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 প্রসিষ্ঠার প্রপ্রক্ষাপি:
•

চলচ্চিত্রনিল্প ও সেনলনিির্ির মর্তা িচ্চিিালী গণমাধযর্মর উন্নয়র্ি ২০১৩ োর্লর ১ ির্িম্বর
প্রনতটিত হয় বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে। বাাংলার্দি জাতীয় োংের্দর ২০১৩
োর্লর ২৩ িাং আইি নহোর্ব ‘বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে আইি ২০১৩’ পাি
হয় এবাং তথ্য মন্ত্রণালর্য়র প্রজ্ঞাপি অিুর্ায়ী আইিটে ০১ ির্িম্বর ২০১৩ তানরখ সথ্র্ক কার্কর
য
হয়। ১০ সের্েম্বর ২০১৪ তানরর্খ মািিীয় প্রধািমন্ত্রী সিখ হানেিা কততক
য বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও
সেনলনিিি ইিনিটেউে ও এর ১ম চলচ্চিত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (নডর্লামা) সকার্েরয শুি উর্বাধি
স াষণার মধয নদর্য় এ ইিনিটেউে র্াত্রা শুরু কর্র।

•

জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু সিখ মুচ্চজবুর রহমাি ১৯৫৭ োর্ল বাাংলার্দি চলচ্চিত্র উন্নয়ি কর্পার্রিি
য
(নবএফনডনে) প্রনতিার মাধযর্ম সদর্ির চলচ্চির্ত্র সর্ স্বণালী
য অধযার্য়র েূচিা কর্রনির্লি তারই
োথ্ক
য রূপায়ি ‘বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে (নবনেটেআই)’।

•

চলচ্চিত্রনিল্প অধযয়ি, গর্বষণা ও নিক্ষার মাধযর্ম সদর্ির ইনতহাে, ঐনতহয ও োংস্কতনতর লালি
এবাং মুচ্চির্ুর্ের সচতিা নবকার্ি প্রনতিার পর সথ্র্ক অদযাবনধ এ ইিনিটেউে নিরলেিার্ব কাজ
কর্র র্ার্ে। বাাংলার্দর্ি চলচ্চিত্র নির্ল্পর নবকাি ও সেনলনিিি অিুিাি প্রর্র্াজিার েূচিালগ্ন
সথ্র্ক সর্ েকল গুনণ-নিমাতা,
য
সেনলনিিি বযচ্চিত্ব, চলচ্চিত্র-সবাো এবাং নিল্পীগণ েম্পতি নির্লি,
িবেতষ্ট এ ইিনিটেউর্েও তাাঁরা োংনিষ্ট নবষর্য় প্রনিক্ষণ কার্ক্রর্ম
য
োংর্ুি রর্য়র্িি।

•

“োাংস্কতনতক অগ্রর্াত্রায় িবতরঙ্গ” এই প্রনতপাদয ধারণ কর্র নবনেটেআই সথ্র্ক ইর্তামর্ধয স্বল্প ও
দী র্ময়ানদ
য
নবনিন্ন সকাে য েমানি সির্ষ নিক্ষাথ্ীরা নবনিন্ন সক্ষর্ত্র কতনতত্বপূণ য কার্জর মাধযর্ম
চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি অিুিাি নিমার্ণ
য সগৌরবময় িূ নমকা রাখর্িি।

 সিসিটিআই-এর কার্ক্রজের
ট
সিশন, সেশন ও প্রকৌশলগি
উজেশযিেূহ:
•

সিশন (Vision):
চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি অিুিাি নিমার্ণ
য দক্ষ ও সর্াগয নিমাতা
য এবাং কলাকুিলী েতটষ্ট।

•

সেশন (Mission):
চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি অিুিাি নিমাণ
য নবষর্য় নডনগ্র ও কানরগনর প্রনিক্ষণ প্রদািেহ এতদোংনিষ্ট
নবষর্য় অধযয়ি, গর্বষণামূলক কমকাণ্ড
য
ও প্রকািিার মাধযর্ম চলচ্চিত্র ও সেনলনিির্ির জিয
সর্াগয ও দক্ষ নিমাতা
য এবাং কলাকুিলী েতটষ্ট করা।
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 প্রকৌশলগি উজেশযিেূহ (Strategic Objectives):
•
•

চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি নবষর্য় সকােেমূ
য র্হর গুণগত মাি নিচ্চিত করা।
চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি অিুিাি নিমাণ
য নবষর্য় প্রর্ণাদিা েতটষ্ট করা।

 সিসিটিআই-এর কার্ািসল:
ট
•
•
•
•
•
•
•
•

চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি অিুিাি নিমাণ
য নবষর্য় নডর্লামা, স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা ও স্নাতক নডনগ্রেহ
অিযািয স্বল্পকালীি সকার্েরয আর্য়াজি করা;
চলচ্চিত্র এবাং সেনলনিিি অিুিাি নিমাতা
য
ও কলাকুিলী এবাং এতদোংনিষ্ট বযচ্চির্দর জিয
প্রর্য়াজিীয় প্রনিক্ষণ কাঠার্মা নিধারণ,
য
পনরচালি ও মূলযায়ি করা;
চলচ্চিত্র এবাং সেনলনিিি অিুিাি নিমাণ
য নবষর্য় সেনমিার, নের্ম্পাচ্চজয়াম, ওয়াকযিপ ইতযানদর
আর্য়াজি;
জাতীয় ও আন্তজযানতক পর্ার্য়
য
চলচ্চিত্র এবাং সেনলনিিি অিুিাি নিমাণ
য নবষর্য় গর্বষণা
কার্ক্রম
য
গ্রহণ এবাং উিরূপ গর্বষণালে ফলাফল প্রকাি;
চলচ্চিত্র এবাং সেনলনিিি অিুিাি নিমার্ণর
য
নবষর্য় পরামিক
য সেবা প্রদাি;
চলচ্চিত্র এবাং সেনলনিিি অিুিাি নিমার্ণর
য
উপর নবর্িষ অবদার্ির জিয সকাি বযচ্চির্ক নবর্িষ
েম্মািিা প্রদাি;
বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে আইি, ২০১৩-এর উর্েিয পূরণকর্ল্প প্রর্য়াজিীয়
অিয সকার্িা কার্ক্রম
য
গ্রহণ;
অিুেনন্ধৎেু পাঠক, গর্বষক ও নিক্ষাথ্ীর্দর নচন্তিপ্রচ্চক্রয়ার ধারক নহর্ের্ব ইউর্ির্স্কা-র ISSN
িাম্বার প্রাি (ISSN-24156639) ‘বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে পচ্চত্রকা’
নিয়নমতিার্ব প্রকাি করা।

 প্রশািসনক/িাাংগঠসনক কাঠাজো:
•

•

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী সিখ হানেিার ঐকানন্তক আগ্রর্হর ফর্লই ২০১৩ োর্লর ১ ির্িম্বর প্রনতটিত
হয় বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে (নবনেটেআই)। িবেতষ্ট এই ইিনিটেউে
পনরচালিার জিয জিপ্রিােি ও অথ্ য মন্ত্রণালর্য় অিুর্মানদত োাংগঠনিক কাঠার্মা অিুর্ায়ী,
৩৪টে পর্দর নবপরীর্ত ৮৭ টে জিবর্লর অিুর্মাদি পাওয়া সগর্ি।
তর্ব, িবেতষ্ট এ প্রনতিািটে োংর্ুচ্চি, চুচ্চি, দদনিক মজুনর ইতযানদ নিনত্তর্ত কমকতয
য া/কমচারী
য
নির্ুচ্চির মাধযর্ম োংনক্ষি পনরের্র এর কার্ক্রম
য
পনরচালিা করর্ি।

 প্রিিা প্রদাজনর প্রক্ষত্রিেূহ:
•
•
•
•
•
•

চলচ্চিত্র নিমাণ
য ও সেনলনিিি অিুিাি প্রর্র্াজিা নবষর্য় স্বল্প ও দী য সময়ানদ নবনিন্ন প্রনিক্ষণ
সকার্ে িনতয
য
প্রনিক্ষক নহর্ের্ব অাংিগ্রহণ
নবনেটেআই প্রকািিার জিয সলখা গ্রহণ
তথ্য প্রদাি
প্রনিক্ষণ সকাে আর্য়াজি
য
নবষয়ক তথ্য ও সর্াগার্র্াগ
চলমাি সকােেমূ
য র্হর তথ্য ও সর্াগার্র্াগ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

গ্রন্থাগার বযবহার্রর েুনবধা
সেন্ডার ও আনথ্ক
য সেবা প্রদাি
প্রনিক্ষণ র্ন্ত্রপানত নবষয়ক সেবা
প্রকািিা
ক্রয়-নবক্রয়
পনরবহি েুনবধা
অনফর্ের বযবহার্ চ্চয জনিেপত্র ও অিযািয েুনবধা
আনথ্ক
য নবষয়ানদ
িুটে

 প্রিিা প্রদাজনর পদ্ধসি িা প্রকৌশল:
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রনিক্ষণ সকার্ে য িনতয োংক্রান্ত তথ্য ও সর্াগার্র্ার্গর জিয সেবা প্রদার্ির পেনত ই-সমইল,
সফািালাপ, েরােনর সর্াগার্র্াগ, পচ্চত্রকা, টেনি চযার্িল ও োমাচ্চজক সর্াগার্র্াগ মাধযর্ম করা হয়।
প্রনিক্ষক নহর্ের্ব অাংিগ্রহর্ণর েুর্র্ার্গর জিয ই-সমইর্ল েফেকনপ বা েরােনর সর্াগার্র্ার্গর
মাধযর্ম হাডযকনপ সেবা প্রদার্ির পেনত নহর্ের্ব বযবহৃত হয়।
নবনেটেআই-এর প্রকািিার সলখা গ্রহর্ণর জিয ই-সমইল, সফািালাপ, েরােনর সর্াগার্র্াগ,
োমাচ্চজক সর্াগার্র্াগ মাধযম বযবহৃত হয়।
তথ্য অনধকার নবনধমালা, ২০০৯-এর ৮ ধারা অিুর্ায়ী তথ্য প্রানির জিয নিধানরত
য
ফরর্ম, োদা
কাগর্জ বা সক্ষত্রমর্ত, ইর্লক্ট্রনিক নমনডয়া বা ই-সমইল বযবহার্।য
সেন্ডার ও আনথ্ক
য সেবা প্রদাি নবষয়ক তথ্য প্রানির জিয নবনেটেআই-এর ই-সমইল ও ওর্য়বোইর্ে
প্রদনিতয তথ্যাবলী।
চলমাি সকােেমূ
য র্হর তথ্য ও সর্াগার্র্ার্গর জিয েরােনর সর্াগার্র্াগ বা সফািালাপ করা সর্র্ত
পার্র।
নিধানরত
য
ফরম, কাডয বযবহার্রর মাধযর্ম েরােনর সর্াগার্র্াগপূবক
য গ্রন্থাগার বযবহার্রর েুনবধা
প্রদাি।
এিাড়া, প্রকািিা ক্রয়-নবক্রয় ও প্রনিক্ষণ র্ন্ত্রপানত নবষয়ক সর্াগার্র্ার্গর জিয েরােনর সর্াগার্র্াগ
করা সর্র্ত পার্র।

