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চ্চবিচ্চমল্লাচ্চহর রাহমাচ্চনর রাচ্চহম  

 

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

২০০৯ িাম্মলর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গুণীজন,  

শদম্মের চলচ্চিত্রাঙ্গম্মণর চ্চবচ্চেষ্ট ব্যচ্চিবগ জ,  

উপচ্চিত সুচ্চধমন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

২০০৯ িাম্মলর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠাম্মন উপচ্চিত িবাইম্মক আচ্চম শুম্মভচ্ছা জানাচ্চচ্ছ। আজ যাঁরা জাতীয় 

চলচ্চিত্র পুরস্কার পাম্মচ্ছন, আচ্চম তাঁম্মদরম্মক জানাই আন্তচ্চরক অচ্চভনন্দন।   

চ্চবম্মনাদন, চ্চেক্ষা চ্চবস্তার, জাচ্চতগঠন ও সুন্দর িমাজ গঠম্মন চলচ্চিত্র গুরুত্বপূণ জ ভূচ্চমকা পালন কম্মর থাম্মক। চলচ্চিত্র একটি 

বহুমাচ্চত্রক েচ্চিোলী গণমাধ্যম। চলচ্চিম্মত্রর মাধ্যম্মম মানুম্মষর জীবনধারা গভীরভাম্মব ফুম্মে ওম্মঠ। মানুম্মষর সুখ-দুঃখ ও আম্মবগ-

অনুভূচ্চত প্রচ্চতফচ্চলত হয়।  

সুচ্চধবৃন্দ,  

মাচ্চনকগম্মের িন্তান হীরালাল শিন প্রথম আমাম্মদর শদম্মে চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ ও প্রদে জন কম্মরন। চ্চবম্মে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদে জম্মনর 

মাত্র চ্চতন বছম্মরর মম্মধ্য বাংলাম্মদম্মে চলচ্চিত্র প্রদে জন কম্মর চ্চতচ্চন চ্চবরল কৃচ্চতম্মত্বর িাক্ষর শরম্মখ শগম্মছন। আচ্চম তাঁর স্মৃচ্চতর প্রচ্চত গভীর 

শ্রদ্ধা জানাই।  

ঢাকায় চ্চতচ্চরম্মের দেম্মক চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ শুরু হম্মলও তার ধারাবাচ্চহকতা চ্চছল না। িব জকাম্মলর িব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাচ্চল জাচ্চতর চ্চপতা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুচ্চজবুর রহমান চলচ্চিম্মত্রর অন্তচ্চন জচ্চহত ও অপচ্চরম্মময় েচ্চির কথা উপলচ্চি কম্মর শদম্মে চলচ্চিত্র চ্চেল্প প্রিাম্মর অ্রণণী 

ভূচ্চমকা পালন কম্মরন।  

চ্চতচ্চন ১৯৫৭ িাম্মলর ৩রা এচ্চপ্রল তদানীন্তন প্রাম্মদচ্চেক আইন পচ্চরষম্মদ ‘চলচ্চিত্র উন্নয়ন িংিা চ্চবল' উত্থাপন কম্মরন। ফম্মল 

চলচ্চিত্র উন্নয়ন কম্মপ জাম্মরেন (এফচ্চিচ্চি) প্রচ্চতষ্ঠার পথ সুগম হয়।  

মূলতুঃ তারপর শথম্মক ঢাকায় চলচ্চিত্র চ্চেম্মল্পর চ্চবকাে শুরু হয়। চ্চনচ্চম জত হয় নচ্চন্দত ছচ্চব। ‘মুখ ও মুম্মখাে' ‘আচ্চছয়া', ‘জাম্মগা 

হুয়া িাম্মভরা', ‘এম্মদে শতামার আমার', ‘নদী ও নারী', ‘মাটির পাহাড়', ‘রাজধানীর বুম্মক', ‘সুতরাং' ‘রূপবান', ‘জীবন শথম্মক শনয়া' 

শি িমম্ময়র উম্মল্লখম্মযাগ্য চলচ্চিত্র। ষাম্মের দেম্মকর এিব চলচ্চিত্র এখনও িবাইম্মক িমানভাম্মব আম্মবগ তাচ্চড়ত কম্মর।  

