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চ্চফলয়: চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তরযয কাম িক্রভ  প্রস্তাফনা। 

চরচ্চিত্র   প্রকানা অচ্চধদপ্তয তথ্য ভন্ত্রণারদয়য একটি গুরুত্বপূণ ি দপ্তয। স্বাধীনতায পূদফ ি তথ্য ভন্ত্রণারদয়য অধীদন 

প্রকানা চ্চফবাগ এফাং চরচ্চিত্র চ্চফবাগ নাদভ দু’টি স্বতন্ত্র চ্চফবাগ চ্চির। ১৯৭৬ াদরয ২১জুন প্রকানা চ্চফবাগ চরচ্চিত্র 

চ্চফবাগদক একীভুত কদয চরচ্চিত্র  প্রকানা দপ্তয প্রচ্চতষ্ঠা কযা য়। ১৯৮৩ াদর ১জুন তাচ্চযদে তথ্য ভন্ত্রণারয়াধীন 

অনুফাদ  প্রকানা চ্চনফন্ধন চ্চযদপ্তয,  অচ্চডট ব্যুদযা অফ ার্কিদরন এফাং চ্চফজ্ঞান রর রক চরচ্চিত্র  প্রকানা 

দপ্তদযয াদথ াংযুক্ত কদয চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয ফা Department of Films and Publications- 

DFP পুনগ িঠন কযা য়। প্রান াংস্কায কচ্চভটিয (এনাভ কচ্চভটি) সুাচ্চযদয আদরাদক তথ্য ভন্ত্রণারদয়য ২২জুন 

১৯৮৩ তাচ্চযদেয ত্র নম্বয-চ্চমন/২ই-১২/৮৩-এপএনচ্চ/৩০৩৪০/২(৪) আদদদয ভাধ্যদভ এ অচ্চধদপ্তদযয াাংগঠচ্চনক 

কাঠাদভা পুনচ্চফ িন্যা কযা য়।  

যকাদযয কাম িপ্রণারী চ্চফচ্চধ অনুমায়ী রদদ- চ্চফদদদ প্রচায কাম িক্রভ চ্চযচারনায দাচ্চয়ত্ব তথ্য ভন্ত্রণারদয়য ওয ন্যস্ত। 

ভন্ত্রণারয় অধীনস্থ অচ্চধদপ্তয  াংস্থায ভাধ্যদভ ম্পাদন কদয থাদক। যকাদযয চ্চফচ্চবন্ন অচ্চধদপ্তদযয জন্য প্রচায 

াভগ্রী উৎাদন কযা চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয অন্যতভ দাচ্চয়ত্ব। এ অচ্চধদপ্তয সৃজনীর চরচ্চিত্র চ্চনভ িাণ  

প্রকানায ভাধ্যদভ উন্নয়ন কাম িক্রদভ জনগণদক উদ্বদু্ধকযণ উকযণ প্রস্তুত কদয থাদক। এিাড়া রদদ প্রকাচ্চত কর 

ধযদনয ফই-পুস্তক, াংফাদ  াভচ্চয়কীয চ্চনফন্ধন  তাচ্চরকা প্রকা, কর ত্রচ্চত্রকা চ্চনযীক্ষা চ্চনউজ চ্চপ্রন্ট ফণ্টরনয 

সুাচ্চয, যকাচ্চয চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযণ  চ্চফজ্ঞান ফণ্টন এফাং চ্চফজ্ঞাদনয মূল্য চ্চযদাধ, াযাদদ রথদক 

প্রকাচ্চত কর দদচ্চনক, াপ্তাচ্চক, াচ্চক্ষক, ভাচ্চক, দত্রভাচ্চক, লান্মাচ্চক  ফাচ্চল িক চ্চত্রকায নাদভয িাড়ত্র 

প্রদান চ্চনফন্ধন কযা, চ্চভচ্চডয়া তাচ্চরকাভুক্ত কযা এফাং চ্চত্রকায ার্কিদরন, চ্চনউজ চ্চপ্রন্ট রকাটা  দয়জদফাড ি 

রযাদয়দাদ ফাস্তফায়ন চ্চযফীক্ষদণয দাচ্চয়ত্ব  এ অচ্চধদপ্তদযয। চ্চফচ্চএ (তথ্য) াধাযণ কুাডাদযয চ্চদ্বতীয় রগ্রদডয 

একজন কভ িকতিা অচ্চধদপ্তদযয ভাচ্চযচারদকয দাচ্চয়ত্ব ারন কদয থাদকন। 

এক নজদয চ্চডএপচ্চ’য কাম িক্রভ: 

