
 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর উদযাপন, স্মারক 

ল াগ া উগন্মাচন 

নিজস্ব প্রনিবেদক | নেজবিস োাংলাবদশ ডটকম 

প্রকানশি: ০৬:৪৯ অপরাহ্ণ, ২ জানযুার্র ২০২৩  

২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও 

আসাবমর নশক্ষা নেভাবের সহকারী িনরচালক 

(১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ 

সাংস্কারক, সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী 

উদযািবির অাংশ নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নমশি ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি অিুষ্ঠাবি 

স্মারক ললাে প্রকাশ কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর 

ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি 

কায ষালবয় জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল 

আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয 

লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। 

এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর 

উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর 

সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািুর্বক ভাবলা 

লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘবুর লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় 

িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার (িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ 

সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোরপ্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: https://businessbangladesh.com.bd/article/289135 
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খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর 

উদযাপন উপ গে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 

লডস্ক নরবিাটষপ্রকাশ : ২ জািুয়ারী ২০২৩, ০৬:৩৭ নি এম 

২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও আসাবমর 

নশক্ষা নেভাবের সহকারী িনরচালক (১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট 

নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ সাংস্কারক, সানহনিযক, 

দাশ ষনিক খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৫০িম 

জন্মোনর্ ষকী উদযািবির অাংশ নহবসবে ঢাকা 

আহছ্ানিয়া নমশি ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি অিুষ্ঠাবি 

স্মারক ললাে প্রকাশ কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি কায ষালবয় 

জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল 

আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয 

লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর 

সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািুর্বক ভাবলা 

লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘবুর 

লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার 

(িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ 

খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: https://bangladeshtoday.net/details/?pid=55636 
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Link: https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/first-page/154104/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-
%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE-
%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80-
%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8 
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খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর 

উদযাপন উপ গে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 
January 2, 2023 by নিউজ লডস্ক 

নেবশর্ প্রনিনিনধ: ২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত 

োাংলা ও আসাবমর নশক্ষা নেভাবের সহকারী 

িনরচালক (১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও 

সমাজ সাংস্কারক, সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী 

উদযািবির অাংশ নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি 

ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি অিুষ্ঠাবি স্মারক ললাে 

প্রকাশ কবরবছ। 
 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি কায ষালবয় 

জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল 

আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয 

লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর 

সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািুর্বক ভাবলা 

লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘবুর 

লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার 

(িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ 

খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: 

https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6

%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-

%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%

89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-3/ 

https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-3/
https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-3/
https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-3/
https://shimantobarta.com/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be-3/


 

খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা’র ১৫০িম 

জন্মোনর্ ষকীর উদযািি উিলবক্ষ স্মারক 

ললাবো উবন্মাচি 
জািুয়ারী 2, 2023 

সংবাদ র্বজ্ঞর্ি: ২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও 

আসাবমর নশক্ষা নেভাবের সহকারী িনরচালক (১৯২৪-২৯), 

নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ সাংস্কারক, সানহনিযক, 

 

দাশ ষনিক খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৫০িম 

জন্মোনর্ ষকী উদযািবির অাংশ নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি 

ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি অিষু্ঠাবি স্মারক ললাে প্রকাশ 

কবরবছ। 

 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি কায ষালবয় 

জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল আলম, সহ-

সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, 

নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া 

নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর সুনি-

সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািরু্বক ভাবলা লেবসবছি, ধম ষ 

প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা 

নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার (িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা 

শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ 

কবরি। 

Link: 

https://bhorerbarta24.com/news/102440?fbclid=IwAR1crI4HrEdBnPVAiqaKBN1WH1c0IEOKvqJCOYkBTtPk

vn3r5F_9wQMbu1E 

https://bhorerbarta24.com/news/102440?fbclid=IwAR1crI4HrEdBnPVAiqaKBN1WH1c0IEOKvqJCOYkBTtPkvn3r5F_9wQMbu1E
https://bhorerbarta24.com/news/102440?fbclid=IwAR1crI4HrEdBnPVAiqaKBN1WH1c0IEOKvqJCOYkBTtPkvn3r5F_9wQMbu1E
https://bhorerbarta24.com/wp-content/uploads/2023/01/0-31.jpg


