
গণয োগোয োগ অধিদপ্তর কর্তকৃ সময়োবদ্ধ কমপৃধরকল্পনো: 

ক্রধমক নং সময়োবদ্ধ কমপৃধরকল্পনোর আওতোয় গৃহীত 

কো কৃ্রম 

বোস্তবোয়যনর 

মময়োদ 

বোস্তবোয়ন পধরধিধত 

১ চলধিত্র প্রদর্নৃ: সন্ত্রোস, জঙ্গীবোদ ও নোর্কতো ধবযরোিী 

এবং ধনবোৃচনী সধহংসতো, মুধিযুদ্ধ ও সরকোযরর উন্নয়ন 

ধবষযয় ৬৪টি তথ্য অধিস ও ০৪টি উপযজলো তথ্য 

অধিযসর মোধ্যযম ১২৩৮টি চলধিত্র প্রদর্নৃী বোস্তবোয়ন 

করো হযব।  

এধপ্রল ২০১৪ 

হযত  

জুন ২০১৪ প নৃ্ত 

মিব্রুয়োধর, ২০১৪ প নৃ্ত 

২৯৮টি      বোস্তবোয়ন করো 

হযয়যে অবধর্ষ্ট  কো কৃ্রম 

চলমোন 

২ কধমউধনটি সভো: সন্ত্রোস, জঙ্গীবোদ ও নোর্কতো ধবযরোিী 

এবং ধনবোৃচনী সধহংসতো ও সরকোযরর উন্নয়ন ধবষয়যক 

প্রোিোন্য ধদযয় প্রধতটি তথ্য অধিস ০৩ মোযস মমোট ১০ 

টি কযর  সবযৃমোট ৬৮০টি কধমউধনটি সভোর আযয়োজন 

করযব। চলধিত্র প্রদর্নৃীর পূযব ৃ সংধিষ্ট এলোকোয়  

কধমউধনটি সভো বোস্তবোয়ন করযত হযব। । 

এধপ্রল ২০১৪ 

হযত  

জুন ২০১৪ প নৃ্ত 

মিব্রুয়োধর, ২০১৪ প নৃ্ত ২৪টি 

বোস্তবোয়ন করো হযয়যে 

অবধর্ষ্ট  কো কৃ্রম চলমোন 

৩ কথোমোলো প্রচোর/সড়ক প্রচোর: চলধিত্র প্রদর্নৃীর পূযব ৃ

সংধিষ্ট এলোকোয় সন্ত্রোস, জঙ্গীবোদ ও নোর্কতো ধবযরোিী 

এবং ধনবোৃচনী সধহংসতো ও সরকোযরর উন্নয়ন ধবষয়ক 

কথোমোলো প্রচোর করো হযব। 

এধপ্রল ২০১৪ 

হযত  

জুন ২০১৪ প নৃ্ত 

এধপ্রল, ২০১৪ প নৃ্ত ৯৬৮টি      

বোস্তবোয়ন করো হযয়যে 

অবধর্ষ্ট  কো কৃ্রম চলমোন 

৪ ধবযর্ষ ধদবস উদ োপন: জোতীয় ও আন্তজৃোধতক ধদবযস 

সদর দপ্তরসহ িোনীয় মজলো প্রর্োসন কর্তকৃ প্রদত্ত 

ধনযদরৃ্নো অনু োয়ী প্রচোর কো কৃ্রম বোস্তবোয়ন করো হযব 

এধপ্রল ২০১৪ 

হযত  

জুন ২০১৪ প নৃ্ত 

মিব্রুয়োধর, ২০১৪ প নৃ্ত ০১টি 

বোস্তবোয়ন করো হযয়যে 

অবধর্ষ্ট  কো কৃ্রম চলমোন। 

৫ গণসংলোপ অনুষ্ঠোন আযয়োজন: অধিদপ্তর কর্তকৃ  

বোস্তবোধয়ত ‘‘অথনৃনধতক ও সোমোধজক উন্নয়ন ধবষযয় 

ধমথধিয়ো এবং সোমোধজক কূপমন্ডুকতোর ধবরুযদ্ধ 

সযচতনতো বৃধদ্ধ ও উদু্বদ্ধকরণ কো কৃ্রম’’ র্ীষকৃ 

কমসৃূধচর আওতোয় (১) ম োগোয োযগর উন্নয়ন ও পদ্মো 

মসতু  (২) নোরী উন্নয়ন, নোরী ধন োৃতন ও নোরীর  

ক্ষমতোয়ন (৩) সন্ত্রোস ও জধঙ্গবোদ প্রধতযরোি (৪) স্বোিয 

ধবষয়ক উন্নয়ন এবং (৫) উন্নয়ন ও বোযজট সম্পক ৃ

ধবষযয় ০৫ টি গণসংলোপ অনুষ্ঠোন আযয়োজন করো হযব। 

এধপ্রল ২০১৪ 

হযত  

জুন ২০১৪ প নৃ্ত 

প্রস্তোধবত ০৫ টি গণসংলোপ 

অনুষ্ঠোযনর মযধ্য ইযতোমযধ্য 

২টি গণসংলোপ অনুষ্ঠোযনর 

আযয়োজন সম্পন্ন হযয়যে। 

বধণতৃ কমসৃূধচর মময়োদ ৩০ 

এধপ্রল ২০১৪ তোধরযে সমোপ্ত 

হওয়োয় উি কমসৃূধচর 

মময়োদ বৃধদ্ধ সোযপযক্ষ অবধর্ষ্ট 

৩টি গণসংলোপ অনুষ্ঠোযনর 

আযয়োজন সম্পন্ন করো হযব।   
 