১. সৃজনীর  উন্নয়নমূরক চরচ্চিত্র চ্চনভ িাণ কযা, 

২. চ্চনয়চ্চভত প্রকানা চ্চদদফ চ্চচত্র ফাাংরাদদ, নফারুণ  ফাাংরাদদ রকায়াট িাযচ্চর প্রকা কযা, 

৩. অচ্চনয়চ্চভত ফা এডক প্রকানা চ্চদদফ উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ চ্চবচ্চিক প্রকানা, ব্যকদরট, রাস্টায, চ্চরপদরট, 

রপাল্ডায, চ্চস্টকায ইতুাচ্চদ প্রচাযাভগ্রী প্রকা কযা, 

২. রদদ প্রকাচ্চত কর ধযদনয ফই, াংফাদ াভচ্চয়কীয চ্চনফন্ধন  তাচ্চরকা প্রকা কযা, 

৩. কর ত্রচ্চত্রকা চ্চনযীক্ষা কযা, 

৪. চ্চনউজ চ্চপ্রন্ট ফণ্টদনয সুাচ্চয কযা, 

৫. যকাচ্চয চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযণ কযা, 

৬. চ্চফজ্ঞান ফণ্টন এফাং চ্চফজ্ঞাদনয মূল্ম চ্চযদাধ কযা, 

৭. াযাদদ রথদক প্রকাচ্চত কর দদচ্চনক, াপ্তাচ্চক, াচ্চক্ষক, ভাচ্চক, দত্রভাচ্চক, লাণ্মচ্চক  ফাচ্চল িক চ্চত্রকায 

নাদভয িাড়ত্র প্রদান চ্চনফন্ধন কযা, 
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৮. চ্চত্রকায চ্চভচ্চডয়া তাচ্চরকাভুক্ত কযা,  

৯. চ্চত্রকায প্রচায াংখ্যা ফা ার্কিদরন চ্চনধ িাযণ কযা, 

১০. চ্চনউজ চ্চপ্রন্ট রকাটা চ্চনধ িাযণ কযা, 

১১. দয়জ রফাড ি রযাদয়দাদ ফাস্তফায়ন চ্চযফীক্ষণ কযা। 

 

চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তদযয য ন্যস্ত দাচ্চয়ত্বাফরী ম্পাদদনয জন্য চ্চফন্যাস্ত াোগুদরা দরা- 

১. প্রান  প্রকানা 

২. চ্চফজ্ঞান  চ্চনযীক্ষা 

৩. চরচ্চিত্র াো 

 

১. প্রান  প্রকানা:  

 এ াো অচ্চধদপ্তদযয চ্চনয়চ্চভত প্রাচ্চনক কাম িম্পাদদনয াদথ াদথ অচ্চধদপ্তদযয চ্চনয়চ্চভত  অচ্চনয়চ্চভত (এডক) 

প্রকানায কাজ ম্পাদন কদয থাদক। চ্চফচ্চএ (তথ্য) াধাযণ কুাডাদযয ৫ভ রগ্রদডয কভ িকতিা এ াোয চ্চযচারক 

চ্চদদফ দাচ্চয়ত্ব ারন কদযন। সৃজনীর প্রকানায ভাধ্যদভ উন্নয়ন কভ িকারে জনগণদক উদ্বুদ্ধ  ম্পৃক্ত কযদত এফাং 

রদদ-চ্চফদদদ যকাদযয নীচ্চত, কভ িসূচ্চচ  উন্নয়ন কভ িসূচ্চচ  ফাাংরাদদদয ইচ্চতফাচক বাফমূচ্চতি গদড় রতারায রদক্ষ 

এ অচ্চধদপ্তয রথদক চ্চনয়চ্চভত প্রকানা চ্চচত্র ফাাংরাদদ, ভাচ্চক নফারুণ  দত্রভাচ্চক ফাাংরাদদ রকায়াট িাযচ্চর 

প্রকা চ্চফতযণ কযা য়। এিাড়া অচ্চনয়চ্চভত প্রকানা চ্চদদফ চ্চফচ্চবন্ন জাতীয় চ্চদফদ াযাদদদ প্রচাদযয জন্য 

রাস্টায, পুচ্চস্তকা, রপাল্ডায, চ্চস্টকায  প্রচাযত্র প্রকা  চ্চফতযণ কযা দয় থাদক এ অচ্চধদপ্তদযয ভাধ্যদভ। চ্চনয়চ্চভত 

