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িসিরয়াল ‘জান্নাত’। ধারাবািহকিটর গল্প েযমন একিট িনখাদ পািরবািরক
গল্প, েতমিন এিট বর্তমান সমেয়রও গল্প।
উপরন্তু
সামািজক

গল্েপর মধ্েয এমন েকােনা অনাকাঙ্ক্িষত পািরবািরক বা
উপাদান েনই, যা দর্শকেদর মেন েনিতবাচক প্রভাব েফলেত

পাের। ‘জান্নাত’-এর কািহনী আবর্িতত হেয়েছ এক এিতম েমেয়র
জীবনসংগ্রামেক েকন্দ্র কের। দািরদ্র্েযর মধ্েয বড় হওয়া েমেয়িট
যখন আর্িকেটক্ট হেয় তার স্বপ্েনর ফার্েম চাকির পায়, তখন ভােব
অবেশেষ তার জীবেনর দুঃখ-দুর্দশা দূর হেত শুরু কেরেছ, সাফল্য ধরা
িদেত শুরু কেরেছ। অথচ েসই চাকির পাওয়ার ঘটনা েথেকই তার জীবেন
নতুন কের জিটলতার সৃষ্িট হেত থােক। তােক েফেল যাওয়া মা আবারও তার
জীবেন িফের আেস। তেব মাতৃসুলভ ভােলাবাসা িনেয় নয়, বরং তার প্রিত
তীব্র িবদ্েবষ িনেয়ই তার জীবেন আিবর্ভূত হয়।
অন্যিদেক তার জীবেন েয প্েরম আেস, েসখােনও তার প্রিতদ্বন্দ্বী
হেয় দাঁড়ায় তার মােয়রই েমেয়। িশগিগর এিটএন বাংলায় সম্প্রচার শুরু
হচ্েছ বাংলায় ডািবংকৃত তুর্িক েডইিল েসাপ ‘জান্নাত’। িদনক্ষণ
চূড়ান্ত না হেলও জানা যায় প্রচািরত হেব প্রিত রিব েথেক
বৃহস্পিতবার রাত সােড় নয়টায়।
দর্শকরা েকবল েয ‘জান্নাত’ উপেভাগ করেত পারেবন, তা-ই নয়। েডইিল
েসাপিটর দর্শকেদর জন্য থাকেছ আেরা িকছু আকর্ষণ। শীঘ্রই েস সব
আকর্ষেণরও েঘাষণা আসেছ। েডইিল েসাপ ‘জান্নাত’ বাংলােদেশ িনেয়
এেসেছ িডিজটাল প্ল্যাটফর্েমর পিথকৃৎ প্রিতষ্ঠান ‘বঙ্গ’। ডািবং
কেরেছ ‘প্ল্যাটফর্ম’। পুেরা ডািবং প্রক্িরয়ার তত্ত্বাবধান করেছন
‘সুলতান সুেলমান’ খ্যাত দীপক সুমন। আর পিরেবশনা করেছ ‘িভ থ্রী
কিমউিনেকশন্স প্রাইেভট িলিমেটড’।
উল্েলখ্য, ২০১৭ সােল মুক্িতপ্রাপ্ত তুর্িক েডইিল েসাপ ‘জান্নাত’-

এর
িনর্মাতা
প্রিতষ্ঠান
‘সুেরজ
িফল্ম’।
পিরচালনা
কেরেছন
সাদুল্লাহ েজেলন। প্রচািরত হেয়েছ তুরস্েকর অন্যতম শীর্ষস্থানীয়
চ্যােনল ‘এিটিভ’-েত। তুর্িক েডইিল েসাপিট মূলত িনর্মাণ করা হয়
তুমুল জনপ্িরয় েকািরয়ান েডইিল েসাপ ‘িটয়ার্স অব হ্যােভন’-এর
কািহিন অবলম্বেন। েকািরয়ান েডইিল েসাপিট পিরচালনা কেরন য়ু িজওেয়ান। কািহিন রচনা কেরন িকম ইেয়ান-িশন।বাংলায় ডািবং করা িবেদিশ
িসিরজ সম্প্রচার বাংলােদেশ নতুন ঘটনা নয়।
িবিটিভর স্বর্ণযুেগ এমন েবশ িকছু েডইিল েসাপ/ িসট-কম/ িসিরজ
প্রচািরত হেয়িছল, েযগুেলা এখেনা বাংলােদেশর মানুেষর মেন দাগ েকেট
রেয়েছ। িবেশষ কের ‘ডালাস’, ‘ম্যাকগাইভার’, ‘িসক্স িমিলয়ন ডলার
ম্যান’,
‘বােয়ািনক
ওম্যান’,
‘টারজান’,
‘এক্স
ফাইলস’,
‘িসন্দাবাদ’, ‘হারিকউিলস’, ‘আিলফ লায়লা’, ‘রিবন হুড’-এর কথা
এখেনা মানুেষর মুেখ মুেখ েফের।
সূত্রঃ কােলর কণ্ঠ।

