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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অচ্চিেপ্তর 

তথ্য মন্ত্রণালয় 

১১২, সাচ্চকিট হাউজ ররাড, ঢাকা। 

www.dfp.gov.bd 

 

চ্চসটিদজন চাট িার 

 

১. চ্চিশন ও চ্চমশন 

চ্চিশন:  রেদশর ইচ্চতহাস ও ঐচ্চতদহের লালন এবাং সরকাদরর উন্নয়ন কম িকাদের প্রচ্চতফলন। 

 

চ্চমশন: জনসদচতনতামূলক প্রামাণ্যচ্চচত্র, ডকুড্রামা, সাংবােচ্চচত্র, চ্চফচার চ্চফল্ম, পুস্তক-পুচ্চস্তকা, অোলবাম, র াস্টার ইতোচ্চের মাধ্যদম উন্নয়দনর চোদলঞ্জ রমাকাদবলায় সদচতন ও েক্ষ জনদগাষ্ঠী গদে রতালা। 

 

২. রসবা প্রোন প্রচ্চতশ্রুচ্চত 

 

২.১) নাগচ্চরক রসবা 

ক্রচ্চমক 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোন  দ্ধচ্চত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান রসবার মূল্য 

এবাং  চ্চরদশাি 

 দ্ধচ্চত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা  

(নাম ও  েবী, রফান নম্বর ও ই-

রমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. রেদশর সকল  ত্র- চ্চত্রকা ও পুস্তদকর 

চ্চনবন্ধন 

ব্যচ্চি বা প্রচ্চতষ্ঠাদনর  ক্ষ রেদক 

মহা চ্চরচালক বরাবদর চ্চনি িাচ্চরত 

ফরদম প্রকাশনার মুচ্চিত ৪ কচ্চ সহ 

আদবেদনর চ্চিচ্চিদত  চ্চত্রকা ও 

পুস্তদকর চ্চনবন্ধন করা হয়। 

চ্চনবন্ধন সাংক্রান্ত আদবেন ফরম চ্চনবন্ধন 

শাখায়/অনলাইদন ফরম  াওয়া যাদব। 

চ্চবনামূদল্য ৭ (সাত) চ্চেন উ  চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন) 

রফান: ৯৩৩১৯৬৪ 

E-mail: 

himaloy4800yahoo.com 

২. সাংবে ত্র ও সামচ্চয়কীর নাদমর 

ছাে ত্র প্রোন 

চ্চনি িাচ্চরত ফরদম আদবেন ত্র সাংচ্চিষ্ট 

রজলা প্রশাসক কায িালদয়র মাধ্যদম 

মহা চ্চরচালক বরাবর রপ্ররদণ  র 

নাদমর ছাে ত্র প্রোন করা হয়। 

নাদমর ছাে ত্র সাংক্রান্ত চ্চনি িাচ্চরত ফরম সাংচ্চিষ্ট 

রজলা প্রশাসদকর েপ্তর 

চ্চবনামূদল্য  ৭ (সাত) চ্চেন উ  চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন) 

রফান: ৯৩৩১৯৬৪ 

E-mail: 

himaloy4800yahoo.com 

৩.  চ্চত্রকাসমূদহর চ্চনয়চ্চমত প্রকাশ 

সাংক্রান্ত প্রতেয়ন ত্র জাচ্চর 

 চ্চত্রকা চ্চনবন্ধন শাখায় চ্চনয়চ্চমত জমা 

প্রোন সাদ দক্ষ প্রচ্চতষ্ঠাদনর চ্চনজস্ব 

প্যাদড মহা চ্চরচালক বরাবদর রপ্রচ্চরত 

আদবেদনর চ্চিচ্চিদত প্রতেয়ন ত্র জাচ্চর 

করা হয়। 

আদবেনকারী প্রচ্চতষ্ঠাদনর চ্চনজস্ব প্যাদড 

মহা চ্চরচালদকর বরাবদর আদবেন অনুযায়ী 

প্রদযাজে নয় ১৫ ( দনর) 

চ্চেন 

উ  চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন) 

