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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

১১২, াচ্চকিট াউজ রযাড, ঢাকা 

www.dfp.gov.bd 

 

রফা প্রদান প্রচ্চতশ্রুচ্চত (চ্চটিজজন  চাট িায) 

১. ভবন ও ভভন 

 

ভবন: রদজয ইচ্চতা  ঐচ্চতজেয রারন এফং যকাজযয উন্নয়ন কভ িকাজেয প্রচ্চতপরন। 
 

ভভন: জনজচতনতামূরক প্রাভাণ্যচ্চচত্র, ডকুড্রাভা, ংফাদচ্চচত্র, চ্চপচায চ্চপল্ম, পুস্তক-পুচ্চস্তকা, অোরফাভ, রাস্টায ইতোচ্চদয ভাধ্যজভ উন্নয়জনয চোজরঞ্জ রভাকাজফরায় জচতন  দক্ষ জনজগাষ্ঠী 

গজে রতারা।  

 

২. সসফা প্রদান প্রভতশ্রুভত 
 

২.১) নাগভযক সসফা 

ক্রভভক 

নাং 

সসফায নাভ সসফা প্রদান দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাভি স্থান সসফায মূল্য 

এফাং 

ভযদাধ 

দ্ধভত 

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ ও দফী, সপান নম্বয ও ই-

সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. তথ্য প্রদান তথ্য অচ্চধকায আইন২০০৯ অনুমায়ী 

তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিায চ্চনকট 

যাচ্চয/ডাকজমাগআজফদজনয ভাধ্যজভ 

প্রান াখায় আজফদন পযভ ায়া মাজফ। 

www.dfp.gov.bd জয়ফ াইজট আজফদন 

পযভ ায়া মাজফ। 

 

প্রচ্চত পৃষ্ঠা 

২( দুই) টাকা 

াজয 

২০ কাম ি চ্চদফ রচ্চরনা আকতায 

উভযচারক (প্রাসন) 

সপান: ৯৩৩১১৪২ 

ইদভইর: 

ddadmin@dfp.gov.bd 

 

২. রদজয কর ত্র-চ্চত্রকা  পু স্তজকয 

চ্চনফন্ধন  

ব্যভি ফা প্রভতষ্ঠাদনয ক্ষ সথদক  

ংচ্চিষ্ট রকান প্রাজকয ভাধ্যজভ  

ভহাভযচারক ফযাফদয ভনধ মাভযত 

পযদভ প্রকানায মুভিত ৪ কভসহ 

আদফদদনয ভবভিদত ভত্র কা ও 

পুস্তদকয ভনফন্ধরনয প্রতেয়ন প্রদান 

ভনফন্ধন াখায চ্চনচ্চদ িষ্ট তথ্য ছজক আদফদন কযা 

মাদফ।  www.dfp.gov.bd জয়ফ াইজট 

আজফদন পযভ ায়া মাজফ। 

 

ভফনামূদল্য ৭ (সাত)  

কাম ি চ্চদফ 

তাজচ্চকয়া আকফাযী 

উভযচারক (ভনফন্ধন) 

সপান:+৮৮-০২- ৯৩৩১৯৬৪ 

ররজপান:০১৭২৭৫৯২২৬০ 

E-mail: 

dfpreg@gmail.com 

http://www.dfp.gov.bd/
http://www.dfp.gov.bd/
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৩. ংফাদত্র  াভচ্চয়কীয নাজভয 

ছােত্র  প্রদান 

ভনধ মাভযত পযদভ আদফদনত্র সাংভিষ্ট 

সজরা প্রাসক কাম মারদয়য ভাধ্যদভ 

ভহাভযচারক ফযাফয সপ্রযদণ য 

নাদভয ছাড়ত্র প্রদান কযা হয়। 

নাদভয ছাড়ত্র সাংক্রান্ত ভনধ মাভযত পযভ সাংভিষ্ট 

সজরা প্রাসদকয দিরয ায়া মাজফ। 

প্রজয়াজনীয় কাগজ ত্র- 

১.চ্চক্ষানদ(ফ) 

২.ব্াংক আচ্চথ িক স্বচ্ছরতায নদত্র 

৩.ব্াংজকয ৬ ভাজয এজস্টটজভন্ট 

৪. আয়কয প্রতেয়নত্র 

৫.নাগচ্চযক নদত্র 

৬.ন্যানার আউচ্চড কাড ি(তোচ্চয়ত কচ্চ৪) 

৭.াংফাচ্চদকতায অচ্চবজ্ঞতায নদত্র 

৮.রপ্রজয াজথ চুচ্চিত্র 

৯.ছাাখানায রঘানাজত্রয তোচ্চয়ত কচ্চ 

১০.স্থানীয় এভ চ্চ’য প্রতেয়ন মচ্চদ থাজক 

১১.অচ্চপ বাোয চুচ্চিত্র 

ভফনামূদল্য  ৭ (সাত)  

কাম ি চ্চদফ 

তাজচ্চকয়া আকফাযী 

উভযচারক (ভনফন্ধন) 

সপান:+৮৮-০২- ৯৩৩১৯৬৪ 

ররজপান:০১৭২৭৫৯২২৬০ 

       E-mail: 

dfpreg@gmail.com 

৪ চ্চত্রকামূজয  চ্চনয়চ্চভত প্রকা 

ংক্রান্ত প্রতেয়নত্র জাচ্চয 

ভত্রকা ভনফন্ধন াখায় ভনয়ভভত জভা 

প্রদান সাদদক্ষ প্রভতষ্ঠাদনয ভনজস্ব 

প্যাদে ভহাভযচারক ফযাফদয সপ্রভযত 

আদফদদনয ভবভিদত প্রতযয়নত্র 

জাভয কযা হয়। 

আদফদনকাযী প্রভতষ্ঠাদনয ভনজস্ব প্যাদে 

ভহাভযচারদকয ফযাফদয আদফদন কযজত জফ। 

আজফদজনয াজথ চ্চত্রকায নাজভয ছােত্র, 

রঘালণাজত্রয কচ্চ, ংচ্চিষ্ট রজরা প্রাজকয 

কাম িারয় এফং রোর ব্রাঞ্চ জত প্রাপ্ত চ্চনয়চ্চভত 

প্রকানায প্রতেয়নত্র এফং চ্চত্রকায প্রথভ ংখ্যা 

আজফদন জত্রয াজথ ংজমাজন কযজত জফ। 

(াঁচটি রা ি ) 