 প্রিিার োধ্যজে েনগণ সকিাজি উপকৃি হয়:
•

•
•

তথ্য প্রর্ুচ্চির র্ুর্গ চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি শুধু নবর্িাদর্ির মাধযমই িয়, বরাং অিযতম িচ্চিিালী
গণমাধযম নহর্ের্ব সদি, জানত ও েমাজ গঠর্ি এ নিল্প গুরুত্বপূণ য িূ নমকা পালি করর্ি। তর্ব,
এর্ক্ষর্ত্র সদর্ি প্রনিনক্ষত জিবর্লর োংকে রর্য়র্ি। ফর্ল, অধযয়ি ও প্রনিক্ষর্ণর মাধযর্ম
মুচ্চির্ুর্ের সচতিায় উদ্বুে তরুণ কমী গর্ড় তু লর্ত বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি
ইিনিটেউউর্ের কার্ক্রম
য
অবযাহত রর্য়র্ি।
চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি অিুিাি নিমার্ণ
য
তাচ্চিক ও বযবহানরক জ্ঞািাজযর্ির মাধযর্ম উৎোহী
জিোধারণ প্রনিনক্ষত হয়।
নবনেটেআই কততক
য নবনিন্ন ওয়াকযিপ/সেনমিার আর্য়াজর্ির মাধযর্ম োংনিষ্ট নবষর্য় আগ্রহী বযচ্চি
চলচ্চিত্র নিল্প অিুধাবি ও টেনি অিুিাি নিমার্ণ
য ের্চতি ও উদ্বুে হয়।

 িসিষ্যৎ পসরকল্পনা:
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•

•

•
•
•

চলমাি ২ বির সময়ানদ তততীয় ও চতু থ্ যচলচ্চিত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা) সকাে যও ১
বির সময়ানদ চতু থ্ য সেনলনিিি অিুিাি ও োংবাদ প্রর্র্াজিা (স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা) সকাে য এবাং
অিযািয স্বল্পর্ময়ানদ সকােেমূ
য হ েফলিার্ব েম্পন্ন করা এবাং ধীর্র ধীর্র দী র্ময়ানদ
য
নডনগ্রেমূহর্ক
মািাে ও
য স্নাতক েম্মাি-এর েমপর্ার্য়
য উন্নীতকরণ।
প্রেঙ্গত: নবনেটেআই-এর ‘স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা সকাে’ য স্নাতর্কাত্তর বা মািাে যনডনগ্রর্ত রূপান্তর্রর
োংর্িাধিী প্রস্তার্ব ইর্তামর্ধয গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি েরকার্রর মনন্ত্রেিা েম্মনত জ্ঞাপি কর্রর্ি।
এ োংর্িাধিী প্রস্তাব জাতীয় োংের্দ চূ ড়ান্ত অিুর্মাদি লাি করর্ল ইিনিটেউে উিতর নডনগ্র ও
উিতর গর্বষণা বাস্তবায়র্ির েক্ষমতা অজযি করর্ব।
ইিনিনউর্ের োাংগঠনিক কাঠার্মা ও র্ন্ত্রপানতর তানলকা এবাং প্রনবধািমালা চূ ড়ান্তকরণ।
নির্য়াগ কার্ক্রম
য
েম্পন্ন করা, নিজস্ব কযাম্পাে প্রনতিা করা। নিজস্ব দক্ষ ও সর্াগয ফযাকানি েতটষ্ট
ও প্রর্য়াজিীয় র্ন্ত্রপানত েরবরাহ নিচ্চিত করা।
েমজাতীয় নবর্দনি প্রনতিািগুনলর োর্থ্ সর্াগার্র্াগ ও আন্ত:েম্পকয স্থাপি।

 প্রিিা প্রাসির লজক্ষয করণীয়:
একজি সেবা গ্রহণকারী নবনেটেআই সথ্র্ক নিধানরত
য
ফরম েম্পূণিার্ব
য
পূরণ কর্র আর্বদিপত্র জমা
সদর্বি এবাং েটঠক মাধযর্ম প্রর্য়াজিীয় নফ (প্রর্র্াজয সক্ষর্ত্র) পনরর্িাধপূবক
য োক্ষার্তর জিয নিধানরত
য
েমর্য়র পূর্বইয উপনস্থত থ্াকার মাধযর্ম কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণ করর্ত পারর্বি।