সুচ্চধমন্ডলী,   

১৯৭১ িাম্মল মহান মুচ্চিযুদ্ধ চলাকাম্মল শুরু হম্ময়চ্চছল এক নতুন ধারার চলচ্চিম্মত্রর পথচলা। মুচ্চিযুদ্ধ চলাকাম্মল জচ্চহর 

রায়হান চ্চনম জাণ কম্মরন ‘স্টপ শজম্মনািাইি'। পাচ্চকস্তানী হানাদার বাচ্চহনীর নৃেংিতার উপর চ্চনচ্চম জত এই চলচ্চিত্র চ্চবে চ্চবম্মবকম্মক নাড়া 

চ্চদম্ময়চ্চছল। মুচ্চিযুম্মদ্ধর স্বপম্মক্ষ চ্চবে জনমত গঠম্মন এটি গুরুত্বপূণ জ ভূচ্চমকা পালন কম্মরচ্চছল।  

স্বাধীনতার পর শবেচ্চকছু মুচ্চিযুদ্ধ চ্চভচ্চিক চলচ্চিত্র চ্চনচ্চম জত হয়। চ্চনম জাতারা এিব চলচ্চিম্মত্র জীবনম্মবাধ এবং িমাম্মজর 

বাস্তবতাম্মক তুম্মল ধরম্মত শপম্মরচ্চছম্মলন। এিব চলচ্চিত্র শদখম্মত দে জকরা চ্চিম্মনমা হম্মল চ্চভড় জমাত।  



চ্চকন্তু ১৯৭৫ িাম্মল জাচ্চতর চ্চপতাম্মক িপচ্চরবাম্মর চ্চনম জমভাম্মব হতযার পর অন্যান্য শক্ষম্মত্রর মত চলচ্চিত্র অঙ্গম্মনও অন্ধকার 

যুম্মগর সুচনা হয়। আবহমান বাঙাচ্চল িংস্কৃচ্চত, শদেীয় ঐচ্চতহয, নান্দচ্চনকতা চ্চনব জাচ্চিত হয়। ইচ্চতহাি চ্চবকৃচ্চতর ধারাবচ্চহকতায় 

চলচ্চিম্মত্র প্রম্মবে কম্মর নকম্মলর িংস্কৃচ্চত। এম্মকর পর এক চ্চনচ্চম জত হম্মত থাম্মক বাস্তবতা চ্চববচ্চজজত নকল চলচ্চিত্র।  

িচ্চহংিতা, অশ্লীলতা আর উচৃ্ছঙ্খলতা ভর কম্মর আমাম্মদর চলচ্চিত্র অঙ্গনম্মক। ষাম্মের দেম্মক চলচ্চিম্মত্রর শয বচ্চণ জল যাত্রা শুরু 

হম্ময়চ্চছল, ৭০ দেম্মকর মাঝামাচ্চঝ শথম্মক এ অঙ্গম্মন শুরু হয় অন্ধকার যুগ।  

অবশ্য আচ্চের দেম্মকর মাঝামাচ্চঝ এম্মি একদল তরুণ চ্চনম জাতা শদম্মে নতুন ধারার চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণ উৎিাহী হন। তাঁরা চ্চকছু 

নান্দচ্চনক চলচ্চিত্র উপহার শদন। চ্চকন্তু এ ব্যচ্চতক্রমটুকু ছাড়া শদম্মের চলচ্চিত্র চ্চেম্মল্পর অন্ধকার খুব শবচ্চে কাম্মেচ্চন।  

যারফম্মল েহুম্মর মধ্যচ্চবিরা চ্চিম্মনমা হম্মল যাওয়া এক রকম শছম্মড়ই চ্চদম্ময়ম্মছ। এই মধ্যচ্চবি শশ্রণীই চ্চকন্তু চলচ্চিম্মত্রর প্রধান 

দে জক। তাঁম্মদরম্মক চ্চফচ্চরম্ময় আনম্মত হম্মল একচ্চদম্মক শযমন ভাল ছচ্চব চ্চনম জাণ করম্মত হম্মব, শতমচ্চন চ্চিম্মনমা হম্মলর পচ্চরম্মবেও ভাল 

