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-২ভূচ্চভকা:
চরচ্চিত্র একটি চ্চিারী গণভাধ্যভ। শুদৄ চ্চফদনাদদনয সেদত্র নয় চ্চোয অন্যতভ ফান। ফা স্তফ  জীফনধভী
চরচ্চিত্র সদ  জাচ্চতদক চ্চফদেয দযফাদয সমভন চ্চযচ্চচত কদয সতাদর সতভচ্চন ফদয় আদন ম্মান  স্বীকৃচ্চত। এ চ্চল্পদক
সদদয ফ ডস্তসযয ভানুদলয গ্রণ উদমাগী কদয একটি আদৄচ্চনক গণভাধ্যভ চ্চদদফ গদে সতারা দযকায; সমখাদন
ফাাংরাদদদয ভাজ, াংস্কৃচ্চত, ইচ্চতা  ঐচ্চতদেয প্রচ্চতপরন থাকদফ। এ উদেশ্যদক াভদন সযদখই চরচ্চিত্র সন্সয
সফাদর্ ডয সৃচ্চি।

র্ভূচ্চভ:
চ্চিটি ানাভদর প্রণীত চ্চদনভাদর্াগ্রাপ অোক্ট, ১৯১৮ এয ধাযাফাচ্চকতায় ১৯৫২ াদর গঠিত য়
‘ইস্টদফঙ্গর সফার্ ড অফ চ্চপল্ম সন্সয ’। যফতীকাদর ১৯৬৩ াদরয সন্সযচ্চ অফ চ্চপল্ম অোক্ট (১৯৬৩ এয ১৮ নাং
আইন ) প্রণয়দনয ভাধ্যদভ ‘সন্ট্রার সফার্ ড অফ চ্চপল্ম সন্সযস্ ’ গঠন কযা য়। এয প্রধান কাম ডারয় যায়ারচ্চচ্চিদত
সযদখ ঢাকা এফাং রাদাদয দুটি াখা সফার্ ড স্থান কযা য়। চ্চদ চ্চদনভাদর্াগ্রাপ অোক্ট, ১৯১৮-এ মূরত চ্চদনভাদর্াগ্রাপ
এফাং সন্সযচ্চ অোক্ট দুদর্া আইনই একদত্র চ্চছর। যফতীদত চ্চদনভাদর্াগ্রাপ অোক্ট, ১৯১৮ পৃথক কদয ১৯৬৩ াদর
চ্চদ সন্সযচ্চ অফ চ্চপল্ম অোক্ট, ১৯৬৩ নাদভ াংদাচ্চধত আকাদয নতুন আইন ততচ্চয কযা য়।
ফতডভাদন তথ্য ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড ভাভান্য যাষ্ট্রচ্চতয ১৯৭২ াদরয ৪১নাং
আদদ ফদর াংদাচ্চধত চরচ্চিত্র সন্সযচ্চ আইন, ১৯৬৩ এফাং তদধীন প্রণীত চরচ্চিত্র সন্সযচ্চ চ্চফচ্চধ, ১৯৭৭
অনুাদয চ্চযচাচ্চরত দে।

সফাদর্যড কাম ডাফচ্চর:
 ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয প্রধান কাজ সদচ্চ-চ্চফদদচ্চ, ফাচ্চণচ্চজেক, অফাচ্চণচ্চজেক ফাাংরা  ইাংদযচ্চজ
ছায়াছচ্চফ, সেইরায, চ্চফজ্ঞান এফাং উৎফ  দূতাফাদয ছায়াছচ্চফ সন্সয কদয নদত্র প্রদান।
 চরচ্চিত্র সন্সযচ্চ আইন  চ্চফচ্চধ ফাস্তফায়ন কযা।
 সন্সযচ্চ আইন  চ্চফচ্চধয রাংঘন  চ্চদনভা প্রদডদন অচ্চনয়দভয অচ্চবদমাদগয চ্চবচ্চিদত কাম ডকয  চ্চফচ্চধ
সভাতাদফক ব্যফস্থা গ্রণ কযা;
 জাতীয় চরচ্চিত্র পুযস্কায প্রদাদনয উদেদশ্য যকায কর্তক
ড গঠিত জুচ্চয সফার্ ডদক ছায়াছচ্চফ ফাছাই কাদম ড কর
দাপ্তচ্চযক ায়তা প্রদান কযা;
 স্থানীয় চ্চপল্ম ক্লাফমূদয চ্চনফন্ধীকযণ  চ্চনয়ন্ত্রণ।

সন্সয সফার্ ড গঠন:
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয নদত্র প্রাচ্চপ্তয উদেদশ্য আদফদনকৃত চরচ্চিত্রমূ যীোপূফ ডক নদত্র
প্রদাদনয রদেে যকায চ্চনচ্চদ ডি সভয়াদ অন্তয চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড গঠন কদয থাদক। তথ্য ভন্ত্রণারদয়য চ্চচফ দাচ্চধকায
ফদর ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয সচয়াযম্যান। চ্চতচ্চন এফাং চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয বাই সচয়াযম্যান
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড ১৫ (দনদযা) জন দস্য চ্চনদয় গঠিত।
এছাো চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয চ্চদ্ধাদন্তয চ্চফরুদদ্ধ আচ্চর আদফদন চ্চফদফচনায জন্য ৭ দস্যচ্চফচ্চি একটি চ্চপল্ম
সন্সয আচ্চর কচ্চভটি যদয়দছ।

-৩সফার্ ড কাম ডারদয়য াাংগঠচ্চনক কাঠাদভা:


প্রথভ সেচ্চণ
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চ্চিতীয় সেচ্চণ
র্ততীয় সেচ্চণ
চতুথ ড সেচ্চণ
সভার্

=
=
=
=

০৩ (চ্চতন)টি
ক) সচয়াযম্যান
খ) বাই সচয়াযম্যান
গ) সফার্ ড চ্চচফ
০৬ (ছয়)টি, চরচ্চিত্র চ্চযদডক
১৮ (আঠায)টি
০৬ (নয়)টি
৩৩টি

যঞ্জাভ :
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ড চরচ্চিত্র যীেদণয জন্য একটি আদৄচ্চনক সুদমাগ সুচ্চফধা ম্বচ্চরত প্রদজকন
র যদয়দছ। এখাদন দু’টি ৩৫ চ্চভ. চ্চভ.  দু’টি ১৬ চ্চভ. চ্চভ. প্রদজক্টয এফাং একটি ভাচ্চিচ্চভচ্চর্য়া প্রদজক্টয যদয়দছ।
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:
 ফাাংরাদদদয অনুদভাচ্চদত সপ্রোগৃমূদ ফাচ্চণচ্চজেক চ্চবচ্চিদত প্রদডদনয জন্য ফাাংরাদদদ চ্চনচ্চভতড পূণ ডদদঘ ডে/
স্বল্পদদঘ ডে চরচ্চিত্র চ্চনভডাতা প্রচ্চতষ্ঠান ।
 চ্চফদদদ চ্চনচ্চভতড ফাচ্চণচ্চজেক চরচ্চিত্র ফাাংরাদদদ প্রদডদনয জন্য াংচ্চিি চরচ্চিদত্রয আভদাচ্চনকাযী প্রচ্চতষ্ঠান ।
 দূতাফাদয ফাইদয জনাধাযদণয ভদধ্য চ্চনজস্ব চরচ্চিত্রমূ প্রদডদনয জন্য ফাাংরাদদস্থ াংচ্চিি চ্চফদদচ্চ
দূতাফামূ।
 চ্চফচ্চবন্ন সদচ্চ চ্চফদদচ্চ চরচ্চিত্র প্রদডন/উৎফ অনুষ্ঠাদনয জন্য ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয চ্চনফন্ধনকৃত
চ্চপল্ম ক্লাফমূ।
 ফাাংরাদদদয অনুদভাচ্চদত সপ্রোগৃমূদ প্রদডদনয চ্চনচ্চভদি চ্চনচ্চভতড চ্চফচ্চবন্ন চ্চফজ্ঞানচ্চচদত্রয চ্চনভডাতা প্রচ্চতষ্ঠান ।

ফাচ্চণচ্চজেক চরচ্চিদত্রয নদত্র প্রাচ্চপ্ত াংক্রান্ত সফা প্রদান দ্ধচ্চত:
সকাদনা ছায়াছচ্চফয নদত্র প্রাচ্চপ্তয রদেে ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ড চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ আদফদন কযদত
য়। আদফদনদত্রয াদথ চ্চনদে ফচ্চণ ডত প্রদয়াজনীয় তথ্যাচ্চদ প্রদান কযদত য়:
ক্র. নাং
(ক)

চরচ্চিদত্রয প্রকৃচ্চত
পূণ ডদদঘ ডে ফাাংরা
ছায়াছচ্চফ
(৩৫ চ্চভ. চ্চভ./
১৬ চ্চভ.
চ্চভ./চ্চর্চ্চজর্ার
পযম্যার্)