 অচ্চনয়চ্চভত প্রকানায জন্য এ অচ্চধদপ্তদয গণদমাগাদমাগ অচ্চধদপ্তয রদদয অবুন্তদয এফাং যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় চ্চফদদদ 

এফ প্রকানা চ্চফতযণ কদয থাদক। এিাড়া রদচ্চ-চ্চফদদচ্চ রভরায় একর প্রকানা প্রদ িন  চ্চফক্রয় কযা য়। 

 

চ্চনয়চ্চভত প্রকানা:  

এ অচ্চধদপ্তয রথদক চ্চনয়চ্চভত বাদফ ভাচ্চক নফারুণ, চ্চচত্র ফাাংরাদদ  ফাাংরাদদ রকায়াট িাযচ্চর চ্চত্রকা প্রকা  

চ্চফতযণ কযা য়। চ্চকরায ভাচ্চক নফারুণ চ্চত্রকাটি একটি জনচ্চপ্রয় চ্চকদায চ্চত্রকা। এ চ্চত্রকা চ্চকদাযদদয ভান 

মুচ্চক্তযুদদ্ধয রচতনায় উদ্বুদ্ধ কযা এফাং যকাদযয অগ্রাচ্চধকায কভ িসূচ্চচ ম্পদকি অফচ্চত কযায ভাধ্যদভ চ্চক্ষা, স্বাস্থু, 

রটকই উন্নয়ন অবীষ্ট অজিদন চ্চফদল ভূচ্চভকা ারন কযদি। 

চ্চচত্র ফাাংরাদদ চ্চত্রকাটি যকাদযয চ্চফচ্চবন্ন উন্নয়ন কভ িকাসূচ্চচ, নীচ্চত-আদ ি-কভ িসূচ্চচ ম্পদকি জনগণদক অফচ্চত 

কদয উন্নয়ন কভ ি সূচ্চচদত ম্পৃক্ত কযায রদক্ষু প্রকা কযা দয় থাদক। এটি যকাচ্চয-রফযকাচ্চয চ্চফচ্চবন্ন কাদজ 

রযপাদযন্স চ্চদদফ ব্যফহৃত য়। 

অয চ্চদদক যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যরভ চ্চফদদদ ফাাংরাদদদয ইচ্চতফাচক বাফমূচ্চতি গদড় রতারায রদক্ষ ফাাংরাদদ 

রকায়াট িাযচ্চর চ্চত্রকাটি প্রকাচ্চত য়। চ্চনয়চ্চভত প্রকাচ্চত একর চ্চত্রকা যকাচ্চয চ্চফচ্চবন্ন 

ভন্ত্রণারয়/চ্চফবাগ/দপ্তযিাড়া চ্চক্ষাপ্রচ্চতষ্ঠান  রাইদেচ্চযদত রপ্রযণ কযা দয় থাদক। এফ প্রকানায জন্য চ্চফচ্চএ 

(তথ্য) াধাযণ কুাডাদযয ৫ভ রগ্রদডয একজন কভ িকতিা চ্চচ্চনয়য ম্পাদক একই কুাডাদযয লষ্ঠ রগ্রদডয চ্চতনজন 

কভ িকতিা ম্পাদক চ্চদদফ দাচ্চয়ত্ব ারন কদযন। রজরা-উদজরা ম িাদয় একর প্রকানায ব্যাক চাচ্চদা থাকায় 

প্রচায াংখ্যা বৃচ্চদ্ধ কযা প্রদয়াজন। এজন্য তথ্য ভন্ত্রণারদয় প্রস্তাফ রপ্রযণ কযা দয়দি। 
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অচ্চনয়চ্চভত ফা এডক প্রকানা:  

রদদয ইচ্চতা-ঐচ্চতু তুদর ধযা এফাং যকাদযয চাচ্চদায চ্চবচ্চিদত চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয প্রচ্চতফিয 

উদেেদমাগ্য াংখ্যক অচ্চনয়চ্চভত প্রকানা প্রকা চ্চফতযণ কদয থাদক। এিাড়া  চ্চফচ্চবন্ন জাতীয়  আন্তজিাচ্চতক 

চ্চদফ উরদক্ষ রাস্টায, যকাদযয উন্নয়ন কভ িসূচ্চচ চ্চবচ্চিক চ্চরপদরট, রপাল্ডায, চ্চস্টকায, ব্যকদরট পুস্তক প্রকা 

