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শদলের চলচ্চিত্রাঙ্গলনর চ্চবচ্চেষ্ট ব্যচ্চিবর্ চ,  
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জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২০১১ এর এই তারকালমলায় উপচ্চিত হলত শপলর আচ্চম আনচ্চন্দত। িকললক 

আমার আন্তচ্চরক শুলভচ্ছা জানাচ্চচ্ছ। পুরস্কার চ্চবজয়ীলদর আন্তচ্চরক অচ্চভনন্দন জানাচ্চচ্ছ।  

মাচ চ স্বাধীনতার মাি। আচ্চম র্ভীর শ্রদ্ধার িালে স্মরণ করচ্চি িব চকাললর িব চলশ্রষ্ঠ বাঙাচ্চল, জাচ্চতর চ্চপতা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুচ্চজবুর রহমানলক। স্মরণ করচ্চি জাতীয় চারলনতালক, মহান মুচ্চিযুলদ্ধর ৩০ লাখ েহীদ ও ২ লক্ষ চ্চনর্ চাচ্চতত মা-শবানলক।  

মহান মুচ্চিযুদ্ধিহ শদলের িকল র্ণতাচ্চন্ত্রক আলন্দালন-িংগ্রালম বরাবরই আমালদর চলচ্চিত্র চ্চেল্পীরা বচ্চলষ্ঠ ও িাহিী 

ভূচ্চমকা শরলখলিন। আচ্চম তাঁলদর অবদানলক শ্রদ্ধার িালে স্মরণ করচ্চি।  

চলচ্চিত্র চ্চবলনাদলনর অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এ র্ণমাধ্যম মানুষলক র্ভীরভালব প্রভাচ্চবত করার ক্ষমতা রালখ। চ্চেক্ষার 

প্রিার, বুচ্চদ্ধবৃচ্চির চচ চা, জাচ্চতর্ঠন ও প্রর্চ্চতেীল িমাজ চ্চবচ্চনম চালণ চলচ্চিত্র তাই একটি েচ্চিোলী হাচ্চতয়ার।  

সুচ্চধমন্ডলী,  

িমাজ পচ্চরবতচলন চলচ্চচলত্রর এই িামর্থ্চলক বাস্তলব রূপ চ্চদলত জাচ্চতর চ্চপতা একটি জাতীয় প্রচ্চতষ্ঠান র্ড়ার প্রলয়াজনীয়তা 

উপলচ্চি কলরন। চ্চতচ্চন ১৯৫৭ িালল যুিফ্রলের চ্চেল্প, বাচ্চণজয, শ্রম, দুনীচ্চত দমন ও পল্লী িহায়তা মন্ত্রী চ্চিললন। চলচ্চিলত্রর উন্নয়লন 

চ্চতচ্চন এই সুলর্ার্টি কালজ লার্ান। ১৯৫৭ িাললর ৩ এচ্চপ্রল প্রালদচ্চেক আইন পচ্চরষলদ ‘পূব চ পাচ্চকস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন িংিা' চ্চবল 

উত্থাপন কলরন। ঐ চ্চদনই চ্চবলটি আইলন পচ্চরণত হয়। প্রচ্চতচ্চষ্ঠত হয় এফচ্চিচ্চি। এই এফচ্চিচ্চিই চ্চবর্ত িয় যুর্ ধলর চলচ্চিত্র চ্চেলল্পর 

প্রাণলকন্দ্র চ্চহলিলব ব্যবহৃত হলচ্ছ।  

বাংলার কৃচ্চত িন্তান মাচ্চনকর্লের হীরা লাল শিন চ্চিললন অচ্চবভি বাংলার প্রেম চলচ্চিত্র চ্চনম চাতা। চ্চবশ্ব চলচ্চিলত্র 

বাঙাচ্চলর দৃপ্ত পদচারণা তাঁর মাধ্যলমই সূচ্চচত হয়। চলচ্চিলত্রর জন্ম ১৮৯৫ িালল হললও ১৯৩০ িাললর আলর্ চলচ্চিত্র চ্চিল চ্চনব চাক। 

১৯৫৬ িালল বাংলালদলে প্রেম িবাক চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুলখাে' চ্চনচ্চম চত হয়। তখন চলচ্চিত্র পচ্চরস্ফুটলনর শকান সুলর্ার্ ঢাকায় চ্চিল 

