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শখ হািসনার রচনায় বাংলােদেশর মা েষর দাির  দরূীকরণ, িশ ািব ার এবং গণতে র সার—এই
িতনিট িবষয় মলূ িতপাদ  িহেসেব ধরা দয়। তার মানিবক অ ীকার, উপলি র সততা আর কাশভি র
সারল  একজন সফল রাজৈনিতক নতা ও রা নায়েকর পাশাপািশ তােক পিরণত কেরেছ একজন দায়ব
লখেক।

ধানম ী শখ হািসনার ৭৩তম জ িদন উদ াপন উপলে  বাংলা একােডিম আেয়ািজত অ ােন ব ারা
এসব কথা বেলন। গতকাল বধুবার একােডিমর আব ল কিরম সািহত িবশারদ িমলনায়তেন ‘ লখক শখ
হািসনা’  শীষক  আেলাচনা  অ ান,  শখ  হািসনােক  িনেবিদত  রিচত  কিবতাপাঠ,  আবিৃ  ও
সংগীতা ােনর আেয়াজন করা হয়। সইসে  বাংলা একােডিম া েণ শখ হািসনা রিচত ও স ািদত

ে র স াহব াপী দশনীরও আেয়াজন করা হেয়েছ। অিতিথরা সবাই িমেল বই দশনীর উে াধন কেরন
।

‘ লখক শখ হািসনা’ শীষক ব  উপ াপন কেরন কিব কামাল চৗধরুী। ধান অিতিথ িছেলন সং িৃত
িতম ী ক এম খািলদ, িবেশষ অিতিথ িছেলন সং িৃত সিচব মা. আব ু হনা মা ফা কামাল। সভাপিত

কেরন বাংলা একােডিমর সভাপিত জাতীয় অধ াপক আিন ামান। াগত ভাষণ দান কেরন বাংলা
একােডিমর মহাপিরচালক হাবীবু াহ িসরাজী।

জাতীয় অধ াপক আিন ামান বেলন, ‘ি শ বছর আেগ শখ হািসনার থম  ওরা টাকাই কন-এর
ভূিমকা িলেখিছলাম আিম। তখন ভািবিন রাজনীিতর বল দািব িমিটেয় িতিন লখােলিখ অব াহত রাখেত
পারেবন। িক  আমােদর িবি ত কের িদেয় রাজনীিতর পাশাপািশ লখােলিখেতও শখ হািসনা  সমান
সি য়তার পিরচয় িদেয় চেলেছন।’

ক এম খািলদ এমিপ বেলন, এেদেশর সাং িৃতক জাগরেণও শখ হািসনা ঐিতহািসক ভূিমকা পালন কের
চেলেছন। কিব কামাল চৗধরুী বেলন, শখ হািসনার লখােলিখেক মাটা দােগ ই ভােগ িবভ  করা
যায়। একিট আ ৈজবিনক িৃতকথা, অ  অংেশ তার রাজৈনিতক সামািজক অথৈনিতক িচ া ও উ য়ন
দশন িতফিলত।

হাবীবু াহ িসরাজী বেলন, ১৯৮৮ সােল কািশত হেয়িছল শখ হািসনার থম বই।  ২০১৮ ত তার বই
কােশর ি শ বছর পূণ হেলা। আজেকর এই আেলাচনা স অেথ শখ হািসনার লখকজীবেনর িতন দশক

পূিতরও আন -উদ াপন।

বাংলােদশ ও ভারেতর িশ ীেদর যৗথ িচ দশনী  :বাংলােদশ  ও ভারেতর ২০ িশ ীর যৗথ
িচ কম দশনী ‘ কালাজ’  হেয়েছ। গতকাল িবকােল ঢাকা িব িবদ ালেয়র চা কলা অ ষেদর জয় ল
গ ালািরেত এই দশনী  হেয়েছ। দশনীর উে াধনীেত উপি ত িছেলন িচ িশ ী  সমরিজত্ রায়
চৗধরুী, িচ িশ ী হািম ামান খান, চা কলা অ ষেদর িডন িনসার হােসন মখু।

  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 মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

দশনীেত অংশ নওয়া িশ ীরা হেলন ভারত থেক পালী রায়, ভাত চ  সন, অ নেসন , স
সরকার, সামা মািঝ, ত য় িব াস, তূ ষা মখুািজ, স ীপ ভ াচায, পপী ব ানাজী ও উমা বধন। দেশর
িশ ীরা  হেলন আফেরাজা  খ কার,  লায়লা  আ মুান আরা,  কমর মু ারী  শাপলা,  জন দ,  হলাদ
কমকার, ঊিমলা দাস, আহসান আহেমদ, শিমলা কােদর, রজওয়ান িপেলা, শবরী রায় চৗধরুী ও িজ এম
জায়ারদার।
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