
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 
 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম       : িথ্য মন্ত্রণালহয়র আওিাধীন িাাংলাহদশ চলবিত্র সসন্সর সিার্ ি, ঢাকা। 

আওিাধীন অবধদপ্তর/সাংস্থার সাংখ্যা   : 
প্রবিহিদনাধীন িছর        :  ২০১৪-১৫     প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ : ২১-০৬-২০১৫  
 

(১) প্রশাসবনক    
 

১. ১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সাংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) 
সাংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি  

পদ 

শূন্যপদ িছরবভবিক সাংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 
 

     

অবধদপ্তর/সাংস্থাসমূে/সাংযুক্ত 

অবিস (হমাে পদ সাংখ্যা) 

 

িাাংলাহদশ চলবিত্র সসন্সর 

সিার্ ি, ঢাকা।  

 

 

 
৩৬ 

 

 

 
২০ 

 

 

 
১৬ 

 

 

 
২ 

নিজস্ব নিয়য়োগনিনি প্রণয়য়ির 

কোজটি সনিি কনিটিয়ে 

প্রপ্ররয়ণর জন্য প্রশোসনিক 

িন্ত্রণোলয়য় প্রনিয়োিীি রয়য়য়ে। 

নিয়য়োগনিনি প্রণীে হয়ল শূন্য 

পয়ে জিিল নিয়য়োগ প্রেওয়ো 

সম্ভি হয়ি। 

সমাে ৩৬ ২০ ১৬ ২  
 

* অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/দ্ব র কারণ মন্তব্য কলাহম ্হ খ করহি েহি। 

         

১.২ শূন্যপহদর বিন্যাস  
অবিবরক্ত 

সবচি/িদূর্ধ্ি পদ 

সজলা 

কম িকিিার পদ 

অন্যান্য ১ম 

সেবণর পদ 

২য় সেবণর 

পদ 

৩য় সেবণর 

পদ 

৪র্ ি সেবণর 

পদ 

সমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x 
 

x 
 

x 
 

১ ১১ ৪ ১৬ 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদাসম্পন্ন/সাংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহল  

 িার িাবলকা : প্রহর্াজয নয়। 

 

১.৪       শূন্যপদ পূরহণ িড় রকহমর সকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা :  

 নিজস্ব নিয়য়োগনিনি প্রণয়য়ির কোজটি সনিি কনিটিয়ে প্রপ্ররয়ণর জন্য প্রশোসনিক িন্ত্রণোলয়য় প্রনিয়োিীি রয়য়য়ে। 

নিয়য়োগনিনি প্রণীে হয়ল শূন্য পয়ে জিিল নিয়য়োগ প্রেওয়ো সম্ভি হয়ি। 

 

১.৫       অন্যান্য পহদর িথ্য  : 

 

প্রবিহিদনাধীন িছহর ্ন্নয়ন িাহজে সর্হক রাজস্ব িাহজহে স্থানান্তবরি 

পহদর সাংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর ্ন্নয়ন িাহজে সর্হক রাজস্ব িাহজহে  

স্থানান্তহরর  জন্য প্রবিয়াধীন পহদর সাংখ্যা 

১ ২ 

x x 

 

চলমান পািা-২ 

 

 

 

 



পোেো-২ 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনাধীন বছরে পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 
কম িকিিা কম িচারী সমাে কম িকিিা কম িচারী সমাে 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x x x x  

 

১.৭ ভ্রিণ/পনরেশ শি (প্রেয়শ)  

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(হমাে বদহনর সাংখ্যা) 

মন্ত্রী/্পহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/্পমন্ত্রী/হেশাল 

এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ি প্রকল্প পনরেশ শি x x x x 

পোি শেয িট্টগ্রোয়ি ভ্রিণ x x x x 
 

১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিহদহশ) 
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (হমাে বদহনর সাংখ্যা) * 

মন্ত্রী/্পহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/্পমন্ত্রী/ 

সেশাল এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

x x x x  
 

১.৯    ্পহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ দ্িান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সাংখ্যা : প্রহর্াজয নয়। 

