
 
 

জবি ইবিহাস পবিিারিি "িাাংলারেরেি বিজরেি ৫০ িছি: আেে শ, িযাগ ও 

অজশন েীর্ শক ওরেবিনাি অনুষ্ঠিি 
  

 
 

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইবিহাস পবিিারিি উরদ্যারগ '' িাাংলারদ্রেি বিজরয়ি ৫০ িছি: 

আদ্ে শ, িযাগ ও অজশন েীর্ শক ওরয়বিনাি অনুষ্ঠিি হরয়রছ।  

েবনিাি সন্ধ্যা ৭ টায় অনলাইন প্লাটফরম শ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইবিহাস বিভারগি 

অধ্যাপক, ড. মমাহাম্মদ্ মসবলম এি সভাপবিরে এই ওরয়বিনাি অনুষ্ঠিি হয়। অনুিারন 

সঞ্চালনা করিন ইবিহাস বিভারগি সহর াগী অধ্যাপক ড. ম ৌধ্ুিী েহীদ্ কারদ্ি।  

ওরয়বিনারি প্রধ্ান অবিবথ বহরসরি উপবিি বছরলন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালরয়ি উপা া শ ড. 

মীজানুি িহমান।  

প্রধ্ান অবিবথি িক্তরিয বিবন িরলন, িাাংলারদ্ে িারেি দ্াে শবনক বভবি বছল অসাম্প্রদ্াবয়ক 

সারমযি এিাং িাঙাবলরেি িাাংলারদ্ে। মুক্তক্ত ুদ্ধকারল মুক্তক্তর াদ্ধারদ্ি একমাত্র  াবহদ্া বছল 

স্বোসন প্রবিিা কিা বকন্তু িিশমান মুক্তক্তর াদ্ধারদ্ি  াবহদ্া িৃক্তদ্ধ পারে। ১৯৭১ সারল 

আমারদ্ি নানা সাংকট থাকরলও আজরক িাাংলারদ্ে অথ শনীবিরি স্বয়াংসম্পূর্ শ। িরি  
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আমারদ্ি উন্নয়ন ও স্বয়াংসম্পূর্ শিাি সারথ সারথ বির্ময কবমরয় আনরি। িাঙাবল সাংসৃ্কবি ও 

মরু সাংসৃ্কবিি সমন্বয় না কিরি পািরল িাাংলারদ্ে মটকসই িাে হরিনা। মদ্রেি মন্ত্রীিা 

ভাস্ক শ ইসুযরি মমৌলিাদ্ীরদ্ি সারথ ম  আরলা না কথা িরলন িা মমারটও কাময নয়।  

ওরয়বিনারিি মুখ্য আরলা ক িাাংলারদ্ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জিুী কবমেরনি প্রাক্তন 

ম য়ািমযান অধ্যাপক আব্দলু মান্নান িরলন, িঙ্গিনু্ধ্ ও ৩০ লক্ষ েহীরদ্ি ম  স্বপ্ন বছল িা 

িঙ্গিনু্ধ্ হিযাি মাধ্যরম িা মাঝপরথ হাবিরয়  ায়। বস্বিা াি এিোরদ্ি পিরনি পি 

পবিিিশরনি আো থাকরলও িাাংলারদ্ে বমবন পাবকস্তারন পবিনি হয়। িাাংলারদ্রেি বিরুরদ্ধ 

জাবিসাংরে কথা িলা োহ আক্তজজরক ক্তজয়াউি িহমান প্রধ্ানমন্ত্রী িাবনরয়রছন। স্বাধ্ীনিা 

বিরিাধ্ী ের্ীনাি পীিরকও এরদ্রে স্বাধ্ীনিা পদ্ক মদ্ওয়া হয়। আজরকি িাাংলারদ্ে মুক্তজি 

মকারটশি অপিযিহাি হরে।  

আরলা ক বহরসরি উপবিি বছরলন িাাংলারদ্রেি নািী আরদালরনি পবথকৃৎ ও মসন্ট্রাল 

উইরমন্স ইউবনভাবস শষ্ঠটি অধ্যাপক মারলকা মিগম এিাং মগবিলা ম াদ্ধা ও  লক্তিত্র বনম শািা 

নাবসি উক্তিন ইউসুফ িা ্ ু। 

অধ্যাপক মারলকা মিগম িরলন,মুক্তক্তর াদ্ধা মারনই শুধ্ু পুরুর্ নয়, পুরুরর্ি নযায় লক্ষ লক্ষ 

নািী মুক্তক্ত ুরদ্ধ ম াগ বদ্রয়বছরলন। িীিাঙ্গনা উপাবধ্ মদ্ওয়াি মাধ্যরম মুক্তক্ত ুরদ্ধ নািীরদ্ি 

অিদ্ানরক স্বীকৃবি মদ্ওয়া হরয়রছ।  

নাবসি উক্তিন ইউসুফ িা ্ ু িরলন, সাংবিধ্ারনি  াি মূলনীবিি িাে পবি াবলি হরেনা এটা 

আমারদ্ি জাবিি জনয একষ্ঠট দ্ীে শশ্বাস। প্রবিষ্ঠট মানুরর্ি সামাক্তজক িাজননবিক সাাংসৃ্কবিক 

অবধ্কাি থাকাি কথা বকন্তু িা মনই। ১৯৭২ এি সাংবিধ্ান িাস্তিায়ন না হওয়ারি মমৌলিাদ্ী 

েক্তক্ত মদ্রে িঙ্গিনু্ধ্ি ভাস্ক শ ভাঙাি মরিা আস্ফালন মদ্খ্ারনাি সুর াগ পারে। আোি বদ্ক 

হল িাাংলারদ্রে অথ শননবিক উন্নয়ন হরয়রছ মানিাবধ্কাি প্রবিষ্ঠিি হরয়রছ এিাং নািীি 

ক্ষমিায়ন সষৃ্ঠি হরয়রছ।  

এ ওরয়বিনারি বিবভন্ন বিভারগি বেক্ষক, কম শকিশা ও ছাত্রছাত্রীিৃদ উপবিি বছরলন। 
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