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সংবাদ পরিক্রমা
০১ অক্টাবর ২০১৯

প্রবীণদেি জন্য সাাংস্কৃরিক অনুষ্ঠান
১ অক্টাবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ তদবস।
তদবসটিক্ক ককন্দ্র কক্র বাংলাক্দশ তশল্পকলা
একাক্েতি আক্ ার্ন কক্রক্ে প্রবীণক্দর র্ন্য
সাংস্কাতিক অনুষ্ঠান। গার্ীপুক্রর িতনপুক্র
অবতিি ব স্ক পুনব জাসন ককক্ন্দ্র অবিানরি
দুইশিারিক প্রবীদণি র্ন্য ১ অক্টাবর ২০১৯
তবকাল ৩.৩০টা
সাংস্কতিক অনুষ্ঠাক্নর
আক্ ার্ন করা হক্ ক্ে। বয়স্ক পুনব বাসন
ককদেটিি সহক্ াতগিা আক্ াতর্ি অনুষ্ঠাক্ন
ঢাকা কেক্ক বাাংলাদেশ রশল্পকলা একাদেরম
একটি সাংস্কতিক দল এবাং গাজীপুি কজলা
রশল্পকলা একাদেরমি অংশগ্রহদণ সাাংস্কৃরিক
পরিদবশনা অনুরষ্ঠি হয়।
অনুষ্ঠাদনি পরিদবশনাি মদে রিদলা সসয়ো সাদয়লা আহদমে রলমাি পরিচালনায় ‘বুদকি রিিি আকাশ রনদয়’ গাদনি সাদে নৃিয।
আশিারি িরিে কহাদসদনি পরিচালনায় ‘আবাি আরসদবা রিদি’ ও ‘কন্যা নায়ি লাইয়া যাই’ এবাং িািজানা কচৌধুিী কবরবি
পরিচালনায় ‘চদলা বাাংলাদে’ গাদনি সাদে নৃিয পরিদবরশি হয়। একক সাংগীি পরিদবশন কদিন রশল্পী সারনয়া, কমৌশুরম, রমতুল ও
শরহদুল্লাহ কায়সাি। বাউল সাংগীি পরিদবশন কদিন রশল্পী রেিী সিকাি রবপাশা, রমতু, ইউসুি, িরিে মুক্তাি ও রবদুযৎ। িবীেনাদেি
‘দুই রবঘা জরম’ করবিাটি আবৃরি কদিন ইবদন ইয়ারসন রবিল। অনুষ্ঠান কশষ হয় সন্ধ্যা ৭টায়।
অনুষ্ঠাদন সমাপনী বক্তব্য রেদয়দিন বয়স্ক পুনব বাসন ককদেটিি প্ররিষ্ঠািা কচয়যািম্যান এবাং রগদিরি গ্রুপ অব ইন্ডারিজ রলরমদটদেি
কচয়যািদমন ও ব্যবস্থাপনা পরিচািক কমা. খরিব অবদুল জারহে মুকুল। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় কদিদিন একাদেরমি ইিট্রাক্টি আরনসুি
িহমান এবাং সমন্বয় সহদযাগী রিদলন আব্দুল্লাহ রবপ্লব।
উদল্লখ্য, দুই শিারিক প্রবীদণি আশ্রয়স্থল বয়স্ক পুনব বাসন ককদেটি পরিচারলি হয় রগদিরি গ্রুপ অব ইন্ডারিজ রলরমদটদেি
িত্বাবিাদন। গি ২১ এরপ্রল ১৯৯৫ সাদল মাোি কিদিসা পূনব বাসন ককেটিি িবদনি রিরিপ্রস্তি স্থাপন কদিন।
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০৩ অদক্টাবি ২০১৯

‘কশখ হাতসনা-বাংলাক্দক্শর স্বপ্নসারতে’ শীর্ জক আক্লাকতিত্র ও তশল্পকক্িজর িাসব্যাপী প্রদশজনী উপলক্ে আক্লািনা
অনুষ্ঠান
বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতিি র্ািী তিত্রশালায়
িাননী প্রধানিন্ত্রী কশখ হাতসন‘র সংগ্রািী র্ীবক্নর
তবতিন্ন প জাক্ র আক্লাকতিত্র এবং িাক্ক তনক্
সৃতর্ি তশল্পকক্িজর িাসব্যাপী প্রদশজনীর আক্ ার্ন
করা হক্ ক্ে । ‘কশখ হাতসনা বাংলাক্দক্শর
স্বপ্রসারতে’ শীর্ জক প্রদশজনী জািীয় রচত্রশালাি ১ ও
৬ নং গ্যালারীক্ি ২৮ কসক্েম্বর-২৭ অক্টাবর ২০১৯
