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 বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের �শেরবাংলা এ �ক ফজ�ল হক: গণত� ও জনমা�েষর �নতা 
শীষ �ক �সিমনার আেয়াজন 

 
 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন অিবভ� বাংলার �ধানম�ী �শেরবাংলা এ �ক ফজ�ল হক: গণত� ও জনমা�েষর �নতা 
শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন হয়। �সিমনাের �ল �ব� উপ�াপন কেরন সাংবািদক জনাব নজ�ল কবীর। স�ািনত আেলাচক িহেসেব উপি�ত থােকন 
িজ �িভ ও সারা বাংলার �ধান স�াদক �সয়দ ইশিতয়াজ �রজা, �াপিত রিবউল �সাইন, অ�াপক �সয়দ আেনায়ার এবং িবিশ� �লখক, গেবষক ও 
রাজনীিতিবদ জনাব �হ-উল-আলম �লিলন। 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 �শেরবাংলা এ �ক ফজ�ল হক: গণত� ও জনমা�েষর �নতা শীষ �ক �সিমনার । আমরা মেন কির আজেকর আেয়াজন আপনােদর 
সকেলর িবেশষ কের িশ�াথ�েদর অ��ািণত করেব।  
 

�ল �ব� উপ�াপেন জনাব নজ�ল কবীর �শেরবাংলা এ �ক ফজ�ল হক-এর িশ�াজীবন, কম �জীবন, �কাশনা, নীিত-আদশ �-দশ �ন সহ জীবেনর নানা 
িদক িনেয় কথা বেলন।  িতিন িছেলন বাঙািল রাজনীিতিবদ ও জনেনতা। িবংশ শতা�ীর �থমােধ � বাঙািল �টনীিতক িহেসেব �বশ পিরিচত িছেলন। 
রাজৈনিতক মহল এবং সাধারণ মা�েষর িনকট ‘ �শর-এ-বাংলা’ এবং ‘হক সােহব’ নােম পিরিচত। িতিন ১৮৭৩ সােলর ২৬ অে�াবর ঝালকা� �জলার 
রাজা�র থানার সা�িরয়া �ােম জ��হণ কেরন।িতিন রাজৈনিতক অেনক পেদ অিধ�ান কেরেছন অিবভ� বাংলার �ধানম�ী, �ব � পািক�ােনর ��ম�ী, 
পািক�ােনর �রা�ম�ী, �ব � পািক�ােনর গভন �র পদ অল�ৃত কেরন িতিন। িতিন ���ে�র অ�তম �ধান �নতা বাংলার িশ�া, সামািজক অিধকার, 
রাজৈনিতক, অথ �নীিত, �া�� সকল ��ে� �শের বাংলা এ.�ক ফজ�ল হেকর রেয়েছ অসমা� অবদান। িতিন �ঝেত পােরন একমা� িশ�ার অভােবই 
পেদ পেদ এেদেশর মা�ষ অবেহিলত হে�। �সই উপলি� �থেকই িতিন িশ�ার �িত �াপক �জার �দন। ঢাকা িব�িব�ালয় �িত�ার �াপাের ফজ�ল 
হক ����ণ � �িমকা পালন কেরন। এছাড়া িতিন �সলমানেদর �িশ�ায় িশি�ত কের �লেত িশ�া �িত�ােন িবিভ� আইন �ণয়ন কেরন। রাজনীিতেত 
িতিন িছেলন উদার �ি��। ১৯৫৪ সােল ���ে�র িনব �াচেন ফজ�ল হেকর অসাধারণ �ন�� বাঙািল জািতেক �াধীনতা সং�ােম উ�ু� কেরিছেলন। 
এক কথায় �শের বাংলা এ �ক ফজ�ল হক �� এক� নাম নয়, িতিন এক� ইিতহাস। তার মহান �ি�� ও রাজৈনিতক দশ �ন তােক অ� সমেয় কের 
�তােল রাজৈনিতক অ�েন ��িতি�ত।  
 

