
 

 

 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট 

 

 

স্মাযক নং-াস্ট/বআয/০৩/                                                                      তাবযখ: ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ 

প্রপ্র বফজ্ঞবি 

  

 আজ ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তাবযখ াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট-এ প্রান বফলনয াভলন 

একবট অ্যাম্বুসেন্স ও একবট ভাইলরাফা শুব উলবাধন কলযন ভাননীয় বাই চ্যালেরয প্রলপয পবযদ উবিন 

আলভদ। 

এ ভয় ংবিি ফিলফয বাই চ্যালেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ ফলরন, এ বফশ্ববফদযারলয় দাবয়ত্ব গ্রলনয 

য প্রথলকই বফশ্ববফদযারয়বটলক ফবলিলে স্ব্যংেম্পূর্ণ কযায জনয বনযর বালফ কাজ কলয মাবি। এযই 

ধাযাফাবকতায় আজ একবট অ্যাম্বুসেন্স ও একবট ভাইলরাফা বযফনলুর মুি লরা। দাবয়ত্বগ্রলনয য এ 

মবন্ত ফবলভাট ১১ বট নতুন বযফন মুি লয়লে। আগাভী দু-একবদলনয ভলধয আলযা দুবট ফা নতুন বালফ মুি 

লফ।  

 

এ ভয় প্রকালাধযি প্রলপয ড.প্রভা. আলনায়ারুর ইরাভ, বিক বভবতয বাবত প্রলপয ড. এ এভ 

াইপুর ইরাভ, াধাযণ ম্পাদক প্রলপয প্রভাাম্মদ আলনায়ায প্রালন, োে উলদ ও বনলদবনা বযচ্ারক 

প্রলপয ড. প্রভা. যালদ তারুকদায, প্রক্টয প্রলপয জবয উবিন আপ্রভদ,বযফন প্রাক প্রলপয ড. জবয 

বফন আরভ,  বফববন্ন অনলুলদয বডন, বফবাগীয় প্রধান, দিয প্রধানগন উবিত বেলরন। 

 

 

 

(ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন) 

 প্রযবজস্ট্রায



 

 

 

 

া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 “ওয়াকব অন গুড গববলনে : 

অবপবয়ার এন্ড বপনােবয়ার প্রভলনজলভন্ট ”ীলবক কভবারায় প্রধান অবতবথ বললফ উবিত বেলরন বাই 

চ্যালেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ। 

 

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

ধনযফাদ জাবনলয় ফলরন, we k ^ we ` ¨ v j ‡ q  কভবযত কলরয কভবদিতা ফৃবিলত 

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

we k ^ we ` ¨ v j ‡ q i  জনম্পদলক ততবয কযায রলিয এফং 

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

বফকে প্রনই। অে বকেু বদলনয ভলধয অলনকগুলরা প্রকলেয কাজ শুরু লফ এফং এক াজায প্রকাবট টাকায প্রকে 

প্রস্তাফনা অনলুভাদলনয অলিায় যলয়লে।  

  

আইবকউএবয বযচ্ারক প্রলপয ড. আযাপুর ইরালভয বাবতলত্ব এফং প্রলপয প্রভাাম্মদ আলনায়ায 

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

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

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

 

 

 

 

(ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন) 

 প্রযবজস্ট্রায  

 

 

 

 

 

 


