
একাডেমিকডে 
এমিডেমিক ছাত্রছাত্ররী মিড�াধরী ইউমিমে� 

নয়া গাইেলাইন িামিল কড�া

ভা�ডি� ছাত্র ফেোড�শন
যাদিিু� মিশ্বমিদ্ালয় আঞ্চমলক কমিটি
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ফকামভে-১৯, ফনাডভল 
কড�ানা ভাই�াে 

ফগািা দুমনয়াডি ফয ি�ািা�রী� 
িন্ম মদডয়ডছ- িা� োডে আি�া 
গি োি-আি িাে ধড� নাগাডে 
যুদ্ধ চামলডয় যাটছি। মশক্া, স্াস্্, 
রুটিরুমি এডক এডক েিস্তমকছুই 
এই িহািা�রী� দ্া�া প্রি্ক্ভাডি 
আক্ান্ত হডয়ডছ। শুধুিাত্র কড�ানা 
ভাই�াডে� েংক্িণ নয়, িানুডে� 
রুটিরুমি� িড্ািস্ত হা�াডনাও 
আিাডদ� অেহায়িা� কা�ণ। এই 
েিয় ফদডশ� ে�কাড�� ফেডক ফয 
মনশ্চয়িা, িাডশ োকা আশা কড� 
ফদডশ� িনগন; িা� মেমকভাগও 
ি�াদ্দ হয়মন ে�কাড�� িক্ 
ফেডক। োম্প্রমিককাডল ইউমিমে� 
গাইেলাইন আিা� প্রিাণ ক�ল 
এই ে�কা� আেডল এই কটিন 
েিডয় ছাত্রছাত্ররীডদ� িাডশ োকডি 
চায় না, ি�ং কডিপাড�িডদ� স্ােপ 
�ক্া ক�ডি ছাত্রছাত্ররীডদ� েিে্ায় 
ফেলডি এিনমক িাডদ� িরীিন 
মনডয় টছমনমিমন ফেলডিও দু’িা� 
ভাডিনা এই ে�কা� ।#B
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ফক্াডনালমি
িুঝডল

দু িছ� আডগ ইউমিমে ফভডে ফদওয়া� মেদ্ধান্ত ফনয় ফকন্দ্র 
ে�কা�। যমদও প্রিল প্রমিিাদ, প্রমিড�াডধ� িুডে ফেই মেদ্ধান্ত 
এেনও িাস্তিাময়ি হয়মন। িা�ি� গি িছ� মশক্ামিড�াধরী নয়া 
মশক্ানরীমি ২০১৯-এ ইউমিমে’ফক কাযপি গুরুত্বহরীন কড� 
�াো� প্রকল্প আডন ফকন্দ্র ে�কা�। আ� এই িছ� এমপ্রল িাডে 
আি�া ফদেলাি এই িহািা�রী� িডধ্ ি�রীক্া ও একাডেমিক 
ইয়া� েংক্ান্ত প্রডনে ইউমিমে’� িুঘলমক মেদ্ধান্ত। িা� আোই 
িাে ি� ইউমিমে’ফক  োইনাল ইয়া� ছাত্রছাত্ররীডদ� িন্ 
‘িাধ্িািূলক’ ি�রীক্া ফদওয়া� মনদান মদডিও ফদেল ফগািা 
ভা�িিডেপ� িানুে।
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মিডশেজ্ঞ, করীডে?

এই গাইেলাইন িা�া তিম� কড�ডছ ফকাডনা এক ‘মিডশেজ্ঞ 
কমিটি’� মনডদপডশ� ওি� মভমতি কড�। যমদও করী কা�ডণ ফদডশ� 
এই অিস্ায় ি�রীক্া ‘িাধ্িািূলক’ ক�া অননমিক ও অিাস্তি 
িা িুঝডি মিডশেজ্ঞ হওয়া� প্রডয়ািন িডে না। 
 কা�া এই মিডশেজ্ঞ কমিটি? িা�া কাডদ� োডে 
আডলাচনা কড� টিক কড�ডছ এই মেদ্ধান্ত? এ� উতি� ফদডশ� 
ছাত্র�া িাডন না।
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করী আডছ 
গাইেলাইডন?