না। ১৯৫৭ িালল এফচ্চিচ্চি প্রচ্চতষ্ঠার পর িব ধরলনর সুলর্ার্-সুচ্চবধা ততচ্চর হয়। ঢাকায় এলকর পর এক চ্চনচ্চম চত হয় ‘আচ্চিয়া', ‘জালর্া 



হুয়া িালভরা', ‘এলদে শতামার আমার', ‘নদী ও নারী', ‘মাটির পাহাড়', ‘সুতরাং', ‘রূপবান', ‘জীবন শেলক শনয়া'িহ অিংখ্য নচ্চন্দত 

চলচ্চিত্র। সূচনা ঘলট আমালদর চলচ্চিলত্রর শিানাচ্চল যুলর্র।  

'৭১ এর মুচ্চিযুলদ্ধর িময় শুরু হয় নতুন ধারার চলচ্চিলত্রর পে চলা। মুচ্চিযুদ্ধ চলাকালীন চ্চনচ্চম চত ‘স্টপ শজলনািাইি' চ্চবশ্ব 

চ্চবলবকলক নাড়া শদয়। স্বাধীনতার পর মুচ্চিযুদ্ধ চ্চভচ্চিক ও জীবনঘচ্চনষ্ঠ অলনকগুললা চলচ্চিত্র চ্চনচ্চম চত হয় ।  

সুচ্চধবৃন্দ,  

১৯৭৫ িাললর ১৫ আর্স্ট জাচ্চতর চ্চপতালক িপচ্চরবালর হতযার মধ্য চ্চদলয় স্বাধীনতার পরাচ্চজত েচ্চি র্ণতন্ত্র, মানবতা, 

বাঙাচ্চল িংস্কৃচ্চত ও বাঙাচ্চলর মলহািম অজচনগুললালক ধ্বংি করলত চায়। চলচ্চিত্র চ্চেল্প শেলকও নান্দচ্চনকতা শলাপ পায়। শুধুমাত্র 

মুনাফা অজচলনর উলেলে তনচ্চতকতা বচ্চজচত, কুরুচ্চচপূণ চ, অশ্লীল ও ফমু চলা চ্চভচ্চিক নকল িচ্চব চ্চনচ্চম চত হলত োলক। র্ালত িমাজ 

বাস্তবতার শকালনা প্রচ্চতফলন চ্চিল না।  

দে চক চলচ্চিত্র শেলক মুখ চ্চফচ্চরলয় শনয়। এলক এলক বন্ধ হলয় র্ায় শপ্রক্ষাগৃহ। দুনীচ্চত ও অদক্ষতার কারলণ এফচ্চিচ্চিও 

শলাকিানী প্রচ্চতষ্ঠালন পচ্চরণত হয়। শর্ার্ হয় নতুন উপির্ চ ‘চ্চভচ্চিও পাইলরিী।'  

সুচ্চধমন্ডলী,  

বাংলালদে আওয়ামী লীর্ র্খনই িরকালর এলিলি শদলের িামচ্চগ্রক উন্নয়লনর িালে শদলের চ্চেল্প-িংস্কৃচ্চতরও প্রিার 

ঘলটলি। চলচ্চিত্র র্চ্চত শপলয়লি। আমরা চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র িংচ্চশ্লষ্ট কম চকান্ডলক চ্চেল্প চ্চহলিলব শঘাষণা কলরচ্চি। চলচ্চিত্র চ্চবষলয় 

জনর্ণলক আগ্রহী কলর শতালার জন্য ৩ এচ্চপ্রললক জাতীয় চলচ্চিত্র চ্চদবি চ্চহলিলব শঘাষণা করা হলয়লি। পূণ চদদঘ চয চলচ্চিত্র চ্চনম চালণর 

অনুদালনর পচ্চরমাণ ও িংখ্যা বৃচ্চদ্ধ করা হলয়লি।  

প্রেমবালরর মত স্বল্পদদঘ চয চলচ্চিত্র চ্চনম চালণর জন্য আমরা অনুদান প্রদান করচ্চি। নুতন চ্চিলনলেক্স চ্চনম চালণর জন্য কর 

অব্যাহচ্চত প্রদান এবং শপ্রক্ষাগৃলহ চলচ্চিত্র প্রদে চলনর শক্ষলত্র চ্চবদ্যমান ৩৫% িম্পূরক কর প্রতযাহার করা হলয়লি। সুি ধারার চলচ্চিত্র 

প্রদে চন ও িহায়তা করার জন্য চলচ্চিত্র িংিদ চ্চনবন্ধন আইন যুলর্াপলর্ার্ী করা হলয়লি।  

