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২০১৭ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংলা চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা: 
 

স্থানীয় ও য ৌথ প্রয াজনায় নননম িত পূর্ িদৈর্ঘ িয চলনিত্র: 
 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ তুলখার এেএফ-০১/২০১৭ ০৩-০১-২০১৭ 
২ আপন মানুষ এেএফ-০২/২০১৭ ১৭-০১-২০১৭ 

৩ ক্রাইম র াড এেএফ-০৩/২০১৭ ১৭-০১-২০১৭ 

৪ হঠাৎ রেখা (য ৌথ প্রয াজনা)  এেএফ-০৪/২০১৭ ১৭-০১-২০১৭ 

৫ নুরু মময়া ও তা  মিউটি ড্রাইভা  এেএফ-০৫/২০১৭ ২৪-০১-২০১৭ 

৬ শূন্য এেএফ-০৬/২০১৭ ২৪-০১-২০১৭ 

৭ তুই আমা  এেএফ-০৭/২০১৭ ৩০-০১-২০১৭ 

৮ সত্তা এেএফ-০৮/২০১৭ ২৬-০১-২০১৭ 

৯ মিডা   এেএফ-০৯/২০১৭ ৩০-০১-২০১৭ 

১০ ভুিন মামি এিএফ-১০/২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ 

১১ রেইম ম টান নস এিএফ-১১/২০১৭ ১২-০২-২০১৭ 

১২ মুধু হই হই মিষ খাওয়াইিা এিএফ-১২/২০১৭ ২০-০২-২০১৭ 

১৩ মমিন রসতু এিএফ-১৩/২০১৭ ০৮-০৩-২০১৭ 

১৪ সাো কাযিা এিএফ-১৪/২০১৭ ০৮-০৩-২০১৭ 

১৫ রেষ কথা এিএফ-১৫/২০১৭ ১৩-০৩-২০১৭ 

১৬ সুিতানা মিমিয়ানা (িামতিকৃত) এিএফ-১৬/২০১৭ ১৪-০৩-২০১৭ 

১৭ ভয়ংকর সুন্দর এেএফ-১৭/২০১৭ ১৪-০৩-২০১৭ 
১৮ অনুপ্রলেশ  এেএফ-১৮/২০১৭ ২১-০৩-২০১৭ 

১৯ অন্তর জ্বাো  এেএফ-১৯/২০১৭ ২১-০৩-২০১৭ 

২০ সুেতানা চ্চেচ্চেয়ানা  এেএফ-২০/২০১৭ ২২-০৩-২০১৭ 

২১ ধ্যাতলতচ্চরচ্চক এেএফ-২১/২০১৭ ০৬-০৪-২০১৭ 

২২ রাইয়ান  এেএফ-২২/২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ 

২৩ রাজনীচ্চত  এেএফ-২৩/২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ 

২৪ ধ্বংস মানে (চ্চরভাইজড) এেএফ-২৪/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 

২৫ পাগে মানুষ এেএফ-২৫/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 

২৬ অহংকা  এেএফ-২৬/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 
২৭ এক পিযক  রেখা  এেএফ-২৭/২০১৭ ১৩-০৬-২০১৭ 
২৮ িস-২ (য ৌথ প্রয াজনা) এেএফ-২৮/২০১৭ ২১-০৬-২০১৭ 

২৯ নিাি (য ৌথ প্রয াজনা) এিএফ-২৯/২০১৭ ২১-০৬-২০১৭ 

৩০  ংিাজ এিএফ-৩০/২০১৭ ২৪-০৬-২০১৭ 

৩১ েহীন িালুচ  এিএফ-৩১/২০১৭ ০৬-০৭-২০১৭ 

৩২ মা ছক্কা এিএফ-৩২/২০১৭ ১৩-০৭-২০১৭ 

৩৩ রসানািন্ধু এিএফ-৩৩/২০১৭ ১৭-০৭-২০১৭ 

৩৪ জি শ্যাওিা এিএফ-৩৪/২০১৭ ০২-০৮-২০১৭ 

৩৫ মছটমকমন (অনুোনপ্রাপ্ত) এিএফ-৩৫/২০১৭ ০৮-০৮-২০১৭ 

৩৬ ডুি এিএফ-৩৬/২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ 

৩৭ ১৬ আনা রপ্রম  এিএফ-৩৭/২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ 

৩৮ ইযনাযসন্ট িাভ এিএফ-৩৮/২০১৭ ২০-০৮-২০১৭ 

৩৯ খাস জমমন  এিএফ-৩৯/২০১৭ ২০-০৮-২০১৭ 

৪০ টু মি কমন্টমনউড এিএফ-৪০/২০১৭ ২৮-০৮-২০১৭ 

৪১ দুিাভাই মজন্দািাে  এিএফ-৪১/২০১৭ ২৯-০৮-২০১৭ 

৪২ খাঁচা (অনুোন প্রাপ্ত)  এিএফ-৪২/২০১৭ ৩০-০৮-২০১৭ 

৪৩ ঢাকা অযাটাক  এেএফ-৪৩/২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ 
৪৪ যৈমাগ এেএফ-৪৪/২০১৭ ০৮-১০-২০১৭ 

৪৫ হৈমন্তী এেএফ-৪৫/২০১৭ ১৮-১০-২০১৭ 

৪৬ একজন কনবর মৃত্যয এেএফ-৪৬/২০১৭ ১৮-১০-২০১৭ 
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৪৭ আঁনি ও তার বন্ধুরা এেএফ-৪৭/২০১৭ ০৯-১১-২০১৭ 

