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পহেলা বৈশাখ উপলহে জাতীয় কবৈ কাজী নজরুল ইসলাম বৈশ্ববৈদ্যালহয়র মাননীয় ভাইস চ্যাহেলর-এর ৈাণী

বৈহশষ কহর ৈাঙাবলর জীৈহন পহেলা বৈশাহখর অসাম্প্রদ্াবয়ক ও সাৈবজনীন 'ৈাাংলা ৈষবৈরণ" অনুষ্ঠান প্রবতবি ৈাঙাবলর জীৈহন
বনহয় আহস উৎসহৈর আহমজ। এ উৎসৈ ৈাঙাবল জাবতর োজার ৈছহরর ইবতোস, ঐবতেয, রীবত-নীবত, প্রথা, আচ্ার-অনুষ্ঠান
ও সাংস্কৃবতর ধারক-ৈােক। ৈাাংলা ভাষাভাষী মানুষ এ বদ্হন পুরহনা আজ(১৪ এবপ্রল ২০২০) পহেলা বৈশাখ, ১৪২৭ ৈঙ্গাব্দ।
শুভ নৈৈষব।ৈাাংলা নৈৈহষবর এই আনন্দঘন বদ্হন আবম এ মোন প্রবতষ্ঠান জাতীয় কবৈ কাজী নজরুল ইসলাম বৈশ্ববৈদ্যালহয়র
সকল পর্বাহয়র বশেক, কমবকতবা, কমবচ্ারী, বশোথবীসে দদ্হশ ও প্রৈাহস ৈসৈাসরত সকল ৈাাংলাহদ্বশহক আন্তবরক অবভনন্দন
ও শুহভচ্ছা জানাই। কাহলর পবরক্রমায় ৈছর ঘুহর বিহর আহস নৈৈষব। জীণব-পুরাতনহক দপছহন দিহল শুভ্র, সুন্দর আর
কলযাণময়তার ৈাতবা বনহয় উবদ্ত েয় নতুন ৈছহরর নতুন লাল সূর্।ব নতুন আশা ও স্বহে উদ্দীপ্ত েয় মানুষ। ৈাাংলা নৈৈষব
বচ্রায়ত ৈাাংলার ঐবতহেয লাবলত এক অননয বদ্ন। বদ্নবি সৈাইহক প্রৈলভাহৈ আপ্লুত কহর এৈাং ৈুক ৈাাঁহধ পুরাতনহক দপছহন
দিহল নতুন সািহলযর প্রতযাশায়। আমাহদ্র বশল্প, সাবেতয, সাংস্কৃবত, কৃবষ, ৈযৈসা, আচ্ার, অনুষ্ঠান-পাৈবণসে পাবরৈাবরক ও
সামাবজক জীৈহন ৈাাংলা সহনর ৈযৈোর ওতহপ্রাতভাহৈ জবিহয় আহছ। ৈাঙাবলর জীৈহন ৈাাংলা নৈৈহষবর আহৈদ্ন তাই
বচ্রন্তন ও সৈবজনীন। ৈছহরর ৈযথবতা, বনরাশয, দেদ্-গ্লাবন ভুহল বিহয় নতুন ৈছরহক মো আনহন্দ ৈরণ কহর দনয় সমৃবি ও
সুখময় আিামীর প্রতযাশায়।বকন্তু দিল বতনমাহস ৈাাংলাহদ্শসে দিািা বৈশ্ব কহরানাভাইরাহসর মোমারীহত পর্ুদ্
ব স্ত। কহরানা
আতহে থমহক দিহছ িাবির চ্াকা ৷ অচ্ল প্রায় জীৈন র্াত্রা। ভাইরাহস মৃতুযর অজানা আশো প্রবতবনয়ত মানুষহক তািা কহর
দৈরাহচ্ছ। আমরাও র্ার ৈাইহর নই। তাই ভাইরাহসর আঘাত দথহক জনিণহক রোর জনয ৈতবমান সরকার নানমুখী পদ্হেপ
গ্রেণ কহরহছ।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনহনত্রী দশখ োবসনার দনতৃহে সরকাহরর বৈবভন্ন কার্বকর পদ্হেপ গ্রেহণর িহল ৈাাংলাহদ্হশ ভাইরাস
এখহনা মোমাবর আকাহর রূপ বনহত পাহর বন। ভাইরাস দমাকাবৈলায় সতকবতামূলক পদ্হেপ বেহসহৈ এ ৈছহরর ৈাাংলা
ৈষবৈরহণর মূল অাাহয়াজন 'মঙ্গল দশাভার্াত্রা' রাষ্ট্রীয়ভাহৈ ৈাবতল করা েহয়হছ। ৈরাং সামাবজক ও শারীবরক দ্ূরে দমহন
অনলাইহন ৈষবৈরহণর অনুষ্ঠান আদয়াজন ও প্রচ্ার করা েহৈ। তাই রাষ্ট্রীয় বনহদ্বশনা অনুসাহর জাতীয় কবৈ কাজী নজরুল
ইসলাম বৈশ্ববৈদ্যালয় কতৃবপে জনসমাহৈশ এিাহনার জনয ৈষবৈরহণর অনুষ্ঠানমালা ৈাবতল কহরহছ। তাই আবম সৈাইহক ঘহর
থাকার অনুহরাধ জাবনহয় ঘহরই পহেলা বৈশাখহক স্বািত জানাহনার আহ্বান জানাই। দসই সহঙ্গ বৈশ্বৈযাপী মোমাবর আকাহর
ছবিহয় পিা কহরানা ভাইরাহসর কৈল দথহক আমরা দর্ন দ্রুত মুবি লাভ কবর মোন সৃবিকতবার দ্রৈাহর সবিবলতভাহৈ দসিাই
প্রাথবনা কবর। কহরানাভাইরাহসর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার কাবিহয় মুবির্ুহির দচ্তনায় উদ্বুি েহয় জাবতর বপতা ৈঙ্গৈন্ধু দশখ
মুবজৈুর রেমাহনর স্বহের দসানার ৈাাংলা িহি দতালার অবভপ্রাহয় ৈাাংলা নৈৈষব, ১৪২৭ আমাহদ্র ৈযবি ও জাতীয় জীৈহন
অনাবৈল সুখ, শাবন্ত, অগ্রিবত ও সমৃবি ৈহয় আনুক এ প্রতযাশা করবছ। দখাদ্া োহিজ।
ৈাাংলাহদ্শ বচ্রজীৈী দোক। আমাহদ্র মোন প্রবতষ্ঠান জাতীয় কবৈ কাজী নজরুল ইসলাম বৈশ্ববৈদ্যালয় বচ্রজীৈী দোক।
জয় ৈাাংলা, জয় ৈঙ্গৈন্ধু।

প্রহিসর ড. এ এইচ্ এম দমাস্তাবিজুর রেমান
ভাইস-চ্যাহেলর
জাতীয় কবৈ কাজী নজরুল ইসলাম বৈশ্ববৈদ্যালয়
বত্রশাল, ময়মনবসাংে।

