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বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন 

আগারগ�ও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

web: www.ugc.gov.bd
 

জ�ির 

�ারক ন�র: ৩৭.০১.০০০০.০৭১.৩৯.০০১.২০.৪৩০ তািরখ: 
 ০৪ আগ� ২০২২

২০ �াবণ ১৪২৯

িবষয়: ‘ইউিজিস ব�ব� �শখ �িজব �ফেলািশপ ��া�াম ২০২২’ এর জ� দরখা� আহবান।

জনাব

অত�� আনে�র সে� জানােনা যাে� �য, উ�িশ�ায় ব�ব�র অনব� অবদানেক �রণীয় কের রাখেত ব�ব�র জ�শতবািষ �কীেত বাংলােদশ

িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন �বিত�ত ‘ইউিজিস ব�ব� �শখ �িজব �ফেলািশপ’ �দােনর লে�� সকল িব�িব�ালয়/ই���উট-এর অ�াপক/

অবসর�া� অ�াপকেদর (বয়স ৫৫-৭০ বছেরর মে�) িনকট �থেক িনধ �ািরত ফরম-এ দরখা� আহবান করা যাে�। ইউিজিস ব�ব� �শখ �িজব

�ফেলািশপ নীিতমালা, আেবদন ফরম ও ত�ছক ইউিজিস ওেয়বসাইট (www.ugc.gov.bd)- এর �লারিশপ/�ফেলািশপ �সবা ব� �থেক
সং�হ করা যােব। �না�শ� িব�িব�ালেয়র সকল অ�ষদ, িবভাগ ও ইনি��উেট ব�ল �চােরর লে�� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ

করা যাে�। আ�হী অ�াপকগণেক কিমশেনর িনিদ �� ছেক (Proforma) যথাযথ ক��পে�র মা�েম গেবষণা ��াব (Research

Proposal) আগামী ২৫-০৮-২০২২ ি�. তািরেখর মে� অব�ই পিরচালক, িরসাচ � সােপাট � এ� পাবিলেকশন িডিভশন, বাংলােদশ িব�িব�ালয়

ম�রী কিমশন, আগারগ�ও, ঢাকা- ১২০৭ বরাবর দরখা� ডাকেযােগ ও ইেমইেল (director_research@ugc.gov.bd) ��রণ করার জ�
অ�েরাধ করা যাে�। 

সং�ি�: বণ �নামেত।

৪-৮-২০২২

িবতরণ (�জ��তার িভি�েত নয়):

১) �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 ��ি� 

�েকৗঃ �মাহা�দ িজয়াউর রহমান

উপ-পিরচালক (�লারিশপ এ� �ফেলািশপ)

�ফান: +৮৮-০২-৫৮১৬০২৩০

ইেমইল: ziaiut96@ugc.gov.bd
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ি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;
 ২) �রিজ�ার, নথ � সাউথ ইউিনভািস ��/ইউিনভািস �� অব সােয়� এ� 

�টকেনালিজ/ইনিডেপনেড� ইউিনভািস ��/�স�াল উইেমনস 

ইউিনভািস ��/ই�ার�াশনাল ইউিনভািস �� অব িবজেনস এি�কালচার 

এ� �টকেনালিজ/আ�জ�ািতক ইসলামী ইউিনভািস ��/আহছানউ�াহ 
ইউিনভািস �� অব সােয়� এ� �টকেনালিজ/আেমিরকান ই�ার�াশনাল 

ইউিনভািস ��-বাংলােদশ/ই� ওেয়� ইউিনভািস ��/ইউিনভািস �� অব 

এিশয়া �ািসিফক/গণ িব�িব�ালয়/িদ িপপল’স ইউিনভািস �� অব 

বাংলােদশ/এিশয়ান ইউিনভািস �� অব বাংলােদশ/ঢাকা ই�ার�াশনাল 
ইউিনভািস ��/মানারাত ই�ার�াশনাল ইউিনভািস ��/�াক 

