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অধ্যাপক কামরুল আহসাি

ইউপনভাপসটয অি এপিো িযাপসপ
অধ্যািক কামরুল আহসান।

য়কর (ইউএপি) নতু ন উিাচার্ পহয়সয়ি
য
টর্াগ পিয়েয়েন

সসামোর নেশ্বনেদযালবের এক সংোদ নেজ্ঞনিবি জািাবিা হে, রাষ্ট্রপনি ও নেশ্বনেদযালবের আচার্ রাষ্ট্রপনি
য
সমা. আেদুল হানমদ আগামী চার েছবরর জিয িাবক এ দানেত্ব নদবেবছি।
ইউএনপবি সর্াগ সদওোর আবগ আহসািুল্লাহ নেজ্ঞাি ও প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালবের সমকানিকযাল অযান্ড
সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং নেভাবগর অধ্যাপক নছবলি কামরুল আহসাি। িার আবগ ইউনিভানসটি
য অে
সিকনিকযাল মালবেনশোে অধ্যাপিা কবরি নিনি।
ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিক (ইউএনপ) জানিবেবছ, নেনভন্ন নেশ্বনেদযালবে ৩১ েছবরর সেনশ সমে ধ্বর
নশক্ষকিা ও গবেষণাে র্ুি কামরুল আহসাি।
েুবেি সেবক সমিালাক্তজক
য যাল ইক্তিনিোনরংবে স্নািক ও স্নািবকাত্তর নডনি পাওোর পর নিনি র্ুিরাবজযর
োনমংহাম
য
নেশ্বনেদযালবে সমিালাক্তজ য ও মযাবিনরোলস নেষবে নপএইচনড কবরি।
অযাকাবডনমক ও গবেষণার সক্ষবে সেশ নিনি কবেকটি জািীে ও আন্তজযানিক পুরস্কার সপবেবছি েবল
নেশ্বনেদযালবের সংোদ নেজ্ঞনিবি জািাবিা হে।
https://bangla.bdnews24.com/campus/article2016102.bdnews

ইউনিভযানসটি অে এনশো পযানসনিবকর নভনস হবলি অধ্যাপক
কামরুল আহসাি


টিনডনস নরবপািয

অধ্যাপক কামরুল আহসাি © সংগৃহীি
ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিবকর (ইউএনপ) উপাচার্ যনহবসবে নিবোগ সপবেবছি অধ্যাপক কামরুল
আহসাি। গিকাল (১৪ সিব্রুোনর) নিনি নেশ্বনেদযালবে সর্াগ সদি। আগামী চার েছবরর জিয রাষ্ট্রপনি ও
আচার্ য আেদুল হানমদ িাবক নিবোগ সদি। আজ মঙ্গলোর (১৫ সিব্রুোনর) নেশ্বনেদযালবের জিসংবর্াগ
কমকিয
য া োচ্ চু সশখ স্বাক্ষনরি এক সংোদ নেজ্ঞনিবি এ িেয জািাবিা হে।
নেজ্ঞনিবি আরও েলা হে, ইউএনপবি সর্াগদাবির আবগ অধ্যাপক কামরুল আহসাি আহসািুল্লাহ নেজ্ঞাি
ও প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালবের সমকানিকযাল এযান্ড সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং নেভাবগর অধ্যাপক নছবলি। এর
আবগ অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর অধ্যাপক নহবসবে কাজ কবরি।
নিনি নেনভন্ন নেশ্বনেদযালবে নশক্ষকিা ও গবেষণার নেনভন্ন পবদ ৩১ েছবররও সেনশ সমে ধ্বর কাজ কবরবছি।
অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবজযর োনমংহাম ইউনিভানসটি
য সেবক সমিালাক্তজ য ও মযাবিনরোলস-এ ডক্টর অে
নিবলাসনি অজযি কবরি এেং োংলাবদশ ইউনিভানসটি
য অে সাবেন্স এযান্ড সিকবিালক্তজ (েুবেি) সেবক
সমিালাক্তজক
য যাল ইক্তিনিোনরংবে স্নািক ও স্নািবকাত্তর নডনি লাভ কবরি।
অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর মযািুিযাকচানরং ইক্তিনিোনরং অিুষবদর
একজি অিযিম সদসয নর্নি স্নািক ও স্নািবকাত্তর সপ্রািামসমূবহর গুণগিমাি নিশ্চেিা প্রকবে কাজ
করবছি। এছাড়া, নিনি আন্তজযানিক নেশ্বনেদযালেগুবলার সাবে গবেষণা ও একাবডনমক এক্সবচি সপ্রািাম
োস্তেোেবি নিোনরং কনমটির একজি সমন্বেকারী।

অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবষ্ট্রর একজি িুলব্রাইি স্কলার। নিনি একাবডনমক ও গবেষণার সক্ষবে সেশ
কবেকটি জািীে ও আন্তজযানিক পুরস্কার অজযি কবরবছি। এছাড়াও নিনি সদবশ-নেবদবশর নেনভন্ন
সপশাজীনে সংগঠবির একজি সক্তিে সদসয।

ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিবকর উপাচার্ য
হবলি অধ্যাপক কামরুল আহসাি
িিু ি োিযা, ঢাকা:
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ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিবকর (ইউএনপ) উপাচার্ য নহবসবে নিবোগ সপবেবছি অধ্যাপক
কামরুল আহসাি। রাষ্ট্রপনি ও ইউএনপর আচার্যয আেদুল হানমদ পরেিী চার েছবরর জিয িাবক
নিবোগ নদবেবছি। নিনি গি সসামোর, ১৪ই সিব্রুোনর নেশ্বনেদযালবে সর্াগ সদি।
ইউএনপবি সর্াগদাবির আবগ নিনি আহসািুল্লাহ নেজ্ঞাি ও প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালবের সমকানিকযাল
এযান্ড সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং নেভাবগর অধ্যাপক নছবলি। এর আবগ অধ্যাপক আহসাি
ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর অধ্যাপক নহবসবে কাজ কবরি। নিনি নেনভন্ন
নেশ্বনেদযালবে নশক্ষকিা ও গবেষণা নেনভন্ন পবদ ৩১ েছবররও সেনশ সমে ধ্বর কাজ কবরবছি।

অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবজযর োনমংহাম ইউনিভানসটি
য সেবক সমিালাক্তজ য ও মযাবিনরোলস-এ
ডক্টর অে নিবলাসনি অজযি কবরি এেং োংলাবদশ ইউনিভানসটি
য অে সাবেন্স এযান্ড সিকবিালক্তজ
(েুবেি) সেবক সমিালাক্তজক
য যাল ইক্তিনিোনরংবে স্নািক ও স্নািবকাত্তর নডনি লাভ কবরি।
অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর মযািুিযাকচানরং ইক্তিনিোনরং
অিুষবদর একজি অিযিম সদসয নর্নি স্নািক ও স্নািবকাত্তর সপ্রািামসমূবহর গুিগিমাি
নিশ্চেিা প্রকবে কাজ করবছি। এছাড়া, নিনি আন্তজযানিক নেশ্বনেদযালেগুবলার সাবে গবেষণা ও
একাবডনমক এক্সবচি সপ্রািাম োস্তেোেবি নিোনরং কনমটির একজি সমন্বেকারী।
অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবষ্ট্রর একজি িুলব্রাইি স্কলার। নিনি একাবডনমক ও গবেষণার সক্ষবি
সেশ কবেকটি জািীে ও আন্তজযানিক পুরস্কার অজযি কবরবছি। এছাড়াও নিনি সদবশ-নেবদবশর
নেনভন্ন সপশাজীনে সংগঠবির একজি সক্তিে সদসয। সূে: সংোদ নেজ্ঞনি

ইউএনপর উপাচার্ হবলি
য
অধ্যাপক কামরুল আহসাি
পনজস্ব প্রপতয়িিক।

ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিবকর (ইউএনপ) উপাচার্ যনহবসবে নিবোগ সপবেবছি অধ্যাপক কামরুল
আহসাি। রাষ্ট্রপনি ও ইউএনপর আচার্যয আেদুল হানমদ পরেিী চার েছবরর জিয িাবক নিবোগ নদবেবছি।
নিনি গি (১৪ই সিব্রুোনর) সসামোর নেশ্বনেদযালবে সর্াগ সদি।

