নাট াচায সিলম আল দীেনর ৬৯তম জয় ী পালন কেরেছ অধুনা িথেয়টার
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িসিটিভ িনউজ।। “ তামার স ুেখ অন মুি র অিনেমষ ছায়াপথ” এই রণী বাণীেক রণ কের কুিম ায় নাট াচায সিলম আল
দীেনর ৬৯তম জয় ী পালন কেরেছ অধুনা িথেয়টার কুিম া। গত ১৮ আগ িবকেল কুিম া নজ ল ই িটিটউট িমলনায়তেন
াভের
সিলম আল দীনেক রণ করা হয়। আেলাচনা সভায় ব ারা বেলন সিলম আল দীন িছেলন আধুিনক যুেগর নাট মে র ন ,যা
এখেনা লমান। একজন খ াত বাংলােদশী নাট কার ও গেবষক। াধীনতা উ র বাংলােদেশর নাট আে ালেন তঁার
পূ ণ ভূ িমকা
রেযে় ছ। িতিন নাটেকর আি ক ও ভাষার উপর গেবষণা কেরেছন। বাংলা নাটেকর িশকড় স ানী এ নাট কার ঐিতহ বাহী বাংলা নােট র
িবষয় ও আি ক িনজ নােট েযা় েগর মাধ েম বাংলা নাটেকর আপন বিশ তুেল ধেরেছন। আেলাচনা সভায় অংশ নন অধুনা
িথেয়টােরর সভাপিত এডেভােকট নাননীন কাজল, সাধারণ স াদক ফারহানা ফরেদৗসী, অধ াপক ড. মেহদী হাসান, অধ াপক মাঃ
সিফকুর রহমান,কিব ◌্ও ছড়াকার জিহ ল হক লাল,আবিৃ কার বদ ল দা জনু, জলা কালচারাল অিফসার সয়দ আয়াজ মাবুদ।
কুিম া িব িবদ ালেয়র িশ ক সিমিতর সাধারন স াদক অধ াপক মাঃ রিবউল আউয়াল রিব , নজ ল ই িটিটউট এর উপ পিরচালক
মাঃ অাল আিমন, মাঃ ফখ ল অালম খান। নাট াচায সিলম আল দীেনর জীবনী পাঠ কেরন ফােতমা িসি কা িতিথ। অনু ােন নাট
িশ ী শরীফ আহেমদ অলী সিলম আল দীেনর নাটক পাঠ কেরন। পের সাং ৃিতক অনু ান পিরেবশন কেরন অনািমকা দব ,মাসুদ
ইমরান ,সাইফুল ইসলাম,এড সুলতান অাহেমদ, ও মম। এছাড়াও সিলম আল দীেনর জ বািষকী উপলে ু ল কেলেজর ছা
ছাি েদর মেধ িশ িচ াংকন িতেযািগতা অনুি ত হয়।
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