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আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট 

সেতমনার অনুতিভাগ  

২৯ তিসেম্বর ২০২০ িাতরসে অনুতিি র্ািীয় সেতমনার তিষয়ক প্রতিসিদন  

 

র্াতির তিিা িঙ্গিন্ধু সেে মুতর্বুর রহমাসনর র্ন্মেিিাতষ জকী উদ্যািন উিলসযে ‘িাাংলাসদসে মাতৃভাষা চচ জা: িিজমান িাস্তিিা’ 

েীষ জক র্ািীয় সেতমনার ২৯ তিসেম্বর ২০২০ মঙ্গলিার, েকাল ১০:০০ টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউসটর আন্তর্জাতিক 

েসেলন কয (সলসভল ৪)-এ অনুতিি হয়।  

 

‘িাাংলাসদসে মাতৃভাষা চচ জা: িিজমান িাস্তিিা’ েীষ জক র্ািীয় সেতমনাসরর তচত্র 

উক্ত সেতমনাসর েভািতিত্ব কসরন অত্র ইনতিটিউসটর িতরচালক (ভাষা, গসিষণা ও িতরকল্পনা) প্রসেের সমাোঃ োেীউল মুর্ নিীন। 

প্রধান অতিতির আেন অলাংকৃি কসরন ইনতিটিউসটর মহািতরচালক অধ্যািক ি. র্ীনাি ইমতিয়ার্ আলী। তিসেষ অতিতি তহসেসি 

উিতিি তিসলন তেযা মন্ত্রণালসয়র মাধ্যতমক ও উচ্চতেযা তিভাসগর অতিতরক্ত েতচি (প্রোেন ও অি জ) র্নাি সমাোঃ হাোনুল ইেলাম, 

এনতিতে এিাং আমাই-এর িতরচালক (প্রোেন, অি জ ও প্রতেযণ) র্নাি সমাোঃ ের্লুর রহমান ভ ূঁঞা। েমন্বয়ক তহসেসি দাতয়ত্ব িালন 

কসরন আমাই-এর উিিতরচালক র্নাি সমাোঃ তমর্ানুর রহমান। র োিটি জয়ার তহসেসি দাতয়ত্ব িালন কসরন আমাই-এর দু’র্ন 

উিিতরচালক র্নাি নার্মুন নাহার ও র্নাি সমাহােদ আবু োঈদ। েঞ্চালনার দাতয়ত্ব িালন কসরন ইনতিটিউসটর েহকারী 

িতরচালক র্নাি সমাোঃ আব্দুল মুতমন সমািাতির।  

সেতমনাসরর প্রারসে স্বাগি িক্তব্য প্রদান কসরন আমাই-এর উিিতরচালক র্নাি সমাহােদ আবু োঈদ। সেতমনাসর মূল প্রিন্ধ 

উিিািন কসরন ঢাকা তিশ্বতিদ্যালসয়র ভাষাতিজ্ঞান তিভাসগর অধ্যািক ি. তেকদার মসনায়ার সমাসে জদ (সেৌরভ তেকদার)। আসলাচক 

তহসেসি উিতিি তিসলন ঢাকা তিশ্বতিদ্যালসয়র িাাংলা তিভাসগর েহসযাগী অধ্যািক ি. িাতরক মঞ্জুর এিাং কাসিাং োউসেেসনর 

তনি জাহী িতরচালক র্নাি িল্লি চাকমা। সেতমনাসর তেযা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয় োংতিষ্ট দপ্তরেমূহ, ঢাকা তিশ্বতিদ্যালসয়র ইাংসরতর্ 

তিভাগ, ভাষাতিজ্ঞান তিভাগ, প্রািতমক ও গণতেযা মন্ত্রণালয়েহ অন্যান্য োংতিষ্ট দপ্তসরর আমতন্ত্রি অাংেগ্রহণকারীগণ উিতিি 

তিসলন।  

 

সেতমনাসর মূল প্রিন্ধ উিিািনকারী অধ্যািক ি. তেকদার মসনায়ার সমাসে জদ (সেৌরভ তেকদার) 
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মূল প্রিন্ধ উিিািনকারী কতৃজক প্রিন্ধ উিিািসনর ির দু’র্ন তিতেষ্ট আসলাচক িঠিি প্রিসন্ধর তিষসয় িাঁসদর অতভমি ব্যক্ত কসরন। 

