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‘িযিিা ও িযিস্থাপন্া সিষয়ক আন্তজবাসিক এই িক্ষেলন্ অ্যাকাক্ষেসময়া ও ইন্ডাসির মক্ষযয ডিিুিন্ধন্ ঘটাক্ষন্ার 
পািাপাসি ডেক্ষির সিক্ষাক্ষক্ষক্ষে মাইলফলক সিক্ষিক্ষি কাজ করক্ষি। এ যরক্ষন্র আক্ষয়াজন্ িৃজন্িীল সিন্তাভািন্া ও 
গক্ষিষণায় মক্ষন্াসন্ক্ষিি ঘটাক্ষি পাক্ষর’— ব্র্যাক ইউসন্ভাসিবসট আক্ষয়াসজি সিন্ সেক্ষন্র ইন্টারন্যািন্াল কন্ফাক্ষরন্স অ্ন্ 
সিজক্ষন্ি মযাক্ষন্জক্ষমন্ট (আইসিসিএম-২০১৯) প্রিক্ষে এভাক্ষি সন্ক্ষজর মক্ষন্াভাি িযক্ত কক্ষরন্ িংসৃ্কসি প্রসিমন্ত্রী ডক 
এম খাসলে। রাজযান্ী একসট পাাঁিিারকা ডিাক্ষটক্ষল িসন্িার (২৭ এসপ্রল) আন্তজবাসিক িক্ষেলক্ষন্র িমাপন্ী অ্নু্ষ্ঠাক্ষন্ 
সিসন্ এিি িক্ষলন্। 
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ডক এম খাসলে আরও িক্ষলন্, ‘ব্র্যাক ইউসন্ভাসিবসট ডেক্ষির ইসিিািক উন্নয়ন্ ও গক্ষিষণায় অ্িামান্য অ্িোন্ ডরক্ষখ 
িক্ষলক্ষে। সিক্ষা ও সিল্প প্রসিষ্ঠাক্ষন্র মক্ষযয সিেযমান্ িম্পকব উন্নয়ক্ষন্ এ যরক্ষন্র িক্ষেলন্ আরও ডিসি িওয়া উসিি। 
আমার সিশ্বাি,এসট গক্ষিষকক্ষের ডপিাগি উন্নয়ন্ ও েক্ষিা িৃসিক্ষি িিায়ক িক্ষি।’ 

িংসৃ্কসি প্রসিমন্ত্রীর মন্তিয, সিশ্বপসরিক্ষর প্রসিক্ষ াসগিা িক্ষমিা অ্জবক্ষন্ আমরা অ্গ্রগসির যারায় রক্ষয়সে, এসট 
সন্িঃিক্ষেক্ষি ইসিিািক। িক্ষি কাসিি লক্ষয অ্জবক্ষন্ আরও এক্ষগাক্ষি িক্ষি। প্রযান্ অ্সিসি সিক্ষিক্ষি সিজয়ীক্ষের মক্ষযয 
পুরস্কার সিিরণ কক্ষরন্ সিসন্। 

প্রসিমন্ত্রীর িক্ষে একমি ব্র্যাক ইউসন্ভাসিবসটর উপািা ব সভন্ক্ষিন্ট িযাং। সিসন্ িক্ষলন্, ‘সিক্ষা ও গক্ষিষণার ডক্ষক্ষে এ 
যরক্ষন্র আক্ষয়াজন্  ুগান্তকারী ভূসমকা পালন্ কক্ষর িাক্ষক। এটা ডকিলই শুরু,কাসিি লক্ষয অ্জবক্ষন্ এখন্ও 
অ্ক্ষন্কটা পি আমাক্ষের পাসি সেক্ষি িক্ষি।’ 

িক্ষেলক্ষন্র িমাপন্ী অ্নু্ষ্ঠাক্ষন্ সিক্ষিষ অ্সিসির িক্তক্ষিয ব্র্যাক ইউসন্ভাসিবসটর উপ-উপািা ব ে. ডমািােে িাসমম 
িক্ষলন্,‘প্র ুসক্তর উত্তক্ষরাত্তর সিকাক্ষির িুিাক্ষে িাকসরর িাজাক্ষর আমূল পসরিিবন্ এক্ষিক্ষে। ব্র্যাক ইউসন্ভাসিবসট 
সিক্ষািবীক্ষের িি পসরক্ষিি ডমাকাসিলা করার মক্ষিা েক্ষভাক্ষি গক্ষি িুলক্ষে।’ 

অ্নু্ষ্ঠাক্ষন্ আরও সেক্ষলন্ এসিআই গ্রুক্ষপর ডিয়ারমযান্ আসন্ি উে ডেৌলা, ব্র্যাক সিজক্ষন্ি সু্কক্ষলর সেন্ প্রক্ষফির 
ডমািােে মািিুি রিমান্,ডপ্রাগ্রাম ডিয়ার ে. মামুন্ িাসিি,িাইওয়াক্ষন্র িুং ইয়াং সিসিয়ান্ ইউসন্ভাসিবসটর প্রক্ষফির 
ে. হুই সমং ইউ ও ন্যািন্াল িুং সিং ইউসন্ভাসিবসটর প্রক্ষফির ে. জং রু সল। 

গি ২৫ এসপ্রল শুরু িওয়া আন্তজবাসিক িক্ষেলন্সট িক্ষয় ওক্ষে সিক্ষািবী-গ্রযাজুক্ষয়ট ও গক্ষিষকক্ষের সমলন্ক্ষমলা। 
সিজক্ষন্ি অ্যান্ড মযাক্ষন্জক্ষমক্ষন্টর সিসভন্ন সিষক্ষয়র ওপর ১৭০সট প্রিন্ধ উপস্থাসপি িয় এই আক্ষয়াজক্ষন্। এগুক্ষলাক্ষি 
ডেি-সিক্ষেক্ষির ২৫০ জন্ গক্ষিষক অ্ংিগ্রিণ কক্ষরন্। 

 


