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বিবি র্লবিত্রের সূর্না িত্রেবিল যাো, মুজরা এিং তামাশার মত দেশজ বিত্রনােত্রনর মাধ্যত্রমর
মত্রধ্য বেত্রে। ফলত, যাই ততবর করা িত তার মত্রধ্য একটা িড় অংশত্রতই থাকত নাটকীে উপাোন
এিং িাাঁধ্া ধ্রা নার্গান। এমনবক দয র্লবিেগুবল বনত্রজত্রের “সামাবজক” িত্রল োবি করত – ১৯৪১
সাত্রলর দিত্রিন, ১৯৪৩ সাত্রলর পরাো ধ্ন, িা ১৯৪৫ সাত্রলর িচপন – দসগুবলর মূল রসই বিল
অবতনাটকীেতা। এই সমে, কত্র ার ঔপবনত্রিবশক শাসন আর মজ্জাগত সামাবজক বিভাজত্রন
জজচবরত ভারত তার স্বাধ্ীনতার জনয লড়াই করত্রি এিং এই তিষমযগুবল অল্পসংখ্যক বকিু
অথচপূর্চ, সত্রর্তন র্লবিত্রের বিষে িত্রে োাঁবড়ত্রেবিল।

দর্তন আনত্রির ১৯৪৬ সাত্রলর িবি নীর্া নগর (মযাবিম দগাবকচ র েয দলাোর দেপথস দথত্রক অনুপ্রাবর্ত) এক কাল্পবনক শিত্ররর গল্প। এই র্লবিত্রের বিষে বিল
দের্ী বনযচাতন। পবরর্ালক আনিদ এিং দুই দলখ্ক িাোতু ল্লাি আনসাবর আর খ্বাজা আহত্রমে আব্বাস বিত্রলন প্রগবতশীল সাংস্কৃবতক িৃ ত্রের অংশ এিং িবিটির
বর্েনাটয তাাঁত্রের রাজননবতক আেত্রশচরই প্রবতফলন। নীর্া নগর দসই িিরই কান র্লবিে উৎসত্রি গ্রাঁ বপ্র দুয দফবিভাল, ইন্টারনযাশনাল দুয বফল্ম (ত্রেষ্ঠ িবি)
জে কত্রর। নীর্া নগর বিল প্রথম ভারতীে িবি যা এই পুরষ্কার পাে।

পত্ররর কত্রেক িিত্রর, একটি স্বাধ্ীন দেত্রশর আশা ও স্বপ্নত্রক ভারতীে র্লবিত্রে তু ত্রল ধ্রা িত্রত থাত্রক। নাগবরক পুরুষ বিত্রেত্রশ উিবশক্ষার জনয বিত্রেশ যাে িা
সীবমত ক্ষমতার পটভূ বম দথত্রক উত্র আসা সৎ আর আত্রপাষিীন যুিক িড় িড় স্বপ্ন দেত্রখ্ আর জীিত্রনর মুত্রখ্ামুবখ্ োাঁড়াত্রত প্রস্তুত িে। ১৯৪৯ সাত্রল মুবি
পাওো আিাজ, বজৎ, ১৯৫০ সাত্রলর পরত্রেশ, ১৯৫১ সাত্রলর িামত্রলাগ, নও জওোন আর সাজা, এই প্রবতটি িবিই মূল সূে বিসাত্রি এই অনুভূবতর িযিিার
কত্রর।
তত্রি, এরা এত্রের আখ্যাত্রন সমাত্রজর তিষমযগুবলত্রক সত্রবাধ্ন কত্রর বন িা দসগুবলত্রক কাবিবনর অংশ বিসাত্রিও দেত্রখ্ বন।

কদম কদম পা বাহিত্রোঃ হিিী চলহিত্রের হবষে হিসাত্রব সামাহিক ন্যাত্রের হদত্রক
১৯৫০-এর েশত্রকর শুরুর বেত্রক, দেশভাত্রগর দিেনা, োবরদ্র এিং ক্রমশ িাড়ত্রত থাকা দিকারত্রের সত্রে ভারত যুদ্ধ কত্রর র্ত্রলবিল। যার ফত্রল, পেচ ার
র্বরেগুবল আর আকষচনীে িা মত্রনাির নে, িরং তারা িত্রে উত্র বিল দসই সি বিপন্ন মানুষ যারা সমাত্রজর অনযাত্রের বশকার। এই বিপন্ন র্বরে এিং তাত্রের দয
ধ্রত্রনর সামাবজক িঞ্চনার মুত্রখ্ামুবখ্ িে তার বকিু বকিু দেখ্া দগত্রি ফু টপাথ, সুজাতা, বেওোর এিং গমন িবিত্রত।

