
 

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৪ 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাচ্চিনা 

বঙ্গবন্ধু আন্তজজাচ্চতক িম্মেলন শকন্দ্র, ঢাকা, বুধবার, ২৮ ববোখ ১৪২৩, ১১ শম ২০১৬  

চ্চবিচ্চমল্লাচ্চহর রাহমাচ্চনর রাচ্চহম 

 

অনুষ্ঠাম্মনর িভাপচ্চত, 

িহকমীবৃন্দ, 

২০১৪ িাম্মলর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কাম্মর ভূচ্চষত গুচ্চণজন, 

শেম্মের চলচ্চিত্রাঙ্গম্মণর চ্চবচ্চেষ্ট ব্যচ্চিবর্ জ, 

পচ্চরচালক, প্রম্ম াজক, অচ্চভনয়  

চ্চেল্পী, কলাকুেলীবৃন্দ, 

উপচ্চিত সুচ্চধমন্ডলী, 

  আিিালামু আলাইকুম।  

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৪ প্রোম্মনর এই আনন্দঘন অনুষ্ঠাম্মন উপচ্চিত িকলম্মক আমার আন্তচ্চরক শুম্মভচ্ছা জানাচ্চচ্ছ। 

২০১৪ িাম্মলর চলচ্চিত্র চ্চবজয়ীম্মের আন্তচ্চরক অচ্চভনন্দন জানাচ্চচ্ছ।  

আচ্চম র্ভীর শ্রদ্ধার িাম্মে স্মরণ করচ্চি িব জকাম্মলর িব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাচ্চল, জাচ্চতর চ্চপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচ্চজবুর রহমানম্মক 

চ্চ চ্চন যুদ্ধচ্চবধ্বস্ত বাাংলাম্মেম্মের পুনর্ জঠনকালীন চলচ্চিত্রিহ চ্চবচ্চভন্ন িামাচ্চজক-িাাংস্কৃচ্চতক কা জক্রমম্মকও চ্চবম্মেষ গুরুত্ব 

চ্চেম্ময়চ্চিম্মলন। আচ্চম শ্রদ্ধা জানাচ্চচ্ছ জাতীয় চার শনতা, মহান মুচ্চিযুম্মদ্ধর ৩০ লাখ েহীে, ২ লাখ চ্চন জাচ্চতত মা-শবাম্মনর প্রচ্চত; 

 াম্মের িম্মব জাি তযাম্মর্র চ্চবচ্চনমম্ময় আমরা অজজন কম্মরচ্চি মহান স্বাধীনতা। 

মহান মুচ্চিযুদ্ধিহ শেম্মের র্ণতাচ্চন্ত্রক আম্মন্দালন-িাংগ্রাম্মম শ িকল চলচ্চিত্র চ্চেল্পীর্ণ অবোন শরম্মখম্মিন আচ্চম তাঁম্মের 

শ্রদ্ধার িাম্মে স্মরণ করচ্চি।  

চলচ্চিত্র একটি সৃজনেীল র্ণমাধ্যম। িাচ্চহতয, িঙ্গীত, অচ্চভনয়, িাজিজ্জা, চ্চচত্রকম জ, আম্মলাকচ্চচত্র, নৃতযিহ চ্চেল্পকলার 

প্রায় িকল োখার িচ্চেলম্মনর নান্দচ্চনক প্রচ্চতফলন হম্মচ্ছ চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র জাগ্রত কম্মর শুভম্মবাধ, োচ্চণত কম্মর চ্চবম্মবক। তাই 

চ্চেক্ষা-চ্চবস্তার, জাচ্চতর্ঠন, বুচ্চদ্ধবৃচ্চিক চচ জা, িামাচ্চজক কুিাংস্কার দূর করা ও প্রর্চ্চতেীল িমাজ চ্চবচ্চনম জাম্মণ চলচ্চিত্র একটি 

