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শখ যাদর দদফ উদ মান নীদতভারা ২০২২ 

1. টভূদভ: 

                  ,                                                        ও                       

                         ১৮        ১৯৬৪                       ৩২                             । 

                                                                ।                                 

                                  ।                                                           ১৯৭৫ 

      ১৫                                                ও                                   

       ।                                                         ।                  ১৯৭১           

                                           শখ াদনা ও শখ শযানা                                ১৮ 

                                      ।                                                        

      ও                               ।                              ও                       ১৯৭১ 

      ১৭             ।            - ৎ                  ‘        ’                        ।          

                                                                                         ২০৪১       

                                                                 ২১০০ (BDP 2100)                

                  ।                     ও                                                       

          ‘                     ’                      ;                                           

     ।                                                  ও                                        

                                      ,    -       ও                                         

            ‘                     ’ ও ‘            ’।  

                          ও                           ।                                     ও     ।  

                                                                                   ।             

                       ৎ                                          /   -                           

                                                                                 ১৮            

                       ও                                           26     ২০২১         

০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.443                     ‘ ’                                   ।        

১৮               ও                            ,      ,      ও               ‘              ’          

      ‘                               ২০২২’              ।       
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২. দদযানাভ ও াংজ্ঞা: 

2.1. দদযানাভ: এ নীদতভারাটি শলখ রাসে দিবে উদ্যাপন নীদিমাা ২০২২ নাদভ অদবদত দফ। 

2.2. াংজ্ঞা: 

(1) ‘দচফ’ ফরদত দচফ ও দদনয়য দচফ-শক বুঝাদফ।  

(২) ‘প্রদতষ্ঠান’ ফরদত যকাদয,আধা-যকাদয ও           প্রদতষ্ঠান বুঝাদফ।   
  

৩. উদেশ্য:  

বদফষ্যৎ ফাাংরাদদদয কণ ণধায তথা ফতণভান প্রজদেয দক্ষাথী ও দশু-দকদাযদদযদক উন্নত ফাাংরাদদদয নাগদযক দদদফ 

প্রদতদষ্ঠত কযায প্রতযদয় জাতীয়বাদফ প্রদত ফছয ১৮ অদটাফয শকন্দ্রীয়, দফবাগ, শজরা ও উদজরা ম ণাদয় মথামথ ভম ণাদায় 

পরবাদফ ‘শখ যাদর দদফ’ উদ মান কযা।    

 

৪. দদফ উদ মাদনয ম ণায় ও কভ ণসূদচ: 

মথামথ ভম ণাদায় পরবাদফ শখ যাদর দদফ উদ মাদনয জন্য দনদনাি ম ণায়মূ দফদফচনা কযা দফ এফাং কভ ণসূদচ ারন কযা 

দফ: 

৪.১.  শকন্দ্রীয় ম ণায়: 

শকন্দ্রীয় ম ণাদয়য কর যকাদয/আধাযকাদয/স্বায়ত্তাদত/শফযকাদয প্রদতষ্ঠান দনজ দনজ কভ ণসূদচ ফাস্তফায়ন 

শকন্দ্রীয়বাদফ গৃীত কর কভ ণসূদচদত দিয় অাংগ্রণ দনদিত কযদফ।  

(ক) জাতীয় কভ ণসূদচ (১৮ অদটাফয) 

িভ কভ ণসূদচ ফাস্তফায়নকাযী কর্তণক্ষ  

1.  ফনানী কফযস্থাদন শ্রদ্ধাঞ্জদর জ্ঞান  ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ 

2.  ২.১           শখ যাদর-এয প্রদতকৃদতদত পুষ্পস্তফক অ ণণ অনুষ্ঠান 

আদয়াজন   

তথ্য ও যমোগোরমোগ প্রযুমি মফবোগ 

২.২ স্ব স্ব কাম ণারয় প্রাঙ্গদণ শখ যাদর-এয প্রদতকৃদতদত পুষ্পস্তফক অ ণণ 

অনুষ্ঠান আদয়াজন  

কর ভন্ত্রণারয়/দফবাগ/াংস্থা/দপ্তয/ 

প্রদতষ্ঠান /দটি কদ ণাদযন 

3.  ফণ ণাঢয য যারী আদয়াজন  1) তথ্য ও যমোগোরমোগ প্রযুমি অমধদপ্তয 

2) যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয 

মযলদ 

4.  উদবাধনী, শখ যাদর দক প্রদান অনুষ্ঠান, আদরাচনা বা ও াাংস্কৃদতক 

অনুষ্ঠান আদয়াজন   

5.  দশুদদয জন্য ধানভদি ৩২ নম্বয ফাদিদত বঙ্গবন্ধুর প্রদতকৃদতদত পুষ্পস্তফক অ ণ  

এফাং বঙ্গবন্ধু স্মৃদত জাদুঘয দযদ ণদনয আদয়াজন  

ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ  

 

