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রাজধানীর �াণেক� ফাম �েগেট ইউিনভািস ��ট অব এিশয়া প�ািসিফেকর দৃ��ন�ন 
ক�া�াস ছিব: িনজ� আেলাকিচ�ী 

 

১৯৯৬ সােল মা� িতনজন িশ�াথ� িনেয় যা�া ইউিনভািস ��ট অব এিশয়া প�ািসিফেকর। মা� ২৫ বছেরই ইউএিপ অ

জ�ন কেরেছ িশ�াথ�-

অিভভাবেকর আ�া। রাজধানীর �াণেক� ফাম �েগেট �ািপত হেয়েছ িব�িবদ�ালয়�টর দৃ��ন�ন �ায়ী ক�া�াস। বত�

মােন এই িব�িবদ�ালেয় নয়�ট িবভােগ �ায় ছয় হাজার িশ�াথ� পড়ােশানা করেছন। আট�ট আ�ার��াজেুয়ট ও ১০�ট 

েপা���াজেুয়ট ে�া�াম চাল ুরেয়েছ। িশ�ক আেছন ৩০৮ জন। এ িব�িবদ�ালেয়র িশ�াথ� ও িশ�ক অনুপাত ২০ : 

১। 



�ুল অব এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অ�া� িডজাইন, �ুল অব ই��িনয়ািরং, �ুল অব েমিডিসন ও �ুল অব িবজেন

স, �ুল অব িহউম�ািন�টজ অ�া� েসাশ�াল সােয়ে�স, �ুল অব ল’, এবং �ুল অব সােয়�—

এ সাত�ট অনুষেদর অধীেন রেয়েছ নয়�ট সমৃ� িবভাগ। রেয়েছ আিক�েটকচার, েবিসক সােয়ে�স অ�া� িহউম�ািন�ট

জ, িবজেনস অ�াডিমিনে�শন, িসিভল ই��িনয়ািরং, ক��উটার সােয়� অ�া� ই��িনয়ািরং, ইেলক��ক�াল অ�া� ই

েলক�িনক ই��িনয়ািরং, ইংিলশ, ল’ অ�া� িহউম�ান রাইটস ও ফােম �িস িবভাগ। রেয়েছ এক�ট আ�জ�ািতক ে�া�াম

ও। ইউেনে�া মদন�জৎ িসং সাউথ এিশয়ান ইনি��টউট অব অ�াডভা�ড িলগ�াল অ�া� িহউম�ান রাইটস �ািডেজ

র অধীেন বাংলােদশসহ সাক�ভ� � েদেশর িশ�াথ�রা পূণ � বৃি�েত ইউএিপর আইন িবভােগ পড়ার সুেযাগ পায় এ িব�িব

দ�ালেয়। 

 

রাজধানীর �াণেক� ফাম �েগেট ইউিনভািস ��ট অব এিশয়া প�ািসিফেকর দৃ��ন�ন 
ক�া�াস  
এ িব�িবদ�ালেয়র �েকৗশল, �াপত�, ফােম �িস এবং আইন িডি� সংি�� �িত�ান এবং ের�জে�শন কাউ��ল �ারা �ী

কৃত। িসমােগা ইনি��টউশন র �াংিকং ২০২২-

এ ইউএিপ বাংলােদেশর �াইেভট িব�িবদ�ালয়�েলার মেধ� ২ ন�ের রেয়েছ এবং বাংলােদেশর সব পাবিলক ও �াই

েভট িব�িবদ�ালেয়র মেধ� ১৮তম �ান অিধকার কেরেছ। যার এিশয়া র �াংিকং ৩৩৩ ও িব� র �াংিকং ৭২৯। স�ম েবস

রকাির িব�িবদ�ালয় িহেসেব ‘�ায়ী সনদ’ লাভসহ ইউ�জিসর ইনি��টউশনাল েকায়ািল�ট অ�াসুয়াের� েসল (আইিকউ

এিস) েথেক িব�িবদ�ালেয়র ে�া�াম ‘েভির �ড’ সা�ট�িফেকশন পাওয়া। ওেয়বেম��কস র �াংিকং ২০২১-