কযা য়। এফ প্রকানায জন্য চ্চফচ্চএ (তথ্য) াধাযণ কুাডাদযয ৫ভ রগ্রদডয একজন চ্চচ্চনয়য ম্পাদক  একই 

কুাডাদযয লষ্ঠ রগ্রদডয চ্চতনজন কভ িকতিা ম্পাদদকয দাচ্চয়ত্ব ারন কদয থাদকন। 

চ্চনফন্ধন াো:  

রদদয অবুন্তদয প্রকাচ্চত রম রকান চ্চত্রকা, াভচ্চয়কী  পুস্তদকয নাদভয চ্চনফন্ধন  িাড়ত্র প্রদান কযা, প্রকাচ্চত 

চ্চত্রকা মূদয জভাদান প্রতুয়ন কযা, ত্রচ্চত্রকায ফাচ্চল িক প্রচ্চতদফদন প্রকা কযা এফাং ১৯৭৩ াদরয িাাোনা  

প্রকানা (র ালণা  চ্চনফন্ধন) আইন অনুাদয াংফাদ ত্র  পুস্তক প্রকানা চ্চযফীক্ষণ  তত্ত্বাফধান কযায দাচ্চয়ত্ব 

চ্চনফন্ধন াোয য ন্যস্ত। এিাড়া প্রকাচ্চত গ্রন্থমূদয গ্রন্থপুচ্চি (চ্চফফচ্চরগ্রাচ্চপ) দতচ্চয কযা  এাোয অন্যতভ 

দাচ্চয়ত্ব। চ্চযচারক প্রান  প্রকানায তত্ত্বাফধাদন চ্চফচ্চএ তথ্য াধাযণ কুাডাদযয ৬ষ্ঠ রগ্রদডয উচ্চযচারক দ 

ভম িাদায একজন কভ িকতিা এ দাচ্চয়ত্ব ারন কদয থাদকন। এ াো ১৯৭৩ াদরয িাাোনা  প্রকানা (র ালণা  

চ্চনবন্ধন) আইন অনুাদয াংফাদত্র  পুস্তক প্রকানা াংস্থামূ প্রতুক্ষবাদফ াংচ্চিষ্ট। এ িাড়া াযাদদদ 

াংফাদত্রমূ চ্চনয়চ্চভত জভাদান ম িরফক্ষণ  তত্ত্বাফধাদনয ভাধ্যদভ াংফাদত্রমূ চ্চনয়চ্চভত প্রকাদয চ্চফলয়টি 

চ্চনচ্চিত কদয থাদক। াংফাদদত্রয চ্চনফন্ধন  নাদভয িাড়ত্র প্রদাদনয ভাধ্যদভ াংফাদদত্রয অচ্চধকায াংযচ্চক্ষত য়। 

একইবাদফ পুস্তক চ্চনফন্ধন  রগদজট আকাদয গ্রন্থপুচ্চি প্রকাদয ভাধ্যদভ পুস্তক ররেক, ম্পাদক  প্রকাদকয 

অচ্চধকায াংযচ্চক্ষত য়। 

২. চ্চফজ্ঞান  চ্চনযীক্ষা াো:  

চ্চফচ্চবন্ন জাতীয়  আন্তজিাচ্চতক চ্চদফদ ত্রচ্চত্রকায় রক্রাড়ত্র প্রদান  প্রকা চ্চনচ্চিত কযা, াংফাদদত্রয চ্চফর 

চ্চযদাধ কযা, াংফাদত্র দত যকাদযয যাজস্ব আয় তত্ত্বাফধান কযা চ্চফজ্ঞান াোয অন্যতভ দাচ্চয়ত্ফ। এ াো 

যকাদযয চ্চফজ্ঞান নীচ্চতভারায ফাস্তফায়ন তত্ত্বাফধাদনয দাচ্চয়ত্ব ারন কদয থাদক। এ াো যকায  াংফাদ দত্রয 

ভদধ্য রমাগাদমাদগয রতু ফন্ধ চ্চদদফ কাজ কযায াাাচ্চ াাংফাচ্চদক-কভ িচাযীদদয দয়জ রফাড ি অনুাদয প্রাপ্য 

সুদমাগ-সুচ্চফধা প্রদাদনয চ্চফলয় চ্চযফীক্ষণ কদয থাদক। চ্চফচ্চএ (তথ্য) াধাযণ কুাডাদযয ৫ভ রগ্রদডয একজন 

কভ িকতিা চ্চযচারক চ্চদদফ দাচ্চয়ত্ব ারন কদযন। 

চ্চনযীক্ষা াো:  

