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জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৩ প্রোন অনুষ্ঠাদন উপচ্চিত িবাইদক আমার আন্তচ্চরক শুদভচ্ছা। অচ্চভনন্দন জানাচ্চচ্ছ যাঁরা 

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৩ শপদয়দেন। 

চলচ্চিত্র একটি েচ্চিোলী, সৃজনেীল গণমাধ্যম। এ গণমাধ্যম মানুষদক গভীরভাদব প্রভাচ্চবত করার ক্ষমতা রাদখ। 

চ্চেক্ষা-চ্চবস্তার, বুচ্চিবৃচ্চিক চচ জা, িামাচ্চজক কুিাংস্কার দূর করা, জাচ্চতগঠন ও প্রগচ্চতেীল িমাজ চ্চবচ্চনম জাদণ চলচ্চিত্র একটি 

গুরুত্বপূণ জ ও েচ্চিোলী হাচ্চতয়ার।  

ঢাকায় চ্চতচ্চরদের েেদক প্রথম চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ শুরু হয়। মাচ্চনকগদের িোন হীরালাল শিন প্রথম আমাদের শেদে 

চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ ও প্রেে জন কদরন। চ্চকন্তু পরবতীকাদল চ্চবচ্চভন্ন কারদণ এ ধারাবাচ্চহকতা রক্ষা করা যায়চ্চন। চ্চবদেষ কদর আধুচ্চনক 

সুদযাগ-সুচ্চবধা এবাং উন্নতমাদনর স্টুচ্চিও না থাকায় আমাদের শেদের চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ চ্চপচ্চেদয় পদে। 

চলচ্চিদত্রর অন্তচ্চন জচ্চহত েচ্চির কথা উপলচ্চি কদর িব জকাদলর িব জদেষ্ঠ বাঙাচ্চল, জাচ্চতর চ্চপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচ্চজবুর 

রহমান শেদে চলচ্চিত্র চ্চেদল্পর উন্নয়ন ও প্রিাদর উদযাগ গ্রহণ কদরন।  

চ্চেল্প, বাচ্চণজয, েম, দুনীচ্চত েমন মন্ত্রী থাকাকাদল বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭ িাদল ৩রা এচ্চপ্রল তোনীন্তন প্রাদেচ্চেক আইন 

পচ্চরষদে ‘চলচ্চিত্র উন্নয়ন িাংিা চ্চবল’ উত্থাপন কদরন। ঐ চ্চেনই চ্চবলটি আইদন পচ্চরণত হয়। প্রচ্চতচ্চষ্ঠত হয় ‘এফচ্চিচ্চি’।  

এরপর আমাদের চলচ্চিত্রকারদের আর চ্চপেদন চ্চফদর তাকাদত হয়চ্চন। চ্চবগত েয় যুদগরও শবচ্চে িময় ধদর এদেদে 

অদনক জননচ্চন্দত ও রুচ্চচেীল েচ্চব চ্চনচ্চম জত হদয়দে।  

বাাংলাদেদের চলচ্চিত্র ইচ্চতহাদির শগৌরদবাজ্জ্বল ৩রা এচ্চপ্রলদক তাই আমরা ২০১২ িাদল জাতীয় চলচ্চিত্র চ্চেবি 

চ্চহদিদব শ াষণা কদরচ্চে। 

সুচ্চধবৃন্দ, 

স্বাধীনতার পর যখন বঙ্গবন্ধুর শনতৃদত্ব অথ জননচ্চতক, িামাচ্চজক ও িাাংস্কৃচ্চতক অঙ্গনিহ প্রচ্চতটি শক্ষদত্র শেে এচ্চগদয় 

যাচ্চচ্ছল, ঠিক তখনই ১৯৭৫ িাদলর ১৫ই আগস্ট জাচ্চতর চ্চপতাদক িপচ্চরবাদর হতযা কদর জাচ্চতর অগ্রগচ্চতদক স্তি কদর শেওয়া 