গুরুত্বপূণ জ ও েচ্চিোলী হাচ্চতয়ার। 

১৯৭১ িাম্মল মহান মুচ্চিযুম্মদ্ধর িময় চলাকালীন জচ্চহর রায়হান চ্চনচ্চম জত ‘স্টপ শজম্মনািাইড’ চ্চবশ্ব চ্চবম্মবকম্মক নাড়া 

চ্চেম্ময়চ্চিল।  া মুচ্চিযুম্মদ্ধর িপম্মক্ষ চ্চবশ্ব জনমত র্ম্মড় তুলম্মত অনন্য ভূচ্চমকা শরম্মখচ্চিল।  

সুচ্চধমন্ডলী, 

মাচ্চনকর্ম্মের িন্তান হীরালাল শিন ১৮৯৫ িাম্মল চ্চবম্মশ্ব প্রেম চলচ্চিত্র প্রেে জম্মনর মাত্র চ্চতন বিম্মরর মম্মধ্যই ১৮৯৮ 

িাম্মলর ৪ঠা এচ্চপ্রল বাাংলাম্মেম্মে চলচ্চিত্র প্রেে জন কম্মরন। ১৮৯৮ িাম্মল তাঁর চ্চনচ্চম জত প্রেম স্বল্পদেঘ জয চলচ্চিম্মত্রর নাম The 

Flower of Persia। চ্চতচ্চনই উপমহাম্মেম্মে চলচ্চিম্মত্রর প্রেম চ্চেক্ষােী, চ্চনম জাতা ও চ্চেক্ষক। 

চ্চতচ্চরম্মের েেম্মকর শুরুম্মত এম্মেম্মে ‘সুকুমারী’ ও ‘লাস্ট চ্চকস্’ নাম্মম দু’টি চলচ্চিত্র চ্চনচ্চম জত হম্মলও তার পচ্চরস্ফুটন শেম্মক 

শুরু কম্মর িব কাজই চ্চবম্মেে শেম্মক করম্মত হয়। তখন এ শেম্মে চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণর প্রাচ্চতষ্ঠাচ্চনক শকাম্মনা সুম্ম ার্ চ্চিল না। শিিময় 

এম্মেম্মের চ্চিম্মনমা হম্মল প্রেচ্চে জত হত চ্চবম্মেেী চলচ্চিত্র। 

সুচ্চধবৃন্দ, 

জাচ্চতর চ্চপতা এম্মেম্মে চলচ্চিত্র চ্চেম্মল্পর উন্নয়ম্মন প্রেম পেক্ষপ শনন। ১৯৫৭ িাম্মলর ৩ এচ্চপ্রল তোনীন্তন প্রাম্মেচ্চেক 

আইন পচ্চরষম্মে ‘‘পূব জ পাচ্চকস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন িাংিা চ্চবল’’ উত্থাপন কম্মর এম্মেম্মের চলচ্চিম্মত্রর ইচ্চতহাম্মি নতুন মাইল ফলক 

রচনা কম্মরন। চলচ্চিত্র উন্নয়ন িাংিা চ্চবল পাে হয়। শি িময় চ্চতচ্চন আওয়ামী লীর্ শনতৃত্বাধীন শকায়াচ্চলেন িরকাম্মরর চ্চেল্প, 

বাচ্চণজয, শ্রম, দুনীচ্চত েমন ও পল্লী িহায়তা মন্ত্রী চ্চিম্মলন। বঙ্গবন্ধুর শিই ঐচ্চতহাচ্চিক পেক্ষম্মপর ফম্মলই আজম্মকর ‘‘চলচ্চিত্র 

উন্নয়ন িাংিা’’-এফচ্চডচ্চি’র সৃচ্চষ্ট হয়। 



 

চলচ্চিত্র চ্চেম্মল্পর উন্নয়ম্মন শি িমম্ময় জাচ্চতর চ্চপতার র্ঠনমূলক চ্চিদ্ধাম্মন্তর ফম্মল এম্মকর পর এক নতুন িচ্চব চ্চনচ্চম জত হম্মত 

