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বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন 

আগারগ�ও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
web: www.ugc.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৩৭.০১.০০০০.০৭১.৩৪.০০২.২০.৩৭৬ তািরখ: 
 

২৩ �ন ২০২২

৯ আষাঢ় ১৪২৯

িবষয়: পাবিলক িব�িব�ালয়স�েহর �মধাবী ছা�/ছা�ীেদর জ� ইউিজিস �মধা�ি� ২০২২ এর মেনানয়ন আহবান �সে�।

জনাব

বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশেনর �মধা�ি� ��া�ােমর আওতায় পাবিলক িব�িব�ালয়স�েহর �েত�ক অ�ষদ �থেক একজন কের

�মধা�ি�র জ� মেনানয়ন �দােনর িবধান রেয়েছ।

২। বিণ �ত অব�ায়, আপনার িব�িব�ালেয়র িশ�াথ�েদর �মধা�ি� �দােনর উে�ে� �যসকল �মধাবী িশ�াথ� সব �েশষ িশ�াবেষ � �াতক পরী�া

স�� কেরেছন এবং �াতেকা�র পয �ােয় অ�য়নরত আেছন �সসকল িশ�াথ�েদর মে� অ�ষেদ সেব �া� িসিজিপএ/ন�র িশ�াথ�েদর মেনানয়ন

��রেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৩। িব�িব�ালেয়র ��মা� �েকৗশল, �িষ ও িচিকৎসা িবষয়ক অ�ষেদর ��ে� সকল িবভােগর �াতক (�শষবষ �)-এর �েব �র পরী�ার ফলাফল

�কািশত হওয়ার পর পরই উ� ফলাফেলর িভি�েত �িত অ�ষদ �থেক একজন িশ�াথ�র মেনানয়ন ��রেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৪। �েত�ক পাবিলক িব�িব�ালয় �থেক সেব �া� ০১ (এক) জন �িতব�ী িশ�াথ�েক (�িত বছর িহসােব �মাট ০৪ বছেরর জ�) �ি� �দােনর জ�

িশ�াথ�র িববরণ একই তািলকায় ��রণ করার জ� অ�েরাধ করা হেলা। �িতব�ী িহেসেব িবেবচনার ��ে� �ি�হীন �িতব�ীেক িবেশষ �িতব�ী

িহেসেব িবেবচনা করা হেব।

৫। একই িশ�াবেষ � একই অ�ষদ �থেক একািধক িশ�াথ�র মেনানয়ন না পাঠােনার জ� িবেশষভােব অ�েরাধ করা হ’ল।

৬। এমতাব�ায়, মেনানয়নকারী িশ�াথ�েদর মেনানয়ন ফরম �রণ�ব �ক যথাযথ ক��পে�র মা�েম কিমশেন আগামী ৩১-০৮-২০২২ ি�. তািরেখর

মে� ��রেণর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। (িব:�: �েত�ক অ�ষেদর আেবদন প� ও িববরণসহ অব�ই তােদর �রিজ�ােরর
অ�ায়নপে�র (িশ�াথ�েদর নােমর সংি�� তািলকাসহ) মা�েম একসােথ পাঠােত হেব)।

উ� প� জারীর পর কিমশন �থেক �মধা�ি�র জ� আর �কান মেনানয়ন আহবান করা হেব না, বরং িব�িব�ালয়স�হ উ� িনেদশ �নামেত

কিমশনামত কিমশেন যথাসমেয় মেনানয়ন ��রণ করেবন। ইউিজিস �মধা�ি� সং�া� নীিতমালা ও আেবদন ফরম কিমশেনর ওেয়ব সাইট

(www.ugc.gov.bd) �থেক সং�হ করার জ� বলা হ’ল।

২৩-৬-২০২২
�েকৗঃ �মাহা�দ িজয়াউর রহমান

উপ-পিরচালক (�লারিশপ এ� �ফেলািশপ)
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�রিজ�ার, ঢাকা িব�িব�ালয়/রাজশাহী িব�িব�ালয়/বাংলােদশ �িষ 