এ ইউএিপ বাংলােদেশর �াইেভট িব�িবদ�ালয়�েলার মেধ� ৯ ন�ের রেয়েছ এবং বাংলােদেশর সব পাবিলক ও �াই

েভট ইউিনভািস ��টর মেধ� ২৭তম �ান অিধকার কেরেছ। যার িব� র �াংিকং ৩৯৮৯। 

এ িব�িবদ�ালেয় ভিত�র সমেয় এসএসিস ও এইচএসিসর ফলাফেলর ওপর িভি� কের ইউ�জিসর িনেদ�শনা অনুযায়ী ৬

 শতাংশ িশ�াথ�েদর িবনামূেল� পড়ােশানার সুেযাগ েদয়ার কথা থাকেলও েমাট িশ�াথ�র ১০-

১২ শতাংশ পয �� �টউশন িফ মু� পড়ােশানার সুেযাগ কের িদে� িব�িবদ�ালয়�ট। েসিম�ার ফলাফেলর ওপর েমধা

বী িশ�াথ�রা শতভাগ পয �� �টউশন িফ ছাড় পায়, মু��েযা�া েকাটায় বৃি�, িভিস ে�শাল ওেয়ভার, দুগ �ম ও অনু�ত 



এলাকার িশ�াথ�েদর বৃি�সহ এ রকম আট ধরেনর বৃি� �দান কের ইউএিপ। �িত�ান�ট বছের �ায় ১৫ েকা�ট টাকার

 েবিশ িশ�াবৃি� েদয়। 

িব�িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর জন� রেয়েছ নানা সুেযাগ-

সুিবধা। ঢাকার �াণেকে� অবি�ত ক�া�ােস রেয়েছ আধুিনক সুেযাগ-

সুিবধা সমি�ত িমলনায়তন, ৬০�টর অিধক �াস�ম, ৫২�টর েবিশ আধুিনক গেবষণাগার, না�িনক েক�ীয় পাঠাগার,

 েমিডেকল সািভ�স, আধুিনক ক�ােফেটিরয়া, কাউ��িলং েস�ার, ইনেডার েগমস�মসহ েস�াল �াব রেয়েছ ১৫�ট। 

এছাড়া িশ�াথ�েদর যুেগাপেযাগী িশ�ার পাশাপািশ একােডিময়া-ই�াি�র সে� েকালাবেরশেনর মাধ�েম েদশ-

িবেদেশর িবিভ� নামকরা েকা�ািনেত ই�ান �িশেপর আেয়াজন করেছ িনয়িমত। ইউিনভািস ��ট অব এিশয়া প�ািসিফ

ক এক�ট �াট� িব�িবদ�ালয় িহেসেব গেড় উঠেব েসিদন আর েবিশ দূর নয়। 

https://bonikbarta.net/home/news_description/332402/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%
AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-
%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%AB-
%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0?fbclid=IwAR0aa6OlapwbzMfS_6mbxgMt_soXhjiYxbDvvUn10kuyA
ZPfrCdRN5moEF4 

েদেশর অন�তম �াচীন ফােম �িস িবভাগ 
িফচার �িতেবদক 

েফ�য়াির ২৮, ২০২৩ 

 

ফােম �িস িবভােগর ল�ােব িশ�াথ� ছিব: িনজ� আেলাকিচ�ী 
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https://bonikbarta.net/home/news_description/332402/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%AB-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0?fbclid=IwAR0aa6OlapwbzMfS_6mbxgMt_soXhjiYxbDvvUn10kuyAZPfrCdRN5moEF4


বত�মােন েপশািভি�ক পড়ােশানার মেধ� িব�ব�াপী ফােম �িসর জনি�য়তা শীেষ �। এরই ধারাবািহকতায় ফােম �িস িশ�া, 

গেবষণা এবং েপশায় েনতৃ� েদয়ার জন� দ� জনশ�� গেড় েতালার লে�� ইউিনভািস ��ট অব এিশয়া প�ািসিফক ১৯

