
 

 

           

 

           সংবাদ ববজ্ঞবি  

শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ 

            

           ধানমন্ডির ববঙ্গল বিল্পালয়ে জামদাবন উৎসব ২০১৯ এর উয়বাধন   

বাাংলাপ্টেশ জাতীয় কারুশশল্প পশরষে ও সবঙ্গল ফাউপ্টেশপ্টের স ৌথ উপ্টেযাপ্টে আজ  শুক্রবার 

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সথপ্টক ধােমন্ডের সবঙ্গল শশল্পালপ্টয় শুরু হপ্টয়প্টে ‘ঐশতপ্টহযর শবশেম মাণ’ শীষ মক 

পা াঁচ েপ্তাহবযাপী জামোশে উৎেব। ‘ঐশতপ্টহযর শবশেম মাণ’ শীষ মক এই প্রেশ মেী বতমমাে প্রজপ্টের 

বয়েশশল্পীপ্টের অপশরেীম েক্ষতা, প্রজ্ঞা ও নেপুপ্টণযর োক্ষয বহে কপ্টর। প্রেশ মেী উপলপ্টক্ষ 

পা াঁচজে সেষ্ঠ বয়েশশল্পী ও তা াঁপ্টের েহকারীপ্টের ‘সেষ্ঠ কারুশশল্পী পুরস্কার’ প্রোে করা হপ্টয়প্টে।  

শবপ্টকল ৫টায় প্রধাে অশতশথ শহপ্টেপ্টব উপশিত সথপ্টক প্রেশ মেী উপ্টবাধে কপ্টরপ্টেে েণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাপ্টেশ েরকাপ্টরর মােেীয় শশক্ষামন্ত্রী ডা. েীপু মশে। শবপ্টশষ অশতশথ শহপ্টেপ্টব উপশিত 

শেপ্টলে োরায়ণেঞ্জ শেটট করপ্টপাপ্টরশপ্টের মােযবর সময়র ডা. সেশলো হায়াৎ আইভী এবাং 

ওয়ার্ল্ম ক্রাফটে কাউন্ডিল এশশয়া পযাশেশফক শরন্ডজয়প্টের সপ্রশেপ্টডন্ট ড. োো শহজাউশয়-

কােুশম। অেুষ্ঠাপ্টের েভাপশতব ক কপ্টরে বাাংলাপ্টেশ কারুশশল্প পশরষপ্টের েভাপশত সমা. রশফকুল 

ইেলাম। অেুষ্ঠাপ্টের শুরুপ্টত অশতশথপ্টের উত্তরীয় পশরপ্টয় বরণ কপ্টর সেয়া হয়। আরও উপশিত 

শেপ্টলে জামোশে উৎেপ্টবর শকউপ্টরটর চন্দ্র সশখর োহা ও সবঙ্গল ফাউপ্টেশপ্টের মহাপশরচালক 

লুভা োশহে সচৌধুরী। অশতশথপ্টের বক্তবয প্রোপ্টের পর প্রেশ মেী উপলপ্টক্ষ প্রকাশশত কযাটালে এর 

সমাড়ক উপ্টোচপ্টের জেয মপ্টে আপ্টেে সবঙ্গল পাবশলপ্টকশে  ে-এর শেব মাহী পশরচালক জোব 

আবুল হােোত, বাাংলাপ্টেশ কারুশশল্প পশরষপ্টের শেব মাহী েেেয ও োপ্টবক েভাপশত রুবী 

েজেভী এবাং সবঙ্গল ফাউপ্টেশপ্টের সচয়ারমযাে জোব আবুল খাপ্টয়র শলটু। এরপর পা াঁচজে 

সেষ্ঠ জামোশে বয়েশশল্পী ও তা াঁপ্টের েহকাশরপ্টের ‘সেষ্ঠ কারুশশল্পী পুরস্কার’ প্রোে করা হয়। 

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হপ্টলে ওস্তাে সমাোঃ েন্ডজব সহাপ্টেে ও তা াঁর েহকাশর সমাোঃ আপ্টোয়ার সহাপ্টেে, 

সমাোঃ সমাতাশলব ও েহকাশর েুর আলম, সমাোঃ মুশের ও েহকাশর আবু বকর, ওস্তাে সমাোঃ শেন্ডিক 

ও েহকাশর মাক েুো এবাং সমাোঃ জামাল ও  েহকাশর শাশকল। অেুষ্ঠােটট েোলো কপ্টরে খাশলে 

সহাপ্টেে ও মাশলহা মান্ডজে খাে।   

ববস্তাবরতঃ  

শবপ্টকল ৫টা  শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ 

সবঙ্গল শশল্পালয়,বাশড় ৪২, সরাড ২৭,সশখ কামাল েরশণ, ধােমন্ডে, ঢাকা 

প্রেশ মেী চলপ্টব শশেবার ১২ অপ্টটাবর ২০১৯ প মন্ত। প্রশতশেে েুপুর ১২টা সথপ্টক রাত ৮টা প মন্ত।  

রশববার োপ্তাশহক েুটট। 
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