
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদড েয উদ্ভাফন ংক্রান্ত ২০১৫ ালর বার্ িক প্রর্িলবদন: 

 

ক্র. 

নাং 

 

চ্চফলয় প্রস্তচ্চফত চ্চফলয় 

(গৃীতব্য কাদজয নাভ) 

ফাস্তফায়নকার দাচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কভ েকতো  প্রতযাচ্চত পরাপর (কাজটি 

ম্পন্ন দর গুণগত ফা  

চ্চযভাণগত কী চ্চযফতেন 

আদফ) 

চ্চযভা (প্রতযাচ্চত 

পরাপর ততচ্চয দয়দছ 

চ্চক না চ্চযভাদয 

ভানদণ্ড) 

অগ্রগচ্চত প্রচ্চতদফদন  

শুরুয তাচ্চযখ ভাচ্চপ্তয 

তাচ্চযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. উদ্ভাফন 

কভ েচ্চযকল্পনা  

উদ্ভাফন কভ েচ্চযকল্পনা প্রণয়ন ০২ আগস্ট, 

২০১৫ 

১০ আগস্ট, 

২০১৫ 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(প্রান) এফাং 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(আইটি) 

উদ্ভাফনী  ধাযণায উৎচ্চি ২০১৫ দনয উদ্ভাফন 

কভ েচ্চযকল্পনা 

২০১৫ দনয উদ্ভাফন কভ েচ্চযকল্পনা 

কযা দয়দছ। 

২. ইদনাদবন 

টিদভয বা 

প্রচ্চত ভাদ ইদনাদবন টিদভয বা 

আদয়াজন 

জুরাই, ২০১৫ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(আইটি) 

উদ্ভাফন কভ েচ্চযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

প্রচ্চত বায সনাটি, 

াচ্চজযা /কাম েচ্চফফযণী 

জুরাই/২০১৫ সথদক চ্চডদম্বয/০১৫ 

ম েন্ত ৩ টি বা কযা দয়দছ 

3. প্রকানা ও 

ডকুদভদেন 

প্রচ্চতদফদন প্রাচ্চনক ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ, াংযক্ষণ, াংচ্চিষ্টদদয ই-

সভইদর সপ্রযণ এফাং ওদয়ফাইদে 

প্রকা কযা।  

১৫ আগস্ট, 

২০১৫ 

৩০ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(প্রান) 

জফাফচ্চদচ্চ বৃচ্চি প্রচ্চতদফদন াংচ্চিষ্ট 

অচ্চপচ্চয়ার সযকড ে 

প্রচ্চতদফদন প্রাচ্চনক ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ, াংযক্ষণ, াংচ্চিষ্টদদয ই-

সভইদর সপ্রযণ এফাং ওদয়ফাইদে 

প্রকা কযা দয়দছ। 

৪.  উদ্ভাফনী 

ধাযণা আহ্বান, 

মাচাই ও 

ফাছাই াংক্রান্ত 

কাম েক্রভ 

(ক) দপ্তদযয কভ েকতো ও কভ েচাযী 

এফাং সফা প্রতযাীদদয চ্চনকে 

সথদক উদ্ভাফনী ধাযণা প্রাচ্চপ্তয 

জন্য ইদনাদবন ফক্স সখারা 

জুরাই, ২০১৫  ৩০ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ ও 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(আইটি) 

 

ইদনাদবন াংক্রান্ত নতুন 

নতুন ধাযণা ততচ্চয দফ 

কভ েকতো ও 

কভ েচাযীগণ কর্তেক 

নতুন নতুন উদ্ভাফনী  

ধাযণা প্রাচ্চপ্ত 

ইদনাদবন ফক্স খুসর ০৭ জদনয 

কাছ সথদক ২০টি আইচ্চডয়া াওয়া 

সগদছ। প্রাপ্ত আইচ্চডয়া মাচাই ফাছাই 

কদয ২০১৬ াদরয ক ম ি-

চ্চযকল্পনায় অন্তর্ভ েক্ত কযা দয়দছ।     (খ) আইচ্চডয়া মাচাই-ফাছাই ও 

ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় 

অনুদভাদন 

সফাড ে চ্চচফ ও 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(আইটি) 

