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ু েল পড়ার সময় ভাবতাম আিকেট হব। উ মাধ িমেকর পর বাবা-মা বলেলন মিডেকল। শষেমশ কীভােব যন িটর
কােনািটই হেলা না। এক বছর িবরিত িদেয় খাঁজ পলাম িবিজএমইএ ইনি িটউট অব ফ াশন অ া ড টকেনালিজর।
তখন ধারণাও িছল না, ফ াশনেক িডজাইেন আনা যায় বা নওয়া হয়। াস
র কেয়ক মাস পর ভািসিটর লাইে িরেত
যাওয়া-আসা বািড়েয় িদলাম। ছাটেবলা থেকই বই পড়ার অভ াস িছল বশ। তাই ওখােন িগেয় ফ াশন িডজাইেনর দা ণ
সব বই দেখ আমার মন আটেক যায় িডজাইেন। আ হও বেড় যায় বই পড়ার। একই সে ছিব আঁকার িত অ রকম
ভােলা লাগা তির হয়, যা আেগ কখেনাই হয়িন। ফ াশন িডজাইেন িনেজেক ভািসেয় দওয়ার
িছল এ রকমই।
ি তীয় বেষর শেষর িদেক জানলাম ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন একিট িডজাইন িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ িশ াথীেদর
জ । অেনক সাহস কের থম কাথাও অংশ হণ করলাম। আিম িছলাম সবেচেয় জুিনয়র অংশ হণকারী। পের ওখােন
থম ান অজেনর সৗভাগ হয় আমার। সিত বলেত, এই িতেযািগতাই আমার ফ াশন িডজাইনার হওয়ার পছেন
সবেচেয় বড়
রণা িছল। তখন িনেজর আ িব াসও বেড় িগেয়িছল অেনক বিশ। তাই ফ াশন িডজাইনপড়ু য়া
িশ াথীেদর জ
থম কথা এিটই বলব— িতেযািগতায় অংশ নওয়ার আ হ থাকেত হেব সব সময়। িতেযািগতা
িনেজেক িচনেত শখায় এবং আ িব াস বাড়ায়। হের গেলও িতেযািগতা থেক অেনক িকছু শখা যায়। আমার
মূলম ই িছল িতেযািগতায় অংশ নওয়া। চতু থ বেষ তাই আবারও নতু ন এক িতেযািগতায় অংশ িনলাম। সিট িছল
িবে র অ তম ফ াশন িডজাইন িতেযািগতা, যখােন ১৬িট দেশর িশ াথীরা অংশ নন। আেয়াজক সাসাইিট অব
ডায়াস অ া ড কালাির , ইংল া ড। এই িতেযািগতায় বাংলােদশ থেক থম হেয় হংকংেয় অ া দেশর চ াি য়নেদর
সে
অংশ নওয়ার েযাগ পাই এবং সারা িবে ি তীয় হই। বাংলােদশ থেক িছলাম আিমই থম এবং এখন পয আিম
একাই ধু পিজশন পেয়িছ বাংলােদশ থেক। আর এই িতেযািগতা িদেয় আিম থম িব েক জানেত িশিখ। নতু ন
জে র জ বলব, িনেজেক চার দয়ােলর ভতের আটেক না রেখ িবচরেণর য়াস রাখেত হেব। খয়াল রাখেত হেব
আ জািতক অ েন কী ঘটেছ। অংশ হণ ও সফলতা ধু িনেজর আ িব াসই বাড়ায় না, তা কােনা সময় পথচলার নতু ন
গিত এেন দয়। তার মাণ রেয়েছ আমার জীবেন ভািসিট থেক পাওয়া িসেড ট অ াওয়াড। এিট আমার পশাগত
জীবনেক আরও গিতময় কের িদেয়েছ।
২০১১ সােল আিম সাসাইিট অব ডায়াস অ া ড কালািরে র িতেযািগতায় অংশ িনই। এরপর পাঁচ বছর কেট গল।
এখন আিম বাংলােদেশর হেয় এ িত ানিটর কা-অিডেনটর িহেসেব কাজ করিছ। এর মােন হে , আজ আিম এখােন
এেসিছ, কাল আমার জায়গায় আেরকজন থাকেব। ত ণেদর বলব, এখন থেকই িনেজর ল
ি র করেত। ফ াশন
িডজাইেনর িকছু িশ াথীেক দিখ একিট- িট িতেযািগতার পেরই িনেজেক হয় খুব বিশ বড় ভেব ফেল অথবা হতাশ
