তথ্য মন্ত্রণালয়

নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি
ফলাফল

০১

প্রশােন-১ শাখা
হণত
রবরিন্ন
শাখা/অরিশাখায়
সেশনািী
মালামাল প্রদান
েহরিকিণ।

সেশনািী মালামাল প্রদান প্ররক্রয়াটি ০৫টি িাণপ, রবরিন্ন
শাখা/অরিশাখা হণত সেশনািী মালামাণলি চারহদাপত্র-েংরিষ্ট
এও>শাখা প্রিান>প্রশােন-১ শাখাি শাখা প্রিান>এও (প্রশােন-১)
>সোি রকপাি এি মাধ্যণম েম্পন্ন হয়। বততমাণন প্ররক্রয়াটি
েহরিকিণণি লণিে একটি িাপ করমণয় সমাট চািটি িাণপ ৩৬
ঘন্টাি মণধ্য েিবিাহ কিা হণব। অর্ তাৎ রবরিন্ন শাখা/অরিশাখা হণত
সেশনািী মালামাণলি চারহদাপত্র েংরিষ্ট শাখাি এও>েংরিষ্ট শাখা
প্রিান>প্রশােন-১ শাখাি শাখা প্রিান>সোি রকপাি।

০৫টি িাণপ সমাট ০৩
রদন (৭২ ঘন্টা) ব্যণয়ি
পরিবণতত
বততমাণন
০৪টি িাণপ ৩৬ ঘন্টাি
মণধ্য েিবিাহ কিা
হণব।
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বাংলাণদশ সবতাি
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং
০১

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি ফলাফল

সবতাি অণটাণমশন এই েফটওয়োিটিি কার্ তক্রণম, রশল্পীি এই সেবাি মাধ্যণম সরাতািা উপকৃত হণবন।
েফটওয়োি
োণর্ সর্াগাণর্াণগি ব্যবস্থা িণয়ণে। একইিাণব দাপ্তরিক কাণি গরতশীলতা,
ফণল একিন রশল্পীণক র্খন সকান দারয়ত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা রনরিত কিা হণব।
অনুষ্ঠাণনি দারয়ত্ব সদয়া হণব তখন রতরন
সমাবাইণল sms পাণবন। এোড়া এই
েফটওয়োণিি মাধ্যণম কমতকততা/
কমতচািীগণ তাণদি সপ্রাফাইল আপণেট
কিণত পািণবন এবং দপ্তণিি অরর্ তক
ব্যবস্থাপনােহ েকল প্রচাি কাণিি
রববিণ র্াকণব।
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বাংলাণদশ সটরলরিশন
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং
০১

