারত 

াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক 

বা অনুরষ্ঠত 

াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ িায রফলদয় 

অাংীজনদদয দঙ্গ ভতরফরনভয় 

[১.২.১] ভতরফরনয় বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

রফলদয় বফাগ্রীতা/অাংীজনদদয 

অফরতকযণ 

[১.৩.১] অফরতকযণ বা 

আদয়ারজত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] বফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলদয় 

বফাগ্রীতাদদয অফরতকযণ 

[১.৪.১] অফরতকযণ বা 

আদয়ারজত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

দত্রভারক প্ররতদফদন ঊর্ধ্িতন 

কতৃিদক্ষয রনকট বপ্রযণ 

[১.৫.১] দত্রভারক প্ররতদফদন 

বপ্ররযত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

[২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন  

বফায ভান বৃরদ্ধ 

৯ [২.১] ই-নরথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নরথদত বনাট 

রনষ্পরত্তকৃত 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] রডরজটার বফা চালুকযণ [২.২.১] একটি নতুন রডরজটার 

বফা চালুকৃত 

তারযখ ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] বফা রজকযণ [২.৩.১] একটি রজকৃত বফা 

অরধদক্ষদত্র ফাস্তফারয়ত 

তারযখ ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১ ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রদতযক কভ িচাযীয জন্য 

প্ররক্ষণ আদয়ারজত 

জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ভ বগ্রড  তদুর্ধ্ি 

প্রদতযক কভ িচাযীদক এরএ রফলয় 

প্রদত্ত প্ররক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এরএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] ন্যযনতভ একটি 

আতাধীন দপ্তয/একজন 

কভ িচাযীদক এরএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 
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আফরশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১ 

 

 

 

 

 

 

[৩] আরথ িক  ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

৬ 

[৩.১] ফারল িক ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন  [৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পারদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

(এরডর)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

(এরডর)/ফাদজট ফাস্তফারয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রক্ষীয় বায় 

উস্থাদনয জন্য ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ বপ্ররযত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অরডট আরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃত 

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয  অস্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা ভন্ত্রণারদয়/রফবাদগ 

বপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয  

অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ভন্ত্রণারদয়/রফবাদগ বপ্ররযত 

তারযখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

১.   এপ. এভ   :         রিদকাদয়রন্স ভডুবরন 

২.   SDG  : Sustainable Development Goal 

৩.  DRM  : Digital Radio Mondiale 

৪.   HD ট্রান্সরভটায  : Hybrid Digital ট্রান্সরভটায  
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াংদমাজনী-২ 

কভ িম্পাদন সূচদকয ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং রযভা দ্ধরত 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

কাম িক্রদভয রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 

প্রদত্ত প্রভাণক রযভা দ্ধরত 

এফাং উাত্ত সূত্র 

[১.১] স্টুরডদত রডরজটার 

মন্ত্রারত মৃদ্ধকযণ 

[১.১.১] বকে / 

ইউরনদটয স্টুরড 

রডরজটাইদজন 

এন্যারগ/ম্যানুয়ার দ্ধরতয বকেমূদয 

স্টুরডদক আধুরনক দ্ধরতয রডরজটার 

স্টুরডদত রূান্তয কযা 

প্রদকৌর াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

প্ররতদফদন, দপ্তয 

আদদ 

কর বকে  

বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন  

কভ িরযকল্পনা 

[১.২] ফাাংরাদদ বফতাদযয 

আঞ্চররক বকেগুররদক 

স্যাদটরাইট/ররাংক এয ভােদভ 

াংমৄি কযা  চর যাখা  

[১.২.১] 

