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��স িব�ি� 

আজ ১৭ মাচ�, ২০১৮ তািরখ শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালয়, িসেলেট যথােযাগ� ময�াদা ও উৎসাহ 
উ�ীপনার মধ� িদেয় জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর ৯৯তম জ� িদবস ও জাতীয় িশ� িদবস 
পািলত হয়। কম�সূিচর মেধ� িছল ব�ব�ুর �িতকৃিতেত প�ু�বক অপ�ণ, আন� র �ািল, �ুেলর ছা�ছা�ীেদর িনেয় 
অনু�ান, ডকেুম�াির �দশ�ন, িমলাদ মাহিফল এবং �াথ�না সভা। 

সকাল সােড় ৯টায় ভাইস চ�াে�লর �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ ক�া�ােস ব�ব�ুর �িতকৃিতেত পু��বক 
অপ�ণ কেরন। এসময় �কাষাধ�� �েফসর ড. �মা. ইিলয়াস উ�ীন িব�াস, িদবসিট উদযাপন কিমিটর সভাপিত 
�েফসর �সয়দ হাসানু�ামান, ছা� উপেদশ ও িনেদ�শনা পিরচালক �েফসর ড. �মা. রােশদ তালুকদার, �েফসর 
ড. �মা. কিবর �হােসন, �েফসর ড. �মা. আখতা�ল ইসলাম, �েফসর ড. �সয়দ সামসলু আলম, �েফসর ড. 
এসএম সাইফুল ইসলাম, �েফসর ড. িমজানুর রহমান, �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস, �েফসর ড. �মা. 
আব�ল গিন, �েফসর ড. মুশতাক আহমদ, �েফসর ড. এ.�জড.এম. ম�রু রশীদ, ��র জিহর উ�ীন আহমদ, 
�েফসর ড.  এসএম হাসান জািক�ল ইসলাম, �েফসর ড. আিমনা পারভীন. �েফসর ড. ফা�ক উি�ন, 
�রিজ�ার মুহা�দ ইশফাকুল �হােসন,  িদবসিট উদযাপন কিমিটর সদস� সিচব �মা. ফজলরু রহমান, অিফসাস� 
এেসািসেয়শেনর সভাপিত ড. খ�কাল �মা. মুিমনলু হক �মুখ উপি�ত িছেলন। 

সকাল ৯টা ৪৫ িমিনেট িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক-িশ�াথ�ী এবং কম�কত�া ও কম�চারীবেৃ�র অংশ�হেণ ক�া�ােস   
আন� র �ািল অনুি�ত হয়। র �ািল �শেষ �শাসিনক ভবেনর স�ুেখ সংি�� ব�েব� ভাইস চ�াে�লর  বেলন, 
ব�ব�ুর �ে�র �সানার বাংলা গড়েত আমােদর �েত�কেক িনজ িনজ দািয়� সিঠকভােব পালন করেত হেব। আর 
আমরা যিদ সিঠকভােব কাজ করেত পাির তাহেল আমরা ২০৪১ সােলর মেধ� উ�য়নশীর �দশ�েলার মেধ� শীেষ� 
অব�ান করেত পারব। িতিন বেলন, ব�ব�ু িশ�েদর অত�� ��হ করেতন, ভালবাসেতন। িক�, �দেশর মানুেষর 
মুি�র জন� কাজ করেত িগেয়, িনেজর স�ানেদর সময় িদেত পারেতন না। তাই ব�ব�ুর িশ�েদর �িত 
মম�েবাধেক ��া জািনেয় �ধানম�ী �শখ হািসনা ব�ব�ুর জ� িদনেক জাতীয় িশ� িদবস িহেসেব �ঘাষণা 
কেরন। 

পের সকাল সােড় ১০টায় িব�িবদ�ালেয়র একােডিমক ভবন ‘এ’-এর গ�ালািরেত শাহজালাল �েুলর ছা�ছা�ীেদর 
মেধ� কুইজ �িতেযািগতা অনুি�ত হয়। পের ব�ব�ুেক িনেয় একিট ডকুেম�াির িফ� �দশ�ন করা হয়।  

বাদ �জাহর িব�িবদ�ালেয়র �ক�ীয় মসিজেদ অনুি�ত িমলাদ মাহিফেল ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর আ�ার 
মাহিফরাত কামনায় �দাআ করা হয়। স��ায় িব�িবদ�ালয় �স�াের �াথ�না সভা অনুি�ত হয়।  
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