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��াজুেয়টেদর উেদ�া�া হওয়ার পরামশ� িশ�াম�ীর
০৬ �ফ�য়াির ২০২০, ২৩:১১

এ�শ শতেকর চ�ােল� �মাকােবলা ও চতুথ� িশ� িব�েবর জ� �দেশর িব�িবদ�ালয়�েলােক যথাযথ ভূিমকা
পালন করেত হেব এবং িশ�াথ�ীেদর চাকির নামক �সানার হিরেণর �পছেন না ছুেট উেদ�া�া হাওয়ার পরামশ�
িদেয়েছন িশ�াম�ী ডা. দীপু মিন।

িতিন বেলন, চাকির নামক �সানার হিরেণর �পছেন না ছুেট িনেজরা উেদ�া�া হেয় �বকার যুবকেদর জ� চাকির
�তির ক�ন।  িনেজরা সফল উেদ�া�া  হওয়ার �� �দখুন। িনেজর উপর িব�াস রাখুন। অভী� ল�� বা�বায়েন
�ধয� ধারণ ক�ন। ঝুঁিক �নয়ার সাহস রাখুন। িনেজর উপর কখনও অিতমা�ায়  চাপ িনেবন না।

আজ বৃহ�িতবার (৬ �ফ�য়াির) ইউনাইেটড ই�টার�াশনাল ইউিনভািস�িটর ৬� সমাবত�ন অ��ােন
িব�িবদ�ালেয়র মাদািন এিভিনউ� ক�া�ােস সভাপিতর ব�ৃতায় িতিন এ কথা বেলন।
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িব�িবদ�ালেয়র আচায� ও রা�পিত �মাঃ আব�ল হািমেদর পে� তাঁর �িতিনিধ িহেসেব ম�ী সমাবত�ন অ��ােন
সভাপিত� কেরন। সমাবত�ন ব�া িহেসেব উপি�ত িছেলন �ধানম�ীর আ�জ�ািতক স�ক� িবষয়ক উপেদ�া
অধ�াপক ড. গওহর িরজভী।

িশ�াম�ী বেলন, এ�শ শতেকর চ�ােল� �মাকােবলা ও চতুথ� িশ� িব�েবর জ� উপেযাগী �ান, কম�জগেতর
চািহদা অ�যায়ী দ�তা এবং সাফেল�র জ� �েয়াজনীয় যথাযথ মেনাভােবর �সম�েয় িশ�াথ�ীেদর গেড় তুলেত
হেব �যাগ� মানব স�দ িহসােব। িশ�াথ�ীেদর কল�াণমুখী ও �ােয়ািগক গেবষণা করেত উৎসাহী করেত হেব �যন
�দশ গঠেন তারা ভুিমকা পালন করেত পাের।

িতিন বেলন, সমকালীন িবে�র সােথ তাল িমিলেয় দ� মানব স�দ িহেসেব গেড় �তালার ��ে� িশ�াথ�ীেদর
আধুিনক �ান িব�ান ও �যুি� িনভ�র িশ�ায় িশি�ত হেত হেব।

িতিন আরও বেলন, �ানিভি�ক সমাজ িবিনম�াণ ও িডিজটাল বাংলােদশ গড়েত �বসরকারী িব�িবদ�ালয় �েলােক
অিধকতর কায�কর ভূিমকা পালন করেত হেব।

সমাবত�ন অ��ােন অ�াে�র মেধ� ব�ব� রােখন ইউনাইেটড ই�টার�াশনাল ইউিনভািস�িটর �বাড� অব �াি�জ
এর �চয়ারম�ান হাসান মাহমুদ রাজা। সমাবত�ন ব�া িহেসেব অধ�াপক ড. গওহর িরজভী িশ�াথ�ীেদর উে�ে�
বেলন, এই অিজ�ত �ান �ধুমা� সািট�িফেকট লােভর উে�ে� সীমাব� না �রেখ �দশ এবং জািতর �সবায়
আ�িনেয়াগ করেত হেব। 

ইউনাইেটড ই�টার�াশনাল ইউিনভািস�িটর উপাচায� অধ�াপক ড. �চৗধুরী �মািফজুর রহমান িশ�াথ�ীেদরেক ভােলা
মা�ষ হওয়ার পাশাপািশ সমাজ ও �দেশর মা�েষর কল�ােণ িনেজেদরেক আ�িনেয়াগ করার আহবান জানান।

ইউনাইেটড ই�টার�াশনাল ইউিনভািস�িটর উপ-উপাচায� অধ�াপক ড. হাসনান আহেমদ, ইউিনভািস�িটর ৬�
সমাবত�ন অ��ান ��ভােব স�� করার জ� সভাপিত, সমাবত�ন ব�া, িব�িবদ�ালেয়র ডীন, িশ�ক-িশি�কা,
কম�কত�া- কম�চারী, সাংবািদক ও আইন শৃংখলা র�াকারী বািহনীর �িত কৃত�তা �াপন কেরন।

সমাবত�ন অ��ােন ২ হাজার ৩৫২ জন িশ�াথ�ীেক ��াজুেয়শন ও �পা� ��াজুেয়শন িডি� এবং কৃিত�পূণ�
ফলাফেলর জ� চারজন িশ�াথ�ীেক �ণ�পদক �দান করা হয়।
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