ভফনামূদল্য ১৫ (দনয) 

কাম ি চ্চদফ 

তাজচ্চকয়া আকফাযী 

উভযচারক (ভনফন্ধন) 

সপান:+৮৮-০২- ৯৩৩১৯৬৪ 

E-mail: 

dfpreg@gmail.com 

 

ক্রভভক 

নাং 

সসফায নাভ সসফা প্রদান দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাভি স্থান সসফায মূল্য 

এফাং ভযদাধ 

দ্ধভত 

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ ও দফী, সপান নম্বয ও ই-

সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫. চ্চনযীক্ষাপূফ িক ত্র-চ্চত্রকায প্রচায 

ংখ্যা চ্চনধ িাযণ   

প্রচায সাংখ্যা ভনধ মাযদণয জদে 

ভাচ্চযচারক ভজাদজয় ফযাফজয 

আদফদন আজফদন দাচ্চখর কযা জর  

দাভখরকৃত কাগজত্র মাচাই এফাং 

মথাথ মতা ভনরূন কদয ভত্রকা অভপস 

ও সপ্রস  ভযদ মদনয ভাধ্যদভ প্রচায 

সাাংখ্যা ভনধ মাযণ। 

*অভধদিদযয ভনজস্ব ওদয়ফসাইদে (www.dfp. 

gov.bd) এ প্রাথভভক তথ্যাফভর সম্বভরত 

ভনধ মাভযত ছক ায়া মাজফ। 

 * সাংভিষ্ট ভত্রকা অভপদসয প্যাদে ভনধ মাভযত ছক 

পূযণসহ 

* প্রাথভভক তথ্যাফভর সম্বভরত ভনধ মাভযত ছক 

* অভধদিদযয এভফভস াখায় াওয়া মাদফ। 

 

ভফনামূদল্য ৯০ কাম ি চ্চদফ 

 

সহকাযী ভযচারক (এভফভস) 

সপান: +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৮৮ 

E-mail:  

৬. ংফাদত্র/ াভচ্চয়কীয চ্চভচ্চডয়া ব্যভি ফা প্রভতষ্ঠাদনয ভনজস্ব প্যাদে (১) আজফদনত্র(অফশ্যই স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজয়য ফ িজল ভফনামূদল্য ৯০ কাম ি চ্চদফ সহকাযী ভযচারক (এভফভস) 
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তাচ্চরকাভুচ্চিকযণ ভনধ মাভযত ছক পূযণসহ ভহাভযচারক 

ফযাফয আদফদন কযদত হদফ। 

ছােত্র আজফদজনয াজথ ংজমাজন কযজত জফ) 

(২) চ্চনজয়াগকৃত াংফাচ্চদক কভ িচাযীজদন 

চ্চনজয়াগত্র, (৩) জাতীয় চ্চযচয়ত্র (৪) রঘালণাত্র, 

(৫) রপ্রজয রঘালণাত্র  চুচ্চিত্র, (৬) ঘয বাোয 

চুচ্চিত্র, (৭) আয়কয নদত্র (৮) প্রথভ প্রকাচ্চত 

ংখ্যা ফ িজ ৩ভাজয চ্চনয়চ্চভত প্রকাচ্চত 

কচ্চ,(৯) রজরা প্রাজকয প্রতেয়নত্র,(১০)রজরা 

পুচ্চরজয চ্চফজল াখায ছােত্র,(১১)স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারজয়য যাজননচ্চতক াখায প্রতেয়নত্র, 

(১২)চ্চনফন্ধন াখায ছােত্র  ভাচ্চযচারক ফযাফজয 

জভা চ্চদজত জফ।   

 সপান:+৮৮-০২- ৫৮৩১০৩৮৮ 

E-mail:  

৭. প্রচায ংখ্যায চ্চবচ্চিজত ংচ্চস্দষ্ট 

চ্চত্রকায চ্চফজ্ঞান ায  ভাচ্চক 

চ্চনউজচ্চপ্রজন্টয রকাটা চ্চনধ িাযণ 

ভফগত ৬ ভাদসয ভনউজভপ্রন্ট ক্রয় , 

ভত্রকা ছাায কাদজ ভনউজভপ্রন্ট 

ব্যফহায, হকায ও এদজন্টদদয নাদভয 

তাভরকা, ভত্রকা ভফ ভক্র ফাফদ আয় , 

কযা ফই ও প্রদয়াজনীয় সক্ষদত্র 

আয়কয ভফফযণী ইতযাভদ মাচাই এফাং 

ওদয়জ সফাে ম ফাস্তফায়ন কখনও 

কখনও ভত্রকা অভপস ও সপ্রস 

সদযজভভদন ভযদ মন সাদদক্ষ 

ভফজ্ঞান হায ও ভনউজ ভপ্রদন্টয সকাো 

ভফদ্যভান নীভতভারা অনুমায়ী ভনধ মাযণ 

কযা হয়। 

ব্যভি ফা প্রভতষ্ঠাদনয ভনজস্ব প্যাদে ভহাভযচারক 

ফযাফয আদফদন কযদত হদফ।  *অভধদিদযয ভনজস্ব 

ওদয়ফসাইদে (www.dfp. gov.bd)  এ 

চ্চনধ িাচ্চযত ৭টি পযভ ায়া মাজফ। 

ভফনামূদল্য ৬০ কাম ি চ্চদফ 

[২ (দুই) ভাস] 

