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উপক্রমচ্চণকা (Preamble) 

 

 

 

 

সরকাণর দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাণিষ্ঠাণিক দক্ষিা বৃণি, স্বচ্ছিা ও জবাবণদণে জজারদার করা, সুশাসি সংেিকরি এবং সম্পহদর 

যথাযথ ব্যবোর ণিণিিকরহির মাধ্যহম রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়হির লহক্ষে- 

 
ভাইস জেয়ারম্যাি, বাংলাহদশ েলণিত্র জসন্সর জবার্ ড  

 
এবং 

 
সচ্চেব, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০১৮ সাদলর চম মাদসর ৩১ তাচ্চরদে এই বাচ্চষ ডক কম ডসম্পােন 

চুচ্চি স্বাক্ষচ্চরত হদলা। 

 

এই  চুচ্চিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ চ্চনম্নচ্চলচ্চেত চ্চবষয়সমূদহ সম্মত হদলন :  
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বাাংলাদেশ েলচ্চিত্র চসন্সর চবাদর্ ডর কম ডসম্পােদনর সাচ্চব ডক চ্চেত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Film Censor Board) 

 

 

সাম্প্রচ্চতক অজডন, েযাদলঞ্জ এবাং ভচ্চবষ্যত পচ্চরকল্পনা 

সাম্প্রচ্চতক বছরসমূদহর প্রধান অজডনসমূহ   

অশ্লীল েলণিত্র ণিম ডাি ও প্রদশ ডি বহে বাংলাহদশ েলণিত্র জসন্সর জবাহর্ ডর পণরদশ ডি এবং এ উহেহে গঠিি জজলা টাস্কহ াহস ডর 

কায ডক্রম জজারদার করায় েলণিহত্র অশ্লীলিা হ্রাস জপহয়হে। জিসাধারহির মহধ্য প্রদশ ডহির উহেহে জুলাই ২০১5 জথহক        

মাে ড 20১8 পয ডন্ত জমাট 178টি পূি ডদদর্ঘ ডে বাংলা ও 169টি পূি ডদদর্ঘ ডে ইংহরণজ েলণিত্র, ৪5টি স্বল্পদদর্ঘ ডে েলণিত্র, 144টি বাংলা ও 

ইংহরণজ েলণিহত্রর জেইলার, 39টি বিজ্ঞাপনবিত্র এবং ৬টি প্রামাণ্যণেত্র জসন্সরপূব ডক সিদপত্র প্রদাি করা েহয়হে। ৮০৩টি ণসহিমা 

েল পণরদশ ডি করা েহয়হে। চ্চসদনমা হদল প্রেচ্চশ ডত েলচ্চিদত্রর সাদে চসন্সরচ্চবহীন ও অশ্লীল দৃশ্য জুদড় চ্চেদয় প্রেশ ডন করায় প্রেচ্চশ ডত 

েলচ্চিত্রগুদলা জব্দ করার জন্য সাংচ্চশ্লষ্ট োনায় ৪৪টি জব্দপত্র চপ্ররণ করা হদয়দছ এবাং ২৫টি েলচ্চিদত্রর প্রদর্াজকদক ব্যাখ্যা তলব 

করা হদয়দছ। বাংলাহদশ েলণিত্র জসন্সর জবাহর্ ড  ই- াইণলং ব্যবস্থা প্রবণিডি েহয়হে। েলণি অথ ডবেহরর মাে ড/১৮ মাস পয ডন্ত 

৪০.৮৬% নবি ই-ফাইল বিস্টেস্টে বনস্পবি করা হস্টেস্টে।  

 

সমস্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ 

সাংগঠণিক কাঠাহমাহি অনুহমাণদি ৩৩টি পহদর মহধ্য ১৬টি পদ শূন্য। ণিজস্ব ণিহয়াগণবণধ িা থাকায় শূন্য পহদ জিবল ণিহয়াগ 

জদওয়া সম্ভব েহচ্ছ িা। ভাড়া ভবহি স্থাি স্বল্পিার কারহি মূল্যবাি েলণিহত্রর ণপ্রন্ট যথাযথভাহব সংরক্ষি এবং কম ডকিডা-

কম ডোরী, জবার্ ড সদস্য ও আণপল কণমটির সম্মাণিি সদস্যহদর বসার স্থাি সংকুলাি কঠিি েহচ্ছ। উন্নি প্রযুণি সম্বণলি ণর্ণজটাল 

