গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অচ্চিদপ্তর
তথ্য ভন্ত্রণারয়
১১২, সাচ্চকিট হাউজ ররাড, ঢাকা
www.dfp.gov.bd

সটিদজন চার্ টায
১. সবন ও সভন
সবন: দেশলর ইতিা  ঐতিশের ান এবং রকাশরর উন্নয়ন কমমকাশের প্রতিফন।
সভন: জনশেিনিামূক প্রামাণ্যতেত্র, ডকুড্রামা, ংবােতেত্র, তফোর তফল্ম, পুত্মক-পুতত্মকা, অ্োবাম, দ াস্টার ইিোতের মাধ্যশম উন্নয়শনর েোশঞ্জ দমাকাশবায় শেিন  েক্ষ জনশগাষ্ঠী গশে দিাা।
২. সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত
২.১) নাগসযক সফা
ক্রসভক
নাং
(১)
১.

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

(২)

(৩)
ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠাদনয ক্ষ সথদক
ভাসযচারক ফযাফদয সনধ টাসযত
পযদভ প্রকানায মুসিত ৪ কস
আদফদদনয সবসিদত সত্রকা ও
পুস্তদকয সনফন্ধন কযা য়।
সনধ টাসযত পযদভ আদফদনত্র াংসিষ্ট
সজরা প্রাক কাম টারদয়য ভাধ্যদভ
ভাসযচারক ফযাফয সপ্রযদণ য
নাদভয ছাড়ত্র প্রদান কযা য়।
সত্রকা সনফন্ধন াখায় সনয়সভত জভা
প্রদান াদদক্ষ প্রসতষ্ঠাদনয সনজস্ব
প্যাদে ভাসযচারক ফযাফদয সপ্রসযত
আদফদদনয সবসিদত প্রতযয়নত্র জাসয
কযা য়।

দেশলর ক ত্র- তত্রকা  পুত্মশকর
তনবন্ধন

২.

ংবাে ত্র  ামতয়কীর নাশমর ছাে ত্র
প্রোন

৩.

তত্রকামূশর তনয়তমি প্রকাল ংক্রামত্ম
প্রিেয়ন ত্র জাতর

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাসি স্থান
(৪)
সনফন্ধন াংক্রান্ত আদফদন পযভ সনফন্ধন
াখায়/অনরাইদন পযভ াওয়া মাদফ।

নাদভয ছাড়ত্র াংক্রান্ত সনধ টাসযত পযভ াংসিষ্ট
সজরা প্রাদকয দিয
আদফদনকাযী প্রসতষ্ঠাদনয সনজস্ব প্যাদে
ভাসযচারদকয ফযাফদয আদফদন অনুমায়ী

সফায মূল্য
এফাং সযদাধ
দ্ধসত
(৫)
সফনামূদল্য

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

সফনামূদল্য

৭ (াত)
কায ম তেব

প্রদমাজয নয়

১৫ (দনয)
কায ম তেব

(৬)
৭ (াত)
কায ম তেব

দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ ও দফী, সপান নম্বয ও ইসভইর)
(৭)
উসযচারক (সনফন্ধন)
সপান: ৯৩৩১৯৬৪
E-mail:
dfpreg@gmail.com
উসযচারক (সনফন্ধন)
সপান: ৯৩৩১৯৬৪
E-mail:
dfpreg@gmail.com
উসযচারক (সনফন্ধন)
সপান: ৯৩৩১৯৬৪
E-mail:
dfpreg@gmail.com
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ক্রসভক
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান দ্ধসত

(১)
৪.

(২)

(৩)
প্রচায াংখ্যা সনধ টাযদণয জদে
আদফদন এফাং দাসখরকৃত কাগজত্র
মাচাই এ ফাং মথাথ টতা সনরূন কদয
সত্রকা অসপ ও সপ্র সযদটদনয
ভাধ্যদভ প্রচায াাংখ্যা সনধ টাযণ।
সনধ টাসযত আদফদনদত্রয সবসিদত
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র যীক্ষাপূফ টক
সনসদ টষ্ট প্রচায াংখ্যা সফসষ্ট
সত্রকাদক সভসেয়াভুি কযা।
সভসেয়াভুসি ছাড়া যকাসয সফজ্ঞা ন
াওয়ায সকান অফকা নাই। ইচ্ছুক
ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠাদনয চাসদায
সবসিদত সফা প্রদান কযা দয় থাদক।
সফগত ৬ ভাদয সনউজসপ্রন্ট ক্রয় ,
সত্রকা ছাায কাদজ সনউজসপ্রন্ট
ব্যফায, কায ও এদজন্টদদয নাদভয
তাসরকা, সত্রকা সফসক্র ফাফদ আয় ,
কযা ফই ও
প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র
আয়কয সফফযণী ইতযাসদ মাচাই এফাং
ওদয়জ সফাে ট ফাস্তফায়ন কখনও
কখনও সত্রকা অসপ ও সপ্র
দযজসভদন সযদটন াদদক্ষ
সফজ্ঞান ায ও সনউজ সপ্রদন্টয সকার্া
সফদ্যভান নীসতভারা অনুমায়ী সনধ টাযণ
কযা য়।

তনরীক্ষপূব মক ত্র- তত্রকার প্রোর ংখ্যা
তনর্ মারণ

৫.

ংবাে ত্র/ ামতয়কীর তমতডয়া
িাতকাভুতিকরণ

৬.

