
                                                                                            

শহীদ বুদ্ধিজীবী দদবসে জগন্নাথ দবশ্বদবদযালসের শ্রিাঞ্জদল দিসবদি 

 

 
 

১৪ দিসেম্বর-২০২২, বুধবার েকাসল েূস্ যাদসের োসথ োসথ দবশ্বদবদযালে কযাম্পাসে 

জাতীে পতাকা অধ যিদিত এবং কাসলা পতাকা উসতালি ও কাসলা বযাজ ধারণ করা 

হে। শহীদ বুদ্ধিজীবী দদবে উপলসে জগন্নাথ দবশ্বদবদযালসের পসে উপাচা্ য 

(ভারপ্রাপ্ত) অধযাপক ি. কািালউদ্দীি আহিদ দিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থাসি 

পুষ্পস্তবক অপ যণ কসরি।  

এরপর জগন্নাথ দবশ্বদবদযালে দশেক েদিদত, কি যকতযা েদিদত, কি যচারী েদিদত, 

েহােক কি যচারী েদিদতর পে হসত এসক এসক শ্রিাঞ্জদল দিসবদি কসরি। এেিে 

দবশ্বদবদযালসের ট্রেজারার, দবদভন্ন অিুষসদর দিি, ইিদিটিউসির পদরচালক, 

দবভাগীে ট্রচোরিযাি, ট্রবগি ফদ্ধজলাতুসন্নছা িুদ্ধজব হল-এর প্রসভাি অধযাপক ি. 

শািীিা ট্রবগি, জগন্নাথ দবশ্বদবদযালে দশেক েদিদতর েভাপদত অধযাপক ি. ট্রিাোঃ 

আবুল ট্রহাসেি, প্রক্টর অধযাপক ি. ট্রিাস্তফা কািাল, পদরচালক (ছাত্র-কলযাণ) 

অধযাপক ি. ট্রিাোঃ আইিুল ইেলাি, দবশ্বদবদযালসের দশেক, দশোথী, কি যকতযা, 

োংবাদদক ট্রিতৃবনৃ্দ ও কি যচারীবনৃ্দ উপদস্থত দছসলি। 



                                                                                            

 

শহীদ বুদ্ধিজীবী দদবে ২০২২ উপলসে িুদ্ধি্ুসির ভাস্কস্ যর েদন্নকসি িািযকলা 

দবভাগ, জগন্নাথ দবশ্বদবদযালসের আসোজসি ‘পথিািক’ প্রদদশ যত হে। 

 

 



                                                                                            

আসলাকদচত্র িকুসিসেশি ও স্থাপিা দশল্প প্রদশ যিীর উসবাধি 

 

 
 

১৪ দিসেম্বর-২০২২, বুধবার শহীদ বুদ্ধিজীবী দদবে উপলসে আসলাকদচত্র 

িকুসিসেশি ও স্থাপিা প্রদশ যিীর িধয দদসে েপ্তাহবযাপী দবদভন্ন কা্ যক্রসির শুরু 

হে। জগন্নাথ দবশ্বদবদযালসের একাসিদিক ভবসির দিচতলাে চারুকলা দবভাসগর 

উসদযাসগ প্রদশ যিীর উসবাধি কসরি উপাচা্ য (ভারপ্রাপ্ত) অধযাপক ি. কািালউদ্দীি 

আহিদ। উসেখ্য, আজ শুরু হওো প্রদশিীটি ২০ দিসেম্বর প্ যন্ত চলসব। 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

শহীদ বুদ্ধিজীবী দদবে উপলসে আসলাচিা েভা 
 

 
 