৯৬ সােল তার ফােম �িস িবভাগ�ট চাল ুকের, যা েদেশর তৃতীয় �াচীনতম ফােম �িস িবভাগ। বত�মােন িবভাগ�টেত িতন�ট 

িডি� ে�া�াম চাল ুরেয়েছ, যা ইউ�জিস ও ফােম �িস কাউ��ল অব বাংলােদেশর �ীকৃত ও অনুেমািদত। ে�া�াম�েলা 

হেলা—

ব�ােচলর অব ফােম �িস, মা�ার অব ফােম �িস ইন ফাম �ািসউ�টক�াল েটকেনাল�জ এবং মা�ার অব ফােম �িস ইন ি�িন

ক�াল ফােম �িস অ�া� ফাম �ােকাল�জ। 

বাংলােদেশ �াইেভট িব�িবদ�ালয়�েলার মেধ� ইউএিপ ফােম �িস িবভাগই সব ��থম চার বছেরর িব. ফাম � (অনাস �) িড

ি� ে�া�াম চাল ুকের। িথিসস এবং �েজ� উভয় �প িনেয় েদেশ মা�ার অব ফােম �িস ইন ফাম �ািসউ�টক�াল েটকেনা

ল�জ ে�া�াম চাল ুকরার ে�ে�ও িবভাগ�ট �থম। এ পয �� িবভাগ�ট উে�খেযাগ� সংখ�ক দ� ও েমধাবী ফােম �িস ��া

জেুয়ট ৈতির কেরেছ যারা ফাম �ািসউ�টক�াল িশ�, উ�খ�ািতস�� একােডিমক এবং গেবষণা �িত�ানসহ েদেশ ও িব

েদেশ ফােম �িসর িবিভ� েস�ের িনযু� আেছন। ছা�ছা�ীেদর দ� কের গেড় েতালার লে�� িবভাগ�ট সব সময়ই সম

সামিয়ক পাঠ��ম অনুসরণ কের আসেছ এবং পাশাপািশ উ�াবনী ফাম �ািসউ�টক�াল গেবষণা, উ�তর ব�বহািরক অ

িভ�তা এবং েকৗশলগত স�েক�র মাধ�েম িশ�াথ�েদর েপশাদার, গেবষক ও একােডিমক ফ�াকাি� িহেসেব ��ত 

করার জন� দৃঢ়�িত�। 

িশ�াথ�েদর �াস�েম পাঠদােনর পাশাপািশ উ�াবনী গেবষণায় স�ৃ� করার জন� ইউএিপেত রেয়েছ অিভ� িশ�

করা এবং সুস��ত ও অত�াধুিনক গেবষণাগার। এছাড়া িশ�াথ�েদর আধুিনক ফাম �ািসউ�টক�াল �যু��র সে� পিরচ

য় কিরেয় েদয়ার জন� পাঠদান এবং কািরকুলাম �ণয়েন ফাম �ািসউ�টক�াল িশে� জিড়ত িবিভ� অিভ� ব���রা যু� 

রেয়েছন। গেবষণায় নত� ন মা�া যু� করার জন� ইউএিপ ফােম �িস িবভােগর রেয়েছ িবিভ� জাতীয় ও আ�জ�ািতক িশ

�া ও গেবষণা �িত�ােনর সে� েযৗথ গেবষণা �ক�। েযখান েথেক সা�িতক বছর�েলায় িবিভ� �নামধন� জাতীয় 

ও আ�জ�ািতক জান �ােল �কাশ হেয়েছ উে�খেযাগ� সংখ�ক গেবষণা �ব�। 

িশ�াথ�েদর েমধার স�ঠক িবকাশ িন��ত করার লে�� ে�ণীকে� পাঠদােনর পাশাপািশ িবিভ� েকা-

কািরকুলার কায ��েম অংশ�হেণর জন� অনু�ািণত করা হয়। এজন� িব�িবদ�ালেয়র েক�ীয় �াব ছাড়াও ফােম �িস 

িবভােগ িবিভ� �াব কায ��ম পিরচালনা করা হয়। এর মেধ� উে�খেযাগ� �াব�েলা হেলা—

ফাম �া সােয়� �াব, ফােম �িস িডেব�টং অ�া� কুইজ �াব, েসাশ�াল অ�াওয়ারেনস �াব, কালচারাল �াব, ে�াট�স �াব, 