েলণিত্র পরীক্ষহির জন্য উপযুি ণর্ণজটাল ণসহিমা প্রহজক্টর জিই।  হল োর্ ডড্রাইহভ আমদাণিকৃি ণর্ণজটাল েলণিত্র জসন্সহরর 

উহেহে পরীক্ষার জন্য সংণশ্লষ্ট জবসরকাণর প্রণিষ্ঠাহির প্রহজকশি েল ব্যবোর করহি েয়। েলণিহত্রর প্রহযাজক/স্বত্বাণধকারীগি 

বাংলাহদশ েলণিত্র জসন্সর জবাহর্ ডর অহিক ণসিাহন্তর ণবরুহি আদালহি মামলা দাহয়র কহর থাহকি। আইি কম ডকিডার পদ িা 

থাকায় এসব মামলার জবাব তিণরসে মামলা পণরোলিার জক্ষহত্র ণবণভন্ন সমস্যর সমু্মখীি েহি েয়।  

 

ভচ্চবষ্যৎ পচ্চরকল্পনা 

‘‘বাংলাহদশ েলণিত্র সাটি ডণ হকশি আইি’’ প্রিয়ি, অতযাধুচ্চনক চ্চর্চ্চজটাল চ্চসদনমা প্যাদকজ (চ্চর্চ্চসচ্চপ) ক্রয়, চ্চনজস্ব ভবদন 

অচ্চফস স্থানান্তর।  
 

2018-19 অথ ডবেহরর সম্ভাব্য প্রধাি অজডিসমূে  
 

 জমাকৃি বাংলা েলণিত্র, ইংহরণজ েলণিত্র এবং জেইলাহরর ৯৫% এর জসন্সর সিদপত্র প্রদাি ; 

 েলণিত্র উৎসহবর জন্য জমাকৃি েলণিত্র এবং ণবহদণশ দূিাবাহসর েলণিহত্রর ৯৫% এর জসন্সর সিদপত্র প্রদাি ; 

 ২৫০টি জপ্রক্ষাগৃে পণরদশ ডি। 
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জসকশি ১ :  

বাংলাহদশ েলণিত্র জসন্সর জবাহর্ ডর রূপকল্প, অণভলক্ষে, জকৌশলগি উহেেসমূে এবং প্রধাি কায ডাবণল 

 
1.1 রূপকল্প (Vision): 

সুস্থ ণবহিাদি উপহযাগী, সাংস্কৃণিক ঐণিেেসমৃি এবং জদশহপ্রম ও মুণিযুহির জেিিাণিভ ডর েলণিত্র  

 
1.2 অণভলক্ষে (Mission):  

েলণিত্র ণিমািডাগিহক যুগপৎ উৎসাে প্রদাি এবং প্রহয়াজিীয় জসন্সরণশপ আহরাহপর মাধ্যহম জিগিহক জদশীয় 

সামাণজক-সাংস্কৃণিক, ঐণিেে-মূল্যহবাধ, গিিন্ত্র, জদশহপ্রম ও মুণিযুহির জেিিাসমৃি েলণিত্র উপোর জদওয়া।    

 

1.3  জকৌশলগি উহেেসমূে (Strategic Objectives): 
 

১. সুস্থ ণবহিাদি উপহযাগী, জদশীয় সামাণজক-সাংস্কৃণিক ঐণিেে-মূল্যহবাহধর ধারক ও গিিন্ত্র-জদশহপ্রম-

মুণিযুহির জেিিাসমৃি েলণিহত্রর জসন্সর সিদপত্র প্রদাি এবং এরূপ সংস্কৃণি, ঐণিেে, মূল্যহবাধ ও জেিিার 

পণরপণি েলণিহত্রর জন্য জসন্সর সিদপহত্রর আহবদি অগ্রােে করা; 

২. জসন্সরণবেীি েলণিহত্রর প্রদশ ডি বে করা, জসন্সর সিদপত্রপ্রাপ্ত েলণিহত্র জটম্পাণরং বা অিনুহমাণদি দৃে 

সংহযাজি কহর প্রদশ ডি বে করা িথা জসন্সরণশপ আইি, ণবণধ ও আহদশসমূহের বাস্তবায়ি; 

৩. েলণিহত্রর ণবকাহশ সোয়ক কায ডক্রহম যুি থাকা। 

        
1.4 কায ডাবণল (Functions): 
 

১. জদশীয় বাণিণজেক ও অবাণিণজেক েলণিহত্রর জসন্সর করা এবং জসন্সর সিদপত্র প্রদাি; 

২. আমদাণিকৃি েলণিহত্রর জসন্সর করা এবং জসন্সর সিদপত্র প্রদাি; 

