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২০১৫ িাম্মলর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গুচ্চিজন,
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আিিালামু আলাইকুম।
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠাম্মন উপচ্চিত িকলম্মক আন্তচ্চরক শুম্মভচ্ছা জানাচ্চচ্ছ। এবাম্মর পুরস্কারপ্রাপ্ত
িকল গুচ্চি চ্চেপ সীম্মক আচ্চম অচ্চভনন্দন জানাচ্চচ্ছ।
আচ্চম র্ভীর শ্রদ্ধার িম্মঙ্গ স্মরি করচ্চি িব জকাম্মলর িব জম্মশ্রষ্ঠ বাঙাচ্চল, জাচ্চতর চ্চপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচ্চজবুর রহমানম্মক
জ
চ্চ চ্চন যুদ্ধচ্চবধ্বস্ত বা লাম্মদম্মের পুনর্ঠনকালীন
চলচ্চিত্রিহ চ্চবচ্চভন্ন িামাচ্চজক-িা স্কৃচ্চতক কা জক্রমম্মকও চ্চবম্মেষ গুরুত্ব
চ্চদম্ময়চ্চিম্মলন।
স্মরি করচ্চি জাতীয় চার শনতা, মহান মুচ্চিযুম্মদ্ধর ৩০ লাখ েচ্চহদ, ২ লাখ চ্চন জাচ্চতত মা-শবাম্মনর প্রচ্চত; াম্মদর িম্মব জাি
তযাম্মর্র চ্চবচ্চনমম্ময় আমরা অজজন কম্মরচ্চি মহান স্বাধীনতা।
মহান মুচ্চিযুদ্ধিহ শদম্মের র্িতাচ্চন্ত্রক আম্মন্দালন-ি গ্রাম্মম শ িকল চলচ্চিত্র চ্চেপ সীর্ি অবদান শরম্মখম্মিন আচ্চম তাঁম্মদর
শ্রদ্ধার িাম্মে স্মরি করচ্চি।
চলচ্চিত্র একটি েচ্চিোলী র্িমাধ্যম। চলচ্চিম্মত্র মানুম্মষর জীবনি গ্রাম ও িমাজবাস্তবতার চ্চচত্র প্রচ্চতফচ্চলত হয়। এই
সৃচ্চষ্টেীল চ্চেম্মপ সর মাধ্যম্মম িাধারি মানুম্মষর খুব কাম্মি াওয়া ায়। এম্মত িাধারি মানুষ শ মন সৃচ্চষ্টেীল কাম্মজ অনুম্মপ্ররিা পায়,
শতমচ্চন িামাচ্চজক মূল্যম্মবাধ ও শদেম্মপ্রম্মম উজ্জীচ্চবত হয়। চলচ্চিম্মত্রর চ্চেপ সী, কলাকুেলী ও চ্চনমজাতারা র্িমানুষম্মক শদে র্ড়ায়
উদ্দীপ্ত কম্মরন।
সুচ্চধবৃন্দ,
এমন একটি িময় চ্চিল খন বাঙাচ্চল চ্চনমজাতারা চ্চিম্মনমা বানাম্মত চাইম্মল শনম্মর্টিভ চ্চনম্ময় শ ম্মত হত পচ্চিম
পাচ্চকস্তাম্মনর লাম্মহাম্মর এব প্রচ্চক্রয়াকরি শেম্মষ আনম্মত শর্ম্মলও কাস্টমি চ্চিয়াম্মরন্স লার্ত।
জ টাকা ও শিানালী আঁে পাট চ্চবচ্চক্রর শকাটি শকাটি
শদম্মের শমহনচ্চত, শ্রমজীচ্চব মানুম্মষর রি, ঘাম পাচ্চন কম্মর উপাচ্চজত
