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চাকিরর বাজাের িব ান ও যুি
সরকাির িব িবদ ালেয়র মেতা এখন বসরকাির িব িবদ ালয় েলােতও পড়ােনা হে িব ান যুি র নানা
িবষয়। আর িবষয় েলার মেধ বাছাই করা কেয়ক র চাকিরর বাজার স েক ধারণা িদে ন িমজানুর রহমান
১৭ আগ , ২০১৬ ০০:০০

ছিব : ফােমসী িবভাগ, ইউএিপ

 কাথায় কান িবষয় ?
বসরকাির িব িবদ ালয় েলার মেধ ব বসায় িশ া শাখা ও েকৗশল শাখা কমেবিশ সব িব িবদ ালেয়ই দখা
যায়। এর মেধ িকছু িবষয় কমন ,  যমন—িবিবএ ও ইেলকি ক াল অ া ইেলক িনকস ইি িনয়ািরং। এর
মেধ ও িকছু িব িবদ ালয় ধু েকৗশল িবষয়িনভর,  যমন—আহছানউ াহ িব ান ও  যুি িব িবদ ালয়। এ
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িব িবদ ালেয় ব ােচলর ইন আিকেটকচার, িসিভল ইি িনয়ািরং, কি উটার সােয় অ া ইি িনয়ািরং,
ইেলকি ক াল অ া ইেলক িনকস ইি িনয়ািরং,  ট টাইল ইি িনয়ািরং, ই াি য়াল অ া
াডাকশন
ইি িনয়ািরং,  মকািনক াল ইি িনয়ািরংেয় াতক িডি দওয়া হেয় থােক।
ইউনাইেটড ই ারন াশনাল ইউিনভািস েত ু ল অব সােয় অ া ইি িনয়ািরংেয় কি
ইি িনয়ািরং, কি উটার অ া  টিলকিমউিনেকশনস ইি িনয়ািরং, ইেলকি ক াল অ া
ইি িনয়ািরং, ইেলক িনকস অ া টিলকিমউিনেকশনস ইি িনয়ািরং।

উটার সােয় অ া
ইেলক িনকস

সানারগাঁও িব িবদ ালয় িসিভল ইি িনয়ািরং,  মকািনক াল ইি িনয়ািরং, কি উটার সােয় অ া
ইি িনয়ািরং, ইেলকি ক াল অ া ইেলক িনকস ইি িনয়ািরং,  নভাল আিকেটকচার অ া মিরন ইি িনয়ািরং,
ট টাইল ইি িনয়ািরং, অ াপােরল ম ানুফ াকচার অ া টকেনালিজ, আিকেটকচার িবষেয় াতক িডি
িদে ।
এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয় ফামািস, আিকেটকচার, কি উটার সােয় অ া ইি িনয়ািরং, িসিভল
ইি িনয়ািরং, ইেলকি ক াল অ া ইেলক িনকস ইি িনয়ািরংেয় াতক িডি অফার করা হয়।
াক িব িবদ ালেয়র েকৗশল িবভােগর আ জািতক নানা ীকৃ িত রেয়েছ। স িত তারা মহাশূেন উ পেণর
জন এক ন ােনা স ােটলাইট  তির কেরেছ। িব িবদ ালয় র সহেযাগী অধ াপক ড. খিললুর রহমান মেন
কেরন, এর ফেল মহকাশ িনেয় গেবষণা হওয়া দেশর মেধ অ ভু হেব বাংলােদশ।
াক িব িবদ ালেয়র ছা রা এর আেগ রাবট তির কের িবে র দরবাের বাংলােদেশর মাথা উঁচু কেরেছ।
িব িবদ ালয় েত িব ান ও েকৗশেলর য িবষয় েলােত াতক পড়ার সুেযাগ আেছ তা হেলা অ া াইড
িফিজকস ও ইেলক িনকস, আিকেটকচার, বােয়ােটকেনালিজ, কি উটার সােয় অ া ইি িনয়ািরং,
কি উটার সােয় , ইেলক িনকস অ া কিমউিনেকশনস ইি িনয়ািরং, ইেলকি ক াল অ া ইেলক িনকস
ইি িনয়ািরং, গিণত, পদাথিব ান ও মাইে াবােয়ালিজ।
চাকিরর বাজার
াপত : বাংলােদেশ চলমান উ য়ন ও নগরায়েণর কারেণ াপত
ে বড় জনবেলর চািহদা তির হেয়েছ।
সিদেক ল রেখ বতমােন সরকাির িব িবদ ালয় েলার পাশাপািশ বসরকাির িব িবদ ালয় েলাও িবষয় েত
পাঠদান 
কেরেছ। বসরকাির িব িবদ ালেয় আিকেটকচােরর িবষেয় কথা বলেত হেল আহছানউ াহ
িব িবদ ালেয়র নাম আলাদা কের বলেতই হেব। এ িব িবদ ালয়  িত ার পর থেক েকৗশেলর ছা েদর
অন তম পছ িহেসেব িনেজেক  িত া কেরেছ। াক, এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়ও আিকেটকচার পড়ােনা
হয়। িবষয় েত পড়ার সুেযাগ আেছ সানারগাঁও িব িবদ ালেয়ও।
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ইউিনভািস

