
 শাহজালাল িব�ান ও �যিু� িব�িবদ�ালয়, িসেলট 

 

�ারক নং- সা�/িপআর/০৩                তািরখ: ১৬ িডেস�র, ২০১৭ 

��সিব�ি� 

আজ ১৬ িডেস�র,  ২০১৭ তািরখ শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় যথাযথ ময�াদায় মহান িবজয় িদবস পািলত হয়। 

িদবেসর কম�সূিচর মেধ� িছল জাতীয় পতাকা ও িব�িবদ�ালেয়র পতাকা উে�ালন,  প�ু�বক অপ�ণ,  িচ�া�ন �িতেযািগতা,  

িবজয় �শাভাযা�া,  �ীড়া �িতেযািগতা এবং সাং�িৃতক অ��ান। 

ভাইস চ�াে�লর �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ সকাল সােড় ৭টায় �শাসিনক ভবেনর সামেন জাতীয় পতাকা ও িব�িবদ�ালেয়র 

পতাকা উে�ালন কেরন এবং সকাল ৭:৪৫ িমিনেট ব�ব�ুর �শখ মুিজবরু রহমােনর �িতকৃিতেত এবং পের িব�িবদ�ালেয়র �ক�ীয় 

শহীদ িমনাের প�ু�বক অপ�ণ কেরন। এ সময় �কাষাধ�� �েফসর ড. �মা. ইিলয়াস উ�ীন িব�াস,  শহীদ বুি�জীবী িদবস ও মহান 

িবজয় িদবস উদযাপন কিমিটর সভাপিত �েফসর ড. এ �জড এম ম�ুর রিশদ,  �েফসর ড. �মা. কিবর �হােসন,  �েফসর ড. �মা. 

আখতা�ল ইসলাম,  �েফসর ড. �মা. রােশদ তালুকদার,  �েফসর ড. �মা. আব�ল গিণ,  �েফসর ড. �মাছাে�ক আহমদ �চৗধুরী,  

�েফসর ড. �সয়দ সাম�ল আলম,  �েফসর ড. �মা. আেনায়া�ল ইসলাম,  �েফসর ড. �মা. আশরাফ উি�ন,  �েফসর ড. �মা. 

আিরফুল ইসলাম,  �েফসর ড. ম�াবুর রহমান,  �েফসর আিমনা পারভীন,  �েফসর ড. িহমা�ী �শখর রায়,  �েফসর ড. এ এইচ 

এম �বলােয়ত �হােসন,  �েফসর ড. এস এম হাসান জািক�ল ইসলাম,  �েফসর ড. �মাহা�দ ফা�ক উি�ন,  ��র জনাব �মা. 

জহীর উি�ন আহমদ,  �রিজ�ার জনাব মুহা�দ ইশফা�ল �হােসন এবং িদবসিট উদযাপন কিমিটর সদ� সিচব �ডপুিট �রিজ�ার 

আ.ফ.ম িমফতাউল হক �মুখ উপি�ত িছেলন। 

ভাইস চ�াে�লেরর প�ু�বক অপ�েণর পর িবিভ� িবভাগ,  আবািসক হল,  ছা�সংগঠন  এবং ���ােসবী ও সাং�িৃতক সংগঠেনর 

প� �থেক �ক�ীয় শহীদ িমনার ও ব�ব�ুর �িতকৃিতেত প�ু�বক অপ�ণ করা হয়।  

পের সকাল সােড় ১০টায় ভাইস চ�াে�লর �েফসর ফিরদ উি�ন আহমেদর �নতৃে� ক�া�ােস বণ�াঢ� িবজয় �শাভাযা�া �বর করা হয়। 

এেত িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক,  কম�কত�া,  কম�চারী ও িশ�াথ�ীরা অংশ�হণ কেরন। �শাভাযা�া �শেষ সমােবেশ ভাইস চ�াে�লর 

বেলন,  আমরা �াধীনতা �পেয়িছ। তেব এখেনা ব�ব�ুর �ে�র �সানার বাংলা গড়েত পািরিন। আমরা অথ�ৈনিতকভােব পেুরাপুির 

�য়ংস�ূণ� হেত পািরিন। এজ� আমােদরেক পির�ম করেত হেব এবং সবাইেক �িতিদন ১২ ঘ�টা কাজ করেত হেব। িতিন  হানাহািন 

পিরহার কের �ধানম�ী �শখ হািসনার হাতেক শি�শালী করার আ�ান জানান।�েফসর ড. এ �জড এম ম�ুর রিশেদর স�ালনায় 

সমােবেশ িবজয় �শাভাযা�া উপকিমিটর আ�ায়ক ��র �মা. জহীর উি�ন আহমদ ব�ব� রােখন। 

পের ভাইস চ�াে�লর িচ�া�ন �িতেযািগতায় িবজয়ীেদর মেধ� পরু�ার িবতরণ কেরন। অ��ােন সভাপি� কেরন�েফসর আিমনা 

পারভীন। 

সবেশেষ ভাইস চ�াে�লর �েফসর উি�ন আহেমদ �ীড়া �িতেযািগতায় িবজয়ীেদর মেধ� পুর�ার িবতরণ কেরন। 

িবেকেল ক�া�ােস সাং�িৃতক অ��ান পিরেবিশত হয়।  

 

( মুহা�দ ইশফা�ল �হােসন) 

�রিজ�ার 