োম্মক। তখনকার চ্চবখ্যাত চলচ্চিম্মত্রর মম্মধ্য রম্ময়ম্মি ‘আচ্চিয়া’, ‘জাম্মর্া হুয়া িাম্মবরা’, ‘মাটির পাহাড়’, এম্মেে শতামার আমার 

ইতযাচ্চে। ‘আচ্চিয়া’ শশ্রষ্ঠ বাাংলা িচ্চব চ্চহম্মিম্মব শপ্রচ্চিম্মডন্ট পেক পায়। 

সুচ্চধমন্ডলী, 

স্বাধীনতার পর জাচ্চতর চ্চপতা এফচ্চডচ্চি, শিন্সর শবাড জ, চ্চডএফচ্চপ, র্ণম্ম ার্াম্ম ার্ অচ্চধেপ্তর, চ্চবটিচ্চভ পুনর্ জঠিত কম্মরন। 

নতুন শিন্সর নীচ্চতমালা প্রণয়ন কম্মরন। চ্চেল্পকলা একাম্মডচ্চম প্রচ্চতষ্ঠা কম্মরন। চ্চফল্ম ইনচ্চস্টটিউট ও আকজাইভ প্রচ্চতষ্ঠার উম্মযার্ 

শনন। চলচ্চিত্র প্রচ্চতচ্চনচ্চধ েলম্মক চ্চবচ্চভন্ন শেম্মে পাঠান। চ্চবম্মেেী প্রচ্চতম্ম াচ্চর্তায় বাাংলাম্মেেী চলচ্চিত্র অাংে শনয়। শেম্মে চলচ্চিত্র 

শমলা অনুচ্চষ্ঠত হয়। এরফম্মল বাড়ম্মত োম্মক চলচ্চিম্মত্রর িাংখ্যা। চ্চনচ্চম জত হম্মত োম্মক নতুন ধারার এবাং মুচ্চিযুদ্ধ চ্চভচ্চিক ও জীবন 

ঘচ্চনষ্ট অিাম্প্রোচ্চয়ক চলচ্চিত্র। 

 জাচ্চতর চ্চপতার আমম্মলর চ্চবখ্যাত িচ্চবর মম্মধ্য রম্ময়ম্মি ওরা ১১জন, অরুম্মনােম্ময়র অচ্চিস্বাক্ষী, রিাি বাাংলা, বাঘা 

বাঙাচ্চল, ধীম্মর বম্মহ শমঘনা, আমার জন্মভূচ্চম, আবার শতারা মানুষ হ, আম্মলার চ্চমচ্চিল, িাংগ্রাম। 

বাঙাচ্চলর মহান স্বাধীনতা িাংগ্রাম, বঙ্গবন্ধুর অচ্চিঝরা বিৃতা, প্রচ্চতবাে, চ্চমচ্চিল, জনিভা, অিহম্ম ার্ আম্মন্দালন, ৭ 

মাম্মচ জর ভাষণ শেচ্চে-চ্চবম্মেেী মুচ্চভ কযাম্মমরায় বন্দী হম্ময় আজও চলচ্চিম্মত্রর অন্যতম উপাোন হম্ময় শেঁম্মচ আম্মি। 

১৯৭৫ িাম্মলর ১৫ আর্স্ট িপচ্চরবাম্মর জাচ্চতর চ্চপতাম্মক হতযার মাধ্যম্মম জাচ্চতর অগ্রর্চ্চতম্মক স্তব্ধ কম্মর শেওয়া হয়। এর 

প্রভাব পম্মড় চলচ্চিম্মত্রও। চলচ্চিত্র চ্চেল্প শেম্মক শলাপ পায় নান্দচ্চনকতা ও সৃচ্চষ্টেীলতা। অদনচ্চতকতা, অশ্লীলতা এবাং িচ্চহাংিতা 