করম্মত হম্মব।  

সুচ্চধমন্ডলী,  

আমরা এবার দাচ্চয়ত্ব ্রণহম্মণর পর শদম্মের চলচ্চিত্র চ্চেল্পম্মক রক্ষা করা ও এর চ্চবকাম্মে মনম্মযাগী হম্ময়চ্চছ। শদম্মে চ্চিচ্চজোল 

চলচ্চিত্রম্মক শিন্সম্মরর আওতায় আনা হম্ময়ম্মছ। অশ্লীল চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ ও প্রদে জন এবং চলচ্চিম্মত্রর চ্চভচ্চিও পাইম্মরচ্চি বম্মন্ধ চ্চবম্মেষ 

োস্কম্মফাি জ গঠন করা হম্ময়ম্মছ।  

িরকাম্মরর অশ্লীলতা চ্চবম্মরাধী কায জক্রম্মমর ধারাবাচ্চহকতায় চলচ্চিম্মত্র চ্চকছুো হম্মলও সুিতা চ্চফম্মর এম্মিম্মছ। অশ্লীলতার 

ব্যাপাম্মর আচ্চম চ্চজম্মরা েলাম্মরন্স প্রদ জম্মনর চ্চনম্মদ জে চ্চদচ্চচ্ছ।  

প্রচ্চতভাবান শবে চ্চকছু তরুণ চ্চনম জাতা ও কলাকুেলী আবার সুি ধারার ছচ্চব চ্চনম জাম্মণর কাজ শুরু কম্মরম্মছন। চলচ্চিম্মত্র 

মুচ্চিযুদ্ধম্মক প্রাধান্য শদওয়া হম্মচ্ছ। দে জকরা আবার চ্চিম্মনমা হম্মল চ্চফম্মর আিম্মত শুরু কম্মরম্মছন।  

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্র চ্চনম জাতাগণ,  

চলচ্চিত্র জীবম্মনর প্রচ্চতচ্ছচ্চব। চলচ্চিম্মত্রর মাধ্যম্মম শদম্মের ইচ্চতহাি, ঐচ্চতহয, ও জাচ্চতিিা চ্চবকাম্মের পাোপাচ্চে িামাচ্চজক 

িমস্যা তুম্মল ধরা িম্ভব।  

মানচ্চবক মূল্যম্মবাধ, শমহনচ্চত মানুম্মষর জীবন ও িং্রণাম, নারী চ্চনয জাতন, শযৌতুক, বাল্যচ্চববাহ, মাদকািচ্চির কুফল, 

এইচআইচ্চভ/এইিি এর মত িামাচ্চজক ইসুযগুম্মলাম্মক চলচ্চিম্মত্র অ্রণাচ্চধকার চ্চদম্মত হম্মব।  

োরীচ্চরক ও মানচ্চিক প্রচ্চতবন্ধীতা চ্চনম্ময় িারাচ্চবম্মে চমৎকার চমৎকার চলচ্চিত্র চ্চনচ্চম জত হম্ময়ম্মছ। এ ধরম্মণর চলচ্চিত্র 

িামাচ্চজক কুিংস্কার এবং মানচ্চিকতা পচ্চরবতজম্মন িহায়ক হয়।  

িমতাচ্চভচ্চিক িমাজ চ্চবচ্চনম জাণ, দনীচ্চত প্রচ্চতম্মরাধ, সুোিন প্রচ্চতষ্ঠা এবং ন্যায় চ্চবচার চ্চনচ্চিত করার মত ইসুযগুম্মলা 

চলচ্চিম্মত্রর চমৎকার চ্চবষয় হম্মত পাম্মর।  

গণতাচ্চন্ত্রক উিরণ, চ্চবজ্ঞান মনস্কতার প্রিার, মুিবুচ্চদ্ধর চ্চবকাে, অিাম্প্রদাচ্চয়কতা ও দাচ্চরদ্র্য চ্চবম্মমাচম্মনর মত চ্চবষয়গুম্মলা 

আপনাম্মদর চলচ্চিম্মত্র উপিাপন করম্মত হম্মব। তাহম্মলই মানুম্মষর মম্মধ্য ইচ্চতবাচক পচ্চরবতজন আিম্মব।  

