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ঢাকা, শুক্রবার, ২৩ আসিন ১৪১৭, ০৮ অদ্টাবর ২০১০  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িহকমীবৃন্দ,  

শর্শ-সবদ্র্শ হদ্ে আগে সশল্পীগণ,  

সশল্পদ্বাদ্ধাগণ,  

সুসধবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকুম। Very good morning to you all.  

শরদ্ের এ সিগ্ধ িকাদ্ল আসম সশল্প ও সশল্পীর এ মহা সমলন শমলায় আগে শর্শী-সবদ্র্শী অসেসিদ্র্র আন্তসরক শুদ্ভচ্ছা 

জানাসচ্ছ।  

এশীয় সববাসষ দক চারুকলা প্রর্শ দনী আমাদ্র্র শর্দ্শর বৃহত্তম ও িবদ্চদ্য় মর্ দার্াপূণ দ নান্দসনক আদ্য়াজন। এসশয়ার 

িমকালীন সৃজনশীল ধারাদ্ক পসরসচে করার লদ্যে বাাংলাদ্র্দ্শ ‘সববাসষ দক এশীয় চারুকলা প্রর্শ দনী’ বা এসশয়ান আর্ দ সবদ্য়ন্নাল এর 

আদ্য়াজন হদ্য় আিদ্ে।  

এ সবদ্য়ন্নাল অসধক পসরিদ্র সবস্তৃে হদ্য় আজ পসরণে হদ্য়দ্ে এশীয় সৃজনশীলোর এক িমৃদ্ধ উৎিদ্ব এবাং পারস্পসরক 

সশযণ অসভজ্ঞোর সমলন শমলায়।  

আসম আশা কসর, এ আদ্য়াজদ্নর মধ্য সর্দ্য় সশল্প ও িাংস্কৃসের শযদ্ে এবাং জােীয় অগ্রগসের ধারায় সুস্থ মননশীলো ও 

মূল্যদ্বাদ্ধর উত্তদ্রাত্তর প্রিার ও প্রচাদ্র আমাদ্র্র একসনষ্ঠ প্রয়াি আরও িমৃদ্ধ হদ্ব।  

সুধী,  

সবিায়দ্নর েীব্র প্রসেদ্র্াসগোর এ িমদ্য় আমাদ্র্র শর্শিমূদ্হর সুমহান ঐসেহে, মানসবক মূল্যদ্বাধ ও িমৃদ্ধ উত্তরাসধকার 

এক কঠিন চোদ্লদ্ের িম্মুখীন। আমাদ্র্র সনজস্ব সশল্প ও িাংস্কৃসের সবকাদ্শ আরও মদ্নাদ্র্াগী হওয়ার প্রদ্য়াজন। িমদ্য়র চাসহর্ার 

িদ্ে খাপ খাইদ্য় সনদ্য়, এদ্ক আরও িমৃদ্ধ কদ্র তুলদ্ে হদ্ব। আমার দৃঢ় সবিাি, আমাদ্র্র সশল্পীিমাজ োঁদ্র্র শমধা ও মনন সর্দ্য় 

এই চোদ্লে শমাকাসবলায় িযম। আজ সনদ্জদ্র্র ঐসেহে, কৃসি ও িাংস্কৃসের আদ্লাদ্ক সনজস্ব একটি সশল্পভাষা সবসনম দাদ্ণও 

উদ্যাগী হদ্ে হদ্ব।  

শর্দ্শর মাটি-মানুষ ও িাংস্কৃসে শিদ্ক মুখ সিসরদ্য় সনদ্য় কালজয়ী সৃসি িম্ভব নয়। েদ্ব জানালা বন্ধ রাখা র্াদ্ব না; শখালা 

রাখদ্ে হদ্ব। র্াদ্ে িমকাদ্লর সশল্পসচমত্মা ও মনদ্নর অগ্রিরো িম্পদ্কদ আমরা জানদ্ে পাসর এবাং ো শিদ্ক আমাদ্র্র সনজস্ব 

