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আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে�� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের  
িদন�াপী অ��ানমালার আেয়াজন 

 

আজ ১৮ �ম আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস। জা�ঘরস�েহর আ�জ�ািতক �িত�ান International Council of Museums (ICOM) িদবস� উদযাপন 
উপলে�� �িত বছর এক� কের �িতপা� িবষয় িনব �াচন কের। এবােরর �িতপা� িবষয় 'Museums as Cultural Hubs: The Future of 

Tradition' বাংলায় ‘সং�িতর �ক� িহেসেব জা�ঘর: ঐিতেহ�র ভিব�ৎ’। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত িশ�ী হােশম খান 
�ব�ন, �ফ�ন ও ক�তর উিড়েয় আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবেসর বণ �াঢ� অ��ানমালার উে�াধন কেরন। আগত দশ �কেদর মােঝ �-শাট � ও ক�াপ িবতরণ 
করা হয়। এরপর জা�ঘর �া�েন বণ �াঢ� র �ািলেত অংশ�হণ কেরন জা�ঘেরর কম �কত�া কম �চারীগণ। জা�ঘর ভবেনর �তীয় তলায় নবসি�ত ২৩ ন�র 
অ�শ� �ালাির উে�াধন �শেষ জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন ‘আমার �দখা জা�ঘর’ শীষ �ক রচনা �িতেযািগতায় িবজয়ী িশ�াথ�েদর মে� �র�ার 
িবতরণ কেরন এবং ন�ন কেলবের �ি�ত জা�ঘেরর ��মািসক পি�কা ‘জা�ঘর সমাচার’-এর �মাড়ক উে�াচন কেরন। অ��ানমালার �শষাংেশ 
‘নিলনীকা� ভ�শালী: বাংলার ��গেবষণায় একিন� সাধক’ শীষ �ক �সিমনার আেয়াজন করা হয়।   
 

�সিমনাের �ল �ব� উপ�াপন কেরন িবিশ� গেবষক ও জাহা�ীরনগর িব�িব�ালেয়র ��ত� িবভােগর অ�াপক ড. এ �ক এম শাহেনওয়াজ। 
স�ািনত আেলাচক িহেসেব উপি�ত থােকন িবিশ� �লখক ও গেবষক জনাব আলী ইমাম, িবিশ� ইিতহাসিবদ ও বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব 
�াি�েজর স�ািনত সদ� অ�াপক ড. �সািনয়া িনশাত আিমন, িবিশ� ইিতহাসিবদ ও ঢাকা িব�িব�ালেয়র ব�ব� অ�াপক ড. �নতাসীর মা�ন এবং 
িবিশ� �ফাকেলারিবদ ও ব�ব� অ�াপক শাম��ামান খান।  অ��ানমালায় সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর 
সভাপিত িশ�ী হােশম খান।    
 

�াগত ভাষেণ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক �মা. িরয়াজ আহেমদ বেলন, আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে�� বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘের বণ �াঢ� অ��ানমালার আেয়াজন কেরেছ। বণ �াঢ� অ��ানমালার অংশ িহেসেব আজ আমরা আেয়াজন কেরিছ ‘নিলনীকা� ভ�শালী: 
বাংলার ��গেবষণায় একিন� সাধক’ শীষ �ক �সিমনার। আমরা মেন কির আজেকর �সিমনার� আপনােদর সকেলর িবেশষ কের িশ�াথ�েদর ইিতহাস 
স�েক� জানেত অ��ািণত করেব এবং অেনক জানা অজানা কথা জানেত পারেব।  
 

