গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
তথ্য ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ চরচ্চিত্র সন্সয সফাড ড, ঢাকা
www.bfcb.gov.bd

১. চ্চবন  চ্চভন
চ্চবন : সুস্থ চ্চফদনাদন উদমাগী, াাংস্কৃচ্চতক ঐচ্চতযমৃদ্ধ এফাং সদদপ্রভ  মুচ্চিমৄদদ্ধয সচতনাচ্চনবডয চরচ্চিত্র।
চ্চভন : চরচ্চিত্র চ্চনভাতডাগণদক মৄগৎ উৎা প্রদান এফাং প্রদয়াজনীয় সন্সযচ্চ আদযাদয ভাধ্যদভ জনগণদক সদীয় াভাচ্চজক-াাংস্কৃচ্চতক, ঐচ্চতয-মূল্যদফাধ, গণতন্ত্র, সদদপ্রভ  মুচ্চিমৄদদ্ধয সচতনামৃদ্ধ চরচ্চিত্র
উায সদয়া
।

২. সফা প্রদান প্রচ্চতশ্রুচ্চতৱ
২.১) নাগচ্চযক সফা
ক্র. নাং
সফায নাভ
(১)
১

২

(২)
সন্সয নদত্র প্রদান
(চরচ্চিত্র, সেইরায 
চ্চফজ্ঞানচ্চচত্র)

চ্চপল্ম ক্লাফ/সাাইটি/াংদ
এয চ্চনফন্ধন নদ প্রদান

সফা প্রদান দ্ধচ্চত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাচ্চিস্থান

সফায মূল্য এফাং চ্চযদাধ দ্ধচ্চত

(৩)
যকায কর্তডক
গঠিত সফাদড ডয/
কচ্চভটিয ম্মাচ্চনত
দস্যবৃন্দ কর্তডক
যীক্ষণপূফ ডক
ভতাভদতয চ্চবচ্চিদত

(৪)
(১) চ্চনধ ডাচ্চযত আদফদন পযভ
(২) চ্চনধ ডাচ্চযত সঘালণাত্র
(৩) চ্চনধ ডাচ্চযত এচ্চপদডচ্চবট
(৪) চরচ্চিদত্রয চ্চফফযণ াংচ্চিষ্ট কাগজত্র
(৫) প্রদমাজয সক্ষদত্র যকাচ্চয অনুদভাদন াংক্রান্ত
কাগজত্র
প্রাচ্চিস্থান: চ্চপল্ম াখা।

(৫)

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র ঠিকতা
 মথাথ ডতা
মাচাইদয়য ভাধ্যদভ।

(১) ক্লাফ/সাাইটি/াংদ এয গঠনতন্ত্র
(২) ক্লাফ/সাাইটি/াংদ প্রধান কাম ডারদয়য ঠিকানা
(৩) ক্লাফ/সাাইটি/াংদ চ্চনফ ডাী চ্চযলদদয তাচ্চরকা
(৪) সম দতড চরচ্চিত্র প্রদন ড কযা দফ
(২) ১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ সকাড
(৫) ক্লাফ/সাাইটি/াংদ এয আদয়য উৎ
নম্বদয চারাদনয ভাধ্যদভ সানারী
ব্াাংক/ফাাংরাদদ ব্াাংদক জভা।
প্রাচ্চিস্থান: চ্চপল্ম াখা।

(১) The Bangladesh Censorship
of Films Rule, 1977 এয চ্চফচ্চধ ১৪
অনুমায়ী চ্চনধ ডাচ্চযত যীক্ষণ 
চ্চিচ্চনাং চ্চপ।
(২) ১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১ সকাড
নম্বদয চারাদনয ভাধ্যদভ সানারী
ব্াাংক/ফাাংরাদদ ব্াাংদক জভা।
(১) চ্চপল্ম ক্লাফমূ (সযচ্চজদেন 
চ্চনয়ন্ত্রণ) চ্চফচ্চধ, ১৯৮০ এয চ্চফচ্চধ ৬
অনুমায়ী চ্চনধ ডাচ্চযত চ্চপ।

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
১৫ কাম ডচ্চদফ

দাচ্চয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দচ্চফ, সপান নম্বয  ই-সভইর)
(৭)
চ্চচফ
৯৩৩০২১৮
secretarybfcb@yahoo.com

