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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

বাই চেয়াযম্যান, ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র চন্সয চফাড ড 

 

এফাং 

 

চ্চেফ, তথ্য ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষচ্চযত 

 

 

 

ফাচ্চল ডক কভ ডম্পাদন চুচ্চি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 জুরাই ১, ২০১৭ – জুন ৩০, ২০১৮ 
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সূচ্চেত্র 

 

                   

   

চ্চফলয় 

 

পৃষ্ঠা 

ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র চন্সয চফাদড ডয কভ ডম্পাদদনয াচ্চফ ডক চ্চেত্র  

 

৩ 

উক্রভণিকা 

 

৪ 

চকন ১ : রূকল্প (Vision), অচ্চবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম ডাফচ্চর 

 

 

৫ 

চকন ২ : চ্চফচ্চবন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

৬ 

চকন ৩ : চকৌরগত উদেশ্য ,  অগ্রাচ্চধকায, কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূেক এফাং 

রক্ষযভাত্রামূ  

 

 

৭-৯ 

াংদমাজনী ১ : ব্দাংদক্ষ (Acronyms)  

 

১১ 

াংদমাজনী ২ : কভ ডম্পাদন সূেকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং চ্চযভা দ্ধচ্চত  

 

১২ 

াংদমাজনী ৩ : কভ ডম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজডদনয চক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয় /চ্চফবাগ/দপ্তয/াংস্থায 

উয চ্চনব ডযীরতা  

 

 

১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র চন্সয চফাদড ডয কভ ডম্পাদদনয াচ্চফ ডক চ্চেত্র 
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(Overview of the Performance of the Bangladesh Film Censor Board) 

 

 

াম্প্রচ্চতক অজডন, েযাদরঞ্জ এফাং বচ্চফষ্যত চ্চযকল্পনা 

াম্প্রচ্চতক ফছযমূদয প্রধান অজডনমূ   

অশ্লীর চরণিত্র ণনভ মাি  প্রদ মন ফন্ধে  ফাাংরান্ধদ চরণিত্র সন্সয সফা সড ময ণযদ মন এফাং এ উন্ধেন্ধে  গঠিত সেরা টাস্কন্ধপান্ধ ময 

কাম মক্রভ সোযদায কযায় চরণিন্ধত্র অ শ্লীরতা হ্রা সন্ধয়ন্ধে । েনাধাযন্ধিয ভন্ধে প্রদ মন্ধনয উন্ধেন্ধে  জুরাই  ২০১৪ সেন্ধক        

ভাচ ম 20১৭ ম মন্ত সভাট 2১৯টি পূি মদদঘ ময ফাাংরা  1৫৭টি পূি মদদঘ ময ইাংন্ধযণে চরণিত্র, ৪০টি স্বল্পদদঘ ময চরণিত্র, ১৬৬টি ফাাংরা  

ইাংন্ধযণে চরণিন্ধত্রয সেইরায  এফাং ৩টি প্রাভাণ্যণচত্র সন্সযপূফ মক নদত্র প্রদান কযা ন্ধয়ন্ধে । ৯০৭টি ণন্ধনভা র ণযদ মন কযা 

ন্ধয়ন্ধে। চ্চদনভা দর প্রদচ্চ ডত েরচ্চিদত্রয াদথ চন্সযচ্চফীন  অশ্লীর দৃশ্য জুদড় চ্চদদয় প্রদ ডন কযায় প্রদচ্চ ডত েরচ্চিত্রগুদরা জব্দ 

কযায জন্য াংচ্চশ্লষ্ট থানায় ৫২টি জব্দত্র চপ্রযণ কযা দয়দছ এফাং ৩৪টি েরচ্চিদত্রয প্রদমাজকদক ব্যাখ্যা তরফ কযা দয়দছ । 
এছাড়া ণফণবন্ন অযান্ধধ  5টি চরণিন্ধত্রয সন্সয নদত্র াভণয়কবান্ধফ স্থণগত কযা ন্ধয়ন্ধে এফাং যফতীন্ধত ণফণধ সভাতান্ধফক 

চরণিত্রগুন্ধরায সন্সয নদত্র স্থায়ীবান্ধফ ফাণতর কযা ন্ধয়ন্ধে । ফাাংরান্ধদ চরণিত্র সন্সয সফান্ধড ম ২৮ সপব্রুয়াণয ২০১৭ তাণযখ   

ই-পাইণরাং ব্যফস্থা প্রফণতমত ন্ধয়ন্ধে। 

 

ভস্যা এফাং েযাদরঞ্জমূ 

াাংগঠণনক কাঠান্ধভান্ধত অনুন্ধভাণদত ৩৩টি ন্ধদয ভন্ধে ১৬টি দ শূন্য । ণনেস্ব ণনন্ধয়াগণফণধ না োকায় শূন্য ন্ধদ েনফর ণনন্ধয়াগ 