আমাম্মদর মহান মুচ্চিযুদ্ধ চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণর শক্ষম্মত্র একটি অফুরন্ত উৎি। প্রকৃত ইচ্চতহাি তুম্মল ধম্মর মুচ্চিযুম্মদ্ধর উপর 

চ্চবেমাম্মনর একটি ভাল ছচ্চব শবাধ হয় এখনও চ্চনচ্চম জত হয়চ্চন।  

আচ্চম মম্মন কচ্চর আমাম্মদর শদম্মে প্রচ্চতভাবান চ্চনম জাতা এবং কলাকুেলীর অভাব শনই। প্রম্ময়াজনীয় পৃষ্ঠম্মপাষকতা শপম্মল 

তাঁরাও ভাল চ্চকছু জাচ্চতম্মক উপহার চ্চদম্মত পাম্মরন। শকউ ভাল চ্চকছু করম্মত আ্রণহী হম্মল িরকার অবশ্যই পৃষ্ঠম্মপাষকতা চ্চদম্মব।  

আপনারা সৃজনেীল মানুষ। জাতীয় িংস্কৃচ্চতর চ্চবকাম্মে আপনাম্মদর গুরুদাচ্চয়ত্ব রম্ময়ম্মছ। িমাজ ও িাধারণ মানুম্মষর প্রচ্চত 

আমাম্মদর িকম্মলরই দায়বদ্ধতা রম্ময়ম্মছ। শি দাচ্চয়ত্বম্মবাম্মধর জায়গা শথম্মকই আপনাম্মদর এমন চ্চকছু করা যাম্মব না, যা জনমানুম্মষর 

উপর শনচ্চতবাচক প্রভাব শফম্মল।  

৭০ দেম্মকর মাঝামাচ্চঝ চলচ্চিম্মত্র শয অসুি ধারার অনুপ্রম্মবে ঘম্মে, তার মুম্মলাৎপােন এখনও িম্ভব হয়চ্চন। আিম্মল শরাগ 

হম্মল তা িারম্মত িময় লাম্মগ। চ্চকন্তু আপনারা যাঁরা শরাগ িারাম্মবন, তাঁম্মদর প্রথম্মম আন্তচ্চরক হম্মত হম্মব।  



চ্চনম জাতারা ভাল চ্চকছু করম্মত চাইম্মল, শকউ অন্যায় বা অসুি চ্চকছু চাচ্চপম্ময় চ্চদম্মত পারম্মব না। এজন্য আপনাম্মদরম্মকই ভাল 

চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণ মূখ্য ভূচ্চমকা পালন করম্মত হম্মব।  

সুচ্চধমন্ডলী,  

আমরা চলচ্চিম্মত্র সুি ধারা চ্চফচ্চরম্ময় আনম্মত বদ্ধপচ্চরকর। তাই ভাল ছচ্চব চ্চনম জাণ উৎিাচ্চহত করম্মত িরকাচ্চর অনুদান 

ব্যবিাম্মক চ্চনরম্মপক্ষ ও বাস্তবমুখী করা হম্ময়ম্মছ। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান কায জক্রমম্মক চ্চনয়চ্চমত করা হম্ময়ম্মছ। এবছর শথম্মক 

আমরা চলচ্চিত্র চ্চেম্মল্প চ্চবম্মেষ অবদান রাখার জন্য আজীবন িোননা পুরস্কার প্রবতজন কম্মরচ্চছ।  

আমরা ২টি কম্মর চ্চেশুম্মতাষিহ ৬টি চলচ্চিম্মত্রর চ্চনম জাতাম্মক এ বছর অনুদান প্রদান কম্মরচ্চছ। এ বছর শয দটি চ্চেশুম্মতাষ 

চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণর জন্য অনুদান শদওয়া হম্ময়ম্মছ তারমম্মধ্য একটি হল কথা িাচ্চহচ্চতযক শিচ্চলনা শহাম্মিম্মনর কাচ্চহনী অবলম্বম্মন চ্চনচ্চম জতব্য 

‘কাকতাডুয়া', অন্যটি রেীদ হায়দাম্মরর কাচ্চহনী অবলম্বম্মন ‘শোভম্মনর স্বাধীনতা'।  

চলচ্চিত্র পুরস্কাম্মরর নগদ অম্মথ জর পচ্চরমাণও বৃচ্চদ্ধ করা হম্ময়ম্মছ। এছাড়া স্বল্পদদঘ জয চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণর 

