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অনজবয়াদ: সসললিম সরেজয়া লনউটন

শহহীদ  হওয়য়াততে  আলম  লবশয়াস  কলরে  নয়া।  খজবই  লবরেলি  লকছজ  বঅলতেক্রমহী  সক্ষেতত 

ময়ানজতষেরে  শহহীদ  হওয়য়া  উলচিতে।  লকন্তু  ঝজ ঝলক  সনওয়য়া  অবশঅই  উলচিতে  ময়ানজতষেরে। 

সতেকর ভয়াতব উপলিলব্ধি করেয়া উলচিতে ঝজ ঝলকগুতলিয়া লঠিক কহী কহী। সসই সয়াতথে সবয়াঝয়া 

উলচিতে পলরেলস্থিলতেরে সজতযয়াগগুতলিয়াই বয়া কহী কহী। এববং লনলশ্চিতে করেয়া উলচিতে সযন এই 

দজইতয়রে মতধঅ ভয়ারেসয়ামঅ বজয়ায় থেয়াতক। কখতনয়া কখতনয়া ঝজ ঝলকরে ময়াতয়া হততে পয়াতরে 

খজবই উঝচিজ  লকন্তু হয়তে সজতযয়াগও থেয়াকততে পয়াতরে চিরেম উঝচিজ  ময়াতয়ায়। এখয়াতন সজতযয়াগ 

বলিততে আলম এমন লজলনস সবয়াঝয়াই যয়া তেজ লম চিয়াও, যয়াততে সতেয়াময়ারে যয়ায়-আতস। 

আমরেয়া সযন লজলনসগুতলিয়াতক একটয়া সপ্রেক্ষেয়াপতটরে সভতেরে স্থিয়াপন কলরে। তেয়ারে 

ময়াতন— লনলষ্ক্রিয়তেয়ারে ঝজ ঝলক লকন্তু চিরেম ময়াতয়ায় সবলশ হততে পয়াতরে, সকননয়া প্রেততেঅকটয়া 

লদন তেজ লম সতেয়াময়ারে জহীবনতক যয়াপন কতরে সফেলিছ। হয়ালরেতয় সফেলিছ তেজ লম জহীবতনরে 

আরেও একটয়া লদন। তেয়াহতলি সস্রেফে বতস থেয়াকয়ারে ঝজ ঝলকটয়া সকমন?  বলিততে চিয়ালচ, 

আস্ত একটয়া লদন তেজ লম হয়ালরেতয় সফেলিছ সস্রেফে। আতরেয়া একটয়া লদন সতেয়াময়ারে মরেয়া হতয় 

যয়াতচ। আরে,  এ রেকম লদন সতেয়াময়ারে খজব সবলশ সতেয়া নয়াই। বলিততে চিয়ালচ,  যয়া যয়া 

ঝঝ ঝককি বলততে কিকী বববোঝবোয়? ১



তেজ লম চিয়াও সসগুতলিয়ারে জনঅ যলদ তেজ লম লিড়য়াই নয়া কতরেয়া,  আরে যলদ এভয়াতব হয়ালরেতয় 

সযততে থেয়াতক একটয়া কতরে লদন, তেয়াহতলি তেয়ারে ময়াতন হতলিয়া, সহতরে যয়াচ তেজ লম। 

প্রেসঙ্গকথেয়া

অসয়ারেলবজয়হী ময়ালকর ন প্রেয়াময়াণঅলচিত লনমরয়াতেয়া লিরেয়া পয়তয়াস ছয়-সয়াতে বছরে ধতরে অবয়াতধ শুট করেয়ারে 
সজতযয়াগ সপতয়লছতলিন জজললিয়য়ান অঅয়াসয়াঞতক। উতদ্দেশঅ  লছলি জজললিয়য়ান এববং উইলকললিকস লনতয় 

একটয়া প্রেয়াময়াণঅলচিত ততেলরে করেয়া। সসই ২০১০-এ শুরু করেয়া কয়াজ ডকজ -লফেল্ম আকয়াতরে মজলক্তি সপলি 
এতস ২০১৭ সয়াতলি। ছলবরে নয়াম ঝজ ঝলক। উপযজক্তি নয়ামই বতট। লকন্তু ছলবটয়া সময়াতটও উপযজক্তি হয় লন 

জজললিয়য়ান এববং উইলকলিকতসরে ঝজ ঝলকরে তেজ লিনয়ায়। সকন হয় লন,  কহী বঅয়াপয়ারে সসসব কথেয়া এখয়াতন। 
বছরে-কয়ালি আতগ কয়ান চিলিলচ্চিত-উৎসতব এ ছলবরে অনঅ একটয়া ভয়াসরয়ান সদলখতয়লছতলিন লিরেয়া। ছলব 

সদখয়া হতলি মতঞ্চে উতঠিলছতলিন লতেলন সয়ারেয়াহ হঅয়ালরেসন এববং জঅয়াকব অঅয়াতপলিবমতক সয়াতথে লনতয়। 
তেখন মতন হতয়লছলি সস-ছলবই চিচড়য়ান। লকন্তু লসতনময়ারে বয়াজয়াতরে যখন ছলবলট মজলক্তি লদতলিন লতেলন এ 

বছরে,  তেখন সদখয়া সগলি কয়ান টয়ানতলি ময়াথেয়া আতস নয়া। সসই ছলব আরে এই ছলব আকয়াশ এববং 
পয়াতেয়ালি। 