আফশ্যকীয় তথ্যাচ্চদ
(১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র।
(২) চ্চনধ ডাচ্চযত সঘালণাত্র।
(৩) যীেণ  চ্চিচ্চনাং চ্চপ ফাফদ যকাদযয যাজস্ব খাদত জভাকৃত সেজাচ্চয চারাদনয কচ্চ।
(৪) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ ২০০/- র্াকায নন জুচ্চর্চ্চয়ার স্টোদে এচ্চপদর্চ্চবর্ (প্রদমাজদকয-২টি,
কাচ্চচ্চনকাদযয-১টি  াংগীত চ্চযচারদকয-১টি)
(৫) চরচ্চিত্রটিদত ব্যফহৃত প্রচ্চতটি গাদনয কথা- ৩ কচ্চ (গীচ্চতকায, সুযকায, কণ্ঠ চ্চল্পী 
অচ্চবনয় চ্চল্পীদদয নাভ)
(৬) চ্চল্পী  করাকুরীদদয তাচ্চরকা- ৩ কচ্চ।
(৭) কাচ্চচ্চন াংদে- ৩ কচ্চ
(৮) সুটিাং চ্চিপ্ট ১টি
(৯) চরচ্চিত্রটিয তদঘ ডে চ্চফফযণী
(১০) চ্চফএপচ্চর্চ্চ’য চ্চক্লয়াদযন্স (ছায়াছচ্চফটি চ্চফএপচ্চর্চ্চ ছাো অন্য সকান স্টুচ্চর্দত চ্চনচ্চভতড
দর)
(১১) চরচ্চিত্রটিয ১টি চ্চপ্রন্ট/চ্চর্চ্চবচ্চর্/সন ড্রাইব/ার্ ডড্রাইব
(১২) ফাাংরাদদ চ্চপল্ম আকডাইদব পূফ ডফতী ছচ্চফয একটি কচ্চ (চ্চপ্রন্ট) জভাদান াংক্রান্ত
প্রভাণত্র।
(১৩) প্রদমাজনা প্রচ্চতষ্ঠাদনয কাদছ চ্চফএপচ্চর্চ্চ’য ানা সনই ভদভড অনাচ্চি।

-৪(খ)
(গ)
(ঘ)

(ঙ)

(চ)

(ছ)

(জ)

পূণ ডদদঘ ডে ফাাংরা
ছায়াছচ্চফয
সেইরায
চ্চফজ্ঞানচ্চচত্র

(১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র।
(২) যীেণ  চ্চিচ্চনাং চ্চপ ফাফদ যকাদযয যাজস্ব খাদত জভাকৃত সেজাচ্চয চারাদনয কচ্চ।
(৩) সেইরাযটিয ১টি চ্চপ্রন্ট/চ্চর্চ্চবচ্চর্/সন ড্রাইব/ার্ ডড্রাইব।
(১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র।
(২) যীেণ  চ্চিচ্চনাং চ্চপ ফাফদ যকাদযয যাজস্ব খাদত জভাকৃত সেজাচ্চয চারাদনয কচ্চ।
(৩) চ্চফজ্ঞানচ্চচদত্রয ১টি চ্চপ্রন্ট/চ্চর্চ্চবচ্চর্/সন ড্রাইব/ার্ ডড্রাইব।
আভদাচ্চনকৃত
(১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র ;
পূণ ডদদঘ ডে ছায়াছচ্চফ (২) যীেণ  চ্চিচ্চনাং চ্চপ ফাফদ যকাদযয যাজস্ব খাদত জভাকৃত সেজাচ্চয চারাদনয কচ্চ ;
(৩) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ ২০০/- র্াকায নন জুচ্চর্চ্চয়ার স্টোদে এচ্চপদর্চ্চবর্ (আভদাচ্চনকাযদকয১টি) ;
(৪) ইনবদয়দয কচ্চ ;
(৫) গল্প াংদে/সপ্র বুক ;
(৬) এয়াযদয় চ্চফর ;
(৭) এর,চ্চ এয তোচ্চয়ত প্রচ্চতচ্চরচ্চ ;
(৮) চ্চফর অফ এচ্চন্ট্রয তোচ্চয়ত প্রচ্চতচ্চরচ্চ ;
(৯) চুচ্চিদত্রয মূর কচ্চ ;
(১০) ছায়াছচ্চফ আভদাচ্চনয এন,,চ্চ (ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড কর্তডক প্রদি)
(১১) যপ্তাচ্চনকাযী সদদয প্রদমাজক/চ্চযদফক চ্চভচ্চত সথদক প্রস্তাচ্চফত চরচ্চিত্র েদকড
যপ্তাচ্চনকাযী প্রচ্চতষ্ঠাদনয চ্চযদফনায যাইর্  এয ঠিকতা াংক্রান্ত প্রতেয়নত্র ;
(১২) আভদাচ্চনকৃত চরচ্চিদত্রয ১টি চ্চপ্রন্ট/চ্চর্চ্চবচ্চর্/সন ড্রাইব/ার্ ড ড্রাইব।
আভদাচ্চনকৃত
(১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র;
পূণ ডদদঘ ডে
(২) যীেণ  চ্চিচ্চনাং চ্চপ ফাফদ যকাদযয যাজস্ব খাদত জভাকৃত সেজাযী চারাদনয কচ্চ;
চরচ্চিদত্রয
(৩) সেইরাদযয চ্চপ্রন্ট/ চ্চর্চ্চবচ্চর্/সন ড্রাইব/ার্ ড ড্রাইব।
সেইরায
চ্চফদদচ্চ
(১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র;
দূতাফাদয
(২) চরচ্চিত্রটিয চ্চপ্রন্ট/ চ্চর্চ্চবচ্চর্/সন ড্রাইব/ার্ ড ড্রাইব।
(অফাচ্চণচ্চজেক)
(৩) গল্প াংদে/সপ্র বুক ।
চরচ্চিত্র
(৪) তথ্য ভন্ত্রণারয়  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদনত্র।
চ্চপল্ম ক্লাফ/
(১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র;
সপর্াদযন/ অন্য (২) চরচ্চিত্রটিয চ্চপ্রন্ট/ চ্চর্চ্চবচ্চর্/সন ড্রাইব/ার্ ড ড্রাইব।
সকাদনা প্রচ্চতষ্ঠান (৩) গল্প াংদে/সপ্র বুক ;
কর্তডক আদয়াচ্চজত (৪) তথ্য ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদনত্র;
উৎদফয
(৫) প্রদচ্চতড ব্য চরচ্চিত্রমূদয স্বত্বাচ্চধকাযীয চ্চনকর্ সথদক অনুভচ্চতত্র;
(অফাচ্চণচ্চজেক)
চরচ্চিত্র
চ্চস্থযচ্চচত্র,
(১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ পূযণকৃত আদফদনত্র ;
সাস্টায,
(২) সাস্টায/পদর্াদর্ ইতোচ্চদ প্রচায াভগ্রীয মুচ্চিতব্য চ্চর্জাইন এফাং এয প্রচ্চতচ্চরচ্চ ;
োিচ্চফর,
চ্চফরদফার্ ড,
ইদরকেচ্চনক 
চ্চপ্রন্ট চ্চভচ্চর্য়ায়
প্রচাচ্চযত চরচ্চিত্র
াংচ্চিি চ্চফজ্ঞান

আদফদনদত্রয চ্চনধ ডাচ্চযত পযভ, সঘালণাত্র, অনুদভাচ্চদত চারানত্র, এচ্চপদর্চ্চবদর্য পযভ ইতোচ্চদ চ্চফনামূদে এ
দপ্তয সথদক যফযা কযা য়। আদফদনত্র সফার্ ড চ্চচফ ফযাফয জভা চ্চদদত য়।

-৫-

চরচ্চিত্র যীেণ  চ্চিচ্চনাং চ্চপ এয ায:
সন্সয নদত্র প্রাচ্চপ্তয উদেদশ্য সকাদনা চরচ্চিদত্রয জন্য চ্চনধ ডাচ্চযত যীেণ  চ্চিচ্চনাং চ্চপ ফাাংরাদদ চ্চপল্ম
সন্সযচ্চ চ্চফচ্চধ, ১৯৭৭ এয ৩৬ চ্চফচ্চধদত ফচ্চণ ডত যাজস্ব চ্চাদফয খাত ’’১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১’’-এ সেজাচ্চয চারাদনয
ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ ব্যাাংক/সানারী ব্যাাংদক জভা চ্চদদত য়।
(ক) চরচ্চিদত্রয যীেণ চ্চপ:
চরচ্চিদত্রয াইজ/
পযদভর্
১। ৩৫ চ্চভচ্চরচ্চভর্ায
(২-চ্চর্, ৩-চ্চর্,
চ্চদনভাদস্কা,
চ্চবস্টাচ্চবন)