হেয় ভেঙ পেড়। আিম াতক শেষ িনেজর িবশাল ফ াশন হাউস িদেত পেরিছ বা বড় কােনা াে ডর বড় পাে জেয়ন
কেরিছ এমন নয়। িক ু আিম থেম থািকিন। ২০১৪ সােলর ম মােস ল ডেনর সাউথ ব াংক স টাের আেয়ািজত

‘আলেকিম’ ফ াশন দশনীেত জায়গা পায় আমার িডজাইন। সখােন দশেক তু েল ধরেত এবং িডজাইেন িভ তা আনেত
জামদািনেক িনট ফি েক পা র কির। ১৪ িদেনর এি িবশেন মাট ১৬িট িডজাইেনর দশনী হয়। এখােন ৬িট দেশর
িবিভ িডজাইনার অংশ নন। এই দশনীর পর দেশর সং ৃিত সারা িবে তু েল ধরার
ৃ হাআরও কেয়ক েণ ব ৃ ি পায়
আমার। নতু নেদর জ ও একই কথা বলব, দশ ও দেশর সং ৃিত িব ব াপী ছিড়েয় দওয়ার মানিসকতা থাকেত হেব।
এিট হেত পাের দশ ও িনেজেক এিগেয় নওয়ার সবেচেয় বড় ম ।
পেরর বছর আেরকিট িভ ধমী দশনীেত অংশ িনই বািলেনর লাকাল ই টার াশনাল ফ াশন এি িবশেন। সখােন আমার
িডজাইন িছল আপসাইি ংেয়র ওপের, মােন বািতল পাশাক নতু ন কের পিরেবশবা ব উপােয় পরার উপেযাগী কের তালা
এবং িডজাইেন এমন কােনা পিরবতন আনা, যার জ পাশাকিটর দাম কেয়ক েণ বেড় যায়। আমার মেন হয় ফ াশেন
এই ফেল দওয়া িজিনস িনেয় কাজ করেল তা পিরেবেশর জ ও ব ু লভ হেব। ফ াশেন নীিত িঠক রাখা জ ির। পিরেবশ
বাঁিচেয় ফ াশনেক এিগেয় িনেয় যেত পারেলই সিট হেব মূল সাফল । আর নতু ন জ ই হাক তার ধারক ও বাহক।
তােদরই িচ া করেত হেব দশীয় ফ াশনেক আরও পিরেবশবা ব কের তালা যায় কীভােব।
আজ আমরা বাংলােদশ িডজাইন কাউি ল থেক চ া করিছ িনেজেদর দশেক ফ াশেন সম ৃ করেত। এ জ আ জািতক
খািদ উৎসবসহ আরও নানা আেয়াজন কির আমরা। এ েলা দেশর ফ াশনেক নতু ন পথ দখায়। িনজ সং ৃিত,
ঐিত েক িব দরবাের পৗঁেছ দয়। নতু নেদর বলব, এখন থেকই এসব আেয়াজেনর খাঁজখবর রাখেত। এেত িনেজেদর
িচ ার সার ঘেট এবং দশেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার পথ দখেত পাওয়া যায়।
পশাগত িদক থেক আিম িটম সািসং নােমর পাশাক র ািন ও িব য়কারী একিট িত ােনর ফ াশন িডজাইনার িহেসেব
আিছ। আর এ ধরেনর িত ােন চাকির করেল আসেল িনেজর িডজাইেনর িতভা খুব বিশ দখােনার জায়গা থােক না।
কারণ আমােদর দেশর বিশর ভাগ পাশাক কারখানাই ধু বায়ারেদর দওয়া িডজাইন অ যায়ী পাশাক বািনেয় দয়।
তাই এখােন িনেজেদর িডজাইন দখােনার েযাগ নই বলেলই চেল। অেনক সময় দখা যায়, বায়ার ি সমাস ি ,
জ ািমিতক িথম থেক মািটফ িনেয় িডজাইন করেত বেল। তখন মেন হয় আমােদর দেশ এত িকছু থাকেত কন এ েলাই
করেত হেব। এই পিরবতন আসা জ ির। ফ া ির, বািয়ং হাউেস অেনক ভােলা িডজাইনার আেছ। তােদর েযাগ িদেল
তারাও অেনক ভােলা িকছু কের দখােত স ম। তাই আিম চাই এমন একটা পিরবতন আ ক যন আগামী কেয়ক বছর পর
বায়াররাই বলেব, তামােদর জামদািন মািটফ, গামছা, লু ি মািটফ িদেয় িডজাইন কের দাও। যন মড ইন বাংলােদশ
লখার পাশাপািশ লখা থােক িডজাইনড ইন বাংলােদশ।
চলার পেথ িতব কতার অভাব নই। অেনক সময় ওপের উঠেত গেল আরও িনেচ নেম যেত হয়। যমন—আমােদর