এফচ্চিচ্চি'র আধুচ্চনকায়লনর জন্য প্রায় ৬০ শকাটি টাকা ব্যলয় প্রকল্প হালত শনয়া হলয়লি। চলচ্চিত্র চ্চনম চাণ ও িংরক্ষলণ 

প্রবতচন করা হলয়লি অতযাধুচ্চনক চ্চিচ্চজটাল প্রযুচ্চি। কচ্চবরপুলর বঙ্গবন্ধু চ্চফল্ম চ্চিটি র্লড় শতালা হলচ্ছ। আমরা একটি জাতীয় চলচ্চিত্র 

নীচ্চতমালা প্রণয়লনর ললক্ষযও কাজ করচ্চি।  

অতযাধুচ্চনক চ্চফল্ম আকচাইভ ভবন চ্চনম চাণ কাজ শুরু হলয়লি। শদলে চ্চিচ্চজটাল চলচ্চিত্র শিসরেলরর আওতায় আনা হলয়লি। 

শিসরেরচ্চেলপ আধুচ্চনক ব্যবিা প্রবতচলনর ললক্ষয আমরা িাটি চচ্চফলকেন প্রো চালুর পদলক্ষপ চ্চনলয়চ্চি। অশ্লীল চলচ্চিত্র চ্চনম চাণ, প্রদে চন 

এবং চ্চভচ্চিও পাইলরচ্চি বলন্ধ িরকার কলঠার ব্যবিা চ্চনলয়লি।  

আমালদর এিকল পদলক্ষলপর ফলল চলচ্চিলত্র আবার সুিতা চ্চফলর এলিলি। প্রচ্চতভাবান চ্চনম চাতা ও কলাকূেলীর্ণ এচ্চর্লয় 

আিলিন। মনপুরা, চন্দ্রগ্রহণ, র্হীলন েব্দ - এ জাতীয় ভাললা মালনর িচ্চব চ্চনচ্চম চত হলচ্ছ। দে চকরা আবার হলমুখী হলচ্ছ। আন্তজচাচ্চতক 

চ্চবচ্চভন্ন প্রচ্চতলর্াচ্চর্তা ও উৎিলব আমালদর চলচ্চিত্র জায়র্া কলর চ্চনলচ্ছ। পুরস্কার ও িম্মান পালচ্ছ। অচ্চত িম্প্রচ্চত চ্চনচ্চম চত দে চক 

নচ্চন্দত চলচ্চিত্র শর্চ্চরলা মুচ্চিযুলদ্ধর শচতনা ও মূল্যলবাধলক জাচ্চর্লয় তুললত িাহায্য করলি।  

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্র চ্চনম চাতার্ণ,  

আপনারা চলচ্চিত্র চ্চনম চালণ শদলের ইচ্চতহাি, ঐচ্চতহয, িংস্কৃচ্চত ও মহান মুচ্চিযুলদ্ধর পাোপাচ্চে িামাচ্চজক িমস্যা গুললা 

তুলল ধরলবন। দে চকরা র্ালত িচ্চবটি শদখার পর চ্চকছু চ্চেক্ষা চ্চনলয় বািায় চ্চফরলত পালর, চ্চকছু বানী পায়, র্া তারা ঘলর ও িমালজ 

প্রলয়ার্ করলত পালর তা চ্চনচ্চিত করলবন। আপনারা সৃজনেীল ও জনচ্চপ্রয় মানুষ। মানুষ আপনালদরলক অনুিরণ কলর। তাই িমাজ 

ও জনর্লণর প্রচ্চত আপনালদর দায়বদ্ধতা অন্যলদর শচলয় শবচ্চে।  

আপনালদর প্রচ্চত আমার আহ্বান চ্চেশুলদর আরও শবচ্চে গুরুত্ব চ্চদলয় চ্চেশুলতাষ চলচ্চিত্র চ্চনম চালণ এচ্চর্লয় আিলবন। চলচ্চিলত্রর 

মাধ্যলম ভাললা-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় শবালধর সুক্ষ্ম ধারণা, সুন্দর আর্ামীর স্বপ্ন, নতুন আো চ্চেশুলদর মলন জাচ্চর্লয় শদয়া িম্ভব। েব্দ, 

রঙ, র্ল্প, র্ান, িচ্চব চ্চমচ্চললয় চলচ্চিত্র শহাক চ্চেশুলদর জন্য একটি আকষ চণীয় র্ণমাধ্যম - এ প্রতযাো করচ্চি।  