২। ১৬ চ্চভচ্চরচ্চভর্ায

৩। চ্চর্চ্চজর্ার 
অন্যান্য পযম্যার্

চরচ্চিদত্রয তদঘ ডে

চ্চপ এয ায

(i) সমখাদন ছায়াছচ্চফয তদঘ ডে
৫০০ পৄদর্য অচ্চধক নয়।
(ii) সমখাদন ছায়াছচ্চফয তদঘ ডে
৩০০০ পৄদর্য অচ্চধক নয়।
(iii) সমখাদন ছায়াছচ্চফয তদঘ ডে
৩০০০ পৄদর্য অচ্চধক চ্চকন্তু
১৩০০০ পৄদর্য অচ্চধক নয়।

১০০০/- র্াকা।

(iv) সমখাদন ছায়াছচ্চফয তদঘ ডে
১৩০০০ পৄদর্য অচ্চধক।

১৯০০০/- র্াকা ১৩০০০ াজায পৄদর্য অচ্চতচ্চযি তদদঘ ডেয
সেদত্র প্রচ্চত ১০০ পৄর্ অথফা এয বগ্াাংদয জন্য ৩০০০/- র্াকা।
তদফ চ্চফদদচ্চ চরচ্চিদত্রয সেদত্র ১৯০০০/- র্াকা ১৩০০০
পৄদর্য অচ্চতচ্চযি তদদঘ ডেয সেদত্র প্রচ্চত ১০০ পৄর্ অথফা এয
বগ্াাংদয জন্য ২০০০/- র্াকা।
র্াকা ১০০০/- প্রচ্চত ৪০০ পৄর্ অথফা এয বগ্াাংদয জন্য।

৪০০০/- র্াকা।
৪০০০/- র্াকা ৩০০০ াজায পৄদর্য অচ্চতচ্চযি তদদঘ ডেয সেদত্র
প্রচ্চত ১০০০ পৄর্ অথফা এয বগ্াাংদয জন্য ১৫০০/- র্াকা।

(i) সমখাদন ছায়াছচ্চফয তদঘ ডে
১২০০ পৄদর্য অচ্চধক নয়।
(ii) সমখাদন ছায়াছচ্চফয তদঘ ডে ৩০০০ র্াকা প্রচ্চত ৪০০ পৄর্ অথফা ইায বগ্াাংদয জন্য
১০০০ র্াকা।
১২০০ পৄদর্য অচ্চধক।
চরচ্চিদত্রয স্থাচ্চয়ত্ব (timing or running time) চ্চভচ্চনদর্ চ্চনধ ডাযণ কদয তাদক ৯০ চ্চদদয় গুণ
কদয ৩৫ চ্চভ. চ্চভ. চরচ্চিদত্রয তুে তদদঘ ডে চ্চনধ ডাযণ কযা য়। এবাদফ চ্চনণীত তুে তদদঘ ডেয চ্চবচ্চিদত
চ্চপ এয ায  চ্চযভাণ চ্চনধ ডাযণ কযা য়।

(খ) চরচ্চিদত্রয চ্চিচ্চনাং চ্চপ:
চরচ্চিদত্রয াইজ
১। ৩৫ চ্চভচ্চরচ্চভর্ায (২-চ্চর্, ৩-চ্চর্,
চ্চদনভাদস্কা, চ্চবস্টাচ্চবন)
২। ১৬ চ্চভচ্চরচ্চভর্ায
৩। চ্চর্চ্চজর্ার  অন্যান্য পযম্যার্

চরচ্চিদত্রয তদঘ ডে
চ্চপ এয ায
২০০০ পৄর্ ম ডন্ত
১০০০/- র্াকা।
২০০০ পৄদর্য অচ্চধক
৬০০০/- র্াকা।
২০০০ পৄর্ ম ডন্ত
১০০০/- র্াকা।
২০০০ পৄদর্য অচ্চধক
২০০০/- র্াকা।
চরচ্চিদত্রয স্থাচ্চয়ত্ব (timing or running time) চ্চভচ্চনদর্ চ্চনধ ডাযণ কদয তাদক ৯০
চ্চদদয় গুণ কদয ৩৫ চ্চভ. চ্চভ. চরচ্চিদত্রয তুে তদদঘ ডে চ্চনধ ডাযণ কযা য়। এবাদফ চ্চনণীত
তুে তদদঘ ডেয চ্চবচ্চিদত চ্চপ এয ায  চ্চযভাণ চ্চনধ ডাযণ কযা য়।

সফাদর্যড চরচ্চিত্র যীেণ দ্ধচ্চত:
 সকাদনা চরচ্চিদত্রয সন্সয নদত্র প্রাচ্চপ্তয উদেদশ্য আদফদনত্র প্রাচ্চপ্তয ক্রভানুাদয উি চরচ্চিদত্রয যীেণ
সূচ্চচ প্রণীত য়।
 যীোয য ছায়াছচ্চফটিদত সন্সয নীচ্চতভারা চ্চফদযাধী সকাদনা আচ্চিকয দৃশ্য না থাকদর চরচ্চিত্রটিয অনুকূদর
চ্চফনা কতডদন জনাধাযদণয ভদধ্য প্রদডন উদমাগী ভদভড সন্সয নদত্র প্রদান কযা য়।
 ছায়াছচ্চফটিদত সন্সয নীচ্চতভারা চ্চফদযাধী সকাদনা আচ্চিকয দৃশ্য থাকদর সফ দৃশ্য কতডদনয জন্য সফার্ ড কর্তক
ড
চ্চদ্ধান্ত গ্রদণয ১৫ চ্চদদনয ভদধ্য ছচ্চফয প্রদমাজকদক জাচ্চনদয় সদয়া য়। প্রদমাজক কর্তক
ড আচ্চিকয দৃশ্যমূ
কতডন কদয সন্সয সফাদর্ ড জভা সদয়ায য কতডনমূ যীো কদয ঠিক দর উি চরচ্চিত্রদক কতডন
াদসে জনাধাযদণয ভদধ্য প্রদডন উদমাগী ভদভড সন্সয নদত্র প্রদান কযা য়।

-৬-

চরচ্চিত্র াংদমূদয চ্চনফন্ধন  চ্চনয়ন্ত্রণ কাম ডক্রভ াংক্রান্ত সফা প্রদান দ্ধচ্চত:
চরচ্চিত্র প্রদডদনয উদেদশ্য প্রচ্চতচ্চষ্ঠত চরচ্চিত্র াংদমূ কাজ শুরু কযায পূদফ ড চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ এফাং চ্চনধ ডাচ্চযত
চ্চপ প্রদান কদয গঠণতদন্ত্রয অনুচ্চরচ্চ ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয চ্চনকর্ চ্চনফন্ধদনয জন্য আদফদন কযদত য়।
াংচ্চিি চরচ্চিত্র াংদদয গঠনতদন্ত্রয আতায় সম সকাদনা একজন দাচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচ্চি চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ চরচ্চিত্র
াংদদয চ্চনফন্ধদনয জন্য আদফদন কযদফন। প্রচ্চতটি আদফদনত্র চ্চনদোি কাগজত্র স কযদত দফ :
 ১৯৭৭ াদরয ফাাংরাদদ চ্চপল্ম সন্সযচ্চ চ্চফচ্চধয ৩৬ চ্চফচ্চধদত ফচ্চণ ডত যাজস্ব চ্চাদফয খাদত সেজাচ্চয চারাদনয
ভাধ্যদভ ফাাংরাদদ ব্যাাংক/সানারী ব্যাাংদক চ্চনধ ডাচ্চযত চ্চনফন্ধন চ্চপ জভা সদয়া চারাদনয মূর কচ্চ’
 চরচ্চিত্র াংদদয াংগঠন  উদেশ্য ম্বচ্চরত গঠনতন্ত্র এফাং
 অন্যান্য আনুলচ্চঙ্গক কাগজত্র।

চ্চনফন্ধন  নফায়ন চ্চপ প্রচ্চত াঁচ ফছয সভয়াদদয জন্য চ্চনদোি াদয প্রদান কযদত দফ:
 ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাভ, খুরনা,  যাজাী দদয অফচ্চস্থত চ্চপল্ম ক্লাদফয জন্য ২৫০০/- (দুই াজায
াঁচত) র্াকা।
 অন্যান্য স্থাদনয জন্য ১৭৫০/- (এক াজায াতত ঞ্চা) র্াকা।