সহকাযী ভযচারক (এভফভস) 

সপান: +৮৮০২৫৮৩১০৩৮৮ 

E-mail:  

 

২.১) প্রাভতষ্ঠাভনক সসফা 

ক্রভভক 

নাং 

সসফায নাভ সসফা প্রদান দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাভি স্থান সসফায মূল্য 

এফাং ভযদাধ 

দ্ধভত 

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ ও দফী, সপান নম্বয ও  

ই-সভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১.  ভভভেয়াভুি ভত্রকায নাদভয তাভরকা , 

প্রচাযসাংখ্যা, ভফজ্ঞান হায চ্চনধ িাযন 

*অভধদিদযয ভনজস্ব 

ওদয়ফসাইদে (www.dfp. 

gov.bd) প্রদয়াজনীয় তথ্য 

াওয়া মাদফ।  

* উভযচারক (চ্চফজ্ঞান  

চ্চনযীক্ষা)/কাযী 

চ্চযচারক(এচ্চফচ্চ)এয সাদথ 

*অভধদিদযয ভনজস্ব ওদয়ফসাইদে 

(www.dfp. gov.bd)  এ 

প্রচাযসাংখ্যা, ভফজ্ঞান হায  এয 

প্রদয়াজনীয় তথ্য াওয়া মাদফ।  

 

ভফনামূদল্য প্রভতভাদস 

ওদয়ফসাইদে 

আদেে কযা হয়। 

ডায়ানা ইরাভ চ্চভা 

উভযচারক (চ্চফজ্ঞান  চ্চনযীক্ষা) 

 সপান: +৮৮০২৯৩৩১১৪২  

E-mail: 

dayanasima@yahoo.co

m 



 4 

সমাগাদমাগ কযদর ভফস্তাভযত 

জানা মাদফ। 

২. চ্চনয়চ্চভত  অোডক প্রকানা যফযা চ্চনয়চ্চভত  অোডক 

প্রকানামূ 

আজফদজনয রপ্রচ্চক্ষজত যফযা 

কযা য়। 

যফযা  মূল্য তাচ্চরকায তথ্য 

কাযী চ্চযচারক(চ্চফক্রয়  

চ্চফতযন)চ্চনকট ায়া মাজফ। 

রপান:+৮৮০২৯৩৫৭৪৯০ 

চ্চফকা নম্বয:০১৫৩১৩৮৫১৭৫ 

চ্চনধ িাচ্চযত 

মূজল্য 

মুিণ ও ভনভ মাদণয 

য তাৎক্ষভণকবাদফ 

সপ্রযণ 

রভা: আফদুল্লা আর ভামুন 

উভযচারক (প্রকানা)  

সপান:+৮৮০২ ৯৩৩২২৭৬ 

E-mail: 

mamamunk10@gmail.c

om  

৩. চরচ্চিত্র,প্রাভান্য 

চ্চচত্র,ডকুড্রাভা,ংফাদচ্চচত্র,চ্চফজল 

ংফাদচ্চচজত্রয চ্চচ্চড/চ্চডচ্চবচ্চড রপ্রযণ  

ভাচ্চযচারক ফযাফজয 

আজফদজনয 

ভাধ্যজভ(অনরাইন/যাচ্চয) 

প্রজয়াজনীয়তায কাযন উজল্লখ কজয 

আজফদন কযজত জফ। 

প্রদমাজয নয় মুিণ ও ভনভ মাদণয 

য তাৎক্ষভণকবাদফ 

সপ্রযণ 

রভা: আরী যকায 

উভযচারক(চরভিত্র) 

রপান:+৮৮০২৯৩৩২২৭৬ 

রভাফাইর:০১৭২০০২৫৫৫৯ 

       E-mail:  

m.asarker@yahoo.com 

 

৪. চ্চফচ্চবন্ন ভন্ত্রণারয়  স্বায়ত্বাচ্চত 

দপ্তযমূজয চাচ্চদা অনুমায়ী তাজদয 

অথ িায়জন চরচ্চিত্র চ্চনভ িাণ 

অভধদিদযয ভনজস্ব জনফর ও 

সযঞ্জাভাভদ ব্যফহায কদয 

চরভিত্র ভনভ মাণ 

ংচ্চিষ্ট দপ্তয কর্তিক ত্র চ্চদজয় আগ্র 

ব্ি কযজত জফ।  

প্রদমাজয নয় চাভহদা প্রদানকাযী 

কর্তমদক্ষয 

ভনধ মাভযত সভয়সীভা 

অনুমায়ী সসফা 

প্রদান কযা হয় 

রভা: আরী যকায 

উভযচারক(চরভিত্র) 

রপান:+৮৮০২৯৩৩২২৭৬ 

রভাফাইর:০১৭২০০২৫৫৫৯ 

       E-mail:  

m.asarker@yahoo.com 

 

৫. প্রকানা  চরচ্চিত্র ফ িাধাযজণয জজন্য 

জরবে কযা 

প্রকাভত পুস্তক , সাস্টায, 

ভবউকাে ম, ভসভে/ভেভবভে ভফক্রয় 

ও ভফতযণ াখায ভাধ্যদভ ভফক্রয় 

ও ভফতযণ কযা হয়। 

 

প্রকানা ও ভসভে/ ভেভবভে ক্রদয়য সক্ষদত্র 

ভহাভযচারক ফযাফয ভরভখত 

আদফদনত্র 

ভনধ মাভযত মূল্য 

ভযদাধপূফ মক 

ক্রয় কযা 

মাদফ। 

সাযা ফছয প্রকানা াখা /  

ভফক্রয় ও ভফতযণ াখা 

সপান:+৮৮০২ ৯৩৩২২৭৬ 

E-mail: 

mamamunk10@gmail.c

om 

৬. ররখকজদয অনুপ্রাচ্চণত কযা 

 

