
    বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর সবার্ ড 

ঢাকা। 

২০২০ োদল সেন্সর েনেপত্র প্রাপ্ত চলচ্চিদত্রর তাচ্চলকা 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপদত্রর নম্বর  েনেপত্র প্রোদনর তাচ্চরখ 

১ হৃেয় জুদে এল এফ-১/২০২০ ০৬-০১-২০২০ 

২ The Grave (বাাংলা চলচ্চিত্র গ ার এর ইাংররচ্চি ভার্ সন) এল এফ-২/২০২০ ১৫-০১-২০২০ 

৩ শ্বশুরবাচ্চে চ্চিন্দাবাে-২ এল এফ-৩/২০২০ ১৪-০১-২০২০ 

৪  চ্চি এল এফ-৪/২০২০ ১৬-০১-২০২০ 

৫ আচ্চি গ ািার রািা তুচ্চি আিার রানী এল এফ-৫/২০২০ ১৬-০১-২০২০ 

৬ হলুদবচ্চন (গ ৌথ প্রর ািনা) এল এফ-৬/২০২০ ০৪-০২-২০২০ 

৭ বীর এল এফ-৭/২০২০ ০৬-০২-২০২০ 

৮ িন গদব িন গনব এল এফ-০৮/২০২০ ০৯-০২-২০২০ 

৯ র্াহর্ী চ্চহররা আলি এল এফ-০৯/২০২০ ০৯-০২-২০২০ 

১০ ঊনপঞ্চাশ বা ার্ এল এফ-১০/২০২০ ১১-০২-২০২০ 

১১ আিার িা এল এফ-১১/২০২০ ২৬-০২-২০২০ 

১২ গর্ৌভাগ্য এল এফ-১২/২০২০ ০২-০৩-২০২০ 

১৩ চ্চবশ্বসুন্দরী এল এফ-১৩/২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 

১৪ পা রলর ি  ভালবাচ্চর্ এল এফ-১৪/২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 

১৫ চ্চবররাহী এল এফ-১৫/২০২০ ১৮-০৩-২০২০ 

১৬ রাংবািী এল এফ-১৬/২০২০ ১৮-০৮-২০২০ 

১৭ রূপর্া নদীর বারেঁ এল এফ-১৭/২০২০ ২৬-১১-২০২০ 

১৮ সুবর্ স গরখা এল এফ-১৮/২০২০ ২৬-১১-২০২০ 

১৯ একিন িহান চ্চপ া এল এফ-১৯/২০২০ -১৭-১২-২০২০ 

২০ গকন র্ন্ত্রার্ী এল এফ-২০/২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

২১ অলা চক্র (র্রকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) এল এফ-২১/২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

২২ হািার বছররর গেষ্ঠ বাঙ্গালী এল এফ-২২/২০২০ ২৯-১২-২০২০ 

 

 

২০২০ র্ারল গর্ন্সর র্নদপত্র প্রদত্ত স্বল্পদদর্ঘ সয চলচ্চিরত্রর  াচ্চলকা 

ক্র. নাং চলচ্চিরত্রর নাি গর্ন্সর র্নদপত্র নম্বর  র্নদপত্র প্রদারনর  াচ্চরখ 

১ দ্যা স্ক্যায়ার্ স (The Scarce) স্ব: বা:-০১/২০২০ ১৫-০৩-২০২০ 

২ আিার বাবার নাি স্ব: বা:-০২/২০২০ ২৯-০৭-২০২০ 

৩ র্াদা গ ালাপ স্ব: বা:-০৩/২০২০ ১৮-০৮-২০২০ 

৪ গকাথায় পারবা  ারর স্ব: বা:-৪/২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

৫ আড়াং স্ব: বা:-৫/২০২০ ২২-১২-২০২০ 

৬ গফরা (র্রকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) স্ব: বা:-৬/২০২০ ২৪-১২-২০২০ 

৭ আ র স্ব: বা:-০৭/২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

 

 

২০২০ র্ারল গর্ন্সর র্নদপত্র প্রদত্ত প্রািাণ্যচ্চচরত্রর  াচ্চলকা 

ক্র. নাং প্রািাণ্যচ্চচরত্রর নাি গর্ন্সর র্নদপত্র নম্বর  র্নদপত্র প্রদারনর  াচ্চরখ 

১ নীল মুকুট বা: প্রা:-০১/২০২০ ১২-০১-২০২০ 

২ The Frontiersman “Fazlul Haque”  বা: প্রা:-০২/২০২০ ০৪-০২-২০২০ 

৩ বারয়াগ্রাচ্চফ অব নিরুল  বা: প্রা:-০৩/২০২০ ২৯-০৭-২০২০ 

৪ বঙ্গবন্ধুর রািদনচ্চ ক িীবন ও বাাংলারদরশর অভ্যযদয় বা: প্রা:-০৪/২০২০ ২১-০৯-২০২০ 

৫ রথ  াত্রার বাচ্চক ইচ্চ হার্ বা: প্রা:-৫/২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

৬ স্বাধীন ার ডাকটিচ্চকট বা: প্রা:-৬/২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

 

 

 



২০১৯ োদল সেন্সর েনেপত্র  িারীকৃত বাাংলা চলচ্চিদত্রর তাচ্চলকা: 

 

স্থানীয়ভাদব চ্চনচ্চম ডত পূর্ ডদের্ঘ ডয চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ প্রথম সেখা প্রথম সপ্রম এল এফ-১/২০১৯ ১০-০১-২০১৯ 

২ অন্ধকার িগত এল এফ-২/২০১৯ ১৩-০১-২০১৯ 

৩ ভাদলাবাোর জ্বালা এল এফ-৩/২০১৯ 30-01-2019 

৪ প্রচ্চতদশাদের আগুন এল এফ-৪/২০১৯ 31-01-2019 

৫ যচ্চে একচ্চেন এল এফ-৫/২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ 

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

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

৮ শাটল সেন এল এফ-৪/২০১৯ ২০-০২-২০১৯ 

৯ শাদহনশাহ এল এফ-০৯/২০১৯ ১৩-০৩-২০১৯ 

১০ অবতার এলএফ-১০/২০১৯ ১৯-০৩-২০১৯ 

১১ আবার বেন্ত এল এফ-১১/২০১৯ ১৮-০৪-২০১৯ 

১২ কাঁোর থালায় রূপালী চাঁে (েরকাচ্চর অনুোনপ্রাপ্ত) এল এফ-১২/২০১৯ ২৩-০৪-২০১৯ 

১৩ সনালক এল এফ-১৩/২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ 

১৪ বান্ধব এল এফ-১৪/২০১৯ ০৭-০৫-২০১৯ 

১৫ পঞ্চেঙ্গী (েরকাচ্চর অনুোনপ্রাপ্ত) এল এফ-১৫/২০১৯ ১৪-০৫-২০১৯ 

১৬ আমরা একটা চ্চেদনমা বানাদবা(অধ্যায়-১) এল এফ-১৬/২০১৯ ১৯-০৫-২০১৯ 

১৭ আমরা একটা চ্চেদনমা বানাদবা (অধ্যায়-২) এল এফ-১৭/২০১৯ ১৯-০৫-২০১৯ 

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

১৯ আদলায় ভূবন ভরা এলএফ-১৯/২০১৯ ২২-০৫-২০১৯ 

২০ গাদম ডন্টে শ্রচ্চমক চ্চিন্দাবাে এলএফ-২০/২০১৯ ২২-০৫-২০১৯ 

২১ পাগলামী এলএফ-২১/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

২২ আকাশ মহল এলএফ-২২/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

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

২৪ অন্তদর তুচ্চম এলএফ-২৪/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

২৫ পােওয়ার্ ড এলএফ-২৫/২০১৯ ২৬-০৫-২০১৯ 

২৬ ইন্দুবালা এলএফ-২৬/২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ 

২৭ সবগম িান এলএফ-২৭/২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ 

২৮ ভাদলাবাোর উত্তাপ এলএফ-২৮/২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ 