প্রোর ংখ্যার তভতিশি ংতলস্নষ্ট তত্রকার
তবজ্ঞা ন ার  মাতক তনউজতপ্রশের
দকাটা তনর্ মারণ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাসি স্থান

সফায মূল্য
এফাং সযদাধ
দ্ধসত
(৫)
সফনামূদল্য

(৬)
৩ (সতন) ভা

ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠাদনয সনজস্ব প্যাদে সনধ টাসযত ছক
পূযণ ভাসযচারক ফযাফয আদফদন কযদত
দফ।

সফনামূদল্য

৩ (সতন) ভা

কাযী সযচারক (এসফস)
সপান: ৫৮৩১০৩৮৮
E-mail:
dayanasima@yahoo.com

ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠাদনয সনজস্ব প্যাদে ভাসযচারক
ফযাফয আদফদন কযদত দফ।

সফনামূদল্য

২ (দুই) ভা

কাযী সযচারক (এসফস)
সপান: ৫৮৩১০৩৮৮
E-mail:
dayanasima@yahoo.com

(৪)
* াংসিষ্ট সত্রকা অসপদয প্যাদে সনধ টাসযত ছক
পূযণ
* প্রাথসভক তথ্যাফসর ম্বসরত সনধ টাসযত ছক
* অসধদিদযয এসফস াখায় াওয়া মাদফ।

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ ও দফী, সপান নম্বয ও ইসভইর)
(৭)
কাযী সযচারক (এসফস)
সপান: ৫৮৩১০৩৮৮
E-mail:
dayanasima@yahoo.com
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২.১) প্রাসতষ্ঠাসনক সফা
ক্রসভক
সফায নাভ
নাং
(১)
১.

২.

সফা প্রদান দ্ধসত

(২)
(৩)
ত্র-সত্রকায নাদভয ছাড়ত্র , সভসেয়াভুি *
অসধদিদযয সনজস্ব
সত্রকায নাদভয তাসরকা , প্রচাযাংখ্যা, ওদয়ফাইদর্ (www.dfp.
সফজ্ঞান ায, সনয়সভত প্রকানা
gov.bd) প্রদয়াজনীয় তথ্য
াওয়া মাদফ।
* তথ্য প্রদানকাযী কভটকতটায
াদথ সমাগাদমাগ কযদর
সফস্তাসযত জানা মাদফ।
তনয়তমি  অ্োডক প্রকালনা, প্রামাণ্যতেত্র,
পুস্তক ও সসে সপ্রযণ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাসি স্থান
(৪)
প্রদমাজয নয়

প্রদমাজয নয়

সফায মূল্য
এফাং সযদাধ
দ্ধসত
(৫)
সফনামূদল্য

প্রদমাজয নয়

ডকুড্রামা, ংবােতেত্র ইিোতে দেশলর তবতভন্ন
অ্ঞ্চশর জনগশণর মাশঝ প্রেলমশনর জশে
গণশযাগাশযাগ অ্তর্েপ্তশর রবরা করা

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
প্রসতভাদ
ওদয়ফাইদর্
আদের্ কযা য়।

মুিণ ও সনভটাদণয
য তাৎক্ষসণকবাদফ
সপ্রযণ

দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ ও দফী, সপান নম্বয ও
ই-সভইর)
(৭)
উসযচারক (প্রান)
সপান: ৯৩৩১১৪২
E-mail: ddadmin@dfp.gov.bd

উসযচারক (প্রকানা)
সপান: ৫৮৩১০৩৮৮
E-mail: akterhasina90@gmail.com

উসযচারক (চরসিত্র)
সপান: ৯৩৩২২৭৬
E-mail: mamamunk10@gmail.com

৩.

তবশেশল বাংাশেলশক তরতেি করা  দেশলর
ভাবমূতিম তুশ র্রার  ক্ষ তনতমমি েতিত্র 
প্রকালনা ররাষ্ট্র মন্ত্রণাশয় রবরা করা।

পুস্তক ও সসে সপ্রযণ

প্রদমাজয নয়

প্রদমাজয নয়

৪.

তবতভন্ন মন্ত্রণায়  স্বায়ত্বলাতি েপ্তরমূশর
োতো অ্নুযায়ী িাশের অ্র্ মায়শন েতিত্র তনমমাণ

অসধদিদযয সনজস্ব জনফর ও
যঞ্জাভাসদ ব্যফায কদয
চরসিত্র সনভটাণ

প্রদমাজয নয়

প্রদমাজয নয়

৫.

প্রকালনা  েতিত্র ব মার্ারশণর জশে
জভে করা

প্রকাসত পুস্তক , সাস্টায, প্রকানা ও সসে/ সেসবসে ক্রদয়য সক্ষদত্র
সবউকাে ট, সসে/সেসবসে সফক্রয় ভাসযচারক ফযাফয সরসখত
ও সফতযণ াখায ভাধ্যদভ সফক্রয় আদফদনত্র
ও সফতযণ কযা য়।

সনধ টাসযত মূল্য
সযদাধপূফ টক
ক্রয় কযা
মাদফ।

মুিণ ও সনভটাদণয
য তাৎক্ষসণকবাদফ
সপ্রযণ
চাসদা প্রদানকাযী
কর্তটদক্ষয
সনধ টাসযত ভয়ীভা
অনুমায়ী সফা
প্রদান কযা য়
াযা ফছয

উসযচারক (প্রকানা) উসযচারক
(চরসিত্র)
উসযচারক (চরসিত্র)
সপান: ৯৩৩২২৭৬
E-mail: mamamunk10@gmail.com

প্রকানা াখা /
সফক্রয় ও সফতযণ াখা
সপান: ৫৮৩১০০৬৭
E-mail:
akterhasina90@gmail.com

৬.

