aনালাiন oয়াকর্শপ aন স্মাট র্ িভেলজ eবং স্মাট র্ িসিট
পাস র্েপিক্টভ িডিজটাল বাংলােদশ
36 েসেপ্টমব্র 3132 তািরেখ রাজশাহী েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র িসeসi o স্থাপতয্ িবভােগর
পৃষ্ঠেপাষকতায় “েসন্টার ফর স্মাট র্ িভেলজ o স্মাট র্ িসিটজ স্টািডজ” কতৃক
র্ “স্মাট র্ িভেলজ eবং স্মাট র্ িসিট
পাস র্েপিক্টভ িডিজটাল বাংলােদশ” শীষ র্ক eকিট aনালাiন oয়াকর্শেপর আেয়াজন করা হয়। uক্ত oয়াকর্শেপ
ধান aিতিথ িহেসেব uপিস্থত িছেলন রাজশাহী েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র মাননীয় ভাiস চয্ােন্সলর
েফসর ড. েমাঃ রিফকুল iসলাম েশখ। eছাড়াo িবেশষ aিতিথ িহেসেব uপিস্থত িছেলন েদশবেরণয্ কিম্পuটার
সাiিন্টস্ট, িশক্ষািবদ, েলখক, কলািমস্ট eবং াক iuিনভািস র্িটর ফয্াকািল্ট েমমব্ার েফসর ড. েমাঃ
কায়েকাবাদ, িলিডং iuিনভািস র্িট িসেলেটর সম্মািনত ভাiস চয্ােন্সলর েফসর কাজী আিজজুল মoলা, iিসi o
িসিভল iিঞ্জিনয়ািরং িবভােগর ডীনগণ, iuআরিপ o স্থাপতয্ িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ eবং েসিলে িট িস্পকার
িহেসেব uপিস্থত িছেলন জনি য় িটিভ o চলিচ্চ aিভেন ী িমেসস oয়ািহদা মিল্লক। oয়াকর্শপিটর পিরচালনার
দািয়েতব্ িছেলন রাজশাহী েকৗশল o যুিক্ত িবশিবদয্ালেয়র িসeসi িবভােগর িবভাগীয় ধান েফসর ড. েমাঃ
আল মামুন। uক্ত oয়াকর্শেপ িস্পকারগণ স্মাট র্ িভেলজ o স্মাট র্ িসিট সম্পিকর্ত জ্ঞানগভর্ আেলাচনা কেরন eবং
eর মাধয্েম েদশ o দেশর uত্তেরাত্তর uন্নয়ন হেব বেল আশা বয্ক্ত কেরন।

িসডস ফর দয্া িফuচার 3132 বাংলােদশ
24 েসেপ্টমব্র 3132 তািরেখ হুয়াoেয় েটকেনালিজস (বাংলােদশ) িলিমেটড “িসডস ফর দয্া িফuচার 3132
বাংলােদশ” ে াগর্ােমর iনাগুেরশন iেভন্ট eর আেয়াজন কের। uক্ত iেভেন্ট ধান aিতিথ িহেসেব uপিস্থত
িছেলন বাংলােদশ তথয্ o েযাগােযাগ যুিক্ত িবভােগর মাননীয় ম ী জুনােয়দ আহেমদ পলক, eমিপ। িবেশষ
aিতিথ িহেসেব uপিস্থত িছেলন রাজশাহী েকৗশল o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র মাননীয় ভাiস চয্ােন্সলর েফসর
ড. েমাঃ রিফকুল iসলাম েশখ eবং আহসানুল্লাহ িবজ্ঞান o যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয়র সম্মািনত ভাiস চয্ােন্সলর
েফসর ড. মূহাম্মদ ফজেল iলািহ। eছাড়াo uক্ত iেভেন্ট হুয়াoেয় েটকেনালিজস (বাংলােদশ) িলিমেটড eর
চীফ eিক্সিকuিটভ aিফসার Zhang Zhengjun uপিস্থত িছেলন। uক্ত iেভন্টিটর মাধয্েম িসডস ফর দয্া
িফuচার 3132, বাংলােদশ চয্াপ্টােরর শুভ সূচনা হয়। িত বছেরর নয্ায় eবারo রুেয়ট হেত বাছাiকৃত দুi
িশক্ষাথ uক্ত ে াগর্ােম aংশ িনেব eবং েদশ o রুেয়টেক েগ্লাবািল িরে েজন্ট করেব। eiবােরর ে াগর্ােম রুেয়ট
হেত বাছাiকৃত িশক্ষাথ রা হেলন িসeসi 27 িসিরেজর নািহয়ান িরফায়াত eবং িসeসi 28 িসিরেজর নািজফা
রহমান aধরা।