িরকার চলচ্চিত্র চ্চেলল্পর িংরক্ষণ ও উন্নয়লন অতযন্ত আন্তচ্চরক। আচ্চম আো কচ্চর, এ সুলর্ার্ গ্রহণ কলর আপনারা চলচ্চিত্র 

চ্চেলল্পর চ্চবকালে আরও শবেী চ্চনলবচ্চদত হলবন।  



চলচ্চিত্র ও শটচ্চলচ্চভেন চ্চেল্পলক প্রাচ্চতষ্ঠাচ্চনক কাঠালমা চ্চদলত ‘চলচ্চিত্র ও শটচ্চলচ্চভেন ইনচ্চস্টটিউট' প্রচ্চতষ্ঠা করা হলচ্ছ। 

আমরা চলচ্চিত্র চ্চেক্ষালক উৎিাচ্চহত করচ্চি। শদলে চলচ্চিত্র চ্চেক্ষার জন্য অলনক প্রচ্চতষ্ঠান র্লড় উলঠলি। ঢাকা চ্চবশ্বচ্চবদ্যালয় এবং 

কলয়কটি শবিরকাচ্চর চ্চবশ্বচ্চবদ্যাললয় চলচ্চিত্র চ্চবভার্ চালু হলয়লি। চলচ্চিত্র চ্চবষলয় উি চ্চেক্ষাগ্রহণকারী তরুণলদর অলনলকই 

প্রতযক্ষভালব চলচ্চিত্র চ্চেলল্পর চ্চবচ্চভন্ন োখার পাোপাচ্চে শটচ্চলচ্চভেন চযালনলগুললালত কাজ করলিন। িবচ্চমচ্চললয় শদলের চলচ্চিত্র 

এচ্চর্লয় র্ালচ্ছ।  

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্রকারর্ণ,  

আচ্চম আো কচ্চর, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার শদলে সুিধারার চলচ্চিত্র চ্চনম চাণলক উৎিাচ্চহত করলব। সৃজনেীল, শমধাবী ও 

শদেলপ্রচ্চমক চলচ্চিত্রকারলদর এচ্চর্লয় আিলত অনুলপ্ররণা শর্ার্ালব।  

বাংলালদে আজ চ্চবলশ্বর বুলক উন্নয়লনর শরাল মলিল। আমালদর অজচন অলনক। আমরা িমুদ্র চ্চবজয় কলরচ্চি। এভালরষ্ট জয় 

কলরচ্চি। দাচ্চরলদ্রর চ্চবরুলদ্ধ যুলদ্ধ জয়ী হলয়চ্চি। িাধারণ মানুলষর আো-আকাঙ্ক্ষা, জীবলনর িতয ও সুন্দর রূপ, আবহমান বাংলার 

োশ্বত কাচ্চহনী আপনারা চলচ্চিলত্র তুলল ধরুন। আমরা একচ্চদন চলচ্চিলত্রও চ্চবশ্ব শিরা হব ইনোআল্লাহ।  

সুচ্চধমন্ডলী,  

আমরা আর্ামী প্রজলন্মর জন্য এমন একটি বাংলালদে শরলখ শর্লত চাই শর্ বাংলালদে হলব জ্ঞান-চ্চবজ্ঞান, চ্চেল্প, িাচ্চহতয, 

িংস্কৃচ্চতলত শিরা। আসুন, দল মত চ্চনচ্চব চলেলষ মুচ্চিযুলদ্ধর শচতনায় উদ্বুদ্ধ হলয় িকলল চ্চমলল আর্ামী চ্চদলনর িমৃদ্ধ বাংলালদে র্লড় 

তুচ্চল। জাচ্চতর চ্চপতার ক্ষুধা-দাচ্চরদ্রয-চ্চনরক্ষরতামুি, োচ্চন্তপূণ চ এবং অিাম্প্রদাচ্চয়ক শিানার বাংলা র্লড় তুচ্চল।  

জুচ্চর শবালি চর িদস্যিহ এ আলয়াজনলক র্ারা চ্চনরলি শ্রম ও দক্ষতায় িফল কলর তুলললিন তালদর িকললক ধন্যবাদ 

জানাচ্চচ্ছ। পুরস্কারপ্রাপ্ত িবাইলক আবালরা ধন্যবাদ জাচ্চনলয় আমার বিব্য এখালনই শেষ করচ্চি।  

শখাদা হালফজ ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলালদে চ্চচরজীবী শহাক। 


