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জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বদ্িস-২০১৯ উদ্যাপন 

 

বিশ্ববিদ্যালয় বদ্িসসর উসবাধন: 

 

 ‘উন্নয়নের জেয সজৃেশীলতা ও উদ্ভাবে’ স্লাগােনে সামনে স্রনে বর্ ণাঢ্য 

আনয়াজনের মধ্য দিনয় ২০ অনটাবর ২০১৯, রদববার জগন্নাথ দবশ্বদবিযালয় 

দিবস-২০১৯ তথা ১৪তম প্রদতষ্ঠা বাদষ ণেী উিযাদিত হয়। সোল ৯.১০টায় 

শহীি দমোর চত্বনর জাতীয় সংগীত িদরনবশনের মধ্য দিনয় জাতীয় িতাো 

উনতালে ও দবশ্বদবিযালনয়র িতাো উনতালে েরা হয়। স্বলুে ও িায়রা 

উদিনয় দবশ্বদবিযালয় দিবনসর শুভ উনবাধ্ে েনরে উিাচায ণ অধ্যািে ড. 

মীজােুর রহমাে। এসময় দবদভন্ন অেুষনির দডে, ইেদিটটউনটর িদরচালে, 

স্রজজস্ট্রার, স্চয়ারমযাে, দশক্ষে-দশক্ষাথী, েম ণেতণা-েম ণচারীবনৃ্দ উিদিত 

দিনলে। 
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শ াভাযাত্রা: 

 

উিাচায ণ অধ্যািে ড. মীজােুর রহমানের স্েতৃনত্ব বযান্ডিনল সুসজ্জিত প্রদতষ্ঠা 

বাদষ ণেীর স্শাভাযাত্রাটট শহীি দমোর চত্বর হনত দবশ্বদবিযালয় েযাম্পাস 

প্রিদক্ষর্ েনর রায় সানহব বাজার স্মাি ঘুনর, বাংলাবাজার ওভারদিজ 

িদরক্রমর্ েনর দবশ্বদবিযালয় েযাম্পানসর দবতীয় স্গট দিনয় প্রনবশ েনর স্শষ 

হয়। এসময় িাত্র-িাত্রীরা োো রঙ-স্বরনঙর টট-সাটণ ও শাদি িনর স্েনচ স্গনয় 

র  ্যাদলনত অংশগ্রহর্ েনরে। এিািা প্রদতটট দবভানগর দশক্ষে-দশক্ষাথী, 

েম ণেতণা, েম ণচারীবনৃ্দ দেজস্ব দবভাগীয় বযাোনর র  ্যাদলনত অংশগ্রহর্ েনর। 
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িাবষ িক ব ল্পকর্ ি প্রদ্ িনী ২০১৯ এর উসবাধন: 

 

র  ্যাদল স্শনষ সোল ১০:৩০দমদেনট দবশ্বদবিযালনয়র এোনডদমে ভবনের 

দেচতলায় চারুেলা দবভানগর উনিযানগ ২য় বদষ ণে দশল্পেম ণ প্রিশ ণেী ২০১৯ এর 

উনবাধ্ে েনরে উিাচায ণ অধ্যািে ড. মীজােুর রহমাে। এনত দবভানগর 

দশক্ষে ও দশক্ষাথী ততদর েরা িদব ও অেযােয দশল্প েম ণ িাে িায়। উনেেয, আজ 

শুরু হওয়া ২য় বাদষ ণে দশল্পেম ণ প্রিশ ণেী-২০১৯ প্রদতদিে সোল ৯টা হনত স্বলা 

৩টা িয ণন্ত সেনলর জেয উন্মকু্ত থােনব এবং ২৮ অনটাবর প্রিশ ণেীটটর সমাপ্ত 

হনব। 
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আশলাচনা সভা: 

 

সোল ১১টায় দবশ্বদবিযালনয়র স্েন্দ্রীয় দমলোয়তনে আনলাচো সভা অেুটষ্ঠত 

হয়। এনত প্রধ্াে অদতদথ দহনসনব উিাচায ণ অধ্যািে ড. মীজােুর রহমাে 

উিদিত দিনলে।  

আনলাচো সভায় স্রজজস্ট্রার প্রনেৌশলী স্মাোঃ ওদহিুিামাে-এর সঞ্চালোয় 

েলা অেুষনির দডে অধ্যািে ড. স্মাোঃ আদতয়ার রহমাে, দবজনেস িাদডজ 

অেুষনির দডে অধ্যািে ড. স্মাোঃ শওেত জাহাঙ্গীর, দবজ্ঞাে অেুষনির দডে 

অধ্যািে ড. স্িয়ার আহনেি, সামাজজে দবজ্ঞাে অেুষনির দডে অধ্যািে 

ড. ফদরিা আক্তার োেম, আইে অেুষনির দডে খ্রীদিে দরচাডণসে, লাইফ এন্ড 

আথ ণ সানয়ন্স অেুষনির দডে অধ্যািে ড. োজী সাইফুদ্দীে, দশক্ষে সদমদতর 

সভািদত অধ্যািে ড. িীদিো রার্ী সরোর, সাধ্ারর্ সম্পািে অধ্যািে ড. 

েূর স্মাহাোি, েম ণেতণা সদমদতর সভািদত স্মাহােি োমাল স্হানসে সরোর, 

সাধ্ারর্ সম্পািে স্মাোঃ আলতাফ স্হানসে, সাংবাদিে সদমদতর সভািদত  
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হুমায়ে েদবর, জদব স্প্রসক্লানবর সভািদত সানিে, েম ণচারী সদমদতর সভািদত 

ইসরাদফল, সহায়ে েম ণচারী সদমদতর সভািদত আবু সাঈি শুনভচ্ছা বক্তবয 

প্রিাে েনরে। 

 

নাটক পবরসি না: 

 

স্বলা ১১.৩০দমদেনট দবশ্বদবিযালনয়র স্েন্দ্রীয় দমলোয়তনে োটযেলা দবভানগর 

তিারদেনত শুেযে োটযিনলর উনিযানগ ‘লাল জদমে’ োটে িদরনবদশত হয়। 

‘লাল জদমে’ োটেটট মুজক্তযুনের। আর মুজক্তযুনের ইদতহাস এবং বাংলানিশ 

জনন্মর ইদতহাস সটিেভানব উিিািে েরাই ‘লাল জদমে’ োটনের লক্ষয ও 

উনদ্দশয। 
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প্রকা নী প্রদ্ িনী: 

 

ভাষা শহীি রদফে ভবনের দেচতলায় দিেবযািী প্রোশো প্রিশেীর 

আনয়াজজত হয়। প্রিশ ণেীনত ১৪তম প্রদতষ্ঠা বাদষ ণেী উিলনক্ষ দবনশষ বাতণার 

স্মািে উনন্মাচে েরা হয়। এিািাও প্রোশো প্রিশ ণেীনত দবশ্বদবিযালয় 

েতৃণিক্ষ েতৃণে প্রোদশত গ্রন্থ, দবদভন্ন অেুষি ও দবভাগ স্থনে প্রোদশত 

জাে ণাল, দশক্ষেনির প্রোদশত গ্রন্থ ও অেযােয মুদ্রর্ উিেরর্ িাে িায়। 
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