
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সসন্সর সবার্ ড 

রযড ক্রিদন্ট রফাযাক টাওয়ায 

৩৭/৩/এ ইস্কাটন গাদড েন রযাড, যভনা, ঢাকা ১০০০। 

 

চরক্রিদেয রন্সয নদে প্রদান রফায ধামূ 

 

একনজদয ধাসমূহ  

 ধা-১: আদফদন জভা এফাং ক্রডক্রবক্রড ও কাগজে মাচাই  

 ধা-২: রন্সয সূক্রচভুক্রি, যীক্ষণ ও নদে প্রদান ক্রফলদয় ক্রদ্ধান্ত গ্রণ 

 ধা-৩: ক্রফনা কতেদন া দর যাক্রয নদে প্রদান 

 ধা-৪: কতেন/াংদাধন াদদক্ষ া দর তা ক্রনক্রিত কদয নদে প্রদান 

 ধা-৫: রন্সয রফাড ে কর্তেক প্রদ েন অনুদমাগী ক্রফদফক্রচত ওয়া, আক্রর এফাং আক্রদর ক্রনষ্পক্রি 

 ধা-৬: আক্রর আদফদন অগ্রায, আক্রর কক্রভটিদত প্রদ েন অনুদমাগী ক্রফদফক্রচত এফাং  

                নদেক্রফীন চরক্রিে রঘালণা 

 ধা-৭: চরক্রিদেয ক্রযবাইজড বা েদনয জন্য রন্সয নদদেয আদফদন  

 

ধাসমূদহর চ্চববরণ  

ধা-১: আদফদন জভা এফাং ক্রডক্রবক্রড ও কাগজে মাচাই  

 ১.১. রফা গ্রীতা ফাাংরাদদ চরক্রিে রন্সয রফাদড েয ওদয়ফাইট /অক্রপ রথদক পযভ -১ এফাং 

চরক্রিদেয প্রদমাজক , াংগীত ক্রযচারক ও কাক্রক্রনকাদযয রপনাভা রফাদড েয চাক্রদা 

রভাতাদফক অন্যান্য কাগজে পূযণ কদয চরক্রিদেয ক্রডক্রবক্রড রন্সয রফাদড েয ক্রচদফয 

দপ্তদয জভা ক্রদদফন।  
 ১.২.  রফাড ে ক্রচফ একজন চরক্রিে ক্রযদ েকদক আদফদনটি ক্রনষ্পক্রিয রদক্ষয াখায দাক্রয়ত্ব ক্রদদফন।  

১.৩.  াংক্রিষ্ট চরক্রিে ক্রযদ েক চরক্রিদেয প্রদমাজক /প্রক্রতক্রনক্রধদক ক্রনদয় প্রদজকন রুদভ 

চরক্রিেটিয ক্রডক্রবক্রডয চরতা যীক্ষা কদযন এফাং াংক্রিষ্ট কাগজে রদদখ রনন।  
 ১.৪.  ক্রডক্রবক্রড চর ও কাগজে ঠিক দর আদফদন জভা ক্রনদয় প্রাক্রপ্ত যক্রদ রদওয়া য়। 

 

ধা-২: সসন্সর সূচ্চচভুচ্চি, রীক্ষণ ও সনেত্র প্রোন চ্চবষদে চ্চসদ্ধান্ত গ্রহণ  

২.১.  চরক্রিদেয ক্রডক্রবক্রড চর ও াংক্রিষ্ট কাগজে ঠিক থাকদর চরক্রিেটিয রন্সয নদদয 

জন্য যীক্ষদণয রদক্ষয সূক্রচভুি য়।  
 ২.২. ক্রনধ োক্রযত তাক্রযখ ও ভদয় রন্সয রফাদড েয ম্মাক্রনত দস্যবৃন্দ চরক্রিেটি যীক্ষা কদযন।  

২.৩.  রীক্ষদণর র সবাদর্ ডর সম্মাচ্চনত সেস্যবৃদের সব ডসম্মত বা সাংগচ্চরদের মতামদতর চ্চিচ্চিদত 

সবাদর্ ডর সচোরম্যান মদহােে চলচ্চিত্রটির সসন্সর সনেত্র চ্চবষদে চ্চসদ্ধান্ত প্রোন কদরন।  

 

 

 

 



ধা-৩: চ্চবনা কতডদন াশ হদল যাক্রয সনেত্র প্রোন  

 ৩.১.  চরক্রিেটি ক্রফনা কতেদন া দর যাক্রয রন্সয নদে প্রস্তুক্রতয কাম েিভ গ্রণ কযা য়। 

৩.২.  রচয়াযম্যান ভদাদয় (তাঁয অনুক্রিক্রতদত বাই রচয়াযম্যান ) কর্তেক স্বাক্ষক্রযত নদ ে 

চরক্রিদেয প্রদমাজক/ভদনানীত প্রক্রতক্রনক্রধয াদত স্তান্তয কযা য়।  
 

ধা-৪: কতডন/সাংদশাধন সাদদক্ষ াশ হদল তা চ্চনচ্চিত কদর সনেত্র প্রোন  

 ৪.১.  চলচ্চিত্রটি কতডন/সাংদশাধন সাদদক্ষ াশ হদল সসন্সর সবাদর্ ডর চ্চসদ্ধান্ত সাংচ্চিষ্ট চলচ্চিদত্রর 