টাকা ব্যম্ময় পচ্চিম পাচ্চকস্তাম্মন র্ম্মড় উম্মঠচ্চিল চ্চফল্ম ইন্ডাচ্চি। অেচ এম্মদম্মে চ্চকছুই চ্চিল না।
জাচ্চতর চ্চপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচ্চজবুর রহমান চ্চেপ স, বাচ্চনজয ও শ্রম মন্ত্রনালম্ময়র দাচ্চয়ম্মত্ব োকাকালীন পূব জ পাচ্চকস্তান
প্রাম্মদচ্চেক আইন পচ্চরষম্মদ ১৯৫৭ িাম্মলর ২৭শে মাচ জ প্রেম অচ্চধম্মবেম্মনই ‘পূব জ পাচ্চকস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন ি িা চ্চবল’ বা East
Pakistan Film Development Bill 1957 উত্থাপন কম্মরন। চ্চবলটি ০৩রা এচ্চপ্রল পাে হয়, ১৯শে জুন
কা জকর হয়।
মূলত তারপর শেম্মক ঢাকায় চলচ্চিত্র চ্চেম্মপ সর চ্চবকাে শুরু হয়। শি িমম্ময় জাচ্চতর চ্চপতার র্ঠনমূলক চ্চিদ্ধাম্মন্তর ফম্মল
এম্মকর পর এক নতুন িচ্চব চ্চনচ্চমতজ হম্মত োম্মক। তখনকার চ্চবখ্যাত চলচ্চিম্মত্রর মম্মধ্য রম্ময়ম্মি ‘আচ্চিয়া’, ‘জাম্মর্া হুয়া িাম্মবরা’,
‘মাটির পাহাড়’, ‘এম্মদে শতামার আমার’, ‘জীবন শেম্মক শনয়া’ ইতযাচ্চদ। ‘আচ্চিয়া’ শশ্রষ্ঠ বা লা িচ্চব চ্চহম্মিম্মব শপ্রচ্চিম্মেন্ট পদক
পায়।
শদে স্বাধীম্মনর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুচ্চজবুর রহমাম্মনর প্রতযক্ষ তত্ত্বাবধাম্মন ‘বা লাম্মদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন ি িা’ বা
জ কম্মরন। নতুন শিন্সর
চ্চবএফচ্চেচ্চি কা জক্রম শুরু হয়। চ্চতচ্চন শিন্সর শবাে জ, চ্চেএফচ্চপ, র্িম্ম ার্াম্ম ার্ অচ্চধদপ্তর, চ্চবটিচ্চভ পুনর্ঠিত

নীচ্চতমালা প্রিয়ন কম্মরন। চ্চফল্ম ইনচ্চস্টটিউট ও আকজাইভ প্রচ্চতষ্ঠার উম্মযার্ শনন। চলচ্চিত্র প্রচ্চতচ্চনচ্চধ দলম্মক চ্চবচ্চভন্ন শদম্মে পাঠান।
চ্চবম্মদেী প্রচ্চতম্ম াচ্চর্তায় বা লাম্মদেী চলচ্চিত্র অ ে শনয়। শদম্মে চলচ্চিত্র শমলা অনুচ্চষ্ঠ ত হয়। চ্চনচ্চমতজ হম্মত োম্মক নতুন ধারার
এব মুচ্চিযুদ্ধ চ্চভচ্চিক ও জীবন ঘচ্চনষ্ট অিাম্প্রদাচ্চয়ক চলচ্চিত্র।
তাঁরই িমম্ময় চ্চনচ্চমতজ হম্ময়চ্চিল ‘ওরা ১১ জন’, ‘অরুম্মনাদম্ময়র অচ্চিিাক্ষী’, ‘বাঘা বাঙাচ্চল’, ‘রিাি বা লা’, ‘ধীম্মর বম্মহ