প্রতিতদন কবলা ১১টা কেক্ক রাি ৮টা এবং শুক্রবার
কবলা ৩টা কেক্ক রাি ৮টা প জন্ত দশজকক্দর র্ন্য
উন্মুক্ত োকক্ব।
প্রদশজনীর অংশ তহক্সক্ব িাননী প্রধানিন্ত্রী কশখ
হাতসন‘র সংগ্রািী র্ীবক্নর তবতিন্ন প জাক্ র উপর
১০টি আক্লািনা সিা আক্ ার্ক্নর তসদ্ধান্ত তনক্ ক্ে
বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতি। ৩ অক্টাবর ২০১৯ তবকাল ৩.৩০টা একাক্েতির র্ািী তিত্রশালা তিলনা িক্ন অনুতষ্ঠি সিা
প্রধান অতিতে তহক্সক্ব উপতিি তেক্লন কনৌ পতরবহন িন্ত্রণালক্ র িাননী প্রতিিন্ত্রী র্নাব খাতলদ িাহমুদ কিৌধুরী এিতপ। প্রিান
অরিরেি বক্তদব্য প্ররিমন্ত্রী বদলন, ‘যুদ্ধাপিািীদেি রবচাি ও পদ্মা কসতু রনমবাদণি মদিা রবরিন স সাহসী পেদেদপি মােদম সবরক
রনয়ন্ত্রদণ এদন বাাংলাদেশদক গণিারন্ত্রক িািায় রিরিদয় রনদয় কেশ পরিচালনা কিদিন। আন্তজবারিক কেদত্র িাঁদক কযিাদব সম্মারনি
কিা হদে, এটা আমাদেি কেদশি অজবন।’
বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির িহাপতরিালক ঋতিক নাট্যপ্রাণ তল াকি আলী লাকী এর সিাপতিক্ি তবক্শর্ অতিতে তহক্সক্ব
উপতিি তেক্লন তবতশষ্ট তশোতবদ ও তশল্পসিাক্লািক অধ্যাপক নর্রুল ইসলাি এবং তবতশষ্ট সাংবাতদক র্নাব িনজুরুল আহসান
বুলবুল।
উচ্চরশো ব্যবস্থা, ঢাকা শহদিি কযাগাদযাদগি ব্যবস্থাি উন সয়ন
এবাং সাংস্কৃরি কেদত্র রবরিন স উদযোাগ রনদয় প্রিানমন্ত্রীি ূমরমকা
তুদল িদি অধ্যাপক নর্রুল ইসলাি বদলন, ‘কসানাি বাাংলা
সাাংস্কৃরিক বল সিিীি স্বপ্ন মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি িদয়দি।
বাাংলাদেশ রশল্পকলা একাদেরম বঙ্গবন্ধুি হাদি সিিী হদয়দি।
আমিা আজ এি সুিল পারে। এই একাদেরম জািীয় ও
আন্তজবারিক পয বাদয় রবরিন স অনুষ্ঠান ও প্রেশবনী আদয়াজন কদি
োদক। এিই িািাবরহকিায় “কশখ হাতসনা বাংলাক্দক্শর
স্বপ্রসারতে” শীর্ জক প্রদশজনীি আদয়াজন কিা হদয়দি।
উপরস্তি সবাইদক িন্যবাে জারনদয় সিাপরিি বক্তদব্য
মহাপরিচালক বদলন, ‘কনত্রী যখন কেদশ রিদি এদলন, আশায়
বুকটা িদি কগল। ২১রেদনি মাোয় রিরন কেদক বলদলন, শুধু িাজননরিক আদদালদন সিল হদি হদল সাাংস্কৃরিক আদদালন যুক্ত
কিদি হদব।’ রিরন আিও বদলন, ‘িাজনীরি যাি যাি, সাংস্কৃরি সবাি।’
িাননী প্রধানিন্ত্রী কশখ হাতসনার রক্ ক্ে বণ জাঢয রার্ননতিক র্ীবন। িাঁর কনতৃক্ি অপ্রতিক্রাধ্য অগ্র াত্রা ২০৪১ সাক্ল উন্নি কদক্শ
পতরণি হও ার পক্ে দৃপ্ত প্রিযক্ এতগক্ িলক্ে বাংলাক্দশ । বাঙাতলর স্বপ্নসারতে, উন্ন ক্নর রূপকার প্রধানিন্ত্রী কশখ হাতসনার সংগ্রািী
র্ীবক্নর তবতিন্ন প জাক্ র আক্লাকতিত্র এবং তশল্পকিজ তনক্ বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতি িাসব্যাপী প্রদশজনীর আক্ ার্ন কক্রক্ে।
