সংবাদ িবজ্ঞি�
ঢাকা, ২৬ েম ২০১৫ ি��া�
বরাবরঃ বাতর্ া �ধান/বাতর্ া স�াদক/বাতর্ া �িতিনিধ/সং�� িত-পাতা স�াদক
“েল’েত দুয্ েপােয়ত” বা “কিবর �ী�” হেলা আিলয়ঁস ফঁেসজ েদা ঢাকা আেয়ািজত দুইিদনবয্াপী
একিট কিবতা উৎসব। এ উৎসেবর এিটই �থম সং�রণ যা বৃহ�িতবার, ২৮ েম এবং ��বার,
২৯ েম আিলয়ঁস ফঁেসজ ধানমি�’র লা গয্ালাির’েত অনুি�ত হেত যাে�।
�া� এবং কয্ানাডার েকেবক এ ১৯৯৯ সাল েথেক সংগিঠত অনু�প নােমর একিট কিবতা উৎসব
�ারা এ উৎসবিট অনু�ািণত হেয়েছ। এ উৎসেবর মূল উে�শয্ কিবতা এবং অিভবয্ি�েক উদয্াপন।
কিবতা েকন জীব� অথবা সচল এবং কীভােব �ভািবত হয় বা �ভািবত কের, মানুষ কী কের
কিবতা েথেক অফুর� শি� আহরণ কের এবং কিবতা কীভােব অে�ষণকারীর পােথয় হয়- তা এ
উৎসেব আেলািচত হেব।
আমােদর আ�ােন সাড়া িদেয় উপি�ত থাকেছন েদেশর স�ািনত কেয়কজন বয্ি��। উৎসব-কিব
িহেসেব অধয্াপক কায়সার হক এ উৎসব উপলেক্ষ "ব�সািহেতয্ ফরািস সািহেতয্র অনুভাব"
িশেরানােমর একিট �ব� (িকেনাট) উপ�াপন করেবন। অধয্াপক আিনসুজ্জামান, আসাদ েচৗধুরী,
অধয্াপক ইফফাত আরা নাসরীন মিজদ, মইনু�ীন খােলদ, মিফদুল হক, মুহ�দ নু�ল �দা,
অধয্াপক সিলমু�াহ খান, সুমন সাজ্জাদ, ও ৈসয়দ শামসুল হক �মুখ তােদর ি�য় কিবতািট
পড়েবন এবং েকন েস কিবতািট তাঁ েক অনু�ািণত কের তা বলেবন।
এছাড়াও িবিভ� অনু�ানমালার মেধয্- আ�হী কিবতাে�মীরা পূবর্িনব�েনর মাধয্েম কিবতা পােঠ
অংশ�হণ করেবন, আেয়াজন থাকেছ “কিবতা এয়ারলাই�” নামক একিট �দশর্ নীর েযখােন এক
ধরেনর ইন�েলশেনর মাধয্েম কাবয্ানুরাগীেদর �রিচত এবং ি�য় কিবতা আর তােদর গভীেরর
গ��েলােক ত� েল ধরা হেব। ২০১৪ সােল কয্ানাডায় িনিমর্ত তথয্িচ� “ইফ দা েপােয়ট” েযখােন
ইয়ান ে�ঞ্চ নামক একজন মধয্বয়� বয্ি�র �িতেযািগতামূলক কিবতা �য্ােমর িবজয়ী হবার গ�
বলা হেয়েছ, তার িবেশষ �দশর্ নী এ উৎসেবর অংশ িহেসেব আেয়াজন করা হেব। এ মহােদেশ এ
চলি�ে�র এটাই �থম �দশর্ নী হেব। বাংলােদেশর �থম কিবতা �য্ােমর আেয়াজন করা হে�।
কিবতা িনেয় েছা� এবং মজার একিট সাধারণ জ্ঞােনর ��-িজজ্ঞাসার আসর থাকেছ। পিরেশেষ
গায়ক, গীিতকার এবং সুরকার সায়ান এবং বয্া�দল মেণাসরণী’র স�ীত পিরেবশনার মাধয্েম
উৎসেবর সমাি� ঘটেব।
সবার জনয্ উ�ু� দুইিদনবয্াপী এ উৎসেবর বৃহ�িতবার, ২৮ েম অনু�ান চলেব িবকাল ৪টা েথেক
রাত ৯টা পযর্� এবং ��বার, ২৯ েম চলেব িবকাল ৫টা েথেক রাত ৮টা পযর্�। সংবাদ িবজ্ঞি�িট
�কােশর জনয্ অি�ম ধনয্বাদ জ্ঞাপন করিছ। সং�� িতিবষয়ক সাংবািদক ও আােলাকিচ�ী ে�রণ
করা হেল বািধত থাকব।
িনেবদক–
মামুন অর রিশদ
ে�া�াম অিফসার, আিলয়ঁস ফঁেসজ েদা ঢাকা। েমাবাইলঃ ০১৬৭৮ ০৮৬ ৪৪৪

