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চ্চবসচ্চমল্লাচ্চহর রাহমাচ্চনর রাচ্চহম 

 

অনুষ্ঠাদনর সিাপচ্চত, 

সহ মীবৃন্দ,  

চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন অঙ্গদণর চ্চবচ্চশষ্ট ব্যচ্চিবগ ে এবাং  

উপচ্চিত সুচ্চধম লী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন ইনচ্চিটিউে (চ্চবএফটিআই) এবাং এর প্রথম ট াদস ের উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপচ্চিত 

স লদ  আচ্চম আন্তচ্চর  শুদিচ্ছা জানাচ্চচ্ছ।  

আজ টেদশর চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন জগদতর ইচ্চতহাদস এ টি নতুন মাইলফল  সৃচ্চষ্ট হল। এই মহৎ  াদজর সাদথ যাঁরা 

সম্পৃি আচ্চম তাঁদের স লদ  ধন্যবাে জানাচ্চচ্ছ। 

সুচ্চধম লী, 

চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন উিয়ই শচ্চিশালী গণমাধ্যম। টেদশর কৃচ্চষ্ট, সাংস্কৃচ্চত, ইচ্চতহাস ও ঐচ্চতহয সারাচ্চবদে ছচ্চিদয় চ্চেদত 

এ গণমাধ্যম দু’টির তাৎপয েপূণ ে অবোন রদয়দছ। এছািা সাচ্চহতয, সঙ্গীত, অচ্চিনয়, সাজসজ্জা, চ্চচত্র ম ে, আদলা চ্চচত্র, নৃতযসহ 

চ্চশল্প লার প্রায় স ল শাখার নান্দচ্চন  উপিাপন এ গণমাধ্যম দু’টিদত হদয় থাদ । 

চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন মাধ্যম তথ্য প্রোদনর পাশাপাচ্চশ আমাদের চ্চচত্তচ্চবদনােদনর টখারা  টযাগায়। মদনর  থা বদল। 

পচ্চরবার ও সমাজ জীবদনর আনন্দ-টবেনা, টপ্রম-চ্চবরহ, সাংগ্রাম আর ন্যায়-অন্যাদয়র উপাখ্যান তুদল ধদর। যা শুিদবাধদ  জাচ্চগদয় 

টতাদল। চ্চবদব দ  শাচ্চণত  দর। টচতনার চ্চব াশ ঘোয় এমনচ্চ  িচ্চবষ্যৎ পচ্চর ল্পনাদতও গিীর প্রিাব চ্চবস্তার  দর।  

তাই যুগ যুগ ধদর চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন মাধ্যম চ্চশক্ষাচ্চবস্তার, জাচ্চতগঠন ও সুন্দর সমাজ চ্চবচ্চনম োদণ চ্চনয়াম  ভূচ্চম া 

পালন  দর আসদছ। 

সুচ্চধবৃন্দ, 

সব ে াদলর সব েদেষ্ঠ বাঙাচ্চল, জাচ্চতর চ্চপতা বঙ্গবন্ধু টশখ মুচ্চজবুর রহমান চ্চছদলন চ্চশল্প-সাংস্কৃচ্চত ও চ্চমচ্চিয়া বান্ধব মহান 

টনতা। চ্চতচ্চন যখন পাচ্চ স্তানী শাসন-টশাষণ-বঞ্চনার চ্চবরুদে লিাইদয় টনতৃত্ব টেন, তখন গণমাধ্যম মীরাই চ্চছদলন তাঁর সহায়  

শচ্চি। 



এদেদশ চলচ্চিদত্রর উন্নয়দনর জন্য ১৯৫৭ সাদলর ৩ এচ্চপ্রল তোনীন্তন প্রাদেচ্চশ  আইন পচ্চরষদে “পূব ে পাচ্চ স্তান চলচ্চিত্র 

উন্নয়ন সাংিা চ্চবল” উত্থাপন   দরন। টস সময় চ্চতচ্চন আওয়ামী লীগ টনতৃত্বাধীন ট ায়াচ্চলশন সর াদরর চ্চশল্প, বাচ্চণজয, েম, দুনীচ্চত 