৬০ চ্চদন

ঐ

চরভান াতা-২

াতা-২
২.২) প্রাচ্চতষ্ঠাচ্চনক সফা
ক্র. নাং
সফায নাভ
(১)
-

(২)
-

২.৩) অবযন্তযীণ সফা
ক্র. নাং
সফায নাভ
(১)
১
২

৩

৪

(২)
ড ছুটি ভঞ্জুযীকযণ
অচ্চজত
চ্চজচ্চ পাদেয অচ্চিভ
উদিারন

সনন সকই চ্চনস্পচ্চি

ভ্রভণবাতা চ্চফর

সফা প্রদান
দ্ধচ্চত
(৩)
-

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাচ্চিস্থান

সফা প্রদান
দ্ধচ্চত
(৩)
ত্র জাচ্চয

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাচ্চিস্থান

(৪)
-

(৪)
ছুটি প্রাপ্যতায প্রভাণত্র/চ্চাফ আদফদনত্র
প্রাচ্চিস্থান : প্রান াখা

চ্চফর চ্চাফ যক্ষণ (১) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ আদফদন
অচ্চপদ সপ্রযণ (২) চ্চজচ্চ পাদে জভাকৃত টাকায চ্চাফ চ্চফফযণী
(৩) অচ্চিভ উদিারদনয ভঞ্জুযীত্র
(৪) চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ চ্চফর দাচ্চখর
প্রাচ্চিস্থান : প্রান াখা  কযা াখা
চ্চফর চ্চাফ যক্ষণ (১) চাকযী ফচ্চ (াচ্চবড বুক)
অচ্চপদ সপ্রযণ (২) চ্চআযএর এ গভদনয ভঞ্জুযীত্র
(৩) প্রতযাচ্চত সল সফতদনয প্রতযয়নত্র
(৪) সনন পযভ-২.১ (াংদমাজনী-৪)
(৫) আদফদনকাযীয ছচ্চফ এফাং নচ্চভনীয ছচ্চফ
(৬) াদতয াঁচ আঙ্গুদরয নমুণা স্বাক্ষয (াংদমাজনী-৬)
(৭) না-দাফী প্রতযয়নত্র (াংদমাজনী-৮)
(৮) সনন ভঞ্জুযীয আদদ
প্রাচ্চিস্থান : প্রান াখা  কযা াখা
চ্চফর চ্চাফ যক্ষণ (১) ভ্রভদণয অচ্চপ আদদ
অচ্চপদ সপ্রযণ (২) ভ্রভণসূচ্চচ
(৩) চ্চফর দাচ্চখদরয চ্চনধ ডাচ্চযত পযভ
প্রাচ্চিস্থান : প্রান াখা  কযা াখা

সফায মূল্য এফাং চ্চযদাধ
দ্ধচ্চত
(৫)
-

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
-

দাচ্চয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দচ্চফ, সপান নম্বয  ই-সভইর)
(৭)
-

সফায মূল্য এফাং চ্চযদাধ
দ্ধচ্চত
(৫)

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
৭ কাম ডচ্চদফ

দাচ্চয়ত্বপ্রাি কভডকতডা
(নাভ, দচ্চফ, সপান নম্বয  ই-সভইর)
(৭)
বাই সচয়াযম্যান
৯৩৩২৪২৭
secretarybfcb@yahoo.com
বাই সচয়াযম্যান
এফাং
আয়ন  ব্য়ন কভডকতডা
৯৩৩২৪২৭, ৯৩৩০২১৮
secretarybfcb@yahoo.com

৭ কাম ডচ্চদফ
-

১৫ কাম ডচ্চদফ

বাই সচয়াযম্যান
এফাং
আয়ন  ব্য়ন কভডকতডা
৯৩৩২৪২৭, ৯৩৩০২১৮
secretarybfcb@yahoo.com

৩ কাম ডচ্চদফ

বাই সচয়াযম্যান
এফাং
আয়ন  ব্য়ন কভডকতডা
৯৩৩২৪২৭, ৯৩৩০২১৮
secretarybfcb@yahoo.com

-

-

২.৪) আতাধীন অচ্চধদিয/দিয/াংস্থা কর্তডক প্রদি সফা : প্রদমাজয নয়।
চরভান াতা-৩

াতা-৩

৩) অচ্চবদমাগ ব্ফস্থানা দ্ধচ্চত (GRS)
সফা প্রাচ্চিদত অন্তুষ্ট দর দাচ্চয়ত্বপ্রাি কভডকতডায দে সমাগাদমাগ করুন। চ্চতচ্চন ভাধাদন ব্থ ড দর চ্চনদনাি দ্ধচ্চতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্য অফচ্চত করুন।
ক্র. নাং
কখন সমাগাদমাগ কযদফন
সমাগাদমাদগয ঠিকানা
১)
দাচ্চয়ত্বপ্রাি কভডকতডা ভাধান চ্চদদত ব্থ ড দর
GRS সপাকার দয়ন্ট কভডকতডা
নাভ  দফী : চ্চচফ
সপান: ৯৩৩০২১৮
ই-সভইর: secretarybfcb@yahoo.ocm
দয়ফ সাট ডার : প্রচ্চতষ্ঠাদনয দয়ফ সাট ডাদরয GRS চ্চরঙ্ক
২)
GRS সপাকার দয়ন্ট কভডকতডা চ্চনচ্চদ ডষ্ট ভদয় নাভ : বাই সচয়াযম্যান
সপান : ৯৩৩২৪২৭
ভাধান চ্চদদত ব্থ ড দর
ই-সভইর: secretarybfcb@yahoo.ocm

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা
ক্রচ্চভক নাং
১)
২)
৩)

প্রচ্চতশ্রুত/কাচ্চিত সফা প্রাচ্চিয রদক্ষয কযণীয়
চ্চনধ ডাচ্চযত পযদভ ম্পূণ ডবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান
ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় চ্চপ চ্চযদাধ কযা
াক্ষাদতয জন্য চ্চনধ ডাচ্চযত ভদয়য পূদফ ডই উচ্চস্থত থাকা

চ্চনস্পচ্চিয ভয়ীভা
০৩ কাম ডচ্চদফ

০৩ কাম ডচ্চদফ