সৃসিদ্ে নতুন মাো শর্াগ করদ্ে পাসর। অন্যরাও আমাদ্র্র মহৎ কম দ শর্দ্খ সশখদ্ে পারদ্ব। কসবগুরু রবীন্দ্রনাদ্ির ভাষায়: ‘যুক্ত কর 

শহ, িবার িদ্ে, মুক্ত কর শহ বন্ধ'। আমাদ্র্র এই আদ্য়াজন শর্বার আর শনবার, শমলাবার আর সমলবার।  

সশল্প-িাসহেে-িাাংস্কৃসেক জগদ্ে বাঙাসলর রদ্য়দ্ে সুমহান ঐসেহে। আমাদ্র্র রদ্য়দ্ে রবীন্দ্রনাি, নজরুল, জীবনানন্দ। 

আমাদ্র্র সশল্পােনদ্ক উজ্জ্বল কদ্রদ্েন সশল্পাচার্ দ জয়নুল আদ্বসর্ন, এিএম সুলোন, পটুয়া কামরুল, শাহাবুসিন প্রমুখ বদ্রণ্য 

সশল্পীবৃন্দ।  

অগসণে গুণী সশল্পীর সৃজনশীলো আর সশল্প িাধনায় বাাংলাদ্র্দ্শর সচেসশল্প আজ সবি র্রবাদ্র উঁচু মর্ দার্ার আিদ্ন 

িমািীন। আসম আজ এিব কৃেী মানুদ্ষর অবর্াদ্নর কিা কৃেজ্ঞোর িদ্ে স্মরণ করসে।  

আপনারা জাদ্নন, আমাদ্র্র িরকার িাংস্কৃসের সবকাশ ও পৃষ্ঠদ্পাষকোয় শুধু অগ্রণীই নয়,  িামসগ্রক উন্নয়ন শকৌশল ও 

একটি আত্মমর্ দার্াশীল জাসে সহদ্িদ্ব সবদ্ির বুদ্ক প্রসেষ্ঠার শযদ্ে আমাদ্র্র িাাংস্কৃসেক ঐসেহেদ্ক িম্পৃক্ত করদ্ে ির্া িদ্চি।  



বাঙাসলর িামাসজক-রাজননসেক জীবনধারা আমাদ্র্র িাাংস্কৃসেক ঐসেদ্হের িদ্ে অোেীভাদ্ব জসিে। আমাদ্র্র শর্ 

অিাম্প্রর্াসয়ক শচেনা োর মূদ্ল রদ্য়দ্ে বাঙাসলর হাজার বেদ্রর এসেহে। সশদ্ল্পর এই র্াোপদ্ি বাাংলার অপরূপ প্রাকৃসেক সনিগ দ, 

গ্রামীণ শলাকসশদ্ল্পর পাশাপাসশ মানুদ্ষর জীবন ও কঠিন বাস্তবো সশল্পীদ্র্র প্রভাসবে কদ্রদ্ে। ৫২'র ভাষা আদ্ন্দালন, ৬৬'র ৬-

র্িা, একাত্তদ্রর মহান মুসক্তযুদ্ধিহ আমাদ্র্র িকল গণোসন্ত্রক আদ্ন্দালদ্ন এই অিাম্প্রর্াসয়ক শচেনা আমাদ্র্র শসক্ত যুসগদ্য়দ্ে। 

এিব ঘর্নাবলী আমাদ্র্র সশল্পীদ্র্র সশল্পকলা সনম দাদ্ণও উবুদ্ধ কদ্রদ্ে।  

োইদ্ো শর্দ্কান অনাচার-অসবচার, ববষম্য-বঞ্চনার সবরুদ্দ্ধ আমাদ্র্র সশল্পীিমাজদ্ক বরাবরই শস্বাচ্চার ও বসলষ্ঠ ভূসমকা 

পালন করদ্ে শর্সখ। শর্শ ও জাসের িঙ্কদ্র্র িময় োঁদ্র্র অবর্ান জাসে কৃেজ্ঞোর িদ্ে স্মরণ কদ্র। বস্ত্ত্তেঃ এই িাংগ্রামী 

