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২০১৯ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা: 

 

স্থানীয়ভালব চ্চনচ্চম িত পূর্ িদদর্ঘ িয চেচ্চিত্র: 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ প্রথম সদখা প্রথম সপ্রম এে এফ-১/২০১৯ ১০-০১-২০১৯ 

২ অন্ধকার জগত এে এফ-২/২০১৯ ১৩-০১-২০১৯ 

৩ ভালোবাসার জ্বাো এে এফ-৩/২০১৯ 30-01-2019 

৪ প্রচ্চতল ালের আগুন এে এফ-৪/২০১৯ 31-01-2019 

৫ যচ্চদ একচ্চদন এে এফ-৫/২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ 

৬ ফাগুন হাওয়ায় এে এফ-৬/২০১৯ ০৪-০২-২০১৯ 

৭ সপ্রম আমার-২ এে এফ-৭/২০১৯ ১১-০২-২০১৯ 

৮  াটে সেন এে এফ-৪/২০১৯ ২০-০২-২০১৯ 

৯  ালহন াহ এে এফ-০৯/২০১৯ ১৩-০৩-২০১৯ 

১০ অবতার এেএফ-১০/২০১৯ ১৯-০৩-২০১৯ 

১১ আবার বসন্ত এে এফ-১১/২০১৯ ১৮-০৪-২০১৯ 

১২ কাঁসার থাোয় রূপােী চাঁদ (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) এে এফ-১২/২০১৯ ২৩-০৪-২০১৯ 

১৩ সনােক এে এফ-১৩/২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ 

১৪ বান্ধব এে এফ-১৪/২০১৯ ০৭-০৫-২০১৯ 

১৫ পঞ্চসঙ্গী (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) এে এফ-১৫/২০১৯ ১৪-০৫-২০১৯ 

১৬ আমরা একটা চ্চসলনমা বানালবা(অধ্যায়-১) এে এফ-১৬/২০১৯ ১৯-০৫-২০১৯ 

১৭ আমরা একটা চ্চসলনমা বানালবা (অধ্যায়-২) এে এফ-১৭/২০১৯ ১৯-০৫-২০১৯ 

১৮ পদ্মার সপ্রম এেএফ-১৮/২০১৯ ২২-০৫-২০১৯ 

১৯ আলোয় ভূবন ভরা এেএফ-১৯/২০১৯ ২২-০৫-২০১৯ 

২০ গালম িন্টস শ্রচ্চমক চ্চজন্দাবাদ এেএফ-২০/২০১৯ ২২-০৫-২০১৯ 

২১ পাগোমী এেএফ-২১/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

২২ আকা  মহে এেএফ-২২/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

২৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           সপ্রম সচার এেএফ-২৩/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

২৪ অন্তলর তুচ্চম এেএফ-২৪/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

২৫ পাসওয়ার্ ি এেএফ-২৫/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

২৬ ইন্দুবাো এেএফ-২৬/২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ 

২৭ সবগম জান এেএফ-২৭/২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ 

২৮ ভালোবাসার উত্তাপ এেএফ-২৮/২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ 

29 মায়াবতী এে এফ-২৯/২০১৯ ১৭-০৬-২০১৯ 

৩০ আব্বাস এে এফ-৩০/২০১৯ ১৭-০৬-২০১৯ 

৩১ ইসমাইলের মা এে এফ-৩১/২০১৯ ২৬-০৬-২০১৯ 

৩২ ফরায়েজী আয়দালন ১৮৪২ এে এফ-৩২/২০১৯ ২৭-০৬-২০১৯ 

৩৩ হুরমচ্চত এে এফ-৩৩/২০১৯ ১৮-০৭-২০১৯ 

৩৪ মলনর মলতা মানুষ পাইোম না এে এফ-৩৪/২০১৯ ৩০-০৭-২০১৯ 

৩৫ ভালোবাসার রাজকন্যা এে এফ-৩৫/২০১৯ ০৫-০৮-২০১৯ 

৩৬ ইতি, তিামারই ঢাকা এে এফ-৩৬/২০১৯ ০৪-০৯-২০১৯ 

৩৭ সাপলুডু এে এফ-৩৭/২০১৯ ১৮-০৯-২০১৯ 

৩৮ বন্ধন এে এফ-৩৮/২০১৯ ১০-১০-২০১৯ 

৩৯ নারীর শতি এল এফ-৩৯/২০১৯ ১৩-১০-২০১৯ 

৪০ গহীয়নর গান এল এফ-৪০/২০১৯ ০৭-১১-২০১৯ 

৪১ বৃদ্ধাশ্রম (সরকাতর অনুদানপ্রাপ্ত) এে এফ-৪১/২০১৯ ১১-১১-২০১৯ 

৪২ জেনগয়রর জতমদার এলএফ-৪২/২০১৯ ২৪-১১-২০১৯ 

৪৩ ন’ ডরাই এল এফ-৪৩/২০১৯ ২৪-১১-২০১৯ 

৪৪ মাো-দ্য লস্ট মাদার এল এফ-৪৪/২০১৯ ০৩-১২-২০১৯ 

৪৫ কাঠতবড়ালী এল এফ-৪৫/২০১৯ ০৯-১২-২০১৯ 

৪৬ সগার (সরকাতর অনুদানপ্রাপ্ত) এে এফ-৪৬/২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ 
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সাপটা চুতির আওিাে আমদাতনকৃি এবং তসন্সর সনদপত্র জারীকৃি বাংলা চলতিয়ত্রর িাতলকা: 

 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

০১ সভাকাট্টা এফচ্চসএফ-০১/২০১৯ ১৮-০৬-২০১৯ 

02 তকডন্যাপ এফচ্চসএফ-০২/২০১৯ ২৭-০৬-২০১৯ 

০৩ বিন এফচ্চসএফ-০৩/২০১৯ ০৭-০৭-২০১৯ 

০৪ স ষ সথলক শুরু এফচ্চসএফ-০৪/২০১৯ 11-07-2019 

০৫ চ্চববাহ অচ্চভযান-সাতপালক োঁো এফচ্চসএফ-০৫/২০১৯ ১8-07-2019 

06 প্যানথার এফচ্চসএফ-০৬/২০১৯ ০২-০৯-2019 

07 কন্ঠ এফচ্চসএফ-০৭/২০১৯ ৩১-১০-2019 

0৮ জানবাজ এফচ্চসএফ-০৮/২০১৯ ১২-১১-2019 

০৯ পাসওোড ড এফতসএফ-০৯/২০১৯ ২৬-১১-২০১৯ 

১০ হুয়লার এফতসএফ-১০/২০১৯ ২২-১২-২০১৯ 

 

তসন্সর সনদপত্র জারীকৃি স্বল্পদদর্ঘ ডয বাংলা চলতিয়ত্রর িাতলকা: 

 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

1 G †KvqvU©vi gvBj Kvw›Uª ¯t̂ evt-1/2019 27-06-2019 

2 cvwo ¯t̂ evt-2/2019 26-০৮-২০১৯ 

3 ‘‘Light Years Away’’ (আলোক বষ ি দূলর) ¯t̂ evt-3/2019 02-10-2019 

4 AvZ© ¯t̂ evt-4/2019 04-11-2019 

5 my‡Zvq evuav Wvbv ¯t̂ evt-5/2019 24-11-2019 

6 iRZ kn‡i evRcvwL (Falcon in the Silver City) ¯t̂ evt-6/2019 17-12-2019 

7 Avgvi †`‡ki jvwM ¯t̂ evt-07/2019 24-12-2019 

8 Av‡jvi fzeb ¯t̂ evt-8/2019 29-12-2019 

9 evsjv Pjw”P‡Îi cw_K…r-nxivjvj †mb ¯t̂ evt-9/2019 29-12-2019 

10 Pzb ¯t̂ evt-10/2019 29-12-2019 

11 SEE YOU ¯t̂ evt-11/2019 31-12-2019 

 

তসন্সর সনদপত্র জারীকৃি প্রামাণ্য চলতিয়ত্রর িাতলকা: 

