
 

 

আমরাই নারী, আমরাই অপরাজিতা 

“আমরা সন্তান িন্মদাননর কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করনত পাজর জকন্তু ককান অন্যায় নয়। আমরাই নারী, আমরাই 

অপরাজিতা” – এই কলাগাননর মাধ্যনমই কেষ হ্য় সাদাত রহ্মান সাজকব জনজম িত স্বল্পদদর্ঘ িয চলজিত্র “অপরাজিতা”। 

সাজকব ক্লাস কেন এ পড়ুয়া একিন ছাত্র, জযজন এই অল্প বয়নসই কযৌন জনয িাতন এর জবরুনে কথা বলা শুরু কনরনছ, 

তার স্বল্পদদর্ঘয চলজিনত্রর মাধ্যনম।  

 

সম্প্রতি কৃতিতিদ ইতিতিটিউটে হটে যাওো “যুি সটেলি ২০১৮ িাাংলাটদশ ও এটেন্ডা ২০৩০ িারুটের প্রিযাশা” 

উপলটে চলতিত্র তির্ মাণ প্রতিটযাতিিাে মর্া. সাদাি রহর্াি সাতিটির তিতর্ মি ‘অপরাতেিা’ চলতিত্রটি “মেষ্ঠ স্বল্পদদর্ঘ ময 

চলতিত্র” তহসাটি স্বীকৃতি মপটেটে।  এিদর্ মোেটিলা মেটিই মোে র্াতিতর্তিো মর্ািাইল তদটে ফাতি তিতিও, িািসহ 

শে ম তফল্ম, িােি তিতরর আগ্রহ তেল িার। মসই সর্ে িাসাে িতিউোর িা োিাে এিাং মিাটিা এতিটিাং োিা িা 

োিাে মর্ািাইল িযাটর্রার এিটি অপশি ব্যিহার িটরই তিতিও তিপ মোড়া লাতিটে তিতিও িািাটি িািাটিই শে ম 

তফল্ম িািাটিার প্রতি আগ্রটহর শুরু। িির্ মেতণটি পড়ার মশি তদটি ইউএিতিতপ, ইউএি উইটর্ি, ইউএি িলাতিোস ম 

এিাং ইতেওতপো.িাাংলা িারীটদর মযৌি হেরাতির প্রতিিাদ তিটে “ইয়ুে তিতিও িিটেি ২০১৭” িাটর্ এিটি দুই তর্তিটের 

শে ম তফল্ম প্রতিটযাতিিার আটোেি িটর। সাতিি ‘অপরাতেিা’ িাটর্ শে ম তফল্ম তিতর িটর এিাং ফাইিাটলর েন্য 

তিি মাতচি হে। শে ম তফল্মটির র্াধ্যটর্ প্রতিটযাতিিাে রািার-আপ হওোর মসৌিাগ্য অেমি িটর। িিমর্াটি মস িড়াইল 

সরিাতর উি তিদ্যালটের দশর্ মেতণর তশোেী এিাং এিেি সার্াতেি উটদ্যাক্তা তহটসটি ‘িড়াইল িলাতিোস ম’ সহ 

তিতিন্ন সাংিঠটির সাটে েতড়ি।  

সাতিটির তিতর্ মি ‘অপরাতেিা’ শে ম তফল্মটির তিিেিস্তু তেল িারীটদর মযৌি হেরাতির তিরুটে প্রতিিাদ। এখাটি মদখাটিা 

হে, এিেি স্কুটল পড়ুো তিটশারী তিিাটি িার তিটের তশেি দ্বারা মযৌি হেরাতির তশিার হওোর প্রতিিাদ িটরটে। 

খুি সাহতসিিার সাটে বুতের্ত্তার পতরচে তদটে সার্াতেি মযািাটযাি র্াধ্যটর্ এই র্ঘেিার প্রতিিাদ িটর। এই স্বল্প 



দদর্ঘয চলজিনত্রর মাধ্যনমও সাজকব কপাোঁনছ জদনত সক্ষম হ্নয়নছন নজিত জকছু বাতিা, যা আমানদর এই সমানি নারীনদর 