রফান: ৯৩৩১৯৬৪ 

E-mail: 

himaloy4800yahoo.com 
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ক্রচ্চমক 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোন  দ্ধচ্চত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান রসবার মূল্য 

এবাং  চ্চরদশাি 

 দ্ধচ্চত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা  

(নাম ও  েবী, রফান নম্বর ও ই-

রমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. চ্চনরীক্ষাপূব িক  ত্র- চ্চত্রকার প্রচার 

সাংখ্যা চ্চনি িারণ 

প্রচার সাংখ্যা চ্চনি িারদণর জদে 

আদবেন এবাং োচ্চখলকৃত কাগজ ত্র 

যাচাই এবাং যোে িতা চ্চনরূ ন কদর 

 চ্চত্রকা অচ্চফস ও রপ্রস  চ্চরেশ িদনর 

মাধ্যদম প্রচার সাাংখ্যা চ্চনি িারণ। 

* সাংচ্চিষ্ট  চ্চত্রকা অচ্চফদসর প্যাদড চ্চনি িাচ্চরত ছক 

পূরণসহ 

* প্রােচ্চমক তথ্যাবচ্চল সম্বচ্চলত চ্চনি িাচ্চরত ছক 

* অচ্চিেপ্তদরর এচ্চবচ্চস শাখায়  াওয়া যাদব। 

 

চ্চবনামূদল্য ৩ (চ্চতন) মাস সহকারী  চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস) 

রফান: ৫৮৩১০৩৮৮ 

৫. সাংবাে ত্র/সামচ্চয়কীর চ্চমচ্চডয়া 

তাচ্চলকুভুচ্চিকরণ 

 চ্চনি িাচ্চরত আদবেন দত্রর চ্চিচ্চিদত 

প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র  রীক্ষাপূব িক 

চ্চনচ্চে িষ্ট প্রচার সাংখ্যা চ্চবচ্চশষ্ট  চ্চত্রকাদক 

চ্চমচ্চডয়াভুি করা। চ্চমচ্চডয়াভুচ্চি ছাো 

সরকাচ্চর চ্চবজ্ঞা ন  াওয়ার রকান 

অবকাশ নাই। ইচ্ছুক ব্যচ্চি বা 

প্রচ্চতষ্ঠাদনর চাচ্চহোর চ্চিচ্চিদত রসবা 

প্রোন করা হদয় োদক। 

ব্যচ্চি বা প্রচ্চতষ্ঠাদনর চ্চনজস্ব প্যাদড চ্চনি িাচ্চরত ছক 

পূরণসহ মহা চ্চরচালক বরাবর আদবেন করদত 

হদব। 

চ্চবনামূদল্য ৩ (চ্চতন) মাস সহকারী  চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস) 

রফান: ৫৮৩১০৩৮৮ 

৬. প্রচার সাংখ্যার চ্চিচ্চিদত সাংচ্চিষ্ট 

 চ্চত্রকার চ্চবজ্ঞা ন হার ও মাচ্চসক 

চ্চনউজচ্চপ্রদের রকাটা চ্চনি িারণ 

চ্চবগত ৬ মাদসর চ্চনউজচ্চপ্রে ক্রয়, 

 চ্চত্রকা ছা ার কাদজ চ্চনউজচ্চপ্রে 

ব্যবহার, হকার ও এদজেদের নাদমর 

তাচ্চলকা,  চ্চত্রকা চ্চবচ্চক্র বাবে আয়, 

কোশ বই ও প্রদয়াজনীয় রক্ষদত্র 

আয়কর চ্চববরণী ইতোচ্চে যাচাই এবাং 

ওদয়জ রবাড ি বাস্তবায়ন কখনও 

কখনও  চ্চত্রকা অচ্চফস ও রপ্রস 

সদরজচ্চমদন  চ্চরেশ িন সাদ দক্ষ 

চ্চবজ্ঞা ন হার ও চ্চনউজ চ্চপ্রদের রকাটা 

চ্চবদ্যমান নীচ্চতমালা অনুযায়ী চ্চনি িারণ 

করা হয়। 

ব্যচ্চি বা প্রচ্চতষ্ঠাদনর চ্চনজস্ব প্যাদড মহা চ্চরচালক 

বরাবর আদবেন করদত হদব। 

চ্চবনামূদল্য ২ (দুই) মাস সহকারী  চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস) 