চলচ্চিত্র অঙ্গম্মন শেঁম্মক বম্মি। 

অবশ্য আচ্চের েেম্মকর মাঝামাচ্চঝ এম্মি একেল তরুণ চ্চনম জাতা শেম্মে নতুন ধারার চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণ উৎিাহী হন। তাঁরা 

চ্চকছু নান্দচ্চনক চলচ্চিত্র উপহার শেন।  

সুচ্চধবৃন্দ, 

বাাংলাম্মেে আওয়ামী লীর্  খনই িরকাম্মর এম্মিম্মি শেম্মের িামচ্চগ্রক উন্নয়ম্মনর িাম্মে িাম্মে চ্চেল্প-িাংস্কৃচ্চতরও প্রিার 

ঘম্মটম্মি। চলচ্চিম্মত্রর উন্নয়ম্মন জাচ্চতর চ্চপতার অচ্চবস্মরণীয় অবোনম্মক স্মরণ কম্মর আমরা ৩ এচ্চপ্রলম্মক ‘‘জাতীয় চলচ্চিত্র চ্চেবি’’ 

শঘাষণা কম্মরচ্চি। চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ, চ্চবতরণ ও প্রেে জন-িাংচ্চশ্লষ্ট কম জকান্ডম্মক চ্চেল্প চ্চহম্মিম্মব ম জাো চ্চেম্ময়চ্চি। 

নবম জাতীয় িাংিম্মের ১৮তম অচ্চধম্মবেম্মন চ্চবল পাে করার মাধ্যম্মম আমরা ‘‘বাাংলাম্মেে চলচ্চিত্র ও শটচ্চলচ্চভেন 

ইনচ্চস্টটিউট’’ প্রচ্চতষ্ঠা কম্মরচ্চি। চলচ্চিত্র ও শটচ্চলচ্চভেন ইনচ্চস্টটিউম্মটর িায়ী কযাম্পাি িাপম্মনর জন্য কল্যাণপুম্মর জচ্চম চ্চনচ্চে জষ্ট 

করা হম্ময়ম্মি। 

আমরা চ্চনয়চ্চমতভাম্মব জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রোন করচ্চি। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কাম্মরর অম্মে জর পচ্চরমাণ চ্চিগুণ বৃচ্চদ্ধ 

কম্মরচ্চি। চলচ্চত বির শেম্মক আজীবন িোননাপ্রাপ্ত চ্চেল্পীম্মক ১ লাখ টাকা শেম্মক বাচ্চড়ম্ময় শেড় লাখ টাকা নর্ে অে জ প্রোন করা 

হম্মচ্ছ। শশ্রষ্ঠ চলচ্চিম্মত্রর জন্য অম্মে জর পচ্চরমাণ ৫০ হাজার টাকা শেম্মক বৃচ্চদ্ধ কম্মর ১ লাখ টাকা চ্চনধ জারণ করা হম্ময়ম্মি। শশ্রষ্ঠ চলচ্চিত্র 

পচ্চরচালকও এখন শেম্মক ৫০ হাজার টাকার িম্মল ১ লাখ টাকা নর্ে অে জ পাম্মবন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কাম্মরর অন্যান্য 

কযাটার্চ্চরম্মত নর্ে অম্মে জর পচ্চরমাণ ৩০ হাজার টাকা শেম্মক বাচ্চড়ম্ময় ৫০ হাজার টাকা করা হম্ময়ম্মি। আমরা এই চ্চনম্ময় দুইবার 

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কাম্মরর নর্ে অম্মে জর পচ্চরমাণ বৃচ্চদ্ধ কম্মরচ্চি। 

পূণ জদেঘ জয চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণর জন্য িরকারী অনুোম্মনর পচ্চরমাণ বৃচ্চদ্ধ করা হম্ময়ম্মি। ২০১৫-১৬ অে জ বির শেম্মক 

