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বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সবার্ ড 

ঢাকা। 
 

২০১৭-১৮ অর্ ডবছদরর জুলাই-জুন েমদের APA বাস্তাবেন অগ্রগচ্চি প্রচ্চিদবেন। 

 

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) 

২০১৭-১৮ 

অর্ যবছদ্দর 

১০০% 

লক্ষ্যমাত্রা 

অগ্রগচ্চি মন্তব্য  

সুস্থ চ্চবদনােন উপদ াগী, সেশীে 

ইচ্চিহাে-োাংস্কৃচ্চিক ঐচ্চিহয ও 

মূল্যদবাদের োরক ও গণিন্ত্র-

সেশদপ্রম-মুচ্চিযুদের সচিনােমৃে 

চলচ্চিদত্রর সেন্সর েনেপত্র প্রোন 

এবাং এরূপ োংস্কৃচ্চি, ঐচ্চিহয, 

মূল্যদবাে ও সচিনার পচ্চরপচ্চি 

চলচ্চিদত্রর জন্য সেন্সর  

েনেপদত্রর আদবেন অগ্রাহয করা 

৫৫ 

বাাংলা ও 

ইাংদরচ্চজ 

চলচ্চিত্র, 

চলচ্চিদত্রর 

সেইলার ও 

চ্চবজ্ঞাপনচ্চচত্র, 

উৎেদবর 

চলচ্চিত্র এবাং 

চ্চবদেচ্চশ 

দূিাবাদের 

চলচ্চিদত্রর 

সেন্সর 

েনেপত্র প্রোন 

১.১ প্রাপ্ত বাাংলা চলচ্চিদত্রর সেন্সর  

আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি 
% ২৫ ৯৫% ৯৬.২০% 

কসন্সদ্দরর জন্য আদ্দবদনপ্রাপ্ত ৭৯টি, ননস্পনিকৃত ৭৬টি (সনদপত্র জানর ৭০টি ও কসন্সর আদ্দবদন বানতল 

৬টি), প্রনক্রয়াধীন ৩টি।  

১.২ প্রাপ্ত  ইাংদরচ্চজ চলচ্চিদত্রর 

সেন্সর আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি 
% ১০ ৯৫% ১০০% 

কসন্সদ্দরর জন্য আদ্দবদনপ্রাপ্ত ৬৮টি, ননস্পনিকৃত ৬৮টি (সনদপত্র জানর ৬৬টি ও কসন্সর আদ্দবদন 

বানতল ২টি)।  

১.৩ প্রাপ্ত বাাংলা ও  ইাংদরচ্চজ 

চলচ্চিদত্রর সেইলাদরর সেন্সর 

আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি 

% ৫ ৯৫% ১০০% কসন্সদ্দরর জন্য আদ্দবদনপ্রাপ্ত ৪২টি, ননস্পনিকৃত  ৪২টি  (সনদপত্র জানর ৪২টি)। 

১.৪ প্রাপ্ত চ্চবজ্ঞাপনচ্চচদত্রর সেন্সর 

আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি 
% ৫ ৯৫% ১০০% কসন্সদ্দরর জন্য আদ্দবদনপ্রাপ্ত ৫টি, ননস্পনিকৃত ৫টি (সনদপত্র জানর ৫টি)। 

১.৫ প্রাপ্ত চলচ্চিত্র উৎেদবর 

চলচ্চিদত্রর সেন্সর আদবেন 

চ্চনষ্পচ্চিকৃি 

% ৫ ৯৫% ১০০% 

প্রনতদ্দবদনাধীন সমদ্দয় নবমসদ্দে  চলনিত্র উৎসব ২০১৭ এবং ষ োড়শ ঢা া আন্তজযানত  

চলনিত্র উৎসব-এ প্রদশ যদ্দনর লদ্দক্ষ্য চলনিত্র কসন্সদ্দরর জন্য আদ্দবদন প্রাপ্ত ২০৮টি, 

