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ইউননোনসিটি অব এনিয়া প্যানসনিভের (ইউএনপ্) আভয়াজভন ৯ম জাতীয় স্নাতে গনিত অনলনিয়াভের ঢাো দনিি 

অঞ্চভলর ননবিাচনী প্বি িননবার অননুিত হভয়ভে।ইউননোনসিটি অব এনিয়া প্যানসনিভের (ইউএনপ্) আভয়াজভন ৯ম 

জাতীয় স্নাতে গনিত অনলনিয়াভের ঢাো দনিি অঞ্চভলর ননবিাচনী প্বি িননবার অনুনিত হভয়ভে। 

বাাংলাভদি গনিত সনমনত ও এ এি মুনজবুর রহমান িাউভেিভনর সহভ ানগতায় এটি আভয়াজন েরা হয়। 
ইউননোনসিটি অব এনিয়া প্যানসনিভের ডদওয়া সাংবাদ নবজ্ঞনিভত জানাভনা হভয়ভে, প্রনতভ ানগতায় প্রথম স্থান 

অনিোর েভর ঢাো নবশ্বনবদযালভয়র িনলত গনিভতর নিিাথী ডিােন ডসৌরে দত্ত। প্রনতভ ানগতায় নিতীয় 

স্থান অনিোর েভরন ঢাো নবশ্বনবদযালভয়র গনিত নবোভগর আভরে নিিাথী োনিল ইবভন োমাল ও 

তৃতীয় স্থান অনিোর েভরন ইউএনপ্র গনিত নবোভগর নিিাথী জনুাভয়দ োমাল। প্রনতভ ানগতার প্রথম দি 

জনভে সাটিি নিভেট ও ডেস্ট ডদওয়া হয়। 
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সাংবাদ নবজ্ঞনিভত আরও জানাভনা হয়, অনলনিয়াভে ঢাো দনিি অঞ্চভলর নবনেন্ন নবশ্বনবদযালভয়র ডমাট 

৭৬ জন প্রনতভ াগী অাংি ডনন। এঁভদর মভিয প্রথম ১০ জন চূড়ান্ত প্ভবি অাংি ডনওয়ার সুভ াগ ডপ্ভয়ভেন। ৯ম 

জাতীয় স্নাতে গনিত অনলনিয়াভের ঢাো দনিি অঞ্চভলর ননবিাচনী প্ভবির প্রিান পৃ্িভপ্াষে নহভসভব রভয়ভে 

এনসআই বাাংলাভদি নলনমভটে।  

 

অনুিাভনর উভিািন েভরন ইউএনপ্র ট্রানস্ট ডবাভেি র সোপ্নত োইয়ুম ডরজা ডচৌিুরী। অনলনিয়াভের 

সমাপ্নী প্ভবির প্রিান অনতনথ নেভলন নবশ্বনবদযালভয়র উপ্াচা ি অিযাপ্ে ে. জানমলুর ডরজা ডচৌিুরী। 

অনুিাভন আরও উপ্নস্থত নেভলন ইভমনরটাস অিযাপ্ে ে. আবু্দল মনতন প্াভটায়ারী, ে. মুননবুর রহমান 

ডচৌিুরী, অিযাপ্ে সাভজদা বানু, অিযাপ্ে ে. এম. োয়ভোবাদ ও ডমা. মননরুল আলম সরোর। সমাপ্নী 
বক্তবয ডদন অনুিাভনর আহ্বায়ে ে. সননজৎ কুমার প্ল। 
 

http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1374436/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1-

%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4 

 

 

 

Undergraduate math Olympiad 

held 

Staff Correspondent  

Shovon Sourav Datta, a student of applied mathematics department of Dhaka University won the 1st position in the 9th 

Dhaka South Regional Undergraduate Mathematics Olympiad 2017 held at the University of Asia Pacific (UAP) 

yesterday, said a press release.  

 

Bangladesh Mathematical Society and AF Mujibur Rahman Foundation organised the programme, hosted by the 

department of basic sciences and humanities of UAP. 

