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প্রশািফনর্ ব্লর্-৫, শশর-ই-বাাংলানগর, ঢার্া, বুধবার, ১৫ িাল্গুন ১৪১৯, ২৭ শিব্রুয়াফর ২০১৩  

 

ফবিফর্ল্লাফহর রাহর্াফনর রাফহর্  

 

িম্মাফনত িভাপফত,  

িহর্র্ীবৃনে,  

উপফস্থত সুফধর্ন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুর্।  

বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইদভর ফনফর্ কতব্য ভবদনর ফভফিপ্রস্তর স্থাপদনর েন্য আদয়াফেত অনুষ্ঠাদন উপফস্থত হদত শপদর আফর্ 

অতযন্ত আনফিত। শে শর্ান আর্কাইভ অতীদতর র্ীফতক িাংরক্ষণ র্দর। আর ফিল্ম আর্কাইভ িাংরক্ষণ র্দর চলফিত্র এবাং চলফিত্র 

িাংফিষ্ট েফলল।  

সুফধর্ন্ডলী,  

এর্টি শফিশালী ও সৃেনশীল ফশল্প র্াধ্যর্ ফহদিদব চলফিদত্রর শফি িম্পদর্ক আর্রা িবাই অবগত। োতীয় ইফতহাি, 

ঐফতহয, িাংস্কৃফত, েশ কন ও ির্াে েীবদনর প্রফতিলন ঘদে চলফিদত্র। বাাংলাদেদশর চলফিদত্রর রদয়দে ঐশ্বে কর্ফন্ডত ইফতহাি। ১৮৯৫ 

িাদল ফবশ্ব চলফিদত্রর োত্রার র্াত্র ফতন বেদরর র্দধ্যই অর্ কাৎ ১৮৯৮ িাদল বাাংলাদেদশ প্রর্র্ চলফিত্র প্রেশ কনীর আদয়ােন র্দরন 

এদেদশরই িন্তান হীরালাল শিন।  

এর ধারাবাফহর্তায় ১৯৫৭ িাল হদয় ওদে এদেদশর চলফিদত্রর অগ্রোত্রার র্াইলিলর্। িব কর্াদলর িব কদেষ্ঠ বাঙাফল, 

োফতর ফপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুফেবুর রহর্ান ১৯৫৭ িাদলর ৩রা এফপ্রল প্রাদেফশর্ আইন পফরষদে চলফিত্র উন্নয়ন িাংস্থা প্রফতষ্ঠার 

ফবল উপস্থাপন র্দরন। ফতফন ফেদলন ফশল্প ও বাফণেয র্ন্ত্রী। শি ধারাবাফহর্তায় প্রফতফষ্ঠত হয় চলফিত্র উন্নয়ন র্দপ কাদরশন। বাাংলার 

আবহর্ান িাংস্কৃফতদর্ িমুন্নত রাখা এবাং বাধাধীনতা ও মুফিদ্দ র শচতনাদর্ সুিাংহত র্রার লদক্ষয এদেদশ ফনফর্ কত হদয়দে শবশ ফর্ছু 

র্ালেয়ী চলফিত্র।  

সুফধবৃি,  

েীবনমুখী ও ঐফতহাফির্ উপাোনিমৃ  ও ির্স্ত চলফিদত্রর ের্াের্ িাংরক্ষদণর েন্য প্রফতফষ্ঠত হদয়দে বাাংলাদেশ ফিল্ম 

আর্কাইভ। বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ র্হান মুফিদ্  এবাং োফতর ফপতার র্র্ কর্য় েীবদনর শিলুলদয়ড েফললপত্র ফডফেোল 

প ফতদত িাংরক্ষদণর র্াে র্রদে। এটি প্রশাংিনীয় উদযাগ। আগার্ী প্রেদের র্াদে মুফিদ্দ র িঠির্ ইফতহাি তুদল ধরার শক্ষদত্র 

এির্ল র্াে গুরুত্বপূণ ক ভূফর্র্া রাখদব। শেশীয় ও আন্তেকাফতর্ চলফিদত্রর এর্ ফবশাল িাংগ্রহ রদয়দে বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইদভ। 

আফর্ শেদন খুশী হদয়ফে শে, বতকর্াদন বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইদভ চলফিত্র ও চলফিত্র িাংফিষ্ট প্রায় ৬০ হাোর ডকুদর্ন্ট রদয়দে। 

এই ফবশাল িাংগ্রহ িাংরক্ষণ, প্রেশ কন ও গদবষণার শক্ষদত্র ফনর্ কাণাধীন এ ভবন ইফতবাচর্ ভূফর্র্া রাখদব।  

ফপ্রয় সুফধবৃি,  

১৯৫৭ িাদলর ৩রা এফপ্রলদর্ শেশীয় চলফিদত্রর অগ্রোত্রার শুভলগ্ন ফবদবচনা র্দর ইদতার্দধ্য ৩রা এফপ্রলদর্ ‘‘োতীয় 