ভানসম্পন্ন সরখা প্রকা ও 

সম্মানী প্রদাদনয ভাধ্যদভ তরুন 

ও প্রভতশ্রুভতী র সরখকদদয 

উৎসাভহত কযা হয়। 

সভচত্র ফাাংরাদদ / নফারুন/ফাাংরাদদ 

সকায়াে মাযভরদত মুিদণয জে সরখায 

হাে ম কভ ও সপে কভ সাংভিষ্ট 

সম্পাদক ফযাফয সপ্রযণ কযদত হদফ। 

প্রদমাজয নয় সাযা ফছয সাংভিষ্ট সম্পাদক  

ও ভসভনয়য সম্পাদক 
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২.১) অবযন্তযীণ সসফা 

ক্রভভক 

নাং 

সসফায নাভ সসফা প্রদান দ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাভি স্থান 

সসফায মূল্য এফাং 

ভযদাধ দ্ধভত 

সসফা প্রদাদনয 

সভয়সীভা 

দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা  

(নাভ ও দফী, সপান নম্বয ও ই-সভইর) 

১. রনন  আনুজতাচ্চলক রনন জীকযন নীচ্চতভারা২০০৫ অনুমায়ী প্রজয়াজনীয় কাগজত্র-

১.নন-রগজজজটড চাকুজযয 

রক্ষজত্র াচ্চব ি 

বুক/রগজজজটড চাকুজযয 

রক্ষজত্র চাকুচ্চযয চ্চফফযণী -১ 

কচ্চ 

২.চ্চআযএর-এ গভজনয 

ভঞ্জুচ্চয ত্র(প্রজমাজে 

রক্ষজত্র)-১ কচ্চ 

৩. ইএরচ্চ(প্রজমাজে 

রক্ষজত্র)-১ কচ্চ 

৪.রনন পযভ 

২.১(ংজমাজনী-৪)-১ কচ্চ 

৫.তোচ্চয়ত ছচ্চফ-৪ কচ্চ 

৬. প্রাপ্তব্ রনজনয বফধ 

উিযাচ্চধকায রঘালনা 

ত্র(ংজমাজনী-২)-৩ কচ্চ 

৭. নমুনা স্বাক্ষয  াজতয 

াঁচ আঙ্গুজরয 

ছা(ংজমাজনী-৬)-৩ 

কচ্চ 

৮. না দাফী প্রতেয়ন 

ছা(ংজমাজনী-৮)-১ কচ্চ 

৯. রনন ভঞ্জুযী আজদ-

১কচ্চ 

প্রাচ্চপ্তস্থান-প্রান াখা 

ভফনামূদল্য ৩০ কাম ি চ্চদফ রভাাম্মদ াজয়ভ রাজন 

সহকাযী ভযচারক (প্রাসন) 

 সপান:+৮৮-০২ ৯৩৩২২৫৩ 

ররজপান:+৮৮০১৭১০৭৭০১৭১ 

E-mail: 

sayeam2011@gmail.com 

২. াজাট ি এয অনাচ্চি প্রদান াজাট ি এয অনাচ্চি পভ ি পূযন কজয াদা কাগজজ 

ভাচ্চযচারক ফযাফয আজফদন 

ভনধ মাভযত ছক  

প্রাসন াখা 

 জয়ফাইট 

www.dfp.gov.bd  

রত ায়া মাজফ। 

ভফনামূদল্য ০৭ কাম িভদফস রভাাম্মদ াজয়ভ রাজন 

সহকাযী ভযচারক (প্রাসন)  রস্টায 

অচ্চপায 

 সপান:+৮৮-০২ ৯৩৩২২৫৩ 

ররজপান:+৮৮০১৭১০৭৭০১৭১ 

E-mail: 

sayeam2011@gmail.com 

http://www.dfp.gov.bd/
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৩. বচ্চফষ্য তচ্চফর রথজক অচ্চগ্রভ 

উজিারন 

ভহসাফ যক্ষণ কভ মকতমায কাম মারদয়য প্র তযয়নত্র ও 

ভনধ মাভযত ছদক ভাচ্চযচারক ফযাফয আদফদন 

কযজত জফ। 

ভনধ মাভযত ছক  

প্রাসন াখা 

 জয়ফাইট 

www.dfp.gov.bd  

রত ায়া মাজফ। 

ভফনামূদল্য সদফ মাি ৭ কাম ি 

ভদফস 

প্রাসন াখা 

৪. অচ্চজিত ছুটি ভঞ্জুযীকযণ ছুটি প্রাপ্যতায প্র ভাণত্র/ভহসাফসহ ভাচ্চযচারক 

ফযাফয আদফদনত্র।  
অচ্চজিত ছুটিয চ্চাজফয 

পযভ চ্চাফযক্ষণ 

অচ্চপ/প্রাসন াখা 

 জয়ফাইট 

www.dfp.gov.bd  

রত ায়া মাজফ। 

ভফনামূদল্য সদফ মাি ০৭ কাম ি 

ভদফস 

প্রাসন াখা 

৫. ভ্রভন বাতা  ভঞ্জুযী   চূোন্ত 

উজিারন 

াদা কাগজজ  ভাচ্চযচারক ফযাফয আজফদন আজফদন ত্র ভফনামূদল্য ০৭ কাম ি চ্চদফ রভাাম্মদ াজয়ভ রাজন 

সহকাযী ভযচারক (প্রাসন)  চ্চডচ্চড 

 সপান:+৮৮-০২ ৯৩৩২২৫৩ 

ররজপান:+ 

৮৮০১৭১০৭৭০১৭১ 

E-mail: 

sayeam2011@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dfp.gov.bd/
http://www.dfp.gov.bd/
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২. অভবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধভত(GRS) 

 

 সসফা প্রাভিদত অসন্তুষ্ট হদর ফা দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমা সভাধান ভদদত ব্যথ ম হদর ভনদনাি দ্ধভতদত সমাগদমাগ করুন : 

