
মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ন্ত্রসদ্ধান্ত অনুযায়ী মিণালয়/ন্ত্রৈভাগ ের্তেৃ সময়াৈদ্ধ েমপৃন্ত্রিেল্পনা প্রণয়ন এৈং এি 

ৈাস্তৈায়ন সংক্রান্ত তথ্য  
 

নুতন সিোকিি ন্ত্রনৈাৃচনী ইশকতহাি অনুযায়ী গণমাধ্যকমি স্বাধীনতা সংিক্ষণ এৈং অৈাধ তথ্য প্রৈাহ 

ন্ত্রনন্ত্রিত েিাি লকক্ষে অগ্রান্ত্রধোি ন্ত্রভন্ত্রিকত তথ্য মিণালয় ের্তেৃ সময়াৈদ্ধ েমপৃন্ত্রিেল্পনা গ্রহণ ও ৈাস্তৈায়কনি 

জন্য ন্ত্রনম্নন্ত্রলন্ত্রিত োযকৃ্রম গ্রহণ েকিকে:  
 

ক্রন্ত্রমে 

নং 

সময়াৈদ্ধ েমপৃন্ত্রিেল্পনাি আওতায় গৃহীত 

োযকৃ্রম 

ৈাস্তৈায়কনি মময়াদ ৈাস্তৈায়ন পন্ত্রিন্ত্রিন্ত্রত 

১ তথ্য অন্ত্রধোি আইন ন্ত্রৈষকয় জনসকচতনতাি 

লকক্ষে টিন্ত্রভ নাটিো ন্ত্রনমাৃণ ও প্রচাি। এ মক্ষকে 

সহায়তাি প্রকয়াজন হকল ন্ত্রিএফন্ত্রপ ও 

গণকযাগাকযাগ অন্ত্রধদপ্তি প্রকয়াজনীয় সহকযান্ত্রগতা 

প্রদান। 

জানুয়ান্ত্রি ২০১৪ 

হকত জুন ২০১৪ 

পযনৃ্ত।  

েন্ত্রমটি গঠন েিা হকয়কে। পিৈতী 

োযকৃ্রম চলমান। 

২ দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত েমেৃতাৃ ন্ত্রনকয়াকগি ন্ত্রৈষকয় টিন্ত্রভকত 

স্ক্রল আোকি এৈং মৈতাকি প্রচাকিি জন্য 

েন্ত্রমশন হকত মিণালকয় অনুকিাধ পে মপ্রিণ 

এৈং মিণালয় হকত উক্ত ন্ত্রৈষয়টি প্রচাকিি জন্য 

টিন্ত্রভ ও মৈতাকি পে মপ্রিণ। 

 
এন্ত্রপ্রল ২০১৪ হকত 

জুন ২০১৪ পযনৃ্ত। 

দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত েমেৃতাৃ ন্ত্রনকয়াকগি 

ন্ত্রৈষকয় টিন্ত্রভকত স্ক্রল প্রচাকিি জন্য 

তথ্য েন্ত্রমশকনি ১৩/০৩/২০১৪ 

তান্ত্রিকিি এে স্মািকে তথ্য  

মিণালয়কে অনুকিাধ জানাকনা হয়। 

তথ্য মিণালকয়ি ১০ এন্ত্রপ্রল ২০১৪ 

তান্ত্রিকিি অপি এে স্মািকে 

ন্ত্রৈটিন্ত্রভসহ সেল মৈসিোন্ত্রি 

স্যাকেলাইে টিন্ত্রভ চোকনলকে 

এতদসংক্রাকন্ত স্ক্রল প্রচাকিি জন্য 

অনুকিাধ জানাকনা হকল ন্ত্রৈটিন্ত্রভসহ 

অন্যান্য চোকনকল প্রচাি োযকৃ্রম 

চলমান িকয়কে। 

৩ তথ্য মিণালকয়ি ন্ত্রৈন্ত্রভন্ন অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/সংিায় 

দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত েমেৃতাৃ ন্ত্রনকয়াকগি জন্য মিণালয় 

হকত পে মপ্রিণ। 

- ৈাস্তৈান্ত্রয়ত 

তথ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন 
সকল অধধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার 
ধনয়য়াগপ্রাপ্ত ‘দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কমমকতম া’-দদর 
নায়মর তাধলকা পুধিকা আকায়র 
প্রকাশ করা হয়য়য়ে। 