৪৮ হালদা এেএফ-৪৮/২০১৭ ০৯-১১-২০১৭ 

৪৯ রাজশাৈীর রসযগাল্লা এেএফ-৪৯/২০১৭ ২৩-১১-২০১৭ 

৫০ যমর্ঘকন্যা এেএফ-৫০/২০১৭ ২৯-১১-২০১৭ 

৫১ চল পালাই এেএফ-৫১/২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ 

 

 
সাপটা চুনির আওতায় আমৈাননকৃত চলনিত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ যতামাযক চাই এফনসএফ-০১/২০১৭ ০৭-০৩-২০১৭ 

২ হচ্চরপদ ব্যান্ডওয়াো  এফচ্চসএফ-০২/২০১৭ ০২-০৪-২০১৭ 
৩ ওয়ান  এফচ্চসএফ-০৩/২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ 

৪ যপাস্ত এফচ্চসএফ-০৪/২০১৭ ০৭-০৮-২০১৭ 

৫ বযলা দুগ্গা মাঈকী এফচ্চসএফ-০৫/২০১৭ ০৫-১১-২০১৭ 

৬ ইয়েতি অতিযান  এফচ্চসএফ-০৬/২০১৭ ০৯-১১-২০১৭ 

৭ ককনপট এফচ্চসএফ-০৭/২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ 

৮ নজও পাগলা এফচ্চসএফ-০৮/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 

 
স্বল্পদৈর্ঘ িয বাাংলা চলনিত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ কাযলা যমযর্ঘর যেলা (অনুৈান প্রাপ্ত) স্ব: বা: ০১/২০১৭ ০৭-০৮-২০১৭ 

২ জলকন্যা (অনুৈান প্রাপ্ত) স্ব: বা: ০২/২০১৭ ২১-০৯-২০১৭ 

৩ যাকাত স্ব: বা: ০৩/২০১৭ ১৮-১০-২০১৭ 

৪ যপৌনঃপুননক স্ব: বা: ০৪/২০১৭ ২১-১২-২০১৭ 

৫ যুদ্ধটা নিল স্বাধীনতার স্ব: বা: ০৫/২০১৭ ২৭-১২-২০১৭ 

৬ জাযগ প্রার্ পতাকায়, জাতীয় সঙ্গীযত স্ব: বা: ০৬/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 

 
প্রামাণ্যনচত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ নবশ্ব আনিনায় অমর একুযশ বা: প্রা: ০১/২০১৭ ২৯-১১-২০১৭ 

২ স্বাধীনতা কী কযর আমাযৈর ৈযলা বা: প্রা: ০২/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 
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২০১৬ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত োংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা 
 

স্থানীয় ও য ৌথ প্রয াজনায় নননম িত পূর্ িদৈর্ঘ িয চলনিত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ চ্চময়া চ্চেচ্চে রাচ্চজ এেএফ-০১/২০১৬ ০৫-০১-২০১৬ 
২ অঙ্গার (ল ৌথ প্রল াজনা) এেএফ-০২/২০১৬ ১১-০১-২০১৬ 

৩  াজা ৪২০ এেএফ-০৩/২০১৬ ১২-০১-২০১৬ 

৪ বুযিট িাবু এেএফ-০৪/২০১৬ ১৩-০১-২০১৬ 

৫ অযনক োযম রকনা  এেএফ-০৫/২০১৬ ১৭-০১-২০১৬ 

৬ েঙ্খমচি  এেএফ-০৬/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৭ মুসামফ   এেএফ-০৭/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৮ রুদ্র এেএফ-০৮/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৯ মছন্নমুি  এেএফ-০৯/২০১৬ ২৮-০১-২০১৬ 

১০ কৃষ্ণপক্ষ এিএফ-১০/২০১৬ ২৮-০১-২০১৬ 

১১ অজাযে ভাযিািাসা  এিএফ-১১/২০১৬ ০২-০২-০২১৬ 

১২ িাযজ রছযি  এিএফ-১২/২০১৬ ০৭-০২-২০১৬ 

১৩ অজ্ঞাতনামা  এিএফ-১৩/২০১৬ ০৭-০২-২০১৬ 

১৪ আইসমক্রম  এিএফ-১৪/২০১৬ ০৯-০২-২০১৬ 

১৫ মহয া ৪২০ (য ৌথ প্রয াজনা) এিএফ-১৫/২০১৬ ১৫-০২-২০১৬ 

১৬ মেওয়ানা মন এিএফ-১৬/২০১৬ ২৮-০২-২০১৬ 

১৭ রছাট কাকু এেএফ-১৭/২০১৬ ০২-০৩-২০১৬ 

১৮ পাঠোিা  এেএফ-১৮/২০১৬ ০৬-০৩-২০১৬ 

১৯ িায়ান্ন রথযক একাত্ত  এেএফ-১৯/২০১৬ ২৪-০৩-২০১৬ 

২০ ভাযিািাসাপু  এেএফ-২০/২০১৬ ০৫-০৪-২০১৬ 

২১ ভাযিািাসা ডট কম  এেএফ-২১/২০১৬ ০৫-০৪-২০১৬ 

২২ অমিত্ব  এেএফ-২২/২০১৬ ০৫-০৪-২০১৬ 

২৩ আড়াি (ম ভাইজড ভাস নন)  এেএফ-২৩/২০১৬ ১৩-০৪-২০১৬ 

২৪ এক জিাযন  জমমো  রহয  রেযিন এইিা   এেএফ-২৪/২০১৬ ২১-০৪-২০১৬ 

২৫ ভাযিািাসা এমনই হয়  এেএফ-২৫/২০১৬  
২৬ আয়নািামজ এেএফ-২৬/২০১৬ ২৬-০৪-২০১৬ 

২৭ আযিে এেএফ-২৭/২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ 

২৮ এক  ািা (ওয়ান ওযয়) এেএফ-২৮/২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ 