২

৩

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

রবটিরিি সমাবাইল বালাণদশ সটরলরিশণনি অনুষ্ঠানেমূহ
এপে চালু
েিােরি ঢাকা সকণে সর্ণক ১৪টি
সকে/উপণকণেি মাধ্যণম সটণিরিয়াল
েম্প্রচাি কিা হণয় র্াণক। বততমাণন
রবটিরিি অনুষ্ঠান েংবাদ দশতকণদি রনকট
েহণি সপৌণে রদণত েমোমরয়ক প্রযুরি
রহণেণব সমাবাইল এপে চালুি উণযাগ
গ্রহণ কিা হণয়ণে।
রবটিরিি সবলা দুইটাি বাংলাণদশ সটরলরিশণনি সবলা ০২:০০
েংবাদ
সফেবুণক টাি েংবাদ ইণতামণধ্য েকল সবেিকারি
েিােরি েম্প্রচাি
টিরি চোণনল প্রচাি কিা হণচ্ছ। বততমাণন
টিরি চোণনণলি পাশাপারশ দশতকগণ
োমারিক সর্াগাণর্াগ মাধ্যম ব্যবহাণিি
প্ররত সবরশ আেি। ফণল রবটিরিি েংবাদ
দশতকণদি রনকট েহণি সপৌৌঁণে রদণত
োমারিক সর্াগাণর্াগ মাধ্যণম প্রচাণিি
উণযাগ গ্রহণ কিা হণয়ণে।
Under vehicle বাংলাণদশ সটরলরিশন একটি সকরপআই
Scanner (Using সগ্রে-১ প্ররতষ্ঠান। শতিাগ রনিাপত্তা
Boom barrier) রনরিতকণল্প রবটিরিণত আগত দশতনার্ী ও
প্রচলন।
কলাকুশলীণদি গারড়েহ েকল গারড়
রনয়রমতিাণব তল্লাশী কিা হয়। বততমাণন
রনিাপত্তা ব্যবস্থাণক আণিা আধুরনক ও
যুণগাপণর্াগী কিাি লণিে ম্যানুয়াল
পদ্ধরতি Mirror এি পরিবণতত Under
vehicle Scanner (Using Boom
barrier) চালুি উণযাগ গ্রহণ কিা
হণয়ণে। Mirror পদ্ধরতণত একিন
রনিাপত্তা প্রহিীণক গাড়ীি চতুরদ তণক ঘুণি
Mirror রদণয় রনিাপত্তা তল্লাশী কিণত
হয় রবিায় অরিক েমণয়ি প্রণয়ািন হয়।
এোড়া, ১০০% রনিাপত্তা রনরিত কিা
েম্ভব হয়না।
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েহরিকিণণি ফলাফল
রবটিরিি দশতকগণ তাঁণদি রনিস্ব
সমাবাইণলি এপেটি ইনেণলি মাধ্যণম
রবটিরিি েংবাদ, অনুষ্ঠান/ণখলাধুলা
সদখাি সুণর্াগ পাণচ্ছ। এোড়া িনগুরুত্বপূণ ত
রবষয় এপ এি মাধ্যণম প্রচাণিি ফণল
রবটিরিি অনুষ্ঠান/েংবাণদি দশতকরপ্রয়তা
আণিা বৃরদ্ধ পাণব।
রবটিরিি সবলা দুইটাি েংবাদ সফেবুণক
েিােরি েম্প্রচাণিি ফণল সটরলরিশণনি
পাশাপারশ
সমাবাইল
ব্যবহািকািী
দশতকগণ রনিস্ব সমাবাইণলি মাধ্যণম
সফেবুণক রবটিরিি দু’টাি েংবাদ সদখাি
সুণর্াগ পাণব। ফণল রবটিরিি েংবাদ
দশতকণদি সদৌড়গড়ায় েহণি সপৌৌঁণে সদয়া
েম্ভব।
স্থায়ীিাণব েংস্থারপত Under vehicle
Scanner (Using Boom barrier)
পদ্ধরতি মাধ্যণম বাংলাণদশ সটরলরিশণন
প্রণবশকৃত েকল গারড়ি রনিাপত্তা তল্লাশী
আধুরনক পদ্ধরতণত স্বল্প েমণয় ত্রুটিপূণ ত
রনিাপত্তা রনরিত কিা েম্ভব হণব।

গণণর্াগাণর্াগ অরিদপ্তি
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক নং
০১

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি ফলাফল

ইউটিউণব েকুণমন্টরি, উদ্ভুদ্ধকিণ
চলরিত্র আপণলাে কণি স্থানীয়
ব্যাপক িনণগাষ্ঠীণক প্রদশতণনি
ব্যবস্থাকিণ

ইউটিউণব েকুণমন্টরি উদ্ভুদ্ধকিণ
চলরিত্র আপণলাে কণি ব্যাপক
িনণগাষ্ঠীণক সদণশি উন্নয়ন কমতকাণে
েম্পৃিকিণ

ইউটিউণব েকুণমন্টরি উদ্ভুদ্ধকিণ চলরিত্র
আপণলাে কিাি ফণল িনগণ চলরিত্র/রবণনাদন
উপণিাণগি মাধ্যণম িনেণচতনতামূলক বাততা
েহণি পাণচ্ছ।
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িাতীয় গণমাধ্যম ইনরেটিউট
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং
০১