এখােন এখেনা িডজাইনারেদর শােয়র জ
কােনা
নসরিশপ পাওয়া কিঠন হেয় যায়। বাংলােদিশ বেল বিহিবে
টা সভােব পাওয়া যায় না এখেনা। দেশর ফ াশন এবং ফ াশন িডজাইনারেদর িনেয় বাংলােদশ সরকােররও কােনা
পিরক না বা সহেযািগতা করার মানিসকতা এখেনা হয়িন। এ ে সবেচেয় বড় একিট অ িবধায় পড়েত হয় ফ াশন
িনেয় কােনা িরসাচ করেত গেল। কােনা িত ান থেক তা সহেযািগতা পাওয়াই যায় না, সরকার থেকও কােনা
উেদ াগ নওয়া হয় না এ
ে । দখা গেছ অেনক আ জািতক ােজ আিম করেত পািরিন ধু নসরিশপ না
পাওয়ায়। িক ু এ েলা করেত পারেল ধু আমার জ না, দেশর জ ও ফল সূ হেতা।
দেশর ফ াশেন একিট বড় মিক চারিদেক এত ফ াশন িডজাইনার হেয় যাওয়া। এেত পাশােকর ণগত মান থেক
কের যাবতীয় সবিকছু ন হে । নকল হে
চু র িডজাইন। এর িকছু কারণও রেয়েছ। থমত, না বু েঝই অেনেক এই
পড়ােশানায় ঢু েক িগেয় শষেমশ িনেজেদর মাণ করেত পারেছ না বা মাণ করেত িগেয় িডজাইেনর মান ন করেছ।
অেনক সময় াতক শষ কেরই িনেজেক অেনক বড় ভেব ফেল অেনেক। আিম মেন কির বড় হওয়ার শষ নই। িকছু িদন
আেগ বাংলােদশ ফ াশন উইক ল ডেন িবিব রােসল িদিদ, িরনা লিতফ আপু র সে বাংলােদশ থেক আিমও আম ণ পাই।
এটা আমার জ অেনক বড় পাওয়া অবশ ই। িক ু তার মােন এই নয়
য আিম িবিব িদর সমতু ল হেয় িগেয়িছ। িতিন আমার চেয় অেনক িবশাল। নতু নেদরও বলব, িনেজেক বড় না ভেব কৃ ত
বড়েদর স ান কের চলেত।
ফ াশন িনেয় আমার ভিবষ ৎ পিরক না আসেল একটু অ রকম। আিম সবার আেগ াধা িদই পিরেবশেক। তাই
আমার া ড ‘আফসানা ফরেদৗিস’ ত যত িডজাইনই কির এবং পাশাক ডেভলপ কির তা অবশ ই পিরেবশবা বই কির
এবং করব। ভিবষ েত ই া আেছ বাংলােদেশই
পিরেবশবা ব ফ াশনেক ব াপকভােব এবং বািণিজ কভােব িনেয় আসেত। এবং একই সে আমার পাশােকর মেধ
দেশর সং ৃিতেক বিহিবে পৗঁেছ িদেত। ফ াশন িনেয় কাজ করা মােন আমার কােছ ধু পাশাক িডজাইন করা নয়।
দেশর হেয় ফ াশন এবং ফ াশেনর িবদ া ও ইিতহাস সবার কােছ পৗঁেছ দওয়া। ফ াশন ু ল থেক পাস কেরিছ িক ু
একিট সাবেজ িছল না আমােদর, যখােন ফ াশন ইিতহাস িনেয় পড়েত পেরিছ। সই তািগেদ আিম আর আমার এক
ছাট ভাই আ ু াহ আল কমী িমেল একিট বই িলখিছ বাংলােদেশর ফ াশন ইিতহাস িনেয়। দেশর ফ াশন ইিতহাস িনেয়
পিরপূণ কােনা বই এখেনা নই। তাই আশা কির আমরা ভােলাভােবই মা েষর কােছ সিট পৗঁেছ িদেত পারব। ফ াশন
ু ল েলা ইউেরাপীয় ফ াশন শখােনার আেগ িনেজর সং ৃিতেক আেগ শখােব। ফ াশন িডজাইনার িহেসেব এটা আমার
অেনক বড় একিট দািয় একিট নিতক সা াই চইন িতি ত করা। সই সে
ম-মান উ ত করার পাশাপািশ প ৃ িথবীর
আগামী জে র জ
র একিট পিরেবশ দওয়া, যখােন কােনা কাপড়েক রিঙন করেত িগেয় আমরা আমােদর
নদী েলােক ংস করব না, কাপেড়র চাকিচক বাড়ােনা এবং সে দাম কমােনার জ কােনা িশ র হাত ব বহার করব
না।
আফসানা ফরেদৗিস
ত ণ ফ াশন িডজাইনার