িব�িব�ালয়/বাংলােদশ �েকৗশল িব�িব�ালয়/চ��াম িব�িব�ালয়/

জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়/ইসলামী িব�িব�ালয়/শাহজালাল িব�ান 
ও ��ি� িব�িব�ালয়/�লনা িব�িব�ালয়/জাতীয় িব�িব�ালয়/

বাংলােদশ উ�ু� িব�িব�ালয়/ব�ব� �শখ �িজব �মিডেকল 

িব�িব�ালয়/ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ িব�িব�ালয়/হাজী 

�মাহা�দ দােনশ িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/�শের বাংলা �িষ 
িব�িব�ালয়/মাওলানা ভাসানী িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/

প�য়াখালী িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/ঢাকা �েকৗশল ও ��ি� 

িব�িব�ালয়/রাজশাহী �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়/চ��াম 

�েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়/�লনা �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয়/জগ�াথ িব�িব�ালয়/�নায়াখালী িব�ান ও ��ি� 

িব�িব�ালয়/জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলাম িব�িব�ালয়/�িম�া 

িব�িব�ালয়/চ��াম �ভেটিরনাির ও এিন�াল সাইে�স িব�িব�ালয়/

িসেলট �িষ িব�িব�ালয়/যেশার িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/
বাংলােদশ ইউিনভািস �� অব �েফশনাল� (িবইউিপ)/�বগম �রােকয়া 

িব�িব�ালয়/পাবনা িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/ব�ব� �শখ 

�িজ�র রহমান িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/বিরশাল িব�িব�ালয়/

বাংলােদশ �ট�টাইল িব�িব�ালয়/রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয়/ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �মিরটাইম িব�িব�ালয়/

ইসলািম আরিব িব�িব�ালয়/চ��াম �মিডেকল িব�িব�ালয়/

রাজশাহী �মিডেকল িব�িব�ালয়/রবী� িব�িব�ালয়/ব�ব� �শখ 

�িজ�র রহমান িডিজটাল ইউিনভািস ��/�শখ হািসনা িব�িব�ালয়/
�লনা �িষ িব�িব�ালয়/ব�মাতা �শখ ফিজলা�ে�ছা �িজব িব�ান 

ও ��ি� িব�িব�ালয়/িসেলট �মিডেকল িব�িব�ালয়/ব�ব� �শখ 

�িজ�র রহমান অ�ািভেয়শন অ�া� অ�ােরাে�স িব�িব�ালয়।

�ফান: +৮৮-০২-৫৮১৬০২৩০

ইেমইল: ziaiut96@gmail.com

�ারক ন�র: ৩৭.০১.০০০০.০৭১.৩৪.০০২.২০.৩৭৬/১(৬) তািরখ: 
 

৯ আষাঢ় ১৪২৯

২৩ �ন ২০২২
সদয় �াতােথ � ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার িভি�েত নয়): 

 
১) পিরচালক, ইনফরেমশন �ােনজেম�, কিমউিনেকশন এ� ��িনং িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন (ইউিজিস’র

ওেয়বসাইেট �লারিশপ/�ফেলািশপ �সবাবে�র ‘ইউিজিস �মধা�ি�’ িলংেক আপেলাড করার জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হেনর জ�

অ�েরাধ করা হেলা);
 ২) একা� সিচব (উপ-সিচব), �চয়ার�ান মেহাদেয়র দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;

 
৩) সহকারী সিচব, সদ� মেহাদেয়র দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;

৪) �ি�গত কম �কত�া (িপ ও), সিচবালয় ও �শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;
 

৫) �ি�গত কম �কত�া (িপ ও), িরসাচ � সােপাট � এ� পাবিলেকশনস িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;
 ৬) নিথ/মহানিথ।
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২৩-৬-২০২২

আকতার �পিরস 
 

সহকারী পিরচালক (�লারিশপ এ� �ফেলািশপ)


