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মিন্ট সংস্করণ 

মন্শাত তাসমন্ম, পেছক্ন্ তাাঁর িকক্ের 

ন্কশা। ছমব: খাক্লদ সরকারমিমসস পেোক্রর শুরুক্ত মন্শাত তাসমন্ম যা মলক্খক্ছন্, তার বাংলা অ্নু্বাদ অ্ক্ন্কটা 
এমন্—এই কমবতা এক বহু েুক্রাক্ন্া ন্দীর। পয ন্দীর জক্ল পেক্স আসত েমলমাটি, গক্ে উঠত উবডর েূমম। হাজাক্রা 
মান্ুষ ন্দী পেমরক্য় পে াঁছাত তাক্দর গন্তক্বয। মকন্তু একমদন্ ন্দী এই মান্ুষগুক্লাক্ক তাক্দর গন্তক্বয পে াঁছাক্ত বযিড হক্লা। 

ন্দীর জক্ল পেক্স এল বহু মৃতক্দহ আর রক্ত... 

োবক্ছন্ মিমসস পেোক্র পতা গুরুগম্ভীর গক্বষণার তিয-উোত্ত আর মহসাব-মন্কাশ িাকার কিা, ন্দীর গে পকন্? 

ইউমন্োমসডটি অ্ব এমশয়া েযামসমিক্কর (ইউএমে) স্থােতয মবোগ পিক্ক স্নাতক পেক্রাক্ন্া মন্শাত তাসমন্ম তাাঁর পশষ 

বক্ষডর িকক্ের মবষয় মহক্সক্ব পবক্ছ মন্ক্য়মছক্লন্ এক ঐমতহামসক েটেূমম। তাাঁর িকক্ে উক্ঠ এক্সক্ছ বাংলাক্দক্শর 

স্বাধীন্তাযুক্ের সময় ঘক্ট যাওয়া ইমতহাক্সর অ্ন্যতম েয়ংকর হতযাকাণ্ড, চুকন্গর গণহতযার কিা। ১৯৭১ সাক্ল 

খুলন্ার চুকন্গক্র এক মদক্ন্ আট হাজাক্রর পবমশ মান্ুষক্ক হতযা কক্রমছল োমকস্তামন্ হান্াদার বামহন্ী। এই ঘটন্ার 

স্মরক্ণ চুকন্গর বাজাক্রর কাক্ছ একটি গক্বষণাক্কন্দ্র, সৃ্মমতস্তম্ভসহ মবমেন্ন স্থােন্া মন্মডাক্ণর িকে উেস্থােন্ 

কক্রমছক্লন্ মন্শাত। আর পসই িকে মজক্ত মন্ক্য়ক্ছ তামায়ুজ ইন্টারন্যাশন্াল অ্যাওয়ার্ড  ২০১৭। 

স্নাতক িকক্ে মশক্ষািীক্দর করা স্থােতয, ন্গর-েমরকেন্া ও লযান্ডক্স্কে ন্কশার কাজগুক্লা এই িমতক্যামগতায় জমা 
েক্ে। পসখান্ পিক্ক বাছাই িমিয়ার ের কক্য়কটি িকেক্ক েুরসৃ্কত করা হয়। এ বছর মন্শাত তাসমন্ম পেক্য়ক্ছন্ 



িিম েুরস্কার। ইউমন্োমসডটি অ্ব এমশয়া েযামসমিক পিক্ক স্নাতক পশষ কক্র মতমন্ মন্জ মবশ্বমবদযালক্য়ই মশক্ষক 

মহক্সক্ব পযাগ মদক্য়ক্ছন্। 

এ বছর তামায়ুজ ইন্টারন্যাশন্াল অ্যাওয়াক্র্ড র জন্য ৪২টি পদক্শর ১১৮টি মবশ্বমবদযালয় পিক্ক ৪৬৮টি িকে জমা 
েক্েমছল। মবজয়ী হওয়ার েুরস্কার মহক্সক্ব মন্শাত ইরামক মবজক্ন্স কাউমিক্লর অ্িডায়ক্ন্ ইতামলর েমলক্টকমন্ক 