২৯ মনয়মত (য ৌথ প্রয াজনা) এিএফ-২৯/২০১৬ ০৮-০৬-২০১৬ 

৩০ রচাযখ  রেখা  এিএফ-৩০/২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ 

৩১ মািামন  এিএফ-৩১/২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ 

৩২ েপ নন মিসজনন  এিএফ-৩২/২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬ 

৩৩ পুত্র  এিএফ-৩৩/২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬ 

৩৪  ানা পােিা  এিএফ-৩৪/২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬ 

৩৫ মেকাম  (য ৌথ প্রয াজনা)  এিএফ-৩৫/২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬ 

৩৬ সম্রাট  এিএফ-৩৬/২০১৬ ২৩-০৬-২০১৬ 

৩৭ িােো (য ৌথ প্রয াজনা)  এিএফ-৩৭/২০১৬ ২৭-০৬-২০১৬ 

৩৮ আপন মানুষ এিএফ-৩৮/২০১৬ ২৯-০৬-২০১৬ 

৩৯ মািান ও পুমিে  এিএফ-৩৯/২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬ 

৪০ এক পৃমথিী রপ্রম  এিএফ-৪০/২০১৬ ১৬-০৭-২০১৬ 

৪১ একাত্তয   মনোন  এিএফ-৪১/২০১৬ ২৭-০৭-২০১৬ 

৪২  ীনা ব্রাউন  এিএফ-৪২/২০১৬ ১১-০৮-২০১৬ 

৪৩  াত মি াযত সাতক্ষী াযত  এেএফ-৪৩/২০১৬ ১১-০৮-২০১৬ 

৪৪ রড্রমসং রটমিি এেএফ-৪৪/২০১৬ ২২-০৮-২০১৬ 

৪৫ রপৌষ মাস এ  মপম ত  এিএফ-৪৫/২০১৬ ২২-০৮-২০১৬ 

৪৬ রিািা কান্না  এিএফ-৪৬/২০১৬ ২৪-০৮-২০১৬ 
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৪৭ তুমম  যি নী যি  এিএফ-৪৭/২০১৬ ২৮-০৮-২০১৬ 

৪৮ শ্যযটা   এিএফ-৪৮/২০১৬ ০৪-০৯-২০১৬ 

৪৯  ক্ত এেএফ-৪৯/২০১৬ ০৪-০৯-২০১৬ 

৫০ িসমেম   এেএফ-৫০/২০১৬ ০৭-০৯-২০১৬ 

৫১ পৃমথিী  মনয়মত  এেএফ-৫১/২০১৬ ০৭-০৯-২০১৬ 

৫২ র  েযে ভাযিািাসা রনই  এেএফ-৫২/২০১৬ ১৮-০৯-২০১৬ 
৫৩ মুযখাে মানুষ  এেএফ-৫৩/২০১৬ ১৮-০৯-২০১৬ 

৫৪ িাি সবুযজ  সু  (স কাম  অনুোন প্রাপ্ত)  এেএফ-৫৪/২০১৬ ০৫-১০-২০১৬ 

৫৫ মন ছুঁযয়মছ রতা  এেএফ-৫৫/২০১৬ ০৫-১০-২০১৬ 

৫৬ রপ্রম কী বুমিমন (য ৌথ প্রয াজনা) এেএফ-৫৬/২০১৬ ০৫-১০-২০১৬ 

৫৭ মমm&ড কি এেএফ-৫৭/২০১৬ ১০-১০-২০১৬ 

৫৮  যে  দুমনয়া  এেএফ-৫৮/২০১৬ ২৬-১০-২০১৬ 
৫৯ আচ্চম সতামার হলত চাই   এেএফ-৫৯/২০১৬ ০৭-১১-২০১৬ 
৬০ হৃদয় স ায়া কথা  এেএফ-৬০/২০১৬ ১৩-১১-২০১৬ 
৬১ ধুমলকতু এেএফ-৬১/২০১৬ ১৬-১১-২০১৬ 
৬২ সচ্চতিকালরর মানুষ এেএফ-৬২/২০১৬ ২২-১১-২০১৬ 
৬৩ কত স্বপ্ন কত আশা  এেএফ-৬৩/২০১৬ ২৩-১১-২০১৬ 
৬৪ মায়াচ্চেনী  এেএফ-৬৪/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 
৬৫ ভালোোসা ১৬ আনা  এেএফ-৬৫/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 
৬৬ চ্চমেন সসতু  এেএফ-৬৬/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 
৬৭ মাটির প্রজার সদলশ এেএফ-৬৭/২০১৬ ১১-১২-২০১৬ 

৬৮ সপ্রমী ও সপ্রমী এেএফ-৬৮/২০১৬ ১১-১২-২০১৬ 

৬৯ গ্রাস এেএফ-৬৯/২০১৬ ১৯-১২-২০১৬ 

৭০ সশষ চুম্বন এেএফ-৭০/২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ 

৭১ সমলয়টি এখন সকাথায়  ালে এেএফ-৭১/২০১৬ ২৩-১২-২০১৫ 

 
সাপটা চুনির আওতায় আমৈাননকৃত চলনিত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ যবযপাযরায়া এফনসএফ-০১/২০১৬ ১৫-০২-২০১৬ 

২ সকলোর কীচ্চতি এফচ্চসএফ-০২/২০১৬ ১৯-০৭-২০১৬ 
৩ অচ্চভমান এফচ্চসএফ-০৩/২০১৬ ২১-১২-২০১৬ 