 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

1 mxgvšÍ‡iLv evt cÖvt-01/2019 26-02-2019 

2 hv wQ‡jv AÜKv‡i evt cÖvt-02/2019 26-05-2019 

3 e„nbœjv evt cÖvt-03/2019 11-07-2019 

4 wbMÖnKvj evt cÖvt-04/2019 04-11-2019 

5 g„Zz¨nxb cÖvY, G ¯^vaxbZv †Zvgv‡`iB `vb evt cÖvt-05/2019 29-12-2019 

6 ¯v̂axbZvi WvK evt cÖvt-06/2019 31-12-2019 
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২০১৮ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা: 

 

স্থানীয় ও সযৌথ প্রলযাজনায় চ্চনচ্চম িত পূর্ িদদর্ঘ িয চেচ্চিত্র: 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ আতম তনিা হয়বা  (বাতিলকৃি) এেএফ-০১/২০১৮ ১৬-০১-২০১৮ 

২ ভায়লা তেয়কা এেএফ-০২/২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ 

৩ ডনতগতর এেএফ-০৩/২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ 

৪ ধুসর কুোশা (তরভাইজড ভাস ডন) এেএফ-০৪/২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

৫ পাষাণ এেএফ-০৫/২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

৬ আলফা এেএফ-০৬/২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

৭ একটি তসয়নমার গল্প এেএফ-০৭/২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

৮ আতম তনিা হয়বা   এেএফ-০৮/২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ 

৯ নুরজাহান (য় ৌে প্রয় াজনা) এেএফ-০৯/২০১৮ ১২-০২-২০১৮ 

১০ স্বপ্নজাল (য় ৌে প্রয় াজনা) এেএফ-১০/২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ 

১১ তবজলী  এেএফ-১১/২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ 

১২ কায়লর পুতুল এেএফ-১২/২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ 

১৩ তপ্রয়মর তকনা ফাঁতস এেএফ-১৩/২০১৮ ১৯-০৩-২০১৮ 

১৪ মুখ ও মুয়খাশ রূপ ও রূপক এেএফ-১৪/২০১৮ ০৩-০৪-২০১৮ 

১৫ তপাস্ট মাস্টার ৭১ এেএফ-১৫/২০১৮ ০১-০৪-২০১৮ 

১৬ জান্নাি  এেএফ-১৬/২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ 

১৭ পলয়ক পলয়ক তিামায়ক চাই এেএফ-১৭/২০১৮ ০৩-০৪-২০১৮ 

১৮ নামিা  এেএফ-১৮/২০১৮ ০৩-০৪-২০১৮ 

১৯ আলিা বানু এেএফ-১৯/২০১৮ ০৩-০৪-২০১৮ 

২০ সনািন গল্প (সরকাতর অনুদান প্রাপ্ত) এেএফ-২০/২০১৮ ১১-০৪-২০১৮ 

২১ কমলা রয়কট এেএফ-২১/২০১৮ ২২-০৪-২০১৮ 

২২ পতবত্র ভায়লাবাসা (তরভাইজড ভাস ডন) এেএফ-২২/২০১৮ ২২-০৪-২০১৮ 

২৩ চল  াই এেএফ-২৩/২০১৮ ২২-০৪-২০১৮ 

২৪ তপ্রতমক তেয়ল (তরভাইজড ভাস ডন) এেএফ-২৪/২০১৮ ২৩-০৪-২০১৮ 

২৫ তফফটি তফফটি লাভ  এেএফ-২৫/২০১৮ ০৮-০৫-২০১৮ 

২৬ আমার তপ্রম আমার তপ্রো  এেএফ-২৬/২০১৮ ০৮-০৫-২০১৮ 

২৭ বীরয় াদ্ধা (গুপ্তহিযা) এেএফ-২৭/২০১৮ ২০-০৫-২০১৮ 

২৮ তচটাংইো তপাো তনাোখাইল্যা মাইো এেএফ-২৮/২০১৮ ২৩-০৫-২০১৮ 

২৯ পাংকু জামাই এেএফ-২৯/২০১৮ ০৫-০৬-২০১৮ 

৩০ তবঙ্গলী তবউটি এেএফ-৩০/২০১৮ ০৬-০৬-২০১৮ 

৩১ তপাড়ামন ২ এেএফ-৩১/২০১৮ ০৬-০৬-২০১৮ 

৩২ সুপার তহয়রা এেএফ-৩২/২০১৮ ১৪-০৬-২০১৮ 

৩৩ আহি ফুয়লর গল্প এেএফ-৩৩/২০১৮ ০৪-০৭-২০১৮ 

৩৪ রাতত্রর  াত্রী এেএফ-৩৪/২০১৮ ১০-০৭-২০১৮ 

৩৫ আসমানী এেএফ-৩৫/২০১৮ ১২-০৭-২০১৮ 

৩৬ লাইভ ফ্রম ঢাকা এেএফ-৩৬/২০১৮ ২৪-০৭-২০১৮ 

৩৭ আমায়দর বাউল এেএফ-৩৭/২০১৮ ২৯-০৭-২০১৮ 

৩৮ অতপ ডিা এেএফ-৩৮/২০১৮ ০৮-০৮-২০১৮ 

৩৯ কায়লা তময়র্ঘর তভলা এেএফ-৩৯/২০১৮ ১৩-০৮-২০১৮ 

৪০ নীল ফতড়ং এেএফ-৪০/২০১৮ ১৩-০৮-২০১৮ 

৪১ কযায়েন খান এেএফ-৪১/২০১৮ ২০-০৮-২০১৮ 

৪২ ময়নয়রয়খা (Mind It) এেএফ-৪২/২০১৮ ২০-০৮-২০১৮ 

৪৩ তবপয়রাো এেএফ-৪৩/২০১৮ ২০-০৮-২০১৮ 

৪৪ মািাল  এেএফ-৪৪/২০১৮ ২০-০৮-২০১৮ 

৪৫ স্বয়প্নর র্ঘর এেএফ-৪৫/২০১৮ ১২-০৯-২০১৮ 

৪৬ নােক  এেএফ-৪৬/২০১৮ ২৪-০৯-২০১৮ 
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৪৭ তদবী  এেএফ-৪৭/২০১৮ ০৭-১০-২০১৮ 

৪৮ শরণােী (তরভাইজড ভাস ডন) এেএফ-৪৮/২০১৮ ০৮-১০-২০১৮ 

৪৯ তগায়েদাতগতর এেএফ-৪৯/২০১৮ ১৮-১০-২০১৮ 

৫০ হৃদয়ের রংধনু এেএফ-৫০/২০১৮ ১৮-১০-২০১৮ 

৫১ তমস্টার বাংলায়দশ  এেএফ-৫১/২০১৮ ১৮-১০-২০১৮ 

৫২ কারণ তিামাে ভায়লাবাতস এেএফ-৫২/২০১৮ ০৬-১১-২০১৮ 

৫৩ দাগ হৃদয়ে এেএফ-৫৩/২০১৮ ১১-১১-২০১৮ 

৫৪ গন্তব্য এেএফ-৫৪/২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ 

৫৫ জন্মভূতম এেএফ-৫৫/২০১৮ ২০-১১-২০১৮ 

৫৬ বউ বাজার এেএফ-৫৬/২০১৮ ২৮-১১-২০১৮ 

৫৭ দহন এেএফ-৫৭/২০১৮ ২৭-১১-২০১৮ 

৫৮ তুই আমার রাণী এেএফ-৫৮/২০১৮ ২৮-১১-২০১৮ 

৫৯ তুই শুধু আমার (য় ৌে প্রয় াজনা) এেএফ-৫৯/২০১৮ ১২-১২-২০১৮ 

৬০ বেয়ফ্রন্ড এেএফ-৬০/২০১৮ ১৯-১২-২০১৮ 

 
সাপটা চুতির আওিাে আমদাতনকৃি এবং তসন্সর সনদপত্র জারীকৃি বাংলা চলতিয়ত্রর িাতলকা: 

 

১ ইন্সয়পক্টর নটি তক  এফতসএফ-০১/২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ 