শমঘনা’, ‘আমার জন্মভূচ্চম’, ‘আম্মলার চ্চমচ্চিল’, ‘ি গ্রাম’, ‘আবার শতারা মানুষ হ’ চলচ্চিত্র। এিব চলচ্চিত্র আজও নতুন
প্রজম্মন্মর কাম্মি মুচ্চিযুম্মদ্ধর শর্ৌরবর্াঁো তুম্মল ধরম্মি।
চ্চতচ্চন শচম্ময়চ্চিম্মলন বা লাম্মদম্মের চ্চনমজাতারা ভাল চলচ্চিত্র চ্চনমজাম্মির মাধ্যম্মম বাঙাচ্চল কৃচ্চষ্ট-ি স্কৃচ্চত ধম্মর রাখম্মবন এব
শদম্মের মানুষম্মক পে শদখাম্মবন। চলচ্চিম্মত্রর মাধ্যম্মম চ্চবশ্ব-ব্যাপী িচ্চড়ম্ময় শদম্মবন বা লাম্মদম্মের ি স্কৃচ্চত।
চ্চকন্তু পঁচািম্মরর ১৫ই আর্স্ট ইচ্চতহাম্মির ঘৃণ্যতম ষড় ম্মন্ত্রর মাধ্যম্মম জাচ্চতর চ্চপতাম্মক িপচ্চরবাম্মর হতযা করা হয়।
বাঙাচ্চলর চ্চেপ স-ি স্কৃচ্চতর কন্ঠ শরাধ করা হয়। স্বাধীনতার ইচ্চতহাি চ্চবকৃত কম্মর অপপ্রচার চালাম্মনা হয়।
’৭৫ পরবতী অববধ িরকারগুম্মলা এই চ্চেপ সমাধ্যমম্মক ধ্ব ি করার প্রয়াি চালায়। ফলস্বরূপ চলচ্চিত্র চ্চেপ স ধ্ব ম্মির
দ্বারপ্রাম্মন্ত শপৌৌঁম্মি ায়। মানুষ হম্মল চ্চর্ম্ময় চ্চিম্মনমা শদখা বন্ধ কম্মর শদয়।
তরুি প্রজন্মম্মক ধ্ব ি করার জন্য তারা শদম্মের ঐচ্চতহযবাহী াত্রাপালায় অিীলতা ঢুচ্চকম্ময় শদয়। বাঙাচ্চলর ঐচ্চতহযবাহী
চ্চবচ্চভন্ন শমলায় হাউচ্চজ, জুয়া, অিীলতাম্মক উন্মুি কম্মর শদওয়া হয়।
তম্মব আচ্চের দেম্মকর মাঝামাচ্চঝ এম্মি একদল তরুি চ্চনমজাতা শদম্মে নতুন ধারার চ্চকছু নান্দচ্চনক চলচ্চিত্র উপহার শদন।
সুচ্চধমন্ডলী,
আমরা ২০০৯ িাম্মল িরকার র্ঠম্মনর পর চলচ্চিম্মত্রর উন্নয়ম্মন ব্যাপক কমজসূচ্চচ বাস্তবায়ন কম্মরচ্চি। চ্চবএনচ্চপ আমম্মল বন্ধ
হম্ময় াওয়া হলগুম্মলা পুনরায় চালু কম্মরচ্চি। চ্চিম্মনমা হলগুম্মলা চ্চেচ্চজটাল হম্মল রূপান্তর করা শুরু হম্ময়ম্মি। চ্চেচ্চজটাল ন্ত্রপাচ্চত ক্রয়
করা হম্ময়ম্মি।
আমরা স্বপ সবদঘ জয চলচ্চিম্মত্রর জন্য অনুদান শদওয়া শুরু কচ্চর। আমরা সুি ধারার চলচ্চিত্র চ্চনমজাম্মি অনুদাম্মনর পচ্চরমাি
বৃচ্চদ্ধ কম্মরচ্চি। চলচ্চিত্রম্মক ‘চ্চেপ স’ চ্চহম্মিম্মব শঘাষিা কম্মরচ্চি। চলচ্চিত্র প্রম্ম াজক-পচ্চরম্মবেকর্ম্মির কর শরয়াতিহ নানাচ্চবধ সুম্ম ার্সুচ্চবধা বৃচ্চদ্ধ করা হম্ময়ম্মি। চ্চিম্মনমার িাম্মে জচ্চড়ত হাজাম্মরা মানুষ আবার তাম্মদর শপোয় কাজ করার সুম্ম ার্ পাম্মচ্ছ ন। আমরা