 প্রিিা প্রাসিজি প্রকান অসিজর্াগ থাকজল প্রকাথায় র্াজিন:
দানয়ত্বপ্রাি কমকতয
য া েমাধাি নদর্ত বযথ্ হর্ল
য
অনির্র্াগ বযবস্থাপিা পেনত বা GRS সফাকাল পর্য়ন্ট
কমকতয
য ার দির্র সর্াগার্র্াগ করা র্ার্ব:
জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: ০২-৫৫০৭৯৪৪২, ই-সমইল: nawaznimc@yahoo.com
ওর্য়ব সপােয াল: প্রনতিার্ির ওর্য়ব সপােয ার্লর নলঙ্ক।
তর্ব, GRS সফাকাল পর্য়ন্ট কমকতয
য া নিনদযষ্ট েমর্য় অথ্াৎ
য ১০ কার্নদবর্ের
য
মর্ধয েমাধাি নদর্ত বযথ্ যহর্ল
প্রধাি নিবাহীর
য
দির্র সর্াগার্র্াগ করর্ত পারর্বি:
জিাব সমাোঃ রনফকুজ্জামাি
প্রধাি নিবাহী
য (অনতনরি েনচব)
সফাি: ০২-৫৫০৭৯৩৪০ ও ০২-৫৫০৭৯৩৪৫, ই-সমইল: bctibd2013@gmail.com
উর্েখয, এর্ক্ষর্ত্র অনির্র্াগ নিষ্পনত্তর েময়েীমা ১০ কার্নদবে।
য
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একনেজর নাগসরক প্রিিা কার্ক্রে
ট
সনজদটসশকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দি েরকার
বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে

সিটিজেনি চািট ার
১. সিশন ও সেশন
সিশন (Vision):
চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি অিুিাি নিমার্ণ
য দক্ষ ও সর্াগয নিমাতা
য এবাং কলাকুিলী েতটষ্ট।
সেশন (Mission):
চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি অিুিাি নিমাণ
য নবষর্য় নডনগ্র ও কানরগনর প্রনিক্ষণ প্রদািেহ এতদোংনিষ্ট নবষর্য়
অধযয়ি, গর্বষণামূলক কমকাণ্ড
য
ও প্রকািিার মাধযর্ম চলচ্চিত্র ও সেনলনিির্ির জিয সর্াগয ও দক্ষ
নিমাতা
য এবাং কলাকুিলী েতটষ্ট করা।
২) প্রিিা প্রদান প্রসিশ্রুসি
২.১) নাগসরক প্রিিা

ক্র
ে

প্রিিার
নাে

প্রিিা প্রদান
পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এিাং
প্রাসিস্থান

(১)

(২)

১.

প্রনিক্ষণ
সকার্ে য
িনতয
োংক্রান্ত
তথ্য ও
সর্াগা
সর্াগ

(৩)
ই-সমইল,
সফািালাপ,
েরােনর
সর্াগার্র্াগ,
পচ্চত্রকা, টেনি
চযার্িল ও
োমাচ্চজক
সর্াগার্র্াগ মাধযম
ই-সমইর্ল
েফেকনপ বা
েরােনর
সর্াগার্র্ার্গর
মাধযর্ম হাডয কনপ
ই-সমইল,
সফািালাপ,
েরােনর
সর্াগার্র্াগ,
োমাচ্চজক

(৪)
প্রকানিত
নবজ্ঞাপর্ি চানহত
কাগজ পত্রানদ
প্রানিস্থাি: োংনিষ্ট
পচ্চত্রকা,
ওর্য়বোইে এবাং
পনরচালক-এর
অনফে
জীবি বতত্তান্ত এবাং
নিক্ষাগত সর্াগযতা
ও অনিজ্ঞতার
েতযানয়ত
েিদপত্র
সলখা/নিবন্ধ,
োংনিষ্ট িনব,
োংনক্ষি
জীবিবতত্তান্ত-এর
েফেকনপ ও হাডয

২.

৩.

প্রনিক্ষ
ক
নহর্ের্ব
অাংিগ্র
হণ
প্রকাি
িার
জিয
সলখা
গ্রহণ

প্রিিার
েূলয এিাং
পসরজশাধ্
পদ্ধসি
(৫)

প্রিিা
প্রদাজন
র
িেয়
িীো
(৬)

পচ্চত্রকায়
প্রকানিত
নবজ্ঞাপর্ি
প্রদত্ত
তথ্যািুর্ায়ী

১-৩
কার্নদ
য
বে

প্রর্র্াজয িয়

৩০
কার্নদ
য
বে

দাসয়ত্বপ্রাি কেকিট
ট
া
(নাে,পদসি, প্র ান ও ইপ্রেইল)
(৭)
জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: 02-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল:
nawaznimc@yahoo.com

জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: 02-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল:
nawaznimc@yahoo.com

প্রর্র্াজয িয়
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৯০
কার্নদ
য
বে

জিাব সমা: মাহমুদুি িবী
উপপনরচালক (প্রিােি ও
অথ্)য
সফাি: ০২-৫৫০৭৩৯৪৩
ই-সমইল:

সর্াগার্র্াগ মাধযম

৪.

৫.

তথ্য
প্রদাি

সেন্ডার
ও
আনথ্ক
য
সেবা
প্রদাি
নবষয়ক
তথ্য

নিধানরত
য
ফরর্ম,
োদা কাগর্জ বা
সক্ষত্রমর্ত,
ইর্লক্ট্রনিক
নমনডয়া বা ইসমইর্ল

কনপ

নিধানরত
য
ফরম
প্রানিস্থাি: ওর্য়ব
োইে/প্রিােি
িাখা

mnabi_233@yahoo.com

তথ্য
অনধকার
নবনধমালা
(তথ্য প্রানি
োংক্রান্ত)
২০০৯ এর
৮ ধারা
অিুর্ায়ী
মূলয
পনরর্িাধর্র্া
গয

নবজ্ঞাপর্ি
প্রকানিত চানহদা
অিুর্ায়ী েরােনর
সর্াগার্র্াগ/
ইসমইল/ওর্য়বোইে

পচ্চত্রকায়
প্রকানিত
নবজ্ঞাপর্ি
প্রদত্ত
তথ্যািুর্ায়ী
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১-৩
নদি