২ চালবাজ এফচ্চসএফ-০২/২০১৮ ০২-০৪-২০১৭ 

৩ সুলিান দ্যা তসতভোর এফচ্চসএফ-০৩/২০১৮ ১৭-০৭-২০১৮ 

৪ ভাইজান এয়লায়র এফচ্চসএফ-০৪/২০১৮ ১৭-০৭-২০১৮ 

৫ তফদা এফচ্চসএফ-০৫/২০১৮ ৩০-০৭-২০১৮ 

৬ তপো তর  এফচ্চসএফ-০৬/২০১৮ ৩০-০৭-২০১৮ 

৭ নাকাব এফচ্চসএফ-০৭/২০১৮ ২৭-০৯-২০১৮ 

৮ তবসজডন  এফচ্চসএফ-০৮/২০১৮ ১৫-১০-২০১৮ 

৯ গাল ড তফ্রন্ড  এফচ্চসএফ-০৯/২০১৮ ২৬-১১-২০১৮ 

১০ তভয়লন এফচ্চসএফ-১০/২০১৮ ২৬-১১-২০১৮ 

১১ আতম শুধু তিার হলাম  এফচ্চসএফ-১১/২০১৮ ০৫-১২-২০১৮ 

 
তসন্সর সনদপত্র জারীকৃি স্বল্পদদর্ঘ ডয বাংলা চলতিয়ত্রর িাতলকা: 

 

১ কাগজ তখলা স্ব: বা: ০১/২০১৮ ১১-০৪-২০১৮ 

২ জলকাব্য (Invisible Water) স্ব: বা: ০২/২০১৮ ১৭-০৯-২০১৮ 

৩ আমরা তিামায়দর ভুলবনা স্ব: বা: ০৩/২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ 

 
তসন্সর সনসদপত্র জারীকৃি প্রামাণ্য চলতিয়ত্রর িাতলকা: 

 

১ তপিা  বা: প্রা: ০১/২০১৮ ০৩-০১-২০১৮ 

২ Legend of the Loom (িাঁয়ির তকংবদতন্ত) বা: প্রা: ০২/২০১৮ ০৪-০১-২০১৮ 

৩ গণ আদালি বা: প্রা: ০৩/২০১৮ ২৩-০১-২০১৮ 

৪ রাজাতধরাজ রাজ্জাক বা: প্রা: ০৪/২০১৮ ১৬-০৮-২০১৮ 

৫ তশখ হাতসনা : দূগ ডম পে াত্রী  বা: প্রা: ০৫/২০১৮ ১৮-০৯-২০১৮ 

৬ Hasina : A Daughter’s Tale বা: প্রা: ০৬/২০১৮ ১৬-১০-২০১৮ 

৭ খুটি বা: প্রা: ০৭/২০১৮ ১৮-১০-২০১৮ 

৮ Hasina : A Daughter’s Tale বা: প্রা: ০৮/২০১৮ ০৪-১১-২০১৮ 

৯ এবায়রর সংগ্রাম স্বাধীনিার সংগ্রাম বা: প্রা: ০৯/২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ 

    

০১ Journey To Justice ই: প্রা: ০১/২০১৮ ১৩-০৯-২০১৮ 

০২ Mithat’s Fresm ই: প্রা: ০২/২০১৮ ১৩-০৯-২০১৮ 
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২০১৭ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা: 
 

স্থানীয় ও সযৌথ প্রলযাজনায় চ্চনচ্চম িত পূর্ িদদর্ঘ িয চেচ্চিত্র: 
 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ তুলখার এেএফ-০১/২০১৭ ০৩-০১-২০১৭ 

২ আপন মানুষ এেএফ-০২/২০১৭ ১৭-০১-২০১৭ 

৩ ক্রাইম র াড এেএফ-০৩/২০১৭ ১৭-০১-২০১৭ 

৪ হঠাৎ রেখা (য ৌথ প্রয াজনা)  এেএফ-০৪/২০১৭ ১৭-০১-২০১৭ 

৫ নুরু মময়া ও তা  মিউটি ড্রাইভা  এেএফ-০৫/২০১৭ ২৪-০১-২০১৭ 

৬ শূন্য এেএফ-০৬/২০১৭ ২৪-০১-২০১৭ 

৭ তুই আমা  এেএফ-০৭/২০১৭ ৩০-০১-২০১৭ 

৮ সত্তা এেএফ-০৮/২০১৭ ২৬-০১-২০১৭ 

৯ মিডা   এেএফ-০৯/২০১৭ ৩০-০১-২০১৭ 

১০ ভুিন মামি এিএফ-১০/২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ 

১১ রেইম ম টান নস এিএফ-১১/২০১৭ ১২-০২-২০১৭ 

১২ মুধু হই হই মিষ খাওয়াইিা এিএফ-১২/২০১৭ ২০-০২-২০১৭ 

১৩ মমিন রসতু এিএফ-১৩/২০১৭ ০৮-০৩-২০১৭ 

১৪ সাো কাযিা এিএফ-১৪/২০১৭ ০৮-০৩-২০১৭ 

১৫ রেষ কথা এিএফ-১৫/২০১৭ ১৩-০৩-২০১৭ 

১৬ সুিতানা মিমিয়ানা (িামতিকৃত) এিএফ-১৬/২০১৭ ১৪-০৩-২০১৭ 

১৭ ভয়াংকর সুন্দর এেএফ-১৭/২০১৭ ১৪-০৩-২০১৭ 

১৮ অনুপ্রলব   এেএফ-১৮/২০১৭ ২১-০৩-২০১৭ 

১৯ অন্তর জ্বাো  এেএফ-১৯/২০১৭ ২১-০৩-২০১৭ 

২০ সুেতানা চ্চবচ্চবয়ানা  এেএফ-২০/২০১৭ ২২-০৩-২০১৭ 

২১ ধ্যাতলতচ্চরচ্চক এেএফ-২১/২০১৭ ০৬-০৪-২০১৭ 

২২ রাইয়ান  এেএফ-২২/২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ 

২৩ রাজনীচ্চত  এেএফ-২৩/২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ 

২৪ ধ্বাংস মানব (চ্চরভাইজর্) এেএফ-২৪/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 

২৫ পাগে মানুষ এেএফ-২৫/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 

২৬ অহংকা  এেএফ-২৬/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 

২৭ এক পিযক  রেখা  এেএফ-২৭/২০১৭ ১৩-০৬-২০১৭ 

২৮ িস-২ (য ৌথ প্রয াজনা) এেএফ-২৮/২০১৭ ২১-০৬-২০১৭ 

২৯ নিাি (য ৌথ প্রয াজনা) এিএফ-২৯/২০১৭ ২১-০৬-২০১৭ 

৩০  ংিাজ এিএফ-৩০/২০১৭ ২৪-০৬-২০১৭ 

৩১ েহীন িালুচ  এিএফ-৩১/২০১৭ ০৬-০৭-২০১৭ 

৩২ মা ছক্কা এিএফ-৩২/২০১৭ ১৩-০৭-২০১৭ 

৩৩ রসানািন্ধু এিএফ-৩৩/২০১৭ ১৭-০৭-২০১৭ 

৩৪ জি শ্যাওিা এিএফ-৩৪/২০১৭ ০২-০৮-২০১৭ 

৩৫ মছটমকমন (অনুোনপ্রাপ্ত) এিএফ-৩৫/২০১৭ ০৮-০৮-২০১৭ 

৩৬ ডুি এিএফ-৩৬/২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ 

৩৭ ১৬ আনা রপ্রম  এিএফ-৩৭/২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ 

৩৮ ইযনাযসন্ট িাভ এিএফ-৩৮/২০১৭ ২০-০৮-২০১৭ 

৩৯ খাস জমমন  এিএফ-৩৯/২০১৭ ২০-০৮-২০১৭ 

৪০ টু মি কমন্টমনউড এিএফ-৪০/২০১৭ ২৮-০৮-২০১৭ 

৪১ দুিাভাই মজন্দািাে  এিএফ-৪১/২০১৭ ২৯-০৮-২০১৭ 

৪২ খাঁচা (অনুোন প্রাপ্ত)  এিএফ-৪২/২০১৭ ৩০-০৮-২০১৭ 

৪৩ ঢাকা অযাটাক  এেএফ-৪৩/২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ 

৪৪ সদমাগ এেএফ-৪৪/২০১৭ ০৮-১০-২০১৭ 

৪৫ হহমন্তী এেএফ-৪৫/২০১৭ ১৮-১০-২০১৭ 
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৪৬ একজন কচ্চবর মৃতুয এেএফ-৪৬/২০১৭ ১৮-১০-২০১৭ 