অব এিশয়া প ািসিফক

UAPPRD
িব িবদ ালেয়র ু ল অব মিডিসেনর অধীেন ফামািস িবভাগ িনেয় বলেছন িবভােগর চয়ারম ান অধ াপক ড.
ণালী খ কার
ভিত : মাধ িমক ও উ মাধ িমক িব ান িবভাগ থেক অ ত িজিপএ ৪ থাকেত হেব। ১০০ ন েরর িলিখত ও
পের মৗিখক পরী ায় অংশ িনেত হেব।
খরচ : ভিত হেত ২১ হাজার,  িত সিম াের রিজে শন িফ ৪৫ হাজার ও  উশন িফ িহেসেব ৫০ হাজার কের
১৬২ িডেট মাট সাত লাখ ৬০ হাজার টাকা।
বৃি : মাধ িমক ও উ মাধ িমেক িজিপএ ৫ পেল উশন িফর ওপর ৫০ শতাংশ, ৪.৫ বা ৪ পেল ভিতর সময়
যথা েম ২৫ শতাংশ ও ১০ শতাংশ টাকা ছাড় পাওয়া যােব। িত সিম াের ফলাফেলর িভি েত উশন িফর
ওপর ২৫ থেক ১০০ শতাংশ বৃি পাওয়া যােব। মুি েযা া কাটায় মাট িশ াথ র িতন শতাংশ িবনা বতেন
পড়েত পারেবন। আেবদেনর িভি েত দির ও মধাবীেদর উশন িফেয়র ওপর ১০ থেক ১০০ শতাংশ বৃি
দওয়া হেব।
লখাপড়া : তাি ক িবষেয়র পাশাপািশ ব বহািরক িবষেয়ও িবেশষ জার দওয়া হয়। িবভাগ থেক িনয়িমত
জানাল কাশ করা হয়। সখােন ছা ছা ীরা তাঁেদর গেবষণা ব িলেখ মান বাড়ােত পােরন।
সুেযাগসুিবধা : মাি িমিডয়া াস ম, উ তমােনর ল াব ও িরসাচ ল াবেরটির আেছ। ব বহািরক ান উ ত
করেত দিশিবেদিশ ওষুধ ক ািনর ক
 তাব ি েদর উপি িতেত িনয়িমত সিমনার করা হয়। চাকিরর
:
ওষুধ ক ািনেত ফামািস ,  য়িব য়কম ,  মিডিসন িরসাচ স াের গেবষকসহ নানা ে চাকির করা
যােব।
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