
মন্ত্রণায়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদন ‘‘ছক’’ 
 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম : িাাংলাহদশ চলবিত্র সসন্সর সিার্ ড, ঢাকা।  
 

প্রবিহিদনাধীন মাহসর নাম : ডিসেম্বর/২০১৮ বিষ্টাব্দ।  প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ : ০২-০১-২০১৯ বি.।  
 

(১) প্রশাসবনক    
 
ক.১ কম ডকিডা/কম ডচারীহদর সাংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) : 
 

সাংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি 

পদ 

শূন্যপদ মন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ     

অবধদপ্তর/সাংস্থাসমূে/সাংযুক্ত 

অবিস (হমাে সাংখ্যা) : 

 
িাাংলাহদশ চলবিত্র সসন্সর 

সিার্ ড, ঢাকা।  

৩৩টি ১৭টি ১৬টি অনুম োদিত পমির অদতদরক্ত ০৩ (দতন)টি পমি (পদরচ্ছন্নতো ক ী-২, দনরোপত্তো প্রহরী-১) 

দতনজন ক মচোরী ক মরত আমেন। তোমির চোকদর স োদির সমে ঐসব পমির দবলুদি 

ঘটমব।  
 

 

 

ক.২ শূন্য পহদর বিন্যাস :  

 

অবিবরক্ত 

সবচি/ িদুধ ড 

পদ 

সজলা কম ডকিডার 

পদ (হেমন বর্বস, 

এসবপ) 

অন্যান্য ১ম 

সেবণর পদ 

২য় সেবণর পদ ৩য় সেবণর পদ ৪র্ ড সেবণর পদ সমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x x ১২টি ৪টি ১৬টি 
 

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ড (Strategic) পদ শূন্য র্াকহল িার িাবলকা : প্রহোজয নয়।   

 (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমে ডাদা সম্পন্ন/সাংস্থা প্রধান এিাং িদুর্ধ্ড পদ) 
 

ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান : 
 

প্রবিহিদনাধীন মাহস পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম ডকিডা কম ডচারী সমাে কম ডকিডা কম ডচারী সমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

x x x x x x x 
 

ক.৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর সকান সমস্য র্াকহল িার িণ ডনা : প্রহোজয নয়।  
 

খ.১ ভ্রমণ/পবরদশ ডন (হদহশ-বিহদহশ) :  প্রহোজয নয়।  
 

 মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী সবচি মন্তব্য 

সদহশ বিহদহশ সদহশ বিহদহশ সদহশ বিহদহশ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভ্রমন/পবরদশ ডন  - - - - - - - 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ ডন - - - - - - - 

পাি ডিয চট্রগ্রাহম ভ্রমণ - - - - - - - 
 

খ.২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পবরদশ ডন প্রবিহিদন দাবখহলর সাংখ্যা  : প্রহোজয নয়।   
 

(২) আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র জন্য )  : প্রহোজয নয়।  
 

(৩) অর্ ডননবিক (অর্ ড বিভাহগর জন্য )    : প্রহোজয নয়।  

 

চলমান পািা-২ 

 

 

 

 



 

পািা-২ 

 

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সাংক্রান্ত িথ্য  : 
  

ক.  উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ড িরাদ্দ ও ব্যয় সাংক্রান্ত (অহে ও কর্ায়) : 
 

িিডমান অর্ ড িছহর এবর্বপহি 

িরাদ্দ (হকাটি োকায়) 

প্রবিহিদনাধীন মাস পে ডন্ত ব্যহয়র 

পবরমান ও িরাহদ্দর বিপরীহি 

ব্যহয়র শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন প্রকল্প 

অনুহমাবদি েহয় র্াকহল িার 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস মন্ত্রণালহয় 

এবর্বপ বরবভউ সভার িাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

খ.  প্রকহল্পর অিস্থা সাংক্রান্ত িথ্য: 
 