রফান: ৫৮৩১০৩৮৮ 
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২.১) প্রাচ্চতষ্ঠাচ্চনক রসবা 

ক্রচ্চমক 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোন  দ্ধচ্চত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং প্রাচ্চপ্ত স্থান রসবার মূল্য 

এবাং  চ্চরদশাি 

 দ্ধচ্চত 

রসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা  

(নাম ও  েবী, রফান নম্বর ও  

ই-রমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১.  ত্র- চ্চত্রকার নাদমর ছাে ত্র, 

চ্চমচ্চডয়াভুি  চ্চত্রকার নাদমর 

তাচ্চলকা, প্রচার সাংখ্যা, চ্চবজ্ঞা ন 

হার, চ্চনয়চ্চমত প্রকাশনা 

* অচ্চিেপ্তদরর চ্চনজস্ব 

ওদয়বসাইদট (www.dfp. 

gov.bd) প্রদয়াজনীয় তথ্য 

 াওয়া যাদব।  

* তথ্য প্রোনকারী কম িকতিার 

সাদে রযাগাদযাগ করদল 

চ্চবস্তাচ্চরত জানা যাদব। 

প্রদযাজে নয় চ্চবনামূদল্য প্রচ্চতমাদস 

ওদয়বসাইদট 

আ দডট করা হয়। 

উ  চ্চরচালক (প্রশাসন) 

 রফান: 9331005  

E-mail: mquamruzzaman@yahoo.com 

২. চ্চনয়চ্চমত ও অোডহক প্রকাশনা, 

প্রামাণ্যচ্চচত্র, ডকুড্রামা, 

সাংবােচ্চচত্র ইতোচ্চে রেদশর 

চ্চবচ্চিন্ন অঞ্চদলর জনগদণর মাদে 

প্রেশ িদনর জে গণদযাগদযাগ 

অচ্চিেপ্তদর সরবরাহ করা 

পুস্তক ও চ্চসচ্চড রপ্ররণ প্রদযাজে নয় প্রদযাজে নয় মুিণ ও চ্চনম িাদণর 

 র তাৎক্ষচ্চণকিাদব 

রপ্ররণ 

উ  চ্চরচালক (প্রকাশনা)  

রফান: 58310388  

E-mail: akterhasina90@gmail.com 

উ  চ্চরচালক (চলচ্চিত্র) 

রফান: ৯৩৩২২৭৬ 

E-mail: tipu150@hotmail.com  

৩. চ্চবদেদশ বাাংলাদেশদক  চ্চরচ্চচত 

করা ও রেদশর িাবমূচ্চতি তুদল 

িরার লদক্ষ চ্চনচ্চম িত চলচ্চিত্র ও 

প্রকাশনা  ররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় 

সরবরাহ করা। 

পুস্তক ও চ্চসচ্চড রপ্ররণ প্রদযাজে নয় প্রদযাজে নয় মুিণ ও চ্চনম িাদণর 

 র তাৎক্ষচ্চণকিাদব 

রপ্ররণ 

উ  চ্চরচালক (প্রকাশনা)  উ  চ্চরচালক 

(চলচ্চিত্র) 

 

৪. চ্চবচ্চিন্ন মন্ত্রণালয় ও 

স্বায়ত্বশাচ্চসত েপ্তরসমূদহর 

চাচ্চহো অনুযায়ী তাদের অে িায়দন 

চলচ্চিত্র চ্চনম িাণ 

অচ্চিেপ্তদরর চ্চনজস্ব জনবল ও 

সরঞ্জামাচ্চে ব্যবহার কদর 

চলচ্চিত্র চ্চনম িাণ 

প্রদযাজে নয় প্রদযাজে নয় চাচ্চহো প্রোনকারী 

কর্তি দক্ষর 

চ্চনি িাচ্চরত সময়সীমা 

অনুযায়ী রসবা 

প্রোন করা হয় 

উ  চ্চরচালক (চলচ্চিত্র) 

 

