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প্রপ্র বফজ্ঞবি 

আজ ১০ জুরাই, ২০১৯ তাবযখ াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারলয় ফাংরালদলয জাতীয় অথথননবতক 

বনফথাী কবভবট (একলনক)-এয ২০১৯-২০ অথথফছলযয ১ভ বায় অবধকতয উন্নয়ন (২য় মথায়) ীলথক প্রকল্প 

প্রস্তাফ অনুলভাবদত ওয়ায় বফশ্ববফদযারলয়য প্রান বফলনয বাকলে কার ১০ টায় প্রকল্প ফাস্তফায়ন প্রস্তুবত 

বা অনুবিত য় । এলত প্রধান অবতবথ বললফ উবিত বছলরন ভাননীয় বাই চ্যালেরয প্রলপয পবযদ উবিন 

আলভদ। ।  
 

 

প্রধান অবতবথয ফিলফয বতবন ফলরন, একলনক বায় অবধকতয উন্নয়ন প্রকল্প (২য় মথায়)-এয প্রস্তাফ অনুলভাবদত 

ওয়ায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জনলনত্রী প্রখ াবনায প্রবত আন্তবযক কৃতজ্ঞতা জানাবি এফং বফশ্ববফদযারলয়য ে 

প্রথলক ধনযফাদ জ্ঞান কযবছ। বতবন ভাননীয় বযকল্পনাভন্ত্রী জনাফ এভ এ ভান্নান   ংবিষ্ট কলরয প্রবত 

কৃতজ্ঞতা জাবনলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লন কর ভলরয লমাবগতা কাভনা কলযন।   

 

বতবন আলযা ফলরন এই বফশ্ববফদযারয় লফ ুালনয প্রযার ভলডর। প্রকল্প ফাস্তফায়লন ফথাত্নক প্রস্তুবত গ্রন কযা 

লফ। বেক কভথকতথালদয ভন্বলয়  তদাযবক কবভবট গঠন কযা লফ। প্রলয়াজনীয় কামথক্রভ প্রল কলয ল্পতভ 

ভলয় প্রকল্প ফাস্তফায়লনয কাজ শুরু কযা লফ। 

 

প্রকালাধযে প্রলপয ড. প্রভা আলনায়ারুর ইরালভয বাবতলে এ ভয় ফিফয যালখন, বেক বভবতয  

বাবত প্রলপয ড. এ এভ াইপুর ইরাভ, ববিলকট দয প্রলপয ড. প্রভাাম্মদ ভস্তাফুয যভান, বডন 

প্রলপয ড. প্রভা. াভরু ক প্রধান, প্রলপয ড.প্রভা. ইবরয়া উবিন বফশ্বা। এ ভয় কর বফবাগীয় প্রধান , 

দিয প্রধানগন উবিত বছলরন। বা বযচ্ারনা কলযন প্রযবজস্ট্রায ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন। 

 

উলেখয ৯৮৭ প্রকাবট ৭৯ রে টাকা প্রাক্কবরত ফযালয় প্রকলল্পয আওতায় ২১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীলদয আফান বুফধা 

ম্ববরত ১০ তরা বফবষ্ট ২বট র, গ্রযাজুলয়ট ও বফলদী ছাত্রলদয জনয ৭ তরা বফবষ্ট ১বট প্রালস্টর, ববনয়য বেক 

ও কভথকতথালদয ১১ তরা বফবষ্ট ২বট আফাবক বফন, জুবনয়য বেক ও কভথকতথালদয ১১ তরা বফবষ্ট ২বট 

আফাবক বফন, কভথচ্াযীলদয জনয ১০ তরা বফবষ্ট ১বট আফাবক বফন, ১০ তরা বফবষ্ট ৩য় প্রাবনক বফন,১০ 

তরা বফবষ্ট ক্লাফ বফন, ১০ তরা বফবষ্ট ৪বট বো বফন, বফশ্ববফদযারলয়য বযফলনয প্রকবিয় ওয়াকথ, 

বফশ্ববফদযারয় স্কুর ও কলরলজয ৬ তরা বফবষ্ট ১বট বফন, ৪ তরা বফবষ্ট ১বট র ভবজদ, বযফলনয প্রকবিয় 

গযালযজ ফবধথতকযণ, কযাম্পালয প্রধান ড়লকয উবয় াল ১৫ বভটায স্প্যালনয ২বট ব্রীজ এফং ৩৩/১১ প্রকবব ১০ 

এভববএ বফদ্যযবতক াফ-প্রস্টন বনভথাণ ও িান কযা লফ।  

 

   

(ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন) 

প্রযবজস্ট্রায  



 

 

 


