
 

বিএনবিইউ’তে শুদ্ধাচার চচ চা 

 

িাাংলাদেশ ইউদনদকা জােীয় কবিশন (বিএনবিইউ) 

১৯৭৩ িাদল িাাংলাদেশ ইউদনদকা জােীয় কবিশন প্রবেবিে হয়। প্রবেিালগ্ন তেদকই এটি বশক্ষা িন্ত্রণালদয়র িাংযুক্ত েপ্তর 

বহদিদি কাজ কদর আিদে। মূলে িাাংলাদেশ িরকাদরর প্রবেবনবি বহদিদি ইউদনদকা/আইদিদকার িাদে বলয়াঁদজা করার 

িাধ্যদি বিএনবিইউ িাাংলাদেদশ বিবিন্ন কি চকাণ্ড পবরচালনা কদর োদক। অন্যান্য তেদশর জােীয় কবিশনগুদলার িেই 

বিএনবিইউ বচন্তা ও ধ্যান িারণার গদিষণাগার, িানেণ্ড বনরূপণকারী, বিয়াবরাং হাউি, নীবে বনি চারনী বিষয়ক পরািশ চ 

প্রোন, বিশ্বব্যাাপী জােীয় কবিশনগুদলার িদগে  ি্পরদকচাদন্নায়ন ও এর িক্ষিো ৃদবদ্ধকারী প্রবেিান বহদিদি িবিয়িাদি 

কাজ কদর আিদে।  

শুদ্ধাচার চচ চায় বিএনবিইউ এর প্রয়ািঃ 

শুদ্ধাচার ও িানি জীিদনর অদনক গুণদক িারণ করদে পাদর এিন একটি শব্দ হদে ‘INTEGRITY’ (ইদেবিটি) িা 

িাধুো যা িানুষদক িাহদির িাদে ‘িেযদক তিাকাদিলা করা’ অেিা প্রদযাজয তক্ষদে ‘না’ িলদে তশখায়। িাাংলাদেশ 

ইউদনদকা জােীয় কবিশন )বিএনবিইউ( , বশক্ষা িন্ত্রণালদয়র একটি গুরুত্বপূণ চ িাংস্থা বহদিদি বনজ কি চদক্ষদে িকল কি চচারী 

ও এ িিদনর িকদলর জন্য এই িাধুোর চচ চা করার প্রয়াদিই একটি  ‘INTEGRITY’ কন চার স্থাপদনর কাজ শুরু 

কদরবেল ২০১৮ িাদল নদিম্বদরর শুরুদেই। INTEGRITY কন চাদরর মূল বিবশষ্ট হদলা প্রদেযদক োর প্রদয়াজনীয় পণ্যটি 

বনি চাবরে মূল্য বনদজ পবরদশাি কদর বনদয় যাদিন। এখাদন তকান তোকাবন তনই এিাং তিবডাং তিবশদনর িে টাকা তেলা 

িাদপদক্ষ পণ্য তির হওয়ার বিষয়টিও তনই। যার প্রদয়াজন বেবন বনি চাবরে পণ্যটি তনয়ার আদগ িম্পূণ চ বনজ বিদিদকর প্রবে 

োয়িদ্ধো তেদক মূল্য পবরদশাি করদিন। বিগে ১১/১১/২০১৮ োবরখ এ কন চার আত্মপ্রকাদশর প্রাক্বাদল উপবস্থে তেদক 

বিএনবিইউদক তপ্ররণা যুবগদয়দেন প্রবেিাদনর তিদিটাবর তজনাদরল ও িাধ্যবিক ও উচ্চ বশক্ষা বিিাগ, বশক্ষা িন্ত্রণালদয়র 

িবচি জনাি তিাঃ তিাহরাি তহািাইন। বিএনবিইউ এর তেপুটি তিদিটাবর তজনাদরল, জনাি তিাঃ িনজুর তহাদিনিহ িাংস্থার 

িকল কি চকেচা তি িিয় উপবস্থে বেদলন। ক্ষুিা বনিারদণর খাবনক প্রাবপ্তিহ প্রােযবহক জীিদন িাধুো চচ চা করার জন্য এটা 

একটা সুন্দর প্লাটেি চ হদি িদল িদি চ তিদিটাবর তজনাদরল আশা প্রকাশ কদরন।  

আনুিাবনক উদবািনঃ 

বিগে ১৫/১১/২০১৮ োবরখ িকাল ১১:৩০ টায় িাাংলাদেশ ইউদনদকা জােীয় কবিশদনর (বিএনবিইউ) ‘ইদেবিটি কন চার’ 

এর আনুিাবনক উদবািন কদরন বশক্ষা িন্ত্রণালদয়র িাননীয় িন্ত্রী এিাং বিএনবিইউ এর তচয়ারম্যান জনাি নুরুল ইিলাি 

নাবহে এি.বপ.। তি িিয় আরও উপবস্থে বেদলন িাধ্যবিক ও উচ্চ বশক্ষা বিিাদগর িম্মাবনে িবচি ও বিএনবিইউ এর 