ভূসমকা োঁদ্র্র ভাবমূসেদ ও সশল্পমানিদ্ক উজ্জ্বল করার পাশাপাসশ িমৃদ্ধ কদ্রদ্ে আমাদ্র্র সশল্পভুবনদ্কও।  

১৯৭৫ িাদ্ল িব দকাদ্লর িব দদ্েষ্ঠ বাঙাসল জাসের জনক বেবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমানদ্ক িপসরবাদ্র হেোর পর এদ্র্দ্শ 

হেো ও কুে'র রাজনীসে প্রচলদ্নর পাশাপাসশ বাঙাসলর িাাংস্কৃসেক এসেহেদ্ক ধ্বাংি করার অপদ্চিা হদ্য়দ্ে বারবার।  

আমাদ্র্র শলাকজ িাংস্কৃসেদ্ক পাদ্য় শেদ্ল সবদ্র্শী অপিাংস্কৃসে প্রদ্বশ করাদ্নার শচিা হদ্য়দ্ে।  

১৯৯৬-২০০১ িমদ্য়র মে এবারও আমরা আমাদ্র্র গ্রাম-বাাংলার শলাকজ িাাংস্কৃসেক উপার্ানগুদ্লাদ্ক পুনরুজ্জীসবে 

করার এবাং িাংরযদ্ণর উদ্যাগ গ্রহণ কসর। আমাদ্র্র সবগে িরকাদ্রর িমদ্য় শিাহরাওয়ার্ী উযাদ্নর স্বাধীনো স্তম্ভদ্ক 

সঘদ্র আমরা িাাংস্কৃসেক বলয় বেসরর পর্দ্যপ শনই। পরবেীকাদ্ল ৪ র্লীয় শজার্ িরকার এই উদ্যাগ বন্ধ কদ্র শর্য়। 

এবার যমো গ্রহদ্ণর পর স্বাধীনো স্তম্ভ শকসন্দ্রক িাাংস্কৃসেক চচ দাদ্ক এসগদ্য় শনওয়ার র্িার্ি উদ্যাগ  শনওয়া হদ্য়দ্ে।   

আজদ্ক যুদ্ধাপরাধীদ্র্র শর্ সবচার শুরু হদ্য়দ্ে োদ্ক সুদৃঢ় জনমদ্ের সভসত্তর উপর প্রসেসষ্ঠে করার শযদ্ে আমাদ্র্র 

িাাংস্কৃসেক ঐসেহেদ্ক কাদ্জ লাগাদ্ে হদ্ব।  

বাঙাসলর আর্দ্পৌদ্র অিাম্প্রর্াসয়ক জীবদ্ন শমৌলবার্-িন্ত্রািবাদ্র্র শকান স্থান শনই। সকন্তু দঃখজনক হদ্লও িেে শর্ সবগে 

শজার্ িরকাদ্রর আমদ্ল শি ঐসেহেদ্ক ধ্বাংি কদ্র শর্দ্শ শমৌলবার্ এবাং উগ্রবাদ্র্র জন্ম শর্ওয়া হদ্য়সেল।   

আমরা িন্ত্রািবার্ সনমূ দদ্ল কদ্োর পর্দ্যপ সনদ্য়সে। বাাংলাদ্র্দ্শর মাটিদ্ে আমরা শকান ধরদ্নর িন্ত্রািদ্ক প্রশয় শর্ব না। 

িাংখ্যাগসরষ্ঠ মুিসলম শর্শ সহদ্িদ্ব বাাংলাদ্র্শ এই উপমহাদ্র্দ্শ একটি শরাল মদ্েল। বাাংলাদ্র্শ আজ রাজননসেকভাদ্ব 

ধম দসনরদ্পয, ধমীয়ভাদ্ব মুিসলম এবাং িাাংস্কৃসেক সর্দ্ক শিদ্ক বাঙাসল। আমরা আমাদ্র্র ঐসেহেদ্ক িমুন্নে শরদ্খ বাাংলাদ্র্শদ্ক 

