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 ঢাকায় াম েবেনগাল 

াফ িরেপাট র্ার ॥ েসলুলেয়েড uেঠ আসেব জািতর জনক ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর জীবন। ব ব র জীবনিভি ক বােয়ািপেক 
েমেল ধরা হেব তার তারু  েথেক সং ামী জীবেনর a ায়। আর ei ছিবিট িনম র্াণ করেবন ভারতীয় পিরচালক াম েবেনগাল। 
ছিবিট িনম র্ােণর িবষেয় আেলাচনা করেত েসামবার রােত চার িদেনর সফের ঢাকায় আেসন খয্াত ei িনম র্াতা। ei সফের িতিন 
রাজধানীর eকিট aিভজাত েহােটেল aব ান কেরন। তার ঢাকায় আসার মা েম ছিবেত ব ব র চিরে  েক aিভনয় করেবন েস 
িবষেয় চূড়া  িস া  হেত পাের। eছাড়া ঢাকায় aব ানকােল িতিন ধানম ী েশখ হািসনাসহ চলি  সংি  ি র সে  e 
িবষেয় ƣবঠেক বসেবন। জনক েক eসব িবষেয় িনি ত কেরেছন ত  ম ণালেয়র aিতির  সিচব আজহারুল হক। ছিবিট িনম র্ােণর 
জ  iেতামে  বাংলােদেশর 21 o ভারেতর ৯ জন িমিলেয় 2৯ সদে র eকিট েযৗথ কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিটেত বাংলােদশ 
aংেশ েনতৃতব্ িদে ন আজহারুল হক।  

েসামবার স য্ায় জনক েক আজহারুল হক বেলন, eিদন রাত সােড় আটটার পর ঢাকায় eেস েপৗঁছেবন াম েবেনগাল। থাকেবন 
eকিট পাঁচ তারকা েহােটেল । আজ ম লবার সকােল িতিন বাংলােদশ চলি  u য়ন কেপ র্ােরশেনর ব াপনা পিরচালেকর সে  
েদখা করেবন। eর পর িতিন ƣসয়দ হাসান iমাম, নািসর u ীন iuসুফসহ e েদেশর চলি  ি তব্েদর সে  কথা বলেবন। কাল 
বুধবার স য্ায় গণভবেন ধানম ী েশখ হািসনার সে  সা াত করেবন। ধানম ীর সে  িতিন ছিবর a গিত িনেয় আেলাচনা 
করেবন।  

জানা যায়, ব ব র জীবনী িনেয় ছিবিট বাংলােদশ o ভারত সরকােরর েযৗথ েযাজনায় িনিম র্ত হেব। 3131 সােল ব ব  েশখ 
মুিজবুর রহমােনর জ শতবেষ র্র া ােল তার জীবন িনেয় েয চলি  বা বােয়ািপক ƣতিরর পিরক না করা হেয়েছ, তার পিরচালক 
িহেসেব বাংলােদশ সরকার মুমব্াiেয়র াম েবেনগালেক েবেছ িনেয়েছন। 94 বছর বয়সী খয্াত o বীণ পিরচালক aব  aেনক 
আেগ েথেকi ব ব  েশখ মুিজবুর রহমানেক িনেয় গেবষণা o পড়ােশানা করেছন। 

ব ব র জীবনীিভি ক িনিম র্ত  ছিবিট িনেয় গত বছর aে াবের িবিবিসেক েদয়া সা াতকাের াম েবেনগাল বেলন, ছিবিট 
বানােনার জ  িতিন eখন পুেরাপুির ত eবং ছিবর নাম ভূিমকায় েক aিভনয় করেবন, তা িনেয়o ভাবনািচ া শুরু কেরেছন। িতিন 
বেলন, ি গতভােব আিম চাi বাংলােদেশর েকান aিভেনতা ei চিরে  aিভনয় করুক। কারণ, েসটাi যথাথ র্ হেব। আর িযিন 
ব ব র চিরে  aিভনয় করেবন িতিন eকটু েরাগা হেলi ভাল হয়। কারণ, জীবেনর েবিশরভাগ aংেশ েশখ মুিজব েবশ সরু o 
েরাগা িছেলন। খুব কম েলাকi eটা েখয়াল কেরন েয, ব ব র েয িবশাল o ভািরি  েচহারার ছিবগুেলার সে  আমরা েবিশ পিরিচত, 
েসটা তার জীবেনর পেরর িদেকর। েশষিদেক তার িকছুটা oজন েবেড়িছল িঠকi, িক  জীবেনর েবিশরভাগ সময় িতিন রীিতমেতা 
েরাগাi িছেলন, েযমনটা িটিপকয্াল বাঙালী বুি জীবী o eয্াি িভ রা হন আরিক। 

eিদেক গত বছর আগে  ত  ম ণালয় েথেক জানােনা হেয়িছল, াম েবেনগােলর সহেযাগী পিরচালক িহেসেব বাংলােদশ েথেক 
eকজন পিরচালক থাকেবন। e ছাড়া eেত েক েক aিভনয় করেবন, তা বাংলােদশ o ভারেতর পিরচালকরা িঠক করেবন। ছিবিটর 
শূিটং কেব শুরু হেব েস িবষেয় eখনo িকছু জানােনা হয়িন। ব ব র জ শতবািষ র্কীেত চলি িট মুি  পােব বেল আশা করা হে । 

 