েমন ও পল্লী সহায়তা মন্ত্রী চ্চছদলন। বঙ্গবন্ধুর টসই ঐচ্চতহাচ্চস  পেদক্ষদপর ফদলই “চলচ্চিত্র উন্নয়ন সাংিা”-এফচ্চিচ্চস’র সৃচ্চষ্ট হয়। 

জাচ্চতর চ্চপতা ১৯৭৪ সাদল টেদশ প্রথমবাদরর মদতা সাাংবাচ্চে তার চ্চব াশ ও সুষ্ঠু প্রচ্চশক্ষদণর লদক্ষয জাতীয় টপ্রস 

ইনচ্চিটিউে প্র ল্প অনুদমােন  দরন। এ টি স্বয়াংসম্পূণ ে ইনচ্চিটিউে প্রচ্চতষ্ঠার লদক্ষয চ্চতচ্চন বাদজদে ১৫ লক্ষ ো া বরাদ্দ টেন। 

টেদশ গণমাধ্যদমর ভূচ্চম াদ  অথ েবহ  রদত জাচ্চতর চ্চপতা ১৯৭২ সাদলর সাংচ্চবধাদন ৩৯ অনুদচ্ছদে টেদশর প্রদতয  

নাগচ্চরদ র বা -স্বাধীনতা ও সাংবাে মাধ্যদমর স্বাধীনতার চ্চনশ্চয়তা চ্চেদয় টগদছন। 

চ্চতচ্চন যখন সদ্য স্বাধীন টেদশর গণমাধ্যম, চ্চশল্প-সাংস্কৃচ্চত, গণতন্ত্র ও মুিচ্চচন্তার চ্চব াশদ  শচ্চিশালী চ্চিচ্চত্তর উপর োঁি 

 রাদত চ্চনরলসিাদব  াজ  দর যাদচ্ছন ঠি  তখনই ঘাতদ রা তাঁদ  চ্চনম েমিাদব সপচ্চরবাদর হতযা  দর। টথদম যায় চ্চশল্প-সাংস্কৃচ্চত, 

সাচ্চহতয ও মুি চ্চচন্তার চচ ো। বাাংলাদেদশ টনদম আদস গণতন্ত্রহীন এ   াদলা অধ্যায়। 

সুচ্চধম লী, 

আমরা জাচ্চতর চ্চপতার পোঙ্ক অনুসরণ  দর সবসময়ই টেদশর গণমাধ্যম ও চ্চশল্প-সাংস্কৃচ্চতর উন্নয়নদ  অগ্রাচ্চধ ার 

চ্চেদয়চ্চছ। সুকুমার বৃচ্চত্তর চচ ো এবাং মানচ্চব  গুণাবলীর চ্চব াশ ত্বরাচ্চিত  দরচ্চছ।  

চলচ্চিদত্রর উন্নয়দন জাচ্চতর চ্চপতার অচ্চবস্মরণীয় অবোদনর স্বীকৃচ্চত স্বরূপ আমরা ০৩ এচ্চপ্রলদ  “জাতীয় চলচ্চিত্র চ্চেবস” 

টঘাষণা  দরচ্চছ। চলচ্চিত্র চ্চনম োণ, চ্চবতরণ ও প্রেশ েন-সাংচ্চিষ্ট  ম ে া  অথ োৎ সামচ্চগ্র িাদব চলচ্চিত্রদ  চ্চশল্প চ্চহদসদব টঘাষণা 

 দরচ্চছ। চলচ্চিত্র উন্নয়ন  দপ োদরশনদ  আধুচ্চন ায়ন  রচ্চছ। ১৯৮৬ আচ্চম যখন ঐ এলা ার সাংসে সেস্য চ্চছলাম তখন আচ্চম 

এফচ্চিচ্চস’র সামদনর রাস্তাটি চ্চনম োদণর ব্যবিা গ্রহণ  চ্চর। চলচ্চিত্র সাংরক্ষদণর জন্য গদি তুদলচ্চছ এচ্চশয়ার সব োধুচ্চন  চ্চফল্ম 