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি ফলাফল

মুিপাণে ই-লারন তং • A2i এি েহণর্ারগতায় অনলাইন প্ররশিণ • প্ররশিণণি েঠিক মান বিায় সিণখ অনলাইণন
সকাে ত অন্তর্ভতিকিণ
প্লাটফমত ‘মুিপাে’- এ মাইণক্রাণফাণনি প্ররশিণ প্রদান।
(মাইণক্রাণফাণনি
ব্যবহাি েম্পরকতত ই-লারন তং সকাে ত • একই োণর্ প্ররশিণার্ীণদি েঠিক মূল্যায়ন কিা
ব্যবহাি)
অন্তর্ভতিকিণ।
েহি হণব।
• সকাে তটি অনলাইণন মূল্যায়ণনি ব্যবস্থা প্রহণ। • এোড়া প্ররশিণার্ীগণ সর্ণকান েময় সর্ণকান স্থান
সর্ণক প্ররশিণণ অংশগ্রহণ কিণত পািণব।
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বাংলাণদশ রফল্ম আকতাইি
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক নং
সেবাি নাম
০১
এলইরে রেেণপ্ল স্থাপন

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ
েহরিকিণণি ফলাফল
বাংলাণদশ রফল্ম আকতাইি িবণনি বাংলাণদশ রফল্ম আকতাইি েম্পরকতত রবরিন্ন
েম্মুখিাণগ এলইরে রেেণপ্ল স্থাপন কিা। প্রচািণামূলক রিরেও, ফুণটি, চলরিত্র
প্রদশতনী েংক্রান্ত তথ্য িনগণনি রনকট
প্রকাশ ও প্রচাি কিাি িন্য িবণনি
েম্মুখিাণগ এলইরে রেেণপ্ল স্থাপন কিা।
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সপ্রে ইনরেটিউট বাংলাণদশ (রপআইরব)
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক নং
০১
০২

সেবাি নাম
রপআইরব গ্রন্থাগাণিি েকল
বইণয়ি
কোটালগ
করম্পউটািাইি কিা
রপআইরব’ি
সমাবাইল
এরপ্লণকশন ততরি

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি ফলাফল

নতুন
পদ্ধরতণত
সেবােহণর্ারগতাি সেবা প্রদান প্ররক্রয়া েহি হণব এবং গ্রাহকণদি
প্রণয়ািনী বইটি রপআইরব লাইণেরিণত েময় ও সেবা গ্রহণণি সিাগারন্ত কমণব।
আণে রকনা তা িানা র্াণব।
সমাবাইণলি মাধ্যণম রপআইরব’ি তথ্যারদ ও হাণতি মুণোয় রপআইরব’ি তথ্যারদ ও সেবা
এ েংক্রান্ত সেবা পাওয়া েহি হণব।
পাণব ফণল গ্রাহকণদি সিাগারন্ত কমণব।
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বাংলাণদশ সপ্রে কাউরিল
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি ফলাফল

০১

েংবাদপণত্র
প্রকারশত
েংবাণদি দ্বািা েংক্ষুব্ধ
ব্যরি বা প্ররতষ্ঠান কর্ততক
অনলাইণন
অরিণর্াগ
দাণয়ি

েংবাদপণত্র প্রকারশত সকাণনা েংবাদ বা
প্ররতণবদন দ্বািা সকান ব্যরি বা প্ররতষ্ঠান
েংক্ষুব্ধ হণল সপ্রে কাউরিল এক্ট ১৯৭৪
এি ১২ িািা অনুর্ায়ী েংক্ষুব্ধ ব্যরি বা
প্ররতষ্ঠান সপ্রে কাউরিণলি ওণয়বোইণট
প্রণবশ কণি অনলাইণন অরিণর্াগ দাণয়ি
কিণত পািণবন।

