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ভূর্ভকা : 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি তথ্য ভন্ত্রণারয়াধীন একটি ঐর্তযফাী প্রর্তষ্ঠান । র্বনভাবটাগ্রাপ অ্যাক্ট ১৯১৮-এয ভাধ্যবভ 

এবদব চরর্িত্র সন্পবযয কভ িকাণ্ড শুরু য়। ১৯৫২ াবর ‘ইস্ট সফঙ্গর সফাড ি অ্ফ র্পল্ম সন্পi&’ প্রর্তষ্ঠায ভাধ্যবভ চরর্িত্র সন্পয 

সফাবড িয আনুষ্ঠার্নক কভ িকা ণ্ড শুরু য় । ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি নাভকযণটি কযা য়  সদ স্বাধীন য়ায য ১৯৭২ 

াবর।  
 

র্ফবনাদবনয াাার্ জ্ঞান  র্ক্ষায প্রায, াংস্কৃর্তয র্ফকা এফাং উন্নত জার্তগঠন  মৃদ্ধ ভাজ র্ফর্নভ িাবণ াযার্ফবে 

চরর্িত্র একটি র্িারী গণভাধ্যভ র্ববফ ভাদৃত । চরর্িত্র ভানুবলয ভবন গবীয প্রবাফ সপরবত ক্ষভ । সুস্থ চরর্িত্র সমভন 

জীফবনয কথা ফবর ভানুলবক জীফনমুখী বত সখায়, সতভর্ন অ্সুস্থ চরর্িবত্রয প্রবাফ ভানুল  ভাজবক র্ফদগাভী কযবত 

াবয। তাই চরর্িত্র র্বেয াবথ মাযা াংমৄি তাবদয র্ফবল দায়ফদ্ধতা আবছ । ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি সই দায়ফদ্ধতা 

সথবক চরর্িত্র র্ে াংর্িষ্ট কর ভবরয াবথ ঐকযফদ্ধ বয় কাজ কসয চবরবছ।  

 
ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড ি চরর্িত্র যীক্ষবণয জন্য ১৫ (বনবযা) দস্যর্ফর্ষ্ট একটি র্ফজ্ঞ সন্পয সফাড ি যবয়বছ । সফাড ি 

র্ফদ্যভান সন্পয আইন, র্ফর্ধভারা  সকাড অ্নুযবণ সন্পয কাম ি ম্পাদন কবয থাবক । ম্মার্নত তথ্য র্চফ দার্ধকায ফবর 

সফাবড িয সচয়াযম্যান। র্তর্ন সফাড ি বায় বার্তত্ব কবয থাবকন। র্দ র্বনভাবটাগ্রাপ অ্যাক্ট ১৯১৮-সত মূরত র্বনভাবটাগ্রাপ এফাং 

সন্পযর্ অ্যাক্ট একাবথ  র্ছর। যফতী ম িাবয় র্বনভাবটাগ্রাপ অ্যাক্ট, ১৯১৮ সথবক পৃথক কবয ১৯৬৩ াবর র্দ সন্পযর্ 

অ্ফ র্পল্ম অ্যাক্ট ১৯৬৩ নাবভ আইন ততর্য কযা য় । ভাভান্য যাষ্ট্রর্তয ১৯৭২ াবরয ৪১নাং আবদ ফবর চরর্িত্র সন্পযর্ 

আইন ১৯৬৩ াংবার্ধত আকাবয গ্রণ কযা য়। ২০০৬ াবর উি আইবনয সফ র্কছু ধাযা াংবাধন কযা য়।  

 
এই কর আইন  র্ফর্ধভারাবক মৄবগাবমাগী কযায জন্য যকায ‘ফাাংরাবদ চরর্িত্র াটি ির্পবকন আইন’ , প্রণয়বনয কাজ 

াবত র্নবয়বছ । এই আইনটি প্রফর্তিত বর সন্পয সফাবড িয র্ফজ্ঞ দস্যগণ দ িকবদয চার্দা অ্নুমায়ী ভানম্পন্ন চরর্িত্র 

জনাধাযবণয ভবধ্য প্রদ িবনয জন্য অ্র্ধকতয তাৎম িপূণ ি ভূর্ভকা যাখবত ক্ষভ বফন । এটি সদবয চরর্িত্র র্বেয বঙ্গ 

ম্পৃি কবরয দীঘ ির্দবনয প্রতযাা পূযণ কযবফ।  
 

প্রবজকন বর চরর্িত্র র্ির্নাং   যীক্ষণ, চরর্িবত্রয য ভতাভত প্রদাবনয জন্য সফাড ি বায ার্ফ িক আবয়াজন এফাং বায় 

গৃীত র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়বনয জন্য ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি অ্র্ িত দার্য়ত্ব ারন ক সয। বাই সচয়াযম্যান দপ্তয প্রধাবনয 

দার্য়ত্ব ারন কবযন । বাই সচয়াযম্যান  ১৫ দস্যর্ফর্ষ্ট সন্পয সফাবড িয  দস্য-র্চফ এফাং র্তর্ন সচয়াযম্যাবনয অ্নুর্স্থর্তবত 

সফাড ি বায় বার্তত্ব কযায জন্য দার্য়ত্বপ্রাপ্ত। 

 
প্রমৄর্িগত র্ফফতিন এফাং র্ডর্জটার প্রমৄর্িয ব্যাক ব্যফাবযয পবর চরর্িবত্রয র্নভ িাণ  র্ফণন সকৌবর ব্যাক র্যফতিন 

এববছ। ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয কাম িিভ র্ডর্জটাইজ ড কযা বে। সম কর চরর্িত্র র্ডর্জটার র্বনভা প্যাবকবজ 

ধাযণ কযা য় সগুবরা দপ্তবযয প্রবজকন বর প্রদ িন  যীক্ষবণয জবন্য র্ডর্জটার র্বনভা প্যাবকজ াংগ্রবয প্রর্িয়া 

অ্ব্যাত আবছ।  

 
সন্পয সফাড ি দ িবকয য র্ফবল কবয নতুন প্রজবন্য য চরর্িবত্রয প্রবাফ ম্পবকি অ্তয ন্ত বচতন। চরর্িবত্রয অ্িীরতা, 

নকর প্রফণতা  তদন্যদা দূয কযায জন্য সফাড ি র্ফদ্যভান  াংর্িষ্ট  আইনকানুন কবঠাযবাবফ প্রবয়াগ কবয থাবক এফাং সদবয 

ঐর্তয, াংস্কৃর্ত  াভার্জক মূল্যবফাধবক আঘাত কবয এভন চরর্িবত্রয র্ফরুবদ্ধ র্ফর্ধগতবাবফ কবঠায অ্ফস্থান র্নবয় থাবক । 
সন্পয আইন অ্ভান্য কবয চরর্িত্র প্রদর্ িত বর এফাং চরর্িবত্রয প্রচাযকাবম ি সকাবনা প্রকায সফআইর্ন কভ িকা ণ্ড সদখা সগবর তা  

সজরা প্রাক, সজরা তথ্য অ্র্পায এফাং াংর্িষ্ট থানায ায়তায় ফন্ধ কযায  আইনানুগ ব্যফস্থা সনয়া য় । সদবয সম-সকাবনা 

নাগর্যক চরর্িবত্রয অ্িীরতা ম্পবকি সকাবনা অ্র্ববমাগ জানাবর তাৎক্ষর্ণকবাবফ র্ফর্ধ সভাতাবফক ব্যফস্থা সনয়া য় । চরর্িবত্রয 

বচতন দ িকগবণয াংবফদনীরতা বৃর্দ্ধ  সন্পয সফাবড িয কভ িকতিাবদয কভ িকাসণ্ড নতুন ভাত্রা সমাগ য়ায় ফতিভাবন চরর্িবত্রয 

অ্িীরতা হ্রা সবয়বছ। নতুন প্রজবন্য সফ র্কছু চরর্িত্র র্নভ িাতা সৃর্ষ্ট বয়বছ । তাবদয অ্বনবকই সৃর্ষ্টীরতা র্দবয় সদবয প্রর্ত 

অ্ঙ্গীকাযফদ্ধ সথবক চরর্িত্র র্নভ িাণ কযবছন। ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা ারবনয পরশ্রুর্তবত সদব সুস্থ 

ধাযায চরর্িত্র র্ফকাবয সুবমাগ সৃর্ষ্ট বয়বছ।  
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সফাড ি কাম িারবয়য াাংগঠর্নক কাঠাবভা  জনফবরয র্ফফযণী 
 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয সভাট অ্নুবভার্দত জনফর ৩৩ জন :  
 

 প্রথভ সের্ণয ০৩ (র্তন)টি দ (সচয়াযম্যান, বাই সচয়াযম্যান, সফাড ি র্চফ)  

 র্িতীয় সের্ণয ০৬ (ছয়)টি দ (চরর্িত্র র্যদ িক)  

 তৃতীয় সের্ণয ১৮ (আঠা সযা)টি দ এফাং 

 চতুথ ি সের্ণয ০ ৬ (ছয়)টি দ।  
 

জনফবরয র্ফফযণী 

 

সের্ণ বদয নাভ অ্নুবভার্দত 

দাংখ্যা  

কভ িযত 

জনফর 

শূন্যদ 

প্রথভ 

সের্ণ 

(১) সচয়াযম্যান (দার্ধকায ফবর ম্মার্নত তথ্য র্চফ ভবাদয়)  ১ ১ - 

(২) বাই সচয়াযম্যান ১ ১ - 

(৩) র্চফ ১ ১ - 

র্িতীয় 

সের্ণ 

(১) চরর্িত্র র্যদ িক ৬ ৫ ১ 

 

 

 

 

 
তৃতীয় 

সের্ণ 

(১) প্রধান কাযী ১ ১ - 

(২) উিভান কাযী ৪ ২ ২ 

(৩) াঁট-র্রর্কায কাভ- কর্ম্পউটায অ্াবযটয ১ - ১ 

(৪) াঁট-মুদ্রাক্ষর্যক কাভ-কর্ম্পউটায অ্াবযটয ১ - ১ 

(৫) কযার্রগ্রাপায ১ - ১ 

(৬) ভার্ির্ভর্ডয়া অ্াবযটয অ্যান্ড র্বর্ড কযাবভযাম্যান ১ - ১ 

(৭) অ্র্প কাযী-কাভ-কর্ম্পউটায মুদ্রাক্ষর্যক ৪ ১ ৩ 

(৮) ড্রাইবায ১ ১ - 

(৯) প্রবজকর্নস্ট ২ ১ ১ 

(১০) পবটাকর্ সভর্ন অ্াবযটয ১ ১ - 

(১১) অ্র্প ায়ক (উি সস্কর) ১ - ১ 

চতুথ ি 

সের্ণ 

(১) অ্র্প ায়ক ৫ ২ ৩ 

(২) র্নযাত্তা প্রযী ১ - ১ 

সভাট = ৩৩ ১৭ ১৬ 

 

প্রয়াজয়নয মনযীয়খ অথ ড ভন্ত্রণার, জনপ্রান ভন্ত্রণার  তে ভন্ত্রণারয়য ম্মমতক্রয়ভ অমতমযক্ত ০৩ (মতন)টি য়দ 

(মযচ্ছন্নতা কভী-২, মনযািা প্রযী-১) মতনজন কভ ডচাযী কভ ডযত আয়ছন । তায়দয চাকুময ভামিয য়ঙ্গ ঐফ য়দয মফলুমি 

ঘটয়ফ।  

 

প্রমতষ্ঠায়নয কভ ডচাযীয়দয জন্য মনজস্ব মনয়াগমফমধ না থাকা দীঘ ডমদন ধয়য এখায়ন বকায়না নতুন মনয়াগ প্রদান কযা ম্ভফ য়চ্ছ 

না। এ দিয়যয প্রস্তামফত মনয়াগমফমধ ২৯-০৯-২০১৫ তার্যখ জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়য প্রার্নক উন্নয়ন াংিা ন্ত র্চফ কর্ভটিয 

বায় অ্নুবভাদবনয য  তথ্য ভন্ত্রণারয় সথবক ফাাংরাবদ যকার্য কভ ি-কর্ভন  র্চফারবয়য ভতাভবতয জন্য সপ্রযণ কযা য় । 
ফাাংরাবদ যকার্য কভ ি-কর্ভন  র্চফারয় তাবদয সচকর্রস্ট অ্নুমায়ী প্রস্তাফ সপ্রযবণয জন্য  ত্র সপ্রযণ কবয । র্যবপ্রর্ক্ষবত 

ফাাংরাবদ যকার্য কভ ি-কর্ভ সনয সচকর্রস্ট অ্নুমায়ী তথ্যার্দ  ৩১-১২-২০১৫ তার্যখ তথ্য ভন্ত্রণারবয় সপ্রযণ কযা য় । তথ্য 

ভন্ত্রণারয় সচকর্রষ্ট  অ্নুমায়ী তথ্যার্দ যকার্য কভ িকর্ভবন মথাভবয় সপ্রযণ র্নর্িত কবযবছ । র্নবয়াগ র্ফর্ধটি ফতিভাবন 

ফাাংরাবদ যকার্য কভ িকর্ভবনয অ্নুবভাদবনয অ্বক্ষায় যবয়বছ।  
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ORGANISATION 

BANGLADESH  FILM  CENSOR  BOARD 
MINISTRY  OF  INFORMATION 

 

Chairman 33 
 

Personnel : 1 

1 X Chairman 
 

Vice Chairman 32 
 

Personnel : 3 

1 X Vice Chairman 

1 X Steno -Grapher Cum Computer Operator 

1 X Office Support Staff 
 

Secretary 29 
 

Personnel : 3 

1 X Secretary 

1 X Steno-typist Cum Computer Operator 

1 X Office Support Staff 

     26 

Section-1(Films)  Section-2 (Admin.)  Section-3 (Films)  
        

PERSONNEL:   6  
 

PERSONNEL:  14   PERSONNEL:   6 

3 X Film Inspector  1 X  Head Assistant 3 X Film Inspector 
1 X UDA 2 X  UDA 1 X UDA 

1 X Office Asst. Cum Computer Typist  1 X  Calligrapher 1 X Office Asst. Cum Computer Typist 

1 X Office Support Staff 1 X  Multimedia Operator & Video 
Cameraman 

1 X Office Support Staff 

 2 X  Office Asst. Cum Computer Typist  

 2 X  Projectionist  

 1 X  Photocopy Operator  

 1 X  Driver  

 1 X  Office Support Staff (Senior Scale)   

 1 X  Office Support Staff  

 1 X  Security Guard  

        

SUMMARY OF MANPOWER 

Sl  No. Class Name of Post Sanctioned 

1. I Chairman (Ex-officio) 1 

Vice-Chairman 1 

Secretary 1 

2. II Film Inspector 6 

3. III - 18 

4. IV - 6 

Grand Total = 33 

   

 Existing 

1. Transport : The board is authorized:    a. 1x Car. Used on official purpose.            

                                           b. 1x Microbus                                                                                                                        

2.     Air conditioner/ 

Coolers: 

The Board retain :  5 x Air-conditioners. 

3.   Office Equipment: The following office equipment’s may be retained by the Board 

(a) 1 x Duplicating Machine. 

(b) 4 x Typewriter. The ratio of Bengali and English Typewriter will be 60: 40 

(c) 2 x  Projector Machine-35 m.m. 

(d) 2 x  Digital Cinema Projector Machine  

(e) 5 x  Computer. 

(f) 1 x Colour TV 

(g) 1 x  Power Generator 

(h) 1 x  Fax Machine. 

(i)  1 x  Multimedia Projector 

(j) 1 x  Plane Paper Photocopy Machine 
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সফাবড িয কাম িাফর্র 
 ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয প্রধান কাজ জনাধাযবণয ভবধ্য প্রদর্ িত বফ এভন কর চরর্িত্র, সেইরায, 

র্ফজ্ঞানর্চত্র ইতযার্দ যীক্ষা কবয সন্পয নদত্র প্রদান এফাং নদপ্রাপ্ত কর চরর্িবত্রয কর্ াংযক্ষণ। 
 সন্পয নদত্রপ্রাপ্ত চরর্িবত্রয প্রচায াভগ্রী মথা - সাস্টায, পবটাবট, ব্যানায, সপস্টুন, র্ফরবফাড ি ইতযার্দ অ্নুবভাদন 

সদয়া ; 

 চরর্িত্র সন্পযর্ ম্পর্কিত কর আইন  র্ফর্ধ ফাস্তফায়ন কযা ;  

 সন্পযর্ আইন  র্ফর্ধয রঙ্ঘন এফাং র্বনভা প্রদ িবন অ্র্নয়বভয অ্র্ববমাবগয র্বর্ত্তবত কাম িকয  র্ফর্ধ সভাতাবফক 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা ; 

 জাতীয় চরর্িত্র পুযস্কায প্রদাবনয জন্য গঠিত জুর্য সফাড িবক চরর্িত্র যীক্ষণ  সুার্য প্রণয়ন কাবজ ার্চর্ফক 

ায়তা প্রদান কযা ;  

 চরর্িত্র াংদ (র্নফন্ধন) আইন, ২০১১ অ্নুমায়ী ‘চরর্িত্র াংদ’ (র্পল্ম ক্লাফ) র্নফন্ধন কযা ;  
 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয দার্য়ত্বাফর্র 
 

ি. নাং দর্ফ কাবজয র্ফফযণ 

১ সচয়াযম্যান  দার্ধকাযফবর ম্মার্নত তথ্য র্চফ ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয প্রার্নক 

প্রধান এফাং সন্পয সফাবড িয সচয়াযম্যান।  
 সন্পয সফাড ি বায় বার্তত্ব কযা, কাম ির্ফফযণী অ্নুবভাদন কযা এফাং সন্পযকৃত 

চরর্িবত্রয সন্পয নদত্র স্বাক্ষয কযা; 
 র্ফদ্যভান সন্পযর্ আইন  র্ফর্ধ সভাতাবফক দার্য়ত্ব ারন ;  
 চরর্িত্র সন্পয আর্র কর্ভটিয বায় আহ্বায়বকয দার্য়ত্ব ারন কযা ; 
 দপ্তবযয কার্যগর্য এফাং নীর্ত র্নধ িাযণী র্ফলবয় যাভ ি প্রদান ;  
 দপ্তবযয জন্য ফযাদ্দকৃত ফাবজট াংিা ন্ত র্ফলবয় প্রধান র্াফযক্ষণ কভ িকতিায দার্য়ত্ব 

ারন ; 
 দপ্তবযয কভ িকাণ্ড র্নয়ন্ত্রণ এফাং তত্ত্বাফধান কযা ; 
 দপ্তবযয বক্ষ প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা; 
 অ্র্প র্যদ িন; 
 যাজস্ব আদায় র্নর্িত কযা; 
 দপ্তবযয র্নযাত্তা র্নর্িত কযা ; 
 যকায কতৃিক প্রদত্ত সম-সকাবনা দার্য়ত্ব ারন । 

 

২ বাই 

সচয়াযম্যান 

 দপ্তয প্রধান র্ববফ দপ্তবযয তদনর্িন কাম িিভ র্যচারনা কযা ; 
 অ্থ ি ভন্ত্রণারয়, অ্থ ি র্ফবাগ, ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ অ্নুর্ফবাগ-এয ত্র নম্বয অ্ভ/অ্র্ফ/ব্য.র্ন.-

১/র্ডর্-১/২০০০/১৩,  তার্যখ: ০৩-০২-২০০৫ অ্নুমায়ী আর্থ িক  প্রার্নক ক্ষভতা 

প্রবয়াগ কযা; 
 দপ্তবযয ৩য়  ৪থ ি সের্ণয কভ িচাযীবদয র্নবয়াগ, ফদর্র, বদান্নর্ত  অ্ন্যান্য আর্থ িক 

সুর্ফধা র্ফর্ধ সভাতাবফক প্রদান কযা, অ্র্প শৃঙ্খরামূরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা,  অ্র্জিত ছুটি 

ভঞ্জুয কযা, কভ িকতিা/ কভ িচাযীবদয ভবধ্য দার্য়ত্ব ফণ্টন কযা; 
 কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ফার্ল িক সগানীয় প্রর্তবফদবন অ্নুস্বাক্ষয কযা ; 
 সফাড ি র্চবফয ফার্ল িক সগানীয় প্রর্তবফদন সরখা ; 
 সফাড ি বায় প্রর্তর্নর্ধত্ব কযা, অ্ন্যান্য াংস্থায গঠনতন্ত্র সভাতাবফক ভয় ভয় জাতীয় 

  আন্তজিার্তক চরর্িত্র উৎবফ আবয়াজবন ায়তা কযা ; 
 চরর্িবত্রয প্রচায াভগ্রী অ্নুবভাদন কযা, চরর্িবত্রয সেইরাবযয সন্পয নদত্র স্বাক্ষয 

কযা; 
 র্পল্ম সন্পয আর্র কর্ভটিয বায় অ্াংগ্রণ কযা এফাং দস্য-র্চফ র্ববফ দার্য়ত্ব 

ারন কযা; 
 জাতীয় চরর্িত্র পুযস্কাবযয জন্য গঠিত জুর্য সফাবড িয বায় অ্াংগ্রণ কযা এফাং দস্য-

র্চফ র্ববফ দার্য়ত্ব ারন কযা; 
 র্ফর্বন্ন আন্তজিা র্তক চরর্িত্র উৎবফ প্রদ িবনয জন্য সদীয় চরর্িবত্রয ভবনানয়ন 

সদয়া; 
 

 

 The Censorship of Films Act 1963, The Censorship of Films 

(Amendment) Act 2006, The Bangladesh Censorship of Films 
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Rules 1977, তথ্য ভন্ত্রণারবয়য ১৬ নববম্বয ১৯৮৫ তার্যবখয এআয ৪৭৮-এর/৮৫ 

এ ফর্ণ িত চরর্িত্র যীক্ষণ  সন্পয নদ প্রদান াংিা ন্ত র্নবদ িভারা, The 

Cinematograph Act 1918, চরর্িত্র াংদ (র্নফন্ধন) আইন ২০১১ এফাং 

অ্ন্যান্য র্ফদ্যভান আইন, র্ফর্ধ  আবদ ফাস্তফায়ন কযা ; 
 আভদার্নকৃত চরর্িবত্রয তফধতা যীক্ষণপূফ িক সন্পয আবফদন র্ফবফচনা কযা;  
 আভদার্নকৃত চরর্িত্র ছাড়কযবণয র্ফলবয় তফধতা মাচাইপূফ িক শুল্কায়ন কতৃিক্ষ ফযাফয 

র্রর্খত অ্নার্ত্ত প্রদান ; 
 সন্পযর্ফীন চরর্িত্র প্রদ িবনয দাবয় র্বনভা র সথবক প্রদর্ িত চরর্িত্র জব্দ কযায 

জন্য াংর্িষ্ট স্থানীয় পুর্র প্রানবক জব্দত্র সপ্রযণ কযা ;  
 আদারবতয র্নবদ িব জব্দকৃত র্র্ড/র্বর্র্ড/র্ডর্বর্ড/কর্ম্পউটায র্র্ইউ যীক্ষাপূফ িক 

ভতাভত প্রদান কযা; 
 দপ্তবযয কভ িকাণ্ড ম্পর্কিত ফার্ল িক প্রর্তবফদন যকায ফযাফয স কযা ;  
 চরর্িবত্রয উন্নয়বনয র্ফলবয় যকায ফযাফয সুার্য কযা ;  
 যকায/সচয়াযম্যান কতৃিক প্রদত্ত অ্ন্য সম-সকাবনা দার্য়ত্ব মথামথবাবফ ারন কযা। 

 

৩ র্চফ  সফাড িবক কর প্রকায ার্চর্ফক কাবজয দার্য়ত্ব ারন ; 
 দপ্তবযয সম কর চরর্িত্র, সেইরায, র্ফজ্ঞান র্চত্র ইতযার্দ যীক্ষায জন্য জভা য় তা  

মথামথবাবফ সফাবড ি যীক্ষা  র্দ্ধাসন্তয জন্য স কযা ; 
 সফাড ি দস্যবদযবক কর প্রকায সন্পয আইন  র্ফর্ধভারায র্ফলবয় ায়তা কযা ; 
 সফাবড িয র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন কযা ; 
 সন্পয নদবত্রয জন্য জভাকৃত চরর্িত্র, সেইরায, র্ফজ্ঞান র্চত্র ইতযার্দয 

াযাংবক্ষ, াংরা, কার্র্ন এফাং অ্ন্যান্য প্রার্ঙ্গক কাগজত্র যীক্ষা কবয সফাবড ি 

যীক্ষা-র্নযীক্ষা  র্দ্ধাসন্তয জন্য উস্থান কযা ; 
 আভদার্নকৃত চরর্িবত্রয নদবত্রয জন্য সকৃত দযখা সস্তয র্বর্ত্তবত চরর্িবত্রয 

আভদার্নয াবথ াংর্িষ্ট কর কাগজত্র র্ফর অ্ফ এর্ি, আভদার্ন রাইবন্প/অ্নুভর্ত, 

ঋণত্র, চরর্িত্র র্নভ িাণকাযী সদ ফা উৎ র্ফতযণ অ্র্ধকাবযয চুর্ি যীক্ষবণয জন্য 

সেজার্য চারাবনয ভাধ্যবভ র্প জভা সদয়ায যর্দ, সপ্রবুক ইতযার্দ যীক্ষা কযা ;  
 জনাধাযবণয ভবধ্য প্রদ িবনয জন্য ফাাংরাবদস্থ র্ফবদর্ দূতাফা/কূটননর্তক র্ভন 

সম কর চরর্িত্র  সফাবড ি জভা র্দবয় থাবক তৎাংর্িষ্ট কাগজত্র যীক্ষা কবয সফাবড িয 

র্দ্ধাসন্তয জন্য নর্থ প্রস্তুত কযা ; 
 সফাবড িয র্দ্ধান্ত সভাতাবফক সন্পয নদত্র প্রস্তুত কযা  স্বাক্ষবযয য তা জার্য কযা;  
 আন্তজিার্তক চরর্িত্র উৎফ আবয়াজবন ায়তা প্রদান ; 
 জাতীয় চরর্িত্র পুযস্কায প্রদান র্ফলয়ক জুর্য সফাড িবক বমার্গতা কযা ;  
 কভ িচাযীবদয ার্ব ি বুক াংযক্ষণ কযা এফাং অ্ধীনস্থ কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয ফার্ল িক 