 

(২) অবর্ে আপবি  
 

২.১  অবর্ে আপবি সাংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৪ সর্হক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 

(োকার অঙ্ক সকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবর্ে আপবি ব্রর্বশহে 

জিাহির 

সাংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবর্ে আপবি অবনষ্পন্ন অবর্ে আপবি 

সাংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সাংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সাংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

 িাাংলাহদশ 

চলবিত্র সসন্সর 

সিার্ ি, ঢাকা।  

৯টি ০.৩০১০ ৪টি ৪টি ০.২৯১৪ ৫টি ০.০০৯৬ 

সি িহমাে ৯টি ০.৩০১০ ৪টি ৪টি ০.২৯১৪ ৫টি ০.০০৯৬ 

 
 

২.২  অবর্ে বরহপাহে ি গুরুির/িড় রকহমর সকান জাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল সসসি সকসসমূহের 

িাবলকা  : প্রহর্াজয নয়। 

 

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িাং অবধদপ্তর/সাংস্থার সবিবলি সাংখ্যা)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-বছরে 

(২০১৪-১৫) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সাংস্থাসমূহে পুবিভূি সমাে 

বিভাগীয় মামলার সাংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন বছরে বনষ্পবিকৃি  মামলার সাংখ্যা অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় মামলার 

সাংখ্যা চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত  

অব্যােবি  অন্যান্য দণ্ড সমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

x x x x x x 
 

চলমান পািা-৩ 

 

 

 

 



পািা-৩ 

 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহ  দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৪ সর্হক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 
 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রিাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সাংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র 

বিরুহ  দাহয়রকৃি বরে 

মামলার সাংখ্যা 

্ন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

সিহত্র সরকাহরর বিরুহ  

দাহয়রকৃি মামলার সাংখ্যা 

দাহয়রকৃি সমাে 

মামলার সাংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি সমাে 

মামলার সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

x ৩টি x ৩টি ১৪টি 

 

 (৫) মানিসম্পদ  ্ন্নয়ন  
  

৫.১        সদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০১৪ সর্হক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 
 

প্রবশিণ কম িসূবচর সমাে সাংখ্যা মন্ত্রণালয় এ্িাং আওিাধীন সাংস্থাসমূে সর্হক অাংশগ্রেণকারীর সাংখ্যা  

১ ২ 

৪ ৫ জি। 
 

1. Conduct & Discipline Course -  জি

2. Modern Office Management - ১ জি

3. Training in Budgeting and Accountings System (TIBAS)15 - ১ জি 

4. Communicative English Course - ১ জি

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (২০১৪-১৫) সকান ইন-ো্জ প্রবশিহণর আহয়াজন করা েহয় 

র্াকহল িার িণ িনা :  

 

িবমক নাং প্রবশিহণর বশহরানাম  প্রবশিহণর িাবরখ প্রবশিহণর সময় 

০১ সরকাবর কম িচারী আচরণ বিবধমালা  ১৭-১২-২০১৪ সকাল ১০:০০ ো সর্হক ১১:০০ ো। 

০২ নবর্ ব্যিস্থাপনা  ১৮-১২-২০১৪ সকাল ১০:০০ ো সর্হক ১১:০০ ো। 

০৩ বিবিধ পত্র সর্াগাহর্াগ ২১-১২-২০১৪ সকাল ১০:০০ ো সর্হক ১১:০০ ো। 

০৪ চাকুরীহি বনহয়াগ প্রবিয়া ২৬-০১-২০১৫ সকাল ১০:০০ ো সর্হক ১১:০০ ো। 

০৫ ছুটি বিবধমালা  ২৭-০১-২০১৫ সকাল ১০:০০ ো সর্হক ১১:০০ ো। 

০৬ বিবভন্ন প্রকার ভ্রমণ ভািা  ২৮-০১-২০১৫ সকাল ১০:০০ ো সর্হক ১১:০০ ো। 

০৭ িাাংলা শু  িানান নীবি  ২২-০৬-২০১৫ সকাল ১০:১৬ ো সর্হক ১১:৪৫ ো। 

   

