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রা পিত o খুলনা িব িবদয্ালেয়র চয্ােnলর েমা. আবদলু হািমদ বেলেছন, িব িবদয্ালয় হেc েদশ o জািতর আশা-আকাkার
েকndsল। jান চচর্ ার পাশাপািশ মলূয্েবাধ লালন, নীিত-ৈনিতকতা, েদশেpম utসািরত করার ে  েkt। িব িবদয্ালেয়র কাজ
হেc যুিk o সেতয্র aনসুnান, নতুন নতুন jান সৃজন eবং মানব কলয্ােণ তার বয্বহার, pযুিk udাবেনর মাধয্েম মানুেষর
সমসয্া সমাধানসহ েদশ o জািত িনিবর্েশেষ মানবজািতর ভিবষয্t পেথর িনেদর্শনা। িতিন গতকাল রিববার িব িবদয্ালেয়র ষ
সমাবতর্ ন aনু ােন সভাপিতর ভাষেণ e কথা বেলন।

চয্ােnলর েমা. আবদলু হািমদ বেলন, িব িবদয্ালেয়র সাফলয্, aজর্ ন জািতেক েযমন aনুpািণত কের, জাতীয় জীবেন uদয্ম o
গিতশীলতা  সৃি  কের,  েতমিন  িব িবদয্ালেয়র  apতয্ািশত  সংবাদ  o  ঘটনা  জািতর  মনেন  eবং  সমােজ  েনিতবাচক  pভাব
েফেল।  িতিন  আশা  pকাশ  কেরন  jান-িবjােনর  নবতর  শাখার  িবকাশ  ঘিটেয়  e  িব িবদয্ালয়িট  আnজর্ ািতক  মােনর
িব িবদয্ালেয় পিরণত      হেব। িতিন বেলন, খুলনা েল রেয়েছ জীবৈবিচেtয্ সমৃd ঐিতহয্বাহী সুnরবন o সামুিdক সmদ
সমdৃ িবশাল uপkল। আিম খুলনা িব িবদয্ালেয়র গেবষকেদর e জীবৈবিচtয্ o uপkলীয় মলূয্বান সmদ িবষেয় গেবষণায়
aিধক মেনািনেবেশর আhান জানাi।

রা পিত বেলন, খুলনা িব িবদয্ালয় aেনক সীমাবdতার মেধয্o েsেনর িসগেমা লয্াব o যুkরাে র sপাস পিরচািলত জিরেপ
আnজর্ ািতক যর্াংিকংেয়র তািলকায় pেবশ কের e বছর েদেশর মেধয্ udাবনীেত pথম o গেবষণায় িdতীয় sান লাভ কেরেছ।
aধীত িবদয্ার pেয়ােগ িব িবদয্ালেয়র পােশর রাi ামারী gামেক লয্াবেরটির িভেলজ করা হেয়েছ। e জনয্ আিম িব িবদয্ালয়
কতৃর্ পkেক ধনয্বাদ জানাi।

gয্াজেুয়টেদর uেdেশ িতিন বেলন, েতামােদর কােছ জািতর pতয্াশা aেনক। মেন রাখেত হেব 30 লাখ শিহেদর আtতয্ােগর
িবিনমেয় aিজর্ ত sাধীন বাংলােদেশর গিবর্ত utরসূির েতামরা। েতামরা e েদশেক eিগেয় েনেব সুnর আগামীর পেথ, সমৃিdর
পেথ।  মানেুষর  মেধয্  পিরেবশ  সেচতনতা  গেড়  েতালার  আhান  জািনেয়  িতিন  বেলন,  মানুষ  যtতt  ময়লা-আবজর্ না  েফেল
পিরেবশ দিূষত কের। aেনক সময় েদেখ মেন হয় েদশটা ডাsিবেন পিরণত হেয়েছ। e িবষেয় মানুষেক সেচতন কের তুলেত
হেব। 

aনু ােন িবেশষ aিতিথর বkৃতা কেরন িশkামntী ডা. দীপু মিন, িব িবদয্ালয় ম িুর কিমশেনর েচয়ারময্ান pেফসর কাজী
শহীদlুাহ,  সমাবতর্ ন  বkা  িছেলন  pেফসর  ড.  aনুপম  েসন,  খুলনা  িব িবদয্ালেয়র  uপাচাযর্  pেফসর  ড.  েমাহাmদ  ফােয়ক
ujামান o sাগত বkৃতা কেরন িব িবদয্ালেয়র ে জারার pেফসর সাধন র ন েঘাষ।

uেlখয্, খুিবর 6  সমাবতর্ েন 4 হাজার 478 জনেক sাতক, 2 হাজার 530 জনেক sাতেকাtর, পাঁচ জনেক eমিফল o আট
জনেক  িপeiচিড  eবং  17  জনেক  েপাs-gয্াজেুয়ট  িডেpামা  iন  aয্াডুেকশন  িডিg  pদান  করা  হয়।  eছাড়া  িব িবদয্ালেয়র
িবিভn sুেলর (aনুষদ) পরীkার ফলাফেল aসাধারণ কৃিতেtর জনয্ 23 জন িশkাথর্ীেক চয্ােnলর েগাl েমেডল pদান করা
হয়।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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