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প্রদশজনীক্ি িান পাও া তশল্পকিজগুক্লা প্রধানিন্ত্রীর উন্ন ন কিজকাণ্ড ও বণ জাঢয কিজি র্ীবক্নর তশল্পিাক্ের উক্ন্মািন। এই আক্লাকতিত্র
ও তশল্পকিজগুক্লার িক্ধ্য র্নক্নত্রী কশখ হাতসনাক্ক তশক্ল্পর একক আবক্হ উপিাপক্নর কিষ্টা করা হক্ ক্ে।
#

কশষ হদলা কিৌ নৃদিযি কমবশালা
বাাংলাদেশ রশল্পকলা একাদেরম আদয়ারজি চাি রেনব্যাপী
কিৌ নৃদিযি কমবশালা সমাপ্ত। ১৫ জন প্ররশেনােীি
অাংশগ্রহদণ ২৬ কসদেম্বি ও ১-৩ অদক্টাবি ২০১৯ চাি
রেনব্যাপী এই কমবশালায় প্ররশেক রিদলন মধুরমিা পাল।
প্ররশেক মধুরমিা পাল িািি সিকাদিি কিদলারশপ
কপদিন এবাং িািদিি সাংস্কৃরি মন্ত্রণালদয়ি িারলকাুকক্ত
নৃিয রশল্পী।
িািিবদষ ব পুরুতল া, উতিোর িয়ূর িঞ্জ ও ঝারখণ্ড
কসরাইক্কলা নাক্ি রিন িিদনি কেৌ নৃিয তবদ্যিান।
পুরুতল ার কেৌক্ি বি মুক্খাশ, কসরাইক্কলাক্ি পুতুক্লর
ন্যা কোট মুক্খাশ এবং িয়ূরিক্ঞ্জ মুক্খ প্রসাধনী বা
রুপসজ্জা ব্যবহার করা হ বক্ল র্াতনক্ ক্েন প্রতশেক
িধুতিিা পাল। যুক্দ্ধ পাইকরা োক্দর তনক্ি অস্ত্র িালনার িি জা কেক্কই এই কেৌ নৃক্িযর উদ্ভব হক্ ক্ে। এই নৃক্িযর িাধ্যক্ি সাধারণি
কপৌরাতনক কাতহতন, ধিী ও সািাতর্ক পালা করা হ । এর সাক্ে বাদ্য ন্ত্র তহক্সক্ব কঢাল, নাকািা, সানাই, বাঁতশ ও ঝাঁঝর ব্যবহার
করা হ ।
প্রতশেক্ণ কেৌ নৃক্িযর প্রেতিক ধাপ পশুপাতখর িাল িলন ও অ্গভিত্গভ কশখাক্না হক্ ক্ে। এোিাও ‘ িতদন রক্ব পদ্মা কিঘনা’ ও
‘বাংলার তহন্দু, বাংলার কবাদ্ধ’ গান দুটির সাক্ে কতরওগ্রাতি করা হক্ ক্ে।
১১ অদক্টাবি ২০১৯

ব্গভবন্ধুর র্ীবন কেক্ক তিত্রপক্ট তশক্রানাক্ি ১০০টি তশল্পকিজ তনিজাক্ণর লক্েয আট জকযাক্ের উক্বাধন
২০২০ সাক্ল র্াতির তপিা ব্গভবন্ধু কশখ মুতর্বুর রহিাক্নর র্ন্মশিবর্ জ উদ্যাপক্নর অংশ তহক্সক্ব বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতি
তবতিন্ন কিজসূতি বাস্তবা ন করক্ে। এরই ধারাবাতহকিা ‘অসিাপ্ত আত্মর্ীবনী’ এবং ‘কারাগাক্রর করার্নািিা’ অবলম্বক্ন ‘ব্গভবন্ধুর
র্ীবন কেক্ক তিত্রপক্ট’ তশক্রানাক্ি কদক্শর ১০০র্ন তবতশষ্ট তশল্পীর ১০০টি তশল্পকিজ তনিজাক্ণর লক্েয আট জকযাক্ের আক্ ার্ন করা
হক্ ক্ে।
উক্ত কিজসূতির উক্বাধনী অনুষ্ঠান ও আট জকযাে ১১ অক্টাবর ২০১৯ শুক্রবার সকাল ১০.৩০টা একাক্েতির র্ািী তিত্রশালা
তিলনা িক্ন ও িারুকলা প্লার্া অনুতষ্ঠি হ ।
একাক্েতির র্ািী তিত্রশালা তিলনা িক্ন উক্বাধনী অনুষ্ঠাক্ন বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির িহাপতরিালক ঋতিক নাট্যপ্রাণ
তল াকি আলী লাকী এর সিাপতিক্ি অনুষ্ঠাক্ন গ্রন্থ দুটির উপর প জাক্লািনামূলক বক্তব্য প্রদান কক্রন তশল্পী মুস্তািা িক্না ার, র্ািী
তবশ্বতবদ্যালক্ র উপািা জ অধ্যাপক ে. হারুন অর রতশদ এবং তবতশষ্ট কিাকক্লারতবদ ও বাংলাক্দশ র্ািী র্াদুঘক্রর সিাপতি ে.
