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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সম্মাতনি সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

উপতিি সুতধবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

একাদশ আন্তর্জাতিক স্বল্পদদর্ঘ জয চলতিত্র উৎসদ্বর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপতিি সকলদ্ক শুদ্ভচ্ছা।  

১৯৮৮ সাল শেদ্ক তবগি ২২ বছর ধদ্র তববাতষ জক এই উৎসব অনুতষ্ঠি হদ্য় আসদ্ছ। আতম তনদ্র্ এর আদ্গও একবার এই 

উৎসদ্বর উদ্বাধন কদ্রতছলাম। এদ্দদ্শর িরুণ ও স্বাধীন চলতিত্র তনম জািারা ষ্তীশীল চলতিত্র তনম জাণ কদ্র সামাতর্ক দায়বধতািা 

পালন করদ্ছন - এর্ন্য আতম িাঁদ্দরদ্ক সাধুবাদ র্ানাই।  

শর্ জ তফল্ম শফারাম শে ধরদ্নর চলতিদ্ত্রর ধারাদ্ক উৎসাতহি করদ্ছ িাদ্ি এদ্দদ্শর র্ীবন, সংস্কৃতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা 

এবং বাঙাতল র্ািীয়িাবাদ, আমাদ্দর মহান মুতিযুদ্ধতার শচিনা, স্বপ্ন ও আদদ্শ জর কো ব্যি হদ্য়দ্ছ। তবগি উৎসদ্ব প্রদতশ জি 

ছতবগুদ্লার মদ্ে শসই শচিনা এবং অঙ্গীকাদ্রর প্রতিফলন তছল।  

চলতিত্র শুধু তবদ্নাদদ্নর র্ন্য নয়। চলতিত্র তশক্ষার মােম। আমাদ্দর ইতিহাস, ঐতিহয, সংস্কৃতি চলতিদ্ত্রর মােদ্ম তুদ্ল 

ধরদ্ি হদ্ব। তবদ্শষ কদ্র আমাদ্দর স্বাধীনিা সংগ্রাদ্মর দীর্ঘ জ ইতিহাস, আত্মিযাগ চলতিদ্ত্রর মােদ্ম নতুন প্রর্দ্ের কাদ্ছ তুদ্ল 

ধরদ্ি হদ্ব।  

আপনারা লক্ষয কদ্রদ্ছন, ১৯৭৫ সাদ্ল র্াতির র্নকদ্ক হিযার পর এ শদদ্শর একটি কুচক্রী মহল তবতভন্ন সময় ইতিহাস 

তবকৃতির শখলায় শমদ্ি উদ্েতছল। পাঠ্য পুস্তদ্ক তবকৃি ইতিহাস তলদ্খ শকামলমতি তশশুদ্দর তবভ্রান্ত করা হদ্য়দ্ছ।  

আপনাদ্দর এ ব্যাপাদ্র সর্াগ োকদ্ি হদ্ব। আপনারা আপনাদ্দর চলতিদ্ত্রর মােদ্ম সঠিক ইতিহাস তুদ্ল ধরুন এর্াই 

আমার অনুদ্রাধ।  

সুতধবৃন্দ,  

 আমাদ্দর শবশ তকছু স্বল্পদদর্ঘ জয ছতব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ কদ্রদ্ছ। এসব ছতবর তনম জািাগণ বাংলাদ্দশদ্ক বতহতব জদ্ে 

পতরতচি করদ্ি সাহায্য কদ্রদ্ছন।  

আতম মদ্ন কতর, এ ধরদ্নর উৎসব আমাদ্দর সুি ধারার চলতিদ্ত্র এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব শফদ্লদ্ছ।  

সুতধমন্ডলী,  

চলতিত্র একটি শতিশালী গণমােম। চলতিত্র র্ীবদ্নর কো তুদ্ল ধদ্র, মানুদ্ষর স্বপ্ন এবং সংগ্রাদ্মর কো বদ্ল। 

তবদ্নাদদ্নর পাশাপাতশ চলতিত্র মানুদ্ষর সদ্চিনিা তিতর কদ্র, তশক্ষার মােম তহদ্সদ্ব কার্ কদ্র। আতম মদ্ন কতর, চলতিত্র 

একটি সামাতর্ক আদ্ন্দালন, ো একটি সুন্দর ও তনম জল সমার্ গেদ্ন ভূতমকা রাদ্খ।  

চলতিদ্ত্রর ভাষা সাব জর্নীন। িাই, শদশ-কাল ও ভাষার সীমাবধতািা অতিক্রম কদ্র কখনও কখনও একটি ভাল চলতিত্র 

হদ্য় োয় তচরায়ি- ক্লাতসক।  

আপনারা র্াদ্নন, একর্া সময় তছল েখন আমাদ্দর শদদ্শর চলতিদ্ত্রর অসম্ভব র্নতপ্রয়িা তছল। আমাদ্দর তনম জািারা 

