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ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড 

ঢাকা।  

 

২০১৬-১৭ অথ ডফছদযয ফাচ্চল ডক কভ ডম্পাদন চুচ্চিয মূল্যায়ন প্রচ্চতদফদন ছক  

 

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

ককৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা ননণ যায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অজযন  

(achievement) 

খড়া ককায 

(raw score) 

ওদ্দয়দ্দেড 

খড়া ককায 

(weighted 
raw score) 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদ্দনয 

ননদ্দে 

 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সকৌরগত উদেশ্য-১ 
 

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 

ফাাংরা  

ইাংদযচ্চজ 

চরচ্চিত্র, 

চরচ্চিদত্রয 

সেইরায  

চ্চফজ্ঞানচ্চচত্র, 

উৎদফয 

চরচ্চিত্র এফাং 

চ্চফদদচ্চ 

দূতাফাদয 

চরচ্চিদত্রয 

সন্সয নদত্র 

প্রদান 

১.১ প্রাপ্ত ফাাংরা চরচ্চিদত্রয সন্সয  আদফদন চ্চনষ্পচ্চি  
% ২৫ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৯৬% ২৫ ২৫ 

১.২ প্রাপ্ত  ইাংদযচ্চজ চরচ্চিদত্রয সন্সয আদফদন চ্চনষ্পচ্চি % ১০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ১০০% ১০ ১০ 

১.৩ প্রাপ্ত ফাাংরা   ইাংদযচ্চজ চরচ্চিদত্রয সেইরাদযয সন্সয 

আদফদন চ্চনষ্পচ্চি 
% ৫ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ১০০% ৫ ৫ 

১.৪ প্রাপ্ত চ্চফজ্ঞানচ্চচদত্রয সন্সয আদফদন চ্চনষ্পচ্চি  
% ৫ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ১০০% ৫ ৫ 

১.৫ প্রাপ্ত চরচ্চিত্র উৎদফয চরচ্চিদত্রয সন্সয আদফদন 

চ্চনষ্পচ্চি  
% ৫ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৯৯% ৫ ৫ 

১.৬ প্রাপ্ত চ্চফদদচ্চ দূতাফাদয চরচ্চিদত্রয সন্সয আদফদন 

চ্চনষ্পচ্চি 
% ৩ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ - ৩ ৩ 

১.৭ প্রাপ্ত প্রচায াভগ্রীয অনুদভাদদনয আদফদন চ্চনস্পচ্চি % ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ১০০% ২ ২ 

সকৌরগত উদেশ্য-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 

 

 

সপ্রক্ষাগৃ 

চ্চযদ ডন  

 

 

 

চ্চযদ ডনকৃত সপ্রক্ষাগৃ 
াংখ্যা ২০ ২৫০ ২৩৫ ২২৫ ২১০ ২০০ ১০৬% 

২০ ২০ 

সকৌরগত উদেশ্য-৩ 

 

চরচ্চিদত্রয চ্চফকাদ াায়ক 

কাম ডক্রদভ মৄি থাকা 

চরচ্চিদত্রয 

চ্চফকাদ 

ায়ক 

কাম ডক্রভ 

জাতীয় চরচ্চিত্র পুযস্কাদযয জন্য গঠিত জুচ্চয সফার্ ডদক 

াচ্চচচ্চফক ায়তা প্রদান  % ৩ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ১০০% ৩ ৩ 

চরচ্চিত্র াংদ /ক্লাফমূদয চ্চনফন্ধন 
% ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০% ২ ২ 

সভাে অজডন (সকৌরগত উদেশ্য-১,২,৩) = ৮০ 
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আফনশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্য 
 

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

ককৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা ননণ যায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অজযন  

(achievement) 

খড়া ককায 

(raw score) 

ওদ্দয়দ্দেড 

খড়া ককায 

(weighted 

raw score) 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান চরনত 

ভাদ্দনয ননদ্দে 

 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তায দ্দে 

ফানল যক 

কভ যম্পাদন 

চুনি 

ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয খড়া 

ফানল যক কভ যম্পাদন চুনি দানখর 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দে 