শািসুজ্জািান খান। এোিাও উপতিি তেক্লন তশল্পী র্ািাল উতিন আহক্িদ এবং তশল্পী সন্র্ীব দাস অপু
আট জকযাক্ে অংশগ্রহণকারী তশল্পীবৃন্দ হক্লনঃ তশল্পী মুস্তািা িক্না ার, তশল্পী সিরতর্ৎ রা কিৌধুরী, তশল্পী হাক্শি খান, তশল্পী
শাহাবুতিন আহক্িদ, তশল্পী রতিকুন নবী, তশল্পী বীক্রন কসাি, তশল্পী স্বপন কিৌধুরী, তশল্পী আব্দুল িান্নান, তশল্পী িন্দ্র কশখর কদ, তশল্পী
ইবরাহীি, তশল্পী কক. এি. একাইয়ুি, তশল্পী শতহদ কতবর, তশল্পী আব্দুস শাকুর শাহ, তশল্পী িতনরুল ইসলাি, তশল্পী রনতর্ৎ দাস, তশল্পী
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আবুল বারক্ আলিী, তশল্পী তনসার কহাক্সন, তশল্পী ে. িতরদা র্ািান, তশল্পী র্ািাল উতিন আহক্িদ, তশল্পী তশতশর কুিার িট্টািা জ,
তশল্পী কশখ আির্াল কহাক্সন, তশল্পী ে. কিাহাম্মদ ইকবাল আলী, তশল্পী শাহর্াহান আহক্িদ তবকাশ, তশল্পী আহক্িদ শািসুক্িাহা, তশল্পী
কনক িাঁপা িাকিা, তশল্পী করাক্ক া সুলিানা, তশল্পী কিা. আতনসুজ্জািান, তশল্পী কদও ান তির্ান, তশল্পী অনুকুল িন্দ্র িজুিদার, তশল্পী
সিীরণ কিৌধুরী, তশল্পী আশরাফুল আলি পপলু, তশল্পী কিা. আলপ্তগীন, তশল্পী রতি হক, তশল্পী র্াতহদ কিাস্তিা, তশল্পী িাতনক িন্দ্র কদ,
তশল্পী কারু তিিাস, তশল্পী িতনরুজ্জািান, তশল্পী এি. এি. িামুন কা সার, তশল্পী আতি া ইসলাি এযানী, তশল্পী নার্িা আকিার,
তশল্পী সুনীল কুিার পতেক, তশল্পী অতিতর্ৎ কিৌধুরী, তশল্পী দুলাল িন্দ্র গাইন, তশল্পী করর্াউল কতরি, তশল্পী নাইিা হক, তশল্পী সুশান্ত
অতধকারী, তশল্পী অক্শাক কিজকার, তশল্পী কিা. রতবউল ইসলাি, তশল্পী কিা. িারুক আহাম্মদ কিাল্লা, তশল্পী ঋক্িন্দ্র কুিার শিজা, তশল্পী
তসদ্ধাে জ িালুকদার, তশল্পী করর্াউন নবী, তশল্পী আহক্িদ নাতর্র, তশল্পী িরুণ কঘার্, তশল্পী সন্র্ীব দাস অপু, তশল্পী কািাল পাশা কিৌধুরী,
তশল্পী িাকসুদুল আহসান, তশল্পী কীতরটি রঞ্জন তবশ্বাস, তশল্পী কিা. র্তহর উতিন, তশল্পী কিা. ির্লুর রহিান, তশল্পী শাহীন কসাবহানা
সুরিী, তশল্পী আিক্রার্া র্াতিল, তশল্পী নাতসি আহক্িদ নাদিী, তশল্পী কগৌিি িক্রবিী, তশল্পী শািসুল আলি আর্াদ, তশল্পী কগাপাল
িন্দ্র তত্রক্বদী, তশল্পী সস দ হাসান িাহমুদ, তশল্পী গুলশান কহাক্সন, তশল্পী তরিাি র্াহান কান্তা, তশল্পী করর্াউল হক তলটন, তশল্পী তিতন
কতরি, তশল্পী সতহদ কার্ী, তশল্পী আবদুস সাত্তার কিৌতিক, তশল্পী কিা. কািাল উতিন, তশল্পী সুিন ও াতহদ, তশল্পী তবশ্বতর্ৎ কগাস্বািী,
তশল্পী সীিা ইসলাি, তশল্পী হারুন-অর-রশীদ, তশল্পী নাতর্র কহাক্সন খান, তশল্পী নাতর্ া আন্দাতলব তপ্রিা, তশল্পী সুিন কুিার সবদ্য, তশল্পী
আর্িল উিীন পলাশ, তশল্পী সস দ তিদা কহাক্সন, তশল্পী রাক্শদুল হুদা সরকার, তশল্পী আসতিিা আলি শাম্মী, তশল্পী কিাহাম্মদ িখরুল
ইসলাি িজুিদার, তশল্পী শাহানুর িামুন, তশল্পী কশখ িারহানা পারিীন টুো, তশল্পী আতরফুল ইসলাি, তশল্পী কাতন্ত কদব অতধকারী,
তশল্পী আর্িল কহাক্সন, তশল্পী সিমুর হান্নান, তশল্পী িাতনক বতনক, তশল্পী তিশকাতুল আবীর, তশল্পী রতন িন্ডল, তশল্পী কগৌরব নাগ, তশল্পী