স্যাদটরাইট এয 

ভােদভ াংমৄি 

আঞ্চররক বকে 

বফতাদযয কর বকে বথদক একদমাবগ 

অনুষ্ঠান ম্প্রচাদযয জন্য আঞ্চররক 

বকেগুররদক স্যাদটরাইট/ররাংক এয 

ভােদভ াংমৄি কযা  চর যাখা 

প্রদকৌর াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

প্ররতদফদন, দপ্তয 

আদদ 

গদফলণা  গ্রণ 

বকে এফাং কর 

বকে  বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন  

[১.৩] ম্প্রচায াংরিষ্ট এফাং 

ায়ক মন্ত্রারত বভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ 

[১.৩.১] ফারল িক 

বভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ এয 

রযভাণ 

সুষ্ঠুবাদফ অনুষ্ঠান ম্প্রচাদযয জন্য 

রনয়রভতবাদফ ম্প্রচায াংরিষ্ট এফাং 

ায়ক মন্ত্রারত বভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষণ কযা 

প্রদকৌর াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

প্ররতদফদন, দপ্তয 

আদদ 

কর বকে 

বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন  

কভ িরযকল্পনা 

[১.৪] বকেীয়বাদফ দফদদরক 

/স্থানীয় মন্ত্রারত/খুচযা মন্ত্রাাং 

াংগ্র, যফযা  রফতযণ 

কাম িক্রভ 

[১.৪.১] ফারল িক 

ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন এয 

রযভাণ 

ম্প্রচায াংরিষ্ট এফাং ায়ক মন্ত্রারত 

ক্রদয় স্বেতা আনয়ন  অচয় বযাদধয 

জন্য ফারল িক ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী 

বকেীয়বাদফ দফদদরক/স্থানীয় মন্ত্রারত/ 

খুচযা মন্ত্রাাং াংগ্র, এফাং কর 

বকে/ইউরনদট যফযা  রফতযণ কযা 

প্রদকৌর াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

প্ররতদফদন, দপ্তয 

আদদ 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

 ফারল িক ক্রয় 

রযকল্পনা 

[১.৫] ফারণরজযক এপ.এভ  

করভউরনটি বযরডমুদয 

ম্প্রচায কাম িক্রভ রযদ িন, 

মূল্যায়ণ এফাং প্রদয়াজনীয় 

সুারয প্রদান 

[১.৫.১] ফারণরজযক 

এপ.এভ  

করভউরনটি বযরড 

রযদ িন 

বফযকাযী ফারণরজযক এপ.এভ বযরড 

এফাং করভউরনটি বযরড নীরতভারা 

অনুমায়ী াংরিষ্ট বযরডমূ স্থান, 

ম্প্রচায  রযচারনা দে রক না  

রযদ িদনয ভােদভ তা মূল্যায়ণ এফাং 

প্রদয়াজনীয় সুারয প্রদান কযা 

অনুষ্ঠান  

প্রদকৌর াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

রযদ িন 

প্ররতদফদন, দপ্তয 

আদদ 

দয দপ্তয, কর 

বকে, বকেীয় 

ভরনটরযাং করভটি 

 কারযগযী 

করভটিয 

প্ররতদফদন 

[১.৬] বকে /ইউরনদটয বট 

রাইদেরযবত তথ্য প্রমৄরিয 

ব্যফায 

[১.৬.১] রডরজটার 

বট রাইদেযীয 

াংখ্যা 

কর বকে/ইউরনবটয পুযাতন 

এন্যারগ/ম্যানুয়ার  বট 

রাইদেযীগুদরাদক আধুরনক তথ্য প্রমৄরি 

ব্যফায  কদয রডরজটার বট 

রাইদেযীদত রূান্তয কযা 

প্রদকৌর াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

প্ররতদফদন, দপ্তয 

আদদ, 

কভ িরযকল্পনা 

বকে  ইউরনট 

বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

[১.৭] আধুরনক প্রমৄরি ব্যফায 

কদয াংফাদ প্রচায  রযদফন 

(স্পট রযদাটি িাং, অনরাইন 

াংফাদ, অনরাইন ভরনটরযাং 

রযদাট ি) 

[১.৭.১] ফাতিা 

াংস্থা/ভরনটরযাং 

রযদপ্তদযয ফারল িক  

বুদরটিন/ ভরনটরযাং 

রযদাট ি 

বফতাদযয াংফাদ প্রচায  রযদফদনয 

বক্ষদত্র আধুরনক প্রমৄরি ব্যফায (স্পট 

রযদাটি িাং) এফাং দয়ফাইদট ভরনটরযাং 

রযদাট ি আদরাড কযা  াংফাদদয 

রাইব রিরভাং কযা 

ফাতিা াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

প্ররতদফদন, 

ভারক/ দত্রভারক 

রযকল্পনা 

গদফলণা  গ্রণ 

বকে, বকেীয় 

ফাতিা াংস্থা  

ভরনটরযাং 

রযদপ্তয  বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[১.৮] করভউরনটি বযরডবক 