6.  দদনব্যাী ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ কর্তণক প্রকাদত বঙ্গবন্ধু ও মুদিমৄদ্ধ 

দফলয়ক পুস্তক প্রদ ণনী আদয়াজন 

ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ 

7.  দশুদতাল চরদিত্র প্রদ ণনী আদয়াজন ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ 

8.  দশু একাদডদভ ভদজদ এফাং                 ও        য়          

                           ও                             

                  য়  ও              আদয়াজন  

১)  ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ 

২)                  

৩)         য়          

9.  মৃত্যযঞ্জয়ী শখ যাদর গ্যারাযীদত আদরাকদচত্র প্রদ ণনী আদয়াজন ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ 

10.  দদফদয প্রদতাদ্য দবদত্তক জাতীয় শদভনায        ১) তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি দফবাগ  

২) তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয  

11.  আদরাচনা, পুযস্কায দফতযণ ও াাংস্কৃদতক অনুষ্ঠান আদয়াজন 1) ভদরা ও দশু দফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

2) ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ 

12.  াাংস্কৃদতক অনুষ্ঠান আদয়াজন  1) তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি দফবাগ 

2) দল্পকরা একাদডদভ 

13.  দদফ উরদক্ষয                                            

                                                            

ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ  

14.  কর ভন্ত্রণারয়/দফবাগ/দপ্তয/াংস্থা/প্রদতষ্ঠান-এ আদরাচনা বা/শদভনায 

আদয়াজন 

কর 

ভন্ত্রণারয়/দফবাগ/দপ্তয/াংস্থা/প্রদতষ্ঠান 
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15.  ১৮ অদটাফয তাদযদখ কর দক্ষা প্রদতষ্ঠাদন আদরাচনা বা/শদভনায আদয়াজন 1) ভাধ্যদভক ও উি দক্ষা দফবাগ 

2) কাদযগযী ও ভাদ্রাা দক্ষা দফবাগ 

3) প্রাথদভক ও গণদক্ষা ভন্ত্রণারয় 

16.  ক) শখ যাদর-এয প্রদতকৃদতদত পুষ্পস্তফক অ ণণ; 

খ)  দদফটি উরদক্ষয জনকূটনীদত অনুদফবাগ দত প্রাপ্ত ভাভান্য 

 যাষ্ট্রদত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী, ভাননীয় যযাষ্ট্র ভন্ত্রী ও ভাননীয় যযাষ্ট্র 

 প্রদতভন্ত্রীয প্রদত্ত ফাণীমূ াঠ; 

গ)  শখ যাদর-এয উয দনদভ ণত প্রাভাণ্য দচত্রমূ প্রদ ণন (ইাংদযদজ 

          মৄি);  

ঘ) শখ যাদর-এয স্মৃদতচাযণ দফলয়ক আদরাচনা অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন; 

ঙ)  দশুদদয দনদয় দফদল অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন; 

চ)  শদায়া ও শভানাজাদতয আদয়াজন। 

      ভন্ত্রণারয় ও দফদদস্থ ফাাংরাদদ 

দভনমূ; 

17.  শিািত্র ও যদঙন দফজ্ঞাণ প্রকা তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয 

 

 

(খ)  দদফ উদ মান কভ ণসূদচ কযাদরিায:   

  

িভ      /     কভ ণসূদচ ফাস্তফায়নকাযী কর্তণক্ষ  

1.  ০১        – ৩১        দদফ উরদক্ষয দনদভ ণত দথভ াংগীত প্রদ ণন ও 

প্রচায 

তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয 

2.  ১৮ অদটাফয স্ব স্ব কাম ণারদয় দদফ উরদক্ষয অবযন্তযীণ 

আদরাচনা বা আদয়াজন 

স্ব স্ব প্রদতষ্ঠান  

3.  ০১        – ৩১        শখ যাদর ওদয়ফাইট ব্যফস্থানা তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয 

4.  ১৮        অনরাইন কুইজ প্রদতদমাদগতা আদয়াজন তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয 

5.  ০১        – ৩১        ঢাকাস্থ দফদ্যারদয়য ছাত্র-ছাত্রী    অাংগ্রদণ 

বঙ্গবন্ধু শভদভাদযয়ার স্মৃদত জাদুঘয দযদ ণদনয 

দনদভত্ত        ভাব্যাী দযদ ণন শপ্রাগ্রাভ 

আদয়াজন  

1) ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ 

2) প্রাথদভক দক্ষা অদধদপ্তয 

3) দশু কল্যাণ ট্রাস্ট ও ফঙ্গফন্ধু 

শভদভাদযয়ার ট্রাস্ট 

6.  ১৮        ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ দযচাদরত দশু দফকা 