১. অনলাইডন িা অেলাইডন িা দুই িদ্ধমি মিমলডয় ফহাক। োইনাল 
ইয়া� ছাত্রছাত্ররীডদ� ২০২০-� ফেডটেম্ব� িাডে� িডধ্ ি�রীক্া 
ফদওয়া িাধ্িািূলক ।

২. যমদ ফকাডনা ছাত্রছাত্ররী ফকাডনা মিডশে কা�ডণ এই ি�রীক্া মদডি 
না িাড�, িাহডল েংমলিষ্ট মিশ্বমিদ্ালয় ফযমদন িম�মস্মি অনুকূল 
হডি িেন িা� িন্ ি�রীক্া ফনওয়া� মিডশে ি্িস্া ক�ডি। 

৩. ি্াকডিিাড�� ফক্ডত্রও একই�কি ‘িাধ্িািূলক’ ি�রীক্া� কো 
িলা আডছ এোডন। 

৪. ইন্া�মিটেডয়ি ি�রীক্ােথীডদ� ফক্ডত্র আডগ� গাইেলাইনই 
অনুে�ণ ক�া হডি।

৫. দুটি Annexure ফি� কড� মেটিং এড�ঞ্জডিন্ করীভাডি হডি িা 
মনমদপষ্ট কড�ডছ ইউমিমে।
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ফগাোয় 
গলদ

১. মশক্া ফযৌে-িামলকা� মিেয়। িাই �াি্ ে�কাড�� োডে কো না 
িডল ইউমিমে ইউমনভামেপটিডক ‘িাধ্িািূলক’ ি�রীক্া ফনওয়া� 
কো িলডি িাড� না। এিা যুক্ত�াষ্টরীয় কািাডিা� মিড�াধরী। 
ভা�িরীয় েংমিধাডন� িম�িন্রী। এ� িাধ্ডি এই ে�কা� আিা� 
িা� ে্ামেস্ট চম�ত্র প্রিাণ ক�ল। 

২. অেলাইডন ি�রীক্া হওয়া� িাডন, িা ফয মেটিং অ্াড�ঞ্জডিডন্ই 
ফহাক না ফকন, ছাত্র-মশক্ক-অমশক্ক কিপচা�রীডদ� প্রডি্ডক� 
িরীিনডকই ঝুঁমক� িডধ্ ফেলা। ভা�ডি� েিডচডয় প্রচমলি 
গণিম�িহন, ফরেন ি্িস্াই আগািরী আগস্ট িাে িযপন্ত িন্ধ 
োকডি। ফকামভে-১৯ েংক্িডণ� হা� ফযভাডি িােডছ িাডি 
েিস্ত গণিম�িহণ ি্িস্া স্াভামিক হওয়া� ফকাডনা  মদশা ফদো 
যাডছি না এডকিাড�ই। কডলি ইউমনভামেপটিগুমলডি িহু দূ� ফেডক 
ছাত্রছাত্ররী, মশক্ক, মশক্াকিথী�া আডেন, যা�া এই গণিম�িহডণ� 

মি
িে

ূত্ররঃ
 ি

ু্ই
িা�
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ওি� মনভ্ভ�শরীল। এই লাে লাে িানুেডক েংক্িডণ� েম্ভিনা� 
িুডে ফিডল ফদওয়া অিানমিক, অননমিক।