 

ক্রভভক 

নাং 

কখন সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা ভনষ্পভিয সভয়সীভা 

১. দাভয়ত্বপ্রাি কভ মকতমায সভাধান ভদদত ব্যথ ম হদর GRS সপাকার দয়ন্ট কভ মকতমায নাভ ও দভফ: 

রচ্চরনা আকতায 

উভযচারক (প্রাসন) 

সপান: ৯৩৩১১৪২ 

ইদভইর: ddadmin@dfp.gov.bd 

ওদয়ফদাে মার: প্রভতষ্ঠাদনয ওদয়ফ সাে মাদরয GRS ভরঙ্ক। 

৩০ (চ্চত্র) কাম ি চ্চদফ 

২. আচ্চর কভ িকতিা 

 

রভাোঃ নজরুর ইরাভ 

যুগ্ম-চ্চচফ (প্রান) 

 রপান : ৯৫৪০০৫৭ 

রভাফাইর : +৮৮০১৭১২৫০২৯০৯ 

ইজভইর : ds.admin@moi.gov.bd 

২০ (কুচ্চে) কাম ি চ্চদফ 

৩. আচ্চর কভ িকতিা চ্চনচ্চদ িষ্ট ভজয় ভাধান চ্চদজত ব্থ ি জর  ভচ্চন্ত্রচ্চযলদ চ্চফবাজগয অচ্চবজমাগ ব্ফস্থানা রর ৬০ (লাট) কাম ি চ্চদফ 

 

৩. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

 

১) ভনধ মাভযত পযসভ সম্পূণ মবাদফ পূযণকৃত আদফদনত্র জভা প্রদান।  

২)  ভনধ মাভযত াখায় প্রদয়াজনীয় সসফা মূল্য ভযদাধ কযা।আজফদজনয াজথ চাচ্চদা অনুমায়ী কাগজত্র জভাদান। 

৩) সাক্ষাদতয জে ভনধ মাভযত সভদয় উভস্থত থাকা। 

৪) প্রদয়াজনীয় সকর প্রাভাভণক কাগজত্র ভনধ মাভযত াখায় দাভখর কযা।  

৫) সসফা প্রাভিদত ভফরম্ব হদর ফা সকাদনা ধযদনয অভনয়ভ ভযরভক্ষত হদর সাংভিষ্ট াখায উর্ধ্মতন কর্তমক্ষদক অফভহত কযা।  
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চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয 

১১২, াচ্চকিট াউজ রযাড, ঢাকা। 

www.dfp.gov.bd 

 

চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয ১৯৭৬ াজরয ২১ র জুন যকাজযয দুজটা সৃজনীর প্রচ্চতষ্ঠান ‘প্রকানা চ্চফবাগ ’  ‘চরচ্চিত্র চ্চফবাগ’ চ্চনজয় প্রচ্চতচ্চষ্ঠত য়। ংজক্ষজ এটি চ্চডএপচ্চ নাজভ চ্চযচ্চচত। যফতী ম িাজয় ১৯৮৩ 

াজরয জুরাই ভাজ তথ্য ভন্ত্রণায়াধীন ফাংরা অনুফাদ  প্রকানা চ্চনফন্ধন চ্চযদপ্তয এফং চ্চনযীক্ষা  চ্চফজ্ঞান রর এক য়। তদানীন্তন চরচ্চিত্র চ্চফবাগ ফঙ্গফন্ধু রখ মুচ্চজবুয যভাজনয ঐচ্চতাচ্চক ৭ই ভাজচ িয বালণ রযকড ি 

কজয। স্বাধীনতা ংগ্রাভ , অভয একু, ৬-দপা আজদারন, উনিজযয গণ-অভুেত্থান, ঐচ্চতাচ্চক ৭ই ভাজচ িয বালণ , জাচ্চতংজঘ প্রদি ফঙ্গফন্ধুয বালণ , মুচ্চিযুদ্ধ  দ্য স্বাধীন ফাংরাজদজয উন্নয়ন কাম িক্রভ চ্চকংফা জাচ্চতয 

চ্চতায য মা চ্চকছু আজ চ্চফচ্চবন্ন চরচ্চিজত্রয ভাধ্যজভ/টিচ্চব চোজনজর রদখা মায় তা মূরত চ্চডএপচ্চ ’য সৃচ্চষ্ট। 

 

অচ্চধদপ্তজযয রক্ষে  উজেশ্য 

চরচ্চিত্র  প্রকানায ভাধ্যজভ রদজয ইচ্চতা  ঐচ্চতজেয চ্চচত্র বচ্চফষ্যত প্রজজন্য ধাযণ কযা এফং যকাজযয অনুসৃত নীচ্চত  উন্নয়ন কাম িক্রজভ জনগণজক ম্পৃি কযা এ অচ্চধদপ্তজযয মূর রক্ষে। এ রক্ষে  উজেশ্যজক 

াভজন রযজখ এ অচ্চধদপ্তয চ্চনয়চ্চভতবাজফ জনজচতনতা মূরক প্রাভাণ্যচ্চচত্র , ডকুড্রাভা, ংফাদচ্চচত্র এফং চ্চপচায চ্চপল্ম চ্চনভ িাণ কজয থাজক থাজক। াাাচ্চ চ্চনয়চ্চভত  অোডক প্রকানায আতায় াভচ্চয়কী-পুস্তক-পুচ্চস্তকা 

অোরফাভ  রাস্টায প্রকা কজয। এ অচ্চধদপ্তজযয  চরচ্চিত্র  প্রকানামূ তথ্য ভন্ত্রণারজয়য গণজমাগাজমাগ অচ্চধদপ্তজযয ভাধ্যজভ রজরা ম িাজয় চ্চফতযণ কযা জয় থাজক।  

 