অদ্নক ভাল এবং সুন্দর ছতব তনম জাণ করদ্িন।  ৬০ বা ৭০'র দশদ্ক তসদ্নমা হলগুদ্লা দশ জদ্ক ভরপুর োকি। মেতবত্ত পতরবাদ্রর 



সদস্যরাই তছদ্লন তসদ্নমা হলগুদ্লার প্রধান দশ জক। ৮০'র দশদ্কও এর শরশ তছল, মানুষ আমাদ্দর চলতিত্র শদখদ্ি পছন্দ করি। 

তকন্তু আর্কাল িাঁরা আর হলমুদ্খা হন না।  

দুঃখর্নক হদ্লও সিয বাংলা চলতিদ্ত্রর নান্দতনক মান আর্ আদ্গর চাইদ্ি তনম্নমুখী। আমাদ্দর চলতিদ্ত্রর মান বাড়াদ্ি 

হদ্ব। এর র্ন্য প্রদ্য়ার্ন তনম জািাদ্দর আমত্মতরকিা, দাতয়ত্বদ্বাধ এবং ভাল ছতব তনম জাদ্ণর আকাঙ্ক্ষা।  

এই আকাঙ্ক্ষা শেদ্ক ৮০'র দশদ্কর মেভাগ শেদ্ক বাংলাদ্দদ্শ স্বল্পদদর্ঘ জয চলতিত্র আদ্ন্দালদ্নর সূচনা। চলতিত্র অঙ্গদ্ন 

শমধাবী, পতরশ্রমী ও ষ্তীশীল মানুষদ্দর কার্ করার সুদ্োগ ষ্তী করদ্ি হদ্ব োদ্ি স্বল্পদদর্ঘ জয চলতিত্র তনম জাদ্ণর শক্ষত্র তিতর করা 

সম্ভব হয়। িদ্ব এই শক্ষদ্ত্রর র্ন্য প্রদ্য়ার্নীয় আধুতনক অবকাোদ্মা ও সুদ্োগসুতবধা বাড়াদ্ি হদ্ব।  

সুতধবৃন্দ,  

র্াতির র্নক বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্বুর রহমান চলতিদ্ত্রর অন্ততন জতহি শতিমত্তা বুঝদ্ি শপদ্রই শসই ১৯৫৭ সাদ্ল বাতণর্য ও 

তশল্পমন্ত্রী োকাকাদ্ল ঢাকায় সব জপ্রেম এফতিতস প্রতিষ্ঠা কদ্রতছদ্লন। উপমহাদ্দদ্শ এটিই তছল প্রেম এ ধরদ্নর প্রতিষ্ঠান। এ 

প্রতিষ্ঠানদ্ক তর্ঘদ্র তিতর হদ্য়তছল অসংখ্য কলাকুশলী, তশল্পী, তনম জািা।  

            শে উদ্যম তনদ্য় আমাদ্দর চলতিত্র োত্রা শুরু কদ্রতছল িা ধদ্র শরদ্খ সামদ্নর তদদ্ক এতগদ্য় শেদ্ি হদ্ব। চলতিত্র 

তনম জািাদ্দর শনতিবাচক তসদ্নমা তিতরর প্রবণিা শেদ্ক শবতরদ্য় আসদ্ি হদ্ব।  

চলতিত্র হদ্ব র্ীবদ্নর প্রতিচ্ছতব। চলতিত্র শদদ্শর শবতশরভাগ মানুদ্ষর কো বলদ্ব। তবদ্নাদন োকদ্ব অবশ্যই, তকন্তু 

চলতিত্রদ্ক সমার্ বদদ্লর কাদ্র্ লাগাদ্ি হদ্ব। চলতিত্রদ্ক সকল সামাতর্ক ব্যাতধ, কুপমন্ডুকিা, তহংসা, হানাহাতন, র্তঙ্গবাদ, 

শশাষণ-বঞ্চনা ইিযাতদর তবরুদ্ধতা লড়াইদ্য়র হাতিয়ার তহদ্সদ্ব ব্যবহার করদ্ি হদ্ব। শেমনর্া স্বল্পদদর্ঘ জয চলতিদ্ত্রর মদ্ে ব্যাপকভাদ্ব 

খ ুঁদ্র্ পাওয়া োয়।  

আতম আশা করব, এই উৎসদ্বর মােদ্ম এদ্দদ্শর িরুণ চলতিত্র তনম জািা ও দশ জকদ্দর সামদ্ন তবদ্ের তবতভন্ন শদদ্শর 

ষ্তীশীল চলতিদ্ত্রর র্ানালা খদ্ল োদ্ব এবং এর আতঙ্গক, প্রযুতি ও তনম জাণ তশলীর তবতচদ্ত্রযর সাদ্ে িাদ্দর পতরচয় র্ঘর্াদ্ব।  