ফেটা�ািফ �াব এবং অ�াে�িনউরিশপ অ�া� ক�ািরয়ার েডেভলপেম� �াব। �াব�েলার িনয়িমত কায ��েমর ম

েধ� র�দান, শীতব� িবতরণ, বন�াদুগ �তেদর খাবার স�ালাইন সরবরাহ, িবতক� এবং কুইজ �িতেযািগতা, সাং�ৃিতক অ

নু�ান, ��েকট ও ফুটবল ট�ন �ােম� আেয়াজন, ইনেডার েগমস �িতেযািগতা, ফেটা�ািফ �দশ �নী এবং বািষ �ক বনেভা

জন আেয়াজন করেছ। �াব�েলা ছাড়াও িবভােগ �িত বছর িনয়িমত েপা�ার উপ�াপনা, ওয়াল ম�াগা�জন �দশ �ন 

এবং িশ�া সফেরর আেয়াজন করা হয়। �াব�েলায় িশ�াথ�রা িশ�ক-

উপেদ�ােদর সরাসির ত�াবধােন িবিভ� অনু�ান আেয়াজন, তহিবল সং�হ, জনসংেযােগর মেতা কােজ যু� থােক 

যা িশ�াথ�েদর মেধ� দ� েনতৃ� এবং িস�া� �হেণর দ�তা গেড় ত� লেত সাহায� কের। এছাড়া �া�ন এবং বত�মান 

িশ�াথ�েদর সে� সম�য় সাধেনর জন� ফােম �িস িবভােগ রেয়েছ অ�ালামনাই অ�ােসািসেয়শন (ইপসা)। �িত বছর অ�া



লামনাই অ�ােসািসেয়শেনর উেদ�ােগ িবিভ� অনু�ােনর আেয়াজন করা হয় েযখােন বেস �া�ন এবং বত�মান িশ�াথ�

েদর িমলনেমলা। এভােবই েদেশর ফােম �িস িশ�া খাতেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার লে�� এবং বাংলােদেশর ওষুধ িশ�েক

 সমৃ��শালী ও আ�জ�ািতক মােনর করার িনিমে� ইউএিপ ফােম �িস িবভাগ ব�পিরকর। 

https://bonikbarta.net/home/news_description/332398/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%
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�ণগত িশ�া িন��ত কেরিছ 
েফ�য়াির ২৮, ২০২৩ 
 

 
‘কিমেটড ট�  এ��েল�’ ে�াগান িনেয় ১৯৯৬ সােল যা�া �� কের ইউিনভািস ��ট অব এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ)। 

এক�ট িবভাগ িনেয় �� হেলও বত�মােন িব�িবদ�ালয়�টেত িবভাগ রেয়েছ নয়�ট। স�িত িব�িবদ�ালয়�টর িবিভ� িদ

ক িনেয় বিণক বাত�ার সে� কথা বেলেছন উপাচায � অধ�াপক কাম�ল আহসান। িতিন িবিভ� িব�িবদ�ালেয় িশ�ক