 
স্বল্পদৈর্ঘ িয বাাংলা চলনিত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ পাযপট স্ব: বা: ০১/২০১৬ ০৪-০১-২০১৬ 

২ সারাাংযশ ত্যনম স্ব: বা: ০২/২০১৬ ০৫-০৫-২০১৬ 

৩ মাযধা স্ব: বা: ০৩/২০১৬ ০৫-০৫-২০১৬ 

৪ নবশ্বম্বর বাবুর ৈায়  স্ব: বা: ০৪/২০১৬ ০৫-০৫-২০১৬ 

৫ কনব স্বামীর মৃত্যযর পর আমার জবানবনি  স্ব: বা: ০৫/২০১৬ ২৯-১২-২০১৬ 

৬ ঘ্রার্ স্ব: বা: ০৬/২০১৬ ২৯-১২-২০১৬ 

 
প্রামাণ্যনচত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ যসাৈাগীর গয়না  বা: প্রা: ০১/২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ 

২ স্বাস্থযযসবায় আমাযৈর এনগযয় চলা  বা: প্রা: ০২/২০১৬ ২১-০৬-২০১৬ 

৩ জন্মসাথী বা: প্রা: ০৩/২০১৬ ২৯-১২-২০১৬ 
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২০১৫ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংলা চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা: 
 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ ছুলয় চ্চদলে মন এেএফ-০১/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

২ চ্চদ চ্চডলরক্টর  এেএফ-০২/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

৩ এিাকশন সজসচ্চমন  এেএফ-০৩/২০১৫ ১২-০১-২০১৫ 

৪ সরাচ্চমও েনাম জুচ্চেলয়ট (ল ৌথ প্রল াজনা)  এেএফ-০৪/২০১৫ ১১-০১-২০১৫ 

৫ সোলে না সস সোলে না  এেএফ-০৫/২০১৫ ১৩-০১-২০১৫ 

৬ ভালোোসা সীমাহীন  এেএফ-০৬/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৭ চ্চেগ ব্রাদার  এেএফ-০৭/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৮ আজে সপ্রম  এেএফ-০৮/২০১৫ ২২-০১-২০১৫ 

৯ হচ্চরযূপীয়া  এেএফ-০৯/২০১৫ ২৯-০১-২০১৫ 

১০ ভালোোসলোইলতা  এেএফ-১০/২০১৫ ০২-০২-২০১৫ 

১১ জাোলের গল্প  এেএফ-১১/২০১৫ ০৮-০২-২০১৫ 

১২ চ্চচচ্চন চ্চেচ্চে  এেএফ-১২/২০১৫ ০৯-০২-২০১৫ 

১৩ সশাভলনর স্বাধীনতা (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) এেএফ-১৩/২০১৫ ১২-০২-২০১৫ 

১৪ আন্ডার কনস্ট্রাকশন  এেএফ-১৪/২০১৫ ২২-০২-২০১৫ 

১৫ এইলতা সপ্রম এেএফ-১৫/২০১৫ ০২-০৩-২০১৫ 

১৬ োভার নাম্বার ওয়ান এেএফ-১৬/২০১৫ ১০-০৩-২০১৪ 

১৭ রানআউট এেএফ-১৭/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৮ ব্ল্িাকলমইে এেএফ-১৮/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৯ ভােোসলত মন োলগ এেএফ-১৯/২০১৫ ২৯-০৩-২০১৫ 

২০ সুতপার ঠিকানা  এেএফ-২০/২০১৫ ০১-০৪-২০১৫ 

২১ দ্যা সটাচ্চর অে সামারা  এেএফ-২১/২০১৫ ০৯-০৪-২০১৫ 

২২ চুচ্চপ চুচ্চপ সপ্রম  এেএফ-২২/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৩ মা োো সন্তান  এেএফ-২৩/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৪ পাকড়াও  এেএফ-২৪/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

২৫ ব্ল্িাক মাচ্চন  এেএফ-২৫/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

২৬ অচ্চম ও আইসচ্চক্রমঅো এেএফ-২৬/২০১৫ ০৪-০৫-২০১৫ 

২৭ সুচ্চরনগর  এেএফ-২৭/২০১৫ ০৬-০৫-২০১৫ 

২৮ নদীজন  এেএফ-২৮/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

২৯ ইউটান ি  এেএফ-২৯/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

৩০ দুই পৃচ্চথেী  এেএফ-৩০/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩১ অশান্ত সমলয় (চ্চরভাইজ্ড)  এেএফ-৩১/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩২ পরালের পাচ্চখ  এেএফ-৩২/২০১৫ ৩১-০৫-২০১৫ 

৩৩ প্রাথ িনা  এেএফ-৩৩/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৪ রানা প্লাজা  এেএফ-৩৪/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৫ গাচ্চড়ওয়াো (সংলশাচ্চধত)  এেএফ-৩৫/২০১৫ ০৫-০৮-২০১৫ 

৩৬ আই োভ ইউ চ্চপ্রয়া  এেএফ-৩৬/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৩৭ পদ্ম পাতার জে  এেএফ-৩৭/২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ 

৩৮ অন্তরঙ্গ  এেএফ-৩৮/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৩৯ উতো মন  এেএফ-৩৯/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪০ োভ ম্যালরজ  এেএফ-৪০/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪১ অচ্চনে োগচ্চচর একচ্চদন  এেএফ-৪১/২০১৫ ০৭-০৭-২০১৫ 