হয়। প্রগচ্চতর পথদক রুি করা হয়। িমাদজর িব জদক্ষদত্র অবক্ষয় শনদম আদি।  

এর প্রভাব পদে চলচ্চিদত্রও। চলচ্চিত্র চ্চেল্প শথদক শলাপ পায় নান্দচ্চনকতা ও সৃচ্চিেীলতা। চলচ্চিত্র চ্চেদল্প শেখা শেয় 

শমধা, মনন ও রুচ্চচর শুন্যতা। অননচ্চতকতা, অশ্লীলতা এবাং িচ্চহাংিতা আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনদক শেঁদক বদি। 
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ষাদের েেদক চলচ্চিদত্রর শয বচ্চণ জল যাত্রা শুরু হদয়চ্চেল, ৭০ েেদকর মাঝামাচ্চঝ শথদক এ অঙ্গদন শুরু হয় অন্ধকার যুগ। 

যারফদল েহুদর মধ্যচ্চবিরা চ্চিদনমা হদল যাওয়া শেদে শেন। এই মধ্যচ্চবি শেণীই চ্চকন্তু চলচ্চিদত্রর প্রধান েে জক।  

অবশ্য আচ্চের েেদকর মাঝামাচ্চঝ এদি একেল তরুণ চ্চনম জাতা শেদে নতুন ধারার চলচ্চিত্র চ্চনম জাদণ উৎিাহী হন। তাঁরা 

চ্চকছু নান্দচ্চনক চলচ্চিত্র উপহার শেন। ১৯৯৬-২০০১ শময়াদে আমাদের িরকার চলচ্চিত্র চ্চেদল্পর উন্নয়দন শবে চ্চকছু উদযাগ গ্রহণ 

কদরচ্চেল। ২০০৯ িাদল িরকার পচ্চরচালনার োচ্চয়ত্ব চ্চনদয় আমরা অদনক কাজ কদরচ্চে।  

চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ, চ্চবতরণ ও প্রেে জন-িাং  ি কম জকাণ্ডদক আমরা চ্চেল্প চ্চহদিদব ময জাো চ্চেদয়চ্চে। এোো চলচ্চিদত্রর 

কাচ্চিত উন্নয়ন চ্চনচ্চিত করদত চ্চফল্ম নীচ্চতমালা ২০১০ প্রবতজন এবাং চ্চফল্ম চ্চিটি প্রচ্চতষ্ঠার লদক্ষয মাস্টার প্লান প্রণয়ন ও 

এফচ্চিচ্চির আধুচ্চনকায়ন ও িম্প্রিারদণর জন্য ৫৯ শকাটি োকার প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দে।  

সুিধারার চলচ্চিত্র চ্চনম জাণদক উৎিাচ্চহত করদত প্রচ্চত বের ৬/৭টি পূণ জ দে জ চলচ্চিত্র চ্চনম জাদণর জন্য িরকাচ্চর অনুোন 

প্রোন করা হদচ্ছ। চ্চবগত ৬ বেদর এ জদন্য ৮ শকাটি োকার শবচ্চে অনুোন প্রোন করা হদয়দে।  

িরকার চ্চেশুদতাষ চলচ্চিত্র চ্চনম জাণদকও উৎিাচ্চহত করদে। ইদতামদধ্য শবে কদয়কটি পূণ জনে জয চ্চেশুদতাষ চলচ্চিত্র 

চ্চনম জাদণ অনুোন প্রোন করা হদয়দে। স্বল্পনে জয চলচ্চিত্র চ্চনম জাদণও িরকাচ্চর অনুোন শেওয়া হদচ্ছ। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রোন 

চ্চনয়চ্চমত করা হদয়দে।  

চলচ্চিত্রদপ্রমী ও েে জকদের হলমুখী করার জন্য চ্চিদনমা হলগুদলাদক চ্চিচ্চজোলাইজ করা ও িাংস্কাদরর উদযাগ শনওয়া 

হদয়দে। প্রাথচ্চমকভাদব ১০০টি চ্চিদনমা হল এবাং পয জায়রমেদম ৩০০টি হলদক চ্চিচ্চজোল করার চ্চবষদয় কচ্চমটি গঠন করা হদয়দে।  