ননস্পনিকৃত ২০৮ (সনদপত্র জানর ২০৮টি)। 

১.৬ প্রাপ্ত চ্চবদেচ্চশ দূিাবাদের 

চলচ্চিদত্রর সেন্সর আদবেন 

চ্চনষ্পচ্চিকৃি 

% ৩ ৯৫% ১০০% 
প্রনতদ্দবদনাধীন সমদ্দয় কদদ্দশর ক াদ্দনা দূতাবাস কর্দ্দ  কসন্সদ্দরর জন্য ক াদ্দনা চলনিত্র জমা 

পদ্দেনন। 

১.৭ প্রাপ্ত প্রচার োমগ্রীর 

অনুদমােদনর আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি 
% ২ ৯৫% ১০০% 

আদ্দবদনপ্রাপ্ত প্রচার সামগ্রীর সংখ্যা ৩৬৫টি, ননস্পনিকৃত ৩৬৫টি (অনুম োদনকৃত ৩৬৩টি, 

বোততলকৃত ২টি)।  

সেন্সরচ্চবহীন চলচ্চিদত্রর প্রেশ ডন 

বন্ধ করা, সেন্সর েনেপত্রপ্রাপ্ত 

চলচ্চিদত্রর প্রচার োমগ্রীর 

সেম্পাচ্চরাং বা অননুদমাচ্চেি দৃশ্য 

োংদ াজন কদর প্রেশ ডন বন্ধ করা 

ির্া সেন্সরচ্চশপ আইন, চ্চবচ্চে ও 

েরকাচ্চর আদেশেমূদহর বাস্তবােন 

২০ 
সপ্রক্ষাগৃহ 

পচ্চরেশ ডন 
২. পচ্চরেশ ডনকৃি সপ্রক্ষাগৃহ োংখ্যা ২০ ২৫০ ১০০% 

 

বনণ যত সমদ্দয়র লক্ষ্যমাত্রা  ২৫০ টি। বনণ যত সমদ্দয় কদদ্দশর নবনিন্ন কজলার কমাে ২৫০টি 

নসদ্দনমা হল পনরদশ যন  রা হদ্দয়দ্দছ।  

চলচ্চিদত্রর চ্চবকাদশ োহােক 

কা ডক্রদম যুি র্াকা 
৫ 

চলচ্চিদত্রর 

চ্চবকাদশ 

েহােক 

কা ডক্রম 

৩.১ জািীে চলচ্চিত্র পুরস্কাদরর জন্য 

গঠিি জুচ্চর সবার্ ডদক জমাকৃি 

চলচ্চিত্রেমূদহর পরীক্ষদণর 

ব্যবস্থােহ োচ্চব ডক োচ্চচচ্চবক েহােিা 

প্রোন  

% ৩ ৯৫% ১০০% 
জাতীয় চলনিত্র পুরস্কার ২০১৬ প্রনতদ্দর্াতিতায় অংশগ্রহণকোরী ৩০টি চলতিত্র পরীক্ষণপূব বক 

মূল্যোয়ন ষশম  প্রশোসতনক  ন্ত্রণোলময় সুপোতরশ ষপ্ররণ করো হময়মে।  

৩.২ চলচ্চিত্র োংেে /ক্লাবেমূদহর 

চ্চনবন্ধদনর আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি 
% ২ ৮০% ৬০% আদ্দবদনপ্রাপ্ত ৫টি, ননস্পনিকৃত ৩টি (সনদপত্র জানর ৩টি), প্রতিয়োধীন ২টি।  
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পািা-২ 
 

দপ্তর/সংস্থার আবনশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 
 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance Indicator) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সুচদ্দ র মান 

(Weight of PI) 

২০১৭-১৮ 

অর্ যবছদ্দরর 

১০০%   

লক্ষ্যমাত্রা 

অগ্রগচ্চি  
মন্তব্য  

দক্ষ্তার 

সদ্দে 

বানষ য  

 ম যসম্পাদ

ন চুনি 

বাস্তবায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অর্ যবছদ্দরর খসো বানষ য   ম যসম্পাদন চুনি 

দানখল 

ননধ যানরত সময়সীমার মদ্দে খসো চুনি 

মন্ত্রণালয়/নবিাদ্দগ দানখলকৃত 
তানরখ .৫ ১৯ এনপ্রল ১০০% ২০১৭-১৮ অর্ যবছদ্দরর খসো বানষ য   ম যসম্পাদন চুনি ১৭ এনপ্রল ২০১৭ 