সগানীয় প্রর্তবফদন সরখা; 
 আয়ন-ব্যয়ন কভ িকতিা র্ববফ কাজ কযা ; 
 দপ্তবযয কভ িচাযীবদয াজ-সাাক যফযাবয র্ফলয়টি র্নর্িত কযা ;  
 বাই সচয়াযম্যানবক তাঁয দার্য়ত্ব ারবন ার্ফ িক বমার্গতা প্রদান। 

 

৪ চরর্িত্র 

র্যদ িক 

 জভাকৃত চরর্িত্র প্রাথর্ভকবাবফ যীক্ষা-র্নযীক্ষা কবয তা নর্থ আকাবয র্চবফয র্নকট  

উস্থান কযা ; 
 র্ফর্বন্ন সপ্রক্ষাগৃ র্যদ িন কযা ; 
 র্বনভা বর সন্পযর্ফীন চরর্িত্র প্রদর্ িত বর র্কাংফা চরর্িত্র আইন  র্ফর্ধ বঙ্গ 

কযা বর তা আইনগতবাবফ ব্যফস্থা সনয়ায রবক্ষয দপ্তয র্চবফয নজবয আনা ; 
 র্ফর্বন্ন চরর্িবত্রয ব্যানায, সাস্টায, সায-সর আউট, র্স্থযর্চত্র ইতযার্দ যীক্ষা কবয 

সদখা ; 
 সকাবনা র্বনভা র র্যদ িনকাবর জব্দকৃত চরর্িত্র যীক্ষা-র্নযীক্ষা কবয র্চবফয 

কাবছ প্রাথর্ভক প্রর্তবফদন প্রদান ; 
 

 

 সম কর চরর্িত্র সন্পবযয জন্য জভা য় তায তার্রকা, করাকুরীবদয  র্ফস্তার্যত 

র্ফফযণ, যক্ষণাবফক্ষণ  সন্পবযয জন্য উস্থান ; 
 র্র্নয়য চরর্িত্র র্যদ িক উবযাি দার্য়ত্ব ছাড়া প্রান এফাং অ্থ ি াখায কাজ 

তদাযক কযা ; 
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 সফাড ি র্চফবক তাঁয কাবজ ার্ফ িক ায়তা প্রদান ; 
 ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব সম-সকাবনা দার্য়ত্ব ারন কযা।  

 

ফর্ণ িত দার্য়ত্ব ছাড়া সচয়াযম্যান অ্থফা বাই সচয়াযম্যান কতৃিক র্ফর্বন্ন ভবয় সফাড ি র্চফবক 

সম কর দার্য়ত্ব সদয়া য় তা ারবন ায়তা কযা।   

৫ প্রধান কাযী দপ্তবযয উিভান কাযীবদয কাবজয তদাযর্ক, নর্থত্র উস্থান  াংযক্ষণ, প্রধান কাযী 

র্ববফ দপ্তবযয অ্ন্যান্য মাফতীয় াংর্িষ্ট কাজ ম্পাদন এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব সম-

সকাবনা কাজ কযা।  

৬ াঁট র্রর্কায 

কাভ-

কর্ম্পউটায 

অ্াবযটয 

বাই সচয়াযম্যান ভবাদবয়য দাপ্তর্যক সটর্রবপাবন সমাগাবমাগ কযা ব্যর্িগত শ্রুর্তর্রখন, 

কর্ম্পউটাবয ম্পাদনবমাগ্য কর কাজ, র্ফবাগীয় নর্থত্র যক্ষণাবফক্ষণ, নর্থ গ্রণ  সপ্রযণ, 

অ্যায়ন্টসভন্ট অ্র্ িত কর দার্য়ত্ব ারন কযা; ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব সম-সকাবনা কাজ 

কযা। 
 

দপ্তবয অ্ফস্থান : াধাযণত কার ৯-৫টা । তবফ বাই সচয়াযম্যান অ্র্প তযাগ না কযা ম ি ন্ত 

অ্র্পব অ্ফস্থান।  

৮ উিভান কাযী াখায নর্থত্র উস্থান, মথামথবাবফ নর্থত্র যক্ষণাবফক্ষণ এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব 

সম-সকাবনা কাজ কযা। 

৯ ভার্ির্ভর্ডয়া 

অ্াবযটয অ্যান্ড 

র্বর্ড 

কযাবভযাম্যান 

র্ডর্জটার/ভার্ির্ভর্ডয়া প্রবজক্টয সভর্ন র্যচারনা  যক্ষণা সফক্ষণ কযা; সম কর চরর্িবত্রয 

সন্পয ম্পন্ন বয়বছ তায তার্রকা এফাং কতিবনয সক্ষবত্র কতিন তার্রকায সযকড ি াংযক্ষণ; 

প্রবজকবনয কাজ তদাযর্ক একজন র্যদ িবকয তত্ত্বাফধাবন কাজ কযা; ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয 

র্নবদ িব সম-সকাবনা কাজ কযা।  
দপ্তবয অ্ফস্থান : ৯-৫টা। র্ডর্জটার চরর্িত্র সন্পবযয ভয় সন্পয সা ভাপ্ত য়া ম িন্ত।  

১০ াঁট-মুদ্রাক্ষর্যক 

কাভ-

কর্ম্পউটায 

অ্াবযটয 

সফাড ি র্চবফয দপ্তবযয কাজ কযা, সমভন - শ্রুর্তর্রখন, কর্ম্পউটাবয ম্পাদনবমাগ্য কাজ, 

নর্থত্র গ্রণ  সপ্রযণ, নর্থত্র াংযক্ষণ, র্বর্ড কযাবট াংযক্ষণ; সফাড ি র্চবফয বক্ষ 

চরর্িবত্রয সন্পয আবফদনত্র গ্রণ এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব সম-সকাবনা কাজ।  
দপ্তবয অ্ফস্থান : কার ৯-৫টা । সন্পযকাবর সন্পয সা’য য বা সবল দপ্তবযয র্চফ অ্র্প 

তযাগ না কযা ম িন্ত ।  

১১ কযার্রগ্রাপায সন্পয নদত্র প্র স্তুত কযা এফাং ভার্ির্ভর্ডয়া অ্াবযটয অ্যান্ড র্বর্ড কযাবভযাম্যাবনয াবথ 

াযস্পর্যক সমাগাবমাবগয ভাধ্যবভ কাটিাং তার্রকা কর্ম্পউটাবয  সযর্জষ্টাবয র্রর্ফদ্ধ কযা; 

চরর্িবত্রয নর্থ াংযক্ষণ  যফযা কযা; এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব সম-সকাবনা কাজ। 

১২ অ্র্প কাযী 

কাভ- 

কর্ম্পউটায 

অ্াবযটয 

াংর্িষ্ট াখায কর্ম্পউটায কবম্পাজ, নর্থত্র মথামথবাবফ াংযক্ষণ, সনাট ততর্য ঊর্ধ্িতন 

কতৃিক্ষ কতৃিক অ্র্ িত কর দার্য়ত্ব ারন এফাং কর্ম্পউটাবয ম্পাদনবমাগ্য কর অ্র্ িত 

দার্য়ত্ব ারন কযা।  

১৩ ড্রাইবায অ্র্পবয গার্ড় চারাবনা এফাং গার্ড় যক্ষণাবফক্ষণ, র্নয়র্ভত র্যষ্কায, সধায়া-সভাছা ইতযার্দ 

কাজ ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয সম-সকাবনা র্নবদ ি ারন কযা।  
দপ্তবয অ্ফস্থান : অ্র্প শুরু  য়ায  কভবক্ষ ১ ঘণ্টা পূবফ ি অ্থফা মৄর্িমৄি ভবয় (গার্ড় 

র্যষ্কায-র্যেন্ন কযা, গার্ড় চালু কবয যীক্ষা কযা) গার্ড় সফয কবয াংর্িষ্ট কভ িকতিাবদযবক 

অ্র্পব আনা-সনয়া এফাং দার্য়ত্ব সবল গার্ড় ঠিকবাবফ াকি কবয যাখা ম িন্ত।  

১৪ প্রবজকর্নস্ট ৩৫ র্ভ. র্ভ. সভর্ন এফাং র্ডর্জটার প্রবজক্টয র্যচারনা  সভর্ন যক্ষণাবফক্ষণ কযা; 

ভার্ির্ভর্ডয়া অ্াবযটয অ্যান্ড র্বর্ড কযাবভযাম্যাবনয কাবজয াবথ ম্পৃি থাকা এফাং 

ম িায়িবভ কর কাজ র্বখ সনয়া; ঊ র্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িনা সভাতাবফক দার্য়ত্ব ারন 

কযা। কভ িকার : কার ৯-৫টা। চরর্িত্র সন্পবযয ভয় সন্পয সা ভার্প্ত ম িন্ত। 

১৫ পবটাকর্ 

সভর্ন 

অ্াবযটয 

 

পবটাকর্য়ায  পযাক্স সভর্ন র্যচারনা কযা এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িনা সভাতাবফক 

দার্য়ত্ব ারন কযা।  

১৬ অ্র্প ায়ক  

(উি সস্কর) 

অ্র্পবয দর্রর-দ স্তাসফজ, নর্থত্র ফার্ন্ডাং কযা এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয সম-সকাবনা র্নবদ ি 

ারন কযা। 

১৭ অ্র্প ায়ক াংর্িষ্ট কভ িকতিাবদয সচয়ায-সটর্ফর র্যষ্কায-র্যেন্ন যাখা, খাফায র্যবফন, াখায নর্থত্র 

গ্রণ  র্ফতযণ এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয সম-সকাবনা র্নবদ ি মথামথবাবফ ারন কযা। 
কভ িকার: অ্র্প শুরু য়ায অ্ন্তত ১৫ র্ভর্নট পূবফ ি এফাং াংর্িষ্ট কভ িকতিা অ্র্প তযাগ না কযা 

ম িন্ত অ্র্পব অ্ফস্থান কযা। 
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১৮ র্নযাত্তা প্রযী  কার ৮-০০ টা সথবক যাত ৮-০০ টা এফাং যাত ৮-০০টা সথবক কার ৮-০০টা ম ি ন্ত  

ম িায়িবভ অ্র্প প্রাঙ্গবণয র্নযাত্তায দার্য়ত্ব ারন কযা এফাং ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িনা 

সভাতাবফক কাজ কযা।  

১৯ র্যেন্নতা কভী  দপ্তবযয আফাফত্র র্যষ্কায-র্যেন্নতায কাজ ম্পাদন কযা । সমভন- র্নয়র্ভত ফাথরুভ 

র্যষ্কায কযা, সলায সভাছা, দপ্তবযয সচয়ায-সটর্ফর সভাছা ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব সম-

সকাবনা কাজ কযা।  
** অ্র্প শুরু য়ায ২ ঘণ্টা পূবফ ি র্যষ্কায-র্যেন্নতায কর কাজ ম্পন্ন কযবত বফ। 
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কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয নাভ, দর্ফ  সটর্রবপান নম্বয 
 

ি. নাং কভ িকতিা-কভ িচাযীবদয নাভ দর্ফ সটর্রবপান নম্বয 

১. জনাফ ভযতুজা আভদ   সচয়াযম্যান  ৯৫৭৬৬১৮ 

২. জনাফ সভা: জার্কয সাবন বাই সচয়াযম্যান ৯৩৩২৪২৭ 

৩. মুন্পী জারার উর্দ্দন  র্চফ ৯৩৩০২১৮ 

৪. জনাফ সভা: ফাইদুর কর্ফয সভাল্লা  চরর্িত্র র্যদ িক  ০১৭১২-৮৪০৪২৯ 

৫. জনাফ সভাাম্মদ নুরুর আর্ভন  চরর্িত্র র্যদ িক  ০১৫৫৬-৫৮১৪৮২ 

৬. র্ভজ সযখা চরর্িত্র র্যদ িক  ০১৯১৪-৯৭৮৪৭৩ 

৭. জনাফ আফদুর ভাবরক  চরর্িত্র র্যদ িক  ০১৭১৭-৬৫১৯৩৪ 

৮. জনাফ সভা: আব্দুর ভর্ভন  চরর্িত্র র্যদ িক  ০১৭৩৭-৪৯৭১৫০ 

৯. জনাফ সভা: আর্যপৄয যভান  চরর্িত্র র্যদ িক (চ: দা:) ০১৯২১-০৮৩৯৭৯ 

১০. জনাফ মুাম্মদ াবদকুয যভান  প্রধান কাযী (চ: দা:) ০১৯২১-৩৭৩১১৮ 

১১. জনাফ সভাাম্মদ র্পকুর ইরাভ  উিভান কাযী  ০১৭১২-৫৩২৩১৬ 

১২. জনাফ সভা: আর্ভনুর ক যদায  অ্র্প কাযী কাভ কর্ম্পউটায মুদ্রাক্ষর্যক  ০১৭৪৫-৮৬৫৯৫৭ 

১৩. শ্রী জয়বদফ চন্দ্র দা  ড্রাইবায  ০১৯১১-২২৮৮৯৩ 

১৪. জনাফ ভয পারুক  প্রবজকর্নস্ট ০১৯১১-২০৪৭৪০ 

১৫. জনাফ সভা: আবুর কারাভ আজাদ পবটাকর্ অ্াবযটয  ০১৭১০-৭৬৬১২১ 

১৬. জনাফ সভা: আিায উর্দ্দন  অ্র্প ায়ক  ০১৭০১-৮৮৪৪০৬ 

১৭. জনাফ সভা: রুহুর ইরাভ  অ্র্প ায়ক  ০১৭৬৮-৬০৮১৬০ 

১৮. জনাফ সভা: ভর্পজুয যভান  র্যেন্নতা কভী ০১৭৪৬-১৭৬৩৬৬ 

১৯. জনাফ সভাাম্মদ আরী  র্নযাত্তা প্রযী  ০১৭৬৪-৫১৪১৩৬ 

২০. জনাফ সভা: রুবফর র্ভঞা  র্যেন্নতা কভী ০১৭২৫-০৬৯৬০৪ 
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???????? ????????? ?????? ??????? ???? ??????????????? ????????? ?????? ??????? ???? ???????  
  

  

  

  
 ফাাংরাবদবয অ্নুবভার্দত সপ্রক্ষাগৃমূব ফার্ণর্জযক  র্বর্ত্তবত প্রদ িবনয জন্য ফাাংরাবদব র্নর্ভ িত পূণ িনদঘ িয/স্বেনদঘ িয / 

প্রাভাণ্য চরর্িত্র র্নভ িাতা প্রর্তষ্ঠান ; 

 
 র্ফবদব র্নর্ভ িত ফার্ণর্জযক চরর্িত্র ফাাংরাবদব প্রদ িবনয জন্য াংর্িষ্ট চরর্িবত্রয আভদার্নকাযক প্রর্তষ্ঠান ;  

 
 দূতাফাবয ফাইবয জনাধাযবণয ভবধ্য র্নজস্ব চরর্িত্রমূ প্রদ িবনয জন্য ফাাংরাবদস্থ াংর্িষ্ট র্ফবদর্ দূতাফামূ;  

 
 র্ফর্বন্ন সদর্ -র্ফবদর্ চরর্িত্র প্রদ িন/উৎফ অ্নুষ্ঠাবনয জন্য ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয র্নফন্ধীকৃত         

র্পল্ম ক্লাফমূ;  

 
 ফাাংরাবদবয অ্নুবভার্দত সপ্রক্ষাগৃমূব প্রদ িবনয র্নর্ভবত্ত র্নর্ভ িত র্ফর্বন্ন র্ফজ্ঞানর্চবত্রয র্নভ িাতা প্রর্তষ্ঠান ।  
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সন্পয সফাবড িয ম্মার্নত দস্যগবণয তার্রকা 
 

জনাধাযবণয ভবধ্য প্রদ িবনয উবদ্দবে  সন্পয নদত্র প্রার্প্তয  জন্য আবফদনকৃত চরর্িত্রমূ যীক্ষ ণপূফ িক নদত্র প্রদাবনয 

রবক্ষয যকায প্রর্ত অ্থ িফছবয চরর্িত্র সন্পয সফাড ি গঠন কবয থাবক । তথ্য ভন্ত্রণারবয়য ম্মার্নত র্চফ দার্ধকায ফবর সফাবড িয 

সচয়াযম্যান। র্তর্ন এফাং সফাবড িয বাই সচয়াযম্যান ১৫ (বনবযা) জন দস্য র্নবয়  ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি গঠিত য়। 
সন্পয সফাবড িয ম্মার্নত দস্যগবণয নাবভয তার্রকা র্নবে প্রদত্ত বরা : 

 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি (সভয়াদ : ১৫-০৭-২০১৪ সথবক ১০-০৮-২০১৫) 
 

ি. নাং সচয়াযম্যান  দস্যগবণয নাভ/র্যর্চর্ত সফাবড ি অ্ফস্থান 

১. জনাফ ভযতুজা আভদ, র্চফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়  সচয়াযম্যান 

২. জনাফ আবু ায়র বখ বভাোঃ জমরুর ক, মচফ, আইন  মফচায মফবাগ দস্য 

৩. ড. কাভার উমদ্দন আয়ভদ, অমতমযক্ত মচফ (যাজননমতক), স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার/জনাফ আবু বনা 

বভা: যভাতুর মুমনভ, অমতমযক্ত মচফ (যাজননমতক), স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার (১২ এমপ্রর ২০১৫ বথয়ক) 

দস্য 

৪. জনাফ এ, এভ, ারুন-অ্য-যীদ, অ্র্তর্যি র্চফ (উন্নয়ন), তথ্য ভন্ত্রণারয় দস্য 

৫. জনাফ তন কুভায সঘাল, ব্যফস্থানা র্যচারক, ফাাংরাবদ চরর্িত্র উন্নয়ন কব িাবযন  

(১৪-০৫-২০১৫ সথবক) 

দস্য 

৬. জনাফ আব্দুয যাজ্জাক, চরর্িত্র অ্র্ববনতা  র্যচারক দস্য 

৭. জনাফ ীদুর ইরাভ সখাকন, বার্ত, ফাাংরাবদ চরর্িত্র র্যচারক র্ভর্ত                                               দস্য 

৮. জনাফ সভা: আব্দুর জব্বায, মুর্িবমাদ্ধা  াংগীত ব্যর্িত্ব দস্য 

৯. জনাফ আরতাপ ভামুদ, াাংফার্দক দস্য 

১০. জনাফ বভা: আফদুয যভান, বামত, ফাংরায়দ চরমিত্র াংফামদক মভমত  দস্য 

১১. র্ভজ সযাবকয়া যর্পক সফফী, াাংস্কৃর্তক ব্যর্িত্ব দস্য 

১২. জনাফ নামযউমদ্দন মদলু, চরমিত্র প্রয়মাজক দস্য 

১৩.  জনাফ াইপৄর ইরাভ সচৌদৄযী, বার্ত, ফাাংরাবদ চরর্িত্র প্রদ িক র্ভর্ত দস্য 

১৪. জনাফ আরাভ ার্ন, কর্ফ দস্য 

১৫. জনাফ সভা: জার্কয সাবন, বাই সচয়াযম্যান, ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি দস্য-র্চফ 
 

 
 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি (সভয়াদ: ১১-০৮-২০১৫ সথবক ১০-০৮-২০১৬) 
 

ি. নাং সচয়াযম্যান  দস্যগবণয নাভ/র্যর্চর্ত সফাবড ি অ্ফস্থান 

১. জনাফ ভযতুজা আভদ, র্চফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়  সচয়াযম্যান 

২. জনাফ আবু ায়র বখ বভাোঃ জমরুর ক, মচফ, আইন  মফচায মফবাগ দস্য 

৩. জনাফ আবু বনা বভা: যভাতুর মুমনভ, অমতমযক্ত মচফ (যাজননমতক), স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার দস্য 

৪. জনাফ এ, এভ, ারুন-অ্য-যীদ, অ্র্তর্যি র্চফ (উন্নয়ন), তথ্য ভন্ত্রণারয় দস্য 

৫. ড. বভাাম্মদ জাাঙ্গীয বায়ন, প্রধান মনফ ডাী, ফাংরায়দ চরমিত্র  বটমরমবন ইনমিটিউট  দস্য 

৬. জনাফ মুমপকুয যভান গুরজায, ভামচফ, ফাংরায়দ চরমিত্র মযচারক মভমত দস্য 

৭. জনাফ বভাাম্মদ া আরভ ভূঞা (মকযণ), চরমিত্র মযচারক দস্য 

৮. জনাফ সভা: আব্দুর জফফায, মুর্িবমাদ্ধা  াংগীত ব্যর্িত্ব দস্য 

৯. জনাফ আরতাপ ভামুদ, াাংফার্দক দস্য 

১০.  জনাফ সভা: আফদুয যভান, বার্ত, ফাাংরাবদ চরর্িত্র াাংফার্দক র্ভর্ত  দস্য 

১১. র্ভজ সযাবকয়া যর্পক সফফী, াাংস্কৃর্তক ব্যর্িত্ব দস্য 

১২. জনাফ নার্যউর্দ্দন র্দলু, চরর্িত্র প্রবমাজক       দস্য 

১৩. জনাফ বভা: ইপয়তখায উমদ্দন (নাদ), চরমিত্র প্রয়মাজক, মযয়ফক  প্রদ ডক দস্য 

১৪. জনাফ আরাভ ানী, কর্ফ দস্য 

১৫. জনাফ সভা: জার্কয সাবন, বাই সচয়াযম্যান, ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি দস্য-র্চফ 

দ্রষ্টব্য: জনাফ আরতাপ ভামুয়দয মুতুুয য তদস্থয়র ফাংরায়দ চরমিত্র উন্নন কয় ডায়যয়নয ব্যফস্থানা মযচারক তন 

কুভায সঘালসক বফায়ড ডয দস্য কযা ।  
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আমর কমভটিয ম্মামনত দস্যগয়ণয তামরকা 

 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয র্দ্ধাবন্তয র্ফরুবদ্ধ আর্র আবফদন র্ফবফচনায জন্য যকায কতৃিক গঠিত ৭ দস্যর্ফর্ষ্ট একটি 

র্পল্ম সন্পয আর্র কর্ভটি যবয়বছ । এটি গত ১৯-১০-২০১৫ র্ি. তার্যবখ পুনগ িঠিত য় । আর্র কর্ভটিয ম্মার্নত বার্ত  

দস্যগবণয নাবভয তার্রকা র্নবে প্রদত্ত বরা : 

 

ি. 

নাং 

বার্ত  দস্যগবণয নাভ/র্যর্চর্ত কর্ভটিবত 

অ্ফস্থান 

১. জনাফ সভাাম্মদ সভাাযযাপ সাাইন ভূইঞা, ভর্ন্ত্রর্যলদ র্চফ, ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ  

(২৮-১০-২০১৫ ম িন্ত) 

জনাফ সভাাম্মদ র্পউর আরভ, ভর্ন্ত্রর্যলদ র্চফ, ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবাগ (২৯-১০-২০১৫ সথবক) 

 

বার্ত 

২. কাজী সযার্জ, ভাননীয় াংদ দস্য দস্য 

৩. জনাফ ভযতুজা আভদ, র্চফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়  সচয়াযম্যান, ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি আহ্বায়ক 

৪. র্ভজ াযাহ্ সফগভ কফযী, চরর্িত্র ব্যর্িত্ব দস্য 

৫. ড. সগারাভ যভান, অ্ধ্যাক, গণবমাগাবমাগ  াাংফার্দকতা র্ফবাগ, ঢাকা র্ফের্ফদ্যারয়  দস্য 

৬. জনাফ সগারাভ াযয়ায, ম্পাদক, তদর্নক ভকার  দস্য 

৭. জনাফ সভা: জার্কয সাবন, বাই সচয়াযম্যান, ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি, ঢাকা  দস্য-

র্চফ 
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????????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ??????? ??????????? ???????   
 