৪৭ আঁচ্চখ ও তার বন্ধুরা এেএফ-৪৭/২০১৭ ০৯-১১-২০১৭ 

৪৮ হািো এেএফ-৪৮/২০১৭ ০৯-১১-২০১৭ 

৪৯ রাজ াহীর রসলগাল্লা এেএফ-৪৯/২০১৭ ২৩-১১-২০১৭ 

৫০ সমর্ঘকন্যা এেএফ-৫০/২০১৭ ২৯-১১-২০১৭ 

৫১ চে পাোই এেএফ-৫১/২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ 

 

 
সাপটা চুচ্চির আওতায় আমদাচ্চনকৃত চেচ্চিত্র : 

 

১ সতামালক চাই এফচ্চসএফ-০১/২০১৭ ০৭-০৩-২০১৭ 

২ হচ্চরপদ ব্যান্ডওয়াো  এফচ্চসএফ-০২/২০১৭ ০২-০৪-২০১৭ 

৩ ওয়ান  এফচ্চসএফ-০৩/২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ 

৪ সপাস্ত এফচ্চসএফ-০৪/২০১৭ ০৭-০৮-২০১৭ 

৫ বলো দুগ্গা মাঈকী এফচ্চসএফ-০৫/২০১৭ ০৫-১১-২০১৭ 

৬ ইযয়মত অমভ ান  এফচ্চসএফ-০৬/২০১৭ ০৯-১১-২০১৭ 

৭ ককচ্চপট এফচ্চসএফ-০৭/২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ 

৮ চ্চজও পাগো এফচ্চসএফ-০৮/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 

 
স্বল্পদদর্ঘ িয বাাংো চেচ্চিত্র : 

 

১ কালো সমলর্ঘর সভো (অনুদান প্রাপ্ত) স্ব: বা: ০১/২০১৭ ০৭-০৮-২০১৭ 

২ জেকন্যা (অনুদান প্রাপ্ত) স্ব: বা: ০২/২০১৭ ২১-০৯-২০১৭ 

৩ যাকাত স্ব: বা: ০৩/২০১৭ ১৮-১০-২০১৭ 

৪ সপৌনঃপুচ্চনক স্ব: বা: ০৪/২০১৭ ২১-১২-২০১৭ 

৫ যুদ্ধটা চ্চিে স্বােীনতার স্ব: বা: ০৫/২০১৭ ২৭-১২-২০১৭ 

৬ জালগ প্রার্ পতাকায়, জাতীয় সঙ্গীলত স্ব: বা: ০৬/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 

 
প্রামাণ্যচ্চচত্র : 

 

১ চ্চবশ্ব আচ্চিনায় অমর একুল  বা: প্রা: ০১/২০১৭ ২৯-১১-২০১৭ 

২ স্বােীনতা কী কলর আমালদর হলো বা: প্রা: ০২/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 
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২০১৬ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা : 
 

স্থানীয় ও সযৌথ প্রলযাজনায় চ্চনচ্চম িত পূর্ িদদর্ঘ িয চেচ্চিত্র : 

 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ চ্চময়া চ্চবচ্চব রাচ্চজ এেএফ-০১/২০১৬ ০৫-০১-২০১৬ 

২ অঙ্গার (লযৌথ প্রলযাজনা) এেএফ-০২/২০১৬ ১১-০১-২০১৬ 

৩  াজা ৪২০ এেএফ-০৩/২০১৬ ১২-০১-২০১৬ 

৪ বুযিট িাবু এেএফ-০৪/২০১৬ ১৩-০১-২০১৬ 

৫ অযনক োযম রকনা  এেএফ-০৫/২০১৬ ১৭-০১-২০১৬ 

৬ েঙ্খমচি  এেএফ-০৬/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৭ মুসামফ   এেএফ-০৭/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৮ রুদ্র এেএফ-০৮/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৯ মছন্নমুি  এেএফ-০৯/২০১৬ ২৮-০১-২০১৬ 

১০ কৃষ্ণপক্ষ এিএফ-১০/২০১৬ ২৮-০১-২০১৬ 

১১ অজাযে ভাযিািাসা  এিএফ-১১/২০১৬ ০২-০২-০২১৬ 

১২ িাযজ রছযি  এিএফ-১২/২০১৬ ০৭-০২-২০১৬ 

১৩ অজ্ঞাতনামা  এিএফ-১৩/২০১৬ ০৭-০২-২০১৬ 

১৪ আইসমক্রম  এিএফ-১৪/২০১৬ ০৯-০২-২০১৬ 

১৫ মহয া ৪২০ (য ৌথ প্রয াজনা) এিএফ-১৫/২০১৬ ১৫-০২-২০১৬ 

১৬ মেওয়ানা মন এিএফ-১৬/২০১৬ ২৮-০২-২০১৬ 

১৭ রছাট কাকু এেএফ-১৭/২০১৬ ০২-০৩-২০১৬ 

১৮ পাঠোিা  এেএফ-১৮/২০১৬ ০৬-০৩-২০১৬ 

১৯ িায়ান্ন রথযক একাত্ত  এেএফ-১৯/২০১৬ ২৪-০৩-২০১৬ 

২০ ভাযিািাসাপু  এেএফ-২০/২০১৬ ০৫-০৪-২০১৬ 

২১ ভাযিািাসা ডট কম  এেএফ-২১/২০১৬ ০৫-০৪-২০১৬ 

২২ অমিত্ব  এেএফ-২২/২০১৬ ০৫-০৪-২০১৬ 

২৩ আড়াি (ম ভাইজড ভাস নন)  এেএফ-২৩/২০১৬ ১৩-০৪-২০১৬ 

২৪ এক জিাযন  জমমো  রহয  রেযিন এইিা   এেএফ-২৪/২০১৬ ২১-০৪-২০১৬ 

২৫ ভাযিািাসা এমনই হয়  এেএফ-২৫/২০১৬  

২৬ আয়নািামজ এেএফ-২৬/২০১৬ ২৬-০৪-২০১৬ 

২৭ আযিে এেএফ-২৭/২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ 

২৮ এক  ািা (ওয়ান ওযয়) এেএফ-২৮/২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ 

২৯ মনয়মত (য ৌথ প্রয াজনা) এিএফ-২৯/২০১৬ ০৮-০৬-২০১৬ 

৩০ রচাযখ  রেখা  এিএফ-৩০/২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ 

৩১ মািামন  এিএফ-৩১/২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ 

৩২ েপ নন মিসজনন  এিএফ-৩২/২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬ 

৩৩ পুত্র  এিএফ-৩৩/২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬ 

৩৪  ানা পােিা  এিএফ-৩৪/২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬ 

৩৫ মেকাম  (য ৌথ প্রয াজনা)  এিএফ-৩৫/২০১৬ ১৬-০৬-২০১৬ 

৩৬ সম্রাট  এিএফ-৩৬/২০১৬ ২৩-০৬-২০১৬ 

৩৭ িােো (য ৌথ প্রয াজনা)  এিএফ-৩৭/২০১৬ ২৭-০৬-২০১৬ 

৩৮ আপন মানুষ এিএফ-৩৮/২০১৬ ২৯-০৬-২০১৬ 

৩৯ মািান ও পুমিে  এিএফ-৩৯/২০১৬ ৩০-০৬-২০১৬ 

৪০ এক পৃমথিী রপ্রম  এিএফ-৪০/২০১৬ ১৬-০৭-২০১৬ 

৪১ একাত্তয   মনোন  এিএফ-৪১/২০১৬ ২৭-০৭-২০১৬ 

৪২  ীনা ব্রাউন  এিএফ-৪২/২০১৬ ১১-০৮-২০১৬ 

৪৩  াত মি াযত সাতক্ষী াযত  এেএফ-৪৩/২০১৬ ১১-০৮-২০১৬ 

৪৪ রড্রমসং রটমিি এেএফ-৪৪/২০১৬ ২২-০৮-২০১৬ 
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৪৫ রপৌষ মাস এ  মপম ত  এিএফ-৪৫/২০১৬ ২২-০৮-২০১৬ 

