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�সামবার (১১ নেভ�র) �য়াত নমুাইর আিতফ �চৗধুরী রিচত উপন�াস ‘বাব ুবাংলােদশ’-
এর �মাড়ক উে�াচন ও বই� িনেয় আেলাচনা অন�ুােনর আেয়াজন করা হয়। ঢাকা
িব�িবদ�ালেয় বািণজ� অনষুেদর �েফসর ড. �মাহা�দ হািবব�ুাহ কনফাের� হেল এ �মাড়ক
উে�াচন অন�ুােনর আেয়াজন হয়।

অন�ুােন উপি�ত িছেলন সাং�ৃিতক ব�ি�� আসাদ�ুামান নরূ, �লখক ও অনবুাদক অধ�াপক
ড. ফখ�ল আলম ও �লখক অধ�াপক ড. রািজয়া সুলতানা খান। সভাপিত� কেরন নমুাইর
আিতফ �চৗধুরীর মা লবুনা �চৗধুরী।

আসাদ�ুামান নরূ বেলন, এ অন�ুান �ধু বইেয়র �কাশনা অন�ুান নয় বরং �শােকর
অন�ুান। বাংলােদেশর এমন একজন সািহিত�ক িযিন িনেজেক িব� আিঙনার জন� ��ত কের
তুেলিছেলন িতিন অকােলই হািরেয় �গেলন। তার �থম ���ই �যভােব িব� পাঠেকর আ�হ
সৃি� কেরেছ িতিন �বেঁচ থাকেল আরও ভােলা �লখা আমরা �পেত পারতাম।

লবুনা �চৗধুরী বেলন, নমুাইর বই� �কাশ করেত রািজ িছেলন না। অেনকটা �জার কেরই
আিম বই� �কােশর উেদ�াগ �নই। িতিন কিবতা িলখেতন। কিবতার �িতই আ�হ িছল
�বিশ। িক� বই� �য �কািশত হেলা তা �দেখ �যেত পারেলন না।

নমুাইর আিতফ �চৗধুরী �থম উপন�াস ‘বাব ু বাংলােদশ’-এর জন� স�ানজনক আ�জ� ািতক
পুর�ার ‘শি� ভাট ফা��  বকু �াইজ ২০১৯'-এর মেনানয়ন �পেয়েছন। গত ২ �সে��র
ভারতিভি�ক শি� ভাট ফাউে�শন ২০১৯ সােলর জন� চূড়া� মেনানয়ন �া� পাঁচ�
উপন�ােসর নাম �ঘাষণা কের। ভারতীয় উপমহােদেশর �লখকেদর সাড়া জাগােনা �থম
উপন�াস এই পুর�ােরর জন� মেনানীত হয়।
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