দখকশের অ্নুপ্রাতণি করা

ভানম্পন্ন সরখা প্রকা ও
ম্মানী প্রদাদনয ভাধ্যদভ তরুন
ও প্রসতশ্রুসতীর সরখকদদয
উৎাসত কযা য়।

সচত্র ফাাংরাদদ / নফারুন/ফাাংরাদদ
সকায়ার্ টাযসরদত মুিদণয জে সর খায
াে ট কস ও পর্ কস াংসিষ্ট
ম্পাদক ফযাফয সপ্রযণ কযদত দফ।

প্রদমাজয নয়

াযা ফছয

াংসিষ্ট ম্পাদক
ও সসনয়য ম্পাদক
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২.১) অবযন্তযীণ সফা
ক্রসভক
নাং

সফা প্রদান দ্ধসত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাসি স্থান

সফায মূল্য এফাং
সযদাধ দ্ধসত

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

তৃিীয়  েতুর্ ম দেতণর কমমোরীশের
তনশয়াগ/ শোন্নতি, টাইমশে অ্োে
প্রাতিক তবয়াতে।

সফসধ অনুমায়ী সনধ টাসযত পযদভ আদফদন কযদত দফ।

আদফদনদত্রয পযভ
প্রান াখায় াওয়া
মাসফ।

সফনামূদল্য

প্রাপ্যতায ভয়
অনুমায়ী

২.

তজতস্টক

দফ টাি ৩ কভটসদফ

ভতবষ্য িতব দর্শক অ্তিম উশিান

সফনামূদল্য

দফ টাি ৭ কভটসদফ

সস্টায অসপায/
সস্টায সকায
প্রান াখা

৪.
৫.

অ্তজমি ছুটি মঞ্জুরীকরণ
বাশজট প্রণয়ন

সনধ টাসযত ছক
প্রান াখা
সনধ টাসযত ছক
প্রান াখা
প্রান াখা
সফসবন্ন াখা সথদক প্রাি
ফাসল টক সযকল্পনা

সফনামূদল্য

৩.

সফনামূদল্য
সফনামূদল্য

দফ টাি ৩ কভটসদফ
সনধ টাসযত
ভয়ীভায ভদধ্য

প্রান াখা
সাফ াখা
সপান: ৯৩৫৬২২৫

৬.

অ্তর্েপ্তশরর ব্যয় তনব মা
তবতভন্ন র্রশনর ছুটি
প্রতলক্ষদণ অ্ংলিণ

অনুদভাসদত ফাদজর্,
সফর, বাউচায ইতযাসদ
প্রান াখা
আদফদনত্র

সফনামূদল্য

৭.
৮.

চাসদা অনুমায়ী সনধ টাসযত পযদভ আদফদন কযদর
অনুদভাদন াদদক্ষ সফা াওয়া মায়
সাফ যক্ষণ কভটকতটায কাম টারদয়য প্রতযয়নত্র ও
সনধ টাসযত ছদক আদফদনত্র
ছুটি প্রাপ্যতায প্রভাণত্র/সাফ আদফদনত্র
প্রসত অথ টফছয শুরুয পূদফ টই সফসবন্ন াখায চাসদায
সপ্রসক্ষদত ফাদজর্ প্রণয়ন কদয ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা
য়।
অসধদিদযয ফাদজর্ অনুাদয চাসদা সভাতাদফক ব্যয়
সনফ টা কযা য়।
আদফদদনয সযদপ্রসক্ষদত ছুটি ভঞ্জুয কযা য়।
প্রসক্ষণ দানকাযী সফসবন্ন প্রসতস্ঠান সথদক প্রাি
অনুদযাদধয সযদপ্রসক্ষদত প্রসক্ষদণ অাংগ্রদণয জে
ভদনানয়ন সদয়া দয় থাদক।

০১ জুরাই দত ৩০
জুন
াযা ফছয
সনধ টাসযত
ভয়ীভায ভদধ্য

সাফ াখা
সপান: ৯৩৩২২৫৩
উসযচারক (প্রান)
কাযী সযচারক (প্রান)
সপান: ৯৩৩২২৫৩

১.

৯.

সফায নাভ

কতিউটার দমরামি  রক্ষণাশবক্ষণ

কসম্পউর্ায ব্যফাদয সকান ভস্যা দর সনার্
প্রদাদনয ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় সফা াওয়া মায়।

দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ ও দফী, সপান নম্বয ও
ই-সভইর)
কাযী সযচারক (প্রান)
সপান: ৯৩৩২২৫৩
E-mail:
sayeam2011@gmail.com

সফনামূদল্য
সফনামূদল্য

E-mail:
sayeam2011@gmail.com

চাসদাত্র

সফনামূদল্য

স্বল্পতভ দ্রুত ভদয়য
ভদধ্য

কাযী সযচারক (প্রান)
সপান: ৯৩৩২২৫৩
E-mail:
sayeam2011@gmail.com

১০.

ইোশনট ংশযাগ  িোরতক

অসধদিদযয সম কর াখায় ইন্টাযদনর্ সফা যদয়দছ

প্রদমাজয নয়

সফনামূদল্য

তাৎক্ষসণকবাদফ

কাযী সযচারক (প্রান)
সপান: ৯৩৩২২৫৩
E-mail:
sayeam2011@gmail.com

১১.

