সংবাদ িব ি নেভ র
০৪ নেভ র ২০১৯

উপমহােদেশর
াত গণসংগীত িশ ী ড.
িতনিদন াপী আেলাচনা ও সাং িতক অ ান
উপমহােদেশর
াত গণসংগীত
আেলাচনা, স ীত ও ত া ান।
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও
অংশ হেণ মেনা সাং িতক অ

েপন হাজািরকা’র ৮ম

য়াণ িদবস উপলে

িশ ী ড. েপন হাজািরকা’র ৮ম য়াণ িদবস উপলে ‘ মারা যা ী একই তরণীর’ শীষক
৫ নেভ র ২০১৯ একােডিমর জাতীয় স ীত ও ত কলা ক িমলনায়তেন স া ৬.৩০টায়
িত ম মাসেডা, আসাম যৗথভােব আেয়াজন কেরেছ। অ ােন ভারত ও বাংলােদেশর িশ ীেদর
ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ।

এছাড়াও আগামী ৬ নেভ র ২০১৯ একােডিমর জাতীয় না শালা িমলনায়তেন স া ৬.৩০টায় বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও
অসম সািহত সভা, আসাম যৗথভােব আেয়াজন কেরেছ আেলাচনা, সংগীত, ত ও না া ান।
আগামী ৭ নেভ র ২০১৯ স া ৭টায় একােডিমর জাতীয় না শালা িমলনায়তেন বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও অসম সািহত
সভা, আসাম এর যৗথ আেয়াজেন পিরেবিশত হেব অসম কলাতীথ ও এস িব িভেজর িনেবদন, কমলারািনর গ অবল েন ড.
পরমান রাজবংশী’র রচনা, েযাজনা ও পিরচালনায় অসিময়া নাটক ‘কমলা ঁ য়ারীর সা ’।

৬ নেভ র ২০১৯

উপমহােদেশর
াত গণসংগীত িশ ী ড. েপন হাজািরকা’র ৮ম
িতনিদন াপী আেলাচনা ও সাং িতক অ ােনর ি তীয় িদন

য়াণ িদবস উপলে

উপমহােদেশর
াত গণসংগীত িশ ী ড. েপন
হাজািরকা’র ৮ম য়াণ িদবস উপলে ‘ মারা যা ী
একই তরণীর’ শীষক ৫-৭ নেভ র ২০১৯ িতনিদন াপী
আেলাচনা, স ীত ও ত া ােনর আেয়াজন কেরেছ
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম, িত ম মাসেডা,
আসাম এবং অসম সািহত সভা, আসাম, ভারত।
৬ নেভ র ২০১৯ স া সােড় ৬টায় একােডিমর জাতীয়
না শালা িমলনায়তেন আেলাক
ালন ও েপন
হাজািরকা’র িতর িত েলর
া িনেবদেনর
ম িদেয় ২য় িদেনর অ ান
হয়। আেলাচনা পেব
বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত
আলী লাকী এর সভাপিতে উপি ত িছেলন অসম সািহত সভা, আসাম, ভারত এর সভাপিত ড. পরমান রাজবংশী এবং
আসােমর সােবক িবচারপিত জনাব িব ব শমা ।
আেলাচনা শেষ সাং িতক পেব স ীয়া ত পিরেবশন কের া লী শমা, ি য়াংকা িসনহা এবং স¤◌্রা ী কায়েছাপ, অ
আকাশ হেত গান কের ইি য়ান আইডেলর
গািয়কা মানসী সহিরয়া, হ জয় র ন ন অসিময়া স ীত পিরেবশন কের িদ ী