ইদনাদবন াংক্রান্ত নতুন 

নতুন ধাযণা ততচ্চয দফ 

ইদনাদবন াংক্রান্ত 

নতুন নতুন ধাযণা 

ততচ্চয সক্ষদত্র জ 

দফ। 

৫. উদ্ভাফনী 

ধাযণায 

প্রদোোইচ্চাং/

াইরটিাং 

(ক) সন্সয আদফদদনয জন্য চ্চনধ োচ্চযত 

পযভ, সঘালণাত্র প্রদয়াজনীয় 

অন্যান্য কাগজত্র ওদয়ফাইদে 

সদওয়া। 

জুরাই, ২০১৫  ৩১ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ, চরচ্চিত্র 

চ্চযদ েক (প্রান), 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(ফাদজে/ভাভরা), 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(আইটি) এফাং চরচ্চিত্র 

চ্চযদ েক-৬ 

(ক) সফা প্রতযাচ্চদদয জন্য 

জতয সফা প্রদান 

(ক) সফা প্রতযাচ্চদদয 

ন্তুচ্চষ্ট /সফা 

জীকযণ 

সন্সর আলবদলনর জন্য র্নর্ িার্রি 

ফরম, স াণাপত্র প্রলয়াজনীয় 

অন্যান্য কাগজপত্র  ওয়েফাইয়ে 

সদওয়া লয়লে।  

(খ) সন্সযসূচ্চচ সভাফাইর sms এয 

ভাধ্যদভ সফা গ্রীতাদক জানাদনা 

 

(খ) সফা প্রতযাচ্চদদয জন্য 

জতয সফা প্রদান 

(খ) সফা প্রতযাচ্চদদয 

ন্তুচ্চষ্ট /সফা 

জীকযণ 

চর্িত্র পরীক্ষলণর জন্য সন্সযসূচ্চচ  

সভাফাইর sms এয ভাধ্যদভ সবালড ির 

ম্মার্নি দস্যবৃন্দ ংর্িষ্ট সফা 

গ্রীতাসক জানাদনা লে। 

চমান পািা-২ 
 
 



পািা-২ 
 

  (গ) সন্সদযয জন্য ছচ্চফ জভায পযভ 

আধুচ্চনকায়ন এফাং বালায শুচ্চি 

 

   (গ) সফা প্রতযাচ্চদদয জন্য 

জতয সফা প্রদান 

 

(গ) সফা প্রতযাচ্চদদয 

ন্তুচ্চষ্ট /সফা 

জীকযণ 

 

সন্সদযয জন্য ছচ্চফ জভায পযভ 

আধুননকােন এফং বালায শুনি কযণ 

পূফ বক ংনিষ্ট পযভ ংয়ানধত 

আকায়য দপ্তয়যয ওয়েফাইয়ে প্রকা 

কযা য়ফ।   

(ঘ)  জটির চ্চফলয়গুচ্চরয ভাধাদন     

অচ্চবজ্ঞতা চ্চফচ্চনভয় ৩টি বা 

 

(ঘ) ঠিক ও চ্চনর্ভ েরবাদফ 

কাজ ম্পাদন 

 

 

(ঘ) বা অনুষ্ঠাদনয 

াংখ্যা 

জটির চ্চফলয়গুচ্চরয ভাধায়নয রয়যে 

ইয়তাভয়ে ৩টি বা  অনুষ্ঠায়নয 

ভােয়ভ কভ বকতবা-কভ বচাযীয়দয ভয়ে 

অনবজ্ঞতা নফননভে কযা য়েয়ে।  

(ঙ) ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদড েয 

প্রদতযক াখাদক WAN 

(World Area 

Network) এয আওতায় 

আনা । 

(ঙ) কর াখায কভ েকতো-

কভ েচাযীদদয 

ইোযদনদেয আওতায় 

আনা 

(ঙ) অফকাঠাদভাগত 

সুচ্চফধা বৃচ্চি 

বাংালদল চর্িত্র সন্সর সবালড ির 

প্রলিেক াখায়ক WAN (World 

Area Network) এর আওিায় 

আনা লয়লে। 

৬. উদ্ভাফনী 

উদযাদগয 

(প্রদোোইচ্চাং/

াইরে) 