াংগঠচ্চনক কাঠাজভা 

চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তজযয ভাচ্চযচারজকয দটি চ্চফচ্চএ (তথ্য াধাযণ) কোডায চ্চচ্চডউজরয জাতীয় রফতন রেজরয রগ্রড-২ ভুি একটি দ। ভাচ্চযচারজকয অধীজন রগ্রড-৫ ভুি চ্চতনটি চ্চযচারক  দুইটি 

চ্চচ্চনয়য ম্পাদজকয দ যজয়জছ। চ্চচ্চনয়য ম্পাদকগণ চ্চনয়চ্চভত  অোডক প্রকানায তত্ত্বাফধান কজযন। চ্চযচারক (চরচ্চিত্র) , চ্চযচারক (চ্চফজ্ঞান  চ্চনযীক্ষা) এফং চ্চযচারক (প্রান) তাজদয অধীনস্থ কভ িকতিাজদয 

কাম িক্রভ তত্ত্বাফধান কজযন। অচ্চধদপ্তজযয চ্চফচ্চবন্ন ম িাজয়য কভ িকতিা  কভ িচাযীজদয অনুজভাচ্চদত দংখ্যা চ্চন নরূ: 

 

রেচ্চণ অনুজভাচ্চদত দ 

১ভ রেচ্চণ ৪১ 

২য় রেচ্চণ ৩৫ 

৩য় রেচ্চণ ১৮৬ 

৪থ ি রেচ্চণ ৮৭ 

ফ িজভাট = ৩৪৯ 

 

 

 

 

 

কাম িক্রভ রফা 

এ অচ্চধদপ্তয াঁচটি স্বতন্ত্র  স্বয়ংম্পূণ ি চ্চফবাগ ফা ইউচ্চনজটয ভাধ্যজভ মাফতীয় এ কাম িক্রভ চ্চযচারনা কজয থাজক।  

 

ক. চরচ্চিত্র াখা  

চ্চনয়চ্চভতবাজফ ংফাদচ্চচত্র, চ্চফজল ংফাদচ্চচত্র, প্রাভাণ্যচ্চচত্র, পূণ িনদঘ িে চরচ্চিত্র  টিচ্চব চ্চপরায ইতোচ্চদ চ্চনভ িাণ কজয থাজক। এ াখায দাচ্চয়ত্বমূ চ্চনম্নরূ:  

◊  ভাভান্য যাষ্ট্রচ্চত  যকায প্রধাজনয যাষ্ট্রীয় কভ িকাজেয ইচ্চতা ংযক্ষজণয জন্য ংফাদচ্চচত্র চ্চনভ িাণ কযা ; 
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◊ চ্চফজদী যাষ্ট্রপ্রধান  যকায প্রধানগজণয ফাংরাজদ পয  গুরুত্বপূণ ি জাতীয়  আন্তজিাচ্চতক চ্চদফ উরজক্ষ চ্চফজল ংফাদচ্চচত্র চ্চনভ িাণ কযা ; 

◊ রদজয ইচ্চতা, ঐচ্চতে, ংস্কৃচ্চত ইতোচ্চদয য প্রাভাণ্যচ্চচত্র চ্চনভ িাণ; 

◊ যকাজযয উন্নয়ন কভ িকাে ম্পজকি প্রাভাণ্যচ্চচত্র চ্চনভ িাণ; 

◊  যাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূণ ি ইস্যেজত জনভত গঠন কযায উজেজশ্য প্রাভাণ্যচ্চচত্র  ইস্যেচ্চবচ্চিক পূণ িনদঘ িে চরচ্চিত্র চ্চনভ িাণ কযা ; 

◊  ভাজজয অনফধ  ক্ষচ্চতকয চ্চদক রমভন: ভাদকাচ্চি, দুনীচ্চত, রচাযাকাযফাযী ম্পজকি জনগণজক জচতন কজয রতারায জজন্য প্রাভাণ্যচ্চচত্র/ডকুড্রাভা চ্চনভ িাণ ; 

◊  প্রাভাণ্যচ্চচত্রমূ রদজয প্রতেন্ত অঞ্চজর প্রদ িজনয জজন্য গণজমাগাজমাগ অচ্চধদপ্তজয যফযা কযা; 

◊  চ্চনচ্চভ িত প্রাভাণ্যচ্চচত্র যকাচ্চয  রফযকাচ্চয টিচ্চব চোজনরমূজ প্রদ িজনয ব্ফস্থা কযা ; 

◊  চ্চনচ্চভ িত প্রাভাণ্যচ্চচত্র চ্চফজদজ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজয়য ভাধ্যজভ প্রদ িজনয রজক্ষে তা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারজয় যফযা কযা। যকাজযয চ্চফচ্চবন্ন ভন্ত্রণারয়  স্বায়ত্বাচ্চত দপ্তযমূজয চাচ্চদা অনুমায়ী তাজদয অথ িায়জন উন্নয়নমূরক 

প্রাভাণ্যচ্চচত্র চ্চনভ িাণ কযা; 

◊  চ্চফজদী াংফাচ্চদক  চ্চভচ্চডয়াজক এজদজ চ্চচত্রায়ন কাজজ যকাজযয নীচ্চতভারা অনুাজয গাইড এফং জমাচ্চগতা প্রদান কযা।  

 

খ. প্রকানা াখা 

চরচ্চিত্র াখায ভজতা অচ্চবন্ন রক্ষে  উজেশ্য চ্চনজয় এ াখা চ্চতনটি চ্চনয়চ্চভত চ্চত্রকা  রফ চ্চকছু অোডক প্রকানা কজয থাজক।  

 

চ্চচত্র ফাংরাজদ এটি একটি াচ্চক্ষক চ্চচত্র াভচ্চয়কী। ১৯৪৯ াজর ‘ভাজ ন’ চ্চদজয় এয মাত্রা শুরু। যকাজযয উন্নয়ন কভ িকাজেয একভাত্র প্রাভাচ্চণক দচ্চরর চ্চজজফ চ্চচত্র ফাংরাজদ র্তণমূর ম িাজয় চ্চফতযণ কযা য়। 