৩. অবাণিণজেক েলণিত্র উৎসহবর জন্য ণবহদণশ দূিাবাস েহি প্রাপ্ত েলণিত্র জসন্সর করা এবং ণবহশষ জসন্সর 

সিদপত্র প্রদাি; 

৪. আন্তজডাণিক ও জদশীয় েলণিত্র উৎসহবর জন্য েলণিহত্রর জসন্সর করা এবং ণবহশষ জসন্সর সিদপত্র প্রদাি; 

৫. জসন্সর সিদপত্র প্রদত্ত েলণিহত্রর জেইলার ও ণবজ্ঞাপি জসন্সর করা; 

৬. েলণিহত্রর প্রোর উপকরিসমূে জযমি-জপাস্টার, ব্যািার ও ণস্থর আহলাকণেহত্রর অনুহমাদি প্রদাি; 

৭. সারা জদহশর ণসহিমা েলসমূে পণরদশ ডি করা এবং েলণিত্র জসন্সর অোক্ট, ণবণধ ও এ সংক্রান্ত সরকাণর 

আহদশসমূে বাস্তবায়ি ণিণিি করা; 

৮. জািীয় েলণিত্র পুরস্কাহরর জন্য গঠিি জুণর জবার্ ডহক সাণেণবক সেহযাণগিা প্রদাি; 

৯. ণ ল্ম ক্লাবসমূহের জরণজহেশি প্রদাি ও িাহদর আহয়াজহি েলণিত্র উৎসহবর েলণিত্র জসন্সর করা, ণ ল্ম 

ক্লাবসমূহের কায ডক্রম িদারণক করা; 

১০. আমদাণিকৃি েলণিহত্রর জন্য অিাপণত্তপত্র (NOC) প্রদাি ; 

১১. েলণিহত্রর পাইহরণস বহে সোয়িা প্রদাি ; 

১২. জািীয় েলণিত্র িীণিমালা প্রিয়হি সোয়িা প্রদাি। 
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চসকশন ২  

 

বাাংলাদেশ েলচ্চিত্র চসন্সর চবাদর্ ডর চ্চবচ্চভন্ন কার্ ডক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল /প্রভাব (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল /প্রভাব 

(Outcome/Impact

) 

কম ডসম্পােন সূেকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ চ্চনধ ডাচ্চরত  লক্ষযমাত্রা অজডদনর 

চক্ষদত্র চর্ৌেভাদব োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/চ্চবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২০২১ 

১ ২ ৩ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 
েলণিহত্র অশ্লীলিা 

কহমহে, উন্নি 

সাংস্কৃণিক সমাজ 

ণবণিম ডাহি সোয়ক 

েহয়হে এবং েলণিত্র 

জসন্সর সংক্রান্ত জসবা 

প্রাণপ্ত সেজ েহয়হে। 

মামলার সংখ্যা হ্রাস সংখ্যা ৫৮ ৫৮ ৫৬ ৫৫ ৫৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিালয়, আইি 

মন্ত্রিালয়, পুণলশ ণবভাগ, জজলা 

প্রশাসি ও জজলা িথ্য অণ স 

বাণষ ডক প্রণিহবদি 

অশ্লীলিার অণভহযাগ 

হ্রাস  

সংখ্যা ৪৮ 

 

৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ পুণলশ ণবভাগ, জজলা প্রশাসি 

ও জজলা িথ্য অণ স 

ঐ 

জসন্সহরর জন্য 

প্রহয়াজিীয়  ম ডসমূে ও 

িথ্য ওহয়বসাইহট প্রদাি  

সংখ্যা ১২ 

 

১২ ১২ ১২ ১৩ - ওহয়বসাইট 

জসন্সর সিদপ্রাপ্ত 

েলণিহত্রর িথ্য 

ওহয়বসাইহট প্রদাি  

% ১২৮ 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% - ওহয়বসাইট 
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চসকশন ৩ 

চকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাচ্চধকার কার্ ডক্রম, কম ডসম্পােন সূেক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন  

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ডসম্পােন  

সূেদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অজডি লক্ষযমাত্রা/চ্চনণ ডায়ক  ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

)Projection(  

২০১৯ -২০  

প্রদক্ষপণ 

)tionProjec(  

২০২০-২১  
 

২০১৬-১৭ 

 
 

২০১৭-১৮* 

মাে ড/১৮ 

পয ডন্ত 

অসাধারণ অচ্চত 

উত্তম 

উত্তম েলচ্চত 

মান 

েলচ্চত 

মাদনর 

চ্চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তদরর চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