৪২ আলরা ভালোোসলো সতামায়  এেএফ-৪২/২০১৫ ০৯-০৭-২০১৫ 

৪৩ অচ্চি-২ এেএফ-৪৩/২০১৫ ১২-০৭-২০১৫ 

৪৪ সুইট হাট ি  এেএফ-৪৪/২০১৫ ১৩-০৭-২০১৫ 

৪৫ স্বগ ি সথলক নরক  এেএফ-৪৫/২০১৫ ১৪-০৭-২০১৫ 

৪৬ নগর মাস্তান  এেএফ-৪৬/২০১৫ ০৩-০৮-২০১৫ 

৪৭ রানা প্লাজা (সংলশাচ্চধত)  এেএফ-৪৭/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 
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৪৮ মহুয়া সুন্দরী  এেএফ-৪৮/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৪৯ স লেটি আলোে তালোে সমলয়টি পাগে পাগে  এেএফ-৪৯/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৫০ মাটির পরী  এেএফ-৫০/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৫১ োপজালনর োলয়ালকাপ এেএফ-৫১/২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ 

৫২ আকমে আেীর সংসার এেএফ-৫২/২০১৫  
৫৩ সভাো সতা  ায় না তালর এেএফ-৫৩/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৪ ভালোোসার গল্প এেএফ-৫৪/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৫ ভুে  চ্চদ হয় এেএফ-৫৫/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৬ রাজাোবু এেএফ-৫৬/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৭ আচ্চশকী (ল ৌথ প্রল াজনা) এেএফ-৫৭/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৮ পরোচ্চসনী (ল ৌথ প্রল াজনা) এেএফ-৫৮/২০১৫ ১৮-১০-২০১৫ 
৫৯ গুন্ডাচ্চম  এেএফ-৫৯/২০১৫ ২১-১০-২০১৫ 
৬০ ভালোোসলত মন োলগ এেএফ-৬০/২০১৫ ২৭-১০-২০১৫ 
৬১ োে চর (সরকাচ্চর অনুদান প্রাপ্ত) এেএফ-৬১/২০১৫ ১৬-১১-২০১৫ 
৬২  চ্চদ তুচ্চম জানলত  এেএফ-৬২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 
৬৩ এপার ওপার এেএফ-৬৩/২০১৫ ২৫-১১-২০১৫ 
৬৪ ব্ল্িাক (ল ৌথ প্রল াজনা) এেএফ-৬৪/২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ 
৬৫ পুলড়  ায় মন  এেএফ-৬৫/২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ 
৬৬ চ্চডলটকটিভ  এেএফ-৬৬/২০১৫ ০৯-১২-২০১৫ 
৬৭ চ্চেজয়গাথা  এেএফ-৬৭/২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ 

৬৮ চ্চ ন্নমূে এেএফ-৬৮/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৬৯ পূে িদদর্ঘ িি সপ্রম কাচ্চহচ্চন-২ এেএফ-৬৯/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৭০ মন জালন না মলনর ঠিকানা  এেএফ-৭০/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

৭১ সেো সশলষ এেএফ-৭১/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

 
সাপটা চুনির আওতায় আমৈাননকৃত চলনিত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ যবলা যশযে এফনসএফ-৭১/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

 
স্বল্পদৈর্ঘ িয বাাংলা চলনিত্র: 

 
ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ জননী  স্ব: বা: ০১/২০১৫ ০৩-১১-২০১৫ 

২ নাগনরক  স্ব: বা: ০২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৩ রাজপুত্তুর স্ব: বা: ০৩/২০১৫ ০৩-১২-২০১৫ 

৪ আইযেনটিটি স্ব: বা: ০৪/২০১৫ ০৩-১২-২০১৫ 

 
প্রামাণ্যনচত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ ৈক এর র্ঘর বা: প্রা: ০১/২০১৫ ২৯-০১-২০১৫ 

২ োটির সুযর মাটির গান বা: প্রা: ০২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৩ একাত্তযরর গর্ৈতযা ও বধ্যভূনম বা: প্রা: ০৩/২০১৫ ২৫-১১-২০১৫ 
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২০১৪ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত োংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা: 
 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ োট্টু কসাই  এেএফ-০১/২০১৪ ০৯-০১-২০১৪ 

২ মলনর মলধ্য সেখা  এেএফ-০২/২০১৪ ০৯-০১-২০১৪ 

৩ ৭১ এর সংগ্রাম  এেএফ-০৩/২০১৪ ১৫-০১-২০১৪ 

৪ চ্চকচ্চসত্মর জ্বাো  এেএফ-০৪/২০১৪ ০৪-০২-২০১৪ 

৫ সডয়াচ্চরং োভার এেএফ-০৫/২০১৪ ২০-০২-২০১৪ 

৬ দুই সেয়াইলয়র কীচ্চতি  এেএফ-০৬/২০১৪ ২০-০২-২০১৪ 

৭ দচ্চের সালহলের সংসার  এেএফ-০৭/২০১৪ ১১-০৩-২০১৪ 

৮ ভালোোসা এক্সলপ্রস  এেএফ-০৮/২০১৪ ১৩-০৩-২০১৪ 

৯ চ্চিঁপড়া চ্চেদ্যা এেএফ-০৯/২০১৪ ২৭-০৩-২০১৪ 

১০ দুটি মলনর পাগোমী  এেএফ-১০/২০১৪ ০২-০৪-২০১৪ 

১১ জান  এেএফ-১১/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১২ মালয়র মমতা  এেএফ-১২/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৩ কাল র শত্রু এেএফ-১৩/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৪ সসচ্চদন বৃচ্চি চ্চ ে এেএফ-১৪/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৫ ভালোোসলে সদাষ চ্চক তালত  এেএফ-১৫/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৬ ভাঙ্গা মন এেএফ-১৬/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৭ কখলনা ভুলে স ওনা  এেএফ-১৭/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৮ ফাঁদ এেএফ-১৮/২০১৪ ২৪-০৪-২০১৪ 

