গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
তথ্য ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড।
জানুয়াচ্চয ২০০৯ সথদক সভ, ২০১৬ ম ডন্ত ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্যড অচ্চজডত াপল্য চ্চচত্র
ভূচ্চভকা :
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড এয প্রধান কাজ সদদয জনাধায
সণয ভদে প্রদডদনয র সযে চরচ্চিদত্রয নদত্র
প্রদান চ্চফলয়ক চ্চদ্ধা ন্ত গ্রণ এফাং চরচ্চিত্র সন্সযচ্চ আইন, চ্চফচ্চধ ও সকার্ ফাস্তফায়দনয ভােদভ চরচ্চিত্র চ্চদে সুস্থ্ চ্চযদফ
ফজায় যাখা। তাছাড়া জাতীয় চরচ্চিত্র পুযস্কায প্রদাদনয উদেদে যকায কর্তডক গঠিত জুচ্চয সফার্ ডদক াচ্চচচ্চফক ায়তা প্রদান
কযা এফাং স্থানীয় চ্চপল্ম ক্লাফমূদয চ্চনফন্ধীকযদণয ভােদভ চরচ্চিত্র চ্চদেয চ্চফকাদ অফদান যাখা।
অজডন :

জানুয়াচ্চয ২০০৯ সথদক সভ ২০১ ৬ ম ডন্ত এ দপ্তয সভাট ৫০৬টি পূণ ডদদঘ ডে ফাাংরা, ২৬০টি পূণ ডদদঘ ডে ইাংদযচ্চজ, ৪৩টি
স্বেদদঘ ডে ফাাংরা, ১৪টি প্রাভাণ্যচ্চচত্র, ৩৮২টি ফাাংরা ও ইাংদযচ্চজ চরচ্চিদত্রয সেইরায এফাং ৪৪টি চ্চফজ্ঞানচ্চচদত্রয অনূকুদর
সন্সয নদত্র চ্চদদয়দছ। এছাড়া চ্চফচ্চবন্ন দূতাফা ও চ্চপল্মক্লাফ কর্তডক আদয়াচ্চজত চরচ্চিত্র উৎদফয জন্য ৮৫৬ টি
চরচ্চিদত্রয অনুকূদর চ্চফদল সন্সয নদত্র সদওয়া দয়দছ।
 শুল্ক কর্তড
সযয কাছ সথদক সভাট ২৯৫টি আভদাচ্চনকৃত চরচ্চিত্র ছাড়কযদণয জন্য এ দপ্তদযয অনাচ্চি সদ ওয়া দয়দছ।
সন্সয নদত্রপ্রাপ্ত চরচ্চিদত্রয প্রচাযকাম ড চারাদনায জন্য সভাট
৯৮২টি সা স্টায/পদটাদট/ব্যানায এয অনুদভাদন
সদওয়া দয়দছ।

সন্সযচ্চফীন অশ্লীর দৃে প্রদডন কযায় ২১৩টি চ্চদনভা র সথদক চরচ্চিত্র জব্দ কযায জন্য াং চ্চশ্লষ্ট সজরা প্রান ও
থানায় জব্দত্র সদওয়া দয়দছ। অশ্লীর চরচ্চিত্র চ্চনভডাণ ও প্রদডন ফদন্ধ গঠিত টাস্কদপাদ ডয কাম ডক্রভ এফাং চরচ্চিত্র সন্সয
সফার্ ড কর্তডক সন্সযচ্চ আইন ও চ্চফচ্চধ অচ্চধকতয কাম ডকয ওয়ায় চরচ্চিদত্রয অ শ্লীরতা হ্রা সদয়দছ। চ্চফজ্ঞ আদারদতয
চ্চনদদ ডদ ৪৩১টি চ্চচ্চর্/চ্চর্চ্চবচ্চর্/কচ্চিউটায ার্ ডচ্চর্স্ক এফাং ৩টি চরচ্চিদত্রয চ্চপ্রন্ট যীযা কদয ভতাভত সদওয়া দয়দছ।

চাযফায জাতীয় চরচ্চিত্র পুযস্কায প্রদান উরদয াং চ্চশ্লষ্ট জুচ্চয সফার্ ডদক াচ্চচচ্চফক ায়তা প্রদান কযা দয়দছ।
জানুয়াচ্চয ২০০৯ সথদক সভ ২০১ ৬ ম ন্তড এ দপ্তয চরচ্চিত্র সন্সয ও চ্চিচ্চনাং চ্চপ ফাফদ ৩,১২,১৬,৪০০/- (চ্চতন সকাটি
ফাদযা র য সলাদরা াজায চাযত) টাকা যাজস্ব আয় কদযদছ। উ সেখ্য, দূতাফাদয চরচ্চিত্র সন্সদযয জদন্য সকা সনা
চ্চপ সনওয়া য় না এফাং চরচ্চিত্র উৎদফয চরচ্চিত্র সন্সদযয সযসত্র অদনক ভয় চ্চপ ভওকুপ কযা য়।

