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��সিব�ি� 

আজ ৪ জানুয়াির, ২০১৮ তািরখ শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালয়, িসেলট-এর সমাজকম� িবভােগর উেদ�ােগ ও সমাজকম� 
ও �টকসই সামািজক উ�য়ন শীষ�ক ৩িদনব�াপী আ�জ�ািতক সে�লেনর �ভ উে�াধনী অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�েব� মাননীয় অথ� 
ও পিরক�না �িতম�ী এম এ মা�ান এমিপ বেলন, বত�মান সরকার সমােজর কল�ােণ িবিভ� কম�সূিচ বা�বায়ন করেছ। সমাজ ও 
�দেশর উ�য়েনর �চুর অথ� ব�য় করা হে�। এসব অথ� সিঠক উপােয় হে� বা উ�য়ন কম�সূিচ যথাযথ হে� কীনা এবং আেরা �কান 
ধরেনর কম�সূিচ হােত �নয়া যায় �স ব�াপাের গেবষণা �েয়াজন রেয়েছ। উ�য়ন কম�সূিচ �টকসই করেত গেবষকেদর ভূিমকা রাখেত 
হেব। অথ� ও পিরক�না �িতম�ী বেলন, িবগত কেয়ক বছের �দেশর অেনক অথ�ৈনিতক উ�য়ন হেয়েছ। দির�তার হার অেনক 
কেমেছ। তবুও �দেশর �মাট জনসংখ�ার ২২-২৩% �লাক এখেনা দির� সীমার নীেচ জীবনযাপন করেছ। সরকার �টকসই উ�য়ন 
ল�� (এসিডিজ) বা�বায়েন  কাজ করেছ। তাই এ সে�লন সরকােরর উ�য়ন ল�� বা�বায়েন সহায়ক হেত পাের। 

সভাপিতর ব�েব� ভাইস চ�াে�লর �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন, আমরা িমিলিনয়াম �ডেভলপেম� �গা� েস (এমিডিজ) 
ভাল কেরিছ এবং এসিডিজেতও ভাল করেব। তেব এজন� একােডিমক গেবষণা �েয়াজন রেয়েছ এবং এ সে�লন এে�ে� সহায়ক 
ভূিমকার পালন করেব।  

সে�লন বা�বায়ন কিমিটর সাধারণ স�াদক �েফসর ড. �মা. ইসমাইল �হােসেনর পিরচালনায় উে�াধনী অনু�ােন িবেশষ অিতিথ 
িহেসেব ব�ব� রােখন িব�িবদ�ালেয়র �কাষাধ�� �েফসর ড. �মা. ইিলয়াস উ�ীন িব�াস, ই�ারন�াশন�াল এেসািসেয়শেনর অব 
�ুল অব �সাশ�াল ওয়ােক�র সভাপিত �েফসর ড. আনামািরয়া কামপািনিন, আেমিরকান ই�ি�িটউট অব বাংলােদশ �ািডেজর 
সভাপিত �েফসর ড. �গালাম এম মাতবর, শািব�িবর সামািজক িব�ান অনুষেদর িডন �েফসর ড. �মা. আব�ল গিন, পুিলেশর 
িসেলট র �াে�র িডআইিজ �মা. কাম�ল আহসান।  

উে�াধনী অনু�ােন ¯^vMZ ব�ব� রােখন সমাজকম� িবভােগর িবভাগীয় �ধান �েফসর ড. ফয়সাল আহ�দ ও সে�লন বা�বায়ন 
কিমিটর আ�ায়ক �েফসর ড. তুলসী কুমার দাস।  

উে�খ�, আ�জ�ািতক এ সে�লেনর ২৫িট �টকিনক�াল �সশেন আেমিরকা, কানাডা, জাপান, িনউিজল�া�, ইটািল, ইে�ােনিশয়া, 
মালয়িশয়া, ভারতসহ �দশ-িবেদেশর গেবষকগণ সমাজকম�, উ�য়ন ও সামািজক সমস�া িবষয়ক গেবষণা �ব� উপ�াপন করেবন। 
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