৩. টেমিিাল ইমডিয়া� ধাপ্ািামি� ফদৌলডি ভা�ডি এেনও িযপন্ত 
৩৬% িানুডে� কাডছ ইন্া�ডনি েংডযাগ ফিঁডছডছ। েডল এিা 
স্পষ্ট ফয ফিমশ�ভাগ ছাত্রছাত্ররীডদ� কাডছই ইন্া�ডনি ি্িহাড�� 
েুডযাগ ফনই। যাডদ� কাডছ েুডযাগ আডছ, িাডদ� িডধ্ও 
একাংডশ� ইন্া�ডনি ি্াডকি ম�চািপ ক�া� িডিা অেপননমিক 
িম�মস্মি ফনই। একটি িে অংডশ� িানুে ইন্া�ডনি ি্িহা� 
কড� ইডিল িা�েৎ েকুডিন্ িািাডনা মকংিা স্্ান ক�া� িডিা 
মিমভন্ন কাি ক�া� িডিা যডেষ্ট িা�দশথী নয়। েডল অনলাইন 
ি�রীক্া িদ্ধমি আেডল আগাডগাোই তিেি্িূলক। কাশ্রীড� ফিশ 
কডয়কিাে ধড� ে�কাড�� ি�ে ফেডকই ইন্া�ডনি িম�ডেিা 
অডকডিা মকংিা ধরী� গমি� কড� �াো �ডয়ডছ। এই অিস্ায়, 
করীভাডি ে�কাড�� ি�ে ফেডক অনলাইন মশক্ায় ফিা� ফদওয়া 
হয়? 

৪. একইভাডি ি্াকলগ ি�রীক্া� ফক্ডত্র ‘িাধ্িািূলক ি�রীক্া’ 
অননমিক ও ছাত্রস্ােপমিড�াধরী।

৫. কেন িম�মস্মি স্াভামিক হডি, িা� ভ�োয় ছাত্রছাত্ররীডদ� 
ি�রীক্া ও ফ�িাল্ট আিডক �াো আড�ক ধ�ডণ� তিেডি্� 
িন্ম ফদয়। িাই এেন যা�া ি�রীক্া মদডি িা�ডি না িা�া িড� 
ি�রীক্া মদডয় ফ�িাল্ট হাডি িাডি, এই িন্তি্ আেডল ফেইেিস্ত 
ছাত্রছাত্ররীডদ� প্রাি্ ফকম�য়া� গো� েুডযাডগ� িডে একটি িস্ত 
িাহাে িুডল ফদডশ� ছাত্রছাত্ররীডদ� ভমিে্ৎ নষ্ট ক�া� প্রকল্প 
ছাো আ� মকছুই নয়।। 
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যা যা ফিাঝা 
যাডছি

এমপ্রল িাডে� ইউমিমে� গাইেলাইন যেন প্রকামশি হয়, 
িেন ফ�াি ৪০০-৫০০ িডিা ফকামভে আক্াডন্ত� েংে্া 
িােটছল। এই হা� এেন ২৫-২৬ হািা� ছুঁডয়ডছ এিং 
েংক্িণ কিা� লক্ণও ফদো যাডছি না। এই িম�মস্মিডি 
ইউমিমে ফঘােণা ক�ডছ ি�রীক্া ‘িাধ্িািূলক’ ক�া� কো। 
িানুে এিমনডিই েন্ত্রস্ত; ফকডন্দ্র� অিম�কমল্পি লক-আনলক 
ফেলা� িডধ্ ফ�ািগা� মিিযপস্ত। এ� িডধ্ ছাত্রছাত্ররীডদ� ি�রীক্া 
মদডি িাধ্ ক�া আেডল এিাই প্রিাণ কড� ফয, আিাডদ� 
িরীিন, আিাডদ� একাডেমিকে ফকম�য়া�, ইউমিমে িা ফকন্দ্র 
ে�কাড�� কাডছ একটি িণ্।
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িে িে মিজ্ঞািন এিং ভােডণই �ডয়ডছ 
মিএি’এ� ফকয়াড�� কো। ফোডন� কলা� 

টিউডন এেনও িািডছ, েুি প্রডয়ািন না 
হডল িাটে ফেডক না ফিড�াডনা� মনদান। 
অেচ ছাত্রছাত্ররীডদ� নামক ি�রীক্া মদডি 
হডি। কডলডি মিশ্বমিদ্ালডয় মেটিং 
এড�ঞ্জডিডন্ শা�রীম�ক দূ�ত্ব িিায় 
�াো ফিা িড�� কো। ফয �াস্তা মদডয় 