শকন্দ্রমূদ উন্নতভাদনয খাফায দযদফন 

ফাাংরাদদ দশু একাদডদভ 

7.  ১৮        ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয দদক্ষণ প্লাজায় 

আদরাচনা বা, াাংস্কৃদতক অনুষ্ঠান ও        

প্রদতদমাদগতায আদয়াজন  

ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ দচফারয় 

দমাদগতায়: আইদটি অদধদপ্তয ও 

এটুআই 

8.  ০১        – ৩১        1. শুটিাং, ফুটফর, ব্যাডদভন্টন ও প্যাযা ব্যাডদভন্টন 

 অন্যান্য প্রদতদমাদগতায আদয়াজন  

2.       াাংস্কৃদতক প্রদতদমাদগতা আদয়াজন 

শখ যাদর জাতীয় দশু-দকদায 

দযলদ 

9.  ০১        – ৩১        শুটিাং, ফুটফর, ব্যাডদভন্টন ও প্যাযা ব্যাডদভন্টন 

 অন্যান্য প্রদতদমাদগতায আদয়াজন 

মৄফ ও িীিা ভন্ত্রণারয় 

10.  ০১        – ৩১        ভাব্যাী শখ যাদর-শক দনদয় একাদধক টক-শা 

আদয়াজন; 

তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয 

 

11.  ০১        – ৩১        প্রচায ও ব্র্যাদিাং: দদফ উরদক্ষয দনদভ ণত দথভ 

াংগীত, অদডও-দবজ্যযয়ার, শাস্টায, দরপদরট, 

খুদদ ফাতণা, স্ক্রদরাং (দটদরদবন, দডদজটার 

দফরদফাড ণ ও অন্যান্য ইদরক্ট্রদনক ভাধ্যভ) 

ইতযাদদ ফতণভান যকাদযয াপল্য ত্যদর 

ধযা/উস্থান কযা।  

1) তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি 

অদধদপ্তয 

2) এটুআই  

3) তথ্য ও ম্প্রচায ভন্ত্রণারয় 

4) ফাাংরাদদ শটদরদবন 

5) শফযকাদয স্যাদটরাইট 

শটদরদবন 

6) ফাাংরাদদ শফতায ও এপ এভ 

শযদডও 

7) দফটিআযদ 
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৪.২  দফবাগীয় ম ণায় 

দফবাগীয় ম ণাদয় কর যকাদয/আধাযকাদয/স্বায়ত্তাদত/শফযকাদয প্রদতষ্ঠান দনজ দনজ কভ ণসূদচ ফাস্তফায়ন 

শকন্দ্রীয়বাদফ শপ্রদযত দনদদ ণনা অনুমায়ী কর কভ ণসূদচ ম্পন্ন কযদফ। দফবাগীয় ম ণাদয় গৃীত কভ ণসূদচ দননরূ:  

িভ কভ ণসূদচ ফাস্তফায়নকাযী কর্তণক্ষ  

1.  শখ যাদর-এয প্রদতকৃদতদত পুষ্পস্তফক অ ণণ অনুষ্ঠান আদয়াজন 

 

1) দটি কদ ণাদযন 

2) দফবাগীয় কদভনাদযয কাম ণারয় 

3) শখ যাদর জাতীয় দশু-দকদায দযলদ 

2.  শকন্দ্রীয়বাদফ আদয়াদজত উদবাধনী ও শখ যাদর দক প্রদান অনুষ্ঠানটি 

যাদয ম্প্রচায  

1) দফবাগীয় কদভনাদযয কাম ণারয় 

2) শখ যাদর জাতীয় দশু-দকদায দযলদ 

3.  াাংস্কৃদতক অনুষ্ঠান আদয়াজন  1) দফবাগীয় কদভনাদযয কাম ণারয় 

2) শখ যাদর জাতীয় দশু-দকদায দযলদ 

4.  দফবাগীয় কদভনাদযয কাম ণারয় দফবাগীয় ম ণাদয়য কর দক্ষা 

প্রদতষ্ঠাদন  আদরাচনা বা/শদভনায আদয়াজন 

1) দফবাগীয় কদভনাদযয কাম ণারয়  

2) ভাধ্যদভক ও উি দক্ষা অদপ 

3) প্রাথদভক দক্ষা অদপ 

4) দক্ষা প্রদতষ্ঠান প্রধান, াংদিষ্ট দফবাগ  

5.  প্রচায ও ব্র্যাদিাং: দদফ উরদক্ষয দনদভ ণত দথভ াংগীত, অদডও-দবজ্যযয়ার, 

শাস্টায, দরপদরট,  স্ক্রদরাং (দডদজটার দফরদফাড ণ ও অন্যান্য ইদরক্ট্রদনক 

ভাধ্যভ) ইতযাদদ ফতণভান যকাদযয াপল্য ত্যদর ধযা/উস্থান কযা ।  

1) দফবাগীয় কদভনাদযয কাম ণারয় 

2) আঞ্চদরক তথ্য অদপ 

 

