াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট
স্মাযক নং-াস্ট/বআয/০৩/২০১৯/

তাবযখ: ৬ এবপ্রর, ২০১৯

প্রপ্র বফজ্ঞবি
আজ ৬ এবপ্রর, ২০১৯ তাবযখ াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয় (াবফপ্রবফ)-এ ফাংরালদ ও বাযলতয উত্তয-ূফবাঞ্চলর
অফবিত বফশ্ববফদযারলয়য বাই চ্যালেরলনযলদয প্রথভ আন্তজবাবতক লেরন অনুবিত য়।
কার ালে নয়টায় াবফপ্রবফয প্রন্ট্রার অবিলটাবযয়ালভ অনুবিত লেরলনয উলবাধনী অনুিালন প্রধান অবতবথয ফিলফয ভাননীয়
বক্ষাভন্ত্রী ি.বদু ভবন বাই চ্যালেরযলদয উলেলয ফলরন, বফশ্ববফদযারয় গুলরা লত শুধুভাত্র প্রেজুলয়ট প্রফয লফ না। তাযা
বফশ্ববফদযারলয় প্ররখাো কলয মালত আদব ভানুল লত ালয প্র বযলফ ফজায় যাখায জনয ফাইলক লচ্ষ্ট থাকলত লফ।
বক্ষায অনুকূর বযলফ মালত বফশ্ববফদযারয়গুলরালত ফজায় থালক প্রবদলক নজয বদলত লফ। ভাদক, ন্ত্রা ও জবিফালদয ভলতা
াভাবজকফযবধ প্রথলক বক্ষাথবীলদয দূলয যাখায ফযফিা বনলত লফ।
ভাননীয় বক্ষা ভন্ত্রী ফলরন, ফাংরালদ ও বাযলতয প্রকৃবত ও ংস্কৃবত প্রায় কাছাকাবছ। াভাবজক ভযাগুলরাও প্রায় একই
ধযলেয। ুতযাং দুই প্রদলয বফশ্ববফদযারয়গুলরালক এফ ভযা ভাধালনয জনয একালথ কাজ কযলত লফ। এজনয াযস্পাবযক
লমাবগতায ভাধযলভ এফ ভযা ভাধালনয জনয গলফলো কযলত লফ এফং নতুন নতুন জ্ঞান ৃবষ্ট কযলত।
ভাননীয় বক্ষা ভন্ত্রী ফলরন, আভযা উন্নয়লনয জনয প্রম কালনকবটবববটয কথা ফরবছ তা শুধুভাত্র জর, ির ও আকা লথয ভলধয
ীভাফদ্ধ নয়; ফযং আভযা আলযা এবগলয় প্রমলয় জ্ঞালনয কালনকবটবববট ফা প্রমাগালমাগ িান কযলত চ্াই। এলক্ষলত্র আজলকয বাই
চ্যালেরযলদয লেরন ভলয়ালমাগী এফং অতযন্ত গুরুত্বূেব। এ লেরন আলয়াজলনয জনয ংবিষ্ট করলক বতবন ধনযফাদ
জানান।
উলবাধনী অনুিালন বাবত ও প্রধান ৃিলাললকয ফিলফয অংেেকাযী কর বফশ্ববফদযারয়লক অববনন্দন জাবনলয় াবফপ্রবফয
বাই চ্যালেরয প্রলপয পবযদ উবেন আলভদ ফলরন, প্রথভফালযয ভত আলয়াবজত বাই যালেরযলদয এই আন্তজবাবতক
লেরন বক্ষা ও গলফলোয় এক নতুন বদগন্ত ূচ্না কযলফ। আজলকয এই লেরলনয ভাধযলভ অংেেকাযী
বফশ্ববফদযারয়গুলরায ভলধয ববাবক্ষক ও ফহুাবক্ষক ভলকবয নফবদগলন্তয উদ্ভফ ঘটালফ। আবভ এই লেরলনয ফবাবিন পরতা
কাভনা কযবছ।
অনুিালন বফলল অবতবথ বললফ ফিফয যালখন ফাংরালদ বফশ্ববফদযারয় ভঞ্জুযী কবভলনয প্রচ্য়াযভযান প্রলপয আফদুর ভান্নান,
আালভয প্রগৌাবট বফশ্ববফদযারলয়য বাই চ্যালেরয প্রলপয ি. ভৃদুর াজাবযকা এফং প্রভঘারয় ইউবনবাবববট অফ ালয়ে এন্ড
প্রটকলনারবজয চ্যালেরয জনাফ ভাফুফুর ক।
অনুিালন ফিফয যালখন লেররলনয আহ্বায়ক াবফপ্রবফয স্কুর অফ এপ্লাইি ালয়লে এন্ড প্রটকলনারবজয বিন প্রলপয ি.
আফুর ভুবকত প্রভাােদ প্রভাকালেভ এফং স্বাগত ফিফয যালখন লেরলনয দয বচ্ফ ও কবিউটায ালয়ে এন্ড ইবঞ্জবনয়াবযং
বফবালগয প্রধান প্রলপয ি. প্রভা. জবরুর ইরাভ।
লেরলনয ফাংরালদ ও বাযলতয ২৩বট বফশ্ববফদযারলয়য বাই চ্যালেরযগে অংেে কযলছন।

(ভুােদ ইপাকুর প্রালন)
প্রযবজস্ট্রায

