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ঢাকা: �বসরকাির ইউনাইেটড ই�টার�াশনাল ইউিনভািস�িটর (ইউআইইউ) ষ� সমাবত�েন �াতক ও
�াতেকা�র ��িণর �ই হাজার ৩৫২ জন িশ�াথ�ীেক িডি� �দান করা হেয়েছ। এর মেধ� �সরা ফলাফল
অজ�নকারী চারজন িশ�াথ�ী �পেয়েছন �গা� �মেডল। 
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বৃহ�িতবার (০৬ �ফ�য়াির) রাজধানীর বা�ায় ইউআইইউ-এর িনজ� ক�া�ােস িব�িবদ�ালেয়র
আচায� ও রা�পিত �মা. আব�ল হািমেদর পে� িশ�াথ�ীেদর হােত সনদপ� তুেল �দন িশ�াম�ী ডা. দীপু
মিন।
 
সমাবত�ন ব�া িহেসেব উপি�ত িছেলন �ধানম�ীর আ�জ�ািতক স�ক� িবষয়ক উপেদ�া ড. গওহর
িরজভী। অ��ােন অ�েদর মেধ� িব�িবদ�ালয়িটর �াি� �বােড�র �চয়ারম�ান হাসান মাহমুদ রাজা এবং
ভাইস চ�াে�লর (িভিস) অধ�াপক ড. �চৗধুরী �মািফজুর রহমান ব�ব� �দন। 
 
অ��ােনর �ধান অিতিথ িশ�াম�ী ডা. দীপু মিন বেলন, �বশ ধারাবািহক সফলতার সে� কাজ কের
যাে� ইউনাইেটড ই�টার�াশনাল ইউিনভািস�িট। িব�ান ও �যুি� িবষেয় তােদর সফলতা তাই �মাণ
কের। গেবষণা খােতও ভােলা অথ� বরা� রেয়েছ তােদর। 

‘আমােদর জনগণেক জনস�েদ �পা�িরত কের �দশেক এিগেয় িনেত হেব। আমরা �শখ হািসনার
�নতৃে� �ুধামু� বাংলােদশ গেড় তুলিছ। এখন দাির��েক জয় করেত হেব। এরজ� দরকার িশ�া।
�দেশর সব িশ�া�িত�ানেক আমরা আ�জ�ািতকমােন উ�ীত করেত কাজ কের যাি�।’
 
সমাবত�ন ব�া ড. গওহর িরজভী বেলন, �িতিদন খবেরর কাগেজ �দখেত হয় �য, �পশাগত দ�তাস��
��াজুেয়ট িব�িবদ�ালয় িদেত পারেছ না। এর কারণ হে� সবাই িব�িবদ�ালেয়র কােছ িকছু চায় এবং
�েত�েকর চাওয়া িভ�। িক� সবাইেক চাকিরর জ� সবাইেক �িশ�ণ �দওয়া িব�িবদ�ালেয়র কাজ না।
িব�িবদ�ালয় �সভােব িডজাইন করা না। িব�িবদ�ালেয়র �ইিট �ধান কােজর একিট হে� িশ�াথ�ীেদর
মনেক �িশ�ণ �দওয়া। 

‘�যেকােনা পিরি�িত এবং কােজর জ� িশ�াথ�ীেদর মনেক ��ত কের �দেব িব�িবদ�ালয়। িব�িবদ�ালয়
িশ�াথ�ীেদর আেরকটা িজিনস �শখােব তা হেলা িবে�ষণী �মতা। যিদ িশ�াথ�ীরা এটা অজ�ন করেত
পাের তাহেল �স সবিকছুই িশখেত পারেব।’
 
িশ�াথ�ীেদর পাঠদােনর জ� িব�িবদ�ালয় িশ�কেদর গেবষণার �িতও �জার �দন ড. িরজভী। িতিন
বেলন, িদন িদন নতুন নতুন �ান আসেছ। �সই সে� আজেকর �ান আগামীকাল পুরেনা হেয় যাে�।
িশ�াথ�ীরা �যন নতুন নতুন িজিনস িশখেত পাের তার জ� িশ�কেদর গেবষণা করেত হেব। 

অ��ােন ইউআইইউ-এর িভিস অধ�াপক ড. �চৗধুরী �মািফজুর রহমান বেলন, উ�িশ�ােক সাধারণ
িশ�াথ�ীেদর কােছ সহজ করেত আমরা কাজ করিছ। এখােন ২০ শতাংশ িশ�াথ�ীর জ� বৃি� থােক, যা
�দেশ �াইেভট িব�িবদ�ালয়�েলার মেধ� সেব�া�। 

 
সমাবত�ন পাওয়া চার িশ�াথ�ী হেলন- িবিবএ ফ�াকাি�র �মেহর িনগার তাসিনম মাইমুনা, এমিবএ-এর
সািবহা �হােসন, কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভােগর �াতক পয�ােয়র নাজমুস সাইফ এবং
�াতেকা�র পয�ােয়র ইশিতয়াক আলম।  



2/6/2020 Print ইউআইইউ’র ষ� সমাবত�েন ২৩৫২ িশ�াথ�র িডি� অজ�ন

https://www.banglanews24.com/banglanewsprint/769960 3/3

 বাংলােদশ সময়: ১৮২৭ ঘ�া, �ফ�য়াির ০৬, ২০২০
এসএইচএস/এমএ

Phone: +88 02 8432181, 8432182, IP Phone: +880 9612123131, Newsroom Mobile: +880 1729
076996, 01729 076999 Fax: +88 02 8432346 

Email: news@banglanews24.com (mailto:news@banglanews24.com) , editor@banglanews24.com
(mailto:editor@banglanews24.com) 

Marketing Department: 01722 241066 , E-mail: marketing@banglanews24.com
(mailto:marketing@banglanews24.com) 

বাংলািনউজেটােয়ি�টেফার.কম (https://www.banglanews24.com)

কিপরাইট © 2020-02-06 02:09:58 | একিট ইডি�উএমিজএল �িত�ান

mailto:news@banglanews24.com
mailto:editor@banglanews24.com
mailto:marketing@banglanews24.com
https://www.banglanews24.com/