29 মায়াবতী এল এফ-২৯/২০১৯ ১৭-০৬-২০১৯ 

৩০ আব্বাে এল এফ-৩০/২০১৯ ১৭-০৬-২০১৯ 

৩১ ইেমাইদলর মা এল এফ-৩১/২০১৯ ২৬-০৬-২০১৯ 

৩২ ফরারয়িী আরন্দালন ১৮৪২ এল এফ-৩২/২০১৯ ২৭-০৬-২০১৯ 

৩৩ হুরমচ্চত এল এফ-৩৩/২০১৯ ১৮-০৭-২০১৯ 

৩৪ মদনর মদতা মানুষ পাইলাম না এল এফ-৩৪/২০১৯ ৩০-০৭-২০১৯ 

৩৫ ভাদলাবাোর রািকন্যা এল এফ-৩৫/২০১৯ ০৫-০৮-২০১৯ 

৩৬ ইচ্চ , গ ািারই ঢাকা এল এফ-৩৬/২০১৯ ০৪-০৯-২০১৯ 

৩৭ োপলুডু এল এফ-৩৭/২০১৯ ১৮-০৯-২০১৯ 

৩৮ বন্ধন এল এফ-৩৮/২০১৯ ১০-১০-২০১৯ 

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

৪০  হীরনর  ান এল এফ-৪০/২০১৯ ০৭-১১-২০১৯ 

৪১ বৃদ্ধাশ্রম (র্রকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ ) এল এফ-৪১/২০১৯ ১১-১১-২০১৯ 

৪২ িয়ন ররর িচ্চিদার এলএফ-৪২/২০১৯ ২৪-১১-২০১৯ 

৪৩ ন’ ডরাই এল এফ-৪৩/২০১৯ ২৪-১১-২০১৯ 

৪৪ িায়া-দ্য লস্ট িাদার এল এফ-৪৪/২০১৯ ০৩-১২-২০১৯ 

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

৪৬ সগার (র্রকাচ্চর অনুদানপ্রাপ্ত) এল এফ-৪৬/২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ 



 র্াপটা চুচ্চির আও ায় আিদাচ্চনকৃ  এবাং গর্ন্সর র্নদপত্র িারীকৃ  বাাংলা চলচ্চিরত্রর  াচ্চলকা: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

০১ সভাকাট্টা এফচ্চেএফ-০১/২০১৯ ১৮-০৬-২০১৯ 

02 চ্চকডন্যাপ এফচ্চেএফ-০২/২০১৯ ২৭-০৬-২০১৯ 

০৩ বিন এফচ্চেএফ-০৩/২০১৯ ০৭-০৭-২০১৯ 

০৪ সশষ সথদক শুরু এফচ্চেএফ-০৪/২০১৯ 11-07-2019 

০৫ চ্চববাহ অচ্চভযান-োতপাদক োঁো এফচ্চেএফ-০৫/২০১৯ ১8-07-2019 

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

07 কন্ঠ এফচ্চেএফ-০৭/২০১৯ ৩১-১০-2019 

0৮ িানবাি এফচ্চেএফ-০৮/২০১৯ ১২-১১-2019 

০৯ পার্ওয়াড স এফচ্চর্এফ-০৯/২০১৯ ২৬-১১-২০১৯ 

১০ হুরলার এফচ্চর্এফ-১০/২০১৯ ২২-১২-২০১৯ 

 

গর্ন্সর র্নদপত্র িারীকৃ  স্বল্পদদর্ঘ সয বাাংলা চলচ্চিরত্রর  াচ্চলকা: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র 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’’ (আদলাক বষ ড দূদর) ¯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 

 

গর্ন্সর র্নদপত্র িারীকৃ  প্রািাণ্য চলচ্চিরত্রর  াচ্চলকা: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র 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 

 

২০১৮ োদল সেন্সর েনেপত্র  িারীকৃত বাাংলা চলচ্চিদত্রর তাচ্চলকা: 

 

স্থানীয় ও সযৌথ প্রদযািনায় চ্চনচ্চম ডত পূর্ ডদের্ঘ ডয চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ আচ্চি গন া হরবা  (বাচ্চ লকৃ ) এলএফ-০১/২০১৮ ১৬-০১-২০১৮ 

২ ভারলা গথরকা এলএফ-০২/২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ 

৩ ডনচ্চ চ্চর এলএফ-০৩/২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ 

৪ ধুর্র কুয়াশা (চ্চরভাইিড ভার্ সন) এলএফ-০৪/২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

৫ পাষার্ এলএফ-০৫/২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

৬ আলফা এলএফ-০৬/২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

৭ একটি চ্চর্রনিার  ল্প এলএফ-০৭/২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ 

৮ আচ্চি গন া হরবা   এলএফ-০৮/২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ 

৯ নুরিাহান (র ৌথ প্রর ািনা) এলএফ-০৯/২০১৮ ১২-০২-২০১৮ 

১০ স্বপ্নিাল (র ৌথ প্রর ািনা) এলএফ-১০/২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ 