তা ও গেবষণায় অেনক পেদ ৩১ বছেররও েবিশ সময় কাজ করেছন  

েয ল�� িনেয় ইউএিপ যা�া �� কেরিছল তার কতট� কু বা�বায়ন হেয়েছ? এ অ�যা�ায় েকান িবষয়�
েলা মুখ� ভূিমকা েরেখেছ? 
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িব�িবদ�ালয়�টর বয়স ২৬ বছর েপিরেয়েছ। ��টা এেকবােরই েছা� পিরসের। বাংলােদেশ েয পিরমাণ �াতক ৈতির
র �েয়াজন িছল তখন তা অ�ত� ল িছল। উে�খেযাগ� ছা�-
ছা�ীেক িবক� প�িতেত েযেত হেতা। মূলত এ লে��ই িব�িবদ�ালয়�ট গেড় েতালা হয়। পের েবসরকাির িব�িবদ�াল
েয়র িনয়মাবিল অনুসরণ কের মা� দুেটা িবভাগ িনেয় যা�া �� হয়। সমােজ ডা�ার, ই��িনয়ার এবং িব�ানীসহ 
িবিভ� ে�ণী-
েপশার মানুষ দরকার। েস িবষয়�ট মাথায় েরেখই আমােদর িবভাগ�েলা গেড় উেঠেছ। বত�মােন নয়�ট িবভােগর ম
েধ� আট�ট িবভাগ েথেক িডি� েদয়া হে�। যার মেধ� আিক�েটকচার, ইেলক��ক�াল ই��িনয়ািরং, িসিভল, ফােম �িস, 
িবজেনস, ল ও ইংের�জ অন�তম। িব�িবদ�ালেয়র অ�গিতেত আমরা স��। িক� এ স���র মা�া আেরা বাড়ােত চা
ই। িব�িবদ�ালেয়র পিরসর বাড়ােত চাই। 

কম �ে�ে� এ িব�িবদ�ালেয়র ��াজুেয়টেদর চািহদা েকমন? 

আমােদর ��াজেুয়টেদর সুনাম িদন িদন বাড়েছই। বাংলােদেশর উে�খেযাগ� দু�ট েমগা �েজ� হেলা প� েসত�  ও েম
ে�ােরল। আমােদর িশ�াথ�েদর বড় এক�ট অংশ েসখােন িনেয়া�জত আেছ। েযেহত�  তারা িবেদশীেদর সে� কাজ কর
েছ েস িহেসেব এটা বলা যায়, িশ�াথ�েদর মান িন�য়ই ভােলা। তার পরও আমরা আমােদর িশ�াথ�েদর ক���ট�টভ
 েনচার িদেয় গেড় ত� লেত চাই। েযন �িতেযািগতায় তারা ভােলা কের। উেদ�া�া ৈতিরর ে�ে�ও কাজ করিছ। স�িত
 আমরা িশ�াথ�েদর অিভভাবকেদর সে� বেসিছলাম। তােদর কােছ জানেত েচেয়িছলাম, ‘আপনারা আমােদর িব�
িবদ�ালেয় েকন আপনােদর েছেল-
েমেয়েদর পা�ঠেয়েছন। আপনারা আমােদর েথেক কী চান?’ তারা বেলেছন, ‘আমরা জানেত েপেরিছ, আপনােদর এ
খােন পড়ােশানার সে� সে� আেরা িকছ�  িবষয় েযমন েকয়ািরংটা ভােলা। অথ �াৎ ছা�-
িশ�ক স�ক� ভােলা হয়। পড়ােশানা বলেত �ধ ুেতা পড়ােশানা না। িবিভ� সহিশ�া কায ��েম এখানকার িশ�াথ�
রা িশ�কেদর েথেক উৎসাহ-উ�ীপনা পায়।’ এভােবই িবষয়�েলা আমরা েদখিছ। এখনকার যুেগ আমােদর ছা�-
ছা�ীেদর গেড় ত� লেত হেব দ� কের। তার জন� ক�া�াসেকও �াট� কের গেড় ত� লেত হেব। েসিদেকও আমােদর ন
জর আেছ। আমােদর িশ�া িনেয় �া�ন িশ�াথ�েদর েথেকও িফডব�াক েনই। তারা ইিতবাচক িফডব�াক িদে�। তা
রা অেনক সময় পরামশ � িদে�। িকছ�  সংেযাজন িবেয়াজন করেত বলেছ। এভােব �িতিনয়ত আমরা আমােদর মােনা
�য়ন কের চলিছ। 

িশ�াথ�রা েকন উ�িশ�ার জন� এ িব�িবদ�ালয়েক েবেছ েনেব? ি�ল েবজড িশ�া ব�ব�া িন��েত এ 
িব�িবদ�ালেয় কী কী সুেযাগ-সুিবধা আেছ? 