The Censorship of Films Act 1963, The Censorship of Films (Amendment) Act 2006; The 

Bangladesh Censorship of Films Rules 1977 এফাং The Code for Censorship of Films in 

Bangladesh 1985 সভাতাবফক চরর্িত্র সন্পবযয সক্ষবত্র র্নেফর্ণ িত ধামূ অ্নুযণ কযা য় :  

 

একনজয়য ধামূ  

ধা-১: আয়ফদন পযভ জভা এফং মডমবমড  কাগজত্র মাচাই  

ধা-২: বন্সয সূমচভুমক্ত, যীক্ষণ  নদত্র প্রদান মফলয় মদ্ধান্ত গ্রণ 

ধা-৩: মফনা কতডয়ন া য়র যাময নদত্র প্রদান 

ধা-৪: কতডন/ংয়াধন ায়য়ক্ষ া য়র তা মনমিত কয়য নদত্র প্রদান 

ধা-৫: বন্সয বফাড ড কর্তডক প্রদ ডন অনুয়মাগী মফয়ফমচত া, আমর এফং আময়র মনষ্পমি 

ধা-৬: আমর আয়ফদন অগ্রাু, আমর কমভটিয়ত প্রদ ডন অনুয়মাগী মফয়ফমচত এফং নদত্রমফীন চরমিত্র বঘালণা  

ধা-৭: চরমিয়ত্রয মযবাইজড বা ডয়নয জন্য বন্সয নদয়ত্রয আয়ফদন  

 

ধামূয়য মফফযণ  

ধা-১: আয়ফদন পযভ জভা এফং মডমবমড  কাগজত্র মাচাই  

১.১. বফা গ্রীতা ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফায়ড ডয য়ফাইট /অমপ বথয়ক পযভ -১ এফং চরমিয়ত্রয প্রয়মাজক , ংগীত 

মযচারক  কামমনকায়যয রপনাভা বফাড ড  কাম ডারয়য চামদা বভাতায়ফক অন্যান্য কাগজত্র পূযণ কয়য চরমিয়ত্রয 

মডমবমড বন্সয বফায়ড ডয মচয়ফয দিয়য জভা মদয়ফন।  
১.২.  বফাড ড মচফ একজন চরমিত্র মযদ ডকয়ক আয়ফদনটি মনষ্পমিয রয়ক্ষু দামত্ব প্রদান কযয়ফন।  
১.৩.  ংমশ্লষ্ট চরমিত্র মযদ ডক চরমিয়ত্রয প্রয়মাজক/প্রমতমনমধয়ক মনয় প্রয়জকন রুয়ভ চরমিত্রটিয মডমবমডয চরতা যীক্ষা 

কযবফন এফং ংমশ্লষ্ট কাগজত্র বদয়খ মনয়ফন।  
১.৪.  মডমবমড চর  কাগজত্র ঠিক য়র আয়ফদন জভা মনয় প্রামি যমদ বদা বফ। 
 

ধা-২: বন্সয সূমচভুমক্ত, যীক্ষণ  নদত্র প্রদান মফলয় মদ্ধান্ত গ্রণ  

২.১.  চরমিয়ত্রয মডমবমড চর  ংমশ্লষ্ট কাগজত্র ঠিক থাকয়র চরমিত্রটিয বন্সয নয়দয জন্য যীক্ষয়ণয রয়ক্ষু সূমচভুক্ত 

।  
২.২. মনধ ডামযত তামযখ  ভয় বন্সয বফায়ড ডয ম্মামনত দস্যবৃন্দ চরমিত্রটি যীক্ষা কয়যন।  
২.৩.  যীক্ষয়ণয য বফায়ড ডয ম্মামনত দস্যবৃয়ন্দয ফ ডম্মত ফা ং খ্যাগমযয়ষ্ঠয ভতাভয়তয মবমিয়ত বফায়ড ডয বচাযম্যান 

ভয়াদ চরমিত্রটিয বন্সয নদত্র মফলয় মদ্ধান্ত প্রদান কয়যন।  
 

ধা-৩: মফনা কতডয়ন া য়র যাময নদত্র প্রদান  

৩.১. চরমিত্রটি মফনা কতডয়ন া য়র যাময বন্সয নদত্র প্রস্তুমতয কাম ডক্রভ গ্রণ কযা । 
৩.২.  বচাযম্যান ভয়াদ (তাঁয অনুমস্থমতয়ত বাই বচাযম্যান) কর্তডক স্বাক্ষমযত নদত্র চরমিয়ত্রয প্রয়মাজক/ভয়নানীত 

প্রমতমনমধয ায়ত স্তান্তয কযা ।  
 

ধা-৪: কতডন/ংয়াধন ায়য়ক্ষ া য়র তা মনমিত কয়য নদত্র প্রদান  

৪.১.  চরমিত্রটি কতডন/ংয়াধন ায়য়ক্ষ া য়র  এ মফলয়  বন্সয বফায়ড ডয মদ্ধান্ত গ্রয়ণয ১৫ মদয়নয ভয়ে ংমশ্লষ্ট 

চরমিয়ত্রয প্রয়মাজকয়ক য়ত্রয ভােয়ভ জামনয় বদা ।  
৪.২.  প্রয়মাজক বফায়ড ডয মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ম্মত য়র তদানুমাী কতডন/ংয়াধন কয়য চরমিয়ত্রয মডমবমড বন্সয বফায়ড ড    

জভা বদন। 
৪.৩.  কতডন/ংয়াধন প্রয়মাজু বক্ষয়ত্র বফাড ড কাম ডারয়য কভ ডকতডাগণ প্রামনকবায়ফ যীক্ষা কয়য বফাড ড বা প্রমতয়ফদন 

দামখর কয়যন। 
৪.৪.  কতডন/ংয়াধয়নয বক্ষয়ত্র বন্সয বফায়ড ডয মদ্ধান্ত প্রমতামরত য়য়ছ ভয়ভ ড প্রতীভান য়র কতডন/ংয়াধন ায়য়ক্ষ 

বন্সয নদত্র প্রদান কযা ।  
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ধা-৫: বন্সয বফাড ড কর্তডক প্রদ ডন অনুয়মাগী মফয়ফমচত া, আমর  আময়র মনষ্পমি  

৫.১.  বন্সয বফাড ড কর্তডক চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ফয়র মফয়ফমচত য়র বন্সয নয়দয জন্য আয়ফদন 

অগ্রাু কয়য তা ংমশ্লষ্ট চরমিয়ত্রয প্রয়মাজকয়ক য়ত্রয ভােয়ভ ১৫ মদয়নয ভয়ে জামনয় বদা ।  
৫.২.  প্রয়মাজক বফায়ড ডয মদ্ধায়ন্তয য়ঙ্গ মিভত বালণ কযয়র যকায ফযাফয ৩০ মদয়নয ভয়ে আমর কযয়র যকায তা গ্রণ 

কয়যন।  
৫.৩.  চরমিত্রটি চরমিত্র আমর কমভটি কর্তডক যীক্ষা কযা ।  
৫.৪.  আমর কমভটিয মদ্ধায়ন্ত চরমিত্রটি মফনা কতডয়ন ফা কতডন/ংয়াধন ায়য়ক্ষ প্রদ ডন উয়মাগী মফয়ফমচত য়র তদানুমাী 

বন্সয নদত্র প্রদায়নয কাম ডক্রভ গ্রণ কযা ।  
 

ধা-৬: আমর আয়ফদন অগ্রাু, আমর কমভটিয়ত প্রদ ডন অনুয়মাগী মফয়ফমচত এফং নদত্রমফীন চরমিত্র বঘালণা  

৬.১.  আমর আয়ফদন মথামথবায়ফ  মনধ ডামযত ভয়য ভয়ে না য়র যকায আয়ফদন অগ্রাু কয়য।  
৬.২.  আমর কমভটিয কায়ছ চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ভয়ভ ড মফয়ফমচত য়র চরমিয়ত্রয বন্সয 

নয়দয আয়ফদন চূড়ান্তবায়ফ অগ্রাু কযা ।  
৬.৩.  যকায কর্তডক আমর আয়ফদন অগ্রাু য়র ফা আমর কমভটিয মফয়ফচনা চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন 

অনুয়মাগী মফয়ফমচত য়র চরমিত্রটিয়ক একটি নদত্রমফীন চরমিত্র ময়য়ফ বঘালণা কযা ।  (প্রজ্ঞান জাময  

বগয়জট বনাটিমপয়কয়নয ভােয়ভ) 

 

ধা-৭: চরমিয়ত্রয মযবাইজড বা ডয়নয জন্য বন্সয নদয়ত্রয আয়ফদন  

৭.১.  নদত্রমফীন চরমিত্র ময়য়ফ বঘামলত বকায়না চরমিয়ত্রয মযবাইজড বা ডয়নয বন্সয নদয়ত্রয জন্য ংমশ্লষ্ট প্রয়মাজক 

আয়ফদন কযয়ত ায়যন। 
৭.২.  মযবাইজড বা ডন প্রস্তুয়তয জন্য প্রয়মাজক মূর চরমিয়ত্রয আমিকয অংমূ কতডয়নয াাাম প্রয়াজনী অন্য 

বকায়না ংয়াধন এফং নতুন দৃশ্য  ংরা ংয়মাজন কযয়ত ায়যন। 
৭.৩.  চরমিত্রটিয মযবাইজড বা ডন জভা বদা য়র বন্সয নদত্র প্রামিয পূণ ড প্রমক্রা নতুন কয়য শুরু ।  
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ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয ২০১৫ াবরয কাম িিভ 

 

ক. নদত্র জাময : ২০১৫ ায়র ৭৩টি পূণ ডনদঘ ডু  ফাংরা  ৫৩টি পূণ ডনদঘ ডু  ইংয়যমজ চরমিত্র, ৪টি স্বল্পনদঘ ডু  ফাংরা চরমিত্র, ৩টি 

প্রাভাণ্য ফাংরা চরমিত্র, ১৪তভ ঢাকা আন্তজডামতক চরমিত্র উৎ বফয ৫৮টি চরমিত্র  ইউয়যামান ইউমনন চরমিত্র উৎয়ফয  

১৫টি চরমিত্র, জাান দূতাফায়য ১২টি চরমিত্র, ফাংরায়দ চরমিত্র  বটমরমবন ইনমিটিউয়টয  প্রমক্ষণাথীবৃন্দ কর্তডক মনমভ ডত  

২৯টি স্বল্পনদঘ ডু  চরমিত্র এফং ২১টি মফজ্ঞানমচয়ত্রয বন্সযকযণ এফং এয়ফয অনুকূয়র বন্সয নদত্র প্রদান কযা  । এছাড়া 

বন্সয নদপ্রাি  চরমিত্রমূয়য বেইরায়যয বন্সযকযণ এফং বন্সযকৃত বেইরায়যয অনুকূয়র বন্সয নদত্র প্রদান কযা । 

এগুয়রায পৃথক পৃথক তামরকা মনয়ে প্রদি য়রা :  

 

পূণ িনদঘ িয ফাাংরা চরর্িত্র : 
 

িঃ নাং চরর্িবত্রয নাভ প্রকৃর্ত নদত্র নম্বয তার্যখ 

১ ছুবয় র্দবর ভন পূণ িনদঘ িয এরএপ-০১/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

২ র্দ র্ডবযক্টয  ঐ এরএপ-০২/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

৩ এযাকন সজর্ভন  ঐ এরএপ-০৩/২০১৫ ১২-০১-২০১৫ 

৪ সযার্ভ ফনাভ জুর্রবয়ট (সমৌথ প্রবমাজনা)  ঐ এরএপ-০৪/২০১৫ ১১-০১-২০১৫ 

৫ সফাবঝ না স সফাবঝ না  ঐ এরএপ-০৫/২০১৫ ১৩-০১-২০১৫ 

৬ বাবরাফাা ীভাীন  ঐ এরএপ-০৬/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৭ র্ফগ ব্রাদায  ঐ এরএপ-০৭/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৮ আজফ সপ্রভ  ঐ এরএপ-০৮/২০১৫ ২২-০১-২০১৫ 

৯ র্যমীয়া  ঐ এরএপ-০৯/২০১৫ ২৯-০১-২০১৫ 

১০ বাবরাফাবফাইবতা  ঐ এরএপ-১০/২০১৫ ০২-০২-২০১৫ 

১১ জারাবরয গে  ঐ এরএপ-১১/২০১৫ ০৮-০২-২০১৫ 

১২ র্চর্ন র্ফর্ফ  ঐ এরএপ-১২/২০১৫ ০৯-০২-২০১৫ 

১৩ সাববনয স্বাধীনতা (যকার্য অ্নুদানপ্রাপ্ত) ঐ এরএপ-১৩/২০১৫ ১২-০২-২০১৫ 

১৪ আন্ডায কনস্ট্রাকন  ঐ এরএপ-১৪/২০১৫ ২২-০২-২০১৫ 

১৫ এইবতা সপ্রভ ঐ এরএপ-১৫/২০১৫ ০২-০৩-২০১৫ 

১৬ রাবায নাম্বায য়ান ঐ এরএপ-১৬/২০১৫ ১০-০৩-২০১৪ 

১৭ যানআউট ঐ এরএপ-১৭/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৮ ব্ল্যাকবভইর ঐ এরএপ-১৮/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৯ বারফাবত ভন রাবগ ঐ এরএপ-১৯/২০১৫ ২৯-০৩-২০১৫ 

২০ সুতায ঠিকানা  ঐ এরএপ-২০/২০১৫ ০১-০৪-২০১৫ 

২১ দ্যা সস্টার্য অ্ফ াভাযা  ঐ এরএপ-২১/২০১৫ ০৯-০৪-২০১৫ 

২২ চুর্ চুর্ সপ্রভ  ঐ এরএপ-২২/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৩ ভা ফাফা ন্তান  ঐ এরএপ-২৩/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৪ াকড়া  ঐ এরএপ-২৪/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

২৫ ব্ল্যাক ভার্ন  ঐ এরএপ-২৫/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

২৬ অ্র্ভ  আইর্িভঅ্রা ঐ এরএপ-২৬/২০১৫ ০৪-০৫-২০১৫ 

২৭ সুর্যনগয  ঐ এরএপ-২৭/২০১৫ ০৬-০৫-২০১৫ 

২৮ নদীজন  ঐ এরএপ-২৮/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

২৯ ইউটান ি  ঐ এরএপ-২৯/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

৩০ দুই পৃর্থফী  ঐ এরএপ-৩০/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩১ অ্ান্ত সভবয় (র্যবাইজ্ড)  ঐ এরএপ-৩১/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩২ যাবণয ার্খ  ঐ এরএপ-৩২/২০১৫ ৩১-০৫-২০১৫ 

৩৩ প্রাথ িনা  ঐ এরএপ-৩৩/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৪ যানা প্লাজা  ঐ এরএপ-৩৪/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৫ গার্ড়য়ারা (াংবার্ধত)  ঐ এরএপ-৩৫/২০১৫ ০৫-০৮-২০১৫ 

৩৬ আই রাব ইউ র্প্রয়া  ঐ এরএপ-৩৬/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৩৭ দ্ম াতায জর  ঐ এরএপ-৩৭/২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ 

৩৮ অ্ন্তযঙ্গ ঐ এরএপ-৩৮/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 
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৩৯ উতরা ভন  ঐ এরএপ-৩৯/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪০ রাব ম্যাবযজ  ঐ এরএপ-৪০/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪১ অ্র্নর ফাগর্চয একর্দন  ঐ এরএপ-৪১/২০১৫ ০৭-০৭-২০১৫ 

৪২ আবযা বাবরাফাবফা সতাভায়  ঐ এরএপ-৪২/২০১৫ ০৯-০৭-২০১৫ 

৪৩ অ্র্ি-২ ঐ এরএপ-৪৩/২০১৫ ১২-০৭-২০১৫ 

৪৪ সুইট াট ি  ঐ এরএপ-৪৪/২০১৫ ১৩-০৭-২০১৫ 

৪৫ স্বগ ি সথবক নযক  ঐ এরএপ-৪৫/২০১৫ ১৪-০৭-২০১৫ 

৪৬ নগয ভাস্তান ঐ এরএপ-৪৬/২০১৫ ০৩-০৮-২০১৫ 

৪৭ যানা প্লাজা ঐ এরএপ-৪৭/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

৪৮ ভহুয়া সুিযী  ঐ এরএপ-৪৮/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৪৯ সছবরটি আবফার তাবফার সভবয়টি াগর াগর  ঐ এরএপ-৪৯/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৫০ ভাটিয যী  ঐ এরএপ-৫০/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৫১ ফাজাবনয ফাবয়াবস্কা ঐ এরএপ-৫১/২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ 

৫২ আকভর আরীয াংায ঐ এরএপ-৫২/২০১৫  

৫৩ সবারা সতা মায় না তাবয ঐ এরএপ-৫৩/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৪ বাবরাফাায গে ঐ এরএপ-৫৪/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৫ ভুর মর্দ য় ঐ এরএপ-৫৫/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৬ যাজাফাবু ঐ এরএপ-৫৬/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৭ আর্কী (সমৌথ প্রবমাজনা) ঐ এরএপ-৫৭/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৮ যফার্নী (সমৌথ প্রবমাজনা) ঐ এরএপ-৫৮/২০১৫ ১৮-১০-২০১৫ 

৫৯ গুন্ডার্ভ  ঐ এরএপ-৫৯/২০১৫ ২১-১০-২০১৫ 

৬০ বাবরাফাবত ভন রাবগ ঐ এরএপ-৬০/২০১৫ ২৭-১০-২০১৫ 

৬১ রার চয (যকার্য অ্নুদান প্রাপ্ত) ঐ এরএপ-৬১/২০১৫ ১৬-১১-২০১৫ 

৬২ মর্দ তুর্ভ জানবত  ঐ এরএপ-৬২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৬৩ এায ায ঐ এরএপ-৬৩/২০১৫ ২৫-১১-২০১৫ 

৬৪ ব্ল্যাক (সমৌথ প্রবমাজনা) ঐ এরএপ-৬৪/২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ 

৬৫ পুবড় মায় ভন  ঐ এরএপ-৬৫/২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ 

৬৬ র্ডবটকটিব  ঐ এরএপ-৬৬/২০১৫ ০৯-১২-২০১৫ 

৬৭ র্ফজয়গাথা  ঐ এরএপ-৬৭/২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ 

৬৮ র্ছন্নমূর ঐ এরএপ-৬৮/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৬৯ পূণ িনদঘ িয সপ্রভ কার্র্ন-২ ঐ এরএপ-৬৯/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৭০ ভন জাবন না ভবনয ঠিকানা  ঐ এরএপ-৭০/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

৭১ সফরা সবল ঐ এরএপ-৭১/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

৭২ বখাকাফাবু  ঐ এপমএপ-১৪/২০১৫ ২৩-০৩-২০১৫ 

৭৩ বখাকা-৪২০  ঐ এপমএপ-১৫/২০১৫ ২৩-০৩-২০১৫ 
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পূণ িনদঘ িয ইাংবযর্জ চরর্িত্র :  
 

 

µt bs Pjw”P‡Îi bvg cÖK…wZ mb`cÎ b¤^i  ZvwiL ‡gqv`  
1 Exodus : Gods and Kings Feature FCF-01/2015 01-01-2015 30-12-2015 

2 Night at the Museum : Secret of the Tomb Do FCF-02/2015 29-01-2015 21-01-2016 

3 Taken 3 Do FCF-03/2015 29-01-2015 21-01-2016 

4 Seventh Son Do FCF-04/2015 01-02-2015 28-01-2016 

5 Jupiter Ascending Do FCF-05/2015 12-02-2015 14-01-2016 

6 Kinsman : The secret service Do FCF-06/2015 12-02-2015 10-02-2016 

7 Horns Do FCF-07/2015 22-02-2015 14-02-2016 

8 Chappie  Do FCF-08/2015 02-03-2015 24-02-2016 

9 Cinderella Do FCF-09/2015 02-03-2015 24-02-2016 

10 McFarland Do FCF-10/2015 02-03-2015 25-02-2016 

11 Mordecai Do FCF-11/2015 02-03-2015 28-02-2016 

12 Columbiana  Do FCF-12/2015 16-03-2015 13-08-2016 

13 District 13 Do FCF-13/2015 16-03-2015 13-08-2016 

14 The Lazarus Effect Do FCF-16/2015 30-03-2015 26-02-2016 

15 Insurgent  Do FCF-17/2015 30-03-2015 20-01-2016 

16 Furious 7 Do FCF-18/2015 01-04-2015 14-03-2018 

17 Dragon Blade  Do FCF-19/2015 20-04-2015 15-03-2018 

18 The Gunman  Do FCF-20/2015 20-04-2015 14-03-2018 

19 Avengers : Age of Ultron  Do FCF-21/2015 27-04-2015 14-04-2016 

20 The SpongeBob 2 : Sponge Out of Water Do FCF-22/2015 29-04-2015 07-05-2015 

21 The Water Diviner Do FCF-23/2015 06-05-2015 15-03-2018 

22 Mad Max : Fury Road Do FCF-24/2015 20-05-2015 14-04-2016 

23 San Andreas Do FCF-25/2015 11-06-2015 10-06-2016 

24 Poltergeist Do FCF-26/2015 11-06-2015 14-04-2016 

25 Jurassic World Do FCF-27/2015 11-06-2015 10-06-2016 

26 Tomorrowland Do FCF-28/2015 11-06-2015 10-06-2016 

27 Inside Out Do FCF-29/2015 23-06-2015 22-06-2016 

28 Big Game Do FCF-30/2015 07-07-2015 06-07-2015 

29 Minions Do FCF-31/2015 07-07-2015 06-07-2015 

30 Terminator Genisys Do FCF-32/2015 09-07-2015 08-07-2015 

31 Ant-Man Do FCF-33/2015 29-07-2015 27-07-2016 

32 Beyond The Reach Do FCF-34/2015 29-07-2015 27-07-2016 

33 Mission : Impossible - Rogue Nation Do FCF-35/2015 05-08-2015 29-07-2016 

34 The Man from U.N.C.L.E Do FCF-36/2015 18-08-2015 17-08-2016 

35 Fantastic Four Do FCF-37/2015 27-08-2015 29-07-2016 

36 The Transporter Refueled Do FCF-38/2015 08-09-2015 09-07-2025 

37 Everest Do FCF-39/2015 16-09-2015 15-09-2015 

38 Hitman : Agent 47 Do FCF-40/2015 16-09-2015 15-09-2015 

39 Maze Runner : The Scorch Trials Do FCF-41/2015 23-09-2015 30-08-2016 

40 We Are Your Friends Do FCF-42/2015 23-09-2015 30-08-2016 

41 The Martian Do FCF-43/2015 08-10-2015 07-10-2016 

42 Sicario Do FCF-44/2015 08-10-2015 07-10-2016 

43 Pan  Do FCF-45/2015 15-10-2015 16-10-2016 

44 Paranormal Activity : The Ghost 

Dimension 

Do FCF-46/2015 03-11-2015 23-09-2016 

45 The Last Witch Hunter Do FCF-47/2015 04-11-2015 23-07-2016 

46 Spectre Do FCF-48/2015 04-11-2015 04-10-2016 

47 The Hunger Games : Mockingjay – Part 2 Do FCF-49/2015 25-11-2015 23-07-2016 

48 Victor Frankenstein Do FCF-50/2015 03-12-2015 04-12-2016 

49 In the Heart of the Sea Do FCF-51/2015 20-12-2015 04-12-2016 

50 Star Wars : The Force Awakens Do FCF-52/2015 24-12-2015 17-12-2016 

51 The Good Dinosaur Do FCF-53/2015 31-12-2015 24-11-2016 

52 Daddy’s Home Do FCF-54/2015 31-12-2015 14-12-2016 

53 Point Break Do FCF-55/2015 31-12-2015 04-11-2016 
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স্বেনদঘ িয ফাংরা চরমিত্র :    
 

ি. নাং স্বেনদঘ িয চরর্িবত্রয নাভ নদত্র নম্বয তার্যখ 

১ জননী স্বঃ ফাঃ-১/২০১৫ ০৩-১১-২০১৫ 

২ নাগর্যক স্ব:ফা:-২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৩ যাজপুত্তুয স্ব:ফা:-৩/২০১৫ ০৩-১২-২০১৫ 

৪ আইবডনটিটি স্ব:ফা:-৪/২০১৫ ০৩-১২-২০১৫ 

 

প্রাভাণ্য ফাংরা চরমিত্র :    
 

ি. নাং প্রাভাণ্য চরর্িবত্রয নাভ নদত্র নম্বয তার্যখ 

১ ক এয ঘয ফাঃ প্রাঃ-০১/২০১৫ ২৯-০১-২০১৫ 

২ বাটিয সুবয ভাটিয গান ফাঃ প্রাঃ-০২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৩ একাত্তবযয গণতযা  ফধ্যভূর্ভ ফাঃ প্রাঃ-০৩/২০১৫ ২৫-১১-২০১৫ 

 
চরমিত্র উৎয়ফয চরমিত্র :

১৪তভ ঢাকা আন্তজডামতক চরমিত্র উৎফ :

SL.

NO. 

NAME OF FILM RUNNING 

TIME 

REMARKS 

1. Madeleine (Italy/Hungary) 

 

93 mins 

 

Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

2. Chess Game (Brazil) 79 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Alcohol is injurious to health'' 

3. Fremdkorper (Foreign Body) 

(Germany) 

65 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Alcohol is injurious to health'' 

4. Atthannu Mattu Kanaja (Fig Fruit And 

The Wasps) (India) 

90 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Alcohol is injurious to health'' 

5. Hand In The Glove (Thailand/Japan) 67 mins Passed without excision 

6. Montedoro (Italy) 90 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

7. Hilda (Mexico) 89 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Alcohol is injurious to health'' 

8. The Fool (Durak) (Russia) 121 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Alcohol is injurious to health'' 

9. Unlikely Heroes (Schweizer Helden)   

(Switzerland) 

94 mins Subject to add warning :  

     '' Alcohol is injurious to health'' 

10. Sin & Illy Still Alive (Germany) 70 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

11. The Heart Of A Murderer (Italy) 57 mins Passed without excision 

12. Showroom (Argentina) 78 mins Do 

13. Edit (UK/Iran) 93 mins Do 

14. A  Few Cubic Meters of Love 

(Iran/Afghanistan) 

91 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' 

15. Nabat (Azerbaijan) 107 mins Passed without excision 

16. Today (Iran) 85 mins Passed without excision 

17. I Am Not Angry (Iran) 108 mins Do 

18. Death Of The Fish (Iran) 97 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

19. Paternal House (Iran) 93 mins Not suitable for exibition (REJECTED) 

20. Sekyu (The Guard) (Philippines) 89 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Alcohol is injurious to health'' 
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21. Odos Iridos (Rainbow Street)  (Greece) 48 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Alcohol is injurious to health'' 

22. Tasfiya (Purification) (Tajikistan) 73 mins Passed without excision 

23. 5 Tropoi Na Pethaneis (5 Ways to Die) 

(Cyprus) 

15 mins Subject to add warning :  

     '' Alcohol is injurious to health'' 

24. Chaque Jour Est Une Petite Vie (Every 

Day Is A Small Life) (France) 

27 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

25. Given Your History (Canada) 15 mins Passed without excision 

26. Mun Vuoro (My Turn) (Finland) 13 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

27. Protect Me You (UK) 08 mins Passed without excision 

28. Shadow Man (UK) 15 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

29. Someday We'll Know (Hong Kong) 30 mins Passed without excision 

30. Springtij (Spring Flood) (Belgium) 27 mins Nude scene in the sea beach has to be 

excised 

31. Am Ende Des Sommers (Summer's 

End) (Switzerland) 

28 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

32. The Crossing (UK) 20 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

33. Q-Hullu (The Lunar Effect) (Finland) 21 mins Passed without excision 

34. Der Pfad (The Trail) (Germany) 33 mins Do 

35. Wintersreise (Winter's Journey) 

(Germany) 

26 mins Do 

36. Inwendig (Inside) (Switzerland) 10 mins Do 

37. I Am You (Finland) 13 mins Do 

38. Acabo De Tener Un Sueno (I've Just 

Had A Dream) (Spain) 

07 mins Passed without excision 

39. Koordinatat (The Coordinates) 

(Kosovo) 

09 mins Do 

40. Must Be Black (Iran) 02 mins Do 

41. Sonata (The Sonate) (Kosovo) 29 mins Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Alcohol is injurious to health'' 

42. The Seventh Wish (Saatvin Khwahish) 

(India) 

27 mins Passed without excision 

43. Beverly (UK) 25 mins Do 

44. Points of Origin (India) 19 mins Do 

45. The Third Eye (India) 10 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

46. My Life With A King (Philippines) 88 mins Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

47. No End (Canada) 06 mins Passed without excision 

48. I Am Yet To See Delhi 

(Bangladesh/India) 

19 mins Dialogue ÔÔGUv †gvw`, †gvw`ÕÕ and 

Subtitle ''Vision Norendra Modi'' have to 

be excised  

49. Bishkanta (The Poison Thorn) 

(Bangladesh) 

40 mins 

 

Passed without excision 

50. A Little Longer (Latvia) 28 mins Subject to add warning :  

     '' Alcohol is injurious to health'' 

51. OLiara (Off Season) (Kazakhstan) 25 mins Passed without excision 

52. The Untold Story (Kosovo) 15 mins Passed without excision 

53. Smile You're Dying (Ebtasim Fa'anta 

Tamout) (Syria) 

13 mins Subject to add warning :  

     '' Alcohol is injurious to health'' 

54. Rainbow (Bahrain) 15 mins Passed without excision 

55. Konsensya (Philippines) 39 mins Do 

56. Snowy Way (Iran) 26 mins Do 

57. P.T.S.D 11 (Iran) 29 mins Do 

58. It Hits Upon The Roof (Iran) 04 mins Do 
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ইউয়যামান ইউমনন চরমিত্র উৎফ :

 

SL.

