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বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
web: www.ugc.gov.bd

জরুরি

স্মারক নম্বর: ৩৭.০১.০০০০.০৭১.৩৯.০০১.২০.৪৩০

তারিখ:

২০ শ্রাবণ ১৪২৯
০৪ আগস্ট ২০২২

বিষয়:

‘ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ২০২২’ এর জন্য দরখাস্ত আহবান।

জনাব
অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, উচ্চশিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর অনবদ্য অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রবর্তিত ‘ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলোশিপ’ প্রদানের লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউট-এর অধ্যাপক/
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের (বয়স ৫৫-৭০ বছরের মধ্যে) নিকট থেকে নির্ধারিত ফরম-এ দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
ফেলোশিপ নীতিমালা, আবেদন ফরম ও তথ্যছক ইউজিসি ওয়েবসাইট (www.ugc.gov.bd)- এর স্কলারশিপ/ফেলোশিপ সেবা বক্স থেকে
সংগ্রহ করা যাবে। নোটিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে বহুল প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ
করা যাচ্ছে। আগ্রহী অধ্যাপকগণকে কমিশনের নির্দিষ্ট ছকে (Proforma) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাব (Research
Proposal) আগামী ২৫-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে অবশ্যই পরিচালক, রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়
মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭ বরাবর দরখাস্ত ডাকযোগে ও ইমেইলে (director_research@ugc.gov.bd) প্রেরণ করার জন্য
অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):
১) রেজিষ্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলাদেশ
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম
বিশ্ববিদ্যালয়/জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়/
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়/জাতীয়
বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয়/হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়/পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/ঢাকা প্রকৌশল
ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি
https://ugc.nothi.gov.bd

৪-৮-২০২২
প্রকৌঃ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান
উপ-পরিচালক (স্কলারশিপ এন্ড ফেলোশিপ)
ফোন: +৮৮-০২-৫৮১৬০২৩০
ইমেইল: ziaiut96@ugc.gov.bd
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বিশ্ববিদ্যালয়/জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়/নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়/জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়/কুমিল্লা
বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়/
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)/বেগম রোকেয়া
বিশ্ববিদ্যালয়/পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়/
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়/রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়/
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/
রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি/শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়/
খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান
ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়;
২) রেজিষ্ট্রার, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি/ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড
টেকনোলজি/ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি/সেন্ট্রাল উইমেনস
ইউনিভার্সিটি/ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার
এন্ড টেকনোলজি/আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি/আহছানউল্লাহ
ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি/আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল
ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ/ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি/ইউনিভার্সিটি অব
এশিয়া প্যাসিফিক/গণ বিশ্ববিদ্যালয়/দি পিপল’স ইউনিভার্সিটি অব
বাংলাদেশ/এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল
ইউনিভার্সিটি/মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/ব্র্যাক
ইউনিভার্সিটি/বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি/লিডিং ইউনিভার্সিটি/বিজিসি
ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/
ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ/প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি/
সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি/ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/
সিটি ইউনিভার্সিটি/প্রাইম ইউনিভার্সিটি/নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/
সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/পুন্ড্র
ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি/ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব
বাংলাদেশ/শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি/দি
মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি/ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি/মেট্রোপলিটন
ইউনিভার্সিটি/উত্তরা ইউনিভার্সিটি/ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল
ইউনিভার্সিটি/ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া/বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি
অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি/প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি/ইউনিভার্সিটি
অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস/প্রাইম এশিয়া
ইউনিভার্সিটি/রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা/ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল
আর্টস বাংলাদেশ/অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/
https://ugc.nothi.gov.bd
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ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/বাংলাদেশ ইসলামী
বিশ্ববিদ্যালয়/আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি/
ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি/হামদর্দ
বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ/বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড
টেকনোলজি (বিইউএফটি)/নর্থ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ/ফার্স্ট
ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/বাংলাদেশ/জেড. এইচ.
সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলাদেশ/খুলনা/খাজা ইউনুস
আলী বিশ্ববিদ্যালয়/সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি/ফেনী ইউনিভার্সিটি/
ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়/পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস (বিইউএইচএস)/চিটাগং
ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি/নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ/
বাংলাদেশ/নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/ফারইস্ট
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/রাজশাহী সাইন্স এন্ড টেকনোলজি
ইউনিভার্সিটি (আরএসটিইউ)/শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ইউনিভার্সিটি/
কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি/রণদা প্রসাদ সাহা
বিশ্ববিদ্যালয়/জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি
বাংলাদেশ/সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলাদেশ আর্মি
ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি/বাংলাদেশ আর্মি
ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি/বাংলাদেশ আর্মি
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
(বিএআইইউএসটি)/দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স/
কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ/এন. পি. আই ইউনিভার্সিটি
অব বাংলাদেশ/খুলনা/কুষ্টিয়া/চট্টগ্রাম/সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স
এন্ড টেকনোলজি/ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ/ইন্টারন্যাশনাল
স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি//ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ইউনিভার্সিটি
অব স্কিল এনরিচমেন্ট এন্ড টেকনোলজি/মাইক্রোল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব
সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি/আরটিএম আল-কবির টেকনিক্যাল
ইউনিভার্সিটি;
৩) রেজিস্ট্রার, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন/সাউথ এশিয়ান
ইউনিভার্সিটি/ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি।
স্মারক নম্বর: ৩৭.০১.০০০০.০৭১.৩৯.০০১.২০.৪৩০/১(২১)

তারিখ:

২০ শ্রাবণ ১৪২৯

০৪ আগস্ট ২০২২
সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):
১) সচিব, সচিবালয় ও প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
২) পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও হিসাব/ আইএমসিটি/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়/ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ রিসার্চ
সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন/ এসপিকিউএ/ জেনারেল সার্ভিসেস, এস্টেট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ জনসংযোগ ও তথ্য অধিকার বিভাগ)
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৩) পরিচালক, জনসংযোগ ও তথ্য অধিকার বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের নিমিত্ত দু্ইটি
জাতীয় দৈনিক The Daily Star এবং দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার
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জন্য আপনাকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে);
৪) পরিচালক, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন এন্ড ট্রেনিং বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বিজ্ঞপ্তিটি বহুল
প্রচারের নিমিত্ত ইউজিসির ওয়েবসাইটে প্রদত্ত সংযুক্তিসহ সংযোজন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ
জানানো হচ্ছে);
৫) একান্ত সচিব (উপ-সচিব), চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৬) সিনিয়র সহকারি সচিব/সহকারি সচিব. সদস্য মহোদয়গণের দপ্তর, ইউজিসি, ঢাকা;
৭) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (পি ও), সচিবালয় ও প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৮) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (পি ও), রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশনস বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
৯) নথি/মহানথি।

৪-৮-২০২২
মামুন পাটওয়ারী
সহকারী পরিচালক (স্কলারশিপ এন্ড ফেলোশিপ)
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