আরেও ক-বছরে আতগ লতেলন এ ছলবরে আরেও একটয়া ‘কয়াট’ সদলখতয়লছতলিন সবয়াধ হয় লনউ ইয়তকর , 

অঅয়ালক্টিলভস-সয়াতকর তলি। ছলবটয়া লনতয় লনতয় সমলিয়া লকছজই কতরেতছন লিরেয়া। এ ছলব বয়ানয়াততে বয়ানয়াততে 
আতস ২০১৩ সয়ালি,  এডওয়য়াডর  সসয়াতডন পবর। লিরেয়াতক তেখন ছজটততে হয় সসয়াতডনতক শুট করেততে 

হবংকবং।  সস কয়াজ সসতরে  এতস একবয়ারে  তেয়াঝরে  মতন হতয়লছলি উইলকললিকস লনতয়  সয  মজলভ  লতেলন 
বয়ানয়াতচন, সসয়াতডন-পবর তেয়ারেই অনভজরক্তি একটয়া অবংশ হতব হয়তে। আসতলি উইলকললিকতসরে মততেয়া 

এতে সবলশ  লবরেয়াট  লবরেয়াট  প্রেপঞ্চে একলট  ডকজ তমনয়ালরেততে যজৎসইভয়াতব  আঝটয়াতনয়া,  এ লনতয়  একটয়া 
সলতেঅকয়াতরেরে অথেরপচণর লসতনময়া ততেলরে করেয়া সতেয়া সখয়াদ লসতনময়ালটক আতটর রে জনঅই একটয়া চিঅয়াতলিলঞবং 

ঘটনয়া আসতলি। লিরেয়ারে সক্ষেমতেয়া,  দক্ষেতেয়া ও আনলরেকতেয়া লনতয় কথেয়া সনই। সসয়াতডন-পবরলট পতরে 
যখন  লতেলন  “লসলটতজন  সফেয়ারে”  লহতসতব  মজলক্তি  লদতলিন  সসটয়া  হতলিয়া  একটয়া  চিরেম  অনবদঅ 

ডকজ তমনয়ালরে। সপলি সসটয়া অসয়ারে অবলিহীলিয়ায়। লকন্তু পলরেলস্থিলতে সপঝলচিতয় সগলি “ঝজ ঝলক” লনততে এতস। 

“ঝজ ঝলক” কহী হততে পয়ারেতে,  আরে কহী হতয়তছ,  কহী হয় লন,  সকন হয় লন,  সসসব কথেয়া পতরে সকয়াথেয়াও 
হতব। এটজকজ  আলম বতলি রেয়াখততে পয়ালরে,  ছলবটয়াততে জজললিয়য়াতনরে আতলিয়াকচটয়া খজঝতজই পয়াওয়য়া যয়ায় 

লন।  এতকবয়াতরেই  নয়া।  এববং সবয়াঝয়াই  যয়ায়  লন  উইলকললিকস লজলনসটয়ারে ময়াতজজয়া  আসতলি কহী। 
এতেগুতলিয়া বছতরেরে এতে এতে দজষয়াপঅতেম ফেজ তটজ ববথেয়া সগলি লিরেয়ারে। সসসব যলদ কখনও লবলচন, 

কয়াঝচিয়া ফেজ তটজ বয়া রেয়াশলপ্রেন লহতসতবও কখনও আমরেয়া সপতেয়াম, আহয়া! 

তেবজ ছয়াইচিয়াপয়া লদতয় সযমন আগুন লিজকয়াতনয়া যয়ায় নয়া, সতেমনই “ঝজ ঝলক’সতেও সদখয়া সগতছ জজললিয়য়াতনরে 
অকব লতম ঝলিক। এখয়াতন জজললিয়য়ান অঅসয়াতঞরে সয-সয়াময়ানঅ কয়টয়া কথেয়া “ঝজ ঝলক” সথেতক আলম টজ তক 
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লনতয়লছ  তেয়াততেই  এক ঝলিক ঝলিতস উঠিততে সদখয়া  সগতছ তেয়াঝরে  লচিনয়া,  কয়াজ আরে দয়াশরলনকতেয়ারে 

লমতশলিতক। জজললিয়য়ান অঅয়াসয়াতঞরে এই কথেকতেয়াটজকজ  ললিলখতে বয়াকঅ আকয়াতরে মজলভ সথেতক টজ তক লনতয় 
সয়ালজতয়লছ আলম। তেয়ারেপরে অনজবয়াদ কতরেলছ আময়ারে বজঝ মততেয়া। 

এই টজকরেয়া-রেচিনয়ারে উপতরে সয ছলব সযয়াগ কতরেলছ সসটয়া “ঝজ ঝলক”রে একলট লস্ক্রিনশট। আময়ারে সনওয়য়া। 

ছলবততে অঅয়াসয়াঞ সযখয়াতন ওপতরেরে কথেয়াগুতলিয়া বলিলছতলিন, লস্ক্রিনশটটয়া সসই সব মজহচততের রে একলটরে। 
অনজবয়াদ-করেয়া কথেয়াটজকজ  ছলবততে সয-সময়য়াতঙ্কে আতছ তেয়া হতলিয়া ০:২৩:০০—০:২৪:০৪। 

— স.রে.ন.
রেয়াজশয়াহহী: ৪ঠিয়া শয়াবণ ১৪২৪, ২০সশ জজলিয়াই ২০১৭
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