�ল �ব� উপ�াপেন অ�াপক ড. এ �ক এম শাহেনওয়াজ বেলন নিলনীকা� ভ�শালী িছেলন একজন ইিতহাসেব�া, ��ত�িবদ, ��ািব�ানী, 
িলিপিবশারদ ও �াচীন িবষইয়াবিল স�েক� িব�াত পি�ত। িতিন আর বেলন �াচীন ও ম��েগর বাংলার ইিতহাস ও সং�িতর ব� অ��তা 
অপসারেণ ত�র িবশাল অবদান রেয়েছ। ১৯১৪ সােল িতিন স��িতি�ত ঢাকা জা�ঘর এর ত�াবধাইয়ক িহেসেব �যাগদান কেরন। জা�ঘেরর �চৗহি�র 
মে�ই �কেটেছ ত�র সারা জীবন। অসাধারণ িন�া ও কম �শি� বেল িতিন এই সং�হশালােক �ািতস�� �িত�ােন �পা�র কেরিছেলন। এর গঠন�লক 
পয �াইেয় ঢাকা জা�ঘর ও ভ�শালী িছেলন অিবে��। আজেকর জাতীয় জা�ঘেরর �ণিশ� িছল এই ঢাকা জা�ঘর। �� ব� সং�হ, ��ণীকরণ, এসেবর 
ঐিতহািসকতা িনি�তকরণ ও �শলী িবচােরর ��দািয়� �হণ কের িতিন উ�র�িরেদর এিগেয় চলার �সাপান �তির কের িদেয়িছেলন। ত�র রিচত �� ও 
�ব��েলা এরই �া�র বহন করেছ। ��গেবষক এই �ণজ�া মা�ষ�র জীবন তপ �ণ ও কম � সংর�েণর মা�েম �গ �গ ধের �জ� �েণািদত হেব। 
 

আেলাচনায় জনাব আলী ইমাম বেলন জািত িহেসেব বাংলােদেশর আেছ হাজার বছেরর স�� ইিতহাস ও ঐিতহ�। জা�ঘর হে� সং�িতর �িত�প। 
নিলিনকা� ভ�শালীর �েচ�ার জ�ই আমরা আজেকর এই জা�ঘরেক �পেয়িছ। এক� �দেশর জা�ঘর পিরদশ �েনর মা�েম জানা যায় ঐ জািত 
ঐিতহািসক ভােব কতটা স��। 
 

অ�াপক ড. �সািনয়া িনশাত আিমন বেলন নিলিনকা� ভ�শালী িছেলন একজন বািত�িম মা�ষ। িতিন মেন �ােন কাজ করেতন ��ত� িনেয়, গেবষণা 
করেতন, ��ত� সং�হ করেতন �র �রা� �থেক। তার মত মা�ষেকই �কবল ��তে�র সাধক বলা সােজ।  
 

অ�াপক ড. �নতাসীর মা�ন বেলন ত�র দীঘ � ৩৩ বছেরর কম �জীবেনর অ�া� পির�েমর মা�েম আমরা �পেয়িছ জা�ঘেরর িবশাল স�� ভা�ার। 
আমােদরেক উিচত নিলিনকা� ভ�শালীর আদশ � নীিত িনেয় জা�ঘর িনেয় কাজ করা, গেবষণা করা এবং জা�ঘরেক আেরা স�� করেত �চ�া করা।  
 

অ�াপক শাম��ামান খান বেলন জা�ঘেরর �িত� িনদশ �ন অত�া� ��র ও �পিরকি�ত ভােব �দশ �ন করা। জা�ঘর পিরদশ �ন করেল আমরা জানেত 
পাির আমােদর স�� ইিতহাস ও ঐিতহ� �ক এবং আমােদর �ভতের আেরা জানার আ�হ �তির হয়।  
 

সভাপিতর ভাষেণ িশ�ী হােশম খান �থেমই ধ�বাদ ও �ত�তা �কাশ কেরন �ব�কার অ�াপক ড. এ �ক এম শাহেনওয়াজ �ক তার এই অসাধারণ 
�বে�র জ� এবং ধ�বাদ জানান িবিশ� �লখক ও গেবষক জনাব আলী ইমাম �ক তার ত�ব�ল ত�িচে�র জ�। জা�ঘেরর উ�য়েন ড. নিলিনকা� 
ভ�শালী জা�ঘেরর জ� �য অবদান �রেখ �গেছন তা অপিরসীম।  
 
 

ধ�বাদ �াপেন �মা. আব�ল মিজদ  ড. নিলিনকা� ভ�শালীেক গভীরভােব ��া 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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