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ব্র্যোক ইউনিভোনসিটিবি এক আন্তজি োনিক কমিশোলো হবেবে। 

কনিউ োর নভশি, কৃনিম েৃনিমত্তো এেং টমনশি লোনিিং নেষবে নশক্ষোনেদ, নশল্প নেবশষজ্ঞ, সরকোনর কমিকিি ো, 
গবেষক ও নশক্ষোর্থীবদর জ্ঞোি-অনভজ্ঞিো নেনিমে ও সম্ভোেয সহব োনগিো েনৃি নেষবে এই  কমিশোলো হবেবে। 

েৃহস্পনিেোর দপুুবর ইউনিভোনসিটির অনি নরেোবম অিনুিি কমিশোলোর নশবরোিোম নেল ‘ইিোরিযোশিোল ওেোকি শপ 

অি কনিউ োর নভশি অযোন্ড ইবিনলবজি নসবেম েো আইিনিউনসনভআইএস-২০১৯। 

কমিশোলোর প্রধোি অনিনর্থ নেশ্বনেদযোলবের উপ-উপোচো ি অধযোপক টমোহোম্মদ িোনমম েবলি, “কৃনিম েুনিমত্তোর 

মবিো নেষেগুবলো এখি জীেবির অংবশ পনরণি হবে টগবে। েোংলোবদবশর মবিো টদশগুবলোও প্র নুির েযেহোবরর 

টক্ষবি খুে এক ো নপনেবে টিই। উন্নি নেবশ্বর সোবর্থ িোল নমনলবে চলবি হবল উন্নি প্র ুনির সোবর্থ খোপ খোইবে 

চলোর নেকল্প টিই।” 

প্র ুনির েযেহোবরর পোশোপোনশ এর অপেযেহোর টরোবধও সেোইবক সবচিি হওেোর পরোমশি টদি নিনি। 



ইিনেটিউ  অ  ইবলকনিকোল অযোন্ড ইবলকিনিক্স ইনিনিেোনরং (আইইইই) কনিউ োর টসোসোইটি েোংলোবদশ 

চযোপ্টোর, ব্র্যোক ইউনিভোনসিটির কনিউ োর নভশি অযোন্ড ইবিনলবজি নসবেম (নসনভআইএস) এেং 
নেশ্বনেদযোলবের আইইইই েুবিি ব্র্যোঞ্চ ট ৌর্থভোবে কমিশোলোর আবেোজি কবর। 

কমিশোলোর ‘টেিোনর  কস’ টসশবি মূল প্রেন্ধ উপস্থোপি কবরি  ুিরোবের ওল্ড িনমনিওি ইউনিভোনসিটির নরসোচি  
অযোন্ড গ্র্যোজবুে  টপ্রোগ্র্োমবসর অধযোপক এেং অযোবসোনসবে  নিি খোি এম ই বিখোরউনিি, জোপোবির ওসোকো 
ইউনিভোনসিটির নিপো ি বমি অ  ইবিনলবজি নমনিেোর অযোবসোনসবে  প্রব সর আনিকুর রহমোি আহোদ এেং 
জোমিোনির িোমিেযোন্ড ইউনিভোনসিটি অ  অযোেোইি সোবেবের প্রব সর রহমিউল্লোহ খন্দকোর। 

নেবকবল নেশ্বনেদযোলবের টলোেোল টিবভলপবমি লোনিিং টি ওেোকি  (নজনিএলএি) এ নেনভন্ন নেশ্বনেদযোলবের 

কনিউ োর সোবেে অযোন্ড ইনিনিেোনরংবের নশক্ষক-গবেষক ও  নেনভন্ন নশল্প প্রনিিোবির কিি োেযনিবদর নিবে 

অিুনিি হে পযোবিল আবলোচিো। 

এরপর নেশ্বনেদযোলবের অনি নরেোবম অিনুিি হে টপোেোর টপ্রবজবিশি। নেচোরকবদর রোবে টসরো নিিটি 

টপোেোরবক পুরসৃ্কি করোর মোধযবম নদিেযোপী এই কমিশোলো টশষ হে। 

কমিশোলোে নেবশষ অনিনর্থ নেবলি জোহোঙ্গীরিগর নেশ্বনেদযোলবের কনিউ োর সোবেে অযোন্ড ইনিনিেোনরং 
নেভোবগর অধযোপক শনর  উনিি। সভোপনিত্ব কবরি ব্র্যোক ইউনিভোনসিটির কনিউ োর সোবেে অযোন্ড 

ইনিনিেোনরং নেভোবগর টিপটুি টচেোরপোরসি সোনদেো হোনমদ কোজী। 
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