৪.৩  শজরা ম ণায়:  

শজরা ম ণাদয় কর যকাদয/আধাযকাদয/স্বায়ত্তাদত/শফযকাদয প্রদতষ্ঠান দনজ দনজ কভ ণসূদচ ফাস্তফায়ন শকন্দ্রীয়বাদফ 

শপ্রদযত দনদদ ণনা অনুমায়ী কর কভ ণসূদচ ম্পন্ন কযদফ। শজরা ম ণাদয় গৃীত কভ ণসূদচ দননরূ: 

িভ কভ ণসূদচ ফাস্তফায়নকাযী কর্তণক্ষ  

1.  শখ যাদর-এয প্রদতকৃদতদত পুষ্পস্তফক অ ণণ অনুষ্ঠান আদয়াজন 

 

1) শজরা প্রাদকয কাম ণারয় 

2) শজরা দযলদ 

3) দটি কদ ণাদযন/দৌযবা 

4) শজরা কাম ণারয়, তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয  

5) শখ যাদর জাতীয় দশু-দকদায দযলদ 

2.  ফণ ণাঢয য যারী আদয়াজন 

3.  শকন্দ্রীয়বাদফ আদয়াদজত উদবাধনী ও শখ যাদর দক প্রদান 

অনুষ্ঠানটি যাদয ম্প্রচায  

4.  শজরা প্রাদকয কাম ণারয় কর দক্ষা প্রদতষ্ঠাদন আদরাচনা 

বা/শদভনায আদয়াজন 

 

1) শজরা প্রাদকয কাম ণারয় 

2) শজরা কাম ণারয়, তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয 

3) শজরা দক্ষা অদপ 

4) শজরা প্রাথদভক দক্ষা অদপ 

5) প্রাইভাযী টিচা ণ শট্রদনাং ইন্সটিটিউট (দটিআই) 

6) শজরা উানুষ্ঠাদনক দক্ষা বুযদযা 

7) যকাদয টিচা ণ শট্রদনাং কদরজ 

8) দক্ষা প্রদতষ্ঠান প্রধান, াংদিষ্ট শজরা  

5.  াাংস্কৃদতক অনুষ্ঠান আদয়াজন  শজরা দল্পকরা একাদডদভ 

6.  (ক) দননরূ দফদবন্ন প্রদতদমাদগতা আদয়াজন 

প্রদতদমাদগতায ধযণ দফলয় টাদগ ণদটড গ্রু 

        আভায ত্যদরদত শখ যাদর ৮-১২ ফছয 

যচনা দপ্রয় শখ যাদর ১৩-১৮ ফছয 
 

ফাাংরাদদ দল্পকরা একাদডদভ  

 

(খ) দননরূ দফদবন্ন প্রদতদমাদগতা আদয়াজন 

প্রদতদমাদগতায ধযণ দফলয় টাদগ ণদটড গ্রু 

শপ্রদজদন্টন প্রস্তুত দপ্রয় শখ যাদর ১৩-১৮ ফছয 

শশ্রষ্ঠ ল্যাফ দনফ ণাচন 

(১ভ, ২য় ও ৩য়) 

শশ্রষ্ঠ প্রদতষ্ঠানদক পুযস্কায 

প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ 

স্থাদত শখ যাদর 

দডদজটার ল্যাফ 
 

1) শজরা প্রাদকয কাম ণারয়  

2) শজরা কাম ণারয়, তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয 

(গ) দফদবন্ন প্রদতদমাদগতা আদয়াজন শমভন-ফুটফর, ব্যাডদভন্টন ও 

প্যাযা ব্যাডদভন্টন ইতযাদদ 

শখ যাদর জাতীয় দশু-দকদায দযলদ 

7.  প্রচায ও ব্র্যাদিাং: দদফ উরদক্ষয দনদভ ণত দথভ াংগীত, অদডও-

দবজ্যযয়ার, শাস্টায, দরপদরট, স্ক্রদরাং (দডদজটার দফরদফাড ণ ও 

অন্যান্য ইদরক্ট্রদনক ভাধ্যভ) ইতযাদদ ফতণভান যকাদযয াপল্য 

ত্যদর ধযা/উস্থান কযা।  

1) শজরা প্রাদকয কাম ণারয়  

2) শজরা তথ্য অদপ 

3) শজরা কাম ণারয়, তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয 
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৪.৪  উদজরা ম ণায়:  