NO. 

NAME OF FILM RUNNING 

TIME 

REMARKS 

1. Legenda O Lietajucom Cyprianovi  

(The Legend of the Flying Cyprian)  

105 min Passed without excision 

2. Before Flying Back to Earth 51 min Passed without excision 

3. Atmen (Breathing) 90 min Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

4. Der Ganz Grosse Traum  

(Lessons of a Dream) 

109 min Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     ''Drinking is injurious to health'' 

5. Finn 90 min Passed without excision 

6. Win Win 100 min Passed without excision 

7. Una Pistola En Cada Mano 91 min Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

8. Paddington 91 min Passed without excision 

9. Attila Marcel  106 min Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

10. The Agreement  58 min Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

11. The 100-Year-Old Man, who climbed 

out the window and disappeared 

114 min Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     '' Drinking is injurious to health'' 

12. Vesna   91 min Passed without excision 

13. Rafiki 76 min Passed without excision 

14. Simshar 101 min Subject to add warning : 

     ''Smoking is injurious to health'' ; 

     '' Drinking is injurious to health'' 

15. The Hour of the Lynx 89 min Subject to add warning :  

     ''Smoking  is injurious to health'' 

 
জাান দূতাফায়য চরমিত্র : 
 

SL.

NO. 

NAME OF FILM RUNNING 

TIME 

REMARKS 

1 Tora-San Goes North 108 min Subject to add warning ''Smoking is 

injurious to health''. 

2 Tora San’s Many Splintered love 105 min Subject to add warning ''Smoking is 

injurious to health''. 

3 Tora San’s Sunrise and Sunset 110 min Subject to add warning ''Smoking is 

injurious to health''. 

4 Tora-San, Our Lovable Tramp  95 min  Subject to add warning ''Smoking is 

injurious to health''  

5 Tora San Meets the Songstress Again  94 min Subject to add warning ''Smoking is 

injurious to health'' 

6 Tora San’s Tropical Fever 110 min Subject to add warning ''Smoking is 

injurious to health'' 

7 Shall we dance? 136 min Subject to add warning ''Smoking is 

injurious to health'' 

8 Planzet 52 min, 59 sec. Passed without excision 

9 KAKURENBO (Hide & Seek)  25 min, 41 sec. Do 

10 Science Ninja Team Gatchaman 110 min, 18 sec. Do 

11 NEGADON-the Monster from Mars 27 min, 21 sec. Subject to add warning ''Smoking is 

injurious to health''. 

12 KOMANEKO-The Curious Cat 78 min. Passed without excision 
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ফাংরায়দ চরমিত্র  বটমরমবন ইনমিটিউয়টয প্রমক্ষণাথীবৃন্দ কর্তডক মনমভ ডত স্বল্পনদঘ ডু  চরমিত্র: 

 

ক্র. নং চরমিয়ত্রয নাভ  চরভান ভ  ভন্তব্য  

০১ চরমিত্র মাত্রা ০৮ মভমনট ১৯ বয়কন্ড কতডন ব্যমতয়যয়ক প্রদ ডন উয়মাগী 

০২ ময়ায ফ ১১-০১৯ ০৯ মভমনট ৩২ বয়কন্ড ঐ 

০৩ ঙ্কায  ১১ মভমনট ৪৬ বয়কন্ড ঐ 

০৪ স্বপ্ন বপমযারা ১৪ মভমনট ৫২ বয়কন্ড ঐ 

০৫ মবন্নয়জাট ০৭ মভমনট ৪২ বয়কন্ড ঐ 

০৬ মতমন ১৩ মভমনট ২৬ বয়কন্ড ঐ 

০৭ ভানম ০৯ মভমনট ৫৪ বয়কন্ড ঐ 

০৮ রক্ষুা ায়ড় ১০ মভমনট ২৫ বয়কন্ড ঐ 

০৯ ৩০১ ১২ মভমনট ৩৮ বয়কন্ড ঐ 

১০ ফরা ফাযণ ০৬ মভমনট ৩৬ বয়কন্ড  কতডন ায়য়ক্ষ প্রদ ডন উয়মাগী :  

কতডয়নয মফফযণ:  ‘‘দা কয়য আভায়ক টানাুাচড়া 

কযয়ফন না ’’ ীল ডক বদার মরখন ংমশ্লষ্ট ব্যঙ্গমচত্র 

কতডন কযয়ত য়ফ 

১১ ইমরউন ০৫ মভমনট ০৫ বয়কন্ড কতডন ব্যমতয়যয়ক প্রদ ডন উয়মাগী 

১২ The Midnight 

Song 

১২ মভমনট ২২ বয়কন্ড  কতডন ায়য়ক্ষ প্রদ ডন উয়মাগী :  

কতডয়নয মফফযণ :  (১) নাযী মল্পীয নামব প্রদ ডয়নয দৃশ্য 

ংমক্ষি এফং পুরুল মল্পীয গায়য য নাযী মল্পীয 

অংরগ্ন া যাখায দৃশ্য  নাযী মল্পীয নামবয মনকটফতী 

এরাকা অুা-বে  মগায়যয়টয অফমষ্টাং যাখায দৃশ্য 

কতডন কযয়ত য়ফ  

 
(২) ‘‘প্রথভফায..., প্রথভফায তুমভ মখন আভায়ক গব ডফতী 

কয়যমছয়র’’ এফং ‘‘তায়র চয়রা এখায়ন আয়যকফায শুয় 

মড়’’ ীল ডক ংরা কতডন কযয়ত য়ফ 

 
(৩) ভাটিয নাযী মূমতডয স্তয়নয য াত যাখায দৃশ্য 

কতডন কযয়ত য়ফ।  

১৩ বচায  ০৯ মভমনট ৪৬ বয়কন্ড কতডন ব্যমতয়যয়ক প্রদ ডন উয়মাগী 

১৪ Unrest ১৩ মভমনট ৫৩ বয়কন্ড ংমফমধফদ্ধ তকীকযণ  ধূভান স্বায়স্থুয জন্য ক্ষমতকয 

ংয়মাজন ায়য়ক্ষ প্রদ ডন উয়মাগী 

১৫ কুকুয়যয প্রমত ১০ মভমনট ০৯ বয়কন্ড কতডন ব্যমতয়যয়ক প্রদ ডন উয়মাগী 

১৬ রুভয়ভট ০৯ মভমনট ১৫ বয়কন্ড ঐ 

১৭ চয়রা মাই ০৯ মভমনট ০১ বয়কন্ড ঐ 

১৮ বায়টর মনরাম্বযী ০৯ মভমনট ৫৬ বয়কন্ড  কতডন ায়য়ক্ষ প্রদ ডন উয়মাগী :  

কতডয়নয মফফযণ:  ‘‘টাকা মদয় পুমর প্রানয়ক মকয়ন 

বন’’ ীল ডক ংরা কতডন কযয়ত য়ফ 

১৯ ারমক ০৬ মভমনট ১২ বয়কন্ড কতডন ব্যমতয়যয়ক প্রদ ডন উয়মাগী 

২০ At The End Of 

An Endless River 

০৬ মভমনট ২৩ বয়কন্ড ঐ 

২১ মুক্তাঞ্চর ১৪ মভমনট ৫০ বয়কন্ড ঐ 

২২ জমতা ফন্দনা ১১ মভমনট ৫৮ বয়কন্ড ঐ 
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২৩ Ankurodgom ০৯ মভমনট ৫৯ বয়কন্ড ঐ 

২৪ য়থ বময়ত বময়ত  ১৪ মভমনট ২৮ বয়কন্ড ংমফমধফদ্ধ তকীকযণ  ধূভান স্বায়স্থুয জন্য ক্ষমতকয 

ংয়মাজন ায়য়ক্ষ প্রদ ডন উয়মাগী 

২৫ Upside Down ১১ মভমনট ০২ বয়কন্ড কতডন ব্যমতয়যয়ক প্রদ ডন উয়মাগী 

২৬ বদড়া  ১০ মভমনট ৩৮ বয়কন্ড ঐ 

২৭ জানা ইমতা অজানা 

গল্প  

১১ মভমনট ২৬ বয়কন্ড ঐ 

২৮ ফামজ ১৩ মভমনট ২৮ বয়কন্ড  কতডন ায়য়ক্ষ প্রদ ডন উয়মাগী :  

কতডয়নয মফফযণ:  মৃতুুদণ্ড  আজীফন কাযাদণ্ডয়ক 

অননমতক, পুযয়না, বফভানান ফা নীমত ফমভূ ডত মফলয়য 

ংরা ংক্রান্ত ংমশ্লষ্ট অং কতডন কযয়ত য়ফ 

২৯ গ্রা  ০৭ মভমনট ৫২ বয়কন্ড কতডন ব্যমতয়যয়ক প্রদ ডন উয়মাগী 

 
 

র্ফজ্ঞানর্চত্র :  
 

ি. নাং র্ফজ্ঞানর্চবত্রয নাভ নদত্র নম্বয তার্যখ 

১ জয়া স্যাবনটার্য ন্যার্কন ফাঃ র্ফঃ-১/২০১৫ ০৫-০১-২০১৫ 

২ প্যান্থায ফাঃ র্ফঃ-২/২০১৫ ০৫-০১-২০১৫ 

৩ ইপাদ বয়র্ব র্চপ্স ফাঃ র্ফঃ-৩/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৪ ইপাদ এর্গ নুডর ফাঃ র্ফঃ-৪/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৫ ইপাদ কাজু র্ডরাইট র্ফস্কুট ফাঃ র্ফঃ-৫/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৬ ইপাদ র্ড্রাংর্কাং য়াটায ফাঃ র্ফঃ-৬/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৭ র্যর্পউর্জ এন্ড ভাইবগ্রটযী মুববভন্ট র্যাচ ি ইউর্নট 

(আযএভএভআযইউ) 

ফাঃ র্ফঃ-৭/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৮ গ্রাভীনবপান র্নব িয় ফাঃ র্ফঃ-৮/২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ 

৯ সবনাযা স্যার্নটাযী ন্যার্কন ফাঃ র্ফঃ-৯/২০১৫ ০৯-০৭-২০১৫ 

১০ ইপাদ নান খাতাই সযপাযী র্ফস্কুট ফাঃ র্ফঃ-১০/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

১১ ইপাদ টি টাইভ র্ফস্কুট ফাঃ র্ফঃ-১১/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

১২ ইপাদ র্জযা র্ফস্কুট ফাঃ র্ফঃ-১২/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

১৩ ইপাদ র্চর্জ ফাইট র্ফস্কুট ফাঃ র্ফঃ-১৩/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

১৪ গ্রাভীনবপান ইর্জবনট ফাঃ র্ফঃ-১৪/২০১৫ ০৯-০৯-২০১৫ 

১৫ ম্যার্জক সটাটার র্ক্লন ফাঃ র্ফঃ-১৫/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

১৬ কুর সপাভ ইয়াাং স্টায-২০১৫ ফাঃ র্ফঃ-১৬/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

১৭ প্রাণ ফ্রুবটা গার িবেন্ড ইজ ডার্ম্পাং ফাঃ র্ফঃ-১৭/২০১৫ ১১-১০-২০১৫ 

১৮ প্রাণ আ রাব ইন থাইল্যান্ড ফাঃ র্ফঃ-১৮/২০১৫ ১১-১০-২০১৫ 

১৯ সভর্যর র্র সকয়ায ফাঃ র্ফঃ-১৯/২০১৫ ১১-১১-২০১৫ 

২০ সভর্যর সফফী সাট ি সপার্র ফাঃ র্ফঃ-২০/২০১৫ ১১-১১-২০১৫ 

২১ সুই রাইন (ইাংবযর্জ)  ইাং র্ফঃ-১/২০১৫ ০৭-০৬-২০১৫ 
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খ. চরর্িবত্রয সন্পয নবদয জন্য আবফদন ফার্তরকৃত : ২০১৫ াবর র্ফর্বন্ন কাযবণ সভাট ১০টি চরর্িবত্রয সন্পয নবদয 

আবফদন ফার্তর কযা য়। চরর্িবত্রয সন্পয নবদয ফার্তরকৃত আবফদবনয তার্রকা এফাং ফার্তবরয কাযণ র্নবে প্রদত্ত বরা :   
 

ি. 

নাং 

চরর্িবত্রয 

নাভ 

প্রকৃর্ত  সন্পবযয 

তার্যখ 

ফার্তবরয কাযণ 

১ অান্ত বভয় পূণ ডনদঘ ডু  

ফাংরা 

০৫-০১-২০১৫ চরমিত্রটি অম ডাি গল্প, উদ্ভট কামমন মফন্যা, অননমতক কভ ডকা ণ্ড, অশ্লীর এফং রুমচীন দৃশ্য 

 ংরায় মযপূণ ড কয়য মচত্রান কযা য়য়ছ, মা প্রদ ডন কযা য়র াধাযণ দ ডকয়দয ভায়ঝ 

মফরূ প্রমতমক্রা সৃমষ্ট কযয়ত ায়য । চরমিত্রটিয়ত পুমর মফবাগয়ক এফং পুমরয়য 

কাম ডক্রভয়ক মথামথবায়ফ উস্থান কযা মন ফযং পুমর ফামনীয দস্যয়দয াস্যষ্পদ 

ময়য়ফ উস্থান কযা য়য়ছ এফং পুমর কভ ডকতডা  পুমর দস্যয়দয মুখ বথয়ক অশ্লীর 

 রুমচীন ংরা উস্থান কযা য়য়ছ । চরমিত্রটি প্রদম ডত য়র পুমর মফবাগ এফং 

আইন শৃঙ্খরা য ক্ষা মনয়ামজত দস্যয়দয ম্পডয়ক জনগ বণয ভয়ে ভ্রা ন্ত ধাযণা সৃমষ্ট য়ত 

ায়য। চরমিত্রটিয়ত এভন দৃশ্য যয়য়ছ মা অযাধীয়ক গয়ড় বতারা এফং অযাধীয়দয প্রমত 

দ ডকয়দয ানুভূমত রায়বয প্রয়চষ্টা বদখায়না য়য়ছ। চরমিত্রটিয়ত অশ্লীর, অননমতক ংরা 

এফং দৃশ্য ম্বমরত নাযী মল্পীয়দয রুমচীন বাাক  নৃতু দৃয়শ্য কু রুমচপূণ ড অঙ্গবঙ্গী যয়য়ছ 

মা প্রদম ডত য়র চরমিত্র  ংস্কৃমত ম্পয়কড জনগয়নয ভয়ে মফরূ ভয়নাবাফ ততময য়ত 

ায়য। মযয়প্রমক্ষয়ত ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফায়ড ডয ম্মামনত দস্যগণ ‘‘অা ন্ত বভয়’’ 

নাভক চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ফয়র অমবভত ব্যক্ত কয়যন। 

২ আকভর 

আরী 

ংায 

ঐ ০৬-০১-২০১৫ চরমিত্রটি অম ডাি কামনী মফন্যায়য ভােয়ভ এফং অ শ্লীর দৃশ্য  ংরায় মযপূণ ড কয়য 

মচত্রান কযা য়য়ছ, মা প্রদ ডন কযা য়র চরমিত্র ম্পয়কড াধাযণ দ ডকয়দয ভায়ঝ মফরূ 

প্রমতমক্রা সৃমষ্ট কযয়ত ায়য । নৃতু দৃয়শ্য নাযী মল্পীয়দয অংগতবায়ফ বাাক মযমত 

অফস্থা  অশ্লীর দৃশ্য কুরুমচপূণ ডবায়ফ মচত্রান কযা য়য়ছ, মা প্রদম ডত য়র জনগয়ণয ভয়ে 

মফরূ ভয়নাবাফ ততময য়ত ায়য। তাছাড়া চরমিত্রটিয়ত মফফা ব্যফস্থা বমবায়ফ মচত্রান কযা 

য়য়ছ তায়ত মৄফ ভায়জয ভয়ে বনমতফাচক প্রবাফ ড়য়ত ায়য এফং এটি বদয়য প্রচমরত 

ংস্কৃমতয়ক রঙ্ঘন কয়য ফয়র ম্মামনত দস্যগণ অমবভত ব্যক্ত কয়যন । মযবপ্রমক্ষয়ত 

ম্মামনত দস্যগণ ‘‘আকভর আরীয ংায’’ নাভক মডমজটার চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয 

ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ফয়র অমবভত ব্যক্ত কয়যন। 

৩ বায়রাফায়ত 

ভন রায়গ 

ঐ ১৯-০১-২০১৫ চরমিত্রটি অম ডাি  উদ্ভট কামনী মফন্যায়য ভােয়ভ মচত্রান কযা য়য়ছ, মা প্রদ ডন কযা 

য়র চরমিত্র ম্পয়কড াধাযণ দ ডকয়দয ভায়ঝ মফরূ প্রমতমক্রা সৃমষ্ট কযয়ত ায়য । 
চরমিত্রটিয়ত স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী  পুমর মফবাগয়ক মথামথবায়ফ উস্থান কযা মন। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী 

 পুমর প্রান ম্পয়কড ভুর তে প্রদান কযা য়য়ছ । চরমিত্রটি প্রদম ডত য়র ভন্ত্রী  

পুমর মফবাগ  প্রামনক ব্যফস্থা ম্পয়কড জনগবণয ভয়ে ভ্রা ন্ত ধাযণা সৃমষ্ট য়ত ায়য । 

চরমিত্রটিয়ত একামধক মন্দী গায়নয নকর সুয ব্যফায কযা য়য়ছ । মযবপ্রমক্ষয়ত ম্মামনত 

দস্যগণ ‘‘বায়রাফায়ত ভন রায়গ’’ নাভক মডমজটার চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন 

উয়মাগী ন ফয়র অমবভত ব্যক্ত কয়যন।  

৪ নগয ভাস্তান ঐ ১২-০২-২০১৫ চরমিত্রটি অম ডাি কামনী মফন্যায় মনমভ ডত এ চরমিত্রটি প্রদম ডত য়র চরমিত্র ম্পয়কড 

দ ডকয়দয ভয়ে মফরূ প্রমতমক্রা ততযী য়ত ায়য। বাযতী ময়নভায গায়নয সুয নকর কয়য 

এ চরমিয়ত্রয গায়নয সুয কযা য়য়ছ । পুমর  আইন শৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফামনীয়ক 

মথামথবায়ফ উস্থান কযা মন। চরমিত্রটি প্রদম ডত য়র াধাযণ ভানুয়লয ভয়ে পুমর  

আইন শৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফামনী ম্পয়কড ভ্রান্ত ধাযণা ততময কযয়ত ায়য । দ ডকয়দয জন্য 

ক্ষমতকয য়ফ এভন প্রফর আইনীনতা  ন্ত্রাী কাম ডকরা চরমিত্রটিয়ত বদখায়না য়য়ছ । 
মযয়প্রমক্ষয়ত ম্মামনত দস্যগণ ‘‘ নগয ভাস্তান’’ নাভক মডমজটার চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয 

ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ফয়র অমবভত ব্যক্ত কয়যন। 

৫ রীরা ভন্থন ঐ ২৬-১১-২০১২ 

০৮-০২-২০১৫ 

ভান মুমক্তমৄদ্ধ পুত:মফত্র মা ফাংরায প্রমতটি ভানুল মফত্র দামত্ব ভয়ন কয়য ভান মুমক্তমৄয়দ্ধ 

ঝাঁময় য়ড়মছর । যাজননমতক বনর্তয়ত্বয দুফ ডরতা মনমলদ্ধ ল্লীয ায়থ ম্পৃক্ত কয়য 

বপয়রয়ছ। এই চরমিত্রটি ভান মুমক্তমৄদ্ধয়ক অম্মান কযা য়য়ছ ফয়র আভায়দয দৃঢ় মফশ্বা । 

মমদ মনমলদ্ধ ল্লী বফয়ছ না মনয় াভামজক ফাস্তফতা বথয়ক চরমিত্রটিয প্রাযমম্ভক সূচনা কযা 

বমত তায়র চরমিত্রটি সুন্দয এফং উয়বাগ্য য়তা । তায়ত য়তা অনফধ বপ্রয়ভয সুয-

সুরুমফয়ত যমক ভয়নয বখাযাক থাকয়তা না । যাজননমতক বনর্তয়ত্বয চমযয়ত্র কামরভায়ক 

মযভাজডন কয়য ভান মুমক্তমৄদ্ধয়ক াফ ডজমননবায়ফ ভায়জয ফ ড বেণী-বায ভানুয়লয 

অংগ্রয়ণয ভান মুমক্তমৄয়দ্ধ মায়ত পর মযন ঘয়ট তাযই মনমভয়ি অন্ধকায গমর বথয়ক 

বফয কয়য সুন্দয াফরীর মযয়ফয় সূচনা ফ ড মযফতডন কয়য পূণ ডাঙ্গ কযা একান্ত প্রয়াজন 

নয়চৎ এটি য়ফ মুমক্তমৄয়দ্ধয প্রমত অম্মান । ফাংরায়দ মুমক্তয়মাদ্ধা ংদ বকন্দ্রী কভান্ড 

কাউমন্সর এয ভতাভত  ০৮-০২-২০১৫ তামযয়খ অনুমষ্ঠত বফাড ড বা উস্থান কযা  । 

বা উয়যাক্ত মফলয় মফস্তামযত আয়রাচনা  | বফায়ড ডয ম্মামনত দস্যবৃন্দ অমবভত ব্যক্ত 

কয়যন বম,  চরমিত্রটিয নাভ ‘‘রীরা ভন্থন ’’ মুমক্তমৄয়দ্ধয বচতনায ায়থ াভঞ্জস্যপূণ ড ন । 
বপ্রমক্ষয়ত চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ভয়ভ ড বফায়ড ডয ম্মামনত 

দস্যগণ অমবভত ব্যক্ত কয়যন।  
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৬ Fifty 

Shades of 

Grey 

পূণ ডনদঘ ডু  

ইংয়যমজ 

২৩-০২-২০১৫ চরমিত্রটি অশ্লীর কামনী মফন্যায় মচত্রামত । মফকৃত বমৌনাচায়যয দৃশ্য  বমৌনাচায়যয 

মনযীক্ষাধভী চরমিত্র এটি । এ চরমিত্রটি প্রদম ডত য়র ময়নভায দ ডকয়দয উয বনমতফাচক 

প্রবাফ ড়য়ফ। একই ায়থ মৄফ ভাজয়ক মফথগাভী কয়য তুরয়ফ। মফধা ম্মামনত দস্যবৃন্দ 

অমবভত প্রকা কয়যন বম, চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন। 

৭ নগয ভাস্তান 

(মযবাইজড 

বা ডন) 

পূণ ডনদঘ ডু  

ফাংরা 

০৬-০৫-২০১৫ ইয়তাপূয়ফ ড ১২-০২-২০১৫ তামযয়খ  চরমিত্রটিয মূল্ বা ডনটি যীক্ষায য বফায়ড ডয ম্মামনত 

দস্যগণ ফ ডম্মতবায়ফ ভতাভত বদন বম,   (1) অম ডাি কামমন মফন্যায় মনমভ ডত এ 

চরমিত্রটি প্রদম ডত য়র চরমিত্র ম্পয়কড দ ডকয়দয ভয়ে মফরূ প্রমতমক্রা ততময য়ত ায়য, 

(২) বাযতী ময়নভায  গায়নয সুয নকর কয়য এ চরমিয়ত্রয গায়নয সুয কযা য়য়ছ, (৩) 

পুমর  আইন শৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফামনীয়ক মথামথবায়ফ উস্থান কযা মন, চরমিত্রটি 

প্রদম ডত য়র াধাযণ ভানুয়লয ভয়ে পুমর  আইন শৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফামনী ম্পয়কড ভ্রান্ত 

ধাযণা ততময কযয়ত ায়য এফং (৪) দ ডকয়দয জন্য ক্ষমতকয য়ফ এভন প্রফর আইনীনতা  

ন্ত্রাী কাম ডকরা এয়ত বদখায়না য়মছর। মযয়প্রমক্ষয়ত চরমিত্রটিয বন্সয আয়ফদন অগ্রাু 