তানরখ প্রশাসনন  মন্ত্রণালদ্দয় দানখল  রা হদ্দয়দ্দছ। 

মাঠ পর্ যাদ্দয়র  ার্ যালয়সমূদ্দহর সদ্দে ২০১৭-১৮ 

অর্ যবছদ্দরর বানষ য   ম যসম্পাদন চুনি স্বাক্ষ্র 

ননধ যানরত সময়সীমার মদ্দে চুনি 

স্বাক্ষ্নরত 
তানরখ ১ ১৫ জুন - প্রদ াজয নে। 

২০১৬-১৭ অর্ যবছদ্দরর বানষ য   ম যসম্পাদন চুনির 

মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন দানখল 

ননধ যানরত তানরদ্দখ মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন 

দানখলকৃত 
তানরখ ১ ১৬ জুলাই ১০০% ২০১৬-১৭ অর্ যবছদ্দরর বানষ য   ম যসম্পাদন চুনির মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন           

১২-০৭-২০১৭ তানরখ প্রশাসনন  মন্ত্রণালদ্দয়র দানখল  রা হদ্দয়দ্দছ। 

২০১৭-১৮ অর্ যবছদ্দরর বানষ য   ম যসম্পাদন চুনির 

বাস্তবায়ন পনরবীক্ষ্ণ 
ত্রত্রমানস  প্রনতদ্দবদন দানখলকৃত সংখ্যা .৫ ৪ ৪টি ০৪-১০-২০১৭, ০৪-০১-২০১৮, ০৩-০৪-২০১৮ এবং ০১-০৭-২০১৮ তানরখ চারটি 

ত্রত্রমানস  প্রনতদ্দবদন প্রশাসনন  মন্ত্রণালদ্দয় কপ্ররণ  রা হদ্দয়দ্দছ।  

২০১৭-১৮ অর্ যবছদ্দরর বানষ য   ম যসম্পাদন চুনির 

অধ যবানষ য  মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন দানখল 

ননধ যানরত তানরদ্দখ অধ যবানষ য  মূল্যায়ন 

প্রনতদ্দবদন দানখলকৃত 
তানরখ ১ 

১৪  

জানুয়ানর 
১০০% 

১৪ জানুয়ানর ২০১৮ তানরখ অধ যবানষ  মূল্যায়ণ প্রনতদ্দবদন প্রশাসনন  মন্ত্রণালদ্দয় 

কপ্ররণ  রা হদ্দয়দ্দছ।  

 ার্ যপদ্ধনত 

ও কসবার 

মাদ্দনান্নয়ন 

৯ 

ই-ফাইনলং পদ্ধনত বাস্তবায়ন  ই-ফাইদ্দল ননর্ ননস্পনিকৃত  % ১ ৪০ ৪৬.০৩% ১২৯৯টি ননর্র মদ্দে ৫৯৮টি ই-ফাইদ্দল ননস্পনি  রা হদ্দয়দ্দছ। 

ইউননদ্দ াড ব্যবহার নননিত  রা ইউননদ্দ াড ব্যবহার নননিতকৃত % .৫ ১০০ ১০০% এ দপ্তদ্দরর স ল  নম্পউোদ্দর ইউননদ্দ াড ব্যবহৃত হদ্দে।  

নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদ্দব য সংনিষ্ট  ম যচারীর 

নপআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জানর নননিত রণ 

নপআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ 

জারীকৃত 
% .৫ ১০০ 100% ২০১৭-১৮ অর্ যবছদ্দর এ দপ্তদ্দর ক াদ্দনা  ম য তযা/ ম যচারী নপআরএল এ র্াদ্দবন না। 

wmwU‡Rbm চাে যার অনুর্ায়ী কসবা প্রদান  
প্র ানশত নসটিদ্দজনস চাে যার অনুর্ায়ী 

কসবা প্রদানকৃত  
% ১ ১০০ ১০০% wmwU‡Rbm চাে যার অনুর্ায়ী কসবা প্রদান  রা হদ্দে।  

অনিদ্দর্াগ প্রনত ার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ননষ্পনিকৃত অনিদ্দর্াগ % ১ ৯০ ১০০% 
প্রচ্চিদবেনােীন েমদে ১৫টি অচ্চিদ াগ পাওো সগদছ । প্রাপ্ত অচ্চিদ াগগুদলা 