আেলাচনায় �সয়দ ইশিতয়াজ �রজা বেলন, ভারত ��দ পি�কা �কােশর মে� িদেয়ই �শর-এ-বাংলার রাজনীিত, সমাজনীিত, অথ �নীিত ও �দশকাল 
স�েক� অেনক সেচতন হেয় পেড়ন। িতিন আেরা বেলন, ফজ�ল হক িছল আেপাষহীন সং�ােমর �তীক ,সব ��কার সামািজক অিবচার, অস�ান ও 
��রাচােরর িব�ে� িছেলন এক বিল� ক��র। তাঁর �েচ�ায় রাজনীিত, অথ �নীিত, সমাজ-সািহত�, সং�িতসহ ��িত ��ে� নব�েগর �চনা হয়।  
 

�াপিত রিবউল �সাইন বেলন,  িতিন ব��খী �িতভার অিধকারী একজন মা�ষ িছেলন। িতিন অত�া� �মধাবী িছেলন। �দশ তথা এক� জাতীর উ�য়েনর 
জ� তাঁর অবদান অপিরসীম। বাংলার গিরব-�ঃখী মা�েষর জ� তার অসীম মম�েবাধ ও ভােলাবাসা এেদেশর মা�ষেক িচরিদন অ��ািণত করেব। 
 

জনাব �হ-উল-আলম �লিলন বেলন, �শের বাংলা এ �ক ফজ�ল হক বাংলার িকংবদ�ীর নায়ক। িতিন িছেলন ছা� িশ�েকর নায়ক, রাজনীিতিবদেদর 
নায়ক। সং�ামী জনতার কােছ একজন বীরে�� বাঙািল। জিমদার মহাজনেদর অত�াচার-িনয �াতন �থেক এেদেশর সং�াগির� দির� �ষকেদর বাচঁােনার 
জ� �িত�া কেরন তার িব�াত ঋণ সািলিশ �বাড �। �দেশ �ায় িবচার, সত� বলার জ� সংবাদ পে�র �াধীনতা �দয়া হয়। এজ� এ.�ক ফজ�ল হেকর 
�ধানম�ীে�র কালেক ইিতহােসর �ণ ��গ বেল আ�ািয়ত করা হয়। 
 

অ�াপক �সয়দ আেনায়ার বেলন, ব�মাি�ক এই মা�ষ� সাধারন মা�েষর কথা ভাবেতন। তাঁর রাজৈনিতক ���াপট িছল বাংলার সাধারণ মা�ষেক 
�ক� কের। িকভােব িপিছেয় পরা বাংলার মা�েষর জীবনযা�ার মান উ�য়ন করা যায় �সই লে��ই কাজ করেতন িতিন। বাঙলার রাজনীিতেত �মধার 
স�ালন তাঁর মা�েমই হয়। 
 

সভাপিতর ভাষেণ িশ�ী হােশম খান �থেমই ধ�বাদ ও �ত�তা �কাশ কেরন �ব�কার জনাব নজ�ল কবীরেক তাঁর এই অসাধারণ �বে�র জ�। 
িতিন আেরা বেলন �শের বাংলা এ �ক ফজ�ল হেকর জীবেনর �েত�কটা িবষয় অত�া� �গ�ত ভােব তারঁ �বে� উপ�াপন কেরেছন। তাঁর �� 
রাজৈনিতক অ�েনই না, অবদান িছল ব�মাি�ক ��ে�। মা�েষর িশ�া, রাজনীিত, সমাজসং�ারসহ িবিভ� ��ে� উ�য়েনর উ�ল ��া� �রেখ �গেছন 
মহান এই �ি�। বাংলার গিরব-�ঃখী মা�েষর জ� তার অসীম মম�েবাধ ও ভােলাবাসা এেদেশর মা�ষেক িচরিদন অ��ািণত করেব।  
 

ধ�বাদ �াপেন �মা. আব�ল মিজদ �শেরবাংলা এ �ক ফজ�ল হকেক গভীর ��া জানান এই মহান �দশে�মীক মা�ষ�েক এবং উপি�ত সকলেক 
িবেশষ কের কেলজর িশ�াথ�েদরেক 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 

 
 

ব �াতা স�াদক/ ব �াতা পিরচালক 
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