 

Professor Dr Jamilur Reza Choudhury, vice chancellor of UAP, handed over crests and certificates to the first 10 winners 

who will join in the final round of National Undergraduate Mathematics Olympiad 2017 to be held next month. Some 76 

participants from different universities of Dhaka South zone took part in the contest.  

http://www.thedailystar.net/city/undergraduate-math-olympiad-held-1496560 

http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1374436/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1374436/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1374436/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1374436/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4
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UAP hosts Math Olympiad 
Published : Monday, 27 November, 2017 at 12:00 AM Count : 17 

Eduvista Desk 
    

Bangladesh Mathematical Society - A.F. Mujibur Rahman Foundation 9th Dhaka South Regional 

Undergraduate Mathematics Olympiad 2017 (DSRUMO17) was held at University of Asia Pacific (UAP) 

on Saturday 25 November 2017. This Regional Olympiad is a selection round of the National 

Undergraduate Mathematics Olympiad 2017 (NUMO17). Shovon Sourav Datta, a student of Applied 

Department of Dhaka University (DU) won the 1st position while 2nd and 3rd position goes to DU 

Mathematics Department. The 2nd & 3rd winners were Kafil Ibna Kamal and Zunayed Kamal Nibir 

respectively. The first 10 winners were received a crest and certificate which was presented by Professor 

Dr. Jamilur Reza Choudhury, VC, UAP. The opening session was inaugurated by Mr. Qayum Reza 

Chowdhury, Chairman, Board of Trustees, UAP. The Vice Chancellor of UAP, Prof. Dr. Jamilur Reza 

Choudhury was the Chief Guest of the closing session. Professor Emeritus Dr. Abdul Matin Patwary, Dr. 

Munibur Rahman Chowdhury, Prof Sajeda Banu, Prof. Dr. M. Kaykobad, and Prof. Md. Manirul Alam 

Sarker were also present in the program. Dr. Sanjit Kumar Paul, convener of the event has given the vote 

of thanks. The program was hosted by Department of Basic Sciences and Humanities, UAP. A total 76 

participants from different universities of Dhaka South zone took part in this competition. Top ten 

contestants were selected to join in the final round of NUMO17 to be held in December 2017. 

http://www.observerbd.com/details.php?id=108143 

https://www.ekalerkantho.com/home/page/2017-11-27/8
http://www.observerbd.com/author.php?n=Eduvista%20Desk
http://www.observerbd.com/details.php?id=108143
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৯ম ঢাো দনিি স্নাতে গনিত অনলনিয়াে 
  ননজস্ব প্রনতভবদে 

 
 

 
অননুিত হভয় ডগল ৯ম জাতীয় স্নাতে গনিত অলনিয়াভের ঢাো দনিি অঞ্চলভর ননবিাচনী প্বি। িননবার রাজিানীর 

িামিভগভট ইউনোনসিটি অব এনিয়া প্যাসনিে (ইউএনপ্) েযািাভস বাাংলাদভি গনিত সনমনত এবাং এ এি মজুনবরু রহমান 

িাউেভিভনর ড ৌথ সহভ াগনতায় এই প্রনতভ ানগতার আভয়াজন েরা হয়। 
প্রনতভ ানগতায় প্রথম স্থান অজি ন েভর ঢাো নবশ্বনবদযালভয়র (ঢানব) এযাপ্লাইে মযাথমযাটিক্স নবোভগর োত্র ডিােন ডসৌরে 

দত্ত প্রান্ত। নিতীয় ও তৃতীয় স্থান অজি ন েভরভে ঢানবর মযাথভমটিক্স নবোভগর োত্র োনিল ইবভন োমাল এবাং এই 

নবশ্বনবদযালভয়র মযাথমযাটিক্স নবোভগর োত্র জনুাভয়দ োমাল নননবড়। প্রনতভ ানগতায় প্রথম দি জনভে সাটিি নিভেট ও ডেস্ট 

প্রদান েরা হয়। 
অনিুাভনর উভিািন েরভন ইউএপ্নর ট্রাানস্ট ডবাভেি র সোপ্নত জনাব োইয়মু ডরজা ডচৌিুরী। 
অনলনিয়াভে ঢাো দনিি অঞ্চভলর নবনেন্ন নবশ্বনবদযালভয়র সবিভমাট ৭৬ জন প্রতনতভ াগী অাংি ডনয়। এদভর মিয ডথভে 

