
 

িমরপুর াব িলিমেটেডর বািষক সভা অনু ত 
বাংলােদশ 

- চ ােনল আই অনলাইন ১ িডেস র, ২০১৯ ১৭:০২ 

 

পশাজীবীেদর সংগঠন িমরপরু াব িলিমেটেডর ‘বািষক কৗশলগত সভা (এএসএম) ২০১৯’ সাভােরর াক 

িসিডএেম অনু ত হেয়েছ। 

বার (২৯ নেভ র) িদনব াপী ওই সভায় ােবর সব েরর সদস রা উপি ত িছেলন। ােবর এক স 

িব ি েত এ তথ  জানােনা হেয়েছ। 

ােবর িত াতা সভাপিত এস এম মাহাবুব আলম এর সভাপিতে  ােবর উপেদ া, িভিপ, অিতির  িভিপ, 
পিরচালক এবং অন ান  সকল সদস রা সভার িবিভ  কায েম অংশ হণ কেরন। চলমান কমকা  ও 

ভিবষ ৎ িবিভ  পিরক নার িবষেয় সবাই আ িরকতার সে  তােদর মলূ বান মতামত দান কেরন। 

িমরপরু াব চিলত ধারণার াব কনেসে র বাইেরর এক ট িত ান। যখােন পশাজীবী ও উেদ া ােদর 
সরাসির নতৃ  ও অংশ হেণ নানাধরেণর বু বিৃ ক চচা ও সামা জক কমকা  পিরচািলত হেয় আসেছ। 
https://www.channelionline.com/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-
%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AC-
%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AC/?fbclid=IwAR1lOdp8EvYvi-kp856PIBqOxRi66-e6tzHEdm9DXCiRwPDwW5KZclDpMbM  



 

 

 
বাংলা খবর ড : 
পশাজীবী ও উেদ া ােদর সংগঠন িমরপরু াব িলিমেটেডর ‘বািষক কৗশলগত সভা 

(এএসএম) ২০১৯’ সাভােরর াক িসিডএেম অনু ত হেয়েছ। 

বার (২৯ নেভ র) িদনব াপী ওই সভায় ােবর সব েরর সদস রা উপি ত িছেলন। 
ােবর এক স িব ি েত এ তথ  জানােনা হেয়েছ। 



 

ােবর িত াতা সভাপিত এস এম মাহাবুব আলম এর সভাপিতে  ােবর উপেদ া, িভিপ, 
অিতির  িভিপ, পিরচালক এবং অন ান  সকল সদস রা সভার িবিভ  কায েম অংশ হণ 
কেরন। চলমান কমকা  ও ভিবষ ৎ িবিভ  পিরক নার িবষেয় সবাই আ িরকতার সে  
তােদর মূল বান মতামত দান কেরন। 

িমরপরু াব চিলত ধারণার াব কনেসে র বাইেরর এক ট িত ান। যখােন পশাজীবী 
ও উেদ া ােদর সরাসির নতৃ  ও অংশ হেণ নানাধরেণর বু বিৃ ক চচা ও সামা জক 
কমকা  পিরচািলত হেয় আসেছ। িব ি  

http://banglakhobar.net/?p=94034&fbclid=IwAR2e4FLevw0em9A7DmHZVN7LmDyYnon_XeaB15s2TTyH2ilz
9O-LerfFyaQ  



 

 