প্রবিহিদনাধীন মাহস সমাপ্ত 

প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস উহবাধনকৃি 

সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস চলমান 

প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট বেসাহি 

সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ড অিকাঠাহমা 

আগামী দু’ মাহসর মহে উহবাধন 

করা েহি এমন সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

১ ২ ৩ ৪ 

x x x x 
 

(৫) উৎপাদন বিষয়ক (সাংবশষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি)   : প্রহোজয নয়।  

(৬) প্রধান প্রধান সসক্টর কহপ ডাহরশনসমূহের লাভ/হলাকসান : প্রহোজয নয়।  
(৭) অবর্ে আপবত্ত :  
 

ক.  অবর্ে আপবত্ত সাংক্রান্ত িথ্য : 

(অাংকসমূে োজার োকায়) 

মন্ত্রণালয়/ 

সাংস্থার নাম 

অবর্ে 

আপবত্তর 

সাংখ্যা 

োকার পবরমান  
(োজার োকায়)  

ব্রর্সীহে 

জিাহির 

সাংখ্যা 

বনস্পবত্তর 

সাংখ্যা 

সজর মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

িাাংলাহদশ 

চলবিত্র 

সসন্সর 

সিার্ ড, 

ঢাকা।  

 

৩টি ৮৩৯ 

 
১টি - ৩টি এ দপ্তসর ২০১৮-১৯ অর্ থবছসরর শুরুসে ৮,৩৯,৪৯২/- টাকার ৩টি 

অডিট আপডি রসেসছ। আপডিগুস ার মসে ১টি অডিট আপডির 

৬,৮২,৫৪৫/- টাকা আদাসের প্রমাণকেহ েথ্য মন্ত্রণা সের মােসম    

২২-০৭-২০১৮ োডরখ ডেডি  অডিট অডিদপ্তসর ব্রিশীট জবাব 

প্রপ্ররণ করা হস ও আপডিটি ডিস্পডি করা হেডি।  অবডশষ্ট ২টি  

আপডির মসে ১টি আপডির েম্পূণ থ টাকা আদাে হওযাে উপসরাক্ত 

আপডিেহ প্রমাট ২টি আপডির ব্রিডশট জবাব ০৩-১২-২০১৮ ডি: 

োডরখ ডেডি  অডিট অডিদপ্তসর প্রপ্ররণ করা হসেসছ। অপর 

আপডিটির ১,৫৪,২৬৫/- টাকা (আংডশক) আদােপূব থক ডিস্পডির  

প্রহয়াজনীয় কাে ডব্যিস্থা গ্রেণ করা েহে। 
সি ডহমাে  ৩টি ৮৩৮ ১টি - ৩টি - 

 
খ.  অবর্ে বরহপাহে ড গুরুির/িহড়া রকহমর সকাহনা জাবলয়াবি/অর্ ড আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল সস সি সকসসমূহের িাবলকা :  প্রহোজয নয়। 
 

(৮) শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর/সাংস্থার সবিবলি সাংখ্যা) :  
 

মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/সাংস্থা 

সমূহে পুবিভুি সমাে 

বিভাগীয় মামলা  

গি মাহস বনস্পবত্তর সাংখ্যা িিডমান অর্ ড িছহর 

সমাে বনস্পবত্তকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

িিডমাহন অবনস্পবত্তকৃি 

বিভাগীয় মামলার সাংখ্যা চাকুবরচ্যযবি/িরখাস্ত অন্যান্য দন্ড অব্যােবি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

x x x x x x 
 

 (৯) মানি সম্পদ উন্নয়ন  
 

ক. প্রবিহিদনাধীন মাহস সমাপ্ত প্রবশক্ষণ কম থসূবচ : 
 

প্রবশক্ষণ কম ডসূবচর নাম প্রবশক্ষহণর সময়াদ উহযাগী সাংস্থা/এহজন্সীর 

নাম 

মন্ত্রণালয় এিাং আওিাধীন সাংস্থাসমূে 

সর্হক অাংশগ্রেণকারীর সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

(১) Financial Management Course ০২-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ আঞ্চড ক প্র াক প্রশােি 

প্রডশক্ষণ প্রকন্দ্র, ঢাকা  

০১ জি 

(২) Fundamental Training Course ১৭-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ ০১ জি 