উদজরা ম ণাদয় কর যকাদয/আধাযকাদয/স্বায়ত্তাদত/শফযকাদয প্রদতষ্ঠান দনজ দনজ কভ ণসূদচ ফাস্তফায়ন 

শকন্দ্রীয়বাদফ শপ্রদযত দনদদ ণনা অনুমায়ী কর কভ ণসূদচ ম্পন্ন কযদফ। উদজরা ম ণাদয় গৃীত কভ ণসূদচ দননরূ: 

ক্রভ কভ যসূমি ফোস্তফোয়নকোযী কর্তযক্ষ  

1.  যখ যোরর-এয প্রমতকৃমতরত পুষ্পস্তফক অ যণ অনুষ্ঠোন আরয়োজন 1) উরজরো মনফ যোী অমপোরযয কোম যোরয়  

2) যৌযবো/ উরজরো মযলদ/ ইউমনয়ন 

মযলদ 

3) উরজরো কোম যোরয়, তথ্য ও যমোগোরমোগ 

প্রযুমি অমধদপ্তয  

4) যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ 

2.  ফণ যোঢয য যোরী আরয়োজন 

3.  যকন্দ্রীয়বোরফ আরয়োমজত উরবোধনী ও যখ যোরর দক প্রদোন অনুষ্ঠোনটি 

ইউমনয়ন ম যন্ত যোময ম্প্রিোয 

4.  োংস্কৃমতক অনুষ্ঠোন আরয়োজন  

5.  উরজরো মনফ যোী অমপোরযয কোম যোরয় কর মক্ষো প্রমতষ্ঠোরন 

আররোিনো বো/যমভনোয আরয়োজন 

1) উরজরো মনফ যোী অমপোরযয কোম যোরয় 

2) উরজরো মক্ষো অমপ  

3) উরজরো ভোধ্যমভক মক্ষো অমপ 

4) উরজরো মযরো য যন্টোয 

5) উরজরো কোম যোরয়, তথ্য ও যমোগোরমোগ 

প্রযুমি অমধদপ্তয  

6) মক্ষো প্রমতষ্ঠোন প্রধোন, ংমিষ্ট উরজরো  

6.  (ক) মনম্নরূ মফমবন্ন প্রমতরমোমগতো আরয়োজন 

প্রমতরমোমগতোয ধযণ মফলয় টোরগ যরটড গ্রু/স্থোন 

উমস্থত ফিৃতো/আবৃমত প্রমতোদ্য মনবযয ৮-১২ ফছয 

        আভোয তুমররত যখ যোরর ৮-১২ ফছয 

যপ্ররজরন্টন প্রস্তুত মপ্রয় যখ যোরর ১৩-১৮ ফছয 

যপ্রোগ্রোমভং ফো কুইজ 

প্রমতরমোমগতো 

যছোট যফমক যপ্রোগ্রোভ এফং 

আইমটি মফলয়ক 

১৩-১৮ ফছয 

যেষ্ঠ ল্যোফ মনফ যোিন 

(১ভ, ২য় ও ৩য়) 

যেষ্ঠ প্রমতষ্ঠোনরক পুযস্কোয 

প্রদোরনয ব্যফস্থো গ্রণ 

স্থোমত যখ যোরর 

মডমজটোর ল্যোফ 

 

মফিঃদ্রিঃ প্রমতরমোমগতো আরয়োজরনয যক্ষরে স্থোমত কর যখ যোরর মডমজটোর ল্যোফ 

ব্যফোয কযরত রফ। অন্যথোয় রেরন কক্ষ ব্যফোয কযো যমরত োরয। 

1) উরজরো মনফ যোী অমপোরযয কোম যোরয়  

2) উরজরো মক্ষো অমপ  

3) উরজরো ভোধ্যমভক মক্ষো অমপ 

4) উরজরো কোম যোরয়, তথ্য ও যমোগোরমোগ 

প্রযুমি অমধদপ্তয 

(খ) যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ কর্তযক প্রমতরমোমগতো 

আরয়োজন 

যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ 

7.  প্রিোয ও ব্র্যোমডং: মদফ উররক্ষয মনমভ যত মথভ ংগীত, অমডও-মবজ্যযয়োর, 

যোস্টোয, মরপররট ইতযোমদ ফতযভোন যকোরযয োপল্য তুরর 

ধযো/উস্থোন কযো।  

মফিঃদ্রিঃ প্রমতটি ইউমনয়ন মযলরদ যপ্রোরজক্টরযয ভোধ্যরভ মদফ উররক্ষয 

আরয়োমজত উরবোধনী ও যখ যোরর দক প্রদোন অনুষ্ঠোন প্রিোয কযো  

             ।   

1) উরজরো মনফ যোী অমপোরযয কোম যোরয় 

2) যৌযবো/ উরজরো মযলদ/ ইউমনয়ন 

মযলদ 

3) উরজরো কোম যোরয়, তথ্য ও যমোগোরমোগ 

প্রযুমি অমধদপ্তয 

4) যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ 

 
 