রক্ত্মশ্বার সুত্রধর, তশল্পী পলাশ কশখ, তশল্পী এ. কক এি কগালাি উল্লাহ তনশান. তশল্পী অতিতর্ৎ িন্ডল, তশল্পী আতি আর্াদ বানটি, তশল্পী
িতরকুল ইসলাি হীরক, তশল্পী সসকি কহাক্সন, তশল্পী তদদারুল ইসলাি তলিন, তশল্পী িঞ্জুর রশীদ, তশল্পী িঞ্জুর ইলাহী, তশল্পী িন্ম কদব
নাে, তশল্পী র্াতকর কহাক্সন পুলক, তশল্পী িাতহি ইসলাি তলিন, তশল্পী িঞ্চল কিজকার, তশল্পী আবু সুতি ান, তশল্পী হাসুরা আক্তার
রুিকী।
১৫ অদক্টাবি ২০১৯

‘কশখ হাতসনা-বাংলাক্দক্শর স্বপ্নসারতে’ শীর্ জক িাসব্যাপী প্রদশজনী উপলক্ে আক্লািনা সিা অনুতষ্ঠি
বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতি একাক্েতির র্ািী
তিত্রশালা িবক্নর ১ ও ৬ নং গ্যালারীক্ি ‘কশখ হাতসনা
বাংলাক্দক্শর স্বপ্নসারতে’ শীর্ জক প্রদশজনীর আক্ ার্ন
করা হক্ ক্ে। ২৮ কসক্েম্বর-২৭ অক্টাবর ২০১৯
িাননী প্রধানিন্ত্রী কশখ হাতসন‘র সংগ্রািী র্ীবক্নর
তবতিন্ন প জাক্ র আক্লাকতিত্র এবং িাক্ক তনক্ সৃতর্ি
তশল্পকক্িজর িাসব্যাপী এই প্রদশজনী উপলক্েয
আগািীকাল ১৫ অক্টাবর ২০১৯ তবকাল ৩.৩০টা
একাক্েতির র্ািী তিত্রশালা তিলনা িক্ন ‘কশখ
হাতসনা বাংলাক্দক্শর স্বপ্নসারতে’ শীর্ জক আক্লািনার
আক্ ার্ন করা হক্ ক্ে।
আক্লািনা সিা প্রধান অতিতে তহক্সক্ব উপতিি তেক্লন িথ্য িন্ত্রণালক্ র ে. হাোন িাহমুদ এিতপ। প্রধান অতিতের বক্তক্ব্য িাননী
িন্ত্রী বক্লন, ‘১৯৭৫ সাক্ল ব্গভবন্ধুক্ক হিযার পর কদশক্ক উক্টাপক্ে পতরিাতলি করা হক্ ক্ে। র্নক্নত্রী কশখ হাতসনা কদক্শ তিক্র এক্স
ব্গভবন্ধুর স্বক্প্নর কসানার বাংলা গিার সাহসী ভূতিকা করক্খ িক্লক্েন। তিতন তিক্র আসার পর আিরা মুতক্তযুক্দ্ধর কিিনাক্ক তিক্র
কপক্ তে। আর্ক্ক বাংলাক্দক্শর সমৃতদ্ধও র্ন্য কশখ হাতসনাক্ক প্রক্ ার্ন। আিরা িাঁর কনতৃক্ি উন্নি রাক্ের পাশাপাতশ উন্নি র্াতি
গঠন করক্ি িাই। ’
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অনুষ্ঠাক্ন বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির সতিব বদরুল আনি ভূইূঁ ার সিাপতিক্ি তবক্শর্ অতিতে তহক্সক্ব আক্লািনা অংশগ্রহণ
করক্বন র্ািী অধ্যাপক ে. রতিকুল ইসলাি এবং ঢাকা তবশ^তবদ্যালক্ র সাক্বক উপািা জ অধ্যাপক ে. আ আ ি স আক্রতিন
তসতিক। অধ্যাপক ে. রতিকুল ইসলাি প্রধানিন্ত্রী কশখ হাতসনার দীঘ জায়ু কািনা কক্র বক্লন, ‘ কশখ হাতসনা তেক্লন অিযন্ত নম্র, িদ্র
তবন ী ও িাতর্জি একর্ন তশোেী। ব্গভবন্ধুর পর কশখ হাতসনা আিাক্দরক্ক ি ঙ্কর কাক্লা অধ্যা কেক্ক মুতক্ত তদক্ ক্েন।’
অধ্যাপক ে. আ আ ি স আক্রতিন তসতিক বক্লন, ‘েতব কো বক্ল। একটি েতব ১০হার্ার শক্ের কিক্ কবতশ শতক্তশালী। প্রদশজনীক্ি
েতবগুক্লা কদখক্ল আিরা বুঝক্ি পাতর উন্ন ক্নর ধারাবাতহকিা ও অগ্র াত্রা। তশোক্ক সবার দু াক্র কপৌক্ে কদও া, নারীর েিিা ন ও
তশো ব্যবিাসহ প্রর্ািক্ন্ত্রর সকল কেক্ত্র ভূতিকা রাখক্েন এবং ব্গভবন্ধুর সক্প্নর কসানার বাংলা গিার লক্ে কার্ করক্েন ব্গভবন্ধু
কন্যা র্নক্নত্রী কশখ হাতসনা।’
িাননী প্রধানিন্ত্রী কশখ হাতসনার রক্ ক্ে বণ জাঢয রার্ননতিক র্ীবন। িাঁর কনতৃক্ি অপ্রতিক্রাধ্য অগ্র াত্রা ২০৪১ সাক্ল উন্নি কদক্শ
