
বৃস্পততফায,২২ভাচ চ, ২০১৮ 

অনুষ্ঠান/ কভ চসূতচ তদ্ধান্ত 

আনুষ্ঠাতনক ম্বধ চনা কভ চসূতচ 

কার ১০:০০ ঘটিকা, ফঙ্গফন্ধু আন্তজচাততক ম্মেরন ককন্দ্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীম্মক আনুষ্ঠাতনকবাম্মফ ংফধ চনা প্রদান 

ফাস্তফায়ম্মনেঃ অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ 

ফণ চাঢযম্মাবামাত্রা 

কফরা ৪:০০ ঘটিকা 

ফাংরায ঐততয, ংস্কৃতত  উন্নয়ন তুম্মর ধম্ময তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ/ 

গুরুত্বপূণ চ ংস্থা কর্তচক যভয় সুতিতফাদকদর/ তাযকা কেম্মরায়ায/ 

অতবম্মনতা/ তফতষ্ট ব্যতিফগ চ  জনগম্মণয অংগ্রম্মণ চাযটি ম্ময়ন্ট 

ম্মত মাত্রা শুরু কম্ময ফঙ্গফন্ধু জাতীয় কেতডয়াম্মভ কম্মরয তভরন 

 

ভন্বম্ময়েঃ স্থানীয় যকায তফবাগ; 

ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ/ গুরুত্বপূণ চ ংস্থা ফতণ চর াম্মজ 

ফাদকদর  যভয় প্রদতিণ কম্ময কফরা ৪টায় তনতদ চষ্ট 

ম্ময়ম্মন্ট একত্র ম্ময় কেতডয়াম্মভয উম্মেম্মে কাবামাত্রা 

কযম্মফ।    

ান্ধ্যকারীন াংস্কৃততক অনুষ্ঠান 

ন্ধ্যা৬:০০ঘটিকা, ফঙ্গফন্ধু জাতীয় কেতডয়াভ 

-করজায কা, পায়াযয়াকচ ২-৩ ঘন্টায একটি ভম্মনাজ্ঞ 

াংস্কৃততকঅনুষ্ঠান 

ফাস্তফায়ম্মনেঃ ংস্কৃতত ভন্ত্রণারয় 

শুক্রফায, ভাচ চ ২৩, ২০১৮ 

অনুষ্ঠান/ কভ চসূতচ তদ্ধান্ত 

আন্তজচাততক কতভনায 

কার১০:০০ ঘটিকা, কাম্মটর কযতডনব্লু 

এরতডতকযাটাগতযম্মতউত্তযণংক্রান্তএকটি আন্তজচাততক কতভনায 

ফাস্তফায়ম্মনেঃ অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ 

কটকতনকযার টিম্মভয াম্মথ ভততফতনভয় 

কফরা৪:০০ ঘটিকা, কাম্মটর কযতডনব্লু 

ীতভত ম চাম্ময় তফম্মলজ্ঞম্মদয তনম্ময় ভততফতনভয় 

ফাস্তফায়ম্মনেঃ অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ 

  

াযা কদব্যী উদমান কভ চসূতচ, ভাচ চ ২০-২৫, ২০১৮ 

অনুষ্ঠান/ কভ চসূতচ তদ্ধান্ত 

তফম্মল কফা প্তা ারন- কর ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ এফং 

কজরা/উম্মজরা/ইউতনয়ন ম চাম্ময়ম্মফাদান 

ভতন্ত্রতযলদ তফবাগ ম্মত একটি তনম্মদ চনামূরক ত্র 

কপ্রযণ কযা ম্মফ। এয অনুবৃতত্তক্রম্মভকর ভন্ত্রণারয়/ 

তফবাগ স্থানীয় ম চাম্ময় ম্প্রাতযত াংগঠতনক 

কাঠাম্মভাম্মক তফবাগীয় কতভনায/ কজরা প্রাক/ 

উম্মজরা তনফ চাী কভ চকতচায াম্মথ ভন্বয় কম্ময কভ চসূতচ 

ারন কযায তনম্মদ চনা প্রদান কযম্মফ। 

কজরা/ উম্মজরা ম চাম্ময় আম্মরাচনা, কতভনাম্মযয আম্ময়াজন, তচত্র প্রদ চনী, 

ছতফ আঁকা প্রততম্মমাতগতা, আনন্দ কাবামাত্রা, াংস্কৃততক অনুষ্ঠান 

ংতিষ্ট ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ স্থানীয় ম চাম্ময় ম্প্রাতযত 

াংগঠতনক কাঠাম্মভাম্মক তফবাগীয় কতভনায/ কজরা 

প্রাক/ উম্মজরা তনফ চাী কভ চকতচায াম্মথ ভন্বয় কম্ময 

কভ চসূতচ ারন কযায তনম্মদ চনা প্রদান কযম্মফ।  

তথ্য  প্রযুতি তফলয়ক উন্নয়ম্মনয প্রদ চনী তথ্য  প্রযুতি ভন্ত্রণারয় স্থানীয় ম চাম্ময় ম্প্রাতযত 