 

 

 

 

৫. দদফ উদ মান কাম ণিদভয ব্যয়: 

ফণ যোঢয ও মথোমথ ভম যোদোয় মদফ উদ মোন কোম যক্ররভয ব্যয় মনফ যোরয জন্য অথ য মফবোগ এ খোরত তথ্য ও যমোগোরমোগ প্রযুমি মফবোরগয 

অনুকূরর প্ররয়োজনীয় অথ য ফযোে প্রদোন কযরফ।    
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৬.  দদফ উদ মান-এয কদভটিমূ: 

৬.1. জাতীয় উদ মান ও ফাস্তফায়ন কদভটি (দজযষ্ঠতায দবদত্তদত নয়):  

1)  

       

ভোননীয়    /প্রমতভন্ত্রী, তথ্য ও যমোগোরমোগ প্রযুমি মফবোগ  - বোমত 

2)  মিফ, তথ্য ও যমোগোরমোগ প্রযুমি মফবোগ - দস্য  

3)  মিফ,                য়  - দস্য  

4)  মিফ, জনমনযোত্তো মফবোগ - দস্য 

5)  মিফ, স্বোস্থযরফো মফবোগ - দস্য 

6)  মিফ, যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

7)  মিফ, যুফ ও ক্রীড়ো ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

8)  মিফ, ভোধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষো মফবোগ - দস্য 

9)  মিফ, প্রোথমভক ও গণমক্ষো ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

10)  মিফ, কোমযগময ও ভোদযোো মক্ষো মফবোগ - দস্য 

11)  মিফ, মুমিযুদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

12)  মিফ, ভমরো ও মশু মফলয়ক ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

13)  মিফ, ংস্কৃমত মফলয়ক ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

14)  মিফ, ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

15)  মিফ, তথ্য ও ম্প্রিোয ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

16)       (   য় ও      ), ভমন্ত্রমযলদ মফবোগ - দস্য 

17)      ,              য়            য় - দস্য 

18)  মিফ, জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয় - দস্য 

19)  অমতমযি মিফ (আইমটি প্ররভোন ও গরফলণো অনুমফবোগ), তথ্য ও যমোগোরমোগ প্রযুমি মফবোগ  - দস্য 

20)  মনফ যোী মযিোরক, ফোংরোরদ কমিউটোয কোউমির - দস্য 

21)  ব্যফস্থোনো মযিোরক, ফোংরোরদ োই-যটক োকয কর্তযক্ষ - দস্য 

22)  ভোমযিোরক, মডমজটোর মনযোত্তো এরজিী - দস্য 

23)  ভোমযিোরক, ভোধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষো অমধদপ্তয - দস্য 

24)  ভোমযিোরক, প্রোথমভক মক্ষো অমধদপ্তয - দস্য 

25)  ভোমযিোরক,কোমযগময মক্ষো অমধদপ্তয - দস্য 

26)  ভোমযিোরক, ভোদ্রোো মক্ষো অমধদপ্তয - দস্য 

27)  ভোমযিোরক, ফোংরোরদ মশু একোরডমভ - দস্য 

28)             ,                ও               - দস্য 

29)             ,               ও                  - দস্য  

30)  ভোমযিোরক, ফোংরোরদ মল্পকরো একোরডভী - দস্য 

31)  প্রকল্প মযিোরক, এটুআই  - দস্য 

32)  মনয়ন্ত্রক, কররোরোয অফ োটি যপোইং অথমযটিজ (মমএ)  - দস্য 

33)  মকউরযটয, জোমতয জনক ফঙ্গফন্ধু যখ মুমজবুয যভোন স্মৃমত জোদুঘয - দস্য 

34)  মপ্রমিোর, ইউমনবোম যটি ল্যোফরযটময স্কুর এড কররজ - দস্য 

35)  যিয়োযম্যোন, যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ - দস্য 

36)  ভোমিফ, যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ - দস্য 

37)  উরদষ্টো (কর), যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ - দস্য 

38)  োংগঠমনক মিফ, যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ - দস্য  

39)  োংগঠমনক িোদক, যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ  - দস্য 