১১ চ্চবিলী  এলএফ-১১/২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ 

১২ কারলর পুতুল এলএফ-১২/২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ 

১৩ গপ্ররির গকনা ফাঁচ্চর্ এলএফ-১৩/২০১৮ ১৯-০৩-২০১৮ 

১৪ মুখ ও মুরখাশ রূপ ও রূপক এলএফ-১৪/২০১৮ ০৩-০৪-২০১৮ 

১৫ গপাস্ট িাস্টার ৭১ এলএফ-১৫/২০১৮ ০১-০৪-২০১৮ 

১৬ িান্না   এলএফ-১৬/২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ 

১৭ পলরক পলরক গ ািারক চাই এলএফ-১৭/২০১৮ ০৩-০৪-২০১৮ 

১৮ নাি া  এলএফ-১৮/২০১৮ ০৩-০৪-২০১৮ 

১৯ আল া বানু এলএফ-১৯/২০১৮ ০৩-০৪-২০১৮ 

২০ র্না ন  ল্প (র্রকাচ্চর অনুদান প্রাপ্ত) এলএফ-২০/২০১৮ ১১-০৪-২০১৮ 

২১ কিলা ররকট এলএফ-২১/২০১৮ ২২-০৪-২০১৮ 

২২ পচ্চবত্র ভারলাবার্া (চ্চরভাইিড ভার্ সন) এলএফ-২২/২০১৮ ২২-০৪-২০১৮ 

২৩ চল  াই এলএফ-২৩/২০১৮ ২২-০৪-২০১৮ 

২৪ গপ্রচ্চিক গছরল (চ্চরভাইিড ভার্ সন) এলএফ-২৪/২০১৮ ২৩-০৪-২০১৮ 

২৫ চ্চফফটি চ্চফফটি লাভ  এলএফ-২৫/২০১৮ ০৮-০৫-২০১৮ 

২৬ আিার গপ্রি আিার চ্চপ্রয়া  এলএফ-২৬/২০১৮ ০৮-০৫-২০১৮ 

২৭ বীরর াদ্ধা (গুপ্তহ যা) এলএফ-২৭/২০১৮ ২০-০৫-২০১৮ 

২৮ চ্চচটাাংইয়া গপায়া গনায়াখাইল্যা িাইয়া এলএফ-২৮/২০১৮ ২৩-০৫-২০১৮ 

২৯ পাাংকু িািাই এলএফ-২৯/২০১৮ ০৫-০৬-২০১৮ 

৩০ গবঙ্গলী চ্চবউটি এলএফ-৩০/২০১৮ ০৬-০৬-২০১৮ 

৩১ গপাড়ািন ২ এলএফ-৩১/২০১৮ ০৬-০৬-২০১৮ 

৩২ সুপার চ্চহররা এলএফ-৩২/২০১৮ ১৪-০৬-২০১৮ 

৩৩ আহ  ফুরলর  ল্প এলএফ-৩৩/২০১৮ ০৪-০৭-২০১৮ 

৩৪ রাচ্চত্রর  াত্রী এলএফ-৩৪/২০১৮ ১০-০৭-২০১৮ 

৩৫ আর্িানী এলএফ-৩৫/২০১৮ ১২-০৭-২০১৮ 

৩৬ লাইভ ফ্রি ঢাকা এলএফ-৩৬/২০১৮ ২৪-০৭-২০১৮ 

৩৭ আিারদর বাউল এলএফ-৩৭/২০১৮ ২৯-০৭-২০১৮ 

৩৮ অচ্চপ স া এলএফ-৩৮/২০১৮ ০৮-০৮-২০১৮ 

৩৯ কারলা গিরর্ঘর গভলা এলএফ-৩৯/২০১৮ ১৩-০৮-২০১৮ 

৪০ নীল ফচ্চড়াং এলএফ-৪০/২০১৮ ১৩-০৮-২০১৮ 

৪১ কযারেন খান এলএফ-৪১/২০১৮ ২০-০৮-২০১৮ 

৪২ িরনরররখা (Mind It) এলএফ-৪২/২০১৮ ২০-০৮-২০১৮ 

৪৩ গবপররায়া এলএফ-৪৩/২০১৮ ২০-০৮-২০১৮ 

৪৪ িা াল  এলএফ-৪৪/২০১৮ ২০-০৮-২০১৮ 

৪৫ স্বরপ্নর র্ঘর এলএফ-৪৫/২০১৮ ১২-০৯-২০১৮ 

৪৬ নায়ক  এলএফ-৪৬/২০১৮ ২৪-০৯-২০১৮ 

৪৭ গদবী  এলএফ-৪৭/২০১৮ ০৭-১০-২০১৮ 

৪৮ শরর্াথী (চ্চরভাইিড ভার্ সন) এলএফ-৪৮/২০১৮ ০৮-১০-২০১৮ 

৪৯ গ ারয়ন্দাচ্চ চ্চর এলএফ-৪৯/২০১৮ ১৮-১০-২০১৮ 

৫০ হৃদরয়র রাংধনু এলএফ-৫০/২০১৮ ১৮-১০-২০১৮ 

৫১ চ্চিস্টার বাাংলারদশ  এলএফ-৫১/২০১৮ ১৮-১০-২০১৮ 

৫২ কারর্ গ ািায় ভারলাবাচ্চর্ এলএফ-৫২/২০১৮ ০৬-১১-২০১৮ 

৫৩ দা  হৃদরয় এলএফ-৫৩/২০১৮ ১১-১১-২০১৮ 

৫৪  ন্তব্য এলএফ-৫৪/২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ 

৫৫ িন্মভূচ্চি এলএফ-৫৫/২০১৮ ২০-১১-২০১৮ 

৫৬ বউ বািার এলএফ-৫৬/২০১৮ ২৮-১১-২০১৮ 

৫৭ দহন এলএফ-৫৭/২০১৮ ২৭-১১-২০১৮ 

৫৮ তুই আিার রার্ী এলএফ-৫৮/২০১৮ ২৮-১১-২০১৮ 

৫৯ তুই শুধু আিার (র ৌথ প্রর ািনা) এলএফ-৫৯/২০১৮ ১২-১২-২০১৮ 

৬০ বয়রফ্রন্ড এলএফ-৬০/২০১৮ ১৯-১২-২০১৮ 



 
র্াপটা চুচ্চির আও ায় আিদাচ্চনকৃ  এবাং গর্ন্সর র্নদপত্র িারীকৃ  বাাংলা চলচ্চিরত্রর  াচ্চলকা: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ ইন্সরপক্টর নটি গক  এফচ্চর্এফ-০১/২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ 

২ চালবাি এফচ্চেএফ-০২/২০১৮ ০২-০৪-২০১৭ 

৩ সুল ান দ্যা গর্চ্চভয়ার এফচ্চেএফ-০৩/২০১৮ ১৭-০৭-২০১৮ 

৪ ভাইিান এরলারর এফচ্চেএফ-০৪/২০১৮ ১৭-০৭-২০১৮ 

৫ চ্চফদা এফচ্চেএফ-০৫/২০১৮ ৩০-০৭-২০১৮ 

৬ চ্চপয়া গর  এফচ্চেএফ-০৬/২০১৮ ৩০-০৭-২০১৮ 

৭ নাকাব এফচ্চেএফ-০৭/২০১৮ ২৭-০৯-২০১৮ 

৮ চ্চবর্িসন  এফচ্চেএফ-০৮/২০১৮ ১৫-১০-২০১৮ 

৯  াল স গফ্রন্ড  এফচ্চেএফ-০৯/২০১৮ ২৬-১১-২০১৮ 

১০ চ্চভরলন এফচ্চেএফ-১০/২০১৮ ২৬-১১-২০১৮ 

১১ আচ্চি শুধু গ ার হলাি  এফচ্চেএফ-১১/২০১৮ ০৫-১২-২০১৮ 

 
গর্ন্সর র্নদপত্র িারীকৃ  স্বল্পদদর্ঘ সয বাাংলা চলচ্চিরত্রর  াচ্চলকা: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ কা ি গখলা স্ব: বা: ০১/২০১৮ ১১-০৪-২০১৮ 