চরচ্চিত্র াংদ কর্তক
ড চরচ্চচচত্র প্রদডন াংক্রান্ত সফাদান দ্ধচ্চত:
চ্চপল্ম ক্লাফমূ (সযচ্চজদেন  চ্চনয়ন্ত্রণ) চ্চফচ্চধ, ১৯৮০ অনুাদয চ্চপল্ম ক্লাফ (চরচ্চিত্র াংদ) কর্তক
ড চরচ্চিত্র
প্রদডদনয চ্চফলদয় চ্চনেচ্চরচ্চখত চ্চফধানগুচ্চর প্রচ্চতারন কযদত দফ :
 সকাদনা সযচ্চজচ্চেকৃত চ্চপল্ম ক্লাফ/চরচ্চিত্র াংদ সকাদনা চরচ্চিত্র প্রদডদনয অন্তত এক প্তা পূদফ ড চরচ্চিত্র
প্রদডদনয স্থান, তাচ্চযখ  ভয় ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ডদক এফাং সম সজরায় চরচ্চিত্র প্রদচ্চতড দফ স
সজরায সর্পুটি কচ্চভনাযদক চ্চরচ্চখতবাদফ অফচ্চত কযদফ।
 সকাদনা সযচ্চজচ্চেকৃত চ্চপল্ম ক্লাফ/চরচ্চিত্র াংদ ফাাংরাদদদ অফচ্চস্থত সকাদনা চ্চফদদচ্চ কূর্দনচ্চতক চ্চভন কর্তক
ড
যফযাকৃত সকাদনা চরচ্চিত্র সকফর স সেদত্র প্রদডন কযদত াযদফ সমদেদত্র চরচ্চিত্রটি যফযাদয জন্য
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয পূফ ডানুদভাদনক্রদভ াংচ্চিি চ্চভনদক অনুদযাধ কযা দয়দছ।
 চ্চপল্ম ক্লাফ/চরচ্চিত্র াংদমূদক ম্পূণ ড অফাচ্চণজেক চ্চবচ্চিদত চরচ্চিত্র প্রদডন কযদত দফ।

আন্তজডাচ্চতক চরচ্চিত্র উৎদফয (অফাচ্চণচ্চজেক) চরচ্চিত্র যীো াংক্রান্ত সফাদান দ্ধচ্চত :
 চরচ্চিত্র াংদ/সপর্াদযন/ অন্য সকাদনা প্রচ্চতষ্ঠান কর্তক
ড আদয়াচ্চজত আন্তজডাচ্চতক চরচ্চিত্র উৎদফ প্রদচ্চতড ব্য
চরচ্চিত্রমূ মথাচ্চনয়দভ সন্সযপূফ ডক নদত্র গ্রণ কযদত য়।
 এ জদন্য চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ আদফদনত্র চরচ্চিদত্রয সপ্র বুক/কাচ্চচ্চন াংদে, তথ্য ভন্ত্রণারদয়য অনুভচ্চতত্র,
সন্সয  চ্চিচ্চনাং চ্চপ জভা ফাফদ চারাদনয কচ্চ, াংচ্চিি চরচ্চিদত্রয চ্চপ্রনর্/চ্চর্চ্চবচ্চর্/সন ড্রাইব/ার্ ড ড্রাইব,
প্রদচ্চতড ব্য চরচ্চিত্রমূদয স্বত্বাচ্চধকাযীয চ্চনকর্ সথদক অনুভচ্চতত্র, সম ভ স্ত স্থাদন উি উৎফ অনুচ্চষ্ঠত দফ
তায ঠিকানা ম্বচ্চরত তাচ্চরকা ইতোচ্চদ জভা চ্চদদত য়।
 তথ্য ভন্ত্রণারদয়য তডাফচ্চর ারনপূফ ডক উৎফ াচ্চরত দে এ ভদভড একটি অঙ্গীকাযনাভা দাচ্চখর কযদত য়।

-৭চ্চফদদচ্চ চ্চভনমূদক সফা প্রদান দ্ধচ্চত :
 ফাাংরাদদস্থ চ্চফদদচ্চ চ্চভনমূ তাদদয চ্চনজস্ব সকাদনা াংফাদচ্চচত্র, তথ্যচ্চচত্র চ্চকাংফা পূণ ডদদঘ ডে/স্বল্পদদঘ ডে চরচ্চিত্র
জনাধাযদণয ভদধ্য প্রদডন কযদত চাইদর ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফার্ ড ফযাফয াংচ্চিি চরচ্চিদত্রয জন্য
চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ আদফদন কযদত য়।
 আদফদদনয পূদফ ড যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং তথ্য ভন্ত্রণারদয়য মথামথ অনুদভাদন চ্চনদত য়। সন্সয সফার্ ড প্রাপ্ত
াংফাদচ্চচত্র, তথ্যচ্চচত্র যীোদভত্ম স্থান, তাচ্চযখ উদেখ অফাচ্চণচ্চজেক  অ-সপ্রোগৃমূরক চ্চবচ্চিদত প্রদডন
াদদে উি চরচ্চিদত্রয জন্য চ্চফদল সন্সয নদত্র জাচ্চয কদয থাদক।
 দূতাফাদয চরচ্চিত্রমূ যীেদণয জন্য সকাদনা যীেন  চ্চিচ্চনাং চ্চপ সনয়া য় না।
 চ্চফদদচ্চ চ্চভনমূ তাদদয দূতাফাদয ফাইদয সকাদনা স্থাদন চ্চনজস্ব ফা অন্য সকাদনা স্থানীয় চরচ্চিত্র াংদদয
াদথ সমৌথ উদযাদগ তাদদয চ্চনজস্ব চরচ্চিত্র প্রদডন কযদত চাইদর ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয
পূফ ডানুভচ্চত চ্চনদত য়।

চরচ্চিত্র সন্সযচ্চ আইন, চ্চফচ্চধ  সকার্ েদকড সফা গ্রীতায জ্ঞাতব্য চ্চফলয়াফরী:
চ্চদ সন্সযচ্চ অফ চ্চপল্ম অোক্ট, ১৯৬৩ েদকড জ্ঞাতব্য জরুচ্চয আইনমূ
আচ্চর াংক্রান্ত:
 সকাদনা চরচ্চিত্র যীো কযায য সফার্ ড মচ্চদ চ্চদ্ধান্ত গ্রণ কদয সম, ছায়াছচ্চফটি ফাাংরাদদদ জনাধাযদণয
ভদধ্য প্রদডদনয উদমাগী নয় তাদর এ চ্চদ্ধা ন্ত আদফদনকাযীদক চ্চদ্ধান্ত গ্রদণয ১৫ চ্চদদনয ভদধ্য জাচ্চনদয়
চ্চদদফ।
 আদফদনকাযী এই চ্চদ্ধা ন্ত প্রাচ্চপ্তয চ্চত্র চ্চদদনয ভদধ্য সফাদর্ ডয চ্চদ্ধাদন্তয চ্চফরুদদ্ধ যকায ফযাফয আচ্চর আদফদন
স কযদত াযদফন।
 যকায কর্তক
ড গঠিত আচ্চর কচ্চভটি উি চরচ্চিত্র যীোয য সফাদর্ ডয পূফ ড চ্চদ্ধান্ত ফার যাখদত াদযন অথফা
ড কদয সন্সয সফার্ ড ফযাফয জভা সদয়ায চ্চদ্ধান্ত প্রদান
চরচ্চিত্রটি কতডন  াংদমাজদনয ভাধ্যদভ পুনগঠিত
কযদত াদযন।
 আচ্চর আদফদন নাকচ দর যকায অচ্চপচ্চয়ার সগদজর্ চ্চফজ্ঞচ্চপ্তয ভাধ্যদভ উি চরচ্চিত্রদক ভগ্র ফাাংরাদদদ
নদত্রচ্চফীন ছায়াছচ্চফ চ্চদদফ সঘালণা কযদফন।
নদত্রপ্রাপ্ত চরচ্চিদত্রয প্রচাযণা াংক্রান্ত:
 সম সকাদনা প্রচাযণা াভগ্রী, সমভন- চ্চস্থযচ্চচত্র, র্ায়াগ্রাভ, সস্কচ, সাস্টায, োিচ্চফর ইতোচ্চদ সকাদনা সপ্রোগৃদ
অথফা সকান প্রচাযণা সফাদর্ ড অথফা ইদরক্ট্রচ্চনক  চ্চপ্রন্ট চ্চভচ্চর্য়ায় ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয অনুদভাদন
ছাো প্রচায কযা মাদফ না।
 প্রচায াভগ্রীয ভদধ্য প্রদমাজক, চ্চযচারক এফাং মুিণকাযী প্রচ্চতষ্ঠাদনয ত্বাচ্চধকাযীয নাভ, ঠিকানা  স্বােয
উদেখ থাকদফ।
 প্রচায াভগ্রী াংক্রান্ত উদযাি আইন রাংঘন কযদর াংচ্চিি চরচ্চিদত্রয সন্সয নদত্র াভচ্চয়কবাদফ স্থচ্চগত
কযা াংচ্চিি সপ্রোগৃদয রাইদন্স ফাচ্চতর কযা মাদফ।
নদত্রপ্রাপ্ত চরচ্চিত্রমূ নদত্রীন/চ্চনচ্চলদ্ধ কযায েভতা:
 সম সেদত্র যকায সকাদনা একটি অথফা এক সেচ্চণয নদত্রপ্রাপ্ত চরচ্চিত্রদক আইন শৃঙ্খরায স্বাদথ ড অথফা
স্থানীয় চ্চচত্রচ্চদল্পয স্বাদথ ড অথফা অন্য সম সকাদনা জাতীয় স্বাদথ ড নদত্রীন/চ্চনচ্চলদ্ধ কযা ভীচীন ফদর ভদতা
সালণ কদযন, স সেদত্র দাপ্তচ্চযক প্রজ্ঞান জাচ্চযয ভাধ্যদভ ভগ্র ফাাংরাদদদয জন্য অথফা ফাাংরাদদদয সম
সকাদনা চ্চনচ্চদ ডি অাংদয জন্য যকায চ্চনজ েভতাফদর ঐ জাতীয় চরচ্চিত্র অথফা সকাদনা সেচ্চণয ছায়াছচ্চফয
প্রদডন এক ফা একাচ্চধক এরাকায় চ্চনচ্চলদ্ধ সঘালণায আদদ জাচ্চয কযদত াদযন।

