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 বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের  
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন: িশে�র িশ�া�� শীষ �ক �সিমনার আেয়াজন 

 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন: িশে�র িশ�া�� শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন 
কেরেছ। �সিমনাের �ল �ব� রচনা কের�ছন ঢাকা িব�িব�ালেয়র চা�কলা অ�ষেদর সহকারী অ�াপক িশ�ী �লাল চ� গাইন। 
স�ািনত আেলাচক িহেসেব উপি�ত থােকন িবিশ� িশ�ী ও ঢাকা িব�িব�ালেয়র চা�কলা অ�ষেদর অ�াপক ড. ফিরদা জামান, 
িবিশ� িশ�সমােলাচক অ�াপক মঈ��ীন খািলদ এবং িশ�ী�� জনাব মই�ল আেবিদন। �সিমনাের সভাপিত� কেরন 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 
�সিমনারমালার অংশ িহেসেব আজ আমরা আেয়াজন কেরিছ িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন �রেন ‘িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন: িশে�র 
িশ�া��’ শীষ �ক’ শীষ �ক �সিমনার। আমরা মেন কির আজেকর আেয়াজন আপনােদর সকেলর িবেশষ কের উপি�ত িশ�াথ�েদরেক 
অ��ািণত করেব এবং িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন স�েক� জানা অজানা অেনক কথা জানেত পারেব। 
 

�ল �ব� উপ�াপেন ড. িশহাব শাহিরয়ার বেলন, িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন একাধাের বাংলােদেশর িশ� আে�ালেনর পিথ�ৎ, সফল 
িশ�ী-িশ�ক, বাঙািল সং�িতর অ�তম �ধান ধারক, বাহক ও �সবক এবং মানবতার ��িমক। িশে�র টােন একা� িনজ �েচ�ায় 
কলকাতায় িগেয় সরকাির আট � �েল ভিত� হন এবং ছা� অব�ােতই ত�ণ িশ�ী িহেসেব সারা বাংলায় �পিরিচত হেয় ওেঠন। ১৯৪৩ 
সােলর �িভ �� িচ�মালার মা�েম মানবতাবাদী িশ�ী িহেসেব পিরিচত হেয় ওেঠন। �দশভােগর ���াপেট ১৯৪৮ সােল ঢাকায় এক� 
িশ�িশ�া �িত�ান গড়ার �ন�� দান ত�র জীবেন সবেচেয় ����ণ � ঘটনা। �ব �ছাটেবলা �থেকই িতিন ছিব �কেত পছ� করেতন। 
ত�র িব�াত িচ�কেম �র মে� রেয়েছ �িভ ��-িচ�মালা, সং�াম, স�ওতাল রমণী, ঝ�, কাক, িবে�াহী ইত�ািদ। ১৯৭০ ি��াে� 
�ামবাংলার উৎসব িনেয় �েকন ত�র িব�াত ৬৫ �ট দীঘ � ছিব নবা�। িতিন িচ�া�েনর �চেয় িচ�িশ�া �সােরর ওপর অেনক �বিশ 
সময় �য় কেরেছন। িচ�িশ� িবষয়ক িশ�ার �সাের আ��� �েচ�ার জ� জনসাধারে� িতিন িশ�াচায � অিভধা লাভ কেরন। অ�মান 
করা হয় ত�র িচ�কেম �র সং�া িতন হাজােররও �বিশ। বাংলােদেশর িচ�করেদর মে� িতিন িশ��� িবেবিচত।   
 

আেলাচনায় অ�াপক মঈ��ীন খািলদ বেলন জয়�ল আেবিদন�ক িনেয় আেরা গেবষণা �েয়াজন। িতিন তথাকিথত জীবেনর কােছ হার 
মােননিন। �ািমন জনেগা�ীর জনিজবেনর �িত িছল তার আ�ল আেবদন। িতিন ছিব �কার আেগ ছিবর ���াপট ছিবর মম �কথা 
�ঝেত �চ�া করেতন। তার পর িতিন ছিব �কেতন। িতিন বলেতন, নিদর ছিব �কার আেগ পািনর �দালনই আেগ �ঝেত হেব। জয়�ল 
আেবিদেনর িচ�া ভানবা, কম � আমােদর সাং�িতক ঐিতহ�েক আরও ঐ�য �মি�ত কেরেছ।  
 

জনাব মই�ল আেবিদন বেলন, িতিন �ি� িহেসেব অেনক কম �ঠ একজন মা�ষ িছেলন। সারা�ণ কােজর �ভতের �েব থাকেতন। িশ� 
চচ �ার জ� জীবেনর �রটা সময় �য় কেরেছন। বাবােক বলা হয় ‘Master of drawing’। 
 

অ�াপক ড. ফিরদা জামান বেলন িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর িশ�কম � ন�ন �জ�েক �জনশীল কােজ িনর�র অ�ে�রণা �যাগােব৷ 
আমােদর ন�ন �জে�র িশ�াথ�েদর আদশ � িহেসেব িতিন থাকেবন। তার মতাদশ �ণ, িচ�া শি�, ভাবনার �াি�টা তার �� কেম �র মাে� 
�েল ধরেতন।   
 

সভাপিতর ভাষেণ িশ�ী হােশম খান �থেমই ধ�বাদ ও �ত�তা �কাশ কেরন �ব�কার িশ�ী �লাল চ� গাইন �ক ত�র এই অসাধারণ 
�বে�র জ�। আমার জীবন ধ� িপ��� িশ�ক জয়�ল আেবিদেনর সাি�� �পেয়। িশ�াথ�রা িছেলা তার �ছেলর মেতা। ত�র কথায় 
িছল ��রণা। আমরা অ��ািণত হতাম িশ� চচ �ায়। জাতীয় জা�ঘের ত�র অসং� িচ�কম � আেছ। �ি��ে�র �চতনা র�ায় ও �� 
মননস�� মা�ষ গেড় �লেত িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর জীবনকম �সহ �দেশর অতীত ঐিতহ�, িচ�িশ� ��� বহন কের।  
 

ধ�বাদ �াপেন �মা. আব�ল মিজদ  িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন �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। 
 

 
ড. িশহাব শাহিরয়ার 

কীপার, জনিশ�া িবভাগ 
বাংলাদেশ জাতীয় জা�ঘর 
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