
   
 

Bangabandhu, Liberation War and Bangladesh: A Study on the State of 

Nation and Generation' শীর্ ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত 
  

গত ২২ জনু রাত ৮ টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়য়র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভায়গর একায়েবিক 

কবিটটর সর্ব্ বসম্মত বসদ্ধান্ত অনুসায়র িুজজি জন্ম শতিয়ষ ব এক ওয়য়বিনার (অনলাইন 

সসবিনার) অনুটিত হয়। িূল প্রবতপাদ্য বিষয় ‘Bangabandhu, Liberation War and 

Bangladesh: A Study on the State of Nation and Generation' উপস্থাপন ও 

ওয়য়বিনায়র সভাপবতত্ব কয়রন সািাজজক বিজ্ঞান অনুষয়দ্র বেন এিং রাষ্ট্রবিজ্ঞান 

বিভায়গর সেয়ারিযান অধ্যাপক ে. অরুণ কুিার সগাস্বািী। ওয়য়বিনায়র প্রধ্ান অবতবথ 

বহসায়ি সংযুক্ত সথয়ক িূলযিান িক্তিয প্রদ্ান কয়রন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়য়র উপাোয ব 

অধ্রাপক ে. সিা. ইিদ্াদ্ুল হক। বিয়শষ অবতবথর গুরুত্বপূণ ব িক্তিয প্রদ্ান কয়রন 

সেজারার অধ্যাপক ে. কািালউদ্দীন আহিদ্ এিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়র রাষ্ট্রবিজ্ঞান 

বিভায়গর অধ্যাপক ে. বনলুফার পারভীন।  
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এছাড়াও আয়লােনায় অংশগ্রহন কয়রন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বশক্ষক সবিবতর 

সভাপবত অধ্যাপক ে. নুয়র আলি আব্দলু্লাহ এিং সাধ্ারণ সম্পাদ্ক অধ্যাপক ে. 

শািীিা সিগি। 

ে. অরুণ কুিার সগাস্বািীর নায়ি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কতত বক ২০১৯-২০২০ এিং 

২০২০-২০২১ সায়ল িরাদ্দকত ত স্বল্প িায়জয়টর গয়িষণা কি ব Liberation war of 1971 

and Bangladesh in 21st Century : An Enquiry into the State of Nation and Generation 

Ges Bangabandhu and Emergence of Bangladesh শীষ বক গয়িষণা প্রকল্প প্রবতয়িদ্ন 

দু্’টটর সিন্বয়য় একটট গয়িষণা গ্রন্থ প্রণয়ন প্রয়েষ্টার অংশ বহসায়ি এই ওয়য়বিনায়রর 

িূল প্রবতপাদ্য বিষয় রবেত ও উপস্থাবপত হয়। এয়ত িলা হয়, “িাংলা ভাষা, িাঙাবল 

জনগণ এিং িাংলায়দ্শ অন্তবন ববহতভায়ি সম্পকবযুক্ত। এই বতনটট িাগধ্ারার 

প্রবতটটরই আয়ছ সুদ্ীর্ ব ও বিবেত্র ইবতহাস। আর িঙ্গিনু্ধ সশখ িুজজিুর রহিায়নর নাি 

ছাড়া এই ইবতহাস অসম্পূণ ব সথয়ক যায়। তাই িঙ্গিনু্ধ ও িাংলায়দ্শ এক অবভন্ন সূয়ত্র 

গাথা।” স্বাধ্ীন িাংলায়দ্য়শর ৫০িছর এিং িঙ্গিনু্ধর জয়ন্মর ১০০ িছয়র অয়নক 

পবরিতবন হয়য়য়ছ। সদ্শ স্বাধ্ীয়নর পর িাবকবন পররাষ্ট্র িন্ত্রী সহনবর বকবসঞ্জার 

িাংলায়দ্শয়ক তলাবিহীন ঝুবড় বহসায়ি আখযাবয়ত কয়রবছল। বকন্তু তখয়না িঙ্গিনু্ধ 

সরকায়রর সনতত য়ত্ব িাংলায়দ্শ তাৎপয বপূণ ব অগ্রগবত করয়ত সপয়রবছল। সদ্শ ক্রিান্বয়য় 

বস্থবতশীলতা ও উন্নয়য়নর বদ্য়ক এবগয়য় যাজিল। এিন পবরবস্থবতয়ত ১৯৭৫ সায়লর ১৫ 

আগস্ট জাবতরবপতা িঙ্গিনু্ধ সশখ িুজজিরু রহিানয়ক সপবরিায়র হতযা করা হয়। 

সজলখানায় োর জাতীয় সনতায়ক হতযা করা হয়। হতযার িাধ্যয়ি এভায়ি িাঙাবল 

জাবত, িুজক্তযুদ্ধ এিং িঙ্গিনু্ধর সনতত য়ত্ব িাংলায়দ্শ স্বাধ্ীয়নর প্রকত ত ইবতহাস বিকত ত 

এিং িঙ্গিনু্ধর নাি ইবতহায়সর পাতা সথয়ক িুয়ছ সফলার সেষ্টা করা হয়য়য়ছ। স্বাধ্ীন 

িাংলায়দ্য়শর ১৯৭৫ পরিতী প্রজন্ম সদ্য়শর বিকত ত ইবতহাস সজয়নয়ছ। গয়িষণায় এই 

প্রজয়ন্মর িয়নাভাি ও ধ্ারনা জানার জনয বনবদ্বষ্ট কয়য়কটট প্রশ্নিালার বভবিয়ত 

পবরোবলত জরীয়পর ফলাফল তুয়ল ধ্রা হয়য়য়ছ।  

অনুিায়ন স্বাগত িক্তিয প্রদ্ান কয়রন সহয়যাগী অধ্যাপক সিজিাহ-উল আজি 

সওদ্াগর, ধ্নযিাদ্ জ্ঞাপন কয়রন সহকারী অধ্যাপক নঈি আক্তার বসজদ্দক, 

সঞ্চালনা কয়রন শরীফ নুরজাহান । 

 

 

http://jnu.ac.bd/