সুস্থ ণবহিাদি উপহযাগী, 

জদশীয় ইণিোস-

সাংস্কৃণিক ঐণিেে ও 

মূল্যহবাহধর ধারক ও 

গিিন্ত্র-জদশহপ্রম-

মুণিযুহির জেিিাসমৃি 

েলণিহত্রর জসন্সর 

সিদপত্র প্রদাি এবং 

এরূপ সংস্কৃণি, ঐণিেে, 

মূল্যহবাধ ও জেিিার 

পণরপণি েলণিহত্রর জন্য 

জসন্সর  সিদপহত্রর 

আহবদি অগ্রােে করা 

৫০ 

বাংলা ও 

ইংহরণজ 

েলণিত্র, 

েলণিহত্রর 

জেইলার ও 

ণবজ্ঞাপিণেত্র, 

উৎসহবর 

েলণিত্র এবং 

ণবহদণশ 

দূিাবাহসর 

েলণিহত্রর 

জসন্সর 

সিদপত্র প্রদাি 

১.১ প্রাপ্ত বাংলা েলণিহত্রর জসন্সর  আহবদি 

ণিষ্পণত্তকৃি 
% ২৫ 

৯৬% 
(লক্ষেমাত্রা ৯৫%) ৯২.০৬% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.২ প্রাপ্ত  ইংহরণজ েলণিহত্রর জসন্সর 

আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 
% ১০ 

১০০% 
(লক্ষেমাত্রা ৯৫%) ৯৬.৩৬% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৩ প্রাপ্ত বাংলা ও  ইংহরণজ েলণিহত্রর 

জেইলাহরর জসন্সর আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 
% ৪ 

১০০% 
(লক্ষেমাত্রা ৯৫%) ১০০% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৪ প্রাপ্ত েলণিত্র উৎসহবর ও ণবহদণশ 

দূিাবাহসর েলণিহত্রর জসন্সর আহবদি 

ণিষ্পণত্তকৃি 

% ৫ 

৯৯% 
(লক্ষেমাত্রা ৯৫%) ১০০% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৫ প্রাপ্ত েলণিহত্রর প্রোর সামগ্রীর 
অনুহমাদহির আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 

% ৩ 
১০০% 

(লক্ষেমাত্রা ৯৫%) ১০০% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৬ প্রাপ্ত ণবজ্ঞাপিণেহত্রর জসন্সর আহবদি 
ণিষ্পণত্তকৃি 

% ৩ 
১০০% 

(লক্ষেমাত্রা ৯৫%) ১০০% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 
জসন্সরণবেীি েলণিহত্রর 

প্রদশ ডি বে করা, জসন্সর 

সিদপত্রপ্রাপ্ত েলণিহত্রর 

প্রোর সামগ্রীর জটম্পাণরং 

বা অিনুহমাণদি দৃে 

সংহযাজি কহর প্রদশ ডি 

বে করা িথা জসন্সরণশপ 

আইি, ণবণধ ও সরকাণর 

আহদশসমূহের বাস্তবায়ি 

২০ 
জপ্রক্ষাগৃে 

পণরদশ ডি 
২. পণরদশ ডিকৃি জপ্রক্ষাগৃে সংখ্যা ২০ 

২৬৫ 

(লক্ষেমাত্রা ২৫০) 
১৮৬ ২৫০ ২৩৫ ২২৫ ২১০ ২০০ ২৫০ ২৫০ 

েলণিহত্রর ণবকাহশ 

সাোয়ক কায ডক্রহম যুি 

থাকা 

৫ 

েলণিহত্রর 

ণবকাহশ 

সোয়ক 

কায ডক্রম 

৩.১ জািীয় েলণিত্র পুরস্কাহরর জন্য গঠিি 

জুণর জবার্ ডহক জমাকৃি েলণিত্রসমূহের 

পরীক্ষহির ব্যবস্থাসে সাণব ডক সাণেণবক 

সোয়িা প্রদাি  

% ৩ 

 

১০০% 
(লক্ষেমাত্রা ৯৫%) 

১০০% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

৩.২ েলণিত্র সংসদ /ক্লাবসমূহের ণিবেহির 

আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 
% ২ 

১০০% 
(লক্ষেমাত্রা ৮০%) 

৬০% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ৮০% ৮০% 
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েপ্তর/সাংস্থার আবচ্চশ্যক চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

চকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 
কম ডসম্পােন সুেক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম ডসম্পােন 

সুেদকর মান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযমাত্রার মান-২০১৮-১৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অচ্চত উত্তম (Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