ফুটপাে
বজো সারিাবের ফু টপাথ িবিটি ১৯৫৩ সাত্রল মুবি পাে এিং এর শুরু িে মূল র্বরে নশুর একটি স্বগত্রতাবি বেত্রে। শিত্রর দকউ দখ্ত্রত না দপত্রে মারা যাওোর
পত্রর দস িত্রল, “আবম অিাক িত্রে ভাবি দয বক কত্রর মানুত্রষর কাত্রি বিষ বকনত্রত টাকা থাত্রক বকন্তু র্াল দকনার জনয একটা পেসাও থাত্রক না তাত্রের!” ধ্রবত
নাত্রমর একটি খ্িত্ররর কাগত্রজর সাংিাবেক নশুত্রক দকন্দ্র কত্রর এবগত্রে র্লা ফু টপাথ এমন একজন নােত্রকর উপাখ্যান দয িাধ্য িে কাত্রলািাজাত্রর জবড়ত্রে
পড়ত্রত। তার এই টিাঁত্রক থাকার মাোজ্ঞানিীন সফত্রর, নশু িারাে তার িড় ভাই িানীত্রক দয মৃতুযর আত্রগ দকান রকম বর্বকৎসার সুত্রযাগই পাে না কারন
কাত্রলািাজাত্ররর কারিারীরা, আত্ররা মুনাফার দলাত্রভ, সমস্ত ওষুধ্ দগাপত্রন মজু ত কত্রর রাত্রখ্। িবির দশত্রষ নশু পুবলত্রশর কাত্রি আত্মসমপচর্ কত্রর অপরাধ্
স্বীকার কত্রর ও পুবলত্রশর দিফাজত্রত র্ত্রল যাে এিং িাইত্রর তার দপ্রবমকা মালা তার অত্রপক্ষাে থাত্রক।

আেশচ নােত্রকর র্বরোেত্রনর বেক দথত্রক, নশু এক অপ্রতযাবশত দমাড়। তত্রি, জীিন দকাথাে এত্রস পত্রড়ত্রি তা বনত্রে বিিু মাে কুবিত নে, এমন একটি র্বরেত্রক
দয দসই সমত্রের েশচকরা গ্রির্ করত্রত প্রস্তুত বিত্রলন না। কুৎবসত জাবতত্রভে িযিস্থার মত গুরুতর ঐবতিাবসক তিষমযগুবলত্রক িবির দকন্দ্রীে বিষে বিসাত্রি
গ্রির্ করত্রত পবরর্ালকত্রের অপারগতার মত্রধ্য এই প্রস্তুত না থাকাই প্রবতফবলত িত্রেত্রি।
বকন্তু, এর িযবতক্রম দয বিল না এমন নে।

সুজাতা (১৯৫৯) িবির একটি দৃশযঃ বর্ন্তামগ্ন সুজাতা এিং তার দপ্রবমক দকান কত্রথাপকথন শুরু করার দর্ষ্টা করত্রি।

সু িাতা
১৯৩৫ সাত্রলর ধ্রমাত্মা িা ১৯৩৬ সাত্রলর অচ্ছ্ু যৎ কনযা িবি দুটির মত, অস্পৃ শযতা এিং জাতপাত্রতর সমসযা ফু টিত্রে তু লত্রত প্রথম বেককার প্রত্রর্ষ্টাগুবলত্রক
সামাবজক নযােবির্াত্ররর উপর দকান মন্তত্রিযর িেত্রল িরং িলা র্ত্রল নাটকীে দমার্ড়। এগুবলর তু লনাে, সুজাতা অত্রনক দিবশ সম্ভািনামে এিং এর বসত্রনমাটিক

ট্রিটত্রমন্ট অত্রনক নতু ন ধ্রত্রনর। ১৯৫৯ সাত্রল ততবর এই িবি সংত্রিেনার সত্রে পবরর্াবলত একটি পাবরিাবরক কাবিবন যার বিষে বনর্ুজাত্রতর ঘত্রর জত্রে উিিত্রর্চর
ব্রাহ্মর্ েম্পবতর ঘত্রর িড় িওো এক তরুর্ীর আত্মপবরর্ত্রের সংকট।

