বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সবার্ ড
ঢাকা।

২০১৯-২০ অর্ থবছরেে জুলাই/২০১৯ থর্রে জুন/২০২০ সমরেে APA বাস্তাবয়ন অগ্রগচ্চি প্রচ্চিদবেন।
থেৌশলগত
উরেশ্য

থেৌশলগত
উরেরশ্যে মান

(Strategic Objectives)

(Weight of
Strategic
Objective)

সুস্থ চ্চবদনােন উপদ াগী, সেশীয়
ইচ্চিহাে-োাংস্কৃচ্চিক ঐচ্চিহয ও
মূল্যদবাদের োরক ও গণিন্ত্রসেশদপ্রম-মুচ্চিযুদের সচিনােমৃে
চলচ্চিদত্রর সেন্সর েনেপত্র প্রোন
এবাং এরূপ োংস্কৃচ্চি, ঐচ্চিহয,
মূল্যদবাে ও সচিনার পচ্চরপচ্চি
চলচ্চিদত্রর জন্য সেন্সর েনেপদত্রর
আদবেন অগ্রাহয করা

সেন্সরচ্চবহীন চলচ্চিদত্রর প্রেশডন বন্ধ
করা, সেন্সর েনেপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিদত্রর
প্রচার োমগ্রীর সেম্পাচ্চরাং বা
অননুদমাচ্চেি দৃশ্য োংদ াজন কদর
প্রেশডন বন্ধ করা িথা সেন্সরচ্চশপ
আইন, চ্চবচ্চে ও েরকাচ্চর
আদেশেমূদহর বাস্তবায়ন

চলচ্চিদত্রর চ্চবকাদশ োহায়ক
কা ডক্রদম যুি থাকা

৫০

২০

৫
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োর্ থক্রম
(Activities)

েমথসম্পাদন
সূচে

এেে
(Unit)

সপ্রক্ষাগৃহ পচ্চরেশডন

চলচ্চিদত্রর চ্চবকাদশ
েহায়ক কা ডক্রম

১০০%
লক্ষমাত্রা

অগ্রগতত

১.১ প্রাপ্ত বাাংলা চলচ্চিদত্রর সেন্সর আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি

%

২৫

৯৫%

১০০%

১.২ প্রাপ্ত ইাংদরচ্চজ চলচ্চিদত্রর সেন্সর আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি

%

১০

৯৫%

১০০%

১.৩ প্রাপ্ত বাাংলা ও ইাংদরচ্চজ চলচ্চিদত্রর সেইলাদরর সেন্সর
আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি

%

৪

৯৫%

১০০%

১.৪ প্রাপ্ত চলচ্চিত্র উৎেদবর ও চ্চবদেচ্চশ দূিাবাদের চলচ্চিদত্রর
সেন্সর আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি

%

৫

৯৫%

১০০%

১.৫ প্রাপ্ত চলচ্চিদত্রর প্রচার োমগ্রীর অনুদমােদনর আদবেন
চ্চনষ্পচ্চিকৃি

%

৩

৯৫%

১০০%

১.৬ প্রাপ্ত চ্চবজ্ঞাপনচ্চচদত্রর সেন্সর আদবেন চ্চনষ্পচ্চিকৃি

%

৩

৯৫%

১০০%

োংখ্যা

২0

২৫০

২০৫

২. পচ্চরেশডনকৃি সপ্রক্ষাগৃহ

জািীয় চলচ্চিত্র পুরস্কাদরর জন্য গঠিি জুচ্চর সবার্ ডদক
জমাকৃি চলচ্চিত্রেমূদহর পরীক্ষদণর ব্যবস্থােহ োচ্চব ডক
োচ্চচচ্চবক েহায়িা প্রোন
৩.২ চলচ্চিত্র োংেে /ক্লাবেমূদহর চ্চনবন্ধদনর আদবেন
চ্চনষ্পচ্চিকৃি

মন্তব্য

(Weight of
Performance
Indicators)

(Performance
Indicators)

বাাংলা ও ইাংদরচ্চজ
চলচ্চিত্র,
চলচ্চিদত্রর সেইলার
ও চ্চবজ্ঞাপনচ্চচত্র,
উৎেদবর চলচ্চিত্র
এবাং চ্চবদেচ্চশ
দূিাবাদের
চলচ্চিদত্রর সেন্সর
েনেপত্র প্রোন