অনুোম্মনর পচ্চরমাণ চ্চনধ জারণ করা হম্ময়ম্মি িম্মব জাি ৬০ লাখ টাকা। এ বির শেম্মক পূণ জদেঘ জয প্রমাণ্যচ্চচত্র চ্চনম জাম্মণর জন্যও অনুোন 

প্রোন করা হম্মচ্ছ। আমরা চ্চেশুম্মতাষ চলচ্চিত্র চ্চনম জাণম্মকও উৎিাচ্চহত করচ্চি। ইম্মতামম্মধ্য শবে কম্ময়কটি পূণ জদেঘ জয চ্চেশুম্মতাষ 

চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণ অনুোন প্রোন করা হম্ময়ম্মি।  

আমরা ২০১০ িাম্মল ৫৬ শকাটি টাকা ব্যম্ময় বাাংলাম্মেে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কম্মপ জাম্মরেম্মন (চ্চবএফচ্চডচ্চি) উন্নতমাম্মনর 

চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণর জন্য কাচ্চরর্রী ও অবকাঠাম্মমার্ত সুচ্চবধা সৃচ্চষ্টর প্রকল্প হাম্মত চ্চনম্ময়চ্চিলাম তার কাজ এখন িমাপ্তপ্রায়। 

 কচ্চবরপুম্মর ১০৫ একর জচ্চমর উপর অতযাধুচ্চনক সুচ্চবধািম্পন্ন ‘বঙ্গবন্ধু চ্চফল্ম চ্চিটি’ র্ম্মড় শতালার প্রকল্প আমরা হাম্মত 

চ্চনম্ময়চ্চি। ইম্মতামম্মধ্য ৮৭ শকাটি টাকা ব্যম্ময় বাাংলাম্মেে চ্চফল্ম আকজাইম্মভর আধুচ্চনক ভবম্মনর চ্চনম জাণ কাজ শেষ হম্ময়ম্মি। 

আমরা জাতীয় চলচ্চিত্র নীচ্চতমালার খিড়া চূড়ান্ত কম্মরচ্চি। এ বিম্মরই নীচ্চতমালাটি অনুম্মমােন করা  াম্মব বম্মল আো 

কচ্চর। 

চলচ্চিম্মত্রর শিন্সর ব্যবিা পচ্চরবতজন কম্মর িাটি জচ্চফম্মকট ব্যবিা চালুর উম্মযার্ শনওয়া হম্ময়ম্মি। ইম্মতামম্মধ্য িাটি জচ্চফম্মকট 

আইম্মনর খিড়া প্রস্ত্িত করা হম্ময়ম্মি। িাংচ্চেষ্ট িকম্মলর মতামম্মতর চ্চভচ্চিম্মত এ খিড়া চূড়ান্ত করা হম্মব।  



 

চলচ্চিত্র প্রেে জন ব্যবিার আধুচ্চনকায়ন, চলচ্চিত্র শক্ষম্মত্র পাইম্মরিী ও চলচ্চিম্মত্র নকল প্রবণতা শরাধ করার উপর চ্চবম্মেষ 

গুরুত্ব শেওয়া হম্ময়ম্মি। িারাম্মেম্মে ৬৮টি তথ্য কমম্মেক্স প্রচ্চতষ্ঠা করা হম্মচ্ছ। প্রচ্চতটি তথ্য কমম্মেক্স একটি কম্মর শপ্রক্ষাগৃহ চ্চনম জাণ 

করা হম্মব। আমরা অনলাইন চলচ্চিত্র মুচ্চির ব্যবিা চ্চনচ্চিত করম্মত উম্মযার্ চ্চনম্ময়চ্চি। 

প্রচ্চতভাবান তরুণ চ্চনম জাতা ও কলাকুেলীর্ণ আবার সুি ধারার িচ্চব চ্চনম জাম্মণ এচ্চর্ম্ময় আিম্মিন। মুচ্চিযুদ্ধচ্চভচ্চিক, সুি 

