
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০০৮ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাচ্চিনা  

ঢাকা, েচ্চনবার, ২৭ চচত্র ১৪১৬, ১০ এচ্চপ্রল ২০১০  

 

চ্চবিচ্চমল্লাচ্চহর রাহমাচ্চনর রাচ্চহম  

 

িম্মাচ্চনত িভাপচ্চত,  

িহকমীবৃন্দ,  

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারর ভূচ্চষত গুণীজন,  

চ্চেল্পী, পচ্চরচালক, কলাকুেলীিহ চলচ্চিত্রচ্চেরল্পর িারে িংচ্চিষ্ট সুচ্চধবৃন্দ,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

২০০৮ িারলর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠারন উপচ্চিত িবাইরক আমার আন্তচ্চরক শুরভচ্ছা।  

চলচ্চিত্র আজরকর চ্চদরনর প্রধান চ্চবরনাদন মাধ্যম। চ্চবরনাদরনর পাোপাচ্চে এটি চ্চেক্ষার একটি েচ্চিোলী মাধ্যম। 

জাচ্চতগঠন ও িমাজ চ্চনম মারণর হাচ্চতয়ার।  শদরের ইচ্চতহাি, ঐচ্চতহয ও িংস্কৃচ্চত িংরক্ষণ এবং আন্তজমাচ্চতক পচ্চরমন্ডরল তা তুরল 

ধরার শক্ষরত্র এ মাধ্যম পালন করর চ্চনয়ামক ভূচ্চমকা।  

সুচ্চধবৃন্দ,  

সৃজনেীল শেরকান কারজ আমারদর, বাঙাচ্চলরদর ররয়রে প্রকৃচ্চতগত দক্ষতা। চ্চেল্পকলার প্রচ্চতটি মাধ্যম শেমন কাব্য, 

উপন্যাি, নাটক, িঙ্গীত, নৃতয ও চ্চচত্রকলার শক্ষরত্র এরদরের মানুষ আবহমানকাল শেরক তাঁরদর প্রচ্চতভার স্বাক্ষর শররখ চরলরেন।   

তাইরতা আমরা শদচ্চখ চ্চবরে প্রেম চলচ্চিত্র প্রদে মরনর মাত্র চ্চতন বেররর মরধ্যই আমারদর মাচ্চনকগরের িন্তান হীরালাল 

শিন বাংলারদরে চলচ্চিত্র প্রদে মন কররচ্চেরলন। উপমহারদরের প্রেম চলচ্চিত্র চ্চনম মারণর কৃচ্চতত্বও প্রকৃতপরক্ষ তারই প্রাপ্য।  

িব মকারলর িব মরেষ্ঠ বাঙাচ্চল জাচ্চতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুচ্চজবুর রহমান ১৯৫৭ িারল বাচ্চণজয ও চ্চেল্পমন্ত্রী োকাকারল 

ঢাকায় িব মপ্রেম এফচ্চিচ্চি প্রচ্চতষ্ঠা কররচ্চেরলন। উপমহারদরে এটিই চ্চেল প্রেম এ ধররনর প্রচ্চতষ্ঠান। এ প্রচ্চতষ্ঠানরক চ্চিরর চতচ্চর 

হরয়চ্চেল অিংখ্য কলাকুেলী, চ্চেল্পী, চ্চনম মাতা।  

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্র চ্চনম মাতাগণ,  

১৯৭১ িারল মুচ্চিযুদ্ধ চলাকারলই শুরু হয় আমারদর নতুন ধারার চলচ্চিরত্রর পেচলা। এিমরয় চ্চনচ্চম মত স্টপ শজরনািাইি 

শিচ্চদন চ্চবে চ্চবরবকরক নাড়া চ্চদরয়চ্চেল। স্বাধীনতার পর চ্চনচ্চম মত হয় অরনকগুরলা মুচ্চিযুদ্ধচ্চভচ্চিক চলচ্চিত্র।  