আ োইি। চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশদনর চ্চবচ্চিন্ন চ্চবষদয়র প্রচ্চশক্ষণ ও গদবষণার সুদযাগ সৃচ্চষ্ট  রদত বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন 

ইনচ্চিটিউে প্রচ্চতষ্ঠা  দরচ্চছ যা আজ উদবাধন  রা হদচ্ছ। 

সুচ্চধবৃন্দ, 

আমরা চ্চছয়ানব্বইদয় সর ার গঠন  রার পর টেদশ প্রথমবাদরর মদতা টবসর াচ্চর টিচ্চি চযাদনল সম্প্রচাদরর অনুমচ্চত টেই। 

যা গণমাধ্যদমর প্রসাদর এ  নতুন চ্চেগন্ত উদমাচ্চচত  দর। আমরা এই ধারা অক্ষু  টরদখচ্চছ। তদথ্যর অবাধ প্রবাহদ  আরও  চ্চবস্তৃত 

 রদত আমরা বাাংলাদেশ টেচ্চলচ্চিশন, চ্চবটিচ্চি ওয়ার্ল্ে এবাং সাংসে টেচ্চলচ্চিশদনর পাশাপাচ্চশ ৪১টি টবসর াচ্চর টেচ্চলচ্চিশন চযাদনদলর 

সম্প্রচাদরর অনুমচ্চত চ্চেদয়চ্চছ। ব্যাপ   ম েসাংিাদনর ব্যবিা হদয়দছ। 

আমরা টবসর াচ্চর মাচ্চল ানায় এফএম টবতার ট ন্দ্র ও পচ্চরচালনা আইন-২০১৪ প্রণয়ন  দরচ্চছ। এর আওতায় ২৪টি 

এফএম ট ন্দ্র িাপদনর অনুমচ্চত চ্চেদয়চ্চছ। চ্চনব োচনী প্রচ্চতশ্রুচ্চত অনুযায়ী আমরা  চ্চমউচ্চনটি টরচ্চিও প্রচ্চতষ্ঠা  দরচ্চছ। ইদতামদধ্য ৩২টি 

 চ্চমউচ্চনটি টরচ্চিও িাপদনর অনুমচ্চত চ্চেদয়চ্চছ। এরফদল গ্রামীণ জনদগাষ্ঠী উন্নয়দনর মূল টরাতধারায় সম্পৃি হদত পারদছ। 

চলচ্চিদত্রর উন্নয়দন এফচ্চিচ্চস’র চ্চবদ্যমান যন্ত্রপাচ্চতর সাংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, আধুচ্চন  যন্ত্রপাচ্চত সাংদযাজন, 

চ্চিচ্চজোল চলচ্চিত্র চ্চনম োদণর জন্য  াচ্চরগচ্চর সুচ্চবধা সৃজন এবাং চ্চিচ্চজোল প্রেশ েন ব্যবিা গদি টতালার উদদ্যাগ চ্চনদয়চ্চছ। চ্চিচ্চজোল 

পেচ্চতদত চলচ্চিত্র সাংরক্ষদণর ব্যবিা টনয়া হদয়দছ। 

নতুন চ্চসদনদেক্স চ্চনম োদণর টক্ষদত্র  র অব্যাহচ্চত টেয়া হদয়দছ। চলচ্চিত্র প্রেশ েদনর টক্ষদত্র প্রদযাজয সম্পূর   র প্রতযাহার 

 রা হদয়দছ। 

চলচ্চিদত্র সুি ধারা চ্চফচ্চরদয় আনার উদদ্যাগ টনয়া হদয়দছ। অিীল চলচ্চিত্র চ্চনম োণ, প্রেশ েন এবাং চ্চিচ্চিও পাইদরচ্চস বদন্ধ 

 দঠার ব্যবিা টনয়া হদয়দছ। চ্চিচ্চজোল আধুচ্চন  সাটি েচ্চফদ শন প্রথা চালুর উদদ্যাগ টনয়া হদয়দছ। ‘চলচ্চিত্র সাংসে চ্চনবন্ধন’ আইন 