েলচ্চত মান 

 (Fair) 

েলচ্চতমাদনর চ্চনদম্ন 

((Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাভষ যক 

কম যসম্পাদন 

চুভি 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

৩ 

মাঠ পর্ ডাদয়র কার্ ডালদয়র সদে ২০১৮-১৯ 

অে ডবছদরর বাচ্চষ ডক কম ডসম্পােন চুচ্চি স্বাক্ষর ও 

ওদয়বসাইদট আপদলার্ 

বাচ্চষ ডক কম ডসম্পােন চুচ্চি স্বাক্ষচ্চরত তাচ্চরে ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, ২০১৮ ২৪ জুন, ২০১৮ _ _ 

২০১৮-১৯ অে ডবছদরর বাচ্চষ ডক কম ডসম্পােন 

চুচ্চির অধ ডবাচ্চষ ডক মূল্যায়ন প্রচ্চতদবেন সাংচ্চশ্লষ্ট 

মন্ত্রণালয়/চ্চবভাদগ োচ্চেল 

মূল্যায়ন প্রচ্চতদবেন োচ্চেলকৃত তাচ্চরে ০.৫ 
১৭ জানুয়াচ্চর 

২০১৯ 
২০ জানুয়াচ্চর ২০১৯ 

২১ জানুয়াচ্চর 

২০১৯ 

২২ জানুয়াচ্চর 

২০১৯ 

২৩ জানুয়াচ্চর 

২০১৯ 

মাঠ পর্ ডাদয়র কার্ ডালদয়র ২০১৮-১৯ অে ডবছদরর 

বাচ্চষ ডক কম ডসম্পােন চুচ্চির অধ ডবাচ্চষ ডক মূল্যায়ন 

প্রচ্চতদবেন পর্ ডাদলােনাদন্ত ফলাবতডক 

(feedback) মন্ত্রণালয়/ভবিাগে   

ফলাবতডক (feedback) প্রদি তাচ্চরে ১ ২৪ জানুয়াচ্চর 

২০১৯ 
৩১ জানুয়াচ্চর ২০১৯ 

০৪ চফব্রুয়াচ্চর 

২০১৯ 

০৮ চফব্রুয়াচ্চর 

২০১৯ 

১১ চফব্রুয়াচ্চর 

২০১৯ 

সরকাভর কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধভিসহ 

অন্যান্য ভবষগয় কম যকিযা/কম যচারীগদর  ন্য 

প্রভিক্ষণ আগয়া ন 

আগয়াভ ি প্রভিক্ষগণর সময়  
 নঘন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

কার্ যপদ্ধভি, 

কম যপভরগবি 

ও জসবার 

মাগনান্নয়ন 

১০ 

ই-ফাইভলিং পদ্ধভি বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট জেগের মাধ্যগম গৃহীি োক        

ই-ফাইভলিং ভসগেগম আপগলােকৃি 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইগল নভি ভনস্পভিকৃি ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইগল পত্র  াভরকৃি *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দপ্তর/সিংস্থা কর্তযক অনলাইন জসবা চালু করা ন্যূনিম একটি ই-সাভি যস চালুকৃি িাভরখ ১ 
১০  ানুয়াভর, 

২০১৯ 

২৪  ানুয়াভর, 

২০১৯ 

২৮  ানুয়াভর, 

২০১৯ 

৩১ মাচ য,  

২০১৯ 

৩০ এভপ্রল,  

২০১৯ 

দপ্তর/সিংস্থা ও অধীনস্ত কার্ যালয়সমূগহর উদ্ভাবনী 

উগযাে ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উগযাে ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) সমূগহর হালনাোদকৃি 

োটাগবই  ওগয়বসাইগট প্রকাভিি 

িাভরখ ১ 
০৩ জফব্রুয়াভর, 

২০১৯ 

১১ জফব্রুয়াভর, 

 ২০১৯ 

১৮ জফব্রুয়াভর, 

২০১৯ 

২৫ জফব্রুয়াভর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ য,  

২০১৯ 

োটাগবই  অনুর্ায়ী ন্যূনিম দুটি নতুন 

উদ্ভাবনী উগযাে/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃি 

িাভরখ ১ 
০৮ এভপ্রল,  

২০১৯ 

২২ এভপ্রল,  

২০১৯ 

০২ জম,  

২০১৯ 

১৬ জম,  

২০১৯ 

৩০ জম,  

২০১৯ 

ভসটিগ ন চাট যার বাস্তাবয়ন 

হালনাোদকৃি ভসটিগ নস চাট যার 

অনুর্ায়ী প্রদি জসবা  
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

জসবাগ্রহীিাগদর মিামি পভরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃি 
িাভরখ ০.৫ 