জিাব সমা: মাহমুদুি িবী
উপপনরচালক (প্রিােি ও
অথ্)য
সফাি: ০২-৫৫০৭৩৯৪৩
ই-সমইল:
mnabi_233@yahoo.com

১-৩০
নদি

জিাব তানরক সমাহাম্মদ
েহকারী পনরচালক (অথ্)য
সফাি: ০২-৫৫০৭৯৩৪১
ই-সমইল:
tariq_august@yahoo.com

২.২) অিযান্তরীণ প্রিিা

ক্র
ে

প্রিিার
নাে

প্রিিা প্রদান
পদ্ধসি

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র এিাং
প্রাসিস্থান

(১
)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

প্রিিা
প্রদাজন
র
িেয়
িীো
(৬)

পনরবহি
েুনবধা

দদনিক
সর্াগার্র্াগ ও
নবর্িষ সক্ষর্ত্র
নিধানরত
য
ফরর্ম
চানহদাপত্র
প্রদার্ির মাধযর্ম

নবর্িষ সক্ষর্ত্র
নিধানরত
য
ফরম
প্রানিস্থাি: প্রিােি
িাখা

েরকানর
নবনধ
সমাতার্বক

১-৩
কার্নদ
য
বে

নিধানরত
য
ফরর্ম
চানহদাপত্র
প্রদার্ির মাধযর্ম

নবর্িষ সক্ষর্ত্র
নিধানরত
য
ফরম
প্রানিস্থাি: প্রিােি
িাখা

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

অনফর্ের
বযবহার্ য
চ্চজনিেপ
ত্র ও
অিযািয
েুনবধা

িুটে

আনথ্ক
য
নবষয়ানদ

প্রনিক্ষণ
সকাে য
আর্য়াজ
ি
নবর্ষয়ক
তথ্য ও
সর্াগার্র্া
গ
চলমাি
সকাে য
েমুর্হর
তথ্য ও
সর্াগার্র্া
গ
গ্রন্থাগার

নলনখত
আর্বদিপত্র

স্ব-উপস্থাপির্র্াগয

েরােনর
সর্াগার্র্াগ,
বযাাংক

প্রর্র্াজয সক্ষর্ত্র
নবল, িাউচার,
িযাম্প, দনলল
ইতযানদ
প্রানিস্থাি: অথ্ য
িাখা

েরােনর
সর্াগার্র্াগ,
সফািালাপ, ইসমইল,
োমাচ্চজক
সর্াগার্র্াগ
মাধযম

েরােনর
সর্াগার্র্াগ বা
সফািালাপ

প্রিিার
েূলয এিাং
পসরজশাধ্
পদ্ধসি

দাসয়ত্বপ্রাি কেকিট
ট
া
(নাে,পদসি, প্র ান ও ইপ্রেইল)
(৭)
জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: 02-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল:
nawaznimc@yahoo.com

নবিামূর্লয

২-৭
কার্নদ
য
বে

জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: 02-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল:
nawaznimc@yahoo.com

নবিামূর্লয

১-৩
কার্নদ
য
বে

নবিামূর্লয

৩-১৫
কার্নদ
য
বে

জিাব সমাোঃ মােুম-উল-আলম
েহকারী পনরচালক (প্রিােি)
সফাি: ০২-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল:
masumul75@gmail.com
জিাব তানরক সমাহাম্মদ
েহকারী পনরচালক (অথ্)য
সফাি: ০২-৫৫০৭৯৩৪১
ই-সমইল:
tariq_august@yahoo.com

প্রনতিার্ির নিজস্ব
ওর্য়বোইে,
নবনেটেআই-এর
োংনিষ্ট িাখা

নবিামূর্লয

২৪
ন্টা

জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: 02-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল:
nawaznimc@yahoo.com

প্রর্য়াজি সিই

নবিামূর্লয

২৪
ন্টা

জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: 02-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল:
nawaznimc@yahoo.com

েরােনর

নিধানরত
য
ফরম,

েদেযপদ
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১-২

নমজ মুচ্চিলা খািম

বযবহার্র
র েুনবধা

সর্াগার্র্াগ

কাডয, নিবন্ধি বই

নফ: ১০০০
োকা

কার্নদ
য
বে

গ্রন্থাগার েহকারী
ই-সমইল:
munjelabcti09@gmail.com

৮.

৯.

প্রনিক্ষণ
র্ন্ত্রপানত
নবষয়ক
সেবা

প্রকািিা
ক্রয়নবক্রয়

েরােনর
সর্াগার্র্াগ

নিধানরত
য
ফরম,
নিবন্ধি বই

নবিামূর্লয

৩-৭
কার্নদ
য
বে

সফাি: ০২-৫৫০৭৯৪৫১
জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: 02-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল:
nawaznimc@yahoo.com

েরােনর
সর্াগার্র্াগ

প্রানিস্থাি:
নবনেটেআই
পচ্চত্রকার
পনরর্বিক:
পযানপরাে,
আচ্চজজ েুপার
মার্কযে, িাহাবাগ,
ঢাকা।
পাঠক েমার্বি:
আচ্চজজ েুপার
মার্কযে, িাহাবাগ,
ঢাকা।

নিধানরত
য
হার্র

১-৩
নদি

নমজ মুচ্চিলা খািম
গ্রন্থাগার েহকারী
ই-সমইল:
munjelabcti09@gmail.com

সফাি: ০২-৫৫০৭৯৪৫১
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২.৩) আওিাধ্ীন অসধ্দির/দির/িাংস্থা কিৃ ক
ট প্রদত্ত প্রিিা
৩) অসিজর্াগ িযিস্থাপনা পদ্ধসি (GRS)
ক্রে

কখন প্রর্াগাজর্াগ করজিন

প্রর্াগাজর্াজগর টঠকানা

সনষ্পসত্তর িেয়িীো

GRS সফাকাল পর্য়ন্ট কমকতয
য ার িাম ও
পদনব:
১.