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

৩ আিরা গ ািারদর ভ্যলবনা স্ব: বা: ০৩/২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ 

 
গর্ন্সর র্নর্দপত্র িারীকৃ  বাাংলা প্রািাণ্য চলচ্চিরত্রর  াচ্চলকা: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ চ্চপ া  বা: প্রা: ০১/২০১৮ ০৩-০১-২০১৮ 

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

৩  র্ আদাল  বা: প্রা: ০৩/২০১৮ ২৩-০১-২০১৮ 

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

৫ গশখ হাচ্চর্না : দূ সি পথ া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 এবাররর র্াংগ্রাি স্বাধীন ার র্াংগ্রাি বা: প্রা: ০৯/২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ 

 
গর্ন্সর র্নর্দপত্র িারীকৃ  ইাংররচ্চি প্রািাণ্য চলচ্চিরত্রর  াচ্চলকা: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

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

০২ Mithat’s Fresm ই: প্রা: ০২/২০১৮ ১৩-০৯-২০১৮ 

 

২০১৭ োদল সেন্সর েনেপত্র  িারীকৃত বাাংলা চলচ্চিদত্রর তাচ্চলকা: 

 

স্থানীয় ও সযৌথ প্রদযািনায় চ্চনচ্চম ডত পূর্ ডদের্ঘ ডয চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ তুদখার এলএফ-০১/২০১৭ ০৩-০১-২০১৭ 

২ আপন মানুষ এলএফ-০২/২০১৭ ১৭-০১-২০১৭ 

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

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

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

৬ শূন্য এলএফ-০৬/২০১৭ ২৪-০১-২০১৭ 

৭ তুই আমা  এলএফ-০৭/২০১৭ ৩০-০১-২০১৭ 

৮ সত্তা এলএফ-০৮/২০১৭ ২৬-০১-২০১৭ 



৯ মিডা   এলএফ-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 এলএফ-১৭/২০১৭ ১৪-০৩-২০১৭ 

১৮ অনুপ্রদবশ  এলএফ-১৮/২০১৭ ২১-০৩-২০১৭ 

১৯ অন্তর জ্বালা  এলএফ-১৯/২০১৭ ২১-০৩-২০১৭ 

২০ সুলতানা চ্চবচ্চবয়ানা  এলএফ-২০/২০১৭ ২২-০৩-২০১৭ 

২১ ধ্যাতদতচ্চরচ্চক এলএফ-২১/২০১৭ ০৬-০৪-২০১৭ 

২২ রাইয়ান  এলএফ-২২/২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ 

২৩ রািনীচ্চত  এলএফ-২৩/২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ 

২৪ ধ্বাংে মানব (চ্চরভাইির্) এলএফ-২৪/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 

২৫ পাগল মানুষ এলএফ-২৫/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 

২৬ অহংকা  এলএফ-২৬/২০১৭ ০১-০৬-২০১৭ 

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

২৮ িস-২ (য ৌথ প্রয াজনা) এলএফ-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  এলএফ-৪৩/২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ 

৪৪ সেমাগ এলএফ-৪৪/২০১৭ ০৮-১০-২০১৭ 

৪৫ হহমন্তী এলএফ-৪৫/২০১৭ ১৮-১০-২০১৭ 

৪৬ একিন কচ্চবর মৃতুয এলএফ-৪৬/২০১৭ ১৮-১০-২০১৭ 

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

৪৮ হািো এলএফ-৪৮/২০১৭ ০৯-১১-২০১৭ 

৪৯ রািশাহীর রেদগাল্লা এলএফ-৪৯/২০১৭ ২৩-১১-২০১৭ 

৫০ সমর্ঘকন্যা এলএফ-৫০/২০১৭ ২৯-১১-২০১৭ 

৫১ চল পালাই এলএফ-৫১/২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ 

 

 
োপটা চুচ্চির আওতায় আমোচ্চনকৃত চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ সতামাদক চাই এফচ্চেএফ-০১/২০১৭ ০৭-০৩-২০১৭ 

২ হচ্চরপে ব্যান্ডওয়ালা  এফচ্চেএফ-০২/২০১৭ ০২-০৪-২০১৭ 

৩ ওয়ান  এফচ্চেএফ-০৩/২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ 



৪ সপাস্ত এফচ্চেএফ-০৪/২০১৭ ০৭-০৮-২০১৭ 

৫ বদলা দুগ্গা মাঈকী এফচ্চেএফ-০৫/২০১৭ ০৫-১১-২০১৭ 

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

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

৮ চ্চিও পাগলা এফচ্চেএফ-০৮/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 

 
স্বল্পদের্ঘ ডয বাাংলা চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ কাদলা সমদর্ঘর সভলা (অনুোন প্রাপ্ত) স্ব: বা: ০১/২০১৭ ০৭-০৮-২০১৭ 

২ িলকন্যা (অনুোন 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 চ্চিল স্বােীনতার স্ব: বা: ০৫/২০১৭ ২৭-১২-২০১৭ 

৬ িাদগ প্রার্ পতাকায়, িাতীয় েঙ্গীদত স্ব: বা: ০৬/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 

 
প্রামাণ্যচ্চচত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

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

২ স্বােীনতা কী কদর আমাদের হদলা বা: প্রা: ০২/২০১৭ ৩১-১২-২০১৭ 

 

 

২০১৬ োদল সেন্সর েনেপত্র  িারীকৃত বাাংলা চলচ্চিদত্রর তাচ্চলকা: 
 

স্থানীয় ও সযৌথ প্রদযািনায় চ্চনচ্চম ডত পূর্ ডদের্ঘ ডয চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ চ্চময়া চ্চবচ্চব রাচ্চি এলএফ-০১/২০১৬ ০৫-০১-২০১৬ 

২ অঙ্গার (দযৌথ প্রদযািনা) এলএফ-০২/২০১৬ ১১-০১-২০১৬ 

৩  াজা ৪২০ এলএফ-০৩/২০১৬ ১২-০১-২০১৬ 

৪ বুযিট িাবু এলএফ-০৪/২০১৬ ১৩-০১-২০১৬ 

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

৬ েঙ্খমচি  এলএফ-০৬/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৭ মুসামফ   এলএফ-০৭/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৮ রুদ্র এলএফ-০৮/২০১৬ ২৭-০১-২০১৬ 

৯ মছন্নমুি  এলএফ-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 এলএফ-১৭/২০১৬ ০২-০৩-২০১৬ 

১৮ পাঠোিা  এলএফ-১৮/২০১৬ ০৬-০৩-২০১৬ 

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

২০ ভাযিািাসাপু  এলএফ-২০/২০১৬ ০৫-০৪-২০১৬ 

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

২২ অমিত্ব  এলএফ-২২/২০১৬ ০৫-০৪-২০১৬ 

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

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

২৫ ভাযিািাসা এমনই হয়  এলএফ-২৫/২০১৬  



২৬ আয়নািামজ এলএফ-২৬/২০১৬ ২৬-০৪-২০১৬ 

২৭ আযিে এলএফ-২৭/২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ 

২৮ এক  ািা (ওয়ান ওযয়) এলএফ-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  এলএফ-৪৩/২০১৬ ১১-০৮-২০১৬ 