কনদটন্ট যফযা বফা প্রদান 

[১.৮.১] বফা ভাভান্য যাষ্ট্ররত  ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয রফদল কভ িসূচীমূ 

যারয ম্প্রচায, দুদম িাগকারীন অনুষ্ঠান 

প্রচায াংক্রান্ত রনদদ িনা, রফরবন্ন যাষ্ট্রীয় 

 যকাযী জনগুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠান 

প্রচাদযয রনদদ িনা প্রদান, যকাদযয 

উন্নয়নমূরক  জনগুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠান 

প্রচাদযয জন্য করভউরনটি বযরডবক 

রফদল অনুষ্ঠান যফযা   

বটকরনকযার দমারগতা প্রদান কযা 

অনুষ্ঠান  

প্রদকৌর াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

প্ররতদফদন, দপ্তয 

আদদ 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য 

দাপ্তরযক ত্র, 

দপ্তয আদদ 

এফাং বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[১.৯] ইউরনয়ন বফা বকদেয 

ভােদভ বফা রজকযণ 

[১.৯.১] বফা দয়ফাইদটয ভােদভ  রনদয়াগ রফজ্ঞরপ্ত, 

যীক্ষায তারযখ, পরাপর  প্রকা কযা 

এফাং ফাাংরাদদ বফতায বথদক প্রচারযত 

াংফাদ দয়ফাইদট অনরাইন রিরভাং 

কযা, ফাাংরাদদ বফতাদয প্রচারযত 

অনুষ্ঠান দয়ফাইদটয ভােদভ প্রচায, 

বকেীয় 

ইদনাদবন টীভ, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

প্ররতদফদন, দপ্তয 

আদদ, 

দয়ফাইদটয 

ারনাগাদ ছরফ 

ইদনাদবন টীভ 

এফাং গ্রণ  

গদফলণা বকে 

বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 
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জাতীয় তথ্য ফাতায়দন অরডন পযভ 

অন্তর্ভ িিকযণ এফাং অনরাইদন রল্পী 

তাররকার্ভিকযণ,  মায পদর ইউরনয়ন 

তথ্য বফা বকদেয ভােদভ বদদয বম 

বকান প্রান্ত বথদক জনগণ এই বফাগুদরা 

দজই বদত াদয 

[২.১] জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু 

বখ মুরজবুয যভাদনয জন্ম 

তফারল িকী উদমান  

[২.১.১]ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজবুয 

যভাদনয জন্ম তফারল িকী উদমান 

উরদক্ষয ফাাংরাদদ বফতাদযয ১২ 

(বচৌে)টি আঞ্চররক বকে  ৬ (ছয়)টি 

রফদলারয়ত ইউরনট বথদক ১৭ ভাচ ি 

২০২০ বথদক ১৭ ভাচ ি ২০২১ ম িন্ত 

রফরবন্ন আরঙ্গদক রফদল অনুষ্ঠানভারা 

প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক /দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.২]  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ 

ারনায রফদল উদযাগ  

[২.২.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ারনায ১০টি 

রফদল উদযাগ (একটি ফারড় একটি 

খাভায, রডরজটার ফাাংরাদদ, নাযীয 

ক্ষভতায়ন, করভউরনটি রিরনক  রশু 

রফকা, ঘদয ঘদয রফদুযৎ, আরয়ন 

প্রকল্প, াভারজক রনযাত্তা  কভ িসূরচ, 

রক্ষা ায়তা কাম িক্রভ, রফরনদয়াগ 

রফকা এফাং রযদফ সুযক্ষা)বক 

জনগদণয বদাযদগাড়ায় বৌৌঁদছ রদদত এফাং 

এয াদথ জনগণদক ম্পৃি কযদত  

অনুষ্ঠান/ াংফাদ ম্প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক /দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.৩] ফতিভান যকাদযয 

রনফ িাচনী ইদতায ফাস্তফায়ন  

[২.৩.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

ফতিভান যকাদযয রনফ িাচনী 

ইদতাদযয ১৯ টি অঙ্গীকাযদক 

ফাস্তফায়ন কযায রদক্ষয ফাাংরাদদ 

বফতাদযয কর আঞ্চররক বকে  

ইউরনট বথদক াংরিষ্ট রফলদয় 

অনুষ্ঠান/াংফাদ ম্প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক /দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.৪] তথ্য অরধকায আইন 