-৮নদত্রপ্রাপ্ত চরচ্চিত্রমূদয নদত্র স্থচ্চগত কযায েভতা:
 ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয সচয়াযম্যান মচ্চদ এ ভত সালণ কদযন সম, সকাদনা একটি নদত্রপ্রাপ্ত
চরচ্চিত্র জনাধাযদণয ভদধ্য প্রদচ্চতড য়া উচ্চচৎ নয়, তদফ সই চরচ্চিদত্রয ইদতাপূদফ ড জাযীকৃত নদত্র
াভচ্চয়কবাদফ স্থচ্চগত কযদত াযদফন।
চরচ্চিত্রমূ জব্দ কযায েভতা:
 সমখাদন সফাদর্ ডয এরূ চ্চফো কযায কাযণ যদয়দছ সম, সকাদনা স্থাদন সকাদনা ছায়াছচ্চফ অথফা প্রচাযণা াভগ্রী এ
আইদনয সম সকাদনা ধাযা রাংঘন কদয অথফা তদধীনস্থ চ্চফচ্চধয সম সকাদনা চ্চফধান বাংগ কদয প্রদডন কযা দে.
স সেদত্র চ্চরচ্চখত আদদ ফদর স স্থানটি অনুন্ধান এফাং ছচ্চফটি অথফা প্রচাযণা াভগ্রী জব্দ কযায জন্য াফইন্সদক্টদযয চ্চনে ম ডায়ভুি নয় এভন সম সকাদনা পুচ্চর কভডকতডা অথফা সম সকাদনা সজরায উদজরায
চ্চচ্চনয়য তথ্য কভডকতডা/তথ্য কভডকতডা/তথ্য অচ্চপদয দাচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত কভডকতডাদক েভতা অডণ কযদত াদযন।
 সম পুচ্চর কভডকতডা অথফা সজরা/উদজরা তথ্য কভডকতডা কর্তক
ড ছচ্চফটি জব্দ কযা দয়দছ চ্চতচ্চন াংদগ াংদগই
এটি চ্চফজ্ঞ আদারদতয চ্চনকর্ সপ্রযণ কযদফন।
 ছায়াছচ্চফটি প্রাচ্চপ্তয য কর্তড ে সমরূ ভীচীন ভদন কদযন এ আইদনয আতায় সরূ ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন।
আইন  চ্চফচ্চধ রাংঘদনয দাদয় াচ্চস্ত প্রদাদনয েভতা:
 সম সকউ নদত্রীন অথফা সফার্ ড কর্তক
ড প্রদি চ্চচহ্ন চ্চযদৃি য় না এভন নদত্রপ্রাপ্ত ছায়াছচ্চফ অথফা এটি
চ্চযফতডন অথফা সকাদনা উাদয় চ্চফকৃত/যদফদর কদয সকাদনা ছায়াছচ্চফ অথফা অননুদভাচ্চদত প্রচায াভগ্রী
প্রদডন কযদর অথফা এ আইদনয সম সকাদনা ধাযা অথফা তদধীন চ্চফচ্চধয সম সকাদনা চ্চফধান রঙ্ঘন কযদর তাা
াচ্চস্তদমাগ্য অযাধ ফদর গণ্য দফ এফাং এয জন্য চ্চতন ফছয ম ড ন্ত েভ কাযাদি তদফ এক ফছদযয কভ নয়
অথফা ১০ াজায র্াকা জচ্চযভানা অথফা উবয় দ ণ্ড প্রদমাজে দত াদয। এ সেদত্র ধাযাফাচ্চকবাদফ অযাধ
াংঘর্ন/অারীন ছচ্চফ প্রদডদনয সেদত্র প্রচ্চতচ্চদদনয জন্য ৫ াজায র্াকা কদয জচ্চযভানায ব্যফস্থা যদয়দছ।
 সকান ব্যচ্চি সম সকাদনা চরচ্চিদত্রয ব্যাাদয অযাধী াব্য স্ত দয় া চ্চস্তপ্রাপ্ত দর যায়দানকাযী আদারত ছচ্চফটি
যকাদযয চ্চনকর্ চ্চচযতদয ফাদজয়াপ্ত কযায চ্চনদদ ড চ্চদদত াদযন।
 এই আইদনয চ্চফধানাফচ্চর ফা তদধীন প্রণীত চ্চফচ্চধভারা, অথফা অন্যান্য তড এফাং চ্চফচ্চধ-চ্চনদলধ, অথফা এই
আইদনয অধীন প্রদি রাইদন্স রঙ্ঘন কচ্চযয়া মচ্চদ সকান চ্চদনভাদর্াগ্রাদপয স্বত্বাচ্চধকাযী ফা দাচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচ্চি
উা ব্যফায কদযন ফা ব্যফায কচ্চযফায অনুভচ্চত প্রদান কদযন অথফা সকান স্থাদনয স্বত্বাচ্চধকাযী ফা দখরকাযী
ব্যচ্চি উি স্থান ব্যফায কচ্চযফায অনুভচ্চত প্রদান কদযন, তাা ইদর চ্চতচ্চন অনচ্চধক ৩ (চ্চতন) ফৎয েভ
কাযাদণ্ড, অথফা ১০ (দ) াজায র্াকা অথ ড দণ্ড, অথফা উবয় দ সণ্ড দচ্চণ্ডত ইদফন, এফাং তাায াইদন্স, মচ্চদ
থাদক, রাইদন্স প্রদানকাযী কর্তড ে কর্তক
ড ফাচ্চতরদমাগ্য ইদফ।
 মচ্চদ সকান ব্যচ্চি চ্চদনভাদর্াগ্রাপ, চ্চপল্ম অথফা চ্চবচ্চর্ কোদর্ েচ্চকডত এই আইদনয অধীন া চ্চস্তসমাগ্য সকান
অযাধ াংঘর্দনয জন্য দ চ্চণ্ডত ন, তাা ইদর দ ণ্ড প্রদানকাযী আদারত উি চ্চদনভাদর্াগ্রাপ, চ্চপল্ম অথফা
কোদর্ যকাদযয চ্চনকর্ ফাদজয়াপ্ত য়ায চ্চফলদয় অচ্চধকতয চ্চনদদ ড প্রদান কচ্চযদত াচ্চযদফ।
সফাদর্যড চ্চফরুদদ্ধ ভাভরা াংক্রান্ত চ্চফলয়:
 ২০০৬ াদর াংদাচ্চধত সন্সযচ্চ আইন অনুমায়ী যকায, সফার্ ড, সচয়াযম্যান, দস্য অথফা সফাদর্ ডয কভডকতডা
কর্তক
ড যর চ্চফোদ এই আইদন গৃীত সকাদনা দদেদয চ্চফরুদদ্ধ সকাদনা ভাভরা ফা আইনগত সকাদনা
দদে সনয়া মাদফ না।
 সন্সয সফাদর্ ডয ফিব্য না শুদন সকাদনা আদারদতয ে সথদক একতযপাবাদফ চ্চনদলধাজ্ঞা/অন্তফ ডতী চ্চনদলধাজ্ঞা
জাচ্চয কযা মাদফ না।
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চ্চদ ফাাংরাদদ সন্সযচ্চ অফ চ্চপল্ম রুল্, ১৯৭৭ েদকড সফা গ্রীতায জ্ঞাতব্য জরুচ্চয চ্চফচ্চধমূ :
ড াংস্কযণ:
সন্সয নদত্রচ্চফীন চরচ্চিদত্রয চ্চযফচ্চতত
যকায কর্তক
ড সকাদনা চরচ্চিত্র সগদজর্ চ্চফজ্ঞচ্চপ্তয ভাধ্যদভ নদত্রচ্চফীন সঘালণায য আদফদনকাযীয
ড াংস্কযণ ততচ্চয কদয নতুন সন্সয নদদত্রয জন্য চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ সফাদর্ ডয চ্চনকর্ আদফদন
াংদাচ্চধত  চ্চযফচ্চতত
স কযদত াদযন।
নদপ্রাপ্ত চরচ্চিদত্রয পুণঃযীেণ:
মচ্চদ সকাদনা নদপ্রাপ্ত চরচ্চিত্রদক সফার্ ড কর্তক
ড সকান আদদ ফদর াভচ্চয়কবাদফ স্থচ্চগত কযা য় অথফা সকান
সর্পুটি কচ্চভনায দত অচ্চবদমাগ ায়া মায় অথফা সকান ব্যচ্চি চ্চফদল অথফা চ্চনচ্চদ ডি সকান দদরয অচ্চবদমাগ ায়া
মায় তদফ, যকাদযয চ্চনদদ ডদ সফার্ ড কর্তক
ড চরচ্চিত্রটি যীো কযদত দফ।
 সকান চরচ্চিত্র যীো কযায য সফার্ ড এয ভতাভত যকাদযয চ্চনকর্ সপ্রযণ কযদফ এফাং যকায ঐ চরচ্চিত্রটিয
চ্চফলদয় সমরূ ভীচীন ভদন কযদফ সরূ একটি আদদ জাচ্চয কযদফ।
 এই চ্চফচ্চধয অধীন যকাদযয চ্চনকর্ আত্মে ভথ ডদন ফিব্য স কযায সুদমাগ না চ্চদদয় আদফদনকাযীয
স্বাথ ডক্ষুণ্ণ দত াদয এরূ সকাদনা আদদ জাচ্চয কযা মাদফ না।
নদদত্রয ডুচ্চিদকর্ কচ্চয জন্য চ্চপ:
নদদত্রয জন্য পৃথক সকাদনা চ্চপ আদায় কযা য় না, চ্চকন্তু এয ডুচ্চিদকর্ কচ্চয জন্য সেজাচ্চয চারাদনয