ছাত্রছাত্ররীডদ� ি�রীক্াডকডন্দ্র আেডি হডি 
ফেই �াস্তায় িিায় োকডি ফিা শা�রীম�ক 

দূ�ত্ব? নামক প্রধানিন্ত্ররী েহ ফগািা ফকন্দ্র ে�কা� 
ও িানিেম্পদ উন্নয়ন িন্ত্রক শুধুিাত্র ফকয়া� কড�ন িে 
মশল্পিমিডদ�? িে িুঁমি� িামলকডদ�? ছাত্রছাত্ররীডদ� িরীিন 
ফিা িে েস্তা, “ফকডি ছটেডয় মদডলই িা�ি”।

CARE  OFF

Students 
Lives Matter!
ফদডশ� মিমভন্ন �াডি্ আি�া ফদডেটছ অনলাইন ক্াে ক�া� 
িম�কািাডিা না োকায় আত্মহি্া� ঘিনা। ফয ফদডশ ১৭% 
ছাত্রছাত্ররী িাত্র উচ্চমশক্া� েুডযাগ িায়, ফেই ফদডশ অনলাইন 
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মশক্া ি্িস্া চালু কড� িািিাি, ধিপ, অেপননমিক অিস্া� 
িি আড�ক ধ�ডণ� মিভািডন� িািকাটি তিম� ক�ডি 
চাইডছ ে�কা�। যা� েডল স্াভামিকভাডি অেপননমিকভাডি ও 
োিামিকভাডি মিটছডয় োকা ছাত্রছাত্ররী�া িাডদ� ফলোিো� 
েুডযাগ ফেডক িমঞ্চি হডি। িাই িুডে েিকা োে, েিকা 
মিকাডশ� কো োকডলও আেডল গ�রীি ছাত্রছাত্ররীডদ� 
মিকাডশ� িডে এই ে�কা� োো ক�ডছ অনলাইন মিভািডন� 
ি্াম�ডকে।

ফপ্রাডরেে
ইউমিমে� গাইেলাইডন �ডয়ডছ ‘মেউচা� ফপ্রাডরেে’এ� িি 
শব্দ। আদডি গালভ�া হডলও একিু িমলডয় ফদেডলই ফিাঝা 
যায়, ইউমিমে তিম� ক�ডি চাইডছ ফিে�কাম�ক�ডণ� ব্লুমপ্রন্। 
টিক ফয িদ্ধমিডি িহািা�রী� িম�মস্মিডক কাডি লামগডয় এডক� 
ি� এক কয়লা োদান ফিডচ মদডয়ডছ এই ে�কা�। “ফিে�কাম� 
হডল িম�ডেিা ভাডলা হডি”� ধুডয়া িুডল কডিপাড�িডদ� হাডি 
িুডল মদডছি ফ�লডক; টিক একই িদ্ধমিডিই অনলাইন ি্িস্া 
চালু কড� ফদওয়া� িডধ্ মদডয় মশক্াডকও ফেই ফিডচ ফদওয়া� 
িামলকায় ফ�ডেডছ এই ে�কা�। মিমভন্ন ফিে�কাম� প্রমিষ্াডন� 
অনলাইন ি্িস্ায় িোশুডনা ও ি�রীক্া� িডেলডক ে�কা� 
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যেন রেহণ কড� িেন িুঝডিই হয় আেডল ে�কাড�� টিমক 
িাঁধা �ডয়ডছ কডিপাড�িডদ� কাডছ। িাডদ� স্ােপ �ক্া ক�ডি 
ফদডশ� ছাত্রছাত্ররীডদ� মিিডদ� িুডে ফিডল মদডি মি্ুিাত্র 
ভািা� অিকাশ ফনই এই ে�কাড��। উদাহ�ণস্রূি িলা যায় 
ে�কা�রী িম�কািাডিা উন্নয়ন নয়, অনলাইডন ি�রীক্া� অন্ 
অ্ািািন ওডয়ি োমভ্ভডে� োডে চুমক্ত� মনদান মদডয়ডছ মদল্রী 
মিশ্বমিদ্ালয়।