কাবিবনটি িলা িত্রেত্রি সুজাতার (েবলত নাবেকা) দৃবষ্টত্রকার্ দথত্রক এিং এর কাবিবন আংবশকভাত্রি িাস্তিিাত্রের বেত্রক ঝুাঁ ত্রক পত্রড়। আত্ররকটি শবিশালী
িযবতক্রম িল সুজাতার মা র্ারুর র্বরোেন – ত্রুটিপূর্চ, মাতৃ ত্রেি ও বনষ্ঠুর বিশ্বাস িযিস্থার মত্রধ্য দোলােমান এিং সমাত্রজ একঘত্রর িত্রে যাওোর ভত্রে ভীত।

এই িবিত্রত দেখ্া যাে, দযমনভাত্রি বনত্রজর দমত্রে রমাত্রক দেত্রখ্, দসইভাত্রি সুজাতাত্রক বনত্রজর সন্তান বিসাত্রি গ্রির্ করত্রত র্ারু কুবিত। বর্েনাটয র্ারুর
বিধ্াত্রক এবগত্রে বনত্রে যাে দসই সমে পযচন্ত যখ্ন দুই দমত্রেই প্রাপ্তিেস্ক আর সুজাতা ভাত্রলািাসা খ্ুাঁত্রজ পাে একটি ব্রাহ্মর্ পুরুত্রষর মত্রধ্য দয আিার,
ঘটনার্ত্রক্র, গান্ধীিােীও। সুজাতার িাগেেত্রক গান্ধীিােী বিসাত্রি দেবখ্ত্রে পবরর্ালক বিমল রাে কাবিবনটিত্রক আেশচিাত্রের জগত্রত তু ত্রল আত্রনন। কাবিবনটি দশষ
িে বনত্রজর দিত্রি দনওো এই ব্রাহ্মর্ পুরুত্রষর সত্রে সুজাতার বিত্রে িওোর মাধ্যত্রম একই িাতচ া বেত্রে। দয িবি ১৯৫০-র েশত্রকর দশষ িির মুবি দপত্রেত্রি
দসই িবিত্রত, বসত্রনমাটিক বেক দথত্রক দেখ্ত্রল, এই রকম একটি বিষেত্রক মাবজচতভাত্রি এিং র্বরেগুবলর স্তত্রর সত্রবাধ্ন করাই সম্ভিত বিল সি দর্ত্রে ভাত্রলা
উপাে যা রাে এিং বর্েনাটযকার নত্রিিু দঘাষ িযিিার করত্রত দপত্ররত্রিন। তত্রি, পরিতীকাত্রল, অঙ্কুর, মন্থন এিং োমুত্রলর মত বনউ ওত্রেভ বসত্রনমার
আবিভচ াত্রির পর যখ্ন এই একই বিষত্রে বনত্রে পবরর্ালকরা কাজ কত্ররত্রিন তখ্ন দসগুবল অত্রনক দজারালভাত্রি উপস্থাবপত িত্রেত্রি।

সামাহিক ন্যােহবচাত্ররর উপর আস্থাস্থাপন্
১৯৭০-এর েশত্রকর বিবি িবির বিষে পুত্ররাপুবরভাত্রিই বিল অভািঃ একটি যুদ্ধ, সুেীঘচ িাে আত্রিালন, গর্বিত্রক্ষাভ, অপ্রবতিত মুদ্রাস্ফীবত এিং িযাপকিাত্রর
দিকারে। স্বাধ্ীনতা পাওোর বতন েশত্রকর মত্রধ্যই, অসংখ্য মানুষ বিপজ্জনকভাত্রি িাাঁর্বিত্রলন, মবরো আর দক্রাত্রধ্ ফু টন্ত। এই দিাধ্গুবলই এক রাগী যুিত্রকর
র্বরোেত্রনর সমে উজ্জ্বল িত্রে উত্র বিলঃ ১৯৭৫ সাত্রলর বেওোত্ররর লড়াকু, সািসী নােক।