অচ্চজেত 

অচ্চবজ্ঞতা 

(ক) ক্রচ্চভক নাং ০৫ এ  উদেচ্চখত 

০৫টি াইরে প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

জুরাই, ২০১৫  ৩১ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ (ক) ফাস্তফাচ্চয়ত প্রকদল্পয 

সথদক অচ্চবজ্ঞতা অজেন 

(ক)ফাস্তফায়ন 

প্রচ্চতদফদন 

 

ক্রনভক নং ০৫ এ উ ল্লেনখত ০৫টি 

াইরে প্রকয়েয ফা স্তফােন কযা 

য়েয়ে।  

(খ) াইরে প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন 

চ্চযদাে ে চ্চফচ্চবন্ন ভাধ্যদভ প্রচায । 
জুরাই, ২০১৫ জুরাই, ২০১৫ 

৩১ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ (খ) অচ্চজেত অচ্চবজ্ঞতা 

চ্চফচ্চবন্ন ভাধ্যদভ ব্যাক 

প্রচায 

(খ) ওদয়ফ চ্চরাংক প্রকেমূ ফা স্তফানেত য়েয়ে। চূড়ান্ত 

প্রনতয়ফদন জানুোনয/২০১৬ এয প্রথভ 

প্তায় ল্লপ্রযণ কযা য়েছে।  
৭. জাতীয়বাদফ 

ফাস্তফায়ন 

(সেচ্চরাং আ) 

ক্রচ্চভক নাং ০৫এয উদেচ্চখত (ক) 

সথদক (ঙ) ম েন্ত ০৫টি াইরে 

প্রকদল্পয আউেপুে চ্চফচ্চবন্ন ভাধ্যদভ 

াধাযণ ভানুদলয কাদছ সৌছাদনা 

জুরাই, ২০১৫  ৩১ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ সফা প্রতযাচ্চদদয জন্য 

জতয সফা প্রদান 

 

সফা প্রতযাচ্চদদয 

ন্তুচ্চষ্ট/ সফা 

জীকযণ 

অনাইন সবামূ এবং সবা 

জীকরলণর এব পাইট প্রকলের 

আউটপুট সবা গ্রণকারী ও সবা 

প্রিোলীলদর র্নকট সপৌোলনা লয়লে। 

৮. সেচ্চনাং ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদড ে 

কভ েকতো কভ েচাযীদদয জন্য 

চ্চচ্চআয, ই-পাইচ্চরাং, ই-সেন্ডাচ্চযাং 

ও ইদনাদবন াংক্রান্ত প্রচ্চক্ষদণয 

আদয়াজন কযা। 

০৫ আগস্ট,  

২০১৫ 

২৫ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ, চরচ্চিত্র 

চ্চযদ েক (প্রান) 

এফাং চরচ্চিত্র 

চ্চযদ েক (আইটি) 

কভ েকতো কভ েচাযীদদয জন্য 

এফ চ্চফলদয় প্রচ্চক্ষণ 

ম্পন্ন 

চ্চচ্চআয, ই-পাইচ্চরাং, 

ই-সেন্ডাচ্চযাং ও 

ইদনাদবন াংক্রান্ত 

প্রচ্চক্ষদণয 

ম্পন্নকাযী কভ েকতো 

ও কভ েচাযীয তাচ্চরকা 

ইলনালভলন টিলমর আওিায় র্পর্পআর 

ও অর্ডট আপর্ি সেলক পর্রত্রালণর 

র্বলয় ইন-াউজ প্রর্লক্ষলণর 

আলয়াজন করা লয়লে। 

চমান পািা-৩ 
 
 
 
