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ইউআইইউ লাইভ: মানবস দ (এইচআর) ব ব াপনায় পারদশীর খাঁেজ অনুি ত হেলা ই ার-ইউিনভািসিট িতেযািগতা “এইচআর হা -১৬”।
ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািসিটর িনজ  ক া ােস আেয়ািজত এইচআর িবষয়ক িতেযািগতািটেত অংশ হণ কের দশ সরা ৫০ িট
সরকাির বসরকাির িব িবদ ালেয়র মাট ১৪৪ জন িতেযাগী।

ইউআইইউ ক ািরয়ার কাউ িলং স ােরর অ ভু  এইচআর ফারাম ারা আেয়ািজত িতেযািগতািট সকাল ১০ টায়  হয় এবং শষ হয়
স া ৭ টায়।

িদনব াপী এই িতেযািগতার ধান আকষণ এইচআর িতেযািগতা হেলও সােথ অনুি ত হয় িতনিট প ােনল িডসকাশনও। চারিট পেবর এই
িতেযািগতায় অংশ নয় ৩ জেনর মাট ৪৮ িট দল এবং িবজয়ীেদর জন  িছল এক ল  টাকার পুর ার। িহউম ান িরেসাস ম ােনজেম
িভি ক এই িতেযািগতািটেত িবচারেকর দািয়ে  এবং প ােনল িডসকাশেন অংশ নন দেশর নামীদামী িত ােনর সফল আইচআর ব াি বগ।

ইসলািমক ইউিনভািসিট অব টকেনালিজ (আইইউিট) এর ছা  ফািরয়াল আলম িতেযািগতার চ াি য়ন পুর ার িহেসেব পান প াশ হাজার
টাকা। ি তীয় অব ােন িছেলন ইসলািমক ইউিনভািসিট অব টকেনালিজ এর ছা  ওয়ািসফ আবদু াহ চৗধুরী, িতিন পান ি শ হাজার টাকা এবং
তৃতীয় অব ান লাভকারী নথ সাউথ ইউিনভািসিটর ছা ী মুজদােলফা আনজমু পান িবশ হাজার টাকা পুর ার।

িতেযািগতািটর িবজয়ী ফািরয়াল আলম বেলন “এইচআর হা  একিট অত  সুপিরকি ত ব বসািয়ক িতেযািগতা যা  থেক শষ পয
অত  চ ােলি ং িছল। িতেযািগতািট িবচার করা হেয়েছ অত  তার সােথ, এর ব ব াপনাও িছল শংসনীয়”।

ইউআইইউ এর িভিস েফসর ড. এম িরজওয়ান খােনর সভাপিতে  উে াধনী অনু ােন অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন সােবক সনাবািহনীর
ধান জনােরল মাঃ আ লু মুিবন, এনিডিস, িপএসিস (অবঃ), চয়ারম ান, ইউিপিজিড (ইউনাইেটড পাওয়ার জনােরশন এ  িডি িবউশন
কা ািন িলিমেটড)
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এবং পুর ার িবতরণী ও সমাপনী অনু ােন অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ইউিনক েপর এমিড মা: নূর আলী, ইিপিলউন েপর এমিড
িরয়াজউি ন আল মামুন, ইউিনক হােটল এ  িরেসােটর পিরচালক চৗধুরী নািফজ শরাফত ও দা ভািস চৗধুরী এ  কা ািনর ম ােনিজং
পাটনার এেক চৗধুরী।

ঢাকা, ৭, নেভ র (ক া াসলাইভ২৪.কম)//আইএইচ

 

সকল কািশত/ চািরত কােনা সংবাদ, তথ , ছিব, আেলাকিচ , রখািচ , িভিডওিচ , অিডও কনেট  কিপরাইট আইেন পূবানুমিত ছাড়া
ব বহার করা যােব না।
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