৪৪ রড্রমসং রটমিি এলএফ-৪৪/২০১৬ ২২-০৮-২০১৬ 

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 এলএফ-৪৯/২০১৬ ০৪-০৯-২০১৬ 

৫০ িসমেম   এলএফ-৫০/২০১৬ ০৭-০৯-২০১৬ 

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

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

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

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

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

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

৫৭ মমm&ড কি এলএফ-৫৭/২০১৬ ১০-১০-২০১৬ 

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

৫৯ আচ্চম সতামার হদত চাই   এলএফ-৫৯/২০১৬ ০৭-১১-২০১৬ 

৬০ হৃেয় সিায়া কথা  এলএফ-৬০/২০১৬ ১৩-১১-২০১৬ 

৬১ ধুমদকতু এলএফ-৬১/২০১৬ ১৬-১১-২০১৬ 

৬২ েচ্চতযকাদরর মানুষ এলএফ-৬২/২০১৬ ২২-১১-২০১৬ 

৬৩ কত স্বপ্ন কত আশা  এলএফ-৬৩/২০১৬ ২৩-১১-২০১৬ 

৬৪ মায়াচ্চবনী  এলএফ-৬৪/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 

৬৫ ভাদলাবাো ১৬ আনা  এলএফ-৬৫/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 

৬৬ চ্চমলন সেতু  এলএফ-৬৬/২০১৬ ২৯-১১-২০১৬ 

৬৭ মাটির প্রিার সেদশ এলএফ-৬৭/২০১৬ ১১-১২-২০১৬ 

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

৬৯ গ্রাে এলএফ-৬৯/২০১৬ ১৯-১২-২০১৬ 

৭০ সশষ চুম্বন এলএফ-৭০/২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ 

৭১ সমদয়টি এখন সকাথায় যাদব এলএফ-৭১/২০১৬ ২৩-১২-২০১৫ 

 
োপটা চুচ্চির আওতায় আমোচ্চনকৃত চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ সবদপাদরায়া এফচ্চেএফ-০১/২০১৬ ১৫-০২-২০১৬ 



২ সকদলার কীচ্চতড এফচ্চেএফ-০২/২০১৬ ১৯-০৭-২০১৬ 

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

 
স্বল্পদের্ঘ ডয বাাংলা চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ পাদপট স্ব: বা: ০১/২০১৬ ০৪-০১-২০১৬ 

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

৩ মাদো স্ব: বা: ০৩/২০১৬ ০৫-০৫-২০১৬ 

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

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

৬ ঘ্রার্ স্ব: বা: ০৬/২০১৬ ২৯-১২-২০১৬ 

 
প্রামাণ্যচ্চচত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

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

২ স্বাস্থযদেবায় আমাদের এচ্চগদয় চলা  বা: প্রা: ০২/২০১৬ ২১-০৬-২০১৬ 

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

 

 

২০১৫ োদল সেন্সর েনেপত্র িারীকৃত বাাংলা চলচ্চিদত্রর তাচ্চলকা: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ ছুদয় চ্চেদল মন এলএফ-০১/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

২ চ্চে চ্চর্দরক্টর  এলএফ-০২/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

৩ এযাকশন সিেচ্চমন  এলএফ-০৩/২০১৫ ১২-০১-২০১৫ 

৪ সরাচ্চমও বনাম জুচ্চলদয়ট (দযৌথ প্রদযািনা)  এলএফ-০৪/২০১৫ ১১-০১-২০১৫ 

৫ সবাদে না সে সবাদে না  এলএফ-০৫/২০১৫ ১৩-০১-২০১৫ 

৬ ভাদলাবাো েীমাহীন  এলএফ-০৬/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৭ চ্চবগ ব্রাোর  এলএফ-০৭/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৮ আিব সপ্রম  এলএফ-০৮/২০১৫ ২২-০১-২০১৫ 

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

১০ ভাদলাবােদবাইদতা  এলএফ-১০/২০১৫ ০২-০২-২০১৫ 

১১ িালাদলর গল্প  এলএফ-১১/২০১৫ ০৮-০২-২০১৫ 

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

১৩ সশাভদনর স্বােীনতা (েরকাচ্চর অনুোনপ্রাপ্ত) এলএফ-১৩/২০১৫ ১২-০২-২০১৫ 

১৪ আন্ডার কনস্ট্রাকশন  এলএফ-১৪/২০১৫ ২২-০২-২০১৫ 

১৫ এইদতা সপ্রম এলএফ-১৫/২০১৫ ০২-০৩-২০১৫ 

১৬ লাভার নাম্বার ওয়ান এলএফ-১৬/২০১৫ ১০-০৩-২০১৪ 

১৭ রানআউট এলএফ-১৭/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৮ ব্ল্যাকদমইল এলএফ-১৮/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৯ ভালবােদত মন লাদগ এলএফ-১৯/২০১৫ ২৯-০৩-২০১৫ 

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

২১ দ্যা সটাচ্চর অব োমারা  এলএফ-২১/২০১৫ ০৯-০৪-২০১৫ 

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

২৩ মা বাবা েন্তান  এলএফ-২৩/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৪ পাকোও  এলএফ-২৪/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

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

২৬ অচ্চম ও আইেচ্চক্রমঅলা এলএফ-২৬/২০১৫ ০৪-০৫-২০১৫ 

২৭ সুচ্চরনগর  এলএফ-২৭/২০১৫ ০৬-০৫-২০১৫ 

২৮ নেীিন  এলএফ-২৮/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

২৯ ইউটান ড  এলএফ-২৯/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 



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

৩১ অশান্ত সমদয় (চ্চরভাইজ্র্)  এলএফ-৩১/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩২ পরাদর্র পাচ্চখ  এলএফ-৩২/২০১৫ ৩১-০৫-২০১৫ 

৩৩ প্রাথ ডনা  এলএফ-৩৩/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৪ রানা প্লািা  এলএফ-৩৪/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৫ গাচ্চেওয়ালা (োংদশাচ্চেত)  এলএফ-৩৫/২০১৫ ০৫-০৮-২০১৫ 

৩৬ আই লাভ ইউ চ্চপ্রয়া  এলএফ-৩৬/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৩৭ পদ্ম পাতার িল  এলএফ-৩৭/২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ 

৩৮ অন্তরঙ্গ  এলএফ-৩৮/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৩৯ উতলা মন  এলএফ-৩৯/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪০ লাভ ম্যাদরি  এলএফ-৪০/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪১ অচ্চনল বাগচ্চচর একচ্চেন  এলএফ-৪১/২০১৫ ০৭-০৭-২০১৫ 

