
 
জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমান এর জন্মেিবাতষ িকী উদযািন 

  

বঙ্গবনু্ধর প্রতিকৃতিতি িুষ্পস্তবক অি িণ 

 

১৭ মার্চ ২০২০-মঙ্গলবার জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবরু রহমান এর 

জন্মেিবাতষ চকী ও মুজজব বষ চ উদযািন উিলক্ষে মুজজব মঞ্চ, জগন্নাথ তবশ্বতবদযালক্ষে 

বঙ্গবনু্ধর প্রতিকৃতিক্ষি িুষ্পস্তবক অি চণ কক্ষরন উিার্ায চ অধ্যািক ড. মীজানুর 

রহমান। 

এরির এক্ষক এক্ষক তবশ্বতবদযালক্ষের তবতিন্ন তবিাগ, জগন্নাথ তবশ্বতবদযালে তেেক 

সতমতি, জগন্নাথ তবশ্বতবদযালে নীল দল, কম চকিচা সতমতি, কম চর্ারী সতমতি, শিাক্ষগাজ 

লযাবক্ষরটরী সু্কল এন্ড কক্ষলজ এর িে শথক্ষক বঙ্গবনু্ধর প্রতিকৃতিক্ষি িুষ্পস্তবক অি চণ 

করা হে।  

http://jnu.ac.bd/


এসমে শেজারার অধ্যািক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, তবতিন্ন অনুষক্ষদর তডন, 

তবিাক্ষগর শর্োরমযান, শরজজস্ট্রার, দপ্তক্ষরর িতরর্ালক, প্রক্টর, জগন্নাথ তবশ্বতবদযালে 

তেেক সতমতির সিািতি ও সাধ্ারন সম্পাদক, কম চকিচা সতমতির সিািতি ও 

সাধ্ারন সম্পাদক সহ অনযানয তেেক- তেতেকা ,কম চকিচা এবং কম চর্ারীবৃন্দ 

উিতিি তিক্ষলন। 

জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমান এর জন্মেিবাতষ িকী উিলতে 

তবশ্বতবদযালতের তবতিন্ন তবিাগ কিৃিক জন্মতদতনর শকক কাটা হে। 

 

এসমে উিার্ায চ অধ্যািক ড. মীজানুর রহমান, শেজারার অধ্যািক ড. 

কামালউদ্দীন আহমদ, মাইক্ষরাবাক্ষোলজজ তবিাক্ষগর শর্োরমযান ড. শমাোঃ জাকাতরো 

তমো, মাক্ষকচটটং তবিাক্ষগর শর্োরমযান অধ্যািক ড. শমাোঃ হুমােূন কবীর শর্ৌধু্রী, তেো 

ও গক্ষবষনা ইনটিটটউক্ষটর িতরর্ালক অধ্যািক ড. মতনরা জাহান, বাংলা তবিাক্ষগর 

শর্োরমযান অধ্যািক ড. িারিীন আক্তার শজমী সহ উক্ত তবিাগ সমূক্ষহর তেেক-

তেতেকা উিতিি তিক্ষলন। 

 



মুজজব বষ ি উদযািন উিলতে ‘বঙ্গবনু্ধ, িুরতনা ঢাকা ও জগন্নাথ’ তেতরানাতম 

তবতেষ বািিার শমাড়ক উতন্মাচন 

 

জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবরু রহমান এর জন্মেিবাতষ চকী ও মুজজব বষ চ 

উদযািন উিলক্ষে মুজজব মঞ্চ, জগন্নাথ তবশ্বতবদযালক্ষে ‘বঙ্গবনু্ধ, িুরক্ষনা ঢাকা ও 

জগন্নাথ’ তেক্ষরানাক্ষম তবক্ষেষ বািচার শমাড়ক উক্ষন্মার্ন কক্ষরন উিার্ায চ অধ্যািক ড. 

মীজানুর রহমান। 

এসমে শেজারার অধ্যািক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, তবতিন্ন অনুষক্ষদর তডন, 

তবিাক্ষগর শর্োরমযান, শরজজস্ট্রার, দপ্তক্ষরর িতরর্ালক, প্রক্টর, জগন্নাথ তবশ্বতবদযালে 

তেেক সতমতির সিািতি ও সাধ্ারন সম্পাদক, কম চকিচা সতমতি সহ অনযানয 

তেেক- তেতেকা ,কম চকিচা, কম চর্ারী এবং তবতিন্ন সংগঠক্ষনর শনিৃবনৃ্দ উিতিি 

তিক্ষলন। 

 

 

 

 

 



মুজজব মতের উতবাধন 

 

জগন্নাথ তবশ্বতবদযালক্ষের সামাজজক তবজ্ঞান িবন প্রাঙ্গক্ষন মুজজব মক্ষঞ্চর শুি 

উক্ষবাধ্ন কক্ষরন উিার্ায চ অধ্যািক ড. মীজানুর রহমান। 

এসমে শেজারার অধ্যািক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, তবতিন্ন অনুষক্ষদর তডন, 

তবিাক্ষগর শর্োরমযান, দপ্তক্ষরর িতরর্ালক, প্রক্টর, জগন্নাথ তবশ্বতবদযালে তেেক 

সতমতির সিািতি , সাধ্ারন সম্পাদক সহ অনযানয তেেক- তেতেকা ,কম চকিচা এবং 

কম চর্ারীবৃন্দ উিতিি তিক্ষলন। 

 



বঙ্গবনু্ধর জীবন ও কতম ির উির তচত্র প্রদে িনীর উতবাধন 

 

সকাল ১০:১৫ তমতনক্ষট জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমান এর জন্মেিবাতষ চকী 

ও মুজজব বষ চ উদযািন উিলক্ষে র্ারুকলা তবিাক্ষগর আক্ষোজক্ষন তবশ্বতবদযালক্ষের 

নিুন একাক্ষডতমক িবক্ষনর তনর্ িলাে বঙ্গবনু্ধর জীবন ও কক্ষম চর উির (৩ তদন বযাতি) 

তর্ত্র প্রদে চনীর উক্ষবাধ্ন কক্ষরন উিার্ায চ অধ্যািক ড. মীজানুর রহমান। 

এসমে শেজারার অধ্যািক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, তবতিন্ন অনুষক্ষদর তডন, 

তবিাক্ষগর শর্োরমযান, শরজজস্ট্রার, দপ্তক্ষরর িতরর্ালক, প্রক্টর, জগন্নাথ তবশ্বতবদযালে 

তেেক সতমতির সিািতি ও সাধ্ারন সম্পাদক সহ অনযানয তেেক- তেতেকা 

,কম চকিচা এবং কম চর্ারীবৃন্দ উিতিি তিক্ষলন। 

 

 