৪ মদকশি সেল মজলায় তথ্য অন্ত্রধোি আইন 

সম্পকে ৃজনঅৈন্ত্রহতেিণ সভা সম্পন্নেিণ। 

মাচ ৃ২০১৪ হকত 

জুন ২০১৪ পযনৃ্ত। 

৬৩ মজলায় জনঅৈন্ত্রহতেিণ সভা 

সম্পন্ন হকয়কে। অৈন্ত্রশষ্ট ০১ টি 

মজলায় শীঘ্রই সম্পন্ন েিা হকৈ। 

৫ ২০১৩ সকন েন্ত্রমশন প্রদি ন্ত্রসদ্ধান্তপে (ইংকিজী 

ও ৈাংলায়) পুন্ত্রস্তো আোকি প্রোশ। 

এন্ত্রপ্রল ২০১৪ হকত 

জুন ২০১৪ পযনৃ্ত। 

ন্ত্রনধাৃন্ত্রিত সমকয়ি মকধ্য সম্পন্ন েিা 

হকৈ। 

৬ তথ্য েন্ত্রমশকনি ৈান্ত্রষেৃ প্রন্ত্রতকৈদন ২০১৩ 

প্রোশ। 
- ৈাস্তৈান্ত্রয়ত  

তথ্য েন্ত্রমশকনি ৈান্ত্রষেৃ প্রন্ত্রতকৈদন 

২০১৩ ইকতামকধ্য প্রোন্ত্রশত হকয়কে। 

প্রোশ োল মাচ/ৃ২০১৪। ৭ মম ২০১৪ 

তান্ত্রিকি মহামাণ্য িাষ্ট্রপন্ত্রতি ন্ত্রনেে 

তথ্য েন্ত্রমশকনি ৈান্ত্রষেৃ প্রন্ত্রতকৈদন 

মপশ েিা হকয়কে।   

৭ ন্ত্রৈন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশক্ষণ ও জনঅৈন্ত্রহতেিণ সভায় প্রাপ্ত মাচ ৃ২০১৪ হকত ন্ত্রনধাৃন্ত্রিত সমকয়ি মকধ্য সম্পন্ন েিা 



প্রকেি উিি সম্বন্ত্রলত ৈই প্রোশ। জুন ২০১৪ পযনৃ্ত। হকৈ। 

৮ ০৫টি মজলাি সেল দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত েমেৃতাৃকে 

প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদান এৈং তথ্য অন্ত্রধোি আইনসহ 

সংন্ত্রৈধাকনি নাগন্ত্রিে অন্ত্রধোি সম্পন্ত্রেতৃ 

ন্ত্রৈষয়ান্ত্রদ প্রন্ত্রশক্ষকণ অন্তর্ভকৃ্তেিণ। 

- ৈাস্তৈান্ত্রয়ত 

০৫টি মজলাি (মফনী, ন্ত্রসকলে, 

হন্ত্রৈগঞ্জ, কুন্ত্রমল্লা ও ৈন্ত্রিশাল) সেল 

দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত েমেৃতাৃকদি প্রন্ত্রশক্ষণ 

প্রদান েিা হকয়কে।    
৯ ন্ত্রপআইন্ত্রৈ, ন্ত্রনমকোকত প্রন্ত্রশক্ষকণি ন্ত্রসকলৈাকস 

তথ্য অন্ত্রধোি আইন আৈন্ত্রিেভাকৈ 

অন্তর্ভকৃ্তেিণ।  

 

এন্ত্রপ্রল ২০১৪ 

তান্ত্রিি হকত 

োযকৃ্রম শুরু 

হকয়কে। এটি এেটি 

চলমান প্রন্ত্রক্রয়া।   

ৈাস্তৈান্ত্রয়ত 

ইকতামকধ্য ন্ত্রপআইন্ত্রৈ এৈং জাতীয় 

গণমাধ্যম ইনন্ত্রিটিউকে (ন্ত্রনমকো) 