দুঃরখর িারে বলরত হয়, ১৯৭৫ িারল জাচ্চতর জনক বঙ্গবন্ধুরক িপচ্চরবারর হতযার পর আমারদর ো চ্চকছু সুন্দর, ো চ্চকছু 

কল্যাণকর তার িবই শিচ্চদরনর ক্ষমতািীনরা ধবংি করার শচষ্টায় শমরত উরঠ। তারদর কবল শেরক চলচ্চিত্র তো িংস্কৃচ্চতও রক্ষা 

পায়চ্চন।  

ফরল, শেরম োয় জীবনিচ্চনষ্ট চলচ্চিরত্রর চ্চনম মাণ। উৎিাচ্চহত করা হয় িুল, রুচ্চচহীন ও  নকল চলচ্চিরত্রর ধারারক।  

চ্চবরেষ করর চ্চবগত চ্চবএনচ্চপ-জামাত শজাট িরকাররর আমরল অিীলতা, িচ্চহংিতা ও দনীচ্চত গ্রাি কররচ্চেল আমারদর 

চলচ্চিত্র অঙ্গনরক। অরনক স্বনামধন্য পচ্চরচালক ও চ্চেল্পী বাধ্য হন এই চ্চেল্পরক চ্চবদায় জানারত। আমারদর শিানালী চ্চদরনর চলচ্চিত্র 

চ্চনব মাচ্চিত হয় কাল অন্ধকারর।  



এ অন্ধকাররর চ্চবরুরদ্ধ প্রচ্চতররাধ গরড় তুলরত হরব আমারদর িবার। িরকাররর পাোপাচ্চে প্ররোজক, পচ্চরচালক, চ্চেল্পী, 

গীচ্চতকার, সুরকার, কলাকুেচ্চলিহ িবার িচ্চম্মচ্চলত প্ররচষ্টার মাধ্যরম চলচ্চিত্ররক মানুরষর জীবন, স্বপ্ন, শপ্রম ও িংগ্রারমর দপ মণ 

চ্চহিারব প্রচ্চতচ্চষ্ঠত কররত হরব।   

সুচ্চধমন্ডলী,  

আমারদর িরকার দাচ্চয়ত্ব গ্রহরণর পর চলচ্চিত্র চ্চেরল্পর চ্চবকারে চ্চবরেষ মরনারোগ চ্চদরয়রে। শদরে চ্চিচ্চজটাল চলচ্চিত্র 

শিন্সররর আওতায় আনা হরয়রে। অিীল চলচ্চিত্র চ্চনম মাণ ও প্রদে মন এবং চলচ্চিরত্রর চ্চভচ্চিও পাইররচ্চি বরন্ধ চ্চবরেষ টাস্করফাি ম গঠন 

করা হরয়রে।  

ইরতামরধ্যই িরকাররর অিীলতা চ্চবররাধী কাে মক্ররমর ধারাবাচ্চহকতায় চলচ্চিরত্র সুিতা চ্চফরর এরিরে। প্রচ্চতভাবান তরুণ 

চ্চনম মাতারা আবার সুি েচ্চব চ্চনম মারণর কাজ শুরু করররেন। দে মকরা আবার চ্চিরনমা হরল চ্চফরর আিরত শুরু করররে।  

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্র চ্চনম মাতাগণ,  

জাচ্চত গঠরন চলচ্চিরত্রর ব্যাপক ভূচ্চমকা ররয়রে। আপনারা চলচ্চিরত্র শদরের ইচ্চতহাি, ঐচ্চতহয ও কৃচ্চষ্টর পাোপাচ্চে 

িামাচ্চজক িমস্যা তুরল ধররবন।  

নারী চ্চনে মাতন, শেৌতুক, বাল্যচ্চববাহ, মাদকািচ্চি, এইচআইচ্চভ/এইিি-এর মত িামাচ্চজক ইসুযগুরলারক অগ্রাচ্চধকার 

চ্চদরবন। দনীচ্চত প্রচ্চতররাধ, সুোিন প্রচ্চতষ্ঠা এবং ন্যায় চ্চবচার চ্চনচ্চিত করার মত চ্চবষয়গুরলার প্রাধান্য চ্চদরত হরব।  

