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!"স িব&ি'
িবষয়ঃ 4কিনয়ায় যথাযথ ময >াদায় মহান ভাষা শিহদ িদবস ও আDজ>ািতক মাGভাষা িদবস উদযািপত।
নাইেরািব, ২১ 4ফ5য়াির ২০২১: 4কিনয়ার রাজধানী নাইেরািবেত যথাযথ ময >াদা ও ভাবগNীর পিরেবেশ িবOািরত কম>Pচীর
মাQেম আজ ২১ 4ফ5য়াির ২০২১ মহান ভাষা শিহদ িদবস ও আDজ>ািতক মাGভাষা িদবস উদযাপন কেরেছ 4দশSর
বাংলােদেশ হাই কিমশন। িদেনর UVেত হাই কিমশনার 4মজর 4জনােরল 4মাঃ জাহাWীর কিবর তাXকদার িমশন চYের
আZ[ািনকভােব জাতীয় পতাকা অধ >নিমত কেরন। িমশেনর সব কম>কত>া-কম>চারীর পাশাপািশ উে]খেযা_ সং`ক aবাসী
বাংলােদিশ এবং bানীয় অিতিথcd এসমেয় উপিbত িছেলন। এরপর, 4কeীয় শহীদ িমনােরর আদেল িমশেন অbায়ীভােব
িনিম>ত শহীদ িমনাের fgOবক অপ>ণ করা হয়। বাংলােদিশ িশU-িকেশারেদর অংশiহেণ ভাষা শিহদ িদবেসর ওপর
িচjাkন ও তা aদশ>ণীর আেয়াজন করা হয়। আেলাচনা অZ[ান ও fরlার িবতরণীর মাQেম িদেনর কায >mম 4শষ হয়।
ভাষা শহীেদর nিতেত দoিড়েয় সqান জানােনার মাQেম আেলাচনা অZ[ান UV হয়। এরপর, মহামাr রাsপিত এবং মাননীয়
aধানমtী, পররাs মtী ও পররাs aিতমtী’র বাণী পাঠ করা হয়। আেলাচনায় aবাসী বাংলােদিশ নাগিরকেদর পাশাপািশ
4কিনয়ার vনামধr 4কিনয়াwা িবxিবyালেয়র সািহতz ও িবেদিশ ভাষা িবভােগর িশ{ক ডঃ মাইেকল ন}ংগা, ডঃ 4কিনথ
Z~ির এবং আDজ>ািতক মাGভাষা িবষয়ক গেবষক Sেমািথ কামাউ অংশ 4নন। ব•ারা ৫২’র ভাষা শিহদেদর অমর অবদান
গভীর •‚ায় ƒরণ কের বেলন বাংলােদেশর ভাষা আেdালন 4দেশ-4দেশ মাGভাষা’র ময >াদা র{ায় অZেaরণা িদেয়েছ।
হাই কিমশনার তoর ব•ে„ সব >কােলর সব >ে•[ বাWালী জািতর িপতা বWব… 4শখ †িজ‡র রহমােনর aিত •‚া িনেবদন
কের সবাইেক †িজব বষ > ও vাধীনতার ˆবণ > জয়Dীর Uেভ‰া জানান। ভাষা আেdালেন জািতর িপতার অনr অবদান আর
শিহদ ভাষা Šসিনকেদর আ‹তzাগ গভীর •‚ায় ƒরণ কের িতিন বাংলাসহ অrাr মাGভাষার ময >াদা র{ায় িনজ িনজ
অবbান 4থেক সবাইেক সেচŒ থাকেত বেলন। আDজ>ািতক মাGভাষা িদবস িহেসেব ২১ 4ফ5য়াির’র vী•িত অজ>েন অসামাr
অবদােনর জেr িতিন মাননীয় aধানমtী 4শখ হািসনার aিত •তŽতা জানান। বাংলােদশ ও 4কিনয়ার অিধকতর সাং•িতক
সহেযািগতার উপর ~VY আেরাপ কের আগামীেত 4কিনয়ার িবিভ• িশ{া aিত[ােনর 4যৗথ অংশiহেণ আDজ>ািতেক
মাGভাষা িদবস উদযাপন করা হেব বেল িতিন ’ঢ় aতzয় „• কেরন।
এিদেক, গত ১৯ 4ফ5য়াির ২০২১ তািরেখ বাংলােদশ হাই কিমশন ও 4কিনয়াwা িবxিবyালেয়র 4যৗথ আেয়াজেন আDজ>ািতক
মাGভ
> াষা িদবস উপলে{ এক 4সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। 4কিনয়াwা িবxিবyালেয় অZি[ত এ 4সিমনাের aধান অিতিথ
িহেসেব উপিbত িছেলন 4কিনয়ার সং•িত িবষয়ক মtী ডঃ আেমনা 4মাহােমদ। িবxিবyালেয়র উপাচায > ডঃ পল
ওয়াইনাইনা, িবxিবyালয় aশাসেনর ~VY•ণ > „ি•বগ,> িবিভ• অZষেদর িডন এবং িবfল সং`ক িশ{ক-িশ{াথ– এ
4সিমনাের অংশ 4নেন। 4সিমনাের ভাষা আেdালন ও আDজ>ািতক মাGভাষা িদবেসর উপর —ল aব˜ উপbাপন কেরন হাই
কিমশনার 4মজর 4জনােরল 4মাঃ জাহাWীর কিবর তাXকদার। অrােrর মেQ, ঢাকা িবxিবyালেয়র উপ-উপাচায > ডঃ
4মাহাqদ সামাদ এবং †ি•েযা‚া ও িবিশŒ িশ{ািবদ ডঃ ZVন নবী অনলাইেন আেলাচনায় অংশ 4নন। এছাড়াও, আগামী
২২ 4ফ5য়াির ২০২১ নাইেরািব িবxিবyালয় আDজ>ািতক মাGভাষা িদবেসর ওপর এক ওেয়িবনােরর আেয়াজন করেব যখােন
হাই কিমশনার আেলাচনায় অংশ 4নেবন।
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