১৯ ভােোসার তাজমহে এেএফ-১৯/২০১৪ ২৮-০৪-২০১৪ 

২০ আচ্চম শুধু সচলয়ল  সতামায়  এেএফ-২০/২০১৪ ০৫-০৫-২০১৪ 

২১ জান (সংলশাচ্চধত)  এেএফ-২১/২০১৪ ০৮-০৫-২০১৪ 

২২ তারকাটা  এেএফ-২২/২০১৪ ১৪-০৫-২০১৪ 

২৩ অনুলক্রাশ (সংলশাচ্চধত) এেএফ-২৩/২০১৪ ১৮-০৫-২০১৪ 

২৪ গাচ্চড়ওয়াো  এেএফ-২৪/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৫ অদৃশ্য শত্রু এেএফ-২৫/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৬ সখো  এেএফ-২৬/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৭ সূচনা সরখার চ্চদলক  এেএফ-২৭/২০১৪ ২৫-০৫-২০১৪ 

২৮ অল্প অল্প সপ্রলমর গল্প  এেএফ-২৮/২০১৪ ২৭-০৫-২০১৪ 

২৯ আলগ  চ্চদ জানতাম তুই হচ্চে পর  এেএফ-২৯/২০১৪ ২৯-০৫-২০১৪ 

৩০ বৃহন্নো (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) এেএফ-৩০/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩১ মাই সনম ইজ চ্চসচ্চম এেএফ-৩১/২০১৪ ২৪-০৬-২০১৪ 

৩২ চ্চপ্রয়া তুচ্চম সুখী হও এেএফ-৩২/২০১৪ ২৬-০৬-২০১৪ 

৩৩ আই সডান্ট সকয়ার  এেএফ-৩৩/২০১৪ ০৯-০৭-২০১৪ 

৩৪ হিালো অচ্চমত  এেএফ-৩৪/২০১৪ ০৯-০৭-২০১৪ 

৩৫ মাড িার-২ এেএফ-৩৫/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৬ স্বপ্নল াঁয়া  এেএফ-৩৬/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৭ তুই শুধু আমার  এেএফ-৩৭/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৮ বৃহন্নো (৩৫ চ্চম: চ্চম: সরকারী অনুদান)  এেএফ-৩৮/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৯ চ্চহলরা দ্যা সুপাটার  এেএফ-৩৯/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪০ োভ সটশন  এেএফ-৪০/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪১ কচ্চমশনার  এেএফ-৪১/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪২ জালননা এ মন  এেএফ-৪২/২০১৪ ১৭-০৭-২০১৪ 

৪৩ অলনক সালধর ময়না  এেএফ-৪৩/২০১৪ ২২-০৭-২০১৪ 

৪৪ হাচ্চনমুন এেএফ-৪৪/২০১৪ ২২-০৭-২০১৪ 

৪৫ সমাট ওলয়েকাম-২ এেএফ-৪৫/২০১৪ ২৩-০৭-২০১৪ 

৪৬ এই তুচ্চমই সসই তুচ্চম এেএফ-৪৬/২০১৪  

৪৭ হৃদয় সদাোলনা সপ্রম এেএফ-৪৭/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 
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৪৮ ভােোসলত চায় মন এেএফ-৪৮/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 

৪৯ সে িনাশা ইয়াো এেএফ-৪৯/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫০ চার অক্ষলর ভালোোসা এেএফ-৫০/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫১ অলনক সাধনার পলর এেএফ-৫১/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫২ এক কাপ চা এেএফ-৫২/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৩ সমর্ঘমল্লার (সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত) এেএফ-৫৩/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৪ আমরা করলো জয় এেএফ-৫৪/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৫ স্বপ্ন স  তুই এেএফ-৫৫/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৬ চ্চকচ্চস্তমাত এেএফ-৫৬/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৭ টাইম সমচ্চশন এেএফ-৫৭/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৮ মলনর অজালন্ত এেএফ-৫৮/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৯ গ্াংটার চ্চরটাে িস এেএফ-৫৯/২০১৪ ২৯-০৯-২০১৪ 

৬০ সগইম এেএফ-৬০/২০১৪  
৬১ ওয়াচ্চন িং এেএফ-৬১/২০১৪  

৬২ কঠিন প্রচ্চতলশাধ এেএফ-৬২/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৩ ক্ষচ্চেলকর ভােোসা এেএফ-৬৩/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৪ সপ্রম করলো সতামার সালথ  এেএফ-৬৪/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৫ সসরা নায়ক  এেএফ-৬৫/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৬ চ্চহটম্যান  এেএফ-৬৬/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৭ রাঙ্গামন  এেএফ-৬৭/২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৬৮ অলচনা হৃদয়  এেএফ-৬৮/২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৬৯ চ্চকচ্চস্তর জ্বাো এেএফ-৬৯/২০১৪ ১৪-১০-২০১৪ 

