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প্রেস বিজ্ঞবি 

আজ ১৪ অদটাবর ২০২০ ফিস্টাব্দ ২৯ আফিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ররাজ বধুবার 
সর্াল ১১.০০ ঘটির্ায় তথ্য মন্ত্রণালদয়র সম্মাফনত সফিব জনাব র্ামরুন নাহার 
আগারগা াঁওদয় িাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভিদে ফিল্ম ফিউজিয়াি উদবাধন 
র্দরন।  

এ ফিল্ম ফমউজজয়াদমর মাধযদম বাাংলাদেদশর িলজিদের ইফতহাস, ঐফতহয 
ফবর্াদশ নতুন বার উদম্মাফিত হদব। বাাংলাদেদশ িলজিদের ক্রমফবর্াদশ ফবফভন্ন 
সময় বযবহৃত নানা ধরদনর র্যাদমরা (অযাফর িু-ফস র্যাদমরা, ফি-ফস র্যাদমরা, 
রিার-ফস র্যাদমরা, িাইফনজ র্যাদমরা, ফব এল র্যাদমরা), ফবফভন্ন সময় বযবহৃত 
প্রদজটর রমফশন (৮ ফম.ফম., ১৬ফম.ফম. ও ৩৫ফম.ফম. ), ফবফভন্ন ধরদনর এফিটিাং 
রমফশন, ফিল্ম জদয়নার, ফসদক্রানাইজার, র াস্টার, িদিাদসি, িদিা অযালবাম, 
জাতীয় িলজিে  ুরস্কার ররফির্া, বািসাস  ুরস্কার ররফির্া, ফিল্ম ব্লর্, 
শ্যাটিাং এর র্াদজ বযবহৃত ফবফভন্ন দ্রবযাফে, র্ফস্টউম, শ্যাটিাং জিপ্ট, ৭০ ফমফম 
ফিল্ম ইতযাফে এ ফমউজজয়াদম স্থান র দয়দে। ফিল্ম ফমউজজয়ামটি আদরা 
সমৃদ্ধর্রদণর প্রজক্রয়া িলদে। বাাংলাদেশ িলজিে উন্নয়ন র্দ কাদরশন 
(ফবএিফিফস) ফমউজজয়াদম রবশফর্েু যন্ত্র াফত প্রোন র্দর। 

ফিল্ম ফবষয়র্ গদবষণা, আদলািনা, রসফমনার, ফসদপাজজয়াম অনষু্ঠান, িলজিে 
প্রেশ কন, অধযয়ন, ফিল্ম এফপ্রফসদয়শন রর্াস ক ইত্যাবের জেয সহায়ক ফিল্ম 
হসফ িাল, আধুফনর্ ফিল্ম রিফর্াং রুম, ফিজজিাল ফিল্ম ফিফনাং লযাব, েুইটি 
ফিল্ম ফিজজিালাইদজশন লযাব, এলামনাই র্ন কার, উৎসব আদয়াজন অফিস, 
অফতফথ্ র্ক্ষ, র্যাদিদিফরয়া, বিল্ম বিউজজয়াি ইতযাফে সুফবধাসহ এর্টি 
িলজিেবান্ধব আবহ গদে রতালা হদয়দে এই ভবদন।  



বস্তুত এই ফিল্ম ফমউজজয়ামটি িলজিে ফনম কাতা, প্রদযাজর্,  ফরদবশর্, 
প্রেশ কর্, জাতীয় ইফতহাস ঐফতদহযর গদবষর্ ও র্লারু্শলীদের এর্টি সহায়র্ 
প্রফতষ্ঠাদন  ফরণত হদব বদল িলজিেদবাদ্ধারা মদন র্দরন। প্রিার, প্রিারণা, 
প্রেশ কন ও ফবফভন্ন অনুষ্ঠান আদয়াজদনর মধয ফেদয় ফিল্ম আর্কাইভ সাধারণ 
জনগদণর সদঙ্গ িলজিদের ইফতহাদসর রসতুবন্ধন স্থা ন র্রদব - এই লদক্ষয 
স্বাস্থযফবফধ অনুসরন ূব কর্ আজ রথ্দর্ সব কসাধারদণর জনয ফিল্ম ফমউজজয়ামটি 
উন্মকু্ত র্দর রেওয়া হদয়দে।     