প্রথম ১০ জন চূড়ান্ত প্ভবি অাংি ডনয়ার সুভ াগ ডপ্ভয়ভে। 
প্রিান অনতনথর বক্তভবয োইয়ুম ডরজা ডচৌিুরী বভলন, ডমিানেনত্তে সেল ডিভত্র গনিভতর প্রভয়াজনীয়তা রভয়ভে। তাই গনিত 

ননভয় আমাভদর আরও মনভ াগী হভত হভব। নতনন আরও বভলন, নিিা বযবস্থার শুরুর নদভে আমাভদর ননম্নমাভনর প্াঠদান 

প্রনেয়ার িভল নিিানথিভদর মভন গনিতেীনত োজ েরত। নেন্তু নচত্র বদভলভে, তরুনরা এখন েয় না ডপ্ভয় গনিত ননভয় 

আরও জানার ও গভবষিা েরার প্রনত আগ্রহী হভে। আমাভদর এই িারাটাভে িভর রাখভত হভব। এজভনযই এই গনিত 

অনলনিয়াভের আভয়াজন েরা হভয়ভে। 
অনিুাভন আরও বক্তবয রাভখন ইভমনরটাস প্রভিসর  ে. আব্দুল মনতন প্াভটায়ারী, ে. মনুনবরু রহমান ডচৌিুরী, প্রভিসর 

সাভজদা বান,ু প্রভিসর ে. এম. োয়ভোবাদ এবাং ডমা. মননরুল আলম সরোর। সমাপ্নী বক্তবয ডদন অনিুাভনর েনভেনার 

ে. সননজৎ কুমার প্ল। 

http://www.dainikamadershomoy.com/education/112953/%E0%A7%AF%E0%A6%AE-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-

http://www.dainikamadershomoy.com/education/112953/%E0%A7%AF%E0%A6%AE-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1
http://www.dainikamadershomoy.com/education/112953/%E0%A7%AF%E0%A6%AE-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1


%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1 

 
 

 

ঢাো দনিি স্নাতে গনিত অনলনিয়াে 
  ননজস্ব প্রনতভবদে 

 
 
অননুিত হভয় ডগল নবম জাতীয় স্নাতে গনিত অনলনিয়াভের ঢাো দনিি অঞ্চভলর ননবিাচনী প্বি। গতোল রাজিানীর 

িামিভগভট ইউনোনসিটি অব এনিয়া প্যানসনিে (ইউএনপ্) েযািাভস বাাংলাভদভি গনিত সনমনত এবাং এ এি মনুজবরু রহমান 

িাউেভিভনর ড ৌথ সহভ াগনতায় এ প্রনতভ ানগতার আভয়াজন েরা হয়। 
প্রনতভ ানগতায় প্রথম স্থান অনিোর েভরন ঢাো নবশ্বনবদযালভয়র (ঢানব) অযাপ্লাইে মযাথভমটিক্স নবোভগর োত্র ডিােন 

ডসৌরে দত্ত প্রান্ত। নিতীয় ও তৃতীয় হভয়ভেন ঢানবর মযাথভমটিক্স নবোভগর োত্র োনিল ইবভন োমাল এবাং এনিয়া প্যানসনিে 

নবশ্বনবদযালভয়র মযাথভমটিক্স নবোভগর োত্র জনুাভয়দ োমাল নননবড়। প্রথম দিজনভে সাটিি নিভেট ও ডেস্ট প্রদান েরা হয়। 
অনিুাভনর উভিািন েরভন ইউএপ্নর ট্রানস্ট ডবাভেি র সোপ্নত োইয়ুম ডরজা ডচৌিুরী। ঢাো দনিি অঞ্চভলর নবনেন্ন 

নবশ্বনবদযালভয়র সবিভমাট ৭৬ প্রনতভ াগী অাংি ডনন। তাভদর মিয ডথভে প্রথম দিজন চূড়ান্ত প্ভবি অাংি ডনওয়ার সুভ াগ 