৭০ ভ্রাচ্চন্ত এেএফ-৭০/২০১৪ ২১-১০-২০১৪ 

৭১ সংকল্প এেএফ-৭১/২০১৪ ২৮-১০-২০১৪ 

৭২ চ্চজলরা সথলক টপ চ্চহলরা  এেএফ-৭২/২০১৪ ০২-১১-২০১৪ 

৭৩ কলি পাওয়া ভালোোসা  এেএফ-৭৩/২০১৪ ০৩-১১-২০১৪ 

৭৪ নয়  য়  এেএফ-৭৪/২০১৪ ০৬-১১-২০১৪ 

৭৫ কাতুিজ  এেএফ-৭৫/২০১৪ ১১-১১-২০১৪ 

৭৬ ভালো আমালক োসলতই হলে  এেএফ-৭৬/২০১৪ ১১-১১-২০১৪ 

৭৭ আয়না সুন্দরী  এেএফ-৭৭/২০১৪ ১৩-১১-২০১৪ 

৭৮ সতামার জন্য মন কাঁলন্দ এেএফ-৭৮/২০১৪ ১৩-১১-২০১৪ 

৭৯ অোস্তে ভালোোসা  এেএফ-৭৯/২০১৪ ২৩-১১-২০১৪ 

৮০ পাগো চ্চদওয়ানা  এেএফ-৮০/২০১৪ ২৩-১১-২০১৪ 

৮১ চ্চজলরা চ্চডগ্রী  এেএফ-৮১/২০১৪ ৩০-১১-২০১৪ 

৮২ র্ঘাসফুে  এেএফ-৮২/২০১৪ ০৭-১২-২০১৪ 

৮৩ গুন্ডা (The Terrorist)  এেএফ-৮৩/২০১৪ ০৭-১২-২০১৪ 

৮৪ একাত্তলরর ক্ষুচ্চদরাম (অনুদান প্রাপ্ত) এেএফ-৮৪/২০১৪ ০৯-১২-২০১৪ 

৮৫ কপালের চ্চেখন  এেএফ-৮৫/২০১৪ ১৪-১২-২০১৪ 

৮৬ সদশা দ্যা চ্চেডার  এেএফ-৮৬/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 

৮৭ ভালোোসার চিালেঞ্জ  এেএফ-৮৭/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 

৮৮ ৭১ এর মা জননী  এেএফ-৮৮/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 
 

স্বল্পদৈর্ঘ িয বাাংলা চলনিত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ সুজযনর আশা স্ব: বা: ০১/২০১৪ ২৭-০৩-২০১৪ 

২ গানিওয়ালা স্ব: বা: ০২/২০১৪ ০১-০৬-২০১৪ 

৩ নবযবক স্ব: বা: ০৩/২০১৪ ০১-০১-২০১৫ 
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প্রামাণ্যনচত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ নত্যন নৈযলর আযলা বা: প্রা: ০১/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

 

২০১৩ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত োংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা: 
 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ সসই তুচ্চম অনাচ্চমকা  এেএফ-০১/২০১৩ ২০-০১-২০১৩ 

২ জজ ব্যাচ্চরটার পুচ্চেশ কচ্চমশনার (৩৫) এেএফ-০২/২০১৩ ২৩-০১-২০১৩ 

৩ অন্য রকম ভালোোসা (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-০৩/২০১৩ ০৭-০২-২০১৩ 

৪ সীমানাহীন (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-০৪/২০১৩ ০৪-০২-২০১৩ 

৫ পাগে সতার জন্য সর (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-০৫/২০১৩ ২৪-০২-২০১৩ 

৬ জজ ব্যাচ্চরটার পুচ্চেশ কচ্চমশনার (চ্চডচ্চজটাল) এেএফ-০৬/২০১৩ ০৩-০৩-২০১৩ 

৭ আয়না কাচ্চহনী (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-০৭/২০১৩ ০৭-০৩-২০১৩ 

৮ চ্চশচ্চর ফরহাদ (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-০৮/২০১৩ ০৭-০৩-২০১৩ 

৯ হৃদলয় ৭১ (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-০৯/২০১৩ ২৫-০৩-২০১৩ 

১০ আকাশ কত দূলর এেএফ-১০/২০১৩ ১৯-০৩-২০১৩ 

১১ সদহরক্ষী (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-১১/২০১৩ ১৯-০৩-২০১৩ 

১২ চ্চনিঃস্বাথ ি ভালোোসা (৩৫ চ্চম চ্চম:) এেএফ-১২/২০১৩ ২৫-০৩-২০১৩ 

১৩ সসই তুচ্চম অনাচ্চমকা (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-১৩/২০১৩ ৩১-০৩-২০১৩ 

১৪ রূপগাওয়াে (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-১৪/২০১৩ ০২-০৪-২০১৩ 

১৫ কুসুমপুলরর গল্প (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-১৫/২০১৩ ১৬-০৪-২০১৩ 

১৬ সতামার মালে আচ্চম (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-১৬/২০১৩ ২৮-০৪-২০১৩ 

১৭ চ্চনস্পাপ মুন্না (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এেএফ-১৭/২০১৩ ২৮-০৪-২০১৩ 

১৮ জটিে সপ্রম (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-১৮/২০১৩ ৩০-০৪-২০১৩ 

১৯ নতুন সাত ভাই চম্পা (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-১৯/২০১৩ ৩০-০৪-২০১৩ 

২০ শেনম (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-২০/২০১৩ ০৮-০৫-২০১৩ 

২১ কুমারী মা (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-২১/২০১৩ ১৫-০৫-২০১৩ 

২২ চ্চন:স্বাথ ি ভালোোসা (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-২২/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৩ এক পালয় নূপুর (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-২৩/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৪ চ্চনস্পাপ মুন্না (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-২৪/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৫ সরাচ্চমও ২০১৩ (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-২৫/২০১৩ ৩০-০৫-২০১৩ 

২৬ সপ্রম সপ্রম পাগোমী (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-২৬/২০১৩ ০৬-০৬-২০১৩ 

২৭ সপাড়া মন (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-২৭/২০১৩ ০৬-০৬-২০১৩ 

২৮ ইভটিচ্চজং (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-২৮/২০১৩ ১০-০৬-২০১৩ 

২৯ মর সতার জন্য পাগে (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-২৯/২০১৩ ১৭-০৬-২০১৩ 

৩০ ঢাকা টু সোলম্ব (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৩০/২০১৩ ১৮-০৬-২০১৩ 