৫.৩   প্রবশিণ কম িসূবচহি কম িকিিা/কম িচারীহদর অাংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর সিহত্র িড় রকহমর সকান সমস্যা র্াকহল 

 িার িণ িনা  :  জনিল সাংকে।   
 

৫.৪   মন্ত্রণালহয় অন্-দ্য-জি সেবনাং (OJT)-এ্র ব্যিস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-দ্য-জি সেবনাং আহয়াজন  করহি 

 িড় রকহমর সকান অসুবিধা আহছ বক-না? : প্রহর্াজয নয়।  
 

৫.৫      প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর (০১ জুলাই ২০১৪ সর্হক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর জন্য বিহদশ গমনকারী 

 কম িকিিার সাংখ্যা   
 

(৬)  সসবমনার/ওয়াকিশপ সাংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৪ সর্হক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 

সদহশর অভযন্তহর সসবমনার/ওয়াকিশহপর সাংখ্যা সসবমনার/ওয়াকিশহপ অাংশগ্রেণকারীহদর সাংখ্যা 

১ ২ 

x x 

চলমান পািা-৪ 

 



পািা-৪ 

 

(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্প্োর স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৪ সর্হক ৩০ জুন ২০১৫ পর্ িন্ত) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে 

কবম্প্োহরর সমাে 

সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ইন্টারহনে 

সুবিধা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থাসমূহে 

কবম্প্োর প্রবশবিি জনিহলর 

সাংখ্যা 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 েযাঁ েযাঁ নাই ০৮ ০৭ 
 

(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাাংশ/মুনািা/আদায়কৃি রাজস্ব সর্হক সরকাবর সকাষাগাহর জমার পবরমাণ  

(অর্ ি বিভাহগর জন্য)  

(োকার অঙ্ক সকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

 ২০১৪-১৫ ২০১৩-১৪ হ্রোস(-)/বৃনির (+) হোর 

লক্ষ্যিোত্রো প্রকৃে অজশি লক্ষ্যিোত্রো প্রকৃে অজশি লক্ষ্যিোত্রো প্রকৃে অজশি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রোজস্ব 

আয় 

ট্যোক্স প্ররনিনিউ x x x x x x 
িি-ট্যোক্স প্ররনিনিউ ০.৩০১০ ০.৪৭৯১ ০.৪০১০ ০.৪৭৩০ (+) (+) 

উদ্বৃত্ত (ব্যিসোনয়ক আয় প্রেয়ক) x x x x x x 
লিযোাংশ নহসোয়ি x x x x x x 

 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি ্হ খহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কে    
 

৯.১  প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন কহর র্াকহল িার িাবলকা 

 

৯.২ প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/্হ খহর্াগ্য কার্ িািবল 
 

(ক) িলনিত্র  প্রসন্সর সাংিোন্ত কোর্ শিিঃ 
 

■  িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোয়ড শ প্রেশী-নিয়েশী সি শপ্রকোর িোনণনজযক ও অিোনণনজযক িোাংলো ও ইাংয়রজী এিাং আিেোিীকৃে 

িলনিত্রসমূহ িোাংলোয়েয়শ প্রেশ শয়ির জন্য প্রসন্সর করো  হয়য় েোয়ক।  
 

■   ২০১4-২০১5 অে শ িেয়র 24 জুি পর্ শন্ত ৯৪টি পূণ শদের্ঘ শয িোাংলো, ৫৬টি পূণ শদের্ঘ শয ইাংয়রনজ, ১টি স্বল্পদের্ঘ শয িোাংলো, ৬৪টি িোাংলো 

িলনিয়ত্রর প্রেইলোর এিাং ৮টি নিজ্ঞোপিনিত্র প্রসন্সর করো হয়য়য়ে।  
 

■   ২০১৪-২০১৫ অে শ িেয়র 24 জুি পর্ শন্ত  ৯১ টি পূণ শদের্ঘ শয িোাংলো, ৫৩টি পূণ শদের্ঘ শয ইাংয়রনজ, ১টি স্বল্পদের্ঘ শয িোাংলো, ৬৪টি িোাংলো 

