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কমন জ ার- য িফ (ইংেরিজ: Common Gender, বাংলা অথঃ উভিল-
, বহৃ লা, িশখ ী বা িহজডা়) এিট ২০১২ সােলর একিট বাংলােদশী চলি র।
এিট কািহনী, সংলাপ, িচ রনা য ও পিরচালনা কেরেছন নামান রিবন। পাল
অ্যা প াগন িফ এর যানাের িনিমত এই চলি রিট রেযাজনা কের-
ছন মাশারফ হােসন, সাই ল হক জেুয়ল ও অ কিরম। এিট বাংলােদেশর
রথম চলি র যা মিু দয়া হেয়েছ ল-ু রর মা যেম।
চলি রিট একিট িহজডা় গা ীর সখু- ঃখ, হািস-কা ার গ িনেয় গেড় উেঠ-
ছ। চলি ে র অিভনয় কেরেছন সােহল খান, হাসান মাসদু, রােশদ মামনু
অপ,ু রাজী িসি কী, িচ রেলখা হ, ডিল জ র, সাজু খােদম, িদলীপ চ রব-
তী, অয়ন চৗধরুী, মানস বে যাপা যায়, শহী ল আলম সা ু, িসি রািলংসহ
আরও শতািধক ম কমী।

1 কািহনী সংে প

রিতিট িশ র মত সাধারণ ভােবই জ হয় িহজডা় স রদােয়র। মলূত এরা
পু ষ হেয় জ নয় এবং বয়স বিৃ র সােথ সােথ তােদর শারীিরক পিরবতন
ঘেট তেব তা আর দশটা সাধারণ ছেল বা মেয়র মত নয়। এক সময় তােদর
শারীিরক গঠন পিরবার ও সমােজর কােছ র দাড় কিরেয় দয়। এেদরেক
তারা কান রণীেত রাখেব পু ষ নািক নারী?
একিট ধনী পিরবাের জ রহন কের সশুময়। বয়স বিৃ র সােথ সােথ যখন
পিরবােরর সদ যরা বঝুেত পাের ও একজন বহৃ লা হেত চেলেছ, তখন বা-
বা সশুময়েক একিট িহজডা় গাি র কােছ পািঠেয় দয়ার যব া কের। িক
এেত িছল মােয়র অসীম আতনাদ। িহজডা় স রদােয়র পিরবাের নতনু কােনা
সদ য যাগ হেল তারা খবু আনে র মে য িদেয় তােক বরণ কের আর সিৃ
কতার কােছ নতনু সদে যর জ য আহার রদান করেত রাথনা কের। স স-ু
শময় থেক হেয় যায় সিু তা (সাজু খােদম) এবং এই এলাকার িহজডা় গাি র
মাসীর ( সােহল খান) কােছ বড় হয়। একবার এই পেুরা িহজডা় গাি একিট
িহ ু স রদােয়র িবেয়র আম রণ পায় এবং তারা সবাই সখােন িগেয় নােচ
গােন মািতেয় তােল। সখােন সিু তার েপ মু হয় স য় (িদলীপ চ রবতী)
নােমর এক যবুক এবং স য় িহজডা় জেনও সিু তার সােথ ব ু ব করেত চায়।
ঘটনা রেম স য় ও সিু তার মে য দা ন ব ুে বর সিৃ হয়। মাবাইেল
ঘ ার পর ঘ া কথা বলা, ির ায় কের েড় বডা়েনা, নৗকায় চেড় বে র
রাে য হািরেয় যাওয়া ই যািদ। ওেদর এই ব ুে বর কথা িহজডা় গাি র সবাই
জােন। আে আে সিু তার চলােফরা ও মন মানিসকতার অেনক পিরবতন
ল ্য করা যায়।

2 র াংেশ
• সােহল খান - মািশ

• হাসান মাসদু - িহ ু যি

• রােশদ মামনু অপু - তাতা

• রাজী িসি কী - সশুিমতার মা

• িচ রেলখা হ - বাবিলর মা

• ডিল জ র - একজন মা

• সাজু খােদম - সশুময়/সশুিমতা

• িদলীপ চ রবতী - স য়

• অয়ন চৗধরুী -

• মানস বে যাপা যায় - সশুিমতার বাবা

• শহী ল আলম সা ু - বাবিলর বাবা

• িসি রািলং - আইেটম গােন[1]

3 িনমাণ ইিতহাস

চলি রিট স েক পিরচালক নামান রিবেনর ব য; ধু নারী ও পু ষই
কী আশরাফলু মাখলুকাত? নারী ও পু ষ িমেল য আ য আরও একিট মানষু
জািত সিৃ কতা সিৃ কেরেছন তােক কী বলব? িহজডা় বা িশখ ী। তােদর িনেয়ই
এই কমন জ ার- য িফ চলি রিট িনিমত হেয়েছ।[2] িহজডা় স রদােয়র
কউ মারা গেল তােক কবর দওয়া যায় না, নয়েতা পিরচয় গাপন কের কবর
িদেত হয়। তাই এই চলি ে রর অিজত অেথর পেুরাটা িদেয় তােদর জ য
একিট কবর ান িনমাণ করা হেব।[3]

