
 

 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারয়, বলরট 
 

স্মাযক নং-াস্ট/বআয/০৩/                                                        তাবযখ: ১ †m‡Þ¤^i ২০২০ 

প্রপ্রবফজ্ঞবি 

কলযানা ভাভাবযলতও ববিলয় প্রনই াবফপ্রবফয একালডবভক ও উন্নয়ন কাজ।।                       

প্রকাববড ১৯ যীক্ষা অফযাত 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফশ্ববফদযারলয় গত ২০১৯-২০ বক্ষাফললে বক্ষা, গলফলণা ও অফকাঠালভায 

ফযাক উন্নয়ন কযা লয়লি। ভাননীয় বাই চ্যালেরয প্রলপয প্রলপয পবযদ উবিন আলভদ-এয গবতীর 

প্রনতৃত্ব ও দৃঢ় বদ্ধালে িাত্রীিাত্রী, বক্ষক, কভেকতো এফং কভেচ্াযীলদয করযালণ বফববন্ন কামেক্রভ ফাস্তফায়ন কযা 

লয়লি।  

এ বফশ্ববফদযারয় একালডবভক কামেক্রলভয ¯^xK…wZmiƒc এফিয Best Digital Campus Award প্রলয়লি।  

গত ৮ জানুয়াবয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রখ াবনা ফাংরালদলয কর াফবরক  বফশ্ববফদযারয় ভূলয ভলধয 

Best Digital Campus Award ুযস্কায প্রদান কলযন। 

বফশ্ববফদযারয় কর্রতৃেক্ষ কলযানায় ভাভাযীলত াধাযণ ভানুললয াল দাাঁবিলয়লি। ম্পূণে বনজস্ব অথোয়লন ১ 

প্রকাবট ১০ রক্ষ টাকা ফযলয় অতযাধুবনক Covid 19 Tasting Lab স্থান কযা লয়লি। এ রযাফ প্রথলক 

প্রবতবদন নভুনা যীক্ষা কযা লে এফং এ মেে ১৭৩৬০ জলনয নভুনা যীক্ষা কযা লয়লি। 

কযাম্পালক ভাদকভুি কযা এফং ভাদলকয প্রিাফর প্রথলক বক্ষাথেীলদয যক্ষায জনয বফশ্ববফদযারয় প্রান 

কলঠায অফস্থান গ্রণ কলযলি। এজনয এলদলয প্রথভফালযয ভলতা ২০১৯-২০২০ বক্ষাফলে প্রথলক প্রডা প্রটলস্টয 

ভাধযলভ কর বক্ষাথেী ববতেয ফযফস্থা গ্রণ কযা লয়লি মা জাতীয়বালফ ভাদৃত লয়লি।  

ফতেভান বফলল বযবস্থবতলত অনরাইন ক্লালয ফযফস্থা গ্রণ কযা লয়লি। তালদয অনরাইন ক্লাল জ 

অংগ্রণ বনবিত কযায রলক্ষয ২২১৬ জন বক্ষাথেীয প্রলতযকলক ১৫ বজবফ ডাটা প্রদান কযা লয়লি। এ বুফধা 

অফযাত যাখলত বফশ্ববফদযারয় প্রান লচ্ষ্ট যলয়লি। তািািা ফনযায় আক্রাে প্রজরাভূলয বক্ষাথেীলদয 

আবথেক ায়তা প্রদালনয বদ্ধাে গৃীত লয়লি এফং তা প্রবক্রয়াধীন যলয়লি। বক্ষাথেীলদয জনয কযাম্পালয 

বফববন্ন স্থালন দৃবষ্ট নন্দন প্রফঞ্চ স্থান কযা লয়লি। কলযানা ভাভাযীয শুরুলত প্রভাফাইর ফযাংবকং এয াালময 

A¯̂”Qj বক্ষাথেীলদয প্রলতযকলক ৩০০০/= টাকা কলয প্রদান কযা লয়লি। তালদয ভানবক ¯^v¯’¨‡mev প্রদালনয 

জনয প্রথভফালযয ভলতা স্থায়ী কাউলেবরং াইলকারবজস্ট বনলয়াগ কযা লয়লি। 

দীঘে ১৩ ফিয লয গত ৮ জানুয়াবয িাত্রিাত্রীলদয তৃতীয় ভাফতেন পরবালফ ম্পন্ন লয়লি। ভাফতেলন 

অংগ্রনকাযী কর গ্রাজুলয়টলক স্থায়ীবালফ গাওন ও যাট প্রদান কযা লয়লি। 

বক্ষকলদয করযালণ প্রান কাজ কলয মালে। তরুন বক্ষকলদয রযাটক ক্রলয়য জনয বফনা লুদ 

৫০,০০০/= টাকা কলয জ লতে ঋণ প্রদালনয ফযফস্থা গ্রণ কযা লয়লি। বক্ষকযা মালত ষু্ঠবালফ অনরাইন 

ক্লা বনলত ালযন প্রজনয তালদয প্রেবনংলয়য ফযফস্থা গ্রন কযা লয়লি এফং অনরাইন ক্লালয রবজবস্টক াভগ্রী 

ংগ্রলয জনয কর বক্ষকলক ১০,০০০/= টাকা কলয প্রদান কযা লয়লি। 



 