ইউএনপবি সর্াগদাবির আবগ নিনি আহসািুল্লাহ নেজ্ঞাি ও প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালবের সমকানিকযাল এযান্ড
সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং নেভাবগর অধ্যাপক নছবলি। এর আবগ অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে
সিকনিকযাল মালবেনশোর অধ্যাপক নহবসবে কাজ কবরি। নিনি নেনভন্ন নেশ্বনেদযালবে নশক্ষকিা ও গবেষণা
নেনভন্ন পবদ ৩১ েছবররও সেনশ সমে ধ্বর কাজ কবরবছি।
অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবজযর োনমংহাম ইউনিভানসটি
য সেবক সমিালাক্তজ য ও মযাবিনরোলস-এ ডক্টর অে
নিবলাসনি অজযি কবরি এেং োংলাবদশ ইউনিভানসটি
য অে সাবেন্স এযান্ড সিকবিালক্তজ (েুবেি) সেবক
সমিালাক্তজক
য যাল ইক্তিনিোনরংবে স্নািক ও স্নািবকাত্তর নডনি লাভ কবরি।
অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর মযািুিযাকচানরং ইক্তিনিোনরং অিুষবদর
একজি অিযিম সদসয নর্নি স্নািক ও স্নািবকাত্তর সপ্রািামসমূবহর গুিগিমাি নিশ্চেিা প্রকবে কাজ
করবছি। এছাড়া, নিনি আন্তজযানিক নেশ্বনেদযালেগুবলার সাবে গবেষণা ও একাবডনমক এক্সবচি সপ্রািাম
োস্তেোেবি নিোনরং কনমটির একজি সমন্বেকারী।
অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবষ্ট্রর একজি িুলব্রাইি স্কলার। নিনি একাবডনমক ও গবেষণার সক্ষবি সেশ
কবেকটি জািীে ও আন্তজযানিক পুরস্কার অজযি কবরবছি। এছাড়াও নিনি সদবশ-নেবদবশর নেনভন্ন
সপশাজীনে সংগঠবির একজি সক্তিে সদসয।

ইউপনভাপসটয অি এপিো িযাপসপ
কামরুল আহসান
নিজস্ব প্রনিবেদক | ১৬ সিব্রুোনর, ২০২২

য়কর নতু ন উিাচার্ য অধ্যািক

এপিো িযাপসপ য়কর নতু ন পভপস অধ্যািক
কামরুল আহসান

সেসরকানর নেশ্বনেদযালে ‘ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিক (ইউএনপ)’ এর িিু ি উপাচার্ য নহবসবে নিবোগ
সপবেবছি আহসািউল্লাহ ইউনিভানসটি
য অে সাবেন্স এন্ড সিকবিালক্তজর অধ্যাপক ড. কামরুল আহসাি। সম্প্রনি
নশক্ষা মন্ত্রণালবের এক প্রজ্ঞাপবি এ িেয জািাবিা হবেবছ।

উপাচার্ য নহবসবে নিবোগ পাওো ড. কামরুল আহসাি নেশ্বনেদযালেটির সমকানিকযাল এন্ড সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং
নেভাবগর অধ্যাপক নহবসবে কমরি
য নছবলি।
নশক্ষা মন্ত্রণালবের প্রজ্ঞাপবি েলা হবেবছ, মহামািয রাষ্ট্রপনি ও চযাবন্সলর এর অিুবমাদিিবম সেসরকানর
নেশ্বনেদযালে আইি, ২০১০ এর ৩১ (১) ধ্ারা অিুর্ােী অধ্যাপক ড. কামরুল আহসাি সমকানিকযাল এন্ড সপ্রাডাকশি
ইক্তিনিোনরং নেভাগ, আহসািউল্লাহ ইউনিভানসটি
য অে সাবেন্স এন্ড সিকবিালক্তজ-সক ইউনিভানসটি
য অে এনশো
পযানসনিক, ঢাকা-এর ভাইস চযাবন্সলর (নভনস) পবদ নিবনাি শবিয নিবোগ করা হবলা১) ভাইস চযাবন্সলর পবদ িার নিবোবগর সমোদ হবে সর্াগদাবির িানরখ হবি ৪ েছর। িবে মহামািয চযাবন্সলর
প্রবোজবি সর্ সকাবিা সমে এই নিবোগ োনিল করবি পারবেি;
২) নিনি নেশ্বনেদযালে কিৃপ
য ক্ষ কিৃক
য নিধ্ানরি
য
সেিিভািা প্রাপয হবেি এেং পদ সংনিষ্ট অিযািয সুনেধ্া সভাগ
করবেি;
৩) নিনি সেসরকানর নেশ্বনেদযালে আইি, ২০১০ অিুর্ােী দানেত্ব পালি করবেি।
জিস্বাবে জানরক
য
ৃ ি এ আবদশ অনেলবে কার্কর
য হবে েবল নশক্ষা মন্ত্রণালবের ওই প্রজ্ঞাপবি েলা হবেবছ।

