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াক িব িবদ ালেয় ই ারন াশনাল িবজেনস িবষয়ক সিমনার অনুি ত

 িব িবদ ালয় িতিনিধ ১৩:৩৭, ম ৩১, ২০১৭

াক িব িবদ ালেয়র ই ারন াশনাল িবজেনস িবষয়ক এক সিমনার অনুি ত হেয়েছ। ম লবার াক িব িবদ ালেয়র অিডেটািরয়ােম িবজেনস ু ল
এর আেয়াজেন সিমনার   অনুি ত হয়।

সিমনাের ধান অিতিথ িহেসেব া কম ফুড িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক আ ু  চৗধুরী উপি ত িছেলন। এ সময় িতিন বেলন, ‘১৯৭১
সােলর মুি যু  এবং তার পরবত  সময় েলার মধ িদেয় আমরা জািত িহেসেব াবাল িভেলেজর অংশ হেয়িছ। একই সে  িব ব াপী আমােদর
ব বসার মানবৃি র সে  সে  অেনক উেদ া া দেশ তির হেয়েছ। এ কারেণ দশীয় ব বসার ে  বি ক উেদ া া তিরর েয়াজনীয়তা বৃি
পেয়েছ।’

সিমনাের িতিন উপি ত িশ াথ েদর কা ািনর া াইজ পিলিস, াহক সবা, ব বসায় সুেযাগ, সাশ াল িমিডয়া এবং আস  বােজেটর ভাব
স িকত িবিভ  ে র উ র দন।

এছাড়াও সিমনাের অনলাইন িনউজ পপার বাংলা িবউেনর হড অব মােক ং বন া িমজা ও মােক ং িবভােগর শরাফত হােসন,  াক
িবজেনস ু েলর সহকারী অধ াপক মাহিরন মামুন, িব িবদ ালেয়র হড অব কিমিনউেকশেনর সােহল ইকবাল ও া কম ফুেডর মােক ং
িবভােগর রওনক জাহান উপি ত িছেলন। এ সময় তারা িশ াথ েদর পশাদািরে র মাধ েম ভােলা নাগিরক িহেসেব িনেজেদর গেড় তালার জন
উৎসািহত কেরন।
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/এমিডিপ/

 

***বাংলা িবউেন কািশত কানও সংবাদ, কলাম, তথ , ছিব, কিপরাইট আইেন পূবানুমিত ছাড়া ব বহার দ নীয় অপরাধ। অনুমিত ছাড়া ব বহার
করেল কতৃপ  আইিন ব ব া হণ করেব। ( Unauthorized use of news, image, information, etc published by Bangla Tribune is
punishable by copyright law. Appropriate legal steps will be taken by the management against any person or body that

infringes those laws. )
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