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Av‡qvRb Kiv nq| Abyôv‡b cÖavb
AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb mgvR
Kj¨vY gš¿Yvj‡qi gvbbxq mwPe Rbve
†gvt wRjøvi ingvb| we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb evsjv‡`‡k wbhy³ (Korean International
Cooperation Agency) †KvBKvi Kvw›Uª wW‡i±i †Rv wnqyb wM¨qy (Joe Hyungue)| mfvcwZZ¡ K‡ib e½eÜz
†kL gywRe †gwWK¨vj wek¦we`¨vj‡qi gvbbxq DcvPvh© Aa¨vcK Wv. Kvgiæj nvmvb Lvb| অ াে র মে উপি ত
িছেলন ইপনা'র ক পিরচালক অ াপক ডা. শাহীন আখতার, AvU© K¨v‡¤úi weÁ wePviK XvKv wek¦we`¨vj‡qi
PviæKjv Abyl‡`i Wxb Aa¨vcK wbmvi †nv‡mb Ges wewkó wPÎ I Awfbq wkíx wecvkv nvqvZ| অ ােন অ াে র
মে Korea Bangladesh Alumni Association (KBAA)’র িসেড জনাব মন র হােসন ব
রােখন। আট ক াে ঢাকাসহ সারােদেশর িবেশষািয়ত েলর ায় দড় শতািধক অ জম বিশ স
িশ অংশ হণ
কের। এেত সারা দশ থেক আগত অ জম বিশ স
িশ েদর মা-বাবা, ডা ার, সাইেকালিজ , থরািপ ,
কাউি লর, িবেশষািয়ত েলর িশ কসহ িব ল সং ক ভা ায়ী উপি ত িছেলন। েভ া ব
ও অিতথ ব ে র
পর ইপনার িথম সং পিরেবশন করা হয়। আট ক া শেষ িব িবচারকম লী ক ক বাছাই ত সরা দশ জনেক র ত
করা হয়। এছাড়া অংশ হণকারী সকল িশ েক িবেশষ র ার দান করা হয়।
ধান অিথিতর ব ে জনাব িজ ার রহমান এইসব িশ েদর মধার িত ণ আ া রেখ বেলন, উপ পিরেবশ ও য
পেল তারাও সমােজ িবিভ
ে িবেশষ অবদান রাখেত স ম। বতমান সরকার তােদর জ এক
র সমাজ
উপহার দয়ার লে িনরলসভােব কাজ কের যাে । িবেশষ অিতিথর ব ে †KvBKvi Kvw›Uª wW‡i±i জা িহউন ি উ
বেলন, KOICA ২০১২ সাল থেক অ জম িবষেয় ফেলাশীপ দানসহ িবিভ
ে বাংলােদশেক সহেযািগতা কের
আসেছ। ফেলাশীপ া ােমর আওতায় এ যাবত ৬৯ জনেক কািরয়া রণ করা হেয়েছ। া াম ২০১৮ সাল পয
বিধ ত করা হেয়েছ। িতিন বাংলােদশেক অ জম িবষেয় দ জনবল তিরেত অ াহত সহেযািগতার আ াস দন।
সভাপিতর ব ে gvbbxq উপাচায জনাব কাম ল হাসান খান Zuvi e³‡e¨ বাংলােদেশ অ জেমর ে মাননীয়
ধানম ী শখ হািসনা ও তাঁর েযা ক া িব াপী পিরিচত অ জম িবেশষ সায়মা ওয়ােজদ হােসন-এর
অবদােনর কথা রণ কেরন। িতিন অ জম বিশ স
িশ েদর সবায় ইপনা তথা ব ব শখ িজব মিডক াল
িব িব ালয় সব দা ত থাকেব বেল অ ীকার কেরন।