 



পািা-৩ 
 

৯. াে েনাযচ্চ 

ও 

সনেওয়াচ্চকোং 

সফা িচ্চত জীকযণ, ই-পাইচ্চরাং, 

ইদনাসবন ইতযাচ্চদ চ্চফলদয় প্রচ্চক্ষণ 

প্রদাদনয জন্য এটুআই ও াংচ্চিষ্ট 

অন্যান্য প্রচ্চতষ্ঠান/অাংীজন 

চ্চচচ্চিতকযণ  এফাং তাদদয দে 

সমাগাদমাগ। 

২৫ জুরাই, 

২০১৫ 

২৫ নদবম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ এফাং 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(প্রান) 

প্রচ্চতষ্ঠান, অাংীজন ও 

দমাচ্চগতায সক্ষত্র চ্চচচ্চিত 

দফ 

প্রচ্চতষ্ঠান, অাংীজন ও 

দমাচ্চগতায সক্ষত্র 

চ্চচচ্চিতকযণ াংক্রান্ত 

ডকুদভে 

সবা পদ্ধর্ি জীকরলণর লক্ষে 

সন্সর নদপত্র প্রার্ির আলবদন 

ফরম (ফরম-১) অনাইলন প্রকাল, 

ই-ফাইর্ং, ইলনালভলন ইিোর্দ 

র্বলয় প্রর্লক্ষণ প্রদালনর জন্য 

এটুআই ও ংর্িষ্ট অন্যান্য 

প্রর্িষ্ঠান/অংলীজন র্চর্িিকরণ  

এবং িালদর লে সযাগালযাগ করা 

লয়লে। দিলরর ংর্িষ্ট 

কম িকিিালদরলক এটুআই সপ্রাগ্রালমর 

আওিায় প্রর্লক্ষণ গ্রলণর জন্য 

সপ্ররণ করা লয়লে। 

১০. সাস্যার 

চ্চভচ্চডয়ায 

ব্যফায 

সফায় উদ্ভাফন প্রচ্চক্রয়ায চ্চফলদয় 

ভতাভত গ্রদণয জন্য ই-সভইর ও 

অন্যান্য  াভাচ্চজক ভাধ্যদভয 

ব্যফায চ্চনচ্চিত কযায ম্ভাব্যতা 

মাচাই। 

২৫ জুরাই, 

২০১৫ 

২৫ নদবম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ এফাং 

চরচ্চিত্র চ্চযদ েক 

(আইটি) 

সাস্যার চ্চভচ্চডয়ায কাম েকয 

ব্যফায, ভন্ত্রণারদয়য জন্য 

াভাচ্চজক ভাধ্যভ (সমভন- 

সপবুক) সইজ সখারা। 

াংচ্চিষ্ট সইজ চ্চরাংক 

এফাং সগুদরায 

চ্চক্রয়াীরতা 

সপবুসক সইজ সখারা দয়দছ। 

১১. ই-সফা ও ই-

পাইচ্চরাং 

কাম েক্রভ 

ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদড ে 

কভ েকতো কভ েচাযীদদয এ াংক্রান্ত 

প্রচ্চক্ষদণয আদয়াজন কযা। 

০১ আগস্ট, 

২০১৫ 

৩১ চ্চডদম্বয, 

২০১৫ 

সফাড ে চ্চচফ, চরচ্চিত্র 

চ্চযদ েক (প্রান) 

এফাং চরচ্চিত্র 

চ্চযদ েক (আইটি) 

কাদজ গচ্চত বৃচ্চি এফাং অথ ে 

ও ভয় াশ্রয় দফ 

াংচ্চিষ্ট অচ্চপচ্চয়ার 

ডকুদভে  

ই-সবা ও ই-ফাইর্ং কাম বক্রভ চালু 

কযায নফলয়ে প্রাননক ভন্ত্রণারে 

ল্লথয়ক ননয়দ বনা ল্লয়র তদানুমােী 

প্রয়োজনীে প্রদয়য গ্রণ কযা য়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


