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ইউএনএইচিসআর-এর সহেযািগতায় ঢাকায় আেয়ািজত
আ�জার্ িতক িফ� েফি�ভয্ােল উেঠ এেলা শরণাথ�েদর জীবেনর
গ�
ঢাকা ইউিনভািস র্িট িফ� েসাসাইিট (িডইউএফএস) এবং জািতসংেঘর শরণাথ� সং�া ইউএনএইচিসআর-এর েযৗথ
আেয়াজেন ১৪শ (চতুদ র্শ) আ�জর্ািতক আ�ঃিব�িব�ালয় শট র্ িফ� েফি�ভয্াল (আইআইইউএসএফএফ) গতকাল সমা�
হেয়েছ, েযখােন িসিরয়ার পিরচালক মুিশরফ েশখ েজইন িবজয়ী হেয়েছন “শট র্ িফ� অন িরিফউিজ” কয্াটাগিরেত তাঁর
"িকিলং বািঘরা" িসেনমার জ�। “িকিলং বািঘরা” িনরাপ�ার েখাঁেজ পালােনা শরণাথ�েদর ঝু ঁিক, চয্ােল� ও অনুভূিতর
একিট অন� গ�।
বাংলােদেশ িনযু� ইউএনএইচিসআর-এর �িতিনিধ ইেয়াহােনস ভন ডার �াও বেলন, “িসেনমা হে� েযাগােযাগ �াপেনর
এবং মানুষেক সংযু� করার একিট শি�শালী মা�ম। এর পিরিধ সীমা�, ধম র্, সং�িত ও ভাষােক অিত�ম কের সেচতনতা
ও সহানুভূিত ৈতির কের; যার মা�েম আমরা পাই সহমিম র্তা ও েসৗহা�র্। িসেনমা আমােদর েশখায়, ভাবায়, আর
পার�িরক ব�ন দৃঢ় কের”।
এই বছর বিরশাল, চ��াম, ঢাকা, খুলনা, ময়মনিসংহ, রা�ামািট ও িসেলট েজলায় পুেরা �িতেযািগতার িসেনমাগুেলা
�দিশ র্ত হেয়েছ, যার মে� িছল "শট র্ িফ� অন িরিফউিজ" িবভােগর জ� জমা েদওয়া ১৭০িট িসেনমার মে� বাছাইকৃত
১৬িট িসেনমা। িসেনমাগুেলা তুেল ধের সারা িবে�র তরুণ চলি�� িনম র্াতােদর �িতভা; এবং এর পাশাপািশ িমশর, জাম র্ািন,
ভারত, ইতািল, পতুর্গাল, যু�রাজয্, যু�রা�, িসিরয়া, িতউিনিসয়া ও তুরে�র শরণাথ�েদর জীবেনর গ�।
পুর�ার িবতরণী অনু�ােনর �ধান অিতিথ িবিশ� নাটয্ ও িসেনমা �ি�� নািসরুি�ন ইউসুফ বেলন, “এিট এমন একিট
�য্াটফম র্ েযখােন �িতভাবান তরুণরা আমােদর পার�িরক দািয়� স�েকর্ ভাবেত বা� কের। এই চলি�� উৎসেব
সহায়তা করার জ� ইউএনএইচিসআর-েক ধ�বাদ জানাই। এই সমথ র্েনর শুধুমা� আিথ র্ক মূ�ই রেয়েছ এমনটা নয়, এিট
তরুণ চলি�� িনম র্াতােদর জ�ও এক িবশাল অনুে�রণা”।
ইউএনএইচিসআর-এর �িতিনিধ ইেয়াহােনস ভন ডার �াও আরও বেলন, “আমরা এমন একিট �য্াটফম র্ ৈতিরেত
িডইউএফএসেক সহেযািগতা করেত েপের গিব র্ত। এখােন তরুণরা চলি�ে�র মা�েম িব��াপী শরণাথ� িবষয়ক বা�বতা
তুেল ধরেত পাের; েযন বাংলােদশ ও িবে�র অ�া� অংেশ সেচতনতা ৈতির ও আেলাচনা হয়। বাংলােদশ উদারভােব
েরািহ�া শরণাথ�েদর আ�য় িদেয়েছ। এখােন এবং সারা িব�জুেড় �িতিট শরণাথ�রই আলাদা আলাদা গ� রেয়েছ। েযেহতু
পৃিথবীেত বা�চুয্িতর ঘটনা এখনও অ�াহত রেয়েছ, তাই শরণাথ�েদর �তয্য়, আশা ও ��গুেলা বাঁিচেয় রাখেত এবং
তােদর একিট উ�ল ভিব�ত িনেয় ভাবেত এই ধরেনর �য্াটফম র্সহ এই গ�গুেলা বলার জ� চলি�ে�র শি�র
�েয়াজন”।
ই�ার�াশনাল ই�ার ইউিনভািস র্িট শট র্ িফ� েফি�ভয্ােলর এই সং�রণিট ইউএনএইচিসআর ও ঢাকা িব�িব�ালেয়র মে�
সহেযািগতার প�ম বছের পদাপ র্ণ কেরেছ। ছয়জন �নামধ� বাংলােদশী চলি�� সমােলাচকেদর িনেয় জুির গিঠত
হেয়িছল।
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