ইউমন্োমসডটি অ্ব মমলাক্ন্ স্নাতক্কাত্তর করক্ত োরক্বন্। তামায়ুজ ইন্টারন্যাশন্াক্লর অ্মিমশয়াল ওক্য়বসাইক্ট পদখা 
পগল, মন্শাক্তর কাজটি সম্পক্কড  মবচারকক্দর বক্তবয, ‘মবষয়টির গুরুত্ব ও সংক্বদন্শীলতার কিা মািায় পরক্খ 

চমৎকার সমন্বয় করা হক্য়ক্ছ এ িকক্ে। এটি গতান্ুগমতক সৃ্মমতস্মারক্কর ধারণা পিক্ক আলাদা। িকেটির ন্কশা 
একই সক্ে মশেমান্সম্পন্ন, মস্নগ্ধ এবং শমক্তশালী।’ 

স্নাতক িকক্ের জন্য পকন্ এমন্ একটি মবষয় মন্বডাচন্ করক্লন্? িক্ের উত্তক্র মন্শাত বক্লন্, ‘অ্তীত সম্পক্কড  জান্া 
আমাক্দর দাময়ত্ব। জান্ক্ত হক্ব আমরা পকািা পিক্ক, কীোক্ব এক্সমছ। আমাক্দর মেতটা শক্ত ন্া হক্ল, পরাক্ত গা 
োমসক্য় মদক্ল একসময় আমরা হামরক্য় যাব। আমরা ’৭১ মন্ক্য় কিা বমল। আমরা আমাক্দর বীরত্বক্ক সব সময় সামক্ন্ 

রামখ। বীরক্ত্বর োশাোমশ আমাক্দর তযাক্গর গেও মকন্তু কম ন্য়। মন্মবডচাক্র, নৃ্শংসোক্ব হতযাকাণ্ড ঘক্টক্ছ একাত্তক্র। 

পসসব ইমতহাস কতখামন্ স্বীকৃত, কতটুকু জাক্ন্ বতড মান্ িজন্ম, এসব োবন্া পিক্কই মবষয়টি মন্বডাচন্ কক্রমছলাম।’ 

জান্াক্লন্, তাাঁর িকক্ের সামবডক তত্ত্বাবধাক্ন্ মছক্লন্ ইউএমের স্থােতয মবোক্গর মশক্ষক মুহতামদন্ ইকবাল, মজয়াউল 

ইসলাম, মাশরুর মামুন্ ও উদয় শংকর দত্ত। 

পোক্য়ম, পিয়ার অ্যান্ড িমমক্জস—এই মছল িকেটির মশক্রান্াম। মন্শাত তাসমন্ক্মর চাওয়া, এই গণহতযা মন্ক্য় আরও 

পবমশ গক্বষণা পহাক। মন্ক্জর আগ্রক্হই তরুণ িজন্ম জানু্ক তাাঁর অ্তীক্তর ইমতহাস। 
http://www.prothom-
alo.com/education/article/1353926/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE-
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%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E
0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0 
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ইউএমে মশক্ষািীক্ক ‘তামায়ুজ’ সম্মান্ন্া 
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‘তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড  ২০১৭’ িমতক্যামগতায় িিম হক্য়ক্ছন্ ইউমন্োমসডটি অ্ব এমশয়া েযামসমিক্কর (ইউএমে) স্থােতয 

মবোক্গর মশক্ষািী মন্শাত তাসন্ীম ঐশী। মতমন্ মন্ক্জর স্নাতক িকক্ের জন্য এই সম্মান্ন্া পেক্য়ক্ছন্। 

এ বছর ৪২টি পদক্শর ১১৮টি মবশ্বমবদযালক্য়র ৪৬৮ জন্ক্ক মন্ক্য় জদড াক্ন্ এই িমতক্যামগতা হয়। িমতক্যামগতার েুরস্কার 