ঁ পািব ২ সমেবত স ীত পিরেবশন কের
রাজ সভার সােবক এমিপ মার দীপক দাস, মা ষ মা েষর জ এবং আজ জীবন েজ
ঢাকা সাং িতক দেলর িশ ী , আসােমর বণালী মহে া এর ত পিরচালনায় স ীয়া ত ,
ব না, গাপী ত এবং গ া
আমার মা পিরেবশন কের বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ত িশ ী , গায়াল পািরয়া ফাক গং◌ীত পিরেবশন কের জবা
চ বত , েপন হাজািরকার উপর মডান ডা সমেয়র অ গিত পিরেবশন কের মরমী মডী, । িমলা বেড়া (আসাম) এর ত
পিরচালনায় িব আি েক সািজেয় দাপা মাথার খাপা গােনর কথায় সমেবত ত পিরেবশন কের বাংলােদশ িশ কলা
একােডিমর ত িশ ী , েপন হাজািরকার গান িত িন িন এবং জয় জয় নবজাতক পিরেবশন কের পম ইঁ য়া, জাতীয়
র ার া িশ ী তরালী শমা পিরেবশন কের গ া আমার মাসহ ২ গান, ম ল হাক এই শতেক ম ল সবার গােনর কথায়
সমেবত ত পিরেবশন কের বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর ত িশ ী । এছাড়াও স ীত পিরেবশন কের ম ীপ মহে া এবং
বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকী।
আগামীকাল ৭ নেভ র ২০১৯, স া ৭টায় একােডিমর জাতীয় না শালা িমলনায়তেন িতনিদন াপী অ ােনর সমাপনী। সমাপনী
স ায় বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও অসম সািহত সভা, আসাম এর যৗথ আেয়াজেন অসম কলাতীথ ও এস িব িভেজর
িনেবদন কমলারািনর গ অবল েন ড. পরমান রাজবংশী’র রচনা, েযাজনা ও পিরচালনায় ম
হেব অসিময়া নাটক
‘কমলা ঁ য়রীর সা ’।

০৭ নেভ র ২০১৯

েপন হাজািরকা’র য়াণ িদবস উপলে িতনিদন াপী অ ােনর সমাপনী
উপমহােদেশর
াত গণসংগীত িশ ী ড. েপন
হাজািরকা’র ৮ম য়াণ িদবস উপলে ‘ মারা যা ী একই
তরণীর’ শীষক িতন িদন াপী আেলাচনা, স ীত ও
ত া ােনর আেয়াজন কেরেছ বাংলােদশ িশ কলা
একােডিম। িত ম মাসেডা, আসাম এবং অসম সািহত
সভা, আসাম, ভারত- এর সহেযািগতায় ৫-৭ নেভ র ২০১৯
একােডিমেত আেয়ািজত িতন িদন াপী অ ােনর সমাপনী
অ ি ত হেয়েছ।
৭ নেভ র ২০১৯, স া ৭টায় একােডিমর জাতীয় না শালা
িমলনায়তেন িতনিদন াপী অ ােনর সমাপনী স ায় অসম
কলাতীথ ও এস িব িভেজর িনেবদন কমলারািনর গ
অবল েন ড. পরমান রাজবংশী’র রচনা, েযাজনা ও পিরচালনায় ম

হয় অসিময়া নাটক ‘কমলা ঁ য়রীর সা ’।

‘কমলা ঁ য়রীর সা ’ গ সংে প: অসেমর িবিভ জনেগা ীর সােথ ভারত ও বাংলােদেশর িবিভ অ লর খবার সমেয় র খ ড়া
কা ের েত জলেদবতার উে
রাজার ি য় রাজক ােক উৎসগ করার জন িত চিলত আেছ। অসেমর দরং জলায় চিলত
এ প এক জন িতেক অবল ন কের ড. পরমান রাজবংশী রচনা কেরেছন ‘কমলা ঁ য়রীর সা ’। কমলা রাজক ার গ চিলত
এই জন িতর আধাের ড. রাজবংশী রিচত ও পিরচািলত এই নাটক লাক উপাদান ও লাকগীেত স । াচীন লাককথায় থাকা
উপাদান েলােক গিতশীল ি ভংগীর ারা বাঝার ও কাশ করার চ া কেরেছন না কার।
কাচ দর ী রাজা িপ
েষর রাজধানী কাচ িবহার থেক ের আসার পেথ শান নাচ-গান করেত থাকা পবতী কমলােক
দখেত পেয় মািহত হন ও চ থজন রানী িহেসেব রাজধানীেত িনেয় আেসন। পরবত সমেয় কমলা স ান স বা হেল রাজায় অ
িতনজন স ানহীনা রানীর
হেলা নারীর সনাতনী ঈষা ও িতিহংসা। এর ফেল িকভােব কমলা য়রী িনঃেশষ হেলন তারই এক