চ্চনস্পচ্চি করার  লদক্ষয ১3টি জব্দপত্র োংচ্চিষ্ট র্ানাে সপ্ররণ করা হদেদছ এবাং 

2টি চলচ্চিদত্রর প্রদ াজকদক ব্যাখ্যা িলব করা হদেছ।  

কসবার মান সম্পদ্দ য কসবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত 

পনরবীক্ষ্দ্দণর ব্যবস্থা চালু  রা 

কসবার মান সম্পদ্দ য কসবাগ্রহীতাদ্দদর 

মতামত পনরবীক্ষ্দ্দণর ব্যবস্থা চালুকৃত 
% ১ ৮০ ১০০% কসবার মান সম্পদ্দ য কসবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত পনরবীক্ষ্দ্দণর ব্যবস্থা চালু  রা 

হদ্দয়দ্দছ। প্রাপ্ত মতামত র্াচাই বাছাই  দ্দর প্রদ্দয়াজনীয় প্রদদ্দক্ষ্প গ্রহণ  বা হদ্দয়দ্দছ। 

দপ্তর/সংস্থায়  মপদ্দক্ষ্ দুইটি অনলাইন কসবা চালুকৃত  মপদ্দক্ষ্ দুইটি অনলাইন কসবা চালুকৃত  তানরখ ১ 
৩১ 

নডদ্দসম্বর 
100% 

৩১ তিমসম্বর ২০১৭ তোতরমের  মে ৩টি ষসবো  অনলোইন করো হময়মে। ষসবোগুমলো 

হমলো: ১. চলনিত্র সংসদ ননবন্ধদ্দনর জন্য অনলাইদ্দন আদ্দবদন, ২. চলনিত্র সংসদ 

ননবন্ধন নবায়দ্দনর জন্য অনলাইদ্দন আদ্দবদন, ৩. অনলাইদ্দন অনিদ্দর্াগ দানখল।  

দপ্তর/সংস্থার  মপদ্দক্ষ্ ৩টি কসবাপ্রনক্রয়া সহজীকৃত  মপদ্দক্ষ্ ৩টি কসবাপ্রনক্রয়া সহজীকৃত তানরখ ১ 
৩১ 

নডদ্দসম্বর 
100% 

৩১ তিমসম্বর ২০১৭ তোতরমের  মে ৩টি ষসবো সহজীকরণ করো হময়মে। ষসবোগুমলো 

হমলো: ১. চলনিত্র সংসদ ননবন্ধদ্দনর জন্য অনলাইদ্দন আদ্দবদন, ২. চলনিত্র সংসদ 

ননবন্ধন নবায়দ্দনর জন্য অনলাইদ্দন আদ্দবদন, ৩. অনলাইদ্দন অনিদ্দর্াগ দানখল।  

দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ  ার্ যালয়সমূদ্দহর উদ্ভাবনী 

উদ্দযাগ ও Small Improvement Project 

(SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ ও SIP-সমূদ্দহর 

ডাোদ্দবজ প্রস্তুতকৃত  
তানরখ ১ ৪ জানুয়ানর ১০০% 

এ দপ্তমরর অতধনস্থ ষকোমনো কোর্ বোলয় ষনই। দপ্তমরর ক বকতবো-ক বচোরীমদর তনকট 

ষেমক ১৭টি উদ্ভোবনী ধোরণো পোওয়ো ষিমে। প্রোপ্ত ধোরণোগুমলো ০৪ জোনুয়োতর ২০১৮ 

তোতরে র্োচোই বোেোইময়র পর ৭টি ধোরণো উদ্ভোবনী ক বপতরকল্পনোয় অন্তর্ভ বক্ত করো 

হময়মে। ধোরণো ও উমযোিগুমলো িোটোমবজ তহমসমব কতিউটোমর সংরতক্ষত আমে। 

এেোড়ো ২৩টি SIP-প্রস্তাব পাওয়া কগদ্দছ। প্রস্তাবগুদ্দলার মদ্দে ১৮টি প্রস্তাব 

বাস্তবায়ন  রা হদ্দয়দ্দছ।  

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ ও SIP করনিদ্দ দ্দেড সংখ্যা  ১ ২৫ 100% 