মহক্সক্ব মন্শাত ইতামলর ‘ইউমন্োমসডটি েমলক্টকমন্ক অ্ব মমলান্’-এ দইু বছক্রর েূণড বমৃত্ত অ্জড ন্ কক্রন্। তাাঁর িকক্ের 

মবষয় মছল ১৯৭১ সাক্ল বাংলাক্দক্শর স্বাধীন্তাযুক্ে খুলন্ার চুকন্গক্রর গণহতযা। তাাঁর এই েকক্ের তত্ত্বাবধাক্ন্ মছক্লন্ 

ইউএমের স্থােতয মবোক্গর মশক্ষক মহুতামহন্ ইকবাল, মজয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামনু্ মমঠুন্ ও উদয় শংকর দত্ত। সংবাদ 

মবজ্ঞমি। 

http://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/10/20/555662 

 

ইউএনপর নেক্ষাথীর আন্তর্জ ানেক অযাওয়ার্জ  অর্জ ি 

 

 

ইউমন্োমসডটি অ্ব এমশয়া েযামসমিক্কর (ইউএমে) স্থােতয মবোক্গর মশক্ষািী মন্শাত তাসন্ীম ঐশী তার 

http://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/10/20/555662


স্টম্নাতক িকক্ের জন্য আন্তজড ামতক তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড  ২০১৭ িমতক্যামগতায় িিম স্থান্ অ্মধকার 

কক্রক্ছ। মূলত মবশ্ববযােী স্টম্নাতক িকক্ের স্টম্নাতকধারীক্দর স্থােতয, ন্গর এবং েূদশৃয ন্কশার ওের 

এই েুরস্কার িদান্ করা হয়। একদল অ্মেজ্ঞ মবচারক েযাক্ন্ল মন্ধডামরত িমিয়ার মধয মদক্য় মবজয়ীক্দর 

মন্ধডারণ কক্র িাক্ক, পযখাক্ন্ এ বছর মবক্শ্বর পমাট ৪২টি পদক্শর ১১৮টি মবশ্বমবদযালক্য়র ৪৬৮ জন্ 

স্টম্নাতকধারীক্ক মন্ক্য় এ িমতক্যামগতার আক্য়াজন্ করা হয় জর্ড াক্ন্। িমতক্যামগতার েুরস্কার মহক্সক্ব 

মন্শাত 'ইউমন্োমসডটি েমলক্টকমন্ক অ্ব মমলান্', ইতামল-এ দইু বছর েূণড বৃমত্ত অ্জড ন্ কক্র। তার িকক্ের 

মবষয় মছল, ১৯৭১ সাক্ল বাংলাক্দক্শর স্বাধীন্তা যুক্ের সময় খুলন্ার চুকন্গক্র গণহতযা। তার এই 

িকক্ের সামবডক তত্ত্বাবধাক্ন্ মছক্লন্ ইউএমের স্থােতয মবোক্গর মশক্ষক মুহতামহন্ ইকবাল, মজয়াউল 

ইসলাম, মাশরুর মামুন্ মমঠুন্ ও উদয় শংকর দত্ত।  

http://esamakal.net/?archiev=yes&arch_date=21-10-2017# 

 

 
ইউএমের মশক্ষািী পেক্লন্ আন্তজড ামতক তামায়ুজ অ্যাওয়ার্ড  

 

ইউমন্োমসডটি অ্ব এমশয়া েযামসমিক্কর (ইউএমে) স্থােতয মবোক্গর মশক্ষািী মন্শাত তাসন্ীম ঐশী তার স্নাতক িকক্ের জন্য 
পেক্য়ক্ছন্ আন্তজড ামতক তামায়জু অ্যাওয়ার্ড  ২০১৭। িমতক্যামগতায় মতমন্ িিম স্থান্ অ্মধকার কক্রক্ছন্। মবশ্ববযােী স্নাতক 