েংবাদপণত্র প্রকারশত সকাণনা েংবাদ বা
প্ররতণবদন দ্বািা সকাণনা ব্যরি বা প্ররতষ্ঠান
েংক্ষুব্ধ হণল সপ্রে কাউরিল এক্ট ১৯৭৪ এি ১২
িািা অনুর্ায়ী েংক্ষুব্ধ ব্যরি বা প্ররতষ্ঠান েংরিষ্ট
েংবাদপণত্রি রবরুণদ্ধ অরিণর্াগ দাণয়ি কিাি
িন্য কাউরিণলি দাপ্তরিক কার্ তালণয় আোি
প্রণয়ািন হণবনা। সর্ণকাণনা িায়গায় বণে
অনলাইণন অরিণর্াগ দাণয়ি কিণত পািণবন।
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বাংলাণদশ েংবাদ েংস্থা
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি ফলাফল

০১

েংবাদ ও েরব েিবিাহ

০২

সপ্রে রিরলি

০৩

তথ্য অরিকাি আইণন
প্রদত্ত সেবা

এই পদ্ধরতণত েংবাদ েংগ্রণহি ফণল রপ্রন্টাণিি
ব্যবহাি না কিাি কািণণ কাগণিি ব্যবহাি
অণনকাংশ হ্রাে সপণয়ণে এবং েংবাদ দ্রুত েিবিাহ
কিা েম্ভব হণচ্ছ।
এই পদ্ধরতণত েকল নাগরিক/গ্রাহকণক েিােরি
েংস্থায় আোি প্রণয়ািন হয় না।
এই পদ্ধরতণত েকল নাগরিক/গ্রাহকণক তাি কারিত
তণথ্যি িন্য েংস্থায় আোি প্রণয়ািন হয় না।

০৪

পিামশত ও অরিণর্াগ গ্রহণ
সেবা

ই-সমইণলি মাধ্যণম এবং ওণয়ব সপাট তাণল
পােওয়ােত ব্যবহাি কণি গ্রাহকিা েহণিই
বােে পরিণিরশত েব িিণণি েংবাদ ও েরব
েিবিাহ কিণত পাণি।
ই-সমইণলি মাধ্যণম সপ্রে রিরলি ও েরব
গ্রহণনি ব্যবস্থা কিা হণয়ণে।
এই আইণনি অিীণন প্রদত্ত রবরিন্ন তণথ্যি
চারহদা গ্রহন ও তা প্রদান ই-সমইণলি মাধ্যণম
সদয়া হণচ্ছ।
গ্রাহকণদি মতামত, পিামশত ও অরিণর্াগ
রনি সপাট তাণল রফে-ব্যাক/মতামত রহণেণব
অনলাইণন গ্রহন এবং এ রবষণয় র্র্ার্র্
পদণিপ গ্রহণণি মাধ্যণম েংরিষ্টণদি অবরহত
কিাি ব্যবস্থা িণয়ণে।
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এই পদ্ধরতণত েকল নাগরিক/গ্রাহকগণ েিােরি ইসমইণলি মাধ্যণম তাণদি পিামশত প্রদান এবং
অরিণর্াণগি রবষয়টি সপ্রিণ কিণত পাণি।

বাংলাণদশ চলরিত্র উন্নয়ন কণপতাণিশন

নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি ফলাফল

০১

আইরেটি ও প্ররশিণ

আইরেটি ও প্ররশিণ শাখা রবএফরেরেি
ত
অগাণনাগ্রাণম
নতুন েংযুি কিাি
মাধ্যণম বেিব্যাপী চলরিত্র েংরিষ্ট
ব্যরিবণগিত িন্য রবরিন্ন চলমান
কারিগরি ও বুরনয়ারদ প্ররশিণ
আণয়ািণনি মাধ্যণম বাংলাণদশ
েিকাণিি রেরিটাল সেবা কার্ তক্রমণক
এরগণয় রনণয় র্াওয়া।