েমথসম্পাদন
সূচরেে মান

থসন্সরেে জন্য আরবদনপ্রাপ্ত ৫৭টি, তনস্পতিকৃত ৫৭টি
(সনদপত্র জাতে ৫৩টি, প্ররর্াজেরে থবারড থে তসদ্ধান্ত
জাতনরে থদো হরেরছ ৩টি, থসন্সে আরবদন বাততল ১টি)।
থসন্সরেে জন্য আরবদনপ্রাপ্ত ৩৮টি, তনস্পতিকৃত ৩৮টি
(সনদপত্র জাতে ৩৮টি)।
থসন্সরেে জন্য আরবদনপ্রাপ্ত ৩৬টি, তনস্পতিকৃত ৩৬টি
(সনদপত্র জাতে ৩৬টি)।
থসন্সরেে জন্য আরবদনপ্রাপ্ত ৩১৪টি, তনস্পতিকৃত ৩১৪টি
(সনদপত্র জাতে ৩১৪টি)।
আরবদনপ্রাপ্ত প্রচাে সামগ্রীে সংখ্যা ২১৭টি, তনস্পতিকৃত
২১৭টি (অনুরমাদনকৃত ২১৭টি)।
বতণ থত সমরে তবজ্ঞাপনতচত্র থসন্সরেে জন্য থোরনা
আপরবদনপত্র পাওো র্ােতন।
বতণ থত সমরে থদরশে তবতিন্ন থজলাে ২০৫টি তসরনমা হল
পতেদশথন েো হরেরছ।
তব: দ্র: েরোনা মহামাতে োেরণ মাচ থ/২০ থর্রে জুন/২০
পর্ থন্ত পতেদশথন োর্ থক্রম বন্ধ র্াোে লক্ষমাত্রা অতজথত
হেতন।

%

৩

৯২%

১০০%

বচ্চণ ডি েমদয় ২০১৯ োদলর জািীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জািীয় চলচ্চিত্র
পুরস্কাদরর জন্য জুচ্চর সবার্ড গঠন করা হদয়দে। এ প ডন্ত জুচ্চর সবাদর্ ডর
অনুচ্চিি েভােমূদহ স েব চ্চেোন্ত গৃহীি হদয়দে িার মদে বাাংলাদেশ
চলচ্চিত্র সেন্সর সবাদর্ডর োংচ্চিষ্ট অাংশ শিভাগ বাস্তবায়ন করা হদয়দে।

%

২

৭৫%

১০০%

চলচ্চিত্র োংেে/ক্লাবেমূদহর চ্চনবন্ধন/নবায়দনর জন্য
আদবেন প্রাপ্ত ৩টি, চ্চনস্পচ্চি ৩টি (েনেপত্র জাচ্চর ৩টি)
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দপ্তে/সংস্থাে আবতশ্যে থেৌশলগত উরেশ্যসমূহ
থেৌশলগত
উরেশ্য

থেৌশলগত
উরেরশ্যে
মান

োর্ থক্রম

[১.১] বাচ্চষ ডক কমডেম্পােন চুচ্চি
বাস্তবায়ন

[১] দাপ্ততেে
েমথোরে
স্বচ্ছতা বৃতদ্ধ ও
জবাবতদতহ
তনতিতেেণ

৮

[১.২] জািীয় শুোচার সকৌশল ও
িথ্য অচ্চেকার বাস্তবায়ন

[১.৩] অতিরর্াগ প্রততোে ব্যবস্থা
বাস্তবােন

[১.৪] থসবা প্রদান প্রততশ্রুতত
হালনাগাদেেণ ও বাস্তবােন
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েমথসম্পাদন সূচে

[১.১.১]
েরকাচ্চর
কমডেম্পােন
ব্যবস্থাপনা োংক্রান্ত প্রচ্চশক্ষণেহ অন্যান্য
চ্চবষদয় প্রচ্চশক্ষণ আদয়াচ্চজি
[১.১.২] এচ্চপএ টিদমর মাচ্চেক েভার
চ্চেোন্ত বাস্তবাচ্চয়ি
[১.১.৩] বাচ্চষ ডক কমডেম্পােন চুচ্চির
েকল প্রচ্চিদবেন অনলাইদন োচ্চিলকৃি
[১.১.৪] মাঠ পর্ থারেে োর্ থালরেে
২০১৯-২০
অর্ থবছরেে
বাতষ থে
েমথসম্পাদন চুতিে অধ থবাতষ থে মূল্যােন
প্রততরবদন পর্ থারলাচনারন্ত ফলাবতথে
(feedback) প্রদি
[১.২.১] জাতীে শুদ্ধাচাে েমথপতেেল্পনা
বাস্তবাতেত
[১.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ থবছরেে বাতষ থে
প্রততরবদন ওরেবসাইরে প্রোতশত
[১.৩.১] তনতদ থষ্ট সমরেে মরে
অতিরর্াগ তনস্পতিকৃত
[১.৩.২] অতিরর্াগ তনস্পতি সংক্রান্ত
মাতসে
প্রততরবদন
মন্ত্রণারলাে
দাতখলকৃত
[১.৪.১] থসবা প্রদান প্রততশ্রুতত
হালনাগাদকৃত
[১.৪.২] তনধ থাতেত সমরে ত্রত্রমাতসে
বাস্তবােন প্রততরবদন মন্ত্রণালরে
দাতখলকৃত
[১.৪.৩] থসবাগ্রহীতারদে মতামত
পতেবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত

এেে
(Unit)

েমথসম্পাদন
সূচরেে
মান

১০০%
লক্ষমাত্রা

অগ্রগতত

মন্তব্য

জনঘন্টা

১

৬০

৬২

প্রততরবদনাধীন সমরে এ দপ্তরেে েমথেতথা/েমথচােীরদেরে ৬২ জনঘন্টাে প্রতশক্ষণ
প্রদান েো হরেরছ।

%

০.৫

১০০

১০০%

োংখ্যা

১

৪

৪

বাচ্চষ ডক কমডেম্পােন চুচ্চির েকল প্রচ্চিদবেন অনলাইদন োচ্চিল করা হদে।

তাতেখ

০.৫

৩১
জানুোতে
২০২০

-

মাঠ পর্ থারে এ দপ্তরেে থোরনা অতফস নাই।

১০০

১০০%

এচ্চপএ টিদমর মাচ্চেক েভায় স েকল চ্চেোন্ত গৃহীি হয় িা থা থভাদব বাস্তবায়ন
করা হদয়দে।

জাতীে শুদ্ধাচাে েমথপতেেল্পনা বাস্তবােরনে লরক্ষে বাংলারদশ চলতিত্র থসন্সে থবাড থ
ের্তথে েমথপতেেল্পনা প্রণেন েো হরেরছ। েমথপতেেল্পনাটি র্র্ার্র্িারব বাস্তবােন
েো হরেরছ। এ সংক্রান্ত ত্রত্রমাতসে ও বাতষ থে প্রততরবদন তথ্য মন্ত্রাণালরে থপ্রেণ েো
হরেরছ।
২০১৮-১৯ অর্ থবছরেে বাতষ থে প্রততরবদন ১৪-১০-২০১৯ তাতেখ ওরেবসাইরে প্রোশ েো
হরেরছ।

%

১

তাতেখ

১

%

০.৫

১০০%

১০০%

োংখ্যা

০.৫

১২

১২

%

১

৯০%

১০০%

োংখ্যা

০.৫

৪

৪

০২-১০-২০১৯, ০২-০১-২০২০, ১৪-০৬-২০২০, ০৬-০৭-২০২০ তাতেখ চােটি
ত্রত্রমাতসে প্রততরবদন তথ্য মন্ত্রণালরে থপ্রেণ েো হরেরছ।

িাচ্চরি

০.৫

৩১
তডরসম্বে,
২০১৯

৩১
তডরসম্বে,
২০১৯

বতণ থত সমরে বাংলারদশ চলতিত্র থসন্সে থবারডথে থসবাগ্রহীতারদে তনেে থর্রে ৩০টি মতামত
পাওো থগরছ। প্রাপ্ত মতামত র্াচাই বাছাই েরে প্ররর্াজে থক্ষরত্র প্ররোজনীে প্রদরক্ষপ গ্রহণ েো
হরেরছ।

১৫ অরটাবে ১৪ অরটাবে
২০১৯
২০১৯

প্রততরবদনাধীন সমরে থোরনা অতিরর্াগ পাওো র্ােতন।
বতণ থত সমরে ১২টি প্রততরবদন থপ্রেণ েো হরেরছ।
থসবা প্রদান প্রততশ্রুতত হালনাগাদ েো হরেরছ।
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থেৌশলগত
উরেশ্য

থেৌশলগত
উরেরশ্যে
মান

োর্ থক্রম

[২.১] দপ্তে/সংস্থাে ই-ফাইতলং
পদ্ধতত বাস্তবােন
[২.২]দপ্তে/সংস্থাে ের্তথে তডতজোল
থসবা চালু েো
[২.৩] দপ্তে/সংস্থাে ের্তথে উদ্ভাবনী
উরযাগ/ক্ষুদ্র উন্নেন প্রেল্প বাস্তবােন
[২]
েমথসম্পাদরন
গততশীলতা
আনেন ও
থসবাে মান
বৃতদ্ধ