াংফাদদত্র যকাচ্চয চ্চফজ্ঞান প্রকাদয রদক্ষ চ্চভচ্চডয়া তাচ্চরকা ভুক্তকযণ, ত্রচ্চত্রকায প্রচাযাংখ্যা চ্চনধ িাযণ, চ্চনয়চ্চভত 

প্রকানা তত্ত্বাফধান, চ্চফজ্ঞান ায চ্চনধ িাযণ, চ্চনউজ চ্চপ্রন্ট প্রাচ্চপ্তয ভাচ্চক রকাটা চ্চনধ িাযণ এফাং াংফাদদত্রয সুদমাগ 

সুচ্চফধাচ্চনচ্চিত কযা চ্চনযীক্ষা াোয অন্যতভ দাচ্চয়ত। ১৯৭৩ াদরয িাাোনা  প্রকানা (র ালণা  চ্চনফন্ধন) আইন 

অনুাদয াংফাদত্র প্রকানায াদথ াংচ্চিষ্ট কদর এ াোয ভাধ্যদভ প্রতুক্ষবাদফ উকৃত ন। তািাড়া াযা রদদ 

াংফাদদত্র রম ফযকাচ্চয প্রচ্চতষ্ঠান চ্চফজ্ঞান প্রদান কদয তাযা এ াোয ভাধ্যদভ উকৃত য়। দয়জদফাড ি 

ভচ্চনটচ্চযাংদয়য ভাধ্যদভ াাংফাচ্চদক-কভ িচাযীগণ যাচ্চয উকৃত ন। 

৩.চরচ্চিত্র াো:  

জাচ্চতয চ্চতা ফঙ্গফন্ধু রে মুচ্চজব্যয যভাদনয ঐচ্চতাচ্চক ৭ ভাদচ িয বালণ ধাযণ  াংযক্ষদণয রক্ষদত্র চরচ্চিত্র  

প্রকানা অচ্চধদপ্তদযয চরচ্চিত্র াোয যদয়দি রগৌযদফাজ্জ্বর ইচ্চতা। তৎকারীন চরচ্চিত্র চ্চফবাগ াচ্চকস্তান যকাদযয 

রকানরূ চ্চদকচ্চনদদ িনা িাড়াই ৭ই ভাদচ িয বালদণয চ্চবচ্চড চ্চচত্র  অচ্চড ধাযণ কদয। মুচ্চক্তযুদ্ধ কাদর চরচ্চিত্র  
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চ্চফবাদগয কভ িকতিা  কভ িচাযীযা জীফদনয ঝুঁচ্চক চ্চনদয় বালদণয চ্চপল্ম লুচ্চকদয় যাদে। যফতীদত জাচ্চতয চ্চতা ফঙ্গফন্ধু 

রে মুচ্চজব্যয যভান-রক চ্চযফাদয নৃাংবাদফ তুায য খুচ্চনযা ৭ই ভাদচ িয বালণ চ্চফনষ্ট কযদত চরচ্চিত্র  

প্রকানা অচ্চধদপ্তদয তোী অচ্চবমান চারায়। রচ্চদন মুচ্চক্তযুদদ্ধয রচতনায় উজ্জ্বীচ্চফত এ াোয কভ িচাচ্চযযা ৭ই ভাদচ িয 

বালদণয চ্চপল্ম অন্য চ্চপদল্ময কুাদন বদয লুচ্চকদয় যাদে। এবাদফই বালণটি চ্চফনষ্ট কযায লড়মন্ত্র রথদক যক্ষা ায়। রই 

চ্চপল্মটিই জাচ্চত াংদ য ইউদনদস্কাদত রপ্রযণ কযা য়, মা চ্চফশ্ব প্রাভাণ্য ঐচ্চতু চ্চদদফ স্বীকৃচ্চত অজিন কদয। এ স্বীকৃচ্চত 

অজিদনয জন্য প্রাথচ্চভক রমাগাদমাগ শুরু দয়চ্চির চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয রথদকই। 

চরচ্চিত্র াোয ভাধ্যদভ যাষ্ট্রপ্রধান  যকায প্রধাদনয চ্চফদল াংফাদ চ্চচত্র  তথ্যচ্চচত্র চ্চনভ িাণ;  জাতীয় ইচ্চতা, 

ঐচ্চতু, কৃচ্চষ্ট, াংস্কৃচ্চত, অথ িনীচ্চত, সুান যকাদযয চ্চফচ্চবন্ন উন্নয়নমূরক কভ িসূচ্চচয য প্রাভাণ্য চ্চচত্র  ডর্কড্রাভা, 

