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স্মাযক নং-াস্ট/বআয/০৩/                                                              তাবযখ: ২৬ ভাচচ, ২০১৯ 

প্রপ্র বফজ্ঞবি 

 

আজ াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয় বলরট-এ মথালমাগয ভমচাদা ও বাফগম্ভীয বযলফল ভান 

স্বাধীনতা ও জাতীয় বদফ উদমাবত লয়লছ। এ উরলে কার ৭.৩০ বভবনলট প্রান বফন-২ এয াভলন 

জাতীয় তাকা উলতারন কযা য়। বদফবটয অনযানয কভচূবচয ভলধয বছর বাই চযালেরয প্রলপয পবযদ উবিন 

আলভদ এয  প্রনতৃলে ৭.৪৫ বভবনলট বফশ্ববফদযারলয়য প্রকন্দ্রীয় বদ বভনালয ুষ্পস্তফক অচন, কার ৮ টায় ভুি 

ভলে ফঙ্গফন্ধযু বালন, ৮.৩০ বভবনলট ফঙ্গফন্ধযু প্রবতকৃবতলত ুষ্পস্তফক অচন, কার ৯ টায় স্বাধীনতা বদফ 

উরলে ভুিভলেয াভলন স্কুলরয বোথচীলদয বনলয় অনুষ্ঠান। 

 

কার ১০ টায় বফশ্ববফদযারলয়য বভবন অবিটবযয়ালভ অনুবষ্ঠত আলরাচনা বায় প্রধান অবতবথয ফিলফয বাই 

চযালেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ করলক স্বাধীনতা বদফলয শুলবচ্ছা জাবনলয় ফলরন, আজলকয এই বদলন 

স্মযণ কযবছ স্বাধীনতা প্রঘালক ফচকালরয প্রেষ্ঠ ফাঙারী জাতীয বতা ফঙ্গফন্ধ ুপ্রখ ভুবজফুয যভানলক, মায বিক ও 

দুযদচী প্রনতৃলে  আভযা প্রলয়বছরাভ বপ্রয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অবজচত লয়লছ বিকই বকন্তু ফঙ্গফন্ধ ু প্রখ ভুবজফুয 

যভালনয স্বলেয প্রানায ফাংরা গিলনয কাজ এখলনা অম্পন্ন যলয় প্রগলছ। জাবতয বতায লুমাগয কনযা প্রদ যত্ন 

প্রধান ভন্ত্রী প্রখ াবনায প্রনতৃলে আভালদয করলক মায মায অফস্থান প্রথলক কাজ কলয প্রানায ফাংরা গড়ায  

অম্পন্ন  কাজ ম্পন্ন কযলত লফ 

 

বেক বভবতয বাবত প্রলপয ি. এ এভ াইপুর ইরাভলয বাবতলে আলরাচনা বায় বফলল অবতবথয 

ফিফয যালখন বেক বভবতয াধাযণ ম্পাদক প্রলপয  প্রভাাম্মদ আলনায়ায প্রালন। এভয় অনযালনযয ভলধয 

ফিফয যালখন ববিলকট দয প্রলপয ি. প্রভা. জবয বফন আরভ, াভাবজক বফজ্ঞান অনুললদয বিন প্রলপয ি. 

প্রভা. আব্দুর গবণ, প্রন্টায অফ এবিলরে-এয বযচারক প্রলপয ি. প্রভা. আখতারুর ইরাভ, ছাত্র উলদ ও 

বনলদচনা বযচারক প্রলপয ি. প্রভা. যালদ তারুকদায, প্রলপয ি. প্রভা. আলনায়ারুর ইরাভ, অবপাচ 

এলাবলয়লনয বাবত জনাফ ভুলচদ আলভদ, ায়ক কভচচাযী বভবত াধাযণ ম্পাদক জনাফ জাাঙ্গীয 

আরভ, কভচচাযী ইউবনয়লনয বাবত জনাফ প্রভা. বফল্লার বভয়া, াজারার বফশ্ববফদযারয় াখা ছাত্ররীলগয 

বাবত জনাফ রুহুর আভীন ও াধাযণ ম্পাদক জনাফ ইভযান খান। 

 

অনুষ্ঠান োরনা কলযন প্রযবজস্ট্রায জনাফ ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন। 

 

উলল্লখয বফকার ৪ টায় বফশ্ববফদযারলয়য ভুি ভলে ছাত্র-ছাত্রীলদয অংগ্রলন াংস্কৃবতক অনুষ্ঠান অনুবষ্ঠত লফ।   

 

 

 

(ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন)  

প্রযবজস্ট্রায  

 

 

 