িকক্ের স্নাতকধারীক্দর স্থােতয, ন্গর এবং েূদশৃয ন্কশার উের এই েুরস্কার িদান্ করা হয়। একদল অ্মেজ্ঞ মবচারক েযাক্ন্ল 

মন্ধডামরত িমিয়ার মক্ধয মদক্য় মবজয়ীক্দর মন্ধডারণ কক্র িাক্কন্ পযখাক্ন্ এবছর মবক্শ্বর পমাট ৪২টি পদক্শর ১১৮টি 

মবশ্বমবদযালক্য়র ৪৬৮ জন্ স্নাতকধারী এ িমতক্যামগতায় অ্ংশ পন্ন্। জর্ড াক্ন্ এ িমতক্যামগতার আক্য়াজন্ করা 
হয়। িমতক্যামগতার েুরস্কার মহক্সক্ব মন্শাত ইউমন্োমসডটি েমলক্টকমন্ক অ্ব মমলান্, ইতামল-এ দইু বছর েূণড বৃমত্ত অ্জড ন্ কক্রন্। 

তার িকক্ের মবষয় মছল, ১৯৭১ সাক্ল বাংলাক্দক্শর স্বাধীন্তা যুক্ের সময় খুলন্ার চুকন্গক্র গণহতযা। তার এই িকক্ের সামবডক 

http://esamakal.net/?archiev=yes&arch_date=21-10-2017


তত্ত্বাবধাক্ন্ মছক্লন্ ইউএমের স্থােতয মবোক্গর মশক্ষক মুহতামহন্ ইকবাল, মজয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন্ মমঠুন্ এবং উদয় 

শংকর দত্ত। 

এসআর/ওয়াই 

http://www.rtvonline.com/others/24146/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-

%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-

%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/print 

 

http://www.rtvonline.com/others/24146/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/print
http://www.rtvonline.com/others/24146/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/print
http://www.rtvonline.com/others/24146/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/print
http://www.rtvonline.com/others/24146/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/print
http://www.rtvonline.com/others/24146/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/print
http://www.rtvonline.com/others/24146/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1/print


 

http://www.edainikdestiny.com/2017/10/21/ 

http://www.edainikdestiny.com/2017/10/21/


 
ইউএমের মশক্ষািীর আন্তজড ামতক তামায়ুজ এযাওয়ার্ড  অ্জড ন্ 

 

লাইভ প্রনেদবেক: ইউমন্োমসডটি অ্ব এমশয়া েযামসমিক্কর (ইউএমে) স্থােতয মবোক্গর মশক্ষািী মন্শাত তাসন্ীম 

ঐশী তার স্নাতক িকক্ের জন্য আন্তজড াামতক তামায়ুজ এযাওয়ার্ড  ২০১৭ িমতক্যামগতায় িিম স্থান্ অ্মধকার কক্রক্ছ। 
মুলত: মবশ্ববযােী স্নাতক িকক্ের স্নাতক ধারীক্দর স্থােতয, ন্গর এবং েূদশৃয ন্কশার উের এই েুরস্কার িদান্ করা 
হয়। একদল অ্মেজ্ঞ মবচারক িাক্ন্ল মন্ধডামরত িমিয়ার মক্ধয মদক্য় মবজয়ীক্দর মন্ধডারণ কক্র িাক্কন্ পযখাক্ন্ 

এবছর মবক্শ্বর পমাট ৪২ টি পদক্শর ১১৮ টি মবশ্বমবদযালক্য়র ৪৬৮ জন্ স্নাতক ধারীক্দর মন্ক্য় এ িমতক্যামগতার 

আক্য়াজন্ করা হয় জর্ড াক্ন্। িমতক্যামগতার েুরস্কার মহক্সক্ব মন্শাত “ইউমন্োমসডটি েমলক্টকমন্ক অ্ব মমলান্”, 

ইতামল-এ দইু বছর েূণড বৃমত্ত অ্জড ন্ কক্র। 

 

 

