
ধানম ী শখ হািসনার ৭৩তম জ িদন উপলে  িশ কলা
একােডিমেত তার ছিব  িদেয় সাজােনা  দওয়ালঘিড়। অপ প

র সই দৃ  িশ েদরও মু  কের —সাম ল হায়দার বাদশা

িশে র আেলায় শখ হািসনার সং ামী জীবন
কাশ : ২৯ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িশ কলা একােডিমর জাতীয় িচ শালা িমলনায়তেন থের থের সাজােনা িচ কম, আেলাকিচ । কাথাও
ান পেয়েছ ইন েলশন ও াপনািচ । এসব ব মাি ক িশে র আেলায় জ িদেন তুেল ধরা হেয়েছ

ব ব ুক া  ধানম ী  শখ  হািসনােক।  ধানম ী  শখ  হািসনার  সং ামী  জীবেনর  িবিভ  পযােয়র
আেলাকিচ  ও িশ কম িনেয় ‘ ধানম ী শখ হািসনা বাংলােদেশর সারিথ’ িশেরানােমর মাসব াপী
িবেশষ  দশনীর  আেয়াজন কেরেছ  িশ কলা  একােডিম।  িশ কম েলােত  উেঠ  এেসেছ  ধানম ীর
উ য়ন কমকা  এবং তার বণাঢ  কমময় জীবেনর নানা অধ ায়। এসব আেলাকিচ  ও িশ কেমর মধ
িদেয় শখ হািসনােক িশে র একক আবেহ উপ াপেনর চ া করা হেয়েছ। একােডিমর িচ শালার ১, ২
ও ৬ ন র গ ালািরেত চলেছ িবেশষ এই দশনী।

ধানম ী শখ হািসনার ৭৩তম জ িদেন গতকাল শিনবার রােত একােডিমর িচ শালায় এই দশনীর
উে াধন কেরন জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরী। এ সময় তার সে  উপি ত িছেলন
সং ৃিত িতম ী ক এম খািলদ ও িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকী।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

এই দশনীেত তুেল ধরা হেয়েছ শখ হািসনার সং ামী জীবন ও কমেক। শখ হািসনার ছােটােবলা থেক
 কের বণাঢ  জীবন ২৩১িট আেলাকিচ , ১৩৩িট িচ কম, ৪িট াপনািশ , ৫িট ইন েলশেন তুেল

ধরা  হেয়েছ।  জীবনসং াম  থেক  রাজপথ,  নানা  চড়াই-উতরাই  পিরেয়  এিগেয়  চলা,  বাবার  ে র
বাংলােদশ িবিনমােণ দৃঢ় ত য়— কােনা িকছুই বাদ যায়িন দশনীেত। এেত আেরা রেয়েছ ধানম ীেক
িনেয় কািশত িবিভ  বইেয়র দশনীও। মাসব াপী এই আেয়াজেন থাকেছ ১০িট আেলাচনা সভা। এছাড়া
এই আেয়াজন চলাকালীন জাতীয় িচ শালা াজায় িশ ীরা আঁকেবন ধানম ীর ৩২/৪৩ ফুট সাইেজর

িতকৃিত।

গত ২৮ আগ  থেক ২৮ সে র জাতীয় িচ শালার িচ কলা ুিডওেত অ ি ত ‘শতিচে  জনেন ী’
শীষক মাসব াপী আট ক াে  ১০০িট িচ কম সৃিজত হেয়েছ।
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