৪৬ রিািা কান্না  এিএফ-৪৬/২০১৬ ২৪-০৮-২০১৬ 

৪৭ তুমম  যি নী যি  এিএফ-৪৭/২০১৬ ২৮-০৮-২০১৬ 

৪৮ শ্যযটা   এিএফ-৪৮/২০১৬ ০৪-০৯-২০১৬ 

৪৯  ক্ত এেএফ-৪৯/২০১৬ ০৪-০৯-২০১৬ 

৫০ িসমেম   এেএফ-৫০/২০১৬ ০৭-০৯-২০১৬ 

৫১ পৃমথিী  মনয়মত  এেএফ-৫১/২০১৬ ০৭-০৯-২০১৬ 

৫২ র  েযে ভাযিািাসা রনই  এেএফ-৫২/২০১৬ ১৮-০৯-২০১৬ 

৫৩ মুযখাে মানুষ  এেএফ-৫৩/২০১৬ ১৮-০৯-২০১৬ 

৫৪ িাি সবুযজ  সু  (স কাম  অনুোন প্রাপ্ত)  এেএফ-৫৪/২০১৬ ০৫-১০-২০১৬ 

৫৫ মন ছুঁযয়মছ রতা  এেএফ-৫৫/২০১৬ ০৫-১০-২০১৬ 

৫৬ রপ্রম কী বুমিমন (য ৌথ প্রয াজনা) এেএফ-৫৬/২০১৬ ০৫-১০-২০১৬ 

৫৭ মমm&ড কি এেএফ-৫৭/২০১৬ ১০-১০-২০১৬ 

৫৮  যে  দুমনয়া  এেএফ-৫৮/২০১৬ ২৬-১০-২০১৬ 

৫৯ আচ্চম সতামার হলত চাই   এেএফ-৫৯/২০১৬ ০৭-১১-২০১৬ 

৬০ হৃদয় সিায়া কথা  এেএফ-৬০/২০১৬ ১৩-১১-২০১৬ 

৬১ ধুমলকতু এেএফ-৬১/২০১৬ ১৬-১১-২০১৬ 

৬২ সচ্চতযকালরর মানুষ এেএফ-৬২/২০১৬ ২২-১১-২০১৬ 

৬৩ কত স্বপ্ন কত আ া  এেএফ-৬৩/২০১৬ ২৩-১১-২০১৬ 

৬৪ মায়াচ্চবনী  এেএফ-৬৪/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 

৬৫ ভালোবাসা ১৬ আনা  এেএফ-৬৫/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 

৬৬ চ্চমেন সসতু  এেএফ-৬৬/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 

৬৭ মাটির প্রজার সদল  এেএফ-৬৭/২০১৬ ১১-১২-২০১৬ 

৬৮ সপ্রমী ও সপ্রমী এেএফ-৬৮/২০১৬ ১১-১২-২০১৬ 

৬৯ গ্রাস এেএফ-৬৯/২০১৬ ১৯-১২-২০১৬ 

৭০ স ষ চুম্বন এেএফ-৭০/২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ 

৭১ সমলয়টি এখন সকাথায় যালব এেএফ-৭১/২০১৬ ২৩-১২-২০১৫ 

 
সাপটা চুচ্চির আওতায় আমদাচ্চনকৃত চেচ্চিত্র : 
 

১ সবলপালরায়া এফচ্চসএফ-০১/২০১৬ ১৫-০২-২০১৬ 

২ সকলোর কীচ্চতি এফচ্চসএফ-০২/২০১৬ ১৯-০৭-২০১৬ 

৩ অচ্চভমান এফচ্চসএফ-০৩/২০১৬ ২১-১২-২০১৬ 

 
স্বল্পদদর্ঘ িয বাাংো চেচ্চিত্র : 

 

১ পালপট স্ব: বা: ০১/২০১৬ ০৪-০১-২০১৬ 

২ সারাাংল  তুচ্চম স্ব: বা: ০২/২০১৬ ০৫-০৫-২০১৬ 

৩ মালো স্ব: বা: ০৩/২০১৬ ০৫-০৫-২০১৬ 

৪ চ্চবশ্বম্বর বাবুর দায়  স্ব: বা: ০৪/২০১৬ ০৫-০৫-২০১৬ 

৫ কচ্চব স্বামীর মৃতুযর পর আমার জবানবচ্চন্দ  স্ব: বা: ০৫/২০১৬ ২৯-১২-২০১৬ 

৬ ঘ্রার্ স্ব: বা: ০৬/২০১৬ ২৯-১২-২০১৬ 

 
প্রামাণ্যচ্চচত্র : 

 

১ সসাহাগীর গয়না  বা: প্রা: ০১/২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ 

২ স্বাস্থযলসবায় আমালদর এচ্চগলয় চো  বা: প্রা: ০২/২০১৬ ২১-০৬-২০১৬ 

৩ জন্মসাথী বা: প্রা: ০৩/২০১৬ ২৯-১২-২০১৬ 

 

 

 



E: \C en so r  Boa rd -5 \Web s i t e \S er v i c e  Bo x \Fi lm & Awa rd \সনদপ্রাপ্ত  বাাংলা  ও  ইাংরে জি  চলজিত্র \Ban g la  

Fi lm.d ocx  

 

 

২০১৫ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা : 
 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ ছুলয় চ্চদলে মন এেএফ-০১/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

২ চ্চদ চ্চর্লরক্টর  এেএফ-০২/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

৩ এযাক ন সজসচ্চমন  এেএফ-০৩/২০১৫ ১২-০১-২০১৫ 

৪ সরাচ্চমও বনাম জুচ্চেলয়ট (লযৌথ প্রলযাজনা)  এেএফ-০৪/২০১৫ ১১-০১-২০১৫ 

৫ সবালে না সস সবালে না  এেএফ-০৫/২০১৫ ১৩-০১-২০১৫ 

৬ ভালোবাসা সীমাহীন  এেএফ-০৬/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৭ চ্চবগ ব্রাদার  এেএফ-০৭/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৮ আজব সপ্রম  এেএফ-০৮/২০১৫ ২২-০১-২০১৫ 

৯ হচ্চরযূপীয়া  এেএফ-০৯/২০১৫ ২৯-০১-২০১৫ 

১০ ভালোবাসলবাইলতা  এেএফ-১০/২০১৫ ০২-০২-২০১৫ 

১১ জাোলের গল্প  এেএফ-১১/২০১৫ ০৮-০২-২০১৫ 

১২ চ্চচচ্চন চ্চবচ্চব  এেএফ-১২/২০১৫ ০৯-০২-২০১৫ 

১৩ স াভলনর স্বােীনতা (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) এেএফ-১৩/২০১৫ ১২-০২-২০১৫ 

১৪ আন্ডার কনস্ট্রাক ন  এেএফ-১৪/২০১৫ ২২-০২-২০১৫ 

১৫ এইলতা সপ্রম এেএফ-১৫/২০১৫ ০২-০৩-২০১৫ 

১৬ োভার নাম্বার ওয়ান এেএফ-১৬/২০১৫ ১০-০৩-২০১৪ 

১৭ রানআউট এেএফ-১৭/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৮ ব্ল্যাকলমইে এেএফ-১৮/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৯ ভােবাসলত মন োলগ এেএফ-১৯/২০১৫ ২৯-০৩-২০১৫ 

২০ সুতপার ঠিকানা  এেএফ-২০/২০১৫ ০১-০৪-২০১৫ 

২১ দ্যা সটাচ্চর অব সামারা  এেএফ-২১/২০১৫ ০৯-০৪-২০১৫ 

২২ চুচ্চপ চুচ্চপ সপ্রম  এেএফ-২২/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৩ মা বাবা সন্তান  এেএফ-২৩/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৪ পাকড়াও  এেএফ-২৪/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