এছাো জাতীয় াচ্চতে, ংস্কৃচ্চত  কৃচ্চষ্টয রারন কযা এয অন্যতভ উজেশ্য। ‘ভতাভত’ নাভক াতায ভাধ্যজভ জনগজণয ফাতিাজক যকাজযয কাজছ র ৌঁজছ রদয় ‘চ্চচত্র ফাংরাজদ’।  
 

নফারুণ জনচ্চপ্রয় এই াভচ্চয়কীটি রদজয চ্চশু-চ্চকজাযজদয রভধা চ্চফকাজয অন্যতভ চ্চথকৃৎ। ১৯৭০ ার রথজক অব্াত প্রকানায ভাধ্যজভ চ্চশু-চ্চকজাযজদয সৃজনীর প্রচ্চতবা চ্চফকাজয ভাধ্যজভ এক দক্ষ  রভধাফী 

জাচ্চত গঠজন ায়ক ভূচ্চভকা ারন কযজছ নফারুণ।  

 

ফাংরাজদ রকায়াট িাযচ্চর একটি বত্রভাচ্চক ইংজযচ্চজ প্রকানা। রদজয ইচ্চতা , ঐচ্চতে, াংস্কৃচ্চতক চ্চফলয় এফং কৃচ্চষ্ট  চরভান উন্নয়ন কভ িকাে চ্চফচ্চবন্ন প্রফন্ধ-চ্চনফন্ধ প্রকা কজয থাজক।  ফাংরাজদ রকায়াট িাযচ্চর  রদজয 

চ্চফচ্চবন্ন প্রচ্চতষ্ঠান ছাো চ্চফজদস্থ ফাংরাজদ চ্চভনমূজ চ্চফতযণ কযা জয় থাজক।  

 

এডক প্রকানা এয আতায় যকাজযয উন্নয়নমূরক কভ িকাে, রদজয কৃচ্চষ্ট, ংস্কৃচ্চত, গুরুত্বপূণ ি জাতীয়  আন্তজিাচ্চতক চ্চদফ উরজক্ষ রাস্টায, পুস্তক-পুচ্চস্তকা, রপাল্ডায, চ্চস্টকায, প্রচাযত্র ইতোচ্চদ প্রকা  চ্চফতযণ কযা 

জয় থাজক।  

 

চারুকরা  নকা অনুাখা 

অচ্চধদপ্তজযয প্রকানায চ্চল্পভান চ্চনয়ন্ত্রজণয রক্ষজত্র চারুকরা  নকা াখায ভূচ্চভকা উজল্লখজমাগ্য।   

◊  এ অচ্চধদপ্তজযয প্রকাচ্চত চ্চতনটি চ্চনয়চ্চভত প্রকানা রমভন: চ্চচত্র ফাংরাজদ , নফারুণ  ফাংরাজদ রকায়াট িাযচ্চর চ্চত্রকায প্রচ্ছদ-চ্চডজাইন এফং অঙ্গজ্জায ভাধ্যজভ প্রকানামূজক নাদচ্চনক কযা এয অন্যতভ 

দাচ্চয়ত্ব।  

◊   জাতীয় চ্চদফ চ্চফচ্চবন্ন উরজক্ষ গণজচতনতা বৃচ্চদ্ধ কযায রজক্ষে যকায কর্তিক প্রকাচ্চত নানা চ্চফলজয়য রাস্টায চ্চডজাইন এফং এগুজরায চ্চল্পভান চ্চনয়ন্ত্রণ কযা।     

◊   অোডক প্রকানায চ্চডজাইন কযা এফং এগুজরায চ্চল্পভান চ্চনয়ন্ত্রণ কযা। 

◊   এছাো চ্চফচ্চবন্ন প্রচ্চতষ্ঠাজনয প্রকানায অঙ্গজ্জায ায়তা প্রদান কযা।  
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গ. চ্চফজ্ঞান  চ্চনযীক্ষা াখা 

 

 চ্চফজ্ঞান অনুাখা 

◊   যকাজযয চ্চফজ্ঞান নীচ্চতভারায মথামথ ফাস্তফায়ন চ্চনচ্চিত কযা।  

◊   ভাচ্চক, বত্রভাচ্চক এফং অধ িফাচ্চল িকী  ফাচ্চল িক ত্র-চ্চত্রকায তাচ্চরকা বতচ্চয কযা।  

◊  ংফাদত্র  াভচ্চয়কী  চ্চভচ্চডয়া তাচ্চরকাভুচ্চি কযা।   

◊ ংফাদত্রমূজ জয়জজফাড ি রযাজয়দাদ ফাস্তফায়ন চ্চনয়চ্চভত ভচ্চনটচ্চযং কযা।  

 

 চ্চনযীক্ষা অনুাখা 

◊ চ্চনযীক্ষাপূফ িক ত্র-চ্চত্রকায প্রচায ংখ্যা চ্চনধ িাযণ।   

◊ প্রচায ংখ্যায চ্চবচ্চিজত ংচ্চিষ্ট চ্চত্রকায চ্চফজ্ঞান ায  ভাচ্চক চ্চনউজচ্চপ্রজন্টয রকাটা চ্চনধ িাযণ।  

◊ প্রজয়াজনীয় তিাচ্চদ প্রচ্চতারজন ব্থ ি ংফাদত্র/াভচ্চয়কীয চ্চভচ্চডয়া তাচ্চরকাভুচ্চি ফাচ্চতর।  

 