টিচ্চব ইতুাচ্চদ  চ্চনভ িাণ কযা য়। এিাড়া যাষ্ট্রীয় জনগুরুত্বপূণ ি চ্চফলদয় জীফন  চ্চনষ্ট পূণ িদদ িু  চরচ্চিত্র চ্চনভ িাণ এফাং 

চ্চফদদদ ফাাংরাদদদয ইচ্চতফাচক বাফমূচ্চতি তুদর ধযদত যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়  ফাাংরাদদ চ্চভন মূদয চাচ্চদা 

অনুমায়ী প্রাভাণ্যচ্চচত্র চ্চনভ িাণ কযা য়। জাতীয় রফতন রস্কর ৫ভ রগ্রদডয একজন কভ িকতিা এ াোয চ্চযচারক চ্চদদফ 

দাচ্চয়ত্ব ারন কদযন। তাঁয অধীদন ৬ষ্ঠ রগ্রদডয  চ্চতনজন দক্ষ প্রদমাজক  ৯ভ রগ্রদডয চাযজন কাযী প্রদমাজক 

চ্চনয় াচ্চজত আয়েন। গণদমাগাদমাগ অচ্চধদপ্তদযয ভাধ্যদভ াযাদদদয তৃণমূর ম িাদয় জনভত গঠদনয জন্য াংফাদচ্চচত্র 

 প্রাভাণ্যচ্চচত্র মূ প্রদ িন কযা য়। এ অচ্চধদপ্তদযয চ্চনচ্চভ িত প্রাভাণ্যচ্চচত্র  টিচ্চবচ্চমূ ফাাংরাদদ রটচ্চরচ্চবন 

রফযকাচ্চয রটচ্চরচ্চবন চুাদনরমূদ প্রদ িন কযা য়। 

ল্যাফদযটচ্চয াো:  

পূদফ ি চরচ্চিত্র াো ৩৫চ্চভ.চ্চভ.  ১৬ চ্চভ.চ্চভ. রলুরদয়ড চ্চপদল্ময ভাধ্যদভ চরচ্চিত্র চ্চনভ িাণ কযদতা। এ ফ চ্চপল্ম 

রডদবর  ম্পাদনায জন্য এ অচ্চধদপ্তদয পূণ িাঙ্গ ল্যাফদযটচ্চয চ্চির। প্রযুচ্চক্তয চ্চযফতিন  টায় এ াোয জনফর 

চ্চফদ্যভান যদয়দি। এ কর জনফরদক নতুন প্রযুচ্চক্তদত দক্ষ কদয তুরদত আধুচ্চনক চ্চডচ্চজটার ল্যাদযটচ্চয স্থান কযা 

প্রদয়াজন। ইদতাভদধ্য এ ল্যাফদযটচ্চয স্থাদনয প্রাথচ্চভক কাম িক্রভ শুরু কযা দয়দি। 

প্রস্তাফনা 

১.কর পুস্তদকয কচ্চ জভাদান:  

িাাোনা  প্রকানা (র ালণা  চ্চনফন্ধীকযণ) আইন, ১৯৭৩ এয ২৪ অনুদেদদ ফাাংরাদদদ প্রকাচ্চত রম রকান 

পুস্তদকয চ্চতন কচ্চ জভা রদয়ায চ্চফধান থাকদর তা ফাস্তফায়ন কযা দেনা। পদর রদদ কী ধযদনয পুস্তক 

প্রকাচ্চত দে, র কর পুস্তক রদদয ইচ্চতা, ঐচ্চতু, াংস্কৃচ্চত, কৃচ্চষ্ট  স্বাধীনতা-াফ িদবৌভদত্বয াদথ ঙ্গচ্চতপূণ ি 

চ্চকনা- তা ম িদফক্ষণ কযায রকান সুদমাগ রনই। রদদ প্রকাচ্চত ফইদয়য কচ্চ জভাদাদন ফাধ্য ফাধকতা আদযা, প্রাপ্ত 

ফইদয়য তাচ্চরকা প্রণয়ন কদয প্রচ্চত িয়ভা অন্তয একটি চ্চফফচ্চরগ্রাচ্চপক প্রচ্চতদফদন প্রকা কযা রমদত াদয। এজন্য 

প্রদয়াজনীয় জনফর এ অচ্চধদপ্তদযয যদয়দি। এ চ্চফলদয় ভন্ত্রণারদয়য চ্চদকচ্চনদদ িনা  আদদ জাযী কযা প্রদয়াজন। 