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর উদযাপন 

উপ গে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 

 োঙলা প্রনিনদি 

 জািুয়ানর ২, ২০২৩ ১০:৪৪ অিরাহ্ণ 
র্নজস্ব প্রর্তগবদক, বাঙ া প্রর্তর্দন 

: ২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও 

আসাবমর নশক্ষা নেভাবের সহকারী িনরচালক 

(১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ 

সাংস্কারক, সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী 

উদযািবির অাংশ নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নমশি ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি অিষু্ঠাবি 

স্মারক ললাে প্রকাশ কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর 

ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি কায ষালবয় জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক 

ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল আলম, সহ-

সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, 

নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া 

নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ 

কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর সুনি-

সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািরু্বক ভাবলা লেবসবছি, ধম ষ 

প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা 

নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার (িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা 

শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ 

কবরি। 

Link: 

https://banglapratidin.net/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%

e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-

%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%

e0%a6%b2%e0%a6%be/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=I

wAR26T5GzbI7kIJrGOyXJ04jMkDbMkbJWp4Eg0lRzkZA0Q3IGLUY9Ydq_M8s 

https://banglapratidin.net/author/banglapratidin/
https://banglapratidin.net/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR26T5GzbI7kIJrGOyXJ04jMkDbMkbJWp4Eg0lRzkZA0Q3IGLUY9Ydq_M8s
https://banglapratidin.net/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR26T5GzbI7kIJrGOyXJ04jMkDbMkbJWp4Eg0lRzkZA0Q3IGLUY9Ydq_M8s
https://banglapratidin.net/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR26T5GzbI7kIJrGOyXJ04jMkDbMkbJWp4Eg0lRzkZA0Q3IGLUY9Ydq_M8s
https://banglapratidin.net/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR26T5GzbI7kIJrGOyXJ04jMkDbMkbJWp4Eg0lRzkZA0Q3IGLUY9Ydq_M8s
https://banglapratidin.net/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR26T5GzbI7kIJrGOyXJ04jMkDbMkbJWp4Eg0lRzkZA0Q3IGLUY9Ydq_M8s


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর উদযাপন 

উপ গে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 

আপগেট টাইম : লসামবার, ২ জানযুারী, ২০২৩ 

২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও 

আসাবমর নশক্ষা নেভাবের সহকারী 

িনরচালক (১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা 

ও সমাজ সাংস্কারক, সানহনিযক, 

দাশ ষনিক খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ 

১৫০িম জন্মোনর্ ষকী উদযািবির অাংশ 

নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি ইাংবরজী িেের্ ষ 

উদযািি অিুষ্ঠাবি স্মারক ললাে 

প্রকাশ কবরবছ।বরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির 

প্রধাি কায ষালবয় জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি 

করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল 

আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং 

স্বাস্থয লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা 

(র.)। নিনি একাধাবর সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। 

িাশািানশ সকল মািুর্বক ভাবলা লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা 

নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার 

(িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর 

প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: https://mkprotidin.com/archives/37255 

 

https://mkprotidin.com/archives/37255
https://mkprotidin.com/archives/37255
https://mkprotidin.com/archives/37255


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকী 

উপ গে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 

নেবশর্ প্রনিনিনধ: ২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা 

ও আসাবমর নশক্ষা নেভাবের সহকারী িনরচালক 

(১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ 

সাংস্কারক, সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী উদযািবির 

অাংশ নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি ইাংবরজী িেের্ ষ 

উদযািি অিুষ্ঠাবি স্মারক ললাে প্রকাশ কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি কায ষালবয় 

জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল 

আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয 

লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর 

সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািুর্বক ভাবলা 

লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘবুর 

লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার 

(িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ 

খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: 

https://www.voicebd24.com/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6

%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-

%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%

89f%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/ 

https://www.voicebd24.com/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89f%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/
https://www.voicebd24.com/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89f%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/
https://www.voicebd24.com/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89f%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/
https://www.voicebd24.com/2023/01/02/%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b9%e0%a7%8d%e0%a6%9b%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%89f%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a6%be/


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর 

উদযাপন উপ গে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 

জািুয়ানর ২, ২০২৩ 

লডইনল োজীিুর সাংোদ নেজ্ঞনি : ২০২৩ সাবল 

ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও আসাবমর নশক্ষা 

নেভাবের সহকারী িনরচালক (১৯২৪-২৯), 

নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ সাংস্কারক, 

সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা 

(র.) এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী উদযািবির 

অাংশ নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি ইাংবরজী 

িেের্ ষ উদযািি অিুষ্ঠাবি স্মারক ললাে প্রকাশ 

কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর 

ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি 

কায ষালবয় জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল 

আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয 

লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি 

একাধাবর সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল 

মািুর্বক ভাবলা লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় 

জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা 

ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার (িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর 

মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: 

https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A

C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6

%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-3/ 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailygazipuronline.com%2F%25e0%25a6%2596%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25ac%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b9%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a6%25e0%25a7%2581%25e0%25a6%25b0-%25e0%25a6%2586%25e0%25a6%25b9%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%259b%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%2589%25e0%25a6%25b2%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%25be-3%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailygazipuronline.com%2F%25e0%25a6%2596%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25ac%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b9%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a6%25e0%25a7%2581%25e0%25a6%25b0-%25e0%25a6%2586%25e0%25a6%25b9%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%259b%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%2589%25e0%25a6%25b2%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b2%25e0%25a6%25be-3%2F
https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-3/
https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-3/
https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-3/
https://www.dailygazipuronline.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE-3/


 

 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর 

উদযাপন উপ গে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 

 | Sub Editor  ৭:২৬ অিরাহ্ণ | জািুয়ানর ২, ২০২৩  সারাবদশ 

২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও আসাবমর 

নশক্ষা নেভাবের সহকারীিনরচালক (১৯২৪-২৯), 

নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ সাংস্কারক, 

সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী উদযািবির অাংশ নহবসবে 

ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি 

অিুষ্ঠাবি স্মারক ললাে প্রকাশ কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি কায ষালবয় 

জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল 

আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয 

লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) 

এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর 

সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািুর্বক ভাবলা 

লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর 

লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার 

(িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর 

প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: https://peoplesnews24.com/archives/224376 

https://peoplesnews24.com/archives/author/editor05
https://peoplesnews24.com/archives/category/mooseball
https://peoplesnews24.com/archives/224376


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর উদযাপন উপ গে 

স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 

 

িিদিূ লডস্ক: ২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি 

অনেভক্ত োাংলা ও আসাবমর নশক্ষা নেভাবের 

সহকারী িনরচালক (১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট 

নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ সাংস্কারক, 

সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা 

(র.) এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী উদযািবির 

অাংশ নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি 

ইাংবরঞ্জজ িেের্ ষ উদযািি অিুষ্ঠাবি স্মারক 

ললাে প্রকাশ কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি 

কায ষালবয় জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল 

আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এএিএম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয 

লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা 

(র.)-এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি 

একাধাবর সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল 

মািুর্বক ভাবলা লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় 

জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা 

ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার (িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর 

মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: 

https://patradoot.net/2023/01/02/447586.html?fbclid=IwAR2ZfHw9PbjrSNChs5Q_sX

zpqoR6drrRr_uF93f5Hl4YN4K-cC2LbduKq7Y 

 

https://patradoot.net/2023/01/02/447586.html?fbclid=IwAR2ZfHw9PbjrSNChs5Q_sXzpqoR6drrRr_uF93f5Hl4YN4K-cC2LbduKq7Y
https://patradoot.net/2023/01/02/447586.html?fbclid=IwAR2ZfHw9PbjrSNChs5Q_sXzpqoR6drrRr_uF93f5Hl4YN4K-cC2LbduKq7Y


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকীর উদযাপন 

উপ গে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 
তর্রকু  ইস াম : 

সময : 2023-01-02 17:20:45 

সাংোদ নেজ্ঞনি ২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি 

অনেভক্ত োাংলা ও আসাবমর নশক্ষা 

নেভাবের সহকারী িনরচালক (১৯২৪-

২৯), নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ 

সাংস্কারক, সানহনিযক, দাশ ষনিক 

খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ 

১৫০িম জন্মোনর্ ষকী উদযািবির অাংশ 

নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি 

ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি অিুষ্ঠাবি স্মারক ললাে প্রকাশ কবরবছ। লরােোর (১ 

নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি কায ষালবয় 

জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী 

রনিকুল আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ 

সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: 

সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া 

নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহ্ছািউল্লা (র.) এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ 

প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি 

খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও 

সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািুর্বক ভাবলা লেবসবছি, ধম ষ প্রচার 

কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর 

লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। 

সািক্ষীরা লজলার (িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর 

মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

 

Link: https://104.218.52.7/online_portal/news_show/50055/31 

 

https://104.218.52.7/online_portal/news_show/50055/31


 
 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০তম জন্মবার্ষ িকী 

উদযাপন উপ গেে স্মারক ল াগ া উগন্মাচন 
 

সাংোদ নেজ্ঞনি 
প্রকাশ: লসামোর, ২ জািুয়ানর, ২০২৩, ৫:০০ নিএম 

 