২৫ ব্ল্যাক মাচ্চন  এেএফ-২৫/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

২৬ অচ্চম ও আইসচ্চক্রমঅো এেএফ-২৬/২০১৫ ০৪-০৫-২০১৫ 

২৭ সুচ্চরনগর  এেএফ-২৭/২০১৫ ০৬-০৫-২০১৫ 

২৮ নদীজন  এেএফ-২৮/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

২৯ ইউটান ি  এেএফ-২৯/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

৩০ দুই পৃচ্চথবী  এেএফ-৩০/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩১ অ ান্ত সমলয় (চ্চরভাইজ্র্)  এেএফ-৩১/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩২ পরালর্র পাচ্চখ  এেএফ-৩২/২০১৫ ৩১-০৫-২০১৫ 

৩৩ প্রাথ িনা  এেএফ-৩৩/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৪ রানা প্লাজা  এেএফ-৩৪/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৫ গাচ্চড়ওয়াো (সাংল াচ্চেত)  এেএফ-৩৫/২০১৫ ০৫-০৮-২০১৫ 

৩৬ আই োভ ইউ চ্চপ্রয়া  এেএফ-৩৬/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৩৭ পদ্ম পাতার জে  এেএফ-৩৭/২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ 

৩৮ অন্তরঙ্গ  এেএফ-৩৮/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৩৯ উতো মন  এেএফ-৩৯/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪০ োভ ম্যালরজ  এেএফ-৪০/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪১ অচ্চনে বাগচ্চচর একচ্চদন  এেএফ-৪১/২০১৫ ০৭-০৭-২০১৫ 

৪২ আলরা ভালোবাসলবা সতামায়  এেএফ-৪২/২০১৫ ০৯-০৭-২০১৫ 

৪৩ অচ্চি-২ এেএফ-৪৩/২০১৫ ১২-০৭-২০১৫ 

৪৪ সুইট হাট ি  এেএফ-৪৪/২০১৫ ১৩-০৭-২০১৫ 

৪৫ স্বগ ি সথলক নরক  এেএফ-৪৫/২০১৫ ১৪-০৭-২০১৫ 
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৪৬ নগর মাস্তান  এেএফ-৪৬/২০১৫ ০৩-০৮-২০১৫ 

৪৭ রানা প্লাজা (সাংল াচ্চেত)  এেএফ-৪৭/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

৪৮ মহুয়া সুন্দরী  এেএফ-৪৮/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৪৯ সিলেটি আলবাে তালবাে সমলয়টি পাগে পাগে  এেএফ-৪৯/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৫০ মাটির পরী  এেএফ-৫০/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৫১ বাপজালনর বালয়ালকাপ এেএফ-৫১/২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ 

৫২ আকমে আেীর সাংসার এেএফ-৫২/২০১৫  

৫৩ সভাো সতা যায় না তালর এেএফ-৫৩/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৪ ভালোবাসার গল্প এেএফ-৫৪/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৫ ভুে যচ্চদ হয় এেএফ-৫৫/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৬ রাজাবাবু এেএফ-৫৬/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৭ আচ্চ কী (লযৌথ প্রলযাজনা) এেএফ-৫৭/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৮ পরবাচ্চসনী (লযৌথ প্রলযাজনা) এেএফ-৫৮/২০১৫ ১৮-১০-২০১৫ 

৫৯ গুন্ডাচ্চম  এেএফ-৫৯/২০১৫ ২১-১০-২০১৫ 

৬০ ভালোবাসলত মন োলগ এেএফ-৬০/২০১৫ ২৭-১০-২০১৫ 

৬১ োে চর (সরকাচ্চর অনুদান প্রাপ্ত) এেএফ-৬১/২০১৫ ১৬-১১-২০১৫ 

৬২ যচ্চদ তুচ্চম জানলত  এেএফ-৬২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৬৩ এপার ওপার এেএফ-৬৩/২০১৫ ২৫-১১-২০১৫ 

৬৪ ব্ল্যাক (লযৌথ প্রলযাজনা) এেএফ-৬৪/২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ 

৬৫ পুলড় যায় মন  এেএফ-৬৫/২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ 

৬৬ চ্চর্লটকটিভ  এেএফ-৬৬/২০১৫ ০৯-১২-২০১৫ 

৬৭ চ্চবজয়গাথা  এেএফ-৬৭/২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ 

৬৮ চ্চিন্নমূে এেএফ-৬৮/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৬৯ পূর্ িদদর্ঘ িয সপ্রম কাচ্চহচ্চন-২ এেএফ-৬৯/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৭০ মন জালন না মলনর ঠিকানা  এেএফ-৭০/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

৭১ সবো স লষ এেএফ-৭১/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

 
সাপটা চুচ্চির আওতায় আমদাচ্চনকৃত চেচ্চিত্র : 
 

১ সবো স লষ এফচ্চসএফ-৭১/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

 
স্বল্পদদর্ঘ িয বাাংো চেচ্চিত্র : 

 

১ জননী  স্ব: বা: ০১/২০১৫ ০৩-১১-২০১৫ 

২ নাগচ্চরক  স্ব: বা: ০২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৩ রাজপুত্তুর স্ব: বা: ০৩/২০১৫ ০৩-১২-২০১৫ 

৪ আইলর্নটিটি স্ব: বা: ০৪/২০১৫ ০৩-১২-২০১৫ 

 
প্রামাণ্যচ্চচত্র : 

 

১ হক এর র্ঘর বা: প্রা: ০১/২০১৫ ২৯-০১-২০১৫ 

২ ভাটির সুলর মাটির গান বা: প্রা: ০২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৩ একাত্তলরর গর্হতযা ও বধ্যভূচ্চম বা: প্রা: ০৩/২০১৫ ২৫-১১-২০১৫ 

 

 

 

 

 

২০১৪ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা : 
 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 
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১ োট্টু কসাই  এেএফ-০১/২০১৪ ০৯-০১-২০১৪ 

২ মলনর মলধ্য সেখা  এেএফ-০২/২০১৪ ০৯-০১-২০১৪ 

৩ ৭১ এর সাংগ্রাম  এেএফ-০৩/২০১৪ ১৫-০১-২০১৪ 

৪ চ্চকচ্চসত্মর জ্বাো  এেএফ-০৪/২০১৪ ০৪-০২-২০১৪ 

৫ সর্য়াচ্চরাং োভার এেএফ-০৫/২০১৪ ২০-০২-২০১৪ 

৬ দুই সবয়াইলয়র কীচ্চতি  এেএফ-০৬/২০১৪ ২০-০২-২০১৪ 

৭ দচ্চবর সালহলবর সাংসার  এেএফ-০৭/২০১৪ ১১-০৩-২০১৪ 

৮ ভালোবাসা এক্সলপ্রস  এেএফ-০৮/২০১৪ ১৩-০৩-২০১৪ 

৯ চ্চিঁপড়া চ্চবদ্যা এেএফ-০৯/২০১৪ ২৭-০৩-২০১৪ 

১০ দুটি মলনর পাগোমী  এেএফ-১০/২০১৪ ০২-০৪-২০১৪ 

১১ জান  এেএফ-১১/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১২ মালয়র মমতা  এেএফ-১২/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৩ কালির  ত্রু এেএফ-১৩/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৪ সসচ্চদন বৃচ্চি চ্চিে এেএফ-১৪/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৫ ভালোবাসলে সদাষ চ্চক তালত  এেএফ-১৫/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৬ ভাঙ্গা মন এেএফ-১৬/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৭ কখলনা ভুলে সযওনা  এেএফ-১৭/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৮ ফাঁদ এেএফ-১৮/২০১৪ ২৪-০৪-২০১৪ 

১৯ ভােবাসার তাজমহে এেএফ-১৯/২০১৪ ২৮-০৪-২০১৪ 

২০ আচ্চম শুধু সচলয়লি সতামায়  এেএফ-২০/২০১৪ ০৫-০৫-২০১৪ 

২১ জান (সাংল াচ্চেত)  এেএফ-২১/২০১৪ ০৮-০৫-২০১৪ 

২২ তারকাটা  এেএফ-২২/২০১৪ ১৪-০৫-২০১৪ 

২৩ অনুলক্রা  (সাংল াচ্চেত) এেএফ-২৩/২০১৪ ১৮-০৫-২০১৪ 

২৪ গাচ্চড়ওয়াো  এেএফ-২৪/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৫ অদৃশ্য  ত্রু এেএফ-২৫/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৬ সখো  এেএফ-২৬/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৭ সূচনা সরখার চ্চদলক  এেএফ-২৭/২০১৪ ২৫-০৫-২০১৪ 

