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বাংলােদশ জাতীয় জা ঘের ‘বাংলা নববেষর নগরায়ণ’ শীষক  
সিমনার ও আেলাচনা সভা ২০২২ 

 

১৪২৮ ব াে র িবদায় এবং ১৪২৯ ব া েক বরণ উপলে  বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর কিব িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
‘বাংলা নববেষর নগরায়ণ’ শীষক সিমনার ও আেলাচনা সভা আেয়াজন করা হয়। অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব ক এম খািলদ, এমিপ। ল 

ব  উপ াপন কেরন জাতীয় েকে র পিরচালক কিব িমনার মন র। আেলাচক িহেসেব উপি ত িছেলন ঢাকা 
িব িব ালেয়র বাংলা িবভােগর অ াপক ড. ফােতমা কাওসার। সভাপিত  কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর বাড অব 
াি েজর সভাপিত অ াপক ড. আ আ ম স আেরিফন িসি ক। স ালনা কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর 

মহাপিরচালক খা কার মা ািফ র রহমান এনিডিস।       
 

ল ব  উপ াপেন কিব িমনার মন র বেলন, পেহলা বশাখ উদযাপেনর উ াস  নয়, িদনিদন েল েপ উঠেছ তার 
বাজারও। বশােখর টােন লাখ লাখ মা ষ য বউ-বা া, আ ীয় পিরজন িনেয় ঘর থেক বিরেয় আসেছন, উপহার িবিনময় 
করেছন, এেক অপেরর সে  িমলেছন, মলাে ন মবধমান িবি তা, ধমা তা ও সিহংসতার এই েগ িনঃসে েহ এ 
এক িবশাল শি । তারা এমন এক উপল েক িঘের একি ত হে ন, আনে  মেত উঠেছন য উপল  ধম-বণ িনিবেশেষ 
সকল বাঙািলর। য উপল র সে  ত  যাগ রেয়েছ বাঙািলর হাজার বছেরর ঐিতহ -সং িতর। িতিন আর বেলন, 
কবল পেহলা বশােখই নয়, সারা বছর ধের নানা উপলে  সচল রাখেত হেব এই ধারা। সরকাির- বসরকাির িশ া 
িত ান েলার িদেক নজর বাড়ােনার আ ান কেরন। এছারাও িশ ার পাশাপািশ িত  িত ােন বাঙািলর ঐিতহ , 

ইিতহাস ও সং িতর চচার ওপর সমানভােব  দয়ার কথা েল ধেরন। 
 

অ াপক ড. ফােতমা কাওসার আেলাচনার েতই ব কারেক ধ বাদ দন ত র িলিখত ও প ত বে র জ । 
নববেষর থম িদেন সবার ভতের য উ াস, আেবগ, উ ীপনা ল  করা যায় সটা সারা বছর ধের রাখার আ ান কেরন। 
স ক পিরক নার মা েম ঐিতহ  চচার করার কথা েল ধেরন।  
 

ধান অিতিথর ব ে  জনাব ক এম খািলদ, এমিপ বেলন নববেষর নগরায়েনর ফেল পেহলা বশােখর উৎসবটা এখন 
শহরেকি ক হেয় উেঠেছ। এজ  উৎসবটা এখন আেগর থেক সািরত হেয়েছ। পা া ভাত, পা া ইিলেশর ঐিতহ  ও 
নববেষর চতনা ধের রাখেত হেব।   
 

সভাপিতর ভাষেণ অ াপক ড. আ আ ম স আেরিফন িসি ক বেলন বাঙািলর বাংলা নববষ পালন অসা দািয়ক ও 
সাবজনীন উৎসব। পেহলা বশাখ বাঙািল জািতস ার ঐিতহ বহন কের। ন ন বছের ঢ় ত য় িনেয় সামেন এিগেয় যেত 
হেব এবং দশেক স  করেত হেব।   
 

উি িখত সংবাদ িব ি  আপনার ব ল চািরত সংবাদ মা েম কাশ/ চার করার জ  আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ 
জানােনা হেলা। 
 
  

ড. িশহাব শাহিরয়ার 
কীপার, জনিশ া িবভাগ 

বাংলাদেশ জাতীয় জা ঘর 
বাতা স াদক 
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ঢাকা।  
 