প্রণয়ন  রা হদয়দছ। 

চ্চপ্রন্ট চ্চমচ্চিয়ার সাাংবাচ্চে দের প্রচ্চশক্ষদণর জন্য বাাংলাদেশ টপ্রস ইনচ্চিটিউেদ  আরও শচ্চিশালী  রা হদচ্ছ। ’৯৬ টময়াদে 

আমরা সাাংবাচ্চে দের প্রচ্চশক্ষণ ব্যবিার উন্নয়দন ৯ ট াটি ৫৩ লক্ষ ো া ব্যদয় “চ্চপআইচ্চব”  মদেক্স সম্প্রসারণ ও আধুচ্চন ায়ণ” 

প্র দল্পর  াজ শুরু  দরচ্চছলাম। চ্চ ন্তু চ্চবএনচ্চপ-জামাত টজাে ক্ষমতায় এদস এ  াজ বন্ধ  দর টেয়। ২০০৯ সাদল সর ার গঠদনর 

পর টসই অসমাপ্ত  াজ আমরাই পুনরায় শুরু  চ্চর। গত বছর ০৪ নদিম্বর আচ্চম টসই আধুচ্চন  চ্চপআইচ্চব িবদনর উদবাধন  চ্চর। 



আমরা আজ চ্চবে আ াশ সাংস্কৃচ্চতর সাদথ সম্পৃি। এর সুষ্ঠু ব্যবিাপনার জন্য আমরা  যাবল টেচ্চলচ্চিশন টনেওয়া ে 

আইদনর আওতায়  যাবল টেচ্চলচ্চিশন টনেওয়া ে পচ্চরচালনা ও লাইদসচ্চসাং চ্চবচ্চধমালা-২০১০ প্রণয়ন  দরচ্চছ।  

বাাংলাদেদশ চ্চব াশমান সম্প্রচার মাধ্যমদ  এ টি সুচ্চনচ্চে েষ্ট চ্চনয়ম-নীচ্চত অনুযায়ী পচ্চরচালনা ও মান উন্নয়দনর জন্য আমরা 

জাতীয় সম্প্রচার নীচ্চতমালা-২০১৪ প্রণয়ন  দরচ্চছ। সম্প্রচার নীচ্চতমালার আদলাদ  সম্প্রচার  চ্চমশন গঠন  রা হদব। 

সুচ্চধম লী, 

আমরা সাংবােপত্রদ ও চ্চশল্প চ্চহসাদব টঘাষণা  দরচ্চছ। ৮ম সাংবােপত্র ওদয়জ টবাি ে গঠন এবাং এ টবাদি ের সুপাচ্চরদশর 

আদলাদ  সাাংবাচ্চে দের টবতন-িাতা বৃচ্চের জন্য নতুন টবতন  াঠাদমা টঘাষণা  দরচ্চছ। টবতন বৃচ্চের সাদথ সাংবােপদত্রর চ্চবজ্ঞাপণ 

হারও টযৌচ্চি হাদর বৃচ্চে  রা হদয়দছ। 

আমরা “সাাংবাচ্চে  সহায়তা িাতা/অনুোন নীচ্চতমালা-২০১২” প্রণয়ন  দরচ্চছ। এ নীচ্চতমালার আদলাদ  প্রচ্চতবছর 

সাাংবাচ্চে দের সহায়তা প্রোন  রা হদচ্ছ। সাাংবাচ্চে দের  ল্যাদণ এ টি িায়ী ব্যবিা প্রচ্চতষ্ঠার লদক্ষয “বাাংলাদেশ সাাংবাচ্চে  

 ল্যাণ ট্রাি আইন-২০১৪” জাতীয় সাংসদে পাশ  রা হদয়দছ। ইদতামদধ্য তা টগদজে আ াদর প্র াচ্চশত হদয়দছ। 

অবাধ তথ্য প্রবাহ চ্চনচ্চশ্চত  রদত আমরা তথ্য অচ্চধ ার আইন-২০০৯ প্রণয়ন  দরচ্চছ। তথ্য  চ্চমশন গঠন  দরচ্চছ। টেদশর 

উন্নয়ন ও গণতন্ত্রদ  সমুন্নত রাখদত আমরা সব েোই গণমাধ্যদমর প্রসার এবাং স্বাধীনতায় চ্চবোসী। 