নতুন চ্চিদনদপ্লক্স চ্চনম জাদণর জন্য কর অব্যাহচ্চত প্রোন করা হদয়দে। চলচ্চিত্র প্রেে জদনর শক্ষদত্র চ্চবযমান ৩৫ েতাাংে 

িম্পুরক কর প্রতযাহার করা হদয়দে।  

চ্চিদনমা হদল ভযাে ব্যতীত এখন আর শকান কর প্রোন করদত হয় না। শেদের ৬৪টি শজলা িের ও ৪টি উপদজলায় 

তথ্য কমদপ্লক্স িাপদনর জন্য পচ্চরকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে। প্রচ্চতটি কমদপ্লদক্স একটি কদর চ্চথদয়োর হল দতচ্চর করা হদব।  

আকাে-িাংস্কৃচ্চতর দুয়ার উেুি হওয়ার ফদল চলচ্চিত্র এখন অদনক শবচ্চে প্রচ্চতদযাচ্চগতার িেুখীন। এ প্রচ্চতদযাচ্চগতায় 

টিদক থাকদত হদল আমাদের চলচ্চিদত্রর গুণগত মাদনর উন্নয়ন  োদত হদব। চলচ্চিদত্র তথ্য প্রযুচ্চির প্রভাব রমেমেই বােদে। 

চলচ্চিত্র িাংচ্চশ্লি িকলদক নতুন প্রযুচ্চির িাদথ পাল্লা চ্চেদয় এচ্চগদয় শযদত হদব।  

পাোপাচ্চে অচ্চভনয় এবাং কাচ্চরগচ্চর েক্ষতা বাোদত হদব। চলচ্চিত্র চ্চেদল্প েক্ষতা বৃচ্চির জন্য আমরা বাাংলাদেে 

চলচ্চিত্র ও শেচ্চলচ্চভেন ইনচ্চস্টটিউে প্রচ্চতষ্ঠা কদরচ্চে। ইদতামদধ্য এই প্রচ্চতষ্ঠাদনর কায জরমেম শুরু হদয়দে। 

তদব শুধু িরকাচ্চর পেদক্ষপই েে জকদের হলমুখী করার পদক্ষ যদথি নয়। েে জকদের হদল চ্চফচ্চরদয় আনদত হদল 

একচ্চেদক শযমন ভাল েচ্চব চ্চনম জাণ করদত হদব, শতমচ্চন চ্চিদনমা হদলর পচ্চরদবেও ভাল করদত হদব। 

সুচ্চধবৃন্দ, 

মহান মুচ্চিযুিিহ শেদের িকল গণতাচ্চন্ত্রক আদন্দালন-িাংগ্রাদম আমাদের চলচ্চিত্র চ্চেল্পীগণ বরাবরই বচ্চলষ্ঠ ও িাহিী 

ভূচ্চমকা পালন কদরদেন।  

আমাদের মুচ্চিযুদির িময় শুরু হয় নতুন ধারার চলচ্চিদত্রর পথচলা। মুচ্চিযুদির িময় জচ্চহর রায়হান চ্চনচ্চম জত ‘স্টপ 

শজদনািাইি’ চ্চবশ্ব চ্চবদবকদক নাো চ্চেদয়চ্চেল।  

স্বাধীনতার পর মুচ্চিযুিচ্চভচ্চিক ও জীবন চ্চনি অদনক চলচ্চিত্র চ্চনচ্চম জত হয়। আমাদের ভাষা আদন্দালন, ৬৯’এর 

গণঅভুত্থান, স্বাধীনতা িাংগ্রাম ও মহান মুচ্চিযুি চ্চনদয় চ্চনচ্চম জত চলচ্চিত্রগুদলা একচ্চেদক শযমন েে জক নচ্চন্দত হদয়দে, শতমচ্চন 

হদয়দে ব্যবিা িফল।   

চলচ্চিত্র শুধু চ্চচিচ্চবদনােদনর মাধ্যমই নয়, এটি অনানুষ্ঠাচ্চনক চ্চেক্ষার বাহনও। িাধারণ েে জক, চ্চবদেষ কদর চ্চেশু, 