কমমকিমা  কমমোরীশের কল্যাণ  তরবন
ব্যবস্থা।

যকাসয কাদজ চাসদা ভত মানফাদনয সুসফধা প্রদান
এফাং কভটকতটাগদণয অসপদ আা মাওয়ায ব্যফস্থা
গ্রণ

আদফদনদত্রয পযভ
প্রান াখা দত
াওয়া মাদফ।

সনধ টাসযত াদয
বাড়া প্রদান
াদদক্ষ সফা
প্রদান কযা য়।

চাসদা ও
জরবযতা
অনুমায়ী

কাযী সযচারক (প্রান)
সপান: ৯৩৩২২৫৩
E-mail:
sayeam2011@gmail.com
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
চরসিত্র ও প্রকানা অসধদিয
১১২, াসকটর্ াউজ সযাে, ঢাকা।
১. সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত
ক্র.
নাং

কাম টাফসর/সফায নাভ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

সফায মূল্য
এফাং সযদাধ
দ্ধসত
(৪)
সফনামূদল্য

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

সফনামূদল্য

৭ (াত) সদন

প্রদমাজয নয়

১৫ (দনয) সদন

* সনযীক্ষা সনাটি জাযীয য আদফদনকাযী প্র সতষ্ঠান কর্তটক প্রদয়াজনীয়
তথ্য দাসখর।
* প্রাথসভক তথ্যাফসর ম্বসরত সনধ টাসযত ছক এ অসধদিদযয এসফস াখায়
াওয়া মাদফ।
ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠাদনয সনজস্ব প্যাদে ভাসযচারক ফযাফয আদফদন কযদত
দফ।

সফনামূদল্য

৩ (সতন) ভা

সফনামূদল্য

৩ (সতন) ভা

সফনামূদল্য

২ (দুই) ভা

সনধ টাসযত মূল্য
সযদাধপূফ টক
ক্রয় কযা মাদফ।

াযা ফছয

প্রদমাজয নয়

প্রসত সাভফায

(১)
১.

(২)
সদদয কর ত্র-সত্রকা ও পুস্তদকয সনফন্ধন

(৩)
* ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠাদনয সনজস্ব প্যাদে ভাসযচারক ফযাফদয সনধ টাসযত
পযদভ আদফদন কযদত দফ।
* সনফন্ধন াখায়/অনরাইদন পযভ াওয়া মাদফ।
* সনধ টাসযত পযদভ াংসিষ্ট সজরা প্রাক কাম টারদয় আদফদন কযায য
আদফদনত্রটি সজরা প্রাক কর্তটক ভাসযচারক ফযাফয সপ্রযণ।
* াংসিষ্ট সজরা প্রাদকয দিয
* সনফন্ধন াখায় মুসিত সত্রকায কস সনয় সভত জভা প্রদান াদদক্ষ
প্রসতষ্ঠাদনয সনজস্ব প্যাদে ভাসযচারক ফযাফয আদফদনত্র

২.

াংফাদত্র ও াভসয়কীয নাদভয ছাড়ত্র প্রদান

৩.

সত্রকামূদয সনয়সভত প্রকা াংক্রান্ত প্রতযয়নত্র জাসয

৪.

সনযীক্ষাপূফ টক ত্র-সত্রকায প্রচায াংখ্যা সনধ টাযণ

৫.

াংফাদত্র/াভসয়কীয সভসেয়া তাসরকুভুসিকযণ

৬.

প্রচায াংখ্যায সবসিদত াংসিষ্ট সত্রকায সফজ্ঞান ায ও
ভাসক সনউজসপ্রদন্টয সকার্া সনধ টাযণ

ব্যসি ফা প্রসতষ্ঠাদনয সনজস্ব প্যাদে ভাসযচারক ফযাফয আদফদন কযদত
দফ।

৭.

অসধদিদযয সনজস্ব প্রকানা ও সনসভটত চরসিত্র
ফ টাধাযদণয জদে জরবয কযা

ক্রদয়য সক্ষদত্র ভাসযচারক ফযাফয সরসখত আদফদনত্র

৮.

শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়দন সফা প্রদাদন স্বচ্ছতা ও
জফাফসদসতা সনসি তকযদণ সফা গ্রণকাযীদদয াদথ
সপাকার দয়ন্ট কভটকতটায ভত সফসনভয়

সকান অসবদমাগ সকাংফা ভস্যা াংক্রান্ত াংসিষ্ট প্রদয়াজনীয় কাগজত্র

(৫)
৭ (াত) সদন

দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা (দসফ, সপান নম্বয ও
ইদভইর)

উসযচারক (সনফন্ধন)
সপান: ৯৩৩১৯৬৪
E-mail: dfpreg@gmail.com
উসযচারক (সনফন্ধন)
সপান: ৯৩৩১৯৬৪
E-mail: dfpreg@gmail.com
উসযচারক (সনফন্ধন)
সপান: ৯৩৩১৯৬৪
E-mail: dfpreg@gmail.com
কাযী সযচারক (এসফস)
সপান: ৫৮৩১০৩৮৮
সপান: ৫৮৩১০৩৮৮
E-mail: dayanasima@yahoo.com
কাযী সযচারক (এসফস)
সপান: ৫৮৩১০৩৮৮
E-mail: dayanasima@yahoo.com
কাযী সযচারক (এসফস)
সপান: ৫৮৩১০৩৮৮
E-mail: dayanasima@yahoo.com
প্রকানা াখা /
সফক্রয় ও সফতযণ াখা
সপান: ৫৮৩১০০৬৭
E-mail:
akterhasina90@gmail.com
উসযচারক (প্রান)
সপান: ৯৩৩১১৪২
E-mail: ddadmin@dfp.gov.bd
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২. অসবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধসত(GRS)
সফা প্রাসিদত অন্তুষ্ট দর ফা দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান সদদত ব্যথ ট দর সনদনাি দ্ধসতদত সমাগদমাগ করুন :
ক্রসভক
নাং
১.