িরিিীসি মুক্ত আসলাচনা িসি জ কসয়কর্ন অাংেগ্রহণকারী িঠিি প্রিসন্ধর তিষসয় িাঁসদর প্রশ্ন উত্থািন কসরন। সেতমনাসরর মূল প্রিন্ধ 

উিিািনকারী উত্থাতিি প্রশ্নেমূসহর উত্তর প্রদান কসরন।  

িাাংলা ভাষােহ ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর ভাষােমূহ োংরযণ ও তিকাসের সযসত্র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট গুরুত্বপূন জ ভতমকা িালন 

করসি িাসর িসল সেতমনাসর অাংেগ্রহণকারীগণ অতভমি প্রদান কসরন।  

তিসেষ অতিতির িক্তসব্য আমাই-এর িতরচালক (প্রোেন, অি জ ও প্রতেযণ) র্নাি সমাোঃ ের্লুর রহমান ভ ূঁঞা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 

ইনতিটিউসটর চলমান কায জক্রম েম্পসকজ আসলাকিাি কসরন। তিতন িাাংলা ভাষার িাোিাতে ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর ভাষােমূহ োংরযণ ও 

িতরচয জার তিষসয়ও গুরুত্ব আসরাি কসরন।  

তেযা মন্ত্রণালসয়র মাধ্যতমক ও উচ্চতেযা তিভাসগর অতিতরক্ত েতচি (প্রোেন ও অি জ) র্নাি সমাোঃ হাোনুল ইেলাম, এনতিতে তিসেষ 

অতিতি তহসেসি িাঁর িক্তসব্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউসটর োম্প্রতিক কায জক্রসমর অাংে তহসেসি গণপ্রর্ািন্ত্রী িাাংলাসদে 

েরকাসরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউসটর মুখ্য পৃিসিাষক কতৃজক আগামী ২১ সেব্রুয়াতর ২০২১-এ 

‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা িদক ২০২১’ প্রদাসনর িথ্যটি সেতমনাসর তুসল ধসরন। অতধকন্তু, র্াতির তিিা িঙ্গিন্ধু সেে মুতর্বুর রহমাসনর 

র্ন্মেিিাতষ জকী উদ্যািন উিলসযে ‘িাাংলাসদসে মাতৃভাষা চচ জা: িিজমান িাস্তিিা’ েীষ জক একটি েমসয়ািসযাগী র্ািীয় সেতমনার 

আসয়ার্সনর র্ন্য তিতন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউটসক ধন্যিাদ জ্ঞািন কসরন। 

প্রধান অতিতির িক্তসব্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউসটর মহািতরচালক অধ্যািক ি. র্ীনাি ইমতিয়ার্ আলী একর্ন 

ভাষাতিজ্ঞানীর দৃতষ্টসকাণ সিসক িাাংলাসদসে মাতৃভাষা চচ জার িিজমান তচত্র তুসল ধসরন। তিতন এ তিষসয় োংতিষ্টসদর করণীয় েম্পসকজ 

সুস্পষ্টভাসি আসলাকিাি কসরন। িাোিাতে, তিতন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউসটর চলমান কায জক্রমেমূহ ও ভতিষ্যি 

িতরকল্পনা েম্পসকজ অতি-োংসযসি িথ্য উিিািন কসরন।  

 

সেতমনাসর প্রধান অতিতি তহসেসি িক্তব্য প্রদান করসিন ইনতিটিউসটর মহািতরচালক অধ্যািক ি. র্ীনাি ইমতিয়ার্ আলী 

েভািতির িক্তসব্য অত্র ইনতিটিউসটর িতরচালক (ভাষা, গসিষণা ও িতরকল্পনা) প্রসেের সমাোঃ োেীউল মুর্ নিীন উক্ত সেতমনাসর 

আগি মূল প্রিন্ধ উিিািনকারী, আসলাচকবৃন্দ, আমতন্ত্রি অাংেগ্রহণকারীেহ োংতিষ্ট েকলসক ধন্যিাদ জ্ঞািন কসরন। তিতন িাঁর 

িক্তসব্য িাাংলা ভাষােহ ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর ভাষা োংরযণ ও তিকাসের সযসত্র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউসটর চলমান কায জক্রম 

েম্পসকজ োংসযসি িণ জনা কসরন এিাং সেতমনাসরর েমাতপ্ত স াষণা কসরন।  

 

 

৩০/১২/২০২০ 

(সমাহােদ আবু োঈদ) 

উিিতরচালক (সেতমনার, িতরকল্পনা ও ভাষা-র্াদু র) 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনতিটিউট, ঢাকা।    


