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শত� পূরেণ ব থ� িব িবদ ালয় েলার িব ে  ব ব া
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বা ার মাদানী অ ািভিনউেত ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািস�িটর প ম সমাবত�ন অনু ােন িশ াম ী নু ল ইসলাম

নািহদ। ছিব: শািকল আহেমদ

ঢাকা: �যসব �বসরকাির িব িবদ ালয় তােদর শত�

পূরেণ ব থ� হেয়েছ তােদর িব ে  আইনগতভােব

ব ব া �নওয়া ছাড়া আর �কানা উপায় �নই বেল

জািনেয়েছন িশ াম ী নু ল ইসলাম নািহদ।

শিনবার (২০ জানুয়াির) সকােল বা ার মাদানী

অ ািভিনউেত ইউনাইেটড ই ারন াশনাল

ইউিনভািস�িটর প ম সমাবত�ন অনু ােন ধান

অিতিথর ব েব  িতিন একথা বেলন।

িশ াম ী বেলন, �যসব �বসরকাির িব িবদ ালয়

সফল হেত পােরিন। িব িবদ ালয় পিরচালনার

পিরেবশ ও িনধ�ািরত শত� পূরেণ ব থ� হেয়েছ। যারা

মুনাফার ল  িনেয় চলেত চান। যারা িনজ

ক া ােস এখেনা যানিন। যারা একািধক ক া ােস

পাঠদান পিরচালনা করেছন তােদর িব ে  অব াহত

চাপ �রেখও সিঠক ধারায় আনা কিঠন হেয় পেড়েছ।

এজন  তােদর িব ে  আইনগত ব ব া �নওয়া ছাড়া

 আর �কােনা পথ �খালা �নই। পাশাপািশ  আমরা

 সরকাির-�বসরকাির িব িবদ ালেয় অধ য়নকারী িশ াথ�ীেদর মেধ  �কােনা পাথ�ক  কির না। তারা সবাই আমােদর স ান এবং জািতর ভিবষ ত। 
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িতিন বেলন, িশ া ও িশ েণর মাধ েম ি িতশীল উ য়ন িনি ত করেত ব মাি ক কায� েমর সে  িশ াথ�ীেদর স ৃ  কর ার যেথাপযু  পিরক না িব িবদ ালয় েলােক

থাকেত হেব। �বি ক � াপেট িব িবদ ালেয়র িশ াথ�ীেদরেক থাকেত হেব িব জনীন দৃি ভি  এবং জািত ও িব েক �নতৃ  �দওয়ার মেতা ান ও অ দৃি । এজন  �ব ািনক,

যুি গত ও তথ  িব েবর সুেযাগ হন কের তােদর মানবস েদ পিরণত করেত হেব।

িশ াথ�ীেদর উে েশ  কের নািহদ বেলন, অিজ�ত িশ া ও ান এখন বা ব কম�জীবেন েয়াগ করেত হেব। ান ও �মধার েয়ােগ সৃজনশীলতা ও উেদ াগ িবেশষভােব

পূণ�। িশ া, ান ও অিভ তা অজ�েনর সীমা �নই। অন িদেক �য ান আপনারা অজ�ন কেরেছন তা ছিড়েয় িদেত হেব সমােজর কম আেলািকত মানুেষর মােঝ। �কননা

দাির  দূরীকরেণ িশ ার �কােনা িবক  �নই। তেতািদন �দশ উ ত হেব না যেতািদন পয�  �দশ পিরচালনার জন , অথ�নীিতর হাল ধরার জন , পয�া  সংখ ক দ  ও উ িশি ত

নাগিরক �তির না হেব।   

  

সমাবত�ন অনু ােন আরও উপি ত িছেলন- িব িবদ ালয় ম ুির কিমশেনর (ইউিজিস) �চয়ারম ান অধ াপক আব ল মা ান, িব ৎ ালািন ও খিনজ স দ ম ণালেয়র সিচব  ড.

আহমদ কায়কাউস, ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািস�িটর �বাড� অব াি েজর �চয়ারম ান �মাহা দ হাসান মাহমুদ রাজা, উপাচায� অধ াপক ড. �চৗধুরী মিফজুর রহমান মুখ। 
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