র্সযণ এসশয়ার িবদ্চদ্য় শাসন্তপূণ দ শর্শ সহদ্িদ্ব প্রসেসষ্ঠে করদ্ে চাই।  

ভদ্রমসহলা ও মদ্হার্য়গণ,  

আপনারা জাদ্নন, িব দকাদ্লর িব দদ্েষ্ঠ বাঙাসল জাসের জনক বেবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমাদ্নর স্বদ্ের শিানার বাাংলা 

বাস্তবায়ন ও োঁর অনুসৃে পররাষ্ট্র নীসের আদ্লাদ্ক আমাদ্র্র Vision 2021 বাস্তবায়ন করসে।  

বাাংলাদ্র্শ সবিশাসন্ত ও শিৌহাদ্যদ সবিািী। আমরা নানাসবধ ববসিক চোদ্লদ্ের মুদ্খও প্রেেয় ও অেীকার সনদ্য় মানব 

কল্যাদ্ণ িামসিক উদ্যাগ গ্রহদ্ণ আন্তজদাসেকভাদ্ব কম দেৎপর।  

আমরা উত্তর-র্সযণ, পূব দ-পসিম সবভাজন সেসঙদ্য় ববসিক শিতুবন্ধন সনম দাদ্ণর পদ্য। শি লদ্যেই আমরা উদ্যাগী হদ্য়সে 

আঞ্চসলক ও আন্ত-আঞ্চসলক শভৌে িাংদ্র্াগ সনম দাদ্ণ র্া সবসভন্ন শর্শ ও িাংস্কৃসের মদ্ধ্য শর্াগাদ্র্াগ ও আর্ান-প্রর্ান বৃসদ্ধদ্ে িহায়ক 

হদ্ব।  

োোিা, এদ্ে আসত্মক বনকদ্েরও প্রিার ঘর্দ্ব। Vision 2021 শিই লযেদ্ক িামদ্ন শরদ্খই িহদ্র্াসগো ও 

িহাবস্থাদ্নর সভসত্তদ্ে আঞ্চসলক িম্পকদ ও সবিব্যবস্থা সবসনম দাদ্ণ অেীকারাবদ্ধ। শভৌে িাংদ্র্াগ এর বাইদ্র িাাংস্কৃসেক িাংদ্র্াগ বা 

কাদ্নকটিসভটির গুরুত্বও অপসরিীম। সবদ্য়ন্নাল শিই শর্াগসূে সনম দাদ্ণ একটি কার্ দকর মাধ্যম বদ্ল আসম মদ্ন কসর।  

সুসধমন্ডলী,  

আমরা জাসন, এসশয়া বহু ববসচেময় প্রাচীন িভেো, সশল্প-িাংস্কৃসের লীলাভূসম। অন্যসর্দ্ক, সবিায়ন প্রসক্রয়ার প্রভাব 

ভালভাদ্বই ধারণ কদ্রদ্ে এসশয়া মহাদ্র্শীয় অঞ্চল। এর প্রভাব এসশয়ার সৃজনশীলো ও সশল্পকলার ওপরও স্পিেঃ পদ্িদ্ে। 

এশীয় সশল্পকলার বহু সবসচে প্রস্ফুর্ন একাধাদ্র ঐসেহেসনষ্ঠ এবাং িমকালীন। অন্যান্য অঞ্চদ্লর, সবদ্শষেঃ িমবেী অঞ্চদ্লর 

সশল্পরীসে, সচন্তা-শচেনা ও কলা-শকৌশদ্লর িদ্ে প্রসেসনয়ে মুদ্খামুসখ হদ্য়দ্ে এসশয়া।  



শি কারদ্ণই ‘‘এশীয় সববাসষ দক চারুকলা প্রর্শ দনী, বাাংলাদ্র্শ'' র্া শুরু হদ্য়সেল এশীয় আদ্য়াজন সহদ্িদ্ব, ো ক্রদ্মই 

এসশয়াদ্ক শকদ্ন্দ্র শরদ্খ আন্তঃআঞ্চসলক উৎিদ্ব পসরণে হদ্য়দ্ে। ঢাকায় সববাসষ দক এশীয় চারুকলা প্রর্শ দনী এ অঞ্চদ্লর শর্শগুদ্লার 

