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াফ িরেপাট র্ার ॥ েঘাষণা করা হেলা 3129 সােলর বাংলা eকােডিম সািহতয্ পুর ার। েসামবার িবেকেল বাংলা eকােডিমর শহীদ 
মুনীর েচৗধুরী সভাকে  eকােডিমর মহাপিরচালক কিব হাবীব াহ িসরাজী সংবাদ সে লেনর মা েম পুর ার িবজয়ী চার েলখেকর 
নাম েঘাষণা কেরন। e বছর চার িবভােগ চার জন বাংলা eকােডিমর সািহতয্ পুর ার পাে ন। 

কিবতায় 3129 সােলর বাংলা eকােডিম সািহতয্ পুর ার পাে ন কিব কাজী েরাজী। কথাসািহেতয্ পুর ার পাে ন কথািশ ী েমািহত 
কামাল। ব  o গেবষণায় ei পুর ার পােবন ƣসয়দ েমাহা দ শােহদ। মুি যু িভি ক গেবষণায় পুর ার পাে ন আফসান 
েচৗধুরী। ei পুর ােরর জ  েমাট দশিট শাখা থাকেলo e বছের বািক ছয় শাখায় েকান েলখক মেনানীত হনিন। aনুবাদ, 
আ জীবনী/ িতকথা/ মণ, িব ান, যুি  o পিরেবশ, নাটক eবং িশশুসািহেতয্ কাuেক পুর ােরর জ  িবেবচনা করা হয়িন। 

হাবীবু াহ িসরাজী বেলন, েসামবার সকােল বাংলা eকােডিমর কায র্িনব র্াহী পিরষেদর ƣবঠেক পুর ার া  চার েলখেকর নাম চূড়া  
করা হয়। আগামী পয়লা েফ য়াির aমর eকুেশ েমলার uেদব্াধনী aনু ােন ধানম ী েশখ হািসনা পুর ারজয়ী েলখকেদর হােত 
পুর ার তুেল েদেবন। পুর ার িহেসেব েতয্ক েলখকেক দুi লাখ টাকা, সনদপ  o ারক দান করা হেব। পুর ার েঘাষণার পর 
হাবীবু াহ িসরাজী পুর ারজয়ী েলখকেদর েফান কের aিভন ন জানান। সংি  ব ে  হাবীবু াহ িসরাজী বেলন, বায়া র ভাষা 
আে ালন, েছষি র ছয় দফা, ঊনস েরর গণaভুয্ ান েপিরেয় eকা েরর মুি যুে র মা েম aিজর্ত হয় সব্াধীন সাব র্েভৗম 
বাংলােদশ। েসi সব্াধীন েদেশ ei পুর ার দান aমর eকুেশ েমলা আেয়াজেনর মা েম ভাষা শহীদেদর িত িনেবদন করা হয় 

া িল।  

গেবষণার পাশাপািশ গ  িকংবা uপ াস রচনায় সাবলীল েলখনীর পাঠেকর কােছ aিতপিরিচত eক নাম আফসান েচৗধুরী। 
মুি যুে র দিললপে র a তম স াদক িতিন। েদেশর তয্  a ল ঘুের ঘুের মুি যুে র নানা aজানা iিতহাসেক েলখনীর 
মা েম েমেল ধেরেছন ei েলখক o গেবষক। মুি যু িবষয়ক গেবষণায় eক িমেকর মেতাi জিড়েয় আেছ তার িনর র ম। 
মুি যু  িনেয় যখন মুি যু িবেরাধী নানা aপ চার চািলেয়েছ েসi াি লে  ei গেবষক শহরেকি ক গেবষণােক ছািপেয় 
মুি যুে  াম বাংলার মানুেষর aংশ হেণর iিতহাসেক তুেল ধেরেছন ব িন ভােব। 

বাংলােদেশর কথাসািহেতয্ eকটু পেথ পির মণ কেরেছন কথািশ ী েমািহত কামাল। েপশায় মেনািচিকৎসক হoয়ায় ei েলখেকর 
গ  সািহেতয্ পেড়েছ তার ভাব। তার রিচত গ -uপ ােস েজারােলাভােব যু  হেয়েছ মানুেষর মন াি ক iিতবৃ । ে ম-
ভালবাসার বাiের িভ ভােব uেঠ eেসেছ মানিসক টানােপােড়েনর িবষয়িট। েসi সুবােদ eেদেশর সািহেতয্র েমািহত কামােলর রচনা 
যু  কেরেছ িভ  মা া।  

ছে র বহার, uপমার েযাগ, a য্িমেলর সি লেন ¯◌্রাে◌তিসব্নী নদীর মেতাi পাঠেকর বহমান কিব কাজী েরাজীর কিবতা। 
কিব পিরচেয়র বাiের eেদেশর মুি যু  পে র শি  িহেসেব বরাবর সাহসী ভূিমকা েরেখেছন ei নারী। মুি যু িবেরাধীেদর 
িতেরােধ সব সময়i েসা ার েথেকেছ তার সাহসী ক িট। আর শুধু কথায় নয়, মুি যু  iসুয্েত কােজo েরেখেছন সাহিসকতার 

পিরচয়। জীবেনর ভয় িকংবা হুমিকেক uেপ া কের মানবতািবেরাধী aপরােধ ফাঁিস হoয়া যু াপরাধী কােদর েমা ার িবরুে  সা য্ 
িদেয়েছন আ জর্ািতক aপরাধ াiবুয্নােল।  

2৯71 সােল বিত র্ত বাংলােদেশর সািহতয্ a েনর সবেচেয় বড় e পুর ার দশিট িবষেয় দান করা হেয় থােক। বাংলা eকােডিম 
পিরষদ নীিতমালা aনুযায়ী াথিমকভােব 36 েফেলা ei পুর ােরর েলখকেদর মেনানীত কেরন। েসi মেনানয়েনর িভি েত সাত 
িবচারক চূড়া ভােব পুর ার া  েলখকেদর িনব র্াচন কেরন।  