খড়া চুনি ভন্ত্রণারয়/নফবাদ্দগ 

দানখরকৃত 

তানযখ ১ ১৯ কভ ২২ কভ ২৪ কভ ২৫ কভ ২৬ কভ ২৮ এনির ১ ১ 

ভাঠ ম যাকয়য কাম যারয়মূদ্দয 

দ্দে ২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয 

ফানল যক কভ যম্পাদন চুনি স্বাক্ষ্য 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দে 

চুনি স্বাক্ষ্নযত 
তানযখ ১ 

২৬-৩০ 

জুন 
-- -- -- -- ১৯ জুন ১ ১ 

২০১৫-১৬ অথ যফছদ্দযয ফানল যক 

কভ যম্পাদন চুনিয মূল্যায়ন 

িনতদ্দফদন দানখর 

ননধ যানযত তানযদ্দখ মূল্যায়ন 

িনতদ্দফদন দানখরকৃত 
ংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই ১৪ জুরাই ১ ১ 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয ফানল যক 

কভ যম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন 

নযফীক্ষ্ণ 

ত্রত্রভানক িনতদ্দফদন দানখরকৃত ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ -- -- ৪ ১ ১ 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয ফানল যক 

কভ যম্পাদন চুনিয অধ যফানল যক 

মূল্যায়ন িনতদ্দফদন দানখর 

ননধ যানযত তানযদ্দখ অধ যফানল যক 

মূল্যায়ন িনতদ্দফদন দানখরকৃত 
তানযখ ১ 

২২ 

জানুয়ানয 

২৩ 

জানুয়ানয 

২৪ 

জানুয়ানয 

২৫ 

জানুয়ানয 

২৬  

জানুয়ানয 

১৭  

জানুয়ানয 
১ ১ 

ফানল যক কভ যম্পাদন চুনিয দ্দে 

ংনিষ্ট কভ যকতযাদ্দদয িদ্দণাদনা 

িদান 

ত্রফদ্দদনক িনক্ষ্দ্দণ কিনযত 

কভ যকতযা 
ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ -- -- ৩ ১ ১ 

দক্ষ্তা ও 

ত্রননতকতায 

উন্নয়ন 

যকানয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত িনক্ষ্ণ নফনবন্ন 

নফলদ্দয় কভ যকতযা/কভ যচাযীদ্দদয 

জন্য িনক্ষ্ণ আদ্দয়াজন 

িনক্ষ্দ্দণয ভয় জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮৮ ১ ১ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন কভ যনযকল্পনা এফং 

ফাস্তফায়ন নযফীক্ষ্ণ কাঠাদ্দভা 

িণীত ও দানখরকৃত 

তানযখ ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই -- -- -- ১৩ জুরাই ১ ১ 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দে 

ত্রত্রভানক নযফীক্ষ্ণ িনতদ্দফদন 

দানখরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ -- -- ৪ ১ ১ 

তথ্য 

অনধকায ও 

স্বিদ্দণানদত 

তথ্য িকা 

ফাস্তফায়ন 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

ফানল যক িনতদ্দফদন িণয়ন ও 

িকা 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 
িনত ভাদ্দয 

১ভ প্তা 

িনত ভাদ্দয 

২য় প্তা 

িনত ভাদ্দয 

৩য় প্তা 
-- -- 

িনত ভাদ্দয     

১ভ প্তাকয 

৩য় কাম যনদফ 

১ ১ 

ফানল যক িনতদ্দফদন ওদ্দয়ফাইদ্দে 

িকানত 
তানযখ ১ 

১৫ 

অদ্দটাফয 

২৯ 

অদ্দটাফয 
১৫ নদ্দবম্বয ৩০ নদ্দবম্বয ১৫ নডদ্দম্বয ১০ অদ্দটাফয ১ ১ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা ননণ যায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অজযন  

(achievement) 

খড়া ককায 

(raw score) 