ক ণগ থা হে এই ‘কমলা য়রীর সা ’। স ণ নারী চিরে র ারা অিভনীত এই নাটক অসম তথা ভারেতর িবিভ ােন ম
হেয়েছ। এই নাটক র িবষয় ব িনেয় ‘কমলা য়রী: অ ঞৎধমরপ ঃয’ নােম এক চলি ও িনিমত হেয়েছ, যা ি র
অেপ ায়।
নাটেকর িবিভ চিরে অিভনয় কেরেছন িহমা ীিদ পােটায়াির, ি মেরাজ শইিকয়া, আরাধনা দবী, য
উপম , ডিল ভর াজ,
ভােয়ািলনা রাজ মারী, ির মিণ দউির, ি য়াংকা িসংহ ব য়া,
িল শমা, স¤◌্রা ী কা প, িমমন মহ এবং জা দাস।
০৯ নেভ র ২০১৯

দশ েড় চলেছ নদীিভি ক সাং িতক অ ান ‘১৩শত নদী ধায় আমােক’
বাংলােদশ নদীমা ক দশ। নদী েলাই এ
দেশর াণ। শতািধক বড় নদী জােলর মত
ছিড়েয় রেয়েছ এ দশ েড়। নদী েলা যন
কত শত সভ তার িতকাগার। নদী েলার
কান ছাট আবার কান বড় িক িত
নদীই িনিদ অ েল তার িনজ অবদােনর
ে
মিহমায় ী ত। িত নদীই
বছেরর পর বছর ধের বেয় চেলেছ তার
অববািহকায় গেড় ওঠা নানান সভ তার িত
িনেয়। নদীেক িনেয় রিচত হেয়েছ নানা রকম
গান, গ , কিবতা।
জলবা পিরবতন, নদীর ’পােশ গেড় উঠা
নগর ও ব র এবং নদীর পািন ষণসহ নানা কারেন অেনক নদীই িবিলন হেয় যাে । িত হে নদীপথ ও
নদীেক ীক যাগােযাগ ব া। ১৩শত নদীর বাংলােদেশ নদীেক ক কের রেয়েছ মা েষর জীবন জীিবকা।
তাই নদীর বিশ ণ আচরণ েল ধরা ও সেচতনতা ি র লে নদীেত অথবা নদীর পােড় আেয়াজন করা
হেয়েছ সাং িতক অ ান। বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকীর পিরক নায়
িত জলা িশ কলা একােডিমর ব াপনায় ৬৪ জলায় আেয়াজন করা হেয়েছ ‘১৩শত নদী ধায় আমােক’
শীষক নদীেকি ক সাং িতক অ ান। ১ নেভ র ২০১৯ থেক
হওয়া দশ েড় মাস পী চলেব এই
আেয়াজন। নােটার, ব ড়া, নারায়ণগ , নরিসংদী, িম া, রাজবাড়ী, ফিরদ র, বিরশাল, মৗলভীবাজারসহ ১৫
জলায় অ ান অেয়ািজত হেয়েছ।
গত ৪ নেভ র সামবার স া ৬ টায় বিরশাল জলা নগরীর ি শ গাডাউন ব িমর কীতনেখালা নদীর তীের নদী
কি ক সাং িতক অ ােনর আেয়াজন কের বিরশাল জলা িশ কলা একােডিম। অ ােন ধান অিতিথ
িহেসেব উপি ত িছেলন জলা শাসক এস এম অিজয়র রহমান। অ ােন সভাপিত কেরন জলা কালচারাল
অিফসার হাসান রশীদ মাক দ। অ ান আেয়াজেন সাং িতক পিরেবশনার পাশাপািশ অিতিথরা বিরশােলর
নদীসহ সকল নদী র ায় আমােদর করিনয় িবিভ িদক েল ধের আেলাচনা কেরন।