দানয়ত্ব প্রাি কমকতয
য া েমাধাি
নদর্ত বযথ্ হর্ল
য

জিাব সমা: মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
সফাি: 02-৫৫০৭৯৪৪২
ই-সমইল: nawaznimc@yahoo.com

১০ কার্নদবে
য

ওর্য়ব সপােয াল: প্রনতিার্ির ওর্য়ব
সপােয ার্লর নলঙ্ক
জিাব সমাোঃ রনফকুজ্জামাি
প্রধাি নিবাহী
য (অনতনরি েনচব)
নিনদয ষ্ট েমর্য় েমাধাি নদর্ত বযথ্ য সফাি: ০২-৫৫০৭৯৩৪০ ও ০২৫৫০৭৯৩৪৫
হর্ল
ই-সমইল: bctibd2013@gmail.com
GRS সফাকাল পর্য়ন্ট কমকতয
য া

২.

১০ কার্নদবে
য

৪) আপনার কাজে আোজদর প্রিযাশা
ক্রে
১.

প্রসিশ্রুি/কাঙ্ক্ষিি প্রিিা প্রাসির লজক্ষয করণীয়
নিধানরত
য
ফরর্ম েম্পূণিার্ব
য
পূরণকতত আর্বদি জমা
প্রদাি

২.

েটঠক মাধযর্ম প্রর্য়াজিীয় নফ (প্রর্র্াজয সক্ষর্ত্র) পনরর্িাধ
করা

৩.

োক্ষার্তর জিয নিধানরত
য
েমর্য়র পূর্বইয উপনস্থত থ্াকা

 ইনসিটিউজির পসরচালনা ও প্রশািন:
•

ইিনিটেউর্ের পনরচালিা ও প্রিােনিক কার্ক্রম
য
২২ েদেয নবনিষ্ট একটে গিনিাংয বনড কততক
য
অিুর্মাদর্ির মাধযর্ম পনরচানলত হর্য় থ্ার্ক।

গিসনাংট িসির িদিযগজণর নাজের িাসলকা:
ক্রে
১.
২.
৩.

িম্মাসনি িদিযজদর নাে ও টঠকানা
জিাব সমা: আব্দুল মার্লক
েনচব
তথ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলার্দি েনচবালয়, ঢাকা ।
মহাপনরচালক
জাতীয় গণমাধযম ইিনিটেউে, ঢাকা।
জিাব সমা: মুনহবুল সহার্েইি
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পদসি
সচয়ারমযাি
েদেয
েদেয

৪.

৫.

৬.

ক্রে
৭.

৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.

১৪.

১৫.

১৬.

১৭.
১৮.

অনতনরি েনচব (প্রিােি ও চলচ্চিত্র)
তথ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলার্দি েনচবালয়, ঢাকা।
র্ুগ্মেনচব
নে-আর অনধিাখা
জিপ্রিােি মন্ত্রণালয়, বাাংলার্দি েনচবালয়, ঢাকা।
সবগম মাহমুদা খাতু ি
র্ুগ্ম-েনচব
অথ্ মন্ত্রণালয়,
য
বাাংলার্দি েনচবালয়, ঢাকা।
জিাব সরাকোিা মার্লক, এিনডনে
অনতনরি েনচব
োংস্কতনত নবষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলার্দি েনচবালয়, ঢাকা।
িম্মাসনি িদিযজদর নাে ও টঠকানা
জিাব আবু োইদ মাহমুদ খাি
র্ুগ্মেনচব
মাধযনমক ও উিনিক্ষা নবিাগ, নিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাাংলার্দি েনচবালয়,
ঢাকা।
মহাপনরচালক
বাাংলার্দি সেনলনিিি, রামপুরা, ঢাকা।
বযবস্থাপিা পনরচালক
বাাংলার্দি চলচ্চিত্র উন্নয়ি কর্পার্রিি,
য
সতজগাাঁও, ঢাকা।
মহাপনরচালক
বাাংলার্দি নফল্ম আকযাইি, আগারগাাঁও, ঢাকা।
মহাপনরচালক
চলচ্চিত্র ও প্রকািিা অনধদির, ঢাকা।
জিাব অধযাপক ড.এ.সজ.এম িনফউল আলম িূ ইয়া
সেনলনিিি ও চলচ্চিত্র নবিাগ, ঢাকা নবশ্বনবদযালয়, ঢাকা।
জিাব মনতি রহমাি
১২/১৩, ইকবাল সরাড, সমাহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।
জিাব দেয়দ হাোি ইমাম
অনির্িতা, চলচ্চিত্র নিমাতযা ও প্রর্র্াজক
ফ্ল্যাে-১, এ/১, িািািা বািু গার্ডযি, ১১৫ বড় মগবাজার (কাজী
অনফর্ের গনল), ঢাকা-১২১৭।
জিাব রার্মন্দু মজুমদার
চলচ্চিত্র বযচ্চিত্ব
বাো- ১০/এ, সরাড- ২৫/এ, িক-এ, বিািী, ঢাকা।
জিাব মামুিুর রিীদ
িােযকার, অনির্িতা ও নির্দযিক
৯৭, েড়ক ৯/এ, ধািমচ্চণ্ড, ঢাকা-১২০৯।
জিাব িানের উচ্চেি ইউেুফ
োাংস্কতনতক বযচ্চিত্ব
১১/১ খ, পুরািা পিি লাইি, ঢাকা।
জিাব মনেহ্উচ্চেি িার্কর
চলচ্চিত্র পনরচালক
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েদেয