২.ফাাংরাদদ রপাট িনাইটচ্চর পুনযায় ফাাংরায় প্রকা:  

এ অচ্চধদপ্তয রথদক পূদফ ি ‘ফাাংরাদদ রপাট িনাইটচ্চর’ নাদভ একটি ইাংদযচ্চজ চ্চত্রকা চ্চনয়চ্চভত প্রকাচ্চত দতা। চ্চত্রকাটি 

চ্চচত্র ফাাংরাদদ’য আদদর ইাংদযচ্চজ বালায় প্রকাচ্চত দতা। দী িচ্চদন মাফত চ্চত্রকাটি প্রকাচ্চত দে না। এই 

চ্চত্রকাটি পুনযায় প্রকা কযা প্রদয়াজন। এ চ্চফলদয় ভন্ত্রণারদয়য চ্চদক চ্চনরদ িনা প্রদয়াজন। 
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৩.াচ্চক্ষক ব্যদরটিন প্রকা:  

যকাদযয উন্নয়ন কভ িসূচ্চচ চ্চবচ্চিক কভ িসূচ্চচদত ভাভান্য যাষ্ট্রচ্চত, ভাননীয় প্রধাভন্ত্রী  ভচ্চন্ত্রচ্চযলদদয দস্য ফদগ িয 

অাংগ্রণ  কাম িক্রভ চ্চবচ্চিক একটি াচ্চক্ষক চ্চনয়চ্চভত ব্যদরটিন প্রকা কযা প্রদয়াজন। নতুন রকান জনফর িাড়াই 

চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয এ দাচ্চয়ত্ব ারন কযদত াযদফ। 

৪. ররেক ম্মাচ্চন ফাড়াদনা:  

চ্চনয়চ্চভত প্রকানামূদ ররেক ম্মানী খুফই কভ। পদর বাদরাভাদনয ররেক  গদফলকগদণয ররো াংগ্র কযা 

কঠিন দয় দড়দি। চ্চনয়চ্চভত প্রকানা চ্চতনটিয ভাদনান্নয়দন প্রচ্চত ররেক  গদফলক গদণয ররো াংগ্র কযা খুফই 

জরুচ্চয। তাই কর প্রকানায ররেক ম্মানী বৃচ্চদ্ধ কযা প্রদয়াজন। 

৫.আইন াংস্কায:  

িাাোনা  প্রকানা (র ালণা  চ্চনফন্ধীকযণ) আইন, ১৯৭৩ যুদগারমাগী  াংস্কায কযা প্রদয়াজনীয়তা রথদক 

ইদতাভদধ্য আইনটি াংস্কাদযয উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দি। 

৬. যকাচ্চয চ্চফজ্ঞান প্রচায রকন্দ্রীয় বাদফ ম্পাদদনয দাচ্চয়ত্বপূণ িন:  

স্বাধীনতায য তথ্য ভন্ত্রণারদয়য চ্চফজ্ঞান এফাং ১৯৮৩ াদর চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয (চ্চডএপচ্চ) রকন্দ্রীয়বাদফ 

াংফাদদত্র চ্চফজ্ঞান ফণ্টন  চ্চফর চ্চযদাধ কযদতা। চ্চকন্তু তথ্য ভন্ত্রণারদয়য াদথ রকানরূ যাভ ি িাড়াই ২৮রভ 

২০০৩ তাচ্চযদে প্রধানভন্ত্রী কাম িারদয়য মুখ্যচ্চচফ স্বাক্ষচ্চযত দত্রয ভাধ্যদভ একটি চ্চনফ িাী আদদদ াংফাদদত্র 

চ্চফজ্ঞান প্রকা ীচ্চভত কযা য়। যফতীদত প্রণীত াফচ্চরক প্রচ্চকউযদভন্ট আইদনয ভাধ্যদভ স্ব-স্ব চ্চফজ্ঞানদাতা 

প্রচ্চতষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ াংফাদদত্র চ্চফজ্ঞান ফণ্টন  চ্চফর চ্চযদাদধয ব্যফস্থা চালু কযা য়। এ ব্যফস্থা চালু কযায় রকান 

াংফাদত্র কী চ্চযভাণ যকাচ্চয চ্চফজ্ঞান াদে এফাং চ্চফজ্ঞান ফাফদ প্রচ্চত ফিয যকাদযয যাজস্ব োদতয কী 