মহান মুচ্চিযুরদ্ধর প্রকৃত ইচ্চতহাি, যুদ্ধাপরাধীরদর চ্চবচার, মুি বুচ্চদ্ধর চ্চবকাে, অিাম্প্রদাচ্চয়কতা ও দাচ্চরদ্র্য চ্চবরমাচন 

ইতযাচ্চদ চ্চবষয় আপনারা চলচ্চিরত্র চ্চনরয় আিরবন - এটাই আমার আো।  

সুচ্চধমন্ডলী,  

আমারদর িরকার শদরের চলচ্চিত্র চ্চেরল্প সুি ধারা চ্চফচ্চররয় আনরত বদ্ধপচ্চরকর। এজন্য টাস্করফারি মর মাধ্যরম মচ্চনটচ্চরং 

চ্চনচ্চবড় করা হরয়রে। আইরনর আওতায় শদাষী ব্যচ্চিরদর োচ্চিত্ম চ্চবধান করা হরচ্ছ। অন্যচ্চদরক ভাল েচ্চব চ্চনম মাণ উৎিাচ্চহত কররত 

িরকাচ্চর অনুদান ব্যবিা বাস্তবানুগ করা হরয়রে।  

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার চ্চনয়চ্চমত করা হরয়রে। আমরা এ বের শেরক ২ টির পচ্চরবরতম ৬টি েচ্চবর চ্চনম মাতারক অনুদান 

চ্চদচ্চচ্ছ। এর মরধ্য ২টি চ্চেশুরতাষ চলচ্চিত্র ররয়রে। অনুদারনর অে ম মূল্য ১৫ লাখ শেরক বৃচ্চদ্ধ করর ১৯ লাখ করা হরয়রে। আগামী বের 

শেরক ৫টি স্বল্পদদি ময চলচ্চিত্ররকও অনুদান প্রদান করা হরব।  

পাোপাচ্চে জাতীয় চলচ্চিরত্রর পুরস্কাররর নগদ অরে মর িম্মানীর পচ্চরমাণ ১০ হাজার শেরক ৫০ হাজার এবং ৫ হাজার 

শেরক ৩০ হাজার টাকা করা হরয়রে।   

শলখক, প্ররোজক, পচ্চরচালক, চ্চেল্পী, সুরকার ও িাংস্কৃচ্চতক ব্যচ্চিত্বরদর িমন্বরয় শিন্সর শবাি ম পুনগ মঠন করা হরয়রে। 

চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপ মাররেনরক শঢরল িাজারনার উরযাগ গ্রহণ করা হরয়রে। বাংলারদে চ্চফল্ম আকমাইভ নীচ্চতমালা প্রণয়ন ও ৭৫ 

শকাটি টাকা ব্যরয় বাংলারদে চ্চফল্ম আকমাইরভর আধুচ্চনক ভবন চ্চনম মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রে।  

এফচ্চিচ্চিরত চলচ্চিত্র চ্চনম মাণ ও িংরক্ষরণ প্রবতমন করা হরচ্ছ চ্চিচ্চজটাল প্রযুচ্চি।  

ঢাকার পারেই কচ্চবরপুরর ১০১ একর জচ্চমরত চলচ্চিত্র চ্চনম মারণর িকল অতযাধুচ্চনক সুচ্চবধািম্পন্ন চ্চফল্ম চ্চিটি গরড় শতালার 

উরযাগ শনওয়া হরয়রে। জাতীয় চলচ্চিত্র নীচ্চতমালা প্রণয়রনর লরক্ষযও আমারদর িরকার কাজ করর োরচ্ছ।  

আচ্চম মরন কচ্চর, বড়রদর মত চ্চেশুরদর জন্যও প্রচুর চলচ্চিত্র চ্চনচ্চম মত হওয়া দরকার। কারণ ওরাই শদরের ভচ্চবষ্যৎ। তারদর 