েমথসম্পাদন সূচে
[২.১.১] সেল শাখাে ই-নতর্ ব্যবহাে
[২.১.২] ই-ফাইরল নতর্ তনস্পতিকৃত
[২.১.৩] ই-ফাইরল পত্র জােীকৃত
[২.২.১] ন্যেনতম এেটি নতুন তডতজোল থসবা
চালুকৃত
[২.৩.১] ন্যেনতম এেটি নতুন উদ্ভাবনী
উরযাগ/ক্ষুদ্র উন্নেন প্রেল্প চালুকৃত
[২.৪.১] ন্যেনতম এেটি থসবা সহতজেেণ প্ররসস
ম্যাপসহ সেোতে আরদশ জাতেকৃত
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সংখ্যা

০.৫

৪

৪
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২
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০.৫
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০.৫

তাতেখ

০.৫
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[২.৪] থসবা সহতজেেণ
১০

[২.৪.২] থসবা সহতজেেণ অতধরক্ষরত্র বাস্তবাতেত
[২.৫] তপআেএল শুরুে ২ মাস পূরব থ
[২.৫.১] তপ আে এল আরদশ জাতেকৃত
সংতিষ্ট েমথচােীে তপআেএল ও
ছুটি নগদােনপত্র জাতে েো
[২.৫.২] ছুটি নগদােন পত্র জাতেকৃত
[২.৬.১] তনরোগ প্রদারনে জন্য তবজ্ঞতপ্ত জাতেকৃত
[২.৬] শূন্য পরদে তবপেীরত তনরোগ
প্রদান
[২.৬.২] তনরোগ প্রদানকৃত
[২.৭] তবিাগীে মামলা তনস্পতি
[২.৮] িথ্য বািায়ন হালনাগােকরণ

[২.৭.১] তবিাগীে মামলা তনস্পতিকৃত
[২.৮.১] েকল িথ্য হালনাগােকৃি
[৩.১.১] বাদজে বাস্তবায়ন পচ্চরকল্পনা প্রণীি

[৩.১] বাদজে বাস্তবায়দন উন্নয়ন
[৩.২] বাচ্চষ ডক উন্নয়ন কমডসূচ্চচ
(এচ্চর্চ্চপ) বাস্তবায়ন
[৩] আতর্ থে ও
সম্পদ
ব্যবস্থাপনাে
উন্নেন

েমথসম্পাদন
সূচরেে মান

অগ্রগতত

(Unit)

৭

[৩.৩] বাচ্চষ ডক উন্নয়ন কমডসূচ্চচ
(এচ্চর্চ্চপ) বাস্তবায়ন

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর েম্পচ্চির
হালনাগাে িাচ্চলকা প্রস্তুি করা

[৩.৫] ইন্টারদনে চ্চবলেহ ইউটিচ্চলটি
চ্চবল পচ্চরদশাে
C:\Users\User\Desktop\Monthly Report _ 2019-20.docx

[৩.১.২] ত্রত্রমাচ্চেক বাদজে বাস্তবায়ন প্রচ্চিদবেন
োচ্চিলকৃি
[৩.২.১] বাচ্চষ ডক উন্নয়ন কমডসূচ্চচ (এচ্চর্চ্চপ)
বাস্তবাচ্চয়ি
[৩.৩.১] চ্চত্রপক্ষীয় েভায় চ্চনস্পচ্চির জন্য
সুপাচ্চরশকৃি অচ্চর্ে আপচ্চি
[৩.৩.২] অচ্চর্ে আপচ্চি চ্চনস্পচ্চিকৃি
[৩.৪.১] স্থাবর েম্পচ্চির িাচ্চলকা হালনাগােকৃি
[৩.৪.১]
অস্থাবর
েম্পচ্চির
িাচ্চলকা
হালনাগােকৃি
[৩.৫.১] চ্চবচ্চেচ্চে/ চ্চবটিচ্চেএল-এর ইন্টারদনে চ্চবল
পচ্চরদশাচ্চেি
[৩.৫.২] সেচ্চলদোন চ্চবল পচ্চরদশাচ্চেি
[৩.৫.৩] চ্চবদ্যযৎ চ্চবল পচ্চরদশাচ্চেি