চলমান পািা-৩ 



পািা-৩ 
 

খ.  মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তহর সকাহনা ইন-োউজ প্রবশক্ষহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ ডনা :  
 

 

ক্র: নাং প্রবশক্ষহণর বশহরানাম  প্রবশক্ষহণর িাবরখ প্রবশক্ষহণর সময় 

০১ েরকাডর ই-প্রমই  িীডেমা া, ২০১৮; ২০-১২-২০১৮ েকা  ০৯:৩০টা প্রর্সক েকা  ১১:০০টা। 

০২ েরকাডর কম থচারী আইি, ২০১৮;  ২০-১২-২০১৮ েকা  ১১:১৫ প্রর্সক দুপুর ১২:৪৫টা। 

০৩ জােীে শুদ্ধাচার প্রকৌশ : অগ্রগডে ও চযাস ঞ্জ্যেমূহ; ২০-১২-২০১৮ দুপুর ০১:৩০ প্রর্সক প্রব া ০৩:০০টা। 

০৪ দ্যা প্রেন্সরশীপ অব ডিল্মে অযাক্ট, ১৯৬৩। ২০-১২-২০১৮ প্রব া ০৩:০০ প্রর্সক ডবকা  ০৪:৩০টা। 

০৫ উদ্ভাবি েক্ষমো বৃডদ্ধর জন্য এক ডদসির ওডরসেিসটশি/কম থশা া/ 

প্রেডমিার ও কযােসকডিং কম থশা া 

২৪-১২-২০১৮ েকা  ১০:০০ প্রর্সক ডবকা  ৪:০০টা।  

 

গ. প্রবশক্ষণ কম ডসূবচহি কম ডকিডা/কম ডচারীহদর অাংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর সক্ষহত্র িহড়া রকহমর সকাহনা সমস্যা র্াকহল িার িণ ডনা :   প্রহোজয নয়। 
 

ঘ. মন্ত্রণালহয় অন দা জি সট্রবনাং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকনা; না র্াকহল অন দা জি সট্রবনাং আহয়াজন করহি িড় রকহমর সকাহনা 

অসুবিধা আহছ বকনা :  প্রহোজয নয়। 
 

ঙ. প্রবিহিদনাধীন মাহস প্রবশক্ষহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম ডকিডার সাংখ্যা : প্রহোজয নয়। 

 

(১০) বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর উহেখহোগ্য কাে ডািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সাংকে :  
 

ক.  প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকা : প্রহোজয নয়। 
 

খ.  প্রবিহিদনাধীন মাহস গুরুত্বপূণ ড/উহেখহোগ্য কম ডকান্ড : 
 

(১) সসন্সর সাংক্রান্ত কাে ডক্রম : 
  

 প্রবিহিদনাধীন ডিসেম্বর/১৮ মাহস ৩টি পূণ ডনদঘ ডয িাাংলা, ১টি স্বল্পনদঘ ডয িাাংলা, ১টি িাাংলা প্রামাণ্যবচত্র, ৭টি পূণ ডনদঘ ডয ইাংহরবজ চলবিত্র, 

৪টি িাাংলা চলবিহত্রর সট্রইলার সসন্সর করা েহয়হছ।  

 

সসন্সরকৃি চলবিত্রগুহলার মহে ৩টি পূণ ডনদঘ ডয িাাংলা, ১টি স্বল্পনদঘ ডয িাাংলা, ১টি িাাংলা প্রামাণ্যবচত্র, ৭টি পূণ ডনদঘ ডয ইাংহরবজ চলবিত্র, 

৪টি িাাংলা চলবিহত্রর সট্রইলাহরর সসন্সর সনদপত্র জাবর করা েহয়হছ। এছাড়া সপ্তদশ ঢাকা আন্তজডাবিক চলবিত্র উৎসি ২০১৯ এ প্রদশ ডহনর জন্য 

২১৯টি চ ডিত্র জমা প্রদওো হসেসছ। চ ডিত্রগুস ার মসে ১৮৪টি চলবিহত্রর সসন্সর সনদপত্র জাবর করা েহয়হছ এবং অিবশষ্ট চলবিত্রগুহলার 