ফতডভাদন চরচ্চিত্র সন্সযচ্চ আইন ও চ্চফচ্চধ কদ াযবাদফ প্রদয়াগ কযা দে। চ্চযদডন কাম ডক্রভ সজাযদায কযা দয়দছ।
চরচ্চিত্র চ্চযদডকগণ ভা ম ডাদয় চ্চনয়চ্চভতবাদফ চ্চযদডদন মাদেন। চরচ্চিত্র চ্চদেয সুষ্ঠু চ্চযদফ ফজায় যাখায স্বাদথ ড
আইন ও চ্চফচ্চধ রাংঘনকাযী চরচ্চিত্রগুদরায চ্চফরুদদ্ধ চ্চফচ্চধ সভাতাদফক চ্চফচ্চবন্ন দদয গ্রণ কযা দয়দছ।

সন্সযচ্চ আইন ও চ্চফচ্চধ রাংঘন কদয চরচ্চিত্র প্রদডন কযায় (১) চ্চনযািা, (২) খুনী চ্চফো (৩) নগদ, (৪) ধয ভাস্তান,
(৫) বয়াফ, (৬) সদখাও গুরু, (৭) চ্চকছু আা চ্চকছু বাদরাফাা ও (৮) াগর সতায জন্য সয নাভক চরচ্চিত্রগুদরায
সন্সয নদত্র াভচ্চয়কবাদফ ফাচ্চতর কযা য়। যফতীদত আইন ও চ্চফচ্চধ সভাতাদফক খুনী চ্চফো, ধয ভাস্তান, বয়াফ,
সদখাও গুরু, চ্চকছু আা চ্চকছু বাদরাফাা, াগর সতায জন্য সয নাভক চরচ্চিত্রগুদরায সন্সয নদত্র স্থায়ীবাদফ ফাচ্চতর
কযা দয়দছ।

চরচ্চিত্র সপ্রভীদদয দীঘ ডচ্চদদনয দা চ্চফয পরস্বরূ ‘‘চ্চপল্ম ক্লাফমূ (সযচ্চজ চ্চিকযণ ও চ্চনয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮০’’
যচ্চতপূফ ডক ‘‘চরচ্চিত্র াংদ (চ্চনফন্ধন) আইন, ২০১১’’ প্রণয়ন কযা দয়দছ।

চরচ্চিদত্রয প্রদমাজক/স্বত্বাচ্চধকাযী/চ্চদনভা র ভাচ্চরক ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয চ্চফরুদদ্ধ ভাভরা দাদয়য কদয
থাদকন। ২০০৯ াদর ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয চ্চফরুদদ্ধ দাদয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা চ্চছর ১৩০টি। ফচ্চণ ডত ভয়
সথদক এ ম ডন্ত ৬৪টি ভাভরা চ্চনস্পচ্চি কযা দয়দছ। ফতডভাদন ৬৬টি ভাভরা চ্চফচাযাধীন যদয়দছ। 
আইচ্চটি উন্নয়ন

আইচ্চটি াংক্রান্ত উন্নয়দনয দদয চ্চদদফ এ সফাদর্ ডয কভডকতডা ও আইচ্চটি িৃক্ত কভডচাযীদদয কচ্চিউটাযচ্চবচ্চিক
জ্ঞান ও ফাস্তফচ্চবচ্চিক প্রচ্চযণ প্রদান কযা দয়দছ। চ্চনজস্ব র্াইনাচ্চভক ওদয়ফ াইট চালু ইন্টাযদনট াংদমাগ সনয়া
দয়দছ। সফাদর্ ডয Citizen Charter, কাম ডক্রভ াংক্রান্ত তথ্য, উাি এ দপ্তদযয ওদয়ফ াইট www.bfcb.gov.bd
সত চ্চন্নদফচ্চত কযা দয়দছ। Citizen Charter এয কচ্চ াংচ্চশ্লষ্ট সফা গ্রীতাদদয প্রদান কযা দয় থাদক।
 ফতডভান যকাদযয সঘাচ্চলত চ্চর্চ্চজটার ফাাংরাদদ গ দনয রদযে এ দপ্তদয চ্চর্চ্চজটার নচ্চথ সখারা দয়দছ এফাং
ই-পাইচ্চরাং, ই-সটন্ডাচ্চযাং চালু কযায জন্য কভডকতডা-কভডচাযীদদয প্রচ্চযণ প্রদাদনয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ।

BanglaGov.net প্রকদেয আওতায় এ দপ্তদয একটি উি গচ্চতিন্ন ইন্টাযদনট চ্চর্বাই স্থান কযা দয়দছ।