াংগঠতনক কাঠাম্মভাম্মক তফবাগীয় কতভনায/ কজরা 

প্রাক/ উম্মজরা তনফ চাী কভ চকতচায াম্মথ ভন্বয় কম্ময 

কভ চসূতচ ারন কযায তনম্মদ চনা প্রদান কযম্মফ। 

এরাকাতবতত্তক জনতপ্রয় কেরাধূরায প্রততম্মমাতগতায আম্ময়াজন, কমভনেঃ 

কনৌকা ফাইচ, রাঠিম্মেরা, ফুটফর, কাফাতড, তক্রম্মকট ইতযাতদ 

যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় স্থানীয় ম চাম্ময় ম্প্রাতযত 

াংগঠতনক কাঠাম্মভাম্মক তফবাগীয় কতভনায/ কজরা 

প্রাক/ উম্মজরা তনফ চাী কভ চকতচায াম্মথ ভন্বয় কম্ময 

কভ চসূতচ ারন কযায তনম্মদ চনা প্রদান কযম্মফ। 

াযা কদব্যী প্রচায অতবমান, ভাচ চ ২০-২৫, ২০১৮ 

অনুষ্ঠান/ উম্মযাগ তদ্ধান্ত 

তপ্রন্টতভতডয়ায় কগার কটতফর আম্মরাচনা, তথ্যধভী করো,ম্পাদকীয় 

প্রকা 

অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ ম্মত প্রম্ময়াজনীয় তথ্য  

তফফযণী ংগ্রপূফ চক তথ্য ভন্ত্রণারয় প্রম্ময়াজনীয় উম্মযাগ 

গ্রণ কযম্মফ। 

টিতব/কফতাযইম্মরক্ট্রতনকতভতডয়ায় TVC, তথভ ং (Theme 

Song) প্রচায টকম্মাধভী তফতবন্ন আম্মরাচনায আম্ময়াজন 

অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ ম্মত প্রম্ময়াজনীয় তথ্য  

তফফযণী ংগ্রপূফ চক তথ্য ভন্ত্রণারয় প্রম্ময়াজনীয় উম্মযাগ 

গ্রণ কযম্মফ। 

কদম্ময তযতচত সুীর ভাম্মজয প্রতততনতধম্মদয  মৃ্পি কম্ময উত্তযম্মণয 

ইততফাচক তদকগুম্মরা জনগম্মণয ভাম্মঝ উস্থান 

অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ ম্মত প্রম্ময়াজনীয় তথ্য  

তফফযণী ংগ্রপূফ চক তথ্য ভন্ত্রণারয় প্রম্ময়াজনীয় উম্মযাগ 

গ্রণ কযম্মফ। 

কর ম চাম্ময়য তিা প্রততষ্ঠানম্মক মৃ্পি কম্ময এরতডত উত্তযণ ংক্রান্ত 

তথ্য উস্থান 

অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ ম্মত প্রম্ময়াজনীয় তথ্য  

তফফযণী ংগ্রপূফ চক তিাভন্ত্রণারয়-এয ততনটি তফবাগই 

ব্যাক প্রচাযণায উম্মযাগ গ্রণ কযম্মফ।  

 

কপবুক,টুইটায, ব্লগ ইতযাতদয ভত কাোরতভতডয়ায় এ অজচম্মনয 

প্রচাযণা 

 

ফাস্তফায়ম্মনেঃ অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ 

 

ঢাকা যকক নানাতফধ পযাস্টুন, ব্যানায,কাোয,এরইতডরাইটিং, যতঙন 

তাকাতদম্ময় তিতকযণ 

 

ফাস্তফায়ম্মনেঃ অথ চননততক ম্পকচ তফবাগ 

 

কজরা/ উম্মজরায তফতবন্ন গুরুত্বপূণ চ ড়ক  ম্ময়ম্মন্ট পযাস্টুন , 

ব্যানায,কাোয, TVC,Theme Song প্রচায 

স্থানীয় যকায তফবাগ-এয াম্মথ ভন্বয় কম্ময তথ্য 

ভন্ত্রণারয় ফাস্তফায়ন কযম্মফ। 

 

ফা/ গাতড় তফতবন্ন মানফাম্মন উন্নয়ন  উত্তযণ ংক্রান্ত তেকায 

 

ফাস্তফায়ম্মনেঃ ড়ক তফবাগ 

ারাগান/ জাতয গান/ করাকজ ংস্কৃততয ভাধ্যম্মভ উন্নয়ন  উত্তযম্মণয 

গুরুত্ব তুম্মর ধম্ময প্রচাযণা 

ংস্কৃততভন্ত্রণারয় তথ্য ভন্ত্রণারয় ভতন্বত উম্মযাম্মগয 

ভাধ্যম্মভ ফাস্তফায়ন কযম্মফ। 

 