কখন সমাগাদমাগ কযদফন

২.

GRS সপাকার দয়ন্ট কভটকতটা সনসদষ্ট ভদয় ভাধান সদদত ব্যথ ট দর

দাসয়ত্বপ্রাি কভটকতটায ভাধান সদদত ব্যথ ট দর

সমাগাদমাদগয ঠিকানা

সনষ্পসিয ভয়ীভা

GRS সপাকার দয়ন্ট কভটকতটায নাভ ও দসফ:
দতনা আকিার
উসযচারক (প্রান)
সপান: ৯৩৩১১৪২
ইদভইর: ddadmin@dfp.gov.bd
ওদয়ফদার্ টা: প্রসতষ্ঠাদনয ওদয়ফ সার্ টাদরয GRS সরঙ্ক।
ভাসযচারক
চরসিত্র ও প্রকানা অসধদিয
সপান: ৮৩৩১০৩৪
ইদভইর: dg@dfp.gov.bd

০৭ (াত) কায ম তেব

০৩ (সতন) কায ম তেব

৩. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা
১)
২)
৩)
৪)
৫)

সনধ টাসযত পযদভ ম্পূণ টবাদফ পূযণকৃত আদফদনত্র জভা প্রদান।
সনধ টাসযত াখায় প্রদয়াজনীয় সফা মূল্য সযদাধ কযা।
াক্ষাদতয জে সনধ টাসযত ভদয় উসস্থত থাকা।
প্রদয়াজনীয় কর প্রাভাসণক কাগজত্র সনধ টাসযত াখায় দাসখর কযা।
সফা প্রাসিদত সফরম্ব দর ফা সকাদনা ধযদনয অসনয়ভ সযরসক্ষত দর াংসিষ্ট াখায উর্ধ্টতন কর্তটক্ষদক অফসত কযা।
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চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয
১১২, াচ্চকিট াউজ রযাড, ঢাকা।
www.dfp.gov.bd
চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয ১৯৭৬ ালরয ২১ র জুন যকালযয দু ’রটা ৃজনীর প্রচ্চতষ্ঠান ‘প্রকানা চ্চফবাগ’  ‘চরচ্চিত্র চ্চফবাগ’ চ্চনলে প্রচ্চতচ্চষ্ঠত ে। ংলেল এচ্চট চ্চডএপচ্চ নালভ
চ্চযচ্চচত। যফতিী মিালে ১৯৮৩ ালরয জুরাই ভাল তথয ভন্ত্রণাোধীন ফাংরা অনুফাদ  প্রকানা চ্চনফন্ধন চ্চযদপ্তয এফং চ্চনযীো  চ্চফজ্ঞান রর এক ে। তদানীন্তন চরচ্চিত্র চ্চফবাগ
ফঙ্গফন্ধু রখ ভুচ্চজফুয যভালনয ঐচ্চতাচ্চক ৭ই ভালচিয বালণ রযকডি কলয। স্বাধীনতা ংগ্রাভ , অভয একু , ৬-দপা আলদারন, উনত্তলযয গণ-অবুযত্থান, ঐচ্চতাচ্চক ৭ই ভালচিয বালণ ,
জাচ্চতংলঘ প্রদত্ত ফঙ্গফন্ধুয বালণ , ভুচ্চিমুদ্ধ  দয স্বাধীন ফাংরালদলয উন্নেন কামিক্রভ চ্চকংফা জাচ্চতয চ্চতায য মা চ্চকছু আজ চ্চফচ্চবন্ন চরচ্চিলত্রয ভাধযলভ/চ্চটচ্চব চযালনলর রদখা মাে তা
ভূরত চ্চডএপচ্চ’য ৃচ্চি।
অচ্চধদপ্তলযয রেয  উলেয
চরচ্চিত্র  প্রকানায ভাধযলভ রদলয ইচ্চতা  ঐচ্চতলযয চ্চচত্র বচ্চফলযত প্রজলেয ধাযণ কযা এফং যকালযয অনুৃত নীচ্চত  উন্নেন কামিক্রলভ জনগণলক ম্পৃি কযা এ অচ্চধদপ্তলযয ভূর
রেয। এ রেয  উলেযলক াভলন রযলখ এ অচ্চধদপ্তয চ্চনেচ্চভতবালফ জনলচতনতা ভূরক প্রাভাণযচ্চচত্র, ডকুড্রাভা, ংফাদচ্চচত্র এফং চ্চপচায চ্চপল্ম চ্চনভিাণ কলয থালক থালক। াাাচ্চ চ্চনেচ্চভত
 অযাডক প্রকানায আতাে াভচ্চেকী-ুস্তক-ুচ্চস্তকা অযারফাভ  রাস্টায প্রকা কলয। এ অচ্চধদপ্তলযয চরচ্চিত্র  প্রকানাভূ তথয ভন্ত্রণারলেয গণলমাগালমাগ অচ্চধদপ্তলযয ভাধযলভ
রজরা মিালে চ্চফতযণ কযা লে থালক।
াংগঠচ্চনক কাঠালভা
চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তলযয ভাচ্চযচারলকয দচ্চট চ্চফচ্চএ (তথয াধাযণ) কযাডায চ্চচ্চডউলরয জাতীে রফতন রেলরয রগ্রড-২ বুি একচ্চট দ। ভাচ্চযচারলকয অধীলন রগ্রড-৫ বুি
চ্চতনচ্চট চ্চযচারক  দুইচ্চট চ্চচ্চনেয ম্পাদলকয দ যলেলছ। চ্চচ্চনেয ম্পাদকগণ চ্চনেচ্চভত  অযাডক প্রকানায তত্ত্বাফধান কলযন। চ্চযচারক (চরচ্চিত্র) , চ্চযচারক (চ্চফজ্ঞান  চ্চনযীো)
এফং চ্চযচারক (প্রান) তালদয অধীনস্থ কভিকতিালদয কামিক্রভ তত্ত্বাফধান কলযন। অচ্চধদপ্তলযয চ্চফচ্চবন্ন মিালেয কভিকতিা  কভিচাযীলদয অনুলভাচ্চদত দংখযা চ্চনম্নরূ:
দেতণ
১ম দেতণ
২য় দেতণ
৩য় দেতণ
৪র্ ম দেতণ
ব মশমাট =