 চ্চনফন্ধন াখা 

◊   রদজয কর চ্চনয়চ্চভত াভচ্চয়কী  পুস্তজকয চ্চনফন্ধন কযা। 

◊ ংফাদত্র  াভচ্চয়কীয নাজভয ছােত্র  প্রদান। 

◊ চ্চনফচ্চন্ধত পুস্তক  চ্চত্রকায গ্রন্থচ্চঞ্জ বতচ্চয কযা।  

◊  ছাাখানা  প্রকানা (রঘালণা  চ্চনফচ্চন্ধকযণ) আইন-১৯৭৩ এয প্রদি ক্ষভতাফজর প্রকাচ্চত কর ংফাদত্র  পুস্তকমূজয ম িজফক্ষণ  তত্ত্বাফধান কজয থাজক।  

◊   চ্চত্রকামূজয  চ্চনয়চ্চভত প্রকা ংক্রান্ত প্রতেয়নত্র জাচ্চয কজয থাজক। 

 

 প্রান াখা 

প্রান াখা কর পাংনার াখায কাজজয ভন্বয় াধন এফং চ্চযপূযক রূজ কাজ কজয থাজক। এয ভজধ্য উজল্লখজমাগ্য জচ্ছ। দক্ষ জনফর গজে রতারা।  

◊ র্ততীয়  চতুথ ি রেচ্চণয কভ িচাযীজদয চ্চনজয়াগ/জদান্নচ্চত, টাইভজের অন্যান্য প্রাচ্চঙ্গক চ্চফলয়াচ্চদ ব্ফস্থানা কযা। 

◊ কভ িকতিা  কভ িচাযীজদয প্রজয়াজনীয় দক্ষতা  অচ্চবজ্ঞতা বৃচ্চদ্ধয জন্য প্রজয়াজনীয় প্রচ্চক্ষজণয ব্ফস্থা কযা।    

◊ কভ িকতিা  কভ িচাযীজদয কল্যাণ  চ্চযফন ব্ফস্থা।    

◊ ভাচ্চক প্রচ্চতজফদন, কয ব্তীত যাজস্ব প্রচ্চতজফদন, চ্চনযীক্ষা প্রচ্চতজফদন, ভন্বয় বা চ্চফচ্চফধ প্রচ্চতজফদন বতচ্চয কযা।  

◊ এ ছাো অন্যান্য াখায কাম িাফচ্চর ভন্বয়  াচ্চফ িক তত্ত্বাফধান কযা প্রান াখায অন্যতভ দাচ্চয়ত্ব।  

 

 

চরচ্চিত্র াখায আধুচ্চনকায়ন 

চ্চফশ্বজুজে চ্চডচ্চজটার চরচ্চিত্র চ্চনভ িাণ  প্রদ িন শুরু জয় রগজছ দু ’দক আজগ। ফাংরাজদজ চ্চডচ্চজটার দ্ধচ্চতজত চরচ্চিত্র চ্চনভ িাণ  প্রদ িন শুরু জয় রগজছ। চ্চকন্তু চরচ্চিত্র উৎাদজনয জজন্য এ অচ্চধদপ্তজযয চ্চনজস্ব রকান 

চ্চডচ্চজটার মন্ত্রাচ্চত রনই। এই অচ্চধদপ্তজযয চরচ্চিত্র ইউচ্চনটজক চ্চডচ্চজটার দ্ধচ্চতজত রূান্তজযয কাম িক্রভ জফভাত্র শুরু জয়জছ। গত রজেম্বয , ২০১৫ ভাজ দু’টি চ্চডচ্চজটার চ্চজনভাজটাগ্রাচ্চপ কোজভযা ক্রয় কযা জয়জছ। 

তজফ এখজনা রকান চ্চনচ্চদ িষ্ট ডাটা রস্টাজযজ ব্ফস্থা  রাস্ট রপ্রাডাকন রটআ স্থাচ্চত জয়জছ। পূণ িাঙ্গ চ্চডচ্চজটাইজজন জজন্য "  Introduction of Digital Technology in place of the 
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existing outdated production technology for DFP’’ ীল িক একটি প্রকল্প যজয়জছ। এ প্রকল্প ফাস্তফায়জনয ভাধ্যজভ ভানম্পন্ন ংফাদচ্চচত্র , চ্চফজল ংফাদচ্চচত্র , প্রাভাণ্যচ্চচত্র, পূণ িনদঘ িে 

চরচ্চিত্র  টিচ্চব চ্চপরায ইতোচ্চদ স্বল্প খযজচ চ্চডচ্চজটার পযজভজট চ্চনভ িাণ  প্রচায কযা ম্ভফ জফ।  

 

 

রফা প্রাচ্চপ্তজত রকাজনা অচ্চবজমাগ ফা যাভ ি থাকজর রকাথায় মাজফন 

এ কভ িসূচ্চচয ভাধ্যজভ জনগজণয রফা প্রাচ্চপ্তজত রকাজনা ফাধা ফা ভস্যা জর চ্চনম্নচ্চরচ্চখত ঠিকানায় যাচ্চয রটচ্চরজপাজন ফা চ্চরচ্চখতবাজফ অচ্চবজমাগ ফা যাভ ি প্রদান কযা মাজফ:  

 

১. ভাচ্চযচারক 

    চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয 

    রপান: ৮৩৩১০৩৪ 

২. চ্চযচারক (প্রান  প্রকানা) 

    চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয 

    রপান: ৯৩৩১০০৫ 

৩. চ্চযচারক (চরচ্চিত্র) 

    চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয 

    রপান: ৯৩৩০৭৭৮ 

৪. চ্চযচারক (চ্চফজ্ঞান  চ্চনযীক্ষা) 

    চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয 

    রপান: ৯৩৩২০১১ 

৫. চ্চচ্চনয়য ম্পাদক (চ্চচত্র ফাংরাজদ  নফারুন) 

    চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয 

    রপান: ৯৩৩১০০৫ 

৬. চ্চচ্চনয়য ম্পাদক (রকায়াট িাযচ্চর  অোডক) 

    চরচ্চিত্র  প্রকানা অচ্চধদপ্তয 

    রপান: ৯৩৩১০০৫ 

 