আিাত্ররা, বেওোর বিল অনয দের্ীর একটি িবি যা একটি িৃ িের েশচক দগাষ্ঠীত্রক বনশানা কত্রর, সুবিশাল পবরসত্রর গল্প িলার পত্রথ দিাঁ ত্রট মূলধ্ারার র্লবিত্রের
গন্ডীত্রক ধ্াক্কা দেে। এই িবিটিত্রক “অনয ধ্রত্রনর মূলধ্ারার র্লবিে” বিসাত্রি দের্ীিদ্ধ করা িত্রেবিল। ভারতীে র্লবিত্রের ইবতিাত্রস অনযতম আইকবনক িবি
বিসাত্রি প্রবতবষ্ঠত বেওোর “নােক” র্বরত্রের সংজ্ঞাত্রক নতু নভাত্রি বনমচান কত্রর। দস িত্রে ওত্র এমন এক নােক দয তার পূিচসূরীত্রের দথত্রক অত্রনক দিবশ
আক্রমর্াত্মক। সংত্রক্ষত্রপ িলত্রত দগত্রল, বেওোর বিজত্রের গল্প। দসই নােক দয তার দেে ইউবনেত্রনর সভয িািার ভু ল বসদ্ধাত্রন্তর ফত্রল ক্ষবতগ্রস্ত িে, মা-দক
পবরযােী েবমক বিসাত্রি িত্রবর আিাসন ততবরর কাত্রজ বেনমজু রী করত্রত দেত্রখ্। িড় িত্রে দস পবরর্ত িে একজন ক্রুদ্ধ যুিত্রক দয অকুিাে িত্রে ওত্র একজন
েন িা অপরাধ্জগত্রতর মাথা এিং যার মত্রধ্য দথত্রক যাে গরীি মানুত্রষর প্রবত বিমুখ্ তার র্ারপাত্রশর দয সমাজ তার উপর সুতীব্র ঘৃ র্া। সম্মাত্রনর সত্রে দিাঁত্রর্
থাকার িাবরত্রে যাওো স্বপ্নত্রক আিার বনত্রজর আেত্রে আনত্রত বিজে যখ্ন দিত্রি বনত্রচ্ছ্ দর্ারার্ালাত্রনর পথ, তারই দিাত্রটা ভাই রবি িত্রে উ ত্রি একজন
কতচ িযপরাের্, পবরেমী পুবলশ অবফসার।

িস্তুত, ১৯৭৩ সাত্রলর জঞ্জীর িবিত্রতই এই রাগী যুিত্রকর র্বরোেত্রনর দমজাজ বস্থর িত্রে যাে। এই িবি রাস্তা ততবর কত্রর বেত্রেবিল িত্রলই পুাঁবজিােীত্রের বিরুত্রদ্ধ
েবমকত্রের সংগ্রাম, সামাবজক সুরক্ষার অভাি, দয দকাত্রনা উপাত্রে দের্ীনিষময মুত্রি দফলার প্রত্রর্ষ্টা আর মাতৃ ত্রের শুবর্তার মত্রতা সামাবজকভাত্রি প্রাসবেক
সমসযাত্রক বেওোত্রর দেখ্াত্রনা সম্ভি িত্রেত্রি।

এক নজত্রর দেখ্ত্রল, বেওোর অবস্থর সম্পত্রকচ র কাবিবন। প্রথত্রম অনুরি বকন্তু পত্রর যুযুধ্ান দুই ভাই এিং পবরর্াত্রম তাত্রের বিত্রচ্ছ্ে – এই ঘটনার ির্চনা কত্রর
দুই দলখ্ক দসবলম-জাত্রভে আর পবরর্ালক যশ দর্াপড়া এই সম্পত্রকচ র ভার বনত্রে দখ্লা কত্ররত্রিন। এখ্াত্রন বিজে পবতত এিং রবি োর্কতচ া এই বিসাত্রি,
তনবতক বেক দথত্রক, “ভাত্রলা” এিং “মত্রির” দয িন্দ্ব আত্রি িত্রল ধ্ত্রর দনওো িে দসই িন্দ্বই তাত্রের বিত্রচ্ছ্ত্রের কারর্। খ্ােয ও সংস্থাত্রনর অভাত্রি ভরা দয
জীিন সম্মান দেে না তার আঘাত – বনত্রজর আত্রশপাত্রশর পৃ বথিীত্রক উলত্রট দফলার আশা করত্রত করত্রত বিজত্রের বভতর দয রাগ ফু টত্রত থাত্রক তা আসত্রল
ভারত্রতর িাজার িাজার মানুত্রষরই বনরন্তর রূপক। ফলত, বেওোর, আত্রগর মতই আজও একই রকম প্রাসবেক।