তার িকক্ের মবষয় মছল, ১৯৭১ সাক্ল বাংলাক্দক্শর স্বাধীন্তা যুক্ের সময় খুলন্ার চুকন্গক্র গন্হতযা। তার এই 

েকক্ের সামবডক তত্ত্বাবধাক্ন্ মছক্লন্ ইউএমের স্থােতয মবোক্গর মশক্ষক; মুহতামহন্ ইকবাল, মজয়াউল ইসলাম, 

মাশরুর মামুন্ মমঠুন্, এবং উদয় শংকর দত্ত। 

http://bangla.campuslive24.com/achivement/8589/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%9C-%E0%A6%8F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8


তামায়ুজ আন্তজড ামতক এযাওয়ার্ড  একটি  এক্েক্লি এযাওয়ার্ড  যা স্নাতকধারী মশক্ষািীক্দর তাক্দর স্থােতয, ন্গর ও 

েমরকেন্ার ন্কশা এবং েুদশৃয ন্কশার উের মবক্শর িকক্ের জন্য েুরস্কার িদান্ করা হয় 

http://bangla.campuslive24.com/special-news/8589/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-
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িিম বাংলাক্দশী মহক্সক্ব ইউএমের মশক্ষািীর আন্তজড ামতক তামায়ুজ 

এযাওয়ার্ড  ২০১৭ অ্জড ন্ 

ইউমন্োমসডটি অ্ব এমশয়া েযামসমিক্কর (ইউএমে) স্থােতয মবোক্গর 

মশক্ষািী মন্শাত তাসন্ীম ঐশী তার স্নাতক িকক্ের জন্য আন্তজড াামতক তামায়ুজ এযাওয়ার্ড  ২০১৭ িমতক্যামগতায় িিম স্থান্ অ্মধকার 

কক্রক্ছ। মুলত: মবশ্ববযােী স্নাতক িকক্ের স্নাতক ধারীক্দর স্থােতয, ন্গর এবং েূদশৃয ন্কশার উের এই েুরস্কার িদান্ করা হয়। 
একদল অ্মেজ্ঞ মবচারক িাক্ন্ল মন্ধডামরত িমিয়ার মক্ধয মদক্য় মবজয়ীক্দর মন্ধডারণ কক্র িাক্কন্ পযখাক্ন্ এবছর মবক্শ্বর পমাট ৪২ টি 

পদক্শর ১১৮ টি মবশ্বমবদযালক্য়র ৪৬৮ জন্ স্নাতক ধারীক্দর মন্ক্য় এ িমতক্যামগতার আক্য়াজন্ করা হয় জর্ড াক্ন্। িমতক্যামগতার 

েুরস্কার মহক্সক্ব মন্শাত “ইউমন্োমসডটি েমলক্টকমন্ক অ্ব মমলান্”, ইতামল-এ দইু বছর েূণড বৃমত্ত অ্জড ন্ কক্র। তার িকক্ের মবষয় মছল, 

১৯৭১ সাক্ল বাংলাক্দক্শর স্বাধীন্তা যুক্ের সময় খুলন্ার চুকন্গক্র গন্হতযা । তার এই েকক্ের সামবডক তত্ত্বাবধাক্ন্ মছক্লন্ ইউএমের 

স্থােতয মবোক্গর মশক্ষক; মুহতামহন্ ইকবাল, মজয়াউল ইসলাম, মাশরুর মামুন্ মমঠুন্, এবং উদয় শংকর দত্ত। তামায়ুজ আন্তজড ামতক 

এযাওয়ার্ড  একটি এক্েক্লি এযাওয়ার্ড  যা স্নাতকধারী মশক্ষািীক্দর তাক্দর স্থােতয, ন্গর ও েমরকেন্ার ন্কশা এবং েুদশৃয ন্কশার উের 

মবক্শর িকক্ের জন্য েুরস্কার িদান্ করা হয়। (পিস মবজ্ঞমি) 

http://bangla.prnewsbd.com/corporate-
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%E0%A7%80-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A6%87/ 
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