৫. প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র 

সব িসািারদণর জে সহজলিে 

করা 

প্রকাচ্চশত পুস্তক, র াস্টার, 

চ্চিউকাড ি, চ্চসচ্চড/চ্চডচ্চিচ্চড চ্চবক্রয় 

ও চ্চবতরণ শাখার মাধ্যদম চ্চবক্রয় 

ও চ্চবতরণ করা হয়। 

 

প্রকাশনা ও চ্চসচ্চড/ চ্চডচ্চিচ্চড ক্রদয়র রক্ষদত্র 

মহা চ্চরচালক বরাবর চ্চলচ্চখত 

আদবেন ত্র 

চ্চনি িাচ্চরত মূল্য 

 চ্চরদশািপূব িক 

ক্রয় করা 

যাদব। 

সারা বছর প্রকাশনা শাখা /  

চ্চবক্রয় ও চ্চবতরণ শাখা 

রফান: ৫৮৩১০০৬৭ 

E-mail: 
akterhasina90@gmail.com 

৬. রলখকদের অনুপ্রাচ্চণত করা মানসম্পন্ন রলখা প্রকাশ ও 

সম্মানী প্রোদনর মাধ্যদম তরুন 

ও প্রচ্চতশ্রুচ্চতশীল রলখকদের 

সচ্চচত্র বাাংলাদেশ/ নবারুন/বাাংলাদেশ 

রকায়াট িারচ্চলদত মুিদণর জে রলখার 

হাড ি কচ্চ  ও সফট কচ্চ  সাংচ্চিষ্ট 

প্রদযাজে নয় সারা বছর সাংচ্চিষ্ট সম্পােক  

ও চ্চসচ্চনয়র সম্পােক 

mailto:akterhasina90@gmail.com
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উৎসাচ্চহত করা হয়। সম্পােক বরাবর রপ্ররণ করদত হদব। 
 

২.১) অিেন্তরীণ রসবা 

ক্রচ্চমক 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোন  দ্ধচ্চত প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র এবাং 

প্রাচ্চপ্ত স্থান 

রসবার মূল্য এবাং 

 চ্চরদশাি  দ্ধচ্চত 

রসবা প্রোদনর সময়সীমা োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা  

(নাম ও  েবী, রফান নম্বর ও ই-রমইল) 

১. র্ততীয় ও চতুে ি রেচ্চণর কম িচারীদের 

চ্চনদয়াগ/ দোন্নচ্চত, টাইমদেলসহ 

অোে প্রাসচ্চিক চ্চবষয়াচ্চে। 

চ্চবচ্চি অনুযায়ী চ্চনি িাচ্চরত ফরদম আদবেন করদত 

হদব। 

আদবেন দত্রর ফরম প্রশাসন 

শাখায়  াওয়া যাদব। 

চ্চবনামূদল্য প্রাপ্যতার সময় অনুযায়ী সহকারী  চ্চরচালক (প্রশাসন) 

 রফান: ৯৩৩২২৫৩ 

২. লচ্চজচ্চস্টক চাচ্চহো অনুযায়ী চ্চনি িাচ্চরত ফরদম আদবেন 

করদল অনুদমােন সাদ দক্ষ রসবা  াওয়া যায় 

চ্চনি িাচ্চরত ছক  

প্রশাসন শাখা 

চ্চবনামূদল্য সদব িাি ৩ কম িচ্চেবস রস্টার অচ্চফসার/  

রস্টার চ্চক ার 

৩. িচ্চবষ্য তহচ্চবল রেদক অচ্চিম উদিালন চ্চহসাব রক্ষণ কম িকতিার কায িালদয়র প্রতেয়ন ত্র 

ও চ্চনি িাচ্চরত ছদক আদবেন ত্র 

চ্চনি িাচ্চরত ছক  

প্রশাসন শাখা 

চ্চবনামূদল্য সদব িাি ৭ কম িচ্চেবস প্রশাসন শাখা 

৪. অচ্চজিত ছুটি মঞ্জুচ্চরকরণ ছুটি প্রাপ্যতার প্রমাণ ত্র/চ্চহসাবসহ আদবেন ত্র প্রশাসন শাখা চ্চবনামূদল্য সদব িাি ৩ কম িচ্চেবস প্রশাসন শাখা 