বেওোত্ররর পর দথত্রকই, এই একই বিষে, অথচাৎ দকান িযবির সাত্রথ অনযাে িত্রেত্রি এিং নযাত্রের সন্ধাত্রন তার যাো, বনত্রে িবি ততবরর একটা দঝাাঁক দেখ্া
যাে। অদ্ভুতভাত্রি, এগুবলর মত্রধ্য অত্রনক িবিত্রতই গল্প িলা িা গভীত্রর বগত্রে বিত্রেষত্রর্র িেত্রল মবস্তষ্কিীন বিংসার উপবস্থবতই দিবশ বিল। তত্রি, বনউ ওত্রেভ
বসত্রনমার পবরর্ালকরা আত্ররা জটিল বিষে বনত্রে কাজ করার কথা বর্ন্তা কত্ররত্রিন, িািয অবতত্ররক িাে বেত্রে দসগুবলর সত্রে অত্রনক সূক্ষ্ম অনুভূবত জবড়ত্রে
বেত্রেত্রিন। এই রকমই একটি অসাধ্ারর্ িবি মু জফফর আবলর গমন।

Poster Credit: NFDC / NFAI
দপািার দক্রবেটঃ এনএফবেবস/ এনএফএআই

১৯৭৮ সাত্রল মুবি পাওো গমত্রনর বিষে দগালাম িাসান এিং লালুলাল বতওোবর, উের প্রত্রেত্রশর একটি প্রতন্তয গ্রাত্রমর িাবসিা দুই িন্ধু। লালুলাত্রলর পরামত্রশচ
দগালাম িত্রবর টযাবির্ালক বিসাত্রি বনত্রজর ভাগয পরীক্ষা করত্রত যাে। অসুস্থ মা-দক স্ত্রীর োবেত্রে গ্রাত্রম দরত্রখ্ দস দপ াঁিে শিত্রর। যবেও দস তার গ্রাত্রমর অসুখ্ী
জীিনত্রক বপিত্রন দফত্রল আত্রস, বকন্তু িত্রবত্রত দস দকানক্রত্রম টিাঁত্রক থাত্রক। িবি দশষ িে নাগবরক জীিত্রন েু িত্রত থাকা দগালামত্রক বেত্রে দয আর বফত্রর দযত্রত
পাত্রর না।

গমন িবিটি েমজীিী দের্ীর উত্থান এিং তাাঁত্রের অবিরত সংগ্রামত্রক একটি পবরত্রপ্রবক্ষত্রত রাত্রখ্। এর বিষেিস্তু, যা প্রাথবমকভাত্রি মত্রন িে শুধ্ু মাে এক কৃষত্রকর
ভাত্রলাভাত্রি দিাঁত্রর্ থাকার সন্ধান, অবর্রাৎ তা পবরর্ত িে একটি জটিলতর আখ্যাত্রন। এই আখ্যান োবরদ্র দথত্রক উত্থান, গ্রাম দথত্রক শিত্রর স্থানান্তর এিং কম
আত্রলাবর্ত নাগবরক বনঃসেতার মত িৃ িের প্রত্রের দমাকাবিলা কত্রর। ভূ বমিীন কৃষক দথত্রক শিত্ররর মজু ত্রর পবরর্ত িওো, ভারত্রতর ধ্বত্রস দযত্রত থাকা

অথচনীবত, িড় শিত্ররর স্বপ্ন, এিং শিত্রর দখ্ত্রেপত্রর ভাত্রলাভাত্রি দিাঁত্রর্ থাকার দয অধ্রা কল্পনা রত্রে যাে বিেিীন মত্রন – এই সি বকিু ই এই িবি মানবিকতার
সত্রে তু ত্রল ধ্ত্রর।