৩১ ভেগসম্বর, 

২০১৮ 

১৫  ানুয়াভর, 

২০১৯ 

০৭ জফব্রুয়াভর, 

২০১৯ 

১৭ জফব্রুয়াভর, 

২০১৯ 

২৮ জফব্রুয়াভর, 

২০১৯ 

অভিগর্াে প্রভিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন  
ভনভদ যষ্ট সমগয়র মগধ্য অভিগর্াে 

ভনস্পভিকৃি 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 
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চ্চপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ড সাংচ্চশ্লষ্ট কম ডোরীর 

চ্চপআরএল ও ছুটি নগোয়ন জাচ্চর করা 

 

চ্চপআরএল আদেশ জারীকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র  জারীকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আভি যক ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৯ 

অভেট আপভি ভনস্পভি কার্ যক্রগমর উন্নয়ন 

ভত্রপক্ষীয় সিায় অভেট আপভি 

ভনস্পভির  ন্য সুপাভরিকৃি 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অভেট আপভি ভনস্পভিকৃি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পভির হালনাোদ িাভলকা 

প্রস্তুি করা 

স্থাবর সম্পচ্চত্তর তাচ্চলকা হালনাগােকৃত তাচ্চরে ১ 

০৩ 
ফেব্রুয়ারি, 
২০১৯ 

১১ ফেব্রুয়ারি, 
২০১৯ 

১৮ 
ফেব্রুয়ারি, 
২০১৯ 

২৫ 
ফেব্রুয়ারি, 
২০১৯ 

০৪ মার্চ , 
২০১৯ 

অস্থাবর সম্পচ্চত্তর তাচ্চলকা 

হালনাগােকৃত 
তাচ্চরে ১ 

০৩ 
ফেব্রুয়ারি, 
২০১৯ 

১১ ফেব্রুয়ারি, 
২০১৯ 

১৮ 
ফেব্রুয়ারি, 
২০১৯ 

২৫ 
ফেব্রুয়ারি, 
২০১৯ 

০৪ মার্চ , 
২০১৯ 

বাভষ যক উন্নয়ন কম যসূভচ বাস্তবায়ন বাভষ যক উন্নয়ন কম যসূভচ বাস্তবাভয়ি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃি/অগকগ া র্ানবাহন ভবযমান 

নীভিমালা অনুর্ায়ী ভনস্পভিকরণ 
ভনস্পভিকৃি িাভরখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বগকয়া ভবদুূৎ ভবল পভরগিাধ করা  ভবদুূৎ ভবল পভরগিাভধি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পগদর ভবপরীগি ভনগয়াে প্রদান ভনগয়াে প্রদানকৃি সিংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

 ািীয় 

শুদ্ধাচার 

জকৌিল ও 

িথ্য অভধকার 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

৩ 

 ািীয় শুদ্ধাচার কম যপভরকল্পনা ও পভরবীক্ষণ 

কাঠাগমা বাস্তবায়ন **** 

ত্রত্রমাভসক প্রভিগবদন দাভখলকৃি  সিংখ্যা  ১ ৪ ৩ - - - 

 ািীয় শুদ্ধাচার কম যপভরকল্পনা ও 

পভরবীক্ষণ কাঠাগমায় অন্তর্ভ যি 

লক্ষূমাত্রা বাস্তবাভয়ি 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

িথ্য বািায়ন হালনাোদকরণ 

সকল অনলাইন জসবা িথ্য বািায়গন 

সিংগর্াভ ি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

িথ্য বািায়ন হালনাোদকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

দপ্তর/সিংস্থার ২০১৭-১৮ অি যবছগরর বাভষ যক 

প্রভিগবদন প্রণয়ন ও ওগয়বসাইগট প্রকাি 

বাভষ যক প্রভিগবদন ওগয়বসাইগট 

প্রকাভিি 
িাভরখ ০.৫ 

১৮ অগটাবর, 

২০১৮ 

৩১ অগটাবর, 

২০১৮ 

১৫ অগটাবর, 

২০১৮ 

২৯ নগিম্বর, 

২০১৮ 

০৬ ভেগসম্বর, 

২০১৮ 
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আচ্চম, ভাইস চেয়ারম্যান, বাাংলাদেশ েলচ্চিত্র চসন্সর চবার্ ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় এর 

