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আইইিব বাংলােদশ এর ��িসেড�ট ও অে�িলয়া চ�া�ােরর ি�পাি�ক �বঠক অ�ি�ত

১৩ জুন িসডিনর ওেয়�টঅথ� এর সিফেটল �হােটেল অে�িলয়ান একােডমী অফ �টকেনালিজ অ�া�ড ইি�িনয়ািরং ইেনােভশন এবং এ�াওয়াড� অ��ােন অিতিথ
িহেসেব উপি�ত িছেলন ইনি�িটউশন অব ইি�িনয়াস� বাংলােদশ (আইইিব) এর স�ািনত ��িসেড�ট, বাংলােদশ আওয়ামীলীেগর িব�ান ও �যুি�িবষয়ক স�াদক
�েকৗশলী ড. আ�ুস সবুর। ইি�িনয়াস� অে�িলয়া (ইএ) এর সভাপিত, িসডিন িবভােগর জনাব �স হাওয়াড� এবং ইএ এর �জনােরল ম�ােনজার জনাব ��গ ইিভং,
আইইিব অে�িলয়া চ�া�ােরর �চযারম�ান �েকৗশলী আ�ুল মিতন, সাধারণ স�াদক ড. আহম কাম��ামান এ পুর�ার িবতরণী অ��ােন উপি�ত িছেলন।
অে�িলয়া সরকােরর িশ�, িব�ান ও �যুি� ম�ী অ�া��ুস এমিপ অ��ােনর উে�াধন কেরন।

ইএ এর িসডিন িবভােগর ��িসেড�ট জনাব �স হাওয়াড� এবং �জনােরল ম�ােনজার জনাব ��গ ইিভং আইইিব অে�িলয়া চ�া�ােরর জ� যেথ� কাজ কেরেছন। ৪
িডেস�র ২০১৮ এ িসডিনেত অ�ি�ত ১২০ বাংলােদিশর �েকৗশলীেদর চাটাড� �েফশনাল ইি�িনয়ািরং (িসিপই�) �সিমনাের তারা উপি�ত িছেলন। �সখােন ইএ এর
স�ািনত িসইও জনাব িপটার ম�াকইনটাইের এবং অে�িলয়ায় িনযু� বাংলােদশ হাইকিমশনার �মাহা�দ সিফউর রহমানও উপি�ত িছেলন।
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২০১৭ সব ��� ® সংরি�ত। নবধারা িনউজ | এই ওেয়বসাইেটর �কােনা �লখা, ছিব, িভিডও অনুমিত ছাড়া ব�বহার �বআইিন।

এরপর �ই ��িসেড�ট ‘িকভােব বাংলােদিশ �পশাদার �েকৗশলী �ই �দেশর মেধ� শি�শালী ি�-পাি�ক স�ক� �তির করেত পাের, িবেশষ কের আইইিবিব
অ�েমািদত �েকৗশল িব�িবদ�ালেয়র ওয়ািশংটন অ�াকড� অ�াে�িডেটশনিটর পূণ� �া�রকারী �স িবষেয় আেলাচনা হয়।

এ আেলাচনা অে�িলয়ার ইএ এর মেতা আ�জ�ািতক �েকৗশল এ�ালােয়� পাট�নার িহেসেব আইইিবিব’র জ� একিট মাইলফলক বেল মেন করা হে�। অ��ােন
আগামী ২০২০ সােলর জা�য়ািরেত বাংলােদেশ অ�ি�তব� ৬০তম আইইিবিব সে�লেন ইএ এর ��িসেড�ট ও �জনােরল ম�ােনজারেক অংশ�হণ করার জ�
আইইিব বাংলােদশ এর ��িসেড�ট �েকৗশলী ড.আ�ুস সবুর আম�ণ জানান।

িবষয় : অে�িলয়া আইইিব ি�পাি�ক �বঠক বাংলােদশ
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