ভাধ্যদভ াঁচত র্াকা চ্চপ জভা চ্চদদত দফ।
নদত্র াভচ্চয়ক স্থচ্চগতকযণ:
সফার্ ড কর্তক
ড এই চ্চফচ্চধমূদয অধীন সকাদনা চরচ্চিদত্রয জন্য সম আকাদয নদত্র ভঞ্জুয কযা দয়দছ সটি
ব্যতীত চ্চবন্ন আকাদয চরচ্চিত্রটি প্রদচ্চতড দর চরচ্চিত্রটিয নদত্র স্থচ্চগত কযা দফ।
চ্চোমূরক চরচ্চিত্র:
এ চ্চফলদয় সকাদনা আদফদদনয চ্চযদপ্রচ্চেদত কর্তড ে মচ্চদ এ ভত সালণ কদযন সম, চরচ্চিত্রটি ম্পূণ ডরূদ
চ্চোমূরক, তদফ সই ভদভড নদত্র ভঞ্জুয দয় থাদক এফাং এ চ্চফচ্চধয অধীন যীেণ চ্চপ চ্চদদত দফ না।
প্রদডদনয ভয়:
সকাদনা অনুদভাচ্চদত স্থাদনয ভাচ্চরক ফা স্বত্বাচ্চধকাযী ফাাংরাদদদ প্রদমাচ্চজত চরচ্চিত্র ফছদয তকযা ৮০ বাদগয
কভ প্রদডন কযদত াযদফ না এফাং অফচ্চি ভদয় চ্চফদদচ্চ ছায়াছচ্চফ প্রদডন কযদত াযদফন।
 মচ্চদ সকাদনা রাইদন্সপ্রাপ্ত স্থাদনয ভাচ্চরক ফা স্বত্বাচ্চধকাযী চ্চনধ ডাচ্চযত ভয়ীভায অচ্চতচ্চযি ভয় চ্চফদদচ্চ
চরচ্চিত্র প্রদডন কযায ইো সালণ কদযন তদফ চ্চতচ্চন যকাদযয চ্চনকর্ অনুভচ্চতয জন্য আদফদন স কযদফন
এফাং যকায এরূবাদফ উি অনুভচ্চত প্রদান কযদফন তা ফাচ্চল ডক প্রদডন ভয়কাদরয তকযা ৬৫ বাদগয
অচ্চধক না য়। তদফ চ্চফচ্চধ রাংঘদনয কাযদণ াংচ্চিি সপ্রোগৃদয এ ধযদনয অনুভচ্চতত্র ফাচ্চতর কযা দফ।
 সকাদনা রাইদন্সপ্রাপ্ত স্থাদনয ভাচ্চরক ফা স্বত্বাচ্চধকাযীদক ভাচ্চক চ্চবচ্চিদত চরচ্চিদত্রয প্রদডন ভয়কাদরয
চ্চফফযণী কর্তড দেয চ্চনকর্ চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ স কযদত দফ।
রাইদন্সপ্রাপ্ত স্থাদন সফাদর্যড দস্য এফাং কভডকতডাদদয প্রদফাচ্চধকায:
সফাদর্ ডয দস্যগণ অথফা েভতাপ্রাপ্ত সম সকাদনা কভডকতডা অথফা এতদুদেদশ্য চ্চরচ্চখতবাদফ বাচ্চত কর্তক
ড
প্রদি েভতাপ্রাপ্ত সম সকাদনা ব্যচ্চি তাাদদয দাচ্চয়ত্ব ারদনয জন্য অথফা আইন এফাং তদধীদন প্রণীত চ্চফচ্চধয উদেশ্য
পূযণকদল্প রাইদন্সপ্রাপ্ত স্থাদন প্রদফ কযদত াযদফন।
 সফাদর্ ডয দস্য এফাং কভডকতডাদদয চ্চকাংফা এতদুদেদশ্য েভতাপ্রাপ্ত সকাদনা কভডকতডা ফা ব্যচ্চিয চ্চযদডন
প্রচ্চতদফদন চ্চরচ্চফদ্ধ কযায জন্য কর চ্চদনভার এফাং অচ্চর্র্চ্চযয়াভ কর্তড ে চ্চযদডন ফচ্চ াংযেণ কযদফ।
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সন্সযচ্চ নীচ্চতভারা েদকড জ্ঞাতব্য জরুচ্চয চ্চফধানমূ:
চরচ্চিত্র যীেণ এফাং তা জনাধাযদণয ভদধ্য প্রদডদনয উদেদশ্য উদমাগী চ্চক-না চ্চনচ্চিত কযা এফাং
নদত্র ভঞ্জু সযয চ্চফলয় চ্চফদফচনায জন্য যকায কর্তক
‘‘সকার্ পয সন্সযচ্চ অফ চ্চপল্ম ইন
ড ১৯৮৫ াদর
ফাাংরাদদ’’ প্রণীত য়।
াধাযণ নীচ্চতভারা:
সকাদনা একটি চরচ্চিত্র জনাধাযদণয ভদধ্য প্রদডদনয উদমাগী দফ না মচ্চদ উি চরচ্চিদত্রয ভদধ্য চ্চনেচ্চরচ্চখত
চ্চফলয়াচ্চদ চ্চফযভান থাদক:
 চ্চনযািা অথফা আইন  শৃঙ্খরা:
 ফাাংরাদদ অথফা এয জনাধাযণদক অথফা তাদদয ঐচ্চতে, াংস্কৃচ্চত, প্রথা এফাং সাাকদক সয় প্রচ্চতন্ন
কযা সদখাদনা দর ;
 ফাাংরাদদদক একটি স্বাধীন াফ ডদবৌভ যাষ্ট্র চ্চদদফ এয অখ ণ্ডতা অথফা অ চ্চস্তত্বদক সয় প্রচ্চতন্ন কযা
সদখাদনা দর
 সদদয চ্চনযািা ফজায় যাখায রদেে আইন শৃঙ্খরা ফজায় যাখায স্বাদথ ড চ্চফচ্চবন্ন ভদয় যকায কর্তক
ড
জাযীকৃত চ্চনদদ ডাফচ্চর রঙ্ঘন কযা সদখাদনা দর ;
 যাজদনচ্চতক উদেদশ্য অযাজকতা, যাষ্ট্রদিাচ্চতা অথফা অযাধমূরক কাম ডক্রভ সদখাদনা দর ;
 যাদষ্ট্রয চ্চনযািা চ্চফচ্চিত দত াদয/চ্চনযািায জন্য েচ্চতকয দত াদয এভন াভচ্চযক অথফা অন্যান্য
সগান চ্চফলয়াচ্চদ প্রকা কযা সদখাদনা দর ;
 আইন শৃঙ্খরা বাংদগয জন্য অনুপ্রাচ্চণত কযদর অথফা আইন বাংগ ফা অভান্য কযায প্রচ্চত ানুভূচ্চত প্রদডন
কযা সদখাদর ;
 প্রচ্চতযো ফাচ্চনী, পুচ্চর ফাচ্চনী অথফা সদদয আইন শৃঙ্খরা যোয জন্য চ্চনদয়াচ্চজত  দাচ্চয়ত্বপ্রাপ্ত
সকাদনা ফাচ্চনী অথফা দাচ্চয়ত্বীর অন্য সম সকাদনা ফাচ্চনীদক াস্যষ্পদ অথফা অফভাননা কযা সদখাদর (সম
সকাদনা দুি ব্যচ্চিদক াংদাধন কযায উদেদশ্য এই সেচ্চণয সম সকাদনা চচ্চযত্র প্রদডন কযা দর তাা
গ্রণদমাগ্য দফ) ;
 প্রচ্চতযো ফাচ্চনী অথফা পুচ্চর ফাচ্চনীদক অননুদভাচ্চদত সাাদক সদখাদনা দর ;
 সদদ অযাধমূরক কাম ডকরা এফাং আইনীনতাদক াধাযণ ব্যাায চ্চদদফ প্রাধান্য সদয়া সদখাদনা
দর এফাং আইন যোকাযী ফাচ্চনীদক অনুচ্চস্থত অথফা অাযগ অফস্থায় সদখাদনা দর ;
 দডকদদয জন্য েচ্চতকয দফ এভন প্রফর আইনীনতা, অন্যায় অযাধ অথফা সগাদয়ন্দাফাচ্চজমূরক
কাম ডক্রভ প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ দৃশ্যাফচ্চর পূণ ড কদয মূর কাচ্চচ্চন অম ডাপ্ত যাখদর ;
 আন্তজডাচ্চতক েকড:
 সকাদনা চ্চফদদচ্চ যাদষ্ট্রয দঙ্গ সকান চ্চফলদয় ফাাংরাদদ এফাং এয ভদধ্য চ্চফফাদ ফা চ্চফতকডমূরক চ্চকছু থাকা
দে এয দে প্রচাযণা সদখাদনা দর অথফা চ্চফদদচ্চ সকাদনা ফন্ধু যাদষ্ট্রয দঙ্গ ফাাংরাদদদয েকড
চ্চফনিকাযী সকাদনা প্রচাযণা ফা কাম ডক্রভ সদখাদনা দর;
 র্ততীয় নীচ্চতয রঙ্ঘন কযা সদখাদর অথ ডাৎ অন্যান্য সদ ফা সদমূদয দঙ্গ চ্চফযভান ফন্ধুত্বপূণ ড েকডদক
চ্চফদলবাদফ েচ্চতাধন এফাং চ্চফদদচ্চ জাচ্চতমূদয াংদফদনীরতাদক ব্যাত কদয এভন দৃশ্য সদখাদনা
দর;
 সকাদনা সগাষ্ঠী অথফা জাচ্চতয ভম ডাদা ফা ইচ্চতাদয জন্য অচ্চনিকয দত াদয এভন ঘর্না ফা দৃশ্যাফরীয
প্রদয়াগ ফা অফতাযণা সদখাদর;
 ঐচ্চতাচ্চক তেদক চ্চফকৃত কযা চ্চফদল কদয ফাাংরাদদ এফাং এয আদড  ফীযগণদক চ্চনন্দা ফা সয়
প্রচ্চতন্ন কযা সদখাদর;