প্রচ্চতচ্চনচ্চধ সচ্চেব, তথ্য মন্ত্রণালয় এর চ্চনকট অেীকার করচ্চছ চর্, এই চুচ্চিদত বচ্চণ ডত ফলাফল অজডদন সদেষ্ট োকব।  

 

আচ্চম, সচ্চেব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় এর প্রচ্চতচ্চনচ্চধ চ্চহসাদব বাাংলাদেশ েলচ্চিত্র চসন্সর 

চবাদর্ ডর ভাইস চেয়ারম্যাদনর চ্চনকট অেীকার করচ্চছ চর্, এই চুচ্চিদত বচ্চণ ডত ফলাফল অজডদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াচ্চগতা প্রোন 

করব। 

 

 

স্বাক্ষচ্চরত: 

 

 

 

 

          স্বাক্ষভরি                ৩১-০৫-২০১৮ 

ভাইস চেয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ েলচ্চিত্র চসন্সর চবার্ ড 

 

 

 

 

 

          স্বাক্ষভরি   

 তাচ্চরে 

 

 

 

 

 

 

  ৩১-০৫-২০১৮ 

সচ্চেব 

তথ্য মন্ত্রণালয় 

 

 তাচ্চরে 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 
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ক্ষরা  

সাংদর্াজনী- ২ 

 

কম ডসম্পােন সূেকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী কার্ যালয়সমূহ এবাং পচ্চরমাপ পদ্ধচ্চত-এর চ্চববরণ 

 

ক্রচ্চমক 

নম্বর 

কার্ যক্রম কম ডসম্পােন সূেক চ্চববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউচ্চনট 

পচ্চরমাপ পদ্ধচ্চত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

০১  
 
বাংলা ও ইংহরণজ 

েলণিত্র, েলণিহত্রর 

জেইলার ও 

ণবজ্ঞাপিণেত্র, 

উৎসহবর েলণিত্র 

এবং ণবহদণশ 

দূিাবাহসর 

েলণিহত্রর জসন্সর 

সিদপত্র প্রদাি 

প্রাপ্ত বাংলা েলণিহত্রর জসন্সর  আহবদি 

ণিষ্পণত্তকৃি 
 

 

 

 

 

েলচ্চিত্র/দেইলার/চ্চবজ্ঞাপনচ্চেদত্র অশ্লীলতা, সমাজ বা রাষ্ট্র চ্চবদরাধী উপাোন 

অেবা আইন শৃঙ্খলা পচ্চরপচ্চি চ্চকছু আদছ চ্চক-না তা পরীক্ষা কদর সনে প্রোন 

করা হয়। 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ েলচ্চিত্র 

চসন্সর চবার্ ড, 

ঢাকা। 

ওদয়বসাইট 

(www.bfcb.gov.

bd) 
এবাং বাচ্চষ ডক প্রচ্চতদবেন 

- 

০২ 
প্রাপ্ত ইংহরণজ েলণিহত্রর জসন্সর  

আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 
- 

০৩ 
প্রাপ্ত বাংলা ও ইংহরণজ েলণিহত্রর 

জেইলাহরর জসন্সর  আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 
- 

০৪ 
প্রাপ্ত ণবজ্ঞাপিণেহত্রর জসন্সর  আহবদি 

ণিষ্পণত্তকৃি 
- 

০৫ 
প্রাপ্ত েলণিত্র উৎসহবর জন্য েলণিহত্রর 

জসন্সর  আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 
- 

০৬ 
প্রাপ্ত ণবহদণশ দূিাবাহসর েলণিহত্রর 

জসন্সর  আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 
- 

০৭ 
প্রাপ্ত েলণিহত্রর প্রোর সামগ্রীর 

অনুহমাদহির আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 

অশ্লীলতা, সমাজ বা রাষ্ট্র চ্চবদরাধী উপাোন অেবা আইন শৃঙ্খলা পচ্চরপচ্চি চ্চকছু 

না োকা সাদপদক্ষ অনুদমােন চেওয়া হয়। 
- 

০৮ জপ্রক্ষাগৃে পণরদশ ডি পণরদশ ডিকৃি জপ্রক্ষাগৃে 

চসন্সরচ্চবহীন, চটম্পাচ্চরাংকৃত বা অননুদমাচ্চেত দৃশ্য/সাংলাপ সাংদর্াচ্চজত েলচ্চিত্র, 