৭টি উদ্ভোবনী উমযোি ষরতিমকমটি। এগুমলো হমলো: ১. চলতিমত্রর ষসন্সর আমবদন 

ফর  অনলোইনকরণ; ২. তথ্য সহোয়ক ফর  অনলোইনকরণ; ৩. চলতিত্র 

সংসদ/তফল্ম ক্লোব তনবন্ধন ফর  অনলোইনকরণ; ৪. চলতিত্র সংসদ/তফল্ম ক্লোব 

নবোয়ন ফর  অনলোইনকরণ; ৫. ষসবোর  োন সিমকব  তো ত ফর  

অনলোইনকরণ, ৬. সনদপত্র প্রোপ্ত চলতিমত্রর অনুম োদনকৃত ১টি ষপোস্টোর/ব্যোনোর 

এ দপ্তমরর ষফসবুক ষপইমজ আপমলোি, ৭. স্থোয়ীভোমব বোততলকৃত চলতিমত্রর 

তোতলকো এ দপ্তমরর ওময়বসোইমট প্রদোন । এেোড়ো ১৮টি SIP-প্রস্তাব বাস্তবায়ন 

 রা হদ্দয়দ্দছ। 
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পািা-৩ 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 
 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance Indicator) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সুচদ্দ র মান 

(Weight 

of PI) 

২০১৭-১৮ 

অর্ যবছদ্দরর 

১০০%   

লক্ষ্যমাত্র। 

অগ্রগচ্চি  

মন্তব্য  

আনর্ য  

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৩ 

অনডে আপনি ননষ্পনি  অনডে আপনি ননষ্পনিকৃত % ১ ৫০ ৫০% এ দপ্তদ্দরর কমাে ৬টি আপনির মদ্দে ৩টি আপনি সম্পূণ য ও অন্য 

২টি আপনির আংনশ  ননস্পনি হদ্দয়দ্দছ।  

স্থাবর/অস্থাবর সম্পনির হালনাগাদ 

তানল া প্রস্তুত  রা 

স্থাবর সম্পনির হালনাগাদ তানল া তানরখ ১ ১ কফব্রুয়ানর ১০০% এ দপ্তমরর ষকোমনো স্থাবর সম্পনি কনই।  

অস্থাবর সম্পনির হালনাগাদ তানল া তানরখ .৫ ১ কফব্রুয়ানর ১০০% ০১-০২-২০১৮ তোতরে এ দপ্তমরর অস্থাবর সম্পনির হালনাগাদ 

তানল া প্রস্তুত  রা হদ্দয়দ্দছ।  

দপ্তর/সংস্থায়  ল্যাণ  ম য তযা ননদ্দয়াগ 

 রা  

 ল্যাণ  ম য তযা ননদ্দয়াগকৃত ও ওদ্দয়বসাইদ্দে  

প্র ানশত  
তানরখ .৫ ১৫ অদ্দটাবর ১০০% ১৫-১০-২০১ তানরখ এ দপ্তদ্দরর  ল্যাণ  ম য তযা ননদ্দয়াগ  রা 

হদ্দয়দ্দছ এবং ওদ্দয়বসাইদ্দে প্র াশ  রা হদ্দয়দ্দছ। 

দক্ষ্তা ও 

ত্রননত তার 

উন্নয়ন 
২ 

সর ানর  ম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রনশক্ষ্ণসহ নবনিন্ন নবষদ্দয় 

 ম য তযা/ ম যচারীদ্দদর জন্য প্রনশক্ষ্ণ 

আদ্দয়াজন 

প্রনশক্ষ্দ্দণর সময় জনঘন্টা ১ ৬০ 
৭৭.৫৬ 

জনঘন্টা 

 . ইন-হাউজ : 