অিচ্ছল চলচ্চিত্র চ্চেপ সী ও কলাকুেলীম্মদর চ্চনয়চ্চমত অনুদান চ্চদম্ময় াচ্চচ্ছ।
সুচ্চধমন্ডলী,
বা লাম্মদম্মে চলচ্চিম্মত্রর ইচ্চতহাি দীঘ জচ্চদম্মনর। মাচ্চনকর্ম্মের িন্তান হীরালাল শিন-১৮৯৮ িাম্মল এ শদম্মে চলচ্চিত্র চ্চনমজাি
ও প্রদেজম্মনর সূচনা কম্মরন। এজন্য আমরা হীরালাল শিম্মনর কাম্মি কৃতজ্ঞ।
আমাম্মদর শর্ৌরম্মবাজ্জ্বল মহান মুচ্চিযুম্মদ্ধ চলচ্চিত্র েচ্চিোলী ভূচ্চমকা পালন কম্মরম্মি। ১৯৭১ িাম্মল মহান মুচ্চিযুদ্ধ
চলাকালীন প্রয়াত চলচ্চিত্রকার জচ্চহর রায়হাম্মনর চ্চনচ্চমতজ প্রামান্য তথ্যচ্চচত্র ‘স্টপ শজম্মনািাইে’ চ্চবশ্ব চ্চবম্মবকম্মক নাড়া চ্চদম্ময়চ্চিল।
া মুচ্চিযুম্মদ্ধর িপম্মক্ষ চ্চবশ্ব জনমত র্ম্মড় তুলম্মত অনন্য ভূচ্চমকা শরম্মখচ্চিল।
আমরা প্রচ্চতবিরই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান কম্মর আিচ্চি। এবার ২০১৫ িাম্মল চলচ্চিম্মত্র অিামান্য অবদান
রাখার জন্য ২৫টি কযাটার্চ্চরম্মত ৩১ জন চ্চেপ সী ও কলাকুেলীম্মক এ পুরস্কার শদওয়া হম্মচ্ছ। এটা আপনাম্মদর কাম্মজর স্বীকৃচ্চত। া
আপনাম্মদর ভচ্চবষ্যৎ পে চলায় অনুম্মপ্ররিা শ ার্াম্মব।
২০১৫ িাম্মলর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠাম্মন চলচ্চিত্র অঙ্গম্মনর জনচ্চপ্রয় চ্চেপ সী োবানা এব ি র্ীত জর্ম্মতর
উজ্জ্বল নক্ষত্র শফরম্মদৌচ্চি রহমান আজীবন িোননায় ভূচ্চষত হম্মলন। আচ্চম তাঁম্মদরম্মক অচ্চভনন্দন জানাই।
সুচ্চধবৃন্দ,
আমরা জাতীয় চলচ্চিত্র নীচ্চতমালা প্রিয়ন কম্মরচ্চি। আমার চ্চবশ্বাি, চলচ্চিত্র চ্চেম্মপ সর িাম্মে িম্পৃি ব্যচ্চিবর্ জ এ
নীচ্চতমালার আওতায় উপকৃত হম্মবন।
এিাড়া, ২০২১ িাম্মলর মম্মধ্য বা লাম্মদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন ি িা চ্চবএফচ্চেচ্চি’র কমম্মেক্স চ্চনমজাম্মির লম্মক্ষয প্রকপ স গ্রহি
চূড়ান্ত প জাম্ময় রম্ময়ম্মি। এ কমম্মেক্স চলচ্চিত্র চ্চেপ সী, কলাকুেলী ও কাচ্চরর্চ্চর প্রযুচ্চি চ্চবম্মেষজ্ঞর্ম্মির কাচ্চিত চাচ্চহদা পূরম্মি িক্ষম
হম্মব।
