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ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড 
ঢাকা।  

 
২০১৫-১৬ অথ ডফছদযয ফাচ্চল ডক কভ ডম্পাদন চুচ্চিয মূল্যায়ন প্রচ্চতদফদন (দপ্তদযয ক ৌশলগত উদ্দেশ্য) 

 
ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন  

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন  

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইদ্দেররয়া মান ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রকৃত অর্যন  অরর্যত নম্বর 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদ্দনর 

রনদ্দে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

সুস্থ চ্চফদনাদন উদমাগী, সদীয় 

ইচ্চতা-াাংস্কৃচ্চতক ঐচ্চতয  

মূল্যদফাদধয ধাযক  গণতন্ত্র-

সদদপ্রভ-মুচ্চিমৄদেয 

সচতনামৃে চরচ্চিদত্রয সন্সয 

নদত্র প্রদান এফাং এরূ 

াংস্কৃচ্চত, ঐচ্চতয, মূল্যদফাধ  

সচতনায চ্চযচ্চি চরচ্চিদত্রয 

জন্য সন্সয  নদদত্রয 

আদফদন অগ্রায কযা 

 

 

 

 

 
৫৫ 

 

ফাাংরা  

ইাংদযচ্চজ 

চরচ্চিত্র, 

চরচ্চিদত্রয 

সেইরায  

চ্চফজ্ঞানচ্চচত্র, 

উৎদফয 

চরচ্চিত্র এফাং 

চ্চফদদচ্চ 

দূতাফাদয 

চরচ্চিদত্রয সন্সয 

নদত্র প্রদান 

ফাাংরা চরচ্চিদত্রয সন্সয 

নদত্র প্রদান  
াংখ্যা  ২৫ ১০০ ৯৪ ৮৮ ৮২ ৭৬ ১১৩ ২৫ 

ইাংদযচ্চজ চরচ্চিদত্রয সন্সয 

নদত্র প্রদান  
াংখ্যা ১০ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬১ ৬৩ ৮ 

ফাাংরা   ইাংদযচ্চজ 

চরচ্চিদত্রয সেইরাদযয সন্সয 

নদত্র প্রদান  

াংখ্যা  ৫ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৬ 
৬২ ৪.৫ 

চ্চফজ্ঞানচ্চচদত্রয সন্সয 

নদত্র প্রদান  

াংখ্যা  ৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ 
২১ ৫ 

চরচ্চিত্র উৎদফয জন্য 

চরচ্চিদত্রয সন্সয নদত্র 

প্রদান  

াংখ্যা  ৫ ১৩০ ১২৯ ১২৮ ১২৭ ১২৬ ১৬৪ ৫ 

চ্চফদদচ্চ দূতাফাদয 

চরচ্চিদত্রয সন্সয নদত্র 

প্রদান  

াংখ্যা ৩ ২৫ ২২ ১৮ ১৫ ১২ ৫৭ ৩ 

প্রচায াভগ্রীয অনুদভাদন  
াংখ্যা ২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৭৯ ১৩৫ ২ 

সন্সযচ্চফীন চরচ্চিদত্রয প্রদ ডন 

ফন্ধ কযা, সন্সয নদত্রপ্রাপ্ত 

চরচ্চিদত্রয প্রচায াভগ্রীয 

সেম্পাচ্চযাং ফা অননুদভাচ্চদত দৃশ্য 

াংদমাজন কদয প্রদ ডন ফন্ধ 

কযা তথা সন্সযচ্চ আইন, 

চ্চফচ্চধ  যকাচ্চয আদদমূদয 

ফাস্তফায়ন 

 

 
২০ 

 

 

সপ্রক্ষাগৃ 

চ্চযদ ডন  

 

 

 

চ্চযদ ডনকৃত সপ্রক্ষাগৃ 

 

 

াংখ্যা 

 

 
২০ 

 

 
৩৫০ 

 

 
৩০০ 

 

 
২৫০ 

 

 
২০০ 

 

 
১৫৩ 

 

 
৩৫৩ 

 

 
২০ 

 

 

 

চরচ্চিদত্রয চ্চফকাদ াায়ক 

কাম ডক্রদভ মৄি থাকা 

 

 
১০ 

 

চরচ্চিদত্রয 

চ্চফকাদ ায়ক 

কাম ডক্রভ 

জাতীয় চরচ্চিত্র পুযস্কাদযয 

জন্য গঠিত জুচ্চয সফার্ ডদক 

াচ্চচচ্চফক ায়তা প্রদান  

াংখ্যা ৫ ১টি 

(চরচ্চিদত্রয 

াংখ্যা-৩৫) 

১টি 

(চরচ্চিদত্রয 

াংখ্যা-৩৩) 

১টি 

(চরচ্চিদত্রয 

াংখ্যা-৩২) 

১টি 

(চরচ্চিদত্রয 

াংখ্যা-৩০) 

১টি 

(চরচ্চিদত্রয 

াংখ্যা-২৮) 