চলফিত্র ফেবি'' ফহদিদব শঘাষণা র্রা হদয়দে। প্রফতবের চলফিত্র িাংফিষ্ট নানা আদয়ােদনর র্ধ্য ফেদয় এ ফেবিটি পাফলত হদব। 



চলফিত্রদর্ ফশল্প ফহদিদব শঘাষণা শেয়ার েন্য এদেদশর চলফিত্রদর্ােী র্লাকুশলীদের োবী ফেল েীঘ কফেদনর। বতকর্ান িরর্ার 

চলফিত্রদর্ ফশল্প ফহদিদব আনুষ্ঠাফনর্ শঘাষণার র্দধ্য ফেদয় শি োবীর প্রফত ের্ার্ ক িম্মান োফনদয়দে। ইদতার্দধ্যই ফভফডও পাইদরফি 

বদে িরর্াদরর চলফিত্র ফডফেোল প্রদ্ফির দ্দগ প্রদবশ র্দরদে। র্র্ খরদচ শর্ধাবী ফনর্ কাতারা এখন চলফিত্র ফনর্ কাণ র্রদত 

পারদেন।  

বতকর্ান িরর্ার োফয়ত্ব গ্রহদণর পর শর্দর্ েনগদণর এ গুরুত্বপূণ ক র্াধ্যদর্ হৃত শগৌরব ফিফরদয় আনদত এবাং চলফিত্র 

ফশদল্পর র্াফরগফর ও সৃেনশীল উন্নয়দন বহুফবধ র্াে কক্রর্ ও প্রর্ল্প গ্রহণ র্দর োদে। ফবএিফডফি'র ফবযর্ান র্াফরগফর ব্যবস্থার 

উন্নয়ন ও িম্প্রিারদণর পাশাপাফশ ফডফেোল প ফতদত চলফিত্র ফনর্ কাদণর েন্য অতযাধুফনর্ েন্ত্রপাফত ও িার্গ্রী িাংগ্রদহর র্াে 

অব্যাহত আদে।  

আর্রা চলফিত্র ও শেফলফভশন ফশল্পদর্ প্রাফতষ্ঠাফনর্ র্াোদর্া ফেদত চলফিত্র ও শেফলফভশন ইনফিটিউে আইন-২০১৩ এর 

চূড়ান্ত অনুদর্ােন ফেদয়ফে। ঔপফনদবফশর্ দ্দগর চলফিত্র শিন্সর আইন রফহত র্দর িাটি কফিদর্শন প ফত প্রচলদনর েন্য িরর্ার 

নীফতগত ফি ান্ত গ্রহণ র্দরদে। চলফিত্র প্রেশ কদনর েন্য নতুন ফিদনদেক্স ফনর্ কাদণর েন্য র্র অব্যাহফত প্রোন র্রা হদয়দে। চলফিত্র 

প্রেশ কদনর শক্ষদত্র প্রদোেয প্রদর্াের্র এবাং িম্পুরর্ র্র প্রতযাহার র্রা হদয়দে। আওয়ার্ী লীগ িরর্ার িাংস্কৃফত বােব িরর্ার। 

ফনেবাধ িাংস্কৃফতর ফবর্াদশ আর্াদের িরর্ার এির্ল র্র্ কর্াদন্ড তাৎপে কপূণ ক অবোন রাখদে।  

িম্মাফনত অফতফর্বৃি,  

র্াদলর পফরক্রর্ায় বাাংলাদেদশর চলফিত্র আে এর্টি পফরণত ফশল্পর্াধ্যদর্ উন্নীত হদয়দে। অতযন্ত আশার র্র্া, 

সৃেনশীলতা, র্াফরগফর জ্ঞান ও নািফনর্তার িাংফর্েদণ চলফিত্র আে আবার পূদব কর র্ত েনফপ্রয়তা শপদত শুরু র্দরদে। আশা 

র্রফে, ভফবষ্যদত এ ধারা অব্যাহত র্ার্দব। বতকর্ান িরর্ার মুফিদ্দ র ইফতহাি, োফতর ফপতার ৭ র্াদচ কর ভাষণ এবাং ক্লাফির্ 

চলফিদত্রর িাদর্ নতুন প্রেদের শিতুবেন রচনার েন্য এর্ো পূণ কাঙ্গ আর্কাইভ ভবন ফনর্ কাদণর উদযাগ গ্রহণ র্দর। োপান 

িরর্াদরর ঋণ র্ওকুি তহফবদলর আওতায় ৭৫ শর্াটি োর্া ব্যদয় এ ভবনটি ফনফর্ কত হদে। এ ভবন ফনর্ কাদণ আফর্ কর্ িহায়তা 

প্রোদনর েন্য আফর্ োপান িরর্ারদর্ আন্তফরর্ ধন্যবাে োনাই।  

বাাংলাদেদশ এখন ফডফেোল প্রদ্ফিদত েফব ততফর হদে। এর িাদর্ িাংগফত শরদখ বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইদভর ফনফর্ কতব্য 

এ ভবদন ফডফেোল আর্কাইফভাং প ফত প্রফতষ্ঠার র্াধ্যদর্ শুধুর্াত্র ফিল্ম িাংরক্ষণই নয়, আর্কাইদভর ভদে িাংরফক্ষত িব চলফিত্র 