পতরণি হও ার পক্ে দৃপ্ত প্রিযক্ এতগক্ িলক্ে বাংলাক্দশ । বাঙাতলর স্বপ্নসারতে, উন্ন ক্নর রূপকার প্রধানিন্ত্রী কশখ হাতসনার সংগ্রািী
র্ীবক্নর তবতিন্ন প জাক্ র আক্লাকতিত্র এবং তশল্পকিজ তনক্ বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতি িাসব্যাপী প্রদশজনীর আক্ ার্ন কক্রক্ে।
প্রদশজনীক্ি িান পাও া তশল্পকিজগুক্লা প্রধানিন্ত্রীর উন্ন ন কিজকান্ড ও বণ জাঢয কিজি র্ীবক্নর তশল্পিাক্ের উক্ন্মািন। এই আক্লাকতিত্র
ও তশল্পকিজগুক্লার িক্ধ্য র্নক্নত্রী কশখ হাতসনাক্ক তশক্ল্পর একক আবক্হ উপিাপক্নর কিষ্টা করা হক্ ক্ে।

িতকর লালন সাঁইতর্র ১২৯িি তিক্রাধান তদবস উপলক্ে তবক্শর্ ‘সাধুক্িলা’
িানবিার িহান সাধক িতকর লালন সাঁই ১৭৭৪ সাক্ল কুতষ্ট া
কর্লার কুিারখাতল োনার অন্তগিজ িাপািা, িািারা গ্রাক্ি
র্ন্মগ্রহন কক্রন। তিতন একর্ন তনক্বতদিপ্রাণ সাধক, দাশজতনক
ও িানবিাবাদী কতব। প্রাতপ্ত সূক্ত্র তিতন প্রা সহস্রাতধক িরতি
িাববাণীর রিত িা। িাঁর িিজস্পশী পদাবতল বাংলার সহর্
সরলিনা স্গভীি কপ্রিীক্দর আত্মার কখারাক। বাংলাক্দশ
তশল্পকলা একাক্েতির িহাপতরিালক তল াকি আলী লাকী
পতরকল্পনা কদক্শর বক্রণ্য বাউল ও বাউল তশল্পী, শীর্ জ
প জাক্ র লালন গক্বর্ক, প্রাজ্ঞ সাধক, তশোতবদ ও সাংস্কতিক
ব্যতক্তক্ির সি্বয়ক্ বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির উক্দ্যাক্গ
র্ািী প জাক্ তবতিন্ন কা জক্রি পতরিাতলি হক্ে। িারই ধারাবাতহকিা ১৫ অক্টাবর, ২০১৯ িাতরক্খ িতকর লালর সাঁইতর্র ১২৯িি
তিক্রাধান তদবস উপলক্ে সকল প জাক্ র বাউল সাধক, বাউল তশল্পীক্দর অংশগ্রহক্ণ সাধুক্িলার ৭ি আসক্রর আক্ ার্ন করা হ ।
২০ অক্টাবর ২০১৯

তশেকক্দর অংশগ্রহক্ণ তিন তদনব্যাপী ‘প্রতিি উচ্চারণ কিজশালা’
সৃর্নশীল ও আনন্দি ক্লাসরুি প্রতিষ্ঠা বাংলাক্দশ
তশল্পকলা একাক্েতির উক্দ্যাক্গ ঢাকা শহক্রর তবতিন্ন স্কুক্লর
তশেকক্দর অংশগ্রহক্ণ বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতি
আক্ ার্ন কক্রক্ে ‘প্রতিি উচ্চারণ কিজশালা ২০১৯’।
একাক্েতির িহাপতরিালক তল াকি আলী লাকী’র িাবনা ও
পতরকল্পনা র্ািী নাট্যশালার কসতিনার কক্ে ২০-২২
অক্টাবর তিন তদনব্যাপী এই কিজশালা অনুতষ্ঠি হকয়দি।
প্রতিতদন তবকাল ৩টা কেক্ক সন্ধ্যা ৭টা প জন্ত অনুতষ্ঠি প্রতিি
উচ্চারণ কিজশালার প্রেি তদন ২০ অক্টাবর ২০১৯ রতববার
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বাক্ ক্ন্ত্রর ব্যা াি, বণ জিালার উচ্চারণ, উচ্চারক্ণর সূত্র এবং কলাকর্ েিা তবর্ক্ প্রতশেণ প্রদান কক্রন িীর বরকি ও িািান্না তিতে,
তবিী তদন ২১ অক্টাবর ২০১৯ কসািবার িাব ও রস ও স্বর প্রক্েপণ তবর্ক্ প্রতশেণ প্রদান কদিন ে. িাস্বর বক্ন্দযাপাধ্যা এবং
কিজশালার কশর্ তদন ২২ অক্টাবর ২০১৯ ি্গভলবার তনিজাণ ও উপিাপনা তবর্ক্ প্রতশেণ প্রদান কদিন িীর বরকি ও িািান্না তিতে।
কিজশালা ঢাকা শহক্রর ৫টি তশো প্রতিষ্ঠাক্ন ২০ র্ন তশেক অংশগ্রহণ কক্রক্েন। তশো প্রতিষ্ঠানগুক্লা হক্লা-িতিতঝল সরকাতর