৩১ মাই সনম ইজ খান (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৩১/২০১৩ ১৯-০৬-২০১৩ 

৩২ হচ্চরজন (চ্চডচ্চজ, অনুদান)  এেএফ-৩২/২০১৩ ২৩-০৯-২০১৩ 

৩৩ এর সেশী ভালোোসা  ায় না (চ্চডচ্চজ:) এেএফ-৩৩/২০১৩ ২১-০৭-২০১৩ 

৩৪ ভালোোসা আজকাে (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৩৪/২০১৩ ২১-০৭-২০১৩ 

৩৫ মাই সনম ইজ খান (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৩৫/২০১৩ ২৫-৭-২০১৩ 

৩৬ মৃচ্চত্তকা মায়া (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত, ৩৫ এম এম) এেএফ-৩৬/২০১৩ ২৫-০৭-২০১৩ 

৩৭ পুত্র এখন পয়সাওয়াোা্ (৩৫ এমএম) এেএফ-৩৭/১৩ ৩০-০৭-২০১৩ 

৩৮ কাজলের চ্চদনরাচ্চত্র (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত, চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৩৮/২০১৩ ০৭-০৮-২০১৩ 

৩৯ চ্চকছু আশা চ্চকছু ভালোোসা (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৩৯/২০১৩ ২৭-০৮-২০১৩ 

৪০ তবুও ভালোোচ্চস (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৪০/২০১৩ ০৩-০৯-২০১৩ 

৪১ উধাও (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৪১/২০১৩ ০৩-০৯-২০১৩ 

৪২ চ্চক সপ্রম সদখাইো (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৪২/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 
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৪৩ োংোর পাগলু (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৪৩/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৪ সতামার আচ্চ  সতামারই থাকলো (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৪৪/২০১৩ ১৯-০৯-২০১৩ 

৪৫ পুত্র এখন পয়সাওয়াো (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৪৫/২০১৩  
৪৬ ইচ্চি ইচ্চি সপ্রম (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৪৬/২০১৩ ২৪-০৯-২০১৩ 

৪৭ পূে িদদর্ঘ িি সপ্রম কাচ্চহনী (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৪৭/২০১৩ ০১-১০-২০১৩ 

৪৮ স্বপ্নীে ভূেন (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৪৮/২০১৩ ০২-১০-২০১৩ 

৪৯ দাোং (চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৪৯/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫০ সপ্রচ্চমক নাম্বার ওয়ান (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৫০/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫১ ফুে এন্ড ফাইনাে (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৫১/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫২ অচ্চি (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৫২/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫৩ চ্চক দারুে সদখলত (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৫৩/২০১৩ ০৮-১০-২০১৩ 

৫৪ ভালোোসা চ্চজন্দাোদ (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৫৪/২০১৩ ১০-১০-২০১৩ 

৫৫ সতামার কাল  ঋেী (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৫৫/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৬ সজানাচ্চকর আলো (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এেএফ-৫৬/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৭ দাগ এই বুলকর চ্চভতর (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৫৭/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৮ আই এিাম রাজ (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৫৮/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৯ সখো (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এেএফ-৫৯/২০১৩ ০৭-১১-২০১৩ 

৬০ অনুলক্রাশ (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৬০/২০১৩ ১০-১১-২০১৩ 

৬১ সনকােেলরর মহাপ্রয়াে (অনুদানপ্রাপ্ত, চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৬১/২০১৩ ২৪-১১-২০১৩ 

৬২ বেষম্য (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৬২/২০১৩ ২৫-১১-২০১৩ 

৬৩ সতালক ভালোোসলতই হলে (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৬৩/২০১৩ ২৬-১১-২০১৩ 

৬৪ সীমালরখা (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৬৪/২০১৩  

৬৫ ৭১ এর সগচ্চরো এেএফ-৬৫/২০১৩ ২৮-১১-২০১৩ 

৬৬ জীেনঢুেী (অনুদানপ্রাপ্ত, চ্চডচ্চজটাে) এেএফ-৬৬/২০১৩ ০৪-১২-২০১৩ 

৬৭ সোলভ পাপ পালপ মুতুি (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৬৭/২০১৩ ০৯-১২-২০১৩ 

৬৮ রাজত্ব (চ্চডচ্চজটাে)  এেএফ-৬৮/২০১৩ ২৩-১২-২০১৩ 

৬৯ অনন্তকালের (চ্চডচ্চজ)  এেএফ-৬৯/২০১৩ ২৬-১২-২০১৩ 

৭০ সহড মািার (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এেএফ-৭০/২০১৩ ০১-০১-২০১৪ 

 
স্বল্পদৈর্ঘ িয বাাংলা চলনিত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ অনিতীয় স্ব: বা: ০১/২০১৩ ০২-০৪-২০১৩ 

২ নৈ কযেইনার স্ব: বা: ০২/২০১৩ ২৯-০৪-২০১৩ 

৩ আমার মা স্ব: বা: ০৩/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

৪ রতন স্ব: বা: ০৪/২০১৩ ২০-০৬-২০১৩ 

৫ যমর্ঘ স্ব: বা: ০৫/২০১৩ ১০-০৭-২০১৩ 

৬ আজও নচঠি আযস স্ব: বা: ০৬/২০১৩ ০২-১২-২০১৩ 

 

প্রামাণ্যনচত্র: 

 

ক্র. নং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ দ্যা স্পীচ বা: প্রা: ০১/২০১৩ ১৬-০১-২০১৩ 

২ শুনযত নক পাও বা: প্রা: ০২/২০১৩ ০৪-০২-২০১৩ 

 


