
 
 

২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ রদব্স ও আন্তর্জারিক মািৃভাষা রদব্সস শহীদ রমনাসি 

শ্রদ্ধাঞ্জরি রনসব্দন 

 
  

২১ ফেব্রুয়ারি-২০২০, শুক্রব্াি ‘মহান শহীদ রদব্স ও আন্তর্জারিক মািৃভাষা রদব্স 

২০২০’ উপিসে ফকন্দ্রীয় শহীদ রমনাসি সকাসি র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািসয়ি পে ফথসক 

পুষ্পস্তব্ক অপ জণ কসি শহীদসদি প্ররি শ্রদ্ধাঞ্জরি রনসব্দন কসিন রব্শ্বরব্দযািসয়ি 

উপাচার্ জ অধ্যাপক ড. মীর্ানুি িহমান। এিপি র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় রশেক 

সরমরি, কম জকিজা সরমরি (র্রব্কস), কম জচািী সরমরি, সহায়ক কম জচািী সরমরি পসে 

শহীদসদি প্ররি শ্রদ্ধাঞ্জরি রনসব্দন কিা হয়। এ সময় রব্শ্বরব্দযািসয়ি ফকাষাধ্যে 

অধ্যাপক ড. কামািউদ্দীন আহমদ, রব্রভন্ন অনুষসদি রডন, রব্ভাগীয় ফচয়ািমযান, 

রশেক, ফিজর্স্ট্রাি, প্রক্টি, ছাত্র-ছাত্রী, কম জকিজা ও কম জচািীব্ৃন্দ উপরিি রছসিন। 

এরদসক, রদব্াগি িাি ১২.০১ রমরনসে রব্শ্বরব্দযািয় কযাম্পাসস অব্রিি শহীদ রমনাসি 

উপাচাসর্ জি পসে শ্রদ্ধাঞ্জরি রনসব্দন কিা হয়। মহান শহীদ রদব্স ও আন্তর্জারিক  
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মািৃভাষা রদব্সস ব্ীি শহীদসদি আত্মাি মাগসেিাি কামনা কিা হয়। এিপি 

রব্শ্বরব্দযািসয়ি রব্রভন্ন রব্ভাগ স্ব-স্ব ব্যানাি রনসয় শহীদ রমনাসি পুষ্পার্ঘ জয অপ জণ কসি। 

এছাড়াও র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় রশেক সরমরি, কম জকিজা সরমরি (র্রব্কস), র্গন্নাথ 

রব্শ্বরব্দযািয় সাাংব্ারদক সরমরি, র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় ফপ্রসক্লাব্, কম জচািী সরমরি, 

সহায়ক কম জচািী সরমরি, ফিঞ্জাি ইউরনে র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় শাখা, র্গন্নাথ 

রব্শ্বরব্দযািয় ফিাভাি স্কাউেস গরুপ, র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় রব্এনরসরস ইউরনে, 

র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় সাাংসৃ্করিক ফকন্দ্র, উদীচী রশল্পীসগাষ্ঠী, র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় 

সাংসদ, র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় আব্ৃরি সাংসদ, র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় রডসব্টোং 

ফসাসাইটে, র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় চিজিত্র সাংসদ, র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় 

েসোগ্রারেক ফসাসাইটে, র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় আইটে ফসাসাইটে, আমিা 

মুজিসর্াদ্ধাি সন্তান সহ অনযানয সাংগঠসনি পসে ফথসক এসক এসক পুষ্পার্ঘ জয অপ জণ 

কিা হয়। এসময় কযাম্পাসস র্ািীয় পিাকা অধ্ জনরমি িাখা হয় এব্াং কাসিা পিাকা 

উসিািন কিা হয়। 
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এরদসক, ২০ ফেব্রুয়ারি ( ব্ৃহস্পরিব্াি) সন্ধ্যা হসি একুসশ ফেব্রুয়ারি রদব্াগি িাি 

১২ো পর্ জন্ত র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় আব্ৃরি সাংসসদি উসদযাসগ ‘ফচিনায় একুশ’ শীষ জক 

অনুষ্ঠাসন আব্রৃি, গান, নাচ ও প্রব্ন্ধ্ পাসঠি আসি আসয়াজর্ি হয়। ‘র্গন্নাথ 

রব্শ্বরব্দযািয় িঙ্গভূরম (র্রব্িঙ্গ)’ এি উসদযাসগ ২০ ফেব্রুয়ারি ( ব্ৃহস্পরিব্াি) িাি 

১১োয় মুনীি ফচৌধু্িী িরচি ‘কব্ি’ নােক মঞ্চি হয়। এছাড়াও র্গন্নাথ রব্শ্বরব্দযািয় 

সাাংসৃ্করিক ফকসন্দ্রি উসদযাসগ িসেি ব্ািরি, িুরি আি িে ফব্িসেি আল্পনায় 

রব্শ্বরব্দযািয় শহীদ রমনাি ফছসয় ফগসছ। 
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