২৮ অল্প অল্প সপ্রলমর গল্প  এেএফ-২৮/২০১৪ ২৭-০৫-২০১৪ 

২৯ আলগ যচ্চদ জানতাম তুই হচ্চব পর  এেএফ-২৯/২০১৪ ২৯-০৫-২০১৪ 

৩০ বৃহন্নো (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) এেএফ-৩০/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩১ মাই সনম ইজ চ্চসচ্চম এেএফ-৩১/২০১৪ ২৪-০৬-২০১৪ 

৩২ চ্চপ্রয়া তুচ্চম সুখী হও এেএফ-৩২/২০১৪ ২৬-০৬-২০১৪ 

৩৩ আই সর্ান্ট সকয়ার  এেএফ-৩৩/২০১৪ ০৯-০৭-২০১৪ 

৩৪ হযালো অচ্চমত  এেএফ-৩৪/২০১৪ ০৯-০৭-২০১৪ 

৩৫ মার্ িার-২ এেএফ-৩৫/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৬ স্বপ্নলিাঁয়া  এেএফ-৩৬/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৭ তুই শুধু আমার  এেএফ-৩৭/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৮ বৃহন্নো (৩৫ চ্চম: চ্চম: সরকারী অনুদান)  এেএফ-৩৮/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৯ চ্চহলরা দ্যা সুপাটার  এেএফ-৩৯/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪০ োভ সট ন  এেএফ-৪০/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪১ কচ্চম নার  এেএফ-৪১/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪২ জালননা এ মন  এেএফ-৪২/২০১৪ ১৭-০৭-২০১৪ 

৪৩ অলনক সালের ময়না  এেএফ-৪৩/২০১৪ ২২-০৭-২০১৪ 

৪৪ হাচ্চনমুন এেএফ-৪৪/২০১৪ ২২-০৭-২০১৪ 

৪৫ সমাট ওলয়েকাম-২ এেএফ-৪৫/২০১৪ ২৩-০৭-২০১৪ 

৪৬ এই তুচ্চমই সসই তুচ্চম এেএফ-৪৬/২০১৪  

৪৭ হৃদয় সদাোলনা সপ্রম এেএফ-৪৭/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 

৪৮ ভােবাসলত চায় মন এেএফ-৪৮/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 

৪৯ সব িনা া ইয়াবা এেএফ-৪৯/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫০ চার অক্ষলর ভালোবাসা এেএফ-৫০/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 
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৫১ অলনক সােনার পলর এেএফ-৫১/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫২ এক কাপ চা এেএফ-৫২/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৩ সমর্ঘমল্লার (সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত) এেএফ-৫৩/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৪ আমরা করলবা জয় এেএফ-৫৪/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৫ স্বপ্ন সয তুই এেএফ-৫৫/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৬ চ্চকচ্চস্তমাত এেএফ-৫৬/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৭ টাইম সমচ্চ ন এেএফ-৫৭/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৮ মলনর অজালন্ত এেএফ-৫৮/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৯ গ্াাংটার চ্চরটার্ িস এেএফ-৫৯/২০১৪ ২৯-০৯-২০১৪ 

৬০ সগইম এেএফ-৬০/২০১৪  

৬১ ওয়াচ্চন িাং এেএফ-৬১/২০১৪  

৬২ কঠিন প্রচ্চতল াে এেএফ-৬২/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৩ ক্ষচ্চর্লকর ভােবাসা এেএফ-৬৩/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৪ সপ্রম করলবা সতামার সালথ  এেএফ-৬৪/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৫ সসরা নায়ক  এেএফ-৬৫/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৬ চ্চহটম্যান  এেএফ-৬৬/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৭ রাঙ্গামন  এেএফ-৬৭/২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৬৮ অলচনা হৃদয়  এেএফ-৬৮/২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৬৯ চ্চকচ্চস্তর জ্বাো এেএফ-৬৯/২০১৪ ১৪-১০-২০১৪ 

৭০ ভ্রাচ্চন্ত এেএফ-৭০/২০১৪ ২১-১০-২০১৪ 

৭১ সাংকল্প এেএফ-৭১/২০১৪ ২৮-১০-২০১৪ 

৭২ চ্চজলরা সথলক টপ চ্চহলরা  এেএফ-৭২/২০১৪ ০২-১১-২০১৪ 

৭৩ কলি পাওয়া ভালোবাসা  এেএফ-৭৩/২০১৪ ০৩-১১-২০১৪ 

৭৪ নয় িয়  এেএফ-৭৪/২০১৪ ০৬-১১-২০১৪ 

৭৫ কাতুিজ  এেএফ-৭৫/২০১৪ ১১-১১-২০১৪ 

৭৬ ভালো আমালক বাসলতই হলব  এেএফ-৭৬/২০১৪ ১১-১১-২০১৪ 

৭৭ আয়না সুন্দরী  এেএফ-৭৭/২০১৪ ১৩-১১-২০১৪ 

৭৮ সতামার জন্য মন কাঁলন্দ এেএফ-৭৮/২০১৪ ১৩-১১-২০১৪ 

৭৯ অবাস্তব ভালোবাসা  এেএফ-৭৯/২০১৪ ২৩-১১-২০১৪ 

৮০ পাগো চ্চদওয়ানা  এেএফ-৮০/২০১৪ ২৩-১১-২০১৪ 

৮১ চ্চজলরা চ্চর্গ্রী  এেএফ-৮১/২০১৪ ৩০-১১-২০১৪ 

৮২ র্ঘাসফুে  এেএফ-৮২/২০১৪ ০৭-১২-২০১৪ 

৮৩ গুন্ডা (The Terrorist)  এেএফ-৮৩/২০১৪ ০৭-১২-২০১৪ 

৮৪ একাত্তলরর ক্ষুচ্চদরাম (অনুদান প্রাপ্ত) এেএফ-৮৪/২০১৪ ০৯-১২-২০১৪ 

৮৫ কপালের চ্চেখন  এেএফ-৮৫/২০১৪ ১৪-১২-২০১৪ 

৮৬ সদ া দ্যা চ্চের্ার  এেএফ-৮৬/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 

৮৭ ভালোবাসার চযালেঞ্জ  এেএফ-৮৭/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 

৮৮ ৭১ এর মা জননী  এেএফ-৮৮/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 
 

স্বল্পদদর্ঘ িয বাাংো চেচ্চিত্র : 

 

১ সুজলনর আ া স্ব: বা: ০১/২০১৪ ২৭-০৩-২০১৪ 

২ গাচ্চড়ওয়াো স্ব: বা: ০২/২০১৪ ০১-০৬-২০১৪ 

৩ চ্চবলবক স্ব: বা: ০৩/২০১৪ ০১-০১-২০১৫ 

 

প্রামাণ্যচ্চচত্র : 

 

১ নতুন চ্চদলের আলো বা: প্রা: ০১/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২০১৩ সালে সসন্সর সনদপত্র  জারীকৃত বাাংো চেচ্চিলত্রর তাচ্চেকা : 
 

ক্রঃ নাং চেচ্চিলত্রর নাম সনদপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ সসই তুচ্চম অনাচ্চমকা  এেএফ-০১/২০১৩ ২০-০১-২০১৩ 
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২ জজ ব্যাচ্চরটার পুচ্চে  কচ্চম নার (৩৫) এেএফ-০২/২০১৩ ২৩-০১-২০১৩ 

৩ অন্য রকম ভালোবাসা (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-০৩/২০১৩ ০৭-০২-২০১৩ 

৪ সীমানাহীন (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-০৪/২০১৩ ০৪-০২-২০১৩ 

৫ পাগে সতার জন্য সর (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-০৫/২০১৩ ২৪-০২-২০১৩ 

৬ জজ ব্যাচ্চরটার পুচ্চে  কচ্চম নার (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-০৬/২০১৩ ০৩-০৩-২০১৩ 

৭ আয়না কাচ্চহনী (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-০৭/২০১৩ ০৭-০৩-২০১৩ 

৮ চ্চ চ্চর ফরহাদ (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-০৮/২০১৩ ০৭-০৩-২০১৩ 