এই শাখা চালু কিাি মাধ্যণম রবরিন্ন
আইরেটি কার্ তক্রম পরিচালনা ও চলরিত্র
েংরিষ্ট রবরিন্ন ব্যবহারিক ও অনুশীলন
রিরত্তক প্ররশিণ প্রদাণনি মাধ্যণম সেবা
প্রার্ীণদি উন্নত সেবা প্রারপ্তণত রনিয়তা
প্রদান।
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বাংলাণদশ চলরিত্র সেিি সবাে ত

নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

০১

রেরিটাল হারিিা
রেণেম প্রবততন।

রেরিটাল হারিিা রেণেম প্রবততন

০২

চলরিণত্রি তথ্য
েংিিণণি িন্য
োটাণবইি ততরি

একটি চলরিত্র রনমতাণণি সপ্রিাপট,
চলরিণত্রি কারহরন, দৃশ্য রচত্রায়ণনি
স্থান, অরিনীত রশল্পী, কলা-কুশলী,
েণব তাপরি রনরমতত চলরিত্রটি
মুরিযুদ্ধরিরত্তক রকনা? েিকারি
অনুদাণন রনরমতত রকনা? ইতোরদ তথ্য
েমৃদ্ধ োটাণবইি ততরি।

০৩

চলরিণত্রি রিিাইিে
চলরিণত্রি রিিাইিে িাে তন সেিণিি
িাে তন সেিণিি আণবদন আণবদন ফিম অনলাইন আণবদন
ফিম অনলাইন আণবদন ব্যবস্থায় েংণর্ািন।
ব্যবস্থায় েংণর্ািন।

০৪

সেিি েনদপ্রাপ্ত
চলরিণত্র প্রচাি োমগ্রী
অনুণমাদণনি িন্য
ফিমটি অনলাইন
আণবদন ব্যবস্থায়
অন্তর্ভতিকিণ।

সেিি েনদপ্রাপ্ত চলরিণত্র প্রচাি োমগ্রী
অনুণমাদণনি িন্য চলিণত্রি প্রচাি
োমগ্রী ফিমটি অনলাইন আণবদন
ব্যবস্থায় অন্তর্ভতিকিণ।
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েহরিকিণণি ফলাফল
রেরিটাল হারিিা রেণেম প্রবততণনি ফণল
দপ্তণিি কমতকততা-কমতচারিণদি র্র্ােমণয়
অরফণে উপরস্থরত হওয়াি রবষয়টি রনরিত
হণব।
একটি চলরিত্র রনমতাণণি সপ্রিাপট,
চলরিণত্রি কারহরন, দৃশ্য রচত্রায়ণনি স্থান,
অরিরনত রশল্পী, কলা-কুশলী, েণব তাপরি
রনরমতত চলরিত্রটি মুরিযুদ্ধরিরত্তক রকনা?
েিকারি অনুদাণন রনরমতত রকনা? ইতোরদ
তথ্য বততমাণন হাে তফাইণল েংিরিত র্াণক।
বরণ তত োটাণবইিটি ততরি কিা হণল এক
রিণকই একটি চলরিণত্রি েকল তথ্য পাওয়া
র্াণব এবং খুব েহণিই চারহত তথ্য
েিবিাহ কিা েম্ভব হণব।এণত েময় ও
অণর্ তি োরয় হণব। একই োণর্
সেবাগ্রহীতাগণ দ্রুততম েমণয় সেবা পাণবন।
আণবদন ফিমটি অনলাইন কিা হণল
চলরিণত্রি প্রণর্ািকেহ বাংলাণদশ চলরিত্র
সেিি সবাণে তি সেবা গ্ররহতাগণ বাংলাণদশ
অনলাইণন আণবদন দারখল কিণত পািণবন।
এণত েময় ও অণর্ তি োরয় হণব। পাশাপারশ
সেবাগ্রহীতাগণ দ্রুত সেবা পাণবন।
আণবদন ফিমটি অনলাইন ব্যবস্থায় অন্তর্ভতি
কিা হণল চলরিণত্রি প্রণর্ািকেহ
বাংলাণদশ চলরিত্র সেিি সবাণে তি সেবা
গ্ররহতাগণ বাংলাণদশ চলরিত্র সেিি সবাণে ত
স্ব-শিীণি না এণে চলরিণত্রি প্রচাি োমগ্রী
সর্মন সপাোণিি অনুণমাদণনি িন্য
অনলাইণন আণবদন দারখল কিণত পািণবন।
এণত েময় ও অণর্ তি োরয় হণব এবং োণর্
সেবাগ্রহীতাগণ দ্রুততম েমণয় সেবা পাণবন।