২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও আসাবমর নশক্ষা নেভাবের সহকারী িনরচালক 

(১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, নশক্ষা ও সমাজ সাংস্কারক, সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী উদযািবির অাংশ নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া 

নমশি ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি অিুষ্ঠাবি স্মারক ললাবো প্রকাশ কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি 

কায ষালবয় জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা 

হয়। 

স্মারক ললাবো লমাড়ক উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী 

রনিকুল আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক 

ইঞ্জিনিয়ার এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল 

এোং স্বাস্থয লসক্টবরর িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি 

একাধাবর সুনি-সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল 

মািুর্বক ভাবলা লেবসবছি, ধম ষ প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় 

জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা 

ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার (িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা শরীবি ১৮৭৩ সাবল 

নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ কবরি। 

Link: https://dailykhaboreralo.com/details.php?id=64270 

https://dailykhaboreralo.com/details.php?id=64270
https://dailykhaboreralo.com/details.php?id=64270
https://dailykhaboreralo.com/details.php?id=64270
https://dailykhaboreralo.com/details.php?id=64270
https://dailykhaboreralo.com/details.php?id=64270


 

খানবাহাদরু আহ্ছানউল্লা’র ১৫০ তম জন্মবার্ষ িকীর উদযাপন উপ গে স্মারক 

ল াগ া উগন্মাচন 

 লসামোর, ০২ জািুয়ানর, ২০২৩ 

২০২৩ সাবল ের্ ষেযানি অনেভক্ত োাংলা ও আসাবমর নশক্ষা 

নেভাবের সহকারী িনরচালক (১৯২৪-২৯), নেনশষ্ট নশক্ষানেদ, 

নশক্ষা ও সমাজ সাংস্কারক, সানহনিযক, দাশ ষনিক খািোহাদুর 

আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ ১৫০িম জন্মোনর্ ষকী উদযািবির অাংশ 

নহবসবে ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশি ইাংবরজী িেের্ ষ উদযািি 

অিুষ্ঠাবি স্মারক ললাে প্রকাশ কবরবছ। 

লরােোর (১ নডবসম্বর) দুিুবর রাজধািীর ধািমন্ডীস্থ ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির প্রধাি কায ষালবয় 

জাকজমকিূর্ ষ আবয়াজবির মবধয নদবয় এই স্মারক ললাবো’র উবন্মাচি করা হয়। স্মারক ললাবো লমাড়ক 

উবন্মাচি কবরি ঢাকা আহছ্ানিয়া নমশবির সভািনি কাজী রনিকুল আলম, সহ-সভািনি প্রবিসর ড. 

কাজী শনরিুল আলম, সাধারর্ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার 

এ.এি.এম লোলাম শরিুঞ্জিি, নিে ষাহী িনরচালক লমা: সাবজদুল কাইয়ুম দুলাল এোং স্বাস্থয লসক্টবরর 

িনরচালক ইকোল মাসুদ। এছাড়া নমশি ২০২৩ সাবল খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) এরঁ স্মরবর্ নেনভন্ন 

উিরকর্ প্রকাবশর উবদযাে গ্রহর্ কবরবছ। 

অিুষ্ঠাবি েক্তারা েবলি, েহুমাঞ্জিক মািে নছবলি খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.)। নিনি একাধাবর সুনি-

সাধক, সানহনিযক, দাশ ষনিক ও সমাজ সাংস্কারক নছবলি। িাশািানশ সকল মািরু্বক ভাবলা লেবসবছি, ধম ষ 

প্রচার কবরবছি। খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা (র.) সেসময় জ্ঞাবির সন্ধাবি ঘুবর লেনড়বয়বছি। আর ঢাকা 

নেশ্বনেদযালয় প্রনিষ্ঠায় িার অেদাবির কথা ভুলবোিা। সািক্ষীরা লজলার (িদািীন্তি খুলিা লজলা) িলিা 

শরীবি ১৮৭৩ সাবল নডবসম্বর মাবসর লকাি এক শনিোর প্রিুযবর্ খািোহাদুর আহছ্ািউল্লা জন্মগ্রহর্ 

কবরি। 

Link: 

https://metronews24.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B

E%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8

D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-

%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%

B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-

%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-

%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8B-

%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8/ 

https://metronews24.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8/
https://metronews24.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8/
https://metronews24.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8/
https://metronews24.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8/
https://metronews24.com/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%89%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A7%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8B-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8/
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