৫. বাদজট প্রণয়ন প্রচ্চত অে িবছর শুরুর পূদব িই চ্চবচ্চিন্ন শাখার 

চাচ্চহোর রপ্রচ্চক্ষদত বাদজট প্রণয়ন কদর 

মন্ত্রণালদয় রপ্ররণ করা হয়। 

চ্চবচ্চিন্ন শাখা রেদক প্রাপ্ত 

বাচ্চষ িক  চ্চরকল্পনা 

চ্চবনামূদল্য চ্চনি িাচ্চরত সময়সীমার মদধ্য চ্চহসাব শাখা 

রফান: ৯৩৩২২৫৩ 

৬. অচ্চিেপ্তদরর ব্যয় চ্চনব িাহ অচ্চিেপ্তদরর বাদজট অনুসাদর চাচ্চহো রমাতাদবক 

ব্যয় চ্চনব িাহ করা হয়। 

অনুদমাচ্চেত বাদজট, চ্চবল, 

িাউচার ইতোচ্চে 

চ্চবনামূদল্য ০১ জুলাই হদত ৩০ জুন  চ্চহসাব শাখা 

রফান: ৯৩৩২২৫৩ 

৭. চ্চবচ্চিন্ন িরদণর ছুটি আদবেদনর  চ্চরদপ্রচ্চক্ষদত ছুটি মঞ্জুর করা হয়। প্রশাসন শাখা চ্চবনামূদল্য সারা বছর উ  চ্চরচালক (প্রশাসন) 

৮. প্রচ্চশক্ষদণ অাংশিহণ প্রচ্চশক্ষণ োনকারী চ্চবচ্চিন্ন প্রচ্চতস্ঠান রেদক প্রাপ্ত 

অনুদরাদির  চ্চরদপ্রচ্চক্ষদত প্রচ্চশক্ষদণ অাংশিহদণর 

জে মদনানয়ন রেয়া হদয় োদক। 

আদবেন ত্র  চ্চবনামূদল্য চ্চনি িাচ্চরত সময়সীমার মদধ্য সহকারী  চ্চরচালক (প্রশাসন) 

রফান: ৯৩৩২২৫৩ 

৯. কচ্চম্পউটার রমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ কচ্চম্পউটার ব্যবহাদর রকান সমস্যা হদল রনাট 

প্রোদনর মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় রসবা  াওয়া যায়। 

চাচ্চহো ত্র চ্চবনামূদল্য স্বল্পতম দ্রুত সমদয়র মদধ্য সহকারী  চ্চরচালক (প্রশাসন) 

রফান: ৯৩৩২২৫৩ 

১০. ইোরদনট সাংদযাগ ও তাোরচ্চক অচ্চিেপ্তদরর রয সকল শাখায় ইোরদনট রসবা 

রদয়দছ 

প্রদযাজে নয় চ্চবনামূদল্য তাৎক্ষচ্চণকিাদব সহকারী  চ্চরচালক (প্রশাসন) 

রফান: ৯৩৩২২৫৩ 

১১. কম িকতিা ও কম িচারীদের কল্যাণ ও 

 চ্চরবহন ব্যবস্থা 

সরকাচ্চর কাদজ চাচ্চহো মত যানবাহদনর সুচ্চবিা 

প্রোন এবাং কম িকতিাগদণর অচ্চফদস আসা 

যাওয়ার ব্যবস্থা িহণ 

আদবেন দত্রর ফরম প্রশাসন 

শাখা হদত  াওয়া যাদব। 

চ্চনি িাচ্চরত হাদর 

িাো প্রোন 

সাদ দক্ষ রসবা 

প্রোন করা হয়। 

চাচ্চহো ও সহজলিেতা 

অনুযায়ী 

সহকারী  চ্চরচালক (প্রশাসন) 

রফান: ৯৩৩২২৫৩ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অচ্চিেপ্তর 

তথ্য মন্ত্রণালয় 

১১২, সাচ্চকিট হাউজ ররাড, ঢাকা। 

www.dfp.gov.bd 

 

 

১. রসবা প্রোন প্রচ্চতশ্রুচ্চত 

 
ক্র. 