প্রদ াজকদক দত্রর মাধ্যদম জাচ্চনদে সেওো হে।  
৪.২.  প্রদ াজক সবাদর্ ডর চ্চসদ্ধান্ত বাস্তবােদন সম্মত হদল তোনু ােী কতডন/সাংদশাধন কদর চলচ্চিদত্রর 

চ্চর্চ্চিচ্চর্ সসন্সর সবাদর্ ড জমা চ্চেদবন। 

৪.৩.  কতডন/সাংদশাধন সবার্ ড কা ডালদের কম ডকতডাগণ প্রশাসচ্চনকিাদব রীক্ষা কদর সবার্ ড সিাে 

প্রচ্চতদবেন োচ্চিল কদরন। 

৪.৪.  কতডন/সাংদশাধদনর সক্ষদত্র সসন্সর সবাদর্ ডর চ্চসদ্ধান্ত প্রচ্চতাচ্চলত হদেদে মদম ড প্রতীেমান হদল 

কতডন/সাংদশাধন সাদদক্ষ সসন্সর সনেত্র প্রোন করা হে।  
 

ধা-৫: সসন্সর সবার্ ড কর্তডক প্রেশ ডন অনুদ াগী চ্চবদবচ্চচত হওো, আচ্চল ও আচ্চদল চ্চনষ্পচ্চি  

৫.১.  রন্সয রফাড ে কর্তেক চরক্রিেটি জনাধাযদণয ভদে প্রদ েন উদমাগী নয় ফদর ক্রফদফক্রচত দর 

রন্সয নদদয জন্য আদফদন অগ্রায কদয তা াংক্রিষ্ট চরক্রিদেয প্রদমাজকদক দেয ভােদভ 

জাক্রনদয় রদওয়া য়।  
৫.২.  প্রদমাজক রফাদড েয ক্রদ্ধাদন্তয দে ক্রিভত রালণ কযদর যকায ফযাফয ৩০ ক্রদদনয ভদে 

আক্রর কযদর যকায তা গ্রণ কদযন।  
 ৫.৩.  চরক্রিেটি চরক্রিে আক্রর রফাড ে কর্তেক যীক্ষা কযা য়।  

৫.৪.  আক্রর রফাদড েয ক্রদ্ধাদন্ত চরক্রিেটি ক্রফনা কতেদন ফা কতেন /াংদাধন াদদক্ষ প্রদ েন 

উদমাগী ক্রফদফক্রচত দর তদানুমায়ী রন্সয নদে প্রদাদনয কাম েিভ গ্রণ কযা য়।  
 

ধা-৬: আচ্চল আদবেন অগ্রাহয, আচ্চল কক্রভটিদত প্রেশ ডন অনুদ াগী চ্চবদবচ্চচত এবাং 

সনেত্রচ্চবহীন চলচ্চিত্র স াষণা  

 ৬.১.  আক্রর আদফদন মথামথবাদফ ও ক্রনধ োক্রযত ভদয়য ভদে না দর যকায আদফদন অগ্রায 

কদয।  

৬.২.  আক্রর কক্রভটিয কাদেও চরক্রিেটি জনাধাযদণয ভরে প্রদ েন উদমাগী নয় ভদভ ে ক্রফদফক্রচত 

দর চরক্রিদেয রন্সয নদদয আদফদন চূড়ান্তবাদফ অগ্রায কযা য়।  

৬.৩.  যকায কর্তেক আক্রর আদফদন অগ্রায দর ফা আক্রর কক্রভটিয ক্রফদফচনায় চরক্রিেটি 

জনাধাযদণয ভদে প্রদ েন অনুদমাগী ক্রফদফক্রচত দর চরক্রিেটিদক একটি নদেক্রফ ীন 

চরক্রিে ক্রদদফ রঘালণা কযা য়।  (প্রজ্ঞান জাক্রয ও রগদজট রনাটিক্রপদকদনয ভােদভ) 

 

 

 

 

 

 



ধা-৭: চরক্রিদেয ক্রযবাইজড বা েদনয জন্য রন্সয নদদেয আদফদন  

৭.১.  নদেক্রফীন চরক্রিে ক্রদদফ রঘাক্রলত রকাদনা চরক্রিদেয ক্রযবাইজড বা েদনয রন্সয 

নদদেয জন্য াংক্রিষ্ট প্রদমাজক আদফদন কযদত াদযন। 

৭.২.  ক্রযবাইজড বা েন প্রস্তুদতয জন্য প্রদমাজক মূর চরক্রিদেয আক্রিকয অাংমূ কতেদনয 

াাাক্র প্রদয়াজনীয় অন্য রকাদনা াংদাধন এফাং নতুন দৃশ্য ও াংরা াংদমাজন কযদত 

াদযন। 

৭.৩.  চরক্রিেটিয ক্রযবাইজড বা েন জভা রদওয়া দর রন্সয নদে  প্রাক্রপ্তয পূণ ে প্রক্রিয়া নতুন 

কদয শুরু য়।  