সশল্প-শচেনা সবকাদ্শর প্রবাহমান ধারার িাম্প্রসেকেম অধ্যাদ্য়র িদ্ে পসরসচসের এক অনন্য ও দল দভ সুদ্র্াগ এদ্ন সর্দ্য়দ্ে।  

এই ১৪েম সবদ্য়ন্নাল-এর হাে ধদ্র এই ভূ-খদ্ন্ডর বহু সবসচে মানবদ্গাষ্ঠীর শমধা, মনন, অসভজ্ঞো ও স্বকীয়োর িমাদ্বশ 

আমরা প্রেেয করব োঁদ্র্র সৃি সশল্পকদ্ম দ।  

আমরা শর্খব শকমন কদ্র মানুষ শভৌদ্গাসলক িীমানা শপসরদ্য় সবি মানবোর আসেনায় সমসলে হয়। শকমন কদ্র িীমার 

মাদ্ে শবদ্জ ওদ্ে অিীদ্মর সুর। শর্শ-কাদ্লর ঊদ্ধ্বদ উদ্ে মানবোর শচেনা িঞ্চাসরে সশল্পীিত্তা সচসেেকরদ্ণ রাংধনুর রদ্ে রেীন 

সবি ভ্রাতৃদ্ত্বর অেীকার।  

একজন িসেেকার মহৎ সশল্পী োই একই িদ্ে শাসন্তর অেন্দ্র শিনানী আর বমেীর অসবনাশী দূে। িাম্প্রসেককাদ্ল সবদ্ির 

িাংঘাে িাংক্ষুব্ধ শপ্রযাপদ্র্ এই চারুকলা প্রর্শ দনী োই সবদ্শষ োৎপর্ দ বহন কদ্রদ্ে।  

সুসধবৃন্দ,  

বাাংলাদ্র্দ্শর অহাংকার, চারুকলার নান্দসনক উৎিব এই এশীয় সববাসষ দক চারুকলা প্রর্শ দনী। এই আদ্য়াজন এসশয়ার 

জাসেিমূদ্হর মূল্যদ্বাধ আর প্রকাশভেী উযাপদ্নর উৎিব। এসশয়া জুদ্ি সশল্পীদ্র্র জন্য এই সবদ্য়ন্নাল সবদ্শষ অনুদ্প্ররণা জাগাদ্না 

আদ্য়াজন। বাাংলাদ্র্শ সশল্পকলা একাদ্েমী দ'বের পর পর এই সমলদ্নাৎিদ্বর শগৌরবময় র্াসয়ত্ব র্যোর িদ্ে পালন কদ্র 

আিদ্ে।  

আজদ্কর এই মহেী আদ্য়াজদ্ন র্াঁরা পুরস্কার শপদ্লন, োঁদ্র্র আসম আন্তসরক অসভনন্দন জানাই। একইিদ্ে প্রর্শ দনীদ্ে 

অাংশগ্রহণকারী িকল সশল্পীদ্ক জানাই আন্তসরক শমাবারকবার্। এই আদ্য়াজনদ্ক র্াঁরা সনরলি েম ও র্যোয় িিল কদ্র 

তুদ্লদ্েন, সবদ্শষভাদ্ব আদ্য়াজক বাাংলাদ্র্দ্শর নবীন- প্রবীণ িকল সশল্পীদ্ক জানাই অদ্শষ ধন্যবার্।  

সববাসষ দক এশীয় চারুকলা প্রর্শ দনী সবদ্ি আরও অদ্নক শবসশ ব্যাসি, খ্যাসে ও মর্ দার্া লাভ করুক, এই শুভ কামনা কদ্র 

আসম ১৪েম সববাসষ দক এশীয় চারুকলা প্রর্শ দনী এর আনুষ্ঠাসনক শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করসে।  

িবাইদ্ক অিাংখ্য ধন্যবার্।  

শখার্া হাদ্িজ।  

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু।  

বাাংলাদ্র্শ সচরজীবী শহাক।  

--- 