আমােদর িব�িবদ�ালয় েবেছ েনেব কারণ আমরা েকায়ািল�ট িশ�া িন��ত কেরিছ। ইউ�জিসর আইিকউএিস নােম 
একটা েসল আেছ। আমােদর িবভাগ�েলার মূল�ায়েন আমরা েভির �ড েপেয়িছ। আবার আমােদর আট�ট িবভােগর
 মেধ� এরই মেধ� িতন�ট অ�াে�িডেটশন েপেয়েছ। এ অ�াে�িডেটশন অজ�ন হে� আমােদর িব�িবদ�ালেয়র িবেশ
ষ�। এ সনদ বেল িদে� আমরা যুেগাপেযাগী িশ�া িন��ত করেত েপেরিছ। �িত ৪ বছর কািরকুলাম ইউ�জিসেত 
জমা িদেত হে�। �িতবার একই কািরকুলাম জমা েদয়া যােব না। নত� ন েয কািরকুলাম েসটা জমা িদেত হেব। এজন�
 �িতবার কািরকুলাম আপে�ড করেত হেব এবং েসটা যুেগাপেযাগী হেত হেব। আমরা ইংের�জেত েজার িদ��। িশ
�াথ�েদর মূল�ায়েন �যু��র ব�বহার িন��ত করিছ। এরই মেধ� েবশিকছ�  সফটওয়�ার আমরা েডেভলপ করিছ। িশ
�ক-
িশ�াথ�রা পরী�ামূলকভােব এ সফটওয়�ার�েলা কায �কর হেব বেল জািনেয়েছ। আমরা েস িবষয়�েলা চাল ুকরার 
িচ�ায় আিছ। আমরা বাইেরর িবিভ� িব�িবদ�ালয় ও গেবষণা �িত�ােনর সে� কাজ করিছ। �েত�ক বছর আমরা সা
মার �ুল কির। েসখােন েদশী-
িবেদশী িশ�াথ�রা পেড়। গত মােস এক�ট জাম �ান িব�িবদ�ালেয়র সে� কথা বেলিছ। তারা জািনেয়েছ ১৫ জন জাম �া
ন িশ�াথ� এেস আমােদর সে� ওয়াক�শপ করেব। আমােদর িশ�াথ�েদর আ�জ�ািতক মানস�ত করেত এ জায়গা
�েলায় েজার িদ��। আমরা িবিভ� ব�বসা ও িশ��িত�ােনর সে� েযাগােযাগ কের তােদর সে� েকালাবেরশন করা
র েচ�া করিছ। এেত কের আমােদর ছা�রা পড়ােশানার বাইেরও একটা নত� ন �াদ পাে�। আেরকটা আেছ এনআর
িব (নন-
েরিসেড� বাংলােদশ) গেবষক। এেদর একটা অংশ আমােদর এখােন তােদর অিভ�তা িনেয় েলকচার িদেয় যাে�। 
যা-ই েহাক, এখনকার সময় এ�েলাই দ� মানবস�দ ৈতিরেত ভূিমকা রাখেব। 



িবভাগ�েলার মেধ� েকান�েলার চািহদা েবিশ? 

আমরা বিল হােতর পাচঁ আঙ� ল সমান না। িক� সব�েলারই �েয়াজন আেছ। ইউ�জিস েথেক আমােদর সব�েলা 
ে�া�ামেকই েভির �ড বেলেছ। এটা পড়ােশানার ধরন অনুযায়ী ইউ�জিস এ মূল�ায়ন িদেয়েছ। সব িমিলেয় আমােদর
 ফােম �িস, িসিভল ই��িনয়ািরং, আইন, িবিবএ, িসএসই, ইংের�জ েবশ কেয়ক�ট এরই মেধ� ভােলা কেরেছ এবং �মা�
েয় উ�িতর িদেক আেছ। �থম সািরেত আেছ আমােদর চার�ট িবভাগ। আর সবেচেয় বড় কথা আমােদর �েত�কটা 
িবভােগর মা�াস � ে�া�াম আেছ। 

এ িব�িবদ�ালেয় গেবষণায় বরা� ও বৃি� ব�ব�া েকমন? 