িীবনন অহ্রহ্ র্ঘনে যানে। আমানদর এই সমানি জকভানব প্রজতজদন ছাত্রীরা জনয িাজতত হ্নে জকছু জেক্ষক, ককাচ নানমর 

কনাোংরা মানুজষকতার মানুনষর কানছ কসই জনতযজদননর জচত্রটিই সাজকব তুনল ধরনত সক্ষম হ্নয়নছন তার েে িজিল্মটিনত। 

আবার, জকভানব এমন জবপদসোংকুল সমনয় ইন্টারননেনক কানি লাজগনয় জননিনক জবপদ কথনক উোর করা যায় কসটিও 

নািজনকভানব তুনল ধরনছন স্বপ্নবাি সাজকব। তিশাল এই প্রযুতক্তর যুটি, আর্াটদর র্িতসিিাো যখি িার খারাপ 

তদিগুটলাটি িাটে লািাটি চাে, িখি অপরাতেিা িা হটে মিা উপাে মিই। আর্াটদর এই তিটশারীটদর িাই 

অিলম্বি িরটি হে মিৌশল। তিটেটি প্রর্াণ িরটি, তিটের মযাগ্যিা প্রর্াণ িরটি আর িষ্ট র্ািতসিিা মেটি 

তিটেটি িাাঁচাটি। ময মর্টেো সিল িাধা অতিক্রর্ িটর র্াটঠ িার মেষ্ঠত্ব প্রর্াণ িরটি পাটর িাটি দূি মল িািার 

আর মিাি অিিাশ মিই। প্রযুতক্ত িাটদরটি আটরা এিধাপ এতিটে তদটেটে। আর তিটের অোটেই মস হটে 

উটঠটে"অপরাতেিা"। এই অরাতেিারা হেটিা িষ্ট র্িগুটলাটি মর্রার্ি িরটি পারটি িা। িটি সর্াটে তচতিি 

িটর, সর্াে মেটি ছুটড় মফটল তদটি পারটি। এই তফল্মো িাতর এিো িতহিঃপ্রিাশ। যা আর্াটদর আরও অটিি 

অপরাতেিা মদখার সুটযাি িটর তদটি। এো আে সর্টের প্রটোেি। 

     

িাাংলাটদটশর মপ্রোপটে িারীটদর প্রতিতদি মিাি িা মিাি মযৌি হেরাতির সেুতখি হটি হে।  সি িেসী িারীরা 

তিতিন্ন তশো প্রতিষ্ঠাি সহ ির্ মটেটত্র, িাটস এিাং পতরিাটরও পুরুিটদর দ্বারা মযৌি হেরাতির তশিার হে। মযৌি হেরাতির 

অতিটযাি তুটল তিচার মপটেটে, এর্ি অতিজ্ঞিা হাটি মিািা িরাং দুিঃখেিি হটলও সিয, এখটিা আর্াটদর সর্াটে 

অতিটযাটির প্রতুযত্তটর িারীটদর িাপড় িা চলাচটলর সর্ে তিটেই আটলাচিা িরা হে মিতশ। মযৌি হেরাতি এিটি 

শাতিটযাগ্য অপরাধ, যা িারীর অতধিার িো র্ািিাতধিারটি লাংর্ঘি িটর। িাাংলাটদটশ মযৌি হেরাতির তিরুটে িারী 

আটদালি রটেটে িটে, তিন্তু িািতরি তচিটন্য িার মিাটিা প্রিাি পটড়টেিা এিাং পািতলি িাস মেটি শুরু িটর 

িারীর প্রতিটি পদটেটপই এখটিা মযৌি হেরাতির তশিার হটি হটে। হেরাতির র্ািতসিিা সৃতষ্ট িা এর উৎপতত্ত সিটিম 

প্রাে সিটলই পাতরিাতরি তশো, তিতিি তশো ও পতরটিশ অটিিাাংটশ দােী। েিপতরসটর (পািতলি মেস িা 

েিসর্াির্ স্থাি) িারীটদর মযৌি হেরাতি প্রতিটরাটধ িাাংলাটদটশ মিাটিা সুতিতদ মষ্ট আইি মিই। তিদ্যর্াি আইটি তিছু 

তিধাি োিটলও মিই িার প্রটোি এিাং সটচিিিারও অিাি সুস্পষ্ট িাটি মদখা যাে। এোড়াও খুি ির্ তিতির্ 