চ্চবম্মনােনমূলক, বাচ্চণচ্চজযক ও নান্দচ্চনক চলচ্চিত্র েে জকচ্চপ্রয়তা পাম্মচ্ছ। িাধারণ েে জকরা আবার চ্চিম্মনমা হম্মল চ্চফরম্মত শুরু 

কম্মরম্মিন। আচ্চম আো কচ্চর এ ধারা অব্যাহত োকম্মল শেম্মের চলচ্চিম্মত্রর বাজার ক্রমেঃ িম্প্রিাচ্চরত হম্মব  া শেম্মের 

অে জনীচ্চতম্মত ইচ্চতবাচক অবোন রাখম্মব। 

সুচ্চধমন্ডলী, 

আজ আকাে-িাংস্কৃচ্চতর দুয়ার উেুি। এ প্রচ্চতম্ম াচ্চর্তায় টিম্মক োকম্মত হম্মল আমাম্মের চলচ্চিম্মত্রর গুণর্ত মান, 

অচ্চভনয় এবাং কাচ্চরর্চ্চর েক্ষতা বাড়াম্মত হম্মব। নতুন প্রযুচ্চির িাম্মে পাল্লা চ্চেম্ময় এচ্চর্ম্ময় শ ম্মত হম্মব।  

েে জকম্মের হম্মল ধম্মর রাখম্মত হম্মল একচ্চেম্মক শ মন ভাম্মলা িচ্চব চ্চনম জাণ করম্মত হম্মব, শতমচ্চন চ্চিম্মনমা হম্মলর পচ্চরম্মবেও 

ভাম্মলা করম্মত হম্মব। তম্মব এিকল শক্ষম্মত্র শুধু িরকাচ্চর পেম্মক্ষপই  ম্মেষ্ট নয়। আচ্চম আো কচ্চর শেম্মের চ্চবিবাম্মনরা এ চ্চেম্মল্পর 

উন্নয়ম্মন এচ্চর্ম্ময় আিম্মবন। 

ব্যবিা পচ্চরবতজম্মনর স্বাম্মে জ অম্মনক হল মাচ্চলক তাঁম্মের চ্চিম্মনমা হল শভম্মঙ্গ শফলম্মিন। অেচ এটিম্মক আরও আধুচ্চনক 

করম্মল ব্যবিা ও সুি িামাচ্চজক চ্চবম্মনােম্মনর সুম্ম ার্ বতচ্চর হয়  া িামাচ্চজক োয়বদ্ধতার অাংেও বম্মট। 

চ্চপ্রয় চলচ্চিত্রকার ও চলচ্চিত্র চ্চনম জাতার্ণ, 

চলচ্চিত্র এমন একটি র্ণমাধ্যম শ খাম্মন মাটি ও মানুম্মষর সুখ-দুঃখ, হাচ্চি-কান্নার িচ্চচত্র প্রচ্চতফলন ঘম্মট। তাই আমার 

অনুম্মরাধ, েে জকরা িচ্চব শেম্মখ  াম্মত চ্চকছু চ্চেখম্মত পাম্মর এবাং এগুম্মলা প্রম্ময়ার্ কম্মর িমাজ পচ্চরবতজম্মন ভূচ্চমকা রাখম্মত পাম্মর 

শিচ্চেকটি শখয়াল রাখম্মবন। আপনারা সৃজনেীল ও জনচ্চপ্রয় ব্যচ্চিত্ব। মানুষ আপনাম্মের অনুিরণ কম্মর। তাই িমাজ ও জনর্ম্মণর 

প্রচ্চত আপনাম্মের োয়বদ্ধতা অন্যম্মের শচম্ময় অম্মনক শবচ্চে।  

আপনারা চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণ শেম্মের ইচ্চতহাি, ঐচ্চতহয, িাংস্কৃচ্চত, মহান মুচ্চিযুদ্ধ ও মুচ্চিিাংগ্রাম্মমর পাোপাচ্চে িামাচ্চজক 