প্রন্ত্রশক্ষকণি ন্ত্রসকলৈাকস তথ্য অন্ত্রধোি 

আইন অন্তর্ভকৃ্ত েিা হকয়কে।   

১০ তথ্য েন্ত্রমশন োযাৃলকয় মাধ্যন্ত্রমে স্তকিি ন্ত্রশক্ষে 

ও সাংৈান্ত্রদেগণকে তথ্য অন্ত্রধোি আইকনি 

ওপি প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদান। 

১৯/০৫/২০১৩ হকত 

ন্ত্রশক্ষেকদি এৈং 

০৭/০৭/২০১৩ হকত 

সাংৈান্ত্রদেকদি 

প্রন্ত্রশক্ষণ োযকৃ্রম শুরু 

হকয়কে। এটি এেটি 

চলমান প্রন্ত্রক্রয়া। 

প্রন্ত্রশক্ষণ োযকৃ্রম চলমান। 

১১ তথ্য প্রযুন্ত্রক্তি ন্ত্রৈোকশি মক্ষকে অনলাইন পন্ত্রেো 

এৈং সামান্ত্রজে গণমাধ্যকমি অপব্যৈহাি 

মিাধেিণ 

১৫ জুলাই ২০১২ 

হকত ৩১ ন্ত্রিকসম্বি 

২০১৪ তান্ত্রিি 

পযনৃ্ত।  

অনলাইন গণমাধ্যম সহায়ে িসড়া 

নীন্ত্রতমালা নাকম এেটি িসড়া 

নীন্ত্রতমালা প্রণয়কনি োজ চলকে।  

১২ সংৈাদপেকে ন্ত্রশল্প ন্ত্রহসাকৈ ম াষণা  - 

 

ৈাস্তৈান্ত্রয়ত 

গত ২০ মফব্রুয়ান্ত্রি ২০১৪ তান্ত্রিকি 

সংৈাদপেকে ‘মসৈা ন্ত্রশল্প’ ন্ত্রহকসকৈ 

ম াষণা েকি প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি েিা 

হকয়কে। 

১৩ েন্ত্রমউন্ত্রনটি মিন্ত্রিও লাইকসন্স প্রদান ২৮ মসকেম্বি ২০১১ 

তান্ত্রিি হকত োযকৃ্রম 

শুরু হকয়কে। ইহা 

এেটি চলমান 

প্রন্ত্রক্রয়া। 

মাচ,ৃ২০১৪ পযনৃ্ত মমাে ৩২ টি 

েন্ত্রমউন্ত্রনটি মিন্ত্রিও অনুমন্ত্রত/লাইকসন্স 

প্রদান েিা হকয়কে।   

১৪ সাংৈান্ত্রদেকদি মৈতন-ভাতা বৃন্ত্রদ্ধি ন্ত্রৈষকয় ৮ম 

সংৈাদপে মজুন্ত্রি মৈাি ৃমিাকয়দাদ, ২০১৩ 

- ৈাস্তৈান্ত্রয়ত 

৮ম সংৈাদপে মজুন্ত্রি মৈাি ৃ

মিাকয়দাদ ২০১৩ ৈাংলাকদশ 

মগকজকেি ১১ মসকেম্বি ২০১৩ 

তান্ত্রিকিি অন্ত্রতন্ত্রিক্ত সংখ্যায় 

প্রোন্ত্রশত হকয়কে। মিাকয়দাদ 

ৈাস্তৈায়ন তদািন্ত্রে েিাি জন্য 

এেটি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধত্বমূলে ন্ত্রে-পক্ষীয় 

মন্ত্রনেন্ত্রিং টিম গঠন েিা হকয়কে 

এৈং উক্ত টিম তাকদি োযকৃ্রম 

চলমান।  

 
 

১৫ মৈসিোন্ত্রি মান্ত্রলোনাধীন মেন্ত্রলন্ত্রভশন চোকনকলি এন্ত্রপ্রল ২০১৪ হকত মদকশ মমাে ৪১ টি অনুকমান্ত্রদত 



অনুকমাদন। 

 

জুন ২০১৪ স্যাকেলাইে টিন্ত্রভ চোকনল িকয়কে। 

২টি স্যাকেলাইে টিন্ত্রভ চোকনকলি 

সম্প্রচাি সামন্ত্রয়েভাকৈ ৈন্ধ িকয়কে। 

এোড়া ২৩টি মৈসিোন্ত্রি স্যাকেলাইে 

টিন্ত্রভ চোকনল পূণ ৃ সম্প্রচাকি আকে। 

১৬টি মৈসিোন্ত্রি স্যাকেলাইে টিন্ত্রভ 

চোকনল সম্প্রচাি োযকৃ্রম শুরুি জন্য 

প্রন্ত্রক্রয়াধীন আকে। 

১৬ সম্প্রচাি নীন্ত্রতমালা প্রণয়ন এন্ত্রপ্রল ২০১৪ হকত 

জুন ২০১৪ 

মিণালয় পযাৃকয় িসড়া চূড়ান্ত েিা 

হকয়কে। এ ন্ত্রৈষকয় মতামত প্রদাকনি 

জন্য ১৯টি মিণালকয়ি মাননীয় 

মিী/প্রন্ত্রতমিী ৈিাৈকি মপ্রিণ েিা 

হকয়কে। 

 