তিদিটাবর তজনাদরল, জনাি তিাঃ তিাহরাি তহািাইন। িেো িা িাধুোর উোহরণস্বরূপ িাননীয় বশক্ষািন্ত্রী কন চাদরর িদে 

বনজ অে চ প্রোদনর িাধ্যদি কবে ও অন্যান্য পণ্য িািিী িয় কদরন। বিএনবিইউ এর তিদিটাবর তজনাদরলও একইিাদি 

পণ্য িয় কদর এ মুহূেচটিদক িবহিাবিে কদরন। োঁরা উিয়ই বিএনবিইউদক এ সুন্দর পেদক্ষপ িহদণর জন্য িন্যিাে ও 

প্রশাংিা কদরন। এ োড়াও শুদ্ধাচার ও উদ্ভািনীর যুগপৎ উদযাগ এ কন চারটি একটি চিৎকার অনুকরণীয় উোহরণ হদে পাদর 

িদল িন্তব্যা কদরন।      



 

দুণীবে েিন কবিশন এর তচয়ারম্যান এর আশািােঃ 

বিগে ২২/১১/২০১৮ োবরখ ৃদহস্পবেিার িকাদল িাাংলাদেশ ইউদনদকা জােীয় কবিশন প্রাগে দন অিবস্থে ‘ইদেবিটি 

কন চার’ পবরেশ চদনর জন্য অদনকটা আকবিকিাদি উপবস্থে হন দুণীবে েিন কবিশন এর িম্মাবনে তচয়ারম্যান, জনাি 

ইকিাল িাহমুে। িাাংলাদেশ ইউদনদকা জােীয় কবিশন এর ‘ইদেবিটি কন চার’ পবরেশ চন তশদষ বেবন প্রেদিই এ উদযাদগর 

ভূয়িী প্রশাংিা কদরন। বেবন িদলন িরকাবর কি চকেচাগণ যবেও পবরণে িয়ক নাগবরক, োরপরও োরা যবে স্ব-স্ব েপ্তদর 

এিাদি িেোর চচ চা কদরন োহদল োদের ননবেক মূল্যদিাি আরও শাবনে ও পবরশীবলে হদে পাদর। বেবন এিরদণর 

কন চার বনজ অবেদি স্থাপদনর এিাং এ িরদণর উদযাগ জনগদণর িেো ও আন্তবরকোর অনুশীলদনর িাধ্যদি যদেষ্ট 

উৎিাবহে করদি িদল আশািাে ব্যাক্ত কদরন।  

গণপ্রজােন্ত্রী িাাংলাদেশ িরকাদরর কবপরাইট অবেদি আদিেন ও স্বীকৃবেঃ 

বিগে ২৪/১২/২০১৮ োবরখ তিািিার সৃজনশীল তিিাকদি চর বশদরানাি ‘I.N.T.E.G.R.I.T.Y Corner’ ও  

সৃজনশীল তিিাকদি চর প্রদণো ও তিিাস্বদত্বর অনুপাদের স্বীকৃবে বহদিদি িাাংলাদেশ ইউদনদকা জােীয় কবিশদনর তেপুটি 

তিদিটাবর তজনাদরল জনাি তিাঃ িনজুর তহাদিন গণপ্রজােন্ত্রী িাাংলাদেশ িরকাদরর কবপরাইট অবেি তেদক কবপরাইট 

তরবজদেশন িনে লাি কদরন (িাংযুক্ত)। উদেখ্য, একই িনদে িাাংলাদেশ ইউদনদকা জােীয় কবিশন এই সৃজনশীল কদি চর 

স্বত্বাবিকারী ও স্বদত্বর অনুপাদের স্বীকৃবে লাি কদর। িেয, িেো, িাধুো পারস্পবরক শ্রদ্ধার িাধ্যদি প্রবেবিে তহাক 

একটা সুন্দর ও সুিহান িাাংলাদেশ এটাই িকদলর প্রেযাশা। 
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https://www.facebook.com/bncu.gov.bd/photos/pcb.1036472973189339/1036465753190061/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBkKLzZWeobBie2kCt_WoWWwJfqMJOtRrV77iQesrsWZGXj0cKXPOmciAbhy6m_ilP2Xl7qOrT-7G08&__xts__%5B0%5D=68.ARBnn-6af72rP3ZJKzos3ei0mFf9WeJg9TAeQtdslPadoye-9zz0SxruZxf-HbsJLdtvgW81pjCtT-AOq4H9xzHVtb_GR8e9kFUx6fz52qUC374VAC9iOVhpqIwgshuhCZl2856mP7VnsdPW4uhI1430ilBQ3lZASzDUTe9N1YL-UjJYdaidlsiyB9PQRBz5rED-kxPsSwXGMPhBTZWwi0PxLYxis2qWnm04XCbhSuCPlQ-xnytiMcxXX7fGG9FuPD2Dn2Y1ibJqJYrcyl3B4RvsFCkHEK1UTheDynCyL_rcABGlr5gwXeLSwMHK6L-LpaFgaG7S1J1wwgzUS-MdhYvuHQ


 