িমস্যাগুম্মলা তুম্মল ধরম্মবন। চ্চবম্মেম্মে ৯০ লাম্মখর উপম্মর বাাংলাম্মেেী নার্চ্চরক বিবাি কম্মরন। চলচ্চিত্র চ্চনম জাম্মণর শক্ষম্মত্র তাঁম্মের 

কোও মাোয় রাখম্মত হম্মব।  

আজ আমাম্মের শেম্মে চ্চনচ্চম জত িচ্চব শেে-চ্চবম্মেম্মে প্রিাংচ্চেত হম্মচ্ছ। অচ্চভম্মনতা, অচ্চভম্মনত্রী ও কলাকুেলীম্মের শপোোচ্চরত্ব 

ও অচ্চভনয়দেলীও ক্রমান্বম্ময় উন্নত হম্মচ্ছ। িব চ্চমচ্চলম্ময় শেম্মের চলচ্চিত্র চ্চেল্প এচ্চর্ম্ময়  াম্মচ্ছ।  

তম্মব অধ্যয়ন ও র্ম্মবষণা চলচ্চিম্মত্রর মান উন্নয়ম্মনর অপচ্চরহা জ অাংে। আমরা চলচ্চিত্র চ্চনম জাণ, চলচ্চিত্র চ্চবষম্ময় অধ্যয়ন, 

প্রচ্চেক্ষণ ও র্ম্মবষণার িহায়ক পচ্চরম্মবে সৃচ্চষ্টর লম্মক্ষয কাজ কম্মর  াচ্চচ্ছ।  

চলচ্চিত্র চ্চেল্পীর্ণ, 

আজম্মক  াঁরা পুরস্কৃত হম্মলন এটা আপনাম্মের কাম্মজরই স্বীকৃচ্চত। আচ্চম চ্চবশ্বাি কচ্চর, আজম্মকর এই স্বীকৃচ্চত আপনাম্মের 

ভচ্চবষ্যৎ পে চলায় অনুম্মপ্ররণা শ ার্াম্মব। সৃজনেীল, শমধাবী ও শেেম্মপ্রচ্চমক চলচ্চিত্রকারম্মের এচ্চর্ম্ময় আিম্মত উৎিাচ্চহত করম্মব। 

বাাংলাম্মেে আজ িকল শক্ষম্মত্র িামম্মন এচ্চর্ম্ময় চলম্মি। শেম্মের চলচ্চিত্র চ্চেম্মল্পর িাম্মে িাংচ্চশ্লষ্ট িকম্মলই এ উন্নয়ন 

অগ্র াত্রার িম অাংেীোর। আচ্চম আো কচ্চর, ২০২১ িাম্মলর আম্মর্ই আমরা বাাংলাম্মেেম্মক একটি মধ্য আম্ময়র এবাং ২০৪১ 

িাম্মলর মম্মধ্য উন্নত-িমৃদ্ধ শেম্মে পচ্চরণত করম্মত িক্ষম হব। 

জুচ্চর শবাম্মড জর িেস্যিহ এ আম্ময়াজনম্মক  াঁরা চ্চনরলি শ্রম ও েক্ষতায় িফল কম্মর তুম্মলম্মিন তাঁম্মের িকলম্মকই আচ্চম 

আন্তচ্চরক ধন্যবাে জানাচ্চচ্ছ। 

আমাম্মের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রোম্মনর অন্তচ্চন জচ্চহত উম্মেশ্য ও স্বপ্ন িফল ও িাে জক শহাক এ আোবাে ব্যি কম্মর 

িবাইম্মক আবারও ধন্যবাে জাচ্চনম্ময় আমার বিব্য এখাম্মনই শেষ করচ্চি। 

শখাো হাম্মফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাম্মেে চ্চচরজীবী শহাক। 

... 