গত ৬ নেভ র ২০১৯ িবেকল ৩টায় মৗলভীবাজার জলার ম নদীর পােড় চা নীঘাট ি েজর কােছ জলা
িশ কলা একােডিম আেয়াজন কের নদীেকি ক সাং িতক অ ান। অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত
িছেলন মৗলভীবাজার-৩ আসেনর মাননীয় সংসদ সদ
নছার আহেমদ। সংি
আেলাচনার পাশাপািশ
অ ােন নদীিভি ক গান, ত , কিবতা, লাকগান পিরেবিশত হয়। এছাড়াও এক িচ া ন িতেযািগতার
আেয়াজন করা হয় যখােন িশ রা নদী িবষয়ক ছিব অংকন কের।
১৫ নেভ র ২০১৯

‘ শখ হািসনা-বাংলােদেশর

সারিথ’ শীষক দশনীর সময় বাড়েলা ৩০ নেভ র পয

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা‘র সং ামী জীবেনর িবিভ পযােয়র আেলাকিচ এবং তােক িনেয় িজত
িশ কম িনেয় আেয়ািজত দশনী চলেব ৩০ নেভ র ২০১৯ পয ।
বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর জাতীয় িচ শালা
ভবেনর ১ ও ৬ নং ালারীেত ‘ শখ হািসনা
বাংলােদেশর
সারিথ’ শীষক ২৮ সে র-২৭
অে াবর ২০১৯ দশনীর আেয়াজন কেরেছ বাংলােদশ
িশ কলা একােডিম। দশনাথ রেদর চািহদার ি েত
২য় বােররমেতা দশনীর সময় বাড়েলা আগামী ৩০
নেভ র ২০১৯ পয । িতদিন সকাল ১১টা ( বার
র ২টা) থেক রাত ৮টা পয দশনী সবার জ
উ ু ।
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার রেয়েছ বণাঢ
রাজৈনিতক জীবন। ত র ন ে অ িতেরা অ যা ায়
২০৪১ সােল উ ত দেশ পিরণত হওয়ার পেথ
ত েয় এিগেয় চলেছ বাংলােদশ । বাঙািলর সারিথ,
উ য়েনর পকার ধানম ী শখ হািসনার সং ামী জীবেনর িবিভ পযােয়র আেলাকিচ এবং িশ কম িনেয়
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম মাস াপী দশনীর আেয়াজন কেরেছ। দশনীেত ান পাওয়া িশ কম েলা
ধানম ীর উ য়ন কমকা ও বণাঢ কমময় জীবেনর িশ ভাে র উে াচন। এই আেলাকিচ ও িশ কম েলার
মে জনেন ী শখ হািসনােক িশে র একক আবেহ উপ াপেনর চ া করা হেয়েছ।
২৪ নেভ র ২০১৯

মাবারক হােসন খান এর

েত িশ কলা একােডিমর শাক কাশ

মাবারক হােসন খান একজন স ীত গেবষক ও লখক। উপমহােদেশর অ তম এক স ীত পিরবাের তার
জ । াধীনতা উ র িতিন বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ও বাংলােদশ বতােরর মহাপিরচালেকর দািয় পালন
কেরন। স ীেত অবদােনর জ িতিন ১৯৮৬ সােল বাংলােদশ সরকার ক ক দ এ েশ পদক, ১৯৯৪ সােল
াধীনতা র াের িষত হন এবং ২০০২ সােল বাংলা একােডিম র ার লাভ কেরন।

