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��সিব�ি� 

শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়র উেদ�ােগ আজ ২৬ wW‡m¤^i ২০১৭ তািরখ সকাল সােড় ১০টায় 
িব�িবদ�ালেয়র িমিন অিডেটািরয়ােম কিব আ�ুল গ� ফার দ�েচৗধুরী �ারক-ব�ৃতা ২০১৭ অনুি�ত হয়। অনু�ােন 

রাজশাহী িব�িবদ�ারেয়র ইনি�িটউট অব বাংলােদশ �ািডজ – এর পিরচালক �েফসর ড. ¯^‡ivwPl miKvi Ôevsjv 

fvlvq D”Pwkÿv ও গেবষণা িবষেয় ব�ব� �দান কেরন। 

অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�েব� ভাইস চ�াে�লর �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন, আমােদর মাতভৃাষা বাংলা 

অেনক সমৃ� ভাষা। সব�ে�ে� বাংলা ভাষার ব�বহার িনেয় হীনমন�তার �কান সুেযাগ �নই। বরং গেবষণাপ� �কাশসহ 

অন�ান� উ�তর ��ে� বাংলা ভাষা ব�বহাের আমরা যতটা ¯̂v”Qbœ †eva Ki‡ev Zv Ab¨ ভাষায় স�ব হেবনা। িতিন 

বেলন, চাইিনজ ও �কািরয়ানরা িব�িবদ�ালেয় িশ�াদােনর ��ে� িনেজেদর ভাষােকই ব�বহার কের থােক। আবার 

জাম�ানরাও িনেজেদর ভাষােকই সব�ে�ে� �াধান� িদেয় থােক। তাই আমােদর মাতভৃাষােকই িকভােব অন�ান� 
�ভাবশালী ভাষার সােথ �িতেযািগতায় িটেক �থেক সমৃ� হেত পাের �স ব�াপাের সকলেক আেরা সেচ� হেত হেব।  

¯^viK ব�ৃতায় �েফসর ড. ¯^‡ivwPl miKvi e‡jb, বাংলা ভাষা িনেয় �য �দালাচলতা রেয়েছ একিট ভাষানীিত �ণীত 

হেল তা দূরীভূত হেতা । �কান �ের �কান ভাষা কতটা ব�ব�ত হেব তা একিট ভাষা নীিতর মাধ�েমই �কবল িনধারণ 
করা স�ব।  

এেত িবেশষ অিতিথ িহেসেব কিবপু� ও �া�ন অিতির� সিচব জনাব আলী �মা� তাফা �চৗধুরী এবং সামািজক িব�ান  
অনুষেদর িডন �েফসর ড. আব�ল গিন ব�ব� রােখন। 

�ারক ব�ৃতা অন�ুােন সভাপিত� কেরন কিব আ�ুল গ� ফার দ�েচৗধুরী �া� �বাড� পিরচালনা কিমিটর সভাপিত 

এবং িব�িবদ�ালেয়র �কাষাধ�� �েফসর ড. �মা. ইিলয়াস উ�ীন িব�াস। িতিন বেলন, পািক�ানী শাসক �গা�ী 
আমােদর মাতভৃাষা বাংলার উপর �থম আঘাত হােন যার িব�ে� আমরা �িতবাদ ও �িতেরাধ গেড় তিুল। িক� 
¯^vaxbZv cieZx© সমেয়ও িবিভ� সরকার অেনক নাবুেঝ বাংলা ভাষার িবকাশ ও সমৃি�র পে� কাজ কেরিন।   

অনু�ান স�ালনা কেরন কিব আ�ুল গ� ফার দ�েচৗধুরী �া� �বাড� সদস� সিচব ও িব�িবদ�ালেয়র �রিজ�ার মুহা�দ 
ইশফাকুল �হােসন।  

ভাইস চ�াে�লর �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ িব�িবদ�ালেয়র প� �থেক ¯̂viK ব�া �েফসর ড. ¯̂‡ivwPl 
miKv‡ii nv‡Z GKwU স�াননা ��� তুেল �দন।   

 

 

(মুহা�দ ইশফাকুল �হােসন) 
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