শমধা, মনন ও চচ্চরত্র গঠন শেন সুন্দর ও স্বাভাচ্চবক হয় তার প্রচ্চত নজর রাখা আমারদর িবার দাচ্চয়ত্ব ও কতমব্য।  

সুচ্চধবৃন্দ,  

উন্মুি আকাে িংস্কৃচ্চতর এই যুরগ শদেীয় চলচ্চিত্র আজ কঠিন প্রচ্চতরোচ্চগতার িম্মুখীন। এ প্রচ্চতরোচ্চগতায় উিীণ ম হরত হরল 

শমধা ও মনরনর চচ মা, প্রযুচ্চিগত উৎকষ মতা ও সুি চলচ্চিরত্রর পৃষ্ঠরপাষকতার চ্চবকল্প শনই। এজন্য আমারদর চ্চনচ্চদ মষ্ট পচ্চরকল্পনা চ্চনরয় 

এগুরত হরব।  

হরল বরি বড় পদ মায় পচ্চরবার পচ্চরজন চ্চনরয় িবাই শেন একিারে চ্চিরনমা শদখরত পারর, শি জন্য বাংলারদরে চলচ্চিরত্রর 

সুি ধারা সৃচ্চষ্টর শক্ষরত্র িকলরক এচ্চগরয় আিরত হরব।  



বাংলারদরের িকল চ্চিরনমা হরল চ্চিচ্চজটাল পদ্ধচ্চতরত চলচ্চিত্র প্রদে মরনর সুরোগ চতচ্চর করা প্ররয়াজন। পুররনা হলগুরলার 

িংস্কার িাধন ও আধুচ্চনকায়রন মাধ্যরম চলচ্চিত্র প্রদে মন ব্যবিা উন্নত এবং চ্চবরনাদরনর িান হলগুরলা োরত স্বািযিম্মত, উন্নত ও 

চ্চনরাপদ হয়-তা চ্চনচ্চিত করার জন্য িকলরক অনুররাধ জানাই।  

চলচ্চিরত্রর পাইররচ্চি ও অিীলতা বরন্ধ চলচ্চিত্র চ্চনম মাতারদর অগ্রণী ভূচ্চমকা পালন কররত হরব।  

চলচ্চিরত্রর অধ্যয়ন, প্রচ্চেক্ষণ, গরবষণা ও প্রদে মনীর সুরোগ িম্বচ্চলত আধুচ্চনক ও পূণ মাঙ্গ চ্চফল্ম আকমাইভ, চ্চফল্ম শিন্টার, 

চ্চফল্ম চ্চমউচ্চজয়াম এবং চ্চফল্ম ইনচ্চস্টটিউট প্রচ্চতষ্ঠা প্ররয়াজন। এ চ্চবষরয় আমরা িচ্চক্রয়ভারব চ্চচন্তাভাবনা করচ্চে।  

চ্চপ্রয় সুধী,  

আজ োঁরা পরস্কার শপরলন, তাঁরদররক আমার আন্তচ্চরক অচ্চভনন্দন জানাচ্চচ্ছ। আচ্চম আো কচ্চর, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার 

শদরে সুিধারার চলচ্চিত্র চ্চনম মারণ এবং এ চ্চেরল্প সৃজনেীল শমধাবী ও শদেরপ্রচ্চমকরদর এচ্চগরয় আিরত অনুরপ্ররণা শোগারব।  

জুচ্চর শবারি মর িদস্যিহ এ আরয়াজনরক োঁরা চ্চনরলি েম চ্চদরয় িফল করর তুরলরেন তাঁরদর িকলরকই জানাই আমার 

আন্তচ্চরক ধন্যবাদ।  

পচ্চররেরষ, জীবরনর িতয ও সুন্দর রূপ এবং আবহমান বাংলার োেত জীবনিংগ্রামরক চলচ্চিরত্রর পদ মায় তুরল ধরার জন্য 

আচ্চম িকলরক পুনরায় আহবান জাচ্চনরয় আমার বিব্য শেষ করচ্চে।   

শখাদা হারফজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলারদে চ্চচরজীবী শহাক। 

--- 

 