- ১১  ধভীয় াংদফদনীরতা:
 সম সকাদনা ধভডদক াস্যষ্পদ, চ্চনন্দা অথফা আঘাত কযা সদখাদর;
 ধভীয় চ্চফোদ আঘাত, াম্প্রদাচ্চয়ক িন্দ্ব, ফণ ড ফা জাচ্চত চ্চফদিল ঘর্াদনায প্রদচিা সদখাদর ;
 ফাদ-প্রচ্চতফাদমূরক াভাচ্চজক চ্চফলয়মূদক প্রকাশ্যবাদফ চ্চনন্দা কযা অথফা এই সূদত্র ধভডদক তুদর ধযা
অথফা প্রদয়াগ কযা সদখাদর;
 সকাদনা ধভড চ্চফোীগণদক সদালারূ কযায রদেে তাদদয দৃঢ় ধভড চ্চফোদক াস্যষ্পদ সদখাদনা দর।
 দুনীচ্চত অথফা অিীরতা:
 দুনীচ্চতমূরক কাম ডাফচ্চরদক প্রভাজডনা কযা অথফা ঘুদছ সপরা সদখাদর;
 অিীর জীফনদক অতেচ্চধক সভানীয়  সগৌযফভয় ফদর প্রচ্চতন্ন কযা সদখাদর;
 াাি অথফা দুনীচ্চতমূরক চচ্চযদত্রয প্রচ্চত ানুভূচ্চত অথফা েদ্ধা প্রদডন কযা সদখাদর;
 অৎ ফা ীন উাদয় ভানম্মান রাদবয সমৌচ্চিকতা সদখাদর;
 চ্চফফা অনুষ্ঠাদনয চ্চফত্রতা ক্ষুণ্ণ কযায প্রচ্চত আগ্রপূণ ড দৃশ্য সদখাদর;
 প্রকৃত সমৌনচ্চক্রয়া, ফরাৎকায/ধল ডণ অথফা অিীর প্রকৃচ্চতয কামুক বাদরাফাা প্রদডন কযা দর;
 অিীর াংরা, গান অথফা অারীন অথ ডযুি ফিৃতা প্রদডন কযা দর;
 ভানফদদদয চ্চফদল অাংদয আকৃচ্চত যাচ্চয অথফা ছায়ায আকাদয চ্চনেরূ প্রদডন কযা সদখাদর :
 নগ্ অফস্থায়,
 অাংমতবাদফ অথফা অিীর আঙ্গিতপূর্ ণবাবফ সাাক চ্চযচ্চত অফস্থায়,
 অদাবন বচ্চঙ্গভায় অথফা ইচ্চিয় উদিজক অফস্থায়,
 জাতীয় প্রঙ্গতষ্ঠানমূ, ঐঙ্গতয, প্রথা থফা ংস্কৃঙ্গতবও বাবনবাবফ ঈস্থান দদঔাবনা বর (চুম্বন,
অঙ্গরিন, জড়াজঙ্গড় মা ঈভাাবদীয় ছায়াছঙ্গফবত গ্রর্বমাগ্য নয় । এগুবরা এ ভ স্ত দদবয প্রচঙ্গরত
ংস্কৃঙ্গতবও র ঙ্ঘর্ ওবয। তবফ দওফর ঙ্গফবদ ঙ্গ ছায়াছঙ্গফবত চুম্বন গ্রর্বমাগ্য বত াবয। ঈভাবদীয়
ছায়াছঙ্গফবত বাবন জড়াজঙ্গড়  অঙ্গরিন ওাঙ্গ ঙ্গনয ধাযাকত চাঙ্গদা াববে গ্রর্বমাগ্য বত াবয,
তবফ তণ থাবও দম তা আংঙ্গকত থফা আঙ্গিতপূর্ ণ প্রকৃঙ্গতয বফ না। )
চ্চফঃ িঃ
 ধল ডণ কযায সচিা অথফা অনুরূ ইাংচ্চগত সকফর তখনই গ্রণদমাগ্য দফ মখন এদক চ্চনন্দা কযায উদেদশ্য
সদখাদনা দফ।
 ঙ্গফঙ্গওঙ্গন থফা স্দাবনয দা াও বয দকাবরয দৃশ্য দওফর ঙ্গফবদ ঙ্গ ছায়াছঙ্গফয দেবে নুবভাদন দদ য়া
দমবত াবয।
 অধুঙ্গনও দাাও এফং ঈযুক্ত স্দাবনয দৃশ্য দওফর স্থানীয় যপ্তা ঙ্গনদমাগ্য ছায়াছঙ্গফবত গ্রর্বমাগ্য বত াবয,
তবফ তা ফশ্যআ ারীন ফা জাতীয় অদণঙ্গবঙ্গিও বত বফ।
 দওান ছায়াছঙ্গফবত ধভণ থফা দুনীঙ্গতয প্রঙ্গত দণওকর্বও নুপ্রা ঙ্গর্ত এফং ধাযর্া সৃঙ্গি ওবয এরূ দেবে
দুি থফা দুনীঙ্গতযা য়র্ ব্যঙ্গক্তবও তায ভুবরয জন্য াঙ্গস্ত প্রদান ওযা দদঔাবনা বর তা প্রদণবনয
নদে প্রাপ্ত বফ না।
 াচ্চফকতা