ওদ্দয়দ্দেড 

খড়া ককায 

(weighted 

raw score) 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ চরনত ভান চরনত 

ভাদ্দনয ননদ্দে 

 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কাম যদ্ধনত 

ও কফায 

ভাদ্দনান্নয়ন 

ই-পাইনরং দ্ধনত িফতযন 
দপ্তয/ংস্থায় ই-পাইনরং দ্ধনত 

িফনতযত 
তানযখ ১ 

২৮ 

কপব্রুয়ানয 

৩০  

ভাচ য 

৩০ 

 এনির 

৩১  

কভ 

২৯ 

 জুন 

২৮ 

কপব্রুয়ানয 
১ ১ 

নআযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য 

ংনিষ্ট কভ যচাযীয নআযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও কনন 

ভঞ্জুনযত্র যুগৎ জানয 

নননিতকযণ 

নআযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য 

ংনিষ্ট কভ যচাযীয নআযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও কনন 

ভঞ্জুনযত্র যুগৎ জাযীকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০% ১ ১ 

কফা িনক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/ংস্থায কভদ্দক্ষ্ একটি 

অনরাইন কফা চালুকৃত 
তানযখ ১ 

৩১ 

নডদ্দম্বয 

৩১ 

জানুয়ানয 

২৮ 

কপব্রুয়ানয 
-- -- 

৩১ 

নডদ্দম্বয 
১ ১ 

দপ্তয/ংস্থায কভদ্দক্ষ্ ৩টি 

কফািনক্রয়া জীকৃত 
তানযখ ১ 

৩১ 

নডদ্দম্বয 

৩১ 

জানুয়ানয 

২৮ 

কপব্রুয়ানয 
-- -- 

১০  

অদ্দটাযফ 
১ ১ 

অনবদ্দমাগ িনতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 
ননষ্পনত্তকৃত অনবদ্দমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০% ১ ১ 

কভ য 

নযদ্দফ 

উন্নয়ন 

অনপ বফন ও আনেনা নযচ্ছন্ন 

যাখা 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দে 

অনপ বফন ও আনেনা 

নযচ্ছন্ন 

তানযখ ১ 
৩০ 

 নদ্দবম্বয 

৩১ 

নডদ্দম্বয 

৩১ 

জানুয়ানয 
-- -- 

৩০ 

অদ্দটাফয 
১ ১ 

কফা িতযাী এফং দ যনাথীদ্দদয 

জন্য েয়দ্দরে অদ্দক্ষ্াগায 

(Waiting room) এয ব্যফস্থা 

কযা 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দে 

কফা িতযাী এফং দ যনাথীদ্দদয 

জন্য েয়দ্দরে অদ্দক্ষ্াগায 

চালুকৃত 

তানযখ ১ 
৩০  

নদ্দবম্বয 

৩১ 

নডদ্দম্বয 

৩১ 

জানুয়ানয 
-- -- 

৩০  

নদ্দবম্বয 
১ ১ 

কফায ভান ম্পদ্দকয 

কফাগ্রীতাদ্দদয ভতাভত 

নযফীক্ষ্দ্দণয ব্যফস্থা চালু কযা 

কফায ভান ম্পদ্দকয 

কফাগ্রীতাদ্দদয ভতাভত 

নযফীক্ষ্দ্দণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

তানযখ ১ ৩০ নদ্দবম্বয 
৩১ 

নডদ্দম্বয 

৩১ 

জানুয়ানয 
-- -- 

২৯  

নদ্দবম্বয 
১ ১ 

আনথ যক 

ব্যফস্থানা

য উন্নয়ন 

অনডে আনত্ত ননষ্পনত্ত 

কাম যক্রদ্দভয উন্নয়ন 

ফছদ্দয অনডে আনত্ত 

ননষ্পনত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০% ১ ১ 

কভাে অজযন (আফনশ্যক ককৌরগত উদ্দেশ্য) = ২০ 

সভাে অজডন (Composite score) = ১০০ 

 

 

 

 

 

 



\\Momin\ict\APA\Evaluation Report of APA 2016-17_Final.doc 

একই নম্বয  তাচ্চযখ স্থরাচ্চবচ্চলি দফ।  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড 

সযর্ চ্চক্রদন্ট সফাযাক োয়ায, ৩৭/৩/এ, ইস্কােন গাদর্ ডন সযার্ 

ঢাকা-১০০০। 

www.bfcb.gov.bd 

                  
                    ২৮ আলাঢ়, ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ।  

নং-১৫.৫৯.০০০০.০০৬.০৫.০০১.১৬-৮০৮                                তাচ্চযখ:------------------------------- 