েদেয

েদেয

পদসি
েদেয

েদেয
েদেয
েদেয
েদেয
েদেয
েদেয

েদেয

েদেয

েদেয

েদেয
েদেয

১৯.

২০.

২১.

২২.

ইিাি পযার্লে,
য
ফ্ল্যাে িাং-৪/৭০১, ২১ নের্বশ্বরী সলি, ঢাকা।
জিাব সমারর্িদুল ইেলাম
চলচ্চিত্র বযচ্চিত্ব
এপােয র্মন্ট-৩নড, হাউজ িাং-৪৫, সরাড- ৪/এ, ধািমচ্চণ্ড, ঢাকা।
জিাব তািিীর সমাকার্ম্মল
চলচ্চিত্র প্রর্র্াজক ও পনরচালক
ফ্ল্যাে-৫, নে-১, বাড়ী-১৫ সরাড-১০, ধািমচ্চণ্ড আ/এ, ঢাকা।
জিাব নচন্ময় মুৎেুচ্চে
নবনিষ্ট োাংবানদক
আর্কযনডয়া, সগ্রাি, বানড়-৬, সরাড-১৫ (িতু ি), ২৮ (পুরাতি),
ধািমচ্চণ্ড, ঢাকা।
প্রধাি নিবাহী
য (অনতনরি েনচব)
বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে, ঢাকা।

েদেয

েদেয

েদেয

েদেয-েনচব

 প্রসশক্ষণ প্রকাি টপসরচালনা:
• ইিনিটেউে-এর প্রনিক্ষণ প্রদাি েম্পনকযত নবষয়াবনল তদারনক, পাঠয নবষয় নিবাচি
য
এবাং
এতদনবষর্য় প্রর্য়াজিীয় পরামি য ও েহায়তা প্রদার্ির জিয ১১ েদেয নবনিষ্ট একটে একার্ডনমক
কাউচ্চিল রর্য়র্ি।
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প্রকাি টপসরচালনা কসেটির িদিযগজণর নাজের িাসলকা:
ক্রে
১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

৮.

৯.

১০.
১১.

িদজিযর নাে/পদসি ও টঠকানা
জিাব সমা: রনফকুজ্জামাি
প্রধাি নিবাহী
য (অনতনরি েনচব)
বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে, ঢাকা।
জিাব দেয়দ হাোি ইমাম
অনির্িতা, চলচ্চিত্র নিমাতা
য ও প্রর্র্াজক এবাং
েদেয, গিনিাংয বনড, বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে,
ঢাকা।
জিাব িানেরউচ্চেি ইউেুফ
োাংস্কতনতক বযচ্চিত্ব এবাং
েদেয, গিনিাংয বনড, বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে,
ঢাকা।
জিাব সমারর্িদুল ইেলাম
চলচ্চিত্র বযচ্চিত্ব এবাং
েদেয, গিনিাংয বনড, বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে,
ঢাকা।
জিাব মামুিুর রিীদ
িােযকার, অনির্িতা ও নির্দযিক এবাং
েদেয, গিনিাংয বনড, বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে,
ঢাকা।
জিাব মনেহ্উচ্চেি িার্কর
চলচ্চিত্র পনরচালক ও নিক্ষক এবাং
েদেয, গিনিাংয বনড ও সকাে পনরচালক,
য
৪থ্ চলচ্চ
য
িত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা) সকাে, য
বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে, ঢাকা।
জিাব ম. হানমদ
সকাে পনরচালক
য
৪থ্ সেনলনিিি
য
অিুিাি ও োংবাদ প্রর্র্াজিা (স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা)
সকাে, য নবনেটেআই, ঢাকা।
জিাব মািজার্রহােীি মুরাদ
সকাে উপর্দষ্টা,
য
৩য় চলচ্চিত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা) সকাে, য
নবনেটেআই, ঢাকা।
নমজ িাহিাজ িােরীি
সকাে পনরচালক
য
৩য় চলচ্চিত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা) সকাে, য
নবনেটেআই, ঢাকা।
জিাব সমাোঃ মাহমুদুি িবী
উপপনরচালক
বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে, ঢাকা।
জিাব সমাোঃ মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
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দাসয়ত্ব
েিাপনত

েদেয

েদেয

েদেয

েদেয

েদেয

েদেয

েদেয

েদেয

েদেয
েদেয-েনচব

বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে, ঢাকা।

 প্রকাি টপসরচালনার িাজথ র্াাঁরা িাংর্ুক্ত:
• োংনিষ্ট নবষর্য় অনিজ্ঞ বযচ্চিগণ সকাে পনরচালিার
য
োর্থ্ জনড়ত রর্য়র্িি।
ক্র

প্রিসলজ

নাে ও পদসি

ে

া

ন

প্রোিাইল

ই-প্রেইল

জিাব ম. হানমদ
১.