৪২ আদরা ভাদলাবােদবা সতামায়  এলএফ-৪২/২০১৫ ০৯-০৭-২০১৫ 

৪৩ অচ্চি-২ এলএফ-৪৩/২০১৫ ১২-০৭-২০১৫ 

৪৪ সুইট হাট ড  এলএফ-৪৪/২০১৫ ১৩-০৭-২০১৫ 

৪৫ স্বগ ড সথদক নরক  এলএফ-৪৫/২০১৫ ১৪-০৭-২০১৫ 

৪৬ নগর মাস্তান  এলএফ-৪৬/২০১৫ ০৩-০৮-২০১৫ 

৪৭ রানা প্লািা (োংদশাচ্চেত)  এলএফ-৪৭/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

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

৪৯ সিদলটি আদবাল তাদবাল সমদয়টি পাগল পাগল  এলএফ-৪৯/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

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

৫১ বাপিাদনর বাদয়াদকাপ এলএফ-৫১/২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ 

৫২ আকমল আলীর োংোর এলএফ-৫২/২০১৫ ০৮-১০-২০১৫ 

৫৩ সভালা সতা যায় না তাদর এলএফ-৫৩/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৪ ভাদলাবাোর গল্প এলএফ-৫৪/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৫ ভুল যচ্চে হয় এলএফ-৫৫/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৬ রািাবাবু এলএফ-৫৬/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৭ আচ্চশকী (দযৌথ প্রদযািনা) এলএফ-৫৭/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৮ পরবাচ্চেনী (দযৌথ প্রদযািনা) এলএফ-৫৮/২০১৫ ১৮-১০-২০১৫ 

৫৯ গুন্ডাচ্চম  এলএফ-৫৯/২০১৫ ২১-১০-২০১৫ 

৬০ ভাদলাবােদত মন লাদগ এলএফ-৬০/২০১৫ ২৭-১০-২০১৫ 

৬১ লাল চর (েরকাচ্চর অনুোন প্রাপ্ত) এলএফ-৬১/২০১৫ ১৬-১১-২০১৫ 

৬২ যচ্চে তুচ্চম িানদত  এলএফ-৬২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 

৬৩ এপার ওপার এলএফ-৬৩/২০১৫ ২৫-১১-২০১৫ 

৬৪ ব্ল্যাক (দযৌথ প্রদযািনা) এলএফ-৬৪/২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ 

৬৫ পুদে যায় মন  এলএফ-৬৫/২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ 

৬৬ চ্চর্দটকটিভ  এলএফ-৬৬/২০১৫ ০৯-১২-২০১৫ 

৬৭ চ্চবিয়গাথা  এলএফ-৬৭/২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ 

৬৮ চ্চিন্নমূল এলএফ-৬৮/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৬৯ পূর্ ডদের্ঘ ডয সপ্রম কাচ্চহচ্চন-২ এলএফ-৬৯/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৭০ মন িাদন না মদনর ঠিকানা  এলএফ-৭০/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

৭১ সবলা সশদষ এলএফ-৭১/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

 
োপটা চুচ্চির আওতায় আমোচ্চনকৃত চলচ্চিত্র: 
 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ সবলা সশদষ এফচ্চেএফ-৭১/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

 
স্বল্পদের্ঘ ডয বাাংলা চলচ্চিত্র: 

 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 



১ িননী  স্ব: বা: ০১/২০১৫ ০৩-১১-২০১৫ 

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

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

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

 
প্রামাণ্যচ্চচত্র: 

 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

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

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

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

 

২০১৪ োদল সেন্সর েনেপত্র  িারীকৃত বাাংলা চলচ্চিদত্রর তাচ্চলকা: 
ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ লাট্টু কোই  এলএফ-০১/২০১৪ ০৯-০১-২০১৪ 

২ মদনর মদধ্য সলখা  এলএফ-০২/২০১৪ ০৯-০১-২০১৪ 

৩ ৭১ এর োংগ্রাম  এলএফ-০৩/২০১৪ ১৫-০১-২০১৪ 

৪ চ্চকচ্চেত্মর জ্বালা  এলএফ-০৪/২০১৪ ০৪-০২-২০১৪ 

৫ সর্য়াচ্চরাং লাভার এলএফ-০৫/২০১৪ ২০-০২-২০১৪ 

৬ দুই সবয়াইদয়র কীচ্চতড  এলএফ-০৬/২০১৪ ২০-০২-২০১৪ 

৭ েচ্চবর োদহদবর োংোর  এলএফ-০৭/২০১৪ ১১-০৩-২০১৪ 

৮ ভাদলাবাো এক্সদপ্রে  এলএফ-০৮/২০১৪ ১৩-০৩-২০১৪ 

৯ চ্চিঁপো চ্চবদ্যা এলএফ-০৯/২০১৪ ২৭-০৩-২০১৪ 

১০ দুটি মদনর পাগলামী  এলএফ-১০/২০১৪ ০২-০৪-২০১৪ 

১১ িান  এলএফ-১১/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১২ মাদয়র মমতা  এলএফ-১২/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৩ কাদির শত্রু এলএফ-১৩/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৪ সেচ্চেন বৃচ্চি চ্চিল এলএফ-১৪/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৫ ভাদলাবােদল সোষ চ্চক তাদত  এলএফ-১৫/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৬ ভাঙ্গা মন এলএফ-১৬/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৭ কখদনা ভুদল সযওনা  এলএফ-১৭/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৮ ফাঁে এলএফ-১৮/২০১৪ ২৪-০৪-২০১৪ 

১৯ ভালবাোর তািমহল এলএফ-১৯/২০১৪ ২৮-০৪-২০১৪ 

২০ আচ্চম শুধু সচদয়দি সতামায়  এলএফ-২০/২০১৪ ০৫-০৫-২০১৪ 

২১ িান (োংদশাচ্চেত)  এলএফ-২১/২০১৪ ০৮-০৫-২০১৪ 

২২ তারকাটা  এলএফ-২২/২০১৪ ১৪-০৫-২০১৪ 

২৩ অনুদক্রাশ (োংদশাচ্চেত) এলএফ-২৩/২০১৪ ১৮-০৫-২০১৪ 

২৪ গাচ্চেওয়ালা  এলএফ-২৪/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৫ অদৃশ্য শত্রু এলএফ-২৫/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৬ সখলা  এলএফ-২৬/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৭ সূচনা সরখার চ্চেদক  এলএফ-২৭/২০১৪ ২৫-০৫-২০১৪ 

২৮ অল্প অল্প সপ্রদমর গল্প  এলএফ-২৮/২০১৪ ২৭-০৫-২০১৪ 

২৯ আদগ যচ্চে িানতাম তুই হচ্চব পর  এলএফ-২৯/২০১৪ ২৯-০৫-২০১৪ 

৩০ বৃহন্নলা (েরকাচ্চর অনুোনপ্রাপ্ত) এলএফ-৩০/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩১ মাই সনম ইি চ্চেচ্চম এলএফ-৩১/২০১৪ ২৪-০৬-২০১৪ 

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

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

৩৪ হযাদলা অচ্চমত  এলএফ-৩৪/২০১৪ ০৯-০৭-২০১৪ 

৩৫ মার্ ডার-২ এলএফ-৩৫/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৬ স্বপ্নদিাঁয়া  এলএফ-৩৬/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 