ইউিনভািস ��/বাংলােদশ ইউিনভািস ��/িলিডং ইউিনভািস ��/িবিজিস 

�া� ইউিনভািস �� বাংলােদশ/িসেলট ই�ার�াশনাল ইউিনভািস ��/

ইউিনভািস �� অব �ডেভলপেম� অলটারেন�ভ/ি�িময়ার ইউিনভািস ��/
সাউথই� ইউিনভািস ��/ড�ােফািডল ই�ার�াশনাল ইউিনভািস ��/

�ামেফাড � ইউিনভািস �� বাংলােদশ/��ট ইউিনভািস �� অব বাংলােদশ/

িস� ইউিনভািস ��/�াইম ইউিনভািস ��/নদ �ান ইউিনভািস �� বাংলােদশ/

সাউদাণ � ইউিনভািস �� বাংলােদশ/�ীণ ইউিনভািস �� অব বাংলােদশ/�� 
ইউিনভািস �� অব সােয়� এ� �টকেনালিজ/ওয়া�� ইউিনভািস �� অব 

বাংলােদশ/শা�-মািরয়াম ইউিনভািস �� অব ি�েয়�ভ �টকেনালিজ/িদ 

িমেলিনয়াম ইউিনভািস ��/ই�ান � ইউিনভািস ��/�মে�াপিলটন 

ইউিনভািস ��/উ�রা ইউিনভািস ��/ইউনাইেটড ই�ার�াশনাল 
ইউিনভািস ��/ইউিনভািস �� অব সাউথ এিশয়া/বাংলােদশ ইউিনভািস �� 

অব িবজেনস এ� �টকেনালিজ/��িসেডি� ইউিনভািস ��/ইউিনভািস �� 

অব ইনফরেমশন �টকেনালিজ এ� সােয়ে�স/�াইম এিশয়া 

ইউিনভািস ��/রেয়ল ইউিনভািস �� অব ঢাকা/ইউিনভািস �� অব িলবােরল 
আট �স বাংলােদশ/অতীশ দীপ�র িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/
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িভে�ািরয়া ইউিনভািস �� অব বাংলােদশ/বাংলােদশ ইসলামী 

িব�িব�ালয়/আশা ইউিনভািস �� বাংলােদশ/ই� �ড�া ইউিনভািস ��/

ইউেরািপয়ান ইউিনভািস �� অব বাংলােদশ/বের� ইউিনভািস ��/হামদদ � 
িব�িব�ালয় বাংলােদশ/িবিজএমইএ ইউিনভািস �� অব ফ�াশন এ� 

�টকেনালিজ (িবইউএফ�)/নথ � ই� িব�িব�ালয় বাংলােদশ/ফা�� 

ক�ািপটাল ইউিনভািস �� অব বাংলােদশ/বাংলােদশ/�জড. এইচ. 

িসকদার িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/বাংলােদশ/�লনা/খাজা ইউ�স 
আলী িব�িব�ালয়/�সানারগ�ও ইউিনভািস ��/�ফনী ইউিনভািস ��/

ি�টািনয়া িব�িব�ালয়/�পাট � িস� ই�ার�াশনাল ইউিনভািস ��/

বাংলােদশ ইউিনভািস �� অব �হলথ সােয়ে�স (িবইউএইচএস)/িচটাগং 

ইি�েপনেড� ইউিনভািস ��/নটরেডম িব�িব�ালয় বাংলােদশ/
বাংলােদশ/নথ � �ব�ল ই�ার�াশনাল ইউিনভািস ��/ফারই� 

ই�ার�াশনাল ইউিনভািস ��/রাজশাহী সাই� এ� �টকেনালিজ 

ইউিনভািস �� (আরএস�ইউ)/�শখ ফিজলা�ে�ছা �িজব ইউিনভািস ��/

ক�বাজার ই�ার�াশনাল ইউিনভািস ��/রণদা �সাদ সাহা 
িব�িব�ালয়/জাম �ান ইউিনভািস �� বাংলােদশ/��াবাল ইউিনভািস �� 