সরাসতর এই মযৌি হেরাতির প্রতিিাদ িটরি। আইটির যোযে প্রটোটির পাশাপাতশ এসি সর্স্যা দূরীিরটণ প্রটোেি 

পুরুিিাতিি সর্াটের র্ির্ািতসিিার পতরিিমি, এিাং সরাসতর প্রতিিাদ িরা। এোড়াও িারীটদর প্রতি েোর 

র্টিািাি তিতরটি সার্াতেি আটদালি িটড় মিালা প্রটোেি এিাং মসটেটত্র িিমর্াটি সার্াতেি মযািাটযাি র্াধ্যর্ 

ও মেিটিালতে অটিি িড় ভূতর্িা পালি িরটি পাটর। মযৌি হেরাতির তিরুটে শুধু প্রতিিাদ িে সাটে এটি িা িরার 

েন্য পুরুিটদর র্ািতসিিার পতরিিমটির েন্য সাতিটির িরা এই মোে প্রটচষ্টাটিই আর্রা পাতর সিার র্াটে েতড়টে 

তদটি। ‘অপরাতেিা’ শে ম তফল্মটির র্াধ্যটর্ সার্াতেি সটচিিিা সৃতষ্টর মেটত্র সার্াতেি মযািাটযাি র্াধ্যর্ োড়াও 

সরিাতর ও মিসরিাতরিাটি উটদ্যাি মিওো মযটি পাটর। ২ তর্তিটের এই তিতিও মযৌি হেরাতি িা িরার েন্য সটচিি 

িরার পাশাপাতশ মর্টেটদরটিও উৎসাতহি িটর এর্ি আপরাটধর তিরুটে প্রতিিাদ িরটি।   

 



সাতিটির ‘অপরাতেিা’শে ম তফল্মটি এই পয মে তিতিন্ন চলজিত্র প্রতিটযাতিিা সহ চলজিত্র মফতিটিটল প্রদতশ মি হটেটে। 

০৬ জিনসম্বর, ২০১৭ জেল্পকলা একানিজমর িাতীয় জচত্রোলার অজিনোজরয়ানম, বাোংলানদে জলগ্যাল এইি অযান্ড সাজভ িনসস 

ট্রাস্ট এবোং ব্র্যাক কিমস জপ গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবজলক কহ্লথ, ব্র্যাক ইউজনভাজস িটির কযৌথভানব আটোতেি  “শে ম তির্ 

মর্তিাং িতিটিশি ২০১৭” প্রতিটযাতিিাে সম্মানসূচক স্বল্পদদর্ঘ িয চলজিত্র জহ্নসনব খ্যাজত অিিন কনর। মসই সাটে 

প্রাোসার্ এিাং অযাটিাি ফাউটন্ডশি ির্তমি আটোতেি “৫ ব্যাি এন্ড তিউটিফুল ওোর্ল্ম তির্ মফতিিাল” এ এটি মিি 

অি ওিার মখিাি লাি িটর।  

 

জিল্মটির কেষজদনক, এনদনের কযৌন জনয িাতননর জবপনক্ষ সকল নারীনক রুনে দাোঁড়াননার অসীম সাহ্স কযাগানত সাজকব 

উনেখ্য কনরনছন বাস্তজবক একটি কলাগাননর। যা প্রনতযক নারীনক কযৌন জনয িাতননর জবরুনে রুনে দাোঁড়ানত মননাবল 

কযাগানব। কযনকান স্থানন, কযনকান সমনয়, কযনকান পজরজস্তজতনত, কযনকান জনয িাতননর জবরুনে আমনদর নারীনদর হ্নত 

পানর একটিই কলাগান – “আমরাই অপরাজিতা”। এভানবই একজদন এনদনের নারীরা সাজকনবর মত স্বপ্নবাি 

তরুণনদর হ্াত ধনর এজগনয় যানব অননকদূর। 

 

অপরাজিতা েে িজিল্মটি কদোর িন্য জনম্ন জলজেত জলঙ্কটি জভজিে করুণঃ 

https://www.youtube.com/watch?v=SRgTaFfcPOc 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRgTaFfcPOc

