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শিনবার বসরকাির ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািসিটর প ম সমাবতেন িতিন বেলন, “িকছু বসরকাির িব িবদ ালয়
এখনও তােদর নূ নতম শত পূরণ করেত পােরিন। এভােব তারা বিশিদন চলেত পারেব না।

“ য সকল বসরকাির িব িবদ ালয় সফল হেত পােরিন, িব িবদ ালয় পিরচালনার পিরেবশ ও িনধািরত শত পূরণ করেত ব থ
হেয়েছ, যারা মুনাফার ল  িনেয় চলেত চান, যারা িনজ  ক া ােস এখনও যায়িন, 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 া হণ ছাড়া তারা কােনা পথ খালা রােখিন।”

এসময় সংিশ  সবাইেক ব বসা ও মুনাফার িচ া ত াগ কের জনকল াণ, সবার মেনাভাব ও িশ ার জন  অবদান রাখার দিৃ ভি
িনেয় এিগেয় আসার আ ান জানান।

এছাড়াও দেশর বা বতা এবং জনগেণর আথ-সামািজক অব া িবেবচনা কের িশ াথীেদর ভিত ও িটউশন িফসহ সব ব য় একিট
সীমা পয  িনধািরত করেত বসরকাির িব িবদ ালয় েলােক অনুেরাধ জানান ম ী।  

নািহদ বেলন, “সমকালীন িবে র সােথ তাল িমিলেয় দ  মানব স দ িহেসেব গেড় তালার ে  িশ াথীেদর আধুিনক ান
িব ান ও যুি িনভর িশ ায় িশি ত হেত হেব।”

ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািসিটর উপাচায অধ াপক চৗধুরী মািফজুর রহমান িশ াথীেদরেক ভােলা মানুষ হওয়ার
পাশাপািশ সমাজ ও দেশর মানুেষর কল ােণ আ িনেয়াগ করার আ ান জানান।

অনু ােন সমাবতন ব া িছেলন িব ৎ িবভােগর সিচব আহেমদ কায়কাউস।
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সমাবতন অনু ােন ৯৬২ জন িশ াথীেক াতক ও াতেকা র িডি  এবং কৃিত পূণ ফলাফেলর জন  চার জন িশ াথীেক
ণপদক দওয়া হয়।

সমাবতন অনু ােন অন েদর মেধ  ব ব  দন িব িবদ ালয় ম ুির কিমশেনর চয়ারম ান অধ াপক আব ল মা ান, িব িবদ ালেয়র
বাড অব াি েজর চয়ারম ান হাসান মাহমুদ রাজা, ভাইস চয়ারম ান ফির র রহমান খান মুখ।
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