(Reject) কযা  । যফতীয়ত তে ভন্ত্রণারয়য ২১-০৪-২০১৫ তামযয়খয প্রজ্ঞান নং 

তভ/চরমিত্র/৩-১১/২০০৫(অং)/২৮৪ এয ফযায়ত চরমিত্রটি Òদ্যা বন্সযম অফ মপল্ম 

এুাক্ট, ১৯৬৩ Ó (ংয়ামধত ২০০৬) এয ৪মফ(১) ধাযা রংঘন কয়য আমর আয়ফদন দামখর 

কযা তা নাকচ কযা  । চরমিত্রটি একটি নদত্রীন চরমিত্র ময়য়ফ মফয়ফচনা কয়য 

ভস্ত ফাংরায়দয় এয প্রদ ডনী মনমলদ্ধ কযা । 

 
চরমিত্রটি যীক্ষায়ন্ত বন্সয বফায়ড ডয ম্মামনত দস্যগণ ভতাভত বদন বম, চরমিত্রটিয়ত 

পূয়ফ ডয উাদানমূ মফদ্যভান মফধা ‘‘নগয ভাস্তান ’’ নাভক পূণ ডনদঘ ডু  ফাংরা মডমজটার 

চরমিত্রটিয মযবাইজড বা ডন জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন।  

৮ ধ্বং ভানফ ঐ ০৯-১১-২০১৫ চরমিত্রটিয অমধকাং ংরা/দৃয়শ্য অযাধমূরক কাম ডক্রভ ব্যাকবায়ফ বদখায়না য়য়ছ । 
অযাধমূরক কাম ডকরা এফং আইনীনতায়ক াধাযণ ব্যাায ময়য়ফ প্রাধান্য মদয় 

বদখায়না য়য়ছ এফং আইন শৃঙ্খরা ফামনীয়ক  অনুমস্থত বদখায়না য়য়ছ । ম্মামনত 

দস্যবৃন্দ আয়যা ভতাভত বদন বম, দ ডকয়দয জন্য ক্ষমতকয য়ফ এভন প্রফর আইনীনতা, 

অন্যা-অযাধ  অশ্লীরতা মদয় দৃশ্য  ংরা পূণ ড  কযত: মূর কামমন অম ডাি যাখা 

য়য়ছ। অননমতক জীফনয়ক অতুমধক বভানী প্রমতন্ন কয়য অশ্লীর প্রকৃমতয কামুক 

বায়রাফাা প্রদ ডন কযা, অমতভাত্রা ন্ত্রা, ধাযায়রা অয়েয ভাত্রামতমযক্ত ব্যফায  

মনষু্ঠযতায ব্যাক দৃশ্য যয়য়ছ । বপ্রমক্ষয়ত ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফায়ড ডয ম্মামনত 

দস্যগণ ‘‘ধ্বং ভানফ ’’ নাভক চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ফয়র 

অমবভত ব্যক্ত কয়যন। 

৯ রীরা ভন্থন 

(মযবাইজড 

বা ডন) 

ঐ ০৬-১২-২০১৫ 

১৪-১২-২০১৫ 

চরমিত্রটিয মযবাইজড বা ডয়ন চরমিত্রটিয মফলয় ইতোঃপূয়ফ ড ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয 

বফায়ড ডয বদা ভতাভত এফং ফাংরায়দ মুমক্তয়মাদ্ধা ংদ বকন্দ্রী কভান্ড কাউমন্সয়রয 

ভতাভত বকায়নাটিই ফাস্তফামত মন। বন্সয বফায়ড ডয ম্মামনত দস্যবৃন্দ ফ ডম্মত ভতাভত 

বদন বম, চরমিত্রটিয মযবাইজড বা ডয়ন মুমক্তয়মাদ্ধা ংয়দয ফক্তয়ব্যয প্রমতপরন ঘয়টমন । 
ম্মামনত দস্যবৃন্দ চরমিত্রটিয নায়ভয মফলয় আমি জানান । তাঁযা ভতাভত বদন, 

চরমিত্রটিয মফলফস্তু বমখায়ন মুমক্তমৄদ্ধ বখায়ন এ নাভ বফভানান। চরমিত্রটিয কামমন মনমলদ্ধ 

মল্ল মদয় শুরু না কযায কথা থাকয়র তা মন । ইয়তাপূয়ফ ড বমফ কাযয়ণ চরমিত্রটিয 

বন্সয আয়ফদন ফামতর কযা য়মছর বফ কাযণ চরমিত্রটিয়ত মফদ্যভান থাকা চরমিত্রটি 

জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ভয়ভ ড ম্মামনত দস্যবৃন্দ ফ ডম্মত ভতাভত বদন।  

১০ মদানা 

ভন 

ঐ ১৪-১২-২০১৫ চরমিত্রটি অম ডাি কামমন মফন্যা এফং অশ্লীর দৃশ্য  ংরায় মযপূণ ড কয়য মচত্রান কযা 

য়য়ছ। মক্ষয়কয াভয়ন বপ্রয়ভয মফল উস্থান বকৌর বনাংযা, অশ্লীর  আমিকয । 
ম্মামনত দস্যবৃন্দ ফ ডম্মতবায়ফ ভতাভত বদন বম, চরমিত্রটিয়ত আইন  শৃঙ্খরা বয়ঙ্গয 

জন্য অনুপ্রামণত কযা বদখায়না য়য়ছ, আইন বঙ্গ  অভান্য কযায প্রমত ানুভূমত বদখায়না 

য়য়ছ। তাঁযা আয়যা অমবভত প্রকা কয়যন বম, বদয় অযাধমূরক কাম ডকরা এফং 

আইনীনতায়ক াধাযণ ব্যাায ময়য়ফ প্রাধান্য মদয় বদখায়না য়য়ছ । ম্মামনত দস্যবৃন্দ 

আয়যা ভতাভত বদন বম, চরমিত্রটিয়ত দ ডকয়দয জন্য ক্ষমতকয য়ফ এভন প্রফর আইনীনতা 

এফং অন্যা অযাধ বদখায়না য়য়ছ । নাক পুমরয়য বচায়খ অযাধী া য়ে তায়ক 

পুমর বপাজয়ত মচমকৎায ব্যফস্থা না কয়য াধাযণ ভানুয়লয বপাজয়ত বযয়খ আা 

পুমরয়য মফলটি আমিকয । দস্যবৃন্দ  ফ ডম্মত বায়ফ ভতাভত বদন বম, এ ফ কাযয়ণ 

চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন কযা মা না ।  চরমিয়ত্রয কামমন (Story), মনভ ডাণ 

(Making)  অমবন অতুন্ত দুফ ডর । ামফ ডক মফয়ফচনা চরমিত্রটি চরমত ভায়নয মনয়ে 

(Sub-Standard)। মযয়প্রমক্ষয়ত, ম্মামনত দস্যগণ ‘‘মদানা ভন’’ নাভক মডমজটার 

চরমিত্রটি জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ন ফয়র অমবভত ব্যক্ত কয়যন। 
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র্ডর্জটার ফাাংরাবদ  আইর্টি  উন্নয়ন 
 

ফতিভান যকাবযয অ্ন্যতভ রক্ষয র্ডর্জটার ফাাংরাবদ  আইর্টি াংিান্ত উন্নয়বনয দবক্ষ র্ববফ ফাাংরাবদ চরর্িত্র 

সন্পয সফাড ি র্ডর্জটার পযবভবট র্নর্ভ িত চরর্িত্র সন্পবযয কাজ শুরু কবযবছ । ২০১৫ াবর ১৭৬টি র্ডর্জটার চরর্িত্র সন্পযপূফ িক 

নদত্র প্রদান কযা বয়বছ।  
 

এ দপ্তবযয কভ িকতিা  আইর্টি ম্পৃি কভ িচাযীবদয কর্ম্পউটাযর্বর্ত্তক জ্ঞান  ফাস্তফর্বর্ত্তক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ । 
এছাড়া র্নজস্ব ডাইনার্ভক বয়ফাইট চালু ইন্টাযবনট াংবমাগ সনয়া বয়বছ এফাং এ দপ্তবয ব্যফহৃত কর্ম্পউটাযগুবরায ভবধ্য 

ল্যান স্থান কযা বয়বছ ।  
 

জাতী চরমিত্র পুযস্কায ২০১৩  

 

জাতী চরমিত্র পুযস্কায ২০১৩ প্রদান উরয়ক্ষ যকায কর্তডক ১৩ দয়স্যয জুময বফাড ড গঠন কযা । জুময বফায়ড ডয ম্মামনত 

দস্যগয়ণয তামরকা মনয়ে প্রদি য়রা :  
 

ি. নাং বার্ত  দস্যগবণয নাভ/কভ িস্থবরয দর্ফ কর্ভটিবত দর্ফ 

১. জনাফ এ, এভ, ারুন-অ্য-যীদ, অ্র্তর্যি র্চফ (উন্নয়ন), তথ্য ভন্ত্রণারয় বার্ত  

২. ড. বভাাম্মদ জাাঙ্গীয বায়ন, ভামযচারক, ফাংরায়দ মপল্ম আকডাইব, াফাগ, ঢাকা  দস্য 

৩. অোক ড. মপউর আরভ ভূ ূঁইা, বচাযম্যান, বটমরমবন  চরমিত্র অেন, ঢাকা 

মফশ্বমফদ্যার 

দস্য  

৪. জনাফ বভাযয়দুর ইরাভ, চরমিত্র মযচারক, এাট ডয়ভন্ট ৩/মড, ফাড়ী-৪৫, বযাড-৪/এ, 

ধানভমন্ড, ঢাকা 

দস্য  

৫. জনাফ বযজা রমতপ, ময়নভায়টাগ্রাপায, ৬৫০/এ, উিয কাপরুর, ঢাকা কুান্টনয়ভন্ট, ঢাকা  দস্য  

৬. জনাফ আবু মুা বদবু, ম্পাদক, ১৭২ মিভ বড়াাড়া, বযায়কা স্মযণী, মভযপুয, ঢাকা  দস্য  

৭. জনাফ আরভ খান, ংগীত মযচারক, ফাড়ী-৩২, বযাড-৪, মম কারচায াউমজং বাাইটি 

মর: বয়খযয়টক, আদাফয, ঢাকা (১৪-১০-২০১৪ ম ডন্ত)/বখ াদী খান, ংগীত মযচারক, 

১৭/মড বন্ট্রার ফাায়ফা (৪থ ড তরা), ঢাকা-১২১৪ (১৫-১০-২০১৪ বথয়ক)  

দস্য  

৮. জনাফ এভ এ আরভগীয, অমবয়নতা, ড্রীভ, ২/৪, ব্লক-এ, বভাাম্মদপুয াউমজং, মভযপুয বযাড, 

ঢাকা  

দস্য  

৯. মভজ সুফণ ডা মুস্তাপা, অমবয়নত্রী, াউজ-৩, বযাড-৩/এ, ফ্ল্ুাট-১  ২, বক্টয-৫, উিযা, ঢাকা  দস্য  

১০. জনাফ যমপকুর আরভ, কণ্ঠমল্পী, ২/১৪০১ ইষ্টাণ ড উরামনা, ২নং বগুনফামগচা, ঢাকা  দস্য  

১১. জনাফ বকযাভত ভরা, মল্প মনয়দ ডক, ৮/ই/২ বফইরী াইট, ২নং নযতন কয়রানী, মনউ 

বফইরী বযাড, ঢাকা  

দস্য  

১২. জনাফ আব্দুয যভান, াংফামদক  বামত, ফাংরায়দ চরমিত্র াংফামদক মভমত, চুায়নর 

আই, ৪০, ীদ তাজউমদ্দন আয়ভদ স্মযণী, বতজগাঁ, ঢাকা  

দস্য  

১৩. জনাফ বভা: জামকয বায়ন, বাই বচাযম্যান, ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফাড ড, ঢাকা  দস্য-র্চফ 
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জাতীয় চরর্িত্র পুযস্কায-২০১৩ প্রাপ্ত অ্র্ববনতা-অ্র্ববনত্রী, র্েী  করাকুরীবদয নাবভয তার্রকা :  
 

ি: নাং পুযস্কাবযয সক্ষবত্রয নাভ  ব্যর্িয নাভ  চরর্িবত্রয নাভ  

০১ আজীফন ম্মাননা াযাহ্ সফগভ কফযী --- 

০২ সেষ্ঠ চরর্িত্র গাজী যাকাবয়ত  পর্যদুয সযজা 

াগয 

মৃর্ত্তকা ভায়া 

০৩ সেষ্ঠ প্রাভাণ্য চরর্িত্র াযা আপযীন  শুনবত র্ক া 

০৪ সেষ্ঠ চরর্িত্র র্যচারক গাজী যাকাবয়ত  মৃর্ত্তকা ভায়া 

০৫ সেষ্ঠ অ্র্ববনতা প্রধান চর্যবত্র  র্ততা র্জয়া  মৃর্ত্তকা ভায়া 

০৬ সেষ্ঠ অ্র্ববনত্রী প্রধান চর্যবত্র 

(সমৌথবাবফ) 

১। সভৌসুভী  সদফদা 

২। র্ভ িভারা  মৃর্ত্তকা ভায়া 

০৭ সেষ্ঠ অ্র্ববনতা ােি চর্যবত্র  যাইসুর ইরাভ আাদ  মৃর্ত্তকা ভায়া 

০৮ সেষ্ঠ অ্র্ববনত্রী ােি চর্যবত্র  অ্ণ িা  মৃর্ত্তকা ভায়া 

০৯ সেষ্ঠ অ্র্ববনতা/অ্র্ববনত্রী খর 

চর্যবত্র  

ভামুনুয যীদ  মৃর্ত্তকা ভায়া 

১০ সেষ্ঠ র্শু র্েী স্বে  একই বৃবত্ত 

১১ র্শু র্েী াখায় র্ফবল 

পুযস্কায 

তয়দা অ্র্দা াফর্যনা  অ্ন্তধ িান 

১২ সেষ্ঠ ঙ্গীত র্যচারক 

(সমৌথবাবফ) 

এ, সক আজাদ  (মৃর্ত্তকা ভায়া) 

কত আরী ইভন পূণ িনদঘ িয সপ্রভ কার্নী 

১৩ সেষ্ঠ গায়ক চিন র্না পূণ িনদঘ িয সপ্রভ কার্নী 

১৪  সেষ্ঠ গার্য়কা (সমৌথবাবফ রুনা রায়রা  সদফদা 

কথা: এ জীফন দৄবয ভত গন্ধ র্ফরায় ... 

ার্ফনা ইয়ার্ভন  সদফদা 

কথা: বাবরাবফব একফায কাঁদাবরনা আভাবক... 

১৫  সেষ্ঠ গীর্তকায কর্ফয ফকুর  পূণ িনদঘ িয সপ্রভ কার্নী 

কথা: তুর্ভ আবছা ফবর তাযা সনবব জ্ববর ... 

১৬  সেষ্ঠ সুযকায সকৌর্ক সাবন তা  পূণ িনদঘ িয সপ্রভ কার্নী 

কথা: তুর্ভ আবছা ফবর তাযা সনবব জ্ববর ... 

১৭ সেষ্ঠ কার্নীকায গাজী যাকাবয়ত  মৃর্ত্তকা ভায়া 

১৮ সেষ্ঠ র্চত্র নাট্যকায গাজী যাকাবয়ত  মৃর্ত্তকা ভায়া 

১৯ সেষ্ঠ াংরা যচর্য়তা গাজী যাকাবয়ত  মৃর্ত্তকা ভায়া 

২০ সেষ্ঠ ম্পাদক সভা: র্যপৄর ইরাভ যাবর  মৃর্ত্তকা ভায়া 

২১ সেষ্ঠ র্ে র্নবদ িক উত্তভ গুহ্  মৃর্ত্তকা ভায়া 

২২ সেষ্ঠ র্চত্র গ্রাক াইপৄর ইরাভ ফাদর  মৃর্ত্তকা ভায়া 

২৩ সেষ্ঠ ব্দ গ্রাক কাজী সর্রভ  মৃর্ত্তকা ভায়া 

২৪ সেষ্ঠ সালাক  াজ-জ্জা য়ার্দা ভর্ল্লক জর্র  মৃর্ত্তকা ভায়া 

২৫ সেষ্ঠ সভকাম্যান সভা: আরী ফাবুর  মৃর্ত্তকা ভায়া 

 

চরমিত্র ংদ (মপল্মক্লাফ/বাাইটি) মনফন্ধন কাম ডক্রভ 

চরিত্র ংদ (মপল্মক্লাফ) মনফন্ধন কাম ডক্রয়ভয আতা ২০১৫ ায়র ২টি চরমিত্র ংয়দয মনফন্ধন নদ প্রদান কযা । 

মনফন্ধন নদপ্রাি চরমিত্র ংদ দুটি য়রা : (১) মকংফদমন্ত মপল্ম বাাইটি  ((২) এনমরয়বন ময়নভা ক্লাফ।  

 

যাজস্ব আ 

ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফাড ড পূণ ডনদঘ ডু , স্বল্পনদঘ ডু   প্রাভাণ্য চরমিত্র, চরমিয়ত্রয বেইরায  মফজ্ঞানমচত্র বন্সয এফং 

মপল্মক্লাফ মনফন্ধন ফাফদ ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ অথ ডফছয়য মনেফমণ ডত যাজস্ব আ কয়যয়ছ। উমল্লমখত যাজস্ব আয়য অথ ড চারায়নয 

ভােয়ভ যাষ্ট্রী বকালাগায়য জভা বদা য়য়ছ।  

 

ক্রমভক নং অথ ডফছয যাজস্ব আয়য মযভাণ 

০১ ২০১৪-১৫ ৪৭,৯১,০০০/- 
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০২ ২০১৫-১৬ ৪৬,৭৪,০০০/- 

 

ভানফম্পদ উন্নন 

 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড ি কভ িযত কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয দক্ষতা উন্নয়বনয জন্য র্ফর্বন্ন প্রকায প্রর্ক্ষণ  কাম িিবভ  

অ্াংগ্রসণয ব্যফস্থা কযা য়। ২০১৫ াবর কভ িকতিা-কভ িচাযীগণ র্নেফর্ণ িত প্রর্ক্ষণ কাম িিবভ অ্াংগ্রণ কবযন : 

 

প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চয নাভ প্রর্ক্ষণ কভ িসূর্চয 

াংখ্যা 

প্রর্ক্ষবণ অ্াংগ্রণকাযী কভ িকতিা-

কভ িচাযীয াংখ্যা 

1. Communicative English Course ৫ (াঁচ) ৭ (াত) 

2. Conduct & Discipline Course 

3. আইন/ভাভরা ংক্রান্ত প্রমক্ষণ 

4. Special Effect Lab 

5. e-GP System এয e-Tendering 

 

 
উমৄ ডক্ত প্রমক্ষণ ছাড়া এ দিয়যয কভ ডকতডা  কভ িচাযীবদয দক্ষতা উন্নয়বনয জন্য র্ফর্বন্ন ভবয় র্নের্রর্খত ইন-াউজ প্রর্ক্ষণ 

প্রদান কযা য় :  

 

ক্র. নং  প্রমক্ষণ কভ ডসূমচয নাভ  প্রমক্ষয়ণয তামযখ 

০১ জাতী শুদ্ধাচায বকৌর ফাস্তফায়নয রয়ক্ষু কভ ডকতডা-কভ ডচাযীয়দয দক্ষতা উন্নয়ন 

“ভাভরা ংক্রান্ত াধাযণ ধাযণা, ভাভরা মযচারনায নীমত, ভাভরা ংক্রান্ত কাম ডদ্ধমত ” 

মফলয় প্রমক্ষণ এফং ভাভরা ংক্রান্ত কায়জ অমজডত অমবজ্ঞতা মফমনভ   

 

২১-০৯-২০১৫ 

০২ ২০১৫ ায়রয উদ্ভাফনী কভ ডমযকল্পনা ফাস্তফায়নয রয়ক্ষু কভ ডকতডা-কভ ডচাযীয়দয দক্ষতা 

উন্নয়নয জন্য “অমডট আমি বথয়ক মযত্রাণ বয়ত তকডতা  কযণী এফং অমডট 

আমি মনস্পমিয ধামূ” মফলয় প্রমক্ষণ 

 

০৯-১২-২০১৫ 

০৩ ২০১৫ ায়রয উদ্ভাফনী কভ ডমযকল্পনা ফাস্তফায়নয রয়ক্ষু কভ ডকতডা-কভ ডচাযীয়দয দক্ষতা 

উন্নয়নয জন্য “মমএ-মমআয এয আয়রায়ক মফমবন্ন প্রকায ক্রয়য ধামূ, দযদাতায 

জভা বদা কাগজত্র মাচাই এফং ক্রয়য মফমবন্ন ধায় তকডতা অফরম্বন ” মফলয় 

প্রমক্ষণ  

 

২১-১২-২০১৬ 
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আইন, র্ফর্ধভারা  নীর্তভারা 

  

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি কতৃিক চরর্িত্র াংিান্ত কাম িাফর্র ম্পাদবনয সক্ষবত্র র্নেফর্ণ িত আইন, র্ফর্ধভারা  নীর্তভারা 

প্রবয়াগ কযা য় :  
  

১. The Censorship of Films Act, 1963 
২. The Censorship of Films (Amendment) Act, 2006 
৩. The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 

(The Censorship of Films Act 1963 এয Section 10 বভাতায়ফক প্রণীত) 
৪. The Code for Censorship of Films in Bangladesh 1985 

(The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এয মফমধ 13 বভাতায়ফক জাযীকৃত) 

৫. The Cinematograph Act, 1918 
৬. চরমিত্র ংদ মনফন্ধন আইন, ২০১১ 

৭. The Censorship of Films (Amendment) Ordinance, 1976 

(Ordinance No. XVIII of 1976) 
৮. The Cinematograph (Amendment) Ordinance, 1976  

(Ordinance No. XVIII of 1976) 
৯. The Cinematograph (Amendment) Ordinance, 1982  

(Ordinance No. LVII of 1982) 
  

 

চরমিত্র বন্সযম আইন :  

চরমিত্র বন্সযম ংক্রান্ত আইনটি The Censorship of Films Act, 1963 নায়ভ ১৯৬৩ ায়র প্রণীত । এটি ১৯৬৩ 

ায়রয XVIII নং আইন। ময়নভায়টাগ্রাপ চরমিয়ত্রয বন্সয নদত্র প্রদান এফং মনমদ ডষ্ট মকছু বক্ষয়ত্র নদত্রপ্রাি চরমিয়ত্রয 

নদত্র ফামতয়রয জন্য এ আইন প্রণীত  । বদ স্বাধীন ায য ১৯৭২ ায়র ভাভান্য যাষ্ট্রমতয আয়দ নং ৪১ িাযা 

ংয়ামধত আকায়য এটিয়ক গ্রণ কযা ।  

 

২০০৬ ায়র আইনটিয বফ মকছু ধাযায ংয়াধন, ংয়মাজন  প্রমতস্থান কয়য আইনটিয়ক The Censorship of Films 

(Amendment) Act, 2006 নায়ভ অমবমত কযা  । মূর আইয়নয অমধকতয ংয়াধনকয়ল্প প্রণীত এ আইনটি ২০০৬ 

ায়রয ১নং আইন, মা ৯ বপব্রুাময ২০০৬ তামযয়খ প্রণীত ।  

 
আইনটিয়ত ফতডভায়ন ১৮টি ধাযা যয়য়ছ। মূর আইয়নয ১৬টি ধাযায ভয়ে ১৩  ১৮ নং ধাযা দুটি মফলুি য়য়ছ । এছাড়া চরমিত্র 

যীক্ষণ দ্ধমত, আমর, নদত্রপ্রাি চরমিয়ত্রয প্রচায াভগ্রী এফং আইন-মফমধ ফমভূ ডতবায়ফ চরমিত্র  প্রচায াভগ্রী প্রদ ডয়নয 

দায় এগুয়রায আটক কযায মফলয় চাযটি নতুন ধাযা (4A, 4B, 6A, 7A) ংয়মাজন কযা ।  

 
আইনটিয গুরুত্বপূণ ড ধাযাগুয়রায ংমক্ষি মযমচমত মনেরূ : 

চরমিয়ত্রয নদত্র প্রদান, বন্সয়যয জন্য যীক্ষণ দ্ধমত এফং আমর ংক্রান্ত মফলগুয়রা ফমণ ডত আয়ছ মথাক্রয়ভ ধাযা 4, 4A 

 4B-বত। ধাযা 5 য়চ্ছ নদত্র স্থমগতকযণ ংক্রান্ত । ধাযা 6  6A মথাক্রয়ভ নদত্রপ্রাি চরমিয়ত্রয প্রদ ডন  প্রচায 

াভগ্রী অনুয়ভাদন ংক্রান্ত। নদত্রপ্রাি চরমিয়ত্রয নদত্র ফামতয়রয ক্ষভতা এফং আইন-মফমধ ফমভূ ডতবায়ফ চরমিত্র  প্রচায 

াভগ্রী প্রদ ডয়নয দায় বগুয়রা আটক  আইনগত ব্যফস্থা গ্রণ মফলয় মফধান যয়য়ছ মথাক্রয়ভ ধাযা 7  7A-বত। ধাযা 8  

9-এ আইন-মফমধ রঙ্ঘয়নয ামস্ত  ামস্ত প্রদায়নয প্রমক্রা মফলয় ফমণ ডত আয়ছ।   
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চরর্িত্র সন্পযর্ র্ফর্ধভারা:  
 

চরর্িত্র সন্পযর্ আইন ১৯৬৩ এয ধাযা 10-এ প্রদি ক্ষভতাফয়র যকায ১৯৭২ ায়রয পূফ ডতন মফমধভারায স্থয়র ১৯৭৭ 

ায়রয ৯ জুন নতুনবায়ফ The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 নায়ভ চরমিত্র বন্সযম 

মফমধভারা প্রণন কয়য (এ.আয. ১৭৯-এর/৭৭) । এয়ত বভাট ৩৭টি মফমধ যয়য়ছ । মফমধভারায কয়কটি গুরুত্বপূণ ড মফমধয তে 

মনয়ে বদা য়রা :  
 

বফায়ড ডয বভাদ : মফমধ 4 ; বচাযম্যায়নয অনুমস্থমত - মফমধ 7; বফাড ড বা - মফমধ 8; চরমিত্র যীক্ষয়ণয জন্য 

কমভটি - মফমধ 9; চরমিত্র যীক্ষয়ণয জন্য অনুযণী নীমতমূ - মফমধ 13; চরমিত্র প্রদ ডয়নয নদয়ত্রয 

জন্য আয়ফদন (পযভ দ্ধমত, মপ, প্রয়াজনী কাগজত্র ইতুামদ) - মফমধ 14; ংফাদমচত্র, চরমিত্র  