:

 আতয প্রাঙ্গর্য প্রঙ্গত ঙ্গনয়ঙ্গিত ঙ্গনষ্ঠুযতা থফা াঙ্গফওতা প্রদণন ওযা দদঔাবর;
 দণওবদয ভবে ঙ্গফ রূ প্রঙ্গতঙ্গিয়া সৃঙ্গি বত াবয এরূ তযঙ্গধও বয়বীঙ্গত, তযাচায থফা ঙ্গনষ্ঠুযতা
থফা দুববণাক দদঔাবনা বর;
 ভাবজয ঈওাবযয ঈবেশ্য ব্যঙ্গতবযবও ওা ঈবও তযঙ্গধও ঙ্গনম ণাতবনয ভােবভ দকান তথ্য ঈদখাটন
ওযায প্রবচিা দদঔাবর।

- ১২  অযাধ











:
অযাধমূরক কাম ডক্রদভয প্রচ্চত েভা প্রদডন অথফা এদক উদো কযা সদখাদর ;
নতুন অযাধ দ্ধচ্চত সৃচ্চি কদয এরূ অযাধমূরক কাম ডক্রভ এফাং কাম ডাধন প্রণারী সদখাদনা দর ;
যাধওাযী কবড় দতারা থফা যাধীয প্রঙ্গত দণওবদয ানুভূঙ্গত রাববয প্রবচিা দদঔাবর;
ুঁ দফয ওযায জন্য থফা
যাধীয াঙ্গস্ত প্রদাবনয রবেয যাধবও প্রঙ্গতবযাধ ওযা থফা খবজ
ন্যায়ঙ্গফচায প্রঙ্গতষ্ঠায জন্য ঙ্গনবয়াঙ্গজত এফং দাঙ্গয়ত্বপ্রাপ্ত যওা
ঙ্গয ওভণওতণাকর্বও ঙ্গফবেলযায়র্বাবফ
াস্যাস্পদ থফা দয় প্রঙ্গতন্ন ওযা দদঔাবর;
দুস্কৃঙ্গত থফা যাধমূরও ওাম ণিভবও রাবজনও থফা জীফবনয স্বাবাঙ্গফও খটনা ঙ্গববফ ই ঙ্গিত ওযা
দদঔাবর;
যাবধয প্রঙ্গত ানুভূঙ্গত সৃঙ্গি ওবয এরূ ন্যায়  যাধমূরও ওাম ণিভবও দজাযদায দদঔাবনা বর ;
নফবমৌফবনান্মুঔ ফা ঙ্গওবায  যুফওকর্বও ন্যায়  যাধ জীফবনয স্বাবাঙ্গফও খটনা ঙ্গববফ এফং
ঙ্গিরভয় ঙ্গফলয় নয় ফদর সুঙ্গযঙ্গচত থফা ঙ্গোদাবনয দচিা ওযা দদঔাবর;
ঙ্গফজ্ঞানবও বরৌঙ্গওও ঙ্গক্তয ঈৎ এফং যাবধ দীোদানওাযী বফজ্ঞাঙ্গনও ঈাদাবন সুঙ্গিত এফং তায
প্রধান ওভণস্থরবও তযাধুঙ্গনও বফজ্ঞাঙ্গনও যঞ্জাবভ পূর্ ণ ওাযঔানা ঙ্গববফ প্রদণন ওযা বর;
নাযী, ঙ্গশুবদয ঈয ভানুঙ্গলও ঙ্গনম ণাতন, লধ, ভদ থফা নুরূ ন্য দওা দনা দাবথ ণয দচাযাচারান
প্রদণন ওযা বর।

 নকর/নকরফাজী

:

দদী থফা ঙ্গফবদঙ্গ দম দওাদনা পুযাতন থফা ঙ্গনভণার্াধীন ছায়াছঙ্গফ বত হুফহু নওর ওযা বর।
চ্চফ. ি.
 একটি ছচ্চফদক তখনই নকর ফরা মায় মখন হুফহু নকদরয চ্চনকর্ফতী থাদক মায পদর এই ছচ্চফ সম ব্যচ্চি
সদদখন তায চ্চনকর্ মূর ছচ্চফটি ফদর ভদন য়।
 স্থানীয় সুঙ্গযঙ্গচত রূওথা ফা দরাওকাথা দওা দনা ছঙ্গফবও নওর ঙ্গফবফচনায ঈযুক্ত ফবর ঙ্গফবফঙ্গচত বফ না
দওফর দ দেবেআ মঔন দওা দনা প্রবমাজও তায ঙ্গনবজয পুযাতন ছায়াছঙ্গফয ঈৎকৃিতয রূান্তয সৃঙ্গি ওবযন
থফা ঙ্গতঙ্গন বফধবাবফ েভতাপ্রাপ্ত বয় দওান ছঙ্গফয ঈৎকৃিতয মূর রূান্তয পুর্ঃঙ্গনভণার্ ওবযন।
 চ্চফচ্চফধ

:

 সমৌতুক প্রথাদক উদেদ কযায উদেশ্য ছাো এইরূ কাম ডক্রভ প্রদডন কযা দর,
 মঙ্গদ দওাদনা ছায়াছঙ্গফয এও ফা এওাঙ্গধও অঙ্গিওয ং ওতণন ওবয তা জনাধাযবর্য ভবে প্রদণবনয
ঈবমাকী থাবও তবফ এবও ম্পূর্ ণ বমাগ্য ঙ্গফবফচনা ওযা প্রতযাঙ্গত। এওটি ছায়াছঙ্গফ ম্পূর্ ণরূব ঙ্গনঙ্গলে
ওযা প্রবয়াজন তঔনআ মঔন দফাবড ণয এআ ঙ্গনবদ ণাফ ঙ্গরয তণানুাবয ঈক্ত ছায়াছঙ্গফটি ওতণন থফা ঙ্গফনা
ওতণবন দওফর প্রাপ্তফয়স্কবদয ভবে প্রদণবনয ঈবমাকী নয় ফবর ঙ্গফবফঙ্গচত য়।
চ্চযদডন  জনদচতনতামূরক কাম ডক্রভ গ্রদণয ভাধ্যদভ সফা প্রদান:
 শ্লীর ছঙ্গফ ভাবজয বনঙ্গতওতায ফেয় খটায়। এ ধয দনয শ্লীর  বফধ চরঙ্গিে প্রদণন ফবেয জন্য
দফাবড ণয ম্মাঙ্গনত দস্য, ওভণওতণা এফং চরঙ্গিে ঙ্গযদণওকর্ দদবয ঙ্গফঙ্গবন্ন দজরায় ফঙ্গস্থত ঙ্গবনভা রমূ
ঙ্গনয়ঙ্গভত ঙ্গযদণন ওবয থাবওন।
 ভানুদলয মূেদফাধ  তনচ্চতকতা মুন্নত যাখদত এ কাম ডক্রভ একটি গুরুত্বপূণ ড কাজ।
 এ দপ্তদযয কভডকতডাগণ চ্চনয়চ্চভতবাদফ চ্চদনভা র চ্চযদডন কযদছন, মা অিীর ছচ্চফ প্রদডন ফদন্ধ
যকাদযয
উদযাদগ ায়ক ভূচ্চভকা ারন কদযদছ।
 ঙ্গযদণন ওাম ণিভ দজাযদায ওযায ভােবভ চরঙ্গিে ঙ্গল্পবও ংস্কৃঙ্গত, শ্লীরতা  মূল্যবফাবধয ফেয়
বত যো ওযায জন্য ওাম ণওয দবে গ্রর্ ওযা এফং চরঙ্গিে ঙ্গবল্প সুস্থ ঙ্গযবফ ঙ্গপঙ্গযবয় অনায জন্য
ফাংরাবদ চরঙ্গিে দন্সয দফাড ণ ওাজ ওবয মাবে।

-১৩দফা প্রাঙ্গপ্তয জন্য দমাকাবমাক:
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয কাম ডারয় সযর্ চ্চক্রদন্ট সফাযাক র্ায়ায
(সরদবর-৯), ৩৭/৩/এ ইস্কার্ন
গাদর্ ডন সযার্, যভনা, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় সন্সয নদদত্রয আদফদনত্র  অন্যান্য আনুলচ্চঙ্গক কাগজত্র চ্চফনামূদে
ায়া মাদফ। এছাো ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাদর্ ডয চ্চনজস্ব দয়ফ াইর্ সথদক প্রদয়াজনীয় তথ্য জানা মাদফ।
 দয়ফ াইদর্য ঠিকানা
: www.bfcb.gov.bd
 ই-সভইর ঠিকানা
: secretary@bfcb.gov.bd, secretarybfcb@yahoo.com
 সর্চ্চরদপান নম্বয
: বাই সচয়াযম্যান - ৯৩৩২৪২৭, চ্চচফ-৯৩৩০২১৮, চ্চযদডন াখা - ৯৩৩১৩৩৯
 পোক্স নম্বয
: ৯৩৩৯২৮৫।
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