স্মিড�াধ
গাইেলাইডন �ডয়ডছ গুডছি� স্মিড�াধরীিা।  িলা হডছি 
‘ফেয়া� এডি ইকু্য়াল অিা�চুমনটি’ তিম� ক�ডি নামক এই 
গাইেলাইডন� অিিা�ণা, মকন্তু আেডল এই গাইেলাইন 
তিেি্িূলক- িা আি�া আডগই ফদডেটছ। িাছাো এই এক 
অংডশ� ছাত্রছাত্ররীডদ� এক্সক্ুে ক�া� এই গাইেলাইন কিিা 
‘ফেয়া�’ িা আি�া িুঝডিই িা�টছ। ফকম�য়া� অিা�চুমনটি 
িাোডি নামক এই ইউমিমে ভািডছ। আি�াও িানডি আরেহরী, 
করীভাডি ফশে িঁয়িামল্শ িছড�� িডধ্ ফরেষ্ ফিকা�ডত্ব� 
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মশড�ািা িাওয়া এই মদ্িরীয় এনটেএ ে�কা�, যাডদ� অনলাইন 
ও অেলাইন ি�রীক্া মদডি অেুমিধা িাডদ� অমনমদপষ্ট কাল 
অিমধ অডিক্া কম�ডয় ফ�ডে ফকম�য়া� অিা�চুমনটি িাোডছি। 
একাডেমিক ইভ্ালুডয়শন দ�কা�, ফেিা আি�াও িানটছ। মকন্তু 
একাডেমিক িূল্ায়ণ ও ি�রীক্া ফকাডনাভাডিই একটি অি�টি� 
প্রমিশব্দ নয়। ি�রীক্া, একাডেমিক িূল্ায়ডণ� একটি েিডচডয় 
প্রচমলি ও গৃহরীি উিায় িাত্র। ফদডশ� ছাত্র েংগিন, মশক্ক 
িা মশক্াকিথী েংগিডন� োডে ফকাডনা�কি কো িা আডলাচনা 
না  কড�ই এই অিদােপ ও মিে্ািাদরী ইউমিমে িানাডছি, িা�া 
নামক আলাি আডলাচনা� ‘ইডনাডভটিভ’ ফচষ্টা কড� ফগডছ!

এমিমভমি ও িুডোশ
ছাত্রছাত্ররীডদ� স্াডেপ� মিড�াধরী, চূোন্ত েংমিধান িম�িন্রী, 
অিাস্তি, অিানমিক এই ইউমিমে’� গাইেলাইনডক একিাত্র 
েিেপন িামনডয়ডছ আ�এেএডে� ছাত্রেংগিন এমিমভমি। এ� 
আডগও আি�া ফদডেটছ মশক্ামিড�াধরী নয়া মশক্ানরীমি ২০১৯-
ফক ে�ােম� েিেপন িামনডয়টছল এমিমভমি। এিাড�ও িা�া 
আিা� প্রিাণ ক�ল এই মিশ্বি্ািরী েংকডি� িুহূডি্ভ ছাত্রছাত্ররীডদ� 
িরীিনডক োডদ� োিডন দাঁে ক�াডি এমিমভমি’� একমি্ুও 
ভুল হয় না। এমিমভমি িা� স্ভাি অনুযায়রীই ছাত্রছাত্ররীডদ� 
শত্রু। মশক্া� মিড�াধরী।
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আত্মমনভ্ভড�� নাডি ইউমিমে প্রায় স্পষ্টই িানাডছি 
ফ্ািাল িািাড� ভা�ডি� 
ফিধাডক মিমক্ ক�ডিই িা�া 
আরেহরী। ফ্ািাল িুঁমি� কাডছ 

ভা�ডি� ফিধা �প্ামন ক�া� িামগদ 
এিিাই ফিমশ ফয মনডিডদ� ফনওয়া 
মেদ্ধান্তই কডয়ক মদডন� িডধ্ িা� 
িদডল িুড�ািুম� অন্�কি মেদ্ধান্ত 

