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‘মসিলেনর ঐিতহ+ ,ফরােত চাই সিmিলত pেচ3া’

pকাশ : ২৭ িডেসmর, ২০১৭ ০০:০০:০০

মসিলেনর হািরেয় যাওয়া ঐিতহ+েক িফিরেয় আনেত ব+িkগত, pািতCািনক, সরকাির, ,বসরকাির ও উnয়ন সংsার সমিnত উেদ+াগ pেয়াজন। পাশাপািশ তঁাতী, চাষী,

দk খাটR িনর কাজেক গেবষণার মাধ+েম এিগেয় িনেত হেব। এ খােত সরকাির পৃCেপাষকতা থাকেল ,দেশর ,গৗরেবর এই ইিতহাস বাsবতার িনিরেখ সবাই আবার ,দখেত

পােব।
বাংলােদশ  জাতীয়  জাdঘেরর  কিব  সুিফয়া  কামাল  িমলনায়তেন  মŋলবার  সকােল  এক  ,সিমনাের  এসব  কথা  বেলন  মসিলন  িনেয়  কাজ  করা  গেবষকরা।  ‘মসিলন
পুনrjীবন : সমস+া ও সmাবনা’ শীষaক এ ,সিমনােরর আেয়াজন কের জাতীয় জাdঘর।
এ আেয়াজেন pধান অিতিথ িছেলন kR d ও কR eর িশl কেপaােরশেনর ,চয়ারম+ান মুশতাক হাসান মুহ. ইফিতখার ও িবেশষ অিতিথ িছেলন বাংলােদশ তঁাত ,বােডaর

সদস+ িমজানুর রহমান। বাংলােদশ কg িষ িবhিবদ+ালেয়র সােবক অধ+াপক ড. লুৎফR র রহমােনর সভাপিতেt আেলাচক িছেলন ,লাকিশl গেবষক চndেশখর সাহা,

হsিশl গেবষক rবী গজনবী এবং তR লা উnয়ন ,বােডaর িনবaাহী পিরচালক ড. ,মা. ফিরদ উিdন। ,সিমনাের মূল pবn উপsাপন কেরন দgক িপকচার লাইেbির

িলিমেটেডর (,বŋল মসিলন) িনবaাহী পিরচালক সাইফR ল ইসলাম। িতিন বেলন, অন+ান+ অেনক জায়গায় মসিলন উৎপািদত হেলও বাংলার মসিলেনর চািহদা িছল

িবhব+াপী। মসিলেনর সুতা qতিরর জন+ ,য তR লা, ,সই গাছe সব sােন পাওয়া যায় না। সমেয়র আবেতa মসিলন rধু হারায়িন সেŋ এর ,পছেনর গlটাও হািরেয়েছ।
মুশতাক হাসান মুহ. ইফিতখার বেলন, সরকাির ও ,বসরকাির উেদ+ােগ কাজ হেলও সমnয় না থাকেল কাজ kিতgs হেব। pেয়াজনীয় পদেkপ িনেয় বাজার দখেলর

,চ3া করেত হেব। জামদািনর মেতা মসিলনও এ ,দেশর পণ+। এর drত পুনrjীবন করেত যথাসmব িশl মntণালয় pদান করেব বেলও িতিন আhাস ,দন।
লুৎফR র রহমান বেলন, মসিলেনর গেবষণার কাজeর জন+ দরকার দk ,লাক ও সমnেয়র। চারশ’ বছেরর পুেরােনা একe ঐিতহ+ এ মসিলন। সবাই একেt কাজ করেল

dই বছেরর মেধ+ এই ঐিতহািসক পণ+ পুনrjীিবত করা সmব বেল িতিন মেন কেরন। িমজানুর রহমান বেলন, মসিলন এ ,দেশর গেবaর ইিতহাস যা ইংেরজেদর

িবমাতাসুলভ আচরেণর কারেণ িবলীন হেয় যায়।
চndেশখর সাহা বেলন, মসিলন সুতার কাপড় হেলও অত+n পাতলা ও সূk। সুতা qতির করা সmব হেল কাপড় qতির অসmব নয়।
উদীচীর জাতীয় সাংsg িতক সেmলন : ‘,dােহ িবেdােহ িবpেব, গিড় িবh সpসুের’- এ ,sাগানেক সামেন ,রেখ আগামী ২৮ ,থেক ৩০ িডেসmর অনুিCত হেত যােc

বাংলােদশ উদীচী িশlীেগা� আেয়ািজত জাতীয় সাংsg িতক সেmলন। ,কndীয় শহীদ িমনাের আেয়ািজত িতন িদনব+াপী এ সেmলেন সারা ,দশ ,থেক উদীচীর িশlী-

কমaীরা িনজ িনজ অ�েলর সমৃd সাংsg িতক ভা�ার িনেয় অংশ ,নেবন। থাকেব আবহমান বাংলার সাংsg িতক ঐিতহ+বাহী নানা পিরেবশনা। ,সখান ,থেক নতR ন

,pরণা স�য় কের নতR ন উেদ+ােগ অসাmpদািয়ক বাংলােদশ pিতCার সংgােম িলp হেব উদীচী। এ উপলেk মŋলবার সকােল উদীচী ,কndীয় কাযaালেয় এক সংবাদ

সেmলন আেয়াজন করা হয়।
rr হেc বাংলােদশ িশr চলিct উৎসব : িশlকলা একােডিমর আেয়াজেন ২৮ িডেসmর ,দশজR েড় rr হেc চার িদনব+াপী বাংলােদশ িশr চলিct উৎসব। ২৮
িডেসmর িবকােল জাতীয় িচtশালা িমলনায়তেন উৎসেবর উেdাধন করেবন সংsg িতমntী আসাdjামান নূর।
িশlকলা একােডিম এক সংবাদ িবjিpেত জািনেয়েছ, বাংলােদশ িশr চলিct উৎসব উপলেk ৭ সদস+িবিশ3 একe িসেলকশন কিমe গিঠত হেয়েছ। এ উৎসেব

িশrেতাষ ও িশr িনমaাতােদর চলিct উভয় ,kেt pদশaনীর জন+ ৪০e চলিct মেনানীত কেরেছন তারা।
িশrেতাষ চলিct ও িশr িনমaাতােদর চলিct উভয় ,kেt পৃথকভােব ,�C চলিct, ,�C চলিct িনমaাতা এবং িবেশষ জR ির পুরsার pদান করা হেব। িশrেতাষ
চলিcেtর ,kেt ,ks ও সনদপেtর পাশাপািশ ,�C চলিcেtর পুরsােরর অথaমূল+ থাকেব ১ লাখ টাকা, ,�C চলিct িনমaাতা ৫০ হাজার টাকা ও িবেশষ জR ির

পুরsার ২৫ হাজার টাকা এবং িশr িনমaাতােদর চলিcেtর ,kেt ,�C চলিcেtর পুরsােরর অথaমূল+ থাকেব ৫০ হাজার টাকা, ,�C চলিct িনমaাতা ৩০ হাজার টাকা

ও িবেশষ জR ির পুরsার ২০ হাজার টাকা। এছাড়াও উৎসেবর সমাপনী িদেন উৎসেব অংশgহণ করা সব চলিcেtর িনমaাতােদর সনদপt pদান করা হেব।
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