বাংলােদশ/িসিসএন িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়/বাংলােদশ আিম � 

ইউিনভািস �� অব সােয়� এ� �টকেনালিজ/বাংলােদশ আিম � 

ইউিনভািস �� অব ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ/বাংলােদশ আিম � 
ই�ার�াশনাল ইউিনভািস �� অব সােয়� এ� �টকেনালিজ 

(িবএআইইউএস�)/িদ ই�ার�াশনাল ইউিনভািস �� অব �লাস �/

কানািডয়ান ইউিনভািস �� অব বাংলােদশ/এন. িপ. আই ইউিনভািস �� 

অব বাংলােদশ/�লনা/�ি�য়া/চ��াম/�স�াল ইউিনভািস �� অব সােয়� 
এ� �টকেনালিজ/ইউিনভািস �� অব ��াবাল িভেলজ/ই�ার�াশনাল 

��া�াড � ইউিনভািস ��//ইউিনভািস �� অব �া�ণবািড়য়া/ইউিনভািস �� 

অব ি�ল এনিরচেম� এ� �টকেনালিজ/মাইে�া�া� ইউিনভািস �� অব 

সােয়� অ�া� �টকেনালিজ/আর�এম আল-কিবর �টকিনক�াল 
ইউিনভািস ��;

 
৩) �রিজ�ার, এিশয়ান ইউিনভািস �� ফর ওেমন/সাউথ এিশয়ান 

ইউিনভািস ��/ইসলািমক ইউিনভািস �� অব �টকেনালিজ।

�ারক ন�র: ৩৭.০১.০০০০.০৭১.৩৯.০০১.২০.৪৩০/১(২১) তািরখ: 
 

২০ �াবণ ১৪২৯

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

 
১) সিচব, সিচবালয় ও �শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;

২) পিরচালক (�শাসন/অথ � ও িহসাব/ আইএমিস�/ পিরক�না ও উ�য়ন/ �াইেভট িব�িব�ালয়/ পাবিলক িব�িব�ালয়/ িরসাচ �

সােপাট � এ� পাবিলেকশন/ এসিপিকউএ/ �জনােরল সািভ �েসস, এে�ট এ� ইি�িনয়ািরং/ জনসংেযাগ ও ত� অিধকার িবভাগ)
বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;

 
৩) পিরচালক, জনসংেযাগ ও ত� অিধকার িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন (িব�ি�� ব�ল �চােরর িনিম� �্ই�

জাতীয় �দিনক The Daily Star এবং �দিনক �গা�র পি�কায় �কােশর যথাযথ �ব�া �হেনর �েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দওয়ার
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জ� আপনােক অ�েরাধ জানােনা হে�);

৪) পিরচালক, ইনফরেমশন �ােনজেম�, কিমউিনেকশন এ� ��িনং িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন (িব�ি�� ব�ল

�চােরর িনিম� ইউিজিসর ওেয়বসাইেট �দ� সং�ি�সহ সংেযাজন করার �েয়াজনীয় িনেদ �শনা �দওয়ার জ� আপনােক অ�েরাধ
জানােনা হে�);

 
৫) একা� সিচব (উপ-সিচব), �চয়ার�ান মেহাদেয়র দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;

৬) িসিনয়র সহকাির সিচব/সহকাির সিচব. সদ� মেহাদয়গেণর দ�র, ইউিজিস, ঢাকা;
 

৭) �ি�গত কম �কত�া (িপ ও), সিচবালয় ও �শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;
 ৮) �ি�গত কম �কত�া (িপ ও), িরসাচ � সােপাট � এ� পাবিলেকশনস িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন;

 
৯) নিথ/মহানিথ।

৪-৮-২০২২

মা�ন পাটওয়ারী 
 সহকারী পিরচালক (�লারিশপ এ� �ফেলািশপ)