ফাস্তফায়ন 

[২.৪.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

তথ্য অরধকায াংক্রান্ত আইন, রফরধভারা 

এফাং এয আতায় জনগদণয তথ্য 

প্রারপ্তয অরধকায রনরিতকযদণয রফলদয় 

অনুষ্ঠান/াংফাদ ম্প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক /দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.৫] ফন, রযদফ সুযক্ষা, 

জরফায়ু রযফতিন এফাং দুদম িাগ 

ব্যফস্থানা 

[২.৫.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

ফন  রযদফ সুযক্ষা রফলদয় 

জনদচতনতা বৃরদ্ধ কযদত এফাং জরফায়ু 

রযফতিদনয কাযণ, পরাপর  প্ররতকায 

এফাং দুদম িাগ ব্যফস্থানা রফলদয় 

জনগণদক অফরত কযদত 

অনুষ্ঠান/াংফাদ প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক /দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.৬] আইন, রফচায  সুান 

(ভানফ াচায, ন্ত্রা  

জঙ্গীফাদ প্ররতদযাধ ইতযারদ) 

[২.৬.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

রশু শ্যভ, ভানফ াচায, ন্ত্রা  

জঙ্গীফাদ প্ররতদযাধ, দুনীরত প্ররতদযাধ 

কদল্প আইন, রফচায  সুান রফলদয় 

প্ররতটি বকে  ইউরনট বথদক অনুষ্ঠান/ 

াংফাদ প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক /দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.৭]  যকাদযয গৃীত রফরবন্ন  

উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ  

াভারজক রনযাত্তা 

[২.৭.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

যকাদযয গৃীত রফরবন্ন  উন্নয়নমূরক 

কাম িক্রভ বমভন: এররদবদটড এক্সদপ্র 

াইদয়, দ্মা বতু, অথ িননরতক অঞ্চর 

সৃরষ্ট, বভদট্রাবযর, ড়ক বমাগাদমাগ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন, উড়ার বতু, ফঙ্গফন্ধু 

স্যাবটরাইট ইতযারদ এফাং াভারজক 

রনযাত্তা রফলদয় প্ররতটি বকে  ইউরনট 

বথদক অনুষ্ঠান/াংফাদ ম্প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক /দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.৮] স্বাস্থয, পুরষ্ট   রযফায 

কল্যাণ 

[২.৮.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

স্বাস্থয, পুরষ্ট  রযফায রযকল্পনা  

জনাংখ্যা রনয়ন্ত্রণ রফলদয় প্ররতটি বকে 

 ইউরনট বথদক অনুষ্ঠান/াংফাদ 

ম্প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক/ দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.৯] ম িটন রল্প  [২.৯.১] ফারল িক  ম িটন রদল্পয রফকা  অথ িননরতক অনুষ্ঠান াখা, ভারক /দত্রভারক কর বকে  

http://betar.portal.gov.bd/site/page/809a7650-8ec6-4b94-a26e-53b70c91ee18
http://betar.portal.gov.bd/site/page/809a7650-8ec6-4b94-a26e-53b70c91ee18
http://betar.portal.gov.bd/site/page/b0c054ee-a452-48e1-aad0-46b5432c301d
http://betar.portal.gov.bd/site/page/e46d5707-2653-426d-a157-e325234e7237
http://betar.portal.gov.bd/site/page/e46d5707-2653-426d-a157-e325234e7237
http://betar.portal.gov.bd/site/page/a3986d07-6d2d-4b98-bf05-d7fed537fecd
http://betar.portal.gov.bd/site/page/a3986d07-6d2d-4b98-bf05-d7fed537fecd
http://betar.portal.gov.bd/site/page/50b86c12-766f-4c44-b411-5a062500e181
http://betar.portal.gov.bd/site/page/fa37d1d6-6f9f-473b-83dd-1e35ec3e5ac7
http://betar.portal.gov.bd/site/page/fa37d1d6-6f9f-473b-83dd-1e35ec3e5ac7
http://betar.portal.gov.bd/site/page/3414150d-56f7-48cf-97be-0ba244fe910b
http://betar.portal.gov.bd/site/page/a378ac34-36c1-45f1-b79a-f6e636c1025f
http://betar.portal.gov.bd/site/page/369690ff-f6ad-471d-a14d-90833daa3821
http://betar.portal.gov.bd/site/page/369690ff-f6ad-471d-a14d-90833daa3821
http://betar.portal.gov.bd/site/page/f89f3bce-8ca6-4996-9a02-aecd8b6c82e1
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রফকাভান অথ িনীরত  অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