চটইলার ও প্রোর সামগ্রীর প্রেশ ডন বন্ধ করা তো চসন্সরচ্চশপ আইন, চ্চবচ্চধ ও এ 

সাংক্রান্ত সরকাচ্চর আদেশসমূদহর বাস্তবায়ন চ্চনশ্চত করদত সদরজচ্চমদন চপ্রক্ষাগৃহ 

পচ্চরেশ ডন করা হয়। 

- 

০৯ 
েলণিহত্রর ণবকাহশ 

সোয়ক কায ডক্রম 
জুণর জবার্ ডহক সাণেণবক সোয়িা প্রদাি 

জািীয় েলণিত্র পুরস্কাহরর জন্য গঠিি জুণর জবার্ ডহক সাণেণবক সোয়িা প্রদাি 

করা েয়। 
- 

১০ 
েলণিত্র সংসদ /ক্লাবসমূহের ণিবেহির 

আহবদি ণিষ্পণত্তকৃি 

সাংঘ, সচ্চমচ্চত, ক্লাব, সাংস্থা র্ার সেস্যরা েলচ্চিত্র প্রেশ ডন করদবন তাদের 

চরচ্চজদেশন চেওয়া হয়। 
- 
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সাংদর্াজনী ৩: 

 

অন্য মন্ত্রণালয়/ভবিাে/দপ্তর/সিংস্থার ভনকট সুভনভদ যষ্ট কম যসম্পাদন চাভহদাসমূহ  

 

প্রচ্চতষ্ঠাদনর নাম  সাংচ্চশ্লশ্ট কার্ ডক্রম কম ডসম্পােন সূেক উি প্রচ্চতষ্ঠাদনর চ্চনকট বাাংলাদেশ েলচ্চিত্র চসন্সর 

চবাদর্ ডর োচ্চহো/প্রতযাশা 

োচ্চহো/প্রতযাশার চর্ৌচ্চিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

(সাংচ্চশ্লষ্ট োনাসমূহ) 

চপ্রক্ষাগৃহ পচ্চরেশ ডন 

পচ্চরেশ ডনকৃত 

চপ্রক্ষাগৃহ 

পচ্চরেশ ডন প্রচ্চতদবেন বা অচ্চভদর্াদগর আদলাদক 

সাংচ্চশ্লষ্ট োনা কর্তডপক্ষ চসন্সরচ্চবহীন েলচ্চিত্র, 

অশ্লীল ও অননুদমাচ্চেত প্রোর সামগ্রী জব্দসহ 

পরবতী প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।  

অন্যোয় চসন্সরচ্চবহীন, অশ্লীল ও 

অননুদমাচ্চেত েলচ্চিত্র, 

অননুদমাচ্চেত প্রোর সামগ্রী 

প্রেশ ডন হ্রাস করা র্াদব না। 

অশ্লীলতা বৃচ্চদ্ধ পাদব, সুস্থ 

চ্চবদনােদনর পচ্চরদবশ চ্চবচ্চিত 

হদব, সমাদজ কুসাংস্কার, 

কুপমণ্ডুকতা ও অচ্চস্থরতা সৃচ্চষ্ট 

হদব। 

জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

(দজলা প্রশাসন) 

ঐ 

প্রদয়াজনীয় চক্ষদত্র চমাবাইল চকাট ড 

পচ্চরোলনা/ম্যাচ্চজদেদটর উপচ্চস্থচ্চত চ্চনচ্চশ্চত 

করাসহ চসন্সরচ্চশপ ও চ্চসদনমাদটাগ্রাফ আইন 

বাস্তবায়দন র্োর্ে প্রশাসচ্চনক ব্যবস্থা গ্রহদণ 

সহদর্াচ্চগতা প্রোন করদব।  

অন্যোয় চসন্সরচ্চবহীন েলচ্চিত্র 

ও অননুদমাচ্চেত প্রোর সামগ্রী 

প্রেশ ডন হ্রাস করা র্াদব না। 

তথ্য মন্ত্রণালয় 

(দজলা তথ্য অচ্চফস) 
ঐ 

তথ্য মন্ত্রণালদয়র প্রচ্চতচ্চনচ্চধ চ্চহদসদব চজলা পর্ ডাদয় 

পুচ্চলশ প্রশাসন ও চজলা প্রশাসদনর সদে র্োর্ে 

সমন্বয় কদর চসন্সরচ্চশপ ও চ্চসদনমাদটাগ্রাফ আইন 

বাস্তবায়ন গচ্চতশীল রােদব।  

অন্যোয় চসন্সরচ্চবহীন েলচ্চিত্র 

ও অননুদমাচ্চেত প্রোর সামগ্রী 

প্রেশ ডন হ্রাস করা র্াদব না। 

 