জন্যও অনুদান প্রদান করা হম্মব।  

চ্চবচ্চেষ্ট শলখক, প্রম্মযাজক, পচ্চরচালক, অচ্চভম্মনতা সুরকার ও গুণী িাংস্কৃচ্চতক ব্যচ্চিম্মদর িমন্বম্ময় শিন্সর শবাি জ গঠন করা 

হম্ময়ম্মছ।  

চ্চিচ্চজোল প্রযুচ্চি ব্যবহাম্মরর মাধ্যম্মম ছচ্চব চ্চনম জাম্মণর জন্য ৫৮ শকাটি োকা ব্যম্ময় এফচ্চিচ্চিম্মত চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ ও িংরক্ষম্মণ 

অতযাধুচ্চনক চ্চিচ্চজোল প্রযুচ্চি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুম্মমাদম্মনর অম্মপক্ষায় আম্মছ।  

চলচ্চিত্র িংরক্ষণ ব্যবিার আধুচ্চনকায়ন, চলচ্চিত্র চ্চবষয়ক গম্মবষণা, প্রকােনা, অধ্যয়ন ও প্রচ্চেক্ষণম্মক শজারদার করম্মত 

বাংলাম্মদে চ্চফল্ম আকজাইম্মভর কায জক্রম্মম গচ্চতেীলতা আনা হম্ময়ম্মছ।  

বাংলাম্মদে চ্চফল্ম আকজাইভ নীচ্চতমালা প্রণয়ন ও ৭৫ শকাটি োকা ব্যম্ময় বাংলাম্মদে চ্চফল্ম আকজাইম্মভর আধুচ্চনক ভবন চ্চনম জাণ 

প্রকল্প ্রণহণ করা হম্ময়ম্মছ। এ বছরই এ চ্চফল্ম আকজাইভ ভবম্মনর চ্চনম জাণ কাজ শুরু হম্মব।  

ঢাকার পাম্মেই কচ্চবরপুম্মর চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণর িব ধরম্মণর অতযাধুচ্চনক সুচ্চবধািম্পন্ন বঙ্গবন্ধু চ্চফল্ম চ্চিটি গম্মড় শতালার লম্মক্ষয 

একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ম্মনর উম্মযাগ শনওয়া হম্ময়ম্মছ। চলচ্চিত্র িংিদ আইন ২০১১ জাতীয় িংিম্মদ পাম্মের অম্মপক্ষায় রম্ময়ম্মছ।  

শদম্মে একটি িাচ্চব জক জাতীয় চলচ্চিত্র নীচ্চতমালা প্রণয়ম্মনর লম্মক্ষযও আমাম্মদর িরকার কাজ কম্মর যাম্মচ্ছ।  

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্রকারগণ,  

চ্চেশুরাই শদম্মের ভচ্চবষ্যৎ। বড়ম্মদর মত চ্চেশুম্মদর জন্যও চ্চবপুল িংখ্যক চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ করা প্রম্ময়াজন। েব্দ, রঙ গল্প 

িঙ্গীত ছচ্চব চ্চমচ্চলম্ময় আকষ জণীয় একটি চলচ্চিত্র চ্চেশু চ্চকম্মোরম্মদর মনম্মক আম্মলাচ্চড়ত কম্মর। এর মাধ্যম্মম ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় 

শবাম্মধর সুক্ষ ধারণাও তাম্মদর মম্মন জাচ্চগম্ময় শদয়া িম্ভব। এ চ্চবষম্ময় আচ্চম আমাম্মদর চলচ্চিত্রকারম্মদর গভীর মম্মনাম্মযাগ আকষ জণ 

করচ্চছ।  

বতজমান িময়ো উন্মুি আকাে িংস্কৃচ্চতর যুগ। এজন্য প্রচ্চতম্মযাচ্চগতাও তীব্র। এ প্রচ্চতম্মযাচ্চগতায় টিম্মক থাকম্মত হম্মল প্রম্ময়াজন 

শমধা-মনম্মনর চচ জা করা। প্রযুচ্চিগত উৎকষ জ বৃচ্চদ্ধ করা। সুি চলচ্চিম্মত্রর পৃষ্ঠম্মপাষকতা করা।  