প্রেলোর এিাং ৮টি নিজ্ঞোপিনিয়ত্রর প্রসন্সর সিেপত্র জোরী করো হয়য়য়ে।  
 

■   ২০১৪-২০১৫ অে শ িেয়র 24 জুি পর্ শন্ত ৬টি পূণ শদের্ঘ শয িোাংলো, ৩টি পূণ শদের্ঘ শয ইাংয়রনজ িলনিত্র জিসোিোরয়ণর িয়ে প্রেশ শি 

উপয়র্োগী িয় িয়ি শ প্রসন্সর আয়িেিপত্র িোনেল প্রর্ঘোষণো করো হয়।  
 

■   এেোড়োও ২০১৪-২০১৫ অে শ িেয়র 24 জুি পর্ শন্ত নিনিন্ন িলনিত্র উৎসয়ির জন্য প্রিোট ১৩৩টি নিয়েনশ িলনিত্র পরীক্ষ্ণপূি শক 

নিয়শষ প্রসন্সর সিেপত্র জোরী করো হয়য়য়ে।  
 

■   িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোড শ িলনিয়ত্রর প্রিোয়রর জন্য নিনি শে প্রপোটারোর ও োয়টোয়সট অমোয়িোেি নেয়য় েোয়ক। ২০১৪-

২০১৫ অে শ িেয়র 24 জুি পর্ শন্ত িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোড শ প্রেয়ক ৮৬টি িলনিয়ত্রর প্রপোটারোর ৭৮টি িলনিয়ত্রর 

োয়টোয়সট এর অমোয়িোেি প্রেয়ো হয়য়য়ে।  
 

■  ২০১৪-২০১৫ অে শ িেয়র 24 জুি পর্ শন্ত আইিশৃঙ্খলো রক্ষ্োকোরী িোনহিী ক্শক প্রেয়শর নিনিন্ন স্থোি প্রেয়ক জব্দকৃে 

৩৪(প্রিৌনত্রশ) টি নসনড/নডনিনড, ০২(দুই) টি প্রিয়িোনর কোড শ নিজ্ঞ আেোলয়ের নিয়ে শয়শ পরীক্ষ্ো কয়র িেোিয়ের জন্য এ 

েপ্তয়র প্রপ্ররণ করো হয়য়নেল। প্রপ্রনক্ষ্য়ে নসনড/ নডনিনড/য়িয়িোনর কোড শগুয়লো পরীক্ষ্ো কয়র সাংনিষ্ট েোিোয় িেোিে প্রেোি করো 

হয়য়য়ে। 

চলমান পািা-৫ 



পািা-৫ 

(খ)     পনরেশ শি কোর্ শিি 

 
 িেশিোয়ি িলনিত্র প্রসন্সরনশপ আইি ও নিনি কয় োরিোয়ি প্রয়য়োগ করো হয়ে। পনরেশ শি কোর্ শিি প্রজোরেোর করো হয়য়য়ে। 

পনরেশ শকগণ িো  পর্ শোয়য় নিয়নিেিোয়ি পনরেশ শয়ি র্োয়েি। িলনিত্র নশয়ল্পর সুষ্ঠ পনরয়িশ িজোয় রোখোর স্বোয়ে শ আইি ও নিনি 

লাংর্ঘিকোরী িলনিত্রগুয়লোর নিরুয়ি নিনি প্রিোেোয়িক নিনিন্ন পেয়ক্ষ্প গ্রহণ করো হয়য়য়ে।  

 

 িলনিয়ত্র প্রসন্সরনিহীি অিীল গোি ও দৃশ্য সাংয়র্োজি কয়র প্রেশ শি করোর েোয়য় প্রিোয়োখোলী প্রজলোর প্রসোিোইমুনড় েোিোিীি 

‘‘রনিি’’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘নিরোপত্তো’’ ; কুনিল্লো প্রজলোর লোকসোি েোিোিীি ‘‘পড়শী’’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘টপ নলডোর’’ এিাং 