বালক উচ্চতবদ্যাল , িতিতঝল সরকাতর বাতলকা উচ্চতবদ্যাল , আইতে াল স্কুল অযান্ড কক্লর্, কিলাপুর স্কুল অযান্ড কক্লর্ ও রাক্ র
বার্ার উচ্চ তবদ্যাল ।
২১ অক্টাবর ২০১৯

ককন্দ্রী শতহদ তিনাক্ও িারুতশল্পী কাতলদাস কিজকাক্রর প্রতি সব জস্তক্রর িানুক্র্র শ্রদ্ধা
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সেন্ন নতন্দি িারুতশল্পী কাতলদাস
কিজকাক্রর প্র াক্ণ আর্ ২১ অক্টাবর সকাল ১১টা সব জস্তক্রর
িানুক্র্র শ্রদ্ধা র্ানাক্ি িাঁর িরক্দহ ককন্দ্রী শতহদ তিনাক্র
আনা হ । তবতিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যতক্তপ জাক্ িানুর্ শ্রদ্ধা
তনক্বদন কক্রন। এ সি বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির
িহাপতরিালক তল াকি আলী লাকীসহ একাক্েতির সব জস্তক্রর
কিজকিজা ও কিজিারীবৃন্দ শ্রদ্ধা তনক্বদন কক্রন। ককন্দ্রী শতহদ
তিনাক্র শ্রদ্ধা তনক্বদক্নর সি তশল্পীর তিত্রকিজ তনক্ প্রদশজনী
আক্ ার্ক্নর পতরকল্পনার কো র্াতনক্
একাক্েতির
িহাপতরিালক বক্লন, ‘প্র াি এই তশল্পীর সাক্ে আিার প্রা ৮
কেক্ক ৯ বের কার্ করার অতিজ্ঞিা হক্ ক্ে। তশল্পীর অক্নকগুক্লা কার্ আর্ তবশ্বব্যাপী সিাদৃি।’
কাতলদাস কিজকাক্রর কাক্র্র মূল্যা ন স্বরূপ বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতি পদক, এস এি সুলিান স্বণ জ পদক এবং একুক্শ পদক
প্রদান করা হক্ ক্ে। এোিাও তিতন িাঁর কিজর্ীবক্ন কদশী ও তবক্দশী অক্নক সম্মাক্ন ভূতর্ি হক্ ক্েন। তশল্পী িাঁর কাক্র্র িাধ্যক্ি
আিাক্দর সকক্লর িাক্ঝ স্মরনী হক্ োকক্বন।
গি ১৮ অক্টাবর ২০১৯ তবতশষ্ট এই িারুতশল্পী পরক্লাক গিন কক্রন। বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির উক্দ্যাক্গ আন্তর্জাতিক খ্যাতি
সেন্ন নতন্দি িারুতশল্পী কাতলদাস কিজকাক্রর প্র াক্ণ আগািী ২৯ অক্টাবর ২০১৯ একাক্েতির র্ািী তিত্রশালা তিলনা িক্ন এক
কশাক সিার আক্ ার্ন করা হক্ব।

‘ব্গভবন্ধু স্মারক বক্তৃিািালা’ অনুতষ্ঠি
বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতি আক্ াতর্ি ব্গভবন্ধু
স্মারক বক্তৃিািালা’র এবাক্রর পক্ব জ স্মারকবক্তা
তহক্সক্ব উপতিি তেক্লন িঞ্চসারতধ আিাউর রহিান
এবং কোসাতহতিযক আতনসুল হক। ২১ অক্টাবর
২০১৯ কবলা সাক্ি ৩টা একাক্েতির র্ািী
নাট্যশালার স্টুতেও তেক্ টার তিলনা িক্ন স্মারক
বক্তৃিািালা’র একাদশ পব জ অনুতষ্ঠি হ । ধারাবাতহক
আক্ ার্ক্নর এই পক্ব জ বাংলাক্দশ তশল্পকলা
একাক্েতির িহাপতরিালক তল াকি আলী লাকী এর
সিাপতিক্ি বক্তারা ব্গভবন্ধুর র্ীবক্নর নানা সংগ্রািী
তদক তুক্ল ধক্রন।

7

২৪ অক্টাবর ২০১৯

বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির কিজকিজাক্দর তনক্ তিন তদনব্যাপী প্রতশেণ শুরু
বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির কর্লা ও
উপক্র্লা তশল্পকলা একাক্েতির কিজসূতি
বাস্তবা ণ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও প জাক্লািনা সিা
এবং তবর্ তিতত্তক প্রতশেণ শুরু হক্ ক্ে। তিন
তদক্নর এই আক্ ার্ক্নর আক্রা োকক্ে
সরকাক্রর তনক্দ জশনা বাস্তবা ক্নর লক্ে এতপএ,