প্রযুচ্চিগত উন্নচ্চতর ফম্মল চ্চনম জাতারা অম্মনম্মকই এখন চ্চিচ্চজোল পদ্ধচ্চতম্মত চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ করম্মছন। তাই বাংলাম্মদম্মের 

চ্চিম্মনমা হলগুম্মলাম্মত িনাতন পদ্ধচ্চতর পাোপাচ্চে চ্চিচ্চজোল পদ্ধচ্চতর চলচ্চিত্রও প্রদে জম্মনর সুম্মযাগ থাকা জরুচ্চর।  

চ্চিম্মনমা হম্মলর মাচ্চলকম্মদর হলগুম্মলাম্মক আধুচ্চনকায়ম্মনর উম্মযাগ ্রণহম্মণর অনুম্মরাধ জানাব। িরকার আপনাম্মদর িাচ্চব জক 

িহম্মযাচ্চগতা শদম্মব।  

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্র চ্চেল্পীগণ,  

মহান মুচ্চিযুদ্ধ এবং শদম্মের িকল গণতাচ্চন্ত্রক আম্মন্দালম্মন আপনারা বচ্চলষ্ঠ ও িাহিী ভূচ্চমকা পালন করম্মছন। অম্মনক 

চলচ্চিত্র চ্চেল্পী আন্তজজাচ্চতক স্বীকৃচ্চত অজজম্মনর মাধ্যম্মম বাংলাম্মদেম্মক চ্চবেদরবাম্মর পচ্চরচ্চচত কম্মর তুম্মলম্মছন। আচ্চম তাঁম্মদর িবাইম্মক 

আবারও অচ্চভনন্দন জানাই।  

আপনারা চ্চেল্পী। অচ্চভনম্ময়র মাধ্যম্মম আপনারা শয আদে জ ছচ্চড়ম্ময় চ্চদম্মবন, দে জকরা তা ্রণহণ কম্মরন। আপনারা তরুণম্মদর 

শরাল মম্মিল। শদম্মের তরুণ িমাজম্মক িঠিক পথ শদখাম্মত আপনাম্মদর গুরুত্বপূণ জ ভূচ্চমকা রম্ময়ম্মছ।  



সুচ্চধবৃন্দ,  

আচ্চম আো কচ্চর, এই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার শদম্মে সুিধারার চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ এবং এ চ্চেম্মল্প চ্চেচ্চক্ষত, সৃজনেীল 

শমধাবীম্মদর এচ্চগম্ময় আিম্মত অনুম্মপ্ররণা শযাগাম্মব। জুচ্চর শবাম্মি জর িদস্যিহ এ আম্ময়াজনম্মক যাঁরা িফল কম্মর তুম্মলম্মছন তাঁম্মদর িবাইম্মক 

আচ্চম আন্তচ্চরক ধন্যবাদ জানাচ্চচ্ছ।   

আচ্চম আো কচ্চর শভৌম্মগাচ্চলক িীমাম্মরখা অচ্চতক্রম কম্মর আমাম্মদর চলচ্চিত্র িারাচ্চবম্মে ছচ্চড়ম্ময় পড়ম্মব। আমাম্মদর শদম্মে 

চ্চনচ্চম জত হম্মব কালজয়ী চলচ্চিত্র।  

আসুন িকম্মল চ্চমম্মল হাজার বছম্মরর বাঙাচ্চল িংস্কৃচ্চতর চ্চবকােম্মক তরাচ্চন্বত কচ্চর। িব জকাম্মলর িব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাচ্চল জাচ্চতর চ্চপতা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুচ্চজবুর রহমান ক্ষুধা ও দাচ্চরদ্র্যমুি িমৃদ্ধ শিানার বাংলা গড়ার শয স্বপ্ন শদখম্মতন, তা চ্চবচ্চনম জাম্মণ একম্মযাম্মগ কাজ কচ্চর।  

িকলম্মক আবারও ধন্যবাদ জাচ্চনম্ময় আমার বিব্য শেষ করচ্চছ।  

শখাদা হাম্মফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাম্মদে চ্চচরজীবী শহাক।  

.....  

 


