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অদান প্রদান গুরুত্বপূণ ৃবনয়াভক বননফ কাজ কযনছ। তথ্য-প্রযুবিয কল্যানণ াম্প্রবতককানর এআ তথ্য 

প্রফান নতুন গবত এননছ। এখন এক বনবভনলআ পৃবথফীয য প্রানেয ভানুল ফাংরানদনয নঙ্গ 

তথ্য অদান-প্রদান কযনত াযনছ। তনথ্যয এআ উবয়মুখী গবতয নঙ্গ তার বভবরনয় চরনছ যকায, 

চরনছ তথ্য ভন্ত্রণারয়।   

 যকানযয সুান বযচারনন তথ্য ভন্ত্রণারয় তনথ্যয অদান-প্রদাননয বফলয়টি বনবিত কযনছ। 

এনত বিমুখী তথ্য প্রফা জ, যর, স্বচ্ছ  প্রাবঙ্গক নচ্ছ। ভনয়য ানথ াল্লা বদনয় তথ্য ভন্ত্রণারয় 

তায কামকৃ্রনভয িাযা যকানযয মাফতীয় উন্নয়নমূরক  কল্যাণকয কামকৃ্রভ জনগনণয বনকট মৌনঁছ 

বদনচ্ছ। ন্যবদনক জনগনণয অা-অকাঙ্ক্ষা  ভতাভত যকাযনক ফবত কযনছ।  

 তথ্য ভন্ত্রণারনয়য ১২টি দপ্তয/ংস্থা যনয়নছঃ (১) তথ্য বধদপতয (২) ফাংরানদ মটবরববন 

(৩) ফাংরানদ মফতায (৪) চরবিত্র  প্রকানা বধদপ্তয (৫) গণনমাগানমাগ বধদপ্তয (৬) জাতীয় 

গণভাধ্যভ আনবিটিউট (৭) ফাংরানদ মপ্র আনবিটিউট  

(৮) ফাংরানদ ংফাদ ংস্থা (৯) ফাংরানদ চরবিত্র উন্নয়ন কনাৃনযন (১০) ফাংরানদ বপে 

অকাৃআব  (১১) ফাংরানদ মপ্র কাউবন্সর (১২) চরবিত্র মন্সয মফাড।ৃ  

 তথ্য ভন্ত্রণারয় উবল্লবখত দপ্তয/ংস্থামূনয ভাধ্যনভ এয য বতৃ দাবয়ত্ব ম্পাদন এফং 

বফববন্ন উন্নয়নমূরক কভসৃূবচ ফাস্তফায়ন কযনছ। তথ্য বধদপতয যকাবয তথ্য প্রফানয প্রাণনকন্দ্র। 

২ 



যানেয বতনটি বফবানগয মাফতীয় কভকৃান্ড তাৎক্ষবণকবানফ জনগণনক ফবত কযাআ তথ্য 

বধদপতনযয প্রধান রক্ষয। এ রক্ষয ফাস্তফায়নন তথ্য বধদপতয বফববন্ন ভন্ত্রণারয়, ংস্থা  প্রবতষ্ঠানন 

দদনবিন ঘনট মায়া কভকৃান্ড কারবফরম্ব না কনয ংফাদ অকানয মদ-বফনদনয বপ্রন্ট  আনরক্ট্রবনক 

বভবডয়ায় আ-মভআর, নয়ফাআট, পযাক্স  ফাতাৃফানকয ভাধ্যনভ মপ্রযণ কনয থানক। ফছনযয ৩৬৫ বদন 

বফযাভীনবানফ এ কাজ চনর। ফন্যা, ঘুবণঝৃি জাতীয় দুনমাৃগ, যােীয় গুরুত্বপূণ ৃমুহূতগৃুনরানত তথ্য 

বধদপতয মদনয জনগণনক ফনৃল তথ্য মদয়ায জন্য দা প্রস্ত্তত থানক। দুনমাৃগ মুহূনত ৃজনগনণয 

কযণীয় ম্পনক ৃযকানযয যাভ ৃমৌনঁছ মদয়। একআবানফ যকানযয কভকৃান্ড এফং ববফষ্যৎ কযণীয় 

ম্পনক ৃবভবডয়ায় প্রকাবত ংফাদ, ভতাভত ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়নক ফবত কনয। এয ভাধ্যনভ তথ্য 

বধদপতয যকায  জনগনণয ভনধ্য মতুফন্ধ যচনা কযনছ এফং প্রবতবদনআ তা অনটড কযা নচ্ছ। 

তনথ্যয বনবযৃনমাগ্যতা  গ্রণনমাগ্যতায প্রনে ফাংরানদ ংফাদ ংস্থা (ফা) বিতীয়। তথ্য 

বধদপতয বফববন্ন ভন্ত্রণারয়  ংস্থা মথনক প্রাপ্ত মপ্র বযবরজ ফা দ্রুততায ানথ ংফাদ 

অকানয ফাংরা  আংনযবজনত দতবয কনয বপ্রন্ট  আনরক্ট্রবনক বভবডয়ায় মপ্রযণ কনয। এছািা ফা এয 