চলরিত্র ও প্রকাশনা অরিদপ্তি
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক নং

সেবাি নাম

০১

সলখক েম্মানী
সমাবাইল
ব্যাংরকংণয়ি
মাধ্যণম প্রদান।

০২

তনরমরত্তক ছুটি
প্রদান পদ্ধরত
েহরিকিণ।

েহরিকিণণি
ফলাফল
চলরিত্র ও প্রকাশনা অরিদপ্তি একটি সৃিনশীল প্রকাশনা • সমাবাইল
প্ররতষ্ঠান। এ অরিদপ্তি সর্ণক েরচত্র বাংলাণদশ, মারেক নবারুণ,
ব্যাংরকংণয়ি
বাংলাণদশ সকায়াট তািরল ও এেহক প্রকাশনা রহণেণব েিকাণিি
মাধ্যণম েহণিই
উন্নয়নমূলক তথ্য েম্বরলত এবং সদণশি ইরতহাে ঐরতহেরিরত্তক
টাকা রনি
প্রকাশনােমূহ রনয়রমতিাণব প্রকারশত হয়। এেব প্রকাশনায়
একাউণন্ট চণল
সদণশি রবরিন্ন সিলা ও উপণিলাি এমনরক র্তণমূল পর্ তাণয়ি
র্াণব।
সলখক, করব ও োরহরতেকগণ রবরিন্ন সলখা সপ্রিণ কণি র্াণকন।
রবরি সমাতাণবক সলখকগণ েম্মানী সপণয় র্াণকন। প্ররত মাণে হাি • সলখকগণ
গণড় ৭০ হািাি টাকা প্রদান কিা হয়। রনণে কণয়কটি সলখক
র্াতায়াত বাবদ
েম্মানীি হাি উণল্লখ কিা হণলা:
খিচ সর্ণক সেঁণচ
ক্র:
রবষয়
হাি (টাকা)
র্াণব।
নং
প্ররতরষ্ঠত গণবষক/ নবীন গণবষক/
সলখক
সলখক
• েণব তাপরি
০১ প্রচ্ছদ
১৫০০
১০০০
সিাগারন্ত সর্ণক
প্ররতণবদন/প্ররতণবদন
মুরি পাণব।
০২ রফচাি
১০০০
৮০০
০৩ প্রবন্ধ
১৫০০
১০০০
০৪ রনবন্ধ
১০০০
৮০০
০৫ গল্প
১৫০০
১০০০
০৬ করবতা/েড়া
৭০০
৭০০
০৭ রশশুণদি আঁকা রচত্র,
৮০০
গল্প, করবতা, েড়া,
রনবন্ধ ইতোরদ।
েম্মানীি অর্ ত েংগ্রহ কিণত সলখকণদিণক চলরিত্র ও প্রকাশনা
অরিদপ্তণি আেণত হয়। সদণশি দূি-দূিান্ত সর্ণক সলখকণদি
অরফণে আেণত নানা সিাগারন্তেহ আরর্ তক িরত হয়। এেব
সিাগারন্ত দূিীকিণণ সলখক েম্মানী সমাবাইল ব্যংরকংণয়ি মাধ্যণম
প্রদাণনি িন্য এ উদ্ভবানী প্রণচষ্টা।
এ অরিদপ্তণি রবযমান পণদি েংখ্যা ৩৫৭টি। রবরি সমাতাণবক •
কমতকততা/কমতচািী
প্রণতেক কমতচািী ২০ রদন তনরমরত্তক ছুটি প্রাপ্য হন। প্ররতরদন গণড়
ি সিাগারন্ত কম
২০টি তনরমরত্তক ছুটিি আণবদন িমা হয়। তনরমরত্তক ছুটি
হণব।
অনুণমাদন হণত মহাপরিচালক মণহাদণয়ি অনুণমাদনেহ নূন্যতম
৭টি িাপ অরতরিি কিণত হয়। এ েকল িাপেমূহ করমণয় সেবা •
দ্রুততম েমণয়ি
েহরিকিণ কীিাণব কিা র্ায় তা রনণয় অরিদপ্তি কাি কিণে।
মণধ্য রেদ্ধান্ত
প্রাপ্ত হণব।
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সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

