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চাকিরর �পছেন না ছুেট উেদ�া�া হওয়ার �চ�া ক�ন: িশ�াম�ী
 বাংলা �িবউন িরেপাট�

�কািশত : ২২:১৬, �ফ�য়াির ০৬, ২০২০ | সব�েশষ আপেডট : ২২:১৯, �ফ�য়াির ০৬, ২০২০

চাকিরর জন� িনেজর ওপর অিতমা�ায়  চাপ না �নওয়ার আ�ান জািনেয়েছন িশ�াম�ী ডা. দীপু  মিন। িতিন বেলন, ‘�ধু চাকির নােমর �সানার হিরেণর �পছেন না
ছুেট িনেজরাই সফল উেদ�া�া হওয়ার �চ�া ক�ন।’ বৃহ�িতবার (৬ জানুয়াির) িবকােল রাজধানীর ইউনাইেটড  ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস��র ষ� সমাবত� ন
অনু�ােন িতিন এই আ�ান জানান।

িশ�াম�ী বেলন, ‘িনেজরা সফল উেদ�া�া  হওয়ার ��  �দখুন।  িনেজর ওপর িব�াস রাখুন।  অভী� ল�� বা�বায়েন �ধয�ধারণ ক�ন।  ঝঁুিক �নওয়ার সাহস
রাখুন।’  

�াতকেদর উে�েশ ডা. দীপু মিন বেলন, ‘আপনার পিরক�নাটা বা�বায়েন হয়েতা �চ� ঝঁুিক থাকেত পাের। �� �দেখই �া� হেবন না, ��েক জীিবত কের তুলুন।
আপনার �� বা�বায়েনর মােঝ হাজােরা �� �বঁেচ থাকেব যুগ যুগ ধের। আপনার �� বা�বায়েন িব� ও িব�� �ম�র �তির করেবন, �� পূরেণ আউটলাইন �তির
করেবন।’  

িশ�াম�ী আরও বেলন, ‘এমন �দশ গড়েত হেব, �যখােন সবাই িনেজর �যাগ�তা, উদ�ম আর পির�ম িদেয় উ�িত করেত পারেব। আমরা সবাই এমন �দেশর ��
�দিখ। �� �দখেত ভােলাবােস সবাই। ��েক বা�েব পিরণত করা মানুষ�েলাও পূজনীয় হয় সবার কােছই। তােদরই আমােদর আদশ� �মেন �নই।’

সমাবত� ন ব�া িহেসেব উপি�ত িছেলন �ধানম�ীর আ�জ� ািতক িবষয়ক উপেদ�া ড. গওহর িরজভী।  সমাবত� ন অনু�ােন ইউনাইেটড ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস��র
উপাচায� �েফসর ড. �চৗধুরী �মা�ািফজুর রহমানসহ িব�িবদ�ালয় �বাড�  অব �াি�েজর সদস� ও িশ�করা উপি�ত িছেলন।

/এসএমএ/এমএনএইচ/

*** বাংলা �িবউন সব ধরেনর আেলাচনা-সমােলাচনা সাদের �হণ ও উৎসািহত কের। অশালীন ও ��িচপূণ� ম�ব� পিরহার ক�ন। এটা আইনত দ�নীয় অপরাধ।

***বাংলা �িবউেন �কািশত �কানও সংবাদ, কলাম, তথ�, ছিব, কিপরাইট আইেন পূব�ানুমিত ছাড়া ব�বহার দ�নীয় অপরাধ। অনুমিত ছাড়া ব�বহার করেল কতৃ� প�
আইিন ব�ব�া �হণ করেব। ( Unauthorized use of news, image, information, etc published by Bangla Tribune is punishable by copyright law.
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Appropriate legal steps will be taken by the management against any person or body that infringes those laws. )