নাং 

কায িাবচ্চল/দসবার নাম প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র  রসবার মূল্য 

এবাং  চ্চরদশাি 

 দ্ধচ্চত 

রসবা 

প্রোদনর 

সময়সীমা 

োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ( েচ্চব, রফান 

নম্বর ও ইদমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫)  

১.  রেদশর সকল  ত্র- চ্চত্রকা ও পুস্তদকর 

চ্চনবন্ধন 

* ব্যচ্চি বা প্রচ্চতষ্ঠাদনর চ্চনজস্ব প্যাদড 

মহা চ্চরচালক বরাবদর চ্চনি িাচ্চরত ফরদম 

আদবেন করদত হদব। 

*  চ্চনবন্ধন শাখায়/অনলাইদন ফরম 

 াওয়া যাদব। 

চ্চবনামূদল্য ৭ (সাত) 

চ্চেন 

উ  চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন) 

রফান: ৯৩৩১৯৬৪ 

E-mail: 

himaloy4800yahoo.com 

২. সাংবাে ত্র ও সামচ্চয়কীর নাদমর ছাে ত্র 

প্রোন 

* চ্চনি িাচ্চরত ফরদম সাংচ্চিষ্ট রজলা 

প্রশাসক কায িালদয় আদবেন করার  র 

আদবেন ত্রটি রজলা প্রশাসক কর্তিক 

মহা চ্চরচালক বরাবর রপ্ররণ।  

*  সাংচ্চিষ্ট রজলা প্রশাসদকর েপ্তর 

চ্চবনামূদল্য  ৭ (সাত) 

চ্চেন 

উ  চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন) 

৩.  চ্চত্রকাসমূদহর চ্চনয়চ্চমত প্রকাশ সাংক্রান্ত 

প্রতেয়ন ত্র জাচ্চর 

* চ্চনবন্ধন শাখায় মুচ্চিত  চ্চত্রকার কচ্চ  

চ্চনয়চ্চমত জমা প্রোন সাদ দক্ষ প্রচ্চতষ্ঠাদনর 

চ্চনজস্ব প্যাদড মহা চ্চরচালক বরাবর 

আদবেন ত্র 

প্রদযাজে নয় ১৫ 

( দনর) 

চ্চেন 

উ  চ্চরচালক (চ্চনবন্ধন) 

৪. চ্চনরীক্ষাপূব িক  ত্র- চ্চত্রকার প্রচার সাংখ্যা 

চ্চনি িারণ 

* চ্চনরীক্ষা রনাটিশ জারীর  র 

আদবেনকারী প্রচ্চতষ্ঠান কর্তিক প্রদয়াজনীয় 

তথ্য োচ্চখল। 

* প্রােচ্চমক তথ্যাবচ্চল সম্বচ্চলত চ্চনি িাচ্চরত 

ছক এ অচ্চিেপ্তদরর এচ্চবচ্চস শাখায়  াওয়া 

যাদব। 

চ্চবনামূদল্য ৩ (চ্চতন) 

মাস 

সহকারী  চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস) 

রফান: ৫৮৩১০৩৮৮ 

৫. সাংবাে ত্র/সামচ্চয়কীর চ্চমচ্চডয়া 

তাচ্চলকুভুচ্চিকরণ 

ব্যচ্চি বা প্রচ্চতষ্ঠাদনর চ্চনজস্ব প্যাদড 

মহা চ্চরচালক বরাবর আদবেন করদত 

হদব। 

চ্চবনামূদল্য ৩ (চ্চতন) 

মাস 

সহকারী  চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস) 

৬. প্রচার সাংখ্যার চ্চিচ্চিদত সাংচ্চিষ্ট  চ্চত্রকার ব্যচ্চি বা প্রচ্চতষ্ঠাদনর চ্চনজস্ব প্যাদড চ্চবনামূদল্য ২ (দুই) সহকারী  চ্চরচালক (এচ্চবচ্চস) 
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চ্চবজ্ঞা ন হার ও মাচ্চসক চ্চনউজচ্চপ্রদের 

