জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজজবুর রহমান -এর ৪৬িম োহাদাৎ বাতষকী
ি ও জািীয়
শোক তদবস ২০২১ উিলক্ষে ‘আক্ষলাচনা সভা’ অনুষ্ঠিি

জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজজবুর রহমান -এর ৪৬িম োহাদাৎ বাতষকী
ি ও জািীয়
শোক তদবস-২০২১ উিলক্ষে জগন্নাথ তবশ্বতবদযালক্ষয়র উক্ষদযাক্ষগ ১৫ আগস্ট-২০২১,
রতববার, রাি ৮টায় এক আক্ষলাচনা সভা ভাচ্িযয়াল প্ল্যাটফরম Online-এ BdREN
Zoom-এর মাধ্যক্ষম অনুষ্ঠিি হয়।
আক্ষলাচনা সভায় সভািতিত্ব কক্ষরন উিাচার্ িঅধ্যািক ড. শমা. ইমদাদুল হক এবং
সঞ্চালনা কক্ষরন শরজজস্ট্রার প্রক্ষকৌেলী শমাোঃ ওতহদুজ্জামান।
সভািতির বক্তক্ষবয উিাচার্ অধ্যািক
ি
ড. শমা. ইমদাদুল হক বক্ষলন, “বঙ্গবন্ধু কখক্ষনা
অনযাক্ষয়র সাক্ষথ আক্ষিাস কক্ষরন তন। ঢাকা তবশ্বতবদযালয় কিতি
ি ে িাাঁর ছাত্রত্ব
অনযায়ভাক্ষব বাতিল করক্ষলও তিতন মুচক্ষলকা প্রদান কক্ষরন তন। িরবিীক্ষি ঢাকা
তবশ্বতবদযালয় কিতি
ি ে িাাঁর ছাত্রত্ব শফরৎ প্রদান করক্ষি বাধ্য হক্ষয়তছল।”
তিতন নি্ ন প্রজক্ষের তেোথীক্ষদর উক্ষেক্ষেয বক্ষলন, “আজক্ষকর তদক্ষনও অক্ষনক
তেোথীরা িথভ্রষ্ট হক্ষয় স্বাধ্ীনিা তবক্ষরাধ্ী েজক্তর রাজনীতিক্ষি জতিক্ষয় িিক্ষছ।
তবক্ষবক-বুজি সম্পন্ন নি্ ন প্রজক্ষের তেোথীরা তকভাক্ষব এসকল অিেজক্তর সাক্ষথ

জতিি হক্ষয় িিক্ষছ- িা আমার শবাধ্গময নয়। স্বাধ্ীনিার ইতিহাস সষ্ঠিকভাক্ষব
জানক্ষল ও চচিা করক্ষল নি্ ন প্রজে অিেজক্তর কবল শথক্ষক তনক্ষজক্ষদর রো করক্ষি
িারক্ষব এবং শদে গিক্ষন গুরুত্বিূর্ ভূ
ি তমকা িালন করক্ষি িারক্ষব। িাইক্ষলই বঙ্গবন্ধুর
সতিযকাক্ষরর শসানার বাংলা গিা সম্ভব হক্ষব।”

শেজারার অধ্যািক ড. কামালউেীন আহমদ বক্ষলন, “বঙ্গবন্ধু তেেকক্ষদর প্রতি
অগাধ্ শ্রিাক্ষবাধ্ তছল। তকন্তু অক্ষনক তেো প্রতিিাক্ষনর তেেকরা বঙ্গবন্ধুর সষ্ঠিক
জীবনী তনক্ষয় আক্ষলাচনা করক্ষি চান না। এক্ষি কক্ষর তেোথীরা বাঙাতল জাতির
স্বাধ্ীনিার সষ্ঠিক ইতিহাস জানক্ষি িারক্ষছ না।”
এসময় তিতন বঙ্গবন্ধুর সষ্ঠিক জীবনাদে শজক্ষন,
ি
স্ব-স্ব অবস্থান শথক্ষক িাাঁর আদে ধ্ারর্
ি
ও লালন কক্ষর শদে গিক্ষনর জনয ঐকযবিভাক্ষব কাজ করার জনয সকক্ষলর প্রতি
আহ্বান জানান।
এছািাও আক্ষলাচনা সভায় তবজক্ষনস স্টাতডজ অনুষক্ষদর তডন অধ্যািক ড. এ. শক.
এম. মতনরুজ্জামান, তবজ্ঞান অনুষক্ষদর তডন অধ্যািক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল,
সামাজজক তবজ্ঞান অনুষক্ষদর তডন অধ্যািক ড. অরুর্ কুমার শগাস্বামী, লাইফ এন্ড
আথ সাক্ষয়ন্স
ি
অনুষক্ষদর তডন, অধ্যািক ড. শমাহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, জগন্নাথ

তবশ্বতবদযালয় তেেক সতমতির সভািতি অধ্যািক ড. শমাোঃ নূক্ষর আলম আব্দুল্লাহ,
কমকিি
ি া সতমতির সভািতি শমাহাম্মদ কামাল শহাক্ষসন, কমচারী
ি
সতমতির সভািতি
এরোদ তময়া ও সহায়ক কমচারী
ি
সতমতির সভািতি আবু সাঈদ বক্তবয প্রদান কক্ষরন।
আক্ষলাচনা সভায় তবতভন্ন তবভাক্ষগর শচয়ারমযান, তেেক, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর,
তেোথী, কমকিি
ি া, সাংবাতদক প্রতিতনতধ্গর্ অংেগ্রহর্ কক্ষরন।
আক্ষলাচনা সভায় বক্তারা জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজজবুর রহমান-এর জীবক্ষনর
তবতভন্ন তদক, আদে, ি বাঙাতল জািীয়বাদ ও অসাম্প্রদাতয়কিাসহ নানাতবধ্ আক্ষদালন
সংগ্রাক্ষমর ইতিহাস ি্ ক্ষল ধ্রা হক্ষয়ক্ষছ। শসই সাক্ষথ বঙ্গবন্ধুক্ষক হিযার মাধ্যক্ষম তকভাক্ষব
শদক্ষে আবারও সাম্প্রদাতয়ক ও স্বাধ্ীনিা তবক্ষরাধ্ীরা েমিায় আসীন হক্ষয় শদেক্ষক
ধ্বংক্ষসর মুক্ষখ শিক্ষল তদক্ষয়তছল িা আক্ষলাকিাি করা হয়। এসময় বঙ্গবন্ধুর খুক্ষনর
শনিক্ষথয জতিিক্ষদরও তবচাক্ষরর আওিায় আনার দাতব জানাক্ষনা হয়।

