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২৩ নভেম্বি ২০২২ তাবিখ বুধবাি আন্তর্জাবতক মাতৃোষা ইনবিটিউট (আমাই)-এি আন্তর্জাবতক সভেলন কভে (৪র্ জ তলা) ‘োষা 

র্বিপ ও মাঠ সমীো’ (Language Survey & Fieldwork) শীষ জক একটি র্াতীয় সসবমনাভিি আভয়ার্ন কিা হয়। 

 
োষা র্বিপ ও মাঠ সমীো শীষ জক র্াতীয় সসবমনাভি প্রধান অবতবর্ ও অংশগ্রহণকািীবৃন্দ 

 

সসবমনাভি প্রধান অবতবর্ বহভসভব উপবিত বিভলন বশো মন্ত্রণালভয়ি মাধ্যবমক ও উচ্চ বশো ববোভেি সবিব র্নাব সমাোঃ আবু 

বকি বিদ্দীক এবং সোপবতত্ব কভিন আন্তর্জাবতক মাতৃোষা ইনবিটিউট (আমাই)-এি মহাপবিিালক প্রভেসি ড. হাবকম 

আবিে। স্বােত বক্তব্য িাভখন আন্তর্জাবতক মাতৃোষা ইনবিটিউট (আমাই)-এি পবিিালক (প্রশাসন, অর্ জ ও প্রবশেণ) র্নাব 

সমাোঃ আর্হারুল আবমন।  

 

র্াতীয় সসবমনাভি প্রবন্ধ উপিাপক বহভসভব উপবিত বিভলন David August Peterson, Associate Professor, 

Dartmouth College, New York, ঢাকা ববশ্বববদ্যালভয়ি োষাববজ্ঞান ববোভেি সিয়ািম্যান ড. মুহােদ আসাদুজ্জামান, 

সহভ ােী অধ্যাপক র্নাব নায়িা খান, সডভোবডল ইন্টািন্যাশনাল ইউবনোবস জটি সহকািী অধ্যাপক ড. সমাোঃ সমাস্তো িাভসল, 

মাধ্যাবমক ও উচ্চ বশো অবধদিভিি ববভশষ োিপ্রাি কম জকতজা বাংলা ববোভেি সহভ ােী অধ্যাপক ড. সমাোঃ সাভহদুজ্জামান। 

আভলািক বহভসভব উপবিত বিভলন ঢাকা ববশ্বববদ্যালভয়ি োষাববজ্ঞান ববোভেি অধ্যাপক ড. বসকদাি মভনায়াি সমাভশ জদ ও 

আধুবনক োষা ইনবিটিউট পবিিালক অধ্যাপক ড. এ.বব.এম. সির্াউল কবিম েবকি। সসবমনাভি অংশগ্রহণ কভিন 

ববশ্বববদ্যালভয়ি বববেন্ন ববোভেি বশেক ও বশোর্ী এবং আন্তর্জাবতক মাতৃোষা ইনবিটিউট (আমাই)-এি কম জকতজাবৃন্দ। 
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সসবমনাভিি প্রধান অবতবর্ তাঁি বক্তভব্য বভলন, “আন্তর্জাবতক মাতৃোষা ইনবিটিউট সদভশ-ববভদভশ বববেন্ন সলাক র্ভনি কাি 

সর্ভক তথ্য ও জ্ঞান পিামশ জ বনভয় এবেভয়  াভে এটা আবম ববশ্বাস কবি । আমিা োষাি র্ন্য িক্ত বদভয়বি। বাঙাবল র্াবতি 

মাতৃোষাভক প্রবতবিত কভিবি, সসই কািভণ প্রবতটি র্াবতি সোিীি সহমবম জতা এবং আমাভদি কবমটভমন্ট অন্য কািও সিভয় সববশ 

র্াকা উবিত। কািণ আমাি মাতৃোষাি প্রবত আঘাত আশাি পি আবম বুভেবি, আমাি হৃদভয় সকমন সলভেভি। আমাভদি পূব জ 

পুরুষিা বুভকি তার্া িক্ত বদভয়ভি মাতৃোষা িোি র্ন্য। আমিা সকল সদভশি মাতৃোষাি র্ন্য, সকল র্াবতি র্ন্য, সবাি 

মাতৃোষাভক িো কিভবা। 

 

ইনবিটিউভটি মহাপবিিালক তাঁি বক্তভব্য বভলন, পৃবর্বীভত  ত বববিত্র র্াকভব ততই পৃবর্বী সুন্দি হভয় উঠভব। িবীন্দ্রনার্ 

বভলভিন শত ফুল ফুটভত দাও, সুতিাং োষা হভে বববিভত্রি স  অংশ, মানুভষি স  সৃবিশীলতা, মানুভষি স  সেিত্ব তাি অংশ 

হভে োষা। সুতিাং োষা সেঁভি র্াকভব সসটি হভে একটি সতয সসই সতযভকই উপলবি কভি মননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাবসনা এই 

প্রবতিানটি প্রবতবিত কভিন। এই প্রবতিানটিি প্রধান উভদ্দশ্য হভে শুধু বাংলা নয়, সিা পৃবর্বীি স  োষাগুভলা হাবিভয়  াভে সসই 

োষাগুভলা সংিেণ কিা।  

 

 

 

 

 

 

           ২৩/১১/২০২২  

(সমাোঃ বমর্ানুি িহমান) 

উপপবিিালক (প্রিাি, তথ্য ও র্নসংভ াে) 

সমাবাইল: ০১৭১১৪৬০৫৮০ 

ইভমইল: mizanurr16bcs@gmail.com 

 

 

 

 


