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फोटोफोटो काठमाड�काठमाड� २०१८२०१८ उ�कृ�टताउ�कृ�टता परु�कारपरु�कार डाडा. श�हदलुश�हदलु आलमलाईआलमलाई �दान�दान ग�रँदैग�रँदै  
  
नेपालमा फोटो�ाफ� तथा प�का�रताको �वकासतफ�  उनको मह�वपणू� योगदानको कदर गद�  डा. श�हदलु 
आलमलाई यस वष�को  फोटोफोटो काठमाड�काठमाड� उ�कृ�टताउ�कृ�टता परु�कार परु�कार ले स�मा�नत पाएकोमा फोटो काठमाड� आफूलाई 
गौरवाि�वत ठा�दछ ।  
 
बंगलादेशका डा. श�हदलु आलम एक अ�णी फोटो�ाफर, लेखक, �ब�धक, �श�णकम� तथा अ�भय�ता हुन ्। उनी 
��क �प�चर लाइ�ेर�, पाठशाला साउथ ए�सयन �म�डया इि��ट�यटु, छोवी मेला अ�तरा�ि��य फोटो�ाफ� महो�सव 
तथा मेजो�रट� व�ड� आ�द अभतूपवू� बगंलादेशी सं�थाह�का स�ंथापक प�न हुन।्  
 
डा. आलम स�य, �याय तथा सामािजक समताका उ�चतम आदश�का �तीक हुन ्। दइु दशकभ�दा अ�घदे�ख 
नेपालका फोटो�ाफ� तथा प�का�रतासँग आब�ध स�ंथा तथा �यि�तह�ले उनीसँग काम  गन� तथा उनीबाट �स�ने 
मौका पाउँदै आएका छन ्। उनले नेपालमा थ�ु ै�यि�तकाला�ग अन�य �म�, सहकम� तथा सरं�कको �पमा काम 
गद� �यवसा�यक �वकासका अवसरस�म पहँुच �नमा�ण तथा अ�तरा�ि��य आदान�दानको स�ूपात गद� सध� 
अ�भ�यि�तको �वत��ताकाला�ग आवाज उठाएका छन ्। उनको दरूदश� नेत�ृवले नेपाल, द��ण ए�सया तथा 
�व�वभ�रम ैफोटो�ाफ�, सचंारमा�यम तथा सां�कृ�तक अ�यासको �वकासलाई आकार �दन सघाएको छ ।  
 
डा. आलमलाई साउन २०, २०७५ मा बगंलादेशी �हर�को अनसु�धान �वभागले �गर�तार गरेको छ । उनलाई सचूना 
संचार ��व�ध ऐनको सफा ५७ अ�तग�त म�ुदा हा�लएको छ । उनीमा�थ फेसबकु लाइभमा एक �भ�डयोमाफ� त 
‘�म�या, �ामक तथा उ�ेजक व�त�य फैलाएर रा�यमा �व�ध तथा �यव�था क�जोर बनाएको, रा�यको छ�वमा 
हानी पयुा�एको  तथा यवुा �व�याथ�ह�को सवेंदनामा ठेस पयुा�उँदै उनीह�लाई सामािजक अि�थरता �सज�ना गन� 
तथा �वंसा�मक ग�त�व�धमा सलं�न हुन उ�साएको’ आरोप लगाइएको छ।  
 
आज डा. श�हदलु आलमको �गर�तार�को ८२ औ� �दन हो । उनको जमानतकाला�ग सनुवुाई पटकपटक सा�रएको 
�थयो । आउँदो सनुवुाई य�ह आइतवार २०७५ साल का�त�क ११ गतकेोला�ग तो�कएको छ ।  
 
यस वष�को फोटो काठमाड� उ�कृ�टता परु�कार डा. श�हदलु आलमलाई �दान गन� �नण�य फोटो काठमाड� २०१८ 
�नणा�यक स�म�तले सव�स�म�त स�हत गरेको �थयो । उ�त स�म�तमा व�र�ठ नेपाल� फोटोप�कार �वकास 
रौ�नयार, नेपाल फोटोप�कार �लबका अ�य�य तथा अ�नपणू� पो�टका फोटो स�पादक �वकास काक� तथा नेपाल 
फोटोप�कार म�चका अ�य�य सगर �े�ठ सामेल �थए ।  
 
फोटोसक� लले आयोजना गन� फोटो काठमाड� एक अ�तरा�ि��य फोटो म�ह�सव हो । यसले ��येक २ वष�मा 
काठमाड�का तथा आग�तकु दश�कह�साम ु�व�वध साव�ज�नक काय��मह� तथा �दश�नी, काय�शाला र आवासीय 
कलाकार काय��म आ�द ��ततु गछ�। यसको म�ूय तथा समाना�तर काय�ता�लकाले �थानीय दश�कह� तथा 



�वशषे सरोकारवाला समहूह�सँग �थानीय�पमा मह�व रा� ेसामािजक तथा राजनी�तक �वषयमा गहन 
अ�त��� या �नमा�ण गछ�।  
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