নবীন ও যুব িমাদজর মদন চলচ্চিদত্রর প্রবল প্রভাব লক্ষয করা যায়।  

চ্চচিচ্চবদনােদনর পাোপাচ্চে শবে চ্চকছু মানুদষর জীবন-জীবীকা এই চ্চেদল্পর ওপর চ্চনভ জরেীল। তাই নান্দচ্চনক এই চ্চেল্প 

মাধ্যমদক উদপক্ষার শকান উপায় শনই। আপনারা যাঁরা এ চ্চেদল্পর িাদথ জচ্চেত তাঁরা ব্যবিা চ্চনিয়ই করদবন, চ্চকন্তু চ্চনম জল 

আনন্দ, চ্চেল্পমান অক্ষুণ্ণ শরদখ তা করদবন বদল আচ্চম দৃঢ়ভাদব আো কচ্চর।  



 
3 

চলচ্চিত্র জীবদনর প্রচ্চতচ্ছচ্চব। জচ্চঙ্গবাে ও ধম জান্ধতা শথদক মানুষদক মুি রাখদত পাদর। মুচ্চিিাংগ্রাম ও মুচ্চিযুি 

আমাদের গব জ। তাই আগামী ও নতুন প্রজদের কাদে আমাদের মহান মুচ্চিযুদির িঠিক ও প্রকৃত ইচ্চতহাি তুদল ধরার লদক্ষয 

শবচ্চে শবচ্চে মুচ্চিযুিচ্চভচ্চিক েচ্চব চ্চনম জাদণর জন্যও আচ্চম আপনাদের আহ্বান জানাচ্চচ্ছ।  

চলচ্চিদত্রর প্রচ্চত মানুদষর অপচ্চরিীম দুব জলতার সুদযাদগ শমধা ও োচ্চয়ত্বজ্ঞানহীন একটি চরমে চলচ্চিদত্রও দূষণ েোদচ্ছ। 

আমরা অসুি ও অশ্লীল েচ্চব চ্চনম জাদণর চ্চবরুদি। অশ্লীল চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ, প্রেে জন ও চ্চভচ্চিও পাইদরচ্চি বন্ধ করদত কদঠার 

পেদক্ষপ শনওয়া হদয়দে। োচ্চন্তর চ্চবধান করা হদয়দে। শিন্সর আইন ও নীচ্চতমালাদক যুদগাপদযাগী করা হদয়দে। শিন্সরচ্চেদপর 

পচ্চরবদতজ আধুচ্চনক িাটি জচ্চফদকেন প্রথা চালু করার উদযাগ শনওয়া হদয়দে।  

শেে-চ্চবদেদের ধ্রুপেী চলচ্চিত্র িাংরক্ষণ, চলচ্চিত্র প্রেে জন ও গদবষণার মাধ্যদম ভাদলা ও সুি ধারার েচ্চব চ্চনম জাদণর 

শক্ষদত্র চ্চফল্ম আকজাইচ্চভাং গুরুত্বপূণ জ ভূচ্চমকা রাদখ।  

আকজাইভ কায জরমেমদক েচ্চিোলী করদত আমরা ৭৫ শকাটি োকা ব্যদয় একটি অতযাধুচ্চনক আকজাইভ ভবন চ্চনম জাণ 

করচ্চে। এটির কাজ প্রায় শেষ পয জাদয়।  

আচ্চম আো কচ্চর এরফদল আমাদের চলচ্চিদত্রর ইচ্চতহাি ও ঐচ্চতদহযর িাংরক্ষণ সুদৃঢ় হদব এবাং ভচ্চবষ্যদত প্রজে 

শথদক প্রজদে েচ্চেদয় যাদব।  

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্র চ্চনম জাতাগণ, 

চলচ্চিত্র এমন একটি গণমাধ্যম শযখাদন মাটি ও মানুদষর সুখ-দুুঃখ, হাচ্চি-কান্নার িচ্চচত্র প্রচ্চতফলন  দে।  

িমাজ পচ্চরবতজদন এটি একটি গুরুত্বপূণ জ হাচ্চতয়ার। তাই আমার অনুদরাধ আপনারা চলচ্চিত্র চ্চনম জাদণ শেদের ইচ্চতহাি, 