প্রনতদ্দবদনাধীন সমদ্দয় এ দপ্তদ্দরর  ম য তযা/ ম যচারীদ্দদরদ্দ  ৫৮.২৫ 

জনঘন্টার প্রনশক্ষ্ণ প্রদান  রা হদ্দয়দ্দছ।  
 

খ. আউে-হাউজ:  

নপনপএ ২০০৬ এবং নপনপআর ২০০৮ সম্পন যত  ম যশালায় 

অংশগ্রহণ  দ্দর এ জন  ম য তযা ৮ ঘন্টা, আইন নবষদ্দয় দুইজন 

 ম য তযা ৮০ ঘন্টা, এ জন  ম যচারী Computer Application 

and English Language Course এ ১২০ ঘন্টা, এ জন 

 ম যচারী Basic Financial Management Course এ ৪০ 
ঘন্টা, Workshop on Right to Information (RTI) তব ময় 

একজন ক বকতবো ৮ ঘন্টো,  ই-নতে তসমস্টম র এিত নমদর সঞ্জীবনী 

ষকোমস ব একজন ক বকতবো ১৩ ঘন্টো এবং নোিতরক ষসবোয় উদ্ভোবন 

শী বক ক বশোলয় ৪০ ঘন্টো প্রনশক্ষ্ণ গ্রহণ  দ্দরদ্দছন।  

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন 

২০১৭-১৮ অর্ যবছদ্দরর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন 

 ম যপনর ল্পনা এবং বাস্তবায়ন পনরবীক্ষ্ণ 

 াঠাদ্দমা প্রণীত ও দানখলকৃত 

তানরখ .৫ ১৩ জুলাই ১০০% ১৩-০৭-২০১৭ িাচ্চরখ প্রশােচ্চনক মন্ত্রণালদে োচ্চখল করা হদেদছ। 

ননধ যানরত সময়সীমার মদ্দে ত্রত্রমানস  

পনরবীক্ষ্ণ প্রনতদ্দবদন দানখলকৃত 
সংখ্যা .৫ ৪ 

৪টি 

১০০% 

০৮-১০-২০১৭, ১০-০১-২০১৮, ০৯-০৪-২০১৮ এবং ০১-০৭-২০১৮ 

তানরখ চারটি ত্রত্রমানস  পনরবীক্ষ্ণ প্রনতদ্দবদন প্রশাসনন  

মন্ত্রণালদ্দয় কপ্ররণ  রা হদ্দয়দ্দছ।  

তথ্য অনধ ার 

ও স্বপ্রদ্দণানদত 

তথ্য প্র াশ 

বাস্তবােন 

২ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ রণ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত % .৫ ১০০ চলমান তথ্য বাতায়ন প্রনত মাদ্দসর প্রর্ম সপ্তাদ্দহর ৩য়  ার্ যনদবদ্দস হালনাগদ 

 রা হদ্দে।  

স্বপ্রদ্দণানদত তথ্য প্র াশ স্বপ্রদ্দণানদত তথ্য প্র ানশত % .৫ ১০০ চলমান 
কসন্সরসূনচ, সনদপত্রপ্রাপ্ত বাংলা ও ইংদ্দরনজ চলনিত্রসমূহ, 

সনদপত্রপ্রাপ্ত ইংদ্দরনজ চলনিত্রসমূহ (দ্দময়াদসহ) এবং মানস  

প্রনতদ্দবদন ননয়নমত ওদ্দয়বসাইদ্দে প্রদান  রা হদ্দয়দ্দে।   

বানষ য  প্রনতদ্দবদন প্রণয়ন ও প্র াশ বানষ য  প্রনতদ্দবদন ওদ্দয়বসাইদ্দে প্র ানশত তানরখ ১ ১৫ অদ্দটাবর ১০০% 
২০১৬ োদলর বাচ্চষ ডক প্রচ্চিদবেন ১২-১০-২০১৭ িাচ্চরখ ওদেবোইদে 

প্রকাশ করা হদ্দয়দ্দছ। 
 

 

 

 

 


