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বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের ‘ব�মাি�ক �মা�ন আজাদ ও ত�র কিবতা’ 
শীষ �ক �সিমনার আেয়াজন   

 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ব�মাি�ক �মা�ন আজাদ ও ত�র কিবতা শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন 
কেরেছ। �সিমনাের �ল �ব� উপ�াপন কেরন িবিশ� গেবষক ও ঢাকা িব�িব�ালেয়র বাংলা িবভােগর অ�াপক ড. �সৗিম� �শখর। 
স�ািনত আেলাচক িহেসেব উপি�ত থােকন কিবক�া জনাব �মৗিল আজাদ এবং ঢাকা িব�িব�ালেয়র গণসংেযাগ ও সাংবািদকতা 
িবভােগর অ�াপক �বাইয়াৎ �ফরেদৗস। সভাপিত� করেবন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত িশ�ী হােশম খান।  
 

�াগত ভাষেণ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক �মা. িরয়াজ আহেমদ বেলন, সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় ২০১৮-২০১৯ অথ �বছের 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘরেক ১৪ জন বের� �ি�বেগ �র জ�/��� বািষ �কী পালেনর িনেদ �শনা �দান কেরেছ। �সই �সিমনার মালার অংশ 
িহেসেব আজ আমরা আেয়াজন কেরিছ �মা�ন আজাদ �রেন ‘ব�মাি�ক �মা�ন আজাদ ও ত�র কিবতা’ শীষ �ক �সিমনার। আমরা মেন 
কির আজেকর আেয়াজন আপনােদর সকেলর িবেশষ কের উপি�ত িশ�াথ�েদর অ��ািণত করেব এবং �মা�ন আজাদ স�েক� জানা 
অজানা অেনক কথা জানেত পারেব।  
 

�ল �ব� উপ�াপেন ড. �সৗিম� �শখর বেলন �মা�ন আজাদ িছেলন একজন �থািবেরাধী ও ব�মাি�ক মননশীল �লখক। িতিন কিবতা 
�লখার �� কেরন ষােটর দশেকর �শেষর িদক �থেক। �থম বইেতই ত�র পাকা হােতর �া�র ল�� করা যায়। তার �কািশত �ে�র সং�া 
৬০�র �বিশ। এর মে� ১০� কা���, ১৩� উপ�াস, ২২� সমােলাচনা ��, ৮� িকেশারসািহত�, ৭� ভাষািব�ান িবষয়ক �� তার 
জীব�শায় এবং ���র অ�বিহত পের �কািশত হয়। িতিন নবম ��ণীেত পড়াকালীন সময়ই কিবতাচচ �া �� কেরন। ত�র �থম �লখা ছাপা 
হ�য়িছল �দিনক ইে�ফােকর িশ�পাতা কিচক�চার আসের। ১৯৯২ সােল নারীবাদী গেবষণা�লক �� নারী �কাশ কের �গাটা �দেশ সাড়া 
�তােলন। যিদও বই� ১৯৯৫ �থেক ২০০০ সাল পয �� বাংলােদেশ িনিষ� িছল। এ �� তার ব�ল আেলািচত গেবষণা�লক কাজ িহেসেবও 
�ী�ত। জীবেনর �শষােধ � অ�েতাভেয় ধম �িনরেপ�তা, সামিরক শাসেনর িবেরািধতা, নারীবাদী ব�� এবং একই সে� িনঃসংেকাচ 
�যৗনবািদতার জ� িতিন �াপক পাঠকেগা�ীর �ি� আকষ �ণ করেত স�ম হেয়িছেলন।  
 

আেলাচনায় অ�াপক জনাব �মৗিল আজাদ িতিন ত�র বাবার �ি� জীবন িনেয় কথা বেলন। �িতচারণ কেরন ত�র বাবার সােথ কাটােনা 
সময় �েলােক। িতিন বেলন, আমার বাবা িছেলন অেনক দািয়�শীল একজন মা�ষ। সবসময় �ি� িদেয় কথা বলেতন। বাবার মেতা সাহসী 
ও �ঠ�টকাটা মা�ষ আিম ি�তীয় �দিখিন। িতিন যা বলেতন স�ুেখ বলেতন, উিচত কথা বলেতন। বাবা বই পড়েত �ব ভােলাবাসেতন। 
অসং� কিবতার বই িছল বাবার সং�েহ। বাবার কিবতার মে�ই বাবােক এখনও আিম �েজ পায়।  
 

অ�াপক �বাইয়াৎ �ফরেদৗস বেলন, �মা�ন আজাদ বাঙািল জািতস�ার উে�ষ এবং বাংলা ভাষা ও সািহত�েক স�ােনর িসংহাসেন 
অিধি�ত কের �গেছন। িতিন আর বেলন, বাঙািলর সমাজজীবন, ��িত ও ঐিতহ�গতভােব অিজ�ত সং�িত, সািহত� আর িশে�র মা�য �েক 
ছিড়েয় িদেয়েছন িব�ময়। আজও িতিন অমিলন হেয় আেছন । কিবতা-গ�-উপ�াস-�ব�-সমােলাচনাসহ িশে�র �ায় �িত� শাখায় আেলা 
ছিড়�য়েছন িতিন। �সই আেলাক কণা জািতর অ�কার সমেয় এখেনা পথ �দখায়, �ািণত কের।  

 

সভাপিতর ভাষেণ িশ�ী হােশম খান �থেমই ধ�বাদ ও �ত�তা �কাশ কেরন �ব�কার ড. �সৗিম� �শখর �ক ত�র এই অসাধারণ �বে�র 
জ�। কিব ও �লখক �মা�ন আজাদ িছেলন সাহসী ও িনিভ �ক ক��র। তার �লখার ভাষা �যমন িছল তী�, �িনিদ �� এবং ���, �তমিন 
তার আলাপচািরতার ভাষা ও �ি��ও িছল ��। িতিন িব�াস করেতন �ি��ে�র �চতনা বা�বায়ন ছাড়া �দশ ও মা�েষর ��ত উ�য়ন 
স�ব নয়। এ কারেণ আ��� িতিন �ি��ে�র �চতনায় অসা�দািয়ক �গিতশীল বাংলােদেশর �তিরর জ� কাজ কের �গেছন। 

 

ধ�বাদ �াপেন �মা. আব�ল মিজদ  �মা�ন আজাদ �ক গভীর ��া জানান এবং উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় অ��ান �শষ কেরন।  
 
উি�িখত সংবাদ িব�ি�� আপনার ব�ল �চািরত সংবাদ মা�েম �কাশ/�চার করার জ� আপনােক িবেশষভােব অ�েরাধ জানােনা হেলা। 
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