
 

 

 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট 

 

 

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

 

 

প্রপ্র বফজ্ঞবি 

 

আজ ১৭ অক্টোবর, ২০১৯ তাবযখ াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি ববশ্বববদ্যোলয় বলরট-এ কার ৯.০০ টায়  

ববশ্বববদ্যোলক্য়র একালেবভক বফল্ডং এ-এয গযারাবযলত নাা প্রে অ্যা চ্যালরলে প্রেটা ফযাফায কযাটাগবযলত 

াযা বফলশ্ব প্রথভ স্থান অ্জজনকাযী াাজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি ববশ্বববদ্যোলক্য়র বটভ অ্বরকলক বূলগার ও বযলফ 

বফবালগয আলয়াজলন ংফধজনা প্রদান কযা য়। এলত প্রধান অ্বতবথ বললফ উবস্থত বিলরন ভাননীয় বাই 

চ্যালেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ ।  

  

প্রধান অ্বতবথয ফিলফয বতবন ফলরন, বটভ অ্বরক শুধ ুববশ্বববদ্যোলয়ক্ে নয় বটভ অ্বরক লুযালদলক প্রগৌযফাবিত 

কলযলি। বটভ অ্বরলকয াপলরয  আভযা ফাই উজ্জ্বীবফত। ববশ্বববদ্যোলক্য়র কর বক্ষাথজীলদয ববশ্বমোক্ের কলয 

গলে তুরলত বুথগত বফদযায াাাব ফযফাবযক বক্ষা অ্জজন খফুই প্রলয়াজনীয় । আয তাই কর বক্ষাথজীলদয 

ৃজনীর বক্ষা কামজক্রভলক ববশ্বববদ্যোলয় প্রান ফ ভয় উৎাবত কযলি মালত কলয বটভ অ্বরলকয ভত 

ৃজনীর কালজ এ ববশ্বববদ্যোলয় প্রদলয গফজ লত ালয।  

  

এ ভয় বফলল অ্বতবথয বললফ ফিফয প্রদন প্রকালাধযক্ষ প্রলপয ে. প্রভা. আনয়ারুর ইরাভ এফং বপবজকযার 

ালয়লে অ্নলুলদয বেন প্রলপয ে. প্রভা াবজদুর কবযভ, বূলগার ও বযলফ বফবালগয কাযী অ্ধযাক জনাফ 

ফাাউবিন বকদায । 

  

অ্নষু্ঠালন বাবতত্ব কলযন  বূলগার ও বযলফ  বফবালগয বফবাগীয় প্রধান(বাযপ্রাি) জনাফ ভুযইদ াান এফং 

বযচ্ারনা কলযন বফবালগয প্রবালক জনাফ প্রতৌবপকুর ইরাভ খান। 

 

অ্নষু্ঠালন স্বোগত ফিফয যালখন বূলগার ও বযলফ বফবাগ প্রাাইবটয ববব অ্র্জফ ভজুভদায এফং বফলল ফিফয 

যালখন বটভ অ্বরলকয বটভ বরোয আফু াবদক ভাদী। 

 

 



 

 

 

 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট 

 

স্মাযক নং-াস্ট/বআয/০৩/                                                                           তাবযখ: ০৮ জুরাই, ২০১৯ 

 

 

 

প্রপ্র বফজ্ঞবি 

 

আজ ৮ জুরাই, ২০১৯  াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয় বলরট-এ কার ৯.৩০ টায়  ইনবস্টবটউনার 

প্রকায়াবরবট এবওলযে(আইবকউএব) প্রর কতৃক আলয়াবজত বদনফযাী “ওয়াকজ অ্ন গুে গবজলনে : 

অ্বপবয়ার এন্ড বপনােবয়ার প্রভলনজলভন্ট ”ীলজক কভজারায় প্রধান অ্বতবথ বললফ উবস্থত বিলরন বাই 

চ্যাপ্রেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ। 

 

প্রধান অ্বতবথয ফিলফয ভাননীয় বাই চ্যালেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ আলয়াজলন ংবিষ্ট করলক 

ধনযফাদ জাবনলয় ফলরন, we k ^ we ` ¨ v j ‡ q  কভজযত কলরয কভজদক্ষতা ফৃবিলত 

w e k ^ w e ` ¨ v j q  প্রান দা Z r c i |‰e k ^ wK  চ্যালরে প্রভাকাফরায় 

w e k ^ we ` ¨ v j ‡ q i  জনম্পদলক ততবয কযায রলক্ষয এফং 

we k ^ we ` ¨ v j ‡ q i  বফার উন্নয়ন প্রকলেয কাজ ুচ্ারু বালফ ম্পন্ন কযায জনয প্রবক্ষলনয 

বফকে প্রনই। অ্ে বকিু বদলনয ভলধয অ্লনকগুলরা প্রকলেয কাজ শুরু লফ এফং এক াজায প্রকাবট টাকায প্রকে 

প্রস্তাফনা অ্নলুভাদলনয অ্লক্ষায় যপ্রয়লি।  

  

আইবকউএবয বযচ্ারক প্রলপয ে. আযাপুর ইরালভয বাবতলত্ব এফং প্রলপয প্রভাাম্মদ আলনায়ায 

প্রাললনয ঞ্চারনায় অ্নষু্ঠালন বফলল অ্বতবথ বললফ ফিফয যালখন  we k ^ we ` ¨ v j ‡ q i   

প্রকালাধযক্ষ প্রলপয ে. প্রভা. আলনায়ারুর ইরাভ, প্রযবজষ্ট্রায ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন, বাফ বযচ্ারক জনাফ 

আ.ন.ভ জয়নার আলফবদন,বাফ দিলযয অ্বতবযি বযচ্ারক জনাফ প্রখ আফুর াান।  

 

 

 

 

(ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন) 

 প্রযবজস্ট্রায  

 

 

 

 

 

 