বেইরায়যয নদত্র প্রদায়নয বক্ষয়ত্র অনুযণী প্রমক্রা - মফমধ 16; ফাংরায়দয় মফয়দম মভয়নয চরমিয়ত্রয 

নদত্র প্রদান - মফমধ 17; নদত্রপ্রাি চরমিয়ত্র মযফতডন আনা - মফমধ 18; নদত্রমফীন চরমিয়ত্রয 

মযবাইজড বা ডন জভা - মফমধ 20; নদত্রপ্রাি চরমিয়ত্রয পুনোঃযীক্ষণ - মফমধ 21; নদয়ত্রয স্থমগতকযণ 

ইতুামদ - মফমধ 25; যকায়যয মনকট আমর - মফমধ 19; মক্ষামূরক চরমিত্র - মফমধ 27; বফায়ড ডয দস্য  

কভ ডকতডাগয়ণয রাইয়ন্সপ্রাি স্থায়ন প্রয়ফয়য ক্ষভতা - মফমধ 33; মফমধ বয়ঙ্গয মফলয় বফায়ড ডয দস্য  

কভ ডকতডাগয়ণয মযয়াট ড কযা দামত্ব - মফমধ 34।   
 

চরমিত্র বন্সযম বকাড :  

চরমিত্র যীক্ষণপূফ ডক জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মামগতা মাচাই কয়য নদত্র ভঞ্জুমযয মফল মফয়ফচনায জন্য যকায 

১৯৮৫ ায়রয ১৬ নয়বম্বয The Code for Censorship of Films in Bangladesh নায়ভ চরমিত্র বন্সযম 

নীমতভারা জাময কয়য। চরমিত্র বন্সযম বকাড ফা নীমতভারায আয়রায়ক জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডয়নয জন্য বকায়না চরমিয়ত্রয 

অনুকূয়র নদত্র জাময কযা ফা না কযায মদ্ধান্ত গ্রয়ণয জন্য মনেফমণ ডত মফলমবমিক উাদানগুয়রায য বন্সয বফায়ড ডয 

ম্মামনত দস্যগণ কর্তডক ভতাভত প্রদান কযা  :  
 

 ক. মনযািা ফা আইন-শৃঙ্খরা  

 খ. আন্তজডামতক ম্পকড  

 গ. ধভী ংয়ফদনীরতা  

 ঘ. অননমতকতা ফা অশ্লীরতা  

 ঙ. ামফকতা  

 চ. অযাধ  

 ছ. কুমম্ভরকবৃমি (নকরফামজ)  

 জ. মফমফধ (বমৌতুক ইতুামদ)  

 
উমল্লমখত আটটি মফলয়য ভয়ে প্রথভ মতনটিয বকায়নাটিয জন্য ক্ষমতকয উাদান বকায়না চরমিয়ত্র মফদ্যভান থাকয়র অথফা 

বয়লাক্ত াঁচটিয এক ফা একামধক মফল িাযা চরমিয়ত্রয দৃশ্য, ংরা ফা কামমন বাযাক্রান্ত য়র চরমিত্রটিয বন্সয নদত্র 

নাভঞ্জুয কযা য়ত ায়য । তয়ফ চরমিয়ত্রয এক ফা একামধক অং কতডন কযয়র তা জনাধাযয়ণয ভয়ে প্রদ ডন উয়মাগী ফয়র 

মফয়ফমচত য়র ঐরূ কতডন ায়য়ক্ষ বন্সয নদত্র প্রদায়নয মফল মফয়ফচনা বনা ।  

 
ময়নভায়টাগ্রাপ আইন :  

ময়নভায়টাগ্রায়পয ভােয়ভ প্রদ ডনী মনন্ত্রয়ণয উয়দ্দয়শ্য ১৯১৮ ায়র The Cinematograph Act, 1918 নায়ভ 

ময়নভায়টাগ্রাপ আইন প্রণীত  । ৬ ভাচ ড ১৯১৮ তামযখ প্রণীত এ আইনটি ১৯১৮ ায়রয ২নং আইন । ২০১৪ ায়রয ২২ বভ 

যকায ফ ডাধাযয়ণয জ্ঞাতায়থ ড আইনটিয ফাংরা অনুফাদ প্রকা কয়য।  

 
১৯৭২ ায়র যাষ্ট্রমতয আয়দ নং ৪০ িাযা ংয়ামধত আকায়য এ আইন গৃীত  । ১৯৭৬ ায়র একটি অোয়দ িাযা বডপুটি 

কমভনাযয়ক ময়নভায়টাগ্রায়পয ভােয়ভ প্রদ ডন স্থায়নয রাইয়ন্স প্রদানকাযী কর্তডক্ষ ময়য়ফ অমবমত কযা  । ১৯৮২ ায়র 

আয়যকটি অোয়দয় মবমড কুায়ট বযকড ডাযয়ক গণপ্রদ ডয়নয জন্য ব্যফায না কযা একামধক ংয়াধনী আনা ।  
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ময়নভায়টাগ্রায়পয ভােয়ভ প্রদ ডনীয জন্য প্রদ ডন স্থায়নয রাইয়ন্স প্রদানকাযী কর্তডক্ষ ময়য়ফ বডপুটি কমভনায এ আইয়নয মূর 

প্রয়াগকাযী কর্তডক্ষ । তয়ফ এরূ প্রমতটি রাইয়ন্স প্রদায়নয বক্ষয়ত্র রাইয়য়ন্সয ভােয়ভ অনুয়ভামদত স্থায়ন বকফর চরমিত্র 

বন্সযম আইয়নয অধীন গঠিত কর্তডক্ষ কর্তডক নদত্র প্রদি চরমিত্র প্রদ ডয়নয তডায়যা কযা  ফয়র আইনটি ফাংরায়দ 

চরমিত্র বন্সয বফায়ড ডয য়ঙ্গ ংমশ্লষ্ট।  

 

আইয়নয ধাযা 3 বভাতায়ফক, ময়নভায়টাগ্রায়পয ভােয়ভ প্রদ ডনীয বক্ষয়ত্র মফধান বদা য়য়ছ বম, এই আইয়নয অধীন প্রাি 

রাইয়ন্স িাযা অনুয়ভামদত স্থায়নয ফাইয়য অন্য বকায়না স্থায়ন অথফা রাইয়য়ন্স উমল্লমখত তডাফমর  মনয়লধাজ্ঞা অনুযণ 

ব্যমতয়যয়ক ময়নভায়টাগ্রায়পয ভােয়ভ বকায়না প্রদ ডনী কযা মায়ফ না । ধাযা 3A বভাতায়ফক মবমড কুায়ট বযকড ডায িাযা 

বকায়না গণপ্রদ ডনী কযা মায়ফ না এফং এরূ প্রদ ডয়নয জন্য বকায়না স্থায়নয অনুকূয়র রাইয়ন্স প্রদান কযা মায়ফ না । এই আইন ফা 

তদধীন প্রণীত মফমধভারা রঙ্ঘয়নয জন্য ামস্তয মফধান ফমণ ডত য়য়ছ আইয়নয 6 নং ধাযা।  

 
চরমিত্র ংদ মনফন্ধন আইন : 

চরমিত্র ংদ মনফন্ধন ংক্রান্ত পূফ ডতন আইন Films Clubs (Registration And Regulation) Act, 1980 যমত 

কয়য ২০১১ ায়র চরমিত্র ংদ (মনফন্ধন) আইন, ২০১১ প্রণন কযা । এটি ২০১১ ায়রয ২০নং আইন, মা ১ মডয়ম্বয ২০১১ 

তামযখ প্রণীত ।  

 
আইনটিয়ত বভাট ১৩টি ধাযা মন্নয়ফমত য়য়ছ। গুরুত্বপূণ ড ধাযাগুয়রায তে মনেরূ :  

মনফন্ধন ব্যতীত চরমিত্র ংয়দয কাম ডক্রভ মযচারনা মফমধ-মনয়লধ - ধাযা ৩; চরমিত্র ংয়দয মনফন্ধয়নয 

আয়ফদন (দ্ধমত, মপ, প্রয়াজনী কাগজত্র ইতুামদ) - ধাযা ৪; মনফন্ধন নদ প্রদান (ভীভা ইতুামদ) - 

ধাযা ৫; মনফন্ধন নয়দয বভাদ  নফান - ধাযা ৬; চরমিত্র প্রদ ডন (অফামণমজুক প্রদ ডন, 

নদত্র/অনুয়ভাদন গ্রণ, প্রদ ডন সূমচ জানায়না ইতুামদ) - ধাযা ৭; প্রমতয়ফদন ইতুামদ - ধাযা ৮; মনফন্ধন 

নদ ফামতর - ধাযা ১০; আমর - ধাযা ১১।  
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চরর্িত্র সন্পযর্ আইন  র্ফর্ধ ম্পবকি সফা গ্রীতায জ্ঞাতব্য র্ফলয়াফর্র  
 

১. চরর্িত্র সন্পযর্ (াংবার্ধত) আইন, ২০০৬ ম্পবকি জ্ঞাতব্য জরুর্য র্ফধানমূ  

(ক) আর্র াংিান্ত  

 সকাবনা চরর্িত্র যীক্ষা কযায য সফাড ি মর্দ র্দ্ধান্ত গ্রণ কবয সম, চরর্িত্রটি জনাধাযবণয ভবধ্য প্রদ িবনয উবমাগী 

নয় তাবর এ র্দ্ধান্ত আবফদনকাযীবক র্দ্ধান্ত গ্রবণয ১৫ র্দবনয ভবধ্য জার্নবয় সদয়া য়;  

 আবফদনকাযী এই র্দ্ধা ন্ত প্রার্প্তয র্ত্র র্দবনয ভবধ্য সফাবড িয র্দ্ধাবন্তয র্ফরুবদ্ধ যকায ফযাফয আর্র আবফদন স 

কযবত াযবফন; 

 যকায কতৃিক গঠিত আর্র কর্ভটি উি চরর্িত্র যীক্ষায য সফাবড িয পূফ ি র্দ্ধান্ত ফার যাখবত াবযন অ্থফা 

পুনর্ফ িবফচনায জন্য সফাবড িয র্নকট র্দ্ধান্ত প্রদান কযবত াবযন;  

 আর্র আবফদন নাকচ বর যকায অ্র্পর্য়ার সগবজট র্ফজ্ঞর্প্তয ভাধ্যবভ উি চরর্িত্রবক ভগ্র ফাাংরাবদব 

নদত্রর্ফীন চরর্িত্র র্ববফ সঘালণা কযবফ।  

 
(খ) নদত্রপ্রাপ্ত চরর্িবত্রয প্রচায াংিান্ত   

 সম সকাবনা প্রচায াভগ্রী, সমভন- র্স্থযর্চত্র, ডায়াগ্রাভ, সস্কচ, সাস্টায, যান্ডর্ফর ইতযার্দ সকাবনা সপ্রক্ষাগৃব অ্থফা 

সকাবনা প্রচায সফাবড ি অ্থফা ইবরক্ট্রর্নক  র্প্রন্ট র্ভর্ডয়ায় ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয অ্নুবভাদন ছাড়া প্রচায 

কযা মাবফ না;  

 প্রচায াভগ্রীয ভবধ্য প্রবমাজক, র্যচারক এফাং মুদ্রণকাযী প্রর্তষ্ঠাবনয স্বত্বার্ধকাযীয নাভ, ঠিকানা  স্বাক্ষয উবল্লখ 

থাকবফ;  

 প্রচায াভগ্রী াংিান্ত উবযাি আইন রঙ্ঘন কযবর াংর্িষ্ট চরর্িবত্রয সন্পয নদত্র াভর্য়কবাবফ স্থর্গত কযা 

াংর্িষ্ট সপ্রক্ষাগৃবয রাইবন্প ফার্তর কযা মাবফ।  

 
(গ) নদত্রপ্রাপ্ত চরর্িত্রমূ নদত্রর্ফীন/র্নর্লদ্ধ কযায ক্ষভতা  

 সম সক্ষবত্র যকায সকাবনা একটি অ্থফা এক সের্ণয নদত্রপ্রাপ্ত চরর্িত্রবক আইনশৃঙ্খরায স্বাবথ ি অ্থফা স্থানীয় 

চরর্িত্রর্বেয স্বাবথ ি অ্থফা অ্ন্য সম-সকাবনা জাতীয় স্বাবথ ি নদত্রর্ফীন/র্নর্লদ্ধ কযা ভীচীন ফবর ভত সালণ কবয, 

স সক্ষবত্র দাপ্তর্যক প্রজ্ঞান জার্যয ভাধ্যবভ ভগ্র ফাাংরাবদবয জন্য অ্থফা ফাাংরাবদবয সম-সকাবনা র্নর্দ িষ্ট অ্াংবয 

জন্য যকায র্নজ ক্ষভতাফবর ঐ জাতীয় চরর্িত্র (র্পল্ম) অ্থফা সকাবনা সের্ণয চরর্িত্র নদত্রীন সঘালণা কযবত 

াবযন এফাং প্রদ িন এক ফা তবতার্ধক এরাকায় র্নর্লদ্ধ সঘালণায আবদ জার্য কযবত াবয।  

 
(ঘ) নদত্রপ্রাপ্ত চরর্িত্রমূবয নদত্র স্থর্গত কযায ক্ষভতা  

 ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয সচয়াযম্যান মর্দ এ ভত সালণ কবযন সম, সকাবনা একটি নদত্রপ্রাপ্ত চরর্িত্র 

জনাধাযবণয ভবধ্য প্রদর্ িত য়া উর্চত নয়, তবফ সই চরর্িবত্রয ইতঃপূবফ ি জাযীকৃত নদত্র াভর্য়কবাবফ স্থর্গত 

কযবত াযবফন।  

 
 (ঙ) চরর্িত্রমূ জব্দ কযায ক্ষভতা  

 সমখাবন সফাবড িয এরূ র্ফো কযায কাযণ যবয়বছ সম, সকাবনা স্থাবন সকাবনা চরর্িত্র অ্থফা প্রচায াভগ্রী এ আইবনয 

সম-সকাবনা ধাযা রাংঘন কবয অ্থফা তদধীন র্ফর্ধয সম-সকাবনা র্ফধান বঙ্গ কবয প্রদ িন কযা বে. স সক্ষবত্র র্রর্খত 

আবদ ফবর স স্থানটি অ্নুন্ধান এফাং চরর্িত্রটি অ্থফা প্রচায াভগ্রী ফাবজয়াপ্ত কযায জন্য াফ-ইন্পবক্টবযয র্নে 

ম িায়ভুি নয় এভন সম-সকাবনা পুর্র কভ িকতিা অ্থফা সম-সকাবনা সজরা তথ্য কভ িকতিা দার্য়ত্ব ারন কযবত াবয;  

 সম পুর্র কভ িকতিা অ্থফা সজরা তথ্য কভ িকতিা কতৃিক চরর্িত্রটি ফাবজয়াপ্ত কযা বয়বছ র্তর্ন বঙ্গ বঙ্গই এটি র্ফজ্ঞ 

আদারবতয  র্নকট সপ্রযণ কযবফন;  

 চরর্িত্রটি প্রার্প্তয য কতৃিক্ষ সমরূ ভীচীন ভবন কবযন এ আইবনয আতায় সরূ ব্যফস্থা গ্রণ কযবফ। 

 
(চ) আইন  র্ফর্ধ রঙ্ঘবনয দাবয় ার্স্ত প্রদাবনয ক্ষভতা  

 সম-সকউ নদত্রর্ফীন অ্থফা সফাড ি কতৃিক প্রদত্ত র্চহ্ন র্যদৃষ্ট য় না এভন নদত্রপ্রাপ্ত চরর্িত্র অ্থফা এটি র্যফতিন 

অ্থফা সকাবনা উাবয় র্ফকৃত ফা যদফদর কবয সকাবনা চরর্িত্র অ্থফা অ্ননুবভার্দত প্রচায াভগ্রী প্রদ িন কযবর অ্থফা 

এ আইবনয সম-সকাবনা ধাযা অ্থফা তদধীন র্ফর্ধয সম-সকাবনা র্ফধান র ঙ্ঘন কযবর তা ার্স্তবমাগ্য অ্যাধ ফবর গণ্য 

বফ এফাং এয জন্য র্তন ফছবযয েভ কাযাদ ণ্ড অ্থফা দ াজায টাকা জর্যভানা অ্থফা উবয়ই প্রবমাজয বত াবয । 
এ সক্ষবত্র ধাযাফার্কবাবফ অ্যাধ াংঘটন/অ্ারীন চরর্িত্র প্রদ িবনয সক্ষবত্র প্রর্তর্দবনয জন্য ৫ াজায টাকা কবয 

জর্যভানায ব্যফস্থা যবয়বছ;  
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  সমখাবন সকাবনা ব্যর্ি সম-সকাবনা চরর্িবত্রয ব্যাাবয অ্যাধী াব্যস্থ বয় া র্স্তপ্রাপ্ত বর যায় প্রদানকাযী আদারত 

চরর্িত্রটি যকাবযয র্নকট র্চযতবয ফাবজয়াপ্ত বয় মাবফ ফবর র্নবদ ি প্রদান কযবত াবয;   

 সমখাবন সকাবনা ব্যর্ি সকাবনা রাইবন্পপ্রাপ্ত স্থাবন সকাবনা র্বনভাবটাগ্রাপ চরর্িত্র প্রদ িবনয ব্যাাবয ার্স্তপ্রাপ্ত বর, 

যায় প্রদানকাযী আদারত আবযা র্নবদ ি প্রদান কযবত াবয সম, স্থান ম্পবকি রাইববন্প তি থাকা বত্ত্ব এইরূ ঐ 

স্থাবন অ্যাবধয জন্য আদারত অ্নর্ধক র্তন ভা অ্থফা মা র্নর্দ িষ্ট কবয স সভয়াদ ম ি ন্ত সকাবনা র্বনভাবটাগ্রাপ 

চরর্িত্র প্রদ িন কযা মাবফ না।  
 

(ছ)  সফাবড িয র্ফরুবদ্ধ ভাভরা াংিান্ত  র্ফলয়  
 

 ২০০৬ াবর াংবার্ধত সন্পযর্ আইন অ্নুমায়ী যকায, সফাড ি, সচয়াযম্যান, দস্য অ্থফা সফাবড িয কভ িকতিা কতৃিক 

যর র্ফোব এই আইবন গৃীত সকাবনা দবক্ষবয র্ফরুবদ্ধ সকাবনা ভাভরা ফা আইনগত সকাবনা দবক্ষ সনয়া মাবফ 

না। 

 
  সন্পয সফাবড িয ফিব্য না শুবন সকাবনা আদারবতয ক্ষ সথবক একতযপাবাবফ র্নবলধাজ্ঞা/অ্ন্তফ িতী র্নবলধাজ্ঞা জার্য 

কযা মাবফ না।  
 

২. র্দ ফাাংরাবদ সন্পযর্ অ্ফ র্পল্ম রুল্, ১৯৭৭ ম্পবকি সফা গ্রীতায জ্ঞাতব্য জরুর্য র্ফর্ধমূ  
  

  সন্পয নদত্রর্ফীন চরর্িবত্রয র্যফর্তিত াংস্কযণ : যকায কতৃিক সকাবনা চরর্িত্র সগবজট র্ফজ্ঞর্প্তয ভাধ্যবভ 

নদত্রর্ফীন সঘালণায য আবফদনকাযী এয াংবার্ধত  র্যফর্তিত াংস্কযণ ততর্য কবয নতুন সন্পয নদবত্রয 

জন্য র্নধ িার্যত পযবভ সফাবড িয র্নকট আবফদন স কযবত াবযন।  
 নদপ্রাপ্ত চরর্িবত্রয পুনঃযীক্ষণ: মর্দ সকাবনা নদপ্রাপ্ত চরর্িত্রবক সফাড ি কতৃিক সকাবনা আবদ ফবর াভর্য়কবাবফ 

স্থর্গত কযা য় অ্থফা সকাবনা সডপুটি কর্ভনায বত অ্র্ববমাগ ায়া মায় অ্থফা সকাবনা ব্যর্ি র্ফবল অ্থফা 

র্নর্দ িষ্ট সকাবনা সগাষ্ঠীয অ্র্ববমাগ ায়া মায় তবফ, যকাবযয র্নবদ িব সফাড ি কতৃিক চরর্িত্রটি পুনঃযীক্ষা কযবত 

াবযন।  
 সকাবনা চরর্িত্র পুনঃযীক্ষা কযায য সফাড ি এয ভতাভত যকাবযয র্নকট সপ্রযণ কযবফ এফাং যকায  

      এ চরর্িত্রটিয র্ফলবয় সমরূ ভীচীন ভবন কযবফ সরূ একটি আবদ জার্য কযবফ।  
  এ র্ফর্ধয অ্ধীন যকাবযয র্নকট আত্মক্ষ ভথ িবন ফিব্য স কযায সুবমাগ না র্দবয় আবফদনকাযীয    

স্বাথ ি ক্ষুণ্ণ বত াবয এরূ সকাবনা আবদ জার্য কযা মাবফ না।  

 
 নদবত্রয ডুর্প্লবকট কর্য জন্য র্প : নদবত্রয জন্য পৃথক সকাবনা র্প আদায় কযা য় না । র্কন্তু এয ডুর্প্লবকট 

কর্য জন্য সেজার্য চারাবনয ভাধ্যবভ াঁচত টাকা র্প জভা র্দবত য়।  
 নদত্র াভর্য়ক স্থর্গতকযণ  : সফাড ি কতৃিক এই র্ফর্ধমূবয অ্ধীন সকাবনা চরর্িবত্রয জন্য সম আকাবয নদত্র 

ভঞ্জুয কযা বয়বছ এটি ব্যতীত র্বন্ন আকাবয চরর্িত্রটি প্রদর্ িত বর স চরর্িত্রটিয নদত্র স্থর্গত কযা বফ।  
 র্ক্ষামূরক চরর্িত্র : এ র্ফলবয় সকাবনা আবফদবনয র্যবপ্রর্ক্ষবত কতৃিক্ষ মর্দ এ ভত সালণ কবযন সম, চরর্িত্রটি 

ম্পূণ িরূব র্ক্ষামূরক, তবফ সই ভবভ ি নদত্র ভঞ্জুয বয় থাবক এফাং এ র্ফর্ধয অ্ধীন যীক্ষণ র্প সপযত প্রদাবনয 

ব্যফস্থা যবয়বছ।   
 প্রদ িবনয ভয় : সকাবনা অ্নুবভার্দত স্থাবনয ভার্রক ফা স্বত্বার্ধকাযী ফাাংরাবদব প্রবমার্জত চরর্িত্র ফছবয তকযা 

৮০ বাবগয কভ প্রদ িন কযবত াযবফ না এফাং অ্ফর্ষ্ট ভবয় র্ফবদর্ চরর্িত্র প্রদ িন কযবত াযবফন।  
 মর্দ সকাবনা রাইবন্পপ্রাপ্ত স্থাবনয ভার্রক ফা স্বত্বার্ধকাযী র্নধ িার্যত ভয়ীভায অ্র্তর্যি ভয় র্ফবদর্ চরর্িত্র 

প্রদ িন কযায ইো সালণ কবযন তবফ র্তর্ন যকাবযয র্নকট অ্নুভর্তয জন্য আবফদন স কযবফন এফাং যকায 

এরূবাবফ উি অ্নুভর্ত প্রদান কযবফন মাবত এটা ফার্ল িক ফ িবভাট প্রদ িন ভয়কাবরয তকযা ৬৫ বাবগয অ্র্ধক না 

য়। তবফ র্ফর্ধ রঙ্ঘবনয কাযবণ াংর্ষ্ট সপ্রক্ষাগৃবয এ ধযবনয অ্নুভর্তত্র ফার্তর কযা বফ।   
 সকাবনা রাইবন্পপ্রাপ্ত স্থাবনয ভার্রক ফা স্বত্বার্ধকাযীবক ভার্ক র্বর্ত্তবত চরর্িবত্রয প্রদ িন ভয়কাবরয র্ফফযণী 

কতৃিবক্ষয র্নকট র্নধ িার্যত পযবভ স কযবত য়।  

 
 রাইবন্পপ্রাপ্ত স্থাবন সফাবড িয দস্য এফাং কভ িকতিাবদয প্রবফার্ধকায : সফাবড িয দস্যগণ অ্থফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত সম সকাবনা 

কভ িকতিা অ্থফা এতদুবদ্দবে র্রর্খতবাবফ বার্ত কতৃিক প্রদত্ত ক্ষভতাপ্রাপ্ত সম-সকাবনা ব্যর্ি তাবদয দার্য়ত্ব ারবনয 

জন্য অ্থফা আইন এফাং তদধীবন প্রণীত র্ফর্ধয উবদ্দে পূযণকবে রাইবন্পপ্রাপ্ত স্থাবন প্রবফ কযবত াযবফন ।  
 

সফাবড িয দস্য এফাং কভ িকতিাবদয র্কাংফা এতদুবদ্দবে ক্ষভতাপ্রাপ্ত সকাবনা কভ িকতিা ফা ব্যর্িয র্যদ িন প্রর্তবফদন 

র্রর্ফদ্ধ কযায জন্য কর র্বনভা র এফাং অ্র্ডবটার্যয়াভ কতৃিক্ষ র্যদ িন ফর্ াংযক্ষণ কযবফ।  
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যফযাবমাগ্য তবথ্যয নর্থর্বর্ত্তক সের্ণ র্ফন্যা 

 
১। তথ্য অ্র্ধকায আইন ২০০৯ অ্নুমায়ী ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয সম ভস্ত তথ্য তাৎক্ষর্ণক ফা অ্নূর্ধ্ি র্তন র্দবনয 

ভবধ্য যফযা কযা ম্ভফ তায র্ফফযণ :  

 

ি. 