বের এই িশ ী ২৪ নেভ র ২০১৯ সাকেল িনজ বাসভবেন পরেলাকগমন কেরন। সং িতর এই মহামানেবর
য়ােণ বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকী গভীর শাক কাশ কের বেলন,
‘ মাবারক হােসন খ ন বাংলােদেশর সং িতেত এক উ ল ি , সং িতেত তার অবদান রণীয় হেয়
থাকেব। ত র য়ােন আমরা গভীরভােব শকাহত’।
মাবারক হােসন ১৯৩৮ সােলর ২৭ ফ য়াির তৎকালীন ি শ ভারেতর ব ল িসেডি র (বতমান
বাংলােদশ) া ণবািড়যা় র নবীনগর উপেজলার িশব র ােমর এক স ীত পিরবাের জ হণ কেরন। তার িপতা
ও াদ আেয়ত আলী খ একজন
াত শা ীয় স ীতিশ ী। তার চাচা ও াদ আলাউি ন খ উপমহােদেশর
াত স ীত ।
মাবারক হােসেনর কমজীবন
হয় বাংলােদশ বতােরর অ ান েযাজক িহেসেব। পের িতিন বতােরর
মহাপিরচালক িহেসেব ৩০ বছর কমরত িছেলন। বাংলােদশ িশ কলা একােডিমেত িতিন ১৯৯২ থেক ১৯৯৬
সাল পয মহাপিরচালেকর দািয় পালন কেরন। ১৯৮০ সােল িশ কলা একােডিম থেক কাশ কেরন তার
থম স ীত িবষয়ক বই সংগীত স । িবিভ পি কায় তার স ীত িবষয়ক লখা িনেয় বাংলা একােডিম
থেক কািশত হয় তার ি তীয় বই বা য স । এরপর িতিন রচনা কেরন স ীত মািলকা। পরবত েত িতিন
স ীত ও িশ িবষয়ক ৫০ র মত রচনা কেরন।
২৮ নেভ র ২০১৯

‘যা ািশে র নবযা া শীষক’ ১১তম যা া ান-২০১৯
যা ািশে র নবযা া শীষক ে র মাড়ক উে াচন,
আেলাচনা ও যা াদল িনব েনর লে ১১তম
যা া ান-২০১৯ আেয়াজন কেরেছ বাংেলােদশ
িশ কলা একােডিম।
যা ািশ উ য়ন নীিতমালা-২০১২ বা বায়ন ও
যা াদল িনব েনর লে বাংলােদশ িশ কলা
একােডিমর আেয়াজেন না কলা ও চলি
িবভােগর ব াপনায় ২৮-২৯ নেভ র২০১৯ পয
ইিদন াপী জাতীয় না শালার িডও িথেয়টার
হেল যা া ান অ ি ত হেব। ২৮ থেক ২৯
নেভ র িবকাল ৪টা থেক রাত ৮.৪৫টা পয সাত যা াদেলর যা াপালা ম ায়েনর জ সময় িনধারণ করা
হেয়েছ।
যা ািশ উ য়ন কিম র িতিদন ৩ জন স ািনত সদ যা া অ ােন উপি ত থেক যা াপালা
ায়ন
করেবন এবং তােদর
ায়েনর িভি েত যা াদল েলােক িনব ন দান করা হেব। স ানীত সদ রা হেলন-এস
এম মহসীন, রােম ম মদার, মা: বদ ল আনম ইঁ য়া, ড. আফসার আহমদ, তাপস সরকার, িমলন কাি দ,
নািসরউি ন ইউ ফ, মা র রশীদ এবং জ াৎনািব াস।

উে , বাংলােদশ িশ কলা একােডিম ইেতামে ১০ পযােয় ১১১ (একশত এগার) যা াদলেক িনব ন দান
কেরেছ এবং ১৫ যা াদলেক িবিভ অিভেযােগ িনব ন বািতল করা হেয়েছ।
১১তম যা া ান ২০১৯ এ অংশ হণকারী সকল যা াপালা িল দশকেদর জ উ
থাকেব এবং উৎসেবর
িসিডউল িচ সং
করা হেলা। ২িদন াপী যা া ােনর উে াধনী িদেন আেলাচনা অ ি ত হয়। এর পের
পিরেবিশত হয় সাম ল হক এর রচনা ও মা. হাসান এর পিরচালনায় িদ ী না সং া যা াপালা সাগরভাসা,
আসাদ আলী’র রচনায় ও মিজদ িময়ার পিরচালনায় সিবতা না সং ার যা াপালা পবান এবং জসীমউি ন
আহেমদ এর রচনায় ও শিহ াহ বাহােরর পিরচালনায় মী না সং ার যা াপালা আেলামিত ম মার।
আজেকর পিরেবিশত ৩ যা াদলই নরিসংদী জলার।
আগামীকাল ২৯ নেভ র ২০১৯ র ন দবনােথর রচনায় িবকাশ সরকােরর পিরচালনায় নব ভাত অেপরা
ি য়ার যা াপালা মেঘ ঢাকা তারা, িনমল েখাপা ােয়র রচনা ও ণাব ম েলর পিরচালনায় রাজমহল অেপরা
লনার যা াপালা মানবী দবী, র ন দবনােথর রচনায় ও মা. মা ল হক বা ’র পিরচালনায় বলাকা অেপরা
ব ড়ার যা াপালা মােয়র চােখ জল এবং র ন দবনােথর রচনা ও সৗেমন বা র পিরচালনায় ভাষ অেপরা
লনার যা াপালা কলংিকত নায়ক পিরেবিশত হেব ।
২৯ নেভ র ২০১৯