ইউপনভাপসটয

অি এপিো িযাপসপ

য়কর উিাচায়র্রয

টর্াগিান

রাষ্ট্রপনি ও আচার্ য আেদুল হানমদ কিৃক
য আগামী চার েছবরর জিয নিবোগ পাওোর পর কাবজ সর্াগ
নদবেবছি ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিবকর (ইউএনপ) উপাচার্ য অধ্যাপক কামরুল আহসাি।
সসামোর (১৪ সিব্রুোনর) নিনি নেশ্বনেদযালবে সর্াগ সদি।

মঙ্গলোর নেশ্বনেদযালবের জিসংবর্াগ কমকিয
য া োচ্ চু সশখ স্বাক্ষনরি এক সংোদ নেজ্ঞনিবি এ িেয
জািাবিা হে।
নেজ্ঞনিবি েলা হে, ইউএনপবি সর্াগদাবির আবগ অধ্যাপক কামরুল আহসাি আহসািুল্লাহ নেজ্ঞাি ও
প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালবের সমকানিকযাল অযান্ড সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং নেভাবগর অধ্যাপক নছবলি। এর
আবগ নিনি ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর অধ্যাপক নহবসবে কাজ কবরি।
অধ্যাপক কামরুল আহসাি র্ুিরাবজযর োনমংহাম ইউনিভানসটি
য সেবক সমিালাক্তজ য ও মযাবিনরোলস-এ
ডক্টর অে নিবলাসনি অজযি কবরি এেং োংলাবদশ প্রবকৌশল ও প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালে (েুবেি) সেবক
সমিালাক্তজক
য যাল ইক্তিনিোনরংবে স্নািক ও স্নািবকাত্তর নডনি লাভ কবরি।

ইউএনপর উপাচার্ হবলি
য
অধ্যাপক কামরুল আহসাি
:: নসটি নরবপািয || প্রকাশ: ২০২২-০২-১৫ ১৭:১৩:২৫

ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিবকর (ইউএনপ) উপাচার্ যনহবসবে নিবোগ সপবেবছি অধ্যাপক কামরুল
আহসাি। রাষ্ট্রপনি ও ইউএনপর আচার্যয আেদুল হানমদ পরেিী চার েছবরর জিয িাবক নিবোগ নদবেবছি।
নিনি গি সসামোর, ১৪ই সিব্রুোনর নেশ্বনেদযালবে সর্াগ সদি।

ইউএনপবি সর্াগদাবির আবগ নিনি আহসািুল্লাহ নেজ্ঞাি ও প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালবের সমকানিকযাল এযান্ড
সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং নেভাবগর অধ্যাপক নছবলি। এর আবগ অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে
সিকনিকযাল মালবেনশোর অধ্যাপক নহবসবে কাজ কবরি। নিনি নেনভন্ন নেশ্বনেদযালবে নশক্ষকিা ও গবেষণা
নেনভন্ন পবদ ৩১ েছবররও সেনশ সমে ধ্বর কাজ কবরবছি।
অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবজযর োনমংহাম ইউনিভানসটি
য সেবক সমিালাক্তজ য ও মযাবিনরোলস-এ ডক্টর অে
নিবলাসনি অজযি কবরি এেং োংলাবদশ ইউনিভানসটি
য অে সাবেন্স এযান্ড সিকবিালক্তজ (েুবেি) সেবক
সমিালাক্তজক
য যাল ইক্তিনিোনরংবে স্নািক ও স্নািবকাত্তর নডনি লাভ কবরি।
অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর মযািুিযাকচানরং ইক্তিনিোনরং অিুষবদর
একজি অিযিম সদসয নর্নি স্নািক ও স্নািবকাত্তর সপ্রািামসমূবহর গুিগিমাি নিশ্চেিা প্রকবে কাজ
করবছি। এছাড়া, নিনি আন্তজযানিক নেশ্বনেদযালেগুবলার সাবে গবেষণা ও একাবডনমক এক্সবচি সপ্রািাম
োস্তেোেবি

নিোনরং

কনমটির

একজি

সমন্বেকারী।

অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবষ্ট্রর একজি িুলব্রাইি স্কলার। নিনি একাবডনমক ও গবেষণার সক্ষবি সেশ
কবেকটি জািীে ও আন্তজযানিক পুরস্কার অজযি কবরবছি। এছাড়াও নিনি সদবশ-নেবদবশর নেনভন্ন
সপশাজীনে সংগঠবির একজি সক্তিে সদসয।