আমােদর েমাট বােজেটর ২-
৩% গেবষণায় ব�বহার কির। িরসাচ� েডেভলপেম� েসল েখালা হেয়েছ। গেবষণার মান বাড়ােত গত বছর আইিসিপ
িস কেরিছ। এর উে�শ� ে�া�ামারেদর উৎসািহত করা। বাংলােদশ ক��উটার কাউ��ল ও আইিস�ট িডিভশেনর স
হায়তায় আেয়া�জত এ ে�া�ােম ৭০�ট েদশ েথেক অংশ�হণকারীরা এেসিছল। ১৩২�ট �টেমর সবাই েকােনা না েকা
েনা সমস�া সমাধান কের েদিখেয়েছ। এটা েদেখ আইিসিপিস েথেক গেবষণার জন� একটা ফা� িদেয়েছ, যা �ায় ৫০ 
হাজার ডলার। এছাড়া আমরা গেবষণার জন� েবশিকছ�  িব�িবদ�ালেয়র সে� েযৗথ ে�া�াম কেরিছ। েযখােন িরসাচ� 
ফা� েপেয়িছ। আর নত� ন একটা িবষয় হেলা আমরা এখন অেনক�েলা ম�ািচং ফাে�র ব�ব�া কেরিছ। এটা হেলা 
েকােনা িশ�াথ�েক িবেদশী িব�িবদ�ালয় ৭৫% িদল; আমরা িদলাম ২৫%। এভােব িক� িশ�াথ�েদর উ�িশ�া �হেণ
র সুেযাগ ৈতির হেব। এছাড়া ইউ�জিসর িনেদ�শনা অনুযায়ী, ৬% ফুল �লারিশপ িদেত হেব। এর মেধ� ৩% মু��েযা
�া েকাটা এবং বািক ৩% দির� েকাটায়। িক� আমরা ১০% িদ��। 

এ িব�িবদ�ালয়েক এিগেয় িনেত কী কী পিরক�না রেয়েছ? 

আমােদর দু�ট পিরক�না রেয়েছ। এক�ট শট�টাম � আেরক�ট লংটাম �। শট�টাম � বলেত আমােদর িব�িবদ�ালয়েক আজ 
েথেক ১০ বছর পর েকাথায় িনেয় েযেত হেব। েসটার অংশ িহেসেব আমরা িডমা� েবইজড িবভাগ েখালার কথা ভাব
িছ। লাইে�িরেক িরেসাস �ফুল করেত চা��। আেরকটা িবষেয় নজর িদ��, ছা�েদর িলখেত হেব। িক� েদখা যাে� ছা
�রা িবিভ� উৎস েথেক েলখা কিপ কের িদে�। েসটা েযন না পাের েস জন� আমরা ব�য়ব�ল টািন ��টন সফটওয়�ার 
িকেনিছ। েযন একটা েলখা জমা েদয়ার আেগই একজন িশ�াথ� েলখা�ট সংেশাধন কের িনেত পাের। তৃতীয় আেরক
�ট িবষয় হেলা আমরা গেবষণা ও গেবষণাগার উ�য়েনর ওপর নজর িদ��। আ�জ�ািতক মােনর ল�াব আেছ আমােদ
র। এ�েলাই আমােদর �াইম েফাকাস। িশ�াথ�েদর দািবর পিরে�ি�েত িব�িবদ�ালেয়র ে�স বাড়ােনার েচ�া কর
িছ। 

বাংলােদেশর উ�িশ�া খােত কী কী চ�ােল� আেছ বেল আপিন মেন কেরন? 

সবেচেয় বড় চ�ােল� হেলা েটকসই না হওয়া। একটা ব�ব�া িনেল তা েবিশিদন েটেক না। পাবিলক িব�িবদ�ালেয় 

পড়ােশানা করেত পারেল একট�  আিথ �কভােব সা�য় হয়। িক� �াইেভট িব�িবদ�ালেয় পড়ােশানা করা ব�য়ব�ল। তা

ই িশ�াথ�েদর সমস�ায় পড়েত হয়। আেরকটা িবষয় হেলা িশ�ার �ণগত মান। ছা�রা এখন অেনক �াট�। তাই তারা

 বাইের েযেত চায়। এে�ে� �ণগত মানস�ত িশ�া িদেত হেব। আমােদর িশ�াথ�রা িবেদেশ চেল যাে�। মূলত সা