40)  মনফ যোী        , যন্টোয পয মযোি য অযোড ইনপযরভন (মআযআই)  - দস্য 

41)  বোমত, ফোংরোরদ অযোরো   য়ন অফ পটওয়    অযোড ইনপযরভন োমব যর (রফম)   - দস্য 

42)  বোমত, ফোংরোরদ অযোরোমরয়ন অফ কন্টোক্ট যন্টোয অযোড আউটরোম যং (ফোরকো) - দস্য 

43)  বোমত,                        (মফমএ) - দস্য 

44)  বোমত, ই-কভো য অযোরোমরয়ন অফ ফোংরোরদ (ই-কযোফ)  - দস্য 

45)  বোমত, ইন্টোযরনট োমব য যপ্রোবোইডোয এরোমরয়ন অফ ফোংরোরদ (আইএমএমফ)  - দস্য 

46)  প্রমতমনমধ, সূিনো পোউরডন  - দস্য 

47)  প্রমতমনমধ, সুমিন্তো পোউরডন  - দস্য 

48)  বোমত, ফোংরোরদ ংফোদ ংস্থো (ফো) - দস্য 

49)        , যটকরনোরমজ মভমডয়ো মগল্ড ফোংরোরদ (টিএভমজমফ)  - দস্য 

50)  ভোমযিোরক, তথ্য ও যমোগোরমোগ প্রযুমি অমধদপ্তয - দস্য-মিফ 
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   মযমধ:  

1) ‘যখ যোরর মদফ’ মথোরমোগ্য ভম যোদোয় উদমোরনয ররক্ষয প্ররয়োজনীয় মযকল্পনো, কভ যসূমি     ও      য় ;  

2)        য়              য়      উদমোন                ও                   ;  

3)   য়                    -                   ;  

4) ‘যখ যোরর মদফ’ উদমোরনয ররক্ষয গঠিত কর উ-কমভটি যক োমফ যকবোরফ প্ররয়োজনীয় যোভ য ও মদক-

মনরদ যনো প্রদোন;   

5) ‘যখ যোরর মদফ’ উদমোন ংক্রোন্ত প্রস্তুমতমূরক কোম যক্রভ গঠিত মফমবন্ন উ-কমভটি কর্তযক গৃীত কোম যক্ররভয 

তত্ত্বোফধোন, ভন্বয় োধন, মযফীক্ষণ ও অগ্রগমত ম যোররোিনো;  

6) প্ররয়োজনীয় ফোরজট অনুরভোদন ও আনুলমঙ্গক মফলয়োমদ মফরফিনোকযণ; 

7) প্ররয়োজরন এক ফো একোমধক দস্য যকো-অপ্ট           ;      

8) ংমিষ্ট অন্যোন্য মফলয়োমদ।   

 

৬.২.  দফবাগীয় কদভটি (দজযষ্ঠতায দবদত্তদত নয়):  

1)   মফবোগীয় কমভনোয, ংমিষ্ট মফবোগ - আহ্বোয়ক 

2)         ,               - দস্য 

3)  মফবোগীয় ম যোরয় কর যকোময দপ্তয/ংস্থো/প্রমতষ্ঠোন প্রধোন  - দস্য 

4)  প্রমতমনমধ, যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ (০১ জন) - দস্য 

5)  অমতমযি মফবোগীয় কমভনোয (োমফ যক) - দস্য-মিফ 

 

   মযমধ: 

1)   মফবোগীয় ম যোরয় মফমবন্ন অনুষ্ঠোন (যমভন- য যোরী, আররোিনো বো, োংস্কৃমতক অনুষ্ঠোন ইতযোমদ)   য়   ; 

2)   মক্ষোমূরক িরমচ্চে প্রদ যনী আরয়োজন; 

3)   যকন্দ্রীয়বোরফ যপ্রমযত কনরটন্টমূ প্রিোরযয ব্যফস্থো কযো; 

4)   প্ররয়োজরন এক ফো একোমধক দস্য যকো-অপ্ট           ; 

5)   প্ররয়োজরন এক ফো একোমধক উ-কমভটি গঠন           ;  

6)   মদফটি উদমোন যরল একটি মদফ উদমোন প্রমতরফদন দোমখর; এফং  

7)   ংমিষ্ট অন্যোন্য মফলয়োমদ।  

 

৬.৩.  শজরা কদভটি (দজযষ্ঠতায দবদত্তদত নয়):  

1)  যজরো প্রোক, ংমিষ্ট যজরো  - বোমত  

2)                      , ংমষ্ট যজরো মযলদ - দস্য 

3)  যজরো ম যোরয় কর যকোময দপ্তয/ংস্থো/প্রমতষ্ঠোন প্রধোন - দস্য 

4)         ,                     (        )  - দস্য  

5)    য় ,                     - দস্য 

6)  যজরো ম যোরয় কর যকোময/রফযকোময মক্ষো প্রমতষ্ঠোন প্রধোন - দস্য 

7)  বোমত/োধোযণ িোদক, যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ (০১ জন) - দস্য 