ইউপনভাপসটয অি এপিো িযাপসপ
টর্াগিান

য়কর উিাচায়র্রয

রাষ্ট্রপনি ও আচার্ আেদু
য
ল হানমদ কিৃক
য আগামী চার েছবরর জিয নিবোগ পাওোর পর কাবজ সর্াগ নদবেবছি
ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিবকর (ইউএনপ) উপাচার্ য অধ্যাপক কামরুল আহসাি। সসামোর (১৪
সিব্রুোনর) নিনি নেশ্বনেদযালবে সর্াগ সদি।

মঙ্গলোর নেশ্বনেদযালবের জিসংবর্াগ কমকিয
য া োচ্ চু সশখ স্বাক্ষনরি এক সংোদ নেজ্ঞনিবি এ িেয জািাবিা
হে। নেজ্ঞনিবি েলা হে, ইউএনপবি সর্াগদাবির আবগ অধ্যাপক কামরুল আহসাি আহসািুল্লাহ নেজ্ঞাি ও
প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালবের সমকানিকযাল অযান্ড সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং নেভাবগর অধ্যাপক নছবলি। এর আবগ
নিনি ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর অধ্যাপক নহবসবে কাজ কবরি।
অধ্যাপক কামরুল আহসাি র্ুিরাবজযর োনমংহাম ইউনিভানসটি
য সেবক সমিালাক্তজ য ও মযাবিনরোলস-এ ডক্টর
অে নিবলাসনি অজযি কবরি

ইউপনভাপসটয অি এপিো িযাপসপ

য়কর উিাচার্ যহয়লন অধ্যািক কামরুল আহসান

ইউনিভানসটি
য অে এনশো পযানসনিবকর (ইউএনপ) উপাচার্ য নহবসবে নিবোগ সপবেবছি অধ্যাপক
কামরুল আহসাি। রাষ্ট্রপনি ও ইউএনপর আচার্যয আেদুল হানমদ পরেিী চার েছবরর জিয িাবক
নিবোগ নদবেবছি। নিনি গি সসামোর, ১৪ই সিব্রুোনর নেশ্বনেদযালবে সর্াগ সদি।
ইউএনপবি সর্াগদাবির আবগ নিনি আহসািুল্লাহ নেজ্ঞাি ও প্রর্ুক্তি নেশ্বনেদযালবের সমকানিকযাল এযান্ড
সপ্রাডাকশি ইক্তিনিোনরং নেভাবগর অধ্যাপক নছবলি। এর আবগ অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে
সিকনিকযাল মালবেনশোর অধ্যাপক নহবসবে কাজ কবরি। নিনি নেনভন্ন নেশ্বনেদযালবে নশক্ষকিা ও
গবেষণা
নেনভন্ন
পবদ
৩১
েছবররও
সেনশ
সমে
ধ্বর
কাজ
কবরবছি।
অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবজযর োনমংহাম ইউনিভানসটি
য সেবক সমিালাক্তজ য ও মযাবিনরোলস-এ ডক্টর
অে নিবলাসনি অজযি কবরি এেং োংলাবদশ ইউনিভানসটি
য অে ইক্তিনিোনরং এযান্ড সিকবিালক্তজ

(েুবেি) সেবক সমিালাক্তজক
য যাল ইক্তিনিোনরংবে স্নািক ও স্নািবকাত্তর নডনি লাভ কবরি।
অধ্যাপক আহসাি ইউনিভানসটি
য অে সিকনিকযাল মালবেনশোর মযািুিযাকচানরং ইক্তিনিোনরং
অিুষবদর একজি অিযিম সদসয নর্নি স্নািক ও স্নািবকাত্তর সপ্রািামসমূবহর গুিগিমাি নিশ্চেিা
প্রকবে কাজ করবছি। এছাড়া, নিনি আন্তজযানিক নেশ্বনেদযালেগুবলার সাবে গবেষণা ও একাবডনমক
এক্সবচি
সপ্রািাম
োস্তেোেবি
নিোনরং
কনমটির
একজি
সমন্বেকারী।
অধ্যাপক আহসাি র্ুিরাবষ্ট্রর একজি িুলব্রাইি স্কলার। নিনি একাবডনমক ও গবেষণার সক্ষবি সেশ
কবেকটি জািীে ও আন্তজযানিক পুরস্কার অজযি কবরবছি। এছাড়াও নিনি সদবশ-নেবদবশর নেনভন্ন
সপশাজীনে সংগঠবির একজি সক্তিে সদসয।