অ্নুশমাতেি ে

৪১
৩৫
১৮৬
৮৭
৩৪৯
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কামিক্রভ রফা
এ অচ্চধদপ্তয াাঁচচ্চট স্বতন্ত্র  স্বেংম্পূণি চ্চফবাগ ফা ইউচ্চনলটয ভাধযলভ মাফতীে এ কামিক্রভ চ্চযচারনা কলয থালক।
ক. চরচ্চিত্র াখা
চ্চনেচ্চভতবালফ ংফাদচ্চচত্র, চ্চফলল ংফাদচ্চচত্র, প্রাভাণযচ্চচত্র, ূণিদদঘিয চরচ্চিত্র  চ্চটচ্চব চ্চপরায ইতযাচ্চদ চ্চনভিাণ কলয থালক। এ াখায দাচ্চেত্বভূ চ্চনম্নরূ:
◊ ভাভানয যাষ্ট্রচ্চত  যকায প্রধালনয যাষ্ট্রীে কভিকালেয ইচ্চতা ংযেলণয জনয ংফাদচ্চচত্র চ্চনভিাণ কযা;
◊ চ্চফলদী যাষ্ট্রপ্রধান  যকায প্রধানগলণয ফাংরালদ পয  গুরুত্বূণি জাতীে  আন্তজিাচ্চতক চ্চদফ উরলে চ্চফলল ংফাদচ্চচত্র চ্চনভিাণ কযা;
◊ রদলয ইচ্চতা, ঐচ্চতয, ংেৃচ্চত ইতযাচ্চদয য প্রাভাণযচ্চচত্র চ্চনভিাণ;
◊ যকালযয উন্নেন কভিকাে ম্পলকি প্রাভাণযচ্চচত্র চ্চনভিাণ;
◊ যাষ্ট্রীে গুরুত্বূণি ইুযলত জনভত গঠন কযায উলেলয প্রাভাণযচ্চচত্র  ইুযচ্চবচ্চত্তক ূণিদদঘিয চরচ্চিত্র চ্চনভিাণ কযা;
◊ ভালজয অদফধ  েচ্চতকয চ্চদক রমভনÑ ভাদকাচ্চি, দুনিীচ্চত, রচাযাকাযফাযী ম্পলকি জনগণলক লচতন কলয রতারায জলনয প্রাভাণযচ্চচত্র/ডকুড্রাভা চ্চনভিাণ;
◊ প্রাভাণযচ্চচত্রভূ রদলয প্রতযন্ত অঞ্চলর প্রদিলনয জলনয গণলমাগালমাগ অচ্চধদপ্তলয যফযা কযা;
◊ চ্চনচ্চভিত প্রাভাণযচ্চচত্র যকাচ্চয  রফযকাচ্চয চ্চটচ্চব চযালনরভূল প্রদিলনয ফযফস্থা কযা;
◊ চ্চনচ্চভিত প্রাভাণযচ্চচত্র চ্চফলদল যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারলেয ভাধযলভ প্রদিলনয রলেয তা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারলে যফযা কযা। যকালযয চ্চফচ্চবন্ন ভন্ত্রণারে  স্বােত্বাচ্চত দপ্তযভূলয চাচ্চদা অনুমােী
তালদয অথিােলন উন্নেনভূরক প্রাভাণযচ্চচত্র চ্চনভিাণ কযা;
◊ চ্চফলদী াংফাচ্চদক  চ্চভচ্চডোলক এলদল চ্চচত্রােন কালজ যকালযয নীচ্চতভারা অনুালয গাইড এফং লমাচ্চগতা প্রদান কযা।
খ. প্রকানা াখা
চরচ্চিত্র াখায ভলতা অচ্চবন্ন রেয  উলেয চ্চনলে এ াখা চ্চতনচ্চট চ্চনেচ্চভত চ্চত্রকা  রফ চ্চকছু অযাডক প্রকানা কলয থালক।
চ্চচত্র ফাংরালদ এচ্চট একচ্চট াচ্চেক চ্চচত্র াভচ্চেকী। ১৯৪৯ ালর ‘ভাল ন’ চ্চদলে এয মাত্রা শুরু। যকালযয উন্নেন কভিকালেয একভাত্র প্রাভাচ্চণক দচ্চরর চ্চললফ চ্চচত্র ফাংরালদ
তৃণভূর মিালে চ্চফতযণ কযা ে। এছাড়া জাতীে াচ্চতয , ংেৃচ্চত  কৃচ্চিয রারন কযা এয অনযতভ উলেয। ‘ভতাভত’ নাভক াতায ভাধযলভ জনগলণয ফাতিালক যকালযয কালছ
র াঁলছ রদে ‘চ্চচত্র ফাংরালদ’।
নফারুণ জনচ্চপ্রে এই াভচ্চেকীচ্চট রদলয চ্চশু-চ্চকলাযলদয রভধা চ্চফকালয অনযতভ চ্চথকৃৎ। ১৯৭০ ার রথলক অফযাত প্রকানায ভাধযলভ চ্চশু-চ্চকলাযলদয ৃজনীর প্রচ্চতবা চ্চফকালয
ভাধযলভ এক দে  রভধাফী জাচ্চত গঠলন ােক বূচ্চভকা ারন কযলছ নফারুণ।