৯ হৃদলয় ৭১ (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-০৯/২০১৩ ২৫-০৩-২০১৩ 

১০ আকা  কত দূলর এেএফ-১০/২০১৩ ১৯-০৩-২০১৩ 

১১ সদহরক্ষী (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-১১/২০১৩ ১৯-০৩-২০১৩ 

১২ চ্চনঃস্বাথ ি ভালোবাসা (৩৫ চ্চম চ্চম:) এেএফ-১২/২০১৩ ২৫-০৩-২০১৩ 

১৩ সসই তুচ্চম অনাচ্চমকা (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-১৩/২০১৩ ৩১-০৩-২০১৩ 

১৪ রূপগাওয়াে (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-১৪/২০১৩ ০২-০৪-২০১৩ 

১৫ কুসুমপুলরর গল্প (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-১৫/২০১৩ ১৬-০৪-২০১৩ 

১৬ সতামার মালে আচ্চম (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-১৬/২০১৩ ২৮-০৪-২০১৩ 

১৭ চ্চনস্পাপ মুন্না (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এেএফ-১৭/২০১৩ ২৮-০৪-২০১৩ 

১৮ জটিে সপ্রম (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-১৮/২০১৩ ৩০-০৪-২০১৩ 

১৯ নতুন সাত ভাই চম্পা (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-১৯/২০১৩ ৩০-০৪-২০১৩ 

২০  বনম (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-২০/২০১৩ ০৮-০৫-২০১৩ 

২১ কুমারী মা (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-২১/২০১৩ ১৫-০৫-২০১৩ 

২২ চ্চন:স্বাথ ি ভালোবাসা (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-২২/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৩ এক পালয় নূপুর (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-২৩/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৪ চ্চনস্পাপ মুন্না (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-২৪/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৫ সরাচ্চমও ২০১৩ (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-২৫/২০১৩ ৩০-০৫-২০১৩ 

২৬ সপ্রম সপ্রম পাগোমী (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-২৬/২০১৩ ০৬-০৬-২০১৩ 

২৭ সপাড়া মন (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-২৭/২০১৩ ০৬-০৬-২০১৩ 

২৮ ইভটিচ্চজাং (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-২৮/২০১৩ ১০-০৬-২০১৩ 

২৯ মর সতার জন্য পাগে (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-২৯/২০১৩ ১৭-০৬-২০১৩ 

৩০ ঢাকা টু সবালম্ব (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৩০/২০১৩ ১৮-০৬-২০১৩ 

৩১ মাই সনম ইজ খান (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৩১/২০১৩ ১৯-০৬-২০১৩ 

৩২ হচ্চরজন (চ্চর্চ্চজ, অনুদান)  এেএফ-৩২/২০১৩ ২৩-০৯-২০১৩ 

৩৩ এর সব ী ভালোবাসা যায় না (চ্চর্চ্চজ:) এেএফ-৩৩/২০১৩ ২১-০৭-২০১৩ 

৩৪ ভালোবাসা আজকাে (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৩৪/২০১৩ ২১-০৭-২০১৩ 

৩৫ মাই সনম ইজ খান (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৩৫/২০১৩ ২৫-৭-২০১৩ 

৩৬ মৃচ্চত্তকা মায়া (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত, ৩৫ এম এম) এেএফ-৩৬/২০১৩ ২৫-০৭-২০১৩ 

৩৭ পুত্র এখন পয়সাওয়াোা্ (৩৫ এমএম) এেএফ-৩৭/১৩ ৩০-০৭-২০১৩ 

৩৮ কাজলের চ্চদনরাচ্চত্র (সরকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত, চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৩৮/২০১৩ ০৭-০৮-২০১৩ 

৩৯ চ্চকছু আ া চ্চকছু ভালোবাসা (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৩৯/২০১৩ ২৭-০৮-২০১৩ 

৪০ তবুও ভালোবাচ্চস (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৪০/২০১৩ ০৩-০৯-২০১৩ 

৪১ উোও (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৪১/২০১৩ ০৩-০৯-২০১৩ 

৪২ চ্চক সপ্রম সদখাইো (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৪২/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৩ বাাংোর পাগলু (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৪৩/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৪ সতামার আচ্চি সতামারই থাকলবা (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৪৪/২০১৩ ১৯-০৯-২০১৩ 

৪৫ পুত্র এখন পয়সাওয়াো (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৪৫/২০১৩  

৪৬ ইচ্চঞ্চ ইচ্চঞ্চ সপ্রম (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৪৬/২০১৩ ২৪-০৯-২০১৩ 

৪৭ পূর্ িদদর্ঘ িয সপ্রম কাচ্চহনী (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৪৭/২০১৩ ০১-১০-২০১৩ 

৪৮ স্বপ্নীে ভূবন (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৪৮/২০১৩ ০২-১০-২০১৩ 

৪৯ দাবাাং (চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৪৯/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫০ সপ্রচ্চমক নাম্বার ওয়ান (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৫০/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫১ ফুে এন্ড ফাইনাে (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৫১/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 
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৫২ অচ্চি (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৫২/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫৩ চ্চক দারুর্ সদখলত (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৫৩/২০১৩ ০৮-১০-২০১৩ 

৫৪ ভালোবাসা চ্চজন্দাবাদ (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৫৪/২০১৩ ১০-১০-২০১৩ 

৫৫ সতামার কালি ঋর্ী (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৫৫/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৬ সজানাচ্চকর আলো (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এেএফ-৫৬/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৭ দাগ এই বুলকর চ্চভতর (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৫৭/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৮ আই এযাম রাজ (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৫৮/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৯ সখো (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এেএফ-৫৯/২০১৩ ০৭-১১-২০১৩ 

৬০ অনুলক্রা  (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৬০/২০১৩ ১০-১১-২০১৩ 

৬১ সনকাববলরর মহাপ্রয়ার্ (অনুদানপ্রাপ্ত, চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৬১/২০১৩ ২৪-১১-২০১৩ 

৬২ হবষম্য (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৬২/২০১৩ ২৫-১১-২০১৩ 

৬৩ সতালক ভালোবাসলতই হলব (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৬৩/২০১৩ ২৬-১১-২০১৩ 

৬৪ সীমালরখা (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৬৪/২০১৩  

৬৫ ৭১ এর সগচ্চরো এেএফ-৬৫/২০১৩ ২৮-১১-২০১৩ 

৬৬ জীবনঢুেী (অনুদানপ্রাপ্ত, চ্চর্চ্চজটাে) এেএফ-৬৬/২০১৩ ০৪-১২-২০১৩ 

৬৭ সোলভ পাপ পালপ মুতুয (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৬৭/২০১৩ ০৯-১২-২০১৩ 

৬৮ রাজত্ব (চ্চর্চ্চজটাে)  এেএফ-৬৮/২০১৩ ২৩-১২-২০১৩ 

৬৯ অনন্তকালের (চ্চর্চ্চজ)  এেএফ-৬৯/২০১৩ ২৬-১২-২০১৩ 

৭০ সহর্ মািার (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এেএফ-৭০/২০১৩ ০১-০১-২০১৪ 

 
স্বল্পদদর্ঘ িয বাাংো চেচ্চিত্র : 

 

১ অচ্চিতীয় স্ব: বা: ০১/২০১৩ ০২-০৪-২০১৩ 

২ চ্চদ কলন্টইনার স্ব: বা: ০২/২০১৩ ২৯-০৪-২০১৩ 

৩ আমার মা স্ব: বা: ০৩/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

৪ রতন স্ব: বা: ০৪/২০১৩ ২০-০৬-২০১৩ 

৫ সমর্ঘ স্ব: বা: ০৫/২০১৩ ১০-০৭-২০১৩ 

৬ আজও চ্চচঠি আলস স্ব: বা: ০৬/২০১৩ ০২-১২-২০১৩ 

 

প্রামাণ্যচ্চচত্র : 

 

১ দ্যা স্পীচ বা: প্রা: ০১/২০১৩ ১৬-০১-২০১৩ 

২ শুনলত চ্চক পাও বা: প্রা: ০২/২০১৩ ০৪-০২-২০১৩ 

 