সদয়া ম্ভফ ন্ধে না । বাড়া বফন্ধন স্থান স্বল্পতায কাযন্ধি মূল্যফান চরণিন্ধত্রয ণপ্রন্ট মোমেবান্ধফ াংযক্ষি এফাং কভ মকতমা-

কভ মচাযী, সফাড ম দস্য  আণর কণভটিয ম্মাণনত দস্যন্ধদয ফায স্থান াংকুরান কঠিন ন্ধে । উন্নত প্রমৄণি ম্বণরত ণডণেটার 

চরণিত্র যীক্ষন্ধিয েন্য উমৄি ণডণেটার ণন্ধনভা প্রন্ধেক্টয সনই । পন্ধর াড মড্রাইন্ধব আভদাণনকৃত ণডণেটার চরণিত্র সন্সন্ধযয 

উন্ধেন্ধে যীক্ষায েন্য াংণশ্লষ্ট সফযকাণয প্রণতষ্ঠান্ধনয প্রন্ধেকন র ব্যফায কযন্ধত য় । চরণিন্ধত্রয প্রন্ধমােক/স্বত্বাণধকাযীগি 

ফাাংরান্ধদ চরণিত্র সন্সয সফান্ধড ময অন্ধনক ণদ্ধান্ধন্তয ণফরুন্ধদ্ধ আদারন্ধত ভাভরা দান্ধয়য কন্ধয োন্ধকন । আইন কভ মকতমায দ না 

োকায় এফ ভাভরায েফাফ ততণয ভাভরা ণযচারনায সক্ষন্ধত্র ণফণবন্ন ভস্যয মু্মখীন ন্ধত য়।  

 

বচ্চফষ্যৎ চ্চযকল্পনা 

‘‘ফাাংরান্ধদ চরণিত্র াটি মণপন্ধকন আইন’’ প্রিয়ন, অতযাধুচ্চনক চ্চডচ্চজটার চ্চদনভা প্যাদকজ (চ্চডচ্চচ্চ)  ক্রয়, চ্চনজস্ব বফদন 

অচ্চপ স্থানান্তয।  
 

201৭-1৮ অে মফেন্ধযয ম্ভাব্য প্রধান অেমনমূ  
 

 েভাকৃত ফাাংরা চরণিত্র, ইাংন্ধযণে চরণিত্র এফাং সেইরান্ধযয ৯৫% এয সন্সয নদত্র প্রদান ;  

 চরণিত্র উৎন্ধফয েন্য েভাকৃত চরণিত্র এফাং ণফন্ধদণ দূতাফান্ধয চরণিন্ধত্রয ৯৫% এয সন্সয নদত্র প্রদান ; 

 ২৫০টি সপ্রক্ষাগৃ ণযদ মন। 
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উক্রভচ্চণকা (Preamble) 

 

 

 

 

যকাণয দপ্তয/াংস্থামূন্ধয প্রাণতষ্ঠাণনক দক্ষতা বৃণদ্ধ, স্বেতা  েফাফণদণ সোযদায কযা, সুান াংতকযি এফাং ম্পন্ধদয 

মোমে ব্যফায ণনণিতকযন্ধিয ভােন্ধভ রূকল্প ২০২১ এয মোমে ফাস্তফায়ন্ধনয রন্ধক্ষয-  

 
বাই সচয়াযম্যান, ফাাংরান্ধদ চরণিত্র সন্সয সফাড ম  

 
এফাং 

 
চ্চেফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০১৭ াদরয জুন ভাদয ১৫ তাচ্চযদে এই ফাচ্চল ডক কভ ডম্পাদন 

চুচ্চি স্বাক্ষচ্চযত দরা। 

 

এই  চুচ্চিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ চ্চনম্নচ্চরচ্চেত চ্চফলয়মূদ ম্মত চরন :  
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সকন ১: 

 
ফাাংরান্ধদ চরণিত্র সন্সয সফান্ধড ময রূকল্প (Vision), অণবরক্ষয (Mission), 

 সকৌরগত উন্ধেেমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম মাফণর (Functions) : 

 

 
1.1 রূকল্প (Vision): 

সুস্থ ণফন্ধনাদন উন্ধমাগী, াাংস্কৃণতক ঐণতযমৃদ্ধ এফাং সদন্ধপ্রভ  মুণিমৄন্ধদ্ধয সচতনাণনব ময চরণিত্র  

 

1.2 অণবরক্ষয (Mission):  
চরণিত্র ণনভাতমাগিন্ধক মৄগৎ উৎা প্রদান এফাং প্রন্ধয়ােনীয় সন্সযণ আন্ধযান্ধয ভােন্ধভ েনগিন্ধক সদীয় 