িানাল। এ� ফেডকই মিশ্বায়ডনাতি� ভা�ডি� 
েম্পদ (িা িানি েম্পদ হডলও) আন্তিপামিক 

িুঁমি� কাডছ ফিডচ ফদওয়া� প্রিণিা� অন্তমনপটহি 
ফঝাঁকটি স্পষ্ট।

আত্মমনভ্ভ�িা� 
ধাপ্ািামি

িি্ভিান িম�মস্মিডি ি�রীক্া ফনওয়া� ফক্ডত্র একটি িে অংডশ� 
প্রমিিন্ধকিাযুক্ত ছাত্রছাত্ররীডদ� িন্ ে�কা� ফেডক করী ি্িস্া 
ফনওয়া হডি, ফেই মিেডয় গাইেলাইডন ি�াদ্দ হয়মন একটিও 
শব্দ। প্রমিিন্ধকিাযুক্ত ছাত্রছাত্ররীডদ� প্রমি তিেি্িূলক এই 
ে�কাড�� দৃমষ্টভঙ্রী িাই েুি স্পষ্ট।

মদশাহরীন
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আিাডদ� 
মিকল্প প্রস্তাি

১. অনলাইন িা মেমিক্াল ফিাডে ি�রীক্া নয়। এই মিডশে িম�মস্মি� 
কো িাোয় ফ�ডে িদ্ধমি টহডেডি ি্িহৃি হডি িাড�-

(ক) িি্ভিান ফেডিস্টাড�� িা ইয়াড�� িূল্াময়ি ফিিাড�� 
নম্ব� অনুযায়রী ছাত্রছাত্ররীডদ� নম্ব� প্রদান। 

(ে) আডগ� ফেডিস্টাড�� িা ইয়াড�� নম্ব� অনুযায়রী।  
(গ) এই দুই িদ্ধমি� মিডশল, ইি্ামদ। 

২. এেন প্রমিমদন কডয়ক হািা� হাড� েংক্িণ, প্রমিমদন শ’ফয় শ’ফয় 
িৃিু্ ও নিুন নিুন কনডিইনডিন্ ফিান ও হিস্পি িােডছ। িাই 
একটি একিগ্া িদ্ধমিডি ফগািা ফদডশ ি�রীক্া� িদ্ধমি মনধপা�ণ 
ক�া ফকাডনাভাডিই েম্ভি নয়। প্রমিটি মিশ্বমিদ্ালয় ও কডলডি� 
স্াধরীকা� োকা প্রডয়ািন ও প্রমিটি প্রমিষ্ান যাডি মনডিডদ� 
ছাত্র-মশক্ক-কিপচা�রীডদ� োডে আলাি আডলাচনা কড� মেদ্ধান্ত 
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মনডি িাড�, ফেই স্াধরীনিা োকা দ�কা�। 

৩. ইউমিমে’ফক প্রডয়ািডন ফদডশ� েিস্ত ছাত্রেংগিন, ছাত্র ইউমনয়ন, 
মশক্ক ও মশক্াকিথী েংগিডন� োডে আডলাচনায় িেডি হডি। 

৪. ইউমিমে’ফক ০৬/০৭/২০২০ িাম�ডে� গাইেলাইন অমিলডম্ব 
প্রি্াহা� কড� ছাত্রছাত্ররীডদ� ফকম�য়া� ও ভমিে্ি মনডয় টছমনমিমন 
ফেলা িন্ধ কড� অমিলডম্ব দ্রুি েল প্রকাডশ� ি্িস্া ক�ডি হডি।