নড়াইেল ই িদন াপী এস এম লতান উৎসব ২০১৯
বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর আেয়াজেন
নড়াইল জলা িশ কলা একােডিমর ব াপনায়
৩০ নেভ র ও ১ িডেস র ২০১৯ ইিদন াপী এস
এম লতান উৎসব ২০১৯ আেয়াজন করা হেয়েছ।
নড়াইেলর পগে অবি ত এস এম লতান িত
সং হশালা, িশ গ ও জলা িশ কলা একােডিম
া েণ ই িদন াপী এই উৎসব অ ি ত হেব।
৩০ নেভ র সকাল ৮টায় এস এম লতান িত
সং হশালা া েণ িশ িচ াংকন িতেযািগতার
ম িদেয় উৎসব
হয়। সকাল ১০টায় বাংলােদশ
িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী
লাকী ও নড়াইেলর জলা শাসক আন মান আরাসহ জলা িশ কলা একােডিম ও জলা শাসেনর কমকতা
কমচারীেদর িনেয় এস এম লতােনর সমািধেত
বক অপেনর ম িদেয় া াপন কেরন। এরপর
অিতিথরা িচ ানদীেত িশ েদর নৗকা মণ কেরন।
সকাল ১১টায় িশ গ িমলনায়তেন িচ া ন িতেযািগতার র ার িবতরণ ও িশ কমশালা অ ি ত হয়।
সকাল ১১.৩০টায় জলা িশ কলা একােডিমেত িবেশষ চািহদা স
িচ িশ ী সািখ ও জলা িশ কলা
একােডিমর ণীজন স াননা া েদর িচ কম দশনীর উে াধন করা হেব। িবকাল ৪টায় লালবাউল ও িশ গ২ এ বাউল গােনর আসর এবং জলা িশ কলা একােডিম
মে
ানীয় কিবেদর অংশ হেণ কিবতা পােঠর
আসর, িবকাল ৫টায় জলা িশ কলা একােডিম
মে িশ ী শাওন আক ক ক এস এম লতােনর উপর
ত িচ উপ াপন, স া ৬টায় জলা িশ কলা একােডিম মে ত িচ আদম রত দিশত হেব।

উৎসেবর ২য় িদন ১ িডেস র ২০১৯ িবকাল ৪টায় জলা িশ কলা একােডিম
মে আেলাচনা সভা ও
সাং িতক অ ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। অ ােন ধান অিতিথ বাংলােদশ িশ কলা একােডিমর
মহাপিরচালক জনাব িলয়াকত আলী লাকী, িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন নড়াইেলর িলশ পার
মাহা দ জিসম উি ন, িপিপএম (বার), নড়াইল পৗরসভার ময়র জাহা ীর িব াস, এস এম লতান
ফাউে শেনর সদ সিচব আিশ র রহমান িম , জলা িশ কলা একােডিম নড়াইেলর সাধারণ স াদক মলয়
মার । অ ােন সভাপিত করেবন নড়াইেলর জলা শাসক আন মান আরা। স া ৬টায় জলা িশ কলা
একােডিম ম নড়াইেল পিরেবিশত হেব সাং িতক অ ান ও অ াে ােব ক দশনী।

