
1/22/2018 িব�িবদ�ালেয় ব�বসার িচ�া �ছেড় �সবার মেনাভাব দরকার: িশ�াম�ী

http://www.banglatribune.com/others/news/284761/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%… 1/2

িব িবদ ালেয় ব বসার িচ া ছেড় সবার মেনাভাব দরকার: িশ াম ী

 বাংলা িবউন িরেপাট 

কািশত: ১৭:২৮, জানুয়াির ২০, ২০১৮ |সবেশষ আপেডট: ১৭:৩১, জানুয়াির ২০, ২০১৮

উ িশ া িত ান েলােক িব মােন উ ীত করেত বসরকাির িব িবদ ালয় েলার িত আ ান জািনেয়েছন িশ াম ী নু ল ইসলাম নািহদ। িতিন বেলেছন, ‘সংি  সবাইেক ব বসা ও মুনাফার িচ
সবার মেনাভাব ও িশ ায় অবদান রাখার ি ভি  িনেয় এিগেয় আসার আ ান জানাি ।’ শিনবার (২০ জানুয়াির) রাজধানীর বা ায় ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািস র সমাবতেন িতিন এ আ

অনু ােন রা পিত মা. আব ল হািমেদর িতিনিধ িহেসেব সভাপিতর ব ব  রােখন িশ াম ী। িতিন বেলন, ‘উ িশ া িত ান েলােক িব মােন উ ীত করেত সরকার কাজ কের যাে । এর অংশ
বসরকাির িব িবদ ালয় াপেনর অনুমিত দওয়া হেয়েছ। এসব িত ােনর ণগত মান ধের রাখার জন  েয়াজনীয় সব পদে পও নওয়া হে । িশ া খাতেক  িদেয় তদারিক করিছ আমরা

বাংলােদেশ উ িশ ার ত ািশত মান িনি ত করেত মানস  িব িবদ ালয় াপেনর ওপর ােরাপ কেরন িশ াম ী। একইসে  ‘ বসরকাির িব িবদ ালয় আইন-২০১০’ অনুযায়ী কায ম পির
উেদ া ােদর িত আ ান জানান িতিন। এে ে  িবষয় িনবাচন (বাছাই), িশ া ম ও িশ াদােনর প িত উ য়ন আর যুেগাপেযাগী করার পরামশ দন িতিন।

ম ী আশা কাশ কের বেলন, ‘ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািস  িনজ  ায়ী ক া ােস িশ া কায ম পিরচালনার মাধ েম এক  অনুকরণীয় িব িবদ ালয় িহেসেব িতি ত হেব। িশ ার প
বৃি র জন  িব িবদ ালয়  কাযকরী সব েচ া চািলেয় যােব।’

সমাবতন অনু ােন িব িবদ ালয় ম ু ির কিমশেনর (ইউিজিস) চয়ারম ান অধ াপক আব ল মা ান, ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািস র বাড অব াি েজর চয়ারম ান হাসান মাহমুদ রাজা, ি
উপাচায েফসর ড. চৗধুরী মিফজুর রহমান ও বাড অব াি েজর সদস  ফির র রহমান খান ব ব  রােখন। সমাবতন ব া িছেলন িব ৎ িবভােগর সিচব ড. আহমদ কায়কাউস।
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সমাবতেন ৯৬২ জন িশ াথ েক াতক ও াতেকা র িডি  দওয়া হয়। এছাড়া চার জন কৃতী িশ াথ েক ণপদক তুেল দন িশ াম ী।

/এসএমএ/ জএইচ/

***বাংলা িবউেন কািশত কানও সংবাদ, কলাম, তথ , ছিব, কিপরাইট আইেন পূবানুমিত ছাড়া ব বহার দ নীয় অপরাধ। অনুমিত ছাড়া ব বহার করেল কতৃপ  আইিন ব ব া হণ করেব। ( U
news, image, information, etc published by Bangla Tribune is punishable by copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the management against any p

infringes those laws. )
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