
ঢাকা  িব িবদ ালয়  িদবস  উপলে  িব িবদ ালেয়র  ছা -
িশ ক-কমকতা-কমচারীরা শাভাযা া বর কেরন —ইে ফাক

ব ব েুক িড-িলট উপািধ দেব ঢাকা
িব িবদ ালয়

কাশ : ০২ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমানেক স ানসচূক ড র অব িলটােরচার (িড-িলট) উপািধেত ভূিষত
করেত চেলেছ ঢাকা িব িবদ ালয় (ঢািব)। আগামী ২০২০-২১ সােল সরকার ঘািষত মিুজববষ উপলে
জািতর িপতােক স ানসচূক এই উপািধেত ভিূষত করা হেব। গতকাল সামবার িব িবদ ালেয়র মল চ ের
ঢাকা  িব িবদ ালয়  িদবস  উপলে  আেয়ািজত  অ ােনর উে াধনী  ব েব  এ  কথা  জানান  উপাচায
অধ াপক মা. আখতা ামান।

িতিন বেলন, ‘আগামী ২০২০-২১ সােল সরকার ঘািষত মিুজব বষ উপলে  ঢাকা িব িবদ ালয় (ঢািব)
থেক  ব ব ু  শখ  মিুজবরু  রহমানেক  িড-িলট  উপািধ  দওয়া  হেব।  ব ব ,ু  বাংলােদশ  ও  ঢাকা

িব িবদ ালয় একইসেূ  গাথঁা।’

এ সময় উপ-উপাচায  ( শাসন)  অধ াপক ড.  মহুা দ সামাদ,  কাষাধ  অধ াপক ড.  মা.  কামাল
উ ীন, িশ ক সিমিতর সভাপিত অধ াপক ড. এ এস এম মাক দ কামাল, র অধ াপক ড. এ ক এম
গালাম র ানীসহ িসেনট ও িসি ডেকট সদ রা উপি ত িছেলন।

উে াধনী শেষ একিট বণাঢ  শাভাযা া বর করা হয়। এছাড়াও ঢাকা িব িবদ ালয় িদবস উপলে

  িব িবদ ালয় িরেপাটার

print | ব বন ুেক িড-িলট উপািধ দেব ঢাকা িব িবদ ালয় | শষ পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/67151/ব বন ুেক-িড-...

1 of 2 7/2/2019 10:35 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ঢািবর ছা  িশ ক কে  (িটএসিস)  ‘ ণগত িশ া,  িতব কতা  ও উ রণ’  শীষক এক আেলাচনা
অ ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ।

এছাড়া সব অ ষদ, িবভাগ, ইনি িটউট ও হেল িদনব াপী পৃথক কমসিূচর মাধ েম িদবসিট উদযাপন
কেরেছ। এসব কমসিূচর মেধ  িছল কক কাটা, আেলাচনা সভা, রচনা িতেযািগতা, িবতক িতেযািগতা
ও বৃ েরাপণ।
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