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তারযখ: ২০/০৮/২০১৯ বিস্টাব্দ 

 

ংস্কৃবি বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য উয়যায়গ জাদুঘয়য জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভান-এয 

৪৪তভ াাদত ফারল িকী ও জাতীয় শাক রদফ ারন উরক্ষ্যে স্বেচ্ছায় যক্তদান কভ মসূবচ 

আয়য়াজন 

 

োধীনিায ভান স্থবি জাবিয বিা ফ ঙ্গফন্ধু স্বখ মুবজবুয যভান -এয ৪৪িভ াাদাি ফাবল মকী ও জািীয় স্বাকবদফ 

২০১৯ উরয়যে ফাংরায়দ জাতীয়  জাদুঘয়যয নবরনীকান্ত বট্টারী প্রদ মনী গ্যারাবযয়ি ংস্কৃবি বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য 

উয়যায়গ স্বেচ্ছায় যক্তদান কভ মসূবচ  আয়য়াজন কযা য়। কভ মসূবচয  উয়বাধন কয়যন ংস্কৃবি বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য ভাননীয় 

প্রবিভন্ত্রী জনাফ স্বক এভ খাবরদ , এভব। এছাড়াও উবস্থি বছয়রন ংস্কৃবি বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য বচফ ড . স্বভা. আবু স্বনা 

স্বভাস্তপা কাভার, এনবডব  ভন্ত্রণারয়য়য কভ মকিমাবৃন্দ ও য়মাগী প্রবিষ্ঠায়নয প্রধানগণ উবস্থি বছয়রন।   

 

স্বাগত বালক্ষ্ে ফাংরায়দ জািীয় জাদুঘয়যয ভাবযচারক জনাফ স্বভা . বযয়াজ আম্মদ ফক্ষ্রন,  যক্তদান ভান কাজ। এই 

ভাক্ষ্ই জাবিয বিা ফঙ্গফন্ধু স্বখ মুবজবুয যভান  রদ ক্ষ্য়রছক্ষ্রন। আজক্ষ্কয এই যক্তদান কভ িসূরচ জারতয রতায যক্ষ্ক্তয 

প্রতীকী স্বরূ।  ংস্কৃবি বফলয়ক ভন্ত্রণা রয়ক্ষ্ক ধন্যফাদ জানায় আক্ষ্য়াজন কযায জন্য। ফতিভাক্ষ্ন শেঙ্গুক্ষ্যাগ ভাযাত্মকবাক্ষ্ফ 

ছরিক্ষ্য় ক্ষ্িক্ষ্ছ। আজক্ষ্কয এই যক্ত শেঙ্গু রুগীক্ষ্দয জীফন ফাঁচাক্ষ্ত অক্ষ্নক কাক্ষ্জ রাগক্ষ্ফ ফক্ষ্র আরভ ভক্ষ্ন করয।  

 

শুক্ষ্বচ্ছা ফক্তক্ষ্ে ফঙ্গফন্ধু স্বখ মুবজবুয যভান স্বভবডকোর বফশ্ববফযারয়য়য ট্রান্সবপউন স্বভবডবন রফবাক্ষ্গয কাযী অধ্যাক 

ে. শখ াইফুর ইরাভ ারন ফক্ষ্রন, যক্তদান স্বেষ্ঠ দান। অয়নক স্বচষ্টা কয়যও বফজ্ঞানীযা কৃবিভ যক্ত ব্যফায কযয়ি যভ 

ইবন। িাই যক্ত একটি অমূল্য ম্পদ। যক্তদান ভাক্ষ্ন জীফনদান। এক োগ যক্ত রদক্ষ্য় রতনজন ভানুক্ষ্লয জীফন ফাঁচাক্ষ্না 

ম্ভফ।  

 

রফক্ষ্ল অরতরিয  ফক্তক্ষ্ে ে. শভা. আবু শনা শভাস্তপা কাভার,  এনরের ফক্ষ্রন,  জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভান  

এভন একজন  ভানুল রমরন তাঁয পুক্ষ্যাটা জীফন এই ফাঙরায ভানুক্ষ্লয জন্য, শদক্ষ্ক শানায ফাংরা গিায রক্ষ্যে কাজ 

কক্ষ্যক্ষ্ছন। শদক্ষ্ক বাক্ষ্রাক্ষ্ফক্ষ্ শদক্ষ্য জন্য জীফন উৎগ ি কক্ষ্যক্ষ্ছন। তাঁয অফদাক্ষ্নয জন্যই আজক্ষ্কয এই ফাংরাক্ষ্দ। 

আজক্ষ্ক মাযা যক্ত রদক্ষ্চ্ছ তাযা জারতয রতায প্ররত গবীযশ্রদ্ধা জারনক্ষ্য় এই ভৎ কাজটি কযক্ষ্ছন।    

 

প্রধান অরতরিয ফক্তক্ষ্ে ফক্তক্ষ্ে ভাননীয় প্রবিভন্ত্রী জনাফ স্বক এভ খাবরদ , এভব ফক্ষ্রন,  প্ররতফছয আগস্ট আক্ষ্ ফাঙাররয 

হৃদক্ষ্য় শাক আয কক্ষ্েয দীঘ িশ্বা ক্ষ্য়। এই ভাক্ষ্  ফাঙাবর জাবি যক্তাক্ত  য়য়বছয়রা। আভযা াবযয়য়বছরাভ  ভাভানফয়ক। 

পুক্ষ্যা জারত গবীয শাক ও শ্রদ্ধায় শশ্রষ্ঠ ন্তান জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু শখ মুরজবুয যভানক্ষ্ক স্মযে কক্ষ্য।  আজয়কয এই 

স্বেচ্ছায় যক্তদান কভ মসূবচয়ি যক্তদায়নয ভয়িা ভৎ কায়জয জন্য মাযা অংগ্রণ কয়যয়ছন আবভ িা স্বদযয়ক আন্ত বযকবায়ফ 

ধন্যফাদ জানাই।  

 

যক্তদান কভ মসূবচ ফাস্তফায়ন কয়য ফাংরাস্বদ জািীয় জাদুঘয  এফং য়মাবগিা কস্বয ফঙ্গফন্ধু স্বখ মুবজবুয যভান স্বভবডকোর 

বফশ্ববফযারস্বয়য ট্রান্সবপউন স্বভবডবন বফবাগ।  এই ভান কভ মসূবচয়ি  ংস্কৃবি বফলয়ক ভন্ত্রণারয় ও িায অবিনস্থ ংস্থা , 

অবধদিযমূস্বয কভ মকিমা কভ মচাযীগণ যক্তদান কয়যন। এই কাম মক্রভ চয়র ভঙ্গরফায কার ১০টা স্বিয়ক দুপুয ২টা ম মন্ত।  

 

উরিরখত ংফাদ রফজ্ঞরিটি আনায ফহুর প্রচারযত ংফাদ ভাধ্যক্ষ্ভ প্রকা /প্রচায কযায জন্য আনাক্ষ্ক রফক্ষ্লবাক্ষ্ফ অনুক্ষ্যাধ 

জানাক্ষ্না ক্ষ্রা। 
 

 

ে. বাফ াবযয়ায 

কীায, জনবযা বফবাগ 

ফাংরাদক্ষ্ জাতীয় জাদুঘয 

 

ফাতিা ম্পাদক/ ফাতিা বযচারক 
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ঢাকা  


