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ধানম ী শখ হািসনার নতনু বই ‘আমােদর ছাট রােসল সানা’  কািশত হেয়েছ। িশ -িকেশারেদর উপেযাগী
হেলও সব বয়েসর পাঠকেদর কােছ বইিট হণেযাগ তা পেয়েছ। শখ রােসেলর জ হণ থেক  কের তার
জীবনকািহনী  এবং  ঘাতেকর হােত িনমমভােব িনহত হওয়ার ঘটনা বাহ বইিটেত তুেল  ধরা হেয়েছ। ছাটেদর
উপেযাগী বইিট শখ হািসনা িলেখেছন গ বলার আকাের। সহজ-সরল ভাষায় লখার কারেণ িশ েদর জ  অন
এক  িহেসেব ইেতামেধ  সারা জািগেয়েছ বইিট। -খবর বাসসর।

বইিটেত শখ হািসনা শখ রােসেলর ছাটেবলা থেক  কের পেুরা জীবেনর অেনক ঘটনা, জীবন-যাপন, মা-বাবা,
ভাই- বােনর সে  তার সময় কাটােনা, পড়ােলখা,  জনেদর সে  ব ী  জীবন, ঘাতকেদর হােত িনহত হওয়ার
িবষয় েলা তুেল ধরা হেয়েছ। বইেয়র ২১ পৃ ায় কারাগাের ব ব রু সে  সা াত করেত যাওয়ার িবষেয় শখ
হািসনা িলেখেছন ‘আ ার সে  িত ১৫ িদন পর আমরা দখা করেত যতাম। রােসলেক িনেয় গেল ও আর
আসেত চাইত না। খুবই কা াকািট করত। ওেক বাঝােনা হেয়িছল য, আ ার বাসা জলখানা আর আমরা আ ার
বাসায় বড়ােত এেসিছ। আমরা বাসায় ফরত যাব। বশ ক  কেরই ওেক বাসায় িফিরেয় আনা হেতা। আর আ ার
মেনর অব া কী হেতা, তা আমরা বঝুেত পারতাম। বাসায় আ ার জ  কা াকািট করেল মা ওেক বাঝােতন এবং
মােক আ া বেল ডাকেত শখােতন। মােকই আ া বেল ডাকত’। বাংলােদশ িশ  একােডিম থেক বইিট স িত

কািশত হেয়েছ। ধানম ী শখ হািসনার কিন  াতা  শখ রােসল ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  জািতর িপতা
ব ব সুহ পিরবােরর অ া  সসদ েদর সে  ঘাতক খুনীেদর হােত িনহত হন।

বইিট িবে র সকল িশ েদর উৎসগ কের কার শখ হািসনা িলেখেছন ‘িবে র সকল িশ েদর িত ভালবাসা।’
বইিট কাশক িশ  একােডিমর পিরচালক আনজীর িলটন। শাভন দিট এেঁকেছন িশ ী মা ক হলাল। ৫৬
পৃ ার বইিট অফেসট কাগেজ ছাপা হেয়েছ। থম পাতায় িপতা জািতর জনক ব ব রু সে  রােসেলর একিট ছিব
িদেয় বইেয়র টা হেয়েছ। পুেরা বইেত মা, বাবা, বান ও ভাইসহ পিরবােরর সদ েদর সে  ২৪িট ছিব কািশত
হেয়েছ। বইিটর মূল  হে  ১৫০ টাকা। বইেয়র কাশক আনজীর িলটন বেলন, বইিট ইেতামেধ  দেশর িশ েদর
মােঝ খুবই হণেযাগ তা পেয়েছ। িবপুলসংখ ক কিপ িবি  হেয়েছ। এখনও িবি  চলেছ। যারা বইিট সং হ
করেত চান, ঢাকায় িশ  একােডিমর িব য়েকে  বইিট পাওয়া যােব।
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