 

বফশ্ববফদযারলয় দাবয়ত্ব ারলনয ভয় মালত বক্ষকলদয প্রিাট ফাচ্চালদয বনলয় ঝালভরা না প্রাালত য় প্রজনয 

ইউবনবাবেবট প্রন্টায বফলন ভানম্মত প্রড প্রকয়ায প্রন্টায স্থান কযা লয়লি। 

গলফলাণালক বফশ্ববফদযারয় প্রান বফলল গুরুত্ব প্রদান কযলি। প্রজনয গলফলণা খালত ফালজট ৯০ রক্ষ টাকা 

প্রথলক ৫ গুণ ফৃবদ্ধ কলয ালি ৪ প্রকাবট টাকায় উন্নীত কযা লয়লি। বক্ষক-বক্ষাথেীলদয প্ররখা ও গলফলণালক 

Plagarism ভুি যাখলত Turnitin Software এয ফহুর ফযফায বনবিত কযা লয়লি। প্রথভফালযয ভলতা 

বফশ্ববফদযারলয়য বনলজস্ব ফাংরা ও ইংলযবজ জানোর ারনাগাদ কযা লয়লি। একইালথ বফশ্ববফদযারলয়য ফাবলেক 

প্রবতলফদন ভানম্পন্ন ও ারনাগাদ কযা লয়লি। ফাংরালদল প্রথভ বফশ্ববফদযারয় মোলয় তাৎক্ষবনক 

াবটেবপলকট মাচ্াই ফািাইলয়য জনয Block Chain System চ্ারু কযা লয়লি। 

কলযানায় দুলমোগ অফস্থালতও বফশ্ববফদযারয় প্রান অফকাঠালভা উন্নয়লন ববিলয় প্রনই। কলযানায় বয়লক জয় 

কলয ¯̂v¯’¨wewa বনবিত কলয ফঙ্গভাতা প্রখ পবজরাতুলন্নিা ভুবজফ র ৮বট উন্নয়ন প্রকলেয কাজ শুরু কযা 

লয়লি। বফশ্ববফদযারলয়য জনয ঢাকায় ৬০০০ ফগেপুট আয়তলনয আধুবনক ভালনয একবট প্রগস্ট াউজ ক্রয় কযা 

লয়লি। বফশ্ববফদযারয় ক্লাফলক আধুবনক ক্লালফ রূােয কযা লয়লি। কযাম্পালয প্রৌন্দমে ফধেলণ বফববন্ন প্রকে 

গৃীত লয়লি। ইলতাভলধয বফশ্ববফদযারলয়য প্রাণলকলে অফবস্থত প্রগারচ্ত্বযলক দৃবষ্ট নন্দন কলয াজালনা লয়লি। 

বফশ্ববফদযারলয়য বযফন ুলর A¨v¤^y‡jÝmn ৫বট নতুন গাবি ংলমাবজত লয়লি। 

চ্রভান বফবশ্বক কলযানা কালর বফলল উলদযাগ বনলয় বক্ষক, কভেকতো ও কভেচ্াযীলদয লদান্নবত প্রদওয়া 

লয়লি। বকক, কভেকতো এফং কভেচ্াযীলদয আবথেক বুফধা প্রদালন প্রান বফলল উলদযাগ গ্রণ কযা লয়লি। 

কর বক্ষক, কভেকতো ও কভেচ্াযীয জনয প্রযয়াতী লুদ গৃবনভোন ঋণ বুফধায (লফোচ্চ ৭৫ রক্ষ টাকা) 

ফযফস্থা কযা লয়লি। প্রানারী ফযাংক প্রথলক তালদয জনয জ লতে ১০০ প্রকাবট টাকা প্ররালনয ফযফস্থা কযা 

লয়লি। বফশ্ববফদযারয় বযফালযয দীঘেবদলনয প্রতযাা অনুমায়ী বফশ্ববফদযারয় এরাকালক বলরট ববট 

কলোলযলনয আওতাবূি কযা লয়লি। তািািায ভাউন্ট এলডাযা াাতালরয ালথ াবফপ্রবফ এয কলোলযট 

চু্বি অনুমায়ী কলযানা আক্রাে াবফপ্রবফ দযলদয (বক্ষাথেী, বক্ষক, কভেকতো ও কভেচ্াযী) অগ্রাবধকায ও 

দ্রুততা বনবিত কলয A¨v¤^y‡jÝ াববে বচ্বকৎা  প্রদালনয ফযফস্থা গ্রন কযা লয়লি। 

কযম্পালয নু্দমে ফধেন ও ফজুায়লনয কাজ দ্রুত এবগলয় মালে। শুধুভাত্র ২০১৯-২০২০ বক্ষাফললে ১৪ াজায 

চ্াযা কযাম্পাল প্রযাণ কযা লয়লি। কযাম্পাল প্রযালণয জনয ফনবফবাগ প্রথলক আযও ১০াজায চ্াযা াওয়া 

মালফ মা প্রবক্রয়াধীন যলয়লি। কলরয বপ্রয় এ বফশ্ববফদযারলয়য অগ্রমাত্রায় কলরয লমাবগতা কাভনা কযা 

মালে। 

 

 

(ভুাম্মদ ইপাকুর প্রালন) 

প্রযবজস্ট্রায 

 