রা িবে�ই িবেদশী িশ�াথ� বাড়ােনায় েজার িদে�। এে�ে� আমােদর িব�িবদ�ালয়�েলােত িবেদশী িশ�াথ�েদর আ

নার ব�ব�া করেত হেব। এজন� িশ�ার মান বাড়ােনার িবক� েনই। 

https://bonikbarta.net/home/news_description/332399/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A
6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-

https://bonikbarta.net/home/news_description/332399/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF?fbclid=IwAR2QNdUtV5TQw6viMTDlZjya1Ti-TM6aq71U--7bm8lQ_6ztujrqdVw8kIs
https://bonikbarta.net/home/news_description/332399/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF?fbclid=IwAR2QNdUtV5TQw6viMTDlZjya1Ti-TM6aq71U--7bm8lQ_6ztujrqdVw8kIs
https://bonikbarta.net/home/news_description/332399/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF?fbclid=IwAR2QNdUtV5TQw6viMTDlZjya1Ti-TM6aq71U--7bm8lQ_6ztujrqdVw8kIs


%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF?fbclid=IwAR2QNdUtV5TQw6viMTDlZjy
a1Ti-TM6aq71U--7bm8lQ_6ztujrqdVw8kIs 

 

‘আইিসিপিস জািমলুর েরজা েচৗধুরী বিৃ�’ পােবন 
ইউএিপর িশ�াথ�রা 
িফচার �িতেবদক 

েফ�য়াির ২৮, ২০২৩ 

 

 

২০২২ সােলর ৬-

১১ নেভ�র ঢাকায় অনু��ত হেয়িছল ে�া�ািমংেয়র িব�কাপ আ�জ�ািতক কেল�জেয়ট ে�া�ািমং কনেটে�র (আই

িসিপিস) ৪৫তম আসর। ময �াদাপূণ � এ আসেরর েহা� ইউিনভািস ��ট িহেসেব ইউিনভািস ��ট অব এিশয়া প�ািসিফক (ইউ

এিপ) আসর�ট আেয়াজন কের। যার সহেযািগতায় িছল আইিস�ট িবভাগ এবং বাংলােদশ ক��উটার কাউ��ল (িবিস

িস)। িব�ব�াপী ময �াদাপূণ � আসেরর চূড়া� পব � সফলভােব আেয়াজেনর �ীকৃিত��প আইিসিপিস ফাউে�শেনর প� 

েথেক আইিসিপিসর সভাপিত ড. উইিলয়াম িব পাউচার ‘আইিসিপিস জািমলুর েরজা েচৗধুরী বৃি�’ অনুেমাদন কের, যা

র অথ �মূল� ৫০ হাজার ইউএস ডলার। সময়কাল িনধ �ারণ করা হেয়েছ ২০৩২ সােলর িডেস�র পয ��। ইউিনভািস ��ট অ

ব এিশয়া প�ািসিফেকর েযসব িশ�াথ� �িতেযািগতামূলক ে�া�ািমংেয় অংশ�হণ কেরেছ এবং ভিবষ�েত অংশ�হণ 

করেব, ইউএিপর �য়াত উপাচায � অধ�াপক ড. জািমলুর েরজা েচৗধুরীর স�ােন তােদর �িশ�ণ, িশ�া ইত�ািদ ব�য়ভা

https://bonikbarta.net/home/news_description/332399/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF?fbclid=IwAR2QNdUtV5TQw6viMTDlZjya1Ti-TM6aq71U--7bm8lQ_6ztujrqdVw8kIs
https://bonikbarta.net/home/news_description/332399/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF?fbclid=IwAR2QNdUtV5TQw6viMTDlZjya1Ti-TM6aq71U--7bm8lQ_6ztujrqdVw8kIs


র বহেনর জন� বৃি��ট �দান করা হেব। �া� বৃি�র পূণ � তহিবল ইউএিপ বাংলােদেশর আইন ও অধ�ােদশ অনুযায়ী প

িরচালনা করেব। 

https://bonikbarta.net/home/news_description/332401/%E2%80%98%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6
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