১২ জুরাই, ২০১৭ চ্চিস্টাব্দ। 

 

চ্চফলয় : ২০১৬-১৭ অথ ডফছদযয APA ফাস্তফায়দনয ফাচ্চল ডক মূল্যায়ন প্রচ্চতদফদন কিযণ।  

 

 

 উমৄ ডি চ্চফলদয়য চ্চযদপ্রচ্চক্ষদত ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয ২০১৬-১৭ অথ ডফছদযয APA 

ফাস্তফায়দনয ফাচ্চল ডক মূল্যায়ন প্রচ্চতদফদন দয় অফগচ্চত  প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য এ াদথ সপ্রযণ কযা দরা।  

 

াংমৄচ্চি: মথা ফচ্চণ ডত ০৩ (চ্চতন) াতা।  

 

  
  স্বাক্ষচ্চযত/১২-০৭-২০১৭ 

 

 

 

 
 

চ্চচফ  

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ চ্চচফারয় 

ঢাকা। 

 (সভা: জাচ্চকয সাদন) 

বাই সচয়াযম্যান (অচ্চতচ্চযি দাচ্চয়ত্ব) 

সপান: ৯৩৩২৪২৭ 

পযাক্স: ৯৩৩৯২৮৫ 

 

 
দৃ: আ:  (১) অনতনযি নচফ (িান ও চরনিত্র), তথ্য ভন্ত্রণারয়, ফাংরাদ্দদ নচফারয়, ঢাকা।  

(২) উ-চ্চচফ (ফাদজে), তথ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চ্চচফারয়, ঢাকা।  

 (৩) উ-চ্চচফ (চরচ্চিত্র), তথ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ চ্চচফারয়, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcb-bd.org/
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৯৮। চ্চফদফচযত্রটি অনুগ্রপূফ ডক সদখা সমদত াদয।  

 
৯৯। চ্চফদফচযত্রটি তথ্য ভন্ত্রণারদয়য ফাদজে-১ াখা সথদক ায়া সগদছ। ২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয ফানল যক 

কভ যম্পাদন চুনিয মূল্যায়ন িনতদ্দফদন  কিযদ্দণয জন্য নতুন ছক নফদ্দফচযদ্দত্রয াদ্দথ ংযুি কদ্দয এ দপ্তদ্দয কিযণ 

কদ্দযদ্দছ এফং ১৮ জুরাই ২০১৭ তানযদ্দখয ভদ্দে িনতদ্দফদন কিযদ্দণয জন্য অনুদ্দযাধ জানাদ্দনা দ্দয়দ্দছ। নযদ্দিনক্ষ্দ্দত তথ্য 

ভন্ত্রণারয় কথদ্দক কিনযত নতুন ছক অনুমায়ী ২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয ফানল যক কভ যম্পাদন চুনিয মূল্যায়ন িনতদ্দফদন  

িস্তুত কযা দ্দয়দ্দছ, মা দয় অফগনত ও িদ্দয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদ্দণয জন্য তথ্য ভন্ত্রণারদ্দয় কিযণ কযা কমদ্দত াদ্দয।  

 

১০০। অনুদ্দভানদত দ্দর কিনযতব্য ত্র ও িনতদ্দফদন নবন ভদ্দাদদ্দয়য দয় স্বাক্ষ্দ্দযয জন্য উস্থান কযা দ্দরা।  
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ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড 

ঢাকা  

 

২০১৬-১৭ অথ ডফছদযয APA ফাস্তফায়দ্দনয িভাণক 
(অং-১) 

 

 

 

 

 

 

ককৌরগত উদ্দেশ্য-১ : 
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 
 

কভ যম্পাদন সূচদ্দকয ভান : ৫৫ 

 

এফং 

 

ককৌরগত উদ্দেশ্য-৩ : 
চরচ্চিদত্রয চ্চফকাদ াায়ক কাম ডক্রদভ মৄি থাকা 

 

কভ যম্পাদন সূচদ্দকয ভান : ৫ 

 

 

 

 

 

 