বনজস্ব ংফাদকভী  মজরা প্রবতবনবধনদয ভাধ্যনভ ংগৃীত তথ্য ংফাদ অকানয বনয়বভত বপ্রন্ট  

আনরক্ট্রবনক বভবডয়ায় মপ্রযণ কযা য়। তনথ্যয গ্রণনমাগ্যতায মক্ষনত্র ফা এখন কর ফাতাৃ ংস্থায 

ীনল।ৃ ফাংরানদ মফতায  ফাংরানদ মটবরববন বফববন্ন বফননাদনমূরক নুষ্ঠাননয াাাব 

যকানযয কর কামকৃ্রভ ম্পনক ৃংফাদ  নুষ্ঠান ম্প্রচানযয ভাধ্যনভ জনগণনক ফবত যাখনছ। 

গণনমাগানমাগ বধদপ্তয মদনয ৬৪টি মজরায় ফবস্থত মজরা তথ্য বপনয ভাধ্যনভ মািায, 

বরপনরট, পুবস্তকা বফতযণ  প্রাভাণ্য চরবিত্র প্রদনৃ কনয যকানযয কামকৃ্রভ ম্পনক ৃফৃাধাযণনক 

ফবত কযনছ। গণনমাগানমাগ বধদপ্তনযয কামকৃ্রভ মদনয বনভৃত ল্লী মেৃ বফস্তৃত। আনতাভনধ্য মজরা 

তথ্য বপমূনক অধুবনকায়ন কযা নয়নছ। তযাধুবনক মন্ত্রাবত বজ্জত চরবিত্র  প্রকানা 

বধদপ্তয  উন্নয়ন কভকৃানন্ডয প্রচাযণা কানজয জন্য মািায/বরপনরট/পুবস্তকা মুদ্রণ  প্রাভাণ্য বচত্র 

বনভাৃণ কযনছ। যকায  ভানজয উন্নয়ন কভকৃান্ড মদন-বফনদন প্রচানযয রনক্ষয ফাংরা  আংনযবজ 

াভবয়কী প্রকা কযনছ।   

 প্রবতবদননয এ বফযাট কভমৃজ্ঞ সুষ্ঠুবানফ ম্পাদননয রনক্ষয তথ্য ভন্ত্রণারয়  তায ধীনস্থ 

দপ্তয/ংস্থায কভকৃতাৃ/কভচৃাযীনদয কভসৃ্পৃা  কভ-ৃউেীনা বৃবিয জন্য প্রনয়াজন দাবয়ত্ব  কতবৃ্য 

ম্পনক ৃবধকতয নচতনতা। অয এআ নচতনতা বৃবিয জন্য প্রনয়াজন তথ্য ভন্ত্রণারনয়য বনজস্ব 

অআন  বফবধ-বফধান ম্পনক ৃস্পষ্ট ধাযণা। ভন্ত্রণারনয়য প্রান বযচারনায জন্য ভন্ত্রণারনয়য অআন 

 বফবধ-বফধান ম্পবকতৃ তথ্য জরবয কযা বযাম।ৃ বকন্তু এতবদন এফ অআন, বফবধ-বফধান 

পৃথক পৃথকবানফ বছর। এখন তা একানথ ফআ অকানয প্রকাবত নচ্ছ। এনত কভকৃতাৃ/কভচৃাযীগণ 

ংবিষ্ট অআন, বফবধ-বফধান ানতয কানছ ানফন ফনর অভায বফশ্বা। এজন্য বফববন্ন ভনয়য  

ফতভৃানন প্রচবরত চাকবয ংক্রাে বফববন্ন অআন, বফবধ, প্রবফবধ ম্পূণ ৃবযফবততৃ ফস্থায় উি 

ংকরনন ের্ভিৃ কযা নয়নছ।  



 তথ্য ভন্ত্রণারনয়য প্রান উআং- ভন্ত্রণারনয়য কর াখা এফং দপ্তয/ংস্থায ফায ঐকাবেক 

প্রনচষ্টা ংকরনটি প্রকানয মক্ষনত্র া যুবগনয়নছ। ফাআনক অেবযক মভাফাযকফাদ জানাবচ্ছ।   

 ংকরনটি ফায জন্য ায়ক নফ ফনর অভায বফশ্বা।  

 
 জাবভর ভান 
 বাযপ্রাপ্ত বচফ  
 তথ্য ভন্ত্রণারয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদ যকায  