আেডল এই ে্ামেস্ট মিডিমি ে�কা� ফগািা ফদশ িুডে ভা�ডি� তিটচডত্র্� আেডল এই ে্ামেস্ট মিডিমি ে�কা� ফগািা ফদশ িুডে ভা�ডি� তিটচডত্র্� 
কো অস্রীকা� কড� একটি একিগ্া ব্াহ্মণ্িাদরী েংস্কৃমি চািাডি চায়। িা� কো অস্রীকা� কড� একটি একিগ্া ব্াহ্মণ্িাদরী েংস্কৃমি চািাডি চায়। িা� 
উদাহ�ণ আি�া িহু িায়গায় ফদডেটছ। োম্প্রমিক মেডলিাডে� িদলও ফেই উদাহ�ণ আি�া িহু িায়গায় ফদডেটছ। োম্প্রমিক মেডলিাডে� িদলও ফেই 
একই প্রকডল্প� অংশ িাত্র। ফেই ে�কা� ফয ফদডশ� েিস্ত ছাত্রেিাি ও একই প্রকডল্প� অংশ িাত্র। ফেই ে�কা� ফয ফদডশ� েিস্ত ছাত্রেিাি ও 
মশক্া� োডে যুক্ত ি্মক্তডদ� োডে আলাি আডলাচনা� িাধ্ডি এই িহািা�রী� মশক্া� োডে যুক্ত ি্মক্তডদ� োডে আলাি আডলাচনা� িাধ্ডি এই িহািা�রী� 
িডধ্ ফদডশ� মশক্া ি্িস্াডক একটি েুমনমদপষ্ট মদশা ফদোডি- দু’হািা� কুটে� িডধ্ ফদডশ� মশক্া ি্িস্াডক একটি েুমনমদপষ্ট মদশা ফদোডি- দু’হািা� কুটে� 
ভা�িিডেপ এই আশা ক�াই িৃো। ইউমিমে ও িানিেম্পদ উন্নয়ন িন্ত্রক ভা�িিডেপ এই আশা ক�াই িৃো। ইউমিমে ও িানিেম্পদ উন্নয়ন িন্ত্রক 
িাডদ� ফেই চম�ত্র ও কডিপাড�িডদ� স্াডেপ িম�চামলি হডয়ই এই গাইেলাইন িাডদ� ফেই চম�ত্র ও কডিপাড�িডদ� স্াডেপ িম�চামলি হডয়ই এই গাইেলাইন 
প্রকাশ কড�ডছ। এই মিশ্বি্ািরী িহািা�রীডি ছাত্রছাত্ররীডদ� িানমেক স্াডস্্� প্রকাশ কড�ডছ। এই মিশ্বি্ািরী িহািা�রীডি ছাত্রছাত্ররীডদ� িানমেক স্াডস্্� 
মদডকও ফকাডনা নি� ফিা ইউমিমে� ফনই’ই ি�ং আডছ িা�িা� ছাত্রছাত্ররীডদ� মদডকও ফকাডনা নি� ফিা ইউমিমে� ফনই’ই ি�ং আডছ িা�িা� ছাত্রছাত্ররীডদ� 
কনমেউেে কড� ফদওয়া। এিং �ডয়ডছ চূোন্ত তিেি্িূলক মেদ্ধান্ত। কনমেউেে কড� ফদওয়া। এিং �ডয়ডছ চূোন্ত তিেি্িূলক মেদ্ধান্ত। 
 িাই চাম�মদডক েিরে ছাত্রেিাডি এই নয়া গাইেলাইডন� মিরুডদ্ধ  িাই চাম�মদডক েিরে ছাত্রেিাডি এই নয়া গাইেলাইডন� মিরুডদ্ধ 
িনিি তিম� কড�, আিাডদ�ই রুেডি হডি আিাডদ� ভমিে্ৎ মনডয় িনিি তিম� কড�, আিাডদ�ই রুেডি হডি আিাডদ� ভমিে্ৎ মনডয় 
টছমনমিমন ফেলা� প্রকল্পডক।টছমনমিমন ফেলা� প্রকল্পডক।

েুি�াং...



এই মিেডয় আিাডদ� আ�ও দুটি গুরুত্বিূণপ নমে িেডি 
মক্ক করুন নরীডচ� মলংক দুটিডি-

bit.ly/3fs3Jlx
bit.ly/2OmQjLF

#BoycottUGCguidelines

ভা�ডি� ছাত্র ফেোড�শন যাদিিু� মিশ্বমিদ্ালয় আঞ্চমলক কমিটি কিকৃ্ভক কিড�ে ফদি�াি ফদিনাে 
ও কিড�ে ে্রীি নস্� কিকৃ্ভক প্রকামশি।

ফযাগাডযাগ- ৯৫৬৩৬৯৮৪১৪/৮৪৩৬৮৯০৫৬০, ইডিল- contact.sfijulc@gmail.com