একই প্রজলোর ‘‘রুপোলী’’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘লোলু কসোই’’ ;  চুয়োডোঙ্গো প্রজলোর ‘পোন্নো’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘নিরোপত্তো’’; িোরোয়ণগঞ্জ 

প্রজলোর প্রসোিোরগাঁও েোিোিীি ‘‘লোিলী’’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘কোটো লোশ’’ এিাং ‘‘অনিলোস’’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘প্রটারশয়ির 

রাংিোজ’’; গোজীপুর প্রজলোর সের েোিোিীি ‘‘ঝুমুর’’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘খুিী নিল্লো’’,  ‘‘িনিেো’’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘িগে’’ এিাং 

একই প্রজলোর শ্রীপুর েোিোিীি ‘‘শোপলো’’ নসয়িিো হল প্রেয়ক ‘‘িগে’’ িোিক পূণ শদের্ঘ শয িোাংলো িলনিয়ত্রর ৯টি নপ্রন্ট জব্দ করো হয়। 

িলনিত্রগুয়লোর িয়ে সাংনিষ্ট েোিো প্রেয়ক নপ্রন্ট জব্দ করোর নিষয়য় এ েপ্তরয়ক অিনহে করোয় নিরোপত্তো, খুিী নিল্লো ও িগে িোিক ৩টি 

পুণ শদের্ঘ শয িোাংলো িলনিয়ত্রর প্রসন্সর সিেপত্র সোিনয়কিোয়ি স্থনগে (সোসয়পন্ড) করো হয়।  
 

িলনিয়ত্র প্রসন্সরনিহীি অিীল গোি ও দৃশ্য সাংয়র্োজি কয়র প্রেশ শি এিাং অমোয়িোেি নিহীি অিীল প্রপোটারোর, োয়টোয়সট ও 

ব্যোিোর েোনপয়য় প্রিোরকোর্ শ িোলোয়িোর েোয়য় িলনিয়ত্রর িনণ শে ৯টি নপ্রন্ট জব্দ করো েোড়োও এ সিয়য় আয়রো ১৬টি জব্দপত্র প্রপ্ররণ করো 

হয়য়য়ে এিাং ১২টি িলনিয়ত্রর প্রয়র্োজকয়ক ব্যোখ্যো েলি কয়র সেকশ করো হয়য়য়ে। িলনিয়ত্র অিীলেো, প্রসন্সরনিহীি িলনিত্র এিাং 

িলনিয়ত্রর অিীল দৃশ্য ও অিীল প্রিোর সোিগ্রীর নিরুয়ি িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোড শ েৎপর রয়য়য়ে। 

 

(গ) পনরেশ শিকৃে প্রজলোর িোি ও প্রিোট নসয়িিো হয়লর সাংখ্যো  
 

 প্রনেয়িেিোিীি সিয়য় ঢোকো, গোজীপুর, িোরোয়ণগঞ্জ, িোনিকগঞ্জ, িরনসাংেী, টোাংগোইল, িয়িিনসাংহ, নকয়শোরগঞ্জ, প্রিত্রয়কোিো, 

প্রশরপুর, পোিিো, িোয়টোর, রোজশোহী, িোপোই িিোিগঞ্জ, হনিগঞ্জ, প্রিৌলিীিোজোর, নসয়লট, খুলিো, র্য়শোর, িড়োইল, িোয়গরহোট, সোেক্ষ্ীরো, 

প্রিয়হরপুর, চুয়োডোঙ্গো, িোগুড়ো, কুনষ্টয়ো, নিিোইেহ, রোজিোড়ী, োনরেপুর, প্রগোপোলগঞ্জ, নসরোজগঞ্জ, িগুড়ো, জয়পুরহোট, রাংপুর, 

নেিোজপুর, কুনড়গ্রোি, িীলোোিোরী, লোলিনিরহোট, নি-িোড়ীয়ো, কুনিল্লো, প্রোিী, লক্ষ্মীপুর, প্রিোয়োখোলী, িট্টগ্রোি, কক্সিোজোর, িোিরিোি, 