১টি  

(চরচ্চিদত্রয াংখ্যা-

৩০) 

৩.৫ 

চরচ্চিত্র াংদ /ক্লাফমূদয 

চ্চনফন্ধন 

াংখ্যা ৩ ৪ - ৩ - ২ ৩ ২.৪ 

আভদাচ্চনকৃত ইাংদযচ্চজ 

চরচ্চিদত্রয জন্য অনাচ্চি 

প্রদান 

াংখ্যা ২ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬১ ৫৯ - 

দপ্তদ্দরর ক ৌশলগত উদ্দেশ্য এর অরর্যত কমাে নম্বর = ৭৮.৪ 
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ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড 

ঢাকা।  
 

২০১৫-১৬ অথ ডফছদযয ফাচ্চল ডক কভ ডম্পাদন চুচ্চিয মূল্যায়ন প্রচ্চতদফদন (আবরশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্য) 
 

      

কভ ডম্পাদন সূচক সূচদকয একক ভান ২০১৫-১৬ াদর রক্ষযভাত্রা (১০০%) প্রকৃত অজডন অচ্চজডত নম্বয 

চ্চনধ ডাচ্চযত ভয়ীভায ভদে চুচ্চি স্বাক্ষচ্চযত  তাচ্চযখ ১ ১৫ অদটাফয ১৫ অদটাফয ১ 

দাচ্চখরকৃত অধ ডফাচ্চল ডক  ত্রত্রভাচ্চক প্রচ্চতদফদন  াংখ্যা ১ ৫ ৫ ১ 

ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয াংক্রান্ত চ্চযত্র জাযীকৃত তাচ্চযখ ১ ২৮ এচ্চপ্রর/১৬ - ১ 

প্রচ্চক্ষদণয ভয়  জনঘণ্টা ১ ৬০ ১৬৩ ১ 

দপ্তয/াংস্থায় ত্রনচ্চতকতা কচ্চভটি গঠিত  তাচ্চযখ ১ ২৯ অদটাফয  ১ 

দপ্তয/াংস্থায় শুোচায কভ ডচ্চযকল্পনা প্রণীত  তাচ্চযখ ১ ১ চ্চর্দম্বয ১০ সভ ২০১৫ ১ 

ভন্ত্রণারদয়য তথ্য প্রকা চ্চনদদ ডচ্চকা অনুাদয তথ্য প্রকাচ্চত  % ১ ১০০ ১০০% ১ 

দপ্তয/াংস্থায দাচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায নাভ  সমাগাদমাদগয ঠিকানায 

ঙ্করন দয়ফাইদে প্রকাচ্চত  

তাচ্চযখ ০.৫ ১৫ অদটাফয ১৫ অদটাফয ০.৫ 

দপ্তয/াংস্থায় ফাচ্চল ডক প্রচ্চতদফদন দয়ফাইদে প্রকাচ্চত  তাচ্চযখ ০.৫ ০১ নদবম্বয ০১ নদবম্বয ০.৫ 

চ্চযফচ্চতডত পযম্যাদে দপ্তয/াংস্থায চ্চটিদজন্স চাে ডায দয়ফাইদে 

প্রকাচ্চত 

তাচ্চযখ ১ ০১ নদবম্বয ০১ নদবম্বয ১ 

দপ্তয/াংস্থায অচ্চবদমাগ প্রচ্চতকায সপাকার দয়ন্ট চ্চনদয়াগকৃত  তাচ্চযখ ১ ০১ নদবম্বয ০১ নদবম্বয ১ 

নাগচ্চযকদদয চ্চনকে দত প্রাপ্ত অচ্চবদমাগ চ্চনস্পচ্চিকৃত % ১ ৯০ ১০০% (সভাে 

৩০টি) 

১ 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি কদয অনরাইন সফা চালুকৃত  তাচ্চযখ ১ ৩০ নদব: ২০১৫ ৩০ নদব: ২০১৫ ১ 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি কদয অনরাইন সফাপ্রচ্চক্রয়া জীকৃত  তাচ্চযখ ১ ৩০ নদব: ২০১৫ ৩০ নদব: ২০১৫ ১ 

ফাদজে ফাস্তফায়ন চ্চযকল্পনা (Budget Implementation 

Plan) প্রণীত  দাচ্চখরকৃত ত্রত্রভাচ্চক ফাদজে ফাস্তফায়ন প্রচ্চতদফদন  

াংখ্যা ১ ৫ ৫ ১ 

ফছদয অচ্চর্ে আচ্চি চ্চনস্পচ্চিকৃত % ১ ৫০ ৬০% 

(৫টিয ভদে ৩টি) 

১ 

আবরশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্য এর অরর্যত কমাে নম্বর = ১৫ 

সব যদ্দমাে অরর্যত নম্বর (দপ্তদ্দরর ক ৌশলগত উদ্দেশ্য + আবরশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্য) =  ৯৩.৪ 
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