
	  

আ"জ$ািতক	  চলি$%	  উৎসেব	  বাংলােদেশর	  ‘িহ#া’	  
 

অ"ােমিরকার	  ক"ািলেফািন)য়া	  
ে"েটর	  লস	  এে#লস	  শহেরর	  
ঐিতহ%বাহী	  লস	  এে#লস	  িফ#	  
!ুল,	  হিলউড-‐এর	  সুিবশাল	  
অত#াধুিনক	  িমলনায়তেন	  িতন	  
িদন	  ধের	  অনুি%ত	  হেয়	  েগল	  
‘উইেমন’স	  ভেয়েসস	  নাও’	  
সংগঠেনর	  !"ৈদঘ&'	  চলি$%	  
উৎসব,	  ২০১১	  সােলর	  মাচ$	  ১৭	  -‐
১৯	  তািরেখ।	  চতুিদ&েক	  সাজ	  সাজ	  
রেবর	  মেধ$	  নারী-‐অিধকােরর	  
ওপের	  িবে$র	  ব"	  েদেশর,	  িবেশষ	  

কের	  নারীেদর	  িলিখত	  ও	  িনিম$ত	  অেনক	  !"ৈদঘ&'	  চলি$%	  !দশ$ন	  করা	  হেয়েছ।	  এেত	  বাংলােদশ	  েথেক	  ভারেত	  
নারী-‐পাচােরর	  ওপের	  পি#ম	  বাংলার	  অনন#া	  চ"বত%ী	  িনিম$ত	  ‘িদ	  জািন%’,	  বাংলােদেশ	  ব"বািলকােদর	  সং#াম	  ও	  
িনয$াতেনর	  ওপের	  িবজেয়তা	  দাস	  িনিম$ত	  ‘!"াে%ড	  গাল$%’	  এবং	  ইসলােমর	  নােম	  নারীর	  ওপের	  ফেতায়াবাজ	  ও	  
শািরয়াবাজেদর	  িহ#া	  িবেয়র	  িনম$ম	  ও	  িনল$%	  অত#াচােরর	  ওপের	  তথ#িচ&	  ‘িহ#া’	  েদখােনা	  হয়।	  ‘িহ#া’-‐র	  !ধান	  
চিরে%	  অিভনয়	  কেরেছন	  রাইসুল	  ইসলাম	  আসাদ	  ও	  ইেলারা	  গহর।	  পিরচালক	  রািকবুল	  হাসানেক	  অম#ণ	  
জানােনা	  সে#ও	  িতিন	  ঢাকা	  েথেক	  িভসা’র	  জিটলতায়	  আসেত	  পােরন	  িন,	  তেব	  উেদ$া&ারা	  তাঁেক	  পেরর	  অনু$ােন	  
আনবার	  েচ#া	  করেবন	  বেল	  জািনেয়েছন।	  	  
অনু$ােন	  টরে$া	  েথেক	  আমি$ত	  ব"া	  িহেসেব	  দুিদন	  ব"ব#	  রােখন	  ‘‘িহ#া’’-‐র	  রচিয়তা	  ও	  মুসিলম	  ক"ানািডয়ান	  
কংে$স-‐এর	  !া#ন	  ে"িসেড'	  ও	  িডের%র	  অফ	  শািরয়া	  ল’	  হাসান	  মাহমুদ।	  িতিন	  তাঁর	  ব"েব$	  তুেল	  ধেরন	  
নারীেক	  িনয়$েণ	  রাখার	  জন#	  পু#ষত&	  িচরকাল	  িক	  ধূত$তা	  ও	  সফলতার	  সােথ	  সং#ৃিত,	  ঐিতহ%,	  ভাষা,	  সািহত&,	  
েপাষাক,	  খাদ$,	  রা#,	  আইন	  ও	  ধম#েক	  কােজ	  লািগেয়েছ।	  ‘িহ#া’	  তথ#িচ&	  ও	  তাঁর	  ব"ব#	  িবপুলভােব	  সমাদৃত	  হয়	  
এবং	  ব"েব$র	  পের	  িবিভ$	  সংগঠন	  তাঁর	  কেয়কিট	  সা#াৎকার	  িভিডও	  ধারণ	  কের।	  উপি$ত	  অেনেকই	  
ইসলােমর	  নােম	  শািরয়া	  আইন	  !ারা	  নারী-‐িনয$াতেনর	  ওপের	  তাঁর	  িনম$াণাধীন	  পরবত%ী	  দু’িট	  তথ#িচ&	  রািকবুল	  
হাসান	  পিরচািলত	  ‘িডভাইন	  ে"ান’	  (ইংেরজীেত	  সাব-‐টাইেটল	  সহ	  বাংলায়)	  এবং	  কাজী	  িপয়াল	  ও	  েলখক	  
পিরচািলত	  ‘ইনসাইড	  ওেয়$ান'	  শািরয়া	  েকাট%’	  (এটা	  ক"ানাডায়	  িনিম$ত	  হেব)	  স"েক%	  গভীর	  আ"হ	  !কাশ	  
কেরন।	  িবিভ$	  সংগঠন	  ও"েলা	  !চার	  করেব	  বেল	  জািনেয়েছ।	  আগামী	  কেয়ক	  মােসর	  মেধ$	  ও"েলার	  কাজ	  েশষ	  
হবার	  কথা। 
Source: http://www.thebengalitimes.ca/details.php?val=2895&pub_no=0&menu_id=9	  


