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াচারাচার   নীিতমালানীিতমালা   ব া াব ায়েনরবা াব ায়েনর   অংশঅংশ  িহস ােবিহস ােব   ব াংলােদশবাংলােদশ   তাি কতাি ক  জ িরপজিরপ   অিধদ রঅিধদ র  ( ( িজএসিবিজএসিব )’)’রর
াচারাচার   কমপিরক নাকমপিরক না   অ যায়ীঅ যায়ী  অংশীজেনরঅংশীজেনর   অংশ হেণঅংশ হেণ   ঢ াকাঢ াকা   িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   তত   িবভােগরিবভােগর   সেসে   সভারসভার

কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী
উপ াপনা
১.০। সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। িতিন সরকােরর িনেদশনা যায়ী িজএসিব’র

াচার কমপিরক নার অংশ িহেসেব অংশীজেনর অংশ হেন সভার পট িম উে খ কেরন। সভাপিতর অ েমাদন েম
জনাব মাহা দ আব ল আিজজ পােটায়ারী, পিরচালক ( ত ), িজএসিব উে খ কেরন য, বাংলােদশ তাি ক জিরপ
অিধদ র (িজএসিব) িব িব ালয় স েহর ছা /ছা ী, িশ ক ও গেবষকগেণর চািহদা যায়ী সীিমত সামেথর মে  ন না,
ত  ও গেবষণাগার বহােরর িবধা দান কের থােক। সভাপিত এ সমেয় াচােরর ানাের আেয়ািজত অংশীজেনর
অংশ হেণ সভায় উপি ত ঢাকা িব িব ালেয়র ত  িবভােগর সভাপিতসহ অ া  েফসরেদরেক উ ু  আেলাচনার
আ ান জানান। ঢাকা িব িব ালেয়র ত  িবভােগর সভাপিত েফসর ড. মা: আিজজ হাসান বেলন, এ ধরেণর সভা
আেয়াজন অেনক ণ এবং পার ািরক সহেযািগতা ি র ে  িনি তভােব এ  অত  ফল  হেব। এরপের
িতিন িবভােগর ববত  সভাপিত েফসর ড. কাজী মিতন উি ন আহেমদেক আেলাচনায় অংশ হেণর জ  আ ান
জানান। েফসর ড. কাজী মিতন উি ন আহেমদ বেলন, িজএসিব দেশর -িব ান িবষয়ক একমা  সরকাির িত ান
হওয়ায় িজএসিবর সােথ বরাবরই িব িব ালয় েলার যাগােযাগ অেনক বিশ এবং গেবষণার ে  িজএসিব সব সময়
িশ াথ েদর ণ সহেযািগতা দান কের থােক। িতিনও েফসর ড. মা: আিজজ হাসােনর কথার নরা ি  কের বেলন,
িজএসিবর সােথ পার ািরক গেবষণা কােজর অেনক  রেয়েছ এবং এ ধরেণর সভা িনয়িমত আেয়াজেনর মা েম
িবষয়টােক অিধকতর গিতশীল করা স ব। িক  িতিন আমলাতাি ক ি য়ােক যথাস ব সহজ করার িবষেয় 
আেরাপ কেরন। িতিন উে খ কেরন, ৈব ািনক গেবষণার ে  Memorandum of Understanding
(MoU) এর মা েম পার ািরক সহেযািগতা লক কাজ েলা অেনক সহজ এবং সাবলীলভােব স াদন করা স ব
হয়। িতিন িবভােগর সভাপিত িহসােব তার দািয় কােল িজএসিবর সােথ এ ধরেণর MoU এর াব পশ কেরিছেলন।
িক  তা ফল  হয়িন। িতিন এ িবষেয় িজএসিব’র বতমান মহাপিরচালেকর সহেযািগতা কামনা কেরন। এ ি েত
মহাপিরচালক বেলন, িতিন MoU এর িবষেয় অিত স িত অবগত হেয়েছন। সংি  িবষেয় িতিন ম ণালেয় িসিনয়র
সিচব মেহাদেয়র সােথ আেলাচনা করেবন। এছাড়াও িতিন উে খ কেরন, ইেতামে ই িতিন িজএসিবর বিহর ণ
কম চী েলােত িব িব ালেয়র ছা /ছা ীেদর সরাসির উপি িত/স ৃ  করার িবষেয় অিধদ েরর পিরচালক ে র সােথ
মতিবিনময় কেরেছন। এে ে  সরকাির সং া িহসােব আিথক িবষেয় িজএসিবর সীমাব তা রেয়েছ। আিথক সীমাব তা
র করার জ  িবক  তহিবল তিরর িবষেয় উে াগ হণ করেবন বেল মহাপিরচালক উে খ কেরন। জনাব িনজামউি ন
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আহেমদ, পিরচালক ( পদাথ), িজএসিব বেলন, ইেতা েব িজএসিবর বিহর ণ কম চী েলােত িব িব ালেয়র
ছা /ছা ীেদরেক পিরদশন করার িবষেয় ঢাকা িব িব ালেয়র ত  িবভােগর েফসর ড. এ. এস. এম ওবায় াহর কাছ
থেক াব দয়া হেয়িছল। আিথক সীমাব তার কারেণ এ সহায়তা দান স ব হয়িন। িক  িজএসিব িব িব ালেয়র
ছা /ছা ীেদরেক চািহদা মাতােবক ন না সরবরাহ এবং গেবষণাগােরর সহায়তা দান কের আসেছ এবং এই
ধারাবািহকতা বজায় থাকেব বেল িতিন আশাবাদ  কেরন। িতিন িজএসিব ক ক আেয়ািজত িবিভ  কার
সিমনার/ওয়াকশেপ িব িব ালয় হেত সংি  িবষেয় িবেশষ  ি েদর িনয়িমত অংশ হেণর িবষয়  উে খ কের
বেলন, এ ধরেনর সিমনার/ওয়াকশেপর মা েম পার ািরক অিভ তা আদান দান অেনকাংেশ সহজ হয়। িতিন
প া ের িব িব ালয় ক ক আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশেপ িজএসিবর অংশ হেণর িবষয় ও উে খ কেরন। এ