সকাে পনরচালক
য
৪থ্ সেনলনিিি
য
অিুিাি ও োংবাদ প্রর্র্াজিা

৯০০৭৪১

০১৭১১৬৬৩

০-৪

২৩৩

৯০০৭৪১

০১৮১৯২৩৭

০-৪

৪৭৭

৯০০৭৪১

০১৯১৭২৫৭

০-৪

২৩৭

৯০০৭৪১

০১৯১৭৪৩৩

০-৪

১৬৬

৯০০৭৪১

০১৯২১০৫১১

০-৪

৪৩

৯০০৭৪১

০১৭১৫০২৫

০-৪

৩৭৪

mhamid06@yahoo.com

(নডর্লামা) সকাে য
২.

জিাব মািজার্রহােীি মুরাদ
সকাে উপর্দষ্টা,
য
৩য় চলচ্চিত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (স্নাতর্কাত্তর

murad.kmh@gmail.com

নডর্লামা) সকাে য
৩.

৪.

৫.

৬.

নমজ িাহিাজ িােরীি
সকাে পনরচালক
য
৩য় চলচ্চিত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (স্নাতর্কাত্তর
নডর্লামা) সকাে য
নমজ েুনচত্রা েরকার
সকাে েমন্বয়ক
য
৪থ্ সেনলনিিি
য
অিুিাি ও োংবাদ প্রর্র্াজিা
(স্নাতর্কাত্তর নডর্লামা) সকাে য
জিাব খন্দকার এরফাি আলী
সকাে েমন্বয়ক
য
৩য় চলচ্চিত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (স্বাতর্কাত্তর
নডর্লামা) সকাে য
নমজ জান্নাতু ল সফরর্দৌে
সকাে েমন্বয়ক
য
৪থ্ চলচ্চ
য
িত্র নিমাণ
য প্রনিক্ষণ (স্নাতর্কাত্তর
নডর্লামা) সকাে য

 দাসয়ত্বপ্রাি কেকিট
ট
ার নাে, পদসি, প্র
•
ক্রে

nasreen_smch@yahoo.com

suchitrabcti2015@gmail.com

erfanbiplob75@gmail.com

neela.july@gmail.com

ান ও ই-প্রেইল:

দািনরক প্রর্য়াজর্ি নিম্ননলনখত দানয়ত্বপ্রাি কমকতয
য াগণ সেবা প্রদাি করর্বি:
নাে ও পদসি

প্রিসলজ

ান

প্রোিাইল

ই-প্রেইল

০১৭১১১১২২৫৭

bctibd2013@gmail.com

০১৫৫২৪৬১১৮৪

nawaznimc@yahoo.com

০১৭০৮৫২২৬০১

mnabi_233@yahoo.com

০২১.

জিাব সমাোঃ রনফকুজ্জামাি
প্রধাি নিবাহী
য (অনতনরি েনচব)

৫৫০৭৯৩৪০
০২৫৫০৭৯৩৪৫

২.
৩.

জিাব সমাোঃ মারুফ িাওয়াজ
পনরচালক
জিাব সমাোঃ মাহমুদুি িবী

০২৫৫০৭৯৩৪২
০২[14]

উপ-পনরচালক (প্রিােি ও অথ্)য
জিাব তানরক সমাহাম্মদ
৪.

েহকারী পনরচালক (সরচ্চজর্েিি
ও পরীক্ষা)

৫.

৫৫০৭৩৯৪৩
০২৫৫০৭৯৩৪০

জিাব সমাোঃ মােুম-উল-আলম

০২-

েহকারী পনরচালক (প্রিােি)

৫৫০৭৯৪৪২

০১৯১২২৩৯৪০৬

tariq_august@yahoo.com

০১৫৫২৪৫৯৯৪৬

masumul75@gmail.com

 সিসিটিআই-এর প্রকাশনািেূহ:
•

‘চলচ্চিত্র অধযয়ি ও প্রনিক্ষণ’ িীষক
য পাঠযপুস্তক

•

‘েম্পাদিা চচযা’ িীষক
য পাঠযপুস্তক

•

‘চলচ্চিত্রোংগীত ও িব্দর্র্ার্গর িাষা’ িীষক
য পাঠযপুস্তক

•

বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে পচ্চত্রকা (১ম োংখযা)

•

বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে পচ্চত্রকা (২য় োংখযা)

•

বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে পচ্চত্রকা (৩য় োংখযা)

•

বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে পচ্চত্রকা (৪থ্ োংখযা)
য

•

বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে পচ্চত্রকা (৫ম োংখযা)

•

বাাংলার্দি চলচ্চিত্র ও সেনলনিিি ইিনিটেউে পচ্চত্রকা (৬ি োংখযা)

•
•

‘োাংস্কতনতক অগ্রর্াত্রায় িবতরঙ্গ’ নবনেটেআই-র প্রনতিা এবাং কার্ক্রম
য
েম্পনকযত প্রচার-পুচ্চস্তকা
ইিনিটেউে-এর প্রনতিা বানষকী
য উপলর্ক্ষ ২টে স্মরনণকা পাঠযপুস্তক

•

নবনেটেআই-এর সেবা কার্ক্রম
য
নবষর্য় ‘নেটের্জিে চােয ার’ নবষয়ক পুচ্চস্তকা

•

‘২য় চলচ্চিত্র ও সেনলনিির্ি অনিিয় নবষয়ক প্রনিক্ষণ সকাে’ য নবষয়ক বুকর্লে
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