ফাংরালদ রকাোটিাযচ্চর একচ্চট ত্রত্রভাচ্চক ইংলযচ্চজ প্রকানা। রদলয ইচ্চতা , ঐচ্চতয, াংেৃচ্চতক চ্চফলে এফং কৃচ্চি  চরভান উন্নেন কভিকাে চ্চফচ্চবন্ন প্রফন্ধ-চ্চনফন্ধ প্রকা কলয থালক।
ফাংরালদ রকাোটিাযচ্চর রদলয চ্চফচ্চবন্ন প্রচ্চতষ্ঠান ছাড়া চ্চফলদস্থ ফাংরালদ চ্চভনভূল চ্চফতযণ কযা লে থালক।
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এডক প্রকানা এয আতাে যকালযয উন্নেনভূরক কভিকাে , রদলয কৃচ্চি , ংেৃচ্চত, গুরুত্বূণি জাতীে  আন্তজিাচ্চতক চ্চদফ উরলে রাস্টায , ুস্তক-ুচ্চস্তকা, রপাল্ডায, চ্চস্টকায,
প্রচাযত্র ইতযাচ্চদ প্রকা  চ্চফতযণ কযা লে থালক।
চারুকরা  নকা অনুাখা
অচ্চধদপ্তলযয প্রকানায চ্চল্পভান চ্চনেন্ত্রলণয রেলত্র চারুকরা  নকা াখায বূচ্চভকা উলেখলমাগয।
◊ এ অচ্চধদপ্তলযয প্রকাচ্চত চ্চতনচ্চট চ্চনেচ্চভত প্রকানা রমভন: চ্চচত্র ফাংরালদ , নফারুণ  ফাংরালদ রকাোটিাযচ্চর চ্চত্রকায প্রচ্ছদ-চ্চডজাইন এফং অঙ্গজ্জায ভাধযলভ প্রকানাভূলক
নাদচ্চনক কযা এয অনযতভ দাচ্চেত্ব।
◊ জাতীে চ্চদফ চ্চফচ্চবন্ন উরলে গণলচতনতা ফৃচ্চদ্ধ কযায রলেয যকায কতৃিক প্রকাচ্চত নানা চ্চফললেয রাস্টায চ্চডজাইন এফং এগুলরায চ্চল্পভান চ্চনেন্ত্রণ কযা।
◊ অযাডক প্রকানায চ্চডজাইন কযা এফং এগুলরায চ্চল্পভান চ্চনেন্ত্রণ কযা।
◊ এছাড়া চ্চফচ্চবন্ন প্রচ্চতষ্ঠালনয প্রকানায অঙ্গজ্জায ােতা প্রদান কযা।
গ. চ্চফজ্ঞান  চ্চনযীো াখা
চ্চফজ্ঞান অনুাখা
◊ যকালযয চ্চফজ্ঞান নীচ্চতভারায মথামথ ফাস্তফােন চ্চনচ্চিত কযা।
◊ ভাচ্চক, ত্রত্রভাচ্চক এফং অধিফাচ্চলিকী  ফাচ্চলিক ত্র-চ্চত্রকায তাচ্চরকা ত্রতচ্চয কযা।
◊ ংফাদত্র  াভচ্চেকী চ্চভচ্চডো তাচ্চরকাবুচ্চি কযা।
◊ ংফাদত্রভূল লেজলফাডি রযালেদাদ ফাস্তফােন চ্চনেচ্চভত ভচ্চনটচ্চযং কযা।
চ্চনযীো অনুাখা
◊ চ্চনযীোূফিক ত্র-চ্চত্রকায প্রচায ংখযা চ্চনধিাযণ।
◊ প্রচায ংখযায চ্চবচ্চত্তলত ংচ্চিি চ্চত্রকায চ্চফজ্ঞান ায  ভাচ্চক চ্চনউজচ্চপ্রলেয রকাটা চ্চনধিাযণ।
◊ প্রলোজনীে তিাচ্চদ প্রচ্চতারলন ফযথি ংফাদত্র/াভচ্চেকীয চ্চভচ্চডো তাচ্চরকাবুচ্চি ফাচ্চতর।
চ্চনফন্ধন াখা
◊ রদলয কর চ্চনেচ্চভত াভচ্চেকী  ুস্তলকয চ্চনফন্ধন কযা।
◊ ংফাদত্র  াভচ্চেকীয নালভয ছাড়ত্র প্রদান।
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◊ চ্চনফচ্চন্ধত ুস্তক  চ্চত্রকায গ্রন্থচ্চি ত্রতচ্চয কযা।
◊ ছাাখানা  প্রকানা (রঘালণা  চ্চনফচ্চন্ধকযণ) আইন-১৯৭৩ এয প্রদত্ত েভতাফলর প্রকাচ্চত কর ংফাদত্র  ুস্তকভূলয মিলফেণ  তত্ত্বাফধান কলয থালক।
◊ চ্চত্রকাভূলয চ্চনেচ্চভত প্রকা ংক্রান্ত প্রতযেনত্র জাচ্চয কলয থালক।
প্রান াখা
প্রান াখা কর পাংনার াখায কালজয ভন্বে াধন এফং চ্চযূযক রূল কাজ কলয থালক। এয ভলধয উলেখলমাগয লচ্ছ। দে জনফর গলড় রতারা।
