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ব্র্যাক ইউনিভানস িটিতে আফসাি মচৌধুরী সম্পানিে ‘গ্রাতের একাত্তর’ বইটির 

মোড়ক উতমাচি ও চলচ্চিত্র প্রিি িিী অিুটিে হতেতে। মসােবার (২৫ োচি) 

নবতকতল নবশ্বনবিযালতের অনেিনরোতে বইটির মোড়ক উতমানচে হে। এরপর 

েুচ্চিত াদ্ধা, গতবষক ও প্রেযক্ষিিীতির জবািবচ্চির ওপর নভনত্ত কতর নিনে িে 

স্বল্পদির্ঘ িয চলচ্চিত্র প্রিনি িে হে। 

েুচ্চি ুতদ্ধর ইনেহাস িািতল মকবল রাজদিনেক ও সম্মুখ সেতরর কথাই 

আতলানচে হে। েতব মকবল িহুতর  ুদ্ধ বা রাজদিনেক লড়াইতের োধযতে িে 

বরাং সব প িাতের োিুতষর অাংিগ্রহতের োধযতে বাঙানলর স্বাধীকার স্বাধীিোে 

রূপ লাভ কতর। গ্রাতের েুচ্চি ুদ্ধ, বযচ্চির সাংগ্রাে, িারীতির অবিাি, িরিাথী 

নিনবতরর গল্পসহ েুচ্চি ুতদ্ধর আঞ্চনলক ইনেহাস উতে এতসতে বাাংলা একাতেনে 

পুরস্কারপ্রাপ্ত মলখক আফসাি মচৌধুরী সম্পানিে গ্রাতের একাত্তর বইটিতে। 
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মেরটি অধযাে নিতে রনচে ‘গ্রাতের একাত্তর’ সম্পািতি আফসাি মচৌধুরীতক 

সহােো কতরতেি একিল েরুে গতবষক। এতিরই একজি ব্র্যাক 

ইউনিভানস িটির প্রািি নিক্ষাথী মফৌচ্চজো আফতরাজ। ‘গ্রাতের একাত্তর’ বইটি 

সম্পতকি বলতে নগতে নেনি বতলি, ‘বইটির োধযতে েুচ্চি ুদ্ধ, েুচ্চিত াদ্ধা ও 

েৎকালীি সোজ বযবস্থার আসল নচত্র ফুতি উতেতে।’ বইটির অপর গতবষক 

জানকর মহাতসি েোল বতলি, ‘আোতির েুচ্চি ুদ্ধ ও েৎকালীি নিিগুতলাতে 

োিুতষর জীবিনচত্র, োতির সাংগ্রাে-মবেঁতচ থাকার অতিকগুতলা গল্প রতেতে 

বইটিতে। বইটি েুচ্চি ুদ্ধ নিতে পােকতক নভন্ন আনিতক ভাবতে বাধয করতব।’ 

গ্রাতের একাত্তর গতবষো প্রবতের সম্পািক ও ব্র্যাক ইউনিভানস িটির ইাংনলি 

অযান্ড নহউেযানিটিজ নবভাতগর নিক্ষক আফসাি মচৌধুরী বতলি, ‘েুচ্চি ুতদ্ধর 

ইনেহাস মকবল রাজদিনেক ও পানকস্তানি বানহিীর সাতথ বাঙানলর সম্মুখ 

সেতরর েতধযই সীোবদ্ধ। মিতি প্রথেবাতরর েতো আেরা গ্রাতের েুচ্চি ুদ্ধ 

নিতে পূে িাি গতবষো কতরনে। েুচ্চি সাংগ্রাতের নিিগুতলাতে িারী, 

সাংখযালুর্ঘুতির জীবতির নিকিা েুতল ধতরনে। েুচ্চি ুতদ্ধর ইনেহাতস িারীতির 

সহািুভূনের মচাতখ মিখা হে, োতির কৃনেত্ব, সাংগ্রাে, আত্মেযাতগর কথা 

মসখাতি খুেঁতজ পাওো  াে িা। েুচ্চি ুতদ্ধ নহি ুজিতগািীর সাংগ্রাতের গল্প েুতল 

ধতরনে। েুচ্চি ুদ্ধ িহতরর মচতে গ্রাতেই মবনি হতেতে অথচ ইনেহাস মথতকই 

মসই গ্রােগুতলার কথাই হানরতে মগতে। আেরা প্রনেকূল মসই সেেগুতলাতে 

সব িস্ব হারাতিা গ্রাতের োিুতষর মবেঁতচ থাকার গল্পগুতলা সবার সােতি েুতল ধরার 

মচষ্টা কতরনে।’ 

‘গ্রাতের একাত্তর’ বইটির মোড়ক উতমাচি অিুিাতি নবনভন্ন  নবভাতগর 

নিক্ষক-নিক্ষাথী োড়াও ব্র্যাক ইউনিভানস িটির কতরালার অফ এক্সানেতিিি, 

আহতেি আোউল হানকে ও ইাংনলি অযান্ড নহউেযানিটিজ নবভাতগর 

মচোরপারসি প্রতফসর মফরতিৌস আচ্চজে, নপএইচনে উপনস্থে নেতলি। 

 

 


