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আ জািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে

িবিপএসিসর আেলাচনা সভা

িসিনয়র িরেপাটার | িনউজবাংলােদশ.কম
কাশ: ২২৩৬ ঘ া, সামবার ২০ ফ য়াির ২০১৭ || সবেশষ স াদনা: ০৯৫৫ ঘ া, ম লবার ২১ ফ য়াির ২০১৭

ঢাকা: মহান শিহদ িদবস ও আ জািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে

আেলাচনা সভা ও

কিবতা পােঠর আেয়াজন কেরেছ বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন-িপএসিস।
সামবার িবেকেল িপএসিস কাযালেয় আেয়ািজত এ অ

ােন ধান অিতিথ

িছেলন বাংলােদশ সরকাির কম কিমশেনর চয়ারম ান ও িবিশ কিব ড. মাহা দ
সািদক। কিমশেনর সদ রা িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন। সরকাির কম
কিমশেনর সব কমকতা-কমচারী এ অ

ােন অংশ নন।

বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালেয়র সিচব আকতারী মমতাজ অ

ােনর

সভাপিত কেরন।
অ

ােনর

চলি

েত বায়া র ভাষা আে ালেনর ওপর িনিমত ২০ িমিনেটর একিট ামাণ
দশন করা হয়। এরপর ভাষা আে ালেনর শহীদেদর িত

া

াপন কের ১

িমিনট িনরবতা পালন করা হয়।
এর আেগ অ
অ

ােনর

েত অংশ হণকারী সবাইেক কােলা ব াজ পিরেয় দয়া হয়।

ােন অমর ২১ শ ফ য়ািরেক িনেয় গান ও কিবতা পাঠ করা হয়। কিমশেনর

সদ সরা, ঊ তন কমকতারা মহান শহীদ িদবস ও আ জািতক মাতৃভাষার তাৎপয তুেল
ধের তােদর ব ব দন।
ধান অিতিথর ব েব িবিশ কিব ও কিমশেনর চয়ারম ান ড. মাহা দ সািদক বেলন,
“ভাষা আে ালেন বাঙািল নারীেদর অবদান অেনক। জািতর িপতার জ

স ান িহেসেব

ধানম ী শখ হািসনা বাংলা ভাষােক আ জািতক মাতৃভাষা িহেসেব ীকৃিত অজেনর
ে

পূণ অবদান রেখেছন।”

িতিন আেরা বেলন, “আমরা আমােদর ভাষার জ
হেত যাওয়া

আে ালন কেরিছ। বতমােন িবলীন

ু নৃ- গা ীর ভাষা র া করার দািয় আমােদর। একইভােব আমােদর
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আ িলক ভাষা েলােক সংর ণ করেত হেব আমােদর ভিব ৎ জে র জ ।”
কিমশেনর সিচব আকতারী মমতাজ তার সমাপিন ব েব বেলন, “ভাষা আে ালেনর
ৃহা আমােদর ৬৬ এর ছয় দফা দািব এবং ৬৯ এর গণ অভু ােনর িবষেয় ঐক ব
কেরিছল যার পিরে ি েত আমার আমােদর াধীন বাংলােদশ পেয়িছ।”
ভাষার তাৎপয তুেল ধের িতিন আেরা বেলন, “সং ৃিতর লড়াই এখনও চলেছ। সং ৃিতর
ওপর আমােদর আঘাত আসেছ। সমােজ এখনও সা দািয়কতা িবষফণা তুলেছ। কােজই
আমােদর ভাষার যমন স ান রাখেত হেব তমন আমােদর ঐিতে র লালন করেত
হেব।”
িনউজবাংলােদশ.কম/এসএ/এসিড

িনউজবাংলােদশ.কেম কািশত য কানও িতেবদন, ছিব, লখা, রখািচ , িভিডও-অিডও ি প অ মিত
ছাড়া অ কানও মাধ েম কাশ, চার করা কিপরাইট আইেন দ নীয়।
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