শহীদ বুদ্ধিজীবী দদবে উপলসে ১৪ দিসেম্বর-২০২২, বুধবার েকাল ১১.৩০িাে 

জগন্নাথ দবশ্বদবদযালসের ট্রকন্দ্রীে দিলিােতসি আসলাচিা েভা অিুটিত হে। েংগীত 

দবভাসগর উসদযাসগ েংগীত পদরসবশিার িধযদদসে আসলাচিা েভার কা্ যক্রি শুরু 

হে। েভার শুরুসত িহাি িুদ্ধি্ুসি শহীদ বুদ্ধিজীবী ও িুদ্ধিস্ািাসদর স্মরসণ 

দা াঁদিসে এক দিদিি দিরবতা পালি করা হে। 

আসলাচিার েভাে জগন্নাথ দবশ্বদবদযালসের উপাচা্ য (ভারপ্রাপ্ত) ও ট্রেজারার 

অধযাপক ি. কািালউদ্দীি আহিদ-এর েভাপদতসে েম্মাদিত অদতদথর বিসবয 

শহীদ বুদ্ধিজীবী অধযাপক িা. আলীি ট্রচৌধুরীর কিযা ও দবদশষ্ট চেু দবসশষজ্ঞ 

অধযাপক িাোঃ িূজহাত ট্রচৌধুরী বসলি, “ট্রদসশর জিয বঙ্গবনু্ধেহ শহীদ বুদ্ধিজীবীসদর 

অবদািসক অস্বীকার করার বযথ য ট্রচষ্টাসক প্রদতহত করসত হসব। িসি রাখ্সত হসব ‘জে 

বাংলা’ আিাসদর দপতৃপুরুষসদর ট্রশষ দিোঃশ্বাসের ট্রলাগাি দছল, িুদ্ধি্ুিসক 

রাজিীদতর উসব য রাখ্সত হসব এবং এর েটিক ইদতহােসক কখ্িও দববস্ত করা ্াসব 

িা। রাজাকার-আলবদর, ্ুিাপরাধীরা বাংলাসদসশর ট্র্ ট্রকাসিা রাষ্ট্রীে পসদ ট্র্ি 



                                                                                            

আেীি হসত িা পাসর- ট্রেদদসক েজাগ দৃটষ্ট রাখ্সত হসব। ট্রেই োসথ ধিীে পদরচেসক 

জাদতগত পদরচসের দবরুসি দা াঁিা করাসিার দবসরাধীতা করসত হসব।” 

দতদি আসরা বসলি “িুদতস্ািাসদর কাসছ আিাসদর দােবিতা রসেসছ; আদশ য জাদত 

গিসির জিয িুদ্ধি্ুসির েটিক ইদতহাে ও ট্রচতিাসক বুসক ধারণ করসত হসব।”  

 

 
 

ট্ররদ্ধজস্ট্রার প্রসকৌশলী ট্রিাোঃ ওদহদজু্জািাসির েঞ্চালিাে আসলাচিা েভাে দবজ্ঞাি 

অিুষসদর দিি অধযাপক ি. ট্রিাোঃ শাহজাহাি, োিাদ্ধজক দবজ্ঞাি অিুষসদর দিি ও 

দশেক েদিদতর েভাপদত অধযাপক ি. ট্রিাোঃ আবুল ট্রহাসেি, আইি অিুষসদর দিি 

অধযাপক. এে. এি. িােুি দবোহ, লাইফ এন্ড আথ য োসেন্স অিুষসদর দিি অধযাপক 

ি. ট্রিাোঃ িদিরুজ্জািাি খ্ন্দকার, ছাত্র-কলযাণ পদরচালক অধযাপক ি. ট্রিাোঃ আইিুল 

ইেলাি, জগন্নাথ দবশ্বদবদযালে দশেক েদিদতর োধারণ েম্পাদক অধযাপক ি. 

আবুল কালাি ট্রিাোঃ লুৎফর রহিাি, প্রক্টর অধযাপক ি. ট্রিাস্তফা কািাল, কি যকতযা 

েদিদতর েভাপদত ট্রিাোঃ জহুরুল আলি, োধারণ েম্পাদক ট্রিাোঃ আব্দলু কাসদর, 

কি যচারী েদিদতর েভাপদত প্রিুখ্ উপদস্থত দছসলি।  

এছািাও আসলাচিা েভা ট্রশসষ ‘িপ ট্রজসিাোইি’ চলদ্ধিত্র প্রদদশ যত হে। 