মন্তব্য

এ েপ্তদরর েকল শািায় ই-নচ্চথ ব্যবহার চালু করা হদয়দে।
১৬২৭ টি নতর্ে মরে ৯১৫ টি নতর্ ই-ফাইরল তনস্পতি েো হরেরছ।
১৭৭৩টি পরত্রে মরে ৪৩৪টি পত্র ই-ফাইরল জাতে েো হরেরছ।
এেটি নতুন তডতজোল থসবা চালু েো হরেরছ। থসবাটিে নাম হরচ্ছ : চলতিরত্রে
প্রচাে সামগ্রী অনলাইরন অনুরমাদন।
এেটি নতুন উদ্ভাবনী উরযাগ/ক্ষুদ্র উন্নেন প্রেল্প তহরসরব “মতহলা থসবা
গ্রতহতারদে জন্য মতহলা ওোশরুরমে” ব্যবস্থা েো হরেরছ।
১৩-১০-২০১৯ িাচ্চরদি একটি সেবা েহচ্চজকরণ প্রদেে ম্যাপেহ েরকাচ্চর আদেশ
জাচ্চর করা হদয় সে।
“চলতিরত্রে প্রচাে সামগ্রী অনলাইরন অনুরমাদন” শীষ থে এেটি থসবা সহজীেেণ
১৫ এতপ্রল, ১৯ তডরস: েো হরেরছ। সহতজেেণ থসবাটি অতধরক্ষরত্র বাস্তবাতেত। থসবাটি
২০২০
২০১৯
http://application.bfcb.gov.bd/site/poster FormRules.html
তলংরে পাওো র্ারব।
২০১৯-২০ অথ ডবেদরর সেব্রুয়াচ্চর/২০২০ মাদে একজন কমডচারী চ্চপআরএল এ
১০০
১০০%
গমন কদরদেন এবাং ২৭-১১-২০১৯ িাচ্চরি চ্চপআরএল আদেশ জাচ্চর করা হদয়দে।
১০০
১০০% 14-01-2020 িাচ্চরি ছুটি নগোয়নপত্র জাচ্চর করা হদয়দে।
৮০
১০০% চ্চনদয়াগ চ্চবজ্ঞচ্চপ্ত জাচ্চর করা হদয়দে।
বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সবাদর্ ড ১০টি শূন্য পদে জানুয়াচ্চর/২০২০ মাদে জনবল
৮০
১০০%
চ্চনদয়াগ সেওয়া হদয়দে।
১০০
১০০% সকাদনা চ্চবভাগীয় মামলা সনই।
১০০
১০০% প্রচ্চি মাদের প্রথম েপ্তাদহর ৩য় কা ডচ্চেবদে িথ্য হালনাগে করা হদে। এ
োংক্রান্ত প্রচ্চিদবেন প্রচ্চি মাদে িথ্য মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হদয়দে।
১৬ আগস্ট, ২৮ জুলাই, বাদজে বাস্তবায়ন পচ্চরকল্পনা প্রণয়ন কদর ২৮-০৭-২০১৯ িাচ্চরি িথ্য মন্ত্রণালদয়
২০১৯
২০১৯
সপ্ররণ করা হদয়দে।
চারটি ত্রত্রমাচ্চেক প্রচ্চিদবেন িথ্য মন্ত্রণালদয় োচ্চিল করা হদয়দে।

বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সবাদর্রড সকাদনা বাচ্চষ ডক উন্নয়ন কমডসূচ্চচ (এচ্চর্চ্চপ)
সনই।
অচ্চর্ে আপচ্চির েস্পূণ ড োকা আোয়দ াগ্য চ্চবোয় চ্চত্রপক্ষীয় েভার আবশ্যকিা
৬০
১০০%
সনই।
এ েপ্তদর একটি অচ্চর্ে আপচ্চি চ্চেল। ার আচ্চথ ডক োংদিষ ১,৫৪,২৬৫/- োকা।
৫০
১০০% আপচ্চিকৃি েম্পূণ ড োকা আদাে হওোে আপতিটি তবজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুতি
অতডে অতধদপ্তে ের্তথে তনস্পতি হরেরছ ।
০৩-০২-২০২০ িাচ্চরি বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সবাদর্রড স্থাবর েম্পচ্চির
৩ থফব্রু: ২০ ৩ থফব্রু: ২০
িাচ্চলকা হালনাগাে করা হদয়দে।
০৩-০২-২০২০ িাচ্চরি বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সবাদর্রড অস্থাবর েম্পচ্চির
৩ থফব্রু: ২০ ৩ থফব্রু: ২০
িাচ্চলকা হালনাগাে করা হদয়দে।
১০০

১০০%

১

১০০

১০০%

এ েপ্তদর চ্চবচ্চেচ্চে/ চ্চবটিচ্চেএল-এর ইন্টারদনে চ্চবল বদকয়া সনই।

০.৫
০.৫

১০০
১০০

১০০%
১০০%

এ েপ্তদর সকাদনা বদকয়া সেচ্চলদোন চ্চবল সনই।
এ েপ্তদরর সকাদনা বদকয়া চ্চবদ্যযৎ চ্চবল সনই।
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