
 

 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট 
 

 

স্মাযক নং-াস্ট/বআয/০৩/                                                                     তাবযখ: ২১ ফপব্রুয়াবয, ২০২০ 

ফপ্র বফজ্ঞবি 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট-এ মথামথ ভমযাদায় আজ ২১ ফপব্রুয়াবয, ২০২০ তাবযখ আন্তজযাবতক ভাতৃবালা ও 

ভান বদ বদফ াবরত য়। বদফলয কভযূবচয ভলধয বছর ীদ বভনালয ষু্পস্তফক অযণ, ফঙ্গফন্ধযু প্রবতকৃবতলত ষু্পস্তফক অযণ, 

আলরাচনা বা, বশু-বকলাযলদয াংস্কবৃতক প্রবতলমাবগতা এফং াংস্কবৃতক অনষু্ঠান। 

 

বাই চযালেরয পবযদ উবিন আলভদ ও ফকালাধযক্ষ প্রলপয ড. ফভা. আলনায়ারুর ইরাভ কার ৭.৩০ বভবনলট মথাক্রলভ জাতীয় 

তাকা ও বফশ্ববফদযারয় তাকা উলতারন কলযন। কার ৭.৪০ বভবনলট বাই চযালেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ ফকন্দ্রীয় ীদ 

বভনালয ষু্পস্তফক অযণ কলযন এফং কার ৮টায় ফঙ্গফন্ধযু প্রবতকৃবতলত সু্পস্তফক অযণ কলযন।  

 

কার ালে ৮টায় বভবন অবডটবযয়ালভ অনবুষ্ঠত আন্তজযাবতক ভাতৃবালা ও  ীদ বদফ উদমান উরলক্ষ আলরাচনা বা অনবুষ্ঠত য়। 

এলত  প্রধান অবতবথয ফিলফয বাই চযালেরয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ বালা বদলদয প্রবত শ্রদ্ধা জাবনলয় ফলরন, ফাংরা একবট 

উন্নত বালা। ফযফালযয বদক ফথলক ফাংরাবালা ইংলযবজয লযই ৪থয অফস্থালন যলয়লছ। বকন্তু এ বালা ইন্টাযলনলট ফযফালযয ফক্ষলে ফতভন 

উন্নত য়বন। তাই াজারার বফশ্ববফদযারয় ইন্টাযলনলট ফাংরায ফযফায জ কযলত কাজ কলয মালে।  মালত ফাংরায় শুধভুাে কথা 

ফলরই ইন্টাযলনলট কাজ কযা মায় ফযকভ ফ্টওয়ায ততবযয জনয কাজ চরলছ। 

 

বাই চযালেরয ফলরন, ফাংরা একবট উন্নত বালা। তাই শুদ্ধ ফাংরা ফযফালয আভালদয লচতন ও লচষ্ট লত লফ। বফলল কলয স্কলুর 

মালত আভালদয বশুযা বিক ফাংরা বখলত ালয ফ ফযাালয ফচতন থাকলত লফ।  

 

বতবন আযও ফলরন, াবকস্তাবন াকলগাষ্ঠী ফাংরাবালায উয আঘাত কলয ফাঙারী জাতীলক অফদবভত কযলত ফচলয়বছর। বকন্তু তাযা 

ালযবন। ফতযভালন ফাংরালদ ফলক্ষলে এফং ফ ূচলক তালদয ফথলক এবগলয় আলছ। বক্ষা, বজবডব, বশু ভৃতুয ায, গে আয় ুএফং 

অলথযয ভূরযভান ফলক্ষলে তাযা আভালদয ফথলক ববছলয় আলছ। 

 

বফলল অবতবথয ফিলফয ফকালাধযক্ষ প্রলপয ড. ফভা. আলনায়ারুর ইরাভ ফলরন, উচ্চবক্ষায় ফাংরা ফযফালযয প্রবত আভালদয উলদযাগী 

লত লফ। বফলশ্বয ফমফ ফদ তালদয ভাতৃবালায় গলফলণা কলয থালক তাযা ফলক্ষলেই এবগলয় আলছ। জাান, জাভযান এফং ফ্রাে 

বনলজলদয বালালত গলফলণায় গুরুত্ব ফদয় এফং তাযা ফফ উন্নত।  

 

আন্তজযাবতক ভাতৃবালা ও বদ বদফ উদমান কবভবটয বাবত প্রলপয ড. ফভা. আখতারুর ইরালভয বাবতলত্ব আলরাচনা বায় 

বফলল অবতবথ বললফ ফিফয যালখন বক্ষক বভবতয ালফক বাবত প্রলপয ড. এএভ াইপুর ইরাভ এফং বক্ষক বভবতয 

ফতযভান বাবত প্রলপয ড. ফভা. যালদ তারুকদায। 

 

এলত অনযালনযয ভলধয ফিফয যালখন ববিলকট দয প্রলপয ড. ফভা. জবয বফন আরভ, স্করু অফ এবিকারচায এি বভনালযর 

ালয়লেলয বডন প্রলপয ড. ফভাাম্মদ ফফরার উিীন, প্রফপয ড. আফদুর আউয়ার বফশ্বা, ১ভ ছােীলরয প্রলবাস্ট প্রলপয ড. 

জালয়দা াযভীন, ফঙ্গফন্ধু ফখ ভুবজফুয যভান গলফলণা ফলরয বযচারক প্রলপয ড. ফভা. আব্দরু গবণ, া যাণ লরয প্রলবাস্ট 

প্রলপয ড. ফভা. বভজানযু যভান, বরবটকযার স্টাবডজ বফবালগয প্রলপয ড. তয়দ আযাপুয যভান, আলরাচনা বা ফাস্তফায়ন 

উকবভবটয আহ্বায়ক লমাগী অধযাক ফভা. ভুবফুর আরভ, অবপায এলাবলয়লনয বাবত ভুলযদ আলভদ এফং কভযচাযী 

ইউবনয়লনয বাবত ফভা. ালদক আলভদ।   

 

আলরাচনা বা ঞ্চারনা কলযন আন্তজযাবতক ভাতৃবালা ও  বদ বদফ উদমান কবভবটয দয বচফ ফযবজস্ট্রায ভুাম্মদ ইপাকরু 

ফালন। বফকালর বফশ্ববফদযারলয়য ভুিভলঞ্চ াংস্কবৃতক অনষু্ঠান বযলফবত য়। 

 

 

 

 

(ভুাম্মদ ইপাকুর ফালন) 

 ফযবজস্ট্রায 