উন্নয়ন রফলদয় জনগণদক অফরতকযণ 

 জনদচতনতা বৃরদ্ধ কযদত 

অনুষ্ঠান/াংফাদ ম্প্রচায কযা 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.১০]  কৃরল, খায রনযাত্তা  

রনযাদ খায  

[২.১০.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

আধুরনক  দফজ্ঞারনক দ্ধরতদত 

চালাফাদ, খায রনযাত্তা  রনযাদ 

খায, খাদয ববজার  রফলয়ক অনুষ্ঠান 

প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক/ দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.১১] রক্ষা, রফজ্ঞান  তথ্য -

প্রমৄরি  

[২.১২] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

রফযারদয়য ছাত্র-ছাত্রীদদয জন্য জাতীয় 

কারযকুরাভরবরত্তক রক্ষা,  কারযগযী 

রক্ষা, উচ্চরক্ষা, রফজ্ঞানরবরত্তক রক্ষা, 

কুইজ  রফতকি প্ররতদমারগতা, রফজ্ঞান  

তথ্য প্রমৄরিয ব্যফায প্রচায, প্রায  

চচ িায রফলদয় জনগণদক উৎারত কযায 

জন্য অনুষ্ঠান প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক/ দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.১২] নাযী  রশু  [২.১৩.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান / াংফাদ 

প্রচায 

ররঙ্গ দফলম্য দূযীকযণ, নাযীয 

ক্ষভতায়ন, জারতাংঘ নদ অনুমায়ী 

নাযী  রশুদদয অরধকায, রনযাদ 

ভাতৃত্ব, ভাতৃদুগ্ধ, নাযী রনম িাতন 

প্ররতদযাধ, রশু স্বাস্থয, রশুয ভানরক 

রফকা ইতযারদ রফলয়ক অনুষ্ঠান প্রচায 

কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক/ দত্রভারক 

রযকল্পনা,  রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[২.১৩] দফরেক বকারবড ১৯ 

ভাভাযী াংক্রভণ বযাধ  

[২.১৩.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান /াংফাদ 

প্রচায 

দফরেক বকারবড ১৯ ভাভাযী াংক্রভণ 

এয রফলবয় জনদচতনতা সৃরষ্ট  বৃরদ্ধয 

রদক্ষয কদযানা বাইযা প্ররতদযাধ 

রফলয়ক রফরবন্ন দচতনতামূরক অনুষ্ঠান 

প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক/ দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[৩.১] রফদনাদন  

জনদচতনতামূরক নাটক  

াংগীত প্রচায 

[৩.১.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান প্রচায 

জাতীয় ইরতা, ঐরতয  াংস্কৃরতয 

রারন  রফকাদয জন্য রফদনাদন  

জনদচতনতামূরক নাটক  াংগীত 

প্রচায কযা 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক/ দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[৩.২] ফাাংরাদদদয ইরতা-

ঐরতয, বালা-ারতয, 

আফভান াংস্কৃরত এফাং 

কৃরষ্টয রারন  রফকা 

[৩.২.১] ফারল িক  

অনুষ্ঠান প্রচায 

ফাাংরাদদদয ইরতা-ঐরতয, বালা-

ারতয, আফভান াংস্কৃরত এফাং কৃরষ্টয 

রারন  রফকাদয জন্য অনুষ্ঠান প্রচায 

কযা 

 

অনুষ্ঠান াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক /দত্রভারক 

রযকল্পনা, রনরদ িষ্ট 

অনুষ্ঠানসূচী, 

দদরনক রকউীট 

কর বকে  

ইউরনট বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[৩.৩] ফাাংরাদদদয 

ইরতা-ঐরতয, ারতয-

াংস্কৃরত এফাং কৃরষ্ট রারন  

াংযক্ষবণয জন্য অরড 

আকিাইরবাং 

[৩.৩.১] 

