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‘দেশলর চচ্চিশের ধারা বোশব তরণুরা’ 

 
দলচ্চরফ ায়ার 

বাংাচ্চিউজশ াশেচ্চিশফার.কম 
 

ঢাকা: রাজধািীর ব্র্যাক ইউচ্চিভাচ্চিটিশত শয় দগ ইন্ট্রা-ইউচ্চিভাচ্চিটি অ্যাড এবং ল ি চ্চফল্ম প্রচ্চতশযাচ্চগতা „চ্চমরর‟।  এ আশয়াজশি 

অ্িাইি চ্চমচ্চডয়া পা ি িার চ্চশশব চ্চি দেশলর অ্িযতম জিচ্চপ্রয় অ্িাইি চ্চিউজশপা ি া বাংাচ্চিউজশ াশয়চ্চিশফার.কম। 
 
দরাববার ব্র্যাক ইউচ্চিভাচ্চিটির অ্চ্চডশ াচ্চরয়াশম দরাশের িাম দঘাণা করা য়। এ অ্িষু্ঠাশি চ্চবচারকরা িাড়াও উপচ্চিত চ্চিশি চ্চবচ্চলষ্ট 
চচ্চিে চ্চিমিাতা দমারশলেু ইাম।  
 

চ্চতচ্চি তার বক্তশবয বশি, “এক ময় বাংাশেশল চচ্চিে চ্চিশয় কাজ করশব এমি দিশশমশয়ই পাওয়া দযত িা। চ্চকন্তু আজ তরণুরা দেশলর 

চচ্চিে চ্চিশয় কাজ করশত আগ্রী শয় উঠশি। এ া আমাশের স্বপ্ন দেখাশে। এভাশবই একচ্চেি বাংাশেশলর চচ্চিে পূণিতা পাশব।”  
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ব্র্যাক ইউচ্চিভাচ্চিটি চ্চফল্ম ক্লাশবর উশেযাশগ এ প্রচ্চতশযাচ্চগতায় ১ মাবযাপী চ্চলক্ষাথীশের চ্চিশজশের ততচ্চর চ্চবজ্ঞাপি এবং ল ি চ্চফল্ম চাওয়া য়। 
এশত ব্র্যাক ইউচ্চিভাচ্চিটির চ্চলক্ষাথীশের মশধয দথশক উশঠ আশ দবল কশয়কটি চ্চবজ্ঞাপি ও ল ি চ্চফল্ম।  
 

আশয়াজকরা জািাি, ২২টি ল ি চ্চফল্ম এবং ৫টি চ্চবজ্ঞাপি জমা পশড়। এশের মশধয দথশকই দরা চ্চিবিাচি করার জিয চ্চবচারকশের কাশি 
ল ি চ্চফল্ম ও চ্চবজ্ঞাপি পাঠাশিা য়। চ্চবচারক চ্চশশব চ্চিশি জিচ্চপ্রয় চচ্চিে চ্চিমিাতা দরেওয়াি রচ্চি ও চ্চবচ্চলষ্ট চ্চবজ্ঞাপি চ্চিমিাতা চ্চপপু 
খাি।  
 
চ্চবচারকশের চ্চিবিাচশি চ্চবজ্ঞাপশি দরা শয়শি ব্র্যাক ইউচ্চিভাচ্চিটির চ্চলক্ষাথী াচ্চকব খাি। এিাড়াও ল ি চ্চফশল্মর চ্চবচ্চভন্ন চ্চবভাশগও দরা 
চ্চিবিাচি করা য়।  
 

দরা চ্চতি চ্চবভাশগ পুরস্কার দপশয়শি „েয এচ্চগ্রশমি। এর মশধয দরা পচ্চরচাক ও দরা  চ্চশিমাশ াগ্রাফার চ্চজ িাইম দচৌধরুী এবং দরা 
অ্চ্চভশিতা তারীম এলরাক।  
 

অ্িযচ্চেশক „চ্চিরাশাশকর গল্প‟ িচ্চবর জিয দরা চ্চিপ্ট রাই ার চ্চিবিাচ্চচত শয়শিি আব ুিাঈম ধুা। এিাড়াও দরা িচ্চবর পুরস্কার চ্চজশত 

দিয় „েয এচ্চগ্রশমি‟।   

 

েয এচ্চগ্রশমশির পচ্চরচাক ব্র্যাক ইউচ্চিভাচ্চিটির চ্চলক্ষাথী এলরাক বশি, “এমি আশয়াজি আমাশক অ্িয একটি অ্িভূুচ্চত এশি চ্চেশা। 
জীবশি চ্চকিু করার িতুি অ্িশুপ্ররণা দজাগাশা। আচ্চম এচ্চগশয় দযশত চাই।”  

 
এমি আশয়াজি ম্পশকি  আশয়াজকরা বাংাচ্চিউজশক অ্িাইি চ্চমচ্চডয়া পা ি িার চ্চশশব শযাচ্চগতা করার জিয চ্চবশলভাশব ধিযবাে 
জািাি।  
 

তারা বশি, “এবারই প্রথম ব্র্যাক ইউচ্চিভাচ্চিটি চ্চফল্ম ক্লাব এধরশির আশয়াজি করশা। ভচ্চবযশত দেলবযাপী এধরশির আশয়াজি করার 

ইশে আশি।”  

 

বাংাশেল ময়: ২২০৮ ঘণ্টা, এচ্চপ্র ০১, ২০১৩ 

ম্পােিা: আব ুাাি লাীি, চ্চিউজরমু এচ্চড র, আচ্চল চ্চবশ্বা, অ্যাচ্চস্ট্যাি আউ পু  এচ্চড র 
 