নাং 

াখায নাভ প্রকাবমাগ্য তথ্য ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ প্রান 

াখা 

১. াাংগঠর্নক কাঠাবভা 

২. শৃঙ্খরাজর্নত গৃীত কাম িিভ 

৩. র্আযএর  সনন াংিান্ত 

৪. জনফর াংিান্ত 

৫. প্রর্ক্ষণ াংিান্ত  

৬. কভ িকতিাবদয আর্থ িক  প্রার্নক ভতাভত াংিান্ত 

৭. ফতিভান  র্ফগত এক ফছবযয িয় র্যকেনা াংিান্ত 

৮. ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয র্ফরুবদ্ধ র্ফগত এক ফছবয দাবয়যকৃত সদয়ার্ন  

র্যট সভাকদ্দভা াংিান্ত 

৯. ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব অ্ন্য সম-সকাবনা র্ফলয়  

 

সকাবনা তথ্যই 

চূড়ান্ত য়ায 

পূবফ ি প্রকা 

কযা মাবফ 

না।  

০২ র্াফ াখা  ১. কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয র্ফগত এক ফছবযয সফতন বাতা প্রদান াংিান্ত 

২. র্ফগত এক ফছবয যফযা  সফা খাবতয ব্যয় াংিান্ত 

৩. র্ফগত এক ফছবযয সভযাভত  াংযক্ষণ াংিান্ত 

৪. র্ফগত এক ফছবযয ম্পদ াংগ্র াংিান্ত   

৫. র্ফগত এক ফছবযয যাজস্ব আয় াংিান্ত 

৬. র্ফগত এক ফছবযয অ্র্ডট আর্ত্ত  র্নষ্পর্ত্ত াংিান্ত 

৭. ঊর্ধ্িতন কতৃিসক্ষয র্নবদ িব অ্ন্য সম-সকাবনা র্ফলয় 

 

সকাবনা তথ্যই 

চূড়ান্ত য়ায 

পূবফ ি প্রকা 

কযা মাবফ 

না।  

০৩ চরর্িত্র 

াখা 

১. চরর্িত্র সন্পয াংিান্ত  

২. সন্পযর্ আইন, র্ফর্ধ  নীর্তভারা াংিান্ত 

৩. র্বনভাবটাগ্রাপ আইন াংিান্ত 

৪. র্পল্ম ক্লাফমূ (সযর্জবস্ট্রন  র্নয়ন্ত্রণ) আইন াংিান্ত 

৫. সন্পয সফাড ি গঠন াংিান্ত 

৬. র্ফগত এক ফছবয চরর্িবত্রয সন্পয নদত্র প্রদান াংিান্ত 

৭. র্ফগত এক ফছবয প্রচায াভগ্রীয  (সেইরায, সাস্টায, পবটাবট, ব্যানায  

    ইতযার্দ) অ্নুবভাদন াংিান্ত 

৮. র্ফগত এক ফছবয র্বনভা র র্যদ িন  গৃীত আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ াংিান্ত 

৯. র্ফগত এক ফছবয জাতীয় চরর্িত্র পুযস্কায প্রদান াংিান্ত 

১০.র্ফগত এক ফছবয সদব অ্নুর্ষ্ঠত র্ফর্বন্ন চরর্িত্র উৎফ এফাং এ কর উৎবফ      

    প্রদর্ িত চরর্িত্র াংিান্ত 

১১. র্ফগত এক ফছবয র্ফবদ সথবক আভদার্নকৃত চরর্িবত্রয অ্নার্ত্ত (N.O.C) 

প্রদান াংিান্ত 

১২. যকায কতৃিক র্ফগত ফছবয চরর্িবত্র অ্নুদান প্রদান াংিান্ত 

১৩. ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব অ্ন্য সম-সকাবনা র্ফলয় 

সকাবনা তথ্যই 

চূড়ান্ত য়ায 

পূবফ ি প্রকা 

কযা মাবফ 

না।  
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২। তথ্য অ্র্ধকায আইন ২০০৯ অ্নুমায়ী ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয সম ভ স্ত তথ্য র্ফ র্দবনয ভবধ্য যফযা 

কযা ম্ভফ তায র্ফফযণ : 

 

ি.  

নাং 

াখায নাভ  প্রকাবমাগ্য তথ্য  ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ 

০১ প্রান 

াখা 

১. কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয অ্র্ববমাগ এফাং গৃীত কাম িিভ াংিান্ত 

২. তজযষ্ঠতা র্নধ িাযণ  স্থায়ীকযণ াংিান্ত 

৩. দক্ষতা ীভা অ্র্তিভ াংিান্ত 

৪. র্নবয়াগ র্ফর্ধভারা াংিান্ত 

৫. কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয বদান্নর্ত াংিান্ত 

৬. ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব অ্ন্য সম-সকাবনা র্ফলয় 
 

সকাবনা তথ্যই 

চূড়ান্ত য়ায পূবফ ি 

প্রকা কযা মাবফ 

না।  

০২ র্াফ াখা  ১. কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয র্ফগত াঁচ ফছবযয সফতন বাতা প্রদান াংিান্ত 

২. র্ফগত াঁচ ফছবয যফযা  সফা খাবতয ব্যয় াংিান্ত 

৩. র্ফগত াঁচ ফছবযয সভযাভত  াংযক্ষণ াংিান্ত 

৪. র্ফগত াঁচ ফছবযয ম্পদ াংগ্র াংিান্ত 

৫. র্ফগত াঁচ ফছবযয যাজস্ব আয় াংিান্ত াংিান্ত 

৬. দপ্তবযয অ্র্ডট আর্ত্ত  র্নষ্পর্ত্ত াংিান্ত 

৭. ঊর্ধ্িতন কতৃিসক্ষয র্নবদ িব অ্ন্য সম-সকাবনা র্ফলয় 
 

সকাবনা তথ্যই 

চূড়ান্ত য়ায পূবফ ি 

প্রকা কযা মাবফ 

না।  

০৩ চরর্িত্র 

াখা 

১. চরর্িত্র াংিান্ত র্ফস্তার্যত তথ্য 

২. র্ফগত াঁচ ফছবয সন্পয সফাড ি গঠন াংিান্ত 

৩. র্ফগত াঁচ ফছবয চরর্িবত্রয সন্পয নদত্র প্রদান াংিান্ত 

৪. র্ফগত াঁচ ফছবয প্রচায াভগ্রীয (সেইরায, সাস্টায, পবটাবট, ব্যানায 

ইতযার্দ) অ্নুবভাদন াংিান্ত 

৫. র্ফগত াঁচ ফছবয র্বনভা র র্যদ িন  গৃীত আইনানুগ ব্যফস্থা 

াংিান্ত 

৬. র্ফগত াঁচ ফছবয জাতীয় চরর্িত্র পুযস্কায প্রদান াংিান্ত 

৭. র্ফগত াঁচ ফছবয সদব অ্নুর্ষ্ঠত র্ফর্বন্ন চরর্িত্র উৎফ এফাং এ কর 

উৎবফ প্রদর্ িত চরর্িত্র াংিান্ত 

৮. র্ফগত াঁচ ফছবয র্ফবদ সথবক আভদার্নকৃত চরর্িবত্রয অ্নার্ত্ত 

(N.O.C) প্রদান াংিান্ত 

৯. র্ফগত াঁচ ফছবয অ্নুদানপ্রাপ্ত চরর্িবত্রয নাভ  এ র্ফলবয় অ্ন্যান্য তথ্য 

াংিান্ত 

১০. ঊর্ধ্িতন কতৃিবক্ষয র্নবদ িব অ্ন্য সম-সকাবনা র্ফলয় 

  

সকাবনা তথ্যই 

চূড়ান্ত য়ায পূবফ ি 

প্রকা কযা মাবফ 

না।  
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ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি াংিান্ত তথ্য প্রদান 
 

তথ্য প্রদান াংিান্ত র্ফলবয় আর্র কতৃিবক্ষয নাভ  ঠিকানা  

 

ি. 

নাং 

তথ্য প্রদান াংিান্ত আর্র 

কতৃিবক্ষয নাভ 

দর্ফ সপান, ই-সভইর, পযাক্স 

০১ জনাফ ভযতুজা আভদ র্চফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়  

 

৯৫৭৬৬১৮ (অ্র্প),  

৯৫৭৬৬১৭ (পযাক্স) 

০১৭১৩০৬৯৭০২ (সভাফাইর) 

 
এ দপ্তবযয কাম িিভ াংিান্ত র্ফলবয় চরর্িবত্রয প্রবমাজক, র্যচারক, র্ফর্বন্ন গণভাধ্যভ কভী, র্ফর্বন্ন র্ক্ষা প্রর্তষ্ঠাবনয 

র্ক্ষাথীগণ, ভাজকভী আগ্রী ব্যর্িফগ ি এ দপ্তয সথবক র্ফর্বন্ন ভবয় তথ্য াংগ্র কবয থাবকন । তথ্য প্রদাবনয জন্য এ 

দপ্তবযয দার্য়ত্বপ্রাপ্ত একজন কভ িকতিা যবয়বছন। তথ্য প্রদানকাযী কভ িকতিাবক ায়তা কযায জন্য একটি সর যবয়বছ।  
 

তথ্য প্রদান সর 

 

ি. নাং দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা/ায়তা 

প্রদানকাযী কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীয নাভ 

দর্ফ সপান, ই-সভইর, পযাক্স 

০১ মুন্পী জারার উর্দ্দন র্চফ 

 

তথ্য প্রদাবনয দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি।  

৯৩৩০২১৮ (অ্র্প), 

০১৯১৩-০১৩৩৩২ (সভাফাইর) 

৯৩৩৯২৮৫ (পযাক্স) 

E-mail: secretary@bfcb.gov.bd,  

              secretarybfcb@yahoo.com 

 

০২ জনাফ সভা. ফাইদুর 

কর্ফয সভাল্লা 

চরর্িত্র র্যদ িক 

 

তথ্য প্রদাবন ায়তাকাযী কভ িকতিা  

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি। 

৯৩৩১৩৩৯ (অ্র্প)  

০১৭১২-৮৪০৪২৯ (সভাফাইর) 

৯৩৩৯২৮৫ (পযাক্স) 

E-mail: kabirbfcb@gmail.com  

০৩ জনাফ সভাাম্মদ র্পকুর 

ইরাভ 

উিভান কাযী 

  

তথ্য প্রদাবন ায়তাকাযী কভ িচাযী  

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি। 

৯৩৩১৩৩৯ (অ্র্প)  

০১৭১২-৫৩২৩১৬ (সভাফাইর) 

৯৩৩৯২৮৫ (পযাক্স) 

E-mail: safiqul.islam83@yahoo.com  
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চরর্িবত্রয নদত্র প্রার্প্ত াংিান্ত সফা প্রদান দ্ধর্ত 
 
সকাবনা চরর্িবত্রয সন্পয নদত্র প্রার্প্তয রবক্ষয ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড ি র্নধ িার্যত পযবভ আবফদন কযবত য় । 
আবফদনবত্রয বঙ্গ র্নবে ফর্ণ িত প্রবয়াজনীয় তথ্যার্দ প্রদান কযবত য় : 

 

ি. 

নাং 

চরর্িবত্রয প্রকৃর্ত   আফেকীয় তথ্যার্দ  

(ক) পূণ িনদঘ িয ফাাংরা 

চরর্িত্র (৩৫ র্ভ. 

র্ভ./১৬ র্ভ. র্ভ./ 

র্ডর্জটার) 

(১) র্নধ িার্যত পযবভ পূযণকৃত আবফদনত্র ; 

(২) র্নধ িার্যত সঘালণাত্র ; 

(৩) যীক্ষণ  র্ির্নাং র্প ফাফদ যকাবযয যাজস্ব খাবত জভাকৃত সেজার্য চারাবনয কর্ ;  

(৪) র্নধ িার্যত পযবভ ২০০/- টাকায নন জুর্ডর্য়ার স্টযাবম্প এর্পবডর্বট (প্রবমাজবকয-২টি, 

কার্র্নকাবযয-১টি  াংগীত র্যচারবকয-১টি) ; 

(৫) চরর্িত্রটিবত ব্যফহৃত প্রর্তটি গাবনয কথা- ৩ কর্ (গীর্তকায, সুযকায, কণ্ঠর্েী  

অ্র্বনয়  র্েীবদয নাভ) ; 

(৬) র্েী  করাকুরীবদয তার্রকা- ৩ কর্ ; 

(৭) কার্র্ন াংবক্ষ- ৩ কর্ ; 

(৮) সুটিাং র্িন্ফ ১টি ; 

(৯) চরর্িত্রটিয তদঘ িয র্ফফযণী ; 

(১০) র্ফএপর্ডর্’য র্ক্লয়াবযন্প (চরর্িত্রটিটি র্ফএপর্ডর্ ছাড়া অ্ন্য সকাবনা স্টুর্ডবত র্নর্ভ িত 

বর); 

(১১) চরর্িত্রটিয ১টি র্প্রন্ট/র্ডর্বর্ড ;  

(১২) ফাাংরাবদ র্পল্ম আকিাইবব পুযাতন ছর্ফয একটি কর্ (র্প্রন্ট/র্ডর্বর্ড) জভাদান াংিান্ত 

ছাড়ত্র। 

(খ) পূণ িনদঘ িয ফাাংরা 

চরর্িবত্রয 

সেইরায 

(১) র্নধ িার্যত পযবভ পূযণকৃত আবফদনত্র ; 

(২) যীক্ষণ  র্ির্নাং র্প ফাফদ যকাবযয যাজস্ব খাবত জভাকৃত সেজার্য চারাবনয কর্ ;  

(৩) সেইরাযটিয ১টি র্প্রন্ট/র্ডর্বর্ড। 

(গ) র্ফজ্ঞান চরর্িত্র 

 

(১) র্নধ িার্যত পযবভ পূযণকৃত আবফদনত্র ; 

(২) যীক্ষণ  র্ির্নাং র্প ফাফদ যকাবযয যাজস্ব খাবত জভাকৃত সেজার্য চারাবনয কর্ ;  

(৩) র্ফজ্ঞান চরর্িবত্রয ১টি র্প্রন্ট/র্ডর্বর্ড। 

(ঘ) আভদার্নকৃত 

পূণ িনদঘ িয ইাংবযর্জ 

চরর্িত্র 

 

(১) র্নধ িার্যত পযবভ পূযণকৃত আবফদনত্র ; 

(২) যীক্ষণ  র্ির্নাং র্প ফাফদ যকাবযয যাজস্ব খাবত জভাকৃত সেজার্য চারাবনয কর্ ;  

(৩) র্নধ িার্যত পযবভ ২০০/- টাকায নন জুর্ডর্য়ার স্টযাবম্প এর্পবডর্বট (আভদার্নকাযবকয-১টি) 

(৪) ইনববয়বয কর্ ; 

(৫) গে াংবক্ষ/সপ্র বুক ; 

(৬) এয়াযবয় র্ফর ; 

(৭) এর,র্,এ - এয তযার্য়ত প্রর্তর্রর্ ; 

(৮) র্ফর অ্ফ এর্িয তযার্য়ত প্রর্তর্রর্ ; 

(৯) চুর্িবত্রয মূর কর্ ; 

(১০) চরর্িত্র আভদার্নয এন,,র্’য প্রর্তর্রর্ (ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি কতৃিক 

প্রদত্ত); 

(১১) যপ্তার্নকাযী সদবয প্রবমাজক/র্যবফক র্ভর্ত সথবক প্রস্তার্ফত চরর্িত্র ম্পবকি 

যপ্তার্নকাযী প্রর্তষ্ঠাবনয র্যবফনায যাইট  এয ঠিকতা াংিান্ত প্রতযায়নত্র ;  

(১২) আভদার্নকৃত চরর্িবত্রয র্প্রন্ট/াড িড্রাইব/র্ডর্বর্ড।   

(ঙ) আভদার্নকৃত 

পূণ িনদঘ িয ইাংবযর্জ 

চরর্িত্রটিয 

সেইরায 

(১) র্নধ িার্যত পযবভ পূযণকৃত আবফদনত্র; 

(২) যীক্ষণ  র্ির্নাং র্প’ ফাফদ যকাবযয যাজস্ব খাবত জভাকৃত সেজার্য চারাবনয কর্;  

(৩) সেইরাবযয র্প্রন্ট/র্ডর্বর্ড। 

(চ) র্ফবদর্ 

দূতাফাবয 

(অ্ফার্ণর্জযক) 

চরর্িত্র 

(১) র্নধ িার্যত পযবভ পূযণকৃত আবফদনত্র; 

(২) চরর্িত্রটিয র্প্রন্ট/র্ডর্বর্ড; 

(৩) গে াংবক্ষ/সপ্র বুক ; 

(৪) তথ্য ভন্ত্রণারয়  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য অ্নুবভাদনত্র। 
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(ছ) র্পল্ম ক্লাফ/ 

সপডাবযন/ অ্ন্য 

সকাবনা প্রর্তষ্ঠান 

কতৃিক আবয়ার্জত 

উৎবফয 

(অ্ফার্ণর্জযক)  

চরর্িত্র 

(১) র্নধ িার্যত পযবভ পূযণকৃত আবফদনত্র; 

(২) চরর্িত্রটিয র্প্রন্ট; 

(৩) গে াংবক্ষ/সপ্র বুক ; 

(৪) তথ্য ভন্ত্রণারবয়য অ্নুবভাদনত্র; 

(৫) প্রদর্ িতব্য চরর্িত্রমূবয স্বত্বার্ধকাযীয অ্নুভর্তত্র; 

(৬) যীক্ষণ  র্ির্নাং র্প’ ফাফদ যকাবযয যাজস্ব খাবত জভাকৃত সেজার্য চারাবনয কর্;  

(জ) র্স্থযর্চত্র, 

সাস্টায, 

যান্ডর্ফর, 

র্ফরবফাড ি, 

ইবরকের্নক  

র্প্রন্ট র্ভর্ডয়ায় 

প্রচার্যত চরর্িত্র 

াংর্িষ্ট র্ফজ্ঞান  

(১) র্নধ িার্যত পযবভ পূযণকৃত আবফদনত্র ; 

(২) সাস্টায/পবটাবট ইতযার্দ প্রচায াভগ্রীয মুর্দ্রতব্য র্ডজাইন এফাং এয প্রর্তর্রর্। 

 

 

 

র্ফ. দ্র.  আবফদনবত্রয র্নধ িার্যত পযভ, সঘালণাত্র, অ্নুবভার্দত চারানত্র, এর্পবডর্ববটয পযভ ইতযার্দ র্ফনামূবল্য এ দপ্তয 

সথবক যফযা কযা য় । এছাড়া পযভগুবরা এ দপ্তবযয বয়ফাইবট ায়া মায় । আবফদনত্র সফাড ি র্চফ ফযাফয 

জভা র্দবত বফ।  

 
চরর্িত্র যীক্ষণ  র্ির্নাং র্প-এয ায  

সন্পয নদত্র প্রার্প্তয উবদ্দবে সকাবনা চরর্িবত্রয জন্য র্নধ িার্যত যীক্ষণ  র্ির্নাং র্প  ফাাংরাবদ র্পল্ম সন্পযর্ র্ফর্ধ, 

১৯৭৭ - এয ৩৬ র্ফর্ধবত ফর্ণ িত যাজস্ব র্াবফয খাত ‘১-৩৩৭১-০০০০-২৬৮১’ এ সেজার্য চারান ভাযপত ফাাংরাবদ 

ব্যাাংক/সানারী ব্যাাংবক জভা র্দবত য়। 

(ক) চরর্িবত্রয যীক্ষণ র্প  

 

চরর্িবত্রয াইজ/ 

পযম্যাট 

চরর্িবত্রয তদঘ িয র্প-এয ায 

১. ৩৫ র্ভর্রর্ভটায 

(২-র্ড, ৩-র্ড, 

র্বনভাবস্কা, 

র্বস্টার্বন) 

 

(i) সমখাবন চরর্িবত্রয তদঘ িয ৫০০ 

পৄবটয অ্র্ধক নয়।  

১০০০ টাকা।  

(ii) সমখাবন চরর্িবত্রয তদঘ িয 

৩০০০ পৄবটয অ্র্ধক নয়। 

৪০০০ টাকা।  

 (iii) সমখাবন চরর্িবত্রয তদঘ িয 

৩০০০ পৄবটয অ্র্ধক র্কন্তু ১৩০০০ 

পৄবটয অ্র্ধক নয়। 

৪০০০ টাকা ৩০০০ াজায পৄবটয অ্র্তর্যি তদবঘ িযয সক্ষবত্র 

প্রর্ত ১০০০ পৄট র্কাংফা ইায বিাাংবয জন্য ১৫০০ টাকা।  

 (iv) সমখাবন চরর্িবত্রয তদঘ িয 

১৩০০০ পৄবটয অ্র্ধক।  

১৯০০০ টাকা ১৩০০০ াজায পৄবটয অ্র্তর্যি তদবঘ িযয 

সক্ষবত্র প্রর্ত ১০০ পৄট অ্থফা ইায বিাাংবয জন্য ৩০০০ 

টাকা। তবফ র্ফবদর্ চরর্িবত্রয সক্ষবত্র ১৯০০০ টাকা 

১৩০০০ পৄবটয অ্র্তর্যি তদবঘ িযয সক্ষবত্র প্রর্ত ১০০ পৄট অ্থফা 

ইায বিাাংবয জন্য ২০০০ টাকা।  

২. ১৬ র্ভর্রর্ভটায 

(২-র্ড, ৩-র্ড, 

র্বনভাবস্কা, 

র্বস্টার্বন) 

 

(i) সমখাবন চরর্িবত্রয তদঘ িয ১২০০ 

পৄবটয অ্র্ধক নয়। 

টাকা ১০০০ প্রর্ত ৪০০ পৄট অ্থফা ইায বিাাংবয জন্য।  

(ii) সমখাবন চরর্িবত্রয তদঘ িয 

১২০০ পৄবটয অ্র্ধক।  

৩০০০ টাকা প্রর্ত ৪০০ পৄট অ্থফা ইায বিাাংবয জন্য 

১০০০ টাকা।  

৩। র্ডর্জটার  

অ্ন্যান্য পযম্যাট  
চরর্িবত্রয স্থার্য়ত্ব (timing or running time) র্ভর্নবট র্নধ িাযণ কবয তাবক ৯০ র্দবয় গুণ কবয 

৩৫ র্ভ. র্ভ. চরর্িবত্রয তুল্য তদঘ িয র্নধ িাযণ কযা য় । এবাবফ র্নণীত তদবঘ িযয র্বর্ত্তবত র্প এয ায  

র্যভাণ র্নধ িাযণ কযা য়।  
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(খ) চরর্িবত্রয র্ির্নাং র্প   

 

চরর্িবত্রয াইজ/পযম্যাট চরর্িবত্রয তদঘ িয  র্প - এয ায 

১. ৩৫ র্ভর্রর্ভটায (২-র্ড, ৩-

র্ড, র্বনভাবস্কা, র্বস্টার্বন) 

২০০০ পৄট ম িন্ত  

২০০০ পৄবটয অ্র্ধক 

১০০০ টাকা 

৬০০০ টাকা। 

২. ১৬ র্ভর্রর্ভটায ২০০০ পৄট ম িন্ত  

২০০০ পৄবটয অ্র্ধক 

১০০০ টাকা 

২০০০ টাকা। 

৩। র্ডর্জটার  অ্ন্যান্য 

পযম্যাট  
চরর্িবত্রয স্থার্য়ত্ব (timing or running time) র্ভর্নবট র্নধ িাযণ কবয তাবক ৯০ 

র্দবয় গুণ কবয ৩৫ র্ভ. র্ভ. চরর্িবত্রয তুল্য তদঘ িয র্নধ িাযণ কযা য় । এবাবফ র্নণীত তুল্য 

তদবঘ িযয র্বর্ত্তবত র্প এয ায  র্যভাণ র্নধ িাযণ কযা য়। 

 
র্ফবদর্ র্ভনমূবক সফা প্রদান দ্ধর্ত  

 ফাাংরাবদস্থ র্ফবদর্ র্ভনমূ তাবদয র্নজস্ব সকাবনা াংফাদর্চত্র, তথ্যর্চত্র র্কাংফা পূণ িনদঘ িয/স্বেনদঘ িয চরর্িত্র 

জনাধাযবণ্য প্রদ িন কযবত চাইবর ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি ফযাফয াংর্িষ্ট চরর্িবত্রয জন্য র্নধ িার্যত পযবভ 

আবফদন কযবত য়; 

 আবফদবনয পূবফ ি যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় এফাং তথ্য ভন্ত্রণারবয়য মথামথ অ্নুবভাদন র্নবত য় । সফাড ি যীক্ষাসন্ত স্থান, তার্যখ 

উবল্লখ অ্ফার্ণর্জযক  অ্বপ্রক্ষাগৃমূরক র্বর্ত্তবত প্রদ িন াববক্ষ উি চরর্িবত্রয জন্য র্ফবল সন্পয নদত্র 

জার্য কবয থাবক; 

 বন্সয আইয়নয ংমশ্লষ্ট ধাযা অনুমাী দূতাফাবয চরর্িত্রমূ যীক্ষবণয জন্য সকাবনা যীক্ষণ র্প  র্ির্নাং র্প 

সনয়া য় না;  

 র্ফবদর্ র্ভনমূ তাবদয দূতাফাবয ফাইবয সকাবনা স্থাবন র্নজস্ব ফা অ্ন্য সকাবনা স্থানীয় চরর্িত্র াংবদয াবথ 

সমৌথ উবদ্যাবগ তাবদয র্নজস্ব চরর্িত্র প্রদ িন কযবত চাইবর ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয পূফ িানুভর্ত র্নবত য় ।  

 
আন্তজিার্তক চরর্িত্র উৎবফয (অ্ফার্ণর্জযক) চরর্িত্র যীক্ষা াংিান্ত সফাদান দ্ধর্ত   


 র্পল্ম ক্লাফ/সপডাবযন/অ্ন্য সকাবনা প্রর্তষ্ঠান কতৃিক আবয়ার্জত আন্তজিার্তক চরর্িত্র উৎবফ প্রদর্ িতব্য চরর্িত্রমূ 

মথার্নয়বভ সন্পযপূফ িক নদত্র গ্রণ কযবত য়;  

 এ জবন্য র্নধ িার্যত পযবভ আবফদনত্র চরর্িবত্রয সপ্র বুক/কার্র্ন াংবক্ষ, তথ্য ভন্ত্রণারবয়য অ্নুভর্তত্র, যীক্ষণ 