◊ তৃতীে  চতুথি রেচ্চণয কভিচাযীলদয চ্চনলোগ/লদান্নচ্চত, টাইভলের অনযানয প্রাচ্চঙ্গক চ্চফলোচ্চদ ফযফস্থানা কযা।
◊ কভিকতিা  কভিচাযীলদয প্রলোজনীে দেতা  অচ্চবজ্ঞতা ফৃচ্চদ্ধয জনয প্রলোজনীে প্রচ্চেলণয ফযফস্থা কযা।
◊ কভিকতিা  কভিচাযীলদয করযাণ  চ্চযফন ফযফস্থা।
◊ ভাচ্চক প্রচ্চতলফদন, কয ফযতীত যাজস্ব প্রচ্চতলফদন, চ্চনযীো প্রচ্চতলফদন, ভন্বে বা চ্চফচ্চফধ প্রচ্চতলফদন ত্রতচ্চয কযা।
◊ এ ছাড়া অনযানয াখায কামিাফচ্চর ভন্বে  াচ্চফিক তত্ত্বাফধান কযা প্রান াখায অনযতভ দাচ্চেত্ব।
চরচ্চিত্র াখায আধুচ্চনকােন
চ্চফশ্বজুলড় চ্চডচ্চজটার চরচ্চিত্র চ্চনভিাণ  প্রদিন শুরু লে রগলছ দু’দক আলগ। ফাংরালদল চ্চডচ্চজটার দ্ধচ্চতলত চরচ্চিত্র চ্চনভিাণ  প্রদিন শুরু লে রগলছ। চ্চকন্তু চরচ্চিত্র উৎাদলনয জলনয এ
অচ্চধদপ্তলযয চ্চনজস্ব রকান চ্চডচ্চজটার মন্ত্রাচ্চত রনই। এই অচ্চধদপ্তলযয চরচ্চিত্র ইউচ্চনটলক চ্চডচ্চজটার দ্ধচ্চতলত রূান্তলযয কামিক্রভ লফভাত্র শুরু লেলছ। গত রলেম্বয , ২০১৫ ভাল
দু’চ্চট চ্চডচ্চজটার চ্চলনভালটাগ্রাচ্চপ কযালভযা ক্রে কযা লেলছ। তলফ এখলনা রকান চ্চনচ্চদিি ডাটা রস্টালযজ ফযফস্থা  রাস্ট রপ্রাডাকন রটআ স্থাচ্চত লেলছ। ূণিাঙ্গ চ্চডচ্চজটাইলজন জলনয
" Introduction of Digital Technology in place of the existing outdated production technology for DFP’’ ীলিক একচ্চট প্রকল্প যলেলছ । এ প্রকল্প
ফাস্তফােলনয ভাধযলভ ভানম্পন্ন ংফাদচ্চচত্র, চ্চফলল ংফাদচ্চচত্র, প্রাভাণযচ্চচত্র, ূণিদদঘিয চরচ্চিত্র  চ্চটচ্চব চ্চপরায ইতযাচ্চদ স্বল্প খযলচ চ্চডচ্চজটার পযলভলট চ্চনভিাণ  প্রচায কযা ম্ভফ লফ।
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রফা প্রাচ্চপ্তলত রকালনা অচ্চবলমাগ ফা যাভি থাকলর রকাথাে মালফন
এ কভিূচ্চচয ভাধযলভ জনগলণয রফা প্রাচ্চপ্তলত রকালনা ফাধা ফা ভযা লর চ্চনম্নচ্চরচ্চখত চ্চঠকানাে যাচ্চয রটচ্চরলপালন ফা চ্চরচ্চখতবালফ অচ্চবলমাগ ফা যাভি প্রদান কযা মালফ:
১. ভাচ্চযচারক
চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয
রপান: ৮৩৩১০৩৪
৩. চ্চযচারক (চরচ্চিত্র)
চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয
রপান: ৯৩৩০৭৭৮
৫. চ্চচ্চনেয ম্পাদক (চ্চচত্র ফাংরালদ  নফারুন)
চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয
রপান: ৯৩৩১০০৫

২. চ্চযচারক (প্রান  প্রকানা)
চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয
রপান: ৯৩৩১০০৫
৪. তরোক (তবজ্ঞা ন  তনরীক্ষা)
েতিত্র  প্রকালনা অ্তর্েপ্তর
দফান: ৯৩৩২০১১
৬. চ্চচ্চনেয ম্পাদক (রকাোটিাযচ্চর  অযাডক)
চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয
রপান: ৯৩৩১০০৫
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