
 

 
‘ডায়ম  ওয়া  আ জািতক সংগীত উৎসব ২০১৭’-এর উে াধন অনুি ত 

‘সাং ৃ িতক অ যা ায় দশেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার ত েয়’ জগ াথ িব িবদ ালয় সংগীত িবভােগর 
উেদ ােগ দ'ুিদনব াপী (২৮ ও ২৯ মাচ) ‘ডায়ম  ওয়া  আ জািতক সংগীত উৎসব ২০১৭’-এর 
উে াধনী অনু ান আজ (২৮ মাচ ২০১৭, ম লবার, সকাল ১১টায়) িব িবদ ালেয়র ক ীয় 
িমলনায়তেন অনুি ত হয়। স িলিত গান ‘আন িণ জাগাও গগেন’ গান  িদেয় উৎসেবর সচুনা 
করা হয়। এরপর দীপ লন ও আমি ত অিতিথেদর পু াঘ অপণ ও উ রীয় পরােনা হয় এবং 

 দান করা হয়। 
উে াধনী অনু ােন ধান অিতিথ িহিসেব গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সং ৃ িত িবষয়ক 
ম ণালেয়র ম ী আসাদু ামান নূর, এমিপ. উপি ত িছেলন। 
সংগীত উৎসব উদযাপন কিম র আহবায়ক ও িবভােগর চয়ারম ান অিণমা রায়-এর সভাপিতে  
িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব ব  দান কেরন উপাচায অধ াপক ড. মীজানুর রহমান ও জারার 
অধ াপক মাঃ সিলম ভঁূইয়া। অনু ােন াগত ব ব  দান কেরন সংগীত উৎসব উদযাপন 
কিম র সদস -সিচব ও িবভােগর সহকারী অধ াপক মাহমুদলু হাসান। এসময় পি ত অমেরশ রায় 
চৗধুরীেক স াননা  দান করা হয়। 



থমিদেন উে াধনী অনু ান শেষ আড় রপূণ আেয়াজেন সংগীত পিরেবশন কেরন পদক া  ক িশ ী 
শািহন সামাদ, রব ীসংগীত িশ ী শামা রহমান, খ াত ক িশ ী সািমনা চৗধুরী ও লাক সংগীত 
িশ ী সিফ ম ল। এছাড়া ইে ােনিশয়ার ১১ জন িশ ী এবং চীন হেত আগত ৫ জন িশ ী 
মনমু কর গান পিরেবশন কেরন।  
জগ াথ িব িবদ ালেয়র সংগীত িবভােগর িশ াথ েদর পিরেবশনায় িছল সমেবত গান, নজ ল গীিত, 
দশা েবাধক গান, রবী সংগীত, চাকমা ভাষায় আ িলক গান। এছাড়াও ঢাকা িব িবদ ালেয়র 
নৃত কলা িবভােগর ৮ জন িশ াথ  িবেশষ নৃত  পিরেবশনা কের । 
উৎসেবর ি তীয় িদেন (২৯ মাচ, বুধবার) রেয়েছ অিতিথেদর ব ব , উ া  সংগীত- অ কল াণ 
রাগ, জগ াথ িব িবদ ালয়, ঢাকা িব িবদ ালয় ও রাজশাহী িব িবদ ালেয়র সংগীত িবভােগর 
পিরেবশনা, আমি ত িশ ী- সুবীর ন ী, সািদ মহ দ, লাইসা আহমদ িলসা, চ না মজমুদার ও 
ভারেতর ড. সভ সাচী সারেখইল-এর পিরেবশনা। 
 


