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‘িশ াথীরা আমােদর স ান ও জািতর ভিব ৎ’
২১ ২১, ২০১৮ ১২:১০:৫৬

আগামী ৩ বছেরর মেধ  উ  মাধ িমক ও ৬ বছেরর মেধ  িব িবদ ালয় পযােয় ভিত ে  জ ডার সমতা
অজেন স ম হেব বেল জািনেয়েছন িশ াম ী নূ ল ইসলাম নািহদ।

শিনবার (২০ জা য়াির) পুের ইউনাইেটড ই টার াশনাল ইউিনভািসিটর মাদািন এিভিনউ  ক া ােস
িব িবদ ালেয়র ৫ম সমাবতন অ ােন িতিন এ কথা বেলন। িতিন িব িবদ ালেয়র আচায  ও রা পিত মা:
আব ল হািমেদর পে  তার িতিনিধ িহেসেব ম ী সমাবতন অ ােন সভাপিত  কেরন।

িতিন আেরা বেলন, বাংলােদেশর উ িশ ার ত ািশত মান িনি তকরেণ ও উ িশ া িত ান েলােক
িব মােন উ ীত করার জ  সরকার  িদেয় এই স র তদারিক করেছ।

ম ী বেলন, আমরা সরকাির বা বসরকাির িব িবদ ালেয় অধ ায়নকারী িশ াথীেদর মেধ  কান পাথক  কির
না। তারা সকেল আমােদর স ান ও জািতর ভিব ৎ। এখেনা িকছু বসরকাির িব িবদ ালয় তােদর নূ তম
শত পূরণ করেত পািরিন। এভােব তারা বশীিদন চলেত পারেব না।
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িশ াম ী বসরকাির িব িবদ ালয় েলার সংি েদর দৃি  আকষণ কের বেলন, ব বসা ও মুনাফার িচ া ত াগ
কের জনকল ােণ, সবার মেনাভাব ও িশ ার জ  এিগেয় আসার আহবান কেরন।

ইউনাইেটড ই টার াশনাল ইউিনভািসিটর ভাইস চ াে লর( ডিজগেনট) অধ াপক ড. চৗধুরী মািফজুর
রহমান িশ াথীেদর ভােলা মা ষ হওয়ার পাশাপািশ সমাজ ও দেশর মা েষর কল ােণ িনেজেদরেক
আ িনেয়াগ করার আহবান জানান।

ইউনাইেটড ই টার াশনাল ইউিনভািসিটর বাড অব াি েজর ভাইস চয়ারম ান ফির র রহমান খান
ইউিনভািসিটর ৫ম সমারবতন অ ান ুভােব স  করার জ  সভাপিত, িবেশষ অিতিথ, সমাবতন ব া,
িব িবদ ালয় ডীন, িশ ক- িশি কা, কমকতা- কমচারী, সাংবািদক ও আইন শৃংখলা র াকারী বািহনীর িত
কৃত তা াপন কেরন।

সমাবতন অ ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িব িবদ ালয় ম ুরী কিমশেনর চয়ারম ান
অধ াপক আব ল মা ান, সমাবতন ব া িহেসেব ব ব  রােখন িব ৎ, ালানী ও খিনজ স দ ম ণালেয়রর
িব ৎ িবভােগর সিচব ড. আহমদ কায়কাউস।

সমাবতন অ ােন ৯৬২ জন িশ াথীেক াজুেয়শন ও পা  াজুেয়শন িডি  এবং কৃিত পূণ ফলাফেলর
জ  ৪ জন িশ াথীেক ণপদক দওয়া হয়। সমাবতন অ ােন অ াে র মেধ  ব ব  রােখন ইউনাইেটড
ই টার াশনাল ইউিনভািসিটর বাড অব াি জ এর চয়ারম ান হাসান মাহমুদ রজা।
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িবিড টুেয়ি টেফার লাইভ ডট কম’র কািশত/ চািরত কােনা সংবাদ, তথ , ছিব, আেলাকিচ , রখািচ ,
িভিডওিচ , অিডও কনেট ট কিপরাইট আইেন পূবা মিত ছাড়া ব বহার করা যােব না।
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