জনি রয় না য িনমাতা নামান রিবন ২০১১ সােল 'কমন জ ার' নােম এক-
িট টিলছিব িনমাণ কেরিছেলন, এিট ওই বছর কারবািন ঈেদর ততৃীয় িদন
আরিটিভেত রচািরত হেয়িছল। তা িছল কমন জ ার- য িফ চলি ে রর
একিট পরী ামলূক রেযাজনা, পাল অ্যা প াগন িফে র যানাের িনিমত

1

https://bn.wikipedia.org/wiki/ইংরেজি_ভাষা
https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলা_ভাষা
https://bn.wikipedia.org/wiki/হিজড়া
https://bn.wikipedia.org/wiki/চলচ্চিত্র
https://bn.wikipedia.org/wiki/ব্লু-রে
https://bn.wikipedia.org/wiki/হিজড়া
https://bn.wikipedia.org/wiki/হিজড়া
https://bn.wikipedia.org/wiki/পুরুষ
https://bn.wikipedia.org/wiki/নারী
https://bn.wikipedia.org/wiki/হিন্দু
https://bn.wikipedia.org/wiki/ঈদুল_আজহা
https://bn.wikipedia.org/wiki/আরটিভি
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টিলছিব ও চলি র িট।[3] উভিল , বহৃ লা, িশখ ী বা িহজডা় স রদা-
য়র জীবনযা রা, রম-ভােলাবাসা আর আন - বদনার নানা ত য িবেনাদ-
নর মা যেম সারা পিৃথবীর মানেুষর সামেন তেুল ধরেতই এই চলি র। এিট
িনমাণ করা হেয়েছ িকছটুা বািণি যক ছিবর ধােছ যমন; কােনা অ ীলতা ছাডা়ই
একিট আইেটম গান সহ মাট ছয়িট গান রেয়েছ চলি ে র। এছাডা় চলি ে রর
গে র রেয়াজেন রায় শতািধক িথেয়টার কমী িনেয় কাজ করা হেয়েছ।

4 সংগীত

কমন জ ার- য িফ চলি ে রর সংগীত পিরচালনা কেরেছন আরিফন -
মী ও বালাম। গীত রচনা কেরেছন অনু প আইচ। জননি ত স ীত তারকা
ফরেদৗস ওয়ািহদ রায় এক যেুগরও বিশ সময় পর এ ছিবর মা যেম চলি -
রর গান করেলন। এছাডা় রথমবার মৗিলক গান গেয়েছন অিভনয়িশ ী

হাসান মাসদু। বালাম ও যাি রথমবার বত গান কেরেছন এই ছিবিটেত।
'মা' িশেরানােমর গান কেরেছন বালাম এই রথম এিটেতই। এছাডা়ও গেয়েছন
আরিফন িম, ফিকর আিরফ বাউল ও সায়রা রজা। িডেজ স ীত পিরচালনা
কেরেছন িডেজ রাহাত।[4]

4.1 গােনর তািলকা

5 আেরা দখনু

6 ত যসূ র
[1] আবারও হিলউেডর িসি রািলং

[2] কমন জ ার চলি র চলিত মােসই মিু

[3] 'কমন জ ার' িনেয় চলি র

[4] 'কমন জ ার' ছিবর গােনর অ্যালবাম
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• কমন জ ার- য িফ — ফসবকু

https://bn.wikipedia.org/wiki/হিজড়া
https://bn.wikipedia.org/wiki/ফেরদৌস_ওয়াহিদ
http://www.bangladeshnews24x7.com/?p=26015
http://bangladeshbarta.com/2012/06/06/%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%A8-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%9A/
http://www.kalerkantho.com/~dailykal/index.php?view=details&type=gold&data=Study&pub_no=59&cat_id=1&menu_id=54&news_type_id=1&index=2&archiev=yes&arch_date=27-01-2010
http://www.samakal.com.bd/details.php?news=21&view=archiev&y=2010&m=09&d=06&action=main&menu_type=&option=single&news_id=91026&pub_no=450&type=
http://www.facebook.com/CommonGender
https://bn.wikipedia.org/wiki/ফেসবুক
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8 লখা এবং িচে রর উৎস, অবদানকারী, এবং লাইেস

8.1 লখা
• কমন জ ার- য িফ উৎস: http://bn.wikipedia.org/wiki/কমন_জ ন◌ড◌র-দ◌য_ফিল◌ম?oldid=1544805 অবদানকারী: WikitanvirBot I, Hemayetএবং
NahidSultanBot

8.2 িচ র
• িচ র:Common_Gender.JPG উৎস: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bn/f/fe/Common_Gender.JPG লাইেস : ? অবদানকারী: ? মূল িশ ী: ?
• িচ র:Flag_of_Bangladesh.svg উৎস: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_Bangladesh.svg লাইেস : Public domain অব-
দানকারী: http://www.dcaa.com.bd/Modules/CountryProfile/BangladeshFlag.aspx মূল িশ ী: User:SKopp

8.3 িবষয়ব র লাইেস
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

http://bn.wikipedia.org/wiki/কমন_জেন্ডার-দ্য_ফিল্ম?oldid=1544805
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bn/f/fe/Common_Gender.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_Bangladesh.svg
http://www.dcaa.com.bd/Modules/CountryProfile/BangladeshFlag.aspx
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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