াভাণেক-াাংস্কৃণতক, ঐণতয-মূল্যন্ধফাধ, গিতন্ত্র, সদন্ধপ্রভ  মুণিমৄন্ধদ্ধয সচতনামৃদ্ধ চরণিত্র উায সদয়া।    

 

1.3  সকৌরগত উন্ধেেমূ (Strategic Objectives): 
 

১. সুস্থ ণফন্ধনাদন উন্ধমাগী, সদীয় াভাণেক-াাংস্কৃণতক ঐণতয-মূল্যন্ধফান্ধধয ধাযক  গিতন্ত্র-সদন্ধপ্রভ-

মুণিমৄন্ধদ্ধয সচতনামৃদ্ধ চরণিন্ধত্রয সন্সয নদত্র প্রদান এফাং এরূ াংস্কৃণত, ঐণতয, মূল্যন্ধফাধ  সচতনায 

ণযণি চরণিন্ধত্রয েন্য সন্সয নদন্ধত্রয আন্ধফদন অগ্রায কযা; 

২. সন্সযণফীন চরণিন্ধত্রয প্রদ মন ফে কযা, সন্সয নদত্রপ্রাপ্ত চরণিন্ধত্র সটম্পাণযাং ফা অননুন্ধভাণদত দৃে 

াংন্ধমােন কন্ধয প্রদ মন ফে কযা তো সন্সযণ আইন, ণফণধ  আন্ধদমূন্ধয ফাস্তফায়ন; 

৩. চরণিন্ধত্রয ণফকান্ধ ায়ক কাম মক্রন্ধভ মৄি োকা। 

        

1.4 কাম মাফণর (Functions): 
 

১. সদীয় ফাণিণেযক  অফাণিণেযক চরণিন্ধত্রয সন্সয কযা এফাং সন্সয নদত্র প্রদান;  

২. আভদাণনকৃত চরণিন্ধত্রয সন্সয কযা এফাং সন্সয নদত্র প্রদান; 

৩. অফাণিণেযক চরণিত্র উৎন্ধফয েন্য ণফন্ধদণ দূতাফা ন্ধত প্রাপ্ত চরণিত্র সন্সয কযা এফাং ণফন্ধল সন্সয  

নদত্র প্রদান; 

৪. আন্তেমাণতক  সদীয় চরণিত্র উৎন্ধফয েন্য চরণিন্ধত্রয সন্সয কযা এফাং ণফন্ধল সন্সয নদত্র প্রদান;  

৫. সন্সয নদত্র প্রদত্ত চরণিন্ধত্রয সেইরায  ণফজ্ঞান সন্সয কযা; 

৬. চরণিন্ধত্রয প্রচায উকযিমূ সমভন-সাস্টায, ব্যানায  ণস্থয আন্ধরাকণচন্ধত্রয অনুন্ধভাদন প্রদান; 

৭. াযা সদন্ধয ণন্ধনভা রমূ ণযদ মন কযা এফাং চরণিত্র সন্সয অযাক্ট , ণফণধ  এ াংক্রান্ত যকাণয 

আন্ধদমূ ফাস্তফায়ন ণনণিত কযা; 

৮. োতীয় চরণিত্র পুযস্কান্ধযয েন্য গঠিত জুণয সফাড মন্ধক াণচণফক ন্ধমাণগতা প্রদান;  

৯. ণপল্ম ক্লাফমূন্ধয সযণেন্ধেন প্রদান   তান্ধদয আন্ধয়ােন্ধন চরণিত্র উৎন্ধফয চরণিত্র সন্সয কযা, ণপল্ম 

ক্লাফমূন্ধয কাম মক্রভ তদাযণক কযা; 

১০. আভদাণনকৃত চরণিন্ধত্রয েন্য অনাণত্তত্র (NOC) প্রদান ; 

১১. চরণিন্ধত্রয াইন্ধযণ ফন্ধে ায়তা প্রদান ; 

১২. োতীয় চরণিত্র নীণতভারা প্রিয়ন্ধন ায়তা প্রদান। 
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চকন ২  

 

ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র চন্সয চফাদড ডয চ্চফচ্চবন্ন কাম ডক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর /প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত পরাপর /প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ ডম্পাদন সূেকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষণ চ্চনধ ডাচ্চযত  রক্ষযভাত্রা অজডদনয 

চক্ষদত্র চমৌথবাদফ দাচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/চ্চফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* 

(ম্ভাব্য) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

চরণিন্ধত্র অশ্লীরতা 

কন্ধভন্ধে, উন্নত 

াাংস্কৃণতক ভাে 

ণফণনভ মান্ধি ায়ক 

ন্ধয়ন্ধে এফাং চরণিত্র 

সন্সয াংক্রান্ত সফা 

প্রাণপ্ত ে ন্ধয়ন্ধে। 

ভাভরায াংখ্যা হ্রা াংখ্যা ৬৬ ৫৮ ৫৬ ৫৫ ৫৪ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রিারয়, আইন 

ভন্ত্রিারয়, পুণর ণফবাগ, সেরা 

প্রান  সেরা তথ্য অণপ 

ফাণল মক প্রণতন্ধফদন 

অশ্লীরতায অণবন্ধমাগ 

হ্রা  

াংখ্যা ৭০ ৪৮ 

 

৪৫ ৪০ ৩৮ পুণর ণফবাগ, সেরা প্রান 

 সেরা তথ্য অণপ 

ঐ 

সন্সন্ধযয েন্য 

প্রন্ধয়ােনীয় পভ মমূ  

তথ্য ন্ধয়ফাইন্ধট প্রদান  

াংখ্যা ১০ ১২ 

 

১২ ১২ ১৩ - ন্ধয়ফাইট 

সন্সয নদপ্রাপ্ত 

চরণিন্ধত্রয তথ্য 

ন্ধয়ফাইন্ধট প্রদান  

% ১৬০ ১২৮ 

 

১০০% ১০০% ১০০% - ন্ধয়ফাইট 

 
চ্চফ: দ্র: ২০১৬-১৭ অথ ডফছয ম ডন্ত ‘সন্সয নদপ্রাপ্ত চরণিন্ধত্রয তথ্য ন্ধয়ফাইন্ধট প্রদান’ এয কভ মম্পাদন সূচক াংখ্যায় ণের। 



\\Momin\ict\APA\APA Contract 2017-18.doc                                       Page 7 of 13 

 

চকন ৩ 

চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচ্চধকায কাম ডক্রভ, কভ ডম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
 

চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 

কভ ডম্পাদন  

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন  

সূেদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অেমন রক্ষযভাত্রা/চ্চনণ ডায়ক  ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017 -

18) 

প্রদক্ষণ 

()noitcejorP  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

()noitcejorP  

২০১৯-২০ 

 
 

২০১৫-১৬ 

 
 

২০১৬-১৭* 

অাধাযণ অচ্চত 

উত্তভ 

উত্তভ েরচ্চত 

ভান 

েরচ্চত 

ভাদনয 

চ্চনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দপ্তদযয চকৌরগত উদেশ্যমূ 

সুস্থ ণফন্ধনাদন উন্ধমাগী, 

সদীয় ইণতা-

াাংস্কৃণতক ঐণতয  

মূল্যন্ধফান্ধধয ধাযক  

গিতন্ত্র-সদন্ধপ্রভ-

মুণিমৄন্ধদ্ধয সচতনামৃদ্ধ 

চরণিন্ধত্রয সন্সয 

নদত্র প্রদান এফাং 

এরূ াংস্কৃণত, ঐণতয, 

মূল্যন্ধফাধ  সচতনায 

ণযণি চরণিন্ধত্রয েন্য 

সন্সয  নদন্ধত্রয 

আন্ধফদন অগ্রায কযা 

৫৫ 

ফাাংরা  

ইাংন্ধযণে 

চরণিত্র, 

চরণিন্ধত্রয 

সেইরায  

ণফজ্ঞানণচত্র, 

উৎন্ধফয 

চরণিত্র এফাং 

ণফন্ধদণ 

দূতাফান্ধয 

চরণিন্ধত্রয 

সন্সয 

নদত্র প্রদান 

১.১ প্রাপ্ত ফাাংরা চরণিন্ধত্রয সন্সয  আন্ধফদন 

ণনষ্পণত্তকৃত 
% ২৫ 

১১৩ 

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

১.২ প্রাপ্ত  ইাংন্ধযণে চরণিন্ধত্রয সন্সয 

আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
% ১০ 

৬৩ 

(রক্ষযভাত্রা ৬৫) 
৯৫% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৩ প্রাপ্ত ফাাংরা   ইাংন্ধযণে চরণিন্ধত্রয 

সেইরান্ধযয সন্সয আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
% ৫ 

৬২ 

(রক্ষযভাত্রা ৬৫) 
৯৫% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৪ প্রাপ্ত ণফজ্ঞানণচন্ধত্রয সন্সয আন্ধফদন 

ণনষ্পণত্তকৃত 
% ৫ 

২১ 

(রক্ষযভাত্রা ১২) 
৯৫% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৫ প্রাপ্ত চরণিত্র উৎন্ধফয চরণিন্ধত্রয সন্সয 

আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
% ৫ 

১৬৪ 
(রক্ষযভাত্রা ১৩০) 

৯৫% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৬ প্রাপ্ত ণফন্ধদণ দূতাফান্ধয চরণিন্ধত্রয 

সন্সয আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
% ৩ 

৫৭ 

(রক্ষযভাত্রা ২৫) 
৯৫% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

১.৭ প্রাপ্ত প্রচায াভগ্রীয অনুন্ধভাদন্ধনয 

আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
% ২ 

১৩৫  

(রক্ষযভাত্রা ৯০) 
৯৫% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

সন্সযণফীন চরণিন্ধত্রয 

প্রদ মন ফে কযা, সন্সয 

নদত্রপ্রাপ্ত চরণিন্ধত্রয 

প্রচায াভগ্রীয সটম্পাণযাং 

ফা অননুন্ধভাণদত দৃে 

াংন্ধমােন কন্ধয প্রদ মন 

ফে কযা তো সন্সযণ 

আইন, ণফণধ  যকাণয 

আন্ধদমূন্ধয ফাস্তফায়ন 

২০ 
সপ্রক্ষাগৃ 

ণযদ মন 
২. ণযদ মনকৃত সপ্রক্ষাগৃ াংখ্যা ২০ 

৩৫৩ 
(রক্ষযভাত্রা ৩৫০) 

২৫০ ২৫০ ২৩৫ ২২৫ ২১০ ২০০ ২৫০ ২৫০ 

চরণিন্ধত্রয ণফকান্ধ 

াায়ক কাম মক্রন্ধভ মৄি 

োকা 

৫ 

চরণিন্ধত্রয 

ণফকান্ধ 

ায়ক 

কাম মক্রভ 

৩.১ োতীয় চরণিত্র পুযস্কান্ধযয েন্য গঠিত 

জুণয সফাড মন্ধক েভাকৃত চরণিত্রমূন্ধয 

যীক্ষন্ধিয ব্যফস্থা াণফ মক াণচণফক 

ায়তা প্রদান  

% ৩ ১টি ৯৫% ৯৫% ৯২% ৯০% ৮৭% ৮৫% ৯৫% ৯৫% 

৩.২ চরণিত্র াংদ /ক্লাফমূন্ধয ণনফেন্ধনয 

আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
% ২ 

৩ 

(রক্ষযভাত্রা ৪) 
৮০% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ৮০% ৮০% 

 

    দ্রষ্টব্য: ২০১৫-১৬ অথ ডফছদয কর রক্ষযভাত্রা াংখ্যায় চ্চনধ ডাচ্চযত চ্চছর।
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দপ্তয/াংস্থায আফচ্চশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 
কভ ডম্পাদন সুেক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সুেদকয ভান 
(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচ্চত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 
(Good) 

েরচ্চত ভান 

(Fair) 

েরচ্চতভাদনয 

চ্চনচম্ন 

((Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দে 

ফাচ্চল ডক 

কভ ডম্পাদন 

চুচ্চি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ ডফছদযয েড়া ফাচ্চল ডক 

কভ ডম্পাদন চুচ্চি দাচ্চের 

চ্চনধ ডাচ্চযত ভয়ীভায ভদে েড়া চুচ্চি 

ভন্ত্রণারয়/চ্চফবাদগ দাচ্চেরকৃত 
তাচ্চযে .৫ ১৯ এচ্চপ্রর ২৩ এচ্চপ্রর ২৫ এচ্চপ্রর ২৬ এচ্চপ্রর ২৭ এচ্চপ্রর 

ভাঠ ম ডাচয়য কাম ডারয়মূদয দে 

২০১৭-১৮ অথ ডফছদযয ফাচ্চল ডক 

কভ ডম্পাদন চুচ্চি স্বাক্ষয 

চ্চনধ ডাচ্চযত ভয়ীভায ভদে চুচ্চি স্বাক্ষচ্চযত তাচ্চযে ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭ অথ ডফছদযয ফাচ্চল ডক 

কভ ডম্পাদন চুচ্চিয মূল্যায়ন প্রচ্চতদফদন 

দাচ্চের 

চ্চনধ ডাচ্চযত তাচ্চযদে মূল্যায়ন প্রচ্চতদফদন 

দাচ্চেরকৃত 
তাচ্চযে ১ ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

২০১৭-১৮ অথ ডফছদযয ফাচ্চল ডক 

কভ ডম্পাদন চুচ্চিয ফাস্তফায়ন চ্চযফীক্ষণ 
ত্রত্রভাচ্চক প্রচ্চতদফদন দাচ্চেরকৃত াংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ ডফছদযয ফাচ্চল ডক 

কভ ডম্পাদন চুচ্চিয অধ ডফাচ্চল ডক মূল্যায়ন 

প্রচ্চতদফদন দাচ্চের 

চ্চনধ ডাচ্চযত তাচ্চযদে অধ ডফাচ্চল ডক মূল্যায়ন 

প্রচ্চতদফদন দাচ্চেরকৃত 
তাচ্চযে ১ ১৪ জানুয়াচ্চয ১৬ জানুয়াচ্চয ১৮ জানুয়াচ্চয ২১ জানুয়াচ্চয ২২ জানুয়াচ্চয 

কাম ডদ্ধচ্চত  

চফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ 

ই-পাইচ্চরাং দ্ধচ্চত ফাস্তফায়ন  ই-পাইচর নচ্চথ চ্চনস্পচ্চত্তকৃত  % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

ইউচ্চনদকাড ব্যফায চ্চনচ্চিত কযা ইউচ্চনদকাড ব্যফায চ্চনচ্চিতকৃত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

চ্চআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ড াংচ্চশ্লষ্ট 

কভ ডোযীয চ্চআযএর  ছুটি নগদায়ন 

যুগৎ জাচ্চয চ্চনচ্চিতকযণ 

চ্চআযএর  ছুটি নগদায়ন যুগৎ জাযীকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

wmwU‡Rbm োট ডায অনুমায়ী চফা প্রদান  
প্রকাচ্চত চ্চটিদজন োট ডায অনুমায়ী চফা 

প্রদানকৃত  
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অচ্চবদমাগ প্রচ্চতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন চ্চনষ্পচ্চত্তকৃত অচ্চবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

চফায ভান ম্পদকড চফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত চ্চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা োলু কযা 

চফায ভান ম্পদকড চফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

চ্চযফীক্ষদণয ব্যফস্থা োলুকৃত 
% 

১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

দপ্তয/াংস্থায় কভদক্ষ দুইটি অনরাইন 

চফা োলুকৃত 
কভদক্ষ দুইটি অনরাইন চফা োলুকৃত  তাচ্চযে ১ ৩১ চ্চডদম্বয ৩১ জানুয়াচ্চয 

২৮ 

চপব্রুয়াচ্চয 
- - 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ৩টি চফাপ্রচ্চক্রয়া 

জীকৃত 
কভদক্ষ ৩টি চফাপ্রচ্চক্রয়া জীকৃত তাচ্চযে ১ ৩১ চ্চডদম্বয ৩১ জানুয়াচ্চয 

২৮ 

চপব্রুয়াচ্চয 
১৫ ভাে ড - 

দপ্তয/াংস্থা  অধীনস্থ কাম ডারয়মূদয 

উদ্ভাফনী উদযাগ  Small 

Improvement Project (SIP) 
ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উদযাগ  SIP-মূদয ডাটাদফজ 

প্রস্তুতকৃত  
তাচ্চযে ১ ৪ জানুয়াচ্চয ১১ জানুয়াচ্চয ১৮ জানুয়াচ্চয ২৫ জানুয়াচ্চয ৩১ জানুয়াচ্চয 

উদ্ভাফনী উদযাগ  SIP চযচ্চিদকদটড াংখ্যা  ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম ডক্রভ 

(Activities) 
কভ ডম্পাদন সুেক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ ডম্পাদন 

সুেদকয ভান 
(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচ্চত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 
(Good) 

েরচ্চত ভান 

(Fair) 

েরচ্চতভাদনয 

চ্চনচম্ন 

((Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আচ্চথ ডক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৩ 

অচ্চডট আচ্চত্ত চ্চনষ্পচ্চত্ত  অচ্চডট আচ্চত্ত চ্চনষ্পচ্চত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পচ্চত্তয ারনাগাদ 

তাচ্চরকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পচ্চত্তয ারনাগাদ তাচ্চরকা তাচ্চযে ১ ১ চপব্রুয়াচ্চয ১৫ চপব্রুয়াচ্চয ২৮ চপব্রুয়াচ্চয ২৮ ভাে ড ১৫ এচ্চপ্রর 

অস্থাফয ম্পচ্চত্তয ারনাগাদ তাচ্চরকা তাচ্চযে .৫ ১ চপব্রুয়াচ্চয ১৫ চপব্রুয়াচ্চয ২৮ চপব্রুয়াচ্চয ২৮ ভাে ড ১৫ এচ্চপ্রর 

দপ্তয/াংস্থায় কল্যাণ কভ ডকতডা চ্চনদয়াগ 

কযা  

কল্যাণ কভ ডকতডা চ্চনদয়াগকৃত  দয়ফাইদট  

প্রকাচ্চত  
তাচ্চযে .৫ ১৫ অদটাফয ২৯ অদটাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৪ চ্চডদম্বয 

দক্ষতা  

ত্রনচ্চতকতায 

উন্নয়ন 

২ 

যকাচ্চয কভ ডম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রচ্চক্ষণ চ্চফচ্চবন্ন চ্চফলদয় 

কভ ডকতডা/কভ ডোযীদদয জন্য প্রচ্চক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রচ্চক্ষদণয ভয় জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাোয চকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-১৮ অথ ডফছদযয শুদ্ধাোয ফাস্তফায়ন 

কভ ডচ্চযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন চ্চযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত  দাচ্চেরকৃত 