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

৩৮ বৃহন্নলা (৩৫ চ্চম: চ্চম: েরকারী অনুোন)  এলএফ-৩৮/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৯ চ্চহদরা দ্যা সুপাটার  এলএফ-৩৯/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪০ লাভ সটশন  এলএফ-৪০/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪১ কচ্চমশনার  এলএফ-৪১/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪২ িাদননা এ মন  এলএফ-৪২/২০১৪ ১৭-০৭-২০১৪ 

৪৩ অদনক োদের ময়না  এলএফ-৪৩/২০১৪ ২২-০৭-২০১৪ 

৪৪ হাচ্চনমুন এলএফ-৪৪/২০১৪ ২২-০৭-২০১৪ 

৪৫ সমাট ওদয়লকাম-২ এলএফ-৪৫/২০১৪ ২৩-০৭-২০১৪ 

৪৬ এই তুচ্চমই সেই তুচ্চম এলএফ-৪৬/২০১৪ ২৩-০৭-২০১৪ 

৪৭ হৃেয় সোলাদনা সপ্রম এলএফ-৪৭/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 

৪৮ ভালবােদত চায় মন এলএফ-৪৮/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 

৪৯ েব ডনাশা ইয়াবা এলএফ-৪৯/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫০ চার অক্ষদর ভাদলাবাো এলএফ-৫০/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫১ অদনক োেনার পদর এলএফ-৫১/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫২ এক কাপ চা এলএফ-৫২/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৩ সমর্ঘমল্লার (েরকারী অনুোনপ্রাপ্ত) এলএফ-৫৩/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৪ আমরা করদবা িয় এলএফ-৫৪/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

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

৫৬ চ্চকচ্চস্তমাত এলএফ-৫৬/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৭ টাইম সমচ্চশন এলএফ-৫৭/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৮ মদনর অিাদন্ত এলএফ-৫৮/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৯ গ্াাংটার চ্চরটার্ ডে এলএফ-৫৯/২০১৪ ২৯-০৯-২০১৪ 

৬০ সগইম এলএফ-৬০/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬১ ওয়াচ্চন ডাং এলএফ-৬১/২০১৪ ২৯-০৯-২০১৪ 

৬২ কঠিন প্রচ্চতদশাে এলএফ-৬২/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৩ ক্ষচ্চর্দকর ভালবাো এলএফ-৬৩/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৪ সপ্রম করদবা সতামার োদথ  এলএফ-৬৪/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৫ সেরা নায়ক  এলএফ-৬৫/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৬ চ্চহটম্যান  এলএফ-৬৬/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৭ রাঙ্গামন  এলএফ-৬৭/২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৬৮ অদচনা হৃেয়  এলএফ-৬৮/২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৬৯ চ্চকচ্চস্তর জ্বালা এলএফ-৬৯/২০১৪ ১৪-১০-২০১৪ 

৭০ ভ্রাচ্চন্ত এলএফ-৭০/২০১৪ ২১-১০-২০১৪ 

৭১ োংকল্প এলএফ-৭১/২০১৪ ২৮-১০-২০১৪ 

৭২ চ্চিদরা সথদক টপ চ্চহদরা  এলএফ-৭২/২০১৪ ০২-১১-২০১৪ 

৭৩ কদি পাওয়া ভাদলাবাো  এলএফ-৭৩/২০১৪ ০৩-১১-২০১৪ 

৭৪ নয় িয়  এলএফ-৭৪/২০১৪ ০৬-১১-২০১৪ 

৭৫ কাতুডি  এলএফ-৭৫/২০১৪ ১১-১১-২০১৪ 

৭৬ ভাদলা আমাদক বােদতই হদব  এলএফ-৭৬/২০১৪ ১১-১১-২০১৪ 

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

৭৮ সতামার িন্য মন কাঁদন্দ এলএফ-৭৮/২০১৪ ১৩-১১-২০১৪ 

৭৯ অবাস্তব ভাদলাবাো  এলএফ-৭৯/২০১৪ ২৩-১১-২০১৪ 

৮০ পাগলা চ্চেওয়ানা  এলএফ-৮০/২০১৪ ২৩-১১-২০১৪ 

৮১ চ্চিদরা চ্চর্গ্রী  এলএফ-৮১/২০১৪ ৩০-১১-২০১৪ 

৮২ র্ঘােফুল  এলএফ-৮২/২০১৪ ০৭-১২-২০১৪ 

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

৮৪ একাত্তদরর ক্ষুচ্চেরাম (অনুোন প্রাপ্ত) এলএফ-৮৪/২০১৪ ০৯-১২-২০১৪ 

৮৫ কপাদলর চ্চলখন  এলএফ-৮৫/২০১৪ ১৪-১২-২০১৪ 

৮৬ সেশা দ্যা চ্চলর্ার  এলএফ-৮৬/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 



৮৭ ভাদলাবাোর চযাদলঞ্জ  এলএফ-৮৭/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 

৮৮ ৭১ এর মা িননী  এলএফ-৮৮/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 
 

স্বল্পদের্ঘ ডয বাাংলা চলচ্চিত্র: 

 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ সুিদনর আশা স্ব: বা: ০১/২০১৪ ২৭-০৩-২০১৪ 

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

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

 

প্রামাণ্যচ্চচত্র: 
 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ নতুন চ্চেদলর আদলা বা: প্রা: ০১/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

 

২০১৩ োদল সেন্সর েনেপত্র  িারীকৃত বাাংলা চলচ্চিদত্রর তাচ্চলকা: 
 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

১ সেই তুচ্চম অনাচ্চমকা  এলএফ-০১/২০১৩ ২০-০১-২০১৩ 

২ িি ব্যাচ্চরটার পুচ্চলশ কচ্চমশনার (৩৫) এলএফ-০২/২০১৩ ২৩-০১-২০১৩ 

৩ অন্য রকম ভাদলাবাো (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-০৩/২০১৩ ০৭-০২-২০১৩ 

৪ েীমানাহীন (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-০৪/২০১৩ ০৪-০২-২০১৩ 

৫ পাগল সতার িন্য সর (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-০৫/২০১৩ ২৪-০২-২০১৩ 

৬ িি ব্যাচ্চরটার পুচ্চলশ কচ্চমশনার (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-০৬/২০১৩ ০৩-০৩-২০১৩ 

৭ আয়না কাচ্চহনী (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-০৭/২০১৩ ০৭-০৩-২০১৩ 

৮ চ্চশচ্চর ফরহাে (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-০৮/২০১৩ ০৭-০৩-২০১৩ 

৯ হৃেদয় ৭১ (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-০৯/২০১৩ ২৫-০৩-২০১৩ 

১০ আকাশ কত দূদর এলএফ-১০/২০১৩ ১৯-০৩-২০১৩ 

১১ সেহরক্ষী (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-১১/২০১৩ ১৯-০৩-২০১৩ 