বাংলাণদশ চলরিত্র ও সটরলরিশন ইনরেটিউট
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং
০১
০২

সেবাি নাম

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

রশিক তারলকা প্রস্তুত ও রবরেটিআই-এি রশিার্ীণদি প্ররশিণণি
আপণলােকিণ
িন্য রশিক তারলকা প্রস্তুত কিা এবং
তা ওণয়বোইণট আপণলােকিণ।
রশিক মূল্যায়ন ফিম রশিার্ী কর্ততক রশিক মূল্যায়ন ফিম
চালুকিণ
চালুকিণ।
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েহরিকিণণি ফলাফল
সেবা গ্রহণকািী রবণেি সর্ সকান প্রান্ত হণত
ইনরেটিউণটি রশিক েম্পণকত িানণত
পািণব।
ইনরেটিউণটি প্ররশিণণি মান উন্নয়নকণল্প
রশিক মূল্যায়ণনি রবষয়টি গুরুত্বপূণ ত ভূরমকা
পালন কিণব।

তথ্য করমশন
নাগরিক সেবা পদ্ধরত েহরিকিণণি তারলকা
ক্ররমক
নং

সেবাি নাম

০১

তথ্য অরিকাি আইন২০০৯ অনুর্ায়ী তথ্য
প্রারপ্তি অপািগতাি
সনাটিশ
অনলাইনকিণ
তথ্য অরিকাি আইন২০০৯
অনুর্ায়ী
অনলাইণন
েমন
িারিি ব্যবস্থা গ্রহণ
তথ্য অরিকাি আইন
২০০৯
অনুর্ায়ী
অরিণর্াণগি শুনানীি
রেরেউল ওণয়বোইট
আপণলােকিণ

০২

০৩

সেবাি েংরিপ্ত রববিণ

েহরিকিণণি ফলাফল

আিটিআই অনলাইন ট্রারকং রেণেণমি ম্যানুয়াল পদ্ধরতণত TVC সবশী
মাধ্যণম অপািগতাি সনাটিশ প্রদাণনি
িন্য সোট মরেউল প্রস্তুত কিা
অনলাইণন েমন সপ্রিণণি ব্যবস্থা কিা

ম্যানুয়াল পদ্ধরতণত TVC সবশী

অরিণর্াণগি
শুনানীি
রেরেউল TVC হ্রাে পাণব
ওণয়বোইণট
আপণলাে
র্াকণল
নাগরিকণদি সফান কণি রকংবা তথ্য
করমশণন উপরস্থত হণয় তাি রনি তারিত
শুনানীি তারিখ ও েময় িানণত
হাণবনা। সর্ণকান িায়গা সর্ণকই
ওণয়বোইণটি
মাধ্যণম
িানণত
পািণবন।
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