তাচ্চযে .৫ ১৩ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

চ্চনধ ডাচ্চযত ভয়ীভায ভদে ত্রত্রভাচ্চক 

চ্চযফীক্ষণ প্রচ্চতদফদন দাচ্চেরকৃত 
াংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অচ্চধকায 

 স্বপ্রদণাচ্চদত 

তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রদণাচ্চদত তথ্য প্রকা স্বপ্রদণাচ্চদত তথ্য প্রকাচ্চত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

ফাচ্চল ডক প্রচ্চতদফদন প্রণয়ন  প্রকা ফাচ্চল ডক প্রচ্চতদফদন দয়ফাইদট প্রকাচ্চত তাচ্চযে ১ ১৫ অদটাফয ২৯ অদটাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৪ চ্চডদম্বয 
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আচ্চভ, বাই চেয়াযম্যান, ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র চন্সয চফাড ড, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, তথ্য ভন্ত্রণারয় এয 

প্রচ্চতচ্চনচ্চধ চ্চেফ, তথ্য ভন্ত্রণারয় এয চ্চনকট অেীকায কযচ্চছ চম, এই চুচ্চিদত ফচ্চণ ডত পরাপর অজডদন দেষ্ট থাকফ।  
 

আচ্চভ, চ্চেফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, তথ্য ভন্ত্রণারয় এয প্রচ্চতচ্চনচ্চধ চ্চাদফ ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র চন্সয 

চফাদড ডয বাই চেয়াযম্যাদনয চ্চনকট অেীকায কযচ্চছ চম, এই চুচ্চিদত ফচ্চণ ডত পরাপর অজডদন  প্রদয়াজনীয় দমাচ্চগতা প্রদান 

কযফ। 
 

 

স্বাক্ষচ্চযত: 

 

 

 

 

 

বাই চেয়াযম্যান 

ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র চন্সয চফাড ড 

 

 

 

 

 

 

 তাচ্চযে 

চ্চেফ 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

 

 তাচ্চযে 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 
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ক্ষযা  

াংদমাজনী- ২: কভ ডম্পাদন সূেকমূ ,ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/চ্চফবাগ/াংস্থা এফাং চ্চযভা দ্ধচ্চত-এয চ্চফফযণ 

 

 

ক্রচ্চভক 

নম্বয 

 কভ ডম্পাদন সূেকমূ চ্চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

চ্চযভা দ্ধচ্চত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

০১  

 

ফাাংরা  ইাংন্ধযণে 

চরণিত্র, চরণিন্ধত্রয 

সেইরায  

ণফজ্ঞানণচত্র, 

উৎন্ধফয চরণিত্র 

এফাং ণফন্ধদণ 

দূতাফান্ধয 

চরণিন্ধত্রয সন্সয 

নদত্র প্রদান 

প্রাপ্ত ফাাংরা চরণিন্ধত্রয সন্সয  আন্ধফদন 

ণনষ্পণত্তকৃত 

 

 

 

 

 

েরচ্চিত্র/চেইরায/চ্চফজ্ঞানচ্চেদত্র অশ্লীরতা, ভাজ ফা যাষ্ট্র চ্চফদযাধী উাদান 

অথফা আইন শৃঙ্খরা চ্চযচ্চি চ্চকছু আদছ চ্চক-না তা যীক্ষা কদয নদ প্রদান 

কযা য়। 
 

 

 

 

ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র 

চন্সয চফাড ড, 

ঢাকা। 

দয়ফাইট 

(www.bfcb.gov.