ঐচ্চতহয, িাংস্কৃচ্চত, মহান মুচ্চিযুি ও মুচ্চিিাংগ্রাদমর পাোপাচ্চে িামাচ্চজক িমস্যাগুদলা তুদল ধরদবন।  

েে জকরা েচ্চব শেদখ যাদত চ্চকছু চ্চেখদত পাদর এবাং এগুদলা প্রদয়াগ কদর িমাজ পচ্চরবতজদন ভূচ্চমকা রাখদত পাদর 

শিচ্চেকটি শখয়াল রাখদবন। আপনারা সৃজনেীল ও জনচ্চপ্রয় ব্যচ্চিত্ব। মানুষ আপনাদের অনুিরণ কদর। তাই িমাজ ও জনগদণর 

প্রচ্চত আপনাদের োয়বিতা অন্যদের শচদয় অদনক শবচ্চে।  

মদন রাখদত হদব যখন একটি েচ্চব মুচ্চি পায় বা টিচ্চভ পে জায় শেখায় তখন পচ্চরবাদরর িকদল একিাদথ বদিই শেদখ। 

তাই েচ্চব চ্চনম জাদণর িময় দৃশ্য, িাংলাপ, কাচ্চহনী ও চ্চনম জাণনেলী এমন হদত হদব যাদত িবাই এক িাদথ বদি উপদভাগ করদত 

পাদর।  

আমাদের শেদে চ্চনচ্চম জত েচ্চব শেে-চ্চবদেদে প্রিাংচ্চেত হদচ্ছ। অচ্চভদনতা, অচ্চভদনত্রী ও কলাকুেলীদের শপোোচ্চরত্ব ও 

অচ্চভনয়নেলীও রমেমান্বদয় উন্নত হদচ্ছ। িব চ্চমচ্চলদয় শেদের চলচ্চিত্র চ্চেল্প এচ্চগদয় যাদচ্ছ।  

আজদক যাঁরা পুরস্কৃত হদলন এো আপনাদের কাদজরই স্বীকৃচ্চত। আচ্চম চ্চবশ্বাি কচ্চর, আজদকর এই স্বীকৃচ্চত আপনাদের 

ভচ্চবষ্যৎ পথ চলায় অনুদপ্ররণা শযাগাদব। সৃজনেীল, শমধাবী ও শেেদপ্রচ্চমক চলচ্চিত্রকারদের এচ্চগদয় আিদত উৎিাচ্চহত করদব। 

নানা বাধা শপচ্চরদয় বাাংলাদেে এচ্চগদয় যাদচ্ছ। বাাংলাদেে আজ আর পরচ্চনভ জরেীল শেে নয়। বাাংলাদেে এখন 

চ্চবশ্বেরবাদর উন্নয়দনর শরাল মদিল। অথ জননচ্চতক, িামাচ্চজক, নারীর ক্ষমতায়ন িবগুদলা সূচদকই আমরা আমাদের 

প্রচ্চতদবচ্চেদের চাইদত এচ্চগদয় আচ্চে।  

২০২১ িাদলর মদধ্য বাাংলাদেেদক একটি মধ্য আদয়র এবাং ২০৪১ িাদলর মদধ্য িমৃি শেদে পচ্চরণত করার লদক্ষয 

আমরা চ্চনরলিভাদব কাজ কদর যাচ্চচ্ছ।  

আসুন, েলমত চ্চনচ্চব জদেদষ মুচ্চিযুদির শচতনায় উদ্বুি হদয় জাচ্চতর চ্চপতার স্বদের ক্ষুধা-োচ্চরদ্র-চ্চনরক্ষরতামুি, োচ্চন্তপূণ জ 

ও অিাম্প্রোচ্চয়ক শিানার বাাংলা গদে তুচ্চল।   

জুচ্চর শবাদি জর িেস্যিহ যাঁদের অক্লান্ত েম ও েক্ষতায় এ আদয়াজন িম্পন্ন হদয়দে আচ্চম তাঁদেরদক ধন্যবাে জানাচ্চচ্ছ।  

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেে চ্চচরজীবী শহাক। 

--- 