ি েত মহাপিরচালক ছা /ছা ীেদর সরাসির বিহর ণ কায ম পিরদশেনর েযাগ ি  করার িবষয়  িজএসিবর
ি য়াধীন বিহর ণ নীিতমালায় অ  করার পরামশ দন। 

২.০। আেলাচনার এ পযােয় েফসর ড. মা: আিজজ হাসান বেলন, িবভােগর শষ বষ/এম.এস.িস.’র ছা /ছা ীেদর জ
িজএসিবেত ই ানশীপ করার ব া করেল তারা অিভ তা স  হেব এবং ভিব েত এই অিভ তা তােদর কমে ে
সহায়ক হেব। জনাব িনজামউি ন আহেমদ, পিরচালক ( পদাথ), িজএসিব বেলন, স িত িজএসিব এমআইএস -এর
ছা /ছা ীেদর জ  এক  কােসর অংশ িহেসেব উপ াপনা ও গেবষণাগার পিরদশনসহ আ ষাি ক সহায়তা দান
কেরেছ। জনাব মাহা দ আব ল আিজজ পােটায়ারী, পিরচালক ( ত ) এ ি েত উে খ কেরন য, িজএসিব ইেতা েব
জাহা ীরনগর িব িব ালেয়র ছা /ছা ীেদর জ  সংি  পিরসের ই ানশীপ আেয়াজন কেরিছল। জনাব িনজামউি ন
আহেমদ বেলন, িজএসিব ভিব েত ছা /ছা ীেদর ই ানশীপ চা  করার িবষেয় আশাবাদী এবং পরবত েত এ সং া
িব ািরত আেলাচনা হেত পাের। েফসর ড. মা: আিজজ হাসান এ পযােয় িবভােগর পরবত  িবভাগীয় ধান েফসর ড.

ত মার সাহােক সভা সংি  িবষেয় মতামত দােনর আ ান জানান। েফসর ড. ত মার সাহা বেলন, দেশর
তাি ক স দায়/কিমউিন  এখন অেনক বড় এবং বাংলােদশ তাি ক সিমিত বতমােন িনি য় হেয় থাকায়

কিমউিন র িনেজেদর মে  যাগােযাগ েবর লনায় অেনক কেম গেছ। যা পার ািরক সহেযািগতা ি র ে
িতব কতার ি  কেরেছ। এই িতব কতা র করেত পারেল ছা /ছা ীসহ গেবষকগণ তথা জািত উপ ত হেব।

মহাপিরচালক এ ি েত িজএসিবর বিহর ণ পরবত  উপ াপনায় ছা /ছা ীেদর অংশ হেণর িবষেয় িজএসিব উে াগ
নেব বেল আশাবাদ  কেরন। জনাব মাহা দ আব ল আিজজ পােটায়ারী, পিরচালক ( ত ) বেলন, তাি ক
গেবষণা লক িক  কাজ িজএসিব এককভােব না কের িবে র অ া  দেশর মেতা িব িব ালয় ও অ া  তাি ক
সং া েলার সােথ সমি তভােব স  করেল অিধক ফল  হেব। উদাহরণ প িতিন উে খ কেরন, বাংলােদেশর

রতাি ক িব ােস উ ূত সম া সমাধােন ইেতা েব িজএসিব উে াগ হণ কেরিছল। এ লে  া ািফক কিমশন
গঠন এবং এই কিমশেনর মা েম রতাি ক িব ােস উ ূত সম া সমাধােনর ব া হণ িজএসিব’র পে  এককভােব
স ব নয়। এ জ  িব িব ালয়সহ অ া  সকল িত ােন কমরত িব ানীগেণর সহায়তা েয়াজন। এ সে  ত
িবভােগর সভাপিত েফসর ড. মা: আিজজ হাসান বেলন, য কান দেশর া ািফক কিমশন সাধারণত; স দেশর