আকিাইবকৃত 

অনুষ্ঠাদনয বভাট 

াংখ্যা 

ফাাংরাদদদয ইরতা-ঐরতয, ারতয-

াংস্কৃরত এফাং কৃরষ্ট রারন  াংযক্ষদণয 

জন্য আধুরনক প্রমৄরি রনব িয অরড 

আকিাইরবাং 

ট্রান্সরক্রন 

ারব ি, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ট্রান্সরক্রন 

ারব ি বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

ট্রান্সরক্রন 

ারব ি বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[৩.৪] ভাভান্য যাষ্ট্ররত  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  

উদেখদমাগ্য কর বালণ 

আকিাইরবাং 

[৩.৪.১] 

আকিাইবকৃত 

বালদণয তকযা 

ায 

ভাভান্য যাষ্ট্ররত  ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয  উদেখদমাগ্য কভ িসূচী এফাং 

বালণমূ আকিাইরবাং কযা 

ট্রান্সরক্রন 

ারব ি, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

দপ্তয আদদ, 

ট্রান্সরক্রন 

ারব ি বথদক প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন 

অনুষ্ঠান াখা  

ট্রান্সরক্রন 

ারব ি বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[৩.৫] াংফাদ প্রচায [৩.৫.১] ফারল িক 

াংফাদ প্রচায 

জনগদণয তথ্য অরধকায রনরিত কযদত 

ফাাংরাদদ বফতায বথদক প্ররত ঘন্টায় 

তথ্যফহুর  ফস্তুরনষ্ঠ াংফাদ, াংফাদ 

ম িাদরাচনা প্রচায কযা 

ফাতিা াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

দদরনক াংফাদ 

প্রচাদযয প্ররতদফদন 

বকেীয় ফাতিা 

াংস্থা,     

আঞ্চররক ফাতিা 

াংস্থা  

ভরনটরযাং 

রযদপ্তয  বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 

[৩.৬] াংফাদ রযদাটি িাং/ 

বদয়জ বায  

[৩.৬.১] ফারল িক 

াংফাদ রযদাটি িাং/ 

বদয়জ বায এয 

াংখ্যা 

জনগদণয তথ্য অরধকায রনরিত কযদত 

এফাং বরাতায কাদছ ারনাগাদ, 

তথ্যফহুর, ফস্তুরনষ্ঠ  গ্রণদমাগ্য াংফাদ 

রযদফন কযদত রফলয়রবরত্তক  

গুরুত্বপূণ ি কাম িক্রদভয উয ফাাংরাদদ 

বফতাদযয াংফাদদ রযদাটি িাং/ বদয়জ 

বায কযা 

ফাতিা াখা, 

ফাাংরাদদ 

বফতায 

ভারক রযকল্পনা, 

দদরনক রকউীট, 

দদরনক াংফাদ 

রযদাটি িাং প্রচাদযয 

প্ররতদফদন  

বকেীয় ফাতিা 

াংস্থা, আঞ্চররক 

ফাতিা াংস্থা  

ভরনটরযাং 

রযদপ্তয  বথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন 
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াংদমাজনী-৩ 

 

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ 

প্ররতষ্ঠাদনয 

ধযণ 

প্ররতষ্ঠাদনয 

নাভ 

াংরিষ্ট  কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায 

বমৌরিকতা 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

দপ্তয/াংস্থা আফায়া 

অরধদপ্তয 

[২.৫] ফন, রযদফ 

সুযক্ষা, জরফায়ু 

রযফতিন এফাং 

দুদম িাগ ব্যফস্থানা 

ফারল িক অনুষ্ঠান 

/াংফাদ প্রচায   

আফায়া রফলয়ক 

ফ িদল বুদরটিন/রফদল 

বুদরটিন প্রচাবয 

দমারগতা 

তথ্য মৃদ্ধ অনুষ্ঠান 

প্রচায 

তথ্য মৃদ্ধ  

ফস্তুরনষ্ঠ অনুষ্ঠান 

প্রচায ম্ভফ দফ না 

দপ্তয/াংস্থা ফাাংরাদদ 

পুরর 

[২.৬] আইন, 

রফচায  সুান 

(ভানফ াচায, 

ন্ত্রা  জঙ্গীফাদ 

প্ররতদযাধ ইতযারদ) 