১২ চ্চনঃস্বাথ ড ভাদলাবাো (৩৫ চ্চম চ্চম:) এলএফ-১২/২০১৩ ২৫-০৩-২০১৩ 

১৩ সেই তুচ্চম অনাচ্চমকা (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-১৩/২০১৩ ৩১-০৩-২০১৩ 

১৪ রূপগাওয়াল (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-১৪/২০১৩ ০২-০৪-২০১৩ 

১৫ কুসুমপুদরর গল্প (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-১৫/২০১৩ ১৬-০৪-২০১৩ 

১৬ সতামার মাদে আচ্চম (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-১৬/২০১৩ ২৮-০৪-২০১৩ 

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

১৮ িটিল সপ্রম (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-১৮/২০১৩ ৩০-০৪-২০১৩ 

১৯ নতুন োত ভাই চম্পা (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-১৯/২০১৩ ৩০-০৪-২০১৩ 

২০ শবনম (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-২০/২০১৩ ০৮-০৫-২০১৩ 

২১ কুমারী মা (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-২১/২০১৩ ১৫-০৫-২০১৩ 

২২ চ্চন:স্বাথ ড ভাদলাবাো (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-২২/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৩ এক পাদয় নূপুর (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-২৩/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৪ চ্চনস্পাপ মুন্না (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-২৪/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৫ সরাচ্চমও ২০১৩ (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-২৫/২০১৩ ৩০-০৫-২০১৩ 

২৬ সপ্রম সপ্রম পাগলামী (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-২৬/২০১৩ ০৬-০৬-২০১৩ 

২৭ সপাো মন (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-২৭/২০১৩ ০৬-০৬-২০১৩ 

২৮ ইভটিচ্চিাং (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-২৮/২০১৩ ১০-০৬-২০১৩ 

২৯ মর সতার িন্য পাগল (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-২৯/২০১৩ ১৭-০৬-২০১৩ 

৩০ ঢাকা টু সবাদম্ব (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৩০/২০১৩ ১৮-০৬-২০১৩ 

৩১ মাই সনম ইি খান (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৩১/২০১৩ ১৯-০৬-২০১৩ 

৩২ হচ্চরিন (চ্চর্চ্চি, অনুোন)  এলএফ-৩২/২০১৩ ২৩-০৯-২০১৩ 

৩৩ এর সবশী ভাদলাবাো যায় না (চ্চর্চ্চি:) এলএফ-৩৩/২০১৩ ২১-০৭-২০১৩ 

৩৪ ভাদলাবাো আিকাল (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৩৪/২০১৩ ২১-০৭-২০১৩ 



৩৫ মাই সনম ইি খান (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৩৫/২০১৩ ২৫-৭-২০১৩ 

৩৬ মৃচ্চত্তকা মায়া (েরকাচ্চর অনুোনপ্রাপ্ত, ৩৫ এম এম) এলএফ-৩৬/২০১৩ ২৫-০৭-২০১৩ 

৩৭ পুত্র এখন পয়োওয়ালা (৩৫ এমএম) এলএফ-৩৭/১৩ ৩০-০৭-২০১৩ 

৩৮ কািদলর চ্চেনরাচ্চত্র (েরকাচ্চর অনুোনপ্রাপ্ত, চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৩৮/২০১৩ ০৭-০৮-২০১৩ 

৩৯ চ্চকছু আশা চ্চকছু ভাদলাবাো (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৩৯/২০১৩ ২৭-০৮-২০১৩ 

৪০ তবুও ভাদলাবাচ্চে (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৪০/২০১৩ ০৩-০৯-২০১৩ 

৪১ উোও (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৪১/২০১৩ ০৩-০৯-২০১৩ 

৪২ চ্চক সপ্রম সেখাইলা (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৪২/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৩ বাাংলার পাগলু (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৪৩/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৪ সতামার আচ্চি সতামারই থাকদবা (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৪৪/২০১৩ ১৯-০৯-২০১৩ 

৪৫ পুত্র এখন পয়োওয়ালা (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৪৫/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৬ ইচ্চঞ্চ ইচ্চঞ্চ সপ্রম (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৪৬/২০১৩ ২৪-০৯-২০১৩ 

৪৭ পূর্ ডদের্ঘ ডয সপ্রম কাচ্চহনী (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৪৭/২০১৩ ০১-১০-২০১৩ 

৪৮ স্বপ্নীল ভূবন (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৪৮/২০১৩ ০২-১০-২০১৩ 

৪৯ োবাাং (চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৪৯/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫০ সপ্রচ্চমক নাম্বার ওয়ান (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৫০/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫১ ফুল এন্ড ফাইনাল (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৫১/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫২ অচ্চি (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৫২/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫৩ চ্চক োরুর্ সেখদত (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৫৩/২০১৩ ০৮-১০-২০১৩ 

৫৪ ভাদলাবাো চ্চিন্দাবাে (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৫৪/২০১৩ ১০-১০-২০১৩ 

৫৫ সতামার কাদি ঋর্ী (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৫৫/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৬ সিানাচ্চকর আদলা (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এলএফ-৫৬/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৭ োগ এই বুদকর চ্চভতর (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৫৭/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৮ আই এযাম রাি (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৫৮/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৯ সখলা (৩৫ চ্চম: চ্চম:) এলএফ-৫৯/২০১৩ ০৭-১১-২০১৩ 

৬০ অনুদক্রাশ (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৬০/২০১৩ ১০-১১-২০১৩ 

৬১ সনকাববদরর মহাপ্রয়ার্ (অনুোনপ্রাপ্ত, চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৬১/২০১৩ ২৪-১১-২০১৩ 

৬২ হবষম্য (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৬২/২০১৩ ২৫-১১-২০১৩ 

৬৩ সতাদক ভাদলাবােদতই হদব (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৬৩/২০১৩ ২৬-১১-২০১৩ 

৬৪ েীমাদরখা (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৬৪/২০১৩ ২৮-১১-২০১৩ 

৬৫ ৭১ এর সগচ্চরলা এলএফ-৬৫/২০১৩ ২৮-১১-২০১৩ 

৬৬ িীবনঢুলী (অনুোনপ্রাপ্ত, চ্চর্চ্চিটাল) এলএফ-৬৬/২০১৩ ০৪-১২-২০১৩ 

৬৭ সলাদভ পাপ পাদপ মুতুয (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৬৭/২০১৩ ০৯-১২-২০১৩ 

৬৮ রািত্ব (চ্চর্চ্চিটাল)  এলএফ-৬৮/২০১৩ ২৩-১২-২০১৩ 

৬৯ অনন্তকাদলর (চ্চর্চ্চি)  এলএফ-৬৯/২০১৩ ২৬-১২-২০১৩ 

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

 

স্বল্পদের্ঘ ডয বাাংলা চলচ্চিত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

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

২ চ্চে কদন্টইনার 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 আিও চ্চচঠি আদে স্ব: বা: ০৬/২০১৩ ০২-১২-২০১৩ 

 

প্রামাণ্যচ্চচত্র: 

ক্র. নাং চলচ্চিদত্রর নাম েনেপত্র নম্বর তাচ্চরখ 

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

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



 