খোগড়োেনড়, রোঙ্গোিোটি, প্রিোলো, িনরশোল, পটুয়োখোলী এিাং িোলকোঠি প্রজলোর নসয়িিো হলগুনল পনরেশ শি করো হয়য়য়ে। পনরেশ শিকৃে 

প্রিোট নসয়িিো হয়লর সাংখ্যো ৩৪১টি।  
 

(র্ঘ) রোজস্ব আয়ঃ 
 

িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোড শ সরকোয়রর একটি গুরুত্বপূণ শ কর-ব্যনেে রোজস্ব আেোয়কোরী প্রনেষ্ঠোি। ২০১৪-২০১৫ অে শ 

িেয়র ২৪ জুি পর্ শন্ত িলনিত্র প্রসন্সর ও স্ক্রীনিাং নো িোিে = ৪৭,৯১,৫০০/-(সোেিনল্লশ লক্ষ্ একোিব্বই হোজোর পাঁিশে) টোকো রোজস্ব 

আয় হয়য়য়ে।  

 

(ঙ)  নডনজটোল িোাংলোয়েশ ও আইনসটি  উন্নয়ি : 
 

 িেশিোি সরকোয়রর অন্যেি লক্ষ্য নডনজটোল িোাংলোয়েশ ও আইনসটি সাংিোন্ত উন্নয়য়ির পেয়ক্ষ্প নহয়সয়ি এ প্রিোয়ড শর কি শকেশো 

ও আইনসটি সমৃ্পক্ত কি শিোরীয়ের কনম্পউটোরনিনত্তক জ্ঞোি ও িোতবভিনিনত্তক প্রনশক্ষ্ণ প্রেোি করো হয়য়য়ে। এেোড়োও নিজস্ব ডোইিোনিক 

ওয়য়ি সোইট িোলুসহ ইন্টোরয়িট সাংয়র্োগ প্রিয়ো হয়য়য়ে এিাং এ েপ্তয়র ব্যিহৃে কনম্পউটোরগুনলর িয়ে প্রলি স্থোপি করো হয়য়য়ে। 

এেোড়োও এ প্রিোয়ড শর Citizen Charter, কোর্ শিি সাংিোন্ত েথ্য, উপোত্ত এ েপ্তয়রর ওয়য়ি সোইট 

www.bfcb.gov.bd প্রে সনন্নয়িনশে করো হয়য়য়ে। ওয়য়ি সোইটটি প্রনেনিয়ে আপয়ডট করো হয়ে।  

 

(ি) জোেীয় িলনিত্র পুরস্কোর-২০১৩ : 
 

 িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোড শ জোেীয় িলনিত্র পুরস্কর-২০১3 প্রেোি উপলয়ক্ষ্ গঠিে জুনর প্রিোড শয়ক সোনিনিক সহোয়েো 

প্রেোি কয়রয়ে। এ সিয় প্রিোয়ড শ পুরস্কোয়রর জন্য জিোকৃে ২৮টি িলনিয়ত্রর নস্ক্রনিাং করো হয়। পুরস্কোর িোেোই এর কোয়জ সহোয়েো 

প্রেোয়ির পোশোপোনশ প্রিোড শ পুরস্কোয়রর জন্য চূড়োন্তিোয়ি নিি শোনিে ২৫টি কযোটোগনরর ২৯টি সোইয়টশি প্রণয়ি ও নিনডও নিনপাং প্রস্ত্ত্তে 

করো হয়।  

চলমান পািা-৬ 

http://www.fcb-bd.org/


পািা-৬ 

 
৯.৩       ২০১৪-১৫ অর্ ি-িছহর মন্ত্রণালহয়র কার্ িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর সকান সমস্যা/সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল  িার 

বিিরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্যা/সঙ্কে ্হ হখর প্রহয়াজন সনই; ্দােরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইিযাবদ) 

  

 িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোয়ড শর অমোয়িোনেে পেসাংখ্যো ৩৬টি। এরিয়ে ২য়, ৩য় ও ৪ে শ প্রেনণর প্রিোট ১৬টি পে শূন্য 