সসন্সর সনদপত্র  প্রদাহনর বিষয়টি প্রবক্রয়াধীন রহয়হছ। 

 

(২) পবরদশ ডন সাংক্রান্ত কাে ডক্রম : 
 

 প্রবিহিদনাধীন মাহস িাসটার, পাবিা, ডকসশারগঞ্জ্, প্রশরপুর, জামা পুর, ডেস ট, বডরশা , প্রিা া, বগুড়া, ডেরাজগঞ্জ্, কুডষ্টো, 

প্রমসহরপুর প্রজ ার প্রমাট ৩০টি ডেসিমা হ  পডরদশ থি করা হসেসছ। পবরদশ ডনকৃি বসহনমা হ গুস ার মসে ২টি ডেসিমা হস  প্রেন্সরডবহীি ও 

অশ্লী  দৃশ্য েংসযাজি কসর চ ডিত্র প্রদশ থি করাে প্রদডশ থে চ ডিত্র জব্দ করার জন্য েংডশ্লষ্ট র্ািাে জব্দপত্র প্রপ্ররণ করা হসেসছ। অন্যান্য 

ডেসিমা হ গুস াসে সসন্সরবিেীন িা অশ্লীল সকাহনা দৃশ্য প্রদশ ডন করা েয় নাই। সদহশর বিবভন্ন স্থাহনর বসহনমা েল পবরদশ ডন কাে ডক্রম সজারদার 

করার িহল সসন্সরবশপ আইন ও বিবধ লাংঘহনর প্রিণিা হ্রাস সপহয়হছ। 

 

(৩) রাজস্ব আয় : 
 

চলবিত্র পরীক্ষণ ও বিবনাং বি িািদ ডিসেম্বর/১৮ মাহস ৬,৫০,০০০/- (ছে লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) োকা মাত্র রাজস্ব আয় েহয়হছ।  
 

(৪) বনহয়াগবিবধ সাংক্রান্ত :  
  

 ২৯-০৯-২০১৫ িাবরহখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র প্রশাসবনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবচি কবমটির সভায় অনুহমাদহনর পর েথ্য মন্ত্রণা ে 

প্রর্সক িাাংলাহদশ সরকাবর কম ড-কবমশন সবচিালহয়র মিামহির জন্য সপ্ররণ করা েয়। বিবপএসবস’র মিামি ২০-০৮-২০১৭ িাবরখ িথ্য 

মন্ত্রণালহয় সপ্ররণ করা েয়। িথ্য মন্ত্রণালয় সর্হক মিামহির জন্য আইন, বিচার ও সাংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালহয় সপ্ররণ করা হে।  আইন, বিচার ও 

সাংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র মোমে পাওোর পর প্রদখা যাে প্রয, বডণ থে ডিসোগ ডবডিমা াে ডকছু েংসশািি প্রসোজি। পডরসপ্রডক্ষসে উক্ত ডিসোগ 

ডবডিমা ার প্রসোজিীে েংসশািি/মোমে প্রদাসির জন্য ২২-১০-২০১৮ োডরখ বাং াসদশ েরকাডর কম থকডমশি েডচবা সে প্রপ্ররণ করা হে।  

প্রখোঁজ ডিসে জািা প্রগসছ বাং াসদশ েরকাডর কম থকডমশি েডচবা সের মোমে প্রাডপ্তর পর ডিসোগ ডবডিমা াটির এে.আর.ও জাডরর জন্য িডর্ 

আইি, ডবচার ও েংেদ ডবষেক মন্ত্রণা সের েংডশ্লষ্ট শাখাে প্রপ্ররণ করা হসেসছ।  

 

গ. আগামী দুই মাহস সম্পাবদিব্য অিীি গুরুত্বপূণ ড কাহজর িাবলকা :  প্রহোজয নয়।  
 

ঘ.  আগামী দুই মাহস িহড়া রকহমর সকাহনা সমস্যা/সাংকহের আশো করা েহল িার বিিরণ :  প্রহোজয নয়।  
 

 

সবচহির স্বাক্ষর : 
নাম : 