ফারল িক অনুষ্ঠান 

/াংফাদ প্রচায   

ট্রারপক ব্যফস্থা, আইন 

রফলয়ক, যকাদযয 

উন্নয়ন  জনদফামূরক 

কাম িক্রদভয তথ্য প্রদান, 

াংরিষ্ট অনুষ্ঠাদন 

অাংগ্রণ 

তথ্য মৃদ্ধ অনুষ্ঠান 

প্রচায 

তথ্য মৃদ্ধ  

ফস্তুরনষ্ঠ অনুষ্ঠান 

প্রচায ম্ভফ দফ না 

দপ্তয/াংস্থা স্বাস্থয 

অরধদপ্তয 

[২.৮] স্বাস্থয, পুরষ্ট 

 রযফায কল্যাণ 

ফারল িক অনুষ্ঠান 

/াংফাদ প্রচায   

স্বাস্থয  পুরষ্ট রফলয়ক 

তথ্য প্রদান, াংরিষ্ট 

অনুষ্ঠাদন রফদলজ্ঞ 

রচরকৎদকয অাংগ্রণ 

তথ্য মৃদ্ধ অনুষ্ঠান 

প্রচায 

তথ্য মৃদ্ধ  

ফস্তুরনষ্ঠ অনুষ্ঠান 

প্রচায ম্ভফ দফ না 

দপ্তয/াংস্থা রযফায 

রযকল্পনা 

অরধদপ্তয 

[২.৮] স্বাস্থয, পুরষ্ট 

 জনাংখ্যা 

রনয়ন্ত্রণ 

ফারল িক অনুষ্ঠান 

/াংফাদ প্রচায   

জনাংখ্যা রনয়ন্ত্রণ, 

রযফায রযকল্পনা, রশু 

 ভাতৃস্বাস্্থম রফলয়ক 

অনুষ্ঠান রনভ িাদণ ায়তা 

তথ্য মৃদ্ধ অনুষ্ঠান 

প্রচায 

তথ্য মৃদ্ধ  

ফস্তুরনষ্ঠ অনুষ্ঠান 

প্রচায ম্ভফ দফ না 

দপ্তয/াংস্থা কৃরল 

ম্প্রাযণ 

অরধদপ্তয 

[২.১০]  কৃরল, খায 

রনযাত্তা  

রনযাদ খায 

ফারল িক অনুষ্ঠান 

/াংফাদ প্রচায   

কৃরল রফলয়ক ফ িদল 

তথ্য/উাত্ত যফযা এফাং 

াংরিষ্ট অনুষ্ঠাদন 

কৃরলরফদদদয অাংগ্রণ 

তথ্য মৃদ্ধ অনুষ্ঠান 

প্রচায 

তথ্য মৃদ্ধ  

ফস্তুরনষ্ঠ অনুষ্ঠান 

প্রচায ম্ভফ দফ না 

অন্যান্য ভাভান্য 

যাষ্ট্ররত   

[৩.৪] ভাভান্য 

যাষ্ট্ররত  

ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয  

উদেখদমাগ্য কর 

বালণ আকিাইরবাং 

আকিাইবকৃত 

বালণ 

ভাভান্য যাষ্ট্ররতয 

রফদল রফদল 

কাম িক্রভমূ যারয 

ম্প্রচাদযয রফলদয় ারফ িক 

দমারগতা 

ভাভান্য 

যাষ্ট্ররতয রফদল 

রফদল 

কাম িক্রভমূ 

যারয ম্প্রচায 

ভাভান্য যাষ্ট্ররতয 

রফদল রফদল 

কাম িক্রভমূ 

যারয ম্প্রচায  

আকিাইরবাং কযা 

ম্ভফ দফনা 

অন্যান্য ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয 

কাম িারয় 

[৩.৪] ভাভান্য 

যাষ্ট্ররত  

ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয  

উদেখদমাগ্য কর 

বালণ আকিাইরবাং 

আকিাইবকৃত 

বালণ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  

রফদল রফদল 

কাম িক্রভমূ যারয 

ম্প্রচাদযয রফলদয় ারফ িক 

দমারগতা 

ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয  

রফদল রফদল 

কাম িক্রভমূ 

যারয ম্প্রচায 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  

রফদল রফদল 

কাম িক্রভমূ 

যারয ম্প্রচায  

আকিাইরবাং কযা 

ম্ভফ দফনা 

 

 