এোোও জাফতর ফ তা রশখ মুজজবুর রহমাদনর জীবন ও র্দম কর ও র ফনফম কত 
প্রামানযফিে ও নানা ফভজযুয়াল িুদিদজর  সমন্বদয় ফিল্ম ভদে (প্রলদভল -৩)  
এিাং িঙ্গিনু্ধর ওপর েকাশোসিহূ বেদয় বিদশষাবয়ত্ লাইদেবরর ২য় ত্লায় 
(প্রলদভল -৪) িঙ্গিনু্ধ কর্ ণার স্থাপে করা হদয়দে। সম্মাফনত তথ্য সফিব মদহােয় 
আজ িাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইপ্রভর বিল্ম ভল্ট ও লাইদেবরদত্ স্থাবপত্ িঙ্গিনু্ধ 
কর্ ণার উদবাধে কদরে। এোড়া বত্বে িাাংলাদেশ বিল্ম আকণাইভ েকাবশত্ 
‘ফিনেিার প াস্টার (১৯৮৭-২০১২)-২য় খন্ড’ ও ‘আিানের চলজিত্র ( 
তৃতীয় িংস্করণ)’ kxl©K গ্রন্থ েুটির প্রিাড়ক উদমাচে কদরে।  

পরিত্ীদত্ সম্মাফনত তথ্য সফিব মদহােয় বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইদভর 
প্রদজর্শন হদল স্বাস্থযফবফধ রমদন আদয়াজজত সরকারী কি ণকত্ণা/কি ণচারীদের ৫০ 
ঘন্টা ইে-হাউজ েবশক্ষদর্ জাত্ীয় শুদ্ধাচার কি ণদকৌশল বিষদয় একটি প্রসশে 
পবরচালো কদরে। সবচি িদহােয় ত্ার িক্তদিয িদলে,‘ বাাংলাদেশ ফিল্ম 
আর্কাইভ ভবন েফক্ষণ এফশয়ার মদধয সবদিদয় অতযাধুফনর্ ও বৃহৎ ফিল্ম 
আর্কাইভ ভবন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাফসনার ঐর্াফির্ আগ্রদহর িদল 
এই েৃটিনন্দন ভবনটি ফনফম কত হদয়দে। এই ভবদন এর্টি ফিল্ম ফমউজজয়াম 
স্থা দনর  ফরর্ল্পনা শ্রূ রথ্দর্ই ফেল। আফম আনজন্দত রয আজ এই ফিল্ম 
ফমউজজয়ামটি আজ উদবাধন র্রা সম্ভব হদয়দে। ফিল্ম ফমউজজয়ামটিদর্ আদরা 
সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারদণর  ফরর্ল্পনা সরর্াদরর রদয়দে। আফম আশা র্ফর 
িলজিে ফবষদয় আগ্রহী োে-ফশক্ষর্, গদবষর্ এবাং রেশী-ফবদেশী 
িলজিেদবাদ্ধাগণ এই ফিল্ম ফমউজজয়াদমর মাধযদম উ রৃ্ত হদবন এবাং 
ভফবষযৎ প্রজদন্মর র্াদে এ রেদশর িলজিদের ইফতহাস ও ঐফতহয র  ৌঁদে ফেদত 



গুরুত্ব নূ ক ভূফমর্া  ালন র্রদব’। বাাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইদভর মহা ফরিালর্ 
জনাব রমাোঃ ফনজামূল র্বীর এর সভা ফতদত্ব আদয়াজজত এ র্ম কশালায় 
বাাংলাদেশ িলজিে উন্নয়ন র্দ কাদরশন (ফবএিফিফস) এর বযবস্থা না  ফরিালর্ 
জনাব নুজহাত ইয়াসফমন বক্তবয রাদখন। 


