জগ াথ িব িবদ ালেয় ‘ শখ রােসল িদবস ২০২২’ উদযািপত

িবিভ কমসূিচর মধ িদেয় ১৮ অে াবর ২০২২, ম লবার জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর কিন পু শখ
রােসল-এর ৫৮তম জ বািষকী তথা ‘ শখ রােসল িদবস-২০২২’ জগ াথ িব িবদ ালয় ক া ােস উদযািপত হয়। এসময়
ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান ও তাঁর পিরবােরর সকল শিহদেদর িত া ও মাগেফরাত কামনা করা হয়। পরবত েত
বলা ১১টায় িব িবদ ালেয়র ক ীয় িমলনায়তেন িবেশষ আেলাচনা সভা অনুি ত হয়। আেলাচনা সভায় সভাপিতর
ব েব উপাচায অধ াপক ড. মা. ইমদাদুল হক বেলন, “বতমােন িবিভ ি েত মানবািধকােরর কথা বলা হয়। িক
ব ব ু েক সপিরবাের নৃশংসভােব হত া করার সময় কান মানবািধকার সংগঠন এিগেয় আেস িন; এমনিক পরবত েত
তারা এ িবষেয় িতবাদও কেরিন। াধীনতা পে র শি র জন সবসময় কাজ করেত হেব। শখ হািসনার নতৃ ে বতমান
সরকার িবিভ মগা েজে র মাধ েম দশেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জন সদা সেচ রেয়েছন। আজ শখ রােসেলর
জ িদন। তাঁর অকাল মৃতু র শাকেক শি েত পিরণত করেত হেব। ”
আেলাচনা সভায় িবেশষ অিতিথর ব েব জারার অধ াপক ড. কামালউ ীন আহমদ বেলন,, ৭৫’ পরবত হেত ৯৫’
পয বাংলােদেশর তমিন কান উ য়ন ঘেটিন, যমিন ঘেটেছ বতমান সরকােরর সমেয়। দেশর জন াধীনতা এেন
ব ব ু কখনও আেয়িশ ও দে র জীবন যাপন কেরন িন। িতিন তাঁর স ানেদর সাধারণ জীবন-যাপেন
জীবন
অভ করেত
চেয়িছেলন।”
অনু ােন এছাড়াও িব ান অনুষেদর িডন অধ াপক ড. মাঃ শাহজাহান, লাইফ এ আথ সােয় অনুষেদর িডন অধ াপক
ড. মাঃ মিনরু ামান খ কার, িশ ক সিমিতর সাধারণ স াদক অধ াপক ড. আবুল কালাম মাঃ লুৎফর রহমান,
কমকতা সিমিতর সভাপিত মাঃ জহুরলু ইসলাম, সাধারণ স াদক মাঃ আ লু কােদর, কমচারী সিমিতর সভাপিত

এরশাদ িময়া, সাধারণ স াদক মাঃ সা াদ হােসন এবং সহায়ক কমচারী সিমিতর সভাপিত আবু সাঈদ ব ব দান
কেরন।
রিজ ার েকৗশলী মাঃ ওিহদু ামান--এর স লনায় আেলাচনা সভায় মূল ব পাঠ কেরন ইসলািমক
ইসলা
ািডজ িবভােগর
সহেযাগী অধ াপক ড. মাঃ ই াহীম খিলল। এসময় িব িবদ ালেয়র িশ ক, িশ াথ , কমকতা,, সাংবািদক ও কমচারীগণ
উপি ত িছেলন। এিদেক আেলাচনা সভা শেষ শখ রােসেলর জ িদন উপলে িব িবদ ালেয়র পে কক কাটা হয়।

সকাল ১০.৩০ ঘ কায় িব ান ভবন চ ের িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক ড. মা. ইমদাদুল হক এবং জারার
অধ াপক ড. কামালউ ীন আহমদ বৃ েরাপন কমসূিচ পালেনর মধ িদেয় ‘ শখ রােসল িদবস’-এর
এর সূচনা কেরন।

জগ াথ িব িবদ ালেয়র পে ক া ােস ািপত মুিজব মে শখ রােসল-এর িতকৃ িতেত উপাচায অধ াপক ড. মা.
ইমদাদুল হক পু াঘ অপন কেরন। এসময় িব িবদ ালেয়র জারার অধ াপক ড. কামালউ ীন আহমদ, িবিভ
অনুষেদর িডন, ইনি উেটর পিরচালক
পিরচালক, িবভাগীয় চয়ারম ানবৃ , িশ ক-িশ াথ এবং কমকতা ও কমচারীবৃ
উপি ত িছেলন।