 
রাজধানীর পশাজীবী ও উেদ া ােদর সংগঠন িমরপরু াব িলিমেটেডর ‘বািষক সভা-২০১৯ 

অনু ত হেয়েছ। বার (২৯ নেভ র) সাভােরর াক িসিডএেম িদনব াপী ওই সভায় ােবর 

সব েরর সদস রা উপি ত িছেলন। ােবর এক স িব ি েত এ তথ  জানােনা হেয়েছ। 

ােবর িত াতা সভাপিত এস এম মাহাবুব আলম এর সভাপিতে  ােবর উপেদ া, িভিপ, অিতির  িভিপ, 

পিরচালক এবং অন ান  সকল সদস রা সভার িবিভ  কায েম অংশ হণ কেরন। চলমান কমকা  ও 

ভিবষ ৎ িবিভ  পিরক নার িবষেয় সবাই আ িরকতার সে  তােদর মূল বান মতামত দান কেরন। 

িমরপরু াব চিলত ধারণার াব কনেসে র বাইেরর এক ট িত ান। যখােন পশাজীবী ও উেদ া ােদর 

সরাসির নতৃ  ও অংশ হেণ নানাধরেণর বু বিৃ ক চচা ও সামা জক কমকা  পিরচািলত হেয় আসেছ। 

কআই/আরেক 



 

উেদ া া িব িবদ ালেয়র ধারণা িনেয় িমরপুর ােবর কমসূিচ 
অনু ত 
অথনীিত 

- চ ােনল আই অনলাইন ৯ িডেস র, ২০১৯ ১২:২১ 

 

বাংলােদেশ মবধমান উেদ া া কালচার ও এর িবকাশেক ল  রেখ পশাজীবীেদর 
সংগঠন িমরপুর ােবর আেয়াজেন এক সভা অনু ত হেয়েছ। উেদ া া ও উেদ াগ 
িবষেয় নানামুিখ পিরক না ও গেবষণার িবিভ  িদক িনেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

িমরপরু ােবর ‘এমিসএল ইনি টউট অফ ইেনােভশন (এমআইআই)’ এর আেয়াজেন গত ৭ 
িডেস র এই সভা অনু ত হয় লশােনর হােটল িপকাল ডই জেত। এক স িব ি েত এ 
তথ  জানােনা হেয়েছ। 

 
সভায় ািবত উেদ া া িব িবদ ালয় স েক ােবর িত াতা সভাপিত এস এম মাহাবুব 
আলম মূল ব  উপ াপন কেরন। তারপের উপি ত অিতিথসহ ােবর অন ান  সদস রা স 



িবষেয় আেলাচনা কেরন। সামেনর িদন েলােত এ িবষেয় এমআইআই কীভােব ান, তথ -
পরামশ ও গেবষণার িভি েত কাজ করেব তার নানা িদক িনেয়ও আেলাচনা হয়। ওইসব য়া 
থেক া  তথ - ান উেদ া া িব িবদ ালেয়র কােজ লাগেব বেলও আশা কাশ কেরন 
ব ারা। 

সভায় ধান অিতিথ িছেলন হাসেন আরা বগম (এনিডিস) সিচব ও ম ােন জং িডের র 
বাংলােদশ হাই- টক পাক অথির ট। এছাড়া িবেশষ অিতিথ িছেলন মাসুদ মা ান, তাসখে  
বাংলােদশ দতূাবােসর রা দতূ; পাথ িতম দব, আইিস ট িবভােগর অিতির  সিচব; িবকণ 
কুমার ঘাষ, অিতির  সিচব ও ক  পিরচালক, তথ  সরকার ফজ-৩ ক , আইিস ট িবভাগ 
এবং সুশা  কুমার সাহা, অিতির  সিচব, মহাপিরচালক, এনআইিপওআর ট। 

 

অনু ােন অন ান েদর মেধ  আরও উপি ত িছেলন ােবর উপেদ াসহ কাযকরী কিম টর 
সদস সহ অেনেক। 

িমরপরু াব চিলত ধারণার াব কনেসে র বাইেরর এক ট িত ান। যখােন পশাজীবী ও 
উেদ া ােদর সরাসির নতৃ  ও অংশ হেণ নানাধরেনর বু বিৃ ক চচা ও সামা জক কমকা  
পিরচািলত হেয় আসেছ। 
https://www.channelionline.com/%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6
%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E
0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF/?fbclid=IwAR3hw00j9lAGjCKRXrxduqOzXeI5
dUzdZmsT1AZmg9xKhODkoJsWMYCB_Y0 