ইক্নাক্িশন, শুদ্ধািার, ই-নতে ও তেতর্টাল কসবা
তবর্ ক প্রতশেণ কিজশালা। বাংলাক্দশ
তশল্পকলা একাক্েতির উক্দ্যাক্গ ২৪-২৬
অক্টাবর ২০১৯ একাক্েতির র্ািী নাট্যশালার
কসতিনার কক্ে প্রতিতদন সকাল ১০টা-সন্ধ্যা
৬টা প জন্ত এই কিজশালা অনুতষ্ঠি হয়।
তবতিন্ন কর্লার ৫০র্ন কিজকিজার অংশগ্রহক্ণ
২৪ অক্টাবর প্রেি তদক্ন তশল্পকলা একাক্েতির
বেরব্যাপী কিজকাক্ন্ডর পতরিালনা তনক্ তবস্ততরি আক্লািনা করা হ । বাংলাক্দশ তশল্পকলা একাক্েতির িহাপতরিালক তল াকি আলী
লাকী’র সিাপতিক্ি অনুষ্টাক্ন প্রধান অতিতে তহক্সক্ব উপতিি তেক্লন সংস্কতি তবর্ ক িন্ত্রণাল সেতকজি সংসদী িা ী কতিটির
সদস্য র্নাব অসীি কুিার উতকল, এিতপ এবং তবক্শর্ অতিতে তেক্লন সংস্কতি তবর্ ক িন্ত্রণালক্ র সতিব ে. আবু কহনা কিাস্তিা
কািাল এনতেতস।
অতিতেক্দর বক্তক্ব্য কদক্শর সকল কর্লা উপক্র্লা িানতবক মূল্যক্বাধ সেন্ন সিার্ গঠক্ন কর্লা তশল্পকলা একাক্েতি গুরুিপূন জ
ভূতিকা রাখক্ে বক্ল র্াতনক্ ক্েন। এোিাও তশল্প সংস্কতি ঋদ্ধ সৃর্শীল িানতবক বাংলাক্দশ গঠক্ন তশল্পকলা একাক্েতিক্ক প্রক্ ার্নী
সহক্ াতগিা প্রদাক্নর িাধ্যক্ি কদশজুক্ি তবস্তৃি পতরসক্র সাংস্কতিক কিজকান্ড পতরিালনা করার কো র্াতনক্ ক্েন অতিতেরা। এসি
অংগ্রহণকারী কিজকিজারা কর্লা তশল্পকলা একাক্েতির তবতিন্ন কা জক্রি, সিস্যা ও সম্ভাবনা কো তুক্ল ধক্রন।
পরবতিজ দুই তদক্নর পতশেক্ণ শুদ্ধািার কিজপতরকল্পনা বাস্তবা ন, ই-নতে, িথ্য বািা ণ ও ইক্নাক্িশন তবর্ক্ প্রতশেণ অনুতষ্ঠি হয়।
২৯ অক্টাবর ২০১৯

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসেন্ন িারুতশল্পী কাতলদাস কিজকাক্রর প্রতি সব জস্তক্রর িানুক্র্র শ্রদ্ধা
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নতিি চারুতিল্পী
কাতিদাস কর্জকারেে প্রয়ারে স্মেেসভা
আরয়ার্ন করেরেন বাাংিারদি তিল্পকিা
একারেতর্। বাাংিারদি তিল্পকিা একারেতর্ে
উরযারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই তিল্পীে
প্রয়ারে ২৯ অরটাবে ২০১৯ একারেতর্ে র্ািীয়
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তচত্রিািা তর্িনায়িরন আরয়াতর্ি স্মেে সভায় উপতিি তেরিন সাংস্কৃতিকৃর্ন োরর্ন্দু র্জুর্দাে, বরেণ্য তচত্রতিল্পী
হারসর্ খান, তিল্প সর্ারিাচক র্ঈনতিন খাতিদ, বাাংিারদি তিল্পকিা একারেতর্ে র্হাপতেচািক তিয়াকি আিী
িাকীসহ আরো অরনরকই।
কাতিদাস কর্জকারেে কারর্ে স্বীকৃতি স্বরূপ বাাংিারদি তিল্পকিা একারেতর্ পদক, এস এর্ সুিিান স্বে জ পদক
এবাং একুরি পদক প্রদান কো হরয়রে। এোড়াও তিতন দদিী ও তবরদিী অরনক সম্মারন ভূতিি হরয়রেন। তিল্পী িাঁে
কারর্ে র্াধ্যরর্ আর্ারদে সকরিে র্ারে স্মেনীয় হরয় থাকরবন বরি বরিরেন স্মেেসভায় আেি িাঁে
সুভানুধ্যায়ীো ও তিল্পীো।
েি ১৮ অরটাবে ২০১৯ তবতিষ্ট এই চারুতিল্পী পেরিাক ের্ন করেন। ২১ অরটাবে সকাি ১১টায় সব জস্তরেে
র্ানুরিে শ্রদ্ধা র্ানারি িাঁে র্েরদহ দকন্দ্রীয় িতহদ তর্নারে আনা হয়। তবতভন্ন সাংেঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যতিপর্ জারয়
র্ানুি শ্রদ্ধা তনরবদন করেন।

