
 

 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযার, বলরট 

স্মাযক নং: াস্ট/ বআয/০৩                              তাবযখ : ২২ ফপব্রুাবয, ২০১৯ 

ফপ্রবফজ্ঞবি 

আজ ২২ফপব্রুাবয, ২০১৯ তাবযখ াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারলয বভবন অবিটবযালভ ফবলিক কভি ম্পাদন 

ফযফস্থানা : ফাংরালদ ফপ্রবিত ীলিক এক কভিারা অনুবিত । 

 

বফশ্ববফদযারলয বাই চ্যালেযয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ কার ৯টা কভিারায উলবাধন কলযন। বতবন তাাঁয উলবাধনী 

ফিলফয ফলরন, জ্ঞান, আচ্যণ ও দিতা- এই বতনবট বফললয অননয ভন্বলয পলরই গুণগত বিাফযফস্থা বনবিত লফ। আয 

এই বফলগুলরায ভান উন্নলনয জনয কভি ম্পাদন ফযফস্থানা ম্পলকি কভিারায প্রলাজন। এরূ কভিারায ভাধযলভ আভালদয 

বফশ্ববফদযার তথা  াযা ফদল ক্রভান্বল ুান বনবিত লফ।   

   

উলবাধনী অনুিান ফলল কভিারা লফি গবিনলভন্ট াযপযলভে ভযালনজলভন্ট বলস্টভ: কনলপ্ট এন্ড কনলটন্ট বফলল ফপ্রলজলন্টন 

উস্থান কলযন ংস্কৃবত ভন্ত্রণারলয উ-বচ্ফ জনাফ ফভা. কাভরুর াান, APA Evaluation & APMS বফলল 

ফকবফলনট বিববলনয ববনয কাযী বচ্ফ জনাফ ফভাাম্মদ াইপুর ইরাভ এফং Annual Performance 

Agreement (APA) : Bangladesh  Perspective বফলল বিা ভন্ত্রণারলয ফিুবট ফলক্রটাবয বভল জাবকা 

াযবীন ফপ্রলজলন্টন উস্থান কলযন। 

 

ভাননী বাই চ্যালেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভলদয বাবতলে অনুবিত ভানী লফি প্রধান অবতবথ বিলরন 

বফশ্ববফদযার ভঞ্জযুী কবভলনয ফচ্াযভযান প্রলপয আব্দুর ভান্নান। 

 

প্রলপয আব্দুর ভান্নান তাাঁয ভানী ফিলফয ফাংরালদ যকালযয ুান প্রবতিায দৃঢ় প্রতয দীি দৃবিববি তুলর ধলয 

বফশ্ববফদযারগুলরালত শুদ্ধাচ্ালযয ভাধযলভ ুান প্রবতিায গুরুে ও তাৎমি তুলর ধলযন। 

 

এ িাড়া অনযানযলদয ভলধয ফিফয যালখন াভাবজক বফজ্ঞান অনুললদয বিন প্রলপয ি. ফভা. আফদুর গবন, বফশ্ববফদযার ভঞ্জযুী 

কবভলনয বযচ্ারক ি. পখরুর ইরাভ, ববনয এযাবলটন্ট িাইলযক্টও জনাফ ফভা. নজরুর ইরাভ। 

 

 বফলল অবতবথ বললফ ফিফয যালখন ইউবজব বযচ্ারক ি. ফভা. পখরুর ইরাভ, াভাবজক বফজ্ঞান অনুললদয বিন প্রলপয 

ি. ফভা. আফদুর গবন, ফযবজস্ট্রায ভুাম্মদ ইপাকুর ফালন।  

 

এিাড়া কভিারা ইউবজব এফং ভন্ত্রণার ফথলক আগত বফববন্ন কভিকতিা এ বফশ্ববফদযারলয বিন, বফশ্ববফদযারলয বিক বভতয 

বাবত, াধাযণ ম্পাদক, প্রক্টয, প্রলবাস্ট, বফববন্ন বফবালগয বিক, দিয প্রধান, বফববন্ন কভিকতিা বফববন্ন বফশ্ববফদযার ফথলক 

আগত ফপাকর লন্ট এফং বফববন্ন প্রবতিালনয প্রবতবনবধযা অংগ্রণ কলযন।  

 

 

কভিারায শুরুলত বফশ্ববফদযারলয ফপাকার লন্ট ও ফিুবট ফযবজস্ট্রায জনাফ আ প ভ বভপতাউর লকয স্বাগত ফিলফযয য 

শুলবচ্ছা ফিফয যালখন বফশ্ববফদযারলয  ফযবজস্ট্রায জনাফ ভুাম্মদ ইপাকুর ফালন।  

 

অনুিালনয শুরুলত বফত্র ফকাযআন ফথলক ফতরাাত কলযন বফশ্ববফদযারলয ফ ইভাভ জনাফ ফভাাম্মদ ভবতউয যভান।  

 

 

ফযবজস্ট্রায 

(ভুাম্মদ ইপাকুর ফালন) 