 র্ির্নাং র্প জভা ফাফদ চারাবনয কর্, াংর্িষ্ট চরর্িবত্রয র্প্রন্ট/র্ডর্বর্ড, প্রদর্ িতব্য চরর্িত্রমূবয স্বত্বার্ধকাযীয 

অ্নুভর্তত্র, সম ভস্ত স্থাবন উি উৎফ অ্নুর্ষ্ঠত বফ তায ঠিকানা াংফর্রত তার্রকা ইতযার্দ জভা র্দবত য় ;  

 তথ্য ভন্ত্রণারবয়য তিাফর্র ারনপূফ িক উৎফ ার্রত সে এ ভবভ ি একটি অ্ঙ্গীকাযনাভা দার্খর কযবত য়। 
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চরর্িত্র াংদ (র্নফন্ধন) আইন ২০১১ এফাং র্নফন্ধন দ্ধর্ত 
 
ফতিভান যকায র্পল্ম ক্লাফমূ (সযর্জবস্ট্রন  র্নয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮০ যর্তপূফ িক ‘চরর্িত্র াংদ (র্নফন্ধন) আইন, ২০১১’ 

প্রণয়ন কবযবছ। এ আইবনয আবরাবক চরর্িত্র াংদ মূবয র্নফন্ধন নদ প্রদান কযা য় । এ কাম িিবভয পবর সদবয চরর্িত্র 

াংবদয ভাধ্যবভ তরুণ র্নভ িাতাযা তাবদয র্নর্ভ িত চরর্িত্র অ্ফার্ণর্জযক এফাং অ্বপ্রক্ষাগৃমূরক র্বর্ত্তবত খুফ বজই প্রদ িবনয 

সুবমাগ াসে। এবত কবয চরর্িত্র াংদ আবিারন ইর্তফাচকবাবফ আবযা সফগফান  সয়বছ এফাং বর্ফষ্যৎ প্রজন্ আদৄর্নক র্চ ন্তা-

সচতনায় র্ফোী বয় গবড় উঠসছ।  

 
চরমিত্র ংদ/মপল্মক্লাফ/বাাইটিয মনফন্ধন/নফায়নয জন্য ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফায়ড ড মনধ ডামযত পযয়ভ আয়ফদন কযয়ত 

। প্রর্তটি আবফদনবত্রয াবথ র্নবোি কাগজত্র স কযবত য় : 

 ১৯৭৭ ায়রয ফাংরায়দ মপল্ম বন্সযম মফমধভারায ৩৬ মফমধয়ত ফমণ ডত যাজস্ব মায়ফয খায়ত বেজাময চারান 

ভাযপত ফাংরায়দ ব্যাংয়ক মনধ ডামযত বযমজয়েন মপ জভা বদায  চারায়নয মূর কম’ 

 মপল্ম ক্লায়ফয ংগঠন  উয়দ্দশ্য ম্বমরত গঠনতন্ত্র; এফং 

 অন্যান্য আনুলমঙ্গক কাগজত্র।  

 

র্নফন্ধন  নফায়ন র্প প্রর্ত াঁচ ফছয সভয়াবদয জন্য র্নবোি াবয প্রদান কযবত য়।  

 ঢাকা, নাযায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাভ, খুরনা  যাজাী দবয অ্ফর্স্থত র্পল্ম ক্লাবফয জন্য ২৫০০  (দুই াজায াঁচত) টাকা।  

 অ্ন্যান্য স্থাবনয জন্য ১৭৫০ (এক াজায াতত ঞ্চা) টাকা । 
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চরর্িবত্র অ্িীরতা দূযীকযবণ র্বনভা র র্যদ িন কাম িিভ 
 
 অ্িীর ছর্ফ ভাবজয তনর্তকতায অ্ফক্ষয় ঘটায় । এ ধযবনয অ্িীর  অ্নফধ চরর্িত্র প্রদ িন ফবন্ধয জন্য সফাবড িয 

ম্মার্নত দস্য, কভ িকতিা এফাং চরর্িত্র র্যদ িকগণ সদবয র্ফর্বন্ন সজরায় অ্ফর্স্থত র্বনভা রমূ র্নয়র্ভত 

র্যদ িন কবয থাবকন ; 

 ভানুবলয মূল্যবফাধ  তনর্তকতা মুন্নত যাখবত এ কাম িিভ একটি গুরুত্বপূণ ি কাজ ;  

 এ দপ্তবযয কভ িকতিাগণ র্নয়র্ভতবাবফ র্বনভা র র্যদ িন কযবছন, মা অ্িীর ছর্ফ প্রদ িন ফবন্ধ ফতিভান যকাবযয 

উবদ্যাবগ ায়ক ভূর্ভকা ারন কবযবছ ; 

 র্যদ িন কাম িিভ সজাযদায কযায ভাধ্যবভ চরর্িত্র র্েবক অ্াংস্কৃর্ত, অ্িীরতা  মূল্যবফাবধয  অ্ফক্ষয় সথবক  

যক্ষা কযায জন্য কাম িকয দবক্ষ গ্রণ কযা এফাং চরর্িত্র র্বে সুস্থ র্যবফ র্পর্যবয় আনায জন্য ফাাংরাবদ 

চরর্িত্র সন্পয সফাড ি কাজ কবয মাবে। 

 
 ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফায়ড ডয কভ ডকতডাগণ কর্তডক ২০১৫ ায়র ঢাকা, নাযাণগঞ্জ, গাজীপুয, ভামনকগঞ্জ, নযমংদী, 

টাংগাইর, মযাজগঞ্জ, ফগুড়া, জপুযাট, গাইফান্ধা, বযপুয, ভভনমং, জাভারপুয, যংপুয, মদনাজপুয, 

রারভমনযাট, নীরপাভাযী, াফনা, যাজাী, চাাইনফাফগঞ্জ, নগাঁ, ঞ্চগড়, ঠাকুযগাঁ, খুরনা, ময়ায, কুমষ্টা, 

াতক্ষীযা, বভয়যপুয, পমযদপুয, ভাদাযীপুয, যীতপুয, বগাারগঞ্জ, মফ-ফাড়ীা, মকয়াযগঞ্জ, ময়রট, বভৌরবীফাজায, 

মফগঞ্জ, কুমভল্লা, বপনী, রক্ষ্মীপুয, বনাাখারী, চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, ফান্দযফান, ফমযার, ববারা, ময়যাজপুয  

টুাখারী বজরায ৩৫৩টি ময়নভা র মযদ ডন কযা য়য়ছ। 
 

 চরমিয়ত্র বন্সযমফীন অ শ্লীর গান  দৃশ্য ংয়মাজন কয়য প্রদ ডন কযায দায় কুমভল্লা বজরায বকাতারী ধানাধীন 

‘রুারী’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘বপযাযী আাভী ’’; মফ-ফাড়ী বজরায আশুগঞ্জ থানাধীন ‘বভঘনা’ ময়নভা র বথয়ক 

‘‘অড ডায’’; খুরনা ভানগযীয ‘বাাইটি’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘ট মরডায’’ এফং ‘জনতা’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘বতয়যা 

ান্ডা এক গুন্ডা ’’  ; নাযাণগঞ্জ বজরায বানাযগাঁ ধানাধীন ‘রাবরী’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘রালু কাই’’, একই থানায 

‘আভন্ত্রণ’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘Sexy Girl & Dimention’’, মমদ্ধযগঞ্জ থানাধীন ‘যংধনু’ ময়নভা র বথয়ক 

‘‘ঘাড় বতড়া’’, ‘স্বণ ডা ভর’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘বচনা জানা ত্রু ’’, ‘যাজ ভর’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘মফলাক্ত বচাখ’’; 

বপনী বজরায ‘দুরার’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘চামন্দ গযভ’’; গাজীপুয বজরায ‘ঊল্কা’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘টাইয়টরমফীন 

ইংয়যমজ ছমফ’’; জপুযাট বজরায ‘নাজভা’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘বকাভত’’; ঢাকা বজরায াবাযস্থ ‘মউমর’ ময়নভা 

র বথয়ক ‘‘টাইয়টরমফীন ইংয়যমজ  মন্দী ছমফ ’’ এফং ঢাকা ভানগযীয ‘যামজা’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘অান্ত 

বভয়’’, ‘ছন্দ’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘বভয় অযণ’’, ‘আজাদ’ ময়নভা র বথয়ক ‘‘ঘাড় বতড়া’’, ‘ভানী’ ময়নভা র 

বথয়ক ‘‘বাড়ায়ট খুনী’’ চরমিত্রগুয়রা জব্দ কযায জন্য এ দিয বথয়ক ংমশ্লষ্ট থানা জব্দত্র বপ্রযণ কযা য়য়ছ।  
 

 এছাড়া অনুয়ভাদনমফীন বািায িাযা প্রচাযকাম ড চারায়নায দায় ৯টি চরমিয়ত্রয প্রয়মাজকয়ক ব্যাখ্যা তরফ কয়য তকড 

কযা য়য়ছ। চরমিয়ত্র অশ্লীরতা, বন্সযমফীন চরমিত্র এফং চরমিয়ত্রয অশ্লীর দৃশ্য  অশ্লীর প্রচায াভগ্রীয মফরুয়দ্ধ 

ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফাড ড তৎয যয়য়ছ। 
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ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি 

ঢাকা। 

 
২০১৪-১৫ অ্থ িফছবযয ফযাদ্দকৃত ফাবজট  প্রকৃত খযচ াংিান্ত র্ফফযণী : 

 
                              (অ্াংক মু াজায টাকায়) 

ির্ভক  

নাং 

র্াফ খাত 

 

ফাবজট 

ফযাদ্দ 

২০১৪-১৫ 

প্রকৃত খযচ উদ্ধৃত্ত/অ্র্তর্যি 

(-) (+) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০০০০ ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি 

যাজস্ব র্াফ 
    

কভ িকতিায ০১ (এক)টি দ 

শূন্য থাকায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত 

যবয়বছ। ৪৫০০ অ্র্পাযবদয সফতন :    

৪৫০১ অ্র্পাযবদয সফতন  

                            উ-সভাট=  

১৬,০০ 

১৬,০০ 

১৩,১২ 

১৩,১২ 

(-) ২,৮৮ 

(-) ২,৮৮ 

৪৬০০ প্রর্তষ্ঠান কভ িচাযীবদয সফতন :     

৪৬০১ প্রর্তষ্ঠান কভ িচাযীবদয সফতন : 

                           উ-সভাট=  

২০,০০ 

২০,০০ 

১৪,৫৪ 

১৪,৫৪ 

(-) ৫,৪৬ 

(-) ৫,৪৬ 

০২ (দুই) জন কভ িচাযী অ্ফয 

গ্রণ কযায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত 

যবয়বছ। 

৪৭০০ বাতার্দ     

৪৭০১ ভাঘ ি বাতা ৬,৭৫ ৫,৩১ (-) ১,৪৪ ঐ 

৪৭০৫ ফার্ড় বাড়া বাতা ১০,০০ ৭,৪৩ (-) ২,৫৭ ঐ 

৪৭০৯ োর্ন্ত র্ফবনাদন বাতা ১,২০ ২৫ (-) ৯৫ ঐ 

৪৭১৩ উৎফ বাতা ৫,৭০ ৪,৩২ (-) ১,৩৮ ঐ 

৪৭১৭ র্চর্কৎা বাতা ২,০০ ১,৭০ (-) ৩০ ঐ 

৪৭৫৫ টির্পন বাতা ৫০ ২২ (-) ২৮ ঐ 

৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা ৫০ ৩৬ (-) ১৪ ঐ 

৪৭৭৩ র্ক্ষা ায়ক বাতা ৬০ ৪৭ (-) ১৩ ঐ 

৪৭৯৫ অ্ন্যান্য বাতা ৪০ ৪২ (+) ০২ - 

                            উ-সভাট= ২৭,৬৫ ২০,৪৮ (-) ৭,১৭  

৪৮০০ যফযা  সফা     

৪৮০১ ভ্রভণ ব্যয় ৩,০০ ২,৯৮ (-) ০২ - 

 

*৪৮০৬ অ্র্প বাড়া ২৫,০০ ২৩,৪৪ (-) ১,৫৬ এর্প্রর ২০১৫ ভা ম িন্ত র্ফর 

র্যবাধ কযা বয়বছ । 
ভার্ক বাড়ায সচবয় টাকা 

কভ থাকায় সভ  জুন ভাবয 

র্ফর র্যবাধ ম্ভফ য়র্ন, 

র্ফধায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত যবয়বছ। 

৪৮১৩ কাস্টভ শুল্ক/বযাট ৪০,০০ - (-) ৪০,০০ দু’টি র্ডর্জটার প্রবজক্টয 

সভর্ন িবয়য রবক্ষয প্রাপ্ত 

০৪টি দযত্রই মূল্যায়ন কর্ভটি 

কতৃিক অ্গ্রণবমাগ্য র্ফবফর্চত 

য়ায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত 

যবয়বছ। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

*৪৮১৬  সটর্রবপান/সটর্রর্প্রন্টায ২,০০ ১,২০ (-) ৮০ ব্যয় আনুার্তক াবয কভ 

য়ায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত 

যবয়বছ। 

*৪৮১৯ ার্ন ১,৫০ ১,০৯ (-) ৪১ ঐ 

*৪৮২১ র্ফদুযৎ ৪,৩০ ২,৮৭ (-) ১,৪৩ ঐ 

৪৮২৩ সবোর  লুর্ব্রকযান্ট ২,৫০ ২,৩৬ (-) ১৪ এর্প্রর ২০১৫ ভা ম িন্ত র্ফর 

র্যবাধ কযা বয়বছ । টাকা 

কভ থাকায় র্ফর র্যবাধ 

ম্ভফ য়র্ন র্ফধায় এ খাবত 

উদ্ধৃত্ত যবয়বছ। 

৪৮৩২ অ্র্ড র্বর্ড/চরর্িত্র র্নভ িাণ ৫০ ০১ (-) ৪৯ ব্যয় আনুার্তক াবয কভ 

য়ায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত 

যবয়বছ। 

৪৮৮২ আইন াংিাভত্ম ব্যয় ২,০০ ২৮ (-) ১,৭২ ঐ 

৪৮৮৩ ম্মানী বাতা/ র্প/ার্যের্ভক ৫১,৮৭ ৪৯,৯২ (-) ১,৯৫ - 

৪৮৯৩ ায়ার্যাং চাজি ১২,৬৩ ১০,০৭ (-) ২,৫৬ গাড়ীয ব্যফায আনুার্তক 

াবয কভ য়ায় এ খাবত 

উদ্ধৃত্ত যবয়বছ। 

৪৮৯৯ অ্ন্যান্য ব্যয় ১৮,০০ ১৫,৯৩ (-) ২,০৭ ব্যয় আনুার্তক াবয কভ 

য়ায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত 

যবয়বছ। 

                               উ-সভাট= ১,৬৩,৩০ ১১,০১৫ (-) ৫৩,১৫  

৪৯০০ সভযাভত  াংযক্ষণ :     

৪৯০১ সভাটয মানফান ১,৫০ ১,৩৫ (-) ১৫ ব্যয় আনুার্তক াবয কভ 

য়ায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত 

যবয়বছ। 

৪৯১১ কর্ম্পউটায  অ্র্প যঞ্জাভ ৫,০০ ৪,৯৪ (-) ০৬ ঐ 

                              উ-সভাট= ৬,৫০ ৬,২৯ (-) ২১  

৬৮০০ ম্পদ াংগ্র/িয়     

**৬৮১৩ মন্ত্রার্ত  অ্ন্যান্য যঞ্জাভ ১,২০,০০ - (-) ১,২০,০০ দু’টি র্ডর্জটার প্রবজক্টয 

সভর্ন িবয়য রবক্ষয প্রাপ্ত 

০৪টি দযত্রই মূল্যায়ন কর্ভটি 

কতৃিক অ্গ্রণবমাগ্য র্ফবফর্চত 

য়ায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত 

যবয়বছ। 

৬৮১৫ কর্ম্পউটায  মন্ত্রাাং ৫,০০ - (-) ৫,০০ টিএন্ডইবত নতুন কর্ম্পউটায 

অ্ন্তভু িিকযণ ম্ভফ না য়ায় 

এ খাবত উদ্ধৃত্ত যবয়বছ। 

৬৮১৯ অ্র্প যঞ্জাভ ১,২০ - (-) ১,২০ যঞ্জাভার্দ িয় ম্ভফ য়র্ন 

র্ফধায় এ খাবত উদ্ধৃত্ত যবয়বছ। 

৬৮২১ আফাফত্র ৬,০০ ৩,০০ (-) ৩,০০ ব্যয় আনুার্তক াবয কভ 

য়ায় এখাবত উদ্ধৃত্ত যবয়বছ। 

 উ-সভাট= ১,৩২,২০ ৩,০০ (-) ১,২৯,২০  

 উ-সভাট যাজস্ব র্াফ = ৩,৬৫,৬৫ ১,৬৭,৫৮ (-) ১,৯৮,০৭  

 সভাট- ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাড ি = 

 

৩,৬৫,৬৫ ১,৬৭,৫৮ (-) ১,৯৮,০৭  
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ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফাড ড 

ঢাকা। 

 
২০১৫-১৬ অথ ডফছয়যয ফযাদ্দকৃত ফায়জট  প্রকৃত খযচ ংক্রান্ত মফফযণী :  

 
                              (অংক মু াজায টাকা) 

ক্রমভক  

নং 

মাফ খাত 

 

ফায়জট 

ফযাদ্দ 

২০১৫-১৬ 

প্রকৃত খযচ উদ্ধৃি/অমতমযক্ত 

(-) (+) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০০০০ ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফাড ড 

যাজস্ব মাফ 
    

৪৫০০ অমপাযয়দয বফতন :     

৪৫০১ অমপাযয়দয বফতন  

                           উ-বভাট= 

২৫,০০ 

২৫,০০ 

২৪,০০ 

২৪,০০ 

(-) ১,০০ 

(-) ১,০০ 
 

৪৬০০ প্রমতষ্ঠান কভ ডচাযীয়দয বফতন :     

৪৬০১ প্রমতষ্ঠান কভ ডচাযীয়দয বফতন : 

                           উ-বভাট=  

১৯,৩০ 

১৯,৩০ 

১৮,৫০ 

১৮,৫০ 

(-) ৮০ 

(-) ৮০ 
 

৪৭০০ বাতামদ     

৪৭০১ ভাঘ ড বাতা ৫০ ৫০ - ঐ 

৪৭০৫ ফামড় বাড়া বাতা ৮,৭৯ ৬,৮১ (-) ১,৯৮ ঐ 

৪৭০৯ োমন্ত মফয়নাদন বাতা ২,০০ ৫৫ (-) ১,৪৫ ঐ 

৪৭১৩ উৎফ বাতা ৭,৮৯ ৭,৮০ (-) ৯ ঐ 

৪৭১৪ ফাংরা নফফল ড বাতা ৭৪ ৬২ (-) ১২  

৪৭১৭ মচমকৎা বাতা ২,০০ ১,৬১ (-) ৩৯ ঐ 

৪৭৫৫ টিমপন বাতা ৩০ ২২ (-) ৮ ঐ 

৪৭৬৫ মাতাাত বাতা ৫০ ৩৫ (-) ১৫ ঐ 

৪৭৭৩ মক্ষা াক বাতা ৬০ ৪৫ (-) ১৫ ঐ 

৪৭৯৫ অন্যান্য বাতা ৬০ ৪৪ (-) ১৬ - 

                            উ-বভাট=  ২৩,৯২ ১৯,৩৫ (-) ৪,৫৭  

৪৮০০ যফযা  বফা     

৪৮০১ ভ্রভণ ব্য ৩,২০ ৩,২০ - - 

 

৪৮০৫ বাযটাইভ ১,৮০ ১,৮০ -  

*৪৮০৬ অমপ বাড়া ৩৯,৩০ ৩৯,২৮ (-) ২  

৪৮১৩ কািভ শুল্ক/বুাট ৪০,০০ - (-) ৪০,০০ দু’টি মডমজটার প্রয়জক্টয 

বভমন ক্রয়য রয়ক্ষু প্রাি 

দযত্র মূল্যান কমভটি 

কর্তডক অগ্রণয়মাগ্য 

মফয়ফমচত া এ 

খায়ত উদ্ধৃি যয়য়ছ। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

*৪৮১৬  বটমরয়পান/বটমরগ্রাভ/বটমরমপ্রন্টায ১,৫০ ১,০১ (-) ৪৯ এমপ্রর, বভ  জুন ২০১৬ 

ভায়য মফর না াা 

এ খায়ত উদ্ধৃি যয়য়ছ। 

৪৮১৭ বটয়রক্স/পুাক্স/ইন্টাযয়নট ৪০ ৪০ - - 

*৪৮১৯ ামন ১,৫০ ১,৪২ (-) ৮ - 

*৪৮২১ মফদুুৎ ৩,৫০ ২,৬৮ (-) ৮২ বভ  জুন ২০১৬ ভায়য 

মফর না াা এ খায়ত 

উদ্ধৃি যয়য়ছ। 

৪৮২৩ বয়োর  লুমিকুান্ট ২,০০ ২,০০ - - 

৪৮৩২ অমড মবমড/চরমিত্র মনভ ডাণ ০০ - - - 

৪৮৩৩ প্রচায  মফজ্ঞান ২,০০ ২,০০ - - 

৪৮৪৫ আপ্যান ব্য ২,৭০ ২,৭০ - - 

৪৮৮২ আইন ংক্রান্ত ব্য ৫০ ৩৮ (-) ১২ - 

৪৮৮৩ ম্মানী বাতা/ মপ/ামযেমভক ৯৫,০০ ৯৫,০০ - - 

৪৮৯৩ াামযং চাজড ৮,০০ ৮,০০ - - 

৪৮৯৯ অন্যান্য ব্য ৭,০০ ৭,০০ - - 

                           উ-বভাট= ২,০৮,৪০ ১,৬৬,৮৭ (-) ৪১,৫৩  

৪৯০০ বভযাভত  ংযক্ষণ :     

৪৯০১ বভাটয মানফান ১,৫০ ১,৩০ (-) ২০ - 

৪৯১১ কমম্পউটায  অমপ যঞ্জাভ ৫,০০ ৫,০০ - - 

                          উ-বভাট= ৬,৫০ ৬,৩০ (-) ২০  

৬৮০০ ম্পদ ংগ্র/ক্র     

**৬৮১৩ মন্ত্রামত  অন্যান্য যঞ্জাভ ১,২০,০০ - (-) ১,২০,০০ দু’টি মডমজটার প্রয়জক্টয 

বভমন ক্রয়য রয়ক্ষু প্রাি 

দযত্র মূল্যান কমভটি কর্তডক 

অগ্রণয়মাগ্য মফয়ফমচত া 

এ খায়ত উদ্ধৃি যয়য়ছ। 

৬৮১৫ কমম্পউটায  মন্ত্রাং ৫০ - (-) ৫০ টিএন্ডইয়ত নতুন কমম্পউটায 

অন্তভু ডক্তকযণ ম্ভফ না া 

এ খায়ত উদ্ধৃি যয়য়ছ। 

৬৮১৯ অমপ যঞ্জাভ ৫০ - (-) ৫০ যঞ্জাভামদ ক্র ম্ভফ মন 

মফধা এ খায়ত উদ্ধৃি যয়য়ছ। 

৬৮২১ আফাফত্র ২,৬৬ ২,৬৫ (-) ১ - 

 উ-বভাট= ১,২৩,৬৬ ২,৬৫ (-) ১,২১,০১  

 উ-বভাট যাজস্ব মাফ = ৪,০৬,৭৮ ২,৩৭,৬৭ (-) ১,৬৯,১১  

 বভাট- ফাংরায়দ চরমিত্র বন্সয বফাড ড = 

 

৪,০৬,৭৮ ২,৩৭,৬৭ (-) ১,৬৯,১১  
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সফা প্রার্প্তয জন্য সমাগাবমাগ 
 
ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয কাম িারয় সযড র্িবন্ট সফাযাক টায়ায, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গাবড িন সযাড, যভনা, ঢাকা-১০০০, 

ঠিকানায় সন্পয নদবত্রয আবফদনত্র  অ্ন্যান্য আনুলর্ঙ্গক কাগজত্র র্ফনামূবল্য ায়া মাবফ । এছাড়া ফাাংরাবদ চরর্িত্র 

সন্পয সফাবড িয র্নজস্ব বয়ফ াইট সথবক প্রবয়াজনীয় তথ্য জানা মাবফ।  

 

 বয়ফ াইবটয ঠিকানা : www.bfcb.gov.bd    

 ই-সভইর ঠিকানা :   vicechairman@bfcb.gov.bd, secretary@bfcb.gov.bd, 

secretarybfcb@yahoo.com 
 সটর্রবপান নম্বয : বাই সচয়াযম্যান - ৯৩৩২৪২৭, র্চফ - ৯৩৩০২১৮, র্যদ িন াখা - ৯৩৩১৩৩৯ 

 পযাক্স নম্বয : ৯৩৩৯২৮৫   

 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয বয়ফাইট   
 

ফাাংরাবদ চরর্িত্র সন্পয সফাবড িয র্নজস্ব একটি বয়ফাইট যবয়বছ । এ বয়ফাইবট The Censorship of Films Act 

1963, The Censorship of Films (Amendment) Act, 2006, The Bangladesh Censorship of 

Films Rules, 1977 এফাং The Code for Censorship in Bangladesh, 1985, The Cinematograph 

Act, 1918  সন্পয সফাড ি াংিা ন্ত কর তথ্য র্ন্নবফর্ত যবয়বছ । এছাড়া সন্পয সফাবড ি আবফদন াংিা ন্ত কর পযভ 

বয়ফাইবট যবয়বছ । সম সকাবনা ব্যর্ি এ কর তথ্য ফা ডকুবভন্ট সফাবড িয বয়ফাইট সথবক ডাউনবরাড কযবত াবযন । 

বয়ফাইট ঠিকানা  www.bfcb.gov.bd । এছাড়া, এ দপ্তবয ই-সভইর ঠিকানা যবয়বছ । ই-সভইর ঠিকানা 

vicechairman@bfcb.gov.bd, secretary@bfcb.gov.bd, secretarybfcb@yahoo.com 
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