ত  িবষয়ক গেবষণা িত ান এবং িব িব ালয় েলার সম েয়ই গ ত হেয় থােক। বাংলােদেশর রতাি ক িব াস
িতি ত করার লে  তার িবভাগ িজএসিবর সােথ যৗথ গেবষণা লক কাজ করেত আ হী। েফসর ড. মা: বদ ে াজা

িময়া সরকাির ত  া তার িবষয়  বােপ া সহজ ও বগবান করার উপর ােরাপ কেরন। এছাড়াও িতিন যৗথ
গেবষণা লক কাজ  করার িবষেয় আ হ কাশ কেরন। এ ি েত জনাব িনজামউি ন আহেমদ, পিরচালক ( পদাথ)
বেলন, িজএসিব ইেতা েব কমি েহি ভ িডজা ার ােনজেম  া াম (িসিডএমিপ) কে র আওতায় িব িব ালেয়র
সােথ যৗথভােব কাজ কেরেছ এবং ভিব েত এ ধরেণর কােজর ন ন  তির হেব বেল িতিন আশা কাশ কেরন। 
৩.০। েফসর ড. কাজী মিতন উি ন আহেমদ বেলন, িব িব ালয় েলা সি িলতভােব এসিডিজ ল মা ােক সামেন
রেখ িজএসিব ও অ া  িত ান সহেযােগ ভিব ৎ অিভে প তির এবং সমি তভােব কাজ করার মা েম স অিভল
অজন করেত স ম। জনাব মাহা দ আব ল আিজজ পােটায়ারী, পিরচালক ( ত ) বেলন, িজএসিব ছা /ছা ী, িশ ক
ও গেবষকগেণর চািহদা যায়ী ন না ও ত  সরবরাহ কের। িক  িক  ে  ত  িহেসেব িজএসিব’র নাম উে খ করা
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হয়না। এছাড়া িজএসিব’র ন না বা ত  বহার কের স ত গেবষণা িথিসেসর এক কিপ িজএসিব’র লাইে িরেত
জমা দয়া হেল িজএসিব’র নিবন কমকতাগণ উপ ত হেব বেল িতিন আশা কেরন। িবষয়  িতিন িব িব ালয় হেত ল
রাখার িবষেয় সকেলর ি  আকষন কেরন। েফসর ড. ত মার সাহা বেলন, িজএসিবর ওেয়বসাইটেক যথাস ব
আপেডট রাখা হেল গেবষকগণ হালনাগাদ ত  স েক ওয়ািকবহাল হেব এবং গেবষণার জ  ন না সরবরােহর পের
গেবষণা ত াবধায়েকর পাশাপািশ িবভাগীয় ধানেক অবিহত করেল গেবষণা িতেবদেনর এক  কিপ িজএসিবেত জমা
দয়া বােপ া সহজ হেব। 

৪.০। িব ািরত আেলাচনাে  সভায় িন িলিখত িস া স হ হীত হয়-
(৪.১) পার ািরক অিভ তা আদান দােনর লে  িজএসিব আেয়ািজত সিমনাের িনয়িমতভােব িব িব ালেয়র
ছা /ছা ী সহ িশ কগণেক আম ন জানােনা হেব এবং একই ভােব ঢাকা িব িব ালেয়র ত  িবভাগ আেয়ািজত
সিমনাের িজএসিব’র কমকতাগণেক আম ন জানােনা হেব। 
(৪.২) িজএসিব’র বিহর ণ কম চীেত ছা /ছা ীগেণর পিরদশন/স ৃ  করার িবষেয় উে াগ হণ করা হেব। 
(৪.৩) িজএসিবেত ছা /ছা ীেদর ই ানশীপ আেয়াজেনর জে  উে াগ হণ করা হেব।
(৪.৪) গেবষণা ন না ও ত  সরবরাহ করার িবষয় চািহদাকারীর পাশাপািশ িব িব ালেয়র সংি  িবভােগর
িবভাগীয় ধানেক অবিহত করা হেব। 

৫.০। পরবত েত েয়াজনা সাের এই ধরেনর সভা আেয়াজন করা হেব উে খ কের এবং সভায় অংশ হেণর জ  সকলেক
ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. মহঃ শর আলী 
সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ,

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), িজএসিব

ারক ন র: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.৫০.০৮৯.১৯.৭ তািরখ: 
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১) ড. কাজী মিতন উি ন আহেমদ, েফসর, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়
২) ড. মা: আিজজ হাসান, েফসর ও িবভগীয় ধান, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়
৩) ড. ত মার সাহা, েফসর, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়
৪) ড. মা: বদ ে াজা িময়া, েফসর, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়
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১০) উ মান সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র

 

৩



শাহতাজ কিরম 
উপ-পিরচালক ( ত )-২

৪


