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রাজশাহী/ ১৫-০৮-১৬ 

         �াধীনতার মহান �পিত জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর ৪১তম শাহাদত বািষ �কী এবং জাতীয় �শাক 

িদবস উপলে� যথাযথ ময �াদায় ও ভাবগ�ীর পিরেবেশ বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট, আ�িলক �রশম 

স�সারণ কায �ালয় ও িপ৩ �ক�, রাজশাহী এর সম�েয় বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � এক� আেলাচনা সভা ও �দায়া 

অ��ােনর আেয়াজন করা হয়।  

িদেনর ��েত জাতীয় পতাকা অধ �নিমত রাখার মা�েম �শাক িদবেস �িহত কম ��িচর �চনা করা হয়। জাতীয় �শাক 

িদবেসর এই িদেন �বােড �র মহাপিরচালক আিনস-উল-হক �ইয়া এর �ন�ে� সকাল ০৯.০০টায় জািতর জনেকর �িত�িতেত 

���বক অপ �ণ করা হয়। এরপর সকাল ০৯.১৫ টায় �কারআন �থেক �তলওয়াত ও গীতা �থেক পােঠর ম� িদেয় আেলাচনা 

অ��ােনর �চনা করা হয়।  

সভায় ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� িনম �ম হত�াকাে�র িন�া জািনেয় জািতর জনেকর �দেশর �িত অবদান ও 

রাজৈনিতক জীবেনর উপর আেলাকপাত করা হয়। সভায় মহাপিরচালক জািতর জনকসহ িনহতেদর আ�ার �িত ��া 

িনেবদন কের সব �কােলর ��� বা�ালী �াধীনতার �ধান �পকার জািতর জনেকর মহান আ�ত�ােগর বণ �না �দন। িতিন বেলন, 

জািতর িপতার কােরেণই আমরা �াধীনতার �ফল �ভাগ করিছ। জািতর িপতার �সানার বাংলা গড়ার লে�� �দশেক এিগেয় 

িনেত হেল িহংসা, িবে�ষ, হানাহািন �েল িগেয় এক কাতাের কাজ করেত হেব। এ লে�� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র 

সকল �েরর কম �কতা-কম �চারীেক এ িশে�র �নাম িফিরেয় আনার জ� ���লভােব একেযােগ কাজ করার অ�েরাধ জানান। 

আেলাচনা �শেষ ১৫ আগে� শহীদেদর আ�ার মাগেফরাত কামনা কের িবেশষ �মানাজাত করা হয়। 

আেলাচনা অ��ােন আরও ব�� �দন  �রশম উ�য়ন �বােড �র সদ�(অথ �: ও পির:) �মা: কামাল উ�ীন, 

সদ�(উৎপাদন ও বাজার:) �মা: �সরা�ল ইসলাম, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট এর পিরচালক �মা: 

জামালউ�ীন শা�, সিচব �মা: জােয়�ল ইসলাম এবং িসিবএ সাধারন স�াদক �মা: শাম�ল হক। আেলাচনা সভা ও �দায়া 

অ��ােন অ�া�েদর মে� উপি�ত িছেলন বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র উ��তন কম �কত�া,কম �চারী এবং �িমক��। 

অ��ােন স�ালেকর দািয়� পালন কেরন �মন ঠা�র, জনসংেযাগ কম �কত�া। 
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