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পিরেপক্িষত” িবষয়ক েসিমনার ও আেলাচনাসভা অনুষ্িঠত হয়।

বাংলােদশ

েসিমনাের বক্তাগন বেলন, সুিচত্রা েসেনর অিভনয় িনেয় বাংলােদেশর
চলচ্িচত্ের িশক্ষা ও গেবষণা জরুরী হেয় পেড়েছ। তার অিভনয় ৈশলী
ধারণ কের চলচ্িচত্র িনর্মাণ হেল তা এখনও ব্যবসা সফল হেত পাের।
আেগ চলচ্িচত্েরর নায়ক নািয়কােদর অিভনয় েদখেত মানুষ হেল িসেনমা
হেল েযত; আর এখন িসেনমার নায়ক নািয়কারা এেস দর্শকেদর আকর্ষন কের।
সুিচত্রা েসেনর আমল আর বর্তমান চলচ্িচত্েরর এই অবস্থা।
পাবনা সরকাির এডওয়ার্ড িবশ্বিবদ্যালয় কেলেজর িশক্ষক পিরষেদর
সাধারণ সম্পাদক ড. এেকএম শওকত আলী খােনর সভাপিতত্েব েসিমনাের মূল
প্রবন্ধ উপস্থাপন কেরন বাংলােদশ িফল্ম আর্কাইেভর মহাপিরচালক ড.
েমাহাম্মদ জাহাঙ্গীর েহােসন।
প্রবন্েধর উপর আেলাচনা কেরন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র েটিলিভশন ও
চলচ্িচত্র িবভােগর িশক্ষক েগাপা িবশ্বাস। সূিচত্রা েসন স্মৃিত
সংরক্ষণ পিরষদ সভাপিত ও পাবনা েজলা পিরষদ প্রশাসক এম সাইদুল হক
চুন্নু ও সাধারণ সম্পাদক ডা. রাম দুলাল েভৗিমক এ সময় উপস্িথত
িছেলন।
সন্ধ্যায় পাবনা সরকাির এডওয়ার্ড কেলেজর অধ্যক্ষ প্রেফসর ড.
হুমায়ুন কিবর মজুমদােরর সভাপিতত্েব আেলাচনাসভায় প্রধান অিতিথ
িহেসেব বক্তব্য রােখন, রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়র সােবক িভিস ও
যুক্তরাজ্েযর সােবক হাই কিমশনার প্রেফসর ড. সাইদুর রহমান খান।

িবেশষ অিতিথ িহেসেব বক্তব্য রােখন, পাবনা েচম্বার অব কমার্স এন্ড
ইন্ডাষ্ট্ির িসিনয়র সহসভাপিত মাহবুব আলম মুকুল, রানা প্রপার্িটজ
এন্ড েডভলপােরর েচয়ারম্যান রুহুল আিমন িবশ্বাস রানা, পাবনা
প্েরসক্লােবর সহসভাপিত আখতারুজ্জামান আখতার, পাবনা প্েরসক্লােবর
সােবক সম্পাদক, এনিটিভ এবং সমকাল স্টাফ িরর্েপাটার এিবএম ফজলুর
রহমান, মাছরাঙা েটিলিভশেনর উত্তরাঞ্চলীয় ব্যুেরা প্রধান উৎপল
িমর্জা।
পের রােত সুিচত্রা েসন অিভনীত চলচ্িচত্র শাপেমাচন প্রদর্শন করা
হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা কেরন স্বাধীন মজুমদার। অনুষ্ঠান
শুরু আেগ সংগীত পিরেবশন কের চাঁদনী ও তুলতুল।
সংস্কৃিত মন্ত্রণালেয়র উদ্েযােগ, পাবনা েজলা প্রশাসেনর আেয়াজেন ও
সূিচত্রা েসন স্মৃিত সংরক্ষণ পিরষদ, পাবনার ব্যবস্থাপনায় ৬
এপ্িরল েথেক ১০ এপ্িরল পর্যন্ত পাবনায় পাঁচিদন ব্যাপী সূিচত্রা
েসন চলচ্িচত্র উৎসব চলেছ।
পর্যায়ক্রেম হসিপটাল, সাগিরকা, উত্তর ফাল্গুিন এবং হারােনা সুর
চলচ্িচত্র প্রদর্িশত হেব।
পাবনা প্েরসক্লাব সভাপিত প্রেফসর িশবিজত নাগ, িসিনয়র সহসভাপিত
কামাল িসদ্িদকী, অর্থ সম্পাদক নেরশ মধু, িবিশষ্ট
প্রেফসর
কামরুজ্জামান,
পাবনা
িবজ্ঞান
ও

িশক্ষািবদ
প্রযুক্িত

িবশ্বিবদ্যালেয়র বাংলা িবভােগর েচয়ারম্যান ড. এম আবদুল আলীম,
িশক্ষক ও ছাত্র উপেদষ্টা ড. েমা: হািববুল্লাহ, প্রক্টর আওয়াল
কবীর জয়, সদর উপেজলার মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান শামসুন্নার েরখা,
সম্িমিলত সাংস্কৃিতক েজাট সভাপিত আবুল কােশম, প্রথম আেলা
প্রিতিনিধ সেরায়ার উল্লাসসহ
ব্যক্িত এ সময় উপস্িথত িছেলন।
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