এই িবিগুবল মুবি পাওোর পরিতী েশকগুবলত্রত, প্রাে িাস্তিিবজচত, কত্র ার এিং বিংসাত্মক বিবি র্লবিত্রের জনবপ্রেতা িহুগুর্ দিত্রড় যাে। একই সত্রে,
েবমক আত্রিালন েমন করা িত্রেত্রি, দিাট কৃষকরা জবমর উপর তাত্রের অবধ্কার িাবরত্রেত্রি, বলেবভবেক বিংসা ও বলে তিষময ক্রমশয দিত্রড় র্ত্রলত্রি। িাস্তি
জীিত্রনর েমিন্ধ করা সামাবজক বনপীড়ন িবির পেচ াে একগুাঁত্রে বিংসাত্মক আর্রর্ত্রক িাবড়ত্রেই বেত্রেত্রি। ১৯৯০ েশত্রকর মত্রধ্য, মূলধ্ারার বিবি র্লবিত্রে ততবর
িত্রত থাত্রক এমন সি িবি দযগুবলত্রত নােক দিপত্ররাো খ্ু নজখ্ম কত্রর একা িাত্রত সামাবজক নযাত্রের প্রবতষ্ঠা কত্রর, যা দথত্রক আিাত্ররা দিাঝা যাে ভারতীে
সমাত্রজর সমবষ্টগত িু নট ঠিক কতটা ধ্বত্রস পত্রড়ত্রি।

২০১২ সাত্রল মুবি পাওো িবির পবরর্ালক দযমন অনুরাগ কাশযপ (গযাংস অফ ওোবসপুর) িসন িালা (ত্রপেলারস) আর অসীম আিলুওোবলোর (বমস
লাভবল) িাত ধ্ত্রর বিবি িবির আখ্যাননশলী অত্রনকটা রুক্ষ ও তীব্র িত্রে উত্র ত্রি। পত্ররর িিরগুবলত্রত দেখ্া দগত্রি রবজত কাপুত্ররর আাঁত্রখ্া দেবখ্, ২০১৪ সাত্রল
আর ২০১৫ সাত্রল নীরজ দঘওোত্রনর মাসান। এই িবিদুটি ভারত্রতর জটিল জাতপাত িযিস্থা এিং অিাধ্ দুনীবত বনত্রে তীক্ষ্ণধ্ার প্রে তু ত্রলত্রি। অবর্ত্ররই দনটবিি
এমন সি কনত্রটন্ট দেখ্াত্রত শুরু করল দযগুবলর সত্রে বমত্রশ আত্রি সামাবজক নযােবির্াত্ররর ঝলক। উোিরর্ বিসাত্রি দসত্রক্রে দগমস, ভারত্রতর প্রথম দনটবিি
অবরবজনাল বসবরজটির উত্রল্লখ্ করা যাে। ৮০ আর ৯০-এর েশত্রকর বনউ ওত্রেভ বসত্রনমার পবরভাষা দভত্রে দিবরত্রে আসা, ২০১২ সাত্রল শুরু িওো দেলবি
ক্রাইত্রমর মত মবিলাত্রের উপর দ্রুত িাড়ত্রত থাকা বিংসাত্মক ঘটনাত্রক দকন্দ্র কত্রর ততবর ওত্রে ি বসবরজগুবল এই বিশ্বাস দথত্রকই উত্র এত্রসত্রি। বিত্রনােত্রনর
িাওো ক্রমশ দযভাত্রি নানা বিবমং সাবভচ ত্রসর বেত্রক ঘুত্রর যাত্রচ্ছ্ তাত্রত মত্রন িে দয, িতচ মান ভারত আর িড় পেচ ার িবিত্রত সামাবজক নযােবির্াত্ররর সন্ধান
দেখ্ত্রত আর আগ্রিী নে। তারা িরং তাত্রের িাত্রতর মুত্র াে থাকা স্মাটচত্রফাত্রনর পেচ ার স্বাচ্ছ্িযত্রত দথত্রকই এই নযােবির্াত্ররর সন্ধানকারীত্রের দেখ্ত্রত দিশী
উৎসুক।

নীলশ্রী বিশ্বাস একজন স্বাধ্ীন র্লবিে বনমচাতা ও দলখ্ক। বতবন যােিপুর বিশ্ববিেযালে দথত্রক তু লনামূলক সাবিতয ও বফল্ম অযান্ড দটবলবভশন ইনবিটিউট অফ
ইবন্ডো (এফটিআইআই) দথত্রক বসত্রনমা বনত্রে পড়াশুত্রনা কত্ররত্রিন। তাাঁর পরিতী িই, ইরফান নবির সত্রে যুগ্মভাত্রি দলখ্া, দিনারস (বনত্রোগী িু কস), দিত্ররাত্রি
২০২১ সাত্রলর গ্রীত্রে।