িস্তুতকাযী : 
কভা: ওফাইদুর কনফয কভাল্লা, চরনিত্র নযদ যক 

কভাাম্মদ নপকুর ইরাভ, উিভান কাযী 

 

ংদ্দাধন ও নযভাজযনকাযী : 

মুন্সী জারার উনেন, নচফ 

 

অনুদ্দভাদনকাযী : 
কভা: জানকয কাদ্দন, বাই কচয়াযম্যান 
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ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড 

ঢাকা  

 

২০১৬-১৭ অথ ডফছদযয APA ফাস্তফায়দ্দনয িভাণক 
(অং-২) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ককৌরগত উদ্দেশ্য-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 
 

কভ যম্পাদন সূচদ্দকয ভান : ২০ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

িস্তুতকাযী : 
কভা: আনযফুয যভান, চরনিত্র নযদ যক (চ: দা:) 

 

ংদ্দাধন ও নযভাজযনকাযী : 

মুন্সী জারার উনেন, নচফ 

 

অনুদ্দভাদনকাযী : 
কভা: জানকয কাদ্দন, বাই কচয়াযম্যান 
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ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড 

ঢাকা  

 

২০১৬-১৭ অথ ডফছদযয APA ফাস্তফায়দ্দনয িভাণক 
(অং-১) 

 
 ফাংরাদ্দদ চরনিত্র কন্সয কফাদ্দড যয ২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দয চরনিদ্দত্রয কন্সযকযণ ও িচায াভগ্রীয অনুদ্দভাদন 

ংক্রান্ত কাদ্দজয তথ্য ননেরূ:  

 
ককৌরগত উদ্দেশ্য-১ : 
 

১.১ প্রাপ্ত ফাাংরা চরচ্চিদত্রয সন্সয  আদফদন চ্চনষ্পচ্চি  ৭০টিয ভদে ৬৭টি ৯৬% 

১.২ প্রাপ্ত  ইাংদযচ্চজ চরচ্চিদত্রয সন্সয আদফদন চ্চনষ্পচ্চি ৬০টিয ভদে ৬০টি ১০০% 

১.৩ প্রাপ্ত ফাাংরা   ইাংদযচ্চজ চরচ্চিদত্রয সেইরাদযয সন্সয আদফদন চ্চনষ্পচ্চি ৫৫টিয ভদে ৫৫টি ১০০% 

১.৪ প্রাপ্ত চ্চফজ্ঞানচ্চচদত্রয সন্সয আদফদন চ্চনষ্পচ্চি  ১৬টিয ভদে ১৬টি ১০০% 

১.৫ প্রাপ্ত চরচ্চিত্র উৎদফয চরচ্চিদত্রয সন্সয আদফদন চ্চনষ্পচ্চি  ১৮৭টিয ভদে ১৮৬টি ৯৯% 

১.৬ প্রাপ্ত চ্চফদদচ্চ দূতাফাদয চরচ্চিদত্রয সন্সয আদফদন চ্চনষ্পচ্চি আদফদন জভা দেচ্চন - 

১.৭ প্রাপ্ত প্রচায াভগ্রীয অনুদভাদদনয আদফদন চ্চনস্পচ্চি ৪৯০টিয ভদে ৪৯০টি ১০০% 

 

 
ফাংরাদ্দদ চরনিত্র কন্সয কফাদ্দড যয ২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দয চরনিদ্দত্রয নফকাদ্দ ম্পানদত APA-ভুি কাদ্দজয     

তথ্য ননেরূ:  
 

ককৌরগত উদ্দেশ্য-৩ : 
 

৩.১ জাতীয় চরচ্চিত্র পুযস্কাদযয জন্য গঠিত জুচ্চয সফার্ ডদক জভাকৃত  

      চরচ্চিত্রমূদয যীক্ষদণয ব্যফস্থা াচ্চফ ডক াচ্চচচ্চফক ায়তা প্রদান  
  

৩২টিয ভদে ৩২টি ১০০% 

৩.২ চরচ্চিত্র াংদ /চ্চপল্ম ক্লাফমূদয চ্চনফন্ধন ২টিয ভদে ২টি ১০০% 

 