ডপ্ভয়ভেন। 

http://www.dainikamadershomoy.com/todays-paper/khobor/113061/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1 

 

 
৯ম ঢোকো দপিি স্নোতক গপিত অপিপি োড অেপুিত 

প্রোি : ২৫ নভেম্বর ২০১৭, ১৭:৩৫ 

http://www.dainikamadershomoy.com/education/112953/%E0%A7%AF%E0%A6%AE-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1
http://www.dainikamadershomoy.com/education/112953/%E0%A7%AF%E0%A6%AE-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1
http://www.dainikamadershomoy.com/todays-paper/khobor/113061/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1
http://www.dainikamadershomoy.com/todays-paper/khobor/113061/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1
http://www.dainikamadershomoy.com/todays-paper/khobor/113061/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1
http://www.dainikamadershomoy.com/todays-paper/khobor/113061/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A1


 

পিিোতত ো প্রপতপেপি 

নপ্রন্ট অঅ-অ+ 

৯ম জাতীয় স্নাতে গনিত অনলনিয়াভের ঢাো দনিি অঞ্চভলর ননবিাচনী প্িব ইউননোনসিটি অব এনিয়া 
প্যানসনিে (ইউএনপ্) এ অনুনিত হভয়ভে। িননবার বাাংলাদভি গনিত সনমনতর এবাং এ এি মুনজবুর রহমান 

িাউভেিভনর ড ৌথ সহভ ানগতায় এটি আভয়াজন েরা হয়।  

প্রনতভ ানগতায় প্রথম স্থান অনিোর েভরন ঢাো নবশ্বনবদযালভয়র (ঢানব) এযাপ্লাইে মযাথভমটিক্স এর োত্র 

ডিােন ডসৌরে দত্ত প্রান্ত, নিতীয় স্থান এেই নবশ্বনবদযালভয়র মযাথভমটিক্স নেপ্াটি ভমভন্টর আভরে োত্র োনিল 

ইবভন োমাল ও তৃতীয় স্থান অনিোর েভরন এেই নবোভগর োত্র জনুাভয়দ োমাল নননবড়। প্রনতভ ানগতায় 

প্রথম দি জনভে সাটিি নিভেট ও ডেস্ট প্রদান েরা হয়। অনুিাভনর উভিািন েরভন ইউএনপ্'র ট্রানস্ট ডবাভেি র 

সম্মাননত সোপ্নত জনাব োইয়ুম রভজা ডচৌিুরী। অনলনিয়াভের সমাপ্নী প্ভবির প্রিান অনতনথ নেভলন 

নবশ্বনবদযালভয়র সম্মাননত উপ্াচি া  প্রিভসর ে. জামনলুর রভজা ডচৌিুরী। অনুিাভন আরও উপ্নস্থত নেভলন 

ইভমনরটাস প্রিভসর ে. আবু্দল মনতন প্াভটায়ারী, ে. মুননবুর রহমান ডচৌিুরী, প্রভিসর সাভজদা বান,ু প্রিভসর 

ে. এম. োয়ভোবাদ এবাং ডমা. মননরুল আলম সরোর। সমাপ্নী বক্তবয ডদন অনুিাভনর েনভেনার ে. 

সননজৎ কুমার প্ল। অনলনিয়াভে ঢাো দনিি অঞ্চভলর নবনেন্ন নবশ্বনবদযালভয়র সবিভমাট ৭৬ জন প্রনতভ াগী 
অাংি ডনন। এভদর মভিয প্রথম ১০ জন চূড়ান্ত প্ভবি অাংি ডনয়ার সুভ াগ ডপ্ভয়ভেন। ৯ম জাতীয় স্নাতে গনিত 

অনলনিয়াে ঢাো ঢাো দনিি অঞ্চভলর ননবিাচনী প্ভবির প্রিান পৃ্িভপ্াষে নেভলা এনসআই বাাংলাভদি 

নলনমটিে। 
http://www.bbarta24.net/whole-country/dhaka-division/55996 

 

http://www.bbarta24.net/whole-country/dhaka-division/55996