পুণরু ার ও িাংদশাধন র্দর ফডফেোল িরদর্দে রূপান্তদরর ব্যবস্থা র্ার্দব। বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ িরর্াদরর ফনেবাধ অর্ কায়দন 

প্রায় ২২ শর্াটি োর্া ব্যদয় ‘‘চলফিত্র িাংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফডফেোল প ফতদত িনাতন চলফিত্র িাংরক্ষণ এবাং বাাংলাদেশ 

ফিল্ম আর্কাইদভর র্াে কক্রর্ পুণরু ারর্রণ (২য় িাংদশাফধত) প্রর্ল্প'' শীষ কর্ এর্টি উি প্রদ্ফিফনভ কর প্রর্ল্প বাস্তবায়ন র্রদে। বতকর্ান 

িরর্াদরর অন্যতর্ এদেন্ডা ফডফেোল বাাংলাদেশ গেদনর শক্ষদত্র তথ্য র্ন্ত্রণালদয়র এটি এর্টি গুরুত্বপূণ ক প্রয়াি।  

ফপ্রয় সুফধবৃি,  

আর্রা চাই সুস্থ ধারার চলফিত্র ফনর্ কাদণ এ ফশল্প িাবলম্বী হদয় উঠুর্, োর ধারাবাফহর্তায় বতকর্ান প্রেে আগ্রহী হদয় 

উেদব েীবনমুখী েফব ফনর্ কাদণ, হলমুখী হদব ির্ল শেণী ও বয়দির র্ানুষ। ভাদলা েফব হদব র্ি েফবর ফবরুদ  বড় হাফতয়ার। 

আর্াদের শেদশর চলফিদত্রর সুনার্ ইদতার্দধ্য শেশীয় িীর্ানা অফতক্রর্ র্দর আন্তেকাফতর্ অঙ্গদন স্থান র্দর ফনদয়দে।  

আর্রা চাই, ফবদেদশ আর্াদের শেদশর চলফিদত্রর বাোর ততফর শহার্। বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ International 

Federation of Film Archives (FIAF) এর িেস্য হওয়ায় আর্রা আন্তেকাফতর্ভাদব ফবফভন্ন শেদশর র্াফরগফর 

িহায়তা ফনদত পাফর। িেস্য শেশগুদলার র্দধ্য প্রফতফনফধ ফবফনর্য় র্র্ কসূফচ বাস্তবায়ন র্দর আর্াদের চলফিদত্রর আরও উন্নয়ন 

ঘোদত পাফর। এদক্ষদত্র িরর্াদরর পক্ষ শর্দর্ িব রর্র্ িহদোফগতা অব্যাহত র্ার্দব।  

সুফধবৃি,  

ভাদলা েফব ফনর্ কাদণ িরর্াফর অনুোন প্রোন অব্যাহত রদয়দে। আপনারা োদনন, পূণ কদেঘ কয চলফিত্র ফনর্ কাদণর েন্য 

অনুোদনর িাংখ্যা এবাং অদর্ কর পফরর্াণ আদগর শচদয় অদনর্ বৃফ  র্রা হদয়দে। বাধল্পদেঘ কয চলফিত্র ফনর্ কাদণর েন্যও অনুোন প্রোন 

শুরু র্রা হদয়দে। োতীয় চলফিত্র পুরস্কার প্রোন ফনয়ফর্ত র্রা হদয়দে। োতীয় চলফিত্র পুরস্কাদরর শক্ষত্র ও পফরফধ বৃফ  র্রা 

হদয়দে। বতকর্ান িরর্ার র্র্তকর্ গৃহীত এিব পেদক্ষপ ও র্র্ কর্াদন্ডর িদল ফনশ্চয়ই ফনর্ কাতা, র্লাকুশলী ও ফশল্পীবৃি ভাদলা েফব 



ফনর্ কাদণ উৎিাফহত হদবন। এিব েফব আধুফনর্ প ফতদত ফডফেোল িরদর্দে ের্াের্ভাদব িাংরক্ষণ র্রার উপদোগী পফরদবশ 

ফনফশ্চত র্রািহ এভবদন এর্টি চলফিত্র বলয় ততফর হদব- এ প্রতযাশা র্রফে।  

আসুন ির্দল ফর্দল শেশীয় িাংস্কৃফতর ফবর্াশ ও চচ কাদর্ উৎিাফহত র্ফর। ভাদলা র্াদনর চলফিত্র ফনর্ কাণ র্দর ির্াে শর্দর্ 

অফশক্ষা, কুিাংস্কার কূপমূন্ডর্তা দুর র্দর আর্াদের িাংস্কৃফতদর্ ফবশ্ব িভায় র্ে কাোর আিদন প্রফতফষ্ঠত র্ফর।  

ির্লদর্ আবারও ধন্যবাে োফনদয় বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন ফনর্ কাণ র্াদের শুভ উদবাধন শঘাষণা র্রফে।  

শখাো হাদিে।  

েয় বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ ফচরেীবী শহার্। 