রয়য়য়ে। নিজস্ব নিয়য়োগনিনি িো েোকোয় শূন্য পয়ে জিিল নিয়য়োগ প্রেওয়ো সম্ভি হয়ে িো। িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোয়ড শর 

কি শকেশো/কি শিোরী নিয়য়োগনিনিিোলো, ২০১৫ প্রণয়য়ির লয়ক্ষ্য জিপ্রশোসি িন্ত্রণোলয়য়র প্রশোসনিক উন্নয়ি সাংিোন্ত সনিি কনিটিয়ে 

উপস্থোপয়ির অয়পক্ষ্োয় রয়য়য়ে। উক্ত নিয়য়োগনিনিিোলো চূড়োন্তরূয়প প্রণীে হয়ল শূন্যপয়ে জিিল নিয়য়োগ প্রেওয়ো সম্ভি হয়ি।  

 

(১০)    মন্ত্রণালহয়র ্হেশ্য সাধন সাংিান্ত   

10.1 ২০১৪-১৫ অর্ ি-িছহরর কার্ িািবলর মাধ্যহম মন্ত্রণালহয়র আর  ্হেশ্যািবল সহন্তাষজনকভাহি সাবধি েহয়হছ বক?  

 

■  প্রসন্সর সাংিোন্ত আইি, নিনি ও িীনে সঠিক প্রনেপোলয়ির িোেয়ি িলনিয়ত্রর প্রসন্সর কোর্ শিি পনরিোলিো, পনরেশ শি কোর্ শিি 

প্রজোরেোর ও টোস্কয়োোস শ গ ি করোর িোেয়ি িলনিত্র নশল্পয়ক অপসাংস্কৃনে, অিীলেো ও মূল্যয়িোয়ির  অিক্ষ্য় প্রেয়ক  রক্ষ্ো 

করোর জন্য কোর্ শকর পেয়ক্ষ্প গ্রহণ করো হয়য়য়ে। এর োয়ল সোরোয়েয়শর অনিকোাংশ নসয়িিো হয়ল অশোলীি ও প্রসন্সরনিহীি 

দৃশ্যসহ িলনিত্র প্রেশ শি িন্ধ এিাং সুস্থ ও রুনিশীল িলনিয়ত্রর আইিোমোগ প্রেশ শি নিনিে করো সম্ভি হয়য়য়ে। োয়ল িেশিোয়ি 

সোিনগ্রক িলনিত্র নশয়ল্প একটি সুস্থ পনরয়িশ নিরোজ করয়ে।  

 
■  জোেীয় িলনিত্র পুরস্কোর-১৩ প্রেোয়ির লয়ক্ষ্য গঠিে জুনর প্রিোড শয়ক িোাংলোয়েশ িলনিত্র প্রসন্সর প্রিোড শ ক্শক সোনিনিক সহোয়েো 

প্রেোি, এ উপলয়ক্ষ্ প্রকোনশে স্মরনণকোয় প্রটক্সট সরিরোহ এিাং পুরস্কোর প্রেোি অমোষ্ঠোয়ির জন্য নিনডও নিনপাং ও সোইয়টশি 

প্রণয়ি করো হয়য়য়ে। এর োয়ল জোেীয় িলনিত্র পুরস্কোর-১৩ প্রেোি সোলিোয়ি সম্পন্ন করয়ে সহোয়ক ভূনিকো পোলি কয়রয়ে 

প্রসন্সর প্রিোড শ।   

 

১০.২   ্হেশ্যািবল সাবধি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূে   :   প্রহর্াজয নয়। 

১০.৩   মন্ত্রণালহয়র আর  ্হেশ্যািবল আরও দিিা ও সািহল্যর সহে সাধন করার লহিয সর্ সি ব্যিস্থা/পদহিপ গ্রেণ 

করা সর্হি পাহর, সস সম্পহকি মন্ত্রণালহয়র সুপাবরশ 

 

অনুহেদ ১১-২৪ প্রহর্াজয নয়।  

 

 

  

  

 বসবনয়র সবচি/সবচহির স্বািরঃ 

 নামঃ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