চ্চপ্রয় প্রচ্চশক্ষণাথীবৃন্দ, 

আপনাদের  াদছ আমার চাওয়া, এ ইনচ্চিটিউে টথদ  প্রচ্চশক্ষণ গ্রহণ  দর আপনারা চ্চনজ চ্চনজ টক্ষদত্র সফলতার স্বাক্ষর 

রাখদবন। আপনারা এমন চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন অনুষ্ঠান চ্চনম োণ  রদবন যা মানুদষর মানচ্চব  গুণাবলীর চ্চব াশ ঘোয়। সন্ত্রাস, 

হানাহাচ্চন ও টলাি-লালসার চ্চবরুদে েশ েদ র চ্চবদব দ  জাগ্রত  দর। সমাদজ শাচ্চন্ত প্রচ্চতষ্ঠায় অবোন রাদখ।  

আমাদের মদন রাখদত হদব, টেশ স্বাধীন না হদল, বাঙাচ্চল জাচ্চতর এ উন্নচ্চত হদতা না। গণমাধ্যদমর চ্চব াশ ঘেদতা না। 

তাই স্বাধীনতা সাংগ্রাম ও মুচ্চিযুে আমাদের প্রদতযদ র টপ্ররণার মূল উৎস। এখাদন ট াদনা ঘােচ্চত টেখা চ্চেদল জাচ্চত চ্চহসাদব 

আমরা এগুদত পারদবা না। তাই আপনারা সতয ও ন্যাদয়র অনুশীলন  রদবন। মানুদষর  ল্যাদণ চ্চনদজদেরদ  উৎসগ ে  রদবন। 

টেদশর স্বাথ ে রক্ষাদ  সদব োি অগ্রাচ্চধ ার চ্চেদবন - আচ্চম এ প্রতযাশা  চ্চর। 

সুচ্চধবৃন্দ, 

টেদশ গণতদন্ত্র উত্তরদণর টক্ষদত্র আমাদের চলচ্চিত্র, টেচ্চলচ্চিশনসহ স ল গণমাধ্যদমর তাৎপয েপূণ ে অবোন রদয়দছ। 

আমাদের রাজনীচ্চতর মূল লক্ষয টেদশর সমগ্র জনদগাষ্ঠী চ্চবদশষ  দর গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীর উন্নয়ন চ্চনচ্চশ্চত  রা। তাদের অচ্চধ ার 

সমুন্নত রাখা। আর এজন্য প্রদয়াজন অচ্চজেত গণতন্ত্রদ  সুসাংহত রাখা। আচ্চম টেশ, গণতন্ত্র ও জনগদণর  ল্যাদণ টেদশর স ল 

গণমাধ্যম  মী ও গণমাধ্যমদ  আরও োচ্চয়ত্বশীল ভূচ্চম া পালদনর আহ্বান জানাই। 

আমার প্রতযাশা সৃজনশীল, টমধাবী, টেশদপ্রচ্চম  ও মানচ্চব  মূল্যদবাদধ উদ্দীপ্ত জনদগাষ্ঠী গদি টতালার টক্ষদত্র বাাংলাদেশ 

চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন ইনচ্চিটিউে অন্যতম এ টি সহায়  প্রচ্চতষ্ঠান চ্চহসাদব প্রচ্চতচ্চষ্ঠত হদব। টেদশ সুিধারার চলচ্চিত্র চ্চনম োণদ  

উৎসাচ্চহত  রদব। চ্চবদের বুদ  বাাংলাদেদশর চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন মাধ্যমদ  আরও সুপ্রচ্চতচ্চষ্ঠত  রদব। 

বাাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেচ্চলচ্চিশন ইনচ্চিটিউে টেদশর এ টি গচ্চব েত প্রচ্চতষ্ঠান চ্চহদসদব এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখদব এই 

 ামনা  দর আচ্চম এ ইনচ্চিটিউে এবাং এর প্রথম ট াদস ের শুি উদবাধন টঘাষণা  রচ্চছ। 

স লদ  আবারও ধন্যবাে। 

টখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ চ্চচরজীবী টহা । 

... 

 


