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                   তািরখঃ 37 মাচ র্, 3132 িখর্ঃ 

  
 রুেয়েট মহান সব্াধীনতা o জাতীয় িদবস 3132 uদযাপন 
 
আজ (শুকর্বার) 37 মাচ র্  মহান সব্াধীনতা o জাতীয় িদবস 3132। িদবসিট যথােযাগয্ ময র্াদায় রাজশাহী েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় পালন 
কের। সূেয র্াদেয়র সােথ সােথ a  িবশব্িবদয্ালেয়র শাসিনক ভবন o হলসমূেহ জাতীয় পতাকা uেত্তালেনর মধয্ িদেয় িদেনর কম র্সূিচ শুরু হয়। 
eরপর সকােল জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর িতকৃিতেত o মহান মুিক্তযুেদ্ধর শহীদেদর স্মরেণ েক ীয় শহীদ িমনার o েক ীয় 
লাiে রীর সামেন স্থািপত জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান eর িতকৃিতেত পুষ্পাঘ র্ aপ র্ন কেরন রাজশাহী েকৗশল o যুিক্ত 
িবশব্িবদয্ালয় (রুেয়ট)-eর মাননীয় ভাiস-চয্ােন্সলর েফসর ড. েমাঃ রিফকুল iসলাম েসখ। eরপর মহান মুিক্তযুেদ্ধ রুেয়েটর শহীদেদর 
সমািধস্থেল শহীদেদর স্মরেণ 2 িমিনট িনরবতা পালন o েদায়া aনুিষ্ঠত হয়। eরপর সকাল ৯.41 টায় রুেয়ট শহীদ িমনার াঙ্গেন মহান 
সব্াধীনতা o জাতীয় িদবস 3132 uপলেক্ষ বৃক্ষেরাপন কেরন রুেয়েটর মাননীয় ভাiস-চয্ােন্সলর েফসর ড. েমাঃ রিফকুল iসলাম েসখ। সকাল 
৯.51 টায় শারীিরক িশক্ষা িবভােগর েখলার মােঠ সব্াধীনতার সুবন র্জয়িন্ত uপলেক্ষ েফস্টুন uড়ান রুেয়েটর মাননীয় ভাiস-চয্ােন্সলর েফসর ড. 
েমাঃ রিফকুল iসলাম েসখ।  সকাল ৯.56 টায় শারীিরক িশক্ষা িবভােগ a  িবশব্িবদয্ালেয়র িশক্ষক, ছা /ছা ী, কম র্কতর্া o কম র্চারীেদর 
aংশগর্হেণ যথাকর্েম হািড় ভাঙ্গা, েগালবার টােগ র্ট o বল িনেক্ষপ েখলাধুলা িতেযািগতার uেদব্াধন কেরন ভাiস-চয্ােন্সলর েফসর ড. েমাঃ 
রিফকুল iসলাম েসখ। eরপর সকাল 22.11 টায় মহান সব্াধীনতা o জাতীয় িদবস 3132 uপলেক্ষ eক আেলাচনা সভা aনুিষ্ঠত হয়। সভায় 
সভাপিতব্ কেরন মহান সব্াধীনতা o জাতীয় িদবস 3132 uদযাপন কিমিটর সভাপিত েফসর ড. েমাঃ রিবuল আoয়াল। সভায় ধান aিতিথ 
িহেসেব uপিস্থত েথেক বক্তবয্ রােখন a  িবশব্িবদয্ালেয়র মাননীয় ভাiস-চয্ােন্সলর েফসর ড. েমাঃ রিফকুল iসলাম েসখ। eছাড়াo আেরা 
বক্তবয্ রােখন a  িবশব্িবদয্ালেয়র ভার াপ্ত েরিজ ার েফসর ড. েমাঃ েসিলম েহােসন, iিসi aনুষেদর ডীন েফসর ড. েমাঃ জহুরুল iসলাম 
সরকার,  িশক্ষক সিমিতর সভাপিত েফসর ড. েমাঃ ফারুক েহােসন o সাধারণ সম্পাদক েফসর ড. িময়া েমাঃ জসলুল সাদত, রুেয়ট 
aিফসাস র্ eেসািসেয়শেনর সহ-সভাপিত েমাঃ েরাকনুজ্জামান, রুেয়ট ছা লীেগর সভাপিত নাঈম রহমান িনিবড় eবং কম র্চারী সিমিতর সভাপিত 
মিহদুল iসলাম েমাস্তফা। aনয্ানয্েদর মেধয্ uপিস্থত িছেলন পুরেকৗশল িবভােগর েফসর ড. েমাঃ আব্দুল আলীম, েক ীয় কিম্পuটার 
েসন্টােরর iনচাজর্ ড. েমাঃ আলী েহােসন, uপ-পিরচালক ছা কলয্াণ আবু সাঈদ, কম র্চারী সিমিতর সাধারণ সম্পাদক েমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 
শুভ সহ িবভাগীয় ধান,শাখা ধান, হল েভাস্টবৃন্দ মুখ। aনুষ্ঠানিট সঞ্চালনা কেরন uপ-পিরচালক ছা কলয্াণ েমাঃ মামুনুর রিশদ। আেলাচনা 
সভা েশেষ েখলাধুলা িতেযািগতার িবজয়ীেদর মােঝ পুরস্কার িবতরণ কেরন a  িবশব্িবদয্ালেয়র মাননীয় ভাiস-চয্ােন্সলর aধয্াপক ড. েমাঃ 
রিফকুল iসলাম েসখ। বাদ জুম্মা রুেয়ট েক ীয় জােম মসিজেদ শহীদেদর আত্মার মাগেফরাত কামনা কের েদায়া মাহিফল aনুিষ্ঠত হয়।  
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