
 

 
 

     াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট 

 

স্মাযক নং-াস্ট/বআয/০৩/                                                                            তাবযখ: ১৭ জানয়ুাবয, ২০১৯     

প্রপ্র বফজ্ঞবি 

আজ ১৭ জানয়ুাবয, ২০১৯ তাবযখ কার ১০টায় াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারলয়য প্রন্ট্রার অবিলটাবযয়ালভ ২০১৮-১৯ 

বক্ষাফললেয ১ভ ফলে ১ভ প্রবভস্টালযয ‘বফ’ ইউবনলটয ববতেকৃত বক্ষাথেীলদয নফীনফযণ অনবুিত য়। এলত প্রধান অবতবথ বললফ 

উবিত বিলরন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকালযয ভাননীয় বযকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান এভব। 

প্রধান অবতবথয ফিলফয ভাননীয় বযকল্পনা ভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান ফলরন, আভযা জাবত বললফ প্রিলন বপলয তাকালত চাই না। 

আভযা াভলন অগ্রয লত চাই। আভযা আতীলত দীঘেবদন অফদবভত বিরাভ। আভালদযলক অন্ধকালযয নুযাফৃবি মালত না য় প্র 

ফযাালয আভালদযলক জাগ থাকলত লফ। 

বতবন বক্ষাথেীলদয উলেলয ফলরন, আভালদয উচ্চাববরাল আলি। আভযা অযায উন্নত জাবতয ভলতা আভযা ভাথা উচুুঁ কলয দাুঁড়ালত 

চাই। তলফ কাউলক অফদবভত কযলত চাই না। আয প্রই উচ্চাববরাল অজেলনয ভাধযভ লে প্রতাভযা -আজলকয প্রভধাফী বক্ষাথেীযা। 

প্রতামাদেয জনয উচ্চ বক্ষায় গলফলণায জনয ফতেভান যকায আলযা অথে ফযাে বদলফ। বফলশ্বয ালথ তার বভবরলয় চরায জনয 

বারভালনয গলফলণা দযকায। এজনয প্রতাভালদযলক জ্ঞানাজেন কযলত লফ। প্রতাভালদযলক ফড় লত লফ। প্রতাভালদয ভাধযলভ আভযা 

এভন একবট ভাজ গড়লত চাই মা লফ আলযা ুন্দয, বয, বফজ্ঞানভনষ্ক, প্রগবতীর এফং নযালয়য উয প্রবতবিত। প্রতাভযা 

জ্ঞানাজেলনয জনয প্রলয়াজলন বফলদল মালফ। তলফ প্রফরা প্রলল াবখয ভলতা বনজ বিকানায় বপলয আলফ। তালরই আভালদয প্রলচস্টা 

পর লফ।      

বাই চযালেযর প্রলপয পবযদ উবেন আলভলদয বাবতলে ওবযলয়লেন অনিুালন স্বাগত ফিফয যালখন ববতে কবভবটয বাবত 

প্রলপয ি. প্রভা. াভুর ক প্রধান এফং বফলল অবতবথ বললফ ফিফয যালখন প্রকালাধযক্ষ প্রলপয ি. প্রভা. ইবরয়া উেীন বফশ্বা। 

অনযালনযয ভলধয ফিফয যালখন স্করু অফ বপবজকযার ালয়লেলয বিন  প্রলপয ি. আভদ কফীয, স্করু অফ রাইপ ালয়লেপ্রয 

বিন প্রলপয ি. প্রভাোঃ াভুর ক প্রধান, স্করু অফ এবগ্রকারচায এন্ড বভনালযর ালয়লেলয বিন প্রলপয ি. প্রভাাম্মদ প্রফরার 

উবেন, স্করু অফ এপ্লাইি ালয়লে এন্ড প্রটকলনারবজয বিন প্রলপয ি. আফুর ভুবকত প্রভাাম্মদ প্রভাকালে, স্করু অফ প্রভবিকযার 

ালয়লেলয বিন প্রলপয িা. প্রভা. ভয়নরু ক, িাত্র উলদ ও বনলদেনা বযচারক প্রলপয ি. প্রভা. যালদ তারুকদায, ববতে 

কবভবটয দয বচফ ও প্রক্টয প্রলপয জবয উেীন আভদ, প্রমৌন য়যাবন অববলমাগ কবভবটয বাবত প্রলপয ি. নাবজয়া প্রচৌধযুী 

এফং প্রযবজস্ট্রায ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন। নফীনলদয ক্ষ প্রথপ্রক ফিফয যালখন বযংখযান বফবালগয বক্ষাথেী ইউুপ আরী এফং 

কবিউটায ালয়ে এন্ড ইবিবনয়াবযং বফবালগয বক্ষাথেী আয়া ায়দায প্রচৌধযুী। 
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