8)  যপ্রোগ্রোভোয (রজরো আইমটি কভ যকতযো), ংমিষ্ট যজরো - দস্য  

9)  অমতমযি যজরো প্রোক (োমফ যক) - দস্য-মিফ 

 

   মযমধ: 

1)   যজরো ম যোরয় মফমবন্ন অনুষ্ঠোন (যমভন- য যোরী, আররোিনো বো, োংস্কৃমতক অনুষ্ঠোন ইতযোমদ) এফং প্রমতরমোমগতো 

(কুইজ, মফতকয, যিনো, মিেোঙ্কন, যপ্রোগ্রোমভং ইতযোমদ) আরয়োজন;   

2)   মক্ষোমূরক িরমচ্চে প্রদ যনী আরয়োজন; 

3)   যকন্দ্রীয়বোরফ যপ্রমযত কনরটন্টমূ প্রিোরযয ব্যফস্থো কযো; 

4)   প্ররয়োজরন এক ফো একোমধক দস্য যকো-অপ্ট           ; 

5)   প্ররয়োজরন এক ফো একোমধক উ-কমভটি গঠন           ;  

6)   মদফটি উদমোন যরল একটি মদফ উদমোন প্রমতরফদন দোমখর; এফং 

7)   ংমিষ্ট অন্যোন্য মফলয়োমদ।   
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৬.৪.    উরজরো কমভটি (দজযষ্ঠতায দবদত্তদত নয়)   
 

      উদদষ্টা:   যিয়োযম্যোন, উরজরো মযলদ  
 

1)  উরজরো মনফ যোী কভ যকতযো, ংমিষ্ট উরজরো - বোমত  

2)  প্রমতমনমধ, ংমিষ্ট যৌযবো   - দস্য 

3)  দপ্তয/ংস্থো প্রধোন, ংমিষ্ট উরজরো - দস্য 

4)  প্রমতমনমধ, যখ যোরর জোতীয় মশু-মকরোয মযলদ (০১ জন) - দস্য 

5)  কোযী যপ্রোগ্রোভোয (উরজরো আইমটি কভ যকতযো), ংমিষ্ট উরজরো  - দস্য-মিফ 

 

   মযমধ: 

1)   উরজরো ম যোরয় মফমবন্ন অনুষ্ঠোন (যমভন- য যোরী, আররোিনো বো, োংস্কৃমতক অনুষ্ঠোন ইতযোমদ) এফং প্রমতরমোমগতো 

(কুইজ, মফতকয, যিনো, মিেোঙ্কন, যপ্রোগ্রোমভং ইতযোমদ) আরয়োজন;   

2)   মক্ষোমূরক িরমচ্চে প্রদ যনী আরয়োজন; 

3)   যকন্দ্রীয়বোরফ যপ্রমযত কনরটন্টমূ প্রিোরযয ব্যফস্থো কযো; 

4)   প্ররয়োজরন এক ফো একোমধক দস্য যকো-অপ্ট           ; 

5)   প্ররয়োজরন এক ফো একোমধক উ-কমভটি গঠন           ;  

6)   মদফটি উদমোন যরল একটি মদফ উদমোন প্রমতরফদন দোমখর; এফং 

7)   ংমিষ্ট অন্যোন্য মফলয়োমদ।  

 

৭. ফাস্তফায়ন         :  

তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি দফবাদগয আওতাধীন তথ্য ও শমাগাদমাগ প্রমৄদি অদধদপ্তয ‘শখ যাদর দদফ উদ মান নীদতভারা 

২০২২’ এয ফাস্তফায়নকাযী প্রদতষ্ঠান এফাং                    -                                   দাদয়ত্ব ারন 

কযদফ।  

 

৮. দদফ উদ মান দযকল্পনায় দফদফচয গুরুত্বপূণ ণ দফলয়াফদর: 

 

৮.১. পুষ্পস্তফক                        -                           দদঘ যয ০৪ ফুট x প্রস্থ ০৩ফুট। 

ভোনুোমতক োরয উমিমখত আকোরযয যিরয় ফড় আকোরযয প্রমতকৃমত স্থোন কযো মোরফ [াংদমাজনী-১] ;    

৮.২. কর ভন্ত্রণারয়/দফবাগ/দপ্তয/াংস্থা/প্রদতষ্ঠান ভাঠ ম ণাদয় প্রদয়াজনীয় দনদদ ণনা শপ্রযণ কযদফ; 

 

৯. অস্পষ্টতো দূযীকযণ:   

                                 অস্পষ্টতা                ও                                        

      ।  

10.           : 

           অদফরদম্ব কাম ণকয দফ। 

 