চ্চযভাণ অথ ি ব্যয়দে- তায রকান ঠিক তথ্য, চ্চযাংখ্যান ফা চ্চাফ ায়া মাদে না। ঢাকা রদদয চ্চফচ্চবন্ন স্থান 

রথদক প্রকাচ্চত দদচ্চনক, অধ িাপ্তাচ্চক, াপ্তাচ্চক, াচ্চক্ষক, ভাচ্চক কর ধযদনয ত্রচ্চত্রকা  াভচ্চয়কীয চ্চভচ্চডয়া 

তাচ্চরকাভুক্তকযণ এফাং চ্চনযীক্ষায ভাধ্যদভ ারনাগাদ প্রচায াংখ্যা চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযণ এ অচ্চধদপ্তয ম্পাদন 

কদয থাদক। চ্চত্রকা চ্চভচ্চডয়া তাচ্চরকভুচ্চক্তয দাচ্চয়ত্ব  এ অচ্চধদপ্তদযয য ন্যস্ত। ফতিভাদন চ্চভচ্চডয়া তাচ্চরকা ফচ্চভূ িত 

অদনক চ্চত্রকায় যকাচ্চয চ্চফজ্ঞান িাাদনা দে, মা যকাচ্চয নীচ্চতভারায ম্পূণ ি চ্চযন্থী। এ অব্যফস্থা না দূয 

কযদত যকাচ্চয চ্চনদদ িনা প্রদয়াজন।  

৭. টিচ্চবদত প্রচাচ্চযত যকাচ্চয চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযদণয নীচ্চতভারা প্রণয়ন:  

যকাচ্চয-রফযকাচ্চয রটচ্চরচ্চবন চুাদনদর চ্চফজ্ঞান প্রচায একটি আকল িণীয় চ্চফলয় চ্চদদফ প্রচ্চতচ্চষ্ঠত দয়দি। রকান 

রকান যকাচ্চয চ্চফজ্ঞান রফযকাচ্চয রটচ্চরচ্চবন চুাদনদর প্রচায দে। চ্চকন্তু এফ চ্চফজ্ঞান প্রচাদযয রক্ষদত্র যকাচ্চয 

রকান চ্চনয়ভ ফা নীচ্চতভারা রনই। রটচ্চরচ্চবন চুাদনদর চ্চফজ্ঞান প্রচারযয একটি নীচ্চতভারা প্রণয়ন এফাং এ নীচ্চতভারায 

আদরাদক যকাচ্চয চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযণ কযা প্রদয়াজন। চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযদণয রক্ষদত্র চরচ্চিত্র  প্রকানা 

অচ্চধদপ্তদযয পূফ ি অচ্চবজ্ঞতা যদয়দি এফাং দী িচ্চদনমাফত এ প্রচ্চতষ্ঠান চ্চপ্রন্ট চ্চভচ্চডয়ায় চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযণ কদয 

আদি। রটচ্চরচ্চবন চুাদনদর প্রচাচ্চযত চ্চফজ্ঞান নীচ্চতভারা  ায চ্চনধ িাযদণয দাচ্চয়ত্ব চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তদযয 

য ন্যস্ত কযা মায়। 
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৮. অনরাইন চ্চত্রকা  চ্চনউজ রাট িাদর যকাচ্চয চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযণ নীচ্চতভারা প্রণয়ন:  

অনরাইন চ্চত্রকা  চ্চনউজ রাট িাদরয জনচ্চপ্রয়তা চ্চদন চ্চদন বৃচ্চদ্ধ াদে। যকাচ্চয চ্চফজ্ঞান এফ ভাধ্যদভ প্রচাদযয 

ভয় এদদি। অনরাইন চ্চত্রকা চ্চনউজ রাট িাদর চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাদণয রকান প্রচ্চতষ্ঠান রনই। এফ প্রচ্চতষ্ঠাদনয 

ভাধ্যদভ প্রচাচ্চযত চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযণ কযা প্রদয়াজন। চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয চ্চপ্রন্ট চ্চভচ্চডয়ায় চ্চফজ্ঞাদনয 

ায চ্চনধ িাযদণয রক্ষদত্র অচ্চবজ্ঞতা ম্পন্ন একটি প্রচ্চতষ্ঠান। তাই অনরাইন চ্চত্রকা চ্চনউজ রাট িাদর যকাচ্চয 

চ্চফজ্ঞাদনয ায চ্চনধ িাযদণয দাচ্চয়ত্ব এ অচ্চধদপ্তযদক প্রদান কযা রমদত াদয। 
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