চ্চবএফচ্চেচ্চি’র অবকাঠাম্মমা ও চ্চেচ্চজটাল প্রযুচ্চি িম্প্রিারম্মির কাজও এচ্চর্ম্ময় চলম্মি। চ্চবএফচ্চেচ্চি স্কয়ার চ্চনমজাি কাজ
চলচ্চত বিম্মরর জুলাই মাি শেম্মক শুরু হম্মচ্ছ। এর ফম্মল চলচ্চিত্র চ্চেপ সী ও কলাকুেলীম্মদর দীঘ জচ্চদম্মনর চাচ্চহদা পূরি হম্মব।

৫৮ শকাটি ৬০ লক্ষ টাকার প্রাক্কচ্চলত ব্যম্ময় চ্চবএফচ্চেচ্চি’র আধুচ্চনকায়ন ও িম্প্রিারি প্রকম্মপ সর কাজ শেষ হওয়ার
পম্মে। এ প্রকম্মপ সর আওতায় আধুচ্চনক চলচ্চিত্র চ্চনমজাম্মির উপম্ম ার্ী চ্চবচ্চভন্ন ন্ত্রপাচ্চত ি গ্রহ করা হম্ময়ম্মি।
িাভাম্মরর কচ্চবরপুম্মর ১৯ শকাটি ৮০ লক্ষ টাকার প্রাক্কচ্চলত ব্যম্ময় ‘বঙ্গবন্ধু চ্চফল্ম চ্চিটি’ চ্চনমজাি (১ম প জায়) প্রকম্মপ সর
কাজ বাস্তবায়নাধীন রম্ময়ম্মি। এখাম্মন আন্তজজাচ্চতক মাম্মনর চ্চফল্ম চ্চিটি র্ম্মড় উঠম্মব। আধুচ্চনক সুম্ম ার্-সুচ্চবধা ি বচ্চলত শুযটি
স্পট ততচ্চর করা হম্মব। এখাম্মন আধুচ্চনক ও চ্চবশ্বমাম্মনর ‘বঙ্গবন্ধু চ্চফল্ম আকজাইভ’ র্ম্মড় শতালা হম্মচ্ছ।
সুচ্চধমন্ডলী,
আমরা চলচ্চিত্র চ্চেম্মপ স শমধাবী ও সুদক্ষ কমী সৃচ্চষ্টর জন্য চ্চফল্ম ও শটচ্চলচ্চভেন ইনচ্চস্টটিউট প্রচ্চতষ্ঠা কম্মরচ্চি। চলচ্চিম্মত্রর
মাম্মনান্নয়ম্মন চলচ্চিত্র চ্চনমজাি, চলচ্চিত্র চ্চবষম্ময় অধ্যয়ন, প্রচ্চেক্ষি ও র্ম্মবষিার িহায়ক পচ্চরম্মবে সৃচ্চষ্টর লম্মক্ষয কাজ করচ্চি।
ইম্মতামম্মধ্য ৬৪টি শজলা ও ৪ উপম্মজলায় আধুচ্চনক তথ্য কমম্মেক্স চ্চনমজাি প্রকপ স গ্রহি করা হম্ময়ম্মি। প্রকম্মপ স প্রচ্চতটি
কমম্মেক্স মাচ্চিপারপাি চ্চিম্মনমা হম্মল চলচ্চিত্র প্রদেজম্মনর ব্যবিা রাখার পচ্চরকপ সনা করা হম্ময়ম্মি, া চলচ্চিত্র চ্চবপিম্মন িহায়তা
করম্মব।
এিাড়া, চলচ্চিম্মত্র শিন্সর ব্যবিা পচ্চরবতজন কম্মর িাটিচ্চজ ফম্মকট ব্যবিা চালু করার লম্মক্ষয বা লাম্মদে চলচ্চিত্র
িাটিচ্চজ ফম্মকেন আইম্মনর খিড়া প্রিয়ন করা হম্ময়ম্মি।
অনলাইম্মন চলচ্চিত্র মুচ্চির ব্যবিা চালু হম্মল চলচ্চিত্র দেজক ও র্ম্মবষকম্মদর আকািা পূরি হম্মব। চলচ্চিত্র চ্চেম্মপ সর
উন্নয়ম্মন চলমান অন্যান্য কাজিমূহ দ্রুত িম্পন্ন করার জন্য আচ্চম তথ্য মন্ত্রিালয়ম্মক আহ্বান জানাচ্চচ্ছ।