এই উৎসব অসংখ্য িরুণ তনম জািাদ্ক চলতিদ্ত্রর সদ্ঙ্গ যুি করদ্ব এবং ষ্তীশীল ছতব তনম জাদ্ণ এতগদ্য় আসদ্ি অনুপ্রাতণি 

করদ্ব - এর্াই আমার প্রিযাশা।  

চলতিদ্ত্র নান্দতনকিার তদকটির পাশাপাতশ প্রযুতির একর্া বড় ভূতমকা োদ্ক। তনম জািাদ্দর শস তবষটির উপর দৃতী রাখদ্ি 

হদ্ব। তবদ্শষ কদ্র বিজমান যুগ তিতর্র্াল যুগ। তিতর্র্াল েন্ত্রপাতি ব্যবহাদ্রর র্ন্য কাতরগতর দক্ষিাসম্পন্ন শলাকবল তিতর করার 

র্ন্য আপনাদ্দর এতগদ্য় আসদ্ি হদ্ব।  

এদ্ক্ষদ্ত্র স্বল্পদদর্ঘ জয চলতিত্র তনম জািাদ্দর উপর দশ জকদ্দর প্রিযাশা শবতশ োদ্ক। কারণ িাঁরা চলতিত্র তনম জাদ্ণর মদ্ে নানা 

পরীক্ষা-তনরীক্ষার কার্ কদ্র োদ্কন ো অদ্নকাংদ্শ মানসম্পন্ন চলতিত্র উপহার শদয়।  

সুতধবৃন্দ,  

আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই এদ্দদ্শর তচরায়ি সংস্কৃতির উন্নয়ন ও তবকাদ্শর র্ন্য তনদ্বতদিপ্রাণ। ষ্তীশীল চলতিত্রও 

িার বাইদ্র নয় - এবং এর্ন্য আমরা একটি সমতিি চলতিত্র নীতিমালা এবং অবকাোদ্মা গদ্ড় শিালার র্ন্য কার্ করতছ। োদ্ি 

একর্া উন্নি চলতিত্র সংস্কৃতি এদ্দদ্শ গদ্ড় শিালা োয়।  

এই নীতিমালার আদ্লাদ্ক আমরা শদদ্শ একটি পূণ জাঙ্গ চলতিত্র ইনতিটিউর্ প্রতিষ্ঠার নীতিগি তসধতাান্ত তনদ্য়তছ। আশাকতর, 

সরকাদ্রর এ উদ্দ্যাগ চলতিদ্ত্রর সাদ্ে যুি সকল মহদ্লর সহদ্োতগিা লাভ করদ্ব। শসই সাদ্ে আমরা র্ািীয় চলতিত্র নীতিমালা 

প্রণয়দ্ন চলতিত্র অঙ্গদ্নর সকল মহদ্লর পরামশ জ ও মিামি আহবান করতছ।  

আতম এর আদ্গও শর্ঘাষণা কদ্রতছ শে, প্রতিবছর অন্তিুঃ অনুধ জ ১ র্ঘন্টার পাঁচটি ষ্তীশীল স্বল্পদদর্ঘ জয চলতিত্রদ্ক ১০ লক্ষ র্াকা 

সরকাতর অনুদান শদওয়ার পতরকল্পনা আমাদ্দর রদ্য়দ্ছ।  

আশা কতর, আর্ শেদ্ক আগামী ৭ তদন শদশ-তবদ্দদ্শর তশল্পমান-সম্পন্ন চলতিত্র প্রদশ জন, আদ্লাচনা, বিৃিা, শসতমনাদ্রর 

মে তদদ্য় চলতিত্র তনম জািাগণ এবং অনুরাগীরা এদ্ক অপদ্রর সদ্ঙ্গ অতভজ্ঞিা ও ভাব তবতনমদ্য়র সুদ্োগ পাদ্বন।  

সাতহিয, সংস্কৃতি, ঐতিহয, তশল্পকলায় আমরা বাঙাতলরা তবে নতন্দি। বাংলাদ্দদ্শর ঊব জর মাটির মিই ঊব জর বাঙাতলর 

প্রতিভা। এই মাটিদ্ি র্ে তনদ্য়দ্ছন হার্াদ্রা কতব, সাতহতিযক, তশল্পী।  



 এদ্দর পে ধদ্রই আমাদ্দর নতুন প্রর্েদ্ক সামদ্নর তদদ্ক অগ্রসর হদ্ি হদ্ব। নতুন নতুন ষ্তী তনদ্য় র্গি সভায় আসন 

কদ্র তনদ্ি হদ্ব।    

আতম একাদশ স্বল্পদদর্ঘ জয ও মুি চলতিত্র উৎসদ্বর উদ্বাধন শর্ঘাষণা করতছ।  

শখাদা হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দশ তচরর্ীবী শহাক। 