রকাটা চ্চনি িারণ 

মহা চ্চরচালক বরাবর আদবেন করদত 

হদব। 

মাস 

7. অচ্চিেপ্তদরর চ্চনজস্ব প্রকাশনা ও চ্চনচ্চম িত 

চলচ্চিত্র সব িসািারদণর জদে সহজলিে 

করা 

ক্রদয়র রক্ষদত্র মহা চ্চরচালক বরাবর 

চ্চলচ্চখত আদবেন ত্র 

চ্চনি িাচ্চরত মূল্য 

 চ্চরদশািপূব িক 

ক্রয় করা যাদব। 

সারা বছর প্রকাশনা শাখা /  

চ্চবক্রয় ও চ্চবতরণ শাখা 

রফান: ৫৮৩১০০৬৭ 

E-mail: 
akterhasina90@gmail.com 

8. শুদ্ধাচার রকৌশল বাস্তবায়দন রসবা প্রোদন 

স্বচ্ছতা ও জবাবচ্চেচ্চহতা চ্চনচ্চিতকরদণ 

রসবা িহণকারীদের সাদে রফাকাল 

 দয়ে কম িকতিার মত চ্চবচ্চনময় 

রকান অচ্চিদযাগ চ্চকাংবা সমস্যা সাংক্রান্ত 

সাংচ্চিষ্ট প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র  

প্রদযাজে নয় প্রচ্চত 

রসামবার 

উ  চ্চরচালক (প্রশাসন) 

 রফান: 9331005  

E-mail: 
mquamruzzaman@yahoo.com 

 

২. অচ্চিদযাগ ব্যবস্থা না  দ্ধচ্চত(GRS) 

 
 রসবা প্রাচ্চপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল বা োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা সমািান চ্চেদত ব্যে ি হদল চ্চনদনাি  দ্ধচ্চতদত রযাগদযাগ করুন: 

 
ক্রচ্চমক 

নাং 

কখন রযাগাদযাগ করদবন রযাগাদযাদগর ঠিকানা চ্চনষ্পচ্চির সময়সীমা 

১. োচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিার সমািান চ্চেদত ব্যে ি হদল GRS রফাকাল  দয়ে কম িকতিার নাম ও  েচ্চব: 

রমাোঃ কামরুজ্জামান 

উ  চ্চরচালক (প্রশাসন 

রফান: ৯৩৩১০০৫ 

ইদমইল: mquamruzzaman@yahoo.com 
ওদয়বদ াট িার: প্রচ্চতষ্ঠাদনর ওদয়ব র াট িাদলর GRS চ্চলঙ্ক। 

০৭ (সাত) চ্চেন 

২. GRS রফাকাল  দয়ে কম িকতিা চ্চনচ্চেষ্ট সমদয় 

সমািান চ্চেদত ব্যে ি হদল 

মহা চ্চরচালক 

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অচ্চিেপ্তর 

রফান: ৮৩৩১০৩৪ 

ইদমইল: directorgeneral_dfp@yahoo.co.uk 

০৩ (চ্চতন) চ্চেন 

 

 
৩. আ নার কাদছ আমাদের প্রতোশা 

 
১) চ্চনি িাচ্চরত ফরদম সম্পূণ িিাদব পূরণকৃত আদবেন ত্র জমা প্রোন। 

২)  চ্চনি িাচ্চরত শাখায় প্রদয়াজনীয় রসবা মূল্য  চ্চরদশাি করা। 

৩) সাক্ষাদতর জে চ্চনি িাচ্চরত সমদয় উ চ্চস্থত োকা। 

৪) প্রদয়াজনীয় সকল প্রামাচ্চণক কাগজ ত্র চ্চনি িাচ্চরত শাখায় োচ্চখল করা। 

৫) রসবা প্রাচ্চপ্তদত চ্চবলম্ব হদল বা রকাদনা িরদনর অচ্চনয়ম  চ্চরলচ্চক্ষত হদল সাংচ্চিষ্ট শাখার উর্ধ্িতন কর্তি ক্ষদক অবচ্চহত করা। 
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