bd) 
এফাং ফাচ্চল ডক প্রচ্চতদফদন 

- 

০২ 
প্রাপ্ত ইাংন্ধযণে চরণিন্ধত্রয সন্সয  

আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
- 

০৩ 
প্রাপ্ত ফাাংরা  ইাংন্ধযণে চরণিন্ধত্রয 

সেইরান্ধযয সন্সয  আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
- 

০৪ 
প্রাপ্ত ণফজ্ঞানণচন্ধত্রয সন্সয  আন্ধফদন 

ণনষ্পণত্তকৃত 
- 

০৫ 
প্রাপ্ত চরণিত্র উৎন্ধফয েন্য চরণিন্ধত্রয 

সন্সয  আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
- 

০৬ 
প্রাপ্ত ণফন্ধদণ দূতাফান্ধয চরণিন্ধত্রয 

সন্সয  আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 
- 

০৭ 
প্রাপ্ত চরণিন্ধত্রয প্রচায াভগ্রীয 

অনুন্ধভাদন্ধনয আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 

অশ্লীরতা, ভাজ ফা যাষ্ট্র চ্চফদযাধী উাদান অথফা আইন শৃঙ্খরা চ্চযচ্চি চ্চকছু 

না থাকা াদদক্ষ অনুদভাদন চদয়া য়। 
- 

০৮ সপ্রক্ষাগৃ ণযদ মন ণযদ মনকৃত সপ্রক্ষাগৃ 

চন্সযচ্চফীন, চটম্পাচ্চযাংকৃত ফা অননুদভাচ্চদত দৃশ্য/াংরা াংদমাচ্চজত েরচ্চিত্র, 

চটইরায  প্রোয াভগ্রীয প্রদ ডন ফন্ধ কযা তথা চন্সযচ্চ আইন, চ্চফচ্চধ  এ 

াংক্রান্ত যকাচ্চয আদদমূদয ফাস্তফায়ন চ্চনিত কযদত দযজচ্চভদন চপ্রক্ষাগৃ 

চ্চযদ ডন কযা য়। 

- 

০৯ 
চরণিন্ধত্রয ণফকান্ধ 

ায়ক কাম মক্রভ 

জুণয সফাড মন্ধক াণচণফক ায়তা প্রদান 
োতীয় চরণিত্র পুযস্কান্ধযয েন্য গঠিত জুণয সফাড মন্ধক াণচণফক ায়তা প্রদান 

কযা য়। 
- 

১০ 
চরণিত্র াংদ /ক্লাফমূন্ধয ণনফেন্ধনয 

আন্ধফদন ণনষ্পণত্তকৃত 

াংঘ, চ্চভচ্চত, ক্লাফ, াংস্থা মায দস্যযা েরচ্চিত্র প্রদ ডন কযদফন তাদদয 

চযচ্চজদেন চদয়া য়। 
- 
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াংদমাজনী ৩ : অন্য ভন্ত্রণারয়/চ্চফবাগ/দপ্তয/াংস্থায চ্চনকট সুচ্চনচ্চদ ডষ্ট কভ ডম্পাদন োচ্চদামূ 

 

প্রচ্চতষ্ঠাদনয নাভ  াংচ্চশ্লশ্ট কাম ডক্রভ কভ ডম্পাদন সূেক উি প্রচ্চতষ্ঠাদনয চ্চনকট ফাাংরাদদ েরচ্চিত্র চন্সয 

চফাদড ডয োচ্চদা/প্রতযাা 

োচ্চদা/প্রতযাায চমৌচ্চিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

(াংচ্চশ্লষ্ট থানামূ) 

চপ্রক্ষাগৃ চ্চযদ ডন 

চ্চযদ ডনকৃত 

চপ্রক্ষাগৃ 

চ্চযদ ডন প্রচ্চতদফদন ফা অচ্চবদমাদগয আদরাদক 

াংচ্চশ্লষ্ট থানা কর্তডক্ষ চন্সযচ্চফীন েরচ্চিত্র, 

অশ্লীর  অননুদভাচ্চদত প্রোয াভগ্রী জব্দ 

যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ।  

অন্যথায় চন্সযচ্চফীন, অশ্লীর  

অননুদভাচ্চদত েরচ্চিত্র, 

অননুদভাচ্চদত প্রোয াভগ্রী 

প্রদ ডন হ্রা কযা মাদফ না। 

অশ্লীরতা বৃচ্চদ্ধ াদফ, সুস্থ 

চ্চফদনাদদনয চ্চযদফ চ্চফচ্চিত 

দফ, ভাদজ কুাংস্কায, 

কুভণ্ডুকতা  অচ্চস্থযতা সৃচ্চষ্ট 

দফ। 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় 

(চজরা প্রান) 

ঐ 

প্রদয়াজনীয় চক্ষদত্র চভাফাইর চকাট ড 

চ্চযোরনা/ম্যাচ্চজদেদটয উচ্চস্থচ্চত চ্চনচ্চিত 

কযা চন্সযচ্চ  চ্চদনভাদটাগ্রাপ আইন 

ফাস্তফায়দন মথামথ প্রাচ্চনক ব্যফস্থা গ্রদণ 

দমাচ্চগতা প্রদান কযদফ।  

অন্যথায় চন্সযচ্চফীন েরচ্চিত্র 

 অননুদভাচ্চদত প্রোয াভগ্রী 

প্রদ ডন হ্রা কযা মাদফ না। 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

(চজরা তথ্য অচ্চপ) 
ঐ 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য প্রচ্চতচ্চনচ্চধ চ্চদদফ চজরা ম ডাদয় 

পুচ্চর প্রান  চজরা প্রাদনয দে মথামথ 

ভন্বয় কদয চন্সযচ্চ  চ্চদনভাদটাগ্রাপ আইন 

ফাস্তফায়ন গচ্চতীর যােদফ।  

অন্যথায় চন্সযচ্চফীন েরচ্চিত্র 

 অননুদভাচ্চদত প্রোয াভগ্রী 

প্রদ ডন হ্রা কযা মাদফ না। 

 