সুচ্চধমন্ডলী,
প্রচ্চতম্ম াচ্চর্তামূলক আকাে-ি স্কৃচ্চতর যুম্মর্ টিম্মক োকম্মত হম্মল আমাম্মদর চলচ্চিম্মত্রর গুির্ত মান, অচ্চভনয় এব
কাচ্চরর্চ্চর দক্ষতা বাড়াম্মত হম্মব। নতুন নতুন প্রযুচ্চি প্রম্ময়ার্ করম্মত হম্মব। চ্চিম্মনমা হলগুম্মলা আধুচ্চনকায়ম্মনর পাোপাচ্চে হম্মলর
পচ্চরম্মবে উন্নত করম্মত হম্মব। এ খাম্মত চ্চবচ্চনম্ময়ার্ করম্মত আচ্চম ব্যবিায়ীিহ িমাম্মজর চ্চবিবানম্মদর আহবান জানাচ্চচ্ছ।
জুচ্চর শবাম্মে জর িদস্যিহ এ আম্ময়াজনম্মক াঁরা চ্চনরলি শ্রম ও দক্ষতায় িফল কম্মর তুম্মলম্মিন তাঁম্মদর িকলম্মক আচ্চম
আন্তচ্চরক ধন্যবাদ জানাচ্চচ্ছ।
আে জ-িামাচ্চজক উন্নয়ম্মন বা লাম্মদে আজ চ্চবম্মশ্ব শরাল মম্মেল। মাোচ্চপছু আয় শবম্মড় ১ হাজার ৬০২ মাচ্চকনজ েলাম্মর
উন্নীত হম্ময়ম্মি। ২০১৬-১৭ অে জবিম্মর চ্চজচ্চেচ্চপ প্রবৃচ্চদ্ধ ৭.২৪ েতা ে। িারাম্মদম্মে ১৮ হাজার ৩৭টি কচ্চমউচ্চনটি চ্চিচ্চনক এব
ইউচ্চনয়ন স্বািয শকন্দ্র প্রচ্চতষ্ঠা করা হম্ময়ম্মি। মাতৃ ও চ্চেশু মৃতুযহার কম্মমম্মি। শদম্মের ৮০েতা ে মানুষ এখন চ্চবদ্যযম্মতর সুচ্চবধা
শভার্ করম্মি। আমরা চ্চবদ্যযৎ উৎপাদম্মনর পচ্চরমাি ১৫ হাজার ৭২৬ শমর্াওয়াম্মট উন্নীত কম্মরচ্চি। চ্চনজস্ব অে জায়ম্মন পদ্মাম্মিতু
চ্চনমজাি করচ্চি। শমম্মরাম্মরল, বঙ্গবন্ধু স্যাম্মটলাইট ও কি জফুচ্চল নদীর তলম্মদম্মে শদম্মের প্রেম টাম্মনল চ্চনমজাম্মির কাজ চলম্মি।
আচ্চম আো কচ্চর, চলচ্চিত্র চ্চনমজাতা, প্রম্ম াজক, চ্চচত্রনাট্যকার, অচ্চভম্মনতা-অচ্চভম্মনত্রী, কলাকুেলীিহ ি চ্চিষ্ট িকম্মল
চ্চনম্মজম্মদর শমধা, শ্রম ও সৃজনেীলতা চ্চদম্ময় শদম্মের চলচ্চিত্র চ্চেম্মপ সর উন্নয়ম্মন গুরুত্বপূি জ ভূচ্চমকা পালন করম্মবন।
আপনাম্মদর িকম্মলর িচ্চেচ্চলত প্রম্মচষ্টায় ২০২১ িাম্মলর আম্মর্ই আমরা মধ্যম আম্ময়র শদম্মে এব ২০৪১ িাম্মলর মম্মধ্য
উন্নত-িমৃদ্ধ শদম্মে পচ্চরিত হব ইনোআল্লাহ।
িকলম্মক ধন্যবাদ জাচ্চনম্ময় আমার বিব্য এখাম্মনই শেষ করচ্চি।
শখাদা হাম্মফজ।
জয় বা লা, জয় বঙ্গবন্ধু
বা লাম্মদে চ্চচরজীবী শহাক।
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